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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
................................................................................. א ָלִדים? ם עֹוְמִדים ְלַצד ַההֹוִרים ֶנֶגד ַהּיְ ה ַאּתֶ ָלּמָ

י?............... ג ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ְצָוה ָהִראׁשֹוָנה, ַהִאם הּוא ָצִריְך ֶאת ַהּתְ רּוְך הּוא לֹא ָצִריְך ֶאת ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ִאם ַהּקָ

...................................................................... ח ?(ou) ל ָאה-יּו ר ׁשֶ ֶהְכׁשֵ ֶקה ּבְ ּתֹות ַמׁשְ ר ִלׁשְ ַהִאם ֻמּתָ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
................................................................................................................. א אֹות ָקן ְוַהּפֵ מֹוַח ִעם ַהּזָ ִלׂשְ

ִרית?.................................................................. ב ת ַהּבְ ַ ֻדּשׁ ָך ִמּקְ ּלְ ר ֶאל ַהְיָלִדים ׁשֶ ה לֹא ְמַדּבֵ ה ַאּתָ ָלּמָ

ים"................................................................................... ד קֹוְנְטִרי "ִאיָלן ַהַחּיִ ַיַחד ּבְ ְלַהֲחִזיק ַעְצֵמנּו ּבְ

נּו....................................................................... ד ּלָ ָלִדים ׁשֶ ים ִעם ַהּיְ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ל ַמה ׁשֶ ַח ַעל ּכָ ר ּכֹ ִייׁשַ

לֹא ֶאְתָעֵרב ֵאיֹפה ֲעֵליֶכם ָלגּור.......................................................................................................... ד

....................................................................................................... ה ָרה ִהיא ִלְבנֹות ֶאת ַהְיָלדֹות ּטָ ַהּמַ

......................................................................................... ה י ה ְלִחּיּוְך, ִחּיּוְך ֲאִמּתִ ַצּפֶ ּמְ ֶלד ֵיׁש ֵלב, ׁשֶ ַלּיֶ

ָך..................................................................................... ז ּלְ עּור ׁשֶ ִ ּשׁ ַחיּות ּבַ פּו ּבְ ּתְ ּתַ חּוִרים ִיׁשְ ל ַהּבַ ּכָ ׁשֶ

ַח ַלֲהֹפְך ֶאת ָהָאָדם ְלטֹוב............................................................................................ ז ָניֹות ֵיׁש ּכֹ ׁשְ ְלּמִ

ּיּוַכל ִלְלֹמד ּתֹוָרה.......................................................................... ח עֹוֶזֶרת ְלַבֲעָלּה ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ֵרי ָהִאּשׁ ַאׁשְ

ֵרָכה..................................................................................................... ח ּבְ ִהיִלים ּבַ יד ּתְ ר ְלַהּגִ ַהִאם ֻמּתָ

................................................................................... ט ים יׁשִ ְך ַהְיָלִדים ַמְרּגִ יׁש, ּכָ ד ַמְרּגִ ַלּמֵ ַהּמְ ֵאיְך ׁשֶ

........................................................... י ִאיִדיׁש רּוׁש ָיֶפה ּבְ ל ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִעם ּפֵ ַהּתֹוָרה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ִריְך............................................................... י ּצָ מֹו ׁשֶ ִית ּכְ ה ְמַנֶהֶלת ֶאת ַהּבַ ה ְיהּוִדּיָ ָ ִאּשׁ ׁשֶ ְך ָיֶפה ּכְ ל ּכָ ּכָ



ה.............................................................................. יא ְנָאה, ֲאִני ִנְהֶיה חֹוֶלה ִמּזֶ ל ׂשִ ֲאִני לֹא ָיכֹול ִלְסּבֹ

ּנֹות.................................................... יב ּתַ ָבִרים ַמְתִחיִלים ְלִהׁשְ ּדְ ה, ַעד ׁשֶ מֹוַע ְולֹוַמר ַהְרּבֵ ְצִריִכים ִלׁשְ

...................................................................................................... יג ִכיָנה ְ ם ַהּשׁ לֹום, ׁשָ ׁש ׁשָ ּיֵ ֵאיֹפה ׁשֶ

ׁש.................................................................................יד ֵדי לֹא ְלִהְתַיּבֵ ּתֹות יֹוֵתר, ּכְ ִיץ ְצִריִכים ִלׁשְ ּקַ ּבַ

.....................................................................יד הּוא ִמְתַרֵחב ׁשֶ יִתי ְוַחם, ֲאִפילּו ּכְ ֵאר ּבֵ ָ ֶפר ִיּשׁ ית ַהּסֵ ּבֵ ׁשֶ

........................................................ טו ָבִרים ַהּטֹוִבים ּדְ מֹוַח ּבַ עֹוָלם ִהיא ִלׂשְ ל ָאָדם ּבָ ר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִעּקַ

ְטַרייְמל......................................................................................... טו ֶנֶסת ִעם ַהׁשְ ת ְלֵבית ַהּכְ ּבָ ׁשַ א ּבְ ּבֹ

ַעם ֱאמּוָנה........................................................................... טז ֵנן עֹוד ּפַ ׁשַ ְמקֹום ֶלֱאכֹול ֶאת ַעְצְמָך, ּתְ ּבִ

............................................................................ טז לּום ְנסּו ְלַלַחץ ִמּכְ ּכָ ַקּלּות, ַאל ּתִ ים ּבְ ְקחּו ֶאת ַהַחּיִ

............................................................................................... יז ת ַאְלּכֹוהֹול ִתּיַ יָבה ׁשְ ׁשִ ּיְ ּלֹא ִיְהֶיה ּבַ ׁשֶ

ְמָחה ׁשֹוֶמֶרת ֵמֲעֵבירֹות................................................................................................................. יז ׂשִ

................................................................................................. יח ִקְרָיה ְנָין ַלמֹוָסדֹות ּבַ ְצִריִכים עֹוד ּבִ

ִלי ִסּנּון ֶזה ְמֹאד ַמְפִחיד...................................................................................................... יט ֶטֶלפֹון ּבְ

................................................................. כ ַעם ִני ּלֹא ָצִריְך אֹוִתי - ֲאִני לֹא ָצִריְך אֹותֹו ֶאֶלף ּפַ ֵ ִאם ַהּשׁ

...................................................................... כא ֲחֹנק אֹוָתה ְדֶלֶקת ֵאׁש-ַמֲחלֶֹקת, ּתַ ּנִ ה רֹוֶאה ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

ִנים................................................................................... כא ל ַהּבָ לֹום טֹובֹות ֵמַהֶקעְמּפ ׁשֶ ִריׁשֹות ׁשָ ּדְ

ל.............................................................................................. כב ְפלּו ִעם ְמֻנּוָ ּנָ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשֶ ַהֲחָוָיה ַהּקָ

........................................................................................... כג ָך ּלְ ּדּוׁש ֵאֶצל ַההֹוִרים ׁשֶ ה ֶאת ַהּקִ ֲעׂשֶ ּתַ

אֹות............................................................................................... כד ָנִים ַהּבָ ְצִריִכים ְלָהִכין ִחיזּוק ִלׁשְ

נ



 א   |   בתשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ַהְּיָלִדים?  דַההֹוִרים ֶנגֶ  דְלצַ ם עֹוְמִדי ם ַאֶּת ה ָלָּמ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ְוַהִחּזּוק, ַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ְׁשלֹום ַּבִית ֶזה ַרק    י ָּדָבר ִראׁשֹון ָרִציִת 

ְוַהְיָלִדי ְוִאְׁשִּתי  ֲאִני  ַהְּיִׁשיָבה,  ָּברּו� הּוא ַחּיִ   םִּבְזכּות רֹאׁש  ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ּפֹוֵתַ�    .ים  ֶׁשֲאִני  ֶזה 

ֶזה    -  יֹות, ַּכָּמה ַּדֵּפי ְּגָמָרא ם ַרִׁש"י, ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשנָ ֲאִני עֹוֵבר ַעל ַהָּפָרָׁשה עִ   ,ֵסֶפר ָּכל יֹום 

ַרק ִּבְזכּות רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה; ְּבתֹור ָּבחּור ָהִייִתי לֹוֵמד ֵלילֹות ְׁשֵלִמים ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ַמָּמׁש  

ְלָפֵר  ָיכֹול  ֲאִני  ָהְלָאה  ְוֵכן  ֵסֶפר;  ָּפַתְחִּתי  ְּד   טלֹא  ֶׁשַחּיַ ַהְרֵּבה  ִּבְזכּות   םָּבֶה   ִהְׁשַּתְּפרּו  יָבִרים 

 ַהִּׁשעּוִרים. 

ִּכיּבּו ְלַגֵּבי  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ַהֲחִריִפים  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ׁשֹוֵמַ�  ֲאִני  ִלְׁשֵאָלִתי,    ד ְוָכֵעת 

ֵמַאָּבא ָהָיה סֹוֵבל  ַהְּיִׁשיָבה  ִאם רֹאׁש  ְלַעְצִמי  ַוֲאִני חֹוֵׁשב  ָוֵאם,  ָסַבְלִּתי    ָאב  ֶׁשֲאִני  ַמה  ֶׁשּלֹו 

רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה    רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָהָיה יֹוֵתר ְמַחֵּזק ַּבחּוִרים ֶׁשּסֹוְבִלים ֵמַההֹוִרים ֶׁשָּלֶהם,  -  ַּבַּבִית

 ָהָיה נֹוֵתן ִּבְמקֹום ֶזה ִׁשעּוִרים ֲחִריִפים ָלָאבֹות. 

ְּבַחְדִרי    יָיַׁשְבִּת ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות   ַהַּׁשָּבת  ִּכי  ָׁשם   יּוָבִכיִת ִּבְסעּוַדת  ַמּכֹות   אֹוִתי  ִהּכּוהֹוַרי  , 

ְוַר ְּכֶׁשִהְסַּתְכַסְכִּתי  אֹוִתי.    ּוִבְּיׁשּוֶרַצח,   ָאִחי,  ִעם  ָהֲעָצמֹותק  ְּבַמֶּׁשהּו  ֶאת  ָׁשְברּו    ם ֵה   ִלי ֵהם 

 ט ָאֲהבּו אֹותֹו יֹוֵתר ִמֶּמִּני. ָּפׁשּו

ִעם ַמֶּׁשהּו    רָהְיָתה ִלי ֲהָנָאה ְמֻיֶחֶדת ְלהֹוִריד ֶאת ַהִּכָּפה ֶׁשִּלי, ִּכי לֹא ָרִציִתי ׁשּום ֶקֶׁש 

 י. ֶׁשּלִ ם ַלהֹוִריר ֶׁשָּקׁשּו

ִמְת  ֲאִני  ְלהֹוַריַּכּיֹום  ֶאֶרץ  ְּבֶדֶר�  ֶזה,    -  ַנֵהג  ַעל  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ַלִחּזּוק  הֹודֹות  ַרק 

ֶעֶצם ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשאּוַלי ָהִייִתי ָצִרי� ְלהֹוִכיַ� אֹוָתם ֶׁשִּנְׁשַאְרִּתי ַּבַעל מּום ַּבֶּנֶפׁש ַעד  ֲאָבל ּבְ 



 ב תשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

י  ַהּיֹום ַוֲאִני סֹוֵבל ִּבְגַלל ָהַאְכָזִרּיּות ֶׁשָּלֶהם, ְּכמֹו ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִהְסִּביר ַּבֶהְסֵּפד ַעל ַלייִּבי ְקֶלְצקִ 

ִנְׁשַאר ַּבַעל מּו  םֹוְבִרים ְוהֹוְרִסיְּכֶׁשּׁשֶׁש   ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבַנְפׁשֹו ְוָׁשחּוט ְלָכל ַהַחִּיים   םֶיֶלד הּוא 

ְּבִריאֹו לֹא  ִּבְדָרִכים  ֲאֵחִרים  ִמְּיָלִדים  ַאֲהָבה  ְלַקֵּבל  ְמַחֵּפׂש  ָהִייִתי  ֵכן  ְּכמֹו  לֹא  תֶׁשּלֹו.  ִּכי   ,

 ִקַּבְלִּתי ׁשּום ַאֲהָבה ַּבַּבִית. 

ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶזה ַרק ִּכי ַהָּקדֹוׁש  ִנְמָצא    עֹוד, ֶזה ֶׁשֲאִני  ן ֲעַדִייי  ָׁשפּוֶזה ֶׁשֲאִני  

"קֹול ְּבֶרְסֶלב", ְוִהְתַחְלִּתי   ןַהֶּטֶלפֹו  וַק   ָּברּו� הּוא ִרֵחם ָעַלי ְוָׁשַלח ִלי ַּכְרִטיס ִעם ַהִּמְסָּפר ֶׁשל

 ַעל ָהַרְגַלִים.   ֶזה ֶהֱעִמיד אֹוִתיק  ִלְׁשֹמַ� ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ֶׁשַר 

ֲחַז"ל אֹוְמִרים ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין ֶׁשַאָּבא ֶׁשעֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְמֻסָּיִמים ְלֶיֶלד, עֹוֵבר ַעל ִלְפֵני  

ַהֶּיֶלד   ֶאת  ַמְכִריַ�  ֶׁשּלֹו  ָהָרעֹות  ְוַהִּמּדֹות  ָהַאְכָזִרּיּות  ִעם  ָהַאָּבא  ִּכי  ִמְכׁשֹל,  ִתֵּתן  לֹא  ִעֵּור 

 ֶנְגּדֹו.  ףְלִהְתַחּצֵ 

ִּפְרָח  ַהֶּיֶלד הּוא  ֶנֱאַמ   חָלָּמה  ַלֲענֹות ְלהֹוָריו? אּוַלי  ְמַנֶּסה  ְלָהְרגָ   רְּכֶׁשהּוא  ַהָּבא    � ְּבֶזה 

 ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִּפְרָח ַאָּתה   הּוא  ַהֶּיֶלד  ָלָּמה  ַהּתֹוָרה  ְּכֶׁשהּוא    חׁשֹוֵאל  ִּכי  ְלָאִביו?  עֹוֶנה 
יא)אֹוֶמֶרת   כ,  ְוֶאת ִאֶּמ", ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת  (ְׁשמֹות   ג) : "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי :  (ַוִּיְקָרא יט, 

ָלֶהם,  "ִא  ַלֲענֹות  ָאסּור  ֵמהֹוִרים;  ְלַפֵחד  ְצִריִכים  ִּתיָראּו",  ְוָאִביו  ִאּמֹו  יׁש 
 ְצִריִכים ְלַפֵחד ֵמֶהם.

ֵיׁש ּוְמִציִקים    ִאם  ֶׁשּצֹוֲעִקים  ָּבֶה   -הֹוִרים  ְלַזְלֵזל  ַרָּׁשִאים  א  ;  ם ַהְּיָלִדים 

ִא  ֲאִפּלּו  ְלַאָּבא,  ַלֲענֹות  ַהֶּיֶלד  ָהַאָּבא  ם  ָאסּור  ַעל  ְויֹוֵרק  ַמֶּכה  ָאסּור    -צֹוֵעק, 
 ְלַבּזֹות ֶאת ָהָאב, ְצִריִכים ִלְׁשּתֹק ּוְלַקֵּבל ֶאת ֶזה. 

  ָהָבה   ָוֵאם?  ָאב  ִּכּבּוד  ִהְלכֹות  ַעל   ָערּו  ֻׁשְלָחן  ֶׁשֵּיׁש  יֹוֵדעַ   ִּבְכָלל  ַאָּתה
  ִסיָמן  ֵּדָעה  היֹוֶר (  ׁשֹוֵאל  ַהָּקדֹוׁש רּועָ   ַהֻּׁשְלָחן  ָוֵאם,  ָאב ִּכּבּוד   ִהְלכֹות  ְּבַיַחד  ִנְלַמד

 א   ֵמהֹוִרים,  ִלְסּבֹל  ְצִריִכים  ְיָלִדים  ַּכָּמה  דעַ   מֹוָרָאם?"  ֵהיָכן  "ַעד  :ג)  ְסִעיף  רמ,



 ג   |   בתשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

  ְויֹוֵׁשב  ֲחמּודֹות,  ָלבּוׁש  ַהֵּבן  "ָהָיה  ַהְּמַחֵּבר:  אֹוֵמר  ְלַבְּיָׁשם?  ְוא  ָלֶהם  ַלֲענֹות
 ְוָיְרקּו  רֹאׁשֹו,  ַעל  ְוִהֻּכהּו  ְּבָגָדיו,  ְוָקְרעּו  ְוִאּמֹו   ָאִביו  ּוָבאּו  ַהָּקָהל,  ְּברֹאׁש
  ֶׁשִּצָּוהּו   ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶל  ִמן  ְוִייָרא  ִיְׁשּתֹק,  ֶאָּלא  אֹוָתם,  ַיְכִלים  א  ְּבָפָניו,
."ַהָּקדֹוׁש  ְּבָכ  ְּכֶׁשַההֹוִרים   ֲאִפּלּו  םֵמֶה   אִליָר   אֹוָתנּו  ְמַצֶּוה  הּוא  ָּברּו  

  הֹוִרים,   ֶנֶגד  ְלַדֵּבר  ָאסּור  ִליָלִדים  ְּבִריִאים;   ֵאיָנם  ְּכֶׁשַההֹוִרים  ֲאִפּלּו  ְמִציִקים,
 ֶׁשִּיְהֶיה.  ַמה ִיְהֶיה

ַההֹוִרים ֶׁשִּמְתַאְכְזִרים ִליָלִדים, ְוִאם ֵיׁש ִליָלִדים  ת  ַאף ֶאָחד א ַמְצִּדיק ֶא 
ּבְ  ֶּׁשִּמְתַנֲהִגים  א  הֹוִרים  ֶׁשֵהם  הֹוִרים  ֵאֶצל  קֹוֶרה  ֶזה  ְּכָלל   ֶׁשְּבֶדֶר ַאְכָזִרּיּות, 

אֹוֶמֶרת ְּבֶזה  ַנְפִׁשית,  ְוֵאי   ְּבִריִאים  ַלֲעׂשֹות  ַמה  ְּבִדּיּוק  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ָלנּו 
אֹוֵמר   ַהְּמַחֵּבר  י)ְלִהְתַנֵהג,  ְסִעיף  אֹו(ָׁשם,  ָאִביו  ַּדַעת  ֶׁשִּנְטְרָפה  "ִמי  ִאּמֹו,  :   

ִמְׁשַּתֵּדל ִלְנהֹג ִעָּמֶהם ְּכִפי ַּדְעָּתם, ַעד ֶׁשְּיַרֵחם ֲעֵליֶהם, ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעמֹד  
ִאם   ָּכָראּוי".  ְלֶנָהָגם  ַלֲאֵחִרים  ִויַצֶּוה  ִויִניֵחם  לֹו   ֵיֵל ְּביֹוֵתר,  ֶׁשִּנְׁשַּתְּגעּו  ִמְּפֵני 

ֵליֶהם, ְצִריִכים ַהְּיָלִדים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַכֵּבד אֹוָתם ְלִפי  הֹוִרים ִנְטְרָפה ֲע   לֶׁש   ַּדְעָּתם
ִּכי   ִאָּתם,  ִלְהיֹות   ַׁשָּי ְוִאם א  ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַּדְרָּכם, ַעד 

ְמאֹד ֵמֲא םְּבַדְעָּת ם  ְׁשפּוִייא    ֵהם  ּוְלַבֵּקׁש  אֹוָתם,  ַלֲעזֹב  ַהְּיָלִדים  ַעל  ֵחִרים , 
 ֶׁשְּיַטְּפלּו ָּבֶהם. 

ֶאת   ַהֵּפרֹות,  ֶאת  יֹאַכל  הּוא  ַההֹוִרים,  ֶאל  ֶאֶרץ   ְּבֶדֶר ֶׁשִּמְתַנֵהג  ִמי  ַאְׁשֵרי 

 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.  -ַהָּׂשָכר ַהּטֹוב 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

הּוא ם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ָצִרי ֶאת ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה, ַהִא ִאם 

 ָצִרי ֶאת ַהְּתִפִּלין ֶׁשִּלי? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

הּוא? ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  מֹוִעי  ֵאיֹפה  לֹא  ְּכָבר  הֹוִעי ל  ִחּזּוק  ֶזה  ֶעְׂשִרים    לִלי,  ִּגיל  ַעד  ַרק 

 ִחּזּוק.   לּוְׁשמֹוֶנה, ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֲאִני ְּכָבר ִּכְמַעט ֶּבן ְׁשלֹוִׁשים ְּכָבר לֹא מֹוִעי
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ֶׁשָהֵעֶס  ֲאִני ְמַחֵּפׂשדָאבּוק  ֲאִני חֹוֵׁשב  "ֵּבית    י אּולַ   ,  ְּבֶרְסֶלב,  ֶׁשל  ַהַחִּיים  ְּבֵבית  ֶחְלָקה 

 ָׁשם ֵיׁש יֹוֵתר ִחּזּוק ִּבְׁשִביִלי. אּוַלי  ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתי",

ֲאִני ָּכל ָּכ� ּבֹוֵדד, ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ִאם ֵיׁש עֹוד ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּכל ָּכ� ּבֹוֵדד ָּכמֹוִני, ַמָּמׁש לֹא  

בּוִיים, ִאם  ְוָקׁשּוַ�. ֲאִני רֹוֶצה ְלַזּכֹות ֶאת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁש   ָּפחֹות ִמֶּכֶלא ָסגּור

 . י ֶזה ִּבְכָלל ֶאְפָׁשִר 

ֶׁשַאף ַּפַעם לֹא ָהיּו ִלי    לִּבָּטחֹון ַעְצִמי ִּבְגלַ   רַוֲחַס   םֲאִני ְמַפֵחד ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ָּכל ָּכ� ֻמְפנָ 

י? ַאף ַּפַעם לֹא  מּוָכן ְלִהְתַחֵּתן. ֲאָבל ַהִאם זּו ַאְׁשָמִת י  ִּבְכָלל לֹא ָהִייִת   ןהֹוִרים נֹוְרָמִלִּיים, ָלכֵ 

ָהְיָתה ִלי ְּבִחיָרה ִּבְכָלל ִלְחיֹות ְּכמֹו ָאָדם נֹוְרָמִלי ִויהּוִדי ָּכֵׁשר, ַעְכָׁשו ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלִהְתַחֵּתן  

 ? ֶׁשַהַחִּיים ֶׁשִּלי ֵאיָנם ַחִּיים, ָלָּמה ֲאִני ָצִרי� ֶאת ֶזהי "ָלָּמה ִלי ַחִּיים", ַעְכָׁשו ְּבַוַּדא  ָאז

ָּבִלים ְמֻסָּיִמים אֹוְמִרים ִלי ֶׁשֶּזה לֹא ְּבַאְׁשָמִתי, זּו ִאָּמא ֶׁשִּלי ֶׁשָהְרָסה ִלי ֶאת ַהַחִּיים,  ְמֻק 

ֶאת ָהֱאֶמת ַּבַפְרצּוף. ֲאִני    םַרק אֹוְמִרים ִּבְׁשִביִלי, ֵה   ה ָלֶהם ֵעצָ   ןָהָיה ָלנּו ַּבִית ְמֹאד ָמתּוַ�, ֵאי

ִמְתַּכּוֵ  לֹא ְרָאיָ   א ְלָהִבין  ַרק  ֲאִני  ִאם  ֵאי�   יִהְסַּבְרִּת   ק ַמְסִּפי  ה,  ַעְצִמי,  ֶאת    ֶאת  רֹוִאים  ֶׁשֵהם 

 ַהְּמִציאּות. 

ּכַֹ� ָלֶזה. ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא לֹא ַמְרֶׁשה ִלי    רַהְּתִפִּלין ֶׁשִּלי, ֵאין ִלי ְּכבָ   ת ֶא   בֲאִני עֹוזֵ 

ַּבּתֹוָרה,   ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ֶׁשל  ְלַקֵּים  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ָצִרי�  לֹא  ַּגם  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ֲאִני  ָאז 

 ְּתִפִּלין ִמֶּמִּני. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, י"ט ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

קֹוֵרא ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשְּל ֲאִני ִנְזָּכר ַּבִּמִּלים ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "ֵאין    יְּכֶׁשֲאנִ 
ֹו ֶׁשל ָּבחּור", ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם א יֹוֵדַע ַמה ָּבחּור עֹוֵבר. ַהַחִּיים א  ַצַער ְּכַצֲער

ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכִפי  ַהּטֹוִבים.  ַהְּדָבִרים  ָּכל  לֹו  ֲחֵסִרים  לֹו,  ָׁשִוים 
ְמָחה,  אּבְ   יּורָׁש ,  ה ָׁש ִא   ֹו ל  ֵאיןֶׁש ָאָדם    ל ּכָ : "(ְיָבמֹות סב:)אֹוְמִרים   ,  ָרָכהּבְ   א ּבְ   שִֹ

", ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֵאין  םֹול ָׁש   אּבְ ,  ָמהֹוח  אּבְ ,  ָרהּתֹו  אּבְ ,  ָבהֹוט  אּבְ 
ַהִּמְדָרׁש   ַהֲחֻתָּנה.  ב)ִלְפֵני  יז,  ַרָּבה  ִלְפֵני    (ְּבֵראִׁשית  ֶׁשֲחֵסִרים  ְּדָבִרים  עֹוד  מֹוִסיף 

 ".יםּיִ ַח  אּבְ , ָרהַּכּפָ  אּבְ ֵעֶזר,  אּבְ ֶׁשִּמְתַחְּתִנים: "
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ֶזה א    ַאף ֲאָבל  ָקֶׁשה לֹו;  ַּכָּמה  ֵמִבין ַמה ָּבחּור עֹוֵבר,  ָּבעֹוָלם א  ֶאָחד 

  ת , ֶזה א ֱאֶמ ל'אֹוֵמר ֶׁשֻּמָּתר ִלּפֹל ְלֵיאּוׁש, ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה 'ִחּזּוק ְּכָבר א מֹוִעי
ָמה ַרֵּבנּו ָצַעק ְּבָכל    ַכְחָּת ְוִכי ָׁש ִלי";  ל  ַמה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב: "ִחּזּוק ְּכָבר א מֹוִעי

: "ַאל ִּתְתָיֲאׁשּו! ֵאין ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל!" ִאם (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עח)ּכֹחֹו  
ֵיאּוׁש   ֶׁשֵאין  ָאַמר  ִהי  -ַרֵּבנּו  ַרֵּבנּו  א  ַהַּכָּוָנה   ,ְל ַּגם  ֶזה  ֶאת  ָאַמר  ַרֵּבנּו  ְלֻכָּלם, 

 . ֶליַּכֵּון ַּגם ֵא ִהְת 

ִיְהֶיה ְל טֹוב יֹוֵתר; ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ַּבֶּקֶבר ֵהם ה  ַתְטעֶ   ַאל ַלְחׁשֹב ֶׁשַּבֶּקֶבר 
ֶזה ַרק ָמָׁשל ַלַּצַער ֶׁשֵּיׁש ַּבֶּקֶבר. ַרֵּבנּו   -נֹוָרִאים ָּכל ָּכ, ַּכָּמה ֶׁשָּקֶׁשה ְל ַעְכָׁשו  

ִסיָמ אֹוֵמר   ָהַר"ן,  פד)(ִׂשיחֹות  כב)ַהִּמְׁשָנה  ל  עַ   ן  ד,  ִיְצְר, (ָאבֹות   ַיְבִטיֲח "ְוַאל   :
ּכִ   ,"ְל ָמנֹוס  ֵּבית  ְוַהֶּקֶבר  ל  ָיכֹות,  ְטָרדֹום  ָלָאָד   ֶׁשֵּיׁשה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ י  ֶׁשַהְּׁשאֹול 

אֹותֹוץ  ֶׁשָּיקּות  ִלְהיֹו  ֹא  ְוהּו   ַּפְרעֹוׁש  ְוִיְנׁש  ו  ְׁשבֹוָתי ֶׁשַּמְח ת  ַמֲחַמ   ַיְרִּגיׁשא
ֲאֵחִרים, ֲאָבל ַּבֶּקֶבר ֵאין ׁשּום ְטָרדֹות ּוַמֲחָׁשבֹות ֶׁשָּיִסיחּו ֶאת    ִּבְדָבִריםְטרּוָדה  

ל  , ָׁשם ׁשֹוְמִעים ָּכל ְּתזּוָזה ֶׁש ת ְונֹוְׁשכֹו  ת ַּדְעּתֹו ִמִּלְׁשמַֹע ֶאת ַהּתֹוָלִעים ֶׁשּזֹוֲחלֹו
 םְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשי  רי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת ַהַּצַער ַּבֶּקֶב ; ִא תְונֹוְׁשכֹו   תַהּתֹוָלִעים ֶׁשּזֹוֲחלֹו

 . תזֹוֲחלֹו ןָּכל ְנִׁשיָכה ֶׁשל ַהּתֹוָלִעים ְוַהַּצַער ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ֵאי ֵה 

ִהיא    הַמ  ָהֵעָצה  ָהֵעָצה?  ֶׁשָּפנּו  -ֵּכן  ֵריק  ָמקֹום  ָׁשם    יֶׁשְּתַחֵּפׂש  ֵמֲאָנִׁשים, 
  ָעֶלי ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ָּכל  לֹו  ּוְתַסֵּפר   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם   ִלְּב ֶאת  ַּבָּׂשָפה    -ָּתִׂשיַח 

ְלַדֵּבר ָרִגיל  ֶׁשַאָּתה   ֶׁשְּל ִמֶּמּנּו  ָהִאיִׁשית  ְּתַבֵּקׁש  ְוַתֲחנּוִנים  ָּבּה;  ְּבַרֲחִמים   
יֹום   ַאַחר  יֹום   ָּכ ַּתֲעֶׂשה  ִּתְתַעֵּיף;  ַאל   ,ִזּוּוְג ֶאת  ֶׁשִּתְמָצא   ,ָעֶלי ֶׁשְּיַרֵחם 

ָהַרע  ֶׁשַהֵּיֶצר  ֲאִפּלּו  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות   ָעֶלי ֶׁשַּיַעְברּו  ֲאִפּלּו  ְּבַסְבָלנּות, 
, ַּתְמִׁשי ְּבַעְקָׁשנּות ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְלַסֵּפר לֹו ַהּכֹל  לּבֹוֵער ְּב ְוַאָּתה נֹופֵ 

ֶׁשל   ָהֵעָצה  ִּתְקָוה,  הּוא  ַרֵּבנּו  ִּתְקָוה,  א  הּוא  ַהֶּקֶבר  ּוִבְפִׁשיטּות.  ִּבְתִמימּות 
 .ִלְברַֹח  רְפָׁש ֶׁשֶא   ָמקֹוםֵּבית ָמנֹוס,  אִהי -ַרֵּבנּו, ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה 

ַעְכָׁשו    ַעל ְּכָבר   ֵל  ,ְל ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְּתַקֵּבל  ַהָּיָקר,  ָאִחי  ֵּכן 

ֶׁשְּיַרֵחם   ִמֶּמּנּו  ְּתַבֵּקׁש   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ִּתְבֶּכה   .ִלְּב ֶאת  ְוָתִׂשיַח  ֵריק  ְלָמקֹום 
ִיְתָּבַר  ה ְלַעְצְמ ֶאת ַהַּמֲעלָ ָעֶלי. ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר   , ֶׁשל ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם 

(ָּפָרַׁשת  ִיְתָּבַר. ְרֵאה ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  ם  ַהֵּׁש י  ִלְפנֵ ן  ִלְטעֹול  ֶׁש 

קצה.) ָּברּו    ָּבָלק,  ַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ּבֹוֶכה  "א  ְּכֶׁשָאָדם  הּוא: 
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ִדְיד  יּבֵ ָהָכא    ִעיָנאּבָ  ְּכֶׁשָהָאָדםיָנָנאּבֵ   ןּונּו ִדיָנא  ֵאלַ   הַהּזֶ   ",  ַהְּטָענֹות    יָּבא  ִעם 

ְוה   -ֶׁשּלֹו   "ַאָנא  ִיְתָעְרבּו,  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ֶׁשֵּבית  רֹוֶצה  ",  ָדָנאֹוְלחּבִ   אּוֲאִני א 
ָהָאָדם ִעם  ְלַבד  ִלְהיֹות  "ְוֵלית  הַהּזֶ   ֲאִני רֹוֶצה    א ּו ה  ִריּבְ   אָׁש ְד ּוְלק  אָּת בְ ּויא ֵּת , 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכמֹו   רָּגדֹול יֹוֵת ", ֵאין ַּתֲענּוג  ּהיֵּמ ַק   ּוד ֹוְׁש ְוא  ןֹול  לּבֵ ְמַק   דּכַ   אּלָ ֶא 
ְלֵמְיַעל   ְבִקיןַׁש א    ְרִעיןַּת   ֵריּוִנט  לּכָ   ָהא ְּד ְלָפָניו "  ִלּבֹות  ֶא   ְּכֶׁשָאָדם ּבֹוֶכה ָהִכי 

ָׁשַמִים ְּפתּוִחים ְלָאָדם ָׁשבּוִניןּכְ ְלִמְס   ְבִקיןַׁש ְד   ָמהּכַ  ַׁשֲעֵרי  ת  ֶא   ֶׁשּבֹוֶכהר  ", ָּכל 
"ִלּבֹו    ,ִיְתָּבַר ְּבִלי  ןָעֳאִלי  ָתא ׁשּוְר   אּבְ   ָהא ְּד ְלַהֵּׁשם  עֹולֹות  ֶׁשּלֹו  ַהְּתִפּלֹות   ,"

, ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵל ְלִפָּנה ֶׁשֵאין ָׁשם ַאף ֶאָחד, הּוא ֵמִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב רְרׁשּות; ְּכלֹוַמ 
ַהּכֹל   לֹו  ּוְמַסֵּפר   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ָהֵאּל  -ֶאל  ַהֵּׁשם  ַהְּתִפּלֹות  ֶאל  ִמָּיד  עֹולֹות  ּו 

הּוא    ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ,ֲהִכי    עֹוֶנה ִיְתָּבַר ַלַּצִּדיק  ֵמֲאֶׁשר  ַמֵהר  יֹוֵתר  ָׁשבּור  ְלֵלב 
 ָּגדֹול. 

ּכֹועֵ   זִמְתַרּגֵ   ַאָּתה ַאָּתה   ,ֶׁשְּל ַההֹוִרים  ִאם  ֲע   סַעל  יֹוֵדַע  א  ֲאִני  ֵליֶהם; 

ְּבַמֶּׁשהּו ַּבַחִּיים. ַאָּתה ְּבַוַּדאי זֹוֵכר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשַרֵּבנּו    ֲעֵליֶהם ַיֲעזֹר ְל  סִלְכעֹו
יא)ִסֵּפר   ַמֲעֶׂשה  ַמֲעִׂשּיֹות  ּבֶ (ִסּפּוֵרי  ִעם  ָּכַעס   ן,  הּוא  אֹותֹו;  ְוֵגְרׁשּו  ֶׁשִּנְתַחֵּלף   ַהֶּמֶל

ַּבּבַ   ה ָלָּמ   ,ְמאֹד ִלְהיֹות  ָיכֹול  א  הּוא  ִלְברַֹח,   ָצִרי "ִמָּמה הּוא  ָטַען:  הּוא  ִית, 
ַנְפָׁש,    ֲאִני ֶּבן ַהֶּמֶל ִלי ַחִּיים ָּכל ָּכ ָקִׁשים; ִאם  ִלְהיֹו  -א ַמִּגיַע  ִלי    ת ַמִּגיַע 

ַהִּׁשְפָחה  ַהֶּמֶל ֶּבן  ֲאִני  ִאם   ,-    ָהַל הּוא  ָאז  ְמֹגָרׁש";  ִלְהיֹות  ִלי  ַמִּגיַע  א  ַּגם 
ִלְמ   ְוָהַל ָחַזר ְלִהְׂשַּתֵּכר  הּוא   ָּכ ַאַחר  ֲעֵברֹות,  ַלֲעׂשֹות  ְמֻלְכָלִכים  קֹומֹות 

ִּבְתׁשּוָבה; הּוא ָחַׁשב 'ִאם ֶזה ָאֵכן ָּכ, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיכֹול ְלַהֲחִליף ֶּבן 
  ַהָּקד  י ְוכִ   -ֶמֶל ִאם  ֲעֵברֹות?!  ְוַלֲעׂשֹות  ְלִהְׂשַּתֵּכר   ,ָּכ ְלִהְתַנֵהג  ִלי  ֹוׁש  ֻמָּתר 

ֶזה א ֵּתרּוץ ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות'; הּוא ָחַזר   -ָּברּו הּוא ָנַתן ִלי ַחִּיים ָּכל ָּכ ָקִׁשים 
ִמָּכאן ֶׁשִאם ְמַקְּבִלים ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה,   יםֶׁשִהִּגיַע ִלְהיֹות ַהֶּמֶל. רֹוִא ד  ִּבְתׁשּוָבה עַ 

ַההֹוִרים,    ֶׂשה; ִּבְמקֹום ָלבֹוא ִּבְטָענֹות ַעלְמַקְּבִלים ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹו
ְּבַאֲהָבה   ַהּכֹל  ְמַקְּבִלים  ָהעֹוָלם,  ָּכל  ַעל  ִּבְטָענֹות  ָלבֹוא  זֹוִכים    -ִּבְמקֹום  ֲאַזי 

 .ֹוָהה ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה ֲהִכי ְּגב

מֹוֲהָרא"ׁש   ְמֻקָּבִלים;  ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ֵאּלּו  ָּכל  ֶאת  ִמיהּו  ֲעזֹב  אֹוֵמר: 
ַצִּדיק,   הּוא  ֶאָחד  ֶׁשאֹותֹו  אֹוֵמר  ִמי  ְמֻקָּבל?  ִמיהּו  ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר   ֵאי ְמֻקָּבל? 

ַמְסִּבי מֹוֲהָרא"ׁש  ַרַּמאי?  הּוא  עַ   ראּוַלי  ֶזה  ִזְכרֹוָנם    הַמ י  ּפִ ל  ֶאת  ֶׁשֲחָכֵמינּו 
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י ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא: "ִמַּנִין ַאָּתה יֹוֵדַע", ָׁשֲאלּו ֶאת ַרּבִ   (ְּבָרכֹות לד:)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ֵאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ַעל ִמיֶׁשהּו ִאם הּוא ְמֻקָּבל ֲאִמִּתי אֹו א? "ָאַמר ָלֶהם, ִאם  
ְּבִפי, ְּתִפָּלִתי  ָלאו  ְׁשגּוָרה  ְוִאם  ְמֻקָּבל,  ֶׁשהּוא  ֲאִני  ֶׁשהּוא    יֹוֵדַע  ֲאִני  יֹוֵדַע 

ה ָלֶהם: ִאם הּוא ַמְכִניס ִּבי ְּתִפָּלה, הּוא ְמַדֵּבר ִמְּתִפָּלה ּוְמַחֵּזק  ְמטָֹרף", הּוא ָענָ 
ֲאִני  ז ָא  ִאם הּוא א ְמַדֵּבר ִמְּתִפָּלה, ,ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמֻקָּבלז ָא  אֹוִתי ְלִהְתַּפֵּלל,

ְמטָֹרף ֶׁשהּוא  ָרחֹו  ,יֹוֵדַע  ְל:    קהּוא  אֹוְמִרים  ְמֻקָּבִלים  ִאם  ְמֻקָּבל;  ִמִּלְהיֹות 
ֶזה א ְצִריִכים ִלְהיֹות ְמֻקָּבל,   "ַאָּבא ֶׁשְּל ָאֵׁשם, ִאָּמא ֶׁשְּל ֲאֵׁשָמה!" ִּבְׁשִביל

ֶזה ָּכל ְמַטֵּפל ַיִּגיד ְל ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות;  ת  ֶא   -ָהַאְׁשָמה ַעל ַההֹוִרים  ת  ִלְזרֹק ֶא 
ֶׁשּזֶ ִּתְה  ָּבטּוַח  הֹוָריו  ה ֶיה  ַעל  ְטָענֹות  ֵיׁש  לֹו  ַּגם  'ְמֻקָּבל'  ְלַעְצמֹו  ָלֵכן    . ֶׁשּקֹוֵרא 

ֶׁשּמֹוִסיִפי ֵאּלּו  ָּכל  ֶאת  ֲעזֹב   ,ִמְּמ אֹוְת,    םֲאַבֵּקׁש  ַמְרִּתיִחים  ַלְּמדּוָרה,  ֶׁשֶמן 
 ה ַרק עֹוֶׂשה יֹוֵתר ָּגרּוַע. ָאֵׁשם; ֶזה א עֹוֵזר ְּכלּום, זֶ  יָאֵׁשם, ַאְלמֹונִ  יְּפלֹונִ 

ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶׁשֶּבן ַהֶּמֶל ָעָׂשה, ַּתִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשהּוא ָאַמר: ִאם ַהָּקדֹוׁש  

ָהֵאֶּלה   ִלי ֶאת ַההֹוִרים  ָנַתן  ֵּתרּו  -ָּברּו הּוא  ּוְמֻדָּכא,    ץֶזה א  ְמֻמְרָמר  ִלְהיֹות 
 ַח ְּתִפִּלין ְוֶאֱעֶׂשה ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה. ֶאֱחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ַאִּניי ֲאנִ 

ַהְּקדֹוׁשֹו  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ַקח   ;ֶׁשְּל ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ִּתְזרֹק  ֵל  תַאל   ,

ַהְּכֶנֶס  ֵמַהֵּׁש ְּתַבֵּקׁש    ,םאֹוָת ק  ּוְתַנֵּׁש   תְלֵבית  ָּכֵאֶּלה  ְסִליָחה  ֶׁשָּכַתְבָּת   ִיְתָּבַר ם 
ֲאִפּלּו ַרֵּבנּו אֹוֵמר    ִמִּלים,  ֵליָצנּות.   מד)(ְּבֶדֶר ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַעל ִלּקּוֵטי  : "ִּכי 

ְּבֶדֶר ְׂשחֹוק",  ֲאִפּלּו  ֲהָלצֹות  ִּדְבֵרי  ָּברּו הּוא, ָאסּור לֹוַמר   ,ִיְתָּבַר ל עַ   ַהֵּׁשם 
לֹוַמר    ת,ְּבִדיחֹור  לֹוַמ ר  ָאסּו  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש  ָאסּור  ַּגם  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהְּתִפִּלין  ְוַעל 

 ְּבִדיחֹות.

ַהֶּזה   ְּבִמְכָּתב  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ַּתֲעֶׂשה  ַּתַחת   -ִאם  ַּתֲעמֹד  ֶׁשְּבָקרֹוב  ִּתְרֶאה 
 ַהֻחָּפה.

 ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל 

 ... 
 ד ג ד
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 ? ) ou(יּו -ְּבֶהְכֵׁשר ֶׁשל ָאה הֻמָּתר ִלְׁשּתֹות ַמְׁשֶק ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ) ? ouיּו ( -ֶׁשֵּיׁש לֹו ַרק ֶהְכֵׁשר ֶׁשל ָאה  הֻמָּתר ִלְׁשּתֹות ַמְׁשֶק ם ַהִא 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשַר  אֹוֵמר  הּוא  ֶׁשּבֹו  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש,  ִמְכָּתב   ְל ְוַר ק  ִהֵּנה  יֹאְכלּו ק  ִיְׁשּתּו 

 ֵמֶהְכֵׁשִרים טֹוִבים: 

 ְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַר, יֹום ה' ְלֵסֶדר ַוְיִחי, ַעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ה'תשע"ב ְּבעֶ 

 ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָהַאְבֵר ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָֹהָאר ְוַהַּמר ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי.  ֶאת ִמְכָּתְב 

 ֲאִני ַחָּיב ְלַקֵּצר, ִּכי ֲאִני ָצם ָקֶׁשה ְמאֹוד ְוכּו'. 

ִלְקנֹות    ןְּבִעְניַ  ְוא  ְּבָיֵמינּו  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ְוכּו',  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות 

ֵאיֶזה   ְוכּו' ֶׁשל  ְסֵפיָקא  ּוְסֵפק  ָסֵפק  ְוכּו',  ְדֲחָׁשׁש  ָעָליו ֲחָׁשׁש  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲאָכל  ׁשּום 
ת ֵאיֶזה ַמֲאָכל ֶׁשרֹוִצים ְוכּו'  ֵּתרּוץ ִלְקנֹו  ןִאּסּור ִמַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ְּבָיֵמינּו ֵאי

יּו"   "ָאּה  ֶׁשל  ַּבַּכְׁשרּות  ַר   ouֲאִפּלּו  ֶׁשֶּזה  ִּדְבִדיֶעֶבד  ק  ֶׁשָּידּוַע  ְּבִדיֶעֶבד  ֶהְכֵׁשר 
ַרק ְוַגם  אֹו   לֶׁש ם  ְּבמּוָצִרי  ְוכּו',  ַעּכּו"ם  ָחָלב  ׁשּום  ָּבֶהם  ְמעָֹרב  ֶׁשא  ַּפְרֶוה 

ֶזה    ouָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶזה, "ָאּה יּו"    ה, ֲאָבל ַּגם ָּככָ הפָ ְּבַׂשר ְטֵר   סְוַח   ָחִליָלה
ַּכְׁשרּות ְּבִדיֶעֶבד ִּדְבִדיֶעֶבד ַּגם ַעל ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים ֶׁשּיֹוְדִעים ְּבַוָּדאּות ֶׁשּׁשּום ָּדָבר 

 ָּבֶהם ְוכּו' ְוכּו'.  בֵאינֹו ְמעָֹר 

ְלַהִּׂשי ֶאְפָׁשר  ָּכל  ג ַהּיֹום  ַרָּבִנים    ֶאת  ֶׁשל  ְּמֻהָּדִרים  ַּבֶהְכֵׁשִרים  ַהַּמֲאָכִלים 
 ְּכֵׁשִרים ִיְרֵאי ַהֵּׁשם. 

, ִּכי ָׁשם ֵהם  רְויֹוֵת   יֹוֵתר  דעֹו  ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַחָּיִבים ְלִהָּזֵהר

ְּבַמֲא  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְלַהְכִׁשיל  ָהַרְמּבַ ָכלֹות  ְמֻעְנָיִנים  ִּכי  ֵמִביא  ֲאסּורֹות,  (ִאֶגֶרת "ם 
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  ל ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵכל ְטֵרפֹות ּוְנֵבלֹות ְּכָבר ָקֶׁשה לֹו ְלַקֵּבל ֶאת ָהֱאמּוָנה, ָלֵכן ּכָ   ֵּתיָמן)

ֻמֶּצפֶ  ִיְׂשָרֵאל  ַהְׁשַפִנים    תֶאֶרץ  ְּבַׂשר  ְּכַמְׁשָמעֹו,  ְּפׁשּוטֹו  ּוְטֵרפֹות  ִּבְנֵבלֹות 
וְ  ֶׁשָּגר  ְוַהֲחִזיִרים  ִמי  גּוְזָמא,  א  ְוֶזה  ְוכּו',  ָה'ַרָּבנּות'  ְּבֶהְכֵׁשר  ְוַהּכֹל  ְוכּו',  כּו' 

ָהַרע ִעם  ָׁשם  ֶׁשּקֹוֶרה  ַמה  ְורֹוֶאה  נֹוֵתן    ,ַהְמקֹוִמי-ְּבַיְבְנֵאל  הּוא  ֶהְכֵׁשִרים  ֵאיֶזה 
ְּבָיֵמינּו ָאנּו ִלְקנֹות    ַעל ְטֵרפֹות ּוְנֵבלֹות, ֶזה ְּכָבר א ֶּפֶלא, ָלֵכן ֵאין ׁשּום ֵּתרּוץ

 !אְּבִנְמָצ  ֵיׁשי ַמֲאָכל ְּבִלי ֶהְכֵׁשר ֶׁשל ַרב ְיֵרא ָׁשַמִים, ּכִ 

י')ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ִסיָמן  ֵחֶלק ב',  ַאִכיָלה,  ַהִמדֹות, אֹות  ֶׁשִנְזָהר ִמַמֲאָכלֹות    (ֵסֶפר  ִמי 
ְצִריִכים ָלֵכן  ָרעֹות;  ִמַחיֹות  ִנצֹול  הּוא  ׁשּום    ֲאסּורֹות,  ֶלֱאכֹל  א  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר 

ַמְׁשָקאֹו ֲאִפּלּו  ְוכּו',  ִּפְקּפּוק  ְּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ָראּו  תַמֲאָכל  ֶאּלָ   יא  ַרק א  ִלְקנֹות 

ַדַעת,   ַרֵּבינּו אֹוֵמר  ,ou! ָאסּור ִלְסמֹ ַעל "ָאּה יּו"  בְּבֶהְכֵׁשר טֹו ַהִמדֹות, אֹות  (ֵסֶפר 

ר ֶאת ַעְצמֹו ִמִּבׁשּוֵלי ַעּכּו"ם ּוִמֶנֶס, זֹוֶכה ְלָחְכָמה ּוֵמִבין  ִמי ֶׁשִיְׁשמֹו  ִסיָמן כ"ב)
ֶׁשֵּיׁש רֹוִאים  ָלֵכן  ֵסֶפר;  ֶׁשָּלֶהם    ְּבָכל  ֶׁשַהּמַֹח  ְיָלִדים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ְלַצֲעֵרנּו 

ִּבְגלַ םָאטּו ַהּכֹל  ְוִהכְ   ל,  ֲאסּורֹות,  ְּבַמֲאָכלֹות  ִנְזֲהרּו  א  ַּבַּבִית ֶׁשַההֹוִרים  ִניסּו 
ְוכּו ֶהְכֵׁשר  ׁשּום  ְּבִלי  יֹוְצִאים ' ַמֲאָכִלים  ַהְּנעּוִרים  ְּבֵני  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ְלַצֲעֵרנּו   ,

ִנְזָהִרים ַמה ֵהם ַמְכִניִסים ַלַּבִית, ַמֲאָכלֹות   ְלַתְרּבּות ָרָעה, ַהּכֹל ִּכי ַההֹוִרים א 
ָלכֵ  ַהֵּלב,  ֶאת  ְמַטְמְטִמים  ָוָהְלָא ֲאסּורֹות  ֶׁשֵּמַהּיֹום   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד  ר  ִּתָּזֵה ה  ן 

ְידּוִעידְמאֹ ַרָּבִנים  ֶׁשל  ֻמָּכר,  ֶהְכֵׁשר  ִעם  ַרק  ִּתְקֶנה,  ַאל  ָּבָׂשר  ּוִבְפָרט  , ם, 
ְמֻפְרָסִמים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ְוֵיׁש ַהּיֹום ָּכֵאּלּו, ָאז ָלָּמה ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִלְקנֹות ָּבָׂשר  

ְּבטּוִחי ֶׁשא  א  םְּבָמקֹום  ָוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום  ֶׁשִּתָּזֵהר   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד  ָלֵכן   ?
 ִאם ְּתַצֵּית ִלי א ִּתְתָחֵרט. , ֶלֱאכֹל ׁשּום ַמֲאָכִלים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶהְכֵׁשר

 ְוִׂשְמָחה ְּתִמיִדית.  ֶׁשִּיְהֶיה ְל יֹום ֵמִאיר

 א"ׁש ָּבִעְנָין ַהֶּזה: עֹוד ִמְכָּתב ִמּמֹוֲהָר 

 ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַר, יֹום ג' ְלֵסֶדר ַוֵּיֶׁשב, כ' ִּכְסֵליו ה'תשע"ג.

 ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ֶאת ִמְכָּתְב ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי. 

ְלַהְטעֹו ֶאָחד  ְלַאף  ִּתֵּתן  ַאל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ֶאְפָׁשר   תְמאֹד  ַהּיֹום   ,אֹוְת
ְצִריִכים  ָלָּמה  ְמֻהָּדר,  ֲהִכי  ַהֶהְכֵׁשר  ִעם  ַהְּכֵׁשִרים  ַהּמּוָצִרים  ָּכל  ֶאת  ִלְקנֹות 
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ָאה ִעם  ְמֻפְקָּפק?  ְּבֶהְכֵׁשר  ַמְׁשָקאֹו -ִלְקנֹות  ֲאִפּלּו  ִלְקנֹות  ב  טֹוא  ם  ּגַ ת  יּו, 

 ֵׁשִרים ְמֻהָּדִרים ֵמַרָּבִנים ֻמָּכִרים ִיְרֵאי ָׁשַמִים.ַּבֶהְכֵׁשר ֶׁשָּלֶהם ְּכֶׁשֵּיׁש ָּכֵאּלּו ֶהכְ 

ְוכּו',   ֶזה  ַעל  ְוִלְכּתֹב  ֶזה  ַעל  ְלַדֵּבר   ָצִרי ֲאִני  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֵמִבין  א  ֲאִני 
ְּכֵד  ְלַהְכִעיס?  ַּדְוָקא  עֹוִׂשים  ִלֵּמד  י  ָלָּמה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֲאֵחִרים?  ֲאָנִׁשים  ְלַהְכִעיס 

ס"ב)ּו  אֹוָתנ  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ְּבֶזה    (ִליקּוֵטי  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲאָכל  ִמָּכל  ְלִהָּזֵהר  ֶׁשְּצִריִכים 
ְסֵפק ְסֵפיָקא ֶׁשל ִאיסּור, ַהַּכָּוָנה ַמֲאָכל ֶׁשא ִנְתָּבֵרר, ָּפׁשּוט ְּכַמְׁשָמעֹו, עֹוד א  

ַהַּכָּוָנה   ֶזה  ָּכֵׁשר,  ְּגַלאט  ֶזה  ִאם  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ִנְתָּבֵרר  ֲאַזי  ְוכּו',  ַהַּמֲאָכִלים  ֵּברּור 
ׁשֹוֶתה הּוא  ּוַמה  אֹוֵכל  הּוא  ַמה  ֵמַרָּבִנים   ,ִנְזָהר  ֻמָּכר  ֶהְכֵׁשר  ָלֶזה  ֶׁשִּיְהֶיה 

ָאז הּוא זֹוֶכה ֶׁשֵּמָהאֶֹכל ֶׁשּלֹו ַנֲעֶׂשה ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי    -ִיְרֵאי ַהֵּׁשם    םְמֻפְרָסִמי
ּוְׁשכִ  ֶזה,  הּוא  ַעל  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ְלַדֵּבר   ָצִרי ֲאִני  ָלָּמה  ֵמִבין  א  ֲאִני  יְנֵּתה, 

ִּבְגַלל   ַרק  ְּכַמְׁשָמעֹו,  ְּפׁשּוטֹו  ּוְנֵבלֹות  ִּבְטֵרפֹות  ְלִהָּכֵׁשל  ְּבַקּלּות  ֶאְפָׁשר  ְּבָיֵמינּו 
ְקלִ  ֶׁשֶּזה  ְלִמְצָוה,  ְּכֶקַרח  ַקר  ֶׁשָהָאָדם  ְוכּו'  ָּכתּובְקִרירּות  ֶׁשֶאְצלֹו  ֲעָמֵלק,    ַּפת 

ְמָקֵרר ֵמַהַּיֲהדּות, ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים    א"ֲאֶׁשר ָקְר ַּבֶדֶר" הּו  (ְדָבִרים כ"ה, י"ח)
ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ֶאת ַים סּוף ָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִהְתִחילּו ְלַפֵחד    (ִמְדָרׁש ַאָגָדה)

ַעד   ַעז  ֵמַהְּיהּוִדים,  ְלאֹותֹו  אֹותֹו,  ְמַדִּמים  ְוֵהם  ֻּכָּלם,  ֶאת  ְוֵקֵרר  ִהִּגיַע  ֶׁשֲעָמֵלק 
ָּפִנים, ֶׁשָהְיָתה ַאְמַּבְטָיה רֹוַתַחת ְוַאף ֶאָחד א ָיכֹל ְלִהָּכֵנס ְואֹותֹו ַעז ָּפִנים ָקַפץ 

ר, רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשָּכל  ֶאְפָׁשר ְלָקֵר  ןְלתֹו ָהַאְמַּבְטָיה ָהרֹוַתַחת ְוֶהְרָאה ְלֻכָּלם ֶׁשּכֵ 
ִהי ֲעָמֵלק  ֶאת  אְקִלַּפת  ֵמַהֲחִמימּו  ְלָקֵרר  ָקָטן    ,תַהְּיהּוִדי  ּכֹה  ָּדָבר  ֲאִפּלּו 

  ת ְּבֶהְכֵׁשִרים ְּכֵׁשִרים, ָלָּמה ְצִריִכים ִלְקנֹות ַמְׁשָקאֹו  ת ְּכֶׁשֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ַמְׁשָקאֹו 
ֶׁש  ָידּוַע  ְמֻפְקָּפִקים?  ֵאין ְּבֶהְכֵׁשִרים  קֹוָלּה"  ּו"ֶּפְּפִסי  קֹוָלּה"  "קֹוָקה  ַהַּמְׁשֶקה 

ָא  ְלֶזה ֶהְכֵׁשר ֶׁשל  -הָלֶהם ְּבַאֶמִריָקה ׁשּום ֶהְכֵׁשר ַרק  ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש  יּו, ַרק ְּבֶאֶרץ 
ַלְנדֹ  ָהַרב  ְוֶׁשל  ַהֲחֵרִדית  ֵעָדה  ׁשּום  אַּבַד"ץ  ְלֶזה  ֵאין  ַּבֲאֶמִריָקה  ָּכאן  ֲאָבל   ,

ַרק ָא   ֶהְכֵׁשר  ְלִהְסַּתֵּפק -ה ֶׁשל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶזה?  ֶאת  ִלְׁשּתֹות  ְצִריִכים  ָלָּמה  ָאז  יּו, 
?  םָׁשַמיִ א  ְיֵר ן  ִּדית  ֲאֵחִרים? ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵּכן ֶהְכֵׁשר טֹוב ִמֵּבי  תִעם סּוֵגי ַמְׁשָקאֹו

ִעָּקר ְלָקֵרר אֹותֹו  ְוכּו', ֲאִני ַרק נֹוֵתן ֻּדְגָמא ֵאי ַהַסֶמ" ֵמ"ם עֹוֵבד ַעל ָהָאָדם ָה 
ָּכל  ַלּבֹוֵרא  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ֲעָמֵלק,  ֶׁשל  ָׂשרֹו  הּוא  ֵמ"ם   "ֶׁשַהַסֶמ ָידּוַע  ֵמַהַּיֲהדּות, 

ְוַתְפִסיק ִעם ַהְּקִרירּות ַּבַּיֲהדּות, ֶזה   ּוְלָתִמיד ַּבֵּלב תעֹוָלִמים ֶׁשַּתְכִניס ֶאת ֶזה ַאַח 
 ָהָאָדם ֵמַהַּיֲהדּות. ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ֶׁשְּמָקֶרֶרת ֶאת 
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ַאְּדַרָּבה ְצִריִכים ָּתִמיד ְלַדֵּבר ֵמַהּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ֶׁשֶּזה ְּבַעְצמֹו ִמְלָחָמה  

"ְל ֲהָוָי"ה ַהַמְמָלָכה" זּו ִמְלֶחֶמת   (ְּבָרכֹות נ"ח.)ֶנֶגד ֲעָמֵלק, ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים  
ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  עֹוָלִמים,  ָּכל  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשְּמַגִּלים  ְּבֶזה  ֲעָמֵלק; 

ֲעָמלֵ  ֶאת  ֲחַז"ל   קַמְכִניִעים  ַהְּיהּוִדי,  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֵמַהַּיֲהדּות,  ֵליָצנּות  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ָהָיה ַרק ֵליָצנּות,   קֲעָמלֵ   ת ְקִלּפַ   "ֵלץ ַּתֶּכה" ֶזה ֲעָמֵלק;  ְׁשמּוֵאל, י"ב)  (ִמְדָרׁשאֹוְמִרים  

 ת , ֶאת ָהֲעָמֵלק ַהֶּזה ַחָּיִבים ַלֲעקֹר ַּפַעם ַאַח לִיְׂשָרֵא   ִלְצחֹק ֵמַהַּיֲהדּות, ּוִמִּמְנֲהֵגי
ֶׁש  עֹוָלִמים  ָּכל  ַלּבֹוֵרא  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ֵמַעְצֵמנּו,  ְלַדֵּבר ּוְלָתִמיד   ֶאְצָטֵר א  ּיֹוֵתר 

 ִמֶּזה ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִלְכּתֹב. 

ַרֵּבנּו  ֶׁשל   ֶׁשַהֶּדֶר  ְל ׁשּום    "לזַ   ַדע  ְּבִלי  ּוְּפִׁשיטּות  ְּתִמימּות  ַרק  ִהיא 
 ָחְכמֹות, ְלַדֵּבר ֶאל ַהּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ְּכַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל 

ַּפַעם   קנ"ד)ָאַמר  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ְיֵדי    (ִׂשיחֹות  ְלַמְדֵרָגתֹו הּוא ַרק ַעל  ֶׁשִהִּגיַע  ֶׁשִעַּקר ַמה 
ְסִטיק (ְּפִׁשיטּות) ֶׁשָהָיה ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ּוֵמִׂשיַח ַהְרֵּבה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו,  אִעְנָין ְּפָר 

ְוָאַמר:    ל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִהִּגיַע ְלַמה ֶׁשִהִּגיַע. ְוָאַמר ְּתִהִּלים ַהְרֵּבה ִּבְפִׁשיטּות. ְועַ 
ִאם ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעֶׂשה ִמֶּמִּני ַמה ֶׁשֲאִני ַעָּתה, ְּדַהְינּו ִחּדּוׁש ָּכֶזה,  

ִמְזָּדֵרז ָּכל ָּכ    ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּביֹום ֶאָחד ַמה ֶׁשָעִׂשיִתי ְּבָׁשָנה ֻּכָּלּה, ְּכלֹוַמר ֶׁשָהָיה
ִיְתָּבַר ְּבָׁשָנה ֻּכָּלּה ָהָיה עֹוֶׂשה   ַּבֲעבֹוָדתֹו ַעד ֶׁשַּמה ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה ְועֹוֵבד ַהֵּׁשם 

ְלַדֵּבר  ּוְּפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ָהֲעבֹוָדה  ַאַחר  ְמאֹד  ִמְתַּגְעֵּגַע  ְוָהָיה  ֶאָחד,  ְּביֹום 
 , ְּכמֹו ָאָדם ָּפׁשּוט. תַהְמֻדֶּבֶר ה  פָ ַלּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַּבָּׂש 

 ֶׁשִּיְהֶיה ְל יֹום ֵמִאיר ְוִׂשְמָחה ְּתִמיִדית. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 תְוַהֵּפאֹון ַהָּזָק ם עִ  ִלְׂשמֹוַח 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְׂשָמחֹות,   ְּבָפִנים  ְּבִמָּטה  ׁשֹוֵכב  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ְּתמּוָנה  ֶׁשְּיַצֵּיר  ֵמַהַּצָּיר  ְּתַבֵּקׁש 
ְוֵאי ַהְּיהּוִדי ְמַלֵּטף ֶאת ְזָקנֹו ּוְפאֹוָתיו    ַּבַּצד ַחּלֹון ִעם ְּדמּות ֶׁשל ִאָּׁשה ְמבֶֹהֶלת,

 ְּבִׂשְמָחה.

 ַּכָּמה טֹוב ֵּפאֹות! 

ַהָּגדֹול ֵמַהַּצִּדיק  ְנַסֵּפר  ַהָּׁשבּוַע  ְיָקִרים,  ִיְׂשָרֵאל   בְּבֶרְסלֶ ד  ֲחִסי  ְיָלִדים  ַרִּבי 

ֲאַנְחנּו   ִלְבָרָכה;  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ֵהייְלֶּפִרין  ִּכי  ַקאְרדּוֶנער  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  לֹו  קֹוְרִאים 

 ַמִּגיַע ֵמָהִעיר ַקאְרדּון, ֲעָיָרה ְּבפֹוִלין. 

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַחֵּתן ָׁשם ִעם ִאְׁשּתֹו ִּגיְטל  

ָעַבד ֶאת ַהֵּׁשם. הּוא ָהָיה הֹוֵל    ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום. הּוא ָּגר ָּבִעיר ְטֶבְרָיה, ָׁשם הּוא

ָׁשם הּוא   ְוַלְיָלה,  יֹוָמם  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּבְּמָעָרה  ָיַׁשב  הּוא  ְלִמירֹון, 

 ִהְתּבֹוֵדד ְוָלַמד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשּלֹו. 

ֶנֱחָלה ְמאֹד, ָּפְרָצה ָאז ַמֵּגָפה נֹוָרָאה, חֹוִליָר  ע; ַהְרֵּבה ְמאֹד ְלַצֲעֵרנּו הּוא 

ַּגם   ְלַצֲעֵרנּו,  ְוִנְפְטרּו  ָחלּו  ְוֶאְסֵּתר  ָמְרְּדַכי  ֶׁשּלֹו  ַהְּיָלִדים  ְׁשֵני  ָאז.  ֵמתּו  ֲאָנִׁשים 

ִיְתָּבַר ֶׁשִהיא ַּתְבִריא  ִאְׁשּתֹו ִּגיְטל ָחְלָתה ְמאֹד, ֲאָבל הּוא ִּבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם 

 ְוִהיא ָאֵכן ִהְבִריָאה. 

ָּכ ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָחָלה ַּבַּמֲחָלה חֹוִליָרע; הּוא ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ְּבֶחֶדר    ַאַחר

  ֶּדֶר ִאְׁשּתֹו  ִעם  ְמַדֵּבר  ָהָיה  הּוא  ְלָׁשם;  ְלִהָּכֵנס  ָיכֹול  ָהָיה  א  ֶאָחד  ַאף  ֵריק, 



 ב תשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ב

 

ִיְׂש   ?ְׁשלֹוְמ ַמה  "ִיְׂשָרֵאל,  אֹותֹו:  ָׁשֲאָלה  ִהיא  ָקָטן.  ַאָּתה  ַחּלֹון   ֵאי ָרֵאל 

ַמְרִּגיׁש?" ְוהּוא ָעָנה ָלּה: "ֲאִני א ְמַפֵחד ָלמּות, ֵיׁש ִלי ָזָקן ּוֵפאֹות, ֲאִני מֹוֶדה  

 ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהְּנָׁשָמה יֹוֵצאת ִמֶּמִּני ִעם ַהָּזָקן ְוַהֵּפאֹות ֶׁשִּלי".

 ִיְתָּבַר; ָקְברּו אֹותֹו ָּבִעיר ְטֶבְרָיה.  ָּכ ַהַּצִּדיק ֶהֱחִזיר ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְלַהֵּׁשם

ְיָלִדים ְיָקִרים, ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמַהִּסּפּור ַהֶּזה ַעד ַּכָּמה ְצִריִכים ִלְׂשמַֹח ִעם 

ַּגם   ּוְכֶׁשִּנְגַּדל  ֵּפאֹות,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ִמִּׂשְמָחה  ִלְרקֹד  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְוַהֵּפאֹות;  ַהָּזָקן 

ה ָלנּו ָזָקן ָקדֹוׁש; ַאף ַּפַעם א ִנְגזֹר ֶאת ַהֵּפאֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשָּלנּו ְוֶאת ַהָּזָקן  ִיְהיֶ 

 ַהָּקדֹוׁש. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ת? ַהְּבִרית ִמְּקֻדַּׁש  ֶׁשְּלם ַהְיָלִדיל ֶא ר ְמַדּבֵ א ה  ַאָּת ה ָלָּמ 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַנֵהל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְּבֶרְסֶלב 

ֶׁש  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ֶאת  ְלַנֵהל  ֶׁשִהַּגְעָּת  ְמאֹד  ְׂשֵמָחה  ֻּכָּלּה  ָּלנּו  ַהִּקְרָיה 

 ִאָּתם. ץַּבַּקיִ  ְּבָׁשבּועֹות ַהַּקִיץ, ַהְּמַלְּמִדים ָּכל ָּכ ְרגּוִעים ֶׁשִּתְהֶיה 

ַלַּקִיץ;   ַהִּלּמּוִדים  ֶאת  ְלָהִכין  ַלֲאֵסָפה  ִהְתַּכְּנסּו  ְמַלֵּמד,  ִלי  אֹוֵמר  ֶאְתמֹול 
ֻּכָּלם ָהיּו ְמבָֹהִלים; ָּבֶרַגע ֶׁשַרק ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה ִהַּגְעָּת ָהָיה ִּבְלּבּול, ַקְטנּות ַהַּדַעת,  

ַהֶּזה   ַּבַּקִיץ  ֶׁשָּלנּו  ַהַּמָּטָרה  ַמה  ִמִּלים  ַּכָּמה  ְלַדֵּבר  ְוִהְתַחְלָּת  ֶאל    -ִנְכַנְסָּת   ְלַחֵּי
  -אֹוָתם ִלְלמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל    דַהְּיָלִדים, ָלֵתת ִמִּלים טֹובֹות ַלְּיָלִדים, ִלְבנֹות ּוְלעֹוֵד 

ָּכֶזהָיַר  ַּבִּקְרָיה   .רַֹגע  ד  ִיָּׁשֵאר  ֶׁשַהְּמַנֵהל  ִיֵּתן  "ִמי  אֹוְמִרים  ֻּכָּלם  ְׂשֵמִחים,  ֻּכָּלם 
 ְלָכל ַהָּׁשָנה". 

ְוֵעצֹות;   ִחּזּוק  ַהְּמַלְּמִדים  ֶאל  ְלַדֵּבר  ִמֶּמִּני  ֶׁשְּתַבֵּקׁש  ָמַתי  ָלבֹוא  ֲאִני מּוָכן 

 ָחׁשּוב ֵמַהּכֹל. י ָחׁשּוב ֶאְצִלי, ֲהכִ ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֲהִכי 

ַהָּקדֹוׁש   ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ַמְתִחיל  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  א  ַהַּתָּנא  (ַהְקָּדָמה 

ַלֲאָבָהן  ע"ב) "ְוָגִרים  עֹוֵמד?  ָהעֹוָלם  ִמי  ִּבְזכּות  ָעְלָמא"  ְמַקֵּים  "ּוָמאן   :

ְמע ִמי  ֶׁשל  ְזכּותֹו  ְלָהגֵ   תֹוֶרֶר ְּדִאְתַּגְּלָין"  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ָהעֹוָלם?    ןֶאת  ַעל 
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ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֲעֵמִלים  ְּבאֹוַרְיָתא"  "ְּדָלָעאן  ַהְּיָלִדים,  ֶׁשל  ַהּקֹול  ְינֹוֵקי"  "ַקל 

ַהְּקדֹוָׁשה, "ּוְבִגין ִאּנּון ַרְבָיין ְּדָעְלָמא" ּוִבְזכּות ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, "ָעְלָמא 
(ִׁשיר ַהִּׁשיִרים  ָהעֹוָלם ָׁשמּור ֵמַרע, "ְלָקְבֵליהֹון" ֲעֵליֶהם אֹוֵמר ַהָּפסּוק    -ְּתִזיב"  ִאְׁש 

יא) ַהְּיָלִדים א,  עּוְלִמין"  ַרְבָיין  ְינֹוֵקי  ִאּנּון  "ִאֵּלין   ;"ָּל ַנֲעֶׂשה  ָזָהב  "ּתֹוֵרי   :
ֶׁשָּכת  "ִּדְכִתיב"  ּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  ֶׁשהֹוְלִכים  יח)ּוב  ַהְּצִעיִרים  כה,  "ְוָעִׂשיָת  (ְׁשמֹות   :

 ְׁשַנִים ְּכרּוִבים ָזָהב".

ְוַהְּיָלִדים   ֲהִכי ָחׁשּוב; ְרֵאה ֶׁשַהְּמַלְּמִדים    ה זֶ   -ִׂשים ַהּכֹל ַּבַּצד, ַהְּמַלְּמִדים 
ַהְּיָלִדים   ֶאל  ְּתַדֵּבר   ְּבַעְצְמ ַאָּתה  ַהְּבִרית,  ִמְּקֻדַּׁשת  ַהְּיָלִדים  ֶאל  ְיַדְּברּו 

 ֶׁשַהְּמַלְּמִדים ַמְקִׁשיִבים, ָּכ ֵהם ֵיְדעּו ֵאי ְלַדֵּבר.ּכְ 

ַהֲחִסיִדִּיים ַּבמֹוְסדֹות  ֲאִפּלּו  ִהְצִליַח,  ָׂשָטן  ַמֲעֵׂשה  ִׁשיטֹות    ְלַצֲעֵרנּו  ֵיׁש 
 ִמֶּזה.  םֲעֻקּמֹות; ֶׁשא ְמַדְּבִרי

  ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  אֹוֵמר  ֶזה  ג)ַעל  י,  ִלּבֹו  (קֶֹהֶלת   הֵֹל ְּכֶׁשַהָּסָכל   ַּבֶּדֶר "ְוַגם   :

: (ְּבֵראִׁשית נט.)ַהִּטֵּפׁש אֹוֵמר ְלֻכָּלם ֲאִני ִטֵּפׁש, ְּכִפי ֶׁשַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  ָחֵסר",
ְדָמאֵרי ִדְמֵהיְמנּוָתא  ִמָּלה  ְׁשַמע  ַּכד  ְּדָבִרים "ֲאִפּלּו  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  ּה" 

הּוא  םֲחׁשּוִבי ְּדִטְּפׁשּוָתא  ָאַמר  "הּוא  ָהֱאמּוָנה,  ְיסֹוד  ַהַּיֲהדּות,  ְיסֹודֹות   ,
 א טֹוב ְלַדֵּבר ִמֶּזה. ר, אֹוֵמ א ְלִאְׁשַּתָּדָלא ֵּביּה" הּו

ָׁשֲאלּו   ַהִּסּפּור,  ְּכמֹו  ָנׁש"  ְלַבר  ְּדָׁשִאילּו  ָאת    -ָאָדם  ם  ַּפעַ "ְּכַהאי  "ַעל 

ֶׁשָחקּו קֶֹדׁש  ְּבִרית  אֹות  ַעל  ָנׁש"  ְּדַבר  ְּבִבְׂשֵריּה  ִּדְרִׁשימּו  ָּבָאָדם,   קְקָייָמא 
ֱאֶמת,   א  ֶזה  ָחׁשּוב,  א  ֶזה  ְוָאַמר  ָעָנה  הּוא  ְמֵהיְמנּוָתא"  ִאיהּו  ָלאו  "ְוָאַמר, 

ָׁש  ָסָבא  ֵייָבא  ְּכֶׁשַרב  ָסָבא"  ֵייָבא  ַרב  ֵּביּה" הּוא  "ָׁשַמע  "ְוִאְסַּתַּכל  ֶזה,  ֶאת  ַמע 
 ֲעָצמֹות.  לֶׁש ִהְסַּתֵּכל ָעָליו, "ְוִאְתֲעִביד ִּתָּלא ְּדַגְרֵמי" ְוהּוא ֶנֱהַפ ְלַגל 

ֶאל ר  ֶאְפָׁש  ְמַדֵּבר  א  ַאָּתה  "ָלָּמה  ַאָּבא:  ְמַלֵּמד,  ָאָדם,  ׁשֹוֲאִלים  ְלָפֵרׁש, 

ֶׁש  ַהַּתְלִמיִדים   ,ֶׁשְּל ְלִהָּזֵהר,    -ְּל  ַהְּיָלִדים  ֶׁשְּצִריִכים  ַהְּבִרית?  ִמְּקֻדַּׁשת 
א   ֶזה  ְמֵהיְמנּוָתא"  ִאיהּו  "ָלאו  עֹוֶנה:  ְוהּוא  ְׁשמּוִרים",  ִלְהיֹות  ֶׁשְּצִריִכים 

ִיָּׁשֵאר ִמְּמ ׁשּום    רָחׁשּוב, ֶאְצֵלנּו א ְמַדְּבִרים ִמֶּזה; ָאַמ  ֵייָבא ָסָבא: "א  ַרב 
ִאם   קֶֹדׁש  ָּדָבר";  ְּבִרית  אֹות  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ְמַקְּבִלי  -א  ֵמָהֱאמּוָנה,    םנֹוְפִלים 

 ֻקְׁשיֹות ַעל ָהֱאמּוָנה. 



 ב תשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ד

 

 ּתֹוִדיַע ִלי ָמַתי ָלבֹוא ְלַדֵּבר ַלְּמַלְּמִדים.

 ... 
 ד ג ד

 ם" ַהַחִּיין ִאילָ י "ְּבקֹוְנְטִר ד  ְּבַיַח  ַעְצֵמנּוק ְלַהֲחִזי

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַעְכָׁשו ְוַגם  ּתֹוָרה,  ַּבַּתְלמּוד  ַהָּׁשָנה  ָּכל  ָהֶעְזָרה  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ץ  ַּבַּקיִ   ִייַׁשר 
ֶאת ַהַהָּצָגה ַהָּיָפה    ן"ִאיָלן ַהַחִּיים", ְּכמֹו ֵכן ְּתַאְרּגֵ   ָחָדׁש ַאָּתה עֹוֵזר ַּבקֹוְנְטִרי ֶה 

 ֶׁשַּתְלִמידֹות ֵּבית ֵפיָגא ַמִּציגֹות ְּבָׁשבּועֹות ַהַּקִיץ. 

ַיְׁשִאירּו אֹורֹות,   ַלִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשא  ַרֵּבנּו, ּתֹוִדיַע  ַּכְסֵּפי  ַעל  ַּבקֹוְנְטִרי  ִּתָּזֵהר 
 ן.ֶׁשא ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּביָת ּכְ  -ַמְזָגִנים  

ְּבֶרְסֶלב   ֶׁשל  קֹוְנְטִרי  ָנִקי;  ִיְהֶיה  ֶׁשַהָּמקֹום  ֵכן  ּגַ   -ְּכמֹו  ָנִקי.  ִלְהיֹות    ם ַחָּיב 

 ִּתְרֶאה ֶׁשִּתְהֶיה ַאֲהָבה ֵּביֵניֶכם. 

 ... 
 ד ג ד

 ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ִעם 

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

... 

 ִייַׁשר ּכַֹח ָמַרת ... ִּתְחֶי' ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו.  

 ... 
 ד ג ד

 רָלגּו ם א ֶאְתָעֵרב ֵאיפֹה ֲעֵליכֶ 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ִיֵּתן    ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ְמִסירּות,  ְּבָכזֹו  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ָהֶעְזָרה  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר 
 ֲעַצִּבים ֲחָזִקים.ָלֶכם ּכַֹח ּומַֹח ִלְהיֹות ִאָּמא ְּבִריָאה ִעם 
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ֲאנִ  ָּבֶכם,  ָּתלּוי  ֶזה  ַּבִּקְרָיה;  ָלגּור  ַלֲעבֹור  ֲעֵליכֶ י  ְלַגֵּבי  ֵאיפֹה  ם א ֶאְתָעֵרב 

ַּבִּקְרָיה, רָלגּו ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ַהַּבַעל.  ּוִבְׁשִביל  ִּבְׁשִביְלֶכם  ֶׁשּטֹוב  ַמה  ַּתֲעׂשּו   ,
  ם קֹום ְצִריִכים ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ִלְהיֹות ְּדבּוִקיֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְּבָמקֹום ַאֵחר; ְּבָכל ָמ 

 ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ַּגם   ְמַעט  עֹוד  ְּבִׂשְמָחה,  ִּתְּקחּו  ָלֶכם  נֹוְתִנים  ֶׁשַההֹוִרים  ַמה  ְוכּו';  ְלַגֵּבי 
ִאים  ַאֶּת  ֵאין  ְלהֹוִרים  ִליָלִדים;  ַמָּתנֹות  ָלֵתת  ֶׁשל  ַהַּטַעם  ֶאת  ְנֵטֵרִסים,  ַּתְרִּגיׁשּו 

 ֵהם ַרק רֹוִצים ֶׁשִּיְהֶיה טֹוב ַלְּיָלִדים. 

 ... 
 ד ג ד

 ִלְבנֹות ֶאת ַהְיָלדֹות אַהַּמָּטָרה ִהי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ַעל ֱהיֹוְתֶכם מֹוָרה ְמסּוָרה ִלְבנֹוֵתנּו ְּבֵבית ֵפיָגא.  ִייַׁשר ּכַֹח 

ֶׁשִּתְהיֶ  ֶאת    ם ְלֵעיֵניכֶ ה  ָהִעָּקר  ִלְבנֹות  ִּתְהֶיה:  ַהַּמָּטָרה  ַאַחת,  ַמָּטָרה 

'ֲאִני ֲחׁשּוָבה',   'ֲאִני טֹוָבה',  'ֲאִני ֵּכן יֹוַדַעת',  ַּתְרִּגיׁש ְוֵתַדע  ַהְיָלדֹות; ֶׁשָּכל ַּבת 
ִיְקֶרה  ֶזה  אֹוִתי';  אֹוֵהב  הּוא   ָּברּו 'ַהָּקדֹוׁש  אֹוִתי',  אֹוֶהֶבת  ֶׁשִּלי  'ַהּמֹוָרה 

ַמֲעִריכָ ְּכֶׁשַאֶּת  ַהּמֹוָרה  ָּכ, ִאם  ֶׁשֶּזה  ַּתֲאִמינּו  ְּבַעְצָמן   -ַהַּתְלִמידֹות  ת  ֶא   הם  ֵהן 
 ָּכ.  בַמְתִחילֹות ַלְחׁשֹ

ַהִּלּמּוִדי ַהְּזַמן: "ֵאיזֶ   םְּבֶאְמַצע  ָּכל  יֹוַדַעת",    ייֹפִ ה  ָּתִׁשירּו  ַאְּת  ווָ "ַאְּת  אּו, 

 ת ַהֵּׁשם ֶׁשל ָּכל ַיְלָּדה, ַאל ְּתַקְּמצּו ְּבַמְחָמאֹות.יֹוַדַעת ָּכל ָּכ טֹוב"; ַמְכִריִזים ֶא 

 ... 
 ד ג ד

 ַלֶּיֶלד ֵיׁש ֵלב, ֶׁשְּמַצֶּפה ְלִחּיּו, ִחּיּו ֲאִמִּתי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ִמְתּכֹו  ַאֶּתם    ם ְנִניְּכֶׁשַאֶּתם  ֵפיָגא,  ֵּבית  ְּבַמֲחֶנה  ַהַּתְלִמידֹות  ֶאת  ְלַקֵּבל 

ֶׁשַהּכֹ  ַהֶּטְכִנִּיים,  ַּבֲחָלִקים  ְוַהּמַֹח  ָהרֹאׁש  ֶאת  ָאחּוז,    קְיַּתְקֵּת ל  ַמְׁשִקיִעים  ְּבֵמָאה 
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ֶׁשַהְּיָלִדים   ִהיא,  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהַּמָּטָרה  ִלְזּכֹר  ְואֹוֶהֶבת  ֲעֵליֶכם  ַחָּמה  ַהְרָּגָׁשה  ְיַקְּבלּו 

 ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַהַּמָּטָרה ֶׁשָּלנּו ִהיא ֶׁשַהְּיָלִדים ִיְחיּו ִעם ִמּדֹות טֹובֹות. 

ֶחְׁשּבֹו ְלַעְצְמֶכם  ַּתֲעׂשּו  ַהּיֹום  ֶאת  ַמְתִחיִלים  ֶׁשַאֶּתם  ְׁשנֹות    ןִלְפֵני  ֶׁשל 
זֹוְכִרי ַאֶּתם  ַמה  ַהִּמְׂשָחִקים  ַיְלדּוְתֶכם,  ֶאת  זֹוְכִרים  ַאֶּתם  ֵמַהֶקעְמּפ?  ם 

ַהַּמְדִהיִמיםַהַּמְדִהיִמי ַהִּטּיּוִלים  ֶא ם?  אֹו  ָנְתָנה  ת  ?  ֶׁשַּמְדִריָכה  ַהּטֹוָבה  ַהִּמָּלה 
 ָלֶכם? ַהַהְרָּגָׁשה ַהּטֹוָבה ִלְׁשמַֹע ַּכָּמה ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה, ִּדּבּוִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו. 

ה ֶׁשִּתְּקחּו ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ְּבֶדֶר טֹוָבה, א ֶׁשַּתַעְזבּו ַעְכָׁשו ֶאת  ֲאִני ְמַקּוֶ 

ֲאִני   ָּתְכִנּיֹות,  ְלַתְכֵנן  ַּתְמִׁשיכּו  א,  ַהּבֹוְמַּבְסִטּיֹות...  ְוַהָּתְכִנּיֹות  ַהְּפִעילּויֹות  ָּכל 
ֲאָבל ַיְצִליַח,  ֶׁשַהּכֹל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ָהִעָּקר,    ְמַקֶּוה  ִזְכרּו ֶאת  ִזְכרּו ֶאת ַהַּמָּטָרה, 

ֵלב, מַֹח   ַלֶּיֶלד ֵיׁש  ֶיֶלד הּוא א ְמכֹוָנה,  ֶיֶלד;  ֶזה  ְלִחּיּו;   -ִזְכרּו ַמה  ֶׁשְּמַצֶּפה 
 ֵלב ּומַֹח ֶׁשְּמַצֶּפה ְלִמָּלה טֹוָבה. ַלֶּיֶלד ֵיׁש , ִחּיּו ֲאִמִּתי; ףא ִחּיּו ְמֻזּיָ 

ֲעַדִין א    אהּו  - ֶטַבע ֶׁשְּצִריִכים ְלַעֵּבד, ּוְכֶׁשַהֶּיֶלד א ְמַצֵּית ִמָּיד  ַלֶּיֶלד ֵיׁש

 ַרע, ְצִריִכים ְלַהִּגיד לֹו עֹוד ַּפַעם.ה ִנְהיֶ 

טֹובֹות.   ִמִּמּדֹות  ְּתַדְּברּו  ַהְּזַמן  ְּברֹב  טֹובֹות;  ִמּדֹות  ְלַלֵּמד  ִהיא  ַהַּמָּטָרה 
ִסּפּוִרי ֲעבֹוַד ָיִפים    םָּתִכינּו  ַעל  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ָיִפים    תַעל  ַּכָּמה  ַהִּמּדֹות, 

 ּוְמתּוִקים ַהַחִּיים ְּכֶׁשְּמַוְּתִרים ַלֵּׁשִני. 

ַהַּתָּנא ַרִּבי ַטְרפֹון ִסֵּפר, ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי    (ְיָבמֹות קכא.)ַּבְּגָמָרא    ם לֹוְמִדי  ָאנּו 
ַּתְלִמיד   ַעל  ִמְצַטֵער  ְוָהִייִתי  ֶׁשִּנְׁשְּבָרה,  ַאַחת  ְסִפיָנה  ְוָרִאיִתי  ִּבְסִפיָנה   ְמַהֵּל

ַּבֲהָלָכה,  ָחָכם ֶׁשָּבּה ּוְׁשמֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ּוְכֶׁשָעִליִתי ַּבַּיָּבָׁשה ָּבא ְוָיַׁשב ְוָדן ְלָפַני  
ָאַמְרִּתי לֹו: "ְּבִני ִמי ֶהֶעְל?" ָאַמר ִלי: "ַּדף ֶׁשל ְסִפיָנה ִנְזַּדֵּמן ִלי ְוָכל ַּגל ְוַגל  

 ַעד ֶׁשִּנַּצְלִּתי.  ,ֶׁשָּבא ָעַלי ִנְעַנְעִּתי לֹו רֹאִׁשי"

 קֵעֶס   ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ִאם ָיבֹואּו ְרָׁשִעים ַעל ָאָדם", ִאם ֵיׁש ָלָאָדם  
ִיָּנֵצל;   הּוא   ָּכ רֹאׁשֹו,  ֶאת  ֶׁשְּיכֹוֵפף  רֹאׁשֹו",  ָלֶהם  "ְיַנְעֵנַע  ָרִעים,  ֲאָנִׁשים  ִעם 

ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְּכֶׁשַחִּיים ִעם  ְרָׁשִעים, אֹו ָּבנֹות    ,ּוְבַוַּדאי  ְוִאָּׁשה, ֶׁשֵהם א  ַּבַעל 
ַהְּׁש   -ַּבֶקעְמּפ   ִעם  ַאַחת  ְלִהְסַּתֵּדר  ָקֶׁשה  ְצִריִכים  ֶזה  ְוִאם  ֶאת    -ִנָּיה,  ְמכֹוְפִפים 

 ָהרֹאׁש, ָּכ ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ַחִּיים טֹוִבים.

 עֹוד ֲאַדֵּבר ִאְּתֶכם. 
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶכם ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשְּל ר ַּבִּׁשעּות ְּבַחיּו  ִיְׁשַּתְּתפּום ַהַּבחּוִריל ֶׁשּכָ 

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

 ִלְכבֹוד ְּבִני ָהַרב ... ְׁשִליָט"א 

ִּתְמסֹר  -ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ִעם ַהַּבחּוִרים ַּבְּיִׁשיָבה ֶאת ַהִּׁשעּור ִּבְגָמָרא ַוֲהָלָכה 
ַה  ֶׁשָּכל  ְּבַחּיּות,  ֶזה  ֲאִפּלּו  ֶאת  ְּבִחיָנתֹו;  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ִיְׁשַּתְּתפּו,  ַּבחּוִרים 

ָּבִעְנָיִני ֶׁשא  ָּכ    םַהַּבחּוִרים  ְיִדיעֹות   -ָּכל  ִעם  ִׁשעּור  ִמָּכל  ֵיְצאּו  ֵהם  ֶׁשַּגם 
 ַהּתֹוָרה ַוֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה. 

 עֹוד ְועֹוד ַּבחּוִרים ַלִׁשעּוִרים.  ףְּכמֹו ֵכן ִּתְסחֹ

: "ִּפיָה  (ִמְׁשֵלי לא, כו)ַעל ַהָּפסּוק    (ֻסָּכה מט:)ֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ֲחכָ 

ָּפְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה", ַמהּו "תֹוַרת ֶחֶסד?" אֹוְמִרים ֲחַז"ל 
ְללַ  ְמָנת  "ַעל  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִנְקָרא ֵחִריםַלֲא   ּהָד ְּמ ַהְּקדֹוִׁשים,  ֶזה   ,"

 ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה.  ה ּתֹוַרת ֶחֶסד; ֶזה ַהַּמְדֵרָגה ֲהִכי ְּגדֹולָ 

 ... 
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 ְלִּמְׁשָניֹות ֵיׁש ּכַֹח ַלֲהפֹ ֶאת ָהָאָדם ְלטֹוב 

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

 ֲאהּוִבי ֶחְמַּדת ְלָבִבי ... ַיִּקיִרי

ִמְׁשָניֹות, ְלִּמְׁשָניֹות ֵיׁש ּכַֹח ַלֲהפֹ ֶאת    םִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ַהְרֵּבה ְּפָרִקי  הְרֵא 

 ָהָאָדם ְלטֹוב. 

 ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל.  רֹאׁש

. .. 
 ד ג ד
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 ַאְׁשֵרי ָהִאָּׁשה ֶׁשעֹוֶזֶרת ְלַבֲעָלּה ֶׁשּיּוַכל ִלְלמֹד ּתֹוָרה

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"א ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ְיֵרא ָׁשַמִים; ֶׁשא ִיְכַאב  ּתֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּזִכיֶתם ְּבַבַעל ַּתְלִמיד ָחָכם  

: "ּתֹוָרה ַמֶּתֶׁשת ּכֹחֹו ֶׁשל  ַסְנֶהְדִרין כו:)(אֹוְמִרים    םָלֶכם ְוכּו', ִּכי ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשי
ַאְּדַרָּבה ָלֶכם,  ַיְפִריַע  א  ֶׁשֶּזה  ְוכּו'  ָיִמים  עֹוְבִרים  ִאם  ֶׁשַאֶּתם    ,ָאָדם",  ִּבְזכּות 

 ִּתְזּכּו ְלדֹורֹות ְּכֵׁשִרים.  -ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה   עֹוְזִרים לֹו ִלְלמֹד

ַעל    תַאְׁשֵרי ָהִאָּׁשה ֶׁשעֹוֶזֶרת ְלַבֲעָלּה ֶׁשּיּוַכל ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ִהיא א ִמְסַּתֶּכלֶ 
 ַהַּתֲענּוג ֶׁשָּלּה, ָהִעָּקר ֶׁשַּבֲעָלּה יּוַכל ִלְלמֹד; ִהיא ִּתְזֶּכה ְלעֹוָלם ַהָּבא. 

 ... 

ּוב, ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשַהַּבַעל א אֹוֵהב ֶאְתֶכם ַחס ְוָׁשלֹום, הּוא ְמאֹד אֹוֵהב  ׁש

 ֶאְתֶכם, ַרק ַהִּלּמּוד ַמִּתיׁש אֹותֹו ְוכּו'. 

 ... 
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 ַּבְּבֵרָכה ם ְּתִהיִליד ְלַהִּגי ר ֻמָּת ם ַהִא 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"א ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

... 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּכֶׁשָהִיינּו   זֹוֵכר  ֲאִני  ַּבְּבֵרָכה;  ְּתִהִּלים  ֶׁשְּל, ִאם ֻמָּתר לֹוַמר  ַהְּׁשֵאָלה  ְלַגֵּבי 

ָס  ֶאת  ָׁשַאְלנּו  ַּבּכֹוֵלל  ִזְכרֹונֹו  ַאְבֵרִכים  ִמַקאְרְלְסּבּוְרג  ָהַרב  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִבי, 
ְליַ   -ִלְבָרָכה   ִלְלמֹד  ָלנּו  ֻמָּתר  ֶא   הַהְּבֵרכָ ד  ִאם  לֹוְקִחים  ַהְּיָלִדים    ת ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 

ְּבֶׁש  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ְּתִהִּלים  ּוְלַהִּגיד  ִלְלמֹד  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּפַסק  הּוא  ִלְׂשחֹות;   חַט ֶׁשָּלנּו 
ַהְּבֵרָכה, ֵאין ְלֶזה ִּדין ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמְרָחץ. ְוָכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּבָׁשָעה ֶׁשָּׁשַמְרִּתי ַעל  

 . תְיָלַדי; ַּכּמּוָבן ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ְלבּוִׁשים, ִעם ָיַדִים ְנִקּיֹו 

ַלֲעמֹד   ְצִריִכים  ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו  אַֹרחְּכֶׁשאֹוְמִרים  ב)   (ַרָמ"א  ְסִעיף  קלב,  ִסיָמן  ,  ַחִּיים 
ָעֵלינּו   ְּכֶׁשאֹוְמִרים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשִּנְמָצא  ִמי  ֶׁשָּכל  ֲהָלָכה  ֵיׁש  ֵכן   ָצִרי  –ְּכמֹו 

 (ַעֵּין ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ִסיָמן סה, ְסִעיף ָקָטן ט; עֹוד יֹוֵסף ַחי ִּכי ִּתָּׂשא, אֹות ַּבֲעִמיָדה    רְולֹוַמ ף  ְלִהְצָטֵר 
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ַּכֲאֶׁשר    , ִּכי ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו ִהיא ְּתִפָּלה ֲחׁשּוָבה ְמאֹד; ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִּתֵּקן אֹוָתּה כב)

 . (ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ִסיָמן קלב, ְסִעיף ָקָטן ב' ִמְּתׁשּוַבת ַרב ַהאי ָּגאֹון)ָּכְבׁשּו ֶאת ְיִריחֹו 

 ... 
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ַמְרִּגיׁשד ֶׁשַהְּמַלֵּמ  ֵאי ,ם ַמְרִּגיִׁשים ַהְיָלִדי ָּכ 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִקְרַית יֹוֵאל 

ַמ  ּתֹוָרה,  ַּבַּתְלמּוד   ֶאְצְל ִלְהיֹות  ֶאֶר ַּתֲענּוג  ֲאִויר  ָׁשם  ִיְׂשָרֵאל,    ץְרִּגיִׁשים 

ֶא  ַהְּלַואי ת  ַמְרִּגיִׁשים  ִׂשְמָחה;  ָּבֲאִויר  ַמְרִּגיִׁשים  ֲאִויר טֹוב,  ְוַהַּנח,   ַהַּז ָהֲאִויר 
 ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו ֶאת ֶזה ְּבָכל ַהִּכּתֹות. 

ְמֻצָּיִנים, ֵהן   ְמַלְּמִדים  ָלנּו ָּברּו ַהֵּׁשם  ְּבִויְלַיאְמְסְּבּוְרג  ֵיׁש  ֵהן  ְּבִליֶּבעְרִטי, 

  ,ְוֵהן ִּבירּוָׁשַלִים, ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֶאת ַהַּמֲעלֹות ֶׁשּלֹו, ֲאָבל ַמה ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ֶאְצְל
ַהִּׂשְמָחה     -ֶאת  ַמֶּׁשהּו  ָהאֹפֶ א  ֶזה  ְּבָכזֹו    ןָּפׁשּוט;  ַהְּיָלִדים,  ֶאל  ְמַדֵּבר  ֶׁשַאָּתה 

 ְּדַבׁש ְוֻסָּכר. ,ְמִתיקּות, ְלָבִבּיּות

ַאַח  ַּפַעם  א  ִלי,  ָאַמר  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ִנְזָּכר,  ַּכָּמה  תֲאִני   ,
ַהּמַֹח   -ֵּיׁש ִׂשְמָחה  ְּפָעִמים: "ְרֵאה ֶׁשִּתְהֶיה ִׂשְמָחה ֵּבין ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשְּל, ִּכי ְּכֶׁש 

 ָּפתּוַח ְלַקֵּבל ַמה ֶׁשּלֹוְמִדים".

ַמְרִּגיׁש   ֶׁשהּוא   ֵאי ָלַדַעת,   ָצִרי ֲעבּורֹו   -ְמַלֵּמד  ִאם  ַמְרִּגיִׁשים;  ַהְּיָלִדים 
ֹו,  ַּגם ַלְּיָלִדים ֶזה עֶֹנׁש, ִאם ַהְּמַלֵּמד ַמְרִּגיׁש ַטַעם ַּבֲעבֹוָדת  -ָהֲעבֹוָדה ִהיא עֶֹנׁש  

ַּגם ַהְיָלִדים ַמְרִּגיִׁשים ַטַעם;   -הּוא ֶנֱהֶנה ִלְהיֹות ִעם ַהְּיָלִדים, ֶזה ַּתֲענּוג ֲעבּורֹו  
:  (ְּבָרכֹות ו:)ִנְכָנִסים ַהִּדּבּוִרים ְּבִלָּבם. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים    יֲאזַ 

ִיְרַאת ָׁשַמיִ  ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  "ָּכל  ִסיָמן  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ַהִּסיָמן ֶׁשל  ם" ַמה 
 . בַלּלֵ ם ִנְכָנִסי  ֶׁשּלֹום ֶׁשַהִּדּבּוִרי, ָּברּו הּוא ִנְמָצא ִעם ָהָאָדם? "ְּדָבָריו ִנְׁשָמִעין"

.ִּתְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד
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 ֵּפרּוׁש ָיֶפה ְּבִאיִדיׁשם ֹוֲהַר"ן עִ ַהּתֹוָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ִלּקּוֵטי מ

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַהֵּׁש   עִ   םָּברּו ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַהּתֹוָרה  ֶאת   ... ְל  ם ָׁשַלְחִּתי 

 ֵּפרּוׁש ָיֶפה ְּבִאיִדיׁש, ִעם ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשִּקַּבְלנּו ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. 

ִסים ָּכל ּתֹוָרה  ְּבקּוְנְטֵר   רָלאֹו  , ָּכ ּתּוַכל ְלהֹוִציאהֶאְכּתֹב ַעְכָׁשו ֶאת ַהְּתִפיּלָ 
 ְּבִנְפָרד ּוְלָהִפיץ ֶאת ֶזה. 

ֵהם   מֹוֲהַר"ן,  ִלּקּוֵטי  לֹוְמִדים  א  ְוַאְבֵרִכים  ַּבחּוִרים  ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות 

ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶזה ְּכַעל ֵסֶפר ַקָּבָלה ֶׁשא ְיכֹוִלים ְלָהִבין; ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֶּזה  
ָהָאָד  ֶאת  ֶׁשֵּמִביא  ִלְתׁשּובָ ֵסֶפר  ֶזה ּפֹוֵתַח הם  ֶאל  םָּכל ָהעֹוְרִקי  תֶא   ,   ַהְּסתּוִמים 

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ִמְתַנֲהִגים   ֵהם  ּוִמְתַּפְּלִלים,  לֹוְמִדים  ֵהם   ,ֶׁשְּל ֵמַהַּבחּוִרים  ָׁשלֹום  ְּדִריַׁשת 
 ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים.

 ... 
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 ֶׁשָּצִרי  ְּכמֹות ַהַּביִ ת ֶא ת ְמַנֶהלֶ ה  ְיהּוִדּיָ ה ְּכֶׁשִאָּׁש ה  ָיפֶ  ָּכל  ּכָ 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ּכָ  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ִמֶּכם, הּוא  ְמֻרֶּצה   ָּכ ָּכל  ָיִאיר  ֵנרֹו   ַאֶּתם  ַּבֲעֵל לֹו;   טֹוב 
ֵמָאז   ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  הּוא  ֲארּוחֹות;  ְמַבְּׁשִלים  ַאֶּתם  ַהַּבִית,  ֲעבֹודֹות  ֶאת  עֹוִׂשים 

.ֶׁשִהְתַחְלֶּתם ְלַנֵהל ֶאת ַהַּבִית ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי 

ֶחְבָרִתּי ְקבּוצֹות  ִעם  ֶטֶלפֹון  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ֶאְתֶכם  ְלַחֵּזק  רֹוֶצה  ֹות, ֲאִני 
זֶ  ֶטְקְסט  הֹוָדעֹות  ְלַדֵּבר.  ְּכֵדי  ַהֶּטֶלפֹון  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְיכֹוִלים  ְּכבָ   הַאֶּתם  ר ַּגם 

ִמַּדי; ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם הֹוָדעֹות ֶטְקְסט ְּכֵדי ִלְכּתֹב ַלַּבַעל, ֲאָבל   ריֹוֵת 
ִמֶּזה   ְלַד   -יֹוֵתר  ֶׁשא  ְמֻיָּתר.  ַּגם  ְוַלְיָלה,  ְּכָבר  יֹוָמם  ֶזה  ַעל  ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבים  ֵּבר 

 ֶזה א טֹוב.  -ִמְתַּכְּתִבים ְלתֹו ַהַּלְיָלה, ִעם ְקבּוצֹות 

ַּכָּמ  ִּכי  ֶׁשָּלֶכם;  ַהְּיָלִדים  ַעל  ֶׁשָּלֶכם,  ַהַחִּיים  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ה  ּתֹודּו 
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ר ִמְתָקְרִבים ֵאָליו יֹוֵתר, ִויכֹוִלים ְּכבָ   -ְתָּבַר  ּוְמַהְּלִלים ְלַהֵּׁשם יִ   ֶׁשּיֹוֵתר ּמֹוִדים

 ֵעֶדן.    ןַטַעם ַהּגַ  תְלַהְרִּגיׁש ֶא ן ָּכא

 ... 
 ד ג ד

 ֲאִני א ָיכֹול ִלְסּבֹל ִׂשְנָאה, ֲאִני ִנְהֶיה חֹוֶלה ִמֶּזה

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִלי  ַאָּתה עֹוֵזר  ַהּמֹוָסד,  ִּבְׁשִביל  ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה  ַמה  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר 

 ד ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה. ִּבְמִסירּות ַרָּבה, ֲאִני מֹוֶדה ְל ְמאֹ

ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר אֹוֵמר ִלי ַהּיֹום ֶׁשִהְרַּבְצָּת לֹו, ִהַּפְלָּת אֹותֹו. ָאַמְרִּתי לֹו 
אֹוֵמר הּוא  ָאז  ָלֶזה,  ַמֲאִמין  א  ְּכָבר   ֶׁשֲאִני  ָהִראׁשֹוָנה,  ַהַּפַעם  א  ֶׁשֶּזה  ִלי 

 ִמים.ִהְרַּבְצָּת לֹו ַּכָּמה ְּפעָ 

ֶא  ִלְׁשמַֹע   ,ִאְּת ֲאַדֵּבר  עֹוד  ַהִּסּפּור,  ָהָיה  ַמה  יֹוֵדַע  א  ֶׁשְּל  ת  ֲאִני  ַהַּצד 
ַּבִּסּפּור. ֲאָבל ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ְוַגם ֵאּלּו ֶׁשּׁשֹוְמִעים ְוקֹוְרִאים ַמה ֲאִני אֹוֵמר,  

ִני א ָיכֹול ִלְסּבֹל ִׂשְנָאה, ֲאִני ִנְהֶיה  ֶׁשִּיְׁשְמעּו: "ֲאִני א ָיכֹול ִלְסּבֹל ְמִריבֹות, ֲא 
 חֹוֶלה ִמֶּזה". 

ִנְהֵייִתי ִמֶּזה  ַאְבֵרִכים ָרבּו; ַמָּמׁש  ְׁשֵני  ָּכֶזה,  ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ָהָיה ִלי ִסּפּור 

 חֹוֶלה. ָעִדיף ֶׁשא ַיַעְזרּו ִלי, ֵמֲאֶׁשר ֶׁשִּיְצָטְרכּו ְלַהּכֹות ְיהּוִדי. 

: "ַהּסֹוֵטר לֹועֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאּלּו  (ַסְנֶהְדִרין נח:)  ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים   ֲחָכֵמינּו
ַמְרִּבי ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ְׁשִכיָנה",  ֶׁשל  לֹועֹו  ַמְרִּבי  ץסֹוֵטר  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  ֶזה   ץִליהּוִדי 

ַּכָּמ  ְמאֹד  טֹוב  יֹוֵדַע  ֲאִני  הּוא;   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ַּבחּוִרים,  ִּכְבָיכֹול  ִעם  ָקֶׁשה  ה 
ְסִטיָרה ְלָבחּור, הּוא ִהְדִליק ֵאׁש ַמָּמׁש ְלַיד ַהְּיִׁשיָבה;    יְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשָעַבר ָנַתִּת 

ִלי ֶׁשֲאִני ָצִרי ָלֵתת ְסִטיָר  ִליהּוִדי, ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשַרק ַהָּׂשָפה    הְמאֹד ָּכַאב 
 ַהּזֹאת ְמַדֶּבֶרת ֵאָליו... 

 -ִמְּמ ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשא ָּתִריב ִעם ַאף ֶאָחד, ִאם א ׁשֹוְמִעים ְּבקֹוְל    ֲאָבל

 .ּבֹא ֵאַלי, ֲאִני ְיַחֵּזק אֹוְת 

ַּבְרֶזל ֲעַצֵּבי  ְצִריִכים  ָׁשָנה,  ְלֶעְׂשִרים  ָקרֹוב  ַּבחּוִרים  ִעם  יֹוֵׁשב   יְּכֵד   ֲאִני 
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ָהָיה ִלי ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ְּבתֹור ָּבחּור.ֶׁשּיּוְכלּו ִלְהיֹות ִאָּתם, ַּגם ֵאֶלי  

לֹו, הּוא ַמִּגיַע ִמַּבִית ָׁשבּור,    ץֶׁשאֹוֵמר ִלי ֶׁשַאָּתה ַמְרִּבי  הַהּזֶ   ִּבְפָרט ַהָּבחּור

 ; אֹותֹו ְצִריִכים ְלַחֵּזק ּוְלַׂשֵּמַח.תַהְּׁשִפּיּוו ֶּפֶלא ֶׁשהּוא עֹוד ְּבַק 

 ... 
 ד ג ד

 תְלִהְׁשַּתּנֹום  ַמְתִחיִלים ֶׁשְּדָבִריד עַ ה, ַהְרּבֵ ר ְולֹוַמ  ִלְׁשמֹועַ ם ְצִריִכי

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַמָּמׁש  ֶׁשְּכֶׁשַאֶּת   ןְּבִעְניַ  ֶׁשַהִּׁשעּור  ַמְרִּגיִׁשים  ַאֶּתם  ִׁשעּור  ׁשֹוְמִעים  ם 

הֹוְלִכי ֶׁשַאֶּתם  חֹוְׁשִבים  ַאֶּתם  ַאֶּתם    ם ִּבְׁשִביְלֶכם,  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֲאָבל  ְלַצֵּית, 
 ׁשֹוְכִחים; ַאֶּתם ְצִריִכים ֵעָצה. 

ָלֶכם א  ,ְּדעּו  ֶאָחד,  ִׁשעּור  ִמְּׁשִמיַעת  ִמְׁשַּתִּנים  ָאָדם  כִ הֹופְ   א  ִלְהיֹות  ים 

ְיֵדי ֶׁשּׁשֹוְמִעי ַלְיָלה; ַעל  ִּבן  ְיֵדי ֶׁשּׁשֹוְמִעי  םָחָדׁש  ַהְרֵּבה    םַהְרֵּבה ִׁשעּוִרים, ַעל 
 ָּכ ִמְׁשַּתִּנים.  -ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  םִחּזּוק ּוְמַבְּקִׁשי

ֵעֶדן.   ְּבַגן  ֶׁשֲאִני  ַּבִּׁשעּור  ַמְרִּגיׁש  ָהִייִתי  ְלמֹוֲהָרא"ׁש,  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  זֹוֵכר  ֲאִני 

ְּכֶׁשַהִּׁשעּור ִנְגַמר, 'מֹוֲהָרא"ׁש ִּדֵּבר ִמְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ָהִייִתי חֹוֵׁשב ְלַעְצִמי  
. ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה  ' ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרֲאִני הֹוֵל ִמָּיד ְלַצֵּית ָלֵעצֹות, ֲאִני הֹולֵ 

א ִּדַּבְרִּתי ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעד ָׁשבּוַע ַהָּבא ְּבֵליל ִׁשִּׁשי, ְוָאז עֹוד ַּפַעם ָׁשַמְעִּתי 
ַהּנֵ  ָקָרה  ֶאָחד  ֶׁשּיֹום  ַעד  ַּפַעם,  ְועֹוד  ַּפַעם  עֹוד  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוָׁשבּוַע  ֶזה,  ס  ֶאת 

ְועֹוד   עֹוד  ִלְׁשמַֹע  ָּתבֹואּו  ִאם  ִאְּתֶכם,  ִיְהֶיה  ַּגם   ָּכ ִנְפַּתח;  ֶׁשִּלי  ַהֶּפה  ַהָּגדֹול, 
 ִּתְראּו ְּבַעְצְמֶכם ֵאי ִּתְׁשַּתּנּו ְלַגְמֵרי ְלטֹוָבה.  -ִׁשעּוִרים 

ִלְראֹות   ִלְקרֹא,  לֹו  ֶׁשָּקֶׁשה  ֶׁשָּלֶכם אֹוֵמר  ַהֶּיֶלד  ְלרֹו  -ִאם  ֵעיַנִים,  ֵּתְלכּו  ֵפא 

 ַּתֲעׂשּו ָּכ.  -ְוִאם ָהרֹוֵפא ַיִּגיד ֶׁשְּצִריִכים ִמְׁשָקַפִים 

ַעְכָׁשו   ָקָטן.   ַּתֲהִלי ֶזה  ְלרֹוֵפא,  ֵּתְלכּו  ְוכּו';  ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ְלַתֵּקן  ְלַגֵּבי 
ּבֹוֵגר   ְּכָבר  ֶׁשָּלֶכם  לְ   -ֶׁשַהֶּיֶלד  ִלְנסַֹע  ְּכָבר  ְוכּו',  ְלָּבנִ ֹואיר  עִ ְצִריִכים  ְלַהְרִּדים  י, 

 ָּפעּוט.  רֶזה ַמָּמׁש ָּדבָ  -ְּכֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ֶזה ַּבַהְתָחָלה 
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ָלֶכם   ּפֹוֵגַע  ֶׁשֶּזה  ַמְרִּגיִׁשים  ַאֶּתם  ַלֵּׁשִני,  ֶאָחד  ֶׁשְּמִציִקים  ְיָלִדים  ְלַגֵּבי 

ָוׁש ׁשּוב   ְלַחֵּנ ִהיא  ָהֵעָצה  ֻּכָּלם,  ֵאֶצל  ֶזה   ָּכ ְצִריִכים  ַּבְּבִריאּות;  ֵכן  ְּכמֹו  ּוב. 
ְׂשֵבִעים  ַהּבֹוְגִרים  ִאם  ַלְּצִעיִרים,  ֶׁשֵּמִציק  ַהּבֹוֵגר  ַלֶּיֶלד  ֵלב  ְּתׂשּוֶמת  ָלֵתת 

 ֵהם א ְמִציִקים. -ִמְּתׂשּוַמת ֵלב 

גִ  ַהֶּדֶר    סינְ 'ְלַגֵּבי  ֶאת  ֶׁשּיֹאֲהבּו   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים  ְוכּו'; 
ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ִּבְתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְמַקְּבִלים ֶרֶגׁש   לֹּגעַ ב יָנה ְוָיִקיאּו ֵמרֹוָהֲעִד 

ָעִדי ּוַמה  ֵּכן ּוַמה א,  ַמה  יֹוְדִעים  ָהֵאּלּו,  ףִּבְצִניעּות,  ַלְּדָבִרים  ֲאִני א עֹוֶנה   ;
 ָלָאָדם ַעְצמֹו. רֶזה ָקׁשּו

ָלֶכם ִיֵּתן   ִיְתָּבַר ְלַהְמִׁשי   ַהֵּׁשם  ֶׁשּתּוְכלּו  ֶׁשָּלֶכם    לְלַגֵּד ,  ּכַֹח  ַהְּיָלִדים  ֶאת 

 ְוִלְראֹות ַהְרֵּבה ַנַחת. 

 ... 
 ד ג ד

 ָׁשם ַהְּׁשִכיָנה  ,ֵאיפֹה ֶׁשֵּיׁש ָׁשלֹום

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֵּביֵניֶכם, ֵיׁש ָׁשלֹום; ֵאיפֹה ֶׁשֵּיׁש ָׁשלֹום  

ָׁש   - ִנְמֵצאת  ִזְכרֹונָ ַהְּׁשִכיָנה  ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרי  םם.  י.)ם  ִלְבָרָכה  ֶׁשל    (ַׁשָּבת  ְׁשמֹו 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא 'ָׁשלֹום'. 

ֶׁשּׁשֹוְמִעי ִמְכָּתב    םַאֲחֵרי  ִלְקרֹא  טֹוב  ֻּכָּלם  ֶׁשל  ָהֲאָנחֹות  ֶאת  ְוַלְיָלה  יֹוָמם 

ִנכְ  ַהִּדּבּוִרים  ְלַאט  ֶׁשְּלַאט  ְוִלְראֹות  ַהָּקדֹוׁש ִחּיּוִבי  ִעם  ַחִּיים  ַלְּלָבבֹות;  ָנִסים 
 ָּברּו הּוא, ַחִּיים ְּבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה. 

 ... 
 ד ג ד



 בתשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

 ְּכֵדי א ְלִהְתַיֵּבׁש  ר,יֹוֵת  ְצִריִכים ִלְׁשּתֹותץ ַּבַּקיִ 

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

 ִּבִּתי ַהְּיָקָרה ... ִּתְחֶי' 

ֲאִני ְמַקֵּבל ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום ְמאֹד טֹובֹות ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשַאְּת עֹוָׂשה ֲעבֹוָדה  

 .דְמאֹ טֹוָבה ְמאֹד, ַהָּבנֹות ְמֻרּצֹות

ֵיׁש ִלי ַנַחת ִמַּבֲעֵל ֵנרֹו ָיִאיר, ַעְכָׁשו ַּבַּקִיץ הּוא יֹוֵׁשב יֹוֵתר ַּבְּיִׁשיָבה, ֲאִני  
ְוַהֵּלב ַהּטֹוב ֶׁשּלֹו.   ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים  רֹוֶאה ִמָּקרֹוב ֶאת ַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו, ֶאת 

 ּוא ּדֹוֵאג ִלְׁשלֹוָמם. הּוא עֹוֵזר ִלי ְמאֹד ִעם ַהַּבחּוִרים ַּבְּיִׁשיָבה, ה

ַרֵּבנּו    יִּתְכְּתבִ  ַמְׁשֶקה,  ֶזה  ְּתִהִּלים  ַאְּת אֹוֶמֶרת.  ְּתִהִּלים  ַּכָּמה  ָׁשבּוַע  ָּכל  ִלי 
תפה)אֹוֵמר   ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ְּכמֹו  (ַחֵּיי  הּוא  ֲהֵרי  ְּתִהִּלים,  ִמְּזמֹור  טֹוב  "ְּכֶׁשאֹוְמִרים   :

ְצִריִכים ִלְׁשּתֹות ְּכֵדי    -ִיץ ְּכֶׁשַחם, ַהִּנְסיֹונֹות ְּגדֹוִלים  ַמְׁשֶקה ָטִעים"; ַעְכָׁשו ַּבַּק 
 . תְלִהְתַיְּבׁשּו א ְלַהִּגיעַ 

 .ֵמַאָּבא ֶׁשָּל 

 ... 
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 ב ִמְתַרֵח א ְּכֶׁשהּו ֲאִפילּום, ְוַח י ֶׁשֵּבית ַהֵּסֶפר ִיָּׁשֵאר ֵּביִת 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

, הּוא עֹוֵזר ִלי ְּבִלי ֶחְׁשּבֹונֹות ִאיִׁשִּיים; הּוא  הַּבֲעֵל עֹוֵזר ִלי ִּבְמִסירּות ַרּבָ 
 ָּכאן ְּכֵדי ַלֲעזֹר ַלמֹוָסד ֶׁשָעַזר לֹו. 

 מֹוָרה ְמאֹד טֹוָבה, ֲאַנְחנּו ְמאֹד ְמֻרִּצים ֵמָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶכם. ַּגם ַאֶּתם 

 ִׂשְמָחה.  -ַּתְכִניסּו ַּבַּתְלִמידֹות ֶׁשָּלֶכם  

  ת, ֶׁשֶּזה ִיָּׁשֵאר ֵּבית ֵסֶפר ֶׁשָּכל ַיְלָּדה ִהיא ּבַ יִּתְראּו ֶׁשֵּבית ַהֵּסֶפר ִיָּׁשֵאר ֵּביִת 

ֶזה ִיָּׁשֵאר ָמקֹום ַחם   -, ַהּמֹוָסד ִיְגַּדל  בֲאִפּלּו ְּכֶׁשִנְתַרֵח ר. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁש א ִמְסּפָ   -
 ֶׁשְּמַגְּדִלים ּבֹו ְיָלִדים ִעם ַאֲהָבה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוַלּתֹוָרה. 

 ֲאֵחִרים. ן ִּתְלְּבׁשּו ְּבָגִדים ֲעִדיִנים, ַאל ְּתַחְּפׂשּו ְלִהְתַּבֵּלט ֵּבי
 ... 
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 םַהּטֹוִבים ַּבְּדָבִרי ִלְׂשמֹוַח א ִהי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָאָדם ָּבעֹוָלםִעַּקר 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ַהָּקדֹוׁש    ִלְׂשמַֹח ִעםֶזה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה;    -ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָאָדם ָּבעֹוָלם  

 ָּברּו הּוא, ִלְׂשמַֹח ִעם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. 

  ֵמ"ם ְוַכת ִדיֵלי' ְמַחְּפִׂשים ֶאת ָּכל ַהְּדָרִכים ֵאי "ְׁשּבֹר ֶאת ָהָאָדם,  ּלִ ַהַסֶמ
 . ֵאי ְלִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם, ְוִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה אִלְמצֹו ְוָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא 

 ִּתְתַחְּזקּו ְּבָכל ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלֶכם ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה. 

 ... 
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 ּבֹא ְּבַׁשָּבת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ַהְׁשְטַרייְמל

 תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"ד ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ֶאת   ִּתְלַּבׁש  ַהַּבְיָתה   ַּבֶּדֶר ַּגם  ַהְׁשְטַרייְמל,  ִעם  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּבַׁשָּבת  ּבֹא 
ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְלַיד ַהַּבִית   -ה ְל ָלֶלֶכת ֶּדֶר ֲאֻרָּכה  ַהְׁשְטַרייְמל, ְוִאם ָקֶׁש 

ַּבִּקְרָיה, ִמְדָרִׁשים  ָּבֵּתי  ֲחִמָּׁשה  ְּכָבר  ַהּיֹום  ָלנּו  ֵיׁש   .ד ְליַ   ֶׁשִּתְתַּפֵּללף  ָעִדי  ֶׁשְּל
ְלִהָּסֵחבֵמֲאֶׁש ,  ֶׁשְּלל  ַּבְׁשְטַרייְמ   ָלבּוׁש ה  ְוִתְהיֶ   ֶׁשְּלת  ַהַּביִ  ַהֶּדֶר    תֶא   ר  ָּכל 

 ִּבְגֵדי ַהַּׁשָּבת.  תֶא ט ָהֲאֻרָּכה ְּכֵדי ָלבֹוא ְוִלְׁשמַֹע ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ְוִלְפׁשֹ

ִמְתַקְּדִמי ֶנֱאָחִזיםַהּדֹורֹות  ִאם  ְמַׁשִּנים  ם,  א  ִיָּׁשֲארּו    -,  ַּגם  ַהְּיָלִדים 
 ְּכֵׁשִרים. 

ּבַ  ַעְכָׁשו  ַלֲהָפָצה,   ִמְׁשָּפחֹות  ֵל ַאְלֵפי  ֶעְׂשרֹות  ַהִּקְרָיה  ְסִביב  ֵיׁש  ַּקִיץ 

ְיכֹוִלים    תֶׁשְּמַצּפֹו ֲעַדִין  ֶׁשֵהם  ָלֶהם  יֹוִכיַח  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  אֹוָתם,   ַיְדִרי ֶׁשִּמיֶׁשהּו 
 ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלֶהם. 

 ... 
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 הֱאמּונָ ם ַּפעַ ד עֹו ְּתַׁשֵנן, ַעְצְמת  ֶא ל ֶלֱאכֹום ִּבְמקֹו

 תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"ג ַּתּמּוז, ְׁשַנת -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ת ַעְצְמ, ַאָּתה  , ַאָּתה אֹוֵכל ֶא לֲאִני ְמַרֵחם ָעֶלי, ֲאִני רֹוֶאה ֵאי ַאָּתה נֹובֵ 

, ֲחָבל ְלִהְתַיֵּסר.  בְמַנֵהל ֶחְׁשּבֹונֹות ִעם ְּפלֹוִני, ִעם ַאְלמֹוִני; ֲחָבל ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּלֵ 
ֱאמּוָנה   הזֶ ם  ִּבְמקֹו ֶזה  ,  ְּתַׁשֵּנן  "ַהּכֹל  ָהֵאֶּלה:  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְוַלְיָלה  יֹוָמם  ְּתַׁשֵּנן 

 ָּברּו הּוא הּוא ַהּכֹל"; ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ְלָהַרע ַהָּקדֹוׁש"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא" וְ 
 ִלי, ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי טֹובֹות, ַהּכֹל ִמָּׁשַמִים. 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ז:)ֲחָכֵמינּו  נ (ֻחִּלין  ָאָדם  "ֵאין   ֹועּבָ ֶאְצ   ֵקףֹו: 

ֶא הָּט ַמ ּלְ ִמ  ִמ   ןּכֵ ִאם    אּלָ ,  ָעָליו  ה  ְקַטּנָ ה  ַמּכָ ל  ְמַקּבֵ א  ם  ָאָד   ,"ַמְעָלהּלְ ַמְכִריִזין 
ֶׁשְּל,  ם;  ַּבָּׁשַמיִ ם  ַמְכִריִזים  ִא ק  ַר ע,  ָּבֶאְצּבַ  ִאָּמא   ,ֶׁשְּל ֶׁשַאָּבא  ְּבַוַּדאי  ָאז 

 ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשְּל ,הּוא. ַהָּקדֹוׁש ָּבר  הַהּכֹל זֶ  -ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל ּו 

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ִלי, ִאם ָהִייָת ְמַצֵּית ְלַרֵּבנּו ְוָהִייָת הֹוֵל ִלְצעֹק ַּבָּׂשֶדה:    ַּתֲאִמין

ַהא טֹוב, ֵיׁש ִלי ֶחְׁשּבֹון ִעם ָּכל  י  ִּביֵד ד  עֹוָלם ַרֵחם ָעַלי, ַּתִּציל אֹוִתי, ֲאִני ָלכּו

ָמ  ִאִּתי?  ַמה  ִלי;  ַחָּיב  ֶאָחד  ָּכל  ֶא ֶאָחד,  ְּכָבר  ְוֶאְזּכֹר   ְחזֹר ַתי  ֵאַדע  ִּבְתׁשּוָבה? 

."ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר ַרק ַאָּתה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ַקל    -ִהְתּבֹוְדדּות    הָהִייָת עֹוֶׂש   ִאם  ְל ָהָיה  ְוַהּכֹל  ָׂשֵמַח,  ִמְּזַמן  ְּכָבר  ָהִייָת 

 יֹוֵתר.

 , ַּתְתִחיל ֵמָחָדׁש; ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְוַהּכֹל טֹוב ִלי. ָאִחי

 ... 
 ד ג ד

 ַאל ִּתָּכְנסּו ְלַלַחץ ִמְּכלּום , ְקחּו ֶאת ַהַחִּיים ְּבַקּלּות

 תשפ"ב  ה'ֹום ג' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"ג ַּתּמּוז, ְׁשַנת י -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ִּתָּכְנסּו א   ץְלַלַח   ַאל  ַהַּבַעל  ִאם  ֵמַהְּיָלִדים,  ְוא  ֵמַהַּבַעל  א  ִמְּכלּום, 

ַאל    -, ִאם הּוא א ַמִּגיַע ַהַּבְיָתה ַּבְּזַמן  חְלֶמַת   ַאל ִּתָּכְנסּו  -ֵמִרים ֶאת ַהֶּטֶלפֹון  
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 ִּתָּכְנסּו ְלַמָּצב רּוַח ַרע; ַּתְחְׁשבּו טֹוב ְוִתְּקחּו ֶאת ַהַחִּיים ְּבַקּלּות. ל ֵּתָחְלצּו ְוַא 

ִּתָּכְנסּו ַאל  ָהֲעבֹוָדה;  ִעם  ֵכן  ִּתָּכְנסּו ץְלַלַח   ְּכמֹו  ַאל  ִמּׁשּום    הְלִהיְסֶטְריָ   , 

 ָּכ ַּתַעְבדּו.  - ָּדָבר, ַּתַעְבדּו ְלִפי ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלֶכם; ַּכָּמה ּכַֹח ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם 

ָלָּמה הֹוֵל ָלָאָדם ָהפּו ִמַּמה   (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן פב)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  
ה ִאם  ַמֶּׁשהּו;  רֹוֶצה  ִּכי הּוא  רֹוֶצה?  ָהיָ ֶׁשהּוא  ִאם  ְּכלּום,  רֹוֶצה  ָהָיה  א    ה ּוא 

ֶא   הרֹוֶצ   א ִהי  ַהּכֹל ָהָיה הֹוֵל ְּכֵסֶדר; ָהֵעָצה ַהּזֹאת  -ְרצֹון ַהֵּׁשם  ת  ַלֲעׂשֹות ַרק 
ִּכָּׁשלֹון   הְּבדּוָק  ֵהם  ַהַחִּיים  ָּכל  ָלֶהם,   הֹוֵל ֶׁשא  ֶׁשֶּנֱאָנִחים  ֵאּלּו  ְלָכל    ּוְמנּוָסה 

ֱאמּוָנה; ִאם ָהיּו ְמכֹוְפִפים ֶאת ָהרֹאׁש  ם  ֶׁשֵהם א ַחִּיים עִ   ל ִּבְגלַ , ֶזה  לָּגדֹוד  ֶאָח 
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַהּכֹל ָהָיה הֹוֵל ְּכֵסֶדר.  ֶאל

 ... 
 ד ג ד

ל ַאְלּכֹוהֹות ְׁשִתּיַ ה ַּבְּיִׁשיבָ ה ִיְהיֶ א ֶׁש 

תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"ג ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה 

ֶּׁשָּלַקְחָּת  ֶׁשאֹוְמִרים  ַעְכָׁשו  ׁשֹוֵמַע  ֵיׁש  ת  ֶא   ֲאִני  ַהָּמָרה,  ַלִּטָּפה   ַעְצְמ
 . ׁשי"ַּבחּוִרים ֶׁשּׁשֹוִתים יַ 

ִאָּתם"    ְּבֶדֶר  ֵּתֵל "ַאל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  טו)ְמאֹד  א,  ַּבֶּדֶר  (ִמְׁשֵלי   ֵּתֵל ַאל   ,

ַּתְלִמידֹות   ֵאין  ֵפיָגא  ְּבֵבית  ְלִהְתַחֵּתן;   ָצִרי ַאָּתה   ,ִׁשּדּו  ָצִרי ַאָּתה  ַהּזֹו, 
 ִׁשּכֹור?!  ָצִרי ַּבַעל ִׁשּכֹור? ִמי רֹוֶצה ָחָתן ְלִבּתֹו ֶׁשרֹוצֹות ַּבַעל ִׁשּכֹור, ִמי

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ִיְהֶיה ַמְסִּפיק, ִּכי ֶאֱעֶׂשה ַהּכֹל ָּבעֹוָלם ֶׁשַּבְּיִׁשיָבה 

 א ִיְׁשּתּו. 

 ... 
 ד ג ד

 תֵמֲעֵבירֹות ׁשֹוֶמֶר ה ִׂשְמָח 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ט"ו ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

... 

אֹוֵמר    ַהֶּמֶל יג)ְׁשמֹה  טו,  ֵלב, (ִמְׁשֵלי  ּוְבַעְּצַבת  ָּפִנים,  ֵייִטב  ָׂשֵמַח  "ֵלב   :
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 . תב רּוחֹו ִנְׁשֶּבֶר רּוַח ְנֵכָאה", ְלֵלב ָׂשֵמַח ֵיׁש ָּפִנים ָיפֹות, ַמְרֶאה ָיֶפה, ְוֵלב ָעצּו

ַז"ל ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַהְקָּדמֹות  אֹוֵמר    ,ִעם  קסט)ֶׁשהּוא  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן   (ִלּקּוֵטי 

ַלֲעֵברֹות; ֶאְפָׁשר   הֶׁשִּׂשְמָחה ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ָהָאָדם ִמְּפָגם ַהְּבִרית, ְוַעְצבּות ַמִּפילָ 
ָּפִנים ֵייִטב  ָׂשֵמַח,  "ֵלב  ׁשֹוֶמֶרת    ָׂשֵמַח ב  לֵ   -"  לֹוַמר,  ַהִּׂשְמָחה  ִּכי  ָיֶפה;  ִנְרֶאה 

ְמָחה, ֲאַזי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבַעְצמֹו (ָׁשם)ָעָליו ֵמֲעֵברֹות. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  : "ְּכֶׁשִּתְזֶּכה ְלשִֹ
 ִיְׁשמֹר ְל ֶאת ַהְּבִרית".

ּובְ  ְּבַעְצבּות  ָהָאָדם  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִאם  ֵלב"  "רּוַח "ּוְבַעְּצַבת  ְׁשחָֹרה,  ָמָרה 

ִנְהִיי  זָא   -ְנֵכָאה"   ַמְמִׁשי    , ְׁשבּוִריםם  ִנְכָׁשִלים,  ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכִפי  ִּבְבִרית,  ּפֹוְגִמים 
 ְואֹוֵמר ָׁשם: "ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל ְיֵדי ַעְצבּות".

הּוא  ַהּטֹוִבים,  ַמֲעָׂשיו  ִעם  ֶׁשָּׂשֵמַח  ָהָאָדם  ְיהּוִדי,    ַאְׁשֵרי  ֶׁשהּוא  ָׂשֵמַח 

ְוָהֵבן    ;: "ֵלב ָׂשֵמַח, ֵייִטב ָּפִנים"םֶׁשהּוא ְּבנֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ֲאַזי ְיֻקּיַ 
 ְלַמֲעֶׂשה.

 ... 
 ד ג ד

 הַּבִקְריָ ת ַלמֹוָסדֹון ִּבְניָ ד  עֹום ְצִריִכי

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ט"ו ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

עַ  ָּגדֹול  ּכַֹח  חֶֹדׁש    םַּתְׁשלּו ל  ִייַׁשר  ִמֵּדי  ֶׁשָּלנּו  ַהִּבְנָיִנים  ְלָכל  ַהְּׂשִכירּות 
, חֶֹמׁש רַמֲעֵׂש ְו... ֵנרֹו ָיִאיר אֹוְסִפים ְצָדָקה,    ְּבָחְדׁשֹו; ְּכָבר ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶׁשַאָּתה

חּוִרים ְלִבְנְיֵני ַהּמֹוָסד. ַאָּתה ֵמֵקל ָעַלי ֶׁשאּוַכל ַלֲעסֹק ִעם ַהַּב   -ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  
 ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת. 

ְּבָכזֹו   ָּגַדל  ְּבֶרְסֶלב  ְּבִקְרַית  ְוַהּמֹוָסד  ֱהיֹות   ,ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוָצה  ֲאִני  ַעְכָׁשו 

ִּבְרחֹוב   ֵאין ָמקֹום  ְּכָבר  ְּבִדּיּוק ִמּמּול 39ַנאט  ְסְט 'ֶצ ְמִהירּות,  ִּבְנָין  ָקִנינּו עֹוד   ,
ַמָּמ ַה  ָהִראׁשֹון,  ְלַהְׁשִקיַע  ִּבְנָין  ְצִריִכים  ֲאָבל  ּדֹוָלר,  ֶאֶלף  ִּבְׁשלֹוִׁשים  ְּבִחָּנם,  ׁש 

 ְלָכל ַהָּפחֹות ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּדֹוָלר. 

אּוַלי ַאָּתה רֹוֶצה ֶאת ַהְּזכּות ֶלֱאסֹף ְצָדָקה ִּבְׁשִביל ַהִּבְנָין ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו,  
ְזכּו ִלְקנֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ֵיׁש  ְלַסֵּים  אּוַלי  ַעְכָׁשו  ְּכָבר  ַחָּיב  ֲאִני  ִּכי  ִּכּתֹות;  יֹות ֶׁשל 
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ַהָּבָא  ַלָּׁשָנה  מּוָכן  ִיְהֶיה  ֶׁשַהִּבְנָין  ַחָּיִבים  ֲאַנְחנּו  ָהֲעבֹוָדה,  תשפ"ג הֶאת  ְׁשַנת   ,

   ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.

ֶזה ּוְגָמָרא;  ִמְׁשָניֹות  ְּבִלּמּוד  ָחָזק  ִּתְהֶיה  ֶוֱאָמץ,  ַמה    ֲחַזק  ֶזה  ִנְצִחּיּות, 
 ֶׁשּלֹוְקִחים ִאָּתנּו. 

 ַלה' ִמֶּכֶסף. תִלי ֶאת ָהֲאִריזֹו ןְּכמֹו ֵכן ְּתַאְרּגֵ 

 ִייַׁשר ּכַֹח.

 ... 
 ד ג ד

 דַמְפִחיד ְמאֹה זֶ  ֶטֶלפֹון ְּבִלי ִסּנּון

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ט"ז ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ֶחְמַּדת ְלָבִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִסּנּון. ַעְכָׁשו ְּכָמה ַּדּקֹות ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת, ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ְל ֶטֶלפֹון ְּבִלי 

ְוִתְזרֹק  ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה  ְלִהְתַּגֵּבר ַעל  ְמַקֶּוה ֶׁשּתּוַכל  ֲאִני  ָּכ ּכֹוֵאב ִלי;  ָּכל  ֶזה 
ִּכי   ֶזה,  ַּבֲעֵברֹות  ...  ֶאת  צֹוִפים  ָהֵעיַנִים,  ַעל  ׁשֹוְמִרים  א  ִאם  ֲאהּוִבי,   -ַיִּקיִרי 

 ה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא. ְמַאְּבִדים ַהּכֹל! ְמַאְּבִדים ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ 

  ָּכ ָּכל  ֲאִני   ;ָעֶלי ְמַרֵחם  ַוֲאִני  ַהְּיָקִרים,   הֹוֶרי ַעל  ְמַרֵחם   ָּכ ָּכל  ֲאִני 
ִמי יֹוֵדַע ְלָאן ֶזה    -ְמַצֶּפה ֶׁשָּתִקים ַּבִית ָּכֵׁשר, ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֵּיׁש ְל ֶטֶלפֹון ְּבִלי ִסּנּון  

 ...יֹוִביל אֹוְת 

  ִלְּב ֶאת  ָּתִׂשיַח  ִּתְתּבֹוֵדד;  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ֶאת  ַקח  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ... ַיִּקיִרי 
 ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיֵּתן ְל ּכַֹח ִלְהיֹות ְיֵרא ָׁשַמִים. 

ְמנַ  ֲאִני  ִׁשּדּוִכים,  ֶׁשל  ַּבָּׁשִנים  ַעְכָׁשו  ַאָּתה  ֲחָבל,  ְל    הֶּס ַמָּמׁש  ַלֲעׂשֹות 

ֶזה ְמאֹד ַמְפִחיד, ִּכי קֶֹדם ְמַאְּבִדים    -ִׁשּדּו, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ְל ֶטֶלפֹון ְּבִלי ִסּנּון  
ְוַאַחר ָּכ ְמַאְּבִדים ֶאת ָהֶרֶגׁש ְלַהּכֹל,   ְוִלְלמֹד,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶאת ָהֶרֶגׁש ְלרּוָחִנּיּות, 

יְ  א  ַהֶּזה;  ָלעֹוָלם  ְיָלִדים,  ֲאִפּלּו  ְלַגֵּדל  ְיכֹוִלים  א  ִאָּׁשה,  ִעם  ִלְחיֹות  כֹוִלים 
 ְמַאְּבִדים ַהּכֹל. 

ַהִּמִּלי ֶאת  ַקֵּבל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמַחֶּכה    םְמאֹד  ֲאִני  ִמִּלִּבי,   ְל ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני 

 ֶׁשַּתֲעֶנה ִלי; אֹו ֶׁשָּתבֹוא ְלַדֵּבר ִאִּתי, אֹו ִּבְכָתב. 



 ב תשפ""ל מטו"מ ְּבחּוי ַמְסעֵ   תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כ 

 

 . ַׁשָּבת ָׁשלֹום 

 .ּוְמַצֶּפה ִלְראֹות ַנַחת ֶאְצְל ֶׁשאֹוֵהב אֹוְת ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ֲאִני א ָצִרי אֹותֹו ֶאֶלף ַּפַעם  -ִאם ַהֵּׁשִני א ָצִרי אֹוִתי 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשא ִּתָׁשְברּו, ֲאִני  יַהִּׁשּדּו ֶׁשִהַּצְעִּתי ָלֶכם ְּכָבר א ַאְקטּוָאלִ   ;
ִּתְתַגּלֶ  ֶׁשַעְכָׁשו  ֶׁש   הְמַקֶּוה  ֶׁשָּלֶכם,  ַמְמִׁשיִכיַהְּגבּוָרה  ַמה   -ַּבַחִּיים    םַאֶּתם  ִיְהֶיה 

 ֶׁשִּיְהֶיה. 

ּבְ  ֶאָחד  ְמַלֵּמ ָּכל  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  יֹוֵדַע  ָקטֹן  ְוַעד  ִמָּגדֹול  ַהּקֶֹדׁש   ד ֵהיַכל 
אֹוִתי    ָצִרי ֶׁשא  "ִמי  ָלַמְדנּו    -אֹוָתנּו:  ֶזה  ַּפַעם";  ֶאֶלף  אֹותֹו   ָצִרי א  ֲאִני 

א"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, הּוא ִהְכִניס ָּבנּו ָּכֶזה ֵׂשֶכל ָּגדֹול, ֶׁשא ִנְרּדֹף  ֵאֶצל מֹוֲהָר 
ֲאִני רֹוֶצה    -ַאֲחֵרי ַאף ֶאָחד, ֶׁשִּנְהֶיה ְּבטּוִחים ְּבַעְצֵמנּו, ְוִאם ַהֵּׁשִני רֹוֶצה אֹוִתי  

 ֶאֶלף ַּפַעם.ֲאִני א רֹוֶצה אֹותֹו  -אֹותֹו, ְוִאם הּוא א רֹוֶצה אֹוִתי 

אֹוִתי    ָצִרי א  ַהֵּׁשִני  'ִאם  ַעְכָׁשו:  ַּתִּגידּו   ֶאֶלף    -ָּכ אֹותֹו   ָצִרי א  ֲאִני 
 ַּפַעם'.

חֹוֵׁשב ַהַּׁשְדָכן    ֲאִני  ִלְהיֹות  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ִּבְׁשִביְלֶכם,  טֹוב   ִׁשּדּו ַעל  ַהְרֵּבה 

 ְלַאַחר ִמֵּכן ִּתְהֶיה ַהֲחתּוָנה. ֶׁשָּלֶכם ּוְבָקרֹוב ִּתְתָאְרסּו, ּוִמָּיד 

, ְותֹוִציאּו ֵמָהרֹאׁש ֶאת ַהֵּׁשם ַהֶּזה;  הַהּזֶ   , ִּתְבְלעּו ֶאת ַהָּדָברקִּתְבְלעּו ָעמֹו
 ַּתִּגידּו ִלי ָמַתי ַאֶּתם מּוָכִנים ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ה ַּתֲחנֹק אֹוָת ת, ַמֲחֶק -ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשִּנְדֶלֶקת ֵאׁש

 תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ָרט; ָּכל ָּכ ָנִעים ִלְהיֹות ָּכאן ַּבִּקְרָיה ֵּבין  ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ָהֶעְזָרה ְּבָכל ּפְ 

 ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. 

ִׁשעּור ְּבַדף ַהְּגָמָרא ֵמֲאחֹוֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש,    רֲאִני מֹוֵס   8:00ַּבּבֶֹקר ְּבָׁשָעה  
ַהְּגָמָר  ְּבִׁשעּור  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ַמִּגיִעים  ָהֵעִצים.  ְמַחֶּיה  ֵּבין  ֶזה  א, 

ָּכל ַהְּטָעִמים. ֲאִני אֹוֵמר ָלַאְבֵרִכים ֶׁשֶּזהּו ַטַעם ַּגם ֵעֶדן,    תֶא ם  ְנָפׁשֹות, ַמְרִּגיִׁשי 
ֶׁשֶּזה   אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ֵעֶדן,  ְּבַגן  ָהָיה  ְּכָבר  ַהְּיִׁשיָבה  "רֹאׁש  ִמיֶׁשהּו:  אֹוִתי  ׁשֹוֵאל 

ּגַ  "ֲאִני    ןַטַעם  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ְלַהְרִּגיׁשֵעֶדן?"  ְמַקֶּוה  ֶׁשֲאִני  ְלַהִּגיד  ֶאת    ִמְתַּכֵּון 
ָהֵעִצים"; ֵּבין  ַהַּטַעם ַהֶּזה ְּבַגן ֵעֶדן; ַהַּטַעם ֶׁשל ִלּמּוד ְּגָמָרא ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  

 ֵאין טֹוב ִמֶּזה. 

ַהְּתאּוָר  ֶאת  ְלַתֵּקן  ָיכֹול  ַאָּתה  ִאם   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֶזה  ַּבֲח   הֲאִני  ָנָיה; 
ָּבֶעֶרב   ֵׁשִני  ְּביֹום  ִּבְפָרט  ֶׁשּנֹוְסִעים.  ְרָכִבים  ְוא  ֲאָנִׁשים  רֹוִאים  א  ִּכי  ָחׁשּוב, 

 ְּבִכּנּוס ַהָּנִׁשים, ֶזה ְמֻסָּכן. 

ְלַהְתִקי ָיכֹול  ַאָּתה  ִאם  ֵכן  ַהַּמְזָגן    ןְּכמֹו  ִּכי  ַּבְּיִׁשיָבה,  ַהְּדָלתֹות  ַעל  ְקִפיץ 
 ַמל עֹוֶלה ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה; ַמָּמׁש ֲחָבל ַעל ֶּכֶסף ְיהּוִדי.עֹוֵבד, ַהַחְׁש 

רֹוֶאה   ְּכֶׁשַאָּתה  ַאֲהָבה.  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ַּתְכִניס  ָחׁשּוב;  ַמֶּׁשהּו  עֹוד 

 ֵּׁשט. א ִּתְתּפַ  א ִּתְׁשּפֹ ַמִים אֹו ִּתְזרֹק חֹול, ַּתֲחנֹק ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשִהי -ֶׁשִּנְדֶלֶקת ֵאׁש 

  ָּכ עֹוִׂשים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ַהַּגָּבִאים    -ִאם  ֶׁשעֹוְזִרים,  ֵאּלּו  ִּבְפָרט  טֹוב;    -ָהָיה 
 .דְמאֹ ְצִריִכים ָלִׂשים ֵלב ָלֶזה; ְוָאז ַנְצִליַח 

 ... 
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 ָׁשלֹום טֹובֹות ֵמַהֶקעְמּפ ֶׁשל ַהָּבִנים ת ְּדִריׁשֹו

 תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְמַקּבֵ  ֵכן  ת  ְּדִריׁשֹו  לֲאִני  ְּכמֹו  ַהָּבִנים,  ֶׁשל  ֵמַהֶקעְמּפ  טֹובֹות  ְמאֹד  ָׁשלֹום 
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ַלְּיָלִד  ִלי ַּכָּמה ָמסּור ַאָּתה  ים. ַההֹוִרים אֹוְמִרים ֶׁשַהְּיָלִדים ִמְתַקְּׁשִרים ְמַסְּפִרים 

ֵהם ְמַסְּפִרים ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ַּבֶקעְמּפ, ֵאי  ת  ֲעִסיִסּיֹו  ְּבָכזֹו  -  ַהַּבְיָתה ָּכל ָּכ ְמֻרִּצים
 ַחִּיים ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

ַּׁש"ס ֶׁשל ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר,  ְמאֹד ֶנֱהֵנִתי ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ִלְהיֹות ְּבִסּיּום ַה 

 ֶׁשַּיְזִמינּו אֹוִתי ְלעֹוד ִסּיּוִמים. הַוֲאִני ְמַחּכֶ 

ִׂשיָח  ְּתפֹס   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש   ,ְל ָקָׁשה  ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ַמְרִּגיׁש  ַאָּתה  ִעם   הִאם 
ָהַאְבֵרִכים; ִּתְׁשַאל אֹוָתם ִאם ָלֶהם ַקל יֹוֵתר... ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵמָהַאְבֵרִכים 

ֵה   - ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ֶאָחד  ִמָּכל  ׁשֹוֵמַע  ֵאֶצלם  ֲאִני  ָלֶהם;  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ָּכל    עֹוְבִדים, 
ִיָּׁשֲארּו   ְלָפחֹות   ֶאְצְל ָקֶׁשה,  ְוָהֱאמּוָנה  ֶאָחד  טֹובֹות  ַהִּמּדֹות  ָׁשַמִים,  ַהִּיְרַאת 

 ֶׁשַאָּתה ַמְחִּדיר ָּבֶהם. 

 ... 
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 לְמֻנּוָ ם עִ  ֶׁשָּנְפלּוי ַאֲחֵר  הַהָּקֶׁש  הַהֲחָויָ 

תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִּמְכָּתב. ִקַּבְלִּתי ֶאת ַה 

 ְּבִלי ַרְחָמנּות.  ,ָּדָבר ִראׁשֹון ּתֹוִדיעּו ַלִּמְׁשָטָרה ְוַתְכִניסּו ֶאת ַהְּמֻנָּול ַּבֶּכֶלא

ֲאֵׁשִמים, ַהּתֹוָרה   ַאֶּתם א  ֶׁשָּקָרה,  ַעְצְמֶכם ְּבַמה  ַּתֲאִׁשימּו ֶאת  ֵׁשִנית, ַאל 

כו)אֹוֶמֶרת   כב,  ַּכֲאֶׁשר  (ְּדָבִרים  "ִּכי  ַהָּדָבר  :  ֵּכן  ֶנֶפׁש  ּוְרָצחֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ָיקּום 
ַחִּפים   ַאֶּתם  ֶזה,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְרִציֶתם  ְוהֹוֵרג; א  ֶׁשַּמִּגיַע  ְּכמֹו רֹוֵצַח  ֶזה  ַהֶּזה", 

 ִמֶּפַׁשע; ַאל ַּתְׁשִּפילּו ֶאת ַעְצְמֶכם.

ּבֵ  ֵּתְצאּו  ֵּכן  ַּבַּבִית,  ִּתְסַּתְּגרּו  ַאל  ַּבַחִּיים  ְׁשִליִׁשית;  ַּתְמִׁשיכּו  ֲאָנִׁשים,  ין 
ְיכֹוִלים   א  ַאֶּתם  ָלֶכם,  ָקֶׁשה  ְוִאם  ֶׁשָּלֶכם,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִעם  ְלַטֵּיל  ְלכּו  ֶׁשָּלֶכם, 

ַהֶּזה רֹוֵדף ַאֲחֵריֶכם ְּבלִ  ַהָּדָבר  ֶׁשָהָיה,  ָהֵעָצה    -ה  ַהְפָסָק י  ִלְסּבֹל ַמה  ִּתְּקחּו ֶאת 
ה ֶׁשל ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות; ְּתׂשֹוֲחחּו ַעל ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשָּלֶכם, ַעל  ֶׁשל ַרֵּבנּו, ָהֵעָצ 

 ַהִּבְלּבּוִלים ֶׁשָּלֶכם ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ְּתַסְּפרּו לֹו ַהּכֹל, ֶזה ַיֲעזֹר ָלֶכם. 

ְוִהְתּבֹוְדדּות ֵהם ָּכל ָּכ ֲחָזִקים, ֶזה נֹוֵתן ְלָאָדם מִֹחין ֲח  ָדִׁשים, ֶזה  ְּתִפָּלה 
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 , ֶזה  ם; ֶזה ּפֹוֵתַח ֶאת ַהְּקָׁשִרים ֲהִכי ְמֻסָּבִכילָּגדֹוי  ֲהכִ   ַמְרֶאה אֹור ְּבתֹו ַהחֹׁשֶ

 ְמַחֵּלץ ֵמַהְּסַב ֲהִכי ָּגדֹול. 

  :ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְמכָֹער  ְּתַבְּקׁשּו  ְּבאֶֹפן  ָנַפְלִּתי  ִלי,  ֲעזֹר  ֶׁשל עֹוָלם,  "ִרּבֹונֹו 

ֲאִני  ָּכל ּכָ  ְּבַחַּיי,   א ְיכֹוָלה ְלַהְמִׁשי ֲאִני ִלי ְמנּוָחה;  ְוֶזה א נֹוֵתן   ִעם ְמֻנָּול 

ִלי   ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמ ַהֵּׁשם, ְּתַרֵחם ָעַלי, ֲעזֹר  ְלְיָלַדי.  א ְמֻסֶּגֶלת ִלְהיֹות ִאָּמא 

ַהַחּיִ  ֶאת  ְלַהְתִחיל  ֶׁשאּוַכל  ְלִהְתַחֵּדׁש,  ִלְסּבֹל  ֶׁשאּוַכל  ֶׁשאּוַכל  ֵמָחָדׁש,  ַמָּמׁש  ים 

ֶׁשא ַאִּגיַע ִלְדָבִרים    -ַתֲעזֹר ִלי, ִּתְׁשמֹור ָעַלי  ֶאת ַעְצִמי, ֶׁשֶאְׁשַּכח ַמה ֶׁשָהָיה, וְ 

ִעם ֲאֵחִרים, ֶׁשֶאְחֶיה ַחִּיים טֹוִבים ִעם ַּבְעִלי, ְּבַאֲהָבה  קִלי ֵעֶס  הָּכֵאּלּו, ֶׁשא ִיְהיֶ 

 ְוָׁשלֹום". 

ְזַמן    ֶׁשּתֹו ְוִתְראּו  ֶׁשָּלֶכם,  ָהִאיִׁשּיֹות  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ְותֹוִסיפּו  ְּתַבְּקׁשּו,   ָּכ
 ָקָצר ַּתְחְזרּו ִלְהיֹות ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים. 

 ִיְתַחֵּזק, ְוִתְתַחְּזקּו ְּבַיַחד.ם ַּתְראּו ֶאת ַהִּמְכָּתב ַלַּבַעל, ָּכ הּוא ּגַ 

 ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר  

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשְּל ם ַההֹוִריל ֵאצֶ  ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהִּקּדּוׁש

 תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ּוְלַמֲעִׂשים  ַמָּזל   ּוְלֻחָּפה  ְלַבַעל ּתֹוָרה  ְלַגְּדָלּה  ֶׁשִּתְזֶּכה  ַהַּבת!  ְלֻהֶּלֶדת  טֹוב 
 טֹוִבים ְּבָנֵקל ּוַבַּנַחת. 

ְלַגֵּבי ַהִּקּדּוׁש ְוכּו'; ֵל ַלהֹוִרים ֶׁשְּל, ַּתֲעֶׂשה ָׁשם ֶאת ַהִּקּדּוׁש; ָּכ ִּתָּמַנע 

 ִמְּבָעיֹות ְוכּו'. 

ּגָ  ּכַֹח  ְלַמָּטָרה ִייַׁשר   ַהֶּכֶסף הֹוֵל ֶאֶלף ּדֹוָלר;  ֶעֶׂשר  ֶׁשל  ַהְּתרּוָמה  ַעל  דֹול 
ְל  דְמאֹ  ֲחׁשּוָבה ְוֶׁשִּתְהֶיה  ַרע,  ִמָּכל  ָׁשמּור  ִּתְהֶיה  ַהְצָּדָקה  ִמְצַות  ִּבְזכּות   .

 .ַּפְרָנָסה ָּבֶרַוח ְוַנַחת ֵאֶצל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל 

ְלַהֵּׁשם ּוְתַהֵּלל  ְל  ּתֹוֶדה  ֶׁשֵּיׁש  ָמה  ָּכל  ַעל   ֶׁשהּוא   ,ִיְתָּבַר ַמה  ָּכל  ַעל 
 .ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ,ַעל ִאְׁשְּת ,ַעל ַהַּבִית ַהָּיֶפה ֶׁשְּל .עֹוֶׂשה ִאְּת 
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 ְקָצת ְלַטֵּיל ַּבָּׂשֶדה ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית ֶׁשְּל ְוַתְרִּגיׁש ַטַעם ַּגן ֵעֶדן.   -ֵל 

 ... 
 ד ג ד

 ת ַהָּבאֹום ִלְׁשָניִ ק ִחיזּון ְלָהִכים ְצִריִכי

 תשפ"ב  ה' יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַאָּתה  ַּבְּיִׁשיָבה,  ַאָּתה  ַלֶקעְמּפ,  ֶׁשִהַּגְעָּת  ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  ִמְׁשַּתֵּתף    ֲאִני 
 ַּבְסָדִרים, ַּבִּׁשעּוִרים; ָחׁשּוב ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׁשעּוִרים, ִּבְפָרט ַּבָּׁשִנים ַהְּצִעירֹות.

ֶא  ַמֲעִריִכים  א  ְצִעיִרים  ֶׁשַּבחּוִרים  יֹוְדִעים  ת  ֲחָבל  א  ָלֶהם,  ֶׁשֵּיׁש  ַמה 

הֹוְלכִ  א  ַהַחִּיים  ִּכי  ַלַחִּיים,  ָחׁשּוב  ֶזה  ַּבַחִּיים   ם יַּכָּמה  ֵיׁש  ֻּכָּלם,  ֵאֶצל  ָחָלק 
ְיכֹוִלים  ַהַחִּיים  ַמה  חֹוֵלם  א  ָצִעיר  ָּבחּור  ַהְפָּתעֹות;  ,  ם ִעָּמ   ְלָהִביא  ַהְרֵּבה 

לִ   םחֹוְׁשִבי ְוִיְהיּו  ֶׁשִּלי  ַּבִּכָּתה  ָהִראׁשֹון  ֶהָחָתן  ֶאְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ִמָּיד,  י  'ֲאִני  ְיָלִדים 
, ְו ... ְו... ְו ...' ַהֲחלֹום ַמְמִׁשי ...; ִּפְתאֹום רֹוִאים ֶׁשֵאין ִׁשּדּו,  ְוֶאְקֶנה ִלי ַּבִית

ְמַצֶּפה  ַהְּׁשִליִׁשי  ִיְׁשְמֵרנּו,  ַהֵּׁשם  ְלִהְתָּגֵרׁש   ָצִרי ֲאָבל הּוא   ִׁשּדּו ֵּכן  ֵיׁש  ַלֵּׁשִני 
  ָיה לֹו ִחּזּוק, ִאם הּוא ָהָיה ִליָלִדים, ְוֵכן ָהְלָאה. ֵאין ַּפְרָנָסה, ֵאין ְמנּוָחה; ִאם ָה 

 הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד. -ֱאמּוָנה  ל ׁשֹוֵמַע ָּכל ַהְּזַמן ִׁשעּוִרים ֶׁש 

ִּתְהֶיה ָחָזק, ַאל ַּתֲעזֹב ֶאת ַהְּיִׁשיָבה ַהְּקדֹוָׁשה; ְרֵאה ָלבֹוא ְּבָכל יֹום ִלְׁשמַֹע  
 ָּכ ּתּוַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד. -ּוק ֶׁשל ַרֵּבנּו  ֶאת ַהִּׁשעּוִרים; ִּתְׁשֶּתה ֶאת ַהִחּז

ָּפִני לֹו  ֶהְרָאה  ְּכֶׁשַרֵּבנּו  ָהָיה  ֶׁשּלֹו  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ָאַמר,  ָנָתן    ם ַרִּבי 

ֵּגֵרׁש אֹותֹו  ה  ; ֶאת ַהּכֹל הּוא ָהיָ רֵסבֶ ת  ֲחמּורֹו ה  זֶ   -ָיכֹול ִלְסּבֹל, ֲאָבל ְּכֶׁשַרֵּבנּו 
הּוא ָאַמר ָלַרב ִמְּבֶרְסֶלב    ָקֶׁשה. ְּבָכל זֹאת הּוא ִהְתַּגֵּבר ַעל ַהּכֹל,  דָהָיה לֹו ְמאֹ

ַּגְרזֶ  ִעם  אֹוִתי  ַיֶּכה  ַרֵּבנּו  ִאם  "ֲאִפּלּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  ַאֲהרֹן  ֶאֱעזֹב   -ן  ַרִּבי  א 
 אֹותֹו". 

  ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ְּדבּוִקים ְלַרֵּבנּו ָּבֶזה ּוַבָּבא; ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ַהֶּזה   ַהְּפָרט  ְמַבְקִׁשים ַעל  ֶׁשּיֹוֵתר  יֹוֵתר   ָּכ  -ַּכָּמה  ִמְתַּדְּבִקים  יֹוֵתר,  ִמְתָקְרִבים 
 ֶאל ַרֵּבנּו. 

ַּבִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשְּל,    גְלִהְתַנֵה   ִּׁשּדּו ֶׁשְּל; ַּתְמִׁשית ַה ַאל ִּתְדַאג אֹודֹו
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  ֶׁשְּל ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ִלְלמֹד   ַּבִית    -ַּתְמִׁשי ְוָתִקים   ִזּוּוְג ֶאת  ִּתְמָצא  ּוְבָקרֹוב 

 ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל. 

ל  ַּכְרִטיִסים ִּבְׁשִביִלי ּוִבְׁשִביל ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי, ֲאִני ִמְתַּפּלֵ   יְלַגֵּבי אּוַמן; ָקִניִת 
ַעם  ּוִבְׁשִביל  ִּבְׁשִביֵלנּו  טּוב  ָּכל  ִלְפעֹל  ַרֵּבנּו;  ֵאֶצל  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ֶׁשִּנְהֶיה 

 ִיְׂשָרֵאל. 
... 

 ד ג ד



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ת ַמְסֵעי תשפ"ב ָרׁשַ ָ פּו א

האם למדת היטב את העצתו אמונה של פרשת מטות )בחו"ל פנחס(?

מאוזן
גורם לאמונה  1. הדבור להשם יתברך 

_
3. אם זה _ אז זה רק טוב

7. אנחנו צריכים _ משמחה שיש לנו 
פאות

9. אני לא מפחד למות יש לי _ _
11. תראה שתהיה אוירה _ בכתה

12. לעולם יש _ _
14. אם תאהבו אחד את השני _ מאד

15. להיות _ זה הרי כל כך קדוש
16. _ היא המפתח לילדים טובים

17. כשמתנהגים יפה אל _ זו ההפצה 
הכי גדולה שרק שייך לעשות

19. _ ללכת לטייל בין העשבים ולדבר 
אל השם יתברך

21. כשאתה עובד תישאר עם _ שלך

מאונך
2. כבר על השמים היום?

3. כל מלה שלומדים עם ילדים הם _
4. _ לילדים סיפורי צדיקים

5. כשלוקחים את הסיר _ תפילות
 _ צריכים  שלומינו  אנשי  את  גם   .6

ולחזק
8. הקדוש ברוך הוא _ את העולם כל 

כך מתוק וכל כך יפה
10. לך להתבודדות, _ עם השם יתברך

13. לא _ במלים טובות לילדות
14. יש לנו _ של תפילה והתבודדות

צעיר,  בגיל  הילדים  את  לחתן   .18
כשהם עדיין טהורים זה _ את 

הדור
20. אם יש לאדם משפחה הוא _


	לָמָּה אַתֶּם עוֹמְדִים לְצַד הַהוֹרִים נֶגֶד הַיְּלָדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא צָרִיךְ אֶת הַמִּצְוָה הָרִאשׁוֹנָה, הַאִם הוּא צָרִיךְ אֶת הַתְּפִלִּין שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, י"ט תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם מֻתָּר לִשְׁתּוֹת מַשְׁקֶה בְּהֶכְשֵׁר שֶׁל אָה-יוּ (ou)?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת הַשֵׁם יִתְבָּרַךְ, יוֹם ה' לְסֵדֶר וַיְחִי, עַשָׂרָה בְּטֵבֵת ה'תשע"ב
	בְּעֶזְרַת הַשֵׁם יִתְבָּרַךְ, יוֹם ג' לְסֵדֶר וַיֵּשֶׁב, כ' כִּסְלֵיו ה'תשע"ג.

	לִשְׂמוֹחַ עִם הַזָּקָן וְהַפֵּאוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת קֶרַח, כ"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה אַתָּה לֹא מְדַבֵּר אֶל הַיְלָדִים שֶׁלְּךָ מִקְּדֻשַּׁת הַבְּרִית?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַחֲזִיק עַצְמֵנוּ בְּיַחַד בְּקוֹנְטְרִי "אִילָן הַחַיִּים"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ עַל כָּל מַה שֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים עִם הַיְּלָדִים שֶׁלָּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא אֶתְעָרֵב אֵיפֹה עֲלֵיכֶם לָגוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַמַּטָּרָה הִיא לִבְנוֹת אֶת הַיְלָדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לַיֶּלֶד יֵשׁ לֵב, שֶׁמְּצַפֶּה לְחִיּוּךְ, חִיּוּךְ אֲמִתִּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁכָּל הַבַּחוּרִים יִשְׁתַּתְּפוּ בְּחַיוּת בַּשִּׁעוּר שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְמִּשְׁנָיוֹת יֵשׁ כֹּחַ לַהֲפֹךְ אֶת הָאָדָם לְטוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַשְׁרֵי הָאִשָּׁה שֶׁעוֹזֶרֶת לְבַעֲלָהּ שֶׁיּוּכַל לִלְמֹד תּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"א תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם מֻתָּר לְהַגִּיד תְּהִילִים בַּבְּרֵכָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"א תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ שֶׁהַמְּלַמֵּד מַרְגִּישׁ, כָּךְ הַיְלָדִים מַרְגִּישִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַתּוֹרָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן עִם פֵּרוּשׁ יָפֶה בְּאִידִישׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל כָּךְ יָפֶה כְּשֶׁאִשָּׁה יְהוּדִיָּה מְנַהֶלֶת אֶת הַבַּיִת כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי לֹא יָכוֹל לִסְבֹּל שִׂנְאָה, אֲנִי נִהְיֶה חוֹלֶה מִזֶּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים לִשְׁמוֹעַ וְלוֹמַר הַרְבֵּה, עַד שֶׁדְּבָרִים מַתְחִילִים לְהִשְׁתַּנּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיפֹה שֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם, שָׁם הַשְּׁכִינָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בַּקַּיִץ צְרִיכִים לִשְׁתּוֹת יוֹתֵר, כְּדֵי לֹא לְהִתְיַבֵּשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁבֵּית הַסֵּפֶר יִשָּׁאֵר בֵּיתִי וְחַם, אֲפִילוּ כְּשֶׁהוּא מִתְרַחֵב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עִקַּר הָעֲבוֹדָה שֶׁל אָדָם בָּעוֹלָם הִיא לִשְׂמוֹחַ בַּדְּבָרִים הַטּוֹבִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ב תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בֹּא בְּשַׁבָּת לְבֵית הַכְּנֶסֶת עִם הַשְׁטְרַיימְל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ד תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּמְקוֹם לֶאֱכוֹל אֶת עַצְמְךָ, תְּשַׁנֵן עוֹד פַּעַם אֱמוּנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ג תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קְחוּ אֶת הַחַיִּים בְּקַלּוּת, אַל תִּכָּנְסוּ לְלַחַץ מִכְּלוּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ג תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁלֹּא יִהְיֶה בַּיְּשִׁיבָה שְׁתִיַּת אַלְכּוֹהוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ- יוֹם ג' פָּרָשַׁת בָּלָק, י"ג תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שִׂמְחָה שׁוֹמֶרֶת מֵעֲבֵירוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בָּלָק, ט"ו תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים עוֹד בִּנְיָן לַמוֹסָדוֹת בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בָּלָק, ט"ו תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	טֶלֶפוֹן בְּלִי סִנּוּן זֶה מְאֹד מַפְחִיד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת בָּלָק, ט"ז תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם הַשֵּׁנִי לֹּא צָרִיךְ אוֹתִי - אֲנִי לֹא צָרִיךְ אוֹתוֹ אֶלֶף פַּעַם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כְּשֶׁאַתָּה רוֹאֶה שֶׁנִּדְלֶקֶת אֵשׁ-מַחֲלֹקֶת, תַּחֲנֹק אוֹתָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	דְּרִישׁוֹת שָׁלוֹם טוֹבוֹת מֵהַקֶעמְפּ שֶׁל הַבָּנִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַחֲוָיָה הַקָּשֶׁה אַחֲרֵי שֶׁנָּפְלוּ עִם מְנֻוָּל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּעֲשֶׂה אֶת הַקִּדּוּשׁ אֵצֶל הַהוֹרִים שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים לְהָכִין חִיזוּק לִשְׁנָיִם הַבָּאוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פִּנְחָס, כ' תַּמּוּז, שְׁנַת ה'תשפ"ב


