
ֵסֶפר

תשפ"ב

ַר ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ

ִמְכְּתֵבי ִחיזּוק, ֱאמּוָנה, ְוֵעצֹות 
ַמֲעִׂשיֹות ַלַחִּיים,

ֻּתְרְּגמּו ִמִּמְכָּתִבים ֶׁשִּנְכְּתבּו ַעל 
ְיֵדי רֹאׁש ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה 

ְּבֶרְסֶלב

119119

לקבלת הגליון העצתו אמונה דרך הדואר התקשרו: 077-530-9648



ירושלים

רחוב רבי נחמן מברסלב 15
0548456150

בני ברק

רחוב הבעל שם טוב 7
0527605715

בית שמש

 רחוב ריב"ל 6
0504199751

צפ

 רחוב צה"ל 1
0527608212

מודיעין עילית

רחוב רשב"י 5
0527156479

יפה

0795205046

קרית ברסלב נ.י.

 Huschke Road 181 
Liberty NY 12747

וויליאמסבורג נ.י.
Skillman Street 27 

Brooklyn NY 11205
718.384.1652

בארא פארק נ.י.
Street 41 1011 

Brooklyn NY 11219 
718.384.1652

קרית יואל נ.י.
Premishlan Way 8 
Monroe NY 10950 

845.243.0563

בלומינגראוו נ.י.
Merriewold LN S 24 
Monroe NY 10950 

845.238.0804

מאנסי נ.י.
Dolson Road 32 

Monsey NY 10952 
347.733.7551

 קול ברסלב 079.704.0066
חיזוק פאר די אידישע שטוב 079.704.0069

 טול חלק בהוצאות הדפוס והיה שותף בהפצת אור רבינו הק' ותלמידיו
ניתן לתרום בכל עמדות נדרים פלוס על שם 'מרכז הפצה היכל הקודש'



: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
חֹות?...................................................... א ִהיא הֹוֶלֶכת ִלׂשְ ׁשֶ ָטן ּכְ ן ַהּקָ א ָלַקַחת ֶאת ַהּבֵ ר ְלִאּמָ ַהִאם ֻמּתָ

................................................................................ ב ת? ּבָ ֶבת ְלָאֵרַח ֶאת ָחִמי ַוֲחמֹוִתי ְלׁשַ ַהִאם ֲאִני ַחּיֶ

ת?...................................................................................... ג ְהֶיה ָלנּו ּבַ ּתִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ר ְלַבּקֵ ֻמּתָ

ֱאמּוָנה?................................................................................. ד ֵאלֹות ּבֶ י, ַעל ׁשְ ּלִ ָלִדים ׁשֶ ַמה ַלֲענֹות ַלּיְ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
........................................................................ א רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ר ֶאל ַהּקָ ד ֶאת ַהְיָלִדים ֵאיְך ְלַדּבֵ ְלַלּמֵ

........................................................ ב קֹולֹו אֹותֹו הּוא ׁשֹוֵאל ְוׁשֹוֵמַע ּבְ ֶרְך ׁשֶ ְהֶיה לֹו מֹוֶרה ּדֶ ּיִ ַהְלַואי ׁשֶ

................................................................................................ ג ְך אֹוֵהב אֹוִתי ל ּכָ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

.................................................................. ד ַרְך ַיֲעֹזר ָלֶכם ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך, ְוַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֲארּו ֶנֱאָמִנים ְלַהּשׁ ָ ּשׁ ּתִ

.......................................................................................... ד יֹום ִראׁשֹון ָחל ּבְ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ַהְנָהגֹות ְלִתׁשְ

...................................................................................................................... ה ָאר ְיהּוִדי ֶנֱאָמן ֲאִני ִנׁשְ

................................................................................... ז ִני אֹוֵמר ֵ ַהּשׁ כֹון, לֹא ְלִפי ַמה ׁשֶ ּנָ ַלֲעׂשֹות ַמה ׁשֶ

ְמָחה........................................................................ ז ׂשִ ה ִיְהֶיה ּבְ ּזֶ ת, ׁשֶ ּבָ ַ רֹות ַהּשׁ ם ּבֹוִכים ְלַיד ּנֵ ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ

ה ְלֵּבית ַהּתְַבִׁשיל...................................................................................................... ח ִסּבָ ּמְ ְטלּו ֵחֶלק ּבַ

ָך............................................................................................................... ח ּלְ ֲהֹרג ֶאת ַהְיָלִדים ׁשֶ ַאל ּתַ

ַמְחלֹוֶקת, לֹא ְלָכאן ְולֹא ְלָכאן.............................................................................. י ח ׁשּום ַצד ַבּ ּקַ ַאל ּתִ

ָנה....................................................... י ָ ה נֹוֵסַע ְלאּוַמן ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ַאּתָ ר ׁשֶ ה ֲעַדִיין לֹא ָצִריְך ְלַסּפֵ ַאּתָ

ְך ֶאל ַהְיָלִדים ּוְלרֹוֵמם אֹוָתם..................................................................................................... יא ְלַחּיֵ

............................................................................................................. יא ָאה ָנה ַהּבָ ָ ה ַלּשׁ יָבה ְקַטּנָ ְיׁשִ

............................................................................................................ יב ְרַנִים ּפָ ה ַעל ַהּצִ ים ַלּכָ לֹא ָלׂשִ



ִריְך....................................................................................................... יב ּצָ מֹו ׁשֶ יַע ֶאת ַהְיָלִדים ּכְ ְלַהּסִ

ה, ָיכֹול ִלְקרֹות ֵנֶזק.............................................................. יג ָרׁשָ ִלי ַלֲעֹבר ַעל ַהּפָ בּוַע עֹוֵבר ּבְ ָ ִאם ַהּשׁ

ים לֹא טֹוִבים, הֹוְפִכים ִלְהיֹות לֹא טֹוב......................................................... יג ִאם ִמְסּתֹוְבִבים ִעם ֲאָנׁשִ

דֹול.......................................................................יד יק ּגָ ְהֶיה ַצּדִ ְך ּתִ תּוקֹות, ּכָ י ָהֵעצֹות ַהּמְ ּתֵ ַקח ֶאת ׁשְ

ְצִניעּות.......................................................................... טו ֲחָזָרה ֶאת ָהֶרֶגׁש ּבִ ל ּבַ ֲאַקּבֵ א ה', ֲעזֹור ׁשֶ ָאּנָ

ה ִחּזּוק................................................................................ טז ּדּוִכים, ְצִריִכים ַהְרּבֵ ׁשִ עֹוְסִקים ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ

ֹוְמִרים ֶאת ַהּתֹוָרה לֹא נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות................................................................................... טז ּשׁ ׁשֶ ּכְ

....................................................................................................... יז ְצִניעּות ֶבת ְמֻכּסֹות ּבִ ֵהר ָלׁשֶ ְלִהּזָ

...................................................................................... יח יָבה ׁשִ בֹוא ַלּיְ ּתָ ֲחָבל ָלרּוץ ַלֲעבֹוד, ָעִדיף ׁשֶ

ה.................................................................... יח ִניִמית ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּוְתִפּלָ ֵאב ַהּפְ ל ַהּכְ הֹוִציאּו ֶאת ּכָ

ה ָצרֹות?....................................................................... יט ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ַדאי ִלְסּבֹול ּכָ ָער, ּכְ ְגַלל ְמַעט ׂשֵ ּבִ

............................................................. כא ַמִים דֹול ִויֵרא ׁשָ ֹאל ַרב ּגָ ִרי ְצִריִכים ִלׁשְ ְך ֲעֵצי ּפְ י ַלְחּתֹ ְלַגּבֵ

ִאיִדיׁש.................................................................................. כא ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ ֶפר ֲאׁשֶ יּהַ ֶאת ַהּסֵ ם ְלַהּגִ ְלַסּיֵ

.................................................................................... כב ְלמּוד ּתֹוָרה ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֲחָלאֶקה ָלבֹוא ַלּתַ

.................................................................... כב ַעל ר ַלּבַ ל ִחיזּוק ֵמֲאׁשֶ ה ָחׁשּוב יֹוֵתר ָלֵצאת ְלַקּבֵ ָלִאיׁשָ

ֲאֵחִרים?...................................................................................... כד ה ֲאִני אֹוֵמר ְלָך יֹוֵתר מּוָסר ִמּלַ ָלּמָ

דֹול.......................................................... כה ֲחׁשֹוב ֵמַהּבֹוֵרא ַהּגָ דֹוִלים, ּתַ ב ֵמַהחֹובֹות ַהּגְ ְמקֹום ַלְחׁשֹ ּבִ

................................................................................................... כה ָבִרים מּוָזִרים ֵהר לֹא ַלֲעׂשֹות ּדְ ּזָ ּתִ

.................................................................כו ָבִרים לֹא טֹוִבים? ִכים אֹוִתי ּדְ ה מֹוׁשְ ל עֹוָלם, ָלּמָ ִרּבֹונֹו ֶשׁ

........................................................................................................כח ִקְרָיה ִבים ּבַ ת ַמְחׁשְ ִבים ֶעְמּדַ ַחּיָ

ת ֶזה לֹא ְזַמן ַלֲעֹבד......................................................................................................... כט ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

............................................................................................. ל נּו ל ַרּבֵ ּיֹות ֶשׁ ֲעׂשִ נּוָיה ַעל ַהּמַ ּבְ ָגה ׁשֶ ַהּצָ

נ



 א   |  בתשפ"ב ֵעֶק  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ַהָּקָטן ְּכֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִלְׂשחֹות? ןַהִאם ֻמָּתר ְלִאָּמא ָלַקַחת ֶאת ַהּבֵ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

הֹוֶלֶכת ִלְׂשחֹות,  ֵיׁש ָלנּו ֶיֶלד ָקָטן ֶּבן ָׁשלֹוׁש, ְוִאְׁשִּתי רֹוָצה ָלַקַחת אֹותֹו ִאָּתּה ְּכֶׁשִהיא  

ְוהּוא   ָּבנֹות  ַרק  ְּבִגילֹו  ָּבִנים  ְּבֵני ּדֹוִדים  ִּכְמַעט  ֵאין לֹו  ֶׁשּלֹו,  ַּבִּגיל  ְּבֵני ּדֹוִדים  ְלָׁשם  ָּבִאים  ִּכי 

ֹוִדים,  ְמַׂשֵחק ִאָּתן, ְּכֶׁשִאְׁשִּתי לֹוַקַחת אֹותֹו ִאָּתּה ַּבְּׂשִחָּיה הּוא ָיכֹול ָׁשם ְלַׂשֵחק ִעם ְּבֵני ַהּד

ֲאָבל ִאם ֲאִני ֶאַּקח אֹותֹו, לֹא ִיְהֶיה לֹו ִעם ִמי ְלַׂשֵחק ָׁשם. ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלַדַעת    ,ְוהּוא ֶנֱהֶנה

 ַהִאם ֶזה ְּבֵסֶדר ֶׁשִאְׁשִּתי ִּתַּקח אֹותֹו? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'"ב ָאב, ְׁשַנת יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר ְלָכבֹוד

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

  ַאָּתה   ׂשֹוחֹות;  ֶׁשָּנִׁשים  םְּבָמקֹו  ַלָּים  ָׁשלֹוׁש   ֶּבן  ֶיֶלד  ָלַקַחת  ְּכַדאי   ֶׁשא   ְּבַוַּדאי

 ִלְׂשחֹות.  הֹוְלכֹות  ְּכֶׁשָּנִׁשים  א ֲאָבל ִלְׂשחֹות,  הֹוְלִכים  ְּכֶׁשְּגָבִרים אֹותֹו ָלַקַחת ָיכֹול

ִיְגְּדלּו ְקדֹוִׁשים    ֶאְצֵלנּו ְמאֹד ַמְקִּפיִדים ֲאִפּלּו ַעל ָּבִנים ְמאֹד ְקַטִּנים ֶׁשֵהם 
ְלַדֵּבר   יֹוְדִעים  א  ֶׁשעֹוד  ְיָלִדים  ֲאִפּלּו  ֵהם    םֵה   ַּגם  -ּוְטהֹוִרים;  ְוִאם  רֹוִאים, 

 . םֶׁשָּלֶה  הֹוָרהעֹוֶׂשה ָלֶהם ֶּכֶתם ַעל ַהְּנָׁשָמה ַהְּט רֹוִאים ְּתמּוָנה א טֹוָבה ֶזה 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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 ַהִאם ֲאִני ַחֶּיֶבת ְלָאֵרַח ֶאת ָחִמי ַוֲחמֹוִתי ְלַׁשָּבת? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַּבּבוֹ ָחִמי   ֵאֵלינּו  ָלבֹוא  ֶהֱחִליטּו  ְּבַהְסָּכַמת  ַוֲחמֹוִתי  ְלַׁשָּבת,  ֶׁשָּלנּו  ְוַהָּצפּוף  ַהָּקָטן  ְנָגלֹו 

 ַּבֲעִלי.

ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ְמאֹד לֹא ְּבֹנַ� ִעם ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה, ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַּגם ָחִמי  

ִיְהי ֲחמֹוִתי  ִראׁשֹון,ְוַגם  ְויֹום  ַהַּׁשָּבת  ָּכל  ְּבֶמֶׁש�  ֶׁשִּלי  ָהַאף  ְּבתֹו�  ָּכל    הזֶ   ּו  ֶאת  ִמֶּמִּני  לֹוֵקַ� 

ַאּמֹות   ְּבד'  ְּבנֹוחּות  ְלִהְסּתֹוֵבב  אּוַכל  לֹא  ִוילֹון,  ִעם  ַּבִּמְטָּבח  ִליׁשֹן  ֶאְצָטֵר�  ֶׁשִּלי,  ַהְּפָרִטּיּות 

הֹוֶלכֶ  ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ְּכאֹוַרַח   תַהְּפָרִטּיֹות  הֹוֶלכֶ   הָזָר   תְלַהְרִּגיׁש  ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ְּכמֹו  תַּבַּבִית   ִלְהיֹות 

 , ַרק ִּכי ַּבֲעִלי רֹוֶצה ָלֵתת ְלהֹוָריו ַׁשָּבת ֻחְפָׁשה. לֲחִתיַכת ֶזבֶ 

ר  ָיִדי, ֲאִני ְּכבָ ַהִאם ֲאִני ֲעַדִין ְמֻחֶּיֶבת ְלַהְסִּכים ָלֶזה, ַרק ִּכי ַּבֲעִלי רֹוֶצה ָּכ�? ְּכֶׁשהֹוָריו לְ 

"ַהֶּמְרָחב ֶאת  ֶׁשִּלי,  ָהרַֹגע  ֶאת  ֶׁשָּצִרי�  ָאָדם  ֲאִני  ְּכלּום;  ָׁשָוה  ֶאת    סַאְכִנין  ְוָכא,  ֶׁשִּלי  "לֹא 

ִלְנִׁשיָמ  ֲאִויר  ִלי  ֶׁשֵאין  ַמְרִּגיָׁשה  ֶׁשֲאִני  ְלַמָּצב  ְּבֹנַ�  הַעְצִמי  ַמְרִּגיָׁשה  לֹא  ִּבְכָלל  ֲאִני  ִאָּתם,  ? 

ְּבּבוֹ  ְלהֹוִדיַ� ּוְבנֹוָסף  ִלי  ֻמָּתר  ַלֲעׂשֹות?  ְצִריָכה  ֲאִני  ַמה  ָקָטן,  לֹא    ְנָגלֹו  ֶׁשֲאִני  ִּבְמֹפָרׁש 

ְלָהִבין אֹוִתי. ֲאִני ְמֻבְלֶּבֶלת   ַמְסִּכיָמה? ַהִאם ֶזה צֹוֵדק? ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַּבְעִלי ִּבְכָלל לֹא ָיכֹול 

 ֶזה.   לִּבְׁשִבי ֶנֶפׁשת ְמִסירּו ת ֲעׂשֹוַהִאם ֲאִני ְצִריָכה לַ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְמֻחָּיִבי א  ֶזה;    םַאֶּתם  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  א  ַאֶּתם  ֶזה,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַהְּזֵקנָ  ַהַּסְבָּתא  ִּתְהיּו  ְּכֶׁשַאֶּתם  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְּבעֹוד  ִיְהֶיה  ַמה  ִהיא,    ה ַהְּׁשֵאָלה 

  ְּנגּו ִאם  ַהַּסָּבא, ְוַאֶּתם ְּתַחְּפׂשּו ַּבַּקִיץ ָמקֹום ֵאיפֹה ִלְהיֹות; ְּבַוַּדאי ִּתְתעַ   -ּוַבֲעֵל
 נַֹח. ם  ָלכֶ ה ֶׁשִּיְהיֶ ג  , ְיָאֵרַח ֶאְתֶכם ְוִיְדַא תַאַח   ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלֶכם ִיְצטֹוֵפף ַׁשָּבת

ִליׁשֹן    י ֶהְגיֹונִ א   ה  ַעל ִּפי ֲהָלָכה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַהִּגיד: "ֵאין ָלנּו ָמקֹום", "זֶ 

א   םעִ ח  ַּבִּמְטָּב  ַמה  ֲאָבל  ְוכּו'",  ְוכּו'  ַהַחִּיים   ִוילֹון  הֹוִרים...  ִּבְׁשִביל    עֹוִׂשים 
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ֶאת ַההֹוִרים; ֶׁשא ְלַדֵּבר ֶׁשֶּזה ַהִחּנּו ֲהִכי    ג ְיכֹוִלים ְלַעּנֵ ם  ֲהֵרי ְמַעְנְיִנים ַרק ִא 

ָּגדֹול, ַמְרִאים ַלְּיָלִדים ֵאי ְמַכְּבִדים הֹוִרים, ֲאַזי ַהְּיָלִדים ְּגֵדִלים ָּכל ָּכ ָקדֹוׁש  
 א; ֵהם ַּגם ְיַכְּבדּו ֶאְתֶכם. ּוָבִרי

ִהְכִניסּו הֹוַרי  ְׁשנֹוַתי.  ְּבָכל   ָּכ ָּגַדְלִּתי  ָמַרת   הַהַּבְיָת   ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ַסְבָּתא  ֶאת 

ָרֵחל ֵלָאה ֵטייְטְלּבֹוים ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, ִהיא ָהְיָתה ִמְתַאְכֶסֶנת ֲחִצי ֵמַהַּקִיץ ֵאֶצל  

  ל עַ   ִּבְׁשִביָלּה  ְנָּגלֹו ָּפׁשּוט, ֵהם ִוְּתרּו ָֹהָיה ָלֶהם ּבו  ,  ןַאְרמֹוְלהֹוַרי א ָהָיה  הֹוַרי;  
ַהֵּׁשָנה ֶׁשָּלֶהם, ְוֵהם ִהְצטֹוְפפּו ְּבַיַחד ִעם ַהְּיָלִדים. ָהיּו ְׁשֵני ַחְדֵרי ֵׁשָנה, ֶאת    רֲחַד 

  ר ֲחקּו ִעם ַהְּיָלִדים ַּבֶחֶד טֹוב ָנְתנּו ָלּה, ְוָאִבי ְׁשִליָט"א ְוִאִּמי ִּתְחֶי' ִנְד   ַהֶחֶדר ֲהִכי

ַהְּיָלִדים  ֲאַנְחנּו  ַּבַּבִית;  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ִהְרִּגיׁשּו  ַּבַּבִית,  ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  ָהָיה  ַהֵּׁשִני. 
עֹוִׂשים   ֶׁשֻּכָּלם  ָחַׁשְבנּו  עֹוִׂשים,  א  ֶׁשֲאֵחִרים  ַמֶּׁשהּו  ֶׁשֶּזה  ְּבַדְעֵּתנּו  ֶהֱעֶלנּו  א 

 .םְבנּו ֶׁשֵאֶצל ָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ַההֹוִרים ֵהם ָהִעָּקר ַּבַחִּייָּכ, ָחַׁש 

ָצִרי ְמִסירּות ֶנֶפׁש? ָלָּמה ֶׁשא ִיְרצּו ַלֲעׂשֹות ֶאת  ה  ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, ָלָּמה זֶ 
 . ֶזה ְּבִׂשְמָחה?! ֶזה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשַההֹוִרים ָּבִאים

ִעם   ֶׁשִּתְחיּו  ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות  ֶאת  ֶׁשּתֹאֲהבּו   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו 

ֶנֶפׁש, ַאֶּתם ֵּתָהנּו ְלַכֵּבד  ת  ְמִסירּות  ָּכ א ִּתְצָטְרכּו ִּבְכָלל ַלֲעׂשֹו  -ַהִּמְצָוה ַהּזֹו  
 ֶאת ַההֹוִרים, ִיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים ְמתּוִקים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָלנּו ַּבת? ה ֻמָּתר ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְהיֶ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִעם ָּבִנים, ֲאָבל ִאְׁשִּתי ְמֹאד רֹוָצה ֶׁשִּיְהֶיה ָלּה ַּגם ַּבת, ֻמָּתר  ה ִמְׁשָּפָח ֵיׁש ִלי ָּברּו� ַהֵּׁשם 

 ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשַהֶּיֶלד ַהָּבא ִיְהֶיה ַּבת?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְלַבֵּקׁש   ָיכֹול  ַאָּתה  ְל    דֶׁשַהֶּילֶ ְּבַוַּדאי  ֶׁשֻּמָּתר  ַרק  א  ַּבת;  ִיְהֶיה  ַהָּבא 

ְלַבֵּקׁש, ֶאָּלא ָעֶלי ְלַבֵּקׁש; ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ְוַעל  
 ְוִתְרֶאה ְיׁשּועֹות.  -ָּכל ַמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי 

עַ   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֵכן ּתֹוֶדה  ֶׁשְּל. הֹוָדָא ְּכמֹו  ַהָּבִנים  ְוַעל  ַהֲחָסִדים  ָּכל    הל 

ְמִביָא   ִיְתָּבַר ִיְתָּבַר    הְלַהֵּׁשם  ְלַהֵּׁשם  ְּכֶׁשּמֹוִדים  ַהֶּטַבע;   ִמֶּדֶר ְלַמְעָלה  ִנִּסים 
מֹוִדים ַהֲחָסִדים,  ָּכל  ַהַחִּיים    ַעל  ַעל  אֹוָצר   -לֹו  ּפֹוֵתַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

 ַמִים, ָּבִאים ַעל ָהָאָדם ֲחָסִדים ֶׁשא ַעל ִּפי ֶּדֶר ַהֶּטַבע.ַּבָּׁש 

ַהָּקדֹוׁש   ִלְבָרָכה אֹוֵמר: "ְּכֶׁשָאָדם ִמְתלֹוֵנן, אֹוֵמר  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
הּוא   ִמְתלֹו  :ָּברּו הּוא  זֹאת  ּוְבָכל  לֹו טֹוב  נֹוֵתן  ֲאִני  ַהֶּזה,  ָהָאָדם  ֶאת    ֵנן, 'ְראּו 

ִיְתָּבַר, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש   יֲאנִ  ַאְרֶאה לֹו ַמה ֶזה ַרע', ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם מֹוֶדה ְלַהֵּׁשם 
ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  ְוהּוא  ַּבַחִּיים,  ְּכלּום  לֹו  ֵאין  ַהֶּזה,  ָהָאָדם  ֶאת  'ְראּו  הּוא:   ָּברּו

 לֹו ַחִּיים טֹוִבים".ַאְרֶאה לֹו ַמה ֶזה טֹוב'. ְונֹוְתִנים י , ֲאנִ הּומֹוֶד 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַלְּיָלִדים ֶׁשִּלי, ַעל ְׁשֵאלֹות ֶּבֱאמּוָנה? תַמה ַלֲענֹו

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָּכל ָּכ� ְמַחְּזִקים אֹוִתי. ֵראִׁשית ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ַהִּׁשעּוִרים 

ִּבִּתי ַּבת ָהַאְרַּבע ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי ְׁשֵאלֹות, ַוֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה ְוֵאי� ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ַלֲענֹות  

 ָלּה.

ַּבַּביִ  ֶאְצֵלנּו  ָּכאן  ָּכאן?  ִנְמָצא  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  אֹוִתי,  ׁשֹוֶאֶלת  ִנְכַנס  ִהיא  הּוא  ת? 

ֲאִני ַּבת   ְוָזִזים?  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ִנְתָקִעים ּבֹו  ִלְהיֹות ֶׁשּלֹא  ָיכֹול  ֵאי�  ְּבֵאיֶזה ֶחֶדר הּוא?  ֵמַהֶּדֶלת? 
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ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא? הּוא ַאָּבא ֶׁשִּלי? ֲהֵרי ֵיׁש ִלי ַאָּבא ְוִאָּמא, הּוא לֹא ַאָּבא ֶׁשִּלי. ַהִאם  

 ם ַאָּבא ֶׁשְּל�? הּוא ּגַ 

 ַמה ֲאִני ָצִרי� ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאלֹות ֵמַהּסּוג ַהֶּזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ד ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֱאמּוָנה   ַעל  יֹוֵדַע  ֶׁשַאָּתה  ֶאת   -ַמה  יֹוֵדַע  ֲהֵרי  ַאָּתה   ;ֶׁשְּל ַלְּיָלִדים  ַּתִּגיד 
ְׁשמֹו    ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ַהְּׁשִליִׁשי:  ַמֲאִמין  ָהֲאִני 

ְוֵאין לֹו ׁשּו ַהּגּוף,  ַמִּׂשיֵגי  ַיִּׂשיגּוהּו  ְוא  גּוף  ַהָּקדֹוׁש  ֵאינֹו  ֶאת  ְּכָלל",  ִּדְמיֹון  ם 
  ,ֶׁשְּל ַּבְּיָלִדים  ַּתְׁשִריׁש  ֶזה  ֶאת  ִלְראֹות;  ֶאְפָׁשר  ִאי  הּוא   ם  ַהְיָלִדים  עִ ָּברּו

; ָּתִׁשיר ִאָּתם ִׁשיֵרי ֱאמּוָנה: "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  הַהְּקַטְנַטִּנים ֶׁשעֹוד ִנְמָצִאים ַּבֲעִריָס 
ת  ָּכאן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶא הּוא ִנְמָצא  

ְמַחּכֶ  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ׁשֹוֲאִלים    הַהְיהּוִדים,  ּוְכֶׁשַהְּיָלִדים  ִמֶּמּנּו",  ֶׁשְּיַבְּקׁשּו 
ַהְּפׁש  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ָלֶהם  ַּתֲעֶנה  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּׁשֵאלֹות  "ַהֵּׁש ֶאת  ֶאת    םּוָטה:  ָּכאן, 

ַהֵּׁש  ִלְראֹות,  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהֵּׁש   םַהֵּׁשם  ִמֶּדֶלת;  ֵמַחּלֹון,  ִנְכַנס  ְּבָכל   םא  ִנְמָצא 
 ָמקֹום".

ָּכל  ַעל  ְמֻבָּגִרים,  ֶׁשל  ִמְּׁשֵאלֹות  ְוא  ְיָלִדים  ֶׁשל  ִמְּׁשֵאלֹות  ִּתָּבֵהל  ַאל 

"ֵיׁש ֶאָחד:  ֵּתרּוץ  ֵיׁש  ָהעֹוָלם,    ַהְּׁשֵאלֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְמַחֶּיה  ֶׁשְּמַהֶּוה  עֹוָלם  ּבֹוֵרא 
 הּוא ַהּכֹל ְוַהּכֹל ֶזה הּוא"; זּו ַהְּתׁשּוָבה ְלָכל ַהְּׁשֵאלֹות. 

ֵמִאי ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִנְהֶיה  ֵמֱאמּוָנה  ְמַדְּבִרים  ֶׁשּיֹוֵתר  יֹוְצִאים    רַּכָּמה  ָלָאָדם, 

, ִמָּכל ַהָּצרֹות,   -ְוַחס ְוָׁשלֹום ָּבֶרַגע ֶׁשּׁשֹוְכִחים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמָּכל ַהחֹׁשֶ
 ָּכל ַהָּצרֹות.  תַמְתִחילֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ל ֶא ר  ְלַדּבֵ  ֵאים ַהְיָלִדית ֶא ד ְלַלֵּמ 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַמּטֹות ַמְּסֵעי, כ"ו ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָהָיה ֲחִסיד   (ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ֵחֶלק מא; ִמְכָּתב ז' סב)מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְמַסֵּפר  
ְּבֶרְסֶלב, הּוא ָהָיה ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ְּבנֹו ֶּבן ֶהָחֵמׁש, הּוא ָהָיה ִנַּגׁש ַלֲארֹון  

ָׁשַאל   ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש   .ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  אֹותֹו  ְוִלֵּמד  ַהּקֶֹדׁש 
ָּכאן?" ָאז הּוא ָאַמר: "ֲאִני רֹוֶצה ְלַלֵּמד ֶאת    אֹותֹו: "ַמה ֶזה? ַמה ַאָּתה עֹוֶׂשה

ְלַלֵּמד   רֹוֶצה  ֲאִני  ָצִעיר  ֲעַדִין  ְּכֶׁשהּוא  ַעְכָׁשו   ;ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלַדֵּבר   ֵאי ְּבִני 
 אֹותֹו ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות". 

ל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה ַּבַּבִית  ֶיֶלד ֶּׁשָּגֵדל ִעם הֹוִרים ֶׁשְּמַדְּבִרים ֶא 

צֹוֲעִקים    - ֵּכן  ְּכָבר  ְוִאם  ִמְתַרְּגִזים,  א  צֹוֲעִקים,  א  ֵמֱאמּוָנה;    -ְמַדְּבִרים 
ַצִּדיִקים   ְּגֵדִלים  ָהֵאֶּלה  ַהְּיָלִדים  ְלטֹוָבה",  זּו  "ַּגם  אֹוְמִרים:  ְּבָרכֹות;  צֹוֲעִקים 

 ֵיְדעּו ַּבַחִּיים ֶׁשָּלֶהם ַמה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשְּדָבִרים הֹוְלִכים ָהפּו ְוכּו'.  ְּגדֹוִלים, ֵהם

 ְרֵאה ִלְלמֹד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  

 ... 
 ד ג ד
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 ְּבקֹולֹו ְוׁשֹוֵמעַ ל ׁשֹוֵא א הּו לֹו מֹוֶרה ֶּדֶר ֶׁשאֹותֹוה ַהְלַואי ֶׁשִּיְהיֶ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַמּטֹות ַמְּסֵעי, כ"ט ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָקָטן   ְוַעד  ִמָּגדֹול   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ַהַּׁשָּבת  ֵמֱאמּוַנת    -ְּבֻׁשְלַחן 

ֶׁשאֹותֹו    םָׁשַמיִ א  ָׁשר ִלְהיֹות ַרק ִאם ֵיׁש מֹוֶרה ֶּדֶר, ְיהּוִדי ְיֵר ֲחָכִמים. ְיהּוִדי ֶאפְ 
 ׁשֹוֲאִלים ָּכל ָּדָבר ַמה ַלֲעׂשֹות. 

ֶׁשִּלי    ַהֶּדֶר ָהֵאּלּו: "מֹוֶרה  ָלֶהם ֶאת ַהִּמִּלים  ַהְּיִׁשיָבה;    -ַּתִּגיד  הּוא רֹאׁש 

ַאֶּתם א   ָּדָבר.  ָּכל  ָלַקַחתֲאִני ׁשֹוֵאל אֹותֹו  ַהְּיִׁשיָבה    אַדְווָק   ְצִריִכים  ֶאת רֹאׁש 
  ,ֶּדֶר מֹוֶרה  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ַחָּיב  ַחָּיִבים,  ֵּכן  ַאֶּתם  ֶזה  ֶאת  ֲאָבל  ַּדְרְּכֶכם,  ְלמֹוֶרה 

ְיֵר  ִליהּוִדי  ְמֻקָּׁשִרים  ִלְהיֹות  ַחָּיִבים  ָלֶלֶכת    םָׁשַמיִ א  ַאֶּתם  ַהּכֹל,  אֹותֹו  ְוִלְׁשאֹל 
 ָתיו, ִאם ֲאִני ֵּכן ֵמִבין אֹו א ֵמִבין".ְּבִעְּקבֹו

ֵאין מֹוֶרה   ָיִאיר  ֵנרֹו   ...  ֶׁשְּל ֶׁשַּלֵּבן  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ִּכי  ֶזה  ֶאת   ְל ֲאִני ּכֹוֵתב 

ָּכאן,   ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  הּוא  ָּכאן,  ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ַּבִּקְרָיה,  ָּכאן  ִמְסּתֹוֵבב  הּוא   .ֶּדֶר
אֹוִת ֶׁש   יאּולַ   ִנְדֶמה ֲאָבל   ,ֶּדֶר מֹוֶרה  לֹו  ַמה    י ֵּיׁש  ָּדָבר  ׁשּום  ׁשֹוֵאל  א  הּוא 

 ַלֲעׂשֹות. 

ְוֶׁשהּוא   ָּכֵׁשר  ְיהּוִדי  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא  רֹוֶצה  ֲאִני  רֹוֶצה,  ֲאִני  ַמה  ֵהיֵטב  ָּתִבין 
 ָיִקים ַּבִית ָּכֵׁשר, ָלאו ַּדְוָקא ֶׁשהּוא ָיבֹוא ֵאַלי. 

..., ּכָ ִּתְׁשַמע   אֹותֹו, "ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא  י  ִטַּפְחִּת   ָּכל  ִסּפּור, ָּכאן ַּבְּיִׁשיָבה ָלַמד 

, ָעִׂשיִתי לֹו ִׁשּדּו, ִחַּתְנִּתי אֹותֹו ְוִנִּסיִתי ַלֲעזֹר לֹו  (ַּבִּמְדָּבר יא, יב)ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק"  
 ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְׁשלֹום ַּבִית. 

ּתֹו ּבֹוָכה ְלָפַני ֶׁשהּוא א ִמְתַנֵהג ֵאֶליָה ְּכמֹו ֶׁשְּיהּוִדי ָצִרי  ַוְיִהי ַהּיֹום, ִאְׁש 

ַּבֲחִריפּו ְמאֹד  ִאּתֹו  ְוִדַּבְרִּתי  לֹו  ָקָראִתי  ַהְמָעָטה),  (ִּבְלׁשֹון  ָאַמְרִּתי תְלִהְתַנֵהג   ,
ִקּצּור, הּוא ֶנֱעַלב  לֹו: "ַאָּתה ְּתַאֵּבד ֶאת ִאְׁשְּת!" "ָּכ ַאָּתה ִמְתַנֵהג ְוכּו'?!" ּבְ 

 ְוא ִהִּגיַע יֹוֵתר, הּוא ִהְתִחיל ְלִהְסּתֹוֵבב ֵאֶצל ... 

ַהּיֹום   ַהְּיִׁשיָבה ָׁשַמע? הּוא ִמְסּתֹוֵבב  ְלַסֵּפר: "רֹאׁש  ַהַּבחּוִרים  ֵאַלי  ָּבִאים 
ְּלַואי, ֲאִני  ָאִגיב. ֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם: "ַה י  ֵאֶצל ...", ַהַּבחּוִרים ָרצּו ִלְׁשמַֹע ַמה ֲאנִ 

ִיַדֵּבק  ֶׁשהּוא  ַהְּלַואי  ָלִריק;   ֵּתֵל א  ֶׁשִּלי  ֶׁשָהֲעבֹוָדה   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש 
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ֻׁשְלָחן ִנְפָלא, הּוא    ג..., ַהְּלַואי ֶׁשִּיְׁשַאל אֹותֹו ַהּכֹל ְוִיְׁשַמע ְּבקֹולֹו, הּוא ַמְנִהי ּבְ 

ִּד  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  ַרק  ֲאבָ ְמַדֵּבר  ְּבֶהְפֵקיָרא   לֵּבר,  ַעְבָּדא   ְל אֹוֵמר  ֲאִני  ָמה, 
 ִניָחא ֵלּה, הּוא ִמְסּתֹוֵבב ָׁשם, ֲאָבל הּוא א ׁשֹוֵאל ְוא ְמַצֵּית".

ַהַּמֲעֶׂש  ָהָיה   ְלַאַח הְוָכ ְקָצת  ִהְתָּגֵרׁש    הִהְתַּגּלָ   ןִמּכֵ ר  ,  הּוא  ַהִּסּפּור, 

ִּבְׁשִביִלי ֶזה ָהָיה ְּדִקיָרה ַּבֵּלב; ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה   ְלַצֲעֵרנּו, ָׁשַבר ֶאת ֵּביתֹו.
 .ִהְׁשַקְעִּתי ּבֹו ְוַהּכֹל ִהְתמֹוֵטט

  ֶזה;   ֶאת  ַרק  ֶזה,  ֶאת  ָּבֶהם  ַּתְכִניס  ָלֵכן  ֶׁשְּל,   ַהְּיָלִדים  ְוַעל  ָעֶלי  ְמַרֵחם  ֲאִני

  ָּכ?"   לּפֹועֵ   ַאָּתה   "ָלָּמה  ָּכ?"  עֹוֶׂשה   ַאָּתה   "ָלָּמה  מּוָסר  ָלֶהם  ָלֵתת  ִּבְמקֹום

  ֶּדֶר   ַהּמֹוֶרה  ֶאת  "ִּתְׁשַאל  ָהֵאּלּו:  ַהִּמִּלים  ֶאת   ַּתִּגיד   ַהֶּזה,   ַהָּיִחיד  ַּבָּדָבר  ִּתְתַמֵּקד

,"ְיהּוִדי ֶׁשְּל" המֹוֶר  ָצִרי  ;"א ֶזה  ְוַאְלמֹוִני, ְּפלֹוִני הּוא  ַּדְרִּכי מֹוֶרה ֶּדֶר  אֹוֵמר  

 רֹוֵפא.  ֶׁשִּיְהֶיה ַחָּיב ָצִרי, ַאָּתה רֹוֵפא ֲאָבל ִּבְׁשִביְל, רֹוֵפא הּוא ַהֶּזה ֶׁשָהרֹוֵפא

ּוְתַחֵּזק  ַּתִּגיד  ַהְּזַמן  ָּכל  ְוַהָּבנֹות,  ַהָּבִנים   ,ֶׁשְּל ַהְּנׂשּוִאים  ַלְּיָלִדים  ֲאִפּלּו 

ְל  ְוִתְׁשַא  ֶּדֶר?מֹוֶר ל אֹוָתם: "ֵיׁש  ַּתֲעֶׂשה  ה  ת  ְוֶא ה  זֶ ת  ֶא " "ָׁשַאְלָּת אֹותֹו ִאם 
 ?" "ׂשֹוַחְחֶּתם ַעל ֶזה ִאם ִּתְתַלֵּבׁש ָּכ ְוָכ?"הזֶ 

ִּתְרֶאה ֵאי ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּדם, ֵאי ֲאָנִׁשים ִמְתַנֲהִגים, ֶזה ָּכל ָּכ ַמְפִחיד, ֶזה  

הּוא ִנְׁשַאר ַּבֶּדֶר   -ַרק ִמי ֶׁשָּדבּוק ַלַּצִּדיק  ְּכמֹו ְסִפיָנה ֶׁשָּסָטה ֵמַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה, וְ 
 ַהְּנכֹוָנה. 

ִלֵּמד אֹוָתנּו    ׁש"מֹוֲהָרא;  ּגֹוָרֵלנּו ם  ָׂש ה טֹוב ֶחְלֵקנּו ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל  ַמ ַאְׁשֵרינּו  

 ֶאת ַהְּיָלִדים ִלְהיֹות ָּדבּוק ִליהּוִדים ְּכֵׁשִרים.   ּוְנַחֵּנֶאת ֶזה, ֶׁשְּנַחֵּזק 

. .. 
 ד ג ד

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכל ָּכ אֹוֵהב אֹוִתי 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַמּטֹות ַמְּסֵעי, כ"ו ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ְוַכּדֹוֶמה?  -ָלָּמה ְלִהְתַיֵּסר ִעם ַמֲחָׁשבֹות ְמֻטָּפׁשֹות ֶׁשֲאִני ּכֹוֵעס ֲעֵליֶכם 

ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּגיַע ָלָאָדם ָּכל ֶרַגע ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת ְּכֵדי ִלְׁשּבֹר ֶאת ָהָאָדם; הּוא  

ּגֹוֵרם ַלֲחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹות ְמֻטָּפׁשֹות, ַמְחָׁשבֹות ִׁשְקִרּיֹות, ְּכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  
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 הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָעָליו,  ְּבַמְחָׁשבֹות  ּכֹוֵעס  ִמֵּכן  ְלַאַחר  אֹותֹו.  אֹוֵהב  א 

'ַאף  אֹוִתי',   ָצִרי א  'מֹוֲהָרא"ׁש  אֹוִתי',   ָצִרי א  'ַרֵּבנּו  ֲאֵחרֹות  ְמֻטָּפׁשֹות 
 ֶאָחד א ָצִרי אֹוִתי', 'ֻּכָּלם ׂשֹוְנִאים אֹוִתי'. 

ַהְּמֻטָּפׁשֹות  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ֶאת  ֵמָהרֹאׁש  ָלֶכם  ֶאת    ּתֹוִציאּו  ְּתַׁשְּננּו  ָהֵאּלּו, 

ֲאהּוָבה   ְמאֹד  ֲאִני  אֹוִתי,  אֹוֵהב   ָּכ ָּכל  הּוא   ָּברּו "ַהָּקדֹוׁש  ָהֵאּלּו:  ַהִּמִּלים 
הּוא   ַהָּמֶות;   ַמְלַא ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ֵמ"ם,   "ַהַסֶמ אֹוִתי,  ׂשֹוֵנא  ֶאָחד  ַרק  ֶאְצלֹו. 

 , ַוֲאִני ַגם ׂשֹוֵנאת אֹותֹו".ׂשֹוֵנא אֹוִתי ּוֻמָּתר לֹו ִלְׂשנֹא אֹוִתי

 עֹוד ְמַעט ָמִׁשיַח ָּבא, ָאז ִיְׁשֲחטּו אֹותֹו, ָאֵמן. 

 ... 
 ד ג ד

 ִּתָּׁשֲארּו ֶנֱאָמִנים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ָלֶכם 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַמּטֹות ַמְּסֵעי, כ"ז ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ְּכָבר ָּכַתְבִּתי ַלַּבת ֶׁשָּלֶכם ֶׁשִּתְתַחֵּזק, ֶׁשא ְּתַפֵחד ֵמַאף ֶאָחד.

ֲח  ִּתָּׁשֲארּו  ִּתָׁשְברּו,  ִּבְגַלל  ַאל  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ַּתְׁשִּפילּו  ַאל  ֶּבֱאמּוָנה,  ָזִקים 

ְוַהֵּׁשם    ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶנֱאָמִנים  ִּתָּׁשֲארּו  ֶׁשָּלֶכם;  ַהְּיָלִדים  ִעם  ֶׁשָּקרּו  ַהִּסּפּוִרים 
 ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ָלֶכם.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  

 ... 
 ד ג ד

 ַהְנָהגֹות ְלִתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ְּביֹום ִראׁשֹון 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים, ז' ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְּבַרְכֶפְלד 

 ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ְּבָכל  ֶאְצֵלנּו א עֹוִׂשים ׁשּום ֲאֵבלּות ְּבַׁשַּבת ֲחזֹון; ָׁשִרים ְלָכה ּדֹוִדי ְּכמֹו  
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ַהָּפסּוק    ָׁשבּועַ  ֶאת  ָׁשִרים  א  ַהָּׁשבּועֹות,  ְּבָכל  ְּכמֹו  ַהָּפָרָׁשה  ֶאת  ְוקֹוְרִאים 

 "ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי" ְּבִנּגּון ֶׁשל ֵאיָכה. 

 ת ָאסּור ְלַהְראֹות ׁשּום ִסיָמִנים ֶׁשל ֲאֵבלּות. ְּבַׁשּבָ 

ְסעּוָדה  ְּבַיַחד  אֹוְכִלים  ַהַּׁשָּבתֹות;  ְּבָכל  ְּכמֹו  ָּכָרִגיל  ַהּכֹל  עֹוִׂשים  ֶאְצֵלנּו 
ָלִׁשיר  ּוַמְמִׁשיִכים  ַּבְּׁשִקיָעה  ְמַסְּיִמים  ֻמְקָּדם,  יֹוֵתר  ְקָצת  ַמְתִחיִלים  ְׁשִליִׁשית, 

זְ  ַעד  ַּתם.  ְּבַיַחד  ַרֵּבנּו  ְוחֹוְזִרים  ז  ָא ַמן  חֹול  ְלִבְגֵדי  ְלַהֲחִליף  ַהַּבְיָתה  הֹוְלִכים 
 ִלְתִפַּלת ַעְרִבית ּוְמִגַּלת ֵאיָכה. 

א עֹוִׂשים ַהְבָּדָלה, ֵהם אֹוְכִלים ְּבִלי ַהְבָּדָלה;   -ָנִׁשים ִויָלִדים ֶׁשא ָצִמים 

 ֵמַהְּגָבִרים ְּבמֹוָצֵאי ַהּצֹום.ֵהם ׁשֹוְמִעים ַהְבָּדָלה 

ֵאיָכה,  ַּבֲאִמיַרת  ָהאֹור  ֶאת  ִמְּלַכּבֹות  א  ֵמֲהָפָצה,  ַחּיּות  ִלְׁשאֹב  ְרֵאה 
ְלָקֵרב  ֶאְפָׁשר   ֵאי' ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֶׁשָּלנּו  ַהַחּיּות  ְוכּו';  ַהָּפרֶֹכת  ֶאת  ִמְּלהֹוִריד 

 .'עֹוד ְיהּוִדי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ן ֶנֱאָמ י ְיהּוִד ר ִנְׁשָא י ֲאנִ  

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים, ז' ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֵחֶלק   תֱאמּוָנה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָלַקַח   תֲהָפַצ ל  ִּתְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁש 

.ִּבְלַהְחִזיר ְיהּוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ְיהּוִדי ָׁשַאל ֶאת ָהַרב ִמָּבאּבֹוב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֶּבְנִציֹון ֶּבן 
רֹו א  ָלָּמה  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָּכֵאֶּלה  ָהַרב  ְּבָיֵמינּו  ִאים 

ְּפִקיַד  ְלָמָׁשל  ְּכמֹו  ַהּקֹוְדִמים; ת  מֹוְפִתים  ַהַּצִּדיִקים  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו    ֲעָקרֹות, 
ָהַרב ִמָּבאּבֹוב ָעָנה לֹו: "ַהֲאֵמן ִלי, ְלַהֲחִזיר ְיהּוִדי ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הּוא מֹוֵפת  

ם ָדמֹו  ֹוַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול ַהֵּׁשם ִיְנק  הָהיָ   ַלֲעָקָרה", ַּכָּידּועַ ָּגדֹול יֹוֵתר ִמָּלֵתת ְיָלִדים  
ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִּבְׁשִביל ַּבחּוִרים; הּוא ֵהִקים ְיִׁשיבֹות, הּוא ָּפַעל ָּכל ָּכ    לּפֹועֵ   -

 ַהְרֵּבה ִּבְׁשִביל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
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 ִדים: ִהֵּנה ְל ִסּפּור ַלֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִלילָ 

ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ִהְסַּתְּיָמה, ַהֶּגְרָמִנים ָהְרָׁשִעים ִיַּמח ְׁשָמם ְוִזְכָרם ָרְצחּו ָּכל  

ֲהִכי   ָּבַאְכָזִרּיּות  ָהְרגּו  ֵהם  ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ִמִּׁשָּׁשה  ְלַמְעָלה  ְיהּוִדים,  ַהְרֵּבה   ָּכ

ִנְרְצ  ְׁשבּוִרים,  ְמאֹד  ָהיּו  ְיהּוִדים  ָּכ  ְּגדֹוָלה;  ָּכל  ַצִּדיִקים,  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  חּו 

 ַהְרֵּבה ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים; ִחְּפׂשּו ַצִּדיק ֶׁשָּיכֹול ָלֵתת ְּבָרכֹות ּוְלָהִביא ְיׁשּועֹות. 

ָעֵלינּו   ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָהַרִּבי ִמַּסאְטֶמער  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ִהִּגיַע  ַהִּמְלָחָמה  ַאֲחֵרי 

ִיְׂש  ְלַאֶמִריָקה ִלְבנֹות ֶאת  ְלֶאֶרץ  ָרֵאל, ֲאָבל הּוא ִמָּיד ֶהֱחִליט ֶׁשהּוא ַחָּיב ָלבֹוא 

ַהַּיֲהדּות; ְּכֶׁשְּיהּוֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמעּו זֹאת ֶזה ְמאֹד ָּכַאב ָלֶהם, א ִיְהֶיה ָלֶהם  

 ַצִּדיק ְלַבֵּקׁש ְּבָרכֹות ּוְלַקֵּבל ִויׁשּועֹות.

ָהַרּבִ  ֶאת  ִמִּמי  ָׁשֲאלּו  ְלַבֵּדנּו?  ָּכאן  ַנֲעֶׂשה  ַמה  "ַרִּבי,  ָעֵלינּו:  ָיֵגן  ְזכּותֹו  י 

 ְנַבֵּקׁש ְּבָרָכה? ִמי יּוַכל ִלְפעֹל ְיׁשּוָעה?" 

ֶאת  ּוֵמִרים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ְיהּוִדי  "ְּכֶׁשִּתְראּו  ָלֶהם:  אֹוֵמר  ָהַרִּבי 

ְלָהִניַח ְּתִפִּלין   ְּכֵדי  ִּבְזרֹועֹו ֵמַהֶּגְרָמִנים ָהְרָׁשִעים ַהַּׁשְרוּול  ְוֵיׁש לֹו ִמְסַּפר ָחרּוט 

ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ָיכֹול ָלֵתת ְּבָרכֹות; ְיהּוִדי ֶׁשָהָיה ַּבַּמֲחנֹות, ִעּנּו    -ִיַּמח ְׁשָמם ְוִזְכָרם  

ִּניַח ְּתִפִּלין, ֵאין לֹו  אֹותֹו ְּבִיּסּוִרים נֹוָרִאִּיים, ְוהּוא ֲעַדִין ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַה 

  ַמְמִׁשי ָּברּו הּוא, הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ְטָענֹות  ֵאין לֹו   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַעל  ֻקְׁשיֹות 

ְּבֶצֶדק  ַרק  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין 

 ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ָראּוי ָלֵתת ְּבָרכֹות". -ּוְבִמְׁשָּפט, ְּבֶחֶסד ְוַרֲחִמים 

ַעם  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו  ֶאת  ְלַעְצֵמנּו  ְלָתֵאר  ְיכֹוִלים  א  ֲאַנְחנּו  ְיָקִרים,  ְיָלִדים 

ִיְׂשָרֵאל, ַּכָּמה ֶנֱאָמִנים ֵהם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַאֲחֵרי ָהִעּנּוִיים, ַאֲחֵרי ָהְרִציחֹות ְּבָכל 

ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות. ָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְּבַיַחד ְמַחְּפִׂשים ַלֲהרֹג ֶאת ַהְּיהּוִדי, ְּבָכל  ִמיֵני  

ֶזהּו   ָהֱאמּוָנה,  ַעל  ֻקְׁשיֹות  לֹו  ֵאין   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶנֱאָמן  ַהְּיהּוִדי  ִנְׁשַאר  זֹאת 

 ַצִּדיק; הּוא ָיכֹול ָלֵתת ְּבָרכֹות. 

ַּתֲעֶׂש  ַיִּקיִרי,  ָעָליו:  ל  ֶׁש ר  ִצּיּו  ה ...  ֶׁשָּכתּוב  ַהְּמֻפְרָסם  ַהַּׁשַער  ַהַּמֲחנֹות; 
ִּבְגֵד  ִעם  ְיהּוִדי  ִּבְפִנים  ְמַׁשְחֶרֶרת",  מּוָרם,    םֲאִסיִריי  "ָהֲעבֹוָדה  ֶאָחד  ְוַׁשְרוּול 

ְזכּותא  הּו ִמַּסאְטֶמער  ֵמָהַרִּבי  ְוִצּיּור  ִּבְזרֹועֹו,  ֶׁשָחרּוט  ִמְסַּפר  ַעל  ָּיֵגן  ַמְצִּביַע  ֹו 
 ָעֵלינּו עֹוֵמד ַּבַּצד ּוַמְצִּביַע ַעל ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה. 
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 ִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ְצ ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּת 

 ... 
 ד ג ד

 ראֹוֵמ י ֶׁשַהֵּׁשנִ ה ַמ י ְלפִ א  ן, ֶׁשָּנכֹוה ַמ ת ַלֲעׂשֹו

 תשפ"ב ה'ֲחזֹון, ח' ָאב, ְׁשַנת -ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא 

ֶׁשַאְּת  ִלי  ָמְסָרה  ֶׁשָּלֶכם  ִמְׁשַּתָּט   הַהַּתְלִמיָד   ַהּמֹוָרה  ֶׁשא    ה ַהְּיִחיָדה 
ַר  ַהָּצֳהַרִים.  ֶלֱאכֹל    לעַ ת  ְחָמנּוַּבֲארּוַחת  רֹוצֹות  ֵהן  ֶּבֱאֶמת  ָהְרֵעבֹות,  ַהָּבנֹות 

ָהאֶֹמ  ֶאת  ָלֶהן  ֶׁשֵאין  ֶאָּלא  ָצֳהַרִים,  ַהֶּזֶר   ץֲארּוַחת  ֶנֶגד  ַאַחת  ם ָלֶלֶכת  ְּכֶׁשַּבת   ;
 ְמַעֶּקֶמת ֶאת ָהַאף ְועֹוָׂשה ְצחֹוק ֵמָהאֶֹכל. 

ֶׁשְּמלַ  ְמֻיָחִדים  הֹוִרים  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּנכֹון    םְּמִדירֹוִאים  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם 

 ֶלֱאכֹל ְוא נֹוְתנֹות ֵלָהנֹות ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. תְוא ִלְקּפֹץ ַאֲחֵרי ַהְיָלדֹות ֶׁשא נֹוְתנֹו

ִיְתַנֲהגּו ַּבֵּסֶדר ֶׁשל   ַהְיָלדֹות, ֶׁשֻּכָּלן  ֲאִויָרה טֹוָבה ֵּבין  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּתְכִניסּו 
 ֵּבית ַהֵּסֶפר. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה , ַהַּׁשָּבת ְלַיד ֵּנרֹות  םְּכֶׁשַאֶּתם ּבֹוִכי

 תשפ"ב ה'ֲחזֹון, ח' ָאב, ְׁשַנת -ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ַלָּבנֹות ֶׁשל ֵּבית ֵפיָגא.  םם ֶׁשַאֶּתם ָּכל ָּכ ִמְתַמְּסִריַאְׁשֵריכֶ 

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ְּתַדְּברּו ֶאל ַהְיָלדֹות ַעל ַהּיִֹפי ֶׁשל ְצִניעּות, ַעל ַהּיִֹפי ֶׁשל  
ִאָּמא ְלִכּוּו   . ִלְהיֹות  ִמְתַקֵּדם  ִיְׂשָרֵאליַהִּליֶּבָרלִ ן  ָהעֹוָלם  ָּבֵּתי   ְלתֹו ת  ֹוְדרֹוח  , 

ַהְמַחְּנִכי  הִּבְסָעָר  ָּכל  ָהעֹוָלם;  ֵמֻאּמֹות  ַהִּצילּו  ם רּוחֹות  צֹוֲעִקים   !ְוַהְּמַחְּנכֹות 
ֶׁשל   ַהּיִֹפי  ֶאת  ַלְּיָלִדים  ְלַהְראֹות  ִהיא  ַהְּיִחיָדה  ָהֵעָצה  ַהּנַֹער?!  ִעם  ַמה עֹוִׂשים 

 . תּוִבְצִניעּו  תַחִּיים ְיהּוִדִּיים, ֶאת ַהּיִֹפי ֶׁשל ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבֲעִדינּו

ַמְדִליִקי ֶׁשַרִּבי   םְּכֶׁשַאֶּתם  ַהִּמִּלים  ֶאת   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ַׁשָּבת  ֵנרֹות 
 ָנָתן ִּבֵּקׁש ֵמַהַּבת ֶׁשּלֹו ְלִהְתַּפֵּלל: 
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ְּכֵׁש  עֹוָלם,  ֶׁשל  ֲאִני    ם"ִרּבֹונֹו  ַהַּׁשָּבת,  ֵנרֹות  ֶאת  ַעְכָׁשו  ַמְדִליָקה  ֶׁשֲאִני 

  ָּתִאיר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִּתְפַּתח ֶאת    -ֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ִרּב  -ְמִאיָרה ֶאת ַהַּבִית ֶׁשִּלי, ָּכ

 ְּב". ַוִּיָּדְבקּוֶׁשֵהם ְיַקְּבלּו ֶאת ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו  םִלּבָ 

ּבֹוִכי ַהֵּנרֹות    םְּכֶׁשַאֶּתם  א    -ְלַיד  ֶׁשָּלֶכם  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְּבִׂשְמָחה,  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה 

ֲאנִ  עִ ִיָּבֲהלּו.  ַהֵּנרֹות  ְלַיד  ְּדָמעֹות  ִאִּמי ׁשֹוֶפֶכת  ֶאת  רֹוֶאה  ָהִייִתי  ִהיא    םי   ,ִחּיּו
ְמַחֶּיכֶ  ָהִיינּו ן  ַּבְּזַמ   תָהְיָתה  א  ִּבְכָלל  ְּדָמעֹות.  ַהָּׁשבּוַע  םְמבָֹהִלי  ֶׁשָּזְלגּו  ָּכל   ,

 ִצִּפינּו ְלַׁשָּבת. 

 ... 
 ד ג ד

 יל ִׁש בְ ַּת הַ  יתּבֵ לְ ֵחֶלק ַּבְּמִסָּבה   ְטלּו

תשפ"ב  ה', ְׁשַנת בָא י"א , ןָוֶאְתַחּנַ  יֹום א' ָּפָרַׁשת - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ו "הי, ַהקֹוֶדׁשל ֵהיכַ י ַּתְלִמיֵד  ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש ד ִלְכבֹו

ַהַּתְבִׁשיל" ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ַהְּגדֹולֹות ֶׁשל "ֵּבית  ו  ֻּכְּלֶכם יֹוְדִעים ַעל ְּפֻעּלֹוָתי

ְׁשמֹה    ,ִליֶּבעְרִטי ר'  ְיֵדי  ַעל  ַעְׂשרֹות ר.  ָיִאי  ֵנרֹו  ׁשויְט אוִ אּבָ אָק יַ ֶׁשִּמְתַנֵהל 
אֶֹכל ְמַקְּבלֹות  ְּבָכל    ; ִמְׁשָּפחֹות  ּדֹוָלִרים  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ְמַחֵּלק  ַהַּתְבִׁשיל  ֵּבית 

 .ִקים אֶֹכל ְלָכל ַהִּקְרָיהָלֶזה ְמַחּלְ  ָׁשבּוַע, ּוְבנֹוָסף

ִמֻּכְּלֶכם   ֲאַבֵּקׁש  ֵּכן  ַהְּגדֹוָלה   ְטלּו  ,ַעל  ַּבִּמְצָוה  ַּבְּמִסָּבה   ִהְׁשַּתְּתפּו   ; ֵחֶלק 
ַהַּנ"ל, ּוִבְזכּות ַהִּמְצָוה ִּתְזּכּו    ֶׁשִּתְתַקֵּים ְּביֹום ִראׁשֹון ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ְּבֵבית ָהַאְבֵר

 ָאֵמן.  ,ֹות ּוְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכתִויׁשּוע ִלְבָרכֹות

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשְּל ם ַהְיָלִדית ֶא ג ַּתֲהרֹ ל ַא 

 תשפ"ב ה'ֲחזֹון, ח' ָאב, ְׁשַנת -ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי ...

ִהיא   ִּבְבִכָּיה,  ֵאַלי  ִהִּגיָעה   ֶׁשְּל ַהַּבת  ֵפיָגא,  ֵּבית  ְּבַמֲחֵנה  ָהִייִתי  ֶאְתמֹול 

ְמבֹ  ְמאֹד  ֶׁשִהיא  ִלי  ַאַח אֹוֶמֶרת  ִּכי  ָמְסָר   תֶהֶלת  ֶׁשל    הַהּמֹורֹות  ַהֶּנֶזק  ַעל  ִׁשעּור 
ַלַחִּיים, ַאַחר ָּכ ַאֲחֵרי   תִלְצּפֹו ִּבְסָרִטים, ִלְצּפֹות ִּבְדָבִרים ָרִעים; ֶׁשֶּזה ַמְפִריַע 
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ֶא  רֹוְדִפים  ִא   ת ַהֲחֻתָּנה  ַהַּמְגִעיִלים;  ַהְּסָרִטים  ַהַּמְגִעילֹות,  ַהְּתמּונֹות  י  ָהָאָדם 

 ִעם ַהַּבַעל. ִטְבִעִּייםר ִלְחיֹות ַחִּיים ֶאְפָׁש 

ָׁשַאְלִּתי אֹוָתּה: "נּו, ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה? ַמה ַאְּת ְמבֶֹהֶלת?" ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִהיא  
ִּבְדָבִרים    תּבַ  צֹוָפה  "ֲאִני  ִלי:  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ָׁשמּור;  ִמַּבִית  ָּבָאה  ִהיא  ְׁשמּוָרה, 

אֹוָתּה ִּבְפִליָאה: "ֵאיפֹה?" ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: "ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשל   לי ׁשֹוֵא ָרִעים", ַוֲאנִ 
 ַאָּבא ֶׁשִּלי..." ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּלף... 

ָלֶה  ְיֵׁשִנים  ְוָהִאָּמא  ֵהם  עְּברֹוגַ ם  ָהַאָּבא  ָהַרָּבִנים,  ִמָּכל  יֹוֵתר  ֲחָכִמים  ֵהם   ,

ַהּדֹור: "ַאל    ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָּיֵגן ָעֵלינּו ֶׁשאֹוְמִרים ּובֹוִכים ֶאלֲחָכִמים יֹוֵתר  
 ַּתְכִניסּו ַהַּבְיָתה ֶטֶלפֹון א ָּכֵׁשר, ַאל ַּתַהְרגּו ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם". 

ִנְרּגַ  א  ְּכָבִׂשיעֲאִני   ,ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ַעל  ּבֹוֶכה  ֲאִני  ְנָׁשמֹות  םְּתִמיִמים  ,   ,

ִּבְגַלל הֹוִרים ֶׁשחֹוְׁשִבים  ן), ֶׁשנֹוְפִלים ָקְרּבָ תְטהֹורֹות (ָהיּו ַּפַעם ְטהֹורֹות ְּתִמימֹו
ִעם   ַמה  ָׁשַמִים,  ׁשֹּמּו  ִסּנּון;  ְּבִלי  ַּבַּבִית  ֶטֶלפֹון  ָלֶהם  ֵיׁש  יֹוֵתר,  ֲחָכִמים  ֶׁשֵהם 

ְּבבֵ  ָּדִמים  ָתִׂשים  "א  ֶׁשל  ח)יֶת"  ַהָּלאו  כב,  ם  ַּד   ֶׁשִּיָּׁשֵפם  ִּתְגרֹ א  ֶׁש  .(ְּדָבִרים 
ת! ַּבַּביִ  ֶאְצְל 

ְל, ִּכי ַאָּתה ִּתְצַעק ַעל ר  ִלְמסֹ, ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ֲאִני א ָיכֹול  ת ָיַדי ְּכבּולֹו

ִסְּפָר  ִהיא  ָלָּמה   ֶׁשְּל יִ   הַהַּבת  ֶׁשֶּזה  ִּבְּקָׁשה  ִהיא  ַרע,   ֲאִני  ָעֶלי ְּבסֹוד.  ָּׁשֵאר 
ַּבקּוְנְטֵרס ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה; ַאָּתה אֹוֵמר ִלי ֶׁשַאָּתה קֹוֵרא  ה  ַמְכִניס ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהּזֶ 

ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ְּבָכל ָׁשבּוַע, ֲהַגם ֶׁשְּמַעְנֵין ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה קֹוֵרא ֶאת ַהִּמְכָּתִבים,  
 ֶטֶלפֹון ַּבַּבִית, ַּכָּמה ֶזה ַמִּזיק.  קרֹות ִמְכָּתִבים ֶׁשא ְלַהֲחִזיְּבַוַּדאי ְּכָבר ָרִאיָת ֶעְׂש 

ֶאת   ְּתַנֵּפץ  ַאָּתה  ַהִּמְכָּתב  ְקִריַאת  ַאֲחֵרי  ֶׁשִּמָּיד   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְמַקֶּוה  ֲאִני 

ְלַהִּציל ְּכֵדי   ,ָצִרי ֶׁשַאָּתה  ַמה  ַעל  ִסּנּון  ְוָתִׂשים   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים    ַהֵּכִלים  ֶאת 
 ְוַהְּנָכִדים ֶׁשְּל, ְוֶׁשָּכל ַהּדֹורֹות ִיָּׁשֲארּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים. 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ"ב  ֵעֶק  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   י

 

 , א ְלָכאן ְוא ְלָכאן תַּבַמְחלֹוֶק  ַאל ִּתַּקח ׁשּום ַצד

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

הֹוֶריָה, ְּתַדְּברּו ִאָּתם, ְּתַסְּפרּו ָלֶהם ְּדָבִרים ָיִפים ת  ֶא ר  ֵל ִעם ִאְׁשְּת ְלַבֵּק 

ַנַחת ֵמַהְּיָלִדים    -יִכים ְורֹוִצים, ָּדָבר ֶאָחד  ֶכם; ֶזה ַמה ֶׁשהֹוִרים ְצִר ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשּלָ 
 ְוַהְּנָכִדים. 

  , חֹׁשֶ ְלָגֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ִאי   ;ְוִגיָסְת  ִּגיְס ֵאֶצל  ִּתְתָעֵרב  ְוַאל  ָיכֹול  א  ַאָּתה 

ִמי ַוֲחמֹוְת, ֵהם ִנְּתקּו  א רֹוִצים ְלַדֵּבר ִעם ָח   םְלָהִאיר; ִאם ֵה   רֲאָבל ֵּכן ֶאְפָׁש 
 יֹוֵתר.  םֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ְּתַדֵּבר ִאָּת  -ֶקֶׁשר ְוכּו' 

ְלָכאן,    קֶמְרָח ר  ְׁשמֹו ְוא  ְלָכאן  א  ַצד,  ׁשּום  ִּתַּקח  ַאל  ִמַּמֲחלֹוקֹות, 

 ְּבַמְחלֹוקֹות.  קַמְחלֹוקֹות ֶזה ַסָּכָנה; אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִמי ֶׁשּלֹוֵקַח ֵחלֶ 

 ... 
 ד ג ד

 הַהָּׁשנָ  רֹאׁשל עַ ן ְלאּוַמ  נֹוֵסעַ ה ֶׁשַאָּת ר ְלַסּפֵ   ָצִריא  ן ֲעַדִייה ַאָּת 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

 ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ְּכלּום ְלַאף ֶאָחד, ֶׁשָּקִניָת ַּכְרִטיס; ַמה ַאָּתה ָצִרי ַלֲעׂשֹות  ן  ַאל ַּתִּגיד ֲעַדִיי

 ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ִּתְרֶאה ָאז ַמה ַלֲעׂשֹות. ר יֹוֵת ב ָקרֹו ַמְחלֹוקֹות? ְּכֶׁשַּיִּגיעַ 

ָּבר ַהָּקדֹוׁש  ֶעְׁשּתֹונֹות;  ְּתַאֵּבד  ַאל  ֶוֱאָמץ,  ַאָּתה  ֲחַזק   ,ְל ַיֲעזֹר  הּוא   ּו
 ִּתָּוַׁשע ְּבָקרֹוב.

 ... 
 ד ג ד
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םאֹוָת ם ּוְלרֹוֵמ ם ַהְיָלִדיל ֶא  ְלַחֵּי 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ִלְצעֹק   ִּביָמָמה  ָׁשעֹות  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהְּיָלִדים;  ַעל  ִּתְצַעק  ַאל 

 .תר ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ִּביָמָמה ָלֵתת ְּגָערֹוְוִלְצעֹק, ִאי ֶאְפָׁש 

ִהִּגיעָ  ִמְׁשָּפָחה  ִּכי  ֶזה  ֶאת   ְל ּכֹוֵתב  חֹוֵזר    ילִ ר  לֹוַמ   הֲאִני  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהֵּבן 
ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְואֹוֵמר ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ְּכֵאב רֹאׁש ִמָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְׁשִליִלי, הּוא 

 . םְּפָסִקיל ּוִמְּלַקּבֵ ,  תל חֹור ָּברֹאׁש ִמְּצָעקֹות ּוְגָערֹוְמַקּבֵ 

ִמִּניִת   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְלַדְעִּת   יְמאֹד  ִּכי  ִלְמַלֵּמד   ה  ְוַאָּת ל  ְמֻסּגָ ה  ַאָּת י  אֹוְת
ְלַתֵּקן,    ָצִרי ַאָּתה  ַהֶּזה  ַהָּיִחיד  ַהָּדָבר  ֶאת  ֲאָבל  טֹוב,  ִלְהיֹות  ְּמַלֵּמד  ְלַהְפִסיק 

ֵאֶצל   ַהּטֹוב  ֶאת  ִלְראֹות  ֲאֵחִרים,  ַעל  טֹוב  ְלִהְסַּתֵּכל  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ְׁשִליִלי; 
ַהְּיָלִדים ֶאת  ִלְבנֹות  ְּתַחֵּפׂש  ִמִּלים    ,ֲאֵחִרים,  ָלֶהם  ְוָלֵתת  ֵאֵליֶהם   ְלַחֵּי ְּתַחֵּפׂש 

 טֹובֹות. 

ַהְרּבֵ  ְלַסֵּפר  ְלַצִּדיִקיםִסּפּוֵר   הְרֵאה  אֹוָתם   ַֹיֲהפ ֶזה  ַלְּיָלִדים,  ַצִּדיִקים   י 
 ְּגדֹוִלים. 

ִּתְצעַ    ֵל ֵּבין    ה ַהחּוָצ ק  ׁשּוב,  ְּתַטֵּיל  ְלִהְתּבֹוְדדּות;   ֵל ָהֲעַצִּבים,  ֶאת 

 ֶאת ָהֲעַצִּבים ֶׁשְּל, ַאל ַּתִּפיל ֶאת ֶזה ַעל ַהְּיָלִדים. ת ָהֵעִצים ְותֹוִציא ִּבְצָעקֹו

 ... 
 ד ג ד

 ה ַהָּבָא ה ְיִׁשיָבה ְקַטָּנה ַלָּׁשנָ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ְּפִניִמָּיה ַלַּבחּוִרים ֵמַהִּכָּתה ֶׁשל ... ֵנרֹו ָיִאיר.  ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים  

 ַהַּבחּוִרים ִיְהיּו ַּתַחת ַהְׁשָּגָחתֹו, ַהִּדיָרה ִנְמֵצאת ְּבאֹותֹו ִּבְנָין ֶׁשל ַהִּדיָרה ֶׁשּלֹו. 

ַה  ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּתְׁשַלח ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּל ַּבָּׁשָנה  ִּכי  ֶזה  ָּבָאה  ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ֶאת 
ַהָּבָאה   ַּבָּׁשָנה  ִלְלמֹד  ָיבֹואּו  ֵמַהִּקְרָיה  ַהַּבחּוִרים  ָּכל  ֶאְצלֹו.  ִלְלמֹד  ָלִעיר 

 , ַהַּמִּגיד ִׁשעּור ִיְהֶיה ָהַאְבֵר ַהַּנ"ל. גְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר 
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ִיְתַּפְללּו ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ַהִהְתַח   יִאִּת   ַׁשֲחִרית,  ְּבִׁשעּור  ַּגם  ֵהם  ְּבַיַחד,  ְּזקּות 

 ִיְׁשַּתְּתפּו; ֲחָבל ֶׁשהּוא ַיְפִסיד ָׁשָנה ָיָפה ַּבְּיִׁשיָבה. 

 ַהַּבחּוִרים ַיְחְזרּו ַהַּבְיָתה.  -ְלַׁשָּבתֹות 

ַהּבֵ  ֶאת  ִּתְרׁשֹם  ְּבַבָּקָׁשה  רֹוֶצה,  ַאָּתה  ִּכי   ןִאם  ַהַּנ"ל,   ָהַאְבֵר ֵאֶצל   ֶׁשְּל  
 . תַהִּמּטֹות ֻמְגֶּבלֶ  רִמְסּפַ 

.. . 
 ד ג ד

 ַהִּצָּפְרַנִים ל עַ ה ַלּכָ ם ָלִׂשי א 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא 

 . הֲאִני ְמאֹד רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשא ָּתִׂשימּו ַעל ַהִּצָּפְרַנִים ַלּכָ 

ַּגם   ְוֶזה  ֲחִציָצה,  ֶזה  ְּגדֹוָלה;  ְּבָעָיה  זּו  ֶזה,  ַעל  ִהְקִּפיד  ְמאֹד  מֹוֲהָרא"ׁש 
 : "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם א ֵתֵלכּו". (ַוִּיְקָרא יח, ג)ִּבְכָלל 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת ְרצֹוִני. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשָּצִרי  ְּכמֹום ַהְיָלִדית ֶא  ְלַהִּסיעַ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַאַח  ְּתלּונֹות,  ְׁשֵּתי  ַהָּבנֹו  תִקַּבְלִּתי  ַמֵהר;  ִמַּדי  נֹוֵסַע  ֶׁשַאָּתה   ,תָעֶלי  
 ִּגיעֹות ְמֻזְעָזעֹות ְלַגְמֵרי. ְוַהּמֹורֹות אֹוְמרֹות ֶׁשֶּזה ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות, ֵהן ַמ 

ֶנְחָמד  אִהי  הַהְּׁשִנּיָ  ִמיֵדי  ִמְתַנֵהג  ֶׁשהּוא  ֵמַהַּנָהִגים,  ֶאָחד  ֶׁשּקֹוִרין    הַמ   ַעל 

ֶׁשִּתָּזֵהר ִלְנסַֹע ִּבְזִהירּות,   םִעם ַהָּבנֹות. ָאז ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ, ּגַ   -ֵהייִמיׁש  
 ל ַהְּנָהִגים ֶׁשִּיְתַנֲהגּו ְּבֶדֶר ֶאֶרץ ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים. ְוַגם ֶׁשְּתַדֵּבר ִעם ּכָ 

ַהַּבחּוִרים ֶׁשּנֹוֲהִגים, ֶׁשִּיָּזֲהרּו ַעל ַהֶּכֶסף ֶׁשל ַרֵּבנּו; ִאם    םְּכמֹו ֵכן ְּתַדֵּבר עִ 

 נֹוְגִעים ַּבֶּכֶסף ֶׁשל ַרֵּבנּו. -ַהְּיִׁשיָבה ל ַמְפִסיִדים ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁש 



 יג   |  בתשפ"ב ֵעֶק  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ִזְלֵזל    ַרֵּבנּו הּוא  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ֶאת  ַּפַעם  ֵּגֵרׁש 

 ַּבֶּכֶסף ֶׁשּלֹו.

 ... 
 ד ג ד

 ֵנֶזקת ָיכֹול ִלְקרֹו ,ִאם ַהָּׁשבּוַע עֹוֵבר ְּבִלי ַלֲעבֹר ַעל ַהָּפָרָׁשה

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ן ַהְּׂשִכירּות יֲאִני ְמאֹד ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר ַלְּיִׁשיָבה ִּבְצָדָקה ְלַקְמֵּפיְ 

ְׂשִכירּו  ְמַׁשְּלִמים  ְיַׁשֵּלם  ְלָכלת  ֶׁשֵהם   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶׁשָּלנּו,  ְּבֶׁשַפע   ַהִּבְנָיִנים   ְל
 ָּגדֹול, ִּבְבָרָכה ְוַהְצָלָחה. 

ְּביֹום   ַּתְרּגּום;  ִעם  יֹום חּוָמׁש  ְּבָכל  ֶׁשִּתְלַמד   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  ְמאֹד  רֹוֶצה  ֲאִני 

ְלָאה, ַאל ִּתְדֶחה ֶאת ֶזה ְליֹום ִׁשִּׁשי,  ִראׁשֹון ַעד ֵׁשִני, ְּביֹום ֵׁשִני ַעד ְׁשִליִׁשי ְוֵכן ָה 
ת  ָיכֹול ִלְקרֹו  -ַׁשָּבת, ִּכי ַחס ְוָׁשלֹום ִאם ַהָּׁשבּוַע עֹוֵבר ְּבִלי ַלֲעבֹר ַעל ַהָּפָרָׁשה  

 ְלַאֵּבד ֶּכֶסף, אֹו ְלִהָּנֵזק ַּבּגּוף.  םֵנֶזק; ְיכֹוִלי 

ַקח  ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ֵכן  ְלִּמ   ת ֶא   ְּכמֹו   ְלָכל  ַעְצְמ יֹום  ָּכל  ִּתְלַמד  ְׁשָניֹות, 
ַאל ִּתְתָיֵאׁש, ֶאָּלא ּתֹאַמר ֶאת    -ִמְׁשָניֹות; ִאם ַאָּתה א ֵמִבין    דֶאָח   ַהָּפחֹות ֶּפֶרק

: "ֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד, ַרק ָהֲאִמיָרה (ִׂשיחֹות ָהָר"ן, ִסיָמן עו)ַהִּמִּלים; ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר 
ִמְׁשָנ"הִמְׁשָניֹו  ְלַבד",  ,ֶׁשְּל ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ְיַטֲהרּו  ִמְׁשָנה    ת  ְנָׁשָמ"ה,  אֹוִתּיֹות 

ָּכֵׁשר  הַּתֲעֶׂש  ִליהּוִדי   ְמ אֹוְת אֹוִתּיֹות  ִמְׁשָנ"ה  ָהָאָדם    "ה, ַׁשּנֶ .  ֶאת  ְמַׁשֶּנה  ֶזה 
 ִמּתֹוָלִעים ּוִמָּכל ַמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה. ר. ִמְׁשָנה ָיֵגן ָעֶלי ַּבֶּקבֶ הְלטֹובָ 

 ... 
 ד ג ד

 בטֹוא  ת ִלְהיֹום הֹוְפִכים, טֹוִביא  ם ֲאָנִׁשים עִ ם ִמְסּתֹוְבִבים ִא 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו 

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֵהַבְנָּת ַמה ֶׁשִּדַּבְרנּו, ַהְּלַואי ֶׁשְּתַצֵּית, ּוֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ִּתְסּתֹוֵבב 
ם ֶׁשַּמֲאִמיִנים ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְמַדְּבִרים ַּבֲעִדינּות. ִּכי ַּדע ִעם ֲחֵבִרים ְיֵרֵאי ָׁשַמיִ 
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ַּגם ַיֲהפֹ    אְל, ֲאִפּלּו ַצִּדיק ָּגדֹול, ִאם הּוא ִיְסּתֹוֵבב ִעם ֲאָנִׁשים א טֹוִבים, הּו

 ְיהּוִדי ,א טֹוב, ְוֵכן ְלֵהֶפ ִעם ַצִּדיִקים, ִעם    ִאם הּוא ִיְסּתֹוֵבב  ר, ָּכֵׁש   א ִלְהיֹות
 ְּבֶמֶׁש ַהְּזַמן הּוא ַּגם ַיֲהפֹ ְלָאָדם טֹוב. -ֲאָנִׁשים טֹוִבים  

ֶאת   ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶאת  ַּתֲעזֹב  ְוָׁשלֹום  ֶׁשַחס  רֹוֶצה  א  ֲאִני  ְמבָֹהל,  ְמאֹד  ֲאִני 

ַמ  א  ֵהם  ִמְסּתֹוֵבב  ַאָּתה  ֶׁשִאָּתם  ָהֲאָנִׁשים  ַהְּקדֹוָׁשה;  ֵהם  ָהֱאמּוָנה  ֲאִמיִנים, 
 ֵליָצנּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. יְמֵלֵא 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים,   ְוֶׁשִהיא ְּתַחֵּזק אֹוְת, ִּתְסּתֹוְבבּו ַרק ִעם   ְּתַחֵּזק ֶאת ִאְׁשְּת

ִאם הּוא    -ִמיֶׁשהּו ִאם הּוא ְיֵרא ָׁשַמִים  ל  ֲאָנִׁשים ְיֵרֵאי ָׁשַמִים. ַהִּסיָמן ָהִראׁשֹון עַ 
ּוְמַקֵּלל  תַּבֲעִדינּוְמַדֵּבר   ֶּפה  ִנּבּול  ֶׁשְּמַדֵּבר  ִמי  ֵמֶאָחד   -;  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  א  הּוא 

 ָּכֶזה ְצִריִכים ְלִהְתַרֵחק.

 ... 
 ד ג ד

 ָּכ ִּתְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול   ,ַקח ֶאת ְׁשֵּתי ָהֵעצֹות ַהְּמתּוקֹות

 תשפ"ב  ה'ן, י"ב ָאב, ְׁשַנת יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחּנַ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשם  ד  ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְזַמן ְּכָבר א ָרִאיִתי אֹוְת, ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹ 

ְלַקְמֵּפיְ  ְצָדָקה  נֹוֵתן  ֶׁשַאָּתה  חֶֹדׁש,  ְּבָכל   ַהְּׂשִכירּות  יֶׁשְּל ְׂשִכירּות  ן  ֶׁשְּמַׁשֵּלם 
 ַהּמֹוְסדֹות. ר ָּכל ַהִּבְנָיִנים ֶׁשָּלנּו, ֲעבּור ֲעבּו

  ן ֶרֶגׁש ַלְּיִׁשיָבה; ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשֵּיׁש ְל ֲעַדִיי  ןֶׁשֵּיׁש ְל ֲעַדִיי  הַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶא 

ֶא  ַּגם  ְּתַקֵּים   ָּכ ַּבְּיִׁשיָבהת  ֶרֶגׁש,   ִאְּת ֶׁשָּלְמדּו  ֶא ַמה  ֶׁשל    ת,  ַהָּיפֹות  ָהֵעצֹות 
ַהֶּדֶר ַהַּקָּלה ְוַהְּמתּוָקה ִלְלמֹד ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ַהֶּדֶר ַהְּמתּוָקה  ת  ַרֵּבנּו, ֶא 

ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות.  - ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ָיָקר, ַהְּמתּו  ָאח  ָהֵעצֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  ּוְתִפָּלה  ַקח  ִלּמּוד  ֶׁשל  ִּתְהֶיה    -קֹות   ָּכ
ַּתְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּתּוַכל ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים; ִעם   ַצִּדיק ָּגדֹול, ַאָּתה 

 ִיְהֶיה ְל ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות.  -ָּכל ַהְּקָׁשִיים 

 ... 
 ד ג ד
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 ָהֶרֶגׁש ִּבְצִניעּות ת ֶא ה ַּבֲחָזָר ל ֶׁשֲאַקּבֵ ר ָאָּנא ה', ֲעזֹו

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֶאל   ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות   ֵאי ֵעָצה  ַמָּתָנה,  ָלנּו  ָנַתן  ַז"ל  ָּברּו  ַרֵּבנּו  ַהָּקדֹוׁש 

ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשָּלנּו, ְלׂשֹוֵחַח   -הּוא, ָהֵעָצה ִהיא "ִהְתּבֹוְדדּות" 
 ִאּתֹו ּוְלַסֵּפר לֹו ַהּכֹל. 

ָהֶרֶגׁש   ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ֶׁשְּתַקְּבלּו   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ְוכּו';  ְצִניעּות  ְלַגֵּבי 

, ְּתַבְּקׁשּו ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו ְּבָכל יֹום, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשַאֶּתם  ת ָּלֶכם ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבֲעִדינּוֶׁש 
 ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַׁשָּבת:  

ַהְּיָלִדים   ,םעֹולָ ל  ֶׁש   "ִרּבֹונֹו ַעל  ֶׁשִּלי,  ַהְנָׁשָמה  ַעל  ָעַלי,  ְּתַרֵחם  ִלי,  ַּתֲעזֹר 

ִנְחֶיה ִעם    ַהָּבִאים ֶׁשִּלי, ֶׁשֻּכָּלנּו ִנְהֶיה ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים. ֶׁשֻּכָּלנּו  ֶׁשִּלי ְוַעל ַהּדֹורֹות

 ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני א יֹוַדַעת ַמה ָקָרה ִלי, ִאַּבְדִּתי ֶאת ָהֶרֶגׁש ִלְצִניעּות,  

ְלִהְתַלֵּבׁש ָעִדין, ֲא  ֲאִני לֹוֶבֶׁשת ֲאִני ְּכָבר א אֹוֶהֶבת  ִני ִמְתַלֶּבֶׁשת ָקָצר, ָחׂשּוף, 

א   ַהּזֹו   ֶׁשַהֶּדֶר יֹוַדַעת  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוַדַעת  א  ֲאִני  ְׁשקּופֹות.  ַּגְרַּבִים 

ָּכזֹא ִנְדֶלֶקת   ,מֹוֵׁש ָּכ ָּכל  ֶזה  זֹאת  ְּבָכל  ַּכָּמה    תּבֹוֶעֶר   ֵאׁש  תטֹוָבה,  ְלִהְתַלֵּבׁש 

?  ה ר א ָצנּוַע; ַאָּבא ָיָקר, ַאָּבא ַרחּום, ַמה ֲאִני עֹוָׂשה? ַמה עֹוִׂשים ָהְלָא ֶׁשּיֹוֵת 

ֲאִני    הָאנָ  ְמַעט  ֶׁשעֹוד  ְמַפֶחֶדת  ֲאִני   ,ָּכ ָלֶלֶכת   ְלַהְמִׁשי ְיכֹוָלה  ֲאִני א   ?ֵאֵל

 ִמְתַרֶחֶקת עֹוד יֹוֵתר. 

ְקדּוָׁשה, ָטֳהָרה,  ִּבי  ַּתְכִניס  ָיָקר,  ַהֵגִהינֹום    ַאָּבא  ֵאׁש  ֶאת  ִמֶּמִּני  ּתֹוִציא 

 ֶׁשּבֹוֶעֶרת ִּבי ְוא נֹוֶתֶנת ִלי ָמנֹוַח.

ֲעִדינּות,   ֶּׁשאַֹהב  ִלְצִניעּות,  ָהֶרֶגׁש  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ֶׁשֲאַקֵּבל  ֲעזֹר  ה',  ָאָּנא 

ֶּׁשאֹוֵמר   ְלַרֵּבנּו  ְלַצֵּית  טֶׁשאּוַכל  ִסיָמן  ָּבִנים,  אֹות  ַהִּמּדֹות,  ֶׁשָּבִאָּׁשה  )(ֵסֶפר  'ְצִניעּות   :

ַנְפָׁשם ְלַמַעְנ,  ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים', ֲעזֹור ִלי ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּמְסרּו ֶאת

 ָאֵמן".

 ... 
 ד ג ד
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 ְצִריִכים ַהְרֵּבה ִחּזּוק  ,ֵאּלּו ֶׁשעֹוְסִקים ְּבִׁשּדּוִכים

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ְּתַחֵּזק ֶאת ִאְׁשְּת ֶׁשַּתְמִׁשי ַלֲעסֹק ַּבִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִׁשּדּוִכים. 

 צֹוֲעִקים   ֲאָנִׁשים  ִּכי  ִחּזּוק,  ֵּבהַהְר   ְצִריִכים  ֵהם  -  ְּבִׁשּדּוִכים  ֶׁשעֹוְסִקים  ֵאּלּו

 -  ִּבְׁשִביִלי  ֶׁשָעׂשּו  ִמֶּמִּני,  ֶׁשָחְׁשבּו  ִׁשּדּו,  ֶׁשִהִּציעּו  ֶׁשּיֹודּו  ִּבְמקֹום  ּוְמַבְּיִׁשים;
 ְוכּו'.  ְוכּו' ִּבְׁשִביֵלנּו א ַהֶּזה ַהִּׁשּדּו ַמְתִאים, א ַהֶּזה ַהִּׁשּדּו  ַהַּׁשְדָכן; ַעל צֹוֲעִקים

ִאְׁשְּת    הזֶ  ּוִבֵּיׁש ֶאת  ֵאי   -ֶׁשָּצַעק  ָאָדם ָׁשבּור,  ַּתִּגיד  הָרעָ ה  ַּכָּונָ   לֹון  הּוא   .

 .ַלֲעׂשֹות ָּכ א ִּתַּקח ַלֵּלב, ִהיא ָעְׂשָתה טֹוב ְמאֹד ְוֶׁשַּתְמִׁשיֶׁש ְלִאְׁשְּת 

יֹום  ִסּפּוִרים  ָּכֵאֶּלה  ִלי  עֹוֵצר    ֵיׁש  א  ֲאִני  זֹאת  ְּבָכל  ָעַלי;  צֹוֲעִקים  יֹום, 
ַעד  ַהְּצָדִדים,  ִמָּכל  ַמְפִריִעים  ַהִּׁשּדּוִכים,  ָּכל  הֹוְלִכים   ָּכ ִׁשּדּוִכים;  ִמַּלֲעׂשֹות 

 ַהִּׁשּדּו.   רְוִנְסּגַ ר ֶׁשַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ּגֹובֵ 

 ֶזה ּוַבָּבא. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבִׁשּדּוִכים, ַאְׁשָריו ּבָ 

 ... 
 ד ג ד

 ְּכֶׁשּׁשֹוְמִרים ֶאת ַהּתֹוָרה א נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֱאֶמ  ִּכי ְּכֶׁשּׁשֹוְמִרים ֶאת ַהּתֹוָרה    ת ֶזה א  ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב,  נֹוְפִלים    -ַמה  א 

ְוכּו'   ִלְפרֹׁש  ֶׁשְּצִריִכים  ַהְּקדֹוָׁשה אֹוֶמֶרת  ַהָּיִמים ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמֶּזה א    -ַלֲעֵברֹות. 
, ִמֶּזה ֵּכן רּו ַאֵח ֶזה ְּכָבר ַמֶּׁשה  -ַעְצמֹו  ל  ְּפִריׁשּות ִמֶּׁש   ףמֹוִסי  םָהָאָד   נֹוְפִלים, ִאם

 ִלּפֹל. רֶאְפָׁש 

ֶאת   ׁשֹוְמִרים  א  ִאם  ַהִּדין;  ְּבחֶֹמר  ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ְׁשמֹור  ְוִהָּזֵהר,  ִהָּׁשֵמר 
ֶׁשֲחָכֵמינּו ְּכִפי  ִנְכָרִתים ֵמָהעֹוָלם.  ְיהּוִדי  ַּבִית   ם אֹוְמִרי  םַהְּקדֹוִׁשי  ַהֲהָלכֹות ֶׁשל 

יג.)  ָלנּו ִסּפֵ   הּוֶׁשֵאִלּיָ :  (ַׁשָּבת  "ַמֲעֶׂשה  רַהָּנִביא  ַהְרֵּבה  :  ֶׁשָּׁשָנה  ֶאָחד  ְּבַתְלִמיד 
ה  ָיְכלָ א    ִאְׁשּתֹו",  ְוָקָרא ַהְרֵּבה ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרֵּבה, ּוֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו
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:  ה ְוָׁשֲאלָ ת  ְוַהְיִׁשיבֹות  ַהְּכֵנִסּיֹוי  ָּבֵּת ל  ְּבכָ ץ  ָלרּוה  ִהְתִחילָ א  ִהיה,  זֶ ת  ֶא ל  ִלְסּבֹו

ֲהֵר רָצִעיל  ְּבִגית  ֵמ י  ֶׁשַּבְעלִ ת  ִלְהיֹו ל  ָיכֹו  ֵאי כ)ַּבּתֹוָרה  ב  ָּכתּוי  ,  ל,  ִּכי ":  (ְּדָבִרים 
ָיֶמי ְואֶֹר הַהְרּבֵ ד ָלַמ י , ַּבְעלִ םֲאֻרִּכים ַחִּייה ִיְחיֶ ה ּתֹוָר ד ֶׁשּלֹוֵמ י  , ִמ "הּוא ַחֶּיי 

ָלָּמ חּוָמׁש,    -ּתֹוָרה   ּוְגָמָרא  ְוא "?!  רָצִעי  ָּכ ל  ּכָ   ל ְּבִגיר  ִנְפַט א  הּו ה  ִמְׁשַניֹות 
ת  ַאַח ם  ֶׁשַּפעַ ד  ָלּה, עַ ת  ַלֲענֹוה  ַמ ה  ָהיָ   ֶאָחד א ף  ָהָיה ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ָּדָבר", ְלַא 

ַטֲהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה?   םְׁשַמְרֶּת אֹוָתּה:  י  , ְוָׁשַאְלִּת תַהּזֹא ָהִאיָׁשה  ֶאְצָלּה   יִהְתַאְכַסְנִּת 
ָׁשַמְרנּו;  א  ֶׁשם  ְּדָבִריה  ִמַּכָּמ ץ  ַהֲהָלכֹות חּו  לּכָ ת  ֶא ט  ִּכְמעַ   : ָׁשַמְרנּו ה ָעְנָת א  ְוִהי

"ָּברּו  ר  ָאַמ  ַהָּנִביא:  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשֲהָרגֹוָלּה  יח, ַּבּתֹוָרה  ב  ָּכתּוי  ּכִ ",  ַהָּמקֹום  (ַוִּיְקָרא 

 ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה א ִתְקַרב".: "ְוֶאל יט)

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 תִּבְצִניעּו  תְמֻכּסֹות ָלֶׁשבֶ ר ְלִהָּזֵה 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ג ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ָלֶלֶכת ִּבְלבּוׁש ַמְסִּפיק ָארֹ, ְּכֶׁשּיֹוְׁשִביםְּתַק  ֶׁשַהִּבְרַּכִים   -  ְּבלּו ַעל ַעְצְמֶכם 
 ִּבְׁשִביְלֶכם, ַאֶּתם ִּתְראּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב. ת ֵהיֵטב. ֶזה ִיְהֶיה ְזכּו תִיְהיּו ְמֻכּסֹו

ַהְרֵּבה   ֶזה,  ֶאת  ָלֶכם  ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני  ִּתְכֲעסּו  א  ַאל  ְּבַעְצמֹו  ָהָאָדם  ְּפָעִמים 

 , ָלֵכן ֲאִני ּכֹוֵתב ָלֶכם ֶאת ֶזה. הִּביִׁשיבָ ת קֹוֵלט ֶׁשַהִּבְרַּכִים א ְמֻכּסֹו 

  ַוֲעבּור  ֲעבּוְרֶכם  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם ְּתַבְּקׁשּו - ַהַּׁשָּבת ֵנרֹות ֶאת ַמְדִליִקים ְּכֶׁשַאֶּתם

  ְּכֶנֶגד   ַזִית  ֶׁשֶמן  לֶׁש   ֵנרֹות  ְׁשֵני  ַּתְדִליקּו  ְּכֵׁשִרים.  ְיהּוִדים  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהּדֹורֹות

 ֵנר.  עֹוד מֹוִסיִפים ֶיֶלד ּוְלָכל  ֲהָוָי', ֵׁשם ְּכֶנֶגד ֵנרֹות ַאְרָּבָעה ְועֹוד ְוָׁשמֹור, ָזכֹור

ֶׁשָּנִׁשים   ִמַּצִּדיִקים,  ָיֶפה  ִמְנָהג  ֵמִביא  ַהְדָלַקת  מֹוֲהָרא"ׁש  ִּבְׁשַעת  ִיְלְּבׁשּו 
 ַהֵּנרֹות ִסָּנר ָלָבן ִלְכבֹוד ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות. 

ְמֻיָּׁש  ָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ֶׁשאֹוְמרֹות  ְצִעירֹות  ָנִׁשים  ָיֶפה  ןֵיׁש  ֶאְצֵלנּו  ַהֵּׁשם   ָּברּו  ,

 ְוָחׁשּוב ָּכל ַמה ֶׁשַּצִּדיִקים אֹוְמִרים.
 ... 

 ד ג ד
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 ה ַלְּיִׁשיבָ א ֶׁשָּתבֹוף ָעִדיד, ַלֲעבֹוץ  ָלרּול ֲחבָ 

  יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ג ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה 

ּבְ  ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  ֶׁשָּתבֹוא  ֲאִני  ָחׁשּוב   ָּכ ָּכל  ַלְּיִׁשיָבה,  ָּבא  ֶׁשַאָּתה  ַּפַעם  ָכל 

 ַלְּיִׁשיָבה ִלְׁשמַֹע ִחּזּוק ְוֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל. 

ַלֲעבֹד,  ָלרּוץ  ֲחָבל  ַהְּנעּוִרים  ִּבְׁשנֹות  ַעְכָׁשו  ַּבַחִּיים,  ַמְסִּפיק  ַּתֲעבֹד  עֹוד 
ַלְּיִׁשיָבה. ִּתְסּתֹוֵבב ְלַיד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ִּתְהֶיה ֵמַהַּבחּוִרים ֶׁשּיֹוְׁשִבים ַעְכָׁשו ּבֹא  

ֵיׁש    ֶׁשְּל ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ִמָּלה.  ְועֹוד  ִמָּלה  עֹוד  ּובֹוְלִעים  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ְלַיד 
רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל ְמאֹד  ַהְרֵּבה ַמה ִלְמּכֹר ְל, הּוא ִקֵּבל ַהְרֵּבה ִמּמֹוֲהָרא"ׁש,  

 יֹוֵתר ַלְּיִׁשיָבה.  אאֹוֵהב אֹוְת, הּוא ְמַחֶּכה ֶׁשָּתבֹו

ַהִּסּיּוִמים    ,ֶׁשְּל ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ִלי  ְּתַסֵּפר  ִלְזַמן,  ִמְּזַמן  ִמְכָּתב  ִלי  ִּתְכּתֹב 
 .ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּוְתִפָּלה עַ  תַהְּכֵאב ַהְּפִניִמיל ּכָ ת ֶא  הֹוִציאּו

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ג ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֵמָהִאָּמא, ְּבָכל ְׁשנֹות  ת  ַוֲהָצקֹות  מֹוֵפת ֲאִמִּתי, זֹו ְּגבּוָרה; ַאֲחֵרי ַהְׁשָּפלֹו  הזֶ 
ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתָקַרְבֶּתם ְלַרֵּבנּו  ַהַּיְלדּות ָּכל ָּכ ָלֲחצּו, ָחְנקּו ְוִהְׁשִּפילּו ֶאְתֶכם, ְוַהּיֹום

ַּבֶּדֶר ֶׁשל   ַוֲהַלְכֶּתם  ְוִׂשְמָחה  ַז"ל  ְמַדְּבִרים   -ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה, ֱאמּוָנה  ַאֶּתם 
ֵאֶליָה ָיֶפה, ַּבִּמָּדה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶּדֶר ֶאֶרץ. ֶהָעָבר ָיָצא ִמְּמֶכם (ֲעַדִין זֹוְכִרים  

 ַרֵּבנּו.  ֶזהּו מֹוֵפת ֶׁשל -ֶאת ַהִּׂשְנָאה ְוכּו')   רֶאת ֶזה ְוֶזה ּכֹוֵאב, ֲאָבל ֵאין ְּכבָ 

ֵה  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ַעל  ִרְגִׁשִּיים  ְלִטּפּוִלים  הֹוְלכֹות  ָנִׁשים  ְוַאְלֵפי  ן  ֵמאֹות 
ֶנֱהָרִסים; ְמַבִּלים ָלֶהן ָמנֹוַח, ַהַחִּיים  ָלֶהן, ֶזה א נֹוֵתן   ִמְתַיְּסרֹות ִמַּמה ֶׁשָעׂשּו 

 ֹוֶמה. רֹב ַהַחִּיים ְּבִטּפּוִלים, ְקבּוצֹות ְּתִמיָכה ְוַכּד  תֶא 

ֱהִייֶתם ְצִריִכים ְלַסֵּפר ֶאת ֶזה ָּבַרִּבים ְלֻכָּלם,   -ִאם ֶזה א ָהָיה ָּדָבר ִאיִׁשי  
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ְלהֹוִציא ְלִהְתַרֵּפא,   ֶּדֶר ֶׁשֵּיׁש  ֵיְדעּו  ַהִּטינָ ל  ּכָ ת  ֶא   ֶׁשֻּכָּלם  ֵמִאָּמא,  ה  ַהְּכֵאב 

 ּוְתִפָּלה.   ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות - תַהְּפִניִמי

ֱאמּוָנה   ְּבתֹוכֹו  ַמְכִניס  יֹוְדִעים   -ְּכֶׁשָאָדם  ְמתּוִקים,   ָּכ ָּכל  ִנְהִיים  ַהַחִּיים 
א ְּפלֹוִני ְו הּוא, ַהּכֹל ֶזה הּוא ְּבַעְצמֹו;א  ֶׁשֶּזה ַאְלמֹוִני, ַהּכֹל ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.  ל  הּוא, ַהּכֹל ַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁש ַהּכֹל ֶזה    -ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי, ְמַדֵּבר  
ַהּכֹל ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו   -ַאָּבא ֶׁשִּלי, ִאָּמא ֶׁשִּלי, ָחִמי, ַחּמֹוִתי, ַּבְעִלי, ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי  

 ַהַחִּיים ִנְהִיים ַקִּלים, ַהַחִּיים ִנְהִיים ְמתּוִקים. ז ָא הּוא.  

ִיְת  ַהֵּׁשם  ֵמַהּדֹורֹות  ַיֲעזֹר  ַנַחת  ִּתְרוּו  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות  ֶׁשִּבְזכּות   ,ָּבַר
ּדֹורֹות ִמֶּכם  ֶׁשִּיָּמְׁשכּו  ָּבִנים    ֶׁשָּלֶכם,  ּוְבֵני  ָּבִנים  ּוְמִאיִרים,  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדִיים 

ֶׁשָּלֶכם   ַהַּבִית  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵכן  ְּכמֹו   .ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשל  ֶנֱאָמִנים  ָׁשלֹום,  ֶׁשל  ָמקֹום 
 ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

 ... 
 ד ג ד

 ת? ָצרֹוה ַהְרּבֵ  ָּכל ּכָ ל ִלְסּבֹוי  ְּכַדא,  ִּבְגַלל ְמַעט ֵׂשָער

 ֵליל ִׁשִּׁשי ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֶאת   ְלהֹוִריד  ֶׁשל  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּקֻדָּׁשה  ִאם  ֶׁשִּתָּׁשֲארּו  ֶאְתֶכם  ְלַחֵּזק  רֹוֶצה  ֲאִני 
ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֵאי  ". ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹוֲהָראֵׂשָער ָהרֹאׁש

ַהּזֶ  ַהֵּׂשָער  ְמַעט  ִּבְגַלל  "ֲחָבל,  ָאַמר:  הּוא  ּוָבָכה,  ֶנֱאַנח  ֶא ה  הּוא    ת ְמַעְּכִבים 
ַהּזֶ  ַהֵּׂשָער  ְמַעט  ִּבְגַלל  ֲחָבל  ַהְרֵּבה  ה  ַהְּגֻאָּלה;   ָּכ ָּכל  ֲחָבל   תָצרֹוֵיׁש  ָּבעֹוָלם, 

 ֶׁשִּבְגַלל ְמַעט ַהֵּׂשָער ִעם ַהִּכִּנים ְיַאְּבדּו ֶאת ַהְּיָלִדים". 

ִעם ַהַּיֲהדּות ֶׁשָּלֶכם. ָמַסְרִּתי ֶאת ַנְפִׁשי   םְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ִּתָּׁשֲארּו ֲחָזִקי
יֹונֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְמַדְּבִרים ֲעבּוְרֶכם, ֲעבּור ַהִּׁשּדּו ֶׁשָּלֶכם; ִקַּבְלִּתי ַרק ִּבזְ 

ְלַהְכִניס   רֹוֶצה  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות,   ַמְמִׁשי ֲאִני  ָהֵרִקים;  ְּכֶאָחד  ָאסּור  ָּדָבר  ָּכל  ָעַלי 
 ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ם. ַהִּצָּפְרַניִ   תֶא ת  ֶׁשּצֹוְבעֹוַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשַּמְתִחיל ָּדָבר ָחָדׁש, ֵיׁש ָנִׁשים  

א"ׁש ָאַמר ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ֲאִני ַמִּכיר ִסּפּוִרים ִמּזּוגֹות  ְּדעּו ָלֶכם, מֹוֲהָר 
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ָטבַ  הּוא  אֹוָתם,  ְוִטֵּפַח  אֹוָתם  ִחֵּתן  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ְלַחֵּלץ    לְצִעיִרים  ְּכֵדי  ַּבּבֹץ 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  תֹוָלע",  ֲעֵלי  "ָהֱאֻמִנים  ָּנְפלּו,  ֶׁשְלַצֲעֵרנּו  ְיָקרֹות  ְיהּוִדּיֹות  ְנָׁשמֹות 
ד, ה)ְיָקִרים, "ִחְּבקּו", ִהְתִחילּו ֶלֱאהֹב, "ַאְׁשַּפּתֹות", ֶזֶבל   . מֹוֲהָרא"ׁש ָּכל (ֵאיָכה 

ַעְצמֹו ֶאת  ַהֵּׂשָער    םֲאֵליֶה   ָּכ הֹוִריד  ָהֵאּלּו,  ַהְּדָבִרים  ִלְׁשֵני  ַעד  ַרְחָמנּות,  ְּבָכזֹו 
ֶא  ִלי  ְוִהְתַחֵּנן: "ְּתנּו  ָּבָכה  ַהְּדָבִרים, הֹוִרידּות  ְוַהִּצָּפְרַנִים; מֹוֲהָרא"ׁש  ת  ֶא   ְׁשֵני 

ַלּכָ   רַהֵּׂשעָ  ָּתִׂשימּו  ָהעֹו  הְוַאל  ֶאת  ָלֶכם  ַמְבִטיַח  ֲאִני  ַהִּצָּפְרַנִים;  ַהֶּזה  ַעל  ָלם 
 ְוָהעֹוָלם ַהָּבא". 

ָלֶהם ֵיׁש ִמְׁשָּפחֹות    -ַמה אֹוַמר ָלֶכם, ְּכָבר ָעְברּו ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ֵאּלּו ֶׁשִּצְּיתּו  

ת  ַהִּנְסיֹונֹו ת  ֶא ן  ָלֶה ה  ֶׁשָהיָ   ָּכאן ַּבִּקְרָיה ָּגרֹות ִמְׁשָּפחֹות ְיָקרֹות  .ְמִאירֹות ִנְפָלאֹות 
ֶׁשָּלֶהם    םֵה ל  ֲאבָ ם,  ָּפְרַניִ ִצ   ְוִלְצּבֹעַ ר  ֵׂשעָ ל  ֶׁש  ַהָּבִּתים  ַהַּצִּדיק,  ְּבקֹול  ָׁשְמעּו 

 ִמָּבֵּתיֶהם.  םְמִאיִרים, ּוְלַצֲעֵרנּו ָהיּו ּבֹוְדדֹות ֶׁשא ִצְּיתּו, ּוְכָבר א ִנְׁשַאר ְּכלּו

ִאָּת  ִּדַּבְרִּתי  ֵפיָגא,  ֵּבית  ְלַתְלִמידֹות  ִׁשעּור  ָמַסְרִּתי  ַעד  ֵמָהעִ   ןַהּיֹום  ַהֶּזה  ְנָין 
ַעְכָׁשו   ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֲאִני  ִמַּמה  ַּבֵּלב  ִלי  ִלְלחֹץ  ִהְתִחיל  ִּכי  ְלַסֵּים   ָצִרי ֶׁשָהִייִתי 

 ַעל ַהִּצָּפְרַנִים ְורֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ִעם ַהֵּׂשָער. ה ֶׁשרֹוִצים ָלִׂשים ַלּכָ 

ֶׁש  ַהַחִּיים  ֶאת  ְוֶיַזע,  ְּבָדם  ַהִּקְרָיה  ֶאת  ִּבְׁשִביל ָּפַתְחִּתי  ַמְקִּדיׁש  ֲאִני  ִּלי 
ֶא  ֶׁשִּלי  ת  ַהִּקְרָיה;  ְוַהְּיָלִדים  ָמקֹום    -ִאְׁשִּתי  ִלְבנֹות  ְּכֵדי  ַּבַּצד  ַׂשְמִּתי  ַהּכֹל  ֶאת 

ַהַּמְפִחידֹות  ַהְּקִלּפֹות  ְׁשֵּתי  ִהִּגיעּו  ַלְּקִהָּלה  ֶׁשָּכאן  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשֲאִני  ַעְכָׁשו  ֵמִאיר, 
 ְּבַרע. ָּפׁשּוט ָחׁש יֲאנִ   -ִצָּפְרַנִים ְוֵׂשָער ָהֵאּלּו ֶׁשל 

ְּבִעְקבֹו ֵּתְלכּו  ֶׁשא  ֶאְתֶכם  ְלַחֵּזק  רֹוֶצה  ֶׁשְּמַטְּפלֹו  תֲאִני  ַּבִּצָּפְרַנִים   תֵאּלּו 

ֶׁשִּנְהִיים  ת  ּוְמַגְּדלֹו חֹוְׁשִבים  ַאֶּתם  אּוַלי  ִּבְכלּום.  ָלֶכם  ַיֲעזֹר  א  ֶזה  ֵׂשָער, 
נִ  ְמַׁשֶּנה  ְׂשֵמִחים,  א  ֶזה  ְמַׂשֵּמַח,  א  ֶזה  א!  ַּפַעם  ְועֹוד  א  ְמֻרִּצים;  ְהִיים 

 ִּבְכָלל, ֶזה ַרק ֵמִביא עֹוד ְועֹוד ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה. 

 ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ִּתְכְּתבּו ִלי ַּבֲחָזָרה.

 ... 
 ד ג ד
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 ַלְחּתֹ ֲעֵצי ְּפִרי ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ַרב ָּגדֹול ִויֵרא ָׁשַמִים י  ְלַגּבֵ 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ד ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ּו ֶׁשל ַלְחּתֹ ֲעֵצי ְּפִרי ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ַרב ָּגדֹול ִויֵרא  ֶאת סּוג ַהְּׁשֵאלֹות ָהֵאּל

ֶאת סּוג ַהְּׁשֵאלֹות ָהֵאּלּו ַרב ָּגדֹול ִויֵרא ָׁשַמִים, ִּכי    לָׁשַמִים, ֲאִני ְּבַעְצִמי ַּגם ׁשֹוֵא 
 ֶזה ַסָּכָנה. 

ִּבְׁשבִ  ִלְׁשאֹל  ָיכֹול  ֲאִני  ְקָצת  ְלַהְמִּתין  רֹוִצים  ַאֶּתם  ָאבִ ִאם  ֶאת   ייְלֶכם 

ַאֶּתם   ִאם  ְסִליחֹות;  ַעד  ָׁשבּועֹות,  ְלַכָּמה  ְלִמירֹון  ַעְכָׁשו  ָנַסע  הּוא  ְׁשִליָט"א. 
 רֹוִצים ְלַהְמִּתין ֶאְׁשַאל אֹותֹו ִּבְׁשִביְלֶכם. 

  ְּבֵעִצים ַוֲעָׂשִבים. ֶזה ָּכל ָּכ ַמְתִאים   ףַאֶּתם ָּגִרים ָּכאן ַּבִּקְרָיה, ָמקֹום ֶׁשֻּמָּק 

זֶ  ּוְתִפָּלה,  ֲעָׂשִבים    יְלַגְמֵר ת  ַאֶחֶר ה  ְלִהְתּבֹוְדדּות  ֵּבין  ;  ְוֵעִציםַהִהְתּבֹוְדדּות 
ְּבִהירּות  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהֵּלב  ֶאת  ְלָהִׂשיַח  יֹוֵתר  טֹוב  ְיכֹוִלים 

 ּוְלַקֵּבל ְּתׁשּובֹות ְּברּורֹות ְּבָכל ָּדָבר ַּבַחִּיים.

 ... 
 ד ג ד

 ְלַסֵּים ְלַהִּגיַּה ֶאת ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש  

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ד ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש, ֶאת  ֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּזק אֹוְת ֶׁשְּתַסֵּים ְלַהִּגיַּה ֶאת 

 ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב ְּבִאיִדיׁש. 

ְּכֶׁשהֹוִליכ  ַּבֶּדֶר ַלְקבּוָרה  ַהְּפִטיָרה  ֵּבין  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ֲארֹון    ּו ִהְבַטְחִּתי  ֶאת 
ְּבַאְמּב ָיַׁשְבִּתי  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ֶאת  ַהּקֶֹדׁש  "ַאְדִּפיס  ְוָאַמְרִּתי:  ָהָארֹון  ְלַיד  ּוַלְנס 

 ַהִּמְכָּתִבים ְוָאִפיץ אֹוָתם ָּבעֹוָלם". 

ְנַסֵּים   ָהָבה  ַמְפְּתחֹות,  ִעם  ָיֶפה   ָּכ ָּכל  ֲחָלִקים  ְׁשֵני  ָלאֹור  הֹוֵצאָת  ְּכָבר 
 ָּכל ַהֲחָלִקים.ת ַעְכָׁשו ֵחֶלק ְׁשִליִׁשי ְוֶא 

ּוַבָּבא.   ָּבֶזה  ָלנּו  ַיֲעזֹר  ֶזה  ַרק  ֶׁשָּלנּו;  ַהִּתּקּון  ֶזה  ַהּקֶֹדׁש,  ַּבֲעבֹוַדת  ִּתְתַחֵּזק 
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 ָנכֹון ֶׁשָהֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ֲאָבל ֶזה ָׁשֶוה. 

 ... 
 ד ג ד

 ה ַהֲחָלאֶק ת ֶא ת  ַלֲעׂשֹוה ּתֹוָר ד  ַלַּתְלמּוא ָלבֹו

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ד ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַנֵהל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים 

  ה ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשָּמָצאָת ָמקֹום ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְלָבנֹות ֵּבית ֵפיָגא; ַקח ֶאת ַהִּדיָר 
(ִאּיֹוב ֵראִׁשיְת ִמְצָער, ֲאָבל ְוַאֲחִריְת ִיְׂשֶּגה ְמאֹד  ה  , ַּתְתִחיל ְּבָקָטן; ְוָהיָ תַהּזֹא

 .ח, ז)

ֵּפאֹות   ַלֲעׂשֹות  ָלבֹוא   ... ִמ   ... ַהָּיָקר  ְלַתְלִמיִדי  ְּבַבָּקָׁשה  ַּתְרֶׁשה  ֵכן  ְּכמֹו 
ין לֹו ַעְכָׁשו ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּבְׁשִבילֹו,  ְצִלי, הּוא ַאְבֵר ָיָקר, ֵא ִלְבנֹו. הּוא ָלַמד ֶא 

ִּכי ְלָאן ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ְיָלָדיו ַעְכָׁשו ֵּבין ַהְּזַמִּנים, הּוא ְמאֹד רֹוֶצה ָלבֹוא ִעם 
 ְּבנֹו ְלַהִּגיד ֶאת ָהא' ב' ֶאְצֵלנּו ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש. 

ׁש ַּגם ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֶׁשֲאָנִׁשים ָּבִאים ַלֲעׂשֹות ֲחָלאֶקה,  ֶאְצֵלנּו ַּבֲאֶמִריָקה יֵ 

 ְלַהִּגיד ֶאת ה' ב' ֶאְצֵלנּו ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ֶׁשַהֶּיֶלד א לֹוֵמד ֶאְצֵלנּו. 

 ְוא ְלַרֵחק. -ֶׁשָּלנּו הּוא ְלָקֵרב  ןָהִעְניָ 

 ָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִענְ 

 ... 
 ד ג ד

 ל ַלַּבעַ ר ֵמֲאֶׁש ק ִחיזּול ְלַקּבֵ ת  ָלֵצאר יֹוֵת ב ָחׁשּוה ָלִאיָׁש 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי  ֶאל

ָלֶלֶכת ְלִׁשעּוֵרי ָחׁשּוב ְמאֹד ֶׁשַּתֲעזֹר ַּבַּבִית ִעם ַהְּיָלִדים ְּכֵדי ֶׁשִאְׁשְּת ּתּוַכל  

 ַהִהְתַחְּזקּות. 

  ֵכן   ְּכמֹו   ְצִעירֹות.  ְלָנִׁשים  ִחּזּוק  ', ִּתְחיֶ   ֵמַהְמַנֶהֶלת   ִׁשעּוִרים  ֵיׁש   ַּבִּקְרָיה  ָּכאן

  ֶאת   רֹוָצה   ִהיא  ָלֶלֶכת,  רֹוָצה   ִאְׁשְּת   ְוִאם   ֵמַהמֹורֹות,  ַאַחת   ֶׁשל   ִׁשעּוִרים   ֵיׁש
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  ַמְלָּכה   ְמַלֶּוה  ְסעּודֹות  ְּכֶׁשֵּיׁש   ַּגם  ָלבֹוא.  ּתּוַכל  ִהיאֶׁש   ַהּכֹל  ַּתֲעֶׂשה   -  ַהִחּזּוק

 ָּתבֹוא.  ֶׁשִהיא  ָחׁשּוב יֹוֵתר -  ָלבֹוא רֹוֶצה  ַּגם  ְוַאָּתה ָלבֹוא, רֹוָצה ְוִאְׁשְּת  ְוַכּדֹוֶמה

  ְלֵבית   ְּביֹום  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ַמִּגיעַ   ֲהֵרי  ַאָּתה  ַהִחּזּוק;  ֶאת   ְּתַקֵּבל  ְּכָבר  ַאָּתה

  ם ְוגַ   ֵמַאְלמֹוִני,   ִמְּפלֹוִני,   . ִחּזּוק  יֹוֵצא  דָּתִמי  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ת ֶא   ּפֹוְגִׁשים  ַהְּכֶנֶסת, 

 ִחּזּוק.  ִלְׁשמֹעַ   אָלבֹו יֹוֵתר  ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלן  ַּבַּבִית, ְסגּורֹות ַהָּנִׁשים   ֲאָבל ִמְתַאְוְרִרים,

ֶׁשִאְׁשְּת רֹוָצה ֶאת  ַּכָּמה    ִּתְׂשַמח  ַמְפִחיד הּוא ָהעֹוָלם, אֹוי  ַּכָּמה  ֶזה; אֹוי 
ּכֹוֵאב ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַאְבֵרִכים ֶׁשֶּנֱאָנִחים ֶׁשָהִאָּׁשה ָמְצָאה ָלּה ֲחֵברֹות א טֹובֹות, 

ִהיא ְּכָבר א ְצִריָכה ִחּזּוק, ִהיא ַמְתִחיָלה ִלְהיֹות ֲעסּוָקה ִּבְדָבִרים א טֹוִבים, 
 ל ָּכ ַמר. ָאז ּכָ 

ַאל   ַלִׁשעּוִרים.  ָלבֹוא  ּתּוַכל   ֶׁשִאְׁשְּת ַהּכֹל  ַּתֲעֶׂשה  ְוָאהּוב,  ָיָקר  ָאח  ָלֵכן 

ִלְהיֹות ִאָּׁשה    רָּתבֹוא ַאָּתה. ֶאְפָׁש  -  א ִּתְלַחץ ָעֶליָה ָלבֹוא, ִאם ִהיא א רֹוָצה ָלבֹו
א הֹוֶלֶכת ִלְסעּודֹות ְמַלֶּוה    -ִּתי  טֹוָבה ְּבִלי ָלבֹוא ַלִׁשעּוִרים; ֶאְצִלי ַּבַּבִית, ִאְׁש 

ַמה? ִאם ִאְׁשְּת רֹוָצה, ִהיא ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ָלבֹוא,    לֲאבָ   . ַמְלָּכה, ִׁשעּוִרים ְוַכּדֹוֶמה
ָאז    -, א ַמְסִּפיק ָלּה ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶזה ְּבַקו ַהֶּטֶלפֹון  הַהּזֶ   ִהיא ְצִריָכה ֶאת ַהִחּזּוק

 ְל, ִּתָּׁשֵאר ַּבַּבִית, ִּתְׁשמֹר ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשִהיא ּתּוַכל ָלבֹוא. ֲאִני אֹוֵמר 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֶּׁשהּו,  ה)עֹוד  ב,  ַהַּבְיָׁשן (ָאבֹות  "ְוא   :
ׁשֹוֲאִלים   א  ִאם  ִלְׁשאֹל;  ְלִהְתַּבֵּיׁש  ָאסּור  ְלִהְת   -ָלֵמד",   ֵאי יֹוְדִעים  ַנֵהג,  א 

ְׁשֵאלֹות ִלְׁשאֹל ֶאת    לִאְּת ְרִׁשיָמה ֶׁש   תּוְבַוַּדאי ֶׁשא ִּתְתַּבֵּייׁש ְּכֶׁשִאְׁשְּת ׁשֹוַלַח 
רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּכֵדי ְלַדַעת ֵאי ְלִהְתַנֵהג; ִמִּמי ַאָּתה ִמְתַּבֵּיׁש? ִמֶּמִּני? ֶאְצִלי ֶזה  

ְּמ  ַאָּתה  ָמה  ָיֶפה,  ֲהִכי  ִמְתַעְצּבֵ   -ַפֵחד  ַהָּדָבר  ְיהּוִדי ןֶׁשֲאִני   ,ְל ִסַּפְרִּתי  ְּכָבר   ?
ֶׁשֲאִני ְמַפֵחד  "ֲאִני  ַרּבֹו:  ֶאת  ַּפַעם  ָהַרִּבי    ןְמַעְצּבֵ   ָׁשַאל  ַהְּׁשֵאלֹות  עִ ֶאת  ֶאֶלף  ם 

ַדי ֶׁשא  ִמַּתְלִמי  ןִמְּמ, ֲאִני ִמְתַעְצּבֵ   ןֶׁשִּלי..." ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ֲאִני א ִמְתַעְצּבֵ 
 ׁשֹוֲאִלים ְּכלּום, ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ֵהם ִמְתַנֲהִגים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ַּבֲהָלכֹות ְוכּו'". 

ִּבְׁשִביל  יִּבְׁשִבילִ  ַהְּׁשֵאלֹות  ֶאת  ׁשֹוֵאל  ְּכֶׁשַהַּבַעל  ַקל  יֹוֵתר   ַהַּבִית  ַהְרֵּבה 

ַהְרּבֵ   ָּכ ָּכל  ִמְתַּבְזֵּבז  ָּכ א  ַהִּמְדָרׁש,  ֶׁשּלֹו,  ְּבֵבית  ִנְפָּגִׁשים  ִמֵּמיָלא  ִּכי  ְזַמן,  ה 
 ּפֹה ָוָׁשם; ָלָּמה ַאָּתה ָצִרי ְלִהְתַּבֵּיׁש?

ְּכֶׁשָּׂשִמי זֹוִכים  ְלַמה  יֹוֵדַע  ַהּכֹל?    םַאָּתה  ְוׁשֹוֲאִלים  ַּבַּצד  ָּכל ַהּבּוׁשֹות  ֶאת 
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ַהִּמּדֹות  ִּתְרֶאה ַמה ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ִסיַמן סו)(ֵסֶפר  ָּבִנים,  : "ִמי ֶׁשהּוא ַמְקִטין ֶאת  אֹות 

ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּסֵפקֹות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרּבֹו ְמַבֵּיׁש אֹותֹו, ַעל  
 ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו ֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַרּבֹו". 

לְ  ִויָלִדים  ּתֹוֶדה  ְיָקָרה  ִאָּׁשה   ְל ֵיׁש  ַהְּגדֹוִלים,  ַהֲחָסִדים  ַעל   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 

ַאָּתה   ָלּה,  עֹוֵזר  ַאָּתה   ,ָעֶלי ְמאֹד  ָיֶפה  ּכֹוֶתֶבת   ִאְׁשְּת א...  ּוַמה  ְמִאיִרים, 
ֶעְׁשּתֹונֹות   ְמַאֶּבֶדת  ְּכֶׁשִהיא  ֲאִפּלּו  ָיֶפה.  ֵאֶליָה  ְמַאֵּבד   ַאָּתה  -ְמַדֵּבר  א 

ֶזהּו    ,ֶחְלְק ְוַאְׁשֵרי   ַאְׁשֶרי ָלּה;  עֹוֵזר  ְוַאָּתה  ָׂשֵמַח,  ִנְׁשָאר  ַאָּתה  ֶעְׁשּתֹונֹות, 
 ֲחִסיד ְּבֶרְסֶלב, ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ָיֶפה ַּבַּבִית ּוְמַכֵּבד ֶאת ָהִאָּׁשה. 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד

 ?מּוָסר ִמַּלֲאֵחִריםֲאִני אֹוֵמר ְל יֹוֵתר ה ָלָּמ 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה 

ָּכל ָּכ ֶהֱחֵייָת   -ִהְתַחְלָּת ְוִסַּיְמָּת ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית  ַהּיֹום ַּבּבֶֹקר ְּכֶׁשִּסַּפְרָּת ִלי ֶׁש 

ַאָּתה   לֹוֵמד,  ֶׁשַאָּתה  ִלְראֹות  ָׂשֵמַח  ֲאִני   ;ָּכ ָׂשַמְחִּתי  ָמַתי  זֹוֵכר  א  ֲאִני  אֹוִתי, 
אׁש ַהָּׁשָנה  הֹוֵל ָּכל יֹום ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ְּבֶמֶׁש ַאְרָּבִעים יֹום, ַעד רֹ 

 . גַהִּזּוּו ת ְמִציַא ל ִלְזּכֹות ַלְּסֻגָּלה ֶׁש י ְּכֵד  –

 ָּתִבין  ֲאָבל  ִמַּלֲאֵחִרים,  מּוָסר  יֹוֵתר  ְקָצת  אּוַלי  אֹוֵמר  ֲאִני  ְל  ַיִּקיִרי,  ...
  מּוָסר;  יֹוֵתר דעֹו אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשִּלי ַלְּיָלִדים אֹוְת. אֹוֵהב יֶׁשֲאנִ  לִּבְגלַ  ֶׁשֶּזה אֹוִתי

 ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ָאַמְרִּתי  -  ִהְתַחְּתנּו  ֶׁשְּכָבר  ְלֵאּלּו  ְוַגם  ַּבְּיִׁשיָבה,  ֶׁשִּלי  ַלְּיָלִדים
 ,םִּבְׁשִבילָ   טֹוב  יֲהכִ   ֶאת  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ַהְיָלִדים  ֶאת  אֹוֵהב  ֲאִני  ִּכי  מּוָסר,

  רֹוֶאה   ֶׁשֲאִני  ַעד  אֹוְת;  אֹוֵהב  ֶׁשֲאִני  ַללִּבגְ   ַרק  מּוָסר,  ַּגם  ְל  אֹוֵמר  ֲאִני  ְוָלֵכן
 עֹוֵצם   ֲאִני  ַהּמּוָסר,  ֶאת  עֹוֵזב  ֲאִני  ָאז  מֹוִעיִלים,  א  ִמֵּמיָלא  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהִּדּבּוִרים

 ָהֵעיַנִים.  ֶאת

ֶׁשָּתקּו  ְל אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  ָעַלי  ִּתְכַעס  ְל    ,ַּבְּזַמן  לְלִהְתַּפּלֵ ם  ַאל  ְוֶׁשִּיְהיּו 



 כה   |  בתשפ"ב ֵעֶק  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ְּתִמימֹות ְּבִלי ֵליָצנּות; ֲאִני ַרק רֹוֶצה ֶאת טֹוָבְת.ם ֲחֵבִרים טֹוִבים, ֲחֵבִרים עִ 

 ... 
 ד ג ד

 ל ַהָּגדֹו א ֵמַהּבֹוֵר ב , ַּתֲחׁשֹוםַהְּגדֹוִלי ֵמַהחֹובֹותב ַלְחׁשֹ ם ִּבְמקֹו

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב,  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ִּתָּׁש  א  ַאָּתה  ַהַּדַעת;  ְלַקְטנּות  ִּתָּכֵנס  ַאל  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד  ַּבּבֹוַאל    ר ֵאר 
 ִמֶּזה.  אֶׁשל ַהחֹובֹות, עֹוד ְמַעט ַאָּתה ֵּתֵצ 

ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְוַלְיָלה    ,ְמאֹד  יֹוָמם  ַלֲחׁשֹב  ִּבְמקֹום  ֶעְׁשּתֹונֹות;  ְּתַאֵּבד  ַאל 

  הּוא; ֻמָּתר   -ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ַהחֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ְל ַּתֲחׁשֹב ַּכָּמה ָּגדֹול ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  
ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִנִּסים ְּכָבר ָרִאיָת ַּבַחִּיים, ְּכָבר   ןֵאמּות  ְל ְּכָבר ָלֵת 

ִנְׁשַא  ָּגדֹול, ָאז    דֶאָח   ְּכלּום  -ר ִמָּכל ַהְּדָאגֹות ֶׁשְּל  ָּדַאְגָּת ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ּוַבּסֹוף 
 ְוִתְרֶאה ִנִּסים.  -ׁשֹב ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָלָּמה ֶּׁשַּתְמִׁשי ִלְדאֹג? ַּתֲח 

ִסיָמן כג)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ָּכל ֵאּלּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ִמֶּכֶסף ֵיׁש   (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', 

 ַעל ַהָּפִנים, ֵהם ְּכבּוִיים, ֵהם ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחָֹרה, ַאְנִּפין ֲחׁשּוִכין.   ָלֶהם חֹׁשֶ

ֵצ ַּתֲח  ִמַּצִּדיִקים;  ֵמַרֵּבנּו,  ַּתֲחׁשֹב  הּוא,   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְלַטֵּיל    אׁשֹב  ְקָצת 
 "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם ַעל ַחַּיי ַהָּיִפים, ַעל ִאְׁשִּתי ִויָלַדי",ִעם ִאְׁשְּת ְוַהְּיָלִדים, ְוָתִׁשיר:  

 ֶׁשַפע.  םּגַ  ּוְכָבר ִיְהֶיה

 ... 
 ד ג ד

 םמּוָזִרים ְּדָבִרית ַלֲעׂשֹוא ר ִּתָּזֵה 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ָאסּור,   ָּדָבר  ָּכל  ָעַלי  ֶׁשְּמַדְּבִרים  יֹוֵדעַ   ֲהֵרי  ַאָּתה  טֹוָבה,  ִמְּמ  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני

  ֶׁשָּלנּו   ַהִּמְדָרׁש  ֶׁשֵּבית  ְמאֹד  ִמְׁשַּתֵּדל  ֲאִני  ָּגרּוַע;  יֲהכִ   ֶאת  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ַעל  ְמַדְּבִרים

 ָּכ.  ַלֲעׂשֹות ִלי ההֹוָר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַעְנְיִנים, ְּדָבִרים ְּבִלי ָמקֹום ִיְהֶיה



 ב תשפ"ב ֵעֶק  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש |   כו 

 

ְלִהְתַּפֵּלל    ְלַמֲעֶׂשה ֶנֱעָמִדים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ֲאִני רֹוֶאה 

ְוַקָּבַלת ַׁשָּבת   ְוָכל   -ִמְנָחה  ְּדַרֵּבנּו ַּתם, ַאָּתה עֹוֵמד ַּבְּכִניָסה  ְּתִפִּלין  ַאָּתה ַמִּניַח 
א ּתֹוָׁשֵבי ַהִּקְרָיה, ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים  ֶזה. ֵמילָ ל  ֵאּלּו ֶׁשָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ִמְתַּפְּלִאים עַ 

א ְלִהְתָעֵרב ַּבֲעָסִקים ֶׁשל ַהֵּׁשִני, ֲאָבל ַאָּתה ֲהֵרי יֹוֵדַע, ָּבִאים אֹוְרִחים, הֹוִרים  
 ֶׁשִּתָּזֵהר. ; ָלֵכן ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ םְּבֵעיֵניֶה  ֶׁשל ּתֹוָׁשִבים, ְוֶזה ְמאֹד ְמַעְנֵין

ַהְּתִפִּלי  ִּבְכָלל ָהָיה טֹוב ְמאֹד ֶׁשַּתִּניַח ֶאת ְׁשֵני ְוַרֵּבנּו    ,ְּבַיַחד  ןזּוגֹות  ַרִׁש"י 

ֵיׁש ְזַמן ִלְתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם, ְוִאם א    -הֹוְלִכים ְּבַיַחד, ִאם ֵיׁש ְזַמן ְלַרִׁש"י    -ַּתם  
 ין ְדַרִׁש"י ְוַתִּניַח ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם. ּתֹוִריד ַּכָּמה ַּדּקֹות ִמְּתִפּלִ  -

ֶאת   ִלי  ָהָיה  ַּגם  ֶׁשִּלי  ַהֲחֻתָּנה  ַאֲחֵרי  זֹוֵכר  ֲאִני  ִמְתַרְּגִלים.   ֵאי ָּתלּוי  ֶזה 

 ָהִייִתי ַמִּניַח ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם ְמֻאָחר ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים, ַעד ֶׁשָאִבי  ַהּזֹו,   תַהַּפְזָרנּו
 ְׁשִליָט"א ָנַתן ִלי מּוָסר ְוָדַרׁש ֶׁשא ֶאֱעֶׂשה זֹאת יֹוֵתר. 

 ְוִתְהֶיה מּוָגן ִמָּכל ַרע. -ְרֵאה ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא 

 ... 
 ד ג ד

 ? אֹוִתי ְּדָבִרים א טֹוִבים םמֹוְׁשִכי ה ָלָּמ ם, עֹולָ ל ֶׁש  ִרּבֹונֹו

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ְלהֹודֹות   ֲעֵליֶכם  ַּכָּמה  ִאְּתֶכם,  ָעָׂשה  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַהִּנִּסים  ֶאת  ְראּו 

ַהִּמְזמֹוִרים ּתֹודּו ּוְתַהְּללּו ַעל    ןֵּלל אֹותֹו. ּתֹאְמרּו ְקָצת ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום ּוֵביּוְלַה 
 ָּכל ַמה ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר עֹוֶׂשה ִאְּתֶכם. 

ֶׁשָהִייִתי   ּכַֹח  ִייַׁשר  ִלי  אֹוֵמר  ָּתִמיד  הּוא  מֹוֶדה,  ָּתִמיד  ָיִאיר  ֵנרֹו   ַּבֲעֵל

ֶׁשּלָ  לֹו  ַהַּׁשְדָכן  ָנַתן  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵמַהַּמָּתָנה  ְמֻרֶּצה   ָּכ ָּכל  הּוא    -ֶכם, 
 ֶאְתֶכם ְלִאָּׁשה. 

קֶֹדם  .ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהֵּלב  ֶאת  ָּתִׂשיחּו  ַׁשָּבת  ֵנרֹות  ַמְדִליִקים    ל ּכָ   ְּכֶׁשַאֶּתם 

ֶׁשּתּוְכלּו ְלַבֵּקׁש  ד  ַתח ָלֶכם ַהֵּלב, עַ ַּתְתִחילּו ְלהֹודֹות ַעל ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶכם, ָּכ ִיּפָ 
ֵהיֵטב, ִּכי ְּכֶׁשָהִאָּׁשה ַמְדִליָקה ֵנרֹות ַׁשָּבת ִנְהֵיית ִמְּסִביָבּה ְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה, ַהַּבִית  
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ָאז ִלְפעֹל ְּדָבִרים  ר, ָּבִאים ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ְוֶאְפָׁש ראֹו א ִנְהֶיה ְמאֹד ָקדֹוׁש ּוָמלֵ 

 דֹוִלים. ּגְ 

  :ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

, ַמה ָקָרה ִלי? ֲאִני ָּכל ָּכ רֹוָצה ִלְהיֹות ְּכֵׁשָרה ְוטֹוָבה,  םעֹולָ ל  ֶׁש   "ִרּבֹונֹו

מֹוְׁשִכי ֵׁשִני  ִמַּצד  ֲאָבל  ְוָּכֵׁשר,  ַחם  ַּבִית  ְלָהִקים  רֹוָצה  א    םֲאִני  ְּדָבִרים  אֹוִתי 

,  ה ֶאָחד ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות טֹובָ   עִני עֹוָׂשה? ֲאִני ִנְקַרַעת, ֶרגַ טֹוִבים; ַאָּבא, ַמה ֲא 

ִלי ֵלב ָטהֹור, ֵּתן ִלי מַֹח ַמֲחָׁשָבה    ןֲאִני רֹוָצה ְׁשטּויֹות, ַאָּבא ָיָקר, ֵּת   אָּבֶרַגע ַהּבָ 

ַאָּבא ֶּבֱאֶמ   ָיָקר,  ָטהֹור,  ֶׁשֲאִני  ַמה  ָהֱאֶמת  ֶאת  יֹוֵדַע  ֲאנִ ת  ַאָּתה  רֹוָצה  רֹוָצה,  י 

."ֲאִני רֹוָצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוְנ ,ִלְהיֹות ְקרֹוָבה ֵאֶלי 

ה  ְּתַבְּקׁשּו ַּגם ַעל ְׁשלֹום ַּבִית, ְּתַבְּקׁשּו ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ֵחן ְּבֵעיֵני ַהַּבַעל, ְוֶׁשִּיְהיֶ 

 ַאֲהָבה ֵּביֵניֶכם.   הלֹו ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם; ֶׁשִּתְהיֶ 

ִּתְחֶי',    .. ֶׁשָּנִׁשים  ָמַרת   ָצִרי ֲאִני  ְּבֶרְסֶלב.  ִקְרַית  ֶאת  ִלְבנֹות  ִלי  ִעְזרּו 
ְצִעירֹות ְּכמֹוֶכם ַיַעְזרּו ִלי ִלְבנֹות, ְוַחס ְוָׁשלֹום א ַיְפִריעּו; ֶׁשַהָּנִׁשים ַהְּצִעירֹות 

ַלּכָ  ָלִׂשים  א  ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש,  ְרצֹונֹו  ֶאת    הַיֲעׂשּו  ַהִּצָּפְרַנִים,  ֶצַבע, ַעל  ִעם  א 
ָהרֹאׁש. ִּכי ֲאִני ָּכל ָּכ ְמַפֵחד ִמְּׁשֵני ַהְּכָלִבים ר  ֵׂשעָ ת  ֶא   , ְוֶׁשּיֹוִרידּוהְוא ְׁשקּופָ 

ֵאֶצל ַהא טֹוב   ַהֵּׁשִדים,  ֵאֶצל  ֵיׁש  ַמְפִחידֹות,   -ַהַּמְפִחיִדים ֵאּלּו;  ְׁשֵּתי ְקִלּפֹות 
ְוַאַח   א ִהי  תַאַח  ֵה   אִהי  ת ִצָּפְרַנִים  ֵה   תְמִביאֹו   ןֵׂשָער,  ָצרֹות,    תְמִביאֹו  ן ַמֲחלֹות, 

(ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַּדף ַמְפִחיִדים. ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר    םֶׁשֵה   ֲעִנּיּות; אֹוי ַוֲאבֹוי ַּכָּמה

רמח:) ִּפְנָחס  ע"א;  ֶׁשְּגֵדלִ   ֶׁשֶאת  עט  ְוַהֵּׂשָער  ְטהֹוִריַהִּצָּפְרַנִים  ַהא  ַּבָּיִמים    ם ים 

ִלְגזֹ  ֻמַּנַח   ז ְצִריִכים  ִּכי  ֶׁשל    תְוִלְזרֹק,  ְוֵהן  ַהָּיַדִים  ֶׁשל  ֵהן  ֲחָזָקה,  ֻטְמָאה  ֲעֵליֶהם 
 ָהַרְגַלִים. 

עַ  ַעל  ְיַרֵחם  ֶׁשְּכָבר   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש  ִיְרצּו   םֲאִני  א  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל, 

 ֹות ָהעֹוָלם. ְלַחּקֹות ֶאת ֻאּמ

ָעַלי, ֲאִני ָּכל ָּכ ָׁשבּור, ֵאין ִלי ְּכָבר ּכַֹח, ֲאִני עֹוֵבד  ם  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְיַרֵחם ּגַ 
ֲאִני  ַמה  יֹוֵדַע  א  ֶאָחד  ַאף  ַהִּקְרָיה;  ִעם  ּוִבְפָרִטּיּות  ִּבְכָלִלּיּות,  ָקֶׁשה   ָּכ ָּכל 

ְּכֵדי ַרק  ַהִּקְרָיה,  ִּבְבִנַּית  ָמקֹום    עֹוֵבר  ְוָטֳהָרה,  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ָמקֹום  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה 
ֶׁשא    ֶׁשַחִּיים ִמְׁשָּפחֹות  ֶׁשֵּיׁש  ׁשֹוֵמַע  ּוְכֶׁשֲאִני  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ּבֹו 
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ִלי    -הֹוְלכֹות ַּבֶּדֶר ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש   ִלי ַעד ַהֵּלב, ֶאְתמֹול ָּכל ָּכ ָלַחץ  ֶזה נֹוֵגַע 

 ַּבֲחָזָרה. ח ִיְצַמ ר ֶׁשַהֵּׂשעָ ֵּלב ְּכֶׁשְּׁשֵּתי ִמְׁשָּפחֹות רֹוצֹות ּבַ 

ֶׁשִּתְהיּו    ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ֲעבּוִרי;  ִּתְתַּפְּללּו  ִמֶּכם,  ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד 
 ֲחָזִקים.

 ... 
 ד ג ד

 הַּבִקְריָ ם ֶעְמַּדת ַמְחְׁשִבים ַחָּיִבי

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

  ַּבִּקְרָיה  ֶׁשָּכאן  רֹוֶצה  ָּכ  ָּכל  ֲאִני  ִלי?  ַלֲעזֹר  ָיכֹול   ַאָּתה  זֹאת  ְּבָכל  אּוַלי

  ִמָּיד  ֵּכִלים.  ׁשּום  ַּבַּבִית  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ,םּוְנִקִּיי  ְטהֹוִרים  ִיְהֶיה  ָהַאְבֵרִכים

 ֵמַהַהְנָהָלה   ִּבַּקְׁשִּתי  ָהִראׁשֹוִנים  ֵמַהְּדָבִרים  ַהִּקְרָיה,  תְּבִנּיַ   לעַ   ְלַדֵּבר  ְּכֶׁשִהְתַחְלנּו

 ֵּכִלים.  ׁשּום ַלַּבִית ַיְכִניסּו ֶׁשָהַאְבֵרִכים רֹוֶצה א ֲאִני ַמְחְׁשִבים, ֶעְמַּדת ָצִרי ֶׁשֲאִני

  ,ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֲאִני  ְוֵאין ְּכלּום.  ַלִקְרָיה  ָׁשִנים  ַעְכָׁשו ָׁשלֹוׁש  ֲאַנְחנּו אֹוֲחִזים 
,  תרֹוֶצה ַרק ֶאת זֹאי  ֲעזֹר ִלי, ַמה ֵיׁש ִלי ֵמַהִּקְרָיה, ַמה ֲאִני ָצִרי ִקְרָיה? ֲאִני ֲהֵר 

 ִּיְחיּו ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבַטֲהָרה. ֶׁש 

, ִּכי םֶטֶלפֹוִנים, ַטאְּבֶלִטי  םיֹוַמִים ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשעֹוד ְועֹוד קֹוִנים ְלַעְצָמ   לּכָ 
  , ְצִריִכיםםִלְראֹות ֵמייִלי  תֵאין ָלֶהם ֶּדֶר ִלְחיֹות; ֵהם צֹוְדִקים, ְצִריִכים ֶאְפָׁשרּו

ַהַּבנְ   תֶאְפָׁשרּו ֶאת  ּתּוכַ ִלְראֹות  ַאָּתה  זֹאת  ְּבָכל  אּוַלי  ְוכּו';  ְוכּו'  ִלְהיֹות    לק 
 ַהָּׁשִליַח ַהּטֹוב. 

ה  ֶעְמַּדת ַהַמְחְּׁשִבים ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַעְכָׁשו ֶזה ְסָתם ְצחֹוק ֵמֲאָנִׁשים ּוִמֶּמִּני; ֵאיפֹ

ַמ הֶעְמָד  ַהִּדיָרה  הֶעְמָד   ה,  ֶאת  ָלַקַחת  רֹוֶצה  ַאָּתה  אּוַלי  ֵמַעל...  ֵּבית   ֶׁשִּלי 
ֶאְפָׁשִר  ֶזה  ִאם  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ֶאְׁשַאל  ָאמּור יַהִּמְדָרׁש?  ָהָיה  ַמְסִּכיָמה.  ִהיא  ִאם   ,

ִלְהיֹות ָׁשם ַהּכֹוֵלל ֶאְצִלי ַּבִּדיָרה, ְלַמֲעֶׂשה, ַהּמֹוֶרה ֶצֶדק ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ַהּכֹוֵלל  
 ַהְּכֶנֶסת.  ַמֲעִדיף ֶׁשֶּזה ִיָּׁשֵאר ְלַמָּטה ְּבֵבית -

ׁשֹוְמִעים   ֵהם  ִּבְתִמימּות,  ֶּׁשִּמְתַנֲהִגים  ֵאּלּו  ָּכל   ,ְל אֹוֵמר  ֲאִני  ַמה  ְזכֹור 
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ְּכִלי   ַלַּבִית ׁשּום  ַמְכִניִסים  א  ְּכֵׁשִרים,  ְיהּוִדים  ְּבקֹול  ַצִּדיִקים, ׁשֹוְמִעים  ְּבקֹול 

ִאיְנֶטְרֵנט   ּבֹו  ּדֹו  -ֶׁשֵּיׁש  ִעם  ִיָּׁשֲארּו  ְּבֵעיֵניֶה ֵאֶּלה  ְוַהֲחָכִמים  ְּכֵׁשִרים,    ם רֹות 
ִמִּדְבֵר  ַמה   יֶׁשעֹוִׂשים ְצחֹוק  יֹוֵדַע  ִמי  ֲחָכִמים,  יֹוֵתר  ֶׁשֵהם  ְוחֹוְׁשִבים  ַהַּצִּדיִקים 

 ִיְהֶיה ִעם ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים... 

א   םעֹולָ ָה   תֶא   ָהְפכּו   ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ָׁשָנה,   ִׁשִּׁשים  ִלְפֵני  ָהָיה  ָּכֶׁש  

  ְלַהֵּׁשם,   ֶנֱאָמִנים  ְוִניִנים  ְנָכִדים  ֵיׁש   ָלֶהם  -  ֶׁשִּצְּיתּו ֵאּלּו ְוַרְדיֹו,   ַּבַּבִית  ֵטֵלִויְזָיה   ִיְהֶיה

 ִיְׁשְמֵרנּו.  ַהֵּׁשם ִמְתּבֹוְלִלים, ְלַצֲעֵרנּו ֵהם  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּנָכִדים ֶׁשָּצֲחקּו, ְוַהְּיהּוִדים 

ֵּקׁש ִמְּמ, ֵל ְקָצת ְלַטֵּיל, ִּתְתּבֹוֵדד; ֲהֵרי ֵיׁש ְל ִמָּסִביב  ְּכמֹו ֵכן ְמאֹד ֲאבַ 
ְוָלִׁשיר לַ  ָהֲעָׂשִבים  ֵּבין  ַּבָּׂשֶדה  ְלִהְסּתֹוֵבב  ָיכֹול  ַאָּתה  ָיֶפה,  ָׂשֶדה   ֶׁשְּל ַּבִית 

 :ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

א  א  הּור,  ּובֹועֵ ף  ׂשֹוֵר ע  ָהַר   רַהֵּיֶצ ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹוה  רֹוֶצ י  ֲאנִ א,  "ַאּבָ 

ר  ָּדבָ ם  ׁשּול,  ִמְׁשַּתֵּד י  ֶׁשֲאנִ ה  ַּכָּמ א,  ַאּבָ י;  אֹוִת ל  ַמִּפין  ַהְּזַמ ל  ּכָ א  הּוי,  אֹוִת ב  עֹוזֵ 

 ילִ ר ַּתֲעזֹ ר, ָיָק א ַאּבָ ר, ְויֹוֵת ר יֹוֵת ק ִמְתַרֵח ק ַר י ֲאנִ ם, ִמְתַקֵּד א ." 

אֹו   ָמתֹוק,  ַּכָּמה  ָנִעים  אֹוי  ִיְתָּבַר,   -ַּכָּמה  ְלַהֵּׁשם  ַהֵּלב  ֶאת  ְּכֶׁשְּמִׂשיִחים 
י. םַהַחִּיים הֹוְפִכי  ְלַמֶּׁשהּו טֹוב, ֵיׁש ֶּדֶר ָלֵצאת ִמָּכל קֹׁשִ

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד

 ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶזה א ְזַמן ַלֲעבֹד 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

יֹות ַּבַּבִית, ְּבָכזֹו ְמִסירּות ַאָּתה ָצִרי ִלְה   -ְּבאֹוָתּה ְמִסירּות ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר ִלי  

 ַלֲעזֹר ְלִאְׁשְּת ְוַהְּיָלִדים. 

ִאְׁשְּת ִּתְחֶי' ּכֹוֶתֶבת ִלי ֶׁשִהיא ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשִהיא א ְיכֹוָלה יֹוֵתר, ָהֲעבֹוָדה  
 ָלרֹאׁש, ִּבְפָרט ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות, ָאז ִהיא ְצִריָכה יֹוֵתר ֶעְזָרה. רֵמֵעבֶ ד ִהיא עַ 

ָלֵכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ, ֲעזֹב ֶאת ָהֲעבֹוָדה; ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶזה א ְזַמן ַלֲעבֹד,  



 ב תשפ"ב  ֵעֶק  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ל

 

ֶׁשֵאין ְּבֶזה ִסיָמן ְּבָרָכה, ִּכי ְצִריִכים    (ְּפָסִחים נ:) ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

 ְלָהִכין ֶאת ַהַּׁשָּבת קֹוֶדׁש. 

  ִלְכּתֹב ַּגם ָלּה, ֶׁשִהי,  הִמֶּמּנָ י  לִ ם  ָנִעיא ִלי ֶׁשֲאִני סֹוֵחב   לִּתְמַח א  ֶאְצָטֵר
 אֹוְת ֵמַהַּבִית ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּכֵדי ַלֲעזֹר ִלי ִלְבנֹות ֶאת ַהּמֹוָסדֹות. 

יֹוֵתר  ָהִייָת  ַּפַעם   ;ֶׁשְּל ַהִּסּיּוִמים  ֶאת  ִלי  ִּתְכּתֹב   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ֵכן  ְּכמֹו 

 ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ִלי ַנַחת רּוַח.  -ִלי ַמה ַאָּתה ּלֹוֵמד ּוַמה ַאָּתה ְמַסֵּים ְמַסֵּפר 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 
 ... 

 ד ג ד

 ַרֵּבנּו לֶׁש ת  ַהָּצָגה ֶׁשְּבנּוָיה ַעל ַהַּמֲעִׂשּיֹו

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ה'תשפ"ב  

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ַהּמֹוָסדֹות,   ִּבְׁשִביל  עֹוִׂשים   ּוַבֲעֵל ֶׁשַאֶּתם  ַמה  ָּכל  ַעל  ָלֶכם  מֹוֶדה  ֲאִני 

ַמְׁש  ְּכֶׁשַאֶּתם  ַעְכָׁשו  ַהַהָּצָגה  ִּבְפָרט  ִּבְׁשִביל  ּכֹוחֹות  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ִקיִעים 
 . (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַמֲעֶׂשה ט)ֶׁשַּתְלִמידֹות ֵּבית ֵפיָגא ַמִּציגֹות; ַהִּסּפּור ֶׁשל ֶהָחָכם ְוַהָּתם 

ְוַלְיָלה   יֹוָמם  ַמְׁשִקיִעים  ַאֶּתם  ְמאֹד,  ָקֶׁשה  עֹוְבִדים  ֶׁשַאֶּתם  יֹוֵדַע  ֲאִני 

ְלָהִכין    לֶׁש ת  ְׁשִביל ֶזה, ָלֵכן ֲאִני ּכֹוֵתב ָלֶכם, ֶׁשִּתְתַחְּזקּו, ֶׁשֵּתְדעּו ֶאת ַהֲחִׁשיבּוּבִ 
ֶאת ַהַהָּצָגה. ִמי ֶׁשעֹוֵזר ַלַהָּצָגה ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ַּבֲהָפָצה, ְוַגם ְּבִחּנּו, ּוְבעֹוד ַהְרֵּבה  

 ְּדָבִרים ָיִפים ֶׁשּיֹוְצִאים ִמֶּזה.

ֶאת    ם ָת ַהְּס ן  ִמ  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ָאז  ֲאֵחרֹות,  ְּבַהָּצגֹות  ֱהִייֶתם  ְּכָבר 
ַהַּמֲעִׂשּיֹו ֶׁשְּבנּוָיה ַעל  ֵמַהָּצָגה  ַהְׂשֵּכל,    לֶׁש ת  ַהֶהְבֵּדל  ָּכל ּכּולֹו מּוַסר  ֶזה  ַרֵּבנּו; 

 ָּכל ּכּולֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים, ֱאמּוָנה ְוכּו'. 

ָעִדיף   -אֹו ַלֲעזֹר ַלַהָּצָגה אֹו ִלְתִהִּלים, ְּתִפָּלה ְוכּו'    א ִאם ֵאין ָלֶכם ְזַמן ֶאּלָ 
 ֶׁשַּתַעְזרּו ִעם ַהַהָּצָגה. 

 ׁשּוב, ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול. 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 
... 

 ד ג ד
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ב אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קַח אֶת שְׁתֵּי הָעֵצוֹת הַמְּתוּקוֹת, כָּךְ תִּהְיֶה צַדִּיק גָּדוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ב אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אָנָּא ה', עֲזוֹר שֶׁאֲקַבֵּל בַּחֲזָרָה אֶת הָרֶגֶשׁ בִּצְנִיעוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ב אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵלּוּ שֶׁעוֹסְקִים בְּשִׁדּוּכִים, צְרִיכִים הַרְבֵּה חִזּוּק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ב אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כְּשֶׁשּׁוֹמְרִים אֶת הַתּוֹרָה לֹא נוֹפְלִים לַעֲבֵרוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ב אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהִזָּהֵר לָשֶׁבֶת מְכֻסּוֹת בִּצְנִיעוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ג אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חֲבָל לָרוּץ לַעֲבוֹד, עָדִיף שֶׁתָּבוֹא לַיְּשִׁיבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ג אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הוֹצִיאוּ אֶת כָּל הַכְּאֵב הַפְּנִימִית עַל יְדֵי אֱמוּנָה וּתְפִלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ג אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּגְלַל מְעַט שֵׂעָר, כְּדַאי לִסְבּוֹל כָּל כָּךְ הַרְבֵּה צָרוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁשִּׁי פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְגַבֵּי לַחְתֹּךְ עֲצֵי פְּרִי צְרִיכִים לִשְׁאֹל רַב גָּדוֹל וִירֵא שָׁמַיִם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ד אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְסַיֵּם לְהַגִּיהַּ אֶת הַסֵּפֶר אֲשֶׁר בַּנַּחַל בְּאִידִישׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ד אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָבוֹא לַתַּלְמוּד תּוֹרָה לַעֲשׂוֹת אֶת הַחֲלָאקֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ד אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָאִישָׁה חָשׁוּב יוֹתֵר לָצֵאת לְקַבֵּל חִיזוּק מֵאֲשֶׁר לַבַּעַל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה אֲנִי אוֹמֵר לְךָ יוֹתֵר מוּסָר מִלַּאֲחֵרִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּמְקוֹם לַחְשֹׁב מֵהַחוֹבוֹת הַגְּדוֹלִים, תַּחֲשׁוֹב מֵהַבּוֹרֵא הַגָּדוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, ה'תשפ"ב

	תִּזָּהֵר לֹא לַעֲשׂוֹת דְּבָרִים מוּזָרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, לָמָּה מוֹשְׁכִים אוֹתִי דְּבָרִים לֹא טוֹבִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חַיָּבִים עֶמְדַּת מַחְשְׁבִים בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בְּעֶרֶב שַׁבָּת זֶה לֹא זְמַן לַעֲבֹד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַצָּגָה שֶׁבְּנוּיָה עַל הַמַּעֲשִׂיּוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב





