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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
ּנֹוְפִלים ָעֵלינּו ִטיִלים?.......................... א ׁשֶ ֵאיְך ַמְרִגיִעים ֶאת ַהְיָלִדים ּכְ

ים!...................................................... ג ַפְרֵגן ְלעֹוד ֲאָנׁשִ ים? ּתֶ ְלּתָ ַחּיִ ִקּבַ

............ ה לּום חּוץ ִמּתֹוָרה. ְרֶצה ּכְ ֶניָה לֹא ּתִ ְרֶאה ְלָך ֶאת ּפָ ַהּתֹוָרה ּתַ ׁשֶ ּכְ

ם?..................................................... ו יָבה, ַלְחֹזר ְלׁשָ ָזְרקּו אֹוִתי ֵמַהְיׁשִ

................................................ ט ן. ָבר רֹוָצה ְלִהְתַחּתֵ י, ַוֲאִני ּכְ ּתִ ִהְתָגַרׁשְ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
..................... א ֵאַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ן ִלי ֵעָצה טֹוָבה ׁשֶ ל עֹוָלם ּתֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

............................................................. א נּו ִסְפֵרי ַרּבֵ עּור ּבְ ע ְלָך ׁשִ ְקּבַ ּתִ

.................................... ב ַהַמֲחלֹוֶקת ַעל ַרּבֵינּו ֶזה ַמֶׁשהּו ֶׁשַחָייב ִלְהיֹות

.............................. ג יטּות ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵלְך ּבִ ר ַהּיַ ִעּקָ



 תש"פ ִיְתרֹו   ַּפְרַׁשת |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   א 

 

 י ַמְרִגיִעים ֶאת ַהְיָלִדים ְּכֶׁשּנֹוְפִלים ָעֵלינּו ִטיִלים? ֵא 
 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליֶט"א,  

ַהְרֵּבה ּכַֹ�  ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ָּכל ַהִׁשיעּוִרים ַהְּמתּוִקים ְוַהָּיִפים, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּתן ָלֶכם 

 ְלַהְמִׁשי� ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש. 

ֲאִני ָּגר ִּבְדרֹום ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָהַעַרִבים יֹוִרים ָעֵלינּו ַרֶקטֹות, ֶוְצִריִכים ָלרּוץ  

ֹות ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ֶלֱּמְרָחב מּוָגן. ַהְיָלִדים ְמֹאד ִנְבָהִלים ִמֶּזה ְוֵהם ַמְתִחיִלים ִלְׁשאֹול ְׁשֵאל 

עֹוֶׂשה ָלנּו ֶאת ֶזה, ְוַכּדֹוֶמה. ֵאי� ְמַחְּזִקים אֹוָתם? ֵאי� ַמְרִגיִעים אֹוָתם? ֵאי� ַמְכִניִסים ָלֶהם ֱאמּוָנה  

 ֲחָזָקה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�? 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב', ָּפָרַׁשת ּבֹא, רֹאׁש חֶֹדׁש ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן   –ה' ִיְתָּבַר    ְּבֶעְזַרת

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּכֶׁשָהַעְרִבים יֹוִרים ִטיִלים ְּכָבר ְמֻאָחר ִמַּדי ִּבְׁשִביל ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַהְיָלִדים ְוכּו';  

ַהְּנכֹוָנה ְלַהְכִניס ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבַעְצֵמנּו ּוַבַּבִית, ִהיא ַעל ְיֵדי ִּדּבּוִרי ֱאמּוָנה ְּכֵסֶדר.  ַהֶּדֶר 

ָאז ֵיׁש ְלַהְכִניס  –עֹוד ִלְפֵני ֶׁשּיֹוִרים ֶאת ַהִּטיִלים ְוכּו', ְּכֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר ְוַהּכֹל ִּבְׁשִליָטה 

ֶׁשעֹוְבִרים ְזַמִּנים ָקִׁשים יֹוֵתר ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו יֹוֵתר ַקל  ֶאת ָהֱאמּוָנה, ְוַאַחר ָּכ ּכְ 

 ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה. 

ְצִריִכים ְלַדֵּבר ַעל ֱאמּוָנה ַעד ֶׁשְּכָבר זֹוִכים ְלַהֲאִמין ֶּבֱאֶמת; ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 



 ב   |   תש"פ ִיְתרֹו  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

(ְּתִהִּלים פט, ָלה ַּבֶּפה ֶׁשל ָהָאָדם" ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב : "ָהֱאמּוָנה ּתֹו(ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מד)

: "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי", ָּדִוד ַהֶּמֶל אֹוֵמר, ִעם ִּפי ֲאַסֵּפר ִׁשְבֵחי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר;  ב)

ָּתִמיד ְלַדֵּבר   ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֵמֱאמּוָנה ֶזה ְלַבד ֱאמּוָנה ְוֶזה ֵמִביא ֱאמּוָנה ְלָאָדם, ָצִרי

ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו; ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹוְת: "ַאָּתה ַמִּגיַע   -ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָמַתי ֶׁשַרק ֶאְפָׁשר  

ָהֶעֶרב?" ַאל ַתֲעֶנה: "ֵּכן", ֶאָּלא ַתֲעֶנה: "ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", ׁשֹוֲאִלים אֹוְת: "ַמה  
ַתֲעֶנה: "טֹוב" ֶאָּלא: "ָּברּו ַהֵּׁשם", ּוְלַאט ְלַאט ֶזה ִנְכַנס ַלּמַֹח, ֶאְצֵלנּו, ְׁשלֹוְמ?" ַאל  

 ֵאֶצל ָהִאָּׁשה ְוַהְיָלִדים, ְוָכָכה ָּכל ַהְּפָחִדים ֶנֱעָלִמים. 

ְיַפֲחדּו  ְּתַדֵּבר ִעם ַהְיָלִדים ֶׁשְּל ְּבעֹוָדם ְקַטִּנים ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם א  

ִמּׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם. ַאל ְתַחֶּכה ֶׁשֵהם ִיְתַּבְּגרּו; ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים ֶׁשְּיָלִדים ְקַטִּנים א  
ְמִביִנים, חֹוְׁשִבים ֶׁשָּכל ַהִחּנּו ַמְתִחיל ֵאֶצל ְיָלִדים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר, א ַמְתִאים ָלֶהם  

י ֱאמּוָנה ְוכּו'; ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֶזה א ָנכֹון, ְּכמֹו ֶּׁשָּידּוַע ַהִּסּפּור ְלַדֵּבר ִעם ַהְיָלִדים ִּדּבּוֵר 

ִעם ַרִּבי ָנָתן ֶׁשהּוא ִּדֵּבר ַּפַעם ִעם ֶיֶלד ִׂשיָחה ֲארּוָכה ְמאֹד, ּוְׁשָאלּוהּו ָלָּמה הּוא  

ִניגּון: "ִהֵּנה ֲאִני ֶיֶלד, ִהֵּנה ְמׂשֹוֵחַח ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִעם ֶיֶלד, ְוהּוא ָעָנה ְּבִהְתַלֲהבּות ּוּבֶ 

ֲאִני ָּבחּור, ִהֵּנה ֲאִני ַאְבֵר ְוִהֵּנה מֹוִליִכים אֹוִתי ַלֶּקֶבר"; ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים: "ַמה ַאָּתה 

אֹוֵמר ִלי ֶׁשהּוא ֶיֶלד, ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ַרק ִמְסּתֹוְבִבים ַוֲאַנְחנּו ְּכָבר ְיהּוִדים ְזֵקִנים", ְּכמֹו  

ָזֵקן   –: "ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו (ָּבָבא ַקָּמא צז:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים ֶׁש 
ּוְזֵקָנּה ִמַּצד ֶאָחד, ּוָבחּור ּוְבתּוָלה ִמַּצד ְׁשֵני"; מֹוַהָרא"ׁש אֹוֵמר ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה  

 חּור ְוִהֵּנה ֲאִני ָזֵקן, ִהֵּנה ֲאִני ַּבחּוָרה ְוִהֵּנה ֲאִני ְזֵקָנה'.ַחי ִעם ַהַּמְחָׁשָבה: 'ִהֵּנה ֲאִני ּבָ 

ְּכֶׁשרֹוִצים ְלַהְכִניס ַמֶּׁשהּו ַּבְּיָלִדים ְצִריִכים ְלַדֵּבר ִאָּתם ְּכֶׁשֵהם ֲעַדִין ְצִעיִרים, ָאז 

ַחר ָּכ ִּבְזַמִּנים ָקִׁשים  ֵהם ֲעַדִין ְטהֹוִרים ּוְנִקִּיים, ָאז ָהֱאמּוָנה ֶנְחֶרֶטת ְּבתֹוָכם, ְוַא 
 ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלֶהם ִנְתַגִלית ְוֵאיָנם ְמַפֲחִדים ִמָּדָבר. 

: "ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ַּבה' ְוָהָיה ה' ח)-(ִיְרְמָיהּו יז, זַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר 

 הּוא א ַיַעְזֶבּנּו, "ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ָמִים"  ִמְבַטחֹו", ַהּבֹוֵטַח ַּבה' ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא ּדֹוֶמה ְלִאיָלן ַהָּׁשתּול ָסמּו ַלַּמִים, "ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו", הּוא ּדֹוֶמה ְלִאיָלן 
יקּוהּו, " ֶׁששֹוָרָׁשְיו ְנטּוִעים ְּבתֹו ַהַּמִים, "א ִיְרֶאה ִּכי בֹא חֹם", ָיִמים ַחִּמים א ַיּזִ 

ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן", ְוָעָליו ָּתִמיד ְטִרִּיים, "ִּבְׁשַנת ַּבּצֶֹרת א ִיְדָאג, ְוא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות  

ֶּפִרי", הּוא יֹוִציא ָּתִמיד ֵּפרֹות ְטִרִּיים, ְּכמֹו ֵּכן ַהַחי ִעם ֱאמּוָנה ּובֹוֵטַח ַּבה', א ְיַפֵחד  

 ִמּׁשּום ָּדָבר.  

ֵרי ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִעם ָּבָניו ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה ְּפׁשּוִטים, הּוא ִּיְזֶּכה ִלְראֹות ּדֹורֹות ַאְׁש 

 ְיָׁשִרים ּוְמבָֹרִכים. 



 תש"פ ִיְתרֹו   ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ג 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 

 ד ג ד

 ְלעֹוד ֲאָנִׁשים!ִקַּבְלָּת ַחִּיים? ֶּתַפְרֵגן 
 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליֶט"א, 

ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליֶט"א ַעל ַהִׁשיעּוִרים ְוַהִחיּזוִקים ַהִּנְפָלִאים, ֶׁשֵּקְרבּו  

 ְוֵהם ָעְזרּו ִלי ְּבַהְרֵּבה ְּדָבִרים ְּבַחָּיי.  אֹוִתי ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִקַּבְלִּתי ַעל ָיָדם  ַחִּיים ֲחָדִׁשים, 

ְּכָבר ְלַמְעָלה ֵמחֶֹדׁש ֶׁשֲאִני הֹוֵל� ַלִּמְקֶוה ָּכל יֹום, ֶזה ִהְתִחיל ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת רֹאׁש  

ַלִּמְקֶוה, ְלָפחֹות ִּתְתַּפֵּלל ַעל ֶזה", ְוָאֵכן  ַהְּיִׁשיָבה אֹוֵמר ְבֶאָחד ַהִׁשיעּוִרים: "ִאם ֵאיְנ� ָיכֹול ָלֶלֶכת 

 ִהְתַחְלִּתי ָאז ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה, ְוִהְתַחְלִּתי ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה ָּכל יֹום. 

ְּכמֹו ֵּכן ִהְתַחְלִּתי ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבָכל יֹום, ָקַבְעִּתי ִׁשעּור ִעם ַחְברּוָתא ְוָאנּו ּגֹוְרִסים ְּבָכל יֹום  

ַּבִית ְוַגם  ַּדף ְּגָמָרא ַעל ֵסֶדר  ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְוֵכן ָהְלָאה ָּכל ַחַּיי ִהְׁשַּתּנּו ְּבָכל ַהּמּוָבִנים, ַּגם ּבַ 

 ַּבֲעבֹוָדה. 

ת ַנַחת ְמלֹא ָחְפַנִים  ְוִלְראֹו ,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּתן ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ּכַֹ� ְלַהְמִׁשי� ְלַחֵּזק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ֵמַהְּיָלִדים ְוַהַּתְלִמיִדים. 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּבֹא, רֹאׁש חֶֹדׁש ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן   –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

מֹוַע ֶׁשַהְתָחַלת ִלְחיֹות ַחִּיים טֹוִבים ֵמָאז ֶׁשִהְתַחְלָּת ְלִהְתַנֵהג ַעל ִּפי  ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁש 

ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו;  ִהְתַחְלָּת ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה, ִהְתַחְלָּת ִלְלמֹד, ַהִּגיָׁשה ֶאל ִאְׁשְּת ַּבָּבִית,  

ֶדֶר ֶאֶרץ ְוכּו', ְוכּו'; ֶזה ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו ַהּכֹל ַאָּתה עֹוֶׂשה ּבְ  –ַּבֲעבֹוָדה ּוְבָכל ָמקֹום 

: "ַעל ְיֵדי ָּכל ִׂשיָחה ֶׁשֲאִני ְמׂשֹוֵחַח ִאְּתֶכם ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות  (ַחַּיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן שנח)אֹוֵמר 

 ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶזה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר". ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, א ְסָתם ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֶאָּלא ְּכמֹו 

  ,ְּכֶׁשַחִּיים ִעם ַהַּצִּדיק זֹוִכים ִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, ַחִּיים ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ִרים, י (ְּדבָ ַעל ַהָּפסּוק    (ְּבָרכֹות לג:)עֹוְבִדים ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִׂשְמָחה. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  



 ד   |   תש"פ ִיְתרֹו  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

: "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֶקי ׁשֵֹאל  ֵמִעָּמ, ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֶקי, ָלֶלֶכת ב')

 ,"ּוְבָכל ַנְפֶׁש ְּבָכל ְלָבְב ֶקיה  -ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו, ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱא מֹׁשֶ

: "ָמה ה' ְּכָבר ְמַבֵּקׁש ִמְּמֶכם, ַרק ִיְרַאת ָׁשַמִים", ׁשֹוֲאִלים ַרֵּבנּו אֹוֵמר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים: "ְוִכי ִיְרָאה ִמְּלָתא זּוְטְרָתא ִהיא"  ְוִכי ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶזה ָּדָבר ּכֹה  

ה ִמיְּלָתא זּוְטְרָתא ִהיא" ה ַרֵּבנּו ָקָטן?, אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: "ִאין, ְלַגֵּבי מֹׁשֶ , ֵאֶצל מֹׁשֶ
(ַעֵּין ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶזה ָּדָבר ָקָטן; ׁשֹוֵאל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  

ה ַרֵּבנּו ֲהֵרי ְמַדֵּבר ַּכאן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָר ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה) ֵאל, ִאם ֵּכן : "מֹׁשֶ

ַהֻּקְׁשָיא ִנְׁשֶאֶרת ַעל ְמקֹוָמּה, ַהִאם ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶזה ָּדָבר ָּכֶזה ָּפׁשּוט ְוָקָטן? עֹוֶנה ַהַּבַעל  

ה ַרֵּבנּו,  ה", ִאם ַחִּיים ִעם ַצִּדיק, ְּדֵבִקים  ְּבמֹׁשֶ ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִזי"ַע, "ְלַגֵּבי מֹׁשֶ

א", ָאז ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶנְחָׁשב ְלָדָבר ָקָטן, ִּכי ַהַּצִּדיק ֵמִביא ֶאת ֲאָנָׁשיו "ִמְּלָתא זּוְטְרָתא ִהי

ֶאל ַמְדֵרָגתֹו ְּבֶדֶר ַקָּלה, ַהְמקָֹרב ֶאל ַהַּצִּדיק ְמַקֵּבל ֶאת ַהִּמְצוֹות ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי 

 ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ְמקָֹרב ֶאל ַהַּצִּדיק.

ָצִרי ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלַרֵּבנּו; ִאם ִקַּבְלָּת ַחִּיים ֲחָדִׁשים ַאָּתה ָצִרי ַעְכָׁשיו ַאָּתה 

ְלַפְרֵּגן ֶאת ֶזה ְלעֹוד ֲאָנִׁשים, ְלָהִפיץ ֶאת ָהֵעצֹות ְלעֹוד ֲאָנִׁשים, ָלָּמה ֶּׁשֲאֵחִרים א ֵיְדעּו  

 ֵמַהְּתרּופֹות ַהִנְפָלאֹות ַהֵּמַרְּפאֹות ִמָּכל ֶהֳחָלִאים. 

: "ִּכי ֲהֵוי ֵליּה ִמְּלָתא  (ַּתֲעִנית כ:)ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְמַסְּפִרים ַעל ָהָאמֹוָרא ַרב הּוָנא  

ְדַאְסָוֳתא", ְּכֶׁשהּוא ִּגיָלה ְּתרּוָפה מֹוִעיָלה, "ֲהֵוי ָמֵלא ּכּוָזא ְדַמָיא ְוָתֵלי ֵליּה ְּבֵסיָפא  

ית ְמֵלָאה ִעם ַהְּתרּוָפה ּוַמִּניָחּה ִמחּוץ ְלֵביתֹו , ְּדֵביָתא", הּוא ָהָיה לֹוֵקַח ָחִבית ֲעָנִק 

 "ְוָאַמר ָּכל ְּדָבֵעי ֵליִתי ְוִלְׁשקֹל", ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָיבֹוא ַוִּיַּקח ֵמַהְּתרּוָפה.

הּוא עֹוד ִמְנָהג טֹוב ָהָיה לֹו ָלַרב הּוָנא, הּוא ָהָיה ַמִּכיר ֶּבּכֹוחֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהֵּׁשִדים וְ 

ָיַדע ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהִּזיק ְלִמי ֶׁשּנֹוֵטל ָיָדיו. ְוא ָהָיה ַמִים, "ַוֲהָוה ַמֲנְח ּכּוָזא ְּדַמָּיא 

ְוָדֵלי ֵליּה", הּוא ָהָיה לֹוֵקַח ָחִבית ַמִים ּוַמִּניָחּה ִמחּוץ ְלֵביתֹו, "ְוָאַמר ָּכל ְּדָצִרי ֵליִתי  

 ן", ְוִצָּוה ְלֻכָּלם ִלּטֹול ֶאת ָיָדם קֹוֵדם ָהֲאִכיָלה ְּכֵדי ֶׁשֵהם א ָיזֹּקּו. ְוֵליעֹול ְּדא ִלְסַּתכֵ 

רֹוִאים ִמָּכאן ֶאת ַּגְדלּות ַהַּצִּדיק, ְּכֶׁשהּוא מֹוֵצא ְּתרּוָפה מֹוִעיָלה הּוא נֹוֵתן אֹוָתּה 

ּוא מֹוִדיַע זֹאת ְלֻכָּלם ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם  ְלֻכָּלם, ּוְכֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּׁשִדים ה

ִיָּזֲהרּו. ֶזה ַמה ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות, ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִרֵחם ָעֵלינּו ְוָאנּו יֹוְדִעין 

 ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ֵמֵעצֹוָתיו; ָאנּו ְצִריִכים ְלָהִפיץ ֶאת ֶזה ְלֻכָּלם.

(ַחַּיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ַרֵּבנּו; ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכֹוֵתב  ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים  

: "ּוַפַעם ַאַחת ְּבֵליל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָעַמְדנּו ְלָפָניו ִעם ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמַהֲחׁשּוִבים  תקמג)

ּוַפַעם  ִעְנַין ֶזה ְוִסֵּפר ָאז ַהְרֵּבה ֵמִעְנַין ֶזה.ֶׁשּלֹו, ְוהֹוִכיַח אֹוָתנּו ְמאֹד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעל 



 תש"פ ִיְתרֹו   ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ה 

ַאַחת ָקָרא אֹוָתנּו ֵעִצים ְיֵבִׁשים ַעל ֶּׁשֵאין ָאנּו מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ֶׁשִּיְתָקְרבּו ְלַהֵּׁשם  

י ִיְׂשָרֵאל ֶאל  ְנַקֵרב ֶאת ְּבנֵ  –ִיְתָּבַר ַעל ָיֵדינּו", ִּכי ַרֵּבנּו ָרָצה ְמאֹד ֶׁשַּנְׁשֶקה ִאיָלנֹות 

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ַאְׁשֵרי ָהעֹוֵסק ִּבְלָקֵרב עֹוד ֲאָנִׁשים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוהּוא ֵמִפיץ ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל  

 ַרֵּבנּו ַלֲאֵחִרים.

... 

 ד ג ד

 .ִמּתֹוָרהְּכֶׁשַהּתֹוָרה ַּתְרֶאה ְל ֶאת ָּפֶניָה א ִּתְרֶצה ְּכלּום חּוץ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליֶט"א, 

ָּברּו� ה' ֲאִני ַמֲאִזין ְּבָכל ָׁשבּוַ� ְלִׁשעּור ַהִּנְמָסר ָלַאְבֵרִכים ְּבֵליל ִׂשיִׂשי, ְוֶזה ְמַחֵּזק אֹוִתי ְמֹאד  

 ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

ֵמִעְנַין ַהִּלּמּוד ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְוָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי  רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה 

ֶׁשֲאִני הֹוֵל� ְלַנּסֹות זֹאת. ָּברּו� ה' ִהְתַחְלִּתי ִלְלֹמד, ָעַבְרִּתי ְּכָבר ַעל ֵחֶלק ָּגדֹול ִמִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי  

 ֵּים ֶאת ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ִמְׁשָנה, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ְּבֶעְזַרת ה' ְלַס 

ֲאָבל ֵיׁש ְנקּוָדה ַאַחת ֶׁשְּמֹאד ַמְפִריַ� ִלי, ֲאִני לֹוֵמד ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות ְּבֶדֶר� ְּכָלל ִּבְזַמִּני ַהָּפנּוי,  

 ֵרי ַהִּלּמּוד. אֹו ְּכֶׁשֵאין ִלי ַסְבָלנּות ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ֲאָבל ֲאִני לֹא ַמְרִּגיׁש ְמֻסָּפק ַאֲח 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ַלְעזֹור ִלי ָּבֶזה. 

 ִיַּׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּבֹא, רֹאׁש חֶֹדׁש ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן   –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ְב. ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּת 

ִּתְתַחֵּזק ָהְלָאה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה; ַאל ִּתְסַּתֵּכל ִאם ַאָּתה ֶנֱהֶנה ִמֶּזה אֹו א. ִאי ֶאְפָׁשר 

ִלְזּכֹות ְּבַדָּקה ַאַחת ְלַהְרִּגיׁש ַטַעם ְּבִלּמּוד, לֹוֵקַח ְזַמן ַעד ֶׁשּזֹוִכים ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ְמִתיקּות 

 ם ּתֹוָרה ְּבָכל יֹום זֹוִכים ָלֶזה. ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ִאם לֹוְמִדי

(ַהְמבָֹאר ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 

יׁש  ; ֶזה א ִיַּקח ַהְרֵּבה ְזַמן, ַיֲעבֹור ְּתקּוָפה ְקָצָרה ְוַתְתִחיל ְלַהְרּגִ ְּבִׂשיחֹות ָהָר"ן, ִסיָמן עו)
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ַמה ֶזה עֹוֶׂשה ְל, ַאָּתה ִּתְמָצא ֶאת ַעְצְמ ְבַגן ֵעֶדן, ִּכי ְּכֶׁשָאָדם זֹוֶכה ִלְלמֹד ִׁשעּוִרים  

ְּכִסְדָרן ַעל ִּפי ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו הּוא ְּכָבר א ָצִרי ְּכלּום; ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר 

: "ְּכֶׁשַהּתֹוָרה ַמְרֶאה ַאֲהָבה ְלֶאָחד ָאז ֵאין רֹוֶצה ְּכַלל  ֹות ָהָר"ן, ִסיָמן יז)(ַעֵּין ִׂשיחַּפַעם ְלֶאָחד  

עֹוָלם ַהָּבא ַרק ֶׁשרֹוֶצה ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה; ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַנֵּצל ָּכל ַּדָּקה ְּפנּוָיה ּוָמַתי 

כּו', ְוגֹוֵרס ַּכָּמה ִּפְרֵקי ִמְׁשָניֹות ְוַכָּמה ַּדֵּפי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְזַמן הּוא לֹוֵקַח ִמְׁשָניֹות, ְּגָמָרא וְ 
 ְּגָמָרא.

ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו ִהיא ֶּדֶר ִנְפָלָאה ִּבְׁשִביל ָּכל ֶאָחד ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ֶאת  

ה ּוִמְתלֹוְצִצים ִמֶּזה,  ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁשּצֹוֲחִקים ַעל זֶ 

ְמִסיִתים ֲאָנִׁשים ֶּׁשֵאין ֶזה ִנְקָרא ִלּמּוד, ָלֵכן ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמֵאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשא  
 ִנֵּתן ְלַאף ֶאָחד ְלַהְטעֹות אֹוָתנּו, ְוֶׁשא ַנִּגיַע ְלעֹוָלם ַהָּבא ְּבָיַדִים ֵרקֹות. 

: "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני, ֶׁשא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם,  ת ָהַר"ן, ִסיָמן נא)(ִׂשיחֹוַרֵּבנּו ָאַמר  

ִּכי ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ְמאֹד" ָהעֹוָלם ְמַנִּסים ְלָהִסית אֹוָתנּו ִמן ַהֶּדֶר ַהָּיָׁשר ֲאָבל א ִנֵּתן 

ד א ִלְטעֹות, ֶאְפָׁשר ְלִהְסּתֹוֵבב  ְלַאף ֶאָחד ְלַהְטעֹות אֹוָתנּו; ַעל ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ְמאֹ
ִּבְבֶרְסֶלב, ְלִהָּקֵרא ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב ֲאָבל א ִלְלמֹד ְּכלּום; א ֻחָּמׁש ַרִׁש"י ְּבָכל יֹום, א 

 ִמְׁשָניֹות, א ְּגָמָרא ְוכּו'; ּוְלַהְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו, 

: "ְּכֶׁשַּתִּגיעּו ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ָאז  ָראׁש, אֹות יג)(ַצָּוַאת מֹוַה מֹוַהָרא"ׁש ּכֹוֵתב ְּבַצָּוָאתֹו 
 ִּתָּוְכחּו ִלְראֹות ְּבַעְצְמֶכם ֶאת ֲאִמַּתת "ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו".

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 

 ד ג ד

 ֵמַהְיִׁשיָבה, ַלְחזֹר ְלָׁשם? ָזְרקּו אֹוִתי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליֶט"א, 

, ָזְרקּו אֹוִתי ֵמַהְיִׁשיָבה ִּכי ָהַלְכִּתי ְלַבֵּקר חֹוֶלה ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ְולֹא  19ֲאִני ָּבחּור ָקרֹוב ְלִגיל  

 ֹות ּדֹוָלר ַעְרבּות. ַמִּניִחים אֹוִתי ַלְחזֹר ַרק ִאם ֲאִני ֵמִביא ָחֵמׁש ֵמא

ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה ַלֲעׂשֹות, ָּדָבר ִראׁשֹון ָקֶׁשה ִלי ְלָהִביא ֵאת ַהֶּכֶסף, ְוֵׁשִנית ֲאִני ְּכָבר לֹוֵמד  

ם, ְוָכל ַּבְּיִׁשיָבה ַהּזֹאת ָקרֹוב ִלְׁשָנַתִים ָוֵחִצי, ְולֹא ִהְתַקַּדְמִּתי ָׁשם ִּבְכלּום, ַרק ָנַפְלִּתי ְּבִיְרַאת ָׁשַמיִ 

י  ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ְמַׁשְּגִעים אֹוִתי ָׁשם ִעם ְּדָבִרים ֲאֵחִרים, חּוץ ִמֶּזה ֲאִני ָׁשבּור ְמֹאד ִמְּלַחּכֹות ַעל ִזּוּוגִ 

ָּיב ִּדין  ְוֵאין ִמי ֶּׁשֵּמִבין אֹוִתי. לּו ָהִייִתי ַאְבֵר� ְּכָבר ָהִייִתי רֹוֵכׁש ֶּפֶלְאפֹון ְוַכּדֹוֶמה, ְולֹא ָהִייִתי ַח 
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 ְוֶחְׁשּבֹון ְלַאף ֶאָחד . 

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא ִאם ַלְחזֹר ּוְלָהִביא ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְלַׂשֵחק ִאָּתם ָהְלָאה ְּבִמְסְדרֹונֹות  

 ַהְּיִׁשיָבה, אֹו ֶׁשָעִדיף ִלי ָלֶלֶכת ְלּכֹוֵלל ָלַקַחת ַחְברּוָתא ְוִלְלֹמד. 

 ִיַּׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, ב' ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ּבְ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּתְחזֹר ַלְּיִׁשיָבה, ְּתַבֵּקׁש ְסִליָחה ִמַּמִּגיֵדי ַהִּׁשעּוִרים ּוֵמַהֶמַנֲהִלים; ְּתַקֵּבל ַעל 
ְׁשמֹור ֵאת ִסְדֵרי ַהְּיִׁשיָבה, ְּכמֹו ֶׁשַהְיִׁשיָבה ּדֹוֶרֶׁשת ִמְּמ, ַוְיַקְּבלּו אֹוְת  ַעְצְמ לִ 

ַּבֲחָזָרה. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְברַֹח ְּבֶאְמַצע ַהֵּסֶדר; ִאם ְרׁשּוִמים ְּבִמְסֶּגֶרת ּכֹוֵלל אֹו ְיִׁשיָבה, ִאי 

  ִלְׁשמֹור ַעל ַהְּסָדִרים, ְוַרק ָּכָכה ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח. ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְוָלֶלֶכת ָמַתי ֶׁשרֹוִצים, ֵיׁש

ָלָּמה א ְּתַנֵּצל ֶאת ַהָּׁשִנים ָהֵאּלּו ִעם ִלּמּוד ַהּתֹוָרה? ַעְכָׁשיו ֶזה ְזַמן ֶׁשַאָּתה ָיכֹול 
ְלִלּמּוד ְּבִלי ׂשּום ַהְפָרעֹות; ָנכֹון, ְמאֹד ָקָׁשה ְלָבחּור, ַאָּתה א סֹוֵבל ֶאת ֶזה, ַאָּתה 

ְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוָׁשמּור, ַהֵּיֶצר ָהַרע ּבֹוֵער ְּכָבר רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן, ַאָּתה ְּכָבר רֹוֶצה לִ 

ְּבִקְרְּב ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ְלִהָּׂשֵרף ְּבָכל ֶרַגע, ְמאֹד ָקֶׁשה, ֲאָבל ִמַּצד ְׁשֵני ַאָּתה 

 ֵסֶדר ִלּמּוד ַעל ִּפי  ָיכֹול ִלְלמֹד ַעְכָׁשיו ְּבַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה ְּבִלי ַהְפָרעֹות, ִאם ִּתְקַבע לְ 

ֶׁשַּגם ְּכֶׁשא ְמִביִנים ָּכל  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)  ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָאַמר  

ְלַסֵּים  ּתּוַכל ִּבְזַמן ָקָצר ִלְלמֹד ּו  –ָּכ ֵאת ַהִּלּמּוד ֵיׁש ְלַהְמִׁשי ִלְלמֹד, ְוא ְלִהיָּתַקע ְוכּו'  

 ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. 

ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום, ִעם  –ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְקָצת ִמְקָרא 

ַרִׁש"י, ְּביֹום ִראׁשֹון ִּתְלַמד ַעד 'ֵׁשִני', ְּביֹום ֵׁשִני ַעד 'ְׁשִליִׁשי' ְוֵכן ָהְלָאה ַעד סֹוף  

: "ִמּיֹום ִראׁשֹון ָוֵאיָל ָחׁשּוב ִעם  (אֹוַרח ַחִּיים, ִסיָמן רפה ְסִעיף ג')ַהֵּבית יֹוֵסף ּפֹוֵסק  ַהָּׁשבּוַע;  

ַהִּצּבּור", ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ַלֲעבֹור ַעל ַהָּפָרָׁשה ְׁשַנִים ִמְקָרא ְּכָבר ִמּיֹום ִראׁשֹון. ַהִּמְׁשָנה  

ְּבֵׁשם ַהְגָר"א ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ֶׁשהּוא ָהָיה נֹוֵהג ֵּכן,  (ָׁשם, ְסִעיף ָקָטן ח')ְּברּוָרה ֵמִביא 
ְּבָכל יֹום הּוא ָהָיה לֹוֵמד ְקָצת ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום; ְּביֹום ִראׁשֹון ַעד ֵׁשִני, ְּביֹום 

ֹוְלִכים ַעל ֶזה ַהֶּדֶר ֶאְפָׁשר  ֵׁשִני ַעד ְׁשִליִׁשי, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַעד ְרִביִעי ְוֵכן ָהְלָאה, ְּכֶׁשה

 ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשָעְברּו ֶאת ָּכל ַהָּפָרָׁשה ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום.

ַּתְתִחיל ִלְלמֹד ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ֶּפֶרק ַאַחר ֶּפֶרק,   –ְוֵכן ִּתְקַבע ְל ִׁשעּור ִמְׁשָניֹות 
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ְּבָרכֹות ַּתְתִחיל ַמֶּסֶכת ֵפָאה ְוַאַחר ָּכ ְּדַמאי ְוֵכן ָהְלָאה; ִאם  ּוְכֶׁשַאָּתה ְמַסֵּים ַמֶּסֶכת

ַאָּתה א ֵמִבין ֶאת ַמה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ַאל ִּתָּׁשֵבר ִמֶּזה, ַאָּתה ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ַּגם ְּבִלי  

 ָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה.ְלָהִבין, ִעם ַהְּזַמן ה' ַיֲעזֹר ְוָהרֹאׁש ֶׁשְּל ִיָּפַתח ְוַתְתִחיל לְ 

לּו ָהיּו ֲאָנִׁשים יֹוְדִעים ְלַמה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות, ָהיּו כּוָּלם לֹוְמִדים  

ִמְׁשָניֹות; ַהֵּבית יֹוֵסף ַהָּקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזָכה ִלְלמֹד ִעם ַמִּגיד ִמן ַהָּׁשַמִים, ַהַּמִּגיד  

ַהּכֹל ִּבְזכּות ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות.     -ַע ֵאָליו ְולֹוֵמד ִאּתֹו ְואֹוֵמר לֹו מּוָסר ְוכּו'  ָהָיה ָּתִמיד ַמִּגי 

ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף ָהָיה לֹוֵמד ַהְרֵּבה ִמְׁשָניֹות, ִלְפָעִמים ַאְרָּבִעים ִּפְרֵקי ִמְׁשָניֹות ְּבַבת  

ָניֹות ָהָיה ַהַּמִּגיד ִמְתַּגֶּלה ֵאָליו, ְּכמֹו ַאַחת ְוִלְפָעִמים יֹוֵתר, ּוְכֶׁשהּוא ָהָיה לֹוֵמד ִמְׁש 

: "ִהְׁשַּכְמִּתי ְּכִמְנָהִגי ִלְקרֹות (ֵסֶפר ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ִמְׁשֵלי ִסיָמן כג, ַעּמּוד קסג)ֶׁשַהֵּבית יֹוֵסף ֵמִביא 
יד ִמְתַּגֶּלה ֵאָליו; רֹוִאים ְּבִמְׁשָניֹות, ְוָקָראִתי ְּכמֹו מ' ְּפָרִקים", ּוְלַאֵחר ִמֵּכן ָהָיה ַהַּמּגִ 

 ִמָּכאן ְלַמה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות. 

: (ַׁשָּבת קו:)ַאַחר ָּכ ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִלּמּוד ְּגָמָרא, ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים 

ִאם ַאָּתה   –ַהַּצִּדיִקים: "ְּגָמָרא ְּגמֹור"  "ְּגָמָרא ְּגמֹור ְזמֹוְרָתא ְּתֵהא"; אֹוְמִרים ַעל ֶזה
ַּתְכִרית ֶאת ָּכל ַהְּקִלּפֹות ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהְּנָׁשָמה  –לֹוֵמד ְּגָמָרא, ֲאַזי "ְזמֹוְרָתא ְּתֵהא" 

ַהְּקדֹוָׁשה. ִּכי "ְזמֹוְרָתא" ֶזה ִמָּלׁשֹון: "ְלַזֵמר ֶאת ָּכל ֶהָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ֶאת ָּכל  

ּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה", ֶׁשֶּזה עֹוָלה ַעל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל;  ַה 

 ּוְכֶׁשּלֹוְמִדים ְּגָמָרא ָּכל ַהְּקִלּפֹות ִנְׂשָרִפים.

ַאל ִּתְסַּתֵּכל ִאם ַאָּתה ֵמִבין ֶאת ַהִּלּמּוד אֹו א; ַאָּתה ַרק ִּתְגרֹוס ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל 

: "ָאַמר ַרִּבי ַאָחא, (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַרָּבה, ב', טו)ְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  ַה 

ַעם ָהָאֶרץ ֶׁשּקֹוֵרא ְלַאֲהָבה ֵאיָבה, ְּכגֹון ְוָאַהְבָּת ְוָאַיְבָּת, אֵֹמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ָאֶרץ ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ְוקֹוֵרא ְּקִריַאת ְׁשַמע ִעם ָטֻעּיֹות 'ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה'", ַעם ָה 

ּוִבְמקֹום ְלַהִּגיד "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקי" ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶלֱאהֹב ֶאת ה' הּוא אֹוֵמר "ְוָאַיְבָּת 

: "ְוִדּלּוגֹו ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ב, ד)(ֶאת ה' ֱאֶקי" ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִלְׂשנֹות, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ָעַלי ַאֲהָבה", ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהָּטֻעּיֹות ֶׁשּלֹו; ִּכי ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ָאהּוב ְמֹאד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש  
ַּגם ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ַמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ְוַגם ִאם הּוא הֹוֶגה ֶאת ַהִּמִּלים ִעם    –ָּברּו הּוא  

ה ָטֻעּיֹות, ְוהּוא אֹוֵמר ֶאת ַהֵהֶפ ִמַּמה ֶׁשָּצִרי לֹוַמר,  ִעם ָּכל ֶזה הּוא ָאהּוב ְמאֹד  ַהְרּבֵ 

 ְמאֹד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַעֵּין ָׁשם.

ּו ַאל ְּתַחֵּפׂש ְל ִמְצוֹות ִּבְזַמן ִסְדֵרי ַהְּיִׁשיָבה, ַהָּקדֹוׁש ֵמָראְּפִׁשיץ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינ
ְּכֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע רֹוֶאה ָאָדם לֹוֵמד הּוא ְמַחֵּפׂש ְלַהְפִריַע לֹו,    (ֶזַרע קֹוֶדׁש, ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים)אֹוֵמר  

הּוא ְמַפֵחד ִמֶּזה ֶׁשהּוא לֹוֵמד ִּכי ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה  ְמַבְּטִלין אֹותֹו ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
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: "ִאם ֶאֶבן הּוא" ִאם ֵיׁש לֹו ְלָאָדם ָיָצר ָהַרע ָחָזק ָּכֶאֶבן,  ּוִׁשין ל:)(ִקּדִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

"ִנּמֹוַח", הּוא ָנֵמס ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, "ְוִאם ַּבְרֶזל הּוא" ַוֲאִפילּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלָאָדם  

ְתּפֹוֵרר, ְוָלֵכן ְמַחֵּפׂש ַהֵּיֶצר ָהַרע ָיָצר ָהַרע ָחָזק ַּכַּבְרֶזל, "ִמְתּפֹוֵצץ", הּוא ִמְתּפֹוֵצץ ּוִמ 

ְלַהְפִריַע ְלָאָדם ֶׁשא ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ֵמָראְּפִׁשיץ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו: "ָלֵכן  

א ַלֲעׂשֹות  ַמְזִמין לֹו ֵאיֶזה ִמְצָוה, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְיָקֵרר ֶאת ַעְצמֹו ֵמִהְתַלֲהבּות ְוא ָיבֹו
ָּדָבר ָּגדֹול יֹוֵתר", ַהְינּו ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, "ִּכי ִיְסּבֹר ֶׁשְּכָבר הּוא טֹוב ְּבִמְצָוה ַהּזֹאת", ִּכי 

ָהָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁש'הּוא ְּכָבר א ָצִרי ִלְלמֹד ִּכי הּוא עֹוֵסק ְּבִמְצוֹות ֲאֵחרֹות', ַעֵּין ָׁשם.  

 ל ֶזה ַמֲעֵׂשה ַּבַעל ָּדָבר ְּכֵדי ְלַהְפִריעֹו ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה. ְוָהָאָדם א קֹוֵלט ֶׁשּכָ 

ַּתְחזֹר ַלְּיִׁשיָבה, ְּתַבֵּקׁש ְסִליָחה ִמַּמִּגיֵדי ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשְּל; תּוַכל ְלַהְראֹות ָלֶהם  
ִמְתַּכֵּון ִלְׁשמֹור ֵאת ִסְדֵרי  ֶאת ַהִּמְכָּתב ְּכֵדי ֶׁשֵהם ִיְראּו ֶׁשַאָּתה ְרִציִני, ְוֶׁשֵּמַהּיֹום ַאָּתה 

ַהְּיִׁשיָבה ּוְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶר ֶאֶרץ, ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעסֹק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר  

 ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ַאֲחֵרי ִסְדֵרי ַהְּיִׁשיָבה.  –חֹוִלים ְּבָבֵּתי חֹוִלים 

 ְמָצא ִּבְמֵהָרה ֶאת ִזּוּוְג. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּת 

... 

 ד ג ד

 .ִהְתָגַרְׁשִּתי, ַוֲאִני ְּכָבר רֹוָצה ְלִהְתַחֵּתן

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליֶט"א, 

ִנֵּתק אֹוִתי ִמָּכל  ֲאִני ִאָּׁשה ְוָעַבְרִּתי ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ַּבַחִּיים, ִהְתַחַּתְנִּתי ִעם ֶאָחד ֶׁשְּלַאט ְלַאט 

ַהְּסִביָבה, ֵמַההֹוִרים ֶׁשִּלי, ֵמַאְחיֹוַתי ְוַחְברֹוַתי, ַעד ֶׁשָהִייִתי ְּתלּוָיה ַרק ּבֹו, ְוָאז הּוא ִהְתִחיל ְלָמֵרר  

 ֹ א ָנַתן ִלי  ִלי ֶאת ַהַחִּיים, הּוא לֹא ָנַתן ִלי ִלְקנֹות ְּבָגִדים ְולֹא ׂשּום ָּדָבר ַאֵחר, ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים הּוא ל

ָלֵצאת ִּבְכַלל ֵמַהַּבִית, ַּפַעם ַאַחת הּוא ִהְזִמין ִלי ִמְׁשָטָרה ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשֲאִני רֹוָצה ְלִהְתַאֵּבד, ֵהם  

ּכֹל  ִּדְּברּו ִאִּתי ְוָראּו ֶׁשֲאִני ְּבֵסֶדר ָּגמּור, ְוֵהם ָאְמרּו ִלי ֶׁשֵהם ָּבאּו ַלֲעצֹר אֹוִתי, ֶאָּלא ֶׁשֵהם ָראּו ֶׁשַה 

 ְּבֵסֶדר ְוָלֵכן ֵהם ָעְזבּו אֹוִתי, זּו ַרק ֻּדְגָמא ַאַחת ִמָּכל ַמה ֶׁשָּסַבְלִּתי ִמֶּמּנּו. 

ְּבֹפַעל ָהָיה ִלי ָאז ְמאֹד ָקֶׁשה ְוָׁשַלְחִּתי ָלֶכם ָאז ִמְכָּתב ּוִבַּקְׁשִּתי ִחּזּוק, ֶוִחיַזְקֶתם אֹוִתי  

ֹות טֹובֹות ִמַּבֲעִלי ְוַהְיָלִדים, ְלַמֲעֵׂשה לֹא נֹוְלדּו ָלנּו ְיָלִדים, ּוְבאֹותֹו  ּוִבַּקְׁשֶּתם ֶׁשַאֲבֵׂשר ָלֶכם ְּבׂשֹור

ָבה,  יֹום ֶּׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁשָּלֶכם ַּבְעִלי ָעַזב ֶאת ַהַּבִית, ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹו

 ד ֶׁשִהְצַלְחִּתי ְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֵּגט,  ָעַבְדִּתי ָקֶׁשה ְּתקּוָפה ֲארּוָכה עַ 

ֵמָאז ֶׁשִהְתָגַרְׁשנּו, ִהְתַחְלִּתי ִלְהיֹות ַּבֲחָזָרה ִאָּׁשה ְׂשֵמָחה, ַעד ָאז ָּפׁשּוט לֹא ָהָיה ִלי ַטַעם  
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ו ֲאִני ִמְסַּתֶּדֶרת יֹוֵתר  ַּבַחִּיים, הּוא הֹוִציא ִלי ֶאת ָּכל ַהִּסּפּוק ֶׁשל ַהַחִּיים, ַעְכָׁשיו ָרִאיִתי ֶׁשִּבְלָעָדי

ן  טֹוב ַּבַחִּיים, ִהְתַחְלִּתי ַלֲעבֹוד ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֶּכֶסף ִלְחיֹות, ִּכי ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ִלְחיֹות ַעל ֶחְׁשּבֹו

 ַההֹוִרים ֶׁשִּלי. 

ם ְרִגיִלים, ַוֲאִני ְצִריָכה ְּתִפּלֹות  ֲאִני ְמֹאד רֹוָצה ִלְמצֹוא ִזּוּוג ָהגּון ְוָכֵׁשר, ּוְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ַחִּיי

 . ִלְמִציַאת ִזּוּוִגי ַהָּנכֹון ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר

 ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּבֹא, רֹאׁש חֶֹדׁש ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן 

 ָמַרת ... ִּתְחי',

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ּתֹוִדי ּוֶתַהֶלִלי לה' ֶׁשִּנְפַטְרּת ֵמַהֵּבן ָאָדם ַהְמֻסָּכן ֶׁשִמיֵרר ָל ֶאת ַהַחִּיים ְּבִעּנּוִיים 

נֹוָרִאים ָּכֵאּלּו; ֵנס ֶׁשהּוא ָנַתן ָל ֵּגט, ַעְכָׁשיו ַאְּת ְיכֹוָלה ְלִהְתאֹוֵׁשׁש, ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְהיֹות 

 ָנה ְלִזּוּוג ֶׁשָּל  ְוִלְבנֹות ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל. מּוכָ 

 ַעל ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמר אֹוָת ֶזה ֶׁשּתֹוִדי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַהִחּזּוק ֲהִכי ָּגדֹול ִּבְׁשִביֵל
: (ְיָבמֹות קיב:)ְמִרים ֵמָרעֹות, ְוִנְפַטְרְּת ֵמָהָאָדם ַהְמֻסָּכן ַהֶּזה. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹו

"ֵאין ָאָדם ָּדר ִעם ָנָחׁש ִּבְכִפיָפה ַאַחת", ָאָדם א ָיכֹול ָלגּור ִעם ָנָחׁש ְּבחֹור ֶאָחד; ֶזה 

ָמָׁשל ְּלַבַעל ְוִאָּׁשה, ִאם ֶאָחד ֵמֶהם ִמְתַנֵהג ְּכָנָחׁש, הּוא ְמַעֶּנה ֶאת ַהֵּׁשִני, ֵהם א 

ָחד ַרֲחָמָנא ִליְצָלן; ַאז ַאְּת רֹוָאה ְּבֵברּור ֶאת ַהֲחָסִדים שה' עֹוֶׂשה  ְיכֹוִלים ָלגּור ְּבַבִית ֶא 

 ִעֵּמ, הּוא ִהִּציל אֹוָת ִמָּצרֹות יֹוֵתר ְּגרּועֹות.

ֶסִעי ְלַיְבְנֵאל ַלִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל מֹוַהָרא"ׁש, ּתֹאְמִרי ָׁשם ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים; 

"ֲאִני עֹוֶמֶדת לֹוַמר ַעְכָׁשיו ֶאת ָּכל ֵסֶפר   ַּמְתִחיָלה ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים ּתֹאְמִרי:  ְוִלְפֵני ֶׁשַאְּת 

ַהְּתִהִּלים ִלְזכּות מֹוַהָרא"ׁש ֶׁשִהְבִטיַח ְׁשִמי ֶּׁשּיֹאַמר ֶאת ָּכל ַהְּתִהִּלים ִלְזכּותֹו הּוא א  

 .ָינּוַח ַעד ֶׁשִּיְמָצא ֶאת ִזּוּוגֹו"

: "ֲאִני ַּמְבִטיַח ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּצִרי  (ַצָּוַאת מֹוַהָרא"ׁש, אֹות ה)ְבִטיַח ְּבַצָּוָאתֹו מֹוַהָרא"ׁש ִה 

ִלְמצֹוא ֶאת ִזּוּוגֹו ְוָיבֹוא ַעל ִקְבִרי ְויֹאַמר ֶאת ָּכל ַהְּתִהִּלים ִלְזכּוִתי, ֵמַהַהְתָחָלה ַעד 

 ּוגֹו,  ְוֶזה ַהְבָטָחה ֲחָזָקה ִמֶּמִּני".ַהּסֹוף, ֶאֱעֶׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְמָצא ֶאת ִזּו

 ֲאִני ְמַחֶּכה ִלְׁשמֹוַע ֲחָדׁשֹות טֹובֹות.

 ... 

 ד ג ד
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 . ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֵּתן ִלי ֵעָצה טֹוָבה ֶׁשֵאַדע ֵאי ְלִהְתַנֵהג
 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ֵעָצה טֹוָבה ַמה ַלֲעׂשֹות ְוכּו'; זּו ָהֵעָצה ֶׁשַרֵּבנּו  ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיֵּתן ְל

 ."נֹוֵתן ָלנּו, ֶׁשְּנַבֵּקׁש ָּתִמיד: "ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני 

: "ַרֵּבנּו ָׁשַמע ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ִמְתַּפֵּלל ַעְרִבית  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רלח)ַרִּבי ָנָתן ְמַסֵּפר 

ְואֹוֵמר ִּבְמִהירּות ֶאת ַהִּמִּלים: "ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני", ָאַמר ַרֵּבנּו: "ַהִּמִּלים: 
ְּתִפָּלה ֲחׁשּוָבה ְמאֹד";  "ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני", ֵיׁש לֹוַמר ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה, זֹוִהי  

ִּכי ִעַּקר ַהְּבָעָיה ֶׁשָּלנּו ִהיא ֶּׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ֵאי ְלִהְתַנֵהג ַּבַחִּיים, ְּבָכל ָּדָבר ֵיׁש ָלנּו  

  :ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,אֹו ָּכ ְּבֵעָצה "ְוַתְּקֵננּו  ְסֵפקֹות ַמה ַלֲעׂשֹות, ָּכ

ְוָכ ִּתְתַנֵהג;    טֹוָבה ִמְּלָפֶני, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶּתן ִלי ֵעָצה טֹוָבה ֶׁשֵאַדע ֵאי ְלִהְתַנֵהג",

 :ְלִהְתַנֵהג ַּבַחִּיים ִּתְצַעק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יֹוֵדַע ֵאי ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַאָּבא  ִאם ֵאיְנ"

 טֹוָבה, ֶׁשֵאַדע ֵאי ְלִהְתַנֵהג",  ָמתֹוק ֶּתן ִלי ֵעָצה

  ,ְזכֹור, ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְׁשלֹום ַּבִית ָהָיה ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות; ַהְּקֵּפד ִלְׁשמֹור ַעל ָכבֹוד ִאְׁשְּת

ְלַכֵּבד אֹוָתּה ְוִלְׁשמֹור ֶמְרָחק ֵמֵאּלּו ַההֹוְרִסים ְל ֶאת ַהְּׁשלֹום ַּבִית. ֶאל ִּתְתַיֵדד ִעם  

 ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. ים ַהְמַזְלְזִלים ִּבְׁשלֹום ַּבִיתנֹוֲאפִ 

... 

 ד ג ד

 .ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ט' ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
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 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

  ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ִּבְפָרט ְּבִמְכְתֵבי מֹוַהָרא"ׁש ּוַּבקּונְטֵרִסים ֶׁשּלֹו, ַעל  ִּתְקַבע ְל

 ְיֵדי ֶזה ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.

: "ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה  (ַחַּיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן שמט)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 

ר ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו. ְוָאַמר, ְׁשִמי ֶּׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו, ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ָּגמּו
ְוִנָּצחֹון, ְוִיְסַּתֵּכל ּבֹו ֶּבֱאֶמת, ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו", ִמי 

 ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ָּכל ַהְּוִריִדים ַהְּסתּוִמים ֶׁשּלֹו ִיָּפְתחּו. ֶׁשִּיְלַמד ִּבְסָפָריו ּבֶ 

ַּתְלִמידֹות ֵּבית ַהֵּסֶפר 'ֵּבית ֵפיָגא' עֹוְמדֹות ְלַהִּציג ַהָּצָגה ְמַעְנֶיֶנת ְּבֶעְזַרת ה'  

ְוֶהָעִני.   (ַהּסֹוֵחר)עְרֱגער  ִיְתָּבַר; ַעל ַהִּסּפּור ָהֲעִׂשיִרי ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַהַּמֲעֶׂשה ִמַהּבֶ 
ֶזה ִיְהֶיה ְּבֶעְזַרת ה' ֲהָפָצה ְּגדֹוָלה; ְּתַבֵּקׁש ֵמִאְׁשְּת ִלְמּכֹור ַּכְרִטיִסים ְלַחְברֹוֶתיָה  

 ְוִלְקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחָּתּה, ְוִיְהֶיה ָלּה ֵחֶלק ַּבֲהָפַצת אֹור ַרֵּבנּו ָּבעֹוָלם. 

 זֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיעֲ 

... 
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 . תֹוִלְהי ַחָייבֶׁש  ּוהֶׁש ֶזה ַמ  ּוינּבֵ ַעל ַר  ֶקתֹוַהַמֲחל
 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִאם ַאָּבא ֶׁשְּל ִמְתַנֵּגד ֶלְּבֶרְסֶלב זּו א ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל; ַאָּתה ְּתַכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת 

ִאֶּמ, ְוִאם ַמְפִריַע ָלֶהם ֶׁשַאָּתה נֹוֵסַע ְלאּוַמן ֶזה א ִחָּסרֹון ְּבִכּבּוד ַאב ָוֵאם. ִאם א  

ר ִאְּת ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ֵּביֵניֶכם,  רֹוִצים ְלַדּבֵ 

ְוִאם ֵּכן ְמַדְּבִרים ִאְּת ֲאָבל ְּבָפחֹות ִקְרָבה ָוחֹם ְוכּו', ְּבִלי ִחּיּו, ָעֶלי ְלַהְמִׁשי ְלַדֵּבר 

 ת ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְׂשָמחֹות. ִאָּתם ּוְלַבֵּקר אֹוָתם ַּבַּׁשָּבתֹו

ֵאין ְּבָיֵדינּו ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה מּול ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים ַהְמַדְּבִרים ֶנֶגד ַרֵּבנּו ָּכל ָּדָבר  

(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ָאסּור; ָּכָכה ַחָּיב ִלְהיֹות ְוֶזה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה ַעד ִּביַאת ָמִׁשיַח. ִּכי ַרֵּבנּו ִסֵּפר 

ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָיְרָדה ְלעֹוָלם ָקם ַהֲס"ֶמ ְוָצַעק: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ֲעֵׂשה ז', ִמְּזבּוב ְוַעָּכִביׁש)ַמ 

עֹוָלם, ִאם ְנָׁשָמה זּו יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם, ָלָּמה ָּבָראָת אֹוִתי?" ְוָענּו לֹו: "ְנָׁשָמה זּו ַחֶּיֶבת 

 ֵעָצה", ְוהּוא ָהַל ְוָחַזר ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבַיַחד ִעם ֵאיֶזה ָזֵקן ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם, ֵל ִּתְמָצא לְ 
 ָּכפּוף קֹוָמה, ְוֵהם ָצֲחקּו ְוָאְמרּו: "ַהְּנָׁשָמה ְיכֹוָלה ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם, ְּכָבר ָמָצאנּו ֵעָצה". 
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: "ַמה ִהיא ָהֵעָצה ֶׁשֵהם  )(ְּבֵסֶפר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון, ָׁשםמֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכֹוֵתב 

ֵליָצנּות, צֹוֲחִקים ַעל ַרֵּבנּו, ּוְמַבִּזים ֶאת ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב"; צֹוֲחִקים   -ָמְצאּו? ְצחֹוק 

ּוְמַבִּזים ֶאת ַרֵּבנּו, ְמַדְּבִרים ָעָליו ָּכל ָּדָבר ָאסּור. ְוזּו ַהִּסָּבה ָלָּמה הֹוִרים ְמַפֲחִדים 

 ָקְרִבים ִלְּבֶרְסֶלב ְונֹוְסִעים ְלאּוָמן ְוַכּדֹוֶמה.ְּכֶׁשְּבֵניֶהם ִמְת 

ר,  ַהִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ֲהִכי ְמֻהָּדר הּוא ְּכֶׁשהֹוִרים רֹוִאים ֶאת ְּבֵניֶהם ִמְתַנֲהִגים ְּביֹׁשֶ

ְוָאַהְבָּת ֵאת : "(ְּדָבִרים ו, ה)ַעל ַהָּפסּוק  (יֹוָמא פו.) ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

 "ֶקיַעל ָהָאָדם ִלְדאֹג ֶׁשַּמֲעָׂשיו ִיְגְרמּו  –ה' ֱא ,"ֶׁשְּיֵהא ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָיְד"

ַלֲאָנִׁשים ֶלֱאהֹב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ּוְמַׁשֵּמׁש  

א ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר ֶאֶרץ, ַמה אֹוְמִרים ַהְּבִרּיֹות? "ַאְׁשֵרי ָאִביו, ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִאם הּו
ַאְׁשֵרי ַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", ְרֵאה ַּכָּמה ָנֶאה ַמֲעָׂשיו ֶׁשל לֹוֵמד ּתֹוָרה, ָעָליו ַהָּכתּוב  

ֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  : "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ֲא (ְיַׁשְעָיהּו מט, ג)אֹוֵמר 

."הּוא אֹוֵמר: "ֲאִני ִמְתָּפֵאר ְּב 

 .ְלִהְתַנֵהג ִעם הֹוֶרי ָנכֹוָנה ֵאי ַהִּמְכָּתב ֶּדֶר ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשּתֹוִציא ִמּתֹו 

... 
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 .ּוִבְפִׁשיטּותִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵל ִּבְתִמימּות 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י' ְׁשָבט, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

: "ְוִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵל  (ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן יב)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 

ת ּוִבְפִׁשיטּות ְּבִלי ׂשּום ָחְכמֹות, ּוְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם  ִּבְתִמימּו

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", ִעַּקר ַהַּיֲהדּות ֶזה ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ּוְלִהְסַּתֵּכל 
 ם.ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשים ִאם ֶזה ְרצֹון ַהֵּׁש 

ִּתְבַרח ֵמֵאּלּו ַהּלֹוְמִדים אֹוְת ְלִהְתַנֵהג ִּבְפִריׁשּות ּוְבחּוְמרֹות ְוכּו', ַהֻחְמרֹות 

ַמְרִחיִקין ֶאת ָהָאָדם ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהֻׁשְלָחן ָערּו; ַקח ְל ֶאת ַהֻׁשְלָחן  
 א ְלהֹוִסיף ְוא ִלְגרַֹע, ְוָתִמיד ִיְהֶיה ְל טֹוב.  -ּו  ָערּו ְלמֹוֶרה ֶּדֶר ְוַאל ָּתִזיז ִמֶּמּנ

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 
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	אֵיךְ מַרְגִיעִים אֶת הַיְלָדִים כְּשֶׁנּוֹפְלִים עָלֵינוּ טִילִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב', פָּרָשַׁת בֹּא, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שְׁבָט, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	קִבַּלְתָּ חַיִּים? תֶּפַרְגֵן לְעוֹד אֲנָשִׁים!
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' פָּרָשַׁת בֹּא, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שְׁבָט, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	כְּשֶׁהַתּוֹרָה תַּרְאֶה לְךָ אֶת פָּנֶיהָ לֹא תִּרְצֶה כְּלוּם חוּץ מִתּוֹרָה.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' פָּרָשַׁת בֹּא, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שְׁבָט, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	זָרְקוּ אוֹתִי מֵהַיְשִׁיבָה, לַחְזֹר לְשָׁם?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, ב' שְׁבָט, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	הִתְגָרַשְׁתִּי, וַאֲנִי כְּבָר רוֹצָה לְהִתְחַתֵּן.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ יוֹם ב' פָּרָשַׁת בֹּא, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שְׁבָט, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם תֵּן לִי עֵצָה טוֹבָה שֶׁאֵדַע אֵיךְ לְהִתְנַהֵג.
	תִּקְבַּע לְךָ שִׁעוּר בְּסִפְרֵי רַבֵּנוּ.
	הַמַחֲלוֹקֶת עַל רַבֵּינוּ זֶה מַשֶׁהוּ שֶׁחַיָיב לִהְיוֹת.
	עִקָּר הַיַּהֲדוּת הוּא רַק לֵילֵךְ בִּתְמִימוּת וּבִפְשִׁיטוּת.

