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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
ָרפֹולֹוג?.......................................................... א י ִמּגְ ְרּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ ק ַאֲחֵרי ׁשֶ ֵאיְך ֲאִני ִמְתַחּזֵ

הּו?................................... ג יׁשֶ ה ִמּמִ ִפּלָ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ִסּפּור ּתְ ׁשֶ רּוִחי ּכְ ר ּבְ ּבָ ה ֲאִני ִנׁשְ ָלּמָ

ה?............................................... ד ה ִמּזֶ ָחִמי לֹא ְמֻרּצֶ ׁשֶ ֶרֶכב, ּכְ ַהִאם ֲאִני ָיכֹול ִלְנֹהג ּבְ

ָניֹות ּוִבְגָמָרא?.................................... ה ִמׁשְ ּמּוד ּבְ ֵאיְך ֲאִני קֹוֵבַע ְלַעְצִמי ֶאת ֵסֶדר ַהּלִ

........................................... ח י? ּלִ ה ׁשֶ ִהּלָ ׁשֹוֶנה ֵמַהּקְ ם, ּבְ נּו ּתַ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ ַהִאם ְלָהִניַח ּתְ

ֶסף?....................................................................................... ט ַהִאם ְצִריִכים ַלֲחֹסְך ּכֶ

ים?................. יא ַחּיִ ְדָבִרים ָרִעים, ַהִאם ֲאִני עֹוד ְיכֹוָלה ְלַהְצִליַח ּבַ י ְוָצִפיִתי ּבִ ְלּתִ ִנְכׁשַ

עּוָדה?.............. יב ן ִלְפֵני ַהּסְ ָלִדים ִליׁשֹ יב ֶאת ַהּיְ ּכִ ת ִנְכֶנֶסת ְמֻאָחר, ַהִאם ְלַהׁשְ ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

.......................................... יד ָלִדים? ֶדׁש ִעם ַהּיְ ֵגׁש ַעל ִלימּוד ְלׁשֹון ַהּקֹ ים ּדָ ַהִאם ָלׂשִ

ם".................................................. טז ֵ ה, צֹוֲעִקים "ּתֹוָדה ַהּשׁ ָ ְמקֹום ִלְצֹעק ַעל ָהִאּשׁ ּבִ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
יִסים "ֵמֵאת מֹוֲהָרא"ׁש זי"ע"............. א ֲאַנְחנּו ַמְדּפִ ָפִרים ׁשֶ ל ַהּסְ ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים ַעל ּכָ

ה!.......................................................................................................... ב ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ

ה....................................................................................... ג ְרָנָסה ַקּלָ ׂש ּפַ ר ְלַחּפֵ ֶאְפׁשָ

ת....................................................... ד ּבָ ַ ין ִעם ְסעּוַדת ַהּשׁ ָאסּור ָלֵתת ַלהֹוִרים ְלַהְמּתִ

את............................................................................................ ד ֲהרּו ֵמַהֲחֵבָרה ַהּזֹ ּזָ ּתִ

.................................. ה ֶפר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה? ל ַהּסֵ ים ׁשֶ יִסים ֲחָלִקים ֲחָדׁשִ ה לֹא ַמְדּפִ ָלּמָ

ים................................................................... ה ָרִטּיִ עּוִרים ּפְ ֶזה לֹא צֹוֵדק ְלַהְקִליט ׁשִ



............................... ו ַעְצמֹו ל ֶאת ּתֹוָרה, ַרק ִאם ָהָאָדם רֹוֶאה ֶאת ַהּטֹוב ּבְ ר ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ

............................................................................................... ז ים ַיַעְברּו ׁשִ ִמים ַהּקָ ַהּיָ

ן...................................................................... ז ֶצר ָהַרע ַהְמֹאד ְמֻסּכָ ֵצל ֵמַהּיֵ ֵאיְך ְלִהּנָ

ָבא..................................................... ח ֶלֶכת ַלּצָ טּור ִמּלָ ל ּפְ ַקּבֵ ּתְ ֶ ַרְך ּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַיֲעֹזר ַהּשׁ

............................................................. ח ּיֹות" ֵהם ּכּוָלם סֹודֹות ַהּתֹוָרה "ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ

............................................. י ְך ַמֵהר ל ּכָ יׁש ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה, לֹא הֹוֵלְך ּכָ ִלְזּכֹות ְלַהּגִ

ֹאל ׁשּוב............................................................. י ַסק, לֹא ְצִריִכים ִלׁשְ ָבר ּפָ ִאם ָהַרב ּכְ

ַחג........................................................................... יא ַוואְך ַנאְכט ּוְבִרית ּבַ ִמְנָהִגים ּבְ

יָבה............................................................ יב ׁשִ ּיְ ִרית ּבַ ּלֹא ַמְתִאים ַלֲעׂשֹות ּבְ ִנְרֶאה ׁשֶ

................................................ יב ַח, נֹוָלִדים ֵמָחָדׁש ַח, ֶאת ַהּמֹ ָניֹות ַמְחִזיר ֶאת ַהּכֹ ִמׁשְ

............................................................................. יג ה יֹון ַהּזֶ ּזָ ֲאִני ַמֲעִניק ָלֶכם ֶאת ַהּבִ

ִנים ָהַאֲחרֹונֹות.......................................... יד ָ ִרים ַהּשׁ י יֹוֵתר ֵמֶעׂשְ ָנה ַאַחת ִהְרַוְחּתִ ׁשָ ּבְ

................................................. יד ֵמַח ל ִיְהֶיה ׂשָ ּלֵ ל ִמְתּפַ ּכָ ִאים ְצִריִכים ִלְראֹות ׁשֶ ּבָ ַהּגַ

כּות ְלַמֲחלֹוקֹות................................................................ טו ּיָ ְהֶיה ְלָך ׁשּום ׁשַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ִבים ִיְהֶיה ָנִקי................... יז ְחׁשְ ֲחַדר ַהּמַ ָמר ׁשֶ ׁשְ ה עֹוֵמד ַעל ַהּמִ ַאּתָ דֹול ׁשֶ ַח ּגָ ר ּכֹ ִייׁשַ

..............................................................................................יח ֲעֵברֹות ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ַאל ּתִ

נ



ֹ "ל ְּבחּו ( ְּבַהֲעלֹוְת� תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  א   |  בתשפ"א) ָנׂש

  

 ֵאי ֲאִני ִמְתַחֵּזק ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְׁשַּבְרִּתי ִמְּגָרפֹולֹוג? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֵהִביאּו   ַּבֶקעְמּפ  ְּכֶׁשָהִייִתי  ָׁשָנה  ִלְפֵני  ְּבֵעֶר�  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  ִלי  ַמְפִריַ�  ֶׁשְּכָבר  ִעְנָין  ִלי  ֵיׁש 

ְּגָרפֹולֹוג ּוִבְּקׁשּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְכּתֹב ְּדַבר ּתֹוָרה ְוִיְמסֹר לֹו ֶאת ֶזה. ָהָיה ַמָּמׁש ַמְדִהים ֵאי� הּוא  

ֶאת  ֶאָח   לּכָ ל  עַ ה  ִזָה  ֶאְצִלי  ֶׁשּלֹו  הַהִּמְׁשָּפָח ת,  ַהִּׁשְגעֹונֹוֶׁשּלֹו,    ת ַהְּתכּונֹוד  ֲאָבל  ָהְלָאה.  ְוֵכן   ,

ָאַמר   ּכֹוֵתב  ֶׁשִּבְגלַ הּוא  ֶׁשֲאִני  יֹוֵתר  ֶׁשּסֹו  ָּכזֹוה  ְּבצּוָר ל  ָנמּו�  ַהּׁשּוָרה  ֶזה אֹוֵמר  ִמְּתִחָּלָתּה ף   ,

 ה. ַמָּט   יּפֵ ְּכלַ  ִיַּדְרְּדרּוֶׁשַהַחִּיים ֶׁשִּלי 

יֹום   עֹוֵבר  ֶׁשּלֹא  ֹ י  ֶׁשֲאנִ ִּכְמַעט  ֶׁשרֹאׁש  ִנְזּכָ א  ל יֹוֵדַ�  ֲאִני  ִלי.  ַמְפִריַ�  ְמֹאד  ְוֶזה  ְּבֶזה,  ר 

לֹא   ֲאִני  ֲאָבל  ִּדְמיֹונֹות,  ְסָתם  ֶׁשֶּזה  ְּגָרפֹולֹוְגָיה  ַעל  אֹוֵמר  ֶזה    לְמֻסּגָ ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  ְלהֹוִציא 

 ֵמָהרֹאׁש. 

 ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּגָרפֹולֹוְגָיה   ָיֵגן ָעֵלינּו אֹוֵמר, ַהָחְכָמה ֶׁשל  ִּדְמיֹון    אִהי  -מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו 
 ֲאָנִׁשים ְוכּו'.  ת ַלֲעבֹד ַעל ֲאָנִׁשים, ְלַרּמֹו רדֹול; זּו ֶּדֶר ֶׁשֶאְפָׁש ֶאָחד ּגָ 



ֹ "ל  ּוְּבח( ְּבַהֲעלֹוְת� תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב  ב תשפ"א) ָנׂש

ְּבִדּיּוק ַמה ָהָאָדם עֹוֶׂשה    םַמה ֶׁשרֹוִאים ֶׁשֵהם קֹוְלִעים ַלַּמָּטָרה, ֵהם אֹוְמִרי
ָרה ַמה עֹוֵבר ַעל  ְוחֹוֵׁשב ְוכּו' ְוכּו'; ַאל ִּתְתַרֵּגׁש ִמֶּזה, ֶזה א ָחְכָמה ִלְקַע ַלַּמָּט 

ָאָדם   ַעל  ַיִּגידּו  ֶׁשַרק  ַמה  ִּכי  ָּכ    -ָהָאָדם,  ָּכל  עֹוְבִרים  ֲאָנִׁשים  ָנכֹון.  ִיְהֶיה  ֶזה 
 ַהּכֹל.  רָאָדם ֶאָחד לֹוַמ ל ַהְרֵּבה ַּבַחִּיים, ֶאְפָׁשר עַ 

אֹוֵמר   תיט)מֹוֲהָרא"ׁש  ה'  ִמְכָּתב  ְּבַנַחל,  ֶא (ֲאֶׁשר  ֶׁשּקֹוְלִעים  "ּוָמה  ַהְּׂשָעָרה :  ל 

ְמאֹוד",  ַקל  ֶזה  "ַהּיֹום  מֹוֲהָרא"ׁש:  אֹוֵמר  ַהּזּוָלת",  ֵאֶצל  ֶׁשּקֹוֶרה  ָמה    ְּבִדּיּוק 
מֹוֲהָרא"ׁש: "ִּכי ַמה ֶׁשַרק א ַיִּגידּו, ִמְסֵּכן ָהִאיׁש ָעַבר ל  ֶׁש   תִּתְׁשַמע ִהְתַּבְּטאּו

 ַעל ֶזה ְוכּו' ְוכּו'". 

ַּת  ַאל   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  עִ ְמאֹד  א  ְּבַוַּדאי   ,ַעְצְמ ֶאת  ֶׁשל    ן ַהִּׁשָּגעֹום  ְׁשִּפיל 
ַהַּצִּדיִקים  לִּתְסַּתּכֵ ְּגָרפֹולֹוְגָיה;   ָּכל  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ִּתְרֶאה   ,ְּבִחּדּוֵׁשי  ֻרָּבם  ֵאֶצל 

יֹוְרדֹות ָמצּוץ  הַמָּט י  ְּכַלּפֵ   ֶׁשַהּׁשּורֹות  ֶזה  ִּתְׁשַּתֶּטה,  ַאל  ָלֶזה ;  ֵאין  ֵמָהֶאְצַּבע, 
ִּבְמקֹו ֵמַהְּקֻדָּׁשה;  ְוא  ֵמַהּתֹוָרה  א  ָמקֹור,  רֹאְׁש    הזֶ ם  ׁשּום  ֶאת  ַּתְׁשִקיַע 

ְּתַׁשֵּנן ֱאמּוָנה   ַהְּקדֹוָׁשה,  ִּתְתרֹוֵמם; ֱאמּוָנה ְמרֹוֶמֶמ   אּוִמֵּמילָ   -ָּבֱאמּוָנה   תַאָּתה 
  ָּכ   –ם ֱאמּוָנה  ְמַׁשְּנִני  ֹון ָּבָאָדם; ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתרִּבָּטח  ה ֶאת ָהָאָדם, ֱאמּוָנה ַמְכִניָס 

ַעְצִמי, ַעד ֶׁשְּכָבר א ְצִריִכים ַאף ֶאָחד ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש    ןְמַקְּבִלים יֹוֵתר ִּבָּטחֹו
 ָּברּו הּוא. 

ּוא ָּפַחד ַּבַהְתָחָלה ה  ;מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר ָלנּו, הּוא ָהָיה הֹוֵל ְלַטֵּיל ַּבָּׂשֶדה

ְלַפּזֵ םְּדָבִריי  ִמינֵ ל  ִמּכָ  (ֵחֶלק ְלַעְצמֹו ִמִּלים ִמִּלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן    ם, ָאז הּוא ִהְתִחיל 

סד) ִסיָמן  ִּבְלָעֶדי א',  ֵאין ׁשּום ְמִציאּות  ַעְלִמין,  ָּכל  ְוסֹוֵבב  ַעְלִמין  ָּכל  : "ְמַמֵּלא 

ּוְתנּועָ  ְּתנּוָעה  ּוְבָכל  ְּכָלל,   ָׁשר    -ה  ִיְתָּבַר ָהָיה  הּוא  עֹוָלם";  ֶׁשל  ַאּלּופֹו  ָׁשם 
ַמה  ְוֶזה  ֵעֶדן  ְּבַגן  ֶזה  ֶאת  ָׁשר  הּוא  ַעְכָׁשו  ַהַחִּיים,  ָּכל  ֶזה  ֶאת  ָׁשר  הּוא  ְוָׁשר, 

הּו  ַהֵּׁשם  ַהֵּׁשם,  ֶזה  "ַהּכֹל  ְוַהַּלְיָלה:  ַהּיֹום  ָּכל  ָּתִׁשיר  ֶזה  ֶאת  ָיִׁשיר;  א  ֶׁשָּמִׁשיַח 
 ָּכ ִּתְהֶיה ָחָזק ְּבַעְצְמ ְותּוַכל ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים. -ד ִמְּלַבּדֹו" ַהּכֹל, ֵאין עֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ִסּפּור ְּתִפָּלה ִמִּמיֶׁשהּו? יְּברּוִח  רִנְׁשּבָ ָלָּמה ֲאִני 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְּתִפָּלה,   ִסּפּור  ְמַסֵּפר  ִמיֶׁשהּו  ׁשֹוֵמַ�  ֶׁשהּוא  ֶׁשהּוְּכֶׁשֲאִני  ַאֲחֵרי  ְמֻסָּים  ְּבִעְנָין  נֹוַׁשע  א 

ֶזה,   ַעל  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבֵּקׁש    הזֶ   א ַההּון  ָהִעְניָ וְ ִּבֵּקׁש  ְּכָבר  ֲאִני  ֶׁשַּגם    ב ַר ְזַמן  ו  ָעָליַמֶּׁשהּו 

 , ֲאִני ְמֹאד ִנְׁשָּבר ִמֶּזה. יּוֵבְנַתִים עֹוד לֹא נֹוַׁשְעִּת 

הּו  ְלַהְרִּגיׁשִלי    םּגֹוֵר הּוא   ִלְפעֹל  אֶׁשַרק  הּותְיׁשּועֹו   ָיכֹול  ַרק  ַמְסִּפיק    א,  ָחׁשּוב 

 ָּברּו� הּוא ַיֲעֶנה ַלְּתִפּלֹות ֶׁשּלֹו, ַוֲאִני לֹא.  ֶׁשַהָּקדֹוׁש

ַמְרִּגיׁש   ַרק  ֲאִני  ְמַקֵּנא,  לֹא  ֲאִני  לֹו,  ְמַפְרֵּגן    ַעְצמֹו ת  ֶא ה  ַמְרֶא   ֶׁשהּוא  ן ְזַמ   ְּבאֹותֹוֲאִני 

ֹ   הַמ ם  ִמּׁשּו  ב, הּוא ָיכֹול ִלְפעֹל,ָחׁשּו  אֶׁשהּו א יֹוֵדַ� ֵאי� ְמַבְּקִׁשים ַּבֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה. ְוֶזה  ֲאִני ל

 . ַהִאם ֶזה נֹוְרָמִלי ְלַהְרִּגיׁש ָׁשבּור ִמֶּזה? ֶׁשָּכזֹו עֹוד יֹוֵתר ּדֹוֵקר ְּכֶׁשַהִּסּפּור ְמֻסָּפר ְּבַגֲאָוה

 ּכַֹ� ר ִייַׁש 

 : הְּתׁשּובָ  

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

, ָּכל ִמָּלה ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם תַּדע ְל, ְּתִפָּלה עֹוֶזֶרת; ַאף ְּתִפָּלה א ֶנֱאֶבֶד 
ְוזֹוִכי  -ְתָּבַר  יִ   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶאת  הִליׁשּועָ ם  עֹוָלה  ִמָּיד  רֹוִאים  א  ְוִאם   ,

 ֶזה א ָהֵעֶסק ֶׁשָּלנּו, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְמִׁשי ְלַבֵּקׁש.  -ַהְּיׁשּוָעה 

  הּוא עֹוֶנה ְל א רֹוֶאה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ׁש ִמְּתִפָּלה,  ַאל ִּתְתָיֵא   -ִאם ַאָּתה
: "ִאם ָרָאה ָאָדם  (ְּבָרכֹות לב:)ַּתְמִׁשי ְלַבֵּקׁש. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  

: "ַקֵּוה (ְּתִהִּלים כז, יד)", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק  לַּפּלֵ ְוִיְת   רֹוְוא ַנֲעָנה, ַיְחז   לַּפּלֵ ִהְת ֶׁש 
ְוַקֵּוה ֶאל ה'". ֶאל ה', ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב , 

ִּבְּקׁשּו    ָאסּור ְּכָבר  ִאם   ;ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ִמְּלַבֵּקׁש  ְצִריִכים   -ְלִהְתָיֵאׁש 

ְּבסֹוף   ֲאָבל  ְזַמן,  לֹוֵקַח  ֶזה  ִלְפָעִמים  ְלַבֵּקׁש.   ִמְתַקֶּבֶלת   -ְלַהְמִׁשי ְּתִפָּלה  ָּכל 
ֶׁשֲחָכֵמ  ְּכִפי  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אֹוְמִריֵאֶצל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרָּבה    ִרים(ְּדבָ   םינּו 

יז)  ב,  ז)ַהָּפסּוק    לעַ   ָוֶאְתַחַּנן  ד,  "ּכִ (ְּדָבִרים  לֹו:  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ְקרִֹבים    י  ֱאִקים 
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ַמ  ֵאָליו",  ָקְרֵאנּו  ְּבָכל  ֱאֵקינּו  ַּכה'  אֹוְמִריה  ֵאָליו  ֵאָליו?  ָקְרֵאנּו  ְּבָכל    ם ֵּפרּוׁש 
רֹוִאים  ם ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  יֹום",  ְלַאְרָּבִעים  ֶׁשַּנֲעֵנית  ְּתִפָּלה  "ֵיׁש   :

ה ַרֵּבינּו   : "ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה' ָּכִראׁשָֹנה ַאְרָּבִעים יֹום ְוגֹו'".  (ְּדָבִרים ט, יח)ֵאֶצל מֹׁשֶ
:  (ָּדִניֵאל י, ג) ָּדִניֵאל    לֵאֶצ   ְּכִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאים  "ְוֵיׁש ְּתִפָּלה ֶׁשַּנֲעֵנית ְלֶעְׂשִרים יֹום", 

ְׁשלֶׁשת   ְמאת  ַעד  ְוגֹו'  ָאַכְלִּתי  א  ֲחֻמדֹות  ְוַאַח ִׁשְבִעי"ֶלֶחם  ָיִמים",    ָּכ ר  ם 
יט)ר  ָאַמ  ט,  ִלְׁשלָׁשה  (ָׁשם  ֶׁשַּנֲעֵנית  ְּתִפָּלה  "ְוֵיׁש  ְוגֹו'".  ְסָלָחה  ה'  ְׁשָמָעה  "ה'   :

ַהָּנִביא  ּכְ   ָיִמים", יֹוָנה  ֵאֶצל  ֶׁשָאנּו רֹוִאים  א)ִפי  ב,  ַהָּדג  (יֹוָנה  ִּבְמֵעי  יֹוָנה  "ַוְיִהי   :
  ָּכ ְוַאַחר  ב)ְוגֹו'",  ב,  ַהָּדָגה". "ְוֵיׁש (יֹוָנה  ִמְּמֵעי  ֱאָקיו  יֹוָנה ֶאל ה'  : "ַוִּיְתַּפֵּלל 

ְּכִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאי ֶׁשַּנֲעֵנית ְליֹום ֶאָחד",  ַהָּנִביאְּתִפָּלה  יח,  (  ם ֵאֶצל ֵאִלָּיהּו  ְמָלִכים א 

ם  : "ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַוּיֹאַמר" ְוגֹו'. "ְוֵיׁש ְּתִפָּלה ֶׁשַּנֲעֵנית ְלעֹוָנה", ִלְפָעִמילו)

ַהֶּמֶל    לֵאֶצ ם  רֹוִאי  ֶׁשָאנּו י  ְּכפִ   ,דִמּיַ ה  ַהְיׁשּועָ ת  ֶא ם  רֹוִאי יד) ָדִוד  סט,  :  (ְּתִהִּלים 
ְוִלְפָעִמי"וַ  ם  רֹוִאי ל,  ִּבְכלָ ן  ְלַהְמִּתים  ְצִריִכיא  ם  ֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון", 

ָּברּו הּואם,  ֶׁשִּמְתַּפְּלִליי  ִלְפנֵ ד  עֹוה  ַהְיׁשּועָ ת  ֶא  כד)  ראֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  סה,  : (ְיַׁשְעָיה 
 "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה". 

ַאל ִּתְתַּבְלֵּבל ֵמֲאֵחִרים.  ַּתְמִׁשי ,ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ֲאִני ָיכֹול ִלְנהֹג ְּבֶרֶכב, ְּכֶׁשָחִמי א ְמֻרֶּצה ִמֶּזה?ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ה ְׁשִליָט"א, ַהְּיִׁשיבָ ִלְכבֹוד רֹאׁש 

  ְׁשִליָט"א   ַ� ָּגדֹול ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים, ּוִבְפָרט ַעל ַהִּׁשעּור ַהָּיֶפה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבהִייַׁשר ּכֹ 

 וּוד. ָמַסר ָּכאן ְּבֵלייקְ 

ִלי   ָלַקַחת    ְלַהְצִליַ�   וּוד ְּבֵלייקְ   ד ְמאֹ ָקֶׁשה  ָצִרי�  ֲאִני  ֶרֶכב.  ְּבִלי  ֶׁשִּלי  ַלֲעבֹוָדה  ְלַהִּגיַ� 

ּדֹוָלר   ֶאֶלף  ְּבֵעֶר�  ִלי  עֹוֶלה  ְוֶזה  ָמקֹום,  ְלָכל  חּוץ  ְלחֶֹדׁשמֹוִנּיֹות  יֹוֵתר;  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשֲאִני    הִמּמַ , 

 . ַתִּגיַ� ֶׁשַהּמֹוִנית  הְמַחּכֶ ַהְרֵּבה ְזַמן ְּכֶׁשֲאִני   דַמְפִסי

ֵמהֹוֶריָה  ִאְׁש  ִמְתַּבֶּיֶׁשת  ֲאַנְחנּו  ְּבֶרכֶ   גֶׁשֶאְנַה ִּתי  ִּכי  ִהיא  םַרָּבִני  תִמִּמְׁשַּפַח ב,  ֲאָבל   ,
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ר לֹו ֶׁשֲאִני  ְוַאְסִּבי ְמִביָנה אֹוִתי ֶׁשֲאִני ֵּכן רֹוֶצה ֶרֶכב, ִהיא ַרק רֹוָצה ֶׁשֲאַדֵּבר ִעם ַאָּבא ֶׁשָּלּה,  

 ָלֲעבֹוָדה.  עֹוֵמד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶזה ַרק

ֹ י  ֶׁשאּולַ אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ְלַהִּגיד ִלי ֵאי� ְלַהִּגיד ֶאת ֶזה ְלָחִמי? אֹו   ַאִּגיד לֹו    א ל

 ה ֶרֶכב?ֶאְקנֶ   קַר ְּכלּום, 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה' ֶמר, ְׁשַנתיֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֹ -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ַאל ִּתְתָּגֶרה ּבֹו.  -ֵאין ְּבָעָיה ִלְנהֹג, ְוִאם ָחִמי א רֹוֶצה ֶׁשִּתְנַהג  

ָיכֹול  ַאָּתה א ָצִרי ְלַהִּגיד ְלַאף ֶאָחד, ַאָּתה א ָצִרי ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות; ַאָּתה 

ִּתְחיֶ   ְלִאְׁשְּת ַּתִּגיד  ִלְנהֹג,  ָלֲעבֹוָדה; ַאָּבא  ה  ֶׁשַאָּת '  ְלַהְתִחיל  ִּתְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶזה ַרק 
 ַּגם א ִיְקֶרה ְּכלּום.  -ֶׁשָּלּה א ֵיַדע ִמֶּזה, ְוִאם ִיָּוַדע לֹו ֶׁשַאָּתה נֹוֵהג ְּבֶרֶכב 

ִאְׁשְּת  ֶאת  ְלַכֵּבד  ִּתָּזֵהר  וְ ֶהָעָקר    ְמ ַרֵּבנּו  הֹוֶריָה,  אֹוָתנּו    דאֶֹאת  ִהְזִהיר 

 .(ִסיָמן רסד)ֶׁשְנַכֵּבד ֶאת ָהִאָּׁשה, ַעֵּין ִׂשיחֹות ָהַר"ן 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ּוִבְגָמָרא? ד ְּבִמְׁשָניֹות ַהִּלּמּוֵסֶדר ת ֶא י ְלַעְצִמ   קֹוֵבעַ י ֲאנִ ֵאי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְלמֹד   ֵסֶדר  ִלי  ָעִׂשיִתי  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ֶּדֶר�  ֵסֶדר  ִעם  ִמְתַחֵּזק  ֲאִני  ַהֵּׁשם  ָּברּו� 

ִׁשָּׁש  יֹום  ְלַסּיֵ   הְּבָכל  ָזִכיִתי  ַהֵּׁשם  ָּברּו�  ְוָכֵעת  ִמְׁשָניֹות,  ִמְׁשָנה  ִּפְרֵקי  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ם  ַּבַּפעַ ם 

 ָהִראׁשֹוָנה ַּבַחִּיים. 

ִלְׁשֹאל ְזַמן    ,ָרִציִתי  יֹוֵתר  ִלי  ֶׁשַאְמִׁשי�   דֶאְלַמ ם  ַהִא ְּכֶׁשֵּיׁש  אֹו  ְּפָרִקים,  ִמִּׁשָּׁשה  יֹוֵתר 

 ר ֶׁשִּלי ֶׁשל ַרק ִׁשָּׁשה ְּפָרִקים ְּביֹום?ַּבֵּסֶד 

ַּבֲהָבָנה,   ַׁש"ס  ֲחִצי  ִלְלֹמד  ָזִכיִתי  ַהֵּׁשם  ּוָברּו�  ֱהיֹות  ִלְׁשֹאל,  ָרִציִתי  ֵכן  ם  ַהִא ְּכמֹו 
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 ׁשּוב ֵמַהְתָחָלה לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים, אֹו ֶׁשַאְמִׁשי� ֵמֵאיֹפה ֶׁשֲאִני אֹוֵחז?  ַעְכָׁשול ְלַהְתִחי

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשְּנַדֵּבר עַ  ַּכָּמה  ִמְׁשָניֹות;  ְּבָכל יֹום  ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד   א    -ִּמְׁשָניֹות  ל  ַאְׁשֶרי

 ַהִּלּמּוד ַהֶּזה.  תּלַ נּוַכל ְלַהְסִּביר ֶאת ְּגֻד 

ְּבַוַּדאי ֶׁשַּתֲעֶׂשה ָּכ.    -ִאם ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְסִּפיק ִלְלמֹד ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות  
ִסיָמן ַרֵּבנּו ָאַמר ְלַרִּבי ָנָתן, ֶׁשַּיִּגיד ְּבָכל יֹום ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות   (ַעֵּין ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 

 . קפה)

ַהַּצִּד  ִמְׁשָניֹות,  ָּכל  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְּגדֹוִלים  ְמאֹד  ִלְדָבִרים  ָזכּו  ַהֵּבית  יִקים 
יֹוֵסף ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָזָכה ְלַמִּגיד ִמן ַהָּׁשַמִים, ַהַּמִּגיד ָהָיה ַמִּגיַע ָּתִמיד ִלְלמֹד  

ְוכּו'   מּוָסר  לֹו  ְוָלֵתת  ַהִּמְׁש   -ִאּתֹו  ִּבְזכּות  אֹוֵמר  ַהּכֹל  ָהָיה  יֹוֵסף  ַהֵּבית  ָניֹות. 
ַאְרָּבִעים ִּפְרֵק  ִלְפָעִמים  ְוִלְפָעִמים יֹוֵתר. ַהֵּבית    יַהְרֵּבה ְמאֹד ִמְׁשָניֹות,  ִמְׁשָניֹות 

ּכֹוֵתב   קסג) יֹוֵסף  ַעּמּוד  כג,  ִסיָמן  ִמְׁשֵלי  ֵמיָׁשִרים  ִלְקרֹות  (ַמִּגיד  ְּכִמְנָהִגי  "ִהְׁשַּכְמִּתי   :
 . ו ֵאָלי הִריִתי ְּכמֹו מ' ְּפָרִקים", ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהַּמִּגיד ִהְתַּגּלָ ַּבִּמְׁשָניֹות, ְוָק 

ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבַׁש"ס ְּבִגְרָסא, ּוְכמֹו ֵכן ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ַּבֵּסֶדר ֶׁשְּל ַׁש"ס 

אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  עו)ְּבִעּיּון.  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ִׁש   (ִׂשיחֹות  ְׁשֵני  ֶאָחד  ֶׁשְּצִריִכים  ִׁשעּור  עּוִרים, 
ַהּתֹוָרה,   ִעּיּון  ְקָצת  ֶׁשִּיְלְמדּו  ֶאָחד  ְוִׁשעּור  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִּבְמִהירּות  ֶׁשִּיְלְמדּו 

ֶּדֶר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְסִּפיק ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד. ַהִּׁשעּור ָהִראׁשֹון ֶׁשְּל ֶׁשִּיְהֶיה    תזֹא
ֲאִפּלּו ּבְ  ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  ְּבִגְרָסא,  ְּכִפי  ֲהָבָנה,  ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק (ָׁשם)ִלי  : "ֶׁשֵאין 

ְוא ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת  ,  ּוִמֵּמיָלא ָיִבין  ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר
ִיְקֶׁשה לֹו   ֶזה  ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת  ֶׁשִּיְרֶצה  ָיִבין ְּכָלל,  ִלּמּודֹו  ַהְרֵּבה ֵּתֶכף ְוא 

ָיִבין ּוִמֵּמיָלא  ִּבְזִריזּות  ְּכֵסֶדר  ְויֹאַמר  ְּבַהִּלּמּוד,  מֹחֹו  ַיְכִניס  א  ם  ֶׁשָאָד ",  ַרק 
ן ְלָהִבים ֶׁשרֹוִצי -ה זֶ ם ֶעֶצ י ּכִ ד, ֶׁשּלֹוֵמ ה ַמ ן ֵמִביא א ֶׁשהּו ה רֹוֶא א ְּכֶׁשהּור ִיָּׁשבֵ 

א  ּוִמֵּמילָ ן  ְּכִסְדָר ם  ַהִּמִּלית  ֶא ק  ַר ר  יֹאַמ א  ֶאּלָ ד,  ַהִּלּמּות  ֲהָבנַ ל  עַ ה  ַמְקֶׁש   -ד  ִמּיַ 
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ְּדָבִרים, ֶׁשַאף ַעל  ן. "ָיִבי ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה  ְוִאם   ,ָיִבין ֵּתֶכף, ָיִבין ַאַחר ָּכ ְוִאם א 
י ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּו?  ַמה ְּבָכ  -ִּפי ֵכן א יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו  

ַהּכֹל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְּגמֹור ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב 
ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ,  ְּדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה'

ִּבְמִהי ְּפָעִמים ֶׁשִּיְלַמד  ַּכָּמה  ַלֲעבֹר  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה,  ִלְלמֹד  ְוִיְזֶּכה  רּות 
ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ְוַעל   -ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד  

 . ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין ְוכּו'"

ֶאְפָׁשר ם:  ָׁש ר  ְואֹוֵמ   ַמְמִׁשין  ָנָת י  ַרּבִ  ְוִאי  ֶזה,  ְּבִעְנָין  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  "ְוִדֵּבר 
ְלָבֵאר ְּדָבִרים ֵאּלּו ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ֶּדֶר ֵעָצה טֹוָבה ְמֹאד ְּבִעְנַין  

ְוכַ  ַּכָּמה  ִלְגמֹר  ְמאֹד,  ַהְרֵּבה  ִלְלמֹד  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָּמה  ַהִּלּמּוד, 
ַהְּדָבִרים יֹוֵתר, ֵמֲאֶׁשר ָהָיה לֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול, ִּכי   ְלָהִבין  ִיְזֶּכה  ְוַגם  ְסָפִרים, 

  ַיְחְּפׂשּו א  ֶׁש ד,  ַהִּלּמּו  ִמֶּדֶרר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ   ַרֵּבינּו  ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹד ִמן ַהִּלּמּוד",
ן;  ְלָהִבי  ֶׁשִּיְזּכּו ד  עַ ה  ֲהָבנָ י  ְּבלִ ה  ַהְרּבֵ   ֶׁשִּיְלְמדּוא  ֶאּלָ ם,  ְּכֶׁשּלֹוְמִדיד  ִמּיַ ן  ְלָהִבי

ר ֵמֲאֶׁש ר  יֹוֵת ה  ְלַהְרּבֵ   ְלַהִּגיעַ ם  זֹוִכי ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶרר  ֵסֶד ל  עַ ם  ְּכֶׁשּלֹוְמִדי
"ְוַכָּמה ְּבֵני    ד,ַלִּלּמּו  עַ ַמְפִריק  ַר ה  ֶׁשּזֶ ה,  ִמילָ ל  ְּבכָ ם  ּוִמְתּבֹוְנִני ט  ְלַא ם  ְּכֶׁשּלֹוְמִדי

א   ּוְמאּוָמה  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּדְקּדּוִקים  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ְלַגְמֵרי  ִמִּלּמּוָדם  ָּפְסקּו  ָאָדם 
 . ִנְׁשַאר ְּבָיָדם"

ְלֵעיל   ַּכִּנְזָּכר  ִּבְמִהירּות  ִלְלמֹד  ַעְצמֹו  ְּכֶׁשַּיְרִּגיל  ִּדְקּדּוִקים   -"ֲאָבל  ְּבִלי 

ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם,  ַהְרֵּבה,   ַהּתֹוָרה ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, 
ֻּכָּלם ְסָפִרים  ּוְׁשָאר  ְוַקָּבָלה,  ַהזֹוַהר  ְוִסְפֵרי  ִמְדָרִׁשים   "ְמבָֹאר ,  ְוַתַנ ּוְכָבר 

ָלָאָדם   ֶׁשּטֹוב  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהְּסָפִרים  ִׂשיָחתֹו  ְּבָכל  ְּבַחָּייו  ֶׁשַּיֲעבֹר 
 . ן כח)ִסיָמ ("ן ָהַר ת ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה". ַעֵיין ִׂשיחֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ה ֵמַהְּקִהָּלה ֶׁשִּלי? ְּבׁשֹונֶ ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם,  ְלָהִניַח ם ַהִא  

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִהְתַחְּזקּות   ֲאִני לֹוֵקַ� ַהְרֵּבה  ֲאָבל  ִליָטִאי,  ְּבֵאזֹור  ָּגר  ַוֲאִני  ִליָטִאית  ִמִּמְׁשָּפָחה  ֲאִני ָּבא 

ֶׂשה ֲהָפָצה ְּבֹאֶפן  ֵמֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש. ֲאִני לֹוֵמד ֶאת ַהְּסָפִרים, ֲאִני ׁשֹוֵמַ� ֶאת ַהִּׁשעּוִרים, ַוֲאִני עֹו

ֶׁשֶאְצָטֵר�  ָׁשֵק  ְּבִלי  ַהּקֶֹדׁש,  ֵהיַכל  ַּתְלִמיד  ִלְהיֹות  ְמֹאד  ָׂשֵמַ�  ֲאִני  ָּבָלָגן.  ַלֲעׂשֹות  לֹא  ְּכֵדי  ט 

 ַהִּמְנָהִגים ֶׁשִּלי.  תֶא  ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּבָגִדים אֹו

ְמקֹומֹות   ְּבַכָּמה  ָקָראִתי  ַאַחת,  ְּבָעָיה  ַרק  ֵהִניחּו  ׁש "ִמּמֹוֲהָראֵיׁש  ָנָתן  ְוַרִּבי  ֶׁשַרֵּבנּו   ,

ֶׁשָּלנּו ִהיא ֵמַהְּגָר"א ֶׁשּלֹא    תַהָּמֹסֶר ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם, ְוֵהם ָרצּו ֶׁשַּגם ַהַּתְלִמיִדים ַיֲעׂשּו ָּכ�.  

ֶזה, ֲאִפּלּו לֹא ָהַרב. ֲאִני לֹא    ַרֵּבנּו ַּתם, ּוַבְּקִהָּלה ֶׁשָּלנּו ַאף ֶאָחד לֹא ַמִּניַ� ֶאת ְלַהִּניַ� ְּתִפִּלין ְּד 

ְלַׁשּנֹות   ַּגם לֹא רֹוֶצה  ַוֲאִני  ִמֻּכָּלם,  ִלְהיֹות ׁשֹוֶנה  ֲאִני  ֲאָבל  ֶׁשָּלנּו,    ת ֵמַהָּמסֶֹר רֹוֶצה  ֵׁשִני  ִמַּצד 

 ַרֵּבנּו ַז"ל ְּכִפי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ְמַלֵּמד אֹוָתנּו.   רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל

 ֶׁשִּלי? תַּבִהְתַלְּבטּואּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ַלֲעזֹר ִלי 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאירלִ 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאָּתה   ַלֲהָפָצה,   הֹוֵל ַאָּתה  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ָהֵעצֹות  ֶאת  ֵמִפיץ  ֶׁשַאָּתה   ַאְׁשֶרי
: "ָּתא  (ְּתרּוָמה קכח:)ַמֲחִזיר ְיהּוִדים ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ֲהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

אן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא ִּביָׁשא", ּבֹא  ֲחֵזי, ָּכל ַמ 
ָּברּו    -ּוְרֵאה   ְלַהָּקדֹוׁש  ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים  ֶּׁשַּמְחִזיר  ָאָדם  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזַֹהר  אֹוֵמר 

ָּלק ָהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא. ָּגִרים הּוא, "ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה ְּדָלא ִאְסַּת 
ְוָגִרים  ִּביָקֵריּה,  הּוא   ְּבִרי קּוְדָׁשא  ְּדִאְסָּתַּלק  ְוָגִרים  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ְלַאְכְּפָייא 

ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא", ָהָאָדם ַהֶּזה זֹוֶכה ַלֲעלֹות ְלָמקֹום  
 ָאָדם  ּגֹוֵרם  ֶׁשַאף  ְוהּוא  ֵמָהעֹוָלם  ַהּטּוְמָאה  ֶאת  ְמַסֵּלק  ַהֶּזה  ָהָאָדם  זֹוֶכה;  א 

עֹוְמִדים   ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשָּכל  ּגֹוֵרם  ַהֶּזה  ְוָהָאָדם  ָּבעֹוָלם,  ִיְתַקֵּדׁש  ָׁשַמִים  ֶׁשֵּׁשם 
ֵני ָּבִנים, "ְוָזֵכי ִּבְזכּותֹו. "ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי", הּוא זֹוֶכה ִלְראֹות ָּבִנים ּובְ 
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ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", ְוהּוא זֹוֶכה ְלָכל טּוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם  
ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי",  ַיְכִלין  ִּדיִנין, ָלא  ַהָּבא, "ָּכל ָמאֵרי 

 ,א ָיכֹול ְלָהַרע לֹו א ָּבעֹוָלם ַהָּבא, "ָעאל ִּבְתֵריַסר  ַאף ֶאָחדא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְו
ָהַרֲחִמים  ַׁשֲעֵרי  ָעָׂשר  ִלְׁשלֹוָׁשה  ִנְכַנס  הּוא  ִּביֵדיּה",  ְּדִיְמֵחי  ַמאן  ְוֵלית  ַּתְרֵעי, 

 ְוַאף ֶאָחד א ָיכֹול ִלְמנֹוַע אֹותֹו. 

ָצ  א  ַאָּתה  ַּתם;  ְּדַרֵּבנּו  ְּתִפִּלין   ְל ַאל  ִּתְקֶנה  ֶאָחד,  ְּבַאף  ְלִהְתָּגרֹות   ִרי
 ָערּו ַהֻּׁשְלָחן  ֶאָחד.  ֵמַאף  ִּתְתַּבֵּיׁש  ַאל  ַהְּזַמן  ּוְבאֹותֹו  ֶאָחד  ַאף  ִעם  ִּתְתַוֵּכַח 

(אַֹרח ַחִּיים ִסיָמן  ַהְּיסֹוד ַּבִּסיָמן ָהִראׁשֹון, ֵאי ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה    תֶא   קֹוֵבעַ 

: "ְוא ִיְתַּבֵּיׁש ִמְּפֵני ְּבֵני ָאָדם ַהַּמְלִעיִגים ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַר",  ְסִעיף א)א,  

ִאם    קַר   מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ֶׁשֶּזה ַהְּיסֹוד ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ָערּו, ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְיהּוִדי 
 א ִמְתַּבְּיִׁשים ֵמַאף ֶאָחד. 

ַהִּדּבּוִר  ָנָתן  ְרֵאה ֶאת  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  כח ים ֶׁשל  אֹות  ה',  ֲהָלָכה  ְּתִפִּלין  ֲהָלכֹות  -(ִלּקּוֵטי 

"ְוַעל  כט) ַעְצמ  ֶצהֹור ֶׁש ִמי    ל ּכָ ,  ן ּכֵ :  ֶאת  ָצִרי ּוְוכ   ַרּבָ ִיְת   םֵּׁש ְלַה   ֹוְלָקֵרב   ,'
ֲאנָ   ֹונֹוִזְכר   ּוינּבֵ ַר   ִהְזִהירֶׁש   ֹומּכְ ,  םַּת   ּונּבֵ ַר ְּד   ִפיִליןְּת ְלָהִניַח   ֶאת    יו ָׁש ִלְבָרָכה 

  ת ּול ּגָ ַה   ףֹוסּבְ   יָחאִׁש ְמ   תֹובְּק עִ ּבְ   יוָׁש ַעכְ   ן ּכֵ ְוַעל  ,  ם ַּת   ּו נּבֵ ַר ְּד   ִפיִליןְּת ְלָהִניַח  
לִ   יִקים ַּצִּד ַה   לּכָ   ּוִהְזִהירֶׁש   ֹומּכְ   םַּת   ּונּבֵ ַר ְּד   ִפיִליןְּת ְלָהִניַח    אֹדְּמ   ֵהרּזָ ְצִריִכים 

ּכִ ָיֵמינּבְ   ּוָהי ֶׁש   יםִּתּיִ ֲאִמ  ַמֲחַמת   אֹדְּמ   אֹדְּמ   ָברָּד   ַעלּבַ ַה   רַּגּבֵ ִהְת   יוָׁש ַעכְ   י ּו, 
ִק   בֹורֶׁשָּק   ֶאהֹורֶׁש  י  ְּכֵד ן  ַהְּתִפִּלית  זּוגֹו י  ְׁשנֵ ת  ֶא ם  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּון  ָלכֵ .  "ּצֹוָלבֹא 

 . ּבֹום ְלִהָּלֵח ל  ֶׁשּנּוכַ 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ַהִאם ְצִריִכים ַלֲחסֹ ֶּכֶסף? 

 ְׁשֵאָלה: 

 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד 

ָלנּו   עֹוֵזר  ֶזה  ִמְתַחְּזִקים,  ְמֹאד  ַוֲאִני  ַּבְעִלי  ַהִּנְפָלִאים,  ַהִּׁשעּוִרים  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹ�  ִייַׁשר 

 ַהְרֵּבה ַּבַחִּיים. 
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ֵראִׁשית   ְּדָבִרים,  ְׁשֵני  ִלְׁשֹאל  ֶּכֶסף,  ןְּבִעְניַ ָרִציִתי  סֹוֵבר    ם ַהִא   ַלֲחסֹ�  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 

ָּכל חֶֹדׁש   ָּכל ָׁשבּוַ� אֹו  ֶּכֶסף  ְקָצת  ְלֻדְגָמ   ת ְמֻאֶחֶר   ְּתקּוָפה  לִּבְׁשִביֶׁשְּצִריִכים ַלֲחסֹ�    ה יֹוֵתר, 

ְוזֹו  לִּבְׁשִביִלְקנֹות ַּבִית, אֹו    לִּבְׁשִבי ַהְּיָלִדים, ֲאִפּלּו ִּבְׁשִביל ֲחֻתָּנה ְּפׁשּוָטה  ָלה ַּגם  ְלַחֵּתן ֶאת 

 ְצִריִכים ֶּכֶסף. 

ְלַהִּגיד ִלי ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה    ל ְמֻסּגָ , ַּבֲעִלי  יֶׁשּלִ   ֵׁשִנית, ְּכֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ֵאֶצל ַההֹוִרים 

ָּכ�    תְמֻטָּפׁשֹו  תֶהָערֹו ָּכל  ִלי  ַמְפִריַ�  לֹא  ְלָהִגיב.  ֵאי�  יֹוַדַעת  לֹא  ַוֲאִני  ָהא,  ְוַעל  ָּדא  ַעל 

י לֹא יֹוַדַעת ֵאי�  ַוֲאנִ ֶׁשהּוא אֹוֵמר, ֲאָבל ֶזה ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה, ְוֶזה לֹא ָקׁשּור ַעְכָׁשו,    ִרים ַהְּדבָ 

 ְוֶׁשֶּזה לֹא ַמְתִאים.  ן, ְמַעְצּבֵ ה ֶׁשּזֶ ְלָהִגיב ְּבֹאֶפן ֶׁשהּוא לֹא ַיְרִּגיׁש 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת יֹום ה -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ָמַרת

 ֶאת ַהִּמְכָּתב.  ִקַּבְלִּתי

ִּדיָרה, ֶׁשּיּוְכלּו ְלַחֵּתן ֶאת    תֶׁשְּצִריִכים ַלֲחסֹ ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ִלְקנֹו  ְּבַוַּדאי

(ִׂשיחֹות ַהֶּכֶסף  ת  ַהְּיָלִדים ְויּוְכלּו ִלְחיֹות; ַרֵּבנּו ְמאֹד ִהְקִּפיד ֶׁשִּיָּזֲהרּו א ְלַאֵּבד ֶא 

רפא) ִסיָמן  ְּכֶׁשַאְנֵׁש ָהַר"ן,  ִּבְפנֵ   י ,  ְוֶנֶאְנחּו  ִהִּגיעּו  ֶאת  י  ְׁשלֹוֵמינּו  ִאְּבדּו  ֶׁשֵהם  ַרֵּבנּו 

ִנְזֲהרּו,    -ְסָּפם  ּכַ  ַרֵּבנּו ָהָיה ְמַבֶּזה אֹוָתם, ַרֵּבנּו ָהָיה מֹוִכיַח אֹוָתם ָלָּמה ֵהם א 
הֶׁשֶּזה ָקָר ן ִיָּתכֵ  ֵאי!? 

ְוכּו'  ְלַגֵּבי ִמִּדְבֵריכֶ ;  ַהַּבַעל  ֵמִבין  ְּכֶׁשַאֶּתם  ֶׁשֶּזה  ם  ֲאִני  ַרק  ָלֶכם  ַמְפִריַע 

ֶׁשִּתְסַּתְּכלּו  ִנְמָצִאי ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם,  ַיִּגידּו; ְמאֹד  ַלַחץ ַמה  ָלֶכם  ֵיׁש  ֲאָנִׁשים,  ֵּבין  ם 
ְיַעְניֵ  ֶׁשא  ְּבַהֲעָרָכה,  ַהַּבַעל  חֹוְׁשִבים    ם ֶאְתכֶ ן  ַעל  ֲאֵחִרים  ֵהם  ַמה  ּוַמה  ָעָליו 

ֶׁשא  ,ֶמֶל ְּכמֹו  ְּבֵעיֵניֶכם  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא  ָעָליו;  ָלֶכם  אֹוְמִרים  ִאְכַּפת    ֵאי   ִיְהֶיה 
 . אִמְתַּבֵּט א ֶׁשהּו

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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י ְוָצִפיִתי ִּבְדָבִרים ָרִעים, ַהִאם ֲאִני עֹוד ְיכֹוָלה ְלַהְצִליַח ִנְכַׁשְלִּת  

 ַּבַחִּיים? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש 

ִלי   ָקִניִתי  ִנְכַׁשְלִּתי,  ְמֹאד  ד  ְּבסֹוְלַצֲעִרי  ִּבְדָבִרים  ְּבֶזה  ָצִפיִתי  ּוְלַצֲעִרי  ְסַמְראְטפֹון, 

ַמָּמׁש    םְמֻלְכָלִכי ְלַעְצִמי,  ִלְס�ַ�  ְיכֹוָלה  לֹא  ֲאִני  ְוַעְכָׁשו  ְּכָבר    ִנְמֲאס ְוָרִעים,  ֲאִני  ַהַחִּיים,  ִלי 

 ם טֹוִבים. ְלַחִּיית ִמִּלְזּכֹוְמיֶֹאֶׁשת 

ְלִהְתַּפֵּלל, ֵאין ִלי ִסּפּוק ִמּׁשּום ָּדָבר, ׁשּום ָּדָבר לֹא ְמַׂשֵּמַ� אֹוִתי, ָּכל    תְמֻסֶּגלֶ ֲאִני לֹא  

ִלי   ַוֲא   ַּבֹּמַ� ַהְּזַמן עֹוִלים  ֶׁשָרִאיִתי,  ָהָרִעים  ַהְּדָבִרים  ֲאִני  ָּכל  ֵאי�  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוַדַעת  ִני לֹא 

 ם ָהֵאּלּו?ַהְּדָבִריָּכל ת ֶא ְיכֹוָלה ִלְׁשּכַֹ� 

ְּכָבר   ֲאִני  טֹוב,    הְּבַמְחָׁשבָ ת  ִמְסּתֹוֶבבֶ ַעְכָׁשו  ָחָתן  ֲאַקֵּבל    ל ְלַקּבֵ ה  ֻמְכָרָח ה  ֶאְהיֶ ֶׁשּלֹא 

 ֶאָחד ֶׁשַּגם ָצָפה ִּבְדָבִרים ָרִעים.  ְלִׁשּדּו�

ַמה ַלֲעׂשֹות, ָקִניִתי ֶאת ֶזה ַרק ִּכי לֹא ָהָיה    ת, ֲאִני לֹא יֹוַדעַ ה ּוְרצּוצָ י ְמאֹד ְׁשבּוָרה  ֲאנִ 

  , ֲאָבל ֶזה ַרק ָעָׂשה ִלי י ְרצֹונִ ת  ֶא   ַיְׂשִּביַ� ִלי ִסּפּוק, לֹא ָהָיה ִלי ִעם ִמי ְלַדֵּבר, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֶּזה  

 ה ֲאִני עֹוָׂשה?ַּבַחִּיים, ַמ ָּגרּוַ� יֹוֵתר    הַהְרּבֵ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

זֶ  ָּגרּוַע  ֲהִכי  ַהָּגרּוַע   הַהָּדָבר  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ֶׁשָאָדם  ֲאִפּלּו  ֵמַהַחִּיים;  ְלִהְתָיֵאׁש 
 ֵיׁש ֲעבּורֹו ֶּדֶר ַלֲחזֹר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוִלְזּכֹות ְלַחִּיים טֹוִבים.  -ִמּכֹל ַּבַחִּיים 

ְקִניֶתם   ֲעֵברֹות    דְּבסֹוִאם  ּוְרִאיֶתם ָׁשם  לָ   -ְסַמאְרְטפֹון  ְצִריִכים  ַדַעת  ַאֶּתם 

ָּתִמי ְלַתֵּקן  ִּתְתַוּדּו  דֶׁשֶאְפָׁשר  ַּבֲעֵברֹות,  יֹוֵתר א ִּתְצּפּו  ; ִאם ַּתְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, 
 ְּתַתְּקנּו ַהּכֹל. -ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְתַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְסַלח ָלֶכם  

ֶׁשֵה   לֲחבָ  ְיָקרֹות,  ְנָׁשמֹות  ּוַבחּורֹות,  ַּבחּוִרים  יֹוְדִעיםם  ַעל    י ּכִ   א 

ִנְהִיים  ְּכֶׁשּצֹוִפי ַּבַחִּיים,  ַהַּטַעם  ֶאת  ְמַאְּבִדים  ְלַעְצָמם,  ַמִּזיִקים  ֵהם  ַּבֲעֵברֹות  ם 
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ִמים, עֹוִׂשים ֶׁשּפֹוגְ   עְמֻמְרָמִרים, ַהּכֹל ָּתלּוי ַּבָּדָבר ַהֶּזה: ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה; ְּבֶרגַ 
 ְמַאְּבִדים ַהּכֹל.  -ֲעֵברֹות 

ִאם ִּתְזְרקּו ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ָהַרע, יֹוֵתר א ִּתְצּפּו ַּבְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ַּתִּגידּו ְּבָכל  

  ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְוִתְתּבֹוְדדּו  ְּתִהִּלים  ַיְחזֹ   -יֹום  ַהְּזַמן   ַהַּטַעם   םָלכֶ ר  ְּבֶמֶׁש
 ּוְמֻאָּׁשִרים.  םִלְחיֹות, ַּתְחְזרּו ִלְהיֹות ַּבחּוָרה ְׂשֵמָחה, ִּתְהיּו ְׂשֵמִחי ִלְרצֹות

  ֶאת  ּוְתַסְּפרּו  ַהֵּסֶדר  יְלפִ   ְּתִהִּלים  ְקָצת   יֹום  ְּבָכל  ַּתִּגידּו  ִּבְתִהִּלים;  ִׁשעּור  ַּתְתִחילּו

  ֲעִׂשיֶתם   ְוָלָּמה  ֶטֶלפֹון   ִלְקנֹות  ַלְכֶּתםֲה   ִמי  ְוִעם  ְוֵאי  ָמַתי  ִיְתָּבַר,  ְלַהֵּׁשם   ַהִּסּפּור  ָּכל

 ְּבָמקֹום  ְּבֶׁשֶקט  ֵאָליו  ְּתַדְּברּו  ִיְתָּבַר,  ְלַהֵּׁשם  ַהּכֹל  ְּתַסְּפרּו  ִּתְתַּבְּיׁשּו,  ַאל  ֶזה.  ֶאת

 ָבִריםַהְּד   ָּכל  תֶא   ְרִאיֶתם,  ַמה  ְּבִדּיּוק  ִיְתָּבַר  ְלַהֵּׁשם  ַּתִּגידּו  ׁשֹוֵמַע,  א  ֶאָחד  ֶׁשַאף

 ַלֲחׁשֹב  ְיכֹוִלים  א  ַאֶּתם  ֶאְתֶכם,  הֹוֵרג  ֶזה  ְוֵאי  ,םַהְּמתָֹעִבי  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַהַּמְגִעיִלים,

  ֶׁשֶּזה   ְוִתְראּו  ָהֵאּלּו;  ַהַּמְגִעיִלים  ַהְּדָבִרים  ְּבַמְחָׁשָבה  ָלֶכם  םִנְכָנִסי  ַהְּזַמן  ָּכל  ִמְּכלּום,

 ַּבַחִּיים. ֶׁשָּלֶכם ַהַּטַעם ֶאת ַּבֲחָזָרה ְּתַקְּבלּו ןַהְּזַמ  ּוְבֶמֶׁש ִיְסַּתֵּלק,

ִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשעֹוֶׂשה  ִמי  ִהְבִטיַח,  ִיְתָּבַר,    ,ַרֵּבנּו  ַהֵּׁשם  ֶאל  ֶׁשְּמַדֵּבר  ִמי 

 ַהְּזַמ   -ְמׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הּוא ִיְהֶיה ַצִּדיק ָּגדֹול.  ןְּבֶמֶׁש 

 ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
 ד ג ד

ֶאת ַהְּיָלִדים ִליׁשֹן ִלְפֵני  בְלַהְׁשִּכים  ַהִא ְּכֶׁשַּׁשָּבת ִנְכֶנֶסת ְמֻאָחר, 

 ַהְּסעּוָדה? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְּבלֹוְנדֹון   ְּבָׁשָעה    אהּות  ַהַּׁשּבָ   תֵצאן  ְזַמ ֶאְצֵלנּו  ֶׁשֲאִני חֹוֵזר    10:20ְּבֵעֶר�  ְוַעד  ַּבַּלְיָלה, 

ְוֶזה ְמֹאד  ר  ְּכבָ ַהַּבְיָתה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת   ַהְּיָלִדים, ְוֵהם    רְמֻאָח עֹוֶבֶרת עֹוד ֲחִצי ָׁשָעה,  ִּבְׁשִביל 

 הֹוְלִכים ִליׁשֹן ִלְפֵני ֶׁשֲאִני חֹוֵזר ַהַּבְיָתה, ַהִאם ֶזה ְּבֵסֶדר? 

ְּבֵליל ַׁשָּבת ֵיׁש ֶאת ַהְּבָעָיה ַהּזֹו, ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִּבְפַלג ַהִּמְנָחה, ְויֹוֵצא ֶׁשַּמְתִחיִלים ֶאת  ַּגם  

ֵעִרים ַעד    םְּכֶׁשֵה ם  ְמֻבְלָּבִלים  ִנְהִיי  ַהְּסעּוָדה ְּבֶרַבע ְלֶעֶׂשר ַּבַּלְיָלה, ִאְׁשִּתי אֹוֶמֶרת ֶׁשַהְּיָלִדים 

ּובְ  ְמֻאָחר,  ָּכ�  ְוָלכֵ ָּכל  ֲעֵיִפים,  ֵהם  ַּבּבֶֹקר  ִלְפֵני    ןַׁשָּבת  ִליׁשֹן  אֹוָתם  ְלַהְׁשִּכיב  רֹוָצה  ִהיא 
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ַהְּסעּוָדה   ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ָקֶׁשה  ֵׁשִני  ִמַּצד  ֲאָבל  צֹוֶדֶקת,  ִהיא  ְלַיד ְּבלִ ַהְּסעּוָדה.  ַהְּיָלִדים  י 

 . ןַהֻׁשְלָח 

 ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ן ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, לֹוְנדֹו

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִא  ֵעִרים ַעד  יִאְׁשְּת צֹוֶדֶקת,  ַהְּיָלִדים  ְמֻאָחר  ל  ּכָ   ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִאיר ֶאת   ָּכ
 ְיָלִדים ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ַּבְּזַמן.  ם,ָצְרּכָ ל ּכָ ן ַּבַּלְיָלה; ְיָלִדים ְצִריִכים ִליׁשֹו

ָהָיה   טֹוב  ַהָּצֳהַרִים    ֲהִכי  ַאֲחֵרי  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ִליׁשֹן  אֹוָתם  ְלַכָּמה ְׁשַּתְׁשִּכיב 

ַּתְׁשִּכיב אֹוָתם ֵכן  ְּכמֹו  ָּכ    ָׁשעֹות,  ְלַכָּמה ָׁשעֹות,  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ְּבַׁשָּבת  ִליׁשֹון 
 ִּבְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת.  ףֵהם יּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּת 

ֵה  ַהַּׁשָּבת  ְסעּודֹות  אֹוֵמר,  ְוַהָּבנֹות;    ןמֹוֲהָרא"ׁש  ַהָּבִנים   ְלִחּנּו ְיסֹוד 

ַאֲהָבה ִּבְסע  ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַאֲהָבה  ַּבְּיָלִדים  ְלַהְכִניס  ֶאְפָׁשר  ַהַּׁשָּבת  ּודֹות 
ַּבְּסֻעּדֹות  ִיְׁשַּתְּתפּו  א  ֶׁשֵהם  ֲחָבל  אֹוָתם;  ִלְבנֹות  ַהָּנכֹון  ַהְּזַמן  ֶזה  ַלּתֹוָרה, 

 ֻמְפָרִעים.ִיְהיּו ֲעֵיִפים ּום ַהְּקדֹוׁשֹות, ֶׁשֵהם ֵיְלכּו ִליׁשֹן, אֹו ֶׁשֵה 

ָיֵגן ָעֵלינּו ֵמִביא ָּדָבר ְמַעְנֵין  אַהַּצִּדיק ָהַרב ִמּמּוְנַק  ט,  ְטׁש ְזכּותֹו  (ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

יג) ֲאִני ָלָּמה    ְּבֵׁשם ַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, הּוא ָאַמר: "ָּתֵמַּה   אֹות 

ְּצִריִכים ִליׁשֹן ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת", ׁשֹוֵאל ַּבַעל ַהִמְנַחת  א ָּכתּוב ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁש 
ַהִּמִּלים 'ֶזה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ָּכתּוב ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות'    ר: "ַמה ֵּפֶׁש (ָׁשם)ֶאְלָעָזר  

ִיְהיֶ  ֶׁשֶּזה  ַמְסִּפיק  א  ְיֵׁשִנים  ה  ָלָּמה  ִאם  ַרק  ִּכי  עֹוֶנה,  ְוהּוא  ַּבּתֹוָרה?"  ָּכתּוב 
ְקָצת   ִלְלֹמד  ְזִמירֹות,  ָלִׁשיר  ָיָפה,  ְסעּוָדה  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ַׁשָּבת  ִלְפֵני  ְּבֶעֶרב 

ִנְרָּדִמים ַּבְּסעּוָדה, א ָׁשִרים ְזִמירֹות, א    -ַהְּסעּוָדה ְוַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה, ְוִאם א  
 ְמַדְּבִרים ִעם ַהְּיָלִדים.

ֻחַּנְכנּו ְׁשִליָט"א  ָאִבי  ָּגדֹול    ֵאֶצל  ְוַעד  ִמָּקטֹן  ַהַּבִית  ָּכל   ,ָהְלכּו    -ָּכ ֻּכָּלם 

 םַחָּיִבי  ם ִּפְתאֹוה  אֹד ַּתִּקיף ָּבֶזה. ְּכֶׁשָהִיינּו ְיָלִדים א ֵהַבּנּו ַמ ָלנּוַח, ָאִבי ָהָיה ְמ 
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ִליׁשֹו רֹוִצים  א  ֶׁשְּיָלִדים  יֹוֵדַע  ֲהֵרי  ַאָּתה  ֶזה,  ןִליׁשֹן,  ֶאת  ֵמִבין  ֲאִני  ַהּיֹום   ;
ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה,    ןֹוְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ְּבַהְרֵּבה ָּבִּתים ֶׁשַּמְׁשִּכיִבים ֶאת ַהְּיָלִדים ִליׁש

ַרֲעַנִּנים,   ָיְׁשבּו  ַהְּיָלִדים  ָּכל   ֵאי ֶׁשָּלנּו,  ַהִּנְפָלאֹות  ַהַּׁשָּבת  ִּבְסעּודֹות  ִנְזָּכר  ַוֲאִני 
 ִצִּפינּו ָּכל ַהָּׁשבּוַע ִלְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת. 

ִליׁשֹו ַהְּיָלִדים הֹוְלִכים  ֶאְצֵלנּו ָּכל  נֹוֵהג,  ֲאִני   ֶׁשִּיְהיּו   ןְוָכ ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֵהן 

ְויּוְכלּו   ְׁשמּוִרים  ִלְהיֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ַהָּצֳהַרִים,  ַאַחר  ּוְבַׁשָּבת  ַּבְּסֻעּדֹות,  ַרֲעָנִנים 
 ְמַלֶּוה ַמְלָּכה. ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ַהְבָּדָלה  

 ם. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִני

 ... 
 ד ג ד

 ? ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ִעם ַהְּיָלִדים  דִלימּול עַ  ָּדֵגׁש  םָלִׂשים ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהִּׁשעּוִרים   ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹ�  ַמָּמׁש    ם ַהִּנְפָלִאיִייַׁשר  ְנָפׁשֹות"ֶׁשֵהם  ֶׁשרֹאׁש  "ְמַחֶּיה  ְּכִפי   ,

ְמֻסָּיִמים   ֶׁשִּבְמקֹומֹות  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ְּבֵׁשם מֹוֲהָרא"ׁש  ְׁשִליָט"א אֹוֵמר    ם ִמְתָּפֲאִריַהְּיִׁשיָבה 

ָהָיה   ַמָּמׁש  תְצִפיפּו  ָּכזֹוֶׁשֶאְצָלם  ֵאין  ַסָּכנַ ,  אּוַלי  ֶאְצֵלנּו  ֲאָבל  ְנָפׁשֹות,    ת ַהְּצִפיפּות  ֶא ת 

 ֲאָבל ֶזה ַמָּמׁש ְמַחֶּיה ְנָפׁשֹות. , הַהְּגדֹולָ 

ְמַלֵּמד   ִלְלֹמד  ּוַבָּׁשנָ ֲאִני  ְלַהְתִחיל  עֹוְמִדים  ַהָּבָאה  "ָׁשָרִׁשים  ַּבַּתְלמּוה  ֶׁשָּלנּו  ּתֹוָרה  ד 

ַהּׁשֶֹרׁש,  ְוִׁשּמּוִׁשים", ְּכלֹוַמר הֹוְלִכים ִלְלמֹד ִעם ַהְּיָלִדים ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְלַחֵּלק ֶאת ַהִּמִּלים ְלִפי  

ְוַאֲחֵרי. ְלַמֲעֶׂשה ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשחֹוְלִקים ַעל ַהַּמֲהָל� ֶהָחָדׁש ת  ֶא ּוְלַאַחר ִמֵּכן     ַהִּׁשּמּוִׁשים ִלְפֵני 

ְּדָבִרים   םקֹוְלִטי םְּבַעְצָמם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְּכמֹו ֶׁשֵה  טְואֹוְמִרים ֶׁשְּצִריִכים ָלֵתת ַלְּיָלִדים ִלְק� הַהּזֶ 

 ְקָׁשִיים. לִ   ָּכ�ר ַאַח ָׁשָרִׁשים ְוֶזה ּגֹוֵרם   דִמִּלְלמֹ  םַרק ִמְתַּבְלְּבִלי  םֵחִרים, ֵה ֲא 

ְּבֶזה,    ב ְלִהְתָעֵר ת  ַסְמכּוֲאִני ִמֵּמיָלא ָצִרי� ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ֵאין ִלי    ם ָׁש ד  עֹובֵ ֱהיֹות ַוֲאִני  

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא ַרק ַהִאם ֲאִני ָצִרי� ְלַהְׁשִקיַ� ָּבֶזה ּכֹוחֹות ְוָלִׂשים ָּדֵגׁש ַעל ֶזה, אֹו ַלֲעׂשֹות  

 ַעל ֶזה.   בְלִהְתַעּכֵ ת, ְולֹא ְלֵהָעׂשֹו הֶׁשְּצִריכָ  תֶטְכִני הָּכֲעבֹוָד ֶאת ֶזה יֹוֵתר 

 ַהִאם ְּב"ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" ֵיׁש ֶאת סּוג ַהִּלּמּוד ַהֶּזה ִעם ַהְּיָלִדים.   תָלַדעַ  ְּכמֹו ֵכן ֲאִני ַסְקָרן

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ְּכִפי ֶׁשַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ָקְבעּו ֵאי ִלְלמֹד    הֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַּבֶּדֶר ַהְיָׁשנָ 
ִעם ְיָלִדים ְקדֹוִׁשים, ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא, ֲאַנְחנּו א  

 עֹוִׂשים ׁשּום ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים.

ַהְּדָבִרים  ַא  ָּכל  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ֱאמּוָנה  ַּבְּיָלִדים  ְלַהְכִניס  ָּדֵגׁש  ָּתִׂשים  ָּתה 
ַרק ִאם ֵיׁש ֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ְּבִלי ֱאמּוָנה   -ָהֲאֵחִרים ֵהם ְמאֹד טֹוִבים ְוָיִפים 

 ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ֵאין ְּכלּום. 

א ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  מא.)ֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו  "ְד (ְנָדִרים  ִמי ּהיּבֵ   ָלאּכּו  ּהי ּבֵ   אָּד :   ,"
ֵאין לֹו    -", ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּדַעת  ּהיּבֵ ַמה    ּהיּבֵ ָדא    אְּד ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת ֵיׁש לֹו ַהּכֹל, "

ֶזה ַּדַעת? ֱאמּוָנה; ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַהָּקדֹוׁש    ְּכלּום; ַמה
ָהעֹולָ ּבָ  ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָּבָרא  הּוא   הּוא  ם רּו ַהּכֹל,  ָעָׂשה  הּוא   ,

ְלבּוׁש  העֹוֶׂש  ַרק  ֶזה  ַהּכֹל  ִמֶּמּנּו,  חּוץ  ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ַהּכֹל,  ַיֲעֶׂשה  ְוהּוא    ַהּכֹל 
 ֵּמיָלא ַהּכֹל.ְּכָבר ִמ  ֵיׁש -ַהּזֹאת   תַהַּדעַ ת ; ִאם ֵיׁש ֶאת ִטּפַ ת ֶזה ַּדעַ   - ֶׁשּלֹו

זֹא  ְּכֶׁשַאָּתה ַהְּיָלִדים  ִעם  ִלְלמֹד  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  ִלְהיֹות    הְצִריכָ   תַמִּגיַע 

ָּבֶהם  ְלַהְטִּביַע   ,ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם  ֱאמּוָנה  ָּבֶהם  ְלַהְכִניס   :ֶׁשְּל ַהְּיִחיָדה  ַהַּמָּטָרה 
  ;ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְיַפֲחדּו  ֶׁשֵהם  ָׁשַמִים,  ֶלֱאהֹ  ַּתְׁשֵרׁש ִיְרַאת  ַהֵּׁשם  ת  ֶא   בָּבֶהם 

.ִיְתָּבַר 

 ַהְּיָלִדים,  ִעם   ְלִהְתַּפֵּלל  ;םְּדָבִרי  הְלַכָּמ   ְמֻחָּלק   הּתֹוָר   ַּבַּתְלמּוד  ַהּיֹום  רֵסֶד 
  ָלֶהם   ְלַסֵּפר  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ִלְלמֹד  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ִלְכּתֹב  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ֶלֱאכֹל

 ּבֹוֵרא   ֶׁשֵּיׁש  ֵיְדעּו  ֶׁשֵהם  ַאַחת:  ְּבַמָּטָרה  ִלְהיֹות  ָצִרי   ַהּכֹל  ֲאָבל  ִסּפּוִרים,
 !םעֹולָ 

ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה, ֲאָבל ֶזה א ָהִעָּקר.   -אֹוְמִרים ְל ִלְלמֹד ָׁשָרִׁשים ְוכּו'    םִא 

ֶזה ְּבַוַּדאי ְמֻיָּתר. ַרֵּבנּו אֹוֵמר   ְיָלִדים ִּדְקּדּוק,  ְלַדֵּבר ְּכֶׁשרֹוִצים ִלְלמֹד ִעם  ֶׁשא 
ּו ָהעֹוָלם ָחְכמֹות ַהִּדְקּדּוק ְוֵאיָנם  ֶזה ָעְזב  ִביל: "ִּבְׁש (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רלה) ְּבֵפרּוׁש  
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ָהעֹולָ  ְּכָלל",  ְצִריִכין  ֵאין  ִּדְקּדּוק  ִּכי  ְּכָלל.  ּבֹו  ָעזַ   םעֹוְסִקים    ד ִלימּות  ֶא ב  ְּכָבר 
 צֶֹר ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ה ְּבזֶ ן ִּדְקּדּוק, ִּכי ֵאי

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ִּבְמקֹום ִלְצעֹק ַעל ָהִאָּׁשה, צֹוֲעִקים "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם" 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

י ַהָּיִפים, ַעל ָּכל ַהִּלּמּוִדים ַהָּיִפים ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְמַלֵּמד אֹוִתי, ִּבְפָרט  ַחּיַ ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל  

ִאְׁשִּתי, ְלַהְקִׁשיב ָלּה, ְלַהְרִּגיַ� אֹוָתּה ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֲאִני ִּבְכָלל לֹא ָיכֹול ַלֲעזֹר ָלּה,  ֵאי� ְלַדֵּבר ֶאל  

 ַרק ְלַדֵּבר ָיֶפה ּוְלַהְקִׁשיב. 

ִלְפֵני ַׁשָּבת   ַהַּׁשָּבת,  ִלי  ָיֶפה ֶׁשָהָיה  ִלְכֹּתב ִסּפּור  ַהַּמְזָגן    יִּכַּוְנִּת ֲאִני רֹוֶצה   תַלַּמֲעלֹוֶאת 

לֹא    אהּור  ַּבֶחֶד ם  חֹ  ַמְרִּגיׁשא  ֶׁשהּוֶׁשָמַתי    תְמֻסָּימֹו ְלַמֲעֶׂשה  ְוֶזה    יִּכַּוְנִּת ִיָּדֵלק.  טֹוב  ֶזה  ֶאת 

ם נֹוָרא, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ַח ,  ְמֹאד  ִּכְמַעט לֹא ִנְדַלק. ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהָיה ַחם

ִיָּד  ְּכָבר  ַהְּסעּוָדה  ֶׁשֶּזה  ְּבֶאְמַצע  ַרק  ִנְדַלק  ֶזה  ְלַמֲעֶׂשה  ְּבקֹול    יָצַעְקִּת ה  ִׂשְמָח ב  ּוֵמרֹוֵלק, 

 "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!" 

ִנְדַלק,  הָוָהְלָא   ֵמָאז ֶׁשֶּזה  ַּפַעם  ְּבָכל  ָצַעק ְּבנִ ,  ְלַדֵּבר,  ִהְתִחיל  ֶׁשַעְכָׁשו  ַהְּׁשָנַתִים  ֶּבן  :  י 

 "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!" 

ֶאת ֶזה טֹוב, ַלְמרֹות    ן ְלַכּוֵ ה  ָיְכלָ ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ָהִייִתי צֹוֵעק ַעל ִאְׁשִּתי ָלָּמה ִהיא לֹא  

ֶּבֱאֶמת   ֲאָבל  ל  ִּבְכלָ ֶׁשֶּזה  ֵאֶליָה,  ָקׁשּור  ָהעֹוָלם  ְּכֵסֶד לֹא  טֹוב    ֶׁשַּמֶּׁשהּוי  ֶׁשָמַת ר  הֹוֵל�  לֹא 

 ֶׁשִּלי צֹוֵעק ְּבָכל ַּפַעם? ַהֵּבן ָהָיה ַמה ז ָא , הֲאֵׁשָמ  ָהִאָּׁשה

 ם ְלהֹודֹות. ִמיִליֵאין ִלי 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי
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ְמַדְּבִרים    ֲאָנִׁשים ְוִאָּׁשה  ֶׁשַּבַעל  ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ֵלב  ָׂשִמים  א  קֹוְלִטים,    -א 
ֲחָכֵמינּו  ְקַטִּנים.  ַהְּמאֹד  ַּגם  ֶאָּלא  ַהְּגדֹוִלים,  ַרק  א  ַמְקִׁשיִבים;  ַהְּיָלִדים 

  ֹו ְמַדֵּבר, "א  ֶלדּיֶ ", ַמה ֶׁש ָקא ְּבׁשּו  אְּדַיְנקּוָת   ָתאׁשּו: "(ֻסָּכה נו:)  אֹוְמִרים  םַהְּקדֹוִׁשי
 ", הּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה אֹו ֵמָהַאָּבא אֹו ֵמָהִאָּמא. ּהִאיֵמיְּד   ֹוא ָה ּוֲאבַּד 

ָּתלּו  םחֹוְׁשִבי  ֲאָנִׁשים  ָּתלּו  יֶׁשִחּנּו  ִחּנּו אֹוֵמר,  מֹוֲהָרא"ׁש  י  ִּביָלִדים, 

ִמְתַנֵהג   ֶׁשַאָּתה   ֵאי ּבַ   -ְּבַעְצֵמנּו;  ֶזה  ֶאת  ִּתְרֶאה  ְּכמֹו  ַאָּתה   ,ֶׁשְּל ְּיָלִדים 
"ַהֵּׁשם",   ֶזה  ְׁשִנָּיה  ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ְּבַבִית  ֶׁשְּגֵדִלים  ְיָלִדים  ְּבַמְרָאה;  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 

צֹוֲעִקים   קֹוֶרה  ְּכֶׁשַּמֶּׁשהּו  ֱאמּוָנה,  ֶׁשל  ִמִּלים  אֹו   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשַבח  ִמּלֹות 
ַהְּיָלִדים ְיַחּקּו ֶאת ֶזה, ֵהם ִיְחיּו ִעם   -" "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!"  ְּבקֹול: "ַּגם זּו ְלטֹוָבה!

 ֱאמּוָנה, ֵיֵל ָלֶהם טֹוב. 

ַהְּיָלִדים ׁשֹוְמִעים ֶׁשַההֹוִרים צֹוֲעִקים ּוְמַקְּלִלים, ּוְכֶׁשַּמֶּׁשהּו א הֹוֵל    ִאם
ִיְחיּו ָּכ,    -ֲעִקים  ְמַאְּבִדים ֶעְׁשּתֹונֹות, ְמַקְּלִלים, צֹו  -ְּכִפי ֶׁשרֹוִצים   ַהְּיָלִדים ַּגם 

ַלְּיָלִדי ִיְקָרא  ְוִיְלַמ ל  ֶׁש   עְּבֶרגַ   םּוְכֶׁשָהַאָּבא  מּוָסר    דְרִצינּות    ִיְצֲחקּוֵהם    -ִאָּתם 
 אֹוָתם; ֵהם ֲהֵרי רֹוִאים    ּוִיָּכֵנס ַלֵּלב ֶׁשָּלֶהם, ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו ִיְדְקר   אְּבֶׁשֶקט, ֶזה

 ֲהפּוָכה ִמֵּסֶפר ַהּמּוָסר... הַחּיָ  ֻּדְגָמא

ֶיֶלד, הֹוִבילּו אֹותֹו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִגיל ָׁשלֹוׁש ִלְלמֹד ֶאת    ָהָיה ִסּפּור ִעם 
ָהא' ב', ַהְרֵּבה ְיָלִדים    תֶא   ִאָּתם  רָהא' ב'; א ָּכל ַהְּיָלִדים נֹוְתִנים ַלְּמַלֵּמד לֹוַמ 

ְמֻגָּנה, ַהְּמַלֵּמד א ָיַדע   ְמאֹדר ִעם ֶיֶלד ֶׁשָאַמר ִמָּלה  ָהָיה ִסּפּו  .ּבֹוִכים ְוצֹוֲעִקים
ֶׁשֶּיֶלד ֶּבן ָׁשלֹוׁש ַיִּגיד ִמָּלה ֶׁשּׁשֹוְמִעים ַרק ֵאֶצל ֻאּמֹות   ןִיָּתכֵ   ַמה ָקָרה לֹו, 'ֵאי

ְלִהָּטֵמ  חֹר  ִחְּפׂשּו  ַההֹוִרים  ַהְּירּוִדים?'  ָהיּו    בֵמרֹו  ּבֹון  ָהעֹוָלם  ֻּכָּלם  ּבּוָׁשה, 
, א ָזזּו; ַהְּמַנֵהל ָלַקח ֶאת ַהֶּיֶלד ַלִּפָּנה ִעם ַמֵּקל ָּגדֹול, הּוא  םְמבָֹהִלים, ּדֹוְמִמי

ָלֵת   ְיהּוִדי  תהֹוֵל ְוָאַמר  ָעָנה  ַמְלקֹות,  ַמְרִּביץ   בטֹו  לֹו  ַאָּתה  "ָלָּמה  ַלְּמַנֵהל: 
ַהֶּילֶ  ַלהֹוִרים;  ַּתְרִּביץ  הַלֶּיֶלד?  ְוַלְיָלה,  יֹוָמם  ֶזה  ֶאת  ַמה    ּואד ׁשֹוֵמַע  יֹוֵדַע  א 

 הּוא אֹוֵמר ַמה ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ַּבַּבִית".  -טֹוב  אַרע, ַמה ִנְקָר  אִנְקָר 

ַמֲעֵׂשה ה)  ַז"ל ִסֵּפר  ַרֵּבנּו ַמֲעִׂשּיֹות,   ם ֶּבן ַהֶּמֶל ְמַחֵּת ֵעִצי  ה ָהיָ   : "ַּפַעם(ִסּפּוֵרי 
ֶאְצָּבעֹו, ְוָרֲאָתה ָׁשם ֶאֶבן טֹוב", ת  ֶא   ַהַּבת ַמְלָּכה ִלְכרֹה  ָּבעֹו. ְוָרְצָת ְּבֶאְצ ף  ְוִנַּק 

ִיְהֶיה ּכּולֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות. ַאף ֶאָחד א   אֶׁשהּו  ִטיַח ֶזה ֶּבן ַהֶּמֶל ֶׁשַהַּצִּדיק ִהבְ 
 ָיָצא ַיֲהלֹום.  - ָרָאה ֶׁשֶּזה ָאֵכן ָהָיה ָּכ, ֲאָבל ְּכֶׁשֶּבן ַהֶּמֶל ֶנְחַּת 
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א רֹוִאים ִמַּבחּוץ ֶׁשֵהם ּכּולֹו ִמַּיֲהלֹוִמים, ֲאָבל    יֶזה ַּגם ִעם ַאְנֵׁש   ָּכ ,ַרֵּבנּו
י ְמֻסָּגִלי ַהַּבְיָתה ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ְרֻטִּבים ִמֵּזָעה, ְּבקֹׁשִ   ם ְּכֶׁשֵהם ֶנְחָּתִכים, ַמִּגיִעים 

הֹוְלִכי ֲא   םִלְנׁשֹם,   ַרק  ֶּדֶר ּכַֹח  ֵיׁש  ַמִּגיַע    ִּכירּוָכה,  ֲאִני  ְמַעט  'עֹוד  יֹוְדִעים 
ָקִרי ְלַבִית  ִמַּגִּלירַהַּבְיָתה  ַהַּבְיָתה,  ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים  ַמְזָגן    ם',  יֹוֵצא    -ֶׁשֵאין  ָאז 

 ַהַּיֲהלֹום, אֹוְמִרים: "ַּגם זּו ְלטֹוָבה!" ִנְׁשָאִרים ְּבִׂשְמָחה. 

 ... 
 ד ג ד
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ת  ֵמֵא ם "ַמְדִּפיִסי ֶׁשֲאַנְחנּום ַהְּסָפִריל ּכָ ל עַ  ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים

 זי"ע"  ׁש"מֹוֲהָרא

ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"ב ִאָּיר, כ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַיְבְנֵאל

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִלי   ְמַחּכֶ ֵאין  ְּכָבר  ֲאִני  ִנְפָלא,  ֵסֶפר  ֶזה  ַהֵּסֶפר,  ַעל  ְלעֹוד    דְמאֹה  ֶהָערֹות 
 ֲחָלִקים.

"ֲאֶׁשר  ִליָלִדים",  ַּבַּנַחל  "ֲאֶׁשר  ָּכֵאֶּלה;  ְסָפִרים  עֹוד  ַּתֲעֶׂשה  ַּתֲעצֹר,  ַאל 

 ַּבַּנַחל ִלְמַלְּמִדים", "ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ַלֲחָתִנים", ְוֵכן ָהְלָאה. 

  ַאַחת   ֶהָעָרה  ֶׁשִּלי,  ַהֶהָערֹות  ֶאת   ֶׁשֶאְכּתֹב  ִמֶּמִּני   ְמַבֵּקׁש  ָּתהְוַא   ֱהיֹות
 מֹוֲהָרא"ׁש  "ֵמֵאת  ַמְדִּפיִסים  ֶׁשָאנּו  ַהְּסָפִרים  ְּבָכל  ּכֹוְתִבים  ֲאַנְחנּו  ְקַטָּנה:
  מֹוֲהָרא"ׁש   ֶׁשל ַהֵּׁשם  ֶאת  ָּכַתְבִּתי  מֹוֲהָרא"ׁש,  ִעם  ִסּפּור   ִלי  ָהָיה  ַּפַעם  זי"ע";

  ֶזה   ֶׁשִּלי  ַהֵּׁשם  ֵׁשם,  ִלי   "ֵאין  ִלי:  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש  ְוָאז  מֹוָדָעה  ַעל
  ֶאת   יםַמְדִּפיִס   ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ָלֵכן  ֶׁשִּלי";  ַהֵּׁשם  ֶאת  ִּתְכּתֹב  ַאל  יֹוֵתר  מֹוֲהָרא"ׁש,

  ַעל   ִּתְכּתֹבֶׁש   ְּכַדאי  אּוַלי  "מֹוֲהָרא"ׁש";  ַרק  ּכֹוְתִבים  ֲאַנְחנּו   -  ֶׁשָּלנּו  ַהְּסָפִרים
  ַהַּצִּדיק   זי"ע,  מֹוֲהָרא"ׁש  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֵמֵאת  ְוכּו'  ִמְכָּתִבים   "אֹוַצר  ַהְּכִריָכה:

 ִמַּיְבְנֵאל".

ָהִעָּקר ֶׁשַּתְדִּפיס    -  תַּתֲעֶׂשה ֵאי ֶׁשִּנְרֶאה ְל ָנכֹון; ַּתֲעֶׂשה ָּכ, ַּתֲעֶׂשה ַאֶחֶר 

 ְוַתְדִּפיס ְּבִלי ַהְפָסָקה. 
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 ֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַה 

 ... 
 ד ג ד

 ! הֲחָדָׁש  הּתֹוָר 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקֹוַתי, כ"ד ִאָּיר, ל"ט ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָׂשֵמַח  ַּבִקְריָ ר  ְּכבָ   הֶׁשַאָּת   ִלְׁשמֹעַ   דְמאֹ  ֲאִני  ָלגּור  ֶנְהָּדר  הַמִּגיַע  ָמקֹום  ֶזה   ,
ּתֹוָרה, ְּתִפָּלה ּוְגִמילּות    -ַעל ַהְּיסֹודֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו    הָהִעיר ְּבנּויָ ; ָּכל  ת ַהּזֹא  ַהִּקְרָיה

 ֲחָסִדים.

ִאִּתי ַהֲחָדִׁשי  תַלַּביִ   ֵהֵבאִתי  ַהְּיָלִדים  ִסְפרֹוֵני  ִליָלִדים"    "ַמֲעֶׂשה'ֶלע  םֶאת 
ֶּכֶר   ם, ַאָּתה ִּתְתַקֵּד בֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶזה ָיָצא ָיֶפה ְמאֹד; ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשא ִּתְתַעּכֵ 

.ַאַחר ֶּכֶר 

ֵאי הּוא הֹוִציא   ָנָתן,  ֵמַרִּבי  ַהִּסּפּור  ַּתְכִניס ֶאת  ַהָּבא, ְּבָׁשבּועֹות,  ְּבָׁשבּוַע 
 ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ְוָרַקד.

 ִליָלִדים:  הִהֵּנה ְל ַהִּסּפּור ְּבַהְתָאָמ 

ַח  ֶׁשל  ְלַהְתִחיל  ּבְֹקרֹו  עֹוְמִדים  ְּכָבר  ַהַהֵּלל,  ֶאת  ִסְּימּו  ְּכָבר  ָׁשבּועֹות,  ג 

ַהּתֹוָרה   ֶאת  ְלהֹוִציא  ַהקֹוֶדׁש,  ֲארֹון  ֶאת  ֶׁשִּיְפְּתחּו  ְמַחִּכים  "ַאְקָּדמּות", 

 ַהְּקדֹוָׁשה. 

ֲחָדָׁשה...!"  ּתֹוָרה  ֲחָדָׁשה...!  "ּתֹוָרה  ָרמֹות:  ְצָעקֹות  ׁשֹוְמִעים  ִּפְתאֹום 

ּתֹוָרה ַה  ֲחָדָׁשה!  "ּתֹוָרה  ְוצֹוֵעק:  ְּבַטִּלית  ְמֻכֶּסה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶּׁשּמֹוִציא  ְּיהּוִדי 

 ֲחָדָׁשה!" הּוא ַמְתִחיל ָלִׁשיר: "טֹוב ִלי ּתֹוַרת ִּפי ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף!"

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה? ַהּיֹום    –ָּכל ָהֲאָנִׁשים ִמְתַּפְּלִאים 'ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן? ַמה ַהּיֹום  

 '!?ַמה הּוא צֹוֵעק ָּכ ?הּוא ַחג ַהָּׁשבּועֹות! ַמה הּוא רֹוֵקד ָּכ 

 ?ְיָלִדים, ַאֶּתם יֹוְדִעים ִמיהּו ַהְּיהּוִדי ֶׁשרֹוֵקד ָּכ 

ֶאת  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ָּתִמיד  הּוא  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָנָתן  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶזה  ָהָיה 

ָקָרה  ְּפִת  ַהקֹוֶדׁש;  ֵמֲארֹון  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  מֹוִציא  ָהָיה  הּוא  ָהָארֹון,  יַחת 

ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  ְוִנְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָנָתן מֹוִציא  ַרִּבי  ַהָּׁשבּועֹות,  ְּבַחג  ַאַחת  ְּבָׁשָנה 
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ַהְּקדֹוָׁשה, ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  הּוא   ָּברּו ִמָּכל    ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָּבנּו  ָּבַחר  ַהֵּׁשם 

"ּתֹוָרה  צֹוֵעק:  הּוא  ִלְרקֹד,  ּוַמְתִחיל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵמַחֵּבק  ָנָתן  ַרִּבי  ָהַעִּמים; 

ָחָדׁש,  ֶּבֶגד  ָחָדׁש,  ָּדָבר  ִעם  ֶׁשָּׂשֵמַח  ֶאָחד  ְּכמֹו  ֲחָדָׁשה...!"  ּתֹוָרה  ֲחָדָׁשה...! 

 ֵחֶפץ ָחָדׁש. 

ֵסֶפר ַהּתֹוָר  ָלַקח ֶאת  ַאְנֵׁשי  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר  ַלִּביָמה,  ִמָּסִביב  ִלְרקֹד  ְוִהְתִחיל  ה 

ְׁשלֹוֵמינּו ָראּו זֹאת ֵהם ַּגם ִהְתִחילּו ִלְרקֹד, ִנְהָיה ָׁשם ַמָּמׁש ְּכמֹו ִׂשְמַחת ּתֹוָרה,  

 ָׂשְמחּו ְמאֹד ִעם ַהּתֹוָרה. 

ִנְצעַ  ּבֹאֹו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ִעם  ִנְרקֹד  ֻּכָּלנּו  "ּתֹוָדה  ּבֹאּו  ְּבקֹול:  ֻּכָּלנּו  ק 

 ַהֵּׁשם ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי! ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְהיֹות ְיהּוִדי!" 

ֶׁש  ִצּיּור  ְמֻכּסֹול  ַּתֲעֶׂשה  ֶׁשָּפָניו  ֵסֶפר    -ְּבַטִּלית    תְיהּוִדי  ִעם  ָּבֲאִויר  קֹוֵפץ 

ֵמָהֲאָנִׁשי ֵחֶלק  ַּבָּיד;  ְוֵחלֶ   םַהּתֹוָרה  קֹוֶרה,  ַמה  ַּכַּפִים, ִמְתַּפְּלִאים  מֹוֲחִאים  ק 
 ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש.  תִאיָלנֹוֶׁשִּיְראּו ַּבִּצּיּור ֶׁשֶּזה ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ֶׁשִּיְהיּו 

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְתַחֵּזק ְוֶׁשְּתַחֵּזק ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשעֹוְזִרים ְל, ָּכל ֵאּלּו  

 ֱאמּוָנה; ַּגם ִמְׁשַּפַחת ... ּוִמְׁשַּפַחת ... ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשעֹוְבִדים ִּבְמכֹון ֲעָצתֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד דג

 ַקָּלה  הַּפְרָנָס   ְלַחֵּפׂשר ֶאְפָׁש  

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ּבְ 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ָלֶכם   ִיְהֶיה  ְרגּוִעים,  ָּכ ִּתְהיּו  ֶׁשָּלֶכם,  ִלְסֹּגר ֶאת ַהַחּלֹונֹות  ְּכֵדי  ֶּכֶסף  ִּתְלוּו 
 ְּבַקּלּות ַּבֲעבֹודֹות ַהַּבִית. ריֹוֵת  ב ַהַּדַעת; ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשיִיּׁשּו

ְלִהָּׁשֵא   ָצִרי א  ַּבֲעֵל; הּוא  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  לֹו    רְלַגֵּבי  ַּתִּגידּו  ָׁשם,  ַלֲעבֹד 

 .ריֹוֵת  ֶׁשְּיַחֵּפׂש ַּפְרָנָסה ַקָּלה

 ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל  
 ... 

 ד ג ד
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 ת ַהַּׁשּבָ ת ְסעּוַד ם עִ ן ְלַהְמִּתים ַלהֹוִרית ָלֵת ר ָאסּו

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבֵני ְּבַרק

 ַּבָּקָׁשְת. ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֻמְקָּדם יֹוֵתר, ְּכֵדי    ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאְכּתֹב ַלַּגָּבִאים ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשינּו

ָנכֹו  ;ְלַהְמִּתין ְל  ִיְצָטֵר ְלַעְצְמ ִמְנָין ֶׁשְּמַסְּיִמים    ִיְהֶיה ֶׁשִּתְמָצא  ןֶׁשָחִמי א 
 ֻמְקָּדם יֹוֵתר.

  א   - ַהָחם  אֹו ָהַאָּבא  ַההֹוִרים, ֵאֶצל ַהַּׁשָּבת ְסעּודֹות ֶאת  אֹוְכִלים ִאם  ְל, ַּדע

  ְצִריִכים   ַההֹוִרים  ֵאֶצל   אֹוְכִלים  ִאם   ְלַהְמִּתין.   ְלהֹוִרים  ְוָלֵתת   ְמֻאָחר  ָלבֹוא   ָנכֹון 

 ןַּבְּזַמ   ַּפֵּללְלִהְת   ֶׁשְּמַסְּיִמים  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  אֹו  ִמְתַּפְּלִלים,  ֶׁשֵהם  ֵאיפֹה  ְלִהְתַּפֵּלל

 ַאֲחֵרי  ִנְכָּבד  ן ֲאדֹו  ְּכמֹו  ְמֻאָחר  ְלַהִּגיעַ   ן ָנכֹו  א   ֶזה  ; לְלִהְתַּפּלֵ   ְמַסְּיִמים  ֶׁשֵהם

 ֶזה.  ַעל ּבֹוָכה  ֶׁשִאְׁשְּת ּכֹוֵתב ֶׁשַאָּתה ַמה ִּבְפָרט, ּוְמַחִּכים,  עֹוְמִדים ֶׁשֻּכָּלם

 ְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהעִ 

 ... 
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 תַהּזֹאה ֵמַהֲחֵבָר  ִּתָּזֲהרּו

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

ֵמָהִאָּׁשהֶאְתכֶ ִעְזבּו   ַמה  תַהּזֹא   ם  ַהֶּזה;  ַהִּסּפּור  ְלָכל  ִהָּגיֹון  ֵאין  ְצִריָכה , 
ֶזה א טֹוב ִּבְׁשִביְלֶכם,   -ִאָּׁשה ֶׁשֻּמְבֶּגֶרת ִמֶּכם ְּבָכל ָּכ ַהְרֵּבה ָׁשִנים   ִמְּמֶכם? 

 ַלַחִּיים; ַאל ֵּתְלכּו ֵאֶליָה ַהַּבְיָתה.  קֶזה ָיכֹול ִלְפָעִמים ַּגם ִלְהיֹות ַמִּזי

ַחֶּפֶׂשת ִחּזּוק, ִהיא ְצִריָכה ִאם ַהִּסּפּור ָהָיה ָהפּו, ַהַּבחּוָרה ִהיא זֹאת ֶׁשְּמ 
א רֹוָצה    תַהּזֹא  , ֲאָבל ִאם ָהִאָּׁשההְוַכָּמ י  ְצִריִכים ָלַדַעת ָמַת ז  ַּגם ָא   -חֹם ְוכּו'  

ְוכּו'   ַהַּבְיָתה, ִהיא רֹוָצה ַאֲהָבה ִמֶּכם  ֵאֶליָה  ַלֲעזֹב ֶאְתֶכם, ִהיא ַמְזִמיָנה ֶאְתֶכם 
 ֶזה א ֵמִריַח טֹוב. -ְוכּו'  

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַסְּפרּו ַהּכֹל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּתִׂשיחּו ֶאת    ִּתְתַחְּזקּו ְלַדֵּבר ֶאל

 ִלְּבֶכם ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר-  ּוְבַקּלּות. קֲחלָ ם ָלכֶ  ְוִתְראּו ֶׁשַהּכֹל ֵיֵל 
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 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 א ַמְדִּפיִסים ֲחָלִקים ֲחָדִׁשים ֶׁשל ַהֵּסֶפר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה? ה ָלָּמ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֲחָדִׁש  ֲחָלִקים  ַמְדִּפיִסים  ֶׁשְּכָבר א  ָקָרה  ַהֵּסֶפר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה?  ַמה  ים ֶׁשל 
ָּכל   ֶׁשֶּזה  אֹוְמִרים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ָלֶזה,  ְמַצִּפים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל 

 ַהַחּיּות ֶׁשָּלֶהם, ֶזה ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּלֶהם ְלַחִּיים. 

, ֶׁשל ַרִּבי ז"ל  ֶׁשל ַרֵּבנּו  ִחּדּוִׁשים ַּבִמְכָּתִבים; ֶזה ִּדּבּוִרים  ןָהֱאֶמת ִהיא ֶּׁשֵאי
ֶׁשֲאָנִׁשים ְיַקְּבלּו    ן, ַּבֶּדֶר ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוָתנּו; ֶזה ַרק ָּכתּוב ָּבאֹפֶ ז"ל  ָנָתן

 ֶאת ֶזה, ֶׁשֶּזה ְיַחֵּזק אֹוָתם. 

ַּבֲעבֹוַדת   ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז ְלַהְמִׁשי ַלֲעבֹד
 ַהּקֶֹדׁש, ְוִיְהֶיה ְל ֵחֶלק ַּבְּגֻאָּלה ֶׁשִּתְהֶיה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ִׁשעּוִרים ְּפָרִטִּייםט ְלַהְקִלי  ֶזה א צֹוֵדק

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ט ִאָּיר, מ"ד ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... 

 אֹוִתי ְּכֶׁשֲאִני נֹוֵתן ִׁשעּוִרים ְּפָרִטִּיים. ֹתנֹוַדע ִלי ֶׁשֵּיׁש ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשַּמְקִליטו  

, א ַמֲעִלים  ים ָּברּור ֶׁשֶּזה ְּפָרִט ֶזה א צֹוֵדק ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה; ּכּוָלם יֹוְדִעי
ְּגֵנַבת   ֶזה  צֹוְדִקים,  א  ְּפָרִטּיֹות  ִׂשיחֹות  ֶׁשַּמְקִליִטים  ֵאּלּו  ָּכל  ַלֶטֶלפֹון.  ֶזה  ֶאת 

 ַּדַעת.

 . דְמאֹר ֶאָּזֵה י ַּכִּנְרֶאה ֶׁשּיֹוֵתר א ֲאַדֵּבר ִׂשיחֹות ְּפָרִטּיֹות; ֲאנִ 

 ... 
 ד ג ד
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 ְּבַעְצמֹוב  ַהּטֹות ֶא ה רֹוֶא ם ָהָאָד ם ִא ק ַר  ,הּתֹוָר ת ֶא ל ְלַקּבֵ ר ֶאְפָׁש 

ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  ה, מ"ןִסיוָ  חֹוֶדׁש רֹאׁשר, ַּבִּמְדּבָ ת ָּפָרַׁש ' גם יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ם, ּבֹוֲעִרים  ַאְבֵרִכים,  ֲחָדִׁשים  ְמקָֹרִבים  ֵה ד,  ְלֵליְקוּוי  ָנַסְעִּת ה  ַּבַּלְילָ ל  ֶאְתמֹו

ת  ְסעּוַד ה  ִהְתַקְּיָמ ,  ֵמָחָדׁשה ַהּתֹוָר ת  ֶא ל  ְלַקּבֵ ל  ֶׁשּנּוכַ   ִהְתַחַזְקנּו ם;  ְּגדֹוִלים  ְמִפיִצי
 . ּוַרֵּבינל ֶׁש ם ַהִּדּבּוִרית ֶא  ְוִדְּברּות ְקָצ  ָׁשרּו,  חֹוֶדׁש רֹאׁש

  י  ָהִייִת י,  ִמיַד י  ֶהֱאַרְכִּת אם ַח ה  ָהיָ ,  ְּבַרע  יַחְׁשִּת ע  ְּבֶאְמַצ ם;  ְלַסּיֵ   ָצִרי

 ם.ָיִפיד ְמאֹם ִּדּבּוִריר ְלַדּבֵ  ָזִכינּול ֲאבָ ד; ְמאֹ

ם  ִא ק  ַר ן  ִיָּתכֵ ה  זֶ ה  ּתֹוָר ת  ֶא ל  ְלַקּבֵ ם  רֹוִצים  ֶׁשִא   ִּדַּבְרנּום,  ַהְּדָבִרית  ַּתְמִצי
א  ׂשֹונֵ א  הּו,  ַעְצמֹות  ֶא ל  ַמְׁשִּפים  ָהָאָד ם  ִא י  ּכִ ;  ְּבַעְצמֹוב  ַהּטֹות  ֶא ה  רֹוֶא ם  ָהָאָד 

ה,  ַהּתֹוָר ת  ֶא ל  ְלַקּבֵ ל  ָיכֹוא  א  הּו  -  ַעְצמֹות  ֶא ל  ִלְסּבֹוה  רֹוֶצ א  א  הּו,  ַעְצמֹות  ֶא 
 ל. ָּגדֹו ק ַצִּדית ִלְהיֹות ִלְזּכֹול ָיכֹוא ְּבַעְצמֹו הּוב ַהּטֹות ֶא ה רֹוֶא ם ָהָאָד ם ִא ק ַר 

ל ֵאֶצ ב  ַהּטֹות  ֶא ת  ִלְראֹום  ֶׁשְּצִריִכיר  ְמַדּבֵ   ֶׁשַרֵּבינּוה  ַהּתֹוָר ת  ֶא   ָלַמְדנּו

רפב)ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן  מֹוֲהַר י  ִלּקּוֵט (  ְּבַעְצמֹוב  ַהּטֹות  ֶא ת  ְוִלְראֹום  ֲאֵחִרי   ַהּזֹו ה  ַהּתֹוָר ,  ן 
ב ַהּטֹות  ֶא ם  ֶּׁשרֹוִאיי  ְיֵד ל  ֶׁשעַ ה  ְמַגּלֶ   ַרֵּבינּוב;  ְּבֶרְסלֶ ת  ֲחִסידּול  ֶׁש ד  ַהְּיסֹוא  ִהי

ם  הֹוְפִכיל,  ִמְתַּבֵּט ע  ָהַר י  ֲאזַ   -  ַעְצֵמנּוּבְ ב  ַהּטֹו  ֶאתם  ֶּׁשרֹוִאיי  ְיֵד ל  ְועַ ם  ַּבֲאֵחִרי
 . ָחָדׁשם ָלָאָד 

ת  ְנקּודֹו  ְּתַחֵּפׂשה  ַאָּת ,  ְּבַעְצְמב  ַהּטֹות  ֶא ת  ִלְראֹו ל  ֶׁשַּתְתִחיה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ 

 ת. טֹובֹו

ם עִ ק  ִנְתַחּזֵ ל,  יֹוֵא ת  ְּבִקְריַ   חֹוֶדׁש  רֹאׁשת  ְסעּוַד ם  ִּתְתַקּיֵ ם  ַּבָּצֳהַריִ ם  ַהּיֹו
 ה. ַהּתֹוָר ת ְלַקָּבלַ ן ִנְתּכֹונֵ , ַרֵּבינּול ֶׁש ת  ַהְמתּוקֹות ָהֵעצֹו

 ָהִעְנָיִנים.  לְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 . בטֹו חֹוֶדׁש 

 ... 
 ד ג ד
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   ַהָּיִמים ַהָּקִׁשים ַיַעְברּו

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, רֹאׁש חֶֹדׁש ִסיָון, מ"ה ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֲחַזק   ִּתְתַאֵחז  ֶוֱאָמ ָאִחי,  ַאל ץ,  ַיַעְברּו;  ַהָּקִׁשים  ַהָּיִמים  ַמֲעָמד!  ְוַתֲחִזיק 

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, עֹוד ְמַעט ַאָּתה ִּתְרֶאה ִנִּסים ְּגדֹוִלים. ת ֶא  בַּתֲעזֹ 

 ... 
 ד ג ד

ן ְמֻסּכָ ד ַהְמאֹ ע ָהַר ר ֵמַהֵּיצֶ ל ְלִהָּנצֵ  ֵאי 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ְלִהְתּכֹוֵנן    ֶאְתמֹול ָהִייִתי ְּבִקְרַית יֹוֵאל, ִהְתַחַּזְקנּו ִעם ָהֵעצֹות

ִיְהֶיה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש    -ַלת ַהּתֹוָרה. ָמָחר ָּבֶעֶרב, ַהִּׁשעּור ְּבֵליל ִׁשִּׁשי  ְלַקּבָ 
ַלֲעׂשֹות    רַמְזִּכיה  זֶ ן,  ְמַרֲענֵ ה ְּבבֹורֹו ַּפאְרק. ָחׁשּוב ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּׁשעּוִרים; זֶ 

 . ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ןְלַמעַ ת ְּדָבִרים טֹוִבים, ַלֲעׂשֹו

ִסיָמן א) ֶאְכּתֹב ְל ְקָצת ִמָּמה ֶׁשִּדַּבְרנּו. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר    (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 
ֵיֶצר  ֵיׁש  אֹותֹו;  ַלֲעקֹר  ֶׁשרֹוֶצה  ָהַרע  ֵמַהֵּיֶצר  ִנְׁשָמר  הּוא  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ְּכֶׁשָאָדם 

ָהָא  ֶאת  ֵמִסית  הּוא  ְּבִמְצוֹות,  ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש  ִּבְלבּוׁש ָהַרע  ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות  ָדם 
ִמֶּמּנּו,   ְלִהָּזֵהר  יֹוֵדַע  א  ָהָאָדם  ִּכי  ְמֻסָּכן,  ְמאֹד  הּוא  ַהֶּזה  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ִמְצוֹות, 

 ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּתֹוָרה.    -ָהֵעָצה ַהְּיִחיָדה ְלִהָּנֵצל הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ִמְצָוה; 

ּוְמַכְּוִנים   ַמְחלֹוקֹות  ֶׁשעֹוִׂשים  ַלֲאָנִׁשים  ִמְתַּכֵּון  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ּוְמיָֹאׁש,   ,ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ן  ְלַמעַ  ְמֻמְרָמר  ִלְהיֹות  ֶׁשִמְצָוה  ֶׁשחֹוְׁשִבים  ְוָהֲאָנִׁשים 

ַמְטעֶ  ָהַרע  ּכְ   הַהֵּיֶצר  ְמֻדָּכא,  ִלְהיֹות  ָּגדֹול  ָּדָבר  ַסָּכָנה  ֶׁשֶּזה  ֶׁשֶּזה  ִהיא  ֶׁשָהֱאֶמת 
ּוָמָרה   ַעְצבּות  ָלָאָדם,  ָּגרּוַע  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֵהם  ְׁשחֹוָרה  ּוָמָרה  ַעְצבּות  ְּגדֹוָלה; 

ֶׁשֶאְפָׁש  ַהְּיִחיָדה   ַהֶּדֶר ֵמ"ם;   "ַהַסֶמ ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ֶזה  ִמֶּזה    רְלִהָּׁשֵמ ר  ְׁשחֹוָרה 
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ַהּתֹוָר   אִהי ִלּמּוד  ְיֵדי  ָהַעְצבּות ַעל  ֶאת  ּדֹוִחים  ּתֹוָרה  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְּקדֹוָׁשה,  ה 

 ְוַהָּמָרה ְׁשחֹוָרה. 

ְקבּוַצ  ָהיּו  ְלָׁשם   ִלי  תַּבֶּדֶר ֵיׁש  ָעַלי;  ֶׁשָּצֲעקּו  יֹום,    ה זֶ ת  ֶא   ְיָלִדים  יֹום 
ֶׁשֲאַנְחנּו ַהֵּׁשם   ָּברּו ַאֲחַרי;  ֶׁשְּמַלֵּמ   םיֹוְדִעי  צֹוֲעִקים  ֶאת  ֵמַרֵּבנּו  אֹוָתנּו  ד 

 .(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן ו)ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹק 

 ֲאִני ָצִרי ְלַקֵּצר, ֲאִני ָצִרי ְלִהָּכֵנס ַלַּבחּוִרים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַלָּצָבא   תִמָּלֶלכֶ ר ְּפטּול ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶּׁשְּתַקּבֵ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַלָּצָבא; ֶׁשּתּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם, ִלְלמֹד    תִמָּלֶלכֶ   רְּפטּול  ֶּׁשְּתַקּבֵ ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם  

 ּוְלִהְתַּפֵּלל ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. 

ַהְּגדֹוִלים   ַהִּנִּסים  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ּתֹוֶדה   ;ִאְׁשְּת ֶאת  ּוְתַחֵּזק  ִּתְתַחֵּזק 
ּכְ  ִאָּׁשה  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַמָּתָנה  ִקַּבְלָּת  הֹוָדיָ ֶׁשִהְתַחַּתְנָּת,  ְוטֹוָבה;  ְלַהֵּׁשם    ה ֵׁשָרה 

 עֹוד ְועֹוד ְיׁשּועֹות.  הִיְתָּבַר ְמִביָא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 סֹודֹות ַהּתֹוָרה   םּכּולָ   "ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות" ֵהם

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַיְבְנֵאל

 ִמְכָּתְב.ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ֵהם ַמֲעִׂשּיֹות"  חֹוְׁשִבים    םּכּולָ   "ִסּפּוֵרי  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַּכָּמה  ַהּתֹוָרה;  סֹודֹות 

 ַּבִּסּפּוִרים ָהֵאּלּו.  ןֶזה ְּכלּום ְלֻעַּמת ַמה ֶׁשָּטמּו -ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁש 
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 ְרֵאה ֶאת ַהַהְקָּדָמה ֶׁשַהַּצִּדיק ַרִּבי ָנָתן ּכֹוֵתב:  

ֲאֶׁש  ּוְלִהָגלֹות,  א  הּוה,  ַהּזֶ   ַהָּקדֹוׁשר  ַּבֵּספֶ ה  ֶׁשְּכתּובָ ה  ֵּתבָ ל  ּכָ ר  "ְלִהְתַוַּדע 

ָקָדִׁשים  ת  ַמֲעִׂשּיֹו ם,  ְוָׁשלֹוס  ַח ם,  ֶׁשֵה ב  ַלְחׁשֹן  ְוֵאי ה,  ַהּתֹוָר ת  סֹודֹוי  ְלפִ   קֹוֶדׁש 
ְקדֹוׁש  ל  ַהָּגדֹוק  ַהַּצִּדיר  ִסּפֵ ה  ַהּזֶ ר  ַּבֵּספֶ ת  ַהְּכתּובֹות  ַהַּמֲעִׂשּיֹו ת  ֶא י  ּכִ ת,  ְּפׁשּוטֹו

  ַּכָּוָנתֹוי  ּכִ   ַנְחָמן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו.י  ַרּבִ   ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁשֶעְליֹון  
ת  ַהּסֹודֹו ת  ֶא ן  ֶׁשָּנִביי  ְוַהְלַוא.  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו  ֵאי  אֹוָתנּוד  ְלַלֵּמ ה  ָהְיָת 

ם  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדיה  ִנְהיֶ י  ַהַּמֲעִׂשּיֹות. ֲאזַ   ּלּוֵא   ְּבתֹוז  ֶׁשָּגנּור  ַהּמּוָס ת  ְוֶא   ַהְּגדֹוִלים 
ְּבִמּיַ   תֶא   ָלנּוח  ִיְׁשלַ   ִיְתָּבַרם  ְוַהֵּׁש ת,  ִלְהיֹו  ֶׁשָּצִרי  ְּכמֹו ֶצֶדק    ִּבְזַמֵּנינּו ד  ַהּגֹוֵאל 

 ָאֵמן". ְּבָיֵמינּוִּבְמֵהָרה 

ַּבַהְק מ ּכֹוֵתב  ֵאׁש, ֹוֲהָרא"ׁש  ַלֲהבֹות  ַהֵּסֶפר  ַעל  ִּתיקּוֵני    ָּדָמה  ַעל  ֵּפרּוׁש 
 זֹוַהר: 

,  תֹו רׁשּו  יּוְׁשֵּת   ָרהׁשּו  לּכָ   ְמַעטּכִ   רֶׁש , ֲא ַהרֹו ז  ֵניּקּוִת ּבְ   ָרִגילֶׁש ְלָכל ִמי    עַ ּו"ָיד

 ֲאֵחִרים". תֹו ָלמֹוֲאֵחִרים, ע תֹודֹו ִעְנָיִנים ֲאֵחִרים, ס ָברּכְ ֵהם 

ַהִּסּפּוִרים ָהֵאּלּו; ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר ְּבֵפרּוׁש, ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ִסֵּפר ֶאת    ןְּכמֹו ּכֵ 
 :(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה יא)ַהִּסּפּור ִמֶּבן ַהֶּמֶל ּוֶבן ַהִּׁשְפָחה ֶׁשִּנְתַחְּלפּו 

ִּגיַע, א ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים  , ַעד ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִה םָהִראׁשֹוִני  ַּבּדֹורֹות

ְּבָגלּו (ְּכמֹו    ְּבָלׁשֹון  הָהיָ ה  זֶ ַּבַּקָּבָלה    םְמִׂשיִחי  ְּכֶׁשָהיּו"ֶאָּלא  ,  יְּבַקָּבָלה  ָּכֶזה 
ְמֻאָחר   ְוכּו'",  ַהֶּזה)  ְלַדּבֵ   ֵתריֹוַהִּסּפּור  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַקָּבָלה    רִהְתִחיל 

 ְּבִאְתַּגְלָיא. 

ְּכֶׁשּל ָלֵכן סֹודֹות  ,  ֶׁשֵהם  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ָהֵאֶּלה,  ַהִּסּפּוִרים  ֶאת  ֹוְמִדים 
 ַהּתֹוָרה ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְלהֹוִציא ִמֶּזה ִחּזּוק ְוֵעצֹות ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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  א הֹוֵל ָּכל ָּכ ַמֵהר ,ַהּתֹוָרהִלְזּכֹות ְלַהִּגיׁש ְמִתיקּות 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ֶזה  ִּתְתַאֵּזר לִ   א  ְּבַסְבָלנּות,  ֶאָחד;  ְּבֶרַגע   ְלַה הֹוֵל ְמִתיקּות  ְר ְזּכֹות  ִּגיׁש 

ַהְרָּגָׁשה    הזֶ   -ַהּתֹוָרה   ְּבִלי  ַהְרֵּבה  ִלְלמֹד  ְצִריִכים  ַמֵהר,   ָּכ ָּכל   א הֹוֵל-   ַעד
 . ה ַהְּקדֹוָׁש  ַהּתֹוָרה  לֶׁש  ְמִתיקּות תֶא   ְלַהְרִּגיׁש  םֶׁשּזֹוִכי

ַהִּׁשעּוִרים  ץֶוֱאָמ   קֲחזַ  ִעם   ַּתְמִׁשי יֹום  ,  ָּכל   ֵּתֵל ֵכן  ְּכמֹו   .ֶׁשְּל ְּכִסְדָרן 

ֵמַהֵּׁשם   ְּתַבֵּקׁש  ָׁשם,  ְלִהְתּבֹוֵדד  ָיכֹול  ֶׁשַאָּתה  ֵריק  ָמקֹום  ְּתַחֵּפׂש  ְלִהְתּבֹוְדדּות; 
ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ֲעֵרבּות ּוְמִתיקּות    הִיְתָּבַר ֶׁשַּיְרֶאה ְל ֶאת ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּתְזּכֶ 

 ּתֹוָרה. ַה 

ְּתַסּפֵ   ְּכמֹו ְּכַדֵּבר   רֵכן  ֵאָליו  ְּתַדֵּבר   ;ָעֶלי ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ָּכל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 
ְּכמֹו ֵרֵעהּו,  ֶאל  ַּבָּׂשָפה  י,  ֲאִמִּת ר  ְלָחבֵ ב  ַהּלֵ ת  ֶא ם  ֶׁשְּמִׂשיִחי  ִאיׁש  ֵאָליו  ְּתַדֵּבר 

ַאף ֶאָחד, ְּתַדֵּבר  הָבִרים ְמֻזָּיִפים, ַאל ְּתַחֶּק ִּדּבּוֵרי ֱאֶמת; א ְּד   וֶׁשְּל, ְּתַדֵּבר ֵאָלי
ֵמַהֵּלב ֶׁשְּל, ַּתִּגיד לֹו ַעד ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב ְוַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּגיַע    יםִמּלִ 

 ֵאֶלי ָּכל יֹום ִעם ִסּפּור ָחָדׁש. 

 םֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִנְדָּבִקיֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ּוְלַׁשֵער ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְלַד   ִאי
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן ֶאת ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר    הֵאָליו ְלַגְמֵרי; ְּתִפָּלה ַמְדִּביָק 

 .פד)

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ׁשּוב  אְּכָבר ָּפַסק,   ִאם ָהַרב

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּׁשֵאָלה. 

ִאם ָהַרב ֶׁשַאֶּתם סֹוְמִכים ָעָליו, ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ְוהּוא ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם   
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 ְּכָבר ָּפַסק ָלֶכם, ַמה ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ׁשּוב? -ֵאי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהּתֹוָרה 

 .רַאֵח   ַאֲחֵרי ֶׁשְּמַקְּבִלים ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה א ׁשֹוֲאִלים ִמיֶׁשהּו 

 ֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַה 

 ... 
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 ג ַּבַח ת  ּוְבִריט ַנאכְ  ְּבַוואם ִמְנָהִגי

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבִעּתֹו   ִּתְהֶיה  ֶׁשַהְּבִרית   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַיֲעזֹר  ַהֵּבן,  ֻהֶּלֶדת  ְלֶרֶגל  טֹוב  ַמָּזל 
 ְזַמּנֹו, ֶׁשִּתְזֶּכה ְלַגְּדלֹו ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים. ּובִ 

ְלַגֵּבי ַווא ַנאְכט (ְּבִרית ִיְצָחק) ַּבַחג; ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהַווא ַנאְכט ְּבַיַחד ִעם 

  א ָצִרי ֶׁשָּיבֹואּו  ָחהַלִּמְׁשּפָ ; ּתֹוִדיַע  ל ָּגדֹו  ַמֶּׁשהּוַלֲעׂשֹות  ְסעּוַדת ַהַחג, ַאָּתה ,
 .ְלַאֵחל ּוְלָבֵר 

ָחל    ןְּבִעְניַ  ֶׁשֶּזה  ָּכֵעת  ַהִּתינֹוק;  ְלַיד  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ְיָלִדים  ְלַהְזִמין 

 ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע. ןכֵ י ְלַהְזִמין ְיָלִדים ִלְפנֵ  ַאָּתה ָיכֹול -ַּבַחג 

אֹוֵמר  ָהְרָמ"א  ַהְּבִרית;  ִלְסעּוַדת  ִמְנָין  ְלַהְזִמין  ִאם   ֶׁשְּל ַהְּׁשֵאָלה  ְלַגֵּבי 
ְסִעיף ב) ִסיָמן רסה,  : "ְוָנֲהגּו ָלַקַחת ִמְנָין ִלְסֻעַּדת ִמיָלה, ּוִמְקֵרי (יֹוֶרה ֵּדָעה ִהְלכֹות ִמָּלה, 

ִּתְׁשַּת  ִמְצָוה",  ַׁשָּי  ְסֻעַּדת  א  ֶזה  ְוִאם  ִלְסעּוָדה,  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  ְלָהִביא    -ֵּדל 
 ַּתֲעֶׂשה ְּבִלי ֶזה. 

ַעל מֹוֵחל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְּבִרית  ֶׁשִּבְׁשַעת  יֹוֵדַע,  ֲהֵרי  ָּכל    ַאָּתה 

ַה  ִּבְׁשַעת  ִלְפעֹל  ֶאְפָׁשר  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים;  ּוְלָכל  ַלהֹוִרים  ְּדָבִרים  ָהֲעֵברֹות  ְּבִרית 
 ְּגדֹוִלים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ַלֲעׂשֹות ְּבִרית ַּבְּיִׁשיָבה  םַמְתִאיִנְרֶאה ֶׁשא 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶזה    -ַמה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ֶאת ַהִּתינֹוק ָּכל ָּכ ָרחֹוק ְוכּו'  

 ָנכֹון. א 

ִיְצָחק ְּבִני  מֹוֲהָרא"ׁש;  ֵאֶצל  ְּבִריתֹות  ְׁשֵּתי  ַלֲעׂשֹות  ָיִאיר   דָדוִ   ָזִכיִתי  ֵנרֹו 
ָהִיינּו ַּבֶקעְמּפ ְוָנַסְענּו   ,ּוְבִני ֶהעְרְׁשל ֵנרֹו ָיִאיר. ַהְּבִרית ֶׁשל ֶהעְרְׁשל ָהְיָתה ַּבַּקִיץ

ֵאֶצל מֹוֲה ל  ִּבְׁשִבי ַּפאְרק  ְלבֹורֹו  יֹוֶלֶדת  ַהְּבִרית  ֵהֵבאִתי,  א  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ָרא"ׁש. 
ַלֶּיֶלד,   ְּכלּום  ָקָרה  ְוא  ֲאֻרָּכה,   ֶּדֶר יֹוֶלֶדת  ִלְסחֹב  ֵעֶסק  א  ֶזה  ָלנּוַח,  ְצִריָכה 

  ק ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא א ָהָיה ִעם ִאּמֹו ָקרֹוב ְלֵׁשׁש ָׁשעֹות; ָאז ְּבַוַּדאי ֶׁשְּלָהִביא ִּתינֹו
ֶמְרַח  ַּדּקֹות  קַּבַחג,  ֶעְׂשִרים  ֶׁשא    -  ה ֲהִליכָ   ֶׁשל  ִנְרֶאה  ְּבָעָיה;  א    ם ַמְתִאי ֶזה 

 ַלֲעׂשֹות ְּבִרית ַּבְּיִׁשיָבה.

ְּכֶׁשהּוא   זֹוֵכר  ֲאִני  ָּתִמים;  ָּגדֹול,  ָׁשַמִים  ְיֵרא  הּוא  טֹוב,  ָאָדם  הּוא   ָחִמי
ַמה ֶׁשֲהָוה  ַעד  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ָנַׁשם  הּוא  ְלַרֵּבנּו,  אֹותֹו,    ָּבַער  ִהִּכיׁש  ָנָחׁש  ַּדֲהָוה... 

ֶאֶר  ּבֹו  ָהֶאֶר   סִהְכִניס  ּוְמֻסּכָ   לִהְרִעי  סְוכּו';  ָיכֹול  ן  אֹותֹו,  א  הּוא  ַהּיֹום  ַעד 
 ְלִהְתַרְּפאֹות. 

ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּנָּׁשֵאר ֶנֱאָמִנים ְלַרֵּבנּו, ֶׁשָּתִמיד ִנְזּכֹר ֵאיפֹה ָהִיינּו, ַמה  

 נּו ָעָׂשה ִאָּתנּו. ַרּבֵ 

 ... 
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 ַהּמַֹח, נֹוָלִדים ֵמָחָדׁש ת ַהּכַֹח, ֶא ת ֶא  רַמְחִזיִמְׁשָניֹות 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ּוְלַׁשֵער עַ  ְלָתֵאר  ָיכֹול  ְלַמְעָלה ד  ַאָּתה א  ַּבַעל ְּתׁשּוָבה הּוא ָחׁשּוב  ַּכָּמה 

: "ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה (ְּבָרכֹות לד:)ם, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים ַּבָּׁשַמיִ 
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עֹוְמִדין ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד", ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵאּלּו ֶׁשְּכָבר ָעׂשּו ְּדָבִרים  

ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹד ֵאֶצל    -ִעים ַהְּיָׁשִנים  ָרִעים ִמְתַּגְּבִרים ְועֹוְזִבים ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ָהָר 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ַּבֲחָזָר  ִלּפֹל  א  ּכַֹח   ְל ִיֵּתן  ֶזה  ִמְׁשָניֹות,  ְּבִלּמּוד  ִּתְתַחֵּזק   ַלֲעֵברֹות   הָּכֵעת 

ָקֶׁשה    -ָלן  ָהֵאּלּו. ְּכֶׁשחֹוְטִאים ִּבְפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִליְצ 
ֶאְפָׁשר    -ְמאֹד ְלֵהָחֵלץ ִמֶּזה, ַרק ִעם ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַרק ִעם ִמְׁשָניֹות ּוְגָמָרא  

 ִמֶּזה.  ם, ִלְהיֹות ְׁשמּוִריבְלִהְתַיֵּצ 

ָלֵכן ִּתְתַחֵּזק ְּבִלּמּוד ִמְׁשָניֹות; ִּתְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ּכֹוחֹוֶתי ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ַח"י 
ִמְׁשַניֹותּפְ  יֹוֵתר ְּבִתּקּו   ,ָרִקים  ָחָזק  ָּדָבר  ֵאין  ַהּזֹאת;  ָלֲעֵבָרה  ְּפַגם    ןֶזה ָהְרפּוָאה 

ַהְּבִרית ְּכמֹו ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות; ֶזה ְמַזֵּכ ֶאת ַהָּדם, ֶזה ְמַזֵּכ ֶאת ַהּמַֹח, ֶזה ְסגּוָלה  
 .תִּפְלִאי

ָאָד  ְּכָלל,   ֶזַרע    ם ְּבֶדֶר הֹוָצַאת  ַהְּבִרית,  ְּפָגם  ֶׁשל  ַלֲעֵבָרה  ָנַפל  ֶׁשִמְסֵּכן 

ִליְצלָ  ַרֲחָמָנא  ְּכבָ   -  ןְלַבָּטָלה  לֹו  הּו  רֵאין  ְלַהְמִּתין,  הּויַעְצָּבנִ ה  ַנֲעֶׂש א  ּכַֹח  א  , 
ְמַקּבְ  ִמְׁשָניֹות  ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהְתַּפֵּלל;  ִלְלמֹד  ָהִרּכּוז  ּכַֹח  ֶאת  ִלים ְמַאֵּבד 

 ַהּמַֹח, נֹוָלִדים ֵמָחָדׁש. ת ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהּכַֹח, ֶא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָלֶכם ֶאת ַהִּבָּזיֹון ַהֶּזה קֲאִני ַמֲעִני

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

ִאְׁשְּת  ִמּקֶֹדם ֵׁשם  ֶאת  ִּפְתאֹום   יְּכֵד   ָּכַתְבִּתי  ֲעבּוָרּה;  ִלי    ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָיה 

ֲא  ָעֶליָה;  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ָחָזק  ֲעַדיִ ִּבָּזיֹון  ַמֲעִני  ןִני  ֲאִני  ֲעבּוָרּה,  ֶאת    קִמְתַּפֵּלל  ָלֶכם 
 ַהִּבָּזיֹון ַהֶּזה. 

 ְמַקֶּוה ֶׁשִהיא ִּתְהֶיה ְּבִריָאה ּוְׁשֵלָמה.  ֲאִני

 ... 
 ד ג ד
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 ת ָהַאֲחרֹונֹום ַהָּׁשִנים ֵמֶעְׂשִריר יֹוֵת י ִהְרַוְחִּת ת ַאַח ה ְּבָׁשנָ 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ָׂשֵמַח   ֲאִני ֲאִני   ,ֶׁשְּל ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ִמְתַחֵּזק  ֶׁשַאָּתה  ִלְׁשמַֹע  ֶנֱהֶנה  ְמאֹד 

 ִלְׁשמַֹע ֶׁשָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּל ִהְתַהְּפכּו ְלטֹוָבה ֵמָאז ֶׁשַאָּתה ְמקָֹרב ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל.

ַּכָּמה  ַּתֲענּוג יֹום  ָּכל  חֹוֵטף  ֶׁשַאָּתה  ַאָּתה    ִלְׁשמַֹע  ַהּתֹוָרה;  ִלּמּוד  ָׁשעֹות 
ְוַחג   ּוְבַׁשָּבת  ַאָּתה לֹוֵמד ָׁשׁש ָׁשעֹות,  זֹאת  ָּכל  ְוִעם  ְּביֹום,  ֵּתַׁשע ָׁשעֹות  עֹוֵבד 

ְיַלֶּוה אֹוְת ֶזה   ;ִאְּת ִיָּׁשֵאר  ֶזה  ּוָבעֹוָלם  ָּבעֹו  ַאָּתה לֹוֵמד ֵׁשׁש ָׁשעֹות,  ַהֶּזה  ָלם 
 ַהָּבא.

ָׁשָנה    ָקָראִתי "ֶעְׂשִרים  ַּבִּמְכָּתב:  ּכֹוֵתב  ֶׁשַאָּתה  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 

ֶׁשִּלי ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ְוא ִקַּבְלִּתי ְּכלּום, ַהָּׁשָנה ִהַּגְעִּתי    "רָהַאְדמֹו  ֲאִני נֹוֵסַע ֶאל
ִהְלִּביׁש אֹוִתי ָּכל ָּכ ָיֶפה    ֵּבנּוַהָּׁשָנה ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוַר   ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ַעל רֹאׁש 

 ִעם ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּתִפָּלה, ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם". 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ָׂשֵמַח ה ִיְהיֶ  ְצִריִכים ִלְראֹות ֶׁשָּכל ִמְתַּפֵּלל ַהַּגָּבִאים

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ב' ִסיָון, מ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ִטי... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְר  ִלְכבֹוד

ַאַח   ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ְקָצת ִלְכבֹוד ,  תִמְתַאְּסִפים ְּבֵליל ָׁשבּועֹות ְּבֵעֶר ְּבָׁשָעה 

ָּכ ַאַחר  ֶׁשִּקַּבְלנּו    ֲאַנְחנּו   ַהַחג,  ְּכִפי  ֵליל ָׁשבּועֹות",  ְּבַיַחד ֶאת "ִּתּקּון  אֹוְמִרים 
ַהָּפסּוׁש;  "ִמּמֹוֲהָרא ֶאת  ָהִראׁשאֹוְמִרים  ָהַאֲחרֹון    ֹוןק  ְוַהָּפסּוק  ָּפָרָׁשה  ָּכל  ֶׁשל 

 ֶׁשל ָּכל ָּפָרָׁשה, א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר. 

ֵסֶפר    ָּכ ִמָּכל  ִלְּכתּוִבים,  ּוִמְּנִביִאים  ִלְנִביִאים  ִמּתֹוָרה  אֹוְמִרים עֹוְבִרים 
ָׁשִרים, ָּכ  ְנִביִאים  ם  ְּמַסְּיִמיּוְכֶׁש ,  ןָׁשִרים ִנּגּו ם ּתֹוָרה  ְּכֶׁשְּמַסְּיִמי.  םָר   ְּבַיַחד ְּבקֹול

 ְּבָכל ַּפַעם ֲאַנְחנּו ָׁשִרים. 
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ִמְצוֹות  ִמֵּכן    ְלַאַחר ֵמָאה  ָּכל  ַאֲחֵרי  ָׁשִרים  ֲאַנְחנּו  ִמְצוֹות;  ַּתְרָי"ג  אֹוְמִרים 

 ּבּור א ֵיָרֵדם. ְּכֵדי ֶׁשַהִּצ 

ִנְׁשָאר ְזַמן ֲאִני ְמַדֵּבר ַּכָּמה ִּדּבּוִרים, ַאַחר ָּכ ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ְּבִרּקּוד,    ְוִאם
 הֹוְלִכים ַלִּמְקֶוה. ּוַבֲעלֹות ַהַּׁשַחר 

ת ֵאי ַלֲעׂשֹות  ָּכל ֶזה ִּכי ִּבַּקְׁשָּת ִמֶּמִּני ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ָלַדעַ ת  ְל ֶא   בּכֹוֵת   ֲאִני

ִלְהיֹות   ַחָּיב  א  ֶׁשֶּזה   ְל ְלַהְבִהיר  רֹוֶצה  ֲאִני  ֲאָבל  ַהִּמְדָרׁש.  ְּבֵבית  ֶאְצְלֶכם 
ִמְסַּתֵּד  ֶזה   ָּכ ִּכי   ָּכ עֹוִׂשים  ֲאַנְחנּו   ,ָּכ ֶׁשֶּזה    רְּבִדּיּוק   ֵאי ַּתֲעֶׂשה  ֶאְצֵלנּו, 

 ַחּקֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו. ֶאְצְלֶכם; א ְצִריִכים לְ  רִמְסַּתֵּד 

ָּדָבר ֶאָחד ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר, ַהַּגָּבִאים ְצִריִכים ִלְראֹות ֶׁשָּכל ִמְתַּפֵּלל, ָּכל    ַעל
 ֶׁשִּיְהֶיה לֹו טֹוב, ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָׂשֵמַח.  -ְיהּוִדי ֶׁשַרק ָּדַר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ַמה ַהִּסּפּור,   -ִאם ִמיֶׁשהּו ָחֵסר, ִמיֶׁשהּו א ָּבא  ְצִריִכים ָלִׂשים ֵלב    ַּגָּבִאים

 אּוַלי אֹותֹו ֶאָחד ָצִרי ֶעְזָרה.

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשא ִּתְהֶיה ְל ׁשּום ַׁשָּיכּות ְלַמֲחלֹוקֹות

 שפ"ב  ה'תיֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהּטֹובָ  ַהָּׁשלֹום  ְּדִריַׁשת  ֶאת  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח  ִמְדָרֵׁשינּו   הֲאִני  ִמֵּבית 

ְמַדְּבִרים   א  ָׁשם,  ְלִהְתַּפֵּלל   ַנְפְׁש ֶאת  ְמַחֶּיה  ֶׁשַאָּתה  ּכֹוֵתב  ַאָּתה  ִּבירּוָׁשַלִים; 
 . הְּגדֹולָ  ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ִמְתַּפְּלִלים ִּבְמִתיקּות; ֶזה ִּבְׁשִביִלי ֲהָנָאה

לְ  ַׁשָּיכּות  ׁשּום   ְל ִּתְהֶיה  ֶׁשא  ִּתָּזֵהר  ְוכּו';  ַז"ל  ְלַגֵּבי  ַרֵּבנּו  ַמֲחלֹוקֹות. 

: "ִּבְמקֹום ְמִריָבה ָׁשם ַהָּׂשָטן", ִּתְהֶיה ָחָכם,  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְמִריָבה, ִסיָמן סו)אֹוֵמר  
 ִּתְבַרח ִמַּמְחלֹוקֹות, ַאל ִּתַּקח ֵחֶלק.

ֶׁשּבֹוֵרַח ִמן ַהָּצָרה, הּוא ִּפֵּקַח", : "ִמי  (ָׁשם אֹות ַּפַחד ֵחֶלק ב', ִסיָמן ג)ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ִלְראֹות ֵאי ְיהּוִדי ִנְקָרע  ַהֵּלב  ָצָרה ְּכמֹו ַמְחלֹוקֹות,  ֶאָחד ִעם    םֵאין עֹוד  ָרִבים 
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ָלָּמה   ָלִריב?  ְצִריִכים  ָלָּמה  ֵיֵל   אִלְׂשנַֹהֵּׁשִני;  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַהֵּׁשִני?  ֶאת  ֶאָחד 

ֶׁשָּכל   ֶׁשּלֹו,  מֹוֲהָרא"ׁשָלֱאֶמת  ְּבדֹור;  ַחד  הּוא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהַרִּבי  ַיִּגיד  ,  ראֹוֵמ   ֶאָחד 
ַהֵּׁשִני   ְּבָדָרא",  ַחד  הּוא  ֶׁשִּלי  "ָהַרִּבי  אֹוֵמר  ֶאָחד  ֵּביֵניֶהם,  ָרִבים  ְּכֶׁשֲאָנִׁשים 

ְׁשֵני ַח  ד צֹוֵעק: "ָהַרִּבי ֶׁשִּלי הּוא ַחד ְּבָדָרא"; ַמה ְצִריִכים ָלִריב? ַמה ַרע ִעם 
ִנְמָׁש ֵאָליו, ָמקֹום  א  ַחד ְּבָדָרא? ֵּתן ַלֵּׁשִני ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ֶׁשהּו  הְּבָדָרא? ְׁשׁשָ 

.ֶׁשְּמָקֵרב אֹותֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ִנְבָהִלים   ְיָלִדים  ִמַּמְחלֹוקֹות;  ַּבַּבִית  ְּתַדֵּבר  ַאל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד 
ם ׁשֹוְמִעים ֶׁשְּמַדְּבִרים ִמַּמְחלֹוקֹות, ַּבַּבִית ְּתַדֵּבר ַרק ֵמַהֵּׁשם ּוִמְתַּבְלְּבִלים ְּכֶׁשֵה 

ֶזה ְזַמן ֶׁשל ִחּנּו ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות,    -ִיְתָּבַר, ִמַּצִּדיִקים; ִּבְפָרט ִּבְסעּודֹות ַׁשָּבת  
וֹות; ָּכל ֵאּלּו ֶׁשְּמַדְּבִרים ְׁשִמיַרת ַהִּמְצ   תָאז ְמַדְּבִרים ִמַּגְדלּות ַהַּצִּדיִקים, ִמַּמֲעלַ 

ַעל  ִמֵּליָצנּות  ֲחִסיִדים,  ֵאֶצל  ִמַּמְחלֹוקֹות  ִמּפֹוִליִטיָקה,  ַהַּׁשָּבת  ִּבְסעּודֹות 
ָהַאְדמֹו  "רָהַאְדמֹו ַעל  ָהֵאּלּו  -ַההּוא    "רַהֶּזה,  ֶזה    םִנְהִיי  ַהְּיָלִדים  ְמֻבְלָּבִלים, 

 ָעלּול ְלהֹוִביל ַלָּגרּוַע ִמּכֹל. 

ֲחִסיֵדי לְ  ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ֲאָנִׁשים  ֵּביֵנינּו,  ַּגם  ַמְחלֹוקֹות  ֵיׁש  ַצֲעֵרנּו 
ִיְהיֶ  ֶׁשא  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ִסְכסּוִכי  הְּבֶרְסֶלב;  ֶאל    םָלנּו  ִהַּגְענּו  ֶאָחד,  ַאף  ִעם 

ִהַּגְענּו ֶאל ַרֵּבנּו ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל ֲאֵחִרים,  ְּכֵד ַרֵּבנּו א    -ְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקְדֵׁשנּו  י   
ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִהַּגְענּו ֶאל ַרֵּבנּו ְּכֵדי ַלֲעבֹד ַעל ַהִּמּדֹות ֶׁשָּלנּו,    יְּכֵד 

 א ַלֲעבֹד ַעל ַהִּמּדֹות ֶׁשל ַהֵּׁשִני. 

ַעְצמֹו ֶאת  ַמְטֶעה  ֶׁשא  ִמי  ְלַרֵּבנּו   ,ַאְׁשֵרי  ְמַצֵּית  ת  ִלְהיֹוה  ִּיְזּכֶ   הּוא  -  הּוא 
: "ַעל ְׁשֵני ִּכּתֹות ֲאָנִׁשים ֵיׁש  (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שנד)ר  ָאַמ   ֶׁשַרֵּבינּוי  ְּכפִ ל,  ָּגדֹוק  ַצִּדי

ְוֵאיָנם   ֵאַלי  ְלִהְתָקֵרב  ְיכֹוִלים  ֶׁשָהיּו  ֲאָנִׁשים  ֵאּלּו  ֲעֵליֶהם, ַעל  ַרֲחָמנּות ָּגדֹול  ִלי 
ְועַ  יֹוֵדַע,  ִמְתָקְרִבים,  ֲאִני  ִּכי  ְּדָבַרי,  ֶאת  ְמַקְּיִמים  ְוֵאיָנם  ֵאַלי  ַהְמקָֹרִבים  ֵאּלּו  ל 

ָאז   ַהֶּדֶלת,  ֶאל  ַרְגָליו  ִעם  ָהָאֶרץ  ַעל  ֻמָּנח  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֵעת  ֵעת,  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְלִהְת  ָזָכה  ְוִיְתָחֵרט ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶׁשא  ֵאַלי, אֹו  ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב,  ָקֵרב 

ְּדָבַרי,  ֵיְדעּו ֶׁשִאם ָהיּו ְמקָֹרִבים ֵאַלי ּוְמַקְּיִמים ֶאת  ִּכי ָאז  ְּדָבַרי.  ֶׁשא ִקֵּים ֶאת 
א   ֲאָבל  ַהַּמְדֵרָגה,  ְלאֹוָתּה  ְמִביָאם  ָהִייִתי  ֶׁשא  ָּבעֹוָלם  ַּדְרָּגא  ׁשּום  ָהָיה  א 

ָאז" ת  ַהֶּדלֶ ל  ֶא ו  ַרְגָלים  עִ ץ  ָהָאֶר ל  עַ ח  ֻמּנָ א  ְיֵה ם  ָאָד ֶׁשָה ת  ָהעֵ א  ְּבבֹוי  ּכִ   ,יֹוִעיל 
ת)  ַהֶּדלֶ ן  ְלִכּוּוו  ַרְגָלים  עִ ץ  ָהָאֶר ל  עַ ת  ַהֵּמ ת  ֶא ם  ַמִּניִחיז  ֶׁשָא ת  ֵמ ם  ְּכֶׁשָאָד ה  ַהַּכָּונָ (
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'ְוִיְתָחֵר ה,  ִנְרֶא א  ֶׁשהּו  ֵאיה  ְוִיְרֶא   ַעְצמֹול  עַ ז  ָא ל  ִיְסַּתּכֵ ם  ְוָהָאָד  א   ה  ָלָּמ ט: 

  ְלַהִּגיעַ ה  זֹוכֶ י  ָהִייִת   ַרֵּבינּו  ְּבקֹול  ׁשֹוֵמעַ י  ָהִייִת   לּו?!  ַרֵּבינּול  ְּבקֹוי  ָׁשַמְעִּת 
 י.ִמַּד ר ְמאּוָח ה ִיְהיֶ ר ְּכבָ ז ָא ל  ֲאבָ ם', ָּבעֹולָ ת ְּגבֹוהֹו י  ֲהכִ ת ַלַּמְדֵרגֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

ִיְהֶיה ֶׁשֲחַדר ַהַּמְחְׁשִבים ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשַאָּתה עֹוֵמד ַעל ַהִּמְׁשָמר  ִייַׁשר
 ָנִקי

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִליֶּבעְרִטי דִלְכבֹו

ָנִקי,    ִייַׁשר ִיְהֶיה  ַהַּמְחְׁשִבים  ֶׁשֲחַדר  ַהִּמְׁשָמר  ַעל  עֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ָּגדֹול  ּכַֹח 

 ִלְראֹות ׁשּום ַרע. ֶׁשא יּוְכלּו

ַהֶּפַסח   ַאָּתה ַחג  ִלְפֵני  ַאַחת  ַּפַעם  ָאְדל  ְלִבּתֹו  ָאַמר  ַרֵּבנּו  ַמה  יֹוֵדַע  ֲהֵרי 
ְוכּו'  ְּכֶׁש  ָהָרִהיִטים  ֶאת  ּוְלַכּסֹות  ַהַּבִית  ֶאת  ְלַסֵּדר  ָעְזָרה  ְוִהיא  ַהַּבִית,  ֶאת  ִּסְּידּו 

ָיָקר, ְוָאְדל ָלְקָחה ִמְטַּפַחת ָנִׁשים   עֹוןַהִּקיר ָהָיה ָּתלּוי ָׁש   לֶׁשא ִיְתַלְכֵל. עַ   יְּכֵד 
ַמר ָלּה ַרֵּבנּו: "ִעם ֶזה ַאְּת ְמַכָּסה ֶאת ְוִכְּסָתה ֶאת ַהָּׁשעֹון ֶׁשֶּזה א ִיְתַלְכֵל, ָא 

ַהָּׁשעֹון? ַאְּת א יֹוַדַעת ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאּלּו מֹחֹות ַחָּלִׁשים, ְּכֶׁשֵהם ַרק רֹוִאים ִמְטַּפַחת 
זֶ   םָנִׁשי ֶזה ּוְתַכִּסי ֶאת  ְמַקְּבִלים ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות?! ּתֹוִריִדי ֶאת  ְּכָבר  ִעם  ה  ֵהם 

ֵחר"; ָאז ְּבַוַּדאי ֶׁשְּצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלַמְחְׁשִבים, ֶׁשא ֵיֵצא  ַמֶּׁשהּו ַא 
 ׁשּום ִמְכׁשֹול. 

ַאַחת   ֲאִני ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  ָאבֹוא  ַּבִּקְרָיה,  ְּבָׁשבּועֹות  ִלְהיֹות  ְמַקֶּוה 

ְּבֵליל ָלבֹוא  ֲאִני חֹוֵׁשב  ְלִהְתּפַ   ֶאְצְלֶכם;  ֶאְצְלכֶ ַׁשָּבת  ֲאֶׁשר  ם  ֵּלל  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית 
 ַּבַּנַחל.

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם
... 

 ד ג ד
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 ת ַּבֲעֵברֹול ִּתְסַּתּכֵ ל ַא 

ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    -  ְּבֶעְזַרת  ַחג,  ִאְסרּו  ִסיָון,  ח'  ָנׂשֹא,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 

 תשפ"ב ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ָיָצאנּו ַעְכָׁשו ֵמַחג ָׁשבּועֹות ַהָּקדֹוׁש, ָזִכינּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. 

ֲעֵברֹות ֶזה ִנְגַמר ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבֲעֵברֹות; ִאם ִמְסַּתְּכִלים ּבַ 

 א ָנִעים ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. ד  ְמאְֹמאֹוד א טֹוב, עֹוד ְמַעט ַאָּתה ִּתְתַּבֶּזה, ִיְהֶיה 

 ... 
 ד ג ד

 



זו+הר הק+דושזו+הר הק+דוש
עם ראש הישיבה שליט"א

ַרְך ֶעְזַרת ה' ִיְתָבּ ּבְ

קטע מזהר חדש על פרשת נשא )דף קכב.(, ויהי רצון מלפני ה' אלוקי 
התורה  לימוד  גודל  ושנראה  מהגלות,  נצא  הזהר  לימוד  שבזכות 
ועשיית המצוות, זה מסיר כל העבירות וכל העונשים, זוכים לשבת 

בגן עדן עם הצדיקים הקדושים.

רבי יצחק ורבי יהודה לומדים בדרך

א ְללּוד, הצדיקים הקדושים רבי יצחק  י ְיהּוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאּוׁשָ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַרּבִ
אֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל,  ין ּדְ י ְיהּוָדה, ֵניָמא ִמיּלִ ורבי יהודה הלכו מעיר אושא ללוד, ָאַמר ַרּבִ

אמר הצדיק הקדוש רבי יהודה לרבי יצחק: "הבה ונלמד התורה הקדושה בדרך, וככה 

נינצל מכל רע".

עבירות מביאות רעות על כל העולם

י ִיְכֶרה  ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ י ִיְפּתַ י ְיהּוָדה ְוָאַמר, רבי יהודה מתחיל, 'ּכִ ַתח ַרּבִ ּפָ
ם ְוגֹו'', אנחנו רואים  ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ְתֵריּה, 'ּבַ ִתיב ּבַ ִאיׁש ּבֹור ְוגֹו''. ַמה ּכְ
בתורה )שמות כא, לג(, אדם שחופר בור והשאיר פתוח, ונפל שמה שור או חמור, אומרת 

לנו התורה, האדם חייב לשלם כי הוא גרם היזק לאחרים.

ְך, והרי קל וחומר, ומה כשלא מזיקים  א ּכַ ּוַמה ַעל ּדָ
לשלם,  חייבים   - היזק  שיעשה  גורם  רק  לשני,  אחד 

ַעל  חֹובֹוי  ּבְ ָעְלָמא  א  ְלַאְבָאׁשָ ָגִרים  ּדְ ַמאן 



רעה  מביא  הרי   - עבירות  עושה  הוא  חוטא,  כשאדם  שכן  כל  ה,  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת 
לעולם, בוודאי יענש.

ַאְבִאיׁש ָעְלָמא, אנחנו רואים  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ וְהָנא, רבי יהודה מתפלא, ּדְ ּוַ א ּתַ ֶאּלָ
בתורה כשאדם עובר עבירה, יתודה, והקב"ה מוחל לו, היאך יתכן דבר זה, ֲאַמאי ִאית 

ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  ְוגֹו'  ַיֲעׂשּו  י  ּכִ ה  ִאׁשָ אֹו  ִאיׁש  ְכִתיב  ּדִ ָמה  ּכְ ׁשּוָבה,  ּתְ ֵליּה 
יב, הרי על ידי עבירותיו הוא הביא רעות על אחרים, כי כשחוטאים  אָתם ְוֵהׁשִ ַחּטָ

על ידי זה מביאים רעות לכל העולם.

גדלותה של תשובה

ָעִביד  הּוא  ְבָיכֹול  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ָעִביד  ּדְ ִגין  ּבְ ְלהּו,  ְמַהְנָיא  א  ּדָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
ׁש, אלא כאן אנחנו רואים את גדלותה של תשובה, כי כשאדם עושה תשובה,  ֵליּה ַמּמָ
ַמה  ָהא  ּדְ לו,  ומתודה, הוא אומר להקב"ה מה הוא עשה, ומבקש מהקב"ה שימחול 

ְתׁשּוָבה, תשובה היא כל  ּבִ ּוְבָמה  ֵליּה, - הכל נתקן,  ַאְתִקין  א,  ְלֵעיּלָ ָפִגים  ּדְ
י ַיֲעׂשּו ְוגֹו',  ה ּכִ ָ ְכִתיב, כמו שכתוב, ִאיׁש אֹו ִאּשׁ כך גדולה, שהכל נתקן על ידה, ּדִ

הכל,  מתקן  תשובה  א,  ּכֹּלָ ַאְתִקין  ּוְתׁשּוָבה  יב;  ְוֵהׁשִ אָתם  ַחּטָ ֶאת  ְוִהְתַוּדּו 
א, בין מלמעלה ובין מלמטה, ַאְתִקין ְלַגְרֵמיּה,  א, ַאְתִקין ְלַתּתָ ַאְתִקין ְלֵעיּלָ

ַאְתִקין ְלָכל ָעְלָמא, האדם נהיה מתוקן וכל העולם נהיה מתוקן.

התשובה;  מעלת  גודל  את  רואים  אנחנו  בזהר  הזה  מקטע 
מתפייסים  עשה,  מה  להקב"ה  מספרים  תשובה,  כשעושים 

אתו - הקב"ה מוחל לו, וגם כל העולם נהיה מתוקן.



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ר( תשפ"ב ְדבּוָ ִ מּו "ל בּוַ ח�ֹו ת ָנׂשֹוא )בּוְ ָרׁשַ ָ פּו א

ִמי צֹוֵעק ָׁשם...? ַמה קֹוֶרה ָׁשם...? ָהָבה ִנְתָקֵרב 
ְונּוַכל ִלְראֹות טֹוב יֹוֵתר.

ַרִּבי  לֹו  קֹוְרִאים  ֶמעְנְדל,  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָּגר  ָּכאן 
ֶמעְנְדל ִמְּפִריִמיְׁשַלאן, ַהּיֹום ֵיׁש לֹו ַּבַּבִית ַחג ָּגדֹול, 
ַרּבֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִהִּגיַע 

ֵאָליו, ַעְכָׁשו אֹוֲחִזים ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה.

ִמיִלים  ְוצֹוֵעק  ָהִעיר  ֶׁשל  ַהַחָּיט  עֹוֵמד  ַּבחּוץ 
הּוא  ַהֶּדֶלת,  ַעל  חֹוֵבט  הּוא  ַהַּצִּדיק,  ַעל  ְמֻגּנֹות 

רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס, הּוא ּדֹוֵפק ַּבַחּלֹונֹות.

ְצחֹוק  ָעָׂשה  ָּתִמיד  הּוא  ַרע,  ָאָדם  ָהָיה  ַהַחָּיט 
הּוא  ַצִּדיִקים,  ָאַהב  ֹלא  הּוא  ְּכֵׁשִרים;  ִמְּיהּוִדים 
ְוצֹוֵחק  ַהַּצִּדיק   ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַמִּגיַע  ָהָיה  ָּתִמיד 
ָׁשַמע  ֶמעְנְדל  ְּכֶׁשַרִּבי  ָּכֵעת  ְמֻגּנֹות,  ִמִּלים  ְוצֹוֵעק 

ִליָלִדיםִליָלִדים

ֲעָצתֹו ֱאמּוָנהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה
ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ַרְךּבְ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ

ְּגֻדָּלָתם ֶׁשל ִּבְזיֹונֹותְּגֻדָּלָתם ֶׁשל ִּבְזיֹונֹות



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ר( תשפ"ב ְדבּוָ ִ מּו "ל בּוַ ח�ֹו ת ָנׂשֹוא )בּוְ ָרׁשַ ָ בפּו

ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָהַרִּבי ֶׁשּלֹו ַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול 
ַמִּגיַע ֵאָליו ַהַּבְיָתה - הּוא ִּבֵּקׁש ֵמַהַחָּיט ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
לֹו טֹוָבה ְוֹלא ְיַבֵּיׁש אֹותֹו ִּבְזַמן ֶׁשַרּבֹו ִנְמָצא ֶאְצלֹו, 
הּוא ָאַמר לֹו: "ִאם ֹלא ְּתַמֵּלא ֶאת ְרצֹוִני - ֶאְהֶיה 

ַחָּיב ִלְנעֹל ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוֹלא ֶאֵּתן ְלָך ְלִהָּכֵנס".

ַּבחּוץ  ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ֵאָליו,  ִהְתַיֵחס  ֹלא  ַהַחָּיט 
ְוִחֵּפׂש ֵאיְך הּוא ָיכֹול ִלְצחֹק ּוְלִהְתלֹוֵצץ ֵמַהַּצִּדיק, 
ַעד ֶׁשהּוא ָמָצא ַחּלֹון ָקָטן ֶׁשִּנְׁשַאר ָּפתּוַח, ְוהּוא 
ִהְתִחיל ִלְצעֹק ִמִּלים ְמֻגּנֹות, הּוא ִּבָּזה ֶאת ַהַּצִּדיק, 

ְוַהַּצִּדיק ֹלא ָיַכל ִלְסּבֹל ֶאת ֶזה.

ֶׁשַּמֶּׁשהּו  ִהְבִחין  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ֶׁשַהַּבַעל  ַעד 
קֹוֶרה ָּכאן, הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַרִּבי ֶמעְנְדל: "ַמה קֹוֶרה 
ָּכאן? ַמה ַהְּצָעקֹות ָהֵאּלּו?" ָאַמר לֹו ַרִּבי ֶמעְנְדל: 
"ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות, ֵיׁש ָּכאן ִמיֶׁשהּו ֶׁשֹּלא 
ֶאת  ְמַקֵּבל  ֲאִני  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  אֹוִתי,  ְלַבּזֹות  ַמְפִסיק 
ֶזה ְּבַאֲהָבה, ֲאָבל ַהּיֹום ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ֶׁשֹלא ְיַבֶּזה 

אֹוִתי ְּכֶׁשַרִּבי ִנְמָצא ָּכאן".

ָעָנה ְוָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש: "ַהְּלַואי ְוָהָיה 
ֶאְפָׁשר  ִאי  יֹום";  ָּכל  ֶׁשְּיַבֶּזה אֹוִתי  ָּכֶזה,  ֶאָחד  ִלי 



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ר( תשפ"ב ְדבּוָ ִ מּו "ל בּוַ ח�ֹו ת ָנׂשֹוא )בּוְ ָרׁשַ ָ פּו ג

ִחי, ִחי, ִחי, ַח ַח ַחִחי, ִחי, ִחי, ַח ַח ַח

ֶׁשּסֹוֵבל  ֶאָחד  ֶׁשל  ַהַּגְדלּות  ֶאת  ּוְלַׁשֵער  ְלָתֵאר 
  - ְּבַאֲהָבה  ַהִּבְזיֹונֹות  ֶאת  ְמַקְּבִלים  ִאם  ִּבְזיֹונֹות, 
ְמאֹד  ִמְתָקְרִבים  ָהֲעֵברֹות,  ָּכל  ַעל  ְּבֶזה  ְמַכְּפִרים 

ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.

ַאל   - אֹוְתָך  ְיַבֵּיׁש  ִמיֶׁשהּו  ִאם  ְיָקִרים,  ְיָלִדים 
ַּתֲחִזיר לֹו, ֶאָּלא ִּתְׂשַמח ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא סֹוֵלַח 

ְלָך ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות.



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ר( תשפ"ב ְדבּוָ ִ מּו "ל בּוַ ח�ֹו ת ָנׂשֹוא )בּוְ ָרׁשַ ָ דפּו

האם למדת היטב את העצתו אמונה של פרשת נשא )בחו"ל במדבר(?
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	אֵיךְ אֲנִי מִתְחַזֵּק אַחֲרֵי שֶׁנִּשְׁבַּרְתִּי מִגְּרָפוֹלוֹג?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה אֲנִי נִשְׁבָּר בְּרוּחִי כְּשֶׁאֲנִי שׁוֹמֵעַ סִפּוּר תְּפִלָּה מִמִּישֶׁהוּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם אֲנִי יָכוֹל לִנְהֹג בְּרֶכֶב, כְּשֶׁחָמִי לֹא מְרֻצֶּה מִזֶּה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אֲנִי קוֹבֵעַ לְעַצְמִי אֶת סֵדֶר הַלִּמּוּד בְּמִשְׁנָיוֹת וּבִגְמָרָא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לְהָנִיחַ תְּפִלִּין דְּרַבֵּנוּ תַּם, בְּשׁוֹנֶה מֵהַקְּהִלָּה שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם צְרִיכִים לַחֲסֹךְ כֶּסֶף?
	תְּשׁוּבָה:
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	נִכְשַׁלְתִּי וְצָפִיתִי בִּדְבָרִים רָעִים, הַאִם אֲנִי עוֹד יְכוֹלָה לְהַצְלִיחַ בַּחַיִּים?
	נִכְשַׁלְתִּי וְצָפִיתִי בִּדְבָרִים רָעִים, הַאִם אֲנִי עוֹד יְכוֹלָה לְהַצְלִיחַ בַּחַיִּים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כְּשֶׁשַּׁבָּת נִכְנֶסֶת מְאֻחָר, הַאִם לְהַשְׁכִּיב אֶת הַיְּלָדִים לִישֹׁן לִפְנֵי הַסְּעוּדָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לָשִׂים דָּגֵשׁ עַל לִימוּד לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ עִם הַיְּלָדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּמְקוֹם לִצְעֹק עַל הָאִשָּׁה, צוֹעֲקִים "תּוֹדָה הַשֵּׁם"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ כּוֹתְבִים עַל כָּל הַסְּפָרִים שֶׁאֲנַחְנוּ מַדְפִּיסִים "מֵאֵת מוֹהֲרָא"שׁ זי"ע"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"ב אִיָּר, כ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תּוֹרָה חֲדָשָׁה!
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּחֻקּוֹתַי, כ"ד אִיָּר, ל"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶפְשָׁר לְחַפֵּשׂ פַּרְנָסָה קַלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אָסוּר לָתֵת לַהוֹרִים לְהַמְתִּין עִם סְעוּדַת הַשַּׁבָּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּזָּהֲרוּ מֵהַחֲבֵרָה הַזֹּאת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה לֹא מַדְפִּיסִים חֲלָקִים חֲדָשִׁים שֶׁל הַסֵּפֶר עֲצָתוֹ אֱמוּנָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	זֶה לֹא צוֹדֵק לְהַקְלִיט שִׁעוּרִים פְּרָטִיִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	...

	אֶפְשָׁר לְקַבֵּל אֶת תּוֹרָה, רַק אִם הָאָדָם רוֹאֶה אֶת הַטּוֹב בְּעַצְמוֹ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ סִיוָן, מ"ה לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַיָּמִים הַקָּשִׁים יַעַבְרוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, רֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיוָן, מ"ה לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ לְהִנָּצֵל מֵהַיֵּצֶר הָרַע הַמְאֹד מְסֻכָּן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת תשפ"ב

	יַעֲזֹר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶּׁתְּקַבֵּל פְּטוּר מִלָּלֶכֶת לַצָּבָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	"סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת" הֵם כּוּלָם סוֹדוֹת הַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִזְכּוֹת לְהַגִּישׁ מְתִיקוּת הַתּוֹרָה, לֹא הוֹלֵךְ כָּל כָּךְ מַהֵר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם הָרַב כְּבָר פָּסַק, לֹא צְרִיכִים לִשְׁאֹל שׁוּב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִנְהָגִים בְּוַואךְ נַאכְט וּבְרִית בַּחַג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	נִרְאֶה שֶׁלֹּא מַתְאִים לַעֲשׂוֹת בְּרִית בַּיְּשִׁיבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִשְׁנָיוֹת מַחְזִיר אֶת הַכֹּחַ, אֶת הַמֹּחַ, נוֹלָדִים מֵחָדָשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מַעֲנִיק לָכֶם אֶת הַבִּזָּיוֹן הַזֶּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בְּשָׁנָה אַחַת הִרְוַחְתִּי יוֹתֵר מֵעֶשְׂרִים הַשָּׁנִים הָאַחֲרוֹנוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַגַּבָּאִים צְרִיכִים לִרְאוֹת שֶׁכָּל מִתְפַּלֵּל יִהְיֶה שָׂמֵחַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ב' סִיוָן, מ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁלֹּא תִּהְיֶה לְךָ שׁוּם שַׁיָּכוּת לְמַחֲלוֹקוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ גָּדוֹל שֶׁאַתָּה עוֹמֵד עַל הַמִּשְׁמָר שֶׁחֲדַר הַמַּחְשְׁבִים יִהְיֶה נָקִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ- יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תִּסְתַּכֵּל בַּעֲבֵרוֹת



