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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
................................. א יְך ָלֶלֶכת ֵאָליו? ַאְמׁשִ י, ׁשֶ ּנִ ָחִמי ִנְכַנס ְלַלַחץ ִמּמֶ
............................... ב יָלִדים? ע ּבִ ׁשַ ֵדי ְלִהּוָ ַמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ
................................... ג ֶרְסֶלב? ִזְלזּול ַעל ֲחִסיֵדי ּבְ ם ּכֹוְתִבים ּבְ ה ַאּתֶ ָלּמָ
............................................................... ו ה? ֹרק ִעם ַהּפֶ ה ָאסּור ִלׁשְ ָלּמָ
יעּוִרים?............................................ ז ִלים ֵמַהׁשִ ים ְמַקּבְ ַחּיִ ֶכל ּבַ ה ׂשֵ ּמָ ּכַ
י לֹא ֵיֵלְך ְלִאּבּוד?................... ט ּלִ ֶסף ׁשֶ ַהּכֶ ֵדי ׁשֶ ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכְ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
..................................................................... א ִלי ַמֲחלֶֹקת ֵאין ֲחתּוָנה ּבְ
ִרים ......................................... א ה ְלדֹורֹות ְיׁשָ ְזּכֶ ה ּתִ ּלָ ְזכּות ַהְכָנַסת ּכַ ּבִ
............................................................ ב יָעה ַהְיׁשּוָעה ִהּגִ ׁשֶ ם ּכְ ר ּגַ ַסּפֵ ּתְ
.................................. ב הּוא לֹוֵמד ּבֹו ֶלד ֶנֶגד ַהּמֹוָסד ׁשֶ ר ַלּיֶ ָאסּור ְלַדּבֵ
רּוְך הּוא סֹוֵלַח................................... ג דֹוׁש ּבָ ְתׁשּוָבה, ַהּקָ ִאם חֹוְזִרים ּבִ
....................... ד ִרים ִריִאים ּוְכׁשֵ ה ִליָלִדים ּבְ ְזּכֶ ְזכּות ָהֶעְזָרה ָלֵערּוב ּתִ ּבִ
...................... ד יק ְמנּו לֹו ַמְסּפִ ּלַ ינּו, ֲעַדִיין לֹא ׁשִ ה ְלַרּבֵ ַרק ַנֲעׂשֶ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ
.................................. ה ָייכּות ִעם ַהִעּתֹוִנים ְוַהַמַגִזיִנים ֲאִני לֹא רֹוֶצה ׁשַ
.................................... ה ִני ֵ יק ַלּשׁ ּצִ ֲעקֹוץ ְולֹא ּתַ ּלֹא ּתַ ם ׁשֶ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ַבּקֵ ּתְ
............ ו ידּוְך טֹוב ְמָצא ׁשִ ה ּתִ חּוִרים ֲאֵחִרים ַאּתָ ק ּבַ ה ְמַחּזֵ ַאּתָ ְזכּות ׁשֶ ּבִ
................... ו יל ֶאת ּכּוָלם ה ַמּצִ ק אֹוֶכל ְלִנְצָרִכים, ַאּתָ ה ְמַחּלֵ ַאּתָ ֶזה ׁשֶ ּבָ
............................................................. ז ֶקר ֶזהּו ְזַמן טֹוב ְלִהְתּבֹוֵדד ּבֹ ּבַ
.................... ז ת ׁשֶ ל ָהִעיר ִמְתַקּדֶ ינּו ּכָ ּה ֶאת ִסְפֵרי ַרּבֵ יִסים ּבָ ַמְדּפִ ִעיר ׁשֶ
ר....................................................... ח ׁשֵ ֵיׁש ֵעצֹות ֵאיְך ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּכָ
........... ט צּוָרה ּבֹוֶלֶטת ׁש ָיֶפה ֲאָבל לֹא ּבְ ה ְצִריָכה ְלִהְתַלּבֵ ה ְיהּוִדּיָ ִאיׁשָ
יְתָך ָנִקי......................................................................... ט מֹור ַעל ּבֵ ׁשְ ּתִ
ְכִניס אֹותֹו ֵאֶליָך............................... יא ם ּתַ ל ָחִמיָך ְוּגַ יָרה ׁשֶ ְכִניס אֹותֹו ֵאֶליָךַקח ֶאת ַהּדִ ם ּתַ ל ָחִמיָך ְוּגַ יָרה ׁשֶ יאַקח ֶאת ַהּדִ



ַלִים הּוא ָמקֹום טֹוב ְוָיֶפה................................... יא ירּוׁשָ ית ַהִמְדָרׁש ּבִ ּבֵ
ַרְך................ יב ם ִיְתּבָ ֵ ְרֶאה ַרק ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלַהּשׁ ֻטּיֹות, ּתִ ְ ֲעֹזב ֶאת ַהּשׁ
ל מֹוָרה ְמסּוָרה................................................................ יב ְדלּות ׁשֶ ַהּגַ
............................ יג ים ַאר ְלָכל ַהַחּיִ עּוִרים ִנׁשְ נֹות ַהּנְ ׁשְ ּלֹוְמִדים ּבִ ַמה ׁשֶ
............................................ יד ִני ֵ ִרים ִנְכֶנֶסת ֵאֶצל ַהּשׁ ַדּבְ ּמְ ל ִמיָלה ׁשֶ ּכָ
ְדָבִרים ָרִעים.................... יד ְמיּוָחד לֹא ִלְצּפֹות ּבִ ֵהר ּבִ א ְצִריָכה ְלִהּזָ ִאּמָ
................................. טו ִמיָנּה נֹות ָהְיָתה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ת ַהִהְתַוֲעדּות ַלּבָ ּבָ ׁשַ
דֹול ........................................................ טו ה ֶזהּו יֹום ְמֹאד ּגָ ֹזאת ֲחנּוּכָ
ה ִעם ַהּמֹוְסדֹות ........................ טז ֻעּלָ ּתּוף ּפְ ׁשִ הֹוִרים ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ּבְ
................................................................................... טז ה ֵסֶדר ְלֲחנּוּכָ
ה, ַחג ִעם ַהְיָלִדים....................................................................... יז ֲחנּוּכָ
.................................. יח ַרְך ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ה ֶזהּו ְזַמן ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ֲחנּוּכָ
ֶלג?........................................................ יח ּיֹוֵרד ׁשֶ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִלּמּוִדים ּכְ
דֹוָלה....................................... יט ים ֹזאת ַאֲחָריּות ּגְ יד ּתֹוָרה ְלֲאָנׁשִ ְלַהּגִ
ית ֵפיָגא".......................................................... כ "ּבֵ יִעית ְבּ ׁשִ ָנה ַהּתְ ָ ַהּשׁ
ָך........................................ כ ּלְ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ְכִניַע ֶאת ַהּיֵ ְקֶוה ּתַ ַעל ְיֵדי ַהּמִ
ֲחָזָרה..................................... כא קּום ּבַ ה ַרק נֹוֵפל, ּתָ ַאּתָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ
............................................................. כב ָך. ּתְ יב ֶאת ִאׁשְ ר ְוַתְחׁשִ ַייֵקּ ּתְ
...................... כג ר ֶאל ְיהּוִדים ֶנֶגד ַהּתֹוָרה. ׁש ְלַדּבֵ ּיֵ ֵאיְך ְיהּוִדי לֹא ִמְתּבַ
........ כד ה ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ָבר ֲחֵבִרים ָאז ָהִאיׁשָ ְלָאָדם ֵאין ֲחֵבִרים, ִאם ּכְ
י ְרצּויֹות........................................................................ כה ְלּתִ טֹובֹות ּבִ
ִבים ְמסּוָנִנים ֵהיֵטב............................................. כה ְ ל ַהַמְחּשׁ ּכָ א ׁשֶ ַוּדֵ ּתְ
ֶפר................................................... כו ית ַהּסֵ ל ּבֵ סֹוד ׁשֶ ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהּיְ
לּום................................... כו ַאף ֶאָחד לֹא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי ּכְ ְלַהְפִנים ׁשֶ
ְך ַמה ָנכֹון ַלֲעׂשֹות........................................... כז ּלָ א ׁשֶ ֲאִלי ֶאת ִאּמָ ׁשְ ּתִ
............................................ כח ֶיֶלד ַהּבֹוֶכה ֶאל ָאִביו ם ּכְ ֵ ה ֶאל ַהּשׁ ְבּכֶ ּתִ
............................... כח ל ֻחְמרֹות ּוְפִריׁשּות ִתים ׁשֶ ּמּוִדים ְמֻעּוָ ְבַרח ִמּלִ ּתִ
............................................................................ ל ָלִדים יץ ַלּיְ ְרּבִ ַאל ּתַ
.................................. לא ע ְלַעְצמֹו ְזַמן ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ל ַאְבֵרְך ִיְקּבַ ּכָ ׁשֶ
............................................................... לא ֶנה ּבָ ְרָיה ּתִ ַעל ְיֵדי ֶחֶסד ַהּקִ

ַלִים הּוא ָמקֹום טֹוב ְוָיֶפה ירּוׁשָ ית ַהִמְדָרׁש ּבִ ּבֵ

ֶנה ּבָ ְרָיה ּתִ ֶנהַעל ְיֵדי ֶחֶסד ַהּקִ ּבָ ְרָיה ּתִ לאַעל ְיֵדי ֶחֶסד ַהּקִ



 א   |  תשפ"א בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ו? ֵאָלית ָלֶלכֶ  ֶׁשַאְמִׁשיי, ִמֶּמּנִ  ץְלַלַח ס ִנְכנַ י ָחִמ  

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשד ִלְכבֹו

י  ָחִמ י,  ָחִמ ל  ֵאצֶ ן  ָהִראׁשֹון  ַהָחָת י  ְוֲאנִ   הָׁשנָ י  ֵמֲחצִ ר  יֹוֵת ת  ְקצָ י  ִהְתַחַּתְנִּת י,  ָטִר   ַאְבֵר�י  ֲאנִ 

ו  ֵאָלי  ַמִּגיַ� י  ְּכֶׁשֲאנִ י,  ִמֶּמּנִ ץ  ַלַח ה  ַהְרּבֵ   לֹו  ֶׁשֵּיׁש ה  רֹוֶא י  ֲאנִ ם  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ ל  ֲאבָ י,  אֹוִת ד  ְמַכּבֵ ד  ְמאֹ 

  ַמִּזיַ�   ַמָּמׁשא  הּו  ם; ְמַצְּיִתים  ְוֶׁשַהְּיָלִדי  תַּבַּביִ ז  ָאחּוה  ְּבֵמָא ר  ְמסּוָד ל  ֶׁשַהּכֹ ת  ְלַהְראֹו ה  רֹוצֶ א  הּו

 י. ְּבֵעינַ ן ֵח א  ִיְמצָ ל ֶׁשַהּכֹ ץ  ִמַּלַח 

ֹ ת  ַהַּביִ ם  ֶׁשִא ן  ֵמִביי  ַוֲאנִ ם,  ַהֵּׁש   ָּברּו�ם  ְיָלִדית  ְּברּוכַ   הִמִּמְׁשָּפָח   ַמִּגיַ� ם  ּגַ י  ֲאנִ  ֹ ר  ְמסּוָד א  ל א  ל

ֹ י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ה,  ְלִהְסֶטְריָ ס  ִנְכנַ   ַמָּמׁש א  הּו  ְּבַמֶּׁשהּו ר  ַלְעזֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ם  ְוִא ם,  ְּכלּוה  ָקָר  ר  ְלַצעֵ ה  רֹוצֶ א  ל

ֹ י ַוֲאנִ  אֹותֹו  ? ֵאֵל�ן ֶׁשּכֵ   אֹו ו ֵאָלי  תִמָּלֶלכֶ  ענַ ֶׁשֶאָּמ ף  ָעִדי ה מַ   יֹוֵדַ� א ל

 ּכַֹ� ר ִייַׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

תשפ"א  'ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה "ז' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, טדיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ת  ֶא ם  ֶׁשְּמַכְּבִדי  ְּכמֹו  ַוֲחמֹותֹוו  ָחִמית  ֶא ד  ְלַכּבֵ ב  ַחָיים  ָהָאָד ה  ַהֲהָלכָ י  ּפִ ל  עַ 

 .ָחִמיו" דּבֵ ַחָייב ָאָדם ְלכַ : "ף כד)ְסִעין רמ, ִסיָמ ה ֵּדעָ ה יֹוֶר (ר ַהְּמַחּבֵ ק ּפֹוֵס  ָּכם; ַההֹוִרי

א  ָקָר   ַהֶּמֶלד  ֶׁשָּדוִ   ְּכמֹו א;  ִאָּמ וא  ַאּבָ ם  ָלֶה א  ֶׁשִּנְקָר   אֹוָתנּוד  ִלֵּמ   ׁש"מֹוֲהָרא

 ". ְוָאִבי ְרֵאה ַּגם ְרֵאה: "ל א כד, יא)ְׁשמּוֵא (ב ֶׁשָּכתּו ְּכמֹוא' ַאּבָ ' - ַהֶּמֶלל ָׁשאּוו, ְלָחִמי

ַמה  רַיֲעבֹוג,  ִּתְדַא ל  ַא ם;  ֲאֵליֶה ת  ָלֶלכֶ   ַּתְמִׁשי ק  ֵחלֶ ה  ִּתְהיֶ ה  ְוַאָּת   ְזַמן 



 תשפ"א  בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

 . ַמִּגיעַ ה ְּכֶׁשַאָּת ץ ַלַח ם  ׁשּוה ִיְהיֶ א ת, ִאְּת ְּבִטְבִעּיּו ִיְתַנֲהגּוה, ֵמַהִּמְׁשָּפָח 

ם,  ֵּביֵנכֶ ר  ַהֶּקֶׁש ת  ֶא ק  ְיַחּזֵ ה  זֶ ;  ִאְׁשְּתי  הֹוֵר ת  ֶא ד  ְלַכּבֵ   ַּתְמִׁשי  ִמִּצְּדה  ַאָּת 

ד  ַּתֲעמֹא ִהיז ָא ם אֹוָת ב ַמְחִׁשיה ַאָּת ה ַּכָּמ ה  ִּתְרֶא  ִאְׁשְּתְלִצְּד . 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ם? ִּביָלִדיע ְלִהָּוַׁש י ְּכֵד ת ַלֲעׂשֹום ְיכֹוִלי ֲאַנְחנּוה ַמ 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשד ִלְכבֹו

 ה? ַנֲעֶׂש ה מַ ם,  ְיָלִדין ֲעַדִיי ָלנּון ְוֵאי  םָׁשִני  ָׁש�ׁש ט  ִּכְמעַ י ִלְפנֵ  ּוּנִהְתַחַּת 

 ם.יּיִ נִ וֹ עבְ ִט ם  ְּבֶאְמָצִעית ֶׁשעֹוֶבֶד ה  ִאיָׁש  ְלֵאיזֹו תָלֶלכֶ ם ִא ת ָלַדעַ ה רֹוצֶ ם  ּגַ י ֲאנִ 

 ּכַֹ� ר ִייַׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

תשפ"א  'ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ז ִּכְסֵליו, ְׁשַנת היֹום ד'  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֶׁשִּיְחיּו.

 ם. ֶׁשָּלכֶ   ַהִּמְכָּתבת  ֶא י ִקַּבְלִּת 

א  ְּכֶׁש  ָעׂשּוה  ְוִרְבָק ק  ִיְצָח ה  ַמ ם?  ְיָלִדי  ָלּה  ֶׁשִּיְהיּוי  ְּכֵד   ִאֵּמנּוה  ָׂשָר ה  ָעְׂשָת ה  ַמ 

י  ְּכֵד ה  ָעְׂשָת ה  ַחּנָ ה  ַמ ם?  ְיָלִדין  ָלֶה   ֶׁשִּיְהיּוי  ְּכֵד   ָעׂשּוה  ְוֵלָא ל  ָרֵח ה  ַמ ם?  ְיָלִדים  ָלֶה   ָהיּו

 ם.ִליָלִדי ָזכּום ֵה  ְוָכם, ֵמַהֵּׁש  ִּבְּקׁשּו ֵאּלּול ּכָ ם? ִליָלִדית ִלְזּכֹו

יח)ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו ֶּפֶרק  ַרָּבא,  ֵאִלָּיהּו  ְדֵבי  ַהָּנִביא  (ַּתָּנא  ר:  ִסּפֵ   ֵאִלָּיהּו 

ה ַהְרּבֵ ם  רֹוִאי  ָאנּוה  ָלָּמ ה,  ֲחָזָק ה  ְׁשֵאלָ י  אֹוִת ל  ָׁשַא ם  ְוָאָד   ַּבֶּדֶרי  ָהִייִת ת  ַאַח ם  ַּפעַ "

ָּברּו הּוא  ְּבִני,  ' ָאַמְרִּתי לֹו:  ם?  ְיָלִדים  ָלֶה ן  ֶּׁשֵאית  ְּכֵׁשרֹות  ִמְׁשָּפחֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני 

ְּכֵדי   ְמָצְרָפם   ְלִפיָכ ָּבֶהן,  ְוָׂשֵמַח  ַאֲהָבה ְּגמּוָרה  ְלָפָניו,    ֶׁשַּיְרּבּואֹוֵהב אֹוָתם  ַרֲחִמים 

  ם ִׁשְבִעי  םִאֵּמנּו ֶׁשָהיּו ֲעָקִרי  הָאִבינּו ּוִמָׂשָר   םֵמַאְבָרָה   דּוְלַמ   אצֵ ,  ְוֵתַדע ְל ֶׁשֵּכן הּוא

 .ְוָׂשְמחּו ּבֹו קִיְצָח  אֶׁשּבָ  דעַ  םְרּבּו ַרֲחִמיְוִה  םְוָחֵמׁש ָׁשִני

ַעד   ַרֲחִמים  ְוִהְרּבּו  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֲעָקִרים  ֶׁשָהיּו  ְוִרְבָקה  ִמִּיְצָחק  ּוְלַמד  ֵצא  ְוֵכן 

  יִמְּׁשנֵ  הָׁשנָ  הֶעְׂשֵר ע ֶׁשָּבא ַיֲעקֹב ְוָׂשְמחּו ּבֹו. ְוֵכן ֵצא ּוְלַמד ֵמָרֵחל ֶׁשָהְיָתה ֲעָקָרה ַאְרּבַ 

עַ  ְוָׂשְמָח   םְׁשֵניֶה   ּוָבאּו  םַרֲחִמי  הֶּׁשִהְרְּבָת   דְיָלֶדיָה  ְוכֵ םָּבֶה   הָלּה    ה ַחּנָ ִמ   דּוְלַמ   אצֵ   ן. 
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ּבֹו.   הְוָׂשְמָח   לְׁשמּוֵא   אֶׁשּבָ   דעַ   םַרֲחִמי  הְוִהְרְּבָת ה  ָׁשנָ ה  ֶעְׂשֵר ע  ְּתַׁש   הֲעָקָר   הֶׁשָהְיָת 

ָהִראׁשֹוָנה  ' ִמיָדה   ְּבָיְד ִלְּתפֹוס  ַאָּתה   ָצִרי  ָּכְרֲח ַעל  ִמְּתִחָּלה,  ֶאָּלא   ְל ֶׁשָאַמְרִּתי 

ְמָצְרָפן   ְלִפיָכ ָּבֶהן,  ְוָׂשֵמַח  ְּגמּוָרה  ַאֲהָבה  אֹוָתם  אֹוֵהב  ָּברּו הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני 

ן ְזַמ ה  ַהְרּבֵ ה  ְמַחּכֶ ם  ֶׁשָאָד ם  ֶּׁשרֹוִאיה  ֶׁשַמ ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי'";  ְּבַרֲחִמים ְלָפָניו  ֶׁשַּיְרּבּוְּכֵדי  

 ה. זֶ ל עַ  ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַבֵּקׁש,  קֹולֹות ֶא  ִלְׁשמֹועַ ה רֹוצֶ  ִיְתָּבַרם ֶׁשַהֵּׁש י ִמְּפנֵ ה זֶ ם, ְלְיָלִדי

ֶׁשַאֶּתםם  ַאֶּת ם,  ֶאְתכֶ   ַמְרִּגיעַ א  ה  זֶ ם  ִא  , ַמֶּׁשהּות  ַלֲעׂשֹום  ְצִריִכין  ּכֵ   ַמְרִּגיִׁשים 

ם  ְּדָרִכים  עִ ל  ׁשֹולָ ם  ֶׁשּמֹוִליִכיה  ֵמֵאּלֶ   ִּתָּזֲהרּול  ֲאבָ א,  ְלרֹופֵ ת  ָלֶלכֶ ם  ְיכֹוִלי  ַאֶּתם

 ֹת.ו ּיֹנִ עו בְ ִט 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ב? ְּבֶרְסלֶ י  ֲחִסיֵד ל עַ ל ְּבִזְלזּום  ּכֹוְתִבים  ַאֶּת ה ָלָּמ 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשד ִלְכבֹו

 ד. ָּתִמים ְמַחְּזִקי  ָּכ�ל ֶׁשּכָ ם ַהָּיִפים  ַהִּמְכָּתִבי ל עַ ת ְלהֹודֹוה רֹוצֶ י  ֲאנִ 

[ִמְכַּת י  ָקָראִת  "ַהּכֹוֶתֶר   תַּתַח ה]  זֶ ב  ִמְכָּת ף  ְּבסֹוף  ְמצָֹר ב  ַהִּמְכָּת ב  ת  ֶא ק  ַר ר  ְלַדּבֵ ד  ְלַכּבֵ ת 

ֹ   ֵאּלּו ֶׁשִּיְּתנּו ְלַבְעֵליֶהן ְוַיְלֵדיֶהן ֶלֱאכֹול  ם "ָׁש ם  ּכֹוְתִבים  ַאֶּת ",  ׁש" ִמּמֹוֲהָראב  טֹור  יֹוֵת ת  ְמִבינֹוא  ֶׁשּל

ַהַּתְבִׁשיִלי לֹא  "  , ָּכ�ר  ַאַח ם  ּכֹוְתִבים  ֶׁשַאֶּת ה  מַ ל  ֲאבָ ר,  ְּבֵסֶד ד  עֹו ה  זֶ ",  ֶׁשָּלֶהן  ם ֶאת  ֲאַנְחנּו 

ֲאֵחִרים ֶׁשל  ַהֶּבֶטן  ְּכֵאֵבי  ֶאת  ִלְׁשמֹוַ�  ַהֵּדעֹו,  ְמעּוְנָייִנים  ַהֲחלֹומֹות    תֶאת  ֶאת  ֲאֵחִרים,  ֶׁשל 

ֲאֵחִרים  ֶׁשל  ַהְּמתּוִקים  ל  ּכָ ל  עַ ה  ָּכזֶ ל  ְּבִזְלזּוב  ִלְכּתֹ ר  ֶאְפָׁש   ֵאי� י,  לִ ב  ָּכַא ר  ְּכבָ ה  זֶ ",  ְוַהְמָׁשִלים 

 ?! ד ֶאָח ל  ְלכָ ם ְמַחְּלִקיד  עֹוה זֶ ת ְוֶא ב? ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסיֵד 

י  ַוֲאנִ ,  ׁש" מֹוֲהָראת  ֶא ב  אֹוֵה י  ַוֲאנִ ם,  ֶׁשָּלכֶ ם  ַהִּמְכָּתִבים  עִ ק  ִמְתַחּזֵ י  ֲאנִ ב,  ְּבֶרְסלֶ ד  ָחִסי י  ֲאנִ 

 ב. טֹו ַמֶּׁשהּוד  ִלְלמֹור ֶאְפָׁש ד  ֶאָח ל  ִמּכָ י  ֲהֵר י"? ִהְׂשַּכְלִּת י ְמַלְּמַד ל  ִּמּכָ "ַה ה  ֵאיפֹ ן ְלָהִביה רֹוצֶ 

 ּכַֹ� ר ִייַׁש 

 ... 
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 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"א  'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ז ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ת  ִּבְקִהּלֹו  ל ְמַזְלזֵ א  ד  ֶאָח ף  ַא ם?  ַּבֲאֵחִרים  ֶׁשְּמַזְלְזִלי  ְּבַדְעְּתה  עֹולֶ   ַמּדּועַ 
 ה. ַהּתֹוָר   ְּבֶדֶרם ֶׁשָּלֶה ה ַהְּקִהּלָ ת ֶא ם ּוַמְנִהיִגים ְיהּוִדים ָׁש ם ֶׁשְּמַחְּזִקית ֲאֵחרֹו

ם עִ ה  ּתֹוָר ן  ִּדיה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּור  ָהִעיב  ְלַר   ִמיֶׁשהּו  ִהִּגיעַ ם  ַּפעַ ר,  ִסּפּוי  לִ ר  ַמְזִּכיה  ַאָּת 

?"  אֹוְת  ִּבֵּיׁשא  הּוה  ְּבַמ ב: "ָהַר   אֹותֹול  ׁשֹוֵא ה  ּתֹוָר ן  ַהִּדית  ִּבְׁשעַ ;  אֹותֹוה  ֶׁשִּבּזָ י  ְּפלֹונִ 

א  ֵיצֵ   ֶׁשַהִּטֵּפׁש ל: 'ָּגדֹול  ְּבקֹוז  ְוִהְכִרי  ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבי  ִהִּגיעַ ה  ַהּזֶ י  ַהְּיהּוִד : "ַהּתֹוֵבעַ   הָענָ 
ת ִלְראֹוה  רֹוצֶ ר  ְּכבָ י  ֲאנִ   ָׁשׁש ר  אֹוֵמ י  ּוְכֶׁשֲאנִ   ָׁשׁש ד  עַ ר  סֹופֵ י  ֲאנִ !  ַהִּמְדָרׁשת  ִמֵּבי

ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ו  ַעְכָׁשי  –י  ַהְּיהּוִד ר  ְמַסּפֵ   –ה  ַהחּוצָ י  ַרְצִּת ד  ִּמּיַ ן  ַּכּמּובָ י  ֲאנִ ץ'.  ַּבחּו  אֹותֹו

א  ַההּוב: "ָהַר   לֹור  ְוָאַמ ה  ָענָ .  "םָּבַרִּביי  אֹוִת   ִּבֵּיׁש  ָּכל  ּכָ א  ֶׁשהּול  עַ י  לִ ם  ְיַׁשּלֵ א  ֶׁשהּו

  ִּבֵּיׁשא  ת  ֶא   ִּבַּיְׁשָּת ,  אֹוְתר  ָאַמ י  ִמ ד,  ְלבַ   ַעְצְמַהִּמְדָרׁשת  ִמֵּביה  ַהחּוצָ ץ  ָלרּו  ְל  "?

 ם? ַּבֲאֵחִרי ֶׁשְּמַזְלְזִליםב חֹוֵׁש ה ַאָּת ה ָלָּמ ם, ָּכ ּגַ 

ָנִׁשים  ְמאֹד  ֶׁשַהְרֵּבה   ָּכ ַעל  ְמַדְּבִרים  ֶאָּלא  ֶאָחד,  ְּבַאף  ְלַזְלֵזל  ַּכָּוָנה  ֵאין 

ִמיֵני  ָּכל  ֵמַהּגֹוִיים.  ֶׁשַּמִּגיִעים  ְׁשֻטּיֹות  ֶׁשְּמַדְּברֹות  ְמדּוְמָּיינֹות  ִמָּנִׁשים  ִמְׁשַּתְכְנעֹות 

ְוַכּדֹוֶמ  ם ֲאָנִׁשי  ְלַׁשְכֵנעַ ת  ְיכֹולֹון  ֵה ר,  ַהִּדּבּו  ּכַֹח ן  ָלֶה   ֶׁשֵּיׁשן  ֵּביֵניֶה   ֵיׁשה;  ִּדְמיֹונֹות 

ת ִׁשיטֹות,  ִטְבִעיה  ֵליָד י,  ִטְבעִ י  ִרּפּון,  ֶׁשָּלֶה ת  ַהִּדְמיֹונֹו  ְלתֹום  אֹוָת ף  ְוִלְסחֹום  ְּתִמיִמי

ה  ְוַכּדֹוֶמ ם  ֵמַהּגֹוִיית  ַהַּמִּגיעֹות  ְּבִׁשיטֹות  ַּביִ ם  ְׁשלֹות,  ְוַהָּבנֹום  ַהָּבִני  ְלִחּנּום  ּגֹויִ ל  ֶׁש 

וְ קּוִריה  ְוטֹווֶ ק  רֹ ק  ֶׁשּיֹוֵר   ַעָּכִביׁש  ְּכמֹוה;  ָלזֶ    ָהַעָּכִביׁש   ַמִּגיעַ ם  ְזבּוִבים  ְּכֶׁשִּנְלָּכִדים 
י  ַּבֲעלֵ ל  ֶׁש ם  ְּבִרְׁשָּת ע  ִמֶּפַׁש ת  ַחּפֹום  ָנִׁשיֹת  דו  ּכָ לְ נִ   ָּכ,  ַהּמַֹח ת  ֶא ם  ֵמֶה ץ  ּומֹוצֵ 

 .ַהִּדְמיֹונֹות

ם  ָנִׁשיר  ְלַהְזִהיה  ַהַּכָּונָ ר,  ְלַדּבֵ   ִּדְמיֹונֹותי  ְלַבֲעלֵ   ִיְּתנּוא  ֶׁש  בַּבִּמְכָּת ב  ֶׁשָּכתּו  ַמה 

 ַרֵּבינּו ל  ֶׁש ת  ְּבֵעצֹוק  ְלִהְתַחּזֵ ת  ִמְתַאְּספֹום  ְּכֶׁשַהָּנִׁשית;  ִּדְמיֹונֹוי  ִמַּבֲעלֵ ר  ְלִהָּׁשֵמ 

 ת.ִּדְמיֹונֹור  ְלַדּבֵ א  ֶׁשִּיָזֲהרּו

י  ַאֲחֵר ף  ִנְרּדֹ א  ְו  ַעְצֵמנּות  ֶא ה  ַנְטעֶ א  ֶׁש  ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש ה  ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכי

טו)   ְּבַצָּוָאתֹוב  ּכֹוֵת   ׁש"מֹוֲהָראם;  ְלַעְצָמ ר  ַלְעזֹום  ְיכֹוִליא  ֶׁש  ֵאּלּו אֹות  מֹוֲהָרא"ׁש,    (ַצָווַאת 

ֶלק  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵח ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל    ,ְוַהִּסיָמן ִמי הּוא ְמֻפְרָסם ֶׁשל ֶׁשֶקר ֵּבין ַצִּדיק ֲאִמִּתי"

ִסיָמן   -  ֲהִכי ָּגרּועַ   אהּו  ִאם נֹוֵפל ַעל ָהָאָדם ִׁשְפלּות ּוַמְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו ִּכי'  :ִסיָמן עב)  ,ב



 ה   |  תשפ"א בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ּוַמֲחִזיק ַעְצמֹו יֹוֵתר   ,ּבֹו ֵּגאּות ְוֵיׁשּות  ת ֲאָבל ִאם ִנְכֶנֶס   ,ִּתי ֶׁשהּוא ְמקָֹרב ֶאל ַצִּדיק ֲאִמ 

ִנְמָצא    ,ֵמֲאֵחִרים הּוא  ֶׁשַרק   ֲאֵחִרים  ,תָּבֱאֶמ ְוֵאי ֵאֶצל   ,ְוא  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ִסיָמן 

ֶׁשֶקר ֶׁשל  ִמָּׁשם  ,ְמֻפְרָסם  ִלְברַֹח  ֱאֶמת    ,ּוְצִריִכים  ִמַּצִּדיק  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ַהְּגֻדָּלה  ִעַּקר  ִּכי 

 . ֶזה ִׁשְפלּות

ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ֲאָנָׁשיו  ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא  ֱאֶמת  ַצִּדיק    , ּוְלֵהֶפ  ,ְוֵכן 

  ם ֶזה ִיְהֶיה ָלכֶ   ְוָלֵכן  ,ֲאָבל א ִמִּלּמּוד ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  ,ְמֻפְרָסם ֶׁשל ֶׁשֶקר ְיַדֵּבר ֵמַהּכֹל

ְוֵכן    ,ִאם ַעל ָידֹו ַאֶּתם זֹוִכים ְלַהְתִמיד ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  ,ִמי ֶׁשהּוא ַצִּדיק ֲאִמִּתי  ,ִסיָמן

 ם. ָׁש ן ַעֵיי ".ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשהּוא ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדֹור ,ַעל ָידֹו ַאֶּתם ָּבִאים ִליֵדי ִׁשְפלּות

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ל: ְלֵעיר ֶׁשִּנְזּכַ ב ַהִּמְכָּת [

 יֹוֵתר טֹוב ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  תְמִבינֹו ןַרק ֶאת ֵאּלּו ֶׁשֵאינָ  רְלַכֵּבד ְלַדּבֵ 

 תשפ"א ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ט ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ַעל    לָּגדֹו  ּכַֹח ר  ִייַׁש  ְלַסֵּפר  ָלבֹוא  ְמאֹד  ָחׁשּוב  ְּבֵסֶדר;  ֶׁשַהּכֹל  ּכֹוֶתֶבת  ֶׁשַאְּת 

  ַּבֲעֵל ַאְּת,  ַוֲחָזָקה,  ְּבִריָאה  ֶׁשִּתְהִיי  ַיֲעזֹר  ַהֵּׁשם  ְּבָרָכה.  ְלַבֵּקׁש  ַרק  ְוא  ַהְיׁשּוָעה, 

 ְוַהְיָלִדים. 

ם ַּפַעם ְּבחֶֹדׁש ְלִהְתַחֵּזק ִעם ָהֵעצֹות ֶּׁשַאְּת אֹוֶסֶפת ֶאת ָּכל ַהָּנִׁשי  לָּגדֹו  ּכַֹח ר  ִייַׁש 

ַהְרֵּבה ִחיזּוק    ָּכ ְלָכל  ָנִׁשים; ִמי עֹוד ָזקּוק  ְלַחֵּזק  ְּגדֹוָלה ְמאֹד  ַרֵּבינּו, זֹו ִמְצָוה  ֶׁשל 

 . ה, ִאיָׁשה ְיהּוִדּיָ הִאָּמא ְיהּוִדּיָ  ְּכמֹו

ַהְיָלִדי ֶאת  ֶׁשּׁשֹוְלחֹות  ֶׁש   םַהָּנִׁשים  ֵהן   -  ָּלנּוַלמֹוָסדֹות  ַּתְזִמיִני,  ְּבַוַּדאי  אֹוָתן 

 ָהִראׁשֹונֹות; ְּכמֹו ֵּכן ַּתְזִמיִני ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשרֹוצֹות ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְׁשמַֹע ַמה ַרֵּבינּו אֹוֵמר.

ת  ִּתָזֲהִרי ֶׁשא ָיבֹואּו ָנִׁשים ֶׁשְּמִבינֹות טֹוב יֹוֵתר ֵמַרֵּבנּו, ֵהן ְמִבינֹות ְקָצת ַאֶחֶר 
ֶׁשִּיְּתנּו   ְׁשלֹוֵמנּו.  ַאְנֵׁשי  ִּבְפֵני  ְלַדֵּבר  ָיבֹואּו  א  ֶׁשֵהן  ָעֵלינּו;  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש 

ֶׁשָּלֶהן; ֲאַנְחנּו א ְמעּוְנָייִנים ִלְׁשמֹוַע ֶאת   םְלַבְעֵליֶהן ְוַיְלֵדיֶהן ֶלֱאכֹול ֶאת ַהַּתְבִׁשיִלי

ֲאֵחִרי ֶׁשל  ַהֶּבֶטן  ַהֵּדעֹוְּכֵאֵבי  ֶאת  ְוַהְמָׁשִלים   תם,  ַהֲחלֹומֹות  ֶאת  ֲאֵחִרים,  ֶׁשל 

 ַהְּמתּוִקים ֶׁשל ֲאֵחִרים. 

ְלַדּבֵ  ִמַּמה    רְּתַכְּבִדי  טֹוב  יֹוֵתר  ְמִבינֹות  ְוֵאיָנן  ְלַבד  ְמִבינֹות  ֶׁשֵאיָנן  ָּנִׁשים  ַרק 

 ֶׁשָּלַמְדנּו ֵאֶצל מֹוֲהָרא"ׁש.



 תשפ"א  בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו

 ל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבכָ 

... [ 
 ד ג ד

 ה? ַהּפֶ ם עִ ק ִלְׁשרֹ ר ָאסּוה ָלָּמ 

 ה:  ְׁשֵאלָ 

 "א,  ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשד ִלְכבֹו

 ה? ָּבזֶ ה ַהְּבָעיָ ה  מַ ק , ִלְׁשרֹ ר ָאסּוה ָלָּמ "א ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשת  ֶא ל ִלְׁשאֹוי ָרִציִת 

 ּכַֹ� ר ִייַׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

תשפ"א  ה' יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כ' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 . גִוויְלַיאְמְסּבּוְר ב ְּבֶרְסלֶ  ַהקֹוֶדׁשל ֵהיכַ ה ּתֹוָר ד ַּתְלמּו, ֵנרֹו ָיִאיר...  ִלְכבֹוד

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם,  ָהָרִעים  ַהַּמְלָאִכית  ֶא ם  ְמִביִאים  ְּכֶׁשׁשֹוְרִקים,  ַצִּדיִקים  ְּבֵׁש ר  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא

 ם. ְלָאָד ם ּוַמִּזיִקים ֶׁשְּמִציִקי ֵאּלּו

 :ז)קפב ִמְכָּת ק ב',  ֵחלֶ   ִאיִדיׁשל ַּבַּנַח ר ֲאֶׁש (ן ָהִעְניָ ל עַ ב ּכֹוֵת  ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָראב ִמְכָּת  ְלה ִהּנֵ 

 "ָׁשלֹום ֶאל ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

 ל עַ ם  מֹוְׁשִכים  ְׁשׁשֹוְרִקי  ֵאּלּוי  ּכִ ם  ִמַּצִּדיִקי ל  ְמֻקּבָ ',  ְוכּוק  ׁשֹוֵר   אָטֵמ י  ֶׁשּגֹו  ְלע  ַּד 

ל  ִּבְכלָ '.  ְוכּוה  ַהּפֶ ם  עִ '  ְוכּוק  ִלְׁשרֹ א  ד  ְמאֹר  ִּתָּזֵה   ְלִפיָכם,  ּוַמִּזיִקית  ְקִליּפֹום  ַעְצָמ 

 ת.ַּבֲעִדינּוג ְלִהְתַנֵה  ָצִריי ְיהּוִד ד ֶילֶ 

י  ֵמַאְנֵׁש ה  ְלַהְרּבֵ ן  ִּתיקּון  ָנַת   ַרֵּבינּות,  ִמְׁשַניֹוה  ַהְרּבֵ ר  לֹוַמ ל  ְלִהְתַרּגֵ ה  ִּתְרֶא 

ה ִּתְרֶא ן  ּכֵ ל  עַ .  "ה)קפ(ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן  ת  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי"י  ַח ם  יֹול  ְּבכָ ר  לֹוַמ   ְׁשלֹוֵמנּו

  ֶׁשְּל ם  ַהְּפָגִמיל  ִמּכָ   אֹוְתר  ְיַטֵה   ְוֶזהת,  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי"י  ַח ם  יֹול  ְּבכָ ר  לֹוַמ ם  ּגַ ה  ַאָּת 

 ה. ַעָּת ד עַ   ֶׁשִּנְכַׁשְלָּת 

 ת". ְּתִמיִדיה ְוִׂשְמָח ר אֹוא ָמלֵ ם ֹוי ְלה ֶׁשִּיְהיֶ 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד
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 ?םֵמַהִׁשיעּוִרים ְמַקְּבִלי ם ַּבַחִּייל ֵׂשכֶ ה ַּכָּמ 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשד ִלְכבֹו

ה  ְוזֶ "א,  תשפ ה  ָׂשָר י  ַחּיֵ ת  ָּפָרַׁש ה  ַּבַּלְילָ י  ֲחִמיִׁש ם  ִמּיֹוה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁש ל  ֶׁש ר  ְלִׁשיעּוי  ֶהֱאַזְנִּת 

ֹ י  ֶׁשֲאנִ   ֲאִפילּו ,  י ְלַעְצמֹוַת ר  ְוָחַד   י אֹוִת   ִרֵּגׁש  ַמָּמׁש ת  ְוֶא י  ֶׁשּלִ ן  ַהְּסַמאְרְטפֹות  ֶא ת  ַלַּביִ ס  ַמְכִניא  ל

י  לִ   ֵיׁש ם ַהֵּׁש  ָּברּו�  ם, ָהֲעָסִקי ְלצֹוֶר�  ם ָּבֶה   ִמְׁשַּתֵּמׁשי  ֶׁשֲאנִ ט ַלִאיְנֶטְרנֶ ם  ֶׁשְּמֻחָּבִרים ָהֲאֵחִרים ַהֵּכִלי

 ת. ְנקּודֹוי ְׁשֵּת י  אֹוִת  ִרֵּגׁש ד  ְמֹאה  זֶ ל ּכָ ם עִ ה,  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשת  ִּבְזכּוי ָנקִ ת ַּביִ 

ל  עַ ר  ְלַוֵּת ם  ְצִריִכי ק  ַר ם,  ְּביֹות  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי"י  ַח ר  לֹומַ ל  ָיכֹוד  ֶאָח ל  ֶׁשּכָ   הָהִראׁשֹונָ 

ן  ַהְּזַמ ל  ּכָ ם  ֶׁשַּמֲעִליר  ֶקֶׁש י  ַאְנֵׁש ם  ְׁשלֹוִׁשיל  ֵמעַ י  ָמַחְקִּת ר  ַהִׁשיעּו י  ַאֲחֵר '.  ְוכּום  ַהְּסַטטּוִסי 

  300  א יֹוצֵ ה  זֶ ם,  ְּביֹום  ְסַטטּוִסיה  ֲעָׂשָר   ְּבֵעֶר� ם  ַמֲעִלי  ֵאּלּו ל  ֶׁשּכָ ן  ֶחְׁשּבֹוי  ָעִׂשיִת ם,  ְסַטטּוִסי

  ה ְצִפּיָ ל  ֶׁש   ָהאֹוֶר�(  ָהֵאּלּו  תַהְּׁשֻטּיֹול  עַ   תהֹוְלכֹום  ְּביֹות  ַּדּקֹו  150  ֶׁש א  צֵ יֹוה  זֶ י  ֶׁשְּלפִ ם,  ְסַטטּוִסי

ת,  ֲחָדׁשֹו  ל ֶׁש ם  ֶחְלָק ,  ַוואַצאּפת  ְקבּוצֹו  40ל  ֵמעַ י  ָעַזְבִּת ה  זֶ י  ַאֲחֵר ת).  ְׁשִנּיֹו  30  א הּו ל  ָרִגיס  ִּבְסַטטּו 

ם  יֹו   ַהּיֹוםם  ַהֵּׁש   ּוָברּו�ה.  ָהְלָא ן  ְוכֵ   ת ֲחִסיִדית  ּוְרִכילּוע  ָהַר   ןָלׁשֹול  ֶׁש ק  ֵחלֶ ת,  ֵליָצנּום  ְּסָת ל  ֶׁש ק  ֵחלֶ 

  ְויֹוֵתר ר  יֹוֵת ה  זֶ ל  עַ ר  ְיַדּבֵ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ֶׁשרֹאׁש   ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ ת.  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי  32י  ָלַמְדִּת י  ִׁשיִׁש 

 י. ִׁשיִׁש ל  ֵליל ֶׁש ם  ַּבִׁשעּוִרי

ק  ַר א  ֶאּלָ ,  ָלּהר  ַלְעזֹו   ֵאי�ה  ֵעצָ ן  ְּכֶׁשֵאי  ֲאִפילּוה  ָלִאָּׁש   בְלַהְקִׁשיל  ֶׁש ן  ָהִעְניָ י  אֹוִת   ִרֵּגׁשת  ֵׁשִני

ֹ ם ִא י  ּכִ , בְלַהְקִׁשי  . ָלּה  ֶׁשַּיֲאִזינּו  םֲאֵחִרי ה  ִאיָׁש  אֹור  ֶּגבֶ א ִּתְמצָ א ִהי   - , אל

ל, ַהּכֹ ל  עַ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ְלרֹאׁש ת  ְלהֹודֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ם.  ַלַחִּייל  ְּבֵׂשכֶ א  ָמלֵ ה  ָהיָ ר  ַהִׁשיעּו ל  ּכָ ל  ִּבְכלָ 

ן  ָלִעְניָ   ֶׁשְּמַדְּבִרים ר  ַּבּדֹו ם  ַהְיִחיִדים  ֶׁשֵה ם  ַלִׁשיעּוִרין  ְלַהֲאִזיל  ַהֵּׂשכֶ ת  ֶא י  לִ   ֶׁשֵּיׁש ם  ְלַהֵּׁש ה  מֹוֶד י  ַוֲאנִ 

ֹ ם, ַּבַחִּיית  ָלַדעַ ם ֶׁשְּצִריִכי ה ַמ   א. ְּבָעְלמָ ם ִּדּבּוִרים ְסָת א  ְול

 ּכַֹ� ר יַׁש יִ 

 ה: ְּתׁשּובָ 

תשפ"א  ה' יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כ' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ת,  ַהַּדעַ ב  ִיּׁשּום  ְמַקְּבִלי,  ָחָדׁשם  עֹולָ ח  ִנְפַּת   ְלַרֵּבינּום  ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבי ?  ְלר  אֹוַמ ה  ַמ 

 .  ֶׁשָּכֵאּלּום ְּדָבִריל עַ ן ַהְּזַמ ת ֶא ז ְלַבְזּבֵ ם  ְיכֹוִליא ר ְּכבָ 

: "ַמה ֶּׁשָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן י)ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו

ְוֵאיָנם   ַהַּדַעת,  ִיּׁשּוב  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא   ,ִיְתָּבַר ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים  ְוֵאיָנם 
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ַעְצָמן" ל  ִמּכָ   רִיָּׁשֵא ה  ַמ ם  ִמְתּבֹוְנִני  ָהיּום  ִא ת;  ֵמַהַּתְכִלים  חֹוְׁשִביא    -,  ְמַיְּׁשִבין 

ם  ִמְתַּבְּיִׁשי  ָהיּו  -ה  ְוַכּדֹוֶמ ם  ְסַטטּוִסים,  ִּבְקִליִּפית  ִלְצּפֹול  ֶׁש ה,  ָהֵאּלֶ   ַהְּׁשטּויֹות

 . ַהָּללּום ַהְּדָבִריל ּכָ  תֶא ק ְלַהֲחִזי

ד ִמּיַ ,  הַהְּבִחיָר   לִּביּטּוה  ִנְהיֶ   –  ַרֵּבינּול  ֶׁש ת  ַהְמתּוקֹות  ָהֵעצֹות  ֶא ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי

ק  ַר ן ׁשֹוְמִעי ָהיּו ִאיּלּו" :(ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שמ)ר אֹוֵמ  ַרֵּבינּו. ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואם ִנְדָּבִקי

ן ִמְתַּבְּטִלי  ֻּכּלֹום  ָהעֹולָ ל  ּכָ   ָהיּו  ֶׁשָּלּה ד  ְוָהִרּקּון  ַהִּנּגּום  עִ ר  אֹוֵמ י  ֶׁשֲאנִ ת  ַאַח ה  ּתֹוָר 

 ת ְוַהִהְתַחְּזקּות  ָהֵעצֹות  ֶא ,  ַרֵּבינּול  ֶׁש ם  ַהִּדּבּוִרית  ֶא   ֶׁשּׁשֹוֵמעַ י  ִמ י  ּכִ ";  ַהֶּנֶפׁשת  ִּבְכלֹו

ה  זֶ ת  ֶא ם  ְמַנְּצִליי  ָּפנּוע  ֶרגַ   ְּכֶׁשֵּיׁשם,  ַהֵּׁש ל  ֶא ף  ִלְכסֹ ל  ּוַמְתִחיר  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ה  ִנְהיָ   –  ֶׁשּלֹו

 ם.טֹוִבים ּוַמֲעִׂשית ּוִמְצוֹוה ְּתִפילָ ת ְקצָ ה, ּתֹוָר ת ְקצָ ם חֹוְטִפים, טֹוִבים ִלְדָבִרי

ל  ֶׁש ת  ַהֲחִׁשיבּות  ֶא ם  יֹוְדִעיא    ְלַרֵּבנּום  ֶׁשִּמְתָקְרִביי  ִלְפנֵ ת;  ַּביִ ם  ִּבְׁשלֹון  כֵ   ְּכמֹו

ד  ְמַלֵּמ   ַרֵּבינּול  ֲאבָ ם,  ַהֵּׁש ת  ֲעבֹוַד א  ה  ֶׁשּזֶ ם  חֹוְׁשִביה,  ְוָהִאיָׁש ל  ַהַּבעַ ם  ְּבָׁשלֹות  ִלְחיֹו

ה  ָהיָ ת  ַּביִ ם  ְׁשלֹו  ַרֵּבינּול  ֵאצֶ ה.  ָהִאיָׁש ת  ֶא ד  ֶׁשְנַכּבֵ   אֹוָתנּוד  ְמַלֵּמ   ַרֵּבינּות,  ַאֶחֶר   אֹוָתנּו

רסגת  ַהְיסֹודֹוד  ְיסֹו ִסיָמן  ָהַר"ן,  ִׂשיחֹות  א ם  ִא   ְלַרֵּבינּו  ְלַהִּגיעַ ה  ָהיָ ר  ֶאְפָׁש י  ִא   ;רסד)-(ַעֵיין 
ם ִא י;  ָנִק ה  ִיְהיֶ   ֶׁשַהּמַֹח ת,  ַהְּבִרית  ְקֻדַּׁש   -ה  ָהיָ ר  ָהִעָּק   ַרֵּבינּול  ֵאצֶ ה.  ָהִאיָׁש ם  עִ   ִהְסַּתְּדרּו

ד  ַלֲעבֹול  ָיכֹוא  ְוהּות  ְטהֹורֹות  ַמְחָׁשבֹום  ָלָאָד   ֵיׁש  -'  ְוכּוה  ְּבַאֲהבָ ם  ַחִּיית,  ַּביִ ם  ְׁשלֹו  ֵיׁש

ת  ִלְהיֹור ֶאְפָׁש י  ִא ,  םְׁשמּוִריא ז  ָא ה  ָהִאיָׁש ם  עִ ם  ָרִבים  ִא ל ֲאבָ ,  ֶׁשָּצִרי  ְּכמֹום ַהֵּׁש ת  ֶא 

 ר.  ָּכֵׁש י ְיהּוִד 

ה זֶ ת  ֶא ץ  ְלָהִפים  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּו,  ְלַעְצֵמנּוק  ַר ם  ַהִּלּמּוִדית  ֶא ק  ְלַהֲחִזי  ָלנּור  ָאסּו

א  ֶאּלָ ה,  ָהִאיָׁש ם  עִ ר  ְלִהְסַּתֵּד   ֵאית,  ִלְחיֹו  ֵאיע  ֵנַד   ֲאַנְחנּוק  ַר א  ֶׁש ם;  ָהעֹולָ ל  ְלכָ 

ם  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּו,  הזֶ ל  ֶׁש ת  ַהֲחִׁשיבּות  ְוֶא ת  ַּביִ ם  ְׁשלֹול  ֶׁש   תַהַּגְדלּו  תֶא   ֵיְדעּום  ֶׁשּכּוּלָ 

 ם. ָהעֹולָ ל ְלכָ ה  זֶ ת ֶא ץ ְלָהִפי

 ה. ַלֲהָפצָ  ֶׁשהֹוֵלי ִמ י ַאְׁשֵר 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי א ֵיֵל ְלִאּבּוד? י ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֵד 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ֶׁשַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 
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ֲאָבל   ַהֵּׁשם,  ָּברּו�  ָיֶפה  ִלי  ּוְמַׁשְּלִמים  ְמֻסָּים,  ְּבֵעֶסק  ָקֶׁשה  ְמֹאד  לֹא  ֲאִני עֹוֵבד  ֲאִני  ְּבֹפַעל 

ִנְׁשַאר   לֹא  ָׁשבּוַ�  סֹוף  ְוַעד  ָהֶאְצָּבעֹות,  ִמֵּבין  ִלי  ּבֹוֵרַ�  ֶׁשַהֶּכֶסף  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  רֹוֶאה 

ַּצד,  ְּכלּום ֵמַהֶּכֶסף, ְועֹוד ֵיׁש ִלי ַּגם חֹובֹות. ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ְּכָבר ָהִייִתי ָאמּור ַלֲחסֹ� ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ּבַ 

 ֲאָבל ְּבֹפַעל ֵאין ִלי ְּכלּום, ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תש"פ  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּתִמ  ַהְּכָתב.  מֹוֲהָרא"ׁש   ִמּתֹו ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ֶׁשִּנְתַרֵּגל  אֹוָתנּו  ִהְזִהיר  יד 
מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ֶׁשְּסגּוָלה ַלֲעִׁשירּות ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהִּסּדּור, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

כב) י,  ְוא  (ִמְׁשֵלי  ַּתֲעִׁשיר  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ִּבְרַּכת  :  ְּכֶׁשְּמָבְרִכים  ִעָּמּה",  ֶעֶצב  יֹוִסיף 

ִּבְרַּכת    ְלָבֵר ָוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום  ַּתְקִּפיד  ָלֵכן  ַלֲעִׁשירּות;  ְסגּוָלה  ֶזה  ְּבִׂשְמָחה  ַהָּמזֹון 

 ַהָּמזֹון ַרק ִמּתֹו ַהְּכָתב. 

ְּכֶׁשַאָּת  ָיַדִים";  ְּבִמְצַות "ְנִטיַלת  ָזִהיר  ֱהֵוי  ֵּכן  ֶאת ְּכמֹו  ִלּטֹול  ְרֵאה  ַּבּבֶֹקר  ָקם  ה 

ִּתיטֹו ַלֵׁשירּוִתים   הֹוֵל ְּכֶׁשַאָּתה   ,ָיַדִים    םָיַדיִ   לָיֶדי ִּתיטֹול  ָהֲאִכיָלה  קֹוֵדם  ְוֵכן 

ָע'ִנ'י',   ָי'ַדִים", ֵהם  ְנ'ִטיַלת  ַלֲעִׁשירּות. ָראֵׁשי ַהֵּתיבֹות ֶׁשל "ַע'ל  ַּכֲהָלָכה; ֶזה ְמֻסָּגל 

 ָעִני. הַזְלֵזל ִּבְנִטיַלת ָיַדִים ַנֲעֶׂש ִּכי ִמי ֶׁשְּמ 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  סב:)ָּמִצינּו,  ֲאָנא  (ַׁשָּבת  ִחְסָּדא,  ַרב  "ָאַמר   :

ְּכִלי  ְמָׁש  ִעם  ָיַדי  ֶאת  נֹוֵטל  ֲאִני  ִטיבּוָתא",  ָחְפַני  ְמא  ִלי  ְוַיֲהֵבי  ַמָּיא,  ָחְפַני  ְמא  אי 

; ַרב ִחְסָּדא ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול ִּבְזכּות  םחֹוְפַניִ א  דֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵתן ִלי ְמָמֵלא, ְוַהָּק 

 ֶׁשהּוא ִהְקִּפיד ַעל ִמְצַות ְנִטיַלת ָיַדִים. 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵּתן ִלי ַּכּמּוָבן ֶׁשָהִעָּקר ֶזה ְּתִפיָלה; ְּתַבֵּקׁש ְּבָכל יֹום ֵמַהֵּׁשם: "

 ", ְוִיְהֶיה ְל ֶׁשַפע ָּגדֹול. הַּפְרָנָס 

 :(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', סימן סט)ְּכמֹו ֵכן ֱהֵוי ָזִהיר ְלַכֵּבד ֶאת ִאְׁשְּת, ַרֵּבינּו אֹוֵמר  
ָהִאָּׁשה ִּבְזכּות  ָּבָאה  ָהֲעִׁשירּות  ֶאת "ִעיָקר  ֶׁשְּמַכְּבִדים  ִּבְזכּות  ָּבָאה  ָהֲעִׁשירּות   ,"

 ָהִאָּׁשה; ִאם ְּתַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשְּת ּוְתַכֵּבד אֹוָתּה, ִּתְזֶּכה ְלַּפְרָנָסה ָּבֶרַוח.

ִּבְרכֹו  ִמּתֹו  ְּתָבֵר ֵמַהֵּׁשם ןִאם  יֹום  ְּבָכל  ְּתַבֵּקׁש  ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ַעל  ְוַתְקִּפיד   ,

 ד ֶאת ִאְׁשְּת, ִּתְזֶּכה ַלֲעִׁשירּות ְּגדֹוָלה. ּוְתַכּבֵ 



 תשפ"א  בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו |   י

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 

 ד ג ד



 א   |  תשפ"א בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 

 ֵאין ֲחתּוָנה ְּבִלי ַמֲחֶקת 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַהּתֹוָרה ְּבֶרְסֶלב. ִלְכבֹוד ַהָחָתן ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת 

אֹוְמִרים   ְּכָבר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲחֶקת;  ְּבׁשּום  ִּתְתָעֵרב  קל.)ַאל  :  (ַׁשָּבת 

ֵמַהֵּיֶצר  ְּבִלי ַמֲחֶקת; ֶזה ָּבא  ֵאין ֲחתּוָנה  ִּתיְגָרא",  ְּדָלא ָרמּו ָּבּה  "ֵליָּכא ְּכתּוָבה, 

לֹו יֹוֵתר ְּכֶׁשִּנְׁשָאִרים ְּפַלג ּגּוף, ָלֵכן הּוא    ם ּו, ִמְׁשַּתּלֵ ָהַרע ֶּׁשֵאין לֹו ֵחֶׁשק ֶׁשִּיְתַחְּתנ
 ְמַחֵּפׂש ְלַהְפִריַע ְלָכל ִׂשְמָחה. 

ִמּזֶ  ֶׁשָּמָצאָת  בֵהיֵט ה  ִּתְצַחק  ַהְּגדֹוִלים,  ַהִּנִּסים  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ּוְּתַהֵּלל  ּתֹוֶדה   ,

ֵאיפֹה    אֹוְת ְיַעְנֵין  ֶׁשא   ,ָצִרי א  ַאָּתה  ִמֶּזה  יֹוֵתר  ֲחׁשּוָבה;  ִמִּמְׁשָּפָחה  ַּכָּלה 

ַהַּבְדָחן  ַֹהֲחתּוָנה, ִמי ָהאו  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ְרַגִניְסט, ִמי  ְּתִפיָלה  ְוַכּדֹוֶמה; ִּתְתּכֹוֵנן ִעם 

ֶא  ָּכל ַהְּׁשָאר ֵהם ְּדָבִרים ֶׁשל  ת  ִּתְזּכֹור  ְלַקֵיים ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם;   ָהִעָּקר, ַאָּתה הֹוֵל

 ֶהֶבל. 

 ... 
 ד ג ד

 ִּבְזכּות ַהְכָנַסת ַּכָּלה ִּתְזֶּכה ְלדֹורֹות ְיָׁשִרים 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 ֹון ֶאְלָחָנן ַחִיים ְׁשִליָט"א.ִיַּׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר ִלי ְלַחֵּתן ֶאת ְּבִני ָהַרב ַהָּגא

ְּבַיַחד    ִּבְזכּות ַהְכָנַסת ַּכָּלה ִּתְזֶּכה ְלדֹורֹות ְיָׁשִרים, ְלַנַחת ֵאֶצל ּכּוָלם; ַאָּתה ְוִאְׁשְּת

 ִּבְבִריאּות ֵאיָתָנה, ָאֵמן.



 תשפ"א  בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ב

 

 ... 

ִּתְתַקֵּים ְּבָׁשָעה טֹוָבה    ַהֲחתּוָנה  ֲאָדר  ה'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ד'  ְּביֹום  ַהֵּׁשם  ִיְרֶצה  ִאם 

ּוֻמְצַלַחת, ַּבְּיִׁשיָבה ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְרג; ֲאִני ַמְזִמין אֹוְת ִאיִׁשית ִעם ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה 

 .ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ה ְּכֶׁשַהְיׁשּוָעה ִהִּגיעָ ְּתַסֵּפר ַּגם 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ְלַהְזִּכיר ֶאת ִאְׁשְּת ְּבֵעת ָצָרה ַאָּתה ָצִרי ִלְזּכֹר ְלַסֵּפר ְּכֶׁשִהיא ְּכָבר    ץִאם ַאָּתה ָר 

 ַמְרִּגיָׁשה טֹוב, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ַרק ְּכֶׁשְּצִריִכים ֶאת ַהְיׁשּוָעה.

ְצִריִכים ַלֲעבֹוד  ּו  ם; ֲאַנְחנַהֲחכַ ַהֶּטֶלפֹון  ת  ֶא ק  ְלַהְחִזיָּבֶרֶׁשת ֶׁשל  ִּתָּזֵהר א ְלִהָּתֵפס  

ְלַצֲעֵרנּו   רְלַהְחִזי ַהֲחָכָמה",  ְוַהַּמְלכּות  ַהִּטְּפִׁשית  "ַהְּמִדיָנה  ַהָּיָׁשן:  ַהֵּׁשם  ֶאת 

, ת ְסַמאְרְטפֹון] ֶׁשַּמְרֶאה ְּכִאילּו ַהַּמְלכּות ִהיא ִטְּפִׁשי  -ֲעסּוִקים ַּבְּמִדיָנה ַהֲחָכָמה [

.ִיְהֶיה ְּבֲחָזָרה "ְוָהָיה ה' ַהֲחָכִמים  ִאם זֹוְרִקים ֶאת ַהֵּכִלים    ׁשֹוְכִחים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 .ִמֶּבן ֶמֶל ּוֶבן ִׁשְפָחה ֶׁשִנְתַחְלפּו) -(ַעֵיין ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה יא ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ" 

 ... 
 ד ג ד

 לֹוֵמד ּבֹו ָאסּור ְלַדֵּבר ַלֶּיֶלד ֶנֶגד ַהּמֹוָסד ֶׁשהּוא 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, י' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ְוכּו'   ִעם  עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָּתה  רֹוֶצה  ה  זֶ   –ַמה  ַאָּתה  ִאם  צֹוֵדק;  אֹותֹו   –א  ּתֹוִציא 

ַּבַּת  לֹוֵמד  הּוא  ִאם  ּתֹוָרה,  אֵמַהַּתְלמּוד  ֶזה  ּתֹוָרה  לֹו   לְלַזְלזֵ   ןָנכֹו  ְלמּוד  ְולֹוַמר 
 ֶׁשא ְיַדֵּבר ִעם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה.

ֲאַנְחנּו   ָהֵאֶּלה;  ַּבְׁשטּויֹות  ַמֲאִמיִנים  א  ֲאַנְחנּו  ִמִּטּפּוִלים,  ְצחֹוק  עֹוִׂשים  ֲאַנְחנּו 

יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשֶּזה ְּגֵנָבה, ֶזה א עֹוֵזר ְוא ָיכֹול ַלְעזֹור, ְוָהא ַרְאָי' ֶׁשַהְמַטֵּפל 

ָיכֹול   הּוא   ֵאי ְלַעְצמֹו,  ַלְעזֹור  ָיכֹול  אֹוֵמר  א  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכמֹו  ִלי?!  (ִליקּוֵטי  ַלְעזֹור 

: "ֵיׁש ַמְנִהיִגים ֶׁשִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ַרִּבי, ְוא ַּדי ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים  מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סא)



 ג   |  תשפ"א בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ים".ֲאִפיּלּו ְלַהְנִהיג ֶאת ַעְצָמן, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְנִהיג ֶאת ֲאֵחִר 

א ֶּדֶר ַהּתֹוָרה, ֶזה ַמִּגיַע ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֶזה ִמַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי; ָאנּו    הִטּפּוִלים זֶ 

ַהְיָלִדים   ָּכל  ֶאת  ּוַבחּוִרים  -ְמַרְּפִאים  ָּבנֹות  ְמַחְּזִקים   ָּבִנים,  ָאנּו  ַהּתֹוָרה.   ֶּדֶר ִעם 

ָהרֹאׁש ֶׁשל ַהּגֹוי אֹוֵמר: ;  ם ְּתנּו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ֻמְקָּד ֶאת ַהַּבחּוִרים ְוַהַּבחּורֹות ֶׁשִּיְתַח 

ַהְבָּדלֹות  'ַאל   ֶאֶלף  ּוְלַהְבִּדיל  ֲעַדִיין א מּוָכן',  ַאָּתה  ַהְּקדֹוָׁשה    –ִּתְתַחֵּתן,  ַהּתֹוָרה 

 ; ְלִהְתַחֵּתן ֶזה ַהֶּדֶר ְלִהָּנֵצל ֵמֲעֵבירֹות'. ןרֹוַהִּפָת ה זֶ  ַרק ְלִהְתַחֵּתן'אֹוֶמֶרת: 

ָּבֶזה  ֲאִני א ִמְתָעֵרב ֵאי ֶׁשְּתַחֵּנ ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשּלְ   ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל, ֲאָבל  ְוֶאת   

ַלֲעׂשֹות   ָיכֹול  א  ַאָּתה  ּפֹה   ְיָלֶדי ֶאת  ׁשֹוֵלַח  ַאָּתה  ִאם  ְלִהְתָעֵרב,  ָיכֹול  ֵּכן  ֲאִני 

הּוא ׁשֹוֵמַע ָּדָבר ֶאָחד    ְּבַסָּכָנה, הּוא ִנְקָרע, ַּבֵחיֶדר א  ִנְמצָ ְצחֹוק ֵמַהִחּנּו ֶׁשָּלנּו; ...  

 ּוִמְּמ הּוא ׁשֹוֵמַע ָּדָבר ֵׁשִני.

"ֲאנִ  ְּבֵפרּוׁש:   ְל אֹוֵמר  ֲאִני  ֲאָבל  ּוְלִהְתָעֵרב,  ָלִריב  ְמַחֵּפׂש  א  ַמה י  ֲאִני  ֶאֱעֶׂשה 

 ".ֶׁשֲאִני ָצִרי ַלֲעׂשֹות ַעל ִּפי ּתֹוָרה; ֲאִני א ְמַפֵחד ֵמַאף ֶאָחד, ַרק ֵמַהּבֹוֵרא

 ... 
 ד ג ד

 סֹוֵלַח  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואה, ִּבְתׁשּובָ ם חֹוְזִרים ִא 

תשפ"א '' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת הי' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, היֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 '.ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ם חֹוְזִרים  ִא ה.  ֶׁשָהיָ ה  ַמ ל  עַ   ַּתְחְׁשבּול  ַא ה;  ְּבִׂשְמָח   ֶׁשִּתְהיּום  ִמְּמכֶ   ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

ז  ָא   –ה  ֶׁשָהיָ ה  ַמ ל  עַ ם  ִמְתָחְרִטית,  ֲעֵבירֹור  יֹוֵת ת  ַלֲעׂשֹוא  ם  ּוְמַקְּבִליה,  ִּבְתׁשּובָ 

 . סֹוֵלַח  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ה  ַהַּמֲחלָ ת  ֶא ם  ְמַקְּבִלית  ַהֲהָלכֹול  עַ ם  ׁשֹוְמִריא  ם  ֶׁשִא ב  ַּבִּמְכָּת ם  ָלכֶ י  ָּכַתְבִּת 

 –ת  ַהֲהָלכֹות  ֶא ר  ִלְׁשמֹום  ַעְצְמכֶ ל  עַ ם  ְוִקַּבְלֶּת ה  ִּבְתׁשּובָ ם  ֲחַזְרֶּת ם  ִא ל  ֲאבָ ה,  ַהָּמָר 

 ת. ָוַנַח ת ְּבִריאּום ָלכֶ ן ִיֵּת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  ׁש ְמַבֵּק י  ֲאנִ ם.  ְּגדֹוִלים  ִנִּסים  ִאְּתכֶ ה  ַיֲעֶׂש ם  ְוַהֵּׁש ם,  ַהֲחָסִדיל  ּכָ ל  עַ ם  ְלַהֵּׁש   ּתֹודּו

 ם.ּוְמתּוִקים טֹוִבים ַחִּייד ְּבַיַח  ֶׁשִּתְחיּום יֹול ּכָ ם ֲעבּוְרכֶ 

 ם. ֶׁשָּלכֶ ה ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש

 ... 
 ד ג ד
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 ם ּוְכֵׁשִרים ְּבִריִאים  ִליָלִדיה  ִּתְזּכֶ ב ָלֵערּוה ָהֶעְזָר ת ִּבְזכּו

תשפ"א ה'' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת י' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, היֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר ד ִלְכבֹו

ם  ַהֵּׁש י,  ִליֶּבְרִט ב  ְּבֶרְסלֶ ת  ִקְריַ   –ה  ַלִקְריָ ב  ָלֵערּות  ַהַּמָּׂשִאי ת  ֶא   ֶׁשָּתַרְמָּת ת  ִּבְזכּו

ְיָבֵר  ל  ֵאצֶ ת  ַנַח ם  עִ   אֹוְתם  ְיָלִדיד  עֹום,  ְּכֵׁשִרים  ְיָלִדים,  ְּבִריִאים  ְיָלִדי;  ְיָלֶדי

 ם. ּוְנָכִדי

  ַהָּקדֹוׁש ב  ָלַר   ִהִּגיעַ י  ֶׁשְּיהּוִד ר,  ַהִּסּפּו  ָידּועַ ם.  ִליָלִדיל  ְמֻסּגָ ב  ֵערּות  ַּבֲעִׂשּיַ ר  ַלְעזֹו

 ֵיׁשם  ִא   אֹותֹול  ָׁשַא ע  ִמִׁשיָנאֶוו  בָהַר ם,  ְיָלִדיל  עַ   ְלַבֵּקׁש  ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹוע  ִמִׁשיָנאֶוו

"ַהְּיהּוִד ה  ָענָ ו,  ְמגּוָריר  ְּבִעיב  ֵערּו ר  ֶאְפָׁש   ֵאי"ע:  ִמִׁשיָנאֶוו  בָהַר   לֹור  ָאַמ א",  י: 

("ְלַטְלֵט ר  ֶאְפָׁש י  ִא ם  ִא   ג)ְטָראֶגעִדין  ֶוועְר   -ן"  ְטָראגְ ("ד  ְלִהָּפֵק  ן  ֵאיי  ּכִ ן")  ְטָראגְ ל 

א  ִהין  ְטָראגְ ה  ַהִּמילָ   ְּבִאיִדיׁשד" (ְלִהָּפֵק   יּוְכלּור  ָּבִעיב  ָהֵערּות  ֶא   ַּתֲעׂשּום  ִא "  !ב?ֵערּו

ר  ֶאְפָׁש   ְוֵאיל  ְלַטְלֵט ר  ֶאְפָׁש   ֵאיב  ֵערּון  ֵאים  ֶׁשִא ל  ָׁשַא א  ְוהּול  ְלַטְלֵט ם ְוגַ ד  ְלִהָּפֵק ם  ּגַ 

 ד). ְלִהָּפֵק 

  אֹו ת,  ַהַּמָּׂשִאיל  עַ   ִׁשְמת  ֶא   ֶׁשְּיַפְרְסמּוה  רֹוצֶ ה  ַאָּת ם  ִא ר  ָיִאי  ֵנרֹו...    לְ ד  ַּתִּגי

 ב. ָהֵערּוד ַועַ ן ְלֵבי ֵּביְנת ִּבְפָרִטּיּוה ִיְהיֶ ה ֶׁשּזֶ ה רֹוצֶ ה ֶׁשַאָּת 

 . ֲעבּוְר  ֶׁשְּמַבֵּקׁש ֶׁשְּלה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁש

 ... 
 ד ג ד

 ק ַמְסִּפי לֹו ִׁשַּלְמנּוא ן ֲעַדִיי, ְלַרֵּבינּוה  ַנֲעֶׂש ק ֶׁשַר ה ַּכָּמ 

תשפ"א '' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת הי' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, היֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר ד ִלְכבֹו

ה  ַנֲעֶׂש   ֶׁשַרקה  ַּכָּמ ת;  ִּבְמִסירּו  ָּכל  ּכָ ת  ַלמֹוָסדֹור  עֹוזֵ ה  ֶׁשַאָּת ל  עַ ל  ָּגדֹו  ּכַֹח ר  ִיַּׁש  

 .ֵמַרֵּבינּו ֶׁשִּקַּבְלנּוה ַמ ל ּכָ ל  עַ ם ְלַׁשּלֵ ל נּוכַ א  - ְלַרֵּבינּו

ף  ֶּכֶס ם  ְלָׁש   ַיְכִניסּום  ֶׁשַאְבֵרִכים  ָמקֹוה  ֶׁשִּיְהיֶ ת;  ַלֲעׂשֹוה  רֹוצֶ ה  ֶׁשַאָּת ן  ַלֶּקֶר   ְּבנֹוֵגעַ 

ה  רֹוצֶ א  י  ֲאנִ ה,  זֶ ת  ֶא י  ָׁשַקְלִּת ה;  ַלְּיִׁשיבָ   ֵיְלכּו  םְוָהְרָוִחי'  ְוכּו'  ְוכּוה  זֶ ת  ֶא ם  ּוַמְׁשִקיִעי

 ה. זֶ ר לָ ֶקֶׁש 

ר);  ָחֵס (  יּכִ ק  ַר   ֶזהת  ְרׁשּו  ְלי  ֶׁשָּנַתִּת ה  ַמ ם;  ָּבִעּתֹוִנית  ְּתמּונֹום  ָלִׂשי  ְּבנֹוֵגעַ 

 ָוָהְלָאהם  ֵמַהּיֹו,  ִמְּמ  ְלַבֵּקׁשה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ז  ָא ף,  ֶּכֶס ף  אֹוֵס ה  ֶׁשַאָּת   ׁשֹוֵמעַ י  ֲאנִ   ַעְכָׁשיו
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ה  ֶחְלָק י  לִ   ֵיׁשם;  ֶׁשָּלֶה ת  ַהְּקָברֹות  ְּבֵביב  ִלְׁשּכַ ה  רֹוצֶ א   י  ֲאנִ ה,  ִמּזֶ ק  ֶמְרַח ר  ִּתְׁשמֹו

 ב. ִלְׁשּכַ ה רֹוצֶ י ֶׁשֲאנִ ה ֵאיפֹי ִּבְׁשִבילִ 

 ... 
 ד ג ד

 ם ְוַהַמַגִזיִנים ִעּתֹוִנים ַה עִ ת ַׁשָייכּוה רֹוצֶ א י ֲאנִ 

תשפ"א ה'' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת י' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, היֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר ד ִלְכבֹו

ת  ְּתמּונֹוס  ְלַהְכִניי  ְּכֵד ף  ֶּכֶס ת  ָלֵת ת;  ְׁשֻטּיֹו  ַיֲעׂשּוא  ֶׁשי,  ַּתְלִמיַד ל  ְלכָ ר  ִּתְמסֹ

י  ֲאנִ ם,  ֵמֶה ל  ִנְגעַ י  ֲאנִ ם,  ְוַמַגִזיִנים  ִעּתֹוִנים  עִ ת  ַׁשָּיכּוה  רֹוצֶ א  י  ֲאנִ .  ֶׁשָּלנּו  תֵמַהְּפִעילּויֹו

 ם. ֶׁשָּלֶה ת" ַהְּקָברֹות ֵבי "ּבְ ב ִלְׁשּכַ ה רֹוצֶ א 

ל  ּכָ ם  ֶׁשּׁשֹוְמִעיי  ַאֲחֵר ה,  ַּבְּיִׁשיבָ ן  ְזַמ ה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ   םֶׁשִּנְמָצִאיי  ֶׁשַאֲחֵר י  לִ ב  ּכֹוֵא 

ה. ָהֵאּלֶ ם ַלְּדָבִרים ָרִצין ֲעַדִיי –ת ְּדָרׁשֹוה  ַהְרּבֵ  ָּכ 

ל ּבַ ה  זֶ ה  ָלזֶ ם  ֶׁשּנֹוְתִניר  ּדֹולָ ל  ּכָ ם;  יינִ ַמַגזִ בְ ּון  ָּבִעּתֹות  ִלְהיֹוה  ּבּוָׁש ה  זֶ י  ִּבְׁשִבילִ 

ל",  ַּבַּנַח ר  ֲאֶׁש "  ֶׁשַּיְדִּפיסּו  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ן  ֵּבי הַּתֲעמּולָ ה  ֶׁשַּתֲעֶׂש ף  ָעִדית,  ַּתְׁשִחי

 ה". ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו"וְ 

 ה. ָלזֶ ת ַׁשָייכּוה רֹוצֶ א י ֲאנִ 

 ... 
 ד ג ד

 י ַלֵּׁשנִ ק  ַּתִּציא ְוץ ַּתֲעקֹוא ֶׁש ם ֵמַהֵּׁש  ְּתַבֵּקׁש

תשפ"א  'ִּכְסֵליו, ְׁשַנת היֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 . רָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

א ם  ְוַאְבֵרִכים  ְלַּבחּוִרי  ֶׁשְּלה  ֶׁשַהִּגיָׁש ם  אֹוְמִרים  ּכּולָ ;  ָעֶלים  ְמַדְּבִרים  ּכּולָ 

 ה. טֹובָ א ה, ָיפָ 

ה  ַּכָּמ י  ִנִּסיִת ר  ְּכבָ ם;  ִׁשּדּוִכיל  ֶׁש ם  ַּבָּׁשִניו  ַעְכָׁשיה  ַאָּת י  ּכִ ה  זֶ ת  ֶא   ְלב  ּכֹוֵת י  ֲאנִ 

ם  ְמַפֲחִדים  ֲאָנִׁשיה;  ַהְּתׁשּובָ   אֹוָתּהת  חֹוֶזֶר ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ,  ֲעבּוְר  ִׁשידּו   ְלַהִּציעַ ם  ְּפָעִמי

ת ֵמַהֲחִריפּו, ִמְּמֶׁשְּל ,ַהֶּדֶר ת. עֹוְקָצִניי ִמיַד  ֶׁשְּל 

 ָּכ ר  ְוַאַח ל,  ִמְׁשַּתֵּד ה  ַאָּת ם  ְׁשבּוַעיִ ה?  ּקֹוֶר ה  ּוַמ ם,  ְּפָעִמי ה  ַּכָּמ   ִאְּתי  ִּדַּבְרִּת ר  ְּכבָ 
 . ְועֹוְקָצִניי ְקָרנִ ֹּדו ף, ָחִריר יֹוֵת ד עֹוה ִנְהיֶ ה ַאָּת 
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  ְּתַבֵּקׁש ת;  ְלִהְתּבֹוְדדּום  יֹול  ְּבכָ ת  ָלֶלכֶ   ָצִריה  ַאָּת ה  זֶ ל  עַ ד  ַלֲעבֹוה  רֹוצֶ ה  ַאָּת ם  ִא 

'ֵמַהֵּׁש  ץ,  ַלֲעקֹק,  ְלַהִּציק  ֶׁשַּתְפִסית,  ַּבֲחִריפּור  ְלַדּבֵ ק  ֶׁשַּתְפִסי  , הַהּזֶ ט  ַהְּפָר ל  עַ ק'  ַר ם 

 '. ְוכּור ִלְדקֹ

 . ָעֶלים ְיַרֵח ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 בטֹו ִׁשידּוא ִּתְמצָ ה ַאָּת ם ֲאֵחִרים ַּבחּוִריק ְמַחּזֵ ה ֶׁשַאָּת ת ִּבְזכּו

יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ"א - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ב. ְּבֶרְסלֶ ה  ַהּתֹוָר ת ִּתְפֶאֶר  ְיִׁשיַבתד ַּתְלִמיר, ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר ד ִלְכבֹו

...  ַהָּבחּו ם  ְלַּפעַ ם  ִמַּפעַ   לֹוא  קֹוֵר ה  ַאָּת ,  לֹוג  ּדֹוֵא ה  ֶׁשַאָּת י  לִ ר  ִסּפֵ ר  ָיִאי  ֵנרֹור 

  לֹו ן  ֵאין  ִמְסּכֵ ;  ִּבְׁשִבילֹוץ  ָנחּו  ַמָּמׁשה  ֶׁשּזֶ י  לִ ר  אֹוֵמ א  הּו,  אֹותֹוק  ְמַחּזֵ ה  ַאָּת ל,  ֶלֱאכֹו 

 ד. ַגְלמּו ד, ּבֹוֵד א הּות, ַּביִ 

  ִיְתָּבַר ם  ַהֵּׁש ;  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל  ֵאצֶ ב  ָחׁשּוד  ְמאֹה  עֹוֶׂש ה  ֶׁשַאָּת ה  ֶׁשַּמ ,  ְלע  ַּד 

 י.ַהֵּׁשנִ ם עִ ד  ֶחֶס ה עֹוֶׂש ד ְּכֶׁשֶאָח ב אֹוֵה 

ת ִלְבנֹוה  ִּתְזּכֶ ה  ַאָּת   –ת  ַּביִ ם  ָלֶה ן  ֶּׁשֵאים  ֲאֵחִרים  ַּבחּוִריק  ְמַחּזֵ ה  ֶׁשַאָּת ה  זֶ ת  ִּבְזכּו

 ב.טֹו ִׁשידּוא ִּתְמצָ ה ַאָּת ת, ַּביִ 

"ִּתְתַחּזֵ "  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ ת ֶא ת,  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶא   ַּתֲעזֹב ל  ַא ד";  ַמֲעַמ ק  ַּתְחִזיק", 

 ם. ָיִפיי ֲהכִ ם ַלְּדָבִרי אֹוְתא ָיִביה זֶ ן, ְּכִסְדָר   ֶׁשְּלם ַהִׁשיעּוִרי ת ֶא ד ִּתְלַמ א; ַהְּגָמָר 

 ... 
 ד ג ד

 ם ּכּולָ ת ֶא ל ַמִּצי ה ַאָּת ם, ְלִנְצָרִכיל אֹוכֶ ק ְמַחּלֵ ה ֶׁשַאָּת ה ָּבזֶ 

יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ"א - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי.  יִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ר  ִּתְׁשמֹוה  ָּבזֶ ;  ְׁשלֹוֵמנּוי  ֵמַאְנֵׁש ת  ַהִּנְצָרכֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹול  ְלכָ ל  אֹוכֵ ת  ָלֵת   ַּתְמִׁשי

: "ְּכֶׁשֵאין ָּבִעיר ִמי ִלְסמֹ ֶאת  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְצָדָקה, ִסיָמן מ)ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּוע.  ֵמָר ר  ָהִעית  ֶא 

 ם. ּכּולָ ת  ֶא ל ַמִּציה ַאָּת ם,  ַלִּנְצָרִכיל אֹוכֵ ק ְמַחּלֵ ה ֶׁשַאָּת ה ָּבזֶ ; ָּבא ְׂשֵרָפה", ָהֲעִנִּיים

א   ה;  ְּבָחְכָמ ת  זֹאת  ַלֲעׂשֹו  ָצִריה  ַאָּת   ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבית  עּוגֹוא  ֵמִביה  ְּכֶׁשַאָּת 
ה  ַאָּת ה.  ְסעּוָד ן  ֵאי  ָּכר  ְוַאַח ה  זֶ ת  ֶא ם  אֹוְכִלים  ַהְיָלִדיי  ּכִ ץ  ַּבחּוה  זֶ ת  ֶא   ְלַהִּניַח י  ְּכַדא
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ל  עַ ב  ַלְחׁשֹ  ָצִרי ֶּדֶר   א  ְלָהִבית  ֶׁשרֹוצֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹוק  ֶׁשַר ה  זֶ ת  ֶא   תַלֲעׂשֹור  ֶאְפָׁש   ֵאי

 '. ְוכּות ַׁשּבָ ל ְּבֵליה זֶ ת ֶא  יֹאְכלּוא ם  ְוֶׁשַהְּיָלִדי,  ָלַקַחת יּוְכלּוה ַהַּבְיָת ה זֶ ת ֶא 

ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּו  ְּכמֹו,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ת  ְּבֶנָחַמ ת  ִלְראֹוה  ֶׁשִּתְזּכֶ   ְלר  ַיֲעזֹ ם  ַהֵּׁש 

א)(ֵסֶפר   ִסיָמן  ַרְחָמנּות,  אֹות  ֲעִנִּייםַהִּמּדֹות  ַעל  ֶׁשְּמַרֵחם  "ִמי  ַהֵּׁשם  ,  :  ְּבֶנָחמֹות  ִלְראֹות  זֹוֶכה 

"ִיְתָּבַר . 

 ... 
 ד ג ד

 ד ְלִהְתּבֹוֵד ב טֹון ְזַמ  ֶזהּור ַּבּבֶֹק 

ְׁשַנת ה'תשפ"איֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵליו,  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ֵנרֹו ָיִאיר.... רַהָּיָק י ְּבנִ  ִלְכבֹוד

  ִאְׁשְּת ;  ָׂשֵמַח ד  ְמאֹה  ִנְהיֶ י  ֲאנִ   –ד  לֹוֵמ ה  ֶׁשַאָּת ה  ְּתמּונָ ל  ְמַקּבֵ י  ֶׁשֲאנִ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ  

י,  אֹוִת   ְמַׂשֵּמַח ד  ְמאֹ  ֶזהת,  ַּבַּביִ ד  לֹוֵמ ה  ַאָּת   ֵאית  ְּתמּונֹון  ַהְּזַמ ל  ּכָ י  לִ ת  ׁשֹוַלַח '  ִּתְחיֶ 

ה ַהּתֹוָר ת  ֶא   ִיְלְמדּו  ֶׁשְּיָלֵדינּו,  ְרצֹוֵננּול  ּכָ ה  זֶ ',  ִּתְחיֶ א  ְלִאָּמ ה  זֶ ת  ֶא ה  ַמְרֶא ם  ּגַ י  ֲאנִ 

 ם.ָׁשַמיִ ת ְּבִיְרַא  ְוִיְתַנֲהגּוה ַהְּקדֹוָׁש 

ה  ַּתֲעֶׂש ר  ַּבּבֶֹק ם  ָק ה  ְּכֶׁשַאָּת ר;  ּבֶֹק ת  ִלְפנֹות  ְלִהְתּבֹוְדדּות  ָלֶלכֶ   ַעְצְמ  ַּתְרִּגיל ֶאת

  ִיְתָּבַר ם  ֵמַהֵּׁש   ְלַבֵּקׁש  ,ְלִהְתּבֹוֵדדב  טֹון  ְזַמ   ְוֶזהּו,  ָזן  ֲעַדִיי  -  ַהּמַֹח ,  ָהרֹאׁשז  ָא ת,  זֹא

 .אֹותֹוד ַלֲעבֹו ה ֶׁשִּנְזּכֶ 

ר ַּבזֹוַה ר  ִׁשיעּול  ַּתְתִחי";  ּכּוָלּהה  ַהּתֹוָר ל  ּכָ ת "ֶא ם  ְלַסּיֵ   ֶׁשַּתִּגיעַ ר  ֵסֶד   ְלה  ַּתֲעֶׂש 

ן  ְוכֵ   ִמְדָרׁשל  ַּתְתִחי  ָּכר  ְוַאַח ה,  זֶ ת  ֶא ם  ֶׁשְּתַסּיֵ ד  עַ ר,  ֵסֶד   יְלפִ ט  ְלַא ד  ִּתְלַמ ,  ַהָּקדֹוׁש

 ה. ָהְלָא 

 ... 
 ד ג ד

 ִעיר ֶׁשַמְדִּפיִסים ָּבּה ֶאת ִסְפֵרי ַרֵּבינּו ָּכל ָהִעיר ִמְתַקֶּדֶׁשת 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

זֶ  ַהְרּבֵ ל  ּכָ ב  ִנְסַח ה  ָלָּמה   ְלִבְנַין  ה  ָּכ ִאּׁשּור  ָלֵתת  ָיבֹוא  ֶׁשַהְמַפֵּקַח  ְמַחִּכים  ְזַמן? 

ָחׁשּוב   יֹוֵתר  א  ֶזה  ָלָּמה  ְּבִׁשּמּוׁש,  א  ֶׁשַהִּבְנָין  יֹום  ָּכל  ַעל  ִלי  ּכֹוֵאב  ַהַהְדָּפָסה; 
ֶׁשְּל?!  ַהַּבִית    לְּכעַ ַהַהְדָּפָסה  ֵמַהַּבִית ַהְּפָרִטי ֶׁשְּל? ָלָּמה ֶׁשא ִּתְסַּתֵּכל ַעל ִּבְנַין  
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ַהְּסָפִרים   ֶאת  ָּבּה  ְּכֶׁשַּיְדִּפיסּו  ּתֹוֶעֶלת  ִּתְהֶיה  ַהִּקְרָיה  ְלָכל  ֵמַהּכֹל,  ָחׁשּוב  יֹוֵתר  ֶזה 

ָהֲאִויר   ָקדֹוׁש, מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "ִעיר ֶׁשַמְדִּפיִסים ָּבּה  ה  ִּתְהיֶ ַּבִקְרָיה  ַהְּקדֹוִׁשים; 

 ָהִעיר ִמְתַקֶּדֶׁשת".  ֶאת ִסְפֵרי ַרֵּבינּו ָּכל

ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות; ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְתִחיל ַלֲעבֹוד ַּבְּיִׁשיָבה, ֲאִני  

ַמֲאִפּיַ  ַלֲעׂשֹות  קו   תרֹוֶצה  עֹוד  ִלְבנֹות  רֹוֶצה  ַּגם  ֲאִני  ְּבִבְנַיןַֹמּצֹות,  ַהַהְדָּפָסה   ָמה 

ִמְׂשָרִדים; ֲאָבל ֲאִני א עֹוֶׂשה ְּכלּום ַעד    םְלָכל ֵאּלּו ֶׁשעֹוְסִקים ַּבֲהָפָצה, ֶׁשִּיְהיּו ָלֶה 

 . הִלְפֻעּלָ ר ֶׁשֲהַהְדָּפָסה ַּתְחזֹ 

ִעְנָינָ   ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  ַהְדָּפָסה  ַעל  ֶׁשִּיְסַּתֵּכל  ָיִאיר  ֵנרֹו   ... ְל   ויִּתְמסֹר 

 ָהִאיִׁשִּיים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ֵיׁש ֵעצֹות ֵאי ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּזַמן נֹוֵפל  ְוַאָּתה ָּכל    ר ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹו  ִּבְרצֹוְת  ּוְבִכָיְת   ַצֲעָקְתת  ֶא   ׁשֹוֵמעַ י  ֲאנִ 

 ַּבֲעֵביָרה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. 

ִּבְׁשִביל ַמָּתָנה  הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַרֵּבינּו   ְל ֶׁשּנֹוְפִלים    ַּדע  ֵאּלּו  ְלָכל  ִּבְפָרט  דֹוֵרנּו, 

ע ְלַבָטָלה ַרֲחָמָנא הֹוָצַאת ֶזַר  -ַּבֲעֵביָרה ַהּזֹאת, ֵהם ִמְסֵּכִנים ִנְכָׁשִלים ִּבְפָגם ַהְּבִרית 

ַהֵּׁשם,  ֶאל  ֶׁשַּיְחְזרּו  ִיְתָיֲאׁשּו;  ֶׁשא  אֹוָתם  ּוְמַחֵּזק  ַמִּגיַע  ַרֵּבינּו  ֲאֵליֶהם  ִלְצָלן, 

 ַעד ֶׁשַהֵּׁשם ִיְמַחל ָלֶהם.  –ַהֵּׁשם י ֶׁשִּיְתַוּדּו ִלְפנֵ 

ְל ָמקֹום, ָמקֹום ָׁשֵקט, ָמקֹום ֶּׁשֵאין ָׁשם ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּתַצֵּית ְלַרֵּבינּו; ַחֵּפׂש  

ְוֶא   ַאף ֶאָחד; ֵל ַלַהֵּׁשם, ְּתַסֵּפר לֹו ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי ֶאת ִלְּב ת  ְלָׁשם ּוְׁשפֹו

ֹוָלם ִרּבֹונֹו ֶׁשל עָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ָהָרעֹות ֶּׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְכִניס ְּב, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: "

ְּתַרֵחם ָעַלי, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר; ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשֲאִני ָּכל ַהְּזַמן נֹוֵפל, ֲאִני  

ַּתֲאוַ  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְלַבָטָלה  ֶזַרע  הֹוָצַאת  ַהְּבִרית  ִּבְפָגם  ּפֹוֵגם  ַהְּזַמן  ַהִּנאּוף ָּכל  ת 

ַהַחִּיים   תּבֹוֶעֶר  ָׁשבּור,   ָּכ ָּכל  ֲאִני  ָרעֹות,  ַמְחָׁשבֹות  ִלי  ֵיׁש  ִנְׂשָרף;  ַמָּמׁש  ֲאִני  ִּבי, 

 ".ס ִליִנְמַא 
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ְלַבֵּקׁש   ַּתְפִסיק  ַאל   ,ּכֹוחֹוֶתי ְּבָכל  ִּתְתַחֵּזק  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ... ַיִּקיִרי   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 

מֹוֲהָר   ,ָעֶלי ֶׁשְּיַרֵחם  ֶׁשְּמֻמֶּנה  ֵמַהֵּׁשם  "ַעְזִריֵאל"  ָקדֹוׁש   ַמְלַא ֵיׁש  אֹוֵמר,  א"ׁש 

ַּבחּוִרים   ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ְוצֹוֲעִקים  ּוַּבָּׁשַמִים  ֶּׁשּבֹוִכים  ַּבחּורֹות 

ָּבֶזה סֹודֹות  ּוְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְתַחְּתנּו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּנְצלּו ֵמֲעֵבירֹות. ֵיׁש  

ֵּפֶרק  ֶׁשּלֹו    ן ְּגדֹוִלים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות, ִמיהּו ַהַּמְלָא ּוַמה ָהִעְניָ  ַאַּפִים   ֶאֶר ְּבֵסֶפר  (ַעֵיין 

 . ד', ַסְבָלנּות ַלָּבחּור)

ְמַטֲהרֹו ִמְׁשַניֹות  ִמְׁשַניֹות;  ַהְרֵּבה  ִלְלמֹוד  ַּתְתִחיל  "ִמְׁשָנה"    ת ַּגם  ָהָאָדם,  ֶאת 

יֹוֵתר ִמְׁשַניֹות הּוא ִמְׁשַּתֶּנה ְלַגְמֵרי. ִמְׁשַניֹות    סּגֹוֵר אֹוִתּיֹות "ְמַׁשֶּנה"; ַּכָּמה ֶׁשָאָדם  

ִמּתֹו ָהָאָדם  ֶאת   ֵּתיבֹות    מֹוֵׁש ָראֵׁשי  ִמְׁשָנה  ָעמֹוק,  ֲהִכי  ד)ַהּבֹוץ  ל,  :  (ְּתִהִלים 
ְׁש' ִמ'ן  ִאם  "ֶה'ֱעִליָת  ַנ'ְפִׁשי",  ֶאתאֹוְמִרים  אֹול  מֹוִציא  ֶזה  ִמָּכל    ִמְׁשַניֹות  ָהָאָדם 

ְלתֹוכָ  ֶׁשָנַפל  ַח"י  ןַהְּבָעיֹות  אֹוְמִרים  ִאם  ִמְׁשַניֹות;  ְּפָרִקים  ַח"י  לֹוַמר  ִּתְׁשַּתֵּדל   ,

ַמְחָׁשָבה, ִּכי ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ַּבֲעֵבָרה    -ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות ְמַקְּבִלים ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהּמַֹח  

ַהְּבִרית   ְּפַגם  ַמְחָׁש   -ֶׁשל  ַהּמַֹח  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ְלַבָטָלה  ֶזַרע  ֶנֱעַק הֹוָצַאת    רָבה ֶׁשּלֹו 

ְוכּו',   ִמְתַיֵּבׁש  ַהּמַֹח  ְוִאם חֹוְטִאים  ֵמַהּמַֹח,  ַמִּגיַע  ַהֶּזַרע  ִּכי  ּוְכֶׁשאֹוְמִרים  ִמְּמקֹומֹו, 

 .רַהְרֵּבה ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות ְמַקְּבִלים ַּבֲחָזָרה מַֹח ָּבִהי

 ֶּכה ְלַהִּגיַע ִלְדָבִרים ָיִפים ְּבַחֶּיי. ָחָזק ִּבְׁשֵּתי ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו ְוִּתזְ  ִּתְהֶיה 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ִאיָׁשה ְיהּוִדָּיה ְצִריָכה ְלִהְתַלֵּבׁש ָיֶפה ֲאָבל א ְּבצּוָרה ּבֹוֶלֶטת

  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּכ    –ֶׁשֵּיׁש ְצִניעּות ַּגם ְּבִמְטָּפחֹות; ְּכמֹו ֶׁשָאסּור ָלֶלֶכת ִעם ְּבָגִדים ּבֹוְלִטים    ְּבַוַּדאי

ּבֹוֵלט   ָּדָבר.  ְּבָכל  ַּגם   ְוָכ ּבֹוֵלט  רֹאׁש  ִּכּסּוי  ִעם  ָלֶלֶכת  ְּבָכל    יֲעָקנִ ְוצַ ָאסּור   ַׁשָיי
ְוַגם   ְּבַנֲעַלִים  ְּבִמְטַּפַחת,  ְּבֶבֶגד,  ַּבִהְתַנֲהגּוָּדָבר,  ַצֲעָקנִ ת ַּבִּדּבּור,  ָּדָבר  ָּכל  ל  ֵאצֶ י  . 

 ֶזה ִחָּסרֹון ִּבְצִניעּות. –ִאיָׁשה

ַמה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָאַמר ְל ֶׁשַאֶּתם עֹוְבִרים ָיִמים ָקִׁשים ִּכי ִאְׁשְּת ִמְתַלֶּבֶׁשת ָיֶפה; ָיֶפה  

ִדָּיה ְצִריָכה ָלֶלֶכת ִּבְלבּוׁש ָיֶפה, ִאיָׁשה  ּובֹוֵלט ֵהם ְׁשֵני ְּדָבִרים ִנְפָרִדים. ִאיָׁשה ְיהּו
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ָצרֹות  ְמַקְּבִלים  א  ֶזה  ַעל  ַהֵּׁשם,  ִקּדּוׁש  עֹוָׂשה  ְוָעִדין  ָיֶפה  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ְיהּוִדָּיה 

 ְוִיּסּוִרים; ַעל ֶזה ֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים ָיֶפה ְוָעִדין ְמַקְּבִלים ַרק טֹוב, ּכּוָלם ְיַחקּו אֹוָתּה. 

ֶזה ְּכָבר ִסּפּור ַאֵחר; ֶזה א ָיֶפה, ּבֹוֵלט ְוַצֲעַקִני זֹאת א ַהֶּדֶר ֶׁשל ִאיָׁשה   –ּבֹוֵלט  

 . תּובֹוֶלֶט  תַצְעָקִני הְיהּוִדָּיה, ֲאִפילּו ַהִּמְטַּפַחת ָאסּור ֶׁשִּתְהיֶ 

ִּבְכָלל א ָהָיה ִנָּסיֹון   –ִאם ָנִׁשים ָהיּו יֹוְדעֹות ַמה ְמַׁשְּלִמים ִמן ַהָּׁשַמִים ַעל ְצִניעּות  
אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָצנּוַע,  ִּבְלבּוׁש  יג:)ָלֶלֶכת  ְצִניעּות (ְמִגיָלה  "ִּבְׂשַכר   :

ְּבָׁשאּול  ּבֹו  ֶׁשָהָיה  ְצִניעּות  ּוִבְׂשַכר  ָׁשאּול,  ִמֶּמָנּה  ְוָיָצא  ָזְכָתה  ְּבָרֵחל  ָּבּה  ֶׁשָהְיָתה 

ֶאְסֵּתר ִמֶּמּנּו  ְוָיָצאת  אֹוֵמר  ָזָכה  ְוַרֵּבינּו  ט)";  ִסיָמן  ָּבִנים,  אֹות  ַהִמידֹות,  "ַהְּצִניעּות  (ֵסֶפר   :

 ֶׁשְּבִאָּׁשה ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים".

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ֵּביְת ָנִקי  לעַ ר ִּתְׁשמֹו

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבַעְצְמ ַמה    ןְמַעְנֵין, ַאֲחֵרי ְקִריַאת ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִמְכָּתִבים ְּכָבר ָהִייָת ָיכֹול ְלָהִבי

 .ַיֲענּו ְל 

ִיְהֶיה ֶאְצְל ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב.    ַהָּקדֹוׁש ַמְחֵׁשב; ֶׁשַהַּבִית ֶׁשְּל ַאל ַּתְכִניס ְלֵביְת

ַּבִית ְיהּוִדי הּוא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ַרק ֵּכִלים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ְלַה  ּגַ ִצָּוה  ְוָארֹון.  ִמְזֵּבַח  ְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן,  ַרק ם  ְכִניס;  ְלַהְכִניס  ֶאְפָׁשר  ְיהּוִדי  ְּבַּבִית 

 ֲארֹון ְסָפִרים. –ֶאת ַהֵּכִלים ָהֵאּלּו, ֻׁשְלָחן, ְמנֹוָרה ְוָארֹון ָהֵעדּות 

ְלתֹוכֹו    לעַ ר  ִּתְׁשמֹו ַּתְכִניס  ַאל  ָנִקי;   ֶּפלֶ   -ֵּביְת ְוא  ַמְחֵׁשב  (ֶּפֶלאפֹון אפֹון,  א 

ֶּפֶלאפֹוִנים    םֶׁשּלֹוְקִחי ְלֶּפֶלאפֹוִנים  ַהַּכָּוָנה   ֵמַהַּבִית,  ָהרֹאׁש  ֶׁשל   םעִ ֶאת  ְקבּוצֹות 

 . ם, ְוִּתְזֶּכה ִלְקצֹר ֵּפרֹות ָיִפיהֹוָדעֹות ֶטְקְסט)

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
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 ַהִּדיָרה ֶׁשל ָחִמי ְוַּגם ַּתְכִניס אֹותֹו ֵאֶלי ַקח ֶאת 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

, ֶׁשהּוא רֹוֶצה ָלֵתת ְל ִּדיָרה ַעל ִׁשְמ  ְּבַוַּדאי ֶׁשַּתְסִּכים ְלַמה ֶׁשָחִמי ְמַבֵּקׁש ִמְּמ 
ִּבְתַנאי ֶׁשַּבִּדיָרה ִיְהֶיה ָמקֹום ִּבְׁשִבילֹו, ֶׁשַאָּתה ְוִאְׁשְּת ִּתְהיּו ְקרֹוִבים ֵאָליו, ֶׁשהּוא 

ְלַקיֵ  ִאְׁשְּת ּתּוְכלּו  ְוַגם  ַאָּתה  ַּגם  ִמֶּזה,  ַּתְרִויַח  ַרק  ַאָּתה  ְלַבד;  ִיְהֶיה  ִמְצַות  א  ים 

ַלַחץ   ְּבִלי  ְוִלְלמֹוד  ָלֶׁשֶבת  ּתּוַכל  ִּדיָרה;   ְל ִּתְהֶיה  ָלֶזה  ּוְבנֹוָסף  ָוֵאם,  ָאב  ִּכיּבּוד 

 ְלַׁשֵּלם ְׂשִכירּות. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ְוָיֶפהֵּבית ַהִמְדָרׁש ִּבירּוָׁשַלִים הּוא ָמקֹום טֹוב 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהַּגָּבִאים ֶׁשל ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ְירּוָׁשַלִים, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו.

ַה  ְּבֵבית  ֶאְצְלֶכם  ִלְראֹות ַמה ּקֹוֶרה  ִלי ֶׁשאּוַכל  ְּבַאֶמִריָקה    ,ִּמְדָרׁש ִסְדרּו  יֹוֵׁשב  ֲאִני 

 ַּבְּיִׁשיָבה ַוֲאִני ֻׁשָּתף ְלָכל ְּתזּוָזה ֶׁשָּלֶכם ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. 

ֲאִני ַחָייב ְלַהִּגיד ָלֶכם, ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ִנְכָנִסים ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים ְויֹוְׁשִבים 
 ֶאת ַעְצָמם ִעם ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש.  ְולֹוְמִדים; ֲאָנִׁשים ְמַחִּיים

ֵּבית ַהִמְדָרׁש ָיֶפה ּוְמסּוָדר; ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָנִקי ְּכמֹו ֶׁשַּמְתִאים ְלֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל  

 ַהקֹוֶדׁש. 

ֶאת   ְלָהִפיץ  ַּתְמִׁשיכּו  ֶׁשָּלֶכם,  ַהקֹוֶדׁש  ַּבֲעבֹוַדת  ְּבָכל  ִּתְתַחְּזקּו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָהֵעצֹות 

 ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד
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 ַהְּׁשֻטּיֹות, ִּתְרֶאה ַרק ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ת ֲעזֹב ֶא 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשִהְתָקַרְבָּת, ֲאִני ֶׁשְּל ְּכמֹו ִלְפֵני    ןַהָּיָׁש   ָהרֹאׁשם  עִ ב  ׁשּו ה  ֶׁשַאָּת ְּבנֹוֵגַע ְוכּו'; ִנְרֶאה  
ָהֵאּלּו,    תָהִייָת ָעסּוק ַּבִׁשְגיֹונֹו  –ֵמָעׂשֹור ְּכֶׁשִהַּגְעָּת ַלְּיִׁשיָבה  ר  זֹוֵכר אֹוְת ִמִּלְפֵני יֹוֵת 

ַרֵּבינּו   ִעם  ִלְחיֹות  ִהְתַחְלָּת  ָהֵאּלּו;  ֵמַהְּדָבִרים  ָהְיָתה   ֶׁשְּל ְלַאט   –ַהַחּיּות  ּוְלַאט 

חֹוֶזֶרת  ִהְתָּפַטְרָּת  ַהּזֹאת  ֶׁשַהִּטְּפׁשּות  רֹוֶאה  ֲאִני  ַעְכָׁשיו  ָיפֶ   ִמֶּזה,  ֶׁשל    הִּבְלבּוׁש 

 .תַקָּנאּו

ַּתְכִניס ֶאת ַהּמַֹח ַמְחָׁשָבה ֶׁשְּל ַרק ְּבֲהָפָצה; ְּתַחֵּפׂש ֵאי ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב עֹוד ְיהּוִדי  

ֶׁשָּלנּו הּוא ְלָקֵרב ֶאת ָּכל    ןְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוא ֵאי ֶאְפָׁשר ְלַרֵחק עֹוד ֶאָחד, ָהִעְניָ 

ֶׁשָהרֹ   ,ִיְתָּבַר ְלֵׁשם  ּכּולֹו  עֹוד ָהעֹוָלם  ְלַזּכֹות  ֶאְפָׁשר   ֵאי' ִיְהיּו:   ֶׁשְּל ְוַהּמַֹח  אׁש 

 ְיהּוִדי ִעם ַהּקּוְנְטֵרִסים ְוַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב'. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 הְמסּוָר ה מֹוָר ל ֶׁש  תַהַּגְדלּו

א"ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ ט"ויֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח,  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 . בְּבֶרְסלֶ א ֵפיגָ ת ְּבֵביה מֹוָר ', ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

 ה. ְמסּוָר ה מֹוָר  תִלְהיֹול ֶׁש ת ַהַּגְדלּות ֶא ר ְלָתֵא ר ֶאְפָׁש י ִא 

ל  ֵמעַ ב  יֹוֵׁש ר  ְּכבָ י  ְּבַעְצִמ י  ֲאנִ ת;  ַסְבָלִניה  מֹוָר ת  ִלְהיֹוה  ָקֶׁש ה  זֶ ה  ַּכָּמ   יֹוֵדעַ י  ֲאנִ 

ם  ֶׁשרֹוִצים,  ָיַדיִ ם  ֶׁשְּמִריִמי  ְלַהְרִּגיׁשר  ֶאְפָׁש ם  ִלְפָעִמים,  ְיָלִדים  עִ ה  ָׁשנָ ה  ֶעְׂשֵר   ֵׁשׁש
ר ֲאֶׁש ר  ְּבֵספֶ א  ֵמִבי  ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָראם  ָהַרִּבים  ַּבִחיזּוִקיר  ִנְזּכַ י  ֲאנִ ת  זֹאל  ְּבכָ ל;  ַהּכֹ ב  ַלֲעזֹ 

 ה. מֹוָר ל ֶׁש ד, ְמַלֵּמ ל ֶׁש ת ַהַּגְדלּול עַ ל, ְּבַנַח 

 ם. ֶׁשָּלכֶ  ַהקֹוֶדׁשת ַּבֲעבֹוַד  ִּתְתַחְּזקּו

 ... 
 ד ג ד



 יג   |  תשפ"א בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 םַהַחִּייל ְלכָ ר ִנְׁשַא ם ַהְּנעּוִרית ִּבְׁשנֹום ֶׁשּלֹוְמִדיה ַמ 

ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ"איֹום ג'  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים.... ִלְכבֹוד ַהֶּיֶלד ַהֶּנְחָמד 

ה ַמ ה  ַּבְּיִׁשיבָ ה  ְּבַאֶמִריָק ת  ִלְראֹול  ֶׁשאּוכַ   ִסְדרּו  ַהִּמְדָרׁש ת  ֵּביל  ֶׁש ם  ַהַּגָּבִאי

 ם. ִּבירּוָׁשַליִ   ַהִּמְדָרׁשת ְּבֵביה ֶּׁשּקֹוֶר 

ד ְולֹוֵמ ב  ְויֹוֵׁש   ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵביד  ֶילֶ   ַמִּגיעַ ם  יֹור  ַאַח ם  יֹון,  ְמַעְניֵ ר  ָּדבָ ה  רֹוֶא י  ֲאנִ 

ל  ְּבכָ ד  לֹוֵמ ה  ֶׁשַאָּת ,  ֶׁשְּל ה  ַהַהְתָמָד ל  עַ י  לִ   ֶּׁשִּסְּפרּוד  עַ ה  זֶ י  ִמ י  ֵּבַרְרִּת ה;  ַרּבָ ה  ְּבַהְתָמָד 

 .ַרֵּבינּול ֶׁש ד ַהִּלּמּו ֶּדֶרר  ֵסֶד ל עַ א ְּגָמָר ם ַּדִּפי  ֲעַׂשר הַאְרָּבעָ ם יֹו

ר  ִנְׁשַא ם  ַהְּנעּוִרית  ִּבְׁשנֹום  ֶׁשּלֹוְמִדיה  ַמ ת,  ָיפֹוי  ֲהכִ ם  ַהָּׁשִנין  ֵה ם  ַהְּנעּוִרית  ְׁשנֹו
אֹוְמִריםַהַחִּייל  ְלכָ  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  כ)  ם;  ד,  הּוא  :  (ָאבֹות  ְלַמה  ֶיֶלד  "ַהּלֹוֵמד 

ַרֵּבינּו ְנָיר ָחָדׁש".  ַעל  ְכתּוָבה  ִלְדיֹו  ִסיָמן    ראֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  דֹוֶמה,  ְּתׁשּוָבה,  אֹות  ַהִמידֹות,  (ֵסֶפר 

ַרּבֹות  עג) ִמָּׁשִנים  ָיָקר  ֶעְרּכֹו  יֹום,  ָּכל  ְּבַבֲחרּותֹו  ַהֵּׁשם  ֶאת  עֹוֵבד  ֶׁשָאָדם  "ָהַעְבדּות   :

ֲעבֹו ִזְקָנתֹו"ֶׁשל  ְלֵעת  אֹוְמִרי  .ָדה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  קנד.)  םְּכמֹו  : (ַׁשָּבת 

 ם. ַהְּנעּוִרית ְׁשנֹון ֵה ם ָהָאָד ל ֶׁש ת ָיפֹוי ֲהכִ ם ַהָּׁשִני "ַיְנקּוָתא ְּכִליָלא ְדַוְרָדא",

ה  ְּכֶׁשַאָּת ,  ְל  ְלַהְפִריעַ   ֶאָחדְלַאף  ן  ִּתֵּת ל  ַא ;  ֶׁשְּל ה  ְּבַהְתָמָד   ְוַתְמִׁשיק  ִּתְתַחּזֵ 

  ֶׁשְּל ה  ַּבִּפּנָ   ְלב  ֵׁש ד;  ֶאָח ף  ַא ל  עַ ל  ִּתְסַּתּכֵ ל  ַא ד.  ֶאָח ף  ַא ל  עַ ל  ִּתְסַּתּכֵ א  ֶׁשד  לֹוֵמ 

 ל. ָּגדֹוק ַצִּדית  ִלְהיֹוה  ְוִּתְזּכֶ א, ַהְּגָמָר ל ֶׁש ת ַהְּקדֹוׁשֹו ם ַהִּמיִלית ֶא ר ְותֹאַמ 

  אֹוְת ה  רֹוֶא י  ֶׁשֲאנִ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ י  לִ   ֵיׁשת  ַנַח ה  ֵאיזֶ   ְלַעְצְמר  ְלָתֵא ל  ָיכֹוא  ה  ַאָּת 

 ה. ְּבַהְתָמָד ד לֹוֵמ 

  ֵמֵאּלּו ה  ֶנֱהנֶ ד  ְמאֹה  ַהְּיִׁשיבָ   ֶׁשרֹאׁשד  ִלְלמֹום  ֶׁשָּבִאים  ַהַּבחּוִריל  ְלכָ ר  ִּתְמסֹ
ן  ְוכֵ א  ְּגָמָר ה,  ִמְׁשנָ א,  ִמְקָר   –ן  ְּכִסְדָר ם  ֶׁשָּלֶה ם  ַהִׁשיעּוִרית  ֶא ד  ִלְלמֹום  ְלַעְצָמ ם  ֶׁשּקֹוְבִעי

 ה. ָהְלָא 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד



 תשפ"א  בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

 י ַהֵּׁשנִ ל ֵאצֶ ת ִנְכֶנֶס ם ֶׁשְּמַדְּבִריה ִמילָ ל ּכָ 

ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ"א ט"ו' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, גיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 .'ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ה ֶּבֱאמּונָ ת  ֲחָזקֹוה  ֶׁשִּתְהֶיינָ ל  ִיְׂשָרֵא ת  ְּבנֹו  ִחּנּול  ֶׁש   ַהקֹוֶדׁשת  ַּבֲעבֹוַד   ִּתְתַחְּזקּו

 ם.ָׁשַמיִ  ְוִיְרַאת

ס ִנְכנַ ה  זֶ   ְּכִאילּוה  ִנְרֶא ה  זֶ ק,  ָלִרית  הֹוֶלכֶ ה  ֶׁשָהֲעבֹוָד ה  ִנְרֶא ם  ֶׁשִּלְפָעִמי  ֲאִפילּו

ה  ִמילָ ל  ּכָ ר,  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּוה  ַמ ר  ִלְזּכֹום  ְצִריִכיה,  ַהְּׁשִנּיָ ן  ֵמָהאֹזֶ   ְויֹוֵצאת  ַאַח ן  ְלאֹזֶ 

ם ָלֶה ס  ִנְכנַ ה  ְוזֶ ה  ִמילָ   ָּכלם  ׁשֹוְמִעים  ֵה ם,  ְיָלִדיט  ִּבְפָר י;  ַהֵּׁשנִ ל  ֵאצֶ ת  ִנְכֶנֶס ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי

 ת. ּוְלִתְפֶאֶר ם ְלֵׁש  ִיְגְּדלּום ֵה  ְוָכת, ַּבֲעָצמֹו

 ... 
 ד ג ד

 ם ָרִעים ִּבְדָבִרית ִלְצּפֹוא ד ִּבְמיּוָח ר ְלִהָּזֵה  הְצִריכָ א ִאָּמ 

ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ"א ט"ו' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, גיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 '.ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

 ַּיַעְברּו  ַהֳחָדִׁשיםל  ֶׁשּכָ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהֵּׁש ת;  ַהּטֹובֹות  ַהֲחָדׁשֹות  ֶא   ִלְׁשמֹועַ   ָׂשֵמַח י  ֲאנִ 

 ל.  ְּבָנֵק 

ם.  הֹוְלִכין  ּוְלָא ם  ִמְסַּתְּכִליה  ַמ ל  עַ ר  ְלִהָּזֵה ר  יֹוֵת ם  ְצִריִכין  ָהֵהָריֹוי  ְּבחֹוְדֵׁש 

א)ֲחִגיגָ י  ְירּוַׁשְלִמ (ם  ְמַסְּפִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו ב,  ד  ָיַר ה  ֲאבּויָ ן  ּבֶ ע  ֱאִליָׁש א  ֶּׁשַהַּתּנָ   ה 

א  ְּכֶׁשִאָּמ ד,  נֹולַ א  ֶׁשהּוי  ִלְפנֵ י  ּכִ ת,  ַׁשּבָ ל  ּוְמַחּלֵ ס,  ֶאִּפיקֹוֶר ה  ִנְהיָ א  הּור,  ַהָּיָׁש   ִמֶּדֶר

ת  הֹוֶלכֶ ה  ָהְיָת א  ִהים,  טֹוִביא  ת  ִּבְמקֹומֹוה  ִהְסּתֹוְבבָ א  ִהי   -  ִאּתֹון  ְּבֵהָריֹוה  ָהְיָת   ֶׁשּלֹו

  ָהֵריח ת  ֶא ה  ְמִריָח ה  ָהְיָת א  ִהים,  ֶׁשָּלֶה ת  ְמִסיּבֹוַה ה ֵמ ְוֶנֶהְנָת ם  ּגֹויִ ל  ֶׁש י  ִּבּלּות  ִלְמקֹומֹו

ה זֶ ",  ַחִכיָנה  לֶׁש   ּהֵאיְרָס ּכְ   ּהפָ ּוגּבְ   עַ ּפֵ ָהֵריַח ְמַפעְ   ֹותֹוא  הְוָהיָ ם, "ֶׁשָּלֶה ת  ַהְּמִסּבֹול  ֶׁש 
א  הּו  –א  ַּתּנָ ה  ָהיָ ר  ְּכבָ א  ֶׁשהּוי  ַאֲחֵר ם,  ָׁשִניר  ַּכֲעבֹוד.  ַהֶּילֶ ת  ֶא ל  ְוִהְרִעי   ְּבתֹוָכּהס  ִנְכנַ 

ם  ָּגַר ה  ְוזֶ י  ַהָּסמּוס  ָהֶאֶר ר  ִהְתעֹוֵר   –ס  ַהּנֵ ל  ַּבעַ ר  ֵמִאיי  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשא  ַהַּתּנָ ל  ֶׁש   ַרּבֹוה  ָהיָ 

 . ֵמַהֶּדֶר ד ָיַר א ֶׁשהּו

ְצִריִכים ל  ֵאצֶ ה  ֶּׁשּקֹוֶר ה  ַמ ת  ִלְראֹור  ְוֶאְפָׁש ת  ַּבַּביִ ת  ָלֶׁשבֶ ר  ֶׁשֶאְפָׁש ם  ַהּיֹו   ַהּגֹוִיים 

 . ֵאּלּום  ַּבחֹוָדִׁשיט ּוִבְפָר ה, ָהֵאּלֶ ם ַהְּדָבִריל ְּבכָ ת ִלְצּפֹוא ר ְלִהָּזֵה 

ו)ְיָבמֹוי  ְירּוַׁשְלִמ (ם  ְמַסְּפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהֲחָכִמי א,  ' ֲחַנְניָ ן  ּבֶ   ְיהֹוֻׁשעַ י  ַרּבִ ל  ֶׁש   ִאּמֹו  ת 
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  –  ּבֹוס  ֶׁשִּתָּכנֵ י  ְּכֵד   ַהִּמְדָרׁשת  ֵּבי  ְּבתֹו  אֹותֹו  ְוָׂשָמּהה  ָּבֲעִריָס   אֹותֹוה  ְמִביָא ה  ָהְיָת 

 ה.ַהּתֹוָר ל ֶׁש ה ַהְּקדּוָׁש  – ִמַּיְנקּותֹו

 ... 
 ד ג ד

 ְּבִמיָנּה ת ְמֻיֶחֶד ה ָהְיָת ת ַלָּבנֹות  ַהִהְתַוֲעדּות ַׁשּבָ 

ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה'תשפ"א ט"ו' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, גיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ג. ִוויְלַיאְמְסּבּוְר א ֵפיגָ ת ְּבֵביה ַהֲחׁשּובָ ת ַהְמַנֶהלֶ ', ִּתְחיֶ ת ... ָמַר ד ִלְכבֹו

ת  ַּׁשּבָ "ֵמַה ת  ָיפֹוד  ְמאֹם  ָׁשלֹות  ְּדִריׁשֹו  מֹוְסרֹותן  ּכּולָ ת,  ַהְּצִעירֹום  ְוַהָּנִׁשית  ַהָּבנֹו

 ן. ּתֹכֶ א ּוָמלֵ ה ָהיָ ה זֶ ה ָיפֶ ה ַּכָּמ ר ְלַסּפֵ ת ַמְפִסיקֹוא ן ֵה ת", ִהְתַוֲעדּו

 א. ֵפיגָ ת ֵּבית ְלַתְלִמידֹו  ָּכזּות ַׁשּבָ ד עֹות ַלֲעׂשֹול  עַ ב ַלְחׁשֹם ְצִריִכי ֲאַנְחנּו

 . ַהקֹוֶדׁשת ַּבֲעבֹוַד  ְלַהְמִׁשי ֶׁשּתּוְכלּו ּכַֹח ם  ָלכֶ ן ִיֵּת ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

  לָּגדֹוד ְמאֹם יֹו ֶזהּו זֹאת ֲחנּוָּכה

ְׁשַנת ה'תשפ"א  ִּכְסֵליויֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כ'   ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ֵנרֹו ָיִאיר. ... ִלְכבֹוד 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  ְּביֹול  ְלַיְבְנֵא   ִלְנסֹעַ ל  ִיְׂשָרֵא ץ  ְּבֶאֶר   ַהַּתְלִמיִדיםל  ּכָ ת  ֶא   ְמַקֵּבץה  ֶׁשַאָּת   ָׂשֵמַח י  ֲאנִ 

 מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו.ל ֶׁש ן ַּבִּצּיּול ְלִהְתַּפּלֵ , ֲחנּוָּכהת זֹא

ַוְיִהי  ם  ִמַּצִּדיִקיא  מּובָ ל;  ָּגדֹוד  ְמאֹם  יֹו  ֶזהּו  זֹאת ֲחנּוָּכה ַהָּפסּוק  ַעל  ַוֵּיֶׁשב,  ַעִין ָּפָרַׁשת  (ַּבת 

א  הּוה  ַהָּׁשנָ   רֹאׁש ל  ֶׁש ר  ֶׁשַהְּגַמ   ּור ַהַּמְתִחיל "ְּבָפסּוק")ְּכִמְׁשׁש ֳחָדִׁשים ְוגֹו'; ֶזַרע קֹוֶדׁש ֵליל ג' ַּדֲחֻנָּכה, ִּדּב

ם יֹוה,  ַהָּׁשנָ   רֹאׁשל,  ֱאלּו  חֹוֶדׁש  ֵמרֹאׁשם  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ַהִּתּקּוִניל  ּכָ ה'.  ֲחנּוּכָ ת  זֹאם 'ְּביֹו

ִׂשְמַחת  ם,  ַהִּכּפּוִרי ֲעֶצֶרת,  ְׁשִמיִני  ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  ֶׁשָּלֶה סּוּכֹות,  ַהְּגַמר   א הּום  ּתֹוָרה, 
 ת.ְּגדֹולֹות ְיׁשּועֹו ּבֹול  ִלְפעֹר ֶׁשֶאְפָׁש ל ָּגדֹום יֹו ֶזהּו ְּבזֹאת ֲחנּוָּכה;

ַעל  ל  ְלִהְתַּפּלֵ   ׁש"מֹוֲהָראל  ֶׁש   ְלִצּיּונֹות  ָלֶלכֶ ם  ַמְתִאיד  ְמאֹן  ְזַמ א  הּו  ֲחנּוָּכהת  זֹא

: "ּוְכמֹו  (ַצָווַאת מֹוֲהָרא"ׁש, אֹות ה)  ְּבַצָּוָאתֹוב  ּכֹוֵת   ׁש"מֹוֲהָראל;  ִיְׂשָרֵא ם  עַ   ְוַעל ָּכל  ַעְצֵמנּו

ָיִדי ֲאָנִׁשים ִּבְתׁשּוָבה ְּכמֹו ֵּכן ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ִהְסַּתְלקּוִתי  ,  ַּבַחִּיים ַחּיּוִתי ִנְתעֹוְררּו ַעל 
ִּבְת  ִיְתעֹוְררּו  ִקְבִרי  ֶאל  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ְׁשֵליָמהְלֵעיָלא  ְיׁשּועֹות ,  ׁשּוָבה  ְלַעְצָמם  ְוַיְמִׁשיכּו 
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ּוְפָלאֹות ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר, ְוֶאְהֶיה ָלֶהם ְלֵמִליץ יֹוֶׁשר ַּבָׁשַמִים, ְוא ָאנּוַח ְוא ֶאְׁשקֹוט 

 .ן ַהָּׁשַמִים"ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְלִמי ֶׁשָּבא ֶאל ִקְבִרי ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹוד ְיׁשּוָעה ְׁשֵליָמה ִמ 

ת ֶא ץ  ְלָהִפי   ְלַהְמִׁשי  ּכַֹח י  לִ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ל  ֶרעִכיא  ֵריצָ ן  ּבֶ ל  יֹוֵא י,  ָעלַ ם  ּגַ   ִּתְתַּפְּללּו

 ם. ָהעֹולָ ל ְלכָ  – אֹוָתנּוד ִלֵּמ  ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא ְּכמֹו ַרֵּבינּול ֶׁש ת ָהֵעצֹו

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

   תַהּמֹוְסדֹום עִ ה ְּפֻעּלָ ף ְּבִׁשּתּו ד ַלֲעבֹום ְצִריִכים הֹוִרי

תשפ"א ' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה  כ"א, בא' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁש  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  ִא ם;  ָׁשַמיִ ת  ִיְרַא ם  עִ   ֶׁשִיְהיּו ר  ִּתָּזֵה ,  ֲחנּוָּכהל  ֶׁש ת  ַהְּמִסיּבֹות  ַמְתִחילֹוו  ַעְכָׁשי

ל  ַא .  ֵּתֵלל  ְוַא ק  ִּתְתַחֵּמ   –א   ם  ְוִא ת,  ָלֶלכֶ ל  ָיכֹוה  ַאָּת   –ם  ָׁשַמיִ ת  ִיְרַא ם  עִ א  ִהיה  ַהְּמִסּבָ 

 ה. ְּבָחְכָמ ק ִּתְתַחֵּמ ת, ַמֲחֶק ה ַּתֲעֶׂש 

  ַּבַּבִית ְּכֵדי ר  ֶׁשִּתָּׁשֵא   ִמְּמ   ְלַבֵּקׁשה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ם;  הֹוִרית  ֲאֵסיפַ ה  ִּתְהיֶ ה  ַּבַּלְילָ ר  ָמָח 

ה. ַּבֲאֵספָ ף ְלִהְׁשַּתֵּת ל  ּתּוכַ  ֶׁשִאְׁשְּת 

  ִלְׁשַח ר  ֶאְפָׁש י  ִא ת;  ַהּמֹוְסדֹום  עִ ה  ְּפֻעּלָ ף  ְּבִׁשּתּוד  ֶׁשַּתֲעבֹ   ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

 . ַהּמֹוָסדם עִ ה  ְּפֻעּלָ ף ְּבִׁשּתּוד  ַלֲעבֹ י ְּבלִ  ְלמֹוָסדם  ְיָלִדי

 ה ה'. ִיְרצֶ ם ִא ה ַּבַּלְילָ י ְרִביעִ ם ְּביֹו ַהָּׁשבּועַ ה ִיְהיֶ י ַהְּׁשבּועִ ר ַהִׁשיעּו

   ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ה ְלֲחנּוּכָ ר ֵסֶד 

תשפ"א  ה'ִּכְסֵליו, ְׁשַנת   "א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כביֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר. י ִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

 ה. ְלֲחנּוּכָ ר ֵסֶד  ְל הִהּנֵ 

י ַאֲחֵר ד  ִמּיַ ן,  ַּבְּזַמ ת  ַהֵּנרֹות  ֶא ק  ְלַהְדִליל  ֶׁשּתּוכַ ן,  ִּבְזַמ ה  ָהֲעבֹוָד ת  ֶא ם  ְלַסּיֵ ה  ִּתְרֶא 
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 ת. ַעְרִבי ת ְּתִפילַ 

 ם. ָנִעיה ּוַמ ב טֹוה ַמ  –ה ְטִבילָ ף ַלֲחטֹול  ָיכֹוה ַאָּת ם ִא 

ר  ֶאְפָׁש ל,  ָּגדֹון  ָרצֹות  עֵ   ֶזהּול,  ָּגדֹור  אֹוד  יֹוֵר ת  ַהֵּנרֹות  ֶא ם  ֶׁשַּמְדִליִקיה  ְּבָׁשעָ 

ה  ּתֹוֶד ר  ָהִעָּק ד;  ְוִתְתּבֹוֵד ת  ַהֵּנרֹול  ֵאצֶ ת  ַהְּזִמירֹות  ֶא ר  ָּתִׁשי ת.  ְּגדֹולֹות  ְיׁשּועֹול  ִלְפעֹ 

ה  ִאיָׁש ה,  ָיפָ ה  ִמְׁשָּפָח   ְל  ֵיׁש ם  ְוַהּיֹוד  ְלבַ   ָהִייָת ה  ָלַאֲחרֹונָ ד  עַ ל,  ַהָּגדֹוס  ַהּנֵ ל  עַ ם  ַלַהֵּׁש 
 ר. ֵמִאיד ְוֶילֶ ה ְיָקָר 

 ת.ַהֵּנרֹות ַהְדָלַק ת ִּבְׁשעַ ת ַׁשּבָ י ִּבְגֵד ם ֶׁשּלֹוְבִׁשים נֹוֲהִגי ֶאְצֵלנּו

ד  ַהֶחֶס ל  עַ ם  ַלַהֵּׁש ל  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודֹוה;  ְּבִׂשְמָח ת,  ַחּיּום  עִ ל  ַהּלֵ ר  ּתֹאַמ ר  ַּבּבֶֹק 

"ַהָּגדֹו י אֹוִת א  ֵהִביא  ֶׁשהּוד  עַ ת",  ַאְׁשּפֹו"ֵמ י  אֹוִת ם  ֵהִריא  הּול"  ָּד ר  ֵמָעפָ י  ְמִקיִמ ל, 

 .ַהָּקדֹוׁש ְלַרֵּבינּו –ם" ְנִדיִבי ם עִ י ְלהֹוִׁשיבִ "

 ... 
 ד ג ד

 ם ַהְיָלִדי ם עִ ג ַח ה, ֲחנּוּכָ 

תשפ"א  ה'ִּכְסֵליו, ְׁשַנת   "א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כביֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר. י ִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ת  ַלֲעׂשֹו ,  ִחּנּול  ֶׁש ן  ְזַמ ה  זֶ ה  ֲחנּוּכָ ;  ַהָּקדֹוׁשה  ֲחנּוּכָ ג  ַלַח ם  ִמְתָקְרִבי  ֲאַנְחנּו 

ס  ְלַהְכִנים  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּו ה;  ָהֱאמּונָ ת  ֶא ר  ַלֲעקֹו  –ת  ַלֲעׂשֹו  ָרצּו   ֶׁשַהְּיָוִניםה  ִמַּמ   ַהֶהֶפ

 .ֶׁשָּלנּום ַּבְּיָלִדיה ֱאמּונָ 

ם  ְיָלִדיי  ּכִ ם,  ְקַטִּנים  ְיָלִדי   ְּכֶׁשֵּיׁשן  ְלאּוַמ ה  ֲחנּוּכָ   ִיְסעּוא  ֶׁשד  ִהְקִּפי  ׁש"מֹוֲהָרא

 ה.ֲחנּוּכָ ת ֵנרֹות ֶא ק ַמְדִלי א ָהַאּבָ  ֵאית ִלְראֹו,  ִחּנּול ְלַקּבֵ ם ְצִריִכי

ת ַהֵּנרֹות  ֶא ק  ְלַהְדִליי  ְּכֵד ן  ִּבְזַמ ת  ַּבַּביִ ה  ִּתְהיֶ ,  ִעיסּוֶקיל  ּכָ ת  ֶא ד  ַּבּצַ ם  ָלִׂשיה  ִּתְרֶא 

ן ָּתִכי,  ִליָלֶדים  ָיַדיִ ל  ְוטֹות  ַהֵּנרֹות  ַהְדָלַק י  ִלְפנֵ ם  ָיַדיִ ל  ִּתיטֹום.  ַהְיָלִדים  עִ ן  ַּבְּזַמ 

. ק)ְלַהְדִלי ת  ְיכֹולֹות  ְקַטּנֹות  ְיָלדֹו(ם  ָּבִניק  ַר ת,  ַמְדִליקֹוא  ת  ָּבנֹוד;  ֶילֶ ל  ְלכָ ה  ֲחֻנִּכּיָ 

ל  ּוְלַהּלֵ ת ְלהֹודֹו" ְיָלֶדים עִ ד ִּתְרקֹד. ְוִתְתּבֹוֵד ת ַהְּזִמירֹות ֶא ר ָּתִׁשית, ַׁשּבָ י ִּבְגֵד  ִּתְלַּבׁש

ל עַ ל, ַהָּגדֹו ְלִׁשְמל ְועַ  ִנֶּסיל ְועַ  ִנְפְלאֹוֶתיְיׁשּוָעֶת" . 

 ... 
 ד ג ד



 תשפ"א  בַוֵּיֶׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יח

 

 ִיְתָּבַר ם ְלַהֵּׁש ל ּוְלַהּלֵ ת ְלהֹודֹון ְזַמ  ֶזהּוה ֲחנּוּכָ 

 תשפ"א  'ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ה "א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כביֹום  - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר. י ִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו א;  ּובָ ב  ָקֵר   ֲחנּוָּכה ב) ִסיָמ ק  ְיֵמי  "  ן  ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵהם 

 '". ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ַחֻנָּכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל'הֹוָדָאה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

 ם. ְלַהֵּׁש ה ְוהֹוָדָא ח ְּבֶׁשבַ ה ַהֲחנּוּכָ י ְיֵמ ת ֶא ל ְּתָנצֵ ן, ַּבְטלָ ה ִּתְהיֶ ל ַא 

ם ַּבֲחָסִדי ן  ִּתְתּבֹונֵ ת;  ַהֵּנרֹול  ֵאצֶ ד  ִּתְתּבֹוֵד ם  ַהְּקדֹוִׁשית  ַהֵּנרֹות  ֶא ק  ַמְדִלי ה  ְּכֶׁשַאָּת 

ע  ָיַד א  ד  ֶאָח   ַאףר,  ָׁשבּור  ָּבחּוף,  ּגּוג  ְּפלַ   ָהִייָת ה  ָלַאֲחרֹונָ ד  עַ .  ִאְּתה  ָעָׂש ם  ֶׁשַהֵּׁש 

 ד  ֶאָח ף  ַא ,  ָעֶלי  ל  ִהְסַּתּכֵ א ֵיׁשו  ַעְכָׁשי,  ָעֶלי  ם עִ ה  ְיָקָר ה  יָׁש ִא ה,  ָיפָ ה  ִמְׁשָּפָח   ְל
 ם. ְמִאיִרים ְיָלִדי

"ְלַהֵּׁש ת  ְלהֹודֹוק  ַּתְפִסי ל  ַא  ל  ְועַ   ִנֶּסיל  עַ ל,  ַהָּגדֹו  ְלִׁשְמל  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודֹום, 

ל ְועַ  ִנְפְלאֹוֶתיְיׁשּוָעֶת ." 

 . ֲחנּוָּכה ֵמִאיר ְוָׂשֵמַח 

 ... 
 ד ג ד

 ג?ֶׁשלֶ ד ְּכֶׁשּיֹוֵר ם ִלּמּוִדית  ַלֲעׂשֹו

 תש"פ ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ד' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר. יַיִּקיִר י ִלְכבֹוד ֲאהּובִ 

 .ַּבִקְרָיהג ֶׁשלֶ ד ְּכֶׁשּיֹוֵר ר ַּבֵחיֶד ם ִלּמּוִדית ַלֲעׂשֹום ִא  ְׁשֵאָלְתל עַ 

 ְיַבְקׁשּו ם  ִא   ֲאִפילּור,  ֵמַהֵחייֶד ד  ֶאָח ם  יֹו  ֲאִפילּול  ְּתַבֵּט א  ֶׁש  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

ת  ְלֵבים  ְּדָבִריב  ִלְסחֹר  ַלְעזֹום  ַהְיָלִדים  עִ   ֶׁשַּתִּגיעַ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבית  ֶא ת  ִלְבנֹוה  ֶעְזָר   ִמְּמ

יב) ֵּתֵל  ל  ַא   –  ַהִּמְקָּדׁש ַהָלָכה  ַהְּבִחיָרה,  ֵּבית  ֵמִהְלכֹות  א'  ֵּפֶרק  ַר (ַרְמַּב"ם,  ם  עִ ד  ִלְלמֹו  ַּתְמִׁשיק  , 

ת ֶא ם  ְּתַקּיֵ ג  ֶׁשלֶ ד  יֹוֵר   אֹוק  ַמְחִלי ם,  ֶגֶׁש ד  ְּכֶׁשּיֹוֵר י  ּוְבַוַּדאה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ם  ַהְיָלִדי

טו)  בַהָּכתּו נה,  ֶר'עְגן, (ְּתִהִלים  ֵּתיבֹות:  ָראֵׁשי  ָרֶג"ׁש  ְּבָרֶגׁש",   ְנַהֵּל ֱאִקים  "ְּבֵבית   :

 ). גלֶ 'ֶׁש ת ִטיבּו'ְר ם ֶׁש 'גֶ ( ְג'ִליְטׁש, ְׁש'ֵניי

ת  ֶא ם  ְולֹוְקִחיס  אֹוטֹוּבּו  ָלנּון  ֵאיה,  ַהָּסעָ ם  עִ ם  ְמֻסָּדִריא  ן  ֲעַדִיי  ְּכֶׁשָאנּום  ְנַּתיִ יּבֵ 

ת ַאֲחָריּוה  זֶ י  ּכִ ה,  ַהָּסעָ ן  ֶּׁשֵאים  ַלהֹוִרי  ּתֹוִדיעַ ג  ֶׁשלֶ ד  יֹוֵר ם  ִא   –ם  ְרָכִבים  עִ ם  ַהְיָלִדי

ם ַהֵּׁש ת  ּוְבֶעְזַר ה.  ַרּבָ ת  ִבְזִהירּום  ְּבַעְצָמ ם  ַהְיָלִדית  ֶא   ָיִביאּו ם  ֶׁשַההֹוִריק  ַר ה.  ְּגדֹולָ 
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 ר.סֹועֵ ר ֲאִויג ֶמזֶ ם  עִ  ֲאִפילּום, ַהְיָלִדית ֶא ת ָלַקַח ל נּוכַ ס אֹוטֹוּבּו ָלנּוה ְּכֶׁשִּיְהיֶ 

ם  ְיָלִדי ם  עִ ב  יֹוֵׁש ה  ֶׁשַאָּת   ְּבא  ְמַקּנֵ י  ֲאנִ ;  ֶׁשְּל ה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ָּבֲעבֹוָד ק  ִּתְתַחּזֵ 

ם ֶׁשִּבְזכּוָת א  ֵחְט ם  ַטעַ   ָטֲעמּוא  ֶׁשן  ַרּבָ ת  ֵּביל  ֶׁש ת  ִּתינֹוקֹום,  ְטהֹוִרים  ְיָלִדים,  ְקדֹוִׁשי

כב)  ֶׁשֵּיׁשת  ּוִבְזכּום,  ָהעֹולָ ד  עֹוֵמ  כז,  ׁשֹוְמִעי(ְּבֵראִׁשית  ַיֲעקֹב",  קֹול  "ַהּקֹל  ם  ְיָלִדי ם  : 

ִלְבָרָכה    םאֹוְמִרים,  לֹוְמִדי ִזְכרֹוָנם  כ)ֲחָכֵמינּו  סה,  ַרָּבה  ֶּׁשֵאי(ְּבֵראִׁשית  ְיֵדי ן  :  ַה"ָּיָדִים 

 ל. ְּכלָ ה ְׁשִליָט ם ָהעֹולָ ת ְלֻאּמֹון ֵעָׂשו", ֵאי

 . ֶׁשְּלה ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש

 ... 
 ד ג ד

 ה ְּגדֹולָ ת ַאֲחָריּות זֹאם ְלֲאָנִׁשיה ּתֹוָר ד ְלַהִּגי 

 תש"פ ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַגַּבאי ֵּבית ַהֶּמְדָרׁש ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש.  יַיִּקיִר  יֲאהּובִ ִלְכבֹוד 

 . ֶׁשְּלה ַההֹוָדעָ ת  ֶא י ִקַּבְלִּת 

ד  ַלּצַ   ֵתֵלת  ַּבַּביִ   ֶאְצְלי,  ָּתלּוה  זֶ ת;  ְלַׁשּבָ ם  ַמִּגיִעים  ְּכֶׁשֵה ם  הֹוִריד  ְלִּכיּבּו   ְּבנֹוֵגעַ 
ן,  ַהֻׁשְלָח   ְּברֹאׁש  ָחִמי  אֹו  ָאִבית  ֶא ב  ּתֹוִׁשי;  הַהְּסעּוָד ת  ֶא ל  ְלַנֵה ם  ָלֶה ן  ֵּת ם,  ִלְכבֹוָד 

ן  ְוכֵ ה  ַהְּגדֹולָ ה  ַהַחּלָ ת  ֶא   ְוִיְבְצעּום  ִראׁשֹוִני  ִקּדּוׁש  ַיֲעׂשּום  ֵה ה,  ַהְּסעּוָד ת  ֶא   ְיַנֲהלּום  ֶׁשֵה 

 ה. ָהְלָא 

ת,  ְמֻכֶּבֶד ה  ֲעִלּיָ ם  עִ ם  אֹוָת ד  ְּתַכּבֵ ת  ַהְּכֶנֶס ת  ְּבֵבית;  ַאֶחֶר ת  ְקצָ ה  זֶ ת  ַהְּכֶנֶס ת  ְּבֵבי
ה ִּבְסעּוָד ד,  ָלַעּמּו ת  ָלֶגֶׁש ם  אֹוָת ד  ְּתַכּבֵ ה  ְּתִפילָ י  ַּבֲעלֵ ם  הֵ ם  ִא ,  ְּכבֹודֹוי  ְלפִ ד  ֶאָח ל  ּכָ 

ה  ַאָּת ה,  ָּבזֶ ם  אֹוָת ד  ְלַכּבֵ   ַׁשָייא  ז  ָא וגו'",    ֶמֶל"ה'    ֶאְצֵלנּום  ַמְקִריִאיא  ת  ְׁשִליִׁשי

 ן. ַהָּמזֹות ְּבִּבְרּכַ ם אֹוָת ד ְלַכּבֵ ל ָיכֹו

ם ֲאָנִׁשיה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ ם  ֶיְׁשנָ י  ּכִ ה,  ְּגדֹולָ ת  ַאֲחָריּור  ְּכבָ ת  זֹאה,  ּתֹוָר ת  ֲאִמיַר י  ְלַגּבֵ 
 ֶׁשִּיְּתנּוק  ִחיזּות  ִמילֹוה  ַּכָּמ   ִלְׁשמֹועַ   ְּכֵדי  ַהקֹוֶדׁשל  ְלֵהיכַ   ְלַהִּגיעַ ם  ַהְמַחִּכים  ְׁשבּוִרי

ם ִא ב  טֹון  ְלִהְתּבֹונֵ   ָצִריז  ָא ;  ָׁשבּועַ ד  עֹוד  ִלְׂשרֹ ם,  ַּבַחִּייה  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשי  ּכַֹח ם  ָלֶה 

ם  ַהְמַחִּכים  ְיהּוִדים  ֶׁשֶּיְׁשנָ ן  ִּבְזַמ ה  ָיפֶ ה  ּתֹוָר ר  ְּדבַ ת  ַּבֲאִמיַר   יֶׁשהּוִמ ד  ְלַכּבֵ ר  ֶאְפָׁש 

 ה".ָיפֶ ה ּתֹוָר ר ְּדבַ א "ְוק" ִחיזּו" ִלְׁשמֹועַ 

ל  "ִאם ָקָטן ַאָּתה ְּבֵעיֶני, רֹאׁש ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה"; ַא ,  ִמְּמ  ְמַבֵּקׁשד  ְמאֹי  ֲאנִ 

 ְלֵאּלּו ט  ִּבְפָר ר,  ְלַדּבֵ ֹן  פו ִֹמיְקרו ַה ת  ֶא ד  ֶאָח ף  ְלַא ן  ִּתֵּת ל  ְוַא ן  ָקָט ה  ָּכזֶ   ֵמַעְצְמק  ַּתְחִזי

ם ִּדּבּוִרי  ְלן  ֵאים  ִא ';  ְוכּו  ִפילֹוסֹוְפָיה'  ְוכּוי  ְסרּוִק י  ֻּבִּק ם  עִ   ָּברֹאׁשר  חֹום  ְסָת ם  ֶׁשעֹוִׂשי
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ת  ּתֹורֹום  ִמְּסָת ב  טֹור  יֹוֵת י  ְּבַוַּדאה  זֶ ,  ְּבִאיִדיׁשל"  ַּבַּנַח ר  ֲאֶׁש "ֵמ ב  ִמְכָּת א  ַּתְקִרי

 ת. ּוִפילֹוסֹוְפיֹו

 ... 
 ד ג ד

 א".ֵפיגָ ת ֵּבי" ת ּבְ ַהְּתִׁשיִעיה ַהָּׁשנָ 

 פתש"ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר.  יִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ה זֶ ר.  ַהֵּספֶ ת  ְּבֵבי  ַּבֲעבֹוָדָתּהה  ָהְלָא   ֶּׁשַּתְמִׁשי'  ִּתְחיֶ   ִאְׁשְּתת  ֶא ק  ּוְּתַחזֵ ק  ִּתְתַחּזֵ 

'  ִּתְחיֶ  ִאְׁשְּתא". ֵפיגָ ת ֵּביל "ֶׁש ת ַהְּתִׁשיִעיה ַּבָּׁשנָ ר ְּכבָ ם ִנְמָצִאי  ֶׁשָאנּו ן ְיֻאַּמ א ט ָּפׁשּו

ת  ַמְרִּגיׁשֹות  ַהַּתְלִמידֹול  ּכָ ת,  ַהָּבנֹול  ּכָ ה;  ְמסּוָר ת  ְמַנֶהלֶ א  ִהי,  ִסְפֵרנּות  ְלֵביה  ַמָּתנָ א  ִהי
 ת. ְּבַתְלִמידֹו ַמְכִניָסהא ִהיב ְוַהּלֵ  ַהּמַֹח ל ּכָ ת ֶא ן, ִּבְׁשִבילָ א ִאָּמ א ִהי ְּכִאילּו

ת  מֹוְסדֹו  ָלנּו  ֵיׁשן,  ָּכאם  אֹוֲחִזי  ֶׁשָאנּו  ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש ת  ְלהֹודֹום  ְצִריִכי  ָאנּוה  ַּכָּמ 

 .ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו  ְּבֶדֶרם ִמְתַחְּנִכים ֵה ם ֶׁשָּבֶה ת, ַהְיָלדֹור ַוֲעבּום ַהְיָלִדיר ֲעבּו

ם  עִ   ִהְתַּבְּיׁשּו  ָּכל  ּכָ ן  ִמְּזַמ א   ד  ְּכֶׁשעַ ן,  ָּכאז  אַח ֶֹׁשנ ם  ַּפעַ ם  ַלֲחלֹול  ָיכַ י  ִמ 

 ֵמַרֵּבינּוי  ְּבָגלּור  ְלַדּבֵ   ָיְכלּוא     ַהקֹוֶדׁשל  ֵהיכַ   ַּתְלִמיֵדי  –  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ב;  ְּבֶרְסלֶ 

ת, ּוָבנֹום  ַּבחּוִרים,  ְיָלִדית,  ּוְמִפיצֹום  ְמִפיִציל  ֶׁש ר  ּדֹו  ֵהַּקְמנּום  ַהּיֹול  ֲאבָ ,  ׁש"ּוִממֹוֲהָרא

 .ַרֵּבינּול ֶׁש ת ַהִהְתַחְּזקּות ֶא ת ָהְרחֹובֹול ְּבכָ ץ ְלָהִפים הֹוְלִכי  –ם ְוָנִׁשים ַאְבֵרִכי

ת  ֶא ת  ִלְבנֹוז,  עֹור  ּוְבֶיֶת ת  ְׂשֵא ר  ְּבֶיֶת   ֶּׁשַּתְמִׁשי  ִאְׁשְּתת  ֶא ק  ּוְּתַחזֵ ק  ִּתְתַחּזֵ 

 ת.טֹובֹות ּוִמידֹות ְצִניעּום עִ ה,  ְּפׁשּוָט ה ֱאמּונָ ם עִ ת ַהְיָלדֹו

 ... 
 ד ג ד

 . ֶׁשְּלע ָהַר ר ַהֵּיצֶ ת ֶא  ַּתְכִניעַ ה ַהִּמְקוֶ י ְיֵד ל עַ 

 תש"פה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ו' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ה זֶ ן  ִראׁשֹור  ַהָּדבָ י; "ַהְּכָללִ ן  ִּתיקּוד  ְוַתִּגי ה  ַלִּמְקוֶ ץ  רּו ה  ַלְילָ ה  ְּבִמְקֶר   ִנְכַׁשְלָּת ם  ִא 

 . (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קמא)ַרֵּבינּו ר ָאַמ  –ה" ִמְקוֶ 

ה ְסִטיָר ל  ּכָ ל  עַ ן,  ַהְּזַמ ל  ּכָ   לֹור  ַּתְחִזין  ַהְּזַמ ל  ּכָ   אֹוְת ל  ַמִּפיע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ם  ִא 
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:  ִהְבִטיַח ן  ָנָת י  ַרּבִ .  אֹותֹו  ְּתַנֵּצַח   ְוַּכה  ַלִּמְקוֶ ץ  ָּתרּום;  ְׁשַּתיִ   לֹור  ַּתְחִזיל  ְמַקּבֵ ה  ֶׁשַאָּת 

ף  ְלַבּסֹוה  ַאָּת ה  ַלִּמְקוֶ ת  ָלֶלכֶ ק  ָחזָ ה  ִּתְהיֶ ם  ִא ן,  ָלכֵ ה";  ִּתְקוָ   לֹו  ֵיׁשה  ַלִּמְקוֶ   ֶׁשהֹוֵלי  ִמ "

 ר. ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת ִלְהיֹוה ִּתְזּכֶ 

"ִּלייַהִּמ ל  עַ ן  ִנּגּו   ֵיׁש  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ל  ֵאצֶ  ה  ַמ ת?  ַּבָּגלּוי  ְיהּוִד ה  עֹוֶׂש ה  ַמ ם: 

 ל". ְלִהְתַּפּלֵ ל, ְלִהְתַּפּלֵ ת ַהְּכֶנֶס  ְלֵביתץ ְוָר ה ַלִּמְקוֶ ץ ָר א הּות? ַּבָּגלּוי ְיהּוִד ה עֹוֶׂש 

"ָחזָ ה  ִּתְהיֶ ד  ֶאָח ר  ְּבָדבָ    אֹוְת ם  ֶׁשּדֹוֲחִפיה  רֹוֶא ה  ַאָּת ם  ִא   ֲאִפילּון";  ָּבָרצֹוק: 

ת  ִלְהיֹו ִלְכסֹףוְ ת ְלַקּוֹות, ִלְרצֹו ַּתְמִׁשית זֹאל ּכָ ם עִ ם ַּפעַ ד  ְועֹו םַּפעַ ה ִמְלַמְעלָ ה ַהחּוצָ 

 י. ְיהּוִד 

 . ְּדָרֶכיל  ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשַאָּתה ַרק נֹוֵפל, ָּתקּום ַּבֲחָזָרה.

 תש"פ ה'ג' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  יֹום -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

קֹוֵדם ָּכל ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשא ִּתְכַעס ָעַלי ֶׁשּלֹוֵקַח ִלי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְזַמן ַעד 

ַּבֲחזָ   ְל ּכֹוֵתב  ָּפׁשּוֶׁשֲאִני  ֲאִני  ָעסּוק,  ְמאֹד  ֲאִני  ְזכּות,  ְלַכף  אֹוִתי  ָּתדּון  א  ט  ָרה, 

 ַלֲענֹות ַעל ָּכל ַהִּמְכָּתִבים. קַמְסִּפי

ֶּׁשַהֵּיֶצר   ֲאִפילּו  ְלִהָּׁשֵבר,  א   ְּבָכל ּכֹוחֹוֶתי ִּתְתַחֵּזק  ַיִּקיִרי...,   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 

אֹוְת, הּוא ַמִּפיל אֹוְת ִּבְפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה  ָהַרע א ַמְפִסיק ְלַהִּפיל  

ְּפָעִמים, ִעם ָּכל זֹאת ַּתְחזֹר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר    רְספֹן  ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם ְוֵאי  –ַרֲחָמָנא ִליְצָלן  

 י ִויָקֵרב אֹוְת ֵאָליו. ּוְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי, ְוָאז ַהֵּׁשם ְיַרֵחם ָעלֶ 

ּכֹוֵתב   ַלָּבחּור)מֹוֲהָרא"ׁש  ַסְבָלנּות  ד',  ֵּפֶרק  ַאַּפִים   ָקדֹוׁש(ֶאֶר  ַמְלָא ֶׁשֶּיְׁשנֹו  ֶׁשְּׁשמֹו   : 

ְוַהַּבחּורֹות  ַהַּבחּוִרים  ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ַּבָּׁשַמִים  ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא  "ַעְזִריֵאל" 

יּוְכלּו  ֵהם   ְוָכ ְלִהְתַחֵּתן  ִיְזּכּו  ֶׁשֵהם   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ּוְמַבְּקִׁשים  זֹוֲעִקים  ֶּׁשּבֹוִכים, 
ֶזה סֹודֹות ְּגדֹוִלים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות, ִמי ַהַּמְלָא ַהֶּזה ּוַמה  ְלִהָּנֵצל ֵמֲעֵבירֹות. ֵיׁש ּבָ 

 .(ְּתַעֵּין ְוִתְרֶאה)ַּתְפִקידֹו 

עֹוד   ַּתְתִחיל  ֵמָחָדׁש,  ַּתְתִחיל  ִּתְתָיֵאׁש,  ַאל   ,... ֲאהּוִבי  ַיִּקיִרי   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 
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ַוֲא  ָּכֵׁשר,  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ֶאֶלף  ַהַּפַעם  ַּתֲעֶׂשה  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ְלַהְתִחיל   ִּתְצָטֵר ִאם  ִפילּו 

ְּביֹום  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ֵמָחָדׁש  ִהְתִחיל  ַהְּצִעירֹות הּוא  ֶׁשִּבְׁשנֹוָתיו  ִסֵּפר  ַרֵּבינּו  ַהְתָחלֹות, 

 ֶאָחד. 

 ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ְּתִפיָלה ְקַטָּנה ֶׁשִּתְתּבֹוֵדד ִאָּתּה ְּבָכל יֹום: 

ּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְּתַרֵחם ָעַלי, ַּתִּציל אֹוִתי ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשא עֹוֵזב אֹוִתי, הּוא  ִר "
הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן,    –ַמִּפיל אֹוִתי ָּכל ַהְּזַמן ַּבֲעֵביָרה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית  

ְתַרֵחק ִמְּמ יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ַאָּבא ָיָקר, ֲאִני ָּכל  ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמַנֶּסה ִלְהיֹות טֹוב ֲאִני ַרק ִמ 

 ָּכ ָׁשבּור, ָּכל ָּכ ִהְתַרַחְקִּתי ִמְּמ, ַּתֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאֱעזֹב ֶאת ַמֲעַׂשי ָהָרִעים. 

, ֵיׁש ִלי ְקָצת ִלימּוד ְזכּות ַעל ַעְצִמי, א ַחס ְוָׁשלֹום ֵּתרּוץ ַעל  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ִלְהיֹות ָטהֹור   ִלי  ִלימּוד ְזכּות. ְמאֹד ָקֶׁשה  ְקָצת  ְזַמן  ָּכל    רְוָּכֵׁש ַמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ַרק 

ִתי ִמן ָהַרע, ְמאֹד ָקֶׁשה  ֶׁשֲאִני ְלַבד. ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן, ֲאִני רֹוֶצה ִאיָׁשה ֶׁשַּתִּציל אֹו

ִלי ִלְהיֹות ְלַבד ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְזַמן, א ֶׁשֶּזה ֵּתרּוץ ַעל ַמֲעַׂשי. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ָאֵׁשם,  

ֲאִני ַּמְבִטיַח ְל ַאָּבא ָיָקר ֶׁשֲאִני א הֹוֵל ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ַרע, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ַּתֲעזֹר  

 ִלי". 

ִלְפנֵ  ִּתְטַען  יֹוֵתר  ְועֹוד   ֶאת   יָּכ ַוַּיֲעֶלה  ַהָּקדֹוׁש   ַהַּמְלָא ְוַיִּגיַע   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 

 ַהְּתִפּלֹות ֶׁשְּל, ְוִּתְזֶּכה ִלְמצֹוא ֶאת ַהִׁשידּו ֶׁשְּל ְּבָקרֹוב. 

 .רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ְוַתְחִׁשיב ֶאת ִאְׁשְּת. ְּתַייֵּקר 

 תש"פ ה'יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .ִלָכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֵהַבְנָּת ַמה ֶׁשִּדַּבְרנּו; ִאם ִאְׁשְּת ַּתְרִּגיׁש ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֶני ִהיא  

ְוָלבֹו ָלֶלֶכת   ְל ְּכִאילּו   אִּתֵּתן  ַּתְרִּגיׁש  ִהיא  אֹוָתּה,   ִּתְצָטֵר א  ִאם  ֲאָבל  ְוכּו';  ְוכּו' 

ֶאְצְל, ַמה   ָהַאֲחרֹון  ַהָּדָבר  ִּתְקֶנהִהיא  ַּבֲעבּוָרּה ִהיא א  ַּכָּמה הזֶ ת  ֶא   ֶׁשַרק ַּתֲעֶׂשה   .

ֶׁשְּתַנֶּסה ַלְעזֹור ָלּה ִהיא ַּתְרִּגיׁש ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ַרק ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ִלְברַֹח ֵמַהַּבִית  

 ְוכּו'.

 ,ַּתֲעזֹב ַהּכֹל; ַּתְכִניס ָלרֹאׁש ֶאת ַמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְל ,ָלֵכן ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ִמְּמ

ְוָנַת   ְל ָעַזר  ַחִיל,ַהֵּׁשם  ֵאֶׁשת   ְל ְמִאיִרים    ן  ָהֲעִדיפּות    –ִוְיָלִדים  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ֵהם 
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ָּדָבר   ֶזה   ,ֶׁשְּל ְלַהִּצי  םֶׁשְּצִריִכיָהִראׁשֹוָנה  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִאם    ג ְלַהְרִּגיׁש,  ְוכּו'.  זֹאת 

ְּתַחֵּי ֵאֶליָה, ְּתַדֵּבר ִּדּבּוִרים  ַּתְחִׁשיב ּוְתַייֵקר ֶאת ִאְׁשְּת ִהיא ִמַּיד ַּתְרִּגיׁש ֶאת ֶזה, ִאם  

ְלַהִּגיַע ְוָלֶלֶכת   ָיִפים, ַּתְרִעיף ָעֶליָה ִמיִלים ֵמַהֵּלב, ָאז ִהיא א ִּתְצָטֵר ְּכלּום, ּתּוַכל 

 ְוכּו', ְוכּו'. 

ל ַהֵּׁשם  ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשַּתֲעבֹד ַעל ֶזה, ֶׁשָּתִמיד ִּתְזּכֹור ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁש 

 ַּבִית ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.  הִיְתָּבַר ֶׁשָּנַתן ְל ַמָּתָנה ָּכזֹאת ֵאֶׁשת ַחִיל ֶׁשּבֹונָ 

ָהעֹוָלם   ִּתְדַאג,  ַאל  ַהָּכֵׁשר,  ַהֶּפֶלאפֹון  ֶאת  ֲאִפילּו  ַהֶּפֶלאפֹון,  ֶאת  ְתַכֶּבה  ַּבַּבִית 

 ...ִיְסַּתֵּדר ִּבְלָעֶדי 

 ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל. ֵמרֹאׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ְיהּוִדים ֶנֶגד ַהּתֹוָרה. לֵאי ְיהּוִדי א ִמְתַּבֵּיׁש ְלַדֵּבר ֶא 

 תש"פ ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .'ָמַרת ... ִּתְחיֶ 

ֶׁשִּנְפַטְרֶּת  ִניִסים  ַהּתֹוָרה,   םִניֵסי  ֶנֶגד   ַּבֲעֵל ְוִעם   ִאָּת ֶׁשִּדֵּבר  ִמּמֹוְנִסי  ֵמַהְמֻנָּול 

ָעָׂש  ֶא   הִמּזֶ ק  ְצחֹוה  הּוא  ְלַדֵּבר  ְיהּוִדי  ִמְתַּבֵּיׁש  א   ֵאי ִמְסַּתֶּפֶרת,  ל ֶׁשָהִאיָׁשה 

 ?! ָרה, ֶנֶגד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁשַאְבֵרִכים ְוָנִׁשים ֶנֶגד ַהּתֹו

ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר    קכה:)ַהזֹוַהר  ַּבר (ָנׂשא  ַההּוא  'ַעל  ַּתִּגיַע,  ְקָלָלה  ֵליֵתי'  "'ּתּוְנָבא   :
ְּדֵריָׁשה  ִמַׂשֲעָרא  'ְּדִתְתַחֵזי  ְלִאְׁשּתֹו,  ֶׁשַּמְרֶׁשה  ְלִאְנְּתֵתיּה'  'ְּדָׁשַבק  ָהָאָדם,  ַעל    ָנׁש' 

ַלחּו ִּיְתַּגֶּלה  רֹאָׁשּה  ֶׁשֵּׂשָער  ְוֶזה  ץְלַבר'  ְּדֵביָתה',  ְצִניעּוָתא  ֵמִאיּנּון  ַחד  הּוא  'ְוָדא   .

ַמְמִׁשי ָהִאיָׁשה,  ֵׂשָער  ֶאת  ִיְראּו  ֶׁשא  ַהְּיהּוִדי,  ַהַּבִית  ֶׁשל  ֵמַהְּיסֹודֹות  ְואֹוֵמר   ֶאָחד 

ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשעֲ  'ְוִאְּתָתא  ְוִאיָׁשה ֶׁשְּמַגָּלה ֶאת ֵׂשָער  ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש:  ְלַבר'  ְּדֵריָׁשה  ָרא 

ְלִהְתַיּפֹות ְּכֵדי  ֵּביּה'  'ְלִאְתַּתְּקָנא  ּגֹוֶרֶמת   ,רֹאָׁשּה,  ִהיא  ְלֵביָתא'  ִמְסְּכנּוָתא  'ָּגִרים 

ָלִדים  ֶׁשִּתְהֶיה ֲעִנּיּות ַּבַּבִית, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא' ְוִהיא ּגֹוֶרֶמת ֶׁשַהּיְ 

ֶׁשָּלּה א ַיְצִליחּו ְוא ִיְהיּו ֲחׁשּוִבים, 'ְוָגִרים ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא' ְוֵכן ּגֹוֶרֶמת  
ָּכל  "ֵמ   "ְׁשֲהַסֶמ  ֶאת  ּגֹוֵרם  ִמי  ָּדא?'  ָּגִרים  'ַמאן  ֶׁשָּלּה.  ַּבַּבִית  ִיְהיּו  טֹוִבים  ְוַהא  ם 

 ". ץיָׁשּה ְלַבר' ָהִאיָׁשה ֶׁשֵּׂשָער רֹאָׁשּה ִנְרֶאה ַלחּוֶזה? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵר 

,  םּוֵמָהִעיר ְמגּוְרכֶ ם  ֶאת ֶזה ֵמַהַּבִית ֶׁשָּלכֶ ּוִּתְזְרקּו ֶאת ָּכל ִּבְגֵדי ַהְּפִריצּות, ּתֹוִציא

ֲאָנִׁשים, ָּכ ִּכי ַעל ָּכל ַהְּבָגִדים ָהֵאּלּו ׁשֹוִרים ֵׁשִדים ְורּוחֹות ָרעֹות ֶׁשעֹוׂשֹות ָצרֹות לַ 
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 ִּתָּנְצִלי ִמָּכל ָרע. 

ִמַּתְלִמיֵדי    ַעְצֵמ ֶאת  ַמְחִׁשיָבּה  ַאְּת  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיַדת   ְלַעְצֵמ קֹוֵראת  ַאְּת  ִאם 

ַאֶּת  ַמּדּוַע  ַהקֹוֶדׁש,  ָלכֶ   םְצִריִכי  םֵהיַכל  ֵיׁש  ַהְׁשָקָפה?  ְלַקֵּבל  ַלֲאֵחִרים  ֲהֵרי    םָלֶלֶכת 

ַחּיִ  ַמִים  טֹוִבי ְּבֵאר  ַמִים  ָח'ְכָמה    םים,  ְמ'קֹור  נ'וֵֹבַע  ד)ֵמַהַּנ'ַחל  יח,  ַרֵּבינּו    –  (ִמְׁשֵלי 

ַהָּקדֹוׁש ַהְּמֻרָּמז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה. ֶׁשּנֹוֵבַע ִעם ָּכֵאּלּו ֵעצֹות ָיפֹות ְוִחיזּוק  

ַאֶּת  ַמּדּוַע  יג)(ָלַקַחת    ם ְצִריִכי  םַלַחִּיים,  ב,  ּבֹארֹת  ִיְרְמָיהּו  ּבֹארֹות  ָלֶהם  "ַלְחצֹב   :

אֹוִתי,    םִנְׁשָּבִרים", ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִביא ְּכָבר ְמקֹוֵנן, "אִֹתי ָעְזבּו, ְמקֹור ַמִים ַחִיים", ֲעַזְבֶּת 

 ַמִים ַחִּיים, ַוֲהַלְכֶּתם ִלְׁשּתֹות ַמִים ֲעכּוִרים. 

ִמְׁשֵּתי ָּפרֹות",    ק? ְּכֶׁשהּוא יֹונֵ ת ל ָצַרעַ מֹוַהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר: "ָמַתי ֵעֶגל ְמַקּבֵ 

ַאֶּת  ַמה  מֹוֲהָרא"ׁש,  ֶׁשל  ַּתְלִמיִדים  ַאֶּתם  ִמּמֹוְנִסי    ם הֹוְלִכי  ם ִאם  ְמֻׁשָּגע  ְלִטֵּפׁש, 

 ֶׁשְּמַרֶּמה ֲאָנִׁשים ּוְמַדֵּבר ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ְוֶנֶגד ַצִּדיִקים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֲחֵבִרים, ִאם ְּכָבר ֲחֵבִרים ָאז ָהִאיָׁשה ִהיא ָהִראׁשֹוָנהְלָאָדם ֵאין 

 תש"פ ה'ג' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

אֹוֵמר:   ָּתִמיד  ָהָיה  ָאז    ְלָהָאָדם"מֹוַהָרא"ׁש  ֲחֵבִרים  ְּכָבר  ִאם  ֲחֵבִרים,  ֵאין 

ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְזַמן  ָּכל  טֹוִבים  ֲחֵבִרים  ֵהם  ַהֲחֵבִרים  ָּכל  ָהִראׁשֹוָנה",  ִהיא  ָהִאיָׁשה 
 טֹוַבת ֲהָנָאה ִמְּמ, ֲאָבל ִאם ִּתְהֶיה ְּבָצָרה ַאף ֶאָחד א ִיְסַּתֵּכל ָעֶלי. ל ֶאְפָׁשרּות ְלַקּבֵ 

ְמַבֵּקׁש  ֲאָנִׁשים, ֲאִני  ַאֲחֵרי  ִלְרדֹוף  ַּתְפִסיק  ְּכָבר,  ֲעזֹב  ֲאהּוִבי,  ַיִּקיִרי  ֲאִחי   ִמְּמ  

ִהיא א   ְוִאם  ַהְיָלִדים,  ִעם   ְלִאְׁשְּת ַּתֲעזֹר  ְוַהְיָלִדים,   ִאְׁשְּת ַּבַּבִית ִעם  ָלֶׁשֶבת  ָעִדיף 

ַה  ִקירֹות  ַּבַּבִית.  ְקָצת  ִּתְלַמד   ֶעְזָרְת ֶאת  ַהּתֹוָרה, ְצִריָכה  ִלּמּוד  ֶאת  ִיְסְּפגּו  ַּבִית 
ִיְזֲעקּו: 'ּפֹה ָּגר ְיהּוִדי ָּכֵׁשר', ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים (ַּתֲעִנית    ַהִּקירֹות 

: "ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם ְוקֹורֹות ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם ְמִעיִדים ּבֹו", ַהִּתְקָרה זֹוֶעֶקת ַמה ּקֹוֶרה יא.)

 : "ִּכי ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק, ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה".(ֲחַבקּוק ב, יא)מֹו ֶׁשָּכתּוב ּפֹה, ּכְ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד
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 ת ְרצּויֹוי טֹובֹות ִּבְלִּת 

 תש"פ ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא, ח' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ֶנֱהֵניִתי ִלְׁשמֹוַע ִמי ָׁשַלח ֶאת ֶזה. 

לֹו ַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּגיד ִייַׁשר ּכַֹח, ֲאָבל ְל ֲאִני אֹוֵמר ֶׁשּזֹאת א ַהֶּדֶר ַלְעזֹור, ִּכי  

ַהֲחִביָלה    םׁשּו ָּכל  ֶאת  אֹוְכִלים,  א  ֲאַנְחנּו  ַׁשָּבת  ִלְכבֹוד  ֶׁשִהִּגיָעה  ֵמַהֲחִביָלה  ָּדָבר 

 ָׁשַלְחִּתי ְלָׁשֵכן. 

  ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח 

 ... 
 ד ג ד

 ְּתַוֵּדא ֶׁשָּכל ַהַמְחְּׁשִבים ְמסּוָנִנים ֵהיֵטב 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ח' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַנֵהל מֹוְסדֹות ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש ְּבֶרְסֶלב. 

ּבַ  ֵהן  ַּבִּמְׂשָרד;  ַהְמַחְּׁשִבים  ֶׁשָּכל   ָּכ ַעל  עֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ְמַקֶּוה  ְוֵהן  ֲאִני  ְּיִׁשיָבה, 

ֵאּלּו   ֶׁשָּכל  ַּבִקְרָיה,  ַהְמַחְּׁשִבים  ְוֵכן  ַמְחִמיר  ִסּנּון  ִעם  ְמסּוָנִנים  ִיְהיּו  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית 

ַיִּגיעּו א  ַהַהְדָּפָסה  ִעם  ֶׁשעֹוְבִדים  ְוֵאּלּו  ַּבִּמְׂשָרד  ָרִעים    לִלּפֹו  ֶׁשעֹוְבִדים  ִּבְמקֹומֹות 

 ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

ְׁשלֹוָׁשה   ְּכָבר  ְוַלּמֹורֹות?  ַלְמַלְּמִדים  ְלַׁשֵּלם  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ַמה 

 ָׁשבּועֹות ֶׁשֵהם א ְמַקְּבִלים ֶאת ַהַּמְׂשּכֶֹרת. 

ֶׁשּנּוַכל   יֹום  ְּבָכל  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש  ֵיׁשֲאִני  ִאם  ִּבְזַמן;  ָיכֹול  ֶׁש ַמֶּׁשהּו    ְלַׁשֵּלם  ֲאִני 

ֲעבּור   ָלֶהם  ֶּׁשֵאין  ְמַלְּמִדים  ֶיְׁשָנם  ִּכי  ַלֲעׂשֹות,  ֲאִני מּוָכן  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ְלַגֵּיס   ְל ַלְעזֹור 

 ַׁשָּבת. 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד
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 ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהְּיסֹוד ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ח' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ַלִּכָּתה   ְלַדֵּבר  רֹוֶצה  ְמאֹד  ֲאִני  ִראׁשֹון;  ְּביֹום  ֵאֵליֶכם  ַהֵּׁשם  ִיְרֶצה  ִאם  ַיִגיַע  ֲאִני 

ֵּבית   ֶׁשל  ַהְּיסֹוד. ַהְּגבֹוָהה  ֶאת  ֶׁשַּמֲעִמיִדים  ַעד  ָׁשם  ֲעבֹוָדה  ַהְרֵּבה  ִלי  ֵיׁש  ַהֵּסֶפר, 

ֶאְפָׁשִר  ֶזה  ִאם   ִאְׁשְּת ֶאת  ֶאְצְל    יִּתְׁשַאל  ַלֲאֵסָפה  ַהְּגבֹוָהה  ֵמַהִּכיָתה  ַלָּבנֹות  ִלְקרֹא 

 ּתֹוִדיַע ִלי.  -ֶקר, ִאם ֵּכן ַּבַּבִית ְּבַיַחד ִעם ַהּמֹורֹות ְּביֹום ִראׁשֹון ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ַּבּבֹ 

ֲעבּור   תַּתִּגיד ְלִאְׁשְּת ִּתְחֶי' ֶׁשֲאִני ְמאֹד ַמִּכיר ָלּה טֹוָבה ַעל ָּכ ֶׁשִהיא ִמְתַמֶּסֶר 

ַהְיָלִדים ֶׁשָּלנּו; ָצִרי ְלַהְכִניס ֶאת ָהרֹאׁש ְוַהּמַֹח ֵאי ְלַחֵּנ ֶאת ַהְיָלִדים ְּבֶדֶר טֹוָבה. 

ָׁשר ִלְבנֹות אֹוָתם ֶׁשֵהם ִיְגְּדלּו ְּבִריִאים ְּבגּוף ּוְבֶנֶפׁש, א ִלְׁשּבֹר ְיָלִדים, ְוַעל ֵאי ֶאפְ 

 .ּכּוָלם ְלַהְכִניס ָּבֶהם ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ֶׁשֵהם ְיַדְּברּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 י ַרּבִ   ּתֹוִדיעּו ַמה ֶׁשָהַל ָּכאן",    : "ַלְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רט) ַרֵּבינּו ָאַמר  

ּכֹוֵתב   ֶאת    (ָׁשם)ָנָתן  ִמֶּזה  רֹוִאים  ְּגדֹוָלה,  ּוְבַחיּות  ְּבִהְתַלֲהבּות  ֶזה  ֶאת  ָאַמר  ֶׁשַרֵּבינּו 

 .ֶאת ַהְיָלִדים ְּכָבר ִמַּקְטנּוָתם ִלְחיֹות ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַהַּגְדלּות ֶׁשל ְלַחֵּנ 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַאף ֶאָחד א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי ְּכלּום  םְלַהְפִני

 תש"פ ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ז' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ַר  ַהָּקדֹוׁש  ְׁשָהֲאמֹוָרא  מֹוְצִאים  ַּבַּלְיָלה  ֲאַנְחנּו  ָּפַחד  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  (ְירּוַׁשְלִמי  ִּבי 

ב ַׁשָּבת, סֹוף ֵּפֶרק ָּכל ִּכְתֵבי) , ְוָהָיה אֹוֵמר ֶאת ַהְּפסּוִקים ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע: "יֹׁשֵ

ֶזה  ּבֹו",  ֶאְבַטח  ֱאַהי  ּוְמצּוָדִתי,  ַמְחִסי  ַלה'  אַֹמר  ִיְתלֹוָנן.  ַׁשַּדי,  ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר 

 ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּפָחִדים. ק ִסּלֵ 

ַהֵּׁשיָנה, ִּתְקְרִאי ְקִריַאת ְׁשַמע ְוַתְכִניִסי ְּבַעְצֵמ ֶׁשַאף  זֹאת ַּתֲעִׂשי ְּבָכל יֹום ִלְפֵני  

,ִאְּת ִיְתָּבַר ָעַלִי, ַהֵּׁשם  ָּל ְּכלּום, ַהֵּׁשם ׁשֹוֵמר  ַלֲעׂשֹות  ְויֹוֵתר א   ֶאָחד א ָיכֹול 

 ְּתַפֲחִדי ֵמַאף ֶאָחד. 

ַמִים   ָּתִכיִני  ִליׁשֹון  הֹוֶלֶכת  ֶׁשַאְּת  ָיַדִים  ִלְפֵני  ַוואֶסער)ִלְנִטיַלת  ּוִמַּיד  (ֶנעְגל   ,
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.ַּבּבֶֹקר ְּכֶׁשַאְּת ָקָמה ִּתְטִלי ָיַדִים ְוָכל ַהְּפָחִדים ִיְסַּתְּלקּו ִמֵּמ 

י  ַּתֲעִׂש ל  ַא ',  ְוכּו  ֵמָהרֹאׁש  ָלא  יֹוצֵ א  ה  ְוזֶ   ֶּׁשָרִאיתה  ְצנּועָ א  ַה ה  ַהְּתמּונָ י  ְלַגּבֵ 

 . ֵמַעְצמֹו ק ִיְסַּתּלֵ ה ְוזֶ ק ֵעֶס ה ִמּזֶ 

 ַמה ֶׁשַאְּת ְצִריָכה ְּתַבְקִׁשי ֵמַהֵּׁשם ִּבְׂשַפת ָהֵאם, ַאְּת ְּתַקְּבִלי ַמה ֶׁשַאְּת רֹוָצה. 

 ... 
 ד ג ד

 תַלֲעׂשֹון ָנכֹוה ַמ  ֶׁשָּלא ִאָּמ ת ֶא י ִּתְׁשֲאלִ 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ב. ְּבֶרְסלֶ א  ֵפיגָ ת ֵּבית  ַּתְלִמיַד ', ִּתְחיֶ ... 

 . ִמְכָּתֵבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ת  ֵבי "ּבְ ת  לֹוֶמֶד   ֶׁשַאְּת י  ְּכפִ ץ  ֶאֶר   ְּבֶדֶרי  ְוִתְתַנֲהגִ   ֶׁשָּלא  ַסְבָּת ל  ֶא ת  ָלֶלכֶ י  ַּתְמִׁשיכִ 

ד,  ְּבָכבֹוי  ַּתְקִׁשיבִ א  ֶאּלָ   ְּדָבֶריָה   ְלתֹוי  ִּתָּכְנִס ל  ַא   -  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשָּל א  ְּכֶׁשַּסְבָּת א";  ֵפיגָ 

  ִמְׁשַּפְחֵּת ת  ְּבנֹום  ִא ה.  ְּגדֹולָ ץ  ֶאֶר   ְּבֶדֶר  ָלּהי  ַּתֲענִ   ָלּה ה  עֹונָ   ֶׁשְּכֶׁשַאְּת ן  ְוַכּמּובָ 

ת  לֹוֶמֶד   ֶׁשַאְּת י  ְּכפִ   ְּבַדְרֵּכ  ָלי  ֵּתְלכִ   ַאְּת ן,  אֹוָת י  ְּתַחִק ל  ַא ז  ּוְבבּול  ְּבִזְלזּות  ְמַדְּברֹו
 א". ֵפיגָ ת ֵבי"ּבְ 

ק ַר ה  ַּבֲחתּונָ   אֹוָתּה  ִלְלּבֹׁש ר  ֻמָּת ם  ִא ת  ָלַדעַ ה  רֹוצָ   ֶׁשַאְּת ה  ַהְּקָצָר ה  ַהִּׂשְמלָ י  ְלַגּבֵ 

א  ֶׁשִהי,  ֶׁשָּל א  ִאָּמ ת  ֶא י  ִּתְׁשֲאלִ ב;  ִמָּקרֹום  רֹוִאיא  ְּכֶׁשת  ַלֲענֹוה  ָקֶׁש ם;  ַהָּנִׁשין  ֵּבי

  ְלִהְתַלֵּבׁש   ֵאיק  ְּבִדּיּו  אֹוָתד  ְּתַלֵּמ א  ִהיה,  ְּכֵׁשָר ה  ִאיָׁש א  ִהי,  ָצנּועַ ה  זֶ ם  ִא   ָלד  ַּתִּגי
 ת. ַּבֲעִדינּו

א  ֶׁשם  ַהַּׁשְרוּוִלית  ֶא ל  ְלַהְפִׁשיר  ֻמָּת ם  ַהְיָלִדית  ֶא ם  ְורֹוֲחִצים  ֵּכִלים  ְּכֶׁשׁשֹוְטִפי

 .ֵיָרְטבּו

א ִהיה;  ִמֶּמּנָ א  ְלִהְתַחּבֵ ה  ְצִריכָ א    ַאְּת ,  ֶׁשָּלא  ְלִאָּמ ל  ַהּכֹ ר  ְלַסּפֵ ה  ְיכֹולָ   ַאְּת 

 ם. ַּבַחִּיי ָלר ַּתֲעזֹ ק ַר א ִהיד. ְמאֹ ה ּוְכֵׁשָר ה ֲחָכָמ ה ִאיָׁש 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד
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 ו ָאִביל ֶא ה  ַהּבֹוכֶ ד ְּכֶילֶ ם ַהֵּׁש ל ֶא ה ִּתְבּכֶ 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר.ָיִאי ֵנרֹור ... ַהָּיָק י ַּתְלִמיִד ד ִלְכבֹו

ת  ִהְתּבֹוְדדּו  –  ַרֵּבינּות  ֵעצַ ת  ֶא ח  ַק ם;  ְּבַהֵּׁש ה  ֶּבֱאמּונָ ק  ֶׁשִּתְתַחּזֵ   ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

ל  ֶא ה  ַהּבֹוכֶ ד  ְּכֶילֶ ו  ֵאָליה  ְוִתְבּכֶ ם  ָׁש   אֹוְת  ׁשֹוֵמעַ א  ד  ֶאָח ף  ֶׁשַא ה  ְלִפּנָ   ֵל ה.  ּוְתִפּלָ 

 ם. ְּגדֹוִלים ִנִּסיה ְוִּתְרֶא ו, ָאִבי

ם ְוגַ א  ָהַאּבָ ם  ּגַ א  ֶׁשהּות  ַּבַּביִ   ַמְרִּגיׁשא  ֶׁשהּור  ְוָאַמ י  ְּבָפנַ   ַצֲערֹות  ֶא ה  ִּתּנָ   ַאְבֵר

ה עֹוָׂש א    ִאְׁשּתֹו',  ְוכּול  ַהּכֹ ת  ַלֲעׂשֹו  ָצִריא  הּוה;  ָהִאיָׁש ם  ְוגַ ל  ַהַּבעַ ם  ּגַ א,  ָהִאָּמ 

"לֹוי  ְוָאַמְרִּת   אֹותֹוי  ִחַּזְקִּת ם.  ְּכלּו ם  ּגַ ר  ְּכבָ ה  ִּתְהיֶ א  ָהִאָּמ ם  ְוגַ א  ָהַאּבָ ם  ּגַ ה  ַאָּת ם  ִא : 

י ֲאנִ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹום:  ַהֵּׁש ל  ֶא ה  ְוִתְבּכֶ ה  ְלִפּנָ   ֵלה;  ֶׁשּבֹוכֶ ד  ַהֶּילֶ ה  ִּתְהיֶ ק,  ַהִּתינֹו

 ". יָעלַ ם ְּתַרֵח י, לִ ר ַּתֲעזֹ , ֵאֶליה ּבֹוכֶ י ֲאנִ ן, ָקָט ד ֶילֶ י ֲאנִ  ְוַעְכָׁשוא, ָהִאָּמ א, ָהַאּבָ 

ם  ַלְּיָלִדי ת  ָלֵת ל  ָיכֹוה  ֶׁשַאָּת ה  ָיפָ י  ֲהכִ ה  ַהֲחֻנּכָ   ַמְּתַנת;  ַמִּגיעַ ר  ְּכבָ ה  ֲחנּוּכָ ו  ַעְכָׁשי

ה  ַאֲהבָ   ֶׁשִּתְהֶיהא  ִהי  ֶׁשְּלן  ְלֵבי  ֵּביְנם  ְיָלִדי;  ִאְׁשְּת  ם  ְיָלִדיה,  ִמּזֶ ר  יֹוֵת ם  ְצִריִכיא

 ה.זֶ ת ֶא ה זֶ ם ֶׁשאֹוֲהִבי א ְוִאָּמ א ַאּבָ ם ְצִריִכי

 ם. ָׁשלֹות ַׁשּבָ 

 ... 
 ד ג ד

 ת ּוְפִריׁשּות ֻחְמרֹול  ֶׁש ם ְמֻעָּוִתים ִמִּלּמּוִדיח ִּתְבַר 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם ַהֲחָתִנים  עִ ם  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְמֻעָּוִתים  ַהִּלּמּוִדיל  ִמּכָ ח  ִּתְבַר ב,  ְוֶהָאהּור  ַהָּיָק י  ָאִח 
 . ִיְׁשְמֵרינּום ַהֵּׁש ת ְוַהַּכּלֹו

ת  ַּבֲעבֹוַד   ֶׁשֵּיׁשת  ֵמָחְכמֹום  ּגַ " :ן מד)ִסיָמ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

ן ְלַהִּנְכָנִסי  ֶׁשֵּיׁשם  ָהעֹולָ ל  ֶׁש ת  ַהָחְכמֹו  ֵאּלּול  ּכָ י  ּכִ ד,  ְמאֹק  ְלַהְרִחי  ָצִרי  ְּבַעְצמֹום  ַהֵּׁש 
ם  ּוְׁשטּוִתית  ִּדְמיֹונֹוק  ַר ם  ְוֵה ל  ְּכלָ ת  ָחְכמֹום  ֵאינָ ם,  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ת  ְקצָ ן  ּוַמְתִחיִלי

ל  ּכָ ם",  ַהֵּׁש ת  ֵמֲעבֹוַד ם  ָהָאָד ת  ֶא ד  ְמאֹן  ַמִּפיִלית  ַהָחְכמֹו  ְוֵאּלּום,  ְּגדֹוִלים  ּוִבְלּבּוִלי

ה זֶ ל,  ְּכלָ ת  ָחְכמֹום  ֵאינָ ם,  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹום  ַמְתִחיִלים  ְּכֶׁשהֵ ם  ָלֲאָנִׁשי  ֶׁשֵּיׁשת  ַהָחְכמֹו
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ל ְועַ ם, "ַהֵּׁש ת  ֲעבֹוַד ת  ֶא ב  ַלֲעזֹ ם  ָלָאָד ם  ּגֹוְרִמים  ְוֵה ,  מַֹח י  ּוִבְלּבּולֵ ת  ְׁשֻטּיֹות,  ִּדְמיֹונֹו

ת  ֶׁשָּימּוא  ְום  ָּבֶה י  ְוַח 'ר:  ֶנֱאַמ ם  ֲעֵליֶה ת  ְיֵתירֹות  ְּבחּוְמרֹום  ּוַמְחִמיִרים  ַהְּמַדְקְּדִקי  ֵאּלּו

ת ּוְסֵפקֹות  ָחְכמֹום  עִ   ָהעֹוְסִקים  ֵאּלּול  ּכָ ל",  ְּכלָ ת  ִחיּום  ׁשּום  ָלֶה ן  ֵאיי  ּכִ ם'  ָּבֶה 

ת, ַחּיּום  ׁשּום  ָלֶה ן  ֵאי  –א     אֹוה  ַהִּמְצוָ ת  חֹובַ י  ְיֵד   ָיְצאּום  ֵה ם  ִא ד  ָּתִמים  ְמֻסָּפִקיּו

ם חֹוָבָת י  ְיֵד ם  יֹוְצִאים  ֶׁשֵאינָ ם  ָלֶה ה  ֶׁשִּנְדֶמ ת  ֵמֲחַמ ה  ְׁשחֹוָר ה  ְּבָמָר ם  ֵה ד  ְוָתִמי"
ה  ְוַהָּמָר ם  ַהִּדְקּדּוִקית  ֵמֲחַמ ה  ִמְצוָ ם  ִמּׁשּות  ִחיּום  ׁשּום  ָלֶה ן  ְוֵאין  ֶׁשעֹוִׂשית  ְּבַהִּמְצוֹו

ת  ַמִּפילֹות  ְוַהחּוְמרֹות  ִּבְסֵפקֹוד  ָּתִמים  ַחִּיים  ֵה ,  ןְּבִדָּכאֹוד  ָּתִמים  ֵה ם",  ֶׁשָּלֶה ה  ְׁשחֹוָר 

 ה.ְׁשחֹוָר ה ְלָמָר ם אֹוָת 

ל  ּכָ ל  עַ ת  ַלֲענֹו  ַׁשָייא  ֶׁשי  ּוְּבַוַּדא,  ְלֵביָנּה  ֶׁשֵּבינֹום  ְּדָבִריל  עַ ב  ִלְכּתֹה  ָקֶׁש 
ֶאל  ם  ָּפִניה  זֶ ל  עַ ר  ְלַדּבֵ ל  ַק ר  יֹוֵת ת,  ַהְּצִניעּוי  ִמְּפנֵ ב,  ַּבִּמְכָּת ל  ׁשֹוֵא ה  ֶׁשַאָּת ם  ַהְּפָרִטי

ם ְּבֵׁש ר  אֹוֵמ ה  ָהיָ ד  ָּתִמי  ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָראה  ַמ ,  ְל ד  ְלַהִּגי ל  ָיכֹוי  ֲאנִ ד  ֶאָח ר  ָּדבָ .  ָּפִנים

ה  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונֹון  ִמּטּוְלְטִׁשין  ַנְחָמ י  ַרּבִ ן  ּבֶ ם  ַאְבָרָה י  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהַר ל  ַהָּגדֹוק  ַהַּצִּדי

"ֵספֶ ר  ְמַחּבֵ ל  ַּבעַ ( ת  ַהְדָרכֹו  ִמֶּמּנּום  ְמַבְקִׁשי  ְּכֶׁשָהיּו   –ר  אֹוֵמ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו  ם") ַהִליקּוִטיר  ֵּבאּו ר 

"ְוכּו  ְלֵביָנּה  ֶׁשֵּבינֹום  ִּבְדָבִרי א   ִהָּזֲהרּו ת",  ִמְּכִריתּום  ַעְצְמכֶ   ִּתְׁשְמרּום,  ְיָלִדי': 

ר  ָּדבָ ם  ִמּׁשּול  ְלִהְתַּבְלּבֵ ן  ְוֵאי';  ְוכּול  ַהּכֹ ר  ֻמָּת ר,  ְּכֶׁשֻּמָּת ל  ֲאבָ ה,  ֲהָלכָ ם  ְּבׁשּול  ְלִהָּכֵׁש 

 ם. ָּבעֹולָ 

ל  ֶׁשַהַּבעַ ה,  ְקדּוָׁש   יְּבִעְנְינֵ ם  ַאְבֵרִכי  ֶׁשַּמְדִרים  ְמֻסּיָ ר  ֵספֶ ל  עַ י  לִ ר  ָאַמ   ׁש"מֹוֲהָרא

ת;  ַּבַּביִ ק  ְלַהְחִזיר  ָאסּו  ֶׁשּלֹור  ַהֵּספֶ ת  ֶא ל  ֲאבָ ל,  ָּגדֹוק  ַצִּדי ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ה  ָהיָ ר  ְמַחּבֵ 

ת  ּוְפִריׁשּות  ַהְנָהגֹוט  ִלֵּק ר  ַהְּמַחּבֵ .  תֲחמּורֹות  ַּבֲעֵברֹו  ִיָּכְׁשלּום  ֶׁשְּיהּוִדי ם  ָּגַר ר  ְּכבָ ר  ַהֵּספֶ 

ם,  ֵמָהעֹולָ ם  ּוֻמְפָרִׁשים  ֻמְבָּדִלי  ֶׁשָהיּום  ִמַּצִּדיִקית  ַהְנָהגֹום,  ַמְלָאִכי   ֶׁשָהיּום  ִמַּצִּדיִקי
ם  ְיהּוִדי  ֲאִפילּות  ִמִּלְהיֹוד  ְמאֹ ם  ְרחֹוִקין  ֶׁשֲעַדיִ ם  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשי  ֵאֵלינּום  אֹוָת ר  ּומֹוֵס 

 ם... ְּפׁשּוִטי

ם  ְונֹוְתִני,  רֶיֶת   תִצְדקּול  ֶׁש ם  ָּפִנים  ַהַּמֲעִמיִדי  ֵמֵאּלּור  ִהָּזֵה ,  ִמְּמ   ֲאַבֵּקׁש  ָלֵכן

ל  ַּבעַ ה  ַמֲעֵׂש א  ִהית  ְּפִריׁשּום, "ְוַאְבֵרִכים  ַלֲחָתִני'  ְוכּות  ְוחּוְמרֹו ת  ְּפִריׁשּול  ֶׁש ת  ַהְנָהגֹו
 ת. ַּבֲעֵברֹו אֹותֹול ּוְלַהְכִׁשית ְּבַמְלּכֶֹד ם ָהָאָד ת ֶא ד ִלְלּכֹ  ְמַחֵּפׂשע ָהַר ר ַהֵּיצֶ ר"; ָּדבָ 

ת ג,  ִאיׁשּו ת  ְוִהְלכֹוה  ְוִרְביָ   ִּפְרָיּהת  ֲהָלכֹוי  ִליקּוֵט (ת  ֲהָלכֹוי  ְּבִליקּוֵט   ֶׁשָּמִצינּול  ׁשֹוֵא ה  ֶׁשַאָּת ה  ַמ 

י"?  ָּכָראּוה: "ַהַּכָּונָ ה  ַמ ם",  ַּבְּסָפִריא  ַּכּמּובָ י  ָראּוּכָ   ַעְצמֹו  ְלַקֵּדׁשב: "ּכֹוֵת ן  ָנָת י  ֶׁשַרּבִ   ז)

קא)ִסיָמ ם,  ְּדָבִריי  ִסְפִר (ם  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּוי  ְּבִדְבֵר ה  ַהַּכָּונָ ה  ַמ  ל  עַ   ן 
כא)ְּדָבִרי(ק  ַהָּפסּו יד,  "ם  ה,  ַאְּדַרּבָ ";  ָלר  ַּבּמּוָּת   ַעְצְמ  ַקֵּדׁש  –ה  ַאָּת   ָקדֹוׁש ם  עַ י  ּכִ : 

י  ִליֵד   ָיבֹואּוא  ְו ם  ְקדֹוִׁשי  ִיְהיּו  ְוָכ,  ִלְפרֹׁש א"  "וְ   ְלִהְתַקֵּדׁש   ֶׁשֵּיׁש ה  ָּבזֶ ם  ַּכָּוָנָת 
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ה א,  ֲהָלכָ ם,  ַהִּכּפּוִרים  יֹות  ֲהָלכֹוי  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ ה  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונֹון  ָנָת י  ֶׁשַרּבִ י  ְּכפִ ת,  ֲחמּורֹות  ֲעֵבירֹו

א)אֹו "ת   ָּכר  ַאַח ם  זֹוִכיה  ָהִאָּׁש ם  עִ ם  ְּכֶׁשַחִּיית",  ִּבְבִרים  ָּפגּוא  הּו י  ָנׂשּו  ֶׁשֵאינֹו י  ִמ : 

 ם. ּוְטהֹוִרים ְקדֹוִׁשית ִלְהיֹום ְוזֹוִכים, ְנִקִּייה ּוַמְחָׁשבָ  ְלּמַֹח 

ל  ְּבכָ   ׁש"מֹוֲהָראל  ֶּׁשָּסבַ י  ְּכפִ ',  ְוכּוה  ַהּזֶ ב  ַהִּמְכָּת ת  ְּבִעְקבֹול  ֶׁשֶאְסּבֹ   יֹוֵדעַ י  ֲאנִ 

ר ָׂשכָ ן  ּוְמַבְּקִׁשיי  ִזְמִר   ְּכַמֲעֵׂשהן  ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶה ן  ְלְפרּוִׁשין  ֶׁשּדֹוִמין  ְצבּוִעי"ֵמַה ם  ַהָּׁשִני

כב:)סֹוָט (ס  ְּכִפְנָח    ׁש "מֹוֲהָרא';  ְוכּום  ְּכֵׁשִרים  ֲאָנִׁשים  ֵה   ְּכִאילּום  ֶׁשּמֹוְכִרים  ַרָּמִאי",  ה 

ל ַהּכֹ   –א  ַהֵחְט ן  ִמ ר  ָׁשמּוה  ִּתְהיֶ ה  ַאָּת ע,  ֵמָר   ְלַהִּציְלל  אּוכַ ם  ִא ל  ֲאבָ ם,  ַהָּׁשִניל  ּכָ ל  ָסבַ 

 י. ְּכַדא

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ם ַלְּיָלִדיץ ַּתְרִּבי ל ַא 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר ד ִלְכבֹו

ר  ְלָתֵא ל  ָיכֹו  ֵאיְנד;  ְמַלֵּמ ת  ִלְהיֹו  –  ַהקֹוֶדׁשת  ַּבֲעבֹוַד ה  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשיק  ִּתְתַחּזֵ 

ם.ַּבָּׁשַמיִ ה ְלַמְעלָ  לֹו ֵיׁשת ְזֻכּיֹו ֵאילּוד,  ַהְּמַלֵּמ ת ַמֲעלַ ת ֶא  ְלַעְצְמ 

ה  ּקֹוֶר ם  ִא ם.  ַלְּיָלִדיץ  ַּתְרִּבי ל  ַא ,  ֶׁשְּל  םַהָּיָדיִ ם  עִ   ִּתְׁשַּתֵּמׁשל  ַא   ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

ה  ַאָּת ת, ַהּזֹאה ַהְּגדֹולָ ה ַּבִּמְצוָ ל ַהְּמַנֵה ת ֶא ד ְּתַכּבֵ ה ְסִטיָר ת  ָלֵת ם ֶׁשְּצִריִכיר סֹובֵ  הֶׁשַאָּת 

ד  ִאּבּו "ֵמ   ַמִּגיעַ ה  זֶ ם  ְּכֶׁשַּמְרִּביִצים  ַהְּפָעִמיב  ְּברֹ .  ָּכֵאּלּות  ְׁשֵאלֹוד  ְלבַ ק  ִּתְפסֹ ל  ַא 

 '. ְוכּוק צֹוֵח ד ְּכֶׁשַהֶּילֶ י ִאיִׁש ה  זֶ ת ֶא ם לֹוְקִחים", ִאיִׁשִּיית ְרָגׁשֹו ל "ִּבְגלַ  אֹות", ֶעְׁשּתֹונֹו

ה ָּבזֶ ן ָנכֹו ָּפַעְלָּת ם ִא  ְוָׁשַאְלָּת ה ּתֹוָר ד ַּבַּתְלמּוה ָקָר ה ַמ ר ְלַסּפֵ  ֶׁשִהְתַקַׁשְרָּת י ֶנֱהֵניִת 

ת ֶא ל  ֶׁשִּתְׁשַא   אֹוה  ַהְּסִטיָר י  ִלְפנֵ י  ֵאלַ ר  ְלִהְתַקֵּׁש ל  ּתּוכַ ה  ַהָּבָא ם  ַּבַּפעַ ה;  ְסִטיָר   ֶׁשָּנַתָּת 

ד ְּתַכּבֵ ד  ִמּיַ ה,  ְוַכּדֹוֶמ ה  ֻחְצּפָ ל  ִּבְגלַ ה  ְסִטיָר ד  ַלֶּילֶ   ֶׁשַּמִּגיעַ ק  ִיְפסֹל  ַהְּמַנֵה ם  ְוִא ל,  ַהְּמַנֵה 

 ה. ַּבִּמְצוָ ל ַהְּמַנֵה ת ֶא 

ת  ֶּבֱאֶמ   ְלר  אֹוֵמ י  ֲאנִ ;  ֶׁשְּלס  ַּבּנֵ ר  ַמִּכי  ֵאיְנ.  ִאְׁשְּתת  ֶא ק  ּוְּתַחזֵ ק  ִּתְתַחּזֵ 

 ה. ְיָקָר א ִהיה ַּכָּמ  ְלַהֲעִרי   יֹוֵדעַ  ֶּׁשֵאיְנת, ּוְבֵכנּו

ם ַהְּגדֹוִלים  ַהֲחָסִדיל  עַ ם  ְלַהֵּׁש ל  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודֹוק  ְלַהְפִסיא  ד,  ֶאָח ר  ָּדבָ ק  ַר ר  נֹוַת 

 . ִאְּתה עֹוֶׂש ד ָּתִמיא ֶׁשהּום ַהִּנִּסיל ְועַ 
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 ם. ָׁשלֹות ַׁשּבָ 

 ... 
 ד ג ד

 ִיְקַּבע ְלַעְצמֹו ְזַמן ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכל ַאְבֵר 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַּתְלִמיִדי ַהָּיָקר ְוֶהָאהּוב ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ּבֶֹקר  ת  ֶׁשַאָּתה קֹוֵבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה; ַאָּתה ָקם ִלְפנֹוֲאִני ְמאֹד ֶנֱהֶנה ִמְּמ, ְּבִעָּקר  

ִלְלמֹוד ְּבכֹוֵלל ּבֶֹקר ַלֲהָלָכה. ְוֵכן ַאָּתה קֹוֵבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה, ַאָּתה לֹוֵמד ְּבָכל  

  ָיִאיר. ֶעֶרב ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי ַּבִׁשיעּור ֶׁשל ָהַאְבֵר ַהָּיָקר ִלי ְמאֹד ... ֵנרֹו

ִמַקאְרְלְסּבּוְרג ְׁשִליָט"א,   בָהַר ,  ָהְיָתה ִלי ַהְּזכּות ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַהַּסָּבא ַהָּגדֹול ֶׁשָּלנּו

ְּבַהְתָמָדה   ְּבֶרְסֶלב ְולֹוֵמד  ְּבִקְרַית  ֶנֶכד ֶׁשָּגר  ְלַסָּבא  ָאַמְרִּתי לֹו: "ֵיׁש  ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר; 

 ָּבא ְמאֹד ֶנֱהָנה, ְוָאַמר ִלי: "ָעִׂשיָת ִלי ַנַחת רּוַח". ִלְפנֹות ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב", ַס 

ַיִּגיעּו ִלְלמֹוד ַּבּבֶֹקר קֹוֵדם ַהְּתִפיָּלה; ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ֶאת   ַהְלַואי ֶׁשָּכל ָהַאְבֵרִכים 

ַהִּק  ֶׁשל  ַהְּיסֹוד  ֶזה  ְלַגְמֵרי,  ַאֵחר  ִעְנַין  ַהּיֹום הּוא  ָּכל  ֲאַזי  ִעם ּתֹוָרה  ֶׁשָּלנּו,  ַהּיֹום  ְרָיה 

ּוְגִמילּות   ֲעבֹוָדה  ִעם ּתֹוָרה,  ִנְבֶנה  ָהעֹוָלם  ַלּתֹוָרה.  ִעִּתים  ְלַעְצמֹו  ִיְקַּבע   ַאְבֵר ֶׁשָּכל 

 ֲחָסִדים. 

ְּתַמְלֵמ  ַהּיֹום  ָּכל  ַוֲעָׂשִבים,  ֵעִצים  ֵּבין  ַהּיֹום   ְּבֶמֶׁש עֹוֵבד  ֲהֵרי  ְּתִפילֹות   ל ַאָּתה 

 , ֶׁשִּנָּנֵצל ִמָּכל ָהָרעֹות. ל ִיְׂשָרֵא ם ל עַ ֲעבּוְר ַוֲעבּור ּכָ 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד

 ַעל ְיֵדי ֶחֶסד ַהִּקְרָיה ִּתָּבֶנה 

 תש"פ  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ֵמֵאת ַהֵּׁשם ַעל ְׁשִאְרַגְנֶּתם ֶעְזָרה ַלּיֹוְלדֹות ְּבִבּׁשּול אֹוֵכל,   ְּתבְֹרכּו

 ת ַהִּקְרָיה, ֶׁשָּכל ַאַחת ַּתֲעזֹר ַלְּׁשִנָּיה. ָּכל ְנׁשֹו תֶא ם ֶׁשֲאַסְפֶּת 

ַאְחדּות   ְוִעם  ִּתָּבֶנה,  ַהִּקְרָיה  ֶחֶסד  ֶׁשִעם  ְׁשלֹוֵמינּו,  ַאְנֵׁשי  ְנׁשֹות  ְלָכל  ִּתְמְסרּו 
א ִנְבנֹות ִמְּנִגיִדים    ְוַאֲהָבה ֲאַנְחנּו ַנְצִליַח. מֹוְסדֹות א ּבֹוִנים ִעם ֶּכֶסף ְוּכַֹח, ְקִהּלֹות
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 ַוֲעִׁשיִרים, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ַאְחדּות ְוַאֲהָבה. 

ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו  ֵסֶפר  ֶׁשל  ּוְתׁשּובֹות  ַהְּׁשֵאלֹות  ֶאת  ְלַתְרֵּגם  ְוַתְמִׁשיכּו    –ִּתְתַחְּזקּו 

ַנְפָׁשם ֶאת  ְמַחִּיים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהְּמִפיִצים אֹוְמִרים  ֶזה ַּבִמכְ   ְלַאְנְגִלית;  ְּבַאְנְּגִלית,  ָּתִבים 

ֵמִאיר ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא: "אֹור ָהֱאמּוָנה". ְּכמֹו ֵכן ַמְקִריִאים 

ָּבזֶ  ְמַחִּיים  ֲאָנִׁשים  ִלְגָבִרים, ֵמאֹות  ְוַגם  ְלָנִׁשים  ַּגם  ַּבַּקו,  ֶזה  ְוַהּכֹל    הֶאת  ַנְפָׁשם;  ֶאת 

 . ם, ְוִלְזכּות ּדֹורֹוֵתיכֶ םְזכּוְתכֶ לִ  ףִנְזַק 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום.  

... 

 ד ג ד



 
 
 
 
 

 ִסּפּור ָיֶפה ְלַסֵּפר ַלְּיָלִדים ִלְכבֹוד ֲחנּוָּכה
  

  ַהַּתְלִמיד   ָנָתן,  ַרִּבי   ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק 
 ַּפַעם  ָנַסע  -  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ֶׁשל  לַהָּגדֹו
ר'   ;ַהֶּקַמח  סֹוֵחר  ַיעְנְקל  ר'  ִעם  ַּבֶּדֶר  
  ִאּתֹו   ָלַקח  ַיעְנְקל

 ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת
  ֶׁשָהְיָתה   ְּבֶעְגָלתֹו

  ְּבַׂשֵּקי   ְמֵלָאה
 .ֶקַמח

  ְנִסיָעָתם   ְּבֶאְמַצע 
  ָלֶרֶדת   ִהְתִחיל

  ְוָהֲעָגָלה   ָעז  ֶגֶׁשם 
  ְּתֻכָּלָתּה   ָּכל  ַעל

 ר'  ִנְרְטָבה,
  ְמאֹד   ַיעְנְקל

 ִמָּכל  ִּכי  ִהְצַטֵער,
  ַוֲעבֹוָדתֹו   ְיִגיָעתֹו

 ֶׁשִּנְרַטב  ֶקַמח  ;ְּכלּום  ָּכֵעת  ִנְׁשַאר  א
  ִלְכלּום.  ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְיכֹוִלים   א  ֲהֵרי
  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ִאֵּבד  א   הּוא  זֹאת  ָּכל  ִעם

  ל ַיעְנְק "  ְלַעְצמֹו:  ְלַפֵּזם  ְוִהְתִחיל
  ",]ִּתְתַחֵּזק  ַיעְנְקל[  ִזי   ְׁשַטאְרק
 ָּכ  טֹוב",  "ִיְהֶיה  ִּתְתַחֵּזק",  "ַיעְנְקל

 .ַהֶּדֶר  ָּכל ָׁשר הּוא

 ְוהּוא  ַיעְנְקל  ר'  ְלַיד  ָיַׁשב  ָנָתן  ַרִּבי
 ַהִּנּגּון  ֶאת  ָׁשר  ַיעְנְקל  ְׁשר'  ֵאי  ָׁשַמע

  ֵחן   ָמָצא  ְמאֹדַהִּׁשיר    ָמתֹוק,  ָּכ  ָּכל
  ָאז   ָנָתן,  ַרִּבי  ְּבֵעיֵני

 ַעל  ִהְרִּכיב  הּוא
ַהִּמִּלים ֶאת  :  ַהִּנּגּון 

  ..ּוִמּנֹוַתר  ..ּוִמּנֹוַתר"
ַקְנַקִּנים  ּוִמּנֹוַתר 
ֵנס  ַנֲעֶׂשה 

ְוַעד    "ַלּׁשֹוַׁשִּנים
ֲחִסיֵדי ָׁשִרים    ַהּיֹום 

  ַהִּנּגּון  ֶאת  ְּבֶרְסֶלב
  ִמְתַחְּזִקים  ; ַהֶּזה

  ֲהִכי  ִּבְזַמִּנים
  ַמֲאִמיִנים  ָקִׁשים, 

  ַהָּקִׁשים  ֶׁשַהָּיִמים
  יֹוְדִעים   ֶּבֱאמּוָנה,  ֲחָזִקים   ַּיַעְברּו,
  רֹוֶצה  הּוא   ָהָאָדם,   ֶאת   ְמַנֶּסה   ֶׁשַהֵּׁשם 

  ִיָּׁשֵאר   אֹו   ִיְתָיֵאׁש  ָהָאָדם   ִאם   ִלְבחֹן
 . ֶּבֱאמּוָנה ָחָזק

 
 
 
 

ָנהוּ ֱאמ וֹ ֲעָצת  
םַלְיָלִדי  

ראש הישיבה  כתב את הספור הזה (
חד לגליון, לילדים ושליט"א במי

 ) החשובים שיחיו

  )1ב, שבת חנוכה, ה'תשפ"א, ( ויש פרשתשבת קודש                                בעזהשי"ת  
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	חָמִי נִכְנַס לְלַחַץ מִמֶּנִּי, שֶׁאַמְשִׁיךְ לָלֶכֶת אֵלָיו?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ז כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	מַה אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת כְּדֵי לְהִוָּשַׁע בִּילָדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ז כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לָמָּה אַתֶּם כּוֹתְבִים בְּזִלְזוּל עַל חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ז כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ט מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לָמָּה אָסוּר לִשְׁרֹק עִם הַפֶּה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	כַּמָּה שֵׂכֶל בַּחַיִּים מְקַבְּלִים מֵהַשִׁיעוּרִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	מַה אֲנִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹת כְּדֵי שֶׁהַכֶּסֶף שֶׁלִּי לֹא יֵלֵךְ לְאִבּוּד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תש"פ

	אֵין חֲתוּנָה בְּלִי מַחֲלֹקֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בִּזְכוּת הַכְנָסַת כַּלָּה תִּזְכֶּה לְדוֹרוֹת יְשָׁרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תְּסַפֵּר גַּם כְּשֶׁהַיְשׁוּעָה הִגִּיעָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אָסוּר לְדַבֵּר לַיֶּלֶד נֶגֶד הַמּוֹסָד שֶׁהוּא לוֹמֵד בּוֹ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, י' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אִם חוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא סוֹלֵחַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, י' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בִּזְכוּת הָעֶזְרָה לָעֵרוּב תִּזְכֶּה לִילָדִים בְּרִיאִים וּכְשֵׁרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, י' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	כַּמָּה שֶׁרַק נַעֲשֶׂה לְרַבֵּינוּ, עֲדַיִין לֹא שִׁלַּמְנוּ לוֹ מַסְפִּיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, י' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֲנִי לֹא רוֹצֶה שַׁיָיכוּת עִם הַעִתּוֹנִים וְהַמַגַזִינִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, י' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם שֶׁלֹּא תַּעֲקוֹץ וְלֹא תַּצִּיק לַשֵּׁנִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בִּזְכוּת שֶׁאַתָּה מְחַזֵּק בַּחוּרִים אֲחֵרִים אַתָּה תִּמְצָא שִׁידוּךְ טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בָּזֶה שֶׁאַתָּה מְחַלֵּק אוֹכֶל לְנִצְרָכִים, אַתָּה מַצִּיל אֶת כּוּלָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בַּבֹּקֶר זֶהוּ זְמַן טוֹב לְהִתְבּוֹדֵד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	עִיר שֶׁמַדְפִּיסִים בָּהּ אֶת סִפְרֵי רַבֵּינוּ כָּל הָעִיר מִתְקַדֶּשֶׁת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	יֵשׁ עֵצוֹת אֵיךְ לִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אִישָׁה יְהוּדִיָּה צְרִיכָה לְהִתְלַבֵּשׁ יָפֶה אֲבָל לֹא בְּצוּרָה בּוֹלֶטֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תִּשְׁמוֹר עַל בֵּיתְךָ נָקִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	קַח אֶת הַדִּירָה שֶׁל חָמִיךָ וְגַּם תַּכְנִיס אוֹתוֹ אֵלֶיךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בֵּית הַמִדְרָשׁ בִּירוּשָׁלַיִם הוּא מָקוֹם טוֹב וְיָפֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	עֲזֹב אֶת הַשְּׁטֻיּוֹת, תִּרְאֶה רַק לְקָרֵב יְהוּדִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הַגַּדְלוּת שֶׁל מוֹרָה מְסוּרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	מַה שֶׁלּוֹמְדִים בִּשְׁנוֹת הַנְּעוּרִים נִשְׁאַר לְכָל הַחַיִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	כָּל מִילָה שֶׁמְּדַבְּרִים נִכְנֶסֶת אֵצֶל הַשֵּׁנִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אִמָּא צְרִיכָה לְהִזָּהֵר בִּמְיוּחָד לֹא לִצְפּוֹת בִּדְבָרִים רָעִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	שַׁבָּת הַהִתְוַעֲדוּת לַבָּנוֹת הָיְתָה מְיֻחֶדֶת בְּמִינָהּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	זֹאת חֲנוּכָּה זֶהוּ יוֹם מְאֹד גָּדוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הוֹרִים צְרִיכִים לַעֲבוֹד בְּשִׁתּוּף פְּעֻלָּה עִם הַמּוֹסְדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ א' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ"א כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	סֵדֶר לְחֲנוּכָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ"א כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	חֲנוּכָּה, חַג עִם הַיְלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ"א כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	חֲנוּכָּה זֶהוּ זְמַן לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ"א כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לַעֲשׂוֹת לִמּוּדִים כְּשֶׁיּוֹרֵד שֶׁלֶג?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ד' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	לְהַגִּיד תּוֹרָה לְאֲנָשִׁים זֹאת אַחֲרָיוּת גְּדוֹלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	הַשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בְּ"בֵּית פֵיגָא".
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	עַל יְדֵי הַמִּקְוֶה תַּכְנִיעַ אֶת הַיֵּצֶר הָרַע שֶׁלְּךָ.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	כַּמָּה פְּעָמִים שֶׁאַתָּה רַק נוֹפֵל, תָּקוּם בַּחֲזָרָה.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	תְּיַיקֵּר וְתַחְשִׁיב אֶת אִשְׁתְּךָ.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת וַיֵצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	אֵיךְ יְהוּדִי לֹא מִתְבַּיֵּשׁ לְדַבֵּר אֶל יְהוּדִים נֶגֶד הַתּוֹרָה.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	לְאָדָם אֵין חֲבֵרִים, אִם כְּבָר חֲבֵרִים אָז הָאִישָׁה הִיא הָרִאשׁוֹנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	טוֹבוֹת בִּלְתִּי רְצוּיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת וַיֵצֵא, ח' כִּסְלֵיו, שְׁנַת ה'תש"פ

	תְּוַדֵּא שֶׁכָּל הַמַחְשְּׁבִים מְסוּנָנִים הֵיטֵב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ח' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	לְהַעֲמִיד אֶת הַיְּסוֹד שֶׁל בֵּית הַסֵּפֶר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ח' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	לְהַפְנִים שֶׁאַף אֶחָד לֹא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת לִי כְּלוּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ז' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	תִּשְׁאֲלִי אֶת אִמָּא שֶׁלָּךְ מַה נָכוֹן לַעֲשׂוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	תִּבְכֶּה אֶל הַשֵּׁם כְּיֶלֶד הַבּוֹכֶה אֶל אָבִיו
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	תִּבְרַח מִלִּמּוּדִים מְעֻוָּתִים שֶׁל חֻמְרוֹת וּפְרִישׁוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	אַל תַּרְבִּיץ לַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	שֶׁכָּל אַבְרֵךְ יִקְבַּע לְעַצְמוֹ זְמַן לְלִמּוּד הַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ

	עַל יְדֵי חֶסֶד הַקִּרְיָה תִּבָּנֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תש"פ


