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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
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...................................... ד ל יֹום ֶהם לֹוֵמד ּכָ ּלָ א ׁשֶ ַאּבָ רֹוִאים ׁשֶ ֶ ֶזה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי ְיָלִדים ּשׁ

ֶכם ִמי רֹוֵדף ַאֲחֵריֶכם...................................................................... ד ּלָ רּו ַלהֹוִרים ׁשֶ ַסּפְ ּתְ

ּדֹות............................................................. ה ָלִדים ֵסֶפר ַהּמִ ַדאי ִלְלֹמד ִעם ַהּיְ ּכְ אי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

.................................................................... ה ִהִלים ֶאָחד ֶרק ּתְ ָכל יֹום ְלָפחֹות ּפֶ אְמרּו ּבְ ּתֹ

רּוְך הּוא.......................................................... ו דֹוׁש ּבָ ְסָרִטים, ֶנֱעָקִרים ֵמַהּקָ ִאם צֹוִפים ּבִ

נּו ַז"ל.................................................................... ו ְבֵרי ַרּבֵ ִפים ֶאת ּדִ ַסּלְ ּמְ ֵהר ֵמֵאּלּו ׁשֶ ּזָ ּתִ

............................................... ז ָך ּלְ א ׁשֶ מֹו ִאּמָ ָך ִאם ִהיא טֹוָבה ּכְ ּתְ ד ֶאת ִאׁשְ ְפִסיק ִלְמּדֹ ּתַ

................................................................ ח ה ִאיִדיׁש דֹוׁשָ ָפה ַהּקְ ּשָׂ רֹות ַרק ּבַ נֹות ְמַדּבְ ַהּבָ

...................................................... ח ֵחק ַעל ַעְצְמָך ה ְמׂשַ ה, ַאּתָ ָ ֵחק ַעל ִאּשׁ ר ְלׂשַ ִאי ֶאְפׁשָ

................................... ט רּוְך הּוא רֹוֶצה דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מֹו ׁשֶ ים ְמַנֲהִלים ִעם ַהּתֹוָרה, ּכְ ֶאת ַהַחּיִ

.............................................................. י ת ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ַ ַעל ַהְקֻדּשׁ ל ּבַ ְדלּות ֶשׁ ַהּגַ

............................................................................. יא ֶרְסֶלב ִקְרַית יֹוֵאל ּוְבִקְרַית ּבְ ּקּור ּבְ ּבִ

................................................................יד יַע ַח, ֶזה ַמְרּגִ ַרְך נֹוֵתן ּכֹ ם ִיְתּבָ ֵ ּבּור ֶאל ַהּשׁ ַהּדִ



רּוְך הּוא?............................................................ טו דֹוׁש ּבָ א ֵמַהּקָ ְוִכי ָאָדם ָיכֹול ְלִהְתַחּבֵ

ַרְך..................... טו ם ִיְתּבָ ֵ ר ֶאל ַהּשׁ ָך ּוְתַדּבֵ ּלְ ה ׁשֶ ח ֶאת ַהּפֶ ְפּתַ ה, ּתִ ׁש ֵיׁש ְלָך ֶרַגע ָקׁשֶ ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ִריא................................................................ טז ינֹוק ִיְהֶיה ּבָ ַהּתִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְלַבּקֵ

ים ַאֲחֵרי ַהֲחתּוָנה..................................................................................... טז ַהְנָהגֹות ַלַחּיִ

ַעל........................................................................................ יז ל ַלּבַ לֹא ְצִריִכים ָלֵתת ַהּכֹ

..........................................................יח ְך ְוָכְך ָכל חֹוֶדׁש ּכָ ב ָאָדם ִלְתֹרם ּבְ ר ְלַחּיֵ ִאי ֶאְפׁשָ

ְחִסיר ִמְקֶוה........................................................................ יט ָכל יֹום, ַאל ּתַ ְקֶוה ּבְ ֵלְך ַלּמִ

................................................................................................. יט ִני ֵ ּשׁ א ּבַ י ְלַקּנֵ ׁשִ ֶזה ִטּפְ

ֲהדּות.................. כ ִרים ְלַגְמֵרי ֵמַהּיַ ְרּדְ ָלִדים ִמּדַ ִרים. ַהּיְ ׁשֵ ּצֹוֲחִקים ַעל ְיהּוִדים ּכְ ים ׁשֶ ָבּתִ ּבְ

ְך ְוָכְך...................................... כא ֶבת ַלֲעׂשֹות ּכָ ִהיא ַחּיֶ ה ׁשֶ ָ ר ְלַהְכִריַח ֶאת ָהִאּשׁ ִאי ֶאְפׁשָ

........................................................ כב ָך ּתְ ַח ֶאת ִאׁשְ ּמֵ ָבר טֹוב, ְלׂשַ ְיָתה ֵאיֶזה ּדָ ִביא ַהּבַ ּתָ

......................................................................................... כג רּות ּבְ ִהּדַ לּוי ּבְ ִית ּתָ לֹום ּבַ ׁשְ

........................................ כד ת ּלֹא ִיְהֶיה ִאְכּפַ חּוץ ׁשֶ ִרים ּבַ ַדּבְ ּמְ לֹום, ּוַמה ׁשֶ ִית ִיְהֶיה ׁשָ ּבַ ּבַ

..................................................... כד קּות ּבּוֵרי ִהְתַחּזְ רּו ַרק ּדִ ְדָרׁש ְיַדּבְ ֵבית ַהּמִ ּבְ ֵהר ׁשֶ ּזָ ּתִ

ם ַלֶצֶות...................................................................................כה ּלֵ ַפע, יּוְכלּו ְלׁשַ ִיְהֶיה ׁשֶ

ְלמּוד ּתֹוָרה..................................................................... כו ּתַ ִקיַע ּבַ ׁשְ ר ַהּכֹוחֹות ּתַ ֶאת ִעּקַ

...................... כז עּור ל ֶאָחד ָיכֹול ִלְמֹסר ׁשִ ֶנֶסת, ֲאָבל לֹא ּכָ ל ֶאָחד ָיכֹול ָלבֹוא ְלֵבית ַהּכְ ּכָ

................................................................... כז ָגִמים ל ַהּפְ נּו ְלָך ֶאת ּכָ ת ְיַתּקְ ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ
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ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  א   |  גתשפ"א ּב

 

 ַהָּזָקן?ת ָלָּמה ַמְפִריַע ִלי ֶׁשַּבְעִלי ְמַגֵּדל ֶא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַחֶּיבֶ  ֲאִני  ֶׁשל  דְמֹא  ְלהֹודֹות  תֵראִׁשית  ְוַהִּׁשעּוִרים  ַהִחּזּוק  ֶאת  ִלְׁשֹמַ�  ֶׁשִהְתַחְלנּו  ֵמָאז   ,

ִהְׁשַּתֵּפר  רֹאׁש   ֶׁשָּלנּו  ַּבִית  ַהְּׁשלֹום  ִּבְמֻיָחד  ְמֹאד,  ִהְׁשַּתְּפרּו  ֶׁשָּלנּו  ַהַחִּיים  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה 

 ְמֹאד. 

ֵמָאז   מּוָבִנים  ְּבַהְרֵּבה  ֶׁשִהְׁשַּתַּפְרנּו  ָנכֹון  ֵראִׁשית,  ְּדָבִרים.  ַּכָּמה  ִלְׁשֹאל  ָרִציִתי 

ִלְבֶרְסֶלב, ְלַגֵּדל   ֶׁשִהְתָקַרְבנּו  ִהְתִחיל  ֶׁשַּבְעִלי  ִלי  ַמְפִריַ�  ִלי  ת  ֶא   ֲאָבל  ַמְפִריַ�  ְמֹאד  ַהָּזָקן, 

 ֶׁשּלֹו ִעם ָזָקן, ַלְמרֹות ֶׁשֲאִני יֹוַדַעת ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ֶזה. ה ַהַּמְרֶא 

ְּבִעְניַ  ִלְׁשֹאל  רֹוָצה  ֲאִני  ֶׁש ת  ֶא   דְלהֹוִרין  ֵׁשִנית  ַמֶּׁשהּו  ֶזה  רֹאִׁשי,  לֹא  ֵׂשָער  ַּפַעם  ַאף 

ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ֵמָאז ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַ� ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְמֹאד ַמְפִריַ� לֹו   תֲאִפילּו ֶׁשֲאִני הֹוֶלכֶ  ָחַׁשְבִּתי

, הּוא אֹוֵמר ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשהּוא  ה זֶ ל  עַ   ֶׁשֲאִני לֹא מֹוִריָדה ֶאת ַהֵּׂשָער, הּוא ָּכל ַהְּזַמן ַמְזִּכיר ִלי 

ֶזה ַמְרִּגיׁש ְיכֹוָלה ָלֵתת לֹו ֶאת  ִלי ֶׁשֲאִני לֹא  ֶזה. ּכֹוֵאב  ִּבְגַלל  ְּבֵביֵתנּו   ֶׁשַהְּׁשִכיָנה לֹא ׁשֹוָרה 

ָּכל ֶׁשַּלְמרֹות  ְלַהֲאִמין  ְמֹאד  ִלי  ָקֶׁשה  רֹוֶצה,  ָּכ�  ָּכל  ֶׁשהּוא  ַהּטֹוִבים    רְׁשָא   ַלְמרֹות  ַהְּדָבִרים 

 לֹא ִּתְׁשֶרה ֶאְצֵלנּו ַרק ִּבְגַלל ֶׁשּלֹא מֹוִריִדים ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש. ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים, ַהְּׁשִכיָנה 

ְׁשִליָט"א   ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ְמַקָּוה  ַוֲאִני  ַלֲעׂשֹות,  ְמֻסֶּגֶלת  ֶׁשֲאִני  ַמֶּׁשהּו  לֹא  ֶזה  ֵּבְנַתִים 

 ֶאת ָהִעְנָין, ֲעבּוִרי ַוֲעבּור ַּבֲעִלי.  תְקצָ י  לִ  יּוַכל ְלַהְבִהיר

 ִייַׁשר ּכַֹ� 



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

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ָזָקן   ְמַגֵּדל  ֶׁשַהַּבַעל  ָלֶכם  ַיְפִריַע  ֶׁשא  ָקדֹוׁש,  ְמאֹד  ָּדָבר  ֵהם  ּוֵפאֹות  ָזָקן 

 ּוֵפאֹות; ֶזה ָיִביא ָלֶכם ַּפְרָנָסה, ֶזה ָיִביא ָלֶכם ּדֹורֹות ְיָׁשִרים.

ַחס  לֹו  ַּתִּגידּו  ַאל  ֲאָבל  ַהָּזָקן,  ֶאת  ֶׁשְּיַגְלֵּגל  ַלַּבַעל  ְלַהִּגיד  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם 
"ַהִּצ  ַהָּזָקן:  ֶאת  ְמַכֶּנה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ִּכי  ַהָּזָקן.  ֶאת  ִלְגזֹז  ּנֹורֹות  ְוָׁשלֹום 

 ַהְּקדֹוִׁשים"; ַהָּזָקן ֵמִביא ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע, ָּכל ַהַּפְרָנָסה. 

ְלַבֵּקׁש   ְצִריִכים  ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה,  ְלַהְכִריַח  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוכּו';  ְלִהְסַּתֵּפר  ְלַגֵּבי 
 דֹוִׁשים ֶׁשָּכל ָּכ ַהְרֵּבהַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶרֶגׁש ְלַצֵּית ַלַּצִּדיִקים ַהְּק 

ַהְּקדֹוִׁשים    ִּדְּברּו ַהַּצִּדיִקים  ּוְבַטֲהָרה.  ִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשִּיְתַנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ּוִבְקׁשּו 
 , ִּכי ֶזה ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה. רַהֵּׂשעָ ת  ֶא  ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוִרידּו ָהיּו ּבֹוִכים ֶאל

ָּבָכה    -ִמַּסאְטֶמער ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  , ָהַרִּבי  םֱאִקיַמְלַא  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּצִּדיק  

 ֵׂשָער ַהְּגֻאָּלה ִמְתַעֶּכֶבת".  תַהָּנִׁשים ְוָאַמר ָלֶהן: "ִּבְגַלל ְקָצ  ְּבֵליל ָּכל ִנְדֵרי ֶאל

 ִּבְתִפָּלה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלִהְׁשַּתּנֹות ְלַגְמֵרי. 

 ִלים ְלַהְראֹות ֶאת ַהִּמְכָּתב ַלַּבַעל.ַאֶּתם ְיכֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָּכֵאּלּו ְּפָחִדים? יאֹוִת  ָלָּמה ָּתְקפּו

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ַהֵּׁשם. ַהַחִּיים ֶׁשִּלי טֹוִבים ְמֹאד ְמֹאד ָּברּו�  

ְּבנֵ  ֻּכָּלם  ֲאָנִׁשים,  ַאְרָּבָעה  ָחַת�  ֶׁשּגֹוי  ַמְפִחיד,  ְמֹאד  ְּבָדָבר  אֹוְמִרים    יָצִפיִתי  ֶעְׂשִרים. 

ֶׁשְּכֶׁשֲאִני    דִמַּפַח   ִהִּגיעּו ַהַּבְיָתה. ְוַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶעֶדתה  ֶׁשהּוא ָהָיה ַּבַּבִית עֹוד ִלְפֵני ֶׁשָהַאְרָּבעָ 

 . הְּפִניָמ  ִית, ִמיֶׁשהּו ִנְכַנסיֹוֵצאת ֵמַהּבַ 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  ג   |  גתשפ"א ּב

ִלִּבי הֹולֶ  ַרַעׁש ֶׁשֲאִני ׁשֹוַמַעת,  ָּכל   םָּכל  ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַעל  ִמַּפַחד.  ֲאִני רֹוֶעֶדת  ְּבָחְזָקה, 

ִלי ֲאִני הֹוֶלֶכת ִלְראֹות ֶׁשהֹוְרִגים ֶאת ַהִּתינֹוק, ַאַחר ָּכ� ֶאת ַּבעֲ ם  ֶׁשּקֹוֵד   ,ַהְּדָבִרים ַהַּמְפִחיִדים 

ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַאַחר ָּכ� ַיְׁשִאירּו אֹוִתי ַּבַחִּיים. ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִּמיֶׁשהּו הֹוֵל� ַלֲהרֹג ֶאת ַההֹוִרים  

ֶׁשִּלי ַחס ְוָׁשלֹום. ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ֵמֵאיֹפה ָּכל ַהְּפָחִדים ָהֵאּלּו ָצצּו ִּפְתאֹום. ֲאִני ְמֹאד ְמַפֶחֶדת  

 ֲאַנְחנּו ָּגִרים. ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ִנְרַּדְמִּתי ְּבָׁשָעה ָחֵמׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר.  ֹוֵמָהֵאזֹור ֶׁשּב

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ִּבְסָרִטים   ִּתְצּפּו  ֶׁשָּלֶכם    -ַאל  ַהָּצרֹות  ָּכל  ְּפָחִדים;  יֹוֵתר  ָלֶכם  ִיְהיּו  א   ָּכ
ַהְּׁשטּויֹות    םעִ ף  חֹוְלָמִנִּיים ּוְלַרֵח ת  , ֶזה ּגֹוֵרם ָלֶכם ִלְהיֹוִּבְסָרִטים  הָּבאֹות ִמְּצִפּיָ 

 ֶׁשְּצִפיֶתם.

ָהאֹוֵיב  ֵהם  ַהְּסָרִטים  ֶׁשָּלֶכם,  ַהּׂשֹוֵנא  הּוא  ַהֶּטֶלפֹון  ַהֶּטֶלפֹון.  ֶאת  ִּתְזְרקּו 

ִּבְסָרִטים   יֹוֵתר  ִּתְצּפּו  א  ִאם  ֶאְתֶכם.  הֹוֵרג  ֶזה  ָלֶכם   רְּכבָ   -ֶׁשָּלֶכם,  ִיְהיּו  א 
 ְּפָחִדים, ּתּוְכלּו ִליׁשֹן ַּבַּלְיָלה. 

ר  ָּכ ַּגם ִּתְהיּו ִאָּׁשה טֹוָבה ְוִאָּמא ְמסּוָרה ַלְּיָלִדים. ִאם צֹוִפים ִּבְסָרִטים ְּכבָ 

ר   ְּכבָ , ֵאין ַמֶּׁשהּו ַחם ְלַהְכִניס ַלֶּפה, ְוַאַחר ּכָ הִאָּׁשה; ֵאין ֲארּוָח ן  ֵאין ִאָּמא ְוֵאי
 ֵאין ְּכִביָסה ְנִקָּיה ְוָכל ַהַּבִית ִמְתמֹוֵטט.

ַּבִּמְכָּתב ֶׁשָּכתּוב  ְלַמה  ְּתַצְּיתּו  א  ה ַהּזֶ   ַּתְקִׁשיבּו,  ִאם  ִּכי  ַּתַהְפכּו   -,  ַאֶּתם 

כּו'  ְוכּו' וְ   הְלחֹוַלת ֶנֶפׁש. ִּכי ָּכל ֵאּלּו ֶׁשּסֹוְבִלים ִמְּפָחִדים, ֲחָרדֹות, ֶהְתֵקֵפי ֲחָרָד 
ָהֵעיַנִים    - ַעל  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ִמי  ַרק  ָהֵעיַנִים;  ֶאת  ֶׁשַּמְפִקיִרים  ִמֶּזה  ַמִּגיַע  ַחי    -ַהּכֹל 

 ַחִּיים ְרגּוִעים ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
ד ג ד
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 ִיְׂשָרֵאל   תְנׁשֹות ַהְּקדֹוָׁשה ְלַחֵּזק ֶא ִחְזקּו ְוִאְמצּו ָּבֲעבֹוָדה 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ְמאֹד   ַהָּיֶפה.  ַהִּמְכָּתב  ְוַעל  ַהֲחֻנָּכה  ְּדֵמי  ַעל  ּכַֹח  ַאֶּתם  ִייַׁשר   ֵאי ֶנֱהֵניִתי 
 ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמַרֵּבנּו ַז"ל.  םְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּצָעִדי תְמָפְרִטים ֶאת ִׁשיַט 

ֶא  ְלַחֵּזק  ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבֲעבֹוָדה  ְוִאְמצּו  ַהְרֵּבה   תְנׁשֹות  ִחְזקּו   ָּכ ָּכל  ִיְׂשָרֵאל. 

ְּכֵדי    תִאָּמהֹות ְיהּוִדּיֹו ִיְׂשָרֵאל; ַאְׁשֵרי  ְצִריכֹות ְקָצת ִחּזּוק  ְלַהְמִׁשי ִּבְבִנַּית ַעם 
 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהְמִׁשי ִעם ַהְּיָלִדים ְוַהַּבַעל.  תְנׁשֹו ת ִמי ֶׁשְּמַחֵּזק ֶא 

 ... 
 ד ג ד

 ֶהם ְּגדֹוָלה ֶׁשּלָ י עֹוד ְמַעט ַההֹוִרים יֹאְמרּו ֶׁשַאֶּתם ַהַּנַחת ֲהכִ 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  .ִהיא "ֵעֶזר" ֲעבּוְר ,ֶׁשִהיא ִאְּת ְוּתֹוֶדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּתַחֵּזק ֶאת ִאְׁשְּת
ֶׁשָהִאָּׁשה    ה", זּו ְזִכּיָ ּתֹוַזְר ֹו: "ָזָכה, ע(ְיָבמֹות סג.) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו

ְוכּו'   ָּבּה  ְוִאם ֲחמֹוְת ּפֹוַגַעת  ַּבֲעָלּה.  ְלַצד  ַּתֲעֶׂשה    -עֹוֶמֶדת  ְוַאל  ְּתַחֵּזק אֹוָתּה 
 ַמְחלֹוקֹות. 

וְ   ַאָּתה  ֶׁשְּל ַההֹוִרים  ְמַעט  עֹוד  ָמֵלא  ִּתְרֶאה,  ְּבֶפה  יֹאְמרּו  ֶׁשָּלּה  ַההֹוִרים 

ְּגדֹוָלה ֶׁשָּלֶהם. ַהְרֵּבה ְמאֹד ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ָעְברּו ֶאת י  ֶׁשַאֶּתם ַהַּנַחת ֲהכִ 
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ֶׁשַּדְיָק  הֹודּו  ֻּכָּלם  ּוַבּסֹוף  ַּבַהְתָחָלה  ָלֶהם  ִהִּציקּו  ַהּקֶֹדׁש   אֶזה,  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי 

 . תְׁשָּפחֹות ָיפֹות ְוֶנֱאָמנֹוְמַנֲהִלים ִמ 

 ָּכל יֹום ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא.  ִּתְלַמד

 ... 
 ד ג ד

 ְלַחֵּלק אֶֹכל ְלִמְׁשָּפחֹות ִנְצָרכֹות ר יֹוֵתר ֵמֲאֶׁש  הֵאיפֹה ֵיׁש ְזכּות ְּגדֹולָ 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ֲאִני ְמַקֵּנא ַּבְּזכּות ֶׁשְּל ֶׁשַאָּתה ּדֹוֵאג ֶׁשִּיְהֶיה אֶֹכל ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. 

ָיֵגן   ְזכּותֹו  ֵאּלּו  מֹוֲהָרא"ׁש  ִּבְזכּות  ָיבֹוא  "ָמִׁשיַח  אֹוֵמר:  ָהָיה  ָעֵלינּו 

עִ  ֶחֶסד  ֵמֲאֶׁש ם  ֶׁשעֹוִׂשים  יֹוֵתר  ָּגדֹול  ְזכּות  ֵיׁש  ֵאיפֹה  אֶֹכל  ר  ְיהּוִדים";  ְּלַחֵּלק 
ְּגבֹוִהי  ָּכ ָּכל  ָהאֶֹכל  ֶׁשְּמִחיֵרי  ְּבָיֵמינּו  ִּבְפָרט  ִנְצָרכֹות,  ְסעּוַד ם ְלִמְׁשָּפחֹות    ת ; 

ּדֹוָלִריַׁשּבָ  ֵמאֹות  ַּכָּמה  עֹוָלה  ְקַטָּנה  ְלִמְׁשָּפָחה  ְּפׁשּוָטה  ַהֵּלב םת  ִעם  ְוַאָּתה   ,
 ֶׁשִּיְהֶיה אֶֹכל.  -ַהּטֹוב ֶׁשְּל ַמָּמׁש מֹוֵסר ֶאת ַנְפְׁש 

ִּתְצָטֵר א  ַּפַעם  ֶׁשַאף   אֹוְת  ְיָבֵר  ִיְתָּבַר ְלַהִּגיַע    ַהֵּׁשם  ְלִהְזַּדֵּקק 

 ִרים, ֶׁשִּיְהֶיה ְל ֶׁשַפע ָּגדֹול. ַלֲאֵח 

 ... 
 ד ג ד

 ְלָחֵבר ל ַהַּבעַ  תֶא ת ָלַקַח 

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

 ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ָמַרת

, ֶזה ִנּבּול  לַהַּבעַ ל  ְוֶׁש   ַעל ְּדָבִרים ִאיִׁשִּיים ֶׁשָּלֶכם   ד ֶאָח ף  ַא ם  עִ   ְּתַדְּברּו  ַאל

ֶׁשֶּזה    (ַׁשָּבת לג.) ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים    ֶּפה, ֶזה ֵמִביא ְלָצרֹות נֹוָראֹות.
 ֵמִביא ְגֵזרֹות ָקׁשֹות. 

ַהִּׁש   ָעִׂשיִתי ְוָדַאְגִּתיֶאת  ֶׁשָּלֶכם   ַהְּיָלִדים  ִּבְׁש   ה ְלִדיָר   ּדּו ּוִבְׁשִביל  ִביְלֶכם 

ַהֶּזה, ֶׁשִּתְתַנֲהגּו    דַהָּיִחי  ְמַבֵּקׁש ַרק ֶאת ַהָּדָבר   יֶׁשָּלֶכם, ַמה ֲאִני ְּכָבר ְמַבֵּקׁש? ֲאנִ 
 ִּבְקֻדָּׁשה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  ג   |  גתשפ"א ּב

נִ   ֲאִני ֶׁשְּמַדְּברֹות  ִמָּנִׁשים  ֶאְתֶכם  ִעְזבּו  ִלִּבי,  ֵמעֶֹמק  ִמֶּכם  ֶּפה,  ְמַבֵּקׁש  ּבּול 

ַהְרֵּבה    ָּכ ָּכל  ֵיׁש  ַּבִּקְרָיה  ְוטֹובֹות;  ְּכֵׁשרֹות  ֲחֵברֹות  ִעם  ֶׁשִּתְתַיְּדדּו  ָעִדיף 
 ִמְׁשָּפחֹות ֲעִדינֹות, טֹובֹות ְונֹוְרָמִלּיֹות, ְּתַחְּפׂשּו ָלֶכם ֲחֵברֹות טֹובֹות. 

ָהִאָּׁשה    תְלִהְתַּבּזֹום  עֹוְמִדים  ֶׁשַאֶּת   דְמאֹד  ּפֹוֵח   ֲאִני ִּכי  ַהִּקְרָיה,  ָּכל  ִּבְפֵני 

הֹוֶלֶכת ַעְכָׁשו ְלַסֵּפר ַלֲאֵחִרים ַמה ֶׁשִּסַּפְרֶּתם   -ֶּפה    לֶׁשֲהִייֶתם ְמַדְּבִרים ִאָּתּה ִנּבּו 
 ָלּה, ִיְהיּו ּבּוׁשֹות נֹוָראֹות. 

לְ   ַּתְתִחילּו ְקחּו אֹותֹו  ַהַּבַעל,  ִעם  ִלְחיֹות  ַאף ֵמַעְכָׁשו  ַהַּבַעל  ֶׁשָּלֶכם.  ָחֵבר 

ַּפַעם א ַיְכִאיב ָלֶכם. ֵיׁש ָלֶכם ַּבַעל טֹוב, ִעם ֵלב ָזָהב, ֲאִני ָּכל ָּכ אֹוֵהב אֹותֹו.  
, ָלָּמה ָלִׂשים אֹותֹו  ֶכםהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ֶהָחֵבר ֶׁשָּלֶכם, הּוא רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִאְּת 

... ִּתְראּו  םֵהם ְיַדְּברּו ֶנְגְּדכֶ ,  ִיְקְּברּו ֶאְתֶכם ם  ֵחִרים ֶׁשֵה ַּבַּצד ּוְלַדֵּבר ָׁשעֹות ִעם ֲא 
ְמַדֶּבֶרת   ִהיא  ַהְרֵּבה,   ָּכ ָּכל  ְמַבִּלים  ֱהִייֶתם  ֶׁשִאָּתּה  ָהִאָּׁשה  ַעְכָׁשו,  ָקָרה  ַמה 

 .םֲעֵליֶכם, ִהיא ְמַסֶּפֶרת ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים ֶׁשָּיִביאּו ָלֶכם ִּבְזיֹונֹות ֲעצּוִמי

ַהִּמְכָּתִבים    ְּכָבר ָּכל  ֶאת  ַּתַאְספּו  ִמְכָּתִבים,  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי 
ְוִתְקְראּו אֹוָתם ׁשּוב. ֲאִני ַרק רֹוֶצה ְּבטֹוַבְתֶכם, ֲאִני ַרק רֹוֶצה ִלְראֹות ַנַחת ֵאֶצל  

 ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשִּלי ֶׁשֵהם ְּכמֹו ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי. 

ַהַּבַעל לִ   ַרק ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדים  ֵאֶצל  ַרק  ַּבִית,  ְׁשלֹום  ֵיׁש  ְּכֵׁשִרים  יהּוִדים 
ַהּכֹל ֶׁשֶקר, ַהּכֹל   םָׁשַמיִ ת ִיְרַא ם ָלֶה ן ְוָהִאָּׁשה אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה. ֵאֶצל ֵאּלּו ֶּׁשֵאי

ֵעינֵ  ֶאת  ְלַנֵּקר  ְּכֵדי  ַרק  ִּבְפָרִטּיּות    יַהָּצָגה,  ֲאָבל  ִׂשְנָאה  ַהֵּׁשִני,  ֵיׁש  ַּבַּבִית  ֶאְצָלם 
 ְוכּו' ְוכּו'. 

ַהּזֹו:    ְּתַבְּקׁשּו ַהְּתִפָּלה  ֶאת  יֹום  ֶׁשֶאְהֶיה  ְּבָכל  ִלי  ֲעזֹר  עֹוָלם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

ִאּתֹו   ֶׁשֶאְחֶיה  ַּבֲעִלי.  ֶאת  ֶׁשאֹוַהב  ֶׁשאֹוַהב  םְוָׁשלֹו  הְּבַאֲהבָ ְּבִׂשְמָחה,  ִלי  ֲעזֹר   .

ְיהּוִדּיָ  רֹו הִלְהיֹות  ֲאִני  ִלי,  ֲעזֹר  ָׁשַמִים.  ִיְרַאת  ֶׁשאֹוַהב  ַצִּדיָק   ָצה,  ֲאִני הִלְהיֹות   ,

 ְלֲחֵברֹות טֹובֹות".  תרֹוָצה ִלְזּכֹו

ַהָּקדֹוׁש    ַּתִּגידּו ִלְפֵני  ֶאְתֶכם  ְיַטֵהר  ֶזה  ֶאָחד,  ְּתִהִּלים  ֶּפֶרק  ְלָפחֹות  יֹום  ָּכל 
 ָּברּו הּוא. 

 ... 
 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד  ג תשפ"א ּב

 םיֹול ּכָ ד לֹוֵמ ם ֶׁשָּלֶה א ֶׁשַאּבָ ם ֶּׁשרֹוִאי ְלַגְמֵרי ְיָלִדים תֶזה ַאֶחֶר 

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

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר  ִלְכבֹוד

ַהִּלּמּוד ֶׁשִּקַּבְלנּו    ֲחַזק  ֶּדֶר ֵסֶדר  ִּפי  ֶׁשְּל ַעל  ְּכִסְדָרן  ַהִּׁשעּוִרים  ֶוֱאַמץ ִעם 

ַז"ל   עו)ֵמַרֵּבנּו  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ִׂשיחֹות  ִמְׁשָניֹות  (ַעֵּין  ְּפָרִקים  ּתֹאַמר  ְלָהִבין  ְּבִלי  ֲאִפּלּו   ;
 ְוַדִּפים ְּגָמָרא. 

: "ֵאין ְל ֶבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק (ָאבֹות ו, ב)ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו

 ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה". 

ַאֶחֶר   ְּכמֹו ְיָלִדים ֶׁשְּגֵדִלים    תֵכן ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ִלְלמֹד ַּבַּבִית; ֶזה  ְלַגְמֵרי 
ְּבכָ  ֶׁשָּלֶהם ּפֹוֵתַח  ַאָּבא  ֵמֲאֶׁש ְּכֶׁשֵהם רֹוִאים ֶאת  ְוַכּדֹוֶמה,  ְּגָמָרא  ְיָלִדים  ר  ל יֹום 

 ֶׁשא רֹוִאים ֶׁשַאָּבא ֶׁשָּלֶהם לֹוֵמד. 

 ... 
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 ם ַאֲחֵריכֶ ף רֹוֵד י ִמ ם ְּתַסְּפרּו ַלהֹוִרים ֶׁשָּלכֶ  

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

 ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא ... 

ֶׁשָּלכֶ  ַלהֹוִרים  ְורֹוֵדף  ם  ְּתַסְּפרּו  ָּבֶכם  נֹוֵגַע  ֶׁשָּלֶכם  ֶׁשַהִּגיס  קֹוֶרה,  ַמה 

ִּתְבְרחּו ֵמַהַּבִית, ְוִאם ַההֹוִרים    -  םַאֲחֵריֶכם. ַאל ְּתַפֲחדּו, ִאם הּוא ִמְתָקֵרב ֲאֵליכֶ 
 ֲאַדֵּבר ִאָּתם. ֲאִני    -ֶׁשָּלֶכם א ִמְתַיֲחִסים 

ָזָרה   ְּבַנֲעָרה  נֹוֵגַע  ֶּגֶבר  ֻמְׁשָח   -ִאם  ְמֻנָּול,  ִּגיס,  תהּוא  ֶׁשִּיְהֶיה;  ִמי  ִיְהֶיה   ,

 ּדֹוד, ֶּבן ּדֹוד ְוכּו'. 

 ִמָּלה.  ףַא  ָהִעָּקר, ַאל ְּתַפֲחדּו. ַאל ְּתַדְּברּו ִאּתֹו

 ְׁשמֹר ֲעֵליֶכם. , ֲאַנְחנּו נִ 'ִּתְהיּו ְּבֶקֶׁשר ִעם ַהְּמַנֶהֶלת ִּתְחיֶ 

 ... 
 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  ה   |  גתשפ"א ּב

 ֶׁשְּכַדאי ִלְלמֹד ִעם ַהְּיָלִדים ֵסֶפר ַהִּמּדֹות  ְּבַוַּדאי

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

 ְרַית יֹוֵאל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִק ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ִלְכבֹוד

 ֶאת ְׁשֵאָלְת.  ִקַּבְלִּתי

ֶׁשְּכַדאי ִלְלֹמד ִעם ַהְּיָלִדים ֵסֶפר ַהִּמּדֹות. ַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר ַעל ַהֵּסֶפר    ְּבַוַּדאי

ִסיָמן שעט)ַהֶּזה   ָעָׂשה אֹוִתי ִליהּוִדי"; ָלֵכן ָחׁשּוב ְמאֹד    הַהּזֶ ר  : "ַהֵּספֶ (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, 
 ֶׁשִּתְלַמד ִעם ַהְּיָלִדים ִמּדֹות. 

ְלִאיִדיׁש  ת  ֶא ִּתְרַּגְמנּו    ְּכָבר  ֲאַנְחנּו ַהִּמּדֹות  ֵסֶפר  ֶׁשל  ֻרּבֹו  ָיכֹול  רֹב  (ַאָּתה 

ֶזה)  ֶאת   ְל ֶׁשִּיְׁשְלחּו  ֵמַהִּמְׂשָרד  אֹוְלַבֵּקׁש  ְלַהְכִניס  טֹוב  ,  ן ְּבִנּגּות  אֹור  ַאַח ת  , 
 .יֵטבְוָלִׁשיר ֶאת ֶזה ִעם ַהְּיָלִדים ִעם ַהַּתְרּגּום, ָּכ ֵהם ֵיְדעּו ֶאת ֶזה ֵה 

ְלַתְרֵּגם ֶאת    ַאָּתה  ֵאי ָלַדַעת   ָצִרי ַאָּתה ַרק  ְלַדֵּלג ַעל אֹוִתּיֹות,   ָצִרי א 

ָהֵאּלּו,   ָלאֹוִתּיֹות  ַמִּגיַע  ּוְכֶׁשַאָּתה  ְוכּו',  ָּכ  ֶזה  ְמַתְרְּגִמים  ֶקִרי,  ֶקִרי, ְלָמָׁשל  (אֹות 

ְּכמֹו ֵכן  .  : "ֶקִרי ָּבא ַעל ְיֵדי ִּדּבּור ִמְּזנּות", "ַּגם ַעל ְיֵדי ֶׁשָּנַפל ֵמֱאמּוָנתֹו"ִסיָמן א')

 . : "ִאָּׁשה ֶׁשאֹוֶכֶלת ְצנֹון ְּבִעּבּוָרּה, ֵּתֵלד ְּבִקּׁשּוי"(ִסיָמן א)ְּבאֹות ִקּׁשּוי ַלֶּיֶלד 
... 

 ד ג ד

 ֶאָחד ם ְּתִהִלי  קּתֹאְמרּו ְּבָכל יֹום ְלָפחֹות ֶּפֶר 

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

 ... ִּתְחֶי', ַיְבְנֵאל 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶׁשַאֶּתם   ִמְּמֶכם  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח  ֲאַמְרֶּת ֲאִני  ּוְכָבר  ְּתִהִּלים  ָחֵמׁש    םאֹוְמִרים 

ֶּפֶר  ְלָפחֹות  יֹום  ְּבָכל  ּתֹאְמרּו  ַּתְמִׁשיכּו,  ַהְּתִהִּלים.  ֵסֶפר  ֶאת  ֶאָחד   קְּפָעִמים 
ֶא  ְמאֹד  ת  ּוְתַׁשְּלבּו  ַיֲעלּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּתִפּלֹות   ָּכ  ;ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשָּלֶכם  ַהִּמִּלים 

 ָּׁשַמִים, ְוִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל טּוב.ָּגבֹוַּה לַ 

 ִּתְמְסרּו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶכם. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו  ג תשפ"א ּב

 ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא   םֶנֱעָקִרי ,ִאם צֹוִפים ִּבְסָרִטים

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

צֹוִפים   ִאם  ִּבְסָרִטים;  ִּתְצֶּפה  ַאל  ַּפַעם:  עֹוד   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 

 ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.  םֶנֱעָקִרי -ִּבְסָרִטים 

ַהְּבִרית;  ִנְכַנְסנּו   ְּפָגֵמי  ָּכל  ְלַתֵּקן ֶאת  ַהְּזַמן  ַעְכָׁשו  ַהּׁשֹוָבִבי"ם,  ִליֵמי  ָּכֵעת 
ִּתְסַּתּכֵ  ֶׁשְּל. ַאל  ָהֲעֵברֹות  ִּתְסַּתֵּכל    לִּתְזרֹק ֶאת  ְוגֹויֹות. ַאל  ִּבְקִליִּפים ֶׁשל ּגֹוִים 

ִיָּׂשֵר   ֶׁשְּל ֶׁשַהּמַֹח  ֲחָבל  ֲחָדׁשֹות;  ֲאִפּלּו  ִּתְסַּתֵּכל  ִּבְכלּום,  ַּבחּוָמׁש,  ִּתְסַּתֵּכל  ף, 
 ַּבִּמְׁשָניֹות ּוַבְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה. 

ֶטֶלפֹון   ִעם   אֹוְת ִּתְרֶאה  ְּכֶׁשִהיא  ְׂשֵמָחה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ִּתְהֶיה   ִאְׁשְּת ַּגם 

 ָּכֵׁשר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ּבֹו ֲעֵברֹות.

 ַרק ְּבטֹוָבְת; ַרק ַאָּתה ַּתְרִויַח ִאם ְּתַצֵּית.  ה, ֲאִני רֹוֶצ יַקֵּבל ֶאת ְּדָבַר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 
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 ֶאת ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל םִּתָּזֵהר ֵמֵאּלּו ֶׁשְּמַסְּלִפי

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ֵמַהִּמְכָּתב ֶׁשְּל. ד ְוִנְפַח  ֲאִני ְמאֹד ִנְרַעׁש

ַהְמָצָא  ֶזה  ְּבֶרְסֶלב,  א  ֶזה  ְּפִריׁשּות,  ֶׁשל   ַהֶּדֶר ֶאת  ִלֵּמד  הֲעזֹב  ַרֵּבנּו   .
ַּתְמִׁשי ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶר  אֹוָתנּו ִלְחיֹות ִעם ַהּתֹוָרה, ִלְחיֹות ִעם ַהֻּׁשְלָחן ָערּו; ִאם  

 . הֲעמּוָק  ִיְהֶיה ֵּגט, ַאָּתה ִּתּפֹל ִלְתהֹום -ַהּזֹו 

ָלאִוי  תֶא ס  ְּתַפּיֵ  ַעל  עֹוֵבר  ַאָּתה   ,ִּתָּזֵהר    ןִאְׁשְּת ִאָּתּה.  ְוִתְחֶיה  ֲחמּוִרים, 
ֶׁשְּמַסְּלִפי ֶׁשִּנְח   םֵמֵאּלּו  רֹוֶצה  ַרֵּבנּו  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ְוָכ  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִעם  ֶיה 

 .ִנַּדֵּבק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  ז   |  גתשפ"א ּב

 ֶׁשְּל  אַּתְפִסיק ִלְמּדֹד ֶאת ִאְׁשְּת ִאם ִהיא טֹוָבה ְּכמֹו ִאָּמ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבַסְבָלנּות    יָאִח  ֶׁשִּתְתַאֵּזר  ְמאֹד   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ּוְלָבִבי,  ֲחֵבִרי  ַהָּיָקר, 

  אֹוְת ְמַקֶּלֶלת  ְוִהיא   ָעֶלי צֹוֶעֶקת  ִהיא  ְוִאם   ,ִאְׁשְּת ִעם  ִּתְתַוֵּכַח  ַאל    -ַּבַּבִית, 
ּבְ  ַהּכֹל  ּוְתַקֵּבל  ִּתְׁשּתֹק  ֶאָּלא  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַּתֲעֶנה  ּכֹוֵאב ַאל  ַמה  ַּתְקִׁשיב  ַאֲהָבה. 

,  ַאל ִּתְצַחק ִמֶּמָּנּה  -ָלּה, ְוִאם ִהיא צֹוֶעֶקת ֶׁשַאָּתה חֹוֵזר ַהַּבְיָתה ְמֻאָחר ֵמֲהָפָצה  
ְיָלִדים ְקַטְנַטִּנים   ַהַּבְיָתה ֻמְקָּדם יֹוֵתר. ַעְכָׁשו ִהיא ִעם  ּוְמאֹד ָקֶׁשה ָלּה    -ָּתבֹוא 

ַהַּבְיָת  חֹוֵזר  ִּבְׁשלַ ֶׁשַאָּתה  ְמֻאָחר.  ְיָלִדים  ב  ה   ְל ְּכֶׁשִּיְהיּו  ַּבַחִּיים,  ְמֻאָחר  יֹוֵתר 
 ּתּוַכל ַלֲחזֹר ְקָצת יֹוֵתר ְמֻאָחר, ִיְהֶיה ָלּה ַקל יֹוֵתר ִּבְלָעֶדי. -ְּגדֹוִלים  

ַרק ַההֹוִרים ֶׁשְּל צֹוֲעִקים וְ ת  ֶׁשַאף ַּפַעם א ָׁשַמְעָּת ֶא   ילִ   ֶזה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב

ַאל   ְוכּו';   ִאְׁשְּת ִעם  ְוַעְכָׁשו  ְוכּו'   ֲחמֹוְת ֵאֶצל  ֶזה  ֶאת  ָרִאיָת  ַהֲחֻתָּנה  ַאֲחֵרי 
ִהיא   ִאם   ִאְׁשְּת ֶאת  ִלְמּדֹד  ַּתְפִסיק   ,ֶׁשְּל ִאָּמא  ְּכמֹו  ִּתְהֶיה   ֶׁשִאְׁשְּת ְּתַחֵּפׂש 

ִסיָמן    -ְיָקָרה ְמאֹד, ְוִאם ִהיא צֹוֶעֶקת  ֶׁשְּל. ִאְׁשְּת ִהיא ִאָּׁשה    א טֹוָבה ְּכמֹו ִאָּמ 
 ֶׁשַּמֶּׁשהּו ּכֹוֵאב ָלּה, ַּתְקִׁשיב ָלּה. 

ִנְהִיים חֹולַ  ִהיא    ת א  ְוכּו'; ִאם  ְמַאְּבִדים ֶעְׁשּתֹונֹות  ֶנֶפׁש ִאם צֹוֲעִקים אֹו 

ַמְפִריעַ  ְמאֹד  ֶׁשַּמֶּׁשהּו  ִלְהיֹות  ַחָּיב   ֶׁשְּל ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ִאְּבָדה   ָׁשְבָרה  ִהיא  ָלּה, 
ֶעְׁשּתֹונֹות ְוָׁשְבָרה ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל ְוכּו'. ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ְסִליָחה, ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה 

 .ִמִּלים ָיפֹות. ַּתְקִּדיׁש ָלּה ְזַמן; ֵּתן ָלּה ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשִהיא ְמאֹד ְיָקָרה ְל 

 ל, ֲאַדֵּבר ִאְּת ִּבְפָרִטּיּות. ֲאִני ָּבא ְּבָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ח  ג תשפ"א  ּב

 ְמַדְּברֹות ַרק ַּבָּׂשָפה ַהְּקדֹוָׁשה ִאיִדיׁש ת ַהָּבנֹו

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

 ִּתְחֶי', מֹוָרה ְּבֵבית ֵפיָגא ְירּוָׁשַלִים ָמַרת ... 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ר. ַהֵּספֶ ת ֵּביל ֶׁש ם ַהְּפָרִטיל  ּכָ ת ֶא  ִלְׁשמֹועַ ה ֶנֱהנֶ י ֲאנִ 

ִאיִדיׁש   ָלַדַעת  ְּבִלי  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ֶׁשִּנְכְנסּו  ֶׁשַהָּבנֹות  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ְּכָבר    -ֲאִני 

 טֹוָבה, ְוֻכָּלן ְמַדְּברֹות ַרק ַּבָּׂשָפה ַהְּקדֹוָׁשה ִאיִדיׁש.  ִאיִדיׁש תיֹוְדעֹו

 ֲאִני ְמַקֶּוה ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ְוָלבֹוא ְלֵבית ֵפיָגא. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
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 ַעל ַעְצְמ  קַעל ִאָּׁשה, ַאָּתה ְמַׂשֵח   קִאי ֶאְפָׁשר ְלַׂשֵח 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֵאי ַמָּמׁש  ָהַאֲחרֹוָנה  ֶׁשִּבְתקּוָפה  אֹוֶמֶרת   רֹוָאה  הְמנּוָח   ָלּהן  ִאְׁשְּת ִהיא   ,

ֶׁש  ַאְּפִליַקְצָיה   ְל ֶׁשֵּיׁש   ֶׁשְּל ִיְׁשְמֵרנּו;  ת  ֲאֵחרֹוִעם    תְּפִגיׁשֹול  ַּבֶּטֶלפֹון  ַהֵּׁשם 
 ִהיא א ְרגּוָעה, ִהיא ּבֹוָכה ְמאֹד.

  ַהָּׁשִנים  ָּכל  ֶׁשָּׁשַמְעָּת   -  ַלִׁשעּוִרים  ַלְּדָרׁשֹות,  ְּתַצֵּית  ִמְּמ,  ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד
  ִאי   ִּכי   ֵיָהֵרס.  ִלְבנֹות   ִהְתַחְלָּת   ֶׁשַרק  ֶׁשְּל   ַהָּיֶפה  ֶׁשַהַּבִית  לֲחבָ   ַּבְּיִׁשיָבה,

  י ִא   ָעֶליָה   ֲאָבל  ַעְצְמ,  ַעל  קְלַׂשֵח   ָיכֹול   ַאָּתה   ִאָּׁשה,   ַעל  קְלַׂשֵח   ֶאְפָׁשר
  ֶזה   ַּבּסֹוף  ֲאָבל  ק,ַהִּמְׂשָח   תֶא   תְמַׂשֶחֶק   הָהִאיָׁש   ַּבַהְתָחָלה  ;קְלַׂשֵח   ֶאְפָׁשר

 ִמְתּפֹוֵצץ.

אֹוְת ֵמַהֶּטֶלפֹון ַהִּטֵּפׁש, ַאָּתה ַאְבֵר ָחָכם, ַאָּתה  ב  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ֲעזֹ 

ַהִּבְלִּת  ַהַּבחּוִרים,  ֵּבין  ַּבְּיִׁשיָבה  רֹוֶאה  ֲאִני  ָקָטן.  רֹאׁש  ִנְהִיים    יא  ֲחָכִמים 
ִלְצִפּיָ  ַלֶטֶלפֹון,  ִלְצִפּיָ ִּבְס   הְמֻכָּׁשִפים  ַאָּתה    הָרִטים,  ַּדַעת,  ַּבר  ַאָּתה  ִּבְסּפֹוְרט; 

 ָיכֹול ָלַקַחת ַחְברּוָתא, ְלַנֵּצל ֶאת ְׁשנֹות ְנעּוֶרי ְּבִלּמּוד ּוְתִפָּלה. 

ַהַּבִית ֶאת   ִאְּת ִלְבנֹות   ְלַהְמִׁשי רֹוָצה  ִהיא  ּבֹוָכה,   רֹוָצה    ,ִאְׁשְּת ִהיא 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  ט   |  גתשפ"א ּב

ֶאת   ְלַגֵּדל   א  ְלַהְמִׁשי ִהיא   ,ִאְּת ִלְחיֹות   ְלַהְמִׁשי מּוָכָנה  ִהיא  ַהְּיָלִדים; 

 ְמַזְלֶזֶלת ְּב, ֲאָבל ִהיא ְמאֹד ְמבֶֹהֶלת.

 ַלֲענֹות ָלּה.  יְּכֵד  ִלְׁשמַֹע ִמְּמ הָאַמְרִּתי ָלּה ֶׁשֲאַדֵּבר ִאְּת, ֲאִני ְמַחּכֶ 

 ... 
 ד ג ד

 ִעם ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה םֶאת ַהַחִּיים ְמַנֲהִלי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ָׁשל ַהַּבַעל  ּוֵבין   ֵּביֵנ ֶׁשֵּיׁש  ִלְׁשמַֹע  ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ַרק ֲאִני  ִּכי  ְוַאֲהָבה,  ֹום 

ָׁשלֹום    םְּבָמקֹו ׁשֹוֶרה.  -ֶׁשֵּיׁש  הּוא   ָּברּו ִלְבָרָכה    ַהָּקדֹוׁש  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
 ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׁשלֹום.  .)י (ַׁשָּבת םאֹוְמִרי

ֲחִצי ָׁשָנה; ָּכ ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַֹח  ְלַגֵּבי ְוכּו'; ַּתְמִּתינּו עֹוד ְקָצת, ַּתְמִּתינּו עֹוד  

 ַלְּיָלִדים. 

אֹו  ְיָלִדים  ָלֶלֶדת  ְיָלִדים    ֵּכן  ָלֶלֶדת  ֶׁשֲאָנִׁשים    -א  ְּבַמה  ָּתלּוי  א  ֶזה 
ִעם ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    ם יֹאְמרּו, ֶאת ַהַחִּיים ְמַנֲהִלי  אֹו ם  אֹוְמִרי

ַיִּגי ְוהּוא  ַרב  ִעם  ֶׁשְּיַדְּברּו  אֹוֶמֶרת  ְוַהּתֹוָרה  ֶׁשְּצִריִכים   דרֹוֶצה,  אֹו  ּכַֹח  ֵיׁש  ִאם 
 ְלַהְמִּתין. 

ְמַקְּבִלי  ַהחֹזֶ   םֵאי ֲאָנִׁשי  קֶאת  ַמה  ִאְכַּפת  ִיְהֶיה  ְוֶׁשא  ְלַעְצֵמנּו    םִלְחיֹות 

אֹוְמִרים? ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות; ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדְּבִרים ּוְמׂשֹוֲחִחים ִעם ַהֵּׁשם  
  ה ֶזה עֹוֶׂש  -ִיְתָּבַר. ְּכֶׁשְּמׂשֹוֲחִחים ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, מֹוִדים לֹו, ְמַׁשְּבִחים אֹותֹו 

ָהָאָדם ֲחָזָקהקָחזָ   ֶאת  ְּבִהירּות  ְמַקְּבִלים  ּוַמה ;  אֹוֵמר  ְּפלֹוִני  ַמה  ִאְכַּפת  א   ,
 אֹוֵמר.  יַאְלמֹונִ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



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

 ַּבַעל ַהְקֻדַּׁשת ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּול  ֶׁש ת ַהַּגְדלּו

ַהִּמְכָּת  ַהִּמְכָּתב    ב[ֶאת  ֶאת  ֶׁשָּׁשַלח  ְלִמיֶׁשהּו  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ּכֹוֵתב  ַהֶּזה 

 'ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ְּבֶלעְטל':  ַלַּמֲעֶרֶכת ֶׁשל ףַהְּמצָֹר 

 , ּוְחיֶׁשּיִ  ָבהׁשּוַהֲח  ֲעֶרֶכתַּמ ִלְכבֹוד ַחְבֵרי ַה 

ַּבִגְליֹון    ֲאִני ֶׁשָּכְתבּו  ֶׁשַּמה  ֶׁש ְמַקֶּוה  ִּכי ָהְיָתה    ֵּצַרְפִּתי)(ַּבֲעלֹון  חֹוֵׁשב  ֲאִני  ִּכי  ָטעּות, 

  -ֶׁשֵאין ָלנּו ַהָּׂשָגה ִּבְכָלל ִמיהּו    -ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו    ַרבָה ם ֵמַהַּצִּדיק  ְמַדְּבִריר ַּכֲאֶׁש 

ת ָהָיה ְלַבּלֹות ֶאת ַהְּזַמן ְוִלְקנֹות  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ָּכל ַהֲחִסידּו  בַרֲחָמָנא ִלְצָלן ִלְכֹּתב ֶׁשֵאֶצל ָהַר 

 . (ַהָּיד רֹוֶעֶדת ִלי ַרק ִמִּלְכֹּתב ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו)ֵּביֶגל, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ִלְכֹּתב ָּדָבר ָּכֶזה 

ָּכֵאּלֶ   לֹא ִלְכֹּתב  ֵמֵעז  ִמי  ַמֲעָלה;  ַׂשְרֵפי  ַעל  ָּכאן  ְמֻדָּבר  ָאָדם,  ְסָתם  ַעל  ָּכאן  ה  ְמֻדָּבר 

ָהָיה   לֹא  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמַהֵּל�  ֶׁשָּכל  ִלְכֹּתב  ֶאְפָׁשר  ִמיֶׁשהּו?!  ְלַהְגִּדיל  ֶׁשרֹוִצים  ִּבְגַלל  ְּדָבִרים, 

 .. ַאֵחר, ֲאָבל ִלְכֹּתב ְּבָכזֹו ִזְלזּול. ֶּׁשהּוִּבְׁשִבילֹו, ָהְיָתה לֹו ְמִׁשיָכה ְלַמ 

לֹא יֹוֵדַ� ַמה ַלֲחׁשֹב, ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלַהֲאִמין ְלֶזה ַעל ִעּתֹון ּכֹה ְמֻכָּבד, ַעל ְיהּוִדים    ֲאִני

 ֶׁשָּגְדלּו ְּבָבִּתים ֲחִסיִדִּיים; ֲחָכִמים ִהָּזֲהרּו ְּבִדְבֵריֶכם, ֶזה ִמְׂשָחק ְּבֵאׁש]. 

