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 ְּכֶׁשֲחמֹוִתי ׁשֹוַלַחת ֶּבֶגד א ָצנּוַע?  תַמה ַלֲעׂשֹו

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְׁשִליָט"א, ַהְּיִׁשיָבה  ֵמרֹאׁש  יֹוִמי'  'ִמְכָּתב  ֶזה]   ָקָראִתי  ִמְכָּתב  ְּבסֹוף  מּוָבא    [ַהִּמְכָּתב 

ַאל   ִּבְצִניעּות,  ְּתַזְלֵזל  ַאל  ֶׁשְּל�,  ַהַחִּיים  ַעל  ְּתַרֵחם  ֲאַבֵּקׁש,  "ִמְּמ�  ּכֹוֵתב,  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש 

ַּתִּציק ְלִאְׁשְּת�. ִאם ִהיא ׁשֹוֶאֶלת אֹוְת� ַעל ֶּבֶגד ִאם ֶזה טֹוב, ִאם ִהיא אֹוֶמֶרת ְל� 'ִאָּמא ֶׁשִּלי  

ֶאלְ  ֶׁשּלֹא  ִלי  ֶזה'  אֹוֶמֶרת  ֶאת  ִאָּמא    -ַּבׁש  ְּבקֹול  "ִּתְׁשְמִעי  ָלּה:  ַּתִּגיד  ִּתְלַעג,  ְוַאל  ִּתְצַחק  ַאל 

ַהְּיָלִדים  ִיְהֶיה,  ַּתִּגיד ָלּה: "ַמה  ִיְׁשְמעּו ְּבקֹוֵלנּו";  ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו  ָּכ�  ֵּתְלִכי ִעם ֶזה,    ֶׁשָּל�, ַאל 

 יֹוֵתר ֵיְלכּו ְּבִעְקבֹות ָהְרחֹוב ַהּמֹוֶדְרִני".  ֶׁשָּלנּו ִיְצֲחקּו ֵמִאָּתנּו, ֵהם עֹוד

ְּכֶׁשַהִּסּפּור ָהפּו�, ֶׁשִאָּמא ֶׁשָּלּה ָקְנָתה ָלּה ְּבַמָּתָנה ֶּבֶגד, ֲאָבל    םָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַמה עֹוִׂשי

 ְלַדְעִּתי ֶזה לֹא ַמְסִּפיק ָעִדין, ַמה ֲאִני ָצִרי� ַלֲעׂשֹות ְּבַמָּצב ָּכֶזה? 

 ר ּכַֹ� ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֵאֶצל   ֵיׁש  ִּבְצִניעּות.  ְלִהְתַלֵּבׁש   ִאְׁשְּת ֶאת  ְמַחֵּזק  ֶׁשַאָּתה   ַהְרֵּבה ַאְׁשֶרי
ֶא  ֶׁשֵּיׁש  ְצִעירֹות  ְוָנִׁשים  ֶאְפָׁשר    הַהּזֶ ר  ַהֵּיֶצ ת  ַאְבֵרִכים   ֵאי ְמַחְּפִׂשים  ְוכּו', 

"א   אֹוְמרֹות:  ַהַחּמֹות  אֹו  ָהִאָּמא  ּוְכֶׁשַההֹוִרים;  ְוכּו',  ֵמַהְּצִניעּות  ְלהֹוִריד 
ָצנּוַע"   א  ֶזה   ,ָּכ ְלִהְתנַ   -הֹוְלִכים   ָצִרי ַלֲעׂשֹות  ַהַּבַעל  א  ְּבֵׂשֶכל  ֵהג 
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ֶנֶגד   ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ְלָהִסית  א  ֶאָּלא    ,ִאָּמּה ַמְחלֹוקֹות,  ַהַחּמֹות,  ֶנֶגד  א  ּוְבַוַּדאי 

 ְלַחֵּזק ֶאת ָהִאָּׁשה ֶׁשִּתְהֶיה ְצנּוָעה ְוא ִּתְסֶטה ֵמַהֶּדֶר ָהֲעִדיָנה. 

ְצִריִכים    -קֹוָנה ְּבָגִדים ֶׁשֵהם א ָּכל ָּכ ְצנּוִעים  ְּכֶׁשַהִּסּפּור ָהפּו, ָהִאָּמא  
ָאסּור   ְמאֹד,  ֲחמּוָרה  ִמְצָוה  זּו  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ָלִאָּמא.  ְלַהְכִאיב  א  ְלִהָּזֵהר 

ְלִהָּכֵנס ְלִוּכּוִחים ִעם הֹוִרים. מֹוִדים ָלֶהם ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׂשִמים ֶאת ַהְּבָגִדים ַּבַּצד,  
 ְתַלְּבִׁשים ַרק ָעִדין.ּוִמ 

יֹוֵתר  ָיֶפה  ָּדָבר  ֵאין  ַּבֲעִדינּות;  ֶׁשִּתְתַלֵּבׁש   ִאְׁשְּת ֶאת  ְּתַחֵּזק  ָחָזק,  ִּתְהֶיה 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֲעִדיָנה.  ְיהּוִדָּיה  כה:)ֵמִאָּׁשה  "ִאָּׁשה  (ַׁשָּבת   :
ֶזה ָיֶפה ְוֶזה טֹוב; ָּכל ֵאּלּו ֶׁשְּמַחִּקים ֶאת ַהּגֹוִים,    -ְמֻקֶּׁשֶטת ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים"  

ָהעֹוָלם   ֶאת    -ֻאּמֹות  ַהַּבִית,  ְׁשלֹום  ֶאת  ְמַׁשֵּפר  א  ֶזה  ְׂשֵמִחים,  ִנְהִיים  א 
 ָהַאֲהָבה ֵּבין ַּבַעל ְוִאָּׁשה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 

 ל: ְלֵעיר ְזּכָ ַהּנִ ב ַהִּמְכָּת [

   ֶׁשל ִאְׁשְּת תּוְצִניעּו ַּבֲעִדינּות םַאל ִּתָּלֵח 

 ֶחְׁשָון, ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ִּכְסֵלו,  -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ט ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ג  ה'ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִלְהיֹות  . ָיכֹול  םֶׁשָּבעֹולָ ִמָּכל ָּדָבר  ָׁשֶוה יֹוֵתר    -ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה, ִאָּׁשה ֲעִדיָנה  

ֶׁשֵאין טֹוב    םַהָּדִמית  ְרִתיַח   ֶׁשַאָּתה ָצִעיר, ֵיׁש ְל ְוכּו' ְוכּו', ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר ְל
 יֹוֵתר ֵמָעִדין, ָּפׁשּוט ְוָצנּוַע. 

ִּת  ַאל   ,ִמְּמ ֻמָּׂשִגי  םָּלֵח ֲאַבֵּקׁש  ָלּה  ַּתְכִניס  ַאל   ,ִאְׁשְּת ֶׁשל    ם ַּבֲעִדינּות 

ַהַּכָּמ  ַּיַעְברּו  ֵמָהעֹוָלם;  ָהִראׁשֹונֹוה  ֲחָדִׁשים  ְוַאָּתה  ם  ַהָּדִמית  ְרִתיַח   ֶׁשלת  ָׁשִנים 
ַא  ֵיׁש  ְמַדֵּבר.  ֲאִני  ַמה  ַעל  יֹוֵדַע  ַוֲאִני   ְל אֹוֵמר  ֲאִני   ...ָּכ ָּכל  ְבֵרִכים  ִּתְתָחֵרט 

ה  ֵמַהֶּדֶר ְוֵהם א ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ְּבָׁשעָ ה  סֹוָט   םֶׁשּבֹוִכים ִלי ֶׁשְּנׁשֹוֵתיֶה 
 ַהֶּדֶר ָהֲעִדיָנה. ת ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ָלֲעגּו ּוִבּזּו ֶּבָעַבר ֶא 

ַּכָּמ  ַוֲאבֹוי,  ְּכֶׁשָהִאָּׁש   אהּו  ַמְפִחיד  האֹוי  ַמר  ַּכָּמה  אֹוי  ְּכָבר א ָהעֹוָלם,  ה 
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ְּבַדְרכֵ הְּתִמיָמ  ָלֶלֶכת  רֹוָצה  א  ִהיא  ִנְגַמ   י,  ִנְגַמ   םעִ ר  ַהַּצִּדיִקים;    םעִ ר  ַהַּבִית, 

 . ל ַהּכֹר ָהִאָּמא ַלְּיָלִדים, ִנְגַמ 

ָּכל    בַהּלֵ  א  ֶׁשִהיא  ִאָּׁשה  ְצִריִכים  ֶׁשֵהם  ִלי,  עֹוִנים  ְּכֶׁשַּבחּוִרים  ִמְתּפֹוֵצץ 
, ֵיׁש  ם ֶׁשָּלֶה   ֲאִני ַמִּציַע ִׁשּדּוִכים ְלַבחּוִרים ְוֵהם א יֹוְדִעים ֵמַהַחִּייםָּכ ֲאדּוָקה.  

 ִׁשּדּוִכים.  םַהָּדִמים ֶׁשל ְצִעיִרים, ְוָלֵכן ֵהם ּפֹוְסִלי ת ְרִתיַח ת ָלֶהם ֶא 

ֲעִדיָנה   ִאָּׁשה  ַקח  ְּבֵׂשֶכל,  ִּתְתַנֲהגּו  ֲאֵליֶהם,  ִמְתַחֵּנן  ִאָּׁשה  ֲאִני  ַקח  ְוטֹוָבה, 
ִהיא ְּתַחֵּנ ֶאת    ;, ָּכל ָּכ טֹוב ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרההּוְתִמיָמ ה  , ַקח ִאָּׁשה ְטהֹוָר הְצנּועָ 

ה ַאָּתה  ַמ ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל, ִהיא ִּתְקָרא ִאָּתם ְקִריַאת ְׁשַמע, ִהיא ִּתּטֹל ָלֶהם ָיַדִים;  
ָלַקַח   -ְמַפֵחד   ִּתְרֶצה  ַּתְרִויַח ֶׁשִהיא א  ַאָּתה  ַרק  ֲהֵרי  ָּכֵׁשר?  ֶטֶלפֹון א  ַלָּיד  ת 

 א רֹוִצים ְלַהְקִׁשיב ִלי. םַהָּדִמית ִמֶּזה, ֲאָבל ַהַּבחּוִרים ַהְּצִעיִרים ִעם ְרִתיַח 

ַּתִּצי ַאל  ִּבְצִניעּות,  ְּתַזְלֵזל  ַאל   ,ֶׁשְּל ַהַחִּיים  ַעל  ְּתַרֵחם  ֲאַבֵּקׁש,   קִמְּמ 
טֹו ְלִאְׁשְּת ֶזה  ִאם  ֶּבֶגד  ַעל   אֹוְת ׁשֹוֶאֶלת  ִהיא  ִאם  ְל  ב.  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ִאם   ,

ַאל ִּתְצַחק ְוַאל ִּתְלַעג, ַּתִּגיד ָלּה:    -ֶזה'    תֶא   ֶׁשא ֶאְלַּבׁש  ילִ   'ִאָּמא ֶׁשִּלי אֹוֶמֶרת
ַהְּיָלִדי  ָּכ ֶזה,  ִעם  ֵּתְלִכי  ַאל   ,ֶׁשָּל ִאָּמא  ְּבקֹול  ִיְׁשְמעּו "ִּתְׁשְמִעי  ֶׁשָּלנּו    ם 

ַּתִּגיד ָלּה: " יֹוֵתר  ַמ ְּבקֹוֵלנּו";  ֵמִאָּתנּו, ֵהם עֹוד  ִיְצֲחקּו  ֶׁשָּלנּו  ַהְּיָלִדים  ִיְהֶיה,  ה 
 ֵיְלכּו ְּבִעְקבֹות ָהְרחֹוב ַהּמֹוֶדְרִני".

ְּבמֹו ֶׁשָּתִביא  ָלָּמה  ַמְפִחיד;  ֶׁשָהעֹוָלם  ַּכָּמה  אֹוי  ַוֲאבֹוי,  ֶא   אֹוי   ת  ָיֶדי

 ְמאֹד. ה ָקֶׁש ַהֵּגיִהּנֹום? ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהָּטעּויֹות ָהֵאּלּו ִּכי ַאַחר ָּכ 

  ָּכ   לּכָ   ְּדָבִרים  ִּדְּברּו  ַּבִּׁשעּור,  ֶאְתמֹול  ִּדְּברּו  הַמ   ְל  ֶׁשְּתַסֵּפר  ֵמִאְׁשְּת  ְּתַבֵּקׁש

  ַעד   -  עֹוָלמֹות  י"ַהַּׁש   לּכָ   תֶא   יׁשְלַהְרּגִ   ֶאְפָׁשר  ֵעֶדן,  ְּבַגן  ָלֶׁשֶבת  ֶאְפָׁשר  .םְנחּוִצי

 ֵליָצנּות.  ִעם ֻקְׁשיֹות, ִעם לַמְרִעי הּוא ְוכּו', ֶנֶגד ְלַדֵּבר ַמְתִחיל הּוא ַמִּגיַע, ֶׁשַהָּנָחׁש

ְּכָבר    ִיְתָּבַר ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  ֲאִני  ְּכֶנֶסת.  ְּבָבֵּתי  ֶּכֶסף  ֶלֱאסֹף  ָהַלְכִּתי  ֶאְתמֹול 
ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף, ֲאִני רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלַתֵּקן ֶאת ַהְנָׁשָמה    הַהְרֵּבה ְזַמן ֶׁשֲאִני רֹוֶצ 

ַהֵּׁש   ָּברּו ַהְּנָׁשָמה.  ֶאת   ְמַזֵּכ ֶּכֶסף  ֶׁשֶּלֱאסֹף  ֶׁשָהְיָתה    םֶׁשִּלי, מֹוֲהָרא"ׁש ּכֹוֵתב 
ְּכֶנֶסת ִעם ָחָתן ֶׁשִּמְתַחֵּתן ְּבעֹוד ַּכָּמה ָׁשבּועֹות    תָהֶאְפָׁשרּות  ִלי ֶא  ָלֶלֶכת ְּבָבֵּתי 

ִהְרַּגְׁשִּתי   ֲחִתיכֹות,  ִמֶּמִּני  ֶׁשֶּנֱעָקרֹות  ִהְרַּגְׁשִּתי   ?ְל אֹוַמר  ַמה  ֶּכֶסף,  לֹו  ְוֵאין 
ָהְיָתה ִלי,    תׁש. ְּבָעָיה ַאַח ִזּכּו, ַאֲחֵרי ָּכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני נֹוַלד ֵמָחָד 
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עִ  יֹוֵתר  ָׂשַמְחִּתי  ַוֲאִני  ֶּכֶסף,  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ֶׁשא    םֶהָחָתן  ָאָדם  ָּכל 

 ָנַתן, ָּכ ַהִּתּקּון ָהָיה ָחָזק יֹוֵתר.

ֵאין   ִאם  ְּבָׁשבּוַע.  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶּכֶסף,  ֶלֱאסֹף  ַאָּתה  ַּגם   ָלָּמ ֵל  ה  ְל
ְנקּוָד   -  ףֶלֱאסֹו ֵמַהְּקִהָּלה,  ֵחֶלק   ְל ָלֵתת  ָיכֹול  ִיְהֶיה    -ֵמַהּמֹוָסד    ה ֲאִני  ֶׁשֶּזה 

 ַהְּפרֹוֵיְקט ֶׁשְּל ְוכּו'. 

 ַהּיֹום ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש אֹוְמִרים יֹום ִּכּפּור ָקָטן. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  

...[ 
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ת ֶא  תַהִאם ֲאִמיַרת זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְואֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְמַתֶּקנֶ 

 ַהְּפָגִמים? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶׁשִּצְּטטּו ִמְּפָגִמי  םָמקֹוה  ְּבֵאיזֶ   ָרִאיִתי  ְלַטֵהר  ּכַֹ�  ּוְפָגִמי  םֶׁשֵּיׁש  ַעל    םִּבְקֻדָּׁשה  ֲאֵחִרים, 

ֶפר אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש. ַמה ַּדְעּתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה  ֵּס ֲאִמיַרת זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַגם    י ִרּבּו  ְיֵדי

 ָּכ�? לעַ 

 ִייַׁשרּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ֵלו, ֶעֶרב ֲחֻנָּכה, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  יֹום א' ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ד ִּכְס  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ֲחָכֵמינּו   ַהּתֹוָרה.  ִלּמּוד  ְּכמֹו  ָהָאָדם  ֶאת   ָּכ ָּכל  ֶׁשְּמַטֵהר  ָּדָבר  עֹוד  ֵאין 
: "ַמה ַמִים ַהָּללּו ִמְקֶוה ָטֲהָרה ֵהן  (ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו, ֶּפֶרק יח)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ֶׁשָּבָרא   ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ּוְלָכל  ָהעֹוָלם  ָּבֵאי  ִמְקֶוה  ְלכֹל  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי   ָּכ ָּבעֹוָלם, 
ִמַּטֲהִרים   -ָטֲהָרה ֵהן ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהן", ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה  

י,  ְלַגְמֵר ם  ִמְתַנִּקי  -ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות ְוַהֻּזֲהמֹות. ֲאִפּלּו ֶׁשָּפְגמּו, ִהְתַלְכְלכּו ַּבֲעֵברֹות  
 ה.ְּכַבְּתִחּלָ 
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אֹוְמִרים   ֵהם  ּתֹוָרה,  (ָׁשם)עֹוד  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ּוְרֵאה  "ּבֹוא   :

ָזָרה   ֵמֲעבֹוָדה  ֲאִפילּו  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשעֹוִׂשין  ִּבְזַמן  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ֶׁשְּמַטֶהֶרת 
ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  כה)ֶׁשְּבָיָדן",  לו,  ֲעֵליֶכם  (ְיֶחְזֵקאל  "ְוָזַרְקִּתי  ְוגֹו',  :  ְטהֹוִרים"  ַמִים 

 ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלַּמִים. לַ  אִהי  ַהַּכָּוָנה

: "ָידּוַע  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קח)ְמַטֵהר ֶאת ָהָאָדם. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר    רִלּמּוד זֹוַה 
ַהזֹוַהר ַנֲעֶׂשה ֵחֶׁשק ְלָכל   ֶׁשִּלּמּוד ַהזֹוַהר, ְמֻסָּגל ְמאֹד ְמאֹד. ְוַדע ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּוד 

 ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה".  םִמיֵני ִלּמּוִדי

ָהֲאִריזַ  ֲחִמָּׁשה  ַּגם  יֹום  ָּכל  ֶׁשִּיְלַמד  ְּתׁשּוָבה  ְלַּבַעל  ִּתּקּון  ָנַתן  ַהָּקדֹוׁש  "ל 
 ִּתּקּוֵני זֹוַהר, ֶזה ְיַתֵּקן ִויַטֵהר אֹותֹו.  לֶׁש  ַּדִּפים

 ר אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְמַזֵּכ ֶאת ָהָאָדם. ָּכ ַּגם ַהֵּספֶ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר. 

 ... 
 ד ג ד

 ֻמָּתר ִלְלמֹד? מּוָסר ַּכָּמה 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ֻמָּתר ִלְלֹמד?מּוָסר ַּכָּמה ָרִציִתי ִלְׁשֹאל 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 : ְּתׁשּוָבה

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ה ִּכְסֵלו, א' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ַעד   מּוָסר  ִסְפֵרי  ִלְלמֹד  ֶׁשהּוא  ְצִריִכים  ָאַמר,  ַרֵּבנּו  ָּגדֹול.  ַצִּדיק  ֶׁשִּנְהִיים 

הּוא ָלַמד    ,ְּבַיְלדּותֹו  וָלַמד ַהְרֵּבה ִסְפֵרי מּוָסר; ָּכל ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ָהיּו ְּבֵבית ָאִבי
ֻּכָּלם   ז)ֶאת  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ֶאת  (ִׁשְבֵחי  ָלַמד  ֶׁשַרֵּבנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֵאֶצל  ְמֻקָּבל  ַּגם   .

 ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים.  לַהֵּסֶפר ְמִסַּלת ְיָׁשִרים ֵמעַ 
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ֵהם ִסְפֵרי ַהּמּוָסר    -ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל  

: "ֲאִני ָחֵפץ ְמאֹד ֶׁשִּיְלְמדּו אֹותֹו, ִּכי  ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שמו)(  ֲהִכי טֹוִבים. ַרֵּבנּו ָאַמר
מּוָסר   ָמֵלא  הּוא  ִּכי  ֶּפה,  ְּבַעל  ָׁשגּור  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ִלְלמֹד  ְצִריִכים 

ֵאָליו, ַאְתַח   ֲֹאֶׁשר ֵאין ֲער ְלָּתא ִדְגֻאָּלה  ְוִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְמאֹד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
 ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן".

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ר. ּוֵמִאי ָׂשֵמַח ה ֲחנּוּכָ 

 ... 
 ד ג ד

ַרע, ֲאִני ְמַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם  תֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּבֶאְמַצע ַלֲעׂשֹו
 ?ִיְתָּבַר 

 ְׁשֵאָלה: 

 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד 

ֲאִני   ֲאָבל  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ּוְמֻגּנֹות  ֲחמּורֹות  ַּבֲעֵברֹות  אֹוִתי  ְלַהִּפיל  ִהְצִליַ�  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 

ם  רֹוֶצה ְלָהִבין ֵאי� ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֲאִני ָּבֶאְמַצע ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות ּוְבאֹותֹו ְזַמן ֲאִני ְמַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁש 

ִלְצּפֹו ְּבֶאְמַצע  ֶׁשֲאִני  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאי�  ִלְצָלן,    תִיְתָּבַר�?  ַרֲחָמָנא  ּוְטֵמאֹות  ְּפרּוצֹות  ִּבְתמּונֹות 

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶזה  ֵאי�  ַאָּבא!",  ַאָּבא!  "ַאָּבא!  ִיְתָּבַר�:  ַהֵּׁשם  ֶאל  צֹוֵעק  ֲאִני  ַמֲעֶׂשה    ? ּוִבְׁשַעת 

 ד? ֵאי� ֶזה עֹובֵ 

לֹא ַרק ְלֶרַגע ֶאָחד, ֶזה ָיכֹול ְלַהְמִׁשי� ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ֲאִני הֹוֵל� ִלְצּפֹות ִּבְּדָבִרים  ה  ְוזֶ 

ָּכ� ֲאִני ָּכל ַהְּזַמן ְמַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�; ַמה ֶזה  י  ְּכֵד   ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְותֹו� תְּפִריצּול  ָרִעים ֶׁש 

 אֹוֵמר? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 : ּוָבהְּתׁש

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ו ִּכְסֵלו, ב' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִמִּלְצּפֹו ַהְּבִרית  ִּבְפָגם  ָנַפְלָּת  ֶׁשּׁשּוב  ּבֹוֶכה  ֶׁשַאָּתה  ַרֲחָמָנא   תַמה  ַּבֲעֵברֹות 
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ִמְסַּתּכֵ  ַאָּתה  ְל,    לִלְצָלן,  אֹוַמר  ַמה  ְוָאהּוב,  ַהָּיָקר  ָאִחי  ִנאּוף;  ֶׁשל  ִּבְתמּונֹות 

ֵמַהָּמקֹו  ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ִיְתָּבַר    םִּתְצַעק  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ִנְמָצא,  ֶׁשַאָּתה 
 "ַאָּבא ַאָּבא!" ְצַעק: ֵמַהּבֹור ֶׁשְּל, ָׁשם ַּבֻּטְמָאה ִּת 

ַרֵּבנּו אֹוֵמר: "ֲאִני אֹוֵמר ַאֶחֶרת ֵמָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם אֹוֵמר 'ִאם אֹוְכִלים ָּדָבר 

ְּכלֹוַמ   רֶׁשְּכבָ   -ַאֵחר   ַהָּזָקן'",  ַעל  ְלַגְמֵרי רִיַּזל  ֶׁשִּיְתַנְּתקּו  ַּבֲעֵבָרה  ָנְפלּו  ִאם   ,
ִלְצ  ַרֲחָמָנא  הּוא   ָּברּו 'ִאם  ֵמַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר,  ֲאִני  ַאֶחֶרת,  אֹוֵמר  ֲאִני  "ֲאָבל  ָלן, 

  -  ַּבֲעֵבָרה, ִאם ָנְפלּו  רְּכלֹוַמ   -ֶׁשא ִיַּזל ַעל ַהָּזָקן'"    ת ְלָפחֹו  -אֹוְכִלים ָּדָבר ַאֵחר  
 ְּבָמקֹום ִיְתַּגְעְּגעּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  םָׁש י ֲאזַ 

ֶׁשְּל ַהְּׁשֵאָלה  ַאָּבא?  םִא   ַמה  ֶׁשִּתְצַעק:   יְוכִ   ִלְצעֹק  ְּבַוַּדאי  ַּתֲעֶׂשה?  ַמה 

עֹוִׂשים   ַמה  ְּבֶׁשֶקט?  ִנְׁשָאִרים  ְלבֹור,  ְּכֶׁשּנֹוְפִלים  עֹוִׂשים  ַמה  ַאָּבא!"  "ַאָּבא, 
ִמָּמ  אֹוֵמר  ְּכֶׁשּנֹוְפִלים  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבֶׁשֶקט?  ִנְׁשָאִרים  ָּגבֹוַּה,  ִסיָמן קֹום  ָהַר"ן,  (ִׂשיחֹות 

ָוִטיטקכט) ֶרֶפׁש   ְלתֹו ִלְפָעִמים  ְּכֶׁשּנֹוְפִלין  "ֲאִפּלּו  ָלֵצאת ,  :  ְמאֹד  לֹו  ֶׁשָּקֶׁשה 
 צֹוֲעִקין ְוצֹוֲעִקין ְוצֹוֲעִקין". , ִמָּׁשם

ַז"ל, ַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו: "ִּתְצַעק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשל ַרֵּבנּו    ת זּו ָהַרְחָמנּו

ֲאִני א ַמְצִליַח ְּבתֹו ַהּבֹץ ֶׁשְּל", ִּתְצַעק:    ,ָנַפְלִּתי ָּכל ָּכ "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ְמֻסּגָ   , ַּבֲעֵברֹות  תִלְצּפֹו  קְלַהְפִסי ִּבְתמּונֹות  לֲאִני  ְוִלְצּפֹות   ם ֵערֹו  לֶׁש   ַלֲעמֹד 

ּתֹוִציא אֹוִתי   ,ַּתֲעזֹר ִלי  ,ּוְמַחֵּפׂש ִנאּוף  טְמַחֵּט   , ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ְּבִנאּוף, ֲאִניםְוִזהּו 

 .ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב, ַּתֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר" ,ֵמַהּבֹוץ

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ַח ּוֵמִאיר. ֲחֻנָּכה ָׂשֵמ 

 ... 
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 ִלְׁשמֹוַע ִׁשּדּו ִמְּקִהָּלה ַאֶחֶרת?ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ַוֲאִני ְמֹאד ֶנֱהֶנה.  תִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ַהִּׁשעּוִרים, ֲאִני ׁשֹוֵמַ� ֶאת ֶזה ִּבְקִביעּו

ִׁשּדּוִכים  ר  ְּכבָ  ְמֻצּיָ ַמִּציִעים  ִלי ִׁשּדּו�  ְוִהִּציעּו  ַהֵּׁשם,  ָּברּו�  ַהְּבכֹוָרה  ִמִּמְׁשָּפָחה    ןְלִבִּתי 
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ַהּזֹא ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה  ֶאָחד,  ִחָּסרֹון  ֶׁשֵּיׁש  אֹוֶמֶרת  ִאְׁשִּתי  ֲאָבל  ִלְקִהָּלה    תִמְׁשַּתֶּיכֶ   תֲחׁשּוָבה, 

ֶׁשַהִּמְנָהִגים ֶׁשָּלֶהם ִּבְכָלל    הִמִּמְׁשָּפָח   ִלי ָלַקַחת ָּבחּורַאֶחֶרת ִמֶּׁשָּלנּו ְוֶזה ִּבְכָלל לֹא ָּדָבר נֹוְרָמ 

 ֶׁשָּלֶהם ּׁשֹוֶנה.  יַהִּמְנָהִגים ֶׁשָּלנּו, ְוָהאֹופִ ם  עִ ם לֹא ִמְסַּתְּדִרי

ּדּו�  ִמִּׁש   םְלַהְחִליט. ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת ִאם ֶזה ָאֵכן ָּכ�, ֶׁשֻּמָּתר ְלִהְתַעּלֵ ה  ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמ 

 טֹוב, ִּבְגַלל ֶׁשַההֹוִרים ָּבִאים ִמְּמקֹום ַאֵחר? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ג ה'יֹום ג' ַּפְרַׁשת ִמֵקץ, כ"ו ִּכְסֵליו, ב' ְדַחנּוָּכה, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִהִּציעּו טֹוב    ִאם   ִׁשּדּו  ֲחָכֵמינּו    -ְלִבְּת ַהֶּזה.   ַהִּׁשּדּו ִעם   ַּתְמִׁשי
אֹוְמִרים   סג.)ַהְקדֹוִׁשים  "ְנחֹות  (ְיָבמֹות  ִאי  אּגָ ְר ַּד :  ְּבַמְדֵרָגה ָתאְּת ְוָנִסיב  ֵּתֵרד   ,"

  ה זֶ ם  ִא ה  ְמַׁשּנֶ א    -ׁש ָּברּו הּוא ִצָּוה ָּכ  ְוִתְתַחֵּתן; ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּתן ִּכי ַהָּקדֹו
ֵאּלּו ִמִּלים ֶׁשל ָּגלּות. ֲאַנְחנּו    לַהְּקִהָּלה ֶׁשִּלי, ַהְּקִהָּלה ֶׁשְּל אֹו ַהְּקִהָּלה ֶׁשּלֹו, ּכָ 

ִנָּדֵחינּו  ִויַקֵּבץ  ְּבָקרֹוב,  ִיְגַאל אֹוָתנּו  ָיבֹוא, "הּוא  ְּכָבר  ִצְדֵקנּו  ֶׁשְּמִׁשיַח  ְמַצִּפים 
ָה  ַּכְנפֹות  הּוא  ֵמַאְרַּבע  ָּכל   ְיַקֵּבץָאֶרץ",  "ֲחֵבִרים  ְוִיְהֶיה  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 

 ִיְׂשָרֵאל".

ָּבֶזה,    רַּבִית א ָקׁשּו  םְׁשלֹו ָּתלּוי  ִּבְכָלל א  ֶזה  ַאַחת,  ִמְּקִהָּלה  ָּבִאים  ִאם 
ֵניֶהם ַיֲעִריכּו  ְׁשֵניֶהם רֹוִצים ְלָהִקים ַּבִית ֶנֱאָמן ּוְׁש   -ֶאָּלא ִאם ַהָּבחּור ְוַהַּבחּוָרה  

 ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני; ֲאַזי ִיְהיּו ָלֶהם ַחִּיים ָיִפים.

 ְיָלֶדי. ל ִמּכָ ת ַנַח ה ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְרוֶ  ַהֵּׁשם

 ... 
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  םַהַּתְרּגּום "ֲאִני ַמֲאִמין" עִ  םַהְיָלִדים עִ ר ָלִׁשי

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ה' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ּבְ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְטֶבְרָיה

 ֲאִני ֶנֱהֶנה ְמאֹד ְלַקֵּבל ִמְּמ ּדּו"ַח ָּכל יֹום. 

" ִלי:  אֹוֵמר  ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש  ָּדָבר.  ִמּׁשּום  ִּתָּׁשֵבר  ַאל  ֶוֱאַמץ,  ֵיׁש ֲחַזק  ִאם 

  ָעֶלי ַמְחֶקת  ָהְיָתה  א  ִאם  טֹוב,  ֶׁשַאָּתה  יֹוֵדַע  ֲאִני  ַמְחֶקת   ָהִייִתי    -ָעֶלי
 ."א ְּבֵסֶדר ִאְּת חֹוֵׁשׁש ֶׁשַּמֶּׁשהּו 

ַהְקָלָטה   ִלי   ָׁשַלח  ַהְּמַנֵהל  ֱאמּוָנה.   ַּבְּיָלִדים  ַּתְכִניס  ְּבָעְצָמה,  ַּתְמִׁשי  
  ִּבְלׁשֹון   אֹוֵמר  ַאָּתה  ַּתְרּגּום;  ִעם  ַמֲאִמין"  ַה"ֲאִני  ֶאת  ַהְּיָלִדים  ִעם  ָׁשר  ֶׁשַאָּתה
  ַיֲעׂשּו  ַהְּמַלְּמִדים ֶׁשָּכל  ַהְּלַואי  ֶנֱהֵנִתי,  ְמאֹד ְּבִאיִדיׁש,  ְל  עֹוִנים  ְוַהְּיָלִדים ַהּקֶֹדׁש

 .ָּכ 

ִּתְר  ַהַּתְרּגּום,  ַמֲאִמין ִעם  ָהֲאִני  ְל ֶאת  ְׂשַפת ֲאִני ׁשֹוֵלַח  ְּכִפי  ֶזה  ַּגְמִּתי ֶאת 
ָּתִׁשיר ֶאת ֶזה    -ָהִאיִדיׁש ַהְמֻדֶּבֶרת ַּבֲאֶמִריָקה; ִאם ֶאְצְלֶכם ַהָּׂשָפה ִהיא ַאֶחֶרת  

 ִאָּתם ֵאי ֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאְצְלֶכם. 

ְמאֹד   ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַהֶּיֶלד ... ְּכָבר ַמְתִחיל ְלַדֵּבר יֹוֵתר טֹוב ְּבִאיִדיׁש.
 ָּכ ִּתְרֶאה ְּדָבִרים ָיִפים.   -ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ִּתְתַאֵּזר ְּבַסְבָלנּות 

 ִהֵּנה ְל ַהֲאִני ַמֲאִמין: 

  ֱאמּוָנה,   ְׁשַטאְרֶקע  ַא   ִמיט  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְגֵלייּב,  ִאי  ַמֲאִמין   ֲאִני  )1

  ַּבאַׁשאְפט,   ֶער  ּבֹוֵרא  הּוא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ַאז   ְׁשמֹו  ַרִיְתּבָ   ֶׁשַהּבֹוֵרא
 ֶער  אּון  ְלַבּדֹו   ְוהּוא  ַּבאֶׁשעֶפעִניְׁשן.  ַאֶלע  ַהְּברּוִאים  ְלָכל  ִפיְרט,  אּון  ּוַמְנִהיג
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ה   ַאֵליין, ה  ֶגעטּון,   ָהאט  ָעשָֹ ה   ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַאֶלעס  טּוט  אּון   ְועֹושֶֹ   ְוַיֲעשֶֹ

ים ְלָכל טּון, ַאֶלעס ַווייֶטער ֶוועט אּון  ַּפאִסיְרט.  ָוואס ַאֶלעס ַהַּמֲעשִֹ

ַמֲאִמין 2 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 
  ְוֵאין ייֶנער,  ֶער ִאיז ֵא   הּוא ָיִחידַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,    ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו 

ֵאייְנס,    ְיִחידּות ַזיין  ָזאל  ָוואס   ַזא ָנא ַא  ִניְׁשָטא  ִאיז  ָּכמֹוהּו, ְּבׁשּום  אּון ֶעס 

אּון ֶער ַאֵלייְנס,    ְוהּוא ְלַבּדֹו ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָוואס ִאיז ֵאייְנס.    ָּפִנים

ַּבאֶׁשעֶפער,    ֱאֵהינּו  אּוְנֶזער  ֶגעֶווען,    ָהָיהִאיז  ֵאייִּביג  ִאיז  ִאיז    הֶֹוהֶער  ֶער 
 אּון ֶוועט ֵאייִּביג ַזיין.  ְוִיְהֶיהְׁשֶטעְנִדיג ָדא, 

ַמֲאִמין 3 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 

ְׁשמֹו  ִיְתָּבַר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,    ֶׁשַהּבֹוֵרא  ֶדער  גּוףַאז  ַקיין   ֵאינֹו  ִניְׁשט  ִאיז 
יֵגי ַהּגּוףֶקעְרֶּפער,   יגּוהּו ַמּשִֹ אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַזא ָוואס    ְוא ַיּשִֹ

ֶקעְרֶּפער,   ַא  ִמיט  טּון  צּו  ְּכָללָהאט  ִּדְמיֹון  ׁשּום  לֹו  ִאים   ְוֵאין  ֶקען  ֶמען  אּון 
 .ִניְׁשט צּוְגַלייְכן צּו ַקיין ׁשּום ַזא 

ֲאנִ 4 ַמֲאִמין )  ְגֵלייּב,    י   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 

ְׁשמֹו  ִיְתָּבַר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,    ֶׁשַהּבֹוֵרא  ֶדער  ִראׁשֹוןַאז  ֶדער    הּוא  ִאיז  ֶער 
 אּון ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער ֶלעְצֶטער. ְוהּוא ַאֲחרֹוןֶעְרְׁשֶטער, 

ַמֲאִמין 5 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 

ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,    ֶׁשַהּבֹוֵרא  ֶדער  ְלַבּדֹוַאז  ַאֵליין,    לֹו  ִאים  צּו  ָנאר 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶּבע  ָראּוי  ֶמען  ָראּויְטן,  ַדאְרף  ֶוועְרד,   ְוֵאין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  אּון 

 פּון ֵקייֶנעם ַאְנֶדעְרׁש.   ְלזּוָלתֹוצּו ֶּבעְטן,  ְלִהְתַּפֵּלל

ֶׁשָּכל  ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה,  ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמהִאי ְגֵלייּב,   ) ֲאִני ַמֲאִמין6

 ן ִדי ְנִביִאים ֶזעֶנען ֱאֶמת'ִדיג. ַאז ַאֶלע ֶוועְרֶטער פּו ִּדְבֵרי ְנִביִאים ֱאֶמת

ַמֲאִמין 7 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 

ה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ה ַרֵּבינּו,    ֶׁשְּנבּוַאת מֹׁשֶ  ָהְיָתה ֲאִמִּתיתַאז ִדי ְנבּוָאה פּון מֹׁשֶ
ֱאֶמת'ִדיג,   ָה ִאיז  ַלְּנִביִאיםְוֶׁשהּוא  ָאב  ִדי    ָיה  ֶגעֶווען  ִאיז  ַרֵּבינּו  ה  מֹׁשֶ ַאז  אּון 

ִדי ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאר ִאים,  ַלּקֹוְדִמים ְלָפָניו  ַטאֶטע פּון ַאֶלע ְנִביִאים,  
 אּון ַפאר ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ָנא ִאים.  ְוַלָּבִאים ַאֲחָריו
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  ֶׁשָּכל  ֱאמּוָנה, ְׁשַטאְרֶקע ַא  ִמיט ְׁשֵלָמה ֶּבֱאמּוָנה  ְגֵלייּב, ִאי ַמֲאִמין ֲאִני )8

  ִהיא   ַהייְנט,  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס   ְבָיֵדינּו  ַעָּתה  ַהְּמצּוָיה  ּתֹוָרה,   ַגאְנֶצע  ִדי  ַאז   ַהּתֹוָרה

ה  ֶגעֶגעְּבן,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ַהְּנתּוָנה    ַפאר   ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְלמֹׁשֶ

ה  ַרֵּבינּו.  מֹׁשֶ

ַמֲאִמין 9 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 
ַהּתֹוָרה ָהאְּבן,    ֶׁשּזֹאת  ִמיר  ָוואס  ּתֹוָרה  ִדי  ֻמְחֶלֶפתַאז  ְתֵהא  ִניְׁשט   א  ֶוועט 

ֶוועְרן,   ְתֵהאַפאְרטֹויְׁשט  ֶווע  ְוא  ֶעס  ַזיין,  אּון  ִניְׁשט  ַאֶחֶרתט  ַקיין    תֹוָרה 
 פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹוַאְנֶדעֶרע ּתֹוָרה, 

  ֱאמּוָנה,   ְׁשַטאְרֶקע  ַא   ִמיט  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְגֵלייּב,  ִאי  ַמֲאִמין  ֲאִני   )10
ה  ָּכל  יֹוֵדעַ   ְׁשֶטער,ֵאייֶּבעְר   ֶדער  ַאז   ְׁשמֹו  ִיְתָּבַר  ֶׁשַהּבֹוֵרא   ָאָדם   ְבֵני  ַמֲעשֵֹ

  אּון   ַמְחְׁשבֹוָתם  ְוָכל   טּוֶען,  ַאְנֶדעֶרע  ָוואס  אּון  טּוֶען  ִמיר  ָוואס  ַאֶלעס  ֵווייְסט
 ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְטַראְכְטן,  ַאְנֶדעֶרע  ָוואס  אּון  ְטַראְכְטן  ִמיר  ָוואס  ַאֶלעס

 ַּבאַׁשאְפן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִלָּבם'  ַיַחד  ֵצר'ַהּיֹ   :טו)  לג,  (ְּתִהִלים  ְׁשֵטייט
יֶהם'  ָּכל  ֶאל  'ַהֵּמִבין  ֶהעְרֶצער,  ַאֶלע  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס  ֵווייְסט  ֶער  אּון  ַמֲעשֵֹ
 טּוט.

ַמֲאִמין11 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 

ְׁשמֹו  ִיְתָּבַר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,    ֶׁשַהּבֹוֵרא  ֶדער  טֹובַאז  ְׂשַכר,   ּגֹוֵמל  ַּבאָצאְלט 
אּון ֶער ַּבאְׁשְטָראְפט,    ּוַמֲעִניׁשַפאר ִדי ָוואס טּוֶען ִדי ִמְצוֹת,    ְלׁשֹוְמֵרי ִמְצוָֹתיו

 ְגן ִניְׁשט ַזייֶנע ִמְצוֹת. ִדי ָוואס ָפאלְ  ְלעֹוְבֵרי ִמְצוָֹתיו

ַמֲאִמין12 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 
אּון ֲאִפילּו ֶעס    ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען,    ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח 

ִמיט ֶדעם ָוואְרט   ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹוםִעם  ֶנעְמט ׁשֹוין ַאַזא ַלאְנֶגע ַצייט,  
 ַאז ֶער ָזאל קּוֶמען. ֶׁשָּיבֹוא ִאי ֶיעְדן ָטאג,  

ַמֲאִמין13 ֲאִני  ְגֵלייּב,    )   ְׁשֵלָמהִאי ֱאמּוָנה,    ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט 

ַהֵּמִתים ְּתִחַּית  ַהֵּמִת   ֶׁשִּתְהֶיה  ְּתִחַּית  ַזיין  ֶוועט  ֵמֵאת ים,  ֶעס  ָרצֹון  ֶׁשַיֲעֶלה  ְּבֵעת 

ְׁשמֹו  ִיְתָּבַר טּון,    ַהּבֹוֵרא  ָדאס  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִזְכרֹו  ֶווען  ְוִיְתַעֶּלה 

 אּון ֶעס ֶוועט ֶדעְרהֹויְּבן ֶוועְרן ַזיין ָנאֶמען ַפאר ֵאייִּביג.ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים 
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 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 

 ... 
 ד ג ד

 ? דיָ ן ְׁשעֹוד ַלֲענֹר ֻמָּת 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְטֶבְרָיה 

ְמַקֵּבל   ִמְתַנֵהג  ֲאִני  ְוַאָּתה  ְּבַהְתָמָדה  לֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ָׁשלֹום טֹובֹות  ְּדִריׁשֹות 
 .הּתֹוָר ד ַּבַּתְלמּו ְּבֶדֶר ֶאֶרץ

 ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַּבַחִּיים.  טֹוב  ֲהִכי  ַהְּזַמן  ֶזה  ַהְּנעּוִרים  ִּבְׁשנֹות  ַעְכָׁשו

 ֲהִכי   ַהֵחֶלק  ֵהם  ַהְּנעּוִרים  ְׁשנֹות  ְדַוְרָדא",  ְּכִליָלא  "ַיְנקּוָתא  :קנד.)  (ַׁשָּבת  אֹוְמִרים

 ּוְתִפָּלה.  ְלִלּמּוד ַהְּזַמן ֶאת ְּתַנֵּצל ַּבַחִּיים; טֹוב ֲהִכי ַהְּזַמן ַהּׁשֹוַׁשָּנה, ֶׁשל ָיֶפה

  א; ֵחלֶ   דטֹוב ַלֲענֹר  ָּדבָ ה  ם זֶ ִא ַעל ְׁשֵאָלְת אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה   קְׁשעֹון ָיד אֹו

אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה טֹוב ְמאֹד, ֶזה    םַהֵּיֶצר ָהַרע, ַוֲאֵחִרי  ִּבְׁשִביל  ןְּכמֹו ַטַּבַעת ִקידּוִׁשי
 .דלּו ְזַמן ִמִּלְלמֹעֹוֵזר ֶׁשא ְיַבְּט 

ַהִּמְכָּתב ֶׁשַרִּבי ָנַתן י  מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהַל ִעם ְׁשעֹון ָיד, ַעל ּפִ 

ִהְסַּתְּלקּותֹו   ִלְפֵני  ְׁשבּוַעִים  ִלְבנֹו  ָּכַתב  תר"ה)ַז"ל  ְׁשַנת  ַוֵּיֶׁשב,  א'  יֹום  ִלְתרּוָפה  :  (ָעִלים 
ֲחִביִבי,   ְּבִני  ִמָּיד,  "ֲאהּוִבי  אֹותֹו  ֶׁשְּיַתְּקנּו  ְוִיְׁשַּתֵּדל  (ָׁשעֹון),  ַהֵּזייֶגיִריל  ְיַקֵּבל 

ְּבאֶֹפן ֶׁשֻּיְחַזר ְלָיִדי ַהּיֹום ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ְּכָתב ֶזה, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָיִאיר ָעֵלינּו אֹור 
ּוְבַחְסּדֹו ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּקדֹוׁש  ֲחֻנָּכה  ְוכּו',  ְקֻדַּׁשת  ַוֲאִמּתֹו  אֹורֹו  ִיְׁשַלח   

ְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו.   ָנִגיָלה ְוִנשְֹ

ְלָכל   ְוָׁשלֹום  ֲאֵליֶהם,  ְלַהַּׁשָּיִכים  ְוִיְמְסֵרם  ִמְּטֶׁשעהִרין  ִמְכָּתִבים  ְיַקֵּבל  ַּגם 
 ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה.

ֶׁשּיְ  ַמְזִהיר,  ֲאִני  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ַעל ְלר'  ְוַיֲעמֹד  ָׁשעֹות  ֵאיֶזה  ַהּיֹום  ַבֶּלה 

ַהֵּזייֶגיר ַמאֶכיר (ְמַתֵּקן ַהְּׁשעֹוִנים) ֶׁשִּיְגמֹר ִּתּקּון ַהֵּזייֶגיִריל ַהּיֹום ְּבִכי טֹוב, ְוַגם  
עַ  ַּתֲעשֹּו  ַהְּסָתם  ּוִמן  ִמָּיד,  ֶׁשְּיַתְּקנֹו  ַמאֶכיר  ֵמַהֵזיֶגיר  ּוְתַבֵּקׁש  ִעּמֹו   ֵּתֵל ל  ַאָּתה 

ַהִּמִּלים  י  ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב, ִּכי ְיַדְעֶּתם ַּכָּמה ֻמְכָרח ִלי ַהֵּזייֶגיר ְּבָכל ָׁשָעה". ַעל ּפִ 
 מֹוֲהָרא"ׁש הֹוֵל ִעם ָׁשעֹון. ה ָהיָ  - ֶׁשַרִּבי ָנָתן ּכֹוֵתב ָהֵאּלּו
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ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶזה א ְמ  ִּכי  ֻקָּבל. ֲהִכי טֹוב  ֲאִני א הֹוֵל ִעם ְׁשעֹון ָיד 

ֶׁשהּוא ַיִּגיד ְל ִאם ָלֶלֶכת ִעם ֶזה אֹו א, ִאם ֶזה    ֶׁשִּתְׁשַאל ֶאת ָאִבי ֵנרֹו ָיִאיר,
 ָּדָבר ֶׁשְּמֻקָּבל ֶאְצְלֶכם.

 ,ֶׁשְּל ַּבָּׂשָפה  ָּדָבר  ָּכל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש   ַעְצְמ ֶאת  ַּתְרִּגיל  ָהִעָּקר 

 ָּכ ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול.  ,ּוְתׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבִאיִדיׁש  ,ְּבִאיִדיׁש

 .ִלְכּתֹב ִלי ֶאת ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשְּל ַּתְמִׁשי 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ן? ֵעֶד ן ַהּגַ ה ֵאיפֹ

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְוכּו'   ֲחָרדֹות  ִלְפָחִדים,  ִמָּכל    -ָהֵעָצה  ְמַרֵּפאת  ֱאמּוָנה  ַרק  ֱאמּוָנה,  ִהיא 

 ַהֶּנֶפׁש. ַהִּיּסּוִרים ַהָּקִׁשים ֶׁשְּמַעִּנים ֶאת 

אֹוֵמר   ה)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ָהִעָּקר (ִלּקּוֵטי  ָהֱאמּוָנה",  הּוא  "ָהִעָּקר   :
ַּבַחִּיים הּוא ֱאמּוָנה, ְלַהֲאִמין ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלַהֲאִמין ֶׁשהּוא ַהּכֹל, הּוא עֹוֶׂשה  

ַה  ַרק  ֶזה  ֶׁשַהּכֹל  ְלַהֲאִמין  ְצִריִכים  ֶאָחד  ַהּכֹל,  ָּכל   ְוָצִרי" הּוא.   ָּברּו ָּקדֹוׁש 
ְלַחֵּפׂש ֶאת ַעְצמֹו ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה. ִּכי ֵיׁש סֹוְבֵלי ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם  

ֵיׁש   ִּכי  ָהֱאמּוָנה",  ְנִפיַלת  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֶהֳחָלִאים  סֹוְבִלים  ְוֵהם  ֻמְפָלאֹות,  ַמּכֹות 
ֶׁשּס ָּגדֹול  ֹוְבִלים,ָּכֵאֶּלה  ְמֹאד  ֵסֶבל  ָלֶהם  ֵמֶחְסרֹון   ;ֵיׁש  ַרק  ַמִּגיַע  ַהֶּזה  ַהֵּסֶבל 

ְּכֶׁשֵאין   ַמִּגיַע  ַהּכֹל  ַהַּנְפִׁשּיֹות,  ַהְּבָעיֹות  סּוֵגי  ִמָּכל  ָּכאן  ְמַדֵּבר  ַרֵּבנּו  ֱאמּוָנה, 
ַמּכֹו ָּבִאים  ָהֱאמּוָנה,  ְנִפיַלת  ְיֵדי  ַעל  "ִּכי  ֲחָזָקה,  ֶׁשֵאין  ֱאמּוָנה  ֻמְפָלאֹות,  ת 

  -מֹוִעיל ָלֶהם א ְרפּואֹות, ְוא ְּתִפָּלה, ְוא ְזכּות ָאבֹות", ַרק ְרפּוָאה ַאַחת ֵיׁש  
 ֱאמּוָנה. 

  .ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ָהָאָדם  ֶאת  ַמְדִּביָקה  ֱאמּוָנה  ַהַּיֲהדּות,  ְיסֹוד  ִהיא  ֱאמּוָנה 

ם ִיְתָּבַר, הּוא ְמַצֵּיר ְלַעְצמֹו ַּבּמַֹח ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ְּכֶׁשָאָדם ַמְכִניס ְּבתֹוכֹו ֶאת ַהֵּׁש 
ֲהִכי ָּגדֹול   הּוא ָּכל ּכּולֹו ֱאלֹוקּות ְוהּוא עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע, ֶזה ַהַּתֲענּוג ְוַהַּׁשֲעׁשּוַע 
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ּות ֲעֵרבֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְרִּגיׁש ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ַמְרִּגיִׁשים ְּכָבר ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶאת ְנִעימ

ּוְמִתיקּות ַהַּגן ֵעֶדן. ּוְלֶזה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַרק ְּכֶׁשָאָדם ַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה 
ּוִבְפִׁשיטּות   ִּבְתִמימּות  ֵאָליו  ּוְלַדֵּבר  הּוא   ָּברּו ְּבַהָּקדֹוׁש  ְלַהֲאִמין  ַהְּפׁשּוָטה, 

 ן ֶאל ָאִביו. ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוַהּבֵ 

ְלִפי ְימֹות ַהָּׁשבּוַע; ְּביֹום ִראׁשֹון   ִּתְלַמד ְקָצת חּוָמׁש. ְּתַחֵּלק ֶאת ַהָּפָרָׁשה 
ְוַרִׁש"י   ַּתְרּגּום  חּוָמׁש,  ְוֵכן   -ִּתְלַמד  ְׁשִליִׁשי  ַעד  ִּתְלַמד  ֵׁשִני  ְּביֹום  ֵׁשִני,  ַעד 

ְּבָכל  ְּגָמָרא  ַּדף  ִּתְלַמד  ֵכן  ְּכמֹו  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים    ָהְלָאה.  ַחִּיים.  ֶזה  ְּגָמָרא  ַּדף  יֹום, 
ַרק   ֲאִפּלּו  ַהִּלּמּוד,  ֶאת  ְמִביִנים  ֶׁשא  ֲאִפּלּו  ֵעֶדן;  ַּגן  ַטַעם  ַמְרִּגיִׁשים  ְּגָמָרא 

 ֶזה ַטַעם ַּגן ֵעֶדן.   -ְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים 

ה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָלַמד ַּפַעם מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר ֶׁשַהַּצִּדיק ַּבַעל ַהִּיְׂשַמח מֹׁשֶ 
ַהַּתָּנִאים   ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ִהְתַנְמֵנם. הּוא חֹוֵלם  הּוא  ַהִּלּמּוד  ּוְבֶאְמַצע  ְּגָמָרא, 

רֹוֶצה   ֲאִני  ֵעֶדן?  ַהַּגן  הּוא  ֵהיָכן  ִלי,  "ּתֹאְמרּו  אֹוָתם:  ׁשֹוֵאל  ְוהּוא  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ֵעֶדן", עֹוֶנה   ְלַגן  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה,  ָלֶלֶכת  ִּכי  ֵעֶדן הּוא ָּכאן";  לֹו ַּתָּנא: "ַהַּגן 

 ֶזה ַהַּגן ֵעֶדן ֲהִכי ָּגדֹול.  -לֹוְמִדים ֶאת ַהְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה 

ִעם  ְלִהְתַחֵּזק  ּבֹא  ַהְּׁשבּוִעי.  ִׁשִּׁשי  ֵליל  ִׁשעּור  ִיְתַקֵּים  ה'  ִיְרֶצה  ִאם  ָמָחר 
ֶׁש  ְוַהִחּזּוק  ָׂשֵמַח ָהֵעצֹות  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ַאֶחֶרת,  ַׁשָּבת   ְל ִּתְהֶיה  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ל 

 ְּבַׁשָּבת ַאֲחֵרי ֶׁשִּתְׁשַמע ֶאת ַהִחּזּוק ַהִּנְפָלא ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל.

 ַהַּׁשָּבת א ֶאְהֶיה ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְרג.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֵמַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַהֵּפאֹות   דַהֶּילֶ  ְּתַדֵּבר ֶאל

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶעְׁשּת ְּתַאֵּבד  ַאל  ְוכּו';  ָיִאיר  ֵנרֹו   ִּבְנ ֶׁשֵהם ְלַגֵּבי  ְיָלִדים  ֵאֶצל  קֹוֶרה  ֹונֹות, 

ְמַׂשֲחִקים ִעם ִמְסָּפַרִים ְוגֹוְזִרים ְקָצת ֵמַהֵּפאֹות, ְוִאם ַהְּמַלֵּמד ְּכָבר ָנַתן לֹו ַּכָּמה 
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ְקַטּנֹות   ֵמַהְּקֻדָּׁשה   -ְסִטירֹות  ֵאָליו  ְּתַדֵּבר  ַהֶּפה;  ֶׁשהּוא,  ַּבֶּנֶׁשק  ַאָּתה  ִּתְׁשַּתֵּמׁש 

ֹות, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאת ַהֵּפאֹות, ְוִאם חֹוְתִכים ֶאת ַהֵּפאֹות  ֶׁשל ַהֵּפא
 חֹוְתִכים ֶאת ַהֵּׂשֶכל.  -

ַסְבָלנּות  ַהְרֵּבה  ִעם  ִמְׁשַּתֵּלם;  ֶזה  ֲאָבל  ָקָׁשה,  ֲעבֹוָדה  הּוא  ַהְּיָלִדים   ִחּנּו

 זֹוִכים ִלְקצֹר ֵּפרֹות ָיִפים.  -ּוְתִפָּלה 

וֶ  ֲעבּור  ֲחַזק  ְּדָמעֹות  ַּכָּמה  ּתֹוִריד  ֵכן  ְּכמֹו  ְוִהְתּבֹוְדדּות.  ְּתִפָּלה  ִעם  ֱאָמץ 
 ַהְּיָלִדים; ֶׁשֵהם ִיְהיּו ְּכֵׁשִרים, ֶׁשֵהם ִיְגְּדלּו ַצִּדיִקים.

  ָּכ ָּכל  ִליָלִדים  ָזָכה  הּוא   ֵאי ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ֶאת  ָׁשֲאלּו 

ֲחַתם סֹוֵפר ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָעָנה: "ָּכל ַלְיָלה ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ִּתּקּון ֲחצֹות טֹוִבים, ְוַה 
ִמֵּלאִתי ּכֹוס ִעם ְּדָמעֹות, ִּבַּקְׁשִּתי ַעל ְיָלִדים טֹוִבים"; זּו ַהֶּדֶר ִלְזּכֹות ְלדֹורֹות  

 ְיָׁשִרים.

 ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל 

 ... 
 ד ג ד

 ַּפְרָנָסה ריֹוֵת א יֹוֵתר ָצנּוַע ְוָעִדין, ֵמִבי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ַעל ַעְצְמֶכם ְלִהְתַלֵּבׁש יֹוֵתר ָצנּוַע ְוָעִדין,  ֲאִני ְמאֹד ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע  

ְוֶׁשַּמַּצב ַהַּפְרָנָסה ִהְׁשַּתֵּפר. ַהִּסָּבה ֶׁשִהְתִחיל ָלבֹוא ֲאֵליֶכם יֹוֵתר ֶׁשַפע, ַהַּפְרָנָסה  
 .ֶזה ַרק ִּכי ַאֶּתם ִמְתַלְּבִׁשים יֹוֵתר ָעִדין -יֹוֵתר ְּבַקּלּות ּוְבַרֲחבּות 

ּתֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהּכֹל הֹוֵל ָלֶכם טֹוב יֹוֵתר. ְּתָגְרׁשּו ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹות  

ֶׁשעֹוָלה   ַהַּמֲחָׁשָבה  ָצָרה',  ֵאיֶזה  ִלי  ִלְקרֹות  הֹוֶלֶכת  ֶאָחד  יֹום  'אּוַלי  ָהָרעֹות: 
טֹוב, ִּכי ָּכל ֶאָחד ַחָּיב   אּוַלי עֹוד ְמַעט א ִיְהֶיה   -ָּבֶכם, ֶׁשִאם ַהּכֹל הֹוֵל טֹוב  

ִלְסּבֹל ְוכּו'; ִמי ָאַמר ָלֶכם ֶאת ֶזה, ֶׁשַחָּיִבים ִלְסּבֹל? א ַחָּיִבים ִלְסּבֹל, ִאם ַחִּיים 
 א סֹוְבִלים.  -ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִמְתַלְּבִׁשים ִּבְצִניעּות 

ֹום טֹוָבה, ֱהֵיה ְּבטֹוב", ְּביֹום טֹוב  : "ְּבי(קֶֹהֶלת ז, יד)ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם אֹוֵמר  
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ֶּתֱהֶנה ֵמַהּטֹוב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲעִניק ְל, "ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה", ּוְביֹום ַרע 

ְל טֹוב    הֹוֵל ַז"ל    -ְּכֶׁשא  ַרֵּבנּו  ג)  -ְמָפֵרׁש  אֹות  לג,  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  : (ִלּקּוֵטי 
 ֵנן ֵהיֵטב ְוִתְרֶאה ֶׁשַּגם ְּבתֹו ַהְּקָׁשִיים ִנְמָצא ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר"."ִּתְתּבֹו

ְלִהָּׁשֵאר   ָחׁשּוב  ְמאֹד  ִׁשִּׁשי,  ְּבֵליל  ַלִׁשעּוִרים  ֶׁשָּיבֹוא  ַהַּבַעל  ֶאת  ְּתַחְּזקּו 

 ְמֻקָּׁשִרים ֶאל ַרֵּבנּו.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ם ְּבִאּיּוִמיא ם, ְּבַרֲחִמי  ִיְתָּבַרם ֵמַהֵּׁש  ְלַבֵּקׁש

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶׁשִּלי   ַהִּמְׁשָּפָחה  ִעם  ָהִייִתי  ֶׁשָעְבָרה  ָהיָ ַּבַּׁשָּבת  ִלְהיֹות    גַּתֲענּו ה  ַּבִּקְרָיה, 

 ְּבַׁשָּבת ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. 

  , ֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְתַּכְּנִסים   םַּתֲאִמין ִלי, ַמה ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ֶׁשְּבָמקֹו
ָהרֹאׁש  ֶאת  ִלְתחֹב  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ְלַהִּגיַע  ֶאת    םֵּביֵניֶה   ְּכַדאי  ְוִלְׁשמַֹע 

  -  ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ל  ֶאת ֶזה ִהְרַּגְׁשִּתי ְּבַׁשָּבת. ָּכל ֶרַגע ֶׁש   -ַהִּדּבּוִרים  
ָיִפים    הָּכזֶ   הָהיָ  ִּדּבּוִרים  ָּכֵאֶּלה  ַעלְּכַמיִ   -ִחּזּוק,  ָקִרים  ְּבֵליל    ם  ֵהן  ֲעֵיָפה.  ֶנֶפׁש 

ְׁשִליִׁשית    ןֵה   ַׁשָּבת, ִּבְסעּוָדה  ַהְּתִפָּלה,  ַאֲחֵרי  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ַּבּבֶֹקר  ְּבַׁשָּבת 
 ּוִבְסעּוַדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה. 

ְקֵצ  ַּכָּמה ִּדּבּוִרים ַמָּמׁש ַעל  ְל ַרק  ֲאִני ּכֹוֵתב  ְלַקֵּצר,   ָצִרי ַהַּמְזֵלג, ֲאִני    ה 

 ֶׁשִּדַּבְרנּו ְּבַׁשָּבת.  הַמ 

ְטָענֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים  םְּבֵליל ַׁשָּבת ִּדַּבְרנּו ֶׁשא ִיְהיּו ְלָאָד 
ְיַדְּברּו ֶׁשא   ִיְתָּבַר ִמַּיֲעקֹבםְּבִאּיּוִמי  ֵמַהֵּׁשם  ִּבְּקָׁשה  ָרֵחל  ַּבָּפָרָׁשה,  רֹוִאים   .  

: "ַוִּיַחר ַאף (ָׁשם, ב): "ָהָבה ִּלי ָבִנים, ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי", ָּכתּוב  (ְּבֵראִׁשית ל, א)
ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל". אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ׁש, ָלָּמה ַיֲעקֹב ָּכַעס ַעל ָרֵחל? ֵאיֶזה ָּדָבר ַרע ָרֵחל 

ִהיא רֹוָאה ֶׁשֵאין ָלּה ְיָלִדים, ַרק ַמה ְצִריָכה ִאָּׁשה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁש   יָעְׂשָתה ָּכאן? ְוכִ 
ְוֶזה ְּבָרָכה,  ִמַּצִּדיק  ְלַבֵּקׁש  מֹוֲהָרא"ׁש,    יֲהֵר   ָלֶלֶכת  אֹוֵמר  ָעְׂשָתה!  ֶׁשִהיא  ַמה 
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ל  ֶׁשִּבְּקָׁשה 'ָהָבה ִלי ָּבִנים' ֵּתן ִלי ְּבָרָכה ִליָלִדים, ֲאבָ  הטֹוב ְמאֹד ִהיא ָעְׂשָתה ְּבזֶ 

ָאנִֹכי'   ֵמָתה  ַאִין  ִיְתָּבַר    -'ְוִאם  ֵמַהֵּׁשם  ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים  אֹוְמִרים;  א  ֶזה  ֶאת 
ִמַּצִּדיק   ְּבָרָכה  ִאּיּוִמים,    -ּוְמַבְּקִׁשים  ֵאין  ֲאָבל  ֶׁשְּצִריִכים,  ַמה  ֵאין  ְמַבְקִׁשים 

 'ְוִאם א'. 

ַהָּפָרָׁשה ַעל  ָיָפה  ְלִׂשיָחה  ַהּקֹוֵד   לֶׁש   ִנְכַנְסנּו  ָּברּו םַהָּׁשבּוַע  ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ,
ַצִּדיק   ֶּבן  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ֵאינֹו ּדֹוֶמה  ִּכי  ָאִבינּו,  ִיְצָחק  ַלְּתִפּלֹות ֶׁשל  ִהְקִׁשיב  הּוא 

ה ָצִרי ִלְהיֹות ָהפּו, ִרְבָקה ָמְסָרה ֶאת ַנְפָׁשּה,  ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע; ִלְכאֹוָר 
ֶׁשל ְּבתּוֵאל ְוָלָבן, ִהיא ִהְתָקְרָבה ֶאל ַהַּצִּדיק, ִהיא   אִהיא ָעְזָבה ֶאת ַהַּבִית ַהָּטֵמ 

ַמה   ָלּה  ְוָלֵתת  ָלּה  ְלַהְקִׁשיב  ֶׁשְּצִריִכים  ֲהֵרי  ְּגדֹוָלה,  ֲהִכי  ַּבֲעִדינּות  ִהְתַלְּבָׁשה 
ְמַבֶּקֶׁשתֶׁש  ִהיא,  ?ִהיא  ַהֻּקְׁשיָ   ןָאכֵ   ַהְּתׁשּוָבה  ִהְקִׁשיבּו    אִּבְגַלל  א  ַהּזֹאת 

ְּבאֶֹפן ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְּתִפָּלה  ִּכי  ֶׁשָּלּה,  ִּבְתִפָּלה   לֶׁש   ַלְּתִפּלֹות  ִחָּנם,  ַמְּתַנת 
  :ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ַמּגִ ְמַבְּקִׁשים  א  ֶׁשל עֹוָלם,  ְמַבֵּקׁש  "ִרּבֹונֹו  ֲאִני  ְּכלּום,  ִלי  יַע 

 ִמְּמ ַמְּתַנת ִחָּנם". 

ִסיָמ (ִלּקְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ֵחֶלק א',  : "ָאסּור ָלָאָדם ַלֲעמֹד ן קצו)ּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
  ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּבְתִפיָּלתֹו,  ְלִהְתַעֵּקׁש  ֶׁשָאסּור  ַהְינּו  ָּדָבר,  ַעל ׁשּום  הּוא  ַעְצמֹו 

ַהֵּׁשם   ִלְפֵני  ּוְלִהְתַחֵּנן  ְלִהְתַּפֵּלל   ָצִרי ַרק  ְוכּו'.  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ַּדְוָקא  לֹו  ַיֲעֶׂשה 
ְּבֶזה   ָלאו".  ָלאו  ְוִאם  ִיֵּתן,   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִיֵּתן  ִאם  ְוַתֲחנּוִנים,  ְּבַרֲחִמים   ִיְתָּבַר

ִזְכרֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו  ַמה  ְמָפֵרׁש  אֹוְמִרים  ַרֵּבנּו  ִלְבָרָכה  יג)ָנם  ב,  ַּתַעׂש (ָאבֹות  "ַאל   :
ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  ְּגֵזָלה,  ִמְּלׁשֹון  ֶקַבע  ֶקַבע",   כג)ְּתִפָּלְת כב,  ֶאת  (ִמְׁשֵלי  "'ְוָקַבע   :

ְׁשָאר   אֹו  ָּבִנים  אֹו  ַּפְרָנָסה  ֵהן  ְמַבֵּקׁש,  ֶּׁשהּוא  ַמה  ֶׁשָּכל  ַהְינּו  ָנֶפׁש',  קְֹבֵעיֶהם 
ים, ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ְוַלֲעמֹד ַעְצמֹו ִּבְתִפיָּלתֹו, ֶׁשַּדְוָקא ַיֲעֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ְצָרכִ 

הּוא ֶאת ְּתִפיָּלתֹו, ִּכי ֶזה הּוא ְּתִפיַּלת ֶקַבע, ֶׁשּלֹוֵקַח ַהָּדָבר ְּבָחְזָקה ִּבְגֵזָלה, ַרק 
 ִיְתַּפֵּלל ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַּכַּנ"ל".

ֶזה    אָק ַדוְ  ִהְתַּפְּלָלה  ְּכֶׁשִהיא  ִרְבָקה,  ִּכי  ִיְצָחק.  ֶׁשל  ַלְּתִפּלֹות  ִהְקִׁשיבּו  ָלֵכן 

ִלי,   ֶׁשַּמִּגיַע  ְּתִפָּלה  ּכָ 'ָהָיה  ִּתְראּו  ָרָׁשע,  ַּבת  ַצֶּדֶקת  ָעִׂשיִתי ל  ֲאִני  ֶׁשְּכָבר  ַמה 
ָא   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֵּבן  ז ְלַמַען  ְצִריָכה  ְמ 'ֲאִני  א   ָּכ ִיְצָחק ;  ֶזה  ְלֻעַּמת  ַבְּקִׁשים. 

ַמִּגיַע לֹו, הּוא  ן  א ִהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּלכֵ  -ינּו, ֶּבן ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ָאבִ 
 ְמַבֵּקׁש: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵּתן ִלי ֵּבן". 
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ֵאי ַהֶּזה  ְּבִעְנַין  ִהְתַחַּזְקנּו  עֹוד    םְצִריִכי  ְמאֹד  ָהיּו   .ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש 

 ַהְרֵּבה ִׂשיחֹות ָיפֹות; ֶאְכּתֹב ְל ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת. 

  ַמֲעִׂשּיֹות,   (ִסּפּוֵרי  ֶּבעְטִליְרס.  ַהִּׁשְבָעה  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָלַמְדנּו  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִסּפּוֵרי

 ִּדַּבְרנּו  ַהֶּבעְטִליְרס,  ֶאל  ַּבֲחֻתָּנה  ִהְתַּגְעְּגעּו  אֹדְמ   ְוַהַּכָּלה   ֶׁשֶהָחָתן   יג)  ַמֲעֶׂשה

 - ַּבִית  ִלְׁשלֹום  ִלְזּכֹות  רֹוִצים  ָיֶפה,  תְלֵבי  תִלְזּכֹו  רֹוִצים   ִמְתַחְּתִנים,  רֶׁשַּכֲאֶׁש 

  ַהּכֹל  א ,ְּבִאיָׁשה ֶחְסרֹונֹות ַחֵּפׂש לְ  ְוא  ִלְראֹות  א ָהִעֵּור; ַהֶּבעְטִליר ֶאת ְצִריִכים

  ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכִפי  ֵלב.  ָלִׂשים  ְצִריִכים  ָּדָבר  ְלָכל   א  ִלְראֹות,  ְצִריִכים

  ַעד   ָּבּה  ִהִּכיר  ְוא  ִגֶּדֶמת,  ִאָּׁשה   ֶׁשָּנָׂשא  ֶאָחד  ְּבָאָדם  "ַמֲעֶׂשה   :נג:)  (ַׁשָּבת  אֹוְמִרים

 יֹום   ַעד  ָיַדע  א  ְוהּוא  ָיַדִים,  ְּבִלי  ִאָּׁשה  ִעם  ןִהְתַחֵּת   ֶׁשָאָדם  ִסּפּור  ָהָיה  מֹוָתּה"  יֹום

  ֶזה"  ִאיׁש  ָצנּועַ   "ַּכָּמה  ְמַסֶּיֶמת:  ְוַהְּגָמָרא  ָיַדִים,  ְּבִלי  ִאָּׁשה  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  מֹוָתּה

 ֹו. ִאְׁשּת   ַעל ִהְסַּתֵּכל א  ֶׁשהּוא ְמאֹד,  ָצנּועַ  ִאיׁש ָהָיה  ַהֶּזה ֶׁשָהָאָדם ִלְהיֹות חֻמְכָר 

ְּכִפי ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַהְקָּדמֹות  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש    ִעם  ַהַּכָּוָנה  ן  ֵאי  -ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ַעל ָהֵעיַנִים ְוהּוא א ָרָאה ֶׁשָחֵסר ָלּה ָיַדִים, ֶאָּלא הּוא    הְרִטּיָ ה  ָהיָ ָדם ַהֶּזה  ֶׁשָּלָא 

א ָעָׂשה ִמֶּזה ֵעֶסק, הּוא ָרָאה ַרק   ָּפׁשּוט א ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָּלּה, הּוא
 ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשָּבּה. 

ִּדַּבְרנּו ֶאל ָהַאְבֵרִכים ֶׁשא ְיַחְּפׂשּו ֶחְסרֹונֹות ַּבַּבִית, א ְלַחֵּפׂש ֵאיפֹה ֲעַדִין  

עְטִליר ַוֲעַדִין א ָעׂשּו ֶאת ֲעבֹודֹות ַהַּבִית ְוַכּדֹוֶמה, ֶאָּלא ִלְהיֹות ַהּבֶ   ,א ְמֻסָּדר
ֶחְסרֹונֹות,    ה ֲעַדִין ֵּכן רֹוֶא   אהּו   ַּבַּדְרָּגה ַהּזֹאת,   זא אֹוֵח   ן ֲעַדִיי  םָאָד   ָהִעֵּור. ְוִאם

  :ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְוִלְבּכֹות  ְלִהְתַּגְעֵּגַע  ִלי  ְצִריִכים  ֲעזֹר  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

ֶׁשִּיְהיּו   ָהֵעיַנִים,  ִלְקֻדַּׁשת  ְּבַעְצִמ ֶׁשֶאְזֶּכה  ְּבִריאֹות, ֶׁשֶאְרֶאה ַרק טֹוב  ֵעיַנִים  , יִלי 

מֹוְצִאים ֶאת ַהֶּבעְטִליר ָהִעֵּור, ֵאי    ן ְּבִאְׁשִּתי ּוְבָכל ֶאָחד. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵהיכָ 

ֶאת   ַרק  ִלְראֹות  זֹוִכים   ֵאי ִלְראֹות?  ְצִריִכים  ֶׁשא  ַמה  ִלְראֹות  א  זֹוִכים 

ִהַּגְעִּתי  ּוכְ   ַהּטֹוב?" ָּכאן,  "ֲאִני  ְואֹוֵמר:  ִנְכַנס  הּוא  ִהְתַּגְעְּגעּו  ְוַהַּכָּלה  ֶׁשֶהָחָתן 
ְוַגְעּגּוַע   הָלֶכם ְּבַמָּתָנה ְּגמּוָרה ּדֹורֹון ְּדָרָׁשה", ִּכי ַעל ְיֵדי ַּבָּקָׁש  ןֲאֵליֶכם, ֲאִני נֹוֵת 

 זֹוִכים ָלֶזה. 

 . הֶאְכּתֹב ְל ֵמַהַּׁשָּבת ַהִּנְפָלָא ֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר, עֹוד 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  
 ... 

 ד ג ד
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 ם ֶּדֶר ֶאֶרץ ִליָלִדי דְלַלֵּמ 

תשפ"ג  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְוִיְׁשַלח, י"א ִּכְסֵלו, ְׁשַנת   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְּבַטִּלית ְוַתִּניַח ְּתִפִּלין; ֶזה ָהְרכּוׁש    ףֵל ַלִּמְקֶוה ְוֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּתְתַעֵּט 

ֶׁשְּל, ַרק ֶזה ִיָּׁשֵאר ְל, ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ֵהם ַרק ְזַמִּנִּיים. ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום ִלְפֵני  
ֶׂשה ְּכלּום ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת  ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ִלְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה, ַאל ַּתֲע 

ְקָטִעים   ַֹּתְחּת ַאל  ִסּדּור,  ְוִעם  ְּבִמְנָין  ַּדְוָקא  ִּתְתַּפֵּלל  ּוְתִפִּלין.  ַטִּלית  ִעם 
 ֵמַהְּתִפָּלה, ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמִּלים ְּכמֹו ַּתם, ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף.

ָׁשם ְּכָבר יֹוֵתר ִמֵּמָאה  םָּגִריַית ְּבֶרְסֶלב, ֶזה ָמקֹום ָטהֹור, ְּבַׁשָּבת ָהִייִתי ְּבִקְר 

ְלַפְרָנָסָת  עֹוְבִדים  ְּפׁשּוִטים,  ֲאָנִׁשים  ְּכמֹו  םִמְׁשָּפחֹות;  ִמְתַנֲהִגים  ֵהם  ֲאָבל   ,
ֶאָחד   ָּכל  ְּגדֹוִלים.  ָּגדֹול    -ַצִּדיִקים  ְוַעד  ֵיׁש  ָמֵלא    -ִמָּקטֹן  ֶאָחד  ְלָכל  ֶּבֱאמּוָנה, 

 ִׂשיחֹות ֵמַרֵּבנּו, ַחִּיים ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָּכל ָּכ ֶנֱהֵניִתי. 

  -  גְלֵעת ַעָּתה ַהְּיִׁשיָבה ָּבִעיר, ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר   לָהִייִתי ִנְׁשַאר ָלגּור ָׁשם, ֲאבָ 
לְ  רֹוָצה  ִּתְחֶי'  ִאְׁשִּתי  ָחַזְרִּתי;  ַּפַעם ָלֵכן  ְּבָכל  ּבֹוִכים  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ָׁשם,  ִהָּׁשֵאר 

ִיְתָּבַר  ה  ַהַּבְיָת   םֶׁשּנֹוְסִעי ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָׁשם;  ְלִהָּׁשֵאר  רֹוִצים  ֶׁשֵהם 
 ם. ָבה ְּכָבר ּתּוַכל ַלֲעבֹר ְלָׁש ֶׁשַהְּיִׁשי

ִּדַּבְרנּו ַרק ִּדּבּוִרים ַאְנֵׁשי    ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּׁשָּבת  ֵמַרֵּבנּו. ְּבֵליל ַׁשָּבת ִהְתַאְּספּו 

עַ  ַהְּיָלִדים  ל  ְׁשלֹוֵמנּו, ׂשֹוַחְחנּו  ֶאת  ְלַלֵּמד  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  ְוַהָּבנֹות,  ַהָּבִנים   ִחּנּו
 ֶּדֶר ֶאֶרץ.

ים ֶנֱעַמד ִסַּפְרִּתי ָלֶהם, ֶׁשְּמַלֵּמד ִסֵּפר ִלי ַמה ָהָיה לֹו ַהָּׁשבּוַע. ֶאָחד ֵמַהְּיָלִד 

ַּפְרצּו ְוָעָׂשה  ַּגּבֹו  ֵמֲאחֹוֵרי  ֵמֲאחֹוָריו,  ַהְּמַלֵּמד.   ףַּבִּכָּתה  ַעל  ָהַאף,  ַעל  ַהָּיד  ִעם 
ַהְּמַלֵּמד ְמאֹד ִנְבַהל ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבִּכָּתה ֶיֶלד ָּכֶזה, הּוא ְמַפֵחד ַמה הֹוֵל ִלְהיֹות ִעם  

  ַחס ְוָׁשלֹום... אֹו ,ַהֶּיֶלד; ַהִאם הּוא ִיְגַּדל ְיהּוִדי

ָאַמְרִּתי ַלְּמַלֵּמד, ַהֶּיֶלד הּוא א ַהְּבָעָיה, ֶזה ַההֹוִרים; ֵהם א ְמַחְּנִכים ֶאת  
ַהּזֹו, ַעל    הַהְּיִחיָד   ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם. ֲאִני ְמאֹד ַּתִּקיף ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי ַעל ַהְּנֻקָּדה

אֹוֵמר   ָּתִמיד  ֲאִני  ֶאֶרץ.   ִלְגדֹוֶּדֶר ָיכֹול  "ַאָּתה  ֶׁשִּלי:  ַמִים    ל ַלְּיָלִדים  ׁשֹוֵאב 
א ֶאֱעֶׂשה ְל    -ַהִּלּמּוִדים    תֶא   עָּפׁשּוט, ֲאָבל ֶּדֶר ֶאֶרץ ַחָּיב ִלְהיֹות, ִאם א ֵּתַד 
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ֶאֶרץ    ְּבֶדֶר ִמְתַנֵהג  א  ֶׁשַאָּתה   ֶׁשְּל ֵמַהְּמַלְּמִדים  ֶאְׁשַמע  ִאם  ֲאָבל   -ְּכלּום, 

 ֲעִניׁש אֹוְת". ַא 

מּוָסר ַּבָּפִנים, ֶאָּלא ְלַהִּגיד מּוָסר ְּבָחְכָמה,    תמֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוִתי א ָלֵת 
ָנְכחּו   ָהיּו  ְוָהִאָּמא  ֶׁשָהַאָּבא  ֶוֱהיֹות  ִלְׁשמַֹע.   ָצִרי ֶׁשַהֵּׁשִני  מּוָסר  ַעל  ְלַדֵּבר 

 ֶּזה. ֶאת ַהִּׂשיָחה ַלִּכּוּון ַה  יְּבִׂשיָחה ִהֵּטיִת 

ָהיּו ָׁשם אֹוְרִחים ֶׁשא ָּגִרים ַּבִּקְרָיה, ֵהם ִהְתַּפְּלאּו ְמאֹד. ְלַאַחר ִמֵּכן ַמִּגיַע  
ַהּזֹא "ַהִּׂשיָחה  אֹוִתי:  ְוׁשֹוֵאל  ִמיֶׁשהּו  ֶּבֱאֶמ תֲאִמִּתית  ֵאַלי  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש    ת ? 

ְרִּתי לֹו: "ֲאִני רֹוֶצה ְיָלִדים ַּתְלִמיֵדי  ׁשֹוֲאֵבי ַמִים?" ָאַמ ם  ְיָלִדי  ַמְסִּכים ֶׁשִּיְהיּו לֹו
ַרק ַעל ַהָּדָבר  ה  ְּבחּוְמָר   דֲחָכִמים, ֲאִני רֹוֶצה ֶאת ֲהִכי טֹוב ֵמֶהם, ֲאָבל ֲאִני עֹוֵמ 

 ַהֶּזה". 

ֲאִני ְמַסֵּפר לֹו: "ָּכל יֹום ֲאִני ְמַקֵּבל ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום, הֹוִרים ּכֹוְתִבים ִלי ַעל  
ֶׁשִּלי א לֹוְמִדים   ַהְּיָלִדים  ָהֱאֶמת,  ֶאת   ְל ֶׁשָּלֶהם. אֹוַמר  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ִסּיּוִמים 

ִמִּמְׁשָניֹות  חּוץ  ְּבַהּכֹל  ֲעסּוִקים  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ְמַׂשֲחִקים,  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ְּכלּום, 
ֲאִני א ּדֹוֵח  ֲאִני עֹוֵמ   ףּוְגָמָרא.  ְוַעל  אֹוָתם ִלְלמֹד,  ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשָּלֶהם  ד ַעל 

ֲאָבל ְיהּוִדי    -ז ֶׁשא ְיַסֵּים ִמְׁשָניֹות  "ס, ָא ַהֶּדֶר ֶאֶרץ ֶׁשָּלֶהם. ָאז ֶׁשא ְיַסֵּים ַׁש 
ַמְקִּפי ֲאִני  ִיְהֶיה.  ְקִריַאת   דהּוא  ִיְקְראּו  ֶׁשֵהם  ָיַדִים,  ִלְנִטיַלת  ְקָעָרה  ָיִכינּו  ֶׁשֵהם 

ֶׁש  נֹוֵתן  ְׁשַמע,  ֲאִני  ֶזה  ְוַעל  ּתֹוָרה,  ַּבַּתְלמּוד  ּוְבִעָּקר  ִלְמֻבָּגִרים  ָיֶפה  ְיַדְּברּו  ֵהם 
 ְסִטירֹות". 

ְמאֹ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני   יֹום ד  ִמְּמ ָּכל  ֶאֶרץ.   ֶּדֶר ַעל   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ֶאל  ֶׁשְּתַדֵּבר 

ַּתִּגיד ָלֶהם ְּבָפִנים ְרִציִנּיֹות:   -ית ַהֵּסֶפר  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים הֹוְלִכים ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְלבֵ 
"ֲאִני ְמַקֶּוה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַאָּתה ֵמַהְּיָלִדים ֶּׁשִּמְתַנֲהִגים ְּבֶדֶר ֶאֶרץ", ִּתְתַקֵּׁשר  

ְוַתִּגיד לֹו: "ַּתּגִ  יד ִלי  ַלְּמַלְּמִדים ֶׁשל ְיָלֶדי ְוִתְׁשַאל אֹוָתם: "ַמה ְׁשלֹום ְּבִני?" 
ֶאֶרץ  ְּבֶדֶר ִמְתַנֵהג   ֶׁשְּל ַהֵּבן  ְוִאם  ֶאֶרץ?"   ְּבֶדֶר ִמְתַנֵהג  הּוא  ָהֱאֶמת,    -  ֶאת 

ְוִאם   ַהְּיָלִדים,  ָּכל  ִּבְפֵני  ְּתַׁשֵּבח אֹותֹו  ִמֶּזה ֵעֶסק;  ְוַתֲעֶׂשה  ַּבַּבִית,  ֶזה  ְּתַדֵּבר ַעל 
 ץ ֵאין ְּכלּום. , ִּכי ְּבִלי ֶּדֶר ֶאֶר עֹוֵנׁש לֹון ֵּת  -א 

, ּוִמי  והּוא ִיְרֶאה ַנַחת ִמיָלָדי  -ֶׁשְּמַׁשֵּלם ְׂשַכר ִלּמּוד    ְּכמֹו ֵכן ֵּתַדע ֶׁשַרק ִמי

ִלּמּוד   ְׂשַכר  ִמַּתְׁשלּום  ִנְׁשָמע    -ֶׁשּצֹוֵחק  ֶזה  ַהְּיָלִדים.  ֵאֶצל  ַנַחת  ִיְרֶאה  א  הּוא 
אֹוֵמר ֶאת ֶזה; מֹוֲהָרא"ׁש ּכֹוֵתב ֶאת    ַמְפִחיד; א ֲאִני אֹוֵמר ֶאת ֶזה, מֹוֲהָרא"ׁש
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ֶזה ַהּקֹוְדִמים.  ֵמַהּדֹורֹות  ַצִּדיִקים  ְּבֵׁשם  ַהָּבִנים    ןִהָּגיֹו  ֶזה   ִחּנּו ִאם  ִּכי  ָּפׁשּוט, 

ֵאין   -א ִאְכַּפת ֵמַהְּיָלִדים    ֵמַהּמֹוָסד, צֹוֲחִקים ֵמַהּמֹוָסד,  םְצחֹוק, ִמְתַעְּלִמי  אהּו
 ַהְצָלָחה.

ִּתָּׁשֵאר  ַהּיֹו ָלבֹוא.  ּתּוַכל   ֶׁשִאְׁשְּת ִּתְרֶאה  ְלָנִׁשים,  ִּכּנּוס  ִיְתַקֵּים  ָּבֶעֶרב  ם 

ַהֶּזה ְּכֵדי ֶׁשִהיא ּתּוַכל ְלִהְתַמֵּלא  ט  ַּבַּבִית, ִּתָּׁשֵאר ַאָּתה ִעם ַהְּיָלִדים ַּבְּזַמן ַהּמּועָ 
 ְקָצת ְּבכֹוחֹות ֲחָדִׁשים. 

 ַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִלי

 ... 
 ד ג ד

 א ִּתְפַּגע ְּבִאְׁשְּת ַּתְבִטיַח ִלי ֶׁשּיֹוֵתר 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְׁשח ּוָמָרה  ַעְצבּות  ְּבָכֶזה  ַאָּתה  ָלָּמה   ?ִאְּת ֲהֵר ֹוַמה  ַרִּבי   יָרה?  ָלנּו  ֵיׁש 
ִלְׂשמַֹח   ְּבִׂשְמָחה;  ִלְהיֹות  אֹוָתנּו  ּוְמַצֶּוה  ָלנּו  ִלְׂשמַֹח ,  ם ְיהּוִדי  ֶׁשֲאַנְחנּו ֶׁשאֹוֵמר 

 ִעם ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים.

ְּבִׂשְמָחה   ִּתְהֶיה  ט  -ִאם   ְל ָׂשֵמַח  ִיְהֶיה  ִּתְהֶיה  ִאם  ִּכי  ְּבַוַּדאי    -ֹוב,  ַאָּתה 
ַהּכֹל  ז  ָּכל ַהּסֹוְבִבים אֹוְת; ָהֵחל ֵמִאְׁשְּת ְוַהְּיָלִדים, ְוֵכן ָהְלָאה; ְוָא   ְּתַׂשֵּמַח ֶאת

 ִיְסַּתֵּדר.

ּוְתַפֵּיס  ַעְכָׁשו   ֵל ְּכָבר,  ַּתְפִסיק   ,ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני   .ְּבִאְׁשְּת ִּתְפַּגע  ַאל 
ֶׁש ּוְבַוַּדאי  ֶאָחד  ְּבַאף  ִלְפֹּגַע  ָאסּור  ָּבִאָּׁשהאֹוָתּה.  ּפֹוְגִעים  ִאם  ָּבִאָּׁשה;    -  א 

 ְמַקְּבִלים עֶֹנׁש, ְצִריִכים ַאַחר ָּכ ִלְסּבֹל.

ִיְהֶיה ְל טֹוב. ַּתְבִטיַח   -, ְוִאם ִּתֶּתן ִלי ֶאת ֶזה  דֶאָח ר  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ָּדבָ 
ִלְהיֹות ֶאְפָׁשר  ִאי   ;ְּבִאְׁשְּת ִּתְפַּגע  א  ֶׁשּיֹוֵתר  ִאם    ִלי  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֵהיַכל  ָּכאן 

 ּפֹוְגִעים ָּבִאָּׁשה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ה ְקדּוָׁש ל ְּתַדֵּבר ֶאל ַהְּיָלִדים ְוֶאל ַהַּבחּוִרים עַ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

עַ  ַהַּבחּוִרים  ְוֶאל  ַהְּיָלִדים  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ְּתַדֵּבר.   ָּכ ְמאֹד,  ִלְהיֹות  ל  טֹוב 

 ְקדֹוִׁשים; ֶׁשא ָלַגַעת ָּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש, ְוא ְלִהְסַּתֵּכל ַעל אֹות ַהְּבִרית. 

ְיָלִדים  ם  א ְמַדְּבִרים ַעל ְקֻדָּׁשה; ְמַדְּבִרים עִ ְלַצֲעֵרנּו, ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים,  
ְוַכּדֹוֶמה, ְמַׁשְּגִעים ַּבחּוִרים, ְמַדְּבִרים ֶׁשא יֹאְכלּו   ּוַבחּוִרים ַעל ַּתֲאַות ֲאִכיָלה 

ִליֵד  ְוָׁשלֹום  ַחס  ַיִּגיעּו  ֶׁשא  ַהֶּזה.  ת  ֲאִכילַ י  ְּגִליָדה;  עֹוָלם  ַּתֲאוֹות  ְּגִליָדה, 
 ָׁשַמִים ּוְקדֹוִׁשים, א ִלְפֹּגם ַּבְּבִרית. יִלְהיֹות ְיֵרֵא ל קֹום ֶזה ְצִריִכים ְלַדֵּבר עַ ִּבְמ 

 ְּתַדֵּבר ֶאל ַהְּיָלִדים ְלִהָּזֵהר ִמְּמֻנָּוִלים, ַמְׁשִחיִתים, ֲאָנִׁשים חֹוִלים. 

 ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַּבֲעבֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה. 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשְּל ר ָּבִעי  ַהקֹוֶדׁשל ֵהיכַ  ַהִּמְדָרׁשת ְלֵבי ֶׁשְּלה ַהְּצָדָק ת ֶא ן ֵּת 

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

 ַהְּיָקִרים ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש לֹוְנדֹון, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ִלְכבֹוד ֲחֵבַרי

ִלְפּתַֹח   ִמְתּכֹוְנִנים  ֶׁשֲאַנְחנּו   ִיְתָּבַר ַלַהֵּׁשם  ֵהיַכל  הֹודּו  ַהִּמְדָרׁש  "ֵּבית 
 ַהּקֶֹדׁש" לֹוְנדֹון. 

ֶׁשָּלֶכם   ְוַהחֶֹמׁש  ַהַּמְעְׂשרֹות  ַהְּצָדָקה,  ֶאת  ְּתנּו  ִמֶּכם,  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה    -ֲאִני 

ֵהיַכל  ַהִּמְדָרׁש  ִּבְׁשִביל "ֵּבית  ְצָדָקה  ָלֵתת  ַהֹּקֶדׁש לֹוְנדֹון.  ֵהיַכל  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית 
ְּבזֶ עֹולֶ   -ַהּקֶֹדׁש"   ִמְתַּכֵּון  א  ֲאִני  ַהּכֹל.  ַעל  ֵאיפֹה  ה  ה  ֶאָּלא  לֹוְנדֹון,  ַרק 

 ַהְּצָדָקה ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּבֹו ִמְתַּפְּלִלים. ת ְצִריִכים ָלֵתת ֶא  -ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים 

ֶׁשא  ָעִדיף  ִמֶּכם,  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני  ִמְּמֶכם,  ֵמֵחֶלק  ְצָדָקה  ְמַקֵּבל  ֲאִני 
ָּכ   -ְׁשְלחּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶכם, ְּתנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶכם ֶאְצְלֶכם ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש  ִּת 

 ִיְהיּו ָלֶכם ְזכּויֹות ְּגדֹולֹות. 

 ֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר, עֹוד ֶאְכּתֹב ָלֶכם. 
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ד ְמאֹם ֵהם ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרי ,ִמְׁשָניֹות תַּבֲאִמיַר ם ֶׁשֲחָזִקיָּכל ֵאּלּו 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ּתֹאַמר  ת  ֲאִמיַר  ִאם  ִנאּוף.  ַּתֲאַות  יֹום,  ִמְׁשָניֹות ׁשֹוֶבֶרת  ַאַחר  יֹום  ִמְׁשָניֹות 
נֹוֵפל  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשַאָּתה  ֶזה  ַעל  ִּתְסַּתֵּכל  א  ְּבַעְקָׁשנּות;  ֶזה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ַאָּתה 

ְלַבָּטָלה   ֶזַרע  ַהְּבִרית, הֹוָצַאת  ְּבִלּמּוד    -ִלְפָגם  ָחָזק  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
 ַאָּתה ֵּתֵצא ֵמַהְּסַב ֶׁשְּל, ַאָּתה ִּתְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.  יֲאזַ   - ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

ְּכִסְדָר  ִמְׁשָניֹות  ְלַהִּגיד  ַיֲהפֹ    ןַּתְתִחיל  ֶזה  ֶּפֶרק;  ַאַחר  ֶּפֶרק  ַּתִּגיד  ַּדְוָקא, 

  ֵּבנּו ַז"ל ַר אֹוְת ְלַצִּדיק ָּגדֹול, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ֶזה ֶׁשַאָּתה א ֵמִבין ֶאת ַהִּלּמּוד.  
ָלנּו  ַעֵּין  דַהִּלּמּוֶּדֶר    ת ֶא   ִּגָּלה  ָהַר"ן  ,  עו)ִׂשיחֹות  "ֵאין    (ִסיָמן  אֹוֵמר:  ַרֵּבנּו  ָׁשם 

ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד. לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר ּוִמֵּמיָלא ָיִבין, ְוִאם א  
 ן ָׁשם. ָיִבין ֵּתֶכף, ָיִבין ַאַחר ָּכ", ַעּיֵ 

ַאל ִּתְתַוֵּכַח ִעם ֵלִצים, ַאל ִּתְתַוֵּכַח ִעם ְמֻחָּצִפים; ְּבִעָּקר ִּתָּזֵהר ֵמַהְּצבּוִעים. 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  כב:)ְּכִפי  ַהְּצבּוִעים" (סֹוָטה  ִמן  "ִהָּזֲהרּו   :
ַמֲעֵׂש  ְועֹוִׂשים  ְּכִּפְנָחס  ֶׁשִּנְרִאים  ֵמֵאּלּו  ֶׁשִּמְתלֹוְצִציִּתָּזֵהר  ֵאּלּו  ָּכל  ִזְמִרי;    ם ה 

הּוא ָּבעֹוָלם    םד, ִמְתלֹוְצִציַהִּלּמּו  ִמֶּדֶר ִמַּצִּדיִקים ֶׁשְּמַגִּלים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו-  
ֵאּלּו ֵהם ַּבֲעֵלי ֲעֵבָרה, נֹוֲאִפים ְּגדֹוִלים. ֲאִפּלּו ֶׁשִּמַּבחּוץ ֵהם ַמֲעִמיִדים ָּפִנים ל  ּכָ 

 ַמֲעֵׂשה ִזְמִרי. יֵהם עֹוֵׂש  -ְּכִפְנָחס 

  ָּכל  ַאְבֵרִכים;  ְוַעְׂשרֹות ַּבחּוִרים  ַעְׂשרֹות  ֵאֶצל  ֶזה  ֶאת   ָרִאיִתי  ְל   אֹוֵמר  ֲאִני
  ֲאִפילּו   .דְמאֹ  םְּכֵׁשִרי  ְיהּוִדים  ַהּיֹום  ֵהם  -  ִמְׁשָניֹו  תַּבֲאִמיַר   םֲחָזִקי  ֶׁשָהיּו  ֵאּלּו
  ֲאִפּלּו   ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ְמֻגִּנים  ְּבַמֲעִׂשים  יםֻמָּנִח   ֶׁשָהיּו  ֵאּלּו

  ָהְלכּו   ְלַרֵּבנּו,  ִצְּיתּו  ֶׁשֵהם  ְיֵדי  ַעל  הִמּזֶ   ֶנְחְלצּו  ֻּכָּלם  ֵהם  ַהְּכָתב,  ַעל  ְלַהֲעלֹוָתם
  ְתִחיל ַּת   הַאָּת   םּגַ   ֶׁשְּכָבר  ַהְלַואי  ּוְפִׁשיטּות;  ִּבְתִמימּות  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּבִעְקבֹות

 ְלַרֵּבנּו. ְלַצֵּית
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יֹוֵת   ְלַהְמִׁשי ָיכֹול  א  ֲאִני  ִלּמּוד,  ְׂשַכר  ַההֹוִרים  ִא ַרק    רְּתַׁשֵּלם  ָּכל  ם 

ַמְתִחיִלים ְלַׁשֵּלם ְׂשַכר ִלּמּוד. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ִמְתַקֶּׁשה, ֵאין ְל, ֲאָבל ְלַמֶּׁשהּו  
ְמַׁש  ַאָּתה  ַחְׁשַמל  ֵּכן;   ְל ְמַׁשֵּלם, ֵיׁש  ַאָּתה  ְּדָבִרים  ְועֹוד  ְמַבֵּקׁש   ז ָא   ֵּלם,  ֲאִני 

 ִמְּמ ִׂשים ֶאת ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ָהִראׁשֹון ָּבְרִׁשיָמה. 

ּוְכבָ  ִיְתמֹוֵטט  ֲאִני  ִאם  ִיְׁשמֹר  ַמה  ר  ַהֵּׁשם  ַהּמֹוָסד,  ִעם   ְלַהְמִׁשי א אּוַכל 
 ַּתֲעֶׂשה ָאז? 

 ... 
 ד ג ד

 ? ָּכל ָּכ ְּבָכל ַּפַעם ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה ָלָּמה ָקֶׁשה  

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

יֹום ָּכל  ִלי  ּכֹוֵתב  ֶׁשַאָּתה  ְמאֹד  ֶנֱהֶנה  ַהְּפָר   תֶא   ֲאִני  ַהֲהָפָצה  ָּכל  ֶׁשל  ִטים 
 ֶׁשְּל ְּבאֹותֹו יֹום; ַּכָּמה ְזַמן ָהַלְכָּת, ְוֵאיֶזה ְסָפִרים ֵהַפְצָּת.

ְמָקֵרב ֶׁשַאָּתה   ֶחְלְק ְוַאְׁשֵרי   ַלֲאִביֶהם    תֶא   ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות 

ֶׁש  ַהִחּזּוק  ֶאת  ִמְּלָהִפיץ  יֹוֵתר  ָּגדֹול  ָּדָבר  ֵאין  ֶׁשל  ֶׁשַּבָּׁשַמִים;  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ל 
 ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל; ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ָלֱאמּוָנה ְוַלּתֹוָרה.  -מֹוֲהָרא"ׁש 

 רָּדבָ   ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה ָקֶׁשה ָּכל ָּכ ְּבָכל ַּפַעם ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה? ִּכי ֲהָפָצה ֶזה 

ִיְהיֶ ָּכל ָּכ ָקדֹוׁש, ֶׁשַהַסֶמ" ֵמ"ם ִמְׁשַּתֵּטַח ָלאֹ ף ְוָעיֵ ל  ָעֵצ ה  ֶר ּוַלרַֹחב ֶׁשָאָדם 
ִּדְבֵר א  ְו ֶאת  ְרֵאה  ַלֲהָפָצה.   ַהָּקדֹוׁש    יֵיֵל קכח:)ַהזֹוַהר  ָּכל  (ְּתרּוָמה,  ֲחֵזי  "ָּתא   :

ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא", ּבֹא ּוְרֵאה,  
ם  ֶׁשָהָאָד ם  ְוגֹוֵר א,  חֹוֵט ם  ָאָד ל  ֶׁש   ְּבָידֹוז  ֶׁשאֹוֵח ד  ֶאָח ל  ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש: ּכָ אֹוֵמר  

ְּדָלא  הָהָרעָ   ַהֶּדֶרת  ֶא ב  ַיֲעזֹוא  ַהחֹוֵט  ַמה  ִסּלּוִקין,  ִּבְתַלת  ִאְסַּתָּלק  "ִאיהּו   ,
ַאֲחָרא ָנׁש  ַּבר  ָהִכי  ר  ַאַח ם  ֶׁשָאָד ם  ְּגדֹוִלים  ְּדָבִרי  ְלָׁשלֹוׁש ה  זֹוכֶ א  הּו  ."ִאְסַּתָּלק 

  הּוא "  ה;זֹוכֶ א ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִרי ְוָגִרים  ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ָּגִרים 
ֵראִׁשי ְוַתָּתא",  ְלֵעיָּלא  ְּבִקּיּוֵמיּה  ָעְלָמא  ָּכל  ְלַקְּייָמא  ְוָגִרים  א  הּו ת,  ִּביָקֵריּה 

ם,  ָּבעֹולָ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת  ֶא ל  ַמְגִּדיא  הּות,  ֵׁשִניה,  ַהּטּוְמָא   תֶא ם  ֵמָהעֹולָ ק  ְמַסּלֵ 
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ל  ְועַ   .הַהּזֶ ם  ְלעֹולָ ן  ְוֵה ה  ְלַמְעלָ ן  ֵה ם,  ְלעֹולָ   ִקיּוםה  ֶׁשִּיְהיֶ ם  ּגֹוֵר א  הּו ת,  ְׁשִליִׁשי

י  ֶׁשּלִ ת  ַהְּבִרים".  ְוַהָּׁשלֹום  ַהַחִּיי  ִאּתֹו ה  ָהְיָת י  ְּבִריִת "  י ב,ה)ַמְלֲאכֵ (ב  ְּכִתי  ַנׁש ר  ּבַ י  אַה 
"ְוָזֵכי ְלֵמֲחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי", הּוא זֹוֶכה ִלְראֹות ָּבִנים   ם.ְוָׁשלֹום  ַחִּיי  לֹו  ִיְהיּו,  ִאּתֹו

  ם טֹוִבי ם  ּוְבֵני ָּבִנים, "ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", ְוהּוא זֹוֶכה ְלַחִּיי
ְלעֹוָלם ַהָּבא, "ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי  ה  ה ְוזֹוכֶ ָּבעֹוָלם ַהּזֶ 

ְּדָאֵתי",  ּוְבָעְלָמא  ָיכֹול    ָעְלָמא  א  ֶאָחד  לֹו לְ ַאף  ְוא    ,ָהַרע  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  א 
ִּביֵד  ְּדִיְמֵחי  ַמאן  ְוֵלית  ַּתְרֵעי,  ִּבְתֵריַסר  "ָעאל  ַהָּבא,  ַהְּנָׁשָמ ָּבעֹוָלם    ֶׁשּלֹוה  יּה", 

ב  ְלַעּכֵ ל  ָיכֹוא  ד  ֶאָח ף  ְוַא ן,  ֵעֶד ן  ְּבגַ ת  ַהֵהיָכלֹור  ֶעֶׂש ה  ְׁשלֹוָׁש ל  ְלכָ   ְלַהִּגיעַ ל  ּתּוכַ 
ָּבָאֶרץ  : "ִּגּבֹור (ְּתִהִּלים קיב)ַעל ָהָאָדם ַהֶּזה אֹוֵמר ַהָּפסּוק  ,"ְוַעל ָּדא ְּכִתיב", אֹותֹו 

ָזַרח  ָלַעד.  ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת  ְּבֵביתֹו,  ר  ָועֹׁשֶ ְיבֹוָר, הֹון  ְיָׁשִרים  ַזְרעֹו, ּדֹור  ִיְהֶיה 
 אֹור ַלְיָׁשִרים" ְוגֹו', הּוא ִיְזֶּכה ְלָבִנים ּוְבֵני ָּבִנים, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה   ְהֶיה לֹו  ִת ַּבחֹׁשֶ

ּיִ  הּוא  ַהָּבא  ּוָבעֹוָלם  ְוָכל    הְזּכֶ ֲעִׁשירּות,  ְוִיְזַרח,  ָיִאיר  הּוא  ַהָּבא,  ְלעֹוָלם 
 ַהַּמְלָאִכים ַהְּׁשחִֹרים ְוַהֲחׁשּוִכים א יּוְכלּו ַלֲעׂשֹות לֹו ְּכלּום. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  

 ... 
 ד ג ד

 עֶֹנׁש  םְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּצִניעּות א ִּתְהֶיה ָלכֶ 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ֲעִדינּות,  ֶׁשּתֹאֲהבּו   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו 
ְּתִפָּלה ֶאְפָׁשר ם ְּתִפָּלה ֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ַהּכֹל, עִ ם עֶֹנׁש. עִ  םֶׁשְּצִניעּות א ִּתְהֶיה ָלכֶ 

ֶֹאת ַהּמַֹח ֶׁשִּיְרצּו ְויֹאֲהבּו ָּכל ָּדָבר ֶׁשל ַהּתֹוָרה.  ַלֲהפ 

ַהָּד  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשָהָיה  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ִמְׁשָּפחֹות  ִאיִׁשית  ַמִּכיר  ַהֶּזה  ֲאִני  ָבר 
ֵׂשָער ָהרֹאׁש,   ַהֵּׂשָער, ֵהם א ָרצּו ְלהֹוִריד ֶאת  ָלֶהם ָקֶׁשה ִעם  ָהָיה  ַּבַהְתָחָלה, 

ַלּכָ  ָלִׂשים  ָרצּו  ַרק  ֵהם  ַהִּצָּפְרַנִים,  ִעם  ְוִעם    ה ְוַגם  ָהְלָאה,  ְוֵכן  ַהִּצָּפְרַנִים  ַעל 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר:  ּבִ   ן ֵה   ַהְרֵּבה ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ָּכל יֹום 
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ֶׁשְּכבָ  ָהרֹאׁש,  ֵׂשָער  ֶאת  ְלהֹוִריד  ֶׁשֶאְרֶצה  ֲעִדיָנה,  ִלְהיֹות  ֶׁשאֹוַהב  ִלי  א   רֲעזֹר 

ָהֲעִדיָנה, ֶׁשאֹוַהב ַרק ַמה ּכָ ֶאְרֶצה ָלִׂשים לָ   ַהִּצָּפְרַנִים, ֶׁשאֹוַהב ֶאת ַהֶּדֶר ה ַעל 

  ן ָּכ ֵהם ִּבְּקׁשּו ָיִמים ְוָׁשבּועֹות ַוֲאִפּלּו ָׁשִנים, ְוַהּיֹום ֵה   יִקים אֹוְמִרים";ֶׁשַהַּצִּד 

 ָּבִּתים ְּכֵׁשִרים ְוָיִפים.  ת ּוְמַנֲהלֹו תְמאֹד ֲעִדינֹו

 ִעם ְּתִפָּלה ַּתִּגיעּו ַלְמקֹומֹות ֲהִכי ָיִפים.

 ... 
 ד ג ד

 ' ִלי םאֹוְמִרים ּתֹוָדה ֶׁשַאֶּת ד 'ַּתִּגי , ְלִהְתַוֵּכַח ם ִּבְמקֹו

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ֶׁשַאָּתה ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר ֶאֶרץ, ַאָּתה א ִמְתַוֵּכַח ִעם ַאף ֶאָחד.  

ְזַמ  ְקָצת  מֹוֲהָרא"ׁשלֹוֵקַח  ֶׁשל  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  ֶׁשּקֹוְלִטים  ַעד  ֶׁשִּמְתָקְרִבים  ֵמָאז    , ן 
ֶאָחד' ַאף  ִעם  ְלִוּכּוִחים  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשא    ';א  ּוְבַוַּדאי  ֲאָנִׁשים,  ִעם  ְלִהְתַוֵּכַח  א 

ַאָּבא ְׁשֵלָמה  ,ִעם  ְּדָרָׁשה   ְל ָנַתן   ֶׁשְּל ְּכֶׁשַּסָּבא  ְוָסִבים.  ְלַהִּגיד    ִאָּמא,  ֶׁשָאסּור 
  א ְו  -"ֲאִני מֹוֶדה ְל ַהֵּׁשם"    קַר   ַהֵּׁשם" ֶאָּלא  ּכַֹח ר  ְיַיֵּׁש   -ר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע   ּכַֹח '"ְׁש 

 ִלי". םאֹוְמִרים ִהְתַוַּכְחָּת, ַרק ָאַמְרָּת לֹו: "ּתֹוָדה ֶׁשַאֶּת 

ְקִריַאת ְׁשַמע ּתֹו  ןָּבִעְניָ  ְקִריַא ָּבְר   ה ֲהִליכָ י  ְּכֵד   ִלְקרֹא    ת חֹוב; ִאם קֹוְרִאים 
ַּבֲהִליכָ  ִלְבָרָכה    -  הְׁשַמע  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִיְׂשָרֵאל.  ִּבְׁשַמע  ַלֲעצֹר  ְצִריִכים 

: "ָאסּור ְלַקֵּבל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּכֶׁשהּוא ְמַהֵּל,  (ַּתְנחּוָמא ֶל ְל, א)אֹוְמִרים  
ֶא  ְּבָמקֹום  ַיֲעמֹד  ּוְבִזיַע  ֶאָּלא  ְּבֶרֶתת  ּוְבִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  ַלָּׁשַמִים,  ִלּבֹו  ִויַכֵּון  ָחד, 

ֶאָחד'   ֱאֵהינּו ה'  ִיְׂשָרֵאל ה'  'ְׁשַמע  ְוִיְקָרא  ַהֵּׁשם,  ד)ְּבִיחּוד  ו,  ֶאָחד (ְּדָבִרים  ָּכל   ,
ְוַאַחר ָּכ, 'ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו לְ  ָוֶעד'",ְוֶאָחד ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב,  ר  ָאסּו  עֹוָלם 

ר  ַלֲעצֹ ם  ַחָּיִביה,  ֲהִליכָ י  ְּכֵד   ּתֹוע  ַמ ְׁש ת  ְקִריַא ל  ֶׁש ן  ָהִראׁשֹוק  ַהָּפסּות  ֶא ר  לֹוַמ 
ַאַחר   ה.ּוְבִיְרָא ה  ְּבֵאיָמ ע  ָׁשַמ ת  ְקִריַא א  ִלְקרֹ ם  ּוְצִריִכי,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת  ֶא ר  ְוִלְזּכֹ

ְלַהְמִׁשי ָלֶלֶכת. ֵיׁש ְּגָמרֹות ְמפָֹרׁשֹות ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְמַסְּפִרים   רָּכ ֶאְפָׁש 
ֲהִליָכה. י ְּכֵד  ֶׁשֵהם ָקְראּו ְקִריַאת ְׁשַמע ּתֹו 



 יט   |  ג תשפ" ַוִּיַּגׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 סֹוֵלַח ַעל ָהֲעֵברֹות? ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא י ֵאי יֹוְדִעים ָמַת 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְטֶבְרָיה 

ְּבַהְתָמָדה לֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ֵמַהְּמַנֵהל  ִלְׁשמַֹע  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ִמְתַנֵהג    ֲאִני  ְוַאָּתה 
ַהְרֵּבה   ִיְהיּו  ְמַעט  עֹוד  ֲאָבל  ָקָטן,  ֲעַדִין  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ַעְכָׁשו  ֶאֶרץ;   ְּבֶדֶר

 ַהּקֶֹדׁש ָּבִעיר ְטֶבְרָיה. ל ְיָלִדים ְּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיכַ 

ָהֲעֵברֹות?' ַּדע   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא סֹוֵלַח ַעלי ַעל ְׁשֵאָלְת 'ֵאי יֹוְדִעים ָמַת 
ִמְתַוִּדים, אֹוְמִרים:   ִּבְתׁשּוָבה,  ְּכֶׁשחֹוְזִרים  ִמָּיד   ,ָעִׂשיִתי ְל "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ִמָּיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו    -  "הְסִליָח   ְמַבֵּקׁשי  ֶאת ָהֲעֵבָרה ַהּזֹו ְוַהּזֹו, ֲאִני ִמְתָחֵרט, ֲאנִ 
 הּוא סֹוֵלַח. 

: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו (ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים, ְּבֻחּקֹוַתי)ם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונָ 

ִמְתַוִּדים",  ֶׁשֵהם  ִמָּיד  הּוא    ר,אֹוֵמ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש   הּוא,  ִמְתַוֶּדה,  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ִמָּיד 
 "ֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם".  - הֶׁשָעָׂש ה ַמ ִיְתָּבַר ְמַסֵּפר ְלַהֵּׁשם 

ִליׁשֹן    הֹוֵל ֶׁשַאָּתה  ִלְפֵני   ,ַעְצְמ ֶאת  ַּתְרִּגיל  ִּבְתׁשּוָבה.    -ָלֵכן  ַּתֲחזֹר 

  :ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ִּתְתַוֶּדה, ַּתִּגיד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר"

ְמַק  ֲאִני  ְוָעִׂשיִתי,  ִּדַּבְרִּתי  ֶׁשָחַׁשְבִּתי,  יֹוֵתר, ָהָרִעים  ַלֲחׁשֹב  ַעְצִמי א  א  ֵּבל ַעל 

א    ֶאת ַהְּדָבִרים ָהָרִעים".  ריֹוֵת   ַלֲעׂשֹותא  ְלַדֵּבר ְו ְוִאם ַאָּתה זֹוֵכר ֵאיֶזה ָּדָבר
ְּתָפֵר   -טֹוב    ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶזה  ֶאת  ִּתְתַּבֵּיׁש    טְּתַסֵּפר  ַאל  ָעִׂשיָת,  ַמה  ְּבִדּיּוק 

.הּוא ִיְסַלח ְל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָּכ ;ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל ְלַסֵּפר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּת 

 ... 
 ד ג ד
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 ִּבְסָעָרה ִלְרחֹובֹות  אצֵ  ,ַּתֲעֶׂשה ַחּבּוָרה ֶׁשל ַּבחּוִרים ְמִפיִצים

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

 ַּבחּוִרים  עֹוד  ַקח  ַּבֲהָפָצה.  ְזכּות  ַּבחּוִרים  ְלעֹוד  ֵּתן  ,יֶאגֹוִאיְסִט   ִּתְהֶיה  ַאל

,ְוֵכן   ָּבִּתים,לַ   ִלְרחֹובֹות,  ִּבְסָעָרה  אֵצ   ְמִפיִצים;  ַּבחּוִרים  ֶׁשל  ַחּבּוָרה  ַּתֲעֶׂשה  ִאְּת  

  ֶׁשל   ְלִצּיּונֹו  ְלַיְבְנֵאל  ַהְּמִפיִצים  ּוִריםַהַּבח  ָּכל  ִעם  ִּתַּסע   ְּבָׁשבּועַ   ַּפַעם  ָהְלָאה.

 ם ְוקּוְנְטֵרִסי ְסָפִרים ַּכָּמה  ְלמֹוֲהָרא"ׁש ּוְתַסְּפרּו ַהְּתִהִּלים, לּכָ  תֶא  רלֹוַמ  מֹוֲהָרא"ׁש
 .םָיִפי ָּבִּתים ְוָתִקימּו ִּתְתָאְרסּו ֻּכְּלֶכם ּוְבָקרֹוב - ַהָּׁשבּועַ  ְּבֶמֶׁש ֲהַפְצֶתם

עֹו ַלֲהָפָצה,  ֲאִני  ֶׁשהֹוְלִכים  ַלַּבחּוִרים  ָׁשבּוַע  ָּכל  ַמְלָּכה  ְמַלֶּוה  ְסעּוַדת  ֶׂשה 

. ָלַקְחִּתי ֶאת ֶזה  "ֲהָפָצה ס ִּכּנּום "ַּגם ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִמַּפַעם ְלַפעַ 
ַּבִּדי מֹוֲהָרא"ׁש  ֵאֶצל  ְּבַיְבְנֵאל  ְּכֶׁשָהִייִתי  ִלי  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש;  ִסֵּפר  מֹוֲהָרא"ׁש  ָרה, 

ֲאֶמִריָקִאים   ַּבחּוִרים  ָלַקח  הּוא  ַלֲהָפָצה.  ָלֶלֶכת  ִיְרצּו  ֶׁשַּבחּוִרים  ָּגַרם  הּוא   ֵאי
ְּגִליָדה   ָאְכלּו  ִאָּתם,  ָיַׁשב  מֹוֲהָרא"ׁש  ִראׁשֹון  יֹום  ְּבָכל  ְּגִליָדה,  ָלֶהם  ְוִהְבִטיַח 

ּכְ  ַּבֲהָפָצה.  ַלֲעסֹק  ִיְׂש ְוִהְתַחְּזקּו  ְּבֶאֶרץ  ְׁשָא ֶׁשֶאְהֶיה  ְוִעם   ִאְּת ֵאֵׁשב  ר  ָרֵאל 
 ַהַּבחּוִרים ֶׁשעֹוְסִקים ַּבֲהָפָצה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 ְסָפִרים  לֶׁש  ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְצְל ַׂשִּקית ,ֵאיפֹה ֶׁשַאָּתה ִנְמָצא

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִעם ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל; ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה א ָּבא ַלְּיִׁשיָבה ָּכל  

ֵאיפֹה ֶׁשַאָּתה ִנְמָצא. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ַּתֲעֶׂשה ְל ְיִׁשיָבה    -יֹום  
ַהָּנִביא   לח.)ַעל ְׁשמּוֵאל  ַהַּכָּוָנה ֶׁשָּתִמיד  (ְנָדִרים  ֶׁשָהַל, ֵּביתֹו ִעּמֹו"  : "ָּכל ָמקֹום 

ָרה, ְּכמֹו  הּוא ָלַמד ּתֹו  -ָהָיה ִאּתֹו חּוָמׁש, ִמְׁשָניֹות ְוַכּדֹוֶמה. ֵאיפֹה ֶׁשהּוא ָהָיה  
ִנְמָצא ֶׁשַאָּתה  ֵאיפֹה  ַּתֲעֶׂשה;   ָּכ ַׂשִּקית  -  ַּבַּבִית.   ֶאְצְל ְסָפִרים,   לֶׁש   ֶׁשִּיְהֶיה 

 חּוָמׁש, ִמְׁשָניֹות, ְּגָמָרא ּוְתִהִּלים. 
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טֹוב,    ִׁשּדּו  לעַ   ְּכמֹו ֵכן ְּתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו

ִלְהיֹותַּתִּגיד:   רֹוֶצה  ֲאִני  ְלִהְתַחֵּתן,  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶׁשל עֹוָלם,  ָּכֵׁשר,    יְיהּוִד   "ִרּבֹונֹו 

ָטהֹור". ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ְלַעְצְמ   ֲאִני  ְלָתֵאר  ָיכֹול  א  ַאָּתה  ַהִּדּבּור;  ֶאת  ַּתְרִחיב 

 יִעים.ְרִק  תֵאי ַהִּמִּלים ַהְּספּורֹות ָהֵאּלּו ּבֹוְקעֹו

 ... 
 ד ג ד

 ה ְרפּוָא א ָיִביד ַהּנֹולַ ן ַהּבֵ 

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

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

(ְירּוַׁשְלִמי מֹוֵעד ָקָטן ַמָּזל טֹוב ְלֻהֶּלֶדת ַהֵּבן! ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ָּכ ִיְהֶיה    "נֹוַלד ֶּבן ָזָכר ְּבאֹוָתּה ַהִּמְׁשָּפָחה, ִנְתַרֵּפאת ָּכל אֹוָתּה ַהִּמְׁשָּפָחה",   ג, ז)
 ֶאְצְל, ִּתְהֶיה ְל ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.

ְוִתְגְּדלּו  ַיֲע  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִלְבִריתֹו   ִּבְנ ֶאת  ֶׁשַּתְכִניס   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  זֹר 

 ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוֶׁשִּתְהֶיה ְל ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְּבָקרֹוב.

 ... 
 ד ג ד

 ב ִמְּבֶרְסלֶ  ְל ַּתְפִריעַ א   ִאְׁשְּתה, ְוָחְכָמ ה ִּבְתִפּלָ 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִאְׁשְּת  ,ְל ׁשּו   א ִהי  ַּדע  ָלּה  ֵאין  ָרָעה.  רֹוָצה    רָּדבָ ם  א  ִהיא  ַרֵּבנּו,  ֶנֶגד 

  א ַמה ַרֵּבנּו ָעָׂשה ִאְּת. ֶאּלָ   םיֹוֵתר ֵמֲאֵחִרי  דעֹו  ֶׁשִּתְהֶיה ֵאֶצל ַרֵּבנּו, ִהיא יֹוַדַעת
 , ִהִּציקּוםְלַחִּיי  ָלּה  ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה ֵיְרדּוי  ְּבנֵ   ? ִהיא ָעְבָרה ִּבְזיֹונֹות ָקִׁשים,יַמא

 ִנְׁשַאר ָלּה ַּבמַֹח ְוכּו' ְוכּו'.  הַע ְלאּוַמן, ְוזֶ ָלּה ֶׁשַאָּתה נֹוֵס 

ַוִּתְקַר  אֹוָתּה,  ְלַכֵּבד   ַּתְמִׁשי  ִמִּצְּד ְלַהֵּׁשם    םַהָּׁשַמיִ ת  ֶא ע  ַאָּתה  ִּבְתִפּלֹות 

ְת  ב אֹוִֹיְתָּבַר ַעל ַהְּפָרט ַהֶּזה, ֶׁשִאְׁשְּת א ַּתְרִחיק אֹוְת ֵמַרֵּבנּו, ֶׁשִהיא ִּתְסח  
ְּבֶרְסֶלב; ֶׁשל   ִחּנּו ְיַקְּבלּו  ְוֶׁשַהְּיָלִדים  ַרֵּבנּו,  ַהַּז,    תֶא   ֶאל  ַהָּטהֹור,   ַהִחּנּו

 ַהָּתִמים, ִחּנּו ֶלֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה.
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  ֶׁשּדֹוְרִׁשים   ְיַגֵּבר",  "ַוֲחָיִלים   : י)  י,  (קֶֹהֶלת   ֶׁשָּכתּוב  ַמה   ְּבָחְכָמה  ַּתֲעֶׂשה  ֵכן   ְּכמֹו

  ֶׁשְּיַדְּברּו  ֵמֲחֵבִרים ְּתַבֵּקׁש  ֵרִעים"; ָעָליו "ַיְרֶּבה :ח.) (ַּתֲעִנית ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינּו

 ְּבֶרְסֶלב. ִמ  ֲחֵברֹות ָלּה ְּכֶׁשִּיְהיּו יֹוֵתר, ַקל ָלּה ִיְהֶיה ָּכ  ִאְׁשְּת, ִעם ֶׁשִּיְתַיְּדדּו ַּבַּבִית

 ... 
 ד ג ד

 ָּדָבר טֹוב ַמִּגיַע ִּבְקָׁשִיים 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשָּׁש  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  רּוזִ ָׁשַמְעִּתי  ַחִּיים  ֵאִלָּיהּו  ַמר'  ן  יַמע 
ַנְחָמן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו:   ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשָּׁשַמע ֵמַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַרִּבי 

ְּבַקּלּות    ר"ָּדבָ   טֹוב    -ֶׁשהֹוֵל ָּדָבר  ִּכי  ַאֲחָרא',  ֵמַהִּסְטָרא  ֶזה  'אּוַלי  חֹוְׁשִׁשים 
 . "ָׁשִייםַמִּגיַע ִּבְק 

 ֶזה ִחּזּוק ַאִּדיר.  

 ... 
 ד ג ד

 ה ַמִּצילָ ה ְצָדָק 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כ' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶאת   ְלהֹוִציא  ַהְּקדֹוָׁשה   ַּבֲעבֹוָדְת ֶוֱאַמץ  ַהֲחָדִׁשים,    םַהּקּוְנְטֵרִסיֲחַזק 
 ָּכ ָּכל  ּוְמעֹוְדִדים  ֶׁשְּמַחְּזִקים  ֱאמּוָנה,  ַוֲעָצתֹו  ֱאמּונֹות  ִאיׁש  ֶׁשל  ַהִּמְכָּתִבים 

 ַהְרֵּבה ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים.

ַצִּדיִקים   ִסּפּוֵרי  ִליָלִדים,  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו  ִסְפֵרי  ְלהֹוִציא  ַּגם   ַּתְמִׁשי-  
אֹוֵמר  ֶׁשַּמְלִה  ַז"ל  ַרֵּבנּו   .ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ַהְּלָבבֹות  ֶאת  (ִלּקּוֵטי  יִבים 

רמח)  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  ָּגדֹול  מֹוֲהַר"ן  ָּדָבר  הּוא  ִמַּצִּדיִקים,  ַמֲעִׂשּיֹות  ֶׁשִּסּפּוֵרי  "ַּדע,   :
ִנְתעֹוֵרר   ִמַּצִּדיִקים,  ְיֵדי ִסּפּוִרים  ִּכי ַעל  ָּגדֹול  ְמאֹד,  ְּבִהְתעֹוְררּות  ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב 

 ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְמאֹד". 
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ִהֵּנה ְל ִסּפּור ָיֶפה ַלֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִליָלִדים. ְּתַבֵּקׁש ֵמַהַצָּיר ֶׁשְּיַצֵּיר ַרָּבִנים  

ּו עֹוֵמד  ְוֶאָחד  ֲחֻתָּנה  ֶׁשל  ָּכבֹוד  ְּבֻׁשְלַחן  ָיַדִים,  יֹוְׁשִבים  ִּבְׁשֵּתי  ַמְטֵּבַע  ַמֲחִזיק 
 ֶׁשֵּיָרֶאה ֶׁשהּוא נֹוֵתן ְצָדָקה. 

ְּגדֹוִלים,  ְוַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ַאְדמֹוִרי"ם  ָּבִאים  ַהַּצִּדיִקים,  ְּבַחְצרֹות  ֲחתּוָנה 

ָיגֵ  ְזכּותֹו  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ֶנֶכד ַהַּצִּדיק  ִעם  ַּבת  ְמַחֵּתן  ָעֵלינּו  ן 

 ַרֵּבנּו, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ְּבנֹו ֶׁשל ָׂשָרה ִּבּתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו. 

ָּכֵאֶּלה    ְׂשֵמָחה;  ְמאֹד  ֲחֻתָּנה  ָהְיָתה  ַּבֲחֻתָּנה.  ִהְׁשַּתֵּתף  ָנָתן  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַּגם 

 ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים רֹוְקִדים ְּבַיַחד.

ֶׁשִּיְקְראּו  ְּבֶאְמַצ  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  אֹוֵמר  ַהֲחֻתָּנה  ע 

ְלַרִּבי ָנָתן, הּוא רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ַהַּצִּדיק ׁשֹוֵאל ֶאת ַרִּבי ָנָתן: "ִאְמרּו ִלי, אּוַלי  

ָצה ַעל ַמֲחַלת ַהְּנִפיָלה? ִּכי ֶאָחד  ְׁשַמְעֶּתם ַמֶּׁשהּו ֵמָהַרִּבי ַהָּגדֹול ֶׁשָּלֶכם, ֵאיזֹו עֵ 

ּגּופֹו   ְוָכל  נֹוֵפל  הּוא  ֶׁשִּפְתאֹום  ֶאְצלֹו  קֹוֶרה  ַהּזֹאת,  ֵמַהַּמֲחָלה  סֹוֵבל  ִמְיָלַדי 

ַמֶּׁשהּו   לֹו  ֶׁשּיֹאַמר  ָנָתן  ֵמַרִּבי  ְמַבֵּקׁש  ַהַּצִּדיק  ִמְתאֹוֵׁשׁש";  ֶׁשהּוא  ַעד  רֹוֵעד, 

 ֵמַרֵּבנּו ַז"ל.

נָ  ֶׁשָראֵׁשי  ַרִּבי  אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  ֵעָצה!  ֵיׁש  ְלַרֵּבנּו  ְּבַוַּדאי,  "ֵּכן  ִמָּיד:  עֹוֶנה  ָתן 

ְצָדָקה  ְמַחְּלִקים  ִאם  'נֵֹפל',  ֶזה  'ֶאְביֹוִנים  ַלָ ָנ'ַתן  ִּפ'ַּזר  ַהָּפסּוק  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות 

 ִנָּצִלים ֵמַהַּמֲחָלה ַהּזֹו". -ָלֲעִנִּיים 

ַאֲהרֹ  ַרִּבי  ְואֹוֵמר  ְלַהְתִחיל  עֹוֶנה  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו   ָּכ "ִאם  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל:  ן 

ָהָיה   הּוא  ְצָדָקה,  ַהְרֵּבה  ְמַחֵּלק  ָהָיה  ַצִּדיק  אֹותֹו  ִּכי  ְצָדָקה".  ְלַחֵּלק  ֵמָחָדׁש 

ִנְסָּתִרים, ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֵמַרִּבי ָנָתן ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹו  ,  ְמַפְרֵנס ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים 

 הּוא ָאַמר: "ֲאִני הֹוֵל ְלַהְתִחיל ָלֵתת יֹוֵתר ְצָדָקה". 

ְיָלִדים ְיָקִרים, ַּגם ְיָלִדים ְיכֹוִלים ָלֵתת ְצָדָקה; ִאם ֵיׁש ְלֶיֶלד ַמְמָּתק ָטִעים  

ַהָּטִעים   ֵמַהַּמְמָּתק   ְקָצת  ְונֹוְתִנים לֹו  ְמַבֵּקׁש  ַאֵחר  ִמְצָוה    -ְוֶיֶלד  זֹו  ְצָדָקה,  ֶזה 

ְצָדָקה  ְּגד ִמְצַות  ְמַקְּיִמים  ְוִאם  ְוֵהן    -ֹוָלה,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵהן  ִלֹּפל;  א  ִנּצֹוִלים 

 ְּברּוָחִנּיּות, הֹוְפִכים ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 
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	מַה לַעֲשׂוֹת כְּשֶׁחֲמוֹתִי שׁוֹלַחַת בֶּגֶד לֹא צָנוּעַ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַל תִּלָּחֵם בַּעֲדִינוּת וּצְנִיעוּת שֶׁל אִשְׁתְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ט מַר-חֶשְׁוָן, עֶרֶב רֹאשׁ חֹדֶשׁ כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַאִם אֲמִירַת זוֹהַר הַקָּדוֹשׁ וְאוֹר הַחַיִּים הַקָּדוֹשׁ מְתַקֶּנֶת אֶת הַפְּגָמִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ד כִּסְלֵו, עֶרֶב חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כַּמָּה מוּסָר מֻתָּר לִלְמֹד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ה כִּסְלֵו, א' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיךְ יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁבְּאֶמְצַע לַעֲשׂוֹת רַע, אֲנִי מְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַאִם לִשְׁמוֹעַ שִׁדּוּךְ מִקְּהִלָּה אַחֶרֶת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת מִקֵץ, כ"ו כִּסְלֵיו, ב' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָשִׁיר עִם הַיְלָדִים "אֲנִי מַאֲמִין" עִם הַתַּרְגּוּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מֻתָּר לַעֲנֹד שְׁעוֹן יָד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ה' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיפֹה הַגַּן עֵדֶן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּדַבֵּר אֶל הַיֶּלֶד מֵהַקְּדֻשָּׁה שֶׁל הַפֵּאוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	יוֹתֵר צָנוּעַ וְעָדִין, מֵבִיא יוֹתֵר פַּרְנָסָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּרַחֲמִים, לֹא בְּאִיּוּמִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וְיִשְׁלַח, י' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְלַמֵּד דֶּרֶךְ אֶרֶץ לִילָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וְיִשְׁלַח, י"א כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּבְטִיחַ לִי שֶׁיּוֹתֵר לֹא תִּפְגַּע בְּאִשְׁתְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ב כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּדַבֵּר אֶל הַיְּלָדִים וְאֶל הַבַּחוּרִים עַל קְדוּשָׁה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ב כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תֵּן אֶת הַצְּדָקָה שֶׁלְּךָ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ הֵיכַל הַקוֹדֶשׁ בָּעִיר שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ב כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כָּל אֵלּוּ שֶׁחֲזָקִים בַּאֲמִירַת מִשְׁנָיוֹת, הֵם יְהוּדִים כְּשֵׁרִים מְאֹד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָמָּה קָשֶׁה כָּל כָּךְ בְּכָל פַּעַם לָלֶכֶת לַהֲפָצָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁצְּנִיעוּת לֹא תִּהְיֶה לָכֶם עֹנֶשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בִּמְקוֹם לְהִתְוַכֵּחַ, תַּגִּיד 'תּוֹדָה שֶׁאַתֶּם אוֹמְרִים לִי'
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיךְ יוֹדְעִים מָתַי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא סוֹלֵחַ עַל הָעֲבֵרוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ -יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּעֲשֶׂה חַבּוּרָה שֶׁל בַּחוּרִים מְפִיצִים, צֵא בִּסְעָרָה לִרְחוֹבוֹת
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	בִּתְפִלָּה וְחָכְמָה, אִשְׁתְּךָ לֹא תַּפְרִיעַ לְךָ מִבְּרֶסְלֶב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	דָּבָר טוֹב מַגִּיעַ בִּקְשָׁיִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ג כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צְדָקָה מַצִּילָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג


