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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
............................................. א ִאיִדיׁש? ם ּבְ ִרים ׁשָ ַדּבְ ּמְ ְוָקא ַלּמֹוָסד ׁשֶ ּלֹוַח ּדַ ַהִאם ִלׁשְ

ֵהם רֹוִצים.................................................................. ב בּוׁש ׁשֶ ּלְ יַע ֶאל ַההֹוִרים ּבַ ְלַהּגִ

................................................................................ ג א? ׁשֶ ַעְצִמי ֶאת ַהּדֶ ַהִאם ִלְגֹזם ּבְ

............................ ד ָצִרים? ין ַהּמְ יֵמי ּבֵ לֹוׁש ּבִ ן ׁשָ ְהָיה ּבֶ ּנִ ֶלד ׁשֶ ים ֲחַלאֶקה ַלּיֶ ָמַתי עֹוׂשִ

ִתּיּות)?............................................. ה ִפּיָ ל א"ו ֹ, ִס"י, ִד"י (ּכְ ָעיֹות ׁשֶ ֵאיְך יֹוְצִאים ֵמַהּבְ

י ּבֹו?.............................................................. ח ַגְעּתִ ּפָ ס ֶאת ִמי ׁשֶ ק ְלַפּיֵ ֵאיְך ֲאִני ִמְתַחּזֵ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ֶרְך ֶאֶרץ........................................................................................ א ַבח ַעל ּדֶ ִצּיּון ִלׁשְ

ל ָהֱאמּוָנה.................................................... א ת ֶחְלֵקי ֶשׁ לֹוׁשֶ נֹות ֶאת ׁשְ ּבָ ִריׁש ּבַ ְלַהׁשְ

........................................................... ב ים ִמיִצים ּוְמַבּזִ ׁשְ ּמַ ְלָהִפיץ ֱאמּוָנה, ַלְמרֹות ׁשֶ

............................................................... ג ִיץ ים" ְסִביָבה טֹוָבה ַלּקַ ֹקוְנְטִרי "ִאיָלן ַהַחּיִ

............................................... ד ָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ְדּתָ יֹוֵתר ִמּמֵ ִהְרַוְחּתָ ְנקּודֹות, ֲאָבל ִאּבַ

.................................................. ה נּוי ְזַמּנֹו ַהּפָ ָנה ּבִ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ָ ּשׁ ם ׁשִ ַבע ִסּיֵ ן ׁשֶ ֶלד ּבֶ ּיֶ

............................................................... ה ים, לֹא ְלַצֵער ֶאת ַההֹוִרים ּלִ ד ֶאת ַהּמִ ִלְמּדֹ

.............................................. ו ָצִרים ין ַהּמְ יֵמי ּבֵ ּתּוַח ּבִ ּלֹא ַיֲעׂשּו ֶאת ַהּנִ ר, ׁשֶ ִאם ֶאְפׁשָ

........................................................... ז ל ָהרֹוְפִאים דֹול יֹוֵתר ִמּכָ רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ



................................................................................... ז ּסּוי ֹראׁש ִמיד ִעם ּכִ ֲארּו ּתָ ָ ּשׁ ּתִ

ֲחָזָרה ַעל ָהֲעָגָלה...................................................................................... ח ְצָטֵרף ּבַ ּתִ

ן,.................................................................... ט ׁשָ ָסה ַהּיָ ִבְנַין ַהַהְדּפָ יעּוִרים ִיְהיּו ּבְ ַהׁשִ

יִרים................................................. ט ּלֹא ַמּכִ ר ֶטֶלפֹון אֹו ִאיֵמייל ׁשֶ לֹא ַלֲענֹות ְלִמְסּפַ

ְחֹזר ְלמּוָטב.................................................. י ְך ִהיא ּתַ ָך, ּכָ ּלְ ת ׁשֶ ׂש טֹוב ֵאֶצל ַהּבַ ַחּפֵ ּתְ

................................................................. יא ימּו ַההֹוִרים ַיְסּכִ ּדּוְך טֹוב ְוׁשֶ ן ׁשִ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ

ים?............................... יב ׁשִ ים ַחּלָ ֶדׁש הּוא ָמקֹום ְמֹאד טֹוב ַרק ַלֲאָנׁשִ ַהִאם ֵהיַכל ַהּקֹ

.................................... יג ָאבֹון? ּמֹוִציאֹות ֶאת ַהּתֵ רּופֹות ׁשֶ ל ּתְ ַהִאם ָלַקַחת ְזִריקֹות ׁשֶ

ָבִרים ָזִרים............................... יד ר ִעם ּגְ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהן ֶקׁשֶ ֶכם ׁשֶ ּלָ נֹות ׁשֶ ִלְמדּו ֶאת ַהּבָ

..................................................................................... טו ָך ּלְ ֶלפֹון ׁשֶ יר ֶאת ַהּטֶ ְכׁשִ ּתַ

........................... טו ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ּפּור ָקָטן, ִלְבֹקַע ְרִקיִעים ֲעבּור ּבְ ם ָיבֹואּו ְליֹום ּכִ ּכּוּלָ ׁשֶ

....................................................................... טז ר ֶקׁשֶ ָך ּבְ ֲאִני ְמֹאד רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאּתְ

יין ֶהָחָדׁש........................................................................................ יז ַקְמּפֵ ַקח ֵחֶלק ּבְ

עֹוֵזר ִלְבנֹות ֶאת ַהּמֹוָסדֹות...................................................................יח ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

ה................................................................ יט ֻעּלָ ף ּפְ ּתֵ ׁשַ ר ֵאֶליָך, ּתְ ֵ ְדָכן ִמְתַקּשׁ ִאם ׁשַ

ב........................................................................................ כ ל ַהּלֵ עֹוְזִרים ַלּמֹוָסד ִמּכָ

יָרה............................................................ כ ה ֵיׁש ַהְצָלָחה ַאּדִ ָ ִדים ֶאת ָהִאּשׁ ִאם ְמַכּבְ

נ



 א   |  בתשפ" ת)ֻחַּק "ל ְּבחֹו( קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ִלְׁשּלֹוַח ַּדְוָקא ַלּמֹוָסד ֶׁשְּמַדְּבִרים ָׁשם ְּבִאיִדיׁש? ם ִא ַה 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ַהִּׁשעּוִרים ַהָּיִפים. 

ֲאַנְחנּו ָּגִרים ִּבְבֵני ְּבַרק, ֲאַנְחנּו ְמֹאד רֹוִצים ִלְׁש�ַ� ֶאת ַהַּבת ֶׁשָּלנּו ְלַגן ֶׁשְּמַדְּבִרים ָׁשם  

ֲח  לֹא  ֵהם  ֵּביֵתנּו  ְלַיד  ַהַּגִּנים  ֲאָבל  ֲאַנְחנּו  ְּבִאיִדיׁש,  ִאם  ְּבִאיִדיׁש,  ָׁשם  ְמַדְּבִרים  ְולֹא  ִסיִדִּיים 

רֹוִצים ִלְׁש�ַ� ְלָמקֹום ֶׁשְּמַדְּבִרים ָׁשם ְּבִאיִדיׁש ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלֶלֶכת ֶּדֶר� ֲאֻרָּכה יֹוֵתר, ַהִאם  

 ? ׁש, אֹו ֶׁשֶּזה לֹא ָּכל ָּכ� ָחׁשּובֶׁשְּמַדְּבִרים ְּבִאיִדי ה ְּכַדאי ְלִהְתַאֵּמץ ִלְׁש�ַ� ַּדְוָקא ַרק ֵאיפֹ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ה ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ה'תשפ"ב  

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶפר ֶׁשְּמַדְּבִרים ְּבִאיִדיׁש, ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה א ָּכל ָּכ ָקרֹוב ְּכַדאי ִלְׁשַח ְלֵבית ֵס 

 ַלַּבִית.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ"ת) ֻחַּק "ל ְּבחֹו(  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

 ְלַהִּגיַע ֶאל ַההֹוִרים ַּבְּלבּוׁש ֶׁשֵהם רֹוִצים

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים, ִּבְמֻיָחד ַהִחּזּוק ְלָנִׁשים, ֶׁשְּמֹאד ְמַחֵּזק אֹוִתי ְועֹוֵזר ִלי ַהְרֵּבה  

ַּבַחִּיים. ֲאִני ְמַצָּפה ָּכל ָׁשבּוַ� ַלּקּוְנְטֵרס ַהְּׁשבּוִעי "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה", ֶזה ַמָּמׁש ְמַחֶּיה ְנָפׁשֹות,  ד  ְמאֹ 

 ֲאִני מֹוֵצאת ָׁשם ְּתׁשּובֹות ַעל ַהְרֵּבה ֵמַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים. 

, ֲאָבל ֲאִני לֹא חֹוֶבֶׁשת ֶאת  לִמְתַלֶּבֶׁשת ָּכָרִגיֵאֶצל הֹוַרי, ֲאִני  ת  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ְּבַׁשּבָ 

  ה ְמהּומָ ה  ַהֵּפָאה, ִּכי ַאָּבא ֶׁשִּלי לֹא ַמְסִּכים ֶׁשִּתָּכֵנס ֵאָליו ַלַּבִית ֵּפָאה, ֵמָאז ֶׁשִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ּפֹ 

 ְלָׁשם ִעם ַהֵּפָאה. ֶנֶגד ַהֵּפאֹות, הּוא ְמֹאד ֶנֶגד ֶזה, ְוָלֵכן ֲאִני לֹא הֹוֶלֶכת  הְּגדֹולָ 

ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָּכַתב    ]ַהִּמְכָּתב ְמצָֹרף ְּבסֹוף ִמְכָּתב ֶזה [ֲאָבל ָלַאֲחרֹוָנה ָרִאיִתי ְּבִמְכָּתב  

נֹוְרָמלִ   רְלִאָּׁשה ֶׁשַּכֲאֶׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְצִריִכים  ַהַּבַעל רֹוֶצה י ָראּון  ְּבֹאפֶ י  ְּכֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהַּבִית  ִּכי   ,  

ִעם ַהֵּפָאה ְוַרק  ה  ְלבּוָׁש ם  ִלְראֹות ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלבּוָׁשה ָיֶפה. ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ַהִאם ֵּכן ָלֶלֶכת ְלָׁש 

 ָׁשם ְלַהֲחִליף ְלִמְטַּפַחת?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ה ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ה ָּברּור ַמ   הזֶ   ַּבִית ִעם ֵּפָאה ֲהֵריּלַ   וִאם ַאָּבא ֶׁשָּלֶכם א רֹוֶצה ֶׁשָּתבֹואּו ֵאָלי
 ַּבִית ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה. ּלַ ַלֲעׂשֹות; ַּתֲעׂשּו לֹו ַנַחת רּוַח ְוֵתְלכּו ֵאָליו  םֶּׁשֲעֵליכֶ 

ֵמַהַּבִית  רְמֻדּבָ  ְּכֶׁשּיֹוְצִאים  ְּכָלִלי,  ִלְהיֹו   ְּבאֶֹפן  ;  י ָּכָראּום  ְלבּוִׁשית  טֹוב 

 ַּבַעל.ְּכֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים ָיֶפה ִנְהִיים ְמֻכָּבִדים ְּבֵעיֵני ַה 

ְּכֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶכם ַּתֲעׂשּו ָלֶהם ַנַחת רּוַח; ֵאין ָּדָבר ָּגדֹול יֹוֵתר  
 ם. ַההֹוִרית ֶא ְלַׂשֵּמַח ר ֵמֲאֶׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  יְּבֵעינֵ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ל: ֵעילְ ר ַהֻּמְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [
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 יָלֶלֶכת ִּבְלבּוׁש ָראּו

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ָמַרת

 ֶאת ַהִּמְכָּתב.  ִקַּבְלִּתי

ַּבְּסָפִרים    ְמאֹד יֹום  ָּכל  ְּתַעְּינּו  ִאם  ֶּבֱאמּוָנה; טֹוב  ֶׁשִּתְתַחְּזקּו  ִמֶּכם  ֲאַבֵּקׁש 
ִמְכָּתב   יֹום  ְּבָכל  ִּתְלְמדּו  ַּבַּנַחל;  ֲאֶׁשר  ְּתַקְּבלּו    -ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש,   ָּכ

ָּכ  ל  ּכָ   דֹות ַהַּבִית, א ַּתְזִניחּוֶאת ֲעבֹו  תֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ָּכ ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַֹח ַלֲעׂשֹו 
 . ת ֶאת ָהֲעבֹודֹו

ִעם ְסנּוד, ַאֶּתם א    רֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ   ָלֶלֶכת  ןֶׁשַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ִאם ֶזה ִחָּסרֹו  הַמ 

  ֲאָבל ִאם ֱהִייֶתם ׁשֹוֲאִלים ַמה ָנכֹון ַלֲעׂשֹות,  ןִחָּסרֹוא  רֹוִצים ְלִהְתַלֵּבׁש ְוכּו'; ֶזה ,
 . יִּבְלבּוׁש ָראּות  ְּתׁשּוָבה ִהיא, ָנכֹון ָלֶלכֶ ַה 

ְלבּוׁש ֵּבין ֲאָנִׁשים. ִאם יֹוְצִאים ֲאַזי ָנכֹון  ן  ְלבּוׁש ַּבַּבִית ָואֹופֶ ן  ֶּדֶר אֹופֶ   ֵיׁש

ְלִהְתַלֵּבׁש ָּכָראּוי ֵהן ִּבְׁשִביל ַהַּבַעל ְוֵהן ִּבְׁשִביְלֶכם ְּבַעְצְמֶכם; ַּבַעל רֹוֶצה ִלְראֹות  
 . יָּכָראּו , ּוְלַעְצְמֶכם ֶזה ַּגם טֹוב ְלִהְתַלֵּבׁשדִאְׁשּתֹו ְלבּוָׁשה ָיֶפה ּוְמֻכּבָ ת ֶא 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

...[ 
 ד ג ד

 ְּבַעְצִמי ֶאת ַהֶּדֶׁשא?ִלְגזֹם ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאִני ְמַלֵּמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי, ָרִציִתי ִלְקנֹות ַמָּתָנה ָיָפה ַלַּתְלִמיִדים ֶׁשִּלי  

ֵסֶפר ַהִּמּדֹות ָקָטן, ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַּבּסֹוף    םָלֶה   ה, ָקִניִתיָׁשנָ   ףְּבסֹו  ה זֶ ת ֶא   ָלֵתת ָלֶהםו

 ָלֵתת ֶאת ֶזה ִליָלִדים? ןִחָּסרֹוה זֶ ת ֶׁשל ַנ ַנח, ַהִאם ַהְּׁשטּויֹו לעַ  ֻמְדָּפס

ֶזה  רֹוצֶ ֲאִני   ַהִאם  ָלַדַעת  ְוַלֲעזֹר  ְּבֵסֶד ה  ּתֹוָרה  ִּבּטּול  ִמּׁשּום  ַהֶּדֶׁשא?  ֶאת  ְלַבד  ִלְגזֹם  ר 

 ָלִאָּׁשה?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'היֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּזֵהר א ְלָהִפיץ ֶאת ַהִּׁשָּגעֹון ֶׁשל  , ִּת םִּתָּזֵהר ֵאיֶזה ְסָפִרים ַאָּתה ֵמִביא ַלְּיָלִדי

  ְוכּו', ִהְכִניסּו    תֶא   ֶׁשִרּמּוַנ ַנח; ֶזה ִּדְמיֹון, ִסּפּור ָידּוַע ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמַסֵּפר ֵאי
'ִּפְתָקא  ּבֹוד  לֹוֵמ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּוַּבֵּסֶפר  ֶּפֶתק   ַהִּׁשָּגעֹון ,  ַנֲעָׂשה  ּוִמֶּזה  ַהָּׁשַמִים',    ִמן 

 ַהֶּזה. 

ִלְגזֹם ֶאת ַהֶּדֶׁשא; ָעִדיף ֶׁשֵּתֵל ַלֲהָפָצה    לִּבְׁשִבי  ֲחָבל ְלַבְזֵּבז ֶאת ְזַמְּנ ַהָּיָקר
 ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ָּכ ִּתְהֶיה ַּגם ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְוַגם ִיְהֶיה ְל ֶׁשַפע ָּגדֹול. 

 ם. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִני

 ... 
 ד ג ד

 ?םַהְּמָצִרין ֵּביי  ִּביֵמ  ָׁשלֹוׁשן ּבֶ ה ֶׁשִּנְהיָ ד ַלֶּילֶ   ָמַתי עֹוִׂשים ֲחַלאֶקה

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 עֹוִׂשים לֹו ֲחַלאֶקה? , ָמַתי ם ַהְּמָצִרין ֵּביי ִּביֵמ ָׁשלֹוׁש ָרִציִתי ִלְׁשֹאל, ְּבִני ִיְהֶיה ֶּבן 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ב תשפ"ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ד ... ֵנרֹו ָיִאירִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. יִקַּבְלִּת 

. ֵיׁש ֶׁשּדֹוִחים ֶאת  םַהְּמָצִרין  ֵּביי  ִּביֵמ   -ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵּפאֹות, ֲחַלאֶקה ְלֶיֶלד  
, ֲאָבל ֵמִעָּקר ַהִּדין ֻמָּתר  ם ַהְּמָצִרין  ֵּביֶזה ְלַאַחר ט' ְּבָאב, אֹו עֹוִׂשים ֵּפאֹות ִלְפֵני  

ת ַהָּׁשבּועֹות; ֲאִני ָעִׂשיִתי ֵּפאֹות   ת    יִלְבנִ ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשׁשֶ ֶהעְרְׁשל ֵנרֹו ָיִאיר ִּבְׁשׁשֶ
 ז. ַהָּׁשבּועֹות, כ"ג ַּתּמּו

  ַאָּתה  ןְלָכאד  עַ   ֶׁשִהַּגְעָּת ַאל ִּתְׁשַּכח ֵמָהִעָּקר, ּתֹוֶדה ּוְתַהֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,
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ֵּפאֹות ַלֵּבן ֶׁשְּל, ּוְתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּכל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ִיְגְּדלּו ְיהּוִדים    העֹוֶׂש 

 ְּכֵׁשִרים. 

 ִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצ 

 ... 
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 ? ת)ְּכִפָּיִתּיּו( , ִס"י, ִד"י ֵֹאי יֹוְצִאים ֵמַהְּבָעיֹות ֶׁשל א"ו 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְלֵהָרֵדם  ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי [ַהִּמְכָּתב מּוָבא ְּבסֹוף ִמְכָּתב ֶזה] ֵאי�  ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ֶּׁשֲעִניֶתם ַעל  

יֹוֵתר ְּבַקּלּות, ֲאִני ָאֵכן ַמְרִּגיׁש ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָרגּוַ� ֵמָאז ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה  

 . ִלְכֹּתב ַעל עֹוד ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּמֹאד ְמַיֵּסר אֹוִתי

נֹוָרִאי, ֲאִני ָעסּוק ִלְבּדֹק ֶאת ָּכל ַהַּבִית ֶׁשַהּכֹל    חֶמַת ָּכל ַלְיָלה ְּכֶׁשֲאִני הֹוֵל� ִליׁשֹן ֵיׁש ִלי  

ְּבֵסֶדר, ִלְבּדֹק ֶׁשַהְּיָלִדים ְיֵׁשִנים ְוֵהם ְּבטּוִחים, ִלְבּדֹק ֶאת ַהַחּלֹונֹות ֶׁשֵהם ְסגּוִרים ֵהיֵטב, ִּבְמֻיָחד  

 ִאם ֶזה לֹא ָּדלּוק.  םַּפעַ ד ְועֹום ַּפעַ ם ֶזה ַמָּמׁש נֹוָרא, ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ֶאת ַהַּגז, ָׁש 

ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָרגּוַ�    ָּכ�  ּׁשֹון ִלְפֵני ִאְׁשִּתי, ִּכילִ ָלֶלֶכת    בַחָייֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ְמֹאד ַלַחץ ֶׁשֲאִני  

יֹוֵצא ֵמַהִּמָּטה ְּבֶאְמַצע   ןֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִליׁשֹן. ְוִאם ֲאִני ּכֵ ׁשּוב ִלְפֵני ה זֶ ת  ֶא יֹוֵתר ֶׁשִהיא ִּתְבּדֹק 

 .בׁשּו  ַלִּמְטָּבח, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֶאְצָטֵר� ִלְבּדֹק ֶאת ֶזה סַהַּלְיָלה, ֲאִני לֹא ִנְכנַ 

ַהְּבָעיֹות ִמְסַּתְּלקֹות,  רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה אֹוֵמר ָּתִמיד ֶׁשִאם ַמְכִניִסים ְּבתֹוֵכנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ָּכל  

ֱאמּוָנה ֵמֶחְסרֹון  יֹוֵתר  ֶׁשֶּזה  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ָּכאן  ֶׁשֲאִני סֹוֵבל  דִּבְלבַ   ֲאָבל  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ה  ִמַּמֲחלָ , 

 . אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵעָצה ִּבְׁשִביִלי? תַנְפִׁשי

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ח ִסיָון, ְׁשַנת  -ַר ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָהָרעֹו ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשּיֹוֵת ג  ֵמַהּסּות  ִאי  ַּכָּמה    ר ַהֶּזה; 
 . תְתַּגְּברֹוַרק ִמ  ןֵה  -ִּנְלָחִמים ִעם ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהֵאּלּו 
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  ַהְיָצִרין   ֵאּלּו   ֶׁשל   ּוְסֻגַּלת  ֶטַבע  ֶזה  ִּכי"  :עב)  ִסיָמן   א, ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי   אֹוֵמר  ַרֵּבנּו

  ֵהם   ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ַהַּמֲחָׁשבֹות,  ֵאּלּו  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶּׁשרֹוִצים  ַמה  ָּכל  ַהְמזָֹהִמים,  ָהָרִעים

  ֶזה   ַעל  ָיד   ִּכְלַאַחר  ַהַּצד   ִמן  ּוִמְסַּתֵּכל  ִמָּדָבר,  ּבֹוֵרַח   ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו   הּוא   ִּכי   ִמְתַּגְּבִרים,

  ַּדְעּתֹו   ִהִּסיַח   א  ִּכי  ְּביֹוֵתר,  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַוֲאַזי  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשָּבַרח  ַהָּדָבר

  ת עֹוְבדֹו ָּכ ,"ַהַּמֲחָׁשָבה  זֹאת  ַעל  ְלַאֲחָריו ַּפַעם ְּבָכל  ֵּכל ֶׁשִּמְסַּת  ַאְּדַרָּבא, ַרק ִמֶּזה,

 . תִמְתַּגְּברֹו ןֵה  ָּכ  - ןֲעֵליֶה  ְלִהְתַּגֵּבר רֹוִצים ֶׁשּיֹוֵתר ַּכָּמה  ָהָרעֹות, ַהַּמֲחָׁשבֹות

  -   ת)ְּכִפָּיִתּיּו(י  ִס"י ִד" ֹ ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּמְסֵּכִנים סֹוְבִלים ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשִּנְקָרא א"ו  
ַרְחָמנּות ְּגדֹוָלה ֲעֵליֶהם, ַאף ֶאָחד א יֹוֵדַע ַּכָּמה ָקֶׁשה ָלֶהם, ַּגם ֵאּלּו ֶׁשַחִּיים ִעם  

ָּכֶזה   ִעם    .ְמאֹד  םָלֶה   ָקֶׁשה  –ֶאָחד  ֶׁשִּמְתַיֵּסר  ְלַבַעל  ֶׁשְּנׂשּוָאה  ִאָּׁשה  ְּכלֹוַמר 
ָלֶהם   -ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהֶּזה    תַּבַעל ֶׁשִאְׁשּתֹו ִמְתַיֶּסֶר   ָהֵאּלּו, אֹו ְלֶהֶפ,  ַהַּמֲחָׁשבֹות

ֶׁשא    ן, ּוִמֵּכיוָ דֶאָח   ִמָּכל  ת , ִּכי ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהֵאּלּו ֲחָזקֹוםּוָמִרי  ָקִׁשים  דַהַחִּיים ְמאֹ
ַרק  ה ֵאּלּו, ִּכי זֶ ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר, ֶׁשָאסּור ְלִהָּלֵחם ִעם ַהַּמֲחָׁשבֹות ָה  ריֹוְדִעים ֵמַהָּדבָ 

קֹוֶרה ֶׁשִּמְתַיְּסִרים ְוסֹוְבִלים ִיּסּוִרים נֹוָרִאִּיים, ִּכי ּדֹוִחים  ן  ָלכֵ   – יֹוֵתר ָּגרּוַע    הִנְהיֶ 
  ה ַהְרּבֵ ן  ֵה   תחֹוְזרֹו  ן, ּוְכֶׁשֵה תחֹוְזרֹו   ןְוֵה   ן, ְוׁשּוב ּדֹוִחים אֹוָת ת חֹוְזרֹו  ןְוֵה   ןאֹוָת 

 ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו.  -  ןכֵ י ִמִּלְפנֵ ת יֹוֵתר ֲחָזקֹו

ָהַר   ןַהִּפְתרֹו ִהיא    עַלֵּיֶצר  ַלַּמֲחָׁשבֹות  ;  ם ְלִהְתַעּלֵ 'ַהֶּזה  ַלֲענֹות  ְלַחֵּפׂש  א 
ֵּתן    -  ְל ַמְחָׁשָבה ְׁשִליִלית ֶׁשָּכזֹו  הָהֵאּלּו'. ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ָאִחי ַהָּיָקר, ְּכֶׁשעֹולָ 

ְלִהְסַּתּכֵ   ַאל ֵּתֵל ָלרּוץ,  ְּבֵסֶד   לָלּה  ַהּכֹל  ֶאּלָ רִאם  ַּתֲחׁשֹב 'א    א,  ָלרּוץ,  ֵּתן ָלּה 
 יֹוֵתר ָחָזק. ת חֹוֶזֶר  אִהי  -ִאְכַּפת ִלי'; ִּכי ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר עֹוִנים ַלַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹאת 

ִּתְׁש  ָׂשֵמַח,  ִּתְהֶיה  ִׂשְמָחה;  ַעל  ַּתֲעבֹד  ֵכן  ִׁשיִרים ְּכמֹו  ַעִּליִזים,  ִׁשיִרים  ַמע 

ַּגם ַעְצבּות "ְׂשֵמִחים, ִּתְרקֹד ְוָתִׁשיר, ַּתֲעֶׂשה ָּכל ַמה ֶׁשְּמַׂשֵּמַח. ַרֵּבנּו אֹוֵמר ָׁשם: 
ְמֻסָּכן   ן ְוִדָּכאֹור  , ִמְרמּו"הּוא ַמִּזיק ְמאֹד ְונֹוֵתן ּכַֹח ְלֶזה ַהֵּיֶצר ָהָרע ָהָעב ַהַּגְׁשִמי 

ְמַסֶּלֶקת ֶאת ָּכל   -ר ַהֶּזה, ֶזה ְמַחֵּזק ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹות, ּוְלֵהֶפ, ִׂשְמָחה  ְמאֹד ַלָּדבָ 
 ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהֶּזה.  תׁשֹוֶבֶר   אַהַּמְחָׁשבֹות ָהֵאּלּו, ִהי

ְותֹאַמר  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן עב) תְּכַדאי ֶׁשִּתְלַמד ַהְרֵּבה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹא

 ָּכ ִּתְתַרֵּפא ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות.  -ת ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ַז"ל ֶא 

ְוַעל ֻּכָּלם ִּתְתּבֹוֵדד; ָּתִׂשיַח ֶאת ִלְּב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַרֵחם  
 ם ַרק ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ָוֵלב ָטהֹור ֶׁשחֹוְׁשִבי ר ָטהֹו ְהֶיה ְל מַֹח ּיִ ָעֶלי, ֶׁש 
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ְלא"ו   ָהְרפּוָאה  ִהיא  ִד"י  ִֹהְתּבֹוְדדּות  אֹוֵמר ת) ְּכִפָּיִתּיּו(  ִס"י  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי   .

ֵיֵל ֵאֶצל ֲחַכם ָהֱאֶמת, ְויֹוֶרה לֹו ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ַּדְרֵכי ַהָחְכָמה, ֵעצֹות  ":  (ָׁשם)
ָּכל   ַעל  לֹוְנכֹונֹות,  ְוָרָפא  ְוָׁשב  ֶהָעֵרל,  ְלָבבֹו  ִיָּכַנע  ָאז  ק,  ְלַצִּדי  ֶׁשֵּיֵל ,  "ָּדָבר, 

ל  ּכָ ל  עַ ת  טֹובֹות  ֵעצֹו  אֹותֹוד  ְיַלֵּמ   הּואה,  ִמּזֶ ץ  ְלֵהָחלֵ   ֵאי   אֹותֹוד  ְיַלֵּמ ק  ַהַּצִּדי
ָהֱאֶמת ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו  א; ִיְתַרּפֵ א  הּו  ָּכר,  ָּדבָ  ָהֵעָצה ֶׁשל  ַרֵּבנּו הּוא ֲחַכם   ֶאת 

ַעל  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהֵּלב  ֶאת  ְלָהִׂשיַח  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ִהְתּבֹוְדדּות, 
 ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע ַהֶּזה. תַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות, ַעל ֱאמּוָנה; ִהְתּבֹוְדדּות ְמַטֶהֶר 

ָהֱאֶמת, ָאז ִיָּכַנע ְלָבבֹו ֶהָעֵרל,   ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ֲחַכם

 ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ל: ְלֵעיר ַהֻּמְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [

 ֵיׁש ֵעָצה ְלֵהָרֵדם יֹוֵתר ְּבַקּלּות?ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,  

ָיֵׁשן ֵלילֹות  ַוֲאִני לֹא    ָלַאֲחרֹוָנה ֲאִני ְמֹאד ִמְתַקֶּׁשה ִעם ַהֵּׁשָנה, ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד ְלֵהָרֵדם, 

ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם ֶׁשּלֹא  . ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֵיׁש ִלי ָּכֶזה ַלַחץ ֶׁשֲאִני ַחָּיב ָלקּום ָמָחר ֻמְקָּדם, ְוֶזה  םְׁשֵלִמי

 אּוַכל ְלֵהָרֵדם. 

   אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֵעָצה ֲעבּוִרי?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמ 

ְּבַעְצֵמנּו  םָּכ ֵּתֵצא ִמָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשְּל. ְּכֶׁשַּמְכִניִסי  -ַּתְכִניס ְּבַעְצְמ ֱאמּוָנה 

ַחִּיים עִ  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא,  ַהָּקדֹוׁש    ,ֱאמּוָנהם  ֶאת  ֶזה  ֶׁשַהּכֹל  ְוזֹוְכִרים  יֹוְדִעים 
אֹור, ַּכָּכתּוב   רֲאַזי ֵמִאי  -ל ַמה ֶׁשּקֹוֶרה ֶזה ִמֶּמּנּו  ָּברּו הּוא, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ּכָ 

 : "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכבֹדֹו", ָּכל ַהַחְׁשכּויֹות ִמְסַּתְּלקֹות. (ְיֶחְזֵקאל מג, ב)
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 ֹות א  ַהִּמּדֹות  (ֵסֶפר  אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  ַהֵּמִתים.  ִמְּתִחַּית  ַלֲחׁשֹב  ְלֵהָרֵדם,  ֵמַרֵּבנּו  ְסֻגָּלה  ֵיׁש

  ְּתִחַּית   ֱאמּוַנת  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַעל  ַיֲעֶלה  ִליׁשֹן,  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  "ִמי  :יז)  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  ֱאמּוָנה

 ַאָּתה  ַהְּבָעָיה,  ֶאת  ְלַעְצְמ  םּגֹוֵר   ֶׁשַאָּתה  ִנְׁשָמע  ֶׁשְּל  ֵמַהְּׁשֵאָלה  ֲאָבל  ַהֵּמִתים",

 ִסיָמן   מֹוֲהַר"ן,  (ַחֵּיי  אֹוֵמר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִּכי  ִמִּליׁשֹון,  עַ מֹונֵ   ֶזהוְ   ִליׁשֹון,  ַעְצְמ  ֶאת  ַמְכִריַח 

  ָּכ  ָּכל  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח   ְלַבל  ָלֶזה  ָהֵעָצה  ִליׁשֹון,  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ִליׁשֹון  ֶׁשרֹוֶצה  "ִמי  :תלא)

 ַהֵּׁשָנה.   ְמִניעֹות  ְּביֹוֵתר  יוָעלָ   ִמְתַּגֵּבר  ִליׁשֹון,  יֹוֵתר  ַעְצמֹו  ֶּׁשַּמְכִריַח   ַמה  ָּכל  ִּכי  ִליׁשֹון,

  ַמה  ָּכל  ִּכי  ְּביֹוֵתר,  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח   ִלְבִלי  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּדָבִרים   ְּבָכל  ַּגם  ֶזה  ְוִעְנָין

 ָׁשם.  ַעֵּין ,"ַּדְיָקא ַהֶהֶפ ְּביֹוֵתר ָעָליו ִמְתַּגֵּבר ָּדָבר, ְלֵאיֶזה ְּביֹוֵתר ַעְצמֹו ֶּׁשַּמְכִריִחין

ַלַחץ, ַאָּתה ָּכל ַהְּזַמן חֹוֵׁשב: 'ָמַתי ְּכָבר ֵאָרֵדם?'  ב  ן ֵמרֹוֹו ה א ָיכֹול ִליׁשַאָּת 
א אּוַכל    -ַעְצְמ: 'ָלָּמה ֲאִני ֲעַדִין א ָיֵׁשן?!' 'ִאם א ֵאָרֵדם  ת  ֶא   ַאָּתה ְמַיֵּסר

ְמַיֵּסר  ְלַהְמִׁשי ַאָּתה  ְוכּו'';  ְוכּו'   ַאָּת ת  ֶא   ָּכ  ,ִנְלָחםַעְצְמ ִעם   ה   ְּבַעְצְמ
 ַמֲחָׁשבֹות, ֶזה א נֹוֵתן ְל ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים.

ְלַהְלִחיץ ַּתְפִסיק  ְלַרֵּבנּו,  ִליׁשת  ֶא   ְּתַצֵּית  ָיכֹול  א  ַאָּתה  ִאם   ;ן  ֹו ַעְצְמ -  

ְּכלּום ִאם א    ִּתְׁשַּכב ַּבִּמָּטה ִעם ֵעיַנִים ֲעצּומֹות. א ְצִריִכים ִליׁשֹון, א ִיְקֶרה
ַּבִּמָּטה ִלְׁשַּכב  ֵעיַנִים  הְמנּוָח ם  ּגַ ה  זֶ   –  ִּתיַׁשן;  ִעם  ַּבִּמָּטה  ִלְׁשַּכב  אֹוֵמר,  ַרֵּבנּו   .

 ֲעצּומֹות ֶזה ְּכמֹו ִליׁשֹון, ֶזה נֹוֵתן ּכַֹח, ִמְתַרַעְנִנים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
...[ 

 ד ג ד

 ּבֹו?   יֵאי ֲאִני ִמְתַחֵּזק ְלַפֵּיס ֶאת ִמי ֶׁשָּפַגְעִּת 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְוַגם   ֶׁשִּלי  ֵמַהֲחֵבִרים  ְלַכָּמה  ְוִהְכַאְבִּתי  ָּפַגְעִּתי  ְמֹאד  ָּבחּור  ִּבְגַלל  ָלַר ְּבתֹור  ַהְּקִהָּלה,  ב 

ָעִׂשיִתי טֹוב,   ֵמִבין ֶׁשּלֹא  ֲאִני  ַּבְּקִהָּלה. ַהּיֹום  ְּפִניִמי  ְלִהְתָעֵרב  ל  ִּבְכלָ ִסְכסּו�  ָצִרי�  ָהִייִתי  לֹא 

ַוֲאִני ִלְפעֹל    ַּבַּמְח�ֶקת,  ָיכֹול  ֲאִני לֹא  ֶׁשֲאִני ְמַנֶּסה  ַּכָּמה  ֶזה. ֲאָבל  ִמְתָחֵרט ַעל    י ְּבַעְצִמ ְמֹאד 

ע אֹוִתי ִאם ֲאַפֵּיס אֹוָתם, ַהִאם ֵיׁש ֵעָצה ַקָּלה  ִּתְבּלַ ָלֶלֶכת ְלַפֵּיס אֹוָתם, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשָהֲאָדָמה 

 יֹוֵתר ָלֶזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ח ִסיָון, ְׁשַנת  -ְזַרת ה' ִיְתָּבַר ְּבעֶ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ָּכאן ֵמֲאֶׁשר ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים.   הֶׁשִּתְתַּבּזֶ ֵל ְּתַפֵּיס ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָרַדְפָּת; ָעִדיף  

ְלִמי   ַוֲאבֹוי  ֲאֵחִרים;  אֹוי  ְיהּוִדים  ְּבִלְרּדֹף  ֵחֶלק  ֻּכָּלם  ְּבַמֲחֶק ֶׁשּלֹוֵקַח  ת 

: ַמְחֶקת ָּכל ָּכ נֹוָרא,  (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה יח, ד)סֹוְבִלים. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ֶקת, ְוָהא ַרֲאָי', ֵּבית ִּדין  ֲאִפּלּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ִמְסַּתְּלִקים ֵמָהעֹוָלם ְּכעֶֹנׁש ַעל ַמְח

ל ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה, ַּגם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה  ְלִגית  ִמַּתַח ֶׁשל ַמָּטה א ַמֲעִניׁש ְלָקָטן  
עֶֹנׁש   ַהְּיָלִדים    אֶאּלָ ֵאין  ֲאִפּלּו  ֶנֶעְנׁשּו,  ֻּכָּלם  קַֹרח  ְוֵאֶצל  ָוַמְעָלה,  ֶעְׂשִרים  ִמִּגיל 

 !םיֹוָמ י נֵ ּבְ ַהְּקַטִּנים ְמאֹד 

; ָעִדיף ְלִהְתַּבֵּיׁש לֹו  ַאל ַּתְמִּתין ֶרַגע ֶאָחד, ֵל ִמַּיד ְלַפֵּיס ֶאת ִמי ֶׁשִהְכַאְבָּת 
 ָּכאן ֵמֲאֶׁשר ַלֲעבֹר ֶאת ָהֳעָנִׁשים ַהָּקִׁשים ְוַהָּמִרים ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל ַמְחלֹוקֹות.

אֹוְת ְּבַמֲחֶקת, ִיְהֶיה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה, ֲאִפּלּו    בְלָעֵר ִאם רֹוִצים    ,ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה

ַהַחִּיים. ַּתֲעֶׂשה ְל ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון    תֶא ל  ְלַהִּציִּתְבַרח ְּכמֹו ֶׁשּבֹוְרִחים    -ְלֵׁשם ָׁשַמִים  
ח ּוִמָּכל  ת ִמקַֹר ֻמָּס   הַהַּבְיָת ֶּבן ֶּפֶלת ִהִּגיַע  ן  אֹוֶׁשִאְׁשּתֹו ֶׁשל אֹון ֶּבן ֶּפֶלת ָעְׂשָתה,  

ה ַרֵּבנּו א  ַוֲחִמִּׁשים  ַהָּמאַתיִ  ק!" הּוא ָּדַפק צֹוֵד ם ַרָּבִנים, הּוא ָצַעק ַּבַּבִית: "ֹמׁשֶ
ָהָיה   הּוא  ָהֲאִמִּתי!"  ַהַּמְנִהיג  הּוא  "קַֹרח  ַהֻּׁשְלָחן:  .  תַהַּמֲחֶק י  ֵמָראֵׁש ַעל 

ַמה ָּל ַּבֲהֵדי  " ָׁשֲאָלה אֹותֹו, ַּתִּגיד ִלי:  ִאְׁשּתֹו  כ)  (ָׁשם,ְמַסְּפִרים ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  
ַמה  ",ְּפלּוְגֵּתיּה ֵמַהַּמֲחֶקת?   ְל ֵיׁש  ִמי צֹוֵדק?    הזֶ   ַמה   ְל ַאֲהרֹן "ְמַׁשֶּנה  ִאי 

ַרָּבא ַּתְלִמיָדא  ,ַּכֲהָנא  צֹוֵדק    ",ַאְּת  ה  מֹׁשֶ ְוַאָּתה    -ִאם  ַהּכֵֹהן  הּוא  ַאֲהרֹן  ֲאַזי 
קַֹרח הּוא ַהּכֵֹהן    -ִאם קַֹרח צֹוֵדק    ",ַאְּת ַּתְלִמיָדא  ,ִאי קַֹרח ַּכֲהָנא ַרָּבה"ַהַּתְלִמיד,  

 ְוַאָּתה ַמְמִׁשי ִלְהיֹות ַהַּתְלִמיד! ָּכ ִהיא ִהִּציָלה אֹותֹו.

 ָּתִמיד ִּתְבַרח ִמַּמֲחלֹוקֹות.

 ... 
 ד ג ד
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 ץ ֶאֶר  ֶּדֶרל  עַ ח ִלְׁשבַ ן ִצּיּו

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

 ֵּבית ֵפיָגא ַהֲחׁשּוָבה  תְלַתְלִמיַד ח ִלְׁשבַ ן ֶזה ִצּיּו

... 

 .הַעל ַהִהְתַנֲהגּות ְּבֶדֶר ֶאֶרץ ַרּבָ 

ֲעִדינֹות    ן, ֵה םַּבְסָדִרית  ַהַּתְלִמידֹות ֶׁשעֹוְמדֹוְלָכל  ם  ֲאִני ְמאֹד מֹוֶדה ָלֶכם ְוגַ 

 ֶּדֶר ֶאֶרץ. תּוַבֲעלֹו

 ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ַּדְרֵכיֶכם. 

 ... 
 ד ג ד

 הָהֱאמּונָ ל ֶׁש  ֶחְלֵקית  ְׁשלֹוֶׁש ת ֶא ת ַּבָּבנֹו ְלַהְׁשִריׁש

 י"ח ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַעְצְמֶכם   ֶאת  ֶׁשַּתִּציעּו  ַמְסִּפיק  ּכְ ָעִדיף  ָלנּו  ֵיׁש  ֲאֵחִרים,  ֵסֶפר  ְּבָבֵּתי  מֹוָרה 

ֱאמּוָנה  מֹורֹות   ַּתְׁשִריׁשּו  ְוָׁשם  ַאֵחר  ְּבמֹוָסד  מֹוָרה  ֶׁשִּתְהיּו  ָעִדיף  ֵפיָגא;  ְּבֵבית 
 ִיְׂשָרֵאל.  תִּבְבנֹו

ַּבָּבנֹו ְלַהְכִניס  ֶׁשְּצִריִכים  ָהִעָּקר  ִהיא  ִלְׁשלֹוָׁש תֱאמּוָנה  ֶנֱחֶלֶקת  ֱאמּוָנה    ה , 

 ֲחָלִקים:
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ָחׁשּוב  ר  ַהָּדבָ  ַוֲהִכי  ַהְיָלדֹו לִ   אהּו  -ָהִראׁשֹון  ִעם  ֵמַהָּקדֹוׁש    תְלמֹד  ֶׁשַהּכֹל 

ַהּכֹל; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה    גָּברּו הּוא, ָלעֹוָלם ֵיׁש ַּבַעל ַהַּבִית, ֶאָחד ֶּׁשַּמְנִהי 
 ַעל ָידֹו.  אֶאּלָ  -ַהּכֹל, ּופֹוֵעל ַהּכֹל, ׁשּום ָּדָבר א קֹוֶרה 

קֹורֹוָנה   ַמִּגיַע  ֵמַהָּק   -ִאם  עֹוִלים  ֶזה  ַהְּמִחיִרים  ִאם  הּוא,   ָּברּו ֶזה    -דֹוׁש 

ַחִּמים   ָיִמים  ַמִּגיִעים  ָּברּו הּוא, ִאם  ָּברּו הּוא, ִאם    -ֵמַהָּקדֹוׁש  ֵמַהָּקדֹוׁש  ֶזה 
 ַהּכֹל ַהּכֹל ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.  -, צּוָנאִמי, ִמְלָחמֹות תסּופֹו תַמִּגיעֹו

ְּת  ַהֵּׁשִני,  ַעל  ַהֵחֶלק  ִסּפּוִרים  ָלֶהן  ְּתַסְּפרּו  ִמַּצִּדיִקים;  ַהְיָלדֹות  ֶאל  ַדְּברּו 

ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים, ֵמַהַּצִּדיק ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ְמִליֶזעְנְסק ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֵמַהַּצִּדיק 
 ַרִּבי זּוָׁשא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ּוִמָּכל ַהַּצִּדיִקים.

ֱאמּוָנה ְּבַעְצֵמנּו; ְּתרֹוְממּו ֶאת ַהְיָלדֹות, ִּתְבנּו אֹוָתן,    אהּו   י ִליִׁש ַהֵחֶלק ַהְּׁש 

ְּבִקְרּבָ  ֶׁשְּׁשבּורֹות  ַהָּבנֹות  ֶאת  א    ןְקחּו  "ֲאִני  אֹוְמרֹות:  ְּכֶׁשָּבנֹות  אֹוָתן.  ְוִתְבנּו 
ַּתִּגידּו ָלֶהן: "ִּתְסַּתְּכלִ  ַאְּת ֵּכן ְיכֹוָלה; ָהבָ יְיכֹוָלה",  ְנַנֶּסה"; ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹד    ה , 

 ְהֶיה ָלֶהן מֹוָרה ֶׁשּבֹוָנה אֹוָתן. ִּת ִליָלדֹות, ֶׁש 

ַּדְוָק  ְלַלֵּמד  ָלבֹוא  ִּתְתַעְּקׁשּו  ְוא  ֶׁשִּלי,  ַהִּמִּלים  ֶאת  ֶׁשְּתַקְּבלּו  ְמַקֶּוה   אֲאִני 
ָּבנֹות ֱאמּוָנה, ָעִדיף  ְּבֵבית ֵפיָגא. ֵיׁש ָלנּו מֹורֹות טֹובֹות ֶׁשּלֹוְמדֹות ִעם ַה ת ִליָלדֹו

ַאֵחר   ְלָמקֹום  ִעם    - ֶׁשֵּתְלכּו  ָלִריב  ִּתְצָטְרכּו  ֵכן א  ְּכמֹו  ַּתְׁשִריׁשּו ֱאמּוָנה,  ְוָׁשם 
 ַההֹוִרים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשָּלֶכם. 

הֹוִרים   ָלֶכם  ֵיׁש  ֶׁשָּלֶכם,  ַההֹוִרים  ֶאת  ִּתְׁשֲאלּו  ְוכּו';  ַהְּׁשִנָּיה  ַהְּׁשֵאָלה  ַעל 

ִאם ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם    .ְצִניעּותל  ֶׁש   הֲהִכי ְּגבֹוָה   הּוִבים ְמאֹד, ֵהם ִמְתַנֲהִגים ָּבָרָמ ֲחׁש
 אֹוֶמֶרת ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת ִעם ְוכּו', ַּתְקִׁשיבּו ָלּה. 

 ... 
 ד ג ד

 םּוְמַבִּזים ֶׁשַּמְׁשִמיִצית ַלְמרֹוה, ֱאמּונָ ץ ְלָהִפי

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ' ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ָּכל יֹום ָּבִאים ְיָלִדים ְלַצְלֵצל ַּבַּפֲעמֹון ֶאְצִלי ַּבַּבִית, ְּכֶׁשִאְׁשִּתי ׁשֹוֶאֶלת: "ִמי 
ִהְתַּגְּברּו,   ַהְּצָעקֹות  ָהַאֲחרֹוִנים  ֶּבֳחָדִׁשים  "ְּבֶרְסֶלב פֹוי!"  צֹוֲעִקים:  ֵהם  ָׁשם?" 

 צֹוֲעִקים ַּגם ַאֲחֵרי ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי. 
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  ֶנְגָּדם  ם יֹוְצִאיא יֹום ֶאָחד ֶׁש ׁש ַמה ֶׁשַהַּצִּדיִקים ָאְמרּו, ְּכֶׁשֵּיׁש ַמָּמ ה ֶאְצִלי זֶ 

ֵהם חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה. ַהּיֹום ִהְׁשִמיצּו אֹוִתי ִעם ִסּפּור ָחָדׁש, ֶׁשַהָּבחּור   -ת  ַּבֲחָדׁשֹו
ַלי, ִמיֶׁשהּו ָאַמר ִלי ֶׁשָהַאְבֵר ָקׁשּור ֵא   -ֶׁשְּכָבר ֶנְעַּדר ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  

 הּוא עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ֶזה.  -ֶׁשָרָצה ְלַהּכֹות אֹוִתי ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ְּבִמירֹון 

ָּברּו ַהֵּׁשם ֲאִני יֹוֵדַע ִמי עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ֻּכָּלם, ַהּכֹל ְלַמַען ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון;  
"ַּפַעם ַאַחת ָאַמר ִלי: ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ש)י ָנָתן ָּכ ָאַמר ַרֵּבנּו ְלַרּבִ 

 רֹוֶאה ָּבעֹוָלם, ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְמָצא ָּבעֹוָלם, ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון".

ֶׁשַּתְמִׁשי ֶאת ֶזה, ִּכי ֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּזק אֹוְת ָלֶלֶכת ַלֲהָפָצה;    ֲאִני ּכֹוֵתב ְל
ֲהִכי   ָהַרְחָמנּות  ֶזה  ֶׁשָּלֶהם.  ֵמָהֲעוֹונֹות  אֹוָתם  ּתֹוִציא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ַעל  ְּתַרֵחם 

, ִלְראֹות ֵאי ֲאָנִׁשים נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות; ְלַרֵּבנּו ֵיׁש ָּכֶזה ּכַֹח ְלהֹוִציא אֹוָתם  ה ְּגדֹולָ 
 יא אֹוָתם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ֵמֵאיפֹה ֶׁשֵהם ִנְמָצִאים, ּוְלָהבִ 

 ... 
 ד ג ד

 ץ ַלַּקיִ ה טֹובָ  ְסִביָבה קֹוְנְטִרי "ִאיָלן ַהַחִּיים"

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"א ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַהָּקֵר  ַלַּקִיץ  ְּבקֶֹצר רּוַח  ְמַחֶּכה  ַּבקֹוְנְטִרי   דעֹוֵמ ה  ַאָּת   ּבֹוא  ּובָ ב  ֲאִני  ִלְהיֹות 
 ֶרְסֶלב. ֶׁשָּלנּו "ִאיָלן ַהַחִּיים" ַּדֲחִסיֵדי ּבְ 

  ַהָּקדֹוׁש   ַהֵּסֶפר  ֵׁשם  ַעל   ַהַחִּיים",  "ִאיָלן  ַהֵּׁשם  ֶאת   ֶׁשָּלנּו   ַלקֹוְנְטִרי  ָנַתּנּו 
  ָּגִרים;   ָקא  ְׁשָּמא   ִיְהֶיה   ֶׁשֶּזה  ִיְתָּבַר   ַהֵּׁשם   ַיֲעזֹר  ִחֵּבר.  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש   ַהַחִּיים  ִאיָלן

  ְוָכל   ַהִּׂשיחֹות   ֶׁשָּכל   ְׁשלֹוֵמנּו,   ְּבַאְנֵׁשי  -   ַחִּיים   ֶׁשָּיִפיחּו  -   ָהִאיָלנֹות   ַהָּמקֹום, 
  ְוַרִּבי  ן ִמּטּוְלְטִׁשי  ַנְחָמן   ֵמַרִּבי  ָנָתן,   ֵמַרִּבי  ֵמַרֵּבנּו,   ִיְהיּו  -   ָהִאיָלנֹות   ַּתַחת  ת ַהָּׁשהּו

  ְלִפי  ֶּזהַה   ַּבֵּׁשם  ַלֵּסֶפר  ָקָרא  מֹוֲהָרא"ׁש  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶּבן  ַאְבָרָהם
  ַרִּבי   ,ּת"נַ מֹוַהְר   ַרֵּבנּו:  ֶׁשל  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשֶהֱעִבירּו  ַהַּצִּדיִקים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות

  ִזְכרֹוָנם   ִיְצָחק  ֵלִוי  ְור'  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְּבנֹו  ,ןִמּטּוְלְטִׁשי  ַנְחָמן
 ִלְבָרָכה.

ּדֹוָלר. ָעִׂשיִתי   ן, ָלִויִתי ָקרֹוב ִלְׁשֵני ִמְליֹובַר ע ְוֶיזַ ל ַהּקֹוְנְטִרי ָקִנינּו ַּבֲעַמ  ֶאת
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ִלְהיֹות ְּבַיַחד, ְלַחֵּנ ֶאת    ֶׁשּיּוְכלּו   ֶאת ֶזה ַרק ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָמקֹום ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו

ִלּפֹ ֶׁשא  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה  עֹוד  ַהְּיָלִדים  ְלַקֵּבל  ֶאָּלא  ָׁשַמִים,  ְּבִיְרַאת  ִיְרַאת  ל 
 ָׁשַמִים. 

; ִאם  הִנְהיֶ א  ָּכ הּו  -  ביֹוֵׁש א  , ֶׁשהּובִמְסּתֹובֵ   םָּכ ֶזה הֹוֵל, ֵאיפֹה ֶׁשָהָאָד 

ֶׁשִּמְׁשַּתְּכִרים ָׁשם   ִנְהִיים ִׁשּכֹוִרי  -הֹוְלִכים ְלקֹוְנְטִרי  ְלָמקֹום  םַּגם  , ִאם הֹוְלִכים 
 ּבֹו.  ַמֶּׁשהּו ַּגם ִיַדֵּבק – (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן רס)ּׁשֹוִתים ָׁשם ֵמַהַּיִין ַהְּמֻׁשָּמר ֶׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ר ּדֹולָ ף ֶאלֶ ה ִמֵּמָא ר יֹוֵת  ִאַּבְדָּת ל ֲאבָ ת, ְנקּודֹו ִהְרַוְחָּת 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"ג ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִהְׁשַּתֵּטיָת   ֵאי ִלי,  ֶׁשִּסַּפְרָּת  ִהְתאֹוַׁשְׁשִּתי ִמָּמה  ָנַתָּת ֶאת  ל  ּכָ   ֲעַדִין א   ;ָּכ
ִויַׁשֵּלם ְל  ַּכְרִטיס ָהַאְׁשַראי   ִיְקֶנה ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשּלֹו  ֶׁשְּל ַלּבֹוס ֶׁשְּל, ֶׁשהּוא 

רֹוֵׁשׁש אֹוְת, ְוַאָּתה    ָּכל  ְנֻקּדֹות ְמֻטָּפׁשֹות, ְוַעְכָׁשו הּוא ּכָ   ת ְּתמּוַר   -ְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש  
ְּמ, ְוהּוא אֹוֵמר ְל: "ֵאין  ִמ   ַעְצְמ ִעם ָקרֹוב ְלֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ֶׁשָּיְצאּות  ֶא א  מֹוֵצ 

 ִלי ְלַׁשֵּלם!"

ְוָׁשַמְעָּת   ָׁשִנים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ַּבְּיִׁשיָבה  ֶׁשָּלַמְדָּת  ֶׁשַאֲחֵרי  ִלְהיֹות  ָיכֹול   ֵאי
ֵמאֹות ְּדָרׁשֹות ַעל ֶזה, ֶׁשָאסּור ִלְבטַֹח ְּבַאף ֶאָחד, ֶׁשא ַיְלוּו ֶאת ַּכְרִטיֵסי ָהַאְׁשַראי 

 ?!ָעִׂשיָת ְׁשטּות ֶׁשָּכזֹו -ָלָאָדם ֲהִכי ֶנֱאָמן  ֲאִפּלּו

  ִמָּמה   חּוץ  ַהֶּכֶסף;  ֶאת  ׁשּוב  הֶׁשִּתְרֶא   ָׁשַמִים ְלַרֲחֵמי  ָזקּוק  ַאָּתה  ַעְכָׁשו
 ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ְּכֵדי  ַרק   ֶּכֶסף  ַהְרֵּבה  ָּכ  ָּכל  חֶֹדׁש  ְּבָכל  ַעְכָׁשו  ְל  ֶׁשעֹוֶלה
 ָהִרִּבית.

לִ  ִלְראֹותֵיׁש  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם   ִּבְׁשִביְל ֵעָצה  ְּתַבֵּקׁש   ה ַּבֲחָזָר   י  ַהֶּכֶסף.  ֶאת 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל יֹום, ַוֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום, ְּבנֹוָסף ָלֶזה ְּתַדֵּבר ֶאל ַהּבֹוס  

ּכְ  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ִּכי  ִאּתֹו,  ָּתִריב  ַאל  ָיֶפה,   ֶּכֶסף  ֶׁשְּל ְמַחֵּפׂש    זָא   -ֶׁשַמְלִוים  ַהֶוה 
, ִּבְטָעָנה: "ָצַעְקָּת! ֶהֱעַלְבָּת א ְלַׁשֵּלם  ְּבנַֹח   ַמְרִּגיׁש יֹוֵתרֶׁשִּיְצֲעקּו ָעָליו, ָּכ הּוא  

 אֹוִתי ְוכּו'!" ְּתַדֵּבר ִאּתֹו יֹום יֹום ֶׁשַיְתִחיל ְלַׁשֵּלם ְלַאט.
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ַאָּתה   ְוַסְבָלנּות  ִּבְתִפָּלה   ;ֶׁשְּל ַהחֹובֹות  ִמָּכל  ֶׁשֵּתֵצא   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַיֲעזֹר 

 ִּתְרֶאה ִנִּסים. 

 ... 
 ד ג ד

 ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ִּבְזַמּנֹו ַהָּפנּוי   םֶּיֶלד ֶּבן ֶׁשַבע ִסּיֵ 

 ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"ד -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

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

ַעְכָׁשו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשִסַּיְמָּת ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי 

ן ֶׁשַבע ִיְלַמד ִּבְזַמּנֹו ַהָּפנּוי ִמְׁשָניֹות ַעד  ִמְׁשָנה; ֶזה ֲהֵרי ַהָּדָבר ֲהִכי ָיֶפה, ֶׁשֶּיֶלד ּבֶ 
 ַהִּסּיּום ֶׁשל ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה!

 ִקִּויִתי ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהָּׁשבּוַע, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ַאֶחֶרת. 

ִלְׁשמֹ רֹוֶצה  ֲאִני  ֲאֵליֶכם,  ִמְתַּגְעֵּגַע  ְמאֹד  ִסּפּוֵרי ֲאִני  עֹוד  ַהְיָלִדים  ִמָּכל  ַע 

 ְּתִפָּלה. 

 ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְלהֹוֶרי. רִּתְמסֹ

 ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  חַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִלי

 ... 
 ד ג ד

 םַההֹוִרית ֶא ר  ְלַצעֵ א  ם, ַהִּמִּלי ת ֶא ד ִלְמּדֹ 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ה ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

  ן ַאְכֵס יֹוֵתר ְלִהְת  םִּתְהיּו ְּפתּוִחים ִעם ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם; ַּתִּגידּו ָלּה ֶׁשְּלַבֲעֵל ָנִעי

  א ָּכל ָּכ א ִּתְכַעס ֲעֵליֶכם; ֶזה ָּדָבר מּוָבן ֶׁשֶהָחָתן ִהיא ְּבִדיָרה ְּפָרִטית, ָּכ
 ְּבנַֹח ְוכּו', הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ִּבְפָרִטּיּות.  ַמְרִּגיׁש

ִאְּתכֶ  ְלָהִביא  ַמְתִאים  ָהאֶֹכל; א  ִמֶּׁשָּלכֶ ם  ְלַגֵּבי  ֵיָעְלבּו.  ם אֶֹכל  ֵהם  ם  ַאֶּת , 

אֹוֶכל ַּבִּדיָרה, ָּכ ִיְהֶיה ָלֶכם ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, ּוַבְּסעּודֹות ִּתָּזֲהרּו א    קְלַהֲחִזים  ְיכֹוִלי
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 ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל.  הְלַהְכִאיב ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶכם, ָּכ ִיְהיֶ 

ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶּדֶר    ִּתָּזֲהרּו, ִּתְמְּדדּו ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים, ַּבִּמָּדה

ַיֲעֶׂשה ַמֲחֶקת,   ֶזה  ְלָכאן";  ַּתִּגידּו: "ַּבֲעִלי א רֹוֶצה ָלבֹוא  ַאל  ּוְבֵּׂשֶכל.  ֶאֶרץ 
יֹוֵתר ִלְהיֹות ְּבִדיָרה ְּפָרִטית";   םַּתִּגידּו ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשָּכַתְבִּתי ִמּקֶֹדם: "ְלַבְעִלי ָנִעי

 ת. א יֹוֵתר ְוא ָּפחֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 םַהְּמָצִרין ֵּביי ִּביֵמ  ַהִּנּתּוַח ת ֶא  ַיֲעׂשּוא ֶׁש, ֶאְפָׁשרם ִא 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ה ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ֶׁשַּתֲעׂשּו ָעִדיף  ְלחֶֹדׁש ֱאלּול  ַהִּנּתּוַח  ִלְדחֹות ֶאת  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ֶזה    ִאם  ֶאת 
(אַֹרח ַחִּיים ִסיָמן תקנא,  ָערּו ִנְפַסק    ן ְלָח . ְּבֻׁש םַהְּמָצִרין  ֵּביי  ִּביֵמ ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ֵמֲאֶׁשר  

א) ְּדִריַע ְסִעיף  ִמֵּניּה  ִלְׁשַּתִּמיט  ַעּכּו"ם  ַּבֲהֵדי  ִּדיָנא  ֵליּה  ְּדִאית  ִיְׂשָרֵאל  "ַבר   :
  ְלחֶֹדׁש ֱאלּול, ִּכי ְּבאֹותֹו   ה זֶ   ַמָּזֵליּה", ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ִסְכסּו ִעם ּגֹוי ֶׁשִּיְדֶחה ֶאת

, ֲאָבל ֱאלּול הּוא ְזַמן ֶׁשל  (זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו, ַּדף עח:)ְּזַמן מֹוֵׁשל ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו  
 ַרֲחִמים, ָאז ָעִדיף ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת ַהִּנּתּוַח ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול. 

ֶאְתכֶ  ִיְׁשמֹר  ֶאְתכֶ םַהֵּׁשם  ְּבָׁשלֹום.  ַהּבַ   תְוֶא ם  ,  ַיֲעבֹר  ֶׁשַהּכֹל  ְוַהְּיָלִדים,  ַעל 

ָהִעָּקר ִּתְזְּכרּו ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִאְּתֶכם  
 ְוִתְראּו ִנִּסים ִנְפָלִאים.  -

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 דֹוׁש ָּברּו הּוא ָּגדֹול יֹוֵתר ִמָּכל ָהרֹוְפִאים ַהָּק 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, ְמָבְרִכים ַהחֶֹדׁש, כ"ה ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

הּוא  ,  דְמאֹ  ַאל ִּתָׁשְברּו ִמּׁשּום ָּדָבר, ַאל ִּתָּבֲהלּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּגדֹול

רֹוְפִאים   ֲאָבל  טֹוב,  ָׁשִליַח  הּוא  ֶׁשְּמַרֵּפא  רֹוֵפא  ָהרֹוְפִאים;  ִמָּכל  יֹוֵתר  ָּגדֹול 
 ָלֶהם ָאסּור ְלַהְקִׁשיב. -ֶׁשַּמְבִהיִלים 

ֲחָזִקים ִעם ֱאמּוָנה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר;   ִּתָּׁשֲארּו  ַהֵּׁשם  ִּתְסְמכּו ַרק ַעל   ,ִיְתָּבַר

  הּוא ַיֲעזֹר ָלֶכם, ַאֶּתם ִּתְראּו ְּפָלאֹות. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ַהַּצִּדיִקים ְׁשמֹוַּתִּגידּו   ֶׁשִּבְזכּות   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ּוְתַבְּקׁשּו  ַהַּצִּדיִקים  ת 
 ִּתְראּו ְיׁשּוָעה.   -ֶׁשִהְזַּכְרֶּתם ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם  

 דֹוׁש ָּברּו הּוא ִאְּתֶכם. ִחְזקּו ְוִאְמצּו, ַאל ְּתַאְּבדּו ֶעְׁשּתֹונֹות, ַהָּק 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד

 ִּתָּׁשֲארּו ָּתִמיד ִעם ִּכּסּוי רֹאׁש 

 תשפ"ב ה'מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ל ִיָּבֵהל.ַהַּבעַ   ְוכּו';ְלַגֵּבי ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם 

 ִּתָּׁשֲארּו ָּתִמיד ִעם ִּכּסּוי רֹאׁש, ָּכ ִּתְמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵני ַהַּבַעל.

 ְׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
 ד ג ד
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 ה ָהֲעָגלָ ל עַ ה ַּבֲחָזָר ף ִּתְצָטֵר 

תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְּבֶרְסֶלב   ְּבִקְרַית  ַהְּיִׁשיָבה  ַּבַּקִיץ ִעם  ֶאְהֶיה  ַהֵּׁשם  ַהָּׁשָנה  ְּבֶעְזַרת  ִליֶּבעְרִטי; 

ֶאְהֶיה ִעם ַהַּבחּוִרים ְּבִנְפָרד; א ֶאְהֶיה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַהִּקְרָיה, ֲאִני א רֹוֶצה  
 ֶׁשל ַהִּקְרָיה, ֲאִני א רֹוֶצה ְלַהְפִריַע ַלּכֹוֵלל ּוְלִמְנָיִנים.  םַהּיֹור ְלַהְפִריַע ְלֵסֶד 

ֶׁש  ַהִּׁשעּור  ְמַקֶּוה לֵ ל  ַהָּׁשבּוַע  ֲאִני  ְּבֶרְסֶלב;  ְּבִקְרַית  ִיְהֶיה  ְּכָבר  ִׁשִּׁשי  יל 

 ֶׁשָּתבֹוא ִמַּפַעם ְלַפַעם.

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ֲאַנְחנּו ְמַסְּיִמים ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, ַמָּמׁש ֲחָבל ֶׁשִּנְׁשַמְטָּת; אּוַלי  
ִלְלמֹד ּבְ  ַמְתִחיל ׁשּוב  ַאָּתה  ַהִּסּיּום  ִלְכבֹוד  ֶזה  ַעְכָׁשו  ַהְּגָמָרא?  ַּדף  ֶאת  יֹום  ָכל 

 ת. ְּכֻתּבֹו, ַמֶּסֶכת הַלַמֶּסְכָּתא ַהָּבָא  ִיְהֶיה ַהְתָחָלה טֹוָבה

ַּתִּגיַע?  ֲאַנְחנּו ְּכָבר נֹוְסִעים עֹוד ְמַעט ְלאּוַמן ֶאל ַרֵּבנּו, ְּבַמה  ַאל ִּתְׁשַּכח, 
ַּד  יֹום  ָּכל  ִּתְלַמד  ִאם  ֵריקֹות;  ְּבָיַדִים  ָּבִאים  ְמאֹד  א  ִיְׂשַמח  ַרֵּבנּו  ְּגָמָרא  ף 

.ִלְקָראְת 

ֶאת   ַּתִּגיד  ְלָהִבין,   ָצִרי א  ַאָּתה  ַהְּגָמָרא;  ַּדף  ֶאת  ִלְלמֹד  ַהּיֹום  ַּתְתִחיל 
אֹוֵמר   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּכָלל.  ֲהָבָנה  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ריד)ַהִּמִּלים  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  :  (ִלּקּוֵטי 

'ִליִלית', ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד  "ַּתְלמּוד ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה  
ְלַהְכִניַע אֹוָתּה", מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אֹוֵמר: "ַהַסֶמ" ֵמ"ם ְמַפֵחד ְמאֹד 

  – אֹותֹו ְּכמֹו ֵאׁש, ָלֵכן הּוא ַיְרֶׁשה ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל  ף  ִמַּדף ְּגָמָרא ִּכי ֶזה ׂשֹוֵר 
 ר א ִלְלמֹד ְּגָמָרא".ָהִעָּק 

ַהחֹובֹות.   ִמָּכל  ָלֵצאת  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ַלּמֹוָסד;  ָהֶעְזָרה  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר 

ַהחֹובֹות ֵהם ִּבְכָלל א ֶׁשִּלי, ֶזה ַהחֹובֹות ֶׁשְּל; ָלִויִתי ֶאת ֶזה ִּבְׁשִביְל, ִּבְׁשִביל  
 ֹות ֶׁשְּל. ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל, ִּבְׁשִביל ַהּדֹור

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 



 ט   |  בתשפ" ת)ֻחַּק "ל ְּבחֹו( קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ְּבִבְנַין ַהַהְדָּפָסה ַהָּיָׁשן, ִיְהיּום ַהִׁשיעּוִרי

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

יֹוְצִאי  ֲאַנְחנּו  ַהֵּׁשם  ֲעָׂשָר   םְּבֶעְזַרת   ְלֶמֶׁש ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו  ַלִּקְרָיה,    ה ַהָּׁשבּוַע 

 ָׁשבּועֹות ִאְּתֶכם. 

ְּבִבְנַין  ַהָּׁש  ַהַּבחּוִרים  ִעם  ֶאְהֶיה  ֶׁשָּלֶכם,  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ַאְפִריַע  א  ָנה 
ָׁשם ִיְתַקְּימּו ַהִּׁשעּוִרים ְּבָכל ֶעֶרב ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה. ֲאִני א רֹוֶצה    ַהַהְדָּפָסה ַהָּיָׁשן,

 ַּבִּקְרָיה. ַלִמְנָיִנים ֶאְצְלֶכם ְלַהְפִריַע ַלּכֹוֵלל, ְּכמֹו ֵכן ֲאִני א רֹוֶצה ְלַהְפִריעַ 

ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ִאם ַאָּתה ָיכֹול ָלבֹוא ַלֲעזֹר ְּבִבְנַין ַהַהְדָּפָסה ַהָּיָׁשן,  
ְצִריִכים ְלַסֵּדר ֶאת ֶזה ֶׁשִיְהֶיה מּוָכן ַלַּקִיץ; ִאם ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעזֹר ְּבַבָּקָׁשה ִּתְתַקֵּׁשר 

 ְבֵר ... ְוָלַאְבֵר ...ַעְכָׁשו ָלַא 

ֲאַנְחנּו   ַהָּבא  ַּבָּׁשבּוַע  יֹום;  ְּבָכל  ַהְּגָמָרא  ַּדף  ֶאת  לֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ְמַקֶּוה  ֲאִני 
ְמַסְּיִמים ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, ִּתְהֶיה ָחָכם, ִּתְצָטֵרף ַּגם; ַּתֲעֶלה ָלַרֶּכֶבת ְוִתְזֶּכה ִלְדָבִרים  

 ָיִפים.

 ל. ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹו

 ... 
 ד ג ד

 א ַמִּכיִרים  ֶטֶלפֹוןר ְלִמְסּפַ   תַלֲענֹואאֹו ִאיֵמייל ֶׁש 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשַאֶּתם א ַמִּכיִרים.  -ֵמַהּיֹום ַאל ַּתֲענּו ַלֶטֶלפֹון, ִאיֵמייל ְוַכּדֹוֶמה 

ָזר,   ִמְסַּפר  ִעם  ִּתְתַּכְּתבּו  ֶׁשַּבחּוִרים  ַאל  ָירּוד   ָּכ ָּכל  ָהעֹוָלם  ְלַצֲעֵרנּו  ִּכי 

ְּבדּוִיי ְּבֵׁשמֹות  ְוָנִׁשים,  ָּבנֹות  ִעם  ִמְתַּכְּתִבים  ְּתַדְּברּו םּוְגָבִרים  ִיְׁשמֹר;  ֶׁשַהֵּׁשם   ,  
 .רַהְמַדּבֵ  ַרק ִעם ִמְסַּפר ֶׁשַאֶּתם יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ִמיהּור ְּבֶקֶׁש  ְוִתְהיּו

ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים ַּבִּמְכָּתב, ֶׁשַאֶּתם ְמַקִּוים ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיִבין ֶאְתֶכם  ַמה ֶׁש 

ְוא ְיַזְלֵזל ָּבֶכם; ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאִני א ְמַזְלֵזל ָּבֶכם, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ְלָהִבין ָּדָבר 
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א ָׁשַמִים; ֲאִני רֹוֶצה ְלָהִבין, ַמה  הּוא ָּבחּור ְיֵר   ה ַהּזֶ   ֶאָחד, ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשַהָּבחּור

ְלַבת, הּוא ַמְתִחיל ְלִהְתַּכֵּתב ִעם ָּבנֹות    הַהַּכָּוָנה ָּבחּור ְיֵרא ָׁשַמִים? ָּבחּור ֶׁשִּמְתַחּזֶ 
ָזרֹות, הּוא ְמַרֶּמה, הּוא מֹוִפיַע ִעם ֵׁשם ֶׁשל ַּבת, ְוַאַחר ָּכ הּוא ְמַגֶּלה, ָהֱאֶמת  

ֶׁשֲאִני ּבֵ  ִאָּת  ִהיא  ְלִהְתַחֵּתן  ֲאִני רֹוֶצה  ֵאיפֹה   -ן,  ָׁשַמִים?  ְיֵרא  ִנְקָרא ָּבחּור  ֶזה 
 ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשּלֹו?! הְּבִדּיּוק ַמְתִחילָ 

ָּבנֹות  ַאֲחֵרי  ֶׁשרֹוֵדף  ַאֶּתם    ת, ּבַ ל  ֶׁש ה  ְּבַמְסוֶ   ָּבחּור  ִּבְׁשִביְלֶכם,  א  הּוא 

 ַּבַעל ְיֵרא ָׁשַמִים.ְצִריִכים ָּבחּור ְיֵרא ָׁשַמִים,  

 ... 
 ד ג ד

 ב ְלמּוָט ר ַּתְחזֹ א ִהי ָּכ,  ֶׁשְּלת ַהּבַ ל ֵאצֶ ב טֹו ְּתַחֵּפׂש

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְלַאָּבא ְוִאָּמא    ריֹוֵת   ֵיׁש ְּכֵאב ָּגדֹול  יאֹוי ַוֲאבֹוי, ַּכָּמה נֹוָרא ַהְּכֵאב ֶׁשְּל; ְוכִ 

ִּלְראֹות ֶיֶלד ֶׁשִּמְתָקֵרר ִמֶּדֶר ַהַּיֲהדּות? ֶזה ֲהֵרי ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ֲהִכי ָּגדֹול ר  ֵמֲאֶׁש 
 ֶׁשֵּיׁש. 

ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ, ַּדע ְל, ַּבִּמְקֶרה ֶׁשְּל ֶזה עֹוד ְּבֶחֶסד ָּגדֹול,    ְּבָכל זֹאת 

 .ּוְבִאְׁשְּת ֶאְפָׁשר עֹוד ְלַהִּציל ֶאת ֶזה, ֶזה ָּתלּוי ְּב 

ִאם   טֵראִׁשית ְּתַחֵּפׂש ְּדָבִרים טֹוִבים ֵאֶצל ַהַּבת ֶׁשְּל, ִּבְמקֹום ְלַחֵּפׂש ּוְלַחֵּט 
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ְּתַחֵּפׂש טֹוב. ַרֵּבנּו ַז"ל ִלֵּמד אֹוָתנּו    -יא ׁשֹוֶמֶרת ַׁשָּבת  ִה 

אֹותֹו ֶאָחד הּוא ָרָׁשע, יּוְכלּו ַלֲהפֹ  ם  , ְּכֶׁשְּמַחְּפִׂשים ְּדָבִרים טֹוִבים, ֲאִפּלּו ִא רפב)
ַצִּדיק   ִלְהיֹות  ַּבִּמִּלים ל  עַ   ְּכלּוֶׁשִּיְסַּת   יְיֵד ל  עַ   –אֹותֹו  ֶׁשְּתַעֵּין  ְּכַדאי  ֶׁשּבֹו;  ַהּטֹוב 

 ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּבִסיָמן רפב.   תַהְּקדֹוׁשֹו

ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל ִאם ִהיא ָׁשְלָחה ְּבַׁשָּבת הֹוָדעֹות    קָלָּמה ֶׁשִּתְבּדֹ 
 ְרִּגיׁש ֶׁשַּמֲעִריִכים אֹוָתּה, ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָבה. ְוכּו'? ָעִדיף ֶׁשְּתַחֵּפׂש ָּבּה טֹוב, ֶׁשִהיא ַּת 

ִּׂשְמָחה ֶׁשִהיא ׁשֹוֶמֶרת ַׁשָּבת ְּבָגלּוי; ַעל ִּפי ֲהָלָכה ֵאין ִּדין ֶׁשל  ב ִּתְרקֹד ֵמרֹו

ִאם ְמַחְּלִלים ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא, ָלָּמה ֶׁשְּתַחֵּפׂש ּוְתַחֵּטט ִלְמצֹא   אְמַחֵּלל ַׁשָּבת ֶאּלָ 
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ל ַּבעַ   ? ִהיא ְּבַוַּדאי ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַאָּתה א ָרגּוַע ִאָּתּה, ֶיֶלד ַמְרִּגיׁש ְויֹוֵדעַ עֶּׁשהּו ַר ַמ 

ַההֹוִרים ָעָליו אֹו ָעֶליָה; ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹד, ֶׁשִהיא ַּתְרִּגיׁש ֶׁשִהיא  ל  ֶׁש   םַּדְעָּת   ַמה  הּפֶ 
 ֲחׁשּוָבה. 

ִיְתּבָ  ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ֶׁשִּתָּכנֵ ֵׁשִנית  ֵנס  ֶׁשַּיֲעֶׂשה   ֶׁשִהיא ס  ַר ָטֳהָרה,  רּוַח  ָּבּה 

ַהּתֹוָרה;    ְּבֶדֶר  ֶׁשֵּתֵל הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ַּתֲחזֹר  ֶׁשִהיא  ִּבְתׁשּוָבה,  ַּתֲחזֹר 
ִמּכָ  יֹוֵתר  ֲחָזָקה  ֶא רָּדבָ ל  ְּתִפָּלה  ְמַׁשָּנה  ְּתִפָּלה  ְלַמְעָלה  ,  עַהֶּטבַ   ת ,  ִהיא  ְּתִפָּלה 

ֶׁשּפֹוֲעִלי  ַמה  ַהֶּטַבע,   ַאֶחֶרת;    -ִּבְתִפָּלה    םִמֶּדֶר  ֶּדֶר ְּבׁשּום  ִלְפֹעל  ֶאְפָׁשר  ִאי 
 ְוִתְרֶאה ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב. -ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  רַהֵּׁשם ַיֲעזֹ 

 ... 
 ד ג ד

 ְוֶׁשַההֹוִרים ַיְסִּכימּו בטֹו ִׁשּדּו ןֶׁשִּיְזַּדֵּמ 

תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְתַחְּתנּו, ֶׁשָעִדיף  ְלַגֵּבי ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם, ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם אֹוְמִרים ֶׁשעֹוד א ִּת 
ַאֲחֵר  ַלֲעזֹר  ּתּוְכלּו   ָּכ ִמְקצֹוַע,  ְלָכל  י  ֶׁשִּתְלְמדּו  ֶׁשַּתְמִּתינּו  רֹוִצים  ֵהם  ַהֲחֻתָּנה, 

 ַהָּפחֹות ַעד ִּגיל ֶעְׂשִרים, ַאֶּתם רֹוִצים ָלַדַעת ַמה ָנכֹון. 

ְוֶׁשַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם ַיְסִּכימּו,    בטֹו  ָלֶכם ִׁשּדּו   ןְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְזַּדֵּמ 
ֲחָזָק  ְּתִפָּלה  ְּבִׂשְמָחה.  ִיְתַנֵהל   ְּגבֹוָה   הֶׁשַהִּׁשּדּו ְּתִפָּלה  ֵמַהּכֹל,  יֹוֵתר    ה יֹוֵתר 

 ֵמַהֶּטַבע; ִּבְתִפָּלה רֹוִאים ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשִּתְתַנֲהגּו ַלהֹו ֶׁשָּלֶכם  ְמאֹד  ֶאֶרץ, ַההֹוִרים   ְּבֶדֶר ֶׁשָּלֶכם  ִרים 
ְמאֹד ֲחׁשּוִבים, ֵהם ָּכְתבּו ִלי ִמְכָּתב ֶׁשֵהם רֹוִצים ָלַדַעת ַמה ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ִאְּתֶכם;  

ִמַּצד ֶאָחד ֵהם רֹוִאים ֵאי ַאֶּתם ַחִּיים, ֵמָאז ֶׁשִהְתָקַרְבֶּתם ֶאל ַרֵּבנּו ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶכם  
ְלִהְתַחֵּתן ְּבִגיל ָצִעיר, ֵהם א    םם ַחִּיים ְׂשֵמִחים, ִמַּצד ֵׁשִני ְמאֹד מּוָזר ְּבֵעיֵניֶה ֵה 

 ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶׁשִּמְתַחְּתִנים ִלְפֵני ִּגיל ֶעְׂשִרים, עֹוד א ָהָיה ִלי ְזַמן ַלֲענֹות ָלֶהם. 

ַההֹוִרים ְצִריִכים ְלַכֵּבד. ְיָלִדים  ת  ִמֶּכם ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשא ִּתְתַוְּכחּו ִאָּתם; ֶא 
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זֶ  ְיָלִדים  ה  א יֹוְדִעים ַמה  ְזַמן ֶׁשא ִּתְתַחְּתנּו ְותֹוִלידּו  א ֵּתְדעּו    –הֹוִרים, ָּכל 

הֹוִרים,    ְלִהְתַחֵּתן  ם  עִ ְלַהֲעִרי רֹוִצים  ְּכָבר  ַאֶּתם  ִאם  ִמְתַוְּכִחים;  א    – הֹוִרים 
 ם ִיְתָּבַר ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם. ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁש 

ְׁשח ָמָרה   ִמּתֹו ִיְהיּו  א  ֶׁשָּלֶכם  ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ִּתָּזֲהרּו  ֵכן  ַהְרֵּבה ֹוְּכמֹו  ָרה; 

ָרה, ֶזה א טֹוב,  ֹוֶאְפָׁשר ִלּפֹל ְלָמָרה ְׁשח  – ְּפָעִמים ְּכֶׁשרֹוִצים ַמֶּׁשהּו ְמאֹד ָחָזק  
ֵהם ִסְטָרא ַאְחָרא; ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְצִריִכים  ָרה ְוַעְצבּות  ֹוָמָרה ְׁשח

ְלַגְמֵרי. ַרֵּבנּו    תׁשֹונֹו   ןְלַבֵּקׁש ִמּתֹו ִׂשְמָחה, ַהְּתִפּלֹות ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ִמּתֹו ִׂשְמָחה ֵה 
ִׂשְמָחה, ִהיא ֲעֵרָבה ּוְמתּוָקה  : "ְּתִפָּלה ֶׁשִהיא ּבְ (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְּתִפָּלה, ִסיָמן פא)אֹוֵמר  

."ַלֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ?ַלֲאָנִׁשים ַחָּלִׁשים קַר  ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש הּוא ָמקֹום ְמאֹד טֹובם ַהִא 

תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ׁשֹוֵאל, ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ְל ֶׁשֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש הּוא ָמקֹום ְמאֹד  ה  ַמה ֶׁשַאָּת 

ֶׁשֶּזה    יֹוֵדעַ   הּכֹוֵתב, ֶׁשַאָּת   הטֹוב ַלֲאָנִׁשים ַחָּלִׁשים, ֶזה א טֹוב ְלָכל ֶאָחד; ַאָּת 
 ְמַבֵּקׁש ִחּזּוק.   הא ָנכֹון, ֲאָבל ְּבָכל זֹאת ֶזה ְמַבְלֵּבל אֹוְת, ַאָּת 

מֹוֲהָרא"ׁש ָקָרא ַלְּיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ְּבֵׁשם "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" ַעל ִּפי ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

יד ְלָקֵרב ְּבֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם  ִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל ָּתִמ ":  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן נט)
,א ִיְתַאֲחזּו ּבֹו ַהְּקִליּפֹות ְוָהָרע ֶׁשל ֵאּלּו ְּבֵני    ִיְתָּבַרִלְׁשמֹר ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁש ָצִרי

ר ָאָדם, ִּכי ֶזה ָהִאיׁש ַהִּמְׁשַּתֵּדל ְלָקֵרב ְוַלֲעשֹות ְנָפׁשֹות, ִּבְבִחיַנת 'ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁש 
'ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשַלִים    רֶׁשֶּנֱאַמ   ָעׂשּו ְבָחָרן', הּוא ּבֹוֶנה ְּבִחיַנת 'ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש' ְּכמֹו

ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו', ַהְינּו ֶזה ֶׁשְּבֵני ָאָדם ִנְׁשָאִרים ְּדבּוִקים ְּבִיְרָאה ְׁשֵלָמה ַעל ָידֹו,  
ֶׁש  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי  ִמְּקֻדָּׁשָתם,ַאף ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲארּו    ָּנְפלּו  ֵכן ֵמֵאּלּו  ִּפי  ַאף ַעל 

 ַעֵּין ָׁשם.  ", ְּבִיְרָאה ָׁשֵלם, ַעל ְיֵדי ֶזה 'ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו'

ָמקֹום ֶׁשַחִּיים ִעם ֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ִמְתּבֹוְדִדים ֶאל    א ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש הּו
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ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ּוְמַחְּזִקים    קֵחֶׁש   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּכל ֶאָחד לֹוֵמד ְוֵיׁש לֹו 

ַהֶּזה  תִלְחיֹו ַהִּלּמּוד  ֶאת  ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש  ֵּבין  ִּבְפָרט  ְּבֵהיַכל    ְּבָׁשלֹום,  לֹוְמִדים 
ַהּקֶֹדׁש; ֶאת ֶזה ֻּכָּלם ְצִריִכים ִלְלמֹד, ֲאִפּלּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים. ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר  

ְלנו    רנא)יְטׁש  ִר ֹבְ ַּבֶּדֶר ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ֻּכּלֹו  ":  (ַחֵּיי  ָהעֹוָלם  ָּכל  ְלַהֲחִזיר  ָיִדי  ְלֵאל  ֵיׁש 
ד ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַצִּדיִקים ַוֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים, ֲאִני  ְלמּוָטב, ְוא ִּבְלבַ 

 , ַעֵּין ָׁשם. "ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב

ָיכֹול ְלהֹוִעי  ְלֻכָּלם  ַרֵּבנּו,  ַהִחּזּוק ֶׁשל  ְצִריִכים ֶאת  ִחּזּוק ַעל ּתֹוָרה,  ל  ֻּכָּלם 
ִמי ֶׁשא ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו, הּוא עֹוֶׂשה ְלַעְצמֹו ֶחְׁשּבֹון  ְּתִפָּלה ְוֶדֶר ֶאֶרץ; ַאְׁשֵרי  

ֲאִני ְמַקֵּבל ַּבֶחֶדר ַהֶּזה   ֲאִני ְמַקֵּבל ֵאֶצל ַרֵּבנּו? ַמה  ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש?' הּוא    -'ַמה 
ְוִא  ֵיׁש ִלי?  ְּבָידֹו, ַמה  ְמַקְּבִלים ִחּזם  ִמְסַּתֵּכל  ּוק ַעל  רֹוִאים ֶׁשְּמַקְּבִלים ֱאמּוָנה, 

(ַּכְּמבָֹאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן  ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ְמַקְּבִלים ִחּזּוק ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד 

ְלֶאָחד ָּכֶזה א ִאְכַּפת ָמה ְּפלֹוִני אֹוֵמר ּוַמה    –ְוַעל ֲעבֹוַדת ַהִּמּדֹות ְוכּו' ְוכּו'    עו)

 ה ַמה ֶׁשּטֹוב ֲעבּורֹו.ַאְלמֹוִני אֹוֵמר, הּוא עֹוֶׂש 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ? ַהֵּתָאבֹוןת ֶא  תָלַקַחת ְזִריקֹות ֶׁשל ְּתרּופֹות ֶׁשּמֹוִציאֹום ַהִא 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ח ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַהִא ְלַגֵּבי   ֶׁשָּלֶכם  ֶׁשּמֹוִציאֹום  ַהְּׁשֵאָלה  ְּתרּופֹות  ֶׁשל  ְזִריקֹות  ת  ֶא   תָלַקַחת 

ַאֶּתם רֹוִצים ָלַדַעת    ,םַהֵּתָאבֹון, ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשֶּזה עֹוֵבד ְּבֶדֶר ְּפָלִאי
ַלֲעׂשֹו ַהָּדָבר    תַהִאם  ֶאת  ַּתֲעׂשּו  ַאל  ֶזה;  ַעְכָׁשו    ֶהָחָדׁשֶאת  עֹוִׂשים  ֶׁשֲאָנִׁשים 

ְּתרּוָפה ֶׁשְּמַסֶּלֶקת ֶאת ַהֵּתָאבֹון, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵהם א טֹוִבים;    םְלַעְצָמ ק  ְלַהְזִרי
ַחת ַהַּסִּכין, מֹוֲהָרא"ׁש  ְּכמֹו ֵכן ַאל ַּתֲעׂשּו ֶאת ִנּתּוַח ַהַּׁשְרוּול, א ְּכַדאי ְלִהָּכֵנס ַּת 

 ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשא ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. 

(ִלּקּוֵטי ָעִדיף ֶׁשִּתְּקחּו ֶאת ַהְּתרּופֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו, ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
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ְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק : "ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד, ּוְלִה מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן כד)

ָרה ְּבָכל ּכֹחֹו. ְוָכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם, ֻּכָּלם ָּבִאין  ֹוָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשח
 ַרק ִמִּקְלקּול ַהִּׂשְמָחה".

ְלכּו ְלַטֵּיל ָּכל יֹום; ְמאֹד ָּבִריא ָלֶלֶכת ְלַטֵּיל, ֶזה ָּבִריא ַלּגּוף ְוַלּמַֹח, ַּבִּטּיּול  

ֶׁשָּכתּוב  ּת ְּכמֹו  ַהָּׁשַמִים,  ַעל  ִּתְסַּתְּכלּו   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  כו)ֹודּו  מ,  "ְׂשאּו  (ְיַׁשְעָיה   :
ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה"; ִּתְתּבֹוְננּו, ִמי ָּבָרא ֶאת ָּכל ֶזה? ֶזה ְיַׂשַּמח 

 ֶאְתֶכם, ָּכ ִּתְהיּו ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים. 

ִוד ַהֶּמֶל ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה, הּוא ָהָיה הֹוֵל ְלַטֵּיל ּוְלִהְתּבֹוֵדד; ְלַדֵּבר ֶאל  ָּד 
 ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים.  רּוְלַהֵּלל; ִמֶּזה הּוא ִחּבֵ  ת, ְלהֹודֹו רַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָלִׁשי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶקֶׁשר ִעם ְּגָבִרים ָזִרים ןָלֶה  הֶאת ַהָּבנֹות ֶׁשָּלֶכם ֶׁשא ִיְהיֶ  ִלְמדּו

תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ח ִסיָון, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ַהַּמְפִחיָדה. ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּׁשֵאָלה 

ֵמַהְּׁשֵאָלה, זּו ְׁשֵאָלה ָקָׁשה ְמאֹד; ָקֶׁשה ִלי ַלֲענֹות ְּכֶׁשֲאִני    םָהמּון  ֲעַדִייי  ֲאנִ 
ֲחַתְנֶכם    ,ָהַאְבֵר ֶאת  ַמִּכיר  ַחָּיב   -א  ֶׁשא  ָלֶכם  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵמָרחֹוק  ִמָּקרֹוב. 

; ְלַהְסִּביר לֹו ֶׁשֶּזה א ִמְׂשָחק, ִאם הּוא  ִלְהיֹות ָּכאן ֵּגט, ֲאָבל ְצִריִכים ְלַדֵּבר ִאּתֹו
עֹוד ַּפַעם ִיַּגע ַּבַּבת ֶׁשָּלֶכם אֹו ְּבַבחּוָרה ָזָרה הּוא ִיְגמֹר ַּבֶּכֶלא ּוְכָבר א ִיְרֶאה ֶאת  

 ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו ַאף ַּפַעם.

ֶקֶׁשר ִעם ְּגָבִרים ָזִרים, א ְלַדֵּבר   ןָלֶה   הֶאת ַהָּבנֹות ֶׁשָּלֶכם ֶׁשא ִיְהיֶ   ִלְמדּו
ֶׁשא  –ִמְׁשָּפָחה, ְוִאם ֶאָחד קֹוֵרא ַלֶחֶדר ִּבְפָרִטּיּות ב ֲאִפּלּו ִעם ְקרֹו –ְוא ִלְצחֹק 

 ֵיְלכּו. 

 ָמִׁשיַח, ְוִיְגַאל אֹוָתנּו ֵמַהָּגלּות. ֶׁשַהֵּׁשם ְּכָבר ְיַרֵחם ָעֵלינּו; ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת 

 ... 
 ד ג ד
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 ֶׁשְּל ן ַהֶּטֶלפֹות ֶא ר ַּתְכִׁשי

 תשפ"ב ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶעֶר  ַּפַח   בַהּיֹום  ַלָּיִמים זאֹוֵח ד  רֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּו"ז,  ִמְתָקְרִבים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו   ,

ְרׁשּו  . ַהּנֹוָרִאים ְּת'ׁשּוָבה  ּדֹוְרֵׁשי  ְז'ַמֵּני  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ַּתּמּוז  אֹוְמִרים,  מֹות 
 ְמ'ַמְׁשְמִׁשין ּו'ָבִאין. 

יֹום ִּכּפּור ָקָטן; ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו אֹוְמִרים ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש    רֵל לֹוַמ 

ַהחֶֹדׁש ִּבְפָרט  ָקָטן,  ִּכּפּור  לְ   הַהּזֶ   יֹום  ְזקּוִקים  ִּכי ֲאַנְחנּו  ָׁשַמִים,  ַרֲחֵמי  ַהְרֵּבה 
ַּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכתּוב ֶׁשֶאת ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ֵעָׂשו ָלַקח ְלַעְצמֹו, ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה ַמְתִחיִלים  

ָּבֶה ֶׁשֲאַנְחנּו    םַהְּמָצִרין  ֵּביי  ְיֵמ  ֲאַנְחנּו  ם  ִמְתַאְּבִלים  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל 
 ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּכָבר ִנָּגֵאל ֵמַהָּגלּות ַהַּמר ִּבְכָלל ּוִבְפָרט. ְצִריִכים 

ַּבֲחָזָר  ַּתְתִחיל  ֵכן  ּכַֹח    הְּכמֹו  ֵיׁש  ַלִּמְׁשָניֹות  ַּבִּמְׁשָניֹות;   ֶׁשְּל ַהִּׁשעּור  ֶאת 

ַלֲח  ֶׁשָּנְפלּו  ֲאִפּלּו   ,ַהִּלְכלּו ִמָּכל  ְמַטֵהר  ֶזה  ָמִריַאִּדיר,  לֹוְמִדים  םָטִאים  ִאם   ,
 , זֹוִכים ָלֵצאת ֵמַהְּקִלּפֹות. םִמַּטֲהִרי - ִמְׁשָניֹות 

ֶׁשֵּתֵל  ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני  ֵכן  ַהֶּטֶלפֹון  ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ   ְּכמֹו  ֶאת  ְלַהְכִׁשיר 

ֲאַזי ַמר    -ְּכֶׁשַהִּגּבֹור ַמִּגיַע    ְלַּמָּכה ִמן ַהָּׁשַמִים. ֶׁשַהֵּׁשם ִיְׁשמֹר,  ן ֶׁשְּל; ַאל ַּתְמִּתי
 ֶׁשִּיְהיּו ְנִקִּיים ֵמֲעֵבירֹות. -ְמאֹד. ְרֵאה ֶׁשַהֶּטֶלפֹון ְוָכל ַהִּסּפּוִרים ֶׁשְל 

ֲאַנְחנּו ְּכָבר ִּכְמַעט נֹוְסִעים ֶאל ַרֵּבנּו ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה; ְּבֵאיֶזה ָּפִנים ָּתבֹוא? 

 ֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ְּכָבר ַעְכָׁשו. ַמה ַּתִּגיד ְלַרֵּבנּו? ַּת 

 ... 
 ד ג ד

 ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  םְרִקיִעי ִלְבקֹעַ ן, ָקָט  ִּכּפּורם ְליֹו ָיבֹואּום ֶׁשּכּוּלָ 

 תשפ"ב ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב  ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש

 יֹום ִּכּפּור ָקָטן. רּתֹוִדיַע ְלָכל ַהִּקְרָיה, ֶׁשֻּכָּלם ָיבֹואּו ַהּיֹום לֹוַמ 

ִלְבקֹעַ  ְצִריִכים  ְּגדֹולֹות,  ִליׁשּועֹות  ְזקּוִקים  ְּבֵני   םְרִקיִעי  ֲאַנְחנּו  ֲעבּור 

ְּגדֹו ִנִּסים  ֶׁשְּצִריכֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ַּכָּמה  ַּבִּקְרָיה  ֵיׁש  רֹוֶצה  ִיְׂשָרֵאל;  א  ֲאִני  ִלים, 
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 ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות ְּגדֹולֹות.  ;ִלְכּתֹב

ָקָט  ְּבַיַחד יֹום ִּכּפּור  ְותֹאְמרּו  ַהִּצּבּור  ָּכל  ְוכָ ןְּתַכֵּנס ֶאת  ְיַקֵּבל ַעל ,  ֶאָחד  ל 

ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ִלְזכּות ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשְּצִריכֹות    - ַעְצמֹו ְלַתֵּקן ַמֶּׁשהּו, ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה  
 ַעְכָׁשו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

  ֲאִני ְמאֹד רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאְּת ְּבֶקֶׁשר

 תשפ"ב ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת קַֹרח, א' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְלַמְחלֹוקֹות? ְלִמי ֵיׁש ְזַמן ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני? ָאָדם ִנְמָצא ָּכל  ְלִמי ֵיׁש ּכַֹח  
ִלּפֹל ְלָצרֹות ָמרֹות, ַמה ַמְרִויִחים ִמַּלֲחׁשֹב ַרע    םֲעלּוִליד  ֶאָח ע  ֶרַגע ְּבַסָּכָנה, ְּבֶרגַ 

 ַעל ַהֵּׁשִני?!

ֶׁשֲאִני   ַמְרִּגיׁש  ַוֲאִני  ַלֲאָנִׁשים  ַמְקִׁשיב  ַרק  ִמִּלְׁשמַֹע  ֲאִני  ַרק  ִמַּדְעִּתי,  יֹוֵצא 
ְמַצֶּפה  הּוא  ָלֶלֶכת,  ָיכֹול  ֶׁשא  ִליָלִדים  ַאָּבא   ַאְבֵר ֵיׁש  ָּכאן  ִיְׂשָרֵאל;  ָצרֹות 

ָהִאָּׁשה א ְּבִריָאה,   רַאַח   ִלְרפּוָאה, ָּכל רֹוֵפא אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר; ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו
ֵאי ֵיׁש ְזַמן ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים?    –קּוק ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים  ֵאֶצל ַהְּׁשִליִׁשי ַהֶּיֶלד זָ 

 ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ִעם ֲאֵחִרים?! 

מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָּתִמיד ָהָיה ְמעֹוֵרר אֹוָתנּו ֶׁשַּנֲעסֹק ְּבִמְצַות ִּבּקּור  
ֲחׁשּוָבה ְמאֹד, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  חֹוִלים; ֵראִׁשית, ַהִּמְצָוה ַהּזֹו ִהיא ִמְצָוה 

ִמי ֶׁשֵאין ְמַבֵּקר חֹוִלים ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפ ָּדִמים; ֵׁשִנית, ָלָאָדם  ל  ּכָ   (ְנָדִרים מ.)אֹוְמִרים  
ְּבִמָּט  ֶאָחד ׁשֹוֵכב  ָהָאָדם;  ַמהּו  ְלַבֵּקר חֹוִלים, רֹוִאים  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ִעם ה  ַעְצמֹו, 

ַאֵח ה ַהְּנִׁשיָמ ל  ְׁשִביּבִ   הְמכֹונָ  ַהְּׁשִליִׁשי    ר,  ִּבְׁשִבילֹו,  ׁשֹוֵכב ִעם ְמכֹוָנה ֶׁשאֹוֶכֶלת 
ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו, ַהֵּׁשם ְיַרֵחם ַעל    -ׁשֹוֵכב ִעם ְמכֹוָנה ֶׁשּפֹוֶעֶמת ִּבְמקֹום ַהֵּלב ֶׁשּלֹו  

ֶׁש  ַהֲחָסִדים  ֶאת  ִלְראֹות  ַמְתִחיִלים  ְוָאז  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ַעּמֹו   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ל 
ִמְתַּבְּטלֹו ִמְתעֹוֶפפֶ תַהַּמְחלֹוקֹות  ָהֱאמּוָנה  ַעל  ַהֻּקְׁשיֹות  ְוָכל  ַהְּטָענֹות  ָּכל  ת , 

 .קַהְרֵח 
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ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ֲעזֹב ֶאת ַהַּמְחלֹוקֹות, ֲעזֹב ֶאת ַהִּקְנָאה, ֲעזֹב ֶאת ַהְּטָענֹות  

ָּכ    – ַעְצְמ ָּבֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ת  ֶא ק  ַּדּבֵ ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ִה 
(ְיֶחְזֵקאל מג, , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  רְּבאֹו ל  ַהּכֹת  ִיְהֶיה ְל טֹוב, ַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשֱאמּוָנה ְמַמֵּלא

 : "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכבֹדֹו".ב)

ֲאִני נֹוֵס  ַהֵּׁשם  ֶאלְּבֶעְזַרת  ִמְׁשַּפְחִּתי  ַהּיֹום ִעם  ֶאְהֶיה ַּבָּׁשבּועֹות    ַע  ֶהָהִרים, 
 ַהְּקרֹוִבים ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִעם ַהְּיִׁשיָבה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ֲאִני ְמאֹד   ִיְתַקֵּים ַהִּׁשעּור ַהְּׁשבּוִעי ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב;  ָמָחר ָּבֶעֶרב ֵליל ִׁשִּׁשי 

  ִאְּת ִלְהיֹות  עַ רֹוֶצה  ַרֵּבנּו  ֶאל  ְמֻקָּׁשִרים  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ָחׁשּוב    יְיֵד ל  ְּבֶקֶׁשר, 
 ַרֵּבנּו. ל ֶׁש  ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ִעם ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב, לֹוְמִדים ֶאת ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוִקים

ִלְנׁשֹו ִּכּנּוס  ֵיׁש  ָּבֶעֶרב  ְלִהְׁש   תַהּיֹום  ָּתבֹוא   ֶׁשִאְׁשְּת ָחׁשּוב  ַּתֵּתף  ַהִּקְרָיה, 

, הִלְתִחּיָ ם  ְּבִכּנּוס ַהָּנִׁשים; ִאם ִהיא ִּתְהֶיה ְׂשֵמָחה ֲהֵרי ַאָּתה ַּתְרִויַח, ָּכל ַהַּבִית ָיקּו
ַּפַעם   ּתּוַכל  ֶׁשִהיא  ְּכֵדי  ַהְּיָלִדים  ַעל  ִלְׁשמֹר  ַּבַּבִית  ִּתָּׁשֵאר  ִאם  ְּכלּום  ִיְקֶרה  א 

 ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִכּנּוס ַהָּנִׁשים. ְּבָׁשבּוַע 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְּבַקְמֵּפיין ֶהָחָדׁש  קֵחלֶ ח ַק 

תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָיָצאִתי ֶאְתמֹול ִעם ִמְׁשַּפְחִּתי ְלִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי, 

ֲאִני ָּכל ָּכ ָׂשֵמַח ִלְהיֹות ְּבָמקֹום ָּכל ָּכ ָטהֹור ְוַז. ִּבְכָלל ָנִקי ֵּבין ֶהָהִרים, ּוִבְפָרט  
ֶׁשַחִּיים ִעם   ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֱאמּוָנה,  ֵּבין  ַהּכֹל  ְּתִפָּלה,  ַהּכֹל  ָּברּו הּוא;  ַהָּקדֹוׁש 

 ר ְל, ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו!אֹוַמ עֹוְבִדים ַעל ַהִּמּדֹות, ְלִהְזַּדֵּכ; ַמה 

ַהַּקְמֵּפי ֶאת  ָלנּו  ְּכֶׁשָהָיה  ַאְנֵׁשי  יַעְכָׁשו  ֶׁשל  ְּגבּוָרָתם  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ָרִאיִתי  ן 
ִנְׁשַקע  י  ְּכֵד ְׁשלֹוֵמנּו, ֵאי ָּכל ֶאָחד ָעַסק ִּבְצָדָקה; ָּפֲעלּו ִּבְׁשִביל ַהּמֹוָסד,   ֶׁשא 

ְלַהִּגיד ְל ֶׁשֲאִני ְמאֹד ִמְתַּפֵעל ִמָּכל ַהָּדָבר    –ְּבחֹובֹות   ֲאִני ַחָּיב  ְּבָכזֹו ְמִסירּות, 
 ַהֶּזה. 
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  ׁש ִלְרכֹ ַהָּבא ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים  ַּבָּׁשבּועַ ן ָחָדׁש. יַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ַקְמֵּפי

רֹוֶצה  ֲאִני  ְּכֻתּבֹות;  ַמֶּסֶכת  ֲחָדָׁשה,  ְלַמֶּסְכָּתא  ִנְכָנִסים  ֲאַנְחנּו  ֲחָדִׁשים,  ְׁשָטִחים 
. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  הטֹובָ ה  ִעְסָק   זּו,  ַהּזֹו  הָק ָּבִעְס ֶׁשִּתְצָטֵרף, ֶׁשַּגם ְל ִיְהֶיה ֵחֶלק  

: "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו, ֵעץ ַחִּיים ִהיא"  (ִמְׁשֵלי ד, ב)אֹוֵמר  
 א. ּוַבּבָ ָּבֶזה  לֹור ָחֵס א , , ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת ַהּתֹוָרה ֵיׁש לֹו ַחִּיים(ָׁשם ג, יח)

ְמאֹד רֹוֶצה ֶׁשִּתְקַּבע ְל ַיַעד ִלְלֹמד ְלָכל ַהָּפחֹות ַּדף ְּגָמָרא ָּכל יֹום; ְּבִלי  ֲאִני  

 ִסּפּוִרים, ְּבִלי ֵּתרּוִצים.

ֵליל ִׁשִּׁשי ַּבִּקְרָיה; ַהִּׁשעּור א ִיְהֶיה ְּבָׁשָעה    לֶׁש   ם ַהִּׁשעּור ִיְתַקּיֵ ַהּיֹום ָּבֶעֶרב  
ַהְפִריַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ַהִּמְנָיִנים; ַהִּׁשעּור ִיְהֶיה ְּבָׁשָעה  ֵּתַׁשע, ֲאִני א רֹוֶצה לְ 

 .ֶעֶׂשר, ִמָּיד ַאֲחֵרי ַעְרִבית; ֲאִני ְמַקֶּוה ִלְראֹות אֹוְת 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ֹחֶדׁש טֹוב.  

 ... 
 ד ג ד

  ַהּמֹוָסדֹותַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשעֹוֵזר ִלְבנֹות ֶאת 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַהּקֹוְנְטִרי;    ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ָהֶעְזָרה ְלַהִּׂשיג ַהְלָואֹות ֶׁשּיּוְכלּו ִלְקנֹות ֶאת

 ִּתְמסֹר ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשִהְלוּו ֶׁשִּיְׂשְמחּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ִּבְבִנַּית ַהּמֹוָסדֹות ַהְּקדֹוִׁשים. 

ַלֲעזֹר ַלּמֹוָסד. ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשַאָּתה    ְוַתְמִׁשי ֶוֱאָמץ  ֲאִני ְמַבֵּקׁש, ֲחַזק   ִמְּמ
 ר ַלְעזֹום  ָלֶה   ֶׁשֵּיׁשה  ַהְּגדֹולָ לֹוֵמנּו, חּוץ ֵמַהִּמְצָוה  עֹוֶׂשה טֹוָבה ְּגדֹוָלה ְלַאְנֵׁשי ְׁש 

ִלְבִנַּית ַהּמֹוָסדֹות, ְּבנֹוָסף ָלֶזה, ַאָּתה עֹוֶׂשה ָלֶהם טֹוָבה ֶׁשֵהם ִיְראּו ַּבֲחָזָרה ֶאת  
ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני ֵאי ַאְבֵרִכים ְמַאְּבִדים  םִסּפּוִריַּכְסָּפם; ָּכל ָּכ ַמְפִחיד ִלְׁשמַֹע 

 ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶהם ַעל ְיֵדי ַרָּמִאים ְוַגָּנִבים. 

אֹותֹו    עִׁשְכנַ ּוְמֻבָּיׁשֹות ֶׁשִּמיֶׁשהּו    תְסמּוקֹוַהָּׁשבּוַע ַאְבֵר ִסֵּפר ִלי ִעם ָּפִנים  
ְוכּו'; הּוא ִהְׁשִקיַע ָמאַתִים ֶאֶלף ּדֹוָלר    רֶׁשַּיֲעֶׂשה ִאּתֹו ֻׁשָּתפּות, הּוא הֹוֵל ִלְמּכֹו

ְוא ֻּדִּבים ְוא ַיַער, ֵאין ְּכלּום; הּוא אֹוֵמר ִלי ְּבָפִנים ְמֻבָּיׁשֹות: "ֲאִני ִמְתַּבֵּיׁש  
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 אֹל ְוכּו'". ֶׁשָעִׂשיִתי ָּדָבר ְּכֶזה ְּבִלי ָלבֹוא ִלְׁש 

ְל מּוָסר   ָלֵתת   הֹוֵל ֲאִני   ,ִמְּמ ָחַׁשְבִּתי  ִמָּיד  ֶזה  ֶאת   ה זֶ ה  ַמ ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי 

ְלָכל    ֶׁשַאְבֵר ַהּמֹוָסד;  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ֶאת  ָלִויָת  א  ַוֲעַדִין  ֶּכֶסף  ִעם  ֶאְצֵלנּו  יֹוֵׁשב 
 ָרה.ַהָּפחֹות ֶׁשהּוא ִיְרֶאה ֶאת ַּכְסּפֹו ַּבֲחזָ 

ְמֻחָּיכֹות,    םִּבְפִניָּכֵאֶּלה ִסּפּוִרים ֲאִני ׁשֹוֵמַע ָּכל ַהְּזַמן; ִמְסּתֹוְבִבים ַרָּמִאים  

 ְּבִמְרָמה ֶּכֶסף ֵמֲאָנִׁשים.  םּומֹוִציִאי ְדַבׁשת נֹוְטפֹום ְּבִמִּלים ְׂשָפַתיִ ק ְּבֶמֶת 

ר ִלְבנֹות ַיֲהדּות; ִיְהֶיה לֹו  ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשעֹוֵזר ִלְבנֹות ֶאת ַהּמֹוָסדֹות, הּוא עֹוזֵ 
 ָּבֶזה ּוַבָּבא. םְׁשמּוִריַהֵּפרֹות ת ֶאת ַהֶּקֶרן ְוֶא 

 ... 
 ד ג ד

ְּתַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה   ,ִאם ַׁשְדָכן ִמְתַקֵּׁשר ֵאֶלי 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִאם ַמִּציִעים ְל ִׁשּדּו ַּתִּגיד ֶׁשַאָּתה מּוָכן ְלִהָּפֵגׁש, ְוִתְגמֹר ֶאת ַהִּׁשּדּו ַּכָּמה  
 ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר. 

ת,  ְקָצ ת  זֹא  ֶּׁשִּדְּברּוף  ְוֵתכֶ : "ז' ֶּבעְטֶלעְרס) ִמ (ַמֲעֶׂשה יג,  ֵיׁש ָלׁשֹון ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות  

", ֶּתֶכף ּוִמָּיד ְּכֶׁשַרק ִהְתִחילּו ְלַדֵּבר  ַהִׁשידּו  ְוָגְמרּום  ּכּולָ י  ְּבֵעינֵ ד  ְמאֹם  ָלֶה ב  הּוַט 
  ֵהם ָזכּו    םְׁשֵני ַהְיָלִדי   ןֵּביֵמַהִּׁשּדּו ;ת  ַלַּדְרּגֹו ֶׁשֶּנֶאְבדּו ְוכּו', ִמָּיד ָסְגרּו ֶאת ַהִּׁשּדּו

 ת ַרק ִּכי ֵהם ִהְתַחְּתנּו, ֵהם א ֵּבְררּו. ַהְּגדֹולֹו

ּוְכָבר חֹוְזִרים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ,  , ִסבּוב ֶאָחד  תָעפֹוַהָּׁשִנים  
  ַאל ִּתְהֶיה ַהְּמַעֵּכב; ִאם ַׁשְדָכן ִמְתַקֵּׁשר ֵאֶלי ְּתַׁשֵּתף ִאּתֹו ְּפֻעָּלה   -ַאָּתה ִמִּצְּד

ָאַמר: "ַהָּים א    ןָנָת   רֹוֶצה ְלִהָּפֵגׁש, ַרק ָּכ ִּתְתַחֵּתן. ְּכִפי ֶׁשַרִּבי  ְוַתִּגיד לֹו ֶׁשַאָּתה 
ַהָּים"; ְּכמֹו    ֲאִני ָצִרי ִלְנסַֹע ֶאל   -ָיבֹוא ֵאַלי, ְוִאם ֲאִני רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  

  ,ִעם ָּכל    ןַּבְרָר ת  ִמִּלְהיֹו ֵכן ֶאְצְל ַרק ִׁשּדּו א ִיְהֶיה ְּכלּום,    - ם'  ַהְּתָנִאי'ֲאִני ָצִרי
 ַחֵּתן ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם, א ָרצֹון ַעְצמֹו.ְצִריִכים ְלִהְת 

 ... 
 ד ג ד
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 ַלּמֹוָסד ִמָּכל ַהֵּלב  םעֹוְזִרי

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֶאת    ,אֹוְת ִׁשְּבחּו  ְמאֹד  ֵהם   ,... ִעם   ... ֶׁשּׂשֹוֲחחּו  ִלי  ִסֵּפר   ...  ָהַאְבֵר

ִּבְׁשִביל ַהּקֹוְנְטִרי, ַלֲעׂשֹות ֶאת    ם ָׁשלֵ ם  יֹות ֶׁשְּל, ֵאי ִהְקַּדְׁשָּת ֶאְתמֹול  ַהְּמִסירּו
 ַהַחְׁשַמל ְּכֵדי ֶׁשִּמְׁשָּפחֹות ְּכָבר יּוְכלּו ָלבֹוא ַלַּׁשָּבת ַהּזֹו. 

ֲאִני ְמאֹד ִמְתַּפֵעל ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִּבְכָלל ּוִמְּמ ִּבְפָרט, ֵאי ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד  

ֲהָנָאה   ָּכזֹו  ֶרֶגׁש,  ַלּמֹוָסד    -ָּכֶזה  עֹוֵזר  ְּכֶׁשהּוא  ַמְרִּגיׁש  ֶאָחד  ָּכל  ַלמֹוָסד,  ַלֲעזֹר 
ֲאַנְחנּו אֹוֲחִזים ֵאיפֹה    הָּככָ ַרק  ֶׁשהּוא עֹוֵזר ְלַעְצמֹו, עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ִמָּכל ַהֵּלב;  

ַעְכָׁשו   אֹוֲחִזים,  ָּכזֹו    ָמְלאּוֶׁשֲאַנְחנּו  ָלנּו  ְוֵיׁש  ַהִּקְרָיה  ֵמִהְתַיְּסדּות  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש 
 ְקִהָּלה ָיָפה.

ִגים,  ִּמְתַנֲה ם  ְּכִפי ֶׁשֵה   ִיְתַנֲהגּוִאם ַנְמִׁשי ָלֶלֶכת ְּבזֹו ַהֶּדֶר, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  

 ה ָּכאן ִעיר ּתֹו ְזַמן ָקָצר; א ִקְרָיה, ֶאָּלא ִעיר ֶׁשל ַאְלֵפי ִמְׁשָּפחֹות.ִּתְהיֶ 

 ... 
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 ֵיׁש ַהְצָלָחה ַאִּדיָרה  ִאם ְמַכְּבִדים ֶאת ָהִאָּׁשה

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 בֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטיִלכְ 

  ְל ֵיׁש  טֹוב,   ָּכ ָּכל  ֶׁשִהְתַחַּתְנָּת  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ּתֹוֶדה 

ָאָדם   ֵמִאיר; ַמה עֹוד  ֶיֶלד  ִעם  ּוְראּוָיה  ִאָּׁשה טֹוב  ָּברּו הּוא,  ֵמַהָּקדֹוׁש  ַמָּתָנה 
?ַמה עֹוד ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל? ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ִמְׁשָּפָחה הּוא ָעִׁשיר.  ָצִרי 

  ,ַר ֵאֶליָה  ְּתַדֵּבר   ,ִאְׁשְּת ֶאל  ָיֶפה  ֶׁשְּתַדֵּבר   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ַוֲאִני  ְמַקֶּוה,  ֲאִני 

ָּבֶזה; ִאם ְמַכְּבִדים ֶאת ָהִאָּׁשה,  ְּתלּוָיה    ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ִּבְלָבִבּיּות, ָּכל ַהַהְצָלָחה ֶׁשְּל
 ֵיׁש ַהְצָלָחה ַאִּדיָרה. -ְמַדְּבִרים ָיֶפה 

ֵל ְקָצת ְלַטֵּיל ַּבָּׂשֶדה ָּכל יֹום, ָּתִׂשיַח ֶאת ִלְּב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ַאָּתה ֲהֵרי  

 ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ָּגר ַּבִּקְרָיה, ַמָּמׁש ָנִעים ָלֶלֶכת ְלַטֵּיל ֵּבין ָהֲעָׂשִבים ּו
... 
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והפצת הספר


	הַאִם לִשְׁלּוֹחַ דַּוְקָא לַמּוֹסָד שֶׁמְּדַבְּרִים שָׁם בְּאִידִישׁ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ה סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַגִּיעַ אֶל הַהוֹרִים בַּלְּבוּשׁ שֶׁהֵם רוֹצִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ה סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לִגְזֹם בְּעַצְמִי אֶת הַדֶּשֶׁא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'התשפ"ב

	מָתַי עוֹשִׂים חֲלַאקֶה לַיֶּלֶד שֶׁנִּהְיָה בֶּן שָׁלוֹשׁ בִּימֵי בֵּין הַמְּצָרִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ יוֹצְאִים מֵהַבְּעָיוֹת שֶׁל א"וֹ, סִ"י, דִ"י (כְּפִיָּתִיּוּת)?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אֲנִי מִתְחַזֵּק לְפַיֵּס אֶת מִי שֶׁפָּגַעְתִּי בּוֹ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צִיּוּן לִשְׁבַח עַל דֶּרֶךְ אֶרֶץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַשְׁרִישׁ בַּבָּנוֹת אֶת שְׁלוֹשֶׁת חֶלְקֵי שֶׁל הָאֱמוּנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהָפִיץ אֱמוּנָה, לַמְרוֹת שֶׁמַּשְׁמִיצִים וּמְבַזִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קֹונְטְרִי "אִילָן הַחַיִּים" סְבִיבָה טוֹבָה לַקַּיִץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הִרְוַחְתָּ נְקוּדוֹת, אֲבָל אִבַּדְתָּ יוֹתֵר מִמֵּאָה אֶלֶף דּוֹלָר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יֶּלֶד בֶּן שֶׁבַע סִיֵּם שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה בִּזְמַנּוֹ הַפָּנוּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ד סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִמְדֹּד אֶת הַמִּלִּים, לֹא לְצַעֵר אֶת הַהוֹרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ה סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם אֶפְשָׁר, שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ אֶת הַנִּתּוּחַ בִּימֵי בֵּין הַמְּצָרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ה סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גָּדוֹל יוֹתֵר מִכָּל הָרוֹפְאִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ה סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּשָּׁאֲרוּ תָּמִיד עִם כִּסּוּי רֹאשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - מוֹצָאֵי שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּצְטָרֵף בַּחֲזָרָה עַל הָעֲגָלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַשִׁיעוּרִים יִהְיוּ בְּבִנְיַן הַהַדְפָּסָה הַיָּשָׁן,
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא לַעֲנוֹת לְמִסְפַּר טֶלֶפוֹן אוֹ אִימֵייל שֶׁלֹּא מַכִּירִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּחַפֵּשׂ טוֹב אֵצֶל הַבַּת שֶׁלְּךָ, כָּךְ הִיא תַּחְזֹר לְמוּטָב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁיִּזְדַּמֵּן שִׁדּוּךְ טוֹב וְשֶׁהַהוֹרִים יַסְכִּימוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ הוּא מָקוֹם מְאֹד טוֹב רַק לַאֲנָשִׁים חַלָּשִׁים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לָקַחַת זְרִיקוֹת שֶׁל תְּרוּפוֹת שֶׁמּוֹצִיאוֹת אֶת הַתֵּאָבוֹן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִמְדוּ אֶת הַבָּנוֹת שֶׁלָּכֶם שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶן קֶשֶׁר עִם גְּבָרִים זָרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּכְשִׁיר אֶת הַטֶּלֶפוֹן שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קֹרַח, עֶרֶב רֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁכּוּלָּם יָבוֹאוּ לְיוֹם כִּפּוּר קָטָן, לִבְקֹעַ רְקִיעִים עֲבוּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קֹרַח, עֶרֶב רֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְאֹד רוֹצֶה לִהְיוֹת אִתְּךָ בְּקֶשֶׁר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קַח חֵלֶק בְּקַמְפֵּיין הֶחָדָשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַשְׁרֵי מִי שֶׁעוֹזֵר לִבְנוֹת אֶת הַמּוֹסָדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם שַׁדְכָן מִתְקַשֵּׁר אֵלֶיךָ, תְּשַׁתֵּף פְּעֻלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עוֹזְרִים לַמּוֹסָד מִכָּל הַלֵּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם מְכַבְּדִים אֶת הָאִשָּׁה יֵשׁ הַצְלָחָה אַדִּירָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב
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