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 ַהִאם ָעַלי ָלִׁשיר ׁשּוב ֶאת ְזִמירֹות ַהַּׁשָּבת ַּבַּבִית? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהְּזכּות ִלְהיֹות ְמַלֵּמד ְּבֶמֶׁש� ַהַּקִיץ, ִלְלֹמד ּתֹוָרה    תֶא   ַעְכָׁשו ַמִּגיַ� ַהַּקִיץ, ְוׁשּוב ִיְהֶיה ִלי

 ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ִעם ַּתְלִמיַדי ַהְּיָקִרים.

ַהְּמַלְּמִדים ָׁשִרים ִעם ַהְּיָלִדים ַאֲחֵרי    תֶאְצֵלנּו ַּבֶקעְמּפ ֵיׁש ֵסֶדר ֶׁשְּבָכל ָׁשבּוַ� ְּבֵליל ַׁשּבָ 

ַהְּזִמירֹות ַעד ִקּדּוׁש, ּוַבְּזַמן ַהֶּזה ַהַּמְדִריִכים עֹוְרִכים ֶאת ַהְּסעּוָדה    ת ֶא ת  ֶס ַהְּכנֶ ת  ְּבַביִ   ַהְּתִפָּלה 

 ֶאְצָלם ַּבַּבִית, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהְּמַלְּמִדים הֹוְלִכים ַהַּבְיָתה ַלֲערֹ� ֶאת ַהְּסעּוָדה ֶׁשָּלֶהם. 

ת ַהְּזִמירֹות ַּבַּבִית ִמּׁשּום ִחּנּו�, אֹו ֶׁשֵאין צֶֹר�  ַהִאם ָעַלי ָלִׁשיר ׁשּוב ֶא   ,ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא 

  ִּכי ְּכָבר ַׁשְרִּתי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּבְפָרט ֶׁשְּבִני ַהָּגדֹול ַּגם ַמִּגיַ� ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוהּוא ׁשֹוֵמַ� אֹוִתי 

 ַהְּכֶנֶסת ִעם ַהַּתְלִמיִדים. ָׁשר ָׁשם, ְוַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי יֹוַדַעת ֶׁשֲאִני ָׁשר ְּבֵבית 

 ִייַׁשר ּכַֹ�  

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּכֶׁשַהַּבחּוִרים אֹוְכִלים ְּבַיַחד ֶאת ְסעּודֹות  ֶאְצֵלנּו ַּבְּיִׁשיָבה ְּבָׁשבּועֹות ַהַּקִיץ,  

"ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם",    ַהַּׁשָּבת, ֲאִני ִנְׁשָאר ִאָּתם ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ָלִׁשיר ֶאת ַהְּזִמירֹות:
ֵיׁש ִּכי  ַחִיל",  ְו"ֵאֶׁשת  ָהעֹוָלִמים"  ָּכל  ִמִּמְׁשְּפחֹו  "ִרּבֹון  ֶׁשָּבִאים   תַּבחּוִרים 

ִבים ִמָּיד ַלְּסעּוָדה, ְוא ָׁשִרים ְזִמירֹות ְוכּו', ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַהְראֹות ָלֶהם  ֶׁשִּמְתַיְּׁש 



 ב תשפ"ח) קַֹר "ל ְּבחֹות (ֻחַּק  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

ִעם ְזִמירֹות,    םְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת ַמְתִחיִלי  ת ֶא   ֵאי ְצִריָכה ְלֵהָראֹות ְסעּוַדת ַׁשָּבת; 

ָׁשִרים ִלְכבֹוד ַהַּמְלָאִכים, ְמַקְּבִלים ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשְּמַלִּוים ֶאת ַהְּיהּוִדי ַהַּבְיָתה  
 ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 

ַהְּזִמירֹות ַלַּבחּוִרי  ַאֲחֵרי  ִקּדּוׁש  ֶׁשעֹוֶׂשה  ָּבחּור  ֲאִני  םֵיׁש  ַהִּקּדּוׁש  ְוַאַחר   ,

ֶׁשִּלי. ַאַחר ָּכ ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה    הׂשֹות ֶאת ַהְּסעּוָדה ִעם ַהִּמְׁשָּפָח הֹוֵל ַהַּבְיָתה ַלֲע 
 ָיִפים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.  םֲאִני חֹוֵזר ַלַּבחּוִרים ָלִׁשיר ִאָּתם ְזִמירֹות ְוִנּגּוִני

, "ִרּבֹון ְּכֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ַהַּבְיָתה ֲאִני ָׁשר ׁשּוב ֶאת ַהְּזִמירֹות: "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם"

ְזִמירֹות    (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קד)ָּכל ָהעֹוָלִמים" ְו"ֵאֶׁשת ַחִיל", ִּכי ַרֵּבנּו אֹוֵמר 
ִּכי ָּכל ַהְּסעּוָדה   ְזִמירֹות,  ָיִׁשירּו  ֶׁשְּיָלַדי ַּגם  ֲאִני רֹוֶצה  ַהַּיֲהדּות;  ַׁשָּבת ֵהם ִעַּקר 

 יִלים אֹוָתּה ִּבְזִמירֹות. ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי ְּכֶׁשַּמְתִח 

ִזְכרֹוָנם   ֲחָכֵמינּו  ַהְּכֶנֶסת.  ִמֵּבית  ַהַּבְיָתה  ֶׁשְּמַלִּוים  ַהַּמְלָאִכים  ִלְכבֹוד  ַּגם 
: "ְּׁשֵני ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְמַלִּוין לֹו ְלָאָדם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת  (ַׁשָּבת קיט:)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ֶאָחד טֹוב ְוֶאָחד ַרע, ְּכֶׁשָּבִאים ַהַּבְיָתה ְוַהּכֹל טֹוב, ַהַּבִית ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלֵביתֹו,  
ַהּטֹוב   זָא   ַׁשָּבת, ְוַהִּמּטֹות ְמֻסָּדרֹות  תָיֶפה ִעם ֵנרֹו  ְמֻסָּדר, ַהֻּׁשְלָחן ָערּו ַהַּמְלָא

ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת,   ןֵאי  ְמָבֵר: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתֵהא ְלַׁשָּבת ַאֶחֶרת ָּכ", ּוַלַמְלָא ָהַרע
 ,ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ִנְרֶאה  ַהַּבִית א  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִאם   .ְלָבֵר ְוַגם  ְלַהְסִּכים  ַחָּיב  הּוא 

ַּבַעל    ָצִרי ַהּטֹוב   ְוַהַּמְלָא  ,ָּכ ִיְהֶיה  ַּגם  ַהָּבא  ֶׁשַּבָׁשבּוַע  ְמַאֵחל  ָהַרע   ַהַּמְלָא
ִמ  ָאֵמן;  ַלֲענֹות  ָראּוָּכְרחֹו  ֶׁשְּיַקְּבלּו    יֵּמיָלא  ַהַּבְיָתה  ָּבִאים  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

 ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם. ת אֹוָתם ְּבִבְרּכַ 

ְּתִפָּלה נֹוָרָאה, ֶזה    יֲהֵר ת  ַהְּתִפָּלה ֶׁשל "ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים"; זֹא  תֶא   ְּכמֹו ֵכן
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ַהֵּלב  ֶאת  ַּכַּמִים    ְמעֹוֵרר  ְּדָמעֹות   ָהָיה ׁשֹוֵפ ַז"ל  ָנָתן  ַרִּבי 

  ם ְּגדֹוִלי םַּבְּתִפָּלה ַהּזֹו, ְּכמֹו ֵכן ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו אֹוְמִרים ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו ְּבִכּסּוִפי
ַמְלָאִכים.  ְמאֹד, ִּכי ַהַּבִית ָמֵלא ּבְ   םְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ֶאְפָׁשר ְלַהְרִּגיׁש ָאז ַטַעם ָנִעי

ַהַּמְלָאִכים ִמְּׁשֵני  עֹו  - ָהֵאּלּו    חּוץ  ְּבֶמֶׁש    ד ָּבִאים  ֶׁשִּנְבָרִאים  ַמְלָאִכים  ַאְלֵפי 
 ַהָּׁשבּוַע ִמָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה. 

ִלְבָרָכה אֹוְמִרי ִזְכרֹוָנם  ַוַּיְקֵהל, א)  םֲחָכֵמינּו  ֶׁש (ַּתְנחּוָמא  ִמְצָוה  ָּכל  ָאָדם  : "ַעל 

ָלִׁשיר ׁשּוב ֶאת ַהְּזִמירֹות   ףעֹוֶׂשה, מֹוְסִרין לֹו ַמְלָא ְלָׁשְמרֹו"; ָלֵכן ְּבַוַּדאי ֶׁשָעִדי
 . ָהֵאּלּו ְולֹוַמר ׁשּוב ֶאת ַהְּתִפָּלה ַּבַּבִית ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת, ִּבְגַלל ָּכל ַהְּטָעִמים
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  ֲאִפילּו   ַּבַּבִית,  ִקּדּוׁש  םַּפעַ   דעֹו  עֹוֶׂשה  ָּתִמיד  ֲאִני  ַּבּבֶֹקר  ְּבַׁשָּבת  ֵכן  ְּכמֹו
  ְּכמֹו   ִקּדּוׁש.  ִעם  ַמְתִחיָלה  ְסעּוָדה  ִּכי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִקּדּוׁש  עֹוִׂשים  ֶׁשֲאַנְחנּו 
  ְׁשמּוָעה   הֹוִציא  ִמיֶׁשהּו  ָעֵלינּו.   ָיֵגן  ְזכּותֹו  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ֵאֶצל  ֶׁשָּקָרה  ַהִּסּפּור

 ֶׁשֶּבֱאֶמת   ןִּבְזַמ   ַּבּבֶֹקר,  ְּבַׁשָּבת  ִקּדּוׁש  עֹוֶׂשה  א  ָעֵלינּו  ָיֵגן  תֹוְזכּו  סֹוֵפר  ֶׁשַהֲחַתם
  ֶאת   עֹוֵר  הָהיָ א  הּו  ָּכ  ְוַאַחר  תְקָצ   דִלְלמֹו  הֹוֵלוְ   ִקּדּוׁש,   עֹוֶׂשה  ָהָיה  הּוא

 ָעָׂשה  רְּכבָ   סֹוֵפר  ֶׁשַהֲחַתם  ָיַדע  א  הּוא  אֹוֵרַח,  ֶאְצלֹו   ָהָיה  ַּפַעם  ַהְּסעּוָדה.
  ַלֲעׂשֹות   ְּבִלי  ָיַדִים  נֹוֵטל  סֹוֵפר  ֶׁשַהֲחַתם  ְוָרָאה  ַלְּסעּוָדה  ִהִּגיעַ   הּוא  ִקּדּוׁש,
  ָּתִמיד   הּוא  ֵמָאז  ִקּדּוׁש;  עֹוֶׂשה  א  סֹוֵפר  ֶׁשַהֲחַתם  ְלַסֵּפר  ָהַל  ְוהּוא  ִקּדּוׁש,

 ִקּדּוׁש.  ׁשּוב העֹוֶׂש  הָהיָ 

רֹוֶצה   א  ֲאִני  ֵכן  ָׁשלֹום  ְּכמֹו  ָׁשר  א  ֲאִני  ֶׁשַּבַּקִיץ  ַיִּגידּו  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהְּיָלִדים 

ִלְראֹות ְסעּודֹות ַׁשָּבת    םֲעֵליֶכם ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר א עֹוִׂשים ִקּדּוׁש; ְיָלִדים ְצִריִכי
 ָיפֹות ּוְׁשֵלמֹות. 

ֵּפר ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים  ָׁשר ְזִמירֹות ּוְמַס   אַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְסעּודֹות ָיפֹות; הּו

 הּוא ִיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה, ְוַלְּיָלִדים ִּתְהֶיה ֱאמּוָנה.  -

: (זַֹהר ִיְתרֹו, פח.)ֱאמּוָנה, ְּכִפי ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי אֹוֵמר    ןְסעּודֹות ַׁשָּבת ֵה 
ג ְּבָכל ְׁשׁש ְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת,  "ּוָבֵעי ְלִאְתַעָּנָגא ְּבֻכְלהּו ְסעּוְדֵתי", ְצִריִכים ְלִהְתַעּנֵ 

"ּוְלֶמֱחֵדי ְּבָכל ַחד ְוַחד ִמַּנְיהּו", ּוְצִריִכים ִלְׂשמַֹח ְּבָכל ְׁשלֹוׁש ַהְּסעּודֹות, "ִמׁשּום  
 ְּדִאיהּו ְמֵהיְמנּוָתא ְּבֻכְּלהּו ְׁשֵליָמָתא", ִּכי ְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת ְמִביאֹות ֱאמּוָנה. 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
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 ְלַכֵּבד אֹוָתּה?  הִאִּמי ְמַצֶעֶרת ֶאת ָאִבי, ֵאי ֲאִני ְיכֹולָ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֹ  הֲאִני ַמְרִּגיָׁש   ִעם ַהְּׁשֵאלֹות ָהַרּבֹות ֶׁשִּלי, ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשָּקֶׁשה ִלי.  םָנִעיא ְקָצת ל

ל  ִּבְדִחיפּות ִחּזּוק ְלַכֵּבד ֶאת ִאִּמי. ֲאִני ְמַדֶּבֶרת ַּדְוָקא ַעל ִאָּמא ֶׁשִּלי ְולֹא עַ   ה ֲאִני ְצִריכָ 

לֹא ְמַכֶּבֶדת אֹותֹו,   דא ֶׁשִּלי, ִהיא ְמאֹ ַאּבָ ת ֶא  תַאָּבא ֶׁשִּלי, ִּכי ֲאִני רֹוָאה ֵאי� ִאָּמא ֶׁשִּלי הֹוֶרֶס 



 ב תשפ"ח) קַֹר "ל ְּבחֹות (ֻחַּק  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

ֶאת ַאָּבא ֶׁשִּלי, ִּכי ַהְּמַטֶּפֶלת ָהִרְגִׁשית  ר  ִּבְלׁשֹון ַהְמָעָטה, ֶאת ַהְּיָלִדים ִהיא יֹוֵתר ְמַכֶּבֶדת ֵמֲאֶׁש 

 ָאְמָרה ָלּה ָּכ�. 

 ֲחֻתָּנה, ִנְהָיה לֹו ָקֶׁשה יֹוֵתר. ְלָאִבי ָהְיָתה ַיְלדּות ָקָׁשה, ּוִבְמקֹום ֶׁשּיּוַטב לֹו ַאֲחֵרי ַה 

ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשֲאִני לֹא ְצִריָכה ִלְראֹות ַהּכֹל, ֲאָבל ֲאִני לֹא ִעֶּוֶרת. ְלָמָׁשל ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת, 

ֲאִני ְּכָבר  ,  י ָעְמִד ל  עַ   ְלָאִבי, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? ֲאִני ַמָּמׁש קֹוֵפאת  לְּבִבּטּות  ְּכֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי ִמְתַיֶחֶס 

 ְלַהְמִׁשי� ְלַהִּגיׁש ְּדָבִרים ַלֻּׁשְלָחן, ְוֵכן ָהְלָאה.  תלֹא ְמֻסֶּגלֶ 

 ַהִאם ֵיׁש ְלרֹאׁש ְיִׁשיָבה ֵעָצה ֲעבּוִרי?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְיָלִדים   ֵּביֵניֶהם,  ָרִבים  ְּכֶׁשַההֹוִרים  ַצד  ְוָלַקַחת  ְלִהְתָעֵרב  ָאסּור  ִליָלִדים 

 ִיְהֶיה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה.  -ְצִריִכים ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים  

ְּדָבִרים ֵאי ַאֶּתם ִעם ַהָחְכָמה ֶׁשָּלֶכם ְּתַכְּבדּו ֶאת ֲאִביֶכם; ִּתְׁשֲאלּו אֹותֹו ַעל  
ּפֹוְסִלי ֶׁשא  ַיְרִּגיׁש  ֶׁשהּוא  ַאָּבא,  ַיְרִּגיׁש  ֶׁשהּוא  ַלֲעׂשֹות,  ּוַמה  אֹותֹו.    םַלֲעׂשֹות 

ַצד ִּתְּקחּו  ַאל  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ֶׁשָּלֶכם;  ִאָּמא  ֶאת  ְּתַכְּבדּו  ֵכן  , הִּבְמִריבָ   ְּכמֹו 
 ְּתַכְּבדּו ֶאת ְׁשֵניֶהם. 

ַהְּגדּוּלָ ִאי   ְלָתֵאר ֶאת  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי    הֶאְפָׁשר  ָוֵאם,  ָאב  ֶׁשל ִּכּבּוד 

 ּורּבָ   ֹוׁשדָּק ַה   ֹוֶהֱעִדיפֶׁש ָאב ָוֵאם,    דּבּויּכִ ִהיא    לֹו: "ָגד(ְירּוַׁשְלִמי ִקּדּוִׁשין א, ז)  ראֹוֵמ 
ְּתַכְּבדֹודֹובּכְ ִמ   ֵתרֹוי  אּוה ָלנּו,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר    ֵתר ּו ֶאת ַההֹוִרים יֹו", 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו.ת ֶא ר ֵמֲאֶׁש 

ִמי ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים, הּוא ְיַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.    ַאְׁשֵרי
  ֵתיֶהן ֹוירּפֵ   ל כֵ ֹוא  ָאָדםֶׁש   ָבִריםְּד   ּלּו : "ֵא (ֵּפָאה א, א)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

 '". ּוָוֵאם ְוכ   בָא  דּבּויּכִ , א ּבָ ַה  ָלםֹוָלע ּלֹו ֶמתּיֶ ַק  ֶרןֶּק , ְוַה הּזֶ ַה  ָלםֹועּבָ 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם
 ... 
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 ה   |  בתשפ" ח)קַֹר "ל ְּבחֹות (ֻחַּק  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ִיְתָּבַר? ם ְלַדֵּבר ִעם ַׁשְדָכִנים, אֹו ְלַבֵּקׁש ִׁשּדּו ַרק ֵמַהֵּׁש 

 ְׁשֵאָלה: 

 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד 

ָחַזְרִּת  ִּבְזכּוְתֶכם ׁשּוב  ַהּיֹוִמי",  ּוִבְפָרט ִעם "ַהִחּזּוק  ַהִּׁשעּוִרים,    י ֲאִני ְמֹאד ִמְתַחֵּזק ִעם 

אֹוֵמר ָּברּו� ַהֵּׁשם ַהְרֵּבה ִמְׁשָניֹות, ֲאִני עֹוֵבר ַעל ַהָּפָרָׁשה ְּבָכל ָׁשבּוַ�, ְּכמֹו    יִלְלֹמד ּתֹוָרה, ֲאנִ 

ָׁשָעה, ְּבֶדֶר�    ְלֶמֶׁש�   ִסְפֵרי ְּבֶרְסֶלב, ְוִלְפָעִמים ַּגם ְּגָמָרא. ֲאִני ִמְתּבֹוֵדד ָּכל יֹום  ם ֵכן ֲאִני לֹוֵמד ּגַ 

יֹום ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי   ַּלְיָלה. ֲאִני הֹוֵל� ָּכל יֹום ַלִּמְקֶוה, ַוֲאִני אֹוֵמר ָּכלְּכָלל ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ּבַ 

 ַאֲחֵרי ַׁשֲחִרית. ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ַהּכֹל, ִּבְמֻיָחד ַעל ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ֵמַהִּׁשעּוִרים. 

ֶּבן   ָּבחּור  ִלְפֵני ָׁש�הֶעְׂשֵר ע  ְׁשבַ ֲאִני  ַעל  ,  ָׁשַמְרִּתי  ָרִעים, לֹא  ִלְדָבִרים  ָנַפְלִּתי  ָׁשִנים  ׁש 

ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ָנַפְלִּתי    תֶא ת  ַלֲעׂשֹו ר  ֶׁשָאסּו   ָהֵעיַנִים ּוְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית, ַאף ֶאָחד לֹא ִהְזִהיר אֹוִתי 

 ִלְדָבִרים ָמִרים, ַוֲאִני ֲעַדִין סֹוֵבל ִמֶּזה ַעד ַעְכָׁשו. 

ר רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן, ֲאִני רֹוֶצה ַחִּיים ְׂשֵמִחים ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַהְרֵּבה  ֲאִני ְּכבָ 

ת  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשְּיַרֵחם ָעַלי ּוְכָבר ָיִביא ִלי ֶאת ִזּוּוִגי, ִּכי ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד ְלַהְמִׁשי� ִעם ַהִּנְסיֹונֹו

ָׁשבּור   ֲאִני  ְיהּוִדי  ַהָּמִרים,  ְוִלְהיֹות  ְלִהְתַחֵּתן  רֹוֶצה  ְּכָבר  ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ָהָרעֹות  ֵמַהַּתֲאוֹות  ְוָרצּוץ 

 ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים. ת ְּבִצּיּונֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ְּבַיְבְנֵאל ְוָאַמְרִּתי ָׁשם ֶא  תָּכֵׁשר. ָהִייִתי ַּפַעם ַאַח 

ֲא  ָלָּמה  ְמִביִנים  לֹא  ֶׁשִּלי  ָנהּוג  ַהֲחֵבִרים  לֹא  ֶׁשָּלנּו  ָּבֵאזֹור  ְלִהְתַחֵּתן,  ָּכ�  ָּכל  ְמַמֵהר  ִני 

ְלַדֵּבר ִעם ַׁשְדָכִנים    םַהִא   ְלִהְתַחֵּתן ְּבִגיל ָּכל ָּכ� ָצִעיר, ֲאָבל ֲאִני ְּכָבר ָּכל ָּכ� רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן,

 אֹו ַרק ְלַבֵּקׁש ַעל ֶזה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�? 

ּוָבִאים מּולִ ְּכֶׁשֲאִני הֹולֵ  ָהֵעיַנִים,    י� ָּבְרחֹוב  ַמְׁשִּפיל ֶאת  ֲאִני  ֵעיַנִים,  ִּבְׁשִמיַרת  ִנְסיֹונֹות 

ַהֲהִליכָ  ְּבֶאְמַצע  ֶׁשִּפְתאֹום  מּוָזר  ִנְרֶאה  ְוַגם  ָרעֹות,  ַמֲחָׁשבֹות  ִלי  ֵמִביא  ֲעַדִין  ֶזה  ֲאִני  ה  ֲאָבל 

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְהיֹות ְיהּוִדי   לה אּוכַ ַמ יָבה ָיכֹול ְלַהִּגיד ִלי  ַמְׁשִּפיל ֶאת ָהֵעיַנִים. אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁש 

ַהַּמֲחָׁשָבה,   ּוְׁשִמיַרת  ַהְּבִרית  ְׁשִמיַרת  ֵעיַנִים,  ִּבְׁשִמיַרת  ְלִהָּזֵהר  ֲאִמִּתי,  ַצִּדיק  ֲאִמִּתי,  ָּכֵׁשר 

 ִלְהיֹות ָׂשֵמַ�?  דְוָתִמי

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 



 ב תשפ"ח) קַֹר "ל ְּבחֹות (ֻחַּק  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו

א  ִׁשּדּו  א  ְּבַׁשְדָכִנים   ָּתלּויְּבַהָּקדֹוׁש  ַרק  ֶאָחד,  ְּבַאף  ְו  הּוא;   ָּברּו  
ֵמַהֵּׁשם   ְּתַבֵּקׁש  ִּבְתִפָּלה,   ָּתלּוי  ִׁשּדּו  ֶׁשַּיֲעזֹר  יֹום   ָּכל  ִיְתָּבַר  ֶאת   ִלְמצֹא  ְל  
 .ִזּוּוְג 

ַאָּתה א ָצִרי ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַאף ֶאָחד, ַאָּתה א ָצִרי ְלַדֵּבר ִעם ַאף ֶאָחד;  

: "ַעל ְיֵדי ת, ִסיָמן יא)(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַרְחָמנּוְּתִפָּלה ִהיא ָהֵעָצה ְלִׁשּדּו. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
 ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים, זֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ִׁשידּוִכים טֹוִבים ְוַהגּוִנים".

אֹוֵמר   ֶׁשַרֵּבנּו  ַהְּסֻגָּלה  ֶאת  ו)ַקח  ִסיָמן  ִחּתּון,  ַהִּמּדֹות אֹות  לֹו  (ֵסֶפר  ֶׁשָּקֶׁשה  "ִמי   :

:  (ַּבִּמְדָּבר ז, א)  ִמ   ר, לֹוַמ "ְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאיםִלְמצֹא ִזּוּוגֹו, ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְקרֹות ְּבָק 
"ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן", ַעד ַהּסֹוף, ֶׁשזּו ַהְּקִריָאה ֶׁשּקֹוְרִאים  

ַאָּתה ְמַסֵּים , ּוְכֶׁש (ֶזה ֻמְדָּפס ְּבָכל ִסּדּור ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ְקִריָאה ַלֲחֻנָּכה)ַּבֲחֻנָּכה  
ַהֵּלב ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש    תֶאת "ָקְרָּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים" ּתֹאַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ְמעֹוֶרֶר   רלֹוַמ 

 ִחֵּבר ְלַבחּוִרים ּוַבחּורֹות: 

ַזֵּכִני ִלְמֹצא ֶאת ִזּוּוִגי ֶהָהגּון ִלי ִמן ַהָּׁשַמִים ְּכִפי ִרּבֹונֹו ֶׁשל" ׁשֶֹרׁש   עֹוָלם, 

ֲעוֹונֹוַתי ְוַחּטֹאת ְנעּוַרי א ִיְתַחְּלפּו  ִנְׁשָמִתי, ְוַחס ְוָׁשלֹום ְוַחס ְוָחִליָלה ִמְּפֵני ִרּבּוי

 ֶאְצָטֵר ְלעֹוָלם ְלִהְתָּגֵרׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ַרק ַהִּזּוּוג ִיְהֶיה ֶׁשִּלי ַהִּזּוּוִגים, ְוֵכן א

ַּתִּביט ַעל ַמֲעַׂשי ָהָרִעים   , ַרֵחם ָעַלי, ְוַאל ה'א, ָאָּנא  ַּדְיָקא, ֶׁשל ׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמִתי ַּדְיָק 

ְוַאל ַּתֲעֶׂשה ִעִּמי ְוַזֵּכִני ִלְמצֹא ֶאת  ּוְפָגַמי ָהֲעצּוִמים,  ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי,  ַּכֲחָטַאי 

ְוַרֵחם ָעַלי, ֶׁשֶאָּנֵצל ִמָּכל ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרעִ  ִזּוּוִגי ּוַמֲחָׁשבֹות  יםָהֲאִמִּתי, ְוחּוס 

 .ִּדיֵליּה ָזרֹות, ְוָׁשְמֵרִני ְוַהִּציֵלִני ִמן ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוַכת

-ַעְכָׁשו ְלִהְתַחֵּתן ּוְלִהָּנֵצל ַעל ָמה ֶאֱעֶׂשה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם?! ֲאִני ְּכָבר מּוָכן

א ָמָצאִתי ֶאת ִזּוּוִגי, ִרּבֹונֹו  ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה, ִּכי ֲעַדִין י, ֶזה ִמִּיְצִרי ַהּבֹוֵער ּבִ -ֵדייְ 

ְוֵכן ֶׁשּתֹאַמר   ,עֹוָלם, ָלָּמה ַמִּגיַע ִלי זֹאת, ֶׁשָּכל ָיַמי ֶאְהֶיה ְּבִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ֶׁשל

יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני מּוָכן עֹוד ַהּיֹום   ָעַלי "ִּתַּפח ַעְצמֹוָתיו", ַחס ְוָׁשלֹום, ֲהא ַאָּתה ְלַבד 

ֵאין ִלי ִׁשּדּו! ַקֵּוה ְלטֹוב ְוִהֵּנה ְּבָעָתה, ֲאִני  ?!  ן, ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשהַהֶּזה ְלִהְתַחֵּת 

ֶרֶמז   ְמַבֵּקׁש ּוַמְפִציר ֵאֶלי ֶזה ָיִמים ְוָׁשִנים, ַוֲעַדִין ֵאין ִלי ׁשּום ְמַחֶּכה ּוְמַחֶּכה

ָלָּמה ַמִּגיַע ִלי עֶֹנׁש ָּכֶזה  ,  םֵּכן, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאִבי ֶׁשַּבָׁשַמיִ -ֶׁשל ְיׁשּוָעה, ְוִאם

ָרִעים, ְוֵכן ֶׁשתֹאַמר ָעַלי "ִּתַּפח ַעְצמֹוָתיו", ַחס   ֶׁשָּכל ָיַמי ֶאְהֶיה ָמֵלא ִהְרהּוִרים  –

 ֶׁשל עֹוָלם, ַהִאם ֵאין ֶזה עֶֹנׁש ָּגדֹול, ֶׁשֲאִני ִמְתַעֶּנה ַּתַחת ִיְצִרי ְוָׁשלֹום?! ִרּבֹונֹו 
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ֶׁשַּמְכִׁשיֵלִני, ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה   י, ּוַמְכִׁשיֵלִני ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה ַּבֶּמהָהָרע ַהּבֹוֵער ּבִ 

 .ְלַבד יֹוֵדַע זֹאת

ָּכל ַמה   ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ַזֵּכִני ַלֲאִריַכת ַאַּפִים, ְוֶאְזֶּכה ְלַהֲאִרי ַאִּפי ַעל ָאָּנא ָאִבי

ִלְׁשאֹל ׁשּום ֻקְׁשיֹות, ַחס ְוָׁשלֹום,  ְלַבֵּטל ַּדְעִּתי ְלַגְמֵרי, ְואֶׁשעֹוֵבר ָעַלי, ְוַזֵּכִני  

ְלַהְכִניס ַזֵּכִני  ַרק  ְוָחִליָלה,  ְמִציאּות  ַחס  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ְּפׁשּוָטה,  ֶּבֱאמּוָנה  ַעְצִמי 

ַזֵּכִני  ?!  ָּכ-ְצִמי ָּכלֵּכן ָלָּמה ִלי ִלְׁשּבֹר עַ -ְוַהּכֹל ָּתלּוי ְּבָיְד, ְוִאם  ,ִּבְלָעֶדי ְּכָלל

ֵאֶלי-ָּכל-ַעל ְוָלׁשּוב  ְלִהְתָקֵרב  ְלַהְתִחיל  ֵמַעְכָׁשו  ַהִּבְזיֹונֹות ,  ָּפִנים  ּוִבְזכּות 

ֶׁשּכֹוֵאב ִלי ְמאֹד ְמאֹד, ֶׁשֲאִני ִנְכָׁשל ְּבָכל ַּפַעם  ,ְוַהְּׁשִפיכּות ָּדִמים ֶׁשֵּיׁש ִלי ֵמַעְצִמי

ֲחֵבַרי ְּכָבר ָמְצאּו   , ְוֵכן ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָּכל'ְּפַגם ַהְּבִרית ְוכּו  –ֵאּלּו  ֲחמּורֹות ּכָ  ַּבֲעֵברֹות

- ְּבִלי ִזּוּוג, ַוֲאִני ִמְתַּבֵּיׁש ְמאֹד ְמאֹד, ְוַעל ֶאת ִזּוּוָגם, ַרק ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבִּדי ָּבחּור

ִּבְזכּותּכֵ  ְוַהִּבְזיֹונֹות   ן  ֱאמֹרַהּבּוׁשֹות  ִלי,  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּדִמים  ַּדי,  ּוְׁשִפיכּות  ְלָצרֹוַתי 

זּוִגי ַּבת  ֶאת  ִלְמצֹא  ַזֵּכִני  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ַעל  ,ּוִבְזכּות  הֹוַדְעָּתנּו  רֹאׁש  -ַּכֲאֶׁשר  ְיֵדי 

ְוִלְמצֹא ּוְׁשִפיכּות ַהָּדִמים ְיכֹוִלים ְלַתֵּקן ֶאת ֶהָעָבר,   ַצִּדיֶקי, ֶׁשִּבְזכּות ַהִּבְזיֹונֹות 

 .ֶאת ִזּוּוִגי ֶזה-ְיֵדי-ַעל

ִזּוּוִגי, ֶׁשְּלַבל ֶאְהֶיה, ַחס ְוָׁשלֹום,   ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַזֵּכִני ְּכֶׁשֶאְמָצא ְּכָבר ֶאת

ִיְׁשֶרה ַהָּׁשלֹום ְוָהַאֲהָבה ֵּביֵנינּו ָּתִמיד, ְוִנְזֶּכה ְלהֹוִליד   ְּבַכַעס ּוִבְקָטָטה ִעָּמּה, ַרק

ַּבִית, ּוְלעֹוָלם א  - ִלְׁשלֹום ּוָבנֹות ּוְלַחְּנָכם ַעל ַּדַעת ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה, ַזֵּכִני ָּבִנים

ַנֲעזֹר ֶאָחד ַלֵּׁשִני; ְוַזֵּכִני ִלְהיֹות ָּתִמיד ַוְּתָרן   ֶאְתָּגֵרׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ַחס ְוָחִליָלה, ַרק

ְוא    ,ָּגדֹול ַּבַּבִית,  ֲאַוֵּתר  ְוִכַּליּוְלעֹוָלם  ַקְמָצן  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֵאי   ֶאְהֶיה  ִיְהֶיה 

ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשִּתי ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְהֶיה ֵּביִתי  ֶׁשִּיְהֶיה, ּוְבֵביִתי ִּתְׁשֶרה ַרק ִׁשְמָחה, ְוֶאְזֶּכה

ְוַזֵּכִני ֶׁשֵּביִתי  ;ֶזה ֶאְזֶּכה ְלהֹוִליד ָּבִנים ּוָבנֹות ַחִּיים ְוַקָּיִמים-ְיֵדי-ְוַעל ,ַּבִית ָׂשֵמַח 

ְּבֵני ֲעִנִּיים  ְוִיְהיּו  ַלֲחָכִמים,  ַוַעד  ֵּבית  ַהְכָנַסת  ִיְהֶיה  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ְוֶאְזֶּכה  ֵּביִתי, 

 . ָּגדֹול אֹוְרִחים

ְּתִפָּלִתי ְּבַרֲחִמים ִּבְזכּות ָּכל  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, חּוס ְוַרֵחם ָעַלי, ּוְתַקֵּבל ֶאת 

ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה, ּוִבְפָרט ִּבְזכּות ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש,   ָהֲאִמִּתִּיים, ְקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים

[ּוִבְזכּות ַרֵּבינּו ֱאִליֶעֶזר ְׁשמֹה ֶּבן ְמַנֶחם    ,ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ַרֵּבנּו

 !ָרצֹון ֵּכן ְיִהי ָאֵמן ],זּו ְּתִפָּלהר ֶׁשִחּבֵ  ְזֵאב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו,

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
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 ַאֲחֵרי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶׁשל ְנִפילֹות, ֲאִני ֲעַדִין ָיכֹול ַלְחזֹר?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְׁשמֹוַ� ְקָצת ִׁשעּוִרים ְוִחּזּוק ִמְּמֶכם, ֶזה נֹוֵתן ִלי ֵחֶׁשק ְוָרצֹון ִלְהיֹות  ֲאִני זֹוֶכה ָּברּו� ַהֵּׁשם  

ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ַהִּׁשעּוִרים מֹוְׁשִכים אֹוִתי ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ִיְרַאת ָׁשַמִים ַוֲחִסידּות, ֶזה ְמַדֵּבר ֶאל  

 ִלִּבי ּוְמעֹוֵרר ֶאת ִנְׁשָמִתי. 

  ִלִּבי, ֱהיֹות ַוֲאִני ִמְתַקֶּׁשה ְּכָבר ַהְרֵּבה ָׁשִנים   ל עַ י  לִ ח  ֶׁשֻּמּנָ ה  מַ   ת ְלָהִׂשיַ� ֶאתֲאִני רֹוֶצה ְקצָ 

 , ַוֲאִני לֹא ָיכֹול ְלֵהָרֵגַ�, אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ַלֲעזֹר ִלי ְּבַמֶּׁשהּו. םָקִׁשי םִעם ֵמֲעָבִרי

ַאְבֵר�,   ַהֵּׁשם  ָּברּו�  ֲאִני  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַּכּיֹום  ִלְלֹמד  ִמְׁשַּתֵּדל  ַוֲאִני  ְיָלִדים,  ְוַכָּמה  ִאָּׁשה  ִעם 

ְּכֵדי ֶׁשָּתִבינּו ְלֵאיֶזה ּבֹור ָנַפְלִּתי    תֲאחַֹרִּני  ַּכָּמה ָׁשִנים  רְוַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם; ֲאָבל ֲאִני ַחָּיב ַלְחזֹ 

 ְּבֶמֶׁש� ַהָּׁשִנים. 

ֶלד ִמִּכָּתִתי ִהְתִחיל ְלִהְתַעֵּסק ִאִּתי, הּוא ָעָׂשה ִאִּתי ֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא  ִּבְהיֹוִתי ֶיֶלד ְּבִכָּתה ז' יֶ 

ֶזה   ְקַטָּנה, ֲאָבל ָׁשם  ִליִׁשיָבה  ִאִּתי  ִהִּגיַ�  ְוֵכן ָהְלָאה, הּוא  ְּבִכָּתה ח',  ְוֶזה ִהְמִׁשי� ַּגם  ִלְצָלן, 

ַּבֲעֵלי עֲ  ְלֶרֶׁשת ְׁשֵלָמה ֶׁשל  יֹוֵתר  ְוִהְתִחילּו  ִהְתַרֵחב עֹוד  ֶׁשִּנְפְּגעּו  ַהְרֵּבה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֵבָרה 

 ַאַחר ָּכ� ִלְפֹּגַ� ַּבֲאֵחִרים, ָהיּו ָׁשם ַהְרֵּבה ֲעֵברֹות ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. 

ַדִים  ֲאָדָמה, ָלַקְחִּתי ֶאת ַעְצִמי ְּביָ   ַרק ִּביִׁשיָבה ְּגדֹוָלה ָקַלְטִּתי ַעד ַּכָּמה ֲאִני ָעֹמק ְּבתֹו�

ִלי  ָּברּו� ַהֵּׁשם, ְוִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְּבָכל ַהּכֹוחֹות ְלִהָּמַנע ִמָּכל ָהֲעֵברֹות ְוַהְּׁשטּויֹות ָהֵאּלּו, ֶזה ִהְצִליַ� 

א  ַרק ִלְזַמן ַמָּמׁש ָקָצר, ֲאָבל ָאז ִנְתַּפְסִּתי ַעל ְיֵדי ִאְרּגּון ְמֻסָּים ֶׁשָּׁשְלחּו אֹוִתי ִלְפִסיִכיָאֶטר, ְוהּו 

 ָנַתן ִלי ְּתרּופֹות ִלְתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת.

ָחַׁשְבִּתי  ְוטֹוָבה ְמֹאד ִעם ִמּדֹות טֹובֹות,  ְּכֵׁשָרה  ְלִאָּׁשה  ָזִכיִתי  ָּברּו� ַהֵּׁשם ִהְתַחַּתְנִּתי, 

ְרִּתי ֵמַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשִּלי,  ַהֲחֻתָּנה ְּכָבר ִהְתַּפַּט   יֶׁשָּכאן ִיָּגְמרּו ַהְּבָעיֹות ֶׁשִּלי, ָהָיה ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַאֲחֵר 

ֲאָבל ַהֵּיֶצר ָהַרע לֹא ָהַל� ִליׁשֹן, ֲאִני ְּכָבר ַּכָּמה ָׁשִנים טֹובֹות ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה, ַוֲאִני ֲעַדִין ַמְמִׁשי�  

 ָרִאי. ִלֹּפל ָּכל ַהְּזַמן ִּבְפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְּבֹאֶפן נֹו

ֶעְזָרה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ֲאָבל ֶזה לֹא ָעַזר ִלי. ְוׁשּוב  ל  ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ָאֵכן ִנִּסיִתי ָלֶלֶכת ְלַקּבֵ 

ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְּתרּופֹות ְלֶמֶׁש�    ןי ַרק ְּתרּופֹות ַיַעְזרּו, ְוָאכֵ בִ ָהַלְכִּתי ָלרֹוֵפא, ְוהּוא ָאַמר ֶׁשְּבַמצָ 

ָלַקַחת ְּתרּופֹות, ֲאָבל ֶזה ָעַזר ַרק ָּכל ְזַמן    יִהְתַחְלִּת   ׁשּוב  ן, ְלַאַחר ִמּכֵ תה ָעַזר ִלי ְקצָ ְּתקּוָפה ְוזֶ 

 ֶׁשָּלַקְחִּתי ֶאת ֶזה. 

ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום, ְוִלִּבי ּבֹוֶכה    לַעְכָׁשו ֲאִני עֹוֵמד ְּבָמקֹום ְמֹאד ָקֶׁשה ָּברּוָחִנּיּות, ֲאִני ִנְכָׁש 
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י ִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים טֹוִבים, ִלְלֹמד ִׁשעּור ָּכל יֹום, ְלִהְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית ִמְנָחה  ַעל ֶזה. ֲאנִ 

ָּמַנע  ְוַעְרִבית, ֶׁשֶּזה ְּבֶדֶר� ְּכָלל ִּבְקִרירּות ְּבִלי ֶרֶגׁש, ֲאִני הֹוֵל� ַלִּמְקֶוה ָּכל יֹום, ַוֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלִה 

מֹוֵצא ֶאת   ןּכֵ   ֶאְפָׁשר ִלְצּפֹות ָּבֶהם ִּבְדָבִרים ָרִעים. ֲאָבל ִלְפָעִמים יֹוֵצא ֶׁשֲאִניִמֵּכִלים ָרִעים ֶׁש 

ִנְסָחב ִעם ַהִּנְסיֹונֹות   ָרִעים, ְוָכ� ֲאִני  ַוֲאִני רֹוֶאה ְּדָבִרים  ֵּכִלים ֲאֵחִרים  ַעְצִמי ְלַיד ַמְחֵׁשב אֹו 

וַ   יֶׁשּלִ   תְוַהִּכְׁשלֹונֹו ָוׁשּוב,  ְרפּוָאה  ׁשּוב  ִלְמצֹא  ָיכֹול  לֹא  ְּבִקְרּבִ וְ ֲאִני  ֶׁשּבֹוָכה  ְלַנְפִׁשי    י ָמזֹור 

ִּבְבִריאּות, ְׁשלֹום ַּבִית ָהֲאֵחִרים  ֵמַהְּקָׁשִיים  ָהָרעּוַ�; חּוץ  ַמָּצִבי ָהרּוָחִני    , ִּבְדָמעֹות ָמרֹות ַעל 

 ְועֹוד, ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵהם ְּכתֹוָצָאה ִמֶּזה. 

ְוַיְרֶאה ִלי ֶּדֶר�   ְוַתֲחנּוִנים ֶׁשְּיַרֵחם ָעַלי  ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ְּבַרֲחִמים  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמרֹאׁש 

ָלֵצאת ֵמַהְּסַב� ֶׁשֲאִני ִנְמָצא ּבֹו. ֵאי� ִמְתַּגְּבִרים ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהָּקֶׁשה? ֵאי� ֶּבֱאֶמת הֹוְפִכים  

 ?םר? ַהִאם ֲאִני ֲעַדִין ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַחִּיים ְׂשֵמִחים ְרגּוִעים ּוְכֵׁשִריִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש 

ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַהְרֵּבה ּכַֹ� ְלַהְמִׁשי� ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלַחֵּזק    ןַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּת 

 ַר�. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלַהֲחִזיר אֹוָתם ְלַהֵּׁשם ִיְתּבָ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶּכְׁשּפֹוְגִמי ְמאֹד  ֶנֱהַר   םַמר  ַהֹּכל  ְלָאָדם  סַּבְּבִרית,  הֹוְפִכים  ָהָאָד ,   .ם  ְמֻסָּב

  ס ַּכֲעָסן, ַרְגָזן ְוַרע. ְמַאְּבִדים ֶאת ַהּמַֹח, ְמַאְּבִדים ֶאת ַהְּבִריאּות; ַהֹּכל ֶנֱהַר   הִנְהיֶ 
 ִמְּפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

אֹוְמִרים, ִמי ֶׁשּנֹוֵפל   ֶׁשַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים  דעַ   ָּכל ָּכ ָרָעה,ת  ַהֲעֵביָרה ַהּזֹא

ַהּזֹאת   ַלְחזֹר   - ָלֲעֵבָרה  זֹוִכים  א  ִנָּדִחים,  ִנְׁשָאִרים  ִמֶּזה.  ָלֵצאת  ָיכֹול  א 
ַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ַּדף קפח ע"א; ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֹו(ַעֵּין זִּבְתׁשּוָבה. ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

: "ָּכל ָּבֶאיָה", ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּנְכָׁשִלים  (ִמְׁשֵלי ב, יט)ַעל ַהֵחְטא ַהֶּזה ֶנֱאַמר    )ֵחֶלק א', ִסיָמן ה
ַּבֲעֵבָרה ַהּזֹו, "א ְיׁשּובּון ְוא ַיִּׂשיגּו ָאְרחֹות ַחִּיים", ֵהם ְּכָבר א ְיכֹוִלים ַלֲחזֹר  

 ִּבְתׁשּוָבה. 

 םִרית. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִריֵאין ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה יֹוֵתר ִמִּלְפֹּגם ַּבּבְ 
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, ַחָייב ִמיָתה". עֹוד אֹוְמִרים ֲחַז"ל  ָלהָּט ֶזַרע ְלבַ   ְכַבתִׁש   ִציאֹוַהמ  ל ּכָ : "(ִנָּדה יג:)

"(ָׁשם) מֹוִצי  ֵפׁשֹו  ּוִאילּכְ :  הּוא  ַהְּבִרית,  ִּבְפָגם  ֶׁשחֹוֵטא  ִמי  ֶזַרע    אָדִמים", 
  ּו ִאילּכְ ְלַבָּטָלה, הּוא ְּכמֹו ֶאָחד ֶׁשעֹוֵבר ַעל ְרִציָחה ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים. ְּכמֹו ֵכן: "

 ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.  ",ָכִביםּכֹו ַדתֹוֲעב ֵבדֹוע

ְוָׁשַלח ָלנּו ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶאת ַהַּנַחל  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִרֵחם ַעל ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו  
: "ֶׁשְּבֶזה ַהַּמֲאָמר זֹוַהר ֵאין (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עא)נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ֶׁשאֹוֵמר ָלנּו  

מֹוִעיל ְּתׁשּוָבה ְּבַוַּדאי   תׁשּום ָאָדם ֵמִבין ַהְּפָׁשט, ַרק הּוא ְלַבד, ְוַהְּכָלל, ֶׁשֶּבֱאֶמ 
ְטא ֶזה, ֲאִפיּלּו ִאם ִהְרָּבה ִלְפׁשַֹע, ַחס ְוָׁשלֹום", ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ֶׁשָהָאָדם  ַעל ֵח 

 ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו א ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה יֹוֵתר. 

ִּתְתּבֹוֵדד; ְּתַסֵּפר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּכל ַמה   -ַאָּתה רֹוֶצה ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשָּפַגְמָּת    ִאם
יָת ַעד ַעְכָׁשו ְוָכל ַמה ֶׁשַאָּתה ֲעַדִין עֹוֶׂשה. ְּתַסֵּפר לֹו, ְּתׂשֹוֵחַח ִאּתֹו ְּכַדֵּבר ֶׁשָעִׂש 

ֶׁשַאָּתה ָרִגיל ְלַדֵּבר, ִּבְׂשַפת ֵאם; ָּכ   ָפהִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו. ֶאת ָּכל ֶזה ַּתֲעֶׂשה ַּבָּׂש 
ֶׂשה ָּכל יֹום ְּבַעְקָׁשנּות, ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּתּוַכל ְלַהִּביַע ֶאת ַעְצְמ יֹוֵתר טֹוב. ָּכ ַּתֲע 

 .הּוא ַיֲעזֹר ְל ָּברּו 

א עֹוֵזר לֹו ְּכלּום; ִטּפּוִלים א עֹוְזִרים,    -ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו נֹוֵפל ָלֲעֵבָרה ַהּזֹאת    ִמי
ַלֲעזֹר; ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶא  ְפָׁשר ָלֵצאת  ׁשּום ָּדָבר א עֹוֵזר, ַרק ַרֵּבנּו ָיכֹול 

 ִמֶּזה, ֶאְפָׁשר ַלֲחזֹר ִלְהיֹות ָאָדם ָּבִריא, ְוַגם ֶאְפָׁשר ַלֲהפֹ ְלַצִּדיק ָּגדֹול. 

ַּתֲעֶׂשה ָּכ, ָּתִׂשיַח ֶאת ִלְּב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַסֵּפר לֹו ָּכל ָמה ֶׁשָעִׂשיָת    ָלֵכן
ֵאי ּוָמַתי ֶזה    ,ה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַּתִּגיד לֹו ַהּכֹלְּבַמֲחָׁשָבה, ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה; ִּתְתַוֶּד   -

 ִהְתִחיל. 

ֵיׁש ְל ְטָעָנה; ֶזה ִהְתִחיל ְּבתֹור ֶיֶלד, ַאף ֶאָחד א ִּדֵּבר ִאְּת ,א ִלְמדּו    ֲהֵרי
ַרֲחָמָנא    קָעמֹוי  ֲהכִ ם  אֹוְת ַמה ָאסּור ַלֲעׂשֹות, ְוָכ ָנַפְלָּת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָעמֹק ַּבְּתהֹו

 ִלְצָלן. 

מֹוֲהָרא  יְלפִ  ֵמִזיד.  א  ִּבְכָלל  ַאָּתה  ָּכֶזה "מֹוֲהָרא"ׁש  ָּדָבר  ֵאין  אֹוֵמר,  ׁש 
ַעל ַמה ֶׁשֲחָכֵמינּו    )ט(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן פֶׁשְּיהּוִדי ֶיֱחָטא ְּבֵמִזיד. ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ב)(ָא ִזְכרֹוָנם  ד,  ֲע בֹות  גֹוֶרֶרת  "ֲעֵביָרה    ֵברֹוע  ָאָדםְּכֶׁש   ,ֵביָרה: 
'", יֹוֵצא  ּו ְוכ  תֹוֲאֵחר  תֹוַלֲעבֹר ֲעֵביר  ֹותֹוא  ֶרֶרתּגֹו, ֲאַזי ָהֲעֵבָרה  םֹולָׁש ֲעֵביָרה ַחס וְ 
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ֶׁשָאסּור  ְּבׁשֹוֵגג, ְוֶׁשא ְלַדֵּבר ֶׁשא ָיְדעּו ִּבְכָלל ַמה ת ִמֶּזה ֶׁשִאם ָחְטאּו ַּפַעם ַאַח 

ַּבֲא  ְוכּו'  ל  עַ   ִריכּותַלֲעׂשֹות, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב  ְוכּו'   ֶׁשְּל ֶזה ּגֹוֵרר    זָא   -ֶהָעָבר 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,  י  ְלעֹוד ֲעֵברֹות, ַהֵּׁשם ִיְׁשמֹר אֹוָתנּו ִמֶּזה; ַאָּתה ֲהֵרי ָיכֹול ִלְטעֹן ִלְפנֵ 

 . ֶׁשְּלי ְוַיֲעזֹר ְל ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ִויַקֵּבל ֶאת ַהְּתׁשּוָבה  ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַרֵחם ָעלֶ 

ִּבְפָרט  ְּכֶׁשחֹוְטִאים,  ִּכי  ַקל,  ָּדָבר   ְל ִיְהֶיה  א  ִּבְכָלל  ֶזה  ַּבַהְתָחָלה 
 י ֲאזַ   -ן  ְּכֶׁשחֹוְטִאים ַּבֲעֵבָרה ֶׁשל ְּפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצלָ 

ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ֶאִּפיקֹוְרסּות, א ַמְרִּגיִׁשים ֱאלֹוקּות,    ת ֶנֱעָקִרים ֵמָהֱאמּוָנה, ִנְכָנסֹו 
א ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ַאַחר ָּכ ָקֶׁשה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִּכי  

ָבל ִאם ִּתְתַעֵּקׁש, ַאָּתה א ַּתֲעזֹב, ַאָּתה ִּתְבֶּכה  חֹוְׁשִבים ֶׁשַאף ֶאָחד א ַמְקִׁשיב, ֲא 
ְוִתְצַעק ֵאָליו: "ַהֵּׁשם הֹוִׁשיָעה, ֲעזֹר ִלי ַהֵּׁשם!" ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵאין ְל ְרָגׁשֹות, ַאָּתה  

ׁשֹות ְּבִלי ְּתַדֵּבר ְּתִפּלֹות ְיבֵ   -ִלְבּכֹות    לַמְתִחיא  ה  ִמְסֵּכן, ַאָּת ה  א ַמְרִּגיׁש ְּכֶׁשַאָּת 
 סֹוף, ְוִתְרֶאה ֶׁשִּתְתַּפֵּטר ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע, ַאָּתה ַּתֲהפֹ ִליהּוִדי ָּכֵׁשר. 

ְוִתְרֶאה עֹוד ַהְרֵּבה ֵעצֹות, ִיְהֶיה ְל ַהְרֵּבה    - ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּוִרים ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו  

 ִחּזּוק א ִלּפֹל. 

 ְזֵלג ֶאת ָהא' ב' ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּוַׁשע. ָּכַתְבִּתי ְל ַרק ַעל ְקֵצה ַהַּמ 

ת  ִלְהיֹו  יָּכל ַהּיֹום ָׁשבּור ְוָרצּוץ, ּכִ   בַאָּתה א ָיכֹול ְלִהְסּתֹובֵ   עֹוד ָּדָבר ָחׁשּוב;
ַעל ָהָאָדם, ַרֵּבנּו    תַמִּפיל ֶאת ָהָאָדם ִּבְפָגם ַהְּבִרית, ּוְלֶהֶפ ִׂשְמָחה ׁשֹוֶמֶר   רָׁשבּו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו   -ְּכֶׁשָאָדם ָׂשֵמַח    ּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן קסט)(ִלּקאֹוֵמר  
ת, ַרק ְּבִׂשְמָחה; ָּכל ַהּיֹום  ִמְּמִרירּוׁשֹוֵמר ָעָליו ִמְּפָגם ַהְּבִרית; ָלֵכן ִּתָּזֵהר ְמאֹד  

 ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה. 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 

 ... 
 ד ג ד
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 ָקֶפה?  ַהִאם ֲאִני ָראּוי ֶלֱאכֹל? ַהִאם ֲאִני ָראּוי ְלכֹוס

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

 ה'תשפ"ב  

 ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִלְכבֹוד ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש 

 ִיְחיּו 

ֶאְצֵלנּו ַהָּׁשבּוַע ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת, ֲאַנְחנּו ְּבֶהְבֵּדל ֶׁשל ָּפָרָׁשה ִמֶּכם. ֶאְכּתֹב 
 ָלֶכם ְקָצת ִמָּמה ֶׁשִּדַּבְרנּו ֶאְתמֹול ְּבִׁשעּור ֵליל ִׁשִּׁשי. 

ַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן ְוגֹו'", ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ִהְדִליק ֶאת  : "וַ (ַּבִּמְדָּבר ח, ג)ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה  

ה", אֹוֵמר ַרִׁש"י, "ְלַהִּגיד ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן,   ַהְּמנֹוָרה, "ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֹׁשֶ
 ֶׁשא ִׁשָּנה". 

ַמה ַהְּגדּוָּלה,  ֻּכָּלם ׁשֹוֲאִלים ַעל ֶזה, ַמהּו ַהֶּׁשַבח ֶׁשא ְמַׁשִּנים? ַמה ַהִחּדּוׁש,  

!?ִמי ָהָיה עֹוֶׂשה ַאֶחֶרת ִמִּצּוּויֹו ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

(ִלּקּוֵטי ִעם ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת ֶזה, ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

ִסיָמן מח) ֵחֶלק ב',  ֲא מֹוֲהַר"ן  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ִנְכָנס  ֶׁשַּמְרִאין לֹו  : "ְּכֶׁשָאָדם   ַהֶּדֶר ַזי 

ֶׁשא   ַמְרִּגיׁש  הּוא  ְּכלּום,  ָׁשֶוה  א  ֶׁשהּוא  ְלַהְרִּגיׁש  ַמְתִחיל  ָאָדם  ִהְתַרֲחקּות", 
 ְצִריִכים אֹותֹו, ֵיׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִּבְלּבּוִלים ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת.

ל ַהַּצִּדיִקים, ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִמִּפיֶהם : "ְוָכל ַהַּנ"ל ָעַבר ַעל ּכָ (ָׁשם)ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ְּכָלל", ֶאָּלא   ִמְסַּתֵּכל ּופֹוֶנה ֲאֵליֶהם  ֵאין   ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם  ָלֶהם  ֶׁשִּנְדֶמה  ְּבֵפרּוׁש, 
ָזכּו   ֵהם   ָּכ ַרק  ְרצֹוָנם,  ֶאת  ָעְזבּו  ְוא  ֲחָזִקים  ִנְׁשֲארּו  ִהְתַחְּזקּו, ֵהם  ֵהם  ַמאי? 

 ת ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים. ִלְהיֹו
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: "ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ַהְּמנֹוָרה ְלָפָרַׁשת (ַּבִּמְדָּבר ח, ב)ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש ׁשֹוֵאל  

ַהְּנִׂשיִאים? ְלִפי ֶׁשְּכֶׁשָרָאה ַאֲהרֹן ֲחֻנַּכת ַהְּנִׂשיִאים ָחְלָׁשה ָאז ַּדְעּתֹו, ְּכֶׁשא ָהָיה  
 ְּגדֹוָלה  ִעָּמֶהם ַּבֲחֻנָּכה ֶׁשְּל הּוא, ַחֶּי א ִׁשְבטֹו, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוא הּוא ְו

ֲחִליׁשּות   ָהְיָתה  ַהּכֵֹהן  ְלַאֲהרֹן  ַהֵּנרֹות"  ֶאת  ּוֵמיִטיב  ַמְדִליק  ֶׁשַאָּתה  ִמֶּׁשָּלֶהם, 
לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְל  ַהַּדַעת ְּגדֹוָלה ָלָּמה א ָקְראּו לֹו ַלֲחֻנַּכת ַהְּנִׂשיִאים, ָאַמר  

 ה ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה.ַהִּמְצוָ ֵיׁש ֶאת 

ָהָבה ִנְתּבֹוֵנן ְקָצת ַמה ָעַבר ַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, הּוא ָהָיה ָּכל ָּכ ָׁשבּור, ָמֵלא  
ְּבָכל    ַּבֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, הּוא ִהְרִּגיׁש ְּבתֹוכֹו ֶׁשא ְצִריִכים אֹותֹו, ַמְרִחיִקים אֹותֹו, 

זֹאת הּוא ָהַל ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם ְּבִׂשְמָחה. ֶזה ַמה ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ָלנּו:  
ֶׁשל ַאֲהרֹן הּוא, ֶׁשהּוא ָעָׂשה ֶאת ַהִּמְצוֹת ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש    "ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן", ִׁשְבחֹו

הּוא ָהָיה ָׂשֵמַח, הּוא א ָנַתן ַלֵּיֶצר ָהַרע  ָּברּו הּוא ְּבִׂשְמָחה; ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות  
 ִלְׁשּבֹר אֹותֹו. 

  ּגֹוֵרם   הּוא  אֹוָתנּו,   ִלְׁשּבֹר  ַמִּגיעַ   ָהַרע  ְּכֶׁשַהֵּיֶצר  ֲעבּוֵרנּו;   ָחָזק  ִלּמּוד   ֶזה
 הּוא   ִמַּפַעם,  טֹוִבים  א  ַמֲעִׂשים  ְּבִזְכרֹוֵננּו  ַמֲעֶלה  הּוא  ַהַּדַעת,  ֲחִליׁשּות  ָלנּו

 ְלִהְסַּתֵּכל  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ֲאַזי  ַהֵּׁשם,  ֲעבֹוַדת  ֶאת  ֶׁשַּנֲעזֹב  אֹוָתנּו  ְלַהִּפיל  רֹוֶצה
  ַהִּבְלּבּוִלים,   ָּכל  ִעם  ַהּבּוָׁשה,  ִעם  ַהַּדַעת,   ַהֲחִליׁשּות  ִעם   ַהּכֵֹהן;  ַאֲהרֹן  ַעל

  'ֵּכן   ִּבְלּבּוִלים,  ֵאין  ֲאַזי  ִמְצָוה,   ַלֲעׂשֹות  ִהִּגיעַ   ְּכֶׁשֶּזה  ַאֲהרֹן,  ֵּכןַוַּיַעׂש    "  ָּכתּוב
  ִצָּוה   "ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות   -  ֶאָחד  ָּדָבר  ֵיׁש   ָאז  אֹוִתי?'  ְצִריִכים  'א  אֹוִתי?'  ְצִריִכים

ה".  ֶאת ה'  מֹׁשֶ

ָאסּור ָלֵתת ַלַסֶמ"ך ֵמ"ם ְלַבְלֵּבל ָלנּו   -ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹד 

ֶזה   ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ַהֵּׁשם,  ְרצֹון  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְּכֶׁשַּמִּגיִעים  ָהרֹאׁש;  ֶאת 
אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  א)ְּבִׂשְמָחה.  ִסיָמן  ִׂשְמָחה,  אֹות  ַהִּמּדֹות  ִמְצָוה  (ֵסֶפר  עֹוֶׂשה  "ְּכֶׁשָאָדם   :

 ְּבִׂשְמָחה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ֵלאָקיו". 

ַאֶּתם ִּתְראּו ָּדָבר ְמַעְנֵין, ְּכֶׁשָאָדם ֵמִכין ְלַעְצמֹו ּכֹוס ָקֶפה, אֹו אֶֹכל, ָאז א  
ּכְ  חֹוֵׁשב  א  ֶאָחד  ַאף  ַהַּדַעת,  ֲחִליׁשּות  ֶׁשל  ַהַּמְחָׁשבֹות  אֵֹכל:  ִנְכָנסֹות  ֶׁשהּוא 

ְלכֹוס ָראּוי  ֲאִני  'ַהִאם  ֶלֱאכֹל?'  ָראּוי  ֲאִני  ְלִמְצוֹות,    'ַהִאם  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ָקֶפה?' 
ּוִבְלּבּוִלים   ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ִעם  ֵמ"ם   "ַהַסֶמ ַמִּגיַע  ָלֲאָדָמה  ִמַּתַחת  ִּפְתאֹום 

 ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם. 
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ַהְּמתּוקֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו,    לֹוֵמנּו, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִעם ָהֵעצֹותַאִחים ְיָקִרים, ַאְנֵׁשי ְׁש 

ַנֲעִׂשים   ָּפׁשּוט  ַהַחִּיים  ְמתּוָקה,   ָּכ ָּכל  ֵעָצה  ֲהֵרי  ִהיא  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשל  ָהֵעָצה 
 .טֹוִבים. ְּתַנּסּו ֶאת ֶזה, ַּתְתִחילּו ֶאת ַהּיֹום ִעם ִׂשיָחה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

  - ֵל ְלָמקֹום ָׁשֵקט; אֹו ַּבַּבִית, אֹו ְּבֵבית ְּכֶנֶסת, אֹו ֵל ְלַטֵּיל ִּבְרחֹוב ָׁשֵקט  

ְוָּתִׂשיח ֶאת ִלְּב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתׂשֹוֵחַח ִאּתֹו ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל, ְּתַדֵּבר ֵאָליו ְּכַדֵּבר 
ָעִׂשיָת, ְּתַסֵּפר לֹו ֶׁשַאָּתה נֹוֵפל ִלְפָגם ַהְּבִרית,  ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו. ְּתַסֵּפר לֹו ָּכל ַמה ֶׁש 

  :ִּתְבֶּכה ֵאָליו, ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּתַרֵחם ָעַלי, ֲאִני ָּכל ָּכ"

ַּתֵּדל ִלְהיֹות טֹוב רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, הֹוֵל ִלי ָּכל ָּכ ָקֶׁשה; ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ִמְׁש 

 ֲאִני נֹוֵפל". -

ָהעֹוָנִׁשים,   ָּכל  ֶאת   ֵמַעְצְמ ּתֹוִריד  ֵכן  ְּכמֹו   ,ְל ִיְסַלח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
 ַאָּתה ַּתְרִּגיׁש ַטַעם ָחָדׁש ַּבַחִּיים.

בּוַע ַהָּבא, ִּגיִסי  ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ֲאֵליֶכם, ֲאִני חֹוֵׁשב אּוַלי ְלַהִּגיַע ְליֹום ֶאָחד ַּבָּׁש 

ְמַחֵּתן ֶאת ַהֵּבן ָהִראׁשֹון ֶׁשּלֹו. ֵיׁש ִלי ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלִגיִסי, הּוא ִחֵּזק אֹוִתי ַהְרֵּבה,  
ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ְּבִהְתָקְרבּוִתי ֶאל ַרֵּבנּו. הּוא ָהָיה ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו  

אֹו ָאַהב  ְמאֹד  ֶׁשֵהיַכל  ִלְבָרָכה  לֹו  ִהְסִּבירּו  ֵליָצנּות,  ֵאָליו  ִהִּגיָעה   ָּכ ַאַחר  תֹו, 
 ַהּקֶֹדׁש ֶזה א ְּדַבר ַרֵּבנּו, ַוֲהָוה ַמה ַּדֲהָוה; אּוַלי ַאִּגיַע ַלֲחֻתָּנה. 

ִּתְתַחְּזקּו ַּבֲהָפָצה, ַאל ֵּתְׁשבּו ְּבִחּבּוק ָיַדִים. ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש ֶׁשל ִנאּוף, ֵאׁש ֶׁשל  

 ִפירֹות ְוֶאִּפיקֹוְרסּות, ְלכּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש ִעם ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו; ַהּקּוְנְטֵרִסיםּכְ 
ֵהם ְמַכִּבים ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשל ַהַסֶמ" ֵמ"ם, ֶאת ְמאֹוֵרי   -ְוַהְּסָפִרים ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב  

ִרים נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות, ַרק ַהִחּזּוִקים ֶׁשל  ָהֵאׁש. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות, ַּבחּו
 ֶזה ַמֲחִזיר אֹוָתם.  -ַרֵּבנּו 

ַרִּבי ָנָתן ַז"ל ִהְׁשִאיר ָלנּו ַצָּוָאה ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, הּוא ָּבָכה: "ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר  

ָמה ִיְהֶיה ּפֹה? ֶאָּלא  עֹוֵזב ֶאת ָהעֹוָלם, יֹוְצִאים ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִּדְבֵרי ְטֵרָפה ּוְפסּול,  
ַּדף ֶאָחד ֶׁשל ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ְיַתֵּקן ַהּכֹל"; ְקחּו ֶאת ַהִּגְליֹונֹות, ַהּקּוְנְטֵרִסים, ָּתִפיצּו 

 ְּבֶזה ְנַתֵּקן ַהּכֹל.  -ֶאת ֶזה ֵּבין ְּבֵני ַהְּנעּוִרים 

ְוַהִּׁשּדּוִכים; ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם  ַמָּזל טֹוב ַעל ַהְּׂשָמחֹות ַהָּיפֹות ֶאְצְלֶכם, ַעל ַהֲחֻתָּנה  
 ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְהיּו עֹוד ָועֹוד ְׂשָמחֹות.
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 ַׁשָּבת ָׁשלֹום. 

 ... 
 ד ג ד

 ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלַהִּגיד ֶּפֶרק ְּתִהִּלים 

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

 ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם, ַאֶּתם א יֹוְדִעים ָלָּמה ַאֶּתם א ְיכֹוִלים לֹוַמר ְּתִהִּלים,  
ֶאת ַהִּמִּלים   רלֹוַמ ל  ֶּתם א ְמֻסָּגִלים ְלַהְתִחיַאֶּתם ּפֹוְתִחים ֶאת ַהְּתִהִּלים ֲאָבל ַא 

ְיכֹוִלים   ְּכֶׁשא  אֹוֵמר,  ַרֵּבנּו  ַז"ל,  ִמְּבֶרְסֶלב  ֵמָהַרִּבי  ֵעָצה  ֵיׁש  ַהְּתִהִּלים;  ֶׁשל 
ֵאּלּו:  ְלִהְתַּפֵּלל, א ְיכֹוִלים ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים, ֶׁשּיֹאְמרּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶאת ַהִּמִּלים ָה 

, ֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלַהִּגיד ֶּפֶרק ְּתִהִּלים"; ֶזה ְסֻגָּלה, ֶזה  םַּתֲעזֹר ִלי", "ַהֵּׁש ם  "ַהֵּׁש 
 ּפֹוֵתַח ִמָּיד ֶאת ַהֶּפה, ֶזה ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֵּלב. 

  :ֶׁשל    "ִרּבֹונֹוְּכֶׁשַאֶּתם לֹוְקִחים ֶאת ַהְּתִהִּלים ּתֹאְמרּו ְּתִפָּלה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

  עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי, ֲאִני רֹוָצה ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים; ֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ִלְפּתַֹח ֶאת ִלִּבי ֵאֶלי

 ְוִלְפעֹל ְיׁשּועֹות".

ַמֲאִמינֹות   ֵהן  ָׁשַמִים,  ְיֵראֹות  ֵהן  ֶׁשָּלֶכם  ַהֲחֵברֹות  ֶׁשָּכל  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח  ֲאִני 

 . ןְתַחְּזִקים ִאָּת ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ַאֶּתם ִמ 

 ִּתְמְסרּו ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ַלֲאִביֶכם ֶהָחׁשּוב. 

 ... 
 ד ג ד

ָּכ ִיְהֶיה ְל ּכַֹח ַלֲעבֹר ֶאת ָּכל , ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו

 ַהְּקָׁשִיים ֶׁשְּל 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֵמַרֵּבנּו.   יֹוְדִעים  ֶׁשָאנּו  ֲאַנְחנּו  ְמֻאָּׁשִרים  ֵעצֹות   ַרֵּבנּוַּכָּמה  ָּכֵאֶּלה  ָלנּו  נֹוֵתן 

ֵמר ָלנּו ֶׁשִּנְבַרח ֶאל  ְמִאירֹות ֵאי ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ַהַּמָּצִבים ַהָּקִׁשים, ַרֵּבנּו אֹו
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ְסָפִרים ְוִנְלַמד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה; ָׁשם  ר ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּנַּקח ִמְׁשָניֹות, ְּגָמָרא ּוְׁשָא 

 ִמָּכל ַרע. ֶזה ַהָּמקֹום ֲהִכי טֹוב ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ּבֹו

ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ  ַּבֲחָדׁשֹות  אֹוִתי  ִהְׁשִמיצּו  ַהָּבחּור    ַהּיֹום  ִעם  ֶקֶׁשר  ִלי  ֶׁשֵּיׁש 
ְלַצֲעֵרנּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ְּכִאּלּו ָחַטְפִּתי אֹותֹו ה' ִיְׁשְמֵרנּו. ֲאִני ֲאִפּלּו    ֶׁשְּכָבר ֶנְעַּדר

ָנַסְעִּתי ַלֲהָקַמת ַהַּמֵּצָבה ֶׁשל ָסִבי ְּבכ"א ֲאָדר ִעם  ה ַהּזֶ   א יֹוֵדַע ִמיהּו ַהָּבחּור  ,
  ַהְּיִׁשיָבה, ָנַסְענּו ִלְמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְלִהְתַּפֵּלל, ְוַהָּבחּור ַהֶּזה ָנַסע ַאֲחֵרינּו ְוָהַל

ְּבִעְקבֹוֵתינּו, ְּבַׁשָּבת ָהִיינּו ְּבִמירֹון, הּוא ַּגם ָהָיה ָׁשם. ְּבֵליל ַׁשָּבת, ְּכֶׁשָעִליִתי ִעם  
ַּבֲחָדׁשֹות ֶׁשהּוא   םַאֲחֵרינּו, ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּפְרֵס  ָאִבי ְׁשִליָט"א ַלְּמָעָרה הּוא ָרַדף

 ֶנְעָּדר; ַהֵּׁשם ְיַרֵחם ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

הֹודּו ְלַהֵּׁשם ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֶאת ַרֵּבנּו, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ִעם ָהֵעצֹות; ַרק 
ים. ְּכִפי ֶׁשַרִּבי ָנָתן ָאַמר, ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו:  ָּכ ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ַהְּזַמּנִ 

ִלי ָּכל    "ֵאי ֵיׁש ָלֶכם ּכַֹח ַלֲעבֹר ֶאת ָּכל ַהַּמְחלֹוקֹות?" ְוהּוא אֹוֵמר: "ַרֵּבנּו ָנַתן
 ָּכ ַהְרֵּבה ִׁשעּוִרים ִלְלמֹד, ֵאין ִלי ְזַמן ִלְׁשמַֹע ַמה ְמַדְּבִרים ָעַלי". 

  ִׁשעּור   ְל   ִּתְקַּבע  ֶׁשְּל.   ַּבִּׁשעּוִרים  ׁשּוב  ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁש   ְמאֹד
  ַהְּקָׁשִיים   ָּכל   ֶאת   ַלֲעבֹר  ּכַֹח   ְל   ִיְהֶיה   ֵעֶדן,   ַּגן  ַטַעם  ְוַתְרִּגיׁש   –   ַרֵּבנּו  ְּבִסְפֵרי
 .ֶׁשְּל 

ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד  ַלְּיִׁשיָבה,  ַהְתָרָמה  ָלנּו  ֵיׁש  ֵחֶלק,  ַהָּׁשבּוַע  ִּתּטֹל  ֶׁשַּגם   

 ְוֶלֱאסֹף ְצָדָקה ֵמַהַּמָּכִרים ֶׁשְּל; ִּבְזכּות ֶזה ִּתָּנֵצל ִמָּכל ָרע. ףְלִהְצָטֵר 

 ... 
 ד ג ד

 ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשִּלי ֶׁשַאֶּתם ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת 

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

 אִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְפלֹוִריָד 

ּכַֹח   ְל נֹוֵתן  ֶזה  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ִעם  ִמְתַחֵּזק  ֶׁשַאָּתה  ִלְׁשמַֹע  ְמאֹד  ָׂשֵמַח    ֲאִני 

ֶנֱה   ל ֶׁשּתּוכַ  ֶנה ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת  ִלְהיֹות ְיהּוִדי טֹוב. ֲאִני 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות, ַאָּתה ָׂשֵמַח ִעם ַהַּטִּלית ְוַהְּתִפִּלין, ְוַאָּתה ִמְתַּגֵּבר  

 ַעל ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות. 
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ְׁשמֹר ַׁשָּבת, ְׁשֵניֶכם ְּכָבר ַהּׁשּוָרה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשַאָּתה ְוִאְׁשְּת ִהְתַחְלֶּתם לִ 

ֶזה ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשִּלי! ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר   -ְּבֶרֶכב ְּבַׁשָּבת    םנֹוֲהִגיא  
ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת; ַעְכָׁשו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא סֹוֵלַח ְל ַעל ַהּכֹל.    תְלַעְצְמ ֹּגֶדל ַמֲעלַ 

אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו ִלְבָרָכה  קיח:)ִזְכרֹוָנם  ְּכִהְלָכָתּה,  (ַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ַהְמַׁשֵּמר  "ָּכל   :
"'ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו', ַאל ִּתְקֵרי ֵמַחְּללֹו ֶאָּלא    (ְיַׁשְעָיה נו, ב)מֹוֲחִלין לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר  

 ָמחּול לֹו". 

 הּוא ִאְּת ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו .ְוֶאְצְל ִעְּמ , 

  ְזָרִעים; ַּתְמִׁשי ָהְלָאה ִעם ֵסֶדר מֹוֵעד, ַעד ֶׁשְּתַסֵּים ֵסֶדר    ַמָּזל טֹוב ַעל ִסּיּום
 ָּכל ַהִּמְׁשָניֹות.  תֶא 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 י רֹאִׁש ר ֵׂשעָ ת ֶא ד ְלהֹוִריה רֹוצָ י ֲאנִ ם, עֹולָ ל ֶׁש  ִרּבֹונֹו

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

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ְירּוָׁשַלִים

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ָהרֹאׁש ֵׂשָער  ֶאת  ַצִּדיִקים  דְמאֹל  ָּגדֹור  ָּדבָ ה  זֶ   ְלהֹוִריד  ְיׁשּועֹות  ,  ִהְבִטיחּו 
 ִּפְלִאּיֹות ְלָנִׁשים ֶׁשִּקְּבלּו ַעל ַעְצָמן ְלהֹוִריד ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש. 

ד ַז"ל ָהָיה ַמְבִטיַח ְּבָרכֹות ִאם ָהִאָּׁשה ִמְסַּתֶּפֶרת; ַּפַעם  אַהָּקדֹוׁש ִמַנאַס   ָהַרב 

ָהִאָּׁש  ִאם  ָהַרב  ַיֲעֶׂשה  "ַמה  אֹותֹו:  ָׁשַאל  ְמֻחָּצף  א  ֵאיֶזה  ְוַהְּבָרָכה  ִּתְתַסֵּפר  ה 
ְלַהְפִסי מּוָכן  "ֲאִני  לֹו:  ָעָנה  ַהַּצִּדיק  ָהִעָּקר תָהַרָּבנּות  ִמְׂשַר ת  ֶא ד  ְּתֻקַּים?"   ,

ֶׁשָהִאָּׁשה ּתֹוִריד ֶאת ְׂשַער רֹאָׁשּה"; ָּכל ָּכ ָהָיה ִאְכַּפת לֹו ֶׁשְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו  
 . ת ּוְטהֹורֹו  תְקדֹוׁשֹו

ֶׁשַּמִּגיִעים ֵאַלי ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשְּמֻסָּפקֹות ְּבֶזה ְוכּו', ֵהן ִמְתַלְּבטֹות; ֶרַגע ֶאָחד  ּכְ 

ֵהן חֹוְׁשבֹות ְלִהָּׁשֵאר ִעם ַהֵּׂשָער; ֲאִני ַמְמִליץ    אֵהן חֹוְׁשבֹות ְלִהְסַּתֵּפר, ּוָבֶרַגע ַהּבָ 
ָּכל ַהֵּלב, ְוא ַיֲעׂשּו ְּדָבִרים ֶׁשֲעַדִין א ֶׁשֵהן ְיַחּכּו ְוַיֲעׂשּו ֶאת ֶזה ִמ   ף, ֶׁשָעִדיןָלֶה 

  ת ִעם ֶזה, ִּכי ִאם א עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ִמָּכל ַהֵּלב, ֶזה ָיכֹול ַאַחר ָּכ ִלְהיֹו  םְׁשֵלִמי
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ֹות ֶאת יֹוֵתר ָּגרּוַע; ָעִדיף ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַעל ֶזה, ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְרצּו ַלֲעׂש

 ֶזה; ִּבְתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות ַמִּגיִעים ָרחֹוק ְמאֹד.

ַּתְמִּתינּו, ַאל ִּתְסַּתְּפרּו ֲעַדִין; ְּתַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל יֹום ֶאת ַהְּתִפָּלה  
 ַהּזֹו:  

י רֹוָצה ִלְהיֹות  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲעזֹר ִלי, ֲאִני רֹוָצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוְנ, ֲאנִ 

ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות   ְלָנִׁשים  ִהְבִטיחּו  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ַלְּבָרכֹות  ִלְזּכֹות  רֹוָצה  ֲאִני  ְּכֵׁשָרה. 

 ַּבֲעִדינּות ּומֹוִרידֹות ֶאת ְׂשַער רֹאָׁשן.

ֶזה ְּכמֹו    יִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשָּכל ָּכ ָקֶׁשה ִלי ְלִהְסַּתֵּפר? ִּבְׁשִבילִ 

ֶׁשַּיְחְּתכּו ִלי ֵחֶלק ִמּגּוִפי, ֲאִני א ְיכֹוָלה ַלֲחׁשֹב ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה; ֵאי ֲאִני ֵאָרֶאה  

? ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ֲאִני א רֹוָצה ְלַקֵּבל ֶאת  הִּתְהיֶ ת  זֹאה  ַהְרָּגָׁש   ְּבִלי ַהֵּׂשָער? ֵאיזֹו

אֹוֵמר   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהזֹוַהר  קכה:)(ָהעֶֹנׁש  ְּכֵדי    ָנׂשֹא  ֵׂשָער  ְּבִגּלּוי  ֶׁשהֹוֶלֶכת  ִאָּׁשה 

ֲעִנּיּות   ְלִהְתַיּפֹות ְלָהִביא  רֹוָצה  א  ֲאִני  ַּבַּבִית;  ֲעִנּיּות  ֶׁשִּתְהֶיה  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ּבֹו, 

ִּבְגָלִלי, ִּבְגַלל ַהֵּׂשָער ֶׁשִּלי; ֲאִני    ם ְקָׁשִיי  ֲאִני א רֹוָצה ֶׁשַּבְעִלי ְוְיָלַדי ִיְסְּבלּו  ,ַּבַּבִית

ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמ ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוְנ, ֶׁשֶאֱעֶׂשה ַמה ֶׁשַהַּצִּדיִקים 

ֶאת ְׂשַער רֹאִׁשי. ֲהֵרי ֲאִני    דַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים ָלנּו, ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֶאת ַהּכַֹח ְלהֹוִרי

ִאָּׁש   רֹוָצה אֹוֵמר,  ַהזֹוַהר  ְקדֹוִׁשים,  ְיָלִדים  רֹוָצה  ֲהֵרי  ֲאִני  ְּכֵׁשִרים,    הְיָלִדים 

ֶׁשְּמַגָּלה ֶאת ְׂשַער רֹאָׁשּה ַּבַּבִית, ָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא, ְיָלֶדיָה א  

 ַיְצִליחּו ְוא ִיְהיּו ֲחׁשּוִבים. 

ֶאת ֶׁשֲאָגֵרׁש  ִלי  ַהַּמִּזיִקים    ֲעזֹר  ָּכל  ִמְסַּתְּפִרים  ִאם  ִמֵּביֵתנּו;  טֹוב  ַהא 

ֶא  ֶׁשָּמְסרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְזכּות  ִלי  ֲעזֹר  ֵמַהַּבִית,  ַנְפָׁשם    תִמְסַּתְּלִקים 

 ְלַמַעְנ, ֵהם ָמְסרּו ַהּכֹל ְּכֵדי ְלָהִביא ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם, ָאֵמן".

 ֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם יַ 

 ... 
 ד ג ד
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 ַמָּזל טֹוב ַעל ִסּיּום ַהַּׁש"ס ָהְרִביִעי ֶׁשְּל 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ָהְרִביִעי ֶׁשְּל!  ַמָּזל טֹוב ַעל ִסּיּום ַהַּׁש"ס

ֶזה ָּכֶזה ֶּפֶלא; ַאְבֵר, ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶׁשעֹוֵבד י  ִמְּמ, ֲהֵר   לֲאִני ָּכל ָּכ ִמְתַּפעֵ 

ְוֵיׁש לֹו ֶאת ַהֵּׂשֶכל ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, הּוא   רֹב ַהּיֹום ְלָהִביא ַּפְרָנָסה 
 ְּפנּוָיה ִלְלמֹד; ְּכָבר ָעַבְרָּת ַאְרַּבע ְּפָעִמים ַעל ָּכל ַהַּׁש"ס. חֹוֵטף ָּכל ַּדָּקה 

ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְזֶּכה ְלִהָּׁשֵאר ָּדבּוק ַלּתֹוָרה ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי, ְוֶׁשַהְּיָלִדים  

 ְּדבּוִקים ַלּתֹוָרה.  ִיְהיּו ם ֶׁשְּל ּגַ 

 ... 
 ד ג ד

 םְיהּוִדִּייא  ןְוֵה  םְיהּוִדִּיי ןֵה ָרִטים, ַאל ִּתְצֶּפה ִּבְס 

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

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

ַהר. ֲאִני ְמַקֶּוה וַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ִּתּקּוֵני זֹ   ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ֶׁשִסַּיְמָּת ֶאת

 עֹוד ַהַּפַעם ֶאת ַהֵּסֶפר ְוִתְלַמד ֶאת ֶזה ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּל. ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַּתְתִחיל
ְמַקֵּדׁש ֶאת ָהָאָדם, ֶזה ְמַזֵּכ ֶאת ָהָאָדם. מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְמַסֵּפר  הַהּזֶ 

ַלֲאִריַז"ל ְיהּוִדי  ִהִּגיַע  ַּפַעם  ִּתיקּו  ,ָלנּו,  רֹוֶצה  ַהֲחמּורֹו  ןהּוא  ֶׁשּלֹו    תָלֲעֵברֹות 
  ַּתִּגיד ֶּנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשְּל,  ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ָאַמר לֹו ָהֲאִריַז"ל: "ַקח ְל ִּתּקּון לַ 

 ַּדִּפים ִּתּקּוִנים, ֶזה ְיַתֵּקן אֹוְת".  הְּבָכל יֹום ֲחִמָּׁש 

מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִהְכִניס ָּבנּו ֶׁשִּנְלַמד ָּכל יֹום ֶאת ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש 
לֹו ַּתְלִמיִדים ֶׁשְּמַסְּיִמים ְּבָכל חֶֹדׁש ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה. מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ִמְתָּפֵאר ֶׁשֵּיׁש  

 ַהר. ֹו ִּתּקּוֵני ז

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשַּתֲחִזיק ַמֲעָמד, עֹוד ְמַעט ַאָּתה ִמְתָאֵרס, עֹוד ְמַעט ַאָּתה  
ים טֹוִבים, ִעם  , ִּתָּׁשֵאר ָחָזק ִעם ֲחֵבִר דַמֲעָמ ק  ֵמִקים ֶאת ֵּביְת. ַּתְמִּתין עֹוד, ַּתְחִזי

ַאל    ,ֶׁשְּל ָהֵעיַנִים  ַעל  ִּתְׁשמֹור  ְּכֵׁשִרים.  ֲחֵבִרים  ִעם  ָעִדין,  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ֲחֵבִרים 
 ְוכּו'.   םְיהּוִדִּייא  ן ְוֵה  םְיהּוִדִּיי ןֵה ִּתְצֶּפה ַּבֲעֵברֹות, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ִּבְסָרִטים, 
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ִיְתָּבַר, ַּתִּגיד לֹו ַעד ַּכָּמה ֵל ָּכל יֹום ְלִהְתּבֹוֵדד, ָּתִׂשיַח   ֶאת ִלְּב ְלַהֵּׁשם 

ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב ְוָכל ָּכ ָקֶׁשה ְל. ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש ִמֶּמּנּו, ִּכי ַהִּדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם  
 ִיְתָּבַר ֵמִביא ְּדֵבקּות ֲחָזָקה, ַנֲעִׂשים ַצִּדיק ָּגדֹול. 

 ֲהָפָצה, ָּכ ְּתַתֵּקן ַהּכֹל. ֵּתֵל לַ  ןְּכמֹו כֵ 

 .ֶׁשאֹוֵהב אֹוְת ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ד ֵמַהּׁשֹוֵד ר ִּתָּזֵה 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

אּוַלי ְּבָכל זֹאת ֶאְפַעל ֶאְצְל ֶׁשא ָּתִביא ַהַּבְיָתה ֶאת  ֶאְכּתֹב ְל עֹוד ַּפַעם,  
ַהִּמְׂשָרד ֶׁשְּל, ֶׁשַּתְׁשִאיר ֶאת ַהַּבִית ֶׁשְּל ָנִקי, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש, ָמקֹום  

 ֶׁשְּמַגְּדִלים ּבֹו ְיָלִדים ְּבָטֳהָרה. 

ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל, ֲעזֹב ֶאת ַהֲחֵבִרים; מֹוֲהָרא"ׁש ָאִחי ַהָּיָקר ְוָהָאהּוב, ֲעזֹב 
אֹוֵמר ָלנּו: "ֵאין ֲחֵבִרים, ִאם ֵיׁש ָחֵבר זּו ָהִאָּׁשה"; ִהיא רֹוָצה ְלַדֵּבר ִאְּת, ִהיא  

ֶאת    רֹוָצה ְלַסֵּפר ְל ֶאת ַהּיֹום ֶׁשָּלּה, ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָּלּה; ֵל ַהַּבְיָתה, ֲעזֹב ְּכָבר
 ַהְּׁשטּויֹות. 

ֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֲחֵבִרים, ְמַבְזְּבִזים ֶאת ַהְּזַמן ַהָּיָקר ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים  

ָהִאָּׁשה   ִעם  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ִמֶּזה    ןִּבְזַמ   ֲאָנִׁשים  לִּבְׁשִבי  -ְלַבּלֹות  ַמְרִויִחים  ֶׁשא 
 ד ִמְתַאְכְזִבים, ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. ְּכלּום; ַאְּדַרָּבה, ַּבּסֹוף ְמאֹ

  ד ֶאת ְזַמּנֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ֶזה ׁשֹוֵד   דֲהִכי ָּגדֹול, הּוא ׁשֹוֵד   דַהֶּטֶלפֹון הּוא ַהּׁשֹוֵד 

  ֵאי ָלַדַעת  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְצִריִכים  ָּפׁשּוט  ֶטֶלפֹון  ֲאִפּלּו  ַהַּמֲחָׁשָבה;  מַֹח  ֶאת 
ְלִה  ְוַכָּמה  ַהִּמְתַקֵּד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהֶּטֶלפֹון  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ֶׁשָר םְׁשַּתֵּמׁש,  יֹוֵתר    ץ,  ַמֵהר 

 ֵמָהָאָדם ֶאת ַהַחִּיים.   דֶׁשּלֹו, ֶזה ׁשֹוֵד ב  ְּבֶקֶצ ד  ֵמַהּמַֹח ֶׁשל ָהָאָדם; ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹו

ְמֻׁשֲעָמם   ַאָּתה  ִסְפֵרי  -ִאם  ֶאת  ְּגָמָרא,  ִמְׁשָניֹות,  ֶאת    ְותֹאַמר  –ַרֵּבנּו    ַקח 
ַהְּגָמָרא ַהָּמתֹוק, ָּתִׁשיר: "ַאַּבֵּיי ְוָרָבא"; ַרק    ן , ָּתִׁשיר ֶאת ִנּגּות ַהִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשֹו

 ֶזה ִנְׁשָאר, ַרק ֶזה ִנְצִחּיּות, ַרק ֶזה ֵמִביא ִׂשְמָחה. 
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 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּתַקֵּבל ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְל ִמִּלִּבי. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ן יֵחֶלק ַּבַּקְמֵּפי לל ֶאָחד ֵמַהְּקִהָּלה ֶׁשִּיּטֹוּכָ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

; ֲאִני  ּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלנּות ַה ן ַהְּׁשָנִתי ְלטֹובַ יַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת ַהַּקְמֵּפי
 ּמֹוָסד.ל ַה ִּבְׁשִביק ַר  ֲאִני לֹוֶוה ְולֹוֶוה עֹוד ֶּכֶסף ,ִאיִׁשית ֻמָּנח ְּבחֹובֹות

הֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּמָצאִתי ֶאת מֹוֲהָרא"ׁש ְוָלַמְדִּתי א ִלְלוֹות ֶּכֶסף, ַוֲאִני  

ּמֹוָסד,  ל ַה ֲאָבל ֲאִני ֵּכן לֹוֶוה ֶּכֶסף ִּבְׁשִביְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ַּגם ָלַמְדָּת ֶאת ֶזה ֶאְצִלי;  
  - ְמַצֶּפה ֶׁשָּכל ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ַׁשָּיכּות ִעם ַהְּקִהָּלה, ֵהן ְּגָבִרים ְוֵהן ָנִׁשים  ד  ַוֲאִני ְמאֹ 

 ַלּמֹוָסד ֶׁשָּלנּו.  ףן ַוַּיַאְספּו ֶּכֶס יִיְקחּו ֵחֶלק ַּבַּקְמֵּפי

 יַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצלִ 

 ... 
 ד ג ד

 ְקָצת ֵׂשֶכל ֵאי ָלֶלֶכת ֵּבין ַהִּטּפֹות

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ת  ֶא   ָלּהן  ְּתַפֵּיס אֹוָתּה ְוֶת   - ָעֶלי, ִהיא א הֹוֶלֶכת ְוכּו'    ִאם ִאְׁשְּת ְמַאֶּיֶמת 

 , ָּכ ִהיא ֵּתֵל ְוכּו'; ַּתֲעֶׂשה ַהּכֹל ָּבעֹוָלם ֶׁשִאְׁשְּת ִּתְהֶיה ִאְּת ְוכּו'. קַהֶּצֶד 

ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבְּבָרָכה ֶׁשל ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת ֶׁשְּיַקְּבלּו    םְצִריִכי
ֶׁשָהִאָּׁשה אֹוֶמֶרת   ַמה  ָּכל  ַהִּטּפֹות; א  ֵּבין  ָלֶלֶכת   ֵאי ַוֵּיְדעּו  ַהֵּׂשֶכל  ְמַעט  ֶאת 

ְלָהִבין ֶׁשא  ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ִעם ֵׂשֶכל ְלִהְתַוֵּכַח ִאָּתּה;    ְצִריִכים  ְצִריִכים 
 ְועֹוִׂשים ַמה ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות.  קַהֶּצֶד ת ֶא  ָלּה ם נֹוְתִני
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ִיְתָּבַר ֶׁשֵּיְדעּו ֵאי ַלֲעבֹר ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה   ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם 

ֵּמד אֹוָתנּו ָּדָבר ָחׁשּוב; א ָהָיה  ְּבִלי ָלִריב ּוְבִלי ֶׁשָהעֹוָלם ַיְטֶעה אֹוָתנּו. ַרֵּבנּו לִ 
(ִׂשיחֹות ָהַר"ן,  ִׁשעּור ֶאָחד ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש א ַיְחזֹר ַעל ֶזה ֲעבּוֵרנּו, ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

נא) ֶזה  ִסיָמן  "ֶאת  ָהע  אֶׁש ,  יֶּמּנִ ִמ   ּולּבְ ַק ְּת :  ֶאְתֶכם  ָהֶרַגע ָלםֹוַיְטֶעה  ַמִּגיַע   ,"
לֹוְקִחים ֶאת ָהָאָדם ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ְלתֹו ּבֹור ּוְמַכִּסים    ,ָזָרהֶׁשּקֹוְרִאים ָלָאָדם ַּבֲח 

חֹוֶזֶרת ַהַּבְיָתה ְוִנְרָּגִעים, ָהִאָּׁשה ִמְתַחֶּתֶנת ִעם ִמיֶׁשהּו    ָּפָחה, ַהִּמְׁש ראֹותֹו ִעם ָעפָ 
ד ָּבעֹוָלם א עֹוֶלה  ף ֶאָח ּוְלַא ִלְחיֹות ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶהם    םַאֵחר, ַהְּיָלִדים חֹוְזִרי

ַמְתִחיל ַמה  ִהיא    םעִ   תִלְהיֹו  ַעְכָׁשו  ְּבַדְעּתֹו  נֹוָרִאִּיים  ִיּסּוִרים  ֵאיֶזה  ַהְּנָׁשָמה, 
, ָׁשם א ְמַעְנֵין ִמיהּו ַהְּמַמֵּלא ָמקֹום ְוכּו',  ןַלִּדי  ֶאת ָהָאָדם  םעֹוֶבֶרת; ַמֲעִמיִדי

ְמַעְניֵ  ֲאנָ   ןָׁשם א  יֹוֵתר  ֵיׁש  ְמַעְניֵ ְלִמי  ָׁשם  ְּבָדָרא,  ַהַחד  ִמיהּו  ִּפְרֵק   ןִׁשים,    י ַרק 
ָחׁשּוב ָּכל ִמָּלה ֶּׁשִּדְּברּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָׁשם ָחׁשּוב    םַהִּמְׁשָניֹות ְוַדֵּפי ְּגָמָרא, ָׁש 

ָׁשלֹום, ְּבתֹוָרה  ִמי ֶׁשָאַהב ְיהּוִדי ַאֵחר, ִּדֵּבר ָיֶפה ֶאל ַהֵּׁשִני, ִמי ֶׁשִחֵּנ ֶאת ַהַּבִית ּבְ 
 ּוִבְקֻדָּׁשה. 

ֶאֱעֶנה ְל ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ָהֲאֵחרֹות ֶׁשְּל, ִּכי ַמה ֶזה ָקׁשּור ֵאֶלי ּוַמה ֶזה    א

י ֵיׁש   ָקׁשּור ֵאַלי? א ְמַעְנֵין אֹוִתי ְלַדֵּבר ִמְּפלֹוִני ְוַאְלמֹוִני; ֲאִני ְמאֹד ָעסּוק, ְּבקֹׁשִ
ִמ  ִלְקרֹא  ְזַמן  ִמּכָ ִלי  מֹוֲהָרא"ׁש  ן  ֶׁשּכֵ ל  ְכָּתִבים,  ֵאֶצל  ִּכי  ַרק   ְל ָעִניִתי  ַלֲענֹות; 

ָהִעְנָין ֶׁשל ְׁשלֹום ַּבִית ָהָיה ִלְפֵני ַהּכֹל, ְוִאם ַאָּתה ּכֹוֵתב ִלי ֶׁשִאְׁשְּת א רֹוָצה 
ָאז ַחס ְוָׁשלֹום    -  ָלֶלֶכת ְוכּו', ִהיא א רֹוָצה ֶקֶׁשר ִאְּת ְוכּו', ִהיא ְמַאֶּיֶמת ְוכּו'

 ֵעֶסק ַּבַּבִית.  ה ַהּזֶ ר ַאל ַּתֲעֶׂשה ֵמַהָּדבָ 

ְּבָאְזַני, ֶאת ַהִּמִּלים   ת: "ִעם ִאָּׁשה א ָרִבים!" ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו ְמַהְדְהדֹו רְזכֹו
ָהֵאּלּו ָׁשַמְעִּתי ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ַאְלֵפי ְּפָעִמים: "ִעם ָהִאָּׁשה א ָרִבים", "ִעם ָהִאָּׁשה  

 א ִנְכָנִסים ְלִוּכּוִחים". 

 ְרָמִזים ֵאי ּתּוַכל ָלֶלֶכת ֵּבין ַהִּטּפֹות.  ה,ַהּזֶ  ְמַקֶּוה ֶׁשּתֹוִציא ֵמַהִּמְכָּתב יֲאנִ 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ֵּׁשםַה 

 ... 
 ד ג ד
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ֶׁש  ּגֹוָרֵלנּו  ָנִעים  ּוַמה  ֶחְלֵקינּו  טֹוב  ַמה  ֵמַרֵּבנּו,  ַאְׁשֵרינּו  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו 

ַרֵּבנּו; ַעל  ַוֲאַנְחנּו א חֹוְלִקים  ַרֵּבנּו  ֶאל  ְמקָֹרִבים  אֹוָתנּו    ֶׁשֲאַנְחנּו  רֹוֵחץ  ַרֵּבנּו 
: "ֲאִני ָנָהר  (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שלב)ּוֵמִביא אֹוָתנּו ַלַּדְרּגֹות ֲהִכי ְּגדֹולֹות. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ַהְמַטֵהר ִמָּכל ַהְּכָתִמים", ְּכֶׁשִּנְזָּכִרים ֵמַרֵּבנּו ְמַקְּבִלים ִמָּיד ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה, ִמָּיד 
 חֹוְׁשִבים 'ֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות?' 

ִהְזִמין  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיד   ַאְבֵר ַחג,  ַמָּמׁש  ֶאְצִלי  ָהָיה  ַּבַּלְיָלה    ֶאְתמֹול 

 אֹוִתי ְלִסּיּום ַהַּׁש"ס; הּוא ִסֵּים ַּבַּפַעם ָהְרִביִעי ֶאת ַהַּׁש"ס.

  ָקֶׁשה   ֶׁשעֹוֵבד  ַאְבֵר  ִלְראֹות  ַהִּׂשְמָחה  ֶאת  ְלַעְצְמ  ְלָתֵאר  ָיכֹול   א  ַאָּתה 
 ֶׁשִּנְמָצא  ַאְבֵר  ּכֹוֵלל,  ַאְבֵר   ַעל  ָּכאן  ְמֻדָּבר  א  ;הַהִּמְׁשָּפָח   ֶאת  ְלַפְרֵנס

 רֹב  ֶׁשעֹוֵבד  ָּפׁשּוט  ְיהּוִדי  ַעל  ָּכאן  ְמֻדָּבר  ְוַלְיָלה,  יֹוָמם  ֶׁשּלֹוֵמד  -  ַּבְּיִׁשיָבה
 חּוץ  ֶזה  ַׁש"ס!  ְלַסֵּים  תָהְרִביִעי   ַּבַּפַעם  ָזָכה   הּוא  ֻמָּתׁש;  ַהַּבְיָתה   ּוַמִּגיעַ   ַהּיֹום

 ַרֵּבנּו  ְוִסְפֵרי  ַרִׁש"י  ֵמחּוָמׁש  חּוץ  לֹוֶמֶדת,  ֶׁשַהְּקִהָּלה  ַהְּגָמָרא  ְוַדף  ֵמַהִּמְׁשָניֹות
 . 'ְוכּו   ְוכּו'

  ִעם   ְלַדֵּבר   ַלְּיִׁשיָבה  ָלבֹוא  ְלַהְמִׁשי  ֲחָדִׁשים  ּכֹוחֹות  ִלי  ןָנַת   ֶזה
 ִנְכַנס   ֶאְתמֹול  ֲחָדִׁשים,  ַּבחּוִרים  ִנְכָנִסים  ַהְּזַמן  ָּכל  ַהֲחָדִׁשים,  ַהַּבחּוִרים

 ׁשֹוֵמעַ   ְּכָבר  ֶׁשִּלי  "ַהֵּבן  ָּבֵעיַנִים:  ְדָמעֹות  םעִ   ִלי  ָאַמר  ָאִביו  ָחָדׁש,  ָּבחּור
  ֶׁשּלֹו   ַּבְּיִׁשיָבה  ִיָּׁשֵאר  ֶׁשהּוא  םַמֲעִדיִפי  ָהִיינּווְ   ַרב  ְזַמן  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת

 יד ַהָּיִח   ַהָּבחּור  'ֲאִני  ּובֹוֶכה  ָּבא  ֶׁשִּלי  ַהֵּבן  ֲאָבל  ִלְבֶרְסֶלב,  ִיָּכֵנס  ְוֶׁשא
  ַמֲעָמד,   ְלַהֲחִזיק  אּוַכל  ֶׁשא  ַמְרִגיׁש  ֲאִני  ִּבְסָרִטים,  צֹוֶפה  ֶׁשא  ִּביִׁשיָבה

  ִלְהיֹות   רֹוֶצה  ֲאִני  ַההּוא,  ְוַהַּׂשְחָקן  ַהֶּזה  ֵמַהַּׂשְחָקן  ַרק  ְמַדְּבִרים  ַהַּבחּוִרים
 ְלָכאן.  אֹותֹו ָרַׁשם ָהַאָּבא ָׁשמּור'";

ַהְּזַמן ַּבחּוִרים ֲחָדִׁשים, ּוְכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ֵאי ָהַאְבֵרִכים  ָּכ ָּבִאים ָּכל 
  ֶׁשְּכָבר ִנְמָצִאים ַהְרֵּבה ָׁשִנים ִמחּוץ ַלְּיִׁשיָבה לֹוְמִדים ּוְמַסְּיִמים ַׁש"ס ְועֹוד ַהַּפַעם

 ֶזה נֹוֵתן ִלי ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה.  -ַׁש"ס  תַאַח ם ַּפעַ 
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ֶׁשַפע    ַהּמֹוָסד; ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיֵּתן ְלר  ֲעבּו  הִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשָאַסְפָּת ְצָדָק 

 ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה.

 ... 
 ד ג ד

 ?יֲאנִ ר אֹוָמ ִאם ְל 'ָקָׁשה' ְלַבֵּקׁש ִמַמָּכר ְצָדָקה, ֵאיֶזה ִמָּלה 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְלַגֵּבי ְלִהְתַקֵּׁשר ַלֲחֵבִרים ֶׁשְּל ְלַבֵּקׁש ְצָדָקה ַלמֹוָסד; ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּקֶׁשה  

 ְל ְוכּו', ַאָּתה ִמְתַּבֵּיׁש ְוכּו'. 

ֶּזה ָקֶׁשה; ֲאָבל ַּתֲחׁשֹב ֶרַגע ֶאָחד ָעַלי, ַּכָּמה ֲאִני ֵמִבין אֹוְת, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁש 
ִּבְׁשִביְל,    -ָקֶׁשה ִלי ְּכֶׁשֲאִני ִמְתַיֵּגַע יֹום ָוַלְיָלה ִלְלוֹת ּוְלַׁשֵּלם ִמְּפלֹוִני ְלַאְלמֹוִני  

.ְוַהּדֹורֹות ֶׁשְּל ִּבְׁשִביל ְיָלֶדי 

ִביִלי, מֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוִתי 'ָעִדיף ֶׁשִּתְהֶיה  ֶזה ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני א ֶוה ִּבְׁש 
ַחָּיב ְלַעְצְמ, ֵמֲאֶׁשר ַלֵּׁשִני'. ָהיּו ְזַמִּנים ֶׁשא ָהָיה ִלי ְּפרּוָטה ַּבַּבִית, א ִּבַּקְׁשִּתי  

ר ַּבִּׁשעּוִרים  ֵמַאף ֶאָחד ְוא ָלַקְחִּתי ֵמַאף ֶאָחד. ֲאִני זֹוֵכר ְּכֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמַדּבֵ 
ִמְּצָדָקה, מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר: "ָלָּמה ֲאָנִׁשים א נֹוְתִנים ְצָדָקה? ִּכי חֹוְׁשִבים  

ְיכֹוִלים   א  ְוִאם  ָּגדֹול,  ֶּכֶסף  ָלֵתת  ָהָיה    -ֶׁשְּצִריִכים  מֹוֲהָרא"ׁש  נֹוְתִנים",  א 
ֶעֶׂשר   ֶׁשֶקלֲאגּורֹו אֹוֵמר: "ֵּתן  ֶׁשֶקל,  ֲחִצי  ֶעֶׂשר  ת,  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין   ,

ַּבִּכיס  ֲאגּורֹו רֹוֶצה    -ת  'ֲאִני  ְלַעְצִמי,  ָאז  ָהִייִתי חֹוֵׁשב  ֶאָחד";  ְלָכל  ֵיׁש  ֶזה  ֶאת 
ְׁשֵאלָ  ֶעֶׂשר  הִלְׁשאֹל  א  ְוַגם  ֵאין,  ֶׁשֶקל  ֲחִצי  ְּכֶׁשַּגם  עֹוִׂשים  ַמה  מֹוֲהָרא"ׁש,   ,

, ָהיּו ֶאְצִלי ְזַמִּנים  תֵּפק ִמִּלְבּכֹות, ָהִייִתי ּבֹוֵלַע ֶאת ַהְּדָמעֹות?' ָהִייִתי ִמְתַא ֲאגּורֹו
ֵנס ֶׁשִאְׁשִּת   אֶׁש ִלי  ִנְדֵנָד   יָהָיה ִלי ְּפרּוָטה ַאַחת ַּבַּבִית. ָהָיה    י לִ   הַאף ַּפַעם א 

ֶוה ְולֹוֶוה ִּבְׁשִביל  ְוא ֵהִציָקה ִלי ִעם ֶזה, ִהיא ִמְסַּתֶּפֶקת ְּבמּוָעט; ַמה ֵּכן? ֲאִני לֹו
 ַהְּקִהָּלה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו מֹוָסדֹות. 

,  יֲאנִ ר  ְצָדָקה, ֵאיֶזה ִמָּלה אֹוָמ   -ַעְכָׁשו ַּתֲחׁשֹב, ִאם ְל 'ָקֶׁשה' ְלַבֵּקׁש ִמַמָּכר  

ְלַמְעלָ  ִעם  עֹוֵמד  ֶא   הְּכֶׁשֲאִני  לֹוֵקַח  ַאָּתה  ִאם  חֹובֹות...?  ּדֹוָלר  ִמְליֹון  ת  ִמְּׁשֵני 
 ...? י ֲאנִ ר ֵאיֶזה ִמָּלה אֹוָמ  -ְלַבֵּקׁש ְצָדָקה  לַהִּמָּלה 'ָקֶׁשה' עַ 
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ָהאֹופִ  ֶנֶגד  ֶזה  ֵמַהֵּׁשִני,  ֶּכֶסף  ְלַבֵּקׁש  ְמֻסָּגל  ֶׁשַאָּתה א  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה    י ַמה 

ַאָּתה א צֹוֵדק; א ְמֻדָּבר ָּכאן ֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש ִּבְׁשִביְל, ַאָּתה ַּגַּבאי    - ֶׁשְּל ְוכּו'  
 ְצָדָקה, ַאָּתה א ְמַקֵּבל; ַאָּתה ַמְׁשִּפיַע.

ַמה ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגרּוַע ֶׁשָּיכֹול ִלְקרֹות? ַיִּגידּו ְל: "ֵאין ִלי", "ֲאִני א ּתֹוֵרם  

? ַאָּתה א ִמְתַקֵּׁשר ְלַאף ֶאָחד  אַהִאם ֶזה ָּכל ָּכ נֹוָר   - ְבֶרְסֶלב", "ְּכָבר ָּתַרְמִּתי"  לִ 
 ִּכי אּוַלי הּוא ַיִּגיד: "ֵאין ִלי"? 

  ,ָעֶלי א סֹוֵמ א ִּבְכָלל ֶאת ָהֱאֶמת, ֲאִני ַּתֲעזֹר ִלי; ַאִּגיד ְל ,ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ

ל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאָבל ִאם ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהָּׁשִליַח ַהּטֹוב ִיְהֶיה  ֲאִני סֹוֵמ ַרק עַ 
 ְל טֹוב ָּבֶזה ּוַבָּבא. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְזכּות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֶיֶלד ָּכֶזה טֹוב ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ִּבירּוָׁשַלִים

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים  

ְּבַהְתָמָדה ְוַאָּתה    דַהְּמַלֵּמד ֶׁשְּל ּכֹוֵתב ִלי ְּדָבִרים ָיִפים ָעֶלי; ֶׁשַאָּתה לֹוֵמ 
 ִמּדֹות טֹובֹות. ם עִ  גִמְתַנֵה 

ְלהֹוֶרי   בֲאִני ָּכל ָּכ ָׂשֵמַח, ֲאִני ָּכל ָּכ ֶנֱהֶנה ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶזה; ֲאִני הֹוֵל ִלְכּתֹ

ַּבַּתְלמּוד ּת ָּכֶזה טֹוב  ֶיֶלד  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ִּבְׁשִביֵלנּו  ְזכּות  ְוֶזה  ֶיֶלד טֹוב,  ֹוָרה  ֶׁשַאָּתה 
 ֶׁשָּלנּו ִּבירּוָׁשַלִים. 

  - ד  ִּתְכּתֹב ִלי ַמה ֶׁשּקֹוֶרה ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְועֹו  -ִּתְכּתֹב ִלי ִמְכָּתב ָּכל ָׁשבּוַע  

 ְוַאָּתה ְּתַחֶּיה אֹוִתי. 

 ... 
 ד ג ד
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 ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהְּמַלְּמִדים  דַהְּמַנֵהל ָצִרי ְלעֹוֵד 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַנֵהל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים  

ְילָ   ְלַחֵּנ ְקדֹוָׁשה  ּכֹה  ַּבֲעבֹוָדה  עֹוֵסק  ֶׁשַאָּתה   ֶחְלְק ְוַאְׁשֵרי   ִדים  ַאְׁשֶרי

 ֶּבֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ְלעֹוֵד  ֶזה  ְמַנֵהל  ֶׁשל  ְנחּוִצים  ֲהִכי  ֵמַהְּדָבִרים  ָלֵתת    דֶאָחד  ַהְּמַלְּמִדים,  ֶאת 
ָקׁשֹות    םָלֶה  ֲהִכי  ֵמָהֲעבֹודֹות  ֶזה  ִחּזּוק,  ְמאֹד  ְלַהְרֵּבה  ְזקּוִקים  ְמַלְּמִדים  ִחּזּוק. 

ְּבַסְבָלנּות ֲאֵליֶהם, ְצִריִכים ָּכל ַהְּזַמן ְלַחֵּזק אֹוָתם,    ָלֶׁשֶבת ִעם ְיָלִדים ּוְלִהְתַאֵּזר
ְמַלֵּמד ָיכֹול ְלַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות ּוְלַהְתִחיל    זָא ,  ַחס ְוָׁשלֹום ִאם א ְמַחְּזִקים אֹוָתם

בֹוָדה ֶׁשל  ָהֲע   תְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהָּיַדִים; ִלְצּבֹט, ְלַהּכֹות ְוִלְבעֹט ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו; זֹא
 ְלרֹוֵמם ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהְּמַלְּמִדים. ַהְּמַנֵהל,

אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשַהְּיָלִדים ִיְלְמדּו ְּכִתיָבה, ְּכִתיָבה ִהיא ָּדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד. ְיָלִדים  

ב. ְּבִלי  ְוכּו'; ְּכַדאי ֶׁשֵהם ִיְכְּתבּו ִלי ָּכל ָׁשבּוַע ִמְכָּת  אְוִלְקרֹ ב ְצִריִכים ִלְלֹמד ִלְכּתֹ
ַהְּיָלִדים   ַּבֲאֶמִריָקה  ָלְמדּו;  ַמה  ּתֹוָרה,  ַּבַּתְלמּוד  ָהָיה  ַמה  ִלְכּתֹב  ֶאְפָׁשר  ַלַחץ; 

 ּכֹוְתִבים ִמְכָּתב ַּפַעם ְּבָׁשבּוַע.

ַמֶּׁשהּו  ִלְפָעִמים  ְוָהִעָּקר,  ִלְכּתֹב,  לֹוְמִדים  ֶׁשֵהם  ִהיא,  ֶזה  ֶׁשל  ַהַּמֲעָלה 
ַהְּכִתיָבה ֶזה יֹוֵצא ַהחּוָצה; ַהְרֵּבה ְיָלִדים ְּכָבר   יְיֵד ל  ל ַהֶּיֶלד ְועַ ִמְסַּתֵּתר ַּבֵּלב ֶׁש 

 , ְוָעְזרּו ָלֶהם ְוַד"ל. םטֹוִבי אִנְּצלּו ַעל ְיֵדי ֶזה, ֵהם ָּכְתבּו, ִסְּפרּו ְּדָבִרים 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָיכֹול ְלַהִּציַע ֶּדֶר, ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְסַּתֵּדר  ִמי

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

 ... ִּתְחֶי'  ָמַרת

ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשהֹוַדְעֶּתם ִלי ַמה קֹוֶרה ַּבּמֹוָסד; ַאֶּתם א ְצִריִכים ְלַפֵחד    ִייַׁשר

 .הּקֹוֶר ה ַמ ק ְּבִדּיּות ָלַדעַ ה רֹוֶצ י ב ִלי ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים, ֲאנִ ִלְכּתֹ

 ַעְכָׁשו ְלַמֲעֶׂשה.  



 ב תשפ"ח) קַֹר "ל ְּבחֹות (ֻחַּק  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   טז 

 

ַהּמֹוָסד; הּוא ְמאֹד  ל  ֶׁש   יַהַּגְׁשִמ   ְמַנֵהל  הִמִנינּו ֶאת ָהַאְבֵר ... ֵנרֹו ָיִאיר ֶׁשִּיְהיֶ 

 .ָמסּור ֵאַלי, הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי 

ַהּמֹוָסדֹות    רִמַּצד ֵׁשִני ֲאִני א ָצִרי ְלַהִּגיד ָלֶכם ַמה ָהַאְבֵר ... עֹוֶׂשה ֲעבּו 
ֶא  ָּבָנה  ָלנּו, הּוא  ֶׁשֵּיׁש  ָמה  ְּבָכל  ֵחֶלק  ֵיׁש לֹו  ֶאת  ֶׁשָּלנּו;  ָּבָנה  ַהְּיִׁשיָבה, הּוא  ת 

 ַהֶקעְמִּפים ָּכל ַהָּׁשִנים, ְוַעְכָׁשו ֶאת ַהִּקְרָיה הּוא ָּבָנה, ּוַמְמִׁשי ִלְבנֹות. 

 ... הּוא, ְו... יֹוֵדַע ֶׁש... ָמסּור. אהּו ... יֹוֵדַע ַּכָּמה ָמסּור

ַהִּגּבֹור ְוַיִּציַע ֶּדֶר ֶׁשְּׁשֵניֶהם  עֹוֵמד ִמן ַהַּצד, ֲאִני ְמַצֶּפה ִלְראֹות ִמי ִיְהֶיה    יֲאנִ 
 יּוְכלּו ַלֲעבֹד ְּבַיַחד.

ַעְצִמי    ַאל ֶאת  ֲאִני מֹוֵסר  ֵהיֵטב,  ֲאִני צֹוֵחק  ִמְתָּפֵרק,  א  ַהּמֹוָסד  ִּתָּבֲהלּו, 

 ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ְּכָבר ָרִאיִתי ֵאין   א ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ְלַעְצְמֶכם ַמה עֹוֵבר ָעַלי יֹום יֹום;  ַאֶּתם
לֹו   ֶׁשֵאין  ִמי  ִאיִׁשּיֹות;  ְנִגיעֹות  ָלֶהם  ֶׁשָהיּו  ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ֶׁשָּפְרצּו  ְמִריבֹות  סֹוף 

 הּוא ִנְׁשַאר ֶנֱאָמן.  -  תִאיִׁשּיֹו ְנִגיעֹות

ְמַבֵּקׁש   ; ֲאִניםָּפַרץ ִריב ֵּבין ֵאּלּו ֶׁשַּמְדִּפיִסים ֶאת ַהְּסָפִרים ַהְּׁשבּוִעִּיי  ֶאְתמֹול
 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַרֵחם ָעֵלינּו, ּוְכָבר ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק.

ם עֹוְבִדים ַעל ַהִּמּדֹות; ְּכֶׁשָּגִרים ֵּבין ֲאָנִׁשים  ִא  א ֶאְפָׁשר ָלגּור ַּבִקְרָיה ֶאּלָ  ִאי

  יה', ַהֵּׁשנִ 'ֶׁשִּלי הּוא ַחּיָ   ר ַּמְׂשִּכיָאֵׁשם', 'ַהֵּׁשִני ָאֵׁשם', ַה   ה ָזִרים ֶאְפָׁשר ַלֲחׁשֹב זֶ 
מּוָזר', ֲאָבל ַּבִּקְרָיה    אהּו  ִּלי ַהֶּזה הּוא ָרָׁשע', ֶאָחד אֹוֵמר 'ַהָּׁשֵכן ֶׁש   רצֹוֵעק ַהּׂשֹוכֵ 

ם יֹוָמ ד  ְּבַיַח   םֶאָחד, ֻּכָּלם ִמְתַאְּסִפי  ןֵהם ֵמאֹותֹו ִמְניָ   -ְוַהּׂשֹוֵכר ְוַהָּׁשֵכן    רַהַּמְׂשִּכי  -
 ָלגּור ָׁשם ַרק ִאם עֹוְבִדים ַעל ַהִּמּדֹות.  רֶאְפָׁש  זָא   -ְוַלְיָלה 

ֶׁשעֹוְבִדים    ַאל ֵאּלּו  ְלָכל  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ְלַהְראֹות  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ִּתָּבֲהלּו; 

 ַּבמֹוָסד.

ם  ... ַמה ַלֲעׂשֹות, ְוָהָיה ָיֶפה יֹוֵתר ִא ת  א ָהָיה נֹוָרא ִאם ... ָהָיה ׁשֹוֵאל ֶא  
 ... ָהָיה ְמַדֵּבר ֵאָליו ָיֶפה. 

 , ַאל ִּתָּבֲהלּו. ְוׁשּוב

 ... 
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 ִליׁשֹן ַּבּיֹום ְוִלְהיֹות ֵעִרים ַּבַּלְיָלה, ֶזה א ֵעֶסק 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר  

 ֶׁשְּל.  הָׁשַמְעִּתי ֶאת ַההֹוָדָעה ַהּבֹוִכּיָ 

ל ֲאִני א זֹוֵרק אֹוְת, ֲאִני ְמאֹד אֹוֵהב אֹוְת, ֲאִני רֹוֶצה ְלָאֵרס אֹוְת; ֲאבָ 

ֶׁשִּתְחֶיה ִעם ֵסֶדר; ִליׁשֹן ַּבּיֹום ְוִלְהיֹות ֵער ַּבַּלְיָלה,   , ה ֶׁשִּתְהֶיה ֶּבן ָאָדםרֹוֶצ ֲאִני  
 ֶזה א ֵעֶסק.

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ְּבָמָרה ְׁשחֹוָרה ְיֵׁשִנים ַּבּיֹום ְוֵעִרים ַּבַּלְיָלה, ָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר  

ֶׁשָּלנּו ִאם ָּבִאים ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים; ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ַּבְּיִׁשיָבה    הִלְהיֹות ַּבְּיִׁשיבָ 
.ָּתבֹוא ַּבּבֶֹקר ַלְּתִפָּלה ְוִתְלַמד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל 

א זֹוֵרק אֹוְת ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלַקַחת ֲעבֹוָדה ַלֲחִצי יֹום ְוָלבֹואהַהחּוָצ   ֲאִני , 

ַהָּצֳהַרִים   ְּבַלְיָלה    -ַאֲחֵרי  ֵער  ְוִלְהיֹות  ַּבּיֹום  ִליׁשֹן  ֲאָבל  ֵּכן טֹוב,  ָמָרה    - ַּגם  ֶזה 
 ָרה ְוַעְצבּות. ֹוְׁשח

ִא   ֶׁשִּיְהיּו ְל ַחִּיים טֹוִבים, ַוֲאִפּלּו  ַּתְמִׁשי  ם  ֲאִני אֹוֵהב אֹוְת, ֲאִני רֹוֶצה 

 זֹוֵרק אֹוְת. ֲאִני א  -ִליׁשֹון ַּבּיֹום  
 ... 
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 םַּבחּוץ ִנְרֶאה ֶׁשּנֹוֵצץ ֵאֶצל ּכּולָ 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ִּתְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד.

ְמַנִּסים ֶאת ָּכל    (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיט)נּו ָאַמר  ְמַנִּסים ֶאת ָּכל ֶאָחד. ַרּבֵ 

ֶאָחד ִעם ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים, ֵאין ַּגם ֶאָחד ֶׁשא עֹוֵבר ְקָׁשִיים; ִמַּבחּוץ ִנְרֶאה  
ָהֲאָנִׁשים ָהֲעִׁשיִרילּנֹוֵצץ, ֲאָבל ָּכל ֶאָחד סֹובֵ ם  ּכּולָ ל  ֶׁשֵאֶצ  ַהֲחָזִקים,  , ֲאִפּלּו  ם, 

ַאַח   -ַהֻּמְצָלִחים   ֵעָצה  ַּבַחִּיים;  ְקָׁשִיים  עֹוְבִרים  ַהָּקדֹוׁש    ת ֻּכָּלם  ֶאל  ִלְברַֹח  ֵיׁש, 
 ָּברּו הּוא ְוִלְברַֹח ֶאל ַהּתֹוָרה. 

ַמֲעָמ  ֶהְחַזְקָּת  ָהָאהּוב,  ָאִחי   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ַּתְמִׁשי  ָיֶפה  ד  ְמאֹד  ַעְכָׁשו,  ַעד 

 ֲחִזיק ַמֲעָמד. ַאל ִּתְבַרח, ִּתָּׁשֵאר ְיֵרא ָׁשַמִים, ִּתָּׁשֵאר ֶּבֱאמּוָנה. ְלַה 
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ַרֵּבנּו ַז"ל ִסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ֵמַהּגֹוי ֶׁשָּבַרח ִלְפֵני ֻׁשְלָחן עֹוֵר, הּוא ִנְׁשַאר ִעם 

טֹוב   לֶׁש   ַטַעם  ִׁשּדּו  ְל ַמְבִטיַח  ֲאִני  ַמֲעָמד  ַּתֲחִזיק  ִאם  ִּתְבַרח,  ַאל  ָּמרֹור... 
 ְודֹורֹות ִנְפָלִאים. 

 .ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
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 ָּתִמיד ִּתְזּכֹר ֶאת ֵאּלּו ֶׁשָעְזרּו ְל 

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ּוְתַהֵּלל   ּתֹוֶדה  ָסגּור;   ֶׁשְּל ֶׁשַהִּתיק  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַלה'  הֹודּו 
 ַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל ֶהְמֵׁש. ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְת 

אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  י:)ֲחָכֵמינּו  ָצִרי   :(ַׁשָּבת  ַלֲחֵברֹו,  ַמָּתָנה  "ַהּנֹוֵתן 

 ְלהֹוִדיעֹו", ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַרֶּבה ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. 

ָיִאיר ִהְקִּדיׁשּו  ַּדע ְל, ְׁשֵני ַאְבֵרִכים ֵמַחְבֵרי ַהַהְנָהָלה, ָהַאְבֵר ... ְו ... ֵנָרם  
ַלִּתיק ֶׁשְּל ַעְׂשרֹות ָׁשעֹות, ָהָיה ָלנּו ֵלילֹות ְּבִלי ֵׁשָנה ְּכֵדי ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום א ִיְקֶרה 

ָהֵאּלּו, ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּל    תְלַעְצְמ ֶאת ְׁשֵני ַהֵּׁשמֹו   ןַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל ׁשּום ַרע. ְּתַסֵּמ 
 ָבה. ַּתִּכיר ָלֶהם טֹו

ֵאי ַהּטֹוב  ְּפָרִחים,ן  ַהָּכַרת  ֵזר  ַעְכָׁשו  ֶׁשִּתְקֶנה  ַלְּתִפִּלי  ַהַּכָּוָנה  ַנְרִּתיק   ן אֹו 

; ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַהַּכָּוָנה ֶׁשָּתִמיד ִּתְזּכֹר ִמיֶׁשהּו ֶׁשִהְקִּדיׁש  הְּבִעיָט   לֹון  ְוִתֵּת ִמַּפְרָוה  
 ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו ְוֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְל טֹוָבה. ְל ֶאת ִאְׁשּתֹו, ֶאת  

ֲאִני ַמִּגיַע ַעְכָׁשו ֵמֲחֻתָּנה ְּבבֹורֹו ַּפאְרק, ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל ֶהָחָתן ...; ָהִייִתי ָׁשם  

א ְלַסֵּדר ִקּדּוִׁשין  ַהְחָלָטה    יֲהֵר   ְמַסֵּדר ִקּדּוִׁשין. ַאָּתה ִּתְׁשַאל, ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵיׁש
ַרק ַּבְּיִׁשיָבה, ַמה ׁשֹוֶנה ָּכאן? אֹוַמר ְל, ָלַמְדִּתי ֵאֶצל מֹוֲהָרא"ׁש ֶאת ַהִּמָּדה ֶׁשל  

ַהָּכַרת ַהּטֹוב; ָאִביו ֶׁשל ֶהָחָתן ָעַזר ִלי ְּכֶׁשָהִייִתי ָּדחּוק, ְּכֶׁשַאף ֶאָחד א ִהְסַּתֵּכל 
 ר ִלי, ָלֵכן ֵיׁש ִלי ֲעבּורֹו ַהָּכַרת ַהּטֹוב.הּוא ָעזַ  -ַעל ַהְּיִׁשיָבה 

... 
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והפצת הספר


	הַאִם עָלַי לָשִׁיר שׁוּב אֶת זְמִירוֹת הַשַּׁבָּת בַּבַּיִת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִמִּי מְצַעֶרֶת אֶת אָבִי, אֵיךְ אֲנִי יְכוֹלָה לְכַבֵּד אוֹתָהּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְדַבֵּר עִם שַׁדְכָנִים, אוֹ לְבַקֵּשׁ שִׁדּוּךְ רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַחֲרֵי כָּל כָּךְ הַרְבֵּה שָׁנִים שֶׁל נְפִילוֹת, אֲנִי עֲדַיִן יָכוֹל לַחְזֹר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם אֲנִי רָאוּי לֶאֱכֹל? הַאִם אֲנִי רָאוּי לְכוֹס קָפֶה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ (שְׁלַח בא"י), י"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, עֲזֹר לִי שֶׁאוּכַל לְהַגִּיד פֶּרֶק תְּהִלִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ח סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּקְבַּע לְךָ שִׁעוּר בְּסִפְרֵי רַבֵּנוּ, כָּךְ יִהְיֶה לְךָ כֹּחַ לַעֲבֹר אֶת כָּל הַקְּשָׁיִים שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַשִּׂמְחָה הֲכִי גְּדוֹלָה שֶׁלִּי שֶׁאַתֶּם שׁוֹמְרִים שַׁבָּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ' סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אֲנִי רוֹצָה לְהוֹרִיד אֶת שֵׂעָר רֹאשִׁי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַזָּל טוֹב עַל סִיּוּם הַשַּׁ"ס הָרְבִיעִי שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַל תִּצְפֶּה בִּסְרָטִים, הֵן יְהוּדִיִּים וְהֵן לֹא יְהוּדִיִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"א סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּזָּהֵר מֵהַשּׁוֹדֵד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל אֶחָד מֵהַקְּהִלָּה שֶׁיִּטּוֹל חֵלֶק בַּקַּמְפֵּיין
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קְצָת שֵׂכֶל אֵיךְ לָלֶכֶת בֵּין הַטִּפּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	סִיּוּם הַשַּׁ"ס הָרְבִיעִי!
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם לְךָ 'קָשָׁה' לְבַקֵּשׁ מִמַכָּר צְדָקָה, אֵיזֶה מִלָּה אוֹמָר אֲנִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	זְכוּת שֶׁיֵּשׁ לָנוּ יֶלֶד כָּזֶה טוֹב בַּתַּלְמוּד תּוֹרָה שֶׁלָּנוּ בִּירוּשָׁלַיִם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַמְּנַהֵל צָרִיךְ לְעוֹדֵד וּלְחַזֵּק אֶת הַמְּלַמְּדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִי יָכוֹל לְהַצִּיעַ דֶּרֶךְ, שֶׁיּוּכְלוּ לְהִסְתַּדֵּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִישֹׁן בַּיּוֹם וְלִהְיוֹת עֵרִים בַּלַּיְלָה, זֶה לֹא עֵסֶק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בַּחוּץ נִרְאֶה שֶׁנּוֹצֵץ אֵצֶל כּוּלָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ד סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תָּמִיד תִּזְכֹּר אֶת אֵלּוּ שֶׁעָזְרוּ לְךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ד סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב




