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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
יָנה?.............................. א ֵ ַעת ַהּשׁ ׁשְ ה ּבִ כֹוָנה ְלַיְלּדָ ִניעּות ַהּנְ ַמִהי ַהּצְ
ֲאַנְחנּו ִמְתַנֲהִגים ַאֶחֶרת?.......................... ב ִדים ִליָלִדים ׁשֶ ֵאיְך ְמַלּמְ
י?.................................. ג ּלִ דֹוִלים ׁשֶ ָחִדים ַהּגְ יַע ֶאת ַהּפְ ֵאיְך ֲאִני ַמְרּגִ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ַהְתָמָדה................. א ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבְ ל ִעיר ִהיא ֵאּלּו ׁשֶ ַהַהְצָלָחה ׁשֶ
............. א מֹור ַעל ָהֵעיַנִים ה ָיכֹול ְלַפְרֵסם ֶאת ַעְצְמָך, ְוֲעַדִיין ִלׁשְ ַאּתָ
ּלֹא ִנְזֲהרֹות ַעל ְצִניעּות......... ב ָחה ׁשֶ ּפָ ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ְקרֹובֹות ִמׁשְ
ה................................................................ ג ּלָ ין ַהַחּמֹות ַלּכַ ַחץ ּבֵ ַהּלַ
.................................................................... ד ע  יָווַשׁ ָאגֹות לֹא ּתִ ִמּדְ
.................. ה ָראּוי ֵמַהַהְתָחָלה ַעד ַהּסֹוף  ל ּכָ ּלֵ ל ַעל ַעְצְמָך ְלִהְתּפַ ַקּבֵ

ם עֹוְזִרים ִלי ִלְבנֹות ֶאת ַאּתֶ ַח ַעל ׁשֶ ר ּכֹ ִייׁשַ
.............................................................. ה ֶפר  ֵבית ַהּסֵ ֶרְך ֶאֶרץ ּבְ  ַהּדֶ
דֹול............................. ו יק ּגָ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ַצּדִ ַאּתָ ַמן ׁשֶ יו ֶזה ַהּזְ ַעְכׁשָ
ל............................. ז ּלֵ ְפִריַע ְלָך ִלְלמֹוד ּוְלִהְתּפַ ּתַ ח ֲעבֹוָדה ׁשֶ ּקַ ַאל ּתִ
....................... ח י  ּלִ ל ַהּיֹום ׁשֶ ל עֹוָלם ֲאִני מֹוֶסֶרת ְלָך ֶאת ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
........................................ ח ְדָרׁש ֶהָחָדׁש ית ַהּמִ ל ּבֵ סֹוד ַהַהְצָלָחה ׁשֶ



ִצים........................ ט ָך לֹא ִיְהֶיה ָמקֹום ְלּלֵ ּלְ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ּבֵ ֵהר ׁשֶ ּזָ ּתִ
ַרְך............... י ם ִיְתּבָ ה ֶאל ַהֵשּׁ ִלים ַהְרּבֵ ּלְ יִעים ַרק ִאם ִמְתּפַ ְלאּוַמן ַמּגִ
......... יא ָך ּלְ ים ׁשֶ ַחּיִ ָך ֵאין ָלֶהם ַמה ְלִהְתָעֵרב ּבַ ּלְ ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ׁשֶ
ַעְצמֹו ִנְהֶיה ֵלץ............................ יב ְכַנס ְלִוּכּוַח ִעם ֵלץ הּוא ּבְ ּנִ ִמי ׁשֶ
ָטֳהָרה............................................................ יג ל ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ַקּבֵ ּתְ
..................... יג ָבר ָקָטן ְוָגדֹול ל ּדָ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ָצִריְך ְלַבּקֵ
ֹמר ַעל ַרֲעָננּות.......................................................................... יד ׁשְ
...................................................... טו ר ּפֵ ּתַ ָאסּור ְלִהׁשְ ֵאין ָמֹסֶרת ׁשֶ
ים ְיהּוִדּיֹות........................................ טו ל ָנׁשִ ְדלּות ׁשֶ יעּו ֶאת ַהּגַ ּבִ ּתַ
חּוִרים.................................................. יז ָך ְלַבּ ּלְ ם ׁשֶ ֵ ן ֶאת ַהּשׁ ּתֵ ַאל ּתִ
ילּו ֶאת ַעְצְמֶכם לֹוַמר ֲאִני ַמֲאִמין............................................ יז ְרּגִ ּתַ
ָעִפים ִטיִלים ָרִצים ְלִמְקָלִטים....................................................... יח
.......................................... יט ּלֹא ַיֲאִמינּו ַמה ָעַבְרנּו ים ׁשֶ ָיבֹואּו ְזַמּנִ
ֲעָיָרה....................... יט ִיץ ּבַ ּקַ ה הֹוֵלְך ִלְהיֹות ּבַ ַאּתָ ֲאִני ְמֹאד ֶנֱהֶנה ׁשֶ

נ



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  א   |  תשפ"א אָנׂש

 

 ַמִהי ַהְּצִניעּות ַהְּנכֹוָנה ְלַיְלָּדה ִּבְׁשַעת ַהֵּׁשיָנה?  

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ָרִציִתי ִלְׁשאֹול ִמָּמַתי ְצִריִכים ְלַהְלִּביׁש ְלַיְלָּדה ַרק ֻּכֹּתֶנת ַלְיָלה? 

ֶׁשּלֹוְבִׁשים ַרק ֻּכֹּתֶנת ַלְיָלה, ַהִאם ֻמָּתר ָלֶלֶכת ִעם ִמְכָנַסִים ִמַּתַחת ַלֻּכֹּתֶנת,    י ְוַגם ִמָּמַת 

 ְּכֵדי ֶׁשִּבְׁשַעת ַהֵּׁשיָנה ָהַרְגַלִים לֹא ִיְתַּגּלּו?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ְׁשַנת ה'תשפ"א  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ח ִאָייר,  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ֻּכּתֶֹנת  ַמְלִּביִׁשים  ְּכָבר  ֶאְצֵלנּו  ְצִניעּות,  ַעל  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ָׁשׁש  ִמִּגיל 

 ַלְיָלה ְּבִגיל ָׁשׁש. 
  ְוָהַרְגַלִים ִמְתַּגּלֹות, ְמַכִּסים אֹוָתן ִמְכָנַסִים ְלִאיָׁשה ֶזה ְּפִריצּות; ִאם ְיֵׁשִנים  

 ָצנּוַע, ֶזה ַהֶהֶפ ִמְּצִניעּות.  יֹוֵתר ם , ִמְכָנַסִים א עֹוִׂשיהַּבֲחָזָר 
  ם ַאְׁשֵרי ַההֹוִרים ֶׁשְּמַחְּנִכים ֶאת ַהְיָלִדים ִמִּגיל ָצִעיר ֶׁשִּיְתַנֲהגּו ַּבֲעִדינּות, ֵה 

 ִיְראּו ּדֹורֹות ְיָׁשִרים ּוְמבָֹרִכים.ַנַחת, ֵהם  ִיְרוּו
 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב  תשפ"א   א ָנׂש

 ֵאי ְמַלְּמִדים ִליָלִדים ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַנֲהִגים ַאֶחֶרת?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהֵּׁשם   ֶאל  ַהְרֵּבה  ְלַדֵּבר  ִמְׁשַּתֶּדֶלת  ֲאִני  ַהִׁשיעּוִרים,  ִעם  ִמְתַחֶּזֶקת  ֶׁשְּמֹאד  ִאיָׁשה  ֲאִני 

 ִיְתָּבַר� ְוַלֲעבֹוד ַעל ִמּדֹוַתי, ִּבְזכּות ַהִׁשיעּוִרים.  

ֶאת   ְלַחֵּנ�  ֶׁשֶאְזֶּכה  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְמַבֶּקֶׁשת  ֲאִני  ַהְּנכֹוָנה,  ְּבִעָּקר  ַּבֶּדֶר�  ְיָלַדי 

 ַהַּיֲהדּות ְוִיְתַנֲהגּו ָּכָראּוי ְּבִׂשְמָחה. ת ֶׁשֵהם יֹאֲהבּו ֶא 

ְמאֹ  ַהֵּׁשם  ָּברּו�  ֶׁשִהיא  ַיְלָּדה  ָלנּו  ֶׁשִהיא    דֵיׁש  ּקֹוֶרה  ִלְפָעִמים  ֲאָבל  ּוְנבֹוָנה,  ֲחָכָמה 

ְּדָבִרים ְמֻסָּיִמים, ֶׁשּלֹא ַמְתִאיִמים ָלּה, ַמה ֶׁשִהיא    ְמַדֶּבֶרת ִמיִלים ְמֻסָּימֹות, אֹו ֶׁשִהיא עֹוָׂשה 

ַהְּנכֹוָנה   ַהֶּדֶר�  ַמִהי  ָלַדַעת  רֹוָצה  ֲאִני  ֵמַהִּמְׁשָּפָחה.  אֹו  ֵמַהִּכָּתה  ֲאֵחרֹות  ָּבנֹות  ֵאֶצל  ָרֲאָתה 

ַאֶחֶרת, ֶאְצֵלנּו לֹא ְמַדְּבִרים ָּכ�,    ְלַטֵּפל ָּבֶזה, ֵאי� ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהְסִּביר ָלּה ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַנֲהִגים 

 ם ַהְּׁשֵאָלה, "ָלָּמה ָלֶהם ֻמָּתר ְוָלנּו לֹא?" עִ ּוַמה עֹוִׂשים 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ח ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְמאֹד   ָּדָבר  ֶזה   ַהִחּנּו ֲעבֹוַדת  ַהְיָלִדים;  ֶאת  ֶׁשְּמַחְּנִכים  ַההֹוִרים  ַאְׁשֵרי 
 ָחׁשּוב.

  –ִרים ֵאין ּכַֹח ַלֲעבֹוד ָקֶׁשה ִעם ַהְיָלִדים, ֵהם מּוָתִׁשים  ֶזה ָּדָבר ָקֶׁשה, ַלהֹו

ַאַחר ָּכ, חֹוְׁשִבים ֶׁשֵּיׁש    םאֹוָת   ָּכל ֶאָחד ִעם ַהַּמֲעָבִרים ֶׁשּלֹו, חֹוְׁשִבים ֶׁשְּיַחְּנכּו
ֵה   ָּכ ְוַאַחר  ְּגֵדִלים  ֶׁשַהְּיָלִדים  קֹוְלִטים  א  ִיְתַּבְּגרּו,  ֶׁשֵהם  ַעד  א  ְזַמן  ְּכָבר  ם 

 רֹוִצים ִלְׁשמֹוַע.

ֶׁשֵהם  ִמיִלים  ִעם  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית  אֹו  ּתֹוָרה  ֵמַהַּתְלמּוד  חֹוְזִרים  ַהְיָלִדים  ִאם 
  לֹוַמר ָלֶהם ֵאי ָצִרי ;"א ְמַדְּבִרים ָּכ" :לֹוַמר ָלֶהם ָׁשְמעּו ֵמֲאֵחִרים, ָצִרי

א   ְּבֶדֶרֵהם ְמַחִּקים ֲחֵבִרים    , ים ְּכמֹו ֲאֵחִריםְלַדֵּבר ַּבֲעִדינּות. ִאם ֵהם ִמְתַנֲהגִ 
ְלִהְתַנֵהג, ְּכֶׁשֵהם ַמְתִחיִלים    –טֹוָבה    ְלַהִּגיד ָלֶהם ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם ֵאי ְצִריִכים 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו  ג   |  תשפ"א אָנׂש

 ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְלַאֵּבד  ָאסּור  א?'  ְוָלנּו  ֻמָּתר  ָלֶהם  'ָלָּמה  ַהִּׁשיר  ֶאת  א  ָלִׁשיר 

א    םְצִריִכי הֹוִרים  עֹוִנים?'  ַמה  ָּכאן?  עֹוִׂשים  'ַמה  ְולֹוַמר  ּוְלֵהָחֵלׁש  ְלִהָּבֵהל 
ְמַנֲהִלי  ֵאי ַלְּיָלִדים  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ָלֵתת  ַוֲאבֹו  םְצִריִכים  אֹוי  ְלֵאּלּו    יַּבִית; 

ְלַנּס אֹוֲהִבים  ְיָלִדים  ַהַּבִית,  ֶאת  ְלַנֵהל   ֵאי ַלְּיָלִדים  ַמה  ֶׁשּׁשֹוֲאִלים  ְלַקֵּבל  ֹות 
יֹוֵתר אֹוֲהִבים ְּכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם הֹוִרים ֶׁשּיֹוְדִעים ַמה    הַהְרּבֵ   ְוֵהם עֹוד  ,ֶׁשֵהם ְצִריִכים

 ֵהם רֹוִצים ְוֵהם ְמַחְּנִכים אֹוָתם ַּבֶּדֶר ַהּטֹוָבה. 

ַלֲח  ְיָלִדים טֹוִבים, ָׁשֲאלּו  ְּבָכל יֹום ַעל   ִיְתָּבַר ַת"ם סֹוֵפר  ְּתַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם 
ַהֲחַת"ם   ָעָנה  טֹוִבים,  ָּכֵאֶּלה  ִליָלִדים  ָזָכה  הּוא   ֵאי ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש 

ְּדָמעֹות,   ִעם  ּכֹוס  ִמֵּלאִתי  ֲחצֹות  ִּתיקּון  ְּכֶׁשָאַמְרִּתי  ַלְיָלה  "ָּכל  ַהָּקדֹוׁש:  סֹוֵפר 
 ְלדֹורֹות ְּכֵׁשִרים.  ת  ִלְזּכֹוִהְתַּפַּלְלִּתי ַעל ְיָלִדים טֹוִבים"; ֶזה ַהֶּדֶר 

ֵנרֹות ַׁשָּבת    תְּבָׁשָעה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ִמְצָוה, ַאֶּתם ַמְפִריִׁשים ַחָּלה, ְּבַהְדָלַק 

ֲאֵחרֹות   ְּכֵׁשִרים,    –ּוִמְצוֹות  ְיהּוִדים  ִיְגְּדלּו  ֶׁשֵהם  ַהְיָלִדים  ַעל  ָּתִמיד  ְּתַבְקׁשּו 
 ֶׁשִּתְזּכּו ִליָלִדים ֶׁשִּיְהיּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ֶאת ַהְּפָחִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּלי? ֵאי ֲאִני ַמְרִּגיַע 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַמְפִסיִקים   לֹא  ּנֹוָרא,  ַּפַחד  ָּכאן  ֵיׁש  ְוַעְכָׁשיו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ָגר  ,  םִטיִליף  ָלעּוֲאִני 

 ְמֹאד ָקֶׁשה ִלי. , ְוֶזה ִּנים ּוגָ מִּבְמקֹומֹות   ּוְצִריִכים ָּכל ַהְּזַמן ָלרּוץ ְלִהְסַּתֵּתר

ֶזה ִנְהָיה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָקֶׁשה, ֲאִני ַמָּמׁש לֹא ָיכֹול  ָּתִמיד ָסַבְלִּתי ִמְּפָחִדים, ֲאָבל ַעְכָׁשיו 

ִיְתָּבַר�, ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ַהָּקדֹוׁש    לִליׁשֹון ַּבַּלְיָלה, ֲאִני ִמְׁשַּתֵּד  ָלֵתת ְצָדָקה, ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם 

 .תַרק ְלטֹוָבה, ֲאָבל ֲאִני ֲעַדִיין ָמֵלא ִּבְפָחִדים ַוֲחָרדֹו גָּברּו� הּוא ַמְנִהי 

 אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֵעָצה ֲעבּוִרי?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד  תשפ"א   אָנׂש

 : ְּתׁשּוָבה

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַרֲעֵמי  ְוֶאת  ָהַאְזָעָקה  צֹוְפֵרי  ֶאת  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים  נֹוְפִלים  ָוַפַחד  ֵאיָמה 
ַהַּפַח  ִמְתַּפְּתִלים  ַהַהְפָצצֹות.  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ָּכאן  ֲאַנְחנּו,  ְמאֹד;  ָּגדֹול  ד 

ְוָאנּו   ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמִּגיעֹות  ַהִּמַּטְלְטלֹות  ַה'ֲחָדׁשֹות'  ְלֵׁשַמע  ְּבֵאיָמה 
 ִמְתַּפְּלִלים ּוְמַׁשְּוִעים ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִּיְזֶּכה ִלְׁשִמיָרה ִעיָלִאית.

ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ָק  ִּכי  ַל'ֲחָדׁשֹות';  ְמֻחָּבִרים  ֶׁשֵאיָנם  ֵאֶּלה  ֲעבּור  ַּגם  ְמאֹד  ֶׁשה 

ֶׁשְּמֻׁשָּגרֹות,   ַרֶקטֹות  ֵמאֹות  ְורֹוִאים  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ֶׁשּצֹוְפִרים  ַאְזָעָקה  צֹוְפֵרי 
ִלְמצֹוא ָמקֹום   ַהְיָלִדים  ִעם  ְלִהְתרֹוֵצץ   ָצִרי ַּגם  ִאם  ָקֶׁשה    -ִמְקָלט  ִּבְמֻיָחד  ֶזה 

 ְמאֹד.

ֲאִני ָיכֹול ִלְכּתֹב ְל ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ְּכֶׁשֲאִני ָחׁש ַּפַחד, ֲאִני מֹוֵסר ֶאת ַעְצִמי  

ְלַעְצִמי  ְואֹוֵמר  ְּבִפי  ֱאמּוָנה  ִּדּבּוֵרי  ְלַׁשֵּנן  ַמְתִחיל  ֲאִני  הּוא;   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש 
ּבָ ְּבקֹול:   ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ִמְּבִלי "ַהּכֹל  ִאִּתי  ְלִהְתַרֵחׁש  ֶׁשָּיכֹול  ָּדָבר  ֵאין  הּוא,   רּו

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה זֹאת. ַאף ֶאָחד ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהַרע ִלי, ֵאין ִמי ֶׁשָּיכֹול 

ִלי   ִאם    -ְלֵהיִטיב  ְּבָכ".ַרק  ָחֵפץ  ָהעֹוָלם  נֹוְסכֹו  ּבֹוֵרא  ַהָּללּו  ִּבי ַהִּמִּלים  ת 

ׁשּוב   ֲאִני  ַאֲחַרי,  רֹוֵדף  ֶׁשַהַּפַחד  ָחׁש  ׁשּוב  ַוֲאִני  ַמה  ְזַמן  עֹוֵבר  ְוִאם  ַמְרּגֹוַע. 
ֱאמּוָנה:   ִּדּבּוֵרי  ְּבאֹוָתם  ָיכֹול ִמְתַחֵּזק  א  ַעִּמי,  ְלֵהיִטיב  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶאָחד  "ַאף 

ּוא ֵמֵגן ָעַלי, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִהְתַרֵחׁש ִאִּתי ׁשּום ָּדָבר ָרע. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ה

 ִאִּתי, ֶאְצִלי ְוִעִּמי". 

 ַהִּמיִּלים ַהָּללּו ַמְרִּגיעֹות אֹוִתי.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד



ֹ   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות  א   |  תשפ"א אָנׂש

 

 

 ֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבַהְתָמָדה  אַהַהְצָלָחה ֶׁשל ִעיר ִהי

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ג ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

ְּכֶׁשֲאִני   ֶׁשָּלֶכם.  ֵמַהַהְתָמָדה  ְמֻרָּגׁש  ְמאֹד  ֶׁשֲאִני  ַהּכֹוֵלל  ְלַאְבְרֵכי  ִּתְמסֹר 

ָּכאן ַּבְּיִׁשיָבה    ןַּבָּמָס ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאֶּתם לֹוְמִדים ְּבַהְתָמָדה, ֲאִני ְמֻעְדּכָ ִמְסַּתֵּכל  
 ְּבַהְתָמָדה.  ֵאי ַאֶּתם לֹוְמִדים

ָהֲעָיָרה,   ֶׁשל  ַהַהְצָלָחה  ֶזה  ַהָּבִּתים, א  א  ָהֲעָיָרה;  ֶׁשל  ַהְּיסֹוד  ֶאְצִלי  ֶזה 

 ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבַהְתָמָדה, ֵהם ּבֹוִנים ֶאת ָהֲעָיָרה. ֵאּלּו  אַהַהְצָלָחה ֶׁשל ִעיר ִהי

ָּתִכי ְּבַחְברּוָתא,  ַהְּגָמָרא  ַּדף  ְּבִלּמּוד  ִלי  ְמַצֵּית  ֶׁשַאָּתה  ְמַקֶּוה   ַּבּבֶֹקר  ןֲאִני 

ֶאת    תֶא   ְל ִיְפַּתח  ֶזה  ַאֵחר;  ְלִמיֶׁשהּו  ֶזה  ֶאת  ְּתַלֵּמד   ָּכ ְוַאַחר  ַהְּגָמָרא  ַּדף 
ה  זֶ   –רֹאׁש, ַאָּתה ֵּתַדע ֶאת ַהְּגָמָרא ִּבְבִהירּות, ִּכי ּתֹוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים ִעם ֲאֵחִרים  ָה 

 ִנְׁשַאר ָחרּוט. 

... 

 ד ג ד

 ַאָּתה ָיכֹול ְלַפְרֵסם ֶאת ַעְצְמ, ְוֲעַדִיין ִלְׁשמֹור ַעל ָהֵעיַנִים

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ג ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבַמְגִזי ְוַגם  ְּבִאיְנְסְטַרְגָרם   ַעְצְמ ֶאת  ְלַפְרֵסם  ָיכֹול  א  ,  ןַאָּתה  ַאָּתה  ֲאָבל 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ב  תשפ"א   אָנׂש

 

ְלִהְסַּתֵּכל   ִּתָּׁשֵאר  ְוַאל  ִלְמּכֹור   ְל ֶׁשֵּיׁש  ַמה  ְלָׁשם  ַּתֲעֶלה  ָׁשם,  ְלִהְסַּתֵּכל   ָצִרי

  –ָהֵעיַנִים    לעַ ר  ָׁשם ְוכּו'. ֶזה א ְסִתיָרה ִלְׁשִמיַרת ֵעיַנִים, ִאם ָאָדם רֹוֶצה ִלְׁשמֹו
 ְּבֵמיָלא ַמר, ְּבִלי ַהְּדָבִרים ַהָּללּו.  –ֵיׁש לֹו ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים, ְוִאם א 

ְיַׂשֵּברּו,    ֵאֶלי כֹל  "ֵעיֵני  טו):  קמה,  (ְּתִהִּלים  ָּכתּוב  אֹוֵמר,  מֹוֲהָרא"ׁש 

'ְיַׂשֵּברּו'   ְוַגם ִעם    –ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו",  ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ִעם ִׂשין 
, "ֵעיֵני כֹל ֵאֶלי  היַנִים, א ִמְסַּתְּכִלים ַעל ְּפִריצּות ַּגָּס ; ִאם ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהעֵ ןִׁשי

 ִּתְהֶיה ְל ַּפְרָנָסה.   –'ְיַׁשֵּברּו'", ָאז: "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו" 

ְּבָקרֹוב  ַלַהְנֲהָלה, ָּכ ּתּוַכל  ַהֶּכֶסף  ְלַאט ֶאת  ְלַאט  נֹוֵתן  ֶׁשַאָּתה  טֹוב ְמאֹד 
 ִלְקנֹות ִּדיָרה ַּבֲעָיָרה.

ֲאִפילּו   ַלַחג,  ְלַהְכִניס אֹוְרִחים  ְלִהְתַאֵּמץ  ְּכַדאי  ְוכּו';  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ְלַגֵּבי 
צֶֹר, ֲאָבל ִאם ַהַּבחּוִרים רֹוִצים ָלבֹוא ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה   ןֶׁשֶּזה ָקֶׁשה. ְסָתם ָּכ ֵאי 

 ֶׁשָּלֶהם, ֻמָּתר ְלָאֵרַח.

ד ֶאת ִאְׁשְּת, ְוִיְהֶיה ְל ֲעִׁשירּות ְּגדֹוָלה. ְּתַכֵּבד ַּגם ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת,  ְּתַכּבֵ 
"ֵעת   א):  ג,  (קֶֹהֶלת  אֹוֵמר   ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ְוכֹוַבע;  ֲחִליָפה  ִעם  ַלְּתִפָּלה  ָּתבֹוא 

 . רַאֵח  ַּבחּוץ ֶזה ַמֶּׁשהּו ,ֶאָחד ןְּבאֹפֶ  םַהְּכֶנֶסת ָּבִאי תֵּבילְ ְלָכל ֵחֶפץ", 

... 

 ד ג ד

א ִנְזֲהרֹות ַעל ְצִניעּות  תְקרֹובֹו םעִ ג ְלִהְתַנֵה  ֵאיִמְׁשָּפָחה ֶׁש 

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ג ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ' ִּתְחיֶ ָמַרת ...  

