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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
.................................................................... א ה? ִפּלָ ּתְ יִקים ּבַ ר ֶאל ַצּדִ ֵ ַמה ָהִעְנָין ְלִהְתַקּשׁ

...................................................... ד ׁשּוט רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי, ֵאיְך ֲאִני זֹוֶכה ָלֶזה? ֲאִני ּפָ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ֲעֹזב ֶאת ֶזה................................................................. א ִהְתַחְלּתָ ִלְלֹמד סֹוְפרּות, ָאז ַאל ּתַ

.......................................................... ב ִני ֵגיִהנֹום ֵ ן ֵעֶדן, ְוַלּשׁ ת ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְלֶאָחד ּגַ ּבָ ׁשַ

.............................................................. ב ם ָעלּול ַלֲעׂשֹות ָטעּויֹות ן ָאָדם ַוֲאִני ּגַ ם ּבֶ ֲאִני ּגַ

................................................... ג ְלמּוד ּתֹוָרה ל ַהּתַ ִית ְלִבְנָין ֶהָחָדׁש ֶשׁ ת ַהּבַ ְכִנּיֹות ֲחֻנּכַ ּתָ

..................................................................... ד ר ְלַהְצִליַח ֶות ֶאְפׁשָ ין ַהּצֶ ַרק ִעם ַאְחדּות ּבֵ

........................... ה ים ׁשִ ְסיֹונֹות ַהּקָ מּוִרים ֵמַהּנִ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ׁשְ

ל ַאְבְרֵכי ַהּכֹוֵלל.................................................................. ה י ְרִגיָלה ֶשׁ ְלּתִ ַהַהְתָמָדה ַהּבִ

.......................................................... ו ָאר ָמסּור ֵאָליו ה, ֲאִני ִנׁשְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ נּו ָנַתן ִלי ּכָ ַרּבֵ

......................................................................... ז ָלה י ַהּצָ ְזכּות ַאְנׁשֵ יַח ִצְדֵקנּו ָיבֹוא ּבִ ְמׁשִ

.............................................................. ז ה ִפּלָ ּמּוד ְוַהּתְ לּום, ַרק ְמַעט ַהּלִ ֵאר ְלָך ּכְ ָ לֹא ִיּשׁ

.............................................................................. ט ִמי?! ׁשְ ִני, ּבִ ֵ ה ְצחֹוק ֵמַהּשׁ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ

ֲחלֹות............................................................ י ל ַהּמַ ֵחם ִעם ּכָ ַח ַלּגּוף ְלִהּלָ ְמָחה נֹוֶתֶנת ּכֹ ׂשִ

ָלִדים....................................................................... י ַעם ַלּיְ ַעם ְועֹוד ּפַ ַסְבָלנּות ּפַ יד ּבְ ְלַהּגִ

נּו?....................................................... יא יד ְלָך לֹא ִלְנֹסַע ֶאל ִצּיֹון ַרּבֵ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַהּגִ

ה'ֶלְך ִליָלִדים".............................................................................. יב ֲעׂשֶ יס עֹוד "ּמַ ְלַהְדּפִ

א?....................................................................יד ֶרַגע ַהּבָ ַמה יֹוֵדַע ָאָדם ַמה ִיְקֶרה ִאּתֹו ּבָ

....................................................................יד ִרים ּפְ ּתַ ִעם הֹוִרים טֹוִבים, ַהְיָלִדים ַרק ִמׁשְ



...................................................................... טו ֹאֶפן ָנכֹון ִמְבָצע ִליָלִדים, ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ

........................................................................................ טז ה? ַדאי ָלֶלֶכת ְלֻחְפׁשָ ַהִאם ּכְ

................................................ יז א עּור ַהּבָ ִ מֹוַע ֶאת ַהּשׁ עּור, ְיכֹוִלים ִלׁשְ ִאם ַמְפִסיִדים ׁשִ

ד........................................................................................יח י ִלְהיֹות ְמַלּמֵ ַואי ְוָיֹכְלּתִ ַהּלְ

ִית ְמֹאד ְמֹאד ָחׁשּוב....................................................................................... כב לֹום ּבַ ׁשְ

ִגְרָסא............................. כג ים ּבְ ּלִ יד ֶאת ַהּמִ ָמָרא, ֲאִפּלּו ַרק ְלַהּגִ ף ַהּגְ ל יֹום ֶאת ּדַ ְלַמד ּכָ ּתִ

.................................................. כד ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶאְמַצע ׁשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֶאל ַהּשׁ ר ְלַדּבֵ ֻמּתָ

ָרֵאל.............................................. כד ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ַהּמֹוָסדֹות ּבְ ת ְצָדָקה ֶשׁ ִית ֻקּפַ ְכִניסּו ַלּבַ ּתַ

..............................................כה ה, ְוִלְזּכֹות ִליָלִדים ַצִדיִקים ַחת ַאֲחֵרי ַהֲחֻתּנָ ׁש ִמְטּפַ ַלְחּבֹ

........................................................................ כו ָמָרא? ָעִדיף ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה, אֹו ִלְלֹמד ּגְ

........................................................................................................ כז ה אֹוְתָך ִמְקֶוה ַיְרּפֶ

................................................................. כז ֹמַע ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ם ִלׁשְ ִהְפַסְקּתֶ טֹוב ְמֹאד ׁשֶ

.............................. כח מֹוָסד ֵהם ׁשֹוְמִעים ּבַ ה ׁשֶ ִית ַאֶחֶרת ִמּמַ ּבַ ֹמַע ּבַ לֹא טֹוב ִליָלִדים ִלׁשְ

ן ֵעֶדן.................................................. כט ל ַהחּוָצה ִמּגַ ּפֹ ה ּתִ יב ְלָלׁשֹון ָהַרע, ַאּתָ ְקׁשִ ִאם ּתַ

א צֹוֵעק............................................................................................................ ל ּבָ ַהּסַ ׁשֶ ּכְ

..................................................................... לא ים ַחּיִ ַמן ֲהִכי ָיֶפה ּבַ ַאֲחֵרי ַהֲחתּוָנה ֶזה ַהּזְ

...................................................................... לב ְצִניעּות ר ַלֲעׂשֹות ַרק ּבִ לּות ֶאְפׁשָ ִהְתַעּמְ

ה................................................................... לג נֹות ֲחנּוּכָ ְגַלל ַמּתְ ה ַמְחלֹוקֹות ּבִ ֲעׂשֶ ַאל ּתַ

נ
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 א   |  ג תשפ"ח ַוִּיְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ַמה ָהִעְנָין ְלִהְתַקֵּׁשר ֶאל ַצִּדיִקים ַּבְּתִפָּלה? 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְׁשֹאל ֶאל    ָרִציִתי  ְלִהְתַקֵּׁשר  ְצִריִכים  ֶׁשַּבְּתִפָּלה  אֹוֵמר  ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּבֶזה  ַהֵּפרּוׁש  ַמה 

ֶׁשֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב אֹוְמִרים  ח  ַהֻּנָּס ַהַּצִּדיִקים, ַמה ֶזה אֹוֵמר ְוֵאי� ֶזה עֹוֵבד? ּוַמה ַהֵּפרּוׁש ֶׁשל  

 ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה "ֲהֵריִני ְמַקֵּׁשר"? 

 ּכַֹ� ִייַׁשר 

 ְּתׁשּוָבה: 

יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

אֹוֵמר   רצו)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ְלַקֵּׁשר  (ִׂשיחֹות  ְצִריִכין  ַהְּתִפָּלה,  "ִּבְׁשַעת  ַעְצמֹו : 
ּבְ  ט'  ּוְבִסיָמן  ב'  ְּבִסיָמן  ַּכּמּוָבא  ֶׁשַּבּדֹור,  מֹוֲהַר"ן'ְלַהַּצִּדיִקים  ֵחֶלק    'ִלּקּוֵטי 

ַהְּתִפָּלה:   קֶֹדם  ֶׁשּיֹאְמרּו  ַלֲאָנָׁשיו,  ִהְזִהיר  ֵּכן  ַעל  ְמקֹומֹות.  ּוִבְׁשָאר  ִראׁשֹון 
 ֵרנּו"."ֲהֵריִני ְמַקֵּׁשר ַעְצִמי ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבדֹו

 ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת ֶזה ְקָצת, ְנַעֵּין ְּבִדּבּוֵרי ַרֵּבנּו, ִלְראֹות ַמה ַרֵּבנּו אֹוֵמר. 

אֹוֵמר   ו')ַרֵּבנּו  אֹות  ב',  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ְלַכֵּון  :  (ִלּקּוֵטי  ֶאָחד  ָּכל   ְוָצִרי

ַעְצמֹו   ֶׁשְּיַקֵּׁשר  ֶׁשַּבּדֹורִּבְתִפיָּלתֹו,  ֵמַהֵּׁשם    ַלַּצִּדיִקים  ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים 
ִיְתָּבַר ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ַצִּדיק ּוְנַצֵּית ְלָכל ַמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר. ְּכמֹו ֶׁשְּמַקְּׁשִרים 

ִלְהי ְצִריִכים   ָּכ ֶאָחד,  ִלְהיֹות  הֹוְפִכים  ְוֵהם  ְּבַיַחד  ְּדָבִרים  ִעם  ְׁשֵני  ֶאָחד  ֹות 



 ג תשפ"ח ַוִּיְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

ִּכי ָּכל ַצִּדיק ַהַּצִּדיק, ְוִאם ְּדבּוִקים ַלַּצִּדיק ֶזה ְּכמֹו ֶׁשְּדבּוִקים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר .

מֶׁשה   ְּבִחיַנת  הּוא  ַרֵּבינּו  ָמִׁשיַח    -ֶׁשַּבּדֹור,  ה  מֹׁשֶ ְּכמֹו  הּוא  ֶׁשַּבּדֹור  ַהַּצִּדיק  ִּכי 
ִצְדֵקנּו; ָמִׁשיַח  ֵכן מֹׁשֶ   ּוְכמֹו  ּוְכמֹו  ֶאָחד,  ָּדָבר  ַרק  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ָעָׂשה  ַרֵּבנּו  ה 

ִויהּוִדי   ְיהּוִדי  ְּבָכל  'ְלָהִאיר  ַהֶּזה:  ַהָּיִחיד  ַהָּדָבר  ֶאת  ַרק  ַיֲעֶׂשה  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח 
ְוֵא  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהּכֹל,  ַמְנִהיג  הּוא   ָּברּו ׁשּום  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ין 

ַהֵּׁשם   ֶאת  ַיְרִּגיׁשּו  ּכּוָלם  ָטֲהָרה,  ָּבעֹוָלם  ַיְכִניס  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ִּבְלָעָדיו',  ָּדָבר 
 .ְוכּוָּלם ִיְתַּפְללּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיְתָּבַר 

ֶא  ָּבֶהם  ֵיׁש  ָודֹור,  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשעֹוִׂשים  ַמה  ת  ֶזה 

ַמְכִניִסים   ֵהם  ִצְדֵקנּו,  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ַהְּנקּוָדה  ְוֶאת  ַרֵּבנּו  ה  מֹׁשֶ ֶׁשל  ַהְּנקּוָדה 
ַאַחת  ֶׁשִּיְחיּו    ם ֶׁשָּלֶה   םָּבֲאָנִׁשי ַמָּטָרה  ַרק  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֵּיְדעּו  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם 

  .ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם  ְלִהַּדֵּבק  ַרק  ֶׁשָּמ ַּבַחִּיים,  ָלֶזה  ְּכמֹו  ֶזה  קֹוִרין  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ִצינּו, 

ְּכֶׁשַהַּתָּנא אֹו ָהֲאמֹוָרא ְמַדֵּבר   (ַׁשָּבת, ֻסָּכה, ֵּביָצה ְוֻחִּלין)ֶׁשרֹוִאים ְּבַׁש"ס    מֶׁשה, ְּכמֹו,

ַהֵּׁשִני:   ֶאת  ְמַכֶּנה  ֶאָחד  ֲחֵברֹו  ָקֲאַמְרְּת ֶאל  ַׁשִּפיר  ָאַמְרָּת;   מֶׁשה  טֹוב  ה,  מֹׁשֶ
ָמִׁשיַח,  ּומֶׁשה   ְּבִחיַנת  ָמִׁשיַח,ֶזה  הּוא  ְּבַעְצמֹו  ַרֵּבינּו  ה  ֶׁשָּכתּוב   ּומֹׁשֶ   ְּכמֹו 

י) מט,  ִׁשיה",:  (ְּבֵראִׁשית  ָיבֹא  ִּכי  'ָמִׁשיַח',    "ַעד  ֶזה  'ִׁשיה'  ָיבֹוא,  ֶּׁשָּמִׁשיַח  ַעד 
ה ַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ָמִׁשיַח;  ַהַּכָּוָנה ְלמֹׁשֶ   "ָּדא מֶׁשה ָמִׁשיַח",ְוַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר:  

 .איַח הּוא אֹותֹו ִּגיַמְטִרּיָ ִׁשיה ְּבִגַּמְטִרָּיה ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש, ּוָמִׁש 

ֶׁשַּבּדֹור  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ַעְצמֹו  ְלַקֵּׁשר  ְצִריִכים  ָלָּמה  ַמְסִּביר  ַרֵּבנּו  ַעְכָׁשו 
ְלִהְתַּפֵּלל,   ְּבִחיַנת  וְ ְּכֶׁשהֹוְלִכים  הּוא  ִמְתַּפֵּלל,  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ּוְתִפיָּלה  ְּתִפיָּלה  ָכל 

ֵמַהְּׁשִכיָנה ֵחֶלק    ֵאיָבר  עֹוד  ֶזה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים  ְּתִפָּלה  ָּכל 
  ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים  ִּכי  ְלַהְׁשָרַאת  -ֵמַהְּׁשִכיָנה,  ַהְּׁשִכיָנה;    ּגֹוְרִמים 

'!ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְמַדֵּבר?  ֲאִני  ִמי  ְוֶאל  ְמַבֵּקׁש?  ֲאִני  ִמֶּזה,    'ִמִּמי  יֹוֵצא 
 ֶׁשֵהם ֵאיְבֵרי  יֹוֶרֶדת עֹוד ְועֹוד ְׁשִכיָנה,  -ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים, ְמַבְקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 ן. ֵאּלּו ֵהם ֶחְלֵקי ַהִּמְׁשּכָ  ַהִּמְׁשָּכן

ת  ִּכי   ֶאָחד;   ָּדָבר  ֵהם  -  ּוִמְׁשָּכן  ְׁשִכיָנה  ְּתִפָּלה,  ָהֵאּלּו:  ַהְּדָבִרים  ְׁשׁשֶ

  ּגֹוְרִמים   ָּבעֹוָלם,  אֹור  ּגֹוְרִמים  -  ִיְתָּבַר  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבְּקִׁשים  ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים,

  אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ינּוֶׁשֲחָכֵמ   ְּכִפי  ַהִּמְׁשָּכן.  ֶׁשֶּזה   ַהְּׁשִכיָנה  ְלַהְׁשָרַאת

  ִנְבֶנה   ֶׁשַהִּמְׁשָּכן  ּוְכמֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל'.  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ֵמִעיד  'ַהִּמְׁשָּכן  :ג)  ְּפקּוֵדי,  (ַּתְנחּוָמא



 ג   |  ג תשפ"ח ַוִּיְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

  ִעם   ִנְבֶנה  ַּגם  ְוַהִּמְׁשָּכן   ְוכּו',  ַעּמּוִדים  ֲאָדִנים,   ְּבִריִחים,  ְקָרִׁשים,  ֲחָלִקים,  ֵמַהְרֵּבה

  ָּכ   -  ָהָארֹון  ַהֻּׁשְלָחן,  ַהְּמנֹוָרה,  ַהֵּכִלים,  ָּכל  ְוַגם  ְוִחּׁשּוִקים, לּוָלאֹות  ְיִריעֹות,  ִויםוָ 

  ֵחֶלק   עֹוד  עֹוֶׂשה   ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ָאָדם   ָּכל   ִמְתַּפְּלִלים,   ַהְּיהּוִדים  ֶׁשָּכל   ַהְּתִפּלֹות   ַּגם

  ָהֲאָדִנים,   ֶאת  עֹוֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהְּקָרִׁשים,  ֶאת  ֹוֶׁשּל   ַהְּתִפּלֹות  ִעם  עֹוֶׂשה  ֶאָחד  ַלִּמְׁשָּכן;

  ְלַהְׁשָרַאת   ּגֹוֵרם   ֶׁשהּוא   ֶׁשּלֹו  ַהֶּדֶר  ֶאת  ֵיׁש   ְיהּוִדי   ְלָכל  ִּכי   ִמְׁשָּכן,   ֶּׁשַּנֲעֶׂשה   ַעד

 עֹוָלם. ָה  ְּבֶזה ַהְּׁשִכיָנה   ְלַהְׁשָרַאת ּגֹוְרִמים  אֹור, ִנְהֶיה ַהְּתִפּלֹות  ּוִמָּכל  ַהְּׁשִכיָנה,

ָיכֹול  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ׁשּום  ָּכל    ֶׁשֵאין  ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ֶאת  אֹוְסִפים  ְוִאם 
ֶׁשָּיכֹול    -ַהְּיהּוִדים   ֶאָחד  ַאף  ְלדּוְכֵּתיּה    -ֵאין  ַחד  ָּכל  ְּבַׁשְיָפא  ַׁשְיָפא  ְלַאֲעָלא 

ֶאָחד,   ָּכל  ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ִּבְלחֶלֱאסֹף  מֶׁשה  ַרֵּבנּו.    ּודֶאָּלא  ה  מֹׁשֶ ַרק  ֶאָּלא 
ַהּדֹור ְלַצִּדיק  ַהְּתִפיּלֹות  ָּכל  ּוְלַקֵּׁשר  ְלָהִביא   ָצִרי ֶזה,  ְצִריִכים   ִּבְׁשִביל  ָלֵכן 

ָּכל   ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ֶאת  ַמֲעֶלה  ֶׁשהּוא  ַהּדֹור,  ַצִּדיק  ֶאל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַקֵּׁשר 
ֶּכֶתר  ֵמֵהן  ְועֹוֶׂשה  הּוא  ַהְּיהּוִדים   ָּברּו ֶׁשָּכתּובְלַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו  לג  .  לט,  :  )(ְׁשמֹות 

מֶׁשה' ֶאל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  'ַוָּיִביאּו  ְּבַׁשְיָפא,  ַׁשְיָפא  ְלַאֲעָלא  יֹוֵדַע  ְוהּוא   ,

ְׁשֵלָמה קֹוָמה  ֵאי    אֹוָתּה  יֹוֵדַע  ַרֵּבנּו  ה  ֶׁשּמֹׁשֶ ה,  ְלמֹׁשֶ ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֵהִביאּו  ֵהם 

ָמה ַאַחת ְׁשֵלָמה, ָּכ ַּגם  ֹוק ְועֹוִׂשים ֵמֶהם ְמִקיִמים ְּבַיַחד ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ַהִּמְׁשָּכן,
ה ַרֵּבנּו לֹוֵקַח ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים ְועֹוֶׂשה ֵמ  ֵהן ְּכָתִרים ָיִפים  מֹׁשֶ

הּוא.    ָּברּו ֶׁשָּכתּוב  ְלַהָּקדֹוׁש  יח)ְּכמֹו  מ,  ַהִּמְׁשָּכן':  (ָׁשם  ֶאת  מֶׁשה  ַרק    ,'ַוָּיֶקם 
אֹוָתן   ּוְלָהִביא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  יֹוֵדַע  הּוא  ַהַּצִּדיק, 

 ַלָּמקֹום ַהָּנכֹון. 

ָאַמ  ַרֵּבנּו  ַצִּדיֵקי  ָלֵכן  ַעְצמֹו  ְלַקֵּׁשר  ְצִריִכים  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשהֹוְלִכים  ר, 
עֹוִׂשים   אֹו  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים  ִלְפֵני  אֹוְמִרים  ְׁשלֹוֵמינּו  ֶׁשַאְנֵׁשי  ַהֻּנָּסח  ֶזה  ַהּדֹור. 

 ִמְצָוה:

ָהֲאִמ  ַהַּצִּדיִקים  ְלָכל  ִּבְתִפָּלִתי  ַעְצִמי  ְמַקֵּׁשר  ּוְלָכל  "ֲהֵריִני  ֶׁשְּבדֹוֵרנּו,  ִּתִיים 

ְלַרֵּבנּו   ּוִבְפָרט  ֵהָּמה,  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְקדֹוִׁשים  ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  ָהֲאִמִּתִיים  ַהַּצִּדיִקים 

ַרֵּבנ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל  עֹוָלם,  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ֵפיגֶ ַהָּקדֹוׁש,  ֶּבן  ַנְחָמן  א,  ּו 

 ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו". 

ֶׁשַּגם   (ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ָהעֹוֶׂשה ָׁשִליַח ִלְגּבֹות ֶאת חֹובֹו ֲהָלָכה ב, אֹות ד)ַרִּבי ָנָתן ַז"ל אֹוֵמר  וְ 

 ִיְתַקְּׁשרּו ֶאל ַהַּצִּדיק ִלְפֵני ֶׁשעֹוִׂשים ִמְצָוה, ַעֵיין ָׁשם. 
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָּפׁשּוט רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי, ֵאי ֲאִני זֹוֶכה ָלֶזה?  יֲאנִ 
 ה: ְׁשֵאלָ 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב, ֵהם נֹוְתִנים ִלי    ֲאִני ְמאֹד ַמִּכיר טֹוָבה ַעל ַהִּמְכָּתִבים ַהִּנְפָלִאים ְוַהִּגְליֹונֹות

 ַהְרֵּבה ִחּזּוק. 

, ֲאִני לֹוֵמד ִּביִׁשיָבה  הֶעְׂשֵר ע  ְּתַׁש   ְּיִׁשיָבה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ֵעָצה, ֲאִני ָּבחּור ֶּבןאּוַלי רֹאׁש ַה 

ִליָטִאית טֹוָבה, ֲאִני נֹוֵפל ִלְבָעיֹות ִּבְקֻדָּׁשה ׁשּוב ָוׁשּוב. ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ְּכָבר לֹא סֹוֵבל ֶאת  

ְיהּוִדי ָּפׁש  ִלְהיֹות  ֲאִני רֹוֶצה  ָיכֹול  ֶזה,  ֲאִני  ּוַבַּגְׁשִמּיּות, ַמה  ְלַהְצִליַ� ְּברּוָחִנּיּות  ֲאִני רֹוֶצה  ּוט, 

 ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלֵהָחֵלץ ִמֶּזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָיִאירִלְכבֹוד ... ֵנרֹו 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִּתָּזֵהר ֶׁשִּיְהיּו ְל ַרק ֲחֵבִרים ִיְרֵאי ָׁשַמִים, ִאם ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֶׁשְּמַדְּבִרים ִנּבּול 
 ַּתֲעזֹב ֶאת ַהִּׂשיָחה; ַקח ְל ֲחֵבִרים ֶׁשְּמַדְּבִרים ָעִדין, ֶׁשְּמַדְּבִרים ָנִקי.  -ֶּפה 

ִלים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ָּבֶהם ְסָרִטים, ְּתמּונֹות א ְצנּועֹות  ִּתְזרֹק ֶאת ָּכל ַהּכֵ 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  טז.) ּוְקִליִּפים.  ֶׁשֶרץ (ַּתֲעִנית  ֶׁשּתֹוֵפס  "ָאָדם   :
ְּבָידֹו, ֲאִפּלּו טֹוֵבל ְּבָכל ֵמימֹות ֶׁשָּבעֹוָלם א ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה, ְזָרקֹו ִמָּידֹו ֵּכיָון  

ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁש  ַלֲחזֹר  ִאם רֹוִצים  ְטִביָלה",  ָעְלָתה לֹו  ִמַיד  ְסָאה  ְּבַאְרָּבִעים   -ָּטַבל 
ָמֶות.   ֶׁשְּמִביִאים  ַהֵּכִלים  ַהֵּמִתים,  ַהְּׁשָרִצים  ֶאת  ַלֲעזֹב  ְצִריִכים  ִראׁשֹון  ָּדָבר 

ִאם הּוא א ְמֻסָּנן    -ב  ְּבִּכּנּוי 'ְמַכֵּׁשף'; ַהַּמְחֵׁש   -א"ׁש ְמַכֶּנה ֶאת ַהַּמְחֵׁשב  מֹוֲהָר 
 ֶזה ְמַכֵּׁשף, ֶזה ֵמִביא ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות.  -

ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ַּתְתִחיל ִמְּתִחַּלת ֵסֶדר ְזָרִעים, ַמֶּסֶכת 
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לְ  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ַהִּמִּלים  ֶאת  ַּתִּגיד  ֶּפֶרק,  ַאַחר  ֶּפֶרק  ַּתִּגיד  ַאָּתה  ְּבָרכֹות,  ִאם  ָהִבין. 

יֹום   ָּכל  ְּפָרִקים  ַח"י  ְלַהִּגיד  ִמָּכל    -ָיכֹול   אֹוְת יֹוִציא  ֶזה  ָּנִעים,  ּוַמה  ַמה ּטֹוב 
 ַהִּטיט ְוָהֶרֶפׁש ֶׁשְּל, ֲאִמיַרת ִמְׁשָניֹות ְמַטֶהֶרת ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ַהְּכָתִמים. 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק  ְבִלי. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  ְּכמֹו ֵכן ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבַתְלמּוד ּבַ 

ריד) ִסיָמן  ַהְּקִלָּפה  א',  'ִליִלית'",  ְׁשָמּה  ֶׁשל  אֹוִתּיֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיא  "'ַּתְלמּוד'   :
ֶׁשּגֹוֶרֶמת ָלָאָדם ַלְחטֹא ִּבְפָגם ַהְּבִרית, "ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ְלַהְכִניַע  

 אֹוָתּה". 

ַיֲעזֹב אֹוְת ָּכל ָּכ ַמֵהר, הּוא א ְמַוֵּתר ַמֵהר ָּכל   ְּבַוַּדאי ַהַסֶמ" ֵמם א 
ָּכ ַעל ַהָּקְרָּבן ֶׁשּלֹו; הּוא ִיְרּדֹף ַאֲחֶרי, הּוא ַיִּפיל אֹוְת ׁשּוב ָלֲעֵבָרה ַהֲחמּוָרה  

ִאם ֲאָבל  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַהְּבִרית  ְּפַגם  ֶׁשְּכתּוִבים   ֶׁשל  ַהְּדָבִרים  ִעם  ָחָזק  ִּתְהֶיה 
 ַאָּתה ִּתְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.  -ַּבִּמְכָּתב ַהֶּזה 

ְּבַאְנְּגִלית.    ,ֶׁשְּל ַּבָּׂשָפה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִעם  ְּתׂשֹוֵחַח  ְלִהְתּבֹוְדדּות,   ֵל

ַהָּק  ַהָּׂשפֹות,  ָּכל  ֶאת  ֵמִבין  הּוא   ָּברּו ָּכל  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ָעָׂשה  הּוא   ָּברּו דֹוׁש 
ִלְהיֹות   רֹוֶצה  ַאָּתה  ַּכָּמה  ַעד   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַּתִּגיד  ְּבַאְנְּגִלית,  ְּתַדֵּבר  ַהָּׂשפֹות. 

ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ּוְבָכל ַּפַעם ַאָּתה ׁשּוב נֹוֵפל, ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּפיל אֹוְת ִלְפָגם ַהְּבִרית,  
  -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ִּתְבֶּכה ֵאָליו ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעזֹר ְל    ַאָּתה חֹוֵטא

 ָּכ ִּתְתַנֶּקה ְוִתָּטֵהר, ּוְבֶמֶׁש ַהְּזַמן ַאָּתה ִּתְתַּפֵּטר ֵמַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ְוַהָּמִרים.

 ים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָינִ 

 ... 
 ד ג ד
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 ָאז ַאל ַּתֲעזֹב ֶאת ֶזה ,ִהְתַחְלָּת ִלְלמֹד סֹוְפרּות

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת נַֹח, כ"ט ִּתְׁשֵרי, ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ֶחְׁשָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ֲחָתִני ַהָּיָקר ָהַרב ... ֵנרֹו ָיִאיר 

  .ֶׁשְּל ַהְּקבּוִעים  ַּבִּׁשעּוִרים   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ֶוֱאָמץ  ֶזה  ֲחַזק  ַעְכָׁשו 
ַּפְרָנָסה,  ֲעַדִין ִטְרדֹות   ְל ְּכֶׁשֵאין  ַהֲחֻתָּנה  ַאֲחֵרי  ַעְכָׁשו  ַּבַחִּיים,  ָיֶפה  ֲהִכי  ַהְּזַמן 

 ִאָּׁשה ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ָעֶלי ַאָּתה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַדְרּגֹות ְמאֹד ְּגדֹולֹות.  -ְוֵיׁש ְל 

ְוָתקּום ֻמְקָּדם  ִליׁשֹן  ָלֶלֶכת  ֶׁשְּל    ְרֵאה  ַהִּׁשעּוִרים  ִּתְלַמד ֶאת  ִלְפנֹות ּבֶֹקר, 
 ִלְפנֹות ּבֶֹקר; ִמְׁשָניֹות ְוַהְרֵּבה ְּגָמָרא, ַּגם ִמְדָרׁש ְוזֹוַהר, ְוִסְפֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל. 

ִלְלמֹ סֹוְפרּות  ִהְתַחְלָּת  ָהְלָאה;    -ד   ַּתְמִׁשי ֶאָּלא  ֶזה,  ֶאת  ַּתֲעזֹב  ַאל  ָאז 

 ים ַּבְּקִהָּלה ַהְרֵּבה סֹוְפִרים.ֲאַנְחנּו ְצִריכִ 

ֶׁשָּיבֹואּו   אֹוָתם,  ְלַחֵּזק  ַהַּבחּוִרים,  ִעם  ַהּיֹום   ְּבֶמֶׁש ִלי  ַלֲעזֹר  ּתּוַכל  ִאם 
 ַּבְּזַמן ְוִיְהיּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבִּׁשעּוִרים.

ם, ָּתִׂשיַח ֶאת  ְוַעל ֻּכָּלם ִּתְמָצא ְל ָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ַאף ֶאָחד ְוִתְתּבֹוֵדד ָׁש 

 ִלְּב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ַצִּדיק.

.רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל ,ֵמָחִמי 

 ... 
 ד ג ד
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 ֵגיִהנֹום יְוַלֵּׁשנִ , ִלְהיֹות ְלֶאָחד ַּגן ֵעֶדן הַׁשָּבת ְיכֹולָ 

 ט' ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְל תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֶל 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ח:)ֲחָכֵמינּו  ַהָּבא,  (ְנָדִרים  ְלעֹוָלם  ֵּגיִהּנֹום  "ֵאין   :

ַהָּקד ָּבּה, ֶאָּלא  ִמְתַרְּפִאין  ַצִּדיִקים  ִמַּנְרִּתיָקּה,  ַחָּמה  מֹוִציא  הּוא   ָּברּו ֹוׁש 
 ּוְרָׁשִעים ִנּדֹוִנים ָּבּה". 

ִהי "ַׁשָּבת"   ,ָּכ ְלָפֵרׁש  ַהַּכָּוָנה    אֶאְפָׁשר  ְוֶׁשֶמׁש  ַהָּבא",  עֹוָלם  "ֵמֵעין 

רֹוֶאה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל    הּוא  ֶׁשָהָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
אֹוֵמר   ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  א)ָּדָבר,  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ְוכּו',  (ִלּקּוֵטי  ֶׁשֶמׁש",  "ְּבִחיַנת   :

 "ְּבִחיַנת 'ְואַֹרח ַצִּדיִקים'", ְוכּו'. 

ְיכֹולָ  ַהִּמ   הַׁשָּבת  ִעם  יֹוְׁשִבים  ֵעֶדן,  ַּגן  ְלֶאָחד  ָהִאָּׁשה  ִלְהיֹות  ִעם  ְׁשָּפָחה, 
ְוַהְּיָלִדים, אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ָׁשִרים ְזִמירֹות, ְמַדְּבִרים ַעל ַהָּפָרָׁשה, 

 ַעל ִסּפּוֵרי ְּתִפָּלה ֶוֱאמּוָנה, ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים; ֶזה ַמָּמׁש ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא. 

ַמְדִליִקים  ם,  , ִמְתַרְּגִזיםם, ָרִביֹוִהנ יַמָּמׁש גֵ   ֲאָבל ֵאֶצל ָהְרָׁשִעים ַׁשָּבת ִהיא
אֹוֵמר   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהזֹוַהר  ְּכִפי  ַהֵּגיִהּנֹום,  ֵאׁש  פה.)ֶאת  ַּדף  מח,  ָמאן (ִּתּקּון  "ָּכל   :

  ַמְדִליק ֶאת   -ְּדָכִעיס ְּכִאּלּו אֹוִקיד נּוָרא ְדֵגיִהָּנם", ִמי ֶׁשִּמְתקֹוֵטט ְּבַׁשָּבת ְוכֹוֵעס  
 ׁש ַהֵגִהינֹום. ֵא 

ָאָדם ֶׁשַחי ִעם ֱאמּוָנה, ִעם ֱאמּוַנת ַצִּדיִקים, הּוא ְמַצֶּפה ָּכל ַהָּׁשבּוַע    ַאְׁשֵרי

ָאָד  לֹו ַהֶּׁשֶמׁש    הזֹוֶכה, ֶׁשְּמִאיָר   הזֶ ם  ְלַׁשָּבת, ְוהּוא ַחי ָּכל ַהָּׁשבּוַע ִעם ַהַּׁשָּבת. 
ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו  ַלַּצִּדיִקים,  ָלבֹוא  ְלָעִתיד  כ)  ֶׁשִּתְזַרח  ג,  ִיְרֵאי (ַמְלָאִכי  ָלֶכם  "ְוָזְרָחה   :

 ְׁשִמי ְוגֹו'", ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה. 

 ... 
 ד ג ד

 ַלֲעׂשֹות ָטעּויֹות  ל ָעלּו  םּגַ  ֲאִני ַּגם ֶּבן ָאָדם ַוֲאִני

 י' ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְל תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ֶל 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

: "ַמר זּוְטָרא ֲחִסיָדא, ִּכי ִמַחַּיב :)(ְנָדִרים זֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים  
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ֶא  ְּבֵחֶרם  ְלַהְכִניס   ָצִרי ָהָיה  ְּכֶׁשהּוא  זּוְטָרא,  ַמר  ַׁשְמָּתא",  ַרב  ֵּבי  ד ֶאָח ת  ַּבר 

ְּבֵח וִמַּתְלִמיָדי ַעְצמֹו  ֶאת  ִהְכִניס  קֶֹדם  הּוא  ְּבֵריָׁשא",  ַנְפֵׁשי'  "ְמַׁשֵמת  ֶרם,  , 
 ַרב", ְוַאַחר ָּכ הּוא ִהְכִניס ֶאת ַהַּתְלִמיד ְּבֵחֶרם. "ְוַהָּדר ְמַׁשֵמת ַּבר ֵּבי

ַּתְלִמיִדים.  ְלַחֵּנ ְצִריִכים   ֵאי רֹוִאים  ם  ַהַּתְלִמיִדי ת  ֶא ם  ְּכֶׁשְּמַלְּמִדי  ִמָּכאן 

  ג נֹוֵה , אֹו ֶׁשהּוא א  ץֶאֶר   ֶדֶר, ְוִאם ַהַּתְלִמיד א ִמְתַנֵהג ּבְ ץֶאֶר   ְּבֶדֶרג  ְלִהְתַנֵה 
ָצִרי ַהְּמַחֵּנ ִלְזּכֹר: 'ַּגם ִלי   -ְּכִפי ַהֲהָלָכה ּוְצִריִכים ְלַחֵּנ אֹותֹו ְוָלֵתת לֹו מּוָסר 

ָעלּו ַוֲאִני  ָאָדם  ֶּבן  ַּגם  ֲאִני  ֶחְסרֹונֹות,  ְיָלִדים    לֵיׁש  ָוחֶֹמר  ַקל  ָטעּויֹות,  ַלֲעׂשֹות 
ִהְתַנֵהג', ְוִאם ַהְּמַלֵּמד ְוַהְּמַחֵּנ זֹוֵכר: 'ֲאִני  ֵאי לְ   םֶׁשֲעַדִין ְצִריִכים ְלַלֵּמד אֹוָת 

ִּבְתׁשּוָבה', ַלְחזֹר   ָצִרי ֵאי    ַּגם  ַהַּתְלִמיִדים  ֶאת  ְלַלֵּמד  ָיכֹול  הּוא   ָּכ ַרק 
הּוא ָעלּול    -ְלִהְתַנֵהג. ִּכי ִאם ָאָדם ׁשֹוֵכַח ֵמַעְצמֹו, הּוא ַמְחִׁשיב ַעְצמֹו ְלֻמְׁשָּלם  

וְ  ֶיֶלד,  ַחס  ָהִייִתי  ֲאִני  'ַּגם  זֹוְכִרים  ִאם  ְוַרק  ַהַּתְלִמיִדים,  ֶאת  ְמאֹד  ְלַבֵּיׁש  ָׁשלֹום 
, ַּגם ֲאִני ָעִׂשיִתי ְׁשטּויֹות', ַרק ָּכ ֶאְפָׁשר תַוֲחלֹומֹום  ַּגם ֲאִני ָׁשַקְעִּתי ְּבִמְׂשָחִקי

 ְלַחֵּנ ָנכֹון; ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה. 

 ... 
 ד ג ד

  הּתֹוָר ד ַהַּתְלמּו ל ֶׁש  ֶהָחָדׁשן ְלִבְניָ ת ַהַּביִ ת ֲחֻנּכַ  ָּתְכִנּיֹות

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, י"ג ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִיְהֶיה מּוָכן   ְּכָבר  ֶהָחָדׁש  ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ֶׁשַּבָׁשבּוַע ִּבְנַין  ְוַכִּנְרֶאה  ַהָּׁשבּוַע, 

 ַהָּבא ְּכָבר יּוְכלּו ְלִהָּכֵנס ְלָׁשם. 

ַהְּמזּוָזה  ְקִביַעת  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ַאָּתה  ָמַתי   אֹוְת ִלְׁשאֹול  ָרִציִתי  ָאז 
ְּבַׁש  ִיְרֶצה ה'  ִאם  ִּכי  ַלֲחֻנָּכה,  ְלַחּכֹות  ַאָּתה רֹוֶצה  ַהַּבִית; ִאם  ֲחֻנָּכה  ַוֲחֻנַּכת  ָּבת 

רֹאׁש   ְסעּוַדת  ִעם  ַמְלָּכה  ְמַלֶּוה  ְסעּוַדת  ִּתְתַקֵּים  ַׁשָּבת  ּוְבמֹוָצֵאי  ַּבִּקְרָיה,  ֶאְהֶיה 
אֹו   ַהְּמזּוָזה?  ּוְקִביַעת  ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ֶאת  ָאז  ַלֲעׂשֹות  ַהִאם  ַהִּקְרָיה,  ְלָכל  חֶֹדׁש 

אֹו   ֶזה?  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ְּכָבר  ָקָטן ֶׁשַאָּתה  ִּכּנּוס  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה 
 ַלּתֹוְרִמים?

.ּתֹוִדיַע ִלי ַמה ַהָּתְכִנּיֹות ֶׁשְּל 
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ֶהָחָדׁש   ַּבְּזַמן  ָׂשֵמַח  ְמאֹד  ֲאִני  טֹוב.  יֹוֵתר  ַמְרִּגיׁש  ְּכָבר  ֲאִני  ַהֵּׁשם   ָּברּו

ים ְמאֹד, יֹוְׁשִבים ְולֹוְמִדים ַעל  ַּבְּיִׁשיָבה; ִהִּגיעּו ַּבחּוִרים ֲחָדִׁשים, ַּבחּוִרים ְיָקִר 
ִסיָמן עו)ִּפי ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו   , ָּכל ֶאָחד ְוַהִּׁשעּוִרים  (ַּכְּמבָֹאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, 

 ֶׁשּלֹו. 

 ... 
 ד ג ד

 ַרק ִעם ַאְחדּות ֵּבין ַהֶּצֶות ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, י"ג ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְמִסירּות, ְּבָכזֹו  ַּבִּמְׂשָרד  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִמְתַעְדֵּכן  י  ֲאנִ   ִייַׁשר 
ַוֲאִני    ַהָּברּום  ָּפָעְלכֶ ת  אֹודֹו ת  ִּבְתִדירּו ְוָכל ַמה ֶׁשַהַּמְזִּכירֹות ָהֲאֵחרֹות עֹוׂשֹות, 

   . םַאֲחֵריכֶ ם ּדֹורֹוֵתיכֶ ַוֲעבּור ְמאֹד ַמִּכיר טֹוָבה ְלֻכְּלֶכן, ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ְלַהְצָלַחְתֶכן 

ֵּביֵניֶכן, ֶׁשֵּיׁש  ָהַאְחדּות  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ִעם    ּתֹוָדה  ַרק  ָחׁשּוב;  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה 
 ַאְחדּות ֵּבין ַהֶּצֶות ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח.

ָטֳהָרה;   ַהִּמְקֶוה  ֶׁשל  ָהֲעלּויֹות  ֶאת  ְיַׁשֵּלם  ֶׁשַהִּמְׂשָרד  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 

 ַהַחְׁשַמל ְוַכּדֹוֶמה. 

ַלַּמ  ִּתְתַיֲחסּו  ַאל  ְוכּו';  ַהִּבְלּבּוִלים  ָּכל  ֵאּלּו  ּוְלַגֵּבי  ָּכל  ָהֵאּלּו,  ְחָׁשבֹות 
ְּדָבִרים טֹוִבים   ֲאִני    -ֶׁשעֹוִׂשים  'ַמה  ַהִּבְלּבּוִלים ָהֵאּלּו, חֹוְׁשִבים:  ָלֶהם ֶאת  ֵיׁש 

ֶאת   ַלֲעׂשֹות  ְוַתְמִׁשיכּו  ָלרּוץ  ַלַּמֲחָׁשבֹות  ְּתנּו  ִּבְכָלל?'  ֲאִני  ַמה  עֹוֶׂשה?  ְּכָבר 
 ת. ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶכם ִּבְמִסירּו

 ... 
 ד ג ד



 ה   |  ג תשפ"ח ַוִּיְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹותִאיׁש 

 

ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְׁשמּוִרים ֵמַהִּנְסיֹונֹות  

 ַהָּקִׁשים

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -א, י"ד ַמרַוֵּיָר יֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַהְּגָמָרא   ֶאת  ֵמִבין  א  ֶׁשַאָּתה  ֲאִפילּו  ַהְּגָמָרא,  ַּדף  ֶאת  יֹום  ָּכל    -ִּתְלַמד 

 ָמָרא ְמַזֵּכ ּוְמַטֵהר ֶאת ַהֶּנֶפׁש.ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמִּלים; ִלימּוד ּגְ 

ַהּתֹוָרה   ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַהָּקִׁשים,    -ַרק  ֵמַהִּנְסיֹונֹות  ְׁשמּוִרים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים 
 זֹוִכים ְלִׂשְמָחה ֲאִמִּתית.  -ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 

 .ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ל ַהּכֹולֵ י ַאְבְרכֵ ל  ֶׁש ה ְרִגילָ י ַהִּבְלִּת ה ְתָמָד ַהַה 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ֵליל ִׁשִּׁשי ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, י"ז ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִּבַּקְרִּתי   ֵמַהִּקְרָיה,  ַעְכָׁשו  ַמִּגיַע  ִלי  ֲאִני  ֵאין  ִמִּפי,  ֶנֶעְתקּו  ַהִּמִּלים  ַּבּכֹוֵלל; 
 ִמִּלים... 

ְולֹוְמִדים   ַוֲעִדיִנים  ְיָקִרים  ַאְבֵרִכים  יֹוְׁשִבים  ָׁשם;  ַמה ּקֹוֶרה  ֻמָּׂשג   ְל ֵאין 

 ְּבַהְתָמָדה א ְרִגיָלה, ֵהם לֹוְמִדים ְויֹוְדִעים טֹוב ְמאֹד. 

ַאיְ  ִיְצָחק   ָהַאְבֵר ִעם  הּוא  ִהַּגְעִּתי   ַּבֶּדֶר אֹוִתי.  ִהִּסיַע  הּוא  ָראְטה,  יִזיק 
ְוַהְרֵּבה  ָׁשַאל אֹוִתי ְׁשֵאָלה ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת. ֱהיֹות ְוהּוא סֹוֵכן ְּבֶחְבַרת הֹוְבלֹות, 

 ְּפָעִמים ֲאָנִׁשים ַמְזִמיִנים ֶׁשָּתבֹוא ַּמָּׂשִאית ְּבַׁשָּבת ָלַקַחת ְּדָבִרים, אֹו ֶׁשֶּזה ָצִרי
 ַהִּגיַע ְּבַׁשָּבת. לְ 

ַׁשָּבת,   ִהְלכֹות  לֹוְמִדים  ֶׁשָּלנּו  ָהַאְבֵרִכים  ַעְכָׁשו  ְמאֹד,  טֹוב  לֹו,  ָאַמְרִּתי 

ְׂשִכירּות ְוַקְּבָלנּות; ִנְׁשַאל ֶאת ָהַאְבֵרִכים. ִּתְׁשַאל אֹותֹו, הּוא ְיַסֵּפר ְל ַמה ָהָיה  
רֹאׁש ַהּכֹוֵלל, ִהְתִחילּו    -ה ֶצֶדק ְׁשִליָט"א  ָׁשם; ָּכל ָהַאְבֵרִכים, ְּבַיַחד ִעם ַהּמֹוֶר 

ָּכַתְבִּתי ִחּדּוִׁשים    ,ַאְבֵר ִּבְהיֹוִתי  ָלַמְדִּתי ֶאת ֶזה  ֲאִני  ַּגם  ְלִהְתַוֵּכַח ּוְלִהְתַּפְלֵּפל. 
 ַעל ָּכל ֻקְנְטֵרס ַאֲחרֹון.
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נ ֵהם  ֵמֶהם,  ַנַחת  ָּכזֹו  ִלי  ֵיׁש  ַנַחת;  ְוָרִויִתי  ָׁשם  ּכֹוחֹות  ָיַׁשְבִּתי  ִלי  ֹוְתִנים 

ֵמֶהם    הְוִיְהיֶ ֲחָדִׁשים. ֲאִני אֹוֵמר ְל ֶאת ֶזה ְּבֵכנּות, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ַיֲהלֹום  
 ְּדָבִרים ָיִפים.

ְּבַבָּקָׁשה ֶּתֱאסֹף ֶּכֶסף ֲעבּוָרם, ֲאִני ָּכל ָּכ ִמְתַּבֵּיׁש ָלֵתת ָלֶהם ַרק ֶאֶלף ּדֹוָלר 

 ָלֵתת ָלֶהם יֹוֵתר, ֲאָבל ֲאִני ָצִרי ֶאת ֶעְזָרְת.  ְלחֶֹדׁש, ֲאִני רֹוֶצה

 ... 
 ד ג ד

 וֵאָליר ָמסּור ִנְׁשָא י ֲאנִ ה, ַהְרּבֵ  ָּכל ּכָ י לִ ן ָנַת  ַרֵּבנּו

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ֵליל ִׁשִּׁשי ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, י"ז ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ִּבְׁשִביל ִמי   ִּתְתַחְּזקּו ּוְתַחְּזקּו ֶאת ַהַּבַעל ֶׁשַּיְמִׁשי ִלְהיֹות ַּגַּבאי, ִאם זֹוְכִרים

ְוַהַּגַּבאי ֶׁשל ִמי ֲאִני   ַהּכֹל ׁשֹוֶנה. ִאם יֹוְדִעים 'ֲאִני ְמַׁשֵּמׁש ֶאת ַרֵּבנּו,    -עֹוְבִדים 
 ַהּכֹל ַקל יֹוֵתר.   -ַּגַּבאי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַרֵּבנּו' 

ּוְכֶׁש  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ִּבְׁשִביל  ִמְתַיְּגִעים   ָּכ ָּכל  ַאֶּתם  ַלִּקְרָיה  ְוִאם  ַמִּגיַע  ֲאִני 

הֹוֵגן;   א  ֶׁשֶּזה  ַמְרִּגיִׁשים  ַאֶּתם  ַאֲחַרי,  ָרִצים  ֵהם  ִמְתַּפְּזִרים,  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
 ; ֲאַזי ַקל יֹוֵתר ְלִהָּׁשֵאר ְמסּוִרים. 'ִּתְזְּכרּו: 'ַמה ַרֵּבנּו ָנַתן ִלי? ֲהֵרי ִקַּבְלִּתי ַחִּיים

 ֲאָבל  ִלי,  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  אֹוי  ַמְלָא?  ֲאִני  ְוִכי  ָקֶׁשה?  א  ִלי  חֹוְׁשִבים,  ַאֶּתם  ַמה

  ִקַּבְלִּתי  ֲהֵרי  ִאִּתי?  ָעָׂשה  מֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  ֵמַרֵּבנּו?  ְמַקֵּבל  ֲאִני  'ַמה  חֹוֵׁשב:  ְּכֶׁשֲאִני

  ִׁשיַמְמ   'ֲאִני  ְלַעְצִמי:  אֹוֵמר  ַוֲאִני  טֹוָבה,  ַהְרָּגָׁשה  ָּכזּו  ִלי  ִנְהֵיית  ָאז  -  'ַחִּיים

 ִלי'.  ָנַתן ָעֵלינּו ָיֵגן ְזכּותֹו ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ַהְּׁשִליחּות ֶאת ְוַלֲעׂשֹות ַרֵּבנּו ֶאת ְלַׁשֵּמׁש

ְלֵהָאַנח   ִּבְמקֹום  ְוכּו';  ִיְתָּבַר,    -ְלַגֵּבי  ְלַהֵּׁשם  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ְצִריִכים 
ַּגם ָלֶהן ֵיׁש ָיִמים ָקִׁשים, ֵלילֹות    -ְיָלִדים  ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשֵאין ָלֶהן ְיָלִדים אֹו ְמַעט  

ַהְרֵּבה    ָּכ ָּכל  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  סֹוְבִלים;  ֶׁשְּיהּוִדים  ַמה  ִיְׁשמֹר  ַהֵּׁשם  ָקִׁשים. 
יּוָלד"   ְלָעָמל  "ָאָדם  ָהָאָדם,  ֶזה  ז)ְקָׁשִיים,  ה,  הּוא  (ִאּיֹוב  ֶׁשֲעָמלֹו  ָהָאָדם  ַאְׁשֵרי   ,

ּגִ  ְיָלִדים,  ִויָקִרים. ִעם  ָיִפים  ּדֹורֹות  ִנְׁשָאִרים   ָּכ ַהְּיָלִדים;   ִחּנּו ַהְּיָלִדים,  ּדּול 
 ַהָּׁשִנים עֹוְברֹות ְורֹוִוים ַנַחת.
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ַהְיָלִדים   ַעל  ַהֵּׁשם  ְוַתִּגידּו: "ּתֹוָדה  ַהָּׁשַמִים,  ַעל  ְוִתְסַּתְּכלּו  ַלִּמְרֶּפֶסת  ְצאּו 

  ְּתַקְּבלּו ּכֹוחֹות ֲחָדִׁשים. ֶׁשִּלי, ַעל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי"; ּכָ 

 ... 
 ד ג ד

 ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ָיבֹוא ִּבְזכּות ַאְנֵׁשי ַהָּצָלה 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, י"ז ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו 

ֵמִאְרּגּון   ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ֶׁשִהְתַקַּבְלָּת  ַהּטֹובֹות  ַהֲחָדׁשֹות  ִמְתַקְּבלֹות  ְּבִׂשְמָחה 
"ֶח  ָקדֹוׁש   ָּכ ְלַהִּציל  ָּכל  ַלֲעזֹר  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ְּד'ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג",  ַהָּצָלה  ְבַרת 

 ַחִּיים ֶׁשל ְיהּוִדים. 

ַאְנֵׁשי   ִּבְזכּות  ָיבֹוא  ִצְדֵקנּו  "ְמִׁשיַח  אֹוֵמר:  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
 ַהָּצָלה, ּוִבְזכּות ִאְרּגּוֵני ֶחֶסד ַהְּקדֹוִׁשים". 

ֶאְתֶכם.  מֹוֲהָרא" ָאַהב  ְמאֹד  ְוהּוא   ֶׁשְּל ַהַּׁשְדָכן  ָהָיה  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ׁש 

ִליהּוִדים   ְוַלֲעזֹר  ְלַהִּציל  ִּבְׁשִביל  ֶׁשַחי  ְיהּוִדי  ִלְראֹות ֶׁשַאָּתה  ָׂשֵמַח  ְוַעְכָׁשו הּוא 
 ֲאֵחִרים.

 ַׁשָּבת ְׂשֵמָחה, ְמַאֵחל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ּוִמְׁשַּפְחּתֹו. 

 ... 
 ד ג ד

 ר ִיָּׁשֵא אה ְוַהְּתִפּלָ ד ַהִּלּמּוט ְמעַ ק ַר ם, ְּכלּו ְל 

תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ה, כ"א ַמרָׂשָר יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַאָּתה   ָׁשבּוַע,  ְועֹוד  ָׁשבּוַע  יֹום  ְועֹוד  יֹום  ַּכָּמה  עֹוֵבר  ּפֹה  ְלַהְרִויַח  ְמַנֶּסה 
עֹוְברֹו ַהָּׁשִנים   ָּכ ּוֵבין  ּדֹוָלִרים  ַּכָּמה  ָׁשם  ְלָאחֹור  תּדֹוָלִרים,  ּוְכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים   ,

ַהָּׁשִנים ִמָּכל  ִנְׁשַאר  א  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום  ִלּמּוד   רֹוִאים  טֹוִבים,  ְּדָבִרים  ַרק  ָהֵאּלּו 
 ּוְתִפָּלה. 

ֶׁשַא  ְלַרֵּבנּו ֲחָבל  ֵיׁש  ֲהֵרי  ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  ַמְתִחיל  א  ָּתה 

ֶׁשּלֹוְמִדים,  ַמה  ְמִביִנים  ֶׁשא  ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד   ֶּדֶר ְמתּוָקה,   ֶּדֶר  ִּבְׁשִביְל
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, ֶּדֶר ִלְלמֹד ֲאִפּלּו  ֶּדֶר ִלְלמֹד ּתֹוָרה ֲאִפּלּו ֶׁשֵאין ְל ַחְברּוָתא, ֵאין ְל ִמְסֶּגֶרת

 ְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים.  -, ֵאין ְל ְּכלּום חַאָּתה א ֻמְצלָ ם ִא 

ָהַר"ן   ְּבִׂשיחֹות  עו)ִּתְסַּתֵּכל  "ֵאין    תֶא ה  ְוִּתְרֶא   (ִסיָמן  ַרֵּבנּו:  ֶׁשל  ַהִּדּבּוִרים 
ּכְ  ַהְּדָבִרים  לֹוַמר  ְלַבד,  ָהֲאִמיָרה  ַרק  ְּבִלּמּוד  ְוא  ְצִריִכין  ָיִבין,  ּוִמֵּמיָלא  ֵסֶדר, 

ַהְרֵּבה   ף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹוְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתכֶ 
, ֲאִפילּו ֶׁשא ְמִביִנים ְּכלּום ֶׁשּיֹאְמרּו ֶאת ַהִּמִּלים, ּוַבּסֹוף  "ֵּתֶכף ְוא ָיִבין ְּכָלל

ק ַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד, ְויֹאַמר ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ֶׁשָאָדם  ַר "ָיִבינּו,  
ֵמִבין   א  ֶׁשהּוא  רֹוֶאה  ְּכֶׁשהּוא  ִיָּׁשֵבר  ֶזה  ַמ א  ֶעֶצם  ִּכי  ֶׁשָּלַמד,  ֶׁשרֹוִצים    -ה 

ִמָּיד   ַרק  -ְלָהִבין  יֹאַמר  ֶאָּלא  ַהִּלּמּוד,  ֲהָבַנת  ַעל  ְּכִסְדָרן    ַמְקֶׁשה  ַהִּמִּלים  ֶאת 
ְּדָבִרים,   ֵאיֶזה  ִיָּׁשֲארּו  ְוִאם   ,ָּכ ַאַחר  ָיִבין  ֵּתֶכף,  ָיִבין  "ְוִאם א  ָיִבין.  ּוִמֵּמיָלא 

ַמה ְּבָכ? ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד   -ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו  
ִלְבָרָכה עֹוָלה ַעל ַהֹּכל, ּוְכמֹו ִזְכרֹוָנם  ר, ִלְסּבֹ ר  ְוָהָד ר,  ִלְגמֹ"  : ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 

ְיֵדי    ,"'הְלַתֲאוָ י  ַנְפִׁש ה  ָּגְרָס 'ר  ֶׁשֶּנֱאַמ ָקָאַמר  ה  ַמ ע  ָיַד א  ְּדב  ּגַ ל  עַ ף  ְוַא  ַעל  ִּכי 
ַלֲעבֹר  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה,  ִלְלמֹד  ְוִיְזֶּכה  ִּבְמִהירּות  ֶׁשִּיְלַמד  ַהִּלּמּוד,  ִרּבּוי 

ֶׁשּלֹוֵמד   ַהְּסָפִרים  ֵאּלּו  ְּפָעִמים  ַּפַעם    -ַּכָּמה  ּוְלָגְמָרם  ְלַהְתִחיל  ְוַלֲחזֹר  ְלָגְמָרם, 
 יָלא ָיִבין ְוכּו'". ַאַחר ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמ 

ַהָּבחּור  ַהְּיִׁשיָבה,  ַּתְלִמיד  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְקַטָּנה  ַּבְּיִׁשיָבה  ִסּיּום  ָהָיה  ֶאְתמֹול 

ְמֻרָּגׁש ִמֶּזה,    -מֹה ְצִבי ֶּפעְרל ֵנרֹו ָיִאיר  ְׁש ִסֵּים ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ַׁש"ס. ֲאִני ָּכל ָּכ
ה ְׁשמּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר עֹוֶׂשה ֲעבֹוָדה טֹוָבה ִעם ַהַּבחּוִרים,  ַהַּמִּגיד ִׁשעּור ַרִּבי מֹ ׁשֶ

ַהְרֵּבה  ָּבֶהם  ַמְכִניס  הּוא   ,ִיְתָּבַר ּוְלַהֵּׁשם  ַלּתֹוָרה  ָּגדֹול  ֵחֶׁשק  ֵיׁש  ַלַּבחּוִרים 
 ִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ַסֵּים ַׁש"ס, ַאָּתה ַרק  ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ֶאת ֶזה ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַּגם ַאָּתה רֹוֶצה לְ 

ְּבכָ   הְמַצּפֶ  ְל  ְלִחּזּוק;  ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני  ַּפַעם  ַּכָּמה    -ל  ְוַאֲחֵרי  ַלְּגָמָרא,  חֹוֵזר  ַאָּתה 
 ְלעֹוד ְּדִחיָפה. הְמַצּפֶ ר ָיִמים ַאָּתה ְּכבָ 

 ֲאִני ׁשֹוֵלַח ְל ְּתמּוָנה ֵמַהִּסּיּום. 

 ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל

 ... 
 ד ג ד
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 י?!ִּבְׁשִמ י, ֵמַהֵּׁשנִ ק ְצחֹוה עֹוֶׂש ה ַאָּת 

 תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ה, כ"א ַמרָׂשָר יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֲאָבל    ,ִמְּמ ִמְכָּתִבים  ַהְּזַמן  ָּכל  ְמַקֵּבל  ְטָעָנה  ֲאִני  ִלי  ָּכַתב  ִמיֶׁשהּו  ַעְכָׁשו 

הּוא   ַהָּׁשָנה;  רֹאׁש  ַעל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאל  ִלְנסַֹע  ֶׁשּתּוַכל  ֶּכֶסף   ְל ִהְלָוה  הּוא  ָעַלי. 
ת   ְׁשׁשֶ חֶֹדׁש  ְּבָכל  לֹו  ֶׁשְּתַׁשֵּלם  ִּבְתַנאי  ֶׁשֶקל  ֶאֶלף  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים   ְל ִהְלָוה 

 ֹוב ְיֻׁשַּלם. ֲאָלִפים ֶׁשֶקל ַעד ֶׁשַהח

ְוַאָּתה אֹוֵמר   -הּוא ּכֹוֵתב ִלי ֶׁשהּוא ִּבֵּקׁש ִמְּמ ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֶחְׁשָון ְלַׁשֵּלם  
לֹו: "רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִּלי ָאַמר ִלי ְלַהִּגיד ְל ּתֹוָדה", הּוא ׁשֹוֵאל אֹוְת: "ָמַתי  

רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִּלי ָאַמר ִלי ְלַהִּגיד ְל  : "זלֹו ְּבבּו  ַאָּתה אֹוֵמר   ז ָא   ְּתַׁשֵּלם ִלי?"
ַמ  ָעַלי,  ְטָעָנה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִלי  ּכֹוֵתב  הּוא  ְצחֹוק ֶׁשֲא   הזֶ ה  ּתֹוָדה";  עֹוֶׂשה  ִני 

 ?!ֵמֲאָנִׁשים

ֵראִׁשית, א ִּדַּבְרִּתי ִאְּת ַעל ֶזה, ֵׁשִנית ַמה ַאָּתה ִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְׁשִמי ַלֲעׂשֹות 
לֹו  ְצחֹוק ְּתַׁשֵּלם  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ְׁשִליִׁשית,   ?

ִמְּכבֹוְד; ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִעם חֹובֹות, ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש  ה  ִּבְמִחילָ 
ָאָדם ֵאי ִלְחיֹות  א ֵמָעֵרי ִמְקָלט, ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש הּוא ָמקֹום ֶׁשְּמַלֵּמד ֶאת ָה   אהּו

 ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִלְחיֹות ִעם ַהּתֹוָרה. 

ֵאי  ,ִאְּת ַמה  ְלָהִבין  רֹוֶצה  ּפֹ  ךֲאִני  ִנְכַנס  ֶׁשִּלי  ָּכ   הַהֵּׁשם  ַּבְּתמּוָנה? 
ֲאָנִׁשים?! ִעם  ֶׁשְּל    ְמַדְּבִרים   ַהִּׁשּדּו ֶאת  ֶׁשִּתְמָצא  ֶׁשַאֲחֵרי  ָצִרי יֹוֵצא  ֲאִני 

ֶׁשִּלי   ַהְּיִׁשיָבה  ָלּה: "רֹאׁש  ְלַהִּגיד   ֶׁשַאָּתה הֹוֵל  ֶׁשְּל ֵמַהַּכָּלה  ְלִמְכַּתב  ְלַצּפֹות 
ָאַמר ִלי ֶׁשַאִּגיד ְל ֶׁשַאְּת צֹוֶדֶקת"? ּוְכֶׁשִּתְהֶיה ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ֶׁשְּל ַאָּתה ַּתִּגיד  

ֶׁשִּלי ַהְּיִׁשיָבה  "רֹאׁש  קֹוֶרה   ָלּה  ַמה   ?"אֹוָת אֹוֵהב  ֶׁשֲאִני   ָל ְלַהִּגיד  ִלי  ָאַמר 
ַמ ִא  ֶאל  ְמַדְּבִרים   ָּכ  ,ְּבָׁשעָ לְ ְּת ְּבֵעת ה  ֶּוה?   ְל ְוָעַזר  טֹוָבה   ְל ָעָׂשה  ֶׁשהּוא 

 ?! ְוַאָּתה עֹוֶׂשה ְצחֹוק -ָצָרה, ֶׁשּתּוַכל ְלַהִּגיַע ְלאּוַמן 

ַהִּמִּלים ֶאת  ְלַקֵּים  ֶאת    ְרֵאה  ְּתַׁשֵּלם  ֶּכֶסף,  ֶלֱאסֹף   ֵל ַלֲהָפָצה,   ֵל  ;ֶׁשְּל
 ַהחֹובֹות ּוְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְסִליָחה.

 ... 
 ד ג ד
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 ּגּוף ְלִהָּלֵחם ִעם ָּכל ַהַּמֲחלֹות לַ ִׂשְמָחה נֹוֶתֶנת ּכַֹח 

 תשפ"ג  ה', ְׁשַנת ֶחְׁשָון -ה, כ"א ַמרָׂשָר יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 רָיִאיִלְכבֹוד ... ֵנרֹו 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָהְרפּוָאה ְלָכל ַהֳחָלִאים, ִׂשְמָחה    תִּתְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ַהּכֹוחֹות ִלְהיֹות ָׂשֵמַח, זֹא

 ְלִהָּלֵחם ִעם ָּכל ַהַּמֲחלֹות, ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו.  לנֹוֶתֶנת ּכַֹח; ַהּגּוף ְמֻסּגָ 

ַּבּבֶֹקר   ִמָּיד  ֶלֱאכֹל   ָצִרי ֶׁשַאָּתה  אֹוֵמר  ָהרֹוֵפא  ִּבְרּכֹות    -ִאם  קֶֹדם  ַּתִּגיד 
 .ַהַּׁשַחר, ְּתַצֵּית ָלרֹוֵפא ְותֹאַכל

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיְׁשַלח ְל ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְּבָקרֹוב.

 ... 
 ד ג ד

 ם ַלְּיָלִדי ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעםְּבַסְבָלנּות ְלַהִּגיד 

 תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ה, כ"א ַמרָׂשָר יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְיָלִדים   ִעם  ְלַהְצִליַח  ַהְּיִחיָדה   ַּפַעם  אִהי  -ַהֶּדֶר ְועֹוד  ַּפַעם  א    ,ְלַהִּגיד 
ִמְּלַהִּגיד ְלַלֵּמד  ְלִהְתַעֵּיף  ּוְצִריִכים  טֹוִבים  ֵהם  ְיָלִדים  ָרִעים;  א  ֵהם  ְיָלִדים   .

 אֹוָתם ֵאי ְלִהְתַנֵהג. 

ְוכּו';   ַּגם ֶאת ֶזה ֶאְפָׁשר ְלַלֵּמד, ְּבַסְבָלנּות ֶאְפָׁשר ַּגם ֶאת ֶזה ִלְפעֹל,  ְלַגֵּבי 
ַהָּיַדִים ְוכּו',  ת  ֶא   םַרק א ְלַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות; ָּכל ַּפַעם ֶׁשרֹוִאים ֶאת ַהְּיָלִדים ָׂשִמי

 אֹוְמִרים עֹוד ַּפַעם ְּברֹוַגע ֶׁשא ָיִׂשימּו ָׁשם ֶאת ַהָּיַדִים. 

ָחׁשּוב ָּדָבר  ְלַהֲאִמין    יְּכֵד   עֹוד  ְצִריִכים  ַההֹוִרים  ַהְּיָלִדים;  ִעם  ְלַהְצִליַח 
ַהִּדּבּוִרי ֶׁשָּכל  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ֵהם  ְמַלְּמִדי  ם ְּבַעְצָמם,    -ַהְיָלִדים    ת ֶא   םֶׁשֵהם 

ַוֲאִפּלּו ֶׁשא רֹוִאים ִמּיָ   םִנְכָנִסי   -ד ֶׁשֵהם ְמַצְּיִתים  ָּבֶהם, ְּבֻמְקָדם אֹו ִּבְמאּוָחר, 
ְרגּוִעי ְלִהָּׁשֵאר  ַּפַעם    ם ְצִריִכים  ַהְּיָלִדים  ֶאָּלא ְלַלֵּמד ֶאת  ְלַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְוא 

 ְועֹוד ַּפַעם ַמה ָנכֹון ּוַמה טֹוב.

ֵּפֶר  ְלָפחֹות  ְּתִהִּלים,  ְקָצת  יֹום  ָּכל  ְּתִהִּלים   קַּתִּגידּו  ֲאִמיַרת  ּוִבְׁשַעת  ֶאָחד, 
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 ּוְבִריִאים". םְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵּתן ִלי ְיָלִדים ַצִּדיִקי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַרֵּבנּו?ן ֵאי ֲאִני ָיכֹול ְלַהִּגיד ְל א ִלְנסַֹע ֶאל ִצּיֹו

 תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ה, כ"א ַמרָׂשָר יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ִיֶּתן ִּלי ֵאֶבר ַּכּיֹוָנה... ַרֵּבנּו? ִמי ן ֵאי ֲאִני ָיכֹול ְלַהִּגיד ְל א ִלְנסַֹע ֶאל ִצּיֹו
 ִמְתרֹוֵמם ְונֹוֵסַע.  יִייִת ָה 

ִּתְׁשקֹו זֹאת  ַמְתִאים  לְּבָכל  ִאם  ָנכֹון    תָּכעֵ   ׁשּוב  ִמְלָחָמה.  ִּבְׁשַעת  ִלְנסַֹע, 

ֶזה   ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֲאָבל  ַהִּמְלָחָמה,  ְּבֶאְמַצע  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַעל  ְלאּוַמן  ֶׁשָּנַסְענּו 
ָאַמר  תַאֶחֶר  ֲהֵרי  ַרֵּבנּו  רכ),  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ֵאין(ַחֵּיי  ָלֶכם,  אֹוַמר  "ָמה  ָּגדֹול    רָּדבָ   : 

 ְּכַדאי. ה זֶ ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם   -ַעְכָׁשו   ִמֶּזה"; ֲאָבל ִלְנסֹעַ 

ִיְסעּו ַּבֲחֻנָּכה    ְלַגֵּבי ַׁשָּבת ֲחֻנָּכה; מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ֶנֶגד ֶזה, הּוא ָאַמר ֶׁשא
ְוַאְבֵרִכים ֶׁשֵאין    ,ְזַמן ֶׁשל ִחּנּו. ַּבחּוִרים  ה ְוַיַעְזבּו ֶאת ַהְּיָלִדים; ֲחֻנָּכה זֶ   ֵמַהַּבִית

יְ  ִלְנסַֹע ֶאל ַרֵּבנּו ַעל ֲחֻנָּכה, ֲאָבל ַעְכָׁשו ְּבֵעת ִמְלָחָמה    -ָלִדים  ָלֶהם  ֵּכן ְיכֹוִלים 
 ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ְּכַדאי. 

ַרֵּבנּו?  ֶאל  ִלְנסַֹע  ְלַהִּגיד א  ָיכֹול  ִמי  ִּכי  ִּתַּסע,  ֲאִני א אֹוֵמר ֶׁשא  ׁשּוב, 

ָנָתן ָאַמר, ְּכַדאי ֲאִפּלּו לָ  ְּבִגְלּגּול ָהִעָּקר ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו,    םַּפעַ ד  עֹו  ֶרֶדתַרִּבי 
 ֲאָבל ֲאִני ַּגם א ָיכֹול ְלַהִּגיד ֵּכן ִלְנסַֹע. 

ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו, "ֲהפֹ ָּבּה ַוֲהפֹ ָּבּה ְּדכּוָּלא ָבּה ְוכּו', ּוִמָּנּה  

ָּכ ַּתְרִּגיׁש ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    -ל ָּתזּוז ִמִּסְפֵרי ַרֵּבנּו  ; ַא (ָאבֹות ה, כג) א ָתזּוַע"  
 .ְוֶאְצְל ִעְּמ ,ִאְּת 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 "ַּמֲעֶׂשה'ֶל ִליָלִדים"  דעֹוס ְלַהְדִּפי

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׁשָרה, כ"א ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַתְמִׁשי ַּבֲעבֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה, ְלַהְכִניס ָּבעֹוָלם ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל  

ַהּקּוְנְטֵרִסים  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשִּקַּבְלנּו   ַּבֶּדֶר ַז"ל  ַרֵּבנּו 
ְמַחִּיים ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ְּבָכל    -ַהְּׁשבּוִעִּיים ַהֲחָדִׁשים, ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ִאיׁש ֱאמּונֹות  

 ֲאָנִׁשים ְמַקְּבִלים ַחִּיים ִמֶּזה., ַּכָּמה  העֹוֶׂש ה זֶ ַמה ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם; ֵאין ְל ֻמָּׂשג 

  ַהַּמֲעֶׂשה'ֶל ֶאת  ְלַסֵּים  ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל  ָעִדיף   ,ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  ְמאֹד  רֹוֶצה  ֲאִני 
ְּדָבִר   -ִליָלִדים   ֶׁשַהּקּוְנְטֵרס  ֵמֲאֶׁשר  ֶאָחד  ֶּפה  ַהְּמִפיִצים אֹוְמִרים  ִּכי  ֲאֵחִרים,  ים 

 "ַּמֲעֶׂשה'ֶל ִליָלִדים" הֹוֵל ֲהִכי ַהְרֵּבה ְּבָבִּתים, ֻּכָּלם לֹוְקִחים ֶאת ֶזה. 

ְּבָכל   ְלהֹוִציא  ַהָּׁשָנה   ַעְצְמ ַעל  ֶׁשָּלַקְחָּת  ֱהיֹות   ,ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 
ַיְכִניס  חֶֹדׁש ֶזה   .ָּכל חֶֹדׁש עֹוד ַּמֲעֶׂשה'ֶל ְותֹוִציא  ַּבַּצד  ַהּכֹל  ֵסֶפר ָחָדׁש, ִׂשים   

ְוִיְרַאת ָׁשַמִים; ַהִּסּפּוִרים ֵהם א ְסָתם ִסּפּוִרים, ַהִּסּפּוִרים ֵהם  ַּבְּיָלִדים ֱאמּוָנה 
ַצִּדיִקים ֵאי ַהַּצִּדיִקים ָהְפכּו ִסּפּוִרים ֶׁשָּכל ֶיֶלד ָיכֹול ַּגם ַלֲעׂשֹות, ִסּפּוִרים ַעל  

 ַלַּצִּדיִקים, ַאל ִּתְדַאג ַלֶּכֶסף, ֶאֱעזֹר ְל ְלַהְדִּפיס ֶאת ֶזה. 

 ִהֵּנה ְל עֹוד ִסּפּור ַלֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִליָלִדים. 

 ְׁשמֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור הּוא "ַהּכֹל ִעם ֶחְׁשּבֹון". 

 ֵהי ִּתְראּו... ַהִּצּפֹור ֵמָתה...!

ָעָפה ָׁשם    -ְּבִדּיּוק ָּבֶרַגע ֶׁשָהֶעְגלֹון ֵהִרים ֶאת ַהּׁשֹוט ְּכֵדי ְלַהְצִליף ַּבּסּוִסים  

 ַהִּצּפֹור ְוִקְּבָלה ֲחָבָטה ֵמַהּׁשֹוט ְוִהיא ָנְפָלה ּוֵמָתה... ָּכל ָּכ ְמַעְנֵין...

ִמְּטֶׁשְר  ַנחּום  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ָקָרה  ָעֵלינּו  ַהִּסּפּור  ָיֵגן  ְזכּותֹו  נֹוִּביל 

ִהִּגיַע ַּפַעם ְלֶמעְזּבּוז ַלִּצּיון ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשּלֹו, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן  

 ָעֵלינּו.

ַעל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש  ֵׁשם טֹוב, הּוא  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ַּבִּצּיּון  ַהַּצִּדיק ּבֹוֶכה 

ֶׁשְּלָכל ַהְּיהּוִדים ִּתְהֶיה ַּפְרָנָסה, ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ִיְהיּו ְּבִריִאים ֶׁשִּיְהיּו    ַעם ִיְׂשָרֵאל,

ָלֶהם ְיׁשּועֹות. ִקְברֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב הּוא ְמאֹד ָקדֹוׁש, ַמִּגיִעים ְלָׁשם ַהְרֵּבה  

 ְמאֹד ְיהּוִדים ְלִהְתַּפֵּלל. 
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ִלְנסַֹע  ְּכֵדי  ָהֲעָגָלה  ַעל  ָעָלה  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל  ַנחּום  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק 

ֵהִרים   ֶׁשָהֶעְגלֹון  ּוָבֶרַגע  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּצִּדיק  ַעל  ְוִהְסַּתֵּכל  ַּבַּצד  ַרֵּבנו  ָעַמד  ַהַּבְיָתה 

ַּבּסּוִסים   ְלַהְצִליף  ַהּׁשֹוט  ִצּפֹו  -ֶאת  ָׁשם  ְוָנְפָלה  ָעָפה  ַהַּמָּכה  ֶאת  ִקְּבָלה  ִהיא  ר, 

 ּוֵמָתה, ַרֵּבנּו ַז"ל ַמְכִריז ְּבקֹול: "ֶזה ַמִּגיַע לֹו". 

  ֵחן   ָמָצא  ְמאֹד  ֶזה  זֹאת   ָׁשַמע  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל  ַנחּום  ַרִּבי   ְּכֶׁשַהַּצִּדיק
  ֵעיַנִים   "ְיֵפה  ֶל:ַהֶּמ   ָּדִוד  ַעל  ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּכתּוב  ֶׁשַּמה  ָאַמר  ְוהּוא  ְּבֵעיָניו,

 ַהֶּזה,   ַהֶּיֶלד  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  טֹוב,  ּוַמְרֶאה  ָיפֹות  ֵעיַנִים  לֹו  ֶׁשָהיּו  רִֹאי",  ְוטֹוב
  ֶׁשִּקְּבָלה   ְנָׁשָמה  ֶׁשל  ִּגְלּגּול  ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ַהִּצּפֹור  ִּכי   ֵהיֵטב;  רֹוֶאה  הּוא  ִּכי

 ִּתּקּוָנּה. ֶאת ַעְכָׁשו

ַהֶּזה   ָּדָבר ֵיׁש ֶחְׁשּבֹון, ׁשּום ָּדָבר א קֹוֶרה  ֵמַהִּסּפּור  ֶׁשְּלָכל  ֲאַנְחנּו רֹוִאים 

ֶאָּלא ִאם ִנְכַּתב ַּבָּׁשַמִים ֶׁשָּכ ִיְקֶרה, ְוַרֵּבנּו ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְּכֶׁשהּוא ֲעַדִיין ָהָיה  

 ִלים.הּוא ְּכָבר ָרָאה ַמה קֹוֶרה ִעם ְנָׁשמֹות ְוִגְלּגּו -ֶיֶלד ָקָטן 

ָּכ ַּגם ֲאַנְחנּו, ֲאִפּלּו ֶׁשֲאַנְחנּו א רֹוִאים ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו  

ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ֲחָזָקה ְלַהֲאִמין ּוְלָהִבין, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַהִּצּפֹור ִקְּבָלה ַמָּכה 

ֵכן    -ּוֵמָתה   ֵיׁש ְלֶזה ֶחְׁשּבֹון, ְוֶׁשַאף    -ָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה  ֶזה ָהָיה ַמִּגיַע ָלּה, ְּכמֹו 

 ַּפַעם א ִיְהיּו ָלנּו ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ָּכל ַהְּיָלִדים ָׁשִרים ְּבַיַחד: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ, ֶׁשָּתִמיד ַרק 

 ְׁשיֹות ָעֶלי".ֵאֶל ֵאֶלי, ְוא ִיְהיּו ִלי ֻק 

ַהַּצִּדיק  ׁשֹוט.  ִעם  ֶעְגלֹון  ֲעָגָלה,  ֶׁשרֹוִאים  ְּתמּוָנה  ֶׁשְּיַצֵּיר  ֵמַהַּצָּיר  ְּתַבֵּקׁש 
ֲהפּוָכה  ְוִצּפֹור  ָיפֹות,  ֵּפאֹות  ְׁשֵּתי  ִעם  ֶיֶלד  עֹוֵמד  ָהֲעָגָלה  ְלַיד  ָּבֲעָגָלה,  יֹוֵׁשב 

 ָּבֲאִויר נֹוֶפֶלת ְלַיד ַהּׁשֹוט. 

 ֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם יַ 

 ... 
 ד ג ד
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 ? ַמה יֹוֵדַע ָאָדם ַמה ִיְקֶרה ִאּתֹו ָּבֶרַגע ַהָּבא

תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ה, כ"ב ַמרָׂשָר יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְמאֹד, ָמַסְרִּתי ִׁשעּור ְּבַדף ַּבְבִלי, ַּדף ְירּוַׁשְלִמי, ַּגם   הַּבְּיִׁשיָבה ָהָיה ָיפֶ ַהּיֹום  

 ִׁשעּור ִהְתַחְּזקּות.  רִׁשעּור ִמְׁשָניֹות ְוַעְכָׁשו ֲאִני הֹוֵל ִלְמסֹ

ָיָפה ִעם ַהַּבחּוִרים ִמְּירּוָׁשַלִים, ַּבחּוֵרי ַה  ִלי ַּגם ַהּיֹום ִׂשיָחה  ְּיִׁשיָבה  ָהְיָתה 
ְּבָכזֹו   ּוִמְתַּפְלִלים  לֹוְמִדים  ֵהם  ְיָקִרים,  ַּבחּוִרים  ָּכֵאֶּלה  ֵהם  ֶׁשָּלנּו;  ְקַטָּנה 

 . הַהְתָמָדה, ֵיׁש ִלי ֵמֶהם ַנַחת ְּגדֹולָ 

ִלי, ֲאִני ָצִרי ָלֵתת ָלֶהם ִׁשעּור. ִמְּמ    םֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר, ַהַּבחּוִרים ְמַחִּכי
 ד, ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ַאל ִּתְתמֹוֵטט, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ְל. ֲאַבֵּקׁש ְמאֹ

 ֶׁשְּל  ְוַהִּמְׁשָּפָחה  ָּבִריא  ֶׁשַאָּתה  ִיְתָּבַר  ְלַהֵּׁשם  ּוְלַהֵּלל   ְלהֹודֹות  ַּתְפִסיק   ַאל

 ַאְבֵר   ,טֹוְיֶּבא  ֶּבן  ָּברּו  יֹוֵסף  ָנָתן  ֲחֵבֵרנּו  ַעל  ִיְתָּבַר  ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ְּבִריִאים,

 ָׁשַמִים. ְלַרֲחֵמי ָזקּוק הּוא ַהחֹוִלים, ְּבֵבית ׁשֹוֵכב הּוא ּוֻמְנַׁשם, ֶׁשֻּמְרָּדם ֵמַהִּקְרָיה

ְצִריִכים ַרק   ַהָּבא?  ָּבֶרַגע  ִיְקֶרה ִאּתֹו  יֹוֵדַע ָאָדם ַמה  ָהָאָדם? ַמה  ָּכל  ַמהּו 

 ַרק ֶזה ֵמִביא ְיׁשּועֹות.  ,ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ְלַבֵּׂשר ְל ָמָחר ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ֵמָהַאְבֵר ַהֶּזה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ם ִמְׁשַּתְּפִריק ַר ם ַהְיָלִדים, טֹוִבים הֹוִרים עִ 

 תשפ"ג  ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -ה, כ"ב ַמרָׂשָר יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

הּוא   ָיִאיר;  ֵנרֹו   ...  ָהַאְבֵר ַעל  ִאיְנפֹוְרַמְצָיה  ְלַקֵּבל  רֹוִצים  ֶׁשַאֶּתם  ְּבִעְנָין 

ַמָּמׁש  טֹוב,  ֶׁשֲאִני    ָאָדם  ַּפַעם  ְּבָכל  ִמֶּמּנּו.  ִמְתַּפֵעל  ְמאֹד  ֲאִני  ַהַּמֲעלֹות,  ְּכִליל 
ָׁשַמִים, ָּכל   תְמַדֵּבר ִאּתֹו ֲאִני ִמְתַּפֵעל ֵמָחָדׁש, הּוא ָּכל ֻּכּלֹו ֲעִדינּות, ָּכל ֻּכּלֹו ִיְרַא 

 ה ֲאָנִׁשים ָּכמֹוהּו. ֻּכּלֹו ִמּדֹות טֹובֹות; ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶאת ָהֱאֶמת, ֵאין ַהְרּבֵ 
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ְוַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו? ַאֶּתם   ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם  ִיְהֶיה ִעם  ְלַגֵּבי ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם ַמה 

ּדֹוֲאִגים ַלְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם, ִאם ִּתְהֶיה ָלֶהם ְיִריָדה ַעל ְיֵדי ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו ְוכּו' ְוכּו';  
א   ֶזה  ַהֵּׁשם  ְוִאָּמא  ְּבֶעְזַרת  טֹוב  ַאָּבא  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ַּבִית  ִיְתַעּלּו.  ַרק  ֻּכָּלם  ַיִּזיק, 

ַהְּיָלִדים ִמְׁשַּתְּפִרים יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְלֻעַּמת ֶזה ַּבִית ֶׁשהּוא ֵריק, ֵיׁש ָׁשם ַרק   -  הטֹובָ 
ֶׁשַהְּיָלִדים ַּכָּמה  ִאָּמא,  אֹו  ְיכֹוִלי  -  םטֹוִבי  םֵה   ַאָּבא  יֹוֵתר,    דעֹו  ִלְהיֹות  םֵהם 

ְיָלִדים ֶׁשְּגֵדִלים ְּבַבִית ָּבִריא ִעם ַאָּבא ְוִאָּמא    םּדֹוִמי  ם ּוְבַוַּדאי ֶׁשַּבְּבִריאּות; ֵאינָ 
 ֵמֲאֶׁשר ְיָלִדים ֶׁשְּגֵדִלים ְלַבָּדם.  -ֶׁשַחִּיים ְּבַאֲהָבה 

ַלֲעבֹר א    הִּדיָר   ְלַגֵּבי  ֲאִני  יֹוֵדַע,  א  ְּכָבר  ֲאִני  ֶזה  ֶאת  ְוכּו';  ַאֶחֶרת  ְלִעיר 

 ָיכֹול ַלֲענֹות ָלֶכם; ֶאת ֶזה ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ֶאת ָהַרב ֶׁשָּלֶכם. 

 .ָּכל טּוב

 ... 
 ד ג ד

 ןָנכֹון ְּבאֹפֶ ת  ִלְהיֹו  ָצִרים, ִליָלִדיע  ִמְבצָ 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ה, כ"ב ַמרָׂשָר יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, לֹוְנדֹון 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ִמְּמ ֶׁשָּמְצאּו ָמקֹום ְלֵבית ְּכֶנֶסת. 

ַהִּמְבָצ  ִּכי    ע ְלַגֵּבי  ֶזה,  ֶאת  ַאָּתה עֹוֶׂשה   ֵאי ִּתָּזֵהר  ַלֲעׂשֹות;  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה 

ִמְבָצ  ֶזה    -ִליָלִדים    עְּכֶׁשעֹוִׂשים  ִאם  ִּכי  ָנכֹון,  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים 
 .עָעִדיף ְּכָבר א ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְבָצ  -א ָנכֹון 

ַלְּמ  ַהְּׁשֵאלֹות  ֶאת  עֹוֶׂשה  ֵּתן  ֶׁשַאָּתה  ִלְפֵני  ֶזה  ַעל  ַיַעְברּו  ֶׁשֵהם  ַלְּמִדים, 

 ַאְרֶׁשה ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו.  -; ַרק ִאם ֶזה ִיְהֶיה ָנכֹון הָּכזֶ  עִמְבָצ 

ֵה  ְׁשֵאלֹות  ֵה ָלִעְניָ   ןַהְרֵּבה  ְׁשֵאלֹות  ְוַכָּמה  ְּבַאַח   ן ן  ְלֻדְגָמא,  ַמֶּׁשהּו,    ת א 
  ַהֶּיֶלד: "ַּכָּמה ָׁשעֹות ִהְקַׁשְבָּת ְלַקו ַהֶּטֶלפֹון?" ְוַעלת  ֵמַהְּׁשֵאלֹות ַאָּתה ׁשֹוֵאל ֶא 

ָּכל ֲחִצי ָׁשָעה הּוא ְמַקֵּבל ְנֻקָּדה; ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו א ְנכֹוָנה, ִּכי א  
ת ִעם ַהֶּטֶלפֹון. ְּכמֹו ֵכן ַהְּׁשֵאָלה, ַהִאם  זֹו ַהַּמָּטָרה ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו ֵיְׁשבּו ָׁשעֹו

ָלְמדּו ֶאת ִעּתֹו ְנכֹונָ   -ְּבִעּיּון ַרב    בְּבֶרְסלֶ ת  ִקְריַ ן  ַהְּיָלִדים  ֶׁשִּתְׁשַאל  ה א  ָעִדיף   ,
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ֶאֶרץ   ְּבֶדֶר "ִהְתַנַהְגָּת  אֹותֹו:  ִּתְׁשַאל   "?ֵעיֶני ַעל  "ָׁשַמְרָּת  ַהְּיָלִדים,  ֶאת 

 " ַּבִּכָּתה?

ְלִמְבָצ  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ֲאָבל  ַהַּדַעת,  ֲחִליׁשּות   ְל ִלְגרֹם  רֹוֶצה  א   עֲאִני 
'ׂש  -ִליָלִדים   ִעם  ְּבֵׂשֶכל  ִלְהיֹות   ָצִרי ֶזה  ָראּוי;  ֶזה  ִאם  ַרק  זֹאת  א  ַאְרֶׁשה   ,'

 ֶסֶכל ִעם 'ס'. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ה? ְלֻחְפָׁש ת ָלֶלכֶ י ְּכַדאם ַהִא 

  ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ה, כ"ב ַמרָׂשָר יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּבֲעבֹוַד  ְמאֹד  ֶׁשִּתְתַחֵּזק   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶׁשְּל  ֵראִׁשית  ַהּקֶֹדׁש  ת 

ִּתְׁשַּכח  ַאל  ֵחְטא,  ַטַעם  ָטֲעמּו  ֶׁשא  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ְלִתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד  ִלְהיֹות 
קיט:)ֶׁשָעֶלי ָהעֹוָלם עֹוֵמד. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   : "ֵאין ָהעֹוָלם  (ַׁשָּבת 

ִּתינֹו ֶהֶבל  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ְלַאַּבֵּיי, ִמְתַקֵּים  ַּפָּפא  ַרב  ֵלּה  ָאַמר  ַרָּבן,  ֵּבית  ֶׁשל  קֹות 
ם  ָהעֹולָ י  ְוכִ   ַרב ַּפָּפא ָׁשַאל ֶאת ַאַּבֵּיי, ַמה ִעם ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו?  ",ִּדיִדי ְוִדְּד ַמאי

ְטא ָאַמר ֵלּה: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ֶהֶבל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵח "  ם?ַהְיָלִדיל  ֶׁש ה  ַהּתֹוָר ל  עַ ק  ַר ד  עֹוֵמ 
ַאַּבּיֵ   ְלֶהֶבל ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא" ְיָלִדים    -י  ָאַמר לֹו  ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשוֹות ַלּתֹוָרה ֶׁשל 

 ֶׁשֲעַדִין א יֹוְדִעים ֵמֵחְטא, ֶׁשֵהם ֲעַדִין ְמאֹד ְטהֹוִרים. 

  ,ַאל ִּתְׁשַּכח ֵמָהֲעבֹוָדה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשֵּיׁש ְל ,ַאָּתה עֹוֵסק  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ
ּתֹוָרה   ַלַּתְלמּוד   ֵל ְּבִׂשְמָחה,  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד   ֵל ָּבעֹוָלם.  ָּגבֹוַּה  ֲהִכי  ַּבָּדָבר 

 ֶׁשֵּיׁש ְל.   הְּבִרּקּוד ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹולָ ד ְּבִרּקּוד; ִּתְצעַ 

ה, ִאם ִהיא ְמאֹד רֹוָצה  ַעְכָׁשו ְלַגֵּבי ְוכּו'; ָּתלּוי ַעד ַּכָּמה ִאְׁשְּת רֹוָצה ֶאת זֶ 
ְלֻחְפָׁשה   ַאף    -ָלֶלֶכת  ְלַהִּגיד  ְּבִלי  ַהֵחֶׁשק,  ָּכל  ִעם  ַהַּכָּוָנה  ְוָלֶלֶכת  ָלֶלֶכת,  ְּכַדאי 

ַהִּנּגּון:   ֶאת  ָּתִׁשיר  ַהְּזַמן  ְוָכל  ְלֻחְפָׁשה  ִאָּתּה   ֵּתֵל ִאם  ִּכי  ְלֵהָאַנח;  ְּבִלי  ִמָּלה, 
 ִדיף ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית.ְּכָבר עָ  -"ַמה ֶזה ָחֵסר?" 
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(ִׂשיחֹות  ְיהּוִדי ִהִּגיַע ִלְׁשאֹל ֶאת ַרֵּבנּו ַהִאם ִלְנסַֹע ְלֵאיֶזה ָמקֹום, ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו  

פה)  ִסיָמן  : "ְּכֶׁשרֹוֶאה ָאָדם ְנִסיָעה ְלָפָניו, ֵאין לֹו ְלִהְתַעֵּקׁש ִלְמנַֹע ִמֶּזה, ֵליֵׁשב  ָהַר"ן, 
ַּדְוָקא,   ָּדָבר, ְּבֵביתֹו  ֵאיֶזה  ָׁשם  ְמַתֵּקן  הּוא  ְלָׁשם  נֹוֵסַע  ֶׁשָאָדם  ָמקֹום  ְּבָכל  ִּכי 

ה  ֲאִפּלּו ִאיׁש ָּפׁשּוט ְלַגְמֵרי", ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָּתִמיד ָהיּו לֹוְקִחים ֶאת ַהִּדּבּור ַהּזֶ 
ִלְנסַֹע   א  אֹו  ִלְנסַֹע  ֵּכן  ְׁשֵאָלה,  ָלֶהם  ְּכֶׁשָהְיָתה  ַרֵּבנּו.  ֶאת    -ֶׁשל  לֹוְקִחים  ָהיּו 

 ". םנֹוְסִעי ְנִסיָעהת ַהִּדּבּור ַהֶּזה ֶׁשל ַרֵּבנּו: "ְּכֶׁשִּמְזַּדֶּמנֶ 

 ְמֻסָּדר  הּוא  -  ִיְהֶיה  ַרק  ֶׁשהּוא  ֵאיפֹה  אֹותֹו,  ֶׁשָּתִׂשים  ֵאיפֹה  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיד

  ַהחּוָמׁש   ֶאת  לֹו  ֵיׁש  -  ְלִׂשְמָחה  ְּכֶׁשּנֹוְסִעים  ְּבֻחְפָׁשה,  ַּבַּבִית,   ַלֲעׂשֹות;  ַמה  לֹו  ְוֵיׁש

  ֶׁשהּוא   ֵאיפֹה  ַהֵּׁשם  ֶאת  עֹוֵבד  אְוהּו   ֶׁשּלֹו  ַהְּגָמָרא  ֶאת  ֶׁשּלֹו,  ַהִּמְׁשָניֹות   ֶאת  ֶׁשּלֹו,

 ם אֹוְמִרי  ֵּביתֹו",  ָׁשם  "ִּכי  :יז)  ז,  א'  (ְׁשמּוֵאל  ַהָּנִביא  ְׁשמּוֵאל  ֵאֶצל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִנְמָצא.

 א ֶׁשהּו  ְלָאן  ִעּמֹו",  ֵּביתֹו  ָׁשם,  ֶׁשָהַל  ָמקֹום  "ְּבָכל  : י:)   (ְּבָרכֹות  םַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו
ְּכֶׁשּלֹוְמִדים   ִּכי  ֶׁשּלֹו;  ַהֵּׁשם  ֲעבֹודֹות  ֶאת  ֶׁשּלֹו,  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ִאּתֹו  לֹו   ָיהָה   -  ָהַל  

 ְיכֹוִלים   -  ֶׁשִּנְמָצִאים  ֵאיפֹה  זָא   -  עו)   ִסיָמן  ָהַר"ן,  ְּבִׂשיחֹות  (ַּכְּמבָֹאר  ַהִּלּמּוד  ֶּדֶר  ֵסֶדר  ִּפי  ַעל

 ֵּביתֹו.  ָׁשם ןֵאי יֲאזַ  - ְונֹוְסִעים   ְוכּו' ִמְסֶּגֶרת ֵיׁש ַחְברּוָתא, ְּכֶׁשֵּיׁש לֲאבָ  ִלְלמֹד,

 אֹוְת.  ְלהֹוִבילֵּתן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ר ַהָּבא ַהִּׁשעּו תֶא  ִלְׁשמֹועַ ם  ְיכֹוִלי ,ִאם ַמְפִסיִדים ִׁשעּור

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ה, כ"ב ַמרָׂשָר יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַהָּנִׁשים  ת  ֶא  ְּבִכּנּוס  ֶׁשּמֹוְסִרים  ִאם    -ַהִּׁשעּוִרים  ְלַהְקִליט,  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ֶזה   ֶאת  ּגְ   -ַמְקִליִטים  ֻמְקָלִטים  זּו  ִׁשעּוִרים  ְלִמיֶׁשהּו  ֵיׁש  ְוִאם  ְצִריִכים    -ֵנָבה, 

 ִלְמחֹק ֶאת ֶזה, ֶזה ְּגֵנָבה. 

 ִהְתִחילּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוכּו'.  ַהִּׁשעּוִרים  ִעם  ֶׁשַּיְפִסיקּו  ָּגַרם  ֶזה  ִצְּיתּו,  ֶׁשא  ָהיּו

 ְלַגְמֵרי. ֶזה ֶאת ַיַעְצרּו - ֶזה ֶאת םֶׁשַּמְקִליִטי ֶאְׁשַמע ִאם ֲאָבל ַהִּׁשעּוִרים, ִעם ׁשּוב
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ְוַאֶּתם   ַהִּׁשעּור  ֶאת  ַהָּׁשבּוַע  ֶׁשִהְפַסְדֶּתם  ְמַבְּקִׁשים,  ֶׁשַאֶּתם  ַמה  ְלַגֵּבי 

ׁשֹוֲאִלים ֵאיפֹה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶזה; ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִׁשעּוִרים ָּכל ָׁשבּוַע,  
א ְצִריִכים ְלַהְמִּתין ַעד ַהחֶֹדׁש ַהָּבא, ֶאָּלא ֶאְפָׁשר ִלְׁשמַֹע  -ִהְפִסידּו ִׁשעּור ם ְוִא 

 ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשַּמְפִסיִדים ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשמַֹע.ת ִׁשיעּור ָחָדׁש ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא; ֶא 

ִׁשעּור   ַמְפִסיִדים  ְוִאם  ְלַהְקִליט,  א  ְלֻכָּלם  ֶׁשִּתְמְסרּו  ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 
 ֶׁשַּיְמִּתינּו ְּבַסְבָלנּות ַלִּׁשעּור ַהָּבא.

 ּתֹאְמרּו ָּכל יֹום ֶאת יֹום ַהְּתִהִּלים, ְוִתְראּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

   ַהְּלַואי ְוָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ְמַלֵּמד

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ה, כ"ג ַמרָׂשָר יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶאְצֵלנּו   ֲחׁשּוָבה  ִמְׁשָּפָחה  ֵאֶצל  ִמְצָוה  ְלַּבר  ַלִּקְרָיה  ָנַסְעִּתי  ָּבֶעֶרב  ֶאְתמֹול 
ִמְצ  ַּבַּבר  ִסֵּים  ִמְצָוה  ַהַּבר  ָּבחּור  ִּבְמקֹום ַּבְּקִהָּלה.  ָהָיה  ֶזה  ַׁשָּבת,  ַמֶּסֶכת  ָוה 

 ַהְּדָרָׁשה ֶׁשּלֹו. 

ַלַּבר  ִהַּגְעִּתי  זֹאת  ְּבָכל  ִלְׂשָמחֹות,  ִלְנסַֹע  ִלי  ַקל  ֶׁשא  ָאַמְרִּתי  ִמְצָוה  ַּבַּבר 
ם  ִמְצָוה, ֱהיֹות ְוַההֹוִרים ָעְרכּו ֶאת ְסעּוַדת ַהַּבר ִמְצָוה ְּבאֶֹפן ָּפׁשּוט ְוָצנּוַע ֶאְצלָ 

ַּבַּבִית, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִיְהיּו ֲחָכִמים ִויַחּקּו ֶאת ֶזה, א ְלַבְזֵּבז ֶּכֶסף  
חֹובֹות ְוָלַקַחת  ָהֵאּלּו,  לִּבְׁשִבי  ְמֻיָּתר  ַהְּספּורֹות  ִׂשְמָחה   יְּכֵד   ַהָּׁשעֹות   ַֹלֲער

 ְּבאּוָלם ְוכּו' ְוכּו'. 

 ַעל ַּגְדלּוָתם ֶׁשל ָהָאבֹות ְוָהִאָּמהֹות. ֲאַנְחנּו רֹוִאים ְּבָפָרַׁשת ְּכמֹו ֵכן ִּדַּבְרנּו
ַהָּפסּוק   ַעל  א) ַהָּׁשבּוַע,  כג,  "(ְּבֵראִׁשית  ַר :  אֹוֵמר  ָׂשָרה",  ַחֵּיי  "ְׁשֵני    ִוין ָׁש   ןֻּכּלָ ִׁש"י: 

ֶׁשָּתִמיד  ָבהֹוְלט ְמָפְרִׁשים:  ֶׁשַּצִּדיִקים  ְּכִפי  ְוָהִאָּמהֹות    ָהָיה",  ָהָאבֹות  ָלּה טֹוב; 
ָּכל ָּכ ָלֶהם ֲאמּוָנה  ֲעֵליֶהם    ָהְיָתה  ָיְדעּו ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר  ֵהם  ְוַזָּכה,    -ְּברּוָרה 

 ְלטֹוָבָתם.  אהּו

ב) ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש ַמְמִׁשי ְואֹוֵמר   ִנְסְמָכה ִּמיַתת ָׂשָרה ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק,  : "(ָׁשם, 
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ִנְׁשָחט,   ֶׁשא  ְוִכְמַעט  ַלְּׁשִחיָטה  ְּבָנּה  ֶׁשִּנְזַּדֵּמן  ָהֲעֵקָדה  ְּבׂשֹוַרת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלִפי 

, ַמה ֵּפרּוׁש ִּכְמַעט 'ֶׁשא' ִנְׁשָחט,  ָפִריםָּפְרָחה ִנְׁשָמָתּה ִמֶּמָּנּה ָוֵמָתה", ָּכתּוב ַּבְּס 
זֹאלִ  ֲהֵרי  'ֶׁשִנְׁשָחט',  ִּכְמַעט  ָּכתּוב  ִלְהיֹות   ָצִרי ָהָיה  ִסַּבת    תְכאֹוָרה  ָהְיָתה 

ָא  'ֶׁשִנְׁשָחט'?!  ִּכְמַעט  ָׁשְמָעה  ֶׁשִהיא  ֶׁשָּלּה,  ְּבִחיָנה ז  ַהִּמיָתה  אֹוְמִרים  ֵהם 
ָיְדעָ  ִאֵּמנּו  ֶׁשָּׂשָרה  ַלֲעׂשֹו  הֲהפּוָכה,   ָהַל ָאִבינּו  ַהֵּׁשם,  ֶׁשַאְבָרָהם  ְרצֹון  ת 

ִנְׁשָחט  ּוְכֶׁשִה  'ֶׁשא'  ָׁשְמָעה  ְלַהֲאִמין    -יא  ָרְצָתה  א  ִהיא  ִנְבֲהָלה,  ִהיא  ִמֶּזה 
ֶׁשַּבֲעָלּה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְבָנּה ִיְצָחק א ָיְכלּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהָּׂשָטן ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון  

ַאֲח ' ַהֵּׁשם;   ִלְהיֹות,  ָיכֹול   ָעַמד  ֵאי הּוא  ֶׁשְּבֻכָּלם  ִנְסיֹונֹות,  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל    -ֵרי 
ֶזה ָּגַרם ְלִמיַתת ָׂשָרה. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַאְבָרָהם    ',ְוַעְכָׁשו הּוא א ָעָׂשה ְרצֹון ַהֵּׁשם

ֶאת   ִלְׁשחֹט  לֹו  ָאַמר  א  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ַהֵּׁשם,  ְרצֹון  ָעָׂשה  ֵּכן  ָאִבינּו 
 : "ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה". (ָׁשם כב, ב) ְצָחק, ַרק ָאַמר יִ 

ֶׁשל     ַהִחּנּו ֶזה  ָׂשֵמַח.   ָּכ ָּכל  ְמִאירֹות;  ְּבָפִנים  ָיַׁשב  ִמְצָוה  ַהַּבר  ָּבחּור 

מּוָכִנים   ֶׁשִּיְהיּו  ַּבְּיָלִדים  ַמְכִניִסים  ְוַהּמֹורֹות  ֶׁשַהְּמַלְּמִדים  ֶׁשָּלנּו,  ַהּמֹוָסדֹות 
, א  ת; א אּוָלם, א ִּתְזמֶֹר הִּיים, ֵהם ְמִכיִנים ֶאת ַהְּיָלִדים ַמה ֶזה ַּבר ִמְצוָ ַלַח 

ְּתִפִּלין,  םֵארּוִעיק  ֵמִפי ְלַהִּניַח  ִלְזּכֹות  ֶׁשהֹוְלִכים  ֶאָּלא  ְוכּו',  ְוכּו'  ְּפָרִחים  א   ,
ַהּבָ  ֵאֶצל  ֵכן  ּוְכמֹו  ְוַהִּמְצוֹות.  ַהּתֹוָרה  ְלעֹל  ַמְכִניסֹות  ִנְכָנִסים  ַהּמֹורֹות  נֹות, 

ַמ  א    הַּבָּבנֹות  ְיָקָרה,  ַּכָּלה  ִׂשְמַלת  א  ְּפָרִחים,  א  אּוָלם,  א  ְלִהְתַחֵּתן;  ֶזה 
ְּכִפי   ּוְמתּוִקים,  ָיִפים  ַחִּיים  ִלְחיֹות  ֶאָּלא  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוכּו'  ְיָקִרים  ַּתְכִׁשיִטים 

 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִצָּוה. 

ַהְּסָפִרים   ַאֲחֵרי ֲחנּות  ַּבַעל  ַהֲחָדָׁשה,  ַהְּסָפִרים  ַלֲחנּות  ָהַלְכִּתי  ִמְצָוה  ַהַּבר 
ָמְצָא  ְמאֹד  ְמזּוָזה.  ִּבְקִביַעת  ִמְבָחר  הִּכֵּבד אֹוִתי  ָׁשם  ֵיׁש לֹו  ַהֲחנּות,  ְּבֵעיַני   ֵחן 

ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשרֹוִצים ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים  לֶׁש  ַה   ת ֶא   ְסָפִרים  ֻּכָּלּה. ָהֵחל    ּתֹוָרהָּכל 
ַנ"    -ֵמחּוָמׁש   ָיִפים,  ִנְפָלִאי  -ֻחָּמִׁשים  ִמְׁשַניֹות    ם ֵסִטים   ,"ַנ ֵסִטים    -ֶׁשל 

ַּבְבִלי    םִנְפָלִאי ַּתְלמּוד  ִמְׁשַניֹות,  ֶנֱהָדרֹות    -ֶׁשל  אֹוִתּיֹות  ְּבָיְפיֹו  ְּגָמרֹות  ִעם 
. ֵסִטים ֶנְהָּדִרים ֶׁשל ַרְמָּב"ם. טּור, ְירּוַׁשְלִמיַּתְלמּוד   ןּכֵ   ּוְמֻנָּקדֹות, ּוְכמֹוְּגדֹולֹות  

ֻׁשְלָחן ָערּו. ֵסִטים ֶנְהָּדִרים ֶׁשל ִמְדָרִׁשים, ָּכל סּוֵגי ַהִּמְדָרִׁשים; ָקִניִתי ָלַעְצִמי 
,  אִּתּקּוִנים ִנְפלָ ר  , ֵספֶ אַהר ִנְפלָ ֵסט ִמְדָרׁש, ֶאָחד ֵמַהִּמְדָרִׁשים ֶׁשָהָיה ָחֵסר ִלי. זֹו 

 ִסְפֵרי ַרֵּבנּו.  לּכָ 
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ֵהִביא ַּגם ַּדף ְׁשִמיָרה ְליֹוֶלֶדת, ֶׁשַאַּגב, ֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ְלָהִביא ֶאת    הּוא

ת ְּבֵבית ֶזה, ִּכי ָרִאיִתי ֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִּבְכָלל א יֹוְדִעים ִמֶּזה, ֶׁשּנֹוֲהִגים ִלְתלֹו
 ֶׁשל ַהְּׁשִמיָרה. ַּדִּפיםַה  -ַהּיֹוֶלֶדת, ַעל ָּכל ַאְרַּבַעת ַהִּקירֹות 

 ֶׁשל  ִיְצָחק)  (ְּבִרית  ַנאְכט  ַהַווא  ִלְפֵני  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ִנְכַנְסִּתי

  ֲאִני   ַהִאם  ַלֲעׂשֹות,  ָצִרי  י ֲאנִ   ַמה   מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאת   ָׁשַאְלִּתי  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָּדִוד  ִיְצָחק  ְּבִני

א   "ַאָּתה   ִלי:  רָאַמ  ּומֹוֲהָרא"ׁש  ַהַּלְיָלה,  ָּכל   ְוִלְלמֹד   ֵער  ְלִהָּׁשֵאר   ָצִרי  ִלְהיֹות   ָצִרי  

 ַהִּקירֹות". ַאְרַּבַעת  ַעל  ָהֵאּלּו ַהַּדִּפים  ֶאת  ִּתְתֶלה  ֵּכן,  ֶאָחד ָּדָבר ַהַּלְיָלה,  ָּכל ֵער

זּוְסַמאןָהַלְכִּת   םִמָּׁש  ִמְׁשַּפַחת  ֲחׁשּוָבה,  ִמְׁשָּפָחה  ֵאֶצל  ְמזּוָזה  ִלְקּבַֹע    -  י 
 ׁש.ְּבַאַחת ֵמַהִּדירֹות ַהֲחָדׁשֹות ְּבְטִווין ְּבִריְדזְ ר ֶׁשִּנְכְנסּו ַעְכָׁשו ָלגּו

ִייִתי  ְּכֶׁשָה   ה . ַהּיֹום ִלְפנֹות ּבֶֹקר ָהְיָתה ִלי ַנַחת ְּגדֹולָ יְּבֵביִת   ן ִליׁשֹו  ִנְׁשַאְרִּתי

ְולֹוְמִדים, ֵהם קֹוְבִעים ִעִּתים   ַאְבֵרִכים יֹוְׁשִבים  ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבִּקְרָיה, ִלְראֹות 
 ַלּתֹוָרה. 

י ֶאָחד ֵיׁש ִלי ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ַלִּקְרָיה, ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּמאֹד ַמְפִריַע ִלי;    קֹׁשִ

ְּכֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ַלִּקְרָיה ֲאִני אֹוֵמר ְלִאְׁשִּתי: "ָלָּמה ֲאִני  ָלָּמה ֲאִני ֲעַדִין א ָּגר ָּכאן.  
 א ָיכֹול ָלגּור ָּכאן, ָלָּמה ֲאִני ָצִריָּבִעיר?"  ִלְהיֹות 

ִלי    ָׂשַמְחִּתי ָמַסר  הּוא  ְׁשִליָט"א,  ֶצֶדק  ַהּמֹוֶרה  ֶאת  ִלְפֹּגׁש  ֶׁשָּיכְֹלִּתי  ְמאֹד 

  ת ֹות ֵהן ֵמַאְבֵרֵכי ַהּכֹוֵלל ְוֵהן ִמָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשּׁשֹוֲאלֹו ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום ְמאֹד ָיפ
 ְׁשֵאלֹות, ִּדַּבְרִּתי ִאּתֹו ְּדָבִרים ְמאֹד ֲחׁשּוִבים ְוכּו' ְוכּו'. 

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשּנּוַכל ְלָהִכין ָמקֹום, ֶׁשַהְּיִׁשיָבה ַהְּקדֹוָׁשה ּתּוַכל ַלֲעבֹר  ַיֲעזֹר

 ָּכ אּוַכל ָלבֹוא ְוִלְהיֹות ַּבִּקְרָיה ַהָּיָפה ְוַהְּמִאיָרה. , םְלָׁש 

ֶאת ָהַרב ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשִליָט"א, ַוֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ֶׁשֲאִני ָיכֹול ְלַהְכִניס  ָּפַגְׁשִּתי
ֶאְצִלי ִיְתָאֵרַח  ְׁשִליָט"א  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשָהַרב  ַּכִּנְרֶאה  ָּכֶזה,  אֹוֵרַח  ַּבַּבִית   ְלֵביִתי 

ּוְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַיַעְרכּו ְּבֵבית   עָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהְּתִפּלֹות, ַהָּבאֶט   הַּבַּׁשָּבת ַהָּבָא 
 חֹות ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. ה ִחּזּוק ָּגדֹול ְלָכל ִמְׁשּפְ ַהְּכֶנֶסת ְּבָהאְׁשִקי, ֶזה ִיְהיֶ 

ְלָכל ָאָדם    לְלכָ  ֵיׁש  ֵכן  ֶזה הּוא ְמַׂשֵחק, ְּכמֹו  ֶׁשִעם  ֵאיֶזה ַצֲעצּוַע  ֵיׁש  ָאָדם 

 ןֶׁשִּלי"; ָהִעְניָ   י'ֵּבייּבִ ': "ֶזה ַה םֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשְּמאֹד ָאהּוב ֶאְצלֹו, ָּדָבר ֶׁשִּמְתַּבְּטִאי
 "ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו".  אֶׁשִּלי הּו
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ְויָ   ֲאִני ַהְּלַואי  ַלֲעׂשֹוחֹוֵׁשב,  אֹוטֹוּבּוס,  ֶנָהג  ִלְהיֹות    בַהִּסּבּות  ֶא ת  כְֹלִּתי 

ַהְּטהֹוִרי ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ּוְלַקֵּבל  ְלַקֵּד םַּבּבֶֹקר  "ּבֶֹקר   תְּבִבְרּכַ ם  אֹוָת ם  , 
 טֹוב", ְלַקֵּבל אֹוָתם ְּבִחּיּו ֲעָנק.

ַהְמ   ֲאִני ִלְהיֹות  ְוָיכְֹלִּתי  ַהְּלַואי  ּוְלַהְמִּתין  חֹוֵׁשב,  ָהאֹוטֹוּבּוס  ֶׁשל  ַלֶּוה 

ִּבְׁשמֹו ֶׁשל    הְּגדֹולָ   הַלְּיָלִדים ַהְּיָקִרים, ָלֶרֶדת ֵמָהאֹוטֹוּבּוס ּוְלַקֵּבל אֹוָתם ִּבְצָעָק 
 ַהֶּיֶלד: "ּבֶֹקר טֹוב", ִעם ִחּיּו ֲעִסיִסי. 

חֹוֵׁשב, ַהְּלַואי ְוָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ְמַלֵּמד, ָלֶׁשֶבת ִעם ְיָלִדים, ִּתינֹוקֹות ֶׁשל    ֲאִני

ְלרֹוֵמ  ַחּיּות,  ָּבֶהם  ּוְלַהְכִניס  ֵחְטא,  ָטַעם  ָטֲעמּו  ֶׁשא  ַרָּבן  ,  םרּוָח   ת ֶא ם  ֵּבית 
ָּגד ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  'ַּגם  ְוֶיֶלד  ֶיֶלד  ְלָכל  ָּדָבר  ְלַהְראֹות  ָּכל   ְוָכ ֹול', 

 ֶׁשָּקׁשּור ִליָלִדים. 

רֹוֶאה ֶאת ַהַּטָּבח ֶׁשֵּמִכין אֶֹכל ַלְּיָלִדים, ֲאִני חֹוֵׁשב, ַהְּלַואי ְוָיכְֹלִּתי    ְּכֶׁשֲאִני
ֶאת   ִלְלמֹד  ֶׁשָּבִאים  ַלְּיָלִדים  ְּכִריִכים  ּוְלָהִכין  ֵּביִצים  ְלַבֵּׁשל  ְיָרקֹות,   ַֹלְחּת

ֶׁשל ַהְפָסַקת ַהָּצֳהַרִים ֲאִני חֹוֵׁשב,    ַלֵּמדְּקדֹוָׁשה, ּוְכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהְּמ ַהּתֹוָרה ַה 
ְלַׂשֵחק   ַּבַהְפָסָקה  יֹום  ָּכל  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ָלַקַחת  ֶׁשִּלי;  ַהָּדָבר  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ַהְּלַואי 

יֹוֵד  ֶׁשהּוא  ַהַהְרָּגָׁשה  ֶאת  ֶיֶלד  ְלָכל  ְוָלֵתת  ַּכּדּור  ַהִּמְׂשָחק ִאָּתם  ֶאת  ֲהִכי טֹוב  ַע 
 ' ְוכּו'. ְוכּו

ַּבּבֶֹקר ִהְתַקַּׁשְרִּתי ְלֶאָחד ֵמַהְּמַלְּמִדים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשּנֹוֲהִגים ָּבאֹוטֹוּבּוס    ִמַּיד

ֶזה נֹוֵתן    ,ִאְּת ַלִּסיבּוב ַּבִקְרָיה"; ַמה אֹוַמר ְל   ףּוִבַּקְׁשִּתי: "ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְצָטֵר 
ֵמָהאֹוטֹוּבּוס, ָצַעְקִּתי: "ּבֶֹקר טֹוב!    ִּתיַח. ְּבָכל ַּבִית ֶׁשָהאֹוטֹוּבּוס עֹוֵצר ָיַרְד ִלי ּכֹ

ְּכָבר   ַהִּקְרָיה  ַהְּיָלִדים.  ִׂשַּמְחִּתי ֶאת  ַהֶּדֶר ָּבאֹוטֹוּבּוס  ָּכל  ְוַגם  ֲעֵליֶכם!"  ָׁשלֹום 
ְּגדֹולָ  ֶׁשַּמ היֹוֵתר  אֹוטֹוּבּוִסים  ְׁשֵני  ְּכָבר  ֵיׁש  ַרק ,  ָהִייִתי  ַהְּיָלִדים,  ֶאת  ִּסיִעים 

 ְּבאֹוטֹוּבּוס ֶאָחד. 

  ַהְּיָלִדים  ִעם  ַׁשֲחִרית  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהַלְכִּתי  ִהִּגיעּו  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  ֵּתַׁשע,  ְּבָׁשָעה

 ַרבָה   הּוא  ֶׁשָּלֶהם   ִׁשעּור  ַהַּמִּגיד  ְּבֶרְסֶלב;  ִקְרַית  ֶׁשל  ְקַטָּנה  ַהְּיִׁשיָבה  ַהּבֹוְגִרים,

 .רְלַׁשעֵ  ֶאְפָׁשר ִאי - ַּבחּוִרים ִעם עֹוֶׂשה ֶׁשהּוא ַמה ְׁשִליָט"א, ְׁשִניְצֶלער יֹוֵסף ִיְׂשָרֵאל

ֵנרֹו ָיִאיר ְוַאֲחֵרי ...  ל  ֶאְפַרִים ִפיְׁש   יִהַּנְחִּתי ְּתִפִּלין ְלָבחּור ַהַּבר ִמְצָוה ַהָּטִר 
 ַהְּתִפָּלה ָהָיה ְלַחִּיים. 
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ַהּטֹובֹות   ַהְּבׂשֹורֹות  ֶאת  ָלֶהם  ִסַּפְרִּתי  ְוַלּמֹורֹות;  ַלְּמַלְּמִדים  ִׁשעּור  ָמַסְרִּתי 

ֶׁשָּברּו ה' ָהַאְבֵר ָנָתן יֹוֵסף ָּברּו ֶּבן טֹוְיֶּבא ֶׁשָּזקּוק ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְּכָבר ָיַרד  
ּבִ  ֶזה  ִמְׁשַּתֵּפר,  ֶׁשּלֹו  ְוַהַּמָּצב  ְמַבְּקִׁשים ֵמַהַהְנָׁשָמה  ֶׁשֻּכָּלנּו  ַהְּתִפּלֹות  ְזכּות 

 ְוַהְּיָלִדים ְמַבְּקִׁשים. 

ֵפיָגא   ּוֵבית  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ֶאת  ְלַחֵּזק  יֹוֵאל,  ְלִקְרַית   ַּבֶּדֶר ֲאִני  ַעְכָׁשו 
 ְּבִקְרַית יֹוֵאל.

ַקֵּים ַהִּׁשעּור ַהְּׁשבּוִעי, ֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר, ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַהּיֹום ָּבֶעֶרב ִיְת 

 ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשָּתבֹוא. 

ַהְּגָמָרא ֶׁשל אֹותֹו יֹום, ִּתַּקח  ֲחָבל ַעל ָּכל יֹום ֶׁשעֹוֵבר ְּבִלי ִלְלמֹד ֶאת ַּדף 
ְנָדִרים ַּדף כג ,  ַּגם ַאָּתה ְּגָמָרא ְוִתְלַמד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא. ַהּיֹום ַהַּדף הּוא ַמֶּסֶכת 

ְּבֵפרּוׁש   ָלנּו  ָאַמר  עו) ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ָהֲאִמיָרה (ִׂשיחֹות  ַרק  ְּבִלּמּוד  ְצִריִכין  "ֶׁשֵאין   :
ַּדִּפים   ֵיׁש  ְנָדִרים  ְּבַמֶּסֶכת  ַהַּדף?  ֶאת  ְוִלְלמֹד  ְּגָמָרא  ָלַקַחת  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ְלַבד", 

ַהֹּכל ַּכָּמ  ְקַטִּנים, ִיַּקח ְל ֹות ִלְלמֹד ֶאת ַהַּדף. ַּדּק הְּבַס 

ְּבוִ  ֶאְהֶיה  א  ְספּוִריוַהַּׁשָּבת  ַּבחּוִרים  ִעם  נֹוֵסַע  ֲאִני   םיְלַיאְמְסּבּוְרג, 
 ֶׁשהֹוְלִכים ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ֶׁשאּוַכל ָלֵצאת ֵמַהחֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ִלי ַלּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו. 

 . ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים 

 ... 
 ד ג ד

  בָחׁשּו ד ְמאֹד ְמאֹ ת ַּביִ ם ְׁשלֹו

ה, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ד ַמרָׂשָר ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַחֵּיי  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר-

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹוד

ִּתְגרֹ   סַּתְכִני ַאל  ִׂשְמָחה,  קֶֹדׁש,   חְלֶמַּת   םַּבַּבִית  ַׁשַּבת  ְּבֶעֶרב  ִּבְפָרט  ַּבַּבִית, 

ֶׁשָאז ַהָּׂשָטן ְמַחֵּפׂש ַלֲעׂשֹות ַמְחלֹוקֹות ַּבַּבִית. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 
ו:) "(ִּגִּטין  ְיֵתיָרה    ִטילֵּמ ַה   לּכָ :  סֹויתּבֵ    ֹותּבְ ֵאיָמה  ִליֵדי  ּבָ   אּוה  ףֹו ,    ׁש לָׁש א 

 ". תַׁשּבָ  לּלּו, ְוִח ִמיםָּד  תּוִפיכ ְׁש , תֹוֲעָרי יּו, ִגלתֹוֲעֵביר

ַּבִית  רִּתְׁשמֹו "ְׁשלֹום  ָאַמר:  ַז"ל  ָנָתן  ַרִּבי   .ֶׁשְּל ַהַּבִית  ְׁשלֹום    א הּו  ַעל 
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". ַרִּבי ָנָתן ִסֵּפר,  םָחׁשּוב ְמאֹד, ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשלֹום ַּבִית ֵיׁש לֹו מֹוִחין ֲאֵחִרי

ִלְנסַֹע ֶא  ַרֵּבנּו, ֲחֵבִרים ָאְמרּו לֹו    לְּכֶׁשהּוא ִהְתָקֵרב ֶאל ַרֵּבנּו ְוא ָהָיה לֹו ֶּכֶסף 
ָה  ֶזה  ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשל ִאְׁשּתֹו.  ָהיּו ְּתפּוִריֶׁשִּיְמּכֹר ֶאת  ֶּכֶסף,  ָׁשֶוה ַהְרֵּבה  ָּבּה    םָיה 

ֵהִבין   ָנָתן  ַרִּבי  ֲאָבל  ַרֵּבנּו.  ֶאל  ִלְנסַֹע  ֶּכֶסף  לֹו  ִיְהֶיה   ְוָכ ְוכּו',  ְיָקרֹות  ֲאָבִנים 
ְוהּוא א ִהְקִׁשיב ַלֲחֵבִרים.   ֶזה ַיְחִמיר ֶאת ַהַּמָּצב ַּבַּבִית  -ָּכ    ֲעֶׂשהֶׁשִאם הּוא יַ 

ר ִמֵּכן ָהָיה ַרִּבי ָנָתן מֹוֶדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא א ָׁשַמע ְּבקֹול ַהֲחֵבִרים, ְלַאַח 
ַּפַחת ָהָיה ַאַחר ַהִּמְט  תהּוא א ִהְכִאיב ְלִאְׁשּתֹו; הּוא ָאַמר: "ִאם ָהִייִתי מֹוֵכר ֶא 

ָהאֹור ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל   ְוא ָהִייִתי ָיכֹול ְלַקֵּבל ֵמַרֵּבנּו"; ִּכי ֶאת  -ָּכ ֵּגט  
 ָאָדם ַהָּׁשֵלם.   תִלְהיֹו םַרק ְּכֶׁשּזֹוִכי  הּקֹוֶר ַרק ִעם מַֹח ָטהֹור, ִעם מַֹח ָקדֹוׁש, ְוֶזה 

 ַׁשָּבת ְׂשֵמָחה.  

 ... 
 ד ג ד

  ַרק ְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ְּבִגְרָסא ֲאִפּלּו ,ִּתְלַמד ָּכל יֹום ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִּתְלַמד ָּכל יֹום ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא; ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ֶאְצְל חֹק ְוא ַיֲעבֹר. ֲאִפּלּו ַרק
ּתֹוְספֹות ּוְבִלי  ַרִׁש"י  ְּבִלי  ַוֲאִפּלּו  ְּבִגְרָסא,  ַהִּמִּלים  ֶאת  ֶאת  ְלַהִּגיד  ְלַהִּגיד  ַרק   ,

ֶא   -ַהִּמִּלים   ֶׁשרֹוְדִפים  ַהְּפָחִדים  ָּכל  ֶאת  ְמַסֵּלק  ֶאת    ת ֶזה  ְמַטֵהר  ְוֶזה  ָהָאָדם, 
 ַהְּנָׁשָמה ִמָּכל ָהֲעֵברֹות. 

,ִנְמָצא ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה, ְמַנִּסים    ִּתְתַחֵּזק ְּבָכל ּכֹוחֹוֶתי ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָהָאָדם 

ָּכל ֶאָחד ְּבִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים; ַאל ַּתֲחׁשֹב ֶׁשַרק ְל הֹוֵל ָקֶׁשה, ְמַנִּסים ֶאת  
 ָּכל ֶאָחד, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּמְתַּגֵּבר, הּוא א עֹוֵזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

 ִני ָצִרי ְלַקֵּצר, ֲאִני ָצִרי ָלֶלֶכת ֶאל ַהַּבחּוִרים, ֵהם ְמַחִּכים ִלְקָצת ִחּזּוק.ֲא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֻמָּתר ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבֶאְמַצע ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

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

 ֵּבית ֵפיָגא ְירּוָׁשַלִים  ת... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַד 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶא   ְּבֶדֶר ִמְתַנֲהִגים  ֶׁשַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם  ֵמַהּמֹורֹות  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח    הְּגדֹולָ ֶרץ  ֲאִני 

 ְוַאֶּתם ִמְׁשַּתְּתִפים ְּבָכל ַהִּלּמּוִדים ֶׁשּלֹוְמִדים. 

ֵסֶפר  ֶאת  ִסַּיְמֶּתם  ּוְכָבר  ְּתִהִּלים,  אֹוְמִרים  ֶׁשַאֶּתם  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
ָּדה ַּבת ? ֶׁשְּלַילְ הָּכזֶ ר  ָּדבָ   ִמִּלְׁשמֹועַ ה  ָיפֶ ר  יֹוֵת ה  ַהְּתִהִּלים ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים; ַמ 

ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים. ַּתְמִׁשיכּו ַּבֶּדֶר ַהּטֹוָבה  לֶׁש ם ַהֻּמָׂשִגית ם ֶעְׂשֵרה ֵיׁש ְּכָבר ֶא ְׁשֵּתי
ָּכל   ֶׁשָּלֶכם  ַּבָּׂשָפה   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ּוְתַבְּקׁשּו  ְּתִהִּלים  ְקָצת  יֹום  ְּבָכל  ַּתִּגידּו  ַהּזֹו; 

 ַמה ֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים. 

ֶׁשְּיַחֵּלק ָׁש  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַהּמֹוָסד  ִלְמַנֵהל  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּתִהִּלים  ִסְפֵרי  ַלְחִּתי 
 ְלָכל ַהַּתְלִמידֹות ֶׁשאֹוְמרֹות ְּתִהִּלים. 

 ְׁשמֹוֶנה  ְּבֶאְמַצע  ִיְתָּבַר  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר   ֻמָּתר  ִאם  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּׁשֵאָלה  ְלַגֵּבי

  : ט)  מב,  (ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ַהֶּמֶל  ָּדִוד  ָּתִמיד.  ְלַדֵּבר  ֶאְפָׁשר  ִיְתָּבַר  ְלַהֵּׁשם  ֶעְׂשֵרה;
  ְּכמֹו   ֶׁשִּלי;  ַהְּנִׁשיָמה  ֶׁשִּלי, ַהַחִּיים  ֶזה  ַרִיְתּבָ   ַהֵּׁשם   ֶאל ְלִהְתַּפֵּלל  ַחָּיי"  ְלֵאל  "ְּתִפָּלה

 ְלַדֵּבר.  ֶאְפָׁשר דָּתִמי ִיְתָּבַר, ַהֵּׁשם ֶאל ְלַדֵּבר ֶאְפָׁשר ָּכ - ֶהְפֵסק א ֶזה  ֶׁשִּלְנׁשֹם

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַהּמֹוָסדֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ל  ְצָדָקה ֶׁש  תַלַּבִית ֻקּפַ  ַּתְכִניסּו

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

ְירּוָׁש  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ַהְּיָקִרים,  ַוֲחֵבַרי  ַּתְלִמיַדי  ה'  ִלְכבֹוד  ַלִים, 

 ֲעֵליֶהם ִיְחיּו

ַעל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש; ִּכְמַעט ָּכל יֹום   תָיפֹו  ָּכל  ֲאִני ְמַקֵּבל ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום ּכָ 

טֹובָ  ָׁשלֹום  ְּדִריַׁשת  ְמַקֵּבל  ֶׁשּלֹוְמִדים    הֲאִני  ִּבירּוָׁשַלִים;  ִמְדָרֵׁשינּו  ִמֵּבית 
 . הֶדֶר ֶאֶרץ ְּגדֹולָ ּוִמְתַּפְּלִלים ָׁשם, ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ 
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  ְוַעְרִבית,   ְלִמְנָחה  ְלַׁשֲחִרית,  ַהָּׁשבּועַ   ְּבֶאְמַצע  ָּבִאים  ֵהם  אֹוְמִרים,  ַאְבֵרִכים

 ֶׁשָּלֶהם.  ַהֵּׁשם ַּבֲעבֹוַדת  ְלַהְמִׁשי ִחּזּוק ַהְרֵּבה ָלֶהם נֹוֵתן  ֶזה  - ַהְּגָמָרא  ְלִׁשעּור אֹו

ֶׁש  ִמֶּכם  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֻקּפַ ֲאִני  ַלַּבִית  ֶׁש   תִּתְּקחּו  ְּבֶאֶרץ ל  ְצָדָקה  ַהּמֹוָסדֹות 
 ִיְׂשָרֵאל, ּוְכֶׁשֶּזה ִמְתַמֵּלא ָּתִביאּו ֶאת ֶזה ִלְמַנֵהל ַהּמֹוָסד ֵנרֹו ָיִאיר. 

ִלְראֹות   ָיכֹול  ֲאִני  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְקַטָּנה  ֵמַהְּיִׁשיָבה  ַנַחת  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ִלי  ֵיׁש 

ְּבַחיּות. ַהָּׁשבּוַע ַּתְלִמיד ַהְּיִׁשיָבה ִסֵּים   םֹות ֵאי ֵהם לֹוְמִדים ּוִמְתַּפְלִליַּבַמְצֵלמ
ָּכל ַּתְלמּוד ַּבְבִלי; ֵאיפֹה ָּבעֹוָלם ׁשֹוְמִעים ָּדָבר ָּכֶזה, ֶׁשָּבחּור ֶּבן ת  עֹוד ַּפַעם ֶא 

ל ַהַּׁש"ס; ֲאִני רֹוֶצה ִלְתּפֹס ָמטֹוס  ּכָ  תֶא  ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיהר ם ְּכבָ ְמַסּיֵ ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה 
 ְוָלבֹוא ַלְּיִׁשיָבה, ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְלֵבית ֵפיָגא. 

, ּוַמה ֶׁשַאֶּתם  הזֶ ל  עַ ה  זֶ ב  טֹוט  ְּבַמּבָ ל  ִּתְתַחְּזקּו ַּבֲהָפָצה, ִּתְתַחְּזקּו ְלִהְסַּתּכֵ 

.ְצִריִכים ְּתַבְּקׁשּו ַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ם ַצִדיִקי םִליָלִדית ְוִלְזּכֹו ,ַלְחּבֹׁש ִמְטַּפַחת ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה 

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

 ַהַּכָּלה ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ת  ֶא ם  ְּפָעִמיה  ֵמָא ם  ֲאַמְרֶּת ר  ּוְכבָ   ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים ְּתִהִּלים

ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ם ַהְּתִהִּליר  ֵספֶ ל  ּכָ  ִסיָמן צב),  ָהַר"ן,  ִמְׁשֶעֶנת;    אהּו   ְּתִהִּלים  (ִׂשיחֹות  ְּכמֹו 
א הּו  -ְמֻבָּגר ֶׁשא רֹוֶצה ִלּפֹל  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו א ָיכֹול ָלֶלֶכת ַחס ְוָׁשלֹום, אֹו ָאָדם  

ֵה ן ַּבֲהִליכֹו ִנְתַמ א נֹוְפִלים. ַהְּת  ם; ָּכ ִהִּלים, ִאם אֹוְמִרים ְּתִהִּלים 

ַהֲחֻתָּנה. ַאֲחֵרי  ִמְטַּפַחת  ַלְחּבֹׁש  הֹוְלִכים  ֶׁשַאֶּתם  ַּכָּלה  ת ַהַּצֶּדֶק   ַאְׁשֵריֶכם 
ִאּמֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ַהַּצֶּדֶקת    .ִמְטַּפַחת  הָחְבָׁש   -ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ל  ֶׁש   ִּבּתֹול,  ָאְד 

ָעֶליָה  ַהָּׁשלֹום  ֵפיָגא  ָעֶליָה  לָ   ַהַּצֶּדֶקת ָסאְׁשֶיא  ַרֵּבנּו,  ִאְׁשּתֹו ֶׁשל  ִמְטַּפַחת.  ְבָׁשה 
ָהְלכָ  ַהָּׁשלֹום    םעִ ה  ַהָּׁשלֹום  ָעֶליָה  ַמְלָּכה  מֹוֲהָרא"ׁש,  ֶׁשל  ִאּמֹו  ַּגם    -ִמְטַּפַחת. 

 ִליָלִדים ַצִּדיִקים.  ןִמְטַּפַחת; ֵהן ָזכּו ֻּכּלָ  םעִ ה ָהְלכָ 
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ָלֶכם ְיָלִדים ְּכֵׁשִרים. מֹוֲהָרא"ׁש    ןַאֵחל ָלֶכם, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיֵּת ֲאִני ְמ 

ְמַסֵּפר, ְּכֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהָיה ַּבֶּדֶר ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
דֹוׁש ָאַמר, ֶׁשהּוא ָרָאה ָׁשם  ְּבֶפַסח, ְוַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּק   להּוא ָהָיה ְּבִאיְסַטְנּבּו

, ָהיּו ָלֶהם ְנָׁשמֹות ֶׁשל ַּתָּנִאים; ַהּכֹל ִּבְזכּות  דַאְבֵרִכים ִעם ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ְמאֹ
ְלַמה   רֹוִאים  ְמאֹד;  ֲעִדינֹות  ָהיּו  ָׁשם  ַהָּנִׁשים  ֶׁשָּלֶהם,  ָהִאָּמהֹות  ֶׁשל  ַהְּצִניעּות 

 ַּבֲעִדינּות.  זֹוִכים ְּכֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ? אֹו ִלְלמֹד ְּגָמָרא ה,ַלֲהָפצָ  ָלֶלֶכתף  ָעִדי

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ַמה ָעִדיף ֶׁשַּתֲעֶׂשה, ִלְלמֹד ְּגָמָרא אֹו ָלֶלֶכת    -ְל ְזַמן    ןַעל ְׁשֵאָלְת, ְּכֶׁשֵאי

 ֵעצֹות ְוַהִחּזּוק ֶׁשל ַרֵּבנּו?ְלָהִפיץ ֶאת ָה 

ַהֲאֵמן ִלי, ֵיׁש ְזַמן ִלְׁשֵניֶהם; ֵיׁש ְזַמן ְלִׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ּוְזַמן ַלֲהָפָצה, ְוִאם  
ִלְׁשֵניֶהם   ְזַמן   ֶׁשְּל ַהּיֹום  ְּבֵסֶדר  רֹוֶאה  א  ַלֲהָפָצה;  -ַאָּתה   ֶׁשֵּתֵל ן  ֵאי  ָעִדיף 

 . ַזּכֹות עֹוד ְיהּוִדי ָּבֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּוָּגדֹול יֹוֵתר ִמלְ  רָּדבָ 

ַלֲהָפָצה    ַרֵּבנּו    -ֵל ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ַהְּבִרית  ְּפָגם  ַעל  ִּתּקּון   ְל ִיְהֶיה   ָּכ
מא)אֹוֵמר   ִסיָמן  ֵנאּוף,  אֹות  ַהִּמּדֹות  "(ֵסֶפר  ְלַבָטָלה    ָצַאת ֹוְלה  ןּויקִּת :    ל ֶׁשִּיְׁשַּתֵּד ֶזַרע 

 ".ָבה ׁשּוְת ּבִ ָאָדם  ֵניּבְ ְלַהְחִזיר 

  ִלי ָּכל יֹום ַּכָּמה ָׁשעֹות ַאָּתה עֹוֵסק ַּבֲהָפָצה, ְוִתְכּתֹב ִלי ִמי ָאַמר ְל   ִּתְכּתֹב
 ַהִהְתַנְּגדּות.   תֶא  ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות ְוֵהן תֶא  ֵהן -

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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 אֹוְת ה ַיְרּפֶ  ִמְקֶוה

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

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ַלִּמְקוֶ   ַהָּפִנים   ְלַגֵּבי ָלֶלֶכת  ָזִהיר  ִּתְהֶיה  ְוכּו';   יֹוִר הֶׁשְּל ִמְקֶוה  ֶא ,  ָּכל  ת  יד 

ְוַהֲחִריִצי אֹוֵמר    םַהְּנֻקּדֹות  ַרֵּבנּו   .ֶׁשְּל קכג)ֵמַהָּפִנים  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  :  (ִלּקּוֵטי 
. ִּכי ֵיׁש ְנָקִבים ְקַטִּנים ַהְרֵּבה ְּבגּופֹו  ף"ְטִביַלת ִמְקֶּוה טֹוָבה ְמאֹד ִלְבִריאּות ַהּגּו

ַהֵּזעָ  ִנְקֵבי  ְוֵהם  ָאָדם,  ְצִריִכין ֶׁשל  ְוֵהם  ָהָאָדם,  ִמן  ַהֵּזָעה  יֹוֵצא  ָׁשם   ֶׁשֶּדֶר ה, 
ְוָׁשלֹום,   ַחס  ְלֻחְלָׁשה  ְוִלּפֹל  ֵלָחֵלׁש  יּוַכל  ַהֵּזָעה,  ִנְקֵבי  ִנְסָּתִמין  ִאם  ִּכי  ִלָּפַתח, 

 ּוף".ְטִביָלה ְּבַמִים ִנְפָּתִחין ִנְקֵבי ַהֵּזָעה, ְוֶזה טֹוב ְמאֹד ִלְבִריאּות ַהּג  ֵדיְוַעל יְ 

ִיְתָּבַר ַעל    תֵכן ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ִׂשְמָחה ְמַרְּפֵא   ְּכמֹו ַהּכֹל. ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם 
 ִׂשְמָחה, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: 

ְּבָכל   ַהִּׂשְמָחה  ֶאת  ֶׁשַאְרִּגיׁש  ָׂשֵמַח,  ֶׁשֶאְהֶיה  ִלי  ֲעזֹר  עֹוָלם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

  ל ֶׁשַאְתִחיל ִלְרקֹד ֵמרֹב ִׂשְמָחה ַעל ַהֶחֶסד ַהָּגדֹוד ַלִים, עַ ֵאָבַרי, ֵמָהרֹאׁש ַעד ָהַרגְ 

 ֶׁשָּבָראָת אֹוִתי ְיהּוִדי ְוָנַתָּת ִלי ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּקדֹוׁשֹות. 

ַהְּמִרירּות    ֲאִני ֶאת  ִמֶּמִּני  ְוָתִסיר  ָעַלי  ְּתַרֵחם  ָיָקר,  ַאָּבא   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש 

ַר  ֶׁשֶאְהֶיה  ֶאְזֶּכה  ְוָהַעְצלּות,  ַהִּׂשְמָחה  ּוִבְזכּות  ֲאֵחִרים,  ַוֲאַׂשֵּמַח  ְּבִׂשְמָחה  ק 

אֹוְת   לְלִהָּכלֵ  ַרק  ֵעיַני  ִלְפֵני  יֹוֵתר  ֶאְרֶאה  ֶׁשא  ְלַגְמֵרי,   ְּב    ֶׁשֶאְרֶאה ַהֵּׁשם, 

ְוַאְרִּגיׁש ֶׁשַאָּתה ַהּכֹל ְוֵאין ׁשּום ָּדָבר ִּבְלָעֶדי, ְוֶאְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֵמַעָּתה 

 . "ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

   ַהֲחָדׁשֹותטֹוב ְמאֹד ֶׁשִהְפַסְקֶּתם ִלְׁשמַֹע ֶאת 

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

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
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ַהֲחִסיִדּיֹות,   ַהֲחָדׁשֹות  ֲאִפּלּו  ַהֲחָדׁשֹות,  ִלְׁשמַֹע ֶאת  ֶׁשִהְפַסְקֶּתם  טֹוב ְמֹאד 

ְמַבֵּׂש   ןְּכגֹו ְמִביאֹוקֹול  ַהֲחָדׁשֹות  ַמְבִהילֹות,  ֲחָדׁשֹות  ִּכי  ְוַכּדֹוֶמה,  ְּדָאגֹות;    תר 
 ָעִדיף ֶׁשִּתְׁשְמעּו ִׁשעּוִרים ָיִפים ֶׁשל ֱאמּוָנה, ִחּזּוק ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ֶׁשּבַ  ִלְׁשמַֹע  ָיֶפה  ְּבִגי  תְמאֹד  ֶעְׂשֵרה    לְצִעיָרה,  ָּכ   הַמְתִמיָד   -ֲחֵמׁש  ָּכל 

ַהִּׁשִּׁשים;   ַּבַּפַעם  ְּתִהִּלים  ַעְכָׁשו  ְלַסֵּים  עֹוְמִדים  ֶׁשַאֶּתם  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת 
 ַּתְמִׁשיכּו ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ְּתִהִּלים א ִיְּתנּו ָלֶכם ִלּפֹל. 

 ֶפר, א ְּכַדאי ָלֵצאת ַעְכָׁשו. ְלַגֵּבי ְוכּו'; ִּתָּׁשֲארּו ְּבֵבית ַהֵּס 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 דַּבמֹוָס  א טֹוב ִליָלִדים ִלְׁשמַֹע ַּבַּבִית ַאֶחֶרת ִמַּמה ֶׁשֵהם ׁשֹוְמִעים

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָּכל ַהְּטָענֹות ֶׁשְּל ָעַלי ְוַעל ַהִחּנּו ֶׁשָּלנּו. 

ָּלנּו, ִּכי ֶזה א טֹוב ְוא  ֶׁשּתֹוִציא ֶאת ַהְּיָלִדים ֵמַהּמֹוָסדֹות ֶׁש  הֲהִכי טֹוב ָהיָ 
ׁשֹוְמִעים   ֶׁשֵהם  ִמַּמה  ַאֶחֶרת  ַּבַּבִית  ִלְׁשמַֹע   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ֶׁשל   ַלִחּנּו ָּבִריא 

 ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְבֵבית ַהֵּסֶפר.

ֶׁשּזֶ  ַּבַּבִית  ִּתְמסֹר  ָלֶזה  ֶׁשִּמְתַקְּׁשִרים  ה  ְּבנֹוָסף  ֶׁשעֹוִׂשים  ַמה  טֹוב  א 
טֹוב,   הזֶ י ֲהֵר  -ת ּוְמַדְּבִרים ָעַלי. ַהָּדָבר ַהָּנכֹון הּוא, ִאם ֶנֱהִנים ִמָּמקֹום ְלִמְׁשָּפחֹו

 ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ָמקֹום ַאֵחר. -ְוִאם א ֶנֱהִנים, סֹוְבִרים ַאֶחֶרת 

  ִהִּגיעּו   ָׁשִנים.  ִלְפֵני  מֹוֲהָרא"ׁש  ֵאֶצל  ִאיִתיֶׁשָר   ַמה  ְל  ְלַסֵּפר  ָיכֹול  ֲאִני

  ֶאת   ְלהֹוִציא   ָלֶהם  ָיַעץ  מֹוֲהָרא"ׁש   ָעַלי,   ְטָענֹות   ִעם   ְלמֹוֲהָרא"ׁש   ִמְׁשָּפחֹות

 טֹוב.  א ד ְמאֹ ִנְגַמר ה ְוזֶ  , דֶנגֶ  ֶׁשֵהִסיתּו  ָּכֵאֶּלה  ָהיּו  םְלֻעָּמָת  ָעׂשּו.  ֵהם ְוָכ  ַהְּיָלִדים

ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ִּתְמסֹר ַּבַּבִית ֶׁשא ַיֲעׂשּו ָּכ. ֲאִני ְמַקֵּבל ִמְכָּתִבים   ָלֵכן ְמאֹד
ֶׁשִּמְתַקְּׁשִרים ֲאֵליֶהם ֵמַהַּבִית ֶׁשְּל ּוְמַדְּבִרים ָׁשעֹות ַעל   תִמִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשּכֹוְתבֹו

ים ִמְתַּבְלְּבִלים ְוֶזה ּגֹוֵרם ַאַחר ָּכ  ַּגֵּבי ָׁשעֹות ֶנֶגד ַהִחּנּו ֶאְצֵלנּו; ֲאָנִׁשים ַחָּלִׁש 
 ַרק ְלֻחְרָּבנֹות. 
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ִאם א ׁשֹוְלִחים    אֶׁש   ֶׁשּׁשֹוְלִחים ֶאת ַהְּיָלִדים ֵאַלי ּוְבַוַּדאי  סֲאִני א ּכֹועֵ 

ֲאַנְחנּו  ֶזה;  ֶאת  ְמַחְּבִבים  ֻּכָּלם  א  ׁשֹוֶנה,  ֶׁשָּלנּו   ַהִחּנּו ֶאְצִלי,  ַהְּיָלִדים    ֶאת 
עִ  ִּבְמקֹומֹות ם  ַהְיָלִדים  ְמַדְּבִרים  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ִמַּמה  יֹוֵתר  ֵמֱאמּוָנה,  ְמאֹד  ַהְרֵּבה 

ְמַדְּבִרים ֲאַנְחנּו  ֲאַנְחנּו    ם ַהְיָלִדים  עִ   ֲאֵחִרים.  ֵכן  ְּכמֹו  ִמְּתִפָּלה,  ְמאֹד  ַהְרֵּבה 
ַוֲא  חֹוִלים,  ֵמֲאָנִׁשים  ְלִהָּזֵהר  ַהְּיָלִדים  ֶאת  עִ ְמִכיִנים  ְמַדְּבִרים  ַהְּיָלִדים    םַנְחנּו 

ְלַמה   ּוְמַצְּיִתים  ַמֲאִמיִנים  ִאם  ַרק  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ֲחָכִמים;  ֵמֱאמּוַנת 
ַאֲחֵרי   ִלְרּדֹף  א  ַהַחִּיים,  ֵהם  ַמה  ַּגם  ְמַדְּבִרים  ֲאַנְחנּו  אֹוְמִרים,  ֶׁשַּצִּדיִקים 

 ֶסף ַעל ְּדָבִרים ִטְּפִׁשִּיים ְוכּו' ְוכּו'. ֲחֵברֹות ְוא ְלַחֵּפׂש ְלַבְזֵּבז ּכֶ 

 ֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר. 

 ... 
 ד ג ד

 ִמַּגן ֵעֶדן הַאָּתה ִּתּפֹל ַהחּוצָ  ,ב ְלָלׁשֹון ָהַרעַּתְקִׁשי ם ִא 

 פ"ג שתה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ז ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְמַסֶּפֶרת,   ַהּתֹוָרה  ָהִראׁשֹון.  ָאָדם  ִעם  ֶׁשָּקָרה  ַמה   ִאְּת ִיְקֶרה  ֶׁשא  ִּתָּזֵהר 

ָהִראׁשֹון, ִהְכִניס אֹותֹו ְלַגן ֵעֶדן, ָׁשם ָהָיה לֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָאָדם  
ֹּגַרׁש   הּוא  ִנְגָמר,  ַהּכֹל  ֶאָחד  ּוְבֶרַגע  ַלַּצִּדיִקים,  ֶׁשֵּיׁש  ְוָהאֹורֹות  ַהְּמִתיקּות  ָּכל 

ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ִּדֵּבר  ֶׁשַהָּנָחׁש  ָהַרע  ְלָלׁשֹון  ִהְקִׁשיב  הּוא   ?ֵאי ֵעֶדן,  ִמַּגן  ְוִנְזַרק 
 רּו הּוא. ּבָ 

ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים ֶאל ַרֵּבנּו, ְמַצְּיִתים ָלֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו, ַמְתִחיִלים ִלְחיֹות ִעם 

ָהִאיִׁשית,   ַּבָּׂשָפה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ְלִהְתּבֹוְדדּות;  הֹוְלִכים  ֱאמּוָנה, 
ְלַהֵּׁש  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ִיְתָּבַר ַמְתִחיִלים  ָּדָבר  ם  ָּכל  ַעל   -    ִנְפָּתִחים ְלַאט  ְלַאט 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ִמְתָקְרִבים יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  
ב) ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ל  : "ִּכי ֶזה ִעָּקר ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא, ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ (ִלּקּוֵטי 

ּוְקרֹוִבים  ְסמּוִכים  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל   ,ִיְתָּבַר אֹותֹו  ּוְלַהִּכיר   ,ִיְתָּבַר ַהָּגדֹול  ִלְׁשמֹו 
ֵאָליו ִיְתָּבַר, ִּכי ָכל ַמה ֶּׁשּיֹוְדִעין ּוַמִּכיִרין אֹותֹו ִיְתָּבַר ְּביֹוֵתר, ְסמּוִכים ֵאָליו  

 ְּביֹוֵתר".
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ַמ  ַמִּגיַע...  ֶׁשַהָּנָחׁש  ׁשֹוְמִעים  ַעד  ַרֵּבנּו,  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ִלְׁשמַֹע  ְתִחיִלים 

 ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש.

ַלַהֵּׁשם   הֹודּו  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ֵאַלי  ְלַדֵּבר  ִהִּגיעּו  ֶׁשִּלי;  ַּבִהְתָקְרבּות  ָהָיה   ָּכ
ְּבתֹו ֶאָחד.  ְלַאף  ִהְקַׁשְבִּתי  ֶׁשא   ַהּקֹ  ִיְתָּבַר ֶׁשִּדְּברּו  ֵהיַכל  ֲאָנִׁשים  ָהיּו  ֶדׁש 

 :א ְלַדֵּבר ִאָּתם, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵליָצנּות ַעל מֹוֲהָרא"ׁש, ִנְזַהְרִּתי ְמאֹד
ַלֲעבֹד  רֹוֶצה  ֲאִני  ַעְצִמי,  ֶאת  ְלַהְטעֹות  רֹוֶצה  א  ֲאִני  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ִלי  "ַּתְרֶאה 

ְוַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵמַע ָלׁשֹון ָהַרע",  אֹוְת, ָכאן ָמָצאִתי ַרּבִ   ,י ֶׁשְּמָקֵרב אֹוִתי ֵאֶלי
   ִּבַּקְׁשִּתי ַהְרֵּבה ַעל ֶזה.

ַאָּתה   טֹוִבים,  ַחִּיים  ַחי  ַאָּתה  ַעְכָׁשו   ;ָעֶלי חֹוֵׁשׁש  ֲאִני  ִּכי   ְל ּכֹוֵתב  ֲאִני 

 ִמַּגן ֵעֶדן.  הע? ַאָּתה ִּתּפֹל ַהחּוָצ ָמֵלא ַחּיּות; ַמה ִיְקֶרה ְּכֶׁשַּתְקִׁשיב ְלָלׁשֹון ָהַר 

ּתּוַכל    ֶׁשִאְׁשְּת ְּכֵדי  ַּבַּבִית  ִּתָּׁשֵאר  ְלָנִׁשים,  ַהִּכּנּוס  ִיְתַקֵּים  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום 
 ָלבֹוא. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  
 ... 

 ד ג ד

 ק צֹועֵ א ְּכֶׁשַהַּסּבָ 

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

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ׁשּום ְּבָעָיה ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶׁשהֹוְלִכים ַּבֶּדֶר, זֹו ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת:    ֵאין

, ֲאָבל ְצִריִכים (ֻׁשְלָחן ָערּו אַֹרח ַחִּיים ִסיָמן סג, ְסִעיף א), אֹו עֹוֵמד"  "קֹוֵרא אֹוָתּה ְמַהּלֵ 
 ּוַבָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְוָאַהְבָּת.   םַלֲעצֹר ְּכֶׁשאֹוְמִרים ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמיִ 

כּו' ְוכּו', ָּכ ַּתֲעֶׂשה  ְמאֹד ָעִׂשיָת ֶׁשָּׁשַתְקָּת ְּכֶׁשַּסָּבא ֶׁשְּל ָצַעק ָעֶלי וְ   טֹוב

  ָעֶלי צֹוֵעק  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  וְ   -ָּתִמיד;  ַּתֲעֶנה.  אֹו  ִא ַאל   ֶׁשְּל ַאָּבא  הּוא  ַהּצֹוֵעק  ם 
 ְוׁשֹוְתִקים.  יִביםְּבַוַּדאי ֶׁשָאסּור ַלֲענֹות, ַמְקִׁש  -ַסָּבא ֶׁשְּל 

 ָהִעְנָיִנים. ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל  ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם
 ... 

 ד ג ד



 לא   |  ג תשפ"ח ַוִּיְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹותִאיׁש 

 

 ַאֲחֵרי ַהֲחתּוָנה ֶזה ַהְּזַמן ֲהִכי ָיֶפה ַּבַחִּיים 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַעְכָׁשו    ְוִהְתּבֹוְדדּות.  ּוִבְתִפָּלה   ֶׁשְּל ְּכִסְדָרן  ַהִּׁשעּוִרים  ִעם  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק 

ד  ֲחֵרי ַהֲחתּוָנה ֶזה ַהְּזַמן ֲהִכי ָיֶפה ַּבַחִּיים, ַאָּתה ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ַצִּדיק ְמאַֹא 
ִנהּול ַהַּבִית, ּוִמַּצד ֵׁשִני ֵיׁש ְל ְּכָבר   ָּגדֹול; ִמַּצד ֶאָחד ֲעַדִין ֵאין ְל ְטָרדֹות ֶׁשל

ד ּתֹוָרה ְּבָטֳהָרה. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ִאָּׁשה ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ָעֶלי, ַאָּתה ָיכֹול ִלְלמֹ
י)ַעל ַהָּפסּוק    (יּוָמא עב:)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   : "'ִיְרַאת ה' ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  (ְּתִהִּלים יט, 

נֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְוַאַחר    , ָלַעד', ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ֶזה ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָטֳהָרה, ַמאי ִהיא
מַֹח ָטהֹור. םעִ   לֹוֵמד ּתֹוָרה", ְּכֶׁשִּמְתַחְּתִנים ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ּתֹוָרהָּכ 

ְלֵביָנּה ל  אֹוְת עַ   םְלַגֵּבי ֶזה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשֲאָנִׁשים חֹוְקִרי ְּדָבִרים ֶׁשֵּבינֹו 

ַא  ִעם  ְּתַדֵּבר  ַאל  ִּתָּזֵהר,  ְלבֵ   ףְוכּו';  ֶׁשֵּבינֹו  ְּדָבִרים  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ִמי  ְוכּו'.  יָנּה 
 ִּתְתַחֵּמק.  -ִלְׁשאֹל אֹוְת ְׁשֵאלֹות ִאיִׁשּיֹות ְוכּו', ֲאִפּלּו ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 

ִלְבֶרְסֶלב,  ָחְדרּו  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ְלַצֲעֵרנּו  ּוְפִריׁשּות.  ֵמֻחְמרֹות  ִּתְבַרח 

ֶנֶגד ַהּתֹוָרה,    הֶׁשּזֶ   ים ֵמֻחְמרֹות ּוְפִריׁשּותְמַׁשְּגִעים ַאְבֵרִכים, ְמַדְּבִרים ֶאל ַאְבֵרכִ 
ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשִּיְּפלּו ַלֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים  

ַהְּקדֹוִׁשים   ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרים  ֶזה  ַעל  ְלַאְבֵרִכים,  ַצִּדיִקים  כ:) ְּבֵׁשם  :  (ְנָדִרים 
 ַמְלָאִכים, ְוא ּפֹוְסִקים ָּכ ְוכּו'.  ה ֶּדֶר ֶׁשלְּכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת", ֶׁשּזֶ  יְמַצְינֵ "ִד 

ִּבְפִׁשיטּו ִמְּלִהְתַנֵהג  יֹוֵתר  ְצִריִכים  ָערּו,    תַמה  ְּבֻׁשְלָחן  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְלִפי 

ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   .ֵרי ַהַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה זֹו ֲה   ת ְלִהְתַנֵהג ִּבְפִׁשיטּו
ִסיָמן מד) ֵחֶלק ב',  מֹוֲהַר"ן  : "ַּגם ֵמָחְכמֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבַעְצמֹו ָצִרי  (ִלּקּוֵטי 

ְמאֹד ּוַמְתִחיִלין  ,  ְלַהְרִחיק  ְלַהִּנְכָנִסין  ֶׁשֵּיׁש  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ַהָחְכמֹות  ֵאּלּו  ָכל  ִּכי 
ְּכָלל, ָחְכמֹות  ֵאיָנם  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ּוְׁשטּוִתים    ְקָצת  ִּדְמיֹונֹות  ַרק  ְוֵהם 

ְּגדֹוִלים  ַהֵּׁשם ,  ּוִבְלּבּוִלים  ֵמֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ֶאת  ְמאֹד  ַמִּפיִלין  ַהָחְכמֹות  ,  ְוֵאּלּו 
ַּבֶּמה   ָּכָראּוי  יֹוֵצא  הּוא  ִאם  ְּביֹוֵתר,  ּוְמַדְקֵּדק  ְוחֹוֵקר  ֶׁשחֹוֵׁשב  ַמה  ְּדַהְינּו 

ֵאין ַהָּקדֹוׁש  'וְ ,  ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ֶׁשֵּיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְׁשֵלמּות  ִּכי ָּבָׂשר ָוָדם ,  ֶׁשעֹוֶׂשה
ְוכּו'  ִּבְטרּוְנָיא'  ָּבא  הּוא   ַהָּׁשֵרת ,  ָּברּו ְלַמְלֲאֵכי  ּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ֵאּלּו  ,  ְוא  ְוַעל 
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ֶהם, ְוא ֶׁשָּימּות  ַהְמַדְקְּדִקים ּוַמְחִמיִרים ְּבֻחְמרֹות ְיֵתרֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 'ְוַחי ּבָ 

ְּכָלל  ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות  ִּכי  ֶׁשִּנְדֶמה  ,  ָּבֶהם'  ְּבָמָרה ְׁשחָֹרה ֵמֲחַמת  ְוָתִמיד ֵהם 
ִחּיּות   ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ֶׁשעֹוִׂשין,  ְּבַהִּמְצוֹות  חֹוָבָתם  ְיֵדי  יֹוְצִאים  ֶׁשֵאיָנם  ָלֶהם 

 ְוַהָּמָרה ְׁשחֹרֹות ֶׁשָּלֶהם".ִמּׁשּום ִמְצָוה ֵמֲחַמת ַהִּדְקּדּוִקים 

ק  ְמַדְקֵד א  הּוא;    אֹו  -ה  ַהִּמְצוָ ת  חֹובַ י  ְיֵד א  יֹוֵצ א  הּום  ִא ב  חֹוֵׁש ם  ֶׁשָאָד ה  ַמ 
'ַהְּזַמ ל  ּכָ ק  ּוִמְתַעֵּמ  י ְיֵד א  יֹוֵצ ן  ּכֵ י  ֲאנִ י  אּולַ ה,  חֹובָ י  ְיֵד א  יֹוֵצ א  י  ֲאנִ י  אּולַ ן: 

ל  ָיכֹוא  ם  ָאָד י  ּכִ ן.  ִלְצלָ א  ַרֲחָמנָ ל  ַהּכֹב  ַיֲעזֹום  ֶׁשָהָאָד ם  ּגֹוֵר ה  זֶ ל  ּכָ ה?'  חֹובָ 
  ֶּדֶר   ְמַחֵּפׂשא  ם  ַהֵּׁש ת,  ִּבְׁשֵלמּו  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶׁש ת  ַהִּמְצוֹות  חֹובַ י  ְיֵד ת  ָלֵצא

ה  ַהּתֹוָר י  ּכִ ת,  ַהִּמְצוֹו ת  ֶא ם  ְלַקֵיים  ְיכֹוִליא    ֶׁשֲאַנְחנּו   ּוְלהֹוִכיַח   אֹוָתנּוס  ִלְתּפֹ
ד  ְוָתִמית  ּוְסֵפקֹות  ְּבָחְכמֹום  ֶׁשֲעסּוִקי  ֵאּלּול  ְוכָ ם,  ַלַּמְלָאִכיא  ם,  ַלֲאָנִׁשיה  ִנְּתנָ 

ד  ָּתִמים  ֵה ת,  ִחּיּום  ׁשּון  ֵאי ם  ָלֶה   -א    אֹוה  ַהִּמְצוָ ת  חֹובַ י  ְיֵד   ָיְצאּום  ִא ם  ְמֻסָּפִקי
 ה. ְׁשחֹוָר ה ְלָמָר ם אֹוָת ת  ַמִּפילֹות ַהחּוְמרֹוי ּכִ ת, ִּבְסֵפקֹום ַחִּייד ְוָתִמים ְמֻדָּכִאי

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
 ד ג ד

 ת ִּבְצִניעּוק ַר ת ַלֲעׂשֹור ֶאְפָׁש ת ִהְתַעְּמלּו

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

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ִמְכְנֵס  ָּדָבר  ְואֹותֹו  ְּפִריצּות  ֶזה  ְלַבת  ְּכֶׁשעֹוִׂשים  י  ִמְכָנַסִים  ֲאִפּלּו  ַטְיץ; 
 ַטְיץ. יִמְכְנֵס  ִמְכָנַסִים ְוִעם  ִהְתַעְּמלּות ָאסּור ָלֶלֶכת ִעם

ִעם   ִהְתַעְּמלּות  ֵפיָגא  ֵּבית  ֶׁשָּלנּו  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ִאם  ָלֵכן 

ִלְלּבֹׁש   -ַהָּבנֹות   ְוָאסּור  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָצנּוַע.  ְּבאֶֹפן  ַרק  ֶזה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר 
 ִמְכָנַסִים ְּכֶׁשעֹוִׂשים ִהְתַעְּמלּות. 

ַלֲעׂשֹות   ֶאְפָׁשר  ֲאֻרִּכים,  ְּבָגִדים  ִעם  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ָיבֹואּו  ֶׁשא  ֵכן  ְּכמֹו 

 ִהְתַעְּמלּות ִעם ַהְּבָגִדים ָהְרִגיִלים ֶׁשָּבִאים ִאָּתם, ְוַד"ל. 

 ִּבְצִניעּות. ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשַּתַעְמדּו ַעל ֶזה, ֶׁשַהַּתְלִמידֹות ִיְתַנֲהגּו 
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 הֲחנּוּכָ ת ַמְּתנֹול ִּבְגלַ  ַאל ַּתֲעֶׂשה ַמְחלֹוקֹות

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה קֹוְרִאים ַלִּמְצָוה ַהּזֹו    דִּתָּזֵהר ְּבָכבֹו
ֶׁשַּבֲחמּורֹות"  "ֲחמּוָר  א)ה  א,  ֵּפָאה  ָיכֹול  (ְירּוַׁשְלִמי  ַאָּתה  ְוִאם   ,ְלהֹוֶרי ִּתְתַקֵּׁשר   .

 זֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ְמאֹד.  - םאֹוָת  רְלַבֵּק 

ְוָהֲאָחיֹות   ָהַאִחים  ְוִאם  ַמְחלֹוקֹות,  ַּתֲעֶׂשה  ַאל  ְוכּו';  ֲחֻנָּכה  ַמְּתנֹות  ְלַגֵּבי 
ֶּכֶס  אֹוְסִפים   ְוכּו'    ףֶׁשְּל ַההֹוִרים  ִּבְׁשִביל  ַלֲחֻנָּכה  ַמָּתָנה  ִלְקנֹות  ַאל  ז  ָא   -ְּכֵדי 

 ַּתֲעֶׂשה ַמְחלֹוקֹות. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד


	מַה הָעִנְיָן לְהִתְקַשֵּׁר אֶל צַדִּיקִים בַּתְּפִלָּה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ- יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנִי פָּשׁוּט רוֹצֶה לִהְיוֹת יְהוּדִי, אֵיךְ אֲנִי זוֹכֶה לָזֶה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הִתְחַלְתָּ לִלְמֹד סוֹפְרוּת, אָז אַל תַּעֲזֹב אֶת זֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת נֹחַ, כ"ט תִּשְׁרֵי, עֶרֶב רֹאשׁ חֹדֶשׁ חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שַׁבָּת יְכוֹלָה לִהְיוֹת לְאֶחָד גַּן עֵדֶן, וְלַשֵּׁנִי גֵיהִנוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת לֶךְ לְךָ, ט' מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנִי גַּם בֶּן אָדָם וַאֲנִי גַּם עָלוּל לַעֲשׂוֹת טָעוּיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת לֶךְ לְךָ, י' מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תָּכְנִיּוֹת חֲנֻכַּת הַבַּיִת לְבִנְיָן הֶחָדָשׁ שֶׁל הַתַּלְמוּד תּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּרָא, י"ג מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	רַק עִם אַחְדוּת בֵּין הַצֶּוֶת אֶפְשָׁר לְהַצְלִיחַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּרָא, י"ג מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	רַק עַל יְדֵי לִמּוּד הַתּוֹרָה יְכוֹלִים לִהְיוֹת שְׁמוּרִים מֵהַנִּסְיוֹנוֹת הַקָּשִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּרָא, י"ד מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַהַתְמָדָה הַבִּלְתִּי רְגִילָה שֶׁל אַבְרְכֵי הַכּוֹלֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁשִּׁי פָּרָשַׁת וַיֵּרָא, י"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	רַבֵּנוּ נָתַן לִי כָּל כָּךְ הַרְבֵּה, אֲנִי נִשְׁאָר מָסוּר אֵלָיו
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁשִּׁי פָּרָשַׁת וַיֵּרָא, י"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ יָבוֹא בִּזְכוּת אַנְשֵׁי הַצָּלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיֵּרָא, י"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לֹא יִשָּׁאֵר לְךָ כְּלוּם, רַק מְעַט הַלִּמּוּד וְהַתְּפִלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"א מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַתָּה עוֹשֶׂה צְחוֹק מֵהַשֵּׁנִי, בִּשְׁמִי?!
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"א מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שִׂמְחָה נוֹתֶנֶת כֹּחַ לַגּוּף לְהִלָּחֵם עִם כָּל הַמַּחֲלוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"א מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהַגִּיד בְּסַבְלָנוּת פַּעַם וְעוֹד פַּעַם לַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"א מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיךְ אֲנִי יָכוֹל לְהַגִּיד לְךָ לֹא לִנְסֹעַ אֶל צִיּוֹן רַבֵּנוּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"א מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהַדְפִּיס עוֹד "מַּעֲשֶׂה'לֶךְ לִילָדִים"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׁרָה, כ"א מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מַה יוֹדֵעַ אָדָם מַה יִקְרֶה אִתּוֹ בָּרֶגַע הַבָּא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"ב מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עִם הוֹרִים טוֹבִים, הַיְלָדִים רַק מִשְׁתַּפְּרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"ב מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מִבְצָע לִילָדִים, צָרִיךְ לִהְיוֹת בְּאֹפֶן נָכוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"ב מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַאִם כְּדַאי לָלֶכֶת לְחֻפְשָׁה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"ב מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם מַפְסִידִים שִׁעוּר, יְכוֹלִים לִשְׁמוֹעַ אֶת הַשִּׁעוּר הַבָּא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"ב מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַלְּוַאי וְיָכֹלְתִּי לִהְיוֹת מְלַמֵּד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, כ"ג מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שְׁלוֹם בַּיִת מְאֹד מְאֹד חָשׁוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ד מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּלְמַד כָּל יוֹם אֶת דַּף הַגְּמָרָא, אֲפִלּוּ רַק לְהַגִּיד אֶת הַמִּלִּים בְּגִרְסָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מֻתָּר לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּאֶמְצַע שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּכְנִיסוּ לַבַּיִת קֻפַּת צְדָקָה שֶׁל הַמּוֹסָדוֹת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לַחְבֹּשׁ מִטְפַּחַת אַחֲרֵי הַחֲתֻנָּה, וְלִזְכּוֹת לִילָדִים צַדִיקִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עָדִיף לָלֶכֶת לַהֲפָצָה, אוֹ לִלְמֹד גְּמָרָא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מִקְוֶה יַרְפֶּה אוֹתְךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	טוֹב מְאֹד שֶׁהִפְסַקְתֶּם לִשְׁמֹעַ אֶת הַחֲדָשׁוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לֹא טוֹב לִילָדִים לִשְׁמֹעַ בַּבַּיִת אַחֶרֶת מִמַּה שֶׁהֵם שׁוֹמְעִים בַּמוֹסָד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם תַּקְשִׁיב לְלָשׁוֹן הָרַע, אַתָּה תִּפֹּל הַחוּצָה מִגַּן עֵדֶן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּשֶׁהַסַּבָּא צוֹעֵק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַחֲרֵי הַחֲתוּנָה זֶה הַזְּמַן הֲכִי יָפֶה בַּחַיִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הִתְעַמְּלוּת אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת רַק בִּצְנִיעוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַל תַּעֲשֶׂה מַחְלוֹקוֹת בִּגְלַל מַתְּנוֹת חֲנוּכָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ז מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג




