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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
....................... א ִגְרָסא? ָמָרא ּבְ ִעּיּון אֹו ִלּמּוד ּגְ ָמָרא ּבְ עּור ּגְ ָמה ָעִדיף ׁשִ

י אֹו ִעם ָאִבי?..................................................... ג ת ִעם ִאּמִ ּבָ ׁשַ ִלְהיֹות ּבְ

דֹול?................................... ד י ּגָ ְסּפִ ק ַאֲחֵרי ֶהְפֵסד ּכַ ר ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֶמׁש?............. ה יַע ְלֵבית ׁשֶ יָבה ַמּגִ ֹראׁש ַהְיׁשִ ְך ׁשֶ ה לֹא הֹוִדיעּו ַעל ּכָ ָלּמָ

ּיֹות?....... ז ָעיֹות ַנְפׁשִ ה ִעם ּבְ ָ ׁש ִלי ִאּשׁ ּיֵ ׁשֶ ר ּכְ ׁשֵ ֵאיְך אּוַכל ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
.................................... א ק  ּתֹ ם ְוִיׁשְ ְזיֹונֹו, ִיּדֹ ַמע ּבִ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ׁשּוָבה ּכְ ר ַהּתְ ִעּקַ

....................................................... ב נּו ה ַרּבֵ ְך ִצּוָ י ּכָ ֲאִני נֹוֵסַע ְלאּוָמן ּכִ

ת............................................................. ג ּבָ ַ ָך ְוֶאת ַהּשׁ ּתְ ד ֶאת ִאׁשְ ַכּבֵ ּתְ

ר............................................................. ד ׁשֵ ִלי ָחָתן ּכָ ֲהִיי ְצנּוָעה ּוְתַקּבְ

ְך ַהּיֹום................................................. ד ה ְלֶהְמׁשֵ ִפּלָ ְדֶחה ֶאת ַהּתְ ַאל ּתִ

............................................................ ה ר ָיֶפה. ְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלַדּבֵ ְלַחּנֵ

ים................................................. ו יל ַחּיִ ה ָיכֹול ְלַהּצִ ַעל ְיֵדי ֲהָפָצה ַאּתָ



 תש"פ  ָוֵאָרא  ַּפְרַׁשת |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   א 

 ָמה ָעִדיף ִׁשעּור ְּגָמָרא ְּבִעּיּון אֹו ִלּמּוד ְּגָמָרא ְּבִגְרָסא? 

 ֵאָלה: ְׁש 

ֲאִני ַמֲאִזין ַהְרֵּבה ְלִׁשעּוֵרי רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ְוֶזה ָנַתן ִלי ֵחֶׁשק ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד יֹוֵתר  

 ֵאי� ַלֲעׂשֹות זֹאת. ּתֹוָרה, ַוֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת 

א  ָּכֶרַגע ֵיׁש ִלי ִׁשעּור ִּבְגָמָרא ַׁשָּבת, ַוֲאִני לֹוֵמד ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום, ַוֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ֶאת ַהְּגָמָר 

י ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד  ְּבֶעְזַרת ַמְהּדּוַרת ׁשּוֶטְנְׁשֵטיין. ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ַּגם ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד יֹוֵתר ְּגָמָרא ַעל ּפִ 

ת  ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֶזה ֶּבֱאֶמת אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ָצִרי� ְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ְּבִלי ְלָהִבין? ְוַהִאם ֲאִני ָצִרי� ַלֲעזֹב ֶא 

 ִמְׁשָניֹות?   אֹוַהִּׁשעּור ְּגָמָרא ְּבִעּיּון ֶׁשֲאִני ֵּכן ֵמִבין? ּוָמה ָעִדיף ִלְלֹמד ְּגָמָרא  

ִנִּסיִתי ַהּיֹום ִלְגרֹס ַּדף ְּגָמָרא ְּבִלי ְלָהִבין, ְוֶזה ָלַקח ִלי ֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ֶׁשַאְמִׁשי�? ְוַכָּמה ַּדִּפים  

 ְצִריִכים ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום? 

ֶחה אֹוִתי ַּבֶּדֶר�  ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַינְ 

 ַהְּנכֹוָנה ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאל ַּתֲעזֹב ֶאת ַהִּׁשעּור ִעּיּון ִּבְגָמָרא; ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשְּל, ִּכי ַרֵּבנּו  

ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ִׁשעּור ִעּיּון, ְּבאֹוָתּה ִׂשיָחה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשִּנְלמֹד ַהְרֵּבה ַּגם ְּבִלי ֲהָבָנה,  

 : "ַּגם ְצִריִכין ִלְלמֹד ֵאיֶזה ִׁשעּור ְּביֹום ִּבְקָצת ִעּיּון".ָהַר"ן ִסיָמן עו) (ִׂשיחֹותאֹוֵמר ַרֵּבנּו 



 ב   |   תש"פ ָוֵאָרא  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ְל ְׁשֵני ִׁשעּוִרים, ִׁשעּור ֶאָחד ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ּוֵמִבין ְוכּו', ּוְבנֹוָסף ִיְהֶיה 

: "טֹוב ִלְלמֹד (ָׁשם), ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ְל ִׁשעּוִרים ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַּגם ְּבִלי ֲהָבָנה

ִּבְמִהירּות ְוִלְבִלי ְלַדְקֵּדק ַהְרֵּבה ְּבִלּמּודֹו, ַרק ִלְלמֹד ִּבְפִׁשיטּות ִּבְזִריזּות ְוִלְבִלי ְלַבְלֵּבל 

ִּבְפִׁשיטּות ִּבְמקֹומֹו",  ַּדְעּתֹו ַהְרֵּבה ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָּדָבר

טֹוב ְלִהְתַרֵּגל ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ִּבְפִׁשיטּות ַּגם ְּבִלי ְלָהִבין, "ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין 
ָּדָבר ֶאָחד, ַאל ַיֲעמֹד ַהְרֵּבה ָׁשם ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן", א ְלִהְתַעֵּכב  

ָמקֹום ֶׁשא ְמִביִנים ֶאָּלא ְלַהְמִׁשי ִלְלמֹד ָהְלָאה, "ְוַעל ִּפי ָהרֹב ֵיַדע ַאַחר ָּכ ִמֵּמיָלא  ּבְ 

ַמה ֶּׁשא ָהָיה ֵמִבין ִּבְתִחָּלה, ְּכֶׁשִּיְלַמד ַּכֵּסֶדר ִּבְזִריזּות ְלַהָּלן יֹוֵתר", ִּכי ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  

 ת ַמה ֶּׁשִּמּקֶֹדם א ֵהִבינּו. ַהְרֵּבה ַּבּסֹוף ְמִביִנים ֶא 

לֹוַמר ַהְּדָבִרים   –: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ַּבִּלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד (ָׁשם)ְוַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ַּכֵּסֶדר", ַּגם ְּכֶׁשא ְמִביִנים ְּכלּום ֵיׁש ְלַהְמִׁשי לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים, "ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ִּכי  

ְמִביִנים ַהּכֹל, "ְוא ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ַּבּסֹוף 

ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֵּתֶכף ְוא ָיִבין ְּכָלל. ַרק ַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד ְויֹאַמר ַּכֵּסֶדר ִּבְזִריזּות 

  – ֶׁשֶּזה ְלַבד ֶׁשרֹוִצים ְלָהִבין ִמָּיד  -ל ִמֶּזה ֶׁשא ְמִביִנים ִמָּיד ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", א ִלּפֹ 

ַמְקֶׁשה ַעל ֲהָבַנת ַהִּלּמּוד, ֶאָּלא ְלַהְמִׁשי לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ְּכִסְדָרן ּוִמֵּמיָלא ָיִבין, "ְוִאם 

ָבִרים, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד  א ָיִבין ֵּתֶכף, ָיִבין ַאַחר ָּכ, ְוִאם ִיָּׁשֵאר ֵאיֶזה ְּד 
ַמה ְּבָכ? ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  –ַעל ַּכָּוָנתֹו 

ֶּנֱאַמר: "ָּגְרָסה  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְגמֹר, ְוָהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה ָּקָאַמר' ֶׁש 

ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה", ִּכי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים ֶׁשַעל ָהָאָדם ִלְגרֹס ַהְרֵּבה ִמִּלים ֶׁשל  

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַּגם ְּכֶׁשהּוא א ֵמִבין ֶאת ִלּמּודֹו, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָעָליו ִלְלמֹד ְּכֵדי  

י ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה  ְלָהִבין, "ּכִ 

ִיְזֶּכה ַלֲעבֹר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד, ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל, ּוְלָגְמָרם ַּפַעם 

ָלא ָיִבין", ִּכי ְּכֶׁשִּמְתַרְּגִלים לֹוַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ִּבְמִהירּות,  ַאַחר ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמי

 זֹוִכין ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד; זֹוִכין ְלַסֵּים ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר, ַעד ֶׁשּזֹוִכים ְלָהִבין. 

: (ִמְׁשֵלי לא, כה)ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשא ַמִּניַח ְלַאף ֶאָחד ְלַהְטעֹות אֹותֹו; ֶאְצלֹו ִיְתַקֵּים ַהָּפסּוק  

"עֹז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון"; ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדֹוְרִׁשין ַעל ֶזה  

ֹוָרה ְמַׂשֶחֶקת?" ָמַתי ַהּתֹוָרה ְמַחֶּיֶכת לֹו ָלָאָדם, ָמַתי זֹוֶכה : "ֵאיָמַתי ַהּת(ְׁשמֹות ַרָּבה נג, ב)

ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה הּוא ִהְסִּפיק ְּבַחָּייו? "ָהֵוי ְליֹום ַאֲחרֹון", ְּביֹומֹו ָהַאֲחרֹון; ָאז ָיבֹאּו 
ת ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד; ֶאת ֹּגֶדל  ָּכל ִּפְרֵקי ַהִּמְׁשָניֹות ְוָכל ַּדֵּפי ַהְּגָמָרא, ָאז ִיְראּו ֶאת ֲאִמַּת 

 ְזכּוָתם ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשָּׁשְמעּו ְּבקֹול ַרֵּבנּו ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות.



 תש"פ  ָוֵאָרא  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ג 

ְּבֵעת ַהְּלָוָיה ֶׁשל ֶאָחד ֶׁשָּׁשַמע ְּבקֹול ַרֵּבנּו, א ִיְבּכּו ְסָתם ַעל ָארֹון ָּפׁשּוט, ֶאָּלא  

ֹון ָמֵלא ְסָפִרים; ָּבָארֹון ִיְהיּו ֻמָּנִחים ָּכל ַהַּתַנ", ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי  ִיְבּכּו ַעל ֲארֹון קֶֹדׁש, ָאר

ִמְׁשָנה, ַּבְבִלי, ְירּוַׁשְלִמי, ּתֹוֶסְפָּתא, ַרְמַּב"ם, טּור, ֻׁשְלָחן ָערּו, ָּכל ַהִּמְדָרִׁשים, זַֹהר 

 ֶאת ֹּגֶדל ַמֲעַלת ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד. ְוִתּקּוִנים, ָּכל ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ְוכּו' ְוכּו'; ָאז ִיְראּו 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 

 ד ג ד

 ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ִעם ִאִּמי אֹו ִעם ָאִבי? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ַאֲחרֹון ֶׁשְּׁשַלְחֶּתם ִלי, ָּברּו� ה' ָזִכיִתי ְלַסֵּים ֵסֶדר מֹוֵעד. ּתֹוָדה ַעל ַהִּמְכָּתב ָה 

  הֹוַרי ְּפרּוִדים, ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים קֹוֶרה ֶׁשָאִבי ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶׁשָאבֹוא ֶאְצלֹו ְלַׁשָּבת, ְוִאִּמי ְמַבֶּקֶׁשת 

 ַּגם ֶׁשָאבֹוא ֵאֶליָה ְלַׁשָּבת, ֶאל ִמי ֵאֵל�? 

ּכֹוֵתב ֶאת ַהִּמְכָּתב ִעם ְּדָמעֹות ָּבֵעיַנִים, רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ֵאינֹו ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ָמה עֹוֵבר   ֲאִני

  ָעַלי יֹום ָוַלְיָלה, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַחַּיי ִמְתַרְּסִקים ִלי מּול ָהֵעיַנִים, הֹוַרי לֹא ַמְפִסיִקים ָלִריב, ָּכל ֶאָחד 

 � ְלָהִציק ַלֵּׁשִני, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ֶׁשִּיְכֹּתב ִלי עֹוד ִחּזּוק. ְמַחֵּפׂש ַרק ֵאי 

ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַּגם ְּבִעְנַין ֲהָפָצה, ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ֲהָפָצה, ֵאי� עֹוִׂשים ֶאת ֶזה? אּוַלי  

 ן 'ֲהָפָצה'? יּוַכל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְלַחֵּזק אֹוִתי ְּבִעְניַ 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 מֹוָצֵאי ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"ד ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ִלְכבֹוד ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ִּתְתַחֵּזק ִעם ָּכל ַהּכֹחֹות א ְלִהָּׁשֵבר ֵמַהַּמָּצב ּבֹו הֹוֶרי ִנְמָצִאים; 

ָנכֹון, ַאָּתה עֹוֵבר ְּתקּוָפה ָקָׁשה, הֹוֶרי ָרִבים ְוֵאיְנ ָיכֹול ִלְראֹות זֹאת, ִעם ָּכל זֹאת ְמאֹד  

 ַּגם ֶאת ָאִבי ְוַגם ֶאת ִאְּמ.   – ְחֶקת, ְּתַכֵּבד ֶאת ְׁשֵניֶהם  ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַאל ִּתְהֶיה ֵחֶלק ֵמַהַּמ 

ְלַגֵּבי ְׁשֵאָלְת ְלֵאיפֹה ָלֶלֶכת ְלַׁשָּבת; ַׁשָּבת ַאַחת ִּתְהֶיה ִעם ָאִבי ְוַׁשָּבת ַאַחת ִּתְהֶיה 
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ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ֵהיָכן ֶׁשּנֹוַח  ִעם ִאְּמ, ִאם א נַֹח ְל ִלְהיֹות ֶאְצָלם ּתּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַסָּבא

 .ְל 

ִּתְתַחֵּזק ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּתַנֵּצל ֶאת ְׁשנֹות ַהַּבֲחרּות ִעם ִלּמּוד ַהּתֹוָרה; ַהּתֹוָרה 

ְמַחֶּזֶקת ֶאת ָהָאָדם, ַהּתֹוָרה ְמַׂשַּמַחת ֶאת ָהָאָדם, ַהּתֹוָרה ִהיא ַהָּמקֹום ֲהִכי ָּבטּוַח ְוָהִכי 

רּוץ ְלָׁשם ְּבֵעת ֶׁשעֹוְבִרים ָיִמים ָקִׁשים ּוָמִרים. ַקח ְּגָמָרא ְוִתְלַמד ַּדף ַאַחר ַּדף, ֶזה  טֹוב לָ 

 ִיֵּתן ְל ּכַֹח ְלִהְתַחֵּזק ְּבַמַצְב ַהָּקֶׁשה. 

ַהִּטְרדֹות ַוֲאִפּלּו ִאם ַאָּתה א ֵמִבין ֶאת ַהִּלּמּוד, ְוַגם ִאם ֵאיְנ ָיכֹול ְלִהְתַרֵּכז ֵמרֹב 

ֶׁשעֹוְבִרים ָעֶלי ַּתִּגיד ַהְרֵּבה ַּדֵּפי ְּגָמָרא ְוַהְרֵּבה ִּפְרֵקי ִמְׁשָניֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ְל ּכַֹח  

 ִלְׂשרֹד. 

ֲהָפָצה ֶזה ָּדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד; ַאְׁשֶרי ֶׁשַאָּתה ָחֵפץ ְלָהִפיץ ֶאת ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוִקים 

 ַלֲאֵחִרים, ַאָּתה ָצִרי ַרק ְלִהָּזֵהר ְמאֹד א ְלִהְתַיֵחס ּוְלִהְתָקֵרר ִמן ַהֵּלִצים. ֶאל  ֶׁשל ַרֵּבנּו

ִּתָּגֵרר ְלִוּכּוִחים ִעם ַאף ֶאָחד; ְּכֶׁשַאָּתה הֹוֵל ַלֲעׂשֹות ֲהָפָצה ִּתְׁשַאל: "ַאָּתה ְמֻעְנָין ְלַקֵּבל  

" :ֵּכן", ְּתַבֵּקׁש ַמֶּׁשהּו ִלְצָדָקה, ֵּתן לֹו ֵסֶפר ְוַכּדֹוֶמה ַמָּתָנה ָיָפה?" ִאם ַההּוא עֹוֶנה ְל

 א ָצִרי ָהְלָאה, ַאל ְּתַדֵּבר ְוַאל ִּתְתַוַּכח ִעם ַאף ֶאָחד. ִאם ַההּוא עֹוֶנה: "ֲאִני ְוַתְמִׁשי

ּו, א ְמַדְּבִרים ִעם  ֶאת ַהֵּסֶפר", ִּתְׁשַאל אֹותֹו: "אּוַלי ִּתְרֶצה ָלֵתת ַמֶּׁשהּו ִלְצָדָקה?" ְוֶזה

 ַאף ֶאָחד. 

 ִּתְׁשַלח ִלי עֹוד ִמְכָּתִבים, ֶאְכּתֹב ְל ַּבֲחָזָרה ְּבֶעְזַרת ה'. 

 ָׁשבּוַע טֹוב.

 ... 

 ד ג ד

 ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַחֵּזק ַאֲחֵרי ֶהְפֵסד ַּכְסִּפי ָּגדֹול? 

 ְׁשֵאָלה:  

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

עֹוֵסק ְּבַנְדָל"ן, ֲאִני ָעסּוק ִּבְרִכיַׁשת ִמְגָרִׁשים ּוִבְנָיִנים ּוָברּו� ה' ַעד ַהּיֹום ִהְצַלְחִּתי ְמֹאד.  ֲאִני 

ֵרר  ֲאָבל ַּבַּקִיץ ָהַאֲחרֹון ָרַכְׁשִּתי ִמְגָרׁש ָּגדֹול ֶׁשָהָיה ָאמּור ְלַהְכִניס ְרָוִחים ְּגדֹוִלים ֲאָבל ַּבּסֹוף ִהְתּבָ 

ָׁשר ְלַקֵּבל ֶהֵּתֵרי ְּבִנָּיה ַעל ַהִּמְגָרׁש, ְוִהְפַסְדִּתי ַהּכֹל. ֲאִני ָּפׁשּוט לֹא ָיכֹול ַלֲחזֹר ֶאל ַעְצִמי  ֶׁשִאי ֶאפְ 

 ֵמַהִּסּפּור ַהֶּזה, ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד ְלַעֵּכל ֶאת ֶזה, אּוַלי רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה יּוַכל ְלַחֵּזק אֹוִתי? 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  – ְזַרת ה' ִיְתָּבַרְּבעֶ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

: ָהָאמֹוָרא ַהָּקדֹוׁש ַרב הּוָנא ָנַחל ֶהְפֵסד (ְּבָרכֹות ה:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים  
ל, ָהיּו לֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ָחִבּיֹות ַיִין ְוֻכָּלם ֶהְחִמיצּו, ָהְלכּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְלַבְּקרֹו  ָּגדֹו

ּוְלַחְּזקֹו, ְוָאְמרּו ְלַרב הּוָנא: "ְלַעֵּין ַמר ְּבִמיֵליּה", ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ְוָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה,  

ָׁשַאל ַרב הּוָנא ֶאת ַהֲחָכִמים: "ִמי ָחְׁשִדיָנא ְּבֵעיֵנייכּו", ַהחֹוְׁשִדים  ְוִיְתַעֵּׁשר ַּבֲחָזָרה.

ַאֶּתם ִּבי ֶׁשָעִׂשיִתי ַמֲעִׂשים ְמֻגִּנים? ָענּו לֹו ֲחָכֵמינּו: "ּוִמי ֲחִׁשיד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּדָעֵביד  

רּו הּוא ֶׁשהּוא ַיֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם ְּבִחָּנם? ִּדיָנא ְּבא ִּדיָנא", ַהחֹוֵׁשד ַאָּתה ְּבַהָּקדֹוׁש ּבָ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ֵמִביא ֶהְפֵסד ָלָאָדם ִאם ֶזה א ַמִּגיַע לֹו ְלִפי ַמֲעָׂשיו, ְׁשָאָלם ַרב  

ַׁשֵּלם  הּוָנא ִאם ֵהם יֹוְדִעים ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא א ִמְתַנֵהג ַּכּׁשּוָרה, ָענּו לֹו ֶׁשהּוא א ְמ 

ַלּפֹוֲעִלים ֶׁשּלֹו ְּכִפי ֶׁשִּסֵּכם ִאָּתם, ְוִקֵּבל ַרב הּוָנא ַעל ַעְצמֹו ְלַׁשֵּלם ָלֶהם ְּכִפי ֶׁשִּסֵּכם ִאָּתם 
 ְוָקָרה ֵנס ּוְמִחיר ַהחֶֹמץ ָעָלה ְוהּוא ִהְתַעֵּׁשר ַּבֲחָזָרה. 

ט ַעל ַמֲעֶׂשי ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ִאם ִהְפַסְדָּת ְוכּו' ַּתֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ְוִתְתָחֵר 

 ַיֲעֶׂשה ִאְּת ִנִּסים ְּגדֹוִלים, ְוִיְמַנע ִמְּמ ֶאת ַהֶהְפֵסִדים, ַּתְצִליַח ְוַתְרִויַח ַהְרֵּבה ְמאֹד.

ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ַמּדּוַע ָעָׂשה ִלי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַֹלֲער ָּכָכה.  ְּכֶׁשָאָדם ַמְפִסיד הּוא ָצִרי 

: "ּוְל ה' ַהֶחֶסד ִּכי (ְּתִהִּלים סב, יג): ַעל ַהָּפסּוק (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קפז)ַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ֶחֶסד ָּגדֹול ֵמֵאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּלם    , ַהְינּו ֶׁשהּואַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו" 

ְלָאָדם ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ֵמִבין ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ְוֵליַדע ַהֵחְטא ֶׁשָּפַגם  
ּבֹו ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי ִאם הּוא ָהָיה ַמֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם ְּבעֶֹנׁש ַאֵחר ָהָאָדם א ָהָיה  

עֶֹנׁש ָּבא ִעם ֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק, ַּבְּתחּום ֶׁשהּוא ָצִרי ְלַׁשֵּפר,  יֹוֵדַע ַעל ָמה ָלׁשּוב, ֲאָבל ְּכֶׁשָה 

 הּוא יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ַעל ָמה הּוא ָצִרי ְלִהְתָחֵרט ְוֵאיפֹה הּוא ָצִרי ְלַׁשֵּפר ַמֲעָׂשיו. 

 .הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

 ... 

 ד ג ד

 ה א הֹוִדיעּו ַעל ָּכ ֶׁשרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַמִּגיַע ְלֵבית ֶׁשֶמׁש?ָלָּמ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 



 ו   |   תש"פ ָוֵאָרא  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ֲאִני ַאְבֵר� ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש, ְּכָבר ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ֶׁשֲאִני ְוִאְׁשִּתי ַמֲאִזיִנים ַלִּׁשעּוִרים ְוֵהם ַמָּמׁש  

 ֵהִאירּו ֶאת ַחֵּיינּו. 

ָּכַאב ִלי ְמֹאד ִלְׁשֹמַ� ֶׁשָהִיֶתם ֶאְצֵלנּו ָּכאן ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ְולֹא ָיַדְעִּתי ִמֶּזה. ְוָרִציִתי ִלְׁשֹאל ָלָּמה  

ים ֵּבין  לֹא הֹוִדיעּו ֵמרֹאׁש ֶׁשַאֶּתם ַמִּגיִעים? ָלָּמה לֹא ָלֵתת ְלעֹוד ְיהּוִדים ֵלָהנֹות ַעל ַאף ֶׁשֵאיָנם ִנְמנִ 

 ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה? 

 ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ַהּכֹל. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשַאָּתה ַחי ַעל ִּפי ֲעצֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו; ְוֶׁשַרֵּבנּו ִׁשָּנה ְל ּוְלִאְׁשְּת  ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע 

 ֶאת ַהַחִּיים ְלטֹוָבה. 

ְּכֶׁשַחִּיים ִעם ֲעצֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָּכל ַהַחִּיים ִמְׁשַּתִּנים; ִּבְפָרט ְּכֶׁשַּמְתִמיִדים ִעם ָהֵעָצה  

ָנַתן ָלנּו ַמָּתָנה ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשָהָאָדם ִיְׁשּפֹ ֶאת  ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות. ַרֵּבנּו 
ֲאֶׁשר ַעל ִלּבֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשהּוא ָרִגיל ְלַדֵּבר, ְלַסֵּפר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּכל ַמה  

ַדאי ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַרֵּבנּו ַרק ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת  ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו; מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשָהָיה ּכְ 

ַהַּמָּתָנה ֶׁשל 'ִהְתּבֹוְדדּות'. ְּכֶׁשָאָדם ְמַצֵּית ְלַרֵּבנּו ּוְמַדֵּבר ְקָצת ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל יֹום,  

ם ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו,  הּוא קֹוֵבַע ְלַעְצמֹו ְזַמן ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ּוְמַסֵּפר ְלַהֵּׁש 

 ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות, ָאָדם ָּכֶזה ַחי ַחִּיים טֹוִבים.

ָעֶלי ְלָהִבין ֶׁשֲאִני ְּבַעְצִמי ַּגם א יֹוֵדַע ָמַתי ֶאַּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל; ְּכֶׁשֲאִני נֹוֵסַע 

ה קֹוֶרה ִמַּדָּקה ְלַדָּקה, ְּבִלי ֲהָכנֹות ְוָתְכִנּיֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶזה א ְמֻתְכָנן ְוֶזה א ְמֻסָּדר זֶ 

ְוכּו'. ֶהְחַלְטִּתי ֵמֶרַגע ֶאָחד ַלֵּׁשִני ֶׁשֲאִני נֹוֵסַע, ָנַסְעִּתי ַלֲחֻתָּנה ֶׁשל ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי  

 ַהְיִׁשיָבה. 

י ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִהַּגְעִּתי; ָנַסְעִּתי  ְּביֹום ֵׁשִני ָּבֶעֶרב ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח ָיָצאִתי, ְּביֹום ְׁשִליִׁש 

ִמָּיד ְל"ֵבית ֶׁשֶמׁש" ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ְלָׁשם ִהְתַאְּספּו ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה  

ֲעצֹוָתיו ְוַתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש. ַּבַהְתָחָלה ָלַמְדנּו ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִּדַּבְרנּו ֵמ 

ֶׁשל ַרֵּבנּו. ִמָּׁשם ָנַסְעִּתי ִלירּוָׁשַלִים ַלֲעסֹק ְּבִׁשּדּו ְוכּו', ְּבָׁשָעה ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִהְתַקֵּים  

 ִׁשעּור ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש. 

מֹו ְּביֹום ְרִביִעי ָנַסְעִּתי ְלַיְבְנֵאל ְלִצּיּונֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם, ּכְ 
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ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ּכֹוֵתב ְּבַצָּוָאתֹו ֶׁשָּיבֹואּו ֶאל ִצּיּונֹו ֵמֵעת ְלֵעת. ִמָּׁשם ָנַסְעִּתי ִלְצָפת, ָׁשם 

ָלַמְדנּו ְּתִחָּלה ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַחַּזְקנּו ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו. ִמָּׁשם ָנַסְעִּתי  

 ָּנה ֶׁשל ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה ּוִמָּׁשם ָנַסְעִּתי ַּבֲחָזָרה ַהַּבְיָתה ִלְניּו יֹוְרק.ִלְבֵני ְּבַרק ְלֲחֻת 

ַאל ִּתְכַעס ַעל ֶזה ֶׁשא מֹוִדיִעים ֵמרֹאׁש; ֲאִני ְּבַעְצִמי א יֹוֵדַע ָמַתי ֲאִני נֹוֵסַע. ֲאִני  

ֹות ְלָכל ַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשּזֹוִכין ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל ָּכ רֹוֶצה ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְזּכ

 ֲאָבל ֲאִני ְמאֹד ָעסּוק ִעם ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה ְוכּו' ְוכּו'. 

ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלבֹוא ַלִּׁשעּוִרים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל טֹוב ֶׁשִּתְהֶיה ְּבֶקֶׁשר ִעם ַהַּתְלִמיִדים  

ּתֹוֶדה ַלה ֶׁשֵּיׁש ַהּיֹום ְּבָכל ִעיר ֲחבּוָרה ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש. ִאם   ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל;

 ִיְהֶיה ְל ֶקֶׁשר ִאָּתם ֵהם יֹוִדיעּו ְל ׂ ָמַתי ִמְתַקֵּים ִׁשעּור ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ֵּית ְלַרֵּבנּו, ְוִתְזֶּכה ִלְדָבִרים ְּבִעָּקר ִּתְרֶאה ְלִהְתַחֵּזק ִעם ַהִּׂשיחֹות ָׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע ּוְלצַ 

ָיִפים. ִמי ֶׁשְּמַצֵּית ְלַרֵּבנּו זֹוֶכה ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה ֶׁשַרק ַׁשָּי ְלַהִּגיַע, ְּכמֹו  

ֲעֵליֶהם, ַעל ֵאּלּו    : "ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול(ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שנד)ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאַלי ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים, ְוַעל ֵאּלּו ַהְמקָֹרִבים ֵאַלי ְוֵאיָנם 

ְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי, ִּכי ֲאִני יֹוֵדַע, ֶׁשִּיְהֶיה ֵעת, ְּבֵעת ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֻמָּנח ַעל ָהָאֶרץ ִעם  

ל ַהֶּדֶלת, ָאז ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶׁשא ָזָכה ְלִהְתָקֵרב  ַרְגָליו ֶא 

ֵאַלי, אֹו ֶׁשא ִקֵּים ֶאת ְּדָבַרי. ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת ְּדָבַרי, 
ָהִייִתי ְמִביָאם ְלאֹוָתּה ַהַּמְדֵרָגה, ֲאָבל ָאז א יֹוִעיל לֹו",  א ָהָיה ַמְדֵרָגה ָּבעֹוָלם ֶׁשא 

ְּכֶׁשָּימּות ָהָאָדם ְוִיְׁשַּכב ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַרְגָליו ֶאל ַהֶּדֶלת הּוא ִיְתָחֵרט ְמאֹד ַעל ֶׁשא  

 ָחר ִמַּדי.ִהְתָקֵרב ֶאל ַרֵּבנּו, ֲאָבל ָאז א יֹוִעיל לֹו ְּכלּום, ָאז ְּכָבר ִיְהֶיה ְמֻא 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 

 ד ג ד

 ֵאי אּוַכל ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ְּכֶׁשֵּיׁש ִלי ִאָּׁשה ִעם ְּבָעיֹות ַנְפִׁשּיֹות?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִאְׁשִּתי סֹוֶבֶלת ֵמַהְפָרעֹות ַנְפִׁשּיֹות ְמֻסָּימֹות (ִּפי. ִּבי. ִּדי.), ּוְמאֹד ָקֶׁשה ִלי ִעם ֶזה, ֲאָבל ֵמֵעת  

 ְלֵעת ֲאִני ִמְתַחֵּזק ִעם ִׁשעּוֵרי רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה. 

ה, ּוְלַצֲעִרי ֲאִני ָצִרי� ְלַהֲחִליף  ְּכתֹוָצָאה ִמְּבָעָיה זֹו ֲאִני ְקָצת ֻמְגָּבל ִּבְתחּום ָהֲעבֹוָדה ְוַהַּפְרָנסָ 

 ְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה ִּכְמַעט ִמֵּדי ָׁשבּוַ�. 
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י  ֲאִני ַאְבֵר� ְרִציִני, ֲאָבל ָקֶׁשה ִלי ִלְׁשֹמר ֶאת ֵעיַני, ְּבֶדֶר� ְּכָלל ֲאִני ְמַנֶּסה ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְהיֹות ְיהּוִד 

ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ִלי ֶרַגע ֶׁשל ֻחְלָׁשה, ֲאִני ִנְכָנס ַלֲחנּות ַמְחְׁשִבים ָּפרּוץ,   ָּכֵׁשר, ֲאִני ֶנֶגד ְסַמְרְטפֹוִנים, ֲאָבל 

 ְורֹוֶאה ְּדָבִרים ֲאסּוִרים. 

ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני חֹוֵׁשב "ֲאִני ֲהֵרי ַאְבֵר� ְרִציִני, ֵאי� ֶזה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו?" ֲאָבל ִמַּצד  

ֶׁשֲאִני ִמְסֵּכן ָּגדֹול, ֵיׁש ִלי ִאָּׁשה ְּבָעָיִתית, ֶׁשַהְרֵּבה ְּפָעִמים ְמַזְלֶזֶלת ִּבי, ַוֲאִני ְיהּוִדי   ֵׁשִני ֲאִני חֹוֵׁשב

ה  ְוָאסּור ִלי ְלִהְתַחֵּתן ִעם עֹוד ִאָּׁשה. ְוָלָּמה ָטַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבעֹוָלמֹו ְקָלָלה ָּכזֹו ֶׁשְּכֶׁשָהִאָּׁש 

 ת ִהיא ְמַאֶּבֶדת ֶאת ָיְפָיּה?. ִמְזַּדֶּקנֶ 

ֵיׁש ִלי ָּברּו� ה' ְיָלִדים ְמתּוִקים, ֲאִני ׁשֹוֵאף ְלָהִקים ַּבִית ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֲאָבל ְלַצֲעִרי ֲאִני נֹוֵפל ָּכל  

ִמים ֲאִני חֹוֵׁשב ַּכָּמה ְמֻאָּׁשר  ַהְּזַמן. ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה ְּלַהִּגיד ָלֶכם, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ִמְסֵּכן ָּגדֹול. ַהְרֵּבה ְּפעָ 

 ָהִייִתי ִאם ָהָיה ֻמָּתר ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַּכָּמה ָנִׁשים. 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה יּוַכל ְלַחֵּזק אֹוִתי. 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶזה א ָחְכָמה ָלִׁשיר ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשַאָּתה ָׁשר ְּבָכל ַהִּמְכָּתב, ֶׁשִאְׁשְּת ְּבָעָיִתית ְוכּו'  

ְסּתֹוֵבב ְוָתִׁשיר ִּבְפֵני ֻּכָּלם ֶׁשִאְׁשְּת סֹוֶבֶלת ִמְּבָעיֹות ַנְפִׁשּיֹות ְוכּו'; ַאל ַּתְחׁשֹב ֶׁשִאם ִּת 
ְיַרֲחמּו ָעֶלי, ֶזה א ַיֲעזֹר ְל ְוֶזה א ַמְצִּדיק ֶאת ַמֲעֶׂשי, ֶׁשַאָּתה נֹוֵפל ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  

 ַלֲעֵברֹות. 

ר אֹוְת, ֲאָבל ִמּתֶֹכן ַהִּמְכָּתב ֶׁשְּל ִנְרֶאה ֶׁשַאָּתה ֲאִני א יֹוֵדַע ִמי ַאָּתה, ֲאִני א ַמִּכי

ְּבַעְצְמ ָזקּוק ִליׁשּוָעה ְּגדֹוָלה, ַאָּתה ָׁשקּוַע ַּבֲעֵברֹות, ַאָּתה ּפֹוֵגם ִּבְפָגם ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא  
ב ְּדָבִרים ֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים  ִלְצַלן; ָּכל ָהרֹאׁש ֶׁשְּל ָמֵלא ִטּנֶֹפת, ַאָּתה א ִמְתַּבֵּיׁש ִלְכּתֹ

אֹוָתם ְצִריִכים ִלְקרַֹע ֶאת ַהְּבָגִדים, ַאָּתה ּכֹוֵתב: "ַּכָּמה ָהִייִתי ְמֻאָּׁשר ִאם ָהָיה ֻמָּתר 

  א ִמְתַּבֵּיׁש ִלְכּתֹב ָּכֵאּלּו ִמִּלים? ּוְבאֹוָתּה ֵעת ִלְכּתֹב ֶׁשהּוא ַאְבֵר ְיהּוִדי ַלֲחטֹא"; ֵאי

 י!ְרִצינִ 

ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ, ַּתֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ּוְתַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמִאְׁשְּת, ְוא ִּתְסּבֹל ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה  

ָצרֹות. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאַמר: "ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא 'ְּבַמֲחָׁשָבה' הּוא  

ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא 'ְּבִדּבּור' הּוא ִיְסּבֹל ָצרֹות ֵמִאְׁשּתֹו, ּוְכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ִיְסּבֹל ָצרֹות ִמָּבָניו; 
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 'ְּבַמֲעֶׂשה' הּוא ִיְסּבֹל ָצרֹות ִמְּׁשָאר ֲאָנִׁשים.

מֹוֲהָרא"ׁש ַמְסִּביר ָלנּו ֶאת ֶזה, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא ְּבִדּבּור, הּוא א ְמַדֵּבר ָיֶפה, הּוא 

הּוא ִיְסּבֹל ִמֶּמָּנה, ִהיא ְּתָמֵרר לֹו ֶאת ַהַחִּיים. ֲאָבל  –ְׁשּתֹו ּוְמַצֵער אֹוָתּה ּפֹוֵגע ְּבִא 

ְּכֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֵמר ֶאת ַהִּדּבּור, הּוא ְמַדֵּבר ָיֶפה, הּוא א ְמַנֵּבל ֶאת ִּפיו, הּוא א ְמַקֵּלל; 

ָּכה, הּוא מֹוֶדה ָלּה ּובֹוֶנה אֹוָתּה, ִהיא א ּוִבְפָרט ֶאל ִאְׁשּתֹו הּוא ְמַדֵּבר ְּבצּוָרה ָיָפה ְוַר 

ָּתִריב ִאּתֹו, ִהיא ַרק ְּתַׂשֵּמַח אֹותֹו, ָּתִמיד ִהיא ִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו,  ְוַכָּמה ֶׁשֵהם יֹוֵתר 

 ִיְתַּבְּגרּו ִיְהֶיה ֵּביֵניֶהם יֹוֵתר ַאֲהָבה, ְויֹוֵתר ִאְכָּפִתּיּות ֵּבין ֶאָחד ַלֵּׁשִני. 

ָלָלה ֵיׁש ְּכֶׁשחֹוְטִאים; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ַהַּצד ֲהִכי טֹוב ְק 

ְוָהִכי ָיֶפה, ְּכֶׁשִּמְתַּבְּגִרים ָהַאֲהָבה ִמְתַחֶּזֶקת ְוגֹוֶדֶלת, ֲאָבל ְּכֶׁשחֹוְטִאים ָאז ַהַחִּיים א 

ֵתב ָּכָכה ַעל עֹוָלמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְקָלָלה ָׁשִוים ְּכלּום. ִּפְלֵאי ְּפָלִאים ֶׁשָאָדם ּכֹו

ָטַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבעֹוָלם ֶׁשְּכֶׁשִּמְתַּבְּגִרים ְמַאְּבִדים ֶאת ַהֵחן ְוכּו'"; ְּכֶׁשחֹוְטִאים  

 ֶׁשא הֹוְלִכים ְּבֶדֶר  ְוא ׁשֹוְמִרים ֶאת ָהֵעיַנִים ָאז ְמַאְּבִדים ֶאת ַהֵחן. ַרֲחָמנּות ַעל ֵאּלּו

ת, ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ֵעיָניו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו, ְוַחי ַרק ִעם ֹ ַהּתֹוָרה, ִּכי ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצו

 ִמְתַחְּזִקים ּוִמְתַרִּבים.  –ִאְׁשּתֹו, ֶאְצלֹו ָּכל ַהַחִּיים, ַהְּׁשלֹום ַּבִית, ְוַהֵחן 

א ֶאת ָהִאָּׁשה; ְּכֶׁשִאָּׁשה צֹוֶעֶקת ֶזה א אֹוֵמר ֶׁשִהיא סֹוֶבֶלת  ֶזה א ָחְכָמה ְלַדּכֵ 

ִמְּבָעיֹות ַנְפִׁשּיֹות, ְּכֶׁשִאָּׁשה ּבֹוָכה ֶזה א אֹוֵמר ֶׁשִהיא א ְּבִריָאה, ֶזה קֹוֶרה ֵאֶצל ָּכל  

ּתֹונֹות. ּוִבְפָרט ֵאֶצל ַהָּנִׁשים ֶאָחד, ְּכֶׁשָאָדם ַחָּלׁש ְוָׁשבּור ְּבִקְרּבֹו הּוא צֹוֵעק ּוְמַאֵּבד ֶעְׁש 

ַהְיָקרֹות ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקֵּים ִּבְזכּוָתן, ַהָּנִׁשים ֶׁשּבֹונֹות ֶאת ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ַהְמַגְּדלֹות  

ַצַער ִּגּדּול    ַצַער ָהִעּבּור, ַצַער ַהֵּלָדה ְוַאַחר ָּכ  –ֶאת ְּבֵניֶהן, ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהן ַהְרֵּבה ִיּסּוִרים  
ָּבִנים, ָּכל ֵאּלּו  ָקִׁשים ְמאֹד, ּוְכֶׁשַהַּבַעל הּוא ָאָדם ַרע, הּוא ַרק ְמַחֵּפׂש ֶאְצָלּה ֶאת 

ַהֶחְסרֹונֹות, ְּבַוַּדאי ֶׁשִהיא צֹוֶעֶקת ּובֹוָכה, ֶזה ֲעַדִין א הֹוֵפ אֹוָתּה ְל'חֹוַלת ֶנֶפׁש', ֶזה 

 ה ֶאְצָלּה.ֲעַדִין א אֹוֵמר ֶׁשַהְּבָעיָ 

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ּוַמְזִהיר אֹוְת, ִּתְׁשמֹר ַעל ַהַחִּיים ֶׁשְּל; ַאל ַּתֲחִריב ֶאת ֵּביְת. ַּתְפִסיק  

ְלַדֵּבר ַעל ַהְּבָעיֹות ֶׁשָּלּה, ַּתְתִחיל ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשָּבּה, ַּתְתִחיל ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּמֲעלֹות  

ִראׁשֹוָנה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶזה ֶׁשִהיא ַמְסִּכיָמה ָלגּור ִאְּת, ִהיא עֹוד א ָּבְרָחה  ֶׁשָּלּה. ַהַּמֲעָלה ָה 

 ִמַּבַעל ֶׁשְּמַזְלֵזל ָּבּה ָּכל ָּכ, ְוֵיׁש ָלּה עֹוד ַהְרֵּבה ַמֲעלֹות. 

. ַּבַעל טֹוב,  ְּתַׂשֵּמַח אֹוָתּה; ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהְמַטֵּפל ֶׁשָּלּה, ַאָּתה ָיכֹול ְלַרְּפאֹות אֹוָתּה

ַּבַעל ָמסּור ָיכֹול ְלַרְּפאֹות ֶאת ִאְׁשּתֹו ִמָּכל ַהְּבָעיֹות. ַהַּבַעל הּוא ֶזה ֶׁשָּצִרי ְלַחֵּזק ּוְלַׂשֵּמַח  

 ֶאת ָהִאָּׁשה ִעם ִמִּלים טֹובֹות ְוַאֲהָבה, ְוָאז ָּכל ַהְּבָעיֹות ְוָכל ַהַּמֲחלֹות ֵיָעְלמּו. 
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ֶאת ַהּטֹוב, ִהיא א ִּתְצַעק ָעֶלי, ִהיא ִּתְחֶיה ִאְּת; ַאֶּתם ִּתְחיּו ְּכזּוג ִאם ְּתַחֵּפׂש ָּבּה  

 יֹוִנים ַּבֲחלֹום.

 ... 

 ד ג ד
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  ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו, ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹק

 ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  ז' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ב יֹום -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ָּתִגיב ְוַאל ַּתֲעֶנה ַעל ַהִּבְזיֹונֹות, ִּתְׁשּתֹק ְוַתְבִליג; ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ַאל 

 ִּתְזֶּכה ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה ָצִרי ְלַתֵּקן. 

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִסֵּפר, ֶׁשַּפַעם ָהַל ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּטֶׁשעִרין ִעם ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי  

ֵמנּו ְלִצּיּונֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ַּבֶּדֶר ָעַבר ְלָיָדם ִמְתַנֵּגד ֶאָחד ְוָזַרק ֲחִתיַכת צֹוָאה ְׁשלֹו
ַעל ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּטֶׁשעִרין. ַרִּבי ַנְחָמן ָלַבׁש ַקּפֹוַטת ֶמִׁשי ְיָקָרה ְמאֹד ְוִהיא ִהְתַלְכְלָכה,  

 י ָהְלָאה ְּבַדְרּכֹו, ֲאָבל ַההּוא ֶׁשָהַל ִעם ַרִּבי ַנְחָמןִהְמִׁש ַרק  ָכֲאָבל הּוא א ִהְתַיֵחס לְ 

ָצַעק ַּבֲחָזָרה ְוכּו'. ִמָּיד ָּתַפס    דָּפָנה ֶאל ַהִּמְתַנֵּגד ְוֵהֵחל ִלְצעֹק ָעָליו: ֶׁשֶגץ! ְוכּו' ְוַהִּמְתַנּגֵ 

ָהַרב ִמְּטֶׁשעִרין ֶאת ֶהָחִסיד ְוָאַמר לֹו: "ְׁשתֹק ַאל ַּתֲעֶנה, ֶזה ֲהֵרי ָּכל ָהִעְנָין ֶׁשָּלנּו!" 

 זֹוֶכה ִלְדָבִרים ִנְפָלִאים ְּבֶזה ָהעֹוָלם". הּוא  ְוהֹוִסיף: "ָאָדם ֶׁשְּמַבְּיִׁשים אֹותֹו ְוהּוא ׁשֹוֵתק  

ְפָרט ַּבַּבִית ְּכֶׁשִאְׁשְּת עֹוֶקֶצת אֹוְת, ִהיא ְמַבֶּיֶׁשת אֹוְת, ַאל ַּתֲעֶנה ַחס ְוָׁשלֹום, ּבִ 

ַרק ְּתַבֵּקׁש ֵמה' ְּבֶׁשֶקט: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְסַלח ִלי ַעל ֲחָטַאי"; ִּכי ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ִּבְזיֹונֹות 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק נֹות, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ֹ א מֹוֵחל ַעל ָּכל ָהֲעו ְוׁשֹוְתִקים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו

: "ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו, ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹק", ִעַּקר ֶּדֶר ַהְּתׁשּוָבה ִהיא א', ִסיָמן ו)

ֵמַח ַעל ָּכ ֶׁשַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו ֶּדֶר ְּתׁשּוָבה ַקָּלה  ִלְׁשּתֹק ַעל ַהִּבְזיֹונֹות; ָראּוי ְל ִלְהיֹות ָׂש 

ָּכזֹאת. ֲאַנְחנּו א ְצִריִכים ְלִהְתַעּנֹות ַעל ַמֲעֵׂשינּו, ֲאַנְחנּו א ְצִריִכים ַלֲערֹ ֲעבֹודֹות  

ֶׁשל ִּתּקּון, ַהִּתּקּון הּוא ֶׁשא ְוִתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ְוכּו' ִסּגּוִפים ְוכּו', ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו סּוג ַאֵחר  

 ָנִׁשיב ַעל ַהִּבְזיֹונֹות.

ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְזֶּכה ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל   ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּתְהֶיה ָחָזק ְוא ִּתּפֹל ִמָּכל ַה...
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 .ַמֲעֶׂשי 

ָּזָקן ּוַבֵּפאֹות, ִּתְהֶיה ֵּגֶאה ִאָּתם;  ִּתְהֶיה ָחָזק ִעם ַהֶּצֶלם ֱאִקים ֶׁשֵּיׁש ְל; ַאל ִּתַּגע ּבַ 

 ְוֶזה ָיִביא ְל ֶׁשַפע ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות.

 .הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

... 
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 ֲאִני נֹוֵסַע ְלאּוָמן ִּכי ָּכ ִצָּוה ַרֵּבנּו

ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן זָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ב'  יֹום - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ִליִדיִדי ַהָּיָקר ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבאּוָמן; ַעְכָׁשו  ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ִלְׁשהֹות ְּבַיַחד ִעם ַהֲחבּוָרה ֶׁשָּלנּו 

עֹוד ֻמְקָּדם ִמַּדי ִּבְׁשִביל ָלַדַעת ַּכָּמה ֶזה ַיֲעֶלה, ֲעַדִין א ְמַדְּבִרים ַעל ְמִחיִרים ְוכּו'; ִאם  

 ִיְרֶצה ה' ַאֲחֵרי ֶּפַסח ַיְתִחילּו ְלַהְׂשִּכיר ִמּטֹות.

ֲחרֹון ֶׁשּלֹו. מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ִלי ִסּפּור ְמַעְנֵין ִעם מֹוֲהָרא"ׁש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָהַא 

ִהְתַקֵּׁשר ֵאַלי ְּבֶאְמַצע ַקִיץ תשע"ה ְוָׁשַאל אֹוִתי ִאם ָׂשַכְרנּו ְּכָבר ָמקֹום ַלְיִׁשיָבה ְּבאּוָמן 

ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה, א ֵהַבְנִּתי ַמה ּמֹוֲהָרא"ׁש רֹוֶצה, ֲאָבל ָרִציִתי ַלֲעזֹר ְלמֹוֲהָרא"ׁש ְוָׁשַאְלִּתי  

ֶּמה אּוַכל ַלֲעזֹר?" ָעָנה ִלי מֹוֲהָרא"ׁש: "ִּתְׁשמֹר ִלי ְׁשֵני ִמּטֹות, ֶאָחד ִּבְׁשִביִלי  אֹותֹו "ּבַ 

ְוֶאָחד ִּבְׁשִביל ַהֵּבן ֶׁשִּלי, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ֶאְצְל ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה", ָׁשַאְלִּתי ֶאת 

ֶטר?" ָעָנה ִלי מֹוֲהָרא"ׁש: "ָעַלי ִאי  מֹוֲהָרא"ׁש: "ַמה ּקֹוֶרה? א ׂשֹוְכִרים ֶאת ַהִּמיגֹוֶמ 

ֶאְפָׁשר ְלַאֵּים, ֲאִני ְמֻלַּמד ִמְלָחָמה", ְוִהְמִׁשי מֹוֲהָרא"ׁש: "ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה חּוַׁשי ָהַאְרִּכי 

ֶנֶפׁש ֵהָּמה, : 'ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָאִבי ְוֶאת ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגּבִֹרים ֵהָּמה ּוָמֵרי  (ְׁשמּוֵאל ב, יז, ח)ָאַמר  
ְּכדֹוב ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה, ְוָאִבי ִאיׁש ִמְלָחָמה'; ֲאִני ִאיׁש ִמְלָחָמה, ֲאִני א ָצִרי ְּכלּום, ָעַלי  

ִאי ֶאְפָׁשר ְלַאֵּים. ֲאִני נֹוֵסַע ְלאּוָמן ִּכי ָּכ ִצָּוה ַרֵּבנּו, ִּתְׁשמֹר ִלי ִמָּטה ִלי ְוַלֵּבן ֶׁשִּלי";  

ִּתי ְמאֹד ְּבָחְׁשִבי: 'ַמה ִּיְהֶיה? א ִיְתַקֵּים ַהִּמְנָין ַהָּגדֹול?' ַמה ֶּׁשָּקָרה ַּבּסֹוף  ְוָחַׁשְׁש 

 ֶׁשַאֲחֵרי ָׁשבּוַע מֹוֲהָרא"ׁש ִהְתַקֵּׁשר ְלַהִּגיד ִלי ֶׁשַהּכֹל ִהְסַּתֵּדר.

ּוָמן ָהָיה ֶאְצלֹו ָּדָבר  ָאז ָרִאיִתי ֶאת ַהְּתִמימּות ְוַהְּפִׁשיטּות ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש; ָלבֹוא ְלא

ָּפׁשּוט ּומּוָבן ֵמֵאָליו ַּגם ְּכֶׁשַאף ֶאָחד ֵמַהֵּבית ַהְּכֶנֶסת א ַיִּגיַע ְוכּו' ְוכּו', ִאם ַרֵּבנּו ִצָּוה 

 ָלבֹוא ְלאּוָמן ׁשּום ָּדָבר א ְמַעְנֵין אֹותֹו.

רֹוֶצה ִלְׁשהֹות ֶאְצֵלנּו; ִּכי ָעַבר  ְוַגם ָׂשַמְחִּתי ָאז ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשהּוא 
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ֹו ָלׁשֹון ָהָרע ַעל  ָעַלי ָאז ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים, ֲאָנִׁשים ִהִּגיעּו יֹום ָוַלְיָלה ֶאל מֹוֲהָרא"ׁש ְלַסֵּפר ל

ֲאִני וַ  ,ְוֶזה ָהָיה ִלי ְלֶנָחָמה ְּגדֹוָלה ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש רֹוֶצה ִלְׁשהֹות ִעִּמיַהְיִׁשיָבה ְוכּו' ְוכּו'. 

ַמֲאִמין ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִנְמָצא ִאָּתנּו ָּתִמיד ַּגם ְּבאּוָמן ְוַגם ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשָנה, ִּכי ְּבָמקֹום  

 ֶׁשְּמַדְּבִרים ִּדּבּוֵרי ַהַּצִּדיק ָׁשם ִנְמָצא ַהַּצִּדיק. 

ָיָקר, ֲאָבל הּוא ָצִרי עֹוד ַלֲחזֹר  ְלַגֵּבי ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר ֲעבּור ִּבְּת; הּוא ָּבחּור 

ֶאל ַעְצמֹו ִמַּמה ֶּׁשָעַבר ָעָליו ְוכּו', ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ַרֲעיֹון ְמֻצָּין ֲאָבל ָצִרי עֹוד ְלַחּכֹות  

 ְקָצת. 

 .ַהְצָלָחה ְּבָכל ְּדָרֶכי הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

... 
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 ְּתַכֵּבד ֶאת ִאְׁשְּת ְוֶאת ַהַּׁשָּבת 

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַמְתִחיל ַּבַּבִית, ַאל  ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ִּתְרֶאה ַלֲעזֹר ְלִאְׁשְּת ְלָהִכין ֶאת ַהַּׁשָּבת; ֶחֶסד

ִּתְתַעֵּסק ִעם ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר, ַּתֲעזֹר ְלִאְׁשְּת ֶׁשִהיא א ִּתְתמֹוֵטט, ֶׁשִּיְהֶיה ָלּה ּכַֹח  

 ְלַהְמִׁשי ְלַנֵהל ֶאת ַהַּבִית. 

ָהִאָּׁשה, ְלַדֵּבר   : "ֶׁשְּצִריִכים ְמאֹד ְלַרֵחם ַעל(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסג)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

ֵאֶליָה ָיֶפה ּוְלַהֲחִׁשיב אֹוָתּה; ִּבְפָרט ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְצִריִכים ִלְהיֹות ֵעָרִני ְמאֹד א ְלִהָּגֵרר 

: (מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע ִסיָמן ד, אֹות קמ)ִלְמִריבֹות ַּבַּבִית, ַהִחיָד"א ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב ְּבֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש  

ֶעֶרב ַׁשָּבת ַמִּגיַע ַהָּׂשָטן ְלָכל ַּבִית ְיהּוִדי ּוְמַנֶּסה ְלעֹוֵרר ִריב ּוַמֲחֶקת ֵּבין ַהַּבַעל  "ּבְ 

ָלִאָּׁשה, הּוא ְמאֹד ְמַפֵחד ִלְראֹות ֶׁשֵהם ְמַוְּתִרים ְוסֹוְבִלים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני, ְּבִעָּקר ְּבַׁשַּבת  

ה סֹוְבִלים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני ְוַחִּיים ְּבַאֲהָבה ְוָׁשלֹום, ֵאין לֹו  קֶֹדׁש, ִּכי ְּכֶׁשַהַּבַעל ְוָהִאָּׁש 

 ֲעֵליֶהם ְׁשִליָטה ְּכָלל, ְוהּוא ִנְפָלט ִמֵּביָתם. 

ָּתִכין ְל ִׂשיָחה ָיָפה ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת; ֲחָבל ֶׁשָּכל ַהְּסֻעָּדה ַּתֲעבֹר ִעם ִׂשיחֹות  

ְׁשְּת ְמַחָּכה ִלְׁשמַֹע ְזִמירֹות ַׁשָּבת ְוִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ָּכל ַהָּׁשבּוַע  ּפֹוִליִטּיֹות ְוָלׁשֹון ָהָרע. ִא 

ֲעסּוִקים ַּבֶּמה ֶׁשֲעסּוִקים ֲאָבל ַׁשָּבת ֶזה יֹומֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 

ָמִתין הּוא ְוא יֹוָמא ְּדגּוָפא", ַׁשָּבת ֶזה יֹום ַרק : "ַהאי יֹוָמא, יֹוָמא ְדִנְׁש (ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל רה:)
ִּבְׁשִביל ַהְּנָׁשָמה, יֹום ֶׁשָּׁשִבים ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְזַמֵּני ְסֻעּדֹות ַׁשָּבת ֵהם ְזַמֵּני  
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ִתי ִאֵּלין ִאְׁשְּתמֹוְדעּון : "ִּבְסֻעָּד (זַֹהר ְׁשמֹות, פח:)ֱאמּוָנה, ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  

ִיְׂשָרֵאל ְּדִאיּנּון ְּבֵני ַמְלָּכא ְּדִאיּנּון ֵמֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא ְּדִאיּנּון ְּבֵני ְמֵהיְמנּוָתא", ַהּסֹוֵעד 

ָלִכים,  ְסֻעּדֹות ַׁשָּבת ִסיָמן הּוא ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה, ִנָּכר ָעָליו ֶׁשהּוא ְּבנֹו ֶׁשל ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמ 

"ּוַמאן ְּדָפֵגים ַחד ְסעּוָדָתא ִמַּנְייהּו ַאֲחֵזי ְּפִגימּוָתא ְלֵעָּלא ְוַאֲחֵזי ַּגְרֵמיּה ְּדָלאו ִמְּבֵני 

ַמְלָּכא ִעָּלָאה הּוא ְּדָלאו ִמְּבֵני ֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא הּוא ְּדָלאו ִמַּזְרָעא ַקִּדיָׁשא ְּדִיְׂשָרֵאל 
ֹום ְמַבֵּטל ֲאִפּלּו ְסֻעָּדה ַאַחת ִסיָמן הּוא ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה, ְוֵאינֹו ְּבנֹו הּוא", ְוִאם ַחס ְוָׁשל

 ֶׁשל ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. 

ִּתְתַּפֵּלל ֲעבּוִרי ֲאִני ַחָּלׁש ְמאֹד, ֲאִני א ַמְרִּגיׁש ָּכל ָּכ טֹוב, ֲאִני ָצִרי ֶאת ַהְּתִפּלֹות  

 .ֶׁשְּל 

... 
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 ֲהִיי ְצנּוָעה ּוְתַקְּבִלי ָחָתן ָּכֵׁשר.

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחי' ַּתְלִמיָדה ֵּבית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ַוֲאִני ָׂשֵמַח ַעל ֶׁשִּסַּיְמְּת ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ַּבַּפַעם    ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ִעם ַהִּמְכָּתב ֶׁשָּל

 .ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיִי 

ַּתְתִחיִלי ׁשּוב ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום ַּתִּגיִדי ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים; ָּכל ַהְיׁשּועֹות ְוָכל  

 ַהְּבָרכֹות ֻמָּנִחים ְּבתֹו ַהְּתִהִּלים.

ֶּׁשַאְּת ְצִריָכה ְּתַבְּקִׁשי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ְּתַדְּבִרי ִאּתֹו ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל, ְוִתְרִאי ִנִּסים ַמה 

 ְּגדֹוִלים. 

ַהְקִּפיִדי ְלִהְתַלֵּבׁש ִּבְצִניעּות ּוְתַקְּבִלי ָחָתן ָּכֵׁשר, ָּבחּור ַּבַעל ִיְרַאת ָׁשַמִים. ִאם 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה ִאָּת ִנִּסים ְּגדֹוִלים.  –ְצִניעּות ִּתָּזֲהִרי ְלִהְתַלֵּבׁש ּבִ 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ָל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 
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 ַאל ִּתְדֶחה ֶאת ַהְּתִפָּלה ְלֶהְמֵׁש ַהּיֹום.

 ָרַׁשת ַוְיִחי, י"ב ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטןיֹום ה' ּפָ  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
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 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

רּוץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל, ַאל ִּתְדֶחה ֶאת ֶזה ְלֶהְמֵׁש ַהּיֹום; ֵאיפֹה ִּתְתַּפֵּלל ַאַחר  

 ַּפֵּלל ַעְכָׁשו ְוַתְמִׁשי ָעֶלי ֶאת ָּכל ַהְיׁשּועֹות. ָּכ? ָמַתי ִּתְתַּפֵּלל? ֵּתֵל ְלִהְת 

: "ָּכל ָהָרִגיל ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא (ְּבָרכֹות ו:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ִמְתַעְנֵין ּבֹו: "ֵאיפֹה  ָּבא יֹום ֶאָחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְׁשִאיל ּבֹו", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

הּוא, ַמה ָּקָרה לֹו ֶׁשהּוא א ִהִּגיַע ַהּיֹום ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת?" רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  

 .ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְׁשָּגַחת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבִצּבּור ַמְמִׁשי 

(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ַהְמָּתַקת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר ֵל ִלְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה ְוִתָּפֵטר ִמָּכל ַהָּצרֹות; 

 : "ַעל ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקֶוה ִנְתַּבֵּטל ַהָּצרֹות ִויׁשּוָעה ָּבָאה". ַהִּדיִנים, ִסיָמן כב)

ָצת, ֵּתֵצא  ָהֶעֶרב ִמְתַקֵּים ַהִּׁשעּור ַהְּׁשבּוִעי, ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ָּתבֹוא ַלִּׁשעּור; ִּתְתַרֲעֵנן ְק 

 ַּפַעם ָהִייָת ַחי ִעם ַהִּׂשיחֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְזכֹר ֵאי ְזכֹר ֵאי ,ֵמַהְּמִרירּות ְוָהַעְּצבּות ֶׁשְּל

ֶׁשָהִייָת נֹוֵׁשם ֶאת ַרֵּבנּו, ֲחָבל ַלֲעזֹב ָמקֹום ָּכֶזה, ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִהְתָקֵרר ְקָצת 

: (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שטו)ַרֵּבנּו, ְוַאַחר ָּכ הּוא ׁשּוב ִהִּגיַע ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו  ְוִהְפִסיק ָלבֹוא ֶאל 

"ָּתֵמַּה ֲאִני ֵאי ַמְׁשִליִכים ֲחבּוָרה ֲאהּוָבה ַוֲחִביָבה ָּכזֹו"; ַרק ַאָּתה ַּתְרִויַח ִמֶּזה 

ֱאֶמת: 'ִמי ְמָקֵרב אֹוִתי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר? ִמי ֶׁשִּתְסּתֹוֵבב ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִּתְתּבֹוֵנן ּבֶ 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא עֹוָלם? ִמי ְמעֹוֵרר אֹוִתי ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ֶאת ַהַּדף   –ְּבֵעת ְמצּוָקה   –ַמְזִּכיר ִלי 

ַר? ַרק ַרֵּבנּו; ְוָלֵכן  ַהּיֹוִמי? ִמי ּפֹוֵתַח ִלי ֶאת ִּפי ֶׁשאּוַכל ְלַדֵּבר ַּכָּמה ִמִּלים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתּבָ 

 ְּתַקֵּׁשר ַעְצְמ ֵהיֵטב ֶאל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּכֵדי ֶׁשא ַּתֲעזֹב ֶאת ַרֵּבנּו.

 .ֲאִני ְמַחֶּכה ִלְראֹות אֹוְת 

... 
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 ְלַחֵּנ ֶאת ַהְיָלִדים ְלַדֵּבר ָיֶפה. 

 י"ב ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטןיֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ָמַרת ... ִּתְחי'.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ִאם ְּבֵנ חֹוֵזר ַהַּבְיָתה ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְמַדֵּבר ִנּבּול ֶּפה, ְּתַחְּנִכי אֹותֹו ּוְתַלְּמִדי  

 אֹותֹו א ְלַדֵּבר ָּכָכה. 



 ו   |   תש"פ ָוֵאָרא  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש

 

ֶזה ַהְּזַמן ְלַחֵּנ אֹותֹו, ַעְכָׁשו ַהְּזַמן ְלַלֵּמד    –ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ְּכֶׁשהּוא ֲעַדִין ֶיֶלד ָקָטן ְמאֹד  

אֹותֹו ְלַדֵּבר ָיֶפה; אֹוי ַוֲאבֹוי ָלֶהם ְלהֹוִרים ֶׁשֵאיָנם ִמְתַיֲחִסים ְלֶזה, ֵהם ַמִּניִחים ַלְיָלִדים 

 ה ְּבַטֲעָנה "ֶׁשֵהם עֹוד ְקַטִּנים ְמאֹד, ְוֶזה א ָּכל ָּכ נֹוָרא ְוכּו'". ַהְּקַטִּנים ְלַדֵּבר ִנּבּול ּפֶ 

: "ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד  (ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבא, ֶּפֶרק יג)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים 

ָהָעם ָהיּו עֹוִנים ָאֵמן ְוַהְללּוָיה ַאַחר ָהעֹוֵבר  ֶׁשָהָיה עֹוֵמד הּוא ּוְבנֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת; ְוָכל 

ִלְפֵני ַהֵּתָבה", ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, "ּוְבנֹו עֹוֶנה ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות, ְוא ָאַמר לֹו ָאִביו ׁשּום 

ִּיְמֶחה ִּבְבנֹו,  ָּדָבר", ַהֵּבן ִנֵּבל ֶאת ִּפיו ְוָאִביו א ִהְתַיֵחס ְלָכ, "ְוָאְמרּו לֹו ַהְּבִרּיֹות ֶׁש 

ְוֵהִׁשיב ָלֶהם: 'ָמה ֶאֱעֶׂשה לֹו? ִּתינֹוק הּוא! ְיַׂשֵחק!'" הּוא ָעָנה ָלֶהם ֶׁשהּוא ֲעַדִין ָקָטן 

ִמַּדי ְוא נֹוָרא ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ָּכָכה, "ׁשּוב ְלָמָחר ָעָׂשה ֵּכן, ָּכל אֹוָתן ְיֵמי ֶהָחג ָעָנה ְּבנֹו  
ת ְוא ָאַמר לֹו ָאִביו ׁשּום ָּדָבר", ְוָכ ַהִּסּפּור ָחַזר ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל יֹום ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּו

ִמיֵמי ֶהָחג, הּוא ִּדֵּבר ִּדְבֵרי ִּתְפלּות ְוָאִביו ִהִּניַח לֹו ִּכי הּוא ֲעַדִין ָקָטן, "א ָיְצָתה אֹוָתּה  

ְׁשּתֹו ּוָבָניו ּוֶבן ְּבנֹו ְוָיְצאּו לֹו ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה א ְׁשִנָּיה ְוא ְׁשִליִׁשית ַעד ֶׁשֵּמתּו ִא 

ְנָפׁשֹות ְּבתֹו ֵּביתֹו, ְוא ִנְׁשַּתֵּיר לֹו ֶאָּלא ְׁשֵני ָּבִנים: ֶאָחד ִחֵּגר ְוסּוָמא ְוֶאָחד ׁשֹוֶטה  

ְחּתֹו ֵמתּו ְוִנְׁשַּתְּירּו לֹו ַרק ְוָרָׁשע", ְמַסֵּים ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא: א ָעְברּו ַּכָּמה ָׁשִנים ְוָכל ִמְׁשּפַ 

ְׁשֵני ָּבִנים ֶאָחד סּוָמא ְוִחֵּגר ְוֶאָחד ׁשֹוֶטה ָרָׁשע; רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשְּצִריִכים ְלַחֵּנ ֶאת  

 ַהְיָלִדים ַּגם ְּכֶׁשֵהם עֹוד ְקַטִּנים.

ת ֶזה ֶׁשַּבְעֵל ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְלַגֵּבי ַהחֹובֹות ֶׁשָּלֶכם ְוכּו', ִאם ַאְּת א ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ֶא 

ְׁשחֹוָרה ֵמֲחַמת ַהחֹובֹות; ְּתַׂשְּמִחי אֹותֹו ַאְּת, ְּתַרַעְנִני לֹו ֶאת ַהַּמַּצב רּוַח ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֵיֵצא 

ים ֶאת ִמַּקְטנּות ַּדְעּתֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ֵיֵצא ִמָּכל ַהחֹובֹות. ְּבֶדֶר ְּכָלל ַהחֹובֹות סֹוְתִמ 

ִהיא ְיכֹוָלה ַלְעזֹר    –ַהּמַֹח ֶׁשל ָהָאָדם ְוהּוא א ָיכֹול ָלַקַחת ֶאת ַעְצמֹו ַּבָּיַדִים, ֲאָבל ָהִאָּׁשה  
 ַלַּבַעל ָלֵצאת ֵמַהַּקְטנּות, ֶׁשֵּיֵל ַלֲעבֹד, ֶׁשֵּיֵל ַלֲעׂשֹות 'ֲהָפָצה' ְוכּו' ְוכּו'. 

 ֶיה ָל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְה 

... 
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 ַעל ְיֵדי ֲהָפָצה ַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּציל ַחִּיים.

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 – : "ִּתּקּון ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ִנאּוף, ִסיָמן מא)ּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר ַרֵּבנ
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ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה", ְלָקֵרב ֲאָנִׁשים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶזה ִּתּקּון ִלְפָגם -ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני

 ַלֲעסֹק ַּבֲהָפָצה, ְלָהִפיץ ֶאת ִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ֶאת ֲעצֹות ַרֵּבנּו, ְלָכל  ַהְּבִרית; ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ 

ָהעֹוָלם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְּתַתֵּקן ַהּכֹל. ֵאין ָּדָבר יֹוֵתר ָּגדֹול ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת 

 ֲאֶׁשר ָּפַגְמָּת, ִמַּלֲעסֹק ַּבֲהָפָצה. 

ִמְתַּגְּבִרים ְמאֹד, ַּבחּוִרים ּוַבחּורֹות נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ְוִעם ַהִּנְסיֹונֹות 

ַאָּתה ָיכֹול ָּפׁשּוט ְלַהִּציל ַחֵּיי ָאָדם. ְּכמֹו ֶׁשַרִּבי ָנָתן   –ֻקְנְטֵרס ֶאָחד, ִעם ִּגָּליֹון, ִעם ַּכְרִטיס  

ּסֹוֵפר עֹוֵזב ֶאת ָהעֹוָלם, ַהָּטֵרף ְוַהָּפסּול ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ִלְפֵני ַהִהְסַּתְּלקּות: "ֶעְזָרא ַה 

ִמְתַּגֵּבר ָּכל ָּכ, ֵיׁש ַהּיֹום ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְטֵרפֹות ּוְפסּוִלים, ֲאָבל ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּדף ֶאָחד 

ְרֵּבה ְּפסּוִלים ּוְטֵרפֹות,  ִמִּכְתֵבי ַרֵּבנּו ְיַתֵּקן ַהּכֹל"; ִאם ַּבְּזַמִּנים ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ָהיּו ָּכל ָּכ ַה 
ַמה ּנֹאַמר ַעל ְזַמֵּננּו... ֶאָּלא ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ֶׁשַרֵּבנּו ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשּלֹו יֹוֵתר ָחָזק ִמָּכל  

 ַהִּנְסיֹונֹות ְוכּו'.

 ל ַהִּנְסיֹונֹות. ַעל ְיֵדי ַהִּלּמּוד ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ְמַקְּבִלים ֶאת ָהֵעצֹות ַהְּנכֹונֹות ְלִהָּנֵצל ִמּכָ 

ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה 'ֲהָפָצה' ַמִּגיַע ֶאל ה' ִעם ַהְרֵּבה ְמאֹד ְזֻכּיֹות; ִּכי ְּכֶׁשּזֹוִכים ּוַמֲחִזיִרים 

ֵאָליו ְיהּוִדי ֶאָחד, ְוַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ַמְתִחיל ִלְלמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל, הּוא ַחי ִעם ְּתׁשּוָבה, הּוא 

ָּכל ֵאּלּו ַהְּזֻכּיֹות ֵהם ְלֶחְׁשּבֹון ַההּוא ֶׁשֶהֱחִזיר אֹותֹו. ְוֵאין  –ְוכּו' ִמְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו 

 ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ָּגדֹול ִמֶּזה ֶׁשַּמֲחִזיר ֵאָליו ֲאָנִׁשים.

 ִּתְלַמד ָּכל יֹום ְלָפחֹות ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי.

 ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

... 

 ד ג ד


	מָה עָדִיף שִׁעוּר גְּמָרָא בְּעִיּוּן אוֹ לִמּוּד גְּמָרָא בְּגִרְסָא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיְחִי, עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עִם אִמִּי אוֹ עִם אָבִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – מוֹצָאֵי שַׁבַּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"ד טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אֵיךְ אֶפְשָׁר לְהִתְחַזֵּק אַחֲרֵי הֶפְסֵד כַּסְפִּי גָּדוֹל?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ו טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	לָמָּה לֹא הוֹדִיעוּ עַל כָּךְ שֶׁרֹאשׁ הַיְשִׁיבָה מַגִּיעַ לְבֵית שֶׁמֶשׁ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אֵיךְ אוּכַל לִהְיוֹת אִישׁ כָּשֵׁר כְּשֶׁיֵּשׁ לִי אִשָּׁה עִם בְּעָיוֹת נַפְשִׁיּוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ז טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן
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