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 תּוְכלּו ָלֵתת ִלי ִּתּקּון ַעל ְּפָגם ַהְּבִרית? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ִּתּקּון ַעל ְּפָגם ַהְּבִרית, ַעל ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּלַצֲעִרי ִנְכַׁשְלִּתי  

 ן?ָּבֶה 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ִהיא ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ְמאֹד,   -ָהֲעֵבָרה ֶׁשל ְּפָגם ַהְּבִרית  
: "ָּכל ַהמֹוִציא ִׁשְכַבת ֶזַרע  (ִנָּדה יג:)ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ַחַז"ל   ִמיָתה". עֹוד אֹוְמִרים  ַחָייב  ּוְכִאּלּו  : "ְּכִאיל(ָׁשם)ְלַבָּטָלה  ָדִמים,   ּו ׁשֹוֵפ
 עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים".

ַּבַחִּיים   ַהּכֹל  ֶׁשְּמַאְּבִדים  ְלַדֵּבר  יד)ֶׁשא  ְסִעיף  רמ,  ִסיָמן  ַחִּיים  אֹוַרח   ָערּו :  (ֻׁשְלָחן 

  רעָ "ֵעיָניו ֵּכהֹות, ְוֵריַח ַרע נֹוֵדף ִמִּפיו, ְוֵׂש   ם"ִזְקָנה קֹוֶפֶצת ָעָליו, ְוכֹחֹו ָּתֵׁשׁש", ְוגַ 
רֹאׁשֹו ְוַגּבֹות ֵעיָניו ְוִריֵסי ֵעיָניו נֹוְׁשִרים ְוכּו', ְוַהְרֵּבה ְּכֵאִבים חּוץ ֵמֵאּלּו ָּבִאים  

ְמִביָא  ַהּזֹאת  ָהֲעֵבָרה  ִמֶּזה ַמה  ְּבַגְׁשִמּיּות, ּכָ   הָעָליו", רֹוִאים  ָהָאָדם    ן ֶׁשּכֵ ל  ַעל 
 ָהאֹורֹות ֵמָהָאָדם. , ָּכל םְּברּוָחִנּיּות; סֹוְגִרים ֶאת ָּכל ַהְּׁשָעִרי

ְלִצּיּונֹו ֶׁשל    ןִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ַהֶּזה; ָּדָבר ִראׁשֹון ַסע ְלאּוַמ 
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ִמי ֶׁשָּיבֹוא ְלִצּיּונֹו ְויֹאַמר ֶאת ַהִּתּקּון    (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן רכה)ַרֵּבנּו ַז"ל. ַרֵּבנּו ִהְבִטיַח  

ִמזְ  ֲעֶׂשֶרת  [ִמְזמֹוַהְּכָלִלי,  ַהְּתִהִּלים  טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה,    -  רמֹוֵרי 
ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ִלְזכּותֹו, ֲאִפּלּו ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהֲעֵברֹות ֲהִכי ֲחמּורֹות:  ן  קלז, קנ] ְוִיֵּת 

ִמְּׁש י  "ֲאנִ  ַּבֵּפאֹות אֹוִציא אֹותֹו  ַלֲעׂשֹות לֹו טֹוָבה,  ְוָלרַֹחב   ָלאֶֹר אֹול  ֶאְׁשַּתֵּטַח 
 ַּתְחִּתית".

אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  ַּבֲהָפָצה.  ַּתֲעסֹק  מא)ֵׁשִנית,  ִסיָמן  ִנאּוף,  אֹות  ַהִּמּדֹות  "ִּתּקּון  (ֵסֶפר   :

 ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה". 

ַה  ָּבֲעבֹוָדה   ַעְצְמ ֶאת  ַּתְרִּגיל  ֻּכָּלם  ּוְתִפָּלה;  ְוַעל  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשל  ְּקדֹוָׁשה 
  ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵאי ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה.    -ַרֵּבנּו ֶהֱעִניק ָלנּו ַמָּתָנה, ֶּדֶר

ָׁשם,   ִנְמָצא  א  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ָמקֹום  ָׁשֵקט,  ְלָמקֹום  ָלֶלֶכת  ְלַעְצמֹו  ִיְקַּבע  ֶׁשָאָדם 
ֶא  ַמה  ְוָיִׂשיַח  ָּכל  ֶׁשעֹוְבִרים,  ַמה  ָּכל  לֹו  ֶׁשְּיַסְּפרּו   .ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ָׁשם  ִלּבֹו  ת 

  ת ַהּזֹא  ָהֲעבֹוָדה  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה)ֶׁשָּפְגמּו, ָּכל ָמה ֶׁשָעׂשּו. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
 ְרּגֹות ֲהִכי ְּגדֹולֹות. ְּגבֹוָהה, ֶזה ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ַלַּד  דִהיא ֲעבֹוָדה ְמאֹ

 ,ְּתַסֵּפר לֹו    ָלֵכן ַּתֲעֶׂשה ָּכ ,ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְלָמקֹום ָׁשֵקט ְוָתִׂשיַח ֶאת ִלְּב ֵל

ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב, ְוַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּפיל אֹוְת ׁשּוב ָוׁשּוב, ְּתַסֵּפר ְלַהֵּׁשם  
ֶׁשַאָּת   ִיְתָּבַר  ִויָקֵרב אֹוְת  ָעֶלי ֶׁשְּיַרֵחם  ִמֶּמּנּו  ּוְתַבֵּקׁש  ַהְּבִרית,  ִּבְפָגם  נֹוֵפל  ה 

 . וֵאָלי

"ֲאִני   ְואֹוֵמר:   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ּבֹוֶכה  ְּכֶׁשָאָדם  קֹוֶרה  ַמה  ְלָתֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִלְהיֹות ַצִּדיק"; הּוא    ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּכֵׁשר", "ֲאִני רֹוֶצה"רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב",  

  ן ַהְּזַמ ל  ּבֹוֶכה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: "ֲאִני א רֹוֶצה ִלְפֹּגם, ַמה ֶאֱעֶׂשה, ַהֵּיֶצר ָהַרע ּכָ 
;"ִמְתַּגֵּבר ָעַלי ּוַמִּפיל אֹוִתי ְלִלְכלּו    ַנֲעֶׂשה ַרַעׁש ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ּכָ  ֶאת  ְמָגֵרׁש  ַהְּנָׁשָמה  הּוא  ַעל  ְמַרֲחִמים  ָהֲעֵברֹות,  ֶאת  ַהְּמַקְטְרִגים, מֹוֲחִקים  ל 
 ּוְמַקְּבִלים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָּלּה. 

 ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּמְתַנֵהג ָּבֲעבֹוָדה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו, הּוא ְיַתֵּקן ַהּכֹל. 

 ... 
 ד ג ד



 ג   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ?הְנכֹונָ ה ְּבצּוָר  ַהַּבִיתֵאי ִאָּמא ְיהּוִדָּיה ְיכֹוָלה ְלַנֵהל ֶאת 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

, ֵהם ַמָּמׁש ִהִּצילּו ִלי ֶאת ַהַחִּיים, ֲאָבל  םִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ַהִּׁשעּוִרים ַהִּנְפָלִאים ְוַהְּנחּוִצי

ר  ֵסֶד ל  עַ ר  ָּיה ְצִריָכה ְלַנֵהל ֶאת ַהַּבִית, ִלְׁשמֹוְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֵאי� ִאָּמא ְיהּוִד 

ַמֲעָמד ַרק  ןְוִנָּקיֹו ַמֲחִזיק  ֶזה  ֵסֶדר ַּבַּבִית,  ְלַהְׁשִליט  ִמְׁשַּתֶּדֶלת  ַּכָּמה ֶׁשֲאִני  ִלי,  ֶזה לֹא הֹוֵל�   ,

, ַוֲאִני ְמֹאד ִנְׁשֶּבֶרת ִמֶּזה, ֲאִני  הכָ ְלַמְהּפֵ   ַּכָּמה ָיִמים, ְוַאַחר ָּכ� ֶזה ִמְתּפֹוֵצץ, ָּכל ַהַּבִית ִמְתַהֵּפ�

ְלׁשּום ָּדָבר, ַמה ֶׁשֲאִני ַרק ְמַנָּסה    הַמְתִחיָלה ַלֲחׁשֹב ֶׁשִּמֶּמִּני ְּכָבר לֹא ֵיֵצא ְּכלּום ַוֲאִני לֹא ָׁשוָ 

 ַלֲעׂשֹות, לֹא ַמֲחִזיק ַמֲעָמד יֹוֵתר ִמַּכָּמה ָיִמים. 

ל ַהַּבִית ָּכל ָּכ� ָהפּו�, ֵאין ִלי ִטַּפת ִיּׁשּוב ַהַּדַעת ַלְּיָלִדים, ַוֲאִני  ּכָ ר  ֶׁשַּכֲאֶׁש   וֵמֵאָלין  מּובָ 

 ָּפׁשּוט ִמְתַּבֶּיֶׁשת ִמַּבֲעִלי, ֲאִני ְמַרֶחֶמת ָעָליו ֶׁשֵּיׁש לֹו ִאָּׁשה לֹא יּוְצָלִחית ֶׁשָּכזֹו. 

 ְתִפָּלה ַעל ֶזה.ֶאְׂשַמח ְמֹאד ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ָלֵתת ִלי ֵעָצה ּו

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

: "ַאְרָּבָעה ְצִריִכין ִחּזּוק, ְוֵאּלּו  (ְּבָרכֹות לב:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ֵהן, ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְּתִפיָלה ְוֶדֶר ֶאֶרץ", ֶּדֶר ֶאֶרץ ַהַּכָּוָנה ֲעבֹוָדה ֶׁשֵּיׁש  
ָצִרי ִחּזּוק ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד, סֹוֵחר ֶׁשּקֹוֶנה ּומֹוֵכר    -  ַלֲעׂשֹות, ְלֻדְגָמא, ּפֹוֵעל ֶׁשעֹוֵבד

ָצִרי ִחּזּוק ִלְקנֹות ְוִלְמּכֹר ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשּלֹו; ְּכמֹו ֵכן ִאָּׁשה ְיהּוִדָּיה,    -ְסחֹוָרה  
 ְצִריָכה ִחּזּוק ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹודֹות ַהַּבִית.  -ִאָּמא ְיהּוִדָּיה  

ֶׁש  ַּתְחְׁשבּו  ַז"ל  ַאל  ַרֵּבנּו  ְצִריִכים ִחּזּוק;  ַאֶּתם  ָּכ   -ַרק  ָּכל  ָהָיה  ֲהֵרי  הּוא 

ְלִחּזּוק. ַרֵּבנּו ָאַמר   ההּוא ַּגם ִצּפָ   - ָּגדֹול, ֵאין ָלנּו ַהָּׂשָגה ַּכָּמה ָּגדֹול ַרֵּבנּו ָהָיה  
מח)ָלנּו   ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ֲאִמ (ִלּקּוֵטי  ִמַּצִּדיק  "ָׁשַמְענּו  ֶׁשָאַמר, :  (ָׁשַמְענּו    ִּתי 

ֶׁשִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה,    ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשֶּזהּו ַרֵּבנּו ְּבַעְצמֹו)
ְּבֵעת ֶׁשָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּבְתִחָּלתֹו, ָאִחי ֲחַזק ֶוֱאחֹז ַעְצְמ, ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז  



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

ַּבֲעבֹוָד  ׁשּום  ְמאֹד  ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  ְוא  ַהַּנ"ל,  ָּכל  ָעַבר  ָעָליו  ַּגם  ִּכי   ,ִיְתָּבַר תֹו 

ָאָדם"   לֹו ר  אֹוֵמ ה  ֶׁשָהיָ י,  ִמ ה  ְמַׁשּנֶ א  ,  ִמיֶׁשהּו  לֹוה  ָהיָ ם  ִא   ,ִהְתַחְּזקּות ִמּׁשּום 
ה  ַהְרּבֵ ת  ַלֲעׂשֹוה  זֹוכֶ י  ָהִייִת ,  ַעְצְמז  ֶוֱאחֹק  ֲחזַ י  ָאִח ם,  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹול  ְּכֶׁשִהְתִחי

  ִהְרִּגיׁש ם  ּגַ א  הּום,  ּוָמִרים  ָקִׁשי  תִנְסיֹונֹו  ָעְברּוו  ָעָלים  ּגַ י  ּכִ ם,  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ר  יֹוֵת 
 .קִחיזּוי ִּדְבֵר ם  ׁשּו  לֹון נֹוֵת א ד ֶאָח ף ְוַא ,  אֹותֹו ָצִריא ד ֶאָח ף ֶׁשַא 

ִחּזּוק;   דְמאֹ  ָחׁשּוב  ָצִרי ֶאָחד  ָּכל  ִחּזּוק,  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִלְׁשמַֹע  ֶאָחד  ְלָכל 

ְיהּוִדּיֹות   ָנִׁשים  ִּבְבִנַּית   -ִּבְפָרט  ֲעסּוקֹות  ֵהן  ִּכי  ִחּזּוק,  ַהְרֵּבה  ֲהִכי  ְצִריכֹות  ֵהן 
ַהְיָלִדי ִעם  ֲעסּוקֹות  ֵהם  ְיהּוִדּיֹות,  ָנִׁשים  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ֲעֵליֶהן  ם ָהעֹוָלם.   ,

ְיָלִדים ּוְלַגֵּדל אֹוָתם, א ְּבִחָּנם ָאַמר ַרֵּבנּו ְלַאְנֵׁשי   אָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ְלָהִבי  תֻמֶּטלֶ 
: "ֲהא  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסד)ַעל ְּכבֹוד ָהִאָּׁשה. ַרֵּבנּו ָאַמר    ד ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִּיָּזֲהרּו ְמאֹ

ְוִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְמאֹד ִמַּיְלֵדיֶהם,ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים ַצעַ  ַצַער ָהִעּבּור,   ר 
 ". ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ַלּכֹל עֶֹצם ַמְכאֹוָבם ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהםל, ְוַהֵּלָדה, ְוַהִּגּדּו

ַּתֲעׂשּו ְקָצת, א ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּכֹל ְּבַבת    - ִאם ָהֲעבֹוָדה ָקָׁשה ָלֶכם  

ְׁשֵניֶהם ְּבַיַחד ַקל   ,ַחת, עֹוִׂשים ְקָצת ּפֹה ְקָצת ָׁשם, ְמַבְּקִׁשים ֵמַהַּבַעל ֶׁשַּיֲעזֹרַא 
: "טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד", ֶאָחד ְלַבּדֹו  (קֶֹהֶלת ד, ט)  ריֹוֵתר. ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמ 

 יֹוֵתר. ִיְהֶיה ָלֶכם ַקל  -, ְּבַיַחד ִעם ַהַּבַעל  טִמְתמֹוֵט 

ְּתַדְּברּו ּוְתׂשֹוֲחחּו ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ַהִּדּבּור    - ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ָהֲעבֹוָדה  
נֹוֵת   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ְּתִחּיַ   ןֶאל  ֱאמּוָנה עֹוָׂשה  ּכַֹח,  נֹוֶתֶנת  ֱאמּוָנה  ֵמֵקל.  ֶזה    תּכַֹח, 

ְּבתֹוֵכנּו  ֶׁשַּמְכִניִסים  ָּבֶרַגע  ִטַּפת ַהֵּמִתים;  ֶׁשֵאין  ֲאִפּלּו  ָּברּו הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת   
  ּכַֹח, ׁשֹוְכִבים ְּכֵמת, ִאי ֶאְפָׁשר ָלזּוז, ָּבֶרַגע ֶׁשַּמְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר - 

 . תְּבַחיּו םִמְתַמְּלִאי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 , ַהִאם ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֲאִמיַרת ַהִּמִּלים?יִמיַד  ְיָבמֹות ָקָׁשה ִלי ַמֶּסֶכת

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 



 ה   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

לֹוְמִדים ַעְכָׁשו ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות ַעל ֵסֶדר ַהַּׁש"ס, ֲאָבל ָקֶׁשה ִלי ְמאֹד ְלָהִבין ֶאת ַהְּגָמָרא,  

ַהּקֹוְד  ַהַּמֶּסְכּתֹות  ָקִׁשים  ֶאת  נֹוְׂשִאים  ָּכֵאֶּלה  לֹוְמִדים  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ַהֵּׁשם,  ָּברּו�  ֵהַבְנִּתי  מֹות 

 ְוָזִרים, ְוָקֶׁשה ִלי ְלָהִבין ֶאת ֶזה. 

,  ריֹוֵת   אֹות  ָּפחֹו  ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא ַהִאם ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֲאִמיַרת ַהִּמִּלים, ּוְלָהִבין ַרק ְּבֵעֶר�

 ְלִהְתַאֵּמץ ְּבָכל ַהּכֹוחֹות ְלָהִבין ָּברּור ֶאת ַהְּגָמָרא? אֹו ֵּכן 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ט"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

  .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה   - ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו ֶּדֶר ַהִּלּמּוד; ֶּדֶר ְמתּוָקה, ֶּדֶר ְנִעיָמה  
: "טֹוב ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות ְוִלְבִלי ְלַדְקֵּדק (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)  ַהְּקדֹוָׁשה. ַרֵּבנּו אֹוֵמר

ְּבִלּמּו ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ַּדְעּתֹו  ְלַבְלֵּבל  ְוִלְבִלי  ִּבְזִריזּות,  ִּבְפִׁשיטּות  ִלְלמֹד  ַרק  דֹו, 
ְוִאם   ִּבְפִׁשיטּות ִּבְמקֹומֹו.  ַהָּדָבר  ְלָהִבין  ִיְרֶאה  ְלִעְנָין, ַרק  ֵמִעְנָין  ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו 

ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין  ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ָּדָבר ֶאָחד, ַאל ַיֲעמֹד ַהְרּבֵ  ה ָׁשם 
ֵמִבין   ָהָיה  ֶּׁשא  ַמה  ִמֵּמיָלא   ָּכ ַאַחר  ֵיַדע  ָהרֹב  ִּפי  ְוַעל  ְלַהָּלן,  יֹוֵתר  ְוִיְלַמד 

 ִּבְתִחָּלה, ְּכֶׁשִּיְלַמד ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ְלַהָּלן יֹוֵתר". 

ִּתְתַׁשֵּד  ְיָבמֹות  ַמֶּסֶכת  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  א  ַעְכָׁשו  ַאָּתה  ְוִאם  ּוְלָהִבין,  ִלְלמֹד  ל 
: (ָׁשם)ֵמִבין ַאל ַּתֲעצֹר ֶאת ַהִּלּמּוד, ֶאָּלא ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד. ִּכי ַרֵּבנּו אֹוֵמר ְּבֵפרּוׁש  

 ּוִמֵּמיָלא ָיִבין",  ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר"
ה,  ַהְּׁשִנּיָ ם  ַּבַּפעַ   ָיִבינּוה  ָהִראׁשֹונָ ם  ְּבַפעַ   ָיִבינּוא  ם  ְוִא ,  ֶׁשָּיִבינּוו  ֵמֵאָליה  ִיְקֶר ה  זֶ 

"ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה    ת,ַהְּׁשִליִׁשים  ַּבַּפעַ   ָיִבינּוה  ַהְּׁשִנּיָ ם  ַּבַּפעַ   ָיִבינּוא    ֲעַדִייןם  ְוִא 
ַּכָּוָנתֹו ַעל  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ֵכן א  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְּבָכ  ,ְּדָבִרים,  ִרּבּוי  ,  ַמה  ַמֲעַלת  ִּכי 

: (ֲעבֹוָדה ָזָרה יט.)  םֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרי  יַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהֹּכל", ְּכפִ 
ִלְס  ַוֲהַדר  ֶׁשָאָד "ִלְּגמֹור,  ָקָאַמר",  ָיַדע ַמה  ְּדָלא  ַּגב  ְוַאף ַעל  ר  יֹאַמ ם  קֹוֶד ם  ּבֹר, 

ד,  לֹוֵמ א  הּוה  ַמ ן  ֵמִביא   א  ֶׁשהּו  ֲאִפילּוה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ל  ֶׁש ם  ַהִּמִּלית  ֶא ה  ַהְרּבֵ 
ִּבְמִהירּות, ְוִיְזֶּכה   "ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד ן,ְלָהִביי ְּכֵד ד ִיְלַמ  ָּכר ְוַאַח 

ֶׁשּלֹוֵמד,   ַהְּסָפִרים  ֵאּלּו  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַלֲעבֹר  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְרֵּבה,  ִלְלמֹד 
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ָיִבין   ִמֵּמיָלא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַּפַעם,  ַאַחר  ַּפַעם  ּוְלָגְמָרם  ְלַהְתִחיל,  ְוַלֲחזֹר  ְלָגְמָרם, 

 . הזֶ ת  ֶא ן  ְלָהִבים  ֶׁשּזֹוִכיד  עַ ם  ְּפָעִמיד  ְמאֹה  ַהְרּבֵ ר  ָּדבָ   ָּכלל  עַ ר  ַלֲעבֹום  זֹוִכי.  ְוכּו'"

ֲחָבל ַלֲעזֹב ֶאת ַהִּלּמּוד ִּכי א ְמִביִנים; ֲהֵרי ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח ָּכל ָּכ ַעל ְיֵדי  
: "ְוִדֵּבר  ָׁשם)(ַז"ל אֹוֵמר  ָנָתן    ר'.  ְּבִלי ְלָהִבין  םַהֶּדֶר ֶׁשל ַרֵּבנּו, ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוְמִדי

ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶזה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדָבִרים ֵאּלּו ִּבְכָתב ֵהיֵטב, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת  
הּוא ֶּדֶר ֵעָצה טֹוָבה ְמֹאד ְּבִעְנַין ַהִּלּמּוד, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ִלְלמֹד  

ַכָּמה ְסָפִרים, ְוַגם ִיְזֶּכה ְלָהִבין ַהְּדָבִרים יֹוֵתר, ֵמֲאֶׁשר  ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִלְגמֹר ַּכָּמה וְ 
ָהָיה לֹוֵמד ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול, ִּכי ֶזה ְמַבְלֵּבל ְמאֹד ִמן ַהִּלּמּוד, ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו 

א ִנְׁשַאר ְּבָיָדם, ֲאָבל    ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם, ּוְמאּוָמה
ַהּתֹוָרה   ַהְרֵּבה,  ִּדְקּדּוִקים  ְּבִלי  ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר  ִּבְמִהירּות  ִלְלמֹד  ַעְצמֹו  ְּכֶׁשַּיְרִּגיל 

ִּתְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ" ּוִמְדָרִׁשים  
י ַהזֹוַהר ְוַקָּבָלה, ּוְׁשָאר ְסָפִרים ֻּכָּלם, ּוְכָבר ְמבָֹאר ִׂשיָחתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו  ְוִסְפֵר 

ִלְבָרָכה, ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם ֶׁשַּיֲעבֹר ְּבַחָּייו ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה", ַעֵּין  
 ָׁשם. 

 ְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהעִ 
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 ? י ַּבְעלִ ת  ֶא ת ְלַרּצֹוי  ַהִאם ֲאִני ְצִריָכה ְלַמֵעט ִּבְצִניעּוִתי, ְּכֵד 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ת  ֶא ל  ֶׁשֲאַקּבֵ ַּבֲעִלי עֹוֵבד ָקֶׁשה ְלַפְרָנָסתֹו ָּכל ַהּיֹום, ּוְכֶׁשהּוא ַמִּגיַ� ַהַּבְיָתה הּוא רֹוֶצה  

ַּכּמּוָבן ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ְּכָבר    ,ָחׂשּוף ְוַכּדֹוֶמהר  ַצָּואם  , ֶׁשֶאְתַלֵּבׁש ָקָצר ְועִ חְּבֹאֶפן ָיֶפה ּוְמֻטּפָ   וָּפָני

 ְיֵׁשִנים. 

ֶׁשָּגַדְלִּתי ַהִחּנּו�  ֶנֶגד  ֶזה  ַּבַּבִית,  ָּכ�  ְלִהְסּתֹוֵבב  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ִּבְׁשִביִלי  ַוֲאִני  ויָעלָ   ֲאָבל   ,

 ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֶּזה לֹא ְּבֵסֶדר. 

  ר ַהֵּׂשעָ ת  ֶא ד  עֹוד ַמֶּׁשהּו, ֲאַנְחנּו ְמַצִּפים ְלִׂשְמָחה ָּברּו� ַהֵּׁשם, ּוַבֲעִלי רֹוֶצה ֶׁשּלֹא אֹוִרי

ֶאָּלא   ָּבָא ה  ָלזֶ ן  ֶׁשֶאֵּת ְלַגְמֵרי,  ֲאִני  ִמַּבִית טֹו  הְלִהְתָאֵר� ְקָצת.  ִלי  ָּברּו� ַהֵּׁשם  ָקֶׁשה  ּוְמֹאד  ב 



 ז   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ֶאת ֶזה, ֲאִני אֹוֶהֶבת ְלִהְתַלֵּבׁש ּוְלִהְתַנֵהג ַרק ִּבְצִניעּות, ֲאָבל הּוא רֹוֶצה ַאֶחֶרת. ת ַלֲעׂשֹו

 ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָיכֹול ְּבַבָּקָׁשה ַלֲענֹות ִלי ֵאי� ְלִהְתַנֵהג.

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

זּו ְׁשֵני ְּדָבִרים, ֵאין ֶקֶׁשר   -ּוְלִהְתַלֵּבׁש ָקָצר, ָחׂשּוף    חְלִהְתַלֵּבׁש ָיֶפה ּוְמֻטּפָ 

 ח י, ֶזה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; ִאָּׁשה ְיהּוִדָּיה ְצִריָכה ְלִהְתַלֵּבׁש ָיֶפה ּוְמֻטּפָ ֵּבין ֶאָחד ַלֵּׁשנִ 
ֶזה א   -ְלַבֲעָלּה, ִהיא ְּתַקֵּבל ַעל ֶזה ָׂשָכר ָּגדֹול. ִמַּצד ֵׁשִני, ָקָצר, ַצר ָחׂשּוף ְוכּו' 

 ְוא ְמַׂשֵּמַח.  ראֹׁשֶ  אֵמִבי

ַּתֲעׂשּו לֹו טֹו  ַלַּבַעל,  ֵלבבַהּלֵ ל  עַ   בַּתַעְזרּו  ַּתְׁשִקיעּו  ְלִהְתַלֵּבׁש    הּוַמְחָׁשבָ   , 
ִּבְׁשִבילֹו   ִּתְתַקְּׁשטּו  ִאם  ְלִהְתַלֵּבׁש.  ְצִריָכה  ְיהּוִדָּיה  ֶׁשִאָּׁשה  ַיְרּפֶ   -ְּכמֹו  ה  הּוא 

ל  לֹו ַקל יֹוֵתר ִלְהיֹות ָׁשמּור, הּוא יּוכַ   ִיְהֶיה  –, ִאם ִּתְהיּו מּוָכִנים ֲעבּורֹו  םִמְּמכֶ 
 ְיֵרא ָׁשַמִים.  יְיהּוִד  ִלְהיֹות

  ה ַלַּבַעל, ֶאת ַהַּמֲעלָ   הַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ִלְהיֹות מּוָכנָ   לִמְצָוה ִלְלמֹד ִעם ַּכּלֹות עַ 

: "ָּכל (ֵערּוִבין ק:) ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים ָלנּו    ,ִּבְׁשִביל ַהַּבַעל  תֶׁשל ְלִהְתָנאֹו
ה א  ִאָּׁשה ֶׁשּתֹוַבַעת ּבַ  ְעָלּה ִלְדַבר ִמְצָוה, ָהֵוין ָלּה ָּבִנים ֶׁשֲאִפּלּו ְּבדֹורֹו ֶׁשל מֹׁשֶ

 ָהיּו ְּכמֹוָתן". 

עִ  ִלְזּכֹו  טְמעַ ם  ִאָּׁשה  ְיכֹוָלה  ִהיא    תֵׂשֶכל  ְמתּוִקים;  ַחִּיים  טֹוִבים,  ְלַחִּיים 
ּבִ   הַמְמִּתינָ  מּוָכָנה  ִהיא  טֹוָבה,  ִמָּלה   ,ִחּיּו ִעם  ְוכּו'ְלַבֲעָלּה  ִהיא    ,ְׁשִבילֹו 

 ָיֶפה ִּבְׁשִבילֹו, ָאז הּוא א ִיְצָטֵר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֲאֵחִרים.  תִמְתַלֶּבֶׁש 

 ִיְהיּו ָלֶכם ְיָלִדים ְּכֵׁשִרים.  - םִּבְזכּות ֶׁשַאֶּתם ִמְסַּתְּפִרי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 מֹוִציִאים ְיָלִדים ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִלי ִּבּטּול ּתֹוָרה? ָמַתי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָלֶלֶכת   י ְּכֵד   ֶׁשִּלי ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו ֵמַהְּיִׁשיָבה,  םָרִציִתי ִלְׁשֹאל ְלַגֵּבי ְלהֹוִציא ֶאת ַהְיָלִדי

 . תְּברּוָחִנּיּוק ִחיזּו ל ִלְמקֹומֹות ֶׁש 

ֲאִני ָּגר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְבָכל ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ֲאִני נֹוֵסַ� ַלָּצפֹון ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִקְבֵרי ַצִּדיִקים,  

ֲא  ִלְמקֹומֹות  ִלְפָעִמים  ַמִּגיַ�  אֹו  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  ְּכֶׁשרֹאׁש  ְלָמָׁשל  ִחּזּוק,  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ֵחִרים 

 ְּבִני ֶּבן ַהֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה.  ד רֹוִצים ָלבֹוא ִאִּתי, ִּבְמֻיָח  דְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי ְמֹא

ֲאִני ַלֲעׂשֹות,  ַמה  ָּגדֹול  ְּבָסֵפק  ֲאִני  ַּפַעם  ַהַּתְלמּוד    ְּבָכל  ֶאת  ֶׁשֵהם ְמֹאד אֹוֲהִבים  יֹוֵדַ� 

ֲהִכי ָּגדֹול ֵמַהּכֹל, "ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה  ר  ֵהם לֹוְמִדים ְּבַהְתָמָדה, ֶׁשֶּזה ֶּבֱאֶמת ַהָּדבָ   ּתֹוָרה ְוַהְּיִׁשיָבה, 

ם ִלְלֹמד, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ָיכֹול ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם", ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָּגרּוַ� ְמֹאד ְלהֹוִציא אֹוָתם ּוְלַהְפִריַ� ָלֶה 

 ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ִיֵּתן ָלֶהם ִחּזּוק ְוכֹוחֹות ֲחָדִׁשים ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתַחֵּזק עֹוד יֹוֵתר ְּבִלּמּוד. 

ָלֶלֶכת ְלׁשּום ָמקֹום ִּבְזַמן ֶׁשָהָיה ֵסֶדר    ֶׁשַאף ַּפַעם לֹא ִהְרׁשּו ִלי  םָּגַדְלִּתי ִעם הֹוִרים ַקְּפָדִנִּיי

ָּבנֹות לֹא ִהְרׁשּו ְלַהֲחִסיר ִמֵּבית ַהֵּסֶפר. ֲאָבל ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ַמִהי ַהֶּדֶר�  לַ ַהִּלּמּוד ַּבְּיִׁשיָבה, ֲאִפּלּו  

 לֹא?  יּוָמַת , ֹוָרה אֹו ַהְּיִׁשיָבה ֶאת ַהֶּיֶלד ֵמַהַּתְלמּוד ּתְלהֹוִציא  קֻמְצָּד  ןּכֵ  יְּבִעְנָין, ָמַת ַהְּנכֹוָנה 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ט"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַצִּדיק, ִסיָמן . ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ֵל ְלִקְבֵרי ַצִּדיִקים ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשּלְ 

לֹו  קעג) עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל  ִהְׁשַּתְּטחּות  ְיֵדי  "ַעל   :

 ."טֹובֹות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָכ 

ַצִּדיִקי ְלִקְבֵרי  ַהּיְ   םָלֶלֶכת  ִעם  ּתֹוָרה;  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּבּטּול  א  ֶזה   ֶׁשְּל ָלִדים 
ְלֵהֶפ, ִּתָּכֵנס ָּבֶהם ַאֲהָבה ִלְלמֹד. ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים ֵהם ִיְהיּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, ֵהם  

 ִיְגְּדלּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים. 

ִלְבָרכָ  ִזְכרֹונֹו  ִמַקאְרְלְסּבּוְרג  ָהַרב  אֹוִת   -  הָסִבי,  לֹוֵקַח  ֶיֶלד  ָהָיה  ְּבתֹור  י 
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ַלְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים. הּוא ָהָיה הֹוֵל ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ְלִקְרַית יֹוֵאל ְלִצּיּונֹו  

הֹוֵל ִאּתֹו, ְּכמֹו ֵכן    יְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָּתִמיד ָהִייִת   ר ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמ 
ְלָכל    ָנַסְענּוָהִייִתי הֹוֵל ִאּתֹו ְלִמירֹון ַלַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ְוָׁשם  

 ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְצַפת ּוִבְטֶבְרָיה. 

ָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ְמִליֶזעְנְסק ְּכמֹו ֵכן ָזִכיִתי ִלְנסַֹע ִאּתֹו ְלפֹוִלין ַלַּצִּדיק ַה 
; הּוא ָלַקח  הְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ּוְלָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּטמּוִנים ְּבפֹוִלין. ַּגם ְּבאּוְקַראְינָ 

ֶׁשל   ְלִצּיּונֹו  ּוְלֶמעְזּבּוז  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְלִצּיּונֹו  ְלאּוַמן  ָצִעיר  ָּבחּור  ְּבתֹור  אֹוִתי 
ִּדיק ַהָּקדֹוׁש, אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו,  ַהַּצ 

 ְוֵכן ָהְלָאה. 

  ת ִּבְתִדירּו  נֹוֵסעַ ה  הּוא ָהיָ   תָסִבי א ִּבֵּטל ֶרַגע ֶאָחד ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּוְבָכל זֹא 
 ׁשּועֹות. ְלִקְבֵרי ַצִּדיִקים ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְפעֹל יְ 

ָיכֹול   א  ה  ִיְהיֶ ה  ֶׁשּזֶ   תַלֲעׂשֹוַאָּתה  ֶׁשֵהם  ַלְּיָלִדים  ֶׁשַּמְתִאיִמים  ִּבְזַמִּנים 

 ַיְחִסירּו ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ם ַהָּמקֹול עַ ל ַהּכֹ ם ּוְצִריִכי ת ְמֻפֶּנֶק ם ְּגַדְלֶּת 

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

, ַמה  ְלַגֵּבי ַהַּבַעל ְוכּו'; ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשִנים ֱהִייֶתם ַיְלָּדה ְמֻפֶּנֶקת
ְוַעְכָׁשו ְמאֹד ָקֶׁשה ָלֶכם; ְּכֶׁשַהַּבַעל א עֹוֶׂשה ִמָּיד ַמה    -ֶׁשְרִציֶתם   ָנְתנּו ָלֶכם, 

ַעד ֶׁשֶּזה    -  הְּבִטינָ א  ַאֶּתם ִמְתַעְצְּבִנים, ַאֶּתם ַמְתִחיִלים ְלִהְתַמּלֵ   זָא   ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים,
 ִמְתּפֹוֵצץ; ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים ֵעָצה.

י ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ֶעְזָרה   הּוא ְּכָבר    -ֵראִׁשית ֲעֵליֶכם ָלַדַעת, ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָאָדם ֹקׁשִ

ִּכְמַעט נֹוָׁשע, ַהָּצָרה ִהיא ְּכֶׁשא רֹוִצים ְלהֹודֹות ֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ִחָּסרֹון, ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם  
ֻפֶּנֶקת, ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַהּכֹל ַמִּגיַע ִרים, ִעְזרּו ִלי, ֲאִני ְמ ְמ ְמַבֵּקׁש ֶעְזָרה; ַאֶּתם אֹו

 .הְּכָבר ִּכְמַעט נֹוְׁשעָ  תַהּזֹא הָהִאָּׁש  -ִלי, ֲאִני ּפֹוַגַעת ְּבַבְעִלי 

ֲעֵליֶכם,   ֶׁשְּיַרֵחם   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ּוְתִפָּלה.  ִהְתּבֹוְדדּות  ִהיא  ָהֵעָצה 
. ִּכי ְיָלִדים ֶׁשְּגֵדִלים ְמֻפָּנִקים ְוכּו', ָּכל ַמה ֶׁשֵהם  םֲעֵליכֶ ת ַּתִּגידּו לֹו ֵאיֶזה ַרְחָמנּו

ִקְּבלּו   ֵהם  ְּתַבְּקׁשּו  םֲעֵליֶה ה  ְּגדֹולָ   תַרְחָמנּו  -ָרצּו  ִלְחיֹות;  ְמֻסָּגִלים  א  ֵהם   ,
 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו: 

ר ֶׁשַאף ֶאָחד א ַחָּיב ִלי ְּכלּום; ַּבֲעִלי הּוא  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְזּכֹ

א   ֵהם  ֶׁשִּלי  ַההֹוִרים  ֶׁשִּלי,  ָהֲעָבִדים  א  ֵהם  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ֶׁשִּלי,  ָהֶעֶבד  א 

ְוַהְיָלִדי ַּבְעִלי  ֲאִני,   ;ַעְבֶּד ֲאִני  ַהֵּׁשם,   ְל ֲעָבִדים  ֻּכָּלנּו  ֶׁשִּלי,    ֶׁשִּלי  םָהֲעָבִדים 

 ֶׁשְּל.ם ְצִריִכים ַלֲעבֹד אֹוְת, ֲאַנְחנּו ַרק ָהֲעָבִדי
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טֹוב ַעל ַּבְעִלי, ֶׁשאַֹהב אֹותֹו ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא    טְּבַמּבַ   ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְסַּתֵּכל

ְּכפִ  עֹוֶׂשה  א  ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  ְּבָׁשלֹום  ִאּתֹו  ֶׁשֶאְחֶיה  ִמֶּמִּני,  ַאֶחֶרת  י  ֶׁשֲאנִ י  חֹוֵׁשב 

 , ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְרֶאה ּבֹו ַרק ֶאת ַהּטֹוב.הרֹוָצ 

, םְמִריִרי  ִּלי ְטָבִעים ָּכל ָּכ   ַהֵּׁשם, ַּתִּציל אֹוִתי ִמִּצָּפְרֵני ַהַסֶמ" ֵמ"ם; ֵיׁש

ְּכמֹו   ָעָליו  ׁשֹוֶלֶטת  ֲאִני  ַּבֲעִלי;  ֶאל  ְּבִעָּקר  ְּבִׂשְנָאה,  ֲאֵחִרים  ֶאל  ְמַדֶּבֶרת  ֲאִני 

", "ְּכָבר ָאַמְרִּתי ְל  בַחָייה  ִלי", "ַאָּת   אּׁשֹוְלִטים ַעל ֶעֶבד: "ַּתֲעֶׂשה ִלי", ָּתִביֶׁש 

ָּככָ  ֵאָליו  ְמַדֶּבֶרת  ֲאִני  ָלָּמה  ָיָקר,  ַאָּבא  ְּפָעִמים", "ַאָּתה א ׁשֹוֵמַע?"  ?  הֶאֶלף 

ֶיה ִאָּׁשה טֹוָבה? ָמַתי ֶאֱחזֹר  ָלָּמה ֲאִני א ְמַדֶּבֶרת ַר, ָיֶפה ּוָמתֹוק? ָמַתי ְּכָבר ֶאְה 

ִּבְתׁשּוָבה? ָמַתי ֲאַכֵּבד ֶאת ַּבֲעִלי? ָמה ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֲאִני? ִמי ֲאִני ִּבְכָלל? ֵיׁש ִלי  

 !ה עֹוד ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְלַתֵּקן, ֲאִני ָּכל ְרחֹוָקה ִמִּלְהיֹות טֹובָ 

ֹוִכי ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּמִאיָרה, ֶׁשֵאַדע ְוֶאְזּכֹר  ַאָּבא ָיָקר, ֵּתן ִלי ֱאמּוָנה; ָּתִאיר ְּבת

ַהּכֹל ֶזה ִמְּמ. ִאם    -ַרק ַאָּתה. ַּבְעִלי, ְיָלַדי    - ֶׁשַהּכֹל ֶזה ַרק ַאָּתה, ֵאין ׁשּום ָּדָבר  

ם  ֶזה ּגַ   -ֶזה ִמְּמ, ִאם א הֹוֵל ִלי ְּכמֹו ֶׁשֲאִני רֹוָצה   -הֹוֵל ִלי ְּכמֹו ֶׁשֲאִני רֹוָצה 

 ְוִאם ַהּכֹל ִמְּמ ,ֲהֵרי ֶׁשַהּכֹל טֹוב, ְוֵאין ַעל ָמה ִלְכעֹס".   -ִמְּמ 

ָהִאיִׁשּיּו ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ּתֹוִסיפּו   ;ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו   ֶׁשָּלֶכם    תָּכ -  
 ּוְבֶמֶׁש ַהְּזַמן ֵּתְצאּו ֵמַהָּגלּות ַהָּקָׁשה ֶׁשָּלֶכם. 

 ר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹ 

 ... 
 ד ג ד

 ִּבְצִניעּות  הַלִּמְקוֶ ם ַהְיָלִדית ֶא ת ָלַקַח ר ְלִהָּזֵה 

 י"ג ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַׁשָּבת   ְּבֶעֶרב  ִאִּתי  ְיָלַדי  ֶאת  לֹוֵקַח  ֲאִני  ְוכּו';  ַלִּמְקֶוה  ְיָלִדים  ָלַקַחת  ְלַגֵּבי 
ַלִּמְקֶוה  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ָאִביו  ִעם   הֹוֵל ָהָיה  ֶׁשהּוא  ְמַסֵּפר,  מֹוֲהָרא"ׁש  ַלִּמְקֶוה. 

. ָאִבי ְׁשִליָט"א ַּגם ָלַקח אֹוִתי ַלִּמְקֶוה ִמִּגיל ְמאֹד  ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ֲעַדִין ָצִעיר ְמאֹד
 ָצִעיר. 



 ג   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ּוְּבח ח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

  ּתּוַכל ְלַחֵּנ ַלִּמְקֶוה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ָּכ ְּבַוַּדאי ְּכַדאי ֶׁשִּתַּקח ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל

ֵּבר ַּבִּמְקֶוה, ְּתַלֵּמד אֹוָתם ֵאי ְלִהְתַנֵהג ִּבְקֻדָּׁשה ּוִבְצִניעּות. ְּתַלֵּמד אֹוָתם א ְלַד 
ְּבַמֶּגֶבת ַעד  ְלִהְתַּכּסֹות  ַלִּקיר,  ַהָּפִנים  ַּבֲעִדינּות; ְלִהְסּתֹוֵבב ִעם  ְלִהְתַנֵהג  אֹוָתם 

ִיְתַנֲהגּו   ֵהם  טֹוב   ִחּנּו ִעם  ַרק  ְוכּו';  ְוכּו'  ֲאֵחִרים  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  א  ַהִּמְקֶוה, 
 ַּבֲעִדינּות ּוִבְקֻדָּׁשה. 

י הֹוֵל ִעם ְיָלַדי ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְמאֹד ֻמְקָּדם; ִמָּיד ַאֲחֵרי ֲחצֹות ְּכֶׁשַהִּמְקֶוה  ֲאנִ 

ֶׁשֲאִני א ָיכֹול ָלֶלֶכת ֻמְקָּדם    אָאז ַקל יֹוֵתר ְּבָכל ַהּמּוָבִנים. ְוִאם יֹוֵצ   -ֲעַדִין ֵריק  
ֲאִני א לֹוֵקַח אֹוָתם ְּבאֹותֹו  - ַלִּמְקֶוה  ָאז  ִיְגְּדלּו  ָׁשבּוַע  ֶׁשֵהם  ְמאֹד  ִנְזָהר  ֲאִני   ;

 ֲעִדיִנים ּוְקדֹוִׁשים. 

ְּכֶׁשֲאִני נֹוֵסַע ְלַׁשָּבת ְלִקְרַית ְּבֶרְסֶלב, ָׁשם ֵיׁש ִלי ְּבָעָיה, ָׁשם ֲאִני א לֹוֵקַח 
ַאְנֵׁשי  ם  יַלִּמְקֶוה, ִּכי ְלֵעת ַעָּתה ֵיׁש ָׁשם ִמְקֶוה ָקָטן, ְוָׁשם ִנְמָצִא   ֶׁשִּלי  ם ֶאת ַהְיָלִדי

ַאֲחַרי ּוְמַחִּקים אֹוִתי, ֻּכָּלם הֹוְלִכים ֻמְקָּדם ַלִּמְקֶוה. ָאז ֲאִני    םְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשעֹוְקִבי
ֶׁשֵהם    יְּכֵד   ֶׁשֲאִני יֹוֵצא ַלֶּדֶר; ֲאִני עֹוֶׂשה ַהּכֹל  יְיָלַדי ַלִּמְקֶוה ָּבִעיר ִלְפנֵ   תלֹוֵקַח ֶא 

 ִיְהיּו ְׁשמּוִרים. 

ְמ  ְּכָבר  ְלַבד  ִאם  ֵיְלכּו  ֶׁשְּיָלִדים  ֶׁשָאסּור  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ִמְקֶוה  ַעל  ַדְּבִרים 
ְמֻמּנֶ  ִלְהיֹות   ָצִרי ַלִּמְקֶוה,  ְלַבד  ָלֶלֶכת  ָאסּור  ְלַבחּוִרים  ֲאִפּלּו  ל  עַ ה  ַלִּמְקֶוה, 

ׁשּו  הַהִּמְקוֶ  ִיְקֶרה  ֶׁשא  ֵלב  ּכִ   םֶׁשָּׂשם  חֹוִלים    יַרע,  ֲאָנִׁשים  ַהּיֹום  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו 
ֶׁשאֹוְרִבים ִליָלִדים ּוַבחּוִרים ְצִעיִרים, ָלֵכן ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשִּיְהֶיה ְׁשִמיָרה 

 ְּבָכל ִמְקֶוה.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַהְדָרכֹות ְוַהְנָהגֹות ְלַּכָּלה  הַּכָּמ 

  י"ג ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ַהַּכָּלה ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

  - ֶלֱאכֹל ֵמֶהם    םְלַגֵּבי ֶהְכֵׁשִרים ְוכּו'; ְׁשֵני ַהֶהְכֵׁשִרים ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ַעל ַעְצְמכֶ 
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ֵהם ֶהְכֵׁשִרים טֹוִבים. ִּתָּׁשֲארּו ֲחָזִקים ְּבֶגֶדר ַהֶּזה, ַּגם ַאֲחֵרי ַהֲחתּוָנה ּתֹאְכלּו ַרק 

ָּכל   (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן לז)ֶאת ַהֶהְכֵׁשִרים ָהֵאּלּו, ִּבְפָרט ְּבָבָׂשר. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ַהָּצרֹות ְוֶחְסרֹון ַהַּפְרָנָסה ַמִּגיִעים ִּכי א אֹוְכִלים ִמּׁשֹוֲחִטים ְיֵרֵאי ָׁשַמִים; ָלֵכן  

 ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֶלֱאכֹל ַרק ִמַּכְׁשרּות ְמֻהֶּדֶרת.

  ֶאת   עַ ִלבְ   ְּכֵדי  ַמִים  ְקָצת  ִלְׁשּתֹות  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ַהֻחָּפה,  ְּביֹום   םָלצּו  ְלַגֵּבי

 . םֶׁשָּצִמי  ֶנֱחָׁשב  ֲעַדִין  ֶזה   ְּבֵסֶדר,  ֶזה  -  ִמְּכִׁשעּור  ָּפחֹות  ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים   ִאם  ַהְּתרּוָפה;

: "ְּבֵני (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ָלׁשֹון ָהַרע, ִסיָמן ז)ְלַגֵּבי ְלַדֵּבר ִעם ַהַּבַעל ְוכּו'; ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ֻמָּתר לֹוַמר ֶזה ָלֶזה ֵמֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשָּׁשַמע ֵמֵאיֶזה ָאָדם,    ֶזה,  ָאָדם ֶׁשאֹוֲהִבים ֶזה ֶאת
 ַּגם ֲחֵברֹו ֻמָּתר ְלַקֵּבל ְּדָבָריו, ְוֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ִלָּׁשָנא ִּביָׁשא".

ְלַגֵּבי ָלֶלֶכת ִעם ַהָּקֵמַע ַּתַחת ַהֻחָּפה ְוכּו'; ַהִּמְנָהג הּוא ֶׁשַּתַחת ַהֻחָּפה א  

 ִעם ׁשּום ָּדָבר, ְמִסיִרים ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַהְּמֻיָּתִרים.ם יאֹוֲחזִ 

ְלַרָּבִנים    תְלַגֵּבי ְוכּו'; ַמה ֶזה ָקׁשּור ֲאֵליֶכם? ַאל ִּתְתָעְרבּו ִּבְׁשֵאלֹות ַהְּקׁשּורֹו
ְּגדֹוִלים; ֵּתְלכּו ַרק ְוכּו' ֵאיפֹה ֶׁשֵּיׁש ֶהְכֵׁשר טֹוב ֶׁשל ַרב ְיֵרא ָׁשַמִים, ֵּכן ְמַסֵּנן א  

 ֶזה א ָקׁשּור ֲאֵליֶכם. -ְמַסֵּנן 

ְלַגֵּבי ְוכּו'; ַהּמֹורֹות ֶׁשָּלנּו ֶׁשּלֹוְמדֹות ִעם ַּכּלֹות א עֹוׂשֹות ֶאת ֶזה ִּבְׁשִביל 
ף, מֹוֲהָרא"ׁש ִהְזִהיר אֹוָתנּו ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ִעם ֲחָתִנים ְוַכּלֹות א ָלַקַחת ֶּכֶסף,  ֶּכֶס 

ָלֵתת   רֹוִצים  ֶׁשָּלֶכם  ַההֹוִרים  ֶזה    -ִאם  ֶאת  עֹוִׂשים  א  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ִיְּקחּו,  ֵהם 
 ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף. 

ַלֲחתּונָ  ֶׁשּלָ   ה ְלכּו  ֶׁשַהְּׂשָפַתִים  ְׁשָבִחים  ְּבִׂשְמָחה;  ְלַמְלֵמל  ַיְפִסיקּו  א  ֶכם 

 ַהֶהְמֵׁש.   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְתִפָּלה ַעל

 ... 
 ד ג ד

 ם ְּכלּו לֹון ֶּׁשֵאיל ָּגדֹור ָעִׁשי

  י"ג ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ... 

א'  ּבְ ֵיׁש ִלי ִׁשעּור ִלְלמֹד ָּכל יֹום ַּבחֶֹדׁש ֶּפֶרק ִמְׁשֵלי, ְּכִפי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָעָׂשה,  

 ֶּפֶרק א'.  -ַלחֶֹדׁש 
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 .םַלחֶֹדׁש ָלַמְדִּתי ֶּפֶרק יג, ַוֲאִני רֹוֶאה ִּדּבּוִרים ַאִּדיִרי ַהּיֹום י"ג

ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְרֵּבה   ,"ֵיׁש ִמְתַעֵּׁשר":  (ִמְׁשֵלי יג, ז)ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  

"ִמְתרֹוֵׁשׁש", ְוֵיׁש ֶאָחד ָעִני, "ְוהֹון ַרב",   .ֵאין לֹו ְּכלּום ,ֶּכֶסף, ָעִׁשיר, "ְוֵאין ּכֹל"
 ְוֵיׁש לֹו ְרכּוׁש ָּגדֹול. 

  ַעְצמֹו,   ֶאת  הַמְטעֶ   ֶׁשא  ָהָאָדם  ֶזה,  ֶאת   ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַהְקָּדמֹות  ִעם

  ַּגם   הּוא  ּוְגָמָרא,  ִמְׁשָניֹות  חּוָמׁש,  ְקָצת  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  יֹום  ָּכל  לֹוֵמד  הּוא

 ֵיׁש   לֹו   טֹוִבים,   ְּדָבִרים  הְועֹוֶׂש   ףחֹוֵט   ְוהּוא   ְוַעְרִבית,   ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית   ְלִהְתַּפֵּלל   הֹוֵל  

 עֹוד  ֲאָבל  "ִמְתרֹוֵׁשׁש",  ִנְרֶאה  הּוא  ְמַעט,  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשֶּכֶסף  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַרב";  "הֹון

 ַרב". "הֹון ִעם ִיָּׁשֵאר א הּו ַהֶּזה,   ֵמָהעֹוָלם ְּכֶׁשִּיְסַּתְּלקּו ְמַעט

ם  , ָהעֹולָ םְּכָסִפי לְוֵיׁש ַּגם ֶאָחד ֶׁשִּנְרֶאה ְּכָעִׁשיר, "ֵיׁש ִמְתַעֵּׁשר", הּוא ְמַגְלּגֵ 

  - ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ִאם א ּפֹוְתִחים ֵסֶפר, א הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל    רֹוֵעׁש
 ְּכלּום, ֲאַזי "ְוֵאין ּכֹל", ֵאין לֹו ְּכלּום.  ןֵאי

ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשא ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו, הּוא לֹוֵמד ָּכל יֹום ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשּלֹו  

לֹו, הּוא    ְמַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ֶזה ָהְרכּוׁש ָהֲאִמִּתי ֶׁשֵּיׁש  אד, הּוְוהּוא ִמְתּבֹוֵד 
 ִיְסַּתֵּלק ִעם הֹון ַרב, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה.

 ... 
 ד ג ד

 ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ִלְׁשַח ֶיֶלד ַהַּבְיָתה 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ֹוב' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִליׁשֹן   ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ֲאִני א  ֲאָבל  ַּבַּלְיָלה,  ְמֻאָחר  ְּכָבר ְמאֹד  ָעֵיף,  ֲאִני ְמאֹד 
 .ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְל 

ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּכי הּוא ִּדֵּבר ַהְּמַלֵּמד ... ּכֹוֵתב ִלי ֶׁשהּוא ָׁשַלח ַהַּבְיָתה ֶיֶלד ֵמ 

 ִנּבּול ֶּפה. 

ַהֶּיֶלד ִּדֵּבר, ֲאָבל ְמַלֵּמד ָצִרי ָלַדַעת ֶׁשא  ֲאִני א יֹוֵדַע ְּבִמי ְמֻדָּבר ּוַמה 
ָעָליו   ְּבָעָיה  ֵיׁש  ִאם  ַהַּבְיָתה,  ֶיֶלד  ִלְׁשַח  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  ַהַּבְיָתה;  ֶיֶלד  ׁשֹוְלִחים 

 ר ִעם ַהְּמַנֵהל, ְוַהְּמַנֵהל ַמֲחִליט ִעם ַההֹוִרים ַמה ַלֲעׂשֹות. ְלַדּבֵ 
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ָיֶפה.   ֵאָליו  ְוכּו'; ְּתַדֵּבר  ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ִלי הּוא ֲעַדִין א יֹוֵדַע ָּכל ָּכ ְמֻדָּיק 

ַהְּיָלִדים ֶׁשְּיַדְּברּו  ַּתִּגיד לֹו ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ִלְׁשַח ֶיֶלד ַהַּבְיָתה. ְצִריִכים ִלְבנֹות ֶאת  
ַּבֲעִדינּות, ָנכֹון ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ַּתִּקיִפים, ֲאָבל ְצִריִכים ָלַדַעת ֵאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  

 ִעם ַהַּתִּקיפּות. 

 ֲאַדֵּבר ִאְּת ָמָחר יֹוֵתר ַּבֲאִריכּות. 

 ... 
 ד ג ד

 ַּבְּזַמן ֶׁשַאָּתה ְמַלֵּמד   םְצָדִדִּיי םְּדָבִרי תא ַלֲעׂשֹו

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ֹוב' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 

  ַהְּקדֹוָׁשה ִלְהיֹות ְמַלֵּמד  ֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּזק אֹוְת ֶׁשִּתְתַחֵּזק ְמאֹד ַּבֲעבֹוָדְת

ְּכמֹו ִלְלמֹד   ָּדָבר ָּגדֹול יֹוֵתר ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ן ְלִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. ֵאי
ַלֵּמד"; ֲאַנְחנּו  ִעם ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכְבָיכֹול נֹוֵׂשא ֶאת ַהֵּׁשם "ְמ 

 ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.  ַהְמַלֵּמדאֹוְמִרים ָּכל יֹום ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ָּברּו ַאָּתה ה'  

ְּדָבִרי ׁשּום  עֹוֶׂשה  א  ֶׁשַאָּתה  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח  ֶׁשַאָּתה    םְצָדִדִּיי  םֲאִני  ַּבְּזַמן 
ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו ָהיּו ֶאְצִלי ֶאְתמֹול ְוָאְמרּו,    ,ְמַלֵּמד. ִמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוָבה ֶאְצֵלנּו

  ... ַהֶּיֶלד  ְּבֵננּו,  ֶׁשל  ֶׁשַהְּמַלֵּמד  ֶׁשא    -ֵמָאז  ַהְּיִׁשיָבה  ֵמרֹאׁש  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ִקֵּבל 
בּוִעִּיים, ֶׁשהּוא ְמַלֵּמד (ֵהם קֹוְרִאים ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ַהְּׁש   ןַיֲעֶׂשה ׁשּום ָּדָבר ַּבְּזַמ 

ֵהם ָקְלטּו ְּבַעְצָמם ְוכּו'), ֵהם רֹוִאים ִׁשּנּוי ָּגדֹול ֵאֶצל ַהֵּבן ֶׁשָּלֶהם, ַהֶּיֶלד ַמִּגיַע 
 ַהַּבְיָתה ָמֵלא ְּבַחּיּות, ֶּבֱאמּוָנה, ְּתִפָּלה ְוכּו'. 

  .ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק ַאְׁשֶרי 

 ... 
 ד ג ד

 ם ֶאְתכֶ ת ְלַרּמֹון ִּדְמיֹול ַלַּבעַ ת ָלֵת א 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ֹוב' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ֵּבית ֵפיָגא   תָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי; ַּתְלִמיַד 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
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ַּבִית ֵפיָגא יּוְכלּו ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהּמַֹח?  ת  ְלַתְלִמיַד ּקֹוֶרה ָּכאן,    ֲאִני א ֵמִבין ַמה

ִמי ֶׁשָּטַעם ֶאת    (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן רס)עֹוד א ְׁשִתיֶתם ֵמַהַּיִין ַההּוְנָּגִרי?! ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
 . תאֹותֹו ְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְטעֹו  -ַהַּיִין ַההּוְנָּגִרי 

י ְצִריִכים  ַאֶּתם  ָלֶכם  ַמה  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵאֶּלה   ?ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ִמְּלַדֵּבר  ֹוֵתר 

ֵהם ַּבֲעֵלי ִּדְמיֹון, ֵאֶּלה ֶׁשְּמַדְּבִרים   -ֶׁשֵהם ְמַדְּבִרים ֶאְצָלם ַּבַּבִית ַלֲאָנִׁשים ְוכּו'  
 . םֵהם ִמְסֵּכִנים ְמֻׁשָּבִׁשי -ֶאְצָלם ַּבַּבִית ִלְנָׁשמֹות  

לָ  ָלֶכם?  ָקָרה  ִׁשְגעֹונֹו ַמה  ְלַחֵּפׂש  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ְוִכי    תָּמה  ֲחָדִׁשים?! 

ַצִּדיִקים   ְוכּו'?  ִלְנָׁשמֹות  ַּבַּבִית  ֶאְצְלֶכם  ְלַדֵּבר  ָּכֶזה,  ָּדָבר  ְׁשַמְעֶּתם ִמּמֹוֲהָרא"ׁש 
ִכים יֹוֵתר  ְצִרי  םַאֶּת   ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ַמה  ְוכּו'? ֵיׁש ָלנּו ֲהֵרי ֶאת ַהַּמָּתָנה

 ִמֶּזה? ַמה ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים ִׁשְגעֹונֹות ֲחָדִׁשים?! 

ְּתַדְּברּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּתִׂשיחּו ֶאת ַהֵּלב ְלָאִבינּו ַהָּמתֹוק, ְּתַדְּברּו ְלִרּבֹון  
 ְוִתְהיּו ְׂשֵמִחים ּוְבִריִאים.  -ָּכל ָהעֹוָלִמים 

  ה ת ֲחָכִמים; ְּכָבר ָּכַתְבִּתי ָלֶכם, ֱאמּוַנת ֲחָכִמים זֶ ֵאין ְלֶזה ׁשּום ֶקֶׁשר ֶלֱאמּונַ 

ְׂשֵמִחי ְוִלְהיֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ַרֵּבנּו,  ְּבקֹול  ֶׁשְּצִריִכים    םִלְׁשמֹוַע  ֶׁשחֹוְׁשִבים  ֲאִפּלּו 
 . םִלְהיֹות ְׁשבּוִרי

 ... 
 ד ג ד

 הִּדירֹות ַּבִקְריָ  דעֹות ִלְבנֹום ְצִריִכי

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ב' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַמ   ִאְּת ְלַדֵּבר   ָצִרי ֲאִני   ;אֹוְת ֶׁשֶאְפֹּגׁש  ָחַׁשְבִּתי  ַּבִּקְרָיה,  ָהִייִתי  ה  ַהּיֹום 
ֶׁשל ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשרֹוצֹות    ַגֵּבי ְּבִנַּית עֹוד ִּדירֹות. ֵיׁש ִלי ַעְכָׁשו ִמְסַּפר ְמֻכָּבדלְ ת  ַלֲעׂשֹו

 ָלבֹוא ָלגּור ַּבִּקְרָיה ְוֵאין ָלנּו ִּדירֹות. 

  ַעְכָׁשו   ִלְבנֹות,  ִרָּׁשיֹון  ִיְּתנּו  ֶׁשַהְּמֻמִּנים  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשְּצִריִכים  ִלי  ָאַמְרָּת   ַּבַהְתָחָלה

 ִיָּבֶנה. ְּכָבר ֶׁשֶּזה ְלִהְתַּפֵּלל ְצִריִכים ֲאַנְחנּו - ִרְׁשיֹונֹות ִקַּבְלנּו ֶאְצָלם, ְּכֶׁשָּפַעְלנּו

ֶׁשָּצִרי ְּכֵדי ֶׁשְּדָבִרים    הְּבַמ ִּדַּבְרִּתי ִעם ָהַאְבֵר ... ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא מּוָכן ַלֲעזֹר  

 ַיְתִחילּו ָלזּוז ְלַמֲעֶׂשה. 



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ח

 

ְוכּו'  לִ  ְוִלְפֵני ֶׁשַאָּתה ּפֹוֵתַח עֹוד ֲעָסִקים    - ְפֵני ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּבל עֹוד ֲעבֹודֹות 

ַּתֲחׁשֹב ִאם ֶזה ִיְהֶיה ַעל ֶחְׁשּבֹון ְּבִנַּית ַהִּקְרָיה, ִּכי ָּכל ַהַהְצָלָחה ֶׁשְּל ִהיא ַרק ַעל 
  ַּבִּקְרָיה. ְיֵדי ְּבִנַּית ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב; ָעִדיף ֶׁשַּתְׁשִקיעַ 

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ֲעַדִין עֹוֵמד ַּבַּקָּבָלה ֶׁשְּל א ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה  

 ֶׁשְּל; ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְּגָמָרא, ִמְדָרׁש ְוִסְפֵרי ַרֵּבנּו.  ןים ְּכִסְדָר ִר לֹוֵמד ֶאת ַהִּׁשעּו

 ... 
 ד ג ד

 ה ַהּכֹוֵלל ַּבִקְריָ  יַאְבְרכֵ ל ַהּתֹוָרה ֶׁש ַהְתָמַדת 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ֹוב' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִחַּלת ַהּיֹום  ְּכָבר ְמֻאָחר ַּבַּלְיָלה, ֲאִני ְּכָבר ְקָצת ָעֵיף. ַהּיֹום ָהִייִתי ַּבִּקְרָיה, ִּבְת 

ֶאת   ְלַחֵּזק  ֶׁשָּלנּו,  ַהֵּסֶפר  ּוֵבית  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ֶאת  ְלַבֵּקר  יֹוֵאל  ְלִקְרַית  ָנַסְעִּתי 
ְוֶא  ֶאת  ת  ַהְּמַלְּמִדים  ְלַבֵּקר  ָהַלְכִּתי  ַלִּקְרָיה,  ָנַסְעִּתי  ִמָּׁשם  ַהְּמסּוִרים,  ַהּמֹורֹות 

ַהֵּספֶ  ֵּבית  ְוֶאת  ּתֹוָרה  ַהְּדפּוס ַהַּתְלמּוד  ֵּבית  ֶׁשל  ֶהָחָדׁש  ַלִּבְנָין  ַּגם  ָהַלְכִּתי  ר, 
 ֶׁשַּמְדִּפיִסים ָׁשם ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִחּזּוק ְלַאְלֵפי ְוַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים. 

ַהְּכֶנֶסת   ְּבֵבית  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ַהָּׁשָעה  ִּבְסִביבֹות  ְמֻאָחר,  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַׁשֲחִרית 

ַמֶּׁשהּו ֶׁשעֹוד א ָרִאיִתי, ָרִאיִתי ְוָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהַהְתָמָדה    י ; ָׁשם ָמָצאִת ְּבהֹוְׁשִקי
ֶׁשל ַאְבֵרֵכי ַהּכֹוֵלל, ֵהם ָלְמדּו ְּבָכֵאּלּו קֹולֹות, ְּבַחּיּות, ֵהם א ִהְפִסיקּו. ַאָּתה ֲהֵרי 

ַהִּקְרָיה ַלִּקְרָיה,  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֲאִני  ִנְרֶאה   ֵאי ֵהם  ת  לֹוֶבֶׁש   יֹוֵדַע  ֶנְעָצר;  ַהּכֹל  ַחג, 
 . תֵמִהְתַּפֲעלּוי ִמִּגְדִר י , ָיָצאִת יִמֶּמּנּו, ָּכל ָּכ ֶנֱהֵניִת  ִהְתַעְּלמּו

ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ֶאת ֶזה ַעְכָׁשו ַּבַּלְיָלה ְּכֶׁשֲאִני ָעֵיף, ֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּזק אֹוְת ֶׁשא  

ֶלֱאסֹף ְצָדָקה ַלּכֹוֵלל ֶׁשָּלנּו. ֲאִני רֹוֶצה ְלַהֲעלֹות ֶאת ְּדֵמי    ַּתֲעזֹב ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש
ַהּכֹוֵלל, ִּכי ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ַעְכָׁשו ִּבְתקּוָפה ֶׁשַהּכֹל עֹוֶלה, ַהְּמִחיִרים עֹוִלים; ַּגם  

 ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהֲעלֹות ֶאת ְּדֵמי ַהּכֹוֵלל. 

 ֲאִני ְּכָבר ִנְרָּדם. 

 ... 
 ד ג ד



 ט   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ּוְּבח ח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ַהַּצִּדיק  יְיֵד ל עַ ם ְמַקְּבִלית ַהַּתֲאוֹול  ּכָ ת ֶא 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֶּפֶרק א', ב'   -ַלחֶֹדׁש  א'  ּבְ ֵיׁש ִלי ִמְנָהג ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְּבחֶֹדׁש ֶּפֶרק ִמְׁשֵלי;  

 ֶּפֶרק ב' ְוֵכן ָהְלָאה.  -ַלחֶֹדׁש 

ָלַקְחִּתי ֶאת ֶזה ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָׁשַמְעִּתי ֶאת ֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד  
ְּפָעִמים ִמּמֹוֲהָרא"ׁש; ְלַמֲעֶׂשה ִהְתַחְלִּתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ַאֲחֵרי ַהִהְסַּתְּלקּות ֶׁשל  

 ֶזה ִנְדַּבק ֵאַלי.  ןְזַמ  ֲהָרא"ׁש, ְּבאֹותֹומֹו

(ִמְׁשֵלי יג, ֶאְכּתֹב ְל ַמה ִהְתַחֵּדׁש ִלי ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים. ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  

ְּכֶׁשְּמַצִּפיםיב) "ּתֹוֶחֶלת",  ְמַצִּפי  :  ְלֻדְגָמא,  ֵמַהֵּׁשִני,  ַמֶּׁשהּו  ְלטֹוָבה    םְלַקֵּבל 

ֵלב",  "ַמֲחָלה  ֶזה,  ֶאת  עֹוֶׂשה  א  ֶאָחד  אֹותֹו   ,ִנְמָׁש ְוֶזה  "ְמֻמָּׁשָכה",  ֵמָחֵבר, 
 ִנְהִיים חֹוֵלי ֵלב. 

"ְוֵעץ ַחִּיים ַּתֲאָוה ָבָאה", ֵעץ ַחִּיים ֶזה ַהּתֹוָרה, ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה, ָהָאָדם  

ֶזה   ַחִּיים  ֵעץ  ַהַחִּיים,  ְּבֵעץ  ַּבַּצִּדיק  ָּדבּוק  ָּדבּוק  ְּכֶׁשָאָדם  ַהַּצִּדיק,  "ַּתֲאָוה    -ַּגם 
  י ֵיׁש לֹו. ְּכֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשְּפלֹונִ   -  קֶׁשהּוא ִמְׁשּתֹוֵק   תָבָאה", ֵיׁש לֹו ַהּכֹל, ָּכל ַהְּתׁשּוקֹו

ַאְכְזִבים ְמאֹד ִמְת   -ֵיׁש ֶעְזָרה ֲעבּוִרי    לעְצ גֶ לְ ַיֲעזֹר ִלי, ְלַחְצְקל ֵיׁש ְיׁשּוָעה ִּבְׁשִביִלי,  
 ַאַחר ָּכ, ְּכֶׁשרֹוִאים ֶׁשאֹותֹו ֶאָחד א ָיכֹול ַלֲעזֹר ִּבְכלּום.

ֶׁשֶּנֱאַח  ָהָאָדם  ֶׁשהּוא    זַאְׁשֵרי  ֱאמּוָנה,  ִאּתֹו  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהַחִּיים  ְּבֵעץ  ַּבַּצִּדיק, 

ִיְתּבָ ק  ַר ַיֲאִמין   ְלַהֵּׁשם  ֶׁשְּיַסֵּפר  הּוא,   ָּברּו ֶאל  ְּבַהָּקדֹוׁש  ִאיׁש  ְּכַדֵּבר  ַהּכֹל   ַר
 ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה.   ו,ֵאָלי  ַיִּגיעּו  ֶׁשּלֹות  ַהְּתׁשּוקֹו  ֵרֵעהּו; ִיְהֶיה לֹו ַהּכֹל, "ַּתֲאָוה ָּבָאה",

 ... 
 ד ג ד

 ?ַעל אֹוַפַּנִים בִלְרּכַֹהִאם טֹוב ְלַבת 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ֹוְּבַהֲעליֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְת 

 ', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי ִּתְחיֶ ... 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ַעל אֹוַפַּנִים.  בִלְרּכַֹעל ְׁשֵאַלְתֶכם ַהִאם טֹוב ְלַבת 



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח ( קַֹר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   י

 

ָּכ   -ֶׁשֵהם אֹוְמִרים ָלֶכם  ֵיׁש ָלֶכם הֹוִרים ְמאֹד טֹוִבים, ִּתְׁשֲאלּו אֹוָתם, ּוַמה  

 ַּתֲעׂשּו; ֲאִני א רֹוֶצה ְלִהְתָעֵרב, ַאְׁשִאיר ַלהֹוִרים ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשָּלֶכם ְלַחֵּנ ֶאְתֶכם. 

, ֵמָאז ֶׁשֵהן ְּכָבר ְּגדֹולֹות יֹוֵתר, ֵהן ְּכָבר א ִּתינֹוקֹות ְקַטּנֹות  יֶׁשּלִ ת  (ַהָּבנֹו
 . )תָּבנֹול ִּבְׁשִבייֶנט, ֶזה ָעִדין ֲאִני קֹוֶנה ָלֶהן קֹוְרִק 

א   ֶׁשֲאֵחרֹות  ַהְיָלדֹות  ִעם  ְלִהְתַחֵּבר  ֶׁשִּיְהֶיה  ֲאֵליֶה   ת ִמְתַיֲחסֹוְראּו  ְראּו  ן, 

ַרֵּבנּו אֹוֵמר   , ֵלב ַר ַלֲאֵחִרים.(ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שלט)ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר, אֹוִתּיֹות ְּבֶרְסֶלב  
ִיְהיּו  (ָׁשם) ָהעֹוָלם  ָּכל  ָלבֹוא  "ֶלָעִתיד  ָּכל    ֲחִסיֵדי:  ָיבֹוא  ְּכֶׁשָּמִׁשיַח  ְּבֶרְסֶלב", 

: "ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן  (ְיֶחְזֵקאל לו, כו)ב  ֶׁשָּכתּו  ְּכמֹו  ַהְּיהּוִדים ִיְהיּו ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב,
 ד ְיַפְרֵּגן ַלֵּׁשִני. ִמְּבַׂשְרֶכם, ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר", ָּכל ֶאָח 

 ִּתְמְסרּו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶכם. 

 ... 
 ד ג ד

 הְרפּוָא ם ָלכֶ ה ִּתְהיֶ ה ִׂשְמָח י ְיֵד ל עַ 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ֹויֹום ג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְת 

 ַהַּתְלִמיָדה ַהֲחׁשּוָבה ִמֵּבית ֵפיָגא ... ִּתְחֶי', ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַּתַעְבדּו ַעל ִׂשְמָחה; ִּתְׁשַּתְּדלּו ְּבָכל ַהּכֹוחֹות   -ְוכּו'  ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְרפּוָאה
ּטֹובֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵתן ָלֶכם.  ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ְּתַחְּפׂשּו ְוַתְחְׁשבּו ֵמַה 

אֹוָתנּו   ְמַלֵּמד  ַז"ל  ַרֵּבנּו  כד)ִּכי  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַרֵּבנּו    תִלְהיֹו  (ִלּקּוֵטי  ְּבִׂשְמָחה, 
ל  ם, ּכָ ֶהֳחָלִאיד", ְוֶזה ְרפּוָאה ְלָכל  אֹוֵמר: "ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמי

 ַהַּמֲחלֹות ָּבאֹות ֵמחֶֹסר ִׂשְמָחה; ַּתַעְבדּו ְּבָכל ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלֶכם ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. 

ַהּקֹׁשִ   ַּתְחְׁשבּו ְמַעט  ֶׁשעֹוד  ַּתְחְׁשבּו  ֵמַהֵּׁשם  םֵיָעלֵ ֶׁשָּלֶכם    יטֹוב,  ַּתְחְׁשבּו   ,
 ִיְתָּבַר, ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל ּופֹוֵעל ַהּכֹל. 

ַּתַעְזרּו ְלִאְּמֶכם    םַעְצְמכֶ ת  ֶא   ּוקַּתֲעִסי ְּתַׂשֲחקּו ִעם    ,ִּתְחֶי'ִּבְדָבִרים טֹוִבים; 

 .ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשָּלֶכם ּוְתַדְּברּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ... 
 ד ג ד
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 ל ַלֲעזֹר ְוָיכֹוַרק ְלַרֵּבנּו ֵיׁש ָׂשָפה 

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ֹוג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעליֹום  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְת 

 ְלָכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  קיג.)ֲחָכֵמינּו  ַהָקדֹוׁש  (ְּפָסִחים  ֲעֵליֶהן  ַמְכִריז  ה  "ְׁשׁשָ  :

ְוכּו'", ַהָּקדֹו ְּבָכל יֹום  ְּבָכל יֹום  ָּברּו הּוא  ִּכְבָיכֹול צֹוֵעק    ת אֹודֹוׁש ָּברּו הּוא 
  ם ִמְׁשּתֹוְמִמיַהַּבחּוִרים ֶׁשַּמֲחִזיִקים ַמֲעָמד; ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים ֵיׁש ַרַעׁש ּוְמהּוָמה,  

 , ֵאי ֵהם ַמֲחִזיִקים ַמֲעָמד? הָהְלָא ֵאי ַהַּבחּוִרים ַמְמִׁשיִכים 

ָּכל ָּכ  ֵיׁש ְל ֶאת ַהּכֹוחֹות ִלְהיֹות ָּכל ָּכ ָחָזק, ַאָּתה    ֲאִני א יֹוֵדַע ֵמֵאיפֹה
ְיֵרא ָׁשַמִים, ַאָּתה א ָזז ֵמַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשְּל; ִעם ַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשְּל, ִעם  

ֶׁשְּל, ָזִכיָת    ןַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָר ַאָּתה ָחָזק ְּכֶסַלע ִעם    - ָהֵאׁש ֶׁשּבֹוֶעֶרת ְוכּו' ְוכּו'  
ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס, ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ְוַהִּמּדֹות ֶׁשְּל; ֵאי ֶׁשַאָּתה  

  ְמַדֵּבר ִעם ָּכל ָּבחּור, ָצִעיר ּוְמֻבָּגר, ָחָכם, ִטֵּפׁש; ְלָכל ֶאָחד ַאָּתה ִמְתַיֵחס ָּכל ָּכ
 ה.ָיפֶ 

ִּתְתַאֵחז    -ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ֶוֱאחֹז ַעְצְמ ְּבָכל ּכֲֹח    -ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ָאִחי ַהָּיָקר  

 ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד! ְּבָקרֹוב ִּתְזֶּכה ִלְמצֹא ֶאת ִזּוּוְג ּוְלָהִקים ַּבִית ָיֶפה.

ט ֶׁשֵאין  ָׁשֵק ֵדד, ֵל ְלָמקֹום  ִּתְתּבֹו   -ְוַגם ַאֲחֵרי ֶׁשִּתְמָצא ֶאת ִזּוּוְג    ,ֵּבְנַתִים
 ,ְּתַסֵּפר לֹו ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי .ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָׁשם ַאף ֶאָחד ְוָתִׂשיַח ֶאת ִלְּב

ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשְּל, ַּתִּגיד לֹו  וְ ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש, ְּתַסֵּפר לֹו ַהּכֹל, ָּכל ַהַּמֲחָׁשבֹות, ַהִּדּבּוִרים  
ָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן, ִלְהיֹות ָׁשמּור ֵמַרע, ַעד ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ַצִּדיק  ּכַ 

  ֶאת ָּכל    תְּבִהְתַחְּדׁשּוְוַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּגיַע ֵאֶלי ְּבָכל יֹום ׁשּוב ָוׁשּוב, ֶזה ָיִסיר ִמְּמ
 ים ּוְמֻבָּטִלים.ִיְהיּו ְּבֵטלִ  םָהֳעָנִׁשים, ָּכל ַהְּמַקְטְרִגי

ַּתְמִׁשי ַּבֲהָפָצה, ָהִעָּקר ֵּתֵל ַלֲהָפָצה ִלְבֵני ַהְּנעּוִרים; ַאָּתה ֲהֵרי יֹוֵדַע ְקָצת  

ֵהם    ֵאי ְלבֹץ,  נֹוְפִלים  ֵהם   ֵאי ַהְּנעּוִרים,  ְּבֵני  ַעל  ת  ַלֲעֵברֹו  םקּוְרִסיַמה עֹוֵבר 
ָלֶהם,   ַלֲעזֹר  ָיכֹול  ַרֵּבנּו  ֵמִבין אֹוָתם,  ָמרֹות, ַרק  ַרֵּבנּו  ָׂשָפה ֲאֵליֶהם,  ְלַרֵּבנּו ֵיׁש 

 ַרֵּבנּו ַמְרֶאה ָלֶהם ֶאת ָהַרְחָמנּות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ַהר ְוַהֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ֹוִמְׁשָנה, ִּתּקּוֵני ז   יִסְדֵר ִׂשים ָּדֵגׁש ְלַסֵּים ְּבָכל חֶֹדׁש ִׁשָּׁשה  
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ְמ  ַעל  ֶזה א  ִעם  מֹוֲהַר"ן,  ָּתִמיד  ִמְתָּפֵאר  ָהָיה  ָלָרִקיַע, מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשַּתֲעֶלה  ָנת 

ת ַהִּלּמּוִדים ָהֵאּלּו.   ָהַאְבֵרִכים ְּבַיְבְנֵאל ֶׁשּלֹוְמִדים ּוְמַסְּיִמים ְּבָכל חֶֹדׁש ֶאת ְׁשׁשֶ

ת ֶזה ְּבָכל ָׁשָנה;  ַּדִּפים ְּביֹום, ָּכ ְּתַסֵּים ֶא   הְּכמֹו ֵכן ִּתְלַמד ַׁש"ס ְּכִסְדָרן, ִׁשְבעָ 
 ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּסּיּום ְּבָכל ָׁשָנה ְּביֹום ֻהַּלְדְּת.  ןֶחְׁשּבֹוה ַּתֲעֶׂש 

 ִּתְלַמד ַּגם זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוִמְדָרִׁשים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַעל ַּכְׁשרּות ַהִּמְׂשָרד  רֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ְּבַרֲחִמים, ִּתְׁשמֹו

 ט"ו ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַהַּמְזִּכירֹות ֶׁשַהְמַחְּׁשִבים א ְמֻסָּנִנים; ֲאִני רֹוֵעד    תַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵמַאַח 
 ֶּׁשּקֹוֶרה ַּבּמֹוָסד ֶׁשָּלנּו. ִמַּפַחד ִמַּמה 

ַעל ַּכְׁשרּות ַהִּמְׂשָרד; ֶאְכּתֹב ְלָכל ַהֶּצֶות    רֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ְּבַרֲחִמים, ִּתְׁשמֹו

 ֶׁשא ָיבֹואּו ַלִּמְׂשָרד ַרק ִאם ַהַּמְחְׁשִבים ְּכֵׁשִרים. 

 ... 
 ד ג ד

 ת ְלַאְנְגִלי ה ָיפֶ  ָּכ ל ּכָ ם ְמֻתְרּגָ ה ֱאמּונָ  ָהֲעָצתֹו

 ט"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹוג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

"אֹור ָהֱאמּוָנה"; ַהְּׁשֵאלֹות    ֲאִני ָּכל ָּכ ָׂשֵמַח ִלְראֹות ֶאת ַהְּסָפִרים ַהָּיִפים,

ם ַלָּׂשָפה ָהַאְנְּגִלית ִּבְׁשִביל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשא  ְוַהְּתׁשּובֹות ַהָּיפֹות ֶׁשִּתְרַּגְמֶּת 
 ְמִביִנים ֶאת ְׂשַפת ָהִאיִדיׁש, ֶזה ָיָצא ָּכל ָּכ ָיֶפה. 

 ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ַמָּתָנה ֵחֶלק א' ֶׁשל "אֹור ָהֱאמּוָנה". 

ִיֵּתן ָלֶכם ּכֹ  ִיְתָּבַר ַח ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש,  ֲאִני ְמַאֵחל ָלֶכם, ֶׁשַהֵּׁשם 

 ֶׁשּתּוְכלּו ְלהֹוִציא ָלאֹור עֹוד ְועֹוד ֲחָלִקים. 

ִּכי ָהַאְבֵרִכים ֶׁשהֹוְלִכים ְלָהִפיץ ֶאת ַהְּסָפִרים ְּבַאְנְּגִלית אֹוְמִרים ִלי ָּכל ַהְּזַמן  
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,  סַבְּקִׁשים ֵמֶהם עֹוד קּוְנְטֵר ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְרֵעִבים ַלְסָפִרים; ִמְתַנְּפִלים ֲעֵליֶהם, ְמ 

 עֹוד ֵחֶלק.

ָנָתן ֵנרֹו ָיִאיר אֹוֵמר ִלי, ַהִּמְכָּתִבים ְּבַאְנְּגִלית ֶׁשל  '  ר  דֶהָחִסי  ַּגם ַהֵּמִפיץ ָהַרב
ֵמַהִּמְכָּתִבים   הַהַּׂשֲעָר ט  ֶזה א ָזז ְּבחּו   קָּכל ָּכ ְמֻדּיָ   םְמֻתְרָּגִמי  "אֹור ָהֱאמּוָנה"

 ׁש, ְוֶזה ִנְפָלא, מֹוֵׁש, ִנְכַּתב ְּבַאְנְּגִלית ֲעִׁשיָרה. ְּבִאיִדי

ַהָּיֶפה, ... ֵנרֹו ָיִאיר, ... ִּתְחֶי', ...    הַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיֵּתן ָלֶכם ַנַחת ֵמֲהִגינָ 
 ִּתְחֶי', ..., ... ֵנרֹו ָיִאיר, ו... ֵנרֹו ָיִאיר, ְּבַיַחד ִעם ַהַּבַעל ַהָּיָקר ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. 

 ... 
 ד ג ד

 ְוֶחְזיֹונֹות ַהְיָלדֹות, ֵמֲחלֹומֹות, ִּדְמיֹונֹות  ֶׁשא ְיַדְּברּו ֶאל

 ט"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹוג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשָּלנּו ֵּבית    ֲאִני מֹוֶדה ָלֶכם ַעל ָּכל ָמה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ִּבְׁשִביל
ֱאמּוָנה, ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוַאֲהָבה    םעִ    ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֵפיָגא. ֵאין ָּדָבר ָּגדֹול יֹוֵתר ִמְּלַחּנֵ 

 .ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ְלַדֵּבר  ְוֶאְפָׁשר  ֲחׁשּוִבים,  ְּדָבִרים  ְלַדֵּבר  ֶאְפָׁשר  ְיָלִדים  ֶאל  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים 
ַרק ֵמֱאמּוָנה, ִיְרַאת ְׁשטּויֹות, ְוִלְפָעִמים ְלַהִּזיק. ָלֵכן ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ְלַדֵּבר 

ֶׁשְּמַדְּבִרים יֹוְדִעים   ָּכ טֹובֹות,  ּוִמּדֹות  ִּבְפָרט םּוְכֵׁשִרי  םטֹוִבי  םְּדָבִרי  ָׁשַמִים   ,
 ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּבֵׂשֶכל.  םְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֵמֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְצִריִכי

אֹוֵמר   ַז"ל  רנה)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַמֲאִמין  (ִלּקּוֵטי  הּוא  "ְּכֶׁשָהָאָדם   :

ֶאְפָׁשר  ְלַבד  ֵמֱאמּוָנה  ִּכי  ֵמָהֱאמּוָנה,  ִלּפֹל  לֹו  ֶאְפָׁשר  ַּדַעת,  ְּבִלי ׁשּום  ְּבַהַּצִּדיק 
ם  ִא   ,ַעת, ֲאַזי ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלּפֹל"ִלּפֹל, ֲאָבל ִאם ֵיׁש לֹו ַּגם ַּדַעת, ֶׁשֵּמִבין ַּגם ְּבַהַּד 

י  ֲאזַ ל,  ֵׂשכֶ ם  עִ   הֹוֵלה  זֶ ם  ִא ל  ֲאבָ ה,  ִמּזֶ ל  ִלּפֹור  ֶאְפָׁש ל,  ֵׂשכֶ י  ְּבלִ ק  ַּבַּצִּדים  ְמַאְּמִני
 . לִלּפֹור ֶאְפָׁש י ִא 

ֶאל  ְׁשטּויֹות  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ְיַדְּברּו  ִּדְמיֹונֹו  ֶׁשא  ֵמֲחלֹומֹות,  ת  ַהְיָלדֹות, 

 ְוֶחְזיֹונֹות; ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ֶׁשְּיַדְּברּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוִמִּמּדֹות טֹובֹות. 



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

ֲחָדָׁש  ִׁשָּגעֹון  רּוַח  ְוִהי  הֵאיזֹו  ֶׁשָּלנּו  ַלְּקִהָּלה  ֵּבית    תנֹוֶׁשבֶ   אַחְדָרּה  ְלִּכּוּון 

ִעְזרּו  ;  ת ַהֵּסֶפרְּבַביִ ק  ַר   ,נֹוֶׁשֶבת   ַהֵּסֶפר. ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוַּבְיִׁשיָבה ָהרּוַח ַהּזֹאת א
 . תִלי ְלָגֵרׁש ֶאת ָהרּוַח ַהּזֹא 

 ... 
 ד ג ד

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ַמְרִּגיׁש טֹוב

  ט"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹוג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטיִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו 

ָּבאִתי ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה.    ,ֲאִני ְמאֹד ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאֶלי, ָהִייִתי ְּביֹום ֵׁשִני ַּבִקְרָיה
ְמַקֶּוה   ֲאִני  יֹום,  ְּבאֹותֹו  טֹוב  ִהְרַּגְׁשָּת  א  ִהַּגְעָּת,  ֶׁשא  ִלי  ָאַמר   ֶׁשְּל ַהְּמַלֵּמד 

 ְרִּגיׁש טֹוב. ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ַמ 

ִּתְלַמד   ,ֶׁשְּל ְּכִסְדָרן  ַהִּׁשעּוִרים  ִעם  ָחָזק  ֶׁשִּתְהֶיה   אֹוְת ְלַחֵּזק  רֹוֶצה  ֲאִני 
 ְּגָמָרא ּוִמְׁשָניֹות. 

ַמִּגיד    םְּכמֹו ֵכן ֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּזק אֹוְת ֶׁשִּתְלַמד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא ְּבָכל יֹום עִ 

ֵנרֹו  ... ר'  ַהְּגָמָרא   ַהִּׁשעּור  ַּדף  ֶאת  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  יֹום  ְּבָכל  מֹוֵסר  הּוא  ָיִאיר. 
 ִליָלִדים ּוַבחּוִרים, ֶאְׂשַמח ֶׁשִּתְׁשַּתֵּתף ַּבִּׁשעּור. 

 םְּכמֹו ֵכן ֵּתֵל ֵּבין ָהֵעִצים ְלִהְתּבֹוֵדד, ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַּתְרִּגיׁש ַטעַ 

 ָׁשה ּוַבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.  ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹו

 ִּתְמסֹר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְלהֹוֶרי ַהֲחׁשּוִבים. 
 ... 

 ד ג ד

 הַּבִקְריָ ת  ְיָבמֹות ַמֶּסכֶ ם ְלִסּיּוא ָאבֹו

 ט"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹוג' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטיִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו 

ִלְׁשמַֹע   ֶנֱהֶנה  ֲאִני  ּתֹוָרה,  ַּבַּתְלמּוד  ַּבִּקְרָיה   אֹוְת ִלְראֹות  ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי 

 ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום טֹובֹות ֵמַהְּמַלֵּמד ֶׁשְּל, ַאָּתה עֹוֶׂשה ִלי ַהְרֵּבה ַנַחת. 

ֶׁשַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא ָּכל יֹום ִעם ַמִּגיד    ֲאִני רֹוֶצה ְלַחֵּזק אֹוְת
 ... ֵנרֹו ָיִאיר.  בַהִּׁשעּור ָהַר 



 טו   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ּוְּבח ח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי  ַלִּסּיּום,  ֲאֵליֶכם  ֶׁשִהַּגְעִּתי  ֶׁשָעַבר  ַּבחֶֹרף  זֹוֵכר  ְּבַוַּדאי  ַאָּתה 

 ת ַהְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה. ֶא   -ִלְראֹות ֶׁשַאֶּתם לֹוְמִדים ֵמְרצֹוְנֶכם ַהּטֹוב ַּבְּזַמן ַהָּפנּוי 

ַהְּיָלִדים   ִעם  ְּבַיַחד  ְיָבמֹות,  ַמֶּסֶכת  ְלִסּיּום  ֶׁשָאבֹוא  ַהִּׁשעּור  ְלַמִּגיד  ַּתִּגיד 
ַהֶּזה  ֶׁשִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבִּלּמּוד  ֶׁשִּיְהיּו ָּכל    ,ְוַהַּבחּוִרים  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ָיֶפה.  ִסּיּום  ַנֲעֶׂשה 

ַּת   ,ַהַּנַחת ֶׁשִּלי, ִלְראֹות ֶׁשַאֶּתם  ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּל ְוֶזה  ְלֻכָּלם ֶׁשֶּזה נֹוֵתן ִלי ּכַֹח  ִּגיד 
 לֹוְמִדים ּוִמְתַּפְּלִלים ּוִמְתַנֲהִגים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים. 

 ... 
 ד ג ד

 ץִמַּבחּות ַהִּציִצים עִ ת ָלֶלכֶ 

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב ד' ָּפָרַׁשת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְּבַהֲעלֹוְת 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי ֶחְמַּדת ְלָבִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֵאּלּו   ְּתַחֶּקה ֶאת  ַאל   ,ֶׁשְּל ַהֲחִסיִדי  ַהְּלבּוׁש    ם עִ   םהֹוְלִכיא  ֶׁשִּתָּׁשֵאר ִעם 
 ַהִּציִצית ִמַּבחּוץ. 

ֵהם א רֹוִצים   -ּבֹוִנים ְוכּו'  ם  ָדה ֶׁשְּמַלְכֶלֶכת; ֵה ֵמיָלא ֵאּלּו ֶׁשעֹוְבִדים ַּבֲעבֹו

ֶזה ָּדָבר ֶאָחד, ֲאָבל ִאם   - , אֹו ְּכֵדי ֶׁשֶּזה א ִיָּקַרע םְלַלְכֵל ֶאת ַהִּציִצית ַהְּקדֹוִׁשי
ֶאת    רַמְסִּתיה  ָלָּמה ַאָּת   -ְל ֲעבֹוָדה ַקָּלה, ַאָּתה א ִמְתַלְכֵל ְוֶזה א ִנְקָרע    ֵיׁש

 ַהִּציִצית? 

ַּמְזִּכיָר  ִיְתָּבַר.  הִציִצית  ִלְבָרָכה אֹוְמִרים    ֵמַהֵּׁשם  ִזְכרֹוָנם  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכֵמינּו 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר;   ַעל  רְמֻדּבָ ה  : "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו", זֶ (ַּבִּמְדָּבר טו, לט)ַעל ַהָּפסּוק    ְּבָרכֹות א, י)

ִּציִצית רֹוִאים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ִציִצית ִהיא ָּדָבר ָיֶפה,  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַעל ַה 
 .ִּתְהֶיה ֵּגֶאה ִעם ַהְּלבּוׁש ַהֲחִסיִדי ֶׁשְּל 

אֹוְמִרי  ֵיׁש ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְיָקָרה.  ִאָּׁשה  ַמָּתָנה   סג:)  םְל :  (ְיָבמֹות 

ִהיא  ּהְלַבֲעלָ   ָבהֹוט  ָנהָּת ַמ   ָבהֹוט  הָּׁש "ִא  ְּכֵׁשָרה,  ִאָּׁשה  טֹוָבה,  ִאָּׁשה   ְל ֵיׁש   ,"
 , ִהיא ַּתֲעזֹר ְל ְלָהִקים ּדֹורֹות ְּכֵׁשִרים. תַהֲחִסיִדי ֶּדֶרת  אֹוֶהֶבת ֶא 

ָלֲאֵחִרים    ִּתָּׁשֵאר ֵּתן   ;ֶׁשְּל ְוַהֵּפאֹות  ַהָּזָקן  ְוַהִּכָּפה,  ַהִּציִצית  ִעם  ֵּגֶאה 

 ֶׁשֵהם ִמְתַּבְּיִׁשים.  הים ַּבִּציִצית ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּבזֶ ֶׁשִּמְתַּבְּיִׁש 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   טז 

 

 ִמִּלּמּוְד  אֹוְתק א ָרִציִתי ְלַהְפִסי

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

 ִלְכבֹוד ְּבִני ַהָּיָקר ָהַרב ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ָהַאֲחרֹו ֵׁשִני  ַּבּיֹום  ַלּכֹולֵ הַּבִקְריָ   ןָהִייִתי  ֵהַצְצִּתי  לֹוְמִדים.    ל,   ֵאי ִלְראֹות 

ִמִּלּמּוְד; ָעַמְדִּתי   אֹוְתק  יִתי ָלֵתת ְל ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ֲאָבל א ָרִציִתי ְלַהְפִסיָרִצ 
 ְוִהְסַּתַּכְלִּתי ֵאי ַאֶּתם לֹוְמִדים ְּבָכזֹו ַהְתָמָדה, ֶזה ְמאֹד ִׂשֵּמַח אֹוִתי. 

ת לֹו ָׁשלֹום ּוְלַדֵּבר ָהַרב יֹוָנה ְׁשִליָט"א, ְמאֹד ָרִציִתי ָלֵת   קִּתְמסֹר ַלּמֹוֶרה ֶצֶד 

 ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה.ה ִאּתֹו, ֲאָבל ַהַהְתָמָדה ֶׁשָּלֶכם א ָנְתנָ 

;ִלי: "ַעְכָׁשו  תָּפֶניָה ֵהִאירּו, ִהיא אֹוֶמֶר  ִסַּפְרִּתי ְלִאָּמא ִּתְחֶי' ֵמַהִּלּמּוד ֶׁשְּל
ַלֲעבֹו  ֵיׁש  ְלַהְמִׁשי ֲחָדִׁשים  ּכֹוחֹות  ַהּיְ   דִלי  ֶׁשְּיָלַדי  ִעם  ׁשֹוַמַעת  ְּכֶׁשֲאִני  ָלִדים; 

 ֶזה נֹוֵתן ִלי ּכַֹח".  -לֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים 

ֲאִני ְמַקֶּוה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ָלבֹוא ַּבַּקִיץ ַלִּקְרָיה; ֲאִני ֲעַדִין ָצִרי ַהְרֵּבה ֶעְזָרה  
 ּוְבָנֵקל. בֵהיֵט  רֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַהּכֹל ִיְסַּתֵּד 

 ... 
 ד ג ד

 ֲאַנְחנּו ְצִריִכים עֹוד ַּגַּבאי ֶׁשַּיֲעזֹר ְלַסֵּדר ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש 

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ֹוד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְת 

 ִליֶּבעְרִטיִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב  

ֲאִני ָׂשֵמַח ַעד ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשַאָּתה ָּבא ַלֲעבֹד ֲעבּור 
ְלָהִפיץ   ַלֲעזֹר   ַאָּתה הֹוֵל ֶׁשָּלנּו,  ַהַהְדָּפָסה  ַהְּמתּוקֹות,  ת  ָּבֶרֶׁש ֶקֶרן  ָהֵעצֹות  ֶאת 

 ַהִחּזּוִקים ַהַחִּמים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל.

י ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְמקֹור ַהִּׂשְמָחה.  ַּגַּבאֲאִני רֹוֶצה ְלַכֵּבד אֹוְת ִלְהיֹות    ן כֵ ְּכמֹו  
... ֵנרֹו ָיִאיר,  ר'  ָלנּו ְּכָבר ֶאת    ְלָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ָצִרי ֶׁשִּיְהיּו ְלָפחֹות ְׁשֵני ַּגָּבִאים, ֵיׁש

ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ָלֵׂשאת ֶאת ָהַאְחָריּות  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים עֹוד ַּגַּבאי ֶׁשַּיֲעזֹר ְלַסֵּדר  
, ְלַכֵּבד ֶאת ָהאֹוְרִחים, ְלַחֵּלק ֲעִלּיֹות ְלָכל ַהִּמְתַּפְּלִלים ְוִלְׁשמֹר תֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶס 

 ַעל ַהְּיָלִדים, ֶׁשֵהם ִיְהיּו ַּתַחת ַהְׁשָּגָחה. 

ֶא  ֵיׁש  ֶאְצֵלנּו  ִּכּבּוד;  א  ֶזה  ַהְגָּבָהה  ִנָּגִׁשים  ַאַּגב,  ֵהם  ֶׁשַרק  ְׁשַנִים  אֹו  ָחד 



 יז   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ּוְּבח ח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ר ַעל ֶזה, א ִלְׁשַח ְסָתם ִמיֶׁשהּו ְלַהְגָּבָהה.ִנָּזֵה ְלַהְגָּבָהה. מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמאֹד 

 ... 
 ד ג ד

 תַהְּׁשבּורֹות ַהָּבנֹו דְּכבֹו לעַ  רִלְׁשמֹו

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ֹוד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַהְּמַנֶהֶלת ָאְמָרה ִלי ַהּיֹום ֶׁשַאְּת מֹוָרה טֹוָבה, ַאֶּתם ַמְכִניִסים ֶאת ָּכל ַהֵּלב 
ַהָּבנֹות  ל  ֶׁש   בֹודֹוּכְ   ת ֵאי ַאֶּתם ִנְזָהִרים ַעלְּפָרִטּיּו. ִהיא ִסְּפָרה ִלי ִּבְפָרֵטי  תַּבְיָלדֹו

 , ֵהן ִמְׁשַּתּטֹות. תְׁשִליִליַהְּׁשבּורֹות, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ..., ..., ֶׁשְּמַחְּפׂשֹות ְּתׂשּוֶמת ֵלב  

ָהְיָתה ִמָּיד ׁשֹוַלַחת אֹוָתן    ָּכל ָּכ  ַאֶּתם ִנְזָהִרים ַעל ְּכבֹוָדן; ִמיֶׁשִהי ַאֶחֶרת 
אֹוָתן, ַאֶּתם ִעם ַהִּביָנה ְיֵתָרה ֶׁשָּלֶכם ְמִביִנים    תעֹוד יֹוֵתר ׁשֹוֶבֶר ה  ְוָהְיָת ַלִּמְׂשָרד  

א ֲחצּופֹות, ֵהן ַרק ְׁשבּורֹות, ָּכ ן. ּבֹוִנים אֹוָת  םַאֶּת  ֶׁשֵהן ִּבְכָלל 

ֲאִני ַחָּיב ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶׁשְּמאֹד ֶנֱהֵניִתי ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּכֵאּלּו מֹורֹות ְמסּורֹות ְּכמֹוֶכם.  
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּלם ָלֶכם, ַאֶּתם ִּתְראּו ַנַחת ֵאֶצל ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם. 

 ... 
 ד ג ד

 ה ְסִליָח  ְלַבֵּקׁשּלּו ְּכֶׁשִהיא ְצִריָכה  ַּבַּבִית, ֲאפִ   הְסִליָח   ְּתַבֵּקׁש

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹוד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ב תשפ"ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִאְׁשְּת; ֲאִני ָּכל ָּכ ָעסּוק,  ל  ַאל ִּתְכַעס ָעַלי ֶׁשא ִּפִּניִתי ְזַמן ִּבְׁשִביְל ּוִבְׁשִבי
ֲאִפּלּו ֶׁשא רֹוִאים ֶאת ֶזה, ֲאִני א ָרץ ִמּפֹה ְלָׁשם, ִנְרֶאה ִמַּבחּוץ ֶׁשֵּיׁש ִלי ְזַמן, 

  ֲאָבל ַּתֲאִמין ִלי, ֵאין ִלי ְזַמן, ֲאִני ְמאֹד ֻמָּתׁש; ְּבָכל זֹאת  ערֹוגַ ם  עִ ַהּכֹל הֹוֵל ,
 יְל, ִּכי ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ְל ְׁשלֹום ַּבִית.ֲאַפֶנה ְזַמן ִּבְׁשבִ 

ְלַהֵּׁשם   ִּתְתַּבֵּטל   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם   רֹאְׁש ֶאת  ְּתכֹוֵפף   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד 

ֵמר י ָנָתן ֵאי ַהִּבּטּול עֹוֵבד, ַמה עֹוִׂשים, ַרֵּבנּו אֹוַרּבִ   תֶא   ִיְתָּבַר. ַרֵּבנּו ִלֵּמד ַּפַעם
רעט)לֹו   ִסיָמן  ָהַר"ן,  ּבֹוֵרא  (ִׂשיחֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַּתֲחׁשֹב  ַהֶּפה,  ֶאת  ִּתְסֹּגר  ֵעיַנִים,  "ַּתֲעצֹם   :

ַיֲעֶׂשה   ְוהּוא  ַהּכֹל  ָעָׂשה  ַהּכֹל, הּוא  ַהְּיָלִדים  ַהּכֹעֹוָלם"; הּוא עֹוֶׂשה  ִאְׁשִּתי,  ל. 



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (קַֹר  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יח

 

ׁשּום   ְלַעְצמֹו  ַהּכֹל ֶזה הּוא, ִאי ֶאְפָׁשר ָלַקַחת  -ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּלי, ַהַחִּיים ֶׁשִּלי    ,יֶׁשּלִ 

 ִנְהֶיה טֹוב, ַהּכֹל חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו.  לַהּכֹ  זְוָא ָּדָבר ְלַבד; 

  ְלַבֵּקׁש ַּבַּבִית, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִהיא ְצִריָכה    הְסִליָח   ְּתַבֵּקׁשֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ָאח ָיָקר,  
 ֶיה ַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים. , ִּתְהֶיה ָחָכם, ָּכ ִּתְח הְסִליָח 

 ... 
 ד ג ד

 ם ְּתִהִּליר יֹוֵת ת אֹוְמרֹות ְּכֶׁשֲאֵחרֹור ְלִהָּׁשבֵ א 

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

 ... ִּתְחֶי'הת ֵפיָגא ַהֲחׁשּובָ יּבֵ  תַּתְלִמיַד 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ַהְרֵּבה  ָּכ  ָּכל  ִסַּיְמֶּתם  ְּכָבר  ְּתִהִּלים,  אֹוְמִרים  ֶׁשַאֶּתם  ִלְׁשמֹעַ   ָׂשֵמַח   ְמאֹד  ֲאִני

 ְּבַחֵּייֶכם.   ַהְצָלָחה  ָלֶכם  ִיֵּתן  הּוא   ָּברּו  םַהְּקדֹוִׁשי  ַהְּתִהִּלים  ִּבְזכּות  ְּתִהִּלים;  ְּפָעִמים

ֲאֵחרֹו ַעל  ִּתְסַּתְּכלּו  ֶׁשא  ִמֶּכם  ֲאַבֵּקׁש  ַעְצְמֶכם  תְמאֹד  ֶאת  ַּתְׁשִּפילּו  ַאל   ,

 נֹות ֶׁשְּכָבר ִסְּימּו ְּתִהִּלים יֹוֵתר ְּפָעִמים ִמֶּכם.ְּתַקְּנאּו ְּבבָ , ַאל תֲאֵחרֹול ִּבְגלַ 

ָאְמנָ  ַהֵּׁשִני  ְּתִהִּלים,  יֹוֵתר  אֹוֵמר  לֹו    םֶאָחד  ֵיׁש  ֲאָבל  ְּתִהִּלים  ָּפחֹות  אֹוֵמר 
הּוא יֹוֵתר ֵמָהֲאֵחִרים; ָאסּור ְלִהָּׁשֵבר ְּכֶׁשרֹוִאים  ם  טֹוִבים ֶׁשָּבֶה   םֲאֵחִרי  ְּדָבִרים

 ים עֹוִׂשים יֹוֵתר ְואֹוְמִרים יֹוֵתר ְּתִהִּלים ְוכּו'. ֶׁשֲאֵחִר 

(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַמֲעֶׂשה ט', ַרֵּבנּו ַז"ל ִסֵּפר ָלנּו, ַהָּתם ַהָּקדֹוׁש ָהָיה אֹוֵמר ְלִאְׁשּתֹו  

ה ִמְסַּתֵּכל : "ָמה ִלי ָּבֶזה; ֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּלי"; ְוהּוא ָהיָ ֵמָחָכם ְוָתם)

ְּבֶזה, הּוא ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַהַּנֲעַלִים ֶׁשּלֹו    גַעל ַעְצמֹו, ַעל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו ְוִהְתַעּנַ 
ִמְנָעל ֶׁשל ְּדַבׁש ְוֻסָּכר ַהִּמְנָעל    ה ְקָצוֹות, הּוא ָהָיה ָׁשר: "ֵאיזֶ   הֶׁשָהיּו ִעם ְׁשלֹוָׁש 

 ". יֶׁשָעִׂשיִת  ַהֶּזה

ֶזהּו ִלּמּוד ָחׁשּוב ְמאֹד ְלַחִּיים, ַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ְואֹוֵמר ָלנּו: "ַאל ִּתְסַּתֵּכל  
  אֹוֵהב ָּכל ַעל ַהֵּׁשִני", "ַאל ַּתְׁשִּפיל ֶאת ַעְצְמ ִּבְגַלל ַהֵּׁשִני"; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֵּכןדֶאָח  ֵּכן אֹוֵהב אֹוִתי,  ְלַעְצֵמנּו: "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ְצִריִכים לֹוַמר  אֹוֵהב    ,. 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו    יםִא ּו, ִעם ָּכל ַהֲאִפיל...ֶׁש   ַוֲאִפּלּו  ...ֶׁש ַוֲאִפּלּו    ...ֶׁש   אֹוִתי! ֲאִפּלּו

 הּוא אֹוֵהב אֹוִתי". 



 יט   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ּוְּבח ח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר   םֶכם ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּכֶׁשְּמַדְּבִריַּתְרִּגילּו ֶאת ַעְצְמ 

 ְמַקְּבִלים ִּבָּטחֹון ַעְצִמי, ִנְהִיים ַעְצָמִאִּיים, ְּכָבר א ְמַקְּנִאים ְּבַאף ֶאָחד. 

ְלִהְתַחֵּׁשב ְצִריִכים  ַלֶקעְמּפ,  נֹוְסִעים  ְּכֶׁש   םעִ   ַעְכָׁשו  ִּבְפָרט  ֵּיׁש  ֲאֵחִרים. 
ַּבת ֶׁשַּקר ָלּה, ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּׁשב ָּבּה, ֲאִפּלּו ֶׁשֲאֵחרֹות צֹוֲעקֹות: "ָּכל ָּכ    הְּבִבְקָת 

ֶאת ַהַּבת ַהּזֹאת ֶׁשַּקר   םַחם!" ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבִמי ֶׁשַּקר ָלּה. אֹו ֶׁשֶאְפָׁשר ָלִׂשי
 ָּכל ָּכ ָחָזק.  בנֹוֵׁש   ן אֶׁשָּׁשם ַהַּמְזגָ  רַהֶחֶד ת ָלּה ְּבִפּנַ 

 ... 
 ד ג ד

 "ְנְטִרי ֶהָחָדׁש "ִאיָלן ַהַחִּייםַהקֹו

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ֹוד' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִלְקנֹות ֶאת ַהקֹוְנְטִרי ַעְכָׁשו ַמָּמׁש. ֲאִני ְמַקֶּוה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלַסֵּים 

  הֹוִציא   מֹוֲהָרא"ׁש   ,"ַהַחִּיים  "ִאיָלן  ְּבֵׁשם   ֶהָחָדׁש  ַלקֹוְנְטִרי  ִלְקרֹא  חֹוֵׁשב  ֲאִני

  ֵאי   ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר  ֵמִביא  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַחִּיים.  ִאיָלן  ְּבֵׁשם  ֵסֶפר   ָלאֹור

  ָמַסר  ןָנָת   ַרִּבי  ָנָתן,  ְלַרִּבי  ֶזה  ֶאת  ָמַסר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַלֵּׁשִני.  ֶאָחד  ִמַּתְלִמיד  ָעַבר  ַרֵּבנּו  ְּדַבר

  ִמֵּכן   ּוְלַאַחר  ַנְחָמן,  ַרִּבי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִלְבנֹו  הּוא   ,ןִמּטּוְלְטִׁשי  ַנְחָמן  ַרִּבי  ְלַתְלִמידֹו

 ַחִּיים.  לֶׁש  ִאיָלן 'ִאיָל"ן' ֵּתבֹות  יָראֵׁש  ֶזה ק;ִיְצָח  ֵלִוי ַרִּבי ֶהָחִסיד ְלָהַרב

ָהִאיָלנֹו ַּתַחת  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ְּבֶרְסֶלב,  ֶׁשל  ְלקֹוְנְטִרי  ַמְתִאים  ת  ֶא   ְוַחִּיים  ת ֶזה 
: "ְּכֶׁשִּתְסעּו  (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן ד). ַרֵּבנּו נֹוֵתן ָלנּו ַחִּיים, ַרֵּבינּו ָאַמר  םַהּטֹוִבים  ַהַחִּיי

ִיְׁשֲאלּו ֶאְתֶכם ַמה ִקַּבְלֶּתם ֶאְצִלי,    ְוִיְׁשֲאלּו ֶאְתֶכם ַמה ְּפַעְלֶּתם ּתֹאְמרּו 'רּוַח'",
 .םַּתִּגידּו 'רּוַח ַחִּיים', ֲאִויר ַלַחִּיי

ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשרֹוצֹות ָלבֹוא ַלקֹוְנְטִרי ֶׁשָּלנּו ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׂשחֹות ַרק    ִּתְמסֹר ְלָכל

ְּבָגִדים    -ֶׁשא ִיְקנּו ְּביֶֹקר    ר, ְּכמֹו ֵכן ִּתְמסֹה) ִׂשְמלָ (  ִּבְצִניעּות, ִעם ֶּבֶגד ָים ָצנּועַ 
ֶּכֶסף ַעל ְּבָגִדים, ֲחָבל  םַבְזְּבִזיַלְּיָלִדים. ֶאְצֵלנּו ִּבְכָלל א ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֵאּלּו ֶׁשְּמ 

 ְלהֹוִציא ֶּכֶסף ַעל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו. 

ְנְטִרי. ֹוִלְהיֹות ַהַּגַּבאי ֶׁשל ַהּק ֲאִני ְמַמֶּנה אֹוְת 
 ... 

 ד ג ד



 ב תשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כ 

 

 ְלִהְתַאֵּמץ ַלֲעזֹר ְלַרֵּבנּו

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַקְמֵּפי ַהָּבא  ַּבָּׁשבּוַע  עֹוִׂשים  ַוֲאַנְחנּו  ֱהיֹות   ,ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ן יֲאִני 
ם  ַּתֲעזֹר ִלי; ֵל ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף, ֶּתֱאסֹף ֶּכֶסף ֵמַהֲחֵבִרי  -ַלּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש  

ֲאָנִׁשים   ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ָיכֹול.  ַרק  ֶׁשַאָּתה  ּוִמי  ְׁשֵכִנים  ַמָּכִרים,  ִמְׁשָּפָחה,   ,ֶׁשְּל
ָקִׁשים   ת ַעל ָּכל ֶאָחד ָּכֵאֶּלה ִנְסיֹונֹו םֵמַהִהְתַחְּזקּות ֶׁשל ַרֵּבנּו, עֹוְבִרי ם ֶנֱהִנים ַהּיֹו

 ֶאָחד.  ְמַחֵּזק ֶאת ָּכל ּוָמִרים, ְוַרק ַרֵּבנּו ַז"ל
ְזכֹר ַמה ַרֵּבנּו ּכֹוֵתב ָלנּו, ִמִּלים   ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ, ַּתֲעזֹר ַלּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּו, 

ְׁשלֹוֵמנּו:    תְמעֹוֶרֶר  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֲעבּור  ֶׁשִּנְכַּתב  ַּבִּמְכָּתב  ֵאֵלינּו  ִמְתַחֵּנן  ַרֵּבנּו  ֵלב, 
ֶאָחד ָּכל  ָמָצ   ד ְוַאַח   "ִּתָּזְכרּו  ָהֵאּלּו  ֵאיפֹה  ַהְּספּורֹות  ַהִּמִּלים  אֹוי,  ֶאְתֶכם";  אִתי 

ְּבִלי ַרֵּבנּו?' 'ֵאי ָהִייִתי   הִנְרָא י  ָהִייִת   ָעמֹק ְּבָכל ָהֵאָבִרים, ִנְזָּכִרים 'ֵאי  תנֹוְקבֹו
 ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ ַלֲעזֹר ְלַרֵּבנּו.   ז?' ָא תְלַהְראֹול ָיכֹו

ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשְּל, ֲאִני א רֹוֶצה ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשְּל, ֲאִני ַמְזִהיר ֲאִני א ְמַבֵּקׁש 
ַלַּקְמֵּפי ִלְתרֹם  ְּכֵדי  ַאְׁשַראי  ִמַּכְרִטיֵסי  ְּכָסִפים  ִלְלוֹת   ֵּתֵל ָּתִביא יאֹוְת ֶׁשא  ן; 

ַּתֲעֶׂש  ַאל   ,ֶׁשְּל ַלַּמָּכִרים  ִּתְתַקֵּׁשר  ְצָדָקה,  ֶּתֱאסֹף  ְּדָבִריְצָדָקה,  ֲעֵצִלים,   םה 
 ְוֶזהּו ֶזה; ָּתִרים ֶטֶלפֹון, ְּתַבֵּקׁש ְצָדָקה.  םְסָטטּוִסי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 ַאֶּתם עֹוִׂשים ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַלְּקִהָּלה ֶׁשָּלנּו

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹוְּבַהֲעליֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

  ַהָּׁשבּועֹות   ְּבַחג  ָהיּו  ֵהם  אֹוֶמֶרת,  ָהִאָּׁשה   ...;  ִמ   ...  ִמְׁשַּפַחת  זּוג,   ֵאַלי  ִהִּגיעַ 

  ִהיא   ַּבִּקְרָיה.  ָלגּור  ָלבֹוא  רֹוִצים  ֵהם  ַעְכָׁשו  ִאְּתֶכם,   ֶהֵּכרּות   ָעְׂשָתה  ִהיא  ַּבִּקְרָיה,

 ָּכאן.   ָלגּור  ָלבֹוא  רֹוָצה  ִהיא  ָאז  -  ַּבִּקְרָיה  ְּכמֹוֶכם  נֹוְרָמִלים  ֲאָנִׁשים  ָּכֵאֶּלה  ֵיׁש  אֹוֶמֶרת,
 ַאֶּתם עֹוִׂשים ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַלְּקִהָּלה ֶׁשָּלנּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד



 כא   |  בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ּוְּבח ח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ם ְיָלִדים עִ ם ִמְסַּתְּדִרי ֵאי 

 י"ז ִסיָון, ְׁשַנת ֹויֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,תשפ"ב  ה'ְת 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַהַּבת   ֶאת  ְלהֹוִציא  ַהִאם  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  אֹוִתי  ׁשֹוֲאִלים  ִמֵּבית ַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם 

  ת ֲאֵחרֹות ְמַסְּפרֹות ָלֶכם ֶׁשַהַּבת ֶׁשָּלֶכם א ִמְתַנֶהגֶ   ת ֵפיָגא, ִּכי ִאָמהֹות ֶׁשל ָּבנֹו
ִמְתַקֵּׁשר  בֵהיֵט  א  ֶאָחד  ַאף  ִמְּכלּום,  יֹוְדִעים  א  ְוַאֶּתם  ַהֵּסֶפר,   ם ֲאֵליכֶ   ְּבֵבית 

 ֲעׂשֹות. ִמֵּבית ַהֵּסֶפר, ַאֶּתם רֹוִצים ָלַדַעת ַמה לַ 

יֹוֵתר, אּוַלי ַא  ָלֶכם ֵעָצה טֹוָבה  ְמַיֵעץ  ְוַא   לָהִייִתי  יֹוֵתר    לְּתַדְּברּו  ַּתְקִׁשיבּו 
ַלָּנִׁשים ָהֵאּלּו ֶׁשָּבאֹות ְלַצֵער ֶאְתֶכם, ְּכִפי ֶׁשַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר ְלֶאָחד  

... ְמַדֵּבר ֶנְגּדֹו, ָאַמר לֹו  ִמ   ַסֵּפר ַמה ָהַרבֶׁשָּתִמיד ָהָיה ֵמִביא לֹו ָלׁשֹון ָהַרע, ּוְמ 
, ַאָּתה ְמַׁשֵּגַע  יֶׁשּלִ   .. הּוא א ַהִּמְתַנֵּגד ֶׁשִּלי, ַאָּתה ַהִּמְתַנֵּגד. ִמ   ַרִּבי ָנָתן: "ָהַרב

 אֹוִתי, ַאָּתה ְמַסֵּפר ִלי ְּדָבִרים ֶׁשֲאִני א ָצִרי ִלְׁשמַֹע".

ֵכן   ֶאְצֵלנּו  ְּכמֹו  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ׁשֹוְלִחים  ַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם,  ַּבִּמְקֶרה 
ֵיׁש   ֵאיפֹה  ַהְּמַנֶהֶלת;  ְלַדֵּבר  ֶׁשא  ְמסּורֹות,  ְמאֹד  מֹורֹות  ָלנּו  ֵיׁש  ַּבּמֹוָסדֹות, 

 . ִּבָּתּה ְמַנֶהֶלת ָּכזֹו ֶׁשָּכל ַיְלָּדה ִהיא ֶאְצָלּה ְּכמֹו

ְוַהְּמַנֶהֶלת  ִא ַּבָּדָבר ֲהִכי ָיָקר, וְ   ֶׁשָּלֶכם ְּכמֹוְמַטְּפִלים ַּבַּבת   ם קֹוִרים ְּדָבִרים 
ְיַקְלֵקל, ַמה ַאֶּתם ְצִריִכים ְלַהְקִׁשיב    ףְמִביָנה ֶׁשָעִדי א ְלַסֵּפר ַלהֹוִרים, ֶזה ַרק 

 ֵּבר ּוָמַתי ִלְׁשּתֹק?! , ֶׁשא יֹוְדעֹות ָמַתי ְלַד תְמֻיֶּתֶר  ִּדּבּורת ַּכּמּו ן ָלֶה  ְלָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש 

ָהִאָּמא, ֵיׁש ָלֶכם ֶאת ָהְרׁשּות ַלֲעׂשֹות ִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ֵאי ֶׁשַאֶּתם    םַאֶּת 
ָיכֹול   ֲאִני  ֲאָבל  ֶאְתֶכם,  ַלֲעצֹר  ָיכֹול  ֲאִני א  ַאֶּתם רֹוִצים ְלהֹוִציא  ְמִביִנים; ִאם 

ל  ֲעבּור ֻּכָּלם, ִמָּגדֹו   ֲעבּור ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם,  םִליְלַהִּגיד ָלֶכם ְּבֵפרּוׁש, ֲאַנְחנּו ּפֹוֲע 
 ֶאת ֲהִכי טֹוב, ַמְׁשִקיִעים ָּבֶהם ַהְרֵּבה ְמאֹד ּכַֹח.  -, ָּבִנים ּוָבנֹות ןָקָט ד ְועַ 

ְוַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם    הִאָּמא טֹובָ   ם ַאל ַּתְׁשִּפילּו ֶאת ַעְצְמֶכם, ַאל ִּתָׁשְברּו; ַאֶּת 

ֲחׁשּובָ ְיָקִרים   ְמאֹד  ֶׁשָּלֶכם  ַהִּמְׁשָּפָחה  א    הְמאֹד,  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּיָלִדים  ְוִאם  ֶאְצִלי, 
ֶׁשֵהם    - ְּבקֹוְלֶכם    םׁשֹוְמִעי ַמה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּלי רֹוִצים  ַהְּיָלִדים  ַּגם  ָּדָבר,  ֶזה ׁשּום 

ִאְׁשִּתי, ּוְבָכל זֹאת ֲאִני  רֹוִצים, ַוֲאִני ָצִרי ְלַחֵּנ אֹוָתם, ֵהם א ׁשֹוְמִעים ְּבקֹול  
 יֹוֵדַע ֶׁשֵהם א ְיָלִדים ָרִעים. 



 בתשפ"ח) ְׁשלַ "ל ְּבחֹוח (ֹקַר   תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כב 

 

ָהִאָּמהֹות   ָּכל  ַהְּיָלִדים";  ֶאת  ִמֶּמִּני  ָלַקַחת  "ְצִריִכים  ּכֹוְתִבים  ֶׁשַאֶּתם  ַמה 

 ִמֶּמִּני ֶאת ַהְּיָלִדים?' חֹוְׁשבֹות ִלְפָעִמים ָּכ 'אּוַלי ְצִריִכים ָלַקַחת

ְוַהְּיָלִדים    םְצְמֶכם; ַאֶּת עַ ם, ַאל ַּתְׁשִּפילּו ֶאת  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמּכֶ  ִאָּמא טֹוָבה 
 ֶׁשָּלֶכם ֵהם ְיָלִדים ְיָקִרים, ְּתנּו ָלֶהם ִמִּלים טֹובֹות, ִּתְבנּו אֹוָתם. 

ָּכַתְבִּתי ָלֶכם ִלְפֵני ְׁשָנַתִים ְּתִפָּלה לֹוַמר ָּכל יֹום, ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ׁשּוב ֶאת  

 ָּתב ַהָּיָׁשן, ָראּו ְלַהִּגיד ְּבָכל יֹום ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו: ַהִּמכְ 

ִלי   ֲעזֹר  ֶׁשִּלי.  ַהְּיָלִדים  ַעל  ֶאְצַעק  א  ֶׁשַהּיֹום  ִלי  ֲעזֹר  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

ִיְׁשְמעּו ְמַדֶּבֶרת   יְּבקֹולִ   ֶׁשְּיָלַדי  ְּכֶׁשֲאִני  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשְּיָלַדי  ְמַבֶּקֶׁשת,  ְּכֶׁשֲאִני  ִמָּיד 

 ֲאֵליֶהם ְוֶׁשא ִיְתַעְּקׁשּו ִאִּתי.

ֶׁשא ֲאַבֵּיׁש אֹוָתם ְוַחס    ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֲאַדֵּבר ָיֶפה ֶאל ַּבֲעִלי ְוֶאל ְיָלַדי,

 ים ְמֻגּנֹות. ְוָׁשלֹום א ֶאְצַעק ֲעֵליֶהם ִמּלִ 

ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי א ׁשֹוְמִעי ִלי ֶׁשא ֶאְכַעס  ֲעזֹר  ָיָקר,  ִמָּיד    יְּבקֹולִ ם  ַאָּבא 

ֶׁשאֹוַהב   ְיָלִדים';  ֵהם  ֶׁש'ְיָלִדים  ֶׁשֶאְזּכֹר  ַמֶּׁשהּו,  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  אֹוֶמֶרת  ְּכֶׁשֲאִני 

 .יְּבקֹולִ ם ֶאְכַעס ִאם ֵהם א ׁשֹוְמִעי אֹוָתם ְוֶׁשא ֲאַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות ְוא

ֲאִני מֹוֶסֶרת ֶאת ַעְצִמי ְלַגְמֵרי ֵאֶלי ַהֵּׁשם, ֲאִני מֹוֶסֶרת ְל ֶאת ָּכל ַמְחְׁשבֹוַתי,  

ֶׁשֶאְהֶיה   ִלי  ֲעזֹר  ָיָקר,  ַאָּבא  ָיַמי.  ָּכל  ְוֶׁשל  ַהֶּזה  ַמֲעַׂשי ֶׁשל ַהּיֹום  ְוָכל  ִּדּבּוַרי  ָּכל 

 ,רּוַח טֹוב, ִּכי ְּכֶׁשֲאִני ְׂשֵמָחה, ַּגם ַּבֲעִלי ָׂשֵמַח, ְוִאם ֲאִני ּוַבֲעִלי ְׂשֵמִחיםְּבַמַּצב  

 ַּגם ַהְּיָלִדים ִיְהיּו ְרגּוִעים ּוְמֻרִּצים. 

ְוֶנְאַמ  ָיֶפה  ַּבִית  ְלַגֵּדל  ֶׁשּנּוַכל  ְלַבְעִלי  ַוֲעזֹור  ִלי  ֲעזֹר  ָהעֹוָלִמים,  ,  ןִרּבֹון 

 ְיָלִדים ֶׁשָּלנּו ְלתֹוָרה ְוַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.ְוֶׁשְנַגֵּדל ֶאת ַה 

ַוֲאִני א רֹוָצה ְּכלּום   ֲאִני א ְצִריָכה ְּכלּום  ְיָלִדים    -ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ַרק 

ֲאִני רֹוָצה ִלְזּכֹות ִליָלִדים ֶׁשָּיִאירּו ֶאת ָהעֹוָלם   ְיָלִדים ֶׁשַּיֲעׂשּו ַרק ֶאת   ,ְּכֵׁשִרים, 

.ְרצֹוְנ 

ִּבְצִעירּוָת  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַחֵּתן  ֶׁשאּוַכל  ִלי  ֲעזֹר  ָיָקר,  ; תּוְבַקּלּו  םַאָּבא 

 ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי ִיְהיּו ְׁשמּוִרים ִמָּכל ַרע ְוֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם ַרק ֲחֵבִרים טֹוִבים".
... 

 ד ג ד


	תוּכְלוּ לָתֵת לִי תִּקּוּן עַל פְּגָם הַבְּרִית?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אִמָּא יְהוּדִיָּה יְכוֹלָה לְנַהֵל אֶת הַבַּיִת בְּצוּרָה נְכוֹנָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַסֶּכֶת יְבָמוֹת קָשָׁה לִי מִידַי, הַאִם לְהִסְתַּפֵּק בַּאֲמִירַת הַמִּלִּים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם אֲנִי צְרִיכָה לְמַעֵט בִּצְנִיעוּתִי, כְּדֵי לְרַצּוֹת אֶת בַּעְלִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מָתַי מוֹצִיאִים יְלָדִים מֵהַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּלִי בִּטּוּל תּוֹרָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	גְּדַלְתֶּם מְפֻנֶּקֶת וּצְרִיכִים הַכֹּל עַל הַמָּקוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהִזָּהֵר לָקַחַת אֶת הַיְלָדִים לַמִּקְוֶה בִּצְנִיעוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כַּמָּה הַדְרָכוֹת וְהַנְהָגוֹת לְכַּלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עָשִׁיר גָּדוֹל שֶּׁאֵין לוֹ כְּלוּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵין דָּבָר כָּזֶה לִשְׁלֹחַ יֶלֶד הַבַּיְתָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא לַעֲשׂוֹת דְּבָרִים צְדָדִיִּים בַּזְּמַן שֶׁאַתָּה מְלַמֵּד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא לָתֵת לַבַּעַל דִּמְיוֹן לְרַמּוֹת אֶתְכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים לִבְנוֹת עוֹד דִּירוֹת בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַתְמָדַת הַתּוֹרָה שֶׁל אַבְרְכֵי הַכּוֹלֵל בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶת כָּל הַתַּאֲווֹת מְקַבְּלִים עַל יְדֵי הַצַּדִּיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם טוֹב לְבַת לִרְכֹּב עַל אוֹפַנַּיִם?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עַל יְדֵי שִׂמְחָה תִּהְיֶה לָכֶם רְפוּאָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רַק לְרַבֵּנוּ יֵשׁ שָׂפָה וְיָכוֹל לַעֲזֹר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְבַקֵּשׁ מִמְּךָ בְּרַחֲמִים, תִּשְׁמוֹר עַל כַּשְׁרוּת הַמִּשְׂרָד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ו סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הָעֲצָתוֹ אֱמוּנָה מְתֻרְגָּם כָּל כָּךְ יָפֶה לְאַנְגְלִית
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁלֹּא יְדַבְּרוּ אֶל הַיְלָדוֹת, מֵחֲלוֹמוֹת, דִּמְיוֹנוֹת וְחֶזְיוֹנוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁאַתָּה כְּבָר מַרְגִּישׁ טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אָבוֹא לְסִיּוּם מַסֶּכֶת יְבָמוֹת בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ג' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, ט"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָלֶכֶת עִם הַצִּיצִית מִבַּחוּץ
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