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ְמרּוִצים  ַאֶּתם  ַּכָּמה  ַהֵּסֶפר,  ִמֵּבית  טֹובֹות  ָׁשלֹום  ְּדִריׁשֹות  ִלְׁשמֹוַע  ַּתֲענּוג 
ֶׁש  ַהַּבת  ִהיא  ֵמֲהמֹורֹות;  ְמֻרָּצה;   ָּכ ָּכל  ְׂשֵמָחה,   ָּכ ָּכל  ַהַּבְיָתה  ַמִּגיָעה  ָּלֶכם 

 אֹוֶהֶבת ְצִניעּות, ֲאִני ְמאֹד ָׂשֵמַח ִלְׁשמֹוַע. 

ְקרֹובֹו ֵּבין  ַמִּגיָעה  ֶׁשָּלֶכם  ְּכֶׁשַהַּבת  ַלֲעׂשֹות  ַמה  ֶׁשָּלֶכם,  ַהְּׁשֵאָלה    ת ְלַגֵּבי 
עַ  ִנְזֲהרֹות  ֶׁשא  ִמָּכל  ִמְׁשָּפָחה  ֵמִציץ  ְוַהֵּׂשָער  ִמְסַּתְּפרֹות  א  ֵהן  ְצִניעּות,  ל 

ְלּכּוָּלם    –  םַהִּכּוּוִני  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ְצִעיָרה  ִהיא  ְוכּו',  ָלֶהן מּוָסר  אֹוֶמֶרת  ּוִבְּתֶכם 



ֹ   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות  ג   |  תשפ"א אָנׂש

 

 ָלּה ַמֶּׁשהּו אֹו א.  ֶׁשִּיָזֲהרּו; ַאֶּתם רֹוִצים ָלַדַעת ִאם ֲעֵליֶכם לֹוַמר

;  הִּבירּו ָלּה ֶׁשא ָּכל ַאַחת יֹוַדַעת ִמְּצִניעּות, א ָּכל ַאַחת ְׁשמּוָר טֹוב ֶׁשַּתְס 

ַרְחָמנּו ֲאָבל  טֹובֹות  ָלּה    ת ֵהן  ַּתִּגידּו  עֹוֵנׁש,  ֶזה  ֶׁשְּצִניעּות  חֹוְׁשבֹות  ֵהן  ֲעֵליֶהן, 
 ְּבֶׁשֶקט.ֶׁשא ַּתִּגיד מּוָסר ְּבקֹול, ֵהן ֵיָעְלבּו, ָעִדיף ֶׁשִהיא ַּתִּגיד ָלֶכם 

ְוֵאֶצל   ֲעִדינּות  ַּבַּבִית  רֹוָאה  ְּכֶׁשִהיא  ִּתְתַּבְלֵּבל  א  ֶׁשִהיא  ִאָּתּה,  ַּדְּברּו 

.ַהִּמְׁשָּפָחה ִהיא רֹוָאה ֶאת ַהֶהֶפ 

... 

 ד ג ד

 ַהַּלַחץ ֵּבין ַהַחּמֹות ַלַּכָּלה 

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ג ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְּבַהר-ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר

מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ַעל ֶזה ֶׁשַהַחּמֹות ְוַהַּכָּלה ַעל ִּפי רֹב א  
ָּכל ָּכ אֹוֶהֶבת ֶאת ַּכָּלָתּה ִמַּכָּמה ְטָעִמים,  ִמְסַּתְּדרֹות ֵּביֵניֶהן, ַהַחּמֹות א  

ַמה ּקֹוֶרה? ַהַּבַעל ִנְלַחץ ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדים, ִמַּצד ֶאָחד הּוא ִהְתַחֵּתן, ָאז הּוא  
ָהִאָּמא   ֶׁשּלֹו,  ִאָּמא  ֶאת  ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ֵׁשִני  ִמַּצד  ִאְׁשּתֹו,  ִעם  ִלְחיֹות   ָצִרי

ָּדָבר לֹו  ִאָּמא    אֹוֶמֶרת  ַעל  ְמַדֶּבֶרת  ָהִאָּׁשה   ,ָהפּו אֹוֶמֶרת  ְוָהִאָּׁשה  ֶאָחד 
 ֶׁשּלֹו ְוָהִאָּמא ְמַדֶּבֶרת ַעל ָהִאָּׁשה, ְוָהַאְבֵר ִנְמַחץ ֵּביֵניֶהם, ַמה עֹוִׂשים?

ָרָעה  ִמיָלה  ָּכל  א  ַהִּטּפֹות;  ֵּבין  ָלֶלֶכת  ְּכֶׁשְּיכֹוִלים  ִהיא  ַהָחְכָמה 
ְצִריִכים ְלַסֵּפר ַּבַּבִית, ְוא ָּכל ַמה ֶׁשָהִאָּׁשה ְמַדֶּבֶרת   –ֵמָהִאָּמא  ֶׁשּׁשֹוְמִעים  

ַרע ְצִריִכים לֹוַמר ָלִאָּמא. מֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוָתנּו ֵאי ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום, ֻמָּתר 
אֹוֶה  ְמאֹד  ֶׁשִּלי  "ִאָּמא  אֹוְמִרים:  ָלִאיָׁשה  ַהָּׁשלֹום;  ִמְּפֵני   ָהפּו ֶבת  לֹוַמר 

אֹוָת", ְוָלִאָּמא אֹוְמִרים: "ִאְׁשִּתי ָּתִמיד אֹוֶמֶרת ִלי ֵאיֶזה ִאָּמא טֹוָבה ֵיׁש  
ַהִּמְׂשָחק   ֶאת  טֹוב  ְלַׂשֵחק  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  הּוא    –ִלי";  ְלַלַחץ,  ִנְכַנס  א  הּוא 

 צֹוֵחק ְצחֹוק ָּגדֹול.

ְלִאְׁש  ֶנֱאָמן  ִּתְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית  ִּתָּזֵהר  ִאָּת,  ָלֵכן  "ֲאִני  ָלּה:  ַּתִּגיד   ,ְּת
ֶאֱעֶׂשה ַרק ַמה ֶׁשַאְּת אֹוֶמֶרת", ּוְכֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעם ִאָּמא ֶׁשְּל ֶּתן ָלּה ֶאת  

 ַהֶּצֶדק, ָּכ א ִּתָּכֵנס ְלַלַחץ.



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ד  תשפ"א   א ָנׂש

 

  ָאח ָיָקר, ִּתְצַחק ֵהיֵטב, ַאל ִּתַּקח ַלֵּלב; ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו 
ָעמֹוק   ִּדּבּור  ֶזה  ֲאָנָחה";  ָׁשֶוה  א  ַאָּתה  עֹוָלם,  "עֹוָלם  ָאַמר:  ָעֵלינּו  ָיֵגן 

ְוִהֵּנה הּוא ְּכָבר  –ְמאֹד, ֲחָבל ְלֵהָאֵנַח ַעל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ִהֵּנה ָאָדם ָּכאן 
ַּבְּזַמ   , ַהֵּלב  ֶאת  ְוֶלֱאכֹול  ִלְדאֹג  ֲחָבל  ָאז  ַהְּקָברֹות,  ְצִריִכים  ְּבֵבית  ַהֶּזה  ן 

ִמְנָחה  עֹוד  ַׁשֲחִרית,  עֹוד  ִמְׁשַניֹות,  ֶּפֶרק  עֹוד  ְּגָמָרא,  ַּדף  עֹוד  ַלֲחטֹוף 
 ְוַעְרִבית; ֶזה ֵּכן, ֶזה ָחׁשּוב, ֶזה ִיָּׁשֵאר. 

... 

 ד  ג  ד 

 ע  ַׁש ִּתיָוו ִמְּדָאגֹות א 

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ד ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית יֹוֵאל 

ֶצֶדק  ַהּמֹוֵרה  ִעם  ֶאת  "אַׁשִּליָט   ִּדַּבְרִּתי  ִּתַּקח   ֶׁשִאְׁשְּת אֹוֵמר  הּוא   ,
 ַיֲעזֹר ֶׁשַהּכֹל ֵיֵל ַּכּׁשּוָרה, ֶזה ַיֲעזֹר ָלּה ְוכּו'. , ֶזה ַהִּויָטִמין

ַאֶּת   ;ִאְׁשְּת ֶאת  ּוְּתַחֵזק  ִּתְתַחֵּזק  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד  ֵּבַר   םַאל  ְלֶזַרע  ִּתְזּכּו 

ְּדָאג ְּכלּום,  ִיְקֶרה  ִמְּדָאגֹות א  ִלְדאֹג;  ַרק א  ְלֵיאּוׁש,  ִלּפֹול  ַרק א  ֹות  ַהֵּׁשם, 
 ֶאת ַהַחִּיים. ְמָמְררֹותְיָלִדים, ְּדָאגֹות   תא ְמִביאֹו

ַּתֲעׂשּו ַמה ֶּׁשִּיְצָחק ְוִרְבָקה ָעׂשּו, ֵהם ִהְתַּפְּללּו ְּבַיַחד ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ַקח  
ְוִּתְרֶאה   ְּבָכל יֹום ְּתִהִּלים  ִאְׁשְּת, ּתֹאַמר  ְּבַיַחד ִעם  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ְיׁשּועֹות  ֶאת 

 ְּגדֹולֹות. 

ְקָצ  יֹום  ְּבָכל   ֶּפֶרק  ת  ֵל ָׁשם  ּתֹאַמר  ִמַסאְטַמר,  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ַלִּצּיּון 
ָׁשם   ִלְפעֹל  ֶאְפָׁשר  ָקדֹוׁש,  ְמאֹד  ָמקֹום  ֶזה  ָׁשם;  ִּתְתּבֹוֵדד  ּוְבִעָּקר  ְּתִהִּלים, 

ֶׁשְּל, ִמיִלים ֵמַהֵּלב, ֶׁשִּיֵּתן ְל  ה  ִיְתָּבַר ַּבָּׂשפָ ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות. ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  
 ְיָלִדים ְּכֵׁשִרים, ָּבִנים ַצִּדיִקים. 

 ׁשּוב, ַאל ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות, ִּכי ָּגדֹול ֲאדֹוֵננּו. 

... 

 ד ג ד



ֹ   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות  ה   |  תשפ"א אָנׂש

 

 ֵמַהַהְתָחָלה ַעד ַהּסֹוף   יָּכָראּו ַעל ַעְצְמ ְלִהְתַּפֵּלל לַקּבֵ 

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ד ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַּתְלִמיִדי ַהָּיָקר ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 

  .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶּׁשֶאְכּתֹב ְל ַמה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהֶּלֶדת  
 ֶׁשְּל, ִנְהֵייָת ַעְכָׁשיו ֶּבן ֶעֶׂשר.

ִמְּתִחּלַ  ָּכָראּוי,  ְלִהְתַּפֵּלל   ַעְצְמ ַאל ְּתַדֵּבר   –ַעד ַהּסֹוף    ה ַהְּתִפּלָ ת  ַקֵּבל ַעל 

ָחֵבר ַמְתִחיל ְלַדֵּבר ִאְּת ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַעְצְמ ֵחֵרׁש ְוִאֵּלם, ַאל  ִעם ַאף ֶאָחד, ִאם  
ִּתָּׁשֵאר    –. ִאם ַאָּתה ְמַסֵּים ִלְפֵני ַהַּבַעל ְּתִפיָלה  רַאַח   ִמיָלה ִעם ִמיֶׁשהּו ף  ְּתַדֵּבר ַא 

.ְּבֶׁשֶקט, אֹו ְּתַדֵּבר ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ִּתְסַּתֵּכל ִמחּוץ ַאל  ִּתְסַּתֵּכל    ַּגם  ֶעְׂשֵרה,  ְּתִפיַלת ְׁשמֹוֶנה  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ַלִסּדּור 

 ַרק ַּבִּסּדּור, ִּכי ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ִמחּוץ ַלִסּדּור ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. 

ַמְסִּפי ֲאִני א  ָעסּוק;  ְמאֹד  ֲאִני  ַּבֲחָזָרה,   ְל ֶׁשֲאִני א ּכֹוֵתב  ִּתְכַעס    ק ַאל 
  ,ַלֲענֹות ְלָאחּוז ֶאָחד ֵמַהִּמְכָּתִבים ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל. ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשְּל

 ִּתְכּתֹב ִלי עֹוד, ִּתְכּתֹב ִלי ְלָפחֹות ִמְכָּתב ֶאָחד ָּכל ָׁשבּוַע. 

דּות ְוִתְלַמד ֶאת  ַּתְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּל, ֵל ָּכל יֹום ְלִהְתּבֹוְד 
עֹוד ָׁשׁש ָׁשִנים ַעד ְלַּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשְּל,    ַהִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל. ֵיׁש ְל ְּבִדּיּוק

ָלֶלֶכת ַלַּבר ִמְצָוה ֶׁשְּל ִעם ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָלּה ּוֵמאֹות ָׁשעֹות   ַאָּתה ָיכֹול ִלְזּכֹות 
 ִהְתּבֹוְדדּות. 

... 

 ד ג ד

ִלי ִלְבנֹות ֶאת ַהֶּדֶר ֶאֶרץ ְּבֵבית  םִייַׁשר ּכַֹח ַעל ֶׁשַאֶּתם עֹוְזִרי

 ַהֵּסֶפר  

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ד ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי', ֵּבית ֵפיָגא, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ָּכְתָבה   ַהּמֹוָרה  ּכֹוֵתב   ם ָלכֶ   ֶׁשֵּיׁש  ילִ ַהּיֹום  ֲאִני  ָלֵכן  ֶאֶרץ,   ֶּדֶר יֹוֵתר  ְּכָבר 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ו  תשפ"א   אָנׂש

 

 ָלֶכם ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ֶזה ֶׁשַאֶּתם עֹוְזִרים ִלי ִלְבנֹות ֶאת ַהֶּדֶר ֶאֶרץ ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. 

  ם ֵיׁש ָּבנֹות ֶאְצְלֶכם ַּבִּכָּתה ֶׁשֵהן ְקָצת ַיְלדּוִתיֹות, ֵהן חֹוְׁשבֹות ֶׁשִאם צֹוֲחִקי

ִנְהִיים    –, ֵהן חֹוְׁשבֹות ֶׁשִאם א ְמַׁשְּתִפים ְּפֻעָּלהריֹוֵת ן  ַיֲעִריצּו אֹוָת   –ֵמַהּמֹוָרה  
ְּתִפיָלה   ִסּפּוֵרי  ְּכֶׁשְמַסְּפִרים  ַּבַּצד,  ֵהן עֹוְמדֹות  ְּכֶׁשרֹוְקִדים  יֹוֵתר;  ֵהן   –ּבֹוְגִרים 

 ְּדִקירֹות ַּבֵּלב. ִלי הֶׂש ִסּפּוִרים ִטְּפִׁשִּיים, ֶזה ְמאֹד ּכֹוֵאב ִלי, ֶזה עֹו  תַמְמִציאֹו

ָלֵכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ... ִּתְחֶי', ַאְּת ַיְלָּדה ֲחָכָמה, ַאֶּתם ְצִריִכים ַלְעזֹור ִלי 
ַהּמֹוָרה   ִעם  ְּפֻעָּלה  ְּתַׁשְּתפּו  ִאם  ַהֵּסֶפר;  ֵּבית  ֶׁשל  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  ַהָּבנֹות    -ִלְבנֹות 

 ָהֲאֵחרֹות ְיֲחקּו ֶאְתֶכם. 

ֶהִיי ּבֹוֶגֶרת    םִמְּמכֶ   ְמַבֵּקׁש  ֲאִני ֶהִיי טֹוָבה,  ְּבָכל    –ִמִּלִּבי,  ָלֶכם ֵחֶלק  ְוִיְהֶיה 

 ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי. 

 ֲעֵליֶכם, ֶאְכּתֹב ָלֶכם עֹוד ִמְכָּתִבים.  תטֹובֹו םָׁשלֹות ִאם ֶאְׁשַמע עֹוד ְּדִריׁשֹו 

... 
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 ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול ַעְכָׁשיו ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשַאָּתה ָיכֹול 

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ד ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ים ְמאֹד ֲחׁשּוִבים, ְּתַכֵּבד ֶאת הֹוֶרי. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר  ֵיׁש ְל הֹוִר 
ָּברּו( ַהָקדֹוׁש  ָאַמר  ִאּמֹו,  ְוֶאת  ָאִביו  ֶאת  ְמַכֵּבד  ֶׁשָאָדם  "ִּבְזַמן  ל:):    ִקידּוִׁשין 

 ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם ְּכִאילּו ַדְרִּתי ֵּביֵניֶהם ְוִכְּבדּוִני". א,הּו

ִלְהיֹות   ָיכֹול   ,ֶׁשְּל ַהַּבָּקָׁשה  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ֲאִני  ַהִּכָּתה;  ֶאת  ְלַחֵּלק  ְּבִעְנַין 
יָ  א  ֲעַדִיין  ֲאִני  ְּבִנְפָרד,  ִיְלְמדּו  יֹוֵתר  ֶׁשַהּבֹוְגִרים  ֲאַחֵּלק  ַּבֶקעְמּפ  כֹול  ֶׁשַּבַּקִיץ 

 לֹוַמר ֶׁשָּכ ִיְהֶיה; ַאֲחֵרי ַהַּקִיץ ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְיַחְּלקּו ֶאת ַהִּכָּתה. 

ַאָּתה   ֶעֶׂשר,  ֶּבן  ַאָּתה  ָּגדֹול;  ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶׁשַאָּתה  ַהְּזַמן  ֶזה  ַעְכָׁשיו 
ֶאת ַעְצְמ ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם    ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעְכָׁשיו ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ַהַּצִּדיִקים. ַּתְרִּגיל

ַצִּדיק  ֶׁשִּתְהֶיה   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ְּבִאיִדיׁש;   ,ֶׁשְּל ַּבָּׂשָפה  ַּדֵּבר   ,ִיְתָּבַר
 ָּגדֹול. 



ֹ   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות  ז   |  תשפ"א אָנׂש

 

ְלִהְסַּתֵּכל   ִּתְׁשַּתֵּדל  ָּבְרחֹוב   הֹוֵל ְּכֶׁשַאָּתה   ;ֵעיֶני ַעל  ִּתְׁשמֹור    י ְּכַלּפֵ ַּגם 

ִּתְׁשַּתֵּד הַמָּט  ָהֵעיַנִים   ל,  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ִאם  ָהֵעיַנִים.  ֶאת  ְלָהִרים  ֶׁשָּפחֹות  ַּכָּמה 
 ְיכֹוִלים ַאַחר ָּכ ִלְלמֹוד ּוְלִהְתַּפֵּלל ִּבְקדּוָׁשה ּוְבָטֳהָרה. 

 .ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

... 
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 ֶׁשַּתְפִריַע ְל ִלְלמֹוד ּוְלִהְתַּפֵּללַאל ִּתַּקח ֲעבֹוָדה 

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ד ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית יֹוֵאל מֹוְנרֹו

ְלַדְעִּתי ְוכּו';  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ָלַקַחת  ַהִאם  ַאָּתה    ְלַגֵּבי  ֶזה.  ֶאת  ִּתַּקח  ַאל 
 ְיהּוִדי, ַאָּתה ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹוד, ַאָּתה א ֶעֶבד ְּכַנֲעִני.

ַּבּבֶֹקר   ְּבֵׁשׁש  ַהַּמָּׂשִאית  ַעל  ִלְהיֹות   ָצִרי ְּכָבר  ַאָּתה  ֵּתֵל    –ִאם  ָמַתי 
ֵס  ִלְפּתֹוַח  ּתּוַכל  ָמַתי  ִּתְתַּפֵּלל?  ָמַתי  ֶׁשַאָּתה  ַלִּמְקֶוה?  ֲעבֹוָדה  ְּתַקֵּבל  ַאל  ֶפר? 

ַחּכֵ  ַּבּבֶֹקר;  ְּבֵׁשׁש  ַלֲעבֹוד   ָצִרי הּוא  ה,  ְּכָבר   ָּברּו ַּפְרָנָסה   ןַיְזִמיַהָּקדֹוׁש   ְל
 ַקָּלה ּוְנִקָּיה. 

  ָּכ ַאַחר  ַלִּמְקֶוה,   ֵל ִראׁשֹון  ָּדָבר  ִּכיהּוִדי,   ֶׁשְּל ַהּיֹום  ֶאת  אֹו    -ַּתְתִחיל 

ֶׁשִּתְקַּבע ְל ִלְלמֹוד ֶאת ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשְּל, אֹו ֶׁשֵּתֵל ְלִהְתַּפֵּלל ְוַאַחר ָּכ ִּתְלַמד  
ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ּוְלַהְצָלָחה (ָּבָבא   תְקָצת. ּתֹאַכל ַּפת ַׁשֲחִרית, ַּפת ַׁשֲחִרית ְמֻסֶּגלֶ 

 ְרָנָסה.ְמִציָעא קז:), ַאַחר ָּכ ֵּתֵל ְלָהִביא ּפַ 

ַאֲחֵרי   ה זֶ   ויַעְכָׁש  ַהַּבֲחרּות  ְיֵמי  ַהְּנעּוִרים,  ְׁשנֹות   ,ֶׁשְּל ָיפֹות  ֲהִכי  ַהָּׁשִנים 
 ֶזה ַהְּזַמן ֲהִכי ָיֶפה ֶׁשל ַהַחִּיים.  –ַהֲחתּוָנה  

ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ִמַסאְטַמר  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ַלִּצּיּון  ַּתֲעֶלה  ָחָכם,  ִּתְהֶיה 
 ְוִּתְרֶאה ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות.  –ם, ּתֹאַמר ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ַּפַעם ְּביֹום, ִּתְתּבֹוֵדד ָׁש 

... 

 ד ג ד



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ח  תשפ"א   א ָנׂש

 

 ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני מֹוֶסֶרת ְל ֶאת ָּכל ַהּיֹום ֶׁשִּלי  

 ְּבחּוקֹוַתי, כ"ד ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי ... 

ְּבַמה  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ֶׁשעֹוְזרֹות  ָהֲאֵחרֹות  ַהָּבנֹות  ּוְלָכל  ָלֶכם  מֹוֶדה  ֲאִני 
ְּדִריַׁש  ִּתְחֶי'   ... ִמָּמַרת  ׁשֹוֵמַע  ֲאִני   .טֹובֹום  ָׁשלֹות  ֶׁשָּצִרי ִהיא  ת  ְמאֹד  ֲעֵליֶכם, 

 ְלֵבית ַהֵּסֶפר. םַאֶּת  ם, ַּכָּמה ְמסּוִריםעֹוְזִרי םָּתִמיד ְמַסֶּפֶרת ִלי ַּכָּמה ָיֶפה ַאֶּת 

ָּבִאי ֶׁשַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם, רֹוִאים  ֵמַהְּצִניעּות  ְמאֹד  ְמֻרֶּצה  ַּגם  ָעִדין   םֲאִני  ִמַּבִית 
אֹוֲהִבי ַּגֲאוָ   םְוַאֶּתם  ִהיא  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּצִניעּות  ֵּבית  ֲעִדינּות;  ֶׁשָּלנּו  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ה 

 ֵפיָגא. 

ִלְׁשמֹוַע  ְמאֹד  ֶאְׂשַמח  יֹום;  ָּכל  ְּתִהִּלים  אֹוְמִרים  ֲעַדִיין  ֶׁשַאֶּתם  ְמַקֶּוה  ֲאִני 
 ְּתִהִּלים, ִּתְכְּתבּו ִלי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּכָבר ִסַּיְמֶּתם ְּתִהִּלים.  םְּכֶׁשַאֶּתם ְמַסְּיִמי

"ִרּבֹונֹו    :ּבֶֹקר, ַּתִּגידּו  לּכָ   ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  םַעְצְמכֶ ת  ֶא   רִּתְתַרְגלּו ִלְמסֹ

הֹוֶלכֶ  ֶׁשֲאִני  ַמה  ָּכל  ֶׁשִּלי,  ַהּיֹום  ָּכל  ֶאת   ְל מֹוֶסֶרת  ֲאִני  עֹוָלם  ַלְחׁשֹב,    תֶׁשל 

 ָאז ַהּכֹל ֵיֵל ָלֶכם טֹוב. ְלַדֵּבר ְוַלֲעׂשֹות", 

... 

 ד ג ד

 ַהַהְצָלָחה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש סֹוד 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

ְּבֶרְסֶלב  ִקְרַית  ֱאמּוָנה,  ֲעָצתֹו  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ֶׁשל  ַהֲחׁשּוִבים  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִלְכבֹוד 

 ִליֶּבעְרִטי 

ָׂשֵמַח ַעל ְּפִתיַחת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהְּׁשִליִׁשי ַּבֲעָיָרה;   ֲאִני ְמאֹד
 רַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ָמקֹום ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִּמָּׁשם ֵיֵצא אֹו

 ְלָכל ָהֲעָיָרה ּוְלָכל ָהעֹוָלם. 

ִּביֵדי ֻמָּנח  ַהַהְצָלָחה  ַהֵּׁשִני  סֹוד  ֶאת  ֶאָחד  ּתֹאֲהבּו  ַאֶּתם  ִאם  ַאֶּתם    –ֶכם; 
ִא  ם,  ֵּביֵנכֶ ה  ִיְׁשֶר   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא   –י  ַהֵּׁשנִ ל  עַ ד  ֶאָח ב  טֹו  ְּתַחְּפׂשּו ם  ַּתְצִליחּו, 

ֵאין ָאָדם ֶאָחד ֶׁשחֹוֵׁשב ְּכמֹו  ב,  חֹוֵׁש א  ֶׁשהּון  ָהאֹפֶ ת  ֶא   ֵיׁש ד  ֶאָח ל  ְלכָ ם,  ָלכֶ   ְּדעּו
ִּכי ָּכל ֶאָחד   ֲאָנִׁשים,  ְּכֶנֶסת ֵמַהְרֵּבה  ַהֵּׁשִני; ִאם ָּכ ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ַלֲעׂשֹות ֵּבית 
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ְוֶזה   ָּדָבר  ֶׁשּכּוָּלם חֹוְׁשִבים אֹותֹו  ֶאָחד  ֵיׁש ָמקֹום  ִאם  ֲאָבל  ַאֶחֶרת,  ֲהֵרי חֹוֵׁשב 

ְלִהְתַאֵחד ּוְלַהְצִליַח; ִאם ּכּוָלם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות    –  ָהִעָּקר ֵאֶצל ּכּוָלם ָאז ְיכֹוִלים 
ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם, ּכּוָלם ָּבִאים ְלֵבית ְּכֶנֶסת ִעם ַּכָּוָנה ַאַחת, רֹוִצים ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם  

  ִיְתָּבַר ְלַהְצִליַח, ּכִ   –ִיְתָּבַר ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  י ַּבְּפָרט ַהֶּזה ּכּוָלם  ָאז ֵּכן ְיכֹוִלים 
ֲאבָ םְמֻאָחִדי ָאז    ל,  ְוֶכֶסף,  ִמָּכבֹוד  ַלְחׁשֹב  ַמְתִחיִלים  ֵמָהִעָּקר,  ׁשֹוְכִחים  ַּכֲאֶׁשר 

 ַמְחֶקת. הַמְתִחילָ 

  ִּבְפָרט ֶׁשֲאַנְחנּו ּבֹוִנים ִעיר ַעל ֵׁשם ַרֵּבינּו, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָמקֹום ֶׁשּבֹו ְנַחֵּנ
, ָאז ַאֶּתם  בנּו ַּבֶּדֶר ֶׁשל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש, ִעם ַהְיסֹודֹות ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִהִּציֶאת ְיָלֵדי

 ַּתְצִליחּו ְמאֹד. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ֶׁשְּל א ִיְהֶיה ָמקֹום ְלֵּלִצים  ִּתָּזֵהר ֶׁשֵּבית ַהִּמְדָרׁש

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ֱאמּוָנה, ַרק ִׂשיחֹות ֵמַרֵּבינּו. ְרֵאה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשְּל ְיַדְּברּו ַרק ִּדּבּוֵרי  
  ֶׁשֶאְצְל יֹום  ָּכל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ְלֵּלִצים;  ָמקֹום  ִיְהֶיה  א  ֶׁשֶּזה  ִּתָּזֵהר 

 ְּבֵבית ִמְדָרׁש ִיְהיּו ַרק ְּתִמיִמים, ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ְּבִלי ָחְכמֹות, ְּבִלי ֵליָצנּות. 

ְגִעיל ְּכֵלץ. ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר (ִמְׁשֵלי כד, ט): "ְותֹוֲעַבת  ֵאין עֹוד ָּדָבר ַמ 
הּוא ָּדָבר ְמֻגָּנה ֵאֶצל ֲאָנִׁשים, ְוַרִׁש"י מֹוִסיף, ֶׁשא    ץְלָאָדם ֵלץ", ֵלץ ֶׁשִּמְתלֹוֵצ 

ּות ִהיא  ַרק ֵאֶצל ֲאָנִׁשים ֶאָּלא ַּגם ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַרִׁש"י אֹוֵמר: "ֵליָצנ
ִנְגַעל ִמֵּלִצים,   ַהְמַתֶעֶבת ֶאת ָהָאָדם ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוַעל ַהְּבִרּיֹות", ֲאִני 

 ֲאִני אֹוֵהב ֲאָנִׁשים ְּתִמיִמים. 

ִהְסּתֹוַבְבִּתי  ֲהֵרי  ְלמֹוֲהָרא"ׁש;  אֹוִתי   ָמַׁש ַמה  ָלַדַעת  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם 
ִהְסּתֹו ְמקֹומֹות,  ֲאָבל  ְּבַהְרֵּבה  ֲאֵחִרים,  ַמְׁשִּפיִעים  ֵאֶצל  ִּבְבֶרְסֶלב  ַּגם  ַבְבִּתי 

מֹוֲהָרא"ׁש   ֵאֶצל  ֶׁשָרִאיִתי  אֹוִתי.  ה  זֶ   –ַהְּתִמימּות  ָּתַפס  ֶזה  אֹוִתי,  ִרֵּגׁש   ָּכ ָּכל 
ַלֲעׂשֹו ָּבִאים  ֲאָנִׁשים  ָהיּו  ְל?  קְצחֹו  תְּכֶׁשִהְתָקַרְבִּתי  ָקָרה  "ַמה  ִלי:  ָאְמרּו   ,
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הֹוֵל  ֵמילָ  ַאָּתה  ָלָּמה  ֲאָבל  ֶאָחד,  ָּדָבר  ֶזה  ְּבֶרְסֶלב  ָחִסיד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ַאָּתה  א 

ִׁשְטִחִּיי ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ָמקֹום  ֶׁשֶּזה  ַהקֹוֶדׁש  ַמָּמׁש   ם ְלֵהיַכל  ָחְכמֹות?    ְּבִלי 
ַמ  ֶׁשֶּזה  ָיְדעּו  א  ֵהם  ֶא ה  ְּתִמיִמים!"  ְמַחֵּפׂש,  אֹוֵה ת  ֶׁשֲאִני  ֲאִני  ֲאָנִׁשים  ֶזה  ב; 

 ֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִלי ָחְכמֹות, ְּבִלי ַעְקִמימּויֹות.

ִלְהיֹות    בַּגַּבאי ַחּיָ   .ַאָּתה ַּתְצִליַח   –ִאם ַאָּתה ִּתָּזֵהר ֶׁשא ִיְהיּו ֶאְצְל ֵלִצים  
סּוגֵ  ְלָכל  ְּבַסְבָלנּות  ְלִהְתַאֵּזר  ְצִריִכים   ,ַר ְצִריִכים    יָאָדם  ַּגם  ֲאָבל  ָהֲאָנִׁשים; 

 ִלְהיֹות ָאָדם ָחָזק, א ְלַהְרׁשֹות ֶׁשֶּזה ַיֲהפֹ ְלָמקֹום ֶׁשל ֵלִצים.

ָטהֹו ִיָּׁשֵאר  ֶׁשֶּזה  ָהֲעָיָרה,  ַעל  חֹוֵׁשׁש   ָּכ ָּכל  ֲאִני  ְּכמֹו    רֲאִני  ַּבַהְתָחָלה; 
ָטהֹו ָמקֹום  ִּתְהֶיה  ֶׁשָהֲעָיָרה  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ָמקֹום רְמַבֵּקׁש   ,

ֶׁשֶּזה    ,ֶׁשֵּלִצים א רֹוִצים ָלבֹוא ְלָׁשם, ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ַמֲחֶקת א רֹוִצים ִלְהיֹות 
ַמֲחל ְּבִלי  ְנִקּיֹות  ַאּמֹות  ד'  אֹוֵמר ִיָּׁשֵאר   ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ֵליָצנּות.  ּוְבִלי  ֹוקֹות 

ַיְפִסיקּו,  ְוַהְמִריבֹות  ַהֵּלץ,  ֶאת  ְּתָגֵרׁש  ָמדֹון",  ְוֵיֵצא  ֵלץ  "ָּגֵרׁש  י):  כב,  (ִמְׁשֵלי 
ָיִריבּו; עֹוד אֹוֵמר ְׁשמֹה ַהֶּמֶל (ָׁשם כט, ח):   "ְוִיְׁשּבֹת ִּדין ְוָקלֹון", ְּכָבר א 

, ֵהם עֹוִׂשים ַמֲחלֹוקֹות ָּבִעיר, םָיִפיחּו ִקְרָיה", ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּמְתלֹוְצִצי  צֹון"ַאְנֵׁשי לָ 
ֶאת   ְמַסְּלִקים  ֵהם  ָׁשלֹום,  עֹוִׂשים  ַהְּכֵׁשִרים,  ְוַהְּיהּוִדים  ָאף",  ָיִׁשיבּו  "ַוֲחָכִמים 

 ַהַּכַעס ֶׁשל ַהַּמֲחֶקת.

 .םְלַפעַ ם ְּכֶנֶסת ִמַּפעַ ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם ָאבֹוא ֵאֶלי ְלֵּבית ַה 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ַהּכֹל ָהִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

ְלאּוַמן ַמִּגיִעים ַרק ִאם ִמְתַּפְּלִלים ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר  

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאָּתה   ,ִמְתַּפֵעל ִמְּמ ֲאִני  ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר.  ִלְפֹּגׁש אֹוְת ְּבִמירֹון  ֶנֱהֵניִתי  ְמאֹד 

ְמאֹד   ֲאִני  ְמבּוָגִרים,  ֵמֲאָנִׁשים  ֵׂשֶכל  יֹוֵתר   ְל ֵיׁש  ֲאָבל  ָצִעיר  ַאָּתה  ָחָכם;  ֶיֶלד 
ַהָּקדֹו ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ָהֵעצֹות  ִעם  ִמְתַחֵּזק  ֶׁשַאָּתה  ַהֵּׁשם  ָׂשֵמַח  ֶאל  ְמַדֵּבר  ַאָּתה  ׁש, 
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ַרֵּבינּו   ֶׁשל  ַהִּלּמּוד   ֶּדֶר ֵסֶדר  ִּפי  ַעל  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוַאָּתה לֹוֵמד   ִיְתָּבַר

 (ַּכְּמבָֹאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו). 

ֹות, ַההֹוִרים  ְלַגֵּבי ָלבֹוא ְלאּוַמן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַאָּתה א יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂש
ֶׁשָּתבֹוא   רֹוִצים  א  ֶׁשֵהם   הֹוֶרי ֶאת  ֵמִבין  ֲאִני  ָלבֹוא;   ְל ַמְרִׁשים  א   ֶׁשְּל

ֶאת  ְׁשַאל  ְלַבד?  ָזָרה  ִלְמִדיָנה  ִלְנסַֹע  ָיכֹול  ַאָּתה   ֵאי ָצִעיר,  ֶיֶלד  ַאָּתה  ְלַבד, 
ַאְח  ָאָדם  ִעם  ָלבֹוא  ָיכֹול  ַאָּתה  ִאם   ֶׁשְּל ְּבֵבית ַההֹוִרים  ֵמַהַּגָּבִאים  ֶאָחד  ַראי, 

 ַהִּמְדָרׁש; אּוַלי ֵהם ַיְסִּכימּו. 

ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלבֹוא ְלאּוַמן ֵיׁש ֵעָצה ַאַחת: "ְּתִפיָלה ְועֹוד ַּפַעם ְּתִפיָלה 
ֶאל   ַהְרֵּבה  ִמְתַּפְּלִלים  ִאם  ַרק  ַמִּגיִעים  ְלַרֵּבינּו  ְלאּוַמן  ְּתִפיָלה";  ַהַּפַעם  ְועֹוד 

ֶּכֶסף ְוֵהם   םָלֶה  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַאל ִּתְדַאג ֵמֵאיפֹה ִיְהֶיה ְל ֶּכֶסף, ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵיׁש
ִעם   ָּבִאים  ַאַחת?  ְּפרּוָטה  ְּבִלי  ְלאּוַמן  ָּבִאים  ֲאָנִׁשים  ַאְלֵפי  ְוַכָּמה  ָּבִאים,  א 

 . ים, ִעם ְלַבֵּקׁש ּוְלַבֵּקׁש ּוְלַבֵּקׁשַמִּגיִעים ִעם ַּגֲעגּועִ ָרצֹון, ַּגֲעגּוִעים ְוִתְקָוה; 

ַּתְתִחיל ְּכָבר ַעְכָׁשיו ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל יֹום ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבאּוַמן  

רֹאׁש   ַעל  ְלַבֵּקׁש  ְׁשַּתִים  ַּדָּקה  ַּתְקִּדיׁש  יֹום  ְּבָכל  ַהָּׁשָנה;  ְּברֹאׁש  ַרֵּבינּו  ֵאֶצל 
וְ  ַאָּבא  ַהָּׁשָנה,  ֶאת  ֶׁשְּתַזֶּכה  ִלְהיֹות  ֲאִפילּו  ָיכֹול  ַהָּׁשָנה,  ְּבאּוַמן  ֶׁשִּתְהֶיה  ִּתְרֶאה 

 .ְוהּוא ָיבֹוא ְּבַיַחד ִאְּת ִיְרֶצה ְלַׂשֵּמַח אֹוְת ָאִבי ;ֶׁשְּל 

  .ִעם ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש ֶׁשְּל ִּתְתַחֵּזק, ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ְוַתְמִׁשי 

... 

 ד ג ד

ֵאין ָלֶהם ַמה ְלִהְתָעֵרב ַּבַחִּיים ֶׁשְּל ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשְּל 

 ָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  יֹום א' ּפָ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְמַבֵּק  ֶאת  ֲאִני  ָלּה  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ְּבִריָאה,  ִּתְהֶיה   ֶׁשִאְׁשְּת  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ׁש 
 ַהְּכֵאב, ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. 

 ְלַגֵּבי ִאְׁשְּת ְוכּו', ֶאְכּתֹב ִמְכָּתב.

ְלַגֵּבי ֲאחֹוְת; ִּתָּזֵהר, ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהָּטעּות ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשְּל ָטעּו, ִּתָּזֵהר  
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ְמֻחּיָ  ַאָּתה  ְוֶזהּו,   ִאְׁשְּת ִעם  ִּתְחֶיה  ַאָּתה   .ֶׁשְּל ַהַּבִית  ֶאת  ַּתֲחִריב  א   בֶׁשִהיא 

ְוהֹוֵרי ִאְׁשְּת ָהַאִחים ְוָהֲא   ;ְלַכֵּבד ֶאת הֹוֶרי  ֶזה ְּכָבר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר,    –ָחיֹות ֶׁשְּל
ִהיא ָּכל ָּכ  ה  ֵאין ָלֶהם ַמה ְלִהְתָעֵרב ַּבַחִּיים ֶׁשְּל, ִּבְפָרט ָהָאחֹות ַהּזֹאת, ִמְסֵּכנָ 

ם ַּבַחִּיית  ְּבַביִ   ַּתְרִּגיׁש  ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו, ִּתְהֶיה ָחָכם, ֶׁשִהיא א יֹוֵתר ִמיַדי  תְמֻעֶּקֶמ 
 .ֶׁשְּל 

ִמְסֵּכִנים ַההֹוִרים ֶׁשְּל ֶׁשָּמְסרּו ֶאת ָּכל ַחֵּייֶהם ַלַּבת ַהִּטְּפָׁשה ַהּזֹאת, ִהיא  

 . ִמְסֵּכִניםקֹוַבַעת ַהּכֹל, 

הֹוֵרי  ֶאת   הֹוֶרי ֶאת  ְּתַכֵּבד  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה  ִעם  ָהְלָאה   ַּתְמִׁשי ִּתְתַחֵּזק, 
  ְוֶאת ִאְׁשְּת. ִאְׁשְּת 

... 
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 ִמי ֶׁשִּנְכַנס ְלִוּכּוַח ִעם ֵלץ הּוא ְּבַעְצמֹו ִנְהֶיה ֵלץ 

 תשפ"א  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר  

ְלִהְתַוֵּכַח ִעם   ִמי  ִּתָּזֵהר א  ֶׁשִּמְתָקְרִרים;  ְזַמן ַעד  ַהְרֵּבה  ֵלִצים, א לֹוֵקַח 

הּוא ְּבַעְצמֹו ִנְהֶיה ֵלץ    -ִמי ֶׁשִּנְכַנס ְלִוּכּוַח ִעם ֵלץ    , ֶׁשֵּיׁש לֹו ַׁשָייכּות ִעם ֵלִצים
 .יְלַגְמֵר  ְוהּוא נֹוֵפל

ּפֹוֵח  ֲאִני   ,ֶׁשְּל ֶהָעִתיד  ַעל  ְמַפֵחד  ְמאֹד  ֵמַר   דֲאִני  ִּתְתָקֵרר  ַעל  ֶׁשא  ֵּבינּו. 

ַׁשָּבת   ִּבְסעּודֹות   ֶׁשְּל ַהִּגיִסים  ִעם  ִמְתַוֵּכַח  ֶׁשַאָּתה  ָּכ    –ְיֵדי  ַאַחר  ָעלּול  ַאָּתה 
 ַלֲעזֹב ֶאת ַהּכֹל. 

ֵמַרֵּבינּו   ִאָּתם  ְּתַדֵּבר  ַאל  ָוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום   ,ְלטֹוָבְת  ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 

 –ם ַמְתִחיִלים ַלֲעׂשֹות ְצחֹוק ֵמַהִׁשיעּוִרים, ֵמַהִּמְכָּתִבים  ֶׁשֵה   עּוֵמַהְיִׁשיָבה; ְּבֶרגַ 
ֵל ְלִפָּנה    –ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַעְצְמ ְּכִאילּו ַאָּתה א ׁשֹוֵמַע, ְוִאם ֵהם ַמְמִׁשיִכים ִלְלעֹג  

ֵׁש  הֹוָצַאת  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ְׁשִמיַעת  ַעל   ְל ֶׁשִּיְסַלח   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ַרע, ּוַבֵּקׁש  ם 
 ְרִכילּות ְוִנּבּול ֶּפה ַעל ַרֵּבינּו ְוֵכן ָהְלָאה. 

ַהַהְצָלָחה ֶׁשִּלי ָּכל ַהָּׁשִנים ָהְיָתה ִּכי א ִהְתַוַּכְחִּתי ִעם ַאף ֶאָחד. ַאף ַּפַעם  
ַעְצִמי  ַעל  ִהְסַּתַּכְלִּתי  ַצִּדיק,  ֵּכן  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַלֲאָנִׁשים  ְלַהְראֹות  ִחַּפְׂשִּתי   א 
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 ְוָרִאיִתי ַמה מֹוֲהָרא"ׁש עֹוֶׂשה ִאִּתי. 

... 
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 ְּתַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבָטֳהָרה

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז אייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָאנּו ְּכָבר עֹוְמִדים ָקרֹוב ְלַחג ָׁשבּועֹות ַהָּקדֹוׁש, ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ְלַקֵּבל ֶאת 
ּכָ  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ֵמָחָדׁש.  ִמָּכל  ַהּתֹוָרה  ְלִהָּטֵהר  ְצִריִכים  ָהיּו  ֶׁשַהְּיהּוִדים  תּוב 

ֶׁשִּנְהֶיה   ְּכֵדי  ְלִהָּטֵהר,  ְלַהְתִחיל  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָאז  ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ִלְפֵני  ַהֻּטְמאֹות 
 מּוָכִנים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה.  

ְועֹולָ  ִּבְכָלל  ְּכֶׁשָהעֹוָלם  ִּבפְ ם  ִּבְזַמֵּננּו,  ֶׁשַּיֲחִזיקּו  ָהֲעָסִקים  ּדֹוְרִׁשים  ָרט 

ַמְחֵׁשב  ֶׁשַהֶּטֶלפֹון,  ִלְראֹות  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְוַכּדֹוֶמה,  ַמְחֵׁשב  אֹו  ֶטֶלפֹון 
אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָרע.  ָׁשם  ִיְראּו  ֶׁשא  ֲחסּוִמים,  ִיְהיּו  ְוַהַּטאְּבֵלט 

ֵמֲעֵביָרה", ַרִׁש"י אֹוֵמר: "ַּתֲאַות ָנִׁשים",    (יּוָמא כט:): "ִהְרהּוֵרי ֲעֵביָרה, ָקִׁשים
ַמֲעֵׂשה ֶׁשל  ִמּגּופֹו  יֹוֵתר  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְלַהְכִחיׁש  "ָקִׁשים  ִמָּנִׁשים,  ִאם  "ַלְחׁשֹב   ;

 ְצִריִכים ָהֵעיַנִים ְוַהַּמְחָׁשָבה ִלְהיֹות ְׁשמּוִרים.   –רֹוִצים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 

ְׁשִמיָר   ְל ְּבָטֳהָרה; ַּתֲעֶׂשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְּתַקֵּבל   ָּכ ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַעל  ה 

 ַהּכֹל ֵיֵל ְל ְּבַקּלּות. 

... 
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 ָצִרי ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ָּדָבר ָקָטן ְוָגדֹול 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר  

חֹוֶדׁש ְלַכּסֹות ֶאת ַההֹוָצאֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשל  י  ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ָהֶעְזָרה ִמֵּד 

 ע ְוַהְצָלָחה. ַהְּיִׁשיָבה, ִּבְזכּות ֶזה ִיְהֶיה ְל ֶׁשפַ 

ֲאָנִׁשים   ָקָטן.  ָּדָבר  ָּכל  ַעל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש   ַעְצְמ ֶאת  ַּתְרִּגיל 
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ְמיֹעָ  ֶזה  ְּכִאילּו  ְּתִפָּלה  ַעל  ַוֲחׁשּוִבי  דִמְסַּתְּכִלים  ָקִׁשים  ִלְדָבִרים  ֶׁשא    םַרק 

,  רֲאׁשּו, ְּכֶׁשַהּׁשֹוֵפט ְּכָבר ָדן ְלַמֲאָס ְלִהְסַּתֵּדר; ְּכֶׁשָהרֹוְפִאים ְּכָבר ִהְתיָ   םַמְצִליִחי
א   ֶזה  ַעל  ֶׁשְּצִריִכים,  ְּדָבִרים  ְסָתם  ֲאָבל  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֶאת  לֹוְקִחים  ָאז 

 ְמַבְקִׁשים.

ְמַׁשֶּנה   ָּדָבר, א  ָּכל  ִיְתָּבַר ַעל  ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  ְצִריִכים  ְּגדֹוָלה,  ֶזה ָטעּות 
 ים ְקַטִּנים אֹו ְּגדֹוִלים; ַעל ַהּכֹל ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש.ְּדָבִר 

ַהְּקדֹוִׁשי "ְצלֹוֲחָכֵמינּו  כח:):  (יּוָמא  אֹוְמִרים  ַאְבָרָהם ם  ְדַאְבָרָהם",  ֵתיּה 

ַר  ֶׁשַהִּקירֹות   ֵאי ְמַׁשֲחֵרי ּכֹוְתֵלי",  ִהְתַּפֵּלל, "ִמִּכי  ְלַהְׁשִחיר; ִהְתִחילּו  ק  ָאִבינּו 
  הּוא א ִהְמִּתין ְלַאַחר ָּכ, ֶאָּלא ִמַּיד ְּכֶׁשִּנְהָיה לֹו   הּוא ִהְתַּפֵּלל.  – תְּבַביִ  חֹׁשֶ

... 

 ד ג ד

 תַרֲעָננּול עַ ר ְׁשמֹ

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ז ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְּכָבר ִמְּזַמן א ָׁשַמְעִּתי ִמְּמ; ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ַמֲחִזיק ַמֲעָמד, ֲאִני ְמַקֶּוה 

 ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ֲעַדִיין רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר. , ֲאִני ְמיּוָאׁש ֶׁשַאָּתה א 

ָמַסְרִּת   ,ִׁשידּו ְלַגֵּבי   ָעֶלי ְלָבֵרר  ֵאַלי  ִהְתַקְּׁשרּו  ָׁשלֹום    יִמּקֶֹדם  ְּדִריׁשֹות 
 .טֹובֹות ָעֶלי 

ַּבְּיׁשּועָ  ִּכְמַעט  ְּכָבר עֹוֵמד  ַאָּתה  ִּתְבַרח;  ַאל   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ַעְכָׁשיו  ְמאֹד  ה, 

  א ִיְהֶיה ְלא ַהְּזַמן ִלְברַֹח, ִּתְתַאֵחז ְוַתְחִזיק ַמֲעָמד. ִּתָּׁשֵאר ְיֵרא ָׁשַמִים, ֶׁש ֶזה
 ַׁשָייכּות ִעם ְּדָבִרים א טֹוִבים.

ר ָהאֹׁשֶ ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ּוְלָׁשם  ְלפֹה  ָלֶלֶכת  הּוא,    –ִּבְמקֹום   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש   ֵל
  ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעזֹר ְל, ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי.ְּתַבֵּקׁש

טז, לב, מא,    -ר ֶאת ֲעֶׂשֶרת ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים [  ְותֹאַמ ֵל ָּכל יֹום ַלִּמְקֶוה  

  -ֶאת ְּפַגם ַהְּבִרית    מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ], ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי, ֶזה ְמַתֵקן
 ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה 

ְּבָגִדים ִּתְלַּבׁש   ;ַעְצְמ ֶאת  ַּתְזִניַח  ַרֲעַנּנּותְטִרִּיי  ַאל  ַעל  ְׁשמֹר  ִּתְתַרֵחץ   ,ם, 



ֹ   תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות  טו   |  תשפ"א אָנׂש

 

ַהַּטאְּבֵלִטים   ְוֶאת  ַהֶּטֶלפֹוִנים  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ִלְפֵני  ַעְכָׁשיו  ּוְזרֹק  יֹום  ָּכל 

 ּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָדִמים. ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ָּבֶהם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּגִ 

... 

 ד ג ד

 ֵאין ָמסֶֹרת ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּפר

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ח ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ִעם   ָלֶלֶכת  ִהְתַחְלֶּתם  ִּכי  ָלֶכם  ְלַהִּציק  ּוְמַחְּפׂשֹות  ֶׁשּלֹוֲעגֹות  ֵאֶּלה  ָּכל 

ֵאֶּלה    –ִמְטַּפַחת   טֹובֹות,  ָּכל  ִלְהיֹות  רֹוצֹות  ַּגם  ֵהן  ַּבֵּלב  ָעמֹוק  ָּבֶכם;  ְמַקְנאֹות 
ִויַחְּפׂשּו   ֶׁשִיְצֲחקּו  ּגֹוֵרם  ֶזה  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ָהאֶֹמץ  ֶאת  ָלֶהן  ֵאין  ֵׁשִני  ִמַּצד  ֲאָבל 

 ֵאי ֵהן ְיכֹולֹות ְלַהִּציק.

ֶׁשִהְתַּבְלַּבְלֶּתם אֹוְמִרים  ַאֶּתם  ַמה  ֵמִבין  א  ֶאת    ֲאִני  ֲעַזְבֶּתם  ֶׁשאּוַלי 

יֹוֵתר   טֹוב  ְלִהְתַלֵּבׁש  רֹוֶצה  הּוא  טֹוב,  ָּדָבר  ְלהֹוִסיף  רֹוֶצה  ְּכֶׁשָאָדם  ַהָּמסֶֹרת; 
ֶׁשָאסּור   –ֵמַההֹוִרים   ָמסֶֹרת  ֵאין  ַהָּמסֶֹרת,  ֶאת  ֶׁשעֹוְזִבים  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ּפָ  יֹוֵתר  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְּכֶׁשרֹוִצים  ֶאת    –רּוַע  ְלִהְׁשַּתֵּפר,  ֶׁשעֹוְזִבים  לֹוַמר   ַׁשָּי ָאז 
 ַהָּמסֶֹרת, ִאם ֶהְחַלְפֶּתם ְלִמְטַּפַחת א ֲעַזְבֶּתם ֶאת ַהָּמסֶֹרת.

ְּכֶׁשָהָאחֹות ֶׁשָּלֶכם ַמְתִחיָלה לֹוַמר ֶאת ַהּתֹורֹות ֶׁשָּלּה ַעל ָמסֶֹרת ַאל ִּתְקחּו  

 ֹוָצה, יֹום ֶאָחד ִהיא עֹוד ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה. ֶאת ֶזה ַלֵּלב, ֶזה ַרק ִקְנָאה; ִהיא ַּגם ר

 ִּבְזכּות ַהְּצִניעּות ֶׁשָּלֶכם ִיְהיּו ָלֶכם ְיָלִדים ְמִאיִרים, ְיָלִדים ַצִּדיִקים.

... 

 ד ג ד

 ַּתִּביעּו ֶאת ַהַּגְדלּות ֶׁשל ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות 

 כ"ח ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א  יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַּבִּמְדָּבר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 



ֹ   תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   טז   תשפ"א  א ָנׂש

 

ֵיׁש   ִחיזּוק;  ִּדְבֵרי  ֲאֵליֶהם  ְּתַדְּברּו  ַלהֹוִרים,  ֶׁשְּתַדְּברּו  ִמֶּכם  ְמַבְקִׁשים  ִאם 

ָהָיה   ָנָתן  ַרִּבי  ְוִהְתעֹוְררּות.  מּוָסר  ֶׁשּנֹוְתִנים  ֲאָנִׁשים  אֹוֵמר:  ַמְסִּפיק 
ִמּמּוָסר ֶזה א ַמֲחִזיק ַמֲעָמד ִמַּדי ַהְרֵּבה ְזַמן, ֲאָבל ִאם    הַמִּגיעָ ת  "ְּכֶׁשִהְתעֹוְררּו

 ַמֲעָמד ִלְזַמן ָארֹו ְמאֹד".  הִמְתעֹוְרִרים ֵמִחיזּוק ָאז ַהִהְתעֹוְררּות ַמְחִזיָק 

ֲחׁשּובֹות ַהָּנִׁשים ַהְּיהּוִדּיֹות  ַּתִּביעּו ֶאת ַהַּגְדלּות ֶׁשל ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות, ַּכָּמה  
ֶאת   ֶׁשֵהן ׁשֹוְלחֹות  ָּבֶזה  ֲעֵליֶהן;  ָהעֹוָלם עֹוֵמד  ְוֶׁשָּכל  ָּברּו הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל 

ַהֵסֶפר  ְלֵבית  ַהָּבנֹות  ְוֶאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹוד  ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ַהָּבִנים 
 ַעל ֶזה ָהעֹוָלם עֹוֵמד.  –ִדינֹות ּוְקדֹוׁשֹות ִלְלמֹוד ֵאי ִלְהיֹות ֲע 

ְּבִׂשְמָח  ֶׁשִּיְהיּו  ַההֹוִרים  ֶאת  ִנְהֶיה הְּתַחְּזקּו  ַהַּבִית  ָּכל  ְׂשֵמָחה  ָהִאָּמא  ִאם   ;

ְוִאם ָהִאָּמא ּבֹוָכה   ַהְיָלִדים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִאָּמא ְמֻמְרֶמֶרת    –ָׂשֵמַח,   –ּכּוָלם ּבֹוִכים, 
 ּוְרָמִרים.ְּגֵדִלים ְממ

ָהְיָתה ּבֹוָכה   ִהיא  ֶגֶׁשם  ֶׁשָּיַרד  ֶׁשָמַתי  ִאיָׁשה  ִלי, ֶׁשָהְיָתה  ִסְּפָרה  ִּתְחֶי'  ִאִּמי 
ָלָּמה   ָיְדָעה  א  ַּגם  ְּבַעְצָמּה  ָהִאָּׁשה  ִהיא ּבֹוָכה,  ָלָּמה  ָיַדע  ֶאָחד א  ַאף  ְמאֹד, 

ְוֵאי טֹוב  רּוַח  ְּבַמַּצב  ָהְיָתה  ִהיא  ּבֹוָכה;  ִהיא  ִהיא  ֶגֶׁשם  ָלֶרֶדת  ִהְתִחיל  ֶׁשַרק   
ָהְיָתה ּבֹוָכה ְמאֹד, ַעד ֶׁשִּגּלּו ֶאת ַהּסֹוד, ִאָּמּה ָהְיָתה ִמְתַּפְרֶנֶסת ִמְּלַכֵּבס ְּכִביָסה,  

ָהְיָתה ָלּה ַּפְרָנָסה ְּבָיִמים   ַהְּכִביָסה, א  ְלַיֵּבׁש ֶאת  ָיְכָלה  ֶגֶׁשם ִהיא א  ְּכֶׁשָּיַרד 
א ָהְיָתה ּבֹוָכה ָּכל ָּכ ְּכֶׁשָּיַרד ֶגֶׁשם; ָׁשִנים ָעְברּו, ָהִאיָׁשה ְּכָבר ִנְפְטָרה ֵאֶּלה, ִהי

 ִמְּזַמן ְוַהְיָלִדים ְוַהְּנָכִדים ֲעַדִיין ּבֹוִכים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. 

ֶׁשא   ַההֹוִרים  ֶאל  ַהְיָלִד ּיִ ְּתַדְּברּו  ִמְסֵּכִנים  ַּבַּבִית;  ֶטֶלפֹון  ָלֶהן  ים  ְהֶיה 
ֶׁשְּלִאָּמא ֶׁשָּלֶהם ֵיׁש ֶטֶלפֹון, ֵהם ְיתֹוִמים ַחִּיים, ֵהם ָּבִאים ַהַּבְיָתה, ֵאין ָלֶהם ִמי  

ָהִאָּמא ֲעסּוָקה ִעם ִמְׂשָחִקים,   ַּבֶּטֶלפֹון,  ַּבְּקִנּיֹות  ָהִאָּמא ֲעסּוָקה  ִאָּתם,  ֶׁשְּיַׂשֵחק 
 ַהְיָלִדים ְּגֵדִלים א טֹוב. 

ֶאל ַההֹוִרים, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה    רִיְתָּבַר ִיֵּתן ָלֶכם ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות ְלַדּבֵ ַהֵּׁשם  

 . תַהְּלָבבֹול ְדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֵּלב, ְוָאז ֶזה ִיָּכֵנס ְּבכָ 

... 

 ד ג ד
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 ַאל ִּתֵּתן ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל ְלַּבחּוִרים

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ח ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָיֶפה,  ְמַדֵּבר  ַאָּתה   ,אֹוְת ֶּׁשִּלַּמְדִּתי  ְּכִפי  ַּבַּבִית  ִמְתַנֵהג  ֶׁשַאָּתה  ְמַקֶּוה  ֲאִני 
ְלִאְׁש   עְּברֹוגַ  ָהיּו  ּוְבַסְבָלנּות  א  ָחׁשּוב,  ָּדָבר  ַּבִית  ְׁשלֹום  ָהָיה  ַרֵּבינּו  ֵאֶצל   .ְּת

 ַּפַחד ַּבַּבִית. םְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבינּו ִאם ָהיּו ַמִּטיִלי

אֹוָת  ְלַיֵּקר   ָצִרי ַאָּתה  ְיָקָרה;  ִאָּׁשה  ִקַּבְלָּת  ָּגדֹול,  ֵנס   ְל ִלְדאֹגּהֵיׁש  ָלּה    , 
 ֶיה ְׂשֵמָחה ּוְמֻאֶּׁשֶרת.ֶׁשִהיא ִּתְה 

יּוְכלּו   ֶׁשֵהם  ְלַּבחּוִרים   ֶׁשְּל ַהֵּׁשם  ֶאת  ִּתֵּתן  ַאל   ,ֶׁשְּל ַהֵּׁשם  ַעל  ְׁשמֹור 

ֶרֶכב ַעל ִׁשְמ. ִאם ִּתֵּתן ֶאת ִרְכְּב ְלַּבחּוִרים ֶּׁשֵאין ָלֶהם ִרְׁשיֹון ִיְהֶיה ְל    רִלְׂשּכֹ
ֶאָחד ֶׁשּנֹוֵסַע   ה. ַעְכָׁשיו ָעְצרּו ָּבחּור, ַהִּמְׁשָטָרה ָרֲאָת םֵחֶלק ִאם ֵהם ַיֲעׂשּו ְנָזִקי

 רֹוֵצַח; ֶזה ָהָיה ַעל ָיְד. ְּכמֹו

ִּתְתַרֵחק  ָהֵאּלּו,  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַּתֲעזֹב  ָצרֹות?   ְל ְמַחֵּפׂש  ַאָּתה  ָלָּמה 

ִהְתַחַּתְנָּת   ָהֵאֶּלה;  ַלֲעׂש  –ֵמַהְּדָבִרים   ָצִרי ַאָּתה  ֲאִני  ָאז   ,ִאְׁשְּת ִעם  ִמְצוֹות  ֹות 
 ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ֵמִבין ְלַמה ֲאִני ִמְתַּכֵּון.  

... 

 ד ג ד

 ַּתְרִּגילּו ֶאת ַעְצְמֶכם לֹוַמר ֲאִני ַמֲאִמין

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, כ"ח ִאָייר, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֵאין ָלֶכם  ַאֶּתם רֹוִצים ָלַדַעת ַמה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמֶכם, ָּדָבר טֹוב; ָחַׁשְבִּתי ֶּׁש 
ְמֻצָּיִני ַאֶּתם  ִּכי  ְלִהְׁשַּתֵּפר  ֶׁשַאֶּתם  םְוטֹוִבי  םְּבַמה  ְוַהְמַנֶהֶלת אֹוְמרֹות  , ַהּמֹורֹות 

ִמְתַנֲהִגים ַּבֲעִדינּות, ִּבְצִניעּות, ַאֶּתם ִמְתַנֲהִגים ְּבֶדֶר ֶאֶרץ ְוִיְרַאת ָׁשַמִים; ַאֶּתם  
  ִעם ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה. ַרק ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק, ְלַהְמִׁשי

ֶאת   ַּתְרִּגילּו  ַהּיֹום;  ַלֵּסֶדר  ְלהֹוִסיף  ַמה  ָלֶכם,  ִלְכּתֹב  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶאָחד  ָּדָבר 



ֹ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יח  תשפ"א  א ָנׂש

 

ְּתַבְקׁשּו  יֹום.  ְּבָכל  ַמֲאִמין  ֲאִני  ֶׁשל  ָהִעָּקִרים  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ֶאת  לֹוַמר  ַעְצְמֶכם 

ֶׁשל ַהֲאִני ַמֲאִמין; ּתֹאְמרּו זֹאת ָּכל יֹום,    םַהִּמִּליֵמַהּמֹורֹות ֶׁשְּיַלְּמדּו ֶאת ֵּפרּוׁש  
 ַּתְרִּגיׁשּו 'ַהֵּׁשם ִאִּתי'. ם ֶזה ְיַחֵּזק ֶאת ָהֱאמּוָנה; ַאֶּת 

 ַמה ֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים ְּתַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוִתְראּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

... 

 ד ג ד

 ְלִמְקָלִטיםָרִצים ם ִטיִלים ָעִפי

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר

ָעִפי ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַעְכָׁשיו  ֶׁשּׂשֹוֵרר  ֵמַהַּפַחד  ֶאֶרץ ם  ִטיִלים  ָׁשַמְעָּת  ְּבָכל 
ּכּוָלם   ִנְדָלקֹות,  ַהַאְזָעקֹות  ַנְפׁשֹות.  ַסָּכַנת  ֶזה  ִמְׁשּתֹוְלִלים,  ָהֲעָרִבים  ִיְׂשָרֵאל; 

 ַעד ֶּׁשרֹוִאים ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכָבר ָלֵצאת. םָרִצים ְלִמְקָלִטים, ְמַחִּכי

ַלֲעבֹו  ֵאי ְרָמִזים  ְלהֹוִציא  ָעֵלינּו  ָּדָבר  ֶׁשִּמָּכל  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ֶאת ַרֵּבינּו  ד 

 ַהֵּׁשם. 

ה  ַמ ר  , ַמִּגיִעים ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, עֹובֵ םִטיִלי  ְּכֶׁשָעִפיםֶזה ָצִרי ְלַהְזִּכיר ָלנּו,  
ְצִריִכים ְלַקֵיים (ְיַׁשְעָיה כו, כ): "ֵל ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶרי [...],    –ְוכּו' ְוכּו'    רֶׁשעֹובֵ 

 א ם ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְמקֹום ִמְסּתֹור, ְלִהְתַחּבֵ ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם", ָהָאָד 
ָׁשם ְוִלְבּכֹות ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַרֵחם ָעָליו. ֶאת ֶזה ֲאִני  

  ִהְתּבֹוְדדּות, ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם   אִהי  –לֹוֵמד ֵמַהִּמְקָלט, ָהֵעָצה ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ַרע  
.ִיְתָּבַר 

ֲהֵר  ַאָּתה  ְלַרֵּבינּו;  ְּתַצֵּית  ַּבְטָלן,  ִּתְהֶיה  ַהֶּזה,    הרֹוֶא י  ַאל  עֹוָלם  ַקָּים  ֶׁשא 

ת  ֶזה ּבֹוֵרַח ִמְּמ, ְּתַנֶּסה ִלְתּפֹס ֶא   –ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ְמַנֶּסה ִלְתּפֹס ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה  
 ֶאת ַהַּתְכִלית.   –ָהעֹוָלם ַהָּבא 

... 

 ד ג ד
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 ָיבֹואּו ְזַמִּנים ֶׁשא ַיֲאִמינּו ַמה ָעַבְרנּו

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב 

יֹום   ָּכל  ּכֹוֵתב  א  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֲחָבל  ַמה  ָּכל  ַּבְּיִׁשיָבה,  ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמה 
 יֹום ְּביֹומֹו ְוַכָּמה ָיֶפה ֲאַנְחנּו ַמְחִזיִקים ַמֲעָמד. יִמיֵד  עֹוְבִרים

ַהְפָרעֹו  ַּכָּמה  ָעַבְרנּו;  ַמה  ַיֲאִמינּו  ֶׁשא  ְזַמִּנים  ְרִדיפֹות,  תָיבֹואּו  ַּכָּמה   ,

ָּדִמי ּוְׁשִפיכּות  ִמיֵד ִּבְזיֹונֹות  ָעַבְרנּו  ַמה    ים  ֵיְדעּו  ּוְנָכֵדינּו  ֶׁשְּיָלֵדינּו  ְּביֹומֹו.  יֹום 
 ָעַבר ָעֵלינּו ְוַכָּמה ָיֶפה ֶהְחַזְקנּו ַמֲעָמד ִעם ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו. 

ֶאת   ֶׁשִּנְפַּתח  ַהְּׁשִליחּות  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְּכֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  זֹוֵכר  ַהְּיִׁשיָבה, ֲאִני 

עֹוד  ִנְׁשַּבר?  ַאָּתה  "ְּכָבר  מֹוֲהָרא"ׁש:  ְוָאַמר  ָעָנה  ְלמֹוֲהָרא"ׁש,  ַמֶּׁשהּו  ָאַמְרִּתי 
ָא  ָיִפים!"  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה   ְל ְלָהִכין  ז  ְמַחֶּכה  ָרָצה  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ִלי,  ֵּפַרְׁשָּת 

 ְּכלֹוַמר ַהְרֵּבה ִנְסיֹונֹות. ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָיִפים',  םאֹוָתנּו, 'עֹוד ְמַחִּכי

ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ֶׁשֶהָעָמל ֶׁשָּלנּו הֹוֵל ְּכֵדי ִלְבנֹות ּדֹורֹות ְיהּוִדים,  

 ְלָהִקים ֲחָיִלים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

  ת ֶא   ְמִׁשי ְלַחֵּזק ִיְתָּבַר ִיֵּתן ְל ּכֹוחֹות ִפיִזִּיים ְוַנְפִׁשִּיים ֶׁשּתּוַכל ְלַה   ַהֵּׁשם
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַלֲעׂשֹות ֲעבּור ֲאֵחִרים, ִלְהיֹות ֵמִפיץ ָּגדֹול. 

... 

 ד ג ד

 ֲאִני ְמאֹד ֶנֱהֶנה ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ִלְהיֹות ַּבַּקִיץ ַּבֲעָיָרה 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִלְהיֹות ַּבַּקִיץ ַּבֲעָיָרה, ַאָּתה ְּתַחֶּיה ֶאת ַעְצְמ ֲאִני ְמאֹד ֶנֱהֶנה ֶׁשַאָּתה הֹוֵל 

ַהַּבַעל ְּתִפיָלה הֹוִלי ֶאת ֲאָנָׁשיו ִמחּוץ ְלִיּׁשּוב.  ם  ֶׁשְּלָׁש   ָהֲעָיָרה ֶזה ַהָּמקֹום 

ָהָיה   ְּתִפיָלה  ַהַּבַעל  ְּתִפָּלה),  ִמַּבַעל  יב,  ַמֲעֵׂשה  ַמֲעִׂשּיֹות  (ִסּפּוֵרי  ִסֵּפר  ַרֵּבינּו 
ֲאָנִׁשים ֵמַהַּתְכִלית, ֶּׁשֵאין ׁשּו  ַלֲעבֹוד   םִא י  ַּתְכִלית ַאֶחֶרת ּכִ ם  ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ִעם 

ָהיּו   ָׁשם  ְלִיּׁשּוב,  ִמחּוץ  ֶאל   הֹוִלי הּוא  לֹו  ֶׁשִהְקִׁשיב  ּוִמי   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאת 
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ְוָׁש  ָהיּו  םֵעִצים  ֶׁשָּׁשם  ָנָהר  ָהָיה  ַּגם  ִמְתּבֹוְדִדים,  ַעד  הַלִּמְקוֶ ם  הֹוְלִכי  ָהיּו   ,

 ַעֵיין ָׁשם.  ,רֹוֵׁשם ָּבעֹוָלם הֶּׁשַּנֲעָׂש 

 אּוַלי ְּכֶׁשִּתְטַעם ֵמַהַּגן ֵעֶדן, ִיְתַחֵּׁשק ְל ְלִהָּׁשֵאר ְּבַגן ֵעֶדן.  

... 

 ד ג ד


	מַהִי הַצְּנִיעוּת הַנְּכוֹנָה לְיַלְדָּה בִּשְׁעַת הַשֵּׁינָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ח אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ מְלַמְּדִים לִילָדִים שֶׁאֲנַחְנוּ מִתְנַהֲגִים אַחֶרֶת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ח אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ אֲנִי מַרְגִּיעַ אֶת הַפְּחָדִים הַגְּדוֹלִים שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הַהַצְלָחָה שֶׁל עִיר הִיא אֵלּוּ שֶׁלּוֹמְדִים תּוֹרָה בְּהַתְמָדָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ג אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אַתָּה יָכוֹל לְפַרְסֵם אֶת עַצְמְךָ, וְעֲדַיִין לִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ג אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵיךְ לְהִתְנַהֵג עִם קְרוֹבוֹת מִשְׁפָּחָה שֶׁלֹּא נִזְהֲרוֹת עַל צְנִיעוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ג אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הַלַּחַץ בֵּין הַחַמּוֹת לַכַּלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ -יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ג אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	מִדְּאָגוֹת לֹא תִּיוָושַׁע
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ד אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	קַבֵּל עַל עַצְמְךָ לְהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי מֵהַהַתְחָלָה עַד הַסּוֹף
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ד אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	יִישַׁר כֹּחַ עַל שֶׁאַתֶּם עוֹזְרִים לִי לִבְנוֹת אֶת הַדֶּרֶךְ אֶרֶץ בְּבֵית הַסֵּפֶר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ד אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	עַכְשָׁיו זֶה הַזְּמַן שֶׁאַתָּה יָכוֹל לִהְיוֹת צַדִּיק גָּדוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ד אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אַל תִּקַּח עֲבוֹדָה שֶׁתַּפְרִיעַ לְךָ לִלְמוֹד וּלְהִתְפַּלֵּל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ד אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם אֲנִי מוֹסֶרֶת לְךָ אֶת כָּל הַיּוֹם שֶׁלִּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַר-בְּחוּקוֹתַי, כ"ד אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	סוֹד הַהַצְלָחָה שֶׁל בֵּית הַמִּדְרָשׁ הֶחָדָשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תִּזָּהֵר שֶׁבֵּית הַמִּדְרָשׁ שֶׁלְּךָ לֹא יִהְיֶה מָקוֹם לְלֵּצִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	לְאוּמַן מַגִּיעִים רַק אִם מִתְפַּלְּלִים הַרְבֵּה אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	הָאַחִים וְהָאֲחָיוֹת שֶׁלְּךָ אֵין לָהֶם מַה לְהִתְעָרֵב בַּחַיִּים שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	מִי שֶׁנִּכְנַס לְוִכּוּחַ עִם לֵץ הוּא בְּעַצְמוֹ נִהְיֶה לֵץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תְּקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה בְּטָהֳרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אייר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל כָּל דָּבָר קָטָן וְגָדוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	שְׁמֹר עַל רַעֲנָנוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ז אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֵין מָסֹרֶת שֶׁאָסוּר לְהִשְׁתַּפֵּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ח אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תַּבִּיעוּ אֶת הַגַּדְלוּת שֶׁל נָשִׁים יְהוּדִיּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ח אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אַל תִּתֵּן אֶת הַשֵּׁם שֶׁלְּךָ לְבַּחוּרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ח אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	תַּרְגִּילוּ אֶת עַצְמְכֶם לוֹמַר אֲנִי מַאֲמִין
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, כ"ח אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"א

	עָפִים טִילִים רָצִים לְמִקְלָטִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	יָבוֹאוּ זְמַנִּים שֶׁלֹּא יַאֲמִינוּ מַה עָבַרְנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א

	אֲנִי מְאֹד נֶהֱנֶה שֶׁאַתָּה הוֹלֵךְ לִהְיוֹת בַּקַּיִץ בַּעֲיָרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א


