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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
.......................................................... א חּור ִעם ְסַמאְרְטפֹון? ֲאִני רֹוֶאה ּבָ ׁשֶ ֵאיְך ָעַלי ְלָהִגיב ּכְ

יָלִדים?........................................................................ ד ע ּבִ ׁשַ ים ְלִהּוָ ַצּפִ ּמְ ׁשֶ ִקים ּכְ ֵאיְך ִמְתַחּזְ

ְקֶוה?..................................................................... ז ּמִ ֹמר ֶאת ָהֵעיַנִים ּבַ ה ֲאִני לֹא ָיכֹול ִלׁשְ ָלּמָ

ָלִלי?.................................... ח ּקּון ַהּכְ יד ּתִ הּוא לֹא יֹוֵדַע ְלַהּגִ ָלַקַחת ֶיֶלד ָקָטן ְלאּוַמן, ֲאִפּלּו ׁשֶ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
................................................................................................... א ים ֵהם סֹוד ַהַהְצָלָחה ִהּלִ ּתְ

.............................................................................. א ה ֶנֱעָקִרים ֵמָהעֹוָלם ִרים ִנּבּול ּפֶ ִאם ְמַדּבְ

.......................................................................................... ב ן ֵ ה ְלַעּשׁ ָ דֹוָלה ְלִאּשׁ ִריצּות ּגְ זֹו ּפְ

.................................................................. ב ְעּתָ ְרֶאה ְלָאן ִהּגַ ָך. ּתִ ּלְ ְזֹרק ֶאת ַהְסַמאְרְטֹפון ׁשֶ ּתִ

ָער ָהֹראׁש................................................................................ ג ים ְלהֹוִריד ֶאת ׂשֵ ִחיזּוק ְלָנׁשִ

ֶכם...................................... ה ּלָ ָעָיה ׁשֶ בּוז, זּו ַהּבְ ל ֲאֵליֶכם ּבְ ּכֵ ִני ִמְסּתַ ֵ ַהּשׁ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ִאם ַאּתֶ

ְרֶזל........................................................................................ ו ה ְוִהְתּבֹוְדדּות ׁשֹוְברֹות ּבַ ִפּלָ ּתְ

ׁש ְיָלִדים............................................................................... ו ֵהר לֹא ִלְפֹגַע ּוְלַבּיֵ ְצִריִכים ְלִהּזָ

................................................................. ז ן ֵ ַעּשׁ נּו ְולֹא ּתְ ת ְלַרּבֵ ַצּיֵ ּתְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ַבּקֵ ּתְ

ֵדי ְלַהְרִויַח ְזֻכּיֹות........................................ ח ָמחֹות ְיָקרֹות, ָעִדיף ָלֵתת ִלְצָדָקה, ּכְ ל ׂשְ ֶסף ֶשׁ ּכֶ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים............................................................................................. ט ד ּתַ ֵהר ְלַכּבֵ ְלִהּזָ

........................................................................... י ָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ַוֲהִכי ָקדֹוׁש ְמָחה ִהיא ַהּדָ ׂשִ

ים?........................................................... יא דֹוׁשִ ֹוָבִבי"ם ַהּקְ יֵמי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה ּבִ ֵאיְך חֹוְזִרים ּבִ

ָרֵאל ֵטֵבת תשפ"ג.......................................................................... יב ִסיָעה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֵסֶדר ַהּנְ

נ



הקונטרס לרפואת הקונטרס לרפואת 
העניא בת ראכל העניא בת ראכל 

בתשוח"יבתשוח"י



 א   |  ג תשפ" א ָוֵאֶר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ?ןְסַמאְרְטפֹו ָּבחּור ִעם הרֹוֶא י ְלָהִגיב ְּכֶׁשֲאנִ י  ֵאי ָעלַ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָיַׁשְבנּו ֶאְתמֹול ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשינּו ִּבְסעּוַדת ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן, ָהָיה ָנִעים ְמֹאד, ּוְמֹאד  

ף  ְּבסֹוף  ְמצָֹר ב  ַהִּמְכָּת [  ָלנּוח  ָׁשלַ   הַהְּיִׁשיבָ   ֶׁשרֹאׁשב  ַהִּמְכָּת ל  עַ   ּכַֹ� ר  ִייַׁש   ִהְתַחַּזְקנּו ָּברּו� ַהֵּׁשם.

 . ה] זֶ ב ִמְכָּת 

ִלי  ִהְפִריַ�  ֶאָחד  ְסַמאְרְטפֹוד ְמאֹ   ָּדָבר  מֹוִציא  ָּבחּור  ָרִאיִתי  ֶאְצֵלנּו  ְמ ּו   ן ,  ְּתמּונֹות,  ַצֵּלם 

 , ְוֶזה ְמֹאד ָּכַאב ִלי.ןמּוָזר ְמֹאד ִלְראֹות ָּבחּור ֲחִסיִדי ִעם ְסַמאְרְטפֹו

מֹוִציא   ָּבחּור  רֹוֶאה  ְּכֶׁשֲאִני  ְּכלּום  ְלַהִּגיד  ְולֹא  ְּכלּום  ַלֲעׂשֹות  ָצִרי�  לֹא  ֲאִני  ַהִאם 

רֹוֶא   הַּבְּסעּוָד   ןְסַמאְרְטפֹו ֲאִני  ִאם  ּוִבְכָלל  ַהּקֶֹדׁש?  ֶׁשּמֹוִציא  ְּבֵהיַכל  ֵמַהַחּבּוָרה  ָּבחּור  ה 

ֹ ןְסַמאְרְטפֹו  ?סָצִרי� ְלִהְתַיֵח א , ַהִאם ֲאִני ל

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

   :ְּתׁשּוָבה

 תשפ"ג  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתבְ 

ַּתְׁשִאיר ַלַּגָּבִאים לֹוַמר ִּדְבֵרי מּוָסר, זֹו ַאְחָריּות ְּגדֹוָלה לֹוַמר מּוָסר, ֶזה ְמאֹד  

 ְמֻסָּכן.

ַקח ְל ֶאת ַהִּמְצָוה ָלֵתת ִמִּלים טֹובֹות ְלָכל ֶאָחד, ִּכי מּוָסר ִאם א אֹוְמִרים  
(ִלּקּוֵטי  ּגֹוֵרם ֶנֶזק. ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר   ֶזה א מֹוִעיל, ְוֶזה ַרק  - ֶאת ֶזה ְּבאֶֹפן ַהָּנכֹון  
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: "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּתֹוָכָחה הּוא ָּדָבר ָּגדֹול, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָלאו  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן ח)

ֲעִקיָבא   ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְלהֹוִכיַח,  ָראּוי  ָאָדם  ֵיׁש  '  (ֲעָרִכין טז:)ָּכל  ִאם  ֲאִני  ָּתֵמַּה 
, ְוִאם ַרִּבי ֲעִקיָבא ָאַמר זֹאת ְּבדֹורֹו, ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבּדֹור  'ַּבּדֹור ַהֶּזה ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִכיַח 

ַּדי ֶׁשֵאינֹו מֹוִעיל  ֲאַזי א  ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח,  ְּכֶׁשַהּמֹוִכיַח  ִּכי  ַעְכָׁשו,  ַהֶּזה ֶׁשל 
יַח ֶׁשל ַהְּנָׁשמֹות ַהּׁשֹוְמִעים ּתֹוַכְחּתֹו, ִּכי ַעל ְּבתֹוַכְחּתֹו, ַאף ַּגם הּוא ַמְבִאיׁש ֵר 

ֶׁשל   ָרעֹות  ּוִמּדֹות  ָרִעים  ַהַּמֲעִׂשים  ֶׁשל  ַרע  ָהֵריַח  ְמעֹוֵרר  הּוא  ּתֹוַכְחּתֹו  ְיֵדי 
ר  ֶׁשַהּמּוָס ק ַר א ר, מּוָס ר לֹוַמ  יֹוֵדעַ א  ַהּמֹוִכיַח ם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא מֹוִכיָחם", ִא 

  ֶׁשּלֹור  ַהּמּוָס י  ִּדְבֵר ם  ֶׁשּׁשֹוְמִעי  ֵאּלּול  עַ ע  ַר   ֵריַח ה  ַיֲעֶׂש ק  ַר א  הּוא  ֶאּלָ ל,  ייֹועִ א ,
ְוֵהם    ָהֵאּלּום  ָהֲאָנִׁשית  ֶא ר  ׁשֹובֵ א  הּו  -ה  ַהּזֶ ר  ַהּמּוָס י  ְיֵד ל  עַ י  ּכִ ם,  אֹוָת ר  ִיְׁשּבֹוא  הּו

 ְּכָבר א ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה. 

א עֹוֶזֶרת.    -   תּוְמָחאֹות  ֲאָבל ַהֶּדֶר ֶׁשל ְצָעקֹו,  זּו ְּבָעָיה ְּגדֹוָלה  םֶטֶלפֹוִני
; ִאם ַאָּתה רֹוֶאה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַמֶּׁשהּו םָׁשַמיִ י  ֵיׁש ָלנּו ַּגָּבִאים טֹוִבים, ְיהּוִדים ְיֵרֵא 

  ְּבִרים ַּבְּתִפָּלה ְוֶזה ַמְפִריַע, ִאָּתם. ְּכמֹו ֵכן, ִאם ְמַד ה  זֶ ל ְּתׂשֹוֵחַח עַ   -ֶׁשַּמְפִריַע ְל
ְצִריִכים ִלְפנֹות ְלַגָּבִאים, ֵיׁש ָלֶהם ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא; ֵהם יֹוְדִעים ֵאי, ַּכָּמה ּוָמַתי  

 ְלַהִּגיד. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 

 ל: ְלֵעיר ַהִּנְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [

 ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִּבְבֵני ְּבַרק  תָׁשלֹום טֹובֹות ֵמֲחבּוַר ְּדִריׁשֹות 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְּבֵני ְּבַרק, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו

ַהְּזַמ ֲאִני   ָּכל  ִמי   ןְמַקֵּבל  ֶׁשָּלֶכם;  ֵמַהֲחבּוָרה  ְמאֹד טֹובֹות  ָׁשלֹום  ְּדִריׁשֹות 
ִלְתִפָּלה   ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶאְצְלֶכם  ְוַהֲחִמימּות   - ֶׁשִּנְכַנס  ֵמָהַאְחדּות  ִמְתַרֵּגׁש  ְמאֹד 

ֵליָצנּו ֶאְצְלֶכם  ֵאין  ֵמַהְּתִמימּות,  ּוְבִעָּקר  ֶאְצְלֶכם,  ַהָּׁשלֹום  ֶׁשּׁשֹוָרה  ְּדִריׁשֹות  ת, 
 ִלי ּכַֹח ְלַהְמִׁשי. תַהּטֹובֹות נֹוְתנֹו 

ִאָּת  ִמְתַּפְּלִלים  ַהְּיָלִדים;  ַעל  ֶׁשּׁשֹוְמִרים  ַּגם  ִלי  ִאָּתם,  םְמַסְּפִרים  ָׁשִרים   ,

ָּדָבר ָהָיה  ֶזה  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ַצִּדיִקים.  ְוִסּפּוֵרי  ְּתִפָּלה  ִסּפּוֵרי  ָלֶהם  ָחׁשּוב,    ְמַסְּפִרים 
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ָאַמר   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַהְּיָלִדים,  ֶאל  ֶׁשְּנַדֵּבר  ָרָצה  ִסיָמן רט)ַרֵּבנּו  ָהַר"ן,  "ַלְּיָלִדים  (ִׂשיחֹות   :

ֶּׁשַּנֲעָׂש  ַמה  ּתֹוִדיעּו  אֹוֵמר    הֶׁשָּלֶכם  ָנָתן  ְוַרִּבי  ְוִזיַע (ָׁשם)ָּכאן",  ְּבֶרֶתת  "ְוָאַמר   :
ֶׁשּנֹוִדי  נֹוָרא",  ּוִמי ְּבִהְתַלֲהבּות  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשֵּמִבין  ָּבעֹוָלם  ַרִּבי  ֶׁשֵּיׁש  ְלָבֵנינּו  ַע 

ֶׁשְּמַצֵּית ָלֵעצֹות ֶׁשּלֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול ּוַבַעל ַמְדֵרָגה ָּגדֹול. ְּכִפי 
ֶׁשָהָיה ֵמִׂשיַח ּוְמַדֵּבר    : "ֶׁשְּבָכל ִׂשיָחה ְוִׂשיָחה(ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שנח)ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר  

ַוֲאִפיּלּו ַצִּדיק ָּגמּור ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ְּכמֹו    ,ִעָּמנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַעל ָיָדּה ִאיׁש ָּכֵׁשר
 ֶׁשֲאִני רֹוֶצה". 

 ֶהָחָדׁש   ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ֶׁשֲעַבְרֶּתם  ַהּטֹובֹות  ַהֲחָדׁשֹות  ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ַעְכָׁשו

  ְיֵדיֶכם,  ְּבַמֲעֵׂשה ְׁשִכיָנה  "ֶׁשִּתְׁשֶרה ָלֶכם: ְלַאֵחל רֹוֶצה ֲאִני ָאז ְירּוָׁשַלִים, ִּבְרחֹוב
 . "הּוא  ָּברּו  ְלַהָּקדֹוׁש  ְיהּוִדים  ִּבְלַהְחִזיר  ַלֲעסֹק  ָהֶרֶגׁש  תֶא   ִיְהֶיה  ִמֶּכם   ֶאָחד  לֶׁשְּלכָ 

ְלהֹוִריד ֶאת ַהֵּׁשם ָהַרע ֶׁשִהְדִּביקּו ַעל ַרֵּבנּו, ַעל   דֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעבֹד ְמאֹ

ַנ ַנח, ֶזה ּגֹוֵר   .ֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב ַּפַחד ְלהֹוִרים;    םֲאַנְחנּו סֹוְבִלים ֵמַהִּׁשָּגעֹון ֶׁשל 
ֶׁשִּמְתַנֲהגֹו  ֲאֵחרֹות  ִּכּתֹות  ַּגם   ָּכ ִיְׁשַּתְּגעּו,  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְוכּו'  ִּבפְ   תְמַפֲחִדים  ָראּות 

ֶאת ֵׁשם ַרֵּבנּו ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְמִׁשי    רְלָפֵא   תַרּבֹו  ְוכּו'. מֹוֲהָרא"ׁש ָעַבד ָׁשִנים
 ְּבֶזה. 

ְוַהִּגְליֹונֹות ַהֲחָדִׁשים ֶׁשְּמֻלָּקִטים    םְלכּו ַלֲהָפָצה, ְלכּו ְלָהִפיץ ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִסי

ּוֵמַהקּוְנְטֵר  ַּבַּנַחל  מֹוֲהַר"ן   םִסיֵמֲאֶׁשר  ִמִּלּקּוֵטי  ֶׁשְּמֻלָּקִטים  ָּכַתב  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש 
 ְּבַהֵּׁשם    םִלְהיֹות ְּדבּוִקי  רֶאְפָׁש   ְוִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות; ִחּזּוק ְלַמֲעֶׂשה, ִחּזּוק ְוֵעצֹות ֵאי

ִלְחיֹות ִעם   תזֹא ם עִ ד ִיְתָּבַר, ִחּזּוק ְוֵעצֹות ֵאי ִלְחיֹות ִעם ִאָּׁשה, ִעם ְיָלִדים ְוַיַח 
  ;ֶזה הֹוֵל הּוא. ַאל ִּתָׁשְברּו ְּכֶׁשּלֹוֲעִגים ְוקֹוְרִעים ֶאת ַהְּסָפִרים, ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ִּדְקֻדָּׁשה ֵיׁש קֹול ֲהָבָרה, ְוִתְתַּפְּללּו ֶׁשִּיְפְּתחּו מֹוְסדֹות ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש   ְּכֶׁשֵּיׁש קֹול 
 ִּבְבֵני ְּבַרק.

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

...[ 
 ד ג ד
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 ֵאי ִמְתַחְּזִקים ְּכֶׁשְּמַצִּפים ְלִהָּוַׁשע ִּביָלִדים? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְׁשִליָט"א   ַהְּיִׁשיָבה  ֵמרֹאׁש  ִמְכָּתב  ָקָראִתי  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ִליָלִדים  ְמַצִּפים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו 

ֶׁשעֹוֶנה ְלֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכָבר ֶיֶלד ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ֵעָצה ּוְסגּוָלה  ה] זֶ ב ִמְכָּת ף  ְּבסֹוף ְמצָֹר ב ַהִּמְכָּת [

ְיָלִדים, וְ  ִיְתָּבַר� ַעל ַהֲחָסִדים  ְלִהָּוַׁשע ְּבעֹוד  רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א עֹוֶנה לֹו ֶׁשּיֹוֶדה ְלַהֵּׁשם 

 ֶׁשְּכָבר ִקֵּבל, ֶׁשּיֹוֶדה ַעל ַהֶּיֶלד ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְוֶזה ִיְגרֹם ֶׁשהּוא ִיָּוַׁשע ְּבעֹוד ְיָלִדים. 

ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ְמַחִּכים ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְזַמן  ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַהִאם ָהֵעָצה ִהיא ַּגם ִּבְׁשִביֵלנּו, ֶׁש 

נּו  ַלֶּיֶלד ָהִראׁשֹון? ְוִאם ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה עֹוד ִחּזּוק ִּבְׁשִביֵלנּו ֵאי� ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ַּבְּזַמן ֶׁשֲאַנְח 

 ְמַחִּכים ְלִהָּוַׁשע ַּבְּיָלִדים.

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִּבְׁשִביל ַּגם  ֶׁשֶּזה  ּגַ   ְּבַוַּדאי   ְוָכ ִליָלִדים  ֶׁשְּמַצִּפים  ַהְּיׁשּועֹות    םהֹוִרים  ְלָכל 
ּפֹוְתִחים ְׁשָעִרים ַּבָּׁשַמִים   -; ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר מֹוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  ןֶׁשְּמַצִּפים ָלֶה 

 ִליׁשּועֹות ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע. 

ַעם ְועֹוד  ַאל ְּתַאֵּבד ְלֶרַגע ֶאָחד ֶאת ָהֱאמּוָנה. ַאָּתה ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּפַ 
ִאּמֹוֵתינּו ָׂשָרה, ִרְבָקה ְוָרֵחל. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם    ַּפַעם ַעל ְיָלִדים, ְּכמֹו ֶׁשָעׂשּו 

אֹוְמִרים   ֶּפֶרק יח)ִלְבָרָכה  ָרָבא,  ֵאִלָּיהּו  ְּדֵבי  ָהִייִתי   (ַּתָּנא  "ַּפַעם  ְמַסֵּפר:  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו 
ָׁשַא  ְוָאָדם   אֹוִת ַּבֶּדֶר ִמְׁשָּפחֹות    יל  ַהְרֵּבה  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ָלָּמה  ֲחָזָקה,  קּוְׁשָיא 

ְּכֵׁשרֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיָלִדים? 'ָאַמְרִּתי לֹו: ְּבִני, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב 
י  , ּכִ 'ואֹוָתם ַאֲהָבה ְּגמּוָרה ְוָׂשֵמַח ָּבֶהן, ְלִפיָכ ְמָצְרָפם ְּכֵדי ֶׁשִּיְרּבּו ַרֲחִמים ְלָפָני

  ָּכ ם,  ְיָלִדי ד  ִמּיַ ם  ָלֶה   ִיְהיּוא  ֶׁש ה  עֹוֶׂש ן  ָלכֵ ם,  ָּבֶה   ְוָׂשֵמַח ד  ְמאֹם  אֹוָת ב  אֹוֵה ם  ַהֵּׁש 
ָאִבינּו '  ם,ֵמַהֵּׁש ה  ַהְרּבֵ   ְיַבְקׁשּום  ֵה  ֵמַאְבָרָהם  ְרָאָיה  ְוָהא  הּוא',  ֶׁשֵּכן   ְל ְוֵתַדע 

ִליָלִדים ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעַזר ָלֶהם ְוֵהם    ְוָׂשָרה ִאֵּמנּו, ֵהם ִצּפּו ַהְרֵּבה ָׁשִנים 



 ה   |  ג תשפ" א ָוֵאֶר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

הֹוִלידּו ֶאת ִיְצָחק, ְּכמֹו ֵכן ִיְצָחק ָאִבינּו ְוִרְבָקה ִאֵּמנּו ִצּפּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִליָלִדים,  

ִאֵּמנּו ְוָרֵחל  ַיֲעקֹב,  ֶׁשּנֹוַלד ָלֶהם  ִיְתָּבַר ַעד  ְלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ִהְתַּפְּללּו  ִצְּפָתה    ֵהם 
ֶׁשִהיא   ַעד   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ִהְתַּפְּלָלה  ִהיא  ִליָלִדים,  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע 

ַחָּנה   ַּגם רֹוִאים ֵאֶצל   ָּכ ִצְּפָתה   -נֹוְׁשָעה,  ַּגם  ֶׁשִהיא  ַהָּנִביא  ִאּמֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל 
ַה  ִהְתַּפְּלָלה  ְוִהיא  ִליָלִדים  ָׁשִנים  נֹוְׁשָעה ַהְרֵּבה  ֶׁשִהיא  ַעד   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְרֵּבה 

ִמיָדה    ְּבָיְד ִלְּתפֹוס  ַאָּתה   ָצִרי  ָּכְרֲח ַעל  'ֶאָּלא  ַהָּנִביא,  ְׁשמּוֵאל  ֶאת  ְוָיְלָדה 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָאַמְרִּתי ְל ִמְּתִחָּלה, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב אֹוָתם ַאֲהָבה  

 ְלִפיָכ ְמָצְרָפן ְּכֵדי ֶׁשִּיְרּבּו ְּבַרֲחִמים ְלָפָניו'".  ְּגמּוָרה ְוָׂשֵמַח ָּבֶהן,

ָהֵאּלּו. ָּדָבר ִראׁשֹון, ַהֵּלל ְוהֹוָדָאה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.    ִּתְהֶיה ָחָזק ִּבְׁשֵני ַהְּדָבִרים
עִ   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ִעםם  ֵׁשִנית,  ִמְׁשָּפָחה   ְל ִּתְהֶיה   ָּכ ְיָלִדים    ַסְבָלנּות; 

 .םְמִאיִרי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 

 ל: ְלֵעיר ַהִּנְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [

 ֵאי זֹוִכים ְלעֹוד ְיָלִדים 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

ַהִחּזּוק, ֲאִני ַמָּמׁש ֵמַחָּיה ֶאת ַעְצִמי, ֲאִני רֹוָצּה ְלַבֵּקׁש  ֵראִׁשית ִייַׁשר ּכַֹ� ָעצּום ַעל ָּכל  

 ֵעָצה, ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבעֹוד ְיָלִדים,

עֹוד ְיָלִדים, ֵיׁש ִלי ְּבָעיֹות ְמֻסָּימֹות,   ַּבע, ֲאָבל ֲאִני ְמֹאד רֹוָצהֵיׁש ִלי ב"ה ֶיֶלד ֶאָחד, ֶּבן ַאְר 

ָלַקַחת ֵמֶהם יֹוֵתר    ַזר, ַוֲאִני לֹא רֹוָצהָהַלְכִּתי ֶאל רֹוְפִאים ְּגדֹוִלים, ַא� ֶזה לֹא ַמָּמׁש עָ   ּוְכָבר

ִמַּדי ְּתרּופֹות ִּכי ֲאִני ְמַפֶחֶדת ֶׁשֶּזה ַיִּזיק ִלי, ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ַהְרֵּבה ֶאל ה' ֶׁשֶאְזֶּכה ְלעֹוד ְיָלִדים,  

 .ֵעצֹות ָּבִעְנָין  ֹאד ְלַקֵּבלְוֶאְׂשַמח ְמ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 ה' ֶחְׁשָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבֵר ,ְל תש"פ ה' יֹום א ָּפָרַׁשת ֶל 

 ֶי'ִּתְח ...  ָמַרת

 . בַהִּמְכָּת ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ַהִּנִּסים    ִיְתָּבַר  םְלַהֵּׁש   ּוְתַהְללּו  ּתֹודּו עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוַעל    ם ַהֵּׁש   ָּכ,  םִאְּתכֶ א 

עֹוד ִנִּסים, ִּבְפָרט ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְּכָבר ֶיֶלד, ַאל ַּתְפִסיקּו ְלַהֵּלל    םִאְּתכֶ ַיֲעֶׂשה    ִיְתָּבַר
 . ִּתְזּכּו ְלעֹוד ְיָלִדים ָּכַעל ַהֶּיֶלד ַהָּיָקר  ִיְתָּבַר םְלַהֵּׁש 

  ַהָּקדֹוׁש   אֹוֵמר  ,ַמָּצבֹו  ֶאת  הְמַבּכֶ   ְּכֶׁשָאָדם  אֹוֵמר:  ָהָיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ַרִּבי

ַרע"  ֶזה  ָמה  לֹו   ַאְרֶאה  ּבֹוֶכה,  ְוהּוא  ִעּמֹו  ֵמיִטיב  ֲאִני  ֶזה,  ָאָדם  אּו"ְר   :הּוא  ָּברּו ,  
  , ֶזה   ָאָדם  אּוְר "  אֹוֵמר:  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש   ָאז  ,ִיְתָּבַר םְלַהֵּׁש   מֹוֶדה  ְּכֶׁשָאָדם  ֲאָבל

 טֹוִבים,  ַחִּיים לֹו ְונֹוְתִנין ,"טֹוב ֶזה ָמה  לֹו ַאְרֶאה ּוְמֻרֶּצה, ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  הּוא

ַיְכִניס ָּבעֹוָלם ֶׁשּיֹודּו   ִזְכרֹוָנם  ִיְתָּבַר  םְלַהֵּׁש ָמִׁשיַח  , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 
יִלְבָרָכה   ַרָּבה  ט)(ְּבֵראִׁשית  ְלַקֵּלס   ד,   ָצִרי נֹוֵׁשם  ֶׁשָאָדם  ּוְנִׁשיָמה  ְנִׁשיָמה  ָּכל  "ַעל 

י ֵּתבֹות ֶׁשל ָּכ'ל  ָראֵׁש "ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה",    (ְּתִהִּלים קנ, ו)ַלּבֹוֵרא", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  
ים ָּכל יֹום ִּבְתִפַּלת ַה'ְנָׁשָמה ְּת'ַהֵּלל ֵהם ֵׁשם ה', ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ת'כ'ה'; ָאנּו אֹוְמִר 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה "ַהּטֹוב ִׁשְמ ּוְל ָנֶאה ְלהֹודֹות" ְוַהּסֹוֵפי ֵּתבֹות ֶׁשל ְוְל' ָנָא'ה  
ֵׁשם  ֻמְטַּבע  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ִמְצחֹו  ַעל  ְוֵכן  ת'כ'ה'  ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּׁשם  ַּגם  ֵהם  ְלהֹודֹו'ת 

"ד ִעם ַהּכֹוֵלל, ִעם  ָדוִ "ן  ּבֶ   ַח "ָמִׁשיָּיה ְּכֵׁשם  ת'כ'ה', ְוֵכן ת'כ'ה' עֹוֶלה ְּבִגיַמְטִר 
 . ַיְכִניַע ֶאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַהֵּׁשם ת'כ'ה' ָמִׁשיַח 

 ] ִּתְזּכּו ְלעֹוד ְיָלִדים, ְּבִלי ְּתרּופֹות ּוְבִלי רֹוְפִאים. םְלַהֵּׁש ִאם ּתֹודּו ָּכל יֹום 

 ... 
 ד ג ד

 ַּבִּמְקֶוה? ָלָּמה ֲאִני א ָיכֹול ִלְׁשמֹר ֶאת ָהֵעיַנִים 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאִני ְמאֹד ִמְתַקֶּׁשה ִּבְקֻדָּׁשה, ִּבְפָרט ַּבּנֹוֵׁשא ֶׁשל ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים ַּבִּמְקֶוה. ֵמָאז ֱהיֹוִתי ָּבחּור  

ִּכי ַאף ֶאָחד לֹא ִלֵּמד אֹו ְלֶזה  ִהְתַרַּגְלִּתי  ְּכָבר  ְלַצֲעִרי  ְלֵהיַכל ָצִעיר  ֶׁשִהַּגְעִּתי  ֶזה, ַעד  ִתי ֶאת 
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ָׁשמּור  ַמָּמׁש  ָהִייִתי  ְּתקּוָפה  ִלְפֵני  ְוַעד  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְוִהְׁשַּתַּפְרִּתי  ָקָדִׁשים  קֶֹדׁש    ד ְמאֹ   ַהּקֶֹדׁש 

ַלֲעֹמד ּוְלִהְסַּתֵּכל   לֻסּגָ ַּבִּמְקֶוה, ְוָׁשַמְרִּתי ַעל ֵעיַני, ֲאָבל ָלַאֲחרֹוָנה ַהֵּיֶצר ָהַרע ִנְדַלק ִּבי ַוֲאִני ְמ 

ַר  ְמֻׁשָּגע, ּוָברֹאׁש  בְזַמן  ְלַהֵּׁשם    םֶׁשִּלי סֹוֲעִרי ְּכמֹו  ַוֲאִני ּבֹוֶכה  ַהְּיִׁשיָבה  ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשל רֹאׁש 

ר ָּכ� ַלֲעֵברֹות ִיְתָּבַר� ֶׁשֲאִני ְּכָבר רֹוֶצה ָלֵצאת ֵמַהּבֹץ, ֲאָבל ֲאִני נֹוֵפל ְונֹוֵפל ְוֶזה מֹוִביל אֹוִתי ַאַח 

 ְמֻגּנֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. 

ֲאִני יֹוֵדַ� ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשְּכֵדי ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְצִריִכים ַלֲעבֹר ַּבְּמקֹומֹות ֶׁשָהיּו ִלְפֵני ֵכן  

 ֵּצַ� ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשִּלי. ֲאִני לֹא ַמְצִליַ� ְלנַ  הּוַבַּפַעם ַהּזֹאת ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלִהְתַאֵּפק, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂש 

ַמה ֶאֱעֶׂשה? ֲאִני ָצִרי� ֵעָצה ֵאי� ְלֵהָחֵלץ ֵמַהּבֹץ ַהָּסִמי� ֶׁשל ַלֲעמֹד ּוְלִהְסַּתֵּכל עֹוד ְועֹוד  

"ֲאָנִׁשים ר ְלַעְצִמי  ַוֲאִני אֹוֵמר  ְמֻׁשָּגע  ֲאִני  ַּבִּמְקֶוה  ֲאָבל  ֵּדי ָׁשמּור  ֲאִני    , ֹוִאים ִלְכלּו�; ָּבְרחֹוב 

דֹוׁש  ִהְׁשַּתַּגְעָּת?" ְוַהְלַואי ֶׁשְּכָבר ִּתְהֶיה ִלי ֱאמּוָנה ְּברּוָרה ְואּוָכל ְלַהִּגיד ְלַעְצִמי "ִהְׁשַּתַּגְעָּת? ַהָּק 

 ָּברּו� הּוא רֹוֶאה!" 

 ְּבַבָּקָׁשה ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ֵעָצה ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּוִרי. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים   ֲחָכֵמינּו  ֲהִכי ָחׁשּוב.  ַהָּדָבר  ֶזה  ֵעיַנִים  ִמי  (ְירּוַׁשלְ ְׁשִמיַרת 

: "ִליָּבא ְוֵעיָנא ְּתֵרין ַסְרסּוִרין ְּדֲחָטָאה", ַהֵּלב ְוָהֵעיַנִים ֵהם ַהְמַתְּוִכים  ְּבָרכֹות א, ה)

ַלֲעֵברֹות, "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִאי ְיָהְבְּת ִלי ִלְּב ְוֵעיֶני", ִאם ִּתֶּתן ִלי ֶאת  
וְ  ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ֶאת ַהֵּלב  ֲאִני יֹוֵדַע    -  ָהֵעיַנִים ֶׁשְּלְׁשֵני  ְּדַאְּת ִלי",  "ֲאָנא ְיַדע 

: "ָמה ָרָאה ַהָּקדֹוׁש  (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה י, ב)ֶׁשַאָּתה ֶׁשִּלי. עֹוד אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  
ַאֲחָריו ֶׁשִּיְהיּו  ְוָהֵעיַנִים  ַהֵּלב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִלְׁשאֹל   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ה  ָּמ לָ ",  ָּברּו הּוא 

ְלִפי ֶׁשָהֲעֵבָרה ְּתלּוָיה ָּבֶהם,  "  ב?ְוַהּלֵ ם  ָהֵעיַניִ ל  עַ   ֶׁשִּיְׁשְמרּול  ִיְׂשָרֵא ם  ֵמעַ   ִּבֵּקׁש
ת  ֲעִׂשּיַ ה  ְּתלּויָ ב  ּוַבּלֵ ם  ָּבֵעיַניִ ,  ָהֵעיַנִים רֹואֹות ֶאת ַהּזֹוָנה, ְוַהֵּלב ְמַהְרֵהר ַאֲחֶריָה"

ד עַ ת  ֲעֵבירֹות  ַלֲעׂשֹום  ִמְתַאִּוי  ָּכר  ַאַח ת,  ַּבֲעֵברֹום  ִמְסַּתְּכִלי   םִא י  ּכִ ת,  ָהֲעֵבירֹו
 . ןִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ת  ֲעֵבירֹום ְועֹוִׂשים ֶׁשּנֹוְפִלי
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 ְלִהְסַּתֵּכל ַּבִּמְקֶוה ַעל ֲאָנִׁשים ,זּו ָּפׁשּוט ַמֲחָלה.    -  ם ְלבּוִׁשיא  ַמה אֹוַמר ְל

: "ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ִמַּמְרֵאה (ְּדָבִרים כח, לד)מֹוֲהָרא"ׁש ְמָפֵרׁש ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָכָחה  
, ִמי ֶׁשא ׁשֹוֵמר ַעל ָהֵעיַנִים,  הְּבזֶ   ֵעיֶני ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה", אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשַהַּכָּוָנה

  ֶׁשָּכל ַהְּמֻׁשָּגִעים  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן לו)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  הּוא ָּפׁשּוט ְמֻׁשָּגע.  
 ַמִּגיַע ִמִּנאּוף ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.  ם ִׁשְגעֹונָ 

ְמֹאד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַּתְתִחיל ִלְׁשמֹר ַעל ֵעיֶני, ַּתְפִסיק ְלִהְסַּתֵּכל ַּבִּמְקֶוה; ִאם  

ְלַהְפִקי  ַּתְמִׁשי  ֵעיֶני ֶאת  אֹוְתך  -ר  ֶׁשּיֹוִבילּו  ַעד  ְזַמן  ַהְרֵּבה  ִיַּקח    ה ַהחּוצָ   א 
: "ִמי (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְרִאָּיה, ִסיָמן ח)ְּבִבְזיֹונֹות, ִיְהיּו ִּבְזיֹונֹות ְּגדֹוִלים ְוכּו'. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

 ִּבְזיֹונֹות". ֶׁשעֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצֹול ִמ 

ַּתְפִסיק ְלִהְסַּתֵּכל. ַאל ַּתֲחׁשֹב ֶׁשֶּזה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי; ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ִעם ֲאָנִׁשים  
ָּכל ָּכ ְׁשקּוִעים  םַׁשָּי, ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִניא ְּבִנאּוף חֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזה  לֶׁשא ְלִהְסַּתּכֵ 

, ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ַלֲעזֹב. ֲאָבל ֶזה א ָּכ,  תאַהּזֹ   ַּבֲעֵבָרה ַהַּמְגִעיָלה
 . לַלֲהפֹ ְלָאָדם ָּבִריא, ְלַהְפִסיק ְלִהְסַּתּכֵ  דֶאְפָׁשר ְּבֶרַגע ֶאָח 

ַאף  ֶׁשֵאין ָׁשם  ָׁשֵקט  ְוִהְתּבֹוְדדּות, ַחֵּפׂש ָמקֹום  ְּתִפָּלה  ָהֵעָצה ֶׁשל  ַקח ֶאת 

לְ   ֵל ִמֶּמּנּו  ֶאָחד,  ְּתַבֵּקׁש   ,ֶׁשְּל ָהֵאם  ִּבְׂשַפת   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִעם  ּוְתׂשֹוֵחַח  ָׁשם 
ַּתִּגיד:   ַאָּתה חֹוֶלה,  ְּתַסֵּפר לֹו ַּכָּמה   ,ָעֶלי ֲאִני  ֶׁשְּיַרֵחם  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַמה 

ַּבֲעֵברֹות, ֲאִני   לם, ֲאִני ִמְסַּתּכֵ עֹוֶׂשה? ֲאִני ָּכל ָּכ ְמֻׁשָּגע, ֲאִני ַמְפִקיר ֶאת ָהֵעיַניִ 

אֹוִתי,   ַּתִּציל  ִלי,  ַּתֲעזֹר  ְמֻׁשָּגע,   ָּכ ָּכל  ֲאִני  ּוִמְסַּתֵּכל,  ּוִמְסַּתֵּכל  ַּבִּמְקֶוה  עֹוֵמד 

 ֶׁשאּוַכל ִלְׁשמֹר ַעל ֵעיַני ְוִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר".

 ִּבְתׁשּוָבה.  רַמֵה  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתֲחזֹר

 ... 
 ד ג ד

 א יֹוֵדַע ְלַהִּגיד ִּתּקּון ַהְּכָלִלי? ְלאּוַמן, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא  ןָלַקַחת ֶיֶלד ָקָט 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,    אֵראִׁשית ּכֹל ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ָּכל ַהִחּזּוק ַהִּנְפלָ 

 ְמַחֶּיה ְנָפׁשֹות.  ֶזה ַמָּמׁש
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ָלַדַעת ֶׁשִאם ֵיׁש ִלי ִהְזַּדְּמנּות ָלַקַחת ֶאת    י ִּבְרצֹונִ   ֱהיֹות ְוֵיׁש ַעְכָׁשו ִמְלָחָמה ְּבאּוְקַראְיָנה

ְוהּוא    ןַעְכָׁשו ִלְפֵני ִּגיל ֶׁשַבע, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ֲעַדִין ֵּדי ָקָט   ְּבִני ְלאּוַמן, ַהִאם ְּכַדאי ָלַקַחת אֹותֹו

ַאַחר ָּכ�, ִאם ִיְהֶיה ַׁשָּי� ִלְנסַֹ�,  עֹוד לֹא יֹוֵדַ� ְלַהִּגיד ִּתּקּון ַהְּכָלִלי, ֲהֵרי ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה ִיְהֶיה 

 ֶׁשהּוא ִיְגַּדל ְקָצת ּוְכָבר ֵּכן יּוַכל ְלַהִּגיד ִּתּקּון ַהְּכָלִלי.ת אֹו ֶׁשָעִדיף ְלַחּכֹו

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְלִצּיּו ְלאּוַמן  ֶיֶלד  ֶׁשַבע  ן  ָלַקַחת  ִּגיל  ִלְפֵני  ַהֶּיֶלד   הזֶ   -ַרֵּבנּו  ִאם  א ָקׁשּור 
ֶזה ָּדָבר    -מֹוֵרי ְּתִהִּלים, ְלָהִביא ֶאת ַהֶּיֶלד ִלְפֵני ִּגיל ֶׁשַבע  ִמזְ   הֶאת ָהֲעָׂשָר   ריֹאַמ 

 לֶׁשּכָ , ַרּבָ ִיְת  םֵּׁש ַה ּבְ  ַח ּוטּבָ "ֲאִני  :(ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תקיז). ַרֵּבנּו ִהְבִטיַח דְמאֹל ָּגדֹו
ֶיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ִיְה   איַּד וַ ּבְ ,  ִניםָׁש   ַבעֶׁש   ןְּלבֶ   יעַ ֶׁשַּיּגִ   ֶדםֹוְלָפַני ק  אֹובֶׁשּיָ   קֹוינִּת 

 ֲאִמיַרת ִּתּקּון ַהְּכָלִלי. ּלַ  רֶזה א ָקׁשּו ", ֹותּנָ ֲחֻת  םֹוַעד י

 ִמי ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַהְּיָלִדים ִלְפֵני ִּגיל ֶׁשַבע, הּוא ִיְזֶּכה ַלַהְבָטָחה ַהּזֹו.  יַאְׁשֵר 

 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד
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 סֹוד ַהַהְצָלָחה   םְּתִהִּלים ֵה 

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

 ֵּבית ֵפיָגא ...  תַּתְלִמיַד , ִּתְחֶי'... לְ  ַמָּתָנה

 ָּכ ְּתבְֹרכּו ְּבָכל ַהְּבָרכֹות. -ִּתְראּו ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים  

 ַהַּמְפֵּתַח ְלָכל טּוב.  םסֹוד ַהַהְצָלָחה, ְּתִהִּלים ֵה  םְּתִהִּלים ֵה 

 ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. 

 ... 
 ד ג ד

 ים ִנּבּול ֶּפה ֶנֱעָקִרים ֵמָהעֹוָלם ִאם ְמַדְּבִר 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל  ָלֶכם,  ת ַלֲעׂשֹור  ֶאְפָׁש ה  ֲעֵביָר ל  ּכָ ל  ְועַ   ְּדעּו 

; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַקֵּבל ְּכֶׁשעֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  הְּתׁשּובָ 
קיט.)  אֹוְמִרים ַהַחּיֹות  (ְּפָסִחים  ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ְּפרּוָסה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  "ָידֹו   :

 ֵדי ְלַקֵּבל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה".ּכְ  )ת' ַחּיֹום 'ַהְּמֻכִּני (ַהַּמְלָאִכים

ְמֻנָּול',    אהּו י  ְּפלֹונִ 'ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְׁשִמיַעת ִנּבּול ֶּפה ֶזה א ְּכֶׁשאֹוְמִרים  
א ֶזה ִנְקָרא ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה; ִלְׁשמַֹע ִנּבּול ֶּפה ֶזה ְּכמֹו ְלַדֵּבר ִנּבּול ֶּפה, ִלְׁשמַֹע  

ְגִעיל ְּכמֹו ְלַדֵּבר ִנּבּול ֶּפה. ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ֵּפרּוׁשֹו, ֶׁשִּמְתָחְרִטים ַעל ִנּבּול ֶּפה ַמ 
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א ְיַדְּברּו ְוא ִיְׁשְמעּו ִנּבּול    רַמה ֶׁשָעׂשּו, ְואֹוְמִרים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשְּכבָ 

 ֶּפה.

 ָאַמר: "ַרק ַעל ִנּבּול ֶּפה, ַעל ָּכ ַמְגִעיל; מֹוֲהָרא"ׁשל  ּכָ   ִנּבּול ֶּפה ֶזה ָּדָבר
ֶׁשִאם   קְּתַסּלֵ   -ַהֶּזה    דַהָּיִחי  ַהָּדָבר ִלי,  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש  ֵמַהְּיִׁשיָבה".  ַּבחּוִרים 

 ֶאת ַהְּמֻנָּול ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַהַּבחּוִרים ָהֲאֵחִרים. קֶאְׁשַמע ִנּבּול ֶּפה ֶׁשֲאַסּלֵ 

ה ְּבַדם ְוֶיַזע, ָּדָבר ֶאָחד ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמַהָּנִׁשים ַהְּצִעירֹות:  ֲאִני ּבֹוֶנה ֶאת ַהְּקִהּלָ 
"ַאל ְּתַדְּברּו ִנּבּול ֶּפה", ִאם ְמַדְּבִרים ִנּבּול ֶּפה ֶנֱעָקִרים ֵמָהעֹוָלם; ְּתַדְּברּו ֵמַהּכֹל  

 ָהִעָּקר א ִנּבּול ֶּפה.  -

 ָּברּו הּוא מֹוֵחל לֹו.ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ַהָּקדֹוׁש 

 ... 
 ד ג ד

 זֹו ְּפִריצּות ְּגדֹוָלה ְלִאָּׁשה ְלַעֵּׁשן

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 זֹו ְּפִריצּות ְּגדֹוָלה ְלִאָּׁשה ְלַעֵּׁשן. 

ַעד  ְלַעֵּׁשן,  ְלַהְפִסיק  ָלֶהם  ִלְגרֹם  ָיַכל  א  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום  ַאְבֵרִכים  ַמִּכיר  ֲאִני 

ָּכ    -ָאְמרּו ָלֶהם ֶׁשֵהן ַּגם הֹוְלכֹות ְלַעֵּׁשן    ַהַּפַחד ְּכֶׁשְּנׁשֹוֵתיֶהם ת  ֶא   ֶׁשֵהם ִקְּבלּו 
 ֵהם ִקְּבלּו ַּפַחד ְוִהְפִסיקּו ְלַעֵּׁשן. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשְּל. ִּתְרֶאה ְלָאן ִהַּגְעָּת  ןִּתְזרֹק ֶאת ַהְסַמאְרְטפֹו

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ס ְוָׁשלֹום א ִיְקֶרה ֶׁשַּיֲעבֹר יֹום ְּבִלי ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ַּבּבֶֹקר ַּתִּניַח ְּתִפִּלין, ֶׁשַח 
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ַּתִּניַח ְּתִפִּלין ָמַתי ֶׁשַאָּתה    -ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין, ְוִאם א ִהְסַּפְקָּת ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ַּבּבֶֹקר  

 ָיכֹול. 

ָנַפְלָּת ְלנ' ַׁש   ןִּתְזרֹק ֶאת ַהְסַמאְרְטפֹו ִהַּגְעָּת,  ְלָאן  ֲעֵרי ֻטְמָאה  ֶׁשְּל. ִּתְרֶאה 
  ם ְמִאיִריַּבִנאּוף ֲהִכי ָּגרּוַע. ֲחָבל ַעל ַאְבֵר ָיָקר ָּכמֹו, ִעם ְׁשֵני ְיָלִדים    הִצִּפּיָ ל  ֶׁש 

ָהָאהּוב, ִּתְזרֹק ֶאת ַהֶּטֶלפֹון, ֲחָבל ְלַאֵּבד ַהּכֹל    יֶׁשֵּיְלכּו ְלִאּבּוד. ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ָאִח   -
 פֹון. ִּבְגַלל ַהֶּטלֶ 

  :ֲאִני    ן, ֵהיכָ י"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַמה ָקָרה לִ ָאִחי, ִּתְצַעק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ַּבֲעֵברֹות? ִּגּלּוי ֲעָריֹות, ִנאּוף, ִלְכלּו, ֻזֲהָמה;    לָּבעֹוָלם? ַמה ִאִּתי ֶׁשֲאִני ִמְסַּתּכֵ 

ֹות. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות ִלְזרֹק ֶאת ָהֲעֵבר ֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר,

 ר".ַרק אֹוְת, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּכֵׁש 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָהרֹאׁשר ֵׂשעָ ת ֶא ד ְלהֹוִרים ְלָנִׁשיק ִחיזּו

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ְּבֵני ְּבַרק

ִקַּבְלִּתי ִמְכָּתב ִמַּבֲעֵל ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶׁשֲאַחֵּזק ֶאְתֶכם ְוֶאְכּתֹב  

ֶא  ֵאין  ֶאְצְלֶכם  ִּכי  ִמִּלים.  ַאֲחֵרי  ְלהֹוִריד    ל ֶׁש ן  ָהִעְניָ ת  ַּכָּמה  ָהרֹאׁש  ֵׂשָער  ֶאת 
ַהֲחֻתָּנה, ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ֶזה ִּכי ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ַּבִּׁשעּוִרים ְוַאֶּתם קֹוְרִאים ַּבִמְכָּתִבים 

ַהֲחִׁשיבּו ְקָצת ל  ֶׁש   תַעל  ָלֶכם  ֶׁשֶאְכּתֹב  ְמַבֵּקׁש  ָהרֹאׁש; הּוא  ֵׂשָער  ֶאת  ְלהֹוִריד 
 ִחּזּוק.

ּכָ  לֹוֵמד  ֲאִני  ֲאנִ ְמַעְנֵין,  ַּבּבֶֹקר  ַהּיֹום  ַּבַּנַחל,  ֲאֶׁשר  יֹום  ִמְכָּתב   אמֹוָצ י  ל 

ּכֹוֵתב   תתקעד)ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  מ'  ֵּבית   (ִמְכָּתב  ַּתְלִמידֹות  ְּבַיְבְנֵאל,  ַהְּצִעירֹות  ַלָּנִׁשים 
ְזכּותֹו    דעָהַרב ִמַנאֶס   -ם ֵמַהַּצִּדיק  ֵפיָגא. מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר ַּבִּמְכָּתב ְׁשֵני ִסּפּוִרי

ָיֵגן ָעֵלינּו, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהַרב ִמַּצאְנז ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ָלַקְחִּתי זֹאת ְּכֶרֶמז 
 ָלֶכם ֶאת ֶזה, ֶזה ִיְהֶיה ֲעבּוְרֶכם ִחּזּוק ָּגדֹול.  בִמן ַהָּׁשַמִים ִלְכּתֹ

ֶאל ִהִּגיַע ַּפַעם  ְיהּוִדי  ָהִראׁשֹון,  ִמַנאֶסעָה   ַהִּסּפּור  ֶׁשָּיבֹוא    דַרב  ְוִזֵּמן אֹותֹו 
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ִלְסעּוַדת ִמְצָוה, ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִלְכבֹוד ַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשל ַהֵּבן ֶׁשּלֹו, ָאַמר ַהַּצִּדיק: 

"ַרִּבי,  ְוָׁשַאל:  ִלְבּכֹות,  ַהְּיהּוִדי  ְוִהְתִחיל   ;"הֹוֵל א  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום  "ֲאִני 
ַּצִּדיק ְוָאַמר: "אֹוי ַוֲאבֹוי ָלִאָּׁשה ֶׁשרֹוִאים ֶאת ַׂשֲערֹוֶתיָה ַּבחּוץ,  ָלָּמה?!" ָעָנה ַה 

 ֶזה ֵמִביא ֲעִנּיּות ַּבַּבִית, ֶזה ֵמִביא ַּדְחקּות".

ֵאֵלינּו   ָלבֹוא  רֹוֶצה  א  "ָהַרִּבי  ְלִאְׁשּתֹו:  ְואֹוֵמר  ַהַּבְיָתה  חֹוֵזר  ַהְּיהּוִדי 
ִיְסְּבלּו'", ְּכֶׁשִהיא ָׁשְמָעה  ַהַּבְיָתה, ְוהּוא ָאַמר 'ְּבבַ  ִית ֶׁשהֹוְלִכים ִעם ֵׂשָער ָּגלּוי 

ֶאת ֶזה ִהיא ִמָּיד הֹוִריָדה ֶאת ְׂשָעָרּה. ַהְּיהּוִדי ָחַזר ֶאל ַהַּצִּדיק, ְלַסֵּפר ַמה ִאְׁשּתֹו  
ָיַדיִ  ְוֶאּטֹל  ַּבַּבִית  ֶאְצְלֶכם  ָאבֹוא   ָּכ "ִאם  ָאַמר:  ְוַהַּצִּדיק  ִלְסעּוַדת  ָעְׂשָתה.  ם 

ַׂשֲערֹוֶתיָה   ֶאת  מֹוִריָדה  ָהִאָּׁשה  ִאם  ִּכי  ְסעּוַדת    - ַהִּמְצָוה,  ִהיא  ַהְּסעּוָדה  ֲאַזי 
 ִמְצָוה".

עֹוד ִסּפּור ְמַסֵּפר מֹוֲהָרא"ׁש ַלָּנִׁשים ַהְּצִעירֹות ְּבַיְבְנֵאל, ַהַּתְלִמידֹות ֶׁשּלֹו.  

ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶׁשִהיא ְּכָבר ִהְתַחְּתָנה    דעָהַרב ִמַנאֶס   ִלְבּכֹות ֶאל  הִאָּׁשה ִהִּגיעָ 
ִלְפֵני ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ַוֲעַדִין ֵאין ָלּה ְיָלִדים. ָׁשַאל אֹוָתּה ַהַּצִּדיק: "ּוַמה ִעם  

אֹד,  ַהְּׂשָערֹות?" ָאז ִהיא ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות ְוָאְמָרה: "ַרִּבי, ֵיׁש ִלי ִנָּסיֹון ָּגדֹול ְמ 
 ֲאִני א ְיכֹוָלה ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּׂשָערֹות".

ָהִאָּׁשה   ּוָבְכָתה  ָּדָבר,  ׁשּום  ָלּה  ַלֲענֹות  ָרָצה  א  ֶזה,  ֶאת  ָׁשַמע  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק 

ְוָאְמָרה: "ֲאִני ְצִריָכה ֵּבן", ֲאָבל ַהַּצִּדיק א עֹוֶנה. ְוָכָכה ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַעד 
י ָאַמר ָלּה: "ֲהֵרי ָהַרִּבי ָאַמר ָלֶכם ֶׁשִאם ּתֹוִרידּו ֶאת ַהְּׂשָערֹות ִיְהֶיה ָלֶכם  ֶׁשַהַּגַּבא

ֶאת   ְוהֹוִריָדה  ָיְצָאה  ֶזה,  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשְמָעה  ְוֶתֶכף  ְסָתם ּבֹוִכים?!"  ַאֶּתם  ָלָּמה  ֵּבן, 
 ה ָזְכָתה ְלֶבן ֶחֶמד. ַהְּׂשָערֹות, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעַזר ָלּה, ֶׁשְּבתֹו ָׁשנָ 

ָהִאָּׁשה ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה, ֲהא ֵיׁש ִלי ְּכָבר ֶאת ַהְּיׁשּוָעה, ְוַעְכָׁשיו ָלָּמה ֲאִני  

ֶאת ַהַּצִּדיק? ְוִהְתִחיָלה ְלַגֵּדל ׁשּוב ֶאת ַהְּׂשָערֹות ֶׁשָּלּה, ְוִהֵּנה ַהֵּבן    ְצִריָכה ְלַצֵּית
ַהַּצִּדיק ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְיׁשּוָעה, ְוצֹוֶעֶקת ּובֹוָכה: "ַהֵּבן   ַנֲעָׂשה חֹוֶלה, ֲאַזי ָרָצה ֶאל

ַהָּיִחיד ֶׁשִּלי חֹוֶלה", אֹוֵמר ָלּה ַהַּצִּדיק: "ַהחֹוֶׁשֶבת ַאְּת, ֶׁשֵאיִני יֹוֵדַע ֶׁשִהְתַחְלֶּתם  
 .טֹוב םְלַגֵּדל ֶאת ַהְּׂשָערֹות...?" ְּבִקּצּור ַהַּמֲעֶׂשה, ֶזה א ִהְסַּתּיֵ 

מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּים, ִהיא א ָיְכָלה ַלֲעמֹד ְּבִנָּסיֹון, ִהיא ָרְצָתה ֶאת ַהֵּׂשָער יֹוֵתר  

ֵמַהְּיָלִדים, ִהיא ִאְּבָדה ֶאת ַהֶּיֶלד. מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּים ַּבִּמְכָּתב: "ֲאִני ְמאֹוד ְמַבֵּקׁש 
ֶׁשִר  ְּכמֹו  ַהְּׂשָערֹות,  ֶאת  ּתֹוִרידּו  ָאָּנא  עֹוׂשֹות  ֶאְתֶכן,  ְּכֵׁשרֹות  ִרְבבֹות  ְבבֹות 
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ִּבירּוָׁשַלִים, ִּבְבֵני ְּבַרק, ְּבַאְׁשּדֹוד, ִּבְברּוְקִלין, ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשַרק ִנְמָצאֹות ָנִׁשים  

 ֲחֵרִדּיֹות הֹוִרידּו ֶאת ַהְּׂשָערֹות".

ל ַּבֲעֵל, ֶׁשּבֹו הּוא  ֶזה ָהָיה ִלי ְלֶפֶלא, ֶׁשִּמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשָּקָראִתי ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁש 
ֶׁשל ְלִהְסַּתֵּפר, ִמָּיד   תְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶׁשֶאְכּתֹב ָלֶכם ַּכָּמה ִמּלֹות ִחּזּוק ַעל ַהֲחִׁשיבּו

ֶׁשֲאִני לֹוֵמד ַעְכָׁשו, ַוֲאִני רֹוֶאה    םַאַחר ָּכ ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבָמקֹו
 ַהִּסּפּוִרים ַהָּיִפים. ֵעיַני ֶאת מּול

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 זּו ַהְּבָעָיה ֶׁשָּלֶכם  ,זִמְסַּתֵּכל ֲאֵליֶכם ְּבבּו ִאם ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשַהֵּׁשִני

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ל  עַ   ַמְרִּגיׁש  ֲאֵליֶכם, ֶזה ַּבּמַֹח ֶׁשָּלֶכם. ִאם ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשַהֵּׁשִניר  ֶזה ָקׁשּו
ֲאֵליכֶ  ּוִמְסַּתֵּכל  ְּבבּוַהֹּגַבּה  ֵמַהֵּׁשם    -  זם  ֶׁשַּתְחְׁשבּו  ָעִדיף  ֶׁשָּלֶכם;  ַהְּבָעָיה  זּו 

 ִיְתָּבַר, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִנְמָצא ְלַיְדֶכם ְוהּוא ָּגבֹוַּה ִמֻּכָּלנּו.

ְמַדְּבִרים ִעם ִמיֶׁשהּו ְּכֶׁשַאֶּתם  ִמְתַנֵּׂש   רַאַח   ֲאִפּלּו  ָלֶכם    ם, הּוא ּגֹוֵר אְוהּוא 
ֶׁשֶּזה א ַיְפִריַע ָלֶכם. ַּתְחְׁשבּו:   -  םְּגבֹוִהים ִמְּמכֶ ר  יֹוֵת   יׁש ֶׁשהּוא אֹו ִהיאְלַהְרּגִ 

'ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי ְּכלּום, ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ְלַהְׁשִּפיל אֹוִתי, ַאף ֶאָחד 
ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    ַרק  -א ָיכֹול ְלרֹוֵמם אֹוִתי, ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ָלַגַעת ִּבי  

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ז:)ְמַצֶּוה'.  ֶאְצָּבעֹו (ֻחִּלין  נֹוֵקף  ָאָדם  "ֵאין   :
ע,  ָּבֶאְצּבַ ע  ֶּפַצ ל  ְמַקּבֵ א  ם  ָאָד   ִמְּלַמָּטה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְּלַמְעָלה".

 ם. ַמיִ ַּבָּׁש ם ַמְכִריִזים ִא א ֶאּלָ 

ַהְּתִהִּלים, ּוְבָכל ָׁשבּוַע   ֶׁשֱהִייֶתם אֹוְמִרים ֶאת יֹום  ַהְּלַואי  ְּתִהִּלים,  ּתֹאְמרּו 
ֱהִייֶתם ְמַסְּיִמים עֹוד ַּפַעם ְּתִהִּלים. ְּתַבְקׁשּו ֲעבּוְרֶכם, ְּתַבְּקׁשּו ַעל ַהּדֹורֹות ֶׁשָּלֶכם,  

ְּתִהִּלים, ְלַבֵּקׁש    דַאֶּתם ְצִריִכים ְלַהִּגי  -ְוכּו'    ן ַהֵהָריֹוי  ּוִבְפָרט ַעְכָׁשו ְּכֶׁשַאֶּתם ִּביֵמ 
 ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבָנֵקל ּוְבַנַחת. 
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות ׁשֹוְברֹות ַּבְרֶזל

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ּבֹורֹו ַּפאְרק

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַהִּמְדָרׁש   ֵּבית  ַעל  ַהּטֹובֹות  ַהָּׁשלֹום  ְּדִריׁשֹות  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
 אְרק, ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשא ְמַדְּבִרים ַּבְּתִפָּלה. ְּבבֹורֹו ּפַ 

  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  יֹום  ָּכל  ְּתַבֵּקׁש  ַאָּתה  ַּבְרֶזל;  ׁשֹוְברֹות  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ְּתִפָּלה 

ִנְרֶאה ֶהְגיֹוִני  ֶאל ַהַּצִּדיק. ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה א  םֶׁשַהְּיָלִדים ְוַהְּנָכִדים ֶׁשְּל ִיְהיּו ְּדבּוִקי
ַיִּגיעּו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב ּוְלֵבית ַהֵּסֶפר ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב    ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשְּל -  

 יֹוֵתר ֵמַהּכֹל.  הְּבָכל זֹאת ְּתִפָּלה ֲחָזָק 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֹגַע ּוְלַבֵּיׁש ְיָלִדים ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר א ִלפְ 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּכ ֶזה ִעם ְיָלִדים, ְצִריִכים ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ְלַחֵּנ אֹוָתם, ְלַגֵּדל אֹוָתם; ֶזה  

 ֱאֶמת א ַקל, ֲאָבל ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ִמְׁשַּתֶּלֶמת. ּבֶ 

ָהִעְנָין  ֶאת  ֵהם א קֹוְלִטים  ִאם  ְקַטִּנים,  ֵהם    לֶׁש   ְיָלִדים  ְלֵׁשרּוִתים,  ָלֶלֶכת 
ָאסּור ְלַבֵּיׁש אֹוָתם. ְצִריִכים ָלַדַעת, ְּכמֹו ֶׁשָאסּור ִלְפֹּגַע   -ַּבְּבָגִדים ְוכּו'    םַמְרִטיִבי

ְמֻבָּגִרים  ַּבֲא  ְוַכָּמ   -ָנִׁשים  ְקַטִּנים,  ִּביָלִדים  ִלְפֹּגַע  ָאסּור   ם ַבְּיִׁשיְמ ְּכֶׁש א  ּנֹוָר ה  ָּכ  
 ֻמְפָנִמים ָּכל ַהַחִּיים.  םְיָלִדים ְקַטִּנים; ֵהם ְּגֵדִלים ַּבֲעֵלי מּום, ֵהם ִנְׁשָאִרי
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ֵהם    -, ִּכי ֲאִפילּו ֶׁשֵהם ְקַטִּנים  ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְמאֹד א ִלְפֹגַע ּוְלַבֵּיׁש ְיָלִדים

 יֹוְדִעים ּוְמִביִנים ְּכֶׁשּפֹוְגִעים ָּבֶהם; ָאסּור ְלַבֵּיׁש ְיָלִדים, ְלַהְכִאיב ָלֶהם. 

ִאְׁשְּת ַעל ָּכל    םיֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ְּתַבֵּקׁש עִ   הְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתִפָּלה ֲחָזָק 
ים, ְוַגם ַעל ֶזה, ֶׁשֵהם ִיְלְמדּו ְּבַקּלּות ָלֶלֶכת ַלֵּׁשרּוִתים, ַוְּתַבֵּקׁש  ְּפָרט ֶׁשל ַהְּיָלִד 

ַלְּיָלִדים    ת ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ֶׁשִּיְגְּדלּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, ְּתִפּלֹות ֶׁשל הֹוִרים עֹוְזרֹו
 ִלְגּדֹל ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים. 

 ל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבכָ 

 ... 
 ד ג ד

 ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּתַצֵּית ְלַרֵּבנּו ְוא ְּתַעֵּׁשן 

יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַיְבְנֵאל

 ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ֶׁשִהְׁשַּתַּתְפָּת ִּבְסעּוַדת ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָנָתן 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְטֶבְרָיה, ְוֶׁשֻּכָּלם ִמְתַנֲהִגים ְּבֶדֶר ֶאֶרץ ַרָּבה. ֵאֶצל  

ָהָיה   ֶאֶרץ   ֶּדֶר ָהיּו  ַרֵּבנּו  ּוְמָלִכים  ֵקיָסִרים  ָאַמר: "ִאם  ַרֵּבנּו  ָּדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד, 
ַלֲאָנַׁש  ְמַלֵּמד  ֲאִני  ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֵאיֶזה  ֵאַלי  ייֹוְדִעים  ַיְלֵדיֶהן  ֶאת  ָהיּו ׁשֹוְלִחים  , ֵהם 

 ִלְלמֹד".

ְצִריכָ  א  ְוכּו';  ַאְבֵרִכים    הְלַגֵּבי  ֶׁשָרִאיָת  ִמֶּזה  ַהַּדַעת  ֲחִליׁשּות   ְל ִלְהיֹות 
ֶׁשעֹוְמִדים ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוְמַעְּׁשִנים. ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֻּמְרָּגִלים ְלַעֵּׁשן ִמִּלְפֵני 

 ֵכן, ִלְפֵני ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשָּלֶהם ְוכּו'. 

א ְּתַעֵּׁשן, ְוַגם ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם   ַאָּתה ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרֶׁשְּתַצֵּית ְלַרֵּבנּו ְו
ֲאֵחִרים, ֶׁשִּתְרֶאה ַרק ֶאת ַהּטֹוב ֵאֶצל ֲאֵחִרים; ָּכ   םעִ ק  ֵעֶס   ְלה  ִיְתָּבַר ֶׁשא ִיְהיֶ 

 ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר.  ִּתְהֶיה

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  

 ... 
 ד ג ד
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 תְזֻכּיֹו ְלַהְרִויַח י  ְּכֵד ה,  ִלְצָדָק ת  ָלֵת ף ָעִדי ת, ְיָקרֹות ְׂשָמחֹול ֶׁש ף ֶּכֶס 

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

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָהָיה ִמְׁשָּפָחה,  ְקרֹוֵבי  ֶׁשל  ֲחֻתָּנה  ִלי  ָהְיָתה  ֶאת    ֶאְתמֹול  ִלְראֹות  ַנַחת  ִלי 

אֹוְסִפי ֵמַהְּיִׁשיָבה  ַמָּמׁש    םַהַּבחּוִרים  ֵהיַכל    י ָׂשַמְחִּת ֶּכֶסף.  ֶׁשַּתְלִמיֵדי  ִלְראֹות 
ָהִייָת עֹוֵסק   הַאָּת  ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף, ַהְלַואי ֶׁשַּגם לֶׁש  ַהּקֶֹדׁש עֹוְסִקים ַּבִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה

ְּבֶלֱאסֹף ֶּכֶסף. ִּתְקַּבע ְל ְזַמן ַּפַעם ְּבָׁשבּוַע אֹו ַּפַעם ִּבְׁשבּוַעִים ֶׁשַּתֲעסֹק ֶלֱאסֹף 
ִמְתַקִּׁשי ְמאֹד  ֲאַנְחנּו  ַלּמֹוָסד.  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ְוָתִביא  נּוַכל  םֶּכֶסף,  ֶׁשא  ַּכִּנְרֶאה   ;

 . ןֵגָרעֹוּבְ ה ְלַׁשֵּלם ַהָּׁשבּוַע ַלֶצֶות, ַהֻּקּפָ 

ֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ְׂשָמחֹות ְיָקרֹות, ָעִדיף ֶׁשִּתַּקח ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשַאָּתה    רֵּפֶׁש   רָחֵס ה  זֶ 
ֶזה ְצָדָקה. ִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה ַּבר ִמְצָוה  ם  עִ   ה רֹוֶצה ְלהֹוִציא ִּבְׁשִביל ַהִּׂשְמָחה ַוַּתֲעֶׂש 

נִ  "ְלִמי   :ֶׁשְּל ַהֵּבן  ֶאת  ִּבְׁשִבילִּתְׁשַאל  ֶׁשָהִיינּו מֹוִציִאים  ַהֶּכֶסף  ֶאת  אּוָלם,    ֵּתן 
ְּכֵדי   -, ֶמְלַצר ְוכּו' ְוכּו'? ְלֵאיפֹה ִנֵּתן ֶאת ַהֶּכֶסף ִלְכבֹוד ַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשְּל  תִּתְזמֶֹר 

 "ֶׁשִּתְגַּדל ַצִּדיק?

ם ְּבַיַחד ִּתְׁשֲאלּו ֶאת ֶהָחָתן  ִאם ַאָּתה ְמַחֵּתן ִּתְתַיֵּׁשב ִעם ַהְּמֻחָּתן ֶׁשְּל ּוְׁשֵניכֶ 
ַלְּמַלְּמִדים   ֶׁשְּנַׁשֵּלם  מֹוִציִאים,  ֶׁשָהִיינּו  ַהֶּכֶסף  ִאם  ַנֲעֶׂשה  ְצָדָקה  ֵאיֶזה  ְוַהַּכָּלה, 

 ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשל ַהֲחֻתָּנה? 

ֵּביְנַתִים  ַהֶּצֶות,  ל  ְּכַהּיֹום עֹוֶלה ָלנּו ְׁשלֹוִׁשים ֶאֶלף ּדֹוָלר ְלָׁשבּוַע ְלַׁשֵּלם ְלכָ 
, מֹוְנרֹו,  גֵיׁש ָלנּו ֻקָּפה ַאַחת ַלְּמַלְּמִדים ֶׁשל ָּכל ַּתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה: ִוויְלַיאְמְסּבּוְר 

 ַהִּקְרָיה, ְטֶבְרָיה ִוירּוָׁשַלִים. 

אֹו אּוַלי ָׁשבּוַע ַלּכֹוֵלל ֶׁשָּלנּו? ְּכַהּיֹום ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְּבָׁשבּוַע ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים 
 ּדֹוָלר ָלַאְבֵרִכים ַהְּיָקִרים.

 ְוֶהָחָתן  ִמְצָוה  ַהַּבר  ֶׁשָּבחּור  ִהְנִהיגּו  םַרּבֹוֵתיֶה   ְּבַחַּב"ד;  ֶׁשעֹוִׂשים  ְּכמֹו  אֹו
  ֶׁשְּל   ַהִּׂשְמָחה  ֶׁשל  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ַקח  אּוַלי  ַהִּׂשְמָחה.  ִלְכבֹוד  ֵסֶפר  ַמְדִּפיִסים

 ֵאי  ֶּדֶר  ּוַמְרִאים  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ִּליםֶׁשְּמגַ   ְסָפִרים  ְלַהְדִּפיס  ְּכֵדי
 ִלְחיֹות. 

ְלהֹוִצי ַנאְכט    אָלָּמה   ַווא ַעל  ִיְצָחק)ֶּכֶסף  ַּבֲע (ְּבִרית  ְמַפְרְסִמים  לֹוִנים ? 
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וַ  ַלֲעׂשֹות  ּדֹוָלרֶׁשֶאְפָׁשר  ֵמאֹות  ְּתַׁשע  ְּבֶאֶלף  ַנאְכט   ָׁשַמִים,  דִּבְלבַ   וא ׁשֹּמּו   ;

  א ֶאֶלף ְּתַׁשע ֵמאֹות ּדֹוָלר ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵּלם ִלְׁשֵני ְמַלְּמִדים ְלָׁשבּוַע, ָלָּמה ְלהֹוִציּבְ 
ַכָּמה ָׁשעֹות ַעל ׁשּום ְּכלּום? ָלָּמה ַלֲעׂשֹות ְׂשָמחֹות ְיָקרֹות? ַּתֲעזֹר    ֶּכֶסף ִּבְׁשִביל

 .ִליהּוִדים ִעם ַהֶּכֶסף ֶׁשְּל 

יָבה ִעם ַהַּבחּוִרים ֶׁשְּכָבר ִסְּימּו ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית. ַהַּבחּוִרים ַהּיֹום ָרַקְדנּו ַּבְּיִׁש 
ִיְתָּבַר ֶׁשֲאַנְחנּו   ְוִנְתַחֵּזק!" הֹוֵדינּו ְלַהֵּׁשם  ָרְקדּו ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה: "ֲחַזק, ֲחַזק 

ַהּמ ֲהֵרי  ֶזהּו  ַהּקֶֹדׁש,  ֵהיַכל  ְּבֵחֶדר  ֲאַנְחנּו  ַרֵּבנּו,  ֶאל  ָּגדֹול;  ְמקָֹרִבים  ֲהִכי  ֹוֵפת 
 ְוִלְגרֹם לֹו ִלְלמֹד ָּכל יֹום חּוָמׁש ִעם ַּתְרּגּום.  -ַחת ָאָדם ֶׁשָרחֹוק ִמִּלּמּוד ָלַק 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְלִהָּזֵהר ְלַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

 ֵליל ִׁשִּׁשי ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ַהָּיפֶ  ֶהָעלֹון  ִעם  ְוֵהן  ַהַּגָּבאּות,  ִעם  ֵהן  ַהְּקדֹוָׁשה;   ַּבֲעבֹוָדְת ֶוֱאָמץ  ה  ֲחַזק 
ֶאת ֶזה, ְוֻכָּלם אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה הֹוֵל ְמאֹד טֹוב,    םִקְרַית ְּבֶרְסֶלב. ַהְּמִפיִצים ְמַחְּלִקי

 ֲאָנִׁשים ְמַחִּיים ֶאת ַעְצָמם ִעם ֶזה. 

ַמ  ְלַהִּגיד  ִלי  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַרק  א  ִמְכָּתב,  ָׁשבּוַע  ְּבָכל   ְל ִלְכּתֹב   ָצִרי   ה ָהִייִתי 
 ְלַתֵּקן. 

ְלעֹוֵר ֲאִני   ָּכתּוב    ררֹוֶצה  ָהָיה  ַוִּיַּגׁש  ָּפָרַׁשת  ֶׁשָעַבר  ַּבָּׁשבּוַע   .ר ַּבָּמדֹוְל  

ֶא  ְּבַיְבְנֵאל, ָהַרב ַהָּגאֹון    -" ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים  הַהְּתמּונָ ת  "ְלַזהֹות  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 
ַהֵּׁשם    תֶא   ָּכבֹוד ְסָתם  ֶדֶרַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵאֶדְלְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א. ָהָיה ָּכתּוב ֶׁשא ּבְ 

,  ה ַּבּתֹוָר   ֶׁשּלֹו, ְּבִלי "ָהַרב" ּוְבִלי "ְׁשִליָט"א". רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבַיְבְנֵאל הּוא ָּגאֹון
יֹוֵדַע   ָעֵלינּו, הּוא  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַחְברּוָתא  ַהָּׁשִנים  ְּבָכל  ָהָיה  הּוא 

ֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹותֹו    םָמקֹול  ; ּכָ דְלבַ   ְּבֶזהח  י ֻּגְזָמא. ֶאְפָׁשר ְלִהָּוכַ ַׁש"ס ְּבַעל ֶּפה ְּבלִ 
 הּוא ָּבִקי ָׁשם.  -ְּבַׁש"ס 

 ָנא ְלִהָּזֵהר ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ְלַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.
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 יס ֶאת ַהִּמְכָּתב ַּבֲעון. ָנא ְלַהְדּפִ 

 ... 
 ד ג ד

 ָחׁשּוב ַוֲהִכי ָקדֹוׁש ִׂשְמָחה ִהיא ַהָּדָבר ֲהִכי 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

  קֶֹדׁש   ַׁשָּבת  הְּכֶׁשָּבָא   ִּבְפָרט  ְּבִׂשְמָחה,  ֶׁשִּתְהֶיה  ִיְתָּבַר  ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש
  ְוֶׁשא   ַהַּׁשָּבת,   ָּכל   ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות   ִלְזּכֹות   ת ַׁשּבָ   יִמִּלְפנֵ   ַהְרֵּבה  ׁשְלַבֵּק   ְצִריִכים

  ַוֲהִכי   ָחׁשּוב  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ִהיא  ִׂשְמָחה  ָרה.ֹוְׁשח  ּוָמָרה  ַעְצבּות  םׁשּו  ָלנּו  הִיְהיֶ 
 ָקדֹוׁש. 

ְמקֹור ַהִּׂשְמָחה הֹוָדעֹות  מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר   ַעל    ְנחּוצֹות, אֹות צא) (ֵסֶפר  ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר 

  , ִסיָמן ֶׁשָהָאָדם הּוא ַּבְּקֻדָּׁשה  -  תֶׁשל ָהָאָדם ַמה ִאּתֹו; ִאם ֵיׁש לֹו ָּפִנים ְמִאירֹו  וָּפָני
ֲחׁשּוכֹות   ָּפִנים  ָלָאָדם  ֵיׁש  ִאם  ְוָׁשלֹום  ְוַחס  ָהֱאֶמת,  ְלַצִּדיק  ָּדבּוק  הּוא    - הּוא 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ְוהּוא ָרחֹוק ֵמַהַּצִּדיק, ְוַרֵּבנּו אֹוֵמר    ,ֵאֶצל ַהא טֹוב  דְלַצֲעֵרנּו ָלכּו

"ַאְנִּפין ְנהֹוִרין" ָּפִנים ְמִאיִרים, "ָּפִנים ִּדְקֻדָּׁשה", "ְּבִחיַנת ַחִּיים"    ֵחֶלק א', ִסיָמן כג)

ֲחׁשֹוכִ   - "ַאְנִּפין  ַחִּיים,  ֶזה  ַּבְּקֻדָּׁשה,  ֶׁשהּוא  "ִסְטָרא ִסיָמן  ֲחׁשּוכֹות,  ּוָפִנים  ין" 
טֹוב "ְּבִחיַנת ִמיָתה", ֵיׁש לֹו ַחִּיים ֶׁשל ָמֶות;    אָאֳחָרא", ִסיָמן ֶׁשהּוא ֵאֶצל ַה

ֵמֲעֵבירֹות,   ְׁשמּוִרים  ְּכֶׁשְּׂשֵמִחים  ָקדֹוׁש,  ַוֲהִכי  ָחׁשּוב  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ִהיא  ִׂשְמָחה 
 ְׁשמּוִרים ִמָּכל ַרע.

ׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ִׂשְמָחה, ִהֵּנה ְל ְּתִפָּלה ְקַטָּנה ְוָיָפה  ָלֵכן ְּתַבֵּק 

 ְלַבֵּקׁש ַעל ִׂשְמָחה:

ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשַאְרִּגיׁש ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְּבָכל   "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר 

ִחיל ִלְרקֹד ֵמרֹב ִׂשְמָחה ַעל ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול  ֶׁשַאְת   דעַ   -ֵאיָבַרי, ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש  

 ֶׁשָּבָראָת אֹוִתי ְיהּוִדי, ְוֶׁשָּנַתָּת ִלי ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּקדֹוׁשֹות.

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּתַרֵחם ָעַלי ּוְתַסֵּלק ִמֶּמִּני ֶאת ַהְּמִרירּות  

ְּבִׂשְמָחה ַוֲאַׂשֵּמַח ֲאֵחִרים, ּוִבְזכּות ַהִּׂשְמָחה ֶאְזֶּכה ְלִהָּכֵלל    ְוָהַעְצלּות, ֶׁשֶאְהֶיה ַרק

ֵעיַני ַרק אֹוְת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשֶאְרֶאה ְוַאְרִּגיׁש  י  ְּב ְלַגְמֵרי, ֶׁשּיֹוֵתר א ֶאְרֶאה ִלְפנֵ 
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ַאָּתה ַרק  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְוֵאין ׁשּום  ַהּכֹל,  ִלְתׁשּוָבה    ֶׁשַאָּתה  ְוֶאְזֶּכה   ,ְּבַעְצְמ

 ְׁשֵלָמה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה".

ַהַּׁשָּבת צֹוֲעִקים: "ֲחַזק! ֲחַזק!" ֲאַנְחנּו ְמַסְּיִמים ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ּוַמְתִחיִלים 
ְקָצת חּוָמׁש    ֵסֶפר ְׁשמֹות. ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ְלַהְתִחיל ֵסֶפר ְׁשמֹות, ִלְלֹמד ָּכל יֹום

 ְוַּתְרּגּום, ִעם ַרִׁש"י. 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 
... 

 ד ג ד

 ֵאי חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ִּביֵמי ַהּׁשֹוָבִבי"ם ַהְּקדֹוִׁשים? 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִנְכָנִס  ֶׁשַּבָּׁשבּועֹות  ֲאַנְחנּו  ָלנּו  ִּגָּלה  ָהֲאִריַז"ל  ַהּׁשֹוָבִבי"ם.  ִליֵמי  ַהּיֹום  ים 
ָהֵאּלּו ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַתֵּקן ָּכל ַמה ֶׁשָעֵלינּו ְלַתֵּקן, ִּבְפָרט ֶאת ַהֲעֵביָרה ֶׁשל ְּפָגם  

 ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן; ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה. 

ַמה עֹוִׂשים ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגִמים? מֹוֲהָרא"ׁש חֹוֵזר ֵאין ְספֹר ְּפָעִמים ַעל  
: "ֵּכיָון  (ְירּוַׁשְלִמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֶּפֶרק ד, ֲהָלָכה ח)ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  י  ִּדְבֵר 

ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א ֲחָטאָתם ֵמיֵמיֶכם", ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה  
ְּבָיִמים ֵאּלּו ִּתְתַחֵּזק ִלְלמֹד חּוָמׁש, ִמְׁשַניֹות ּוְגָמָרא, ַעל ִּפי ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ז  ָא 

ַרֵּבנּו   עו)ֶׁשל  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ַּבִּׂשיחֹות  לֹו(ַהְּמבָֹאר  ַרק  ֲאִפּלּו  ְלָהִבין,  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ֶאת  ,  ַמר 
 ; ֶזה ְמַזֵּכ ּוְמַטֵהר ֶאת ָהָאָדם. םַהִּמִּלי

ְצִריכָ  ֵה   הְּתׁשּוָבה  ְׁשחָֹרה  ּוָמָרה  ַעְצבּות  ְּבִׂשְמָחה,  ַהָּמֶות.    ןִלְהיֹות  ַסם 

ִא  ַרַעל  הְיכֹולָ   אִהי  -  םִּבְפִניה  אֹוָת ם  ַמְׁשִאיִרים  ַעְצבּות  ְּכמֹו  ,  א ּנֹוָר   ְלִהְתַּפֵּׁשט 
ָקֶׁשה ְלָגֵרׁש ֶאת ֶזה, ָלֵכן ְצִריִכים ְלָגֵרׁש ֶאת ֶזה ִמַּיד ְוא   - ר ִהְתַּפֵּׁשט ּוְכֶׁשֶּזה ְּכבָ 

ְלַהְׁשִאיר ִטַּפת ַעְצבּות ְּבתֹוֵכנּו, ֶאָּלא ַרק ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה; ַרק ָּכ ֶאְפָׁשר ַלֲחזֹר  
 ַּבְּתׁשּוָבה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ת תשפ"ג ֵטבֵ ל ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר ה  ַהְּנִסיעָ ר ֵסֶד 

תשפ"ג  ה', שנת "ם, כ"ג טבתׁשֹוָבִביט' , אָּפָרַׁשת ָוֵאָר ם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִיְחיּום ֲעֵליֶה , ה'  ַהקֹוֶדׁשל ֵהיכַ י ַּתְלִמיֵד ם, ְוָהֲאהּוִבי ם ַהְּיָקִריי ַאַח ד ִלְכבֹו

ץ  ְּבֶאֶר ם  ַּפעַ ד  עֹות  ִלְהיֹוי  ָזִכיִת י ה'  ַחְסֵד ;  ָעָליי  ַּתְגמּולֹוִה ל  ּכָ ה',  לַ ב  ָאִׁשיה  ָמ 

ה  ְלַאֶמִריָק י  ְוָחַזְרִּת ,  ַהקֹוֶדׁשל  ֵהיכַ י  ַּתְלִמיֵד ם  עִ ם  ִּבירּוָׁשַליִ ת  ַׁשּבָ ת  ִלְהיֹול,  ִיְׂשָרֵא 
 ת.ְמֻחֶּדֶׁש ת ִהְתָקְרבּום עִ ם, ְמֻחָּדִׁשית ּכֹוחֹום עִ 

ה ֵמַהְּנִסיעָ ת  ְקָצ ב  ְוִלְכּתֹ  םְלִהְצַטְמֵצ ל  ֶאְׁשַּתֵּד ה,  ַּבְּנִסיעָ ם  ְּגדֹוִלים  ִנִּסיי  לִ   ָהיּו

 ה. ַהִּנְפָלָא 

ק  ִחיזּום  ְמֵלִאים,  ִׁשיעּוִרי  ָעָׂשרם  ְׁשֵני  ָהיּום  ָיִמיה  ְׁשלֹוָׁש ת  ּבַ ה  ַהְּנִסיעָ   ְּבֶמֶׁש
 ה.ַהִּמְׁשָטָר ל ֵאֶצ ר ָעצּום ּגַ י ָהִייִת . ׁש "ּומֹוֲהָראן ָנָת י ַרּבִ , ֵמַרֵּבנּו

 . ְלִהְתַחֵּדׁשה ַאָּת ם ּגַ ל  ְותּוכַ ק, ֶׁשִּתְתַחּזֵ ה ְמַקּוֶ י ֲאנִ ה, ֵמַהְּנִסיעָ ב ִלְכּתֹל ַאְתִחי

ה  ָהְיָת   ַהֶּדֶרה,  ַּבַּלְילָ ה  ֶעְׂשֵר ת  ַאַח ה  ְּבָׁשעָ י  ְרִביעִ ם  ְּביֹוה  ֵמַאֶמִריָק י  ָיָצאִת 

  ָׁשלֹוׁש י ַאֲחֵר . ָלנּוַח י ָּפִניִת ז ָא  רֹאׁשי ְּכֵאבֵ י לִ  ָהיּום, ִּתּקּוִני ֶרַּבֶּד י ָלַמְדִּת ת. ְמֻצֶּינֶ 
ת ַּבּכֹוחֹוי  ָהִייִת א  ל  ֲאבָ ס,  ַּבָּמטֹון  ִמְניָ ה  ָהיָ ת,  ַׁשֲחִריי  ִהְתַּפַּלְלִּת ה  ְנִסיעָ ת  ְׁשעֹו

 ן. ִליׁשֹוי ְוָחַזְרִּת ת, ִּביִחידּוי ְלַעְצִמ י ִהְתַּפַּלְלִּת ן, ַלִּמְניָ ת ָלֶלכֶ 

ץ ְלֶאֶר   ִהַּגְענּום,  ִּתּקּוִניד  ִלְלמֹוי  ְוִהְמַׁשְכִּת ה  ִמְנָח י  ִהְתַּפַּלְלִּת ר  יֹוֵת ר  ְמאּוָח 
י  לִ ן  ִהְמִּתי  ִמיֶׁשהּוס  ֵמַהָּמטֹו  ְּכֶׁשָּיַרְדנּוע.  ְלַאְרּבַ ה  ַּבֲעָׂשָר י,  ֲחִמיִׁש ם  ְּביֹול  ִיְׂשָרֵא 

ב טֹוד  ְמאֹה  ָהיָ ל  ַהּכֹם.  ּכּולָ ן  ֵּביר  ַלֲעבֹו  ִנְצָטֵרא  ֶׁשת,  ָרִטּיּוִּבפְ   אֹוָתנּו ת  ָלַקַח י  ְּכֵד 
  ָצִרי י  ֲאנִ ר,  ַלֲעבֹול  ָיכֹוא  י  ֶׁשֲאנִ   ָלנּו  הֹוִדיעּו ם  ָׁש ת;  ַהְּגבּולֹות  ִּבּקֶֹר ד  עַ ה.  ְוָיפֶ 

ם  ְלַהֵּׁש י  ְוהֹוֵדיִת   ָׂשֵמַח י  ִנְׁשַאְרִּת ת,  ֶעְׁשּתֹונֹוי  ִאַּבְדִּת א  ה.  ַלִּמְׁשָטָר ן  ְלַהְמִּתי
ִיְתָּבַר. 

  ִּבֵּקׁש א  הּור,  ָיִאי  ֵנרֹום ר.  ַאְבָרָה   ָהַאְבֵרם  ָׁש ה  ָהיָ ר  ְּכבָ ה  ִהִּגיעָ ה  ְּכֶׁשַהִּמְׁשָטָר 

   ֶׁשֵאלֵ א  ֶאּלָ ה, ַהִּמְׁשָטָר ב ְלֶרכֶ י אֹוִת   ַיְכִניסּוא ֶׁשם ַמְסִּכיִמים ֵה ם ִא ה ֵמַהִּמְׁשָטָר 
ם  ָלֶה ר  ָאַמ א  הּוי,  ְלָבבִ ן  ְּבאֹפֶ ם  ֲאֵליֶה ר  ִּדּבֵ א  הּו י.  ִאִּת ד  ְּבַיַח ר  ׁשֹוֵט א  ְוֶׁשָּיבֹו,  ִאּתֹו

ה,  ָהיָ ן  ָאכֵ   ְוָכ ד. ָּכבֹו  ְּבֶדֶרל  ַהּכֹ ֶׁשַּיֲעׂשּום; ַּתְלִמיִדי לֹו   ֶׁשֵּיׁש ב  ְּבַר ן  ָּכאר  ֶׁשְּמֻדּבָ 
ר  ׁשֹוֵט ם עִ ר, ָיִאי ֵנרֹום ַאְבָרָה  ָהַאְבֵרם עִ ה ַהִּמְׁשָטָר ת  ְלַתֲחנַ ע ֶׁשֶאַּס  ִהְסִּכימּום ֵה 

 ח.ֶאְבַר א  ֶׁשר ֶׁשּׁשֹוֵמ 
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ן.  ָקָט ר  ְּבֶחֶד י  אֹוִת   הֹוִׁשיבּוה,  ַהְּתעּופָ ה  ִּבְׂשֵד ה  ַהִּמְׁשָטָר ת  ְלַתֲחנַ   ִהַּגְענּו

,  יֹוֵדעַ א  י  ֲאנִ י: "לִ ר  אֹוֵמ א  ְוהּוי?"  ַחָּטאִת ה  ַמ י,  ִּפְׁשעִ ה  ַמ ר: "ַהּׁשֹוֵט ת  ֶא י  ָׁשַאְלִּת 
 ". אֹוְת ר ַלְחקֹו  ֶׁשָּיבֹואּון  ְוׁשֹוְמרֹוה ְיהּוָד ת ְלִמְׁשֶטֶר ת ְלַחּכֹום ְצִריִכי

ה  ָהֱאמּונָ ת  ֶא ד  ֶאָח ע  ְלֶרגַ י  ִאַּבְדִּת א   ה'    ָּברּוב.  ֵהיֵט י  ִהְתּבֹוַדְדִּת ם  ֵּבְנַּתִיי

ר ַהּׁשֹוֵט ם.  ְּכלּוי  ָׁשִתיִת א   ם  ּגַ ,  ַלֶּדֶרי  ֶּׁשָּיָצאִת ז  ֵמָא ם  ְּכלּו י  ַכְלִּת ָא א  ן  ֲעַדִייי.  ֶׁשּלִ 
ל  ָיכֹוא  הּום  ִא   ִמֶּמּנּוי  ִּבַּקְׁשִּת .  ּכַֹח ת  ְקָצ י  לִ ן  ָנַת ה  זֶ ב,  ָחלָ י  ְּבלִ ר  ָׁשחֹוה  ָקפֶ י  לִ ן  ָנַת 

ת  ֶא י  ִסַּיְמִּת ם,  ְּתִהיִליי  לִ א  ֵהִביר  ְוַהּׁשֹוֵט ר,  ֵספֶ י  לִ א  ֶׁשָּיִביץ  ַּבחּו  ִמִּמיֶׁשהּו  ְלַבֵּקׁש
 י. ְוִׁשִּׁש י ֲחִמיִׁש ם יֹול ֶׁש ם ַהְּתִהִּלי ם יֹו

  ֵנרֹו י ז.  יֹוִס ן  ֶהָחָת ר,  ָיִאי  ֵנרֹול  ְנַתְנֵא ב  ָהַר י  ֲחָתנִ ם.  ְמַלִּויה  ְׁשלֹוָׁש ם  עִ י  ָנַסְעִּת 

פ.  ְוַיְעְנִק ר  ָיִאי ה  ִּבְׂשֵד ה  ַהִּמְׁשָטָר ת  ְלַתֲחנַ י  ִאִּת   ִהְצָטְרפּוא  ם  ֵה ר.  ָיִאי  ֵנרֹו י 
ר ַהֵּספֶ ת  ֶא י  לִ   ֵהִביאּור  יֹוֵת ר  ְמאּוָח ת,  ַהִּמְזָודֹות  ֶא ת  ָלַקַח   ָהְלכּו ם  ֵה ה,  ַהְּתעּופָ 

ל עַ ת  ְקָצ   ְלַחֵּדׁש י  ָזִכיִת ן  כֵ   ְּכמֹור.  אֹוה  ָּכזֶ י  ְוִהְרַּגְׁשִּת ם  ִּתּקּוִני י  ָלַמְדִּת ר.  זֹוַה י  ִּתיקּונֵ 
 ת. ַאֶחֶר ת ְּבִהְזַּדְּמנּוה זֶ ת ֶא  ְלב  ֶאְכּתֹר, זֹוַה י ִּתיקּונֵ ר ַהֵּספֶ 

  ַהקֹוֶדׁש ל  ֵהיכַ   ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵביר  ִׁשיעּור  ִלְמסֹה  ִלְטֶבְריָ   ִלְנסֹעַ ר  ָאמּוי  ָהִייִת 

ר;  לֹוַמ ה  ַמ   ָיְדעּוא  ם  ַהַּגָּבִאיע,  ֵּתַׁש ה  ְּבָׁשעָ ם  ְּלִהְתַקּיֵ   ָצִריה  ָהיָ ר  ַהִׁשיעּו,  ֶהָחָדׁש
ה,  ְלַמֲעֶׂש ן.  ְזַמ ה  ַהְרּבֵ ח  ִיַּק א  ה  ֶׁשּזֶ   ִקּוּוא,    אֹוה  ַהַּבְיָת ת  ָלֶלכֶ ר  ַלִּצּבּור  לֹוַמ ם  ַהִא 

 . ְוִהְתַמֵּׁש  ִהְתַמֵּׁשה  זֶ , ִהִּגיעּו -ם  ַהחֹוְקִריה, ֶׁשַהִּמְׁשָטָר ד עַ 

ת  ַאַח ה  ְּבָׁשעָ ת  ָלֶלכֶ י  לִ   ִהְרׁשּום  ַהֵּׁש י  ְּבַחְסֵד ת.  ָׁשעֹו ה  ַּכָּמ   ָלְקחּות  ַהֲחִקירֹו
 ן. ַהַּדְרּכֹות ֶא י  לִ  ֶהְחִזירּוה, ַּבַּלְילָ ה ֶעְׂשֵר 

  ם עִ   ר ֶקֶׁש   ילִ   ֶׁשֵּיׁש  םֳחָדִׁשי  הַּכָּמ   יִלְפנֵ   תַּבֲחָדׁשֹו  םִּפְרֵס   ִמיֶׁשהּו  ה?ָהיָ   הַמ 

  אֹותֹו   ֶׁשָראּו  ןָהַאֲחרֹו  םַהָּמקֹו  יּכִ   ה,ָׁשנָ   טִּכְמעַ   רָב ּכְ   רֶנְעַּד   ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו  ק.  מ.   רַהָּבחּו

 תִלְמקֹומֹו  הֵמַהְיִׁשיבָ   קֵחלֶ   םעִ   לִיְׂשָרֵא   ץְלֶאֶר   יְּכֶׁשָּנַסְעִּת   הֶׁשָעְבָר   הַּבָּׁשנָ   הָהיָ 

 ה. ִלְבָרכָ   קַצִּדי  רֵזכֶ   גִמַקאְרְלְסּבּוְר   בָהַר   י,ֶׁשּלִ   אַסּבָ   לֶׁש   הַהַּמֵּצבָ   תּוְלַהָּקַמ   םַהְּקדֹוִׁשי

ר ַלֲעבֹום  ַמְסִּכיי  ֲאנִ ם  ִא י  אֹוִת   ָׁשֲאלּום  ֵה   ִהְסַּתְּימּות  ֶׁשַהֲחִקירֹוי  ִלְפנֵ 
י ֲהֵר ד,  ְלַפֵח  ֵיׁשה ַמ י ּכִ י", ְּבַוַּדאם "ָלֶה י ָאַמְרִּת ת. ֱאֶמ ת  ִּבְמכֹונַ ה ְּבִדיָק ; ּפֹוִליְגַרף

ת  ֶא ת  ַלֲעׂשֹור  ַּבּבֶֹק י  ִׁשיִׁש ם  ְּביֹום  ִלירּוָׁשַליִ א  ֶׁשָאבֹו  ִסְּכמּום  ֵה ר.  ֶׁשֶק ר  אֹוֵמ א  י  ֲאנִ 
 ף.ַהּפֹוִליְגַר 



 ג תשפ"  אָוֵאֶר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

ן  ִאְרּגֵ ד  ִמּיַ ר  ָיִאי  ֵנרֹום  ַאְבָרָה   ָהַאְבֵרל,  ָּגדֹון  ִּדי  עֹוֵרן  ִהְמִּתי ן  ַהִּדי  עֹוֵר

י  ִסַּפְרִּת '.  ְוכּות  ְוַהְּדִריׁשֹות  ַהֲחִקירֹו  ָהיּו  ֵאיר  ֵּבֵר א  הּוה,  ַהִּמְׁשָטָר ת  ְלַתֲחנַ ץ  ִמחּו
א  ֶׁשן",  אֹופֶ ם  ְּבׁשּור: "ָאַמ א  הּוף;  ַהּפֹוִליְגַר ל  עַ ת,  ַהָּמֳחָר ם  ַהּיֹו ל  עַ ם  ּגַ ל,  ַהּכֹ   לֹו

א ָקָר א  הּון.  ִלְצלָ א  ַרֲחָמנָ ת  ְלַמְלּכֶֹד י  אֹוִת ס  ְלַהְכִנים  ֶׁשרֹוִצי י  לִ ר  ָאַמ א  הּו ,  ֵאֶל
 ם. ֶׁשָּלֶה ק ַהחֹוד ֶנגֶ ל ָּפעַ א ֶׁשהּוק ְוָצעַ ר ַלחֹוֵק 

ם.  ִמְּירּוָׁשַליִ ם  ַהַּגָּבִאים,  ְוַהְמסּוִרים  ַהְּיָקִרים  ָהַאְבֵרִכיי  לִ   ִהְמִּתינּוץ  ַּבחּו

ת  ְלִהְתָראֹוד  ְמאֹ  ָׂשַמְחנּו ר.  ָיִאי  ֵנרֹוק  ְוִיְצָח ר  ָיִאי  ֵנרֹון ע.  ִׁשְמעֹור,  ָיִאי  ֵנרֹוק ש.  ִיְצָח 
 ה. זֶ ם עִ ה זֶ 

י ִלּקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבנּוה  ַמ ל  עַ   ִּדַּבְרנּו,  ִהְתַחַזְקנּו ם,  ְמבָֹהִלית  ְקָצ ם  ִנְרִאי  ָהיּום  ֵה 

ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו יֹוֵתר ְיִגיעֹות ּוְטָרחֹות ְוכּו' ֵיׁש לֹו ְּכִלי  : "ן קפה)ִסיָמ ק א', ֵחלֶ "ן מֹוֲהַר 
ְּביֹוֵתר   ְוָטֳהָרהָּגדֹול  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשַפע  ְּבתֹוכֹו   ָּכ ַאַחר  ם  אֹוְמִרים  ּגַ   ָּכ",  ְלַקֵּבל 

ה ַּכָּמ ן";  ְּבִיּסּוִריא  ֶאּלָ ת  ִנְקֵני   ֵאינֹול  ִיְׂשָרֵא ץ  ֶאֶר : "ת ה.)ְּבָרכֹון  ַעֵיי(ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו
 ה. ְקדּוָׁש ר יֹוֵת ל ְלַקּבֵ ם  זֹוִכי ָּכ -ם ֶׁשעֹוְבִריר יֹוֵת 

ד ָּתִמיה  זֶ ל  ִיְׂשָרֵא ץ  ְלֶאֶר   ַמִּגיעַ י  ְּכֶׁשֲאנִ ת,  ַהּקֹוְדמֹום  ַּבְּפָעִמים  ְוגַ   ַעְכָׁשו

ץ  ְּבֶאֶר   ַהקֹוֶדׁשל  ֵהיכַ ל  ֶׁש ם  ִמְּדָרִׁשיי  ָּבֵּת ם  ְלָהִקי  ֶׁשִהְתַחְלנּו ז  ֵמָא ם.  ְּבִיּסּוִרי
  ֶהָחָדׁש   ַהִּמְדָרׁשת  ֵּביו  ְוַעְכָׁשיד  ְּבַרְכֶפלְ ת,  ְצפַ ק,  ְּבַר י  ְּבנֵ ם,  ִמְּירּוָׁשַליִ ל  ָהֵח ל;  ִיְׂשָרֵא 

  ָּכ ל  ּכָ   ָלנּון  נֹוֵת   ַרֵּבנּול  ֲאבָ ,  ְלַהִּגיעַ ת  ְּגדֹולֹות  ְמִניעֹוד  ָּתִמיי  לִ   ֵיׁש  -ה  ִּבְטֶבְריָ 
 ת. ְנִעימֹו -ת ֵמַהְּמִניעֹום ֶׁשעֹוִׂשיק, ִחיזּוה ַהְרּבֵ 

י  אֹוִת   ָׁשֲאלּום  ֶׁשֵה ה  ְׁשֵאלָ ל  ְּבכָ ר,  ָסגּוה  ְּבפֶ י  ִהְתּבֹוַדְדִּת ת  ַהֲחִקירֹות  ִּבְׁשעַ 

ם  ֵה ה  ַמ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹוי: "ּוִבַּקְׁשִּת   ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש ת  ְסגּורֹום  ִּבְׂשָפַתיִ י  ִמְלַמְלִּת 
 ה..." ּפֹי  אֹוִת ר  ֲעצֹלַ ם  הֹוְלִכיה?  ַלִּמְׁשָטָר י  אֹוִת   ֶׁשָּלְקחּוי  ָחָטאִת ה  ַמ י?  ִמֶּמּנִ ם  רֹוִצי

  ָהַל א  ְּכֶׁשהּו,  ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹון  ָנָת י  ַרּבִ ק  ַהַּצִּדים  עִ ר  ֵמַהִּסּפּוי  ִנְזַּכְרִּת 

ר ַלַּיעַ ח ָּבַר ן ָנָת י ַרּבִ . אֹותֹות ְלַהּכֹו י ְּכֵד ת ַמְקלֹום עִ  לֹו ְוִהְמִּתינּו ְּבנֹו ל ֶׁש ה ַלֲחתּונָ 
  ֶׁשֲאַנְחנּו ר  ַהֻּמּכָ ן  ַהִּניּגּו ת  ֶא ר  ַּבַּיעַ ר  ָׁש   אֹותֹו  ָמְצאּו  ָּכר  ַאַח ם,  ֵמֶה א  ְלִהְתַחּבֵ י  ְּכֵד 

"ָׁש א  הּול,  ַחיִ ת  ֵאֶׁש ל  עַ ם  ָׁשִרי ..."  ִצְדֵקנּו   ְמִׁשיַח   הְיַגּלֶ ,  ְוִתְפַאְרֵּתנּו  ְּגֻדָּלֵתנּו ר: 
ת  ֶא ן  ְלַחֵּת   הֹוֵלא  ְּכֶׁשהּו  -  טָּפׁשּול  ַסּבָ ט,  ָּפׁשּון  ֶעְגלֹו  ֲאִפילּור: "ָאַמ ן  ָנָת י  ְוַרּבִ 

ן,  ָנָת י  ַרּבִ ל  ָׁשַא   ָּכם",  ָּפִנית  ַקָּבלַ   ָּכזֹוי  לִ   ַמִּגיעַ ה  ַמ ה,  ָיפָ ם  ָּפִנית  ַקָּבלַ   לֹו  ֵיׁש  -  ְּבנֹו
א  "ם  ֵמ   "ַּסֶמ ְוַה "ל  זַ   ֵמַרֵּבנּור  ְמַדּבֵ י  ֶׁשֲאנִ ל  ִּבְגלַ ק  ַר ת,  ִלְהיֹוח  ֻמְכָר ה: "ָענָ א  ְוהּו
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"לִ ר  ָאַמ ן  ִּדי  ָהעֹוֵרה".  זֶ ת  ֶא ל  ִלְסּבֹול  ָיכֹו ת  ֶא ת  ַלֲעׂשֹו  הֹוֵלא  ה  ַאָּת י: 

  ִלְנסֹעַ ל  ֶׁשאּוכַ ם  ֶׁשָּלֶה ט  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְּבֵבין  ִראׁשֹו ם  ְּביֹור  ְיַסֵּד א  הּוף",  ַהּפֹוִליְגַר 
 ם. ְּבָׁשלֹוה ַהַּבְיָת 

  ְוָכ ן,  ּוִמירֹול  ְלַיְבְנֵא   ִלְנסֹעַ ד  ִמּיַ ב  ַחָייי  ֶׁשֲאנִ י,  ְלַעְצִמ ן  ֶחְׁשּבֹוי  ָעִׂשיִת ד  ִמּיַ 

  ְזכּותֹו   ׁש "ְלמֹוֲהָראל  ְלַיְבְנֵא ד  ִמּיַ   ִלְנסֹעַ ה  רֹוֶצ י  ֶׁשֲאנִ .  פי  ִמַּיְעְנִק י  ִּבַּקְׁשִּת .  ָעִׂשינּו
 . ָעֵלינּו ן ָיגֵ 

 ֶנֱעַצְרנּו  ַּבֶּדֶרל.  ְלַיְבְנֵא   ָיָצאנּו  ַוֲאַנְחנּוה  ַהַּבְיָת   ָנְסעּום  ִמְּירּוָׁשַליִ ם  ַהַּגָּבִאי

ת, ִּביִחידּות  ַעְרִבית  ִלְתִפּלַ י  ֶנֱעַצְרִּת י  ֲאנִ ק.  ֶּדלֶ א  ְלַמּלֵ ,  ֵׁשׁש  ִּבְכִביׁשק,  ֶּדלֶ ת  ְּבַתֲחנַ 
 ת.ֲחצֹוי ִלְפנֵ ת ַעְרִביל ְלִהְתַּפּלֵ י ָרִציִת 

ה  עֹוֶׂש   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל  ֲאבָ ת,  ָּתְכִני  לֹוה  עֹוֶׂש ם  ָאָד ,  ִהְתַחַזְקנּו   ַהֶּדֶרל  ּכָ 

ם  עִ ה  זֶ ת  ִקַּׁשְרִּתי ֶא ד  ִמּיַ ב,  ַּבּלֵ   ְּכֵאבת  ְקָצ י  ִהְרַּגְׁשִּת ת.  טֹובֹור  יֹוֵת ה  ַהְרּבֵ ת  ָּתְכִנּיֹו
,  ְּכֶׁשֵּיׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ָצָרה ָלָאָדם : "ן ב)ִסיָמ ק ב',  ֵחלֶ "ן  מֹוֲהַר י  ִלּקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבנּוה  ַמ 

 ". ִנְתַקְּבִצים ָּכל ַהָּדִמים ְועֹוִלים ֶאל ַהֵּלב

י ָאַמְרִּת .  ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹו  ׁש"מֹוֲהָראל  ֶׁש   ְלִצּיּונֹו  ִהַּגְענּו ם  ְׁשַּתיִ ה  ְּבָׁשעָ   ְּבֵעֶר
,  עז,  נט,  מב,  אטז, לב, מר  ִמְזמֹוי [לִ ַהְּכלָ ן  ַהִּתּקּום,  ַהְּתִהִּלי י  ִמְזמֹוֵר ת  ֲעֶׂשֶר ת  ֶא 

ק קלז,  קה,  "ַלַּנָהגי  ָאַמְרִּת   ַּבֶּדֶרי.  ְוִהְתּבֹוַדְדִּת נ]  צ,    ַמְרִּגיׁש   ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו: 
ד  עֹוֵמ י  ֲאנִ י  ּכִ ר,  ַמֵה ר  יֹוֵת ע  ַס ג 'ֵמַהַּנָה   ְמַבֵּקׁשא  הּו א,  ֵמִקיט  ִּכְמעַ א  הּו ת,  ְּבִחילֹו

י ֲאנִ י,  ִּבְבכִ ץ  ִלְפרֹוד  עֹוֵמ י  ֲאנִ י  ּכִ ר  ַמֵה ר  יֹוֵת ע  ַס ,  ִמְּמ  ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ ם  ּגַ   ָּכא',  ְלָהִקי
  ְלִצּיּונֹו י  ְּכֶׁשִהַּגְעִּת ל  ֲאבָ ר,  ָׁשבּו  ָּכל  ּכָ י  ִהְרַּגְׁשִּת ק",  ְלִהְתַאּפֵ ל  ָיכֹוא  ט  ִּכְמעַ ר  ְּכבָ 

ל  ְלֵהיכַ י  אֹוִת ב  ֵקֵר א  ֶׁשהּו  ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש ת  ְלהֹודֹו  ָּכל  ּכָ י  ִהְתַחְלִּת   ׁש"מֹוֲהָראל  ֶׁש 
"ְלַהִּגיק  ְלַהְפִסיי  ָיכֹוְלִּת א  ;  ַרֵּבנּול  ֶא י  אֹוִת ב  ֶׁשֵּקֵר ,  ַהקֹוֶדׁש ם";  ַהֵּׁש ה  ּתֹוָד ד 

ם  עִ ה,  ֱאמּונָ ם  עִ ת  ִלְחיֹו  ֵאי   ֶּדֶרי  לִ ה  ֶּׁשֶהְרָא י,  ָעלַ ם  ֶׁשִרֵח "  ׁש"מֹוֲהָראה  ּתֹוָד "
 '.ְוכּו ' ְוכּוה  ְּתִפילָ ם עִ ה, ּתֹוָר 

י ִלְפנֵ ס  ְלִהָּכנֵ י  ָרִציִת א  ס.  ַהּנֵ ל  ַּבעַ ר  ֵמִאיי  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשא  ַלַּתּנָ ה  ִלְטֶבְריָ   ָנַסְענּו

ה  ְּגדֹולָ ה  ִּבָּצ ה  ָהְיָת ם,  ַהַּנֲעַליִ י  לִ   ִהְתַלְכְלכּול  ְּבַיְבְנֵא ם,  ַהַּנֲעַליִ ת  ֶא ה  ְמַנֶּק י  ֶׁשֲאנִ 
י ּכִ ם,  ַהַּנֲעַליִ ת  ֶא   ִנִּקינּו  ֻּכָּלנּו ן.  ַלִּצּיּוה  ָהַעִלּיָ ל  ֶׁש ת  ַלַּמְדֵרגֹו ת  ִמַּתַח ל,  ְּבַיְבְנֵא 

 ה. ְּגדֹולָ י ֲהכִ  ץֶאֶר  ְּבֶדֶרם הֹוְלִכי  -ק ַצִּדיל ֶׁש ן ְלִצּיּום ְּכֶׁשהֹוְלִכי
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י,  ֶׁשּלִ ת  ַהְּתִפּלֹו ת  ֶא   ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש י  ּוִבַּקְׁשִּת ם  ְּתִהִּלי י  ִּפְרֵק ה  ְׁשמֹונָ י  ָאַמְרִּת 

 ן. ְלִמירֹו ָנַסְענּום ּוִמָּׁש 

ל  ֶׁש ר  ַהֶּקבֶ ל  ֵמעַ ר,  ָּבָה ה  ְלַמְעלָ י  ֶׁשּלִ א  ְוַסְבָּת א  ַסּבָ ל  ֶׁש ן  ַלִּצּיּוי  ָהַלְכִּת ת  ֵראִׁשי
ל  ֵמעַ ם,  ֵמַהֶּגֶׁש ן  ְלִהְתּגֹונֵ ה  ִמְטִרּיָ   ָלנּו ה  ָהְיָת א  ם,  ֶגֶׁש ד  ָיַר ר.  ַהַּסְנְּדלָ ן  יֹוָחנָ י  ַרּבִ 

 . ִהְתַּפַּלְלנּום  ָׁש ם,  ֵמַהֶּגֶׁש ה ְסָכָכה ֶׁשְּמִגינָ  ֵיׁשי ֶׁשּלִ א ַסּבָ ל ֶׁש ן ַהִּצּיּו

י,  ְוִהְתּבֹוַדְדִּת ם  ְּתִהיִליי  ָאַמְרִּת י.  יֹוַחאר  ּבַ ן  ִׁשְמעֹוי  ַרּבִ ת  ִלְמָעַר י  ָהַלְכִּת ם  ִמָּׁש 
ם  ּגַ י  ָלַמְדִּת ,  ִאיׁש  ָחִזיָת   ַהֵּפרּוׁש ת  ֶא ב  ִלְכּתֹ  ְלַהְמִׁשיל  ֶׁשאּוכַ ה  ַהְרּבֵ ם  ָׁש י  ִּבַּקְׁשִּת 

 ר.זֹוַה י ִּתיקּונֵ ה ַּבְּמָעָר ם ְלַסּיֵ י ָרִציִת ה ְלַכְּתִחּלָ ם, ִּתּקּוִנית ְקָצ 

י  ָהַלְכִּת ד  ִמּיַ .  ֵׁשׁשה  ְּבָׁשעָ ר  ַּבּבֶֹק י  ִׁשיִׁש ם  ְּביֹו  ִהַּגְענּום,  ִלירּוָׁשַליִ   ָנַסְענּו ם  ִמָּׁש 
ן  ַנְחָמ י  ַרּבִ ב  ִּבְרחֹו  ַהקֹוֶדׁשל ֵהיכַ   ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבי  -ת  ַהְּכֶנֶס ת  ְלֵביי  ְוָהַלְכִּת ה  ַלִּמְקוֶ 

ם  ַהִׁשיעּוִרית ֶא ד ֶאָח ל ּכָ , ְוָלְמדּו  ֶׁשָּיְׁשבּו  ְׁשלֹוֵמינּו י ַאְנֵׁש ם ָׁש   ָהיּור ְּכבָ ב. ִמְּבֶרְסלֶ 
 . ֶׁשּלֹון ְּכִסְדָר 

(ֵסֶפר  ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבנּוה  ַמ ל  עַ   ִּדַּבְרנּור,  ִׁשיעּוי  ָמַסְרִּת ת  ַׁשֲחִרית  ְּתִפילַ י  ַאֲחֵר 

 ֶׁשא,  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ַהַּצִּדיק, ָצִרי  ֶאת  ֶׁשאֹוֵהב  "ִמי  :)טַהִּמּדֹות אֹות ַצִּדיק, ִסיָמן ס
י  ְּכפִ ה,  ְּגדֹולָ י  ֲהכִ ה  ַהֲהָפָצ   זּוץ  ֶאֶר   ְּבֶדֶרם  ְּכֶׁשִּמְתַנֲהִגיָרע",    ֵׁשם  ָעָליו  ֵיֵצא

ר", ָהִעיל  ּכָ ה  ְמַזּכֶ ר  ֵמִעיד ֶאָח : "א.)קין  ַסְנֶהְדִרי(ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו
ת  ִלְהיֹו ם  רֹוִצים  ּכּולָ   -ם  ָׁשַמיִ ת  ְּבִיְרַא ץ,  ֶאֶר   ְּבֶדֶרג  ֶׁשִּמְתַנֵה ד  ֶאָח ם  רֹוִאים  ִא 

ְוָאַהְבָּת : "(ְּדָבִרים ו, ה)ַהָּפסּוק    לעַ   (יֹוָמא פו.)ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּום  אֹוְמִריד  עֹו.  ָּכמֹוהּו
 '. ְוכּו ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ת ֶא   יֹאֲהבּום ִׁשיֶׁשֲאנָ ם  ִּתְגרֹ  -י" ֶק ה' ֱא ֵאת

ְוָהַרֲעַנּנּות  י,  ַהֵּׁשנִ ם  עִ ד  ֶאָח   ְלִהָּפֵגׁש   ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ן  ֵּביה  ִׂשְמָח   ָּכזֹו ה  ָהְיָת 

 ג. ַּתֲענּו   ַמָּמׁש ת,  ְוִהְתַחְּדׁשּוה  ִׂשְמָח   ְּבָכזֹו ם  ּכּולָ ט,  ָּפׁשּוא    ַמֶּׁשהּו ה  זֶ ם  ָׁש י  ֶׁשָרִאיִת 

 יֵהֵבאִת   .ֶׁשִּיְחיּו  ןּבּורְׁשֵטיי  ת ְלִמְׁשַּפַח   רָיִאי  ֵנרֹו  םָנחּו  םַאְבָרָה   םעִ   יָנַסְעִּת   םִמָּׁש 
  ל ִהְתִחי  םֶאְצלָ   ב,ַהּטֹו  תַהָּכַר   םֲעבּוָר   ילִ   ֵיׁש  ם.ַלְּיָלִדי  קִמְׂשָח   ה,ֵמַאֶמִריָק   הַמָּתנָ 

  תָמַר   ןכֵ   ְּכמֹו  ן,ָהִראׁשֹו  רַהִׁשיעּו   תַּבַּביִ   םֶאְצלָ   היָ ָה   םָׁשִני  עַאְרּבַ   יִלְפנֵ   ְּבֵעֶר  ל.ַהּכֹ
 ה. זֶ  תֶא  םְלַתְרּגֵ  םְוגַ  י,ַהיֹוִמ  קַהִחיזּו  תֶא  םיֹו לּכָ   ִלְׁשַח  הִהְתִחילָ  ןּבּורְׁשֵטיי

י  ְּכֵד ,  ָלנּוַח י  ָהַלְכִּת י,  ִּבְׁשִבילִ ה  ְלִדיָר ג  ָּדַא ם  ַאְבָרָה   ָהַאְבֵרה;  ַלִּדיָר י  ָהַלְכִּת 

 ת. ַׁשּבָ ד ִלְכבֹון ַרֲענָ ת ִלְהיֹו
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ת ָלֶלכֶ י  ִהְסַּפְקִּת א  ם.  ְוָטִעים  ַח ל  קּוגֶ י  לִ א  ֵהִביר  עֹוזֵ ן  ִׁשְמעֹום  ַהָּצֳהַריִ י  ַאֲחֵר 

 ת. ַׁשּבָ ד ִלְכבֹות ְמֻיֶחֶד ה ְטִבילָ י ְוָטַבְלִּת י ִּכַּוְנִּת ר ַּבּבֶֹק ה, ַלִּמְקוֶ 

 ת*ְׁשמֹות ָּפָרַׁש ת ַׁשּבָ ל ֵלי*

ה  ִיְהיֶ א  ֶׁשר,  ַהֵּסֶד ל  עַ ר  ִלְׁשמֹום  ׁשֹוְמִרים  ָׁש   ָהיּו  ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבי  ְּכֶׁשִהַּגְענּו
ת ֵּביה,  ְטֶבְריָ ק,  ְּבַר י  ִמְּבנֵ ם;  ֶהָעִריל  ִמּכָ   ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש   ִהְתַאְּספּול,  ָּגדֹוק  ּדַֹח 

ל ְלִהְתַּפּלֵ י  אֹוִת ד  ִּכּבֵ ק  ִיְצָח י  ַהַּגַּבא'.  ְוכּו ת  ְצפַ ל,  ַיְבְנֵא ה,  ֵחיפָ ד,  ְּבַרְכֶפלְ ,  ֶׁשֶמׁש
י  ּומֹוִט ר,  ָיִאי  ֵנרֹוה  ֹמׁשֶ ם  ַאְבָרָה ם,  אֹוְרִחיה  ַּכָּמ ה  ֵמַאֶמִריָק   ִהִּגיעּום  ּגַ ת.  ַׁשּבָ ת  ַקָּבלַ 

 י. לִ רּו ם ְׂש ְוגַ ה, ֵמַהִּקְריָ 

ה רֹוֶצ י  ֶׁשֲאנִ ם  ֵמַהַּגָּבִאיי  ִּבַּקְׁשִּת   .ִהְתַאְכַסנּו ה  ְׁשבָ ה  ַּבִּדיָר   ָאַכְלנּוה  ַהְּסעּוָד ת  ֶא 
ה ֶׁשָעְבָר ה  ַּבָּׁשנָ ה,  ַלֲהָפָצ ם  ֶׁשהֹוְלִכים  ַהַּבחּוִרים  עִ ת  ַהַּׁשּבָ ת  ְסעּודֹות  ֶא ל  ֶלֱאכֹו

ד ְמֻיָח   ַמֶּׁשהּות  ָלֵת י  ָרִציִת י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ה,  ָרָצ ק  ֶׁשַר י  ִמ ל  ּכָ ם,  ַּבחּוִרים  עִ   ָאַכְלנּו
ת  ֶא ב  ַהְּכָת ל  עַ ה  ַיֲעלֶ ם  ֵמֶה ד  ֶׁשֶאָח ה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ ת,  ָיפֹוד  ְמאֹ ת  ְסעּודֹו  ָהיּום.  ַלְּמִפיִצי

 ה.ַּבְּסעּוָד  ֶׁשִּדַּבְרנּוה ַהָּיפֶ ק ַהִחיזּות, ַהָּיפֹות ַהִּׂשיחֹו

י  ִּבַּקְׁשִּת ה.  ֶׁשָעְבָר ה  ִמָּׁשנָ ת  ַאֶחֶר ,  ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵבים  ִהְתַקּיֵ ע'  ָּבאֶט 'ַה 
ת  ְּבֵבית  ִלְהיֹוף  ַמֲעִדיי  ֲאנִ ם,  אּולָ ל  עַ ף  ֶּכֶס   יֹוִציאּות  ֶׁשָּפחֹו  ֶׁשַּכָּמהם  ֵמַהַּגָּבִאי

ן,  ֵח א  ָמלֵ ה  זֶ ם,  ַהְּטָעִמיל  ּכָ ת  ֶא י  ֲהֵר   ֵיׁשם  ִּבירּוָׁשַליִ   ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבית;  ַהְּכֶנֶס 
 . ְוַהָּנח ַהַּזר ָהֲאִוית ֶא ם ָׁש ם ַמְרִּגיִׁשי

ה  ַמ   ַעְכָׁשור  ְלִהָּזכֵ ל  ָיכֹוא  י  ֲאנִ ה.  ָׁשעָ   ְּבֵעֶר  ְוִדְּברּות  ַׁשּבָ ת  ְזִמירֹו  ָׁשרּו

ה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ ם,  ַהַּבחּוִריל  ֶא ה  ַלְּיִׁשיבָ ץ  ָלרּו  ָצִריר  ְּכבָ י  ַוֲאנִ י  ִהַּגְעִּת   ַעְכָׁשו.  ִּדַּבְרנּו
ת  ֶא   ְוַיְדִּפיסּו  קֹוֶדׁש ת  ַׁשּבָ ל  ֶׁש ם  ַהִׁשיעּוִריל  ּכָ ת  ֶא ב  ִיְכּתֹ  ֶׁשִּמיֶׁשהּו   ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש 

 ם.ִנְפָלִאים ִּדּבּוִרי ָהיּום ִּבירּוָׁשַליִ ת ִמַּׁשּבָ ת ַהְּדָרׁשֹוי ּכִ ה, זֶ 

 ר*ַּבּבֶֹק ת ַׁשּבָ *

ת  ְלַלּוֹוג  רֹוֶזְנֶּבְר ה  ּומֹׁשֶ ל  ְׁשמּוֵא ה  מֹׁשֶ   ִהִּגיעּוע,  ֶׁשבַ ה  ְּבָׁשעָ ר,  ַּבּבֶֹק ת  ְּבַׁשּבָ 
י ָמַסְרִּת ה  ַהְּתִפיּלָ י  ִלְפנֵ א.  ּוְגָמָר ת  ִמְׁשַניֹוד  ְּבִלּמּוה  ַלְּתִפּלָ י  ִהְתּכֹוַנְנִּת ה.  ַלִּמְקוֶ י  אֹוִת 

ת  ַּבַּׁשּבָ ף  ְלִהְׁשַּתֵּת ם  ַּבחּוִריל  ֶׁש ה  ְׁשֵלָמ ה  ְקבּוָצ   ִהִּגיעּוי ּכִ ,  ַהקֹוֶדׁש ן  ִּבְלׁשֹור  ִׁשיעּו
  ִּבְּקׁשּו ם  ֵה ,  ְּבַמֶּׁשהּוף  ְלִהְׁשַּתֵּת   ִהְׁשּתֹוְקקּו  ָּכל  ּכָ ם  ֵה .  ׁשִאיִדי ם  ְמִביִניא  ן  ֶׁשֲעַדיִ   -

ן ִּבְלׁשֹות  ְקָצ ת  ַמֲעִׂשּיֹוי  ְּבִסּפּוֵר ר  ְלַדּבֵ ל  ָיכֹוי  ֲאנִ ם  ִא '  ָּבאֶטע'ַה י  ַאֲחֵר י  ִמֶּמּנִ 
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ם  ָלֶה י  ְוָאַמְרִּת ,  ַהקֹוֶדׁש ן  ּוְלׁשֹו   ִאיִדיׁש  -ר  ַּבִׁשיעּוב  ְלַעְרּבֵ י  ָרִציִת א   ,  ַהקֹוֶדׁש

 ה. ַהְּתִפיּלָ י  ִלְפנֵ ר ִׁשיעּום ָלֶה ר ֶׁשֶאְמסֹ

ם  עִ   ִלְׂשמֹוַח ם  ֵה   ֶׁשָּלנּום  ַהִּדּבּוִריל  ּכָ ל  ֲאבָ ,  ִּדַּבְרנּוה  ַמ ק  ְּבִדּיּור  זֹוכֵ א  י  ֲאנִ 
ל  ּכָ   -א  ֵנֵצ   ֲאַנְחנּור,  ַיֲעזֹ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ת  ְוָלַדעַ ם,  עֹוִׂשי  ֶׁשֲאַנְחנּו ת  ַהִּמְצוֹו

 . ֶׁשּלֹות ֵמַהִּתְסּבֹוכֶ  -ד ֶאָח 

ן  ַהִּסיָמ ה  ַמ   י)ְוָענִ ר  ְמֶּבעְרִגי ה  ַמֲעֵׂש ף  סֹות,  ַמֲעִׂשּיֹוי  ִסּפּוֵר (ל  ׁשֹוֵא   ֶׁשַרֵּבנּוה  ַמ ל  עַ   ִּדַּבְרנּו
כה)ְּבֵראִׁשי(ר  ֶּׁשּיֹאַמ י  ִמ ל?  ִיְׂשָרֵא ם  ְלעַ  נ,  " ת   :ֱא ִיְפקֹד  ֶאְתֶכםִק ָּפקֹד  א  הּו",  ים 

ל  ּכָ ל  ָיכֹוי  ֲהֵר   -ד  ְלַהִּגים  ֶׁשְּצִריִכיה  ַמ ה  ֶׁשּזֶ ם  יֹוְדִעים  ּכּולָ ם  ִא י;  ָהֲאִמִּת ל  ַהּגֹוֵא 
 "ל. זַ  ַרֵּבנּו ל ׁשֹוֵא  ָּכן...  ִסיָמ א י ֲהֵר ה זֶ ד,  ּוְלַהִּגיא ָלבֹוד ֶאָח 

ם  רֹוִאין  ִמָּכאה.  ַהְּתׁשּובָ   זּו  -  ְּבַעְצָמּה  ֶׁשַהֻּקְׁשָיהד  ְלַהִּגיר  ֶׁשֶאְפָׁש ,  ִּדַּבְרנּו

ם  ַהִּמִּלית  ֶא ד  ִמְּלַהִּגיר  יֹוֵת ם  ְצִריִכיא  ל,  ִיְׂשָרֵא ת  ִנְׁשמֹות  ֶא ק  ְלַחּזֵ ל  ָיכֹוד  ֶאָח ל  ֶׁשּכָ 
ֱא"':  ָהֵאּלּו ת  ַהְּספּורֹו ִיְפקֹד  ֶאְתֶכםִק ָּפקֹד  הּוא',  ים   ָּברּו ר ַיֲעזֹ   דעֹו  ַהָּקדֹוׁש 

ד  ֶאָח ף  ַא ת  זֹא ל  ְּבכָ   ב";טֹוה  ִיְהיֶ ד  עֹות,  ֶעְׁשּתֹונֹו  ְּתַאְּבדּול  ַא ,  ִּתְתָיֲאׁשּול  ַא ם,  ָלכֶ 
 י.ָהֲאִמִּת ל ַהּגֹוֵא א  הּו  -ה זֶ ת ֶא ר ֶּׁשאֹוֵמ י ּוִמ ה,  זֶ ת  ֶא ר אֹוֵמ א 

: "ֵאין  )ן קנגִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו;  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עחק  צֹועֵ א  הּו   -"ל  זַ   ַרֵּבינּו

ִּגיַוואְלד, ַזייט ַאיי ִניְׁשט ְמַייֵאׁש,  ,  ִּתְתָיֲאׁשּו ל  ַא י,  אֹו  ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל!
ם  ּכּולָ ה,  ִּתְקוָ ל  ֶׁש   רּוַח   ָעֵלינּוב  ְמַנֵּׁש   ַרֵּבינּו  ֵקיין ֵיאּוׁש ִאיז ָגאְרִניְׁשט ַפאְרַהאֶנען";

 ה. זֶ ת  ֶא ר אֹוֵמ א ד ֶאָח ף ַא ל  ֲאבָ ה זֶ ת  ֶא ד ְלַהִּגים ְיכֹוִלי

ל  ּכָ   ָהיּום  ַהְיהּוִדים,  ְּבִמְצַריִ ה  ָהיָ   ָּכל  ּכָ   ָהיּום  ַהְיהּוִדים,  ְממּוְרָמִרי  ָּכ ָּכ  
ַהָּקדֹוׁש ד",  ִיְפקֹוד  ָּפקֹוק: "ְוצֹועֵ   ַרֵּבינּוה  מֹׁשֶ ק  ַהַּצִּדי  ַמִּגיעַ ם  ִּפְתאֹות,  ֵעצֹוי  אֹוְבֵד 

ם  ֵה .  ֶהֱאִמינּום  ְוַהְּיהּוִדי, ת ד, לא)ְׁשמֹו("  ַוַּיֲאֵמן ָהָעם, "אֹוָתנּוב  ַיֲעזֹוא     אָּברּו הּו
ד  ֶאָח ל  ּכָ ם,  ְׁשבּוִרי  ָּכל  ּכָ ם  ַהְיהּוִדי ם.  ַהּיֹום  ּגַ   ְוָכי,  ָהֲאִמִּת ל  ַהּגֹוֵא א  ֶׁשהּו   ָראּו

ַה עִ  ל  ֶׁש ה  ַהְּזָעָק   זּו,  ָמִׁשיַח ל  ֶׁש ר  ׁשֹופָ ם  ׁשֹוְמִעים  ִּפְתאֹו,  ֶׁשּלֹו  ַהְּפָרִטי  ִמְצַרִיםם 
ל,  ְּכלָ ם  ָּבעֹולָ   ֵיאּוׁשם  ׁשּון  ֵאי,  ְמַייֵאׁשט  ִניְׁש   ַאייט  ַזייד  ִּגיַוואלְ "ק:  ֶׁשּצֹועֵ   ַרֵּבינּו

ם  ַהֵּׁש ל  ֶא   ֵלם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְּתַדּבֵ ,  ִיְתָּבַרת  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ   ִאּתֹו  ְּתׂשֹוֵחַח ,  ִיְתָּבַרֶׁשְּל  ,

ם,  עֹולָ ל ֶׁש   ִרּבֹונֹוד 'ַּתִּגיו, ֵאָליה ִּתְתַוֶד ב, טֹור ָחבֵ ל ֶא ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי ְּכמֹו ִאּתֹור ְּתַדּבֵ 

ל  ּכָ ל  נֹופֵ י ֲאנִ ה?  ֶאֱעֶׂש ה  ַמ ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹוה  רֹוֶצ י ֲאנִ ב,  טֹות  ִלְהיֹוה  רֹוֶצ י  ֲאנִ 

 ם'".ַּפעַ ד ְועֹום ַּפעַ ן ַהְּזַמ 
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י.  ִהְתַּפַּלְלִּת י  ֲאנִ ת  ַׁשֲחִריק,  ְּבַר י  ִמְּבנֵ י  ַהַּגַּבאא,  ִחָּייא  ַאּבָ   ִנַּגׁשה  ְּדִזְמָר י  ִלְפסּוֵק 

ץ ְּבֶאֶר ם  ַהִּמְדָרִׁשיי  ָּבֵּת ל  ּכָ ל  ֶׁש ם  ַהַּגָּבִאית  ֶא ל  ְׁשמּוֵא ק  ִיְצָח י  ַהַּגַּבאד  ִּכּבֵ ת  ָּבֲעִלּיֹו
ד  ַהַּמִּגיל,  ְׁשמּוֵא ה  ֹמׁשֶ ל  ִהְתַּפּלֵ ף  מּוָס ל.  ַהּגֹוֵמ י  ּוֵבַרְכִּת ה  ַלּתֹוָר י  ָעִליִת ל,  ִיְׂשָרֵא 

 ם. ִּבירּוָׁשַליִ  ֶׁשָּלנּוה ַּבְּיִׁשיבָ ר ִׁשיעּו

ה ג'  ַמֲעֵׂש "ל,  זַ   ֵמַרֵּבנּות  ַמֲעִׂשּיֹוי  ִסּפּוֵר   ָלַמְדנּו,  ִקּדּוׁשה  ָהיָ ה  ַהְּתִפיּלָ י  ַאֲחֵר 
ה ָּתעָ א  ֶׁשהּוד  עַ ,  ִלְנסֹעַ   ְלַהְמִׁשין  ּכֵ   ֶׁשִהְתַעֵּקׁשר  ֵמַהִחּגֵ ר  ְּבִעָּק   ִּדַּבְרנּו.  ר)ֵמִחּגֵ (

ִּדַּבְרנּול.  ַהּכֹ   לֹו  ָּגְנבּום  ְוׁשֹוְדִדי  ַּבֶּדֶר    ה ַּכָּמ ת,  ַּבַּביִ ט  ִּבְפָר ם,  ַּבַחִּיי  ְלִהְתַעֵּקׁשא
ם רֹוִציד  ְּכֶׁשְּמאֹ .  ֶאְצֵלנּוה  ִּתְׁשֶר ה  ֶׁשַהְּׁשִכינָ ם  זֹוִכיר  יֹוֵת   ָּכ  -ם  ְמַוְּתִריר  ֶׁשּיֹוֵת 

ם  ָהָאָד ם,  ּוְמֻאָּׁשִרים  ְׂשֵמִחית  ִלְהיֹום  ּוַמְמִׁשיִכים  ֶׁשרֹוִצי  ְּכמֹו  הֹוֵלא   ה  ְוזֶ   ַמֶּׁשהּו
, נז' ְיַשְעיָ (ב  ֶׁשָּכתּו  ְּכמֹו,  ֶאְצלֹוה  ׁשֹוָר ה  ַהְּׁשִכינָ ז  ָא   -  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא   ַעְצמֹול  ְמַבֵּט 

ַּדָּכא: "טו) ְוֶאת  ָּברּו הּוא ",  ֶאְׁשּכֹון  ר ְּבִעָּק ה  זֶ ,  ה ה.)סֹוֶט (  ֶאְצלֹוה  ׁשֹוֶר   ַהָּקדֹוׁש 
,  ִיְתָּבַר ם  ְלַהֵּׁש ל  ְלִהְתַּבֵּט ר  ֶאְפָׁש י  ִא ף  ּגּוג  ְּפלַ א  הּום  ֶׁשָאָד ן  ְזַמ ל  ּכָ ן;  ַהִּנּׂשּוִאי י  ְּבַחּיֵ 

ה  ִאיָׁש   ֵיׁשם,  ְּכֶׁשִּמְתַחְּתִניל  ֲאבָ ,  ֶׁשּנַֹח י  ְּכפִ ל  ַהּכֹם  עֹוִׂשים,  ֶׁשרֹוִצי  יֵא ם  ַחִּייי  ּכִ 
ת  ֶא ל  ְמַבֵּט ם  ָהָאָד י,  ָהִאיִׁש ן  ָהָרצֹוד  ֶנגֶ ת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכיר  ָּדבָ ל  ּכָ ת,  ַאֶחֶר ה  ֶׁשרֹוָצ 

 ה. ַהְּׁשִכינָ ת ַהְׁשָרַא  ֵיׁשי ֲאזַ  -א ַהּבֹוֵר ן ְרצֹות ַלֲעׂשֹוי ְּכֵד  ַעְצמֹו

ת  חּוְמרֹול  עַ ה,  ַהּתֹוָר ד  ֶנגֶ ם  ַאְבֵרִכיל  ֶא ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי  ֵמֵאּלּור  ְלִהָּזֵה ם  ּגַ   ִּדַּבְרנּו
י  ֵאלַ   ַמִּגיעַ   ַאְבֵרן.  ִלְצלָ א  ַרֲחָמנָ ת  ָמרֹות  ַלֲעֵברֹום  נֹוְפִלין  ִמּכֵ ר  ּוְלַאַח ת,  ּוְפִריׁשּו

  לֹו   ְוָקָנה  ָהַלא  הּוז  ָא ת,  ְּפִריׁשּום  עִ ל  ׁשֹולֵ   אֹותֹו  ְוהֹוִליכּון  ִהְתַחֵּת א  הּו ה,  ּובֹוכֶ 
"ֵאלַ ה  ּבֹוכֶ א  הּות,  ַּבֲעֵברֹות  ִלְצּפֹון  ֶטֶלפֹו ץ ֵמַהּבֹוי  אֹוִת א  ּתֹוִציי,  אֹוִת ל  ַּתִּציי: 

 ת. ּוְפִריׁשּות חּוְמרֹול ִּבְגלַ ל ַהּכֹן, ִמְסּכֵ י"; ֶׁשּלִ 

  לֹו ם  ֶׁשאֹוְמִריה  ְּבִּכָּת א  ִנְמָצ א  הּור,  ֶׁשָעבַ   ַּבָּׁשבּועַ י  לִ ב  ּכֹוֵת   יֶׁשהּו ֶׁשִּמ י,  ִסַּפְרִּת 
  ֶׁשִאְׁשּתֹו י  לִ ב  ּכֹוֵת א  הּו ה.  ַּבָּׂשֶד ק  ֶׁשִּיְצעַ ה,  ַּבַּלְילָ ה  ַהַּבְיָת א  ָיבֹו א  ֶׁשי,  ְלַגְמֵר   ִלְפרֹׁש 

ת,  ַלֲעׂשֹוו  ָעָליה  ַמ ל  ׁשֹוֵא א  הּו ן,  ְנׂשּוִאיי  ַחּיֵ ה  רֹוָצ א  ִהיל,  ַּבעַ ה  רֹוָצ א  ִהיט;  ּגֵ ה  רֹוָצ 
  לֹו י  ָּכַתְבִּת ר.  ִּתָּׁשבֵ א  ֶׁשִהיד  עַ ק  ָחזָ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ם  אֹוְמִרית  ַהּזֹאה  ֵמַהִּכָּת ם  ַהֲחֵבִריי  ּכִ 

,  ְלַרֵּבינּות  ֶׁשְּיַצּיֵ ת,  ּוְפִריׁשּות  ֵמחּוְמרֹוה]  זֶ ב  ִמְכָּת ף  ְּבסֹוף  ְמצָֹר ב  ַהִּמְכָּת ח [ֶׁשִּיְבַר 
 . ָערּון ַהֻּׁשְלָח י ּפִ ל עַ ה, ַהּתֹוָר י ּפִ ל עַ ג ְלִהְתַנֵה 

ם ַּבחּוִרים  עִ   ִהְתַאְכַסנּו  ֶׁשָּבּהה  ַּבִּדיָר   ָאַכְלנּור  ַּבּבֶֹק ת  ַׁשּבָ ת  ְסעּוַד ת  ֶא 

 ה.ָיפֶ י ַוֲהכִ ב טֹוי ֲהכִ ן ֵהִכיר ָיִאי ֵנרֹום ַאְבָרָה  ָהַאְבֵרם, ְמִפיִצי
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ה ֶׁשִּיְהיֶ א  ַׁשִּפיָר ן  ִׁשְמעֹוי  ַרּבִ ד  ֶהָחִסיב  ָהַר ה,  ַּבְּסעּוָד ל  ָּגדֹו   אֹוֵרַח   ָלנּוה  ָהיָ 

 ַיְטִריַח ה  ַהּזֶ ל  ַּבִּגיי  ֶׁשְּיהּוִד ת,  ְקָצ י  ִהְתַּבַייְׁשִּת ם.  ֲעֵליכֶ ם  ָׁשלֹוי  לִ ד  ְלַהִּגי  ִהִּגיעַ א  ָּבִרי
'ל ְמ ֶאְפַריִ י  ַרּבִ ם  ְּבֵׁש ה  ָיפֶ ק  ִחיזּור  ָאַמ א  הּו...  ָהַאְבֵרי  ֵאלַ ב  ְלִהָּסֵח ,  ַעְצמֹות  ֶא 

יב)ְׁשמֹו(ב  ָּכתּו,  ת)ַׁשּבָ ג  עֹנֶ ר  ֵספֶ (ה  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונֹו  ב,  "ת  ַוִּיְטְמֵנהּו  :  ַהִּמְצִרי  ֶאת   ַוַּי
",  ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹולי "ְיֵד ל  עַ ם?  יָ ר  ֵמַצ ם  עִ י,  ַהִּמְצִר ם  עִ ם  ְלִהָּלֵח ר  ֶאְפָׁש   ֵאי",  ַּבחֹול

ב  ׁשּוק  ְלִהְתַחּזֵ ת,  ִהְתַחְּזקּוי  ְיֵד ל  עַ ק  ַר ,  ְּב'לִ ץ  ַיֲאֵמ 'וְ ק  זַ 'ֲח ת  ֵּתיבֹוי  ָראֵׁש ל  חֹו
 י.ַּבִּמְצִר ם  ְלִהָּלֵח ר ֶאְפָׁש  ָּכ -ב ְוׁשּו

  ַהִּמְדָרׁש ת  ְּבֵבי  ֶאְצֵלנּום  ִמְתַּפְּלִליה  ָלָּמ ה,  ְּבַאֲהבָ ר  מּוָס ת  ְקָצ י  לִ ר  ָאַמ ם  ּגַ א  הּו

.  ָערּון  ֵמַהֻּׁשְלָח ז  ָלזּוא  ה,  ֲהָלכָ ה  ָהיָ   ַרֵּבינּול  ֵאֶצ י  ּכִ ע;  ְׁשַמ ת  ְקִריַא ן  ְזַמ י  ַאֲחֵר 
ן  ֶהָחָת ,  ַהקֹוֶדׁשל  ְלֵהיכַ ק  ָחזָ   ֶרֶגׁש  לֹו  ֵיׁשם.  ְיהּוִדיק  ְלַחּזֵ   ֶׁשַאְמִׁשיי  לִ ל  ִאֵח א  הּו

ת  ְוִיְרַא ה  ְּגדֹולָ ץ  ֶאֶר   ְּבֶדֶרם  ִמְתַנֲהִגים  ְׁשֵניֶה ,  ֶׁשּלֹות  ְוַהּבַ ל  ְׁשמּוֵא ה  מֹׁשֶ   ֶׁשּלֹו
 ם. ִּבירּוָׁשַליִ א ֵפיגָ ת ֵּבי ֶׁשָּלנּור ַהֵּספֶ ת ְּבֵביה מֹוָר א ִהי ִּבּתֹום, ָׁשַמיִ 

 ת*ְׁשִליִׁשיה ּוְסעּוָד ה ִמְנָח *

ה  ְלִמְנָח י  אֹוִת ת  ָלַקַח   ִהִּגיעּור  ַּבּבֶֹק ת  ְּבַׁשּבָ י  אֹוִת   ֶׁשִּלּוּו ם  ָהַאְבֵרִכיי  ְׁשנֵ 

 ִהִּגיעַ "א  ְׁשִליָט ץ  קּוְר ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ן  ַהָּגאֹו ב  ָהַר ל,  ִמַּיְבְנֵא ן  ַהַּדּיָ .  ְׁשִליִׁשיתה  ּוְסעּוָד 
 ה. ְּבִמְנָח ה ֲעִלּיָ ל ִקּבֵ א הּו ת, ְלַׁשּבָ 

ד ּוַהִּלּמ  ֶּדֶר ר  ֵסֶד ל  עַ ,  ֵאׁשי  ַּגֲחלֵ ם,  ַחִּמים  ִּדּבּוִרי  ִּדַּבְרנּות  ְׁשִליִׁשיה  ִּבְסעּוָד 

:  ן יא) ִסיָמ ק א',  ֵחלֶ "ן  מֹוֲהַר י  ִלּקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּו ה  ַמ   ָלַמְדנּו.  ן עו)ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ְּבִׂשיחֹור  ַּכְּמבָֹא (
ת  ְלַתְבִני  -ר  ְלָעפָ   ֶׁשָּנְפלּום  ֲאָנִׁשי   ֶׁשָּיִביאּון  ִיָּתכֵ   ֵאי",  ֶּתֶבן ַאָּתה ַמְכִניס ַלֲעָפַרִים"

ל  ִיְׂשָרֵא ם  עַ ת  ֶא ת  ָלַקַח ה  רֹוֶצ ה  ַאָּת ,  ַרֵּבינּוה  מֹׁשֶ ת  ֶא   ָׁשֲאלּוא  ּוַמְמֵר י  יֹוָחנִ ה?  ַהּתֹוָר 
ת  ְלַקָּבלַ י,  ִסינַ ר  ְלַה   - ה  ֻטְמָא י  ַׁשֲעֵר "ט  ְּבמם  ֶׁשִּנְמָצִאיה,  ַהַּמְדֵרגָ ל  ְּבֵׁשפֶ ם  ֶׁשִּנְמָצִאי

ת ְּבִרית  ְּבאֹו ם  ֶּׁשָּפגַ י  ְיהּוִד ה,  ָּכזֶ ר  ָּדבָ ת ִלְהיֹול  ָיכֹוי  ְוכִ ן?!  ֻזֲהָמָת   ְלָפְסקּוה, ַהּתֹוָר 
ד  ֶׁשעֹוה?  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ ל  ָיכֹו ד  ֶׁשעֹו  - ן  ִלְצלָ א  ַרֲחָמנָ ה  ְלַבָּטלָ ע  ֶזַר ת  ְּבהֹוָצַא ,  קֹוֶדׁש

 ק? ַצִּדית ִלְהיֹול ָיכֹו

ִאְנֵׁשיה: "ָענָ   ַרֵּבנּו ה  ּומֹׁשֶ  ה,  ְּגדֹולָ י  ֲהכִ ה  ַלַּדְרּגָ ת  ִלְזּכֹור  ֶאְפָׁש ן,  ּכֵ ",  ָאְמֵרי 
וְ ִעיָּלָא א  ִיחּוָד לְ  "ְיֵד ל  עַ ה  ַּתָּתָא א  ָד חּויִ ה  ַהִּיְׂשְרֵאִליי  ִאיׁש  ֶׁשל  ם  ִא ",  ֲאִמירֹות 

ַיְרָקא   ,ְלָמָתא ַיְרָקא"  ְלַהִּגיעַ ר  ֶאְפָׁש   -א  ּוְגָמָר ת  ִמְׁשַניֹום  אֹוְמִריה,  ּתֹוָר ם  אֹוְמִרי
:  ְּבָרכֹות כב.)(ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּוי  ְּכפִ ת.  ְּגבֹוהֹו י  ֲהכִ ת  ַלַּדְרּגֹו ",  ְׁשֻקל
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" ְוָיִאירּו  ה, "ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ל  ֶׁש ם  ַהִּמִּלית  ֶא ר  לֹוַמ ל  ַּתְתִחיר  ְּכלֹוַמ   ",ְּפַתח ִּפי

ה ִיְהיֶ " ְּדָבֶריר.אֹו ְל 

'ְקָצ ג  ִלְדאֹ י  ִהְתַחְלִּת ם  ִּפְתאֹות  ַעְרִביי  ַאֲחֵר ד  ִמּיַ  ל  אּוכַ ם  ַהִא ה?  ִיְהיֶ ה  ַמ ת, 
ת ִלְבִדיַק ב  ֶאְתַיֵּצ ם  ֶׁשִא י  לִ   ָאְמרּו  -ה  ַהִּמְׁשָטָר ם,  ַהחֹוְקִריי  ּכִ ה?'  ַהַּבְיָת ר  ַלְחזֹ 

 נֹוֵסעַ י  ֶׁשֲאנִ י  ִלְפנֵ ת  ַלֲחִקירֹום  ַּפעַ ד  עֹוי  אֹוִת   ִיְקחּו  -א  ם  ְוִא ב,  טֹוה  ִיְהיֶ ף  ַהּפֹוִליְגַר 
ת  ַׁשּבָ י  ְּבמֹוָצֵא ם  ִּפְתאֹו  לֲאבָ ה,  ַהָּפָרָׁש ל  ִמּכָ י  ָחַׁשְבִּת א  ת  ַהַּׁשּבָ   ְּבֶמֶׁשה.  ַהַּבְיָת 

 י. ָּדַאְגִּת 

ן ַמְמִּתיה  ַלִּדיָר י  ְּבבֹוִא ר,  עֹוזֵ ן  ִׁשְמעֹוי  ַהַּגַּבאם  עִ ה  ַלִּדיָר י  ָנַסְעִּת ה  ַהְבָּדלָ י  ַאֲחֵר 
ן  ִּדי   עֹוֵרי  ֵאלַ   ַמִּגיעַ ע  ֶׁשבַ ה  ְּבָׁשעָ ן,  מּוכָ ה  ֶׁשֶאְהיֶ י  לִ ר  ְואֹוֵמ ם  ַאְבָרָה   ָהַאְבֵרי  לִ 

 ל. ָּגדֹו

ר ְוָאַמ   ֶׁשּלֹור  ִּבּקּוס  ַּכְרִטי י  לִ ן  ָנַת א  הּוה,  ָׁשעָ   ְּבֵעֶרן  ִּדי  ָהעֹוֵרם  עִ י  ָיַׁשְבִּת 
י. ּכִֹח א  ּבָ א  ֶׁשהּוס,  ַהַּכְרִטית  ֶא ה  ַאְרֶא ק  ַר ר,  ֲאַדּבֵ א  ֶׁש   -  יאֹוִת ם  עֹוְצִרים  ֶׁשִא 

י  ֲאנִ ן  ָּכאם  ְוגַ ן,  ִּדי  עֹוֵרל  ֶׁש ס  ַּכְרִטיי  לִ   ֵיׁשה  ַּבֲאֶמִריָק ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹוי: "ָאַמְרִּת 
ס  ַּכְרִטי  ָצִריי?  ִמֶּמּנִ ם  רֹוִציה  ַמ ה?  עֹוֶׂש י  ֲאנִ ה  ַמ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹון;  ִּדי  ֵמעֹוֵר

 ?" ּפֹוֵׁשעַ ר ְּכבָ י  ֲאנִ ם ַּבחּוִריק ְמַחּזֵ י ֲאנִ ם ִא 

 ה* ַמְלּכָ ה ְמַלּוֶ *

ת  ִלְסעּוַד י  אֹוִת ת  ָלַקַח   ִהִּגיעַ ק  ִיְצָח ע.  ֵּתַׁש ה  ַהָּׁשעָ ד  עַ ם,  ַּתְלִמיִדיי  ִקַּבְלִּת ם  ּגַ 
ה  ֲעבֹוָד ם  עֹוִׂשים  ָׁש ם  ַהַּגָּבִאיה,  ָיפֶ   ָערּוה  ָהיָ ם.  ִּבירּוָׁשַליִ ם  ְּבאּולָ ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ 

 . ַמְצִליִחיםם ֵה  ָּכק ַר ם, ֵּביֵניֶה ת ַאְחדּו ֶׁשֵּיׁשם רֹוִאי ם, ְמֻאְרָּגִנים ֵה ה, טֹובָ 

ם  ַהִּסּיּוִמי ת  ֶא ת  ַלֲעׂשֹום  ְיָלִדי  ָעלּו ה  ַהְּדָרָׁש ע  ְּבֶאְמַצ .  ְוָרְקדּות  ְזִמירֹו  ָׁשרּו
ם,  ַּבחּוִריא  ָלבֹו   ֶׁשִהְתִחילּוד עַ ם,  ְיָלִדי ה  ָּמ ּכַ   ֶׁשִּיְהיּו ה  ִנְרֶא ה ָהיָ ה ַּבַהְתָחלָ ם,  ֶׁשָּלֶה 

ר  ִמְתָּפֵא ד  ֶאָח ל  ּכָ   ֵאית  ִלְראֹו ג  ַּתֲענּוה  ָהיָ ם,  ְמבּוָגִרי  ַוֲאִפילּו ם  ַאְבֵרִכים,  ֲחָתִני
 . ֶׁשּלֹות ָהאֹוָצרֹום עִ 

"ָׂשֵמַח ד  ְּבִרּקּו  ָּפְצחּום  ַהִּסּיּוִמי  ְּכֶׁשִהְסַּתְּימּו ם", ֲחָכִמיי  ַּתְלִמיֵד ם  ַאְׁשֵריכֶ , 

ו  ְּבַחָּיי ַנְפׁשֹות  ֶא ר ּוָמַס ,  ָעֵלינּום ִרֵח  ָּכ ל ֶׁשּכָ י ַרּבִ  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ִיְתָּבַרם ְלַהֵּׁש  הֹוֵדנּו 
ל  ְוַהֵּׂשכֶ ת  ָהֵעצֹות,  ַהּתֹורֹות  ִּבְזכּוק  ַר ם  ַחִּיי  ֲאַנְחנּום  ָׁשִני ת  ֵמאֹו ה  ַּכָּמ י  ֶׁשַאֲחֵר ד  עַ 

ר  ֲעזֹום,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹוי: "ִּבַּקְׁשִּת י,  ִלּבִ ת  ֶא ב  ֵהיֵט י  ָּבִכיִת ם  ָהִרּקּוִדיע  ְּבֶאְמַצ .  ֶׁשּלֹו
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י ֲאנִ ת,  ַּבַּביִ י  ֲאנִ ם  ַהֵּׁש   ָּברּות";  ְּבָעיֹום  ׁשּו  ִיְהיּוא  ֶׁשה,  ַהַּבְיָת ר  ַלְחזֹ ל  ֶׁשאּוכַ י  לִ 

 ר. ְלַקֵּצ  ָצִריר ְּכבָ י ֲאנִ ם, חּוִריַהּבַ ם עִ ד ִלְלמֹוה ַלְּיִׁשיבָ ץ ָר ר ְּכבָ 

ע.  ֶׁשבַ ה  ְּבָׁשעָ ה  ַלִּמְקוֶ י  אֹוִת ת  ְלַלּוֹו  ִהִּגיעּום  ָהַאְבֵרִכיי  ְׁשנֵ ר  ַּבּבֶֹק ן  ִראׁשֹום  ְּביֹו
ה ָזכָ ר  ָיִאי  ֵנרֹום  ַאְבָרָה   ָהַאְבֵרת,  ְּבִריה  ִהְתַקְּיָמ ת,  ַׁשֲחִרי  ִהְתַּפְּללּוה  ְׁשמֹונֶ ה  ְּבָׁשעָ 

ר  ַאַח ן  ִראׁשֹום  ְּביֹוד  נֹולַ ק  ְּכֶׁשַהִּתינֹו .  ָאִבינּום  ַאְבָרָה ל  ֶׁש   ִּבְבִריתֹו  ְּבנֹות  ֶא ס  ְלַהְכִני
ם  ֵמַהֵּׁש ה  ְּכַמָּתנָ ה  ִנְרֶא ה  ֶׁשּזֶ י  לִ ר  ָאַמ א  הּוה,  ַהְּׁשִקיעָ י  ִלְפנֵ ת  ַּדּקֹוה  ַּכָּמ ם,  ַהָּצֳהַריִ 

ה. ַהְּנִסיעָ ם  עִ י  לִ ר  עֹוזֵ א  הּו,  ַמִּגיעַ י  ֶׁשֲאנִ ע  ָיַד ר  ְּכבָ א  הּות,  ַּבְּבִריה  ֶׁשֶאְהיֶ   ִיְתָּבַר
ת. ַהְּבִרית  ִּבְׁשעַ ת  ַהַּטִּלית  ִמַּתַח ב  ֵהיֵט י  ִהְתּבֹוַדְדִּת ת,  ְּבַסְנְּדָקאּוי  אֹוִת ד  ִּכּבֵ א  הּו

 ל".יֹוֵא ל "ְּבִיְׂשָרֵא  ְׁשמֹוא ְוִיָּקֵר ת, ַּבְּבָרכֹום ּגַ י אֹוִת ד ִּכּבֵ א הּו

ם  ְלּכּוּלָ ,  ֶׁשּלֹות  ִהְתָקְרבּור  ִסּפּות  ֶא ר  ִסּפֵ א  הּור,  ִּדּבֵ ם  ַאְבָרָה   ַהְּבִריתת  ִּבְסעּוַד 
ק ַר א  ֶׁשהּוה  ֵאיפֹם  ָאָד ס  ּתֹופֵ   ַרֵּבנּו   ֵאית;  ִהְתַרְּגׁשּו ב  ֵמרֹום  ָּבֵעיַניִ ת  ְּדָמעֹו  ָהיּו

ת  ֶא   ִלְׁשמֹועַ ל  ָיכֹוה  ַאָּת י,  ִּדַּבְרִּת י  ֲאנִ ם  ּגַ ם.  ָיִפיי  ֲהכִ ת  ַלְּמקֹומֹו   אֹותֹוא  ּוֵמִביא  ִנְמָצ 
 ן. ַהֶּטֶלפֹוו ְּבַק ר ַהִׁשיעּו

י ֵמֲאחֹוֵר י  ִהְקַׁשְבִּת י  ְּכֶׁשִהַּגְעִּת .  ֶׁשָּלנּו ה  ּתֹוָר ד  ַלַּתְלמּוי  ָהַלְכִּת ת  ַהְּבִריי  ַאֲחֵר 

ה  זֶ ,  ַהְיָלִדיםל  ֶא י  ְרִּת ִּדּבַ ם,  ַהְיָלִדים  עִ ם  לֹוְמִדים  ַהְּיָקִרים  ַהְּמַלְּמִדי  ֵאית  ַהֶּדלֶ 
ם,  ֵמַהְּיָלִדיד  ֶאָח ל.  ִיְׂשָרֵא ץ  ְּבֶאֶר ם  ַהְּספּוִרים  ַּבָּיִמיי  ֶׁשָּמַסְרִּת י  ַהְּׁשִמינִ ר  ַהִׁשיעּו

 ה. ִמְׁשנָ י ִסְדֵר ה ִׁשָּׁש ל עַ ם ִסּיּוה ָעָׂש ֹן, זו  וינְ וִ ה לְ ְׁשמֹ

ם  ָׁש ר. עֹוזֵ ן ִׁשְמעֹול ֶׁש ת ַּבַּביִ א ֶּׁשִּנְמָצ א, ֵפיגָ ת ֵּביר ַהֵּספֶ ת ְלֵביי ָהַלְכִּת ם ִמָּׁש 
ה ַּכָּמ ם  עִ   ָּכ  ַמָּמׁשה,  ַּבֲאֶמִריָק א  ֵפיגָ ת  ֵּבי  ְּכֶׁשָּפַתְחנּום  ְיָׁשִנית  ִזְכרֹונֹוי  לִ   ָעלּו

ר,  עֹוזֵ ן  ִׁשְמעֹול  ֶׁש   ִּבּתֹות  ַאַח ת, ְיָקרֹות  מֹורֹוי  ְׁשֵּת ת,  ִּכּתֹו י  ְׁשֵּת ם ָׁש   ָלנּו   ֵיׁש ת,  ָּבנֹו
ת ִּבְמִסירּות  ַהָּבנֹום  עִ ת  לֹוְמדֹון  ֵה א;  ַׁשִּפיָר ן  ִׁשְמעֹוב ר'  ָהַר ל  ֶׁש   ִּבּתֹות,  ַאַח ד  ְועֹו

ם  ָׂשִמיר  ּוְבִעָּק ת,  ְצִניעּום,  ָׁשַמיִ ת  ְוִיְרַא ה  ְטהֹוָר ה  ֱאמּונָ ת  ַּבָּבנֹו  ַמְכִניסֹותן  ֵה ה,  ְנִדיָר 
 ת. ָלדֹוַהיְ ת  ֶא ת ִלְבנֹו  ָּדֵגׁש ֶאְצֵלנּו

ן ְּבִריַטִלית,  ִּבְתרּופֹום  ְיָלִדים  ַמְלִעיִטים,  ַהּיֹוה  ּקֹוֶר ה  ַמ ם  יֹוְדִעים  ֶׁשַאֶּת י  ְּכפִ 

ת.  ְּתרּופֹו ל עַ ם ָׂשִמי -ד ַהּמֹוָס  -  ֶׁשֲאַנְחנּוד  ֶילֶ ף ַא ן ֵאיה,  ׁשֹונֶ ה זֶ  ֶאְצֵלנּו ה; ְוַכּדֹוֶמ 
  -ל  ַּבְרזֶ ל  ֶׁש ת  ְּבַסְבָלנּוד  ֶילֶ ל  ּכָ ם  עִ ד  ְמאֹה  ָקֶׁש ם  עֹוְבִדית  ְוַהּמֹורֹום  ַהְּמַלְּמִדי

ם, אֹוָת  ְלַהְדִרים אֹוָת   ְלַחֵּנה. ַהּתֹוָר  ְּבֶדֶר 
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 . ְׁשלֹוֵמינּו י ַאְנֵׁש ם  עִ ר ְלַדּבֵ ן ְזַמ י  ִהְקַּדְׁשִּת ה, ָלַאְכַסְניָ י ָחַזְרִּת ר ַהֵּספֶ ת ִמֵּבי

ץ ְּבֶאֶר ם  ְוַהְמַחְּנִכים  ַלְּמַלְּמִדיי  ְּכָללִ ר  ִׁשיעּוה  ַּבִּדיָר ה  ָהיָ ם  ַהָּצֳהַריִ י  ַאֲחֵר 

ר'  ִמְּטֶבְריָ ד  ַהְּמַלֵּמ ם  ּגַ ,  ַהקֹוֶדׁש ת  ְנקּודֹו  ִּדַּבְרנּום.  ָׁש ה  ָהיָ   -ר  ָיִאי  ֵנרֹוף  יֹוֵס ה, 
ת  ֶא   ִלְׁשמֹועַ ל  ָיכֹוה  ַאָּת ;  ֶׁשָּלנּות  ְוַהּמֹורֹום  ֵמַהְמַלְּמִדים  רֹוִצי  ֶׁשֲאַנְחנּות  ֲחׁשּובֹו

 ן. ַהֶּטֶלפֹוו ְּבַק ר ַהִׁשיעּו

 ם. ְּבִׁשּדּוִכיי ָעַסְקִּת ר ַהִׁשיעּוי ַאֲחֵר 

ף ְּבַד ר  ִׁשיעּו  ָמַסְרנּוה  ִמְנָח י  ַאֲחֵר ה,  ִמְנָח ל  ְלִהְתַּפּלֵ י  ָהַלְכִּת ן  ִמּכֵ   ְלַאַחר
ל  ַא : "ת לא.)ְּבָרכֹו(ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּוי  ְּכפִ ,  ִנְפַרְדנּוה  ּוָבזֶ א  ַהְּגָמָר 

 ה". ֲהָלכָ ר ְּדבַ  ִמּתֹוא ֶאּלָ  ֵמֲחֵברֹום ָאָד ר ִיָּפֵט 

ת  ַהְּבׂשֹורֹו   ִהִּגיעּו  ַּבֶּדֶרה.  ַהְּתעּופָ ה  ִלְׂשֵד   ַלֶּדֶר  ְוָיָצאנּוד  ֶאָח ל  ִמּכָ י  ִנְפַרְדִּת 
ם  ֵה ם  ְׁשבּוַעיִ י  ִלְפנֵ ם?  ָׁש ה  ָהיָ ה  ַמ .  ָּפתּוַח ב  ׁשּוק  ְּבַר י  ִּבְבנֵ   ַהִּמְדָרׁשת  ֶׁשֵּבית  ַהּטֹובֹו

ה,  זֶ ת  ֶא ר  ִלְסּגֹום  ְצִריִכי  ָהיּום  ֵה   ָּכר  ַאַח ד  ִמּיַ ל  ֲאבָ ,  ָחָדׁש  ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבי  ִנְכְנסּו
ת  ְלֵבי  ִצְּיתּו ם  ַהַּגָּבִאי,  ַהִּמְדָרׁשת  ֵּביל  עַ ל  ִעּקּון  ַהִּדית  ִמֵּבי  ִּבֵּקׁש ם  ֵמַהְּׁשֵכִניד  ֶאָח י  ּכִ 

 ִלְפּתֹוַח   ֶׁשּיּוְכלּול  ְלִהְתַּפּלֵ   ִהְמִׁשיכּום  ֵה ל  ֲאבָ ,  ַהִּמְדָרׁשת  ֵּבית  ֶא   ְוָסְגרּון  ַהִּדי
  ָהַל א  ִחָּייא  ַאּבָ י  ַהַּגַּבא.  ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵביר  ְלַבֵּק א  ָלבֹול  ֶׁשאּוכַ   ָרצּום  ֵה ה,  ַּבֲחָזָר 

ן  ַהִּדית  ֵּביה,  ְוַכּדֹוֶמ ד  ִלְלמֹוי  ְּכֵד ס  ְלִהָּכנֵ ת  ְלָפחֹור  ֶאְפָׁש י  אּולַ ,  ּוִבֵּקׁשן  ַהִּדית  ְלֵבי
ה  ָהיָ ה  זֶ ת,  ִלְתִפּלֹוא  ל  ֲאבָ ,  ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵבי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁשם  ֵּבְנַּתִייר  ֶׁשֶאְפָׁש ב  ָּכַת 

ה  ִלְׂשֵד ם  רּוָׁשַליִ ִמּיְ   ַהֶּדֶרל  עַ ה  זֶ ם,  ֲאֵליֶה   ִלְנסֹעַ י  ֶהְחַלְטִּת ה,  ֲעצּוָמ ה  ִׂשְמָח ם  ֲעבּוָר 
 ה. ַהְּתעּופָ 

 ן. ַּבֶּטֶלפֹוה זֶ ת ֶא  ִלְׁשמֹועַ ל ָיכֹוה ַאָּת ה, ֶעְׂשֵר ם ַהְּׁשֵּתיר ַהִׁשיעּוה ָהיָ ם ָׁש 

י ַחְסֵד ת.  ְּבָעיֹוי  ְּבלִ ה  ַהַּבְיָת   ִלְנסֹעַ ל  ֶׁשאּוכַ ד  ְמאֹה  ָקֶׁש ד  ָעבַ ם  ַאְבָרָה   ָהַאְבֵר

,  ְלָבֵר  הֹוֵל י  ֲאנִ ל,  ְלִהְתַּפּלֵ   הֹוֵל ר  ְּכבָ י  ֲאנִ ם,  ְוָׁשלֵ א  ָּבִרית  ַּבַּביִ ר  ְּכבָ י  ֲאנִ ם  ַהֵּׁש 
 ב".טֹול ּכָ  ֶׁשְּגָמָלנּות טֹובֹום ְלַחָּיִביל ַהּגֹוֵמ "

ה  ַמ ת,  ָהְרָגׁשֹות  ֶא ב  ִלְכּתֹר  ֶאְפָׁש י  ִא ם,  ְּפָרִקיי  ָראֵׁש ק  ַר   ְלי  ָּכַתְבִּת 

 . ְׁשלֹוֵמינּו י ַאְנֵׁש ם עִ ם ְּכֶׁשִּנְפָּגִׁשים ֶׁשַּמְרִּגיִׁשי

ם  עִ   חּוָמׁשת  ְקָצ ד  ִלְלמֹו ל  ַּתְתִחיד;  ַהִּלּמּו  ֶּדֶרר  ֵסֶד ם  עִ   ִּתְתַחֵּדׁשי,  ָאִח 
 .ַרֵּבנּוי ְוִסְפֵר  ִמְדָרׁשה, ֲהָלכָ א, ְּגָמָר ת, ִמְׁשַניֹום, ַּתְרּגּו
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,  ֶׁשּלֹוה  ַמֲעֵׂש ה  ְוזֶ י,  ֶׁשּלִ ה  ַמֲעֵׂש ה  זֶ ם "עִ ר  ּוְבִעָּק ת,  דּוִהְתּבֹוְד ם  עִ ם  ּגַ   ִּתְתַחֵּדׁש

 ם".ֵמֲאֵחִריר ְלַדּבֵ ה ְוָלָּמ 

י  ַהְּׁשבּועִ ס  ַהִּכּנּות  ֶא ה  ַּבִקְריָ   ֵיׁשב  ָּבֶעֶר ם  ַהּיֹו.  ְלב  ִלְכּתֹי  ָׁשַכְחִּת ד  ֶאָח ר  ָּדבָ 
ף  ִלְׁשאֹת  ָלֵצאל  ּתּוכַ   ֶׁשִאְׁשְּתי  ְּכֵד ם  ַהְיָלִדי ם  עִ ר  ַלְעזֹות  ַּבַּביִ ר  ְלִהָּׁשֵא ה  ְרֵא ם,  ְלָנִׁשי

ל  ֶׁשּתּוכַ י  ְּכֵד ק  ִחיזּוה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ ה  ְצִריכָ י  ֲהֵר א  ִהין;  ַרֲענָ ק  ִחיזּון,  ַרֲענָ ר  ֲאִוי
ת. ַהַּביִ ת ַּבֲעבֹודֹו ְלַהְמִׁשי 

 ס. ַלִּכיּנּור ִׁשיעּון ְלָהִכיה ַלְּיִׁשיבָ  ַעְכָׁשו הֹוֵל י ֲאנִ 

 ... 

 ל: ְלֵעיר ַהִּנְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [

 ֶאת ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל םִּתָּזֵהר ֵמֵאּלּו ֶׁשְּמַסְּלִפי

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ֵמַהִּמְכָּתב ֶׁשְּל. ד ְוִנְפַח  ֲאִני ְמאֹד ִנְרַעׁש

. ַרֵּבנּו ִלֵּמד אֹוָתנּו  הֲעזֹב ֶאת ַהֶּדֶר ֶׁשל ְּפִריׁשּות, ֶזה א ְּבֶרְסֶלב, ֶזה ַהְמָצָא 

  - ִלְחיֹות ִעם ַהּתֹוָרה, ִלְחיֹות ִעם ַהֻּׁשְלָחן ָערּו; ִאם ַּתְמִׁשי ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶר ַהּזֹו  
 .הֲעמּוָק  הֹום ִיְהֶיה ֵּגט, ַאָּתה ִּתּפֹל ִלְת 

ֲחמּוִרים, ְוִתְחֶיה ִאָּתּה. ִּתָּזֵהר ֵמֵאּלּו    ןִאְׁשְּת, ַאָּתה עֹוֵבר ַעל ָלאִוי  תֶא ס  ְּתַפּיֵ 

ִנַּדֵּבק ֶאל    םֶׁשְּמַסְּלִפי  ְוָכ ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל, ַרֵּבנּו רֹוֶצה ֶׁשִּנְחֶיה ִעם ַהּתֹוָרה  ֶאת 
 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

  ְלַקֵּצר. ֲאִני ָצִרי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
...[ 

 ד ג ד


	אֵיךְ עָלַי לְהָגִיב כְּשֶׁאֲנִי רוֹאֶה בָּחוּר עִם סְמַארְטְפוֹן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיְחִי, עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ט' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיךְ מִתְחַזְּקִים כְּשֶׁמְּצַפִּים לְהִוָּשַׁע בִּילָדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרֵךְ - יוֹם א פָּרָשַׁת לֶךְ לְךָ, ה' חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תש"פ

	לָמָּה אֲנִי לֹא יָכוֹל לִשְׁמֹר אֶת הָעֵינַיִם בַּמִּקְוֶה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָקַחַת יֶלֶד קָטָן לְאוּמַן, אֲפִלּוּ שֶׁהוּא לֹא יוֹדֵעַ לְהַגִּיד תִּקּוּן הַכְּלָלִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּהִלִּים הֵם סוֹד הַהַצְלָחָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם מְדַבְּרִים נִבּוּל פֶּה נֶעֱקָרִים מֵהָעוֹלָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	זוֹ פְּרִיצוּת גְּדוֹלָה לְאִשָּׁה לְעַשֵּׁן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּזְרֹק אֶת הַסְמַארְטְפֹון שֶׁלְּךָ. תִּרְאֶה לְאָן הִגַּעְתָּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	חִיזוּק לְנָשִׁים לְהוֹרִיד אֶת שֵׂעָר הָרֹאשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם אַתֶּם חוֹשְׁבִים שֶׁהַשֵּׁנִי מִסְתַּכֵּל אֲלֵיכֶם בְּבוּז, זוּ הַבְּעָיָה שֶׁלָּכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ח' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּפִלָּה וְהִתְבּוֹדְדוּת שׁוֹבְרוֹת בַּרְזֶל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ט' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צְרִיכִים לְהִזָּהֵר לֹא לִפְגֹעַ וּלְבַיֵּשׁ יְלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ט' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁתְּצַיֵּת לְרַבֵּנוּ וְלֹא תְּעַשֵּׁן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיְחִי, עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כֶּסֶף שֶׁל שְׂמָחוֹת יְקָרוֹת, עָדִיף לָתֵת לִצְדָקָה, כְּדֵי לְהַרְוִיחַ זְכֻיּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת תשפ"ג

	לְהִזָּהֵר לְכַבֵּד תַּלְמִידֵי חֲכָמִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁשִּׁי פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שִׂמְחָה הִיא הַדָּבָר הֲכִי חָשׁוּב וַהֲכִי קָדוֹשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיךְ חוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה בִּימֵי הַשּׁוֹבָבִי"ם הַקְּדוֹשִׁים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	סֵדֶר הַנְּסִיעָה לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל טֵבֵת תשפ"ג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, ט' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ג טבת, שנת ה'תשפ"ג

	*לֵיל שַׁבָּת פָּרָשַׁת שְׁמוֹת*
	*שַׁבָּת בַּבֹּקֶר*
	*מִנְחָה וּסְעוּדָה שְׁלִישִׁית*
	*מְלַוֶּה מַלְכָּה*
	תִּזָּהֵר מֵאֵלּוּ שֶׁמְּסַלְּפִים אֶת דִּבְרֵי רַבֵּנוּ זַ"ל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג


