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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
י?....................... א ּלִ ֶלפֹון ׁשֶ ּלֹא ַיְפִריַע לֹו ַהּטֶ ְכֵנַע ֶאת ָאִבי ׁשֶ ֵאיְך ֲאִני ְמׁשַ

............................... ב י? ּתִ ל ִאׁשְ ָמָתּה ׁשֶ ֲעִנּיֹות ְלטֹוַבת ִנׁשְ ַהִאם ַלֲעׂשֹות ּתַ

.................................................... ה ים? ים ָקׁשִ ְזַמּנִ ֵאיְך ַמֲחִזיִקים ַמֲעָמד ּבִ

........................................... ו ם? ֵ ם ַהּשׁ ִאים ֶאת ׁשֵ ָניֹות, ְמַבּטְ ֲאִמיַרת ִמׁשְ ּבַ

ה ִלי ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה?..................... ז י לֹא ַמְרׁשָ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ ה ׁשֶ ַמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ִנית?........... ח ִמיד ְמתּוָחה ְוַעְצּבָ י ּתָ ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ ִית, ּכְ ּבַ ֵמַח ּבַ ה ׂשָ ֵאיְך ֲאִני עֹוׂשֶ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
הּוִדים................................................................... א ל ַהּיְ ק ֶשׁ ׁשֶ ים הּוא ַהּנֶ ִהּלִ ּתְ

ינּו ִעם ָהַעְרִבי......................................................................... א ל ַרּבֵ ּפּור ֶשׁ ַהּסִ

ֲעֵמִלים ָלִריק................................................................... ג ים ׁשֶ ִנים ָהֲאָנׁשִ ִמְסּכֵ

ָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים...................................................... ד ד ֶזה ֵמַהּדְ ִלְהיֹות ְמַלּמֵ

. ד ב ל ַהּלֵ ֶפר ִמּכָ ְלמּוד ּתֹוָרה ּוֵבית ַהּסֵ ה ֲעבּור ַהּתַ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ַח ַעל ַמה ׁשֶ ר ּכֹ ִייׁשַ

ָלִדים...................................................... ה ְמָחה ֵאֶצל ַהּיְ ְהֶיה ַחּיּות ְוׂשִ ּתִ ְרֵאה ׁשֶ

ָכה ֵהם ְיכֹוִלים ְלָהִכיל יֹוֵתר.................... ה יֹוֵתר ּלֹוְמִדים ִעם ְיָלִדים - ּכָ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

נּו, ֲאַנְחנּו לֹא ְצִריִכים ְלַהֲחִזיק ֶאְצֵלנּו ֶאת  ּלָ ּלֹא רֹוִצים ֶאת ַהִחּנּוְך ׁשֶ הֹוִרים ׁשֶ
ָלִדים.......................................................................................................... ו ַהּיְ



....................................................................... ו ַמן ר ִעם ַהּזְ ּפֵ ּתַ ִית ִמׁשְ לֹום ּבַ ְ ַהּשׁ

ם.............................................................................................. ז רֹוִוים ַנַחת ִמּכֶ

............................. ז ְחִזיִקים ֶאת מֹוְסדֹות ּמַ ָרד ׁשֶ ׂשְ יר ּתֹוָדה ְלעֹוְבֵדי ַהּמִ ֲאִני ַמּכִ

......................................... ז ידּוְך ָעְזבּו ֶאת ַהׁשִ ק ְוַתְחִזיק ַמֲעָמד, ֲאִפּלּו ׁשֶ ְתַחּזֵ ּתִ

........................................... ט ָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ִדים ְוַהּמֹורֹות ֵהם ַהּדָ ַלּמְ ֶאְצִלי ַהּמְ

...................................... י ַרְך ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְדיֹון ֶנֶפׁש ּוְלַבּקֵ ּתּוַח ָלֵתת ּפִ ִלְפֵני ַהּנִ

................................................................ י א ם ָהִאּמָ ב ֶאת ׁשֵ כֹון ִלְכּתֹ ָהאֹוֶפן ַהּנָ

........................................................................................... י ל ִחּיּוִכים ְגַמ"ח ׁשֶ

ְקֶוה ָטֲהָרה -ִמְקֶוה ַמְלּכָה.... יא ְדָרׁש ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ְוֶאת ַהּמִ ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהּמִ

ם............................................................. יא ֶכם רֹוִוים ַרק ַנַחת ִמּכֶ ּלָ ַההֹוִרים ׁשֶ

........................................................... יב ָנֵקל ּוְבַנַחת ל ִיְהֶיה ּבְ ַהּכֹ ם ַיֲעֹזר ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

................................................................... יב ל ְיָלֶדיָך ִריב ִעם ַהּמֹוָסד ֶשׁ ַאל ּתָ

................................................ יג ּדֹות ָהָרעֹות ְך ֶאת ַהּמִ ֵדי ְלַזּכֵ ֵעָצה ַאַחת ֵיׁש ּכְ

ֶדׁש.... טו ַלִים ִעיר ַהּקֹ ירּוׁשָ ֶדׁש ּבִ ְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֹ ִתיַחת ַהּתַ ל טֹוב ַעל ּפְ ַמּזָ

ַמִים ּכֹוְתִבים.......................................... יט הּוִדים ְיֵרֵאי ׁשָ ּיְ מֹו ׁשֶ ב ּכְ ֵהר ִלְכּתֹ ּזָ ּתִ

................................................................. יט ִצים ֵהר ִמּלֵ ַעד ֵהיָכן ְצִריִכים ְלִהּזָ

נ
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י ָאבִ ת ֶא  ְמַׁשְכֵנעַ י ֲאנִ  ֵאיי?ֶׁשּלִ ן ַהֶּטֶלפֹו לֹו ַיְפִריעַ א ֶׁש 

 ְׁשֵאָלה: 

 "א ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

ם  ּוַמְכִניִסית  ְּבִהירּוי  לִ ם  ֶׁשּנֹוְתִנים,  יֹול  ּכָ   ׁשֹוֵמַ� י  ֶׁשֲאנִ ם  ַהִחיזּוִקיל  ּכָ   ַעל  לָּגדֹו  ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ַטַעם ַּבַּיֲהדּות. 

ִּבְסַמאְרְטפֹון ָׁשִנים  ַהְרֵּבה  ְּכָבר  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ּומּוָגן   הְוַלַאֲחרֹונָ   , ֲאִני  ְמֻסָּנן  ַּגם  ,  ַהֶּטֶלפֹון 

ַהְּסַמ   אַאּבָ  ִמֶּמִּני ֶׁשֶאְזרֹק ֶאת  ְמַבֵּקׁש  ִלְפֹּגַ� ַחס    ְרְטפֹון,א ֶׁשִּלי ְמֹאד  ֵאיֶנִּני רֹוֶצה  ִמַּצד ֶאָחד 

י אּוַלי  ְוָׁשלֹום ִּבְכבֹודֹו ּוְלַהִּגיד לֹו ָּכל ִמיֵני ְטָענֹות ּוְלִהָּכֵנס ְלִדּיּון ִאּתֹו ֶׁשָּיכֹול ְלִהָּגֵרר, ּוִמַּצד ֵׁשנִ 

ִהְזַּד  ַהֶּזהֶזה  ָהִעְנָין  ֶאת  ִלְסֹּגר  ִעם    ד,ּוְלָתִמית  ַאַח   ְּמנּות  ַהְּזַמן  ָּכל  ְלִהְתמֹוֵדד  ֶאְצָטֵר�  ְוֶׁשּלֹא 

 . ּוִבְכָלל ֶׁשְּיַקֵּבל אֹוִתי ֵאי� ֶׁשֲאִני ַהְרָּגָׁשה ֶׁשהּוא לֹא ַמֲעִרי� אֹוִתי, 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"ב ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, ב' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  םְּבֶעְזַרת ַהֵּׁש 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַלְּדָבִרים   נֹוֵתן  ֶׁשא  ִסּנּון,  ַלֶטֶלפֹון  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִפּלּו  ְלָהִבין,   ָצִרי ַאָּתה 
, ֶזה א נֹוֵתן ֶׁשִּיְהֶיה ָלָאָדם  דְמאֹ  ָיה ְּגדֹוָלה ֵיׁש ְלֶזה ְּבעָ   -ְמֻלְכָלִכים ַלֲעבֹר ְוכּו'  

ַהּמַֹח  ֶאת  ֶׁשּלֹו,  ַהְּזַמן  ֶאת  ֵמָאָדם  ּגֹוֵזל  ַהָּפׁשּוט  ַהֶּטֶלפֹון  ֲאִפּלּו  ַהַּדַעת;  ִיּׁשּוב 
ִמְתַקְּדִמית  ְוֶא  ַהּיֹוֵתר  ַהֶּטֶלפֹוִנים  ּוְבַוַּדאי  ֶׁשּלֹו,  ּכָ םַהַּמֲחָׁשָבה  ֶאת  ֶזה לֹוֵקַח  ל  , 

ָהָאָדם ִמְּלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוִמָּכל ַהּטֹוב.   תמַֹח ַהַּמֲחָׁשָבה, ֶזה מֹוֵנַע ֶא 
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אֹוֵמר   ֶׁשַרֵּבנּו  י)ְּכִפי  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ֵמַהֵּׁשם  (ִלּקּוֵטי  ְרחֹוִקים  ֶּׁשָהעֹוָלם  "ַמה   :

ִיְת  ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים  ְוֵאיָנם   ,ִיּׁשּוב  ִיְתָּבַר ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא   ,ָּבַר
ַעְצָמן", ְמַיְּׁשִבין  ְוֵאיָנם  ם  ְקרֹוִביא  ְום  ְנפּוִלי  ָּכ ל  ּכָ ם  ֲאָנִׁשיה  ָלָּמ   ַהַּדַעת, 

ֲעסּוִקים ָּכל ֶרַגע ִּבְׁשטּות   ם;חֹוְׁשִביא  ם  ֵה ת,  ַהַּדעַ ב  ִיּׁשּום  ָלֶה ן  ֵאיי  ּכִ ם?  ְלַהֵּׁש 
ֶׁשּצֹופֶ תַאֶחֶר  ִמי  ַעל  ְלַדֵּבר  ֶׁשא  ֶאת  םִּבְסָטטּוִסי  ה,  ֶרַגע  ָּכל  לֹוֵקַח  הּוא   ,

ְּכֵד  ַלַּיד  ֶא י  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאָחד,  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּׁשטּויֹות  ֶאת  ְוֶאת  ת  ִלְראֹות  ַהִּפְרסֹומֹות 
 ְּבַוַּדאי ֵאין ִיּׁשּוב ַהַּדַעת. הָּכזֶ  ַהִּדְמיֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד; ְלֶאָחד

ַחּיּות;   ְמֵלֵאי  ָהיּו  ֵהם  ְמֻכָּבִדים,  ְמאֹד  ֲאָנִׁשים  ֶׁשָהיּו  ַאְבֵרִכים  ַמִּכיר  ֲאִני 

ֵהם ֲאָנִׁשים   -ָלְמדּו, ִהְתַּפְּללּו, ִעם ִיְרַאת ָׁשַמִים, ּוֵמָאז ֶׁשֵהם צֹוִפים ִּבְסָטטּוִסים  
 . ןכֵ י ִלְפנֵ  ת ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ְּכמֹוֲאֵחִרים, ֵאין ָלֶהם ֶא 

ִּתְזרֹק ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל, ַאָּתה ִּתַּקח ֶטֶלפֹון ָּפׁשּוט ְּכמֹו ּכָ  ַהְיהּוִדים  ל  ִאם 

ּוְל    -ַהְּכֵׁשִרים    ְלהֹוֶרי רּוַח  ַנַחת   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  רּוַח  ַנַחת  ַּתֲעֶׂשה  ַאָּתה 
ַח  ִיְהיּו   ִיְהיֶ ְּבַעְצְמ ֲאֵחִרים,  ְזַמן    הִּיים  יֹוֵתר   ,ֶׁשְּל ַלִּמְׁשָּפָחה  ְזַמן  יֹוֵתר   ְל

 ְלִלּמּוד ְוִלְתִפָּלה. 

 . ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים
... 

 ד ג ד

 ַּתֲעִנּיֹות ְלטֹוַבת ִנְׁשָמָתּה ֶׁשל ִאְׁשִּתי?  תַלֲעׂשֹום ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,  ִלְכבֹוד רֹאׁש

ֶאת   ֶׁשרֹאׁש  ,  ה] זֶ ב  ִמְכָּת י  ַאֲחֵר   ף ְמצָֹר ב  ַהִּמְכָּת [   ַהִּמְכָּתבִקַּבְלִּתי  ִמָּמה  ֶנֱהֵנִתי  ּוְמֹאד 

 ִלי ִעם ָּכל ַהְּמקֹורֹות. ַהְּיִׁשיָבה ָּכַתב

ָלצּום ִלְזכּות ֶנֶפׁש    יַעְצִמ   ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעלַהֵּמָאה  ת  ַהַּתֲעִני  ם ֲאִני ְּכָבר אֹוֵחז ְּביֹוםֲאָבל ַהּיֹו

 רּוַ� ּוְנָׁשָמה ֶׁשל ִאְׁשִּתי ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום.

ַהַּתֲעִנּיֹו  ִאם  ִלְׁשֹאל  ָרִציִתי  עֹוֶׂש   תַרק  ְּבעֹוָלם   הֶׁשֲאִני  ִּבְׁשִביָלּה  ְזכּות  ֵהם  ֲעבּוָרּה, 

ְלַהְמִׁשי� רֹוֶצה  ֲאִני  ֵּכן,  ִאם  ִּכי  ְּכֵד   ָהֱאֶמת?  ָיִמים,  ְוֵתַׁשע  ֲחִמִּׁשים  עֹוד  ֵיצֵ י  ָלצּום    א ֶׁשֶּזה 

 ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשָמּה. 
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ֲחִמִּׁשי ֶזה  "ן"  טֹוֶעה,  ֲאִני  אּוַלי  ְׁשבַ םאֹו  ֶׁשֶּזה  אֹו  ָלצּום  תֵמאֹוע  ,  חֹוֵׁשב  ֲאִני  ָלֵכן   ?

 ַּתֲעִנּיֹות. 65,600ְּכמֹו ה ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת, ֶׁשּזֶ 

 ר ּכַֹ� ִייַׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

תשפ"ב ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ּבֹא, ג' ְׁשָבט, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשָּלּה;   ַלְּנָׁשָמה  ִּתּקּון  א  ִּבְכָלל  ֵהם   ֶׁשְּל ר ּתֹאַמ   הזֶ ם  ִּבְמקֹוַהּצֹומֹות 

 ְּתִהִּלים ְלטֹוַבת ִנְׁשָמָתּה ְוִתֵּתן ְצָדָקה. 

, ַרֵּבנּו  םָלצּו ַהּדֹורֹות ֶׁשָּלנּו, ַרֵּבנּו ָאַמר ְּבֵפרּוׁש ֶׁשא    ָלצּום ֶזה א ִּבְׁשִביל

ִּכי ָּכל ַהַּתֲעִניִתים ֶׁשִהְתַעּנּו ֵאין ֶזה ֶאָּלא ְּכמֹו  "  :מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן י)  (ִלּקּוֵטיאֹוֵמר  
ַהְרֵּבה חֹוִרים  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּׂשק  ,ַׂשק  ֶאת  ּבֹו    ,ּוְכֶׁשְּמִריִקים  ִנְׁשֲארּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ֲעַדִין ִנְׁשֲארּו    ,ר ָּכל ַהַּתֲעֵניִתיםַאַח   ,ְוִאם ִהְתּבֹוְננּו ְּבַעְצָמן ָהיּו רֹוִאים  .ַהחֹוִרים
 ְקׁשּוִרים ְּבַׂשָּקם", ַעֵּין ָׁשם.  , ֶאְצָלם ָּכל ַּתֲאָוָתם

ְּבֶרְסֶלב   ּוְתׁשּובֹות  ִּבְׁשֵאלֹות  תתפג)ַעֵּין  ג'  ִמְכָּתב  לא,  ׁשֹוֵאל(ֵחֶלק  ֶאָחד    ת ֶא   , 

ּוְלַצֲע  "ְלַדֲאבֹוִני  ָעֵלינּו:  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ְוִנְׁשַאְרִּתי מֹוֲהָרא"ׁש  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ִאַּבְדִּתי  ִרי 
 ַאְלָמן, ָמה ַהָּדָבר ֲהִכי טֹוב ֶׁשֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתּה?"

ֹּגֶדל   ֶאת  ְלַׁשֵער  ְוֵאין  ְלָתֵאר  "ֵאין  עֹוֶנה:  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 

ּוי ִנְׁשַמת ְנָׁשָמה ֶׁשִּנְפְטָרה ְּבִגיל ָצִעיר, ַהְּצָדָקה  ַהְּזכּות ְּכֶׁשָאָדם נֹוֵתן ְצָדָקה ְלִעּל
מֹו  מֹוִעיָלה ְּבַחִּיים ַחּיּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם ּוִבְפָרט ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ִמֶּזה ָהעֹוָלם, ּכְ 

 : "ְוָהַל ְלָפֶני ִצְדֶק"., ח)(ְיַׁשְעָיה נחֶׁשָּכתּוב 

ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ַחי    (ָׁשם)ל ַהְּתׁשּוָבה. מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר  ְּכַדאי ֶׁשִּתְלַמד ֶאת ּכָ 

ֶאת    ְלַהֲעִרי יֹוְדִעים  א  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְפָטִרים  ַהְּצָדָק   תַמֲעלַ ְּבֶזה  ַאֲחֵרי  ַרק  ה, 
ַמִּציָלה ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל  ֵמָהעֹוָלם, ָאז רֹוִאים ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְצָדָקה. ַהְצָּדָקה 

 ַהִּנְפָטר.ל  ֶא  םֶׁשּזֹוֲחִלים ְוַהְּנָחִׁשים ָהַעְכָּבִריֹוָלִעים, ַהּת

ָהעֹוָלם   ִמן  ִמְסַּתֵּלק  ֶאת  'ְלָויָ   םעֹוִׂשיְּכֶׁשָהָאָדם  ְמַלִּוים  ּבֹוִכים,  ֻּכָּלם   ,
ַהַחִּיים,   ֵּבית  ַעד  ַקִּדיָׁש י  ַאְנֵׁש ַהִּנְפָטר  ֶאת   אַהֶחְבָרה  ּוַמְכִניִסים  ּבֹור  חֹוְפִרים 
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ָהֲאֵבִלים    ,רְלבֹוִּנְפָטר  ַה  ַהַּבְיָתה;  הֹוְלִכים  ֻּכָּלם   ָּכ ְוַאַחר  ֶּבָעָפר,  ְמַכִּסים 

ִאָּתם,   ּבֹוִכים  אֹוָתם,  ְלַנֵחם  ָּבִאים  ִׁשְבָעה,  ְמַדְּבִרים םאֹוָת ם  ְמעֹוְדִדייֹוְׁשִבים   ,
עֹוִׂשים   ְּבִדיחֹות,  עֹוִׂשים  ִיְׁשְּכחּו  ַהְּדָבִרי  יסּוגֵ ָּכל  ת  ֶא ִאָּתם,  ֶׁשֵהם  ְּכֵדי  ם 

ִמַּצֲעָרם; ָּדָבר ֶאָחד ְמַעְנֵין ְלָהִבין, ַמה קֹוֶרה ָּכֵעת ִעם ַהִּנְפָטר? ִמיֶׁשהּו חֹוֵׁשב  
ְפָטר עֹוֵבר ַעְכָׁשו? ַאף ֶאָחד א יֹוֵדַע  ִּבְכָלל ֶׁשֵּיׁש ִנְפָטר? ִמיֶׁשהּו יֹוֵדַע ַמה ַהּנִ 

ְרֵעִבי ַעְכָּבִרים  ָּבִאים  ָׁשם,  קֹוֶרה  ֵמָרחֹוק  םָמה  ְמִריִחים  ֵהם  ְרֵעִבים,  ְנָחִׁשים   ,
ָּבָׂשר ָטִרי, ֵהם ַמְתִחיִלים ִלְתׁש ֲחִתיכֹות ֵמַהִּנְפָטר, ֶאת ַהַּצַער ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵּיׁש  

ַמ   -ַלִּנְפָטר ִמֶּזה   ְלַהְסִּביר, ַצַער  ְנִׁשיכָ ר  ִאי ֶאְפָׁשר  ֶׁשל ּתֹוַלַעת ֶזה    הְונֹוָרא, ָּכל 
ה  זֶ   –ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ַהִּנְפָטר, ֶאת ְּפרּוטֹות ַהְצָּדָקה    ְלָעְזרֹום  ָּבִאיִּבְלִּתי ִנְסָּבל, ְוָאז  

 ַעל ָהָאָדם.  רׁשֹוֵמ 

רֹוֶא  ֲאִני  ַאַחת,  ַּפַעם   ְל ָּכַתְבִּתי  ָחָכם  ְּכָבר  ֶׁשַאָּתה  א ְּבֵעיֶניה  ַאָּתה   ,
, ֲעזֹב  םַּפעַ ד  עֹו  ; ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמתְמַצֵּית, ַאָּתה ַמְמִׁשי ְלִהְׁשַּתֵּגַע ִעם ַהּצֹומֹו 

רֹוֶצה    ַהֶּדֶרֶאת   ַאָּתה  ִאם  אֹו  ַהְּנָׁשָמ ר  ֲעבּול  ִלְפעַֹהּזֹו;  ִלְזכּוָתּה,  ְצָדָקה  ֵּתן  ה 
ֶזה  ב  ֶׁשִּתְכּתֹ ִלְזכּוָתּה;  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִסְפֵרי  ֶאת  ַּתְדִּפיס  אֹו  ִלְזכּוָתּה,  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 

 ִיְׁשמֹר ָעֶליָה ִמָּכל ַרע. 

  ִיְתָּבַר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכי. ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם

... 

 ְלֵעיל:ב [ַהִּמְכָּתב ֶׁשִּנְזַּכר ַּבִּמְכָּת 

 ַמה ַלֲעׂשֹות ְלטֹוַבת ַהְּנָׁשָמה 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, כ"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַלַּבחּוִרים ַּבְּיִׁשיָבה,  ִאְׁשְּת ִהְקִּדיָׁשּה ֶאת ַחֶּייָה ִּבְׁשִביל ּתֹוָרה, ִהיא ִּבְּׁשָלה  
 ִהיא ִהְתַמְּסָרה ַלְּיִׁשיָבה ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש, ַעְכָׁשו ִהיא ְלַמְעָלה ְּבַגן ֵעֶדן ְּבָמקֹום טֹוב. 

ַּתֲעִנּיֹות ְוַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכל    ה ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ֶאת ֶזה ִּכי ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂש 
ִנְׁשָמָתּה; ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַרֵּבנּו    יְלִעּלּו  םִמיֵני ְּדָבִרי

ָאַמר   ַרֵּבנּו  ֶׁשָּנצּום.  ָרָצה  תצא)א  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ַחֵּיי  ִמֶּמִּני  (ַעֵּין  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֵאין    –: "ִמי 
יֹוִעילּו לֹו ַהַּתֲעִנּיֹות", ִאם יֹוְדִעים  א    –ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִמֶּמִּני  
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ֶׁשּלֹו   ֵמָהֵעצֹות  ַז"ל,  ְּדבּוִקי  רֶאְפָׁש   –ֵמַרֵּבנּו  ְוִלְהיֹות  ִליׁשֹן,  ְּבַהֵּׁשם    םֶלֱאכֹל, 

.ִיְתָּבַר 

ִהי ֲעבּו  אְצָדָקה  ָּגדֹול  ֲעבּור  ָּדָבר  ָּגדֹול  ָּדָבר  ְוִלּמּוד ּתֹוָרה הּוא  ר ַהְּנָׁשָמה 
 ַּתֲעזֹב.  הזֶ  –ה, ֲאָבל ֶאת ַהַּתֲעִנּיֹות ְּנָׁשָמ 

ַקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ָהֵעָצה ֶׁשָּמִׁשיַח ַיְכִניס ָּבעֹוָלם; ִּתְתּבֹוֵדד ְלַהֵּׁשם  

ְּתַבֵּקׁש   ַהֵּלב,  ַעל   ְל ֶׁשֻּמָּנח  ַמה  לֹו  ְּתַסֵּפר   ,ֶׁשְּל ַּבָּׂשָפה  ֵאָליו  ְּתַדֵּבר   ,ִיְתָּבַר
ִמֶּמּנּו:    ִמֶּמּנּו ְּתַבֵּקׁש  ֵאָליו,   אֹוְת ֶׁשְיָקֵרב   ,ָעֶלי עֹוָלם  ֶׁשְּיַרֵחם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

  ְּתַרֵחם ָעַלי, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשא ָאִסיַח ַּדְעִּתי ִמְּמ, ֶׁשָּתִמיד ֶאֱחׁשֹב 

זֶ   ִמְּמ";  קַר   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּתַדֵּבר   ֲהִכי  ָּכ ָהֲעבֹוָדה  ָּגדֹול,  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ה 

: "ִהְתּבֹוְדדּות ִהיא ַמֲעָלה  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה)ְּגדֹוָלה, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  
 ֶעְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה ִמן ַהּכֹל". 

 . ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים

...[ 
 ד ג ד

 ַמֲחִזיִקים ַמֲעָמד ִּבְזַמִּנים ָקִׁשים? ֵאי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְׂשרֹ  ֶׁשאּוַכל  ִחּזּוק  ִלי  ְּתנּו  ְּבַבָּקָׁשה  ָקִׁשים,  ְמאֹד  ְזַמִּנים  ָּכֵעת  עֹוֵבר  ,  ה זֶ   ֶאת  דֲאִני 

 ּוְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד.  הזֶ ת ֶא ל ֶׁשאּוַכל ִלְסּבֹו

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ז' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  םְּבֶעְזַרת ַהֵּׁש 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּדִוד ַהֶּמֶל ָּתִמיד ִחֵּפׂש ַמֶּׁשהּו   )(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן קצהַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר 
ְלהֹודֹות ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ֵהִביא    וָעָלי  טֹוב   ִיְתָּבַר ְּכֶׁשַהֵּׁשם  ֲאִפּלּו   ;ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 

ב)ֶׁשָּכתּוב    ָעָליו ַרע, הּוא ִחֵּפׂש ְּבתֹו ָהַרע ַמֶּׁשהּו טֹוב, ְּכמֹו ד,  ַּבָּצר ': "(ְּתִהִּלים 
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ִּלי ְּבתֹוָכּה'ִהְרַחְבָּת  ַהְרָחָבה  ִלי  ָנַתָּת  ְּבַעְצָמּה  ַהָּצָרה   ְּבתֹו ֲאִפּלּו  הּוא  ",   ְוָכ  ,

 ֶׁשּלֹו.  ֶהֱחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ַהְּזַמִּנים ַהָּקִׁשים

ִלְהיֹות ַחָּיב   ,ֶׁשְּל ַהָּקִׁשים  ַּבָּיִמים  טֹוב  ּתֹוֶד   ְּתַחֵּפׂש  טֹוב;  ַמֶּׁשהּו  ה  ֶׁשֵּיׁש 
 .ּכַֹח ַלֲעבֹר ֶאת ַהְּזַמִּנים ַהָּקִׁשים ֶׁשְּל ַעל ֶזה, ֶזה ִיֵּתן ְל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד

 ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם?  םְמַבְּטִאי ,ַּבֲאִמיַרת ִמְׁשָניֹות

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש 

ְּפָרִקים   ַח"י  לֹאַמר  ֶׁשִהְתַחְלִּתי  ֵמָאז  ַחַּיי;  ֶאת  ֶׁשִּׁשִּניֶתם  ָּגדֹול  ּכַֹ�  ִייַׁשר  ִראׁשֹון  ָּדָבר 

ָּבחּור ֵמַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָהָיה ֶזה ֶׁשָּפַתח ִלי  ח  ִלְׁשבַ ן  ִמְׁשָניֹות ֶנְהַפְכִּתי ְלָאָדם ַאֵחר. ֲאִני רֹוֶצה ְלַצּיֵ 

ְּבָכל יֹום ִּתּקּון ַהְּכָלִלי, יֹום ְּתִהִּלים,    ר ת ָהרֹאׁש, ְוֵקֵרב אֹוִתי ֶאל ַרֵּבנּו. ֲאִני ַּגם ִמְׁשַּתֵּדל לֹוַמ ֶא 

 ְוַדף ְּגָמָרא, ָּברּו� ַהֵּׁשם. 

ְמַבְּטִאי ִמְׁשָניֹות,  ְּכֶׁשאֹוְמִרים  ְׁשֵאָלה,  ִלי  ַרק    םֵיׁש  ֶׁשאֹוְמִרים  אֹו  ַהֵּׁשם,  ֵׁשם  ֶאת 

 ַהֵּׁשם'? ' 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ז' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  םְּבֶעְזַרת ַהֵּׁש 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַצִּדיק   ֵזֶכר  ַהִחיָד"א  ִמְׁשָניֹות,  ְּבִלּמּוד  ֵמִביא  ִּתְתַחֵּזק  ְקֵדמֹות  ִלְבָרָכה  (ִמְדָּבר 

נא) אֹות  א,  ֶׁשל   ַמֲעֶרֶכת  ִּפְתחֹו  ַעל  יֹוֵׁשב  ַיֲעקֹב  ֶּבן  "ָאֵׁשר  ַּתְלִּפּיֹות:  ִמְדָרׁש  ְּבֵׁשם 
ֵגיִהנֹום, ּוִמי ֶׁשִהְרָּבה ִלְלמֹוד ִמְׁשַניֹות ֵאינֹו ַמִּניחֹו ְלִהָּכֵנס ָׁשם"; ְּכֶׁשָאָדם עֹוָלה  

ַמלְ  ָּבִאים  ַלָּׁשַמִים,  ִלְגרֹוְלַמְעָלה  ְורֹוִצים  ַחָּבָלה  ְוָהָאָדם    רֲאֵכי  ַלֵּגיִהּנֹום,  אֹותֹו 
ֶאל ִלְצעֹק  אֹוִתי",    ַמְתִחיל  ַּתִּציל  ָאִבינּו  "ַאְבָרָהם  צֹוֵעק:  הּוא  ַהַּצִּדיִקים,  ָּכל 

אֹוִתי",   ַּתִּציל  ָאִבינּו  עֹוֶנה  ""ִיְצָחק  א  ֶאָחד  ְוַאף  אֹוִתי",  ַּתִּציל  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
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, ְוַאַחר ָּכ הּוא צֹוֵעק: "ְראּוֵבן", "ִׁשְמעֹון", "ֵלִוי", ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלָאֵׁשר  לֹו

ַיֲעקֹב. ָאֵׁשר ׁשֹוֵאל ֶאת ָהָאָדם ִאם הּוא ָלַמד ִמְׁשָניֹות, ִאם הּוא עֹוֶנה 'ֵּכן',    ֶּבן 
ַהִחיָד"  אהּו ֵעֶדן.  ְלַגן  אֹותֹו  ַהּפָ א  ַמְכִניס  ֶאת  ְּבֶזה  כ)סּוק  ְמָפֵרׁש  מט,  :  (ְּבֵראִׁשית 

רֹוֶאה   ַיֲעקֹב  ֶּבן  ְּכֶׁשָאֵׁשר  'ִמְׁשָנה',  אֹוִתּיֹות  'ְׁשֵמָנה'  ַלְחמֹו",  ְׁשֵמָנה  "ֵמָאֵׁשר 
נֹוֵת  ַמֲעַדֵּני ֶמֶל", הּוא  ִיֵּתן  ִמְׁשָניֹות, "ְוהּוא  ָלַמד  ֵעֶדן; רֹוִאים    ןֶׁשָאָדם  ַּגן  לֹו 

 ֹות. ִמָּכאן ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִמְׁשָני

ֵׁשם ַהֵּׁשם, ָּתלּוי; ַרק ִאם אֹוְמִרים ֶאת ָּכל ַהָּפסּוק, ָאז ֶאְפָׁשר   תְלַגֵּבי ֲאִמיַר 
 לֹוַמר ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם. 

 -ַהֵּׁשם, ּוְכֶׁשָּכתּוב יקו"ק    -"י  אדנ  םֵׁש   ֲהִכי טֹוב ְלִהְתַרֵּגל אַמר ְּכֶׁשָּכתּוב

 ה ֱאֵקינּו ֲהַוָי"ה ֶאָחד".ֲהַוָי"ה; ְלָמָׁשל, "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֲהַוָי"

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד

 ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי א ַמְרָׁשה ִלי ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַלֲהָפָצה,   הֹוֵל�  ֶׁשֲאִני  נֹוַדע  ִּתְחֶי'  ְלִאִּמי  ִלְׁשֹאל;  ֲחׁשּוָבה  ְׁשֵאָלה  ִלי    הֹוֵל� ֶׁשֲאִני  ֵיׁש 

ֲאִויר    קְודֹופֵ  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֲאִני  ְוקּוְנְטֵרִסים,  ִּגְליֹונֹות  ַלֲאָנִׁשים  ְמַחֵּלק  ַוֲאִני  ָּבִּתים  ֶׁשל  ְּבַדְלתֹות 

אֹוָתּה, ִהיא ָאְמָרה ִלי ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני הֹוֵל� ַלֲהָפָצה ֲאִני עֹוֵבר    סְכִעיִלְנִׁשיָמה, ֶזה ְמֹאד ִה 

 ַעל ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. 

ִמֶּזה, ֲאָבל ִמַּצד    הֲאִני ְמֻבְלָּבל ְלַגְמֵרי, ִּכי ַהַחּיּות ֶׁשִּלי ִהיא ֵמֲהָפָצה, ֵיׁש ִלי ַחּיּות ֲעצּוָמ 

ֵׁשִני ִאִּמי לֹא ַמְרָׁשה ִלי ָלֶלֶכת, ַמה ֶאֱעֶׂשה? ֲאִני ָּכל ָּכ� רֹוֶצה ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה, ִּכי ֲאִני רֹוֶאה  

 ֶזה. ם עִ  םֶׁשֲאָנִׁשים ַמָּמׁש ְמַחִּיים ֶאת ַנְפָׁש 

 ֲעׂשֹות. ְמֹאד ֶאְׂשַמח ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ְלַהְבִהיר ִלי ַמה לַ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  םְּבֶעְזַרת ַהֵּׁש 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּקדֹוָׁש  ָּבֲעבֹוָדה   ַּתְמִׁשי  ,ֶׁשְּל ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ֶאת  ִּתְתַחֵּזק  ְלָהִפיץ  ה 
ְלעַ  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהֲחָטִאים   םַהִחּזּוק  ָּכל  ֶאת  ְמַתֵּקן  ַּבֲהָפָצה  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי  ִיְׂשָרֵאל. 

אֹוֵמר   ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  ָלָאָדם,  ָּגדֹול  ֲהִכי  ַהִּתּקּון  ֶזה  ִנאּוף, ֶׁשּלֹו,  אֹות  ַהִּמּדֹות  (ֵסֶפר 

 ַרע ְלַבָּטָלה, ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה".  : "ִּתּקּון ְלהֹוָצַאת זֶ ִסיָמן מא)

ֶא  ְּתַכֵּבד   ,הֹוֶרי ִּבְכבֹוד  ַמ ת  ִּתָּזֵהר  ָלֶהם  ְלַסֵּפר   ָצִרי א  ַאָּתה   ;ההֹוֶרי 

  א ֵמִריַח ָלֶהם, ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַרק ְּדָבִרים ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים. ּוִמַּצד ֵׁשִני ַּתְמִׁשיֶׁש
, ְלָקֵרב ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַרֵּבנּו ִצָּוה  ת ַלֲעסֹק ִּבְלַהְׁשקֹות ִאיָלנֹו

(ַחֵּיי  ִיְתָּבַר, ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכֹוֵתב    ְיהּוִדים ְלַהֵּׁשם  בְּבֵקרּוק  ַלֲעסֹ  אֹוָתנּו

ִסיָמן תקמג) : "ַרֵּבנּו ָהָיה ְמַבֶּזה אֹוָתנּו ָלָּמה ֲאַנְחנּו א עֹוְסִקים ַּבֲהָפָצה; מֹוֲהַר"ן, 

ֵמַהֲחׁשּו ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ִעם  ְלָפָניו  ָעַמְדנּו  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ְּבֵליל  ַאַחת  ִבים  ּוַפַעם 
אֹוָתנּו   ָקָרא  ַאַחת  ּוַפַעם  ֶזה,  ִעְנָין  ַעל  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְמאֹד  אֹוָתנּו  ְוהֹוִכיַח  ֶׁשּלֹו, 

ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשִּיְתָקְרבּו  ְנָפׁשֹות  מֹוִליִדים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ַעל  ְיֵבִׁשים'  'ֵעִצים 
ִּבְלַהְׁשק ֶׁשַּנֲעסֹק  ָרָצה  ַרֵּבנּו  ִּכי  ִאיָלנֹות  ָיֵדינּו",  ְלַהָּקדֹוׁש    -ֹות  ְיהּוִדים  ְלָקֵרב 

 ָּברּו הּוא. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד

ֶׁשִאְׁשִּתי ָּתִמיד ְמתּוָחה ַּבַּבִית, ּכְ  ָׂשֵמַח ה ֵאי ֲאִני עֹוֶׂש 

 ְוַעְצָּבִנית?

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש 

עּור ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אֹוֵמר ֶׁשְּצִריִכים ִלְראֹות ֶׁשָּתִמיד  יָלַאֲחרֹוָנה ָׁשַמְעִּתי ְּבִׁש 

 תִיְהֶיה ָׂשֵמַ� ַּבַּבִית; ֲאָבל ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶׁשִאְׁשִּתי ִהיא ִאָּׁשה ְמֹאד ְמתּוָחה, ִהיא צֹוַוַח 
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ַּבַּבִית  ב  ֶזה לֹא עֹוֵזר, ַהַּמּצָ   ּהאֹוָת   ַמה ֶׁשַרק ִנִּסיִתי ַלֲעזֹר ָלּה ּוְלַׂשֵּמַ� ל  ּכָ   ,ַהּיֹום ִּכְכרּוְכָיה  ָּכל

 ִנְׁשָאר ָּתִמיד ָמתּוַ�. 

ֲאבָ  אֹותֹו.  ַּתֲעִרי�  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ֶזה  ַעל  ַלֲעבֹד  ָצִרי�  ֶׁשַהַּבַעל  ָאַמר  ַּגם  ַהְּיִׁשיָבה  ל  רֹאׁש 

ַר ַלֲאָח  ֶהְרֵגל  ֵיׁש  ִאְׁשִּתי  ֶׁשל  ֵאי�    עיֹות  ַלְּׁשִנָּיה  ַאַחת  ַמְראֹות  ֵהן  ִמַּבֲעֵליֶהן,  ְצחֹוק  ַלֲעׂשֹות 

ְמַדֶּבֶרת ַּבֶּטֶלפֹון    ילֹא רֹוָצה ְלִהָּׁשֵאר ֵמָאחֹור. ְּכֶׁשִאְׁשִּת   יֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִּפיל ֶאת ַהַּבַעל, ְוִאְׁשִּת 

ִהיא ָּתִמ  ַאְחיֹוֶתיָה,  ְּבֶאְמַצע ַמֶּׁשהּו ַּתִקי ִעם  ִלי  ְּתַצּוֶ ףיד ּתֹאַמר  ָעַלי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו,    ה, ִהיא 

 ֶׁשֵהן ַמֲעִריכֹות. ה ְלַדֵּבר ֵאַלי, ְוֶזה ַמ  תֶׁשָּלּה ִּתְרֶאיָּנה ֵאי� ִהיא ְמֻסֶּגלֶ  ְּכֵדי ֶׁשָהֲאָחיֹות

ַוֲהִכי ֲחָכָמה ָּבעֹוָלם,    א ֵהן ַּגם חֹוְׁשבֹות ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלֶהן ִהי ַהִּמְׁשָּפָחה ֲהִכי ֲחׁשּוָבה 

 ֵהם ְמֻׁשָּגִעים.  רַהְּׁשָא ל ְוכָ 

 ֵאי� ִמְסַּתְּדִרים? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  םְּבֶעְזַרת ַהֵּׁש 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

א ַקל ְלַלֵּמד ְּבִמְכָּתב ֶאָחד ְׁשלֹום ַּבִית ְּכֶׁשַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ָאַמר  

ְּבֶעְזַרת   ֲהָלכֹות;  ִלּקּוֵטי  ָׁשֵלם ֶׁשל  ַּבִית ֵסט  ִלְכּתֹב ַעל ְׁשלֹום   ָצִרי ָהָיה  ֶׁשהּוא 
 ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמּמֹוֲהָרא"ׁש. םָּמה ִּדּבּוִריַהֵּׁשם ֶאְׁשַּתֵּדל ִלְכּתֹב ּכַ 

ֵּכן ַאָּתה  ִאם  יֹוֵדַע  א  ֲאִני  ּכֹל,  ְמָתֵא   גִמְתַנֵה   קֶֹדם  ַאָּתה   ;ֶׁשָּצִרי  רְּכמֹו 

ֲאנִ  ְוַאָּתה ַהּטֹוב,  ָהָרָעה  ֶׁשִהיא  ָעֵלינּו    יַּבִּמְכָּתב  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִקַּבְלִּתי ִמּמֹוֲהָרא"ׁש 
ָלָּמה ִהיא    ת ְוהּוא ָצִרי ְלַגּלֹון  ְלַהְבִחי  לֶׁשְּׁשלֹום ַּבִית ָּתלּוי ַּבַּבַעל; ַהַּבַעל ְמֻסּגָ 

 .םצֹוֶעֶקת, ַמה ּכֹוֵאב ָלּה ּוַמה ַמְפִריַע ָלּה ַּבַחִּיי

ֶׁשּיִ  ְצִריָכה  ִאָּׁשה  ְּכָלל   ֶׁשִּיְּתנּו  סַיַח   ָלּה  ְּתנּוְּבֶדֶר ַהַּבַעל הַהָּכָר   ָלּה  ְוכּו',   ;

  -ָצִרי ָלֵתת ָלּה ֶאת ֶזה. ַקל ְמאֹד ִלְכּתֹב ֶׁשִהיא צֹוֶעֶקת, ִהיא צֹוַרַחת ְוכּו' ְוכּו'  
ְוכּו'   ְּכרּוְכָיה  ּכֹוֵתב,  ֶׁשַאָּתה  א    -ַהְּלׁשֹונֹות  ִאָּׁשה  ִסָּבה;  ֵיׁש  ָּדָבר  ְלָכל  ֲאָבל 

ְמַצֵּית   ַאָּתה  ִאם  ָלַדַעת  רֹוֶצה  ֲאִני  ַּבַחִּיים.  ָלּה  ָחֵסר  ַמֶּׁשהּו   ,ָּכ ְסָתם  צֹוֶעֶקת 
ד  ְמאֹן  ֵה ד,  ָּכבֹות  ֶׁשַהָּנִׁשים ְצִריכֹו (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן רב)ְלַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  
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ִהְזִהיר ְלַכֵּבד ְוְלַיֵּקר ֶאת    ת ָהַר"ן, ִסיָמן רסד) (ִׂשיחֹו  ; עֹוד ָאַמר ַרֵּבנּוהזֶ ל  עַ ת  ַמְקִּפידֹו

ְוִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְמאֹד ִמַּיְלֵדיֶהם;  ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים ַצַער  ִאְׁשּתֹו, ַהא 
 ַצַער ָהִעּבּור ְוַהֵּלָדה ְוַהִּגּדּול ְוכּו'. 

ִֹּתְדר א  ַאָּתה  ִּבְכבֹוָדּה,  ִּתָּזֵהר  א    םָהֲעַצִּביל  עַ   ָלּה  ִאם  ַאָּתה  ְוכּו', 

ִּתְרֶאה ֶׁשִהיא ִּתְהֶיה טֹוָבה ֵאֶלי, ִהיא  ה  ַאָּת   –ְוא ַּתְׁשִּפיל אֹוָתּה    ּה אֹוָת ב  ַּתֲעִלי
ִּתֵּת  ִאם   .ֵאֶלי ָיֶפה  ְוכּו';    ןִּתְתַנֵהג  ַנֲעַלִים  ְּבָגִדים,  ָלּה  ִּתְקֶנה  ַאָּתה  ֶּכֶסף,  ָלּה 

ָלּה ַּתֲעזֹר  ַּבַּבִית  ַאָּתה  ַּתֲהפֹ  ז ָא   -  ִהיא  ָרָעה,   ָּכ ָּכל  ֶׁשִהיא א    ת ִלְהיֹו  ִּתְרֶאה 
 טֹוָבה ֵאֶלי; ָּכל ֶזה ִקַּבְלִּתי ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. 

ֶׁשּנִ  ִלי  ּתֹאַמר  ַהּכֹלְוִאם  ָעִׂשיָת  ַהּכֹל,  ֵאֶלי  ,  ִּסיָת  ָרָעה  ֲעַדִין  ִּתְזּכֹר   -ְוִהיא 

אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֲחָכֵמינּו  מא:)ַמה  ֵאינֹו  (ֵערּוִבין  ָרָעה  ִאָּׁשה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  "ִמי   :
ִמינָ  ַנְפָקא  "ְלַמאי  ׁשֹוֶאֶלת:  ַהְּגָמָרא  ֵּגיִהּנֹום",  ְּפֵני  ָלנּו   ,"ּהרֹוֶאה  נֹוֵגַע  ֶזה    ָמה 

"ְלַק  ְּכֵד   ֵליּבּוְלַמֲעֶׂשה?  ָהֲאֵחִרים ֶׁשְּיַקּבְ י  ֵמַאֲהָבה",  ַּבְּדָבִרים  ְּבַאֲהָבה.  זֹאת  לּו 
ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם    יְּכֵד   ַרֲחֵמי",  ֵעיּבָ ַהְּגָמָרא: "ְלִמ   ָׁשם אֹוֶמֶרת  תֶׁשַהְּגָמָרא ְמָפֶרֶט 

"ְלַק  ַהְּגָמָרא:  אֹוֶמֶרת  ָּכאן  ָלָּמה   ,ַרֵּבנּו    ?ֵמַאֲהָבה"  ֵליּבּוִיְתָּבַר (ִלּקּוֵטי אֹוֵמר 

  ַעל : "ִאם ִּתְהֶיה ִאָּׁשה ָרָעה ַאל ִיְבֹּגד ָּבּה ְוא ְיָגְרֶׁשָּנה, ִּכי  ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן צ)מֹוֲהַר"

זֹא ְּתַקֵּבל  ֵּגיִהּנֹם",  ְּפֵני  ֵאינֹו רֹוֶאה  ִמֵּגִהינֹ ת  ָיָדּה   ַיִּציל אֹוְת ֶזה  ִּכי  ;  ם ְּבַאֲהָבה 
 ָּׁשה ַּכֲעָסִנית. ַהֶּדֶר ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִא  תזֹא

ֶׁשָאָד  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ַּדַעת  ָׁשֵפל    ה ִיְהיֶ ם  זֹו  ָעָניו,  ְּבֵביתֹו 
ְלִהְׁשַּתֵּדל   טֹובֹותְוַסְבָלן;  ִמִּלים  ֶׁשַּיִּציל ֶּדֶרְּבָכל    ָלֵתת  ַמה  ֶׁשֶּזה  ְוִלְזּכֹר   ,

ִסּפֵ  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ְּכִפי  ָלנּו,ֵמַהֵּגִהּנֹום.  ר' ָהַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשק  ֶׁשַהַּצִּדים  ַּפעַ ה  ָהיָ   ר  י 
  אֹותֹו ם  ּוַמֲעִביִרים  ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ א  ֶׁשהּום  ְוָחלַ ם  ִהְתַנְמנֵ   ָעֵלינּו ן  ָיגֵ   ְזכּותֹו א  זּוָׁש 

"ִלְצעֹול  ִהְתִחיא  ְוהּו  ּבֹו ז  ָאַח ד  ַּפַח ם,  ַהֵּגיִהּנֹו י  ַׁשֲעֵר ד  ְליַ    ּתֹוִציאּו !  ַהִּצילּוק: 
א הּוק?"  צֹועֵ ה  ַאָּת ה  ָלָּמ א, זּוָׁש : "אֹותֹול  ְוָׁשַא   ַּמְלָא  ֶׁשִהִּגיעַ ד  עַ ה!"  ִמּפֹי  אֹוִת 

"ָענָ  ם",  ַּבֵּגיִהּנֹוה  ְלַמְעלָ ן  ָּכא  ֶׁשֵּיׁש ם  ַהָּמִרים  ֵמָהעֹוָנִׁשיל  ְוִנְבָה ד  ּפֹוֵח י  ֲאנִ ה: 
"ַהַּמְלָא  לֹור  ָאַמ   :  ה  זֶ א,  זּוָׁש א  ֲעבּואְר  ,ה  ַאָּת ל,  ִגיֶנְנְד ה  ִאיָׁש   ֵיׁש  ְל

 ה". ְלַמָּט ל ַהּכֹת ֶא ם ְמַׁשּלֵ 

ר'  ָהַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשק  ַהַּצִּדיה  ַמ ר  ְמַסּפֵ ה  ָהיָ   ׁש"מֹוֲהָרא ל  סֹובֵ ה  ָהיָ א  זּוָׁש י 
ת  ְמַקֶּללֶ ה  ָהְיָת א  ִהְתַרְּגָזה ִהי א  ְּכֶׁשִהיו,  ָעָלית  צֹוֶעֶק ה  ָהְיָת א  ִהיל;  ִגיֶנְנְד   ֵמִאְׁשּתֹו
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ה  ַהַהְרָּגָׁש ת  ֶא   לֹוה  ָנְתנָ א  ִהים";  ָּבעֹולָ   ָּגרּועַ י  ֲהכִ ם  ָהָאָד ה  ַאָּת ת: "ְואֹוֶמֶר   אֹותֹו

 . ִמֶּמּנּו ָּגרּועַ ר יֹוֵת ן ֵאי ר, ְּביֹוֵת  ַהָּגרּועַ א  ֶׁשהּו

ר'  ָהַרּבִ ק  ְּכֶׁשַהַּצִּדי ר ָאַמ א  הּום  ֵמַהֲחלֹור  ִהְתעֹוֵר   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹו א  זּוָׁש י 
'ְלַעְצמֹו י ֲאנִ   רַהַּצעַ י  ְיֵד ל  עַ ם  ִא ד;  עֹוי  ָעלַ ק  ִּתְצעַ ל  ִגיֶנְנְד י  ֶׁשִאְׁשִּת י  ַהְלַוא: 

 י'. לִ י ְּכַדאה זֶ  –ם ַהֵגִהינֹו ֵמעֹוְנֵׁשיר ִמְתַּפֵּט 

 ִעם ִאְׁשְּת. ִיְתָּבַר ִיֵּתן ְל ֶאת ַהֵּׂשֶכל, ֶׁשֵּתַדע ֵאי ִלְחיֹות  ַהֵּׁשם
... 

 ד ג ד
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 ַהְּיהּוִדים   ל ֶׁש ַהֶּנֶׁשק  אְּתִהִּלים הּו

 תשפ"ב ה' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  ה'ְּבֶעְזַרת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ּתֹאְמרּו ְקָצת ְּתִהִּלים ְוִתְראּו ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות. 

 ַעם ִיְׂשָרֵאל.  ְּתַבְּקׁשּו ֲעבּוְרֶכם, ֲעבּור ַהַּבַעל, ֲעבּור ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם, ּוְלָכל

 ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  ם, ְּתִהִּלים ְמָקְרִביַהְּיהּוִדים לֶׁש ַהֶּנֶׁשק  אְּתִהִּלים הּו 

ַהְּתִהִּלים ַּכָּמה    רֵספֶ   ַּבּסֹוף ֶׁשל  ְּבָכל ַּפַעם ְּכֶׁשַאֶּתם ְמַסְּיִמים ְּתִהִּלים ִּתְכְּתבּו 
אַמר עֹוד ָועֹוד.  דָּתִמי ָלֶכם ה ִּתְהיֶ  ְּפָעִמים ִסַּיְמֶּתם, ָּכ ְּדִחיָפה 

 ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. 

... 
 ד ג ד

 יָהַעְרבִ ם עִ  ַרֵּבינּול ֶׁש ר ַהִּסּפּו 

תשפ"ב 'ֵטֵבת, ְׁשַנת ה ו' ָּפָרַׁשת ָוֵאֶרא, כ"ה יֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ר ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר 

ת  ֶא ם;  ִלְׁשבּוַעיִ ר  ַהִּסּפּות  ֶא ק  ְּתַחּלֵ ם,  ִליָלִדיר  ִסּפּוד  עֹו  ְל  ׁשֹוֵלַח י  ֲאנִ 

 י.ָהַעְרִב ם עִ  ַרֵּבינּול ֶׁש ר ַהִּסּפּו

 ַהִּצילּו ! ! ! ! 

 ֵיׁש לֹו ַסִּכין ! ! ! ! ! ! 

 : "ַאַאַאְלְלַלהה הּואַאַאְּכַּבררר ! ! !"ִהִּגיַע ַעְרִבי, הּוא צֹוֵעק
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ַאף ֶאָחד א ֵמִבין ַמה הּוא אֹוֵמר, ַאף ֶאָחד א יֹוֵדַע ַעל ַמה הּוא ְמַדֵּבר,  

 הּוא עֹוֵמד ְּבַכַעס, ְמנֹוֵפף ְּבַחְרּבֹו, הּוא ַרק רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִעם ַרֵּבנּו.

 ַרֵּבנּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ָהָיה  ַרֵּבנּוְּכֶׁש   ָקָרה  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ְיָקִרים,  ְיָלִדים
 ַרֵּבנּו,  ִעם ְלַדֵּבר ִהִּגיעַ  ָצִעיר  ַעְרִבי ַהֶּזה. ַהִּסּפּור ָקָרה ְוָאז ֵחיָפה, ָלִעיר ִהִּגיעַ 
 ָּבֶעֶרב,   ְוַגם   ַּבּבֶֹקר  ַּגם  יֹום,  ָּכל  ִהִּגיעַ   ָהַעְרִבי  ְמַדֵּבר,  הּוא  ַמה  ֵהִבין  א  ַרֵּבנּו
 ֶאת  ְמאֹד  ָאַהב  הּוא  ִהִּגיַע,  ָהַעְרִבי  ָהאֹוְרִחים  ִעם  ָיַׁשב  ֶׁשַרֵּבנּו  ְסעּוָדה  ְּבָכל

 ַרֵּבנּו.

ִלְצעֹק  ִהְתִחיל  הּוא  ַסִּכין,  ִעם  ָּגדֹול  ְּבַכַעס  ִנְכַנס  הּוא  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ַעד 

ְלַחי, ֹוָתה ָׁשם ִאָּׁשה ֵמָהִעיר ו ְצָעקֹות נֹוָראֹות, ַרֵּבנּו א ָיַדע ַמה הּוא רֹוֶצה; ָהיְ 

ְּכֶׁשָהַעְרִבי ָהַל ִמָּׁשם ִהיא ָאְמָרה ְלַרֵּבנּו: "ְלַמַען ַהֵּׁשם ִּתְבְרחּו ִמָּכאן, ָהַעְרִבי 

 צֹוֵעק ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלִהָּלֵחם ָּבֶכם, ִּתְבְרחּו...!" 

אֹוְסְטָרָאה; ַהַּצִּדיק -ף ְמְטֶׁשעְרִניַרֵּבנּו ִמָּיד ָּבַרח ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְזֵאב ָוואלְ 

 ָהָיה ָּגר ָאז ְּבֵחיָפה, ַרֵּבנּו ִהְתַחֵּבא ֶאְצלֹו ַּבַּבִית, ְוָכ ַרֵּבנּו ִנַּצל. 

 ְיָלִדים ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמה ָהַעְרִבי ָרָצה? ּוִמי הּוא ָהָיה? 

ִבי, הּוא ָרָצה ַלֲהרֹג ֶאת  ָהַעְרִבי ַהֶּזה ָהָיה ַהַסֶמ" ֵמ"ם, הּוא ִהְתַחֵּפׂש ְלַעְר 

ְלַהֵּׁשם   ָאַמר  ֵמ"ם   "ֶׁשַהַסֶמ ִסֵּפר,  ַרֵּבנּו  ַרֵּבנּו.  ֶאת  ְמאֹד  ָׂשָנא  הּוא  ִּכי  ַרֵּבנּו, 

ִיְתָּבַר: "ִאם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ַרֵּבנּו יֹוֶרֶדת ְלעֹוָלם, ָלָּמה ָּבָראָת אֹוִתי? ָהִעְנָין ֶׁשִּלי  

ְוַרֵּבנּו  הּוא ְלַהְרִחיק ֲאָנִׁשי  ,לֹו ֵיׁש ּכַֹח ְלַהֲחִזיר ֶאת ָּכל ֶאָחד    -ם ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר"; ַרֵּבנּו ַמְרֶאה ָלנּו ֶאת ָהַרְחָמנּות ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּכֵדי ֶׁשַּנֲחזֹר 

 ִּבְתׁשּוָבה. 

 א:ַהּבָ  ְּבָׁשבּועַ 

ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵחיָפה   ְּכֶׁשַרֵּבנּו  ,ע ַהִּסּפּורְּבֶאְמַצ ְיָלִדים ְיָקִרים, ֲאַנְחנּו  

 ְנַסֵּפר עֹוד ֵמַהִּסּפּור.   ּבֹאּוְוָהַעְרִבי ִהִּגיַע ְלִהָּלֵחם ִעם ַרֵּבנּו, ַרֵּבנּו ִהְתַחֵּבא; 

 ֶאת ַרֵּבנּו, הּוא ׁשֹוֵאל: "ֵאיפֹה אֹוי ַוֲאבֹוי! ָהַעְרִבי ׁשּוב ָּכאן! הּוא ְמַחֵּפׂש

ַהֶּזה  ַרֵּבינּו ָהָאָדם  ֶאת  אֹוֵהב  ְמאֹד  "ֲאִני  ְואֹוֵמר:  צֹוֵחק  הּוא  ַרֵּבנּו)?!"  ,  (ֶאת 

ה ָלֵתת לֹו ְּבַמָּתָנה ֶאת ַהֲחמֹוִרים ֶׁשִּלי, ֲאִני ַּגם נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהּסּוס ֶׁשִּלי, רֹוֶצ ֲאִני  

 ְטֶבְרָיה, הּוא א ָצִרי ְלַפֵחד ִמֶּמִּני". ֶׁשהּוא יּוַכל ָלֶלֶכת לִ 
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ְוִהְתַיֵּׁשב ִהִּגיַע  ָהַעְרִבי  ֶׁשּלֹו  ְלַאְכַסְנָיה  ָחַזר  ְּכֶׁשַרֵּבנּו  ָהָיה,  ָאֵכן   םָׁש   ְוָכ  ,

 הּוא ָצַחק ְוָצַחק ֶאל ַרֵּבנּו.

ָמה ְמַעְנֵין;  ְמאֹד  ִסּפּור  הּוא  ְּבֵחיָפה  ָהַעְרִבי  ִעם  ַהִּסּפּור  ָרָצה   ָּכל  ָהַעְרִבי 

הּוא ָאַהב ֶאת ַרֵּבנּו;    ַאַחר ָּכֵמַרֵּבנּו...? ַּבַהְתָחָלה הּוא ָרָצה ְלִהָּלֵחם ִעם ַרֵּבנּו,  

 ה. זֶ ל ֶׁש ֲאַנְחנּו א יֹוְדִעים ֶאת ַהּסֹודֹות 

ה  ְנָא ֵמַהִּׂש ַרֵּבנּו ָאַמר: "ָהיּו ִלי יֹוֵתר ִיּסּוִרים ֵמָהַאֲהָבה ֶׁשל ָהַעְרִבי ֵמֲאֶׁשר  

 ֶׁשל ָהַעְרִבי".

ְּכֶׁשֵהם   ָרִעים;  ֵמֲאָנִׁשים  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ֵמַהִּסּפּור  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ְיָלִדים, 

ִלְהיֹות  ְּבִחּיּוָּבִאים   רֹוִצים  ֵהם  צֹוֲחִקים  םֲחֵבִרי,  ֵהם  ַמָּתנֹות,  נֹוְתִנים  ֵהם   ,- 

ָהַרע   ְּכֶׁשָהָאָדם  ְמֻסָּכן  יֹוֵתר  ֶזה  ֵמֶהם!  ְלִהָּזֵהר  ְמאֹד  ַעְצמֹו   העֹוֶׂש ְצִריִכים  ֶאת 

ֶׁשרֹוִצים  ְּכֶׁשָאָד ר  ֵמֲאֶׁש ְּכָחֵבר,   ָרִעים,  ֵמֲאָנִׁשים  ִלְברַֹח  ְצִריִכים  ָלִריב,  ָּבא  ם 

 ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות. 

"ִאם  ן  ָּכא( ָלֶהם:  ְלַהִּגיד  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ְקָצת  ְלׂשֹוֵחַח  ְיכֹוִלים  ַההֹוִרים 

אֹו    ֶׁשְּל ַלְּבָגִדים  ִמַּתַחת   ְל ְלַדְגֵּדג  רֹוֶצה  ִּבְמקֹומֹות ֵמעַ ִמיֶׁשהּו  ַהְּבָגִדים  ל 

הּוא   אֹוֵהב  ה עֹוֶׂש ְּפָרִטִּיים,  ֶׁשהּוא   ְל אֹוֵמר  הּוא  ְּכָחֵבר,  ַעְצמֹו    -אֹוְת    ֶאת 

ֵמָהַעְרִבי  ִּתְזּכֹ ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ֶאת  הּוא    הָעָׂש ם  ֶׁשּגַ ר  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת 

 )."אֹוֵהב ֶאת ַרֵּבנּו

 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

... 
 ד ג ד

   ִמְסֵּכִנים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֲעֵמִלים ָלִריק

 תשפ"ב ה'א, ד' ְׁשָבט, ְׁשַנת  ּבֹ יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

ּכַֹח? ַאָּתה ַמְרִּגיׁש   ר ְּכבָ  ֵאין ְל ?ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹל אֹוְת, ַאָּתה עֹוֵבד ָקֶׁשה
 ָיכֹול יֹוֵתר?ֶׁשַאָּתה א 

ַּדע ְל, ָּכל ֶאָחד עֹוֵבד ָקֶׁשה, ְלַאף ֶאָחד ֵאין ּכַֹח, ֻּכָּלם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֵהם א  
קֹוֶדׁש, ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית    תְיכֹוִלים יֹוֵתר; ַהֶהְבֵּדל הּוא ֶׁשַאָּתה עֹוֵבד ֲעבֹוַד 
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ָלִרי  הֹוֵל א   ֶׁשְּל ַהּכַֹח  ֶהָעָמ קַרָּבן.  ֲעבֹוָדה  ,  ְנָצִחים,  ְלֶנַצח  ִנְׁשָאר   ֶׁשְּל ל 

ָּדָבר  ׁשּום  ִנְׁשָאר  א  ַּבּסֹוף  ֲעָסִקים,  ְמִקיִמים  ֲאָנִׁשים  ְלִאּבּוד;  הֹוֶלֶכת  ַאֶחֶרת 
 ֵמֲעָמָלם; ִמְסֵּכִנים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֲעֵמִלים ָלִריק.

ְקָצת  ְל ִיְּתנּו  ַהְּספּורֹות  ֶׁשַהִּמִּלים  ְמַקֶּוה  ַּבֲעבֹוָדְת    ֲאִני   ְלַהְמִׁשי ּכַֹח 

 ַהָּקָׁשה. 

... 
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   ִלְהיֹות ְמַלֵּמד ֶזה ֵמַהְּדָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים

 תשפ"ב ה'א, ד' ְׁשָבט, ְׁשַנת  ּבֹ יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

ִּתְתַחֵּזק ִעם ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל, ְמַלְּמדּות ִהיא ֲעבֹוָדה ְמאֹד ָקָׁשה; ִלְהיֹות  
 ְמַלֵּמד ֶזה ֵמַהְּדָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים. 

יֹוֵדַע   ַאָּתה  ִאם  יֹוֵדַע  א  ֶׁשל  ַמֲעָלְתת  ֶא ֲאִני  ִּתינֹוקֹות  ִעם  לֹוֵמד  ַאָּתה   ;

ֶאת   ַרָּבן  ְּתִפָּלה,  -ָהא ת  אֹוִתּיֹוֵּבית  אֹוָתם  ְמַלֵּמד  ַאָּתה  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ת  ָּפָרַׁש ב 
 .םַחֵּייֶה , ִמּדֹות טֹובֹות ְוכּו'; ֶזה ִיָּׁשֵאר ָלֶהם ְלֶמֶׁש ָּכל  ַהָּׁשבּועַ 

ַהְּמַלְּמִדים;   ֶאת  ִּתְׁשַאל  ִלְמַלְּמִדים,  ִמְכָּתִבים  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ָּכַתְבִּתי  ְּכָבר 
  ְל ַיְראּו  ֶיֱאסֹףֶׁשֵהם  ָלֶהם. אּוַלי  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַהִּמְכָּתִבים  ָּכל  ָּכל    ֶאת  ֶאת  ִמיֶׁשהּו 

ְויֹוִציא   ֵיׁש  ֵספֶ ַהִּמְכָּתִבים  ִלְמַחְּנִכים;  ִלְמַלְּמִדים,  ְמֻיָחד  ַהְרֵּבה ַּבִּמְכָּתִביר  ם 
 ֵעצֹות טֹובֹות, ֵׂשֶכל ְוִחיזּוק ַעל ִחּנּו ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות. 

... 
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ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוֵבית  רֲעבּוַעל ַמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה  ּכַֹח ר ִייַׁש 

 ִמָּכל ַהֵּלב ַהֵּסֶפר

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָּבא, ד' ְׁשָבט, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר

עֹוֶׂשה   ֶׁשַאָּתה  ַמה  ַעל   ... ּכַֹח  ַהֵּסֶפר;    רֲעבּוִייַׁשר  ּוֵבית  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד 



 ה   |  בתשפ" ִיְתרֹו  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ַאָּתה ְמאֹד ָמסּור, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִמָּכל ַהֵּלב.

 ם ַהָּבא. ָלעֹולָ ֶזה ִיָּׁשֵאר ִאָּתנּו, ֶאת ֶזה ִנַּקח ִאָּתנּו  

... 
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   ֵאֶצל ַהְּיָלִדים  הְוִׂשְמָח  ַחּיּות ְרֵאה ֶׁשִּתְהֶיה

 תשפ"ב ה'א, ד' ְׁשָבט, ְׁשַנת  ּבֹ יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ִיְתָּבַר  ה'ְּבֶעְזַרת 

 ִלְכבֹוד ַהְּמַלֵּמד ֶהָחׁשּוב ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

ֲאֵליֶהם   ְּתַדֵּבר  ֱאמּוָנה,  ַּבְּיָלִדים  ָהֵאּלּו  ַּתְחִּדיר  ַהִּדּבּוִרים   ;ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם 

 ֶׁשָּלֶהם, ֶזה ְיַלֶּוה אֹוָתם ְלָכל ַהַחִּיים.  םְּבִלּבָ  ֵיָחְרטּו

ַחּיּות ֶׁשִּתְהֶיה  ּתֹוָרה  -  הִׂשְמָח ,  ְרֵאה  ֶׁשַהַּתְלמּוד  ַהְּיָלִדים;  ,  יַח ה  ִיְהיֶ   ֵאֶצל 
ַיְׁשנּונִ   ֶׁשֶּזה ָמקֹום  ִיְהֶיה  ָּבִאיֶׁשַהְּילָ   יא  חֹוָבה,   םִדים  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְּכֵדי  ְלָׁשם 

 . םֵּביֵניֶה ת ֶׁשִּתְהֶיה ַחּיּו

... 
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 לָּכָכה ֵהם ְיכֹוִלים ְלָהִכי - םְיָלִדים עִ ַּכָּמה ֶׁשיֹוֵתר ּלֹוְמִדים 

 יֹוֵתר 

 תשפ"ב ה'א, ד' ְׁשָבט, ְׁשַנת  ּבֹ יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב  ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד

  -ַאל ְּתַפֵחד ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ִעם ַהְּיָלִדים. ְיָלִדים, ַּכָּמה ֶׁשיֹוֵתר ּלֹוְמִדים ִאָּתם  

ְיכ ֵהם  ְלָהִכיָּכָכה  ְלהֹוִסי  ל ֹוִלים  ָיכֹול  ַאָּתה  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ַּכָּמה    ףיֹוֵתר;  עֹוד 
 ֵהם ִמְתַרְּגִלים ַלְּתִפָּלה יֹוֵתר ְויֹוֵתר.  הׁשּורֹות ַּבְּתִפָּלה, ְוָכ ְּבַהְדָרגָ 

ִּבְכִתיָבה, ְקִריָאה ְוַכּדֹוֶמה.  םּגַ  ָּכ 

 ֲעזֹב אֹוְת. ִּתְתַחֵּזק, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א יַ 

... 
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ֲאַנְחנּו א ְצִריִכים  א רֹוִצים ֶאת ַהִחּנּו ֶׁשָּלנּו,ֶׁשם הֹוִרי

 ֶאת ַהְּיָלִדים  ֶאְצֵלנּו ְלַהֲחִזיק

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ז' ְׁשָבט, ְׁשַנת תשפ"ב  -ִיְתָּבַר  ה'ְּבֶעְזַרת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

ַעל   ָּגדֹול  ּכַֹח  ַהּמֹוָסד   תִּבְגִבּיַ ה  ָהֶעְזָר ִייַׁשר  ֵמַההֹוִרים.  ַהִּלּמּוד  ְׂשַכר  ֶאת 

ְצִריִכילְוָגֵד   הֹוֵל ֲאַנְחנּו  ַרק    ם,  ֹחֶדׁש  ְּבָכל  ְלַׁשֵּלם  ְוַהּמֹורֹות  ם  ַלְּמַלְּמִדיְ ַהּיֹום 
ְלַהְמִׁשי    רֶאְפָׁש  -ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר; ַרק ִּבְזכּות ַההֹוִרים ֶׁשְּמַׁשְּלִמים ְׂשַכר ִלּמּוד  

 ּוְלַׁשֵּלם ַלְמַלְּמִדים ְוַלּמֹורֹות.

ַלהֹוִרים ֶׁשּיֹוֵתר א    רלֹוַמ   ֵהל ֶׁשִּיְתַקֵּׁשר...; ַּתִּגיד ַלְּמנַ   ִמ ְלַגֵּבי ִמְׁשַּפַחת ...  
ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהְּיָלִדים. הֹוִרים    הֶאת ַהְּיָלִדים, ֲאִני א יֹוֵדַע ָלָּמה ִמְּלַכְּתִחּלָ   לְנַקּבֵ 

ֶׁשעֹוִׂשים ֵליָצנּות, ֵהם א רֹוִצים ֶאת ַהִחּנּו ֶׁשָּלנּו, הּוא אֹוֵמר ְּבֵפרּוׁש ֶׁשהּוא  
ם הּוא עֹוֶׂשה ְצחֹוק ִמְּמֶכם,  ְוִא ...,  לְ ֶּכה ֶׁשַהְּיָלִדים ִיְגְּדלּו ְוהּוא ִיְׁשַלח אֹוָתם  ְמַח 

 ֶאת ַהְּיָלִדים.  ֶאְצֵלנּוֲאַנְחנּו א ְצִריִכים ְלַהֲחִזיק  -ָמָחר  רָּכל יֹום הּוא אֹוֵמ 

... 
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 ןַהְּזַמ ם עִ ר ִמְׁשַּתּפֵ ת ַּביִ ם ַהְּׁשלֹו 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ז' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ִיְתָּבַר  ה'ְּבֶעְזַרת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

ִנְהִיים  ֲאִני ֶאְצְלֶכם  ֶׁשַהַחִּיים  ָיִאיר  ֵנרֹו   ִמַּבֲעֵל ִלְׁשמֹוַע  יֹוֵתר   םָיִפי  ָׂשֵמַח 
 יֹוֵתר. ם ְוטֹוִבי

, ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ַהַחִּיים ְצִריִכים ְלִהְתַיֵּצב  ֵאֶצל ַהְרֵּבה זּוגֹות ְצִעיִרים ֶזה ּכָ 

ֶׁשַּמְמִּתיִנים   ֵאּלּו  ֲאָבל  ְלבֹור,  נֹוְפִלים  ְוֵהם  ְלַהְמִּתין,  ּכַֹח  ֵאין  ְלֵחֶלק  ְקָצת; 
ִיְתָּבַר, ׁשֹוְמִעים ֵעצֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים  ּוְמַבְּקִׁשי ִנְהִיים    -ם ֵמַהֵּׁשם  ַהַחִּיים  ֶאְצָלם 

 ָּכל יֹום. יֹוֵתר ם ְוטֹוִבייֹוֵתר  םיָיפִ 

... 
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 רֹוִוים ַנַחת ִמֶּכם 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ז' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

 ב. ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ּוֵמִאיר, הּוא לֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל; ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ַנַחת ִמֶּמּנּו. ד ָיָקר ְמאֹ ַּבֲעֵל 

ם, ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם ְוַההֹוִרים  ִמּכֶ , ֵיׁש ִלי ַנַחת םְוטֹוִבי םַּגם ַאֶּתם ְמאֹד ֲעִדיִני
 ֶׁשל ַּבֲעֵל רֹוִוים ַנַחת ִמֶּכם. 

 ְּתִהִּלים. ִּתְכְּתבּו ִלי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּכָבר ִסַּיְמֶּתם 

... 
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 תמֹוְסדֹות ֶא ם ֶׁשַּמְחִזיִקיד ַהִּמְׂשָר י ְלעֹוְבֵד ה ּתֹוָד ר ַמִּכיי ֲאנִ 

 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ז' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ל ָּכ ַּבִּמְׂשָרד. ּכָ ה ַהְּמסּוָר ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ָהֲעבֹוָדה 
ִמְתַּפֵּלל   ֲאִני  ּתֹוָדה,  ָלֶהם  ַמִּכיר  ְמאֹד  ֶׁשֲאִני  ַהַּמְזִּכירֹות  ְלָכל  ִּתְמְסרּו 

 ֲעבּוְרֶכם.
ַהּתֹוָרה   ֶׁשל  ַהְּזכּויֹות  ָּדָבר;  ׁשּום  ֵאין  ַהִּמְׂשָרד    ת ּיֹוְצאֹוֶׁש ה  ְוַהְּתִפּלָ ְּבִלי 

 ת.ַֹהָּמסּורו  הֹודֹות ַלַמְזִּכירֹות  ןֵמַהּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו ֵה 
... 
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 ַהִׁשידּו ת ֶא  ֶׁשָעְזבּו  ֲאִפּלּוד, ַמֲעָמ ק ְוַתְחִזיק ִּתְתַחּזֵ 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת  - ִיְתָּבַר ה'ְּבֶעְזַרת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי ַעְכָׁשו, ַצד ַהַּכָּלה ָעְזבּו ֶאת ַהִּׁשּדּו  י  ֶהָחֵבר ֶׁשְּל ִסֵּפר לִ 

ִלי   ּכֹוֵתב  הּוא   ;ֶׁשְּל ַהֲחתּוָנה  ִלְפֵני  ָיִמים  ֶאת  ַּכָּמה  ִלְסּבֹל  ָיכֹול  א  ֶׁשהּוא 
יֹוֵצ  ֶׁשהּוא  ַמְרִּגיׁש  הּוא   ִמְּמ חֹוֵׁשב  ְּכֶׁשהּוא   ,ֶׁשְּל ּוְבַוַּדאי    אַהַּצַער  ִמַּדְעּתֹו, 

 .ַמְרִּגיׁש ָּכ ֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמ 
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ַמ  ַּתֲחִזיק  ִאם  ָחָזק;  ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ַמֲעָמד,  ֶׁשַּתֲחִזיק   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ֲעָמד,  ְמאֹד 

ַהֵּׁשם   ֶאת  ַלֲעבֹד   ַּתְמִׁשי ּוְלִהְתַּפֵּלל  תְּבֶנֱאָמנּו ַאָּתה  ִלְלמֹד  ְּבָקרֹוב   -,  ִּתְמָצא 
 ִׁשּדּו טֹוב ְמאֹד, ָיֶפה יֹוֵתר ְוטֹוב יֹוֵתר. 

ֶׁשל ֲחָתִנים ֶׁשָעְזבּו ֶאת ַהִּׁשּדּו, ֵהם    םִסּפּוִריה  ַּכָּמ י  ִאיִׁש ן  ְּבאֹפֶ ר  ַמִּכיֲאִני  

  ן ְוַכָּלה  ְלָחָת ר  יֹוֵת ל  ָּגדֹו   רַצעַ ת  ִלְהיֹוא ָיְכלּו ִלְסּבֹל ֶאת ֶזה, ּוְבֶצֶדק; ַמה ָיכֹול
ַהְרֵּבה ר  ֵמֲאֶׁש   ָּכ ָּכל  ְמַצִּפים   ?ַהִּׁשּדּו ֶאת  ְלִהְתַחֵּתן,    ֶׁשּיּוְכלּו  ןְזַמ   ֶׁשעֹוְזִבים 

ַהַחִּיים,   ֶאת  ַהִּׁשּדּוּוְכֶׁשעֹוְזִביְלַהְתִחיל  ֶאת  ֵהם  ם  זֹאת  ּוְבָכל  ְמאֹד ּכֹוֵאב;  ֶזה   
ַהִחּזּוק    דַמֲעָמ ֶהֱחִזיקּו   ִהְתַחְּזקּו  ל  ֶׁש ִעם  ֵהם  ִיְתָּבַר,  ֶּבֱאמּונָ ַרֵּבנּו,  ְּבַהֵּׁשם  ה 

 . רּוַבּסֹוף ֵהם ָמְצאּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוב ְוָיֶפה יֹוֵת 

ֶׁשּלְ   ַהִּׁשּדּו ָהָיה  ַּגם  ֶׁשֶּנֱעַזב   ַהִּׁשּדּו  ָּכ  ;ֶׁשְּל  ַהִּׁשּדּו ֶאת  ְיָקֵרב  ְוֶזה   ,
ָרָצה   ְמאֹד  ַרֵּבנּו  ְּבַרְדִוויל,  ָהָיה  ַרֵּבנּו  ִנְפְטָרה.  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּכֶׁשִאְׁשּתֹו  ִּגָּלה  ַרֵּבנּו 

ָרצּו ֵהן  ָנִׁשים,  ַהְרֵּבה  ָאז  ְוִהִּגיעּו  ִאָּׁשה,  ְּבִלי  ִלְהיֹות  ָרָצה  א  הּוא   ְלִהְתַחֵּתן, 
: ֶׁשֻּכָּלן ָהיּו ִזּוּוִגים ֶׁשּלֹו. ְוָאַמר  (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תקצה)ְלִהְׁשַּתֵּד ִאּתֹו, ְוַרֵּבנּו ָאַמר 

ֶׁשָּכל ִאיׁש ֵיׁש לֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה ִזּוּוִגים ַרק ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה ְּבִחינֹות ׁשֹונֹות ְוִעְנָיִנים  
ִמָּכל   ִּכי  ֶׁשֵאיָנם  ִנְפָלִאים.  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּׁשּדּוִכים  ְּבִעְנְיֵני  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַהִּדּבּוִרים 

ְּבָבֵּתיֶהם   ָאָדם  ְּבֵני  יֹוְׁשִבים  ְוִלְפָעִמים   .ְוִׁשּדּו ִזּוּוג  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ִנְגָמִרים 
ִנְגָמ  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  זֹאת  ֶאת  ִיָּׂשא  ֶׁשֶּזה  ֶׁשָראּוי  ֶזה  ְואֹוְמִרים  ֶׁשל  ַהִּזּוּוג  ְּבִחיַנת  ר 

ָהִאיׁש ִעם אֹוָתּה ָהִאָּׁשה. ְוִלְפָעִמים ָּבִאים ַׁשְדָכִנים ּוְמַדְּבִרים ַהִּׁשּדּו ֲאָבל ֵאינֹו  
ּוְבֵעת    ַהִּׁשּדּו ַלֲעׂשֹות  נֹוְסִעים  ְוִלְפָעִמים   .ִמִּׁשּדּו ִזּוּוג  ְּבִחיַנת  ֶזה  ְוַגם  ִנְגָמר 

ִנְפָר  ַמְפִסיִקים ַהְּגָמר   ָּכ ְוַאַחר   ַהִּׁשּדּו ִנְגָמר  ְוִלְפָעִמים  ִסָּבה.  ֵמֵאיֶזה  ִדים 
ֵּגט  ַנֲעֶׂשה   ְּבָסמּו  ָּכ ְוַאַחר  ִנּׂשּוִאין  ִליֵדי  ָּבִאין  ְוִלְפָעִמים  ְּתָנִאים.  ֶׁשל  ַהֶּקֶׁשר 

ְזַמ  ֵאיֶזה  ַאַחר  ַעד  ַהֵּגט  ַנֲעֶׂשה  ֵאינֹו  ְוִלְפָעִמים  ַּכָּמה  ֵּביֵניֶהם.  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ן 
ִנְגָמִרים ַאַחר ָּכ, ֲאָבל ֻּכָּלם   ְוַהִּזּוּוִגים ֶׁשֵאיָנם  ְּבִחינֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבִעְנְיֵני ַהִּׁשּדּוִכים 

ֶׁש  ִזּוּוִגים  ְּבִחיַנת  לֹוֵהם  ֵיׁש  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ִנְגָמר    ּלֹו.  ֶזה  ֶׁשֵאֶצל  ַרק  ִזּוּוִגים  ַּכָּמה 
ג ֶׁשּלֹו ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ִּדּבּור ְּבָעְלָמא ֶׁשְּמַדְּבִרים ִמֶּזה ַהִּׁשּדּו. ְוִלְפָעִמים ֵאיֶזה ִזּוּו

ֻעְבָּדא  אֹו  ְנִסיָעה  אֹו  ִהְתַקְּׁשרּות  ֵאיֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹו  יֹוֵתר  ִּדּבּור  ֵאיֶזה  ְיֵדי  ַעל 
 ִּבְׁשִביל ַהִּׁשּדּו ְלִפי ָׁשָעה ְוכּו' ַּכַּנ"ל. 

ִמ  ֶׁשִיְמְצאּו ֶאת  רֹוִאים  ְּכֵדי  ּוַבחּוָרה  ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשים ֲעבּור ָּבחּור  ָּכאן ֶׁשָּכל 



 ט   |  בתשפ" ִיְתרֹו  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ֶזה ַּגם ַמֶּׁשהּו, ִּכי ֶזה ְמָקֵרב ֶאת ַהִּׁשּדּו ַהָּנכֹון    -ר  ִנְגָמ ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה א    -  םִזּוּוגָ 

 ֶׁשָּלֶהם, ַעֵּין ָׁשם. 

  ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ִּתְכעַ ֶא ,  דַמֲעָמ ק  ַּתְחִזיְמאֹד  ְּתַבֵּט   סל  ֶאָחד.  ַאף  ת  ֶא ל  ַעל 
ַּתֲאִמי ֱאמּוָנה,   ְּבַעְצְמ ַּתְכִניס   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם   הּוא    ן ַעְצְמ ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶׁשָּכל 

ַרק   ַהּכֹל  ְלטֹוָבה,  ְוַהּכֹל  ְּבַעְצמֹו  הּוא   ָּברּו ֶׁשֶּזה  ְלטֹוָבֵתנּוֵמַהָּקדֹוׁש  ֲאִפּלּו   ,
 ָיֶפה. ר ב יֹוֵתר טֹוב ְויֹוֵת ְּבָקרֹוִּתְמָצא  ָּכ  –ֶזה ַרק ְלטֹוַבת ָהָאָדם  -ע ִנְרֶאה ַר 

 .ּתֹוִדיַע ִלי ְּכֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשְּל 

... 
 ד ג ד

 ֶאְצִלי ַהְּמַלְּמִדים ְוַהּמֹורֹות ֵהם ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב  

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת  - ִיְתָּבַר ה'ְּבֶעְזַרת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶהָחָדׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש  ְמאֹד ֶנֱהֶנה ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה ְּמַלֵּמד    ִניֲא 

ַהַּסְבָלנּות   ֶאת  זֹוֵכר  ֲאִני  ְּבִויְלַיאְמְסְּבּוְרג,  ְמַלֵּמד  ְּכֶׁשָהִייָת  זֹוֵכר  ֲאִני  ְירּוָׁשַלִים; 
 ַהֵּלב ֶׁשְּל ַלְּיָלִדים. ת ְוֶא 

ַהְּמ  ְוִעם   ... ְוִעם   ... ַהְּמַלֵּמד  ֶׁשְּתַדֵּבר ִעם  ָהֲאֵחִרים, ֵהם  ֲאִני רֹוֶצה  ַלְּמִדים 
 ִלְבנֹות ֶאת ַהְּיָלִדים, ְוֵכן ָהְלָאה. ְּבַרְעיֹונֹוַיַעְזרּו ְל ת טֹוִבים ֵאי 

ָעִניִתי,   ֶׁשא  ִלי  ִּתְסַלח  ְּפָעִמים,  ֶעְׂשרֹות  ֵאַלי  ֶׁשִהְתַקַּׁשְרָּת    י ָהִייִת ָרִאיִתי 

ַעכְ   הֲאַפנֶ ה,  ַּבִּׂשְמָח ָטרּוד    .ֲעבּוְר ֶׁשָּתִמיד  ְזַמן  ִּתְרֶאה    ת ֶא   ְלם  ָאִריָׁשו 
 ן, ִּכי ֶאְצִלי ַהְּמַלְּמִדים ְוַהּמֹורֹות ֵהם ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב.ַהֶּטֶלפֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד
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 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְלַבֵּקׁשִּפְדיֹון ֶנֶפׁש  תָלֵת ִלְפֵני ַהִּנּתּוַח 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת  - ִיְתָּבַר ה'ְּבֶעְזַרת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ָּבִריא ְוָׁשֵלם, ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר ְּבָׁשלֹום. הם ִיְהיֶ ֶׁשָּלכֶ   דֶׁשַהֶּילֶ ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 

ַלֲעׂשֹותִלְפנֵ  ֶׁשעֹוְמִדים  ֵמַהֵּׁשם    י  ּוְתַבְּקׁשּו  ֶנֶפׁש  ִּפְדיֹון  ְּתנּו  ַהִּנּתּוַח  ֶאת 
 ִיְתָּבַר ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר ְּבָׁשלֹום.

 ַּגם ֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר ְּבָׁשלֹום. 

... 
 ד ג ד

 א ָהִאָּמ ם ֵׁש ת ֶא ב ִלְכּתֹן ַהָּנכֹון פֶ ֹוָהא

 תשפ"ב 'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת ה - ִיְתָּבַר ה'ְּבֶעְזַרת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַאַח   י,ָטִעיִת  יּוד  ִעם  ִאִּמי  ֵּׁשם  ֶאת  ֶׁשּכֹוְתִבים  ָאִבי   הָהיָ ת  ַהַּׁשּבָ .  תָחַׁשְבִּתי 
ֶלב ִליֶּבעְרִטי; ָאִבי ְׁשִליָט"א ָהָיה ַהַּבַעל  ְרְלְסּבּוְרג ֶאְצֵלנּו ְּבִקְרַית ְּבֶרְס אָהַרב ִמַּק 

ה 'ִלְזכּות  ַהּתֹוָר   רֵספֶ ַעל ַהְּמִעיל ֶׁשל    י ְׁשִמ קֹוֵרא, ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה הּוא ָרָאה ֶאת  
ֶרעִכיל' ֵריֶצא  ֶּבן  ְוָאַמר    יֹוֵאל  אֹוִתי  ִּתֵּקן  הּוא  ַאַחת,  יּוד  ִעם  ם  ֶׁשּכֹוְתִביָּכתּוב 

ֵני יּוִדי'ם, ִּכי ֶזה ַּפָּתח, ֶזה א ֵציֵרי; ֵפיָגא ּכֹוְתִבים ִעם יּוד ַאַחת,  ִעם ְׁש   אַרייֶצ 
ֶּבן    ִּכי ֵציֵרי ֶזה יּוד ַאַחת, ֲאָבל ַּפָּתח ּכֹוְתִבים ִעם ְׁשֵני יּוִדים; ָאז ְּתַתֵּקן ְוִתְכּתֹב

 ֶצא ֶרעִכיל. יַרי

... 
 ד ג ד

 ְגַמ"ח ֶׁשל ִחּיּוִכים 

 תשפ"ב ה' ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ט' ְׁשָבט, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
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עַ  ִמְכָּתב  ְּבָׁשבּוַע  ַּפַעם  ְלָפחֹות  ִלי  ַּגם  ל  ִּתְכְּתבּו  ַּבּמֹוָסד,  ֶׁשּקֹוֶרה  ַמה  ָּכל 

 ִריִכים ְלַתֵּקן, ְוַגם ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ְוכּו'. ְּדָבִרים ֶׁשְּצ 

. ַּבִּקְרָיה ֵיׁש ְּכָבר  םְּבִחּיּוִכיִּתְהיּו ֲחָזִקים ּוְתַחְּזקּו ֶאת ֻּכָּלם ְּבִמִּלים טֹובֹות,  
ַלֲעׂשֹות  ִחּיּוִכים,  ְגַמ"ח ֶׁשל  ְמַחְּפִׂשים  ַעְכָׁשו  ְלָכל ָּדָבר,  ְגַמִחי"ם  ַהּכֹל,    ִּכְמַעט 

 א ַמִּגיַע. ְּכֶׁשֶחֶסד ִעם ֲאֵחִרים, ְלַחֵּי ְוָלֵתת ִמִּלים טֹובֹות ְּבִחָּנם, ֲאִפּלּו 

... 
 ד ג ד

- ה ָטֲהָרהַהִּמְקוֶ ְוֶאת   ָנהּוֱאמ ֹוֲעָצת ַהִּמְדָרׁש יתּבֵ ִלְבנֹות ֶאת 

 הּכָ ִמְקֶוה ַמלְ 

 תשפ"ב ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י' ְׁשַבט, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

ַה   ְלִמיֵדיַּת   ּוֵמינֹולְׁש   יֵׁש ַאנְ   דִלְכבֹו ִקְרַית  ׁשֶד ּקֹוֵהיַכל  ה'  עְרִטיּבֶ ִלי  ֶרְסֶלבּבְ ,   ,

 ּוֲעֵליֶהם ִיְחי

ָנה ּוֱאמ ֹוַהִּמְדָרׁש ֲעָצת יתּבֵ ִלְבנֹות ֶאת  בִהְתַנֵּד ָיִאיר   ֹוַהָיָקר ... ֵנר ָהַאְבֵר . 

  ח ְּבַׁשּלַ   תַׁש ְר ּפַ   ׁשֶד ֹוק  תַׁשּבָ   ָצֵאיֹוָּבֶעְזָרה ֶׁשל ֻּכָּלנּו, ָלֵכן ִנְתַּכֵּנס ְּבמ  צֶֹר  ֵיׁש
יֹאַמר ֲחָזק, ֻּכָּלנּו    ְלָאִחיוּו   ּו ַיֲעזֹר  ּוֶאת ֵרֵעה  ׁש; ִאיִקיְׁש ִּבְרחֹוב ָהא  ַהִּמְדָרׁש  תְּבֵבי

 . הּכָ ַמלְ  ִמְקֶוה  - ה ָטֲהָרהְוַהִּמְקוֶ ִּמְדָרׁש ַה  יתּבֵ ֵחֶלק ִּבְבִנַּית  חִנַּק 

ְלִבְניַ   ָּדׁשְק ִּמ ַה   יתּבֵ   ְנַיןּבִ   תּוִבְזכּו ִנְזֶּכה   ְמֵהָרהּבִ ,  ָּדׁשְק ִּמ ַה   ית ּבֵ   ןְמַעט 

 ָאֵמן.  ּוְבָיֵמינ

... 
 ד ג ד

 םִמּכֶ  ַרק ַנַחת םרֹוִוים ֶׁשָּלכֶ ם ַההֹוִרי

 תשפ"ב ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶאָחד,   ְלַאף  ַצַער  ּגֹוְרִמים  א  ַהַּמֲחָׁשבֹות    םֵמַעְצְמכֶ   ְּתָגְרׁשּוַאֶּתם  ֶאת 
 ָהָרעֹות.
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ִמֶּכם ַנַחת, ֶאְתמֹול ָהְיָתה ִלי ִׂשיָחה ָיָפה ִעם ֲאִביֶכם, ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם רֹוִוים 

 ם. ִמּכֶ  ִתי ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ֵיׁש לֹו ַרק ַנַחתיְמאֹד ֶנֱהנֵ 

 . ְּכָבר ִּתְמְצאּו ֶאת ַהִּׁשּדּו ֶׁשָּלֶכם ףֵּתיכֶ ַאְּת ַּבת ְיָקָרה, 

... 
 ד ג ד

 ַיֲעזֹר ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבָנֵקל ּוְבַנַחת ַהֵּׁשם

 תשפ"ב ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י' ְׁשַבט, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר  דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ַיֲעזֹר    ַאל ַהֵּׁשם  ִּתְדַאג;  ֶׁשא   ְלִאְׁשְּת ְותֹאַמר  ְּבָנֵקל  ִּתְדַאג,  ִיְהֶיה  ֶׁשַהּכֹל 
 ּוְבַנַחת. 

ֶׁשִּיְׁשמֹר    ּתֹודּו ִמֶּמּנּו  ּוְתַבְּקׁשּו  ֵהָּנה  ַעד  ַהֲחָסִדים  ָּכל  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 
 ֲעֵליֶכם ִמָּכל ָרע.

 ִלי ַמה ָהרֹוֵפא אֹוֵמר. ּתֹוִדיעַ 

... 
 ד ג ד

 ְיָלֶדיל ֶׁש  ַאל ָּתִריב ִעם ַהּמֹוָסד

 תשפ"ב ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י' ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ד ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹו

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶאת ַהְּיָלִדים   ְיַסְּלקּוֵהם  ם  ִאָּת ָּדָבר ִראׁשֹון ַאל ָּתִריב ִעם ַהּמֹוָסד, ִאם ָּתִריב  

 .ֶׁשְּל 

ַיְלָּדה ְּבִריָאה, ַהּמֹוָסד ְמַחֵּפׂש   'ִּתְחיֶ   ִאם ֶזה ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר, ִּבְּת ִהיא 
  ִיְקחּוֶׁשַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְיָלִדים    םְמַחְּפִׂשיַלֲעׂשֹות ִמֶּמָּנה ִּתיק, ְּכמֹו ֶׁשָּכל ַהּמֹוָסדֹות  

ְוכּו'    םַּכּדּוִרי ִיְתָּבַר    -ְוכּו'  ֵמַהֵּׁשם  יֹום  ָּכל  ְּתַבְּקׁשּו   ְוִאְׁשְּת ַאָּתה   ,ָּכ ַּתֲעֶׂשה 
ֲעבּוָרּה ַוֲעבּור ָּכל ַהְּיָלִדים, ֶׁשַהְּיָלִדים ִיְגְּדלּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ִעם ִמּדֹות טֹובֹות, 
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ִאָּתם.ְוַא   םאֹוָת ע  ִּתְׁשַמ ִאְּת    םְמַדְּבִריד  ַּבמֹוָס ּוְכֶׁשַהֶּצֶות   ִּתְתַוֵּכַח  ָלֶהם    ל  ַּתִּגיד 

ְוִהיא לֹוַקַחת ֶאת ַהְּתרּופֹות  םְּבקֹולָ   ׁשֹוֵמעַ ֶׁשַאָּתה   ָלַקְחָּת אֹוָתּה ְלרֹוֵפא ָּגדֹול   ,
ַאָּתה   ִּכי  ֶׁשֶקר,  א  ֶזה  ָלּה.  נֹוֵתן  ַהָּגדֹול,    תֶּבֱאֶמ י  ֲהֵר ֶׁשָהרֹוֵפא  ָלרֹוֵפא   הֹוֵל

הּוא ֲהֵרי ָהרֹוֵפא ַהֶּנֱאָמן, ְוֶזה ֶׁשִהיא לֹוַקַחת ְּתרּופֹות ֶזה ַּגם    ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 .ֵהם ַיַעְזבּו אֹוְת א ֶׁשֶקר ִּכי ְּתִפָּלה ִהיא ְרפּוָאה; ָּכ 

ֶׁשל   ְׁשמֹו  ַמה   אֹוְת ִיְׁשֲאלּו  ֶזה  ַהְּפרֹוֶפסֹוִאם  ֶפעְלְדַמן",  "דר.  ּתֹאַמר:  ר 

ֶׁשָּלנּו;ַהְּפרֹוֶפסֹו ָׂשֶדה'    ר  'ִאיׁש  ֶזה  ְּבִאיִדיׁש  ַלָּׂשֶדה    -ֶפעְלְדַמן   ֶׁשהֹוֵל ָאָדם 
 .ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

  ְלִאְׁשְּת ֶאת    אֶׁשִהיה  ֶׁשְּבָׁשעָ ּתֹאַמר  ּתֹוִריד  ֶׁשא  ַׁשָּבת  ֵנרֹות  ַמְדִליָקה 

ֲעבּור ַהְּיָלִדים ֶׁשא ַיְׁשִּפילּו אֹוָתם ַּבַּתְלמּוד    ּוְּתַבֵּקׁשַהָּיַדִים ֵמַהָּפִנים, ֶׁשְּתַבֵּקׁש  
ֶׁשל הֹוִרים ַהְּתִפּלֹות  ְוִצְדָקִנּיֹות;  ַצִּדיִקים  ֶׁשִיְגְּדלּו  ַהֵּסֶפר,  ּוְבֵבית  ָּכל    ןֵה   ּתֹוָרה 

ֲחָזקֹות, רֹוִאים    ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע    ְּבחּוׁשָּכ   , ם ּוִמְׁשַּתְּפִרים  הֹוְלִכים  ֶׁשַהְּיָלִדיָׁשבּוַע 
 יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָיֶפה.  ֵהם ְּגֵדִלים 

ִאָּתם   ָּתִריב  א    -ַאל  ֵהם   ַיִּציקּוָּכ  ַהְכָנָעה,  ְל ְצִריִכים  ַהּמֹוָסדֹות   ;
ַהְּיָלִדים    םְכָנָעה ּוַמִּכיִרים טֹוָבה ַעל ַמה ֶׁשֵהם עֹוִׁשיְּכֶׁשהֹוִרים ַמְרִאים ַה    -ִעם 

 ֵהם א ִמְתָעְרִבים.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד

 ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ת ֶא  ְלַזֵּכְּכֵדי ֵיׁש ֵעָצה ַאַחת 

תשפ"ב ה', י' ְׁשָבט, ְׁשַנת חְּבַׁשּלַ ת ָּפָרַׁש יֹום ד'   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות: "ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה"; ֵאין    תֶא   ְלַזֵּכֵעָצה ַאַחת ֵיׁש ְּכֵדי   
ָצִרי    -ִלְדקֹר ְּבִמִּלים    ץ,ַלֲעקֹ ה ֶׁשל ְלָהִציק,  ֶאת ַהִּמָּד   ּבֹוֵעָצה ַאֶחֶרת. ִמי ֶׁשֵּיׁש  

ַעד    -  ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יֹום ַאַחר יֹום, ָׁשבּוַע ַאַחר ָׁשבּוַע, חֶֹדׁש ַאַחר חֶֹדׁש
 ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר לֹו. 
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ַצִּדיק ָּגדֹול, ַּפַעם ַאַחת    ק, הּוא ָהָיה ַאְייִזיְלַרֵּבנּו ַז"ל ָהָיה ַּתְלִמיד ְׁשמּוֵאל  

לֹו:   ְוָאַמר  ִלּבֹו  ְּכֶנֶגד  ַאְייִזיק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָהַרב  ֶאת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ָאַחז 
ְוכּו', ָּכֶזה  ָּדם  ְמַעט  ַהָּבא  "ִּבְׁשִביל  ְוָהעֹוָלם  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִתְהֶיה    ?ְּתַאֵּבד 

ִּכי   (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תמא)ה ַעד ֶׁשִּתְפטֹר אֹותֹו ְוַתְכִניַע ָהַרע!"  ָרִגיל ְלִהְתַאֵּנַח ַהְרּבֵ 
ָרעֹות ִמּדֹות  ִעם  נֹוַלד  ָאָדם  ְוהּו   ַמִּגיעַ ל  ֶׁשַהּכֹ  ,ָּכל  ּגֹוֵרם    אלֹו  ֶזה  צֹוֵדק,  ָּתִמיד 

ת ֵמְרִתיַח ; ָּכל ֶזה ַמִּגיַע  ּוַבֲעִקיצֹות ת  ִּבְדִקירֹוֶׁשהּוא ְיַזְלֵזל ַּבֲאֵחִרים, הּוא ְמַדֵּבר  
 ֶׁשל ָהָאָדם. ם ַהָּדִמי

ְיֵדי    םאֹוָת ּוְלַזֵּכ    םָהרֹוְתִחים  ָהֲעכּוִרים  ַהָּדִמיָהֵעָצה ִהיא, ָלַקַחת ֶאת   ַעל 

ָנַתן   ַז"ל  ַרֵּבנּו   .ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשָאָדם    ָלנּוֶׁשִּמְתַאְּנִחים  "ִהְתּבֹוְדדּות",  ַמָּתָנה 
לֹו  ָיִׂשיַח   ִויַסֵּפר   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ִלּבֹו  ַהִּמּדֹות  ת  ֶא ֶאת  ַהַּתֲאוֹות  ָהָרעֹוָּכל  ָּכל  ת, 

 ת; ֶזה ְמַזֵּכ ֶאת ָהָאָדם. ָהָרעֹו

י ַהֶּמֶל ִנְפְּגׁשּו,  ְּכֶׁשַאְנֵׁש "  :(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה יב, ִמַּבַעל ְּתִפָּלה)ַרֵּבנּו ַז"ל ִסֵּפר  
ֶׁשָּלֶהם",    ְּקׁשּוּבִ ם  ֵה   ֵמַהִּלְכלּו אֹוָתם  ִויַטֵהר  ַלְּמִדינֹות  ֶׁשִּיָּכֵנס  ְּתִפָּלה  ֵמַהַּבַעל 

ֶׁשָּלְקחּו   ַהִּכּתֹות  ָּכל  ַעל  ָׁשם  ְמַסֵּפר  ְוָעׂשּו  ַּתֲאוֹוַרֵּבנּו  ַוֲעֵברֹות,  ָרעֹות    ן ֵמֵה ת 
ָנְפלּו   ֶׁשֵהם  ה, ֵהם  ְלִׁשיָט ֶאְצָלם    ָהַפא ֶזה  , ֶאּלָ ָהֵאּלּו  תַלַּתֲאוֹוֱאמּוָנה, א ַרק 

ֶהֱאִמינּו ֶׁשָּכ ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ְוֶזה ַהַּתְכִלית, ּוְבָכל זֹאת ַהַּבַעל ְּתִפָּלה ִטֵהר ֶאת 
ְּתִפָּלה   ִּכי  ְּבַרֲחִמים   א ִהיֻּכָּלם;   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  ָחָזק,   ָּכ ָּכל  ָּדָבר 

, ֶזה ַמה ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר ְלַתְלִמידֹו: "ְׁשמּוֵאל  רְלִהָּטֵה זֹוֶכה    -ִנים ֶׁשַיֲעזֹר לֹו  ְוַתֲחנּו
ְׁשמּוֵאל  ַאְייִזי ְוכּו', ַאְייִזיק,  ָּכֶזה  ָּדם  ְמַעט  ִּבְׁשִביל  ַהֶּזה    ק  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְּתַאֵּבד 

  ְפטֹר אֹותֹו!"ִתְהֶיה ָרִגיל ְלִהְתַאֵּנַח ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשִּת  ?ְוָהעֹוָלם ַהָּבא

 ֶזה ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר ֶאת ֶזה ְלַעְצְמ

ְוכּו', ָּכֶזה  ָּדם  ְמַעט  ִּבְׁשִביל   ...  ..."  :ֶׁשְּל ַהֵּׁשם  ַהֶּזה    ִעם  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְּתַאֵּבד 
ַהָּבא ֶׁשִּתְפטֹר אֹותֹו  ?ְוָהעֹוָלם  ַעד  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַאֵּנַח  ָרִגיל  ֶאל  !ִתְהֶיה  ְּתַדֵּבר   ;"

:ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

, תּוַּבֲעִקיצֶׁשֶאְהֶיה ָאָדם טֹוב, ֲעזֹר ֶׁשא ֲאַדֵּבר    ילִ   "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר 

ַלֲאֵחִרים ַאְכִאיב  ִלי  ֶׁשא  ֲעזֹר  ָּכל  ְלִמּדֹוה  ֶׁשֶאְזּכֶ ;  ִלְסּבֹל  ֶׁשאּוַכל  טֹובֹות,  ת 

ָּכ ְּתַדֵּבר   ֶאָחד, ַאָּבא ָיָקר ְּתַרֵחם ָעַלי, ֲאִני ָּכל ָּכ רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר";
 ְותּוַכל  -ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרֶאת ַהִּמּדֹות.  ְלַזֵּכ 



 טו   |  בתשפ" ִיְתרֹו  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 "ל. ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ָהֲאִריזַ ְּבַׁשָּבת ַאָּתה ָיכֹול ִלְקרֹא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד

ַמָּזל טֹוב ַעל ְּפִתיַחת ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשַלִים  

 ִעיר ַהּקֶֹדׁש

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י"א ְׁשָבט, ְׁשַנת  - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

ֶׁש  ַהֲחׁשּוִבים  ַהַהְנָהָלה  ַחְבֵרי  ֵנרֹו  ל  ִלְכבֹוד   ... ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל 

 ָיִאיר, ... ֵנרֹו ָיִאיר, ... ֵנרֹו ָיִאיר, ... ֵנרֹו ָיִאיר ְו ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֹוב ַעל ְּפִתיַחת ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש;  ַמָּזל ט

 ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַּתְצִליחּו ִעם ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשיֶכם. 

ִלי ִּבְפִתיַח  ת ַהּמֹוָסד ֶׁשָּלנּו ֵּבית  ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ִמְכָּתב ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב 
ַס  מֹוְסדֹות  ִנְפְּתחּו   ֵאי ְמַסֵּפר  מֹוֲהָרא"ׁש  ּתֹוָרה  אֵפיָגא,  ַהַּתְלמּוד  ְּכמֹו  ְטֶמר, 

  ִּבירּוָׁשַלִים ִעם ְׁשֵני ְיָלִדים, ְוַהּיֹום ֶזה ַהּמֹוָסד ֲהִכי ָּגדֹול ָּבעֹוָלם; ִּכי ְּכֶׁשהֹוְלִכים 
 ם ָׁשַמִים ֵיׁש ַהְצָלָחה. ְלֵׁש  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואעם 

,  ה ַהֶּמְמָׁשלָ ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְבִהיר ֶׁשַּלּמֹוָסד ֶׁשָּלנּו א ִּתְהֶיה ׁשּום ַׁשָּיכּות ִעם  
ַרק   ֶׁשָּלנּו  ַּבּמֹוָסדֹות  ֶׁשִּיְלְמדּו  ֵכן  ְּכמֹו  ְּפרּוָטה,  ַאף  ֵמֶהם  ָלַקַחת  רֹוֶצה  א  ֲאִני 

 ְּבִאיִדיׁש.  

ַה  ִיְרֶצה  ַהּמֹוָסדֹות ִאם  ֲעבּור  ֶּכֶסף  ֶׁשֶּיֱאסֹף  ְּבַאֶמִריָקה  ַּגַּבאי  ֲאַמֶנה  ֵּׁשם 
 ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל; ַאל ִּתְדֲאגּו, ֶאֱעזֹר ָלֶכם. 

 ר ָלֶכם. ֶאֱעזֹ ה ַעְכָׁשו חֶֹדׁש, עֹולֶ ִּתְכְּתבּו ִלי ֶאת ַהֶחְׁשּבֹונֹות ַּכָּמה 

 . ָהִעְנָיִניםַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל  

 ... 

 ְלֵעיל: בַּבִּמְכָּת [ַהִּמְכָּתב ֶׁשִּנְזַּכר 
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 .ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַר, יֹום ב' ְלֵסֶדר נַֹח, כ"ו ִּתְׁשֵרי ה'תשע"ב

 ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָהַאְבֵר ַהָיָקר ִלי ְמאֹד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ה  רֹוֶצ א  ד  ֶאָח ף  ְוַא ת  ָּבנֹום  ָלֶה   ֶׁשֵּיׁשם  הֹוִריי  ְׁשנֵ ם  ַהּיֹוי  ֵאלַ   ֶׁשִהִּגיעּות  ֱהיֹו

ם  ֶׁשָּלֶה ם  ֶׁשַהָּבִנים  אֹוְמִרים  ֵה י  ּכִ ם,  ֶׁשָּלֶה ר  ַהֵּספֶ ת  ְּבֵביד  ִלְלמֹון  אֹוָת ל  ְלַקּבֵ 
ם  ֶׁשְּצִריִכים  ַהָּׁשַמיִ ן  ִמ ז  ֶרֶמ ה  ָּבזֶ ה  רֹוֶא י  ֲאנִ ,  ֶׁשָּלנּו ה  ּתֹוָר ד  ַּבַּתְלמּום  לֹוְמִדי

ת  ֶצוֶ ה  ּתֹוָר ד  ַּתְלמּוק  ְלַהֲחִזיד  ְמאֹה  ָקֶׁש ה  ֶׁשּזֶ ת  ֱאֶמ ן  ֵה ת,  ְלָבנֹור  ֵספֶ ת  ֵּבי  ִלְפּתֹוַח 
ב  חֹוֵׁש י  ֲאנִ ה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ת  ְוִנְפָלאֹו ם  ִנִּסים  ָלכֶ   ֶׁשָהיּו  ְּכמֹול  ֲאבָ ם,  ְּמַלְּמִדיל  ֶׁש ם  ָׁשלֵ 

 ת. ְוִנְפָלאֹו ם  ִנִּסים ָלכֶ  ִיְהיּור ַהֵּספֶ ת ֵּבים עִ  ַּגם י ֶׁשְּבַוַּדא

ן  ֶׁשֵה   ְׁשַּתִים  אֹות  ַאַח ה  ִאָּׁש ק  ַר ',  ְוכּות  ְמַנֶהלֶ ת  ָלַקַח ם  ְצִריִכיא  ה  ַּבַהְתָחלָ 

,  ְלָׁשבּועַ ר  ּדֹולָ ם  ֲחִמִּׁשית  ֵמאֹו  ְׁשלֹוׁש  ְּבֵעֶרן  ָלֶה ם  ְמַׁשְּלִמית,  ַהּמֹורֹוה  ִּתְהֶיינָ 
עִ ן  ְוֵה  ',  ְוכּו '  ְוכּוה  ָׂשפָ ן,  ֶחְׁשּבֹוה,  ְּכִתיבָ ת,  ֲהָלכֹות  ַהְּספּורֹות  נֹוַהּבָ ם  ִּתְלַמְדָנה 

ר.ַהֵּספֶ ת ֵּביל ַיְתִחי ְוָכ 

 יֹוֵאל",  "ִדְבֵריַה   ַּבַעל  זי"ע,  רִמַּסאְטֶמ   "רָהַאְדמֹו  ַהָּקדֹוׁש  קֶׁשַהַּצִּדי  ָידּועַ 

  הְלִאיְמֶּפְריָ   לָּגַד   הְוזֶ   ת,ַּתְלִמידֹו  יְׁשֵּת   םעִ   ל"ָרֵח   תֵּבי"  רַהֵּספֶ   תֵּבי  תֶא   לִהְתִחי

 םֶׁשעֹוִׂשי  ר ָּדבָ   לֶׁשּכָ   םִמַּצִּדיִקי  ל ְמֻקּבָ   ,ִיְרּבּו  ןּכֵ   תָּבנֹו  ףֶאלֶ   ְלֶעֶׂשר   בָקרֹו  ה,ְׁשֵלָמ 
  ', ְוכּו   ַעְצמֹו  דִלְכבֹו  ןִמְתַּכּוֵ   דֶאָח   םִא   לֲאבָ   ,ַמְצִליַח   ת,ֱאֶמ   םְועִ   ֶנֶפׁש  תִּבְמִסירּו

 ְּכַעְפָרא  ּוְמבּוָטל   ָּבֵטל  הִנְהיֶ   הְוזֶ   טִמְתמֹוֵט   הזֶ   ַּבּסֹוף  ְוכּו',  ִּפְרסּום  ּו',ְוכ  ֵיׁשּות

  ם ְּבֵניֶה   יּכִ   ,ֶׁשָּלנּו   תַהָּבנֹו  תֶא   לְלַקּבֵ   הרֹוֶצ   א  ֶאָחד  ףֶׁשַא   ןִמֵּכיוָ   ןָלכֵ   ְדַאְרָעא,

  ר ֵספֶ   תֵּבי  ִלְפּתֹוַח   אֶאּלָ   ת,ַאֶחֶר   הֵעָצ   הרֹוֶא   א  יֲאנִ   ,ֶׁשָּלנּו  הּתֹוָר   דַּבַּתְלמּו  םלֹוְמִדי
 ה. ְּגדֹולָ  הַהְצָלָח  הִּתְהיֶ  ָּכ ל,ָּגדֹו  תֶצוֶ  םעִ  א ן,ְּבָקָט  לְלַהְתִחי םְצִריִכי ת,ְלָבנֹו

ם,  עֹוָלִמיל  ּכָ א  ְלבֹוֵר י  ְלַגְמֵר   ַעְצְמת  ֶא ל  ְלַבֵּט ה  ֶׁשִּתְרֶא   ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

ל  ִמּכָ ם  חֹוִרים  ִנְהִיי'  ְוכּו  ַעְצמֹוד  ִלְכבֹון  ִמְתַּכּוֵ ם  ֶׁשָאָד ן  ְזַמ ל  ּכָ ב,  ֵהיֵט ר  ּוְזכֹו
י  ִמינֵ ל  ְּבכָ ם  ּוִמְסַּתְּבִכי',  ְוכּוה  ַהחּוָצ ת  ּבֹוְרחֹות  ְוַהַהְׁשָּפעֹו ',  ְוכּום  ַהְּצָדִדי

ל  ּכָ א  ְלּבֹוֵר י  ְמֵר ְלגַ   ַעְצמֹות  ֶא ל  ְמַבֵּט א  ְוהּוה  זֹוכֶ י  ְּכֶׁשְּיהּוִד ל  ֲאבָ ם,  ִסּבּוִכי
ז  ָא ם,  ָהעֹוָלִמיל  ּכָ א  ַהּבֹוֵר ן  ְרצֹות  ֶא ק  ַר ם  ְּכלּות  ַלֲעׂשֹוה  רֹוֶצ א  א  ְוהּום,  עֹוָלִמי

ת ְּבָפָרַׁש ב  ֶׁשָּכתּודה  ְּבַמ ה  ַהַּכָּונָ ה  ֶׁשּזֶ ן  ְוִיָּתכֵ ם,  ָּבעֹולָ ד  ֶאָח ף  ֵמַא ד  ְמַפֵח א  א  הּו
ט')(  ַהָּׁשבּועַ  ו',  נַֹח ָהַל  ְּבֵראִׁשית  נַֹח"   ִהְתַהֶל ָהֶאִקים  ָּכל    םעִ ק  ַר   "ֶאת  ַהּבֹוֵרא 

 ד.ֶאָח ף ֵמַא ד ָּפַח א  א הּון ָלכֵ  עֹוָלִמים,
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ל ֵאֶצ ן  ְּבִמירֹום  ַּפעַ ה  ֶׁשָהיָ ר  ָּבחּוה,  ָׁשנָ ם  ֵמֲחִמִּׁשיה  ְלַמְעלָ י  ִלְפנֵ י,  לִ ר  ִסּפֵ 

ה  ְּבַלְילָ ה  ָהיָ ה  זֶ ה,  ְׁשָמָמ ם  ָׁש ה  ָהְיָת ד  עֹוז  ְוָא י,  יֹוַחאן  ּבֶ ן  ִׁשְמעֹוי  ַרּבִ א  ַהַּתּנָ 
הֹוְרִוויץ ל  ַהָּגדֹוק  ַהַּצִּדיק  ַר ן,  ַּבִּצּיּוה  ַחּיָ   ֶנֶפׁשה  ָהְיָת א  ְוי,  ָחְרּפִ  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי 

ֶׁש ם  ַהְּתִהִּליר  ֵספֶ ל  ּכָ ת  ֶא ר  ָאַמ א  ֶׁשהּוי  ַאֲחֵר י,  ִּפְלִא ם  ָאָד ה  ֶׁשָהיָ   זי"ע   ל ַּבִציּון 
יֹוָחִאי ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַההּואה  ָּפנָ א  הּו  ַרִּבי  "ַלָּבחּור  ם ֶהָהִרין  ֵּביי  ִאִּת א  ֵצ : 

ה  ָהיָ ,  ִאּתֹו ת  ָלֵצאל  ִהְתִחיר  ְוַהָּבחּות",  ְלִהְתּבֹוְדדּו ם  ֶׁשֵה   ְוֵאיט,  ֻמְחלָ   חֹׁשֶ
"ָאַמ ר  ַהָּבחּול  ִהּלֵ ת  ְמָעַר ן  ְלִכּיּות  ָלֶרֶד   ִהְתִחילּו ד ְמַפֵח י  ֲאנִ ל,  ְׁשמּוֵא י  ַרּבִ ר: 

ל  ּכָ ה  ָהיָ י  ּכִ (ה",  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשיָּכ  ד  ֶׁשֶאָח י,  לִ ר  ִסּפֵ א  הּו  ָחׁשּו   ת  ֶא ה  ָרָא א
  ָצִרי ם  ָאָד : "ֵאּלּום  ְּבִמִּליל  ְׁשמּוֵא י  ַרּבִ   לֹוה  ָענָ   ד)ִמַּפַח ד  ָרעַ ט  ָּפׁשּוא  ְוהּו י,  ַהֵּׁשנִ 

ר"  ָּדבָ ם  ִמּׁשּו  ְמַפֵחדא  א  הּוז  ְוָא ם  עֹוָלִמיל  ּכָ א  ּבֹוֵר לַ י  ְלַגְמֵר   ַעְצמֹות  ֶא ר  ִלְמסֹ
  ל ֶׁש ן  ַלִּצּיּוה  ַּבֲחָזָר ץ  ָר   ֶׁשהּואד  ַּפַח ן  ִמיה  ָּכזֶ   אֹותֹוס  ֶּׁשָּתפַ י  לִ ר  ִסּפֵ ר  ַהָּבחּול  ֲאבָ (

י  ְוַרּבִ ') ְוכּו ' ְוכּוד ִמַּפַח ד ָוַרעַ ה ַהַּלְילָ ל  ּכָ ם ָׁש ר ִנְׁשַא א ְוהּו, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי
א  הּור,  ָחזַ א  ְּכֶׁשהּור  ּבֶֹק ת  ְוִלְפנֹוד,  ַּפַח ם  ׁשּו י  ְּבלִ ',  ְוכּו ק  ָהֵעֶמ ל  ֶא ד  ָיַר ל  ְׁשמּוֵא 

א  ַלּבֹוֵר ק  ָּדבּוא  הּום  ִא ',  ְוכּו ת  ָרעֹות  ֵמַחּיֹוד  ְלַפֵח ם  ָאָד ל ָיכֹו  ֵאי: "אֹותֹו  הֹוִכיַח 
 ם?"עֹוָלִמיל ּכָ 

ל  ּכָ א  ֵמַהּבֹוֵר ק  ַר ב  חֹוֵׁש א  ְוהּו,  ַעְצמֹות  ֶא ל  ַמְרִּגים  ָאָד ם  ֶׁשִא ן  ִמָּכאם  רֹוִאי

ל  ֶׁשּכָ   ֲאִפילּו ם,  ְּכלּו  לֹות  ַלֲעׂשֹול  ָיכֹוא  ד  ֶאָח ף  ַא ,  ֵמַעְצמֹוא  ְו ם,  עֹוָלִמי
א   ה  זֶ   אֹותֹום  ִפיּוְמַגְּד ם  ּוְמָחְרִפים  ְמַבִּזים  ָאָד י  ְּבנֵ ת  ִּבְדמּון  ֶׁשֵה ת  ָהָרעֹות  ַהַחּיֹו

 ם. רֹוֵׁש ו ָעָליה עֹוֶׂש 

ד  עַ ם, עֹוָלִמיל ּכָ א ַהּבֹוֵר ל ֶא ד ָּתִמיר ְלַדּבֵ , ַעְצמֹות ֶא ל ֶׁשַּמְרִּגים ָהָאָד י ַאְׁשֵר 
(ִליקּוֵטי    אֹוָתנּוד  ִלֵּמ   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַרֵּבינּוי  ְּכפִ ת,  ַהְּמִציאּוב  ִּבְמחּוּיָ ל  ִנְכלָ א  ֶׁשהּו

נ"ב) ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  א  ד,  ָּכבֹוא  ף,  ֶּכֶס א  ם,  ְּכלּו   אֹותֹו ן  ְמַעְניֵ א  ר  ְּכבָ   , מֹוֲהַר"ן, 
ר ֵמִאיא  ְוהּו ם,  עֹוָלִמיל  ּכָ א  ַהּבֹוֵר ת  ֶא ת  ְלַגּלֹוה  רֹוֶצ ק  ַר א  הּו',  ְוכּו'  ְוכּום,  ִּפְרסּו

ה  ַהּתֹוָר ד  ְוִלּמּו ם,  עֹוָלִמיל  ּכָ א  ַּבּבֹוֵר ה  ֱאמּונָ ק  ַר ,  לֹום  ֶׁשַּמְקִׁשיִבים  ַּבֲאָנִׁשי
,  יְיהּוִד ל  ֶׁש ה  ְּגדֹולָ י  ָהֲעִׁשירּות ֲהכִ   זּוי  ַהְקדֹוָׁשה, ִּבְפַרט ִמְקָרא ִמְׁשָנה ְגָמָרא, ּכִ 

"ּוְבֵביִתי    (ַׁשָּבת ק"כ.)  םֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרי  י, ְּכפִ םיֹול  ְּבכָ ת  זֹאד  זֹוֶכה ִלְלמֹו  אְּכֶׁשהּו
 ם ְוֵאין ִׂשְמָלה", ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא ִמְׁשָנה ְוא ַּתְלמּוד. ֵאין ֶלֶח 

 א ִנְקָר ה "ִדְבֵרי יֹוֵאל", ַמ ַה ָהַרב ִמַּסאְטֶמר זי"ע, ַּבַעל  תֶא ם ַּפעַ ל ָׁשַא י ְיהּוִד 
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ּוַמ "רַאְדמֹו א  ָר ְּגָמ ד  ֶׁשּלֹוֵמ י  ִמ א  הּו"ר  ַאְדמֹו,  לֹוה  ָענָ א  ְוהּוד?  ָחִסי א  ִנְקָר ה  ? 

ם ְלַקֵיי  ַנְפׁשֹות  ֶא ר  ֶׁשּמֹוֵס י  ִמ א  הּוד  ְוָחִסיא,  ְּגָמָר   ֶׁשִּיְלְמדּוו  ְּבַתְלִמיָדיר  ּוַמְחִּדי
 .ָערּון ְּבֻׁשְלָח ף ְסִעיל ּכָ 

ה  ְוַהְׁשָּגָח ה  ֱאמּונָ י  ִּדּבּוֵר ק  ַר ם  ַהַּבחּוִרים  עִ ר  ֶׁשְּתַדּבֵ ד,  ְמאֹ  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשן  ָלכֵ 
ְּכפִ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ת,  ְּפָרִטי ְּבִפיֶהם,  ָׁשגּור  ָׁשַמִים  (ִליקּוֵטי   ראֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַרֵּבינּוי  ֵׁשם 

מ"ד) ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  ְועַ ה  זֶ   ֱאמּוָנה  םֶׁשְּמַדְּבִריה  זֶ י  ְיֵד ל  עַ   מֹוֲהַר"ן,  ֱאמּוָנה,  ל  ְּבַעְצמֹו 
ִסיָמן ל"ג) ׁש  ַהָּקדֹו  ַרֵּבינּור  אֹוֵמ ד  ֶלֱאמּוָנה, עֹו  םָּבִאיה  זֶ י  ְיֵד   (ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ֱאמּוָנה, 

א  הּוד  ֶאָח ם  ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִיְסַלח ְל ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֶתי; ִא 
 ת. ָהֲעוֹונֹול ּכָ ל עַ  לֹול מֹוֵח ם עֹוָלִמיל ּכָ א ַהּבֹוֵר ה,  ֵמֱאמּונָ ר ּוְמַדּבֵ ה, ֶּבֱאמּונָ ק ָחזָ 

"ל ֲחזַ י  ּכִ ה,  ּפֶ ל  ִנּבּור  ְלַדּבֵ א    ֶׁשִּיָזֲהרּום  ַהַּבחּוִרים  עִ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ם  ְצִריִכי
ל"ג.)ם  אֹוְמִרי ִמְתַחְּדׁשֹות    (ַׁשָּבת  ָקׁשֹות  ּוְגֵזירֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות  ֶּפה  ַנְבלּות  ַּבֲעוֹן 

ְוַאְלָמנ ְיתֹוִמים  ֵמִתים,  ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוְנֵאי  ְוָכ ּוַּבחּוֵרי  ֶנֱעִנין;  ְוֵאיָנן  צֹוַעִקין    ֹות 
ַהְמַנֵּבל ִּפיו, ֲאִפילּו חֹוְתִמים    (ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ִניבּול ֶּפה, ִסיָמן ד')ַהָּקדֹוׁש    ַרֵּבינּור  אֹוֵמ 

ָעָליו ְגַזר ִדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְלטֹוָבה, הֹוְפִכים ָעָליו ְלָרָעה, ַגם ַמֲעִמיִקין לֹו  
י  ִּדְבֵר   םְּבֵני ַהְנעּוִרים ְמַדְּבִרי  ְלַדֲאבֹוֵננּו  םַהּיֹוי  ם, ַגם ְלַהׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק; ּכִ ֵגיִהנֹו 

ְמֻגִּני ֶּפה  ַמ ם  ִנּבּול  ַהֵלב",  "ַהָלׁשֹון הּוא קּוְלמֹוס  ַהָחָכם  ַמֲאַמר  ְוָידּוַע  ה  ְוכּו', 
(ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ִניבּול ַהָּקדֹוׁש    ַרֵּבינּור  אֹוֵמ   , ְוָכרְמַדּבֵ א  הּו ה  זֶ ת  , ֶא בחֹוֵׁש ם  ֶׁשָאָד 

 ִמי ֶׁשְמַדֵּבר ִנּבּול ֶּפה, ְּבָידּוַע ֶׁשִלּבֹו חֹוֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות ָאֶון.  ֶּפה, ִסיָמן א')
ן,  ְּכִסְדָר ת  ִמְׁשַניֹוה  ְּגדֹולָ ה  ְּבַהְתָמָד   ֶׁשִּיְלְמדּום  חּוִריַּבּבַ ר  ְלַהְחִּדיק  ַּתְפִסיל  ַא 

ת,  ִמְׁשַניֹות  ַוֲאִמיַר ד  ִלימּוי  ְיֵד ל  עַ י  ּכִ   לֹוַמר,ק  ַר ם,  ְּכלּום  ְמִביִניא  ם  ֶׁשֵה   ֲאִפילּו
א ְּגָמָר ם  ַּדִּפיה  ַהְרּבֵ ר  לֹוַמ ם  ַעְצָמ ת  ֶא   ֶׁשַּיְרִּגילּום  ְוגַ ע,  ָר ל  ִמַּטֶהֶרת ִמּכָ ה  ַהְּנָׁשָמ 

א ַמֶּסְכָּת ם  ֶׁשּלֹוְקִחיה  ַמ ד  בַ ִמּלְ "ס,  ַהַּׁש ל  ּכָ ת  ֶא ם  ֶׁשְּמַסְּיִמיד  עַ א,  ַּדְיָק ן  ְּכִסְדָר 
 . ָּברֹאׁש ָּכר  ַאַח ר ִנְׁשַא ה  ֶׁשּזֶ ד,  ְוֶאָח ם ְּפָעִמיה ֵמָא ה אֹוָת ם  ּוְמַׁשְּנִני

  ָׁשלֹוׁש ת  ַהָּפחֹול  ְלכָ ן ָּכאה  ֶאְהיֶ א  ְול,  ִיְׂשָרֵא ץ  ְלֶאֶר י  ְׁשִליִׁש ם  ְּביֹו  נֹוֵסעַ י  ֲאנִ 
 ה ְוִיְתַרּבֶ ה,  ְּבִׂשְמָח ה  ְוִתְהיֶ א,  ָּבִריי  לִ ר  ִּתָּׁשֵא ז  ָא ',  ְוכּו  יֹוֵתרי  ְואּולַ ',  ְוכּו  תַׁשָּבתֹו

 ם. ְּבַתְלִמיִדיְגבּוְל 
 ]. ַהְמַאֵחל ְל ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהָׁשַמִים

... 
 ד ג ד
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 ִּתָּזֵהר ִלְכּתֹב ְּכמֹו ֶׁשְּיהּוִדים ְיֵרֵאי ָׁשַמִים ּכֹוְתִבים

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י"א ְׁשָבט, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבִליק"   "ַא  ַהָּיֶפה  ַהִּגָּליֹון  ֶאת  ִלְראֹות  ֶנֱהֶנה  ְמאֹד  ֶׁשַהַּתְלמּוד    (ַמָּבט)ֲאִני 
 ּתֹוָרה מֹוִציא. 

ֶׁשַּבִגלָ  ֵלב  "ֵח ַׂשְמִּתי  יּוִדים;  ְׁשֵני  ִעם  "ֵחֶדר"  ַהִּמָּלה  ֶאת  ָּכַתְבָּת  ֶדר" יייֹון 

א   "ֵחֶדר"   ָּכ ּכֹוְתִבים  ּכֹוְתִבים;  ָׁשַמִים  ְיֵרֵאי  ֶׁשְּיהּוִדים  ְּכמֹו  ִלְכּתֹב  ִּתָּזֵהר 
"ַרִּבי", "ֶדר יי"ֵח  ֵכן  ְּכמֹו  ְמאֹד  .  ִּתָּזֵהר  א "ֶרעֶּבע". "ַׁשָּבת", א "ַׁשאֶּבעס"; 

 ֶׁשַהְּדָבִרים ֶׁשָּלנּו ִיְהיּו ְנִקִּיים ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו... 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 
 ד ג ד

 םִמֵּלִציר ְלִהָּזֵה ם ְצִריִכין ֵהיכָ ד עַ 

ה'   ְּבַׁשַּלח  -ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת  ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ְׁשַנת  -ֶעֶרב  ְׁשָבט,  יב'  ִׁשיָרה, 
 תשפ"ב ה'

ַהּקֶֹדׁש  ֲחֵבַר ִלְכבֹוד   ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ַהְּיָקִרים,  ֶאֶרץ  י  ּתֹוְׁשבֵ י 

 ִיְׂשָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו 

ֶאת   ָּפָרַׁשת  בּועַ ַהָּׁש ת  ָּפָרַׁש ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ַמה ְּבַׁשּלַ ,  ְמַסֶּפֶרת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ח; 

ָּדָבר   רֹוִאים  ִמִּמְצַרִים,  ָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  ֶאְפָׁשר  לַמְבִהיָקָרה  ֶׁשִאי  ָּדָבר   ,
 ל ִׁשִּׁשי. ֵליל ֶׁש ְלָהִבין, מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמַדֵּבר ַעל ֶזה ָּכל ָׁשָנה ַּבִּׁשעּור  

אֹוֶמֶרת   יז)ַהּתֹוָרה  יג,  ִּכי  ":    (ְׁשמֹות  ְּפִלְׁשִּתים,  ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֱאִקים  ָנָחם  ְוא 

ל ִיְׂשָרֵא ץ  ְלֶאֶר ם  ַהְיהּוִדית  ֶא ס  ְלַהְכִני  הָרָצ א    ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ָקרֹוב הּוא",
ִּכי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְרצּו ַלֲחזֹר ְלִמְצַרִים; ָקֶׁשה ְמאֹד,    ם,ְּפִלְׁשִּתי  ֶּדֶר

ַאֲחֵרי   ְלִמְצַרִים?  ַלֲחזֹר  ִיְרצּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ִלְהיֹות  ָיכֹול   ֶאת    ֶׁשָּלַמְדנּוֵאי
ֶׁשַעם    אַהּנֹוָר ל  ַהֵּסבֶ ת ָוֵאָרא ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָׁשם ֶאת ַהִּיּסּוִרִּיים  ְׁשמֹוֹות  ַהָּפָרׁש

ְּבִמְצַרִים,   ָסְבלּו  ֶאל ַהֵּׁשם    ִעּנּוִיְׂשָרֵאל  ְוָצֲעקּו  נֹוָראֹות, ֵהם ָּבכּו  ַּבְּגֵזרֹות  אֹוָתם 
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ְּתִפָּלָת  ִיְתָּבַר ָׁשַמע ֶאת  ַהֵּׁשם   ,ֶא   םִיְתָּבַר ֶׁשִּיְגַאל אֹוָתם,  מ ת  ְוָׁשַלח  ַרֵּבנּו  ֶׁשה 

? ִמי ִיְרֶצה ֶׁשִּיְזְרקּו ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו ַלַּמִים? ֶׁשַּיּכּו  ת ַהַּמּכֹוִמי ִיְרֶצה ַלֲחזֹר ֶאל  
 אֹותֹו ְּבַמּכֹות ֶרַצח?! 

ֵליָצנּו   ְּגדֹוִלים,  ֵלִצים  ָהיּו  ַהְּפִלְׁשִּתים  אֹוֵמר:  ָהָיה   הַמְסִּתיָר ת  מֹוֲהָרא"ׁש 

ֶאת   לֹו  ְלַהְראֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ֱאקּות,  ִּגּלּוי  ָּבָאָדם  ְלַהְחִּדיר  ָיכֹול  ַאָּתה  ַהּכֹל; 
ְּגדֹוִלים,   ֲהִכי  ֵלץ    לּכָ ם  עִ ַהְּדָבִרים  ַמִּגיַע  ִאם  ָיכֹול    -זֹאת,  אֹותֹו    רַלֲעקֹוהּוא 

ֵליָצנּות   ְלַהְכִניס  לֵמַהּכֹ  ה ֲחָזָק א  ִהיֵמַהּכֹל!  ָרָצה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א  ָלֵכן   !
ִּכי  ם  ַהְיהּוִדיֶאת   ְּפִלְׁשִּתים   ֶּדֶר ִיְׂשָרֵאל  ֵהם  ְּבֵליָצנּוְלֶאֶרץ    ת ַלֲעׂשֹו  ַיְצִליחּות 

ִמּמ ַרֵּבנּו  ְצחֹוק  הּוא ֶׁשה   ָּברּו ְלִהָּזֵהר   ;ּוֵמַהָּקדֹוׁש  ִלְלמֹד  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָלֵכן 
 ֵּלִצים.ִמ 

ֵחֶלקַרֵּבנּו אֹוֵמר   מֹוֲהַר"ן  לג)  (ִלּקּוֵטי  ִסיָמן  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, א',  ְּבֵׁשם  : "ָׁשַמְעִּתי 

ְוַהָּיד   ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים  ֶׁשָאַמר, אֹוי ַוֲאבֹוי! ִּכי ָהעֹוָלם ָמֵלא ְמאֹורֹות ְוסֹודֹות 
ּוְמַעּכֶ  ָהֵעיַנִים,  ִּבְפֵני  ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים", מֹוֲהָרא"ׁש  ַהְּקַטָּנה עֹוֶמֶדת  ֶבת 

ִלְחיֹות,   ַמְתִחיִלים  ַרֵּבנּו,  ֶאל  ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים  ִאָּתנּו,  זֹאת  ְמַׁשֵּנן  ָּתִמיד  ָהָיה 
ַּבַחִּיים,  ַרֵּבנּו ל  ֶׁש   תַהֻּמְפָלאֹות  ָהֵעצֹו  ת ֶא   ׁשֹוְמִעים  ְלַהְמִׁשי ִחּזּוק  ְמַקְּבִלים   ,

ִעם  ְמַקְּבִלים   ְקָׁשִיים  ַּפְרָנָסה,  ְקָׁשֵיי  ַהְּקָׁשִיים,  ָּכל  ֶאת  ַלֲעבֹר  ִעם  ִאָּׁש ּכַֹח  ה, 
ל, ּפֹוְגִׁשים  ַהּכֹ  הּוַמְסִּתיָר ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ַהָּיד ַהְּקַטָּנה    -ְוכּו' ְוכּו'    םעִ ְיָלִדים, ְקָׁשִיים  

ַאֲחֵרי   ִמְסּתֹוֵבב?"  ַאָּתה  "ֵאיפֹה  ׁשֹוֵאל:  הּוא  ִמְסּתֹוֵבב  ֹוִניֶּׁשעֵלץ,  "ֲאִני  ם: 
ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש", ַהֵּלץ עֹוֶׂשה ִעם ַהָּיד ְּתנּוָעה ָּכזֹו ֶׁשל ִּבּטּול, ָהָאָדם ְמַקֵּבל ִמֶּזה 

ַהַּבַעל ָצַעק  ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, ַהְּתנּוָעה ַהְּקַטָּנה ַהּזֹו ִעם ַהָּיד ְמַכָּסה ַהּכֹל, ַעל ֶזה  
 "אֹוי ַוֲאבֹוי!" ְוַעל ֶזה ָאֵכן ְצִריִכים ִלְצעֹק: "אֹוי ַוֲאבֹוי!"ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש: 

  ֵאי ִמְתַּפֵּלא,  ָהָיה  ַהִּנְפָלִאים   ןִיָּתכֵ מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַחִּיים  ֶאת  ַיֲעזֹב  ֶׁשָאָדם 
ְּתנּוָעה   ִּבְגַלל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ָמָצא  ִּבְגַלל    םעִ ֶׁשהּוא  ֵאי  ַא   תֲעִקיַמ ַהָּיד?    ן ִיָּתכֵ ף, 

ֵאין ְלֶזה ִהָּגיֹון! ַאָּתה ֲהֵרי זֹוֵכר ֵאי ָהִייָת חֹוֵׁשב, ֵאי ָהִייָת  י  ֲהֵר ָּדָבר ָּכֶזה?!  
ם ַּבִית ֶׁשְּל,  ַהְּׁשלֹויֹוֵתר א ָהִייָת ַחי; ַמה ָהָיה ַהַּמָּצב רּוַח ֶׁשְּל?    ןכֹו נָ ַחי, אֹו  

ַהִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ֶׁשְּל, ַמֲהַל ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשְּל, ּוַמה א... ּוְכֶׁשָּמָצאָת ֶאת ַרֵּבנּו  
ַהּכֹל   ָלָּמה  ִה ַז"ל  ְלטֹוָבה,   ַהְּקַטָּנה?  ל  ִּבְכלָ   ל ֶׁשִּתְסַּתּכֵ ְתַהֵּפ ַהָּיד  ה  ָלָּמ ַעל 

 ?ף ַּפְרצּו ְל ה עֹוֶׂש ֶׁשל ַהֵּׁשִני ְּכֶׁשהּוא  ףל ַעל ָהַא ֶׁשִּתְסַּתּכֵ 
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ֻטְמָאה   עֹוד  ֵאין  ִּכי  ַהֻּטְמָאה;  ֲאבֹות  ֲאִבי  ִהיא  ֵליָצנּות  אֹוֵמר,  ָנָתן  ַרִּבי 

ֶאת   ֵמָהָאָד ָהֱאקּו י  ִּגּלּוֶׁשְּמַכָּסה  ֶׁשרֹוִאים,  ַהֵּליָצנּו  תְמַא ֻט ְּכמֹו    םת  ְּכמֹו  ת, 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  "ַהָּבא    :)פו(יֹוָמא  ֲחָכֵמינּו  ִאם  ִלָּטֵמ :  לֹו",  ּפֹוְתִחין  א 

,  קֶׁשִּיְתַרֵח ָּברּו הּוא, עֹוְזִרים לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים    ֵמַהָּקדֹוׁש  קְלִהְתַרֵח ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה  
לד)(ִמְׁשלֵ ֶׁשֶּנֱאַמר   ג,  ָיִליץ"י  הּוא  ַלֵּלִצים  "ִאם  ָלָּמה    ,:  ָנָתן,  ַרִּבי   ָּתְפסּואֹוֵמר 

ַּדְוָקא ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה? ִּכי ִאם ָאָדם רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות, ְמִביִאים לֹו    אְלֻדְגָמ 
ְוהּוא   ַמ   ץִמְתלֹוֵצ ֵלץ  נֹוֵפל  ִמָּכל  ִמֵּמיָלא  הּוא   ְוָכ אֹוְמִרים,  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ה 

 ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

ְיָקִרים, ְמקָֹרִבים ֲחָדִׁשים, ִּתְתַחְּזקּו ִעם   ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ֵהן  ֲחֵבִרים 
ְּכִסְדָרן ֶׁשּלֹו, ִמְקָרא,  ַּבִּׁשעּוִרים  ִמּכֶ ה; ָּכל ֶאָחד  ְּבּתֹוָר  ה, ְּגָמָרא, ִמְדָרׁש,  ִמְׁשנָ ם 

ְוִהְתּבֹוְדדּות,   ִּבְתִפָּלה  ֵהן  ְוכּו'.  ְוכּו'  ְוַאָּגָדה  ַּבַּבִית ּוְבִׂשְמָח ֲהָלָכה  ְוִתָּזֲהרּו  ה, 
 ִאָּׁשה, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר ָלנּו. ְלַכֵּבד ֶאת ָה 

ְוֶאל    ַאל  ֶאָחד  ֵלִצים    ִּתְתַעְּסקּוִּתְתַוְּכחּו ִעם ַאף  ַחִּיים    -ִעם  ָלֶכם  ִיְהיּו   ָּכ

"יֹוֵאל ְּפָעִמים:  ֵמאֹות  ִלי  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהָּטעּות    ,טֹוִבים.  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ַאל 
ַח ִעם ַאף ֶאָחד"; מֹוֲהָרא"ׁש ָאַמר: "ַּבַהְתָחָלה ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני ָעִׂשיִתי, ַאל ִּתְתַוּכֵ 

ַּבֲחָזָרה,   ֶאְתַוֵּכַח  ָרִאיִתי   -ַאְסִּביר  י  ֲאנִ ,  אֹוִכיַח י  ֲאנִ ֶׁשִאם  ַּבּסֹוף  ְיַקְּבלּו,  ֵהם 
ׂשֹות  ֶׁשֲחָבל ַעל ַהְּזַמן, ַהִּנָּצחֹון ֵאינֹו סֹוֵבל ֶאת ָהֱאֶמת, א ְּכַדאי ַלֲענֹות, ַרק ַלֲע 

 ה ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות". ַמ 

  ַּגם   ִּבירּוָׁשַלִים;  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֶׁשָּפְתחּו  ְמאֹד  הְּגדֹולָ   ֶאְצֵלנּו   ַהִּׂשְמָחה
  .םְספּוִרי  ְיָלִדים  ִעם  תש"ע  ִּבְׁשַנת  ֶׁשָּלנּו  ּתֹוָרה   ַהַּתְלמּוד  ֶאת   ָּכ  ָּפַתְחנּו  ֲאַנְחנּו 

 ֵהיַכל  לֶׁש   קַהְּצחֹו  ב,ָהְרחֹו  לֶׁש   קַהְּצחֹו  א  ָּגדֹול;  ֲהִכי  קַהְּצחֹו  ָהָיה  ֶזה  ָאז
 ֲאִני  ִאם  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ַהְּיָלִדים,  ֶאת  סִהְכִני  א  ֶאָחד   ַאף  ַהּקֶֹדׁש!

 מֹוֲהָרא"ׁש,  ֵאֶצל  ַּפאְרק  ְּבבֹורֹו  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  מֹוָדָעה  ִלְתלֹות  ָיכֹול
  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָּפַתח  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהּמֹוָדעֹות,  לּוַח   ֶׁשל  ַהַּמְפֵּתַח   תֶא   ָהָיה  ְלמֹוֲהָרא"ׁש

ָהִייִתי  ִמִּלים;  י ְׁשֵּת   ִּתֵּקן  מֹוֲהָרא"ׁש   ַהּמֹוָדָעה,  ֶאת  ַהְכִניסלְ   ִלי  ָאַמר  ּוְבִחּיּו 
  ֻּכָּלם   ּוְלֶקֶלס,  ְלַלַעג  ָהִייִתי  ַהְּיָלִדים,  ֶאת  ְלַהְכִניס  עֹוְמִדים  ֶׁשֻּכָּלם  ָּבטּוַח 

 ָצֲחקּו...

ֶאָחד,   ַאף  ַעל  ִהְסַּתַּכְלִּתי  ָהִייִת ְּבֵמילָ א  ְּבֵרָרה,  ִלי  ָהְיָתה  א  ָצִרי  א  י 



 ב תשפ" ִיְתרֹו תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כב 

 

ַאַחת ִמָּלה  אֹוֵמר  ַוֲאִני  ְלָאחֹור,  ִמְסַּתֵּכל  ֲאִני  ַהּיֹום  ִליָלַדי;  "ּתֹוָדה    : מֹוָסד 

 ַהֵּׁשם!"

ָחל   ְּדִהּלּוָלא יֹוָמ ַהָּׁשבּוַע  ִעם    א  ְלכּו  ַלִּצּיּון,  ְלַיְבְנֵאל  ְלכּו  ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, 
 ֶלֶכת ְלִצּיּון ֶׁשל ַצִּדיק ֶזה ִקּיּום ַהּתֹוָרה. ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם; ֶזה א ִּבּטּול ּתֹוָרה, לָ 

ִּתְתַּפְּללּו ַּגם ָעַלי, יֹוֵאל ֶּבן ַרייֶצא ֶרעִכיל; ְּתַסְּפרּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּדָבר טֹוב 

 ֶאָחד ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ִמֶּמִּני, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ִלי ִלְזכּות. 

ְסעּוָדה   ַּתֲעׂשּו  ֵכן  ַהְּכֶנֶסת.ְּכמֹו  ְּבֵבית  ָהֵעצֹות   ִּתְתַחְּזקּו  ֶאְצְלֶכם  ִעם 

 ֲעבּוֵרנּו, ַהֵּׂשֶכל ֶׁשהּוא ָנַתן ָלנּו.  לָסלַ ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִהְׁשִאיר ָלנּו, ַהֶּדֶר ֶׁשהּוא 

 ה. ְׂשֵמָח ַׁשָּבת 

... 

 ד ג ד


	אֵיךְ אֲנִי מְשַׁכְנֵעַ אֶת אָבִי שֶׁלֹּא יַפְרִיעַ לוֹ הַטֶּלֶפוֹן שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, ב' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לַעֲשׂוֹת תַּעֲנִיּוֹת לְטוֹבַת נִשְׁמָתָהּ שֶׁל אִשְׁתִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ מַחֲזִיקִים מַעֲמָד בִּזְמַנִּים קָשִׁים?
	בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ז' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בַּאֲמִירַת מִשְׁנָיוֹת, מְבַטְּאִים אֶת שֵׁם הַשֵּׁם?
	בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ז' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה אֲנִי עוֹשֶׂה שֶׁאִמָּא שֶׁלִּי לֹא מַרְשָׁה לִי לָלֶכֶת לַהֲפָצָה?
	בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ח' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אֲנִי עוֹשֶׂה שָׂמֵחַ בַּבַּיִת, כְּשֶׁאִשְׁתִּי תָּמִיד מְתוּחָה וְעַצְבָּנִית?
	בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ח' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּהִלִּים הוּא הַנֶּשֶׁק שֶׁל הַיְּהוּדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - פָּרָשַׁת וָאֵרָא, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַסִּפּוּר שֶׁל רַבֵּינוּ עִם הָעַרְבִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרֶא, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִסְכֵּנִים הָאֲנָשִׁים שֶׁעֲמֵלִים לָרִיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בֹּא, ד' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִהְיוֹת מְלַמֵּד זֶה מֵהַדְּבָרִים הֲכִי חֲשׁוּבִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בֹּא, ד' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ עַל מַה שֶׁאַתָּה עוֹשֶׂה עֲבוּר הַתַּלְמוּד תּוֹרָה וּבֵית הַסֵּפֶר מִכָּל הַלֵּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בָּא, ד' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רְאֵה שֶׁתִּהְיֶה חַיּוּת וְשִׂמְחָה אֵצֶל הַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בֹּא, ד' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כַּמָּה שֶׁיוֹתֵר לּוֹמְדִים עִם יְלָדִים - כָּכָה הֵם יְכוֹלִים לְהָכִיל יוֹתֵר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בֹּא, ד' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הוֹרִים שֶׁלֹּא רוֹצִים אֶת הַחִנּוּךְ שֶׁלָּנוּ, אֲנַחְנוּ לֹא צְרִיכִים לְהַחֲזִיק אֶצְלֵנוּ אֶת הַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ז' שְׁבָט, שְׁנַת תשפ"ב

	הַשְּׁלוֹם בַּיִת מִשְׁתַּפֵּר עִם הַזְּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ז' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רוֹוִים נַחַת מִכֶּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ז' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מַכִּיר תּוֹדָה לְעוֹבְדֵי הַמִּשְׂרָד שֶׁמַּחְזִיקִים אֶת מוֹסְדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ז' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּתְחַזֵּק וְתַחְזִיק מַעֲמָד, אֲפִלּוּ שֶׁעָזְבוּ אֶת הַשִׁידוּךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ח' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶצְלִי הַמְּלַמְּדִים וְהַמּוֹרוֹת הֵם הַדָּבָר הֲכִי חָשׁוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ח' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִפְנֵי הַנִּתּוּחַ לָתֵת פִּדְיוֹן נֶפֶשׁ וּלְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ח' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הָאוֹפֶן הַנָּכוֹן לִכְתֹּב אֶת שֵׁם הָאִמָּא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ח' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	גְמַ"ח שֶׁל חִיּוּכִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, ט' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִבְנוֹת אֶת בֵּית הַמִּדְרָשׁ עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וְאֶת הַמִּקְוֶה טָהֲרָה -מִקְוֶה מַלְכָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י' שְׁבַט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַהוֹרִים שֶׁלָּכֶם רוֹוִים רַק נַחַת מִכֶּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁהַכֹּל יִהְיֶה בְּנָקֵל וּבְנַחַת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י' שְׁבַט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תָּרִיב עִם הַמּוֹסָד שֶׁל יְלָדֶיךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר

	עֵצָה אַחַת יֵשׁ כְּדֵי לְזַכֵּךְ אֶת הַמִּדּוֹת הָרָעוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַזָּל טוֹב עַל פְּתִיחַת הַתַּלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בִּירוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י"א שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד חַבְרֵי הַהַנְהָלָה הַחֲשׁוּבִים שֶׁל הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, ... נֵרוֹ יָאִיר, ... נֵרוֹ יָאִיר, ... נֵרוֹ יָאִיר, ... נֵרוֹ יָאִיר וְ ... נֵרוֹ יָאִיר
	בְּעֶזְרַת הַשֵׁם יִתְבָּרַךְ, יוֹם ב' לְסֵדֶר נֹחַ, כ"ו תִּשְׁרֵי ה'תשע"ב.

	תִּזָּהֵר לִכְתֹּב כְּמוֹ שֶׁיְּהוּדִים יְרֵאֵי שָׁמַיִם כּוֹתְבִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י"א שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עַד הֵיכָן צְרִיכִים לְהִזָּהֵר מִלֵּצִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח-שִׁירָה, יב' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב


