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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
.................................. א ׂשּוִאים? ין ַהְיָלִדים ַהּנְ ִקים ִקְנָאה ּבֵ ֵאיְך ְמַסּלְ
ִני?............................... ב ֵ "ד ּוְבֶרְסֶלב סֹוְתִרים ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ ַהִאם ַחּבַ
......... ד ה ְלָוואְטְסָאּפ?  יׁשָ י ּגִ ּלִ ָרד ׁשֶ ׂשְ ּמִ נֹות ּבַ ר ִלי ָלֵתת ַלּבָ ַהִאם ֻמּתָ
............................ ה יל אֹוִתי? ל ִהּפִ ְמֻנּוָ ׁשֶ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתרֹוֵמם, ּכְ
................... ח ְקֶוה? י ִיְרֶצה ָלֶלֶכת ַלּמִ ּלִ ן ׁשֶ ַהּבֵ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְגֹרם ׁשֶ
.................... ט ִמיד? ב רּוַח טֹוב ּתָ ְמָחה ּוְבַמּצַ ׂשִ ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ּבְ

נ

ִאיׁש ֱאמּונֹות 9 :
.................. א ִלית ַאְנּגְ ים ֶאת ַעְצָמם ִעם 'אֹור ָהֱאמּוָנה' ּבְ ים ְמַחּיִ ֲאָנׁשִ
...................................... א ה ָצִריְך מֹוְסדֹות ִליָלֶדיָך ָבר ִראׁשֹון ַאּתָ ּדָ
ְמקֹום ָלרּוץ ְלַאְלּכֹוהֹול, רּוץ ַלּתֹוָרה........................................... ב ּבִ
ָבִרים טֹוִבים............... ג ים עֹוְבִרים ַמֵהר ְמֹאד, ְצִריִכים ַלֲחטֹוף ּדְ ַהַחּיִ

ים, דֹוׁשִ ִבים ַהּקְ ְכּתָ יס ֶאת ַהּמִ ֵדי ְלַהְדּפִ ֶסף ּכְ ְתֹרם ּכֶ ּתִ
...................................................... ד ָקרֹוב דֹוָלה ּבְ ְרֶאה ְיׁשּוָעה ּגְ  ְוִתּ

ַלח אֹוְתָך ׁשְ ְך ִהיא ּתִ ָך, ּכָ ּתְ ר ָיֶפה ֶאל ִאׁשְ ּבֵ ּדַ
................................................................ ד ָנה  ָ ְלאּוַמן ַעל ֹראׁש ַהּשׁ
ִיץ ִמחּוץ ָלִעיר................................... ה ּקַ חּוִרים ִיְסעּו ִלְלמֹוד ּבַ ַהּבַ ׁשֶ
יק............ ו ּדִ ֵאר ֵאֶצל ַהּצַ ָ ַרְך ְלִהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמַהּשׁ ׁש ַהְרּבֵ ְצִריִכים ְלַבּקֵ



ל..................... ו ּלֵ ֶנֶסת ְלִהְתּפַ ִאים ְלֵבית ַהּכְ ּבָ ׁשֶ ֶלפֹון ּכְ ְלַכּבֹות ֶאת ַהּטֶ
.............................................. ז ה ּתָ ּכִ ֵמָחה ּבַ ְהֶיה ֲאִויָרה ׂשְ ּתִ ְרֶאה ׁשֶ ּתִ
ָעיֹות............................................ ח ִרירּות ְוַהּבְ ל ַהּמְ ֵטר ִמּכָ ֵאיְך ְלִהּפָ
............................... ט רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ יְך ִלְהיֹות ֶנֱאָמִנים ְלַהּקָ ְלַהְמׁשִ
.................................... י ה ִחיזּוק ְצִריכֹות ִאָמהֹות ְיהּוִדּיֹות ֲהִכי ַהְרּבֵ

ֶרְסֶלב –  ל ֲחִסידּות ּבְ ָבר ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ָבר ָהִראׁשֹון ְוַהּדָ ַהּדָ
ה..................................................................................... יא ִפּלָ ֶזה ּתְ
......................................... יב ְמֵהָרה ׁשּוב ְלֹכחֹוֶתיָך ּבִ ּתָ ֶ ם ַיֲעֹזר ּשׁ ֵ ַהּשׁ
ים............................ יב בֹוד ֵמֲאָנׁשִ ׂש ּכָ מֹור ַעל ָהֵעיַנִים ְולֹא ְלַחּפֵ ִלׁשְ
ָכל יֹום .................... יד ָך ּבְ ִלים ִחיזּוק ִמּמְ ים ְמַקּבְ רֹות ַאְלֵפי ֲאָנׁשִ ַעׂשְ
.......... טו ם. ֵ יְך ַלֲעבֹוד ֶאת ַהּשׁ ְתׁשּוָבה, ּוְלַהְמׁשִ ְצִריִכים ַרק ַלְחזֹור ּבִ
.................................................. יז ִרים ׁשֵ לֹא ְלַצֵער ֶאת ַהְיהּוִדים ַהּכְ
........................................................... יז ִריצּות ה ֶזה ּפְ ָ ִמְכָנַסִים ְלִאּשׁ
ׁש....................................... יח ה ָצִריְך ְלִהְתַחּדֵ , ַאּתָ ִהְתָאַרְסּתָ ֵעת ׁשֶ ּכָ
.................................. יח אֹות ַלִקְרָיה חֹות טֹובֹות ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֵמַח ׁשֶ ֲאִני ׂשָ
ינּו............................................ יט ׁש ֶאת ַרּבֵ ּמֵ ֵדי ְלׁשַ ְצִריִכים ְזכּות ּכְ

נ



 א   |  תשפ"אח קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ֵאי ְמַסְּלִקים ִקְנָאה ֵּבין ַהְיָלִדים ַהְּנׂשּוִאים?  

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִּבִּתי   ֲאָבל  ּוְמֻאֶּפֶקת,  ְׁשֵקָטה  ְמֹאד  ִהיא  ַהֵּׁשם,  ָּברּו�  ָהַאֲחרֹוָנה  ְּבָׁשָנה  ִהְתַחְּתָנה  ִּבִּתי 

ֶׁשְּׁשֵּתיֶהן   ְּכֶׁשּיֹוֵצא  ַהְּזַמן.  ָּכל  ּוְמַדֶּבֶרת  ִנְמֶרֶצת  ְמֹאד  ִהיא  ְלֵהֶפ�,  ְּבִדּיּוק  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ַהּיֹוֵתר 

ַוֲאִני  ִנְמָצאֹות ֶאְצִלי ִלְס  ְּכָלל,  ְוַהְּצִעיָרה לֹא ְמַדֶּבֶרת  ַהְּזַמן  ֻעּדֹות ַׁשָּבת, ַהְּגדֹוָלה ְמַדֶּבֶרת ָּכל 

 רֹוֶאה ַעל ַּבְעָלּה ֶׁשֶּזה ְמֹאד ּכֹוֵאב לֹו, ְוֶזה ַמְפִריַ� ִלי ְמֹאד. 

ִמיד ֶזה ַמְצִליַ�, אּוַלי ֵיׁש  ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ֶׁשֵהן לֹא ַּתַּגְעָנה ְּבאֹוָתן ְסעּודֹות ֵאַלי, ֲאָבל לֹא ָּת  

 ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵאיֶזה ֶּדֶר� ְּפֻעָּלה ָּבִעְנָין? 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִּתָּזֵהר ֶׁשַהַּבִית ֶׁשְּל ִיְהֶיה ִעם ֲעִדינּות, ֶׁשֻּׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת ֶׁשְּל ִיְהֶיה ִעם ִיְרַאת  
ָׁשַמִים, ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ַהְּנׂשּוִאים ִמְתַּכְּנִסים ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַּבֲעִדינּות ּוִבְצִניעּות. ְּתַלֵּמד  

ְצִניעּות, ְּתַלֵּמד אֹוָתן ֵאי ְלַדֵּבר ְּבנֹוְכחּות ְּגָבִרים ָזִרים;  ַלָּבנֹות ֶׁשְּל ֶׁשִּיְתַנֲהגּו ּבִ 
ֵאין ְּבָעָיה ֶׁשָּבנֹות ְיׂשֹוֲחחּו ִעם ַההֹוִרים, ֲאָבל ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבים ַּבֻּׁשְלָחן ְּגָבִרים ָזִרים, 

 ֵהן ְצִריכֹות ָלַדַעת ֵאי ְלִהְתַנֵהג ְוכּו'.  –ֲאִפילּו ִּגיִסים 

ָצִרי ְלַלֵּמד ַלָּבנֹות ֶׁשְּל ְצִניעּות; ֶזה א ָקׁשּור ִאם ַאַחת ִהיא יֹוֵתר  ַאָּתה  
ְׁשֵקָטה ְוַהְּׁשִנָּיה יֹוֵתר ַּדְּבָרִנית, ֲאִפילּו ִאם ְׁשֵּתיֶהן ָהיּו ַּדְּבָרִנּיֹות ָצִרי ְלַלֵּמד אֹוָתן  



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

ים ָׁשם. ֲאָנִׁשים טֹוִעים, חֹוְׁשִבים ֶׁשֻּמָּתר ֵאי ְמַדְּבִרים ַּבֻּׁשְלָחן ְּכֶׁשַהִּגיִסים יֹוְׁשבִ 

ִלְהיֹות ְּבֶקֶׁשר ָקרֹוב ִעם ִּגיִסים ְוִגיסֹות, ֶזה ְמאֹד ָחמּור, ֵיׁש ֲהָלכֹות ְּבִהְלכֹות ִיחּוד  
ָמַתי ֶאְפָׁשר ְלָהֵקל, ְלָמָׁשל ְּכֶׁש'ַּבֲעָלּה ְּבִעיר', ֲאָבל ַּבִּמְׁשָּפָחה ַהְּקרֹוָבה, ִּגיסֹות,  

 ָׁשם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶהֵּתר ַהֶּזה, ָׁשם ֶזה ָחמּור יֹוֵתר. –ִּגיִסים 

ֵאי   –ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ֵּביתֹו, הּוא ְמַחֵּנ ֶאת ַהְיָלִדים, ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות 
, ֻׁשְלָחן ַהַּׁשָּבת ָמֵלא ְּבִיְרַאת  ְלִהְתַנֵהג ְּכֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה ִמְתַאֶּסֶפת, יֹוְׁשִבים ַּבֲעִדינּות

ָסִביב  ֵזיִתים,  ִּכְׁשִתֵלי   ָּבֶני" ג):  קכח,  (ְּתִהִּלים  ַלְּבָרָכה  ִּיְזֶּכה  הּוא  ָׁשַמִים; 
 ."ְלֻׁשְלָחֶנ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני? ַהִאם ַחַּב"ד ּוְבֶרְסֶלב סֹוְתִרים  

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְוַעל  ַהִּנְפָלִאים,  ַהִׁשיעּוִרים  ַעל  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ְלהֹודֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ָּכל  קֹוֵדם 

ַהְּׁש  ְלָכל  ִּכְמַעט  ְּתׁשּובֹות  מֹוֵצא  ֲאִני  ּבֹו  ֱאמּוָנה",  "ֲעָצתֹו  ַהֵּׁשם  ַהֵּסֶפר  ָּברּו�  ֶׁשִּלי.  ֵאלֹות 

ֶׁשִהְתַווֵדְעִתי ְלָכ� ֶׁשַהַחִּיים ֵהם ָּדָבר ָמתֹוק, ַּכּמּוָבן ְּכֶׁשֶּזה ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ִּבְזכּות רֹאׁש  

ַהְּׁשִנָּיה ַּבַּפַעם  ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַעְכָׁשיו  ְמַסֵּים  ֲאִני  ְׁשִליָט"א  ַעל  ַהְּיִׁשיָבה  ַּגם עֹוֵבר  ַוֲאִני   ,

 ַהָּפָרָׁשה ְּבָכל ָׁשבּוַ�. 

ְׁשֵאָלִתי ִהיא, ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ֲהֵרי אֹוֵמר ֶׁשּלֹא ִיְלְמדּו ִסְפֵרי ֲחִקיָרה, ָאז ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת  

ֶׁשל ַחַּב"ד ּוְבֶרְסֶלב    ַהִאם ֵסֶפר ַהַּתְנָיא ַּגם ִנְמֶנה ֵּבין ִסְפֵרי ַהֲחִקיָרה, ּוִבְכָלל ַהִאם ַהִּׁשיטֹות

 סֹוְתרֹות ַאַחת ֶאת ַהְּׁשִנָּיה?  

ַּגם ָרִציִתי ְלהֹודֹות ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִהְכִניס ִּבי ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשֶּזה ַמְכִניס  

 ַּבֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש, ְוִתְראּו ַהְרֵּבה  ִּבי ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ְורַֹגע, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּתן ָלֶכם ּכַֹ� ְלַהְמִׁשי�

 ַנַחת ְיהּוִדית ֵמַהְּיָלִדים ּוֵמַהַּתְלִמיִדים. 

 ִייַׁשר ּכַֹ�  



 ג   |  תשפ"אח קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ְּתׁשּוָבה: 

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

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ִּבְכָלל א; ְּבֶרְסֶלב ִהיא א ְסִתיָרה ְלַחַּב"ד, ְּבֶרְסֶלב ִהיא א ְסִתיָרה ְלׁשּום  

ֵתר ֶאת ַהֵּׁשִני, ִּכי ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָּבנּוי ְּכגּוף ֶאָחד, ֶזה ֵחֶלק  ֲחִסידּות ְוַאף ֶאָחד א סֹו
 ֶאָחד ְוַהֵּׁשִני הּוא ֵחֶלק ַאֵחר.

ֲחָלִקים.  ְלַאְרָּבָעה  ִמְתַחְּלקֹות  ַהְּסִפירֹות  ֶׁשֶעֶׂשר  ָלנּו,  ַמְסִּביר  מֹוֲהָרא"ׁש 
ּוְד  ְולֹוְמִדים מּוָסר  ְמַדְּבִרים  ֶנ'ַצח,  ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּׁשם  ֵמַהְּסִפירֹות  ֶזה ַמִּגיַע  רּוׁש, 

ּוַמ'ְלכּות   ְי'סֹוד  ַחְצרֹות   -ה'וֹד,  ָּכל  ֶזה  ַהֵּׁשִני  ַהֵחֶלק  ִנִהי"ם.  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי 
ַהֲחִסיִדים ֶּׁשָּׂשמּו ָּדֵגׁש ָחָזק ַעל ֲעִׂשַּית ִמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה, ְלַקֵיים ִמְצוֹת ַמֲעִׂשּיֹות,  

ְצוֹות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוכּו' ְוכּו', ֶזה ָּבא ֵמַהְּסִפירֹות ֶח'ֶסד,  ֶלֱאהֹב ֶאת ַהִּמ 
ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ַחַג"ת. ַאַחר ָּכ ֵיׁש ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַאְדמֹוֵר"י   -ְּג'בּוָרה ְוִת'ְפֶאֶרת  

ֶׁשָּלֶהם ִהיא ְלִהְתּבֹוֵנן ָעמֹוק    ָהֵחל ִמַּבַעל ַהַּתְנָיא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַהֶּדֶר  –ַחַּב"ד  
ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ַחַּב"ד.    -ְמאֹד ָּבֱאקּות. ֶזה ָּבא ֵמַהְּסִפירֹות ָח'ְכָמה, ִּב'יָנה ָוַד'ַעת  

ַאַחר ָּכ ָּבָאה ַהֶּדֶר ֶׁשל ַרֵּבינּו, ַהֶּדֶר ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות; ֶׁשָאָדם ְיׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם  
  ֶזה  ִיְתָּבַר ָּברּו הּוא,  ָלֵאין סֹוף  ּוְמבּוָטל  ָּבֵטל  ֶּׁשַּנֲעֶׂשה  ַעד  ָהִאיִׁשית,  ַּבָּׂשָפה 

ִמי  ֲאִפילּו  ְלַהִּגיַע,  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל  ָלֶזה  ְּגבֹוָהה.  ַּדְרָּגה ְמאֹד  זֹוִהי  ֶּכֶת"ר, 
ִמַּתְחָּתיו ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ִאם הּוא  ֶׁשְּכָבר ָּכל ָּכ ָנַפל, הּוא ֻמָּנח ַּבְּׁשאֹול ַּתְחִּתית ּו

ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבינּו, הּוא ְיַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ָחֵבר  
טֹוב, הּוא ִיְבֶּכה, הּוא ְיַבֵּטא ְּבִפיו ֶאת ָּכל ְרצֹונֹוָתיו ַּכָּמה הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי  

 הּוא ִּיְזֶּכה ְלַהִּגיַע ַלַּדְרּגֹות ֲהִכי ְּגבֹוהֹות ָּבעֹוָלם.  –ר ָּכֵׁש 
ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֶאת ַהֶּדֶר ֶׁשּלֹו, ְּבַיַחד ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ּגּוף ֶאָחד, ָּכל ֶאָחד  

  – ִזיז ָּכְלֶׁשהּוא  ִמְתַנֵהג ִעם ַהִּמְנָהִגים ֶׁשּלֹו; ָּכל ְזַמן ֶׁשא ָזִזים ֵמַהֻּׁשְלָחן ָערּו ּבְ 
ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ָלֶלֶכת ְּבַדְרּכֹו, ֲאָבל א ְצִריִכים ָלִריב, ְצִריִכים ֶלֱאהֹב ֶאָחד ֶאת  

 ַהֵּׁשִני. 
 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 תשפ"א ח  קַֹר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

 ַהִאם ֻמָּתר ִלי ָלֵתת ַלָּבנֹות ַּבִּמְׂשָרד ֶׁשִּלי ִּגיָׁשה ְלָוואְטְסָאּפ? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ָּדָבר ִראׁשֹון ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַהִחיזּוק ְוַהִׁשיעּוִרים. 

ֲאנִ  ֲעבּוִרי.  ֶׁשעֹוְבדֹות  ֲחֵרִדּיֹות  ָּבנֹות  ִעם  ֵעֶסק,  ִלי  ְּכֵדי  ֵיׁש  ָוואְטְסָאּפ  ִעם  ִמְׁשַּתֵּמׁש  י 

ְלַתְקֵׁשר ִעם ַהָּלקֹוחֹות ֶׁשִּלי, ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ַהִאם ֻמָּתר ִלי ָלֵתת ַלָּבנֹות ִּגיָׁשה ְלָוואְטְסָאּפ, ִּכי  

ָכ� ֵהן ַּגם ּתּוַכְלָנה  ָּכ� אּוַכל ִלְׁשּלֹוַ� ֲאֵליֶהן ְּבַקּלּות ֶאת ַההֹוָדעֹות ֶׁשַהָּלקֹוחֹות ׁשֹוְלִחים ִלי, וְ 

 יֹוֵתר ְּבַקּלּות ְלַתְקֵׁשר ִעם ַהָּלקֹוחֹות, ְוָהֲעבֹוָדה ִּתְתַּבַּצע יֹוֵתר ַמֵהר ְויֹוֵתר ְּבַקּלּות. 

 ֲאִני רֹוֶצה ַּדַעת ּתֹוָרה ָּבִעְנָין ַהֶּזה, ַהִאם ֻמָּתר ִלי ַלֲעׂשֹות זֹאת אֹו לֹא. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְיַדְּברּו   ֶׁשא  ְצִניעּות,  ִּגְדֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  ָׁשַמִים,  ְּבִיְרַאת  ִיְתַנֵהל  ֶׁשָהֵעֶסק  ִּתָּזֵהר 
ִתי ִוְיַצְחְקקּו ְּבַיַחד; ַרק ָּכ ַּתְצִליַח. ִאם א ִמְתַנֲהִגים ִּבְקדּוָׁשה, א  ְּבאֶֹפן ְיִדידּו

ָאז   ְיִדידּוִתי,  ְּבאֶֹפן  ְמַדְּבִרים  ַהָּבנֹות,  ִעם  צֹוֲחִקים  ְּגָבִרים  ַּבֲעִדינּות;  ִמְתַנֲהִגים 
(ְּדָבִרי ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִּתְסַּתֵּלק,  ַהְּקדֹוָׁשה  ֱאֶקי  ַהְּׁשִכיָנה  ה'  "ִּכי  טו):  כג,  ם 

ְוא   ַמֲחֶני ָקדֹוׁש,  ְוָהָיה   ,ְלָפֶני  ְוָלֵתת אְֹיֶבי  ְלַהִּציְל  ,ַמֲחֶנ ְּבֶקֶרב   ִמְתַהֵּל
ִּתְתַנֲהגּו   אֹוֵמר:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ,"ֵמַאֲחֶרי ְוָׁשב  ָּדָבר,  ֶעְרַות   ְב ִיְרֶאה 

 א ִּתְתַנֲהגּו ִּבְצִניעּות ֶאְסַּתֵּלק ִמּתֹוְכֶכם;  ָאז ָּכל ָהֵעֶסק ַּבּסֹוף  ִּבְקדּוָׁשה, ִּכי ִאם
 ִיְתמֹוֵטט, א ִיָּׁשֵאר ְל ְּכלּום. 

ִֹקי  ֶאְפָׁשר ְלַנֵהל ֶאת ָהֵעֶסק ְּבאֶֹפן ֶׁשל ָיֵמינּו; ַּפַעם ַהֶּקֶׁשר ָהָיה ִעם ָוואִקי טו  

ֵאי ְמַנֲהִלים ֶאת ָהֵעֶסק, ֲאָבל ַחָייב ִלְהיֹות ִיְרַאת   ַהּיֹום ֶזה ָוואְטְסָאּפ, א ְמַׁשֶּנה
ָׁשַמִים, ַחָייב ִלְהיֹות ִּגְדֵרי ְצִניעּות; ָאסּור ֶׁשִּתְהֶיה ֲאִויָרה ְיִדידּוִתית ֵּבין ְּגָבִרים  

 ְלָנִׁשים. 

ִלְהיֹות ְמסּוָנִנים ַחָּיִבים  ְוַהֶּטֶלפֹוִנים  ֶׁשַהַמְחְּׁשִבים  ֵמֵאָליו  ְּכֵדי ֶׁשא    מּוָבן 



 ה   |  תשפ"אח קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 יּוְכלּו ְלִהָּכֵנס ִלְמקֹומֹות ָרִעים.

ָּכ    – ַּתֲעמֹד ְּבַתִּקיפּות ַעל ָהעֹוְבִדים, ַּתֲעמֹד ְּבַתִּקיפּות ַעל ִּגְדֵרי ַהְּצִניעּות  

 ַּתְצִליַח ְמאֹד.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְלִהְתרֹוֵמם, ְּכֶׁשְמֻנָּול ִהִּפיל אֹוִתי? ֵאי ֲאִני ָיכֹול 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְלַצֲעִרי ָנַפְלִּתי ָקְרַּבן ִּביֵדי ְמֻנָּול, ּוֵמָאז ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד, ַהִּסּיּוִטים ָהָרִעים רֹוְדִפים ַאֲחַרי  

ֲחִזיק ֶאת ַעְצִמי ִּבְקדּוָׁשה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ֲאִני ָּכל ָּכ� ִמְתַּגְעֵּגַ�  ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ּוְמֹאד ָקֶׁשה ִלי ְלַה 

 ַלְּזַמִּנים ַהּקֹוְדִמים, ְּכֶׁשָהִייִתי ַצִּדיק, ָיַׁשְבִּתי ְוָלַמְדִּתי ְּבֵחֶׁשק, ְּבִלי ְּבָעיֹות.

ִנְׁשַאְרִּת  ֲאִני  ֲאָבל  ַּבֶּכֶלא,  ַהּיֹום  יֹוֵׁשב  ְּכָבר  ַמה  ַהְמֻנָּול  יֹוֵדַ�  לֹא  ַוֲאִני  ַהְּבָעיֹות,  ִעם  י 

ַלֲעׂשֹות. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א יּוַכל ְלַחֵּזק אֹוִתי ּוְלַהְראֹות ִלי ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה  

 ֵאי� ְלַהְמִׁשי� ִמָּכאן ָוֵאיָל�, ִלְפֵני ֶׁשֲאִני נֹוֵפל ְלַגְמֵרי ַלְּתהֹום. 

 ַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול. ִיי

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְוִלְהיֹות    ַלְחזֹר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר א  ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ֶּדֶר ,ַהַּצִּדיק ֲהִכי ָּגדֹול

ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ָרחֹוק ָהָאָדם ָּתָעה, ַעד ַּכָּמה הּוא ָנַפל ּוַמה ֶׁשַרק ָעָׂשה; ָּתִמיד ֶאְפָׁשר 
.ַלְחזֹר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ל ִלְפָגם  ִאם ָנַפְלָּת ָקְרַּבן ִלְמֻנָּול ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ְוָכֵעת ָקֶׁשה ָוַמר ְל, ַאָּתה נֹופֵ 

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן; ָּדָבר ִראׁשֹון  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ַאל    -ַהְּבִרית  
ָיכֹול   ַאָּתה  ַהּכֹל;  ְּתַתֵּקן  ְוַאָּתה  ַהּכֹל  ְלַתֵּקן  ָיכֹול  ֲעַדִיין  ַאָּתה  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד 

יָת ִלְפֵני ֶׁשִמְסֵּכן ָנַפְלָּת ִּביֵדי ָהרֹוֵצַח; ִאם ִּתַּקח ֶאת  ַלְחזֹר ִלְהיֹות ָטהֹור ְּכמֹו ֶׁשָהיִ 
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 ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַרֵּבינּו ִּבְרִצינּות, ַאָּתה ַּתְתִמיד ָּבֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו.

 (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כו):ָּדָבר ִראׁשֹון ָעֶלי ַלֲעזֹב ַמה ֶׁשָהָיה; ַרֵּבינּו אֹוֵמר  

ָה  ְּבַהִּׁשְכָחה  "ֵאֶצל  ֵיׁש  ְּבֵעיַני  ְּבֵעיֵניֶהם, ֲאָבל  ָּגדֹול  ַהִּׁשְכָחה ִהיא ִחָּסרֹון  עֹוָלם 
ָּדָבר  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  א  ִׁשְכָחה,  ָהְיָתה  א  ִאם  ִּכי  ְּגדֹוָלה,  ַמֲעָלה 

ֵכר ָּכל ַמה ֶׁשהּוא  ַּבֲעבֹוַדת ה'", ִאם ָאָדם א רֹוֶצה ִלְׁשּכַֹח ַמה ֶׁשָהָיה, הּוא זֹו 
הּוא א יּוַכל ִלְלמֹוד, ְלִהְתַּפֵּלל ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות, ִּכי ַהְּדָבִרים ֶׁשהּוא ָעָׂשה    – ָעָׂשה  

ַיְפִריעּו לֹו, ֶזה ׁשֹוֵבר ֶאת ָהָאָדם; ֲאָבל ִאם ׁשֹוְכִחים ֶאת ֶהָעָבר, ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש 
 ם, ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ְלַדְרּגֹות ְמאֹד ְּגדֹולֹות. ֵּכן ְיכֹוִלים ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁש  –

ַאָּתה ִנְמָצא ָּכֵעת ְּבָפָרַׁשת ְּדָרִכים, אֹו ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ִלְפנֹות ְׂשמֹאָלה ַלָּמֶות,  

.  ַלַחִּיים  – ִלְבּכֹות ְוִלְהיֹות ְּבִדָּכאֹון ֶׁשָּנַפְלָּת ָקְרַּבן אֹו ֶׁשַאָּתה יּוַכל ִלְפנֹות ְיִמיָנה  
ִאם ְּתַצֵּית ְלַרֵּבינּו, ִּתְׁשַּכח ַמה ֶׁשָהָיה, ַאָּתה א ִּתָּׁשֵבר ֵמֶהָעָבר, ַּתְמִׁשי ְלִהְתַּפֵּלל  

ָיֶפה,    –ְוִלְלמֹוד   ַּבִית  ְוָתִקים  ְלִהְתַחֵּתן,  ַאָּתה ּתּוַכל  ָּבִריא,  ְלִהָּׁשֵאר  ִּתְזֶּכה  ַאָּתה 
 ּדֹורֹות ִנְפָלִאים. 

ֶׂשה ְל ִׁשיעּור ִלְלמֹוד ְּבָכל יֹום ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות; ֲאִפילּו  ָּדָבר ֵׁשִני, ַּתֲע 

לֹוֵמד   ַאָּתה  ַמה  ֵמִבין  א  ַהְּקדֹוָׁשה,    –ֶׁשַאָּתה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהִּמִּלים  ֶאת  ּתֹאַמר 
ֶאת ּכַֹח ָהִרּכּוז,   ְמַאְּבִדים  –ְּבֶדֶר ְּכָלל, ֵאֶּלה ֶׁשּנֹוְפִלים ַלֲעֵביָרה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית 

ָלֵכן   ַהּתֹהּו,  ְּבעֹוָלם  ּוִמְתעֹוֵפף  ְמַרֵחף   ֶׁשָּלֶהם  ַהּמַֹח  ְלִהְתַרֵּכז;  ְיכֹוִלים  א  ֵהם 
 (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן יט):  ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַרֵּבינּו אֹוֵמר

ִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד "ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹו
ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה   ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְוָׁשלֹום  ַחס  ַּבֲעֵברֹות  ֶׁשְרִגיִלין 

ס ְוָׁשלֹום;  ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַח 
  ִיְהֶיה ֵאי ,ְוָכ ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ

ַהּתֹוָרה   ּכַֹח  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ְיֵדי  ַעל  ָהָרָעה  ִמְּמצּוָדָתם  ָלֵצאת  ִיְזּכּו  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּיְהֶיה; 
 ָּגדֹול ְמאֹד". 

ַמר זֹאת ָׁשַאל ַרִּבי ָנָתן ְלַרֵּבינּו: "ַהִאם ַהּתֹוָרה ְיכֹוָלה ַלְעזֹור ַּגם  ְּכֶׁשַרֵּבינּו ָא 

ַהְּבִרית   ְּפַגם  ֶׁשל  ַהְמֻגָּנה  ַלֲעֵבָרה  ֶׁשָנַפל  ַרֲחָמָנא   -ְלִמי  ְלַבָּטָלה  ֶזַרע  הֹוָצַאת 
י יֹוֵדַע ַאָּתה ֹּגֶדל  : "ְוכִ (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תקעג)ִלְצָלן?" ַרֵּבינּו ָצַעק ָעָליו ְוָאַמר  

ֶׁשָרִגיל   ָאָדם  ֲאִפילּו  ֵמַהּכֹל!  ָּגבֹוַּה  הּוא  ַהּתֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה?!  ַהּתֹוָרה  ַמֲעַלת 



 ז   |  תשפ"אח קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִאם הּוא   -ַּבֲעֵביָרה ַהְּמֻגָּנה ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית 

 ץ ִמָּכל ַרע ְוהּוא ִיְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר".ִיְלַמד ָּכל ּתֹוָרה יֹום הּוא ֵיָחלֵ 

ְׁשָמּה    – ָּדָבר ְׁשִליִׁשי, ַּתֲעבֹד ַעל ִׂשְמָחה; ַהְּקִליָּפה ֶׁשּגֹוֶרֶמת ְלָאָדם ַלֲחטֹא  
ָהֲאָנִׁשים   ֶאת  ְלַהְכִׁשיל  ַמְצִליִחים  ֵהם  ְיָלָלה;  ִמְּלׁשֹון  ִּליִלית  "ְיָלָלה",  הּוא 

ְּׁשרּוִיים ְּבַעְצבּות ּוְבָמָרה ְׁשחֹוָרה; ָהֵעָצה ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם ִהיא ֶׁשְּמַיְּלִלים, ֵאֶּלה ֶׁש 
ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  ִׂשְמָחה,  ַרק  ֵיׁש  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ִׂשְמָחה,  ְיֵדי  (ִּדְבֵרי  ַעל 

כז):  -ַהָּיִמים טז,  ִלְבּכֹותא  ְּכֶׁשרֹוִצים  ֲאִפילּו  ִּבְמקֹמֹו";  ְוֶחְדָוה  ַהֵּׁשם    "עֹז  ֶאל 
 ִיְתָּבַר ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ַרק ִעם ִׂשְמָחה, ִעם ִּתְקָוה. 

ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַעְצְמ ָׂשֵמַח; ְּתַחֶּיה ֶאת    –ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ְוִאם ַאָּתה א ָיכֹול  

אֹוְת  ְיַחֵּזק  ֶזה   ,ָעֶלי ִיְׁשמֹר  ֶזה   ,ְל ֶׁשֵּיׁש  טֹוב  ָּדָבר  ָּכל  ִעם   ֶׁשּתּוַכל  ַעְצְמ  
 ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. 

ְוַעל ּכּוָלם ָּתִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ֶׁשְּל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַסֵּפר לֹו ֶׁשִּנְכַׁשְלָּת ַעל ְיֵדי 

  רֹוֵצַח, ַסֵּפר לֹו ַהּכֹל; ַסֵּפר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּכָּמה ָטהֹור ָהִייָת, ְוֵאי ַהַחִּיים ֶׁשּלְ 
ִּפְתאֹום ֶנְחְׁשכּו, ַאָּתה א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ַאָּתה ַעְכָׁשיו ָּכל ָּכ ְמֻבְלָּבל, מַֹח  

  ,ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל א טֹוִבים. ַּדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֻמָּנח ִּבְדָבִרים ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשְּל
ַהִּמּלִ  ֶאת  לֹו  ּתֹאַמר  ָהֵאם;  ָהֵאֶּלה:  ִּבְׂשַפת  עֹוָלם, ים  ֶׁשל  ָעַלי,   "ִרּבֹונֹו  ְּתַרֵחם 

ָנַפְלִּתי ַלֲעֵבירֹות ְמֻגּנֹות, ָעִׂשיִתי ַמֲעֵׂשה ּתֹוֵעָבה, ֲאִני ָּכל  ָּכ ָרחֹוק, ֲאִני ָּכל ַהְּזַמן  

ָיכֹול    נֹוֵפל ִלְפָגם ַהְּבִרית, ֲאִני א רֹוֶצה ַלֲחטֹא; ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָטהֹור, ֲאִני א

אֹוִתי   ַּתְחִזיר  אֹוִתי,  ַּתִּציל  ִלי,  ֲעזֹר  ַהֵּׁשם,   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְּבַעְצִמי,  ְלִהְתַּגֵּבר 

 . ֵאֶלי, ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶלי ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

ַהִּמִּלים ָהִאיִׁשּיֹות    ָּכ ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר יֹום ַאַחר יֹום, ּתֹוִסיף ַּגם ֶאת

 ֶׁשְּל, ָּכ ְּתַתֵּקן ַהּכֹל. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֵאי ֲאִני ָיכֹול ִלְגרֹם ֶׁשַהֵּבן ֶׁשִּלי ִיְרֶצה ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִייַׁשר ּכַֹ� ְׁשִהַּצְלֶּתם ִלי ֶאת ַהַחִּיים ִּבְׁשלֹום ַּבִית, ַּפְרָנָסה, ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד, ִחּנּו� ְועֹוד ְועֹוד.  

 ֲאִני יֹוֵדַ� ָּכל יֹום ֵמַחַּיי ֶׁשִאם ֵאֶל� ִעם ַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ֲאִני ַאְצִליַ�. 

ָטן ִיְהֶיה ֶּבן ָׁש�ׁש, ָרִציִתי ִלְׁשאֹול ַמה ַהִּגיל ֲהִכי ֻמְקָּדם ֶׁשְּיכֹוִלים ְּבעֹוד ְּכָחְדַׁשִים ְּבִני ַהָּק 

 ָלַקַחת ֶיֶלד ַלִּמְקֶוה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת.  

ְּבִני ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול ְּכָבר ִּכְמַעט ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ְוהּוא ֲעַדִיין לֹא ָהָיה ַּבִּמְקֶוה, ְוֶזה ְמֹאד ַמְפִריַ�  

ִהְתִחיל ְּכֶׁשָעַבְדִּתי ְּביֹום ִׁשִּׁשי ַעד ְּכִניַסת ַׁשָּבת, ְלַמֲעֶׂשה רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיַעץ ִלי ָלַקַחת   ִלי. ֶזה 

ִמיֶׁשהּו ַאַחר ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶאת ֲעבֹוָדִתי ְּביֹום ִׁשִּׁשי. ַאַחר ָּכ� ָמקֹום ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי ִהְׁשַּתָּנה, ֲאָבל  

ַקַחת ֶאת ַהֵּבן ֶׁשִּלי ַלִּמְקֶוה עֹוד לֹא ִּתַּקְנִּתי, ָּכל ָׁשבּוַ� ִעם ִסּפּור ַאֵחר, הּוא  ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל לָ 

אֹוֵמר ֶׁשהּוא לֹא רֹוֶצה ָלֶלֶכת, הּוא אֹוֵמר ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַמְפִריַ� לֹו, ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמה, ִלְפָעִמים ֲאִני  

ִּכי ֲאִני לֹא   יֹוֵדַ� ַמה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא לֹא רֹוֶצה ָלֶלֶכת.  ִּבְכָלל לֹא ׁשֹוֵאל אֹותֹו 

ִמיץ   ְּבַׁשָּבת  ְלַקֵּבל  יּוַכל  לֹא  ַּבִּמְקֶוה  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ְּבַתִּקיפּות,  ָלֶלֶכת  ָחַׁשְבִּתי  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 

ִּבְלּב ְּכָבר  ִלי  ֵיׁש  ַעְכָׁשיו  ֲאָבל  ַמְמָּתק,  אֹו  קֹוָלה  אֹוֵמר  ֲעָנִבים,  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ּוִלים 

ַהָּדָבר   ֶאת  ַיֲעׂשּו  לֹא  ֵהם  ָּכ�  ַאַחר  ִּכי  ְלַהְכִריַ�  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּכָבר  ִמְתַּבְּגִרים  ֶׁשְּכֶׁשַהְּיָלִדים 

 ֶׁשִהְכִריחּו אֹוָתם. 

יַ� ְלַהְחִליט, ְּכָבר ִהְבַטְחִּתי  ְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי ֲאִני חֵֹׁשב ְּבֵאיזֹו ֶּדֶר� ְלִהְתַנֵהג ַוֲאִני לֹא ַמְצלִ 

ֲאִני יֹוֵדַ�   ָעַבד.  ָּדָבר לֹא  ֵּבְנַּתִיים ׁשּום  ֲאָבל  ַלִּמְקֶוה,  ֵיֵל�  ְּדָבִרים טֹוִבים ִאם הּוא  ַהְרֵּבה  לֹו 

י ְלַתֵּקן ֶאת  ֶׁשּלֹא ָעִׂשיִתי ָנכֹון, ָיכֹוְלִּתי ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר טֹוב, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ְלַתֵּקן זֹאת, ֵאי� ָעלַ 

 ֶזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ַהּכֹל. 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶזה ְלַלֵּמד    –ּו ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות  ָהִעָּקר ֶׁשָעָליו הֹוִרים ְצִריִכים ָלִׂשים ָּדֵגׁש ְּבִחּנ
ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשַחָּיִבים ִלְׁשמֹוַע ְּבקֹול ַההֹוִרים, ֶזה ַהְּיסֹוד ְּבִחּנּו, ֶאת ֶזה ְצִריִכים 
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ָׁשׁש   ְׁשָנַתִים,  ְּבִגיל  ְמאֹד,  ְקַטִּנים  ֲעַדִיין  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  ֶׁשַהְּיָלִדים    –ַלֲעׂשֹות  ַעד 

 ם ִלְׁשמֹוַע ְּבקֹול ַההֹוִרים.לֹוְמִדי

רֹוב ַההֹוִרים א יֹוְדִעים ִמֶּזה; ֵהם א חֹוְׁשִבים, אֹו ֶׁשא יֹוְדִעים, אֹו ֶּׁשֵאין  
  ְּגֵדִלים ְּבִלי ֶּדֶר ַלְּיָלִדים ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשֵהם רֹוִצים, ַהְיָלִדים  ָלֶהם ּכַֹח, ַמְרִׁשים 

ְּכֶׁשֵהם    ָּכ ְוַאַחר  ְּכָבר ְמאּוָחר ֶאֶרץ  ְוָאז  ָחָזק,  ַהֻחְצָּפה יֹוֵצאת ְמאֹד  ִמְתַּבְּגִרים 
 ִמיַדי, ָאז ְּכָבר ָקֶׁשה יֹוֵתר ְלכֹוֵפף אֹוָתם ַלַּצד ַהּטֹוב. 

א ֶזה ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל; ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֵּכן ְצִריִכים ָלֶלֶכת    –ֵּכן ִמְקֶוה, א ִמְקֶוה  

ל  ְוֶאְפָׁשר  ַהְּבָעָיה, ַלִּמְקֶוה  ֶזה א  ָלֶלֶכת,  רֹוֶצה  ַהֶּיֶלד א  ִאם  ּנֹוָרא  ֶׁשא  ֹוַמר 
ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל ִהיא ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ְצִריִכים ִלְגדֹול ְּבִריִאים, ֵהם ְצִריִכים ָלַדַעת 

א, ִאי ֶאְפָׁשר ֶזה   -ֶזה ֵּכן ְוִאם ַההֹוִרים אֹוְמִרים א    -ֶׁשִאם הֹוִרים אֹוְמִרים ֵּכן  
 .לֹוַמר ָהפּו 

  אֹוָתם, ֵאי ְלַחֵּנ ֵאי ,ְלַדֵּבר ֶאל ְיָלֶדי ֶּׁשֵּתַדע ֵאי ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

  ְלַׂשֵּמַח אֹוָתם; ִעם ְּתִפיָלה ִּתְזֶּכה ִליָלִדים ְּכֵׁשִרים, ְנָכִדים ְּכֵׁשִרים ִיָּמְׁשכּו ִמְּמ
 ים. ּדֹורֹות ְיָׁשִר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֵאי ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ּוְבַמַּצב רּוַח טֹוב ָּתִמיד? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָּתִמיד   ַהְּיִׁשיָבה, הּוא  ֶאת רֹאׁש  ֶׁשֲאִני רֹוֶאה  ֲאִני  ָמַתי  רּוַ� טֹוב,  ּוְבַמַּצב  ָׂשֵמַ�  ִנְרֶאה 

 רֹוֶצה ָלַדַעת ֵאי� עֹוִׂשים זֹאת. 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
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ִּד  מֹוֲהַר"ן  ַרֵּבינּו  (ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר  ַרֵּבינּו  ַהִּׂשְמָחה;  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ַהְרֵּבה  ֵּבר 

ֵחֶלק ב', ִסיָמן כד) ַחָּיִבים ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ַחָּיִבים ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ַהְּדָרִכים ִלְהיֹות  
 ְּבִׂשְמָחה; ֶזה ַהַּׁשַער ְלִהָּכֵנס ַלְּקֻדָּׁשה. 

ֵאי הּוא ָיכֹול ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו.    – ן ֵעָצה ְּכֶׁשָאָדם א ְּבִׂשְמָחה  ַרֵּבינּו נֹוֵת 

ַרֵּבינּו אֹוֵמר (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עד): "ְוִאם ִלְפָעִמים ַּדְעּתֹו ְמֻבְלָּבל ְוֵאינֹו ָיכֹול  
ּו הּוא ָׂשֵמַח, ְוַאף ַעל ִּפי  ְּבׁשּום אֶֹפן ְלַׂשֵּמַח ַעְצמֹו, ָאז ֲעָצתֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּל

ֶׁשִּבְתִחָּלה ֲעַדִיין ֵאין ַהִּׂשְמָחה ֶּבֱאֶמת ַּבֵּלב, ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוֶׂשה ַעְצמֹו 
ְּכִאּלּו הּוא ָׂשֵמַח, ַעל ְיֵדי ֶזה ִּיְזֶּכה ַאַחר ָּכ ֶּבֱאֶמת ְלִׂשְמָחה, ְוֵעָצה זֹאת ִהיא ֵעָצה 

ְמ  ַעְצמֹו ְּגדֹוָלה  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ַּגם  אֹד, 
 ְּכִאּלּו הּוא ָלהּוט ַאַחר אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ְוַאַחר ָּכ זֹוִכין ֶּבֱאֶמת ָלֶזה". 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֲאָנִׁשים ְמַחִּיים ֶאת ַעְצָמם ִעם 'אֹור ָהֱאמּוָנה' ְּבַאְנְּגִלית 

 ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

'אֹור   ִעם  ַעְצָמם  ֶאת  ְמַחִּיים  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  א  ַאֶּתם  ּכַֹח;  ִייַׁשר 
 . ָהֱאמּוָנה' ְּבַאְנְּגִלית. ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ִנְדָּבִקים ָלֶזה, ֵהם ְצִריִכים עֹוד ְועֹוד

 ִייַׁשר ּכַֹח ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה

 ... 
 ד ג ד

 מֹוְסדֹות ִליָלֶדי ָּדָבר ִראׁשֹון ַאָּתה ָצִרי 

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִסַּפְרָּת ִלי ֶׁשָהַלְכָּת ִלְראֹות ִּדיָרה, ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעבֹור ָלגּור ָׁשם, ַאָּתה ַמְרִּגיׁש  
 ֵּלם ֶאת ַהְּׂשִכירּות, ָׁשם זֹול יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָהִעיר.ֶׁשָּׁשם ִיְהֶיה ְל ַקל יֹוֵתר ְלַׁש 

מֹוְסדֹות    ְל ִיְהיּו  ִאם  ְלָבֵרר   ָצִרי ַאָּתה  קֹוֵדם  ֲאָבל  ַלֲעבֹור,  ָיכֹול  ַאָּתה 

 ַלְּיָלִדים. 

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ִהְתּכֹוֵנן ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים, הּוא ָׁשַלח קֹוֵדם  
ְלָפָניו  ֶא  ְיהּוָדה ָׁשַלח  ְוַהְּנָכִדים. "ְוֶאת  ַהְיָלִדים  ְלָכל  ְלָהִכין מֹוְסדֹות  ִמָּבָניו  ָחד 

(ְּבֵראִׁשית מו, כח)", אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים (ִמְדָרׁש ַאָגָדה): "ְלַתֵקן לֹו ֵּבית  
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ַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶאת ַהֶּדֶר ֵאי  ַּתְלמּוד"; ְלָהִכין מֹוְסדֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַהּתֹוָרה ְמ 

מֹוְסדֹות   ָׁשם  ִיְהיּו  ִאם  ִמְסַּתְּכִלים  ִראׁשֹון  ָּדָבר  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  עֹוֵבר  ְיהּוִדי 
 ַלְּיָלִדים.  

 –ָּדָבר ֵׁשִני ִמְסַּתְּכִלים ִאם ִיְהֶיה ָׁשם ַרב, מֹוֶרה הֹוָרָאה, ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים  

 ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם; ֵּבית ְּכֶנֶסת, ִמְקֶוה ְוַאַחר ָּכ ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶּכֶסף.ֶׁשְּיַחֵּזק לַ 

  ,ָלֵכן ְלַמַען ַהֵּׁשם ְּתָבֵרר קֹוֵדם ִאם מֹוָסד ְיֵרא ָׁשַמִים מּוָכן ְלַקֵּבל ֶאת ְיָלֶדי
 ַאַחר ָּכ ַּתְתִחיל ְלַתְכֵנן ַלֲעבֹור ְלָׁשם. 

 ... 
 ד ג ד

 ַאְלּכֹוהֹול, רּוץ ַלּתֹוָרהִּבְמקֹום ָלרּוץ לְ 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפא    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

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

ֹוֵגַע ְּבַמְׁשֶקה ַהְּמַׁשֵּכר. ָּכל ָּכ  א ָהִייָת נ  –ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ֵאי ִׁשּכֹור ִנְרֶאה  
ָּכל   ִׁשּכֹור!"  ַאֲחֶרי: "ִׁשּכֹור!  ָצָעקּו  ֵהם   ,ַאֲחֶרי ָרְדפּו  ַהְיָלִדים  ָּכל  ִהְתַּבֵזיָת, 

.ִהְתַּבֵּיׁש ִּבְׁשִביְל ַהִּצּבּור ָּכל ָּכ 

י"ש; ֲאִני רֹוֶצה ְלָהִביא ְל  ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ַאל ִּתיַגע ְּבַיִין ְויַ 
ֵֹלל ַּבְּיִׁשיָבה ַאף ֶאָחד א ִיַּקח אֹוְת. ִּבְמקֹום  ִׁשידּו טֹוב, ֲאָבל ִאם ִּתְׁשֶּתה ְוִתְתגו  

רּוץ ַלּתֹוָרה; רּוץ ַלַּיִין ַההּוְנָגִרי ֶׁשל ַרֵּבינּו, ַלִחיזּוק ֶׁשל ַרֵּבינּו    –ָלרּוץ ְלַאְלּכֹוהֹול  
 ְיַסֵּלק ִמְּמ ֶאת ַהְּכֵאִבים ְוַהְּבָעיֹות ֶׁשְּל. ֶזה  –

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ָאִחי ַהָּיָקר ְוֶהָאהּוב, ִּתְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה, ְּתַׁשֵנן ֱאמּוָנה, ֶזה  

ָעָׂש  ְׁשלֹוָׁשה  ֶאת  ְּבקֹול  ְּתַׁשֵנן  ַהּכֹל.  ַלֲעבֹור  ֶׁשּתּוַכל   ֶׁשְּל ָהֲעַצִּבים  ֶאת  ר ְיַחֵּזק 
ְּפָעִמים,   ְספֹר  ֵאין  ָהִראׁשֹון  ַמֲאִמין  ַהֲאִני  ֶאת  ְּתַׁשֵנן  ַמֲאִמין,  ֲאִני  ֶׁשל  ָהִעָּקִרים 

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְמַנֵהל ַהּכֹל ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר עֹוֶׂשה ַהּכֹל, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר עֹוֶׂשה ַרק 
ְּבָכל זֹאת    - ים, ֲאַנְחנּו א רֹוִאים ֶאת ַהּטֹוב  ַמה ֶׁשּטֹוב; ֲאִפילּו ֶׁשֲאַנְחנּו א ְמִבינִ 

 ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה. 

ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָּבחּור טֹוב, ַאָּתה א רֹוֶצה ִלְהיֹות ַרע, ַאָּתה ָּפׁשּוט ָׁשבּור  
  ,א ַיֲעזֹר ְל ֶזה ַיֲעזֹר    –ִאם ָּתרּוץ ַלּתֹוָרה  ָלֵכן ַאָּתה ָרץ ַלְּׁשִתָּיה; ַהֲאֵמן ִלי, ֶזה
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 ... 
 ד ג ד

 ַהַחִּיים עֹוְבִרים ַמֵהר ְמאֹד, ְצִריִכים ַלֲחטֹוף ְּדָבִרים טֹוִבים 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַמַּזל טֹוב ַהֲחָלאֶקה ֶׁשל ִּבְנ ֵנרֹו ָיִאיר; ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְהֶיה ְל ַנַחת ְיהּוִדית  
 .ִמֶּמּנּו ּוִמָּכל ְיָלֶדי 

ְּבָכל יֹום ְקָצת ּתֹוָרה, ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשיעּוִרים ְּבָכל ַהּתֹוָרה; ַּתֲעֶׂשה ְל  ַּתְחטֹף 

ְנִביִאים,   ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָלּה: ּתֹוָרה,  ֶאת  ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ְלַסֵּים  ּתֹוְכִנית 
רּוַׁשְלִמי, ְּבַרְיתֹות, ֲהָלָכה  ְּכתּוִבים, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ַּתְלמּוד יְ 

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֶׁשָעָפה,  ִצּפֹור  ֶׁשל  ֵּצל  ְּכמֹו  ַמֵהר   ָּכ ָּכל  עֹוְבִרים  ַהַחִּיים  ְוַאָּגָדה. 
(ְּתִהִּלים קמד, ד): "ְּכֵצל עֹוֵבר", אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַצו,  

ל ּכֹוֶתל, אֹו ְּכִצּלֹו ֶׁשל ִאיָלן, ֶאָּלא ְּכִצּלֹו ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה ב): "ַהְּלַואי ְּכִצּלֹו ֶׁש 
ֶׁשהּוא ָעף"; ַהּיֹום ָעִׂשיָת לֹו ֲחָלאֶקה ְלַמַּזל טֹוב, ָמָחר ַאָּתה ְמַחֵּתן ֶאת ַהְיָלִדים,  

 ְוַאַחר ָּכ ֶאת ַהְּנָכִדים ְוַהַחִּיים ָעְברּו... 

ַהְּזַמן ֶהְחִּדיר ּבָ  נּו, הּוא ָהָיה אֹוֵמר: "ֲאִני זֹוֵכר ֶאת  ֶאת ֶזה מֹוֲהָרא"ׁש ָּכל 
זֹאת,   ָאַמר  ִׁשְבִעים מֹוֲהָרא"ׁש  ְּבִגיל  ֶאְתמֹול";  ָהָיה  ֶזה  ְּכִאילּו  ֶׁשִּלי  ַהֲחָלאֶקה 

 ֶׁשהּוא זֹוֵכר ֶאת ַהֲחָלאֶקה ְּכמֹו ֶאְתמֹול. 

ְוִציִצית ַּגם ַּבַּלְיָלה    ֵיְלכּו ִעם ִּכָּפה   – ֶאְצֵלנּו ַמְקִּפיִדים ֶׁשַהָּבִנים, ִמִּגיל ָׁשׁש  
ָׁשׁש, חּוץ   ִמִּגיל  ַּפַעם  ַאף  ְוַהִּכָּפה א מֹוִריִדים  ַהִּציִצית  ֶאת  ַהֵּׁשיָנה.  ִּבְׁשַעת 

 ְּכֶׁשהֹוְלִכים ַלִּמְקֶוה אֹו ְלִמְקַלַחת.

 ... 

 ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ָהֶעְזָרה ַהחֹוְדִׁשית ִעם ַהְּׂשִכירּות ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה.

 ... 
 ד ג ד
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ִּתְתרֹם ֶּכֶסף ְּכֵדי ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ַהְּקדֹוִׁשים, ְוִּתְרֶאה ְיׁשּוָעה 

 ְּגדֹוָלה ְּבָקרֹוב 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָזקּוק ִליׁשּוָעה ְּגדֹוָלה, ָאז ִּתְתרֹם ֶּכֶסף ְלַהְדִּפיס ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל, אֹו ַאָּתה ֲהֵרי  

 ֶׁשֵהם ֶהְמֵׁש ֶׁשל ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל. -ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ִאיׁש ֱאמּונֹות 

ִּכי מֹוֲהָרא"ׁש ִהְבִטיַח, ִמי ֶׁשִּיַּקח ֵחֶלק ְּבַהְדָּפַסת ַהִּמְכָּתִבים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל  
 ִיְרֶאה ִמַּיד ְיׁשּוָעה ְּגדֹוָלה, ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע. –ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל 

ֱאמּונֹות;   ִאיׁש  ְוַהֵּסֶפר  ֱאמּוָנה,  ֲעָצתֹו  ַהֵּסֶפר  ַעל  ַּגם  ֶנֱאֶמֶרת  ַהַהְבָטָחה 

ַחל, ַהּכֹל ִנְלַקח  ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשל ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ְוִאיׁש ֱאמּונֹות ֵהם ָּכל ּכּולֹו ֲאֶׁשר ַּבּנַ 
 ִמּמֹוֲהָרא"ׁש, ָּכל ִמְכָּתב הּוא ֵׂשֶכל  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש. 

ָנַתִּתי ֶאת ַהֵּׁשם ִאיׁש ֱאמּונֹות, ֶזה ָּבנּוי ַעל ַמה ֶּׁשְּׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר (ִמְׁשֵלי  

ַהְרֵּבה ְּבָרכֹות;  כח, כ): "ִאיׁש ֱאמּונֹות", ָאָדם ִעם ֱאמּוָנה, "ַרב ְּבָרכֹות", ֵיׁש לֹו  
  - ְׁשמֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ְוַגם ְמֻרָּמז ְׁשִמי    –ַּבִּמיָלה ִאי"ׁש ֵיׁש ֶאת ָהאֹוִתּיֹות א' ש'  

ֵּבין אֹוִתּיֹות ְׁשמֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש; ֲאִני ְמַקֶּוה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֶאָּׁשֵאר ֵאֶצל    – י'  
 א. מֹוֲהָרא"ׁש ָּכל ַחַּיי ָּבֶזה ּוַבּבָ 

ִאם ִּתְתרֹם ְלַהְדָּפַסת ַהִּמְכָּתִבים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשַּמְכִניִסים ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְקדּוָׁשה  

 ְוָטֲהָרה ְוִחיזּוק ְלַקֵיים ֶאת ַהּתֹוָרה, ַאָּתה ִּתְרֶאה ְיׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש. 

 ... 
 ד ג ד

 ִּתְׁשַלח אֹוְת ְלאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּדֵּבר ָיֶפה ֶאל ִאְׁשְּת, ָּכ ִהיא  

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָנה ְלאּוַמן ְוִאְׁשְּת א  ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלבֹוא ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ַעל רֹאׁש ַהָּׁש 

ֶזה ְּבָעָיה, ִּכי ֵאֶצל ַרֵּבינּו ָהָיה ְׁשלֹום ַּבִית ְיסֹוד ְמֹאד ָחׁשּוב, ָהיּו ְיכֹוִלים    –רֹוָצה  
 ָלבֹוא ֶאל ַרֵּבינּו ַרק ִאם ִהְסַּתְּדרּו ַּבַּבִית, ַאָּתה ָצִרי ַלְחׁשֹב ַמה ָעֶלי ַלֲעׂשֹות. 
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ר ֵאֶליָה ִּדּבּוִרים ָיִפים; ֲאִני ֵמִבין ֶׁשָּלּה ְּבַעְצָמּה ֵאין ְּבָעָיה ִעם ְלַדְעִּתי ְּתַדּבֵ 

אּוַמן, ְלֶהֶפ ִהיא ִאָּׁשה ֲחָכָמה, ִהיא רֹוָאה ֵאי ַאָּתה ַחי ֵאֶצל ַרֵּבינּו, ַמה ֶׁשַאָּתה 
 א ָיִציקּו ָלּה, ִהיאא רֹוָצה ִלְהיֹות ְלַלַעג  ְמַקֵּבל ֵאֶצל ַרֵּבינּו, ִהיא ַרק ְמַפֶחֶדת ֶׁש

ּוְלֶקֶלס ְּבֵעיֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה. ָּכ ֶזה ֵאֶצל רֹב ַהָּנִׁשים ֶׁשא ַמְרׁשֹות ְלַבְעֵליֶהן  
ַהֲחֵברֹות  ְּבֵעיֵני  ּוְלֶקֶלס  ְלַלַעג  ִלְהיֹות  רֹוצֹות  א  ֵהן  ִּכי  ַרק  ֶזה  ְלאּוַמן,  ִלְנסַֹע 

 וַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלֶהן. 

ַּדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה ְוַר; ּתֹאַמר ָלּה ַעד ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ָלבֹוא ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה   
ְלאּוַמן, ֶׁשֶּזה ַחִּיים ִּבְׁשִביְל; ּתֹאַמר ָלּה ֶׁשַאָּתה ָּתִביא ַהַּבְיָתה ַרק ֲחִבילֹות ֶׁשל  

 ְיׁשּועֹות. 

ִּתְהֶיה   ִהיא  ֶׁשָּׁשם  ָמקֹום  ָלּה  ֵמַהֵּׁשם  ְּתַסֵּדר  ַהְרֵּבה  ּוְּתַבֵּקׁש  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש 
 ִיְתָּבַר, ְוִיְהֶיה ֵנס ָּגדֹול, ִהיא ִּתְׁשַלח אֹוְת ְלאּוַמן ְּבִׂשְמָחה.

ִּתְזֶּכה    ָּכ ֵמַהַּגֲעגּוִעים;   ,ֶׁשְּל ֵמָהָרצֹון  ַּתְרֶּפה  ַאל  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד  ַאל 

 ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבינּו.  

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַהַּבחּוִרים ִיְסעּו ִלְלמֹוד ַּבַּקִיץ ִמחּוץ ָלִעיר

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְמאֹד ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש  מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר (קּוְנְטֵרס ֵעצֹות טֹובֹות, אֹות ה): "טֹוב  

ִלְׁשּלֹוַח ֶאת ָּבָניו ִלְלמֹוד ַּבְּיִׁשיָבה חּוץ ָלִעיר, ּוִבְפָרִטּיּות ְּבָחְדֵׁשי ַהַּקִיץ ְוַעל ְיֵדי  
ֶזה ִיְהיּו ִנְׁשָמִרים ֵמְרִאיֹות ֲאסּורֹות ּוֵמַהֻזֲהָמה ַהּנֹוָרָאה ְוַהְּקִלּפֹות ַהִּמְסּתֹוְבִבים 

ָּנְצלּו ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים ּוַמְחָׁשבֹות ָזרֹות ַהְּמִביִאים ִליֵדי ְּבָהְרחֹובֹות, ְויִ 
 ְּפַגם ַהְּבִרית".

אּוַלי ַהְּיִׁשיָבה ְיכֹוָלה ִלְׁשּכֹר ֶאת ַהִּדיָרה ֶׁשְּל, ֶאת ַהַּמְחָסן, ְלְׁשבּועֹות ַהַּקִיץ 

ֵאיפֹה   ָמקֹום  ִיְהֶיה  ֶׁשַּלַּבחּוִרים  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ִלְלמֹוד  ֶׁשּיּוְכלּו  ַּבַּקִיץ,  ִלְהיֹות 
 ִּבְקדּוָׁשה ּוְבָטֳהָרה?

ֶׁשֵאיָנם   ְלַּבחּוִרים  ַרק  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ְלַסֵּדר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ֶאְפָׁשִרי  ֶזה  ִאם 
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 ֵּלל. ְמִביִאים ֶאת ַהֻּזֲהָמה ַלִקְרָיה, ַרק ַּבחּוִרים ֶׁשָּבִאים ִלְלמֹוד ּוְלִהְתּפַ 

 ּתֹוִדיַע ִלי ִאם ֶזה ֶאְפָׁשִרי. 

 ... 
 ד ג ד

 ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְלִהָּׁשֵאר ֵאֶצל ַהַּצִּדיק 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

אֹד ָׂשֵמַח ֶׁשָחַזְרָּת ַלְּיִׁשיָבה, ָּבַחְרָּת ַּבּטֹוב; ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּכָבר ִּתָּׁשֵאר ֲאִני ְמ 
 ָּכל ַהַחִּיים ְּבֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש. 

ָצִרי ְלַרֲחִמים ַרִּבים ִמן ַהָּׁשַמִים ְלִהָּׁשֵאר ֵאֶצל ַהַּצִּדיק, ִּכי ַהְּקִליּפֹות ְמאֹד  

ֵדי ְלַהְרִחיק אֹותֹו ֵמַהַּצִּדיק; ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ַעל משתטחות ַעל ָּכל ֶאָחד ּכְ 
ֶאָחד,   ָּכל  ְלַתֵּקן  ָיכֹול  ַרֵּבינּו  ְלַרֵּבינּו.  ְמֻקָּׁשִרים  ֶׁשִּנָּׁשֵאר  יֹום,  ְּבָכל  ַהֶּזה  ַהְּפָרט 

ִא  ָּגדֹול,  ֲהִכי  ָהֲעֵבָרה  "ַּבַעל  ָאַמר:  ָנָתן  ַרִּבי  ָּגדֹול;  ְמאֹד  ִיְתָאֵחז  ַרֵּבינּו  הּוא  ם 
 הּוא ַיְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ַּבּסֹוף ִויַתֵּקן ַהּכֹל".  –ְּבַרֵּבינּו 

ֵּכִלים   ֶטֶלפֹוִנים אֹו  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַּבחּוִרים  ַּבְּפִניִמָּיה   ֶאְצְל ִיְהיּו  ֶׁשא  ִּתָּזֵהר 

ה ֶׁשְּל ִּתְהֶיה ְנִקָּיה ֵמַהֵּכִלים  ֲאֵחִרים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ָּבֶהם ַּבֲעֵברֹות. ִאם ַהְּפִניִמּיָ 
ִיְהֶיה    –ָהֵאּלּו ּכּוְלֶכם ִּתְמְצאּו ְּבָקרֹוב ִׁשּדּוִכים, ֲאָבל ִאם ִיְהֶיה ֶאת ַהֵּכִלים ָהֵאּלּו  

ָלֶכם ַמר, ַרֵּבינּו אֹוֵמר (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן פז) ִאם ָאָדם ְמַתֵּקן ֶאת  
ׁש מֹוֵצא ֶאת ִזּוּוגֹו, ֲאָבל ִאם ָאָדם חֹוֵטא ִּבְפָגם ַהְּבִרית הּוא ְמַאֵּבד  אֹות ְּבִרית קֹוֶד 

 ֶאת ִזּוּוגֹו. 

 ַרק ַאָּתה ַּתְרִויַח ִמֶּזה.  –ַהְלַואי ֶׁשְּתַצֵּית ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל, ָּכ ַאָּתה  

 ... 
 ד ג ד

 ֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ְלַכּבֹות ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ְּכֶׁשָּבִאים ְלֵבית ַהּכְ 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

ל.  ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשְּתַכֶּבה ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל ְּכֶׁשַאָּתה ָּבא ְלִהְתַּפּלֵ 
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ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל ְמַצְלֵצל ְּבקֹול ָרם ָּכל ָּכ ֶׁשֶאְפָׁשר ַלְחׁשֹב ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבִמְׂשַרד; ֶזה  

 א ֶּדֶר ֶאֶרץ ְוא ָּכבֹוד ָלבֹוא ָּכ ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. 

 ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל  ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ֶׁשּנֹוֵׂשא ֶאת ְׁשמֹו
מֹוֲהָרא"ׁש ְצִריִכים ְלַדְמֵין ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִנְמָצא ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְצִריִכים ַלְחׁשֹב:  

'ֵאי ָהִייִתי ִמְתַנֵהג ְּכמֹוֲהָרא"ׁש עֹוֵמד ְלָיִדי?' ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 
ָהאֹו "ָּכל  ב):  א,  ַׁשָּבת  ַּבַעל (ְירּוַׁשְלִמי  רֹוֶאה  ְיֵהא  אֹוְמָרּה  ִמִּפי  ְׁשמּוָעה  ֵמר 

ַּבַעל  ְּכִאילּו  ַלְחׁשֹב   ָצִרי ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ְּכֶנְגּדֹו",  עֹוֵמד  הּוא  ְּכִאּלּו  ַהְּׁשמּוָעה 
 ַהְּׁשמּוָעה עֹוֵמד ָּכאן. 

ַיְסִּפיק, ַאָּתה   ִּתָּזֵהר ְלַכּבֹות ֶאת ַהֶּטֶלפֹון  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהִּמְכָּתב ַהָּקָטן ַהֶּזה 

ַהַּדּקֹות   ֶאת  ְּכֶׁשּלֹוְקִחים  טֹוב   ָּכ ָּכל  ֲהֵרי  ֶזה  ַהִּמְדָרׁש.  ְלֵבית  ָּבא  ְּכֶׁשַאָּתה 
ַהְּספּורֹות ֶׁשל ַהְּתִפיָּלה, ִמְתַנְּתִקים ִמּכּוָלם, א ִמְסַּתְּכִלים ַּבֶּטֶלפֹון, ִמְסַּתְּכִלים 

ַהִּסּד  ַעל ַעְצמֹו, ַעל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ַעל ַרק ְלתֹו ִיְתָּבַר ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  ָהָאָדם  ּור; 
ְלַעְצמֹו א  ִמֶּזה, הּוא  ָרחֹוק  ֶׁשֲעַדִין  ִמי  ַוֲאִפילּו  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ָּכל  ְוַעל  ַהְיָלִדים 

ָצ  הּוא  ֲאָבל  ָהֵאּלּו,  ַהְּספּורֹות  ַּבַדּקֹות  ֲאִפילּו  ְלִהְתַנֵּתק  ַעל  ָיכֹול  ַלְחׁשֹב   ִרי
 ַהִּמְתַּפְּלִלים ָהֲאֵחִרים ֶׁשרֹוִצים ְלִהְתַּפֵּלל ְקָצת, ְוא ְלַהְפִריַע ָלֶהם.

ִּתְכּתֹב ִלי ִאם ַאָּתה ִּתָּזֵהר; ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ְל ֵחֶלק ִּבְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום, ִּבְבִנַּית  

 ַהִּקְרָיה.

 ... 
 ד ג ד

 יָרה ְׂשֵמָחה ַּבִּכָּתה ִּתְרֶאה ֶׁשִּתְהֶיה ֲאוִ 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִקַּבְלִּתי ָעֶלי ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ָיָפה, ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ָלַקְחָּת ֶאת ַהְיָלִדים ִלְקרֹא 

ִרית ִיְצָחק (ַוואְכנַאְכט) ֵאֶצל ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו, ֵהם ְמַסְּפִרים ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְב 
ַּכָּמה ָיֶפה ָקָראָת ְקִריַאת ְׁשַמע ִעם ַהְיָלִדים, ְוַאַחר ָּכ ַׁשְרָּת ִניּגּוֵני ֱאמּוָנה ּוְבַיַחד 

 ְמאֹד ִהְתַּפֲעָלה.  ִּבַּקְׁשֶּתם ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּתִפילֹות ַחּמֹות; ַהִּמְׁשָּפָחה

 א ָיכֹול ְלָּתֵאר ְלַעְצְמ ַאָּתה ;ְלִהְתַחֵּזק ִעם ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש ֶׁשְּל ַּתְמִׁשי
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ֶאת ֹּגֶדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְמַלֵּמד, ִלְהיֹות ְמַלֵּמד ַסְבָלִני, ְמַלֵּמד ָׂשֵמַח. ַּתְכִניס ַּבְּיָלִדים 

ִויָרה ְׂשֵמָחה ַּבִּכָּתה, ֶׁשָּיִׁשירּו, ִיְרְקדּו ְוִיְקְּפצּו: "ֵאיֶזה  ִׂשְמָחה; ִּתְרֶאה ֶׁשִּתְהֶיה ֲא 
ֵּכיף ִּכָּפה! ֵאיֶזה ֵּכיף ִציִצית! ֵאיֶזה ֵּכיף ֵּפאֹות! ֵאיֶזה ֵּכיף ְמזּוָזה! ֶׁשַהְּיָלִדים  

 ַהְּקַטִּנים ַיְפִנימּו ֶאת ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה.

ֶפר ִּתיקּוֵני ַהזֹוַהר; ְרֵאה לֹוַמר ָּכל יֹום ְקָצת ִּתּקּוִנים ָנַתִּתי ְל ַמָּתָנה, ֶאת ֵס 
 ֶזה ְמַזֵּכ ֶאת ַהְּנָׁשָמה ִמָּכל ַהְּכָתִמים, ֶזה ֵמִביא ָטֲהָרה. 

 ... 
 ד ג ד

 ֵאי ְלִהָּפֵטר ִמָּכל ַהְּמִרירּות ְוַהְּבָעיֹות 

 יָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א  יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִס  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ָרִאיִתי ִמְכָּתב ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ּכֹוֵתב, ִמְכָּתב ְמאֹד ָיֶפה; ֲאַׁשֵּתף אֹוְת 

ִמֶּמִּני   ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  ּוְטָענֹות,  ְמִרירּות  ַהָּמֵלא   ִמְכָּתְב ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ְלָנכֹון 
 ֵאי ְלִהְתַנֵהג, ָאז ֶאְכּתֹב ְל:  ֶּׁשֶאְכּתֹב ְל ַהְנָהגֹות

 ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה. 

 ִּתְמסֹר ֶאת ַנְפְׁש ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה.

ו:):   ַהָּׁשָנה  (רֹאׁש  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו   .ִאְׁשְּת ֶאת  ְּתַׂשֵּמַח 

 ַּבְעָלּה ְמַׂשְּמָחּה".  -"ִאָּׁשה 

 ְנקּוַדת ַהִּׂשְמָחה, ְוִתְמסֹר ֶאת ַנְפְׁש ַעל ֶזה. ַּתֲעבֹד ַעל 

 ָּתִמיד ְּתַדֵּבר ִעם ֲחֵבֶרי ַרק ִמִּׂשְמָחה.

מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּים: "ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ַהְנָהָגה ֲהִכי ֲחׁשּוָבה ֶׁשַאָּתה ָצִרי ָּבֶזה  
ַרק   הּוא  ָהעֹוָלם  ָּבֶזה  ָהִעָּקר  ִּכי  ַהַּדַעת  ָהעֹוָלם,  ְלִיּׁשּוב  ֵמִביא  ֶזה  ִׂשְמָחה", 

 ּוְלַסְבָלנּות. 

ְמאֹד ֶנֱהֵניִתי ֵמַהִּמְכָּתב ַהֶּזה, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַּגם ַאָּתה ֶּתֱהֶנה ִמֶּזה; ַאְׁשֵרינּו ַמה  
 טֹוב ֶחְלֵקינּו ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ָׂשם ּגֹוָרֵלנּו. 

 ... 
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 ָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִענְ 

 ... 
 ד ג ד

 ְלַהְמִׁשי ִלְהיֹות ֶנֱאָמִנים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב    "ן, ִסיָמן תקנה):(ַחֵּיי מֹוֲהַר ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר  
ְיהּוִדי ְמֻטָּגן"; ְּכֶׁשעֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם ִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ְוהּוא ַמֲחִזיק ַמֲעָמד,  

 ֵאין לֹו ֻקְׁשיֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ׁש ִסֵּפר, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשל ְּגֵזַרת ֵּגרּוׁש ְסָפַרד, ְּכֶׁשֵּגְרׁשּו ֶאת ַהְיהּוִדים,  מֹוֲהָרא"
ַעְׂשרֹות ְיהּוִדים ָּתְפסּו ָאז ֳאִנָּיה ּוָבְרחּו, ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר רֹוב ַהּנֹוְסִעים ֵמתּו, ָּפְרָצה  

יְ  ְוַרק  ָטְבָעה  ֶׁשָהֳאִנָּיה  ַעד  ָהֳאִנָּיה,  ַעל  ּוְׁשֵני  ַמֵּגָפה  ִאְׁשּתֹו  ִעם  ִניַצל  ֶאָחד  הּוִדי 
ָיְרדּו  ֵהם  ַלִּמְדָּבר,  ִהִּגיעּו  ֶׁשֵהם  ַעד  ָּבּה  ְוָׁשטּו  ַהָּצָלה  ְסִפיַנת  ָמְצאּו  ֵהם  ְיָלָדיו, 

ִאְׁשּתֹו   ִּפְתאֹום  אֹוָתם,  הֹוִליכֹו  ֶׁשַרְגֵליֶהם  ְלָאן  ָלֶלֶכת  ְוִהְתִחילּו  ֵמַהְּסִפיָנה 
ֵמָתה, ַלְּיהּוִדי א ָהְיָתה ְּבֵריָרה, הּוא ָקַבר אֹוָתה ַּבָּמקֹום, הּוא  ִהְתַעְלָפה ְוִהיא  

ִהְמִׁשי ָלֶלֶכת ְּבכֹחֹוָתיו ָהַאֲחרֹוִנים ִעם ְׁשֵני ְיָלָדיו, ִּפְתאֹום הּוא ָנַפל ְוִהְתַעֵּלף,  
ֹוֵרר, הּוא ָחַזר הּוא ָׁשַכב ָׁשם ְמֻחָּסר ַהָּכָרה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַאַחר ָּכ הּוא ִהְתע

ְלַעְצמֹו ּוָפַתח ֶאת ֵעיָניו, ְּכֶׁשהּוא ָקם הּוא ָרָאה ֶׁשְּׁשֵני ְיָלָדיו ׁשֹוְכִבים ָׁשם ֵמִתים,  
 ְׁשֵניֶהם ִנְפְטרּו ֵמָרָעב. 

ַהְּיהּוִדי ֵהִרים ֶאת ָיָדיו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָאַמר: "ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ְּכָבר  

ְּבעֵ  ַּגם  ָרִאיִתי  ְיָלַדי  ְׁשֵני  ֵעיַניי,  ִלְפֵני  ִנְפְטָרה  ִאְׁשִּתי  ִיְׂשָרֵאל,  ָצרֹות  ַהְרֵּבה  יַני 
ַחס    ,ְּב ֱאמּוָנִתי  ֶאת  ֶאֱעזֹב  ִאם  אֹוִתי  ְלַנּסֹות  רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה  רֹוֶאה  ֲאִני  ִנְפְטרּו, 

, ֲאִני ַמְמִׁשי ְלַהֲאִמין ְּב ְוָׁשלֹום; ֲאִני רֹוֶצה לֹוַמר ְל ַאָּבא ָיָקר, א ַיֲעזֹר ְּכלּום
 ַאַחר ָּכ ,ָּכל ְיֵמי ַחַּיי"! הּוא ִהְתּבֹוֵדד ָׁשם ְזַמן ָארֹו ָּכל ַחַּיי, ֶאָּׁשֵאר ָּדבּוק ְּב

הּוא ִהְתִחיל ַלְחּפֹר ֶקֶבר, הּוא א ִהְצִליַח ַלְחּפֹר ָּבֲאָדָמה, ֶזה ָהָיה ֲאָדָמה ָקָׁשה  
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 ַח, ָאז הּוא ָלַקח ָעִלים ַוֲעָנִפים ְוִכָּסה אֹוָתם. ְוא ָהָיה לֹו ּכֹ

מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּים ֶׁשהּוא ָרָאה ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים ָּכֵאּלּו ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשִּנּסּו  

ֶאת   ִאְּבדּו  א  ֵהם  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ִהְמִׁשיכּו  ְוֵהם  ּוָמִרים  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות  ִעם  אֹוָתם 
 ָנה. ָהֱאמּו

ֶזה ַהּיִֹפי ֶׁשל ְיהּוִדי; ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו ִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ְוֵאין לֹו ַּתְרעֹומֹות  

ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, הּוא ַמְמִׁשי ִלְהיֹות ֶנֱאָמן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶזה ַמה  
 אֹוֵהב ְיהּוִדי ְמֻטָּגן".ֶׁשַרֵּבינּו ָאַמר: "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתַּקח ֵחֶלק ְּבַקְמֵּפיין; ַּתֲעֶׂשה ְל ַיַעד ַּכָּמה ֶּכֶסף 

ַאָּתה הֹוֵל ְלַבֵּקׁש ֵמַהַּמָּכִרים ֶׁשְּל, ָּבֶזה ַאָּתה ַּתֲעזֹר ִלי. ֶׁשַאף ֶאָחד א ְיַבְלֵּבל 
ֶׁשרֹאׁש  ַהּמַֹח  ֶאת   ֶאת  ְל ֶׁשעֹוֶׂשה   ָהַאְבֵר ַלַקְמֵּפין;  ַמְסִּכים  א  ַהְּיִׁשיָבה   

 ַהַּקְמֵּפיין ִנְמָצא ָּכאן ַרק ְּכֵדי ַלְעזֹור ַלְּיִׁשיָבה, ֵאין לֹו ׁשּום ֶחְׁשּבֹונֹות ֲאֵחִרים. 

ּו, ְּבֶעְזַרת  ְּבסֹוף ַהַּקְמֵּפיין ִיְהֶיה ִּכּנּוס ָיֶפה ְלָכל ָהַאְבֵרִכים ְוַהַּבחּוִרים ֶׁשָעְזר
 ַהֵּׁשם ַּגם ֲאִני ֶאְהֶיה ָׁשם, הֹוֵל ִלְהיֹות ַמֲעָמד ָיֶפה, ּכּוָלם ֵיָהנּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֲהִכי ַהְרֵּבה ִחיזּוק ְצִריכֹות ִאָמהֹות ְיהּוִדּיֹות

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֵאין ִמְצָוה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמְּלַחֵּזק ְיהּוִדי ַאֵחר, ִּבְפָרט ְלַחֵּזק ִאָמהֹות ְיהּוִדּיֹות  
 ּול ַּבִית. ֶׁשְּמאֹד מּוָּתׁשֹות ִמִּנה 

ַלְיָלה    –ֲהִכי ַהְרֵּבה ִחיזּוק ְצִריכֹות ִאָמהֹות ְיהּוִדּיֹות, ֵהן עֹוְבדֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה  

ָרִצים ַלֶּיֶלד ַהֵּׁשִני, ְוַאַחר ָּכ ְּכָבר   – ָויֹום ְּבִלי ְמנּוָחה; ְּכֶׁשּגֹוְמִרים ִעם ֶיֶלד ֶאָחד  
ְצִריִכים ָלרּוץ ַלְּכִביָסה, ָלאֹוֵכל, ְלַנּקֹות ְוִלְׁשטֹף,  ְצִריִכים ַלְחזֹר ָלִראׁשֹון, ּוִמָּׁשם 

ְוַעל ּכּוָלם ְּכֶׁשַהַּבַעל ָּבא ַהַּבְיָתה, ּוְכֶׁשא ִלְמדּו אֹותֹו הּוא ֲהֵרי ּדֹוֵרׁש ֶׁשַּיַעְזבּו  
ִמְׁשַּתֶּדלֶ  ְוָהֲעֵיָפה  ַהְּׁשבּוָרה  ָהִאָּמא/ָהִאָּׁשה  אֹותֹו,  ַרק  ִויָׁשְרתּו  ַלֲעׂשֹות  ַהּכֹל  ת 
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ְמאֹד,   ַהּנֹוָרא  ַהָּדָבר  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ִחיזּוק  ְמַקֶּבֶלת  א  ִהיא  ְוִאם  ְוַלֲעׂשֹות, 

 ֶׁשָהֲעַצִּבים ִיְתּפְֹצצּו. 

ָלֵכן ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ְלַחֵּזק ִאָמהֹות ְיהּוִדּיֹות; ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַחֶּזֶקת ֶאת ַהָּנִׁשים,  
ֲאוִ  ֶׁשַּמְכִניָסּה  ַלִּמְׁשָּפָחה ִמי  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ְּפָרִטּיּות  ִּבְפָרֵטי  ִלְנִׁשיָמה,  ַרֲעָנן  יר 

 ֵאין ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִמְּלַחֵּזק אֹוָתם.  -ַהְּפָרִטית, ְיָלִדים אֹו ַאִחים ַוֲאָחיֹות 

ַּגַאְוָּת  ַמֲחָׁשבֹות  ַּתְחְׁשבּו  ַאל  ִחיזּוק  ְלַבֵּקׁש  ֲאֵליֶכם  ִמְתַקְּׁשִרים  ִנּיֹות  ִאם 
ִׁשְקִרּיֹות ְוָרעֹות: 'ִמי ֲאִני? ַמה ֲאִני? ִמי אֹוֵמר ֶׁשֻּמָּתר ִלי ְלַחֵּזק?' ֻמָּטל חֹוב ַעל  

ָהָאָדם ְלַחֵּזק. מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקָּבָלה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִמיהּו ַּתְלִמיד  
ִעם ִמי ְצִריִכים ְלַדֵּבר? ִעם  ֵחֶלק א, סימן ס)  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָהגּון ֶׁשַרֵּבינּו אֹוֵמר  

'ַּדְּבִרי   ִמֶּכם  ְמַבְקִׁשים  ֲאֵליֶכם,  ִמְתַקְּׁשִרים  ֲאֵליֶכם,  ָּבִאים  ִאם   ;ֵאֶלי ֶׁשָּבא  ִמי 
 ֶזה ַהִּמְצָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה.   –ֵאַלי, ְּתַחְזִקי אֹוִתי' 

ַמה ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר   ֵאי ְלַדֵּבר;  ַמה  ִלֵּמד   ְלַגֵּבי  ְּכָבר  ַרֵּבינּו  ֶזה  ַעל  ְלַדֵּבר? 

אֹוָתנּו ֶׁשְּיַדְּברּו ְּבִלי ָלַדַעת ַמה ַהֵּׁשִני ָצִרי ִלְׁשמֹוַע. ַרִּבי ָנָתן ָׁשַאל ַּפַעם ֶאת ַרֵּבינּו  
שכה) ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  אֹוָתם,  (ַחֵּיי  ְלַחֵּזק  ֲאָנִׁשים,  ִעם  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ֲאִני   ֵאי"  :

ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה עֹוֵבר ַעל ַהֵּׁשִני?" ָעָנה לֹו ַרֵּבינּו: "ַאָּתה ְּתַדֵּבר, ֲאִפילּו ֶׁשַאָּתה  ְּכֶׁש 
 א יֹוֵדַע ַמה ַהֵּׁשִני רֹוֶצה ִלְׁשמֹוַע".

ִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשָהִאָּׁשה עֹוֶבֶרת ְקָׁשִיים ִמַּבֲעָלּה, ַחס ְוָׁשלֹום ַאל ַּתִסיתּו  

; ֶׁשַהִּדּבּוִרים ֶׁשָּלֶכם ִיְהיּו ְּבִעָּקר ִלְבנֹות אֹוָתה, ְלרֹוֵמם אֹוָתה, ֶׁשִהיא  אֹוָתּה ֶנְגּדֹו
ָּכל   ָאז  ֱאמּוָנה,  ִּדּבּוֵרי  ַהְרֵּבה  ְלַדֵּבר  ְצִריִכים  ְּבִעָּקר  ַעְצָמּה.  ֶאת  ַּתְׁשִּפיל  א 

 הּוא ְּבתֹוֵכנּו, ַמְתִחיִלים  ַהְּכֵאִבים ֵיָעְלמּו; ֵאי ֶׁשַרק ַמְכִניִסים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
  ָהֲעבֹוָדה ְּכָבר ִנְהֵיית ַקָּלה יֹוֵתר,    –ָלַדַעת ֶּׁשֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ַהּכֹל ֶזה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 חֹוְזִרים ַלּכֹחֹות. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 

 ֶזה ְּתִפָּלה  –ֲחרֹון ֶׁשל ֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ְוַהָּדָבר ָהַא 

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

ְּבֶרְסֶלב, ְוא ִמְתַנֲהגֹות ְּכַתְלִמידֹות ֶׁשל    ִקְרַית  -ִלְכבֹוד ַהָּבנֹות ֶׁשּלֹוְמדֹות ְּבֵבית ֵפיָגא  
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 ֵּבית ֵפיָגא 

ֲאִני ְמאֹד ְמֻבָּיׁש, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשֵּיׁש ָּבנֹות ֶׁשא רֹוצֹות ְלִהְתַּפֵּלל, ֵהן חֹוְׁשבֹות  

 ֶׁשְּלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול ֶזה ָּדָבר ֶׁשְּיָלִדים ְקַטִּנים עֹוִׂשים. 

ּגֹוְרמֹות ִלי ַהְרֵּבה   – ְתַנֲהגֹות ָּכָראּוי, ֵהן א ְמַצְּיתֹות ַלמֹוָרה  ַהָּבנֹות ֶׁשא ִמ 
ֵהן ַהַּתְלִמידֹות ָהֲאִמִּתּיֹות ֶׁשל ֵּבית ֵפיָגא; ֵהן    – ַצַער. ַהָּבנֹות ֶׁשְּמַצְּיתֹות ַלּמֹורֹות  

 ַר.עֹוׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלמֹוֲהָרא"ׁש ּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ּוְלַהֵּׁשם ִיְתּבָ 

ְלִהְתַּפֵּלל   ַאֶּתן א רֹוצֹות  ֲחִסידֹות   –ִאם  ְלַעְצְמֶכן  ִלְקרֹא  ְיכֹולֹות  ַאֶּתן א 
 ֶזה ְּתִפָּלה.  –ְּבֶרְסֶלב, ִּכי ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ְוַהָּדָבר ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב 

י, ַאל ַּתֲעׂשּו ִלי ָצרֹות, ֲאִני ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכן, ִמָּכל ַאַחת ְוַאַחת; ַּתַעְזרּו לִ 

רֹוֶצה ִלְׁשמֹוַע  ַרק ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום טֹובֹות ַעל ֻּכְּלֶכן, ָלַקְחִּתי ֲעבּוְרֶכן ֶאת ַהּמֹורֹות  
ֲהִכי טֹובֹות, ַהַּתְלִמידֹות ֲהִכי ֲחׁשּובֹות ֶׁשִּלי, ַאֶּתן ְצִריכֹות ְלַצֵּית ּוְלַהְקִׁשיב ָלֶהן,  

 ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָהפּו .א ְלַחֵּפׂש 

 ... 
 ד ג ד

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶּׁשָּתׁשּוב ְלכֹחֹוֶתי ִּבְמֵהָרה 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"א ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט קטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְטֶבְרָי'ה

ַלַהֵּׁשם ֶׁשַהִּנּתּוַח ָעַבר ְּבָׁשלֹום; ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶּׁשָּתׁשּוב ְלכֹחֹוֶתי ִּבְמֵהָרה,  הֹודּו  

 ֶׁשּתּוַכל ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִמּתֹו ְּבִריאּות ְוַהְרָחַבת ַהַּדַעת. 

 ְלַגֵּבי ֲאִמיַרת ִּתיקּון ֲחצֹות; ִּתְתַרֵּגל לֹוַמר ִלְפֵני ַהֵּׁשיָנה. 

 זֹר ֶׁשַּתְצִליַח ָּכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲע 

 ... 
 ד ג ד

 ִלְׁשמֹור ַעל ָהֵעיַנִים ְוא ְלַחֵּפׂש ָּכבֹוד ֵמֲאָנִׁשים 

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

 קֹוֶדׁש ְּבֵני ְּבַרק, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּוִלְכבֹוד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַהְּיָקִרים, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל הַ 

ּפֹוִליִטיָקה  ִמּפֹוִליִטיָקה;  ִּתְבְרחּו  ַרֵּבינּו.  ֶׁשל  ָהֵעצֹות  ִעם  ַיְחָּדיו  ִּתְתַחְּזקּו 



 יג   |  תשפ"אח ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ּגֹוֶרֶמת ִלְׁשּכַֹח ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ׁשֹוְכִחים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, הּוא ֶזה ֶׁשְּמַנֵהל  

ָהעֹוָלם, הּוא ַּבַעל ַהַּבִית, א ַהִּמְפָלָגה ַהּזֹאת ְוא ַהִּמְפָלָגה ָהַאֶחֶרת ָרָעה,  ֶאת  
 ֶזה ֲחִתיַכת ְּבלֹוף, ֶׁשֶקר ֻמְחָלט.

ִּבְכָלל ְקחּו ְלַעְצְמֶכם ֶאת ַהְּכָלל, ְּכֶׁשַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ֲאָנִׁשים ְמַדְּבִרים; ַההּוא 

ַאֶחֶרת, ָּכל ֶאָחד צֹוֵעק ֶׁשהּוא מֹוֵכר ֶאת ָהֱאֶמת, ִאם    מֹוֵכר ָּכָכה, ְוַההּוא מֹוֵכר
 א ְמַדְּבִרים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַהּכֹל ְּבלֹוף. 

מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ָמַתי יּוְכלּו ִלְקרֹא ֶאת ָהִעּתֹוִנים? ְּכֶׁשִּיְראּו ָׁשם ּכֹוָתרֹות  

ָאֶרץ ְּכבֹודֹו!" ָאז יּוְכלּו ִלְקרֹא ִעּתֹוִנים,  ֲעָנִקּיֹות: "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו! ְמא ָּכל ָה 
ַהֵּׁשִני   ְוָלַאְדמֹו"ר  ִאיׁש  ֶאֶלף  ַהֶּזה ָהָיה ֵמָאה  ְזַמן ֶׁשָּכתּוב ֶׁשָּלַאְדמֹו"ר  ָּכל  ֲאָבל 

 ֶזה ֶהֶבל ֲהָבִלים ְוא ְּכַדאי ָלַגַעת ָּבֶזה.  –ָהָיה ִמְליֹון ֲאָנִׁשים  

ַהַּקיִ   ִּביֵמי  ֵמַהַּבִית ִּתְתַחְּזקּו  יֹוְצִאים  ֶׁשַאֶּתם  ִלְפֵני  ֵעיַנִים;  ִּבְׁשִמיַרת  ץ 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִּתְׁשמֹור ְּתַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשָּלֶכם ַּכָּמה ִמיִלים:  

 ַעל ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי; ַּתֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאֱחזֹר ַהַּבְיָתה ְלא ְרִאָּיה ֲאסּוָרה".

מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּפר ָלנּו ְׁשֵני ִסּפּוִרים ְמֻיָחִדים ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו  
ָהָיה   ִעֵּור.  ְמַנֵּגן  ִמַּבַעל  ְוִסּפּור  ַקְמָצן  ֵמָעִׁשיר  ְלַתְלִמיָדיו, ִסּפּור  ִסֵּפר  ָעֵלינּו  ָיֵגן 

ְצָדָקה; הּוא ָהָיה ַקְמָצן ְמאֹד ָּגדֹול,   ָעִׁשיר ְמאֹד ָּגדֹול, ֶׁשא ָנַתן ְּפרּוָטה ַאַחת לִ 
ָּגדֹול   ָהָיה ָעִׁשיר  ָּכֲעסּו   –ַּכָּמה ֶׁשהּוא  ָהֲעִנִּיים ְמאֹד  ָּגדֹול.  ַקְמָצן  ָהָיה  ָּכ הּוא 

  ָעָליו, ֵהם ָנֲהגּו ְלַקְּללֹו ְּבָכל ַהְּקָללֹות. ְּכֶׁשהּוא ִנְפַטר ִׁשְּלמּו לֹו ִּכְגמּולֹו, ִּבּזּו אֹותֹו 
ִּבְׁשַעת ַהְּלָוָיה ּוִבְׁשַעת ַהְּקבּוָרה ִהְפִריעּו ָהֲעִנִּיים ַלְקבּוָרה, ֵהם ָצֲעקּו ֶׁשְּכָלל א  

ִיְקְּברּו אֹותֹו ִּכי הּוא ָהָיה ַקְמָצן ְכרֹוִני, ּוְלָאָדם ָּכֶזה א ַמִּגיַע ְּכבֹוד ַהֵּמת ַרֲחָמָנא  
 ִליְצָלן.

ִנְהָיה ַרַעׁש ָּגדֹול ָּבִעיר, ִּכי ָהאֹוֶפה ֶׁשל ָהִעיר ִהְפִסיק ָלֵתת   ְּכֶׁשהּוא ִנְפַטר 

ֶלֶחם ְוַחּלֹות ַלֲעִנִּיים, ְוַהַּיְרָקן ְּכָבר א ָנַתן יֹוֵתר ַלֲעִנִּיים ֵּפרֹות ִויָרקֹות, ַהַּקָצב ַּגם  
ַחְּלִקים יֹוֵתר  הּוא א ֵהִביא יֹוֵתר ַלֲעִנִּיים ָּבָׂשר. ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו אֹוָתם ַמּדּוַע ֵהם א ְמ 

אֹוֵכל, ָענּו ַהּסֹוֲחִרים ֶׁשַעד ַעָּתה ָהָיה ֶהָעִׁשיר נֹוֵתן ָלֶהם ֶּכֶסף, הּוא ִהְׁשִּביַע אֹוָתם  
ֶׁשַאף ֶאָחד א ֵיַדע ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ַהֶּכֶסף, הּוא ָרָצה ֶׁשַּיְחְׁשבּו ֶׁשהּוא ַקְמָצן  

 ם א ְיכֹוִלים ְלַחֵּלק יֹוֵתר אֹוֵכל. ֵה  –ָּגדֹול ֶוֱהיֹות ְוהּוא ִנְפַטר 
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ֶׁשָהָיה   ְמַנֵּגן  ַּבַעל  ָהָיה  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֵׁשם טֹוב  ַהַּבַעל  ִסֵּפר  ִסּפּור  עֹוד 

ִמְסּתֹוֵבב ַּבֲחֻתּנֹות ָלִׁשיר ּוְלַזֵּמר, ֶוֱהיֹות ּוַבֲחֻתּנֹות ֵיׁש ַהְרֵּבה ָנִׁשים ְוהּוא א ָרָצה 
ֶאת  ְלִהָּכֵׁשל    ִהְדִּביק  ְוהּוא  ְּכִעיֵוור  ַעְצמֹו  ֶאת  ָעָׂשה  ָאז הּוא  ֲאסּורֹות  ִּבְרִאּיֹות 

ֵעיָניו, ּכּוָלם ָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ִעיֵוור. ְּכֶׁשַּבַעל ַהְמַנֵּגן ִנְפַטר ָיָצא ָלאֹור ַהּסֹוד  
ל  ִּבְרִאּיֹות ֲאסּורֹות ָאז ֶׁשהּוא ְּכָלל א ָהָיה ִעיֵוור, ַרק ִּכי הּוא א ָרָצה ְלִהָּכֵׁש 

 הּוא ָקַׁשר ֶאת ֵעיָניו ְוָכ ָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ִעיֵוור. 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִסֵּים ֶאת ְׁשֵני ַהִּסּפּוִרים ְוָׁשַאל ֶאת ַּתְלִמיָדיו: "ַּתִּגידּו  
יֵוור ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּכֵדי א ִלי ִמי ִמְּׁשֵניֶהם ָּגדֹול יֹוֵתר, ִמי ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ְּכעִ 

ְלִהָּכֵׁשל  ִּבְרִאָּיה ֲאסּוָרה, אֹו ֶהָעִׁשיר ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ַקְמָצן, ְוָכל ְיֵמי ַחָּייו הּוא  
ָסֲערּו  ְמאֹד  ַהַּתְלִמיִדים  ַהְּקָללֹות?"  ְּבָכל  אֹותֹו  ִקְּללּו  ְוָהֲעִנִּיים  ִּבְזיֹונֹות,  ָסַפג 

ּוִרים ְוֵהם ָענּו: "ְׁשֵניֶהם ְמאֹד ְּגדֹוִלים", ָעָנה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוָאַמר:  ִמְּׁשֵני ַהִּסּפ
ְמאֹד  ֶּבֱאֶמת  ְׁשֵניֶהם  ָּגדֹול,  יֹוֵתר  ֵמֶהם  ִמי  ְלַהְכִריַע  יֹוְדִעים  א  ַּגם  "ַּבָּׁשַמִים 

 ְּגדֹוִלים". 

ֶׁשּנִ   ָהֵאּלּו  ֵמַהִּסּפּוִרים  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ְוֶׁשא  ֲאַנְחנּו  ָהֵעיַנִים  ַעל  ְׁשמֹר 
 ְנַחֵּפׂש ָּכבֹוד ֵמֲאָנִׁשים; ָּכל ַמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֶׁשִּיְהֶיה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְלַבּדֹו. 

ֶאת  ֵמַעְכָׁשיו  ְּכָבר  ַּתֲעׂשּו  ְלאּוַמן;  ְלַהִּגיַע  ִמְתּכֹוְנִנים  ֶׁשַאֶּתם  ְמַקֶּוה  ֲאִני 

 ְסּתֹוְבִבים ִסיבּוב ֶאָחד ּוְכָבר רֹאׁש ַהָּׁשָנה.ַהּתֹוְכִניֹות ִּכי ִמ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ְמַקְּבִלים ִחיזּוק ִמְּמ ְּבָכל יֹום  

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ֵּביָתר

ְמַחֵּזק ַעְׂשרֹות  ֶׁשַאָּתה  ָּבֶזה  ַּבָּׁשַמִים   ְּגֻדָּלְת ֶאת   ְל ְלָּתֵאר  ָיכֹול  ַאָּתה א 

ַהִחיזּוק   ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ְמַקְּבִלים  ֲאָנִׁשים  ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות  יֹום.  ְּבָכל  ֲאָנִׁשים  ַאְלֵפי 
ִׁשים ָהֵאֶּלה א יֹוְדִעים ִאיִדיׁש, ֵהם א ְמִביִנים ִאיִדיׁש, ֵהם ְמִביִנים  ַהּיֹוִמי, ָהֲאנָ 

 ֶאת ַהִחיזּוק ַהּיֹוִמי ַרק ִּבְזכּוְת, ֶׁשַאָּתה ְמַתְרֵּגם ֶאת ֶזה ָּכל ָּכ ָיֶפה ְוָכל ָּכ ָנִעים. 
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לְ  ִּכי  ְלַתְרֵּגם;  ָלַדַעת  הּוא,   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ַמָּתָנה  ֶאת  ֶזה  ֵיׁש  ָׂשָפה  ָכל 

ַהִּפְתָּגִמים ֶׁשָּלּה, ְוִאם ְמַתְרְּגִמים זֹאת ֶזה   ַהְּדָרִכים ֶׁשָּלּה, ַהִּבּטּוִיים ֶׁשָּלּה, ְוֶאת 
ָיכֹול ְלַאֵּבד ֶאת ַהַּטַעם ְוכּו', ְל ֵיׁש ֶאת ַהַּמָּתָנה ֶׁשַהַּתְרּגּום ֶׁשְּל ָּכל ָּכ ָקִריא,  

 ב ֵמִאיִדיׁש. ֶזה ִנְׁשַמע יֹוֵתר טֹו

ִּתְתַחֵּזק, ַּתְמִׁשי ָהְלָאה; ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי ,א ַרק ָעֶלי עֹוֵבר, ַעל  
ּוִמי  ִמְתַחְּזִקים  ַמֲעָמד,  ַמְחִזיִקים  טֹוִבים,  ְּדָבִרים  עֹוִׂשים  ִאם  עֹוֵבר,  ֶאָחד  ָּכל 

 ֲחׁשּוִבים ְמאֹד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ָאז  –ְמַדֵּבר ֶׁשַּגם ְמַחְּזִקים ֲאֵחִרים 

ָאח ָיָקר ..., ַעד ָמַתי ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשעֹוד ִנְהֶיה ָּכאן? ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשל ָהָאָדם  
ֵהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ַאַחר ָּכ חֹוְזִרים ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָאז ִיְראּו ֶאת ְּגדֹוַלת  

 'ַהֲהָפָצה', ֶאת ַּגְדלּוָתם ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשִחְּזקּו ְיהּוִדים. 

ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר, ִּתְכַנְנִּתי ִלְפֹּגׁש אֹוְת, ָהְיָתה ִלי ּתֹוְכִנית  
אֹוְת; ֲאִני    ָלבֹוא ֵאֶלי, ְלַמֲעֶׂשה ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ֻמְקָּדם יֹוֵתר, א ָיָצא ִלי ִלְפֹּגׁש 

 .ְמַקֶּוה ֶׁשֶאְהֶיה עֹוד ַהָּׁשָנה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני רֹוֶצה ָלבֹוא ֵאֶלי 

ֵאיפֹה   ִלְׁשמֹוַע  ְמַחֶּכה  ֶׁשֲאִני  לֹו  ַּתִּגיד   ;...ֶׁשְּל ַלֵּבן  ָׁשלֹום  ְּדִריַׁשת  ִּתְמסֹר 
 הּוא אֹוֵחז ְּבַׁש"ס.  

 ל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבכָ 

 ... 
 ד ג ד

 ְצִריִכים ַרק ַלְחזֹור ִּבְתׁשּוָבה, ּוְלַהְמִׁשי ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם. 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ה ְל ַׁשָּבת ָּכל ָּכ ָיָפה ְוִקַּבְלָּת ְסִטיָרה  ַעל ִמי ַאָּתה ּכֹוֵעס? ַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשָהְיָת 
ַּבָּפִנים; ִמי ָסַטר ְל ַּבָּפִנים? ַאף ֶאָחד א ָנַתן ְל ְסִטיָרה ַּבָּפִנים, ַרֵּבינּו אֹוֵמר  

"ִמָּמה ַנְפָׁש, ִאם ִיְקֶרה לֹו ֵמֲחַמת ִהְרהּור,    (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן קיז):
ִמי  ִמי   ַעל  לֹו",  ָּגַרם  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ְּכָלל,  ְלִהְתַרֵעם  לֹו  ְוֵאין  ָּבֶזה  ַחָּיב 

ַאָּתה ָיכֹול ִמַּיד ָלקּום, ָלָּמה ְלִהָּׁשֵבר?   –ַהְּטָענֹות? ָלָּמה ִלְהיֹות ָׁשבּור? ָנַפְלָּת?  
ַהּזֹאת", אֹותֹו ּבֹוֵרא עֹוָלם  אֹותֹו ּבֹוֵרא עֹוָלם ֶּׁשאֹוֵמר: "ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ָהֲעֵבָרה  
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 אֹוֵמר: "ִאם ָחָטאָת, ַּתְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה; ְוִּתְהֶיה ָחׁשּוב ֶאְצִלי ְּכִמּקֶֹדם".

ְּכֶׁשּנֹוְפִלים, חֹוְטִאים ַּבֲעֵברֹות, ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲחָזִקים ְמאֹד א ְלִהְתמֹוֵטט,  

לַ   ּוְלַהְמִׁשי ִּבְתׁשּוָבה  ַלְחזֹור  א  ֶאָּלא  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ַרֵּבינּו  ַהֵּׁשם.  ֶאת  ֲעבֹוד 
(ַחֵּיי  ְלִהְתָיֵאׁש ַאף ַּפַעם. ַרֵּבינּו ַמְרֶאה ָלנּו ֶּדֶר ֵאי ַלְחזֹור ֶאל ַהֵּׁשם; ַרֵּבינּו ָאַמר   

ל  "ִאם ָהִייִתי עֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ַאף עַ   מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תנג):
ִּפי ֵכן א ָהְיָתה ָהֲעֵבָרה ַמְׁשֶלֶכת אֹוִתי ְּכָלל, ַרק ָהִייִתי ַאַחר ָהֲעֵבָרה ִאיׁש ָּכֵׁשר 

 ְּכמֹו קֶֹדם, ַרק ַאַחר ָּכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה". 

ַסֵּפר  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַאל ִּתָּׁשֵבר, ַאל ַּתְׁשִּפיל ֶאת ַעְצְמ; ַהִּסּפּור ֶׁשַאָּתה ְמ 
ֶזה ִּבְכָלל א ֵמִזיד, ֶזה אֹוֵנס; ֲהֵרי ָרִציָת ַלֲעׂשֹות טֹוב, ַוֲהָוה ַמה ַּדֲהָוה, ֶזה א  

ַמֲעֵׂשה ֵער ְואֹוָנן, ֶזה ָטעּות ְוכּו' ְוכּו'. ִּתְתרֹוֵמם, ִּתְתַחֵּזק, ַּתְתִחיל ֵמָחָדׁש ַלֲעבֹוד 
ְּתִהִּלים, ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי [טז, לב, מא,  ֶאת ַהֵּׁשם. ַּתִּגיד ֶאת ֲעֶׂשֶרת ִמְזמֹוֵרי ַה 

  - ֵּבין ְּבֵמִזיד, ֵּבין ְּבאֹוֵנס   -, ֶזהּו ִּתיקּון ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג ]מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ
 ֵּבין ְּבָרצֹון, ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי הּוא ִּתיקּון ְלַהּכֹל. 

ָצִרי ֶׁשַאָּתה   ִמִּמְכָּתְב ֵמִבין  'ִלְהיֹות  ֲאִני  ַאַחת:  ְנקּוָדה  ַעל  ַלֲעבֹוד   

ְּבִׂשְמָחה!' ַאָּתה ָצִרי ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצְמ ִעם ָּכל ַמה ֶׁשַאָּתה ָיכֹול, ֲאִפילּו ִעם  
ַאָּתה ִּתְהֶיה ָׁשמּור    –ְׁשֻטּיֹות, ָהִעָּקר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. ִאם ַאָּתה ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה  

ַהְּבִרי ַרֵּבינּו אֹוֵמר  ִמְּפַגם  ִסיָמן ת,  ְוַעֵיין ָׁשם,  ִסיָמן צ;  ֵחֶלק א',  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ַהָּפסּוק    קסט) ִמן    לה):-(ְּתִהיִלים קד, לדַעל  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  "ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבה', 

ִאם ֲאִני ָׂשֵמַח  ָהָאֶרץ, ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם", ְמָפֵרׁש ַרֵּבינּו, 'ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבה'',  
ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 'ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ', ֵאין יֹוֵתר ֲעֵבירֹות, 'ּוְרָׁשִעים עֹוד  

 ֵאיָנם', ֵאין יֹוֵתר ְּפַגם ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. 

"ִאם ַאָּתה    :(ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיב)ְּתַׁשֵנן ֶאת ַהִּמִּלים ִמֵּסֶפר ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  
 ַמֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַקְלֵקל, ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַתֵּקן". 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 א ְלַצֵער ֶאת ַהְיהּוִדים ַהְּכֵׁשִרים

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשָּכל   יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִּבירּוָׁשַלִים.  ִויְדאֹו  ָלִׂשים  א  ֶׁשִּתָּזֵהר   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד 
ִלְצּפֹות  ָהִאּסּור  ְּבַתְכִלית  ָאסּור  ֶאְצָלם  ַהֲחֵרִדית,  ָלֵעָדה  ֶׁשִּמְׁשַּתְּיכֹות  ַהְּקִהּלֹות 

ָאז ַאל ֵּתֵל ֶנְגָּדם; ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר א ְלַצֵער ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים,    –ְּבִויְדאֹו  
ִמַּיד  ְלַיד,   - ַלֲהָפָצה ַּבֶּדֶר ַהְיָׁשָנה  ְקִהּלֹות ְיֵרִאים. ַאל ָּתִׂשים יֹוֵתר ִויְדאֹו, לֵ 

ֲעָצתֹו   -ִלְמסֹר ַּבַּיד ְסָפִרים ְוקּוְנְטֵרִסים, ִּבְפָרט ֶאת ַהִּגְליֹונֹות ְוַהְּסָפִרים ַהֲחָדִׁשים  
 א. ֱאמּוָנה, ִאיׁש ֱאמּונֹות; ֶׁשָלֶהם ֵיׁש ּכַֹח ָּגדֹול ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו

ֶׁשָּלֶהם    ַּבֲחנּות  ַּבֲהָפָצה  ַלֲעסֹק  ֶׁשרֹוִצים  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ְיכֹוִלים    - ֵאֶּלה 

ְלַהְחִזיק ַּבֲחנּות ֶאת ַהִּגְליֹונֹות ְוַהּקּוְנְטֵרִסים, ְוָלֵתת  ֶאת ֶזה ְּכַמָּתָנה ְלָכל ִמי ֶׁשָּבא  
ים ְיַבְקׁשּו ַעל ֶזה ְצָדָקה, ֶזה ַהֶּדֶר ֶׁשל  ַלֲחנּות שלהם. ְּכֶׁשְּמַחְּלִקים ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִס 

 ֲהָפָצה.

 ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּדָבִרים ֶׁשַּיְרִּגיזּו ֶאת ַהִּצּבּור ַהְיֵרִאים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבֻכָּלּה ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ִמְכָנַסִים ְלִאָּׁשה ֶזה ְּפִריצּות 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֵני ְּבַרק

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִאם   ְמַׁשֶּנה  א  ְּפִריצּות!  ֶזה  ְלִאָּׁשה  ִמְכָנַסִים  ְלָהִבין?!  ָקֶׁשה   ָּכ ָּכל  ַמה 

 ְכָנַסִים ְלִאָּׁשה ֶזה ַהֶהֶפ ִמְּצִניעּות.ִמ  -ֵעִרים, ְּבֵׁשיָנה אֹו ְּבִהְתַעְּמלּות 

ִמְכָנַסִים  ִלְלּבֹׁש  ֵמָהַרְגַלִים;  יֹוֵרד  ַהִּכּסּוי  ְּכֶׁשְּיֵׁשִנים  ַהַחִּיים,  ֶׁשל   ַהֶּדֶר ֶזה 
 ֶזה א ְצִניעּות, ֶזה ַהֵהֶפ ִמְּצִניעּות.  –ְּכֵדי ֶׁשָהַרְגַלִים ִּתְהֶיָּנה ָּתִמיד ְמֻכּסֹות 

 ן ֶׁשא ְמִביִנים ֶאת ֶזה ְלַבד ְוהֹוִרים א ַמְקִּפיִדים ַעל ֶזה. ְמַעְניֵ 
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 ַאְׁשֵרי ַהָּנִׁשים ֶׁשִּנְזֲהרֹות ַעל ְצִניעּות, ֵהן ִּתְהֶיָּנה ְׁשמּורֹות ֵמָרע. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשִהְתָאַרְסָּת, ַאָּתה ָצִרי ְלִהְתַחֵּדׁש ָּכֵעת 

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

 ִלְכבֹוד ֲחָתִני ַהָּיָקר ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ָיִפים ּוְמִאיִרים.ַמַּזל טֹוב  ַעל ַהִׁשידּו ֶׁשְּל, ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשָּתִקים ּדֹורֹות  

ֶׁשִהְתָאַרְסָּת   ֶאת    -ָּכֵעת  ַלֲעבֹוד  ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ְלִהְתַחֵּדׁש,   ָצִרי ַאָּתה 
ְזַמן   עֹוד  ּתֹוִסיף  ַּגם  ַהּתֹוָרה,  ֶחְלֵקי  ְּבָכל  ְּכִסְדָרן  ִׁשיעּוִרים   ְל ּתֹוִסיף  ַהֵּׁשם. 

יִ  ְלַהֵּׁשם  ְּבהֹוָדָיה  ּתֹוִסיף  ּתֹוִסיף ְלִהְתּבֹוְדדּות,  ַּגם  ְּבַבָּקׁשֹות.  ְותֹוִסיף   ְתָּבַר
 ַּבֲהָפָצה, ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְלָהִפיץ ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש. 

ַהֵּׁשם   ֲחׁשּוָבה;  ּכֹה  ִמִּמְׁשָּפָחה  ָיָקר,  ּכֹה  ְּבָחָתן  ֶׁשָּזִכינּו  ְלַהֵּׁשם  מֹוֶדה  ֲאִני 

ְוְנָכַדי ִיְהיּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, ְיהּוִדים ֶׁשְּמִפיִצים ִיְתָּבַר ַיְעזֹור ִלי ָהְלָא  ה ֶׁשְיָלַדי 
 ֱאמּוָנה, ְיהּוִדים ֶׁשעֹוְסִקים ַּבֲהָפָצה.

 ... 
 ד ג ד

 ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשִּמְׁשָּפחֹות טֹובֹות ָּבאֹות ַלִקְרָיה 

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

 ִלְכבֹוד ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו 

ֶזה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֲעבּוִרי ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ָלבֹוא ָלגּור ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבְרִטי; 
 ַאֶּתם ִמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוָבה, ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשִּמְׁשָּפחֹות טֹובֹות ָּבאֹות ַלִקְרָיה. 

ֵׁשׁש  ֲאִני   ִסַּיְמנּו  ַעְכָׁשיו  ַהֲחָדׁשֹות;  ַהִּדירֹות  ֶׁשל  ָלְרִׁשיָמה  ֶאְתֶכם  ַמְכִניס 

ֶעְׂשֵרה ִּדירֹות, ִמַּיד ַאֲחֵרי ַהַּקִיץ ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים עֹוד ֶעְׂשִרים ִּדירֹות ֲחָדׁשֹות,  
 ֲאִני ַמְכִניס ֶאְתֶכם ָלְרִׁשיָמה. 

ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל ָּכל ַמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי; ְּתׂשֹוֵחַח   ַיִּקיִרי ..., ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם



 יט   |  תשפ"אח ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

  ;ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשְּל ִאּתֹו, ַסֵּפר לֹו ַעד ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּכֵׁשר, ַסֵּפר לֹו ֶאת 

ֵמ  ֶזה  ְוִיְתַרֵחק,  ִיּפֹול  ֶׁשא  ָהָאָדם  ֶאת  ַמִּציל  ּוְתִפָּלה  ּוַמֲחִזיר ִהְתּבֹוְדדּות  ִרים 
 ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

 ... 
 ד ג ד

 ְצִריִכים ְזכּות ְּכֵדי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַרֵּבינּו

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

ְּבָּכזֹו  ִייַׁשר   ַלמֹוָסדֹות  עֹוֵזר  ַאָּתה  ִּבְמִסירּות,   ָּכ ָּכל  ִלי  עֹוֵזר  ֶׁשַאָּתה  ּכַֹח 
ֶנֱאָמנּות; ַמה אֹוַמר ְל, ְצִריִכים ָלֶזה ְזכּות, א ָּכל ֶאָחד זֹוֶכה ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַרֵּבינּו;  

 ֶזה ְזכּות ֶׁשִּנְׁשֶאֶרת ְלָתִמיד. 
ַהֲחָד  ִּתְחֶי', ִעם ַהָּבחּור  ְּבַוַּדאי ָׁשַמְעָּת ֶאת  ֵאַרְסִּתי ֶאת ִּבִּתי  ׁשֹות ַהּטֹובֹות, 

ָחׁשּוב   ַּתְלִמיד  הּוא  ַהָחָתן   .... ָהַרב  ֶּבן  ְׁשִליָט"א,   ... ָהַרב  ַהָחָתן  ֶהָחׁשּוב 
ְמִפיִצים   ֵהם  ַההֹוִרים  ְמאֹד;  ֲחׁשּוָבה  ִמִּמְׁשָּפָחה  ָּבא  הּוא  ֶׁשָּלנּו,  ֵמַהְיִׁשיָבה 

ַרֵּבינּו,  ְּגדֹוִלים,   ֶׁשל  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָהֵעצֹות  ֶאת  ְמִפיִצים  ֶׁשֵהם  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ְּכָבר 
 ֶאְצִלי ֶזה ַהְּזִכָּיה ֲהִכי ְּגדֹוָלה.

  ָחׁשּוב  ְלֶאָחד  ֶּכֶסף;  ִעם  ִמְׁשָּפָחה   ְּבִׁשּדּוִכים  ְמַחְּפִׂשים  ֶּכֶסף,  ָחׁשּוב  ְלֶאָחד

  ֶזה   ֶאְצִלי  ְוַכּדֹוֶמה,  ַאְדמֹו"ר  ִלְהיֹות  ָחׁשּוב  ְלֶאָחד   ִדים;ְמֻכּבָ   ֲאָנִׁשים  ְמַחְּפִׂשים  ָּכבֹוד,

 ָּדָבר   ֶזה   ֶׁשָּלֶהם   ְוַהַּמָּטָרה  ַהַּתְכִלית  ֶׁשָּכל   ִמְׁשָּפָחה  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּד  ָּגדֹול,   ֲהִכי   ַהָּכבֹוד

 ֶאת  ְלָהִאיר  ֵמָעָפר,  הַהְּקדֹוָׁש   ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְלָהִרים  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיְנָּתא  ְלאּוְקָמא  ֶאָחד,

 נֹוֵבַע. ִמַּנַחל ַחְסְּד  ְצֵמֵאי ְלַהְׁשקֹות ִיְׂשָרֵאל, ַעם  ַּבְּנָפׁשֹות ַהְּטהֹוָרה  ָהֱאמּוָנה
ַחְסֵדי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי ַּבֶּדֶר ַהּזֹו 'ַמה עֹוד ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות  

 ְוָכל ַהְמחּוָּתִנים ֶׁשִּלי ֵהם ָּכל ּכּוָלם ֲהָפָצה. ֲעבּור ְיהּוִדי ַאֵחר?'
ַאל   ֶאָחד,  ַאף  ַעל  ִּתְסַּתֵּכל  ַאל   ;ֶׁשְּל ַהקֹוֶדׁש  ַּבֲעבֹוַדת   ַּתְמִׁשי ִּתְתַחֵּזק, 

ָּכ ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ְמַׁשֵּמׁש ְלַרֵּבינּו ָּבֶזה    – ִּתָּׁשֵבר ֵמַאף ֶאָחד, ַאל ָּתִריב ִעם ַאף ֶאָחד  
 ּוַבָּבא.

... 

 ד ג ד


	אֵיךְ מְסַלְּקִים קִנְאָה בֵּין הַיְלָדִים הַנְּשׂוּאִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הַאִם חַבַּ"ד וּבְרֶסְלֶב סוֹתְרִים אֶחָד אֶת הַשֵּׁנִי?
	הַאִם מֻתָּר לִי לָתֵת לַבָּנוֹת בַּמִּשְׂרָד שֶׁלִּי גִּישָׁה לְוָואטְסְאָפּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ אֲנִי יָכוֹל לְהִתְרוֹמֵם, כְּשֶׁמְנֻוָּל הִפִּיל אוֹתִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ אֲנִי יָכוֹל לִגְרֹם שֶׁהַבֵּן שֶׁלִּי יִרְצֶה לָלֶכֶת לַמִּקְוֶה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ יְכוֹלִים לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה וּבְמַצַּב רוּחַ טוֹב תָּמִיד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֲנָשִׁים מְחַיִּים אֶת עַצְמָם עִם 'אוֹר הָאֱמוּנָה' בְּאַנְגְּלִית
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	דָּבָר רִאשׁוֹן אַתָּה צָרִיךְ מוֹסְדוֹת לִילָדֶיךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	בִּמְקוֹם לָרוּץ לְאַלְכּוֹהוֹל, רוּץ לַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפא

	הַחַיִּים עוֹבְרִים מַהֵר מְאֹד, צְרִיכִים לַחֲטוֹף דְּבָרִים טוֹבִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תִּתְרֹם כֶּסֶף כְּדֵי לְהַדְפִּיס אֶת הַמִּכְתָּבִים הַקְּדוֹשִׁים, וְתִּרְאֶה יְשׁוּעָה גְּדוֹלָה בְּקָרוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	דַּבֵּר יָפֶה אֶל אִשְׁתְּךָ, כָּךְ הִיא תִּשְׁלַח אוֹתְךָ לְאוּמַן עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	שֶׁהַבַּחוּרִים יִסְעוּ לִלְמוֹד בַּקַּיִץ מִחוּץ לָעִיר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	צְרִיכִים לְבַקֵּשׁ הַרְבֵּה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהִשָּׁאֵר אֵצֶל הַצַּדִּיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לְכַבּוֹת אֶת הַטֶּלֶפוֹן כְּשֶׁבָּאִים לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תִּרְאֶה שֶׁתִּהְיֶה אֲוִירָה שְׂמֵחָה בַּכִּתָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ לְהִפָּטֵר מִכָּל הַמְּרִירוּת וְהַבְּעָיוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, י"ט סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לְהַמְשִׁיךְ לִהְיוֹת נֶאֱמָנִים לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הֲכִי הַרְבֵּה חִיזוּק צְרִיכוֹת אִמָהוֹת יְהוּדִיּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הַדָּבָר הָרִאשׁוֹן וְהַדָּבָר הָאַחֲרוֹן שֶׁל חֲסִידוּת בְּרֶסְלֶב – זֶה תְּפִלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶּׁתָּשׁוּב לְכֹחוֹתֶיךָ בִּמְהֵרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קטן

	לִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם וְלֹא לְחַפֵּשׂ כָּבוֹד מֵאֲנָשִׁים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	עַשְׂרוֹת אַלְפֵי אֲנָשִׁים מְקַבְּלִים חִיזוּק מִמְּךָ בְּכָל יוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	צְרִיכִים רַק לַחְזוֹר בִּתְשׁוּבָה, וּלְהַמְשִׁיךְ לַעֲבוֹד אֶת הַשֵּׁם.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לֹא לְצַעֵר אֶת הַיְהוּדִים הַכְּשֵׁרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א  לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר, יְרוּשָׁלַיִם
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