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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
......................................... א ְכִניָסה ְלַבִית ָחָדׁש? ְנָהִגים ּבִ ַמה ֵהם ַהּמִ
י?.......... ג ּלִ עֹות ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבֹון ׁשָ ַהִאם ִלְלמֹוד ִמְקצֹוַע ָחָדׁש ַעל ֶחׁשְ
נּו?.......................... ד ּלָ ִית ׁשֶ יל ֶאת ַהּבַ רּות ְלַהּצִ ַהִאם ֲעַדִין ֵיׁש ֶאְפׁשָ
..... ו אּוָמן? ָנה ּבְ ָ ֵאזֹור ַאֵחר, ַהִאם ָיָצאִתי ְיֵדי חֹוַבת ֹראׁש ַהּשׁ ָהִייִתי ּבְ
ַההֹוִרים הֹוְפִכים ְלֵנֶטל?......................................... ח ׁשֶ ים ּכְ ַמה עֹוׂשִ
י?... ט ּלִ ּדּוְך ׁשֶ ִ יק ַלּשׁ ֶדׁש, ֶזה ָיכֹול ְלַהּזִ ֲאִני הֹוֵלְך ַלֲחבּורֹות ֵהיַכל ַהּקֹ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ה רֹוֶצה ַלֲעֹזר ִלי ִעם ַהּמֹוָסדֹות.............. א ֹמַע ִאם ַאּתָ ה ִלׁשְ ֲאִני ְמַצּפֶ
................ ב י ִבים אֹוִתי יֹוֵתר ִמּדֵ יעּור, ִאם ְמַעּכְ ֲאִני לֹא ָיכֹול ָלֵתת ׁשִ
..................................... ב ָנה ֲעמּוָקה ּוָ ֶזה ּכַ יק ֵיׁש ּבְ ל ַצּדִ ל ִמיָלה ֶשׁ ּכָ
ִאם ֱאמּוָנה ֲחָזָקה לֹא ִנְגָרִרים ְלַמֲחלֶֹקת........................................... ג
יָך................................................... ד ל ַחּיֶ ָניֹות ּכָ ׁשְ ֲעֹזב ֶאת ַהּמִ ַאל ּתַ
.............................................. ה ַמן מֹור ֶאת ַהּזְ ׁשְ ן ְוֹתאַכל, ַרק ּתִ יׁשַ ּתִ
טֹוב ּוְבָנֵקל............................ ו ל ַיֲעֹבר ּבְ ַהּכֹ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְלַבּקֵ

ָמָרא  ף ַהּגְ ִאים ֵמְרצֹוְנֶכם ַהּטֹוב ִלְלֹמד ֶאת ּדַ ם ּבָ ַאּתֶ ַמה ׁשֶ
.............................................................................. ח ֶזה ְמֹאד ָחׁשּוב



רּוְך ה'!................................................................... ח ַמע? ּבָ "ַמה ִנׁשְ
ים............................... ט ׁשִ ל ַהּנָ סּות ֶשׁ ּנְ יַע ְלִהְתּכַ ָך ַתּגִ ּתְ ִאׁשְ ְרֶאה ׁשֶ ּתִ
ַסח...................................................................... י ַחג ַהּפֶ ה ּבְ ר ְמֻצּוֶ ּבַ
ָך נֹוֶתֶנת ְלָך ִלְנֹסַע ְלאּוַמן................... י ּתְ ִאׁשְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוָדה ְלַהּשׁ
ְדָרׁש......................... יב ִית ַהּמִ ּבַ ל ּבַ ּלֵ ָהאֹוְרִחים ֵיְלכּו ְלִהְתּפַ ְרֶאה ׁשֶ ּתִ
..................... יג י' ּנִ ְכחּו ִמּמֶ ן ָצִריְך אֹוִתי, לֹא ׁשָ רּוְך הּוא ּכֵ דֹוׁש ּבָ 'ַהּקָ
ָך............................ יד ּלְ ידּוְך ׁשֶ ב ַלׁשִ ל ַהּלֵ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ַבּקֵ ּתְ
עֹוָלם.......................... יד ׁשּום ָמקֹום ּבָ ֶדׁש" לֹא ְמֻצְמָצם ּבְ "ֵהיַכל ַהּקֹ

ִמְנָין  ל ּבְ ּלֵ ל ַעל ַעְצְמָך ְלִהְתּפַ ַקּבֵ דֹול ּתְ ס ַהּגָ ִלְכבֹוד ַהּנֵ
ָמָרא......................................................................... טו ף ּגְ ִלְלמֹוד ּדַ
........................................... טז ר ּדֹוָלר מֹוָנה ָעׂשָ ְ ְדָכנּות ֶזה ּשׁ ֵמי ׁשַ ּדְ
..................................... טז ְעָלּה ל ּבַ ה ַעל ַעְולֹות ֶשׁ ָ ִאּשׁ ה ִלְפֹגַע ּבָ ָלּמָ
ְנָאה............................... יט ִרים ִמּקִ ים ְמַדּבְ ֲאָנׁשִ ה ׁשֶ ְברּו ִמּמַ ׁשָ ַאל ּתִ
........................................................... כ ָעָיה ָלֵתת ְלֶיֶלד מֹוֵצץ ֵאין ּבְ
ִרים ַעל ָהֲאֵחִרים..................................... כא ַדּבְ ּמְ ים ׁשֶ ְבַרח ֵמֲאָנׁשִ ּתִ

נ



 א   |  בתשפ" הְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ַמה ֵהם ַהִּמְנָהִגים ִּבְכִניָסה ְלַבִית ָחָדׁש?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָּכ�   ָּכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  ִעם רֹאׁש  ַהָּיָפה  ַהַּׁשָּבת  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹ�  ִייַׁשר 

ֲעַדִיןהֹוֵדיִתי   ֲאִני  ִמִּלים,  ֵאין  ַמָּמׁש  ַהָּיָפה,  ַהַּׁשָּבת  ַעל  ִיְתָּבַר�  ָהרֶֹׁשם  א  ִנְמצָ   ְלַהֵּׁשם  ַּתַחת 

ֶאת ָּכל ַחּיּוִתי   בֶׁשל ַהַּׁשָּבת. ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַּגם ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ְוַהִּמְכָּתִבים, ֲאִני ׁשֹוֵא ר  ָהַאִּדי

 ָצתֹו ֱאמּוָנה. ַרק ֵמַהִּׁשעּוִרים ּוֵמעֲ 

ַיֲהדּוִת  ַהָּיִפים, ַעל  ָּכל    תִלְהיֹו  ַהָּיָפה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָהַפ�  יִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ַחַּיי 

ָּפׁשּוט ָהְפכּו ִלְהיֹות    יֶׁשּלִ ם  ַהַחִּייל  ֶזה לֹא ָהָיה ָּכ�, ּכָ   -ְלַצֲעִרי    -ָּכ� טֹוב ּוָמתֹוק ְּבֵעיַני, ַּפַעם  

 ִפים ִּבְזכּוְתֶכם. יָ 

ָהִייִתי ְּבַיְבְנֵאל ַּבִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ַאֲחֵרי ַהְרֵּבה ַּגְעּגּוִעים ָלֶזה,    הַמ   ִלְפֵני ְזַמן

רֹאׁש   ַעל  ֶׁשִּיְׁשֹמר  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  ִּבַּקְׁשִּתי  ְמֹאד,  ָּבִכיִתי  ְּגדֹוָלה,  ִהְתעֹוְררּות  ָׁשם  ִלי  ָהְיָתה 

ִלְנׁשֹ ַהְּיִׁש  ְלַהְמִׁשי�  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ְדָבִרים  םיָבה,  ַהְרֵּבה  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ִסַּפְרִּתי  ַחַּיי,  ָּכל  ֶזה  ִּכי   ,

 .יֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. לֹא ַקל ְלַהִּביַ� ֶאת ָהְרָגׁשֹות, ֲאָבל ִהְׁשַּתַּדְלִּת 

ּבַ  ַהֵּׁשם  ִיְרֶצה  ִאם  ִּדיָרה  עֹוֵבר  ָּכל  ֲאִני  ֲאָנִׁשים  ְקַטָּנה,  ְׁשֵאָלה  ִלי  ֵיׁש  ַהְּקרֹוִבים,  ָּיִמים 

ֶׁשְּצִריִכי ְסֻגּלֹות  ִמיֵני  ָּכל  אֹוְמִרים  ַהְּׁשֵאָלה    תַלֲעׂשֹום  ַהְּזַמן  ֲחָדָׁשה;  ְלִדיָרה  ֶׁשִּנְכָנִסים  ִלְפֵני 

ִהי ַה א  ֶׁשִּלי  ְלַקֵּבל  ֶזה, ֶאְׂשַמח  ָצִרי� ַלֲעׂשֹות ֶאת  ֲאִני  ָקֶׁשה,  ַהִאם  ֶזה לֹא  ְקַטָּנה ִאם  ְדָרָכה 

 . ד ָטרּוְמֹאד ֲאִני ֵמִבין ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 



 ב תשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ח ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ִמְצַות    סִּתָּכנֵ  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהְּסֻגָּלה   ;ֶׁשְּל ַהֲחָדָׁשה  ַלִּדיָרה  ְּבִׂשְמָחה 

ְמ  ְקִביַעת  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ֲעֵׂשה  ַהזֹוַהר  ְלִדיָרה.  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהְּׁשִמיָרה  ֶזה  זּוָזה, 
  ת ֶא   ת"ָזז ָמֶות", ַהְּמזּוָזה ׁשֹוֶמֶר   ֹותאֹוִתּי  "ת"ְמזּוזֹ   .)ה(ְּתקּוִני זַֹהר, ִּתּקּון י', ַּדף כאֹוֵמר  

 ַהַּבִית ִמָּכל ַרע.
ֶזה  ַּתְכִניס ַרֵּבנּו,  ִסְפֵרי  ֶאת  ַּבַּבִית   ׁשֹוֵמ   ֶאְצְל ֶזה  ִלְׁשִמיָרה,  ַעל    רְסֻגָּלה 

ָלנּו   ָאַמר  ַרֵּבנּו  שנה)ַהַּבִית.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ְּגדֹוָלה  (ַחֵּיי  ְׁשִמיָרה  ֵהם  ְסָפָריו  "ִּכי   :
ַהֶהֵּזקֹו  ,ַּבַּבִית ִמָּכל  ָהָאָדם  ּוָממֹון  ָהֲעִׁשירּות  ַּגם  ָעִׁשיר    ת.ִלְׁשמֹר  ָאז  ְוִהְזִּכיר 

ֹוְדעֹו ּוַמִּכירֹו, ְוָאַמר, ֶׁשַּגם ֵאָליו ִהיא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּסֶפר ֶאָחד ֶׁשָהָיה י 
 ֶׁשִּלי ְּבֵביתֹו, ִּכי ִיְהֶיה לֹו ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְלָכל ָּדָבר ְוֶׁשִּתְתַקֵּים ֲעִׁשירּותֹו". 

  ָׁשלֹום   ַרק  ֶׁשִּיְהֶיה   ְרֵאה  ַּבַּבִית,   הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ַּתְכִניס  -  ֻּכָּלם  ְוַעל

  ִאְׁשְּת,   ֶאל   ָיֶפה  ְּתַדֵּבר  י.)  (ַׁשָּבת  ָׁשלֹום   הּוא   הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל   ְׁשמֹו   ַּבַּבִית,

 ָלּה.  ְסַלחְוִת  ַּתְבִליג  ַּתֲעֶנה; ַאל  -  ְּכבֹוְד ְלִפי ֶׁשא  ִמָּלה ֵאיזֹו  ְל  אֹוֶמֶרת  ִהיא ִאם
ְּת   ַאף ַאל  ֲעבּור הְצָדָק   ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמיֶׁשהּו  ָגֵרׁשַּפַעם  ַּבֶּדֶלת  ְּכֶׁשּדֹוְפִקים   ;

ְוַכּדֹוֶמה.    -ְצָדָקה   ְׁשִתָּיה  ִעם  ּוְתַכֵּבד  ְּתַחֵּזק  ְוָהִעָּקר   ,ֶׁשְּל ַהְּיכֶֹלת  ְלִפי  ֵּתן 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  יז) ֲחָכֵמינּו  ו,  ַרָּבה  ַהִּׁשיִרים  ּפֹוְתִחים  (ִׁשיר  ֶׁשא  "ֶּדֶלת   :

ִּתְפַּתח ָּתִמיד ֶאת ַהֶּדֶלת  ז  ָטְרכּו ִלְפּתַֹח ְלרֹוֵפא", ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו; ָא ִיְצ   -ִלְצָדָקה  
 ֶׁשְּל ִּבְׁשִביל ְצָדָקה.

ִלְלמֹו   ְל ִּתְקַּבע  ַּבַּבִית;  ִלְלמֹד  ֲאִפּלּו ד  ְרֵאה  ַּבַּבִית.  ֶאָחד  ִׁשעּור  ְלָפחֹות 
ְּבֵבי ַּבּכ  תֶׁשּלֹוְמִדים  לֹוְמִדים  ֶׁשִּיְהיֶ   -ֹוֵלל  ַהְּכֶנֶסת,  ֶזה    הְצִריִכים  ַּבַּבִית,  ִׁשעּור 

אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ַהַּבִית.  ַעל  יח:)ׁשֹוֵמר  "ּכָ (ֵערּוִבין  ֶׁשֵאין    ל:  ַּבִית 
ַּבַּבִית   ִּתְלַמד  ִאם  אֹוַכְלּתֹו",  ֵאׁש  ַּבַּלְיָלה  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ּבֹו  ַהּתֹוָרה    -ִנְׁשָמִעים 

 ֹור ַעל ַהַּבִית ֶׁשְּל. ִּתְׁשמ
 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

... 
 ד ג ד



 ג   |  בתשפ" הְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ? יֶׁשּלִ ה  ָהֲעבֹוָד ת ִמְקצֹוַע ָחָדׁש ַעל ֶחְׁשּבֹון ָׁשעֹו דִלְלמֹום ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ׁשֹוֵמַ� ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְוֶזה ְמֹאד ְמַחֵּזק אֹוִתי, ֶזה ִׁשָּנה ֶאת ַחַּיי ְּכָבר ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶׁשֲאִני  

, ַּגם ִאְׁשִּתי ְׂשֵמָחה ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַ� ֶאת ַהִּׁשעּוִרים, ִהיא רֹוָאה ֶאת  רֵהּכֶ י  ְלטֹוָבה, ַמָּמׁש ְלִבְלִּת 

 ַהִּׁשּנּוי ַהָּגדֹול ְלטֹוָבה ֶׁשָּקָרה ֶאְצִלי.

ִלְלמֹו  יְלַפְרָנָסִת  הִמְׂשָר ה  ְּבֵאיזֶ   קעֹוֵס ֲאִני   רֹוֶצה  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ַהֵּׁשם,  קּוְרס    דָּברּו� 

ִלְרכֹו ְּכֵדי  זֶ ְמֻסָּים  ִמְקצֹוַ� ָחָדׁש,  ְלַהֲחִסיר ִמָּׁשעֹו  ה ׁש  ְּכֵדי  ת  אֹוֵמר ֶׁשֶאְצָטֵר�  ֶׁשִּלי,  ָהֲעבֹוָדה 

ֶזה. ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא ַהִאם ָנכֹון ְלַהֲחִסיר    תֶא ד  ִלְלמֹו  ָלֶלֶכת ַלּקּוְרס, ֲאָבל ֲאִני ְמֹאד רֹוֶצה

ְלַהְׁשִקיַ� ת  ִמָּׁשעֹו ְּכֵדי  ַּפֲעַמִים    דְּבִלּמּו  ָהֲעבֹוָדה  ַהֶּזה  ַלּקּוְרס  ָלֶלֶכת  ֶאְצָטֵר�  ָחָדׁש?  ִמְקצֹוַ� 

 ְּבָׁשבּוַ� ְלֶמֶׁש� ָׁשָנה. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

ה'   ְׁשַנת    -ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 

 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ִלְלמֹד  ְמאֹד  טֹוב  ָּדָבר  ְּכֵדי  ֶזה  ִמְקצֹוַע   ַעְצָמִאי,    לֶׁשּתּוכַ   ְּבַעְצְמ ִלְהיֹות 

א ִּתְצָטֵריֹות ָּכל ַהַחִּיים ֶעֶבד ַלֲעָבִדים.ִלְה  ֶׁש 
ִמיֶׁשהּו;   ִּבְׁשִביל  עֹוֵבד  ֶׁשַאָּתה  ִּבְזַמן  ִמְקצֹוַע  ִלְלמֹד   ְל ֻמָּתר  ַהִאם  ְלַגֵּבי 

ַהַּמֲעִסי ִעם  ְּבַיַחד  ַרב  ִלְׁשאֹל   ָצִרי ַאָּתה  ֶזה  עֹוֵבד    קֶאת  ַאָּתה  ִאם    -ֶׁשֲעבּורֹו 
 ֲעבֹוָדה ֶׁשְּל ְּכֵדי ִלְלמֹד ִמְקצֹוַע.ֻמָּתר ְל ְלהֹוִריד ְזַמן ֵמָה 

  .ֶׁשְּל ַהֵּכִלים  ַעל  ִסּנּון  ַּתֲעֶׂשה  ָהֵעיַנִים;  ַעל  ִלְׁשמֹור   ַעְצְמ ַעל  ְּתַקֵּבל 
ֶׁשּׁשֹוֵמ  ִמי  אֹוֵמר,  ָהֵעיַנִים    רמֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשָּכתּוב   -ַעל  ְּכמֹו  ַּפְרָנָסה,  לֹו  ִּתְהֶיה 

טו) קמה,  ְּבִעּתֹו", :  (ְּתִהִּלים  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו,   ֵאֶלי כֹל  "ֵעיֵני 
ִׁש   –'ְיַׂשֵּברּו'   ִעם  ִלְקרֹא  ְמַׁשְּבִרייןֶאְפָׁשר  ִאם  ְיַׁשֵּברּו",   ֵאֶלי כֹל  "ֵעיֵני  ֶאת   ם: 

ָלֶהם    –ָהֵעיַנִים   נֹוֵתן  "ְוַאָּתה  ֲעֵברֹות,  ַעל  ִמְסַּתְּכִלים  א  ָאְכָלם  ְּכלֹוַמר  ֶאת 



 ב תשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

 ֲאַזי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיֵּתן ַּפְרָנָסה ַּבְּזַמן.  -ְּבִעּתֹו" 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד

 ְלַהִּציל ֶאת ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו?  תֶאְפָׁשרּו  ַהִאם ֲעַדִין ֵיׁש

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש 

ְלַמְעלָ  ְנׂשּוִאים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ָקֶׁשה,  ְמֹאד  ְּבֵביֵתנּו  ְּכָבר    הַהַּמָּצב  ָׁשִנים,  ְוֵׁשׁש  ֵמֶעְׂשִרים 

ְמֻׁשּגַ  ֲאִני  ְלַדְעּתֹו  ַהָּׁשִנים,  ָּכל  ְּבֶמֶׁש�  ִּבי  ּפֹוֵגַ�  ַהְּזַמן  ָּכל  ַּבְעִלי  ֲאָבל  ַהְּיָלִדים,  ֶאת  ַעת  ִחַּתּנּו 

ֲאנִ  ְלַהְמִׁשי�,  ְיכֹוָלה  לֹא  ְּכָבר  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיָׁשה  ֲאִני  ָּתִמיד,  אֹוִתי  ַמְׁשִּפיל    ץ ֵאָאלֵ י  ְוהּוא 

 ְלִהְתָּגֵרׁש. 

ֵאֶצל   ְולֹא  ְמַטּפֵ ָהִייִתי  ַעְצמֹו  ֶאת  ַרק  ֶׁשרֹוֶאה  ָאָדם  ַנְרִקיִסיְסט,  הּוא  ַּבְעִלי  ְלַדְעָּתּה  ל, 

ּוְלִה  ְלָהִבין  ֶאת    לֶׁש   וִרְגׁשֹוָתים  עִ   תְזַּדהֹוָיכֹול  ְלָהִרים  ְקָצת  רֹוָצה  ֶׁשֲאִני  ַּפַעם  ְּבָכל  ַהֵּׁשִני. 

 ָהרֹאׁש, הּוא ַמְׁשִּפיל אֹוִתי ְמֹאד. 

ּכֶֹׁש  לֹו  ְוֵיׁש  ֶּכֶסף  לֹו  ְמַרּמֶ ר  ֵיׁש  הּוא  ְוָכ�  ַמְכִני  הִׁשְכנּוַ�,  הּוא  ֲאָנִׁשים,  ְלּכּוָּלם   ס ַעל 

ָעַבְרִּתי ִנּתּוַ�  א  ֶׁשַּדְוָק   ָּברֹאׁש ִמֶּמּנּו.  ְמַפֲחִדים  ֻּכָּלם  ֲאָבל  ִלי,  ַלֲעזֹר  ִנּסּו  ֲאָנִׁשים  ָהָרָעה.  ֲאִני 

ְּכֶׁשֶּבֱאֶמת  בֵעֶק  ִהְׁשַּתַּגְעִּתי,  ֶׁשֵּמָאז  ְלֻכָּלם  ְמַסֵּפר  ְוהּוא  ָעֵלינּו,  לֹא  ַּבֹּמַ�    ן ְזַמ   ְּבאֹותֹו  ִּגּדּול 

 ָהֵעיַנִים ְלָהִבין ֵאי� הּוא ְמַנֵּצל אֹוִתי, ְוהֹוֵפ� אֹוִתי ְלַלַעג ּוְלֶקֶלס.  תְקצָ  ִנְפְּתחּו ִלי

ב ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ָּדחּוק ְּבֶכֶסף, הֹוַרי ָעְזרּו לֹו ְוִהְלוּו לֹו ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים, ֲאָבל הּוא לֹא חֹוֵׁש 

ַמָּמׁשרְלַהֲחִזי  הּוא  ַהּנֹוֵׂשא,  ֶאת  ַמֲעָלה  ּוְכֶׁשֲאִני  אֹוָת ,  ְלַהֲעִרי�  ִּבְמקֹום  ִמְתָּפֵרַ�,  ֶזה  ל  עַ   ם 

ֶׁשֵהם ָעְזרּו לֹו, הּוא ְמַזְלֵזל ָּבֶהם, הּוא ְמַדֵּבר ֶנְגָּדם, ֶׁשֵהם ַקְמָצִנים ְוֵכן ָהְלָאה. ֵיׁש לֹו ַמְסִּפיק  

 ֶּכֶסף, הּוא עֹוֵזר ְלֻכָּלם, ַרק ְלהֹוַרי הּוא לֹא רֹוֶצה ְלַׁשֵּלם. 

ִלכְ  ִלי  לֹא  ָקֶׁשה  ַּפַעם  ַאף  ַהָּׁשִנים,  ָּכל  ְּבֶמֶׁש�  ֶׁשָעַבְרִּתי  ְוַהְּקָׁשִיים  ַהָּצרֹות  ָּכל  ֶאת  ֹּתב 

ֵיׁש  ַהִאם  ָהְלָאה;  ְלַהְמִׁשי�  ֵאי�  יֹוַדַעת  לֹא  ֲאִני  ְוָכֵעת  אֹוִתי,  ִנֵּצל  ָּתִמיד  הּוא  ִלי טֹוב,    ָהָיה 

 ּו?ְלַהִּציל ֶאת ַהַּבִית ֶׁשָּלנ תֲעַדִין ֶאְפָׁשרּו

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה:  

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 

 ה'תשפ"ב 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
  ַמה ִּתְראּו? ִּתְראּו   -ְּדעּו ָלֶכם, ַהַחִּיים ֵהם ְּכמֹו ַמְרָאה; ִאם ְּתַחְּיכּו ַלַּמְרָאה  

ְּבָפִני ִּתְסַּתְּכלּו  ִאם  ַּבֲחָזָרה;   ְמַחֵּי ִּתְראּו?    -ַּבַּמְרָאה    ת זֹוֲעפֹום  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ַמה 
ְּבָפִני ֲעֵליֶכם  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִאם  תזֹוֲעפֹום  ִּתְראּו  ַהַחִּיים;  ֵהם  ָּדָבר  אֹותֹו   ,

הּוא ַּגם ְיַחֵּי ֲאֵליֶכם, הּוא   -ַכְּבדּו אֹותֹו  ְּתַדְּברּו ָיֶפה ֶאל ַהַּבַעל, ְּתַחְּיכּו ֵאָליו, ְּת 
הּוא ִיְתַנֵהג    -ִיְהֶיה טֹוב ֲאֵליֶכם, ְוִאם ַּתְחְׁשבּו ָעָליו ַרע, ַּתִּציקּו לֹו, ִּתְפְּגעּו ּבֹו  

 ֲאֵליֶכם ְּבִדּיּוק אֹותֹו ָּדָבר. 
ּכָ   ְּבֶדֶר ֵאָליו  ְּתַדְּברּו  ַהַּבַעל,  ֶאל  ָיֶפה  ְּכֵעי  -בֹוד  ְּתַדְּברּו  ֶׁשִּיְקֶרה   ןְוִתְראּו 

ֵנס, ִּפְתאֹום הּוא ַיְתִחיל ְלַדֵּבר ֲאֵליֶכם ָיֶפה. ַּתַעְזבּו ֶאת ַהִּסּפּוִרים ַהְּיָׁשִנים, ַאל  
ְיָׁשִנים ִמְּדָבִרים  ִלְדרְּתַדְּברּו  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ָלָּמה  ַהֶּכֶסף .  ֶאת  ֵמַהַּבַעל  ׁש 

ִהלְ  ֶׁשָּלֶכם  ְלַהִּציֶׁשַההֹוִרים  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ָלָּמה  לֹו?  הֹוֵריֶכם    תוּו  ִאם  ֵאׁש? 
ַּבֲחָזָרה   ַהֶּכֶסף  ֶאת  ִּתְתַרֲחקּו   -ְצִריִכים  ֲאֵליֶכם;  ָקׁשּור  ֶזה א  ִמֶּמּנּו,    ֶׁשְּיַבְּקׁשּו 

 ֵּבין ַהַּבַעל ְוַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם.  בִמְּלִהְתָעֵר 
ִּלים ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים: "ַאף ַּפַעם א ָהָיה ִלי ֲאִני א ָיכֹול ִלְׁשמֹוַע ֶאת ַהִּמ 

"ַאף ַּפַעם א   א ִמִּלים ָיפֹות; ֵאי ְיהּוִדי ָיכֹול לֹוַמר:  ןטֹוב", ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו ֵה 
טֹוב ִלי  ִא "ָהָיה  ְלָצָרה  רַצעַ ם  עֹוְבִרים  ?  נֹוְפִלים   ,-    ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְמַבְּקִׁשים 

"ַאף   ְוַיֲעזֹר, ֲאָבל ָאסּור ִלְהיֹות ְּכפּוי טֹוָבה ְּכַלֵּפי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְולֹוַמר:ֶׁשְּיַרֵחם  
 ַּפַעם א ָהָיה ִלי טֹוב".

ֶׁשֶּזה    הִנְדֶמ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵתן ָלנּו ַרק טֹוב; ִלְפָעִמים ַהּטֹוב ֻמְסָּתר,
  א ָהָיה ִלי טֹוב".  םַרע, ֲאָבל ַחס ְוָׁשלֹום לֹוַמר: "ֵמעֹולָ 

ָלֶכם   ְוָקֶׁשה  ַמר  ַּבַחִּיים    -ִאם  ְּתַחְּפׂשּו  ֶׁשל טֹוב;  ְקַטִּנים  ֵּפרּוִרים  ְּתַחְּפׂשּו 
  ַהָּקִׁשים ֶׁשָּלֶכם ֵאיזֹו ְנֻקָּדה ֶׁשֵּכן טֹוב ָלֶכם, ַּתְחְׁשבּו ִמֶּזה ְותֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ֶזה   עֹוּוִפְתאֹום    -ַעל  א  ב,  טֹול  ֶׁש ה  ְנקּוָד ד  ִּתְמְצאּו  ֶׁשְּכָבר  ַעד  ֵּפרּור,  ְועֹוד 
 ִּתְראּו ַרע, ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶכם ִיְׁשַּתּנּו. 

ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו ֶּדֶר ַחִּיים, ְלַחֵּפׂש טֹוב; ֶׁשָאָדם ִיְסַּתֵּכל ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשַהֵּׁשם 
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ִסיָמן קצה)אֹוֵמר  ִיְתָּבַר עֹוֶׂשה ִאּתֹו. ַרֵּבנּו   ֵחֶלק א',  ָּדִוד ַהֶּמֶל ָּתִמיד   (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ְלהֹודֹות ָיכֹול  ֶׁשהּוא  טֹוב  ַמֶּׁשהּו  ֶׁשַהֵּׁשם    וָעָלי  ִחֵּפׂש  ֲאִפּלּו   ;ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 
ַמֶּׁשהּו טֹוב.   ִיְתָּבַר ֵהִביא ָעָליו ָיִמים ָקִׁשים, ָצרֹות ְוִיּסּוִרים, הּוא ָּתִמיד ִחֵּפׂש

  ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  מֹוֶדה   ַהֶּמֶל ב)ָּדִוד  ד,  ֶׁשל  :  (ְּתִהִּלים  ִרּבֹונֹו  ִּלי',  ִהְרַחְבָּת  "'ַּבָּצר 

 עֹוָלם ֲאִני מֹוֶדה ְל ַעל ֶׁשְּבתֹו ַהָּצָרה ִהְרַחְבָּת ִלי". 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 
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, ַהִאם ָיָצאִתי ְיֵדי חֹוַבת רֹאׁש ַהָּׁשָנה  רַאֵח ר ָהִייִתי ְּבֵאזֹו

 ְּבאּוָמן? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְּבִבְנַין ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִעם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה   יָזִכיִתי ִלְהיֹות ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמן, ִהְתַאְכַסְנִּת 

"א, ָהִייִתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבַמֲהַל� ַהַחג ַּבִּצּיּון, ֲאָבל ֲאִני ֲעַדִין ַמְרִּגיׁש ֶׁשּלֹא ָהִייִתי ְּבאּוַמן,  ְׁשִליָט 

, ֶׁשֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ִאם ֶזה ֲעַדִין ֶנֱחָׁשב ְלאּוַמן.  ןַהִּצּיּול  ֶׁש ר  ִּכי ַהִּבְנָין ִנְמָצא ָּכל ָּכ� ָרחֹוק ֵמָהֵאזֹו 

 ְּבאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה?    תַהִאם ָיָצאִתי ְיֵדי חֹוַבת ַהְּׁשהּו

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 
 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ָאַמר ִּת  ַרֵּבנּו  ַהָּׁשָנה.  ְּברֹאׁש  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזִכיָת  ִמִּׂשְמָחה  ְרקֹד 

תג)  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ֶאְצִלי,    :(ַחֵּיי  ֶּפֶלא  ְוָהָיה  ַהּכֹל,  ַעל  עֹוֶלה  ֶׁשִּלי  ַהָּׁשָנה  "ָהרֹאׁש 
  א ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמקָֹרִבים ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמקָֹרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִלי, ְוָלָּמה

ַרק  הּוא  ֶׁשִּלי  ִעְנָין  ָּכל  ִּכי  ֵיָעֵדר;  א  ִאיׁש  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל  ֻּכָּלם  ֶׁשִּיְהיּו  ֵאַלי, 
ֵאָליו   ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו ּוְמקָֹרב  רֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
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ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו א ֶיְחַסר ִאיׁש, ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה  ִיְהֶיה  

 ָראּוי לֹו ִלְׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד".
  ָצִרי ַאָּתה  ְלַבד  ְּבֶזה  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ְּבאּוַמן  ִלְהיֹות  ָזִכיָת 

ִהְתַּפַּלְלָּת ִעם  ִלְׂשמַֹח ָּכל ַהָּׁשָנה; ִמָּכל   ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש,  ֶׁשֵּכן ֶׁשָהִייָת ִעם 
ַאְנֵׁשי   ֵאֶצל  ְוַהִּׁשעּוִרים  ַהְּדָרׁשֹות  ֶאת  ַהְּתִקיעֹות,  ֶאת  ָׁשַמְעָּת  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי 

ַהּקֶֹדׁש   ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ִלְׂשמֹוַח   יֲהֵר   -ְׁשלֹוֵמנּו   ָצִרי ְמאֹ  ַאָּתה  ּוְלַבֵּקׁש  ְמאֹד  ד 
ִּתְזֶּכה ַאָּתה ְוַהְיָלִדים ְוַהְּנָכִדים ֶׁשְּל    הֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ּוְבָכל ָׁשנָ 

 . ת ַהּזֹא ִלְהיֹות ִעם ַהֲחבּוָרה ַהְּקדֹוָׁשה
 :ב) יֹום  ְלַׁשֲחִרית, (יֹוֵצר  אֹוֵמר  רִצּבּו ְּכֶׁשַהְּׁשִליַח  ַהּקֶֹדׁש ְּבֵהיַכל  ְלַגְמֵרי ַאֶחֶרת ֶזה

 ִנְׁשַלְחִּתי   ְּבמֹוָרא",  ּוְמַיֲחֶדי  ֱאמּוָנְת  ׁשֹוְמֵרי  ֲחבּוָרה,  ֶסֶגל  ְּבַמְלֲאכּות  "ֻׁשַּלְחִּתי

  ְמַיֲחִדים  ְוֵהם  ֲחָזָקה,  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֲחבּוָרה  ֲחׁשּוָבה,  ֲחבּוָרה  ֶׁשל  ִּבְׁשִליחּות

  ֶׁשל   ִּבְׁשִליחּות  ָּכאן  עֹוֵמד  "ֲאִני  ִיְתָּבַר:  ְלַהֵּׁשם  אֹוֵמר  רִצּבּו  ַהְּׁשִליַח   ְׁשֶמ,  ֶאת

 ָׁשַמִים". ִיְרַאת ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש ֲחבּוָרה ִאְּת, םֶׁשַחִּיי ֲחבּוָרה ֱאמּוָנה, ֲחבּוַרת

ְמאֹ ַהָּקָהל,    דֶזה ׁשֹוֶנה  ָּכל  ַהִּמְנָין,  ֶׁשָּכל  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֵהיַכל  זֹאת  ְּכֶׁשאֹוְמִרים 
ַהָּקדֹוׁש   ַהָּקָהל  ָּכל ּכּולָ   -ָּכל  ְּכִפי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש    םֵהם  ַצִּדיִקים.  ֱאמּוָנה, ֲחבּוַרת 

ה)אֹוֵמר   ֶּפֶרק  ַאַּפִים,   ֶאֶר ַצִּדיֵקי  (ֵסֶפר  ַהְּגנּוִזים,  ַהַּצִּדיִקים  "ֵהם  ֶׁשְּבדֹור :  ֱאֶמת 
; ֵהם ַחִּיים  םָהֲאִמִּתִּיים  ַהִּנְסָּתִרי  ַהֶּזה"; ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש, ֵהם ַצִּדיֵקי ַהּדֹור

ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵהם ַחִּיים ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ְועֹוִׂשים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל  
 ַרֵּבנּו ַז"ל. 

ְּב  ִלי  ָאַמר  ַׁשֲחִרית: מֹוֲהָרא"ׁש  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  תשע"ב  ְׁשַנת  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש 
ֵמָא   ,ְל ַרֵּבנּו  ז"ַּדע  ָּכֶזה;  ִקּבּוץ  ָהָיה  א  עֹוד  ַרֵּבנּו,  ֵאֶצל  ִקּבּוץ   אִנְמָצ   ֶׁשֵּיׁש 

ָנָתן ַרִּבי  ַהַּצִּדיִקים    אִנְמָצ   ָּכאן,  ָּכל  זֹא ם  ִנְמָצִאיָּכאן,  ַהָּׁשָנה    תָּכאן";  ָהְיָתה 
אׁשֹוָנה ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ְוֶׁשַהַּבחּוִרים ַיַעְזרּו ָהִר 

ִלי ָאז ָּכֵאֶּלה ִּדּבּוִרים  ַּבְּתִפָּלה. מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ָּכל ָּכ ָׂשֵמַח, מֹוֲהָרא"ׁש ָאַמר 
 . ְוא ַאַחר ּכָ  םֶׁשעֹוד א ָׁשַמְעִּתי, א קֹוֶד 

 ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה. 
... 
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 ? לְלֵנֶט ם ַמה עֹוִׂשים ְּכֶׁשַההֹוִרים הֹוְפִכי

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאַנְחנּו זּוג ָצִעיר, ֲאַנְחנּו ָּגִרים ְלַיד הֹוֵרינּו, ְוָלַאֲחרֹוָנה ֵהם ִהְתִחילּו ְלַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ֶׁשֵהם  

ֶיֶלד ִליׁשֹן ֶאְצֵלנּו ְּבִלי ִלְׁשאֹל    , ְוִלְפָעִמים ֵהם ְיכֹוִלים ִלְׁש�ַ� הֲארּוָח רֹוִצים ָלבֹוא ֶלֱאכֹול ֶאְצֵלנּו  

 ִריַ� ָלנּו ְקָצת. ֵמרֹאׁש, ְוֶזה ַמפְ 

ַלֲעזֹר   ְׂשֵמִחים  ְלִעִּתים  םְלַּפעַ ם  ִמַּפעַ אֹוָתם    ּוְלָאֵרַ� ֲאַנְחנּו  קֹוֶרה  ְּכֶׁשֶּזה  לֹא  ֲאָבל   ,

ָּכ�.  ָּכל  ְקָצת    ְקרֹובֹות  ָלנּו  ַמְפִריַ�  ַּגם  ִמְתרֹוֵצץ  ַלָּׁשלֹוֶזה  ַּבְעִלי  ִּכי  ַּבִית,  ת  ְקִנּיֹוה  ְועֹוֶׂש ם 

ֶזה  ְּבַפעַ   תְּגדֹולֹו ֲאָבל  ְזַמן,  ְלַהְרֵּבה  ַּבַּבִית  ַמְסִּפיק  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ַאַחת,  יֹוֵתר  ִנְגמָ ם  ַהְרֵּבה  ר 

ְצִריִכים   ֲאַנְחנּו  ַהְּזַמן  ָּכל  ִּכי  ֵּביֵתנּו    ְלָאֵרַ� ַמֵהר  ִלְבנֹות ֶאת  ּוִבְכָלל ָאנּו רֹוִצים  ֶאת ַההֹוִרים. 

 ִּבְפָרִטּיּות. 

ַמְרִּגיִׁשים ָּפׁשּוט    ֲאַנְחנּו  ְלָהִכין    םְּכֶׁשֵה ְמֻנָּצִלים,  ָּבִאיםהֲארּוָח ִמְתַעְּצִלים  ֵהם  ֶלֱאכֹל    , 

 ֵהם ַמְזִמיִנים ֶאת ַעְצָמם ֵאֵלינּו, ְּבִלי ֶׁשֲאַנְחנּו ַנְזִמין אֹוָתם קֶֹדם.   ֶאְצֵלנּו.

ַלֲעׂשֹות   ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  אֹו  ןְּבִעְניַ ַמה  ְצִריִכיֶׁשאּולַ ?  ֲאַנְחנּו  ְּבַמָּבט  י  ֶזה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ם 

 ַאֵחר? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה:  

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 

 ה'תשפ"ב 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַהַּבְיָתה ֶאת ַההֹוִרים   ְלַהְכִניס  ֲהִכי ְּגדֹולֹות.    -ְלַכֵּבד הֹוִרים,  ֶזה ֵמַהִּמְצוֹות 

: "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן  (ְירּוַׁשְלִמי ִקּדּוִׁשין ֶּפֶרק א, ֲהָלָכה ז)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ֶׁשֶהֱעִדיפ ָוֵאם,  ָאב  ִּכיּבּוד  ִהיא  ָגדֹול  אֹוֵמר,  יֹוֵתר  יֹוָחִאי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֹו 

ִמַּמה  יֹוֵתר  ַההֹוִרים  ֶאת  ְלַכֵּבד  אֹוָתנּו  ִצָּוה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְּכבֹודֹו", 
, ֲאָנִׁשים א יֹוְדִעים ַמה  א ְונֹוָר ם ֶׁשְּמַכְּבִדים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו; ָאיֹו

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. , ְמַזְלְזִלים ְּבִמְצַות הּפֹ הֹוֵל 



 ט   |  בתשפ" הְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ַּכָּמ  "ַעד  ׁשֹוֲאִלים:  ֲחָכֵמינּו    הֲאָנִׁשים  ֵמַההֹוִרים?"  ִלְסּבֹל  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 

ְמַסְּפִרים   ִלְבָרָכה  ג.)ִזְכרֹוָנם  ֵּפָאה  ַרִּבי   (ְירּוַׁשְלִמי  ַלַּתָּנא  ַהּזֹאת  ַהְּׁשֵאָלה  ָׁשֲאלּו ֶאת 
ַאֶּתם  "ְוִלי  ֱאִליֶעֶזר:  ַרִּבי  ָעָנה  ָוֵאם?"  ָאב  ִּכיּבּוד  הּוא  ֵהיָכן  "ַעד  ֱאִליֶעֶזר: 

ָהְיָתה   ַאַחת  ַּפַעם  ָהָיה,  ְּפַטְרּבֹוֵלי  רֹאׁש  ְנִתיָנה,  ֶּבן  ְלָּדָמה  ַׁשֲאלּו  ְלכּו  ׁשֹוֲאִלין, 
ּב ָּכל  ִּבְפֵני  ְמֲסַטְרּתֹו,  ָלּה  ִאּמֹו  ְוהֹוִׁשיט  ִמָיָדּה,  ֶׁשָּלּה  קֹוְרְדקֹון  ְוָנַפל  ֶׁשּלֹו,  ּוֵלי 

ַהֵּגֵנָרִלים ַּבָּצָבא, ַּפַעם ַאַחת ִאּמֹו י  ֶּׁשּלֹא ִּתְצַטֵער", ָּדָמה ֶּבן ְנִתיָנה ָהָיה ִמְּגדֹולֵ 
ָה, ְוהּוא  ַהַּנַעל ִמָּיֶדי  הָסְטָרה לֹו ִעם ַנַעל, ִּבְפֵני ָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשָהיּו ַּתְחָּתיו, ְוָנְפלָ 

ְוהֹוִׁשי ַהַּנַעל  ֶאת  ְלָהִרים  ִּתְצָטֵר   ּהאֹוָת ט  ִהְתּכֹוֵפף  א  ֶׁשִהיא  ְּכֵדי  ְלִאּמֹו 
ן ִׁשעּור, ְמֻחָּיִבים ְלַכֵּבד  יְלִהְתּכֹוֵפף ּוְלִהְצַטֵער. ְּבֶזה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָעָנה ָלֶהם, "ֵא 

 ֶאת ַההֹוִרים ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֶּזה ָקֶׁשה". 

ְמ  ְוִאְׁשְּתעֹוד  ַהָּזֵקן  ָהַאָּבא  ַאָּתה  ִיְסַּתֵּכל    א ִהי  ַעט  ִמי  ַהְּזֵקָנה;  ָהִאָּׁשה 
ְויֹאְמרּו:   ַהֶּדֶלת  ֶאת  ִיְסְּגרּו  ַּגם  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּיָלִדים  ִמְּמֶכם?  ַיֲחׁשֹב  ִמי  ֲעֵליֶכם? 

 ת ָּכ ְוכּו' ְוכּו'". "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְחיֹות ִּבְפָרִטּיּות, ֲאַנְחנּו א ְיכֹוִלים ִלְחיֹו

  ְּגדֹוָלה.   ֲהִכי   ַּבִּׂשְמָחה  זֹאת   ֲעׂשּו   ְלהֹוֵריֶכם;   ַּדְלְּתֶכם  ֶאת  ִּפְתחּו   ִּתְׁשַּתּטּו,   ַאל

  א   ַההֹוִרים  ֶׁשּלֹו;   ְוַההֹוִרים  ַּבֲעֵל  ַאְּת,  ָיִפים,  תְּפָרִטּיּו  ַחֵּיי  ְלַעְצְמֶכם  ַּתֲעׂשּו

  ם ִלְנִעיִמי  יֹוֵתר,   ִלְמתּוִקים  ַהַחִּיים  ֶאת   הֹוְפִכים   הֹוִרים  ַהְּפָרִטּיֹות,   תֶא   ם ּגֹוְזִלי
 ַההֹוִרים.   ּוִבְׁשִביל ַהְּיָלִדים,  לּוִבְׁשִבי ִּבְׁשִביְלֶכם אֶֹכל  ֶּׁשִּיְקֶנה ַלַּבַעל ַּתִּגידּו יֹוֵתר;

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

ָיכֹול ְלַהִּזיק ַלִּׁשּדּו  הזֶ  ַלֲחבּורֹות ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, הֹוֵל י ֲאנִ 

 ֶׁשִּלי? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהָּיִפים, ִקַּבְלִּתי ַטַעם    הּתֹוָד  ְיֵדי ַהִּׁשעּוִרים  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַעל ָּכל ַמה ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ַעל 

ֹוָרה, ַטַעם ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֵמָאז ֶׁשִהְתָקַרְבִּתי ִהְפַסְקִּתי ְלִהְתַוֵּכַ� ִעם ֲאָנִׁשים, ֲאִני  ַּבּת

 לֹוֵמד ַהְרֵּבה ִמְׁשָניֹות, ַוֲאִני ַחי ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוב. 



 ב תשפ"ה  ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו |   י

ֲאָבל ַּבחּוִרים אֹוְמִרים ִלי    ִהְתַחְלִּתי ָלֶלֶכת ַלֲחבּוָרה ֶׁשל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְוַלֲעׂשֹות ֲהָפָצה, 

לֹא  הְּבָחְכָמ   גנֹוֵה   לֹא  יֶׁשֲאנִ  ֶזה  ֲאָבל  ְלִׁשּדּוִכים.  ִלי  ְלַהִּזיק  ָיכֹול  ֶזה  ,  י ֶהְגיֹונִ י  לִ ע  ִנְׁשַמ , 

ֶׁשֲאִני    ְלִׁשּדּוִכים? ַמה ֵיׁש ִלי ְּבַחַּיי ְּבִלי ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל  ה ַהְּדָאגָ ֶׁשַאְפִסיק ִלְחיֹות ִּבְגַלל  

 ְמַקֵּבל ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א?

ם, ּוְלַהְפִסיק ָלֶלֶכת ַלֲחבּורֹות  ִׁשּדּוִכי  לעַ ֶאְׂשַמח ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה, ַהִאם ֲאִני ָצִרי� ִלְדֹאג  

 אֹו ַלֲעסֹק ַּבֲהָפָצה? 

 ַהְרֵּבה ּכַֹ� ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְלַהְמִׁשי� ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש.  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּתן

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 
 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַלֲחבּורֹות   ִמַּלֲעׂשֹו  -ִמְּלַהִּגיַע   ,ֶׁשְּל  ַהִּׁשּדּו ֶאת  ַּתְפִסיד  ְּדָבִרים    תא 
ִלְפָגם   נֹוְפִלים  ָהֵעיַנִים,  ַעל  ׁשֹוְמִרים  א  ִאם  ְּכלּום;  ַמְפִסיִדים  א  טֹוִבים 

ִמְּלִה   -ַהְּבִרית    .ַהִּׁשּדּו ֶאת  ְלִהְתַחֵּדׁש  ְמַאְּבִדים  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ִעם  ְתַחֵּזק 
 ִליהּוִדי ָּכֵׁשר.  ַאָּתה ַּתֲהפֹ -ִּבְתִפָּלה, ְּבִׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן 

ַעל ִּתְדַאג  ַרֵּבנּו אֹוֵמר    ַאל  ַהַּׁשְדָכן.  ַרֵּבנּו הּוא   ,ֶׁשְּל  מֹוֲהַר"ן ַהִּׁשּדּו (ִלּקּוֵטי 

פט) ִסיָמן  ב',  "ַהַּצ ֵחֶלק  ְּבִחיַנת  :  הּוא  ּתֹוָרה,  אֹוֵמר  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ַהַּׁשְדָכן,  הּוא  ִּדיק 

 ְמַׁשֵד ִׁשּדּוִכין"; ִּתְתַחֵּזק ִעם ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ֶזה א ַיִּזיק ְל ִּבְכלּום. 
 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד



 א   |  בתשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 

 ִלְׁשמַֹע ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעזֹר ִלי ִעם ַהּמֹוָסדֹות הֲאִני ְמַצּפֶ 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ִיְתרֹו, ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשַבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעזֹר ִלי ִעם ַהּמֹוָסדֹות; ֵהן ִעם  ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה ִאם    הֲאִני ְמַצּפֶ 

ַהִּלּמּוד   ְלַקּבֵ   -ְׂשַכר   ֵאי ַלִּמְׂשָרד  ְלָהִביא   לַלֲעזֹר  ְוֵהן  ֵמַההֹוִרים,  ִלּמּוד  ְׂשַכר 
ָצִרי    תְצָדקֹו ֲאִני  ִהְתַרֲחבּו,  ַהּמֹוָסדֹות  ִּכי  ּוֵמֲאֵחִרים,  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ּוְנָדבֹות 

ת ְּבָכל חֶֹדׁש ֵמַעל ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ִּבְׁשִביל ַהְּמַלְּמִדים ְוַהּמֹורֹות; ַאָּתה יֹוֵדַע  ָּכעֵ 
.ֶאת ֶעְזָרְת ֶׁשַּבּסֹוף ַהּכֹל נֹוֵפל ָעַלי, ֲאִני ָצִרי 

ְלִהְסּתֹובֵ  ֲאִפּלּו  מּוָכן  ֶׁשֲאִני  ַּפַעם   ְל ָּכַתְבִּתי  ְּכֵנִס   בְּכָבר  ְּבָבֵּתי   ּיֹות  ִאְּת

 ְלַׁשֵּלם ַלְּמַלְּמִדים ְוַלּמֹורֹות. ל  ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשּנּוכַ ל ִּבְׁשִבי תּוִבְדָלתֹו

ַעְכָׁשו ִהְתַוֵּסף עֹוד ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּבירּוָׁשַלִים; ִאם ֶזה ַּתַחת ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי, ֶזה  

 ּוַכל ְלַהְמִׁשי. ּתֹוִדיַע ִלי ַמה ַּדְעְּת. אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ָצִרי ְלַהִּׂשיג ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשֶּזה י

 ... 

ֶׁשִּדַּבְרנּו;   ַהְּנֻקּדֹות  ַעל   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִעם  ְּתׂשֹוֵחַח  ִהְתּבֹוְדדּות,  ַּתֲעֶׂשה 
 ֶׁשא ַּתֲעזֹב ְּבֶאְמַצע ְוכּו'.  -ִהְתַחְלָּת ם ְּבִעָּקר ַעל ַהְּנֻקָּדה ֶׁשִא 

... 

 ד ג ד



 ב תשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ב

 

 יִמֵּד ר יֹוֵת י אֹוִת ם ְמַעְּכִבים ִא ר, ִׁשיעּות ָלֵת ל ָיכֹו א י ֲאנִ 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, כ"ג ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

ֲאָבל  ַהֵּסֶפר;  ְלֵבית  ָלבֹוא  רֹוֶצה  ֲאִני  ַלּמֹורֹות,  ִׁשיעּוִרים  ִלְמסֹר  רֹוֶצה  ֲאִני 
ְׁשֵאלֹות  ִא  ְּבֶאֶלף  ְמַעְּכִבים אֹוִתי  ָלֵצאת,  נֹוְתִנים  ְוכּו', א  ֲאִני א    -ם רֹוְדִפים 

 ָיכֹול ָלבֹוא. 

 . ןַרק ֶּדֶר ֵאי ְלַדֵּבר ִאִּתי יֹוֵתר ְזַמ  ה ִּבְכָלל א ְׁשֵאלֹות, זֶ  ןרֹב ַהְּׁשֵאלֹות ֵה 

עֹו ִׁשעּוִרים  ִלְמסֹר  רֹוֶצה  ֲאִני  ִלי,  ֶׁשַהּמֹורֹות  ַּתֲאִמינּו  ִמַּמה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ד 
 ערֹוצֹות, ֲאִני ֲהֵרי רֹוֶצה ֶׁשֵּתְדעּו ֵאי ִלְהיֹות מֹורֹות טֹובֹות; ְּבָכל זֹאת ֲאִני ִנְמנַ 

 ִמָּלבֹוא.

... 

 ד ג ד

 ה ֲעמּוָק ה ַּכָּונָ ה ְּבזֶ  ֵיׁשק ַצִּדיל ֶׁש ה ִמילָ ל ּכָ 
 תשפ"ב ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, כ"ג ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֶׁשל  ַהָּיִפים  ַהֻּקְנְטֵרִסים  ְּבהֹוָצַאת  עֹוֵסק  ֶׁשַאָּתה  ְמאֹד  ִלְׂשמַֹח   ָצִרי ַאָּתה 
ֲא ֱאמּונָ ֲעָצתֹו   ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ָׁשבּוַע.  ְּבָכל  ִעם  ה  ַנְפָׁשם  ֶאת  ְמַחִּיים  ָנִׁשים 

ֶזה   ִחּזּוק    תִהְתַחְּדׁשּו ָלֶהם    ןנֹוֵת ַהִּמְכָּתִבים;  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֶזה  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת 
 ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים.

ַהִּסּפּור   ִליָלִדים,  ֱאמּוָנה  ַלֲעָצתֹו  ִסּפּור  ָּכאן   ְל ׁשֹוֵלַח  ַהַּצֶּדֶקת    לֶׁש ֲאִני 

ּבִ  טֹוב  ָאְדל,  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ַנְחָמן   -ּתֹו  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהַּצִּדיק  ִעם  ִהְׁשַּתְּדָכה 
 ְנָקא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו: הֹוִריֶד ֵמ 

ַנְחָמן   ַרִּבי  ָּגדֹול  ַּתְלִמיד  ָהָיה  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַלַּבַעל 

א ָהָיה ְמאֹד ְמקּוָרב ִֹריֶדְנָק ָעֵלינּו.  ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַנְחָמן ֵמהוִֹריֶדְנֶקא ְזכּותֹו ָיֵגן  ֵמהו

ֶאל ַרּבֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש; הּוא ְמאֹד ָאַהב אֹותֹו, הּוא ָהָיה נֹוֵסַע ְּפָעִמים 

ֵׁשם ַהַּבַעל  ַרּבֹו  ִּבְׁשִביל  ְׁשִליחּויֹות  ַלֲעׂשֹות  ְרחֹוִקים  ִלְמקֹומֹות  טֹוב   ַרּבֹות 

ִנְפְטָרה,  ִהיא  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  לֹו  ָהָיה  א  ֶׁשְּכָבר  ִמִּכּוּון  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש 
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 הּוא ָהָיה ַמְׁשִאיר ֶאת ְּבנֹו ִׂשְמָחה ֵאֶצל ָאְדל, ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב. 

ּבִ  ֶאת  ְלַבֵּקר  ִהִּגיַע  טֹוב  ֵׁשם  ְּכֶׁשַהַּבַעל  ַאַחת  הּוא  ַּפַעם  ָאְדל,  ַהַּצֶּדֶקת  ּתֹו 

 ָרָאה ֶאת ַהֶּיֶלד ִׂשְמָחה, ְוהּוא ָאַמר ְלָאְדל: "ַהֶּיֶלד ַהֶּזה מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעיַני!"

ָאְדל א ֵהִביָנה ַמה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִמְתַּכֵּון לֹוַמר, ֲאָבל ִהיא ָיְדָעה ֶׁשְּלָכל  

ִהיא ַּכָּוָנה;  ֵיׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהַּבַעל    ִמיָלה  ֶׁשָאִביָה  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ְלַעְצָמּה  ִׁשְּנָנה 

 ֵׁשם טֹוב ָאַמר ָלּה. 

ַהַּצֶּדֶקת   ֶׁשל  ִּבָּתּה  ּוֶפְיֶּגא  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשלֹוׁש  ֶּבן  ִנְהָיה  ְּכִׂשְמָחה  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר 

ֶׁשל ַּבִּמִּלים  ָאְדל  ִנְזְּכָרה  ְלִהְתַחֵּתן,  מּוָכָנה  ָהְיָתה  ְּכָבר  ֶׁשָאַמר:    ָאְדל  ָאִביָה 

"ַהֶּיֶלד ַהֶּזה מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעיַני"; ִהיא ִהְתַּפְּלָאה ְלַעְצָמּה: 'ָלָּמה ָאִבי ָאַמר ִלי ֶאת  

 ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו? ֻמְכָרח ִלְהיֹות ֶׁשהּוא ִהְתַּכֵּון לֹוַמר ֶׁשֶאְׁשַּתֵּד ִעם ַהֶּיֶלד ַהֶּזה'. 

ה אֹוָתם, ּוֵמֶהם ָיָצא ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש, ַרֵּבנּו ַנְחָמן  ְוָכ ִהיא ָעְׂשָתה, ִהיא ִחְּתנָ 

 ֶּבן ֵפיֶגא ּוֶבן ִׂשְמָחה. 

ְּבֶזה  ֵיׁש  ִמָּלה  אֹוֵמר  ַהַּצִּדיק  ֶׁשִאם  ַהֶּזה  ֵמַהִּסּפּור  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ְיָלִדים, 

ַה  ֶׁשל  ִמָּלה  ְלָכל  ַמְקִׁשיִבים  ֵהיֵטב,  אֶֹזן  ַמִּטים  ְוִאם  ּוְמַבְּקִׁשים  ַּכָּוָנה,  ַּצִּדיק, 

ֶזה   ֶׁשל  ַהַּכָּוָנה  ֶאת  ֶׁשָּיִבינּו   ִיְתָּבַר ְּבטּוִחים   –ֵמַהֵּׁשם  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ֲאַזי 

 ֶׁשעֹוִׂשים טֹוב, ֶׁשהֹוְלִכים ַּבֶּדֶר ַהּטֹוָבה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ְלַמֲחֶקת  םִנְגָרִריא  ה ֲחָזָק ה ֱאמּונָ ם ִא 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ח ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

: "ְמַכֶּסה ֶּפַׁשע ְמַבֵּקׁש ַאֲהָבה, ְוׁשֶֹנה ְבָדָבר (ִמְׁשֵלי יז, ט)ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  
 ִריד ַאּלּוף". ַמפְ 

ְּכֶׁשָאָדם ַחי ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה,  

  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ַמִּגיַע  ִאּתֹו  ֶׁשּקֹוֶרה  ַמה  ֶׁשָּכל  יֹוֵדַע  ִנְגָרר   -הּוא  א  הּוא 
הּוא א ַמְזִּכיר    -"ְמַכֶּסה ֶּפַׁשע"    אהּו  ְלַמֲחֶקת. ֲאִפּלּו ֶׁשֲאָנִׁשים עֹוִׂשים לֹו ַרע
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ֶזה ִסיָמן ֶׁשהּוא אֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ֲאָבל ִמי    -ֶאת ָהַרע, "ְמַבֵּקׁש ַאֲהָבה"  

הּוא ְמַחֵּפׂש ָּתִמיד ַלֲחזֹר ַעל    -הּוא "ְוׁשֹוֶנה ַּבָּדָבר"  י  ֶׁשא ַחי ִעם ֱאמּוָנה, ֲהֵר 
 ֶזהּו ִסיָמן ֶׁשהּוא ֻמְפָרד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  -ְפִריד ַאּלּוף" ְּכֵאִבים ְיָׁשִנים, "ַמ 

  ם ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּתִמיד ְנַחֵּפׂש ֶאת ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּכ ִנְהֶיה ֲאהּוִבי

 ְלַמֲעֶׂשה. ָנִביא ַאֲהָבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵאֵלינּו, ְוָהֵבן  -ֶאְצלֹו; "ְמַבֵּקׁש ַאֲהָבה" 

... 

 ד ג ד

 ַחֶּייל  ּכָ ַאל ַּתֲעזֹב ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ח ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ֵּבית ֶׁשֶמׁש

ַעְכָׁשו ִלי ֶׁשִסַּיְמָּת  ָּכַתב   ִׂשֵּמַח    ל ּכָ ת  ֶא   ָאִבי ֶזה ְמאֹד  ִסְדֵרי ִמְׁשָנה;  ִׁשָּׁשה 

 .אֹוִתי, ֲאִני ֶנֱהֶנה ֶׁשַאָּתה ְמַנֵּצל ֶאת ְׁשנֹות ְנֻעֶרי 

ַעְכָׁשו ַּתְתִחיל עֹוד ַהַּפַעם ִׁשעּור ַּבִּמְׁשָניֹות, ַעד ֶׁשְּתַסֵּים ׁשּוב, ָּכ ַּתֲעֶׂשה  

ִמְׁשָניֹות ְמַזֵּכ ּוְמַטֵהר  ד  ת ַהִּמְׁשָניֹות. ִלימּוַחֶּיי; ַאף ַּפַעם ַאל ַּתֲעזֹב ֶא י  ָּכל ְיֵמ 
ִמְׁשָניֹות ֶזה ְּכמֹו ֶצֶמר ְּפָלָדה, ֶזה ֵמִסיר   ,ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ִמְׁשָניֹות ְמַׁשֶּנה ֶאת ָהָאָדם

 ְנִקִּיים ְלַגְמֵרי . תִלְהיֹום ֶאת ָּכל ַהְּכָתִמים, חֹוְזִרי

טֹוִבי ֲחֵבִרים  ִעם  ַרק  ֶׁשּלֹוְמִדים ִּתְתַחֵּבר  ֲחֵבִרים  ִעם  ִּתְתַחֵּבר  ם, 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  קנד.)ּוִמְתַּפְּלִלים.  "ַיְנק(ַׁשָּבת   ִליָלא ּכְ   ָתאּו: 

הּו ָהָאָדם  ֶׁשל  ָיֶפה  ֲהִכי  ַהְּזַמן  ַז"ל   אְדַוְרָדא",  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  ַהְּנעּוִרים,  ְׁשנֹות 
ַהִּמּדאֹוֵמר   עג) (ֵסֶפר  ִסיָמן  ְּתׁשּוָבה,  אֹות  ַהֵּׁשם  ֹות  ֶאת  עֹוֵבד  ֶׁשָאָדם  "ָהַעְבדּות   :

 ְּבַבֲחרּותֹו ָּכל יֹום, ֶעְרּכֹו ָיָקר ִמָּׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשל ֲעבֹוָדה ְלֵעת ִזְקָנתֹו". 

 ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְלָאִבי.  ְמסֹר

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

... 

 ד ג ד
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 ִּתיַׁשן ְותֹאַכל, ַרק ִּתְׁשמֹור ֶאת ַהְּזַמן

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ח ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֵני ְּבַרק ִלְכבֹוד

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

 ְוכּו'.  לַהָּבחּור; ַרק ְּתַחֵּזק אֹותֹו, ַאל ִּתְדַאג עַ  ְלַגֵּבי

ֶׁשְּל  ְלַגֵּבי ֶׁשא  ר ָיִאי  ֵנרֹו  ַהֵּבן  לֹו  ְלַהִּגיד  אֹותֹו,   ְלַחֵּנ  ָצִרי ַאָּתה   ;
ֲאָבל   ָקָׁשה,  ֲעבֹוָדה  הּוא   ִחּנּו ְלִאָּמא;   ָּכ אֹוְמִרים  א  ְלַאָּבא,   ָּכ ְמַדְּבִרים 

 . ם ְוטֹוִבי ֵּפרֹות ִנְפָלִאים תִלְראֹו ם ִמְׁשַּתֶּלֶמת, זֹוִכי

ְוכּו'; ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּצִריִכים יֹוֵתר ֵׁשָנה, ַאל ִּתָּׁשֵבר ִמֶּזה. ֵאֶצל    הַהִּקיָמ   ְלַגֵּבי

ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו  ֶּבער  ר'  ַּתְלִמיד  ָהָיה  ְלַרֵּבנּו  ִסּפּור,  ָהָיה  ,  איְווֶק ִמֶּמְדֶווִד   ַרֵּבנּו 
ִליׁשֹן    הָקֶׁש   לֹוה  ָהיָ  ִנְׁשַאר  הּוא  ַלְיָלה  ָּכל  ַּבֲחצֹות,  ָלקּום  ַּפַעם   -ְמאֹד  ָּכל 

 ְּבֵתרּוִצים ֲאֵחִרים, ֲאָבל ְמאֹד ָּכַאב לֹו ֶׁשהּוא ָיֵׁשן ֶאת ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו. 

 ָּכל ַלְיָלה ַּבֲחצֹות,  ְּבַדְעּתֹו ַרֲעיֹון, הּוא ָׂשַכר ּגֹוי ֶׁשָּיבֹוא ְלָהִעיר אֹותֹו   ָעָלה
ְודֹופֵ  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ְּבָׁשָעה  ַמִּגיַע  ָהָיה  ַעד    קַהּגֹוי  ְוָדַפק  ָּדַפק  הּוא  ַחּלֹונֹו,  ַעל 

ְּבִטְבעֹו, ְוהּוא ָהָיה ֲעַדִין ָעֵיף   ְׁשר' ֶּבער ִהְתעֹוֵרר, ֲאָבל ֱהיֹות ְוהּוא ָהָיה ָחלּוׁש 
'ֲאִני חֹוֵזר ִליׁשֹן ַרק ְלַכָּמה  ְמאֹד, ַאֲחֵרי ֶׁשַהּגֹוי ֵהִעיר א ֹותֹו הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו 

ַהּבֶֹק  ַעד  ִליׁשֹן   ִהְמִׁשי ֶׁשהּוא  ַּכּמּוָבן  ַלְיָלה,  רַּדּקֹות';  ַאֲחֵרי  ַלְיָלה  ָהָיה   ָּכ  ,
ֶׁשָהעֵ  ָרָאה  הּוא    ָצהְּכֶׁשהּוא  ַלְיָלה  ָּכל  ִליׁשֹן  ִנְׁשָאר  ְוהּוא  מֹוִעיָלה  א  ַהּזֹאת 

אֹד ִנְׁשַּבר ִמֶּזה, ָאז הּוא ָחַׁשב ַעל ֵעָצה ַאֶחֶרת, הּוא ִּבֵּקׁש ֵמַהּגֹוי ֶׁשא ַיֲעזֹב  ְמ 
יֹוֵצא  ֶׁשהּוא  ַעד  ֵּביתֹו  ִמָּכא הַהחּוָצ   ֶאת  ְּכֵד   ָוֵאיָלן  .  ִהִּגיַע  ְלָהִעיר   יְּכֶׁשַהּגֹוי 

ָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵער ְוהּוא ָיכֹול ֶלֶכת ַהַּבְיָתה, ָאַמר לֹו ַהּגֹוי:    ראֹותֹו ְור' ֶּבע
ר ְּכִפי ֶׁשִּסַּכְמנּו"; ְור' ֶּבע  -ְּבָגֶדי ְויֹוֵצא  ת  ֶא   "ֲאִני א הֹוֵל ַעד ֶׁשַאָּתה לֹוֵבׁש

 ָהַל א  ַהּגֹוי  ַאֶחֶרת,  ְּבֵרָרה  לֹו  ָהְיָתה  א  ִּכי  ָקם  ָהָיה  ֶׁשהּוא    ם ִמָּׁש   ָאֵכן  ַעד 
 ִהְׁשַּתֵּגַע.  טִּכְמעַ  ָיָצא, ֲאָבל ָהיּו לֹו ְּכֵאֵבי רֹאׁש נֹוָרִאים, ַעד ֶׁשהּוא

ִהִּגיַע ֶאל ַרֵּבנּו הּוא ָׁשַפ ֶאת ִלּבֹו, הּוא ִסֵּפר ְלַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ְמאֹד    ְּכֶׁשהּוא

ק ִּתְׁשמֹור ֶאת ַהְּזַמן", ְמֻאָחר יֹוֵתר  ָעֵיף ְוכּו'; ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו: "ִּתיַׁשן ְותֹאַכל, ַר 
 ַרֵּבנּו ָאַמר לֹו: "ַהֲחצֹות ֶׁשְּל ִיְהֶיה ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש". 
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ִמֶּזה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַחּקֹות ֶאת ַהֵּׁשִני; ֶאָחד ָצִרי ִליֹׁשן יֹוֵתר ְוֶאָחד    רֹוִאים

ִליׁשֹו  ְּבאֹוָת   ןָיכֹול  ִּתְׁשַּכח,  ַאל  ְּכמֹו ם  ְזַמִּני  םָּפחֹות.  א  ֻמְקָּדם,  ִליׁשֹן    ָהְלכּו 
 ְּבָיֵמינּו ֶׁשִּנְׁשָאִרים ֵעִרים ַעד ְמֻאָחר.

ָצִרי   ָהִעָּקר ֶׁשַאָּתה  ַּכָּמה  ִּתיַׁשן  ֵער;  ֵּכן  ְּכֶׁשַאָּתה  ַהְּזַמן  ֶאת  ְלַנֵּצל   ָעֶלי

ל ָּתִסיַח ַּדְעְּת ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְותֹאַכל ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי, ָהִעָּקר ְּכֶׁשַאָּתה ֵער ַא 
 ֲחָסִדים.  ְגִמילּותִּתְלַמד אֹו ִּתְתַּפֵּלל אֹו ַּתֲעֶׂשה ִמְצוֹות ּו 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

... 
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 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר ְּבטֹוב ּוְבָנֵקל  ְלַבֵּקׁש

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ח ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

ַּבֲעֵל ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶׁשֶאְכּתֹב ָלֶכם ְקָצת ִחּזּוק ֶלֳחָדִׁשים ֵאּלּו ּוְמַעט ַהְנָהגֹות  

 ֵאּלּו.  ֶלֳחָדִׁשים

ְמַסְּפִרים   טֹוב, ְּכֶׁשָהִיינּו  ְלַמָּזל  ְמַצִּפים  ֲחָדׁשֹות,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ְלמֹוֲהָרא"ׁש 
ְּבָפִנים  אֹוֵמר  ָהָיה  ּומֹוֲהָרא"ׁש  ַהֵּׁשם",   ָּברּו" ְואֹוֵמר:   ְמַחֵּי ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש 

ּוְלבַ  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה   ְל ֵיׁש  "ָּכֵעת  ָהֵאּלּו:  ַהִּמִּלים  ֶאת  ֵּקׁש  ְרִציִנּיֹות 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר ְּבטֹוב ּוְבָנֵקל, ֵהן ַהֵהָריֹון ְוֵהן ַהֵּלָדה, ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה  

ְּבָנֵקל ּוְבַנַחת", ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ֶזה ֶאְצִלי ְוָׁשַמְעִּתי ֶאת ֶזה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֻּכָּלם  
ִמּמֹו ִּדּבּוִרים  אֹוָתם  ֶאת  ְצִריִכיָׁשְמעּו  ְּכֵד   םֲהָרא"ׁש,  ָׁשַמִים  ִלְזּכֹות  י  ַרֲחֵמי 

 . תְנחּוצֹוָהֵאּלּו ְמאֹד    ְלִתינֹוק ָּבִריא ִּבְרַמ"ח ֵאָבִרים ּוְׁשָס"ה ִּגיִדים; ַהְּתִפּלֹות

ְּכֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ָּכֵעת ֶלֳחָדִׁשים ֵאּלּו, ָּדָבר ִראׁשֹון ֲעֵליֶכם ְלהֹודֹות ָּכל יֹום    ןָלכֵ 
ת  ם ִיְתָּבַר ֶׁשַאֶּתם ְּכָבר אֹוֲחִזים ָּכאן; ֵיׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשְּמַצּפֹוְלַהֵּׁש 

ַיֲעזֹר  ע ֵנַד ר  ְּכבָ ף  ֵּתכֶ '  ה ִנְדֶמ   , ָּכל חֹוֶדׁשתּוְמַיֲחלֹו ַהֵּׁשם    ם ָלֶה   ֲחָדׁשֹות טֹובֹות'; 
 ָכִדים. ִיְזּכּו ִליָלִדים ּונְ  לִיְׂשָרֵא ם ִיְתָּבַר, ֶׁשָּכל עַ 

  ָהֵאּלּו   ּתֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה ִיֵּתן ָלֶכם ּכֹוחֹות ִפיִזִּיים ְוַנְפִׁשִּיים. ַהָּיִמים 
ָּבֶה  ֶׁשְּצִריִכים  ָיִמים  ּכָ ם  ֵהם  ּכַֹח,  ֵאי ל  ֵאֶצ ת  ְמָבֶרֶר ת  ַאַח ל  ַהְרֵּבה  ְרעּוָתּה 
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לֹוְקִחים ִויָטִמיִנים,  לֹוְקִחים  ּכַֹח,  ֲהִכי    ְמַקְּבִלים  ֵמַהִּויָטִמין  ׁשֹוְכִחים  ְּתרּופֹות, 

ְּכֶׁשּמֹוִדים    -טֹוב    ;'ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ּוְלַהֵּלל  'ְלהֹודֹות  טֹוָבה:  ֲהִכי  ַהְּתרּוָפה 
  א ֲחלֹום, זֹו ְמִציאּות; ְּתַנּסּו    -ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִנְהִיים ֲחָזִקים, ְמַקְּבִלים ּכַֹח. ֶזה

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשאֹוְמִרים: "ֲאִני מֹוָדה    םאּו ֵאי ִנְהִיים ְּבִריִאים ְוַרֲעַנִּניֶאת ֶזה, ְוִתְר 
אֹוְת ַהֵּׁשם ֶׁשֲאִני ְמַצָּפה ַעְכָׁשו ְלַמָּזל טֹוב, ֲאִני מֹוָדה    תְמַׁשַּבַח   ְל ַהֵּׁשם, ֲאִני

ָהֵאּל  ַהִּמִּלים  ִלי";  ָלֵתת  עֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ַהַּמָּתָנה  ַעל   ֲחָזקֹו ְל יֹוֵתר    תּו 
 ִמִּויָטִמיִנים, ְּתרּופֹות ְוכּו' ְוכּו'. 

 מֹוֲהָרא"ׁש   ּוְבָנֵקל.  ה ַּכּׁשּוָר   הִיְהיֶ   ֶׁשַהּכֹל  ִיְתָּבַר  ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ֵׁשִנית,

  ּוְלַבֵּקׁש  ַהַּצִּדיִקים",  "ְׁשמֹות  ֵאּלּו   ֶּבֳחָדִׁשים  רלֹוַמ   ֶׁשְּמַצּפֹות,  ְלָנִׁשים   אֹוֵמר

 אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  ִּכי  ַקָּלה.  ְלֵלָדה  ִיְזּכּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשִּבְזכּות   ִיְתָּבַר  ֵמַהֵּׁשם

  ְיכֹוִלים   ַהַּצִּדיִקים  ְׁשמֹות  ַהְזָּכַרת  ְיֵדי  "ַעל  :כ)  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  ַצִּדיק,  אֹות  ַהִּמּדֹות  (ֵסֶפר

 תְׁשמֹו  ּתֹאְמרּו  ןָלכֵ   ַהֶּטַבע",  ְלַׁשּנֹות  ְּכלֹוַמר  ְּבֵראִׁשית,  ַּבַּמֲעֶׂשה  ִׁשּנּוי  ְלָהִביא

 ָאִבינּו,   ִיְצָחק  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  :אְלֻדְגָמ   ,הּפֶ   לְּבעַ   םזֹוְכִרי  םֶׁשַאֶּת   ַצִּדיִקים  לֶׁש 

ה ָאִבינּו, ַיֲעקֹב  ַהֶּמֶל, ְׁשמֹה ַהֶּמֶל, ָּדִוד ַהַּצִּדיק, ףיֹוֵס  ַהּכֵֹהן, ַאֲהרֹן ַרֵּבנּו, מֹׁשֶ

  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי   ַאְׁשְּכַנִּזי,  לּוְרָיא  ִיְצָחק  ַרִּבי   יֹוַחאי,  ַּבר   ִׁשְמעֹון  ַרִּבי

 ְוכּו'   ִמְּבֶרְסֶלב  מֹוֲהָרא"ׁש  ִמְּבֶרְסֶלב,  ָנָתן  ַרִּבי  ִמְּבֶרְסֶלב,  ֵפיָגא  ֶּבן  ַנְחָמן  ַרִּבי

 ַהּזֹאת:  ַהְּתִפָּלה ֶאת ּתֹאְמרּו ָּכ ְוַאַחר  ֶׁשּזֹוְכִרים, ַצִּדיִקים ֶׁשל ֵׁשמֹות דְועֹו ְוכּו',

ֶׁשַּבָׁשַמִים," ָאִבי   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ם,  ַהַּצִּדיִקית  ְׁשמֹות  ַהְזָּכַר ת  ֶׁשִּבְזכּו  ְיִהי 

י לִ   ְלַמַעְנ, ֶׁשַּתֲעזֹרם  ַנְפָׁש ת  ֶא   ֶׁשָמְסרּום,  ַנְפָׁש ת  ּוְמִסירּום  ְותֹוָרָת ם  ִצְדָקָת ת  ִּבְזכּו

ל  ּכָ ת  ֶא ר  ַלֲעבֹוה  ֶׁשֶאְזּכֶ ו,  ִּגיָדי"ה  ּוְׁשָס ו  ֵאיָבָרי"ח  ִּבְרַמ א  ָּבִריד  ְולַ ל  ְּבָנֵק ד  ְלהֹוִלי

ם  ָאָד ם  ִמּׁשּוי  ּבִ ע  ִיְפּגַ   אֶׁש ע  ָהַר ן  ַעיִ י  ִמינֵ ל  ּכָ י  ִמֶּמּנִ ר  ְוָתִסית.  ְּבַקּלּון  ַהֵהָריֹוי  ְיֵמ 

ל  ּכָ   ְרצֹוְנת  ֶא   ֶׁשַּיֲעׂשּום  ְוַקָּיִמים  ַחִּיית  ּוָבנֹום  ָּבִניד  ְלהֹוִלי ה  ְוֶאְזּכֶ ם.  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ 

י,  ַחּיַ י  ְיֵמ ל  ּכָ ה  ַוֲחָזָק ה  ְּבִריָא ת  ִלְהיֹוה  ֶׁשֶאְזּכֶ י לִ ר  ֲעזֹ ם  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו ם,  ַחֵּייֶה י  ְיֵמ 

ְלָפֶני ,  ְלָפֶני  רּוַח ת  ַנַח ת  ְוַלֲעׂשֹו ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  צּוִרי    ה'  ִיְהיּו 

  ". ְוגֹוֲאִלי, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד
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ה  זֶ  -ַּדף ַהְּגָמָרא ַמה ֶׁשַאֶּתם ָּבִאים ֵמְרצֹוְנֶכם ַהּטֹוב ִלְלמֹד ֶאת 

 ְמֹאד ָחׁשּוב 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ח ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

ְׁשִליָט"א,    ... ָהַרב  ִעם  ַהְּגָמָרא  ַּדף  ֶאת  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהֲחׁשּוִבים  ַהְּיָלִדים  ִלְכבֹוד 

 ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי. 

לָ  ַהְּגָמָרא.  ְּדעּו  ַּדף  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  לֹוְמִדים  ֶׁשַאֶּתם  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ֲאִני  ֶכם 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  קנד.)ֲחָכֵמינּו  ַהְּזַמן  (ַׁשָּבת  ְדַוְרָדא",  ְּכִליָלא  "ַיְנקּוָתא   :

   ה ֶׁשָּלֶכם. ְׁשנֹות ַהְּנעּוִרים; ַעְכָׁשו ַהְּזַמן ֲהִכי ָיפֶ  אֲהִכי ָיֶפה ֶׁשל ָהָאָדם הּו 

ְמאֹד ָחׁשּוב  ה  זֶ   -ַמה ֶׁשַאֶּתם ָּבִאים ֵמְרצֹוְנֶכם ַהּטֹוב ִלְלמֹד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא  
ְמַלֵּמ  ֲאִני  ַהְּגָמָרא;  ַּדף  ֶאת  יֹום  ָּכל  ְיָלִדים  ִעם  לֹוֵמד  ַּגם  ֲאִני  יֹום    דֶאְצִלי.  ָּכל 

ִסים ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַּכָּמה ְיָלִדים, ֵהם  ַּבְּיִׁשיָבה ַלַּבחּוִרים ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא, ִנְכנָ 
 רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא. 

ִסּיּום   ַהָּבא  ְּבָׁשבּוַע   ַֹלֲער ֶאְפָׁשר  ִאם  ֶׁשָּלֶכם  ַהִּׁשעּור  ַּמִּגיד  ֶאת  ִּתְׁשֲאלּו 

ַהְּגָמָר  ַּדף  ֶאת  יֹום  ָּכל  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַלְּיָלִדים  ָקָטן  מֹוֵעד  ֶׁשַאֶּת ַמֶּסֶכת  אֹו  ם  א; 
ַמה ֶׁשּיֹוֵתר ַקל ֲעבּוְרֶכם, ְּכמֹו   -ּוְרג, אֹו ֶׁשֲאִני ָיבֹוא ֲאֵליֶכם  אְמְסּבָּתבֹואּו ְלִויְליַ 

ֶׁשָּיִכין  ַהִּׁשעּור  ִמַּמִּגיד  ְּתַבְּקׁשּו  ִּבְׁשַעת    ֵכן  ְּדָרָׁשה  ֶׁשִּיְמְסרּו  ְׁשַנִים  ֶאָחד אֹו  ֶיֶלד 
 ַהִּסּיּום. 

 ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

... 

 ד ג ד

 ! ָּברּו ה' "ַמה ִנְׁשַמע?

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, כ"ט ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ְּתלּונֹו ִנְרָּגן",  ֵה תּוְטָענֹות  "ִּדְבֵרי  "ְּכִמְתַלֲהִמים",  "ְוֵהם    ם ,  ַמּכֹות,  ְּכמֹו 

 .(ִמְׁשֵלי כו, כב)ָיְרדּו ַחְדֵרי ָבֶטן", ֵהם ִנְכָנִסים ְלתֹו ַהֶּבֶטן 

ַז"ל,   ָנָתן  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֵמִביא  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  ִעם  ֶזה  ֶאת  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים 
ִיְתָּבַר  ַלַּמְלָאִכים: "ְראּו, ֵיׁש ְּכֶׁשָאָדם מֹוֶדה ְלַהֵּׁשם     אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
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טֹובֹו  הּפֹ יֹוֵתר  עֹוד  לֹו  ֶאֵּתן  ִלי,  ֶׁשּמֹוֶדה  ְּכֵד ת ָאָדם  ְוָחס י  ,  עֹוד",  ִלי  ֶׁשּיֹוֶדה 

ְוָצרֹות  ִיּסּוִרים    ְוָׁשלֹום ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ִמְתלֹוֵנן ּוִמְתַרֵעם, אֹוְמִרים ַּבָּׁשַמִים, ִיְּתנּו לֹו
 ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַעל ָמה ְלִהְתַאֵּנַח. 

ִנְרָּגן"   "ִּדְבֵרי  ַהָּפסּוק,  אֹוֵמר  ְוַהַּתְרעֹומֹות,    יִּדְבֵר   -ֶזה  ַהְּתלּונֹות 

ֵהם ַמּכֹות, ַהִּדּבּוִרים ָהֵאּלּו ְמִביִאים ַמּכֹות, "ְוֵהם ָיְרדּו ַחְדֵרי   -"ְּכִמְתַלֲהִמים"  
   ֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.ְמַקְּבִלים ַמֲחל -ָבֶטן" 

ַלֲענֹות   ָּתִמיד   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  ָּתִמיד  ִלְזּכֹר  ְצִריִכים  ָלֵכן 

"ָּברּו ה'! הֹודּו   -ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹוְת: "ַמה ִנְׁשַמע? ַמה ְׁשלֹוְמ? ַמה קֹוֶרה?" 
(ֵסֶפר ְּתִהּלֹות   ִפי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ְמָפֵרׁשַלה' ִּכי טֹוב! ּתֹוָדה ַהֵּׁשם ָּכל ָּכ טֹוב ִלי!" ּכְ 

: "הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב", ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵמר: ּתֹוָדה ַהֵּׁשם, טֹוב  (קלו, א)ַעל ַהָּפסּוק    ָנָתן)
 ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשָּיבֹואּו עֹוד ָועֹוד ֲחָסִדים, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה.  -ִלי! "ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" 

... 

 ד ג ד

 ם ַהָּנִׁשיל ֶׁש ת ְלִהְתַּכְּנסּו ַתִּגיעַ  ֶׁשִאְׁשְּתה ִּתְרֶא 

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 
 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִּכּנּוס ֶׁשל ַהָּנִׁשים. ֲחָבל ֶׁשַאָּתה א ְמַחֵּזק ֶאת ִאְׁשְּת ֶׁשֵּכן ָּתבֹוא לַ 

ּוְברּוָחִנּיּות   ְּבַגְׁשִמּיּות  ָּבִריא   ָּכ ָּכל  ָחׁשּוב,   ָּכ ָּכל  ֵּתֵצא    -ֶזה  ֶׁשִהיא 
ִהְתַחְּזקּות    עְוִתְׁשַמ   ,ֵמַהַּבִית, ֶׁשִּתָּפֵגׁש ִעם ְנׁשֹות ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֲחֵברֹות טֹובֹות

 ָיָפה.

ָּכל   ָלֶלכֶ ֵאֶצל  ֵחֶׁשק  ֵאין  ָּדָבר,  אֹותֹו  ֶזה  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ת ַהָּנִׁשים  ּוַבּסֹוף,   ,-  
ְּכֵדי   ַהְּיָלִדים  ִעם  ַלֲעזֹר  ַּבַּבִית,  ְוַלֲעזֹר  ְלַחֵּזק  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֶזה  ֶנֱהִנים. 

 ֶׁשִהיא ּתּוַכל ָלֵצאת. 

ַהְּקָטִעים ְוכּו'; ֲחָבל ֶׁשִאְׁשְּת    תֶא   רֹב ַהִּׁשעּוִרים א עֹוִלים ַלַּקו, חֹוְתִכים

 א ּתּוַכל ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִחּזּוק ַהָּיֶפה.

ְּכֵדי   ַהּכֹל  ָּתִכין  ַּבְּיִׁשיָבה;  ִיְהֶיה  ָמָחר  ַּבִּקְרָיה,  ִמְתַּכְּנִסים  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום 
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ן ָאָדם ָחָדׁש, ְׂשֵמָחה,  ֶׁשִאְׁשְּת ּתּוַכל ָלבֹוא. ַאָּתה ִּתְרֶאה ְּבַעְצְמ; ִהיא ַּתֲחזֹר ּבֶ 

 ַרֲעָנָנה, מּוָכָנה ִּבְׁשִביְל ְוכּו'. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 חַהֶּפַס ג ְּבַח ה ְמֻצּוֶ ר ּבַ 

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -ְּבֶעְזַרת  א',  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ְּדרֹאׁש  א'  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 

 תשפ"ב 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

ֶא  ִלְׁשאֹל  ְצִריִכים  ֶּבֱאֶמת  ַהּזֹאת  ַהְּׁשֵאָלה  ֶׁשּיֹוֵתר ת  ֶאת  ַמה  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ...
 ָּכ ַיֲעׂשּו.  - וְמַדֵּבר ֵאָלי

 ִאיר ְוָחָכם, ֵיׁש לֹו ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִני ְמאֹד אֹוֵחז ִמֶּמּנּו. הּוא ָּבחּור ֵמ 

ַמֲעִדיף;  הּוא  ַמה  ְוִתְראּו  ֶזה,  ַעל  ִאּתֹו  ְּתׂשֹוֲחחּו  ְוַהַּבַעל  ֶׁשַאֶּתם  טֹוב 
ְּבחֹל   ְסעּוָדה  ְסעּוָדה  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  (ְּבֶפַסח  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִעם  ֶּפַסח  ַהּמֹוֵעד 

ְלַהְזִמין ֲחֵבִרים, ), ֶאְפָׁשר  הזֶ ם  עִ ה  זֶ ם  ְּבַמֲאָכִלים  ִמְתָעְרִביים, ְּבֶפַסח א  ַלֲחֵבִר 
ַמָּכִרים ְוָלֵתת ֵּפרֹות ֶוֱאגֹוִזים, ְּדָבִרים ֶׁשֵּכן אֹוְכִלים ֵאֶצל ֲאֵחִרים; אֹו ַּבר ִמְצָוה 

 ַאֲחֵרי ֶּפַסח. 

ֶכם ְּכֵׁשִרים, ֵהם ְמֵלִאים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים.  ּתֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשּלָ 
ֲהֵר  ֶזה  ְצִריִכים?  הֹוִרים  עֹוד  ָמה  ָלֵעצֹות;  ְמַצְּיִתים  ֵהם  ַרֵּבנּו,  ִעם  ַחִּיים  י  ֵהם 

 ; ִלְראֹות ֶׁשַהְּיָלִדים ַחִּיים ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ה ֲהִכי ְּגדֹולָ  תָהֲעִׁשירּו

... 

 ד ג ד

 ן ְלאּוַמ  ִלְנסֹעַ  ְלת נֹוֶתנֶ  ֶׁשִאְׁשְּת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרה ּתֹוָד 

  תשפ"ב ְׁשַנת   א', ֲאָדר חֶֹדׁש ְּדרֹאׁש ב'  ְּתרּוָמה, ָּפָרַׁשת ד'  יֹום - ִיְתָּבַר ה' ְּבֶעְזַרת

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
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ַאָּתה    -אֹוֶמֶרת ְל ְּבֶפה ָמֵלא ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ִלְנסַֹע ְלאּוַמן  ִאם ִאְׁשְּת ִּתְחֶי'  

 ַרק ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ?ָיכֹול ְּכָבר ַעְכָׁשו ִלְׂשּכֹר ִמָּטה; ָמה עֹוד ַאָּתה ָצִרי
ַהָּׁש  רֹאׁש  ַעל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ּתּוַכל  ֶׁשָאֵכן  יֹום  ָּכל  ַהָּׁשָנה    ,ָנהּוְלַבֵּקׁש 

ְוָכל עַ  ּוְבָכל ַהָּׁשִנים; ַאָּתה, ְודֹורֹוֶתי ל ִיְׂשָרֵא ם ַאֲחֶרי.  

עַ  ָקׁשֹות  ְמִניעֹות  ָעַלי  ְּכֶׁשָעְברּו  ִהְתָקְרבּוִתי   ְלרֹאׁשה  ַהְּנִסיעָ ל  ִּבְתִחַּלת 
ּומֹוֲה ה ַהָּׁשנָ  ֶׁשִּלי,  ַהְּמִניעֹות  ַעל  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ְמַסֵּפר  ָהִייִתי  ׁשֹוֵאל  ,  ָהָיה  ָרא"ׁש 

עֹוֶנה  ְּכֶׁשָהִייִתי  ֶׁשִּתַּסע?"  ַמְסִּכיָמה   ִאְׁשְּת אֹוֶמֶרת?   ִאְׁשְּת "ַמה  אֹוִתי: 
"ִאְׁשִּת  ַרֵּבנּו"  ד  ְּבַיַח   יְלמֹוֲהָרא"ׁש:  ֶאל  ֶׁשֶאַּסע  רֹוָצה  ִהיא  מֹוֲהָרא"ׁש    -ִאִּתי, 

"ִּתְקֶנה ָלּה ַמָּתָנה ָיָפה ְוַתְמִׁשי ְלַכֵּבד  ָהָיה אֹוֵמר ִלי ְּבָכל ַהָּׁשִנים אֹותֹו ָּדָבר:  
 אֹוָתּה", ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשְנַכֵּבד ֶאת ָהִאָּׁשה. 

ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל. ִּתְקַּבע ְל ִלְלמֹד ָּכל יֹום ִמְקָרא    -ָהִעָּקר ִּתְתַחֵּזק ַּבִּׁשעּוִרים 

ַּתְר  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַרִׁש"י. ְׁשַנִים  ֻחָּמׁש  ִלּמּוד  ַעל  ָּדֵגׁש  ִׂשים  ַרִׁש"י.  ִעם  ּגּום 
מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ְּבֵׁשם ַהַּׂשר ָׁשלֹום ִמֶּבעְלְזא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, הּוא ָאַמר: "ִמי 

עִ  ֻחָּמׁש  ָׁשבּוַע  ָּכל  ִויַסֵּים  ֻמְבָט ם  ֶׁשִּיְלַמד  ַהָּבא  ח  ַרִׁש"י,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשֵּיֵׁשב  לֹו 

ַרִׁש"י"; מּובָ  ֶׁשל  ִמק  אְּבֵהיָכלֹו  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ֵמַהַּצִּדיק  ָעֵלינּו  ֹו  ַּגם  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִריץ 
ְּבָכל ָׁשבּוַע הּו ַרִׁש"י  ֵכן אֹוְמִרים ְּבֵׁשם    הְסגּולָ א  ֶׁשִּלּמּוד ֻחָּמׁש  ֶלֱאמּוָנה; ְּכמֹו 

: "ִוְיֵרא ָׁשַמִים ִיְקָרא  (ִסיָמן רפה, ְסִעיף ב)  עֹוד ַצִּדיִקים ַעל ַהָּלׁשֹון ֶׁשָּכתּוב ַּבְּמַחֵּבר
ָׁשַמִים. ְּכמֹו    א ְיֵר ה  ִיְהיֶ ם  ַּתְרגּום, ְוַגם ֵּפירּוׁש ַרִּׁש"י", ֶׁשֶּזה ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם ֶׁשָהָאָד 

ָעֵלינּו:   ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמֶּבעְלְזא  ּדֹב  ִיָּׂשָכר  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ְּבֵׁשם  מֹוֲהָרא"ׁש  אֹוֵמר  ֵכן 
 לֹו ֶׁשַּבּיֹום ַהֶּזה א ֶיְחָטא".ח ַרִׁש"י ֻמְבָט  םעִ   ֻחָּמׁש דלֹוֵמ ם ֹום ֶׁשָאָד "ְּבי

ְּכֶׁשרֹוִאים   ִמְתָּפֵאר,  ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּבִמְׁשָניֹות;  ִׁשעּור  ִּתְלַמד   ָּכ ַאַחר 

יַכל ַהּקֶֹדׁש".  ַאְבֵר אֹו ָּבחּור ִעם ִמְׁשָניֹות, ִמָּיד אֹוְמִרים ָעָליו: "ַאָּתה ַּתְלִמיד ֵה 
ָחָזק ָּדֵגׁש  ָׂשם  ָהָיה  ִלּמּוד   דְמאֹ  מֹוֲהָרא"ׁש  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִמְׁשָניֹות,  ִלּמּוד  ַעל 

ג)ִמְׁשָניֹות ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות, ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ז,  ַרָּבה  :  (ַוִּיְקָרא 
ִמְתַּכְנסֹות ַהָּללּו  ַהָּגֻלּיֹות  ָּכל  ַרק    "ֵאין  ָיבֹוא  ָמִׁשיַח  ִמְׁשַניֹות",  ִּבְזכּות  ֶאָּלא 

: "ְּבִמי  (ַסְנֶהְדִרין מב.)ִּבְזכּות ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות, עֹוד אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
 ַאָּתה מֹוֵצא ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה? ְּבִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ֲחִבילֹות ֶׁשל ִמְׁשָנה". 

ַׁשֵער ֵאיֶזה ּכַֹח ֵיׁש ַלִּמְׁשָניֹות , ּוַמה ֶזה עֹוֶׂשה ָלָאָדם;  ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ּולְ 
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: "ֶה'ֱעִליָת ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי", ֶׁשֶּזה  (ְּתִהִּלים ל, ד)ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ָּכל יֹום ַּבְּתִפָּלה  

ִמְׁשָניֹות   אֹוֵמר  ָאָדם  ִאם  "ִמְׁשָנה";  ֵּתבֹות  מֹוִציא    -ָראֵׁשי  ִמְּׁשאֹול  ֶזה  אֹותֹו 
 ַּתְחִּתית. 

ְמַסֵּפר   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ִּבְגָמָרא;  ִיְהֶיה   ֶׁשְּל ַהְּׁשִליִׁשי  ַהִּׁשעּור 

ָאִביו   ְּבֵׁשם  ֶׁשָאַמר  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמֶּבעְלְזא  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבֵׁשם 
זְ  ָׁשלֹום  ַהַּׂשר  ֶזה  ַהָּגדֹול  ַרִׁש"י,  ִעם  ְּגָמָרא  ַּדף  "ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ָעֵלינּו:  ָיֵגן  כּותֹו 

ָהיּו  ֶׁשִּבְצִעירּוָתם  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ָרָאה  ֶׁשהּוא  ָאַמר  ְוהּוא  ְלַהְצָלָחה";  ְסֻגָּלה 
ד ָּכל  ָעמֹק ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוֵהם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ִלְלמֹ  םְׁשקּוִעי

ַעל   ריֹום ַּדף ְּגָמָרא, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ָיְצאּו ֵמַהְּסָב ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ִהְצִליחּו ְלִהְתַּגּבֵ 
 ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם ַהָּמִרים ְוכּו' ְוֵהם ָהְפכּו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים. 

ֲא  ְלַקֵּצר,   ָצִרי ֲאִני  ִלְכּתֹב,  ַמה  ַהְרֵּבה  עֹוד  ִלי  ְּפִניָמ ֵיׁש  ָרץ  ֶאל  ה  ִני 

 ַהַּבחּוִרים; ֵהם ְמַחִּכים ִלְמַעט ִחּזּוק.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ַהִּמְדָרׁשת ַּבַּביִ ל ְלִהְתַּפּלֵ  ֵיְלכּום ֶׁשָהאֹוְרִחי ִּתְרֶאה

 ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ֵאיפֹה  ֵאין  ַּבחּוִרים  ַהְרֵּבה   ָּכ ְלָכל  אֹוְרִחים.  ַמְכִניס  ֶׁשַאָּתה  ְמאֹד  טֹוב 
אֹוֵמר   ַז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוְרִחים.  ַהְכָנַסת  ַלֲעׂשֹות  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְּבַׁשָּבת,  (ֵסֶפר  ִלְהיֹות 

ג) ִסיָמן  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  אֹות  ְמזַ ַהִּמּדֹות  אֹוְרִחים  "ַהְכָנַסת  ְלָבִנים",  :  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ָּכה 
 ִּבְזכּות ֶזה ִּתָּוַׁשע ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא.

ּבֹוְגֵר  אֹו  ֵמַהְּיִׁשיָבה,  ַּבחּוִרים  ַמְכִניס  ַאָּתה  ִאם   ,ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה    י ֲאִני 

ִּתְרֶאה ֶׁשֵהם ָיבֹואּו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת; ְסָתם ְלַהְכִניס אֹוְרִחים   -ַהְּיִׁשיָבה  
 יֲהֵר   -, ְּבִלי ְלִהְתַּפֵּלל, ְּבִלי ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת  רּוְלִהְׁשַּתּכֵ ֶלֱאכֹל, ִלְׁשּתֹות  י  ְּכֵד 

: "ָמִהיר ִלְׁשמַֹע", ֲאָבל "ָמִהיר  (ָאבֹות ה, יב)ֶזה "ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו", ִּבְבִחיַנת  
ִיְפְּתחּו   ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֶׁשָּכל  ַהְּלַואי  אֹוְרִחים,  ְלַהְכִניס  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְלַאֵּבד"; 



 יג   |  בתשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ַּדְלָּת  ְלִהְתַּפֵּלל  ם ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָּבִאים  ִאם  ַרק  ֲאָבל  אֹוְרִחים;  ְוַיְכִניסּו   ,

 ַרֵּבנּו.ל ֶאת ַהִהְתַחְּזקּות ֶׁש ְוִלְׁשמַֹע 

  ֶאְצְל ָהיּו  ַּבחּוִרים  ַּכָּמה  ִלי,  ָּכַאב  ְמאֹד  ַּבִּקְרָיה,  ָהִייִתי  ֶׁשָעְבָרה  ַּבַּׁשָּבת 
 ְּבַׁשָּבת ְוֵהם א ָּבאּו ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ַהָּיִפים.

ְּבִמ  ַהְּתִפּלֹות  ְּבָׁשלֹוׁש  ַהְּתִפּלֹות  ִּתְתַחֵּזק  ְּבָׁשלֹוׁש  ֶׁשָחָזק  ִמי  ַּדְוָקא;    –ְנָין 

 רֹוֶאה ַהְצָלָחה ַאִּדיָרה ְּבָכל ִעְנָיָניו.  -ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה ְוַעְרִבית ְּבִמְנָין 

 .ֲאִני ְמאֹד אֹוֵהב אֹוְת 

... 

 ד ג ד

 ' 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵּכן ָצִרי אֹוִתי, א ָׁשְכחּו ִמֶּמִּני

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֲאחּוִזי ְמַקֵּבל  ַלְּיִׁשיָבה  ֶׁשעֹוֵזר  ִמי  ַלְּיִׁשיָבה.  ָהֶעְזָרה  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח    ם ִייַׁשר 
ֵמַה  ֶׁשּיֹוְצִאים  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ִמָּכל  ָׂשָכר  ְיַקֵּבל  הּוא  ַהֶּזה;  ָּמקֹום 

 ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹוְמִדים ּוִמְתַּפְּלִלים, ּוֵמַהָּבִּתים ַהָּיִפים ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ְלָהִקים. 

"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה  ַאל ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות, ְּתַׁשֵּנן ָּכל ַהְּזַמן ֱאמּוָנה:  

 ֹוֵעל ַהּכֹל, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו".ַהּכֹל, הּוא ּפ

ַחס ְוָׁשלֹום ַלֲחׁשֹב 'ָׁשְכחּו ִמֶּמִּני'; ַחס ְוָׁשלֹום ַלֲחׁשֹב 'א ְצִריִכים אֹוִתי';  
ת  ַהּזֹאַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּכֹוֵעס ָעַלי'; ַהַּמֲחָׁשָבה  'ַהַּמֲחָׁשָבה ַהְּפסּוָלה ֶׁש ת  אֹו ֶא 

ָלנּו:    , תּוְמַטֵּמא  הְטֵמָא   אִהי אֹוְמִרים  ַהַּצִּדיִקים  ָהַרע.  ֵמַהֵּיֶצר  ַמֲחָׁשבֹות  ֶזה 
 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵּכן ָצִרי אֹוִתי, א ָׁשְכחּו ִמֶּמִּני, ֲאִני ֵּכן ָׁשֶוה'. 

 ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו! 

... 

 ד ג ד



 ב תשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

 ֶׁשְּל  ַלִׁשידּוְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִמָּכל ַהֵּלב 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי ֶחְמַּדת ְלָבִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַצַער ְּכַצֲערֹו ֶׁשל ָּבחּור"; מֹוֲהָרא"ׁש   מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "ֵאין עֹוד ָּבעֹוָלם
ַחָּייו  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ּוַבחּורֹות;  ַּבחּוִרים  ֲעבּור  ָלעֹוָלם  ָיְרָדה  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ָאַמר, 

 הּוא ָּכַתב ִחּזּוק ְלַבחּוִרים ּוַבחּורֹות.

ַהֵּלב ֶׁש  ֲאִני רֹוֶאה ֶאת   ,ֶׁשְּל ַהַּצַער  יֹוֵדַע ֶאת  ַהְרֵּבה ֲאִני   ָּכ ָּכל  ְּל; ְּכָבר 
ֵעָצה   ִלי  ֵיׁש  ְלַבד.  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  א  ַאָּתה  ָנׂשּוי,  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ַאָּתה  ְזַמן 

ֵמַהֵּׁשם   ְּתַבֵּקׁש  ִהיא:  ָהֵעָצה  ַהַּבחּוִרים,  ְלָכל  זֹאת  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש   ,ִּבְׁשִביְל
 ִּלים ַהְּספּורֹות ָהֵאֶּלה: ִיְתָּבַר ִמָּכל ַהֵּלב; ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמ 

  ָּכ ל  ג ֶׁשִּלי, ְּכָבר ּכָ ּו "ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ֲעזֹר ִלי, ֲאִני רֹוֶצה ִלְמצֹא ֶאת ַהִּזּיו

רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן. ַאָּבא ֲאִני א ָיכֹול יֹוֵתר, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשְּכָבר א    יֲאנִ ן  ְזַמ ה  ַהְרּבֵ 

ֶׁשֶאְהֶיה ָחָזק ָּבֱאמּוָנה,    -ד, ֲעזֹר ִלי, ֵּתן ִלי ּכַֹח, ֵּתן ִלי ִחּזּוק  אּוַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמ 

 ֶׁשַאֲאִמין ֶׁשַּגם ִלי ֵיׁש ִׁשּדּו, ְוֶׁשְּכָבר ֶאְזֶּכה ָלֶזה".

ֲעבּוְר;   לַיִּקיִרי ..., ֲאִני אֹוֵהב אֹוְת ְמאֹד, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִּבְׁשִביְל, ֲאִני ּפֹועֵ 

 ַמִּגיִעים ְזַמִּנים טֹוִבים.  ף ִמְּמ, ִּתְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד; ֵּתיכֶ ֲאַבֵּקׁש

... 

 ד ג ד

 "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" א ְמֻצְמָצם ְּבׁשּום ָמקֹום ָּבעֹוָלם 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאירִלְכבֹוד 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְוֵׁש  ִּתָּׁשֵאר ָׁשם,  ָלָּמה ֶׁשא  ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב;  ֵמִבין ַמה  ְּתַחֶּיה ֶאת  ם  ֲאִני א 

 ַעְצְמ ִעם ָהֵעצֹות ַהְּמתּוקֹות?

ְּבִווי א  ָּבעֹוָלם;  ָמקֹום  ְּבׁשּום  ְמֻצְמָצם  א  ַהּקֶֹדׁש"  ְלַיאְמְסּבּוְרג "ֵהיַכל 

 ְוא ַּבִּקְרָיה, "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" ֶזה ֵׂשֶכל, ֵעצֹות ְוִחּזּוק. 



 טו   |  בתשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ָׁשם   ַּתֲעֶׂשה  הֹוֶריָה.  ִעם  ָלגּור  ְלִהָּׁשֵאר  רֹוָצה  ִהיא   ,ִאְׁשְּת ִעם  ָּתִריב  ַאל 

ַח  ַּתֲעֶׂשה  ִאָּתם.  ְוִתְתַחֵּזק  ַאְבֵרִכים  ֲחֵבִרים,  ַהּקֶֹדׁש"; ֶּתֱאסֹף  ּבּוָרה ַּפַעם  "ֵהיַכל 
ְּבָׁשבּוַע, ְּכמֹו ֵכן ַּתְתִחיל ַלֲעׂשֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת; ַּתְתִחיל ִעם ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית; א  

 ְצִריִכים יֹוֵתר ִמְּׁשַנִים ְׁשלֹוָׁשה ַאְבֵרִכים, ְוִתְלַמד ִמְכָּתב ֵמֲעָצתֹו ֱאמּוָנה. 

ִמְתַּגְעֵּגַע   ַאָּתה  ְלִהְת   -ִאם  ֻמָּתר  ַאָּתה  ֶזה טֹוב,  ְלִהְתַּגְעֵּגַע.  ּוְצִריִכים  ַּגְעֵּגַע 
, ְּכַדאי ְל ָלבֹוא ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא; ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים  םְלַּפעַ ם  ָיכֹול ָלבֹוא ִמַּפעַ 

 רַׁשָּבת ִהְתַוֲעדּות ְלָכל ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ִסּיּום ַעל ֵסֶדר מֹוֵעד ְּבַׁש"ס; ִּתְׂשּכֹ
 ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל. ֶחֶדר ִּבְׁשִביל

 ִּתָּׁשֵאר ָלגּור ָׁשם; ִּתְפַּתח ָׁשם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִעם מֹוָסדֹות. 

... 

 ד ג ד

 ִלְלמֹוד ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ל ַעל ַעְצְמְּתַקּבֵ ִלְכבֹוד ַהֵּנס ַהָּגדֹול 

 אְּגָמָר ַּדף 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָעָׂשה ִאְּת, ָיָצאָת ֵמַהְּתאּוָנה ָּבִריא 
ְלַגְמֵר  ֶנֱהַרס  ָהֶרֶכב  ִּבְרַּכת  ְוָׁשֵלם;   ְלָבֵר ִּתְרֶאה  ְוָׁשֵלם;  ָּבִריא  ַחי,  ְוַאָּתה  י, 

 ַהּגֹוֵמל. 

ְלהֹוִסיף    ַעְצְמ ַעל  ֶׁשְּתַקֵּבל   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ִלְכבֹוד 
ַהְּתִפּלֹות   ְּבָׁשלֹוׁש  ְלִהְתַחֵּזק   ָעֶלי ְּתַקֵּבל  ַהֵּׁשם,  ִמְנָחה    ַׁשֲחִרית  -ַּבֲעבֹוַדת 

 ְוַעְרִבית, ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ַּדְוָקא.

ַּגם ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ִלְלמֹוד ָּכל יֹום ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא; ֶזה ׁשֹוֵמר ַעל ָהָאָדם  
ז'  ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ַמֲעֶׂשה  ַמֲעִׂשּיֹות,  ְועַ   -(ִסּפּוֵרי  ָּכל    ָּכִביׁש)ִמְּזבּוב 

א ְצִריִכים ְלַפֵחד ֵמַאף ֶאָחד; מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר,    -ְזַמן ֶּׁשַהַּדף ֵמֵגן ַעל ָהָאָדם  
 ֶׁשֶּזה ִמְתַּכֵּון ַעל ִלּמּוד ַּדף ְּגָמָרא ְּבָכל יֹום. 

... 

 ד ג ד
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 ְּׁשמֹוָנה ָעָׂשר ּדֹוָלר הזֶ  ְּדֵמי ַׁשְדָכנּות

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ּדֹוָלר  ָהֶאֶלף  ְוַעל  ַׁשְדָכנּות  ְּדֵמי  ּדֹוָלר  ָעָׂשר  ַהְּׁשמֹוָנה  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר 
 ְּכַהָּכַרת ַהּטֹוב. 

ַמֶּׁשהּו   ֶזה ְלָהִביא   ָצִרי ָהִייִתי  ֵמַהָּׁשַמִים.  ָמן  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ִּבְׁשִביִלי   ָהָיה 

 א ָיַדְעִּתי ֵמֵאיפֹה ָלַקַחת, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ;ַהַּבְיָתה ְלִמְׁשַּפְחִּתי, ְלִאְׁשִּתי
ּגֹוֵמ  ֶׁשֲאִני   ֶׁשּלְ   רְוֵאי ַהֵּבן  ַמִּגיַע  ִּפְלִא ְלַבֵּקׁש  ִסּפּור  ַהַּמֲעָטָפה;  ִעם   ֶׁשל    י

 ְּתִפָּלה!

ׁשֹוֵמ  ֶׁשַאָּתה  ֶנֱהֶנה  ָעָׂשר   לעַ ר  ֲאִני  ְׁשמֹוָנה  ֵהם  ַׁשְדָכנּות  ֶׁשְּדֵמי  ַהַּתָּקנֹות, 
ַהַּׁשְדָכן   ֶׁשֲאִני  ַהִּׁשּדּוִכים  ָּכל  ֲעבּור  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְּכֶׁשָהִייִתי    -ּדֹוָלר.  ּדֹוָלר.  ַח"י 

ֹו ָיִאיר,  ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִהִּגיַע ֵאַלי ָהַרב ֶהָחִסיד ר' ִׁשְמעֹון ַׁשִּפיָרא ֵנרה  ַּבחֶֹרף ַהּזֶ 
ִּבּתֹו ֵאֶצל  ַׁשְדָכן  ָהִייִתי  ְׁשמּוֵאל,  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָׁשַאל    -  ַהְּצִעיָרה  ְּבנֹו  ְוהּוא 

 ִמֶּמּנּו ַח"י ּדֹוָלר. אֹוִתי ַּכָּמה הּוא ָצִרי ָלֵתת ְדֵמי ַׁשְדָכנּות, ִּבַּקְׁשִּתי

ַהִּיְרַא  ַרָּבה;  ְּבַהְתָמָדה  לֹוֵמד   ֶׁשְּל ֶׁשּלֹו,  ַהֵּבן  ַהִּמּדֹות  ֶׁשּלֹו,  ָׁשַמִים  ת 

ֶזה ַמֶּׁשהּו א ָּפׁשּוט, ַהְפֵלא ָוֶפֶלא; הּוא ְּכָבר מּוָכן ְלִׁשּדּו. ִאם   -ַהַּבְגרּות ֶׁשּלֹו  
ִויֵרַא  טֹוָבה  ַּתְלִמיָדה   ְל ְלַהִּציַע  רֹוֶצה  ֲאִני   ִׁשּדּו ִלְׁשמַֹע  מּוָכן  ְּכָבר  ת ַאָּתה 

 ת ֵפיָגא; ּתֹוִדיַע ִלי.ִמֵּבי םָׁשַמיִ 

... 

 ד ג ד

 ַּבְעָלּהל ֶׁש ת ַעְולֹו ל עַ  ָּבִאָּׁשה ִלְפֹגעַ ה ָלָּמ 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ָלֶכם   ָּבָנה  ֶׁשַּבֲעָלּה  ֲאֵׁשָמה   ... ָמַרת  ַמה  ְׁשֵאָלה,  ֶאְתֶכם  ִלְׁשאֹל  רֹוֶצה  ֲאִני 

ֶאֶלף   ִעם  ֶׁשַּבֲעָלּה הּו ַּבִית  ֲאֵׁשָמה  ִהיא  ַמה  ֲאֵׁשָמה  א  ְּבָעיֹות?!  ִהיא  ַמה  ַּגָּנב? 
 ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַּבַעל ּפֹוֵׁשַע?!

ְלִהְתַנֵה  ֶאְפָׁשר   ֵאי ֵמִבין  א  א  תִטְּפׁשּו   ְּבָכזֹוג  ֲאִני  ֲעַדִין  ַאֶּתם  ִאם   ,
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ת; אֹו ֶׁשִּתְקְראּו אֹותֹו ְלִדין ּתֹוָרה,  ֵיׁש ָלֶכם ְׁשֵּתי ְּבֵררֹו  -ְמֻרִּצים ֵמַהֶּמַקח ֶׁשָּלֶכם  

ְוִלְקנֹות   ַהַּבִית  ֶאת  ִלְמּכֹר  ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  אֹו  ְּתַקְּימּו,  ִיְפסֹק  ַהִּדין  ֶׁשֵּבית  ּוַמה 
ַלֲעבֹו אֹו  ֶאל   הִּדיָר ר  ִמּגֹוי,  ִּבְטָענֹות  ָלבֹוא  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל;  ַעל  ָׁשלֹום   ְוִיְהֶיה 

 ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות. ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת  

ֶׁשֵה  ְּבֶזה  ִלי  ָנִׁשים ִהְכִאיבּו  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה ְמאֹד, ַעְׂשרֹות  ִמֶּזה    ן ֲאִני סֹוֵבל 
ֶאל רֹאׁש    ָּבאּו  "ָלָּמה   "?ָּכ עֹוֶׂשה  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  "ָלָּמה  ִּבְטָענֹות:  ִאְׁשִּתי 

ֲאִני ְּכָבר יֹוֵדַע   -י ָּבא ַהַּבְיָתה ְורֹוֶאה ֶׁשִאְׁשִּתי ּבֹוָכה ַהְּיִׁשיָבה אֹוֵמר ָּכ?" ְּכֶׁשֲאנִ 
 ִּדְּבָרה ַהּיֹום...  אִעם ִמי ִהי

ַר   א ִהי  ִאְׁשִּתי ָּתִמיד  ִהיא  ַחָּלָׁשה,  א  ָעְבָרה ק  ִּבְכָלל  ִהיא  אֹוִתי.  ִחְּזָקה 

ָׁשְלחּו ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  ְּכֶׁשָּפַתְחנּו  ָקִׁשים;  ְלַנֵּתק    ִּבְזיֹונֹות  ַהְּׁשֵכִנים  ְלָכל  ִמְכָּתִבים 
ְּבִאיִדיׁש   ִמְכָּתִבים  ָהְרחֹוב  ְלָכל  ַּבּדַֹאר  ָׁשְלחּו  ְוַהְּיָלִדים,  ִאְׁשִּתי  ִעם  ֶקֶׁשר 

. ַּגם ָעׂשּו ַהְפָּגנֹות ֶנֶגד  )רַהְּפַלְסֵּת י  (ָׁשַמְרנּו ֶאת ָּכל ַהִּמְכָּתִבים ְוִכְתבֵ ּוְבַאְנְּגִלית  
ִהיא ּבֹוָכה,    -ָלּה ְמאֹד, ַעד ַהּיֹום ְּכֶׁשִאְׁשִּתי ִנְזֶּכֶרת ַּבָּיִמים ָהֵאּלּו    ִּציקּוִה   ִאְׁשִּתי, 

ֲאָבל ׁשּום ָּדָבר א ֶהֱחִליׁש אֹוָתּה, ֶזה ָּכַאב ָלּה ֲאָבל א ֶהֱחִליׁש; ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר 
ִמְתַנֲהגֹו ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְנׁשֹות  ְקרֹובֹות,  ִמְתַקְּׁשרֹות    יְּבלִ ת  ֲחֵברֹות  ֵהן  ֵׂשֶכל, 

ֶאת ֶזה ִהיא א ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל. ִהיא ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי   -ּוַמְתִחילֹות ְלַדֵּבר ֶנֶגד ַּבֲעָלּה  
ַּבֲחָזָרה ְׁשֵאלֹות ַעל ַּבֲעֵליֶהן ְוכּו'?" ֲאַנְחנּו א    ן ַהְרֵּבה ְּפָעִמים: "ֶׁשֶאְׁשַאל אֹוָת 

  ַלֲאֵחִרים. םא ְמִציִקיעֹוִׂשים זֹאת, ֲאַנְחנּו 

ְמאֹוד   ְוִאְׁשִּתי  ֲאִני  ַּבִּקְרָיה,  ַּבִית  ֲעבּוִרי  ַּגם  ָּבָנה  ַהֶּזה  ַהַּקְּבָלן  ְמַעְנֵין, 

ֶנְחָמ ם  מֹוִקיִרי  ָּכ ָּכל  ַּבִית  ָלנּו  ָּבָנה  ֶׁשהּוא  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ַרק  ָלנּו  ֵיׁש  .  דאֹותֹו, 
ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ְלַתֵּקן, ּוְדָבִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן,  ָּברּו ַהֵּׁשם ַּגם ֶאְצֵלנּו ֵיׁש  

; ֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יְּבַעְצִמ י  ֵאלַ ר  ֶזה ָקׁשּו  ת?ַמה ֶזה ָקׁשּור ַלּזּולַ 
 ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ָּכל ַמה ֶׁשָאנּו ְצִריִכים.

ַהָּבִּתים  ֶאת  ֶׁשּבֹוֶנה   ְמאֹד    ָהַאְבֵר ּפֹוֵׁשַע, הּוא  ְוא  ַּגָּנב,  א  ַּבִּקְרָיה הּוא 

ֶׁשּבֹוִני םְּכָסִפיי  ְּבִעְנְינֵ ר  ָיָׁש  ַאֲחֵרי  ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמה  ִלְראֹות  ְמַעְנֵין  ֵאי  ם.   ,
זּו ַעְוָלה    -ְלִאְׁשּתֹו, ְלַהְכִאיב ָלּה, ִלְפֹּגַע ָּבּה    הזֶ ת  ֶא ת  ֶּׁשִּמְתַנֲהִגים; ֲאָבל ַלֲעׂשֹו 

ְּדָבִרים  ָלֶכם  לֹוַמר  ַמְתִחיִלים  ָהיּו  ִאם  ַמְרִּגיִׁשים  ֱהִייֶתם   ֵאי ַּתְחְׁשבּו  נֹוָרָאה! 
 ַלֲעׂשֹות זֹאת!  קֶׁשַּמְצִּדי  ַעל ַהַּבַעל; ֵאין ׁשּום ֵּתרּוץ
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ׁש ִמָּכל ַהָּנִׁשים, ַּתַעְזרּו ִלי ִלְבנֹות ֶאת ַהִּקְרָיה,  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ַוֲאִני ְמַבֵּק 

ַמְקלֹו ָּתִׂשימּו  ַאל  ַרְגַלִים,  ִלי  ָּתִׂשימּו  ָקֶׁשה  ם ַּבַּגְלַּגִּלית  ַאל   ָּכ ָּכל  עֹוֵבד  ֲאִני   ;
 ֶאָחד ִלְבנֹות ִעיר ַעל ֵׁשם ַרֵּבנּו, ָמקֹום ֶׁשל ַאֲהָבה ְוַאְחדּות; ָלָּמה ְצִריִכים ִלְנׁשֹ

 ַהֵּׁשִני. ת ֶא 

ָלֶכם: ְוָכַתְבִּתי  ָאַמְרִּתי  ַהִּקְרָיה  ֶאת  ִלְבנֹות  ף ְמצָֹר ב  ַהִּמְכָּת [  ְּכֶׁשִהְתַחְלנּו 
ֵּביֵניֶכם    ה]זֶ ב  ִמְכָּת ף  ַּבּסֹו ַאְחדּות  ִּתְהֶיה  ְּבזֹול";    -"ִאם  ִיְמְּכרּו  ַהּגֹוִים  ָּכל 

ַמ  ָּבִּתים  ָקנּו   ,ָּכ ָהָיה  יֹוֵתר ַּבַהְתָחָלה  עֹוִלים  ַהְּמִחיִרים  ַעְכָׁשו  ְּבִחָּנם,  ָּמׁש 
ָּבֶזה ָאֵׁשם  ִמי  ִלְמּכֹר;  רֹוִצים  א  ַהְּׁשֵכִנים  ֲאַנְחנּו    ? ְויֹוֵתר,  ְּבַעְצֵמנּו,  ֲאַנְחנּו 

 נֹוְׁשִכים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני, ֲאַנְחנּו א ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני. 

ְמַסֵּים ּבִ  ַאְנֵׁשי  ְתִפָּלה:  ֲאִני  ֵּבין  ְלַהְכִניס ָׁשלֹום  ִלי ֶׁשאּוַכל  ֲעזֹר  ָיָקר  "ַאָּבא 

 ְׁשלֹוֵמנּו". 

 ֵלב ָׁשבּור.

 ... 

   ל:ְלֵעיר ַהִּנְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [

 ְלִהָּזֵהר ֶׁשַהְּמִחיִרים ֶׁשל ַהִּדירֹות ַּבִּקְרָיה א ַיֲעלּו

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַחֵיי ָׂשָרה, י"ט ַמְרֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
ָלגּור   ָלבֹוא  רֹוצֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ְוַהְרֵּבה  ַּבִקְרָיה  ִּדירֹות  ַהְרֵּבה  ְוֵאין  ֱהיֹות 

ְמאֹ  -ַּבִּקְרָיה   ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ֵיׁש  ָלֵכן  ִאם  ִּכי  ַיֲעלּו,  א  ֶׁשַהְּמִחיִרים  ד 
ְּכֵדי , מּוָכִנים ְלַׁשֵּלם יֹוֵתר  ת, ְוֻכָּלם רֹוִצים ֶאת ַהִּדיָרהִּדירֹור  ֵמֲאֶׁש יֹוֵתר ֲאָנִׁשים  

 ַהְּמִחיר עֹוֶלה.  -ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּדיָרה 

ַוַעד ִמְּנָתה  ַהַהְנָהָלה  ָלבֹוא   ,ָלֵכן  ֶׁשרֹוֶצה  ִלְקנֹות,    ֶׁשִּמי  ֵהן  ַּבִּקְרָיה;  ָלגּור 
 ַלַּוַעד, ְוָכ ׁשֹוְמִרים ֶׁשַהְּמִחיִרים א ַיֲעלּו. הּפֹונֶ  -ְוֵהן ִלְׂשּכֹר 

ַהֵּׁשִני   ֶאת  ֶאָחד  יֹאֲהבּו  ִאם  ָלַאְבֵרִכים:  ָאַמְרִּתי  ַהִּקְרָיה  ֶאת  ְּכֶׁשָּפְתחּו 

ִיְראּו ַרק ֶאת ַהּטֹוב ֵאֶצל ַהֵּׁש  ְּכֵדי ַּבַחִּיי  םְמעָֹרִבי   ִיְהיּוִני,   ַּבִּקְרָיה,  ם ֶׁשל ַהֵּׁשִני 
ֲאַזי ָּכל ַהְּׁשֵכִנים ִיְמְּכרּו    -ְוַכּדֹוֶמה  ְּבִבּׁשּוִלים, ֲאִפָּיה, ָלַקַחת ֶאת ַהְּיָלִדים  ַלֲעזֹר  
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 ֶאת ָּבֵּתיֶהם ְּבזֹול. 

  ... ִית, ְצרּו ֶקֶׁשר  י ֶׁשרֹוֶצה ִלְקנֹות ּבַ ִמ ה  ּפֹונֶ ו  ֶׁשֵאָליַהַּוַעד ִמָּנה ֶאת ָהַאְבֵר

 ִאּתֹו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 

ֲאִני ְמַקֶּוה ּוְמַיֵחל ִלְׁשמַֹע ֶׁשַחִּיים ְּבַאְחדּות ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני ּוִמְסַּתְּכִלים טֹוב 

 ַהִּקְרָיה. ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני; ְּבֶזה ְּתלּוָיה ַהַהְצָלָחה ֶׁשל 

 ... 

ַמה ֶׁשִּדַּבְרנּו ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר, "ִאם ַּתְחִזיקּו ַעְצְמֶכם ְּבַיַחד   לעַ   ִאָּתם  רַּתְחזֹ ...  

ּוְנָכֵדינּו  ם  ַאֶּת  ִליָלֵדינּו  טֹוב  ָמקֹום  ִּתְהֶיה  ְוַהִּקְרָיה  ְיהּוִדים    ֶׁשִּיְגְּדלּוַּתְצִליחּו, 
 ְּכֵׁשִרים".

 ... 

ַרק ָּבֶכם; ִאם ִּתְחיּו ְּבָׁשלֹום ַּתְצִליחּו, ֶזה ִיְהֶיה ָמקֹום    ... ַהַהְצָלָחה ְּתלּוָיה

ִלְחיֹות   ַהְּׁשִכיָנה,  ֶׁשּיּוְכלּו  ְלַהְׁשָרַאת  ָמקֹום  ִיְהֶיה  ֶזה  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם 
 .ַהְצָלָחה  ָׁשם ה ִּתְהיֶ ֲאָבל ִאם א ִיְסְּבלּו ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני א 

 ... 

ִּת  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ...  ְלָכל  ַּבִית,  ֶׁשִּמְתַקְּׁשרֹוְמסֹר  ִלְקנֹות  רֹוִצים  ֵהם   ,ֵאֶלי ת 
ַיְמִּתינּו   ִאם  ְלטֹוָבָתם;  ְּבַסְבָלנּות  ְּבזֹול    רֶאְפָׁש ה  ִיְהיֶ ֶׁשִּיְתַאְּזרּו  ָּבִּתים  ִלְקנֹות 

 ְמאֹד.

 ... 

 לּום ְלַאף ֶאָחד. ַאֲהָבה ִיְהֶיה ֶׁשַפע ַּבִּקְרָיה, א ֶיְחַסר ּכְ ִּתְהֶיה ... ִאם 

...[ 
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 הִמִּקְנָא ם ְמַדְּבִרים  ֶׁשֲאָנִׁשיה ִמַּמ  ַאל ִּתָׁשְברּו

יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

 ַהִּמְכָּתב. ִקַּבְלִּתי ֶאת 

 ַהַּבִית ְוכּו'. ן ָּכַתְבִּתי ָלִאָּׁשה ָמַרת ... ֶׁשא ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶכם ֵמִעְניַ 

 ַּבֲעֵל ַעל  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ִמַּמה  ִּתָׁשְברּו  ַאל  ִמֶּכם,  ּוְתַחְּזקּו    .ֲאַבֵּקׁש  ִּתְתַחְּזקּו 
ים ְמַקְּנִאים, ֲאָנִׁשים א ְמֻרִּצים ֲאָנִׁש ,  אֹותֹו; ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות, ּבֹוֶעֶרת ִקְנָאה

 ֵמַעְצָמם, ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֲאֵחִרים; ַאל ִּתְסַּתְּכלּו ַעל ַמה ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ָלֶכם. 

ִעם ִאְׁשִּתי ַּגם עֹוִׂשים ָּכ. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהיא ְמַסֶּפֶרת ִלי ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהְכִאיב   

: "ּתֹוִדי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֵּיׁש ָל ֵׂשֶכל ֵאי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֵחִרים,  ָלּה, ֲאִני אֹוֵמר ָלּה
 ַמה ֵּכן לֹוַמר ּוַמה א לֹוַמר".

ַּבֲעֵל ָּבָנה ִלי ֶאת ִּבְנַין ַהְּיִׁשיָבה, ְּבָכל ַהֶקעְמִּפים ,  ת ַהְּמִציאּו  לעַ ִּתְסַּתְּכלּו   

ִנים ָיְרקּו ָעָליו; ַמה ִנְׁשָאר? ָּכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים הּוא ִהִּציל ֶאת ַהַּמָּצב, ָּכל ַהָּׁש 
 ְּבֶחְׁשּבֹוְנֶכם.   הְלטֹובָ  ֵמַהָּמקֹום ַהֶּזה ִיָּזְקפּו םֶׁשּיֹוְצִאי

... 
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 ֵאין ְּבָעָיה ָלֵתת ְלֶיֶלד מֹוֵצץ

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ם, ֶזה ִסּפּוֵרי ַסְבָּתא.ַלִּׁשַּניִ ֵאין ְּבָעָיה ָלֵתת ְלֶיֶלד מֹוֵצץ; א קֹוֶרה ְּכלּום 

ַאֶּתם נֹוְתִנים    יֶאְתֶכם ִמֵּביָתּה ּכִ   הֹוִציָאּה  םֶׁשָּלכֶ   ַרָּבה  ַאל ֵּתָעְלבּו ֶׁשַהַּסְבָּתא

ֵּתָעְלבּו;   ַאל  ֶׁשָּלֶכם,  ַלֶּיֶלד  אֹוָתּה  ַּבַּפעַ מֹוֵצץ  ְלַבֵּקר  הֹוְלִכים  ֶׁשַאֶּתם  ַהָּבָאה  ם 
 . םָלכֶ  ַיִּציקּוִּתְזְּכרּו ָלִׂשים ַּבַּצד ֶאת ַהּמֹוֵצץ, ָּכ א 

ֶאְצִלי זּוג,    ֵיׁשא נֹוָרא;    הזֶ   -ָּבה צֹוֶעֶקת: "א ָלֵתת מֹוֵצץ"  ִאם ַהַּסְבָּתא ַר 

א ָּבִריא, ֶזה ְמַעֵּקם ֶאת   הזֶ   ֵהם ְּכָבר ָרִבים ַּכָּמה ָׁשִנים; ַהַּבַעל צֹוֵעק ֶׁשּמֹוֵצץ
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ַּדְוָקא ֵּכן ָלֵתת    רְלַוֵּת   המּוָכנָ   ַהִּׁשַּנִים, ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ְלַבֲעָלּה, ִהיא א ְמַחֶּפֶׂשת 

ַמה ֲאָבל  ַמֲחֶקת,  ְמַחֶּפֶׂשת  א  ִהיא  ֶׁשִהיא    אִהי  מֹוֵצץ,  ,  ת ִמְתמֹוֶטֶט ַּתֲעֶׂשה 
ָאז ִהיא נֹוֶתֶנת    -  תַהְיֵגעֹוֶאת ֵעיֶניָה    םַלֲעצֹה ַּדּקֹות  ַּכָּמ ִהיא רֹוָצה ִליׁשֹן ְקָצת,  

  ל ִלְגדֹו ת  הֹוֶלכֶ ה ֶׁשַהִּׁשַּנִים  ִּבְטָענָ ֶאת ַהּמֹוֵצץ,    אּומֹוִציִּגיַע ַהַּבַעל  מֹוֵצץ ַלֶּיֶלד, ַמ 
א ַלַּבַעל: "ֵּתן ִלי  ָהִאָּמ ה  ּובֹוכֶ ָהִאָּמא,  ִמְתעֹוֶרֶרת  ִלְבּכֹות,  ַהֶּיֶלד  ָעקּום. ַמְתִחיל  

ָהַאְבֵר   ןִליׁשֹו ִעם  ְלַדֵּבר  ְמַנֶּסה  ֲאִני  ִלְנׁשֹם",  ִלי  ֵּתן  ִלי:  ְקָצת,  אֹוֵמר  הּוא   ,
 ַעד ַּכָּמה ַהּמֹוֵצץ ַמִּזיק". -"רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה א ֵמִבין, רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה א יֹוֵדַע 

ִּבְגַלל מֹוֵצץ    תזֹא ֵּביֵניֶהם  ָרִבים  ְוִאָּׁשה  ֶׁשַּבַעל  ַּבִּמְקֶרה  הְּבָעיָ   זּו  –ָצָרה;   .

  א ִהי,  ָעָיה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ָּכ, ַרק ַהַּסְבָּתא ַרָּבהֶׁשָּלֶכם ֶׁשַהַּבַעל ִאְּתֶכם, ֵאין לֹו ּבְ 
 ַאֶּתם א ְצִריִכים ְלֵהָעֵלב.  -ָאְמָרה ָלֶכם ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה ְוכּו' 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
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 ִּתְבַרח ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ָהֲאֵחִרים 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א', ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִּׂשיָחה  ְּכֶׁשַאָּתה א יֹוֵׁשב ּבַ   ,ְזכֹר ֶאת ַהְּכָלל, ָּכל ֵאּלּו ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ֲאֵחִרים

ְוַאְלמֹוִני,    - ְּפלֹוִני  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ְּכֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע  ִּתְתַלֵהב  ַאל   .ָעֶלי ְמַדְּבִרים 
 ׁשֹוֵמַע.    ֵאּלּו ְמַדְּבִרים ָעֶלי אֹותֹו ָּדָבר ְּכֶׁשַאָּתה א

ַעל   ֶׁשְּמַדְּבִרים  ֵמֲאָנִׁשים  ֵמֲא ֲאֵחִריִּתְבַרח  ֵליָצנּות  ֶׁשעֹוִׂשים  ֵחִרים. ם, 

ֻּכָּלם,  יְּבֵעינֵ : "ְותֹוֲעַבת ְלָאָדם ֵלץ", ַהֵּלץ ְמֻגֶּנה (ִמְׁשֵלי כד, ט)ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר 
 ֲאָנִׁשים.  יּוְבֵעינֵ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא   יְּבֵעינֵ 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  כג.)ֲחָכֵמינּו  ְירּוָׁשַלִים(ַסְנֶהְדִרין  "ַאְנֵׁשי  ָהיּו  :  א   ,

ְּכָלל  ִּבְסעּוָד ִנְכָנִסין    ְּבֶדֶר ִעָּמֶהן",  ֵמֵסב  ִמי  יֹוְדִעין  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ת ִּבְׁשעַ ה, 
אֹו  הָהֲאִכילָ  ִהְתַחְּזקּות,  ִּדּבּוֵרי  ֱאמּוָנה,  ִּדּבּוֵרי  ְלַדֵּבר  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְזַמן  ֶזה   ,

ִנְזֲהרּו ֵאיפֹה ֵהם אֹוְכִלים, ִעם ִמי ֵהם  ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ְּפלֹוִני   ָלֵכן ֵהם  ְוַאְלמֹוִני; 
 ִמְסּתֹוְבִבים.



 ב תשפ"ה ְּתַצּוֶ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כב 

 

אֹוֵמר   סב)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ֶׁשל  (ִלּקּוֵטי  ֲאִכיָלָתם  ְיֵדי  ֶׁשַעל  "ַּדע,   :

ּבְ  ַאִּפין  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא   ְּבִרי ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשָּכתּוב ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ַאִּפין", 
י ֲהם [...] ִּתְקֻרְבָּתא ַמְלָּכא ְּבַמְלָּכא".(רּות ב, יד)  : "ְלֵעת ָהאֶֹכל ֹּגׁשִ

ֵאיפֹ ְּגדֹוִלים;  ֵלִצים  ֵיׁש  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו  ֵּבין  ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ְּפלֹוִני   הֲאִפּלּו 

 ִמָּׁשם ִּתְבַרח! -ִׁשים ְוַאְלמֹוִני, ֵאיפֹה ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ֲאנָ 

עֶֹנׁש   ְמַקְּבִלים  אֹוֵמר,  א)א  ּנֹוָר ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ֵלָצנּות,  אֹות  ַהִּמּדֹות  ְיֵדי  (ֵסֶפר  "ַעל   :
ֵליָצנּות [...] ִאְׁשּתֹו מֹוֶׁשֶלת ּבֹו", ִאם ִּתְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִּתְרֶאה ֶׁשֶּזה ָאֵכן ָּכ, ְלָכל  

ָּגדֹול ֶּפה  ֵיׁש  ֵהם    ַהֵּלִצים  ַּבַּבִית  ֶׁשַרֵּבנּו    םְמֻׁשְעָּבִדיַּבחּוץ,  ַמה  ַמָּמׁש  ָלִאָּׁשה, 
 אֹוֵמר.

ִּתָּזֵהר ִעם    -ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְת, ַאָּתה ָצִרי ֶאת ֶזה? ַאָּתה עֹוֵמד ְּבִׁשּדּוִכים  
 ים.ִמי ַאָּתה ִמְתַחֵּבר, ְּתַחֵּפׂש ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשא ְמַדְּבִרים ֵמֲאֵחִר 

... 

 ד ג ד


	מַה הֵם הַמִּנְהָגִים בִּכְנִיסָה לְבַיִת חָדָשׁ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לִלְמוֹד מִקְצוֹעַ חָדָשׁ עַל חֶשְׁבּוֹן שָׁעוֹת הָעֲבוֹדָה שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם עֲדַיִן יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת לְהַצִּיל אֶת הַבַּיִת שֶׁלָּנוּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הָיִיתִי בְּאֵזוֹר אַחֵר, הַאִם יָצָאתִי יְדֵי חוֹבַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה בְּאוּמָן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה עוֹשִׂים כְּשֶׁהַהוֹרִים הוֹפְכִים לְנֵטֶל?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי הוֹלֵךְ לַחֲבוּרוֹת הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ, זֶה יָכוֹל לְהַזִּיק לַשִּׁדּוּךְ שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְצַפֶּה לִשְׁמֹעַ אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲזֹר לִי עִם הַמּוֹסָדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת יִתְרוֹ, חֲמִשָׁה עָשָׂר בִּשְׁבַט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי לֹא יָכוֹל לָתֵת שִׁיעוּר, אִם מְעַכְּבִים אוֹתִי יוֹתֵר מִדֵּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים, כ"ג שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל מִילָה שֶׁל צַדִּיק יֵשׁ בְּזֶה כַּוָּנָה עֲמוּקָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים, כ"ג שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם אֱמוּנָה חֲזָקָה לֹא נִגְרָרִים לְמַחֲלֹקֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תַּעֲזֹב אֶת הַמִּשְׁנָיוֹת כָּל חַיֶּיךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּישַׁן וְתֹאכַל, רַק תִּשְׁמוֹר אֶת הַזְּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַכֹּל יַעֲבֹר בְּטוֹב וּבְנָקֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה שֶׁאַתֶּם בָּאִים מֵרְצוֹנְכֶם הַטּוֹב לִלְמֹד אֶת דַּף הַגְּמָרָא - זֶה מְאֹד חָשׁוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	"מַה נִשְׁמַע? בָּרוּךְ ה'!
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ט שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּרְאֶה שֶׁאִשְׁתְּךָ תַגִּיעַ לְהִתְכַּנְּסוּת שֶׁל הַנָּשִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בַּר מְצֻוֶּה בְּחַג הַפֶּסַח
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת תשפ"ב

	תּוֹדָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאִשְׁתְּךָ נוֹתֶנֶת לְךָ לִנְסֹעַ לְאוּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת תשפ"ב

	תִּרְאֶה שֶׁהָאוֹרְחִים יֵלְכוּ לְהִתְפַּלֵּל בַּבַּיִת הַמִּדְרָשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	'הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֵּן צָרִיךְ אוֹתִי, לֹא שָׁכְחוּ מִמֶּנִּי'
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִכָּל הַלֵּב לַשִׁידוּךְ שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	"הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ" לֹא מְצֻמְצָם בְּשׁוּם מָקוֹם בָּעוֹלָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִכְבוֹד הַנֵּס הַגָּדוֹל תְּקַבֵּל עַל עַצְמְךָ לְהִתְפַּלֵּל בְּמִנְיָן לִלְמוֹד דַּף גְּמָרָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	דְּמֵי שַׁדְכָנוּת זֶה שְּׁמוֹנָה עָשָׂר דּוֹלָר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה לִפְגֹעַ בָּאִשָּׁה עַל עַוְלוֹת שֶׁל בַּעְלָהּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חַיֵי שָׂרָה, י"ט מַרְחֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תִּשָׁבְרוּ מִמַּה שֶׁאֲנָשִׁים מְדַבְּרִים מִקִּנְאָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ- יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵין בְּעָיָה לָתֵת לְיֶלֶד מוֹצֵץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּבְרַח מֵאֲנָשִׁים שֶׁמְּדַבְּרִים עַל הָאֲחֵרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב
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	מַה הֵם הַמִּנְהָגִים בִּכְנִיסָה לְבַיִת חָדָשׁ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לִלְמוֹד מִקְצוֹעַ חָדָשׁ עַל חֶשְׁבּוֹן שָׁעוֹת הָעֲבוֹדָה שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם עֲדַיִן יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת לְהַצִּיל אֶת הַבַּיִת שֶׁלָּנוּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הָיִיתִי בְּאֵזוֹר אַחֵר, הַאִם יָצָאתִי יְדֵי חוֹבַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה בְּאוּמָן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה עוֹשִׂים כְּשֶׁהַהוֹרִים הוֹפְכִים לְנֵטֶל?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי הוֹלֵךְ לַחֲבוּרוֹת הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ, זֶה יָכוֹל לְהַזִּיק לַשִּׁדּוּךְ שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְצַפֶּה לִשְׁמֹעַ אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲזֹר לִי עִם הַמּוֹסָדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת יִתְרוֹ, חֲמִשָׁה עָשָׂר בִּשְׁבַט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי לֹא יָכוֹל לָתֵת שִׁיעוּר, אִם מְעַכְּבִים אוֹתִי יוֹתֵר מִדֵּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים, כ"ג שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל מִילָה שֶׁל צַדִּיק יֵשׁ בְּזֶה כַּוָּנָה עֲמוּקָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים, כ"ג שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם אֱמוּנָה חֲזָקָה לֹא נִגְרָרִים לְמַחֲלֹקֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תַּעֲזֹב אֶת הַמִּשְׁנָיוֹת כָּל חַיֶּיךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּישַׁן וְתֹאכַל, רַק תִּשְׁמוֹר אֶת הַזְּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַכֹּל יַעֲבֹר בְּטוֹב וּבְנָקֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה שֶׁאַתֶּם בָּאִים מֵרְצוֹנְכֶם הַטּוֹב לִלְמֹד אֶת דַּף הַגְּמָרָא - זֶה מְאֹד חָשׁוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	"מַה נִשְׁמַע? בָּרוּךְ ה'!
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ט שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּרְאֶה שֶׁאִשְׁתְּךָ תַגִּיעַ לְהִתְכַּנְּסוּת שֶׁל הַנָּשִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בַּר מְצֻוֶּה בְּחַג הַפֶּסַח
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת תשפ"ב

	תּוֹדָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאִשְׁתְּךָ נוֹתֶנֶת לְךָ לִנְסֹעַ לְאוּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר א', שְׁנַת תשפ"ב

	תִּרְאֶה שֶׁהָאוֹרְחִים יֵלְכוּ לְהִתְפַּלֵּל בַּבַּיִת הַמִּדְרָשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	'הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֵּן צָרִיךְ אוֹתִי, לֹא שָׁכְחוּ מִמֶּנִּי'
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִכָּל הַלֵּב לַשִׁידוּךְ שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	"הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ" לֹא מְצֻמְצָם בְּשׁוּם מָקוֹם בָּעוֹלָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִכְבוֹד הַנֵּס הַגָּדוֹל תְּקַבֵּל עַל עַצְמְךָ לְהִתְפַּלֵּל בְּמִנְיָן לִלְמוֹד דַּף גְּמָרָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	דְּמֵי שַׁדְכָנוּת זֶה שְּׁמוֹנָה עָשָׂר דּוֹלָר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה לִפְגֹעַ בָּאִשָּׁה עַל עַוְלוֹת שֶׁל בַּעְלָהּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חַיֵי שָׂרָה, י"ט מַרְחֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תִּשָׁבְרוּ מִמַּה שֶׁאֲנָשִׁים מְדַבְּרִים מִקִּנְאָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ- יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵין בְּעָיָה לָתֵת לְיֶלֶד מוֹצֵץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּבְרַח מֵאֲנָשִׁים שֶׁמְּדַבְּרִים עַל הָאֲחֵרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב