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

 ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹוד

ַהָּקדֹוׁש ַהַּצִּדיק  ַעל  ִמִּלים  ָּכֵאֶּלה  ְלַהִּגיד  ְוָחִליָלה  ֵלִוי   ַחס  ַהְקֻדַּׁשת  ַּבַעל 
 ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. 

ִלְכּתֹ ִמְתַּבְּיִׁשים  א  ַאֶּתם   ַהּזְ   בֵאי ֶאת  ִּבְזֵּבז  ֵלִוי  ַהְקֻדַּׁשת  ַמן,  ֶׁשַּבַעל 

ַהָּקדֹוׁש ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ֵהִעיד    ַעל ַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול ָהַרב  הּפֹר  ְּכֶׁשְּמֻדּבָ 
ָיֵגן ָעֵלינּו   ָנָתן ְזכּותֹו  ִסיָמן תקצט)ְלַרִּבי  מֹוֲהַר"ן,  ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֶזה ֵאיְנ יֹוֵדַע    (ַחֵּיי 

 אֹוֵמר 'ַהּבֹוֵרא', ִניָּתז ֵאׁש ֵמָהֵעיַנִים".ֶׁשְּכֶׁשָהַרב ִמַּבְרִדיְטׁשֹוב 

ַהְּת  ֶאת  ִלְבּדֹק  ִצָּוה  ַרֵּבנּו  ֵכן  ְּכֶׁשָהַרבְּכמֹו  ֶׁשּלֹו  ָהָיה    ִפִּלין  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב 
ָאַמר   ַרֵּבנּו   .ער)ַּבֶּדֶר ִסיָמן  ְמאֹד",  (ָׁשם,  ְּבֵעיַני  ָּגדֹול  הּוא  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  "ָהַרב   :

 ֶזה ְּפָגם ַלְּתִפִּלין.  -ָּגדֹול ָּכֶזה ִנְמָצא ַּבְּדָרִכים ְוא ְמַכְּבִדים אֹותֹו ָּכָראּוי ּוְכֶׁש 

ְּכמֹו ֵכן ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָנָתן ָזָכה ִלְהיֹות ְּתקּוָפה ֵאֶצל ַּבַעל ַהְקֻדַּׁשת ֵלִוי ְזכּותֹו  
ֵלִוי   ַהְקֻדַּׁשת  ֶּׁשַּבַעל  ָידּוַע  ָעֵלינּו.  ְמַכֶּנה אֹותֹו:  ָיֵגן  ָהָיה  ָאַהב אֹותֹו, הּוא  ְמאֹד 

 "ָנָתן'ֶלע ֶׁשִּלי". 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  יא   |  גתשפ"א ּב

ֵלִוי ַהְקֻדַּׁשת  ַּבַעל  ַעל  ְמַדֵּבר  ְּבַס   ִמי  ֲאַנְחנּו  ָּכאן?!  ָּכתּוב  ַמה  ַהָּקדֹוׁש? 

ָנָת  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק   ֵאי ְמַסְּפִרים  ַרֵּבנ  ןַהּכֹל  ֶאל  ִהִּגיַע  ֶׁשהּוא  ִלְפֵני  הּוא  ִהְרִּגיׁש  ּו. 
ֶאָחד   ָׁשבּוַע  ַהּיֹום,  ַוְיִהי  ְמאֹד,  ָׁשבּור  ָהָיה  הּוא  ַמֶּׁשהּו,  לֹו  ֶׁשָחֵסר  ִהְרִּגיׁש 

ָהָיה   ַהֵּסֶדר  ַמְלָּכה,  ְמַלֶּוה  ִלְסעּוַדת  ֵּביֶגל  ִלְקנֹות   ָהַל הּוא  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ַה  ֶאת  ָיִכין  ִמי  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ְּבָכל  ּגֹוָרל  ָעלָ ֶׁשָעְרכּו  ָנָתן  ְוַרִּבי  ַמְלָּכה,    ה ְּמַלֶּוה 

ְּבִקְרּבֹו, הּוא ָחַׁשב:    הּוא ְמאֹד ִנְׁשַּבר  -ָהַל ִלְקנֹות ֶאת ַהֵּביֶגל    אַּבּגֹוָרל, ְּכֶׁשהּו
 ִלְקנֹות ֵּביֶגל?!' לִּבְׁשִבי ִנְבֵראִתי'

ִנְכַנס ְלֵבית ְּכֶנֶסת ְלֶעְזַרת ַהָּנִׁשים, הּוא ָלַקח ְּתִהּלִ  ים ְוִהְתִחיל ְלַהִּגיד  הּוא 

לֵ  ְּבִׁשְברֹון  ִהְתַנְמנֵ ב  ְּתִהִּלים  ֶׁשהּוא  ַעד  ַעל םָּגדֹול,  ְמַטֵּפס  ֶׁשהּוא  ָחַלם  הּוא   .
ֻסָּלם ְוהּוא ָּכל ַהְּזַמן נֹוֵפל, ּוִמיֶׁשהּו צֹוֵעק לֹו ִמְּלַמְעָלה: "ָנָתן, ִּתְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק  

ְּכֶׁשַרּבִ  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶׁשל  ַמֲעָמד".  ָקְדׁשֹו  צּוַרת  ֶאת  ְוָרָאה  ַרֵּבנּו  ֶאל  ִהִּגיַע  ָנָתן  י 
 ַרֵּבנּו, הּוא ָרָאה ֶׁשֶאת ַהּצּוָרה ַהּזֹו הּוא ָרָאה ַּבֲחלֹום. 

ֲאֵחִרים? ִמי ְמַבֵּטל ֲאֵחִרים?! ַחס ְוָׁשלֹום    ןִּבְקלֹוד  ? ִמי ִמְתַּכּבֵ לִמי ְמַזְלזֵ 

ְּבַבַעל ַהְקֻדַּׁשת ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו; ִמי עֹוד ָהָיה ָקרֹוב ָּכל ָּכ ֶאל ַרֵּבנּו   לְלַזְלזֵ 
ֵלִוי ַהְקֻדַּׁשת  ְּכמֹו  יֹוֵדַע    ַז"ל  ָהִייִתי  "ִאם  ָאַמר:  ֵלִוי  ַהְקֻדַּׁשת  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש? 

ָהִייִתי ָרץ ָּבְרחֹובֹות ְוצֹוֵעק 'ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ֶׁשִּיְתָקֵרב   -ֶאְפַעל  ֶׁש 
ַנְחָמן'"; עֹוד הּוא ָאַמר: "ֵאיפֹה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ַמֶּׁשהּו טֹוב   ר ְּכבָ א  הּו  -ֶאל ַרִּבי 

 ְמקָֹרב ֶאל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַנְחָמן".

 ... 
 ד ג ד

 ב ְּבֶרְסלֶ ת ּוְבִקְריַ ל יֹוֵא ת ְריַ ְּבִק ר ִּבּקּו

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ָהַאְבֵר  ֵאֶצל  ִלְבִרית  יֹוֵאל  ְלִקְרַית  ָנַסְעִּתי  ַּבְּיִׁשיָבה,   ָהִייִתי  א  ַהּיֹום
  ֵּבית   -  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל   ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ָהְיָתה  ַהְּבִרית  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ַׁשְּבַתי  ַאְבָרָהם
  ם ְּבָמקֹו   ַהֶּזה  ַּבֵּׁשם  ְרחֹוב  עֹוד   ֵיׁש   ֲאָבל  ָהְרחֹוב,   ֵׁשם ֶאת ָרַׁשְמנּו  ְּבָטעּות  ְנַתְנֵאל.

  ַעל   ִּדַּבְרנּו  ַּבְּסעּוָדה  ַהְּבִרית  ְוַאֲחֵרי  ִהְתַּפַּלְלנּו,   ָׁשָעה.  לֶׁש   רְּבִאחּו  ִהַּגְענּו  ,רַאֵח 
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  , םָּבֶה   עֹוְסִקים  ֶׁשֻּכָּלנּו   ַהּׁשֹוָבִבי"ם  ְיֵמי  תַמֲעלַ   ַעל  ְוַגם  ִמיָלה,  ְּבִרית  ת ְּגֻדּלַ 
  ְיכֹוִלים   ֲאַנְחנּו  ֵאי  ;ו)  ל,  (ְּדָבִרים  ְלָבְב"  ֶאת   ֱאֶקי  ה'   "ּוָמל  ַעְצֵמנּו,  ֶאת   ָלמּול

 ְקָצת  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּלנּו?  םַהָּסתּו  ַהֵּלב  ֶאת  ִלְפּתַֹח 
  ֶאת   ְמַטֵהר  ֶזה  ּוְגָמָרא;  ִמְׁשָניֹות   ְוַגם   ַהָּׁשבּוַע,   ְימֹות  ְלִפי  ְמֻחָּלק  יֹום   ָּכל   חּוָמׁש
 ָהָאָדם. 

ְלכָ  ִלְנסַֹע  ִלי  ַקל  א  ִמְתַרֶחבֶ ַהּיֹום  ַהְּקִהָּלה  ַהְּׂשָמחֹות,  ָהָרע,    תל  ַעִין  ְּבִלי 

ָיֵגן   ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ֵאֶצל  ָלַמְדִּתי  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ֲאָבל  ְׂשָמחֹות,  ֵיׁש  יֹום  ָּכל 
ַהְּבִרית   ַּבַעל  ַהֶּזה,   ָהַאְבֵר ִּכי  ָנַסְעִּתי,  ָלֵכן  ַהָּקִׁשים    -ָעֵלינּו.  ַּבְּזַמִּנים  ִלי  ָעַזר 

ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  ָּבָנה  הּוא  ַהְּיִׁשיָבה,  ֶאת  ָּכל  גְּכֶׁשָּפַתְחנּו  ְוַגם   ,
ַּבֶקעְמּפִ  ְּבֶרְסֶלב    יםַהָּׁשִנים  ִקְרַית  ִּבְבִנַּית  ַעְכָׁשו  ּוִבְפָרט  ַהְּיִׁשיָבה,  ֶׁשל 

 ד עֹוֵזר ִלי; ּוְכאֹות ַהָּכַרת ַהּטֹוב ָהַלְכִּתי ַלִּׂשְמָחה. ְּבִליֶּבעְרִטי, הּוא ְמאֹ

ָהַלְכִּתי ַּגם ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִקְרַית יֹוֵאל; ַמה אֹוַמר ְל, ֲאִני ָּכל ָּכ ְמַקֵּנא  
.  םֵמַעְצָמ   ֵיׁש ָלֶהם ּוַמה ֵהם חֹוְסִכים  ָהֵאּלּו, ֵהם ַאף ַּפַעם א ֵיְדעּו ַמה  ַּבְּיָלִדים

עִ   ם ִאָּת   יֹוְׁשִבים ַאְבֵרִכים  ְמַלְּמִדים,  ְׁשלֹוָׁשה  ְׁשַנִים  ַרִּכיבָזָה ב  לֵ ם  ָׁשם  ְּכמֹו  ם  , 
ֶחְמָאה; ֵאי ֵהם ְמַדְּבִרים ֶאל ַהְּיָלִדים ָהַרִּכים, ְוֵאיֶזה ַסְבָלנּות ֵיׁש ָלֶהם ֲאֵליֶהם  

 ֶאת ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר. -

" ִלי:  אֹוֵמר  ֶזה  ִמיֶׁשהּו  יֹוֵאל,  ְּבִקְרַית  ָּכאן  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  ֲאִני א ׁשֹוֵלַח 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה"; ַמה אֹוַמ  ְלֶזה צּוָרה ֶׁשל  ֵאין  ַּתְלמּוד ּתֹוָרה,  ֶזה   רא  ַמה  לֹו? 

ְמַלֵּמ  ֶזה  ַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ָיֶפה? ִּכָּתה ְּגדֹוָלה?  ִּבְנָין  ֵלב ַר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה?    ד ִעם 
ַסְבָלנּות   ִאָּתם    -ִעם  לֹוֵמד  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ָּבֶהם  ּוַמְכִניס  ַהְּיָלִדים  ִעם  ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ַאָּתה   -יׁש ֶאת ֶזה ְּבִבְנָין ָיֶפה  ּתֹוָרה, ֶזה ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה; ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלַהְלּבִ 
ֶאת ַלֲעׂשֹות  ְּבַתְלמּוהזֶ   ָיכֹול  ַהּקֹוֵבַע  א  ֶזה  ֲאָבל  ַמְרִויִחים ,  ַמה  ּתֹוָרה;  ד 

 ִמְּלבּוׁש ָיֶפה ְּכֶׁשִּבְפִנים ָרקּוב ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו... 

חֹוֶזֶרת   ָהְיָתה  ִהיא  ְקַטָּנה,  ַיְלָּדה  ָהְיָתה  ֶׁשִּלי  ַהַּבת  ָׁשִנים,  ִלְפֵני  זֹוֵכר  ֲאִני 
צֹוֲחִק  ֵפיָגא,  ִמֵּבית  לֹוֲעִגים  ֶׁשַהְּׁשֵכִנים  ְואֹוֶמֶרת  ֶׁשִהיא  ַהַּבְיָתה  ִמֶּמָּנה  ים 

  ִמְסֵּכָנה, ִּכי ֵיׁש ָלּה ַּבִּכָּתה ַרק ֶׁשַבע ָּבנֹות. ָהִייִתי אֹוֵמר ָלּה: "ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹוָת
ַאַח  'ַּבת  ַּתִּגיִדי  ַהֵּסֶפר,  ְּבֵבית   ִאָּת לֹוְמדֹות  ָּבנֹות  ְוַהּמֹוָרה  תַּכָּמה  ֲאִני  ַרק   ,

ֶזה ָּתלּוי ְּבַכָּמה ְיָלדֹות ֵיׁש? ַהִאם ֶזה    םֵסֶפר טֹוב? ַהִא ֶׁשִּלי'"; ִּכי ַמה ֶזה ֵּבית  
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? ֵּבית ֵסֶפר טֹוב ֶזה מֹוָרה ֶׁשְּמִביָנה ֶאת ַהַּיְלָּדה, מֹוָרה  רָּתלּוי ִאם ֶזה ִנְרֶאה ַאִּדי

 . ֶנֶפׁש ת חֹולַ ֶׁשא ַמְׁשִּפיָלה ֶאת ַהַּיְלָּדה, ֶׁשא עֹוָׂשה ֵמַהַּיְלָּדה 

ַלְכִּתי ְלֵבית ֵפיָגא ְּבמֹוְנרֹו; ָּכל ָּכ ָנִעים ִלְראֹות ֶׁשֵּיׁש ָנִׁשים ֵמַאְנֵׁשי  ִמָּׁשם ָה 
ִעם   ַהֵּלב  ִמָּכל  ֶׁשּלֹוְמדֹות  ַמְכִניסֹו תַהְיָלדֹוְׁשלֹוֵמנּו  ִלְהיֹות    ת,  ֵחֶׁשק  ַּבְיָלדֹות 

 ְיהּוִדי, ֵחֶׁשק ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבֲעִדינּות. 

ְרָיה, ָהַלְכִּתי ְלַבֵּקר ְּבֵבית ַהְּדפּוס ֶׁשָּלנּו. ָׁשם ֶהְראּו ִלי ֶאת  ִמָּׁשם ָנַסְעִּתי ַלִּק 
ִּתְפָּת ַהּקּונְ  ְׂשָפַתי  ֶהָחָדׁש  ֵחֶלק  ְטֵרס  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַעל  ֵּפרּוׁש  ,  ב'ּתֹוָרה    א'ח, 

ָּגדֹול   ָּדָבר  ִיְהֶיה  ֶזה  ִּכי  ֶזה,  ֶאת  ִלְראֹות  ָׂשַמְחִּתי   ָּכ ֶׁשא    ִּבְׁשִבילָּכל  ֵאּלּו 
ֵהם   ָסתּום,  ַמֲאָמר  ְּכַעל  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ַעל  ּוִמְסַּתְּכִלים  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ְמִביִנים 

 .יּוְכלּו ִלְטעֹם ְקָצת ֵמָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ְלִהְתַּפּלֵ  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  ָהַלְכִּתי  ֶאל ִמָּׁשם  ִּדַּבְרִּתי  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ִמְנָחה  ל 
(ַּתֲעִנית  . ִסַּפְרִּתי ָלֶהם ַמה ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים  תַהְּיָלִדים ַעל ַוְתָרנּו

: "ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּיַרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוָאַמר כ"ד ְּבָרכֹות ְוא ַנֲעָנה",  כה:)
ַּבּצֶֹר  ַּפַעם  ָאַמר תָהְיָתה  הּוא  ִצּבּור,  ַהְׁשִליַח  ָהָיה  ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי  ַּתֲעִנית  ָקְבעּו   ,

ַּתֲעִנית,  ְּביֹום  לֹוַמר  ָקְבעּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ַהְּבָרכֹות  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ֶאת 
ַאֲח  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  "ָיַרד  ֶּגֶׁשם,  ָיַרד  א  ָלנּו  ַוֲעַדִין  ֵאין  ַמְלֵּכנּו  'ָאִבינּו  ְוָאַמר:  ָריו 

ֶמֶל ֶאָּלא ָאָּתה, "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְלַמַעְנ ַרֵחם ָעֵלינּו', ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים", ְוִהְתִחילּו  
ֶׁשם,  ֲעִקיָבא ִהְתַּפֵּלל ִמָּיד ָיַרד ּגֶ ַרִּבי    רָראּו ֶׁשַּכֲאֶׁש ְלַדֵּבר ַרע ַעל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ִּכי  

'א   ְוִהְכִריָזה:  ַהָּׁשַמִים  ִמן  קֹול'  'ַּבת  ָיְצָאה  ֶּגֶׁשם.  ָיַרד  א  ִהְתַּפֵּלל  ּוְכֶׁשהּוא 
ִקְּבלּו ֶאת ַהְּתִפּלֹות ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא    -ִּבְגַלל ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  

ִביר ַעל ִמּדֹוָתיו', ּוִמי ֶׁשְּמַוֵּתר ְוא ָרב ֲאִפּלּו ִּכי ַרִּבי ֲעִקיָבא הּוא ַוְתָרן, הּוא ַמֲע 
צֹו הּוא  -ֵדק  ֶׁשהּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשהּוא    םּוְמַוְּתִרי  עֹוֵזר  ַמה  לֹו  ְונֹוְתִנים 

.ָצִרי 

ַהִּסּפּור  ם  ָלֶה י  ִסַּפְרִּת ַּגם   ְמַסְּפִרים  ֶאת  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשִּבְזכּות    (ָׁשם)ֶׁשֲחָכֵמינּו 
ֶח  ֶׁשָעְׁשָתה  ֶׁשָּלּה  ִאָּׁשה  ַהְּׁשֵכִנים  ִעם  רֹוִאים   הְׁשֵלָמ   ִעיר  הִנְצלָ   -ֶסד  ִמְּׂשֵרָפה; 

 ם ֵמַרע.ִנּצֹוִלי  -ֶׁשִאם ְמַוְּתִרים ֶאָחד ַלֵּׁשִני  

 ל. ָהִייִתי ַּגם ְּבֵבית ֵפיָגא ְוַגם ַּבּכֹולֵ 
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ֲחֻתָּנה ר  ַלְחזֹ ד  ְמאֹ  יִהְזָּדַרְזִּת  ֵיׁש  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום  ַּבְּיִׁשיָבה;  ְלֲחֻתָּנה  ַהַּבְיָתה 

 ַּבְּיִׁשיָבה, ַּתְלִמיד ַהְּיִׁשיָבה ְוַתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא. 

ַהּׁשֹוָבִבי"ם ְלַתֵּקן  עֹוד ֶאְכּתֹב ְל. ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ִּתְצָטֵרף ַעְכָׁשו ִּביֵמי  
ַּתְתִחיל   ִראׁשֹון  ָּדָבר  ַהְּבִרית.  ְלִתּקּון  ְזַמן  ֶזה  ַעְכָׁשו  ְלַתֵּקן,  ֶׁשְּצִריִכים  ַמה  ָּכל 

ּגֹוֵרם    רְלַטֵה  ֶזה  ְמַׂשֵּמַח,  א  ֶזה  ַּבֲעֵברֹות,  ִּתְסַּתֵּכל  ַאל   ,ֶׁשְּל ָהֵעיַנִים  ֶאת 
ִאם ַמְפִקיִרים ֶאת יִרים ֶאת ָהֵעיַנִים ַמר ְמאֹד,  ְלַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחָֹרה, ִאם ַמְפִק 

ָנִקי, ִׂשים ַעל ֶזה    הְמַאְּבִדים ֶאת ַהַּפְרָנָסה. ִּתְרֶאה ֶׁשַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל ִיְהיֶ   -ָהֵעיַנִים  
ַעל   ַלֲעבֹד  ָיכֹול  ַאָּתה  ַלֲעבֹד,  ִמי  ַעל  ֵאין  ֶאָחד,  ַאף  ַעל  ַּתֲעבֹד  ַאל  ָחָזק,  ִסּנּון 

ַאָּתה ֲהֵרי רֹוֶצה ּדֹורֹות ְּכֵׁשִרים. ַעְצְמ ;ַיַעְבדּו ָעֶלי ְוַהְּיָלִדים ֶׁשְּל  

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד

 ַהִּדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר נֹוֵתן ּכַֹח, ֶזה ַמְרִּגיעַ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָהעֹוָלם   ְּבֶזה  ַמֲעָמד.  ְוַתֲחִזיק  ִּתְתַאֵחז  ִּתְתַחֵּזק,  ְלָבִבי,  ֶחְמַּדת  ַהָּיָקר  ָאִחי 
ָחד , ְמַנִּסים ֶאת ָּכל ֶא םַהֵּׁש ְצִריִכים ַהְרֵּבה ִחּזּוק ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת 

 ְּבִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים; ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּמֲחִזיק ַמֲעָמד ְוִנְׁשָאר ִעם ֱאמּוָנה ֲחָזָקה. 

ַּתֲעצֹר ְלֶרַגע ְוַתֲחׁשֹב: 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְמָצא ָּכאן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  
 ִאִּתי, ִעִּמי ְוֶאְצִלי'. 

"ַהֵּׁשם ַּתֲעזֹר ִלי, ְּפַתח ֶאת ַהֶּפה ֶׁשְּל, ְּתַדֵּבר ִמָּלה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַּתִּגיד:  

 ַהֵּׁשם ֵּתן ִלי ּכַֹח, ַהֵּׁשם ְּתַׂשֵּמַח אֹוִתי". 

 ַהִּדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר נֹוֵתן ּכַֹח, ֶזה ַמְרִּגיַע; ֵעָצה ַאֶחֶרת ֵאין. 

ִמ   ןַּתֲאִמי ֶאתִלי,  ְּבתֹוכֹו  ֶׁשַּמְכִניס  ַרֵּבנּו    י  ֶׁשל  ַחִּיים   -ָהֵעָצה  ַחי  הּוא 
 טֹוִבים, ַחי ַחֵּיי ַּגן ֵעֶדן. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  טו   |  גתשפ"א ּב

 ? ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואא ְלִהְתַחּבֵ ל ָיכֹו ם ָאָד י ְוכִ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֲעֵבָרה   זֹו  ְּבִנאּוף  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבִנאּוף;  ִּתְסַּתֵּכל  ַאל  ַּפַעם,  ְל עֹוד  ּכֹוֵתב  ֲאִני 

ְּבִנאּוף   ִמְסַּתְּכִלים  ִאם  ְּגדֹוָלה,  ֵמָהעֹו  -ְמאֹד  ֶאת  ֶנֱעָקִרים  ְּתַאֵּבד  ַאָּתה  ָלם. 
  ,ִיְתַּבְּיׁשּו ְּב ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ,ַּתֲעזֹב אֹוְת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִאְׁשְּת

 ַאָּתה ִּתְתַּבֶּזה ִּבְפֵני ֻּכָּלם. 

ִלְדָבַר  ָלָּמה ֶׁשא ִּתְׁשַמע   ,ִאְּת ֵמִבין ַמה קֹוֶרה  ְל ֶׁשֲאִני    יֲאִני א  ּכֹוֵתב 
ּוְמַדֵּבר ֵאֶלי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּפָעִמים; ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתַחֵּבא ֵמַהָּקדֹוׁש  

 . (ִיְרְמָיה כג, כד)ָּברּו הּוא? "ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים, ַוֲאִני א ֶאְרֶאּנּו, ְנֻאם ה'" 

 זֹוֵרק  ְּבַעְצְמ  ְּכֶׁשַאָּתה  ַהְּנָׁשָמה?  ַעל  ְּפרּוָטה  ְל  ין ֶׁשֵא   ִּתְבֶּכה   ַאָּתה  ָּכ  ַאַחר

ַמר   ַּכָּמה   אֹוי  ִיְׁשְמֵרנּו;  ַהֵּׁשם  ַלְקִלּפֹות   ַהֶּׁשַפע  ֶאת   אֵמִבי  ַאָּתה  ַהֶּׁשַפע,  ֶאת  ִמְּמ 

 ְּבִנאּוף.  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַהַחִּיים םַנֲעִׂשי ָרִעים ַּכָּמה  אֹוי ְּבִנאּוף,  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים

 ֲאִני א ָיכֹול ְלַהְמִׁשי ִלְכּתֹב, ֵמרֹב ַצַער, ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ַמה ַאָּתה עֹוֶׂשה. 

 ... 
 ד ג ד

ִּתְפַּתח ֶאת ַהֶּפה ֶׁשְּל ּוְתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם  ,ֵיׁש ְל ֶרַגע ָקֶׁשה ְּכֶׁשֵּיׁש

 ִיְתָּבַר 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָּברּו  ַהָּקדֹוׁשם עִ א הּו  - אִנְמָצ א ְיהּוִדי ַאף ַּפַעם א ְלַבד, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּו

 . הּוא

  ַאַחת  ִּבְסִפיָנה  "ַמֲעֶׂשה  :א)  ט,  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ְמַסְּפִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו

 רּוַח   ָהְיָתה  ְיהּוִדי,  ֶיֶלד  ָהָיה  ַּבְּסִפיָנה  ּגֹוִים,  ִעם  ְסִפיָנה  ה ִנְסעָ   ַּפַעם  ַעּכּו"ם",  ֶׁשל

  אֶֹכל,   ְלַחֵּפׂש  ֵמַהְּסִפיָנה  ָיְרדּו   ַהּגֹוִיים  ָּכל  .קַהְרֵח   םָׁש   יֵא   הִהִּגיעָ   ְוַהְּסִפיָנה  ְסָעָרה,

  ָלָּמה   ִאְּת,  "ַמה  ֲאָנִׁשים:  אֹותֹו  ָׁשֲאלּו  ַהְּסִפיָנה,  ַעל  ִנְׁשַאר  ַהְּיהּוִדי  ַהֶּיֶלד  ֲאָבל

  ָלֶלֶכת",   ְלָאן   יֹוֵדעַ   א   ֲאִני , ןָּכא   ָזר "ֲאִני  ָלֶהם:   ָאַמר  אֶֹכל?"  ִלְקנֹות   יֹוֵרד   א  ַאָּתה
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  ֶׁשְּיהּוִדי   ְלָאן  ִעְּמ',  ֱאֶקי  ,ָאֵזיל   ְּדַאְּת   ָאָהן  ָּכל'  ָזר,  א  הּוא  "ְיהּוִדי  לֹו:  ָאְמרּו

ַהָּקדֹוׁש הֹוֵל ֵקינּו "ְּכה' ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו ִאּתֹו",  הּוא ָּברּויו". ֵאלָ  ָקְרֵאנּו ְּבָכל ֱא 

  ,ֶׁשְּל ַהֶּפה  ֶאת  ִּתְפַּתח  ְוכּו'?  י  קֹׁשִ ֵאיֶזה  עֹוֵבר  ַאָּתה  ָקֶׁשה?  ֶרַגע   ְל ֵיׁש 
 ְוִתְרֶאה ִנִּסים.   -ַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּת 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַהִּתינֹוק ִיְהֶיה ָּבִריא ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ֵראִׁשית,   ְּדָבִרים;  ְׁשֵני  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  טֹוב  ְלַמָּזל  ֶׁשְּמַצִּפים  ַּבָּיִמים 
ִיְתּבָ  ְלַהֵּׁשם  ּוְלַהֵּלל  ִיְהֶיה  ְלהֹודֹות  ֶׁשַהִּתינֹוק   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ֵׁשִנית,   .ַר

 ָּבִריא ִּבְרַמ"ח ֵאָבִרים ּוְׁשָס"ה ִּגיִדים ְוִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 הַהֲחתּונָ י ַאֲחֵר  ַהְנָהגֹות ַלַחִּיים

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבִיְׂשָרֵאל,   ֶנֱאָמן  ַּבִית  ֶׁשִּתְבֶנה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַיֲעזֹר   ,ֶׁשְּל ַלֲחֻתָּנה  ַמָּזל טֹוב 

 ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ִּתְׁשֶרה ָּתִמיד ֵּביֵניֶכם, ֶׁשִּתְראּו ּדֹורֹות ְמִאיִרים. 

 ַהְנָהגֹות ַלַחִּיים; ֵראִׁשית ּכֹל ּתֹוֶדה ּוְתַהֵּלל    הַּכָּמ   ִּבַּקְׁשָּת ִמֶּמִּני ֶׁשֶאְכּתֹב ְל
ֶׁשִהְתַחַּתְנָּת, ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ַעל   ִיְתָּבַר ַּכָּמה    ְלַהֵּׁשם  ַחִיל;  ֵאֶׁשת   ְל ֶׁשֵּיׁש 

 ֲעַדִין ִּתְהֶיה ַחָּיב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים.  -ֶׁשּתֹוֶדה ּוְתַהֵּלל 

ְלִהְתַוֵּכַח ִעם ָהִאָּׁשה '.  םְלִוויּכּוִחיס  ִּתָּכנֵ ל  ַא ,  ִּתְזּכֹר ֵהיֵטב ֶאת ַהְּכָלל, 'א 
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ְצִר  ָלֵת מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר,  ֲאִפּלּו  ת  ֶא ת  יִכים  ִאָּתּה;  ְלִהְתַוֵּכַח  ְוא  ָלִאָּׁשה  ַהֶּצֶדק 

 ה ַמ ֵאין ִוּכּוִחים, אֹוְמִרים ַּפַעם ַּפֲעַמִים   -ֶׁשָּברּור ֶׁשַאָּתה צֹוֵדק ְוִהיא א צֹוֶדֶקת 
 עֹוְזִבים, א ִמְתַוְּכִחים.  -ֶהֶפ ַה  ְוִאם ָהִאָּׁשה אֹוֶמֶרת,  ֶׁשְּלַהֵּדָעה 

ְּדָבִרים טֹוִבים; א ְׁשִליִלִּיים. ְּתַסֵּפר ל  עֹוד ָּדָבר ָחׁשּוב, ְּתַדֵּבר ִאָּתּה ַרק עַ 

 ַחס ְוָׁשלֹום.  -ָלּה ַהּכֹל, ַרק א ִּכְׁשלֹונֹות ּוְנִפילֹות 

ָּתִביא ָלּה ַהַּבְיָתה ְּדָבִרים טֹוִבים; ָהִאָּׁשה ְׂשֵמָחה ְּכֶׁשַּבֲעָלּה חֹוֵׁשב ִמֶּמָּנה 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכִפי  ֶׁשִהיא אֹוֶהֶבת.  ַמֶּׁשהּו טֹוב  ִעם  ַהַּבְיָתה  ּוַמִּגיַע 

א, ְּכֶׁשהּוא ָהָיה  ִחָּייִמיִדי", ַרִּבי    חַׁשּכַ ַהָוה ְמ   יּכִ ִחָייא    יּבִ : "ַר (ְיָבמֹות סג.)ְמַסְּפִרים  
", הּוא  ּהִניֲהלֵ   ַמְייֵתיּו,  ּהְדֵרי ּוסּבְ   ּהילֵ   ירּיֵ "ִצ   -רֹוֶאה ָּדָבר טֹוב ֶׁשִאְׁשּתֹו אֹוֶהֶבת  

 ָהָיה ֵמִביא ֶאת ֶזה ַהַּבְיָתה ִּבְׁשִביָלּה. 

ְל ִׁשעּור ִלְלמֹד ַּבַּבִית; ָהִאָּׁשה אֹוֶהֶבת ִלְראֹות ֶׁשַהַּבַעל לֹוֵמד, ִאם    ִּתְקַּבע
 .אֹוְת ִּתְלַמד ַּבַּבִית ִהיא ַּתֲעִרי 

 ִלְקָצת ִחּזּוק. םַּבחּוִרים; ֵהם ְמַחִּכיַה  ָצִרי ְלַקֵּצר, ֲאִני ָצִרי ָלֶלֶכת ֶאל ֲאִני

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם
... 
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 ל ַלַּבעַ ל ַהּכֹ ת ָלֵת ם  ְצִריִכיא 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ַרק    ִאְּת ִלְחיֹות  ְיכֹוָלה  "ֲאִני  ַלַּבַעל:  ּכֹוֶאבֶ   ןְּבאֹפֶ ַּתִּגידּו  ֲאַנְחנּו  תֶׁשא   ,
 ַהְּיהּוִדים א עֹוִׂשים ַמה ֶׁשַהּגֹוִים עֹוִׂשים". 

ַאל ִּתְדֲאגּו, ִּתְהיּו ְמאֹד ֲחָזִקים, ַּתִּגידּו ַלַּבַעל: "ֲאִני מּוָכָנה ִּבְׁשִביְל, ֲאִני  

  א ִהי  ִלי"; ִאָּׁשה ְיהּוִדָּיה  רֹוָצה ִלְחיֹות ִאְּת ְוכּו', ֲאָבל ַרק ִאם ַאָּתה א ַמְכִאיב
.  דְמאֹ  א ִׁשְפָחה, ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות ֵהן ְּבנֹות ְמָלִכים, ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ִאָּתן ָיֶפה

 ְוא ַחס ְוָׁשלֹום ְלָהִציק.  ,(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסד)ַרֵּבנּו ִצָּוה ְלַכֵּבד ֶאת ָהִאָּׁשה 

 ַאל ְּתַפֲחדּו. 
... 
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 ְוָכ  ָּכ  חֹוֶדׁשל ְּבכָ ם ִלְתרֹ ם  ָאָד ב ְלַחּיֵ ר ֶאְפָׁש י ִא 

  ַהְּיִׁשיָבה   רֹאׁש  ִאם  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה   רֹאׁש  ֶאת  ָׁשַאל  ֶּכֶסף  ֶׁשְּמַגְּיִסים  ֵמָהֲאָנִׁשים  [ֶאָחד

  ַהְּיִׁשיָבה   ְלרֹאׁש  ִיֵּתן  ַאְבֵר  ְוָכל  ַאְבֵרִכים  ְלֶעְׂשִרים  ִהְתַוֲעדּות  ַׁשָּבת   ַלֲעׂשֹות  ַמְסִּכים

 ת. ַלֶצוֶ  ְלַׁשֵּלם  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי רּדֹולָ  ףֶאלֶ   םָמאַתיִ  ַאַחת  תִמַּׁשּבָ  ִיָּכֵנס  ּדֹוָלר,  ֶאֶלף ֶעֶׂשר

 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה]:  ּכֹוֵתב

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ט' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ִלְסחֹט ַאְבֵרִכים; ֲאִני א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ָאסּור ִלי   הא, ֲאִני א רֹוֶצ 
 ֶזה ְוא ֶאֱעֶׂשה ֶזה. ַלֲעׂשֹות ֶאת  

ֲאָבל   ְלַׁשָּבת,  ִלְנסַֹע  ָיכֹול  ֲאִני  ִאָּתם  ֶּכֶסף,  ֶלֱאסֹף  ָלֶלֶכת  ְיכֹוִלים  ַּבחּוִרים 

ַוֲאִפּלּו א ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶהם; ֵהם    יַהְּפָרִט   ַאְבֵרִכים נֹוְתִנים ֶאת ַהֶּכֶסף  ֶׁשָּלֶהם, 
 ַּבֲעֵלי חֹוב ְּגדֹוִלים.  םִנְׁשָאִרים ְוֵהם ֶׁשָּלֶה לֹוִוים ִמַּכְרִטיֵסי ָהַאְׁשַראי  

ְלִהְתַחּיֵ  ָלַאְבֵרִכים  ְלַהִּגיד   ַהֶּדֶר ֵכן,  חֶֹדׁש    בְּכמֹו  ָּכל  ֶּכֶסף  א  ה  זֶ   -ָלֵתת 

ָיכֹל    ַאְבֵר  ֵאי ִּכי  ְּגֵנָבה;  ֶׁשֶּזה  סֹוֵבר  ֲאִני  ֶזה,  ֶאת  אֹוֵהב  א  ֲאִני  רּוִחי,  ְלִפי 
ָלַדַעת ִאם הּוא יּוכַ ָלַדַעת ַמה   ָיכֹול  ֵאי הּוא  ַהָּבא?  ָלֵתת    ל ִיְהֶיה ִאּתֹו ַּבחֶֹדׁש 

ָלֶה  ֶׁשֵאין  ִמְׁשָּפחֹות  ַמִּכיר  ֲאִני   ?...ְוָכ  ָּכ חֶֹדׁש  ַלֶּפה    ןָּכל  ְלַהְכִניס  ַמה 
לְ  יֹוֵרד  ֶׁשָּלֶהם  ָהַאְׁשַראי  ְלִה 'ָבֵנינּו'ּוִמַּכְרִטיס  ִמְתַּבְּיִׁשים  ְוֵהם  ַלִּמְׂשָרד ,  ְתַקֵּׁשר 

 ְלַהִּגיד ֶׁשא ִיְׁשַּתְּמׁשּו יֹוֵתר ִעם ַהַּכְרִטיס ֶׁשָּלֶהם. 

ְלַהְכִניס ַלֶּפה ֲאָבל ֵמַהַּכְרִטיס  ִאָּׁשה ִסְּפָרה ֶאְתמֹול ְלִאְׁשִּתי ֶׁשֵאין ָלּה ַמה 
 א ִיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶזה יֹוֵתר. , ִּכי ֵהם ִמְתַּבְּיִׁשים ְלַהִּגיד ֶׁש' ָבֵנינּו'יֹוֵרד ָּכל ֹחֶדׁש לְ 

 ֵמַהֶּדֶר ְמֻרֶּצה  א  ֶׁשֲאִני  ֶׁשֵּיְדעּו  ֶׁשִּלי  ַלּמֹוָסדֹות  ֶּכֶסף  ֶׁשְּמַגְּיִסים  ֵאּלּו  ָּכל 

ְלַדְעִּת  ִלְׁשאֹל    יַהּזֹו.  ַהָּבא  ֵאָליו ַּבחֶֹדׁש  ְלִהְתַקֵּׁשר  ָיכֹול  ְוַאָּתה  ְצָדָקה,  ֶׁשְּיַבְּקׁשּו 
 ֶזה ֶנֶגד ְרצֹוִני.  -ה ָלֵתת ְל, ֲאָבל ְלַחֵּיב ֲאֵחִרים ִאם הּוא רֹוֶצ 

 ַאָּתה ָיכֹול ִלְמסֹר ֶאת ֶזה ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשאֹוְסִפים ַלּמֹוָסד ֶׁשָּלנּו. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֵל ַלִּמְקֶוה ְּבָכל יֹום, ַאל ַּתְחִסיר ִמְקֶוה 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ד ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִנְרַּגְעִּתי   א  ָּכ   םעִ   ִמְלִהָּפֵגׁשֲעַדִין  ָּכל  ַהּקֶֹדׁש.  ְּבֶאֶרץ  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי 

ִאָּתם, ּכֻ  ִלְהיֹות ָׁשם  ָּכל  ֶנֱהֵניִתי  ֻּכָּלם  ַרֵּבנּו,  ָהֵעצֹות ֶׁשל  ַרֲעָנִנים ִעם   ָּכ ָּכל  ָּלם 
ָהִייִתי ִנְׁשַאר יֹוֵתר ְזַמן; ֲאִני א ָיכֹול, ִּכי ֵיׁש ִלי    -ִתי ָיכֹול  ָּכ ְׂשֵמִחים. ִאם ָהִיי

 ִאָּׁשה ִויָלִדים, ִאְׁשִּתי ְצִריָכה ֶאת ָהֶעְזָרה ֶׁשִּלי ִעם ַהְּיָלִדים. 

ַהִּדיִנים.   ָּכל   ֶאת   ְמַסֵּלק  ִמְקֶוה   ִמְקֶוה;  ַּתְחִסיר  ַאל   יֹום,   ְּבָכל   ְקֶוה ַלִּמ   ֵל  
  ַהִּדין";   ַמְמִּתיק  "ַהִּמְקֶוה  : פא)  ִסיָמן  ַהִּדין,  ַהְמָּתַקת  אֹות  ַהִּמּדֹות  (ֵסֶפר   אֹוֵמר  ַרֵּבנּו

 ַהָּדָבר  אהּו  ִמְקֶוה  ִּתּקּוִנים,  ְמַחֵּפׂש  ֶאָחד  ָּכל  ַהּׁשֹוָבִבי"ם  ִּביֵמי  ַעְכָׁשו
  ָהִראׁשֹון   "ַהָּדָבר  ִהְתַּבֵּטא:  הּוא  ַהְּכָלִלי  ַהִּתּקּון  ֶאת  ְּכֶׁשִּגָּלה  ַרֵּבנּו  ָהִראׁשֹון.

 ִמְקֶוה".  אהּו

הּוא ִנּצֹול ִמָּכל ַרע. ֵאי    -ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    ְּכֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּתר ְּבִצּלֹו
ְוִהְתּבֹוְדדּות;   ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  הּוא?   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ִמְסַּתְּתִרים 

ֶא  ְמִׂשיִחים   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִעם  ִיְתָּבַר  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ְלַהֵּׁשם  ַהֵּלב  זֹוִכים    -ת 
 ׁש ָּברּו הּוא. ַהָּקדֹו לֶׁש  ְּבִצּלֹות ַלֲחסֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
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 ֶזה ִטְּפִׁשי ְלַקֵּנא ַּבֵּׁשִני 

יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י"א ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ה ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַּבּזּולַ  ְּתַקֵּנא  ֶׁשת ַאל  ֶאָחד  ֵאין  ִּכי  ַּבֵּׁשִני,  ְלַקֵּנא  ִטְּפִׁשי  ֶזה  לֹו  ה  ִּתְהיֶ א  ; 
ְוַהְּק  ַהִּנְסיֹונֹות  ֶאת  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ְּכֵבָדה,  ְלַבֵּקׁש ֲחִביָלה  ְצִריִכים  ֶׁשּלֹו.  ָׁשִיים 

ם  ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשּנֹאַהב ָּכל ְיהּוִדי, ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום א ִנְׂשָנא ַאף ֶאָחד ְוגַ 
 ַעְצֵמנּו. ת ֶא ב ֶׁשּנֹאַה 

:ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ַהִּקְנָא   ְּתַבֵּקׁש  ֶאת  ִמֶּמִּני  ּתֹוִציא  עֹוָלם,  ֶׁשל  ה "ִרּבֹונֹו 



ֹ  ת ַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   כ   ג תשפ"א ּב

ֶא תַהֻּמְסֶּתֶר  ַהֻּמְסֶּתֶר ת  ,  ָּכל    תַהִּׂשְנָאה  ֶׁשאֹוַהב  ִלי  ֲעזֹר  ֲאֵחִרים,  ַעל  ִלי  ֶׁשֵּיׁש 

 ְיהּוִדי".

 ְלִאְׁשְּת ִּתֵּתן ִמִּלים טֹובֹות, ְוֵתן ָלּה ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשַאָּתה ָּכאן ִּבְׁשִביָלּה. 

אִלי, ְּבַיַחד ו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש ִּבְסְּפִריְנג וַ ָמָחר ִיְהֶיה ִׁשעּור ֵליל ִׁשִּׁשי  
 ִעם ְסעּוַדת ִמְצָוה ַעל ַהִּסּיּום ֶׁשֻּכָּלנּו ְמַסְּיִמים ְּבַיַחד, ְירּוַׁשְלִמי ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

ַהְּיָלִדים ִמַּדְרְּדִרים ְלַגְמֵרי  .ְּכֵׁשִרים  םְיהּוִדי ְּבָבִּתים ֶׁשּצֹוֲחִקים ַעל
 ֵמַהַּיֲהדּות 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י"א ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ה ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶנֱהֶנה ִמְּמ ֶׁשֵּיׁש ְל ֶאת   ָלֶלֶכת ֵּבין ַהִּטּפֹות; ִמַּצד ֲאִני   ַהֵּׂשֶכל ָלַדַעת ֵאי

ַאָּתה  ֵׁשִני  ּוִמַּצד  הֹוֶריָה,  ֶנֶגד   ִאְׁשְּת ֶאל  ְלַדֵּבר  א  ְלִאְׁשְּת    ֶאָחד  אֹוֵמר 
ַיֲעׂשּו  א  ַּבַּבִית  ַמְחִׁשיִבי  קְצחֹו  ֶׁשֶאְצְלֶכם  הֹוֶריָה  ְּכֵׁשִרים.  ֶאת    םִמְּיהּוִדים 

ַהּקֶֹדׁש"ֶאֱחָטא"(ִמְּלׁשֹון    "ְכֶטע עֶ " לְ ַעְצָמם   ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ֵהם  םָהֲאִמִּתִּיי  )   ,
ַלֲעזֹר   םִמְתלֹוְצִצי ַנְפָׁשם  ֶאת  ֶׁשּמֹוְסִרים  מֹוֲהָרא"ׁש  ִמַּתְלִמיֵדי  ַהְּסעּודֹות  ְּבָכל 

 ם. ִליהּוִדי

ְּכמֹו ר  ָּדבָ   עֹוִׂשים אֹותֹוָּכל ַהֵּלִצים ָהֵאּלּו, ַאֶּתם ֲהֵרי  ת  ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹל ֶא 
ָעֵלינּו:   ָצֲעקּו  ַהָּׁשִנים  ְּבָכל  מֹוֲהָרא"ׁש;  ִעם  ַהָּׁשִנים  ָּכל    ר ֶאְפָׁש   ֵאי 'ֶׁשָעׂשּו 

ָאסּור  ,ֶּדֶר מֹוֶרה  א    ָלַקַחת  ֲאָבל  ָנָתן',  ְוַרִּבי  ַרֵּבנּו  ַרק  ִלְמֻפְרָסִמים,  ָלֶלֶכת 
ִהְסַּתַּכלְ  ַלֵּלִצים,  ָנָתן'; ָאז  ִהְתַיַחְסנּו  ְוַרִּבי  ַרֵּבנּו  ָלַקַחת ֶאת  ְמַחֵּזק אֹוָתנּו  'ִמי  נּו 

ָלֶׁשֶבת ְּבֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל    הֲאִני רֹוֶצה ְלָהִבין, ַמה ַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּגֵדל ּדֹור ָחָדׁש ֶׁשא ָזכָ 
ָא  אֹוָת ז  מֹוֲהָרא"ׁש,  ֶׁשְּיַחְּזקּו  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדים  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵהיַכל  ָאסּור  ֶזה  ם? 

 ַהּקֶֹדׁש? ֶזה מֹוֲהָרא"ׁש?!

ְּבָבִּתים   ַהֶּזה,  ַהְּכָלל  ֶאת   ְל ַקח  ְלִוּכּוִחים;  ְלִהָּכֵנס  ֲחָבל  ְלִהְתַוֵּכַח,  ֲחָבל 
ְיהּוִדי ַעל  ְּבָבִּתים    -ְּכֵׁשִרים    םֶׁשּצֹוֲחִקים  ֵמַהַּיֲהדּות,  ְלַגְמֵרי  ִמַּדְרְּדִרים  ַהְּיָלִדים 
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ַה  ְסִביבֶׁשֻּׁשְלָחן  ִמְסּתֹוֵבב  ֶּדֶר    ַּׁשָּבת  ֶאת  ַיַעְזבּו  ֻּכָּלם  ַהֶּזה  ֵמַהַּבִית  ֵליָצנּות, 

 ַהּתֹוָרה א ָעֵלינּו ְוא ֲעֵליֶכם. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ַחֶּיֶבת ַלֲעׂשֹות ָּכ ְוָכ ת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִריַח ֶא 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י"א ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ה ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

קּות? ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּדָבִרים ִּפְרִאִּיים, ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַּבִּקְרָיה א ְצִריִכים ִהְתַחּזְ 

ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ָלגּור ַּבִּקְרָיה, ֶזה א ָּדָבר ָּפׁשּוט    -ַלֲעזֹב ֶאת ָהָאֶרץ ֶׁשָּבּה ַאָּתה ָּגר  
 ַלֲעׂשֹות. 

  ַּתְכִניס ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאְצְל ַּבַּבִית, ַקח ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ָׁשם

ָּכל   ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָּכל  "ְמַמֵּלא  ְוָתִׁשיר:   ֵעיֶני ֶאת  ַּתֲעצֹם  ָּגר.  ֶׁשַאָּתה  ֵאיפֹה 
ִמ  ְמִציאּות  ׁשּום  ֵאין  ּוָללּכְ ִיְתָּבַר    ְלָעֶדיּבַ ַעְלִמין,  ְּתנּוָעה  ּוְבָכל  ָׁשם    ְּתנּוָעה, 

ַהָּק  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ַהּכֹל  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִעִּמי ֲאלּופֹו  ִאִּתי,  הּוא   ָּברּו דֹוׁש 
 ְוַתְרִּגיׁש ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ְּבַגן ֵעֶדן, ִיְהֶיה ְל טֹוב ָׁשם.  -ְוֶאְצִלי" 

ֵאּלּו   ַאל ְצִריִכים  ִחּזּוק  ַהְרֵּבה  ֲהִכי  ִחּזּוק;  ְצִריִכים  א  ֶׁשְּבִקְרָיה  ַּתֲחׁשֹב 

ְּכֶׁש  ִּכי  ַּבִּקְרָיה.  ְּכֶׁשְרחֹוִקים    -ְרחֹוִקים  ֶׁשָּגִרים  ִמְׁשּתֹוְקִקים,   -ִמְתַּגְעְּגִעים, 
 ִיְׁשמֹר. םִּפְתאֹום ַהּכֹל ָיכֹול ְלִהְתָקֵרר; ַהֵּׁש  -ּוְכֶׁשִּנְמָצִאים ָקרֹוב 

ְוָכ, ָאסּור    ְלַגֵּבי  ְוכּו'; ִאי ֶאְפָׁשר ִלְדחֹק ָּבִאָּׁשה ֶׁשִהיא ַחֶּיֶבת ַלֲעׂשֹות ָּכ

ִמַּפעַ   ִלְמּתַֹח  ָיכֹול  ַאָּתה  ֵּכן?  ַמה  ַהֶחֶבל;  ֶׁשל   ם ְלַּפעַ ם  ֶאת  ַהַּמֲעָלה  ַעל  ְלַדֵּבר 
 ְלִהְסַּתֵּפר ְוכּו'. 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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   ַהַּבְיָתה ֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב, ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשְּתא ָּתִבי

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

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

ַמה ַאָּתה ָיכֹול ְלָהִביא ַהַּבְיָתה ֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב, ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשְּת.    בַּתְחׁשֹ

  ּה : "ַרִּבי ִחָייא ַהָוה ָקא ְמַצֲעָרא ֵלי(ְיָבמֹות סג.)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים  
זֹאת:    לּכָ ם  ְמאֹד; עִ   הַהְרּבֵ   ", ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּייא ָהְיָתה ְמַצֶעֶרת אֹותֹוּוְדִביְתה

ְמ   יּכִ " אֹוֶהֶבת,    חַׁשּכַ ַהָוה  ֶׁשִהיא  טֹוִבים  ְּדָבִרים  רֹוֶאה  ָהָיה  ְּכֶׁשהּוא  ִמיִדי", 
ָיֶפה, "ּהְדֵריּוסּבְ   ּהֵלי  ירּיֵ "ִצ  ֶזה  ֶאת  אֹוֵרז  ָהָיה  הּוא  ּוֵמִביא  ּהִניֲהלֵ   ַמְייֵתיּו",   ,"

ִחָּייא:הַהַּבְיָת   ָלּה ַרִּבי  ֶאת  ָׁשַאל  ַרב  ַאָּת   ,  ְּדָבִרים   ה"ָלָּמה  ָלּה  ֵמִביא  ָּתִמיד 
" ָאַמר:  ִחָּייא  ְוַרב   "?אֹוְת ְמַצֶעֶרת  ֲהֵרי  ִהיא  ,  ּו ֵנינּבָ   תֹו ְמַגְדלֶׁש   ּוינַּדּיֵ טֹוִבים, 

 ִמן ַהֵחְטא". ּוָתנֹוא תֹוילִּצ ַמ ּו

ַרּבִ  ַהַּצִּדיק  ַעל  ָּכאן  ְמֻדָּבר  ָּכאן?  ְמֻדָּבר  ִמי  'ַעל  ְמַדֵּיק,  ָהָיה  י  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְלִהְסַּתֵּלק  ְזַמּנֹו  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָעָליו;  ְׁשִליָטה  ָהְיָתה  א  ַהָּמֶות   ֶׁשַּלַּמְלָא ִחָּייא, 

ָּכאן ַעל ַמְלֲאֵכי ַמֲעָלה, ְּבָכל זֹאת   ר ֵמָהעֹוָלם הּוא א ָיַכל ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו, ְמֻדּבָ 
ֵהם  ֵאי ְׁשלֹום    ָׁשְמרּוָּכ  ל  ּכָ   רֹוִאים  ֲהֵר ַּביִ ַעל  ֶׁשֲאַנְחנּו    ית,  ֶאְצֵלנּו,  ֶׁשֵּכן  ָּכל 

ֶאת   ּוְמַגֶּדֶלת  ֵמֲעֵבירֹות  ָעֵלינּו  ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ּוְלַכֵּבד  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים 
 ַהְיָלִדים'. 

ָהיּו  ִּתְמסֹר ַלָּנִׁשים,  ַּבְּמִסָּבה  ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר  ת  ַהְכָנסֹו   ַּבַּבִית 

ִמְתַקֶּׁש ת  ָיפֹו ֲאִני ְמאֹד  ֲאִני  ה  ְמאֹד.  ָרגּוַע ְמאֹד,  ֲאִני  ַלֶצֶות, ֲאָבל  ְלַׁשֵּלם  ַעְכָׁשו 
ַיֲעֶׂש  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוַמֲאִמין  יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶעְׁשּתֹונֹות;  ְמַאֵּבד  ִנִּסים   הא 

 ְּגדֹוִלים ְמאֹד. 

ֶּכֶסף  ִאם ֶלֱאסֹף  ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ַּגם  ַאָּתה  ֻקַּפת  ָלַקַח ,  ַהַּבְיָתה  ֶׁשל ת  ְצָדָקה 
 ִּתְהֶיה ֲעבּוִרי ֶעְזָרה ְּגדֹוָלה.  תזֹא -ד ֶׁשְּל ְוָלֶרֶכב ֶׁשְּל  ַהּמֹוָסד, ְוַגם ֻקָּפה ַלִּמְׂשָר 

ֶאְהֶיה  ַהּיֹום ֶאת  ָּבֶעֶרב  ָׁשם  ֶאְמסֹר  ֵליל    ַהִּׂשיָחה ְּבמֹוְנִסי,  ֶׁשל  ַהְּׁשבּוִעית 

 ִׁשִּׁשי. ִּתְהֶיה ַּגם ְסעּוַדת ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ִמַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי.

ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר   ַהַּׁשָּבת ֶאְהֶיה  ֶׁשעֹוְזִרים גא  ַהַּבחּוִרים  ַעם  נֹוֵסַע  ֲאִני   ,
 ַהחֹובֹות. ת ָסד; ֲאִני ָצִרי ְלַׁשֵּלם ֶא ַלְּיִׁשיָבה, ֵהם אֹוְסִפים ְצָדָקה ִּבְׁשִביל ַהּמֹו



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  כג   |  גתשפ"א ּב

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ְׁשלֹום ַּבִית ָּתלּוי ְּבִהַּדְּברּות  

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָהִעָּקר ֶׁשא ִיְגְרמּו  -, עֹוִׂשים ַהּכֹל  תְּפֻקּדֹות  ְּבָׁשָעה ֶׁשָהִאָּׁשה צֹוֶעֶקת ְונֹוֶתנֶ 
עֹוִׂשים ַהּכֹל ֶׁשִּיְהֶיה    -ַמֲחלֹוקֹות, ּוִבְפָרט ֶׁשַהְּיָלִדים רֹוִאים ּוְמִביִנים ַמה קֹוֶרה  לְ 

 ָׁשלֹום ְוֶׁשֵהם א ִיְקְלטּו ֶׁשַּמֶּׁשהּו קֹוֶרה ָּכאן. 

  ִאְׁשְּת ִעם  ְּפָרִטּיֹות  ַּדּקֹות  ַּכָּמה   ְל ְּכֶׁשֵּיׁש  יֹוֵתר,  ִאָּתּה   -ְמֻאָחר    ְּתׂשֹוֵחַח 
ָּתלּוי   ַּבִית  ַהְרֵּבה ְמאֹד, ֶׁשְּׁשלֹום  ָעֵלינּו ּכֹוֵתב  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִּכי מֹוֲהָרא"ׁש  ֶזה.  ַעל 

ִלְצּבֹ  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְלַדֵּבר,  ְצִריִכים  ִּבְפִני  רְּבִהַּדְּברּות;  ַהֵּלב.  ם  ְּדָבִרים  ֶאת  ְוֶלֱאכֹל 
ֵמָהִא  לֹו  ֶׁשַּמְפִריַע  ַמֶּׁשהּו  ַלַּבַעל  ֵיׁש  אֹופֶ ִאם  ַהִהְתַנֲהגּו ר  ַהִּדּבּון  ָּׁשה;  ת  ֶׁשָּלּה, 

, ּוְלֶהֶפ, ִאם ֵיׁש ָלִאָּׁשה ְּדָבִרים ֶׁשַּמְפִריִעים אַהּנֹוֵׂש ת  ֶא   ְצִריִכים ִלְפּתֹוַח   -ֶׁשָּלּה  
 ְצִריִכים ְלַדֵּבר ַעל ֶזה.  -ָלּה ֵמַהַּבַעל 

ַהּלָ  ְּבֶזה  ָלּה  ַּתִּגיד  ֶזה,  ַעל  ְלַדֵּבר  ְּתַפֵחד  ֲאִני  ַאל  ַהְּיָקָרה,  "ִאְׁשִּתי  ׁשֹון: 

ֶאָחד    לַהּכֹ  עֹוֶׂשה ָּדָבר  ֵיׁש  ֲאָבל   ,ִּבְׁשִביֵל ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות   ְוַאְמִׁשי  ,ִּבְׁשִביֵל
ׁשֹובֵ  ְמאֹד  ִלי,  ָהאֹפֶ   רֶׁשַּמְפִריַע  ֵמִאְׁשְּת:    ןאֹוִתי  ְּתַבֵּקׁש  ֵאַלי",  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשַאְּת 

ִלי ַלֲעׂשֹות  "ִאְׁשִּתי ָהֲאהּו ַהְּדָבִרים ֶׁשַאְּת אֹוֶמֶרת  ֶאֱעֶׂשה ַּגם ִאם ְּתַבְּקִׁשי   -ָבה, 
ֶׁשִהיא    יִמֶּמּנִ  ִלְהיֹות  ָיכֹול   ,ְל ֶׁשַּמְפִריַע  ַמה  ַעל  ְּתׂשֹוֵחַח  ִאָּתּה,  ְּתַדֵּבר  ָיֶפה"; 

 ַמה ִהיא עֹוָׂשה.  בלֵ ה  ֲאִפּלּו א ָׂשָמ 

ֶׁשְּל ִּבְגַלל    בַאל ּתֹאַכל ֶאת ַהּלֵ   -ָעֶלי    די ְלַפֵּק ְוִאם ְּבָכל זֹאת ִהיא ַּתְמִׁש 
ֶאל  ַעְצְמ ֶאת  ְּתַבֵּטל  ָנַתן    ֶזה.  ְלַרִּבי  ָאַמר  ַז"ל  ַרֵּבנּו   ָּכ  ;ִיְתָּבַר (ִׂשיחֹות  ַהֵּׁשם 

 ִמְתַּבְּטִלים ְלַגְמֵרי". -ְמאֹד  ר: "ְּכֶׁשַמ "ן, ִסיָמן רעט)ָהַר 

 ְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּת 
... 

 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   כד   ג תשפ"א  ּב

 ַּבַּבִית ִיְהֶיה ָׁשלֹום, ּוַמה ֶׁשְּמַדְּבִרים ַּבחּוץ ֶׁשא ִיְהֶיה ִאְכַּפת 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶנְגְּדכֶ  ְמַדְּברֹות  ַהֲחֵברֹות  ִמי    -  םִאם  ִּכי  ָּבֶכם;  ְמַקְּנִאים  ִמִּקְנָאה,  ַרק  ֶזה 

 ֶזה ַרק ִקְנָאה.  -ִני ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ַהֵּׁש 

ַּבַחִּיים ַהָּיִפים ֶׁשָּלֶכם, ִּתְבנּו ֶאת ַהֵּקן ַהָּיֶפה    הָהְלָא   ַאל ִּתְתַיֲחסּו, ַּתְמִׁשיכּו
ְיַעְניֵ  ֶׁשא  ַהַּבַעל.  ִעם  ְוֵרעּות  ָׁשלֹום  ַאְחָוה  ְּבַאֲהָבה  ִלְחיֹות  ַּתְמִׁשיכּו  ן ֶׁשָּלֶכם, 

אֹוְמִרי  םֶאְתכֶ  ֲאֵחִרים  ֶא ַמה  חֹוְׁשִבים;  ֲאֵחִרים  ַמה  ֵאֶצל  ת  ם,  ָלַמְדִּתי  ֶזה 
ֶׁשֲאנִ  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִאיׁש  י  מֹוֲהָרא"ׁש  ֵּבין  ָׁשלֹום  ִיְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית  ֶאְתַמֵּקד 

 ֶׁשא ִיְהֶיה ִאְכַּפת.  -ְלִאְׁשּתֹו, ּוַמה ֶׁשְּמַדְּבִרים ַּבחּוץ 

 . ָכל ָהִעְנָיִניםַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ּבְ 

 ... 
 ד ג ד

 ִּדּבּוֵרי ִהְתַחְּזקּות  ק ַר  ְיַדְּברּו ַהִּמְדָרׁשת  ֶׁשְּבֵביר ִּתָּזֵה 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבַרְכֶפְלד 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ִׂשיחֹות  ְּתַלֵּמד  ָהִעָּקר  ְּכִסְדָרן,  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  ְלַלֵּמד  ָצִרי  א  ַאָּתה
  ַאְחָריּות   זֹו   ַהּקֶֹדׁש   ְּבֵהיַכל  רִׁשיעּו  רִלְמסֹ  .תּוְמַׂשְּמחֹו  תְמעֹוְדדֹו  ,תֶׁשְּמַחְּזקֹו

  ַאַחת:   ִסָּבה  ִּבְגַלל  ַמִּגיעַ   הּוא  ַהּקֶֹדׁש  ְלֵהיַכל  ִנְכַנס  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִּכי  ְּגדֹוָלה,
  ֶאת   ַלֲעבֹד  ְלַהְמִׁשי  ַּבַחִּיים,  ְמִׁשיְלַה   ְּדִחיָפה  לֹו  ֶׁשִּתֵּתן  ִמָּלה  ֵאיזֹו  ִלְׁשמֹעַ 
 ַהֵּׁשם. 

ִּתָּזֲהרּו   ַוֲאָתר,  ֲאָתר  ְּבָכל  ִּדי  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ֶׁשל  ַהַּגָּבִאים  ִמָּכל  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 

ֵאיֶזה   ְסָתם  ִיְמְסרּו  ֶׁשא  ִהְתַחְּזקּות,  ִּדּבּוֵרי  ַרק  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ר  ְּדבַ ֶׁשְּיַדְּברּו 
ֻמָּׂש   הּתֹוָר  ָלנּו  ֵאין  ֵמִחּזּוק.  ַרק  ְלַדֵּבר  ְצִריִכים  ַהָּפָרָׁשה,  ַעל  ֲאָנִׁשים    גָיֶפה  ַמה 

  -ּוְכֶׁשָּבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת    ,סֹוְבִלים, ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים; ֶזה ְּבכֹה ְוֶזה ְּבכֹה



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  כה   |  גתשפ"א ּב

ִחּזּוק   ֵאיֶזה  טֹובֹות,  ִמִּלים  ִלְׁשמַֹע  ְלַהְמִׁשי    -רֹוִצים  ְּכֵדי  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשּיּוְכלּו 

 ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. 

מֹוֲהָרא"ׁש ָקָרא ִלי ְּבאּוַמן ַלְיָלה ִלְפֵני ְזכֹור ְּבִרית ְוִדֵּבר ִאִּתי ֶאְצלֹו ַּבַּבִית,  
ִלְלמֹד   ְּבֶאְמַצע  ָהָיה  ֵחֶלק    ִלקּוֵטימֹוֲהָרא"ׁש  ְּבֶאְמַצע   ןִסיָמ   ב'מֹוֲהַר"ן  ב', 

מֹוֲהָרא"ׁש ַה  ַרֵּבנּו",  ֶׁשל  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  "ִּתְרֶאה  מֹוֲהָרא"ׁש:  ִלי  אֹוֵמר  ִּׂשיָחה 
ֶׁשֶאְקָר  ִלי  ַמְרֶא   אאֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ִלְקרֹ   הֵאיפֹה  ִהְתַחְלִּתי  "ְוָהֱאֶמת  אְּבֶאְצָּבעֹו,   :

ֵהם ֵקל, ֱאִקים, ה',  ֵמִאיר ְּבִרּבּוַע ַהִּדּבּור ַהַּנ"ל ַעל ְיֵדי ְׁשלָׁשה ֵׁשמֹות ַהַּנ"ל ֶׁש 
ִלי:   ַמְסִּביר  ּומֹוֲהָרא"ׁש  ְוִזּוּוִגים",  ְוִׁשּדּוִכים  ְותֹוָרה,  ְּתִפָּלה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 

א  ִנְקָר   ה ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו זֶ   ת"ַאָּתה רֹוֶאה ַמה ָּכתּוב ָּכאן? ַרֵּבנּו אֹוֵמר, ַרק ְׁשלֹוֶׁש 
ֶׁשַאָּתה ַּפַעם  ְּבָכל  ַהְּדָבִרים  -ְמַדֵּבר    ִּדּבּוִרים;  ִמְּׁשלֹוָׁשה  עַ   ְּתַדֵּבר  ל  ָהֵאּלּו: 

עַ  ֶא ל  ּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  ָהַאְבֵרִכים  ְוֶאת  ַהַּבחּוִרים  ֶאת  ְּתַחֵּזק  ַהִּלּמּוד;   ֶּדֶר ת  ֵסֶדר 
עַ  ְּתַדֵּבר  ְלָהִבין.  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל   ַּבֶּדֶר ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ה  ְּתִפּלָ ל  ָּכל 

ָּדָבר   ָּכל  ְלַבֵּקׁש   ,ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם  ֶׁשְּיַדְּבקּו  ַהּׁשֹוְמִעים  ֶאת  ְּתַחֵּזק  ְוִהְתּבֹוְדדּות; 
עַ  ְּתַדֵּבר  ְׁשִליִׁשית,   .ִיְתָּבַר ִאם  ל  ֵמַהֵּׁשם  ַּתֲעֶׂשה,   ָּכ ַּבִית;  ּוְׁשלֹום  ִׁשּדּוִכים 

 ִחּזּוק ַעל ָׁשלֹוׁש ַהְּנֻקּדֹות ָהֵאּלּו. ְּתַדֵּבר ַרק   -ְמַכְּבִדים אֹוְת ְלַדֵּבר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַפע, יּוְכלּו ְלַׁשֵּלם ַלֶצֶות הִיְהיֶ 

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

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַנֵהל מֹוְסדֹות ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְלֶא  ֶּכֶסף  ִלְׁשַח  ַיְמִׁשיכּו  ִּתְדַאג,  ִיְׂשָרֵאלַאל  ַלְּמַלְּמִדים    יְּכֵד   ֶרץ  ְלַׁשֵּלם 

ֵריָקה, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה ִאָּתנּו ִנִּסים    םְוַלֶצֶות; ַעְכָׁשו ַהֻּקָּפה ָאְמנָ 
 ְּגדֹוִלים. 

ַהּזֹו,  ְמֻמֶּנה ַעל ַהַּמָּטָרה    הִזיק ַאֶּפעל ֵנרֹו ָיִאיר ֶׁשִּיְהיֶ יִמִּניִתי ֶאת ָהַאְבֵר ַאיְ 

לֹו ַלֲעזֹר  ָיכֹול  ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֶאֶרץ  ַלּמֹוָסדֹות  ֶּכֶסף  ָּבִעּתֹון    ֶלֱאסֹף  ַּתְכִניס  ִאם 
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ַהּקֶֹדׁש,   ָטֳהַרת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  ְצָדָקה  ָלֵתת  מֹוָדעֹות  ֶׁשָּלנּו 

ְכּתֹב ְסכּוִמים, ְלָמָׁשל 'ְּבָכ ְוָכ תּוְכלּו  ְּתמּונֹות ֶׁשל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְוִת   םְּתַפְרֵס 
ֶאת    ֶאת ַהְּזכּות ֶׁשל ְמַלֵּמד אֹו ֶיֶלד ְלָׁשבּוַע', אֹו 'ְּבָכ ְוָכ תּוְכלּו ִלְרּכֹׁש   ִלְרּכֹׁש 

 ַהְּזכּות ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ְקַטָּנה' ְוַכּדֹוֶמה. 

ַוֲאִני ֶאְכּתֹב ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלַהֲעִרי ְּתַחֵּלק ֻקּפֹות ְצָדָקה ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  
 ַהֻּקָּפה ְוָלִׂשים ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשָּלֶהם ַלּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו. ת ֲחִׁשיבּות ֶא 

ֶׁשִּיְהיֶ  יֹום  ָּכל  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ַקח  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד  ֶׁשַפע,    הַאל 

 ַלֶצֶות ְוָכל ַמה ֶׁשְּצִריִכים ִּבְׁשִביל ַהּמֹוָסד.ֶׁשּיּוְכלּו ְלַׁשֵּלם 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶאת ִעַּקר ַהּכֹוחֹות ַּתְׁשִקיַע ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה 

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

 ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִליֶּבעְרִטי  ִלְכבֹוד

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה; ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְתַאְוֵרר ַאָּתה  ֶאת ִעַּקר ַהּכֹוחֹות ַּתְׁשִקיַע ּבַ 

ָיכֹול ִלְכּתֹב ָלִעּתֹון ֶׁשָּלנּו, ֲאָבל א ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו. ַּתֲאִמין ִלי, ׁשּום  
ְמַעְניֵ  ֶאּלָ   ןָּדָבר א  ַהִחּנּוא  אֹוִתי  ְּבֵמָאה ָאחּוז, ִאם  ַהִחּנּו הּוא טֹוב   א  ִאם 

ָאחּוז   ְּבֵמָאה  ְוא    -טֹוב  ֶהָעלֹון,  א  ָהִעּתֹון,  א  ְּכלּום;  אֹוִתי  ְמַעְנֵין  א 
 ִּגְליֹונֹות, ְּכלּום ְּכלּום. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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ר ִלְמסֹל  ָיכֹוד ֶאָח ל ּכָ א ל  ֲאבָ ת, ַהְּכֶנֶס ת ְלֵביא  ָלבֹול  ָיכֹוד ֶאָח ל ּכָ 

 רִׁשעּו

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַא  ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוכּו';  ְּבֵבית    יְּפלֹונִ ם  ָאָד ת  ֶא א  ָּתִביל  ְלַגֵּבי  ֶאְצֵלנּו 

 ְדָרׁש הּוא ָמקֹום ָּפתּוַח, ֻּכָּלם ְיכֹוִלים ָלבֹוא. ַהְּכֶנֶסת, ֵּבית ַהִּמ 

ְלֵבית   ָיבֹואּו  ֶׁשָּלנּו   ַהֶּדֶר ְלִפי  ִמְתַנֲהִגים  ֲאָנִׁשים ֶׁשא  ַּכֲאֶׁשר  ַּתֲעֶׂשה  ַמה 
ֲחָכִמים   ַּגָּבִאים  ְצִריִכים ַרק  ַלֲעׂשֹות,  ְוָאסּור  ַלֲעׂשֹות ְּכלּום  ִאי ֶאְפָׁשר  ַהְּכֶנֶסת? 

ֹוְדִעים ֶאת ִמי ְלַכֵּבד ְלַדֵּבר, ֶאת ִמי ְלַכֵּבד ַרק ַּבֲעִלָּיה, ְוֶאת ִמי ְלַכֵּבד ַרק ְּבֶזה  ֶׁשּי
 ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ָלֶׁשֶבת ַּבַּצד ְוכּו'. 

. ִנְכְנסּו  גָהָיה ָלנּו ֶאת ֶזה ְּכֶׁשָּפַתְחנּו ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלנּו ְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר 

ַאְלמֹוִני ְלַדֵּבר, ַעד ֶׁשָּקְלטּו ֶׁשא ֻּכָּלם  ת  ַּבַהְתָחָלה ִּכְּבדּו ֶאת ְּפלֹוִני ְוֶא   אֹוְרִחים,
ְּבֵדָעה ַאַחת ִעם מֹוֲהָרא"ׁש; ֵהם קֹוְרִאים ְלַעְצָמם ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ֲאָבל ֵהם א, 

ָה  ֶאת  ְלַכֵּבד  ִהְתַחְלנּו  ָאז  ְוכּו',  ֵּדעֹות  ְלַהִּגיד  ָּבאּו  ְוִעם ֵהם  ֲעִלּיֹות  ִעם  אֹוְרִחים 
ְלַדֵּבר   ֲאָבל  ְוַכּדֹוֶמה,  ַהָּמזֹון  ּוְמֻבָּטל   רִּדּבֵ   -ִּבְרַּכת  ָּבֵטל  ֶׁשהּוא  ִמי  ַרק 

 ְלמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה. 

..  ָהַאְבֵר ַהֵּׁשִני  ְוַהַּגַּבאי  ָיִאיר  ֵנרֹו   ...  ָהַאְבֵר ָיִאיר  ַהַּגַּבאי  ֵנרֹו  ֵהם    -. 
 ְצִריִכים ָלַדַעת ֶאת ִמי ְלַכֵּבד ְלַדֵּבר ְוֶאת ִמי א ְוכּו' ְוכּו'.

 ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַּבֲעבֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה. 

 ... 
 ד ג ד

 ְל ֶאת ָּכל ַהְּפָגִמים   ְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת ְיַתְּקנּו

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, י"ג ׁשֹוָבִבי"ם,  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 כ"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ַעְכָׁשו ַלַּׁשָּבת ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ׁשֹוָבִבי"ם. מֹוֲהָרא"ׁש ָּתִמיד ָהָיה 

ַהְּקדֹוִׁשים    רְואֹוֵמ ר  חֹוזֵ  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ַמה  ׁשֹוָבִבי"ם  ֶׁשל  ִׁשִּׁשי  ֵליל  ְּבִׁשעּוֵרי 
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ג) אֹוְמִרים   ְּבֵראִׁשית,  "(ַּתְנחּוָמא  ֵמֶאֶלף    תַׁשּבָ   דֹובּכְ :   ִלְׂשמֹוַח   ",תּיֹוֲענִ ַּת ָעִדיף 

ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ְרֵאה ַלֲעׂשֹות  ָלֵכן  ם,  יֹוף  ֶאלֶ ם  ִמָּלצּור  יֹוֵת ה  זֶ   -ת  ְּבַׁשּבָ ג  ּוְלִהְתַנֵה 
ְסעּודֹות ָיפֹות, ָּתִׁשיר ְזִמירֹות ּוְתַסֵּפר ִסּפּוִרים ָיִפים ְלִאְׁשְּת ְוַלְּיָלִדים, ְסעּודֹות  

 ְל ֶאת ָּכל ַהְּפָגִמים. ַהַּׁשָּבת ְיַתְּקנּו

ָלִׁשיר   ֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן קד)(ִלּקּוֵטי מֹור  ְזִמירֹות ַּבְּסעּוָדה. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמ   ָּתִׁשיר
ַהְּזִמירֹות ְמַעט  ֶאת  ָלִׁשיר  לֹוֵקַח  ְזַמן  ַּכָּמה  ַּבַּיֲהדּות;  ִעָּקר  ֶזה  ָהֵאּלּו?    ְזִמירֹות 

א   ֶזה  ֲעֵליֶכם";  "ָׁשלֹום  ִעם  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ַהְּסעּוָדה  ֶאת  ַהְרֵּבה    לֹוֵקַח ַּתְתִחיל 
 ַּכָּמה ַּדּקֹות.  לַהּכֹ ְּבַס ְזַמן, ֶזה לֹוֵקַח 

(ַׁשָּבת ִמְתַעֵּׁשר. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים    -ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ַהַּׁשָּבת    ִמי

הּוא ִמְתָּבֵר ַּבֲעִׁשירּות, ְּכִפי ֶׁשַרִּבי ִחָּייא ַּבר    -ְּכֶׁשָאָדם ְמַכֵּבד ֶאת ַהַּׁשָּבת    קיט.)
ָּב  ָהִייִתי  ַּפַעם  ִסֵּפר:  וְ ַאָּבא  לּוְדִקָיא  ָאָד   ִהְתָאַרְחִּתיִעיר  ְוָרִאיִתי  דֶאָח ם  ֵאֶצל   ,

  ה ֶׁשִּׁשָּׁש ד  ִמָּזָהב, ַהֻּׁשְלָחן ָהָיה ָעׂשּוי ִמָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ָזָהב עַ   ןֶׁשִהְכִניסּו לֹו ֻׁשְלָח 
ֶעְׂשֵר  ֵׁשׁש  ָהיּו  ַּבֻּׁשְלָחן  אֹותֹו;  ְלָהִרים  ְצִריִכים  ָהיּו  ֲאָנִׁשים    ת ַׁשְלְׁשָלאֹו  ה ָעָׂשר 

ַהַּמֲאָכִלים    םְקׁשּוִרים  ֶׁשָּבֶה ף  ִמֶּכֶס  סּוֵגי  ָּכל  ָהיּו  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ְוכֹוסֹות,  ַצָּלחֹות 
 ַהְּטִעיִמים, ּוְבָׂשִמים ֵריָחִנִּיים.ת  ְוַהַּמְׁשָקאֹו

ַהְּתִהִּלים   ִמְזמֹור  ֶאת  ָׁשרּו  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  א)ְּכֶׁשִהְכִניסּו  כד,  "ַלה' (ְּתִהִּלים   :

ְוגֹו'", ַאֲחֵרי ָהֲאִכיָלה ֵהם ָׁשרּו ֶאת ִמְזמֹור ַהְּתִהִּלים   (ְּתִהִּלים קטו, ָהָאֶרץ ּוְמָאּה 

 : "ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם". טז)

ַאָּבא    -ד  ְוִהְתַּפַעְלִּתי ְמאֹ ִחָּייא ַּבר  ַרִּבי  ָה   -ְמַסֵּפר  ַהּזֶ "ָׁשַאְלִּתי ֶאת  ה  ָאָדם 

ֶׁשָּכזֹו?" ָאַמר ִלי:    ְל ֲעִׁשירּות  ןֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב ָעִׂשיָת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָנַת 
ְלַׁשָּבת", ָאַמר   ִּבְׁשִביִלי  ה אֹוָת ר  "ֲאִני ַקָּצב, ּוְכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ְּבֵהָמה ָיָפה ֲאִני ׁשֹוֵמ 

 יָת ּוָברּו ַהָּמקֹום ֶׁשִּזְּכ ְלָכ".לֹו ַרִּבי ִחָּייא: "ַאְׁשֶרי ֶׁשָּזכִ 

 ְׂשֵמָחה.  ַׁשָּבת

 ... 
 ד ג ד


	לָמָּה מַפְרִיעַ לִי שֶׁבַּעְלִי מְגַדֵּל אֶת הַזָּקָן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָמָּה תָּקְפוּ אוֹתִי כָּאֵלּוּ פְּחָדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	חִזְקוּ וְאִמְצוּ בָּעֲבוֹדָה הַקְּדוֹשָׁה לְחַזֵּק אֶת נְשׁוֹת יִשְׂרָאֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עוֹד מְעַט הַהוֹרִים יֹאמְרוּ שֶׁאַתֶּם הַנַּחַת הֲכִי גְּדוֹלָה שֶׁלָּהֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיפֹה יֵשׁ זְכוּת גְּדוֹלָה יוֹתֵר מֵאֲשֶׁר לְחַלֵּק אֹכֶל לְמִשְׁפָּחוֹת נִצְרָכוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לָקַחַת אֶת הַבַּעַל לְחָבֵר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	זֶה אַחֶרֶת לְגַמְרֵי יְלָדִים שֶּׁרוֹאִים שֶׁאַבָּא שֶׁלָּהֶם לוֹמֵד כָּל יוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּסַפְּרוּ לַהוֹרִים שֶׁלָּכֶם מִי רוֹדֵף אַחֲרֵיכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בְּוַדַּאי שֶׁכְּדַאי לִלְמֹד עִם הַיְּלָדִים סֵפֶר הַמִּדּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תֹּאמְרוּ בְּכָל יוֹם לְפָחוֹת פֶּרֶק תְּהִלִים אֶחָד
	אִם צוֹפִים בִּסְרָטִים, נֶעֱקָרִים מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּזָּהֵר מֵאֵלּוּ שֶׁמְּסַלְּפִים אֶת דִּבְרֵי רַבֵּנוּ זַ"ל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּפְסִיק לִמְדֹּד אֶת אִשְׁתְּךָ אִם הִיא טוֹבָה כְּמוֹ אִמָּא שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַבָּנוֹת מְדַבְּרוֹת רַק בַּשָּׂפָה הַקְּדוֹשָׁה אִידִישׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִי אֶפְשָׁר לְשַׂחֵק עַל אִשָּׁה, אַתָּה מְשַׂחֵק עַל עַצְמְךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֶת הַחַיִּים מְנַהֲלִים עִם הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹצֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַגַּדְלוּת שֶׁל בַּעַל הַקְדֻשַּׁת לֵוִי זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בִּקּוּר בְּקִרְיַת יוֹאֵל וּבְקִרְיַת בְּרֶסְלֶב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַדִּבּוּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נוֹתֵן כֹּחַ, זֶה מַרְגִּיעַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	וְכִי אָדָם יָכוֹל לְהִתְחַבֵּא מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּשֶׁיֵּשׁ יֵשׁ לְךָ רֶגַע קָשֶׁה, תִּפְתַּח אֶת הַפֶּה שֶׁלְּךָ וּתְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַתִּינוֹק יִהְיֶה בָּרִיא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַנְהָגוֹת לַחַיִּים אַחֲרֵי הַחֲתוּנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לֹא צְרִיכִים לָתֵת הַכֹּל לַבַּעַל
	אִי אֶפְשָׁר לְחַיֵּב אָדָם לִתְרֹם בְּכָל חוֹדֶשׁ כָּךְ וְכָךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, ט' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לֵךְ לַמִּקְוֶה בְּכָל יוֹם, אַל תַּחְסִיר מִקְוֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ד טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	זֶה טִפְּשִׁי לְקַנֵּא בַּשֵּׁנִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"א שׁוֹבָבִי"ם, כ"ה טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בְּבָתִּים שֶׁצּוֹחֲקִים עַל יְהוּדִים כְּשֵׁרִים. הַיְּלָדִים מִדַּרְדְּרִים לְגַמְרֵי מֵהַיַּהֲדוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"א שׁוֹבָבִי"ם, כ"ה טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִי אֶפְשָׁר לְהַכְרִיחַ אֶת הָאִשָּׁה שֶׁהִיא חַיֶּבֶת לַעֲשׂוֹת כָּךְ וְכָךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"א שׁוֹבָבִי"ם, כ"ה טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תָּבִיא הַבַּיְתָה אֵיזֶה דָּבָר טוֹב, לְשַׂמֵּחַ אֶת אִשְׁתְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שְׁלוֹם בַּיִת תָּלוּי בְּהִדַּבְּרוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	בַּבַּיִת יִהְיֶה שָׁלוֹם, וּמַה שֶׁמְּדַבְּרִים בַּחוּץ שֶׁלֹּא יִהְיֶה אִכְפַּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּזָּהֵר שֶׁבְּבֵית הַמִּדְרָשׁ יְדַבְּרוּ רַק דִּבּוּרֵי הִתְחַזְּקוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	יִהְיֶה שֶׁפַע, יוּכְלוּ לְשַׁלֵּם לַצֶוֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֶת עִקַּר הַכּוֹחוֹת תַּשְׁקִיעַ בַּתַּלְמוּד תּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כָּל אֶחָד יָכוֹל לָבוֹא לְבֵית הַכְּנֶסֶת, אֲבָל לֹא כָּל אֶחָד יָכוֹל לִמְסֹר שִׁעוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת תשפ"ג

	סְעוּדוֹת הַשַּׁבָּת יְתַקְּנוּ לְךָ אֶת כָּל הַפְּגָמִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וָאֵרָא, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, י"ג שׁוֹבָבִי"ם, כ"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג


