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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
ָבן?............................................................................................. א ֲעִרי ַהּלָ ר ִלי ְלהֹוִריד ֶאת ׂשַ ַהִאם ֻמּתָ

................................................................................................. ב ַקּלּות? ַהִאם ֵיׁש ֵעָצה ְלֵהָרֵדם יֹוֵתר ּבְ

י?.......................................................... ג ּלִ ּדּוְך ׁשֶ ִ ל ֶאת ַהּשׁ ֵדי ְלַקּבֵ ֶרְסֶלב, ּכְ ל ּבְ יָבה ׁשֶ ׁשִ ַהִאם ָלבֹוא ַלּיְ

עּוִרים?....................................................................... ה ה ׁשִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ יק ִלְלֹמד ּכָ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַהְסּפִ

....................................................................................... ח ֶנֶסת? ֶלב ָקָטן ְלֵבית ַהּכְ ר ְלָהִביא ּכֶ ַהִאם ֻמּתָ

.......................................................................................... ט א ָמקֹום ְלמֹוֲהָרא"ׁש זי"ע? ַהִאם ֵיׁש ְמַמּלֵ

ָער ָהֹראׁש....................................................................................... יב י ְלהֹוִריד ֶאת ׂשֵ ה ִהְצַלְחּתִ ְתִפּלָ ּבִ

ַעם?..............................................................................................יד ן עֹוד ַהּפַ ק ְלִהְתַחּתֵ ֵאיְך ֲאִני ִמְתַחּזֵ

ֲעִדינּות?............................................................................ טו ּלֹא ִמְתַנֵהג ּבַ ָטן ׁשֶ ִני ַהּקָ ה ִעם ּבְ ַמה ֶאֱעׂשֶ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ל ָהֲעֵברֹות..................................................... א ֶזה ַעל ּכָ ִרים ּבְ ַאֲהָבה, ְמַכּפְ ְזיֹונֹות ּבְ ִלים ֶאת ַהּבִ ִאם ְמַקּבְ

ָך................................................................... ב ּלְ "ס ׁשֶ ַ ל טֹוב ְלִסּיּום ַהּשׁ ָך ּוַמּזָ ּלְ ר ִמְצָוה ׁשֶ ל טֹוב ַלּבַ ַמּזָ

............................................................................................................................ ג ְלבּוׁש ָראּוי ָלֶלֶכת ּבִ

ּיּוְכלּו ְלָהִכין.............................................................................................. ג יק ְזַמן ֵמֹראׁש ׁשֶ ָלֵתת ַמְסּפִ

.................................................................................................. ד ִנים ִנים ּוְבֵני ּבָ ִית ָיֶפה, ּבָ ִיְהֶיה ָלֶכם ּבַ

מֹוָך................................................................................................ ה ְהיּו ָלנּו עֹוד ַאְבֵרִכים ּכָ ּיִ ַואי ׁשֶ ַהּלְ

.................................................................................................. ה ָך ּלְ לּות ׁשֶ ֲאלּו אֹוְתָך ֵמַהּגָ ַניֹות ִיּגָ ִמׁשְ

................................................................................................................ ו ה א ְיהּוִדּיָ ִחּזּוק ְוֵעצֹות ְלִאּמָ



......................................................... ז קּו ּתְ לּו ְוִיׁשְ ֶהם ִיְסּבְ ּמֵ ְבתֹות ׁשֶ ִבים ְוַהּסָ עֹוד ְמַעט ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַהּסָ

ֶוה................................................................................ ח ֹמר ַעל ָהֵעיַנִים, ֲאָבל ֶזה ׁשָ ה ִלׁשְ יֹון ָקׁשֶ ֶזה ִנּסָ

ֻקְנְטֵרס ִנְפָרד.................................................................................................... ט יס ֶאת ַהזֹוַהר ּבְ ְלַהְדּפִ

יַע ְמֹאד ָיֶפה..................................................................................................... ט יכּו ְלַהּגִ ְמׁשִ ה ּתַ ְתִפּלָ ּבִ

ם לֹא ּכֹוֵעס ֲעֵליֶכם......................................................................................... י ֵ ם אֹוֵהב ֶאְתֶכם, ַהּשׁ ֵ ַהּשׁ

..................... יא ְרָיה ּקִ בּועֹות ּבַ ָ ַחג ַהּשׁ ף ּבְ ּתֵ ּתַ יעּו ְלִהׁשְ ִהּגִ "ל ְלָכל ָהאֹוְרִחים ׁשֶ ם ֵאׁשֶ ְנּתֶ ִאְרּגַ ַח ׁשֶ ר ּכֹ ִייׁשַ

....................... יא אְרק ֶדׁש ּבֹורֹו ּפַ ְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֹ קֹום ְלֵבית ַהּמִ יִרים ֶאת ַהּמָ ּכִ ם ַמׂשְ ַאּתֶ ַח ַעל ׁשֶ ר ּכֹ ִייׁשַ

ק.............................................................................................................................. יב יְך ְלִהְתַחּזֵ ְמׁשִ ּתַ

י ּתֹוָרה.................................................................................. יב ם ַחָייב ִלְהיֹות ַרק ַעל ּפִ ְלָקֵרב ְיהּוִדים ּגַ

ְמָחה.......................................................................................... יג ה ְלׂשִ ַצּפָ ה ַהּמְ א ְיהּוִדּיָ ַהְנָהגֹות ְלִאּמָ

ם.................................................................................................................. טו ת ֻמְקּדָ ּבָ לֹא ַלֲעׂשֹות ׁשַ

ַטר ַהְלָוָאה................................................................................................................................... טו ׁשְ

ָאָדם ַעְצמֹו.......................................................................................... טז ָעָיה ּבָ ִית, ַהּבְ ּבַ ִאם ֵאין ֶרֶגׁש ּבַ

................................................................................................................ יח ָנִתי ְ יין ַהּשׁ ַקְמּפֵ ַקח ֵחֶלק ּבְ

נ



 א   |   בתשפ") ְּבַהֲעלֹוְת�"ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ? ןַׂשֲעִרי ַהָּלבָ ת ֻמָּתר ִלי ְלהֹוִריד ֶא ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,  

ֶׁשֲאִני    הַהַהְרָּגָׁש ת  ִלי ֶא   ןַהֵּׂשָער ֶׁשִּלי ַמְתִחיל ְלַהְלִּבין, ְוֶזה ַמְפִריַ� ִלי ְוַגם ְלִאְׁשִּתי, ֶזה נֹוֵת 

 ֵׂשָער ָלָבן? ת אֹו ֶצַבע ַלֲהָסַר  ְּכָבר ִמְזַּדֵּקן; ַהִאם ֻמָּתר ִלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַׁשְמּפוֹ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

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

 רִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאי

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ָאסּור ְלֶגֶבר ִלְצּבַֹע ֵׂשָער ָלָבן ְּכֵדי ְלֵהָראֹות ָצִעיר יֹוֵתר.

ַרק  ְמַעְנֵין  ָׁשם  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַנֲעזֹב  ְמַעט  ֶׁשעֹוד   ְל ַיְזִּכיר  ַהָּלָבן  ַהֵּׂשָער 
ֶׁשִהְסִּפיקּו ַהּטֹוִבים  ִמְׁשָניֹות    ףַלֲחטֹו  ַהְּדָבִרים  ִּפְרֵקי  ְמַעְנֵין  ָׁשם  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה 

ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר   ִסיָמן כג)ּוִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים.  : "ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֻמָּנִחין  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 
ֶאְצָלם    ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ַּבחּוץ ְוֵהם צֹוֲעִקים ְּבקֹול ַמר, ְּתנּו ָלנּו ַמה ֶּלֱאכֹל, ּוָבִאין

'א א,    : ְואֹוְמִרים ָלֶהם: 'ֲהֵרי ָלֶכם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ִאְכלּו ּוְׁשתּו', ְוֵהם ְמִׁשיִבים
ּתֹוָרה   ֶׁשל  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ְצִריִכים  ָאנּו  ַרק  זֹאת,  ֲאִכיָלה  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין 

ְוֵכן ֻמָּנִחים ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֲעֻרִּמ  ְוֵהם צֹוֲעִקים ַּגם ֵּכן ְמאֹד,  ַוֲעבֹוָדה',  ים ַּבחּוץ 
ְוֵהם   ָלֶכם ַמְלּבּוִׁשים',  'ֲהֵרי  ֶאְצָלם ְואֹוְמִרים:  ּוָבִאין  ְלִהְתַּכּסֹות,  ְּתנּו ָלנּו ַּבֶּמה 

ִנְצָרִכים ָלנּו ְּכָלל', ַרק ָאנּו ְצִריִכים ִמְצוֹות   ְמִׁשיִבים: 'א, ֵאין ֵאּלּו ַמְלּבּוִׁשים 



 ב תשפ") ְּבַהֲעלֹוְת� "ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

ַּכָּמה    ּוַמֲעִׂשים ֶלֱאכֹל  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  "ַאְׁשֵרי  ִסֵּים:  ַרֵּבנּו  ָּבֶהם".  ְלִהְתַלֵּבׁש  טֹוִבים 

ְּבֵאיֶזה   ּוְלִהְתַלֵּבׁש  ְּתִהִּלים,   ַקִּפיְטִלי ֵאיֶזה   ָּכ ַאַחר  ְוִלְׁשּתֹות  ִמְׁשָניֹות  ְּפָרִקים 
 ִמְצוֹות". 

 ם. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִני

 ... 
 ד ג ד

 ֵיׁש ֵעָצה ְלֵהָרֵדם יֹוֵתר ְּבַקּלּות? ם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,  

ָיֵׁשן ֵלילֹות  ַוֲאִני לֹא    ָלַאֲחרֹוָנה ֲאִני ְמֹאד ִמְתַקֶּׁשה ִעם ַהֵּׁשָנה, ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד ְלֵהָרֵדם, 

ָּכֶזה ַלַחץ ֶׁשֲאִני ַחָּיב ָלקּום ָמָחר ֻמְקָּדם, ְוֶזה ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם ֶׁשּלֹא  . ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֵיׁש ִלי  םְׁשֵלִמי

 אּוַכל ְלֵהָרֵדם. 

   אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֵעָצה ֲעבּוִרי?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבַעְצֵמנּו  םָּכ ֵּתֵצא ִמָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשְּל. ְּכֶׁשַּמְכִניִסי  -ַּתְכִניס ְּבַעְצְמ ֱאמּוָנה 
ַהָּקדֹוׁש   ַחִּיים עִ ֶאת  ַהָּקדֹוׁש    ,ֱאמּוָנהם  ָּברּו הּוא,  ֶזה  ֶׁשַהּכֹל  ְוזֹוְכִרים  יֹוְדִעים 

אֹור, ַּכָּכתּוב   רֵמִאיֲאַזי    -  ִמֶּמּנּוַמה ֶׁשּקֹוֶרה ֶזה  ָּברּו הּוא, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ָּכל  
 יֹות ִמְסַּתְּלקֹות. , ָּכל ַהַחְׁשכּו: "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכבֹדֹו"(ְיֶחְזֵקאל מג, ב)

ְלֵהָרֵדם, ַלֲחׁשֹב ִמְּתִחַּית ַהֵּמִתים. ַרֵּבנּו אֹוֵמר   (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות  ֵיׁש ְסֻגָּלה ֵמַרֵּבנּו 

: "ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשֹן, ַיֲעֶלה ַעל ַמֲחַׁשְבּתֹו ֱאמּוַנת ְּתִחַּית  אֹות ֱאמּוָנה ֵחֶלק ב', ִסיָמן יז)
ְלַעְצְמ ֶאת ַהְּבָעָיה, ַאָּתה    ם ּגֹוֵר   ַהֵּמִתים", ֲאָבל ֵמַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּל ִנְׁשָמע ֶׁשַאָּתה

 ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן  ֶזה מֹוֵנַע ִמִּליׁשֹון, ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר וְ ן, ִליׁשֹוַמְכִריַח ֶאת ַעְצְמ)

ן, ָהֵעָצה ָלֶזה ְלַבל ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ָּכל ִליׁשֹול  ן ְוֵאינֹו ָיכֹוִליׁשֹו: "ִמי ֶׁשרֹוֶצה  תלא)
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 ן, ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּביֹוֵתר ְמִניעֹות ִליׁשֹון, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַּמְכִריַח ַעְצמֹו יֹוֵתר ִליׁשֹוָּכ

יֹוֵתר, ִּכי ָּכל  ַהֵּׁשָנה. ְוִעְנָין ֶזה ַּגם ְּבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ִלְבִלי ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ּבְ 
ַּדְיָקא  ַהֶהֶפ ְּביֹוֵתר  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ְלֵאיֶזה ָּדָבר,  ְּביֹוֵתר  ֶּׁשַּמְכִריִחין ַעְצמֹו  ,  "ַמה 

 ַעֵּין ָׁשם. 

ַלַחץ, ַאָּתה ָּכל ַהְּזַמן חֹוֵׁשב: 'ָמַתי ְּכָבר ֵאָרֵדם?'  ב  ן ֵמרֹוֹו ַאָּתה א ָיכֹול ִליׁש
א אּוַכל    -: 'ָלָּמה ֲאִני ֲעַדִין א ָיֵׁשן?!' 'ִאם א ֵאָרֵדם  ַעְצְמ ת  ֶא   ַאָּתה ְמַיֵּסר

ְמַיֵּסר  ְלַהְמִׁשי ַאָּתה  ְוכּו'';  ְוכּו'   ִנְלָחםת  ֶא   ָּכ ַאָּתה   ,ִעם   ַעְצְמ  ְּבַעְצְמ
 ַמֲחָׁשבֹות, ֶזה א נֹוֵתן ְל ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים.

ְלַרֵּבנּו,   ְלַהְלִחיץְּתַצֵּית  ִליׁשת  ֶא   ַּתְפִסיק  ָיכֹול  א  ַאָּתה  ִאם   ;ן  ֹו ַעְצְמ -  

ן, א ִיְקֶרה ְּכלּום ִאם א  ׁשֹו ִליִּתְׁשַּכב ַּבִּמָּטה ִעם ֵעיַנִים ֲעצּומֹות. א ְצִריִכים  
ַּבִּמָּטה ִלְׁשַּכב  עִ הְמנּוָח ם  ּגַ ה  זֶ   –  ִּתיַׁשן;  ַּבִּמָּטה  ִלְׁשַּכב  אֹוֵמר,  ַרֵּבנּו  ֵעיַנִים  .  ם 

 ֲעצּומֹות ֶזה ְּכמֹו ִליׁשֹון, ֶזה נֹוֵתן ּכַֹח, ִמְתַרַעְנִנים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
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 בֹוא ַלְּיִׁשיָבה ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּׁשּדּו ֶׁשִּלי? ם לָ ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 יָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁש  

ֵאצֶ  ִלְלֹמד  ָלבֹוא  ַהִאם  ִלְׁשֹאל  ְוָרִציִתי  ֵמַאְנְּגִלָּיה  ָּבחּור  ְׁשִליָט"א    לֲאִני  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 

ִלְלֹמד   ָּבִאים  ֶׁשִאם  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  ֵמרֹאׁש  ַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִּתְפֶאֶרת  ִּביִׁשיַבת 

 מֹוְצִאים ִׁשּדּו�.  ,ַרֵּבנּו ַּבְּיִׁשיָבה ֶׁשל 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ְׁשַנת  יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  הּוא.   ָּברּו ְּבַהָּקדֹוׁש  ַרק  ָּתלּוי   ִׁשּדּו
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  א ּלָ ֶא   ׁשִאי   לֶׁש   ֹוגּוּו זִ   ֵאיןֶׁש   ִביםּות ּכְ בַ ּו  ִביִאיםַּבּנְ   ָרהַּבּתֹו  ּו: "ָמִצינח, ג)(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ס

ַהָקד ָּכתּוב  אּוה  ּורּבָ   ֹוׁשִמן  ַּבּתֹוָרה  כ",  נ)(ְּבֵראִׁשית  ָלבָ :  ד,  ּוְבתּוֵאל,    ן"ַוַּיַען 
: "ְוָאִביו ְוִאּמֹו א ָיְדעּו  ד, ד) (ׁשֹוְפִטים יַוּיֹאְמרּו, ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר", ִּבְנִביִאים ָּכתּוב 

: "ַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות, ּוֵמה' ִאָּׁשה  (ִמְׁשֵלי יט, יד)ִּכי ֵמה' ִהיא", ּוִבְכתּוִבים ָּכתּוב  
 ָמקֹום ֶׁשִּׁשּדּו ָּתלּוי ַרק ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.   ְּבָכלַמְׂשָּכֶלת", ָאנּו רֹוִאים 

  ֶאת  ּוְתַקֵּבל הְלפֹ 'ּבֹא  ֶׁשְּל',  ַהִּׁשּדּו ֶאת  ּוְתַקֵּבל  ה ְלפֹ 'ֵל ְלַהִּגיד: ֶאְפָׁשר ִאי

  ִּבְׁשִביל   ֶׁשָּלנּו  ַלְּיִׁשיָבה  ָלבֹוא  ֶׁשְּצִריִכים  ָּכ  ָׁשַמְעָּת   א  ִמֶּמִּני  ֶׁשְּל  ;'ַהִּׁשּדּו

,א  ַלְּיִׁשיָבה  בֹואֶׁשּלָ   ָׁשַמְעָּת   ִמֶּמִּני  ִׁשּדּו  ַיִּזיק  .ַּבחּוִרים  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ְלִׁשּדּו 

  ָלֶהם   ְלִׁשּדּו,   ָלֶהם  ַיִּזיק  ֶׁשֶּזה   ְמַפֲחִדים  ְוַההֹוִרים   ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ִלְלמֹד  ָלבֹוא   רֹוִצים

  ֶׁשְּצִריִכים   א   ֲאָבל  , ַהִּׁשּדּו  ֶאת   ְיָזֵרז  ַרק  ֶזה  ַלְּיִׁשיָבה,  ָלבֹוא   ְיַפֲחדּו  ֶׁשא  אֹוֵמר  ֲאִני

 ָּכ.   ְלַהִּגיד ֶאְפָׁשר ִאי ִׁשּדּו;  ְיַקְּבלּו ָּכ ְוַרק  ַּבְּיִׁשיָבה, ָּכאן ִלְלמֹד ָלבֹוא

ֶׁשְּמַפֲחִדים ָלבֹוא ְלאּוַמן ִּבְגַלל ִׁשּדּו, אֹו ֶׁשֵהם ְמַפֲחִדים ְלִהְסּתֹוֵבב    ֵאֶּלה
ֵאֶּלה א ְצִריִכים ִלְדאֹג,    -ֵּבין ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ְוֶׁשא ְלַדֵּבר ָלבֹוא ִלְלמֹד ִּבְבֶרְסֶלב  

 ַמְפִסיִדים ְּכלּום.  א -ִּכי ִמַּלֲעׂשֹות ְּדָבִרים טֹוִבים, ְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים 

ַּבחּוִרים   ִלְפֵני ַרק  ִיְרצּו  ֶׁשָּבנֹות  ְזַמן  "ַיִּגיַע  ִלי:  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש  ָׁשִנים 
ֶזה ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִנָּיה ִלְפִתיַחת ַהְּיִׁשיָבה, ִּבְׁשַנת תש"ע,  ה ֶׁשְּמקָֹרִבים ֶאל ַרֵּבנּו"; ָהיָ 

ִלְסֹּגר ֶאת ַהְּיִׁשיָבה,   ְפָׁשרְּיִׁשיָבה, ִחְּפׂשּו ֵאי ֶא ָהיּו ָאז ִמְלָחמֹות ְּגדֹולֹות ֶנֶגד ַה 
הֹוִציאּו ָעֵלינּו ֵׁשם ַרע; ֶזה ִהִּגיַע ְלַמָּצב ֶׁשא ָהיּו ִׁשּדּוִכים, ָהיּו ַּבְּיִׁשיָבה ַהְרֵּבה  

ָּדחּו  ִהְתַקְּדמּו,  א  ְוַהִּׁשּדּוִכים  ֶׁש ל  ַהּכֹ  ַּבחּוִרים,  ָהַרע  ַהֵּׁשם  ַעל  ִּבְגַלל  ָהָיה 
 . יָבהַהְּיִׁש 

ֶאל מֹוֲהָרא"ׁש ִלְׁשאֹל ַמה ַלֲעׂשֹות, מֹוֲהָרא"ׁש ָאַמר ִלי ָאז: "ִּתְכּתֹב   ָהַלְכנּו

ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְל, ַיִּגיַע ְזַמן ֶׁשָּבנֹות ִיְרצּו ְלִהְׁשַּתֵּד ַרק ִעם ַּבחּוִרים    םֶאת ַהִּמִּלי
ְלַהֲאִמין ָלֶזה, ָּדָבר    ּוֹוֲהָרא"ׁש ָאַמר ָלנּו ֶאת ֶזה א ָיכְֹלנֵמַהְיִׁשיָבה", ִּבְזַמּנֹו ְּכֶׁשּמ

, ָּכַתְבנּו ֶאת ֶזה; ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשַהִּדּבּוִרים ִהְתַקְּימּו,  לַּבֵּׂשכֶ ס  ָּכֶזה א ִנְתּפַ 
 ֶדׁש. ֵיׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֶׁשְּמַצִּפים ְלַקֵּבל ָּבחּור ַּתְלִמיד ֵהיַכל ַהּקֹ

ִעם ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ִּכי    אְמאֹד מּוָבן ָלָּמה רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּד ַדְווָק   ֶזה

ְׁשלֹום ַּבִית ָהָיה ְיסֹוד, א ָיְכלּו ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ִאם ָרבּו ַּבַּבִית,    - ֵאֶצל ַרֵּבנּו  
ַּבַּביִ ַרֵּבנּו א ָרָצה ָלֶׁשֶבת ַּבֻּׁשְלָחן ִעם ֶאָח  ָהִעְנָין ֶׁשל    תד ֶׁשָרב  ִעם ִאְׁשּתֹו. ָּכל 
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ְלַכֵּבד ֶאת ָהִאיָׁש  ַּבַּבִית,  ָיֶפה  ְלַדֵּבר  ַּבִית,  ַרֵּבנּו,   -   ה ְׁשלֹום  ְּבִסְפֵרי  מֹוְצִאים ַרק 

ְּבֶרְסֶלב, רֹוִצים ִלְראֹות ַנַחת ֵאֶצל   דֲחִסי  ָלֵכן ֲאָנִׁשים רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּד ִעם ָּבחּור 
 ַהְּיָלִדים. 

ְּבִמּדֹות טֹובֹות  ִּתְלַמד ְוִתְתַנֵהג  ִּתְתַּפֵּלל   , -    ַהִּׁשּדּו ֶאת  ְּבָקרֹוב  ִּתְמָצא   ָּכ

 .ֶׁשְּל 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
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 ִׁשעּוִרים? ֵאי ֲאִני ָיכֹול ְלַהְסִּפיק ִלְלמֹד ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,  

ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד,    רִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ַהִּׁשעּוִרים ַהִּנְפָלִאים. ֲאִני ַמָּמׁש ְמַחֶּיה ֶאת ַנְפִׁשי ִעם ֵסֶד 

 ַוֲאִני ַמְסִּפיק ַהְרֵּבה ְמֹאד ָּברּו� ַהֵּׁשם. 

ְלִמיֶׁשהּו  ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים  ],  ה זֶ ב  ִמְכָּת ף  ְּבסֹוף  ְמצָֹר ב  ַהִּמְכָּת [ ְכָּתב  ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַהִּמ ֲאָבל  

. ֲאִני לֹוֵמד ָּברּו� ַהֵּׁשם ָּכל יֹום  ִהְסַּתְחַרְרִּתיֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָקַבע ֶׁשִּיְלְמדּו ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִׁשעּוִרים 

ׁשּום ֶּדֶר� ְלַהְסִּפיק ִלְלֹמד ְּבָכל    העּוִרים, ֲאָבל ֲאִני לֹא רֹוֶא ֻחָּמׁש ּוִמְׁשָניֹות ּוְגָמָרא ְועֹוד ַּכָּמה ִׁש 

  יֹום ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים. ַהִאם ַּגם ֵיׁש ֶּדֶר� ְּבֶזה ִלְהיֹות ָׂשֵמַ� ּוְמֻרֶּצה ִעם ַהְּמַעט 

 ַּפַעם לֹא ִלְהיֹות ְמֻרֶּצה?ִלְקרַֹ� ֶאת ַעְצמֹו ְוַאף  ָצִרי�ֶׁשֵּיׁש? אֹו ַהִאם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָהָאָדם 

 ֶׁשְּתִהִּלים הּוא לֹא ֵמַהִּׁשעּוִרים, ָלָּמה? בלֵ י ַאַּגב ַׂשְמִּת 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ֲחָדִׁשים,    ַרִּבי ִּדּבּוִרים  ָׁשַמְעִּתי  ַרֵּבנּו  ֶאל  "ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ִסֵּפר:  ַז"ל  ָנָתן 
; ָׁשַמְעִּתי  דְמאֹה  ַרּבָ   ָּגְרמּו ִלי ִלְלמֹד ְּבַהְתָמָדה  -ַהֶּזה  ֶׁשַהִּדּבּוִרים ָהֵאּלּו, ַהֵּׂשֶכל  

 ְּבַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה".  דִלְלמֹו  ִליָּגְרמּו  -ָהֵאּלּו   םֵמַרֵּבנּו 'ְמַעט ַּגם ֵּכן טֹוב', ַהִּמִּלי



 ב תשפ") ְּבַהֲעלֹוְת� "ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו

ָלנּו    ֲחָכֵמינּו יב, ט)ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  ַרָּבה  ַהָּפסּוק    (ַּבִּמְדָּבר  : (ִמְׁשֵלי כז, יח)ַעל 

ָהִאיָלנֹות:   ֶׁשרֹב  ַּכְּתֵאָנה?  ּתֹוָרה  ִנְמְׁשָלה  ָלָּמה  ְוגֹו',  ִּפְרָיּה  יֹאַכל  ְּתֵאָנה  "נֵֹצר 
ִנְלֶקֶטת ְמַעט ְמָעט. ְוָכ ַהּתֹוָרה,    ַהְּתֵאָנהַהַּזִית, ַהֶּגֶפן, ַהְּתָמָרה, ִנְלָקִטים ְּכֶאָחת, וְ 

ַהְרֵּבה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּמֶדת א ְּבָׁשָנה ְוא ִּבְׁשַּתִים,   ַהּיֹום לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר
ֲאֵחִרי ִמֵּפרֹות  ּׁשֹוָנה  ַהְּתֵאָנה  ְּתֵאָנה",  נֵֹצר  ֶנֱאַמר,  ֵה םָעָליו  ַהֵּפרֹות  ֶׁשְּבָכל  ם  , 

אֹותֹו ְזַמן, ָּכ  ְּבאֹותֹו ְזַמן, ֲאָבל ֵאֶצל ַהְּתֵאָנה א ֻּכָּלם מּוָכִנים ּבְ   דְּבַיַח   םְּבֵׁשִלי
ֹוְמִדים ַהּיֹום ְקָצת ּוָמָחר ְקָצת ַעד ֶׁשּזֹוִכים ְלַהִּגיַע ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה, ל 

 ָקָצר. ןִאי ֶאְפָׁשר ְלַסֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ִּבְזַמ 

טֹוב, ָלַמְדִּתי ֵמַרֵּבנּו ֶׁשַרִּבי ָנָתן ָאַמר: "ָלַמְדִּתי ֵמַרֵּבנּו ֶׁשְּמַעט ַּגם ֵּכן    ַמה  ֶזה
ְּבּתֹוָרה"; ָּכ ַּתֲעֶׂשה, ִּתְלַמד ְּבָכל    אִלְלמֹד ְקָצת ְועֹוד ְקָצת, ָּכ ָּכל ַהּיֹום ֶׁשִּלי ָמלֵ 

 ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה.  תְוִתְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים ֶא  -יֹום ְקָצת 

 . ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ַהֵּׁשם

 ... 

 : לְלֵעיר ַהִּנְזּכָ ב ַהִּמְכָּת [

 ֵאיֶזה ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִׁשעּוִרים מֹוֲהָרא"ׁש ָקַבע ִלְלמֹד? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲחֵמׁש   ִלְלֹמד  ָקַבע  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  אֹוֵמר  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ֵמַהִּׁשעּוִרים  ְּבֶאָחד  ָׁשַמְעִּתי 

 ֵאיֶזה ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה.   טרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ְּבַבָּקָׁשה ְלָפֵר   יֵרה ִׁשעּוִרים. אּולַ ֶעְׂש 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע, כ"ו ַאָּדר ב', ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

 ַהָּׁשבּועַ ת ָּפָרַׁש ל ֶׁש ם  ַּתְרּגּו ם עִ "י ַרִׁש  חּוָמׁש) 1

  "ַּתנַ ) 2

 ת ִמְׁשַניֹו ) 3



 ז   |   בתשפ") ְּבַהֲעלֹוְת�"ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 י ַּבְבלִ ד ַּתְלמּו) 4

 יְירּוַׁשְלִמ ד ַּתְלמּו) 5

 א ּתֹוֶסְפָּת ) 6

 הַרּבָ  ִמְדָרׁש) 7

 א ַּתְנחּוָמ  ִמְדָרׁש) 8

 "ם ַרְמּבַ ) 9

 רטּו) 10

 ָערּו ן ֻׁשְלָח ) 11

 ַהָּקדֹוׁש ר זֹוַה ) 12

 ר זֹוַה י  ִּתיקּונֵ ) 13

 "ן מֹוֲהַר י ִלּקּוֵט ) 14

 ת ֲהָלכֹו י ִלּקּוֵט ) 15

ר  ְוַהַּמֲעֵׂש   ַהחֶֹמׁש ם  ֵה   ָהֵאּלּו ם  ַהִׁשיעּוִריה  ֶעְׂשֵר   ֶׁשֲחֵמׁשר  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא

ר  ּוַמֲעֵׂש  חֶֹמׁשה ְצָדָק ם נֹוְתִני םָהֲעִׁשיִרי. ִיְתָּבַרם ְלַהֵּׁש ם נֹוְתִני  ֶׁשֲאַנְחנּוה ַהְּצָדָק 
ם,  מֹוְצִאי  ֶׁשָאנּו י  ְּכפִ ה.  ִלְצָדָק ב  ֶנְחָׁש ם  ּגַ ה  זֶ ם  ֶׁשּלֹוְמִדיה  ֵאּלֶ ן  כֵ   ְּכמֹום,  ִמַּכְסּפָ 

ן  ִמ א  ְוָאּנָ   ִמָּממֹוָנ  ַאְּת : "ד.)נת  ְּבָרכֹוי  ְירּוַׁשְלִמ (  ַהֶּמֶלי  ְלַיַּנא ר  ָאַמ ח  ָׁשַט ן  ּבֶ ן  ִׁשְמעֹו
  ְּכמֹו ד,  לֹוֵמ י  ֶׁשֲאנִ ה  ֵמַהּתֹוָר י,  ֵמָחְכָמִת י  ָנַתִּת י  ַוֲאנִ   ִמַּכְסְּפ  ָנַתָּת ה  ַאָּת י",  ִת ייְ ַֹר או  

ל  ִהְמִׁשי ח  ַט ָׁש ן  ּבֶ ן  ִׁשְמעֹו  -"  ְּבֵצל ַהָּכֶסף  ,ִּכי ְּבֵצל ַהָחְכָמה: ", יב)זת  קֶֹהלֶ (ב  ֶׁשָּכתּו
ם,  ַהְּנִזיִריל  ֶׁש ת  ַהָּקְרָּבנֹור  ֲעבּון  ָנַת   ַהֶּמֶלי  ֶׁשַּיַּנאף  ַלֶּכֶס   ֶׁשּלֹוה  ַהּתֹוָר ד  ִלימּות  ֶא 

 ר.ּוַמֲעֵׂש  חֶֹמׁשם ְלַקֵייר ֶאְפָׁש ה  ָהֵאּלֶ ם ַהִׁשיעּוִריה  ֶעְׂשֵר  ֲחֵמׁשם עִ ם; ָׁש ן ַעֵיי

ה  ֶעְׂשֵר   ֲחֵמׁשת  ֶא ד  ִלְלמֹון  ַהְּזַמ ת  ֶא ל  ּוְמַנֵּצ   ַעְצמֹות  ֶא   ַמְטֶעהא  ֶׁשי  ִמ י  ַאְׁשֵר 
ה  ַּכָּמ   ּכּוָלּהה  ַהּתֹוָר ל  ּכָ ם  ּוְלַסּיֵ ד ִלְלמֹוה  ִּיְזּכֶ א  הּוה,  ַהּתֹוָר י  ֶחְלֵק ל  ְּבכָ ם  ַהִׁשיעּוִרי

 ם.ְּפָעִמיה ְוַכָּמ 

 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

...[ 
 ד ג ד



 ב תשפ") ְּבַהֲעלֹוְת� "ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ח

 ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת? ן ָקָט  ַהִאם ֻמָּתר ְלָהִביא ֶּכֶלב

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

, ִמְתַּפְּלִלים ָׁשם ַאְבֵרִכים  יֶׁשּלִ   ְּכֶנֶסת ְלַיד ַהַּבִית   תְנט, ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ְּבֵביוֹ  ֲאִני ָּגר ְּבֶערמ

יֹונֹות ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב ְּבָכל ְלָׁשם ַהִּגלְ   םַמִּגיִעי  ןּכֵ   , ְּכמֹוד ֵּבית ְּכֶנֶסת ְמֹאד ֶנְחָמ ,  םְמֻעִּלי  ֲחִסיִדִּיים

 ָׁשבּוַ� ּוְמֹאד ֶנֱהִנים ִמֶּזה. 

ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ְמִביִאים ִאָּתם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכַלְבַלב ֵמַהַּבִית, ְּבַמָּטָרה ֶׁשַהְּיָלִדים ַהְּקַטִּנים  

ָּלה, ָרִציִתי ָלַדַעת ַהִאם ֶזה ְּבֵסֶדר. ֶזה  ִיְהיּו ְרגּוִעים, ֶׁשֵהם ְיַׂשֲחקּו ִעם ַהֶּכֶלב ְולֹא ַיְפִריעּו ַלְּתפִ 

 . םַלְּיָלִדיה ַּתֲעסּוָק ת ָלֵת ל לֹא ַמְפִריַ� ִלְתִפָּלה, ֶזה ַרק ִּבְׁשִבי

 ְנָפׁשֹות.   הַמָּמׁש ְמַחּיֵ   הִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ַהְּדָרׁשֹות, זֶ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת יֹום ד -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּכזֶ  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל   ֵּתֵל ִּביִחידּות; הַאל  ַּבַּבִית  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל  ָעִדיף   ,

הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, א  
ַרֵּבנּו אֹוֵמר   ִּדיִנים.  ְלעֹוֵרר  ִסיָמן צב)ְּכֵדי  ִּדין,  ַהְמָּתַקת  ַהִּמּדֹות אֹות  ֶׁשְּמ (ֵסֶפר  "ִמי  ַגֵּדל  : 

 ֶּכֶלב, ְמעֹוֵרר ִּדין", ַוֲאַנְחנּו ֲהֵרי רֹוִצים ְלַסֵּלק ֶאת ַהִּדיִנים. 

ֶּכֶלב  הּוא,   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ֲחָסִדים   ְלַהְמִׁשי ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  הֹוְלִכים 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֵמֲחָסִדים.   ַהֶהֶפ ֶאת  סג)(ַׁשּבָ ֵמִביא  "ת    ל ּכָ : 

ַוֲאַנְחנּו ֲהֵרי רֹוִצ ֹויתּבֵ   ּתֹו ֶחֶסד ִמ   ֵנעַ ֹו, מֹוית ּבֵ   ֹותּבְ ַרע    ֶלבּכֶ   לֵּד ַהְמגַ  ַרק   ים", 
 ֲחָסִדים, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַרק טֹוב.

 ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכֵדי ְלַסֵּלק ֻטְמָאה, א  הֹוְלִכים

אֹוֵמר: "ֶּכֶלב ַרע   )חַוִּיְׁשלַ (ָּפָרַׁשת  ַהְּמַגֶּלה ָהֲעֻמּקֹות ַז"ל  ל  ֻטְמָאה. ַּבעַ   ְלָהִביא  יְּכֵד 
ָצִר 322ְּבִגיַמְטִרָּיה   ַאָּתה  ַמה  ְטֵמָאה";  "ֶמְרָּכָבה  ְּכמֹו   ,ְלָמקֹום   י ָלֶלֶכת 

 ֻטְמָאה.  ּבֹו םֶׁשְּמִביִאי
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ִניס ָּבֶהם ַּפַחד, ֶׁשֵהם ִיְפֲחדּו ְוִיָגֲעלּו  , ַּתכְ םִּתֵּתן ִליָלֶדי ְלַׂשֵחק ִעם ְּכָלִבי  ַאל

 ִמְּכָלִבים.

ְּבֶכֶלב, ֲהֵרי ִנְטָמִאים ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּנֹוְגִעים    םֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ְּכֶׁשּנֹוְגִעי  ֵאי
ֶׁשַעל ִּפי ֲהָלָכה א ף  : "ַא (ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ֵחֶלק כ, ִמְכָּתב ב' תתקנד)ְּבֶכֶלב! מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר  

ְּבַבֲעֵלי ַחִּיים ְטֵמִאים, ְּבָכל זֹאת נֹוֲהִגים ֲאָנִׁשים    ְגִעיםְצִריִכים ִלּטֹל ָיַדִים ְּכֶׁשּנֹו 
ְוַכּדֹוֶמה    םְּכֵׁשִרי ָחתּול  אֹו  ְּבֶכֶלב  נֹוְגִעים  מֹוֲהָרא"ׁש    -ֶׁשִאם  ָיַדִים";  נֹוְטִלים 

  ָרֵאל ְׂש יִ ּבְ   ֹו א  י ֹוגּבְ   ֵגעַ ֶׁשּנֹו : "ִמי  ק א' ִסיָמן ד, ְסִעיף ָקָטן כד)(ֵחלֶ ֵמִביא ֵמַהֵּסֶפר ָיֶפה ְלֵלב  
 ַבֲעֵליּבְ   ַגעֶׁשּנָ   ִמיּבְ   יןִּד ַה   אּוְנִטיַלת ָיַדִים, ְוה   ִריֶׁשָּצ ,  ֵמִתיםּכְ   יֶהםּיֵ ַח ּבְ   ֵהםֶׁש   ָמרּומ

 ְטֵמִאים". יםּיִ ַח 

ִיְׂשָרֵאל; ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה   יְּבנֵ   ַעל  רָּכל ָּכ ְמַרֵחם ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִלִּבי ִנְכַמ   ֲאִני
ְמַחְּפִׂשים    םְיהּוִדי ֶׁשָּלֶהם,  ֵמַהִּמְׁשָּפָחה  ּבֹוְרִחים  ְּכֵׁשרֹות  ִמִּמְׁשָּפחֹות  ֶׁשָּבִאים 

ר, ּוְכֶׁשרֹוִאים ֵאי ַהְּׁשֵכִנים ַח  , ַמְתִחיִלים ְלַחּקֹות אֹוָתם ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו,  ִּייםאֹׁשֶ
 . םַהָּבִאי ִדים ֶאת ַהּדֹורֹותְוַאַחר ָּכ ְמַאּבְ 

ֵאיפֹה ַאָּתה ָּגר, ִּתָּזֵהר ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל; ְיהּוִדי ְּכֶׁשהּוא ְמַחֵּפׂש ָמקֹום   ִּתָּזֵהר

  ֵיׁש ם ִא ִמְסַּתְּכִלים א ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהְּמִחיר ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול, קֶֹדם א ּבֹו הּו ָלגּור
ְּכֶנֶסת עִ  ְוַגם ֵּבית  ַלְּיָלִדים,  ְיֵרא ָׁשַמִים,  , ִעם  םָׁשַמיִ ת  ִיְרַא ם  ָׁשם מֹוָסד טֹוב  ַרב 

 ַאַחר ָּכ ִמְסַּתְּכִלים ַעל ַהְּמִחיר ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול. 

ֵמַהָּגלּות    םַהֵּׁש  ְוִנָּגֵאל  ִּבְתׁשּוָבה  ַנֲחזֹר  ֶׁשֻּכָּלנּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ַעל  ְיַרֵחם 
 . הַהְּגדֹולָ 

 ... 
 ד ג ד

 ? "עַהִאם ֵיׁש ְמַמֵּלא ָמקֹום ְלמֹוֲהָרא"ׁש זי

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶׁשל   ת ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַעל ַהּכֹל, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶאת ָהַרְחָמנּוֵאין ִלי ִמִּלים ְלהֹודֹות ְלרֹאׁש  

 ִלי ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה.  ררֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָעַלי, ֶׁשעֹוזֵ 

ֹ רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָּכַתב ִלי ְּבִמְכָּתב ְלִהְתַרֵחק ִמֵּליִצים ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ַהַּצִּד  אׁש  יק. ר
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ָּכַתב ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה    םְוַהַּמִּזיִקי  "ְּכֶׁשַהְּקִלּפֹות  :ַהְּיִׁשיָבה  ָּבִאים    - רֹוִאים ֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה  ֵהם 

ְמקָֹרב   ֶׁשָהָאָדם  רֹוִאים  ּוְכֶׁשֵהם  ַהַּדַעת,  ֲחִליׁשּות  לֹו  ּגֹוְרִמים  ֵהם  ֲאָנִׁשים,  ֶׁשל  ִּבְלבּוׁש  ֵאָליו 

ִחיִלים ְלַדֵּבר ֵליָצנּות ֶנֶגד ַהַּצִּדיק; ִאם ִמְסֵּכן ָנַפְלָּת ָּכל ָּכ� ְוַאָּתה רֹוֶצה ַלְחזֹר  ֵהם ַמְת  - ַלַּצִּדיק 

ַאָּתה ָצִרי� ִלְהיֹות ָחָזק ְּכֶסַלע לֹא ְלַהְקִׁשיב ְלֵליָצנּות ַעל ַצִּדיִקים", ֲאָבל    - ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  

 ל ַהַּצִּדיק, ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ְלַהְבִהיר ִלי ֶאת ֶזה. ֲאִני ְקָצת ְמֻבְלָּבל ָּבִעְנָין ֶׁש 

ֶּׁשִהְנִהי זי"ע  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהָּגדֹול  ַלַּצִּדיק  ֶאת    גָזִכינּו  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ַהְּנכֹוָנה,  ַּבֶּדֶר�  אֹוָתנּו 

ל. ְלַצֲעֵרנּו ִאַּבְדנּו ֶאת ַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול,  ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוֶהֱחָיה ֶאת ַנְפֵׁשנּו ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשעַ 

הּוא ִהְׁשִאיר אֹוָתנּו ְלַבד, ֲאָבל הּוא ַּגם ִהְׁשִאיר ָלנּו ֶאת ְסָפָריו ֶׁשִאָּתם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַחֵּזק  

 ָהְלָאה, ְוָלַדַעת ֵאי� ְלִהְתַנֵהג ְּבָכל ַמָּצב. 

ִמיֶׁש  ִמָּנה  לֹא  זי"ע  ָּכַתב מֹוֲהָרא"ׁש  הּוא  ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ַאֲחֵרי  ְמקֹומֹו  ֶאת  ֶׁשְּיַמֵּלא  הּו 

ְּבֵפרּוׁש ֶׁשהּוא לֹא ְמַמֶּנה ְמַמֵּלא ָמקֹום ַאֲחָריו. ְלַמֲעֶׂשה ֵיׁש ֵּכן ַּכָּמה ַמְׁשִּפיִעים ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש  

 מֹוֲהָרא"ׁש. ֵאי� ֶזה עֹוֵבד? לֶׁש ם ֶאת ַהִּלּמּוִדי רֶׁשַּמְמִׁשיִכים ִלְמסֹם ֶׁשֵה ם ֶׁשאֹוְמִרי

ְוָכֵׁש    ל , ֲאִני ַרק רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשָּנכֹון, ֲאָבל ֲאִני ְמֻבְלּבָ ר ֲאִני ַרק רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב 

ֵמַ�  ְלַקֵּבל ֵמַהַּמְׁשִּפיִעים ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ֲאִני ׁשֹו  ְּבֶזה, ִמַּצד ֶאָחד ֶאְפָׁשר אּוַלי

 ְטָענֹות ֲחָזקֹות ֶנְגָּדם ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ֲהֵרי ָאַמר ְּבֵפרּוׁש ֶׁשהּוא לֹא ִמָּנה ְמַמֵּלא ָמקֹום.  

ְוָכל  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ָלַדַעת  ַרק רֹוֶצה  ֲאִני  ֶזה,  ֶאת  ִלי  ַיְבִהיר  ַהְּיִׁשיָבה  ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש  ֲאִני 

 ָּבֶזה.  הַהַּיֲהדּות ֶׁשִּלי ְּתלּויָ 

 ר ּכַֹ� ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְמַמֵּלא ָמקֹום ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש? א   ִלְהיֹות  ָהִעְנָין ֶׁשל  ִּבְכָלל ֶאת  ִמי אֹוֵמר 

ַאף ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַּיִּגידּו ַעל ִמיֶׁשהּו ֶׁשהּוא ְמַמֵּלא ֶאת  ָׁשַמְעִּתי ֵמ 
ְמקֹומֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ִמי אֹוֵמר ֶאת ֶזה ִּבְכָלל? ַאף ֶאָחד א אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ִמיֶׁשהּו  

 ֶׁשהּוא ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו מֹוֲהָרא"ׁש. 

ַׁשָּי ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו;  א  ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות  
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ַאָּבא אֹו ִאָּמא, ַהִאם ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ִמיֶׁשהּו  א ָעֵלינּו  ֶזה ְּכמֹו ְיָלִדים ֶׁשְּמַאְּבִדים  

ַהָּמקֹום ֶׁשל הֹוִרים; ְּכמֹו  ֶׁשִּיְהֶיה ָהַאָּבא אֹו ָהִאָּמא ֶׁשָּלֶהם? ִאי ֶאְפָׁשר ְלַמֵּלא ֶאת  
 ִאי ֶאְפָׁשר ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו.  -ֵכן ַרִּבי, ַצִּדיק 

ֵהם    - ֶׁשִאם ַיְפִקירּו ֶאת ַהְּיָלִדים, ֶאת ַהְּיתֹוִמים    ןֲאָבל ֶאת ֶזה ָּכל ֶאָחד ֵמִבי

ְמ  עֹוִׂשים?  ַמה  ַהְּיָלִדים,  ַעל  ְלַהְׁשִּגיַח  ְצִריִכים  ְּבַסָּכָנה,  ְּכמֹו  ִיְהיּו  ָלֶהם  ִביִאים 
ַאָּבא, ֶאָחד ֶׁשְּיַטֵּפל ָּבֶהם ַעד ֶׁשֵהם ִיְגְּדלּו; ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹול אֹוְת, ַהִאם ָיבֹוא  

  ,א ַאָּבא ֶׁשְּל ִמיֶׁשהּו ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהְּיָלִדים ְוָיִציק ָלֶהם: "ָהִאיׁש ַהֶּזה הּוא ֲהֵרי
ַהּזֹאת ִהיא א ִאָּמא ֶׁשְּל, ָלָּמה ַאָּתה ַמְקִׁשיב   הָהִאָּׁש ָלָּמה ַאָּתה ַמְקִׁשיב לֹו?" "

 ָלּה?" ַמה ַּתִּגיד ַעל ֶאָחד ָּכֶזה?

ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹל אֹוְת, ִאם ֲאָנִׁשים ַמְרִּגיִׁשים ְיתֹוִמים, ֵהם ְזקּוִקים  
ֶׁשַּיְדִרי אֹוָתם ֶׁשָּיִפיַח ִלְכמֹו ַאָּבא, ְּכמֹו ִאָּמא, ֶאָחד  ַנְפָׁשם,  ֶׁשְּיַחֶּיה ֶאת  , ֶאָחד 

ְמַמֵּלא   ִמָּנה  א  "מֹוֲהָרא"ׁש  ְואֹוְמִרים:  ְלַלְגֵלג  ָּבִאים   ֵאי ְּבִנְׁשָמָתם;  ַחּיּות 
ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְקִחים ְמַמֵּלא ָמקֹום? מֹוֲהָרא"ׁש א ַמְרֶׁשה  ה  ָמקֹום!" ִמי אֹוֵמר ּפֹ

 ?מֹוֶרה ֶּדֶר?! ָאסּור ָלַקַחת מֹוֶרה ֶּדֶר ֶׁשְּיַחֶּיה ִויַחֵּזקָלַקַחת ְיהּוִדי ָּכֵׁשר לְ 

ְמַעְנֵין, ַהּׁשּוָרה ַהְּיִחיָדה ֵמַהִּמְכָּתב ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב: "ֲאִני א ִמִּניִתי ֶאת  
 ּכֹוֵתב  ֶזה ְמַבְלֵּבל אֹוְת, ּוַמה ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  -ַאף ֶאָחד ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִּבְמקֹוִמי"  

ְוַאֲחֵרי   ׁש ּכֹוֵתב  ֶאת ֶזה ַאָּתה א רֹוֶאה? ּוַמה ֶׁשּמֹוֲהָרא"  -ְּבָכל ַהִּמְכָּתב, ִלְפֵני 
ֶאָחד  ְּבַעְׂשרֹו ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ֶׁשְּיַחְּפׂשּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ִמְכָּתִבים  ַאְלֵפי  ת 

,  יר ַאֲהָבה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַאֲהָבה ַלִּלּמּוד ֶׁשָּיכֹול ְלַחֵּזק, ֶאָחד ֶׁשָּיכֹול ְלָהִא 
  ֶאת ַהֶּפה ֶׁשּתּוַכל ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶאָחד ֶׁשִּיְפַּתח ְל-  א ַׁשָּי ַהּיֹום?    ֶזה

 ֶזה ָהָיה ַׁשָּי ַרק ְּבַחֵּיי מֹוֲהָרא"ׁש?! 

ָמקֹו ְמַמֵּלא  ִמָּנה  א  ָאֵכן  ְסָפִרים  מֹוֲהָרא"ׁש  ִהְׁשִאיר  מֹוֲהָרא"ׁש  ֲאָבל  ם, 
ֶׁשְּמַלְּמִדי  ֶׁשאֹוְמִרים ַּבְּסָפִרים  ְנַעֵּין  ָהָבה  ְלִהְתַנֵהג.   ֵאי ּוְמַלְּמִדים אֹוָתנּו   ם ָלנּו 

ְספֹר ְּפָעִמים ֶׁשְּנַחֵּפׂש ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִמי ֶׁשָּיכֹול   ן אֹוָתנּו, מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ֵאי
ָּבנּו ְלָק  ְלָהִפיַח  ֶׁשָּיכֹול  ִמי  ּוְנַחֵּטט  ֶׁשְּנַחֵּפׂש  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  אֹוָתנּו  ֵרב 

ִיְהיּו ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּׂשֹוְנִאים  ז ַחּיּות, ֶׁשִּנְחֶיה ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ָא 
 ?לִיְׂשָרֵא י ְּבנֵ ת ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ֶׁשְּמַחְּזִקים ֶא 

ָעֵלינּו:  ה  ָהְיָת   תזֹא ָצֲעקּו  ַהּקֶֹדׁש,  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ַעל  ַהָּׁשִנים  ָּכל  ַהְּטָעָנה 
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ֶׁשַּיִּגיד ָלנּו, ֲאַנְחנּו   ֲאַנְחנּו א ְצִריִכים ַאף ֶאָחד  "ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַרק ֶאת ַרֵּבנּו, 

, ָזִכינּו  ם זֹאת א ִהְסַּתַּכְלנּו ַעל ַהִּמְתַנְּגִדי  לֹוְקִחים ֶאת ַרֵּבנּו ְוֶאת ַרִּבי ָנָתן"; ְּבָכל
ֶאת   ֶׁשָּׁשִרים  ָּכֵאּלּו  ֵיׁש  ַעְכָׁשו  ַרֵּבנּו;  ֶׁשל  ַהִּלּמּוִדים  ֶאת  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  ְלַקֵּבל 

 ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש?! ת ַהּזֹאה ָהְרקּובָ ה  ַהַּמְנִּגינָ 

נּו הּוא ָצִרי ִּבְגַלל ֶזה ִלְׂשנֹא ֲאֵחִרים  ִאם ְלִמיֶׁשהּו ַמְסִּפיק ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרּבֵ 
ֶׁשֵּכן ְצִריִכים ִחּזּוק ְוֶׁשַּיְדִריכּו אֹוָתם ְוכּו' ְוכּו'?! ָלָּמה ְצִריִכים ִלְלעֹג ִמַּתְלִמיֵדי  

ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶׁשְּמַחְּזִקים ֲאֵחִרים? ָלָּמה ִלְׂשנֹא ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים? ִאם א ְיכֹוִלים 
 ֶׁשְרחֹוִקים ֵמָהֱאֶמת.  ןְסּבֹל ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ֶזה ִסיָמ לִ 

ַמה ַאָּתה ִמְתַּבְלֵּבל ֵמֲאֵחִרים, ָלָּמה ֶׁשַּיְפִריַע ְל ֵמֲאֵחִרים? מֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד  

ְּבָמקֹום   ִמְסּתֹוְבִבים  ִאם  ַעְצֵמנּו;  ַעל  ֶׁשְּנַרֵחם  ַעְצֵמנּו,  ֶאת  ַנְטֶעה  ֶׁשא  אֹוָתנּו 
יִכים ְלִהְסַּתֵּכל ַּבָּיד: 'ַמה ֲאִני ְמַקֵּבל ּפֹה?' ִאם רֹוִאים ֶׁשִּמְתָקְרִבים ֶאל ַהֵּׁשם  ְצִר 

ִעם   ְוַחִּיים  ִמְתּבֹוְדִדים  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ְּבָכל  ְּכִסְדָרן  ִׁשעּוִרים  לֹוְמִדים   ,ִיְתָּבַר
ָמקֹום ַאֵחר ֶׁשְּמעֹוֵרר ַעל ַהְּדָבִרים   ֶׁשְּיַחְּפׂשּו  ז ָא   -   ֲאַזי טֹוב, ְוִאם א  -ַהַּתְכִלית  

 ָהֵאּלּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ִּבְתִפָּלה ִהְצַלְחִּתי ְלהֹוִריד ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהִּמְכָּתב ִּבְדָמעֹות ָּבֵעיַנִים, ְּבהֹוָדָיה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוִלְׁשִליחֹו ַהּטֹוב, רֹאׁש  ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ֶאת  

 ַהְּיִׁשיָבה. 

ֲאִני רֹוָצה ְלַׁשֵּתף ֶאת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבִהְתַרְּגׁשּוִתי ַהְּגדֹוָלה, ֶׁשהֹוַרְדִּתי ֶאת ֵׂשָער רֹאִׁשי,  

 ֹאד ָקֶׁשה. ַלְמרֹות ֶׁשֶּזה ָהָיה ִלי ְמ 

ֶאְצָלם ֶזה,  ֶאֱעֶׂשה ֶאת  ַהֲחֻתָּנה ֶׁשּלֹא  ִלְפֵני  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ְּכָבר  ַהֶּזה הּוא    לּכָ   הֹוַרי  ָהִעְנָין 

ַמָּמׁש ֵליָצנּות, ֵהם ָלְקחּו ִּבְׁשִביִלי ִׁשּדּו� ָּבחּור ֶׁשַּגם לֹא ָרָצה ֶׁשֶאְסַּתֵּפר, ְוֵהם הֹוִרים טֹוִבים  

ִויֵרֵאי לֹא    ְמֹאד  ֲאִני  ֲאָבל  ַהֵּׂשָער,  ֶאת  ְלַהְׁשִאיר  הּוא  ֶאְצֵלנּו  ֶׁשַהִּמְנָהג  ֵהם אֹוְמִרים  ָׁשַמִים, 
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ֲאִני ְיכֹוָלה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ֶׁשּיֹוִביל אֹוִתי ַּבֶּדֶר� ֶׁשּלֹו, ְוַעְכָׁשו  ִהְפַסְקִּתי ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  

קּוָפה ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ַּבֲעִלי ָׁשַאל אֹוִתי ַּבֲעִדינּות ִאם ֲאִני ַמְסִּכיָמה ַלֲעׂשֹות  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשְּת 

 ֶאת ֶזה ְלַמַען ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 

ְמֹאד ָׂשַמְחִּתי ִלְׁשֹמַ� ֶאת ֶזה, הּוא ָּבטּוַ� ֶׁשֲאִני ִאָּׁשה טֹוָבה ְמֹאד, הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשְּבִׂשיָחה  

ָּׁשה ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעׂשֹות ִׁשּנּוי ָּכֶזה ָּגדֹול, ְלהֹוִריד ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש, הּוא לֹא ֵמִבין  ַאַחת ְקַטָּנה ִא 

ִלְׁשֹמַ� ְּדָרׁשֹות, ִׁשעּוִרים    לֶׁש   ֵאיֶזה ִנָּסיֹון ֲעָנק ֶזה, הּוא לֹא יֹוֵדַ� ֶׁשֶּזה ֲעבֹוָדה ֶׁשל ַּכָּמה ָׁשִנים

 ם ִיְתָּבַר�. ְוִהְתַחְּזקּות ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁש 

  ת ְּכבַ   ֶזה.  ֶאת  ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי  ָהֹאֶפן  תֶא   ֶזה,  ַעל   ֶׁשִּלי  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  זֹוֶכֶרת  ֲעַדִין  ֲאִני

  ַּפַעם  ֶׁשֵאי  ַלֲחׁשֹב  ָיכְֹלִּתי  לֹא  ֲאִפּלּו  ּוְלֶקֶלס,  ְלַלַעג  םֶאְצלָ   הּוא  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ֶׁשָּכל  ָּכֶזה  ְּבַבִית  ֶׁשָּגְדָלה

  ם ִא   ֶׁשֲאִפּלּו  ָאַמר  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ִׁשעּור  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  ַרק  הזֶ   לעַ   ִּבַּקְׁשִּתי  ֶזה,  ֶאת  תַלֲעׂשֹו  ַאְצִליַ� 

 ָּכ�   ָעִׂשיִתי  ֶזה,  ַעל  ִיְתַּפְּללּו  ֶׁשְּלָפחֹות  ָׁשם,  אֹוֲחִזים  לֹא  ֲעַדִין  טֹוב,  ָּדָבר  ַעל  ַלֲחׁשֹב  םרֹוִצי  לֹא  ֲעַדִין

 יֹוֵתר.  ֲחָזָקה ֶׁשְּתִפָּלה ַּכִּנְרֶאה ֲאָבל ֶזה, ֶאת ֶאֱעֶׂשה ֶׁשָאֵכן ַמֲחָׁשָבה ְּבִלי ֲאָבל ּוִבַּקְׁשִּתי

ְׁשמֹו    ןִהְקַרְבִּתי ָקְרָּבן ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה ֶׁשַרק ָיכְֹלִּתי ָלֵתת ֵמַעְצִמי ְלַמעַ 

 , ַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵדַ� ִמֶּזה. ם, ְוָאֵכן ַמָּמׁש "ִלְׁשָמּה" ְּבִלי ׁשּום ִאיְנֶטֶרִסיִיְתָּבַר� 

ֶאְׂשַמח ְמֹאד ְלַקֵּבל ִחּזּוק ַעל ֶזה, ֶׁשַאְמִׁשי� ָּתִמיד ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ְּבִׂשְמָחה, ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה  

 ָקֶׁשה. 

ּטֹוִבים ֶׁשֲאִני ְמַקֶּבֶלת ֵמַהִּׁשעּוִרים ְוַהְּדָרׁשֹות, ֲאִני  ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ָּכ�, ְוַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ַה 

 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ַהּזֹו ַּתְמִׁשי�, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּתן ָלֶכם ּכַֹ� ּוְבִריאּות.   תְמַבֶּקֶׁש 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ם ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת יֹו -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַאְׁשֵריֶכם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ִהְקַרְבֶּתם ָקְרָּבן ְלַהֵּׁשם  

 ַהא טֹוב; ֵיׁש ָלֶכם ֵחֶלק ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח.ִיְתָּבַר, הֹוֵצאֶתם ָּבֶזה ִמֵּביְתֶכם ֶאת  

 ְדָׁשַבק   ַנׁשר  ּבַ א  ַההּול  עַ י  ֵליֵת א  ּתּוְנבָ "':  (ָנָׂשא קכה:)  ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר
  ֶׁשַּמִּניַח ם  ָהָאָד ל  עַ ה  ְקָללָ א  ָּתבֹור',  ְלּבַ   ְּדֵריָׁשּהא  ִמַּׂשֲעָר י  ְדִתְתַחזֵ   ְלִאיְנְּתֵתיּה
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'ַּבחּו  רֹאָׁשּהת  ַׂשֲערֹות  ֶא   ֶּׁשִּיְראּו  ְלִאְׁשּתֹו א  ְצִניעּוָת ן  ֵמִאינּוד  ַח א  הּו א  ְוָד ץ, 

ה  ָהִאָּׁש   רֹאׁשת  ַׂשֲערֹות  ֶא   ִיְראּוא  ֶׁשי,  ַהְּיהּוִד ת  ַהַּביִ ת  ִמְּיסֹודֹוד  ֶאָח ה  ְוזֶ ה',  ְדֵביָת 
'ַּבחּו ת  ַׂשֲערֹות  ֶא ה  ֶׁשְּמַגּלָ ה  ְוִאָּׁש ר',  ְלבַ   ְדֵרָשּהא  ִמַּׂשֲעָר ת  ְדַאִפיַק ה  ְוִאְּתָת ץ, 

'רֹאָׁשּה 'ְּבָכת  ְלִהְתַיּפֹוי  ְּכֵד ',  ֵּביּה א  ְלִאְתַּתְקנָ ,  א  ִהיא',  ְלֵביָת א  נּוָת ִמְסּכֶ ם  ָּגִרי, 
'ְלֵביָתּהת  ֲעִנּיּוה  ְמִביָא    ְּבָכ ת  ְוגֹוֶרֶמ א',  ְּבָדָר ן  ִיְתַחְׁשבּו א  ְּדא  ִלְבָנָה ם  ְוָגִרי, 

'ֲחׁשּוִבים  ֲאָנִׁשי  ִיְהיּוא  ְום  ְּבִלּמּוָד   ַיְצִליחּוא    ֶׁשָּבֶניָה  א ָאֳחָר א  ִמּלָ ם  ְוָגִרים, 
,  ֵּביָתּה   ְּבתֹו  ִיְׁשְּכנּו   ְּכמֹותֹול  ְוכָ "ם  ֵמ   "ֶׁשַהָּסֶמ ת  ּגֹוֶרֶמ א  ְוִהיא',  ְּבֵביָת א  ְּדַׁשְריָ 

ה  ָהִאָּׁש ר',  ְלּבַ   ְמֵרְיָשּהי  ְדִאְתַחזֵ א  ַׂשֲעָר א  ַההּו ? 'ְלָכם  ּגֹוֵר י  ִמ א',  ָּד ם  ָּגִרין  ַמא'
 ץ". ַּבחּום ִנְרִאי  רֹאָׁשּהת ֶׁשַּׂשֲערֹו

  ן ֶׁשּכֵ ל  ; ּכָ תטֹובֹויֹוֵתר    דעֹו  תָּבאֹו  –ִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה, ְּכֶׁשִּמְתַנֲהִגים טֹוב  

ְמָפֵרט   ֶׁשַהזֹוַהר  ָהָרִעים  ַהְּדָבִרים  ַמִּגי  הזֶ ל  ּכָ   –ֶׁשָּכל  יֹוֵתר  א  ַהְרֵּבה  ְועֹוד  ַע, 
ַהִּמְׁשָּפָחה ַהּזֹאת. ִּבְפָרט ָלִאָּׁשה ֶׁשּמֹוִריָדה ֶאת ְׂשַער   ֶאל   תַמִּגיעֹו  ֵמֵאּלּו  תטֹובֹו

 רֹאָׁשּה, ִהיא ִּתְזֶּכה ְלדֹורֹות ְּכֵׁשִרים ּוְלָכל טּוב. 

ְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל  ֶׁשל ְּתִפָּלה ָּכל ָּכ ָחָזק; ְּכֶׁשִּמְתּבֹוְדִדים, ְמבַ   ןָהִעְניָ 
ַמֶּׁשהּו, ֲאִפּלּו ֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה א ִיְקֶרה ַאף ַּפַעם, ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ַעל ִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת,  

'ַאל ְּתַבֵּקׁש,   תרֹוִצים ְלִהְׁשַּתּנֹות, רֹוִצים ִלְהיֹות טֹוִבים יֹוֵתר ְוַהַּמֲחָׁשבֹות אֹוְמרֹו
ת ַאָּתה א רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב, ַאָּתה ַרק אֹוֵמר ֶאת ֶזה, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַאָּתה  ִּכי ֶּבֱאֶמ 

ָהֵאּלּו, ֵּכן ְמַבְּקִׁשים ַעל ֶזה, ְמַבְּקִׁשים    א רֹוֶצה'; ִאם ְמַדְּלִגים ַעל ַהַּמֲחָׁשבֹות
ֶׁשֲעַדיִ  ֲאִפּלּו  ַצִּדיק,  ֲאָבל  ם רֹוִצי  ָּכל  ּכָ א  ן  ִלְהיֹות  זֹוִכים    ףַּבּסֹו,  ּפֹוֲעִלים, 

 ַלְּדָבִרים ֶׁשֲעֵליֶהם ִּבְּקׁשּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֵאי ֲאִני ִמְתַחֵּזק ְלִהְתַחֵּתן עֹוד ַהַּפַעם? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ְּבִׁשעּור ֵאֶצל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ְוִקַּבְלִּתי ַהְרֵּבה ִחּזּוק ָׁשם. ָהִייִתי 
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ֲאִני ְמַפֵחד ְלַחֵּפׂש ִׁשּדּו�, ִּכי ֲאִני ְמַפֵחד ֶׁשאּוַלי ׁשּוב  ל ִהְתָּגַרְׁשִּתי ְּבֵעֶר� ִלְפֵני ָׁשָנה, ֲאבָ 

ׁש ִלי ֲעַדִין ִסּיּוִטים ֵמַהִּׁשּדּו� ַהּקֹוֵדם. ֵיׁש ָלֶכם ֵאיֶזה  יֵ   ֶאֹּפל ַּבַּפח. ֲאִני רֹוֶּצה ְלִהְתַחֵּתן, ֲאָבל

 ֵעָצה ְוִחּזּוק ִּבְׁשִביִלי? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּת 

ַנְפָׁש, ִאם א ָלְמדּו ִאְּת, ַאָּתה א   ֲאִני א יֹוֵדַע ָלָּמה ִהְתָּגַרְׁשָּת; ִמָּמה 

ָעֶלי ָלֶלֶכת ִלְלמֹד ֵאֶצל ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ֵאי ַחִּיים    -יֹוֵדַע ֵאי ִלְחיֹות ִעם ִאָּׁשה 
ְלַהְבִליג. ִעם ָרצֹון ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַהּכֹל, ִאם רֹוִצים ִעם ִאָּׁשה; ִּתְלַמד ְלַוֵּתר, ִּתְלַמד  

 ַלֲעבֹד ַעל ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶזה ֶאְפָׁשִרי; ִעם ִהְתּבֹוְדדּות ֶאְפָׁשר ְלִהְזַּדֵּכ ּוְלִהְתַעֵּדן. 

אֹוֶמֶרת  ַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁש   תְזרֹק ֶאת ַהֵּׂשֶכל ֶׁשְּל, ֵל ְּבִעְקבֹו
: "א טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו",  (ְּבֵראִׁשית ב, יח)ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתַחֵּתן. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת  

ֶׁשָאָדם הּוא ְלַבד, הּוא א ָׂשֵמַח,    ןַהֵּׁשם. ָּכל ְזַמ   ן, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוןְצִריִכים ְלִהְתַחֵּת 
ֵּתכֶ  ְּכֶׁשִּמ ף  הּוא א ָׁשמּור,  ַהְּׁשִכיָנה  ּוִמַּיד  ְׂשֵמִחים ּוְׁשמּוִרים,  ַנֲעִׂשים  ְתַחְּתִנים 

 הּוא ְּפַלג ּגּוף ֵאין ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. ם  , ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָד םׁשֹוָרה ַרק ְּכֶׁשְּנׂשּוִאי

 ַאל ַּתְקִׁשיב ְלֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ְל א ְלִהְתַחֵּתן, ִּתְתַחֵּתן ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשא ִמְתַנֵהג ַּבֲעִדינּות? ןְּבִני ַהָּקָט ם  עִ  הַמה ֶאֱעֶׂש 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  ַהַּפַעם   תזֹא  ֶאְצִלי  ַהָּׁשָנה,  ִלי  ֶׁשָהָיה   ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ַעל  ְלהֹודֹות  ַחָּיב  ֲאִני   קֶֹדם
  ֵאיֶזה  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ָחַׁשְבִּתי  לֹא  ַּפַעם  ַאף  ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל   ֶרֶגׁש  ִלי  ֶׁשָהָיה  ָהִראׁשֹוָנה

 ַעְצִמי   ַעל  ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי  ִמָּיד  ָיַדְעִּתי  רְּכבָ   ִלְלֹמד,  ָיכֹול ֲאִני  ֶׁשַּגם  ַהְּקדֹוָׁשה, ַהּתֹוָרה ִעם  ֶקֶׁשר
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  ַהָּׁשָנה,   ֲאָבל  ֶזה,  ֶאת  ְלַקֵּים  אּוַכל  לֹא  ַּפַעם  ַאף  ַעְצִמי,  ֶאת  הְמַרּמֶ   ֶׁשֲאִני  טֹוָבה,  ַקָּבָלה
 ִלְלֹמד   ָזִכיִתי ְּכָבר  ְמרֹוָמם,  ָׁשבּועֹות  גַח   ֶּבֱאֶמת  ָהָיה  ֶזה  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  לֶא   ְמקָֹרב  ְּכָבר  ֶׁשֲאִני

  ר יֹוֵת   עֹוד  ִלְלֹמד  ַעְכָׁשו  ְוִהְתַחַּדְׁשִּתי  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל   ַהִּלּמּוד  ֶּדֶר�   ֵסֶדר  ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה  ָּכ�  ָּכל
 ַהֵּׁשם.  ְּבֶעְזַרת

טֹוב ְמֹאד, ֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה ַנַחת    דֶילֶ   ַעְכָׁשו ִלְׁשֵאָלִתי, ְּבִני ֶּבן ֶהָחֵמׁש, הּוא ָּברּו� ַהֵּׁשם

 ַנְחנּו ְמַחְּנִכים אֹותֹו ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו קִֹׁשי ָּגדֹול ִאּתֹו. ֲא   ,ִמֶּמּנּו

  ִהְתִחיָלה   ִהיא  ֶׁשָאסּור,  ֵאיֹפה  ְּבַעְצמֹו  נֹוֵגַ�   ֶׁשהּוא  ָרֲאָתה  ִאְׁשִּתי  ָׁשָנה  ִלְפֵני  ְּבֵעֶר�
 ַעְצמֹו   ַעל  ָחַזר  ֶזה  ְוָכ�  ָעָליו,  ָצֲעָקה  ַּגם  ָּכ�  ְוַאַחר  ֶזה,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָאסּור  לֹו  ְלַהְסִּביר

  ִאּתֹו  ִּדֵּבר ַאֵחר ֶׁשֶּיֶלד ְוָׁשַמְענּו ּתֹוָרה, ַּבַּתְלמּוד קֹוֶרה ַמה ְלָבֵרר ִנִּסינּו ְּפָעִמים.  ַהְרֵּבה
 ָאְמָרה  ִאְׁשִּתי  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  .חְוִנְׁשּכַ   ָעַבר  ןָהִעְניָ   ּוְלַמֲעֶׂשה  ַהְּמַלֵּמד,  ִעם  ִּדַּבְרנּו  ,הזֶ   לעַ 
  ַהְּפָרִטי,   ַּבֶחֶדר  ןְזַמ   ַהְרֵּבה  ָּכ�  ָּכל   ִמְתַעֵּכב  הּוא  ָלָּמה  תִלְראֹו  ֶׁשֶאַּגׁש  ֶאָחד  יֹום  ִלי

  ִּכי   ְּכלּום,  ָעִׂשיִתי  ְולֹא  ִהְתַאַּפְקִּתי  ׁשּוב.   ֶזה  ֶאת   עֹוֶׂשה  ְּכָבר  ֶׁשהּוא   ָרִאיִתי   ּוְכֶׁשִּנְכַנְסִּתי
 ִלְפעֹל   ֵאי�  ,םאֹוִני  רַוֲחַס   ְמבָֹהל  דְמאֹ   ֲאִני  ֲאָבל  ַּכַעס,  ִמּתֹו�  ְּדָבִרים  ַלֲעׂשֹות  ָרִציִתי  לֹא

 ַהֶּזה?  ַּבַּמָּצב

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשִּיָזֲהרּו ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַלֵּמד  קֶֹדׁש;    ְצִריִכים  ְּבִרית  ָּבאֹות  ָלַגַעת  א 

  - ָצִעיר, ַמְרִּגיִלים אֹוָתם ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים  רֶׁשּיֹוֵת ה ַּכָּמ  לְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֲאֵליֶהם ְּבִגי
 ָּכ ֵהם ִיְגְּדלּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים.

ְוִלְפָעִמים נֹוְתִנים ָלֶהם ְסִטיָרה ְקַטָּנה.   ְמַדְּבִרים ֲאֵליֶהם  ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם, 

אֹוֵמר    ַהֶּמֶל טו)ְׁשמֹה  כב,  "ִאּוֶ (ִמְׁשֵלי  מּוָסר, :  ֵׁשֶבט  ָנַער,  ְבֶלב  ְקׁשּוָרה  ֶלת 
נֹוַלד ִעם ְּדָבִרים ְׁשטּוִתִּיים,   אהּום, ִטְּפִׁשִּיים ִלְדָבִריק ָּדבּוד ֶילֶ  ַיְרִחיֶקָּנה ִמֶּמּנּו",

אֹותֹו   ַמִּכים  ֶׁשּבֹו  ְצִריִכי  - ַהַּמֵּקל  ִמֶּמּנּו;  אֹוָתם  ַהְּיָלִדים    םַיְרִחיק  ֶאת  ְלַלֵּמד 
 ִלְהיֹות ְיֵרֵאי ָׁשַמִים, ְקדֹוִׁשים ּוְׁשמּוִרים.  םָת ִמַּקְטנּו

ִליָלִדים   ִּתְׁשַּכח,  ָאסּור ְצִריִכיַאל  ְמַצְּיִתים,  ֶׁשֵהם  ַעד  ַהְרֵּבה  לֹוַמר  ם 
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ַאַח לְלִהְתַעֵּצ  ַּפַעם  ָלֶהם  ְּכֶׁשָאְמרּו  ְיַצְּיתּו  ֶׁשֵהם  ְלַצּפֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְצִריִכים ת,   ,

 ְלַהִּגיד ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם, ָּכל ַּפַעם ְּבאֶֹפן ַאֵחר.

ֵהם   ֲחָזָקה,  ַּדַעת  ֲעַדִין  ֵאין  ִליָלִדים  ֶיֶלד;  ְלַׁשֵּבַח  ַהְרֵּבה  ְצִריִכים  ֵכן  ְּכמֹו 
אֹוֵמר   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָּכבֹוד.  ְלַהְרֵּבה  רב)ְזקּוִקים  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִמי (ִלּקּוֵטי  "ָּכל   :

ִּׂשְכלֹו ָקָטן ְּביֹוֵתר, ָצִרי ַלֲחק לֹו ָּכבֹוד ְּביֹוֵתר, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּׂשְכלֹו יֹוֵתר ָקָטן, ֶׁש 
ָלכֵ  ָּכבֹוד,  ַהְרֵּבה  ֶׁשְּצִריִכים  ְיָלִדים  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְּבָכבֹוד",  ָחֵפץ  יֹוֵתר    ן הּוא 

 ְלַהִּגיד ָלֶהם ֵאי ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים. אֹוָתם, ְוַגם ר ְצִריִכים ָּתִמיד ְלַׁשֵּבַח ּוְלָפֵא 

ַלְּיָלִדיְּתַפֵח ַאל   ָּפתּוַח  ְלַהִּגיד  "ּפֹ  םד   :ַהֵּׁש   הֶׁשְּל ָלַגַעת,  א    םָאסּור 
ַּתִּגיד יֹוֵתר ְוא ָּפחֹות, ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו ַּתִּגיד ׁשּוב ָוׁשּוב; "ָאסּור   לַמְרֶׁשה"; ַא 

 א ַמְרֶׁשה". ם, ַהֵּׁש הָלַגַעת ּפֹ

ֶׁשְּמַלְּמִדיַה ַאְׁשֵרי   ִלְראֹות    םהֹוִרים  ִיְזּכּו  ֵהם  ְּכֵׁשִרים,  ִלְהיֹות  ַהְּיָלִדים  ֶאת 
 ַנַחת. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ְמַכְּפִרים ְּבֶזה ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות  ,ִאם ְמַקְּבִלים ֶאת ַהִּבְזיֹונֹות ְּבַאֲהָבה

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

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבֹו

 ְל ִסּפּור ַלֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִליָלִדים.  ִהֵּנה

ִעם ָהֶאְצַּבע ַעל ָהַרָּקה,   תַאַח ד  ֵמַהֵּׁשִני, יַ   קְצחֹוה  עֹוֶׂש   םִצּיּור ֶׁשָאָד   ַּתֲעֶׂשה

,  גַלעַ ת  ַעל ָהַאף, ָהֲאגּוָדל ַעל ָהַאף ְּכאֹו  ת ַלֵּׁשִני ִסיָמן ֶׁשל ְמֻׁשָּגע, ְוַיד ַאַח   הְּכַמְרֵא 
ִעם ָּפִנים ְמֻבָּיׁשֹות ּובֹוִכּיֹות ַוֲאָנִׁשים ֵמָהְרחֹוב   יְלַיד ַהַחּלֹון ִמִּבְפִנים עֹוֵמד ְיהּוִד 

 ִמְסַּתְּכִלים ַמה קֹוֶרה.

 ְל ַהִּסּפּור: ִהֵּנה

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

י ֶמעְנְדל ִמְּפִריִמיְׁשַלאן, ַהּיֹום  ָּכאן ָּגר ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֶמעְנְדל, קֹוְרִאים לֹו ַרּבִ 

ֵיׁש לֹו ַּבַּבִית ַחג ָּגדֹול, ַרּבֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִהִּגיַע ֵאָליו,  

 ַעְכָׁשו אֹוֲחִזים ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה.

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

 ַעל ַהֶּדֶלת, הּוא רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס, הּוא ּדֹוֵפק ַּבַחּלֹונֹות.

ְּכֵׁשִרים; הּוא א   ִמְּיהּוִדים  ָּתִמיד ָעָׂשה ְצחֹוק  ָאָדם ַרע, הּוא  ָהָיה  ַהַחָּיט 

ַהַּצִּדיק ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַמִּגיַע  ָהָיה  ָּתִמיד  הּוא  ַצִּדיִקים,  ִמִּלים  ְוצ  ָאַהב  ְוצֹוֵעק  ֹוֵחק 

ְמֻגּנֹות, ָּכֵעת ְּכֶׁשַרִּבי ֶמעְנְדל ָׁשַמע ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָהַרִּבי ֶׁשּלֹו ַהַּצִּדיק  

הּוא ִּבֵּקׁש ֵמַהַחָּיט ֶׁשַּיֲעֶׂשה לֹו טֹוָבה ְוא ְיַבֵּיׁש אֹותֹו    -ַהָּגדֹול ַמִּגיַע ֵאָליו ַהַּבְיָתה  

ֶאְהֶיה ַחָּיב   - ִנְמָצא ֶאְצלֹו, הּוא ָאַמר לֹו: "ִאם א ְּתַמֵּלא ֶאת ְרצֹוִני  ִּבְזַמן ֶׁשַרּבֹו
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 ִלְנעֹל ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוא ֶאֵּתן ְל ְלִהָּכֵנס".

ַהַחָּיט א ִהְתַיֵחס ֵאָליו, הּוא ִהְסּתֹוֵבב ַּבחּוץ ְוִחֵּפׂש ֵאי הּוא ָיכֹול ִלְצחֹק 

, ַעד ֶׁשהּוא ָמָצא ַחּלֹון ָקָטן ֶׁשִּנְׁשַאר ָּפתּוַח, ְוהּוא ִהְתִחיל ּוְלִהְתלֹוֵצץ ֵמַהַּצִּדיק

 ִלְצעֹק ִמִּלים ְמֻגּנֹות, הּוא ִּבָּזה ֶאת ַהַּצִּדיק, ְוַהַּצִּדיק א ָיַכל ִלְסּבֹל ֶאת ֶזה. 

ֶאת    ַעד ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִהְבִחין ֶׁשַּמֶּׁשהּו קֹוֶרה ָּכאן, הּוא ׁשֹוֵאל

ַרִּבי ֶמעְנְדל: "ַמה קֹוֶרה ָּכאן? ַמה ַהְּצָעקֹות ָהֵאּלּו?" ָאַמר לֹו ַרִּבי ֶמעְנְדל: "ֲאִני  

א יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות, ֵיׁש ָּכאן ִמיֶׁשהּו ֶׁשא ַמְפִסיק ְלַבּזֹות אֹוִתי, ְּבֶדֶר ְּכָלל ֲאִני  

י ִנְמָצא  ְּכֶׁשָהַרּבִ ְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ֶׁשא ְיַבֶּזה אֹוִתי  ְמַקֵּבל ֶאת ֶזה ְּבַאֲהָבה, ֲאָבל ַהּיֹום ִּבַּק 

 ָּכאן".

ֶׁשְּיַבֶּזה   ִלי ֶאָחד ָּכֶזה,  ְוָהָיה  ְוָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש: "ַהְּלַואי  ָעָנה 

ְזיֹונֹות,  אֹוִתי ָּכל יֹום"; ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ּוְלַׁשֵער ֶאת ַהַּגְדלּות ֶׁשל ֶאָחד ֶׁשּסֹוֵבל ּבִ 

ְמַכְּפִרים ְּבֶזה ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות, ִמְתָקְרִבים   -ִאם ְמַקְּבִלים ֶאת ַהִּבְזיֹונֹות ְּבַאֲהָבה  

.ְמאֹד ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

  אֹוְת ְיַבֵּיׁש  ִמיֶׁשהּו  ִאם  ְיָקִרים,  ִּתְׂשַמח    -ְיָלִדים  ֶאָּלא  לֹו,  ַּתֲחִזיר  ַאל 

 ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא סֹוֵלַח ְל 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
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 טֹוב ַלַּבר ִמְצָוה ֶׁשְּל ּוַמָּזל טֹוב ְלִסּיּום ַהַּׁש"ס ֶׁשְּל  ַמָּזל

 תשפ"ב  ה'ִאָּיר, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ָּדְרָׁשה ַלָּבחּור ַהַּבר ִמְצָוה ְּכַמר ... ני"ו  ןרֹוּדֹו 

 טֹוב ַלַּבר ִמְצָוה ֶׁשְּל ּוַמָּזל טֹוב ְלִסּיּום ַהַּׁש"ס ֶׁשְּל! ַמָּזל

ַהֲחׁשּוִבים,    ַיֲעזֹר  ְלהֹוֶרי ַנַחת  ְוָתִביא  ָּגדֹול  ַצִּדיק  ֶׁשִּתְגַּדל   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 
 ִאְּמ ִּתְחֶי', ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִביַאת ָמִׁשיַח, ָאֵמן. ּולְ   ,ְלָאִבי הר"ר ... ני"ו

  .רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד
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 יָלֶלֶכת ִּבְלבּוׁש ָראּו

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ָמַרת

 ֶאת ַהִּמְכָּתב.  ִקַּבְלִּתי

ַּבְּסָפִרים    ְמאֹד יֹום  ָּכל  ְּתַעְּינּו  ִאם  ֶּבֱאמּוָנה; טֹוב  ֶׁשִּתְתַחְּזקּו  ִמֶּכם  ֲאַבֵּקׁש 

ֶׁש  ִמְכָּתב  ַהְּקדֹוִׁשים  יֹום  ְּבָכל  ִּתְלְמדּו  ַּבַּנַחל;  ֲאֶׁשר  ְּתַקְּבלּו    -ל מֹוֲהָרא"ׁש,   ָּכ
ָּכ  ל  ּכָ   ֶאת ֲעבֹודֹות ַהַּבִית, א ַּתְזִניחּו  תֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ָּכ ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַֹח ַלֲעׂשֹו 

 . ת ֶאת ָהֲעבֹודֹו

ִעם ְסנּוד, ַאֶּתם א    רֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ   ֶכתָללֶ   ןֶׁשַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ִאם ֶזה ִחָּסרֹו  הַמ 
  ֲאָבל ִאם ֱהִייֶתם ׁשֹוֲאִלים ַמה ָנכֹון ַלֲעׂשֹות,  ןִחָּסרֹוא  רֹוִצים ְלִהְתַלֵּבׁש ְוכּו'; ֶזה ,

 . יָראּוִּבְלבּוׁש ת  ִהיא, ָנכֹון ָלֶלכֶ ַהְּתׁשּוָבה 

ְלבּוׁש ֵּבין ֲאָנִׁשים. ִאם יֹוְצִאים ֲאַזי ָנכֹון  ן  ְלבּוׁש ַּבַּבִית ָואֹופֶ ן  אֹופֶ ֶּדֶר    ֵיׁש
ְלִהְתַלֵּבׁש ָּכָראּוי ֵהן ִּבְׁשִביל ַהַּבַעל ְוֵהן ִּבְׁשִביְלֶכם ְּבַעְצְמֶכם; ַּבַעל רֹוֶצה ִלְראֹות  

 . יָּכָראּו , ּוְלַעְצְמֶכם ֶזה ַּגם טֹוב ְלִהְתַלֵּבׁשדִאְׁשּתֹו ְלבּוָׁשה ָיֶפה ּוְמֻכּבָ ת ֶא 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  םַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ן ְלָהִכי ֶׁשּיּוְכלּו ֵמרֹאׁשן ְזַמ ק ַמְסִּפית ָלֵת 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַהּקֶֹדׁש, ּתֹוְׁשֵבי ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ִלְכבֹוד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל  

ַּבִמְתַנְּדִבים  ֶׁשִּיְתַחְּׁשבּו  ַהְּיָקרֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ִמָּכל  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 

ַהִּקְרָיה,    םַהֲחׁשּוִבי ֶאת  ִלְבנֹות  ַלֲעזֹר  ְּכֵדי  ְּבִחָּנם  ַטֲהָרה  ַּבִּמְקֶוה  ֶׁשעֹוְבִדים 
 ֵמרֹאׁש. רֶׁשִּיְקְּבעּו ּתֹו

ַהִּנָּקיֹון  ם  ֵמחּוָמ א  ה  זֶ  ָהֲאֵחִרים,  ַהְּדָבִרים  ֵכן  ְּכמֹו  ַהָּׁשבּוַע,  ָּכל   ְלאֹוֵר

ֶא  ְמִכיִנים  ֲאַנְחנּו  ָלֶזה;  ְמאֹד    ת ְוַכּדֹוֶמה  ְוָקֶׁשה  ֶזה,  ֶאת  ְּכֶׁשְּצִריִכים  ַרק  ֶזה 
 א יֹוְדִעים ֵמרֹאׁש. ְּכֶׁש ַלִּמְתַנְּדִבים ַלֲעׂשֹות זֹאת

ָלֵכן ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם ְלִהְתַקֵּׁשר ְלָכל ַהָּפחֹות יֹום ֵמרֹאׁש, ְוִאם ֵיׁש ָסֵפק, 



 ב תשפ") ְּבַהֲעלֹוְת� "ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ד

 

 ֶׁשִּנְצָטֵר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶזה. ן  ַּגם ְצִריִכים ְלַהִּגיד ֵמרֹאׁש, ֶּׁשִּיָּתכֵ  -ֵיׁש ְׁשֵאָלה  

י רֹוֶצה ְלַׁשּנֹות, ָקֶׁשה ְמאֹד ְלָׁשלֹוׁש ִמְׁשָּפחֹות  ְלַגֵּבי ְלִמי ְלִהְתַקֵּׁשר ְוכּו'; ֲאנִ 

 ִיְתַעְּסקּו ִעם ֶזה ְוכּו'; ֵמַהּיֹום ַרק .. ִּתְהֶיה ָׁשם. ם ֶׁשּכּוּלָ 

 ... 
 ד ג ד

 ִיְהֶיה ָלֶכם ַּבִית ָיֶפה, ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ַעְכָׁשו ִהְתַחַּתְנֶּתם, ַאֶּתם ֲעַדִין ְּבָׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה, ָלָּמה ֶׁשַּתְחְׁשבּו ָּכֵאֶּלה    ַרק

ְוֶׁש  ְיָלִדים,  ָלֶכם  ִיְהיּו  ֶׁשא  ָרעֹות  ִלְהיֹוַמֲחָׁשבֹות  תּוְכלּו  ְּבִריָאה,  ת  א  ִאָּמא 
ַמֲחָׁשבֹות ְמֻטָּפׁשֹות    - ְוֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר א ַמְקִׁשיב ַלְּתִפּלֹות ֶׁשָּלֶכם ְוכּו' ְוכּו'?  

 ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְכִניס ָּבֶכם.

ֶׁשַּתְח  ָעִדיף  ְוכּו'?  ַּפַעם  ְּבָכל  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ַאֶּתם ׁשֹוְבִרים  'עֹוד  ָלָּמה  ְׁשבּו: 
'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא   ְמַעט ִיְהיּו ִלי ְיָלִדים' ,'ֲאִני ֶאְהֶיה ָהִאָּמא ֲהִכי טֹוָבה ִליָלַדי',

 אֹוֵהב אֹוִתי'. 

ָלָּמה ְלִאּמֹוֵתינּו,    (ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבה, ֶּפֶרק יח)  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים
  ֵניּפְ ְיָלִדים ִמָּיד ַּבַהְתָחָלה? "ִמ   נֹוְלדּו  אנּו, ִרְבָקה ִאֵּמנּו ְוָרֵחל ִאֵּמנּו ָׂשָרה ִאֵּמ 

  ֵדיּכְ ְמָצְרָפן    , ְלִפיכָ ֶהןּבָ   ֵמַח ָׂש וְ   ָרהּומּגְ ַאֲהָבה    ָתםֹוא  ֵהבֹוא   אּוה  ּורּבָ   ֹוׁשדָּק ַה ֶׁש 
ּוְמַצֶּפה    ַרֲחִמיםּבְ   ּבּוְר ֶׁשּיִ  ָּברּו הּוא אֹוֵהב אֹוָתן,  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּבְגַלל  ַרק  ְלָפָניו", 

 ַלְּתִפּלֹות ֶׁשָּלֶהן. 

ְּתַׂשְּמחּו ֶאת ַהַּבַעל, ִּתְהיּו מּוָכִנים ֲעבּורֹו ְוַתֲעִריכּו אֹותֹו; ַאל ִּתְדֲאגּו, ִיְהֶיה  
 . ָלֶכם ַּבִית ָיֶפה, ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים

 ... 
 ד ג ד



 ה   |  ב תשפ") ְּבַהֲעלֹוְת�"ל ּוְּבחח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ֶׁשִּיְהיּו ָלנּו עֹוד ַאְבֵרִכים ָּכמֹו  ַהְּלַואי

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ִלְכבֹוד

 ֶאת ִמְכָּתְב ִעם ְּדֵמי ַהּכֹוֵלל.  ִקַּבְלִּתי

ֵמַהְּמַנֵהל ֶׁשִיְכּתֹב ַעל ָּכל ַהֵּצ'ִקים, ִמי    יֵאֶלי. ִּבַּקְׁשִּת   ִלי, א ִהְתַּכַּוְנִּתי   ְסַלח

ִהְתַּכַּוְנִּתי   ֵמִבין;  ֶׁשהּוא  ַּכָּמה  ֶּכֶסף,  ַּבֲחָזָרה  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַהְּזַמִּנים  ַעל  ָׁשַמר  ֶׁשא 
ַה ָלַאְבֵר  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשא  ָיָקר; ְּזַמִּניםִכים   ַאְבֵר ַאָּתה  ִהְתַּכַּוְנִּתי,   ֵאֶלי א   ,

 .ַהְּלַואי ֶׁשִּיְהיּו ָלנּו עֹוד ַאְבֵרִכים ָּכמֹו 

ִּבְתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ֵל ְקָצת ְלַטֵּיל ַּבָּׂשֶדה. ַאָּתה ָּגר ֲהֵרי ְּבַגן ֵעֶדן,    ִּתְתַחֵּזק
 ַהִּקְרָיה ָּכל ָּכ ְטהֹוָרה, ָּכל ָּכ ְקדֹוָׁשה. 

ֶהְחֵייִתי ֶאת ַנְפִׁשי ָׁשם, ִהַּנְחִּתי ֻׁשְלָחן    ָּכל  ַּבִּקְרָיה, ּכָ   תְּבַחג ַהָּׁשבּועֹו  ָהִייִתי

ַדְדִּתי.  ָלַמְדִּתי ָׁשם ְּבָׁשבּועֹות ַּבּבֶֹקר ְוִהְתּבֹו  ,ת ָהִאיָלנֹוַהְּכֶנֶסת, ֵּבין  ֵמֲאחֹוֵרי ֵּבית  
, ַמְרִּגיִׁשים  ת ֵּבין ַהָּׂשדֹו ּבֹוֵדד ; ַמה ְצִריִכים יֹוֵתר ִמְּלִהְת ה ָּכל ָּכ טֹובָ  ה ֶזה ַהְרָּגָׁש 

הּוא,  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁש   ֶאת  ַהְּבָרָכה  יב)ַהּתֹוָרה  ל  ַמָּמׁש  כו,  "ְוִהְתַהַּלְכִּתי  (ַוִּיְקָרא   :
 ֵעֶדן". ַגןּבְ  ֶכםָּמ עִ  לּיֵ ֶׁשַרִׁש"י אֹוֵמר: "ֲאַט ְּבתֹוְכֶכם", ְּכִפי 

 ... 
 ד ג ד

 ִיָּגֲאלּו אֹוְת ֵמַהָּגלּות ֶׁשְּל   תִמְׁשַניֹו

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר  ַיִּקיִרי

ֲעבּו  ְּבָכל ְצָדָקה  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶׁשאֹוְסִפים  ַהַּגָּבִאים  ִלי  ְמִביִאים  ר חֶֹדׁש 
; ֲאִני ָׂשֵמַח  ן נֹוֵתן ְוַכָּמה נֹוֵת   יְרִׁשיָמה ֶׁשל ָּכל ַהֵּׁשמֹות ִמ   ,ַהְּׂשִכירּות ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה

, ֲאִני ָׂשֵמַח ְלָפחֹות ִלְראֹות  אֹוְת   ִתיִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל, ְּכָבר ִמְּזַמן א ָרִאי
 ָהֶרֶגׁש ַלֲעזֹר ַלְּיִׁשיָבה ֶׁשָּבּה ָלַמְדָּת.  תֶא  ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל ֶׁשֵּיׁש ְל ֲעַדִין

  ְּבָכל   ִלי  ּכֹוֵתב  ָהִייָת   ַּפַעם  ִמְׁשָניֹות;  לֹוֵמד  ֲעַדִין  ֶׁשַאָּתה  ְמַקֶּוה  ֲאִני
  ֵמַהָּגלּות   אֹוְת  ִיָּגֲאלּו  ִמְׁשָניֹות  .דְמאֹ  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  הזֶ   ִמְׁשָניֹות,  ֶׁשִסַּיְמָּת   ַּפַעם

 .ֶׁשְּל 
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אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו ִלְבָרָכה  ג)ִזְכרֹוָנם  ז,  ַרָּבה  ַהָּללּו  (ַוִּיְקָרא  ַהָּגֻלּיֹות  ָּכל  "ֵאין   :

 ִמְתַּכְנסֹות ֶאָּלא ִּבְזכּות ִמְׁשָניֹות".

 ... 
 ד ג ד

 ְוֵעצֹות ְלִאָּמא ְיהּוִדָּיה  ִחּזּוק

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ָמַרת

 ֶאת ַהִּמְכָּתב.  ִקַּבְלִּתי

ִנְפָלא,    ֲאִני ִנְהָיה  ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַהַחִּיים ֶׁשָּלֶכם ִקְּבלּו ַחּיּות, ְׁשלֹום ַהַּבִית 

ַהַּבַעל ִקֵּבל ַחּיּות, הּוא ָׁשַבר ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשּלֹו; ָּכל ָּכ טֹוב ְּכֶׁשֵּיׁש ַצִּדיק, ַהַחִּיים 
 ָּכל ָּכ ְמתּוִקים ִעם ַרֵּבנּו ַז"ל.

ַהַּבַעל ַהְּׁשֵא   ְלַגֵּבי ִּבְׁשִביל  ַּבַּבִית  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ְוכּו';  ֶׁשָּלֶכם  ָלה 

א  ְּבַוַּדאי   הזֶ   ְלִהְתַלֵּבׁש ְוכּו'. ַעְכָׁשו ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ֲעַדִין ְקַטִּנים  ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים
ְּגֵדִליןִחָּסרֹו ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ַרק   ףָעִדי  ם,  ָאז,  אֹוָתם;  ְלַבְלֵּבל  א 

 ִּבְפָרִטּיּות ְוכּו', ִמְתַלְּבִׁשים ְוכּו'.  

  ֶׁשָּצִרי ם  ֶלֱאכֹל ָּבִריא; ַּכִּנְרֶאה ֶׁשא ֵהַבְנֶּתם טֹוב, ֲאַנְחנּו א ּפֹוְסִלי  ְלַגֵּבי
ר ַעל ַהְּבִריאּות; ֲאָבל ָּבִריא, ְּבַוַּדאי ֶׁשְּצִריִכים ֶלֱאכֹל ָּבִריא, ְצִריִכים ִלְׁשמֹ  לֶלֱאכֹו

, ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם מּוָנה , א ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ֱא ןָהִעְניָ ת  ְצִריִכים ָלַדַעת ְלַאֵּזן ֶא 
 . רִיְתָּבַר ָלַדַעת ַּכָּמה ְלִהָּזֵה 

  ַהְּיָלִדים   ַהַּבִית,  ֲעבֹודֹות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַמְסִּפיִקים  א  ֶׁשַאֶּתם  הזֶ   יְלַגּבֵ 
  ֲאָבל  דְמאֹ  ְמֻסָּדר  ָהָיה  ֶׁשָּלֶכם  ַהַּבִית  ַּפַעם  ַהּיֹום,   ָּכל  ֶאְתֶכם  ַמֲעִסיִקים  ַהְּקַטִּנים

  ִיְׂשָרֵאל,   ָּבֵּתי   ְּבָכל  ֶזה   ֶׁשָּכ  ָלֶכם,   ְּדעּו   ְוכּו';   ַלֲעׂשֹות   ַמה   יֹוְדִעים  א  ַאֶּתם   ַהּיֹום 
  ַהַּבִית,   ֲעבֹודֹות   ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַמְסִּפיִקים  א  יםְקַטּנִ   ְיָלִדים  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַּבַהְתָחָלה

ַהְּיָלִדים   ת ֶא   םְמַׁשְּתִפי  יֹוֵתר,  ַקל  ִנְהֶיה   -   ְּגֵדִלים   ם ְּכֶׁשַהְּיָלִדי  ַהְּזַמן,   ְּבֶמֶׁש  
 ָּבֲעבֹוָדה.

ַמֶּׁשהּו    ֵּבְנַתִים ְועֹוד  ָקָטן,  ַמֶּׁשהּו  ַּתֲעׂשּו עֹוד  ָׁשם;  ְקָצת  ּפֹה,  ְקָצת  ַּתֲעׂשּו 
ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ִזְכרֹוָנם  ִנְכֶנֶסת ָאסּור    (ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת, כ:)ָקָטן; ֲחָכֵמינּו  ְּכֶׁשַּׁשָּבת 
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,  אן ּכַ   סּכֹו, ֵמִדיָחה  יַקַחתּפִ   הָׁש "ִא   לְלַנּקֹות ֶאת ָהִרְצָּפה, ָאסּור ִלְׁשּפֹ ַמִים, ֲאבָ 

ס  ּכֹות  ׁשֹוֶטפֶ א  ִהי  ".תְּבַׁשּבָ   ּהיָת ּבֵ ֶאת    ֶדתּבֶ , ְוִנְמֵצאת ְמכַ אןּכַ   יּוְמחַּת ,  אןּכַ ְקָעָרה  
ה  ִאָּׁש ל  ֶׁש ה  ַהָחְכָמ   זּוי;  ָנִק ה  ִנְהיֶ ת  ַהַּביִ ל  ֶׁשּכָ ד  עַ   – ה  ּפֹר  ִסים,  ָׁש ת  ַצַּלַח ה,  ּפֹ

 ר.ְמסּוָד ה ִנְהיֶ ת ַהַּביִ ל ֶׁשּכָ ד עַ  –ם ָׁש ת ְקָצ ה, ּפֹת ְקָצ ם עֹוִׂשיה, ְיהּוִדּיָ 

ְלִהְתַרֵּכז ְוכּו';    ם, ַאֶּתם א ְמֻסָּגִליףִהְתּבֹוְדדּות, ָהרֹאׁש ֶׁשָּלֶכם ְמַרֵח   ְלַגֵּבי
  ֶזה, ֶׁשּיֹוְׁשִבים מּוָכִנים ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ם  ֶעֶצ   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ערה)  ַרֵּבינּו ַז"ל אֹוֵמר

 א ְיכֹוִלים ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּפה.  -ִיְתָּבַרְּכָבר ָחׁשּוב ְמאֹד, ֲאִפּלּו ֶׁש 

ַהְּדָבִרים ֶׁשַאֶּתם  ל  טֹוָבה ֶׁשַּתֲעׂשּו ַּדף ְּתִפּלֹות, ִּתְכְּתבּו ָראֵׁשי ְּפָרִקים ֶׁש   ֵעָצה
ַהַּדף ָּדָבר ַאֲחֵרי ָּדָבר,   םַוֵּתְלכּו עִ ,  םֲעֵליֶה   ּוְלׂשֹוֵחַח   ן רֹוִצים ְלַבֵּקׁש, ְּדָבִרים ָלדּו

 ַהִּדּבּור ְּבָכל ַּבָּקָׁשה. ת ְוַתְרִחיבּו ֶא 

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם ַהִאם הֹוָדעֹות ֶטְקְסט זֹו ְּבָעָיה ֲעבּור ִאָּׁשה; ַהְּתׁשּוָבה    ְלַגֵּבי
ָּבֶזה ִלְדָבִרים    םְׁשַּתְּמִׁשיִהיא, ָּתלּוי ְלַמה ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבהֹוָדעֹות ַהֶטְקְסט, ִאם ִמ 

  ַעל   םְּבָעָיה, ֲאָבל ִאם יֹוְׁשִבי  ָּבֶזהֵאין    -ְנחּוִצים, ְלִהְתַּכֵּתב ִעם ַהַּבַעל אֹו ַההֹוִרים  
ֶזה ַמִּזיק ְמאֹד, ֶזה א נֹוֵתן ִלְחיֹות, ֶזה א נֹוֵתן ַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹודֹות    -ְקבּוצֹות  

 ִאָּמא ִמְּיָלֶדיָה.ַהַּבִית, ֶזה ּגֹוֵזל ֶאת ָה 

 ... 
 ד ג ד

 עֹוד ְמַעט ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַהָּסִבים ְוַהָּסְבתֹות ֶׁשֵּמֶהם ִיְסְּבלּו ְוִיְׁשְּתקּו

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֲאִני ְמאֹד ֶנֱהֶנה ִלְׁשמַֹע ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּיִפים ֶׁשַאֶּתם ְמַסְּפִרים, ַמה ֶׁשּקֹוֶרה  

ֶׁשל    ַהִחּנּו ִעם  ְמֻרִּצים  ַאֶּתם  ַּכָּמה  ַעד  ַהֵּסֶפר,  ּוְבֵבית  ּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד  ַּבִּקְרָיה, 
 ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם. 

ִאּתֹו, ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשֶּזה ּכֹוֵאב ְוכּו';    םֵּבי ְוכּו'; ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּפתּוִחיְלגַ 

ָיָפה:   הַּתִּגידּו לֹו ׁשּוב, ְּבצּוָר   -ְוִאם הּוא ֲעַדִין א ֵמִבין אֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכַח ְוכּו'  
ּגֹוֵרם ִלי ַצַער"; ֲאִני   ֵאב ִלי, ַאָּתה"ֲאִני ְמאֹד ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמ ַּבֲעִלי ַהָּיָקר, ֶזה ּכֹו
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ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ַרק ְּדָבִרים ֶׁשא ּכֹוֲאִבים, ְוִאם הּוא ׁשּוב ׁשֹוֵכַח, אֹו ֶׁשהּוא  

 ְמַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות ְוכּו' ְוכּו', ַּתִּגידּו לֹו ׁשּוב ְּבאֶֹפן ָיָפה.

; ַאֶּתם  א מֹוָצ ה  ָּתלּוי ֵמֵאיפֹה ָּבִאים, ֵמֵאיזֶ ה  ָיה, זֶ ְלַגֵּבי ְוכּו'; ֶזה ִּבְכָלל א ְּבעָ 
 ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשי ְלִהְתַנֵהג ַּבֶּדֶר ֶׁשָּלֶכם. 

ֶׁשָּלֶכם   ַהֵּׂשָער  ֶאת  ְלָקְרַּבן  ַמְקִריִבים  ֶׁשַאֶּתם  ַאְׁשֵריֶכם  ְלִהְסַּתֵּפר;  ְלַגֵּבי 

ַהְּׁשִכיָנה ֵמַהָּגלּות,    ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת  רֵּׂשעָ ַה ת  ֶא ם  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַאֶּתם מֹוִריִדי
ְּבגַ ְלאֹו ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיְנָּתא  ַהִּצְדָקִנּיֹות    ןְקָמא  ַהָּנִׁשים  ְלָכל  ְמֻיָחד  ֵהיַכל  ֵיׁש  ֵעֶדן 

 .ֶׁשִהְקִריבּו ְלָקְרָּבן ֶאת ֵׂשָער רֹאָׁשן ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

זֹו ֶׁשָּלֶכם;  ַההֹוִרים  ַלַּבִית ְלַגֵּבי  ָּבִאים  ְּכֶׁשהֹוִרים  ְרִגיָׁשה,  ְמאֹד  ְׁשֵאָלה   
ָקֶׁשה   ֶזה  ְוִאם  ַההֹוִרים,  ֶׁשֵהם  ַהַהְרָּגָׁשה  ָלֶהם ֶאת  ָלֵתת  ּבֹוְלִעים ֶאת    -ְצִריִכים 

ַהּטֹוב, ִלְראֹות ְוִלְׁשמַֹע ַרק ֶאת   לעַ   ַהְּקָׁשִיים, ִמְׁשַּתְּדִלים ְּבָכל ַהּכֹוחֹות ְלִהְסַּתֵּכל
ַהְּיָלִדים ִיְצָטְרכּו  ם  ּטֹוב. ִזְכרּו; עֹוד ְמַעט ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַהָּסִבים ְוַהָּסְבתֹות ֶׁשֵּמֶה ַה 

 ִלְסּבֹול ְוִלְׁשּתֹק. 

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ַּתְׁשִקיעּו ֶאת ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלֶכם ַרק ְּבָדָבר ֶאָחד: "ִלְהיֹות 
 לֹו ַהּכֹל. ֵיׁש  -ְּבִׂשְמָחה"; ִמי ֶׁשָּׂשֵמַח 

 ... 
 ד ג ד

 ָקֶׁשה ִלְׁשמֹר ַעל ָהֵעיַנִים, ֲאָבל ֶזה ָׁשֶוה  ןִנָּסיֹוה זֶ 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

רֹוֶצה   ַאָּתה  ְּבִצְמצּום  ִאם  א  ְּבֶרַוח,   ְל ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשַפע,   ֶׁשִּיָּׁשֵפ  -ֶׁשַפע, 
 ַמִּגיַע ֶׁשַפע. -ִּתְׁשמֹר ַעל ֵעיֶני, ִאם ׁשֹוְמִרים ַעל ָהֵעיַנִים 

: "ֵעיֵני כֹל ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּו, ְוַאָּתה  (ְּתִהִּלים קמה, טו)מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ַעל ַהָּפסּוק  

', ִמְּלׁשֹון  ֵּברּוַׁש ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ִעם ִׁשין 'יְ   – ם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו", 'ְיַׂשֵּברּו'  נֹוֵתן ָלֶה 
 ַמִּגיַע ָמזֹון ַּבְּזַמן.  –" ּתֹוְׁשִביָרה, ֲאַזי "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבעִ 

 ַּבַחִּיים;  ַהּכֹל  ִליםְמַקּבְ   ָׁשֶוה,  ֶזה  ֲאָבל  ָהֵעיַנִים,  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָקֶׁשה  ִנָּסיֹון  ֶזה

 ַהַּדַעת.   ְוִיּׁשּוב  ְמנּוָחה  ַלְּיָלִדים,  ַסְבָלנּות  ַּבִית,  ְׁשלֹום  ַנַחת,  ִׂשְמָחה,  ֱאמּוָנה,  ְמַקְּבִלים
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 ִלי ֶאת ַהִּסּיּוִמים ֶׁשְּל. ִּתְכּתֹב

 ... 
 ד ג ד

 דִנְפָר ס קּוְנְטֵר ּבְ ר ַהזֹוַה ת ֶא ס ְלַהְדִּפי

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ט' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר  ִלְכבֹוד

ְּבַל"ג    הֹודּו ַהָּׁשָנה  ִהְתַחְלִּתי  ְּתִפּלֹות  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ַאֲחֵרי   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 
ַהּפֵ  ַהזֹוַהר.  ֵסֶפר  ַעל  ֵּפרּוׁש  ִלְכּתֹב  ְמֻיָּס ָּבעֶֹמר  ֶׁשִּקַּבְלִּתי   דרּוׁש  ַהִּדּבּוִרים  ַעל 

 ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. 

ֶא   ֶאְתמֹול ַּבֲחֻתָּנה  ֶׁשָעִדית  ָּפַגְׁשִּתי  ִלי  ָאַמר  הּוא   ,... ִלי  ַהָּיָקר   ף ָהַאְבֵר 
 בּוִעי.ֶׁשַּתְדִּפיס ֶאת ַהזֹוַהר ְּבִנְפָרד, ְוא ַּתְכִניס ַּבקּוְנְטֵרס ַהְּׁש 

רֹוֶצה    ְּבֶעְזַרת ֲאִני  ַהָּׁשבּוַע;  ִמָּפָרַׁשת  ֶקַטע  ָׁשבּוַע  ְּבָכל   ְל ֶאְׁשַלח  ַהֵּׁשם 

 ֶׁשַּתִּגיַּה ֶאת ֶזה ֶׁשא ִיְהֶיה ְּבֶזה ָטעּויֹות, ּוְתַסֵּדר ֶאת ֶזה ְּבִגָּליֹון ִנְפָרד. 

ֶּכה ְלַסֵּים ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַעל ָּכל ַהזֹוַהר,  ָרצֹון ִמְּלָפֶני ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשֶאזְ   ִויִהי
 ֶׁשאּוַכל ְלַתֵּקן ְּבֶזה ֶאת ִנְׁשָמִתי.

 ... 

 הָיפֶ ד  ְמאֹ ְלַהִּגיעַ  ַּתְמִׁשיכּוה ִּבְתִפּלָ 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ת ַהִּמְכָּתב. ִקַּבְלִּתי ֶא 

ָאז    -ִאַּבְדֶּתם ֶעְׁשּתֹונֹות  אֶׁשה  ָּכל ָּכ ָיֶפה ִעם ְּתִפָּלה ּוָבזֶ   הִהַּגְעֶּתם ַעד ֵהּנָ 

 ַאֶּתם ַּתִּגיעּו ַּגם ָהְלָאה ַרק ִעם ְּתִפָּלה, ַאֶּתם ִּתְראּו ַנַחת ֵאֶצל ָּכל ַהְּיָלִדים. 

 ַהַּבַעל ִעם ִיְהֶיה ַמה  ָמֶות ַעד ְמבָֹהִלים ֱהִייֶתם ִמְּזַמן; א  םֲאַחְזֶּת  הֵאיפֹ ִזְכרּו

  ֶׁשָּלֶכם   קַהחֹוזֶ   ֶׁשָּלֶכם,  ַהַּסְבָלנּות  ּוִבְזכּות  ,ִהְתָיַאְׁשֶּתם   ִּכְמַעט  ְוכּו',   ְוכּו'  רָיִאי  ֵנרֹו

  ּכֹוְתִבים   ֶׁשַאֶּתם  ְּכמֹו   ָחָדׁש,  ָאָדם  הּוא  ַהַּבַעל  ֵנס,  ָלֶכם  ֵיׁש  -  ֶׁשָּלֶכם   ְוַהְּתִפּלֹות 

  ֶעְׁשּתֹונֹות,   ְּתַאְּבדּו  ֶׁשא  ִמֶּכם  ֲאַבֵּקׁש  ֵכן   ְּכמֹו  ֶהָחָדׁש";  ַּבֲעִלי  ַעל  "ּתֹוָדה  ַּבִּמְכָּתב:

 ֶׁשָּלֶכם.   ַהְּיָלִדים ָּכל  ֵאֶצל ַנַחת  ְוִתְראּו - ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם ּתֹודּו ְוַרק ִּתְתַּפְּללּו ַרק
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 זֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲע 

 ... 
 ד ג ד

 א ּכֹוֵעס ֲעֵליֶכם   םאֹוֵהב ֶאְתֶכם, ַהֵּׁש  םַהֵּׁש 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י' ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

ְיָקָרה,  ֵגִהינַֹהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות ֶׁשל  ּתֹוִציאּו ָלֶכם ֵמָהרֹאׁש ֶאת   ם; ַאְּת ַּבת 
ַּבת טֹוָבה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאְתֶכם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ּכֹוֵעס ֲעֵליֶכם;  

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   -ֲאִפּלּו ְּכֶׁשּנֹוְפִלים, עֹוִׂשים ְּדָבִרים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א רֹוֶצה  
ִויַבֵּקׁש ֵאָליו  ַיֲחזֹר  ֶׁשַהְּיהּוִדי  ּוְמַיֵחל  ְמַצֶּפה  הּוא  אֹוֵהב,  ֲעַדִין  ,  הְמִחילָ   הּוא 

 ֶׁשַּיְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה. 

ָּפָרַׁשת ּבֹא, ַּדף מ:)ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר    רַהזֹוַה  ְלַהֵּׁשם    (ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  ְמַסֵּפר  ְּכֶׁשְּיהּוִדי 
ַהֶּזה    רַהָּדבָ   הּוא ָעָׂשה, הּוא אֹוֵמר: "ַאָּבא ָיָקר, ִּתְסַלח ִלי, ָעִׂשיִתי ֶאתִיְתָּבַר ַמה  

ָעַבְרִּת ר  ַהָּדבָ   ְוֶאת הֹוֵל הֲעֵביָר י  ַהֶּזה,  ְּכָבר  ֲאִני  ִלי,  ִּתְסַלח  ַאָּבא  ִלי,  ִּתְסַלח   ,  
ֶׁשַהְּמַקְטֵרג ָּבא ּוְמַקְטֵרג טֹוב, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ְּתַרֵחם ָעַלי"; ַאַחר ָּכ ּכְ   תִלְהיֹו

  אֹוְמִרים ַלְּמַקְטְרִגים: "ְּכָבר ִהְסַּתַּדְרנּו י  ַעל ָהָאָדם, ְמַחְּפִׂשים ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו, ֲאזַ 
ֵּביֵנינּו, ָהָאָדם ַהֶּזה ְּכָבר ִסֵּפר ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָעָׂשה, הּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה"; ְוָכ ֵהם  

ת ָּפִנים.  ִמְסַּתְּלִקים ְּבבֹׁשֶ

ְיָקִרים, ֵהם רֹו , ֵהם א רֹוִצים  םים ַרק ֶאת טֹוַבְתכֶ ִצ ֵיׁש ָלֶכם הֹוִרים ְמאֹד 
ְלַהְכִאיב ָלֶכם; ֵהם א ְיכֹוִלים ִליׁשֹן ַּבַּלְיָלה ֵמרֹב ַצַער, ֵהם ַרק רֹוִצים ֶׁשִּתְהיּו  

 ְמֻרִּצים. 

ְּמַדְּברֹות ֲאֵליֶכם ֶנֶגד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּתַחְּפׂשּו  ִעְזבּו ֶאת ָּכל ַהֲחֵברֹות ֶׁש 
ָּכ ִיְהֶיה ָלֶכם    -ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    תַמֲאִמינֹון  ֱאמּוָנה, ֶׁשֵה   ןֲחֵברֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶה 

 טֹוב.

 ... 
 ד ג ד
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ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַחג  ִייַׁשר ּכַֹח ֶׁשִאְרַּגְנֶּתם ֵאֶׁש"ל ְלָכל ָהאֹוְרִחים ֶׁשִהִּגיעּו 

 ַהָּׁשבּועֹות ַּבִּקְרָיה 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י' ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ָמַרת

ֶׁש   ַמִּגיעַ  ָהאֹוְרִחים  ְלָכל  ֵאֶׁש"ל  ֶׁשִאְרַּגְנֶּתם  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר  ִהִּגיעּו  ָלֶכם 

 ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ַּבִּקְרָיה.

ֵאי   ָהָיה ִלְראֹות  ָיֶפה  ְמאֹד  ָהָיה  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ֶׁשל  ָיֶפה  ְמאֹד  ִקּבּוץ 
 ֶאת ַהְּלָבבֹות ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהאֹוְרִחים.  תַהִּמְׁשָּפחֹות ַּבִּקְרָיה ּפֹוְתחֹו

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשִּבְזכּות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִּתְזּכּו ְלַנַחת ֵמַהְּיָלִדים. ַרֵּבנּו   רַיֲעזֹ 

: "ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְמַזָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ִסיָמן ג)ֲהֵרי אֹוֵמר  
 ְלָבִנים".

 ... 
 ד ג ד

ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל  ם ַהָּמקֹות ֶא ם ַמְׂשִּכיִרי ם ֶׁשַאֶּת ל עַ  ּכַֹח ר ִייַׁש 

 ַהּקֶֹדׁש ּבֹורֹו ַּפאְרק

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד מו"ה ... הי"ו 

מֹוִדי ְמֹאד  ָמ   םֲאַנְחנּו  ֶאְצְלֶכם  ִלְׂשּכֹר  ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְלֵבית  קָלֶכם  ֹום 

 טֹוב ָלנּו ָׁשם, ֶזה ָמקֹום ְמאֹד טֹוב. ד ִמְדָרֵׁשינּו ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ּבֹורֹו ַּפאְרק, ְמאֹ

ַמְקִּפיִדים ֶׁשא ְיַדְּברּו ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה; מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן  ד  ֲאַנְחנּו ְמאֹ
ְמאֹ ֶׁשִּיָּזֲהרּו  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ַהִּמְדָרׁש  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ָקַבע  ִּבְׁשַעת   דָעֵלינּו  ְלַדֵּבר  א 

 ַהְּתִפָּלה. 

 ֲאַנְחנּו ְמאֹד ַמְקִּפיִדים ַעל ִנָּקיֹון; ֶזה ָהָיה ִּבְבֶרְסֶלב ָּדָבר ְמאֹד ָחׁשּוב.  ןְּכמֹו כֵ 

... ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא ַאְבֵר ָיָקר ְמאֹד, הּוא קֹוֵבַע  ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ֵמַהֶּנֶכד ֶׁשָּלֶכם  
 ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֵיׁש לֹו ִמּדֹות טֹובֹות ְוהּוא עֹוֵזר ַלֲאָנִׁשים ִמָּכל ַהֵּלב.

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיֵּתן ָלֶכם ְּבִריאּות ְוַנַחת ֵמַהְּיָלִדים ְוַהְּנָכִדים. 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 
 ... 

 ד ג ד
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 ק ְלִהְתַחּזֵ  ִׁשיַּתְמ 

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹוד

ָלַקְחִּתי ַמֵהר ֶאת ָהֵעט  ז  ַעְכָׁשו ִּגיְס אֹוֵמר ִלי ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ֵאֶלי ְלַׁשָּבת, ָא  

 ִלְכּתֹב ְל ַּכָּמה ִמִּלים. 

ִּביִׁשיָבה.   ֲחַזק ֶׁשָּלַמְדָּת  ַהָּיִפים  ַהִּלּמּוִדים  ָחָזק ִעם  ִלְהיֹות   ַּתְמִׁשי ֶוֱאָמץ, 
ְקָצת ָּכל יֹום, ְוַעל ֻּכָּלם,   -ד ְקָצת חּוָמׁש, ַּגם ִמְׁשָניֹות ַקח חּוָמׁש ְּבָכל יֹום, ִּתְלַמ 

.ִּתְתּבֹוֵדד, ְּתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

  ֲאִני ִמְּזַמן  ְּכָבר   ,ֵאֶלי ָחרּוט   אִמְתַּגְעֵּגַע  ֲעַדִין  ַאָּתה  ֲאָבל   ,ָרִאיִתי אֹוְת
 ְּבִלִּבי.

 ָׁשלֹום.  ַׁשָּבת

 ... 
 ד ג ד

 ה ּתֹוָר י ּפִ ל עַ ק ַר ת ִלְהיֹוב  ַחָיים ּגַ ם ְיהּוִדיב ֵר ְלָק 

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ָמַרת

 ֶאת ַההֹוָדעֹות ֶׁשָּלֶכם.  ִקַּבְלִּתי

ַאֶּתם    ֲאִני ִמְכָּתב  ְלֵאיֶזה  יֹוֵדַע  א  ֲאִני  ְמַדְּבִרים,  ַאֶּתם  ִמִּמי  יֹוֵדַע  א 
ִמְלָקֵרב   יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ֵאין  ֶאָחד,  ָּכל  ְמָקְרִבים  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֵהיַכל  ִמְתַּכְּוִנים; 

ַרק ִעם ַהּתֹוָרה, ִמי   ֹוֵבדע  נּוְיהּוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֲאָבל ְּדעּו ָלֶכם, ַהֵּקרּוב ֶׁשּלָ 
 ֶאָחד ָּכֶזה ְצִריִכים ְלָקֵרב. -ֶׁשרֹוֶצה ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה 

ַלֲעׂשֹות   ַהּתֹוָרה ָזר  ֶּגֶבר  ִעם  הֹוֶלֶכת  ְנׂשּוָאה  ִאָּׁשה  ִאם  אֹוֶמֶרת,  ַהְּקדֹוָׁשה 

ַהּזֹא ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַלֲהרֹג  ְצִריִכים  ַה ת  ֲעֵבָרה,  ַהֶּגֶבר  ַּכָּלה  ְוֶאת  ֵכן  ְּכמֹו  הּוא, 
ִקּדּוִׁשין ֵמֲחָתָנּה, ִאם ֵיׁש ָלּה ֶקֶׁשר   לֶׁשִּמְתּכֹוֶנֶנת ַלֲחֻתָּנה ֶׁשָּלּה, ִהיא הֹוֶלֶכת ְלַקּבֵ 

 ה ְלָקֵרב? ֵאיפֹ  הֵאי ַׁשָּי ְלָקֵרב? ַמ   -ִעם ֶּגֶבר ָזר ְוכּו', ִהיא ְמַרָּמה ֶאת ֲחָתָנּה  
 ְלָקֵרב?! 

ֲאִני א יֹוֵדַע ִמי ְמַחֵּפׂש ֵּבין ַהִּמְכָּתִבים יֹוֵדַע    א  ֲאִני ַמה ַאֶּתם ְמַדְּבִרים, 
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ַהִּמְכָּתב ַההּו ְמיָֹעד  ּוְלִמי  ַהֶּזה,  ַהִּמְכָּתב  ְמיָֹעד  ַהַּכָּלה  אְלִמי  ַנְפָׁש, ִאם  ; ִמָּמה 

טֹוב,    הזֶ   ֲהֵרי  – ֶבר ָזר  ֶקֶׁשר ִעם ּגֶ   ּה ֲחָתָנּה, ֵאין לָ לַ   הֶׁשִּמֶּמָּנה ַאֶּתם ְמַדְּבִרים ֶנֱאָמנָ 
ֶנֱאָמנָ  ִהיא א  ְמַרֵחק אֹוָתּה; ִאם  ֶאָחד א  ְלַרּמֹות    הַאף  ִהיא הֹוֶלֶכת  ַלֲחָתָנּה, 

ַיֲחִסי ָלּה  ֵיׁש  ִמֶּפַׁשע,  ַחף  עִ   םָּבחּור  ַּתַעְזבּו.    םְקרֹוִבים  ָּכזֹאת  ַאַחת  ָזר,  ֶּגֶבר 
 -ֵמֲאחֹוֵרי ַּגּבֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ִעם ָאָדם ָזר    ֶכתלֶ מֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוָתנּו, ִאָּׁשה ֶׁשהֹו

 ַהִּמּדֹות ֲהִכי ְּגרּועֹות. ָרָעה ִעם   הִאָּׁש  ִסיָמן ֶׁשלֶזה 

ְּבנֵ   ,יֹוְדִעים  ַאֶּתם ַעל  ַרְחָמנּות  ַרק  ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש  ִהִּגיעּו  י  ֵאֶצל  ִיְׂשָרֵאל, 
מֹוֲהָרא"ׁש ֵקֵרב ֶאת ֻּכָּלן ְוִחֵּתן אֹוָתן ָיֶפה,    ,ַּבֲעֵברֹות ֵמַעל ָהָאְזַנִים   תקּועֹוְׁש ָּבנֹות  

ָיִפי ְוִניִנים, ֲאָבלם,  ַהּיֹום ֵיׁש ָלֶהן ּדֹורֹות  ְּלִאָּׁשה ְנׂשּוָאה ְקָׁשִרים    ֶׁשִּיְהיּו   ְנָכִדים 
 ָּדָבר ְּכֶזה ָהָיה ֵאׁש.  -ִעם ֶּגֶבר ָזר 

  - ִהיא ַמִּגיָעה ּוִמְתָחֶרֶטת, ִהיא ְמַנֶּתֶקת ֶאת ָּכל ַהְּקָׁשִרים  ִאם ַאַחת ָּכזֹו, ְּכֶׁש 

 , ִהיא חֹוָלה. הָרעָ א ִהי ַּגם ְמַקְּבִלים אֹוָתּה ַּבֲחָזָרה, ֲאָבל ַאַחת ֶׁשא עֹוֶזֶבת

 ... 
 ד ג ד

 ה ְלִׂשְמָח ה ַהְּמַצּפָ ה ְיהּוִדּיָ א ְלִאָּמ ת ַהְנָהגֹו

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּבׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשַאֶּתם ְמַצִּפים ְוכּו'. 

 ּלּו. ַאֶּתם רֹוִצים ִלְׁשמַֹע ִּבְקָצָרה ַמה ַלֲעׂשֹות ְּבָיִמים ֵא 

ָּדָבר ִראׁשֹון, ִמָּיד ְלהֹוִדיַע ַלהֹוִרים; הֹוִרים ּדֹוֲאִגים ְמאֹד, ֵהם רֹוִצים ִלְׁשמַֹע 

ִּתָּכְנסּו ֶׁשָּלֶהם.  ַהְּיָלִדים  ֵאֶצל  טֹובֹות  ָלֶהם  ְּבׂשֹורֹות  ֶאת  י  ִאיִׁש ן  ְּבאֹפֶ   ְלַסֵּפר 
 ַהֲחָדׁשֹות ַהּטֹובֹות. 

  ת זֹא ם  עִ ד  ֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים, ְוַיַח ֵׁשִנית, ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלַה 

 ְלַבֵּקׁש ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר ְּבָנֵקל, ְוֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבַנַחת ְוִׂשְמָחה. 

ֵמַעִין ָהַרע; א ְמַסְּפִרים ְלַאף ֶאָחד, א ְמַדְּבִרים ִמֶּזה,    ְלִהָּזֵהר  , ְׁשִליִׁשית
ֶזה   ֶאת  ֶאְפָׁשר  ַמְסִּתיִרים  ִאי  ְּכֶׁשְּכָבר  יֹוֵתר,  ַהְּמֻאָחִרים  ַּבָּיִמים  ַּגם  ֵמֲאָנִׁשים. 

 ֶאת ֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים.  רַּבֲעִדינּות, א ְלַנֵּק  םִמְתַלְּבִׁשי -ְלַהְסִּתיר 
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א  ְצִריִכים ָלנּוַח, א ְלִהְתַאֵּמץ יֹוֵתר ִמַּדי, ּוְבַוַּדאי ֶׁש  ַהּזֹו  הְרִביִעית, ַּבְּתקּופָ 

 . ןֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻסּכָ  ץ,ַמֲאָמ ם ַהּדֹוְרִׁשי  תַלֲעׂשֹות ַּתְרִּגיֵלי ִהְתַעְּמלּו

ַעל ַחּיֹות ּוְבֵהמֹות ְטֵמאֹות; א הֹוְלִכים   ֲחִמיִׁשית, ַּבְּזַמן ַהֶּזה א ְלִהְסַּתֵּכל
ְּדָבִרים   ְלִהָּזֵהרְלַגן ַחּיֹות, ִמְסַּתְּכִלים ַרק ַעל  ִּכי  ריֹוֵת   ְקדֹוִׁשים, ַּבַּקִיץ ְצִריִכים   ,

 ֶנְחָרט ַּבֶּיֶלד, ֶזה עֹוֵזר לֹו ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.  -ַמה ֶׁשָהִאָּמא ִמְסַּתֶּכֶלת ְוחֹוֶׁשֶבת 

, ֶזה א טֹוב א ָלִאָּמא ְוא ַלֶּיֶלד  יּוָבָצל ַח   יַח   ִׁשִּׁשית, א אֹוְכִלים ׁשּום
  -   םַחִּיי  ם. ָּבָצל ֲאַנְחנּו א אֹוְכִלים ְּבָכל ַהְּזַמִּנים, ְּבָצִליַהִּמּדֹות אֹות ֵהָריֹון, ִסיָמן ד)  (ֵסֶפר

. ַּגם ְצנֹון א טֹוב ֶלֱאכֹל ְּבָיִמים ֵאּלּו (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסה)  לֶזה ַרעַ   -אֹוֵמר ַרֵּבנּו  
 .יָמן א)(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ִקּׁשּוי ֵליֵלד, ִס 

, ֶׁשִאָּׁשה ִּתָּׂשא  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֵהָריֹון, ִסיָמן ב)ְׁשִביִעית, ֵיׁש ְסֻגָּלה ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו  

ִמַּגג ֶׁשַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק, ַּגם ה ִמֶּכֶסף (ֲאִני נֹוֵתן ַמָּתָנה    ץָעֶליָה ַמְגֵנט ִעם ֲחִתיַכת עֵ 
, ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשְּכָבר ןרֹאָׁש ר  ֵׂשעָ ת  ֶא ת  ית ֵפיָגא ֶׁשּמֹוִרידֹוה ִמֶּכֶסף ְלָכל ַּתְלִמידֹות ּבֵ 

 ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֶזה). 

 ְּתִפָּלה ּוַפַעם ְׁשִליִׁשית ְּתִפָּלה. ם ַּפעַ  דְּתִפָּלה, ְועֹו   -ְוַעל ֻּכָּלם 

ַאְבָרָהם"מֹוֲהָרא ְלֻדְגָמא:  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ֵׁשמֹות  ֶׁשַּיִּגידּו  אֹוֵמר,  ִיְצָחק,  ׁש   ,
ה, ַאֲהרֹן, יֹוֵסף, ָּדִוד ּוְׁשמֹה, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ַרִּבי ִיְצָחק לּוְרָיא  ַיֲעקֹב, מֹׁשֶ

ָנָתן   ַרִּבי  ִמְּבֶרְסֶלב,  ֵפיָגא  ֶּבן  ַנְחָמן  ַרִּבי  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַאְׁשְּכַנִּזי, 
ְוַא  ְוכּו',  ְוכּו'  ְּבָׁשלֹום;  ִמְּבֶרְסֶלב  ַיֲעבֹר  ֶׁשַהּכֹל  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְזכּות  ְלַבֵּקׁש   ָּכ ַחר 

 ִהֵּנה ָלֶכם ַהְּתִפָּלה: 

ֶׁשַּבָׁשַמִים,  " ָאִבי   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ָּבִריא  ַּתֲעזֹ ְיִהי  ְוַלד  ְּבָנֵקל  ְלהֹוִליד  ִלי  ר 

ָּכלִּבְרַמ  ֶאת  ַלֲעבֹור  ֶׁשֶאְזֶּכה  ִּגיָדיו,  ושס"ה  ֵאיָבָריו  ְּבַקּלּות.    "ח  ַהֵהָריֹון  ְיֵמי 

ְוָתִסיר ִמֶּמִּני ָּכל ִמיֵני ַעִין ָהַרע ֶׁשא ִיְפַּגע ִּבי ִמּׁשּום ָאָדם ָּבֶזה ָהעֹוָלם. ְוֶאְזֶּכה  

ְלהֹוִליד ָּבִנים ּוָבנֹות ַחִּיים ְוַקָּיִמים ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ְרצֹוְנ ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ִרּבֹונֹו ֶׁשל  

רּוַח  עֹוָלם   ַנַחת  ְוַלֲעׂשֹות  ַחַּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ַוֲחָזָקה  ְּבִריָאה  ִלְהיֹות  ֶׁשֶאְזֶּכה  ִלי  ֲעזֹר 

ט ּוִבְפָר ם,  ַהַּצִּדיִקיל  ּכָ ת  ִּבְזכּו   ִליר  ְוַתֲעזֹ י  ְּתִפָּלִת ת  ֶא ל  ִקּבֵ ְלָפֶני, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  

ֵפיָגא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו [ּוִבְזכּות ַרֵּבינּו ֱאִליֶעֶזר ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן  "ל  זַ   ַרֵּבינּות  ִּבְזכּו

ָעֵלינּו, ֶׁשִחּבֵ  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ְזֵאב  ְמַנֶחם  ֶּבן  ְלָרצֹון    ַהּזֹו],  ַהְּתִפָּלה  תֶא ר  ְׁשמֹה  ִיְהיּו 
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 ". ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון

 ... 
 ד ג ד

 ם ֻמְקָּד ת ַׁשּבָ ת ַלֲעׂשֹוא 

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהֵּמִפיץ ... ִמּמֹוְנְטִריאֹול

 ֶאת ְׁשֵאָלְת.  יִקַּבְלִּת 

ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּׁשָּבת    לעַ   ַׁשָּבת ֻמְקָּדם; א ְמֻדָּבר  תַלֲעׂשֹו ן  מֹוֲהָרא"ׁש ָסַבר ֶּׁשֵאי
 ְלִהְתַּפֵּלל ֻמְקָּדם. לֻמְקָּדם, ְלַהְדִליק ֵנרֹות ֻמְקָּדם, ֶזה ֵּכן; ְמֻדָּבר עַ 

 , ֲאָבל א ִלְפֵני ְזַמן ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות. ריֹוֵת  ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ַּבַּקִיץ ֻמְקָּדם

  ַאָּתה ָיכֹול    - ִמְנָין ַאֵחר ְלַיד ַהַּבִית, ַרק ַהִּמְנָין ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ֻמְקָּדם  ִאם ֵאין ְל

,  ת ַהַּׁשּבָ ת  ְּכִניַס   ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ְל ִמְנָין ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ִּבְזַמן
 .ריֹוֵת ר , אֹו ְמאּוָח תַהַּׁשּבָ ת ְּכִניַס  ִּתְתַּפֵּלל ִּבְזַמן -אֹו ְמֻאָחר יֹוֵתר 

 ַׁשָּבת ְׂשֵמָחה. 

 ... 
 ד ג ד

 ְׁשַטר ַהְלָוָאה 

 תשפ"ב  ה'ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, י"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

ֲאִני ַהחֹוֵתם ַמָּטה ָלִויִתי ֵמָהַאְבֵר ... ֵנרֹו ָיִאיר ַס ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּדֹוָלר ְּכֵדי  

ַעד ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים,    -ְּבֶרְסֶלב ְּבִליֶּבעְרִטי    ִאיָלן ַהַחִּייםִלְקנֹות ֶאת ַהּקֹוְנְטִרי ַמֲחֵנה  
 י"א ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ה. 

 ם ְוַעל ֶזה ָּבאִתי ַעל ֶהָחתּו

 ... 
 ד ג ד
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 ַעְצמֹו ם ַהְּבָעָיה ָּבָאָד  ,ֶרֶגׁש ַּבַּבִית ןִאם ֵאי

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר(בא"י ְּבַהֲעלֹוְת)  י"א ִסיָון, ְׁשַנת ,

 ה'תשפ"ב 

ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ּתֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ה'  ִלְכבֹוד ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  

 ֲעֵליֶהם ִיְחיּו

ֶאְצִלי ַעְכָׁשו יֹום ִׁשִּׁשי ַּבּבֶֹקר, ֲאָבל ֶאְצְלֶכם ַהַּׁשָּבת ְּכָבר ִּכְמַעט ִנְכֶנֶסת, ָלֵכן  
 ּור ֵליל ִׁשִּׁשי. ֶאְזָּדֵרז ְוֶאְכּתֹב ָלֶכם ַּכָּמה ִמִּלים, ֶׁשִּדַּבְרנּו ֶאְתמֹול ְּבִׁשע 

ָּפָרָׁשה  ל  ֶׁש   לֶאְצֵלנּו ַּבֲאֶמִריָקה ַהָּׁשבּוַע ֶזה ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ְּבֶהְבֵּד 

:  (ַּבִּמְדָּבר ו, כד)ִמֶּכם. ַהָּׁשבּוַע ֵיׁש ָלנּו ַּבָּפָרָׁשה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָבֵר אֹוָתנּו  
ְוִיְׁשְמ  ה'   ְיָבֶרְכ"  'ְיָבֶרְכ' ַרִׁש"י,  אֹוֵמר   ,"ֶׁשִּיְתָּבְרכּו  –ֶר    'ְוִיְׁשְמֶר'  ,ְנָכֶסי –  

ָיבֹואּוא  ֶׁש   ַמה  ל  ִלּטֹום  ׁשֹוְדִדי  ָעֶלי ְמֻרָּמז  ָּכאן  אֹוֵמר,  מֹוֲהָרא"ׁש   ;ָממֹוְנ
ת ֶׁשַּמְפֶסֶדת ּוְמַאֶּבֶדת : "ֵיׁש ִמָּדה ַאַח (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן סח)ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ִיְהֶיה ֶּכֶסף,  י  ָראּוה  ֵמֶהם ַהָּממֹון, ְוִהיא ִמָּדה ָרָעה ְמֻגָּנה", ֲהֵרי ָהיָ 
ַמִּגיעַ  ֶׁשַהַּכַעס  ָמקֹום  ֵמאֹותֹו  ַמִּגיַע  ֶּכֶסף  ִּכי  ֶּכֶסף?  ֵאין  ּוְכֶׁשָראּו  ָלָּמה    י ִמֶּמּנּו, 

ֶּכֶס  ְלָאָדם  ַּכַעס  ְלַהִּגיַע  ֶׁשל  ְּבִנָּסיֹון  ָהָאָדם  ֶאת  ּוַמֲעִמיד  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַמִּגיַע  ף, 
 ַּכַעס, ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו.  –ּוֵמַהֶּכֶסף ַנֲעֶׂשה 

ה'"    ְיָבֶרְכ" אֹוֶמֶרת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַמה  אֹוְת    -ֶזה   ְיָבֵר הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשהּוא ִיְׁשמֹר אֹוְת ִמַּכַעס  -עֹוד ְּבָרָכה, "ְוִיְׁשְמֶר"  ְּבֶכֶסף, ּוִמָּיד ַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת
 ְּכֵדי ֶׁשא ְּתַאֵּבד ֶאת ַהֶּכֶסף. 

ֶׁשא ִלְכעֹס? ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה! ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְמַׁשְּנִנים    -ֵאי זֹוִכים ְלֶזה  

ׁש ָּברּו הּוא, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ָּכל ַמה  ֱאמּוָנה, יֹוְדִעים ְוזֹוְכִרים ֶׁשַהּכֹל ֶזה ַהָּקדֹו 
ַהּכֹ ְּבַעְצמֹו,  ֶזה הּוא  ֶׁשַּמֲעִמיִדי  א הּול  ֶׁשּקֹוֶרה  ַהִאם  י  ְּבָפנַ ם  ִנָּסיֹון  ִלְראֹות  ְּכֵדי 

ֲאַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות, ֵאין ׁשּום ָּדָבר חּוץ ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ֶזה א ִאְׁשִּתי, ֶזה א  
ַּכָּמה  ַהּיְ  הּוא;   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ַהּכֹל  ְוַהֲחֵבִרים,  ַהְּׁשֵכִנים  א  ֶזה  ֶׁשִּלי,  ָלִדים 

 ַהַּכַעס ִמְסַּתֵּלק. –ֱאמּוָנה  ם ֶׁשּיֹוֵתר ְמַׁשְּנִנים ֶאת ֶזה, ַחִּיים עִ 

אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  קה:)ֲחָכֵמינּו  עֹובֵ (ַׁשָּבת  ְּכִאּלּו  ַהּכֹוֵעס  "ָּכל  ֲעבֹוָדה  :  ד 
ֶאּלָ  ִלְכעֹס  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ָזָרה?  ֲעבֹוָדה  ְּכמֹו  ֶזה  ָלָּמה  ׁשֹוְכִחים    אָזָרה",  ַּכֲאֶׁשר 

 ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, עֹוִׂשים ְמִציאּות ִמְּדָבִרים ֲאֵחִרים, ֶזה ַמָּמׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה. 
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ַרֵּבנּו ִסְפֵרי  ֶאת  ִלְלמֹד  ִהיא  ֶלֱאמּוָנה  ַרֵּבנּו  ָהֵעָצה  ְּבִסְפֵרי  ִׁשעּוִרים  ִלְקּבַֹע   ,

ּוְלַצֵּית ָלֵעצֹות. ְלָמָׁשל, ָהֵעָצה ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות; ֵעָצה ָּכל ָּכ ְמִאיָרה, ֵעָצה ָּכל  
ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלַסֵּפר לֹו ַהּכֹל,    -ָּכ ְמתּוָקה, ֵעָצה ָּכל ָּכ ַקָּלה  

"ַאָּבא ָיָקר, ַמה ִיְהֶיה ָּכאן, ַמה ִיְהֶיה ִאִּתי, ַמה ִיְהֶיה ִמֶּמִּני, ֲאִני  ׁש ִמֶּמּנּו:  ְלַבֵּק 

  ;ֶאְׁשַּכח ִמְּמ ַּדַעת, ֶׁשא  ִלי  ֵּתן  ִלי ֱאמּוָנה,  ֵּתן  ִלי,  ַּתֲעזֹר   ,ָרחֹוק ִמְּמ ָּכ ָּכל 

 ? ַמה ִאִּתי?!ףַאָּבא ָיָקר, ָלָּמה ֲאִני ּכֹוֵעס? ָלָּמה ֲאִני רֹוֵׁש 

ֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ֶׁשֶאְזּכֹר ֶׁשַהּכֹל ֶזה ַאָּתה,    יִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי, ָּתִאיר ּבִ 

ָעְלִמין ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין,  ָּכל  ְמַמֵּלא  ִיְתָּבַר    ,ַאָּתה   ִּבְלָעֶדי ֵאין ׁשּום ְמִציאּות 

 ְּכָלל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ָׁשם ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם".

מֹול ַּבַּלְיָלה. ְּכמֹו ֵכן ִּדַּבְרנּו ִלְהיֹות ְזִהיִרים ַּבַּבִית,  ֶזה ְקָצת ִמָּמה ֶׁשִּדַּבְרנּו ֶאְת 
; ִעם ִאָּׁשה א ָרִבים, ִעם ִאָּׁשה א ִמְתַוְּכִחים. ִאם  יְלַדֵּבר ַּבַּבִית ָיֶפה, ַר ּוְלָבבִ 

ַּבַּבִית   ֶרֶגׁש  ֶׁשֵאין לֹו  ַמְרִּגיׁש  זֶ   -ָאָדם  ָהִאיִׁשית ֶׁשּלֹו,  ַהְּבָעָיה  ַהְּבָעָיה  ֶזה  ה א 
,  תְלַאְנֵׁשי ַהְּמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּו  ִמַּבַעל ְּתִפָּלה)ה  (ַמֲעֶׂשה יב, ַמֲעֵׂש ָאַמר  ר  ֶׁשַהִּגּבֹוֶׁשָּלּה. ְּכִפי  

ן  ָּכאן  ֶּׁשֵאי ם  רֹוִאים  ַאֶּת א  ְּכֶׁשֵהם ָאְמרּו ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַמְסִריַח, הּוא ָאַמר ָלֶהם: "ַה
ם, ַמְסִריִחים  ְּבַעְצְמכֶ ם  ֶׁשַאֶּת י,  ְּבַוַּדאר  לֹוַמ ם  ְצִריִכי  ְּבֶהְכֵרַח ,  ְסִריַח ֶׁשּיַ ר  ָּדבָ ם  ׁשּו

ִנְגָעל ַּבַּביִ ר  ָּדבָ ם  ׁשּון  ֵאי ן  ְּבָכאי  ּכִ    ר , ֵאין לֹו ְּכבָ תֶׁשַּיְסִריַח"; ְּכמֹו ֵכן, ְּכֶׁשָאָדם 
 ֶרֶגׁש; ַמה ָקָרה ִּפְתאֹום?!

ֲאִני ָּכל ָּכ ְמֻרֶּצה   ָּכ ָיִפים,ל  ֶׁשאֹוְמִרים ִלי: "ֵיׁש ִלי ַחִּיים ּכָ ֵיׁש ִלי ַאְבֵרִכים  

ֵמַהְּיָלִדי ְלַמָּט   םֵמִאְׁשִּתי,  ַהַאף  ִעם  אֹותֹו  ּפֹוֵגׁש  ֲאִני  ְלָמֳחָרת  ַעְצָּבנִ הֶׁשִּלי",   , י, 
ְׁשַּתֵּגַע ֵמִאְׁשִּתי,  ְמֻצְבָרח; ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹותֹו: "ַמה קֹוֶרה?" ְוהּוא אֹוֵמר ִלי: "ֲאִני ִמ 

!" ָאז ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאְתֶכם:  לְּגבּו  ֵיׁשר  ָּדבָ ל  ֲאִני ְמַחֵּפׂש ֶּדֶר ְלִהְתַּפֵּטר ִמֶּמָּנה, ְלכָ 
  ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות, ֶאְתמֹול ֵהִאירּו לֹו ָּכל ַׁש"י ָהעֹוָלמֹות, הּוא ָהָיה ָּכל ָּכ ֵאי"

ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּלָמֳחָרת ַהּכֹל ָהפּו? ַחָּיב ִלְהיֹות ֶׁשהּוא    ,רָׂשֵמַח, ָּכל ָּכ ְמֻאָּׁש 
  :ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ִלְצעֹק  ָלֶלֶכת  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלְחזֹר  ְצִריִכים  ַמְסִריַח";  ְּבַעְצמֹו 

ְׁשמֹר ַעל מַֹח  ָׁשמּור ֵמֲעֵבירֹות, ֲאִני רֹוֶצה לִ   תִלְהיֹוה  רֹוֶצ י  "ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי, ֲאנִ 

 ְלָהִאיר ָּכל ָהאֹורֹות.   םְוָאז חֹוְזִרי -ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשִּלי, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּכֵׁשר" 

ַהִּמְכָּתב   ֶאת  ִלְׁשַח  ְלַהְסִּפיק   ָצִרי ֲאִני עֹוד  ֶאְצְלֶכם,  ִנְכֶנֶסת  ְּכָבר  ַהַּׁשָּבת 

 ה ּוְלָהִביא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. יּוְכלּו ְלַהְדִּפיס ֶאת זֶ ד ְּבִאיֵמייל ֶׁשעֹו



 ב תשפ") ְּבַהֲעלֹוְת� "ל ְּבחֹוח (ְׁשלַ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יח

 

ה ֶׁשֲאַנְחנּו  ַמ ִּביֵמי ַּתְׁשלּוִמין. ֶזה    ל, בי"ב ְּבִסיָון, ֶזה ָח ֻהַּלְדִּתייֹום    לַהַּׁשָּבת ָח 

 לֹוְמִדים ַּבְּיִׁשיָבה, ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשֶאְפָׁשר ֲעַדִין ְלַהְׁשִלים, ֶאְפָׁשר ֲעַדִין ְלַתֵּקן. 

ְּכֶׁשַאֶּתם ִנְמָצִאים ִּבְמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְּתַבְּקׁשּו ֲעבּוִרי    ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמֶכם,
 ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַרֵּבנּו, ְלַׁשֵּמׁש ֶאת מֹוֲהָרא"ׁש. 

  ַהָּׁשבּוַע ִּתְהֶיה ֶאְצְלֶכם ֲחתּוָנה ֶׁשל ַּתְלִמיד ַהְּיִׁשיָבה, ָחָתן ְמאֹד ָחׁשּוב. הּוא 

ִׁשְמעֹו ֵאֶצל ר'  ָחָתן  ִמְתַחּנֵ   ן ִנְהֶיה  ֶׁשּבֹו הּוא  ִמְכָּתב  ִלי  ָּכַתב  ַהְּמֻחָּתן    ןַׁשִּפיָרא. 
 ֶׁשֲאַׁשֵּד ְלִבּתֹו ָּבחּור ֵמַהְּיִׁשיָבה, הּוא ֵמִבין ַמה קֹוֶרה ָּכאן, ֵיׁש לֹו ֶרֶגׁש ַלְּיִׁשיָבה. 

 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד

 י ַהְּׁשָנִת ן ְּבַקְמֵּפייק ֵחלֶ ח ַק 

 י"ג ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ן ַהְּׁשָנִתי; ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתַּקח ֵחֶלק, יַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ִיְתַקֵּים ַהַּקְמֵּפי 
 ֶׁשַּגם ַאָּתה ֶּתֱאסֹף ְצָדָקה ִּבְׁשִביל ַהּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו. 

ֲאָנִׁשים   ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהִחּזּוק  ִעם  ַנְפָׁשם  ֶאת  ְמַחִּיים  ֲאָנִׁשים  ְמאֹד  ַהְרֵּבה 

 , ְצִריִכים ָּפׁשּוט ְלַבֵּקׁש ֵמֶהם, ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹף. הרֹוִצים ַלֲעזֹר ַלָּמקֹום ַהּזֶ 

ֶא  רֹוֶצה  ִּתְמסֹר  א  "ֲאִני   :ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַּתִּגיד   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם   ַעְצְמ ת 
 "ְלטֹוָבה.   -ְּכלּום, ֲאִני ַרק רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוְנ ְוַהּכֹל ִיְתַהֵּפ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 
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	הַאִם מֻתָּר לִי לְהוֹרִיד אֶת שַׂעֲרִי הַלָּבָן?
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	הַאִם מֻתָּר לְהָבִיא כֶּלֶב קָטָן לְבֵית הַכְּנֶסֶת?
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם מְקַבְּלִים אֶת הַבִּזְיוֹנוֹת בְּאַהֲבָה, מְכַפְּרִים בְּזֶה עַל כָּל הָעֲבֵרוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ט אִיָּר, מ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַזָּל טוֹב לַבַּר מִצְוָה שֶׁלְּךָ וּמַזָּל טוֹב לְסִיּוּם הַשַּׁ"ס שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָלֶכֶת בִּלְבוּשׁ רָאוּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָתֵת מַסְפִּיק זְמַן מֵרֹאשׁ שֶׁיּוּכְלוּ לְהָכִין
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִהְיֶה לָכֶם בַּיִת יָפֶה, בָּנִים וּבְנֵי בָּנִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַלְּוַאי שֶׁיִּהְיוּ לָנוּ עוֹד אַבְרֵכִים כָּמוֹךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִשְׁנַיוֹת יִגָּאֲלוּ אוֹתְךָ מֵהַגָּלוּת שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חִזּוּק וְעֵצוֹת לְאִמָּא יְהוּדִיָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עוֹד מְעַט אֲנַחְנוּ נִהְיֶה הַסָּבִים וְהַסָּבְתוֹת שֶׁמֵּהֶם יִסְבְּלוּ וְיִשְׁתְּקוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	זֶה נִסָּיוֹן קָשֶׁה לִשְׁמֹר עַל הָעֵינַיִם, אֲבָל זֶה שָׁוֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַדְפִּיס אֶת הַזוֹהַר בְּקוּנְטְרֵס נִפְרָד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, ט' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּתְפִלָּה תַּמְשִׁיכוּ לְהַגִּיעַ מְאֹד יָפֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַשֵּׁם אוֹהֵב אֶתְכֶם, הַשֵּׁם לֹא כּוֹעֵס עֲלֵיכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ שֶׁאִרְגַּנְתֶּם אֵשֶׁ"ל לְכָל הָאוֹרְחִים שֶׁהִגִּיעוּ לְהִשְׁתַּתֵּף בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת בַּקִּרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ עַל שֶׁאַתֶּם מַשְׂכִּירִים אֶת הַמָּקוֹם לְבֵית הַמִּדְרָשׁ הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בּוֹרוֹ פַּארְק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּמְשִׁיךְ לְהִתְחַזֵּק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְקָרֵב יְהוּדִים גַּם חַיָיב לִהְיוֹת רַק עַל פִּי תּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַנְהָגוֹת לְאִמָּא יְהוּדִיָּה הַמְּצַפָּה לְשִׂמְחָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא לַעֲשׂוֹת שַׁבָּת מֻקְדָּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שְׁטַר הַלְוָאָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא, י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם אֵין רֶגֶשׁ בַּבַּיִת, הַבְּעָיָה בָּאָדָם עַצְמוֹ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת נָשֹׂא (בא"י בְּהַעֲלוֹתְךָ), י"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קַח חֵלֶק בְּקַמְפֵּיין הַשְּׁנָתִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב




