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 ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי ְּבַׁשָּבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? ר  ְלִהְסַּתֵּד ֵאי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאִני לֹוֵקַ� ֶאת ְיָלַדי ְּבַׁשָּבת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשֵהם ָרִצים  

 . ר ְמַדּבֵ י ֶׁשֲאנִ ה ַמ  ֲאִפילּום ׁשֹוְמִעיְּבַרֲחֵבי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֵהם הֹוְפִכים ַהּכֹל, ְולֹא 

ִלי ָאְמרּו  ְּכָבר  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָעַלי    ַּגָּבֵאי  ַמה  ַהַּבְיָתה,  אֹוָתם  ֶׁשֶאְׁשַלח  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 

 ַלֲעׂשֹות? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ִאם   ַרק  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְיָלִדים  ְלָהִביא  ד  ְליַ   ִיְהיּום  ֶׁשֵה ם  ׁשֹוְמִריֶאְפָׁשר 

 . אָהַאּבָ 

ְּגדֹוָלה   ַהְּכֶנֶסת  ת  ֻמֶּטלֶ ַאְחָריּות  ְלֵבית  ְיָלִדים  ֶׁשְּמִביִאים  ַההֹוִרים  ַעל 
ָמקֹום  ִהיא  ַהְּכֶנֶסת  ֶׁשֵּבית  ֶׁשחֹוְׁשִבים  הֹוִרים  ֵיׁש  ֶהְפֵקר;  אֹוָתם  ּוַמְׁשִאיִרים 

ָלִאָּׁשה, לֹוְקִחים ֶאת ַהְּיָלִדים ּוְמִביִאים אֹוָתם ְלֵבית   ר, רֹוִצים ַלְעזֹויִּביִסיֶטרּבֵ לְ 
ְּכֶנֶס   בִהְסּתֹובֵ לְ ַהְּכֶנֶסת   ָמקֹו  תֶהְפֵקר; ֵּבית  ֶזה  םַהְיָלִדי ל  עַ ר  ִלְׁשמֹום  הּוא א   ,

 ִחּלּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֶזה ַמְפִריַע ַלִּמְתַּפְּלִלים.
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מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ֶׁשָּיִביאּו ְיָלִדים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאִפּלּו ְיָלִדים ְמאֹד ְקַטִּנים 

-    ְלַחֵּנ ַהְּתִפיָּלה  ְּכֵדי   ֵאי אֹוָתם  ְלַהְרִּגיל  ְלִהְתַּפֵּלל,  אֹוָתם  ְלַלֵּמד  אֹוָתם, 
ְקִריַאת   ֶּכֶתר,  ְקֻדָּׁשה,  ֶזה  ַמה  ֶזה  ִנְרֵאית;  ְוַכּדֹוֶמה;  ִאם    יֶאְפָׁשִר ַהּתֹוָרה  ַרק 

יא ְיָלִדים ֶאֶרץ, ֲאָבל ְסָתם ְלָהבִ ְּבֶדֶר  א  ָהַאּבָ ד  ְליַ ם ִנְמָצִאים  ֶׁשַהְּיָלִדים  ׁשֹוְמִרי
 ֶזה ָאסּור.   -ל ּוְלִהְׁשּתֹולֵ  ץָלרּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָלֵתת ָלֶהם 

ׁשֹוְמִעים   א   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ָׂשָפה    -  םֲאֵליֶה ר  ְמַדּבֵ ה  ֶׁשַאָּת ה  ַמ ִאם  ְּתַנֶּסה 

ְיָלִדים    תֶׁשְּמַדֶּבֶר  ֵיׁש  רֹוִאים  ֶׁשְּכֶׁשֵה ֲאֵליֶהם;  ֲאֵליֶהם,    -ַמְמַּתִּקים  ם  ְמַדֵּבר  ֶזה 
ַמְמָּתק  ְמַקֵּבל  ַאָּבא  ְלַיד  ָיֶפה  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ָלֶהם "ִמי  ְואֹוְמִרים  ַמְמָּתק  ָלֶהם  ַמְרִאים 

ִאָּת  ֶׁשֵּיְלכּו  ָלֶהם  ֶׁשאֹוְמִרים  אֹו  ְוָכ    -ְלַּפאְרק  ם  ָטִעים";   ָּכ לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְלִמי 
ֵיׁש  ָּכ ְוָלֶׁשֶבת    ַּכְרִטיִסים,  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְרִּגיל אֹוָתם  ֶאְפָׁשר   ֵאי ְּדָרִכים  ַהְרֵּבה 

 ְיַקֵּבל אֹוַפַּנִים".  -ְּבֶדֶר ֶאֶרץ, אֹוְמִרים ָלֶהם "ִמי ֶׁשִּיְׁשַמע ְּבקֹול ַאָּבא ְוִאָּמא 

ֶהפְ  אֹוָתם  ּוְלַהְׁשִאיר  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְיָלִדים  ְלָהִביא  ְסָתם    זֹו   -ֵקר  ַהְּכָלל, 
ְוֵה  ַלְּתִפָּלה,  ַמְפִריַע  ֶׁשֶּזה  ֵהן  נֹוָרָאה,  ָאסֹון    ןַעְוָלה  ָלֶהם  ִלְקרֹות  ס  ַח ֶׁשָּיכֹול 

 ְוָׁשלֹום. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
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 ? ֶׁשִּמַּדְרֶּדֶרתֵאי ִמְתַּפְּטִרים ֵמֲחֵבָרה 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 ִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהּיְ 

 ְּתִהִּלים. ִסַּיְמִּתי ָּברּו� ַהֵּׁשם ַהָּׁשבּוַ� עֹוד ַּפַעם  ַעל ַהּכֹל, הּתֹוָד 

ְמֹאד טֹוָבה ִויֵרַאת    תּבַ ְּכָבר ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים, ִהיא ָהְיָתה   ִאָּתּה ְמֻיֶּדֶדת  י  ֶׁשֲאנִ ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה  

ִהְתִחיָלה   ִהיא  ְלַאֲחרֹוָנה  ֲאָבל  ִהְתִחיָלה  רְלִהַּדְרֵּד ָׁשַמִים,  ֶּפה,  ִנּבּול  ְלַדֵּבר  ִהְתִחיָלה  ִהיא   ,

 ִמְתַלֶּבֶׁשת ָקָצר; ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ַמה ָקָרה ָלּה.  אְלַזְלֵזל ִּבְצִניעּות, ַאֲחֵרי ַהֶּסִמיָנר ִהי

ִהָּגֵרר, ֲאִני ְּכָבר לֹא רֹוָצה ִלְהיֹות ַהַחֵבָרה ֶׁשָּלּה, ֲאָבל ִהיא לֹא עֹוֶזֶבת  ֲאִני לֹא רֹוָצה לְ 

ר ִהיא ָּכל ַהְּזַמן רֹוֶדֶפת ַאֲחֵרי, ּוַבַּלְיָלה ִהיא ִמְתַקֶּׁשֶרת ֵאַלי  ַּבֶסִמינָ אֹוִתי ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן.  

 ָּנה. ׁשּוב ָוׁשּוב, ְוֵאין ִלי ֶּדֶר� ְלִהָּפֵטר ִמֶּמ 



 ג   |  בתשפ"ק) ָּבלָ  "לְּבחֹוס (ִּפְנָח  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ָאַמְרִּתי ָלּה ֶׁשַהָּׂשָפה ֶׁשָּלּה לֹא מֹוֵצאת ֵחן ְּבֵעיַני, ֲאָבל ִהיא לֹא ַמְפִסיָקה ְלַדֵּבר ִנּבּול  

 ֶּפה. ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשֶּזה ְמֻסָּכן ִּבְׁשִביִלי, ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ֵאי� ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַנֵּתק ֶקֶׁשר ִאָּתּה. 

  ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ַלֲעזֹר ִלי ְּבֵעָצה. ֶאְׂשַמח ִאם רֹאׁש

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְלִהָּפֵטר   ֵעָצה  ְמַחְּפִׂשים  ַאֶּתם  ֵאי  ָלָּמה  ֵעָצה  ֶׁשְּתַחְּפׂשּו  ָעִדיף  ִמֶּמָּנה? 
 ְלַחֵּזק אֹוָתּה. 

ִּתְהיּו ְּפתּוִחים ִאָּתּה, ַּתִּגידּו ָלּה: "ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ֶׁשָּל, ֲאָבל ֲאִני  

ִמְּלַדּבֵ  ְּכלּום  ַמְרִויִחים  א  ֶּפה,  ִנּבּול  ְלַדֵּבר  טֹוב  א  ֶּפה;  ִנּבּול  ְמַדֶּבֶרת  ר א 
 . "ִנּבּול ֶּפה, א ִנְהִיים ְּבִׂשְמָחה ִאם ְמַדְּבִרים ִנּבּול ֶּפה

ַאֶּתם ְצִריִכים   -ִאם ִהיא רֹוֶדֶפת ַאֲחֵריֶכם, ִהיא רֹוָצה ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ֶׁשָּלֶכם  

ָמָרה    ֶׁשל  ן. ִנּבּול ֶּפה ֶזה ִסיָמ ןַּכהֹגֶ ְלַנּסֹות ְלַדֵּבר ִאָּתּה; ִמן ַהְּסָתם ִהיא ְׁשבּוָרה  
ֶּפה   ִנּבּול  ְלַדֵּבר  ִּפְתאֹום  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ַהְּיָלִדים  ָּכל  ַעל    -ְׁשחֹוָרה,  ַמְרֶאה  ֶזה 

ְמֻמְרָמִרים, ֵהם ְמַדְּבִרים ָּכ ִּכי ֵהם   דְמאֹ  ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשָעמֹק ִּבְפִנים ֵהם
 חֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזה ְיַׂשֵּמַח אֹוָתם.

 ה ֶׁשָּלֶכם ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּבֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ִנּבּול ֶּפה: ַּתְראּו ַלֲחֵבָר 

ָאֶון"(ִסיָמן א) י  ִמ ,  : "ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִנּבּול ֶּפה, ְּבָידּוַע ֶׁשִּלּבֹו חֹוֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות 

 . תָרעֹות ְּבַמְחָׁשבֹוא ָמלֵ  ֶׁשּלֹוב ַהּלֵ ל ֶׁשּכָ ן ִסיָמ  –ה ּפֶ ל ִנּבּור ֶׁשְּמַדּבֵ 

 : "ַעל ְיֵדי ִנּבּול ֶּפה, ָּבא ֲחֻנָּפה".(ִסיָמן ב)

ג) ִיְׂשָרֵאל (ִסיָמן  ּוַבחּוֵרי  ִמְתַחְּדׁשֹות,  ּוְגֵזרֹות  ָצרֹות  ֶּפה,  ִנּבּול  "ַּבֲעוֹון   :
 ֵמִתים, ַחס ְוָׁשלֹום, ִויתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות צֹוֲעִקים ְוֵאיָנם ַנֲעִנין". 

ד) ָׁשָנה  (ִסיָמן  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר  ָעָליו  חֹוְתִמין  ֲאִפּלּו  ִּפיו,  "ַהְמַנֵּבל   :

ם  ּגַ ,  ְלטֹוָבה, הֹוְפִכין ָעָליו ְלָרָעה, ַּגם ַמֲעִמיִקין לֹו ֵגיִהּנֹם. ַּגם ַלּׁשֹוֵמַע ְוׁשֹוֵתק"
 . ּוָהֵאּלם ָהעֹוָנִׁשית ֶא ל ְמַקּבֵ ק, ְוׁשֹוֵת ה ּפֶ ל ִנּבּו ֶׁשּׁשֹוֵמעַ י ִמ 
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ר  יֹוֵת   הְּגרּועָ ה  ֲעֵביָר   זֹו,  ר ְּבִפיו ִמן ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה"ָהאֹוֵמ : "ָחמּור  (ִסיָמן ה)

 .עַר ת ַלֲעׂשֹור ֵמֲאֶׁש ע ַר ר ְלַדּבֵ 

ִהיא   ִּתָּזֵהר;  ְּבַוַּדאי  ִהיא   ָּכ ַהֶּזה,  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ֶׁשָּלֶכם  ַלֲחֵבָרה  ַּתְראּו 
  ת ּבַ א ְלַדֵּבר ַרע. ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם ּכֹוְתִבים ַּבִּמְכָּתב ֶׁשִהיא ָּתִמיד ָהְיָתה    קִּתְתַחּזֵ 

אֹוָתּה הטֹובָ  ְּתַחְּזקּו  ִחּזּוק;  ְצִריָכה  ִהיא  ַהְּסָתם  ִמן  ִלְהיֹות  ,  ְּבַיַחד  ִּתְתַחְּזקּו   ,
 . תּוְכֵׁשרֹו  תטֹובֹו

ָחׁשּוב ר  ָּדבָ ה  זֶ ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ֲחֵברֹות טֹובֹות; ֲחֵברֹות טֹובֹות  

ִּכי   ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים  ם  עִ ְמאֹד,  ֶׁשְּמַדְּבִרים    -ִמי  ֲחֵבִרים  ָלָאָדם  ֵיׁש  ִאם  ִנְהִיים,   ָּכ
 ִלּפֹל ְלבֹור ָעמֹק.  לָעלּוֶּפה הּוא ְּבַעְצמֹו ִנּבּול 

 ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ֶׁשַּתְצִליחּוַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 

 ... 
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 ַהִאם ְלִהְתָּגֵרׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ִלי עֹוד ְיָלִדים? 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִעם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַעל נֹוֵׂשא ָחׁשּוב. ָּברּו� ַהֵּׁשם ִהְתַחַּתְנִּתי ִעם ִאָּׁשה  ץ  ְלִהְתַיעֵ ָרִציִתי  

ָלֶלֶדת עֹוד   ֹאֶפן  ִאְׁשִּתי לֹא רֹוָצה ְּבׁשּום  ֲאָבל  ֶּבן ֵׁשׁש,  ָיִחיד  ֵּבן  ַהֵּׁשם  ָּברּו�  ָלנּו  ְוֵיׁש  ְיָקָרה, 

 ְיָלִדים. 

ִדָּכאֹון, ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ִלְקרֹות ַהְרֵּבה, ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיַדְעִּתי  ַאֲחֵרי ַהֵּלָדה, ִאְׁשִּתי ִנְכְנָסה לְ 

 ִמֶּזה, ְולֹא ָיַדְעִּתי ֵאי� ְלַטֵּפל ָּבֶזה, ְוֶזה ָּגַרם ָלנּו ְלַהְרֵּבה ְּבָעיֹות ִּבְׁשלֹום ַּבִית. 

ִהְסַּתַּד  ְוַהִּדָּכאֹון,  ֵמָהַעְצבּות  ָיְצָאה  ֶׁשִהיא  ַהֵּׁשם  ְּפָחִדים  ָּברּו�  ֲעַדִין  ָלּה  ֵיׁש  ֲאָבל  ְרנּו, 

 ֶאְתֹמ� ָּבּה.  לֹא ִמָּלֶלֶדת עֹוד ְיָלִדים, ִּכי ִהיא ְמַפֶחֶדת ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה ׁשּוב, ַוֲאִני ׁשּוב 

  ְיָלִדים ְלעֹוָלם, ְוֶזה ָּגַרם ִלי ַלֲחׁשֹב ְלִהְתָּגֵרׁש ּוְלַחֵּפׂש ִׁשּדּו� ד  עֹוֲאִני ְמֹאד רֹוֶצה ְלָהִביא  

ִאם ֶזה ַהָּדָבר ַהָּנכֹון ַלֲעׂשֹות, ִאם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּכָבר ָחַנן אֹוִתי ְּבֶיֶלד    טִמְתַלּבֵ ַאֵחר. ֲאָבל ֲאִני  

ִּתְרֶצה   ְוֵכן  ִּתְׁשַּתֶּנה  ֶׁשִהיא  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ּוְלַבֵּקׁש  ִאָּתּה  ְלִהָּׁשֵאר  ָעַלי  אּוַלי  ֶאָחד, 

 ְיָלִדים.ָלֶלֶדת עֹוד 

, ֲאָבל ְללֹא אֹוָתּה  ְלַׁשְכֵנַ� ם  ַהָּׁשִניֵׁשׁש  ל  ּכָ   ְלאֹוֵר�ט  ִּכְמעַ ֲאִני רֹוֶצה ְלַצֵּין ֶׁשְּכָבר ִנִּסיִתי  

ִּתיק   ָּפַתְחִּתי  ְּכָבר  ְלַהְתִחיל  ָּבַרָּבנּוַהְצָלָחה.  ְּכֵדי  ָלבֹוא ןֵּגרּוִׁשי  ְּבַתֲהִלי�ת  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו   ,  
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ֲאִני    םְלָׁש  ֲאָבל  ַהָּבא,  ֶׁשֶאְסֹּגר    טִמְתַלּבֵ ד  ְמאֹ ְּבָׁשבּוַ�  ַהּזֹו, אֹו  ַּבֶּדֶר�  ָלֶלֶכת  ְלַהְמִׁשי�  ַהִאם 

 ֶאת ַהִּתיק. 

 ֶאְׂשַמח ְמֹאד ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַיְרֶאה ִלי ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ֵאי� ְלִהְתַנֵהג. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ה' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  - ה' ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאל ִּתְתָּגֵרׁש, ּתֹוִציא ְל ֵמָהרֹאׁש ֶאת ַהִּמָּלה "ֵּגט"; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעַזר  
 ָאז ֵאין יֹוֵתר ֶאת ַהִּמָּלה "ֵּגט".  –ֶלד ְל ִהְתַחַּתְנָּת ְוֵיׁש ְל יֶ 

ִהיא   ָלּה,  עֹוֵזר  א  ֶׁשַאָּתה   ָעֶלי אֹוֶמֶרת   ֶׁשִאְׁשְּת ּכֹוֵתב   ְּבַעְצְמ ַאָּתה 

ְוכּו',   ִמְּיָלִדים  ְלִדָּכאֹון,  ֶׁשִהיְמַפֶחֶדת  ִּתָּכֵנס  ִּתְצָטֵר  ֶׁשִהיא  ְלַבד;    דְלִהְתמֹוֵד א 
ִּדּבּוִרים ָיִפים, ַּתְרִּגיַע אֹוָתּה, ַּתְקִׁשיב ָלּה,    ִאָּתּהְּתַדֵּבר    –ֵּגרּוִׁשין  ִּבְמקֹום ְלַדֵּבר ִמ 

י, ְצִריִכים  ַּתְקִׁשיב ַלְּכֵאב ֶׁשָּלּה. ַעל ִּפי רֹב ֲאִפּלּו א ְצִריִכים ְּתׁשּוָבה ַעל ַהּקֹׁשִ
ִּמיֶׁשהּו   ּבַ ֶׁשַּיְקִׁשיַרק  ָלִאָּׁשה  ְּכֶׁשֵּיׁש  י;  ַלּקֹׁשִ ֶאת  ב  ָלּה  ְונֹוֵתן  ָלּה  ֶׁשַּמְקִׁשיב  ַעל 

 ה ֲעבּוָרּה. ַהְיׁשּועָ ֶזה ְּבַעְצמֹו  –ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשהּוא ֵמִבין אֹוָתּה 

 ב"ַט   אֹוְמרֹות:  ָנִׁשים  קיח:)  (ְיָבמֹות  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו
  ַּבַעל,   ֵאיֶזה  ְמַׁשֶּנה  א  ל,ַּבעַ   ִעם  ִלְהיֹות  ּדּו",  "ַטן  ָלֶהן,  ָעִדיף   ְלֵמיַתב",

  ַוֲאִפּלּו   ּתֹוַלַעת,  ְּכמֹו  מּוָזר  ָאָדם  ֶׁשהּוא  ַּגְבָרא"  "ְּדֻׁשְמְׁשַמָנא  -  ַּבַעל  ֲאִפּלּו
  -  ַּבַעל  ַוֲאִפּלּו  ְמאֹד,  ַחָּלָׁשה   ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהַּפְרָנָסה  ַּגְבָרא",  "ְּדַנְפָצא  -  ַּבַעל

  -  ְנׂשּואֹות  ִלְהיֹות  ָלֶהן  ָעִדיף   ַחָּלָׁשה;  ִמִּמְׁשָּפָחה  עַ ֶׁשַּמִּגי  ַּגְבָרא",  "ְּדקֹוְלָסא
  ֲאִפּלּו   ֶׁשַּמְקִׁשיב,  ֶאָחד  ֵיׁש   ִאם  ִּכי   ְלַבד;  ִלְהיֹות  ֵמֲאֶׁשר  ַאְרְמלּו",  "ִמְּלֵמיַתב

  ִעם   ַלֲעזֹר  ָיכֹול  א  ֶׁשהּוא  ַוֲאִפּלּו  ְקַטָּנה,  ּתֹוַלַעת  הּוא   ַלֲענֹות,  ַמה  לֹו  ֶׁשֵאין
י  אהּו  ף,ֶּכֶס   אֶׁשִהי  ָרָעה  ִמִּמְׁשָּפָחה  ַמִּגיעַ   ֶׁשהּוא  ַוֲאִפּלּו  ס,ִמְתַּפְרנֵ   ְּבקֹׁשִ

 ֶׁשַּמְקִׁשיב  ִמיֶׁשהּו   ָלּה  ֶׁשֵּיׁש   ָלִאָּׁשה  ד ְמאֹ  ָחׁשּוב  זֹאת   לְּבכָ   -  ת ְּבָעיֹו  ּכּוָלּה
 ָלּה. 

ְּתַׂשֵּמַח אֹוָתּה,   ּוְתַפֵּיס אֹוָתּה,  ַהַּבְיָתה   ֵל ַהִּתיק,  ֶאת  ִּתְסֹּגר  ִּתְׁשַּתֶּטה,  ַאל 
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  ְל ַיֲעזֹר  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  טֹובֹות,  ְּבִמִּלים  אֹוָתּה  ְּתרֹוֵמם  אֹוָתּה,  ִּתְבֶנה 

 ְמִאיִרים. ם ָיִפיֶׁשִּתְרֶאה ּדֹורֹות 

 ... 
 ד ג ד

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׁשַכח ִמֶּמִּני? ַהִאם 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְלַהִּגיד    יָראּוֲאִני ִמְתַאֵּזר ְּבֹאֶמץ ִלְכֹּתב ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה, ַלְמרֹות ֶׁשאּוַלי לֹא ָיֶפה ְולֹא  

ֲאָבל   חֹוֵׁשב,  ֶׁשֲאִני  ְׁשִליָט"א,  ֶׁשִּבְגָללָ   הַהִּסּבָ ה  ָהְיָת ת  זֹאַמה  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶאל  ִהַּגְעִּתי  ּה 

ַמה ֶּבֱאֶמת    בלֵ י  ְּבִגּלּו  י ֶאת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְלמֹוֶרה ַּדְרִּכי, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַדֵּבר ּוְלַסֵּפרְוֶׁשָּלַקְחִּת 

ּכֹוֵאב ִלי, ַמה ַמְפִריַ� ִלי ַּבַחִּיים, ְוָכ� רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ְלַחֵּזק אֹוִתי ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו  

ֹ ַז"ל. ֶזה ַמה ֶׁשָהָיה ָחֵסר ִלי, ַוֲעַדִין ָחֵסר ִלי,   ַאָּבא אֹו ַרב ֶׁשִאּתֹו אּוַכל ְלׂשֹוֵחַ� ָּכל  ילִ ה  ָהיָ א  ּל

ַהּכֹל ּוְלַהֲעִמיד ָּפִנים ֶׁשַהּכֹל טֹוב    לעַ ת  ְלַחּפֹוֻּמָּנח ַעל ִלִּבי ְוֶׁשהּוא יּוַכל ַלֲעזֹר ִלי, ְולֹא  ַמה ֶׁש 

 ְוָיֶפה. 

 ַמָּמׁש מֹוִציִאים אֹוִתי ִמַּדְעִּתי.  -ֶּכֶסף ּוַפְרָנָסה  רחֶֹס ְוַעְכָׁשו ְלִעְנָיֵננּו; ַהחֹובֹות, ָהֲעִנּיּות, 

רֹוֶאה   לֹא  ַהִּמְדָרׁש    הֶׁשְּתִפּלָ ֲאִני  ְּבֵבית  רֹוֶאה  ָּתִביְּבִמְנָין  לֹא  ֲאִני  ַּפְרָנָסה;  ִלי  א 

ְוַעְרִבית   ִמְנָחה  ַהָּפָרָׁשה    ָיִביאּו ֶׁשַּׁשֲחִרית  ַעל  ֶׁשַּלֲעבֹר  רֹוֶאה  לֹא  ֲאִני  ַּפְרָנָסה;  ִלי  ָיִביִלי  א 

ה ְוַגם ְּבָׁשבּוַ� ֶׁשֲאִני לֹא עֹוֵבר ַעל ַהָּפָרָׁשה ֵיׁש ִלי  ֶׁשֲאִני עֹוֵבר ַעל ַהָּפָרָׁש   ְּבָׁשבּוַ� ַּפְרָנָסה, ַּגם  

ַהְּזַמן  ְּבֵמילָ  ָּכל  רֹוֶאה  ק  ַר א  לֹא  ֲאִני  ְוחֹובֹות;  ְלִהָּזֵהר  ֶׁשַהַּמֲאמָ ְנָזִקים  ָהֵעיַנִים,  ֶאל  ִלְׁשֹמר  ץ 

ְּבִרית, ַלֲעבֹד לֹא ִלְכעֹס, ִלְׁשֹמר ַעל  א ִלי ַּפְרָנָסה; ַלֲעבֹד ַעל ְקֻדַּׁשת ַה ָיִביִלְהיֹות ַרק ִּבְקֻדָּׁשה, 

ּוְלַׁשֵּפץ ֶאת ַהָּזָקן, ַּגם לֹא ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה   זִלְגזֹ ֶׁשֶּזה ֵמִביא ִלי ַּפְרָנָסה; לֹא  הַהֶּפה, ֲאִני לֹא רֹוֶא 

ְתַאֵּמץ ְלַׂשֵּמַ� אֹוָתּה,  ַהִּצּנֹורֹות ֶׁשל ַּפְרָנָסה; ְלַדֵּבר ָיֶפה ָלִאָּׁשה, ְלַכֵּבד אֹוָתּה, ְלִה   תֶא א  ָיִבי

 ַּגם לֹא ֵמִביא ִלי ַּפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות.

אֹו ֶׁשֲאִני יֹוֵצא ַלֲעבֹד ֵּתַׁשע ָׁשעֹות ַּבּיֹום, ְוָאז ֲאִני ְלַגְמֵרי עֹוֵזב ֶאת  ת,  ְּבֵררֹוי  ְׁשֵּת י  לִ   ֵיׁש

ֲעַדיִ  ָאז  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשִּלי,  ַהֵּׁשם  ּוְכֵדי   ןֲעבֹוַדת  ַהּיֹוְמיֹוִמּיֹות  ַלהֹוָצאֹות  ֶּכֶסף  ַמְסִּפיק  ִלי  ִיְהֶיה  לֹא 

ְּת  ְלַהִּגיד  ֶׁשַאְמִׁשי�  אֹו  חֹובֹות;  ְּכִסְדָרן  ְלַׁשֵּלם  ִׁשעּוִרים  ִלְלֹמד  ִהְתּבֹוְדדּות,  ַלֲעׂשֹות  ִהִּלים, 

ַהְּתִפּלֹו ְׁשלֹוׁש  ֶאת  ֶׁשָּצִרי�,   תּוְלִהְתַּפֵּלל  א  ְמֻדּכָ ת  ִלְהיֹון  ֲעַדִייֲאָבל    ד,ַלֲעבֹות  ָלֵצא  םְוגַ   ְּכמֹו 

 ֹ  י ֶּכֶסף; ַחִּיים ֶׁשִּבְכָלל לֹא ָׁשִוים ִלי., ְלִהְׁשַּתֵּגַ� ְלַגְמֵרי, ּוְלַהְמִׁשי� ִלְחיֹות ְּבלִ חֻיְצלָ א ְול
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נֹוֵפל   חֹובֹות  ִלְסָב�ְּכֶׁשֲאִני  אֹוִתי. ּוֶּכֶסף    ,ֶׁשל  ְלַׂשֵּמַ�  ֶׁשָּיכֹול  ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ַּפְרָנָסה, 

ה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת,  חֹוֵׁשב ַעל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַצִּפים ָלּה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְּבָׁשעָ   עְלֶרגַ ְּכֶׁשֲאִני  

ִלי ַמָּמׁש  ַּבּלֵ ַמר    ריֹוֵת ד  עֹו  ִנְהֶיה  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ְּבַפְרָנָסה.  ָקָׁשה  יֹוֵתר  ַרק  ִלי  ִנְהָיה  ב, 

 ִלי ֶּדֶר� ְלֵהָרֵגַ� ְוִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה.   ןְוֵאיִמְׁשַּתֵּגַ�, ֲאִני יֹוֵצא ִמַּדְעִּתי, 

ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ַּגם  ל  ֲאבָ ֲאִני יֹוֵדַ� ֶׁשְּלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵאין ְזַמן ִּבְׁשִביִלי, ַוֲאִני ֵמִבין ֶאת ֶזה;  

ַּפְרָנָסה  ָלֵתת  ִּכְבָיכֹול,  ִּבְׁשִביִלי  ְזַמן  ֵאין  ִיְתָּבַר�  ַאְבֵר�    חָּבֶרוַ   ְלַהֵּׁשם  ַהִאם  ם ָׁש י  ֵא ְלֵאיֶזה   ;

 הּוא ָׁשַכח ִמֶּמִּני? ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  

ֶּדֶר�   ִלי  ּוְלַהְראֹות  אֹוִתי,  ְלַחֵּזק  ִלי,  ַלֲעזֹר  יּוַכל  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ְמַקֶּוה    תָלֵצאֲאִני 

 ֵמַהְּסַב� ֶׁשִּלי. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ב  תשפ"ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ז' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְלָכבֹוד

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ... ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד  ַאל  ָאסּור  ...  ְוָׁשלֹום  ֵּתָרֵגַע;  ַחס   ,ָּכ ִלְכּתֹב  ִליהּוִדי 
 .בטֹום ְּדָבִריְלַהִּגיד ֶׁשִּמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים א ְמִביִאים 

ִמְצוֹות   עֹוֶׂשה  ָּברּו    -ְּכֶׁשְּיהּוִדי  לֹו  ַהָּקדֹוׁש  נֹוֵתן  ;  .בטֹום  ְּדָבִריהּוא 

ֵמִבי  הְּתִפילָ  ֵּכן  ֵּכן    אְּבִמְנָין  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית  ַּפְרָנָסה,   תְמִביאֹוַּפְרָנָסה, 
ֵּכן  ִלימּו ּוִמְׁשָניֹות  ְּגָמָרא  ִמְקָרא   הְמִביָא ד  ְׁשַנִים  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ַלֲעבֹר  ַּפְרָנָסה, 

ַּפְרָנָסה   ַרק  א  ַּפְרָנָסה,  ֵמִביא  ֵּכן  ַּתְרּגּום  ַהּכֹל,  -ְוֶאָחד  ַחִּיים    ֶאָּלא  ְמַקְּבִלים 
טֹוִבים. ִלְׁשמֹר ַעל אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ֵּכן ֵמִביא ַּפְרָנָסה, ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ּפֹוְגִמים  

חֹוְתִכים  ַּבּבְ  ְוִאם  ַּפְרָנָסה,  ְמִביִאים  ֵּכן  ְוָזָקן  ֵּפאֹות  ַהַּפְרָנָסה.  ֶאת  ְמַאְּבִדים  ִרית 
ְוַהֵּפאֹות   ַהָּזָקן  ֵמִביא    -ֶאת  ֵּכן  ָהִאָּׁשה  ֶאל  ָיֶפה  ְלַדֵּבר  ַהַּפְרָנָסה.  ֶאת  חֹוְתִכים 

ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֲעִׁשירּות.  ֵמִביא  ֶזה  נט.)אֹוְמִרים    ַּפְרָנָסה,  ְמִציָעא,  : (ָּבָבא 
 "אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו", ְּתַכְּבדּו ֶאת ָהִאָּׁשה, "ִּכי ֵהיִכי ְּדִתְתַעְתרּו", ָּכ ִּתְתַעְּׁשרּו. 

  ַהּטֹוִבים  -ִאם ַמר ְל ְּתִהִּלים ד  ַּתִּגי  הזֶ ם  ִּבְמקֹו  ַאל ִּתְתֶלה ֶאת ֶזה ְּבַמֲעֶׂשי)

יח) ָענְ כה,  "'ְרֵאה  ָיָקר  :  ַאָּבא  ַוֲעָמִלי',  ַחֹּטאוָתי',    יַצֲעִר ֶאת  ה  ְרֵא ִיי  ְלָכל  'ְוָׂשא 
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ִמַּצִּדיִקים   מּוָבא  ֲחָטַאי";  ַעל  ִלי  קכד)ִפְרָקאְּד (ַאְגָרא  ְוִתְסַלח  אֹות  ַעל   תְּכֶׁשעֹוֶבֶר   , 

ָּדחּוק, ֲאִני ָּכל    "ַאָּבא ָיָקר, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ֲאִני ָּכל ָּכ:  רֶּׁשּיֹאַמ ָהָאָדם ָצָרה  

ְּבַצַער,    ְלָכל  ְוָׂש ָּכ ָּכל  ַחּטֹאוָת א  ַעל  ִלי  ִּתְסַלח  ֶאְצָטֵר יֶׁשּלִ ת  ָהֲעוֹונֹוי  ֶׁשא   ,

 ֵּגיִהּנֹום". ל ֶׁש  לַסּבָ ַלֲעבֹר ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה; ֶזה ְמַלֶּוה  ד ַהּיֹום ֲאִני ַחי ִעם  ֶׁשעַ מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּפר ָלנּו ִסּפּור,  
 אֹוִתי ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל, ֲאִני ָּתִמיד חֹוֵׁשב ֵמַהִּסּפּור ַהֶּזה. 

ַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו    ַלַּצִּדיק  ָיֵגן  ְזכּותֹו  זּוָׁשא  א    -ַרִּבי  ְּגדֹוָלה,  ַּדֲחקּות  ָהְיָתה 

ה לֹו ִאָּׁשה  ָהְיָת ֶּפה; ְּבנֹוָסף ְלֶזה  לַ   סָהָיה לֹו ַמה ֶלֱאכֹל, א ָהָיה לֹו ַמה ְלַהְכִני
ִהיא   רּוַח,  ִהְפִסיָקה  וְלַחָּיית  יֹוֶרֶד ה  ָהְיָת ְקַׁשת  א  ִהיא  ְּבִמִּלים   וָעָלית  ָלֶרֶד , 

ָאְמָרה ִהיא  ְוַלְיָלה  יֹוָמם  ָהָיה    ָרעֹות;  ַהַּצִּדיק  ֶאָחד  יֹום  ָרעֹות.  ָּכ  ִמִּלים  ָּכל 
ִהְר  הּוא  ְּבתֹוכֹו,  ְלַהֵּׁשם  ָׁשבּור  ָּבָכה  הּוא  יֹוֵתר,  ָיכֹול  א  ְּכָבר  ֶׁשהּוא  ִּגיׁש 

  ,א  הּוא  ִיְתָּבַר ִיֵּתן לֹו ְקָצת חֹם, ְקָצת ַאֲהָבה, הּוא ְּכָבר ִּבֵּקׁש ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
 ְמֻסָּגל ְלַהְמִׁשי ָּכ ְלַבד. 

לְ  עֹוָלה  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְוָחַלם  ִנְרַּדם,  ָלעֹוָלמֹות  הּוא  ַלָּׁשַמִים  ַמְעָלה 

ּנֹום ַהּבֹוֵער ְוהּוא רֹוֶאה ֵאי ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל  י ַהֵּגִה ד  ְליַ   אֹותֹוָהֶעְליֹוִנים, ַמֲעִביִרים  
ַהַּצִּדיקִמְתַיְּסרֹותָהְרָׁשִעים   ְצָעקֹות.  קֹולֹות,  ָׁשם  ׁשֹוְמִעים  ִנְבַהל    ,  זּוָׁשא  ַרִּבי 

א   הּוא  לֹו:    ל ְמֻסּגָ ה  ָהיָ ְמאֹד,  ְואֹוֵמר   ַמְלָא ַמִּגיַע  ִּפְתאֹום  ֶזה,  ֶאת  ִלְראֹות 
רּוַח  ְקַׁשת  ִאָּׁשה  ֵיׁש   ְל  ,ִּבְׁשִביְל א  ֶזה  ַמְסִּפיק;   ,"זּוָׁשא  ְּכָבר  ֶזה  ַוֲעִנּיּות, 

 .  (ְיַׁשְעָיה סד, ג)" 'זּוָלֶת ה ֱאִקים ָרֲאָת 'ַעִין א ָמקֹום ְּבַגן ֵעֶדן ֶׁש  ןִּבְׁשִביְל מּוכָ 

'ֶׁשִאְׁשִּתי   ְלַעְצמֹו:  ָחַׁשב  ִלְרקֹד, הּוא  ִהְתִחיל  ִהְתעֹוֵרר הּוא  זּוָׁשא  ְּכֶׁשַרִּבי 
ֶצה  ְּבָכל זֹאת ֲאִני א רֹו  -, ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ִלי ָקֶׁשה  רֶׁשֶאְפָׁש ה  ַּכָּמ ת  ִּבְזיֹונֹוי  לִ ן  ִּתֵּת 

 . 'ּנֹוםיֶאת ֶזה ִעם ַצַער ַהֵּגִה  ףְלַהְחִלי

  ְל ָקֶׁשה  ְמאֹד  ִאם  ָיָקר,  ְוַהַּמֲעִׂשים    -ָאח  ַהִּלּמּוד  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  ַּתֲעזֹב  ַאל 
אֹוְמִרים  ַהּטֹוִבי ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו   .ֶׁשְּל ה:)ם  ַעל    (ְּבָרכֹות  ְּכֶׁשעֹוְבִרים 

ָיִמי ּוְתִפָּלה    לִּביּטּו  לֹו ן  ְוֵאיּוָמִרים  ים  ָקִׁש   ם ָהָאָדם  ל  ֶׁש ִיּסּוִרים    ֵאּלּו   -ִמּתֹוָרה 
ב הּוָנא ָהָיה ֶנֶזק  ְלַר   (ָׁשם)ה, ֶזה ִמְזַּבח ַּכָּפָרה. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְמַסְּפִרים  ַאֲהבָ 

ַהְּקדֹוִׁשים ָהְלכּו ְלַבֵּקר   םְוַהֲחָכִמיָּגדֹול, ִהְתַקְלְקלּו לֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ָחִבּיֹות ַיִין,  
ָאְמ  ֵהם  ְלַחֵּזק אֹותֹו,  ְּכֵדי  ַמר  אֹותֹו  "ְלַעֵּין  לֹו:  ִּבְתׁשּוָבה, הְּבִמֵּלירּו  ֶׁשַּיֲחזֹר   ,"
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ַהֲחָכִמים: "ִמי ת  ְוָכ הּוא ְיַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ָהֲעִׁשירּות ֶׁשּלֹו, ַרב הּוָנא ָׁשַאל ֶא 

ֵעיַנְיכּו", ַאֶּתם חֹוְׁשִדים ִּבי ְּבַמֲעִׂשים א טֹוִבים? ְוַהֲחָכִמים ָענּו לֹו:  ֲחִׁשיְדָנא ּבְ 
ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    "ּוִמי ֲחִׁשיד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּדָעֵביד ִּדיָנא ְּבָלא ִּדיָנא",

 ָחׁשּוד ֶׁשהּוא ֵמִביא ַעל ָהָאָדם ַרע ְּבִחָּנם? 

ִלְה   ַהָּפָרָׁשה ַּתְמִׁשי ַעל  ַלֲעבֹר  ָחָזק  ִּתְהֶיה  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ָחָזק  יֹות 
  ,ְוִתָּזֵהר ִּבְכבֹוד ִאְׁשְּת ְוִלְלמֹד ִמְׁשָניֹות, ַּתְמִׁשי ִלְהיֹות ָחָזק ִּבְׁשִמיַרת ַהְּבִרית 

 ח. ְּבֶרוַ ְוִתְזֶּכה ְלַפְרָנָסה  -ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה 

ֶׁשְּל, ָּכ ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמה  ַלְּיׁשּוָעה    ןְוַתְמִּתי  ֶׁשְּלה  ַהְּׁשֵאלָ ת  ֶא ד  ַּבַּצ ם  ִׂשי
ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָׂשה ְּכֶׁשהּוא ִּגָּלה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, הּוא ָצַעק ְלֻכָּלם:  

ָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵיׁש  ַּפְרָנָסה", "ַרק ִעם ַה   םְמַקְּבִלי"ַרק ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  
 ָצִרי ָהָיה  הּוא   "?...ֶׁשְּל ַהֶּכֶסף  "ֵאיפֹה  אֹותֹו:  ָׁשֲאלּו  ִמֶּמּנּו,  ְוָצֲחקּו  ַחִּיים", 

הּוא   ֲאָבל  ֶאָחד,  ִמָּכל  הּוא    לֵאֶצ ר  ִנְׁשַא ן  ֲעַדִייִלְלוֹת   ָּברּו יח,  ַהָּקדֹוׁש  (ְּבֵראִׁשית 

 ִלְמקֹמֹו", ַאְבָרָהם ָאִבינּו א ָעַזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. : "ְוַאְבָרָהם ָׁשב לג)

ָּכתּוב   ִמֵּכן  ג)ְלַאַחר  יג,  ֲחָכֵמינּו  (ְּבֵראִׁשית  אֹוְמִרים  ְלַמָּסָעיו",   ַוֵּיֶל"  :

ג)ַהְּקדֹוִׁשים   מא,  ַרָּבה  ְלַׁשֵּלם(ְּבֵראִׁשית   ָהַל הּוא  ַהָּקפֹוָתיו",  ִלְפרַֹע   ָהַל"   ל ְלכָ   : 
ָעֵלינּו  דֶאָח  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהֲחַתם סֹוֵפר  ִּדּבּור  ; אֹוֵמר   ,ְל  ֵל ָּפָרַׁשת  ַהּתֹוָרה  ַעל  סֹוֵפר  (ֲחַתם 

(ַוֵּיֶל ֲחַז"ל אֹוְמִרים ָלנּו ָּכאן, ֶׁשא ַרק ֶׁשהּוא ָהַל ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹובֹות    ַהַּמְתִחיל 
ֶׁשַא  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶאָּלא  ָׁשם  ֶׁשּלֹו,  ִּדֵּבר  הּוא  ָהָיה  ָאִבינּו  ֶאָחד  ּכָ   לֶא ְבָרם  ל 

י ֶׁשעֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵיׁש לֹו ֶּכֶסף, ֻּכָּלם ָצֲחקּו  ּוְׁשִמ   ,ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ּוא ַהַּבְיָתה ה  ַּבֶּדֶרִמֶּמּנּו: "ֵאיפֹה ַהֶּכֶסף ֶׁשְּל? ָמה ַאָּתה ְסָתם ְמַדֵּבר ְוכּו'?!"  

ֻּכָּלם ָראּו ֶׁשַרק ִמי ֶׁשעֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר לֹו  ז  ְוָא ֶהְרָאה ְלֻכָּלם ֶאת ֲעִׁשירּותֹו,  
 ֵיׁש ַחִּיים.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֵיׁש ִלי ִּכָּפה  בטֹוה ַּכָּמ 

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

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ה,  ְקדֹוָׁש ד ֶׁשַאָּתה עֹוֵסק ַּבֲעבֹוָדה ּכֹה ְּבִרּקּוָּכל יֹום  איֹוֵצ ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה 
ַקְצֵוי   ְּבָכל  ְיהּוִדים  ְמַחֶּיה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  א  ֲאִני   .ֶׁשְּל ַּבְּזכּויֹות  ְמַקֵּנא  ֲאִני  ֵּתֵבל, 

  ַּכָּמה ֲאָנִׁשים זֹוִכים ְלַמה ֶׁשַאָּתה זֹוֶכה, ַאָּתה ְמַגֶּלה ּוְמַפְרֵסם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַהּקּוְנְטֵרִסי ָעְצָמה,  ְּבָכזֹו  ַמְדִּפיס    םהּוא  ְצִעיִר ְמַחִּיים  ֶׁשַאָּתה  ֻּכָּלם,  ים ֶאת 

 .ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק ּוְמֻבָּגִרים; ֲאָנִׁשים ְמַקְּבִלים ִמֶּזה ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה, ַאְׁשֶרי 

ֱאמּוָנה ַלְּיָלִדים", ְׁשמֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור הּוא    ֲעָצתֹו"לַ י ׁשֹוֵלַח ְל ָּכאן ִסּפּור  ֲאנִ 
 ִלי ִּכָּפה".  ֶׁשֵּיׁש בטֹוה ַּכָּמ ִּכָּפה,  בטֹוה ַּכָּמ "

ִצּיּו ִמַּקְטנּות  ִאָּׁש ל  ֶׁש   רַּתֲעֶׂשה  ֶׁשֵּיֵצא  ֵמַהַּצָּיר  ְּתַבֵּקׁש  ִּכָּפה;  ֶׁשּתֹוֶפֶרת  ה 

"ִסּפּוֵרי   ֶׁשל  ַהִּצּיּוִרים  ֶאת  לֹו  ַּתְרֶאה  ְּבָקָטן;   ָּכ ָּכל  ְמַצֵּיר  הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהַּדַעת 
; ַהְּלַואי ֶׁשהּוא  ּוְמֻרָּוחֹותת  ָיפֹומּונֹות ְּגדֹולֹות  ַצִּדיִקים", ָּפִנים ְּגדֹולֹות ְוָיפֹות, ְּת 

 ְמֵלֵאי ַטַעם. םָיִפיָּכֵאֶּלה ִצּיּוִרים   תַלֲעׂשֹול יּוכַ 

ִאָּׁשה   ַהֶּזה,  ַלִּסּפּור  ִצּיּור  ִמֶּמּנּו  ְּכמֹו    הְקׁשּוָר (ִמְטַּפַחת    םעִ ְּתַבֵּקׁש 
ֶאְצֵלנּו) ּבְ   -  ֶׁשהֹוְלִכים  ִּכָּפה;  אֹוֶחֶזת  סֹוֶרֶגת  ִהיא  ָיד  ִעם  הְּגדֹולָ ַמְסֵרָגה  ָכל   ,

ְוִהיא    תֲחִבילַ  ְוׁשֹוֵכב ָׁשם    הְמִכינָ ֶצֶמר  ֲעִריָסה  ְוָיָפה, ֶׁשִּיְראּו ְּבַצד  ְּגדֹוָלה  ִּכָּפה 
 ִּתינֹוק ָחבּוׁש ְּבִכָּפה. 

 ְיָלִדים ְיָקִרים, ִמי יֹוֵדַע ֵאי ָקְראּו ְלִאּמֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו? 
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ֵׁשם  א  יגֶ פֵ א!  ֵפיגֶ  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ָאְדל,  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּצֶּדֶקת  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ָהְיָתה 

 טֹוב ַהָּקדֹוׁש. 

ֶׁשְּיָלֶדיָה  א  ֵפיגֶ  ָרְצָתה  ִהיא  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ַצֶּדֶקת  ֵמַהֵּׁשם   ְיַפֲחדּוָהְיָתה 

  ,ְוִיְחיּו ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ה ָלֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים, ָלֵכן ִהיא ָסְרָגה ִּכָּפה  ֶׁשִּתְהיֶ ִיְתָּבַר

  –ִיָּוֵלד    ֶׁשָּלּה  ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלּה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשהּוא נֹוַלד, ִּכי ִהיא ָרְצָתה ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשַהֶּיֶלד

 יׁש לֹו ִּכָּפה, ִּכי ִּכָּפה ְמִביָאה ִיְרַאת ָׁשַמִים.ְלַהְלּבִ ל ּתּוכַ א ֶׁשִהי

ִיְתָּבַר א  ֵפיגָ ָסְרָגה    ָארֹו   ְזַמן ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֶּקֶׁשת  ָהִייָת  ִהיא  ָיָפה;  ִּכָּפה 

ֶא  לֹו  ִהְלִּביָׁשה  ִמָּיד  ִהיא  ַהֶּיֶלד  ּוְכֶׁשּנֹוַלד  ָּגדֹול,  ַצִּדיק  ִיְגַּדל  ֶּׁשִּיָּוֵלד  ת  ֶׁשַהֶּיֶלד 

 ַהִּכָּפה ַהָּיָפה, ְוַהֶּיֶלד ָּגַדל ְלַרֵּבנּו ַז"ל. 

ֲאַנְחנּו ַמְזִּכיִרים    -  לם ִיְתָּבַר ִּבְזכּות ַרֵּבנּו ַז"ֵמַהֵּׁש ָלֵכן ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים  

ַנְחָמן ֶּבן    םֵׁש ם  עִ   אֹותֹו ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים "ִּבְזכּות ַרֵּבנּו  ֲעזֹר   ", ַהֵּׁשםאֵפיגֶ ִאּמֹו, 

ִהְכִניָסּה ּבֹו ִיְרַאת א  ; ִּכי ִהיאֵפיגֶ   ָלנּו ִּבְזכּות ַהַּצִּדיק ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶׁשהּוא ְּבנֹו ֶׁשל

 ָּגדֹול. ה ַצִּדיק ִנְהיָ הּוא  ָׁשַמִים ַעד 

ְורֹוְקִדים   קֹוְפִצים  ָרִצים,  ְּכֶׁשְמַׂשֲחִקים,  ְיָקִרים,  ְּפָעִמים   -ְיָלִדים  ַהְרֵּבה 

א  ִמָּיד,  ֶנֱעָצִרים  ָׁשַמִים?  ְיֵרא  ֶיֶלד  עֹוֶׂשה  ַמה  ֵמָהרֹאׁש;  נֹוֶפֶלת  ַהִּכָּפה 

ְלַׂשֵחק   וְ   -ַמְמִׁשיִכים  ַהִּכָּפה,  ֶאת  ַהִּכָּפה  ִא ַעד ֶׁשּלֹוְבִׁשים  ֶאת    -  הָעפָ ם  ְמַכִּסים 

 . תַאַח ה ְׁשִנּיָ  ; ָאסּור ִליהּוִדי ָלֶלֶכת ְּבִגּלּוי רֹאׁש ֲאִפּלּוהַהֻחְלָצ ָהרֹאׁש ִעם 

ִלי ִּכָּפה! ּתֹוָדה ַהֵּׁשם    ֶׁשֵּיׁש  בטֹוה  ַּכָּמ ִּכָּפה!    בטֹו ה  ַּכָּמ ָנִׁשיר ְּבַיַחד: "  ּבֹאּו

ִּכָּפה, ְוא ֶאְׁשַּכח ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהִּכָּפה    ֶאְלַּבׁשֶׁשֲאִני חֹוֵבׁש ִּכָּפה, ֲעזֹר ִלי ֶׁשָּתִמיד  

 ְוָתִמיד ֶאְׂשַמח ִעם ַהִּכָּפה!"

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ִׁשּדּו  תַהָּצעַ 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ְירּוָׁשַלִים

 ה ָלַדַעת ִאם ֲאִני ָיכֹול ְלַהִּציַע ִׁשּדּו ְלִבְּתֶכם ִּתְחֶי'. רֹוֶצ ָהִייִתי 
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ִמּדֹות טֹובֹות; ָנא ִלְכּתֹב  ל  עַ ּובַ ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון, ָּבחּור ְמאֹד טֹוב, ְיֵרא ָׁשַמִים  

 ִלי ִאם ַאֶּתם מּוָכִנים ִלְׁשמַֹע. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ם ְּתִהִּלים  ְּתַסּיֵ י ָוֵחצִ ה ַּבת ֵׁשׁש ַיְלָּד 

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

 ... ִּתְחֶי', ְטֶבְרָיה

ַּבַּפַעם   ְוִסַּיְמֶּתם  ְּתִהִּלים  יֹום  ָּכל  אֹוְמִרים  ֶׁשַאֶּתם  ִלי  ִסֵּפר  ֶׁשָּלֶכם  ַאָּבא 

ַהְּתִהִּלים; ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ֲאֵחִרים,   ָהִראׁשֹוָנה  ֵאֶצל  ׁשֹוְמִעים  ֶׁשא  ַמֶּׁשהּו  ֶזה 
 י ַּתִּגיד ְּתִהִּלים ְוִתְזֶּכה ְלַסֵּים; ֶזה ָּדָבר ְמאֹד ְמַׂשֵּמַח! ָוֵחִצ ֶׁשַּיְלָּדה ַּבת ֵׁשׁש 

ְּתִהִּלים,   ַּתִּגידּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהַחִּיים  ָּכל  ְּתִהִּלים;  ַהַּפַעם  עֹוד  ז  ְוָא ַּתְתִחילּו 

 רּו הּוא ִיְׁשמֹר ֲעֵליֶכם ֵמָרע.ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

 ... 
 ד ג ד

 ֶאֶרץ  ּוְבֶדֶרְלִהְתַּפֵּלל ְּבַהְכָנָעה  םְצִריִכי

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַהִּנִּסים  ּתֹוֶד  ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ַאל  ָּבִריא,   ֶׁשְּל ֶׁשַהֶּיֶלד   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ּוְתַהֵּלל  ה 

ֲהִייֶת ַאָּת ה  ַּכָּמ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעָׂשה ִאְּת; ַאל ִּתְׁשַּכח    ְוִאְׁשְּת י  ַחְסֵר   םה 
 ָּברּו הּוא ָעַזר ְל. ַהָּקדֹוׁש ְוֵאי, ַּכָּמה ִהְתַיַּגְעֶּתם םאֹוִני

ֶאת   ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּתבֹוא   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ַׁשֲחִרית   ְׁשלֹוׁשֲאִני  ַהְּתִפּלֹות 

ִמְנָחה ְוַעְרִבית ְּבֶדֶר ֶאֶרץ; ְּכֶׁשָּבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְצִריִכים ָלבֹוא ְּבֶדֶר ֶאֶרץ,  
ָּבֲעבֹוָדה   הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַלַּבִית  ָּכבֹוד  ְקָצת  ַוֲחִליָפה,  ּכֹוַבע  ִעם 

ֲאָבל  ֶׁשּלְ   םָּבִעְנָיִניה עֹוֵסק  ּוְכֶׁשַאָּת   ,הֹוֵל ֶׁשַאָּתה   ֵאי ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ַאָּתה  ָאז   ,
 ְּכֶׁשָּבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְצִריִכים ָלבֹוא ְּבֶדֶר ֶאֶרץ.

ַהְרֵּבה    ָּכ ָּכל  ְצִריִכים  ֲהֵרי  ַּבְּתִפָּלה;  ְלַדֵּבר  ַעְצְמ א  ַעל  ְּתַקֵּבל  ֵכן  ְּכמֹו 
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א  ַהּבָ ד ְוַׁשַעל, ְוִכי ָהָאָדם יֹוֵדַע ַמה עֹוֵמד ִלְקרֹות ָּבֶרַגע  ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ַעל ָּכל ַצעַ 

 ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַהְכָנָעה, ְּבֶדֶר ֶאֶרץ. םם? ָלֵכן ְצִריִכיְוַלְּיָלִדי  ְלִאְׁשּתֹו, לֹו

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּתַקֵּים ֶאת ָּכל ֶזה. 

 א ֶאת ַהִּמְכָּתב ְּבָכל ָׁשבּוַע. ְוִתְקָר ר ֲחזֹו

. .. 
 ד ג ד

 ַהִּנְסיֹונֹות ְּגדֹוִלים ְמאֹד ֲאָבל ַרֵּבנּו ָחָזק ְוָגדֹול יֹוֵתר

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ָאִחי   ֶוֱאָמץ!  ַאָּתה  ֲחַזק  ֶׁשַּמר ְמאֹד,  ֲאִפּלּו  ִּתְתַחֵּזק;  ָהָאהּוב, 

ְוכּו'   נֹוֵפל  ַאָּתה  ָהַרע,  ֵמַהֵּיֶצר  ֶאל  -ִנְׂשָרף   ַעְצְמ ִּתְקׁשֹר  זֹאת  ַז"ל.   ְּבָכל  ַרֵּבנּו 
ָלנּו   אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  ְּבַרֵּבנּו,  קיב)ַּתֲאִמין  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַמֲא   (ִלּקּוֵטי  ַאָּתה  ִמין  ִאם 

 . ןְלַתֵּק  םֶׁשְּיכֹוִלין ַּתֲאִמיְלַקְלֵקל,  םֶׁשְּיכֹוִלי

ָחָזק  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֲאָבל  ְמאֹד,  ְּגדֹוִלים  ַהִּנְסיֹונֹות  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ֵמ"ם   "ַהַסֶמ
 ַרֵּבנּו ְיַתֵּקן ַהּכֹל". ר ִמֵּספֶ ְוָגדֹול יֹוֵתר. ַרִּבי ָנָתן ָאַמר: "ַּדף ֶאָחד 

יֹוםַּתְמִׁשי לֹוַמ  ְּבָכל  ִמְׁשָניֹות  ְּפָרִקים  ַח"י  ִּתְלַמד    ,ר  ֵכן  ְּגָמָרא,  ַּדּפֵ ְּכמֹו  י 

ְׁשלֹוֶׁש  ֶאת  חֶֹדׁש  ְּבָכל  ֶׁשְּתַסֵּים  ִיֵּתן  ִמי  מֹוֲהַר"ן.  ְוִלּקּוֵטי  ַהִּתּקּוִנים    ת ֵסֶפר 
ְוִלּקּוֹוַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים: "ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ִּתּקּוֵני ז  ָּכ    -ֵטי מֹוֲהַר"ן"  ַהר 

 ַהּכֹל ְוִתְמָצא ֶאת ִזּוּוְג ְּבָקרֹוב. תֶא  ִּתְזֶּכה ְלַתֵּקן 

 ... 
 ד ג ד

 רַהִׁשיעּות ֶא ם ֶׁשַּמְתִחיִליי ִלְפנֵ  ִמְּלָתא ִּדְבִדיחּוָתאד ְלַהִּגי 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַאָּתה מֹוֵסר   תַהַּגַּבאי ... ֵנרֹו ָיִאיר ּכֹוֵתב ִלי ֶׁשִהְכַנְסָּת ַרֲעָננּו

 ְּבַדף ַהְּגָמָרא ָּכל ֶעֶרב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.  ִׁשעּור

ֶאת ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ְרצֹונֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש; ֶׁשְּבָכל ֵּבית   ִלְׁשמֹועַ ֲאִני ָׂשֵמַח  
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 ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִיְהיּו ִׁשעּוִרים ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִּבְפָרט ְּבַדף ַהְּגָמָרא. ל ֶׁש  ִמְדָרׁש

ֶא  ַהִּמְכָּתִבים  ִּתְקָרא  ְלַאְנֵׁשי    ת ָהַאֲחרֹונֹום  ֵמַהִּׁשַּניִ ת  ּכֹוֵתב  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש 

א   ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ֶאָחד  ִמְכָּתב  ֵאין  ְּבַיְבְנֵאל,  ַהְּגָמָרא,   בּכֹוֵת ְׁשלֹוֵמנּו  ִמַּדף 
ִׁשעּוִרים    רִמְתָּפֵא   ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא ַּכָּמה  ֵיׁש  ִלְׁשמַֹע ַּבַּד ֶׁשְּבַיְבְנֵאל  ָזִכיִתי  ף. 

  ם ָׁש   ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ֵאין ְספֹר ְּפָעִמים ֵאי הּוא ִהְתָּפֵאר ִעם ִעירֹו ַיְבְנֵאל ֶׁשּלֹוְמִדים 
 ֶאת ַהַּדף. 

ִׁש  ַּגם  ֵיׁש  ְּבֶרְסֶלב  ְּבִקְרַית  ֶׁשֶאְצֵלנּו   ִיְתָּבַר ַלַהֵּׁשם  ְּבַד הֹודּו   ף עּוִרים 

ַהְּגָמָרא, ַּגם ַּבְּיִׁשיָבה ֲאִני מֹוֵסר ִׁשעּור ַּבַּדף; ֶזה ֶאְצִלי ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב, ֲאִפּלּו 
 . ה ַהּזֶ ר ַהִׁשיעּוַּבָּיִמים ֲהִכי ְטרּוִדים ֲאִני א ְמַוֵּתר ַעל 

ְּבָכל ֶעֶרב. הּוא ְמַקֵּים ַמה  ף  ַּבַּד ֶאְלָחָנן ַחִּיים מֹוֵסר ִׁשעּור  ב  ָהַר ן ְּבִני  ּכֵ ְּכמֹו  

ְלַרָּבָנן, ָאַמר   ּוְלה  חְּדָפַת   יִמַקֵּמ : "ַרָּבה,  (ַׁשָּבת ל:)ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  
ּובָ   ָתאּלְ ִמי ַר ִּדְבִדיחּוָתא  ְּכֵדי  ָנןּבָ ְדֵחי  ְּבִדיָחה  אֹוֵמר  ָהָיה  ַרָּבה  ַהִּלּמּוד  ִלְפֵני   ,"

ַהְּלָבב ֶאת  ַהְּתָנִאים  ִלְפּתַֹח  ִּפי  ַעל  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ְּבֶהְכֵׁשר  ְּבִדיָחה  אֹוֵמר  הּוא  ֹות; 
ְּבִדיחֹות,   ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר  ַהֶּזה  ָּבאֶֹפן  ֶׁשַרק  ָאַמר  ַהְּתָנִאים  ִּבְׁשׁשֶ ֶׁשַרֵּבנּו  ת 

ֶחְׁשּבֹוםַהָּבִאי ַעל  א  ֶּפה,  ִנּבּול  "ְּבִלי  ַעל   ן:  ִיְתַּכֵּון  א  ְוֶׁשָהָאָדם    ַהֵּׁשִני, 
ִנְהִיים    ָּכ ִנְפַּתח,  ם ְׂשֵמִחיַעְצמֹו";  ָהרֹאׁש  ַּגם    ָּכ;  םָלִעְנָיִנים  ְוִנְכָנִסי,  ַּתֲעֶׂשה 

 ַאָּתה. 

 ... 
 ד ג ד

 ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ַּבֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַהָּקָה  ָּכל  ְּבֵׁשם  ָלֶכם  ְלהֹודֹות  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ַעל    ַהקֹוֶדׁשל  ֵראִׁשית  ַהֶּזה 

ַלֲעזֹר ְלִמְׁשָּפחֹות ְּבֵעת ַהִּקְרָיה,  ְּבִיּסּוד  ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּלַקְחֶּתם ַעל ַעְצְמֶכם  
 ת ָצֳהַרִים. ַוֲארּוחֹו ְסעּודֹות ַׁשָּבת  ןְלָהִביא ָלֶה  ןִׂשְמָחָת 

ְׁשָּפחֹות ְספּורֹות, ֶזה ָהָיה ַקל יֹוֵתר, ַהּיֹום ֵיׁש  ה ִמ ָמְנָת ה  ְּכֶׁשַהִּקְריָ ַּבַהְתָחָלה  

ם  ַמְמִׁשיִכיְּבָכל זֹאת ַאֶּתם    ָקֶׁשה, ה  ְמִׂשיָמ   זּוז  ָא   –ה ִמְׁשָּפחֹות  ְלֵמָא   בָקרֹוְּכָבר  
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ְלָהִכין    הֶׁשְּיכֹולָ   יֶאת ֶזה ִמָּכל ַהֵּלב; ַאֶּתם ְמַאְרְּגִנים ִמָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ִמ   תַלֲעׂשֹו

ַנְפָׁש  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּכֵדי  ַׁשָּבת,  ּוְסעּודֹות  ָצֳהַרִים  ְיהּוִדּיֹות    ןֲארּוַחת  ִאָּמהֹות  ֶׁשל 
 . ֻמָּתׁשֹות, יֹוְלדֹות

ֵּת  מֹוֲהָרא"ׁש  ַאל  ְטָענֹות,  ַלֲאָנִׁשים  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶאת  ָחְלׁשּו  אֹוֵמר  ָהָיה  ָּתִמיד 

ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום";    -ְטָענֹות  ָעֶלי  : "ִאם ַאָּתה א רֹוֶצה ֶׁשִּיְהיּו  םָהעֹולָ ר  ַמֲאָמ 
ְוַלֲעׂשֹו ֶזה  ֶאת  ִלְבַע  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ְטָענֹות,  ִיְהיּו  ֶׁשָּנכֹון  ת  ָּתִמיד  י  ְּבֵעינֵ ַמה 

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמָּכל    לֶׁש   עֹוַנת ַהַּקִיץ ּוַמִּגיעֹות ִמְׁשָּפחֹות  הְּכֶׁשַּמִּגיעָ ַעְכָׁשו  
ָלֶה  ֶׁשִּיְדֲאגּו  ֶׁשְּמַבְּקׁשֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ְּכָבר  ְוֵיׁש  ִׂשְמָחָת   ןָמקֹום,  ְּבַוַּדאי    -  ןְּבֵעת 

ָלֶה  ֶעְזָרה  ןֶׁשַּתַעְזרּו  ְמַבֵּקׁש  ִמיֶׁשהּו  ִאם  ַהְּכָלל,  ֶאת  ִזְכרּו  ְּכָלָלא,  ַהאי  ְנקֹוט   .-  
 ְצִריִכים ַלֲעזֹר לֹו.

ֶאָחד;   ָּכל  ִעם  ֶחֶסד  עֹוִׂשים  ֲאַנְחנּו  ֶחֶסד,  ַעל  עֹוֶמֶדת  ֶׁשָּלנּו  ַהְּקִהָּלה 

ֵיׁש    הזֶ   -  םָזִריל  ִּבְׁשִביְּכֶׁשעֹוִׂשים   ֲאִמִּתי.    ת ְּכֵׁשרֹו א  ַה  םֵמַהִּצּפֹוִרית  ַאַח ֶחֶסד 
ַלִּצּפֹור   ֵיׁש  ָלָּמה  "ֲחִסיָדה",  ָיֶפה,  ֵׁש   ַהּזֹו ְּבֵׁשם   ָּכ ָּכל  ,  בלֵ   בטּול  ֶׁש ֵׁשם  ם 

ַהִּצּפֹור   ִּכי  ֶׁשָּלּה  ַהּזֹו ַהֲחִסיָדה?  ַהֲחֵברֹות  ִעם  ֶחֶסד  עֹוָׂשה  ִהיא    -  ָּתִמיד  ָלֵכן 
ִצּפֹור  ֵׁש ִקְּבָלה   ִהיא  ָלָּמה  נּו  ַהְּׁשֵאָלה,  ִנְׁשֶאֶלת  "ֲחִסיָדה";  ָיֶפה   ָּכ ָּכל  ם 

ִלְהיֹות   ְצִריָכה  ָהְיָתה  ָּכזֹו  ִצּפֹור  עֹוָׂשה  ת ַהְּטהֹורֹוֵמ ְטֵמָאה?  ֶׁשִהיא  ָנכֹון  ִּכי   !
ַרק   עֹוָׂשה  ִהיא  ֲאָבל  ְטהֹוָרה;   תַהֲחֵברֹו  לִּבְׁשִביֶחֶסד,  א  ִצּפֹור  זֹאת  ֶׁשָּלּה, 

 ַהִּסיָמן ֶׁשל ַּכְׁשרּות ֶזה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ָּכל ֶאָחד. 

ַלֲעׂשֹות   ָנכֹון  ַמה  ְּבִׁשְמֶכם  אֹוִתי  ָׁשַאל   ַּבֲעֵל ִּכי  ֶזה  ֶאת  ָלֶכם  ּכֹוֵתב  ֲאִני 
  ן ֲארּוחֹות ְלִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֵה   ן ְלָהִכים  ְמַבְקִׁשים  ְּכֶׁשַאֶּת   -ם  ָלכֶ ם  ְמָסְרִביְּכֶׁשֲאָנִׁשים  

 , ָלֵכן ֲאִני ּכֹוֵתב ָלֶכם ַמה ָנכֹון. ם ֵמַהּתֹוָׁשִביא 

ֵה ֲאִני   ְלִמי  ֵיְדעּו  א  ֶׁשַהִּמְׁשָּפחֹות  ָהָיה  טֹוב  ֶׁשֲהִכי  .  תְמִכינֹו  ןחֹוֵׁשב, 
ֶחֶסד ַלֲעׂשֹות  ַלֲעזֹר  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ָוָהְלָאה,  ֶׁשֵּמַהּיֹום  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְלָכל    -  ּתֹוִדיעּו 

ְוַאֶּתם ְמִביִנים   הִׂשְמָח ת ֶׁשֵּיָרֵׁשם ֶאְצְלֶכם, ּוְכֶׁשִּמיֶׁשהּו ִמְתַקֵּׁשר ְלַבֵּקׁש ֶעְזָרה ְּבעֵ 
ה,  ְוָלָּמ ִמי,    ֵיְדעּוְּתַבְּקׁשּו ֵמַהִּמְתַנְּדבֹות ְּבִלי ֶׁשֵהן    -ֶׁשֵהם ֶּבֱאֶמת ְצִריִכים ֶעְזָרה  

 ָּכ א ִיְהיּו ְמַדְּבִרים. 
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ָעֵלינּו ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמַּצאְנז  ָהַרב  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהַּצִּדיק  ָיֶפה  ִסּפּור  (הּוָבא    ִּתְׁשְמעּו 

כט) אֹות  ח,  ֵחֶלק  ּתֹוָרה  ִמַּצאְנז  ְּבִדְבֵרי  ַהָּקדֹוׁש  ָלַרב  ַּתְלִמיֵדי ָהְיָת .  ֶׁשל  ְרִׁשיָמה  ה 
ִלְפֵני ֶּפַסח   תַאַח ֲחָכִמים, ֲעִנִּיים, ֶׁשָּלֶהם הּוא ָהָיה נֹוֵתן ְצָדָקה ְּבָכל ָׁשבּוַע. ַּפַעם  

הֹוד  ַּתְרְנגֹול  ִלְקנֹות  ָרְצָתה  ְמאֹד    םְמֻפָּט ּו  ָהַרָּבִנית  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל  ַהַחג,  ִלְכבֹוד 
ֵּכן   ֶׁשֶּזה  ָחְׁשָבה  ִהיא   ָּכ ַאַחר  ֶזה,  ֶאת  ָקְנָתה  א  ְוִהיא  ְוִהיא  ם ִמְׁשַּתּלֵ ָיָקר,   ,

ֶׁשִאְׁשּתֹו ֶׁשל   ָלּהָחְזָרה ַלֲחנּות ִלְקנֹות ֶאת ַהַּתְרְנגֹול הֹודּו. ְּכֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש   ָלַרב  ִנְכְנָסה  ָׁשְמָעה ֶאת ֶזה ִהיא  ְּכֶׁשָהַרָּבִנית  ָקְנָתה ֶאת ֶזה,  ְּכָבר  ֶהָעִני 

ַמה   ְוִסְּפָרה  ָּכאן,  ֶּׁשּקֹוֶר ִמַּצאְנז  ָּבָׂשר  סִמְתַּפְרנֵ הּוא  ה  ְוקֹוֶנה    ה ֶׁשעֹולֶ   ִמְּצָדָקה 
ָיָקר! ְּכֶׁשָהַרב ִמַּצאְנז ָׁשַמע ֶאת ֶזה הּוא ָאַמר: "ִאם ָּכ, ִאם ֵהם אֹוְכִלים הֹודּו,  

ָיָקר, ֵהם ֲהֵרי ְזקּוִקים ְליֹוֵתר ֶּכֶסף; ֵמַהּיֹום ֶאֵּתן ָלֶהם ָּכפּול ְּבָכל    הֶׁשעֹולֶ   ָּבָׂשר
 ַע".ָׁשבּו

ְמַצֵּין  ַהִמְנַח ַּבַעל   ְוהּוא  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ֵמִביא ֶאת  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֶאְלָעָזר  ת 

ֵמֲחַז"ל   ִסּפּור  ח)ֶׁשֶּזה  ח,  ֵּפָאה  ַאָּבא  ":  (ְירּוַׁשְלִמי  ַּבר  ִלְׁשמּוֵאל  ָיַה ַאָּבא    ּה ֵריּבְ ב 
ַחֵּלק ֶאת ֶׁשּיְ   ",יַנָייאּכֵ ְלִמְס   גָּפִליא  ְיֵה ִּד ", ַאָּבא ָנַתן ִלְבנֹו ְׁשמּוֵאל ֶּכֶסף,  "ְּפִריִטין

"נָ  ַלֲעִנִּיים,  ָיָצ ֶזה  ְׁשמּוֵאל  ְּכֶׁשַרִּבי  "ְוַא ַפק",  ַהְּצָדָקה,  ֶאת  ְלַחֵּלק  ַחד א  ְׁשַּכח 
הּוא   "ת  ֶא ָרָאה  ִמְסֵּכן",  ֵמָהֲעִנִּיים,  ִקיּפַ ָאכַ ֶאָחד  ָּבָׂשר,  ל  אֹוֵכל  ֶׁשהּוא  ר", 

ְוָאַמר קר",  ַחָּמ   ֵתיָׁש וְ " ַיִין, "ָעאל  ְלָאִביו, ּוְוׁשֹוֶתה  ְלַסֵּפר  מֹוי ֲאבֹוי", הּוא ָרץ 
ְּדַנְפֵׁשיּה ּה", ְוָאִביו ָאַמר לֹו, "ַהב ֵלּה ַיִּתיר  יר לֵ ֲאַמ א ִיְּתנּו לֹו ְצָדָקה, "  רֶׁשְּכבָ 

 ", ֵמַהּיֹום ֵּתן לֹו יֹוֵתר ִּכי הּוא ָצִרי יֹוֵתר. ָמְרִתי

ִמָּכאן ֲאָנִׁשים    רֹוִאים  ֶׁשל  ֶׁשַהֶּטַבע  ֶאָחד  ְּדָבִרים,  ַרע,    אהּוְׁשֵני  ְלִהְסַּתֵּכל 
ְּכָבר ָאסּור לֹו ִלְחיֹות, ָלֵכן טֹוב יֹוֵתר ֶׁשֵאּלּו    -ְמִביִנים ֶׁשִאם ֶאָחד לֹוֵקַח ְצָדָקה  

ִמי   ֵיְדעּו  א  ְצָדָקה  ִמְסַּתֶּכלֶ לֹוֵקַח ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהּתֹוָרה   ֵאי ֵׁשִנית,  ַהָּדָבר .  ַעל  ת 
לֹו    ן ֵּת   -ַהֶּזה, ֵאי ַצִּדיִקים ִמְסַּתְּכִלים ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה; ִאם ִמיֶׁשהּו ָצִרי יֹוֵתר  

 יֹוֵתר.

ָלֶה  ֶׁשֵאין  ְלִמְׁשָּפחֹות  ֶּכֶסף  ֶׁשאֹוְסִפים  ַּגָּבִאים  ָלנּו  ֵיׁש  ְלַׁשֵּלם    ןַּבִּקְרָיה 
ה ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַחֵּלק ֶאת ַהֶּכֶסף ֵיׁש לֹו ַעִין טֹוָבה, הּוא א  ַלַּמּכֶֹלת ְוכּו', ָעִׂשינּו ַּתָּקנָ 

ֶׁשַּיְתִחילּו   י;ַהֵּׁשנִ ל  ֶׁש ם  ַהַחִּיי  ְלתֹור  חֹופֵ  א  ָעִדין,  ְמאֹד  ְּבאֶֹפן  ִמְתַנֵהל    ֶזה 
 ם. ְוָׁשלֹוס ַח ת ִלְחיֹו לֹות ָלֵת א ְוי ַהֵּׁשנִ ת ֶא ם ְלַצְמֵצ 
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ֶזה   ֶׁשִאם  חֹוֵׁשב,  ִמי,   לִיְתַנֵה ֲאִני  ָלַדַעת  ְּבִלי  ְויֹאפּו  ְיַבְּׁשלּו  ָּכזֹאת,   ְּבֶדֶר

ִיְהֶיה ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה, א ְיַדְּברּו; ַהְּמַדְּבִרים ִיְצָטְרכּו ְלַחֵּפׂש ַּפְרִׁשָּיה   -ָמה ּוָמַתי  
 .ָעֶליָה  ֲחָדָׁשה ְלַדֵּבר

ְלִמְׁשָּפָחה    -ְּכָבר ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות    -ְמַבֶּׁשֶלת ְּבָכל ָׁשבּוַע  '  יֶ ִּתְח ִאְׁשִּתי ַהְּיָקָרה  

. ָּכאן ָּבִעיר ֵיׁש ִאְרּגּון "ֶעְזָרה", הְוָלָּמ ְּבִויְלַיאְמְסּבּוְרג; ִהיא א יֹוַדַעת ִמי, ָמה  
ֲארּוָחה ְמַבֶּׁשֶלת  ַהְּיָלִדים    החָֹמ   ִאְׁשִּתי  ִעם  הֹוֶלֶכת  ְוִהיא  ֶאת    רַהֲעִבילְ ְטִעיָמה 

ְלָהִביא  ֲעִנָּיה  ְלִמְׁשָּפָחה  הֹוְלִכים  ְרִביִעי  יֹום  ְּבָכל  יֹוְדִעים,  ְּכָבר  ַהְּיָלִדים  ֶזה. 
. ֶאת ַהּתֹוָדה  הְוָלָּמ ָמה  ָלֶהם אֶֹכל, ַמִּניִחים ֶאת ֶזה ְלַיד ַהֶּדֶלת, ְּבִלי ָלַדַעת ִמי,  

ֶׁשְּיכֹוִליםְלַעְצֵמנּו  ם נֹוְתִני ּוְׂשֵמִחים  ִיָּבֶנה"    ,  ֶחֶסד  "עֹוָלם  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ִלְבנֹות 
 . (ְּתִהִּלים פט, ג)

",  ןְצלָ נַ ַהֵּׁשִני: "ְּפלֹוִני    דֶנגֶ ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ִאם ֲאָנִׁשים ַמְתִחיִלים ְלַדֵּבר  

א   -  "ַסְחָטןא  ַההּו"  ",ןַעְצלָ י  ַאְלמֹונִ " ְלַבֵּׁשל,  ְצִריִכים  "א  ָיֶפה:  ּתֹאְמרּו 
ַלֲעׂשֹות,   ְלִמי    זֹוְצִריִכים  ַרק  ֶחֶסד  א ֶׁשרֹוָצ ְקבּוַצת  ְוָׁשלֹום  ֶׁשַחס  ַלֲעזֹר",  ה 

 ִׂשְנָאה ֵּבין ַהִּמְׁשָּפחֹות.  רִּתָּוֵצ 

יֹו ְּבַוַּדאי  ַאֶּתם  ּכַֹח,  ַהְרֵּבה  ָלֶכם  ִיֵּתן  הּוא   ָּברּו ַהּסֹוד  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְדִעים 
  ַהֵּׁש   לִּבְׁשִבי  םעֹוִׂשיר  ּכַֹח; ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵת   לְלַקּבֵ ֵאי  ְמַקְּבִלים יֹוֵתר ּכַֹח,    -ם ִיְתָּבַר

ָּכ ְמַקְּבִלים יֹוֵתר    -ר עֹוִׂשים  ֶׁשּיֹוֵת ַּכָּמה  י  ֲאזַ   ,ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ן  ְלַמעַ ִאם ְמַכְּוִנים  
 ּכַֹח.

 ... 
 ד ג ד

 ֲאִני ָּכל ָּכ ֶנֱהֶנה ֶׁשַאָּתה קֹוֵבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

י ֶׁשַאָּתה  ַּבַמְצֵלמֹות  רֹוֶאה  ֶצֶדק  ַהְּגָמָר ר  ְּבִׁשעּוֹוֵׁשב  ֲאִני  ַהּמֹוֶרה  ֶׁשל  א 
 ְׁשִליָט"א, ֲאִני ָּכל ָּכ ֶנֱהֶנה ֶׁשַאָּתה קֹוֵבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה. 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  לֲחָכֵמינּו  ָהִראׁשֹונֹות    תַאַח   .)א(ַׁשָּבת  ֵמַהְּׁשֵאלֹות 

ּכְ  ַּבָּׁשַמִים  ְלַמְעָלה  ַלּתֹוָרה",  ֶׁשּׁשֹוֲאִלים  ִעִּתים  ִהיא: "ָקַבְעָּת  ַמִּגיָעה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה 



 ט   |  בתשפ"ק) ָּבלָ  "לְּבחֹוס (ִּפְנָח   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ִאם   ָחׁשּוב,  ֶזה  ַּכָּמה  רֹוִאים  ֶׁשּׁשֹוֲאִלים    זֹוִמָּכאן  ָהִראׁשֹוָנה  ֶזה    -ַהְּׁשֵאָלה  ָאז 

 ַהָּדָבר ֲהִכי ָיָקר.

ֶׁשָּגִרים   ֵאּלּו  ְלִהְתּבֹוְדדּות;   ֵל  ,ֶׁשְּל ַהַּבִית  ְסִביב  ַּבָּׂשֶדה  ְלַטֵּיל  ְקָצת   ֵל
ְּכַמְׁשָמעֹו, ֲהֵרי ָּגִרים ֵּבין    ְּפׁשּוטֹוַּבִּקְרָיה ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ֶאת ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו  

ְלַגְמֵרי   ׁשֹוִנים  ַהַחִּיים  ַוֲעָׂשִבים,  ַהּכֹל  ֵעִצים  ָרגּוַע,  ַהּכֹל  ִהְתּבֹוְדדּות;  ַאֲחֵרי 
 ְמֻיָּׁשב.

 ... 
 ד ג ד

 ְיהּוִדי ַּתֲעׂשּו ֶאת ֶזה ִּבְׁשִביל ַהּדֹורֹות ֶׁשָּלֶכם  ִּבְלבּוׁש  ֵּתְלכּו

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ַלִּקְרָיה ַוֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַּבֲעֵל ֵנרֹו ָיִאיר לֹוֵמד ְּבֵבית 
ַהְּלבּוׁש  יֵ   -ַהְּכֶנֶסת   ִעם  ָחָזק  ֶׁשהּוא  ִלְראֹות  ֶנֱהֶנה   ָּכ ָּכל  ֲאִני  ַנַחת;  ָּכֶזה  ִלי  ׁש 

 ֶׁשהּוא א נֹוֵגַע ַּבָּזָקן ּוַבֵּפאֹות, ֶזה ַהַּנַחת ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשִּלי.   ,ַהְּיהּוִדי ֶׁשּלֹו

ֲא  ֵּבין  ֶׁשָּלֶכם,  ַהְּיהּוִדי  ַהְּלבּוׁש  ִעם  ַאֶּתם  ַּגם  ִּבְלבּוׁש  ִּתְתַחְּזקּו  ֵּתְלכּו  ָנִׁשים 
ְוָיֶפה,   ֶׁשָּלֶכם;    ִּבְלבּוׁש   ֵּתְלכּו ָעִדין  ַהּדֹורֹות  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ֶאת  ַּתֲעׂשּו  ְיהּוִדי. 

ה ַאַחת,  ְּבַמְדֵרגָ א    -ם ֵמַההֹוִרים  ְויֹוְרִדים  ִמְׁשַּתִּני  ְיָלִדיםָהעֹוָלם ָּכל ָּכ ָרעּוַע,  
 ?' ִיָראּוֶׁשִּלי ת. ָּתִמיד ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב 'ֵאי ַהְּיָלִדים ֹוַמְדֵרגֶאָּלא ְּבֶעְׂשרֹות 

ְּכֵׁשִרים ְנָכִדים  ְּכֵׁשִרים,  ְיָלִדים  רֹוִצים  ַלֲעלֹות  -  ִאם    ן ְלִכּוה  ְּבַדְרּגָ   ַחָּיִבים 

 ִלְקַראת ַההֹוִרים, ָּכ ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ִיָּׁשֲארּו ְּכֵׁשִרים. 

ַּכָּמ  ִלי  ֶׁשָּלֶכם  ִּתְכְּתבּו  ַהִּסּיּוִמים  ֶאת  ִלי  ִּתְכְּתבּו  אֹוְמִרים,  ַאֶּתם  ְּתִהִּלים  ה 
 ִּבְתִהִּלים. 

 ... 
 ד ג ד
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ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב אֹוְמִרים ְּתִהִּלים  ֵאי 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ִסיָמן צח)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ָהַר"ן,  ֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים    (ִׂשיחֹות  ְּתִהִּלים ֶזה ִמְׁשֶעֶנת, 

ה עֹוֵזר ָלֶהם ָלֶלֶכת, אֹוֵמר ַרֵּבנּו ֶׁשְּתִהִּלים ֶזה  זֶ   -הֹוְלִכים ִעם ֲהִליכֹון, ִעם ַמֵּקל  
 ַמֵּקל, ֲהִליכֹון; ֶזה עֹוֵזר ַלֲעבֹר ֶאת ַהַחִּיים.

  ְיׁשּועֹות, ְּתִהִּלים אֹוִתּיֹות: "ִלי ְּתהֹם"   םְמִביִאיּכַֹח, ְּתִהִּלים  םנֹוְתִניְּתִהִּלים  

 ִנִּסים'.  ִיְקרּו; ַהַּכָּוָנה 'ִלי ֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן ז)(ַעֵּין ִלּקּוֵטי מִלי ִנִּסים  - ֶׁשֵּפרּוׁשֹו

ׁשֹוְמִעים ֶׁשֵהם    ֵאי   ָהיּו  ׁשֹוְמִעים  ְוָהיּו  ְּתִהִּלים,  אֹוְמִרים  ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי 
ְמִתיקּו ְּבָכזֹו  ֶאל ָחֵבר;  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ִיְתָּבַר ְּבִאיִדיׁש, ְּכמֹו  ַהֵּׁשם  ֶאל  ת,  ְמַדְּבִרים 

 ת. ָהִאיִׁשּיֹו ַהַּבָּקׁשֹות   תֶא ם ֶׁשל ְּתִהִּלים ַּבִּמִּלים ׁשֹוְזִריְּבָכזֹו ְלָבִבּיּות, 

 הּוא ִיְרֶאה ִנִּסים.  -ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשאֹוֵמר ָּכל יֹום ְּתִהִּלים, ּוִמְתּבֹוֵדד 

 ... 
 ד ג ד

 ם ְלַהֵּׁש ם ַהְיָלִדית ֶא א ְלָהִביר ָהִעָּק ם ְמַדְּבִריה ַמ ה ְמַׁשּנֶ א ִיְתָּבַר 

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

 ִלְכבֹוד ... 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְוִאָּמא ַאָּבא   ,ָחִמי  ,ֲחמֹוְת ֲאִני  אֹוַמ ;  ֶׁשְּל  ְלַגֵּבי  ָמה   ְל ֲאִני    ה,רֹוֶצ ר 

אֹוִתי  ְמַעְנֵין  א  ֶאְצִלי;  ָהִעָּקר  ֶזה   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלָקֵרב    רֹוֶצה 
 ַמה ְּפלֹוִני אֹוֵמר ּוַמה ַאְלמֹוִני אֹוֵמר.  דִּבְמֻיָח 

  ַאֲחֵרי  ַלִּקְרָיה,  ָּבֶעֶרב  ֶאְתמֹול  (ִהַּגְעִּתי  ַלְּמַלְּמִדים  ָאַמְרִּתי  ֶאְתמֹול
  ְמַדְּבִרים   ַההֹוִרים  ַמה  ִלי  ִאְכַּפת  ֶׁשא  ,ַהְּמַלְּמִדים)  ִעם   ׂשֹוַחְחִּתי  ְרִבית עַ 

  ְיִׁשיָבה;   ָהרֹאׁש  ַמהּו  ּוְלָהִבין  ַלֲחקֹר  ְמַנִּסים  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ַעל  ֵּביֵניֶהם
  ַהְּיִׁשיָבה   רֹאׁש  ,ָּכ  גִמְתַנֵה   ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֵּביֵניֶהם  ְמַדְּבִרים  ֶׁשַההֹוִרים  ַּבְּזַמן
 ֶאת  ִלי  ְּתנּו  ֵּבְנַתִים  -  ָּכ  עֹוֶׂשה  ָּכ,  ְמַדֵּבר   ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ָלָּמה  ,ָּכ  העֹוֶׂש 

  ַּתֲעֶׂשה  ָּכ  ַרֵּבנּו.  ֶׁשל  ל ַהֵּׂשכֶ   תְוֶא   ְּתִפָּלה  ֱאמּוָנה,  ִאָּתם  ֶאְלַמד  יֲאנִ   ַהְּיָלִדים,
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  ֶׁשּיֹוֵתר   ַּכָּמה  ַּתְׁשִקיעַ   ִלי,  ַלֲעזֹר  רֹוֶצה  ַאָּתהֶׁש   ִלי   ּכֹוֵתב  ַאָּתה  ַאָּתה;  ַּגם
 ּוְתַבֵּקׁש   ְיהּוִדי,  תִלְהיֹו  ְוַאֲהָבה   טֹובֹות  ִמּדֹות  ֱאמּוָנה,  ָּבֶהם  ַּתְכִניס  ַּבְּיָלִדים,

  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ַעל   אֹוְמִרים  ֲאָנִׁשים  ָמה   ְל   ַיְפִריעַ   ֶׁשא  ִיְתָּבַר   ֵמַהֵּׁשם
ֶׁשְּל . 

 ... 
 ד ג ד

 ָלָרׁשּויֹות רֶׁשֶק ר לֹוַמ א ַחס ְוָׁשלֹום 

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

ה'   ִליֶּבעְרִטי,  ְּבֶרְסֶלב  ִקְרַית  ּתֹוָׁשֵבי  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִלְכבֹוד 

 ֲעֵליֶהם ִיְחיּו

א   ְוָׁשלֹום  ְוַחס  ַהחֹק,  ֶנֶגד  ָלֶלֶכת  א  ְלִהָּזֵהר  ְמאֹד   רֶׁשֶק ר  לֹוַמ ְצִריִכים 
ִאָּת  ְמַׂשֲחִקים  ִאם  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ִמַּמה  ָלָרׁשּויֹות;  ְוֵהם ּתֹוְפִסים, חּוץ  ם  ֶׁשֲעלּוִלים 

 ִלְגרֹם ְלִחּלּול ַהֵּׁשם.  םֲעלּוִלי -עֶֹנׁש  לְלַקּבֵ 

ַהַּמֲענַ  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשרֹוִצים  ַהּתֹוָׁשִבים  ֵמָהֲעָיָרה  ִק ָּכל  ְמאֹד    -ים  ְצִריִכים 
 . ה ַּכֲהָלכָ ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה י ְּכֵד ַמְרִויִחים,  םֵה  ְלִהָּזֵהר ִלְכּתֹב ֶאת ָהֱאֶמת ַּכָּמה

, ֶׁשִּיְפנּו ָלַאְבֵר ... ֵנרֹו  ְּבַמֲעֶׂשיָה   ןְלִהְתּבֹונֵ   הּוִמְׁשָּפָח   ַעל ָּכל ִמְׁשָּפָחהן  ָלכֵ 

 ִעם ָהָרׁשּויֹות. ... ֵנרֹו ָיִאיר; ֵהם עֹוְבִדים  ָלַאְבֵרָיִאיר, אֹו 

ָלנּו   ֶׁשִּתְהֶיה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶׁשא  ַיֲעזֹר  ְּבֶרַוח,  א   ַיֲעׂשּוַּפְרָנָסה  ְּדָבִרים 
 ֻחִּקִּיים, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְהֶיה ָׁשמּור ֵמַרע. 

 ... 
 ד ג ד

 ב ֶהָחׁשּו ק ֶצֶד ה ְלמֹוֶר ִייַׁשר ּכַֹח 

 תשפ"בה'ַּתּמּוז, ְׁשַנת  חֹוֶדׁשיֹום ה' ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ְּדרֹאׁש  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 מֹוֶרה ַהֶּצֶדק ֶהָחׁשּוב ֶׁשָּלנּו ְׁשִליָט"א  ִלְכבֹוד

ְּבָכזֹו ְמִסירּות, ל ֶאָחד  ּכָ   לֶׁש ַלְּׁשֵאלֹות  ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשַאָּתה מּוָכן ַלֲענֹות  

ִעם ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה,    איֹוֵצ ְלָכל ֶאָחד ְלַהְרִּגיׁש טֹוב ְוָחׁשּוב; ָּכל ֶאָחד    םּגֹוֵר ַאָּתה  
 ֵרי ֶחְלְק. ַאְׁשֶרי ְוַאְׁש 
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 ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי. 

 ... 
 ד ג ד

 א  הזֶ ִחּנּוםִאּיּוִמי 

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

י ִאְּת ֶאְתמֹול ַאֲחֵרי ַהִּׁשעּור, ָלֵתת ַמּכֹות  ֶּׁשִּדַּבְרִּת ה  ַמ   ֶׁשֵהַבְנָּת ֲאִני ְמַקֶּוה  
ֵתת ַמּכֹות ֶזה ֶּדֶר ֲעֵצָלה, ְלהֹוִרים ֵאין ַסְבָלנּות ְלַדֵּבר ִליָלִדים ֶזה א ִחּנּו; לָ 

 ; יֹוֵתר ַקל ָלֶהם ְלַהּכֹות ַמּכֹות ֶרַצח. רלֹוַמ ב ְוׁשּו ,ְלַדֵּבר בְוׁשּו

י ַרּבִ ת  ֶא   ֶזה ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַרֵּבנּו א ִהְרָׁשה ְלַהּכֹות ְיָלִדים, ַרֵּבנּו הֹוִכיַח ַּפַעם
נֹוְתִנים  "ִלְפָעִמים  ָאַמר:  ֶׁשַרֵּבנּו  ַהִּדּבּור  ְוַעל  אֹותֹו?!"  ַמִּכים  "ֶיֶלד  ָנָתן: 

 . ִהִּגיעַ אֹוְמִרים ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשַה'ִלְפָעִמים' עֹוד א  -ְסִטיָרה" 

ִחּנּוקִּתְתַחּזֵ   ,ַהְּכָלל  .ֶׁשְּל ַּבְּיָלִדים  ְקָצת  ַּתְׁשִקיַע   ,   ְֶלַאֵּים;    הז א 
ַלְּיָלִדים   ַהַּצֲעצּוִעי  תָלֶלכֶ ,  לֶלֱאכֹו ְּכֶׁשאֹוְמִרים  ֶאת  ֶלֱאסֹף    -ְוַכּדֹוֶמה    םִליׁשֹן, 

ָלֶהם   ְלַאֵּים  ַמ אֹוְמִרים   ,"... א  "ִאם  ְּבִאּיּוִמים:  אֹוְמִרים  א  ַלֲעׂשֹות,    זּו ה 
, ְוִאם ֵהם  הַלִּמָּט ְגָמא, אֹוְמִרים ָלֶהם ְלִהָּכֵנס  ְלֻד   .ֻחְלָׁשה; ְמַלְּמִדים אֹוָתם ְלַצֵּית

"ַחָּיִבים  ָלֶהם:  אֹוְמִרים  ַלִּמָּטה",  "ְלִהָּכֵנס  ַּפַעם:  עֹוד  אֹוְמִרים  ְמַצְּיִתים  א 
"ַאּבָ   לְּבקֹו  ִלְׁשמֹועַ  ֶׁשְּצִריִכים    םַהֵּׁש א",  ֵהם    -"  אַאּבָ   לְּבקֹו  ִלְׁשמֹועַ אֹוֵמר   ָּכ

 ְמִדים ְלַצֵּית. לֹו

ַהּיֹום   ַּתְתִחיל ֶאת  ַלִּמְׂשָרד  ַאל  ִּתָּכֵנס  ַאל  ְּתִפִּלין,  ַמִּניַח  א  ֶאּלָ ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה 
יֹום ֶאָחד    ּו ֲאִפיל  מֹוֵנעַ ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָהַלְכָּת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת; ַהֶּכֶסף א ָׁשֶוה ִאם ֶזה  

 ְּתִפִּלין.  ִמְּלַהִּניַח 

ֶאת   ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ְּבִהְתַחְּדׁשּות  ַעְכָׁשו    ְׁשלֹוׁש ַּתְתִחיל 
 ָּכ ִּתְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ַאִּדיָרה.   -ַהְּתִפּלֹות 

 ... 
 ד ג ד
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 ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְסַמאְרְטפֹון ְּבֵאּלּו ְמַקְּנִאיםר ַּכֲאֶׁש 

 תשפ"ב  ה'ת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ֶעֶרב ַׁשּבָ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ָלֶהם    -ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְסַמאְרְטפֹון  ל  ֶׁשּכָ ַאֶּתם ּכֹוְתִבים, ֶׁשַאֶּתם ַמְרִּגיִׁשים  

 ם ְמַקְּנִאים ָּבֶהם. ְוַאֶּת  ,ַּבַחִּיים ה ֲהָנָא ֵיׁש 

ֲא  ְלַהֲחִזיק ֵראִׁשית,  ָלֶכם  ַמְרֶׁשה  א  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות?  ַמה  ֲעֵליֶכם  ּכֹוֶפה  ִני 
 ֶטֶלפֹון?! 

ֶׁש  ִמְכָּתִבים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ִמְּמֶכם  ִקַּבְלִּתי  ִמֶּמִּני ֵׁשִנית,  ְמַבְּקִׁשים  ַאֶּתם 

ְּבִכיֶתם    לַהַּבעַ ֶׁשֲאַחֵּזק ֶאת   ָּכֶזה,  ִיְהֶיה לֹו ֶטֶלפֹון  ֲאִני  ֶׁשא  ְלַגֵּבי ֶזה, ַמה  ֵאַלי 
 ָיכֹול ַלֲעזֹר ָלֶכם ַעְכָׁשו?

ם ֶטֶלפֹון, ֶאְצֵלנּו ַּבְּקִהָּלה ֵיׁש  ְלַעְצְמכֶ א ֶאְזרֹק ֶאְתֶכם ֵמַהְּקִהָּלה ִאם ִּתְקנּו  

ִהְתּבֹוְדדּות ַּתֲעׂשּו  ֶטֶלפֹון;  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהֵּׁשם    ,ִמְׁשָּפחֹות  ִיְתָּבַר ְּתַבְּקׁשּו 
 ֶׁשֵּתְדעּו ַמה ַלֲעׂשֹות. 

ל  ְלַקּבֵ ; ֵאֶּלה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶטֶלפֹון ְיכֹוִלים  דֶאָח ל  ּכָ ל  ִּבְׁשִביא  ִהיִהְתּבֹוְדדּות  

ֵאלֶ ִמּזֶ   תּתֹוֶעלֶ  ְוַגם  ִהְתּבֹוְדדּות  ה,  ֶטֶלפֹון;  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ָהָאָדם    ַמְדִּביָקהה  ֶאת 
 .ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ִיְת  ֵמַהֵּׁשם  ְּבִׂשְמָחהְּתַבְּקׁשּו  ֶׁשִּתְהיּו   ִהיא    ;ָּבַר ַהַהְצָלָחה  ְּכֶׁשָאָדם    -ִעָּקר 

 ְּבִׂשְמָחה.

 ְּתַבְקׁשּו ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹאת ָּכל יֹום: 

ֵמַעְצִמי,   ְמֻרָּצה  ֶׁשֶאְהֶיה  ְׂשֵמָחה,  ֶׁשֶאְהֶיה  ִלי  ֲעזֹר  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

ֲעזֹר ִלי ֶׁש ,א ֲאַקֵּנא ְּבַאף ֶאָחד, ֶׁשֵאַדע ֶׁשֲאִני ֲחׁשּוָבה  ֶׁשַאְרִּגיׁש אֹוְתְּבֵעיֶני  ,

 ".ןָאֵמ 

ַאֶּתם  ְּבִחיָרה;  ְלַגֵּבי  ֶׁשָּלֶכם,  ַהְּׁשִנָּיה  ַהְּׁשֵאָלה  ֶאת  ָּתִבינּו  ְּכָבר  ַעְכָׁשו 
ַלֲעׂשֹות ּכָ  ֶׁשַחָּיִבים  ֳעָנִׁשים,  ַמְפִחיִדים ִעם   ָּכ ָּכל  ִּכי  ְּבִחיָרה,  ֶׁשֵאין    ּכֹוְתִבים 

ַעל  ְּדָרׁשֹות  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ֶׁשּׁשֹוְמִעים  ַאֲחֵרי  ְּבִחיָרה,  ֵיׁש  זֹאת  ְּבָכל  ְוכּו';   ְוָכ
 ם ִבַּקְׁשֶּת ְּכֶׁשַּמֲחִזיִקים ֶטֶלפֹון ָּכֶזה ַּבַּבִית, ַאֲחֵרי ֶׁשַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם  ם  ֶׁשִּנְגַר   סַהֶהֶר 
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 ֵּכן אֹו א. ֲעַדִין ֵיׁש ָלֶכם ֶאת ַהְּבִחיָרה  -ה ֶאת ֶזה ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשְּלַבֲעֵל א ִיְהיֶ 

ֵמת    אִהי  ַהְּבִחיָרה ְלַהֲחִזיק  ָיכֹול  "ָאָדם  אֹוֵמר:  ַרֵּבנּו  ֲחָזָקה,   ָּכ ,  דַּבּיָ ָּכל 

הּוא זֹוֵרק ֶאת ַהֵּמת ְוָרץ ז  ָא   –ָאָדם ֵמת ִלְקבּוָרה, ְוהּוא רֹוֶאה ִאָּׁשה    למֹוִביהּוא  
ֲהֵרי רֹוֶאה ֶאת ַהּסֹוף ֶׁשל ַהַחִּיים, ְּבָכל זֹאת ַאָּתה    ,ֶׁשְּכמֹוְתִטֵּפׁש  ָּסיֹון";  ַאל ַהּנִ 

 !םֲחָזִקי, ָּכל ָּכ םְּגדֹוִלי ָּכל ָּכ  םֵה   -ַהְּבִחיָרה, ַהִּנָּסיֹון 

ֶׁשִּתְבֲחרּו   ְמַקֶּוה  ֶׁשֶּנֱאַסר ַעל  ִליֵדיכֶ   ִּתְקחּו, א  בַּבּטֹוֲאִני  ם ֶׁשָּלֶכם ֶטֶלפֹון 
 ָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל.  ְיֵדי

ָּבֲאָנִׁשים; ָּתלּוי ְּבַמה, ִּביהּוִדי ָּכֵׁשר ֻמָּתר ְלַקֵּנא. ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה    הִקְנָא ְלַגֵּבי  

ָּכֵׁשר   ְּתִפָּלה ֶׁשֲאִני    -ְיהּוִדי  ַלֲעׂשֹות  ַמְתִחיל  ִמָּיד  ֲאִני  ִנְקָרע ְּבתֹוִכי,   ָּכ ָּכל  ֲאִני 
רֹוֶצה   ִמּדֹות  ַּגם  ִעם  ֶאָחד  ְּכֶׁשרֹוִאים  טֹוָבה,  ִקְנָאה  ֶזה  ָּכֵׁשר,  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות 

 ֻמָּתר ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: "ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ִמּדֹות טֹובֹות".  -טֹובֹות 

רֹות ַרִּבי ָנָתן ָאַמר ְלַתְלִמידֹו ַרִּבי ַנְחָמן: "ֵאין ְּבִמי ְלַקֵּנא, ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ָצ 
אֹוֵמר לֹו    -ְוִיּסּוִרים, ַרק ִּביהּוִדי ָּכֵׁשר ְצִריִכים ְלַקֵּנא; ְוִאם ַאָּתה ַהְּיהּוִדי ַהָּכֵׁשר  

 ָאז ֲאִני ְמַקֵּנא ְּב". -ַרִּבי ָנָתן 

ה ַמ   –א  ֵפיגָ ת  ְּבֵביר  ִׁשיעּו  יַאֲחֵר טֹוב ְמאֹד ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶׁשַאֶּתם ִמְתַעְנְיִנים  
ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִעם עֹוד ָנִׂשים, ְמַדְּבִרים  ּבִ   םִמְתַאְּסִפיְוטֹוב ְמאֹד ֶׁשַאֶּתם    ִּדְּברּו

ְּתִפָּלה ָּכ    ,ִמִּסּפּוֵרי  ַהּקֶֹדׁש.  ְּבֵהיַכל  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ָיִפים  ְּדָבִרים  ַצִּדיִקים,  ִסּפּוֵרי 
ְּבַחּיֵ  ָהָיה  מֹוֲהָרא"  יָהָיה  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ְּכֶׁשָּׁשַמְענּו  ְוִדֵּבר,   םָמקֹוה  ְּבֵאיזֶ ׁש, 

 .הִּבְׁשִקיָק ִהְתַעְנַינּו ּוָבַלְענּו ִמָּלה ְועֹוד ִמָּלה 

'ָּכאן   ֲחַׁשְבֶּתם  ַהּקֶֹדׁש  ְלֵהיַכל  ַהִהְתָקְרבּות  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים  ַמה 
ֶאפְ ָמקֹום   ִלְהיֹות,  הּואטֹוב   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ְלַאט    ,'ָׁשר  ּוְלַאט 

ַלֲעׂשֹות  ְיכֹולֹות    םָנִׁשיְּדָבִרים    יְׁשנֵ ַרק  ַאֶּתם רֹוִאים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכלּום,  
ֶא  ְלַדֵּבר  ַהּקֶֹדׁש,  ְוכּו';  ְּבֵהיַכל  ַלַּבַעל  מּוָכנֹות  ְוִלְהיֹות   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם    ם ִנִּסיֶת ל 

ִעם   ַהַחִּיים  י  ְׁשנֵ ִלְחיֹות  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ְרִציֶתם  ָהֵאּלּו,  ,  ָהֵאּלּום  ַהְּנִעיִמיַהְּדָבִרים 
 ֶאת ַעְצְמֶכם ְלֶזה.  םַמְכִריִחיְּכִפי ֶׁשְּמָתֲאִרים ֶאת ֶזה ַּבִּׁשעּוִרים, ְוַאֶּתם 

ִיְתָּבַר,  ְּת  ֵמַהֵּׁשם  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ַעל  ִעם ֶׁשִּיְהיֶ ַבְּקׁשּו  ִלְחיֹות  ַטַעם  ָלֶכם  ה 

 ת ַהֵּׁשם. ַּבֲעבֹוַד  ַטַעם ַּבַחִּייםוְ ַהַּבַעל, 
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ַהִהְתּבֹוְדדּות  ְּתַחְּלקּון  כֵ ְּכמֹו   ַּבָּקׁשֹות ם ִלְׁשַניִ   ֶאת  ַרק  ִיְהֶיה  א  ֶׁשֶּזה   ;

ֶאת   ,ּוְבִכּיֹות ְלַאֵּזן  ְלהֹודֹות  ְצִריִכים  ְצִריִכים  ְוַגם    לּוְלַהּלֵ   ֶזה,   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 
 ְלַבֵּקׁש.

ּכָ  ָּכל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְוַההֹוָדָאה  ֲעַצִּבים ה  ִמּזֶ ְמַקְּבִלים    -  םֲחָזִקי  ַהֶּׁשַבח 

 ֲחָזִקים, ֶזה נֹוֵתן ּכֹוחֹות ֲחָזִקים.

 ... 
 ד ג ד

 ה ַלַּכּלָ ת  ַהְדָרכֹו

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת קַֹרח, ב' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַהַּכָּלה ... ִּתְחֶי' 

 , ַמָּזל טֹוב!בִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּת 

 ֶאֱעֶנה ָלֶכם ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלֶכם: 

ת  ַׁשּבָ ,  )ףאֹויְפרּו(  הַהֲחתּונָ י  ֶׁשִּלְפנֵ   ֲעִלָּיה ַלּתֹוָרהת  ְלַׁשּבָ הֹוֶלֶכת  ַהַּכָּלה א  

 ן.ַלָחָת ה ִהיא ַרק ַלּתֹוָר ֲעִלָּיה 

 ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ֲאִריַז"ל ֶזה ְלָכל ֶאָחד. 

 ."ְּבַלְיָלה ֶׁשל ַהֲחֻתָּנה ִּתְקְראּו ַרק ֶאת ַהֶּפֶרק ָהִראׁשֹון, ַעד "ּוִבְׁשָעֶרי 

 ָׁשלֹוׁש ְטִבילֹות, טֹוְבִלים ְמכֹוָפִפים.

ֵנרֹות   ְׁשֵּתי  ְוַאְרַּבעל  ֶׁש ַמְדִליִקים  ְוָׁשמֹור  ָזכֹור  ְּכֶנֶגד  ְּכֶנֶגד    ֶּׁשֶמן  ֵנרֹות 
 ַאְרָּבָעה אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם הוי"ה ָּברּו הּוא, ּוְכֶׁשּנֹוַלד ֶיֶלד מֹוִסיִפים עֹוד ֵנר.

ּתֹודּו   ֵכן  ְּכמֹו   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  ַּתְפִסיקּו  ַאל  ַלַחִּיים;  ַהְדָרכֹות 

 ם ֶׁשָּלֶכם ּוְתַדְּברּו ָיֶפה ֶאל ַהַּבַעל. ַלהֹוִרי

 ְלכּו ַלֻחָּפה ְּבֶרֶגל ָיִמין, ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת.

 ִּתְמְסרּו ַמָּזל טֹוב ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶכם. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֶאְצְל ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון הִיְהיֶ ה ֶׁשַהְּתִפּלָ 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַרֵּבנּו  ְּבֶרְסֶלב.  ְּבִקְרַית  ָהִייִתי  ְּכָבר  ַהָּׁשבּוַע  ִנְפָלָאה;  ַׁשָּבת  ָהְיָתה  ַהָּׁשבּוַע 

רצז)אֹוֵמר   ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  "ַהַּׁשּבָ (ַחֵּיי  ְוטֹוִבים :  ְּגדֹוִלים  ֵהם  ֶאְצִלי,  ֶׁשּׁשֹוְבִתים  ִתים 
יֹוֵתר ִמִּׁשְבָעה ְּפָעִמים ַּתֲעִנית ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת", מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ָלנּו, ֶׁשֶּזה א  

ָּבִאים  ; ִאם  ַהּיֹום ַהֶּזה  םֶעֶצ   ַעד ַּגם    ַׁשָּי ַרֵּבנּו, ֶזה  ֶנֱאַמר ַרק ַעל ַּפַעם, ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל  
  ְּכמֹו ֶזה    –ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשְּמַדְּבִרים ָׁשם ֵמַרֵּבנּו ּוֵמָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו    ְלַׁשָּבת

 ה ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ַּבִּקְרָיה ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. ַמ ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבַׁשָּבת ֵאֶצל ַרֵּבנּו; ֶזה 

ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֶאת    ֲאִני  ַׁשֲחִרית,    ְׁשלֹוׁש ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּתִפּלֹות 
ְּבִמְנָין; ֶזה ָיִביא ְל ַּפְרָנָסה, ֶזה ָיִביא ְל ֶׁשַפע ָּגדֹול. ָּכל ַמה    -ִמְנָחה ְוַעְרִבית  

ְלַסֵּדר    ָצִרי ָחׁשּוב    –ֶׁשַאָּתה  א  ָּדָבר  ׁשּום  ַהְּתִפָּלה,  ַאֲחֵרי  ְלַסֵּדר  ָיכֹול  ַאָּתה 
 ר ֵמַהְּתִפָּלה, ְּתִפָּלה ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶאְצְל ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון. יֹוֵת 

ָהֵאּלּו:  ִּתְצַעק    תִּתְסּבֹכֶ ְּבֶאְמַצע  ְּכֶׁשַאָּתה   ַהִּמִּלים  הֶאת    ההֹוִׁשיעָ   ' "ָאָּנא 

ַהֵּׁשם,    ,אנָ   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ִלי!"ֲאִני  ָהֵאּלּו    ֲעזֹר  ַהָּים,  ִיְבְקעּוַהִּמִּלים  ַהּכֹל    ֶאת 
 .ִיָּבַקע; ַאָּתה ֵּתֵצא ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשְּל 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת ֹּגֶדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

  :ִיְתָּבַר ָנא  "ָאָּנא ה'ֵמַהֵּׁשם  ַהֵּׁשם,הֹוִׁשיָעה   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ִלי  ,  זֹו   –  "ֲעזֹר 
 ַהַּבָּקָׁשה ֲהִכי ָיָפה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ם ֶׁשָּלכֶ ד  ֵמַהְּמַלֵּמ ת טֹובֹום ָׁשלֹות ְּדִריׁשֹו ׁשֹוֵמעַ י ֲאנִ 

 ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

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

ת ֲעֵליֶכם, ַהְּמַלֵּמד ֶׁשָּלֶכם ּכֹוֵתב ִלי  טֹובֹו ם  ָׁשלֹות  ְּדִריַׁש ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע  
ַּבַּתְלמּוד   קֹוֶרה  ַמה  יֹום  ָּכל  ֶיֶלד  ִּכְמַעט  ָּכל  ַעל  ִלי  ְמַסֵּפר  הּוא  ִמי   -ּתֹוָרה. 
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ְלִהְתַּפֵּלל    ּוִמי ֶׁשהֹוֵל ָיֶפה,  ּוִמְׁשָניֹות,  ֵמַהּיֹוִמְתַּפֵּלל  ְּגָמָרא  ִמי ֶׁשּלֹוֵמד  ָיֶפה,  ם 

 ִמי ֶׁשהֹוֵל ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ִלְלמֹד ְּבַהְתָמָדה.  םְוגַ 

ְּמַלֵּמד ֶׁשָּלֶכם  ל ַה ְּבקֹו  ְוִתְׁשְמעּו  ְוִתְלָמדּו ְיָלִדים ְיָקִרים, ִאם ַאֶּתם ִּתְתַּפְּללּו  
  , ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים, ִּכי ַהְּמַלֵּמד ֶׁשָּלֶכם ַרק רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם טֹוב  ִּתְגְּדלּו ם  ַאֶּת   –

ְוִאם    ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ָקרֹוב  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר   ֵאי  ַהֶּדֶר ֶאת  ִאְּתֶכם  לֹוֵמד  הּוא 
  ְיהּוִדים טֹוִבים. ַאֶּתם ִּתְהיּו  - ְּבקֹולֹו ִתְׁשְמעּו

ִּמְכָּתב ֶׁשַהְּמַלֵּמד ֶׁשָּלֶכם ּכֹוֵתב ִלי, ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ֶזה  לַ ֲאִני ְמַצֶּפה ָּכל יֹום  

ֶיֶלד   ָּכל  ָּכל ֵׁשם,  ִלְראֹות  ְמַחֶּכה  ֲאִני  ָיֶפה הּוא    -ְלַאט,  ַּכָּמה  ֵאי הּוא ִמְתַנֵהג, 
 ּו ִלי ַרק ַנַחת. ִמְתַנֵהג; ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאֶּתם ַּתֲעׂש

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמֶכם, ָּכל יֹום ִלְפֵני ֶׁשַאֶּתם ָּבִאים ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ִּתְתּבֹוְדדּו,  

  :ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ֶׁשַהּיֹום  ִלי  ֲעזֹור  עֹוָלם,  ֶׁשל  ֶאְלַמד    הַהּזֶ   "ִרּבֹונֹו  ֶׁשַהּיֹום  טֹוב,  יֹום  ִיְהֶיה 

ב ַהּטֹוֶיֶלד טֹוב, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע א ְיַנֵּצַח אֹוִתי, ֶׁשַהֵּיֶצר    הַהּיֹום ֶאְהיֶ ְוֶאְתַּפֵּלל, ֶּׁש 

ִלי ֶׁשֶאְׁשַמע ְּבקֹול   ֲעזֹר  ְוַהְּמַלֵּמד  יֶׁשּלִ א  ְוִאָּמ   אַאּבָ ,  יֶׁשּלִ   םַההֹוִריְיַנֵּצַח אֹוִתי,   ,

 ּכַֹח ְוַהְצָלָחה. ה ִלי ֶׁשִּיְהיֶ , א ֶרעִכילֵריֶצ יֹוֵאל ֶּבן ְּכמֹו ֵכן ְּתַבְּקׁשּו ֲעבּוִרי  ֶׁשִּלי";

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַהִּתְקָוה ֶׁשָּלנּו ְלֶנַצח ְנָצִחיםא הּוה ֲהָפצָ 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 זּוִּכי ַרק    ֲחַזק ֶוֱאָמץ ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז ְלָהִפיץ ּתֹוַרת ַרֵּבנּו ָּבעֹוָלם,  ַרק
 ְלֶנַצח ְנָצִחים.  ִּתְקוֹוֵתינּו 

 ... 
 ד ג ד
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 ִאם חֹוְׁשִבים ֵמֲאָנִׁשים ִמְתַאְכְזִבים 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי דִלְכבֹו

ַהְּקדֹוָׁש   ץֶוֱאָמ   קֲחזַ   הַּבֲעבֹוָדְת  ְל ֵאין  ָמִׁשיַח;  ָהֵעצֹות ֶׁשל  ֶאת  ְלָהִפיץ   ,

 . ֶׁשְּל ים ֶאת ַעְצָמם ִעם ַהִחּזּוִקים ֶׁשְּל, ָׁשָוה ַהְּיִגיָעהֻמָּׂשג ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְמַחּיִ 

ִּבְׁשִביל  ְכְּבתֹו  ַּתְכִניס עֹוֵבד  ִאם    ֶׁשַאָּתה   ,ִיְתָּבַר ֶאל    םִמְתַּדְּבִקיַהֵּׁשם 
  ִיְתָּבַר ֵמֲאָנִׁשים    -ַהֵּׁשם  ִאם חֹוְׁשִבים  יֹוֵתר,  ַקָּלה  ִמְתַאְכְזִבים,    -ָהֲעבֹוָדה  ָאז 

חֹוְׁשִבי  ֵיׁש ִיְתָּבַר    םְּכֵאִבים,  ֵמַהֵּׁשם  חֹוְׁשִבים  ִאם  ֲאָבל  ְוכּו',  ִאי    -ַמְחָׁשבֹות 
 ֶאְפָׁשר ִלּפֹול, ַרק ִנְהִיים יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֲחָזִקים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָיפֹות ּוְמֻסְלָסלֹות תֲאֻרּכֹו ֵּפאֹות  יֶׁשּלִ ן ַלּבֵ ָעִׂשיִתי ם ָּברּו ַהֵּׁש 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ט ֶעְרמֹונְ ִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַיִּקי דִלְכבֹו

א ָׁשַמְעִּתי ִמְּמ, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהּכֹל    ןִמְּזַמ ְמאֹד ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאֶלי, ְּכָבר    ֲאִני
.טֹוב ֶאְצְל 

ְפֵני  ַעד ָׁשבּוַע לִ  -ַּבִּקְרָיה, ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֶאְהֶיה ָּכאן ְּבֶמֶׁש ַהַּקִיץ  ַעְכָׁשו יֲאנִ 

 ל ַרֵּבנּו ְלאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ֶׁשֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ֶא 

ֹו ֲחָלאֶקה ְלַמָּזל טֹוב ִלְבִני ֶמעְנְדל ֵנרָעִׂשיִתי    ֻחַּקת  תָּפָרַׁש   יֹום ִראׁשֹון  ַהּיֹום
ֵּפאֹות   לֹו  ָעִׂשיִתי  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ַהֵּפאֹות  ֶאת  לֹו  ָעִׂשיִתי  ָיפֹות  ת  ֲארּוכֹוָיִאיר, 

ת ַהְמֻסְלָסלֹות  ַּבֵּפאֹו  )תקז(ַעֵּין ַחַּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן  ּוְמֻסְלָסלֹות ִּכְרצֹון ַרֵּבנּו. ַרֵּבנּו ָאַמר  
ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  ְּגדֹוִלים,  סֹודֹות  ַהִּׁשיֻמָּנִחים  י(ִׁשיר  ה,  ַּת א) ִרים  "ְקֻוּצֹוָתיו  ְלַּתִּלים".  : 

ָהַל עִ  ַמְרִטיב  ַרֵּבנּו  ָהָיה  ָּתִמיד ַרֵּבנּו  ּוְמֻסְלָסלֹות,  ֲאֻרּכֹות  ָיפֹות  ן אֹוָת ם ֵּפאֹות 
 .ַעְצמֹות ֶא ּוְמַסֵּדר 

ַמִּגיד  הּוא  ,  ְוַחּמֹוִתי ִהִּגיעּו ַלֲחָלאֶקה; ָחִמי ִנְמָצא א ָרחֹוק ֵמַהִּקְרָיה  יָחִמ 

א ַקל ָלֶהם  ר. הֹוַרי ֶׁשִּיְהיּו ְּבִריִאים א ִהִּגיעּו, ְדַסאְטֶמעִּביִׁשיָבה ְקַטָּנה    ִׁשעּור
ֶׁשעָ ַלֲחָלאֶקה  בְלִהָּסֵח  ְּבָׁשבּוַע  הֹוַרי  ֵאֶצל  ָהִייִתי  ְלָכאן    ַבר ,  ֶׁשִהַּגְעִּתי    -ִלְפֵני 

 ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמָּזל טֹוב. 
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ַהִּלּמּוִדים  ן  ֵּביְפָסָקה  , עֹוִׂשים ַה ה ּתֹוָר ד  ַּבַּתְלמּו  ם ְּימּו ִלּמּוִדיא ִהְתַק   ַהּיֹום

  ה ּתֹוָר ד  ֶׁשַהַּתְלמּוְלֶמֶׁש יֹום; ַאל ַּתֲחׁשֹב    -ַלִּלּמּוִדים ֶׁשל ַהַּקִיץ    ל ַהָּׁשָנה ּכָ ֶׁשל  
ֵיׁשּוְתִפּלָ   דִלּמּוא    אהּוַּבַּקִיץ   ַּבַּקִיץ  ְוָחִליָלה,  ַחס  ַהּגֹוִים  ְּכִמְנַהג   םִדיִלּמּו  ה, 

וְ  ַהָּׁשָנה,  ְּבָכל  יֹוֵתרֹועְּכמֹו  ּוִמְתַּפְּלִלים    ,ד  ַהָּׁשָנה,  ְּבכָ   ְּכמֹולֹוְמִדים    ָּכל 
 .ָקְבעּוַהַּצִּדיִקים ִמּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים 

ָּכל   ָהיּו  ְּבַאֶמִריָקה  ְלֶמֶׁש    ה ּתֹוָר י  ַהַּתְלמּוֵד ְלַצֲעֵרנּו  ם  ַהֳחָדִׁשיְסגּוִרים 

ם, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמער ְזכּותֹו  ַהַּצִּדיִקי  ְוִהִּגיעּוּגֹוִים ֵּבית ֵסֶפר,  לַ   ןֵאים  ֶׁשָּבֶה 
 ָּכָרִגיל.  הּתֹוָר ד ַהַּתְלמּו ת ֶא ח ּוָפַת ִעם ָאֶמִריָקה  קְוֶנֱאבַ , ָעֵלינּו ָיֵגן 

ְּבִני    ְמאֹד ַעם  ָלֶלֶכת  ת ְּבַטִּלי  ףָעטּואֹותֹו    יהֹוַרְדִּת ת,  ְּבַטִּלי  ףָעטּוָרִציִתי 

 ת ַהִּדיָרה ֶׁשִּלי. ֶׁשִּמַּתַח ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 

ַיֲעקֹב    ַהְּמַלֵּמד ַהִּקְרָיה  ֶאת   ִוויְטׁשַיאָקאָּבאֶׁשל  ִאּתֹו  לֹוַמר  ִנָּסה  ָיִאיר  ֵנרֹו 
 ָקֶׁשה, ָּברּו ַהֵּׁשם ַעל ֶזה.  יֵּד ה, ָהָיה ; ָחִמי ִנָּס ם ִהְסִּכיהא' ב', הּוא א 

ָּכל ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם    ם ַהְדָּפָסה ֶהָחָדׁש, ְלׂשֹוֵחַח עִ   ןֶקֶר ָהַלְכִּתי ְלִבְנַין    םִמָּׁש 

 ֶׁשֶּזה ֵיֵצא ַּבְּזַמן. ה ְּפֻעּלָ  ףְּבִׁשּתּו ֵחֶלק ַּבקּוְנְטֵרִסים ַהְּׁשבּוִעים, ֵאי ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹד 

ַהְּיִׁשיָבה    ַהַּבחּוִרים ַהֵּׁשם;  ִיְרֶצה  ִאם  ָמָחר  ָקרֹוב ה ְּגדֹולָ א  ִהיָיבֹואּו   ,
ִׁשּדּוִכים ַּכָּמה    ְוֶׁשִּיְהיּוִלְׁשמֹוִנים ַּבחּוִרים, ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵר ִיֵּתן ִלי ּכַֹח ְלַחֵּזק אֹוָתם  

 ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר. 

 ... 
 ד ג ד

ַהְּקדֹוָׁשה ַּתְמִׁשי ם ַהִּמְכׁשֹוִליל ּכָ ת ַלְמרֹו,  ַּבֲעבֹוָדְת 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר  דִלְכבֹו

ֶׁש   ַּתְמִׁשי ָהֵעצֹות  ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ְלַהְדִּפיס  ַהְּקדֹוָׁשה   ַּבֲעבֹוָדְת  ָּכ ַרֵּבנּו,  ל 

.ַנְחִזיר ֶאת ְּכַלל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבֵר 

סּוֵגי    ְּבַוַּדאי ָּכל  ֲאָבל תַהַהְפָרעֹוֶׁשִּיְהיּו  ְלַהְפִריַע,  ְיַנֶּסה  ֵמ"ם   "ַהַסֶמ  ,
 ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה', ְלעֹוָלם ָיְד ַעל ָהֶעְליֹוָנה. 

 ... 
 ד ג ד
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 ּות ַהַּדַעת ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד, ָלנּו ֵיׁש ְלָפחֹות ֵחֶלק ַּבְּגֻאָּלה ֲחִליׁש

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ּכָ   ְל ִלְכֹּתב   ָצִרי ָהִייִתי  ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ְלעֹוָלם   אֹוְת ְלַחֵּזק  ִמְכָּתב,  יֹום  ל 

 ר ֶאת ַהִחּזּוק, ָהֵעצֹות ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ַרֵּבנּו. ָלאֹוַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלַהִּגיַּה ּוְלהֹוִציא 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  א)ֲחָכֵמינּו  ִּפיְסָקא  ָנָׂשא,  ֶאָלא  (ִסְפִרי  ְמַחְזִקין  "ֵאין   :
ֵאּלֶ ָזִקיןּוחְּמ לַ  ֲאֵחִרים    ה ";  ֲאַבֵּקׁש    -ֶׁשְּמַחְּזִקים  ִחּזּוק;  ַהְרֵּבה  ֲהִכי  ְצִריִכים  ֵהם 

ָהִעְנָין   ַעם  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר   ַּתְמִׁשי ֶוֱאָמץ;  ֲחַזק   ,ִאיׁש    ֶׁשלִמְּמ ֱאמּוָנה,  ֲעָצתֹו 
ִליָלִדים, ִאיׁש   ָחִזיָת ֱאמּונֹות,   ֶה   י,ְיהּוִד   ִאיׁש  , ִסּפּוִרים  ָחָדׁש ַעל  ְוַעְכָׁשו ַהֵּפרּוׁש 

 ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן.

ְצִריִכי  ְּבַוַּדאי ֲאָבל  ּוִבְלּבּוִלים,  ַהַּדַעת  ֲחִליׁשּות  ַהְרֵּבה   ל ְלִהְסַּתּכֵ   םֶׁשִּיְהיּו 
 ַעל ַהַּתְכִלית; ִּכי ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד, ָלנּו ֵיׁש ְלָפחֹות ֵחֶלק ַּבְּגֻאָּלה. 

 ... 
 ד ג ד

 תִויֻׁשעֹות ְּבָרכֹוא  ֵמִבי "ם ַהֵּׁש ה ּתֹוָד "

יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ה' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ּכַֹח   "ִייַׁשר  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר   ֵאי ׁשֹוֲאִלים,  ה  ּתֹוָד (  רֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ֲאָנִׁשים 
ַהַּכָּוָנה  ם)ַהֵּׁש  ּכַֹח  ִייַׁשר   ?" ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוִכי  ּכַֹח;  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַלֵּׁשִני  ֶׁשְּמַאֲחִלים 

 ? ָּכ ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ֲאָנִׁשים. ֶׁשְּל  ַלּכַֹח הּוא ָזקּוק 

ּתֹוָדה ִמַּלת  זֹו  ּכַֹח"  "ִייַׁשר  ַלֵּׁשִני  ְּבִאיִדיׁש ת  ְמֻקֶּבלֶ   ֵראִׁשית  ְּכֶׁשאֹוְמִרים   ;
ּכַֹח"   ַאף  –"ִייַׁשר   ;"ְל מֹוֶדה  "ֲאִני  ִהיא  ַעל    ַהַּכָּוָנה  ַעְכָׁשו  חֹוֵׁשב  א  ֶאָחד 

 ֶׁשִּיְתַחֵּזק ַהּכַֹח ֶׁשְּל; זֹו ִמַּלת ּתֹוָדה.  –ַהִּדְקּדּוק: "ִייַׁשר ּכַֹח" 

אֹוֵמר   ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ע"ב)ּבֹ (ָּפָרַׁשת  ֵׁשִנית,  מ  ַּדף  ּוְמַהְּלִלים    א,  ְּכֶׁשּמֹוִדים 
  ִיְתָּבַר ִיְתָּבַר    –ְלַהֵּׁשם  ַּכָּמה  לּוִמְתַּגֵּד ק  ִמְתַחּזֵ ַהֵּׁשם  אֹותֹו  ְמַהְּלִליר  ֶׁשּיֹוֵת ;  ם 

עֹוֶׂשה   ֶׁשהּוא  ַהִּנִּסים  ֶאת  ּוְגבּוְרָּתא    -ּוְמַסְּפִרים  ֵחיָלא  ֵליּה  ִאּתֹוָסף  "ְּכֵדין 
ַההּוא ִסּפּוָרא ְלֵעיָּלא", ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַנֲעֶׂשה ָחָזק יֹוֵתר ְוָגדֹול יֹוֵתר, "ְוִיְׂשָרֵאל ּבְ 
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ַיֲהֵבי ֵחיָלא ְלָמאֵריהֹון", ְּכֶׁשְּיהּוִדים ְמַסְּפִרים ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  

ְלֶמֶל,    –עֹוֶׂשה   ָמָׁשל  "ְּכַמְלָּכא",  הּוא,   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ּכַֹח  נֹוְתִנים  ֵהם 
ֶׁשִּמְתַח  ּוְגבּוְרָּתא",  ֵחיָלא  ְּגבּוְרֵּתיּה", "ְּדִאּתֹוָסף  ְמַׁשְּבִחין  "ַּכד  ּוִמְתַעֵּצם,  ֵּזק 

ֶאת   ְמַׁשְּבִחים  ֵליּה",  וְּגבּורֹוָתיַּכֲאֶׁשר  "ְואֹוָדן  ַּדֲחִלין  לֹום  ּומֹוִדי,  "ְוֻכְּלהּו   ,
ֻּכְּלהּו ַעל  ְיָקֵריּה  "ְוִאְסַּתָּלק  ִמֶּמּנּו,  ַּפַחד  ְמַקְּבִלים  ֻּכָּלם  ְוֻכָּלם  ִמָקֵמיּה",   ,"

 לֹו ָּכבֹוד.  םחֹוְלִקי

ּכַֹח ְוֶזה ָיִביא    ֶׁשִּפי ֶזה ִיֵּתן ְל ;א ַיְפִסיק ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
 ְל ְיׁשּועֹות ְּבָכל ַהּמּוָבִנים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ה ּתֹוָד ם  ָלֶה ד ּוְלַהִּגי ת ָלֵת ם רֹוִצים ֶׁשַההֹוִריה ַמ ת ָלַקַח 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ה' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְּבֶזה    לַהַּבעַ ִאם   ַלֲאִביֶכם  ֶׁשַּתַעְזרּו  ָהָאח ַמְסִּכים  ֶאת  ַמְכִניִסים  ֶׁשַאֶּתם 
ְלַׁשֵּלם ָלֶכם   ֶׁשָּלֶכם רֹוֶצה  ְוִאם ַאָּבא  ְלַׁשָּבתֹות,  ֶאת ֶזה ְותֹודּו    ְּתַקְּבלּו  -ֶׁשָּלֶכם 

 לֹו. 

ַחם  ַּבִית  ְמַחֵּפׂש  ֶׁשָּלֶכם  ַאָּבא  ַלִּמְׁשָּפָחה;  ִמַּלֲעזֹר  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ֵאין 
ִיְהֶיה ּבְ  ָהָאח  ַהְכָנַסת    -ַׁשָּבת  ֶׁשּבֹו  ָוֵאם,  ָאב  ֶזה ִּכּבּוד  ְּגדֹוָלה!  ֲהִכי  ַהִּמְצָוה  זּו 

 , ֲהָפָצה, ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים ּוַמה א. םאֹוְרִחים, ּוִמְּבָׂשְר ַאל ִּתְתַעּלֵ 

אֹוְמִרים  א    -ִּכי ְּכֶׁשַההֹוִרים נֹוְתִנים ֶּכֶסף אֹו ַמָּתנֹות    ֵיְדעּוָחׁשּוב ֶׁשְּיָלִדים  
הֹוִרים  "ּתֹוָדה".  ַאַחת:  ִמָּלה  אֹוְמִרים  ֶאָּלא   ,"צֶֹר "ֵאין   ,"ָצִרי א  "ֲאִני 

ַלְּיָלִדים; ַּכֲאֶׁש  ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ַּגם ְּתַחְּפׂשּו ֶּדֶר ֵאי  ר  רֹוִצים ָלֵתת  ְּתַחְּתנּו ֶאת 
ִּתְּקחּו ֶאת ֶזה ְוַתִּגידּו: "ּתֹוָדה",    -ם  ָלֵתת ְּבֶדֶר ָּכבֹוד. ִאם ֵהם רֹוִצים ַלֲעזֹר ָלכֶ 

ַמְבִטיִחים   הּוא    -  רָּדבָ ם  ׁשּון  יֵא ף  ּוְבסֹוְוִאם   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבֶכֶפל  יְ ֲאַזי  ַׁשֵּלם 
 ִּכְפַלִים.
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָדׁש "ֶקֶרן ַהְדָּפָסה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש"  ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ֶׁשל ַהִּבְנָין ֶהָח 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ה' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי

ַהִּבְנָין  ַהַּמְתִאיַהְּזַמן   ֶׁשל  ַהַּבִית  ַלֲחֻנַּכת  ֵהיַכל  ם  ַהְדָּפָסה  "ֶקֶרן  ֶהָחָדׁש 
 ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים.  ןִראׁשֹו ם רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול, ְּביֹו א הּו -ַהּקֶֹדׁש" 

ִראׁשֹון  יֹו ְלִהְׁשַּתֵּתף  א הּום  יּוְכלּו  עֹוְבִדים  ֶׁשא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ַּגם    זּו  ,יֹום 

 ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַרֵּבנּו.  ִלְהיֹות ְסעּוַדת רֹאׁש חֶֹדׁש, ְוַגם ֲהָכָנה הְיכֹולָ 

ַרֵּבנּו   ֶׁשל  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ָּתלּוי  ָהעֹוָלם  תה)ָּכל  ִסיַמן  מֹוֲהַר"ן,  ְּבַחֵּיי  ;  (ַּכּמּוָבא 
ן ֶהָחָדׁש ֶׁשּבֹו ַמְדִּפיִסים  ַּבִּבְניָ ִיְהֶיה    -ַהָּמקֹום ֲהִכי טֹוב ְלִהְתּכֹוֵנן ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה  

 ְלָהִביא ֶאת ֻּכָּלם ְלאּוַמן.  יְּכֵד  ִריםֵמאֹות ַאְלֵפי ְספָ 

ְיָקרֹות ַמָּתנֹות  ְּתַחֵּלק  ַאל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְצִריִכים    ,ְמאֹד  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו א 
ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ִּבְפָרט ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְתִנים ְלַהְדָּפָסה, ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶרֶגׁש ִּבְדַבר 

א ְצִריִכים ְּדָבִרים ְיָקִרים, ּוְל ֲאִני אֹוֵמר, ֲחָבל ַעל ַהְּזַמן, ֲחָבל ַעל  ֵאּלּו  -ַרֵּבנּו  
 ַהֶּכֶסף.

 ֵיׁש עֹוד ַּכָּמה ְּפָרִטים ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִאְּת ָּפִנים ְּבָפִנים.

 כּו'. ְרֵאה ִלְלמֹד ָּכל יֹום ְקָצת ֻחָּמׁש ַרִׁש"י, ִמְׁשָניֹות, ְּגָמָרא, ֲהָלָכה וְ 

 ... 
 ד ג ד

 ה ַּבִקְריָ  ה ָּכל ָּכ ְיָקָרהִמְׁשָּפָח  םעִ  םְׂשֵמִחי ֲאַנְחנּו

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ד' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 'ִּתְחיֶ ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְוזּוָגתֹו 

 ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְּבֵׁשם ה' ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה'. 

ְיָקָרה    זּו  ָּכ ָּכל  ֶׁשִּמְׁשָּפָחה  ַהִּקְרָיה  ָּכל  ּוִבְׁשִביל  ִּבְׁשִביִלי  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה 
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 ָלגּור ָּכאן.  הִהִּגיעָ 

ַהִּקְרָיה ָעָלה ְּכֶׁשִּקַּבְלנּו ִמְׁשָּפָחה ֹּכה ֲחׁשּוָבה.ֶׁשל  ָהֵעֶר 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ָלֶכם ִּבְבִריאּות ְוַנַחת, ֶׁשִּתְזּכּו ְלַגֵּדל ֶאת ַהּדֹורֹות ֶׁשָּלֶכם  

ַהּקֹ ֲעבֹוַדת  ִעם  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּתִאירּו  ַנַחת.  ַהְרֵּבה  ֵמֶהם  ֶדׁש ְוִלְראֹות 
ֶׁשָּלֶכם, ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵיַדע ֶׁשֵּיׁש ַרק ֵעָצה ַאַחת: "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה", ְוֶׁשֻּכָּלם ִיְתָּבְרכּו  

 : "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות", ָאֵמן.(ִמְׁשֵלי כח, כ)ַּבְּבָרָכה ֶׁשל 

 ... 
 ד ג ד

 ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ְצִריִכים ִאָּמא ְּבִריָאה 

   יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ה' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ְּכָבר ָּכַתְבִּתי ָלֶכם ֶׁשִּתָּזֲהרּו ַמה ַאֶּתם אֹוְכִלים, ֶׁשּתֹאְכלּו ַרק אֶֹכל ָּבִריא.

ֶׁשַאֶּת  ָיִאיר  ֵנרֹו   ַּבֲעֵל ִלי  אֹוֵמר  ַמְרִּגיִׁשים  ַעְכָׁשו  ַאֶּתם  הְּגדֹולָ ה  ֻחְלָׁש ם   ,

 ׁשֹוְכִבים יֹוָמם ְוַלְיָלה, ַאֶּתם א ְמֻסָּגִלים ַלֲעׂשֹות ְּכלּום. 

ִנְזָהִרים   ֲהִייֶתם  ִלי ֶׁשִּוַּתְרֶּתם ַעל ְרצֹוְנֶכם ִלְהיֹות ְּבִריִאים; ִאם  ְמאֹד ּכֹוֵאב 
  ה ְצִריכָ   ַאְּת ִאָּמא,    ַאְּת ,  הָצִעיָר   ַאְּת ים.  ֲהִייֶתם ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמ -ַמה ַאֶּתם אֹוְכִלים  

א  הְּבִריָא ִלְהיֹות   ָלָּמה  ְּבִריָאה,  ִאָּמא  ְצִריִכים  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּיָלִדים    ד ְלִהָּצֵמ ; 
 ַלִּדיֵאָטה ְוֶלֱאכֹל ַרק ָּבִריא? 

ְּכֶׁשַהֵּלב  ְיהּוִד ֵאֶצל    חֹוֵׁשב,  ְוַהּמַֹח  חֹוֵמד  ַהֵּלב  ֵמַהֵּלב,  יֹוֵתר  ָחָזק  ַהּמַֹח  י 

ְוכּו'    תַלֲעׂשֹוחֹוֵמד   ֶלֱאכֹל  ַהּמַֹח    -אֹו  ְוִאם  א,  אֹו  ֵּכן  ְלַהְחִליט   ָצִרי ַהּמַֹח 
 , ֶזה א. ֶזהּו זָא  -אֹוֵמר א 

ֲאנִ  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוֵדַע  א  רֹוֶצה, ֲאִני  ְּבַעְצמֹו  ְּכֶׁשָהָאָדם  ְלַחֵּזק  ָיכֹול  ַרק  י 

 ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות.   - םְּבִריִאיֲאָבל ִאם א רֹוִצים ִלְחיֹות, א רֹוִצים ִלְהיֹות 

 ... 
 ד ג ד
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 ִאם ַהֻּסָּכר ֶׁשְּל ָּגבֹוַּה ִּתָּזֵהר ְמאֹד 

 ת, ה' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ביֹום ב' ָּפָרַׁשת ֻחַּק  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ְמאֹד, ִּתְׁשַאל ֶאת ָהרֹוֵפא ָמה ֻמָּתר ְל ֶלֱאכֹל    רִתְׁשמֹ ִאם ַהֻּסָּכר ֶׁשְּל ָּגבֹוַּה  

ִאם    רְוִתְׁשמֹו ִלְחיֹות    םִנְׁשָמִריְמאֹד.  ַחס ֶאְפָׁשר  ְמַסֶּכֶרת;  ֶׁשּסֹוְבִלים  ֲאִפּלּו 
ֲעלּוִלים ְלַאֵּבד ֵאָבִרים, ְמַאְּבִדים   -ְוָׁשלֹום ִאם ְמַׂשֲחִקים, אֹוְכִלים ַמה ֶׁשָאסּור  

 ֶרֶגל ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוַגם ֶאת ַהַחִּיים ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. 

(ְּדָבִרים  ַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם"  "ְוִנְׁש   ְמַקְּיִמים ִמְצָוה  -  םֶׁשִּנְׁשָמִריָּכל ַּדָּקה  

טו) רֹוֶצה  ד,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאָּבא ֶׁשִּיְׁשְמרּו,  ַאָּבא,  ְצִריִכים   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים   ;

 ָּבִריא.

 . ְרפּוָאְתת ִלְזכּוְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמ א ְלַדֵּבר ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה  

 ... 
 ד ג ד

 ֶעֶבד ַלֶטֶלפֹון ֶׁשְּל   הַאל ִּתְהיֶ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ו' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 . ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִהיא   ַהְּבָעָיה  "ַואְסְטַאּפ",  ִהיא א  ֶׁשּלֹו.  ַהְּבָעָיה  ֵמַהַחִּיים  ּבֹוֵרַח  ֶׁשָהָאָדם 

ַמִּזיקֹו  ַּגם  ֶטְקְסט  ֲאִני    תהֹוָדעֹות  ֵמַהַחִּיים;  ִלְברַֹח  ְּכֵדי  ְּבֶזה  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ִאם 
ֵהם ִנְרָׁשִמים ִלְקבּוצֹות, ֵהם   -ְמַקְּבִלים ֶטֶלפֹון  ֶׁשֵהם    עְּבֶרגַ רֹוֶאה ֵאֶצל ַּבחּוִרים,  

 ֶעֶבד ַלֶטֶלפֹון. ת ָהרֹאׁש ְוַהּמַֹח, הֹוְפִכים ִלְהיֹו  ,ֹום ְמַאְּבִדים ֶאת ַהּי

ֵאין ָּבֶזה ְּבָעָיה, ַאָּתה ָיכֹול    -  תְלַהָּסעֹוָצִרי ַואְסְטַאּפ ְלַפְרָנָסה,    ִאם ַאָּתה
ְרֵאה   ֲאָבל  ָּבֶזה,  ַהְּקבּוָצ ֶׁשִּיְהיֶ ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַרק  ַהֶּזה,  ַהָּיִחיד  ַהֶּקֶׁשר  ַרק   ְל ה ה 

ְל ַרק ְּתמּוָנה ַאַחת,   חִיְׁשלַ   דֶאָח ה ְל עֹוד ְקָׁשִרים;  ִיְהיֶ ַהּזֹאת ְוא יֹוֵתר. ִאם  
ִּפהּוק  ְל ִיְׁשַלח  ִׁשהּוק  ְוַהְּׁשִליִׁש   ַהֵּׁשִני  ִאְׁשְּת    -י  ְמֻׁשְעָּבד,  ַאָּתה  ָּגמּור,  ַאָּתה 

 ִהיא ַאְלָמָנה ִויָלֶדי ְיתֹוִמים.

  -"  תֲאִמִּתי  ת ֲאִמִּתיל "ַצִּדיק ֱאֶמת", "ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו", "ֱאֶמת  ֶאת ַהָּׂשָפה ֶׁש 
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ּבֹ  ָּכאן  ֶׁשַאָּתה,  ֵאיפֹה  ְלִהְתַּפֵּלל    אַּתְׁשִאיר  ִלְלמֹד,   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעבֹד 

 . הת ֶאל ָהִאיָׁש ַּבַּביִ ּוְלַדֵּבר ָיֶפה 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

.. . 
 ד ג ד

 דְמאֹה ַהְרּבֵ  ְוַתְרִויַח ם, ְוַהְיָלִדי ְלִאְׁשְּתן ְזַמ  ַּתְקִּדיׁש

תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ו' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִקַּבְלָּת ַמָּתָנה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִאָּׁשה ְיָקָרה. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

סג:) ֶׁשַהֵּׁשם  (ְיָבמֹות  ָיָפה  ֲהִכי  ַהַּמָּתָנה  ְלַבְעָלּה",  טֹוָבה  ַמָּתָנה  טֹוָבה  "ִאָּׁשה   :
ְחִׁשיב ֶאת ֶזה. ָּתבֹוא ַהַּבְיָתה ַּבְּזַמן,  ִיְתָּבַר ָנַתן ְל; ֲאִני רֹוָצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשַּת 

,  (ַעֵּין ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַמֲעֶׂשה יא, ִמֶּבן ֶמֶל ּוֶבן ִׁשְפָחה ֶׁשִּנְתַחְּלפּו)ַּתְפִסיק ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ַהְּבֵהמֹות 
 .ָּבא ַהַּבְיָתה ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל 

ֶחֶס  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּצִריִכים  ִאְׁשְּת  ָנכֹון  ֲאָבל  ַלֲאֵחִרים;  ַלֲעזֹר  ְצִריִכים  ד, 

ֵאֶליָה,   ַהַּבְיָתה  ַלֲחזֹר  ָלִאָּׁשה,  "ַלֲעזֹר   :אֹוְת ִלְׁשאֹל  רֹוֶצה  ֲאִני   .ְל ַמְמִּתיָנה 
 ֶזה א ֶחֶסד?!"  –ְלַדֵּבר ִאָּתּה, ְלַהְקִׁשיב ָלּה  

ַּתְקִּד   ,ְלַהְצָלָחְת  ,ְלטֹוָבְת  ִמְּמ ֶׁשְּל;  ֲאַבֵּקׁש  ַלִּמְׁשָּפָחה  ְזַמן  ְקָצת  יׁש 

 ְוַתְרִויַח ַהְרֵּבה ְמאֹד.  –ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה, ָּתדּון אֹוָתּה ְלַכף ְזכּות 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ד ְמיֹעָ ַמְתִחיִלים ָלִׁשיר ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשל ם ְּבִׁשּדּוִכיק  ְּבִדּיּו

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ו' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִּפְלֵאי ְּפָלִאים! ַהּכֹל עֹוִׂשים, ַהּכֹל ַיֲעׂשּו, ֲאָבל ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ְמַבֵּקׁש ֵמַההֹוִרים:  

ה  ָיפֶ מֹוִציִאים ֵמָהָארֹון ִמָּלה ִמּסּוג    -ֹוֶצה ִׁשּדּו"  "ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן", "ֲאִני ר
"ֶזה    ריֹוֵת   ָּגבֹוַּה ג  ִמּסּו ְלַהִּגיד:  "ֶזההִמְלַמְעלָ ע  ּבָ ִנְק ּוַמְתִחיִלים    אן  ֲעַדִיי  ", 
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 ", "ַיִּגיַע ָהֶרַגע ַהְּמיָֹעד".הִמְלַמְעלָ ע ּבָ ִנְק 

עֹוִׂשים ּופֹוֲעִלים, ַהּכֹל ָּבעֹוָלם ַמְמִׁשי ,א ְמַדְּבִרים    ה ַהּזֶ ר  ַלָּדבָ ַהּכֹל ַעד  

ֶזה   ִא הִמְלַמְעלָ ע  ּבָ ִנְק ִאם  ָׁשְפכּו    זָא   -  רְמאּוָח   ִהִּגיעּום טֹוִעים,  ;  ִאם  צֹוֲעִקים, 
, ֵאין ֱאמּוָנה, ּוָבֶרַגע ֶׁשַהֶּיֶלד  םַמְׁשִמיע  ּבָ ִנְק ֵאין  ם  ָׁש ְצָעקֹות;    םסֹוְפִגי  -ַמֶּׁשהּו  

ְמַבֵּקׁש: "ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן", "ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָטהֹור", "ֲאִני רֹוֶצה ִלְבנֹות  
 .הִמְלַמְעלָ  עּבָ ִנְק ַמְתִחיִלים ָלִׁשיר ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשל  -ֶׁשִּלי"  ֶאת ַהַּבִית

ֶׁשּטֹוב   ַמה  עֹוִׂשים  ֵהם  ִאָּתם;  ָּפתּוַח  ִּתְהֶיה   ,ֶׁשְּל ֵמַההֹוִרים  ְּתַבֵּקׁש 

, ַּתֲעֶׂשה ַּגם ַאָּתה ַמה ֶׁשּטֹוב ִּבְׁשִביְל, ַאָּתה ָצִרי ְלִהְתַחֵּתן, ְלַהְתִחיל םִּבְׁשִבילָ 
 ִּיים ֶׁשְּל. ֶאת ַהַח 

 ... 
 ד ג ד

 ְּתִהִּלים נֹוְתִנים ּכַֹח ִלְחיֹות 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ו' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב-ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ַּבַחִּיים   ַלֲעׂשֹות  ַמה  ָלַדַעת  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ָלנּו,  אֹוֵמר  ַז"ל  ּכַֹח  ַרֵּבנּו  ּוְלַקֵּבל 
  ֶׁשַּיִּגיד ְּתִהִּלים; ְּתִהִּלים נֹוְתִנים ּכַֹח ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם,    -ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 ְּתִהִּלים נֹוְתִנים ּכַֹח ִלְחיֹות. 

ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים,    תִמְתַּכְּנסֹוָהיּו    ןֵה   ְלמֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְּבַיְבְנֵאל ּכֹוֵלל ְלָנִׁשים, 
 ֶׁשל אֹותֹו יֹום, ְוִסְּימּו ְּבָכל ָׁשבּוַע ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים. ם  ַהְּתִהִּלים יֹו ָכל יֹום ֶאת ּבְ 

ה ֶׁשאֹוֶמֶרת ְּתִהִּלים ּוְמַבֶּקֶׁשת ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ָהִאיִׁשית  ָהִאָּׁש ַאְׁשֵרי  

 ִעם ִקְרַבת ֱאִקים.ה, ִּבְתׁשּובָ ֶאת ָּכל ַהַּבָּקׁשֹות, ִהיא ִּתְזֶּכה ִלְחיֹות 

 ... 
 ד ג ד

 ָלָּמה ַהַּמְזָגן ַּבּכֹוֵלל עֹוֶׂשה ְּבָעיֹות  הִּתְרֶא 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ז' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָיכֹול ִלְבּדֹק ֶאת ַהַּמְזָגן ַּבּכֹוֵלל ַּבִּקְרָיה, ֶזה ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ִאם ַאָּתה  
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ת  ֹוָצאֹוְּבה  ָּכרּועֹוֶׂשה ַרַעׁש, ֶזה ַמְפִריַע ִלי ִלְמסֹר ִׁשעּוִרים; ּתֹוִדיַע ִלי ִאם ֶזה  

 . תְּגדֹולֹו 

ָּגדֹול   ֶּפֶלא  ִמְּמ   יְּבֵעינֵ ִּבְכָלל  ׁשֹוֵמַע  א  ֲאִני   ,אֹוְת רֹוֶאה  א  ; ֶׁשֲאִני 
 .ֶאְׂשַמח ְמאֹד ִלְראֹוְת 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ה ּוְבֶחְדוָ ה ְּבִׂשְמָח ע ְּברֹוגַ ת ַהַּׁשּבָ ת ֵנרֹות ֶא ק ְלַהְדִלי

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ו' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ְחֶי'ָמַרת ... ִּת 

ַהְּנָׁשָמה ְּכֶׁשִהיא עֹוָלה    יְּפנֵ   ָּכ ְמַקְּבִלים ֶאת  -ֵאי ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהַּׁשָּבת  
ם ָהֶעְליֹון. ְּכֶׁשָהִאָּׁשה ַמְדִליָקה ֵנרֹות ְּבִׂשְמָחה, ִהיא ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהְּנָׁשָמה  ָלעֹולָ 

ְּבַאֲהָבה,  ַהְּיֵתָר  ְּבֶחְדָוה,  לַ   ְּכֶׁשַּיִּגיעַ ה  ָהֶעְליֹון  ַהְּזַמן  ָלעֹוָלם  ֶאת   -ֲעלֹות  ְיַקְּבלּו 
 ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלּה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה. 

ַּדף כג:)ָּכ אֹוֵמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי   ו,  : "ָמאן ִּדְמַקְּבִלין (ִּתּקּוֵני זֹוַהר ִּתּקּון 

ִנְׁשָמִתין   "ְּדִאינּון  אֹוְרִחים?  ֵאיֶזה  ָהאֹוְרִחים,  ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּבל  ִמי  אּוְׁשִּפיִזין" 
ֶׁשַּמִּגיָעה  ַׁשָּבת"  ְבֶעֶרב  ֲעַלְייהּו  ַמְרִּכיִבין  "ְּדִאינּון  ְיֵתָרה,  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ְיֵתִרין" 

ְצהּובִ  "ְּבַאְנִּפין  ַׁשָּבת,  ְּבִׂשְמָחה, ְּבֶעֶרב  "ְּבֶחְדָוה"  ְמִאירֹות,  ִּבְפִנים  ין" 
"ְּבִעּנּוָגא" ְּבַתֲענּוג, "ְּבַהאי ָעְלָמא" ְּבֶזה ָהעֹוָלם, "ַּכד ִנְׁשָמָתא ְורּוָחא ְוַנְפָׁשא  

"ְּבָעְלָמא  אֹוָתּה,  ְיַקְּבלּו   ָּכ לֹון"  ְמַקְּבִלין  ָהִכי  ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ּגּוֵפיּה  ִמן  ָנִפיק 
: "ַּגם (ְּתִהִּלים פד, ד)ֶנֱאַמר    הַהּזֶ ם  ָהָאָד ל  עַ י" ָּבעֹוָלם ַהָּבא, "ְוִאְּתַמר ְּבהֹון"  ְדָאֵת 

 ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ְוגֹו'". 

"ַזָּכָאה ִאיהּו" ַאְׁשֵרי ָהָאָדם, "ָמאן ִּדְמַקֵּבל אֹוָרִחין ִּבְרעּו ְׁשִלים" ֶׁשְּמַקֵּבל  
ֶאת ְּפֵני    -ֵּבל ַאְנֵּפי ְׁשִכיְנָּתא" ְּכִאּלּו הּוא ְמַקֵּבל  ם ְּבָרצֹון טֹוב, "ְּכִאּלּו ְמַק אֹוְרִחי

ֶׁשָהָאָדם ִמְתַנֵהג, "ָּבּה מֹוְדִדין ֵליּה"    ְּכמֹו י  ּכִ   ַהְּׁשִכיָנה, "ִדְבִמָּדה ְדָמַדד ַּבר ַנׁש"
 ִמְתַנֲהִגים ִאּתֹו. 

ֶׁשּתּוְכלּו    ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ֶאת  ְּתַבְּקׁשּו  ְלַהְדִליק  ַּבְּזַמן,    ת ַהַּׁשּבָ   תֵנרֹוְלַהִּגיַע 
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ְּבִׂשְמָחה  עְּברֹוגַ  ִׁשִּׁשי  ּוְבַנַח ,  יֹום  ֲאָנִׁשים;  ְמַׁשֵּגַע  ֵמ"ם   "ַהַסֶמ  ֵאי רֹוִאים  ת. 

א  ַהַּקיִ ת  ְּבָׁשבּועֹו זֹאת  ּוְבָכל   ,ָֹאר  ָּכ ָּכל  הּוא  ֶאת   םַמְסִּפיִקיץ  ְלַהְדִליק 
ַלִּמְק  ָרִצים  ַּבְּזַמן,  צֹוֲעִקים,  ַהֵּנרֹות  ַהַּׁשָּבת,  ִּבְכִניַסת  ֶזה  םִמְּתַעְצֵּבִניַלַחת  ָּכל   ;

קֶֹדׁש   ַׁשַּבת  ֶאת  ָהאֹוֵרַח,  ֶאת  ְיַקְּבלּו  ֶׁשא  ְּכֵדי  ֵמ"ם   "ַהַסֶמ ְּבִׂשְמָחה    -ּגֹוֵרם 
 ְוֶחְדָוה. 

ָהְיָתה  ְּבֶבגֶ ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות    תִמְתַלֶּבֶׁש ָהְיָתה    רְּכבָ   'ִּתְחיֶ ֶׁש ִאִּמי   ָיֶפה, ִהיא  ד 

 רַהָּמקֹו  יֹוְׁשִבים ְּבַגן ֵעֶדן";  -ת  ַהַּׁשּבָ ֶמֶרת: "ִעם ַהֶּבֶגד ֶׁשַּמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות  אֹו
ֶׁשאֹוֵמר,  א  הּוה  ָלזֶ  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ַהַּׁשָּבת    ִׁשְכמֹוֵמַהזֹוַהר  ֶאת  ָּכ    -ֶׁשְּמַקְּבִלים 

 ַהְּנָׁשָמה.  יְּפנֵ  ְיַקְּבלּו ֶאת

 ה, ְּבָׁשלֹום ּוְבַאֲהָבה.ה ֶׁשִּנְכֶנֶסת ַלַּׁשָּבת ְּבִׂשְמָח ָהִאָּׁש ַאְׁשֵרי 

 ... 
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 ת ֵמַהמֹוְסדֹו ִּתְׁשמֹר ַעל ָּכל ְּפרּוָטה

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ז' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ִלְכבֹו

ּכַֹח  ִייַׁשר  ּכֹל  ֵמָאז  קֶֹדם  ַלּמֹוָסד;  ָהֶעְזָרה  ַעל  ָּגדֹול    -ַלִּמְׂשָרד    ֶׁשִּנְכַנְסָּת  

 ְיכֹוִלים ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלַׁשֵּלם ְלֶצֶות ַּבְּזַמן, ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּגם ָהְלָאה. 

ְּכִפי   ִיְתַנֵהל  ֶׁשַהִּמְׂשָרד  ִּתְרֶאה  ְּבַרֲחִמים,   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ן ִּבְזַמ ה  ֶׁשָהיָ ֲאִני 
ְּבָכל ְּפָרט ַּבִּמְׂשָרד, ְּבָכל   ןְמֻעְדּכָ ִניַהְלִּתי אֹותֹו. ַהּיֹום ֲאִני ְּכָבר א ָּכל ָּכ  י  ֶׁשֲאנִ 

 זֹאת ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשֶּזה ִיְתַנֵהל ְּכמֹו ְּבָכל ַהָּׁשִנים. 

ְלהֹוִציא  ַּתְרֶׁשה  ַאל  ְּפרּוָטה,  ָּכל  ַעל  צֶֹר.  ְּפרּוָטה    ףַא   ִּתְׁשמֹר  ֵאין  ִאם 
  ֵיְׁשבּו ; ָעִדיף ֶׁשַהְּיָלִדים  ז ּוְלַבְזּבֵ ֶהְפֵקרּות ֶׁשל ְלָהִכין, ִלְקנֹות    הִּתְהיֶ א  ֶׁש  נּוֶאְצלֵ 

ְוִלְהיֹות   ֶּכֶסף  ְלַבְזֵּבז  ֵמֲאֶׁשר  ְּבחֹובֹות,  ִנְׁשַקע  ְוא  ָחָלב  ֶׁשל  ַאְרָּגִזים  ם  עִ ַעל 
 . תחֹובֹו

  א ְצִריִכים ְּכלּום, ַהִחּנּו א ַמָּתנֹות ּוִבּלּוִיים,  הּוֶׁשָּלנּו  ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו א

א ְּמַלְּמִדים ּומֹורֹות ֶׁשִּמְתַחְּׁשִבים ְּבָכל ֶיֶלד; ֶאְצְל ָּבֵעֶסק ַאָּתה הּוַהִחּנּו ֶׁשָּלנּו  
 ד ֶאָח   ּדֹוָלרָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ַּבֶּכֶסף ֶׁשְּל, ַּבּמֹוָסד ְּתַפֵחד ְלהֹוִציא  
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 ֶּכֶסף ְּבִלי ְרׁשּות.  אִציְלהֹור, ַאף ֶאָחד ַּבמֹוָסד א ָיכֹול ְלַהִּגיד ְמֻיָּת 

ַהֵּׁשם    ָּברּו יֹוֵדַע  ֲאִני  ְלַאֵּים,  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָעַלי   ,ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ַמה  ְזכֹור 

ט, ִמי ֶׁשרֹוֶצה  ִיְתמֹוֵט ַהּמֹוָסד א    -ְּבִדּיּוק ַמה ֲאִני רֹוֶצה; ֶׁשָּכל ַהִּמְׂשָרד ַיֲעזֹוב  
 ַהְּזכּות ֶׁשּלֹו.   זּו -ַלֲעזֹר ִלי, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעבֹד ִּבְׁשִביל ַהּמֹוָסד 

 ַקח ֶאת ַהִּמְכָּתב, ַּתְרֶאה ֶאת ֶזה ְל... ּוְלָכל ַהֶּצֶות. 

 ... 
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 ָנכֹון ֶׁשֲאִני א ַמְלָא, ֲאָבל ַּגם א ּכֶֹמר  

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ז' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֻמָּכר ֵאֶצל ֲאָנִׁשים, ֲאָבל ֵאֶצל ַרֵּבנּו  ֶזה ִּבּטּוי    -"  (ּכֶֹמר)"אֹו ַמְלָא אֹו ַּגַּלח  
 ַהס ִמְּלַהְזִּכיר.  -

ְיהּוִדי,   ֲאִני  ֲאָבל ַּגם א ּכֶֹמר;   ,ַמְלָא ֶׁשֲאִני א  ָנכֹון  יֹוְדִעים,  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל 

ֶאָחד,    ֲאִני נֹוֵפל ַוֲאִני ָקם; ֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי ַקָּבָלה ְוֶזה ַמֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבִדּיּוק יֹום
 ְּבָכל זֹאת ֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי עֹוד ַקָּבלֹות. 

ד, ִאם ֶאָח ֲאִני אֹוֵמר ֶּפֶרק    -ִאם ֲאִני א ָיכֹול ְלַהִּגיד ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות  

 ֶאְׁשמֹר ַעל ַעְצִמי ַּדָּקה ַאַחת ְּביֹום.  -ֲאִני א ָיכֹול ִלְהיֹות ָׁשמּור ְלַגְמֵרי 

ְּגדֹוִלים,  ַהִּלּמּו  םעִ   ַּתֲענּוגה  ֵאיזֶ  ִלְדָבִרים  ֵמִביא  ֶזה  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל   ר ֶאְפָׁש ִדים 
 ַּבּסֹוף ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול, ַרק ְצִריִכים ְלַצֵּית. 

 .ָׂשֵמַח  ִטיּפ ִטָּפהֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַּתֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו, ִּתְלַמד ַמֶּׁשהּו, ִּתְהֶיה 
... 
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ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ָלק( תשפ"ב "ל בּוָ ח�ֹו ְנָחס )בּוְ ִ ת פּו ָרׁשַ ָ פּו א

האם למדת היטב את העצתו אמונה של פרשת בלק )בחו"ל חקת(?
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	כַּמָּה טוֹב יֵשׁ לִי כִּפָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַצָּעַת שִׁדּוּךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יַלְדָּה בַּת שֵׁשׁ וָחֵצִי תְּסַיֵּם תְּהִלִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קֹרַח, עֶרֶב רֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים לְהִתְפַּלֵּל בְּהַכְנָעָה וּבְדֶרֶךְ אֶרֶץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַנִּסְיוֹנוֹת גְּדוֹלִים מְאֹד אֲבָל רַבֵּנוּ חָזָק וְגָדוֹל יוֹתֵר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַגִּיד מִלְּתָא דִּבְדִיחוּתָא לִפְנֵי שֶׁמַּתְחִילִים אֶת הַשִׁיעוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לַעֲשׂוֹת חֶסֶד בַּדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי כָּל כָּךְ נֶהֱנֶה שֶׁאַתָּה קוֹבֵעַ עִתִּים לַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת תשפ"ב

	תֵּלְכוּ בִּלְבוּשׁ יְהוּדִי תַּעֲשׂוּ אֶת זֶה בִּשְׁבִיל הַדּוֹרוֹת שֶׁלָּכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב אוֹמְרִים תְּהִלִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קֹרַח, א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא מְשַׁנֶּה מַה מְדַבְּרִים הָעִקָּר לְהָבִיא אֶת הַיְלָדִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חַס וְשָׁלוֹם לֹּא לוֹמַר שֶׁקֶר לָרָשׁוּיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ לְמוֹרֶה צֶדֶק הֶחָשׁוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' דְּרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חִנּוּךְ זֶה לֹא אִיּוּמִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כַּאֲשֶׁר מְקַנְּאִים בְּאֵלּוּ שֶׁיֵּשׁ לָהֶם סְמַארְטְפֹון
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַדְרָכוֹת לַכַּלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת קֹרַח, ב' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁהַתְּפִלָּה יִהְיֶה אֶצְלְךָ הַדָּבָר הָרִאשׁוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי שׁוֹמֵעַ דְּרִישׁוֹת שָׁלוֹם טוֹבוֹת מֵהַמְּלַמֵּד שֶׁלָּכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הֲפָצָה הוּא הַתִּקְוָה שֶׁלָּנוּ לְנֶצַח נְצָחִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם חוֹשְׁבִים מֵאֲנָשִׁים מִתְאַכְזְבִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בָּרוּךְ הַשֵּׁם עָשִׂיתִי לַבֵּן שֶׁלִּי פֵּאוֹת אֲרֻכּוֹת יָפוֹת וּמְסֻלְסָלוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּמְשִׁיךְ בַּעֲבוֹדָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, לַמְרוֹת כָּל הַמִּכְשׁוֹלִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חֲלִישׁוּת הַדַּעַת יֵשׁ לְכָל אֶחָד, לָנוּ יֵשׁ לְפָחוֹת חֵלֶק בַּגְּאֻלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	"תּוֹדָה הַשֵּׁם" מֵבִיא בְּרָכוֹת וִישֻׁעוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָקַחַת מַה שֶׁהַהוֹרִים רוֹצִים לָתֵת וּלְהַגִּיד לָהֶם תּוֹדָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חֲנֻכַּת הַבַּיִת שֶׁל הַבִּנְיָן הֶחָדָשׁ "קֶרֶן הַדְפָּסָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ שְׂמֵחִים עִם מִשְׁפָּחָה כָּל כָּךְ יְקָרָה בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַיְּלָדִים שֶׁלָּכֶם צְרִיכִים אִמָּא בְּרִיאָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם הַסֻּכָּר שֶׁלְּךָ גָּבוֹהַּ תִּזָּהֵר מְאֹד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תִּהְיֶה עֶבֶד לַטֶלֶפוֹן שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּקְדִּישׁ זְמַן לְאִשְׁתְּךָ וְהַיְלָדִים, וְתַרְוִיחַ הַרְבֵּה מְאֹד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בְּדִיּוּק בְּשִׁדּוּכִים מַתְחִילִים לָשִׁיר אֶת הַשִּׁיר שֶׁל מְיֹעָד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּהִלִּים נוֹתְנִים כֹּחַ לִחְיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ -יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּרְאֶה לָמָּה הַמַּזְגָן בַּכּוֹלֵל עוֹשֶׂה בְּעָיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַדְלִיק אֶת נֵרוֹת הַשַּׁבָּת בְּרוֹגַע בְּשִׂמְחָה וּבְחֶדְוָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּשְׁמֹר עַל כָּל פְּרוּטָה מֵהַמוֹסְדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	נָכוֹן שֶׁאֲנִי לֹא מַלְאָךְ, אֲבָל גַּם לֹא כֹּמֶר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב


