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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
.................................................... א ֶרת? ּפֶ ְסּתַ ּמִ ה ׁשֶ ּלָ ֶדׁש, אֹו ּכַ ּדּוְך ֵמֵהיַכל ַהּקֹ ָעִדיף ָלַקַחת ׁשִ

ָניֹות?..................................... ג הּוא אֹוֵמר ִמׁשְ ִני ׁשֶ ה ְצחֹוק ִמּבְ ד עֹוׂשֶ ַלּמֵ ַהּמְ ה ׁשֶ ַמה ֲאִני עֹוׂשֶ

........................................................................................................... ה י ְיהּוִדי? ה נֹוַלְדּתִ ָלּמָ

ה ְודֹו"ק?...................................................................................................... ז ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ֵפס ִלְסֻגּלֹות ְמַעְנְינֹות?.......................................................................... א ה ַמֲעִדיִפים ְלִהּתָ ָלּמָ

................................................................................................ ב ַכר ִלימּוד ם ׂשְ ּלֵ ְצִריִכים ְלׁשַ

ֲעִדינּות ּוִבְצִניעּות................................................................................... ג ָרד ּבַ ׂשְ ּמִ ְלִהְתַנֵהג ּבַ

ֶכל............................................................... ג ָחְכָמה ּוְבׂשֵ ה ֶאת ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ

........................................................................................................ ד ְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד ּתִ

...................................................................... ה ָלִדים ים ִעם ַהּיְ ַההֹוִרים ְמַבּלִ ת ִהיא ְזַמן ׁשֶ ּבָ ׁשַ

............................................. ו ר ׁשֵ ִאם ִמְסּתֹוְבִבים ִעם ֲחֵבִרים טֹוִבים, הֹוְפִכים ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּכָ

ְרׁשּו.............................................................. ו ֵהם לֹא ִיְתּגָ ֵדי ׁשֶ ה ַרק ָיכֹול, ּכְ ַאּתָ ה ַמה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ

............................... ז ה הֹוֵלְך ַאּתָ ָך ְלָאן ׁשֶ ָך, ַקח אֹוָתה ִאּתְ ּלְ ָפִרים ׁשֶ ית ַהּסְ ּקִ ח ֶאת ׂשַ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ

.................................................................. ח ר ְכלּוְך לֹא ִיְצַטּבֵ ַהּלִ ַמן, ׁשֶ ל ַהּזְ ְצִריִכים ְלַנּקֹות ּכָ

א לֹא טֹוָבה?.............................................................................. ט ם ִאּמָ ַאּתֶ בּו ׁשֶ ְחׁשְ ּתַ ה ׁשֶ ָלּמָ

דֹוִלים............................................................................... ט ּקּוִנים ֲהִכי ּגְ ּתִ ן אֹוָתנּו ּבַ נּו ְיַתּקֵ ַרּבֵ

ָרד...................................................................................................... י ִית ְיהּוִדי ֶזה לֹא ִמׂשְ ּבַ

ר......................................................................... יא ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַפְרֵסם ַרק ֹאֶכל ִעם ֶהְכׁשֵ

ָרִטית...................................................................... יא ָחֵצר ּפְ ם ּבְ ְצִניעּות ּגַ ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ּבִ



.............................................................. יב ר ַלהֹוִרים ֵ ר ְלִהְתַקּשׁ ר, ֶאְפׁשָ ה ָלֶלֶכת ְלַבּקֵ ִאם ָקׁשֶ

רּוְך הּוא...................................... יב דֹוׁש ּבָ הֹוְלִכים ַלֲהָפָצה ֲאהּוִבים ְמֹאד ֵאֶצל ַהּקָ ל ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ

........................................................................................ יג ּדֹות ִעם ַהְיָלִדים ִלְלמֹוד ֵסֶפר ַהּמִ

..........................................................יד ָבר ְצִריִכים ִלְדֹאג? ם ּכְ ם, ַמה ַאּתֶ ְנּתֶ ו ִהְתַחּתַ ַרק ַעְכׁשָ

ְזיֹונֹות................................................................. טו ִלים ּבִ ַקּבְ ּמְ ֲהָפָצה, ֲאִפּלּו ׁשֶ ַדאי ַלֲעֹסק ּבַ ּכְ

............................................................. טז ׁש ְלָבחּור ּיֵ ַער ׁשֶ עֹוָלם לֹא ֵמִבין ֶאת ַהּצַ ַאף ֶאָחד ּבָ

ֵמַח......................................................................... טז ׁש לֹא ָצנּוַע לֹא ּגֹוֵרם ִלְהיֹות ׂשָ ְלִהְתַלּבֵ

................................................................... יז ָניֹות ל יֹום ִמׁשְ יְך ִלְלֹמד ּכָ ְמׁשִ ַאֲחֵרי ַהֲחתּוָנה ּתַ

ִלים ָרִעים.......................................................................................... יז ֶרְך ָלֵצאת ִמֶהְרּגֵ ֵיׁש ּדֶ

......................................................... יט ים טֹוב יׁשִ ֵהם לֹא ַמְרּגִ ׁשֶ א ּכְ ְיָלִדים ְצִריִכים ֶאת ָהִאּמָ

............................................................. יט ָכל יֹום ה ּבְ ָרׁשָ יל ֶאת ַהְיָלִדים ַלֲעבֹור ַעל ַהּפָ ְלַהְרּגִ

ים........................................................................ כ ׁשִ ֶהֱחִייֶתם ֶאת ִאְרּגּון ַהּנָ דֹול ׁשֶ ַח ּגָ ר ּכֹ ִייׁשַ

..................................................................................................... כא ל טּוב ַואי ּוָפַעְלּתָ ּכָ ַהּלְ

ָך............................................ כב ּלְ ֶרֶכב ׁשֶ ה נֹוֵסַע ּבָ ַאּתָ ַעם ִלְפֵני ׁשֶ ָכל ּפַ ָבִרים ּבְ י ּדְ ּתֵ ה ׁשְ ֲעׂשֶ ּתַ

............................. כג ֶרְך ֶאֶרץ ַרְך ִעם ּדֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ א ְלֵביתֹו ֶשׁ בֹוד, ּבֹ ֶנֶסת ִעם ּכָ א ְלֵבית ַהּכְ ּבֹ

............................................................................................... כג בּור? ְהיֹות ׁשָ ְרִויַח ִמּלִ ַמה ּתַ

ָלִדים............................................................................. כה ׁש ָלנּו מֹוָסדֹות ַלּיְ ּיֵ ם ׁשֶ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ

ִדים................................................................................................... כה ַלּמְ ה ַלּמְ ֵמי ֲחֻנּכָ ן ּדְ ּתֵ

...........................................................................................כז ַטַעם ְוֶרֶגׁש לּוָיה ּבְ ַיֲהדּות לֹא ּתְ

....................................................................כז ָך ּלְ אֹות ׁשֶ ָקן ְוַהּפֵ ה ִנְרֶאה טֹוב ְמֹאד ִעם ַהּזָ ַאּתָ

...................................................................... כח נּו ַז"ל ה ִחּזּוק לֹא ַלֲעֹזב ֶאת ַרּבֵ ְצִריִכים ַהְרּבֵ

................................................................ כט ּקּוִנים? ל ַהּתִ ל ּכָ ַמר ֶשׁ ה הּוא ַהּגְ ה ֹזאת ֲחנּוּכָ ָלּמָ

............ ל ִמְנָין ִפּלֹות ּבְ לֹוׁש ַהּתְ ל ֶאת ׁשְ ּלֵ ֶנֶסת ְלִהְתּפַ ָכל יֹום ְלֵבית ַהּכְ ל ַעל ַעְצְמָך ָלבֹוא ּבְ ַקּבֵ ּתְ

.............................................................................................................. ל ֲעֵבירֹות ֶזה ַמְפִחיד

נ



 א   |  ג תשפ"י ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ִׁשּדּו ֵמֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, אֹו ַּכָּלה ֶׁשִּמְסַּתֶּפֶרת? ת ָלַקַח ָעִדיף  

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְׁשֹאל ַהּקֶֹדׁש   ,ָרִציִתי  ֵמֵהיַכל  ַּבחּוָרה  ִׁשּדּו�  ִלי  ַהּכֹל   ,ַמִּציִעים  ְמֹאד,  טֹוָבה  ַהָּצָעה 

ִמַּצד    ., ֲאָבל ֵהם אֹוְמִרים ֶׁשֶאְצָלם לֹא מֹוִריִדים ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ןְמֻצּיָ ִנְרֶאה  

ִׁשּדּו�ֵׁש  עֹוד  ַמִּציִעים  ַּבחּו  ,ִני  טֹוָבה,  ֵׂשָער ִמְׁשָּפָחה  ֶאת  מֹוִריִדים  ֵּכן  ֶׁשֶאְצָלם  טֹוָבה,  ָרה 

ֶא  ֶׁשֶאֱעזֹב  רֹוִצים  ֵהם  ֲאָבל  רֹאׁש  ת  ָהרֹאׁש,  ִעם  ַׁשָּיכּות  ִלי  ִּתְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ַהּקֶֹדׁש,  ֵהיַכל 

 . ה זֶ ל עַ  ֶׁשַאְבִטיַ� ְוֶאְחֹּתםם רֹוִצים ַהְּיִׁשיָבה, ֵה 

ְסַּתְּפִרים, ֵהם ָׁשֲאלּו ֶאת ַרָּבם ְוהּוא ַּגם ָאַמר ֶׁשּלֹא  ַמֲעִדיִפים ֶאת ַהִּׁשּדּו� ֶׁשֵּכן ִמ   הֹוַרי

, ֲאָבל ְמֹאד ָקֶׁשה ִלי ָלֶגֶׁשת ְלִׁשּדּו� ָּכֶזה, ֶׁשֲאִני  ִמְסַּתְּפִרים  ִׁשּדּו� ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹאלַ ִיְּגׁשּו  

ַמה  ְּבַבָּקָׁשה ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ְלַהִּגיד ִלי    ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש.  תֶא   ָצִרי� ְלַהְבִטיַ� ֶׁשֲאִני עֹוֵזב

 ַלֲעׂשֹות.

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ג ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ַלִּׁשּדּו ֶׁשִּתַּגׁש  ָהרֹאׁש,  ל  ֶׁש ָעִדיף  ֵׂשָער  ֶאת  ֶׁשֶאְצָלם מֹוִריִדים  ַהִּמְׁשָּפָחה 

ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ֵמֲאֶׁשר ָלַקַחת ֶאת    תֶא   ַהְתנֹות ִאְּת ֶׁשַּתֲעזֹבֲאִפּלּו ֶׁשֵהם רֹוִצים לְ 
 ַהִּׁשּדּו ִמִּמְׁשָּפָחה ֶׁשֶאְצָלם א ִמְסַּתְּפִרים.



 ג תשפ"י  ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

ֶׁשל    מֹוֲהָרא"ׁש ַהַּמֲעָלה  ַעל  ְׁשלֹוֵמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ְוִדֵּבר  ָּכַתב 

  א ִמּמֹוָצ   םֵה ְּבַיְבְנֵאל ֶׁשרֹב ֻרָּבם ֶׁשל ַהּתֹוָׁשִבים  ְלהֹוִריד ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש. ֲאִפּלּו  
ַהִּמְזָרח   ָהָיה    -ֲעדֹות  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשִּיְסַּתְּפרּו,  ֶאְצָלם  ָּפַעל   רִמְתָּפֵא מֹוֲהָרא"ׁש 

ת  ִהִּגיַע ַּפַעם ְלַיְבְנֵאל ְלַחֵּזק ֶא   -ָּבֶזה. ָסִבי, ָהַרב ִמַקאְרְלְסּבּוְרג ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  
ֵמַהְּדָבִרים ֶאָחד  ִלְבָרָכה  םֶׁשֵּמֶה   ָהַאְבֵרִכים,  ִזְכרֹונֹו  ָהָיה  דְמאֹל  ִהְתַּפעֵ   ָסִבי   ,

הּוא ַהָּנִׁשים,  ֵאֶצל  ַהְּצִניעּות  ֶׁשָּכל  ל  ְוִהְתַּפעֵ   םִהְׁשּתֹוֵמ   ֵמַהְּקֻדָּׁשה,  ֲעָיָרה  ֶׁשֵּיׁש 
ֶׁשִּתַּגׁש ֶׁשָעִדיף  ְּבַוַּדאי  ָאז  ִמְסַּתְּפרֹות;  ַּבִית  ְל    הִיְהיֶ   ֶׁשּבֹוִׁשּדּו  לַ   ַהִּמְׁשָּפחֹות 

 ָקדֹוׁש. 

ְוָהִאָּׁשה מֹוִריָדה   ְלַעְצְמ ְלַמה זֹוִכים ְּכֶׁשִּמְתַחְּתִנים  ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר 
ּדֹורֹו ְלָהִקים  זֹוִכים  ָהרֹאׁש,  ֵׂשָער  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶאת  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  זֹוִכים  ְּכֵׁשִרים,  ת 

ֶזה    -ץ  ַלחּו  הִמְתַּגּלֶ ָרה ַּבַּבִית, ְוַחס ְוָׁשלֹום ִאם ְמַגְּדִלים ֶאת ַהֵּׂשָער ְוַהֵּׂשָער  ֹׁשו  
אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ַמְפִחיד.  קכה:)  ְמאֹד  ָּתבֹוא,  (ָנָׂשא  ְקָלָלה  ֵליֵתי',  'ּתּוְנָבא   :

הּוא ַּבר ָנׁש', ַעל ָהָאָדם, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה', ֶׁשַּמְרֶׁשה ְלִאְׁשּתֹו, 'ְּדִתְתַחֵזי  'ַעל ַה 
ֵמִאיּנּון   ַחד  הּוא  'ְוָדא  רֹאָׁשּה.  ַׂשֲערֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְראּו  ְלַבר',  ְּדֵריָׁשה  ִמַׂשֲעָרא 

, ֶׁשא ִיְראּו ֶאת ַהְּׂשָערֹות ֶׁשל  ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', ְוֶזה ֵמַהְּיסֹודֹות ֶׁשל ַּבִית ְיהּוִדי
ְּבִגּלּוי   ֶׁשהֹוֶלֶכת  ְוִאיָׁשה  ְלַבר',  ְּדֵריָׁשה  ִמַׂשֲעָרא  ַּדֲאִּפיַקת  'ְוִאְּתָתא  ָהִאיָׁשה. 

רֹאׁש, 'ְלִאְתַּתְּקָנא ֵּביּה', ְּכֵדי ְלִהְתַיּפֹות, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא', ִהיא ּגֹוֶרֶמת 
ִנּיּות ַּבַּבִית, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא', ְוגֹוֶרֶמת ֶׁשְּיָלֶדיָה  ֶׁשִּתְהֶיה ֲע 

ֵכן   ְּכמֹו  ְּבֵביָתא',  ְּדַׁשְרָיא  ַאֲחָרא  ִמָּלה  'ְוָגִרים  ֲחׁשּוִבים.  ִיְהיּו  ְוא  ַיְצִליחּו  א 
ְצָלּה ַּבַּבִית. 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ִמי ִהיא ּגֹוֶרֶמת ֶׁשַהַסֶמ" ֶמ"ם ְוַהא טֹוב ִיְהיּו ֶא 

ְלַבר  ֵמֵריָׁשּה  ְּדִאְתֲחֵזי  ַׂשֲעָרא  'ַההּוא  ֶזה?  ְלָכל  ֶאת  'גֹוֵרם  ֶּׁשרֹוִאים  ָהִאיָׁשה   ,
   ."ְׂשָערֹות רֹאָׁשּה

ַמה   ְּתַפֵחד;  ַאל  ְּבִׂשְמָחה,   ַלִּׁשּדּו ֵאי  א  ִנְקָר   ה זֶ ַּגׁש  ַלֲעזֹב    ַׁשָּי 'ַלֲעזֹב'? 

ָּתבֹוא  ֶא  א  ַמְקִסימּום  ַרֵּבנּו,  ִסְפֵרי  ֶאת  ִלְלמֹד   ַּתְמִׁשי ַרֵּבנּו?  ה  ַמ   ןְזַמ ת 
ֶׁשְּל ְּבָכל    ןְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש; ַאָּתה ַּתְמִׁשי ִלְלֹמד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָר 

 ,ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ְוִלְהיֹות ָּדבּוק ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.ְלַדֵּבר ּוְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה ֵׂשֶכל, ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה א ָמקֹום. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

נט) ִסיָמן  א',  זֹוִכים    ֵחֶלק  ֻּכָּלם  א  ֲאָבל   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֲאָנִׁשים  ַמֲחִזיר  ַהַּצִּדיק 
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ִמְּקֻדָּׁשָתםְלִהָּׁשֵא  ֶׁשָּנְפלּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  "ֵּיׁש  ֲחָזִקים,  ם  ֶׁשּנֹוְפִלי   ָּכֵאלּו  ֵיׁש,  ר 

ה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש,  , ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵמֵאּלּו ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבִיְרָאה ָׁשֵלם", ֵמֶהם ִנְבנֶ הַּבֲחָזָר 
ִעם ָהֱאמּוָנה, ִעם ְּתִפָּלה ְוכּו';    םֲחָזִקיַעֵּין ָׁשם. ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה ִחּזּוק ְלִהָּׁשֵאר  

ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ֶזה, ְוִאם ַאָּתה ִּתְתַנֵהג ַּבֶּדֶר ֶׁשל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש     -ָלֵכן ִּתְתַחֵּתן 
ל  ְּבֵהיכַ ַהִּמְׁשָּפָחה; ָּכל ֵאּלּו ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ַרע  ַאָּתה עֹוד ְּתָקֵרב ֶאת ָּכל 

 ַהּקֶֹדׁש, ֻּכָּלם ִיְתָקְרבּו.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

ִמְּבִני ֶׁשהּוא אֹוֵמר  קְצחֹוה עֹוֶׂש ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ֶׁשַהְּמַלֵּמד 

 ִמְׁשָניֹות? 

 ֵאָלה: ְׁש 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ִּסּפּור. ּבַ  לַאְתִחיֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ֵאי� ִלְכֹּתב ְוֵאי� ִלְׁשֹאל, ָאז 

ֶׁשַהֵּבן   ִלי  ְמַסֶּפֶרת  ְוִהיא  ְלַגְמֵרי,  ְמבֶֹהֶלת  ִנְרֵאית  ִאְׁשִּתי  ֶאָחד,  יֹום  ַהַּבְיָתה  חֹוֵזר  ֲאִני 

ִהיא   ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹו  ַהִּמְׁשָניֹות  ִסּיּוֵמי  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  לֹא  הּוא  ֶׁשּיֹוֵתר  ָאַמר  ֶׁשָּלנּו 

  ּלֹו   ק ֵמִציָהִבין ַמה ַמְפִריַ� לֹו, ַעד ֶׁשַּבּסֹוף הּוא ִסֵּפר ֶׁשַהְּמַלֵּמד ֶׁשּלֹו  ּולְ   ר ַלְחקֹוִנְּסָתה ַהְרֵּבה  

"ֶיֶלד ֶׁשאֹוֵמר ִמְׁשָניֹות לֹא ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל   :ָּכל ַהְּזַמן ְלַגֵּבי ַהִּמְׁשָניֹות, ְלֻדְגָמא הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיד

ּדֹוֶמה  ּכַ   הַהְרּבֵ ד  ְועֹו  ִמְׁשָניֹות, ַאָּתה ְּכָבר לֹא ָצִרי� ִלְלֹמד?"  "ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר  : ְּבקֹול?" אֹו

 ָלֶזה, ְוַכּמּוָבן ֶׁשַהּכֹל ָּבַרִּבים ִּבְפֵני ָּכל ַהְּיָלִדים ַּבִּכָּתה.

ָּכ�    דְמֹא  דְמַפֵח ֲאִני   ִיָּמֵׁש�  ֶזה  ִאם  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּיָלִדים  ִעם  ִיְהֶיה  יִ   -ַמה  לֹא    ה ְרצֶ ַהֶּיֶלד 

ְלַקֵּבל   ָיכֹול  עֹוד  ֶׁשהּוא  ְלַדֵּבר  ֶׁשּלֹא  ַהִּמְׁשָניֹות,  ַעל  יֹוֵתר    םטֹוִבילֹא    םִסּיּוִטיְלִהְסַּתֵּכל 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות, ַחס ְוָׁשלֹום. ּוִבְכָלל ָּכל ַהִּלּמּוִדים ֶׁשֲאַנְחנּו זֹוִכים ְלַקֵּבל ֵמַרֵּבנּו ַז"ל, ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  

 ַיְתִחיל ְלִהְתַּבֵּיׁש ִעם ֶזה. הּוא  םְוָׁשלֹוס ַח ֶׁש ְזַמן ַעד לֹא ִיַּקח ַהְרֵּבה  ;יָבהּוֵמרֹאׁש ַהְּיִׁש 

ָּכל ַהְּזַמן ְמַחְּזִקים ּוְמעֹוְדִדים אֹותֹו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ְמֹאד ַמה    ֶׁשֲאַנְחנּו   ו ֵמֵאָלי  ןּמּובָ 

ִיְהֶיה ַּבֶהְמֵׁש�, ַּכָּמה ְזַמן ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשי� ָּכ�? ֲאַנְחנּו ְמַפֲחִדים ֶׁשהּוא ַיְתִחיל ְלִהְתַּבֵּיׁש ִעם 

 ְוֵכן ָהְלָאה.  אּוַמן, ִעם ֲהָפָצה,
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ְמַבֵּק  ַהְּמתּוִקים  ֲאִני  ַהַחִּיים  ֶאת  ִלְחיֹות  ִיְזּכּו  ַּגם  ֶׁשְּיָלֵדינּו  יֹום  ָּכל  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ׁש 

ַהְּיִׁשיָבה ְורֹאׁש  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשל  ַּבֶּדֶר�  ַז"ל,  ֵמַרֵּבנּו  ְמַקְּבִלים  ַלֲעׂשֹות?   .ֶׁשֲאַנְחנּו  ָעֵלינּו  ַמה 

 ַבָּקָׁשה. ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַיֲעזֹר ָלנּו ּבְ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ג ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאָּת  ַּכָּמה  ַעד  לֹו  ַּתִּגיד  ְּבטֹוב,  ַּתְתִחיל  ִאּתֹו.  ְּתַדֵּבר  ַלְמַלֵּמד,   ְמֻרֶּצה  ֵל ה 

ְמֻרֶּצה  הּוא  ַהִאם  אֹותֹו  ִּתְׁשַאל  ּתֹוָרה.  ַלַּתְלמּוד  ָלבֹוא  אֹוֵהב   ֶׁשְּל ַהֵּבן  ְוַכָּמה 
  ְוֶׁשֶאְצְל ִמְׁשָניֹות,  ְלַהִּגיד  ֶרֶגׁש  ֵיׁש   ֶׁשְּלִבְנ ְלִׂשיָחה;  ִאּתֹו  ִּתָּכֵנס   ְוָכ  ,ִמִּבְנ

 ְלַחֵּזק ּוְלרֹוֵמם אֹותֹו, ְוַחס ְוָׁשלֹום ְלַהְׁשִּפיל.  לַּבַּבִית זֹו ַהֶּדֶר, ִאם הּוא ָיכֹו

  ֶׁשְּל ֶׁשַהֵּבן  לֹו  ַּתִּגיד  ִמְׁשָניֹות.  אֹוֵמר   ֶׁשִּבְנ לֹו  ַמְפִריַע  ִאם  ִּתְׁשַאל אֹותֹו 
ֶׁשַהְּמַלֵּמד   ְואֹוֵמר  ַהַּבְיָתה  ָלַאֲחרֹוָנה  ַהִּמְׁשָניֹות   לֹו  קֵמִציַמִּגיַע  ַעל  ַּפַעם  ,  ָּכל 

ם הּוא רֹוֶצה ְלַהְזִּכיר ְלִבְנ  ֶׁשִא . ִּתְׁשַאל אֹותֹו  ריֹוֵת   לֹוק  ָיִציא  ֶׁשְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו  
ִלְלמֹד, ִאם הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיד לֹו ְּבִלי ְלַזְלֵזל ַּבֲאִמיַרת ִמְׁשָניֹות; ָּכ הּוא ַיְפִסיק  

.ִלְפֹּגַע ְּבִבְנ 

ִּסּיּוִמים ֶׁשל ִּבְנ ַּבַּבִית אֹו ִעם ֲחֵבִרים ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ְּכמֹו ֵכן ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַה 
ַרֵּבנּו  ַהִּלּמּוד ֶׁשל   ְּבֶדֶר ַהָּׂשָגה  ֵאין  ִּכי ָלעֹוָלם  ִסיָמן   ַהּקֶֹדׁש,  ָהַר"ן,  ְּבִׂשיחֹות  (ַהְּמבָֹאר 

ֶׁשַרקעו) ְמַלְּמִדים  ֵיׁש  ְמַחְּנִכים;  ֵהם  ַהְּמַלְּמִדים  ָּכל  ְוא  ַהְּיָלִדים   ,  ֶאת  ְיַׁשְּבחּו 
ְוכּו', ִאם ֵיׁש ַלֶּיֶלד ִמְנָהג   ם ְלַדְעָּת   ןֶׁשָּנכֹו ה  ּוַמ אֹוְמִרים   םֶׁשֵה ה ַמ ִאם ֵהם עֹוִׂשים  

הּוא ְיַזְלֵזל ָּבֶזה, ָלֵכן ָעִדיף ֶׁשְּתַׁשֵּבח ֶאת   -טֹוב ֵמַהַּבִית ֶׁשַהְּמַלֵּמד א נֹוֵהג ּבֹו  
 ַהֵּבן ֶׁשְּל ַּבַּבִית. 

ֲאַנְחנּו   ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ְּבֶעֶרב  ְּבאּוַמן  עֹוִׂשים  ֲאַנְחנּו  ַמה  ָרִאיָת  ַּכִּנְרֶאה 

ֶאת  לֹו ָלֶהם  נֹוְתִנים  ָּכבֹוד,  ָלֶהם  ְונֹוְתִנים  ֶׁשָּלְמדּו  ַהְּיָלִדים  ָּכל  ֶאת  ְקִחים 
  ָּכ ִּבְׁשִביָלם;  ַּכַּפִים  מֹוֲחִאים  ֶׁשֻּכָּלם  ִלְלמֹד  ם  ֵה ַהַהְרָּגָׁשה  ֵחֶׁשק  ְמַקְּבִלים 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַּגם ֵאּלּו  ּוְלַסֵּים. ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּבאּוַמן ִּכי ְלָׁשם ַמִּגיִעים ָּכל  
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ִלְבֶרְסֶלב,   ַהְּיָלִדים  ֶאת  ׁשֹוְלִחים  ֲעַדִין    ְוֵאּלּו ֶׁשא  ֶׁשֵאין  ִּבְמקֹומֹות  ֶׁשָּגִרים 

 מֹוָסדֹות ָׁשם; ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ָּכל ַהְּיָלִדים ִעם ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד. 

ֶׁשְּלָכל  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ִיְהֶיה   ְּתַבֵּקׁש   ַאֲחֶרי ַהּדֹורֹות  ְוָכל   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים 
 ֶרֶגׁש ְּבַרֵּבנּו ַז"ל ְוֶׁשִּיְהיּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים. ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 ִבים. ָהֵעָצה ִליָלִדים טֹו זֹוִלְזּכֹות ִליָלִדים ְּכֵׁשִרים; ַרק ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות  

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד

 ָלָּמה נֹוַלְדִּתי ְיהּוִדי? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַמְרִּגיׁש   ְזַמןתֵעצֹו  דאֹובֵ ֲאִני  ִלְפֵני  ִמְׁשַּתֵּדל    הַמ   ,  ֲאִני  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֵהיַכל  ִהְתָקַרְבִּתי 

ֶזה  לַ   בְלַהְקִׁשי ּוְלַצֵּית ְלָמה ֶׁשאֹוְמִרים,  ַּבַחִּיים, ֶזה    תֶּבֱאֶמ ִׁשעּוִרים  ְלַהְמִׁשי�  ִלי ַהְרֵּבה  עֹוֵזר 

ֵפקֹות ֶׁשֲאִני ְמַחֵּפׂש ֲעֵליֶהם  ָמֵלא ִּבְׁשֵאלֹות ּוְס   ןְמָקֵרב אֹוִתי ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֲאָבל ֲאִני ֲעַדיִ 

ָּכַתְבִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוֶזה ּגֹוֵרם ִלי ַהְרֵּבה ִיּסּוִרים, ְּכָבר  ַהְּיִׁשיָבה    םִמְכָּתִבי  ְּתׁשּובֹות,  ְלרֹאׁש 

 ְׁשִליָט"א ֲאָבל ֵּבְנַתִים לֹא ִקַּבְלִּתי ְּתׁשּוָבה. 

ַמְרִּגיׁש   ֶׁשָּיכֹול אּו  ,ד ָאבּוֲאִני  אֹו  ַהּקֶֹדׁש?  ְּבֵהיַכל  אֹוִתי  רֹוֶצה  לֹא  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ַלי 

ַהִּנָּסיֹון ֶׁשִּלי ֶׁשָעָליו ֲאִני ָצִרי� ְלִהְתַּגֵּבר? ֲאָבל ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני    הַרק ְמִניעֹות ְוזֶ   ה ֶׁשּזֶ ִלְהיֹות  

 ֵפל. ט נֹוִּכְמעַ  רְּכבָ עֹוֵמד ִּבְקֵצה ַהֶחֶבל ַוֲאִני 

ֵיׁש ְזַמִּנים ֶׁשֲאִני ּבֹוֶכה ָלָּמה לֹא נֹוַלְדִּתי ּגֹוי, ְּבִלי ָּכל ִרְגֵׁשי ָהַאְׁשָמה ַהְּפִניִמִּיים, ְּבִלי ָּכל  

 ֶׁשּבֹוֲעִרים ִּבי, ְוָהִייִתי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּכל ָמה ֶׁשַרק ִמְתַחֵּׁשק ִלי.  ְוַהִהְתַלְּבֻטּיֹותַהְּסֵפקֹות 

 ּכַֹ�  רִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ג ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ּגֹוי", ָעַׂשִני  "ֶׁשא  ִמִּׂשְמָחה  ְיהּוִדים    םֶעֶצ   ִּתְרקֹד  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּכָבר   -ֶזה 
 ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. לִּבְׁשִבי ַמְסִּפיק



 ג תשפ"י ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו

ָיֵגן   ְזכּותֹו  ִמּלּוְּבִלין  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְמַסֵּפר,  מֹוֲהָרא"ׁש 

ַצִּדיק   ְּפִרי  ְּבִסְפרֹו  ֵמִביא  יג)ָעֵלינּו  אֹות  ַהָּׁשבּועֹות,  ִסּפּור  (ַחג  ַהַּצִּדיק םַמְדִהי,   .
ַהְקֻדַּׁשת   ַּבַעל  ִּבְרכֹות  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  יֹום  ָּכל  אֹוֵמר  ָהָיה  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֵלִוי 

ֵאָליו   ִנַּגׁש  ָעַׂשִני ּגֹוי",  ִּבְרַּכת "ֶׁשא  ִּדֵּלג ַעל  ֶאָחד הּוא  ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ָרם, יֹום 
י ּגֹוי", ָעָנה  ִמיֶׁשהּו ְוָאַמר לֹו: "ַרֵּבנּו, ֶהְחַסְרֶּתם ְּבָרָכה ַאַחת, ִּבְרַּכת ֶׁשא ָעַׂשנִ 

ַּבּבֶֹקר   ְּכֶׁשַּקְמִּתי  ַהּזֹו!  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ַהּיֹום  ֵּבַרְכִּתי  "ְּכָבר  ֵלִוי:  ַהְקֻדַּׁשת  ַּבַעל  לֹו 
ּוְלַהֲחיֹות   ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשאּוַכל  ָּדָבר  ִלְמצֹא ׁשּום  ִהְצַלְחִּתי  ָׁשבּור, א  ְמאֹד  ָהִייִתי 

ֶׁשָחַׁשְבִּת  ַעד  ַעְצִמי,  ֶאת  ּוֵמרֹב ּבֹו  ּגֹוי',  א  ֲאִני  ְיהּוִדי,  ֲהֵרי  'ֲאִני  ְלַעְצִמי:  י 
ֶזה   ִעם  ּגֹוי';  ָעַׂשִני  'ֶׁשא  ִּבְרַּכת:  ָאַמְרִּתי  ּוִמָּיד  ְלִהְתַאֵּפק,  ָיכְֹלִּתי  א  ִׂשְמָחה 

 ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַעְצִמי". 

לִ  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה  ַעְצבּות  ְלָכזֹו  ָנַפְלָּת   ?ִאְּת ָקָרה  ַאָּתה  ַמה  ּגֹוי?!  ְהיֹות 
ָּכ ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ּוְבתֹור   -ּכֹוֵתב ֶׁשַאָּתה ּבֹוֶכה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ּגֹוי  

ַאָּתה א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה; ַמה ִאְּת? ַמה ַאָּתה א ָיכֹול    -ְיהּוִדי  
ְיהּוִדי? ַעְכָׁשו ְּבתֹור  ֵיׁש    !ַלֲעׂשֹות  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא,  ֵּבן ֶׁשל  ֲהֵרי  ְיהּוִדי הּוא 

ִּבְׁשִביֵלנּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    םֶׁשּטֹוִביָלנּו ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים    הֶׁשּמֹוֶר   'ַאָּבא 'ָלנּו  
ְתָּבַרְכנּו  ; א ֶנֱעַנְׁשנּו ְּבֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִה ֲעבּוֵרנּוב  ַהּטֹות  ֶא רֹוֶצה ַרק  

 ִעם ַהּתֹוָרה. 

  ם ָלֶה   הַמְרֶׁש   א   הֶׁשַאָּת   ּבֹוִכים  ֶׁשְּל   ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  אֹוְת,   ִלְׁשאֹל   רֹוֶצה  ֲאִני
  ַּגם   ֵהם   -  טֹוִבים  א   ְּדָבִרים  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם   ַמְרֶׁשה  א   ְוַאָּתה   ,ןַּבַחּלֹו  סְלַטּפֵ 

  ְוַכָּמה   , ַחּלֹוןַה   ַעל  ְלַטֵּפס  ָלנּו   ַמְרֶׁשה   ֶׁשא  ַאָּבא  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש   'ֲחָבל   חֹוְׁשִבים

  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים   אֹו   רֹוִצים'?  ֶׁשֵהם   ַמה   ַלֲעׂשֹות   ֶׁשְּיכֹוִלים   ַהְּיתֹוִמים  ַהְּיָלִדים   ְמֻאָּׁשִרים

  א   ֶׁשֵהם  יםּבֹוכִ   ַּגם  ֵהם  זָא   ֲעֵליֶהם,  ְמַרֵחם  ְוַאָּתה  ַּבַּלְיָלה  ָּבְרחֹוב  ְלִהָּׁשֵאר  רֹוִצים

  ַאָּבא  ְיָקִרים, 'ְיָלִדים  ַיִּגיד: ֵׂשֶכל ְקָצת ִעם ָאָדם רֹוִצים? ֶׁשֵהם  ַמה ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים

  ַּבְּזַמן,   ַהַּבְיָתה  ְוֶׁשָּתבֹואּו  ֵמַהַחּלֹון   ִּתְּפלּו   ֶׁשא  רֹוֶצה  הּוא  ֶאְתֶכם,  אֹוֵהב  ֶׁשָּלֶכם

  ְיהּוִדי   ָקָטן,  ָמָׁשל  ַרק  ֶזה  ְיָלִדים...?'  ּבֹוִכים  ַאֶּתם   הַמ   ַסָּכנֹות,  ִליֵדי  ַּתִּגיעּו  ֶׁשא

  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש   ן ָלכֵ   ָהַעִּמים,  ִמָּכל   ִנְבַחְרנּו  הּוא,   ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשל   ֵּבן   ֲהֵרי  הּוא 

 ִּבְׁשִביְל'.  ֶׁשּטֹוִבים ְּדָבִרים ַרק ה 'ַּתֲעֶׂש  ָלנּו  אֹוֵמר הּוא

ַהְּקדֹו ָלנּו  ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרים  ו)ִׁשים  ְׁשִמיִני,  ד)ק  ַהָּפסּו  לעַ   (ַּתְנחּוָמא  ד,  : (ְּדָבִרים 
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"'ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֵקיֶכם', ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלרֹוֵפא ֶׁשָהַל ְלַבֵּקר 

תֹו: ְּתנּו לֹו ָּכל ַמֲאָכל  ָאַמר ִלְבֵני ֵבי,  ָרָאה ֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשָהָיה ְּבַסָּכָנה,  ְׁשֵני חֹוִלים 
ְמַבֵּקׁש ִלְחיֹות,  ֶׁשהּוא  ֶׁשָעִתיד  ָהֶאָחד  יֹאַכל  ,  ָרָאה  ַמֲאָכל   ְוָכ  ָּכ ָלֶהם:  ָאַמר 

יֹאַכל  א   ְוָכ  ֶּזה,  ְוָכ ַמה  ָלרֹוֵפא,  ַמֲאָכל  ,  ָאְמרּו  ָּכל  יֹאַכל  אֹוֵמר  ַאָּתה  ָלֶזה 
ָאַמְרָּת   ְוָלַאֵחר  ְמַבֵּקׁש,  ְוָכֶׁשהּוא   ָּכ יֹאַכל  ָהרֹוֵפא  ?א  ָלֶהם  ְלֶזה  ,  ָאַמר 

ּתֹאַכל ְוֶזה א  ֱאכֹל  ֶזה  ָאַמְרִּתי לֹו  ְלַחִּיים,  ְלִמיָתה,  ,  ֶׁשהּוא  ֶׁשהּוא  ֲאָבל אֹותֹו 
ָּכ ְלַחִּיים".  ֶׁשֵאינֹו  לֹו,  ְּתנּו  ְמַבֵּקׁש  ֶּׁשהּוא  ַמה  ָּכל  ָלֶהם,  ר אֹוֵמ ם  ּגַ   ָאַמְרִּתי 

ם  ֶׁשִּנְׁשָאִריל  ִיְׂשָרֵא ם  עַ   ,, "ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ְלַחִּיים לִיְׂשָרֵא ם  ְלעַ   ָּברּו הּואַהָּקדֹוׁש  
ָלֶהם   ת,ִלְחיֹו ֶאת    ָאַמר  ְּתַׁשְּקצּו  'ַאל  ָאִני',  ָקדֹוׁש  ִּכי  ים  ְקדֹׁשִ 'ִוְהִייֶתם 

ִּתַּט  'א  ּתֹאֵכלּו',  א  ֶזה  'ְוֶאת  ּתֹאְכלּו',  ֶזה  'ֶאת  ָּבֶהם  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם',  ְּמאּו 
ְּכמֹו ְלַחִּיים",  ֶׁשֵהם  ָלָּמה,  ָּבם',  ַּבה'  בֶׁשָּכתּו  ְוִנְטֵמֶתם  ַהְּדֵבִקים  "ְוַאֶּתם   :

 ֱאֵקיֶכם, ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום".

ֱאמּוָנה    ְל ֶׁשִּתְהֶיה   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ִהְתּבֹוְדדּות,  ִעם  ִּתְתַחֵּזק  ָאִחי 
ַּתְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְּתַבֵּקׁש ַרק ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה, ַעל ֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ֶׁש 

ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ֶׁשִּתְזֶּכה  ַעד  ֲחָזָקה; 
 ְוִהְתּבֹוְדדּות ַמִּגיִעים ֶלֱאמּוָנה. 

 ַהְּׁשֵאלֹות ְוַהְּסֵפקֹות ֶׁשְּל ּוְבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֶאֱעֶנה ְל. ִּתְכּתֹב ִלי ֶאת 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַהִּמָּלה ְודֹו"ק?  ֵּפרּוׁשָמה 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְּבַׁשָּבת ָלְמדּו ֶאְצֵלנּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַּבֵּסֶפר ְּפֻעַּלת ַהַּצִּדיק ִסיָמן תשכ"ט, ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר  

ְלַרִּבי ָנָתן, "ַהּלֹא ָּכל ָהעֹוָלם ְיֵגִעים ְוטֹוְרִחים ִּבְׁשִביְל�", ּוְלַמָּטה ְּבֶהָעָרה מֹוֲהָרא"ׁש ַמְסִּביר  

 ַהִּמָּלה "ְודֹו"ק? ֵּפרּוׁש"ק ְודֹו"ק", ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַמה ֶאת ֶזה ּוְמַסֵּים, "ְודֹו 

ּבַ  תש"ל  ְּבִסיָמן  ַּבֶהְמֵׁש�  ַמֶּׁשהּו,  ְּבִלּקּוֵטי  עֹוד  ַהּתֹוָרה  ַעל  מֹוֲהָרא"ׁש  ּכֹוֵתב  ַהָּגָהה 
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ַהּנַ  ְׂשַפת  ַּבֵּסֶפר  ַּבֲאִריכּות  ְמבֶֹאֶרת  ֶׁשַהּתֹוָרה  רפ"ב  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  ַהּתֹוָרה  מֹוֲהַר"ן  ַעל  ַחל 

 ַרק ַעד ִסיָמן נ"ז ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן.  א הּוַהּזֹו, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ַהֵּסֶפר ְׂשַפת ַהַּנַחל 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ג ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יד ְיִׁשיָבה ּוְמִתיְבָּתא ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִיםִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמ 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ַמה  "ַעל  אֹותֹו:  ָׁשַאל  ַרֵּבנּו  ַרֵּבנּו,  ֶאל  ִהִּגיעַ   ָנָתן  ַרִּבי   ָראְסִני,ְק ּבִ   ָהָיה  ְּכֶׁשַרֵּבנּו

  ָנָתן:   ַרִּבי  ָאַמר  ֶׁשִהְתַחְלָּת?"  ֶזה   ַעל  ִמְתָחֵרט  ַאָּתה   ֶאְפָׁשר  ָרה?ֹוְׁשח  ְּבָמָרה  ַאָּתה

  ַרִּבי   ֵהִׁשיב  ָרה?"ֹוְׁשח  ְּבָמָרה  ַאָּתה  ַמה  ַעל  ֵּכן  ִאם  "נּו,  ַרֵּבנּו:  אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  "א",

 ִלְדאֹג?!"   ְל   ַמה   "נּו,  ַרֵּבנּו:  אֹותֹו   ׁשֹוֵאל  ָּכֵׁשר",   ִאיׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  "ֲאִני   ָנָתן: 

  נֹוֵסעַ   ֶזה  ִּבְׁשִביְל,  ְוטֹוְרִחים  ְיֵגִעים  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַהא"  לֹו:  אֹוֵמר  ְוַרֵּבנּו

  ָהֵאּלּו   םִדּבּוִריּובַ   ;״ִּבְׁשִביְל  ַהּכֹל   -  ְלָכאן  נֹוֵסעַ   ְוֶזה  ְּבֶגְרַמְנָיה)  (ִעיר  ִלְבֶרעְסָלא,

 . תשכט אֹות ,ִּדיקַהַּצ  ְּפֻעַּלת ַּבֵּסֶפר ַהִּסּפּור ְּבָכל  ַעֵּין .ְמאֹד  אֹותֹו הֶהֱחיָ  ַרֵּבנּו

ַמה   ָלנּו,  ַמְסִּביר  ִּכי ּכָ   ֶׁשל  תַהַּׁשָּיכּו מֹוֲהָרא"ׁש  ָנָתן?  ַרִּבי  ִעם  ָהעֹוָלם  ל 

ָאַמר   ַרֵּבנּו  ָּבעֹוָלם.  ַרֵּבנּו  ֶאת  ִהְכִניס  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ִסיָמן  ַהַּצִּדיק  מֹוֲהַר"ן,  (ַחֵּיי 

ִנְׁש שע) ָנָתן א ָהָיה  "; ִאם  הְּגִניזָ ל  ֶׁש   ֲאִפילּו ַּדף ֶאָחד  ָאר ִמֶּמִּני: "ִאם א ַרִּבי 

ן ַאף ֶאָחד א ָהָיה יֹוֵדַע ֵמַרֵּבנּו, ֶזה ָהָיה ִנְׁשָאר סֹוד. ַרִּבי ָנָתן ֵהִפיץ א ַרִּבי ָנָת 
ָּבעֹוָלם   ַרֵּבנּו  ִהְכִניס  ִּבְמִסירּו ֶאת  הּוא  ֶנֶפׁש,  ָהֵעצֹות  ָּבעֹולָ ת  ֶאת    ִׁשיַח ֶׁשָּמ ם 

ָאַמר   ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  ְיַגֶּלה,  רסו)ִצְדֵקנּו  ִסיָמן  "ֵּביִני  (ָׁשם,  ׁשּום  ְלֵבי:  ֵאין  ָמִׁשיַח  ן 
 . ִּבְׁשִבילֹו א הּו ּכּולֹו  ֶהְבֵּדל, ַמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ָמִׁשיַח יֹאַמר"; יֹוֵצא ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם

; ֶזה ִּבּטּוי ֶׁשּכֹוְתִבים  ןב ָּכאֶׁשָּכתּו הְּבַמ ְודֹו"ק ִמְּלׁשֹון ַּדֵּייק, ִּתְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב 

 ה ֶׁשָּכתּוב. ְּבַמ  ֶׁשִּיְתּבֹוְננּוְּכֶׁשרֹוִצים 

ְוא ְמאֹד,  ַהְרֵּבה  ָּכַתב  מֹוֲהָרא"ׁש  ְוכּו';  ַהְּׁשִנָּיה  ַהְּׁשֵאָלה  ְּכָבר   ַעל  ַהּכֹל 
 ֶׁשְּכָבר ְיַסְּימּו ְלַהְדִּפיס ַהּכֹל. ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֻהְדַּפס, ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ּוְמַבְּקִׁשים

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ת?ְמַעְנְינֹות ִלְסֻגּלֹוס  ְלִהָּתפֵ ם ַמֲעִדיִפיה ָלָּמ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

"ִרּבֹונֹו ַּתִּגיד:   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַאַחת  ִמָּלה  ַּתִּגיד  ַּתִּגיד:  םעֹולָ ל  ֶׁש   ִאם   ,"
 רְּכבָ י  ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב", "ַהֵּׁשם ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאנִ   םעֹולָ ל  ֶׁש   "ִרּבֹונֹו

 א ֶאֱעֶׂשה ַמה ֶׁשָעִׂשיִתי"; ִעם ַהִּמִּלים ַהְּספּורֹות ָהֵאּלּו ַאָּתה ְּתַתֵּקן ַהּכֹל. 

ַחת, ַּבֲאָנָחה  ָמתֹוק ַלֲחזֹר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ְּבִמָּלה ַא   ָּכל ֶזה ָּכל ָּכ ַקל ְוכָ 
ִּבְׁשִנּיָ  ִמֵּכיוָ   -  תַאַח   ה ַאַחת,  ֶאָּלא  ָּגדֹול,  ַצִּדיק  ְוִלְהיֹות  ַהּכֹל   ַֹלֲהפ   ן ֶאְפָׁשר 

ַהּזֹאת   ַהִּמָּלה  ַמה  ִלי?  ַּתֲעזֹר  ַהּזֹאת  ַהִּמָּלה  'ַמה  חֹוְׁשִבים  ְמיָֹאִׁשים,  ֶׁשֲאָנִׁשים 
 , ּוְמַחְּפִׂשים ִּתּקּוִנים ְמַעְנְיִנים. ְיכֹוָלה ַלֲעזֹר ִלי?' ָלֵכן ִנְמָנִעים ִמֶּזה

  ַהֵּׁשם   ֶאל  ֶׁשְּלַדֵּבר  ְלַקֵּבל  ֵמֲאֶׁשר  -  ָקׁשֹות  ֲעבֹודֹות  ׂשֹותַלֲע   םְלַהְסִּכי  ַקל  יֹוֵתר

ְמַתֵּקן  הזֶ   - ִמְׁשָניֹות ְּפָרִקים ּוְלַהִּגיד ִיְתָּבַר ָּגדֹול.  ְלַצִּדיק ָהָאָדם ֶאת  ְוהֹוֵפ 

ִּבְׁשִביל"ל  ָהֲאִריזַ  ִּתּקּוִנים  ִּגָּלה  ִּבְבִרית,   ַהָּקדֹוׁש  ּפֹוֵגם  ֶאָחד  ִאם  ֲעֵברֹות. 
. ֶזה ֶּבֱאֶמת תהּוא ָצִרי ָלצּום פ"ד ַּתֲעִנּיֹו  -ע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  הֹוָצַאת ֶזַר 

י ְיכֹוִלים ָלצּום ַּתֲעִנית ַא  ַחת, ִמי ָיכֹול ָלצּום  ָּדָבר ֶּׁשָּקֶׁשה ַלֲעׂשֹות; ֲאַנְחנּו ְּבקֹׁשִ
ֶזה ֲעַדִין ַקל יֹוֵתר ְלָאָדם ַלֲעׂשֹות, ִּכי הּוא  ת  זֹאל  ... ְּבכָ תַּתֲעִנּיֹו  עְוַאְרּבַ ם  ְׁשמֹוִני

ְלֻעַּמ  ַמֶּׁשהּו.  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  הּוא  תזֹאת  ַמְרִּגיׁש  ִמְׁשָניֹות,  ֶּפֶרק  אֹוֵמר  ְּכֶׁשָאָדם   ,
עָ  ְּכָבר  'ַמה  ַה חֹוֵׁשב  ַיְעזֹ ִׂשיִתי?  ַהֶּזה  ִאם  ֶּפֶרק  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ְּכָבר  'ַמה  ִלי?'  ר 

ְלַהֵּׁשם    םאֹוְמִרי ַאִּגיד  ִאם  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְּכָבר  ַמה  ְּגָמָרא?'  ְוַדף  ִמְׁשָניֹות  ֶּפֶרק 
 ֲאִני הֹוֵל ִלְהיֹות טֹוב'? ' , וַ 'ִיְתָּבַר ַּכָּמה ִמִּלים, 'ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב
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ִּת  ְּכגֹו ָלֵכן  ְמֻסָּימֹות,  ִלְסֻגּלֹות  ֶׁשִּנְתָּפִסים  ֲאָנִׁשים  ָהֲעִׂשיִרי   ן ְרֶאה  ֶׁשַּבחֶֹדׁש 

ַהָּפסּוק   ָהֲעִׂשיִרי  ַהֶּפֶרק  ֶאת  ְויֹאְמרּו  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  ָיבֹואּו  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבּיֹום 
  ן ין ְּבֶזה ֵמֲאֶׁשר ְלַהֲאִמיָהֲעִׂשיִרי ַּבְּנִׁשיָמה ָהֲעִׂשיִרית; ִּכי ַקל יֹוֵתר ָלָאָדם ְלַהֲאִמ 

 ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  הְּבַעְצמֹו, ֵמֲאֶׁשר ְלַהֲאִמין ְּבִמְזמֹור ְּתִהִּלים, ְּבִמילָ 

ֵהיַכל   ִמְדָרֵׁשינּו  ְּבֵבית  ְּבֵליְקוּוד  ַהְּׁשבּוִעי  ַהִּׁשעּור  ֶאת  ֶאְמסֹר  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום 
 ַהּקֶֹדׁש. 

 .גאְמְסּבּוְר ַהַּׁשָּבת ֲאִני ְּבִוויְליַ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ד ִלימּור ְׂשכַ ם ְלַׁשּלֵ ם ְצִריִכי

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֲאִני רֹוֶצה ְמאֹד ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ׁשּוב, ְלַגֵּבי ְׂשַכר ִלּמּוד; ַּתֲעזֹר ִלי, ַאל ַּתֲעמֹד 
ַּתִּצי ַאל  ְוַעל    . דְמֻכּבָ   ְּכִאיׁש   ַעְצְמת  ֶא ג  ֵמַהַּצד,  ָיִמין  ַעל  ְצָדקֹות  ְמַחֵּלק  ַאָּתה 

ְׂשַכר   ּוְכֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ָיֶפה  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר   ֶׁשְּל ַהִּדיָרה  ֶאת  ְמַׁשֵּפץ  ַאָּתה  ְׂשמֹאל, 
 ַאָּתה ִמְתַעֵּלם.  -ִלּמּוד 

ּתֹוָרה ֵיׁש ְל ִמְצָוה  ְׂשַכר ִלּמּוד ֶזה א ְנָדָבה, ְׂשַכר ִלּמּוד ֶזה ִחּיּוב; ִמן ַה 

ְלַמּנֹות   ְמַלֵּמד,  ָלֶהם  ִלְׂשּכֹר  אֹו   ,ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ִעם  ָהֶעֶרב  ַעד  ֵמַהּבֶֹקר  ִלְלמֹד 
 ֶׁשִּיְלְמדּו ִעם ַהְּיָלִדים ּוְלַׁשֵּלם ָלֶהם.  םְׁשִליִחי

זֶ  ִלּמּוד  ְׂשַכר  ַלְּמַלְּמ קִמְׂשָח ה  ִאם  ְלַׁשֵּלם  ָיכֹול  ֲאִני   ֵאי א  ,  ִאם  ִדים? 

ֶזה ְּגֵנָבה ּוְגֵזָלה, ְּכמֹו ֵכן ֵאין ַהְצָלָחה ִעם ַהְּיָלִדים; ֲאִני    -ְמַׁשְּלִמים ְׂשַכר ִלּמּוד  
 אֹוֵמר ְל ַרק ַמה ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ּכֹוֵתב. 

ַּכָּמה ֶהֱעָלנּו   עֹוְבִדים  ֶׁשְּכָבר  ַהְּמַלְּמִדים  ָּכל  ַהַּמְׂשּכֹורֹות;  ֶאת  ַלְּמַלְּמִדים 

יֹוֵתר    ל ַעְכָׁשו ִּבְסכּום ָּגדֹול, ְוַהחֹור ָּגֵד   ם ָלֶה ֶהֱעָלנּו    -ִנים ְוֵיׁש ָלֶהם ִמְׁשָּפחֹות  ָׁש 
 ְויֹוֵתר. 

ִּכי    ָנמּו ִלּמּוד  ְׂשַכר  ְמַבְּקִׁשים  ַעל  ֲאַנְחנּו  ְלַהְקׁשֹות  רֹוִצים  א  ֲאַנְחנּו 
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ָמקֹו ְמַחֵּפׂש  ַאָּתה  ִאם  ֲאָבל  ְלַׁשֵּלם    -ה  ְצָדָק ת  ָלֵת ב  טֹו  םַההֹוִרים,  ָיכֹול  ַאָּתה 

ְלַׁשֵּלם   ָיכֹול  ַּגם  ַאָּתה  ְואּוַלי  ְלַבֵּקׁש.  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  ַהְּמִחיר  ֶאת  ִלּמּוד,  ְׂשַכר 
 ד א ְמַׁשֵּלם. ֲעבּור ַהְּיָלִדים ֶׁשַאף ֶאָח 

ְוַלֶּצֶות   ַלּמֹורֹות  ַלְּמַלְּמִדים,  ְלַׁשֵּלם  ַלּמֹוָסד  ְוַתֲעזֹר  ֶׁשִּתְתַיֵחס  ְמַקֶּוה  ֲאִני 

 ַּבְּזַמן.

 ... 
 ד ג ד

 ינּות ּוִבְצִניעּותִד ְלִהְתַנֵהג ַּבִּמְׂשָרד ַּבעֲ 

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

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַּבֲע  ְלִהְתַנֵהג  עֹוְבִדים  ֶׁשַאֶּתם  ַּבִּמְׂשָרד  ְמאֹד  ּוִבְצִניעּות.  ִד ִּתָּזֲהרּו  ינּות 

, ְּתַדְּברּו ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: "ֲאַמְרֶּתם", "ַאֶּתם  קַהַּמֲעִסי  לְּכֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים ְלַדֵּבר ֶא 
רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַאֶחֶרת", "ַאֶּתם רֹוִצים ִלְראֹות ַמה ָעׂשּו?" ְוא "ַאָּתה". ְּכמֹו ֵכן 

 . 'ַלַּצד ְוכּו ַאל ִּתְסַּתְּכלּו ָּבֵעיַנִים, ֶאָּלא ִּתְסַּתְּכלּו

ְלָבִנים ַצִּדיִקים. ַרֵּבנּו   -  תֲעִדינּול  עַ   ִּתְׁשְמרּוה,  ָטֲהָר ל  עַ   ִּתְׁשְמרּו ָּכ ִּתְזּכּו 
 : "ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזָּכה ָלּה ְלָבִנים ֲהגּוִנים". ט) ן(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ָּבִנים, ִסיָמ אֹוֵמר 

ִיְתָּבַר ַעל  ַהִּׁשּדּו ֶׁשָּלֶכם ָּתלּוי ַרק ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּתַבְּק  ׁשּו ֵמַהֵּׁשם 

 ַחִּיים ְׂשֵמִחים. םָׁשַמיִ ת ְּבִיְרַא  , ַחִּייםםָׁשַמיִ א ֵר ַּבַעל יְ  ,רָּכֵׁש ִׁשּדּו , 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְּבָחְכָמה ּוְבֵׂשֶכל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ֶאְכּתֹב ְל ַּבָּׂשָפה ַהּזֹו.  זָא  ַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ְׂשַפת ַהַּקָּבָלה,
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  ֶּדֶר ִהיא  ִּתְפֶאֶרת  ֶׁשל  ְׁשֵּתי    תעֹוֶמֶד   ת ַהּזֹא  ַהִּמָּדה  ,יָהֶאְמָצעִ ַהִּמָּדה  ֵּבין 

ָהִראׁשֹונֹות   ְלַבד,   -ַהִּמּדֹות  'ֶחֶסד'  ָלֵת   הזֶ   ֶחֶסד ּוְגבּוָרה.    ת ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּל ַהִאם 
ֵיֵצ  ֶׁשהּוא   ,ֶׁשְּל ַהְּפָרִטית  ַלִּדיָרה  ַמְפֵּתַח  ִיְסּתֹובֵ סְוִיָּכנֵ   אָלאֵֹרַח  ֶעְׂשִרים    ב, 

ַהִּמָּדה ֶׁשל 'ְּגבּוָרה' ְלַבד,    תְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ֵּבין ָהַרְגַלִים; ֶזה א טֹוב. ְלֻעַּמת זֹא
  ֶׁשְּל ִּבְכָלל  -ַּבִּמְקֶרה  אֹוְרִחים  ְלַהְכִניס  ַלֲעׂשֹות   הזֶ   ,א  ַחָּיִבים  טֹוב;  א    ַּגם 

ַאח  תֶא  ִּגיס,  ִּבְפָרט  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ְוכּו',    לֶׁש   ִמְצַות  ְמֻבָּגר  ָּבחּור   ,ִאְׁשְּת
ּכֵ   םְצִריִכי ַמה  ָאז  ְמַׁשְּלִבי  ן ְלָאֵרַח;   ;ַהֶּדֶר ִהיא  ִּתְפֶאֶרת  ֶׁשל  ַהִּמָּדה   ?ם ַהֶּדֶר  

 ִצְמצּום.ם ַהְּׁשֵלמֹות, ְקָצת ִמֶּזה ּוְקָצת ִמֶּזה, עֹוִׂשים ֶחֶסד עִ   זּוֶחֶסד ִעם ְּגבּוָרה, 

ִצְמצּום;  ם  ַּתִּגיד לֹו ֶׁשהּוא ָיכֹול ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ְלׂשֹוֵחַח ְקָצת ָּבֶעֶרב, ְוַגם עִ 
לִ  ְּכָבר הֹוְלִכים  "ֲאַנְחנּו  ְוַתִּגיד לֹו:  "ַלְיָלה טֹוב",  ַּתִּגיד:  ַמה  ְזַמן  יׁשֹן";  ַאֲחֵרי 

ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ָלבֹוא ָּכל ַהּיֹום ְוָלֶׁשֶבת ְלִאְׁשְּת ַעל ָהרֹאׁש. ַּתִּגיד לֹו ָּברּור ֶׁשהּוא  
ַהְמֻסּיָ  ַּבְּזַמן  ָלבֹוא  ַהְכָנַסת    םָיכֹול  ִמְצַות  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ָּבֶעֶרב.  ְלֻדְגָמא  ַהֶּזה, 

 אֹוְרִחים ְּבָחְכָמה ּוְבֵׂשֶכל. 

ַלֲהָפָצה,  ֶׁשל    ֵל ְוָהֵעצֹות  ַהִחּזּוק  ַהֵּׂשֶכל,  ֶאת  ַאְבֵרִכים  ְלעֹוד  ְלָהִפיץ   ֵל
אֹוֵבד   ַאָּתה  ְמֻבְלָּבל,  ֲעַדִין  ַאָּתה  ְמקָֹרב,  א  ֲעַדִין  ֶׁשַאָּתה   ְלַעְצְמ ָּתֵאר  ַרֵּבנּו. 

ִלְדחֹ ָיבֹוא  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  רֹוֶצה  ָהִייָת  ֲהֵרי  קּוְנְטֵרס,    ףֵעצֹות,  ֵסֶפר,   ִמְסָּפר  ְל
ִלְׁשמֹעַ  ְלעֹוד    ֶׁשֶאְפָׁשר  ֶזה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ֶׁשא  ָלָּמה  ַהָּיִפים;  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ּבֹו 

 ַאְבֵרִכים ּוַבחּוִרים? 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
 ד ג ד

 ִּתְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאֶלי 

ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל; ַאָּתה    קָחזָ ת  ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה ַמְמִׁשי ִלְהיֹו 

 ה, ַאָּתה ִמְתּבֹוֵדד, ַאָּתה ַמְמִׁשי ִעם ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל. ַחי ִעם ֱאמּונָ 
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ִּתְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד; ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכָבר ִיְׁשַלח ְל ֶאת ַהְּיׁשּוָעה  

 .ֶׁשְּל 
... 

 ד ג ד

 ְמַבִּלים ִעם ַהְּיָלִדים  םְזַמן ֶׁשַההֹוִרי אַׁשָּבת ִהי

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ט"ו ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְּבַׁשָּבת?"   ָׂשֵמַח  "ַאָּתה  ָׁשַאל אֹותֹו:  ְוַרֵּבנּו  ַרֵּבנּו  ֶאל  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ָנָתן  ַרִּבי 
ָנָתן:   ַרִּבי  ְרִצינִ ָאַמר  ֲאִני  לֹוי"ִלְפָעִמים  ָאַמר  ְצִריִכים   ";  ְּבַׁשָּבת  "א,  ַרֵּבנּו: 

 ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה".

ָאז ֶאת ַהּתֹוָרה   ָאַמר  יז)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִלָּזֵהר ְמאֹד  (ִלּקּוֵטי   ָצִרי" :
ִּכי ַמֲעלֹות ִויָקָרה ְמאֹד,    ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּבַׁשָּבת,  ּוְקֻדּׁשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה 

ׁשּום   ְלַהְראֹות  ְוִלְבִלי  קֶֹדׁש,  ְּבַׁשָּבת  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ִלְנהֹג   ֶׁשָּצִרי ְוַהְּכָלל, 
 ַעְצבּות ּוְדָאָגה ְּכָלל, ַרק ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה'". 

ִהי ֶׁשְּל.    אַׁשָּבת  ַהְּיָלִדים  ִעם  ְּתַבֶּלה  ְּבַׁשָּבת  ַהְּיָלִדים,   ִחּנּו ֶׁשל  ְזַמן 

ֱאמּוָנה, ְּתׂשֹוֵחַח ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ַעל ַצִּדיִקים. ַּבֶּדֶר ְלֵבית ל  ְּתׂשֹוֵחַח ִאָּתם עַ 
ַהַּבְיָתה    ּוַבֶּדֶר ַהְּילָ   -ַהְּכֶנֶסת  ִעם  ְלַדֵּבר  טֹוב  ְזַמן  ְוַעל  ֶזה  ֱאמּוָנה  ַעל  ִדים 

 ַצִּדיִקים, ַּגם ַּבְּסעּוָדה ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ּוְתַׂשֵמַח אֹוָתם. 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  לז:)ֲחָכֵמינּו  ֶאת    (ְנָדִרים  ִיְׁשְלחּו  א  ֶׁשְּבַׁשָּבת 
עֹוד ֶׁשַהְּיָלִדים  ֲחָדִׁשים  ִלּמּוִדים  ִלְלמֹד  ַלְמַלֵּמד  "ִמּׁשּום    ַהְּיָלִדים  ָלְמדּו:  א 

ְלִמְצָוָת  ְּדָינּוֵקי  ֲאָבַהְתהֹון  ֶׁשָהַר ְּדִיְפנּו  ְּכִפי  ְּדַׁשְּבָתא",  "ֶׁשֲאבֹות  א  ַמְסִּביר:  "ן 
ִיְקְראּו   ְוִאם  ַהִּתינֹוקֹות,  ִעם  ּוִמְׁשַּתְעְׁשִעין  ַׁשָּבת,  ְלִמְצַות  ּפֹוִנין  ַהִּתינֹוקֹות 

ָיחּו ְלַכְּתִחָּלה,  ִהיַהִּתינֹוקֹות  ַׁשָּבת  ִּכי  ְלִבּטּוָלם",  ֶׁשַההֹוִרי  א ׁשּו  ְמַבִּלים    םְזַמן 
ֲחָדׁשֹות,   ְּגָמרֹות  ִיְלְמדּו  ְוִאם  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ַׁשָּבת  עֶֹנג  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַהְּיָלִדים  ִעם 

ֲחָדׁשֹות   ַהּיְ דַּבִּלּמּו  ִיְמְׁשכּו  -ֲהָלכֹות  ִעם  ַׁשָּבת  עֶֹנג  ִיְהֶיה  א  ְוַלהֹוִרים  ָלִדים;  , 
 ְזַמן ֶׁשהֹוִרים ְמַבִּלים ִעם ַהְּיָלִדים.  ארֹוִאים ֶׁשַּׁשָּבת ִהי 

 ַׁשָּבת ְׂשֵמָחה. 
... 

 ד ג ד
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 הֹוְפִכים ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ,ִאם ִמְסּתֹוְבִבים ִעם ֲחֵבִרים טֹוִבים

ג תשפ"ה'מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ז ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַהֶּמֶל אֹוֵמר   ְּכֵׁשִרים. ְׁשמֹה  ֲאָנִׁשים  ֲחֵבִרים טֹוִבים,   ְל כ) ַקח  יג,  :  (ִמְׁשֵלי 

ִמ  ֵירֹוַע",  ְכִסיִלים  ְורֶֹעה  ֶיְחָּכם,  ֲחָכִמים  ֶאת   ַנֲעֶׂש "הֹוֵל ָחָכם  ֶאל   ֶׁשהֹוֵל   ה י 
הֹוֵפ ְלִטֵּפׁש; ְּתַחֵּפׂש ְל ֲחֵבִרים   -ב ִעם ֲאָנִׁשים ִטְּפִׁשִּיים  ָחָכם, ּוִמי ֶׁשִּמְסּתֹובֵ 

הֹוְפִכים   -  טֹוִבים, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש; ִּכי ִאם ִמְסּתֹוְבִבים ִעם ֲחֵבִרים טֹוִבים
ָּכֵׁש  ְיהּוִדי  אֹוְמִרים  ִלְהיֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  תתקנ)ר.  ֶרֶמז  ִמְׁשֵלי,    (ַיְלקּוט 

טֹוִבי ְּבָׂשִמים  ֶׁשל  ַלֲחנּות  ִנְכָנס  ְּבָׂשִמים  םְּכֶׁשָאָדם  קֹוֶנה  א  ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו   ,-  
 ַּבְּבָגִדים ֶׁשּלֹו ֵריַח טֹוב.  גִנְדַּבק ּבֹו ֵריַח טֹוב, ִנְסּפַ 

ל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִלְסעּוַדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה ִעם ִאְׁשְּת. מֹוֲהָרא"ׁש  טֹל ָיַדִים ְּבכָ 

ִהי ַמְלָּכה  ְמַלֶּוה  ְסעּוַדת  ַמְלָּכה    הְסגּולָ א  אֹוֵמר,  ְמַלֶּוה  ֵכן  ְּכמֹו  ַקָּלה.  ְלֵלָדה 
 ְסֻגָּלה ְלַהְכִניַע ֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא.

 ָׁשבּוַע טֹוב.

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשֵהם א ִיְתָּגְרׁשּו י ְּכֵד   ,ָיכֹול קַר  ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶׁשַאָּתה

 תשפ"ג  ה'מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ז ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶׁשַאָּתה ַמה  ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ַמה    יְּכֵד   -ָיכֹול    קַר   ְּבַוַּדאי  ִיְתָּגְרׁשּו,  א  ֶׁשֵהם 
ְנָׁשמֹו  ַהְּיָלִדים,  ַרְחָמנּות ַעל  ֲהֵרי  ֲהֵרי   תַחּפֹו  תְטהֹורֹות  ַהְּׁשֵאָלה?  ִמֶּפַׁשע; ֵהם 

 ִאם ִיְהֶיה ֵּגט, ַחס ְוָׁשלֹום.  ַיַהְפכּו ְלֻאְמָלִלים

ֶאת   ִיְׁשּבֹר  ֶׁשא  אֹותֹו  ְּתַׁשְכֵנַע   ,ִּגיְס ֶאל  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ַּגם  ּוְתַדֵּבר  ַהַּבִית, 
  ַלְּיָלִדים, ֲעֵׂשה    -ֲאחֹוְת ֶזה  ַיֲעׂשּו ֶאת  ַהַּבִית; ֶׁשֵהם א  ִּתְׁשּבֹר ֶאת  ֶׁשִהיא א 

 ְלַמַען יֹוְנֵקי ָּׁשַדִים ֶׁשא ָחְטאּו, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ֶׁשא ָּפְׁשעּו. 

יֹוֵדַע ַמה מֹוֲה  ְּבַוַּדאי  ַהְּקדֹוִׁשים    יִּדְבֵר   לעַ   ָרא"ׁש אֹוֵמרַאָּתה  (ִּגִּטין  ֲחָכֵמנּו 

", ׁשֹוֵאל מֹוֲהָרא"ׁש,  תֹוָמעְּד   ִריד ֹומ  ַח ּבֵ ִמזְ   ּו, ֲאִפילְׁשּתֹוֶאת ִא   ׁשַהְמָגֵר   לּכָ : "צ:)
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ַּדְוָק  וְ   אָלָּמה  ַהֻּׁשְלָחן  ַהְּמנֹוָרה,  א  ָלָּמה  ֶאּלָ ָהָארֹוןַהִּמְזֵּבַח,  ֶׁשַהִּמְזֵּבַח   א? 

ַהִּמְזֵּבַח אֹוֵמר: "ׁשֹוֲחִטים ְּכָבר ַמְסִּפיק ָקְרָּבנֹות ּוַמְקִריִבים אֹוָתם ָעַלי,   ּבֹוֶכה, 
ּפֹ עֹוִׂשים  ַאֶּתם  ְיָלִדים  הַמה  ַהְּיָלִדים!"  ֶאת  ׁשֹוֲחִטים  ַאֶּתם  ָקְרּבָ ?    ן נֹוְפִלים 

 ְּבֵגרּוִׁשין. 

ָלֶהם    ִאם ֵה   -ַהַחִּיים ָקִׁשים  ַהִּפְתרֹו   םֵּגרּוִׁשין  ְוִכי םַעְצָמ ל  עַ   ְלָהֵקל  ןא   ;
הּו ֶזה  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם?  ְּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהְּקָׁשִיים  ִלְברַֹח  ֻּכּלֹו  א  ֶאְפָׁשר  ָּכל 

 ְרצֹון ַהֵּׁשם.  תַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשָּנכֹון, ַלֲעׂשֹות ֶא  - ְקָׁשִיים; ַמה ָהֵעָצה? ָהֵעָצה ִהיא

 ט.ּגֵ ר ַלֲעצֹק ֵחלֶ  לֹו ֶׁשֵּיׁשי ִמ י ַאְׁשֵר 

 טֹוב. ָׁשבּועַ 

 ... 
 ד ג ד

ִאְּת ְלָאן ֶׁשַאָּתה  הַאל ִּתְׁשַּכח ֶאת ַׂשִּקית ַהְּסָפִרים ֶׁשְּל, ַקח אֹוָת 

 הֹוֵל 

תשפ"ג  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ח ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
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עִ  ֶוֱאָמץ  ֵצָדה ם  ֲחַזק  ְסָפִרים  ַׂשִּקית   ִאְּת ַקח   ,ֶׁשְּל ְּכִסְדָרן  ַהִּׁשעּוִרים 
 ;ַהְרֵּבה ְזַמן ַּבּיֹום. ַלֶּדֶר חּוָמׁש ּוִמְׁשָניֹות, ְּתִהִּלים ּוְגָמָרא; ֵיׁש ָּכל ָּכ 

ַּבִּבְנָין  ְמזּוָזה  ְקִביַעת  ַמֲעָמד  ָלנּו  ָהָיה  ְוָחזֹור,   ָהלֹו ַלִּקְרָיה  ָנַסְעִּתי  ַהּיֹום 

ִלְקנֹו ֶׁשָעְזרּו  ָהַאְבֵרִכים  ִעם  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ֶׁשל  ְׁשֵני    תֶא ת  ֶהָחָדׁש  ָהיּו  ַהִּבְנָין, 
ֶאת לַ ַאְבֵרִכים.    לֶׁש   ִמְנָיִנים ִלְלמֹד  ָיכְֹלִּתי   ָּכ ְסָפִרים,  ַּכָּמה  ָאַרְזִּתי   ֶּדֶר

ַקח   ַאָּתה,  ַּגם  ַּתֲעֶׂשה   ָּכ ְּתִהִּלים.  ְויֹום  ְּפָרִקים  ַח"י  ֶׁשִּלי;  ְּכִסְדָרן  ַהִּׁשעּוִרים 
 ָּכ ַּתְסִּפיק ִלְלמֹד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל.  -ם ֶׁשְּל ַׂשִּקית ַהְּסָפִרי  ִאְּת ֶאת

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ד)ֲחָכֵמינּו  ב,  ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה  (ָאבֹות  ּתֹאַמר  "ְוַאל   :

ְּכֶׁש  ּתֹאַמר  ִתָּפֶנה", ַאל  ֶׁשָּמא א  ְזַמן יִ ֶאְׁשֶנה,  ִלי  לִ   זָא   ְהֶיה  ָיכֹול  ְהיֹות  ֶאְלַמד, 
מֹד ְקָצת ְוָׁשם ִלְלמֹד  ֶׁשא ִיְהֶיה ְל ְזַמן; ַרק ִאם ּגֹוְנִבים ְזַמן, חֹוְטִפים ּפֹה ִללְ 

 ָּכ ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד.  -ְקָצת 

ַּתְלִמיָדה,   ְוַּכָּלה  ַהְּיִׁשיָבה  ַּתְלִמיד  ָחָתן  ַּבְּיִׁשיָבה,  ֲחֻתָּנה  ֵיׁש  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום 
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 ִהְתַחֵּתן ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. טֹוב ִיְהֶיה ֶׁשַּתִּגיַע ִלְראֹות ְּבמֹו ֵעיֶני ְׁשֵניֶהם ְמֻרִּצים לְ 

ַּבְּיִׁשיָבה   ַהֲחֻתּנֹות  ַלֲחֻתּנֹות ז  ְוָא   -ֶאת  ָּדָבר  ׁשּום  ָחֵסר  ֶׁשא  ְוִתָּוַכח    ִתְרֶאה 
 ִדית. ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעיםַטַעם, ַטַעם ְיהּוִדי, ִׂשְמָחה ְיהּו  תָהֵאּלּו; ַהֲחֻתּנֹות ָהֵאּלּו ְמֵלאֹו

, ֲאָבל ְּכֶׁשרֹוִאים  לֻאְמלַ   ְיכֹוִלים ַלֲחׁשֹב ֶׁשֶּזה ַמֶּׁשהּו   ם ֲאָנִׁשי ל  ֶׁש ת  ִמִּׂשיחֹו  הזֶ ל  עַ 
. ֲחָבל ְלַבְזֵּבז לֻאְמלַ   רֹוִאים ֶׁשַּלֲערֹ ְׂשָמחֹות ְיָקרֹות ֶזה ַמֶּׁשהּו  -ם  ֶאת ֶזה ָּבֵעיַניִ 

ַהַּכָּמה   ִּבְׁשִביל  לֹוְקִחי  ָׁשעֹות ֶּכֶסף  ֶּכֶסף,  ְּכֶׁשֵאין  ְלַדֵּבר  ֶׁשא  חֹובֹות    םָהֵאּלּו, 
 .לֻאְמלַ ר ִּבְׁשִביל ַּכָּמה ָׁשעֹות, ְוָאז ֶזה ַמָּמׁש ָּדבָ 

ִמְתמֹוְטִטי ֵא םהֹוִרים  ַוֲאִפּלּו  ֵמחֹובֹות,  חֹוִלים  ִנְהִיים  הֹוִרים  ֵיׁש  ,  ֶׁשֵּכן  ּלּו 

 ַלֲעזֹר ַלְּיָלִדים ִעם ִּדיָרה, ְוַכּדֹוֶמה.  יְּכֵד  ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ֶזה -ָלֶהם ֶּכֶסף 

  -  ִאְּת ְלָאן ֶׁשַאָּתה הֹוֵל  הַאל ִּתְׁשַּכח ֶאת ַׂשִּקית ַהְּסָפִרים ֶׁשְּל, ַקח אֹוָת 
 .ּתּוַכל ְלַהְסִּפיק ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשְּל ָּכ 

 ַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ר ִיְצַטּבֵ א   ֶׁשַהִּלְכלּון, ַהְּזַמ ל ּכָ ת  ְלַנּקֹום ְצִריִכי

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַהִּמּדֹות ְוַהַּתֲאוֹות ֶׁשְּל; ְּכמֹו ֶׁשְּצִריִכים ְלַנּקֹות ֶאת ַהַּבִית  ִּתְתּבֹוֵדד ַעל ָּכל  
  -  ְוכּו' ְוכּו'  ר ִיְהֶיה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ְלִהָּכֵנס, ַהִּלְכלּו ִמְצַטּבֵ   -  ָּכל יֹום, ִּכי ִאם א

ְלׂשֹו ַהִּמּדֹות,  ָּכל  ָהֵאָבִרים,  ָּכל  ֶאת  ְלַנּקֹות  ְצִריִכים   םעִ   ֵחַח ָּכ    ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 
 ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט. 

ֶאְפָׁשר ְלָהִׂשיַח ֵהיֵטב ֶאת ַהֵּלב. ֵל   םּגַ   ְּבַדָּקה ַאַחת  ;תַאַח ה  ַּדָּק ד  ִּתְתּבֹוֵד 

ַלִּפָּנה ְלַדָּקה ַאַחת ּוְתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר . 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ָלָּמה ֶׁשַּתְחְׁשבּו ֶׁשַאֶּתם ִאָּמא א טֹוָבה? 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֶׁשַּתְחְׁשבּו   ָלָּמה  ְוכּו';  ָהֵאּלּו  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִעם  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ַּתְׁשִּפילּו  ַאל 

יֵ  ַמה  טֹוָבה?  א  ִאָּמא  ְּבִגיל ֶׁשַאֶּתם  ָקָטן  ְלִתינֹוק  טֹוָבה  ִאָּמא  ִלְהיֹות  ְּכָבר  ׁש 
 ָׁשָנה? 

ֵה  ָהֵאּלּו  ֶאל  ןַהַּמֲחָׁשבֹות  ַמִּגיַע  הּוא  ָהַרע;  ִעם   ֵמַהֵּיֶצר  ְצִעירֹות  ָנִׁשים 

ם : 'ֲאִני ִאָּמא א טֹוָבה', 'ֲאִני א טֹוָבה ַלְּיָלִדיתִמְתַיְּסרֹון  ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהֵאּלּו, ֵה 
 '; ַעד ֶׁשֶּנְחָלִׁשים ְוא ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשי ְוכּו'. יֶׁשּלִ 

טֹובָ  ִאָּמא  ַאֶּתם  ַעְצְמֶכם,  ֶאת  ַּתְׁשִּפילּו  ָלֶכם הַאל  אֹוֵמר  ִמיֶׁשהּו  ְוִאם   ,

 ַאל ֵּתָעְלבּו; ַאל ִּתְתַיֲחסּו ְלַמה ֶׁשאֹוְמִרים ָלֶכם ְוכּו'.  -ַמֶּׁשהּו ַרע 

ִיְת  ֵמַהֵּׁשם  ַהְּתִפָּלה  ְּתַבְּקׁשּו  ֶאת   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ִׂשְמָחה,  ַעל   ָּבַר
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשַאְרִּגיׁש ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְּבָכל  ַהּזֹו:  

רֹאׁש   ְוַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף  ַעל    ד עַ   -ֵאיָבַרי,  ִׂשְמָחה  ֵמרֹב  ִלְרקֹד  ַהֶחֶסד ֶׁשַאְתִחיל 

 , ְוֶׁשָּנַתָּת ִלי ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּקדֹוׁשֹות. הַהָּגדֹול ֶׁשָּבָראָת אֹוִתי ְיהּוִדּיָ 

ֶאת   ִמֶּמִּני  ּוְתַסֵּלק  ָעַלי  ְּתַרֵחם  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו   ִמְּמ ְמַבֶּקֶׁשת  ֲאִני 

ֲא  ַוֲאַׂשֵּמַח  ְּבִׂשְמָחה  ַרק  ֶׁשֶאְהֶיה  ְוָהַעְצלּות,  ַהִּׂשְמָחה ַהְּמִרירּות  ּוִבְזכּות  ֵחִרים, 

ֵעיַני ַרק אֹוְת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,  י  ֶאְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ְּב ְלַגְמֵרי, ֶׁשּיֹוֵתר א ֶאְרֶאה ִלְפנֵ 

  ,ְּבַעְצְמ ַאָּתה  ַרק  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְוֵאין ׁשּום  ַהּכֹל,  ֶׁשַאָּתה  ְוַאְרִּגיׁש  ֶׁשֶאְרֶאה 

 ְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה".ְוֶאְזֶּכה לִ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 אֹוָתנּו ַּבִּתּקּוִנים ֲהִכי ְּגדֹוִלים  ןַרֵּבנּו ְיַתֵּק 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִמְדָרֵׁשינּו  ֵּבית  ַעל  ַהּטֹובֹות  ַהָּׁשלֹום  ְּדִריׁשֹות  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
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ְּבַרְכֶפְלד, ַהּקֶֹדׁש  ְלַגּבָ   י ֲאנִ   ֵהיַכל  ְלטֹוַבת  ֶאְמסֹר  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ֶׁשעֹוְבִדים  ִאים 

 ְּדִריַׁשת ַהָּׁשלֹום ַהָּיָפה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ִלי. תֶא  -ֵּבית ַהִּמְדָרׁש 

ַרֵּבנּו   ִלְדאֹג.  ַמה  ָלנּו  ֵאין  ְלָפֵנינּו,   ֶׁשהֹוֵל ַרִּבי  ָלנּו  ֵיׁש  ָאִחי,  ֶוֱאָמץ  ֲחַזק 
ַהִהְסַּתְּלק ִלְפֵני  ַמָּמׁש  רכה)ּותֹו  ָאַמר  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ֵמַאַחר (ַחֵּיי  ִלְדאֹג,  ָּלֶכם  "ַמה   :

ְיַתֵּק  ַרֵּבנּו  ִלְפֵניֶכם",   הֹוֵל ַרק    ן ֶׁשֲאִני  ֲאַנְחנּו  ְּגדֹוִלים,  ֲהִכי  ַּבִּתּקּוִנים  אֹוָתנּו 
ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, .  םִּבְנָיִנים ִנְפָלִאי  ם, ְוַרֵּבנּו ּבֹוֶנה ֵמֶה דְצִריִכים ְלָהִביא ֲאָבִנים ְוִסי (ַעֵּין 

 . ִסיָמן רצג)

ִּתָּמַנע  ַאל  עֹוד,  ִּתְכּתֹב   ;ֶׁשְּל ַהִּמְכָּתִבים  ִעם  ַעְצִמי  ֶאת  ְמַחֶּיה  ְמאֹד  ֲאִני 
 ִמִּלְכּתֹב ִמְכָּתִבים.

 ... 
 ד ג ד

 ַּבִית ְיהּוִדי ֶזה א ִמְׂשָרד 

 תשפ"ג  ה' ְׁשַנתַוֵּיֶׁשב, י"ח ִּכְסֵלו,  ָּפָרַׁשתיֹום ב'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

טֹוב ְמאֹד ֶׁשַאֶּתם ְּכָבר א ְמִביִאים ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ַהַּבְיָתה; ִּתָּׁשֲארּו ֲחָזִקים  
 ֶיה ָחָזק ָּבֶזה.  ָּכ ַּגם ַהַּבַעל ִיְה  -ָּבֶזה 

ִּפְלּפּוִלי ַאְלֵפי  ִעם  ֲאֵליֶכם  ָיבֹוא  ָהַרע  ֶזה    םַהֵּיֶצר  ֶאת  ְלַהְכִניס  ְּכַדאי  ֶׁשֵּכן 

קֹוֶד  ּתּוְכלּו  ל ּכָ ם  ַלַּבִית;  ֵׁשִנית,  ַהְּיִׁשיָבה.  ְלרֹאׁש  ְׁשֵאלֹות  ִלְׁשַח  ּתּוְכלּו   ,
ְלָדבָ  ַהֶּטֶלפֹון  ִעם  ּוְלִענְ ר  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ן  יַ ֶזה  ֲחָזִקים  ִּתָּׁשֲארּו  זֹאת  ְּבָכל  ֶזה; 

ֶזה   ִמְׂשָרד  ִמְׂשָרד;  א  ֶזה  ְיהּוִדי  ַּבִית  ַּבַּבִית.  ִמְׂשָרד  ַלֲעׂשֹות  א  ַהּזֹו  ַהַּקָּבָלה 
ְיהּוִדי ּוַבִית  ֶאָחד  הּו   ַמֶּׁשהּו  אהּו   ָּדָבר  ְיהּוִדי  ַּבִית  יֹוֵתר,  ַהְרֵּבה  ֵּבית    אָּגבֹוַּה 

 ּוְבִריִאים.   םָׁשַמיִ י ׁש ְמַעט, ָמקֹום ֶׁשַהְּיָלִדים ְּגֵדִלים ְיֵרֵא ַהִּמְקָּד 

 ָנִקי ִמָּכל ַהֵּכִלים. ה  ֶׁשַהַּבִית ִיְהיֶ  םַאְׁשֵרי ַההֹוִרים ֶׁשְּמַצְּיִתים ְוׁשֹוְמִרי

 ... 
 ד ג ד
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 ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַפְרֵסם ַרק אֶֹכל ִעם ֶהְכֵׁשר 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

רֹוֶצ  ַאָּתה  ֶׁשִאם   ְל ָאַמר  ָיִאיר  ֵנרֹו  ֶהעְרׁש  ַאְבָרָהם  ֶׁשַהַּגַּבאי  ִלְמּכֹר ַמה  ה 

ֶזה ָצִרי ִלְהיֹות ִעם ֶהְכֵׁשר,    -ְּדָבִרים ְוַאָּתה רֹוֶצה ְלַפְרֵסם ֶאת ֶזה ָּבִעּתֹון ֶׁשָּלנּו  
ֶׁשּיֹוֵת  ַלַּגַּבאי,  ֶזה  ֶאת  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ִמֶּמִּני;  ַמִּגיַע  ְּדָבִרים    רֶזה  ָּבִעּתֹון  ַיְכִניס  א 

 ְּבִלי ֶהְכֵׁשר.

ם ֶחְׁשּבֹונֹות ִאיִׁשִּיים, ֵאין ִלי ֶחְׁשּבֹונֹות ִעם ַאף ֶאָחד, ֲאִני  ֵאין ִלי ִאְּת ׁשּו
 אֹוְת אֹוֵהב  ְלָהִבין,    ,ְמאֹד   ָצִרי ַאָּתה  ֶזה  ֶאת  ֲאָבל  ֶאְצִלי.  ָחׁשּוב  ְמאֹד  ַאָּתה 

  ר ֵׁש ֶאת ַהֶהכְ   ףֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַפְרֵסם ַרק אֶֹכל ִעם ֶהְכֵׁשר, ֲאִני א ְמַחֵּפׂש ִלְדחֹ
 .ב'ְּבֶרְסלֶ ת ִקְריַ ן ַּבֲעו'ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְמִׁשי ְלַפְרֵסם   -ֶׁשָּלנּו, ִאם ֵיׁש ְל ֶהְכֵׁשר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ת ְּפָרִטיר ְּבָחצֵ ם ּגַ ת ִּבְצִניעּוג ְלִהְתַנֵה ם ְצִריִכי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 -ִמחּוץ ַלַּבִית; ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ַּבִית ְּפָרִטי ְוָחֵצר ְּפָרִטית    ץַחס ְוָׁשלֹום ְלִהְתַרֵח 
ָאסּור ְלַהֲעִמיד ַאְמַּבְטָיה ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית ְּבָמקֹום ָּפתּוַח, ַרק ִאם סֹוְגִרים ֶאת ֶזה  

 ִעם ַאְרַּבע ְמִחּצֹות; ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבַטֲהָרה. 

ֶׁש  ָהִאָּׁשה  ְּכִפי ַאְׁשֵרי  ַצִּדיִקים.  ְלָבִנים  ִּתְזֶּכה  ִהיא  ַּבֲעִדינּות,  ִּמְתַנֶהֶגת 
ט)ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר   ִסיָמן  ָּבִנים,  אֹות  ַהִּמּדֹות  ְלָבִנים  (ֵסֶפר  ָלּה  ְמַזָּכה  ֶׁשָּבִאָּׁשה  "ְצִניעּות   :

 ֲהגּוִנים". 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ם ַלהֹוִריר  ְלִהְתַקֵּׁש ר ֶאְפָׁש ר, ְלַבֵּק ת ָלֶלכֶ ה ָקֶׁש ם ִא 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ִׁשעּור   ֵאין  ְוכּו';  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ֶאת   תַלַּכּמּוְלַגֵּבי  ְלַכֵּבד  ֶׁשְּצִריִכים 

ֵמַהִּמְצוֹות ַהֲחמּורֹות, ָּכל ַּפַעם ֶׁשְּמַכְּבִדים    אַההֹוִרים. ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ִהי
 ֶאת ַההֹוִרים ְמַקְּיִמים עֹוד ִמְצָוה. 

ָאז    ת,ָּפחֹו  םיֹוֵצא ֶׁשְּמַבְּקִרי  -  ב, ְּכֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה ַמְתִחיָלה ְלִהְתַרֵח יֶאָּלא ַמא

ִמּפֹ ָלֶלֶכת  ַקל   ָּכ ָּכל  א  ֶּדֶר   -  ם ְלָׁש ה  ְּכֶׁשְּכָבר  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶאְפָׁשר 
ּוִמַּפעַ  ִאָּתם,  ּוְלׂשֹוֵחַח  ֲאֵליֶהם  ְלִהְתַקֵּׁשר  ֶאְפָׁשר  הֹוְלִכים    םְלַפעַ ם  ַהֶּטֶלפֹון; 

 ֲאֵליֶהם. 

 ִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָה 

 ... 
 ד ג ד

 ָּכל ֵאּלּו ֶׁשהֹוְלִכים ַלֲהָפָצה ֲאהּוִבים ְמאֹד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

 תשפ"ג ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ט ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְוַהּקּוְנְטֵרִסי ַהְּסָפִרים  ֶאת  ֵמִפיץ  ֶׁשַאָּתה   ָּכַתב   ם ַאְׁשֶרי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש 

ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּדֹוֵרנּו; ִחּזּוק ְוֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל  ל  ִּבְׁשִבי
 הּוא, ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלַחִּיים ְמתּוִקים. 

הּוא.    ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ְמאֹד  ֲאהּוִבים  ַלֲהָפָצה  ֶׁשהֹוְלִכים  ֵאּלּו  ָּכל 

ִסֵּפר: ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַר   מֹוֲהָרא"ׁש  ַהָּקדֹוׁש  ִמְדרו  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ִיְצָחק  ִּביְטׁש  ִֹּבי 
ַּבָּׁשַמִים   ְלַמְעָלה  ָּפָניו  ֶאת  ְלַקֵּדם  ַהָּקדֹוׁש  ַרִׁש"י  ִהִּגיַע  ִנְפַטר  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 

ִמְזלו   ִמיְכל  ַרִּבי   ִּבְנ עֹוֶׂשה  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  "ֵאּלּו  אֹותֹו:  עַ ְֹטׁשו  ְֹוָׁשַאל  ד ב, 
ַּבָּׁשַמִים ָאִביו  ֶׁשְּלַמְעָלה  לֹו  ָעָנה  ִמֶּמּנּו?"  ַרַעׁש  ָּכֶזה  ִיְצָחק   , עֹוִׂשים  ַרִּבי 

ַהָּקדֹוׁש:  ִֹמְדרו   ַרִׁש"י  לֹו  ָאַמר  ְוכּו'",  ִּבְתִפָּלתֹו  ּכֹוחֹות  ַמְׁשִקיַע  "הּוא  ִּביְטׁש: 
ַצִּד  ַהְרֵּבה  ַּבָּׁשַמִים,  ּפֹה  ַרַעׁש  ָּכֶזה  ִמֶּמּנּו  עֹוִׂשים  ָהיּו  א  ְלַבד  ֶזה  יִקים  "ַעל 

ָענָ  ֵעֶסק",  ָּכֶזה  ֵמֶהם  עֹוִׂשים  ְוא  ִּבְתִפָּלָתם  ּכֹוחֹות  ָהַאָּבא וְ   הַמְׁשִקיִעים  ָאַמר 
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ַּגם א   ַהָּקדֹוׁש: "זּו  ַרִׁש"י  ָעָנה לֹו  ַרָּבה",  ְּבַהְתָמָדה  ִיְצָחק: "הּוא לֹוֵמד  ַרִּבי 

לֹוְמִד  ַצִּדיִקים  ַהְרֵּבה  ִּכי  ַהִּסָּבה  ִלְהיֹות  ַהּתֹוָרה  ְיכֹוָלה  ֶאת  ַרָּבה  ְּבַהְתָמָדה  ים 
ַהֶחֶסד  "ִּבְגַלל  ָאַמר:  הּוא  ָאז  ַרַעׁש",  ָּכֶזה  ַנֲעֶׂשה  א  ֶזה  ְוַעל  ַהְּקדֹוָׁשה, 

ִמְדרו   ִיְצָחק  ֶׁשַרִּבי  ַעד  ִאּתֹו,  ִהְסִּכים  א  ֲעַדִין  ְוַרִׁש"י  ְוכּו'",  ִּביְטׁש ְֹוַהְּצָדָקה 
ֶׁש   ָאַמר לֹו: ִּבְגַלל  ָּבֶזה "אּוַלי  ִיְתָּבַר? הּוא עֹוֵסק  ְלַהֵּׁשם  ֲאָנִׁשים  ַמְחִזיר  הּוא 

ְּכָבר   ֵמִבין  ֲאִני  ַעְכָׁשיו  ֵליּה,  ְדַאַהֵני  "ַהְיינּו  ַהָּקדֹוׁש:  ַרִׁש"י  ָאַמר  ָחָזק",  ְמאֹד 
 ָּכֶזה ַרַעׁש". ִמֶּמּנּו ַמּדּוַע עֹוִׂשים

ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשְּל, ֵל ַלֲהָפָצה; ֵּתן  ַאל ִּתָּכֵנס ְלִוּכּוִחים ִעם ַאף ֶאָחד;  

 ּוְתַבֵּקׁש ְצָדָקה. -קּוְנְטֵרס ְוַכּדֹוֶמה  ֵסֶפר,

ִיְהֶיה ָיפּוצּו   ִלְפֵני ִהְסַּתְּלקּותֹו: "ָהֻעְבָּדא ֶׁשָּלֶכם  ָיִמים  ָנָתן ָאַמר ַּכָּמה  ַרִּבי 
 ְמַעְּינֹוֶתי חּוָצה".

ְיַתֵּקן   ַז"ל אֹוֵמר  ֶזה  ַרֵּבנּו  ַהְּפָגִמים.  ָּכל  ַאָּתה ְּתַתֵּקן ֶאת   ,ַהִּמּדֹות  אֹוְת (ֵסֶפר 

מא) ִסיָמן  ִנאּוף,  ָאָד אֹות  ְּבֵני  ְלַהֲחִזיר  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ְלהֹוָצַאת  "ִּתּקּון  ם : 
ל  ֶׁש ם  ַהְּפָגִמיל  ּכָ ה  ְּבזֶ ם  ְמַתְּקִני  ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש ם  ֲאָנִׁשים  ְּכֶׁשַּמְחִזיִרי  ,ִּבְתׁשּוָבה"

 ת.ַהְּבִרים ְּפגַ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 םַהְיָלִדים ֵסֶפר ַהִּמּדֹות עִ  דִלְלמֹו

 תשפ"ג  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ט ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

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

ַהֵּפרּוׁש ַמה  ָׁשַאְלָּת  ַהִּמּדֹות,  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשִּבְׁשַעת  ִלי  ָּכַתב    ה ְּבַמ   ַהְּמַלֵּמד 

יד)ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ֶׁש  ִסיַמן  ב,  ֵחֶלק  ֲאִכיָלה  ַהִּמּדֹות אֹות  ְיֵדי (ֵסֶפר  : "ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ָּבא ַעל 
 חֹק ּוִמְׁשָּפט". 

ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ֵסֶפר ַהִּמּדֹות.    דֵראִׁשית ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיד ְל, ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹ

ַהִּמּד ֶׁשֵּסֶפר  ָאַמר  ַז"ל  ִהְנִהיג  ַרֵּבנּו  מֹוֲהָרא"ׁש  ָלֵכן  ְיהּוִדי;  אֹותֹו  ָעָׂשה  ֹות 
ַהְּיָלִדים   ִעם  ַהָּבנֹות    -ֶׁשִּיְלְמדּו  ִעם  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ְוֵהן  ַהָּבִנים  ִעם  ֵסֶפר    -ֵהן 
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ּוְבָכל אֹות ֶׁשּלֹוְמִדי ְּגדֹוִלים.  ַצִּדיִקים  ִיְגְּדלּו  ַהְּיָלִדים  ָּכל   ָּכ   ְיַבְּקׁשּו   םַהִּמּדֹות, 

 ָּדָבר ַהּטֹוב ְוַלֲעקֹר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהָרִעים.  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְזּכּו ְלַהִּגיַע ְלאֹותֹו

ֶׁשפַ  ָלָאָדם  נֹוֵתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הּוא,  אֶֹכל עַהֵּפרּוׁש  ְמַקֵּבל  ָהָאָדם   ;
ֶׁשהּו ִּבְזכּות  ַמֲאִמין    הָׁש ַהְּקדֹו  ַהּתֹוָרה  תֶא ר  ׁשֹוֵמ א  ּוְׁשִתָּיה  ֶׁשהּוא  ֶזה  ּוִבְזכּות 

אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְּבֶצֶדק.  ֶזה  ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה  ַמה  ֶׁשָּכל   ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם 
: "'ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים',  (ְׁשמֹות טז, ד)ַעל ַהָּפסּוק    (ְׁשמֹות ַרָּבה כה, ז)

ָּברּו הּוא: ִמי ָּגַרם ָלֶכם ֶלֱאכֹל ִמן ַהָּמן ְוִלְׁשּתֹות ֵמַהְּבֵאר, ִמְּפֵני   ָאַמר ַהָּקדֹוׁש
ַהִּמְׁשָּפִטים" ְוֶאת  ַהֻחִּקים  ֶאת  ן  ַהָּמ ת  ֶא ם  ִקַּבְלֶּת ת  ְזכּוה  ְּבֵאיזֶ   ,ֶׁשִּקַּבְלֶּתם 

ְלַקֵּבל    -לֹוְמִדים ּתֹוָרה  ִאם  ה;  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא   םִקַּבְלֶּת י  ּכִ ר?  ְוַהְּבֵא  זֹוִכים 
 ֶׁשַפע.

ְּתַנֵּצל ֶאת ְׁשנֹות ַיְלּדּוְת; ֵל ְלִהְתּבֹוְדדּות, ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְהֶיה  

ַצִּדיִקים   ִסּפּוֵרי  ְמַסֵּפר  ּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד  ּוְכֶׁשַהְּמַלֵּמד  ְוִתְבֶּכה    -ַצִּדיק.  ַלִּפָּנה   ֵל
  :ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶׁשל ֶאל  ִרּבֹונֹו  ַצִּדיק,  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ַּגם  ֲאִני  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

 ַעד ֶׁשִּתְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול. עֹוָלם ֵאי זֹוִכים ִלְהיֹות ַצִּדיק?"

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
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 ְנֶּתם, ַמה ַאֶּתם ְּכָבר ְצִריִכים ִלְדאֹג? ִהְתַחַּת  ַרק ַעְכָׁשו

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ט ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַעְכָׁשו ַמה    ַרק  ִלְדאֹג?  ְצִריִכים  ְּכָבר  ַאֶּתם  ַמה  ְּכָבר  ִהְתַחַּתְנֶּתם,  ַאֶּתם 

 ָלֶכם ִמְׁשָּפָחה ָיָפה ִעם ְיָלִדים.  הָלֶלֶכת ָלרֹוְפִאים? עֹוד ִיְהיֶ ל ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב עַ 

 ֹּתאְמרּו ְּתִהִּלים; ּתֹודּו ּוְתַהְּללּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְתַבְּקׁשּו ַעל ֶהָעִתיד.

 ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל  

 ... 
 ד ג ד
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 , ֲאִפּלּו ֶׁשְּמַקְּבִלים ִּבְזיֹונֹותהְּכַדאי ַלֲעסֹק ַּבֲהָפצָ 

  יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, י"ט ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֹוֵתב ִלי ֶׁשָהְיָתה ְל ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ְּגדֹוָלה ְּכֶׁשָהַלְכָּת ַלֲהָפָצה; ַמה  ַאָּתה ּכ

אֹוַמר ְל ָאִחי ַהָּיָקר, ְּכַדאי ּוְכַדאי ְלַהְמִׁשי ַלֲעסֹק ַּבָּדָבר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְלָהִפיץ 
יֹונֹות ְוכּו'. ַרֵּבנּו ַז"ל ִּגָּלה ָלנּו  ְלֻכָּלם, ֲאִפּלּו ֶׁשְּמַקְּבִלים ִּבזְ "ל  ֶאת ִסְפֵרי ַרֵּבנּו זַ 

 ַמה ָחַסְכָּת ְּבֶזה ֶׁשִּבּזּו אֹוְת...  ַהִּבְזיֹונֹות; ַמה ַאָּתה יֹוֵדעַ  תֶאת ְּגֻדּלַ 

ָׁשַמְעִּתי ֵמִאִּמי ִּתְחֶי' ִסּפּור ֶׁשְּמַסְּפִרים ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְׁשָּפָחה. ָהְיָתה ָלנּו ַסְבָּתא  
ִמֶנְּפֶלעִמיץ.  ְּגדֹו  תַצֶּדֶק  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַטְיֶטְלּבֹוים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו  ָלה, 

ָאְמָרה    ;ָּבּהה  ָּפְגעָ   ְמאֹדְׁשֵכָנה  ם  ֶׁשַּפעַ  ִהיא  ָּבּה,  ּוָפְגָעה  ַלַּבִית  ִנְכְנָסה  ַהְּׁשֵכָנה 
ֶׁשַאְּת   יֹוְדִעים  ֻּכָּלם   ,ָעַלִי ְמַדְּבִרים  ֻּכָּלם  ַצִּדיָקה,   ַעְצֵמ ֶאת  עֹוָׂשה  "ַאְּת  ָלּה: 

 א ַצִּדיָקה"; ִהיא ְמאֹד ֶנֶעְלָבה ְוִהיא ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות. 

ת, ּוַבַעל ַהִּדיָרה ּדֹוֵפק ַּבֶּדֶלת ְואֹוֵמר ָלּה: "ּתֹו ַּכָּמה א ָעְברּו ַּכָּמה ַּדּקֹו
ִהיא   יֹוֵתר";  ָּכאן  ָלגּור  ְיכֹוָלה  א  ַאְּת  ַהַּבִית,  ֶאת  ַלֲעזֹב  ְצִריָכה  ַאְּת  ָיִמים 

ת  ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשִהיא ִמְתַעֶּלֶפת, ִהיא ָּבְכָתה, ּוֵמרֹב ַצַער ִהיא ִנְרְּדָמה. ִהיא רֹוָאה ֶא 
ַרִּבי   ָאִביָה  ַּבֲחלֹום,  ֶׁשָּלּה  ִמְקלַ ַאָּבא  ַז"ל  ְׁשַרָגא  ָלּה:  אְיֶחְזֵקאל  ֶׁשאֹוֵמר  ְסָנא, 

  ה "ֲאִני ָּכל ָּכ ִמְתַּבֵּיׁש ֶׁשַאְּת ּבֹוָכה, ֲאִני ֵהֵבאִתי ֶאת ֶזה ָעַלִי; ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִּנְכְּתבָ 
ָהעֹוָלם, ֶאת  ַלֲעזֹב  ְצִריָכה  ָהִיית   ,ֲאִני    ָעַלִי ָקָטן,  ְלֶכֶסף  ֶזה  ֶאת  ֶהֱחַלְפִּתי 

ַאָּבא    ,"ְלטֹוָבֵת ַרק  ֶׁשַהּכֹל  ַּתֲאִמיִני  ּבֹוָכה;  ֶׁשַאְּת  ַּבָּׁשַמִים  ְלַמְעָלה  ִמְתַּבֵּיׁש 
ְּכֶׁשִּתְתעֹוְרִרי    ֶׁשָּלּה ֲאִמִּתי,  ֶׁשֶּזה  ִסיָמן   ְל נֹוֵתן  "ֲאִני  ַּבֲחלֹום:  ָלּה    -אֹוֵמר 

ָּת  ַהִּדיָר ַהְּׁשֵכָנה  ּוַבַעל   ,אֹוָת ְלַפֵּיס  ְיכֹוָלה    הבֹוא  ֶׁשַאְּת   ָל ְלַהִּגיד  ָיבֹוא 
 ְלִהָּׁשֵאר". 

ַהְּׁשֵכָנה  ָׁשָעה  ֲחִצי   ּתֹו ְקָצת.  ִנְרְּגָעה  ְּכָבר  ִהיא  ֵמַהֵּׁשָנה,  ִמְתעֹוֶרֶרת  ִהיא 

ִי ְמַדְּבִרים, ְמַדְּבִרים  , א ָעלַ י: "ָטִעיִת תַמִּגיָעה ּוְמַבֶּקֶׁשת ְסִליָחה, ִהיא אֹוֶמֶר 
ִאָּׁש  ֵּכן  ַאְּת  ַאֶחֶרת,  ִאָּׁשה  ַהִּדיָר הְּכֵׁשָר ה  ַעל  ַּבַעל  ַמִּגיַע  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשָעה   ה". 

ֶנְגְּדכֶ  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ָחַׁשְבִּתי  "ְסִליָחה,  ָלּה:  ְלִהָּׁשֵאר  םְואֹוֵמר  ְיכֹוִלים  ֵּכן  ַאֶּתם   ,
 ָלגּור ָּכאן". 



 ג תשפ"י  ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   טז 

 

ְוַהּקּוְנְטֵרִסייבִ ֲאהּו  יָאִח  ַהְּסָפִרים  ְלָהִפיץ ֶאת  ָלֶלֶכת   ַּתְמִׁשי ַהְּקדֹוִׁשים    ם, 

ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב ִּבְׁשִביל ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו, ְוִאם ַאָּתה ְמַקֵּבל ִּבָּזיֹון ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  
 :ֶׁשִּלי". "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּתְסַלח ִלי ַעל ָהֲעֵברֹות ִיְתָּבַר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם א ֵמִבין ֶאת ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש ְלָבחּור

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִמי ֵמִבין ֶאת ַצֲערֹו ֶׁשל ָּבחּור? ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם א ֵמִבין ֶאת ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש  
ֶאָחד ַאף  ֶאָחד.  ,  ְלָבחּור,  ַצַער ַאף  "ֵאין  ּכֹוֵתב:  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 

ָּכל ָּכ רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיֵרא ָׁשַמִים,   אהּו  ,ִּכְכֵאבֹוב ְּכֵא ד עֹון ֵאי ְּכַצֲערֹו ֶׁשל ָּבחּור",
 לֹו.  םָטהֹור, ְוהּוא ָּכל ַהְּזַמן נֹוֵפל ִּבְפָגם ַהְּבִרית, ַהַחִּיים ָּכל ָּכ ָמִרי

  ָּכ  ָּכל  ְל   ִהִּציעּו  ֶׁשְּכָבר  ֲאִפּלּו  ִּתְתָיֵאׁש;  ַאל  ַהָּיָקר,  ָאִחי  ִמְּמ   ׁשֲאַבֵּק 
 הְּתׁשּובָ   עֹוד  ִקַּבְלָּת   ַּפַעם  ּוְבָכל  ְּפָעִמים,  ַעְׂשרֹות  ִנְפַּגְׁשָּת   ְּכָבר  ִׁשּדּוִכים,  ַהְרֵּבה
  ִיְהיּו   ֶׁשא  ִיְתָּבַר,  ְּבַהֵּׁשם  יןַּתֲאִמ   ַּבה'.  ֶּבֱאמּוָנה  ִּתְתַאֵחז  זֹאת  ְּבָכל  ,תְׁשִליִלי

ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ֻקְׁשיֹות  ְל  טֹוב  ַאָּתה  ֶאָחד.  ַאף  ַּתֲאִׁשים  ֶאל  ְוַגם  הּוא,  ָּברּו  
 ּוְתַבֵּקׁש  ִיְתָּבַר,  ְלַהֵּׁשם  ַּפַעם   עֹוד  ּתֹוֶדה  א,  ָעֶלי  אֹוְמִרים  ֻּכָּלם  ְוִאם  ְוָראּוי,
  רֹוֶצה   ָּכ  ָּכל  ְּכָבר  ֲאִני  ָעַלי,   ְּתַרֵחם   עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ַּפַעם:  עֹוד  ִמֶּמּנּו

 ְלִהְתַחֵּתן". 

 ... 
 ד ג ד

 ָׂשֵמַח ת ִלְהיֹום ּגֹוֵר א   ָצנּועַ א   ְלִהְתַלֵּבׁש

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

 ֵּבית ֵפיָגא   תָמַרת ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַד 

ֵפיָגא   ֵּבית  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ָּבִאים  ָעִדין,    -ְּכֶׁשַאֶּתם  ְמאֹד  ָּבִאים ִּבְלבּוׁש  ַאֶּתם 
ֶׁשִּתְתלַ  ַהְּלַואי  ַטַעם;  ֵאּלּו  ָמֵלא  ָּכל  ְוכּו'.  ּוִבְׂשָמחֹות  ָּבְרחֹוב  ַּגם   ָּכ ְּבׁשּו 
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ְוָצמּוד   ָהֵעיַנִים ֶׁשל ֲאֵחִרים    -ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ָחׂשּוף, ָקָצר  ֵהן    -ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת 

 .תְׂשֵמחֹו ןַעְצָמ ת ֶא ת  , ֵהן עֹוׂשֹותא ְׂשֵמחֹו

ְּדלּו ְלַהִּגיד ֶאת יֹום ַהְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום,  ְראּו ְלַהִּגיד ָּכל יֹום ְּתִהִּלים; ִּתְׁשַּת 
  :ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ּוְתַבְּקׁשּו  ְיכֹוִלים,  ֶׁשַאֶּתם  ַּכָּמה  ִלי  אֹו  ֲעזֹר  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ַּפעַ  ֶׁשַאף  ְמֻרָּצה.  ֶׁשֶאְהֶיה  ְׂשֵמָחה,  ֶׁשֶאָּׁשֵאר    םֶׁשֶאְהֶיה   ,אֹוְת ֶאֱעזֹב  א 

 ". יָנה; ֲאִני ַּבֲעִלי ְוַהּדֹורֹות ַאֲחַר ָּבֱאמּו

 ... 
 ד ג ד

 ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ָּכל יֹום ִמְׁשָניֹותה ַהֲחתּונָ י ַאֲחֵר 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ַמָּזל טֹוב ַלִּׁשּדּו ֶׁשְּל, ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּתִקים ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל. 

ַהְרּבֵ   ָּכ ָּכל  ִסַּיְמָּת  ְּכָבר  ְּכָבר  ְּפָעִמים  ּוְׁשמֹוֶנה  ִׁשִּׁשים  ִמְׁשָניֹות,  ְּפָעִמים  ה 
ַּתְמִׁשי    ז ָא   ִסַּיְמָּת ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה; ַעְכָׁשו ַאָּתה ָחָתן ְוַאָּתה הֹוֵל ְלִהְתַחֵּתן, 

ִּת  ַאָּתה  ַרע,  ִמָּכל  ָׁשמּור  ִּתְהֶיה   ָּכ ִמְׁשָניֹות,  יֹום  ָּכל  ִלְלמֹד  ָׁשמּור  ַעְכָׁשו  ְהֶיה 
 ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע. 

ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ִזְכרֹוָנם  ָזָרה ה:)ֲחָכֵמינּו  ִיְׂשָרֵאל, ִּבְזַמן  (ֲעבֹוָדה  : "ַאְׁשֵריֶהם 

ֶׁשעֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים, ִיְצָרם ָמסּור ְּבָיָדם ְוֵאין ֵהם ְמסּוִרים ְּבָיד 
 ִיְצָרם". 

ּוְתַהּלֵ  ּוְתַבֵּקׁש  ּתֹוָדה   ,ִׁשּדּו ֶׁשָּמָצאָת  ָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ל 

 ֵמַהֵּׁשם ַעל ַהֶהְמֵׁש; ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל.

 ... 
 ד ג ד

 םָרִעי ם ֶהְרֵּגִלית ִמ ָלֵצא ֶּדֶר ֵיׁש

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

,  וֵאָלי  ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ֵמַהַּמָּצב ַהַּמר ֶׁשְּל, ֵמַהְּסַב ַהּנֹוָרא ֶׁשָּנַפְלָּת 
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ִלְצָלן   ַרֲחָמָנא  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ַהְּבִרית, הֹוָצַאת  ִסְפֵרי  ַּתְתִחי  -ִלְפָגם  ֶאת  ִלְלמֹד  ל 

ּוְבֵסֶפר ַהִּמּדֹות; ָׁשם  ת  ִּׂשיחֹוַה ּבְ ַרֵּבנּו. ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ַּבֵּסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  
ִּתְקָוה   ְּב ִיְנַּפח  ְוֶזה  ָהָרִעים,  ַהַּמֲעִׂשים  ֶאת  ַלֲעזֹב   ֵאי ְוִחּזּוק  ֵעצֹות  ִּתְמָצא 

 ְּגדֹוָלה. 

ִיְהיֶ  ִלְמחֹו  ַרַעׁש,  הִמָּיד  ַיְתִחילּו   ֶׁשְּל   ת ִלְהיֹו  ָצִריה  זֶ ה  ַמ '  ת:ַההֹוִרים 
ַלֲענֹו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְּבֶרְסֶלב';  ֶׁשל  ְסָפִרים  לֹוֵמד  ְלִהְתַוֵּכַח  תֶׁשַאָּתה  ְוָׁשלֹום  ַחס   ,

ֶׁשַאָּת  יֹוְדִעים  ָהיּו  ָעֶלי; ִאם ֵהם  יֹוְדִעים ַמה עֹוֵבר  ֶׁשְּל א  ה  ִאָּתם. ַההֹוִרים 
ַאָּתה ּפָ  ַהּזֹו,  ַּבֲעֵבָרה  ְוַעד רֹאׁש  חֹוֵטא  ֶרֶגל  ִמַּכף  נֹוְׂשִאי  -גּום  ָהיּו  אֹוְת    ם ֵהם 

ֶא  ַרק  ֶׁשְּל רֹוִצים  ַההֹוִרים  ַרֵּבנּו.  ֶאל   אֹוְת ּוְמִביִאים  ַהְּכֵתַפִים  טֹוָבְת,  ת  ַעל 
ַאּבָ  ַאף   ;ָעֶלי עֹוֵבר  ַמה  יֹוְדִעים  א  יֹוְדִעי   אְוִאָּמ א  ֵהם  ַהְּיָלִדים    םא  ַמה 

 ֶׁשָּלֶהם סֹוְבִלים, ְוֵאי ֵהם נֹוְפִלים ִּבְקֻדָּׁשה.

ַּתִּגיד לֹו ְּבֶדֶר ֶאֶרץ    - ִלְלמֹד ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ִאם ַאָּבא ֶׁשְּל א ַמְרֶׁשה לְ 
ַהַחִּיים ֶׁשִּלי   ֵּסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן; ֶזה ַה   -ְּגדֹוָלה: "ַאָּבא, ָּכל ַהַחּיּות ֶׁשִּלי, ָּכל 

וְ  עֹוֶׂשה,  ֶׁשֲאִני  ַמה  ֶאְתֶכם  ָּכל  ְמַכֵּבד  ֶׁשֲאִני  ַהֶּזה;    -ֶזה  ֵמַהֵּסֶפר  ַמִּגיַע  ַהּכֹל 
ַהֵּסֶפר ַהֶּזה"; ָּכ ֵהם ַיַעְזבּו אֹוְת, ֲאָבל   א ַהּכֹל הּו  -ד ֶׁשִּלי, ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּלי  ַהִּלּמּו

 ַאָּתה ַרק ְּתַכֵּבד ְוַתֲעִרי אֹוָתם. 

ַּתֲעֶׂשה ְּכֵדי ָלֵצאת ֵמָהְרִגילּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשְּל. ֵל ְלָמקֹום    בעֹוד ָּדָבר ָחׁשּו
,ֶׁשְּל ַּבֶחֶדר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶזה  ֶאָחד;  ַאף  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ְּבֵבית   ֵריק  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶזה 

ְוכּו'   ְּבִמְׂשַרד  ֶׁשְּל,    -ַהִּמְדָרׁש,  ַּבָּׂשָפה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל   ִלְּב ֶאת  ְוָתִׂשיַח 
ֶׁשַאָּתה  ְּבִאיִדיׁש ְּבִנאּוף,  נֹוֵפל  ֶׁשַאָּתה   ,ָעֶלי ַמה עֹוֵבר   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְּתַסֵּפר   ;

ֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִּתְבֶּכה ֵאָליו ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי, ֶׁשְּיָקֵרב  נֹוֵפל ְּבה
 אֹוְת ֵאָליו, ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש, ְּתַסֵּפר לֹו ָּכל ָּדָבר.

רֹוֶא  ַאָּתה  ְּכלּום,   ְל ֶׁשֵאין  ֲאִפּלּו  ְּבִׂשְמָחה;  ִלְהיֹות  ִּתְתַחֵּזק  ת  ֶא ה  ְוָהִעָּקר 

ַאָּתה    -  םַהִּכּוּוִני ל  ִמּכָ ד  ָאבּו  ַעְצְמ  ָמהּול,  ַאָּתה  ְיהּוִדי,  ֶׁשַאָּתה  ְּבֶזה  ִּתְׂשַמח 
 .הּוא, ְועֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשֵּיׁש ְּב ַמֲאִמין ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר  ֶאְהֶיה  א  ַהַּבחּוִר גַהַּׁשָּבת  ִעם  נֹוֵסַע  ֲאִני  ֶׁשאֹוְסִפים  ,  ים 

 ֶּכֶסף ַלְּיִׁשיָבה, ֲאִני נֹוֵסַע ִאָּתם ְלַׁשָּבת. 
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ִׁשִּׁשי ֵליל  ִיְהֶיה ָמָחר ִׁשעּור  ַהֵּׁשם  ַלִּׁשעּור   יַהְּׁשבּועִ   ְּבֶעְזַרת  ַּבְּיִׁשיָבה; ּבֹא 

 ְלִהְתַחֵּדׁש ּוְלִהְתּכֹוֵנן ְלַחג ֲחֻנָּכה ַהָּקדֹוׁש. 

 ָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ּבְ 

 ... 
 ד ג ד

 ב טֹום ַמְרִּגיִׁשיא ם ְּכֶׁשֵה א  ָהִאָּמ ת ֶא ם ְצִריִכים ְיָלִדי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

טֹוב   ַמְרִּגיִׁשים  א  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּיָלִדים  ְמַמֵּלא  -ִאם  ַלֲעבֹוָדה    םָמקֹות  ְקחּו 

 ֶׁשָּלֶכם, ְוִתָּׁשֲארּו ַּבַּבִית ִעם ַהְּיָלִדים. 

ֶׁשָהִאָּמ  ַלְּיָלִדים  ִאָּת א  ָחׁשּוב  טֹוב.    ם ִּתְהֶיה  ַמְרִּגיִׁשים  א  ֶׁשֵהם  ַּבָּיִמים 
 ִלְפֵני ָהֲעבֹוָדה.  הִּבְלֲעֵדיֶכם, ְּבִריאּות ַהְּיָלִדים ַמִּגיעָ  רָהֲעבֹוָדה ִּתְסַּתֵּד 

ֶׁשּיֹוֵת ְלהֹודֹות   ַּכָּמה  ַהְּבָעיֹות;  ְלָכל  ְרפּוָאה  ֶזה   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם    ר ּוְלַהֵּלל 

 ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות.  תָּבאֹו  -מֹוִדים ּוְמַהְּלִלים, ָׁשִרים ְורֹוְקִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 םיֹול ְּבכָ ה  ַהָּפָרָׁש ל עַ ר ַלֲעבֹום ַהְיָלִדית ֶא ל ְלַהְרִּגי

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּבַּתְלמּו  ַּבֲאֶמִריָקה  ָּכל  ֶאְצֵלנּו  ְזַמן  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְמַלְּמִדים  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו  ּתֹוָרה  ד 

  -יֹום ַלְיָלִדים ַלֲעבֹר ַעל ַהָּפָרָׁשה; ְּביֹום ִראׁשֹון ַעד ֵׁשִני, ְּביֹום ֵׁשִני ַעד ְׁשִליִׁשי  
ַהָּפָרָׁש  ַעל  ֶׁשַּיַעְברּו  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ֶׁשַּמְרִּגיִלים  ָּדָבר טֹוב  ֶזה  ָהְלָאה.  ְׁשַנִים  ְוֵכן  ה 

 ְימֹות ַהָּׁשבּוַע, ָּכ ֵהם ַיֲעׂשּו ֶאת ֶזה ָּכל ַחֵּייֶהם. י ְלפִ  קִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום ְּמֻחּלָ 
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ַּביָלִדים  ַמְכִניס  ֶזה  ַלְּיָלִדים,  ַצִּדיִקים  ִסּפּוֵרי  יֹום  ָּכל  ְלַסֵּפר  ַחָּיב  ְמַלֵּמד 

 ִלְהיֹות ַצִּדיק. קַע ּוְלִהְׁשּתֹוֵק ֵחֶׁשק ָּגדֹול; ֵהם ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּגְעּגֵ 

ִסֵּפר  ַרֵּבנּו  ַצִּדיִקים.  ִסּפּוֵרי  ָלֶהם  ְּתַסֵּפר  ִמַּצִּדיִקים,  ַהְּיָלִדים  ֶאל  ְּתַדֵּבר 
ְוהּוא   ַלֵּלב  לֹו  ִנְכַנס  ֶזה  ַצִּדיִקים,  ִסּפּוֵרי  ַהְרֵּבה  ָׁשַמע  ֶיֶלד הּוא  ָהָיה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא 

ְלִהְתַּגְעֵּגעַ  ַצִּדיק  ִהְתִחיל  ֶׁשל  ִסּפּור  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשֶּיֶלד  ִּכי  ַצִּדיק;  ִלְהיֹות  ְוִלְרצֹות   
 הּוא ַמְתִחיל ְלִהְתַּגְעֵּגַע: 'ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ַצִּדיק'. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 םַהָּנִׁשין ֶׁשֶהֱחִייֶתם ֶאת ִאְרּגּוִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ד. ּתֹוָדה  , ְלַהְכִניס ֶּכֶסף ַלּמֹוָס ם ַהָּנִׁשין  ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשֶהֱחִייֶתם ֶאת ִאְרּגּו
"ָּבֵנינּו", ַהֵּׁשם ְיַׁשֵּלם ָלֶכם ְּבַנַחת ֵאֶצל ַהְּיָלִדים    ןַּגם ֶׁשַאֶּתם ְמַחְּזִקים ֶאת ָהִאְרּגּו

 ֶׁשָּלֶכם. 

ְּבַכְרִטיס  ִלְתרֹם  ַהָּנִׁשים  ֶאת  ְיַחְּיבּו  ֶׁשא  ַּדְעִּתי,  ֶאת  ְלַהְבִהיר  רֹוֶצה  ֲאִני 
ַאְנֵׁשי  ל  ּכָ ת  יאֹוטֹוָמִט ב  ֶׁשְּמַחּיֵ   ַאְׁשַראי ֶאת  ֶׁשִּיְסֲחטּו  רֹוֶצה  א  ֲאִני  ָׁשבּוַע. 

ֶאּלָ  ְלחֹובֹות,  אֹוָתם  ֶׁשַּיְכִניסּו  ֶּכֶסף    אְׁשלֹוֵמנּו,  ֵיׁש  ִאם  ְנָדָבה.  ְּבתֹור  ְלַבֵּקׁש 
   ֶׁשֵאין ֶּכֶסף.ִּבְזַמִּנים ם  אֹוטֹוָמִטי ּגַ  ֶׁשַּיְכִניסּו ַלֻּקָּפה, ֲאָבל א ֶׁשֶּזה ֵיֵרד ְּבאֶֹפן

ְצִריִכים   ֶׁשַאֶּתם  ַמה  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ִּבְתִפָּלה  ֵמַהֵּׁשם    -ִּתְתַחְּזקּו  ְּתַבְּקׁשּו 

 ִיְתָּבַר; ְוִתְראּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ַהְּלַואי ּוָפַעְלָּת ָּכל טּוב 

 ֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג ד' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כ"א ִּכְס  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ְׁשִליָט"א, דומ"ץ ִּדְקִהָּלֵתנּו

ְּבִני,   ִעם  ְּכֶׁשָּלַמְדִּתי  ִלי  ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו  ּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי   ְל ִלְכּתֹב  רֹוֶצה  ֲאִני 

 ַהֶּיֶלד, ַיִּניק ְוַחִּכים, ַנְחָמן ָנָתן. 

ָלָּמה    רַרִּבי יֹוָחָנן ַמְסִּבי  (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ד, ג)ָכה אֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָר 
ֶׁש  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ִּתְקנּו  ֶעְׂשֵרה  ל  ֲחָכֵמנּו  ְׁשמֹוֶנה  "ְּכֶנֶגד  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת 

ֵׁשִני", ִמְׁשָּכן  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ב  ֶׁשָּכתּום  ַהְּפסּוִקיה  ֶעְׂשֵר ה  ְׁשמֹונֶ ד  ְּכֶנגֶ   ִציּוּוִין 
ה", ַּבֲהָקַמ מ)-(ְׁשמֹות לט י ִּפּקּוֵד ת ְּבָפָרַׁש   ַהִּמְׁשָּכן.  ת: "ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֹׁשֶ

הּוא    ה ַלִּמְׁשָּכן? ְּבַפְׁשטּות ַהַהְׁשָוָא   -ֵּבין ַהְּתִפָּלה    ה ִלְכאֹוָרה, ַמה ַהַהְׁשָוָא 

ֶׁשל   ַהַהְקָּדמֹות  ִעם  ֲאָבל  ַּבִּמְׁשָּכן,  ֶׁשַּמְקִריִבים  ָקְרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ִהיא  ְּתִפָּלה  ִּכי 
 ֶאת ֶזה טֹוב ְמאֹד.  ןַרֵּבנּו ַז"ל ֶאְפָׁשר ְלָהִבי

ל ֶאָחד  : "ְוָכל ְּתִפָּלה ּוְתִפָּלה ֶׁשּכָ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ב)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים   ַהִּמְׁשָּכן"  ֵאיְבֵרי  ֶׁשֵהם  ֵמַהְּׁשִכיָנה,  ֵאיָבר  ְּבִחיַנת  הּוא  ִמְתַּפֵּלל, 
ּגֹוְרִמים ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ָּבעֹוָלם, ּוֵמַהְּתִפּלֹות ִנְבֶנה ַהִּמְׁשָּכן, ִּכי ַהִּמְׁשָּכן הּוא  

ֲחָכֵמינּו ִּתְקנּו ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה    ןָרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ָלכֵ ָהֵעדּות ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹו י  ֲהֵר 
ה ַרֵּבנּו ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה',  ת  ְּבָרכֹו ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים ֶׁשָּכתּוב ֶׁשּמֹׁשֶ

ִיְתּבָ  ְלַהֵּׁשם  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ַהִּמְׁשָּכן;  ֶאת  ּבֹוָנה  ְמַבֵּקׁש  ַהְּתִפָּלה  הּוא   ,ַר
  ָצִרי ָּכל ַמה ֶׁשהּוא  יֹוֶרֶד   -ִמֶּמּנּו  ַהִּמְקָּדׁש   תַהְּׁשִכיָנה  ִנְבָנה ֵּבית  ּוְכִאּלּו    ֵאָליו, 

 ֶאְצלֹו, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה. 

(ָׁשם, ֲהָלָכה  עֹוד ָּדָבר ָיֶפה ָרִאינּו ִּבְׁשַעת ַהִּלּמּוד. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  

ִּתָּׁשַמע ג) ְלַרּבֹו  לֹוַמר   ָצִרי ֶׁשָאָדם  ָחָכם,  ְלַתְלִמיד  ֶרֶמז  ָמָנא,  ַרִּבי  "ָאַמר   :

ִּתָּׁשַמע  ְּתִפָּלתֹו,  ַאַחר  ַלֲחֵברֹו  לֹוַמר   ָצִרי "ֶׁשָאָדם  ֻנָּסח:  ֵיׁש   ,"ְּתִפָּלְת
ֻקָּבל ְלַהִּגיד ַאֲחֵרי ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּתִפּלֹוֶתי. ָּכאן ַהָּמקֹור ֶׁשְּמ   ְּתִפָּלְת", ֶׁשִּיְתַקְּבלּו

ְוַכּדֹוֶמה: ַהְּקדֹוִׁשים  גּוְטס"  ִּבְמקֹומֹות  ַאֶלעס  ֶגע'ּפֹועְל'ט  ָהאְּבן   ", ָזאְלְסט 
"ַהְּלַואי ּוָפַעְלָּת ָּכל טּוב", ִּכי ַּבָּפסּוק ָּכתּוב: "ַּיַעְנ ה'", א "ֲעֵננּו ה'", ֶאָּלא  

 וק"ל. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ,הּוא ַיְקִׁשיב ְל 
 ... 
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 ַהְלַואי ֶׁשִּתְכּתֹב ִלי ֶאת ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשְּל, ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשְּל ב ָּבֶרכֶ  ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה נֹוֵסעַ ם ַּפעַ ל ַּתֲעֶׂשה ְׁשֵּתי ְּדָבִרים ְּבכָ 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ב ִּכְסֵלו, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְלַהְפִסי  -ם ָהֶרֶכב ֶׁשְּל ְּבֶרֶכב ַאֵחר  עִ   ִנְכַנְסָּת ִאם   ִלְנהֹג;  ָהֵעָצה ִהיא א  ק 

א   ֶׁשֶּזה  ְלַוֵּדא  רֹוֶצה  ַאָּתה  ְוִאם  ִלְנהֹג,   ְוַתְמִׁשי ִלְנהֹג   ְלַהְמִׁשי ָיכֹול  ַאָּתה 
 ַּתֲעֶׂשה ְׁשֵּתי ְּדָבִרים ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה נֹוֵסַע. -ִיְקֶרה עֹוד ַּפַעם 

  ַּתִּגיד  -ֵראִׁשית, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה נֹוֵסַע ָּבֶרֶכב ֶׁשְּל  .ֲחָכֵמינּו    ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר

ְלַרב ְיהּוָדה: "ְּכֶׁשַאָּתה    רֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָאַמ   (ְּבָרכֹות כט:)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ְרׁשּות   ְּתַבֵּקׁש   ַלֶּדֶר יֹוֵצא  ֶׁשַאָּתה  ִלְפֵני  ָוֵצא"   ,ְּבקֹוֶנ  ִהָּמֵל  ,ַלֶּדֶר יֹוֵצא 

ִיְתָּבַר  אֹוֵמר ֵמַהֵּׁשם  מֹוֲהָרא"ׁש   ;ַלֶּדֶר ֵצא   ָּכ ְוַאַחר   ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ַּתִּגיד   
ִמחּוץ  נֹוְסִעים  ֶׁשא  ֲאִפּלּו  ָלֶרֶכב,  ֶׁשִּנְכָנִסים  ַּפַעם  ְּבָכל   ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ֶׁשּיֹאְמרּו 

ַוֲאִפּלּו ֶעְׂשִרים ַּפַעם ַּבּיֹום   ַעם ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר, ֲאָבל א  ֶׁשּיֹאְמרּו ְּבָכל ּפַ   -ָלִעיר, 
ְּבֵׁשם ַהְּבָרָכה  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  םַהֵּׁש   ְלַסֵּים  ַאָּתה   ָּברּו" ַהְּבָרָכה  ֶאת  ֶׁשּיֹאְמרּו   ,

 ; ָּכ ַּתֲעֶׂשה. םַהֵּׁש  ְּבִלי ֵׁשם -ְּתִפָּלה" 

ִסיָמ ֵׁשִנית, ֵּתן ְצָדָקה. ַרֵּבנּו אֹוֵמר    ,ֶּדֶר ַהִּמּדֹות אֹות  : "ְּכֶׁשֵּתֵל ַּבֶּדֶר,  ן ח)(ֵסֶפר 
ּוַפַעם  ַּפַעם  ּוְבָכל  ֻקָּפה,  ָּבֶרֶכב  ַמֲחִזיִקים  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִלְצָדָקה",  קֶֹדם  ִּתֵּתן 

  ַלֶּדֶר ֶׁשּיֹוְצִאים  ִיְתָּבַר    -ִלְפֵני  ֵמַהֵּׁשם  ּוְמַבְּקִׁשים  ַלֻּקָּפה  ְּפרּוָטה  ַמְכִניִסים 
 לֹום. ֶׁשַּיְחְזרּו ְּבָׁש 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 כג   |  גתשפ"י ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ץֶאֶר  ֶּדֶר ם עִ  ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ל ֶׁש  ְלֵביתֹוא  ּבֹ ד, ָּכבֹום עִ ת ַהְּכֶנֶס ת ְלֵביא ּבֹ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ּכֹוַבע ַוֲחִליָפה. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   םְּתַכֵּבד ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ּבֹא ַלְּתִפָּלה עִ 
ִס  ְּתִפָּלה,  אֹות  ַהִּמּדֹות  כה)(ֵסֶפר  ִּבְׁשַעת  יָמן  ְמֻכָּבִדים  ְּבָגִדים  לֹו  ִלְהיֹות  "ִמְצָוה   :

 ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  יֶׁשָראּו ַהְּתִפָּלה", ְּכמֹו

ַרּבֹו   ֵאי ִהְתּבֹוֵנן  ֶׁשהּוא  ּכֹוֵתב,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי 
ּבֹו ַרַעד    זֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָאַח   חֶסת; ְּכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלֶפַת ָהֲאִריָז"ל ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכנֶ 

ַּפַחד, ֶׁשהּוא ִנְכַנס ַעְכָׁשו ַלַּבִית ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ּבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת    בֵמרֹו
 ִעם ָּכבֹוד.  ,ַלְּתִפּלֹות ִעם ֶּדֶר ֶאֶרץ

ִּבְׁשִבילְ  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ּכֹוֵתב  ָלבֹוא ֲאִני   ֵאי ַלֲאֵחִרים  ְלַהִּגיד   ֶׁשֵּתֵל א   ,

ְלִהְתַנֵה   ֵאי ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר  ֶאָחד  ְלָכל  א  ַהְּכֶנֶסת.  ֵאֶצלג ְלֵבית  א  ֶאָחד   ,  ָּכל 
ְּכָבר ִהִּגיַע ַהְּזַמן, ִלְפָעִמים ְצִריִכים ְלַחּכֹות ַעד ֶׁשַהֵּׁשִני ְמַקֵּבל מֹוִחין ְוכּו', ֲאָבל 

הּוא  ם   ֲאִני אֹוֵמר: "ּבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת עִ ְל ָּכבֹוד, ּבֹא ַלַּבִית ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 ְּבֶדֶר ֶאֶרץ". 

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַהַּבִית  הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְׂשַרד,  א  הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 

ַמִּגיַע ְלָׁשם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַעְצמֹו, ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה  הּוא; ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְמַעט ֶׁשָאָדם  
 . לִיְׂשָרֵא ם ְוַעל ָּכל עַ 

ִהי ֲחֻנָּכה  ַׁשָּבת  ַהְּיִׁשיָבה;  ִעם  ַּבִּקְרָיה  ה'  ִיְרֶצה  ִאם  ֶאְהֶיה  ְזַמן    א ְּבַׁשָּבת 

 ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. ל ֵאֶצ ת ִהְתַאְּספּו

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר.  

 ... 
 ד ג ד

 ַמה ַּתְרִויַח ִמִּלְהיֹות ָׁשבּור?

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָחְכָמה   ָׁשבּור?  ִלְהיֹות  ָחְכָמה  ָׁשבּור?   ָּכ ָּכל  ַאָּתה  ַמה   ?ִאְּת קֹוֶרה  ַמה 



 ג תשפ"י ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   כד 

 

ִהיִלְה  ָחְכָמה  ָׂשֵמַח,  ַּפַעם:   א יֹות  ָאַמר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵמָחָדׁש.  ּוְלַהְתִחיל  ָלקּום 

ַּגם ָלָאָדם ְּבַעְצמֹו;  א  "ָחְכָמה ְלַהִּפיל ְיהּוִדי? ָחְכָמה ְלָהִרים ְיהּוִדי!" ַהַּכָּוָנה ִהי
 ׁשּוב.  םִמְתרֹוְמִמי -, ְוִאם ׁשּוב ָנְפלּו םְצִריִכים ְלִהְתרֹוֵמ 

ְוַנֲעֶׂש ֵנס   ַהֶּׁשֶמן   ֶאת ַּפ ֶׁשְּנַחֵּפׂש  ֶאת ַהּטֹוב,  ֶׁשְּנַחֵּפׂש  ָלנּו  ַמְרֶאה    ה ֲחֻנָּכה 

ֶא  ְלַחֵּפׂש  א  ַחג,  ְלַחֵּפׂש ר  ְׁשָא ת  ִמֶּזה   ָצִרי ָאָדם  אֹוָתם;  ֶׁשִּטְּמאּו  ַהְּׁשָמִנים 
 ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ָּבֶזה.  םטֹוִבי םְּבַעְצמֹו ְּדָבִרי

  ִּתְהֶיה   ְמֻצְבָרח?  ִמִּלְהיֹות   ַּתְרִויַח   ָמה  ָׁשבּור?  ִמִּלְהיֹות   ַּתְרִויַח   ַמה
  ַהְרֵּבה   ָּכ  ָּכל  ָלנּו  ְמַסֵּפר  מֹוֲהָרא"ׁש  ּגֹוי!  ָעַׂשִני  ֶׁשא  -  ְּבִרּקּוד  ֵצא  ְּבִׂשְמָחה,

  ֶאת   ֶהֱחָיה   הּוא  ֵאי ָעֵלינּו,  ָיֵגן   ְזכּותֹו  ֵלִוי   ַהְקֻדַּׁשת  ִמַּבַעל  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְּפָעִמים
 ָצדֹוק  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵמַהַּצִּדיק,  מּוָבא  ַהִּסּפּור  ּגֹוי.   ָעַׂשִני  ֶׁשא  ִעם  ַעְצמֹו
  ַהָּקדֹוׁש   ַהַּצִּדיק  . יג)  אֹות  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג   ַצִּדיק  (ְּפִרי   ָעֵלינּו  ָיֵגן   ְזכּותֹו   ִמּלּוְּבִלין   ַהּכֵֹהן 
  ַהַּׁשַחר   ִּבְרכֹות  ֶאת   יֹום  ָּכל   אֹוֵמר  ָהָיה   ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֵלִוי  ַהְקֻדַּׁשת  ַּבַעל

  ֵאָליו   ִנַּגׁש   ּגֹוי",   ָעַׂשִני  "ֶׁשא   ִּבְרַּכת  ַעל   ִּדֵּלג  הּוא   ֶאָחד   יֹום   ָרם,   ְּבקֹול
  ּגֹוי",   י ָעַׂשנִ   ֶׁשא   ִּבְרַּכת  ַאַחת,   ְּבָרָכה  ֶהְחַסְרֶּתם   "ַרֵּבנּו,   לֹו:   ְוָאַמר  ִמיֶׁשהּו 

  ְּכֶׁשַּקְמִּתי   ַהּזֹו!  ַהְּבָרָכה  ֶאת   ַהּיֹום   ֵּבַרְכִּתי  "ְּכָבר  ֵלִוי:  ַהְקֻדַּׁשת   ַּבַעל  לֹו   ָעָנה
  ְלִהְתַחֵּזק   ֶׁשאּוַכל   ָּדָבר  ׁשּום   ִלְמצֹא   ִהְצַלְחִּתי  א   ָׁשבּור,   ְמאֹד   ָהִייִתי  ַּבּבֶֹקר

  ּגֹוי',  א  ֲאִני  ְיהּוִדי,  ֲהֵרי  'ֲאִני  ְלַעְצִמי:  יֶׁשָחַׁשְבִּת   ַעד   ַעְצִמי,  ֶאת  ּבֹו   ּוְלַהֲחיֹות
  ּגֹוי';   ָעַׂשִני   'ֶׁשא   ִּבְרַּכת:  ָאַמְרִּתי  ּוִמָּיד  ְלִהְתַאֵּפק,  ָיכְֹלִּתי   א  ִׂשְמָחה  ּוֵמרֹב

  י ֲהֵר   ָלנּו,   אֹוֵמר  ָעֵלינּו  ָיֵגן   ְזכּותֹו   מֹוֲהָרא"ׁש   ַעְצִמי";  ֶאת   ֶהֱחֵייִתי  ֶזה   ִעם
  ֶׁשא   ִעם  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְצִריִכים  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֲאַנְחנּו  איֶׁשְּבַוַּד 
 ּגֹוי.  ָעַׂשִני

ִיְרַאת ָׁשַמִים, ִּתָּזֵהר א ְלַאֵּבד  ם  ְלַגֵּבי ְמִסּבֹות ֲחֻנָּכה; ִּתָּזֵהר ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה עִ 

ָוֵאם ֶזה ָצִרי ִלְהיֹות    םּוֶאת ְקֻדַּׁשת ַהֲחֻנָּכה; ִאם ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִמּׁש  ִּכּבּוד ָאב 
 ְּבאֶֹפן ָׁשמּור ְוכּו'. 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר.  

 ... 
 ד ג ד



 כה   |  גתשפ"י ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ֶׁשֵּיׁש ָלנּו מֹוָסדֹות ַלְּיָלִדים ם ַהֵּׁש י ַחְסֵד 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַהֵּנס ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש ָלנּו הּוא, ֶׁשֵּיׁש ָלנּו מֹוָסדֹות ַלְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו ֶׁשּלֹוְמִדים  

 ִאָּתם ַּבֶּדֶר ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוָתנּו. 

ֶׁשָּלנּו   ֶׁשַהְּיָלִדים  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ַּכָּמה 
ֶׁשהֹוְלִכים   ְמַלְּמִדים  ַרֵּבנּו,  ִעם  ֶׁשַחִּיים  ָׁשַמִים,  ִיְרֵאי  ְמַלְּמִדים  ִעם  יֹוְׁשִבים 

ֶׁשּלֹוְמ  ְמַלְּמִדים  ֶׁשִּמְתּבֹוְדִדים,  ְמַלְּמִדים  ְּבָכל  ַלִּמְקֶוה,  ְּכִסְדָרן  ִׁשעּוִרים  ִדים 
 ָּכל ֶיֶלד.ל ֶׁש  ְּכבֹודֹו ַעל םַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְמַלְּמִדים ֶׁשּׁשֹוְמִרי

ַאֲהָבה   ּוַמְכִניסֹות  ּוַבת  ַּבת  ָּכל  ֶׁשאֹוֲהבֹות  מֹורֹות  ֵפיָגא;  ְּבֵבית  ַּגם   ָּכ

 ַּבָּבנֹות ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה.

זֶ  ָׁשִנים  ֶׁשֶּזה  ִלְפֵני  ָיַדְענּו  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאל  ִהְתָקַרְבִּתי  ְּכֶׁשֲאִני  ָהָיה;  א  ה 
ְּבֵפרּוׁש   ָלנּו  ָאְמרּו  ִּבְלַבד,  ְלַעְצֵמנּו  סֹוד  ֶזה  ַלְּיָלִדים,  עֹוֵבר  ֶׁשא  ַמֶּׁשהּו 

ֲא  ּוַבֵּסֶתר  ַהְּיָלִדים,  ִּבְגַלל  ְּגדֹולֹות  ִלְקִהּלֹות   ְלִהְׁשַּתֵּי ְיכֹוִלים  ֶׁשְּצִריִכים  ַנְחנּו 
ֶׁשֵהם   ֶׁשָּלנּו,  ַלְּיָלִדים  ָמקֹום  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ַהֵּׁשם  ְוַחְסֵדי  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש,  ִחּזּוק  ָלַקַחת 

ְּתִפָּלה;   ִיְגְּדלּו ִעם ִסּפּוִרים ֶׁשל  ּוִּבְפִׁשיטּות,  ִּבְתִמימּות  ִיְגְּדלּו  ַרֵּבנּו,  ִיְגְּדלּו ִעם 
 ָּלֶהם. ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַהַחִּיים ֶׁש 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר.  

 ... 
 ד ג ד

 ֵּתן ְּדֵמי ֲחֻנָּכה ַלְּמַלְּמִדים 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָלֵתת   ַמה   ְל ֵאין  ְוִאם   ,ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ַלְּמַלְּמִדים  ֲחֻנָּכה  ְּדֵמי    -ֵּתן 
ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ַּגם  ָקָטן.  ַמֶּׁשהּו  ֲאִפּלּו  ַמֶּׁשהּו,  ָלֶהם  ֵּתן  ִּתְתַיֵחס;  ְלָפחֹות 

 .ףִביא עֹוֵה  -ֶּכֶסף ִלְקנֹות ָקְרָּבן ָיָקר ָּכ, ִמי ֶׁשא ָהָיה לֹו  

ִּתְתּבֹונֵ   ,ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ַלְּמַלְּמִדים  ֲעֵליֶהם   ןִּתְתַיֵחס  עֹוֵבר  ַמה  ְלֶרַגע 



 ג תשפ"י  ַוְיִח  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש |   כו 

 

ַאַחר   ַעד  ֵמַהּבֶֹקר  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  יֹוְׁשִבים  ֵהם  ַהְּיָלִדים;  ִעם  ֶאָחד  ְּביֹום 

ִדים ָקֶׁשה ְמאֹד, ַּתְרֶאה ָלֶהם  ַהָּצֳהַרִים, ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ְועֹוד ְיָלִדים; ֵהם עֹובְ 
 ְקָצת ַהָּכַרת ַהּטֹוב.

ִּתְתַיֵחס, ַרק   -ְּכמֹו ֵכן ְּכֶׁשִּמְתַקְּׁשִרים ֵאֶלי ֵמַהּמֹוָסד ֶׁשְּתַׁשֵּלם ְׂשַכר ִלּמּוד  

ּכֹוֵת  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהְּיָלִדים.  ִעם  ַּתְצִליַח  ַאָּתה   ְלהֹוִרים ת  ַּבֲחִריפּוד  ְמאֹ  בָּכ
ְמַסְּפִרים ֶׁשַהַּצִּדיק ָהַרִּבי ִמַּסאְטֶמער ְזכּותֹו   ןכֵ   ִמְּׂשַכר ִלּמּוד, ְּכמֹו  םַעְּלִמיֶׁשִּמְת 

ַהַהְנָהָלה ָלָּמה א ָּכל ַההֹוִרים ְמַׁשְּלִמים ְׂשַכר ִלּמּוד,  ת  ָיֵגן ָעֵלינּו ָׁשַאל ַּפַעם ֶא 
ְּכגֹו ֲאֵחִרים,  ְּדָבִרים  ֶׁשְּמַׁשְּלִמים  ְוַכּדֹוֶמה,ַחְׁשַמ   ןְּכמֹו  ְוַגז,  ִּכי    זָא   ל  לֹו,  ָאְמרּו 

ָה ת  ֶא  ְמַׁשְּלִמים  ַהְּדָבִרים  ֶזה;   -ֲאֵחִרים ִאם א  ְמַׁשְּלִמים    ְמַנְּתִקים ֶאת  ִאם א 
ַהַחְׁשַמ   -ַחְׁשַמל   ַּגז  ְמַנְּתִקים ֶאת  ְמַׁשְּלִמים  ְוִאם א  ָאז    -ל,  ַהַּגז,  ְמַנְּתִקים ֶאת 

ְמַנְּתִקים  ן  ֹוֵמר ֶׁשִּבְׂשַכר ִלּמּוד ֶזה א ָּכ? ִּבְׂשַכר ִלּמּוד ַּגם ּכֵ ָהַרִּבי ָאַמר: "ִמי א
 ֶאת ַהִּסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשַּיְצִליחּו ְוִיְגְּדלּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים". 

ִמְת  ֵמַהּמֹוָסד  ִאם   ֵאֶלי ְׂשכַ   רְּתַסֵּד   -ַקְּׁשִרים  ְלַתְׁשלּום  ִלּמּוד;  ָּתְכִנית  ר 

 . םְוֶׁשא ִּתְתַעּלֵ 

ֲאִני   'ַמה  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשל  ְזַמן  הּוא  ֲחֻנָּכה   ,ִחּנּו ֶׁשל  ְזַמן  הּוא  ֲחֻנָּכה 
ַהַּצִּדיק ֶׁשִּלי?'  ַהְּיָלִדים  ִעם  ָיֵגן    יָהַרּבִ   ,עֹוֶׂשה  ְזכּותֹו  ִמְּליּוַּבאִויְטׁש  ַהַרַׁש"ּב 

ם ֶׁשּלֹו הֹוָרָאה ֲחִריָפה: "ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ִליהּוִדי ִחּיּוב ְּבָכל יֹום ָעֵלינּו ָאַמר ַלַּתְלִמיִדי
יֹום, ְוַלֲחׁשֹב    לְלַהִּניַח ְּתִפִּלין, ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ְלָכל ְיהּוִדי ִחּיּוב ַלֲעצֹר ֲחִצי ָׁשָעה ּכָ 

ָּבטּוַח ֶׁשַהְּיָלִדים ֵיְלכּו    תַעל ִחּנּו ַהְּיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכֵדי ִלְהיֹו 
 ַּבֶּדֶר ֶׁשְּמַחְּנִכים אֹוָתם". 

ֵליל   ִׁשעּור  ֲחֻנָּכה,  ַׁשַּבת  ַאֲחֵרי  ַעד  ַּבִּקְרָיה  ֶאְהֶיה  ַּבִּקְרָיה,  ִנְמָצא  ְּכָבר  ֲאִני 

 ִׁשִּׁשי ַהְּׁשבּוִעי ִיְהֶיה ַהָּׁשבּוַע ַּבִּקְרָיה. 

ֵמַהְּקִהָּלה ַהָּיָפה, ֵמַהֶחֶסד,   באן ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ׁשּוְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ְלכָ 
 ֵמַהִּיְרַאת ָׁשַמִים, ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות ָהֲעִדינֹות. 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר.  

 ... 
 ד ג ד
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 ַיֲהדּות א ְּתלּוָיה ְּבַטַעם ְוֶרֶגׁש

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְּבֶרֶגׁש,  ְּבַטַעם,  ְּתלּוָיה  א  ַיֲהדּות  ַטַעם;  ְּבִלי  ַּתְדִליק  ֶרֶגׁש,  ְּבִלי  ַּתְדִליק 

ִהיא   ְרצֹון    -ַיֲהדּות  ַלֲעׂשֹות   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ִיְתָּבַר  ְלַצֵּית  ַהֵּׁשם  ִאם  ַהֵּׁשם; 
 ַמְדִליִקים ֶאת ַהְּמנֹוָרה.  -ה ְלַהְדִליק ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְמַצּוֶ 

ְּבַוַּדאי ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ִעם ַטַעם, ִעם ֶרֶגׁש, ֲאָבל ִאם ַהּכֹל ָּכבּוי,  

  ,ֲחֻנָּכה  ַהֹּכל ָחׁשּו ֶׁשל  ַטַעם  ַהֲהָלָכה,  ַמְדִליִק   -ֵאין ׁשּום  ְּכִפי  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת  ים 
ִמחּוץ  ֶׁשִּנְזְרקּו  ַמְרִּגיִׁשים  ְוִאם  ְנמּוָכה.  ֲהִכי  ַּבַּדְרָּגה  ְטָפִחים,  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמָּטה 

ֵמַהֲחֻנָּכה  ַלְּקֻדָּׁש  ֶׁשִּנְזְרקּו  ִּבְרׁשּות    -ה,  ַהֲהָלָכה,  ְּכִפי  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת  ַמְדִליִקים 
ַמְדִליִקים ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְּכִפי ַהֲהָלָכה,    -ֻדָּׁשה, ְוִאם ַהּכֹל ָחׁשּו  ָהַרִּבים ִמחּוץ ַלְּק 

 .הַהֲחֵׁשכָ ת ָּבֶעֶרב ְּבעֵ 

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ה, ַּתִּגיד:  ַקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֵל ְלִפָּנה ְוִתְתַאֵּנַח ֵאיזֹו ִמּלָ 

, ֲאִני  רָּכֵׁש י  עֹוָלם, ָמַתי ְּכָבר ֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ְיהּוִדי? ֲאִני ָּכל ָּכ רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִד 

ַלְחזֹר   ָיכֹול  ֲאִני   ֵאי  ֶּדֶר רֹוֶאה  א  ֲאִני  ָיכֹול,  א  ְּכָבר  ֲאִני  נֹוֵפל,  ַהְּזַמן  ָּכל 

 ְוָקדֹוׁש, ְּתַרֵחם ָעַלי, ַּתֲעזֹר ִלי".  רָּכֵׁש י ְוִלְהיֹות ְיהּוִד 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר. 

 ... 
 ד ג ד

 ַאָּתה ִנְרֶאה טֹוב ְמאֹד ִעם ַהָּזָקן ְוַהֵּפאֹות ֶׁשְּל 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִּתְסמֹ ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַאל ְּתַפֵחד; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּגדֹול ְמאֹד,  
 ִּבְמֵהָרה ַאָּתה ֵּתֵצא ִמָּכל ַהְּבָעיֹות.

 ֶׁשַפע  ְל ָיִביא ֶזה ֶׁשְּל;  ְוַהֵּפאֹות  ַהָּזָקן  - ֶׁשְּל ֱאִקים ֶּצֶלםַה  ִעם ֶוֱאָמץ ֲחַזק

  ְוַאל   ץִּתְקצֹ  ַאל   ַּתְחּתֹ,   ַאל  ֶׁשְּל,  ְוַהֵּפאֹות   ַהָּזָקן  ִעם  ְמאֹד   טֹוב  ִנְרֶאה  ַאָּתה  ָּגדֹול. 

 ָּבֶזה.  ֵּגֶאה ְוִתְהֶיה  ֶׁשּלְ   ְוַהֵּפאֹות ַהָּזָקן ֶאת ְלַגֵּדל  ַּתְמִׁשי  ְּכלּום, ַּתֲעֶׂשה
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(ִלּקּוֵטי ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר    ָזָקן ּוֵפאֹות ֵהם ִעַּקר ַהַּיֲהדּות. ְּכִפי ֶׁשַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש

ָרֵאל ְוִעַּקר ַהַּיֲהדּות ָּתלּוי ְּבָזָקן ּוֵפאֹות,  ֲהָלכֹות ִּגּלּוַח ֲהָלָכה ג', אֹות ב') : "ִעַּקר ַהַּדת ִישְֹ
ָרֵאל, ּוִמי ֶׁשרּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו  ּוָבֶהם נִ  ָּכר ַהְּיהּוִדי ִּכי הּוא ִמֶּזַרע ֵּבַר ה', ִמֶּזַרע ִישְֹ

הּוא   ַהְּכִפיָרה  ְּתִחַּלת  ָרֵאל,  ִישְֹ ֶּבֱאֵקי  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִלְכּפֹר  ְורֹוֶצה  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ָרֵאל ַהָּקדֹוׁש    ֶׁשַּמְׁשִלי ַחס ְוָׁשלֹום ֵמָעָליו ַהָּזָקן ְוַהֵּפאֹות, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַּדת ִישְֹ

 הּוא ָּתלּוי ְּבָזָקן ּוֵפאֹות", ַעֵּין ָׁשם יֹוֵתר ַּבֲאִריכּות. 

 ַהּיֹום ָּבֶעֶרב ַהִּׁשעּור ִיְהֶיה ַּבִּקְרָיה ְּבִליֶּבעְרִטי. 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ּוֵמִאיר. 
... 

 ד ג ד

 ַלֲעזֹב ֶאת ַרֵּבנּו ַז"לְצִריִכים ַהְרֵּבה ִחּזּוק א  

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ט ִּכְסֵלו, ה' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ג  ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִסיָמן  ְזַמן ֶׁשָהיּו ָּבִאים ֶאל ַרֵּבנּו. ַרֵּבנּו ִהְבִטיַח    אַׁשָּבת ֲחֻנָּכה ִהי מֹוֲהַר"ן,  (ַחֵּיי 

ַהְּזַמִּנים ָהֵאּלּו: רֹאׁש ַהָּׁשָנה,  ת  ִמי ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו ִּבְׁשׁשֶ   קא; ְּפֻעַּלת ַהַּצִּדיק, ִסיָמן תתמו)

ְוָׁשבּועֹות   ֲחֻנָּכה  ַהּתֹהּו.  -ַׁשָּבת  ֵמעֹוָלם  ָּכ,    ִיָּנֵצל  עֹוִׂשים  ָאֵכן  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי 
ְלאּוַמן,   נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַעל  ַהָּללּו.  ַהְּזַמִּנים  ת  ִּבְׁשׁשֶ ִמְתַאְּסִפים 

 ּוִבְׁשֵני ַהְּזַמִּנים ָהֲאֵחִרים ִמְתַאְּסִפים ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב. 

ִחּזּו ַהְרֵּבה  ַז"לְצִריִכים  ַרֵּבנּו  ֶאת  ַלֲעזֹב  א  ְמַפֵחד   . ק  ְמאֹד  ֵמ"ם   "ַהַסֶמ
הּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי    ,ַרֵּבנּול  ֵאֶצ   ֶׁשִּיְהיּוה  רֹוֶצ א  א  הּו   ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים ֶאל ַרֵּבנּו,

ּות ַהַּדַעת,  ִּבְלּבּוִלים, ַלֵּׁשִני ֲחִליׁש   םֶאת ָהָאָדם ֵמַרֵּבנּו; ְלֶאָחד הּוא ּגֹוֵר   קְלַהְרִחי
 אֹותֹו ֵמַרֵּבנּו.  ִלְמׁשֹו יְּכֵד  הְוָכ הּוא ַמִּגיַע ֶאל ָּכל ֶאָחד ְּבַתְחּבּולָ 

ָּגדֹול  ִליָּפא, סֹוֵחר  ר'  ְיהּוִדי  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ַּפַעם  ַּפַעם הּוא  רָּכֵׁש י  ְיהּוִד   ָהָיה   .

ְּבָרָכה, הּוא    לם ֶאל ַרֵּבנּו ְלַקּבֵ ְיִריד ָּגדֹול ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים, הּוא ָנַסע קֶֹד   ָנַסע ֶאל
רּוַח ֶׁשַרֵּבנּו ְיַסֵּים ר  ְּבקֹוֵצ ה  ָהָיה ְּבַׁשָּבת ֵאֶצל ַרֵּבנּו. ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית הּוא ִחּכָ 

ְּכָבר ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְנסַֹע ַלְּיִריד ְלַהְרִויַח ֶּכֶסף, ְוַרֵּבנּו ֲהֵרי ָרָאה ַהּכֹל,  
זֹוַהר  ָא  ְּבִתּקּוֵני  ֶׁשָּכתּוב  ַהּתֹוָרה  ְּבֶאְמַצע  לֹו  ָרַמז  הּוא  ֵמַהִּתּקּוִנים  ז  ג'  (ִּתּקּון 
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", ַהֶּכֶסף  ןֹו הּבְ , ְקִטיַלת  ָבַתרּוּלְ ָעְלָמא,    ַהאיּבְ   ְתָראּועּבְ   ן ֹוהּבְ : "ֲחֵייִכת  ָהַאֲחרֹוִנים)

הֹוֵרג    ֶאל  קצֹוֵח  ֶזה   ָּכ ְוַאַחר  ִּבְצִעירּותֹו  ִלְרמֹז  ָהָאָדם  ָרָצה  ַרֵּבנּו  ָהָאָדם;  ֶאת 
ָעזַ  הּוא  ִמֶּזה,  ֶנֱעַלב  ִליָּפא  ר'  ֲאָבל  ְוכּו',  ֶּכֶסף  ֶזה  ַהּכֹל  ֶׁשא  ִליָּפא  ת  ֶא ב  ְלר' 

 . ריֹוֵת ר ָחזַ א ר ּוְכבָ  ַרֵּבנּו

ִעָּמ   יְּכֶׁשַרּבִ  ָּבַרְחָּת,  ְלֵאיפֹה  "ִליָּפא,  אֹותֹו:  ָׁשַאל  הּוא  אֹותֹו,  ָּפַגׁש  נּו ָנָתן 
ַלּתֹוָרה   ִמְתַּכֵּון  ְּכֶׁשהּוא  אֹוִתי",  ִּבֵּיׁש  "ַרֵּבנּו  ִליָּפא:  ַרִּבי  לֹו  ָעָנה  ֱהִייֶתם!" 

ְוָרַמז לֹו ְּבתֹו נָ   ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר ָאז  ָּכֶזה  ָתןַהּתֹוָרה, אֹוֵמר לֹו ַרִּבי  : "ִליָּפא! ַרִּבי 
 !"א ֶאֱעזֹב ֶאת ַרֵּבנּוז ַּגם ָא  -ה אֹוִתי ְוַיּכֶ  הָעבֶ ל עֹוְזִבים?! ִאם ַרֵּבנּו ִיַּקח ַמֵּק 

ּוְלַהֵּלל,    ְּבמֹוָצֵאי ְלהֹודֹות  ַּבִּקְרָיה  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ְּבִבְנַין  ִנְתַאֵּסף  ַׁשָּבת 

 ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים, ֶׁשֲאַנְחנּו ְמקָֹרִבים ֶאל ַרֵּבנּו.

 ָחה. ְׂשֵמ  ַׁשָּבת

 ... 
 ד ג ד

 ?ַהִּתּקּוִניםל ּכָ ל ַהְּגַמר ֶׁש  אזֹאת ֲחנּוָּכה הּו הָלָּמ 

תשפ"ג  ה'א' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ב' ֵטֵבת, זֹאת ֲחֻנָּכה, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַהּיֹום   ָקדֹוׁש,  ְמאֹד  ְזַמן  הּוא  ָּבֶעֶרב  הּוַהּיֹום  מּובָ   אָּבֶעֶרב  ֲחֻנָּכה;    א זֹאת 

ְוָכל   ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ַהִּתּקּוִנים.  ְלָכל  ְּגַמר  הּוא  ֲחֻנָּכה  ֶׁשּזֹאת  ְקדֹוִׁשים  ִמַּצִּדיִקים 
יֹום   ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ֲעֶׂשֶרת  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ְסִליחֹות,  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  ֶׁשל  ַהִּמְצוֹות 

הֹוַׁש םַהִּכּפּוִרי ֻסּכֹות,  זֹאת  ,  ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ּתֹוָרה;  ְוִׂשְמַחת  ֲעֶצֶרת  ְׁשִמיִני  ַרָּבא,  ְעָנא 
 ַהְּגָמר ֶׁשל ָּכל ַהִּתּקּוִנים.   הֲאַזי ַנֲעֶׂש  -ֲחֻנָּכה 

ָהִעְנָין ֶׁשּזֹאת ֲחֻנָּכה הּוא ַהְּגַמר ֶׁשל ָּכל ַהִּתּקּוִנים? אּוַלי ֶאְפָׁשר   תַמה ֶּבֱאֶמ 

ֶׁשְּבכָ  עֹוְסִקיחֶֹדׁש  ל  לֹוַמר,  ְוִתְׁשֵרי  ְמַבְּקִׁשים   םֱאלּול  ּוַבָּקָׁשה,  ִּבְתִפָּלה  ְּבִעָּקר 
ִהי  הֹוָדָאה  ְּבִלי  ְּתִפָּלה   ,ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּבסֹוף   אּוְמַבְּקִׁשים  ַעְכָׁשו  ְׁשֵלמּות,  א 

לְ  ְוהֹוָדָאה  ַהֵּלל  ֶׁשל  ְזַמן  ֲחֻנָּכה,  ֶׁשל  ָׁשֵלם  ָׁשבּוַע  ַאֲחֵרי  ִיְתָּבַר  ֲחֻנָּכה    -ַהֵּׁשם 
ֹוָדה  ַנֲעָׂשה ַהְּגַמר ֶׁשל ָּכל ַהִּתּקּוִנים; ְּכֶׁשֵּיׁש ֶאת ְׁשֵני ַהְּדָבִרים, ֵהן ְּתִפּלֹות ְוֵהן ּת

 . םֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגבֹוַּה, ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ּומֹוִדי  -ְוהֹוָדָאה 
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 . ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים 

 ... 
 ד ג ד

ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ָלבֹוא ְּבָכל יֹום ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְׁשלֹוׁש  
 ַהְּתִפּלֹות ְּבִמְנָין

תשפ"גה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ב' ֵטֵבת, זֹאת ֲחֻנָּכה, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָלבֹוא  ֵמָחָדׁש   ַעְצְמ ַעל  ְּתַקֵּבל  ָהִעָּקר  ָּגדֹול.  יֹום  הּוא  ֲחֻנָּכה  זֹאת  ַהּיֹום 

ְּבִמְנָין, ְּכמֹו ֵכן ְּתַקֵּבל ַעל ְּבָכל יֹום ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות  
ַהָּׁשבּוַע,  ְימֹות  ְלִפי  ְמֻחָּלק  ַּתְרּגּום  ִעם  ֻחָּמׁש  ִלְלמֹד  ְלַהְתִחיל  ַּפַעם  ַעְצְמ עֹוד 

 .ּוִמְׁשָניֹות ּוְגָמָרא

ּוְמַה  ְּכֶׁשּמֹוִדים  ִּכי  ַהִּתּקּוִנים,  ַהְּגַמר ֶׁשל ָּכל  ֲחֻנָּכה הּוא  ְלַהֵּׁשם זֹאת    ְּלִלים 
 ֶאת ָּכל ַהִּתּקּוִנים רֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגבֹוַּה, ֶזה ּגֹוֵמ  -ִיְתָּבַר. 

 .ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ָחַזְרִּתי ֵמַהִּקְרָיה, ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ַמְמִׁשיִכים ַּבְּיִׁשיָבה

 . ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים

 ... 
 ד ג ד

 ד ַמְפִחיה זֶ ת ֲעֵבירֹו

 תשפ"ג  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ו' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ד ... ֵנרֹו ָיִאירִלְכבֹו

ֶאת   ֶׁשָעִׂשיָת  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ֲאִני  ַהְּקדֹוָׁשה.   ַּבֲעבֹוָדְת ֶוֱאַמץ    ת חֹוְברֹוֲחַזק 

ִליָלִדים ֵחֶלק ב', ֵחֶלק ג' ְוֵכן   ֶל'ַּמֲעֶׂשהה ִליָלִדים, ַוֲאִני ְמַצֶּפה ִלְראֹות  ַהְּצִביעָ 
 ָהְלָאה. 

ָּבֶהם   ִלְנטֹעַ ּדֹור ָחָדׁש ְוַחָּיִבים  ל  ָּגֵד ם,  ַּבְּיָלִדיֱאמּוָנה    ִלְנטֹעַ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים  

 ִיְרַאת ָׁשַמִים. 

"ל. ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ַּדף לג, ַהִּסּפּור ֶׁשל  ֵמֲחזַ ה ְלַסֵּפר ִסּפּור  רֹוֶצ ַהָּׁשבּוַע ֲאִני  
ֶּבן  ֲחִנינָ י  ַרּבִ ת  ֶא   ֶׁשִהִּכיׁשַהָּנָחׁש   ֵמַרב  אּדֹוָס א  ִצּיּור  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ֵמַהַּצָּיר  ְּתַבֵּקׁש   .
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ָיִמין,    קֶׁשַּמְחִזי ְּבַיד  ְוָהרֹאׁש  ְׂשמֹאל  ְּבַיד  ַהָּזָנב  ָצִעיף.  ְּכמֹו  ַהְּכֵתַפִים,  ַעל  ָנָחׁש 

יו  ה ֵמת, ָּפנָ ֵיָרֶא ּוְצַפְרֵּדַע, ֶׁשֶּזה    ָנָחׁשל  ֶׁש ב  ִׁשּלּוֶׁשָהרֹאׁש ִיְהֶיה ְּתמּוָנה ַמְפִחיָדה  
ִעם ִחּיּו, ְוהּוא ְמַדֵּבר ֶאל ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים ֶׁשְּפֵניֶהם ְמבָֹהלֹות.    הֶׁשִּיְהיֶ ֶׁשל ָהַרב  

ַהַּצָּיר  ּוְמֻסְלָסלֹות.  ָיפֹות  ּוֵפאֹות  ַּבחּוץ,  ִציִצּיֹות  ִעם  ְלבּוִׁשים  ִיְהיּו  ֶׁשַהְּיָלִדים 
ים ֶאְצֵלנּו, ִעם ִּכָּפה ָיָפה ּוְׁשֵּתי ֵּפאֹות  ְּתַלֵּמד אֹותֹו ֵאי ִמְתַלְּבִׁש   זָא   יֲחִסיִד ֵאינֹו  

 ָיפֹות ְמֻסְלָסלֹות ְוַהִּציִצית ַּבחּוץ.

 ִהֵּנה ְל ַהִּסּפּור:

 ָנָחׁש? ַאְרֵיה? ּדֹב? ִמי יֹוֵדַע? ?דַמְפִחיי ֲהכִ ַהָּדָבר  ַמהּו

ָׁשִנים ֶּבן    ִּבְזַמּנֹו,  תַרּבֹו  ִלְפֵני  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק   ה ַחּיָ ה  ָהְיָת   -א  ּדֹוָס ֶׁשל 

ּוְצַפְרֵּדַע,  הַמְפִחיָד  ָנָחׁש  ְּכמֹו  ִּכי    םַוֲאָנִׁשי ,  ָּבְרחֹוב  ָלֶלֶכת  ָּפֲחדּו  ה  ַהַחּיָ ְמאֹד 

 .ַמִּכיָׁשהה ָהְיָת 

ָעׂשּו.  ַמ   ְוָכ ְּבָרָכה,  ֶׁשִּיֵּתן  ַצִּדיק  ְלַחֵּפׂש  הֹוְלִכים  ָצָרה?  ְּכֶׁשֵּיׁש  עֹוִׂשים  ה 

ָלנּו, ֲאַנְחנּו    ִעְזרּוָהְלכּו ַלַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא, ָּבכּו ֵאָליו: "ַרִּבי,  

,  הַהַחּיָ לֹו ֶאת ַהֵּקן ֶׁשל    ֶׁשַּיְראּוַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ְמַבֵּקׁש    ם ָלֶלֶכת ָּבְרחֹוב".ּפֹוֲחִדי

ְלָׁשם    הֹוֵל ַרְגלֹו    ְותֹוֵקעַ הּוא  ַהֵּקן.  ַּבחֹוֶאת  ֶׁשל  ֶׁשִּמיֶׁשהּו    הְמִריָח   הַהַחּיָ ר 

ַרְגלֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרק ְנִׁשיָכה ְקַטָּנה ּבְ   הְועֹוָׂש   -ַהחּוָצה    תזֹוֶחלֶ   אִהיִנְמָצא ָּכאן,  

 ּוַמְרֶאה ְלָכל ַהְּיָלִדים ְואֹוֵמר:   הַהַחּיָ ִמָּיד, ַהַּצִּדיק ֵמִרים ֶאת  הֵמָת  איְוִה 

א   ַחָּיה  רֹוִאים?  ַאֶּתם  ָנָחׁש    ה ְיכֹולָ "ְיָלִדים  ְּכלּום,  א  א  הּוַלֲעׂשֹות 

ֲעֵברֹות   ִּבְתׁשּוָבה  ַמְפִחיה  זֶ ַמְפִחיד,  חֹוְזִרים  ְוא  ֲעֵברֹות  עֹוִׂשים  ִאם  ז  ָא   -ד! 

ְוִאם   ֲעֵברֹות,  ִאם א עֹוִׂשים  ֲאָבל   ,ִֹלְנׁש ְיכֹוָלה  ֲעֵבָרה  ַח ַחָּיה  ָעׂשּו  ְוָׁשלֹום  ס 

ל  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, אֹוְמִרים: 'ִרּבֹונֹו ֶׁש ה  ְסִליָח ִּבְתׁשּוָבה, ְמַבְּקִׁשים    ִמָּיד חֹוְזִרים

ְלַפֵחד ִמּׁשּום   ְצִריִכים  ֲאַזי א  ִלְהיֹות טֹוב';   ְּכָבר הֹוֵל ֲאִני  ִלי,  ִּתְסַלח  עֹוָלם, 

 ם".ָלָאָד ע ַר ת ַלֲעׂשֹום ְוא ִמֻּדִּבים, ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ִמְּנָחִׁשיָּדָבר, א 

ָּכל   ַמְפִחיד?  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ַמהּו  יֹוֵדַע  ִמי  ְּבקֹול: ְיָלִדים,  צֹוֲעִקים  ַהְּיָלִדים 

 "ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות, ְוא ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה!" 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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אחת


	עָדִיף לָקַחַת שִׁדּוּךְ מֵהֵיכַל הַקֹּדֶשׁ, אוֹ כַּלָּה שֶׁמִּסְתַּפֶּרֶת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מַה אֲנִי עוֹשֶׂה שֶׁהַמְּלַמֵּד עוֹשֶׂה צְחוֹק מִבְּנִי שֶׁהוּא אוֹמֵר מִשְׁנָיוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָמָּה נוֹלַדְתִּי יְהוּדִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ג' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מָה פֵּרוּשׁ הַמִּלָּה וְדוֹ"ק?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָמָּה מַעֲדִיפִים לְהִתָּפֵס לִסְגֻלּוֹת מְעַנְיְנוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צְרִיכִים לְשַׁלֵּם שְׂכַר לִימוּד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהִתְנַהֵג בַּמִּשְׂרָד בַּעֲדִינוּת וּבִצְנִיעוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּעֲשֶׂה אֶת מִצְוַת הַכְנָסַת אוֹרְחִים בְּחָכְמָה וּבְשֵׂכֶל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּתְאַחֵז וְתַחֲזִיק מַעֲמָד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ד כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר

	שַׁבָּת הִיא זְמַן שֶׁהַהוֹרִים מְבַלִּים עִם הַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, ט"ו כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם מִסְתּוֹבְבִים עִם חֲבֵרִים טוֹבִים, הוֹפְכִים לִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - מוֹצָאֵי שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ז כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּעֲשֶׂה מַה שֶׁאַתָּה רַק יָכוֹל, כְּדֵי שֶׁהֵם לֹא יִתְגָּרְשׁוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - מוֹצָאֵי שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח, י"ז כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַל תִּשְׁכַּח אֶת שַׂקִּית הַסְּפָרִים שֶׁלְּךָ, קַח אוֹתָה אִתְּךָ לְאָן שֶׁאַתָּה הוֹלֵךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צְרִיכִים לְנַקּוֹת כָּל הַזְּמַן, שֶׁהַלִּכְלוּךְ לֹא יִצְטַבֵּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָמָּה שֶׁתַּחְשְׁבוּ שֶׁאַתֶּם אִמָּא לֹא טוֹבָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	רַבֵּנוּ יְתַקֵּן אוֹתָנוּ בַּתִּקּוּנִים הֲכִי גְּדוֹלִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בַּיִת יְהוּדִי זֶה לֹא מִשְׂרָד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לְפַרְסֵם רַק אֹכֶל עִם הֶכְשֵׁר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צְרִיכִים לְהִתְנַהֵג בִּצְנִיעוּת גַּם בְּחָצֵר פְּרָטִית
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם קָשֶׁה לָלֶכֶת לְבַקֵּר, אֶפְשָׁר לְהִתְקַשֵּׁר לַהוֹרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ח כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כָּל אֵלּוּ שֶׁהוֹלְכִים לַהֲפָצָה אֲהוּבִים מְאֹד אֵצֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ט כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לִלְמוֹד סֵפֶר הַמִּדּוֹת עִם הַיְלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ט כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	רַק עַכְשָׁו הִתְחַתַּנְתֶּם, מַה אַתֶּם כְּבָר צְרִיכִים לִדְאֹג?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ט כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּדַאי לַעֲסֹק בַּהֲפָצָה, אֲפִלּוּ שֶׁמְּקַבְּלִים בִּזְיוֹנוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, י"ט כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַף אֶחָד בָּעוֹלָם לֹא מֵבִין אֶת הַצַּעַר שֶׁיֵּשׁ לְבָחוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהִתְלַבֵּשׁ לֹא צָנוּעַ לֹא גּוֹרֵם לִהְיוֹת שָׂמֵחַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַחֲרֵי הַחֲתוּנָה תַּמְשִׁיךְ לִלְמֹד כָּל יוֹם מִשְׁנָיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	יֵשׁ דֶּרֶךְ לָצֵאת מִהֶרְגֵּלִים רָעִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	יְלָדִים צְרִיכִים אֶת הָאִמָּא כְּשֶׁהֵם לֹא מַרְגִּישִׁים טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהַרְגִּיל אֶת הַיְלָדִים לַעֲבוֹר עַל הַפָּרָשָׁה בְּכָל יוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	יִישַׁר כֹּחַ גָּדוֹל שֶׁהֶחֱיִיתֶם אֶת אִרְגּוּן הַנָּשִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ"א כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַלְּוַאי וּפָעַלְתָּ כָּל טוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, כ"א כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּעֲשֶׂה שְׁתֵּי דְּבָרִים בְּכָל פַּעַם לִפְנֵי שֶׁאַתָּה נוֹסֵעַ בָּרֶכֶב שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ב כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בֹּא לְבֵית הַכְּנֶסֶת עִם כָּבוֹד, בֹּא לְבֵיתוֹ שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם דֶּרֶךְ אֶרֶץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ה כִּסְלֵו, א' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מַה תַּרְוִיחַ מִלִּהְיוֹת שָׁבוּר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	חַסְדֵי הַשֵּׁם שֶׁיֵּשׁ לָנוּ מוֹסָדוֹת לַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תֵּן דְּמֵי חֲנֻכָּה לַמְּלַמְּדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ז כִּסְלֵו, ג' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	יַהֲדוּת לֹא תְּלוּיָה בְּטַעַם וְרֶגֶשׁ
	אַתָּה נִרְאֶה טוֹב מְאֹד עִם הַזָּקָן וְהַפֵּאוֹת שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צְרִיכִים הַרְבֵּה חִזּוּק לֹא לַעֲזֹב אֶת רַבֵּנוּ זַ"ל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ט כִּסְלֵו, ה' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָמָּה זֹאת חֲנוּכָּה הוּא הַגְּמַר שֶׁל כָּל הַתִּקּוּנִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּקַבֵּל עַל עַצְמְךָ לָבוֹא בְּכָל יוֹם לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל אֶת שְׁלוֹשׁ הַתְּפִלּוֹת בְּמִנְיָן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עֲבֵירוֹת זֶה מַפְחִיד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ו' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עמוד
	מֻתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ עִם כַּסְפֵּי מַעַשְׂרוֹת בִּשְׁבִיל אוּמַן רֹאשׁ הַשָּׁנָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ח' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי כְּבָר מְחַכֶּה כָּל כָּךְ הַרְבֵּה זְמַן לְשִׁדּוּךְ, לָקַחַת גְּרוּשָׁה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ח' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה עוֹשִׂים כְּשֶׁבַּעֲלִי לֹא מַסְכִּים שֶׁאַקְשִׁיב לַשִׁעוּרִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"א אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לִנְסֹעַ עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְאוּמַן, חֹדֶשׁ לִפְנֵי הַחֲתֻנָּה שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"ג אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲפִלּוּ אִם קִבְּלוּ מַכָּה, עֲדַיִן צְרִיכִים לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת עֵקֶב, כ' מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּשַׁנְּנוּ אֱמוּנָה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רַק טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת רְאֵה, כ"ח מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַזְּכוּת בִּרְכִישַׁת הַבִּנְיָן בַּיִת הַדְּפוּס בְּלִיבֶּערְטִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ה' פָּרָשַׁת רְאֵה, כ"ט מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חֵלֶק בְּ"אַבְנֵי הַיְּסוֹד" כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לִקְנוֹת אֶת בִּנְיָן בֵּית הַדְּפוּס
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ה' פָּרָשַׁת רְאֵה, כ"ט מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שְׁטַר הַלְוָאָה, מֵאָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף דּוֹלָר כְּדֵי שֶׁנּוּכַל לְסַיֵּם אֶת הַבִּנְיָן שֶׁלָּנוּ בְּאוּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת רְאֵה, ער"ח אֱלוּל, כ"ט מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רַק עַל יְדֵי הַדְפָּסַת הַסְּפָרִים, דְּבַר רַבֵּנוּ יַמְשִׁיךְ לְהִתְקַיֵּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל אֵלּוּ שֶׁעוֹסְקִים בְּהַדְפָּסָה וַהֲפָצָה, מְקָרְבִים אֶת הַגְּאֻלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מוֹהֲרָא"שׁ בְּוַדַּאי יִפְעַל לְמַעַן כָּל אֵלּוּ שֶׁעוֹזְרִים לַהַדְפָּסָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם מַשְׁקִיעִים בִּדְבָרִים קְדוֹשִׁים, זֶה רֶוַח וַדָּאִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תַּעֲזֹב דְּבָרִיםַ טוֹבִים בִּגְלַל הַהִתְקָרְבוּת אֶל רַבֵּינוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כְּשֶׁעוֹזְרִים לְהַדְפִּיס אֶת הַסְּפָרִים מַצִּילִים אֶת הָעוֹלָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַסְּפָרִים, הַקּוּנְטְרֵסִים וְהַגִּלְיוֹנוֹת יַטּוּ אֶת כַּף הַמֹּאזְנַיִם לְטוֹבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כְּשֶׁנּוֹתְנִים צְדָקָה לְהַדְפָּסָה, זֶה כְּמוֹ הֲפָצָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַתָּנָה שֶּׁלָּקַחְתָּ חֵלֶק בְּבִנְיָן הֶחָדָשׁ שֶׁל בֵּית הַדְּפוּס
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תַּעֲזֹב אֶת עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ שֶׁל לֶאֱסֹף צְדָקָה לְבֵית הַדְּפוּס
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַשְׁרֶיךָ שֶׁזָּכִיתָ לַעֲזֹר בִּקְנִיַּת בִּנְיַן בֵּית הַדְּפוּס
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תִּבָּהֵל מֵרוֹפְאִים, תּוֹדֶה וּתְּבַקֵּשׁ וְהַכֹּל יִהְיֶה טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בְּעוֹד כַּמָּה שָׁנִים יִהְיוּ עוֹד מוֹרֵי הוֹרָאָה, אַבְרֵכִים תַּלְמִידַי הַכּוֹלֵל שֶׁלָּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי בְּשׁוּם אֹפֶן לֹא רוֹצֶה לָקַחַת כֶּסֶף מִ"טַיְטְל-1" לַמוֹסָדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אַתָּה יָכוֹל לִכְתֹּב בְּחֻצְפָּה שֶׁבְּצוֹם גְּדַלְיָה יֹאכְלוּ אֲרוּחַת בֹּקֶר?
	אֵיךְ אַתָּה יָכוֹל לִכְתֹּב בְּחֻצְפָּה שֶׁבְּצוֹם גְּדַלְיָה יֹאכְלוּ אֲרוּחַת בֹּקֶר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל כָּךְ חָשׁוּב לְהַקְשִׁיב לָאִשָּׁה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּעֲשֶׂה לִי מוּשָׁבִים פְּשׁוּטִים, לְיַד הַיְּלָדִים שֶׁלִּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֶאֱסֹף צְדָקָה לַמּוֹסָדוֹת שֶׁלָּנוּ בִּירוּשָׁלַיִם עַל טַהֲרַת הַקֹּדֶשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ב' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַתָּה מַשְׁקִיעַ אֶת כָּל הַלֵּב, הַמֹּחַ וְהַכֹּחַ שֶׁלְּךָ בַּיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ד' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לוֹקְחִים מִמֶּנִּי אֶת הָאֹכֶל וְהַשֵּׁינָה, אֲבָל אֲנִי נוֹסֵעַ אֶל רַבֵּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ד' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ זְקוּקִים לְרַחֲמֵי שָׁמַיִם שֶׁאֲנַחְנוּ וְהַדּוֹרוֹת שֶׁלָּנוּ יִשָּׁאֲרוּ אֵצֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ה' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְקַוֶּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאַתָּה בָּא לְאוּמַן עִם הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ -יוֹם ה' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ה' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ לוֹקְחִים אֶת כָּל הַיְּלָדִים לְאוּמַן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ה' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בְּעִקָּר צְרִיכִים לְבַקֵּשׁ שֶׁהַכֹּל יִהְיֶה בְּנָקֵל וּבְנַחַת מִתּוֹךְ בְּרִיאוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ה' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהִתְעַלֵּם מִמַּחְשָׁבוֹת רָעוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ו' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲפִלּוּ כְּשֶׁאָדָם כָּבוּי, נָפוּל, נָמוּךְ, רָחוֹק, וְכִשָּׁלוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים, ו' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קִרְיַת בְּרֶסְלֶב זֶה מָקוֹם נִפְלָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ח' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	סֵפֶר תְּהִלִּים יָפֶה לַתַּלְמִידוֹת שֶׁל בֵּית הַסֵּפֶר הֶחָדָשׁ בִּירוּשָׁלַיִם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ח' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּזָּהֵר שֶׁאִשְׁתְּךָ לֹא תְּקַבֵּל לַחַץ מִמְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ח' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַשְׁרֵיכֶם שֶׁאַתֶּם מְכַבְּדִים אֶת הוֹרֵיכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ח' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רַבֵּינוּ הִמְתִּיק לְךָ דִּינִים קָשִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, ט' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לְחַתֵּן בְּלִי חוֹבוֹת בְּלִי לִהְיוֹת חוֹלִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת כִּי תֵצֵא, י' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	זְמַנִּים לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה שְׁנַת תשפ"ג הַבָּא עָלֵינוּ לְטוֹבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י' אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם לֹא הָיִיתִי יָכוֹל לִנְסֹעַ לְאוּמַן, הָיִיתִי שׁוֹלֵחַ אֶת הַיְּלָדִים שֶׁלִּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"א אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	זֶה צָרִיךְ לִהְיוֹת לְנֶגֶד עֵינֵינוּ, שֶׁנִּחְיֶה בְּאַחְדוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"ב אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הָעִקָּר מַה שֶׁאֲנַחְנוּ מְקַבְּלִים אֵצֶל רַבֵּנוּ זוּ הַזְּרִיקָה שֶׁל אֱמוּנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"ב אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל זְמַן שֶׁלֹּא מִתְיָאֲשִׁים, מַמְשִׁיכִים בַּמִּלְחָמָה זֶה טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"ג אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶפְשָׁר לְהָבִיא אֶל רַבֵּנוּ גַּם הַתְחָלוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' לְסֵדֶר כִּי תָּבוֹא לְאוּמַן, ט"ו אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	סְעוּדוֹת יָפוֹת לְכָל הַמִּשְׁפָּחוֹת שֶׁהַגְּבָרִים נוֹסְעִים אֶל רַבֵּנוּ עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' לְסֵדֶר כִּי תָּבוֹא לְאוּמַן, ט"ו אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אִשָּׁה יְכוֹלָה לְנַצֵּל אֶת הַיּוֹם הַקָּדוֹשׁ רֹאשׁ הַשָּׁנָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת כִּי תֵּצֵא, י"א אֱלוּל, שְׁנַת ה'תשפ"ב





