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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
........................ א ַאְתִחיל ֲעבֹוָדה ְצָדִדית? ה, ׁשֶ ְרָנָסה ִנְהָיה ָקׁשֶ ב ַהּפַ ַמּצַ

...................... ג ָניֹות ּוְגָמָרא ה ִמׁשְ ְלמּוד ּתֹוָרה, ֲאִני לֹוֵמד ַהְרּבֵ ֵאין ּתַ ׁשֶ ּכְ

.............................. ד ּמּוד? ֶרְך ַהּלִ ים ֶאת ֵסֶדר ּדֶ ד ְיָלִדים ְקַטּנִ ַהִאם ְלַלּמֵ

ֶלְאפֹון?.................... יב ְהֶיה ִלי ּפֶ ּיִ ה ׁשֶ י לֹא ַמְרׁשָ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ ה ׁשֶ ַמה ֶאֱעׂשֶ

י ֵפָאה ָנְכִרית?................. יד ל מֹוַהָרא"ׁש ִזיָע"א ְלַגּבֵ ְעּתֹו ׁשֶ ַמה ָהְיָתה ּדַ

.............................................. טו ר? ׁשֵ ַעם ְיהּוִדי ּכָ ַהִאם עֹוד ֶאְהֶיה ֵאי ּפַ

ֶכד ָהִראׁשֹון....................................................... יח ֶדת ַהּנֶ ל טֹוב ְלֻהּלֶ ַמּזָ

נ
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 ַמַּצב ַהַּפְרָנָסה ִנְהָיה ָקֶׁשה, ֶׁשַאְתִחיל ֲעבֹוָדה ְצָדִדית? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א  ֵראִׁשית ֲאִני ֻמְכָרח ְלַהְתִחיל ְּבהֹוָדָיה ְלַהֵּׁשם ֶׁשָּזִכיִתי ְלַהִּגיַ� ְלִׁשעּוֵרי רֹאׁש  

ַהּכֹל,   ֶׁשַּמָּמׁש ִׁשּנּו ִלי ֶאת ַחַּיי ְלטֹוָבה, לֹא ַרק ִלי, ֶאָּלא ַּגם ְלִאְׁשִּתי ְוַלְּיָלִדים, ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ְלָפֵרט

ָּקדֹוׁש ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה  ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֹוֵדַ� ַּכָּמה ִהְׁשַּתֵּניִתי אֹודֹות ְלֵעצֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַה 

 ְׁשִליָט"א נֹוֵתן ָלנּו. 

ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִהְתַחַּתְנִּתי ְּכָבר ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמָחֵמׁש ָׁשִנים, ְוֵיׁש ִלי ָּברּו� ַהֵּׁשם  

ם ָׁשֵלם ְוִאְׁשִּתי עֹוֶבֶדת, ִהְסַּתַדְרנּו ֵּדי טֹוב  ְׁש�ָׁשה ְיָלִדים ְּבִלי ַעִין ָהַרע. ֵּבְנַתִים ֲאִני לֹוֵמד ַּבּכֹוֵלל יֹו

 ַעד ַעְכָׁשיו.  

ֲאָבל ָלַאֲחרֹוָנה ַמַּצב ַהַּפְרָנָסה ֶאְצֵלנּו ִנְהָיה ָקֶׁשה יֹוֵתר, ְּכָבר ָהִייִתי ֻמְכָרח ְלַהְתִחיל ְלַגְלֵּגל 

 ֵדַ� ַמה ַלֲעׂשֹות. חֹובֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ְׁשָקִלים, ֶזה ְמאֹד לֹא טֹוב ְוֲאִני לֹא יֹו

ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי ַאְתִחיל ַלֲעסֹק ַּבֲעבֹוָדה ְצָדִדית ַּבַּלְיָלה, אּוַלי ֶאְלַמד סֹוְפרּות  

ים  ְוַאְתִחיל ִּלְכֹּתב ַּבַּלְיָלה, ַאֲחֵרי ַהִּלּמּוד ַּבּכֹוֵלל יֹום ָׁשֵלם. ַא� ִמַּצד ֵׁשִני ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָהַאְבֵרכִ 

ֶׁשַּמְתִחיִלים ִעם ִעּסּוק ְצָדִדי ָקָטן ֶזה עֹוֵבר ַאַחר ָּכ� ָלֲעבֹוָדה יֹום ָׁשֵלם, ְוֶאת ֶזה ֲאִני ְמֹאד לֹא רֹוֶצה.  

  ֲאִני ְמֹאד אֹוֵהב ִלְלמֹוד, ָּברּו� ַהֵּׁשם ֲאִני ֵמִבין טֹוב ֶאת ַהִּלּמּוד, ְּכָבר ָלַמְדִּתי ְוִנְבַחְנִּתי ַעל ִהְלכֹות 

ָרה ּוִמְקָוואֹות, ְוָכֵעת ֲאִני לֹוֵמד ִהְלכֹות ְּבָרכֹות ְוִהְלכֹות ַּתֲערֹובֹות, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות מֹוֶרה  ָטֳה 

הֹוָרָאה ְוֲאִני לֹא רֹוֶצה ַלֲעזֹב ֶאת ַהִּלּמּוד. ֲאָבל ֲאִני ֲהֵרי ַּגם יֹוֵדַ� ַמה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א  

 ָחמּור ִלּפֹול ְּבחֹובֹות.   אֹוֵמר ָּתִמיד ַּכָּמה

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א יּוַכל ָלֵתת ִלי ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ֵּכיַצד ְלִהְתַנֵהג. ׁשּוב  

ַּגם ִהְתַחְלִּתי ַעְכָׁשיו  ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ַהּכֹל, ָּברּו� ַהֵּׁשם ִסַּיְמִּתי ַעְכָׁשיו ִמְׁשָניֹות ַּבַפַעם ַהְּתִׁשיִעית,  
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ִׁשעּור ָחָדׁש ְּבַנ"�, ִמְּלַבד ַהִׁשיעּוִרים ַהּיֹוִמִּיים ְּבַבְבִלי, ְירּוַׁשְלִמי ְותֹוֶסְפָּתא, ּוְבִסְפֵרי ַרֵּבינּו  

 ּומֹוַהָרא"ׁש. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ִאָייר, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹור, י"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

חֹובֹות ֶזה ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה, ֶזה הֹוֵרג ֶאת ָהָאָדם ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות; ֶזה ַמְרִחיק 

(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְּתׁשּוָבה, ִסיָמן ֵמר ַרֵּבנּו ֶאת ָהָאָדם ֶׁשא יּוַכל ַלְחזֹור ִּבְתׁשּוָבה, ְּכמֹו ֶּׁשאֹו

 : "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב, ִּיָּזֵהר ִמִּלְהיֹות ַּבַעל חֹוב".  מו)

ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ֵמַהחֹובֹות ֶׁשְּל ֵּתֵל ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף ְוָכ ּתּוַכל ְלַאט ְלַאט  

ֶׁשִמי ֶּׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ָיכֹול   (יֹוֶרה ֵּדָעה, ִסיָמן רנג)ָערּו ִנְפָסק ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹובֹות. ְּבֻׁשְלָחן 

ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹוף ְצָדָקה ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו; ָלֵכן ִאם ָנַפְלָּת ְלחֹובֹות ֵּתֵל ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף ּוְלַאט 
ֵאי ַּׁשָּי ְלַׁשֵּלם חֹובֹות ְּכֵבִדים    ְלַאט ְּתַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹובֹות ֶׁשְּל. ֶזה אּוַלי ִנְׁשַמע ְמַעְנֵין,

ֶׁשל ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים ִמֶּלֱאסֹף ּוְלָגֵרד ְּפרּוטֹות ֶׁשּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה... ֲאָבל ַאָּתה ִּתְרֶאה ֶׁשא  

 ִויָלֶדי ִיַּקח ַהְרֵּבה ְזַמן ַעד ֶׁשֵּתֵצא ִמָּכל ַהחֹובֹות ְותּוַכל ְלַכְלֵּכל ֶאת ִאְׁשְּת . 

ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה א ְּתַקֵּבל ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְכָּתב ַהֶּזה, ַאָּתה א ִּתְרֶצה ָלֶלֶכת  
ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף; ִּכי ַאָּתה ִמְתַּבֵּיׁש ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף, א ַמְתִאים ְל ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף  

ּבּוָׁשה ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף, זֹו ּבּוָׁשה ֶׁשּלֹוִוים ְוא  ְוכּו' ְוכּו', ֲאָבל ַּדע ְל ֶּׁשֵאין זֹו

ְמַׁשְּלִמים, זֹו ּבּוָׁשה ֶׁשא ְמַׁשְּלִמים ְׂשִכירּות; ִמי ֶׁשּלֹוֶוה ְוא ְמַׁשֵּלם ִנְקָרא ָרָׁשע, ְּכמֹו 

 : "ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם". (ְּתִהִּלים לז, כא)ֶׁשָּכתּוב ְּבָפסּוק 

ת ֶזה ִקַּבְלנּו ִמּמֹוַהָרא"ׁש; מֹוַהָרא"ׁש ִּדֵּבר ַעל ֶזה ֵאין ְספֹר ְּפָעִמים ֶׁשָאסּור ֶא 

ִלְלוֹות ְּכָסִפים, ְוִאם לֹוִוים ֶּכֶסף ָצִרי ְלַׁשֵּלם, ְוִאם ֵאין ְלַׁשֵּלם ָצִרי ִלְמּכֹור ֶאת ָּכל  

 ֹות ָּכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם ָהִעָּקר א ִלְהיֹות ַגָּנב. ָהְרכּוׁש ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַׁשֵּלם, ָצִרי ַלֲעׂש

ֶאת  -מֹוַהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהָיה ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים, ַמה ֶׁשהּוא ָאַמר 

. ַאֲחֵרי ֶזה הּוא ָעָׂשה; מֹוַהָרא"ׁש ִסֵּפר ֵּכיַצד הּוא ִהְדִּפיס ֶאת ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש

ֲחֻתָּנתֹו הּוא ָקַפץ ְלחֹובֹות ְּכֵבִדים ֶׁשל ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים, ֵמַעל ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ּדֹוָלר ַּבָּיִמים 

ָהֵהם, ֶׁשְּלִפי ָהֵעֶר ֶׁשל ַהּיֹום ֶזה ֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ָקרֹוב ְלִמְליֹון ּדֹוָלר! הּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו 

דֹוׁש ְלָכל ָהעֹוָלם ִּבְזַמן ֶׁשַּבַּבִית א ָהָיה לֹו ַמה ֶלֱאכֹול; א ָהיּו  ְלָהִפיץ ֶאת ַרֵּבנּו ַהָּק 
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לֹו ָּבָׂשר ְוָדִגים ִלְסֻעּדֹות ַׁשָּבת, מֹוַהָרא"ׁש ְוָהַרָּבִנית ָאְכלּו ְּבַׁשָּבת ַחָּלה ְוַסְרִּדיִנים. 

א"ׁש. ֵּכיַצד? ְלַאט ְלַאט, ִמָּלֶלֶכת  ָאַמר מֹוַהָר   –"ִׁשַּלְמִּתי ַהּכֹל ַעד ַלְפרּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה"  

ֶלֱאסֹוף ֶּכֶסף. הּוא ָהָיה הֹוֵל ַלֲהָפָצה ַּכָּמה ָׁשעֹות ּוִמַּיד הֹוֵל ַלַמְדִּפיס ְוַלּכֹוֵרך ְוִׁשֵּלם  

ל",  ַעד ֶׁשִּׁשַּלְמִּתי ַהּכֹ -ָּכל יֹום עֹוד ְקָצת, "יֹום ֶאָחד ֲחִמִּׁשים ּדֹוָלר, יֹום ֶאָחד ֶעְׂשִרים 

 ִסֵּים מֹוַהָרא"ׁש.

מֹוַהָרא"ׁש ִהְבִטיַח: "ִמי ֶׁשֵּיֵל ַלֲהָפָצה ָּתִמיד ִיְהֶיה לֹו ֶּכֶסף ַּבִּכיס"; ִּבְפָרט 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ִמְליֹוֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשא יֹוְדִעים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָהֵעֶרב 

ֱעִבירּו ֶאת ּכּוָּלם ַעל ַהָּדת ְוִנּסּו ַלֲעקֹור ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָהֱאמּוָנה, ָהְרָׁשִעים ֶה  -ַרב 

ְוַכֲאֶׁשר ְמַזִּכים אֹוָתם ַּבְּסָפִרים ּוַּבקּוְנְטֵרִסים ַהְּקדֹוִׁשים ֵהם ֵמַחִּיים ֶאת ַעְצָמם ְמאֹד; 
ָרֵאל ְּבֵני ְסָפַרד לֹוְקִחים ְמאֹד ָיֶפה  ֵהם נֹוְתִנים ְצָדָקה ְמאֹד ָיֶפה, ִּבְפָרט ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂש 

ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִסים. ָאז ֵּתֵל ְלָהִפיץ ֶאת ַהְּסָפִרים ְותּוַכל ְלַׁשֵּלם ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות ְוִיְהֶיה 

 .ְוָכל ַמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי ַּבִית ִמֶּׁשְּל ֶׁשַפע ָּגדֹול; ִיְהֶיה ְל ְל 

 זֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.    ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיעֲ 

 ... 
 ד   ג  ד

 ְּכֶׁשֵאין ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֲאִני לֹוֵמד ַהְרֵּבה ִמְׁשָניֹות ּוְגָמָרא

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָּכַתְבִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה  ֲאִני ֶיֶלד ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה, ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכָבר 

 ְׁשִליָט"א. 

ָרִציִתי לֹוַמר ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶׁשָּזִכיִתי ְלַסֵּים ְּגָמָרא ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ְוַגם ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי  

 ִמְׁשָנה ְּבַפַעם ַהְּׁשִליִׁשית, ּתֹוָדה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 

ד רֹוֶצה ְלהֹודֹות ַעל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ַההֹוִרים ֶׁשִּלי ַמְקִׁשיִבים  ֲאִני ְמֹא

 ַלִׁשיעּוִרים, ְוֲאִני ַּגם ִהְתַחְלִּתי ִלְׁשמֹוַ� ְקָצת, ְוַעל ְיֵדי ַהִׁשיעּוִרים ִנְהָיה ִלי יֹוֵתר ַקל ִלְלמֹוד.  

 ב ְלַצֵּיר ְּתמּונֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים, ְמצֹוֶרֶפת ְּתמּוָנה ֶׁשל מֹוַהָרא"ׁש ֶׁשִּצַּיְרִּתי. ִּבְזַמִּני ַהָּפנּוי ֲאִני אֹוֵה 

ַעְכָׁשיו ְּכֶׁשֵאין ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵעֶקב ַהקֹורֹוָנה ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ְמֹאד ְזַמן ִלְלמֹוד, ְוֲאִני ָׂשֵמַ� ֶׁשֲאִני  

 ִרי�. ָיכֹול ְלַנֵּצל ֶאת ַהְּזַמן ְּכמֹו ֶׁשּצָ 

 ּתֹוָדה ַרָּבה 

 ְּתׁשּוָבה: 
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 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹור, יב ִאָייר, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאְׁשֶרי ֶׁשַאָּתה ְמַנֵּצל ֶאת ְׁשנֹוֶתי ַהְּצִעירֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַרק ֶזה ַמה 

"ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ִליֵדי חִֹלי    (ִקּדּוִׁשין פב.)ֶּׁשִּנְׁשַאר ֵמָהָאָדם. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ּוִרין ְוא ָיכֹול ַלֲעסֹק ִּבְמַלאְכּתֹו, ֲהֵרי הּוא ֵמת ָּבָרָעב", אֹו ִליֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי ִיּס

ְּכֶׁשָאָדם ַנֲעֶׂשה חֹוֶלה אֹו ַנֲעֶׂשה ְמֻבָּגר, אֹו ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִאי ֶאְפָׁשר יֹוֵתר 

ּו ְצִעיִרים, "ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ַלֲעבֹוד ְוֵאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשָעׂשּו ָּכל ַהָּׁשִנים ְּכֶׁשָהי

ֵּכן, ֶאָּלא ְמַׁשַּמְרּתֹו ִמָּכל ָרָעה ְּבַנֲערּותֹו", ֲאָבל ּׁשֹוֶנה הּוא ָהָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה 
ִּבְׁשנֹוָתיו ַהְּצִעירֹות, הּוא ִיַּקח ִאּתֹו ֶאת ַהּתֹוָרה, "ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ְּבִזְקנּותֹו", 

 ֶזה ִיְׁשמֹר ָעָליו ְוִיֵּתן לֹו ּכַֹח ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.

ַּתְמִׁשי ָהְלָאה ְּבַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּל; ַההֹוִרים ֶׁשְּל ְמאֹד ִיְׂשְמחּו ִלְראֹות ֶאת 

ָאב ָוֵאם. ִּכי   ַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּל ְוַאָּתה ְּתַקֵּים ָּבֶזה ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּכּבּוד
ַהִּכּבּוד הֹוִרים ֲהִכי ָּגדֹול הּוא ְּכֶׁשַההֹוִרים רֹוִאים ֶׁשַהְּיָלִדים ִמְתַנֲהִגים ַּכּׁשּוָרה, ְּכמֹו 

: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' (ְּדָבִרים ו,ה)ַעל ַהָּפסּוק  (יֹוָמא פו.)ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

 "ֶקיַּכֲאֶׁשר  ֶׁשִּתְר  –ֱא ,ִיְתָאֵהב ַעל ָיְד ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶאה ֶׁשֵּיֵצא ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַעל ָיֶד

ָאָדם ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי, ַמה ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים? "ַאְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה, ַאְׁשֵרי ַרּבֹו 

א ָלְמדּו ּתֹוָרה". ְּכֶׁשֶאָחד ִמְתַנֵהג ַּכּׁשּוָרה אֹוְמִרים  ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה, אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֶׁש

ָהֲאָנִׁשים: "ְראּו ֶאת ָהָאָדם ַהֶּזה, הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוָלֵכן הּוא ִמְתַנֵהג ָּכל ָּכ ָיֶפה".  

ֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר",  : "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ֲא (ְיַׁשְעָיהּו מט, ג)ָעָליו ַהָּפסּוק אֹוֵמר 
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִמְתָּפֵאר ִעם ֶאָחד ָּכֶזה. 

ַאָּתה ְמַצֵּיר ְמאֹד ָיֶפה, ֶנֱהֵניִתי ִלְראֹות ֶאת ַהְּתמּוָנה ֶׁשל מֹוַהָרא"ׁש ֶׁשִצַיְרָּת. ָּכל  

 ֲאִני ְמאֹד ֶאְׂשַמח ִעם ֶזה.ַּפַעם ֶׁשַאָּתה ְמַצֵּיר ְּתמּוָנה ֶׁשל ַצִּדיק ִּתְׁשַלח ִלי ְּתמּוָנה ִמֶּזה,  

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד   ג  ד

 ַהִאם ְלַלֵּמד ְיָלִדים ְקַטִּנים ֶאת ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד?  

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 
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ים ֶׁשָּנַתֶּתם ִלי, ּוִבְפָרט ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד. ֲאִני ָּגר ְּבֶאֶרץ  ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ַהַחִּיים ַהָּיפִ 

ין  ִיְׂשָרֵאל ְוֲאִני ְמַלֵּמד ִליָלִדים ְּבֵני ְׁשמֹוָנה. ֲאִני רֹוֶאה ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ְיָלִדים ֶׁשִּמְתַקִּׁשים ְמֹאד ְלָהבִ 

ִלי ְלַדֵּבר ַּגם ִאָּתם ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד, ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים לֹוַמר   ֶאת ַהִּלּמּוד, ְרצֹוִני ָלַדַעת ַהִאם ֻמָּתר

 ֲאִפילּו ְּבִלי ְלָהִבין, אֹו ֶׁשְּיָלִדים ְקַטִּנים ֵּכן ְצִריִכים ְלִהְתַיֵּגַ� יֹוֵתר ּוְלַנּסֹות ְלָהִבין?  

ְּבֵסֶתר ִליָלִדים ַהְּספּוִרים ֶׁשִּמְתַקִּׁשים,  ְוִאם ֻמָּתר ִלי ֵּכן ְלַהִּגיד ָלֶהם, ַהִאם לֹוַמר ֶאת ֶזה ַרק 

 אֹו ֶּׁשֹאַמר ֶאת ֶזה ָּבַרִּבים ְלָכל ִהִּכיָתה? 

 ּתֹוָדה ַרָּבה 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי, טז ִאָייר, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָיִאיר.ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

טֹוָבה ְמאֹד ִּבְׁשִביל ְיָלִדים ֶׁשְּיַנְּצלּו ִעָּמּה   (ַהְמבֶֹאֶרת ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ֶּדֶר ַהִּלּמּוד 

ֹוָרה;  ֶאת ְזַמָּנם ַהָּפנּוי, ֲאָבל ֶזה א ָיכֹול ָלֶלֶכת ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהִּלּמּוד ִאָּתם ַּבַּתְלמּוד ּת

 ְיָלִדים ְּבֵני ְׁשמֹוָנה ְצִריִכים ִלְלמֹוד ֻחָּמׁש ּוִמְׁשָניֹות, ְּכֵדי ֶׁשֵהם ִיְלְמדּו ֵאי ִלְלמֹוד. 

(ַהִּמְכָּתב ִנְדַּפס ֶּבֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ֲאִני ׁשֹוֵלַח ְל ִמְכָּתב ֶׁשּמֹוַהָרא"ׁש ָּכַתב ִלי ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים  

; ִמְכָּתב ִנְפָלא ֵּכיַצד ַמִּניִחים ֶאת ַהְּיסֹוד ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ּוַמה , ִמְכָּתב רסג)ִאיִדיׁש  ֵחֶלק ג –

 ְצִריִכים ִלְלמֹד ִעם ְיָלִדים ְּבָכל ִּכָּתה; ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ִיְהֶיה ְל ְלִחּזּוק ָּגדֹול. 

 ... 

 ַּתּמּוז ְׁשַנת תשע"א ִלְפָרט ָקָטן  יֹום ב' ְלֵסֶדר ַמְסֵעי, כ"ג  –ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ָּפתּוַח ַמה ְלַתֵּקן ְוֵאי ֱהיֹות ֶּׁשָּכַתְבָּת ִלי ֶׁשַאָּתה ְמאֹד אֹוֵהב ְּכֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְל

ְּבַּדְעִּתי ֶּׁשֶאְכּתֹב ְל ַּכָּמה ְנקּודֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה   ְלִהְתַנֵהג ְוכּו' ְוכּו', ָאז ִהְתַיַּׁשְבִּתי

 ְלתֹוֶעֶלת ְל, ּוְלָכל ֶאָחד ֶׁשְּמַנֵהל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה.

ָעֶלי ָלַדַעת ֶׁשַהָּדָבר ֲהִכי ָקדֹוׁש ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ַּבִית ַרָּבן, ֶׁשַרק  
ָּתֳאָנא ְּבָכל יֹום ַּמְלָא  (ַּכָּלה ַרָּבִתי, ֶּפֶרק ב')ִּבְזכּוָתם ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֲחַז"ל 

 הּוא ְלַחֵּבל ֶאת ָהעֹוָלם ּוְלָהְפכֹו ִלְכמֹות ֶׁשָהָיה, ֶאָּלא ֵּכיָון יֹוֵצא ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְסַּתֵּכל ְּבִתינֹוקֹות ֶׁשל ַּבִית ַרָּבן ּוְבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשּיֹוְׁשִבים  

 ְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ִמַּיד ֶנְהַּפ ַּכֲעסֹו ְלַרֲחִמים.  
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ים ִמָּכאן ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְיָלִדים ֲאֶׁשר לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ַּכָּמה רֹוִא 

ֶזה ָחׁשּוב. ְּכֶׁשּפֹוְתִחים ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָצִרי ָלַדַעת ֶׁשא לֹוְמִדים ַעְכָׁשיו ִעם ְיָלִדים, 

 ָׁשם. ֶאָּלא ִעם ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות, ְוַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה 

ָלֵכן ָצִרי ָלַקַחְת ַרק ְמַלְּמִדים ִיְרֵאי ַהֵּׁשם ֶׁשִּמְתַמְּסִרים ַלְּיָלִדים, ְולֹוְמִדים ִאָּתם  

ַאֶל"ף ֵּבי"ת, ּוְמַלְּמִדים אֹוָתם ֵאי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִסּדּור, ְולֹוְמִדים ִאָּתם ֻחָּמׁש, ְולֹוְמִדים  

ם ְּגָמָרא ְוכּו', זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהִּכיּתֹות ַהְּנמּוכֹות ַחָּיבֹות  ִאָּתם ִמְׁשָניֹות, ְולֹוְמִדים ִאָּת 

ִלְהיֹות ִנְפָרדֹות ַאַחת ֵמַהְּׁשִנָּיה, ִּכָּתה א' ִהיא ִהִּכיָתה ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר, ְמַלְּמִדים ֶאת  

ֵּלל ְּבִסּדּור, ְולֹוַמר ֶאת ַהְיָלִדים ַאֶל"ף ֵּבי"ת, ְוֵאי ְלַהְרִּכיב ִמִּלים ַעד ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתּפַ 

ַהְּבָרכֹות, ַהִּכיָתה ַהּזֹאת ְמאֹד ֲחׁשּוָבה, ִאי ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ְמַלֵּמד ֶׁשְּמַׂשֵחק ִעם ַהְיָלִדים 
ְוַּבסֹוף ֵהם ֲאִפילּו א יֹוְדִעים ֶאת ַהְּקִריָאה ְוכּו' ְוֵהם ִנְׁשָאִרים ַּבֲעֵלי מּום ְלָכל ַהַחִּיים,  

 ְּבַעְצְמ ָרִאיָת ַּבחּוִרים ּבֹוְגִרים ֶׁשִּמְסֵּכִנים א יֹוְדִעים ִלְקרֹא ְוכּו'. ְּכמֹו ֶׁש 

ָלֵכן ִּכָּתה א' ַחֶּיֶבת ִלְהיֹות ַרק ִּכָּתה ַאַחת א ְלַעְרֵּבב ְיָלִדים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ְלֻדְגָמא  

ד, ְוַהְיָלִדים ִיָּׁשֲארּו ַּבֲעֵלי מּום ְלָכל  ְלַהְכִניס ְיָלִדים ִמִּכָּתה ב' אֹו ג' ְוכּו', ֶזה א ַיֲעבֹ 
ַהַחִּיים, ָלֵכן ִּכָּתה א' ַחֶּיֶבת ִלְהיֹות ִּכָּתה ִנְפֶרֶדת, ֲאִפילּו ֶׁשִּיְהיּו ָּבּה ַרק ְׁשַנִים אֹו ְׁשלֹוָׁשה 

 ְיָלִדים. 

ֹוד ִעם ַהְיָלִדים ֻחָּמׁש  ְּכמֹו ֵכן ְּבִּכיָּתה ב' ָצִרי ִלְהיֹות ְמַלֵּמד ִנְפָרד ֶׁשַּיְתִחיל ִלְלמ
ַהֲחִסיִדים לֹוְמִדים ַרק ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, א ְּכִסְדָרן) ִּכָּתה ב' ְצִריָכה   -(ֶאְצֵלנּו 

ְלַהְתִחיל ִלְלמֹוד ָּפסּוק ֶאָחד ְוַעד סֹוף ַהָּׁשָנה ַהְיָלִדים ְּכָבר ְצִריִכים ָלַדַעת ֵּבין ְׁשמֹוֶנה 

ְּפסּוִקים, ַּכּמּוָבן ְצִריִכים ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות, ְוַעל ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ָצִרי  ֶעְׂשֵרה ְלֶעְׂשִרים

ַלְחזֹור ֵאין ְספֹר ְּפָעִמים, לֹוַמר ֶאת ַהָּפסּוק ִעם ַהֵּפרּוׁש (ַהַּטְייְטְׁש), ְוָהִעָּקר ֶׁשַהְּיָלִדים  

ַלֵּמד ָצִרי ְלַסֵּפר ָלֶהם ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע  ִיְצֲעקּו ְּבִהְתַלֲהבּות ֶאת ַהָּפסּוק, ְוַכּמּוָבן ַהְּמ 

 ֶׁשַהְּיָלִדים ֵיְדעּו ַעל ַמה ְמַדֶּבֶרת ַהָּפָרָׁשה. 

ִּכָּתה ג' ְצִריָכה ְּכָבר ִלְלמֹוד יֹוֵתר ְּפסּוִקים ְּבָכל ָׁשבּוַע, ִּכי ֵהם ְּכָבר ֻמְרָּגִלים 

ִלְלמֹוד ַּגם ִמְׁשָניֹות, ַמְתִחיִלים ִמְׁשָנה ַאַחת,   ִמִּכָּתה ב', ֲאָבל ֵהם ְצִריִכים ְלַהְתִחיל

ּוְמַׁשְּנִנים אֹוָתּה ֵאין ְספֹר ְּפָעִמים ַעד ֶׁשֵהם יֹוְדִעים אֹוָתּה ְּבַעל ֶּפה, ְוַאַחר ָּכ לֹוְקִחים  

ם ַחָּיִבים ָלַדַעת עֹוד ִמְׁשָנה ְועֹוד ִמְׁשָנה , ַהּכֹל ְלַאט ְלַאט, א ָצִרי ְלַמֵהר, ְיָלִדים ְקַטִּני

 ּוְלָהִבין ַמה ֶׁשֵהם לֹוְמִדים. 

(ֵיׁש ֶׁשּלֹוְמִדים ִעם ַהִּכיָתה ִמְׁשָניֹות ָּבָבא ְמִציָעא ְוכּו' ֲאָבל ֲאִני אֹוֵחז ֶׁשְּכַדאי 

ָמא ִלְלמֹוד ַמֶּסְכָּתא ֶׁשִּתְהֶיה ְקרֹוָבה ַלֲהָבָנה ְלמֹוָחם ַהָּקָטן, ּוְלָתֵאר ּוְלַצֵּיר ָלֶהם, ְלֻדגְ 

ַמֶּסֶכת ֻסָּכה, ֵיׁש ְלַהִּׂשיג ַהּיֹום ִמְׁשָניֹות ַמֶּסֶכת ֻסָּכה ִעם ְּתמּונֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה, ָּכ ָיכֹול  
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ָּכל ֶיֶלד ְלָהִבין ַמה ֶׁשהּוא לֹוֵמד, ְוִיְהֶיה ְמצּוָיר ְלָפָניו ֵאי ֻסָּכה ִנְרֵאת, ּוַמה ָּכֵׁשר, ּוַמה 

 ָּפסּול ְוכּו' ְוכּו'). 

ּוְבִּכיָּתה ד' ְצִריִכים ְּכָבר ְלַהְתִחיל ִלְלמֹוד ְּגָמָרא, ַמְתִחיִלים ִלְלמֹוד ֶּפֶרק ַהֵּמִניַח 

ְלַאט ַּכָּמה ׁשּורֹות, ּוַמְסִּביִרים ֶאת ֶזה ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְוחֹוְזִרים ַעל ֶזה ֵאין ְספֹר ְּפָעִמים, 

 ַעד ֶׁשַהְּיָלִדים יֹוְדִעים ֶאת ֶזה ְּבַעל ֶּפה. 

ְלַאְרַּבַעת ַהִּכּתֹות ָהֵאּלּו, ִּכָּתה א', ִּכָּתה ב', ִּכָּתה ג', ִּכָּתה ד', ָצִרי ֶׁשִּיְהיּו  

ְמַלְּמִדים ִנְפָרִדים, א ְלַעְרֵּבב ִּכּתֹות, ִאם רֹוִצים ְלַהְצִליַח ִעם ַהְיָלִדים, ָאז ֲאִפילּו  

לֹוָׁשה ְיָלִדים ָצִרי ַּגם ֵּכן ְלַהֲחִזיק ְמַלְּמִדים, ָּכל  ֶׁשְּבָכל ִּכָּתה א ִיְהיּו יֹוֵתר ִמְּׁשַנִים ְׁש 

ַהַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ַהְּגדֹוִלים ִהְתִחילּו ָּכ, ָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹד ְלַׁשֵּלם ִלְמַלְּמִדים ִנְפָרִדים ִּכי 

ָכ ַהְיָלִדים ִהְתַעּלּו  ָהיּו ְמַעט ְיָלִדים ְּבָכל ִּכָּתה, ֲאָבל ְּבָכל זֹאת ֵהם ָהיּו ַעְקָׁשִנים, וְ 

 ְוָיְדעּו ִלְלמֹוד. 

ַּכּמּוָבן ָּכל ִּכָּתה ַחֶּיֶבת ַּגם ִלְלמֹוד ֻחָּמׁש ּוָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ִּכָּתה ב' ַמְתִחיָלה ְּכָבר 

 ִלְלמֹוד ֶאת אֹוִתּיֹות ַרִׁש"י ְוַכָּמה ִמִּלים ַעד ָּפסּוק ֶאָחד ִעם ַרִׁש"י, ִּכָּתה ג' ַמְתִחיָלה

ְּכָבר ִלְלמֹוד יֹוֵתר ְּפסּוִקים ִעם ַרִׁש"י, ִּכָּתה ד' לֹוֶמֶדת ְּכָבר עֹוד יֹוֵתר ְּפסּוִקים ִעם ַרִׁש"י 

[ַּכּמּוָבן ַרק ַהַרִׁש"י ֶׁשא ְמַדְּבִרים ַעל ִּדְקּדּוק, ְּכֵדי ֶׁשַהְּיָלִדים ָיִבינּו ֶאת ַהַרִׁש"י ֶׁשל  

 ַהְּפסּוִקים]. 

ת ָהֵאּלּו ֵהן ֲהִכי ֲחׁשּובֹות ְּבַחָּייו ֶׁשל ֶיֶלד, ִאם רֹוִצים ֶׁשַהֶּיֶלד ִיְגַּדל  ַאְרַּבַעת ַהִּכּתֹו

יֹוֵדַע ֵסֶפר ַחָּיִבים ָלִׂשים ָּדֵגׁש ַעל ַאְרַּבַעת ַהְּמַלְּמִדים ָהִראׁשֹוִנים, ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ֶׁשֶּזה 

ת ַהְיָלִדים, א ַעל ֶּכֶסף, אֹו ַעל ַמה עֹוֶלה ֶּכֶסף, ֲאָבל ְצִריִכים ַלְחׁשֹב ַעל ּתֹוֶעלֶ 

 ֶּׁשֲאֵחִרים אֹוְמִרים ְוכּו' ְוכּו'.

ָּכ ֲאִני ִהְתַחְלִּתי ִעם ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבַיְבְנֵאל, ְוָהְיָתה ִלי ַהְצָלָחה יֹוֵצאת ִמן  

ִדים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְוכּו' ַהְּכָלל, ְוַאל ִתְׁשַּכח ֶׁשֵאּלּו ְיָלִדים ִמּמֹוָצא ְסָפַרִּדי, ְוַגם ְילָ 

ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ֵהם א רֹוִאים ֻּדְגָמא ֵמַהָּסִבים ְוַהַּסְבּתֹות ְוכּו', ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ֵהם ֵּביְנַתִים 

 ִחילֹוִנים ְלַגְמֵרי, ֵמַחְלֵלי ַׁשָּבתֹות, אֹוְכֵלי ְטֵרפֹות א ָעֵלינּו ְוכּו', ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ִמִּניִתי
  ְּבַאְרַּבע ַהִּכּתֹות ָהֵאּלּו ְמַלְּמִדים טֹוִבים ּוְּכֵׁשִרים, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִהְתַמֵּסר ַלִּכָּתה ֶׁשּלֹו, ָּכ

 ָהָיה ַלַּתְלִמיִדים ַהְצָלָחה. 

ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ְיְׁשָנה ַהֻּקְׁשָיה ַהְיָׁשָנה "ֶּכֶסף ִמָּנָלן"? ֲאָבל ִאם רֹוִצים ְלַהְצִליַח 

 ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ַחָּיִבים ְלַהְתִחיל ָּכ, ַאֶחֶרת ֶזה א ֵיֵל.  ִעם

ִּכָּתה ה' ַּכּמּוָבן לֹוְמִדים ְּכָבר יֹוֵתר ֻחָּמׁש ְוַרִׁש"י ּוִמְׁשָניֹות ּוְגָמָרא, ֲאַזי ְיכֹוִלים  
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ם ְזַמן ָּפנּוי, א ִלְפֵני ֵכן ְלַהְרִּגיל אֹוָתם ֶׁשַּיְתִחילּו לֹוַמר ִמְׁשָניֹות ְּכִסְדָרן ְּכֶׁשֵּיׁש ָלהֶ 

 ְּבׁשּום אֹוֶפן, ְוַגם ֶׁשַרק ִמְׁשָניֹות יֹאְמרּו ִּבְזַמן ַהָּפנּוי ֲאָבל א יֹאְמרּו ְּגָמָרא.

ְּבִּכיָּתה ו' לֹוְמִדים ְּכָבר יֹוֵתר ֻחָּמׁש ְוַרִׁש''י ּוִמְׁשָניֹות ּוְגָמָרא, ְוָאז ֵהם ְיכֹוִלים 

"ס ַרק ַּבְּזַמן ַהָּפנּוי, ִאם ְמִקיִמים ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבאֶֹפן ָּכֶזה, ַהְיָלִדים  ְלַהְתִחיל לֹוַמר ַׁש 

ַמְצִליִחים ְּבאֶֹפן יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ָרִאיִתי ֶאת ֶזה ֶאְצִלי ְּבַיְבְנְאל, ֵׁשֶׁשת ַהִּכּתֹות ָהֵאּלּו ֵהן  

ֶׁשֵהם ִיְגְּדלּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִויָלִדים  ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ֶׁשל ֶיֶלד ְיהּוִדי, ְוִאם רֹוִצים 

 .ְלִהְתַנֵהג ַרק ָּכ ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, ָצִרי 

ַּכּמּוָבן ָצִרי ְמאֹד ִלְׁשמֹור ֵאּלּו ְמַלְּמִדים לֹוְקִחים, ְּבׁשּום ָּפִנים ְואֹוֶפן ָאסּור 

א ְיַלֵּמד ָאָדם ַרָּוק  (ִקּדּוִׁשין פב.)ָלַקַחת ַּבחּוִרים ִלְמַלְּמִדים, ְּכמֹו ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים 

ים: ַרָּוק ָּפנּוי ְּבא ִאָּׁשה. סֹוְפִרים: ְמַלְּמֵדי ם (ַעֵּין ַרִׁש"י, א ְיַלֵּמד ַרָּוק סֹוְפִר סֹוְפִרי

ְלָחן ִּתינֹוקֹות, ְּכלֹוַמר א ַיְרִּגיל ַרָּוק ַעְצמֹו ִלְהיֹות ִמן ַהּסֹוְפִרים ְוכּו'), ְוָכ מּוָבא ְּבֻׁש 

 א ְיַלֵּמד ִּת  (ֶאֶבן ָהֵעֶזר, ִסיָמן כב, ְסִעיף כ)ָערּו ינֹוקֹות, ִמְּפֵני ֶׁשִאָמאֹות ִמי ֶּׁשֵאין לֹו ִאיָׁשה

 ַהָּבִנים ָּבאֹות ְלֵבית ַהֵּסֶפר ִלְבֵניֶהם, ְוִנְמָצא ִמְתָּגֶרה ְּבָנִׁשים ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם.  ִ

ִּבְכָלל ָאסּור ְלַבחּוִרים ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבׁשּום ָּפִנים ְואֶֹפן ֵּבין ַהְיָלִדים, (ֵאּלּו ְׁשֵני 

ִדים ּבִ  ְפָרט ַּבחּוִרים ְמבּוָגִרים ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ָנְפלּו ְוכּו' ְוֵהם ּתֹוְפִסים ֶאת עֹוָלמֹות ִנְפִרָ

ַעְצָמם ַּבֲחָזָרה ְועֹוְסִקים ְּבִלְגרֹוס ִמְׁשָניֹות ְּגָמָרא ְוכּו' ְוכּו', ֶזה א ָקׁשּור ִליָלִדים ֲאֶׁשר 
 ֵהם ַמְתִחיִלים ַעְכָׁשיו ֶאת ַחֵּייֶהם).

מּור ֶׁשַּבחּוִרים ִיְסּתֹוְבבּו ֵּבין ַהְיָלִדים, ְוָכל ֶׁשֵּכן א ְיַׂשֲחקּו ִאָּתם,  ָאסּור ְּבִאּסּור ָח 

ּוִבְפָרט ְּבִעִּתים  ָהֵאּלּו ֶׁשָהעֹוָלם ֶהְפֵקר ָצִרי ִלְׁשמֹור ַעל ַהְיָלִדים ֶׁשֵהם א ִיְתַעְרְּבבּו 

 ֶׁשִּיְהֶיה ָּבחּור.ִעם ַהַּבחּוִרים ְוכּו', ֲאִפילּו ְמַמֵּלא ָמקֹום ָאסּור 

ַּכֲאֶׁשר ַהְיָלִדים אֹוְכִלים ַּגם ָאסּור ֶׁשִּיְהיּו ָׁשם ַּבחּוִרים, ַרק ֶׁשְּמַלֵּמד ִיְׁשמֹר ֲעֵליֶהם  

ִוְיָבֵר ִאָּתם, (ַּגם ֵּכן ָּכל ִּכָּתה ְלִפי ַהְנָהָגָתּה, ַהִּכָּתה ָהִראׁשֹוָנה ְמֻסֶּגֶלת ְלָבֵר ַרק ֶאת  

אׁשֹוָנה, ְוָכ ַהִּכָּתה ַהְּׁשִנָּיה, ַעד ֶׁשַהִּכָּתה ַהְּׁשִליִׁשית ְּכָבר ְמֻסֶּגֶלת ְלָבֵר  ַהְּבָרָכה ָהִר 

 ֶאת ָּכל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

ַּכֲאֶׁשר ְמִביִאים ֶאת ַהְיָלִדים ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְכֶׁשּלֹוְקִחים אֹוָתם ַהָּבְיָתה 

ּבּוס, ָאסּור ֶׁשָּבחּור ֵיֵׁשב ְוִיְׁשמֹר ַעל ַהְיָלִדים, ִּכי ָהִאָּמהֹות  ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ָהאֹוטֹו

 ַמְמִּתינֹות ְוֶזה ַּגם ֵּכן ִנְכַנס ִּבְכָלל ֶׁשל "א ְיַלֵּמד ָאָדם ַרָּוק סֹוְפִרים".

ים ֵהם נֹוְתִנים ְּכָבר ָאַמְרִּתי ְלַהְרֵּבה ְמאֹד ְמַלְּמִדים ּוְמַנֲהִלים ֶׁשִּיָזֲהרּו ֵאיֶזה ִנּגּונִ 

ַלְּיָלִדים ִלְׁשמֹוַע, ֶׁשִּיְהיּו ַרק ִנּגּוִנים ֲחֵרִדִּיים, ִמַּבֲעֵלי ְמַנְּגִנים ֲחִסיִדִּיים, א ִנּגּוֵני 
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הֹוְללּות ֶׁשְּמַחִּקים ּגֹוִים, אֹו ֶׁשָּׁשִרים ִנּגּוִנים ֶׁשל ּגֹוִים, ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגרּוַע ֶׁשָּיכֹול 

ַאֵחר ַמאי, ֶזֶמר ְיָוִני א ָּפַסק ִמּפּוֵמיּה; ֵאי   (ֲחִגיָגה טו :)מֹו ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים ִלְהיֹות, ּכְ 

ֱאִליָׁשע ֶׁשְּמֻכֶנה ַאֵחר ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ֵכן ָּכל ָּכ ָּגדֹול, הּוא ָהָיה ֵמָהַאְרַּבע ֶׁשִּנְכְנסּו 

ים, הּוא ָהָיה ָּדבּוק ְּבבֹוֵרא ָּכל ָהעֹוָלִמים,  ַלַּפְרֵּד"ס, זֹאת אֹוֶמֶרת ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִ 

ֵאי הּוא ָנַפל, ִּכי "ֶזֶמר ְיָוִני א ָּפַסק ִמּפּוֵמיּה" הּוא ָׁשר ִנּגּוֵני ַאִּפיקֹוְרסּות ְיָוִנִּיים, ְּכמֹו 
ֵמַע ְנִגיָנה ִמְּמַנֵּגן ָרָׁשע, : "ִמי ֶׁשּׁשֹו(ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ג' )ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 

ָקֶׁשה לֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא", ִנּגּוִנים ֶׁשל ְרָׁשִעים ְמַנְּתִקים ֶאת ָהָאָדם ִמׁשֹוְרׁשֹו, ְוָקֶׁשה  

 ְמאֹד ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ִעם ֶזה.

ֶׁשל ַהַּזָּמִרים ַהְּמֹגָעִלים,   ָלֵכן ָאסּור ִּבְכַלל ָלִׁשיר ֶאת ַהִּנּגּוִנים ָהָרִעים ְוַהְמֻלְכָלִכים
ֶׁשָּׁשנּו ּוָּפְרׁשּו, ֵהן ִעם ַּבחּוִרים, ּוִמּכֹל ֶׁשֵּכן א ִעם ְיָלִדים ַהְּנָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, ְּבַוַּדאי 

ם ֶאת ּכַֹח  ָצִרי ְלַהְכִניס ַהְרֵּבה ַּבְּיָלִדים ֶאת ּכַֹח ַהְּנִגיָנה, ְוָכ ַּגם ְּבַבחּוִרים ְלַהְכִניס ָּבהֶ 

 ַהְּנִגיָנה ְוָהִרּקּוִדים, ֲאָבל ְלִהָּזֵהר ֶׁשא ִיְהיּו ִנּגּוֵני ְטֵריָפה ּגֹוִיים, ֵאין ַעל ֶזה ׁשּום ֵהיֶּתר. 

ִאם ְל'ַאֵחר' ֶׁשָהָיה ֱאִליָׁשע ֶאָחד ֵמָהַאְרַּבע ֶׁשִּנְכְנסּו ִלְפַני ְוִלְפִנים ְוכּו' ִהִּזיק לֹו 
ִּיים ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבדֹוֵרנּו ְצִריִכים ְמאֹד ְלִהָּזֵהר ָּבֶזה, ִּכי ְנִגיָנה  ָלִׁשיר ִׁשיִרים ְיָונִ 

: "טֹוב ְלָהָאָדם ְלַהְרִּגיל  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רעג)ָהְיָתה ֵאֶצל ַרֵּבנּו ָּדָבר ָּגדֹול, ְוהּוא ָאַמר 

ֵאיֶזה ִניּגּון, ִּכי ִניּגּון הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְוָגבֹוַּה  ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם 

ְמאֹד ְמאֹד, ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ָּגדֹול ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמִׁשי ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", ֲאָבל  

 מּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשַרק ִנּגּוִנים ִמְּמַנְּגִנים ֲחֵרִדִּיים.

ֹוָרה ַּבֶּדֶר ֶׁשְּכתּוָבה ּפֹה, ִּתְהֶיה ְל ַהְצָלָחה א ְרִגיָלה, ֲאָבל ִאם ִּתְבֶנה ַּתְלמּוד ּת

  ִאם א ִתְׁשַמע ְּבקֹוִלי, ַאָּתה ִּתְרֶאה ֶׁשַּלַּתְלמּוד ּתֹוָרה א ִיְהֶיה ִקּיּום.

ְיִׁשיבֹות ְוכּו' ְוכּו', ֲאִני ְיַחֵּיב ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ֻמְכָרִחים ִלְסּגֹור ַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה אֹו  

ִנְכַנְסִּתי ָלגּור ָּבֲעָיָרה ְּבֵׁשם ַיְבְנֵאל, ִמְּבִחיָנה ִחיצֹוִנית ֶזה ַהָּמקֹום ֲהִכי ָיֶפה ְּבָכל ֶאֶרץ  

ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ִּבְפִניִמּיּות ָׁשם ַהָּמקֹום ֲהִכי ָּגרּוַע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָׁשם ֶהֱעִבירּו ַעל  

ֵּתי ֵעדֹות ְקדֹוׁשֹות, ַהְיהּוִדים ַהֵּתיָמִנים, ְוַהְּיהּוִדים ַהּתּוִניָסִאים, ָׁשם ָחְתכּו ָלֶהם  ַהָּדת ְׁש 

ֶאת ַהֵּפאֹות, ָׁשם ָהָיה ָהאֹוְׁשִויץ ֶׁשָּלֶהם ְוכּו' ְוכּו', ְוַדְוָקא ָׁשם ֵהַקְמִּתי ְקִהיָּלה ְקדֹוָׁשה  

ת ִמְׁשָּפחֹות, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֵּבית ֵסֶפר ְלָבנֹות, ְיִׁשיָבה  ֶׁשמֹוָנה ְּכָבר ְלַמְעָלה ִמְּׁשׁש ֵמאֹו

ְקַטָּנה, ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה, ּכֹוֵלל, ְוכֹוֵלל ְלהֹוָרָאה, ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְבֵבית ַהֵּסֶפר ְלָבנֹות 

ּות ְוָהַאְכָזִרּיּות ֶׁשָאנּו ּוַבַּגִּנים ֵיׁש ָלנּו ְּכָבר ְלַמְעָלה ִמְּׁשַבע ֵמאֹות ְיָלִדים. ֶאת ָהִרְׁשע
סֹוְבִלים ָׁשם ֵמְרָׁשִעים ֲארּוִרים, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר, ֶזה ּדֹוֵקר אֹוָתם ִלְראֹות ְיָלִדים 

ְטהֹוִרים ִעם ֵּפאֹות ֲאֻרּכֹות, ַאְבֵרִכים ִעם ְׁשְטַרייְמל ְוַקּפֹוָטה ְוַגְרַּבִים ְלָבנֹות ְּבַׁשָּבת,  
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ְוכּו', ּוִבְצִניעּות ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ֶזה ַמְרִּתיַח אֹוָתם ּנֹוָרא, ְוֵהם א  ְוָנִׁשים ְמגּוָלחֹות

ַמְפִסיִקים ְּכָבר ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהִרְׁשעּות ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

נּו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָתֵאר, ֲאָבל ִעם ַעְקָׁשנּות ְוכּו', ִעם ְרצֹונֹות ְוכּו', ִלֵּמד אֹוָת 

 ִלְׁשּבֹר ַהּכֹל (ִּכְמֻדַּמִני ֶּׁשָרִאיָת זֹאת ְּבַעְצְמ, ֵאין ֶזה ֲחלֹום אֹו ִּדְמיֹון).

ָהְרָׁשִעים ָהֲארּוִרים א ִהְרׁשּו ָלנּו ִלְבנֹות ֵּבית ִמְדָרׁש, ֵמַעל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִהְלִׁשינּו 

ְלמּוד ּתֹוָרה ּוֵבית ַהֵּסֶפר ִנְמָצִאים ְּבַקַראַווִנים ְּכמֹו ְּבאֹוְׁשִויץ, ַּבחֶֹרף  ְלא ַהְפָסָקה, ַהַּת 

ִנְכַנס ֶגֶׁשם, ַּבַּקִיץ ִנְׂשָרִפים ֵמַהחֹם, ַאֲחֵרי ִמְׁשָּפִטים ְּכֵבִדים ּוְגדֹוִלים ִקַּבְלנּו ֶׁשַטח ְלַיד  

ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ַעד ֶּׁשרֹוִאים ָּבֵעיַנִים, ַאף    ֵּבית ָהַעְלִמין, ָׁשם ֶהֱעַמְדנּו ֶאת ַהַקֲראַווִנים

ַעל ִּפי ֵּכן ִעם ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפים ֲחָזִקים ִלְׁשּבֹר ֶאת ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ָהֶאִּפיקֹוְרִסים ַהְּטֵמִאים,  
 ַהּכֹל ָהָיה ָׁשֶווה. 

ֲעָבָרה ַעל ַהָּדת ֶׁשל ַאֵחינּו ְּבִני ַמה ֶׁשִהְתָּבֵרר ִלי ְּבבֹוִאי ְלַיְבְנֵאל, ְלִמי ֵיׁש ַיד ְּבַה 

ָּבִנים ֶׁשֵהם ַקִּלים ֵרִקים ּופֹוֲחִזים, ַעֵּמי    -ִיְׂשָרֵאל ֵמֵעדּות ַהִּמְזָרח יֹוְצֵאי ְסָפַרד, ַרק ָלַרע  

ְגִרין ֲאָרצֹות ְּגמּוִרים, ְוָלֶהם ֵיׁש ָיד ְּבָכל ַהְּגֵזרֹות, ְוא ְּבִחָּנם ֶׁשַּלָּטֵמא ַהְמטּוָמא ָּדִוד 
 ִמּפלֹוְנְסק ֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב ָהַל לֹו ַּבַחִּיים ְלָהִקים מֹוָעָצה ֶׁשל ַרָּבִנים, ִּכי הּוא ָיַדע

ֶׁשֵאת ְּבֵני ְסָפַרד ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר ַעל ַהָּדת, ַרק ַעל ְיֵדי ַרָּבִנים, ִּכי אֹוָתם ִלְמדּו 

, ּוַמה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶזה קֹוֶדׁש, ּוְלַצֲעֵרנּו ֵהם א ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר ַעל "ְּכבֹוד ָהַרב"

ִמְתּבֹוְנִנים ִמי הּוא ֵּכן ַרב ָּכֵׁשר, ּוִמי הּוא א ַרב ָּכֵׁשר, ַמה ֶׁשָאנּו סֹוְבִלים 

 עֹוֵנׁש) [ֶׁשּקֹוִרין ַרב] ֶׁשל ָהֲעָיָרה הּוא ֵאין ְלָתֵאר.  -ֵמַה"ְׁשְטָראף" (

ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמאר ִזי"ַע ַּבַעל ַה"ִּדְבֵרי יֹוֵאל" ֵמִביא ִּבְסָפָריו  א ְּבִחָּנם ֶׁשָהַרִּבי

ּוַמְסִּביר ָלָּמה ָהַאִּפיקֹוְרִסים ְצִריִכים ַרָּבִנים? ָלָּמה ָּכל ָּכ ָנחּוץ ָלֶהם ַּבַחִּיים ֶׁשִּיְהיּו 

ְכלּו ְלַהֲעִביר ַעל ַהָּדת ֶאת ְּבֵני  ָּבִנים א יּו –ָלֶהם ַרָּבִנים? ֶאָּלא ֵהם ָיְדעּו ֶׁשְּבִלי ַרע 

ְסָפַרד, (ֵיׁש ַהְרֵּבה ְלַהֲאִרי ָּבֶזה, ֲאָבל ֵאין ָּכאן ַהָּמקֹום). ַעל ָּכל ָּפִנים ֲאִפילּו ְּבָכֶזה  

ָמקֹום ֶׁשֶהֱעִבירּו ָׁשם ְיהּוִדים ַעל ַהָּדת ָיכְֹלִּתי ְלַהְראֹות ֶאת ֶזה ְוכּו', ְוָלֵכן ֲאִני ֲאַחֵּיב  

ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשא ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִאיר ָּפתּוַח ֶאת ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו ֶאת ֵּבית ַהֵּסֶפר 
ְלָבנֹות. ְוִאם ַּתְחׁשֹב ֶׁשֵּיׁש ָלנּו אֹוָצר ֶׁשל ֶּכֶסף? ָאז ֲאִני ֻמְכָרח ְלַהִּגיד ְל, ֻּכָּלנּו ֲעִנִּיים 

י ְיכֹוִלים ִלְסּגֹור ֶאת ַה  ָּׁשבּוַע ְוכּו' ְוכּו', ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֵיׁש ָלנּו ְמַלְּמִדים ִנְפָרִדים  ֶׁשְּבקֹׁשִ

ְלָכל ִּכָּתה, ְוִעם ָרצֹון ָחָזק ְוִעם ַהְרֵּבה ְּתִפָּלה עֹוֵזר ָלנּו ַהּבֹוֵרא ָּכל ָהעֹוָלִמים ְּבִנִּסים  

ֶר ַהֶּטַבע, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ֶאת  ִנְפָלִאים ְלַׁשֵּלם ַלְמַלְּמִדים ְוַלּמֹורֹות, ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּד 

 ֶזה.

ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם א ָיִבין ֶאת ֶזה, ֵאין ָלנּו ַאף ָנִדיב ֶאָחד, ַאף א ְגִביר ֶאָחד ְוכּו'.  
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 ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ָלנּו ִקּיּום, ַרק ַמֲחַמת ָהָרצֹון ֶהָחָזק ְוַכָּוָנֵתנּו ֶּבֱאֶמת ְלֵׁשם ָׁשַמִים. 

ֶהֱאַרְכִּתי ַּבִּמְכָּתב ַהֶּזה, ִּכי ָּכַתְבָּת ִלי ֲאִני אֹוֵהב ֶׁשּמֹוַהָרא"ׁש אֹוֵמר ִלי ַמה ֲאִני 

ָצִרי ְלַתֵּקן ְוֵאי ְלִהְתַנֵהג ְוכּו' ְוכּו', ָאז ָטַרְחִּתי ְוֶהֱאַרְכִּתי ְקָצת, ְוַתֲאִמין ִלי ֶׁשֲעַדִין  

ִני ָצִרי ִּלְכּתֹב, ִּכי ֲאִני רֹוֶאה ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ְּבַתְלמּוֵדי ּתֹוָרה א ִהְתַחְלִּתי ִּלְכּתֹב ַמה ֶׁשֲא 

 ֲאֵחִרים, ְוכּו', ְוכּו', ָאז א ֶפֶלא ֶׁשֵהם ְצִריִכים ִלְסּגֹור ַאַחר ָּכ ְוכּו', ְוֵהם קֹוְרִסים ְוכּו'.  

ְמַלֵּמד ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשהּוא ֵמִניַח  ה ג')(ֶּפֶרק ב' ֵמִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ָהְלכָ ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר 

ַהִּתינֹוקֹות ְוּיֹוֵצא אֹו ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְמָלאָכה ַאֶחֶרת ִעָּמֶהן אֹו ֶׁשהּוא ִמְתַרֵּׁשל ְּבִלימּוָדן  

  ֲהֵרי ֶזה ִּבְכָלל ָארּור עֹוֶׂשה ְמֶלאֶכת ה' ְרִמָּיה ְלִפיָכ ֵאין ָראּוי ְלהֹוִׁשיב ְמַלֵּמד ֶאָּלא 

ַּבַעל ִיְרָאה ָמִהיר ִלְקרֹות ּוְלַדְקֵּדק: ֶזה ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ֶׁשל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ִּכי ֶזה א  

ִמְׂשָחק ְיָלִדים, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִליָלִדים ְקַטִּנים ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגבֹוַּה ֶׁשַרק ָיכֹול ִלְהיֹות, 

ֶהָעִתיד ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָאסּור ָלַקַחת ְסָתם ִמיֶׁשהּו ְמַחְּנִכים ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשֵהן 

 יֹוֶרה ֵּדָעה, ִסיָמן רמה, ְסִעיף ִלְמַלֵּמד, אֹו ְלעֹוֵזר ְמַלֵּמד, ְוכּו', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּגם ְּבֻׁשְלָחן ָערּו)

ָעֵצל ַּבּיֹום ִלְלמֹוד ְוֵכן א   ְוֵאין ִלְמַלֵּמד ִלְנעֹור ַּבַּלְיָלה יֹוֵתר ִמַּדאי ֶׁשא ִיְהֶיה י"ז)
ִיְתַעֶּנה אֹו ַלֲעצֹר ְּבַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה אֹו ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות יֹוֵתר ִמַּדאי ִּכי ָּכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים  

 . ּגֹוְרִמים ֶׁשא יּוַכל ְלַלֵּמד ֵהיֵטב ְוָכל ַהְּמַׁשֶּנה ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה ּוְמַסְּלִקין ֵליּה

ָהיּו ִלי ַּגם ַהְרֵּבה ְמַלְּמִדים ֶׁשָהִייִתי ֻמְכָרח ְלַסֵּלק ְּבִלי ַרְחָמנּות, ֵהם ִהְׁשִאירּו ֶאת 
ַהְיָלִדים  ֶהְפֵקר ְלִהְׁשּתֹוֵלל ְוכּו', ֵהם ָעׂשּו ֲעבֹודֹות ֲאֵחרֹות ְּבֶאְמַצע ַהִּלּמּוד ְוכּו',  

ִלי ַרְחָמנּות, ִּכי ְיָלִדים ֵהם ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות,  ַּכּמּוָבן ָהִייִתי ֻמְכָרח ְלַסֵּלק אֹוָתם ּבְ 

ָהְרכּוׁש ֶׁשל ּבֹוֵרא ָּכל ָהעֹוָלִמים, ְוַרק ִּבְגָלָלם הּוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַעל  

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלֵּתן ֶאת    (ַּתְנחּוָמא, ַוִּיַּגׁש)ַהר ִסיַני, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֲחַז"ל  

ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ָאַמר ָלֶהן ְּתַקְּבלּו ּתֹוָרִתי, ָאְמרּו לֹו ֵהן, ָאַמר ָלֶהן ְּתנּו ִלי ָעֵרב  

ֲאבֹוֵתיֶכם ֵהן ֶׁשְּתַקְּימּו אֹוָתּה ָאְמרּו לֹו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ִיְהיּו ֲעֵרִבים, ָאַמר ָלֶהן 

"ַּבָּמה ֵאַדע", ִיְצָחק אֵֹהב ֶאת   (ְּבֵראִׁשית ט"ו, ח')ְּבַעְצָמם ְצִריִכים ֲעֵרִבים, ַאְבָרָהם ָאַמר 

"ִנְסְּתָרה  (ְיַׁשְעָיה מ', כ"ז)"ְוֶאת ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי" ַיֲעקֹב ָאַמר  (ַמְלָאִכי א', ג')ׂשֹוְנִאי ִּדְכִתיב 
ֵנינּו ִיְהיּו ֲעֵרִבים ֶׁשָּלנּו, ִמַּיד ִקְּבָלן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָנַתן ֶאת ַדְרִּכי", ָאְמרּו לֹו ּבָ 

 "ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז".  (ְּתִהִּלים ח', ג')ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ֵאת ָּכל ַהּתֹוָרה ַהּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים א ָרָצה ָלֶתת ָלנּו, ֶאָּלא  רֹוִאים ִמָּכאן ֵׁשֶ

ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל   (ַׁשָּבת קי"ט:)ִּבְזכּות ַהְיָלִדים ֶׁשָּלנּו, ַוֲחַז"ל אֹוְמִרים 
ֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן; ָלֵכן, ִאם ִתְׁשַמע ְּבקֹוִלי, ִּתְהֶיה ְל ַהְצָלָחה  

 מֹו ֶׁשִהְצַלְחָּת ִעם ַהְּיִׁשיָבה. ְּגדֹוָלה, ּכְ 
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ַעל ְיֵדי   (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ֶּדֶר, ֵחֶלק ב'. ִסיָמן א')ְזכֹור ֵהיֵטב ַמה ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ָלנּו 

ים  ִווידּוי ְּדָבִרים ּגֹוְרִמים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְזִמין ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות ֶׁשּלֹוְמִד 

ֶּבֱאמּוָנה; ָלֵכן ַּתְרִּגיל ֶאת ַעְצְמ, ְלַדֵּבר ִעם ּבֹוֵרא ָּכל ָהעֹוָלִמים, ּוְתַסֵּפר לֹו ַהּכֹל ַּבָּׂשָפה 

ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשְּל, ָאז ִתְרֶאה ֶׁשִּתְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ֻמְפָלָאה. ֶהֱאַרְכִּתי ְקָצת ֲאָבל ֲעַדִיין א  

ה ֶׁשעֹוֵמד ִלי ַעל ָהֵעט, ִּכי ְלַהֲחִזיק ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶזה ֵמַהְּדָבִרים ֲהִכי  ִהְתַחְלִּתי ִּלְכּתֹב ַמ 
ְּגבֹוִהים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל,  ּוִבְפָרט ְּבָיֵמינּו ֶׁשַהּדֹור ָּכל ָּכ ֶהְפֵקר ְוכּו', ִויכֹוִלים ִלְראֹות ֶאת  

ָאז ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה הּוא ְלַהֲחִזיק ַּתְלמּוד   ָּכל ַהִּלְכלּו ְוכּו', ּוְדָבִרים ַמְגִעיִלים ְוכּו',

 ּתֹוָרה ּוֵבית ֵסֶפר ְלָבנֹות ְרִציִנִּיים.   

ּבֹוא ְלַיְבְנֵאל, ְוִתְרֶאה ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַרק ִעם ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפים ְוִעם ַהְרֵּבה  
 ְּתִפּלֹות. 

 ד".ֶׁשִּיְהֶיה ְל יֹום ֵמִאיר ְוִׂשְמַחת ָּתִמי

 ... 
 ד   ג  ד

 ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי א ַמְרָׁשה ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֶּפֶלְאפֹון? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ּוַמְרִאים  ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשַאֶּתם מֹוְסִרים ִּבְקִביעּות, ֵהם ַמָּמׁש נֹוְתִנים ִלי ַחִּיים  

 ִלי ֶּדֶר� ֵאי� ְלִהְתַנֵהג. 

, ְוֲאִני ְּבִּכיָּתה י"ב, ּוְבֵבית ַהֵּסֶפר ֶׁשָּלנּו ְמֻקָּבל ֶׁשְּבִּכיָּתה י"ב ְּכָבר  18ֲאִני ַּבחּוָרה ַּבת 

 ַמְחִזיִקים ֶּפֶלְאפֹון ְּפָרִטי, ֲאָבל ִאָּמא ֶׁשִּלי ְמֹאד לֹא רֹוָצה ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֶּפֶלְאפֹון. 

ַהִּסָּבה ְלָכ� ִהיא ִּכי ֲאחֹוִתי ַהְּגדֹוָלה ָקְנָתה ְלַעְצָמּה ְסַמאְרְטפֹון ִמַּיד ַאֲחֵרי ִנּׂשּוֶאיָה, ְוִהיא  

ּפֹוֶחֶדת ֶׁשֲאִני ַּגם ֶאֱעֶׂשה זֹאת, ִנִּסיִתי ְלַהְסִּביר ָלּה ֶׁשֲאִני לֹא ְּכמֹו ֲאחֹוִתי, ֲאִני לֹא ְצִריָכה  

 פֹון ָּפׁשּוט, ֲאָבל ִהיא אֹוֶמֶרת ֶׁשָּכָכה ָּכל ֶאָחד ַמְתִחיל. ְסַמאְרְטפֹון ַרק ֶּפֶלְא 

ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני ְמִביָנה אֹוָתּה, ִּכי ֵיׁש ִלי ַּכָּמה ֲאָחיֹות ֶׁשּלֹא ִמְתַנֲהגֹות ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי�, ְוִהיא לֹא  

ְהֶיה ִלי ֶּפֶלְאפֹון, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה  רֹוָצה ֶׁשֵאֵל� ְבַדְרֵכיֶהן, ְוִהיא טֹוֶעֶנת ֶׁשּלֹא ָחׁשּוב ֶׁשּיִ 

ֵיׁש ָלֶכם   ֶׁשֶּזה ֵּכן ָחׁשּוב ִּבְׁשִביִלי, ְּבנֹוָסף ָלֶזה ֶׁשֲאִני ַהַּבת ַהְּיִחיָדה ְּבִּכיָּתה ֶׁשִּלי ֶּׁשֵאין ָלּה ֶּפֶלְאפֹון, 

 אּוַלי ֵעָצה ִּבְׁשִביִלי? 

 ּתֹוָדה ַרָּבה 

 ְּתׁשּוָבה: 
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 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי, ט"ז ִאָייר, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ּבְ 

 ... ִּתְחי'.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ִאָּמא ֶׁשָּל צֹוֶדֶקת, ַאְּת א ְצִריָכה ֶּפֶלְאפֹון, ַאְּת א ַּתְרִויִחי ְּכלּום ִעם ַהֶּפֶלְאפֹון; 

ֶׁשר ֵיׁש ָל ְזַמן ְמּיּוָּתר ַּתַעְזִרי ָלִאָּמא ֶׁשָּל ַּבֲעבֹודֹות ַהַּבִית, ְוִאם ֲעַדִין ִנְׁשַאר ָל  ַּכֲא 

ְזַמן ּתֹאְמִרי ְּתִהִּלים; ְּתַבְקִׁשי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְזִּכי ִלְמצֹוא ִׁשּדּו טֹוב, ָחָתן ָּכֵׁשר  

ִפים. ַעְכָׁשיו ַהְּזַמן ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה, ְּכֶׁשַאְּת ֲעַדִיין ַּבחּוָרה ַאְּת  ּוְבַיַחד ְלָהִקים ּדֹורֹות יָ 

 ְצִריָכה ְּכָבר ַלְחׁשֹב ַעל ַהַּתְכִלית, ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִלְזּכֹות ְלדֹורֹות ְּכֵׁשִרים. 

ה א ֶּבֱאֶמת ְמַׂשֵּמַח ֶאת  ֲחֵברֹות ֶזה א ָּדָבר ֶׁשַּמְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם, ֲחֵברֹות זֶ 

ָהָאָדם; ְּתִני ַמֶּׁשהּו ַלְּנָׁשָמה ֶׁשָּל, ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ַמְׁשִקים ֶאת ַהְּנָׁשָמה, ֶזה ְמַׂשֵּמַח. ַרֵּבנּו 

ָניֹות : "ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ֶלֱאכֹול ַּכָּמה ְּפָרִקים ִמְׁש ( ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כג )ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 

ְוִלְׁשּתֹות ַאַחר ָּכ ֵאיֶזה ַקִּפיְטִליך ְּתִהִּלים", ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ָּכל יֹום ִלְׁשּתֹות ַּכָּמה  

:  ( ְּבָרכֹות ז: )ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים; ְּכמֹו ֶׁשָאנּו מֹוְצִאים ַּבְּגָמָרא, ַהֲחָכִמים ַהְּקדֹוִׁשים ׁשֹוֲאִלים 
ְּבֵׁשם רּות? "ֶּׁשָּזְכָתה ְוָיָצא ִמֶּמָּנּה ָּדִוד ֶׁשִריָּוהּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    ַמּדּוַע ִנְקֵראת רּות

ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות", 'רּות' ֶזה ִמְּלׁשֹון ְרָוָיה, ְׁשִתָּיה, ִמֶּמָּנּה ָיָצא ָּדִוד ַהֶּמֶל ֶׁשִהְׁשָקה 

ָיכֹול ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים, ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות; ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ְוִהְרָוה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכבְ 

 אֹוְמִרים ְּתִהִּלים ֶזה ְּכמֹו ַמְׁשֶקה ַלְּנָׁשָמה. 

  א ְיכֹוָלה ְלָתֵאר ְלַעְצֵמ ְמַצָּפה ִלְראֹות ְקָצת ַנַחת, ְּתַרֲחִמי ָעֶליָה; ַאְּת ִאָּמא ֶׁשָּל

ֹוִרים ְּכֶׁשַהְּיָלִדים א ִמְתַנֲהִגים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ֵאין עֹוד ָּכֶזה ַצַער ֶאת ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש ְלה

 ָאז ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ִמֵּמ ,ְּכמֹו ַהַּצַער ֶּשַאֲחיֹוַתִיך ֵאיָנן ּגֹוְרמֹות ַנַחת ְלִאָּמא ֶׁשָּל

ָל ֶּפֶלְאפֹון ָאז ֶׁשא ִיְהֶיה ָל ֶאת ֶזה,  ִּתְׁשְמִעי ְּבקֹול ִאֵּמ; ִאם ִהיא א רֹוָצה ֶׁשִּיְהֶיה  

 ַעל ְיֵדי ַּכ ְּתַּמְלִאי ֶאת ֶהָחֵסר ַּבֶלב ֶׁשָּלּה ּוִבְזכּות ֶזה ִּתְזִּכי ְלַחִּיים טֹוִבים.

ֲחֵברֹות ֶזה ִּדְמיֹון; ָּכל ֵאּלּו ֶׁשַחּיֹות ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹות, ֵהן א ׁשֹוְמעֹות ְּבקֹול  

ִּבְגַלל ֲחֵברֹות, ֵהן ִמְסֵּכנֹות ְּגדֹולֹות. ַמִּגיַע ְזַמן ֶׁשַּמְתִחיִלים ְלָהִבין ַמה זֹאת ַההֹוִרים 

ִאָּמא ּוַמְתִחיִלים ְלִהְתַמֵּלא ְּבִרְגׁשֹות ַאְׁשָמה ַעל ָּכל ַהָּׁשִנים ֶּׁשֶהֱעִבירּו ֶאת ַהְּזַמן ִעם  

 . ֲחֵברֹות ְוָהְלכּו ַאֲחֵריֶהן ִּבְמקֹום ִעם ָהִאָּמא

 ִאם ְּתַקְּבִלי ֶאת ַהֶּנֱאָמר ַּבִּמְכָּתב ַהֶּזה ִיְהֶיה ְל טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 

 ... 
 ד   ג  ד
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 ַמה ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ֶׁשל מֹוַהָרא"ׁש ִזיָע"א ְלַגֵּבי ֵפָאה ָנְכִרית? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ֶׁשל מֹוַהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְלַגֵּבי ֵפָאה ָנְכִרית? ַמה 

 ּתֹוָדה ַרָּבה 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי, ט"ז ִאָייר, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב . 

מֹוַהָרא"ׁש ּכֹוֵתב ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמאֹד ַּבֵּסֶפר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ַּכָּמה ָחמּור ְלִהָּׁשֵאר ִעם  

ַהֵּׂשָער ַאֲחֵרי ַהַחתּוָנה; ָעִדיף ַלֲחבֹׁש ֵפָאה ֵמֲאֶׁשר ַלֲחבֹׁש ִמְטַּפַחת ְוָלֶלֶכת ִעם ַהֵּׂשָער.  

ָעִדיף ִלְלבֹוׁש ִמְטַּפַחת ְוָלֶלֶכת ִעם ַהֵּׂשָער ֵמֲאֶׁשר ִלְלבֹוׁש ֵפָאה, ֲאָבל  ֵיׁש ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁש 

ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֵמַהּדֹור ַהּקֹוֵדם ָאְמרּו: "ָעִדיף ִלְלבֹוׁש ֵפָאה ּוְלִהְתַּגֵּלַח, ֵמֲאֶׁשר ִלְלבֹוׁש  
 ֶעֶׂשר ִמְטָּפחֹות ְוָלֶלֶכת ִעם ַהֵּׂשָער".

ר ֵּבין ִמְׁשְּפחֹות ִמֶּׁשָּלנּו ֶׁשהֹוְלִכים ִעם ַהֵּׂשָער, ָנִׁשים ִמֶּׁשָּלנּו ְלַצֲעֵרנּו ָחַד 

ַמֲאִריכֹות ֶאת ֵׂשָער רֹאָׁשן; ֶזה ַמִּגיַע ִּכי א יֹוְדִעים ֵאיֶזה ָצרֹות ֶזה ֵמִביא ַעל ָּכל ַהַּבִית.  

ַההּוא ַּבר ַנׁש ְדָשַבְק ְלִאיְנְּתֵתיּה   : "'ּתּוְנָבא ֵליֵתי ַעלא קכה: )ָנׂשֹ(ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 
ְדִתְתַחֵזי ִמַּׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשּה ְלַּבר', ָּתבֹוא ְקָלָלה ַעל ָהָאָדם ֶׁשַּמִּניַח ְלִאְׁשּתֹו ֶּׁשִּיְראּו ֶאת 

ֹות  ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה ַּבחּוץ, 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאינּון ְצִניעּוָתא ְדֵביָתה', ְוֶזה ֶאָחד ִמְּיסֹוד

ַהַּבִית ַהְּיהּוִדי, ֶׁשא ִיְראּו ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאׁש ָהִאָּׁשה ַּבחּוץ, 'ְוִאְּתָתה ְדַאִפיַקת ִמַּׂשֲעָרא  

 ,ְדֵרָשּה ְלַבר', ְוִאָּׁשה ֶׁשְּמַגָּלה ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה, 'ְלִאְתַּתְקָנא ֵּביּה' ְּכֵדי ְלִהְתַיּפֹות ְּבָכ

ְלֵביָתא', ִהיא ְמִביָאה ֲעִנּיּות ְלֵביָתּה, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהה ְּדא ִיְתַחְׁשבּון  'ָּגִרים ִמְסֶּכנּוָתא

ְּבָדָרא', ְוגֹוֶרֶמת ְּבָכ ֶׁשָּבֶניָה א ַיְצִליחּו ְּבִלּמּוָדם ְוא ִיְהיּו ֲאָנִׁשים ֲחׁשּוִבים, 'ְוָגִרים  

ֶמת ֶׁשַהָּסֶמ" ֶמ"ם ְוָכל ְּכמֹותֹו ִיְׁשְּכנּו ְּבתֹו ִמָּלא ָאֳחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא', ְוִהיא ּגֹוֶר 
ֵּביָתּה, 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?', ִמי ּגֹוֵרם ְלָכ? 'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְדִאְתַחֵזי ְמֵרְיָשּה ְלַּבר', ָהִאָּׁשה 

ֶרת ְלַבל ִיְראּו ֶאת ֶׁשַּׂשֲערֹות רֹאָׁשּה ִנְרִאים ַּבחּוץ"; ּוִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה, ִאָּׁשה ֶׁשִּנְזֶה 

ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה ַּבחּוץ, ּוְמַגֲלַחת ֶאת ַׂשֲערֹוֶתיָה, ִהיא ִמְתָּבֶרֶכת ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ְוִהיא 

 זֹוָכּה ִלְרוֹות ַנַחת ִמֶּצֱאָצֶאיָה. 

ֲאֻרָּכה  ְּבִעְנַין אֹוֶרך ַהֵּפָאה ְוכּו'; מֹוַהָרא"ׁש ְמאֹד ִהְקִּפיד ֶׁשא ֵיְלכּו ִעם ֵפָאה ֶׁש 
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ֵמַהְּכֵתַפִים. ְּבָכל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשּמֹוַהָרא"ׁש ִּדֵּבר ַעל ֶזה הּוא ָהָיה ּדֹוֵפק ְּבָיָדיו ַעל ַהָּכֵתף,  

 א ָארֹו יֹוֵתר ֵמַהָּכֵתף. 

ַמר ַאְׁשֵרי ָהִאָּׁשה ֶׁשהֹוֶלֶכת ִּבְצִניעּות ּוִמְתַנֶהֶגת ַּבֲעִדינּות, ִהיא ִּתְזֶּכה ַלְּבָרָכה ֶׁשָא 

: "ְצִניעּות ֶׁשָּבִאָּׁשה ְמַזֶּכה ָלּה ְלָבִנים  ( ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ָּבִנים, ִסיָמן ט )ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש 

 ֲהגּוִנים", ִאָּׁשה ֶׁשִּמְתַנֶהֶגת ַּבֲעִדינּות ּוִבְצִניעּות, ִּתְזֶּכה ִליָלִדים טֹוִבים. 

 ָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ּבְ 

 ... 
 ד   ג  ד

 ַהִאם עֹוד ֶאְהֶיה ֵאי ַּפַעם ְיהּוִדי ָּכֵׁשר? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאִני ָּבחּור ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה, ְּבֵעֶר� ִלְפֵני ָׁשנה נֹוַדע ִלי ֵמַהַּמֲעֶרֶכת ַהֶּטֶלפֹוִנית "קֹול ְּבֶרְסֶלב"  

, ְלִּתי ִלְׁשמֹוַ� ֶאת ַהִׁשיעּוִרים, ִהְתַחַּזְקִּתי ְּבִהְתּבֹוְדדּות ּוְבֶדֶר� ַהִּלּמּוד, ָּפׁשּוט ִּכי ֶזה ִּדֵּבר ֵאַליְוִהְתַח 

ֲאָבל לֹא ֵהַבְנִּתי ַמה רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ְמַדֵּבר ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ַעל ִנְסיֹונֹות ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים,  

 ד ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵאּלּו ֶׁשּׁשֹוְמִרים ִּבְמֻיָחד ַעל ָהֵעיַנִים ָּבְרחֹוב ָּפׁשּוט ְצִריִכים ְקָצת ְּתׂשּוַמת ֵלב. ָּתִמי

ָּכ� ֶזה ִהְמִׁשי� ְלאֹוֶר� ְּתקּוָפה, ַעד ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִקַּבְלִּתי ִּגיָׁשה ְלֶטֶלפֹון ָּפתּוַ�, ִהְתַחְלִּתי  

ִציִתי  ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְדָבִרים ֶׁשָאסּור, ּוֵמָאז ִהְתַחְלִּתי ְלִהַדְרֵּדר ַמָּטה, ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי ִנְהיּו ְּפתּוחֹות ְוַרק ָר 

ִלְראֹות עֹוד ְועֹוד ַרע, ֵאיֹפה ְוֵאי� ֶׁשַרק ָיכְֹלִּתי, ִהְתַחְלִּתי ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבַּפאְרִקים ְלַחֵּפׂש ֲעֵברֹות,  

 ֲעִרי ִנְפַּגְׁשִּתי ִעם ּגֹוִיים ֶׁשָרצּו ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות, ְוָכ� ְלַצֲעִרי ֲאִני נֹוֵפל יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְלצַ 

ֵיׁש ִלי ָּכל ַהְּזַמן ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ְוֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה ַלֲעׂשֹות, ֲאִני ָּכל ָּכ� רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי  

י, ֲאִני לֹא רֹוֶצה ִלְגדֹול ְמֻנָּול ֶׁשָּכל ַהּיֹום ָרץ ַאֲחֵרי ִלְכלּו�, ְוֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמרֹאׁש  ָּכֵׁשר ְוָאָדם נֹוְרָמלִ 

מֹו  ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִעם ְּדָמעֹות ָּבֵעיַנִים ֶׁשֲאִני ָצִרי� ֵעָצה, ְּכָבר ִקַּבְלִּתי ַהְרֵּבה ֵעצֹות ֵמֲאָנִׁשים, ּכְ 

ִעים יֹום ֲחִסידּות, ְועֹוד ֵעצֹות, ֲאָבל ֵּבְנַּתִים ׁשּום ָּדָבר לֹא ָעַזר ִלי, ֲאִני ָצִרי�  ְלָמָׁשל ִלְלמֹוד ַאְרּבָ 

 ֵעָצה ְּבטּוָחה ְּשֶאָווֵשַ� ַמֵהר. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול 

 ְּתׁשּוָבה: 

 פ ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי, י"ז ִאָייר, ְׁשַנת תש –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר" 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.
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 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּכִּנְרֶאה ַאָּתה א יֹוֵדַע ַמה קֹוֶרה ְּכֶׁשחֹוְטִאים ַּבֲעֵבָרה ַהּזֹו, ִּכי ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ַרק  

 ְלַּפאְרק ְלַחֵּפׂש ּגֹוִיים  ָאחּוז ֶאָחד ִמָּכל ַמה ֶׁשּסֹוְבִלים ִמִּלְפֹּגם ַּבְּבִרית א ָהִייָת הֹולֵ 

 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו.

ַּדע ְל ֶׁשְּכָכל ֶׁשּפֹוְגִמים יֹוֵתר ַּבְּבִרית ֶנְחָלִׁשים ּוִמְזַדְקִנים, ְמַאְּבִדים ֶאת ַהּכֹחֹות,  
נֹוֵׁשר, "ְוַהְרֵּבה   ֶּפה; ֵׂשָער ָהרֹאׁשָּכ ַּגם ָהֵעיַנִים ֶנְחָלׁשֹות ּוַמְתִחיל ִלְנּדֹף ֵריַח ַרע ֵמַה 

(אֹוַרח ַחִּיים, ִסיָמן רמ, ְּכֵאִבים חּוץ ֵמֵאּלּו ָּבִאים ָעָליו" ֶזה ֵמִביא ַהְרֵּבה ְּכֵאִבים ַעל ָהָאָדם 

 .ְסִעיף יד)

ָנם ָהֲעֵבָרה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית הֹוֶרֶגת ֶאת ָהָאָדם, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹו
: (ָׁשם): "ָּכל ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַחָּיב ִמיָתה", עֹוד ֵהם אֹוְמִרים  (ִנָּדה יג:)ִלְבָרָכה  

"ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפ ָּדִמים", ֶזה ְּכמֹו ֶׁשֶאָחד עֹוֵבר ַעל ְרִציָחה ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ָּכ ַּגם:  

 ", ֶזה ְּכמֹו ֶׁשהּוא עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן."ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים 

ַּכֲאֶׁשר ּפֹוְגִמים ַּבְּבִרית ְמַאְּבִדים ֶאת ַהּכֹל; ְמַאְּבִדים ֶאת ַהִּׁשּדּו ֶׁשִּנְכַּתב ַוֲאִפילּו  
; ָלָּמה ֶׁשְּתַאֵּבד  ֶלק ב', ִסיָמן פז)(ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ֵח ִאם ְּכָבר ֵיׁש ִׁשּדּו ְמַאְּבִדים ֶאת ַהְּׁשלֹום ַּבִית  

 ?ָלָּמה ֶׁשְּתַאֵּבד ֶאת ַחֶּיי ?ֶׁשְּל ֶאת ַהִּׁשּדּו 

ַאל ַּתֲחׁשֹוב ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ְלִהְתַחֵּבא ֵמֲאָנִׁשים ְּבַּפאְרק ְוכּו'; ַּפַעם ַרֵּבנּו ִהְתלֹוֵצץ 
: (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן דש)ר ִמְתַּבֶּזה ְמאֹד. ַרֵּבנּו ָאַמר  ְמאֹד ֵמַהֵחְטא ַהַּמְגִעיל, ְׁשִמי ֶׁשא ִנְׁשָמ 

"אֹו ִנָּסיֹון אֹו ִּבָּזיֹון", ַהְינּו ִּכי ִאם א ַיֲעמֹוד ַּבִּנָּסיֹון ִיְהֶיה לֹו ִּבָּזיֹון. אֹו ֶׁשֵּיׁש ְלָאָדם  

ְוָׁשלֹום הּוא נֹוֵפל ַנֲעִׂשים ַאַחר ָּכ ִנְסיֹונֹות ְוהּוא ִנְׁשַאר ִעם ַהִּנְסיֹונֹות, ֲאָבל ִאם ַחס 

 ִּבְזיֹונֹות ְּגדֹוִלים.

ָקָראִתי ֶאת ְׁשֵאָלְת ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוֶזה א ִנְקָלט ִלי ַּבּמַֹח, ֵאי ִיָּתֵכן ֶׁשְּיהּוִדי ֲאֶׁשר 

ם ְּבֵברּור ַמה ֶׁשֲחָכֵמינּו רֹוִאי  !הּוא ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ִיְהֶיה לֹו ֶקֶׁשר ִעם ּגֹוי ָטֵּמא ּוְמַטֵּמא?

: "ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח  ( סֹוָטה ג. )ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ְׁשטּות"; ֲהֵרי ֵאין ׁשּום ִהָּגיֹון ְּבַמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה, ִנְכְנָסה ְּב רּוַח ְׁשטּות ַהֵּׁשם 

 ִיְׁשְמֵרנּו.

: "ִעיַקר ַהְכָנָעתֹו (ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן א )ָצה ֲעבּוְר ִהיא ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  ָהעֵ 

ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה", ָהֵעָצה ָהִעָּקִרית ְלִהְתַּפֵּטר ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע ִהיא ַעל  

ִחיַנת ָויו", ַהּתֹוָרה ִהיא ְּכמֹו צּוַרת ָהאֹות ו', ִּכי ְיֵדי ִלּמּוד ּתֹוָרה, "ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ 

ַהּלּוחֹות ָהיּו ְּברַֹחב ִׁשָּׁשה ְטָפִחים ּוְבאֶֹר ִׁשָּׁשה ְטָפִחים, "ְוַהָוי"ו הּוא צּוַרת ַמֵּקל", 
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ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות    ָהאֹות ו ִנְרֵאת ְּכמֹו ַמֵּקל, "ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַמְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע

ֶאת ָהָאָדם ְמֻׁשָּגע ַמָּמׁש ַחס ְוָׁשלֹום", ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלַמֵּקל, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשְמׁשּוָגע  

ֵמִבין ַרק ֶּכֶׁשַמְרִּביִצים לֹו ְּבַמֵּקל, ָּכ ַּגם ָהָאָדם ֶׁשחֹוֵטא, ֶׁשַּגם הּוא ְמֻׁשָּגע, ַּגם ֵמִבין 

 יִצים לֹו ִעם ַהּתֹוָרה, ַרק ַהּתֹוָרה ִּתְגרֹם לֹו ְלַהְפִסיק ַלֲחטֹא. ַרק ְּכֶׁשַמְרּבִ 

ְמֻׁשָּגע א ֵמִבין ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֵאָליו, ְמֻׁשָּגע ֵמִבין ַרק ָׂשָפה ַאַחת, ַּכֲאֶׁשר הּוא רֹוֶאה 

ל ָּכ ָלַכד אֹוְת ְּבִרְׁשּתֹו ֶאת ַהַּמֵּקל ָאז הּוא ְמַצֵּית. אֹותֹו ַהָּדָבר ִאְּת, ִאם ַהֵּיֶצר ָהַרע ּכָ 

ָעֶלי ָלַקַחת ֶאת ַהַּמֵּקל ּוְלִהָּלֵחם ִעם ֶזה. ַקח ִמְׁשָניֹות ְוַתְתִחיל ִלְלמֹוד ֶּפֶרק ַאַחר ֶּפֶרק;  

ה  ִּבְתִחָּלה א ָּתִבין ַמה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד, ִּכי ַאֲחֵרי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֶׁשחֹוְטִאים ַּבֲעֵבָר 

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן ְמַאְּבִדים ֶאת ַהּמַֹח,   –ַהַּמְגִעיָלה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית 
ָאז ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמִּלים ְּבִלי ְלָהִבין, ֶזה ַיִּציל אֹוְת ְוִיְרַחץ אֹוְת ֵמָהֲעֵברֹות ַהַּמְגִעילֹות. 

: "ֲאִפילּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקדּוָׁשה ְמאֹד, "ן ִסיָמן יט)(ִׂשיחֹות ָהַר ִּכי ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ֶּׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן", ֲאִפילּו ָאָדם  

א ִלְּצָלן ּוְכָבר ָנַפל ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית,  ֶׁשְּמאֹד ָרחֹוק ִמְּקֻדָּׁשה, הּוא עֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ַרֲחָמנָ 

"ַאף ַעל ִּפי ֵּכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות 

ל יֹום ָויֹום ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹוד ְּבכָ 

ַּכ ְוַּכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי  
ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", ִאם ַיֲעֶׂשה ְלַעְצמֹו ְקִביעּות ִלְלמֹוד ָּכל יֹום "ַּכ ְוַּכ", סֹוף  

א ֵמַהּבֹץ ֶׁשּלֹו, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּכל ָּכ ָּגדֹול, ֶזה מֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ֵמָהַרע  ָּכל סֹוף הּוא ֵיצֵ 

 ֶׁשּלֹו. 

: ( ַחַּיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן תקעג )ְּכֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ֶאת ַהִּׂשיָחה ַהּזֹאת, ָׁשַאל ַרִּבי ָנָתן ֶאת ַרֵּבנּו 
ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן", ַהִאם ַהּתֹוָרה ְיכֹוָלה ַלְעזֹור ַּגם "ְוִאם ֶאָחד הּוא ַּבַעל ֲעֵבָרה ַמָּמׁש 

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ַרֲחָמָנא  –ְלֶאָחד ָּכֶזה ֶׁשָּנַפל ְּבֵחְטא ַהְּמֻגֶּנה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית 

ָרה ַהְּקדֹוָׁשה?  ִלְּצָלן? ָצַעק ָעָליו ַרֵּבינּו ְוָאַמר לֹו "ְוִכי ַאָּתה יֹוֵדַע ּגֹוֶדל ַמֲעַלת ַהּתֹו

 –ַהּתֹוָרה ִהיא ְּגבֹוָהה ֵמַהּכֹל, ֲאִפילּו ָאָדם ֶׁשָּׁשקּוַע ַּבֲעֵבָרה ַהַּמְגִעיָלה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית  

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ַהּתֹוָרה ִּתְמׁשֹו אֹותֹו ִמחּוץ ַלבֹוץ ֶׁשּלֹו ְוהּוא 

 ֵׁשר". ַיֲהפֹ ִליהּוִדי ּכָ 

 ... 
 ד   ג  ד
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 ַמָּזל טֹוב ְלֻהֶּלֶדת ַהֶּנֶכד ָהִראׁשֹון.

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאִני ָּגר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ֲאִני ַּתְלִמיד ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ֲאִני ַחי ַעל ַהִׁשיעּוִרים  

 ֶׁשַּמְרִאים ִלי ֶּדֶר� ַּבַחִּיים ַעל ָּכל ַצַעד ָוַׁשַעל. 

ָרִציִתי ְלַאֵחל ִּבְרַּכת ַמָּזל טֹוב ְלֻהֶּלֶדת ַהֶּנֶכד, ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְראּו ַהְרֵּבה ַנַחת ְיהּוִדית ֵמַהֶּנֶכד  

ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֲעבּור ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּזה ּוִמָּכל ַהָּבִנים ְוַהְּנָכִדים ִמּתֹו� ְּבִריאּות, ִּבְזכּות  

 ְיַׁשֵּלם ָלֶכם ַהֵּׁשם ִעם ָּכל ַהּטֹוב ֵאֶצל ַהְיָלִדים ֶׁשָּלֶכם. 

 ְמַאֵחל ַּתְלִמיד ֶׁשְּמַחֶּיה ַעְצמֹו ִעם ָּכל ִׁשעּור ְוִׁשעּור. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי, י"ז ִאָייר, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב' ָּפָרַׁשת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

  ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְראֹות ַנַחת ִמְּיָלֶדי ;ִיְתָּבֵר ֲאִני ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות, ְוַהְּמָבֵר

 .ּוְנָכֶדי 

נּו ִּבְרצֹוִני ְלַחֵּזק אֹוְת ֶׁשֶּתַצֵיית ְלַרֵּבנּו ִאם ַאָּתה ְמַכֶּנה ֶאת ַעְצְמ ַּתְלִמיד ֶׁשל ַרּבֵ 

: "ְוַכָּמה ְּפָעִמים  ( ַחַּיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן תקמג )ְוַתֲעסֹק ְּבֲהָפָצה. ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכֹוֵתב 

ה ֵאיֶנּנּו עֹוְסִקים ַּבֲהָפָצה,  ָהָיה ְמַבֶּזה אֹוָתנּו ְּבִבְזיֹונֹות ַעל ֶׁשָאנּו ִמְתַעְּצִלים ָּבֶזה", ָלָּמ 

"ּוַפַעם ַאַחת ְּבֵליל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָעַמְדנּו ְלָפָניו ִעם ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמַהֲחׁשּוִבים ֶׁשּלֹו, 
ְוהֹוִכיַח אֹוָתנּו ְמאֹד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעל ִעְנַין ֶזה", ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו מּוָסר ַּכָּמה ָׁשעֹות ֲהִיָּתֵכן 

ֵאיֶנּנּו עֹוְסִקים ַמְסִּפיק ַּבֲהָפָצה, "ּוַפַעם ַאַחת ָקָרא אֹוָתנּו 'ֵעִצים ְיֵבִׁשים'", ַרֵּבנּו ָּגַער ֶׁש 

ָּבנּו, "ַעל ֶּׁשֵאין ָאנּו מֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ֶׁשִּיְתָקְרבּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָיֵדינּו", ִּכי ַאֶּתם א  

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְמִביִאים עֹוד ְיהּוִדים ֶאל

ֲאַנְחנּו א ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ְלַעְצֵמנּו ֶאת ּגֹוֶדל ַמֲעַלת ַהַהָפָצה; ֲחָכֵמינּו ִלְבָרָכה  

: ֵריׁש ָלִקיׁש ִהְתַעָּנה ְׁשׁש ֵמאֹות ַּתֲעִנּיֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה  ( ְירּוַׁשְלִמי ְּכתּובֹות, ַּדף סו )ְמַסְּפִרים 

ֶאת ַרִּבי ִחָּייא, ַאֲחֵרי ָּכל ַהַּתֲעִנּיֹות הּוא א ָזָכה ִלְראֹותֹו ְוֶנְחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ִמָּכ,  ִלְראֹות 

ְוָׁשַאל: "ַמּדּוַע ֵאיִני זֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת ַרִּבי ִחָּייא, ַּגם ֲאִני ָלַמְדִּתי ְּבַהְתָמָדה ֶאת ַהּתֹוָרה 

ד יֹוֵתר ִמֶּמִּני?!" ָאז ָענּו לֹו: "ַאָּתה ָלַמְדָּת יֹוֵתר ֵמַרִּבי ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִכי ַרִּבי ִחָּייא ָלַמ 

  א ַרק ֶזה, ֶאָּלא ַרִּבי ִחָּייא ָהַלְו ,ִחָּייא, ֲאָבל הּוא ִהְכִניס ּתֹוָרה ִּביהּוִדים יֹוֵתר ִמְּמ

ֵריׁש ָלִקיׁש ֶׁשְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל  ִלְסּבֹל ְּבָגלּות ְּכֵדי ִלְלמֹוד, הּוא ָעָלה ָלָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל", ֵהִבין 



ֹ  ַּפְרַׁשת |  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו |  יט   תש"פ  א ָנׂש

ַרִּבי ִחָּייא ָהְיָתה ִּכי הּוא ָּגָלה ְּכֵדי ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַּגם ֲאִני 

ָגִליִתי ְּכֵדי ִלְלמֹוד ּתֹוָרה", ָענּו לֹו: "ַאָּתה ָּגִליָת ְּכֵדי ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ְלַעְצְמ, ֲאָבל ַרִּבי 

ָּייא ָּגָלה ֲעבּור ַהּזּוַלת, הּוא ָהַל ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְלַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל"; ֶזה ַמה  ִח 

 ֶׁשעֹוִׂשים ַהְמִפיִצים, ֵהם ּגֹוִלים יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּכֵדי ְלַהְכִניס ּתֹוָרה ֶוֱאמּוָנה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. 

; ְּכמֹו ֶׁשַרִּבי ָנָתן ָאַמר ְלַתְלִמידֹו ַרִּבי ַנְחָמן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַצֵּית ְלַרֵּבנּו

ִמטּולְטִׁשין: "ַמּדּוַע ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַרִּבי, ִאם ֵאיְנ ְמַצֵּית לֹו?!" ַמֲהַל ַהִּסּפּור ָהָיה 

ִׁשין ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ָנָתן ָהַל ַּפַעם ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ְמֻלָּוה ִעם ַרִּבי ַנְחָמן ִמטּולְט 

ַּבֶּדֶר ִנְקְרָעה ַהֲחִליָפה ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן ִמטּולְטִׁשין, ָאַמר לֹו ַרִּבי ָנָתן: "ֵל ְּתַתֵּקן ֶאת  

ים  : "ַהְּבָגִדים ִיְהיּו ְׁשֵלִמ ( ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן קכז )ַהֲחִליָפה ֶׁשְּל, ִּכי ַרֵּבנּו אֹוֵמר 
ָּתִמיד, ְוא ְקרּוִעים", ָצִרי ִלְׁשמֹור ַעל ַהְּבָגִדים ֶׁשא ִיְהיּו ְקרּוִעים. ֲאָבל ַרִּבי ַנְחָמן 

ִמטּולְטִׁשין ְמאֹד ָרָצה ִלְראֹות ֵאי ַרִּבי ָנָתן הֹוֵל ַלִּצּיּון, ְוִהְמִׁשי ָלֶלֶכת ִעם ַרִּבי ָנָתן,  

ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו "ַמּדּוַע ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַרִּבי, ִאם ֵאיְנ ְמַצֵּית  ָאז ָאַמר לֹו ַרִּבי ָנָתן ֶאת 

 ָלַרִּבי?!" 

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד   ג  ד


	מַצַּב הַפַּרְנָסָה נִהְיָה קָשֶׁה, שֶׁאַתְחִיל עֲבוֹדָה צְדָדִית?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמוֹר, י"ג אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	כְּשֶׁאֵין תַּלְמוּד תּוֹרָה, אֲנִי לוֹמֵד הַרְבֵּה מִשְׁנָיוֹת וּגְמָרָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמוֹר, יב אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	הַאִם לְלַמֵּד יְלָדִים קְטַנִּים אֶת סֵדֶר דֶּרֶךְ הַלִּמּוּד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַר בְּחֻקּוֹתַי, טז אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן
	בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' לְסֵדֶר מַסְעֵי, כ"ג תַּמּוּז שְׁנַת תשע"א לִפְרָט קָטָן

	מַה אֶעֱשֶׂה שֶׁאִמָּא שֶׁלִּי לֹא מַרְשָׁה שֶׁיִּהְיֶה לִי פֶּלֶאְפוֹן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַר בְּחֻקּוֹתַי, ט"ז אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	מַה הָיְתָה דַּעְתּוֹ שֶׁל מוֹהַרָא"שׁ זִיעָ"א לְגַבֵּי פֵאָה נָכְרִית?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַר בְּחֻקּוֹתַי, ט"ז אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	הַאִם עוֹד אֶהְיֶה אֵי פַּעַם יְהוּדִי כָּשֵׁר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּהַר בְּחֻקּוֹתַי, י"ז אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	מַזָּל טוֹב לְהֻלֶּדֶת הַנֶּכֶד הָרִאשׁוֹן.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' פָּרָשַׁת בְּהַר בְּחֻקּוֹתַי, י"ז אִיָיר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן


