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ְמָחה?...................................... א ַחד ִלְפֵני ׂשִ י ֵמַהּפַ ּתִ יַע ֶאת ִאׁשְ ֵאיְך ֲאִני ַמְרּגִ

ְגָמָרא?................................... ב ָניֹות, ְולֹא ּבִ ִמׁשְ יׁש ַטַעם ַרק ּבְ ה ֲאִני ַמְרּגִ ָלּמָ

י ְמפּוֶרֶקת?....................... ג ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַרק ַהּמִ ָחה ָיָפה, ָלּמָ ּפָ ם ֵיׁש ִמׁשְ ְלֻכּלָ

ּמּוד?........................................... ה ֶדֶרְך ַהּלִ ְלזּול ּבְ ק, ַלְמרֹות ַהּזִ ֵאיְך ְלִהְתַחּזֵ

ה?............................... ח ֻחּפָ ִביִנין ּבַ ים ִלְהיֹות ׁשֹוׁשְ רּוׁשִ ר ְלהֹוִרים ּגְ ַהִאם ֻמּתָ

............................. ט יֹום ַהֲחָלאֶקה? יׁש ּבְ ה ַמְתִאים ְלַהְלּבִ ּפָ ל ּכִ ֵאיֶזה ֶצַבע ֶשׁ

ר ִלְצִניעּות?.................................................. י ת ָהֶעׂשֶ י ּבַ ּתִ ְך ֶאת ּבִ ַהִאם ְלַחּנֵ

..................................... יב י? ּלִ ר ִמְצָוה ׁשֶ "ס ִלְפֵני ַהּבַ ם ׁשַ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַסּיֵ

.................................. יג ּה? ּלָ י ְצִריָכה ָלַקַחת ֵעצֹות ֵמַהֲחֵברֹות ׁשֶ ּתִ ה ִאׁשְ ָלּמָ

............................ טו ַמִים? ים ִלְהיֹות ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ְיָלִדים ְמֹאד ְקַטּנִ ֵאיְך ְמַלּמְ

....................... טז ְדָבִרים לֹא טֹוִבים? ּצֹוִפים ּבִ ה ִעם ַהְיָלִדים ׁשֶ ַמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ים?.......................... יח ָאה ָנְכִרית ְלָנׁשִ ל ּפֵ עֹוְררּו ַעל ֻחְמַרת ָהִעְנָין ׁשֶ אּוַלי ּתְ

ֶסף?............................... יט ה ַעל ּכֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ב ּכָ ֲחׁשֹ ֵמל ִמּלַ ר ְלִהּגָ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

................. כא ְלמּוד ּתֹוָרה? ְכִניִסים ַלּתַ ּמַ ׁשֶ יֹום ַהֲחָלאֶקה ּכְ ְנָהִגים ּבְ ָמֵהם ַהּמִ

\נ
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ים........................................................... א ַחּיִ יְך ּבַ ַח ְלַהְמׁשִ ים נֹוְתִנים ּכֹ ִהּלִ ּתְ

ה.......................................... א ְזּכּו ְלֵלָדה ַקּלָ ּיִ ים ׁשֶ יִקים ַהְקדֹוׁשִ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ּבִ

........................................................... ב ל ֲאִמיַרת ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ה ׁשֶ ֻגּלָ ַהּסְ

ַח ָלֶכם.................................................................................. ג ּנֹ ֲעׂשּו ַמה ׁשֶ ּתַ

ֶנֶסת............................................................... ג ֵבית ַהּכְ ן ּבְ ֵ בֹוד ְלַעּשׁ ֵאין ֶזה ּכָ

.................................................... ד י ּלִ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ָך ּבְ ּלְ ָסה הּוא ׁשֶ ֶקֶרן ַהְדּפָ

ֵרׁש.................................................... ה ִסיִתים אֹוְתָך ְלִהְתּגָ ּמְ ְבַרח ֵמֵאּלּו ׁשֶ ּתִ

...................................... ה ה, ַמְצִליִחים ְמֹאד ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ִרים ּבִ ִאם לֹא ְמַדּבְ

א ָלקּום........................................... ו ב, ֶאּלָ ּכַ ֵאר ִלׁשְ ָ לֹא ְלִהְתָיֵאׁש, לֹא ְלִהּשׁ

ד ַחם ְוַחּמֹות........................................................................... ו ְצִריִכים ְלַכּבֵ

................................. ז ָבר ָאבּוד ה ּכְ ַאּתָ יתּו אֹוְתָך ׁשֶ ָך לֹא ַיּסִ ּלְ ַהֲחָטִאים ׁשֶ ׁשֶ

אְרק.................................. ח בֹורֹו ּפַ ְדָרׁש ֶהָחָדׁש ּבְ ית ַהּמִ ֲעֹזר ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ּתַ

ים..... ח ַמּנִ ּזְ ֶנֶסת, ֶזה ַלֲעֹמד ּבַ ית ּכְ ל ּבֵ ָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ְלַהְצָלָחה ׁשֶ ֶאָחד ֵמַהּדְ

............................. ט ִריְך ּצָ ָלִדים ַלֲעׂשֹות ַמה ׁשֶ ד ֶאת ַהּיְ הֹוִרים ְצִריִכים ְלַלּמֵ

................................. ט ַמִים ִיְרַאת ׁשָ ְתַנֵהג ּבְ ּמִ ַעל ׁשֶ ַח ֶאת ַהּבַ ּבֵ ְלַהֲעִריְך ּוְלׁשַ

.................................................................. י ָנה נֹוָרָאה ְלָאָדם חֹובֹות ֵהם ַסּכָ

ל ַצִדיק....................... יא ִצּיּונֹו ׁשֶ קֹום ֲהִכי טֹוב ָלֶלֶכת ְלִהְתַאְוֵרר, הּוא ּבְ ַהּמָ

נ



 א   |  בתשפ" )ר ֱאמֹו"ל ְּבחֹו( ר ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ֵאי ֲאִני ַמְרִּגיַע ֶאת ִאְׁשִּתי ֵמַהַּפַחד ִלְפֵני ִׂשְמָחה?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְמֹאד ָׂשַמְחִּתי ִלְפֹּגׁש ֶאת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ַהִּמִּלים ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָאַמר ִלי ֲעַדִין  

 "ִּתְתַחֵּזק! ָּכל ֶאָחד עֹוֵבר ְקָׁשִיים".  :ְּבָאְזַני  תְמַהְדְהדֹו

ְמַצִּפי ַוֲאַנְחנּו  ֱהיֹות  ַלְּׁשֵאָלה,  ּוֻמְצַלַחת,    םָּכֵעת  טֹוָבה  ְּבָׁשָעה  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ְלִׂשְמָחה 

ׁש ִּכי ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש  ָלַקַחת "ֶאִּפידּוָרל", אֹו ֶׁשְּצִריִכים ַלֲחׁשֹ   ןָרִציִתי ִלְׁשֹאל ִאם ָנכֹו

 . ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשִהיא רֹוָצה ָלַקַחת. ןִסּכּול ָאחּוז ָקָטן ֶׁש 

 ֵׁשִנית, ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַהְרִּגיַ� אֹוָתּה ֵמַהַּפַחד ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֵמַהֵּלָדה? 

מֹוֲהָרא  ֵאֶצל  ַהִאם  ִעְניַ ְׁשִליִׁשית,  ָהָיה  ַּגם  ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים    ן"ׁש  ַלִּמְקֶוה  ֵיֵל�  ֶׁשַהַּבַעל 

 . ד ְלבַ  הָהִאָּׁש ת ֶא ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתּכֹוֵנן? ַּכּמּוָבן ְּבִמְקֶרה 

 ֶאְׂשַמח ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 א' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ִאָּיר, ְׁשַנת   , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום א' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָהרֹופֵ  ֶאִּפידּוָרל    א ִאם  ָלַקַחת  ְצִריכָ   -ַמִּציַע  ִהיא א  ָלַקַחת,  ְיכֹוָלה  ה  ִהיא 

 ַלֲחׁשֹׁש. 
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ֵמַהֵּלָדה,   ַהְּפָחִדים  ָּכל  ֶאת  ְיַסֵּלק  ֶזה  ַהַּצִּדיִקים,  ְׁשמֹות   ִאְׁשְּת ִעם  ּתֹאַמר 

ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ּוְלַבֵּקׁש   דְלַהִּגיָּתִמיד ָׁשַמְענּו ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְסֻגָּלה ְלֵלָדה ַקָּלה,  
ַה  ַהֵּׁשמֹות  ֶׁשִּבְזכּות   ִיְתָּבַר ְּבָנֵקל  ֹוִׁשים  ְקדֵמַהֵּׁשם  ַיֲעבֹר  ַהּכֹל  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל 

 ּוְבַנַחת. 

ְּכֶׁשַהְּכֵאִבי ַּבִּמְקֶוה  ִלְטבֹל   ֵיֵל ַהַּבַעל  ִאם  ֶאְצֵלנּו    םְלַגֵּבי  ְוכּו';  ַמְתִחיִלים 
ְּבָכל ּבֶֹקר ַלִּמְקֶוה  ָלֶלֶכת  ַהְּכֵאִבי  ,נֹוֲהִגים  י  ֵט ַהַּבַעל לֹוֵמד ִלּקּו  םּוְכֶׁשַּמְתִחיִלים 

ְלֵלָדה ַקָּלה, ְואֹוְמִרים ֶאת ַהְּתִפָּלה    תמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ב', ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמֻסֶּגלֶ 
 , ְואֹוְמִרים ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ַעד ֶׁשּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהַּמָּזל טֹוב. תִמִּלּקּוֵטי ְּתִפילֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָלָּמה ֲאִני ַמְרִּגיׁש ַטַעם ַרק ְּבִמְׁשָניֹות, ְוא ִּבְגָמָרא? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְׁשֵלָמה   ָׁשָעה  ְּבֶמֶׁש�  ִמְׁשָניֹות  ְלַהִּגיד  ָיכֹול  ֲאִני  ִּבְגָמָרא?  ַטַעם  ַמְרִּגיׁש  לֹא  ֲאִני  ָלָּמה 

ְוֵאין    רַמֵה   ְלַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ְסִביִבי, ֲאָבל ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַ� ִלְּגָמָרא ֲאִני ִמְתַעֵּיף  בלֵ ם  ְּבִלי ָלִׂשית  ִּבְרִציפּו

 . ה ָלזֶ ת ִלי ַסְבָלנּו

ֲאִני לֹוֵמד ָּברּו� ַהֵּׁשם ֶאת ַהַּדף ְּבָכל יֹום, ֲאָבל ְּכָבר ִנִּסיִתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ַלֲעׂשֹות ִׁשעּור  

 . אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵעָצה ִּבְׁשִביִלי? ר ָקצָ ן  ִמְּזַמ ר  ַעם לֹא ֶהֱחִזיק ַמֲעַמד יֹוֵת ְּבַׁש"ס ְוֶזה ַאף ּפַ 

ִּבְזכּוָת  ִסַּיְמִּתי  ְּכָבר  ַהִּנְפָלִאים,  ַהִּׁשעּוִרים  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹ�  ִמְׁשַניֹות   םִייַׁשר  ְּפָעִמים  ֶעֶׂשר 

 ָּברּו� ַהֵּׁשם. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ִאָּיר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ב' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 



 ג   |  בתשפ" )ר ֱאמֹו"ל ְּבחֹו( ר ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ַּבַהְתָחָלה ְמאֹד ָקֶׁשה ִלְלמֹד, ֲאָבל א ַמְרִּגיִׁשים ִמָּיד ַטַעם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה;  

ֶרֶגׁש    הִמי ֶׁשא עֹוֵזב ֶאת ַהּתֹוָר  ְּבִלי  ְּבִלי ַטַעם,  ֲאִפּלּו   -ַהְּקדֹוָׁשה, הּוא לֹוֵמד 
זֹוכֶ  ֶאת הַּבּסֹוף  ַלֲעזֹב  רֹוִצים  א  ְּכָבר  ּוְמִתיקּות,  ַטַעם  ְלַהְרִּגיׁש  ַמְתִחיִלים   ,

  ? : "ַמּדּוַע א ִּתְלַמד(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן יז)נּו ָׁשַאל ַּפַעם ִמיֶׁשהּו  ַהִּלּמּוד. ְּכִפי ֶׁשַרּבֵ 
לֹוַמר,    ָצִרי ְוֵאין  ַהִּלּמּוד,  ַעל  ַהָּבא  עֹוָלם  ְּתַקֵּבל  ֲהא  ָּבֶזה,  ַּתְפִסיד  ַמה 

ק ֶׁשרֹוֶצה ֶאת  ְּכֶׁשַהּתֹוָרה ַמְרָאה ַאֲהָבה ְלֶאָחד, ָאז ֵאין רֹוֶצה ְּכָלל עֹוָלם ַהָּבא, ַר 
ְּבַעְצָמּה". א   ר  ְּכבָ   – ה  ַאֲהבָ   ְלה  ִּתְרֶא א  ִהי,  ֵאֶליה  ִּתְתַגּלֶ ה  ְּכֶׁשַהּתֹוָר   ַהּתֹוָרה 

 ד. ְועֹוד עֹוד ִלְלמֹוק ַר ה ִּתְרֶצ ה  ַאָּת ר, ָׂשכָ  ִּתְצָטֵרא ר ְּכבָ ם, ְּכלּוה ִּתְרֶצ 

ַהְתָחָלה ָקֶׁשה ְלָהִבין, ֲאָבל ֶאָחד ֶׁשהּוא  ַהִּלּמּוד, ּבַ   תֲהָבנַ   ןאֹותֹו ָּדָבר ְּבִעְניַ 
ַּבּסֹוף הּוא ִיְזֶּכה    -ַעְקָׁשן, הּוא א עֹוֵזב ֶאת ַהִּלּמּוד, הּוא לֹוֵמד ֲאִפּלּו ְּבִלי ְלָהִבין  

(ִׁשְבֵחי ָהַר"ן,   ְלָהִבין. ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ִסֵּפר, ֵאי הּוא ִהְתִחיל ִלְלמֹד ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד ָצִעיר

, "ִּכי ִּבְתִחָּלה ָהָיה לֹוֵמד ִמְׁשָניֹות  רָצִעי  ִּבְהיֹותֹוָהָיה לֹו ָקֶׁשה ְמאֹד ִלְלמֹד    ִסיָמן ח)

ְוא ָהָיה ֵמִבין ִלּמּודֹו, ְוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרֵּבה ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּיִאיר ֵעיָניו, ְוָהָיה  
 ַעד ֶׁשָּזָכה ֶׁשּיּוַכל ִלְלמֹוד ִמְׁשָניֹות. ְוֵכן ַאַחר ָּכ ָלַמד ְׁשָאר  ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ָּכל ּכָ 

ְסָפִרים ְוא ָהָיה ֵמִבין ַּגם ֵּכן, ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ַּגם ֵּכן ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד ֶׁשָּזָכה  
ָרָכה, ָהָיה ּבֹוֶכה ַּגם ֵּכן ַהְרֵּבה  ַלֲהִביָנם, ְוֵכן ְּבִלּמּוד זֹוַהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלבְ 

 ַעד ֶׁשָּזָכה ְלָהִבין", ַעֵּין ָׁשם. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ?ת ְלֻכָּלם ֵיׁש ִמְׁשָּפָחה ָיָפה, ָלָּמה ַרק ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי ְמפּוֶרֶק 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ָּכל ַהִחּזּוק ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה נֹוֵתן ִלי. 

ֲאִני ָּבחּור ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה, ֲאִני ְמֹאד ְמֻדְכָּד� ְוָׁשבּור, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵאין ִלי ַאף ֶאָחד  

ָחד לֹא נֹוֵתן ִלי ִמִּלים טֹובֹות. ַהְרֵּבה  ָּבעֹוָלם, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַאף ֶאָחד לֹא ָצִרי� אֹוִתי, ַאף ֶא 

יֹוֵתר,   ָהיּו טֹוִבים  ֶׁשִּלי  ַהַחִּיים  ַאֶחֶרת  ְּבִמְׁשָּפָחה  נֹוָלד  ָהִייִתי  ִאם  ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי  ְּפָעִמים 



 ב תשפ" )רֱאמֹו "ל ְּבחֹו(ר  ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

י ְּכָבר ִהְתָּגֵרׁש ַּכָּמה  חּוץ ִמֶּמִּני, ַמה ֲאִני ָאֵׁשם ֶׁשַאָּבא ֶׁשּלִ ת  ְלֻכָּלם ֵיׁש ִמְׁשָּפָחה ָיָפה ְונֹוְרָמִלי 

ַהּיֹום,    יָעלַ ר  ְּפָעִמים? ֲאִני ַמִּגיַ� ַהַּבְיָתה ְוֵאין ִלי ִאָּמא ֶׁשְּתַחֶּכה ִלי ִעם ִחּיּו� ְוִתְׁשַאל ֵאי� ָעבַ 

ין  ָּכל יֹום ְּכֶׁשֲאִני ַמִּגיַ� ַהַּבְיָתה ֲאִני ִנְכָנס ְלִדָּכאֹון, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ָלַקַחת ַסִּמים ִּכי ֵא 

ִיְרַאת  ּבְ   גִלי ְּכלּום ַּבַּבִית, ֲאִני ְּכָבר לֹא ָיכֹול ִלְסּבֹל יֹוֵתר, ֵאין ִלי ֶרֶגׁש ְלַהִּניַ� ְּתִפִּלין ּוְלִהְתַנֵה 

 ָׁשבּור, ַהֵּלב ֶׁשִּלי ּבֹוֶכה, ְלֻכָּלם ֵיׁש ִמְׁשָּפָחה ָיָפה חּוץ ִמֶּמִּני.  ד ָׁשַמִים, ֲאִני ְמאֹ 

 ? אָּכְלֶׁשהּו אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ִלְכֹּתב ִלי ִחּזּוק

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ב' ִאָּיר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּבֹוֶכה ִאְּת, ֵּבית   -ַאָּתה א ְלַבד; ְּכֶׁשַהֵּלב ֶׁשְּל ּבֹוֶכה  
ְוַהִּמְזֵּבַח  ַהִּמ  ֶׁש   -ְקָּדׁש  ַהְיָלִדים  ֶׁשִּמְתּגֹוְלִלים  ל  ֻּכָּלם ּבֹוִכים ַעל  הֹוִרים ְּפרּוִדים 

 ִמַּבִית ֶאָחד ְלִמְׁשֵנהּו. 

ֶׁשָּבִאים   ְיָלִדים  ֶׁשל  ַהַּצַער  ֶאת  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָקֶׁשה,  ְמאֹד  ֶׁשֶּזה  ָנכֹון 
ְלִגּבֹור    לַאָּתה ִּתְגַּד   -ֹוִוים, ֲאָבל ִאם ַּתֲחִזיק ַמֲעָמד  ַמה ֶׁשֵהם ח  -ִמָּבִּתים ְמֹפָרִקים  

ְוִתְרֶאה ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֶׁשָעְברּו ַיְלדּות ָקָׁשה, ַחִּיים ָקִׁשים ְוֵהם    בֵהיֵט ן  ְּבַחֶּיי. ִּתְתּבֹונֵ 
ֵהם ָּגְדלּו    -ֹוָרה  ֶהֱחִזיקּו ַמֲעָמד, ֵהם א ָעְזבּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוֶאת ֶּדֶר ַהּת

ַּבַחִּיים; טֹוִבים  ְּדָבִרים  ְועֹוִׂשים  ַלֲאֵחִרים  עֹוְזִרים  ֵהם  ַּתֲחִזיק    זָא   ְלִגּבֹוִרים, 
 ְלִגּבֹור.  לִּתְגַּד  ה ַאָּת   ְוַּגם  –ַמֲעָמד, ַאל ִּתְבַרח ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֵמַהּתֹוָרה 

ִהְתּבֹוְדדּות; ֵל ְלָמקֹום ָׁשֵקט ֶׁשֵאין ַקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֵל ָּכל יֹום לְ 

ֶאָחד ּוְׁשֹפ ֶאת ִלְּב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַסֵּפר לֹו ֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשְּל, ְּתַסֵּפר   ףָׁשם ַא 
 ֵאיְנ ;ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּתִׂשיַח ֶאת ָּכל ַהֵּלב ֶׁשְּל ,ר  ָיכֹול ְלָתֵא   לֹו ַּכָּמה ָקֶׁשה ְל

ַרַעׁש ֵאיֶזה  ַּבָּׁשַמִים,  קֹוֶרה  ַמה   ַמִּגיַע    םֶׁשּקֹוִרי  -   ה ְמהּוָמ ,  ְלַעְצְמ ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּוְמַדֵּבר ּובֹוֶכה ֵאָליו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ְלָכל ַהַּמְלָאִכים:  

ַהַּבָּקָׁשה ֶאת  ִלְׁשמַֹע  רֹוֶצה  לֹו",  תַהּזֹא  "ֲאִני  ֶאֱעזֹר  ְּבַעְצִמי    ֹוׁשדָּק ַה   ַהרֹו(ז  ֲאִני 
 ., ַדף קצה.)ָלקּבָ  תַׁש ְר ּפַ 



 ה   |  בתשפ" )ר ֱאמֹו"ל ְּבחֹו( ר ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

  ם ְוֵכן ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִמְׁשָניֹות ּוִבְגָמָרא. ֶׁשּׁשּו

ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד    - אֹוְת ִמִּלְלֹמד, ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה א ֵמִבין ֶאת ַהִּלּמּוד    עָּדָבר א ִיְמנַ 
ְּבִלי ְלָהִבין, ַּתִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהִּמְׁשָניֹות ְוַהְּגָמָרא, ַּבּסֹוף ִּתְזֶּכה ֶׁשָּתִבין, ֶזה  

 ִיֵּתן ְל ּכַֹח ֶׁשּתּוַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד.

 ֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם יַ 

 ... 
 ד ג ד

 ְּבֶדֶר ַהִּלּמּוד?  ל ַהִּזְלזּות , ַלְמרֹוקֵאי ְלִהְתַחּזֵ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

לֹוֵמד, ָהיּו ְּדָרׁשֹות ְּפִתיָחה ִנְלָהבֹות י  ֶׁשֲאנִ ֶאְתמֹול ִהְתִחילּו ֶאת ַהְּזַמן ֶהָחָדׁש ַּבְּיִׁשיָבה  

ְּבַדְרּכֹו ִּדֵּבר  ֶאָחד  ָּכל  ַהִּׁשעּוִרים,  ִנַּק   ִמַּמִּגיֵדי  ַהֶּזה  ְנֻקָּדה    ח ֶׁשַּבְּזַמן  ֲאָבל  ַּבָּיַדִים,  ַעְצֵמנּו  ֶאת 

ְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים, ֶזה לֹא ָׁשֶוה    ד ֶאָח ה  רּו ּפֶ ֻּכָּלם ָאמְ   תַאַח  ַהֶּזה לֹא הֹוְלִכים ְסָתם  ֶׁשַּבְּזַמן 

 הֹוְלִכים ִלְלֹמד ַרק ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי�.  ְּכלּום,

ֶרְסֶלב  ִּבבְ   גֻמָּׂש ה  ֵהם עֹוד ִצְּטטּו ִמְכָּתב ֵמֶאָחד ִמִּזְקֵני ְּבֶרְסֶלב, ֶׁשַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִנְהיָ 

ֹ   ' ְּדַבר ַרֵּבנּו' ֶׁש  ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַהַּבחּוִרים ּבֹוֲעִרים ַּבֲחצֹות ּוְבִהְתּבֹוְדדּות ּוְבָכל ִעְנְיֵני  ר  ָקׁשּוא ל

 ַרֵּבנּו, ֲאָבל לֹא לֹוְמִדים, אֹו ֶׁשְּסָתם אֹוְמִרים ֶאת ַהִּמִּלים, ְוֵכן ָהְלָאה. 

ֶאת ֶזה, ֶּבֳחָדִׁשים ַהָּבִאים ֲאִני    םִתיָחה ִׁשְכמֹו ֶׁשֵהם ְמָתֲאִריִהְרַּגְׁשִּתי ִמָּיד ִּבְדָרַׁשת ַהּפְ 

 ה. ּפֹ ב הֹוֵל� ָּפׁשּוט ְלֵהָרֵק 

ָׁשַמְעִּתי ֵמַהְרֵּבה ַּבחּוִרים ֶׁשָאְמרּו ֶׁשֵהם ְּכָבר לֹא זֹוְכִרים ֵאי� ּפֹוְתִחים ֵסֶפר, ִּכי ֵהם לֹא  

ֹ ה  , ֶׁשָאַמְרִּתי ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ַּבחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון, זֶ ָּפְתחּו ֵסֶפר ְּבָכל ַהחֶֹדׁש. ַוֲאִני א  ִנְקָר א  ל

 .. .דִלְלמֹו

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִיְהֶיה ִחּזּוק ִּבְׁשִביִלי. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ב' ִאָּיר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
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.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֲחִסיֵדי   ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ֵלִצים  ִעם  ִּבְפָרט  ֶאָחד,  ַאף  ִעם  ִּתְתַוֵּכַח  ַאל 

ַהּמַֹח    תְּבֶרְסֶלב; ֵהם ְיָקְררּו אֹוְת ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֵהם ְיַבְלְּבלּו ְל ֶא 
 ְל ְּכלּום.  הִעם ֵליָצנּות, ַאַחר ָּכ א ִיְהיֶ 

ֶאָחד   ַאף  ִעם  ִנְתַוֵּכַח  ֶׁשא  ַצָּוָאה  ָלנּו  ִהְׁשִאיר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 

, מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר  ַהְּמבָֹאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)(ן ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו  ְּבִעְניַ 
ִיָּוְכחּו ַּבָּׁשַמִים  מֹוֲהָרא  דִלימּות  ְּבִצְדַק   ֶׁשְּלַמְעָלה  ְלָהִבין,  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ׁש  "ּתֹוָרה 

ְּבֶאְמצַ אֹוֵמר   מֹוֲהָרא"ׁש,  יג  ע (ַצָּוַאת  ִצְדַקת :  )אֹות  ִּתָּוְכחּו  ָאז  ָהֱאֶמת  ְלעֹוָלם  ְּכֶׁשַּתִּגיעּו 

"ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד" ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל. ְוַעל ֵּכן, ַמה ְוָלָּמה ָלֶכם ְלִהְתַוֵּכַח?! ַטֲעמּו 

ִמיֵני   ָּכל  ְוַתְרִּגיׁשּו  ִּתְראּו  ְוָאז  ָלֶזה,  ַהְרִּגילּו ַעְצְמֶכם  ִּכי טֹוב ה'!  ְטָעִמים ּוְראּו 

ִחּיּות ַּגְׁשִמי ְוִחּיּות    - ְּבַחֵּייֶכם, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ִחּיּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא  

רּוָחִני, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְטֶעה ַעְצמֹו ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכָלל, ְויֹוֵדַע ֲאֶׁשר ִעַּקר ַהִּלּמּוד  

ְתָּבַר, ְולֹוֵמד ַעל ְמָנת ְלַקֵּים ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַר, ְוַלֲעׂשֹות  הּוא ַרק ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו יִ 

ִיְתָּבַר ִלְׁשָמּה   ְלַמַען ַהֵּׁשם  ְוָאז ָּכל ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו הּוא ַרק   ,ִיְתָּבַר ַנַחת רּוַח לֹו 

ִּבְרָיה ֶׁשָּבעֹוָלם, ְלִהָקְראֹות ַרב אֹו   ַלְמָדן ַצִּדיק ּוְמֻקָּבל,  ַּדְיָקא, ְוא ְלֵׁשם ׁשּום 

ֶאָּלא לֹוֵמד ִּבְתִמימּות ּוְפִׁשיטּות ְלָפָניו ִיְתָּבַר, ֲאֶׁשר ֵאין ֲערֹו ְלַכָּוָנה זּו. ֲאַקֶּוה  

 ֶׁשְּתַצְּייתּו אֹוִתי ָּבֶזה, ְוא ִּתְתָחְרטּו ְּכָלל, א ָּבֶזה ְוא ַּבָּבא.

 ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, זּו ַצָּוָאה ָּכל ָּכ ְמִאיָרה   הַּצָּוָא ֶאת ַה י  ִּלי ָּכאן ִלְפֵני ֵעינַ   ֵיׁש

ֶזה ְמעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם  הִויָקָר  ִמָּיד,  ַהַּצָּוָאה חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת   ;
.ַלְחזֹר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

קּותֹו ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו:  ִלְפֵני ִהְסַּתּלְ ת  מֹוֲהָרא"ׁש ְּכָבר ָאַמר ָלנּו ָׁשִנים ַרּבֹו

ֵהַכְנִּתי   ֲאִני  ֲאָבל  ְּגדֹוִלים,  ַוֲאָנִׁשים  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ַצָּואֹות  ַהְרֵּבה  ָרִאיִתי  "ְּכָבר 
ָהָיה א  ֶׁשעֹוד  ִנְפָלָאה,  ַצָּוָאה  ֻּכָּלּה,    ֲעבּוְרֶכם  ַּבַּצָּוָאה  ֶׁשְּתַעֵּין  ְּכַדאי  ָּכמֹוָה"; 

 , ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ְמַדֵּבר ִמְּגֻדַּלת ַהּתֹוָרה: (אֹות יג)ֹות ִּבְפַרט ְּבָכל ָהא

ִּבְסָפַרי!    ְועֹוְסִקים  ַהּלֹוְמִדים  ַהְּיָקִרים  ְוַתְלִמיַדי  ְּבנֹוַתי  ַוֲחָתַני לֹוְקֵחי  ָּבַני, 

ה ָהעֹוֵבר,  ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם ְמאֹד ֶׁשִּתְתַיְּׁשבּו ְקָצת ְּבַדְעְּתֶכם, ַמה ּקֹוֶרה ּפֹה ָּבעֹוָלם ַהּזֶ 

ְוָתבֹואּו ִליֵדי ִיּׁשּוב ַהַּדַעת ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל, ְוַהַחִּיים ֶׁשל ָהָאָדם ּפֹוְרִחים ְּכֵצל ִצּפֹור 

ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר, ַמָּמׁש ְּכֶהֶרף ַעִין, ִהֵּנה ָהָאָדם ָּכאן, ְועֹוד ְמַעט ָיׁשּוב ֶאל ָהֲאָדָמה, 
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(ָאבֹות ה ֶּׁשָּזָכה ְלַסֵּגל ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ְּכַמֲאַמר ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש  ּוַמה ִּיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו? ַרק ַמ 

: 'ֵאין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם א ֶכֶסף ְוא ָזָהב ְוא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא  ו, י)

ֶׁשָּזִכינּו   ַהְּיָקָרה  ַהַּמָּתָנה  ֶאת  ֵהיֵטב  ִזְכרּו  ְוָלֵכן,  ִּבְלַבד';  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים  ּתֹוָרה 

ּוד" ֲאֶׁשר ַעל ִּפי ֶּדֶר ְוֵעָצה ַקָּלה ּוְנִעיָמה ְלַקֵּבל ֵמַרֵּבנּו ַז"ל ְוהּוא "ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמ

ִמְקָרא,   ַמָּמׁש,  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶחְלֵקי  ְּבָכל  ּוְלַטֵּיל  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ַהּזֹו, 

ְּגָמָרא   ְירּוַׁשְלִמי) ִמְׁשָנה,  ִס   (ַּבְבִלי  ָּכל   ,ָערּו ְוֻׁשְלָחן  טּור  ַרְמַּב"ם,  ְפֵרי  ּתֹוֶסְפָּתא, 

ִסְפֵרי  ְוָכל  ְוכּו',  ְמִכיְלָּתא  ְוִסְפִרי  ִסְפָרא  ְוַעד  ְוַהְּקַטִּנים,  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּמְדָרִׁשים 

ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתּקּוִנים, ְוָכל ִּכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָכל ִסְפֵרי ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם 

', ְוָכל ִסְפֵרי מּוָסר ְוָכל ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים ְוִסְפֵרי טֹוב זי"ע, ְוַתְלִמיֵדי ַּתְלִמיָדיו ְוכּו

ֲהָלָכה ִמְּגדֹוֵלי ַהּפֹוְסִקים, ֲאֶׁשר ַרק ֶאת ֶזה ִּתְקחּו ִעָּמֶכם, ְוַרק ֶזה הּוא ָעְׁשֵרֶכם 

ָׁשִוי א  ַהַחִּיים  ָּכל  ִמּתֹוָרה  ִּכי חּוץ  ַהָּבא,  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָיִמים   ם  ְלאֶֹר

ְּכָלל, ְוָהָאָדם ִנְמָּדד ַרק ְּכִפי ִלּמּודֹו ְוִהְתַעְּסקּותֹו ְוַהְתָמָדתֹו ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי  

ָּבֶזה   ַהּתֹוָרה,   ְּבתֹו ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִניס  ּוְכֶׁשָאָדם   ,ִיְתָּבַר ָחְכָמתֹו  ִהיא  ַהּתֹוָרה 

ִיְתּבָ  ָחְכָמתֹו   ְּבתֹו ַעְצמֹו  ֶאת  ְנִעימּות,  ַמְכִניס  ֲעֵריבּות,  עֹוד   ְל ֵאין  ֲאֶׁשר   ,ַר

:  (ִמְׁשֵלי ד, ב)ְיִדידּות ִזיו, ִחּיּות יֹוֵתר טֹוב ִמֶּזה, ִּכי ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר  

ּוב  ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹובּו. ּוְלַמְעָלה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ָחׁש 

ְראּו   ַהְּיָקִרים!  ְוַתְלִמיַדי  ְּבנֹוַתי,  לֹוְקֵחי  ַוֲחָתַני  ָּבַני,  ֲאהּוַבי,  ֵּכן,  ַעל  ּתֹוָרה.  ַרק 

ִלְקּבֹוַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ְוִּתְגְנבּו ִמְּזַמְנֶכם ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵתְדעּו 

ְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ּוִבְלָבד ֶׁשְּיַכֵּון ִלּבֹו ַלָּׁשַמִים, ֶׁשַרק ֶזה ִיָּׁשֵאר ִמֶּכם, ֶאָחד ַהַּמ 

ָאָדם   ְּבֵני  ִמיֵני  ִמָּכל  ִלְברֹוַח  ְראּו  ַהָּבִריא,  ְוִׂשְכְלֶכם  ְּבכֹוֲחֶכם  ֶׁשַאֶּתם  ְזַמן  ְוָכל 

ל ֶׁשֵּכן ִדיּבּוִרים ַהְמַפְטְּפִטים ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, ּוְמַדְּבִרים ְּדָבִרים ֶׁשל ַמה ְּבָכ, ּוִמּכָ 

ֲאסּוִרים, ְּכגֹון ָלׁשֹון ָהַרע, ְרִכילּות ֵליָצנּות ְוכּו', ְוִתְבְרחּו ֶאל ּתֹו ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 

 ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְּגדֹוָלה. 

 ַאל ִּתְתַּבְלֵּבל ֵמַאף ֶאָחד. 

 ... 
 ד ג ד
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 ? הׁשֹוְׁשִביִנין ַּבֻחּפָ ת ִלְהיֹוים ְּגרּוִׁש ַהִאם ֻמָּתר ְלהֹוִרים 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְׁשֹאל ְלַגֵּבי ְלהֹוִביל ַלֻחָּפה. ָּברּו� ַהֵּׁשם ִהְתָאַרְסִּתי, הֹוַרי ְּגרּוִׁשים, ֲאָבל ֲאִני ְמאֹד    יָרִציִת 

 רֹוָצה ֶׁשהֹוַרי יֹוִבילּו אֹוִתי ַלֻחָּפה. 

ר ִלי  ֲאִני רֹוָצה ָלַדַעת ִאם ֵיׁש ֲהָלָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ֶזה ֶׁשֻּמָּתר אֹו ָאסּור, ִּכי ַאָּבא ֶׁשִּלי ָאמַ 

ֶׁשְּגרּוִׁשים,    ֶׁשָאסּור ּוִמַּצד ֵׁשִני ִאִּמי ָׁשֲאָלה ַרב ְוהּוא ָאַמר ֶׁשֵאין ׁשּום ְּבָעָיה ְלִפי ַהֲהָלָכה ֲאִפילּו

 ַלֻחָּפה. ן ׁשֹוְׁשִביִניֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּמְקִּפיִדים ֶׁשֵּכן ִיְהֶיה זּוג ָנׂשּוי 

ֶׁשַּסּבָ  רֹוֶצה  ֶׁשִּלי  ּכֵ ַאָּבא  ֲאִני  ֲאָבל  ַלֻחָּפה,  אֹוִתי  יֹוִבילּו  ֶׁשִּלי  ְוַסְבָּתא  ֶׁשהֹוַרי    ןא  רֹוָצה 

 יֹוִבילּו אֹוִתי; ֲאִני רֹוָצה ָלַדַעת ֵאי� ְלִהְתַנֵהג, ַמה ַהֲהָלָכה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ַהָּיִפים ֶׁשּנֹוְתִנים ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ב' ִאָּיר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַהַּכָּלה ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

זּוג ֶׁשַרק  נֹוֲהִגים  ְּכָלל   ֶׁשַההֹוִרים   םמֹוִביִליי  ָנׂשּו  ְּבֶדֶר ְּבִמְקֶרה  ַלֻחָּפה; 

 . ןַהּׁשֹוְׁשִביִני   ֶׁשִּיְהיּוְוַסְבָּתא , לֹוְקִחים ֶאת ַהַּסָּבא ְּגרּוִׁשים

ֶאְפָׁשר ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם    - ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ַּדְוָקא ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם יֹוִבילּו ֶאְתֶכם  
 ְּגרּוִׁשים. 

ְלַהִּגיד;   ִלי  ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַרק ִאם ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם רֹוִצים ִלְׁשמַֹע ַמה ֶׁשֵּיׁש 

ַהֵּׁשם  ן  ִלְרצֹו  ִּתָּכְנעּוָלֵכן ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום ַאל ַּתֲעׂשּו ְמִריָבה,  
ִיְתָּבַר. 

ִּתָּתְפסּו ַּבָּטֵפל; ַהֵּיֶצר ָהַרע עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּבָכל ִׂשְמָחה.    לִזְכרּו ֵמָהִעָּקר, ַא 

הּוא לֹוֵקַח ְּדָבִרים ְצָדִדִּיים ְועֹוֶׂשה אֹוָתם ָלִעָּקר ַעד ֶׁשּׁשֹוְכִחים ֵמָהִעָּקר. ָהִעָּקר  
ִמְתַחְּתִניםה  זֶ  ַּתְפִסיקּו ְלהֹודֹות  ֶׁשַאֶּתם  ַאל  ְיהּוִדי;  ַּבִית  ִלְבנֹות  ַאֶּתם עֹוְמִדים   ,

ִּתְתַנֲהגּו   ֵכן  ְּכמֹו   ,ַהֶהְמֵׁש ַעל  ּוְתַבְּקׁשּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהֲחָסִדים  ַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 
 ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶכם.  הְּבֶדֶר ֶאֶרץ ֲהִכי ְּגדֹולָ 
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ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ְיָׁשִרים    ַיֲעזֹר  ּדֹורֹות  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֶנֱאָמן  ַּבִית  ִלְבנֹות  ֶׁשִּתְזּכּו 
 ּוְמבָֹרִכים.

 ... 
 ד ג ד

 ַהֲחָלאֶקה?  םִּכָּפה ַמְתִאים ְלַהְלִּביׁש ְּביֹול ֶצַבע ֶׁש  הֵאיזֶ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  תִלְקנֹות לֹו ִּכָּפה ֶׁשּתֹוֶאֶמ ד  ַלֲעׂשֹות ֲחָלאֶקה ִלְבִני, ִאְׁשִּתי ָרְצָתה ְמאֹ   דְּבָקרֹוב ֲאִני עֹוֵמ 

 ַלֲחִליָפה ֶׁשהּוא הֹוֵל� ִלְלּבֹׁש ְּביֹום ַהֲחָלאֶקה. 

ת  ַמה ֵּכן ָנכֹון ְלַהְלִּביׁש ַלְּיָלִדים ּוַמה לֹא, ַּבִּמְׁשָּפָחה ָנהּוג ָלֶלכֶ   אֲאִני לֹא ָּכל ָּכ� ִמְתַמּצֵ 

ָּכחֹל ַמְקִסימּום  ְׁשחֹרֹות,  ִּכּפֹות  ִעם  ָרְצָתה ה ֵּכָה   ַרק  ֵּכן  ַּדְוָקא  ִהיא  ֲאָבל  ִּכָּפה    ,  ְלַהְלִּביׁש לֹו 

 ַלֲחִליָפה, ֶׁשֶּזה ֵיָרֶאה ָיֶפה.  םֶׁשּתֹוֵא ג ִמּסּו

ֶאה ְּכמֹו ִּכָּפה ֶׁשל  ְוָאְמרּו ָלּה ֶׁשֶּזה ִנְר   תְלַמֲעֶׂשה ִהיא ִּדְּבָרה ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ְוִעם ֲחֵברֹו

ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, לֹא ַמְתִאים ָלֶלֶכת ָּכ�. ָלֵכן ִּתְכַננּו ְלַהְלִּביׁש לֹו ֶאת ֶזה ַרק ְּביֹום ַהֲחָלאֶקה, ֲאָבל  

ֶׁש  ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִצים  ֻּכָּלם,  ְּכמֹו  ִּכָּפה ְׁשחָֹרה  ִעם  ֵיֵל�  ֵּכן  ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה הּוא  ָּכ�  הּוא  ַאַחר 

 מֹוֶדְרִני.  ןְּבֹאפֶ  ִיְתַלֵּבׁש

ְוֵאיֶזה  ם  ְראּוִיי  םֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים ְלַהֲחִליט ַמה ַלֲעׂשֹות, ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ֵאיֶזה ְצָבִעים ֵה 

ְלִּביׁש  לֹא ָּדָבר ֲחִסיִדי, ֲאָבל ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלַדַעת ִאם ֶזה ְּבֵסֶדר ְלַה   יְּבַוַּדא  לֹא, ֲאִני ֵמִבין ֶׁשֶּזה

 ַהֲחָלאֶקה. ם ַרק ְּביֹו  םַלֶּיֶלד ִּכָּפה ַּבֶּצַבע ַהּתֹוֵא 

ִלְׁשאֹל ִמי  ֶאת  ִלי  ֵאין  ֲאָבל  ָּכזּו,  ְׁשֵאָלה  ִלְׁשֹאל  ִטְּפִׁשי  אּוַלי  ֶׁשרֹאׁש    ,ֶזה  ְמַקֶּוה  ַוֲאִני 

 ַהְּיִׁשיָבה ִיְסַלח ִלי ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵאל ָּכֵאֶּלה ְׁשֵאלֹות. 

 ִייַׁשר ּכַֹ�  

 ׁשּוָבה: ְּת 

 תשפ"ב  ה'ג' ִאָּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאל   טֹוב;  ִיְהֶיה  ֶׁשַּתֲעֶׂשה   ֵאי ָהֵאּלּו,  ֵמַהְּדָבִרים  ֵעֶסק  ַּתֲעֶׂשה  ַּתֲעֶׂשה  ַאל 
 ָטֵפל. -ִעָּקר ּוֵמָהִעָּקר  -ֵמַהָּטֵפל 
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ֶאת  ְלַהִּגיד  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  אֹותֹו  ַמְכִניִסים  ַלֶּיֶלד,  ֲחָלאֶקה    ְּכֶׁשעֹוִׂשים 

ַהְּקדֹוׁשֹו  ת אֹוִתּיֹו ב'  ְוִציִצית    ת ָהא'  ִּכָּפה  ְׁשֵני    -ּוַמְלִּביִׁשים  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים 
ֶאָחד א   ַהֶּיֶלד  ְּדָבִרים,  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֶׁשּזֹוִכים   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  ְלַהְפִסיק 

ְּפָעִמים:   ֶאֶלף  ַּתִּגיד  ּתֹוָרה,  אֹוֲחִזים  ְלַתְלמּוד  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהֵּׁשם   ְל מֹוֶדה  "ֲאִני 

 ָּכאן".

ִיְתָּבַר   םֵׁשִנית, ַההֹוִרים ְצִריִכי ִיְגַּדל  ָלֵתת ְצָדָקה ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם   ֶׁשַהֶּיֶלד 

ְּברֹאׁש    ת, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְּיָקרֹות ֶׁשִּמְתּגֹוְללֹוםְּפָחִדי  דִּכי ֶזה ַּפַח   .ְיהּוִדי ָּכֵׁשר
ִצּיֹו ְּבֵני  ַלַּתְלמּוד    - ַהְּיָקִרים    ן חּוצֹות,  אֹוָתם  ִהְכִניסּו  ָיָפה,  ֲחָלאֶקה  ָהָיה  ְלֻכָּלם 

; ְצִריִכים ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה תְוָיפֹות  ִעם ַׂשִקּיֹות ַמְמַּתִּקים ְמתּוקֹו  ּתֹוָרה ִעם ִּכָּפה ָיָפה,
  :ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאנּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאנּו, ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי  ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר"

 . "ַבּתֹוָרהְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּו ם ְׁשֶמ, ֶׁשֻּכָּלנּו ִנְהֶיה ְּדבּוִקי

ָּכל ֶזה א ְמַׁשֶּנה,   -ִּכָּפה ָּכזֹאת אֹו ִּכָּפה ָּכזֹאת, ַׂשִּקית ַמְמַּתִּקים ָּכזֹו אֹו ָּכזֹו  
 ָהִעָּקר ֶׁשַּתֲעֶׂשה ֶאת ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ַהֻּמְזָּכִרים ְלֵעיל.

 ָהִעְנָיִנים.  לַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבכָ 

 ... 
 ד ג ד

 ת? ִלְצִניעּור ָהֶעֶׂש ת ּבַ י  ִּבִּת ת  ֶא  ְלַחֵּנם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  ִהיא מֹוֶׁשֶכת ֶאת ַהֲחָצִאית ְּלַמְעָלה ם ? ְּכגֹון ִא הְצנּועָ ה  ֶׁשִּתְהיֶ ר  ָהֶעֶׂש ת  ּבַ י  ְלִבִּת ד  ְלַהִּגים  ַהִא 

אֹו לֹא ְלִהְתַיֵחס ְוֶזה ַיֲעבֹר    הזֶ ל  עַ   ָלּה ר  ְלָהִעי  , םְּדָבִרי ה  יֵני ָּכֵאּלֶ , ְועֹוד ָּכל ִמ רָקצָ ה  ִיְהיֶ ה  ֶׁשּזֶ י  ְּכֵד 

 ? ו ֵמֵאָלי

א  ִהים,  ְּדָבִריה  ֵאין ִלי ֻמָּׂשג ֵמֵאיֹפה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ֶאת ֶזה, ִּכי ֵאֶצל ִאְׁשִּתי ִהיא לֹא רֹוָאה ָּכֵאּלֶ  

 . הְצנּועָ ד ְמאֹ 

 ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ַעל ֶזה ָּכל יֹום. 

 ּכַֹ� ר ִייַׁש 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ג' ִאָּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ים ְקדֹוִׁש יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

; ָלָּמה ִחיִּכיָת ַעד ַעְכָׁשו? ֶזה ה ְצנּועָ ת  ִלְהיֹון  ֶׁשְּל ְּבִעְניַ   תְּבַוַּדאי ֶׁשַּתִּגיד ַלּבַ 

ת ְמֻאָחר, ַעְכָׁשו ְּכָבר ְצִריִכים ָלַדַעת ְּכָבר ְקָצת ְמֻאָחר; ְּבִגיל ֶעֶׂשר ֶזה ְּכָבר ְקָצ 
ֶזה ׁשֹוֶנה, ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ֲעַדִין ִנְכָנִעים, ָאז    םִמַּקְטנּוָת   םֵאי ְלַהִּגיד. ְּכֶׁשאֹוְמִרים ָלֶה 

 ֵׁשִני ֶאְצָלם.  עְלֶטבַ ֵהם ְמַקְּבִלים ַמה ֶׁשאֹוְמִרים ָלֶהם, ֵאין ָלֶהם ְּבֵרָרה, ֶזה הֹוֵפ 

; ַּתִּגיד ֶאת ֶזה ְּבִחּיּו, ַּתְסִּביר ָלּה ֶאת ַהּיִֹפי ֶׁשל  רַּתִּגיד ַלַּבת ֶׁשְּל ֶׁשִּתָּׁשֵמ 
ָלּה ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְמִתיקּות ֶׁשל ִלְהיֹות ַּבת ֲעִדיָנה. ְּכמֹו    ןְלִהְתַלֵּבׁש ַּבֲעִדינּות, ֵּת 

ּוְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ַהַחִּיים, ת  ַּבֲעִדינּום  ְתַנֲהִגיִמ ר  ֵכן ַּתִּגיד ָלּה ֶׁשַּכֲאֶׁש 
 ְמַקְּבִלים ָחָתן טֹוב, ַּבַעל טֹוב ִויָלִדים ְיֵרֵאי ָׁשַמִים. 

ָּכ ְּכמֹו ָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה  ל  ּכָ   ֶזה ָקדֹוש  ,קֹוֶדׁשת  ֲעבֹוַד א  ֲעבֹוַדת ַהִחּנּו ִהי

ִלֵּמד אֹוָתנּו ַרִּבי ָנָתן, הּוא ָהָיה ַמְמִּתין ַלְּיָלִדים ֶׁשּלֹו,    ן ֲחצֹות, ָּכ ֶׁשל ֲאִמיַרת ִּתּקּו 
ְּכֵדי ְלַהְׁשִּכיב אֹוָתם ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים; ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָרָצה ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ֻמְקָּדם ְּכֵדי  

ִנְׁשָאר ֵער ַעד    הָהיָ   ל זֹאת הּואְּבכָ   -ָלקּום ֻמְקָּדם ְמאֹד, ָהָיה לֹו ֶאת ַהְּסָדִרים ֶׁשּלֹו  
ֶׁשֵהם ָחְזרּו ֵמַהְּיִׁשיָבה, ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה; הּוא ָאַמר: "ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹו ִהיא ֶאְצִלי  

 ֲעבֹוָדה ּכֹה ְקדֹוָׁשה, ְּכמֹו ֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות".

ַּגם ְצִריִכים  ַלְּיָלִדים ַרק מּוָסר,  ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר  ְלַפּנֹולְ   ִאי  ְצִריִכים   תַׂשֵּמַח; 
ק ְוִלְׂשמַֹח, ּוִמַּצד ְׁשֵני ְצִריִכים לֹוַמר ָלֶהם מּוָסר ְּכֵדי ֶׁשֵהם ִלְצחְֹזַמן ִעם ַהְּיָלִדים  

 ִיְגְּדלּו ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים ּוִבְקֻדָּׁשה. 

, ַּכָּמה ִלְׁשּתֹק ְוַכָּמה  ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֵּתַדע ַּכָּמה ִלְצחֹק ְוַכָּמה ְלַהִּגיד 
 ְלָהִעיר; ַרק ִּבְתִפָּלה ַאָּתה ַּתְצִליַח.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ֵאי ֲאִני ָיכֹול ְלַסֵּים ַׁש"ס ִלְפֵני ַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשִּלי? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 

ֲאִני ָּגר ְּבַיְבְנֵאל, ֲאִני עֹוֵמד ִלְפֵני ַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשִּלי, ֲאִני ְמֹאד רֹוֶצה ְלַסֵּים ַׁש"ס ִלְקַראת  

  ַהַּבר ִמְצָוה, ֲאָבל ֶזה ְמֹאד ָקֶׁשה ִלי, ֲאִני ָצִרי� ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ְמֹאד ַּדֵּפי ְּגָמָרא ָּכל יֹום ְּכֵדי ְלַהִּגיַ� 

 , ְוֵיׁש ָיִמים ֶׁשֲאִני ִּבְכָלל לֹא ַמְסִּפיק ִלְלֹמד ְּגָמָרא ַּבֵּסֶדר ֶׁשִּלי ְּבַׁש"ס. ָלֶזה

 ְׁשֵני ַאַחי ַהּבֹוְגִרים ָזכּו ְלַסֵּים ַׁש"ס ִלְקַראת ַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשָּלֶהם, ַוֲאִני ַּגם ְמֹאד רֹוֶצה. 

 ֵּזק אֹוִתי ַעל ֶזה. ֶאְׂשַמח ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א יּוַכל ְלַח 

 ִייַׁשר ּכַֹ�  

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ג' ִאֵּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַיְבְנֵאל

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהַּבר ִמְצָוה ֶׁשְּל; ד  רֹוֶצה ְלַסֵּים ַׁש"ס עַ , ַאָּתה  םֵיׁש ְל ְרצֹונֹות ְמאֹד טֹוִבי

ַלַּבר ִמְצָוה   םמֹוֲהָרא"ׁש ָּתִמיד ָהָיה ִמְתָּגֶאה ִעם ַהְּיָלִדים ִמַּיְבְנֵאל, ֶׁשֻּכָּלם ִנָּגִׁשי
 ִעם ַׁש"ס.

(ִׂשיחֹות   ָחׁשּוב ַּבַחִּיים. ַרֵּבנּו אֹוֵמרד  ְמאֹ  ֲאָבל ַּדע ְל, ַרֵּבנּו ִלֵּמד אֹוָתנּו ְּכָלל 

: "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָאָדם ָצִרי ִלְהיֹות ָזִריז ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ַּבֲעבֹוַדת ָהַר"ן, ִסיָמן כז)
ה', ְלִהְזָּדֵרז ְמאֹד ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה ַּבֲעבֹוַדת ה', ִּכי ִעָּקר הּוא  

ּוְלִהְתּפַ  ַהְרֵּבה,  ִמְצוֹות  ְוַלֲעׂשֹות  ַהְרֵּבה  ִלְלמֹד  ַהְרֵּבה,  ָהֲעִׂשָּיה,  ּוְלִהְתַחֵּנן  ֵּלל 
ִלְׁשּפֹ ִלּבֹו ְלָפָניו ִיְתָּבַר, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְׁשָאר ִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת ה', ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל  

ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ִּבְסָפִרים   ִנְבַהל  ְּתִהי    ,םַהְּקדֹוִׁשיְּתִהי  ַאל  ַהְרֵּבה,  ִעְנְיֵני ֲעבֹודֹות 
ֵני ֶזה ֵלאמֹר ָמַתי אּוַכל ְלַקֵּים ַאַחת ֵמֵהָּנה ִמָּכל ָהִעְנָיִנים ַהָּללּו, ִמָּכל  ִנְבָהל ִמּפְ 

ֶׁשֵּכן ֻּכָּלם, ִּכי ָצִרי ְלַבל ִיְהֶיה ְמבָֹהל ַלֲחטֹף ַהּכֹל ְּבַבת ַאַחת, ַרק ֵליֵל ְּבַנַחת  
ֶׁש  ּוְמֻבְלָּבל  ְמבָֹהל  ֶׁשְּיֵהא  ְוא  ְמַעט,  ְמַעט  ַהּכֹל  ְּבַהְדָרָגה  ְוַלְחטֹף  ְלַקֵּים  רֹוֶצה 

ְּבַבת ַאַחת, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְתַּבְלֵּבל ְלַגְמֵרי, ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ִּבְׂשֵרָפה ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשֵּמֲחַמת 
ַהֶּבָהָלה חֹוְטִפין ַמה ֶׁשֵאין ְצִריִכין, ַרק ָצִרי ִלְנהֹג ְּבַהְדָרָגה ְּבַנַחת ְמַעט ְמַעט, 
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ִלְפָעִמים אֹוֵנס    ְוֵאם  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ְּכָלל  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין 

ֵאָליו   ָּתִמיד  ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ִלְכסֹוף  ַעְצמֹו  ְוַיְרִּגיל  ַּפְטֵריּה,  ַרֲחָמָנא 
דֹוִלים ְמאֹד ְוַרֲחָמָנא ִיְתָּבַר, ִּכי ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ְוַהִּכּסּוִפין ְּבַעְצָמם ֵהם ְּדָבִרים ּגְ 

ִאם א ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְּכלּום ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ַּגם ֵּכן ָאסּור ְלַאֵּבד    ִלָּבא ָּבֵעי".
  ;ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ּוְלַקּוֹות  ִלְרצֹות  ְלִהְתַּגְעֵּגַע,   ְלַהְמִׁשי ֶאָּלא  ֶעְׁשּתֹונֹות, 

ָּבַר, ַהִּתְקָוה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה ְמאֹד ָחׁשּוב, ַהֵּׁשם רֹוֶצה ַהַּגְעּגּוִעים ְלַהֵּׁשם ִיְת 
 ֶאת ַהֵּלב ֶׁשָּלנּו, ֶׁשְּנַקֶּוה ֵאָליו. 

ָּכל   תֶא  ֶׁשְּל ְמֻסָּגל; ִאם ְּתַסֵּים ַעד ַהַּבר ִמְצָוה ה ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְלמֹד ַּכָּמה ֶׁשַאָּת 

ַּגם טֹוב ְמאֹד, ְּתַסֵּים ַאֲחֵרי ַהַּבר ִמְצָוה.   - ם, ְוִאם א  ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעי  -ַהַּׁש"ס  
ִּתָּכֵנס   ִמְצָוהּלְ ַאל  ַהַּבר  ַעד  ִסְּימּו  ֵּכן   ֶׁשְּל ֶׁשָהַאִחים  ִמן   תֶא   ַלַחץ  ַהַּׁש"ס,  ָּכל 

ֹוֶצה ֶׁשִּתְהֶיה  ַהָּׁשַמִים א ְמַצִּפים ֶׁשִּתְהֶיה ְּכמֹו ָהַאִחים ֶׁשְּל, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ר
 .א ִּבְגַלל ָהַאִחים ֶׁשְּל ,ְל ֶׁשהֹוֵל ֵאי ,ַאָּתה, ֶׁשְּתַסֵּים ַׁש"ס ְלַעְצְמ 

יֹום   ְּבָכל  ַּתֲעֶלה  ַיְבְנֵאל,  ְקדֹוָׁשה   ָּכ ָּכל  ְּבִעיר  ָּגר  ַאָּתה  ַּבְטָלן,  ִּתְהֶיה  ַאל 

ְּתִה  יֹום  ַּתִּגיד  מֹוֲהָרא"ׁש,  ֶׁשל  מֹוֲהָרא"ׁש  ְלִצּיּונֹו  ֶׁשל  ַהִּצּיּון  ְוִתְתּבֹוֵדד.  ִּלים 
עַ  ַלֲחׁשֹב  ַמְתִחיל  ְלָׁשם  ֶׁשָּבא  ִמי  ָּכל  ִלְתׁשּוָבה,  ֶׁשְּמֻסָּגל  ָמקֹום  ל  ְּבַיְבְנֵאל הּוא 

 ַלֲחזֹר ֶּבֱאֶמת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַמְתִחיִלים ִלְבּכֹות ַעל ַהָּיִמים ְוַהָּׁשִנים. 

ֶרעִכיל, ַּתְזִּכיר   ַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְתַּפֵּלל ֲעבּוִרי יֹוֵאל ֶּבן ַרייָצאְּכמֹו ֵכן ֲאִני ְמ 
 אֹוִתי ֵאֶצל מֹוֲהָרא"ׁש. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ָלָּמה ִאְׁשִּתי ְצִריָכה ָלַקַחת ֵעצֹות ֵמַהֲחֵברֹות ֶׁשָּלּה? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶׁשְּמַקְּבִלי ַהִּנְפָלִאים  ַהַחִּיים  ַעל  ּכַֹ�  ְׁשִליָט"א,    םִייַׁשר  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ֵמַהְּדָרׁשֹות 

  ת ַאַח  ֶלפֹון, ְואֹותֹוְלֻדְגָמא ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ָיַׁשְבִּתי ַּבַּבִית ְוָלַמְדִּתי, ִאְׁשִּתי ִּדְּבָרה ִעם ִמיֶׁשִהי ַּבֶּט 

ְלַהְחִלי ֵאיזֶ ט  ָרְצָתה  ִלְקנֹות,    תַמְּתנַ ה  ִּבְׁשִביֵלנּו  ָעֵלינּו  ּוַמה  ְלַבֵּקׁש  ְלְיָלַדי  ֻמָּתר  ֲאִפיקֹוָמן 
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ָפה  ֶׁשִּלְפֵני ְּתקּו  דִהְמַׁשְכִּתי ִלְלֹמד ְּבַהְתָמָדה ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד, ָהִייִתי ְּכִאּלּו ִנְפָטר, ְּבעֹו

י�  ְקָצָרה ִלְפֵני ִהְתָקְרבּוִתי ְלַרֵּבנּו ְּכָבר ִמְּזַמן ָהִייִתי ִמְתּפֹוֵצץ ֶׁשִּמיֶׁשהּו אֹוֵמר ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי ֵא 

 ְלִהְתַנֵהג. 

ם  , ֲאִני ָיכֹול ְלַׂשֵּמַ� אֹוָתּה, ֶזה ּגַ תִאְׁשִּתי ּכֹוֶעֶס   רֶזה ֶׁשַּכֲאֶׁש   םֶעצֶ   ִייַׁשר ּכַֹ� ְמֻיָחד ַעל

 ִחּדּוׁש ִנְפָלא ִּבְׁשִביִלי. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ג' ִאָּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּתִּצי ָלּה    קַאל  ֻמָּתר  ֶׁשָּלּה,  ַהֲחֵברֹות  ִעם  ְלַדֵּבר  ָלּה  ֻמָּתר  ֲעזֹב;   ,ְלִאְׁשְּת
 ִלְׁשמֹוַע ֵעצֹות ֵמֲחֵברֹות.

 םְמַדֶּבֶרת ִעם ֲחֵבָרה ַעל ָּדא ְוַעל ָהא? ָלָּמה ְצִריִכי  ה ָלָּמה ֶׁשַּיְפִריַע ֶׁשָהִאָּׁש 

אֹוֶמֶרת ֶׁשֵּכן טֹוב ַלֲעׂשֹות  ת  ָרה ַהּזֹאאֹוֶמֶרת: "ַהֲחבֵ   ה ֶלֱאכֹל ֶאת ַהֵּלב ְּכֶׁשָהִאָּׁש 
ְוַהֲחֵבָרה ַהְּׁשִנָּיה אֹוֶמֶרת ֶׁשא טֹוב ַלֲעׂשֹות ָּכ"? זֶ   ,ְלַׂשֵּמַח ֶׁשֵּיׁש    רָאמּוה  ָּכ

ִעם ִמי ְלׂשֹוֵחַח, ִעם ִמי ְלַדֵּבר; א ְלהֹוִכיַח אֹוָתּה: "ָלָּמה ַאְּת ְמַדֶּבֶרת   הָלִאָּׁש 
 ?"תְוַאְלמֹוִנית יְּפלֹונִ ם עִ 

ֲהֵרי ַּגם ַאָּתה יֹוֵצא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבּיֹום ְלִהְתַּפֵּלל, ַאָּתה ּפֹוֵגׁש  

 ֲאָנִׁשים, ַאָּתה ִמְתַאְוֵרר; ַּגם ָלּה ֻמָּתר ְלִהְתַאְוֵרר. 

ַה  ֲחָכֵמינּו  ַּבַּבִית.  ְלַׂשֵּמַח  ְּגדֹוָלה  ו:)  םיאֹוְמִר   ,ְקדֹוִׁשיםִמְצָוה  ַהָּׁשָנה  : (רֹאׁש 
ְּפָעִמים  ּהְמָח ַׂש ְמ   ּהְעלָ ּבַ   הָׁש "ִא  ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות  ֶזה  ֶאת  ֵמִביא  מֹוֲהָרא"ׁש   ;"

– ְמֻאָּׁשִרים   ַחִּייםַהּסֹוד לְ ה ַּבִמְכָּתִבים, ֹּגֶדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהִאָּׁשה, ְוֶׁשּזֶ 
 ָּתִמיד ִּתְׂשרֹר ַּבַּבִית ֲאִויָרה ְׂשֵמָחה. ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהִאָּׁשה ְוַהְּיָלִדים, ֶׁש 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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 ְיָלִדים ְמאֹד ְקַטִּנים ִלְהיֹות ִיְרֵאי ָׁשַמִים? םֵאי ְמַלְּמִדי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ַהִּׁשיִרים ַהָּיִפים ְּבִאיִדיׁש, ֵהם ַמָּמׁש ְמַחִּיים ְנָפׁשֹות. ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל 

ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַעל ְּבִני ֶּבן ַהָּׁשלֹוׁש. ֵמָאז ֶׁשִּלְּמדּו אֹותֹו ָלֶלֶכת ַלֵּׁשרּוִתים, ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשהּוא  

 ֹ לֹא ָעְזרּו, ֶזה ְּכָבר ִנְמָׁש�    ןֶאת ָּכל ָהֵעצֹות ְוֵה   , ְּכָבר ִנִּסיִתיתִּבְצִניעּו  אָּכל ַהְּזַמן נֹוֵגַ� ְּבַעְצמֹו ֶׁשּל

 ֵיׁש ֵאיזֹו ֵעָצה ַלֲעצֹר ֶאת ֶזה?ם ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ַהִא 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ד' ִאָייר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .. ֵנרֹו ָיִאירִלְכבֹוד .

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֵראִׁשית   ְוַסְבָלנּות.  ָחְכָמה  ַהְרֵּבה  ִּבְׁשִביָלּה  ֶׁשְּצִריִכים  ֲעבֹוָדה  ִהיא   ִחּנּו
ֶׁשֵהם ְיַקְּבלּו  ן  ְצִריִכים ָלַדַעת ַּכָּמה ְוֵאי ְלַהִּגיד ַלְּיָלִדים, ְּכמֹו ֵכן ֵאי ְלַדֵּבר ְּבאֹפֶ 

ַעד ֶׁשרֹוִאים    ן ְלַהְמִּתי יְלִהְתַאֵּזר ְּבַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ְּכֵד   םָלֶזה ְצִריִכי  ףְבנֹוָס ֶאת ֶזה; ּו
 ֶאת ַהֵּפרֹות. 

ֵהם א ָרִעים, ֵאין ָלֶהם ֲעַדִין ַּדַעת,   -ְיָלִדים ְקַטִּנים, ְּבִגיָלֵאי ְׁשָנַתִים ָׁשלֹוׁש  

 ְלַהְרִּגיל אֹוָתם ֵאי ְלִהְתַנֵהג, ָּכ ֵהם ִיְגְּדלּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים.  םְצִריִכי

ָצִרי ְּבַסְבָלנּות ְוַהְרֵּבה ָחְכָמה ִלְבנֹות אֹותֹו, ְלַלֵּמד אֹותֹו ִלְהיֹות  ה  ָלֵכן ַאָּת 
ֶׁשַהְּיָלִדים ַנֲעִׂשים  ְועֹוד ַּפַעם ּוַפַעם ְׁשִליִׁשית ַעד    ת,ָׁשַמִים; אֹוְמִרים ַּפַעם ַאַח   ְיֵרא

  , ְקדֹוִׁשים ֵאי ִלְהיֹות    אֹוָתם  םְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים. ֶזה ְּבָכל ַהְּדָבִרים, ֵהן ְּכֶׁשְּמַלְּמִדי
 ְלָבֵר ְלַהְזִּכיר לֹו  ְצִריִכים  ֶלֱאכֹל  ְּכֶׁשֶּיֶלד רֹוֶצה  ְלֻדְגָמא,  ֲאֵחִרים.  ִּבְדָבִרים  ְוֵהן 

  ה ָּבא ְואֹוֵמר 'ֲאִני א יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות ַהֶּיֶלד ֶׁשִּלי א עֹוֶׂש   ְּבָרָכה; ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו
ְּבָרכֹות, ְּכָבר ָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשְּצִריִכים ְלָבֵר ְוהּוא א ְמַצֵּית'; ַאִּגיד ְלאֹותֹו ֶאָחד:  

ְלֵפי ְּפָעִמים"; ָּכל א ַּפַעם ַאַחת, ִמן ַהְּסָתם ַא   -"ֲאִני אֹוֵמר ִליָלַדי ְלָבֵר ְּבָרכֹות  
ְּבַוַּדא ְּכָבר  ֶאְצִלי  ְּבִלי    י ֶיֶלד  ֶלֱאֹכל  "ָאסּור  "ְּבָרָכה!"  ְּפָעִמים:  ַאְלֵפי  ָׁשַמע 

ְּבָרָכה!" "ִאם אֹוְכִלים ְּבִלי ְּבָרָכה ּגֹוְנִבים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר!" ָּכ ְמַדְּבִרים ֲאֵליֶהם 
 ִרים.ַעד ֶׁשֵהם ְּגֵדִלים ְיהּוִדים ְּכֵׁש 
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ַהְּכָלל, ְצִריִכים ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ּוְלַדֵּבר עֹוד ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם, ּוְצִריִכים ְלַבֵּקׁש  

ֶׁשא   ַהִּדּבּוִרים,  ֶאת  ְיַקְּבלּו  ֶׁשַהְּיָלִדים  ְּכֵדי  ְלַדֵּבר   ֵאי ֶׁשֵּיְדעּו   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם 
  ְלִהְתַנֵהג. ִיְתַעְצְּבנּו ְּכֶׁשאֹוְמִרים ָלֶהם ֵאי

ִליָלִדים   ִלְזּכֹות   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  סֹוף  ְּבִלי  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים  הֹוִרים 

ָיֵגן   ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַחִּיים  ְלָחֵפץ  ְיהּוִדי  ִהִּגיַע  ַּפַעם  ְמַסֵּפר,  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּכֵׁשִרים. 
ְיָלִדים טֹוִבים, ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוהֹוִציא ֵמֲארֹון  ָעֵלינּו ּוִבֵּקׁש ְּבָרָכה ַעל 

ַהְּסָפִרים ְּתִהִּלים ָיָׁשן ֶׁשָהָיה ְמֻנָּפח ֵמְרִטיבּות, הּוא ֶהְרָאה ֶאת ֶזה ַלְּיהּוִדי ְוָאַמר:  
ּבֹוָכה ְּבָכל    "ַאָּתה רֹוֶאה? ֶזה ַהְּתִהִּלים ֶׁשל ִאִּמי ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום ֶׁשּבֹו ִהיא ָהְיָתה

 טֹוִבים". םיֹום ֶׁשִּתְזֶּכה ִליָלִדים טֹוִבים, ָּכ זֹוִכים ִליָלִדי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ִעם ַהְיָלִדים ֶׁשּצֹוִפים ִּבְדָבִרים א טֹוִבים? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש 

ֲאִני ְמַלֵּמד, ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַדֵּבר ֶאל ַהְּיָלִדים ֵמֱאמּוָנה, ִיְרַאת ָׁשַמִים ּוְקֻדָּׁשה. ַהּיֹום ׁשּוב 

ים ֶׁשֵהם  ָיָצא ִלי ְלַדֵּבר ַעל ֶזה, ְוַאֲחֵרי ַהִּׁשעּור ִנַּגׁש ֵאַלי ֶיֶלד ְוָאַמר ִלי ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ְיָלִדים ֶׁשאֹוְמִר 

 ָצפּו ְּבַיַחד ְּבֶסֶרט ַרע ְמֹאד. 

 ַמה עֹוִׂשים ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ד' ִאָייר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהְּמַלֵּמד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ת ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶא 

ַאְׁשֶרי ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק ֶׁשַאָּתה זֹוֶכה ִלְלמֹד ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ּתֹוָרה 

ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהַּגְדלּות ֶׁשל ְמַלֵּמד, ַהְּמַלְּמִדים ׁשֹוְמִרים    רְוִיְרַאת ָׁשַמִים. ִאי ֶאְפָׁש 
 ֹוֵמד. ַעל ָהעֹוָלם, ִּבְזכּוָתם ָּכל ָהעֹוָלם ע
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ַהָּקדֹוׁש   ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ֶאת  ַמְתִחיל  יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא 

: "ָמאן ְמַקֵּים ָעְלָמא", ִּבְזכּות ִמי ָהעֹוָלם עֹוֵמד? "ְוָגִרים ַלֲאָבָהן (ַדף א)ַּבַהְקָּדָמה  
ַה  ָהָאבֹות  ִמְתַּגִּלים  ִמי  ִּבְזכּות  ְּדָלָעאן דֹוִׁשים ְק ְּדִאְתַּגְּלָין",  ְינֹוֵקי  "ַקל   ?

ְּבאֹוַרְיָתא", ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹוְמִדים ֶאת הּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. "ּוְבִגין ִאּנּון  
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמר   -ַרְבָיין ְּדָעְלָמא", ִּבְזכּות ַהְּיָלִדים, "ָעְלָמא ִאְׁשְּתִזב"  

ָהעֹוָלם.   א)"ְלָקְבֵליהֹון  ַעל  ַהִׁשיִרים  ְינֹוֵקי   (ִׁשיר  ִאּנּון  ִאֵּלין   ,ָל ַנֲעֶׂשה  ָזָהב  ּתֹוֵרי 
ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים   )ה (ְׁשמֹות כ, "ִּדְכִתיב  לִיְׂשָרֵא י  ְיָלַד   ַרְבָיין עּוְלִמין", ּתֹוֵרי ָזָהב, ֵאּלּו

 ְּכרּוִבים ָזָהב".

ְוָטֳהָרה;  הִמְּקֻדָּׁש   ְמַדֵּבר  ֶׁשַאָּתה   ַאְׁשֶרי  ַהְּיָלִדים   ֶאל  ְלַדֵּבר  ַּתְמִׁשי 

  רֹב  ִּפי   ֶׁשַעל  ִּתְרֶאה  ַאָּתה  ַהִּדּבּור.  ּוְׁשִמיַרת  ָהֵעיַנִים  ְׁשִמיַרת  ַהְּבִרית,  ִמְּׁשִמיַרת

  ְיָלִדים  ִסּפּוִרים,  ָצִפים  ָׁשַמִים,   ְוִיְרַאת  ִמְּקֻדָּׁשה  םַהְיָלִדי  ֶאל  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַאֲחֵרי

 ֶאת  ַקח   ַּבֲעֵברֹות  צֹוִפים  ֶׁשְּיָלִדים  ְל  ְלַסֵּפר   ִהִּגיעַ   ֶיֶלד   ִאם  ְוכּו'.  ְלַסֵּפר   יםָּבִא 

  ְצִריִכים  ְיָלִדים  ְּכֶׁשחֹוְקִרים  אֹוָתם;  ְוַתְחקֹר  ְּבִנְפָרד,  ֶיֶלד  ָּכל  ָהֵאּלּו,  ַהְּיָלִדים

  ָעָׂשה  ֶׁשהּוא  ָלַדַעת  ָצִרי   ֶּיֶלדַה   ַרְחָמנּות;  ְוַגם  ַּתִּקיפּות,  ֶאָחד  ִמַּצד  ָלֶהם  ְלַהְראֹות

 ַלֲחזֹר  ֶּדֶר  לֹו  ֵיׁש  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  לֹו  ַמְרִאים  ַּכֲאֶׁשר  ַרק   ֲאָבל  ָעֶול,

  ם ַמִּטיִלי ִאם ְלַצִּדיק; אֹותֹו ַלֲהפֹ רֶאְפָׁש  ה ְוִיְהיֶ  יֹוֶדה הּוא ָּכ - ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם ֶאל

 א  הּוא  ֵיאּוׁש  בֶׁשֵּמרֹ   ַּגם  ִלְהיֹות  ָיכֹול  יֹוֶדה,  ֶׁשהּוא  ִלְהיֹות  ָיכֹול  -  מֹוָרא  ַּפַחד,

 ְּכלּום. ְיַסֵּפר

 הּוא  ָּברּו  "ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם:  ַּתִּגיד  -  קֹוֶרה  ַמה  ְל  ְיַסְּפרּו  ַהְּיָלִדים  ִאם
  ְּבֶזה   ֲאָבל  ַהּכֹל,  ַעל  סֹוֵלַח   הּוא   ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֲעֵברֹות,  ִלְצּפֹות  ַמְרֶׁשה  א

 ִזְכרֹוָנם   ְקדֹוִׁשיםַה   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכִפי  ַאף",  ַמֲאִרי  א  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש
  ַמֲאִרי   הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהּכֹל  "ַעל   :ה)  כו,  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה

  ֶׁשַּיְחְזרּו  ְמַחֶּכה  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲעֵברֹות  ָּכל  ַעל  ַהְּזנּות",  ִמן  חּוץ  ַאּפֹו,
  ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש  ָׁשם  -  ןִליְצלָ   אַרֲחָמנָ   ְלִנאּוף  ַמִּגיעַ   ְּכֶׁשֶּזה  ֲאָבל  ִּבְתׁשּוָבה,

 ְּבעֶֹנׁש  ָהָאָדם  ֶאת  ַמֲעִניׁש  הּוא  רּוּבָ   ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא  ַאף,  ַמֲאִרי  א  הּוא
 ַמר.

  צֶֹר ֵיׁש  ִא   -ִאם  ַיֲעזֹר,  ֶזה  ִאם  ַרק  ֲאָבל  ַההֹוִרים,  ִעם  ַיַעְזרּו  ם  ְּתַדֵּבר  ֵהם 
 ַלְּיָלִדים. 
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 ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ַּתְמִׁשי ַּבֲעבֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה. 

 ... 
 ד ג ד

 ְלָנִׁשים?  תְכִרינָ ה ֶׁשל ֵּפָא אּוַלי ְּתעֹוְררּו ַעל ֻחְמַרת ָהִעְנָין 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאֵליֶכם,   ּפֹוֶנה  ֲאִני  ְוָלֵכן  ַלֲאִמָּתּה,  ָהֱאֶמת  ֶאת  ַרק  ְמַחֵּפׂש  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  יֹוֵדַ�  ֲאִני 

 ּוְבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֵיֵצא ִמֶּזה ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם.

ֵיׁש   ְּפָעִמים  ְוַהְרֵּבה  ִמְצוֹות,  ָלנּו  ָנַתן  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִלי,  ַמְפִריַ�  ְמֹאד  ַהֶּזה  ָהִעְנָין 

ְרצֹון ַהֵּׁשם ַּבִּמְצָוה ַהּזֹאת, ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצָּוה    תֶּבֱאֶמ   ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹא חֹוְׁשִבים ַמהּו

ָהרֹאׁש    יְלִהְתַחֵּמק ִמֶּזה. ְלֻדְגָמא ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִּכּסּוי ְּכֵד  םת ְטִריִקים ְוַתְרִּגיִליָּכ�, ּוְמַנִּסים ַלֲעׂשֹו

יא  ֶׁשל ִאָּׁשה ְנׂשּוָאה, ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצָּוה ָּכ�? ִּבְגַלל ְׁשֵּתי ִסּבֹות, ֶאָחד ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשִה 

ָזִרים.    יִמָּיְפָיּה, ֶׁשּלֹא ִלְמׁשֹ� ֵעינֵ ת  ְקצָ ד  מּוָרה, ְוַהִּסָּבה ַהְּׁשִנָּיה ְּכֵדי ְלהֹוִריְנׂשּוָאה ְוִהיא ִּתְהֶיה ְׁש 

ַמה ֶׁשּקֹוֶרה ִעם ַהֵּפאֹות ֶׁשל ָיֵמינּו ֶזה ֲהֵרי ַמָּמׁש ַהֵהֶפ� ֵמְרצֹון ַהֵּׁשם, ְּכָבר ָׁשְמעּו ִסּפּוִרים    ֲאָבל

ִּכי ָחְׁשבּו ֶׁשֵה ֶׁשִהִּציעּו ִׁשּדּוִכים ְלָנִׁש  , ּוִבְמקֹום ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהּיִֹפי  תֲעַדִין ַרָּוקֹו  ןים ְנׂשּואֹות, 

ֶׁשָּלּה, ֶזה ְּבִדּיּוק ְלֶהֶפ�, ְּבתֹור ַּבחּוָרה ַהֵּׂשָער ֶׁשָּלּה ָהָיה ָאסּוף ִּבְצִניעּות, ְוַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ִהיא  

 , ַמָּמׁש ַּפַחד ֵאי� ֶׁשֶּזה ִנְרֶאה. הת ְצנּועָ ֶׁשַהְרֵּבה ָּפחֹו  החֹוֶבֶׁשת ֵּפָאה ָנֶא 

ָׁשַמְעִּתי ַּגם ַעל ַצִּדיק ְמֻסָּים ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמִּלְפֵני ָׁשִנים, ֶׁשַהַּבת ֶׁשּלֹו ָרְצָתה ְלהֹוִריד  

ף ֶׁשִּתָּׁשֵאר ִעם ַהֵּפָאה  , ְוהּוא ָאַמר ָלּה ֶׁשָעִדי(סּוג ֶׁשל ִמְטַּפַחת) ְצל"  י ֶאת ַהֵּפָאה ְוִלְלּבֹׁש "ְׁשּפִ 

ִמְטַּפַחת ַוַּתֲחבֹׁש  ֶזה  ֶאת  ָּתִסיר  ִהיא  ֶאָחד  ְּביֹום  ָּכ�  טֹוב,  עֹוָׂשה  לֹא  ֶׁשִהיא    ה ְקׁשּוָר   ְוֵתַדע 

 ְצל" ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה חּוִטים ְּכמֹו ֵׂשָער ְוַתֲחׁשֹב ֶׁשִהיא ְּכָבר ְּבֵסֶדר. יְצנּוָעה, ֵמֲאֶׁשר ֶׁשִּתְלַּבׁש "ְׁשּפִ 

ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַמְקִׁשיִבים ַלְּדָרׁשֹות ֶׁשָּלֶכם, אּוַלי ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלעֹוֵרר ַעל ָהִעְנָין ַהֶּזה,  

ֶׁשָּנִׁשים ִיְלְּבׁשּו ֶאת ֶּכֶתר ַהְּצִניעּות ָהֲאִמִּתי, ְלַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש ְלַגְמֵרי, ְוָכ� ְלַהְכִניס ְקֻדָּׁשה  

 ָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ְּבָקרֹוב, ָאֵמן. ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ּולְ 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ד' ִאָייר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ,ַלְחּבֹׁש ִמְטַּפַחת ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹד ְוָכֵׁשר ְמאֹד, ֲאָבל ֵיׁש ָּדָבר ָחׁשּוב ַּדע ְל

 ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.  תֶא  ַמְנִהיֵגי ִיְׂשָרֵאל ֵהִבינּו ֵאי ְלַהְנִהיגְקדֹוִׁשים ֶׁשַהַּצִּדיִקים ַה 

ָיֵגן ָעֵלינּו, הּוא  ַהָּקדֹוׁש ָהַרִּבי ִמַּסאְטֶמער ְזכּותֹו    מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּפר ֵמַהַּצִּדיק
ִהְקִּפיד ְמאֹד ֶׁשָּנִׁשים ִיְסַּתְּפרּו ְוַּיְחְּבׁשּו ַרק ִמְטַּפַחת. ִעם ָּכל ֶזה, ֵמָאז ֶׁשהּוא ִהִּגיַע 

ָלִעיר ַסאְטֶמער ְוהּוא ָרָאה ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות הֹוְלכֹות ִעם ֵׂשָער ָּגלּוי, ָאַמר ַהַּצִּדיק:  
ַלְחּבֹׁש ֵּפָאה    ףָאה ֵמֲאֶׁשר ָלֶלֶכת ִעם ֵׂשָער ָּגלּוי"; ְּכמֹו ֵכן ָעִדי"ָעִדיף ֶׁשַיְחְּבׁשּו ּפֵ 

ֶׁשֵאּלּו ֶׁשהֹוְלכֹות ִעם ֵׂשָער ְמֻכֶּסה   הֵמֲאֶׁשר ֶׁשַהֵּׂשָער ָיִציץ, ֶזה ֲהֵרי ֻעְבָּדה ְּברּוָר 
ֶאְצָלן    -ת ֵּפָאה  ֹׁשו  ְוַהֵּׂשָער ֵמִציץ, ְוֵאּלּו ֶׁשחֹובְ   הַהִּמְטַּפַחת ַמְחִליָק   -ְּבִמְטַּפַחת  

 ַהֵּׂשָער ְמֻכֶּסה.

ֶנֶגד ֵּפאֹות  ֶׁשַּמְרִעיִׁשים  ֵאּלּו  ַהִּׁשְגעֹונֹו  -  ָּכל  ָּכל  ְלֻחְרָּבנֹות;  ּגֹוְרִמים    ת ַרק 
ֵּבי ֵּפאֹות    ןַהֲחָדִׁשים  ֶנֶגד  ּוְמִסיִתים  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ִּכי    -ַהָּנִׁשים  ְמַקְלְקִלים,  ֵהם 

ֶׁשָרצּו ְלַהְכִניס ַרק ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ָמְסרּו דֹוִׁשים  ְק ַהַּצִּדיִקים ַה 
  ל ֶׁש ג  ֶאְצָלם ַּבַּבִית א ָהָיה ֻמָּׂש   -ְלַמַען ְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל  ם  ַחֵּייֶה ת  ֶאת ַנְפָׁשם ְוֶא 

ינּו ֶאת ַהּדֹור, ֵהם  ִמְטַּפַחת; ֵהם ֵהבִ   םעִ ת  ְמגּוָלחֹו  ֵׂשָער אֹו ֵּפָאה, ֶאְצָלם ָהְלכּו
 ָהיּו ַמְנִהיֵגי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ָיְדעּו ֶׁשִאם ַיַאְסרּו ֶאת ַהֵּפאֹות ֵיְלכּו ִעם ֵׂשָער ָּגלּוי. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶּכֶסף? ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּגֵמל ִמַּלֲחׁשֹב ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַעל 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ָּכל ַהִחּזּוק, ִּבְמֻיָחד ַעל ַה"ִחּזּוק ַהּיֹוִמי" ַהָּקָצר. 

ְוֶכֶסף;    ֵיׁש ַּפְרָנָסה  ְּבִעְנַין  ִלְׁשֹאל  ְׁשֵאלֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשִּלי  1ִלי  ָּבֵעֶסק  ֵיׁש  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה   (
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ְּברֹאִׁשי ֶׁשֶאְתַקֵּׁשר ַלֲאָנִׁשים,    תָלרּוץ ַמֲחָׁשבֹו  תפֹות ְׁשֵקטֹות ֶׁשֵּיׁש ָּפחֹות ֲעבֹוָדה ּוַמְתִחילֹוְּתקּו

ִלְמצֹא ָלקֹוחֹות ֲחָדִׁשים, ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ִּכי ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַּפְרָנָסה    הֲאַנֶּס 

� הּוא, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּכָבר ּדֹוֵאג ַלַּפְרָנָסה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, ָאז ַמה ִלי  ַמִּגיַ� ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו 

ְלִהְתָעֵרב, ְּכִאּלּו ַחס ְוָׁשלֹום ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָצִרי� ֶאת ָהֶעְזָרה ֶׁשִּלי, ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא אּוַלי  

, ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ְוִלְפעֹל ִמַּצד "ִהְׁשַּתְּדלּות"? ַמִהי ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה  ֲאִני ֵּכן ָצִרי� ְקָצת ְלִהְתַקֵּׁשר 

 ָּבֶזה? 

ֶּכֶסף, ֲאִני ָרץ ָלֲעבֹוָדה ְּבָכֶזה ֵחֶׁשק    דָועֹו  ) ָּכל ַהּיֹום ֲאִני חֹוֵׁשב ֵאי� ַלֲעׂשֹות ֶּכֶסף ְועֹוד2

ְיהּוִדי ִלְהיֹות ָּכל ָּכ�  ר  י ַמְרִויַ�, ֲאִני יֹוֵדַ� ֶׁשֶּזה לֹא ָּדבָ ִעם ָּכל ּדֹוָלר ֶׁשֲאנִ   ָּכ�ל  ּכָ   ַוֲאִני ָׂשֵמַ� 

ָׁשקּוַ� ְּבַתֲאַות ָממֹון, ּוִבְמֻיָחד ֶזה ַמְפִריַ� ִלי ֶׁשִאם ֲאִני רֹוֶצה ִלְלֹמד אֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְוֶזה ִּבְׁשעֹות 

ֵרי ְזַמן ָהֲעבֹוָדה; ָּכל ַהּיֹום ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ֶּכֶסף ָהֲעבֹוָדה ָּפׁשּוט ֵאין ִלי ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ִּכי ֶזה ֲה 

 ְוֶכֶסף, ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא ֵאי� ֲאִני ָיכֹול ְלִהָּגֵמל ִמַּלֲחׁשֹב ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ַעל ֶּכֶסף? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ד' ִאָייר, ְׁשַנת , י ֱאמֹור)(באר"ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶנֱעֶלֶמת; ִאם ָּכל    -ִעם ְׁשֵאָלְת ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵאל   ַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה 

  -מַֹח ּוַמְחָׁשָבה ֶׁשְּל ֻמָּנח ְּבֶכֶסף, יֹוָמם ְוַלְיָלה ַאָּתה ַרק חֹוֵׁשב ַעל ֶּכֶסף  ,ָהרֹאׁש
ְל    תַאָּתה ָצִרי ַעְכָׁשו ֶעְזָרה ְנחּוָצה ְלִהָּנֵצל, ָּכ ֶׁשַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה א נֹוַגעַ 

 ַעְכָׁשו. 

ַה  ָּכ ִּתָּנֵצל ִמַּתֲאַות ָממֹון.    -ֶׁשל ַרֵּבנּו  ם  ְקדֹוִׁשיִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ַּבְּסָפִרים 
: "ֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ַהּנֹוְפִלים ְּבַתֲאוֹות ָממֹון,  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן כג)ַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ַקּלָ  ְּבִסָּבה  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ָיכֹול  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוש  ַמֲאִמיִנים  ה,  ְוֵאיָנם 
ְורֹוְדִפים ַאַחר ַּפְרָנָסָתם ִּביִגיעֹות ְּגדֹולֹות, ְוֵהם אֹוְכֵלי ֶלֶחם ְּבִעָּצבֹון", ַהַּפְרָנָסה 

ָמָרה   הּוא  "ְוַעְצבּות  ּתֹאֲכֶלָּנה",  "ְּבִעָּצבֹון  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ַעְצבּות  ִהיא  ֶׁשָּלֶהם 
,  ְׁשחֹוָרה, ֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ִנְקָׁשִרים ְּבָפִנים   ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא, ֱאִהים ֲאֵחִרים, ֹחׁשֶ

ֶנֱאַמר   ֲעֵליֶהם  ְוכּו',  הֹוִׁשיַבִני"  "ְּבַמֲחַׁשִּכים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ִמיָתה",  ְּבִחיַנת 
ֶׁשֲחָכֵמינּו   ְּכִפי  ֱאִליִלים",  ֲעבֹוַדת  ְּבִחיַנת  "ַהְינּו  ְלִנָּדה",  "ּוְזָהָבם  ַהָּפסּוק: 
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"ִמַּנִין ַלֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ֶׁשְּמַטֵּמא ְּכִנָּדה, ֶׁשֶּנֱאַמר,    (ַׁשָּבת פב.)ים  אֹוְמִר ְקדֹוִׁשים  ַה 

'ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה'", ְוָהֵעָצה ַהְּיִחיָדה ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמַּתֲאַות ָממֹון ִהיא ַרק 
ְמַסֵּים ֶאת הּתֹוָרה: "ִּכי רֹב   ַרֵּבנּו   ָּכ ַהַּצִּדיק,  ְיֵדי  ַהְינּו  ַעל  ָּבֶזה  ִנְלְּכדּו  ָהעֹוָלם 

ְּבַתֲאַוות ָממֹון, ְוַהָּממֹון הֹוֶרֶגת ּוֵמִמית אֹוָתם, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמֶּזה ִּכי ִאם ַעל 
ְוכּו'   ִמֶּמָּנה'  ִיָּמֵלט  ָהֶאִקים  ִלְפֵני  "'טֹוב  ַהָּפסּוק:  ָּכתּוב  ֶׁשָעָליו  ַהַּצִּדיק",  ְיֵדי 

 י לֹו". ַּכַּנ"ל, ַאְׁשֵר 

  - ָלֵכן ִאם ַאָּתה ִמְסֵּכן ָּכל ָּכ ָׁשקּוַע ְּבֶכֶסף, יֹוָמם ְוַלְיָלה ַאָּתה חֹוֵׁשב ִמֶּכֶסף  
ַאָּתה ָצִרי ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשַּיִּציל אֹוְת. ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ְּכִסְדָרן,  

ָּכ   -ֶאת ַהְּתִפּלֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות  ִּתְלַמד ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְוַתִּגיד  
 .ַרֵּבנּו ַיִּציל אֹוְת 

 ... 
 ד ג ד

 ַהִּמְנָהִגים ְּביֹום ַהֲחָלאֶקה ְּכֶׁשַּמְכִניִסים ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה? םָמֵה 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַעכְ  ִנְהֶיה  ֶׁשִּלי  אֹותֹו ַהֵּבן  ּוְלַהְכִניס  ֲחָלאֶקה  לֹו  ַלֲעׂשֹות  הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו  ָׁשלֹוׁש,  ֶּבן  ָׁשו 

 ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַּכָּנהּוג, ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות ְלַגֵּבי ֶזה. 

 ֹו ַּגם ַּבֶּדֶר� ַהַּבְיָתה? ַהִּמְנָהג ֶׁשעֹוְטִפים ֶאת ַהֶּיֶלד ְּבַטִּלית, ֶזה ַרק ַּבֶּדֶר� ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה, א

לֹו ָלֵצאת ֵמַהַּבִית, ְּכֵדי ֶׁשהּוא לֹא ִיְרֶאה ַמה ֶׁשּלֹא ְצִריִכים    ת ָלֵת   ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהּיֹום ָאסּור

 ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ה' ִאָייר, ְׁשַנת תשפ"ב  ,  (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

נֹוֲהִגים ַלֲעטֹף ְּבַטִּלית ַּבֶּדֶר ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוַבֶּדֶר ַהַּבְיָתה, ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל 
 ָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹו. 
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ּגֹוָיה ַּבּיֹום ֶׁשעֹוִׂשים לֹו ֵּפאֹות, ׁשֹוְמִרים ַעל    הְמַנָּק   ַּגם א ְמִביִאים ַלַּבִית

 ַהֶּיֶלד ֶׁשהּוא א ִיְרֶאה א ְיהּוִדים. 

ִעָּקר, ָּכל ֶזה   -ָהִעָּקר ַאל ִּתְׁשַּכח ַמה ֶׁשְּכָבר ָּכַתְבִּתי ְל, ַאל ַּתֲעֶׂשה ֵמַהָּטֵפל  
וְ  ֶׁשַאָּתה  ֶזה  ָהִעָּקר  ֲאָבל  ָיִפים,  ִמְנָהִגים  ִיְתָּבַר, יֹוָמם  ֵהם  ְלַהֵּׁשם  ִאְׁשְּת ּתֹודּו 

ַיִּגידּו  ִׂשְפתֹוֶתי עֹוִׂשים  ְוַלְיָלה  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּזכּות  ְוַעל  ַחֵּיינּו  ַעל  ַהֵּׁשם  "ּתֹוָדה   :

 ּוְלַבֵּקׁש ַעל ֶהָעִתיד. ֵּפאֹות ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלנּו",

 . ַׁשָּבת ָׁשלֹום 

 ... 
 ד ג ד
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  ַּבַחִּיים ְּתִהִּלים נֹוְתִנים ּכַֹח ְלַהְמִׁשי 

 א' ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש ִאָייר, ְׁשַנת   , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום א' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ... ִּתְחֶי'

ְּגדֹולֹות. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר ֶׁשְּתִהִּלים    ת ְוִתְראּו ְיׁשּועֹו  -ַּתִּגידּו ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום  
ְּתִהִּלים ּפֹוְתִחיםת  ֶא ּפֹוְתִחים   ָהְרִקיִעים,  נֹוְתִנים    תֶא   ָּכל  ְּתִהִּלים  ַהְּׁשָעִרים,  ָּכל 

 ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים.

 ַהּכֹל ְלטֹוָבה"; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַאל ִּתְתָיֲאׁשּו, ַרֵּבנּו אֹוֵמר: "ֶיׁש ִעְנָין ֶׁשִּיְתַהֵּפ
 ֶׁשּסֹוְמִכים ָעָליו.הּוא עֹוֵזר ְלֵאּלּו 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשִּיְזּכּו ְלֵלָדה ַקָּלה ְקדֹוִׁשים ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים ַה 

 א' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ִאָּיר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום א' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ב  

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ְלָנִׁש  אֹוֵמר  ֵאּלּו  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּבָחָדִׁשים  ֶׁשַּיִּגידּו  טֹוב  ְלַמָּזל  ֶׁשְּמַצִּפים  ים 
ִיְזּכּו    ְקדֹוִׁשים "ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים", ִויַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים ַה 

ַרֵּבנּו אֹוֵמר   ִּכי  ַקָּלה.  ִס ְלֵלָדה  ַצִּדיק ֵחֶלק ב',  ַהְזָּכַרת  יָמן כ)(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות  ְיֵדי  : "ַעל 
ְלַׁשּנֹות   ְּכלֹוַמר  ְּבֵראִׁשית,  ַּבַּמֲעֶׂשה  ִׁשּנּוי  ְלָהִביא  ְיכֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ְׁשמֹות 

ַאְבָרָהם  ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶׁשַאֶּתם זֹוְכִרים ְּבַעל ֶּפה, ְלֻדְגָמא:    ַהֶּטַבע", ַּתִּגידּו ֵׁשמֹות
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ה ַרֵּבנּו, ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ָּדִוד  ָאִבינּו, ִיְצָחק   ָאִבינּו, ַיֲעקֹב ָאִבינּו, מֹׁשֶ

ִיְצָחק לּוְרָיא ַאְׁשְּכַנִּזי, ַרִּבי  ַהֶּמֶל, ְׁשמֹה ַהֶּמֶל, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ַרִּבי 

ֶפְיֶּגא   ֶּבן  ַנְחָמן  ַרִּבי  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ִמְּבֶרְסֶלב,  ִיְׂשָרֵאל  ָנָתן  ַרִּבי  ִמְּבֶרְסֶלב, 

ִמְּבֶרְסֶלב ָּכ   מֹוֲהָרא"ׁש  ְוַאַחר  ֶׁשּזֹוְכִרים,  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ְועֹוד ֵׁשמֹות  ְוכּו',  ְוכּו' 
 ּתֹאְמרּו ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹאת: 

ָרצ ַהַּצ ַמִיםֶׁשַּבָׁש ָאִבי    ָפֶניּלְ ִמ   ןֹו"ְיִהי  ֵׁשמֹות  ַהְזָּכַרת  ֶׁשִּבְזכּות  ִּדיִקים,  , 

ִּבְזכּות ִצְדָקָתם ְותֹוָרָתם ּוְמִסירּות ַנְפָׁשם, ֶׁשָמְסרּו ֶאת ַנְפָׁשם ְלַמַעְנ, ֶׁשַּתֲעזֹר ִלי 

ְלהֹוִליד ְּבָנֵקל ְוַלד ָּבִריא ִּבְרַמ"ח ֵאיָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו, ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲעבֹור ֶאת ָּכל  

ִמֶּמִּני ָּכל ִמיֵני ַעִין ָהַרע ֶׁשא ִיְפַּגע ִּבי ִמּׁשּום ָאָדם    ְיֵמי ַהֵהָריֹון ְּבַקּלּות. ְוָתִסיר

ְוַקָּיִמים ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ְרצֹוְנ ּכָ  ָּבִנים ּוָבנֹות ַחִּיים  ְוֶאְזֶּכה ְלהֹוִליד    ל ָּבֶזה ָהעֹוָלם. 

ה ַוֲחָזָקה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי,  ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבִריָא 

ִיְהי  ,ְלָפֶני רּוַח  ַנַחת  ְוֶהְגי  ןֹוְלָרצ  ּוְוַלֲעׂשֹות  ִפי  צ  יּבִ לִ   ןֹוִאְמֵרי  ה'   ִרי ּוְלָפֶני  

 ". ןֹוְיִהי ָרצ ן ּכֵ , ָאֵמן ֲאִליֹוְוג

ָּכל   ַּתְזִּכירּו ַאֶּתם   ֵאי ָיִאיר  ֵנרֹו  ַהַּבַעל  ְוֶׁשל  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּזכּויֹות  ָּכל  ָּכ    ֶאת 
ֲאָנִׁשים;   ַהְרֵּבה   ָּכ ְלָכל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ְמִפיִצים  ַאֶּתם  ְמסּוִרים, 

 . דֹוִלים ִּבְזכּות ַהֲהָפָצה ֵּתְלדּו ְּבָנֵקל, ֶׁשִּיְהיּו ִנִּסים ּגְ 

 ְּבָנֵקל ּוְבַנַחת.ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְהיּו ְּבִריִאים ַוֲחָזִקים, ֶׁשַהּכֹל ַיֲעבֹר  ַיֲעזֹר
 ... 

 ד ג ד

 ַהְּסֻגָּלה ֶׁשל ֲאִמיַרת ִמְזמֹור ְלתֹוָדה 

 ב' ִאָּיר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַחָּיִבים ְלַצֵּית ְוַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ִאם    -ַלֲעׂשֹות ֵזרּוז    םֶׁשַחָּיִביִאם ָהרֹוֵפא אֹוֵמר  

 ָאז ְצִריִכים ְלַהְמִּתין.  - ףֵהם ַמִּציִעים, ֵהם סֹוְבִרים ֶׁשֶּזה ָעִדי

 ְוִתְרֶאה ִנִּסים ְּגדֹוִלים.   -ַאל ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות, ִּתְתַחֵּזק ּוְתַחֵּזק ֶאת ִאְׁשְּת 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב,  ַוַּדאי יֹוֵדַע ֵמַהְּסֻגָּלה ֶׁשל ֲאִמיַרת ִמְזמֹור ְלתֹוָדה  ַאָּתה ּבְ 
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 . ִסיָמן ב)

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ַּתֲעׂשּו ַמה ֶׁשּנַֹח ָלֶכם 

 תשפ"ב  ה'ג' ִאָּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ָנִעי  ןְּבִעְניַ  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָנִׁשים,  ָׁשׁש  ִּבְמֻיָחד  ִמִּנינּו  ּכֹל  קֶֹדם  ְלָכל    ם ְוכּו'; 
זֹאת   ֶׁשּתּוכַ ַאַחת.  ַהּזֹאת  ֵמָהִאָּׁשה  ִמְתַּבֶּיֶׁשת  ִמיֶׁשִהי  ִאם  ִעם    לאֹוֶמֶרת  ָלֶלֶכת 

ָנִעי א  ְוִאם  ָנִעי  םַהְּׁשִנָּיה,  א  ֵמֶהן,  ַאַחת  ַאף  ִעם  ֲאָנִׁשים    םָלֶכם  ִעם  ָלֶכם 
ִלים ָלֶלֶכת  ַאֶּתם ְיכֹו  -ְקרֹוִבים, ַאֶּתם א רֹוִצים ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֻּמָּכִרים ָלֶכם ְוכּו'  

 ְלָמקֹום ֶׁשּנַֹח ָלֶכם. 

ַאל ַּתְׁשִּפילּו ֶאת ַעְצְמֶכם, ַּתֲעׂשּו ָמה ֶׁשּנַֹח ָלֶכם; ֶזה ָּדָבר נֹוְרָמִלי ְלִהְתַּבֵּיׁש 
ַּגם ָּדָבר נֹוְרָמִלי א ְלִהְתַּבֵּיׁש ֵמָאָדם ָקרֹוב,   הִמָּקרֹוב, זֶ ם  ָלֶלֶכת ִעם ָאָדם ֶׁשַּמִּכיִרי

ֵהן נֹוְרָמִלּיֹות,    תִמַּמָּכרֹו  ת ַפִּנים ֵהם נֹוְרָמִלִּיים; ַהָּנִׁשים ֶׁשא ִמְתַּבְּיׁשֹוְׁשֵני ָהאֹו
 ֵהן ַּגם נֹוְרָמִלּיֹות; ַּתֲעׂשּו ַמה ֶׁשּנַֹח ָלֶכם.  תִמְּקרֹובֹו תַּגם ֵאּלּו ֶׁשִּמְתַּבְּיׁשֹו 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֵאין ֶזה ָּכבֹוד ְלַעֵּׁשן ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

 תשפ"ב  ה'ג' ִאָּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש 

ָּזֵהר ַעל ְּכבֹוד ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ֵאין ֶזה ָּכבֹוד ְלַעֵּׁשן  ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּת 
ֲאִני ְמַדֵּבר ַעל ִסיַגְרָיה ַחְׁשַמִּלית; ִאי ֶאְפָׁשר ְלַעֵּׁשן ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת    ,ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

 ָּכבֹוד ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. רִסיַגְרָיה ַחְׁשַמִּלית, ֶזה חֶֹס ם ֲאִפילּו עִ 

ֶזה    -ַהַּבחּוִרים; ַּכָּמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ּוְמַבֵּקׁש    םֲאִני ִמְתַיֵּגַע עִ  ֵהם ָּתִמיד ִעם 
 ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶזה ִּבְזיֹון ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. 



 ב תשפ" )רֱאמֹו "ל ְּבחֹו(ר  ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ד

 

ַּתִּגיד ָלֶהם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַעֵּׁשן    - ִאם ַאָּתה רֹוֶאה ַאְבֵרִכים יֹוְׁשִבים ּוְמַעְּׁשִנים  

 ֶנֶסת, ֶׁשא ְלַדֵּבר ַעל ִסיַגְריֹות, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִסיַגְרָיה ַחְׁשַמִּלית. ְּבֵבית ַהּכְ 

 ְרֵאה ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַרק ְלתֹוָרה ּוְתִפָּלה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

  ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִּלי ֶקֶרן ַהְדָּפָסה הּוא ֶׁשְּל 

 תשפ"ב  ה'ד' ִאָּיר, ְׁשַנת , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

 . אַּבָּׁשבּוַע ַהּבָ הֹודּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֶּקֶרן ַהַהְדָּפָסה עֹוֵבר ַלִּבְנָין ֶהָחָדׁש 

ִהְתִחילּו ְלַהְדִּפיס ַּבְּיִׁשיָבה ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים. ִהְתִחילּו    ,ְמַעְנֵין ִלְראֹות  דְמאֹ

ַהּקּוְנְטֵרִסים ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָּיֵגן ָעֵלינּו, ְלַאט    תִעם ְמכֹוָנה ְקַטָּנה ְלַהְדָּפַס 
ִהְתַרַחְבנּו ַעד ֶׁשְּכָבר ע ַלִּבְנָין ֶהָחָדׁש ֶׁשָּקנּו ִּבְמֻיָחד ִּבְׁשִביל  ְלַאט  ֹוְמִדים ַלֲעבֹר 

ַהְדָּפָסה, ּוְלָהִפי  יְּכֵד   ֶקֶרן  ַהְּסָפִרים   ץְלַהְדִּפיס  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָהֵעצֹות  ֶאת 
 ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב ָּכל ַהָּׁשִנים. ְקדֹוִׁשים  ַה  םְוַהּקּוְנְטֵרִסי

ְלֶעְזָרה, ֶעְזָרְתֲאִני ְמאֹד   ְזקּוִקים  ֲאַנְחנּו   ,ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ת  ְּבעֵ ל  ּתֹוִעי  רֹוֶצה 

; ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשּתֹוִדיַע ָלַאְבֵר ַהָּיָקר ִלי ִיְצָחק ַאְייִזיק ָראָטה, הּוא רַהַּמֲעבָ 
 ַלֲעזֹר.ַיִּגיד ְל ָמַתי ָלבֹוא, ִויַחֵּלק ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְלִמי ֶׁשרֹוֶצה 

ָּתִבין ֵהיֵטב, ֶקֶרן ַהְדָּפָסה הּוא ֶׁשְּל ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִּלי; ִאם ַאָּתה עֹוֵבר ִּדיָרה  

  ,ֶזה ַעְכָׁשו, ֶקֶרן ַהְדָּפָסה הּוא ֶׁשְּל ָּכ ,ִלְסחֹב ֶאת ַהֲחִבילֹות ֶׁשְּל א ָצִרי ֲאִני
ָחד ָצִרי ְלהֹוִׁשיט ָיד; ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ְיֵדי  ֶזה ְנָכִסים ֶׁשל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ָּכל ֶא 

 חֹוָבה ִעם ָהַאְבֵרִכים ַהְּספּוִרים ֶׁשעֹוְבִדים יֹוָמם ְוַלְיָלה ַּבְמִסירּות ֲהִכי ְּגדֹוָלה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 ה   |  בתשפ" )ר ֱאמֹו"ל ְּבחֹו(ר ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ְתָּגֵרׁש ִּתְבַרח ֵמֵאּלּו ֶׁשְּמִסיִתים אֹוְת ְלִה 

 ד' ִאָייר, י"ט ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֵאָליו יֹוֵתר;  ַאל ֵּתֵל    - ִאם ָהַרב ֶׁשְּל ֵמִסית אֹוְת ֶׁשִּתְתָּגֵרׁש ֵמִאְׁשְּת ִּתְחֶי'  

 ְצִריִכים ִלְברַֹח ִמֶּמּנּו. -ֶאָחד ֶׁשאֹוֵמר ְלִהְתָּגֵרׁש 

ַאל ִּתָּבֵהל ֵמַהְּמִניעֹות, ָּכ ֶזה ֵאֶצל ָּכל ַהְמקָֹרִבים ַהֲחָדִׁשים, עֹוְבִרים ָיִמים 
 ָקִׁשים, ֲאָנִׁשים ְמַדְּבִרים ֶנֶגד ְּבֶרְסֶלב; ֻּכָּלם עֹוְבִרים ֶאת ֶזה. 

ְורֹוֶאה 'ַמה ֵיׁש ִלי ַּבָּיד?'   ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְלַעְצמֹו ֶחְׁשּבֹון, הּוא ּפֹוֵתַח ָידֹוַאְׁשֵרי  

ְּבֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש ַהֶחְׁשּבֹון ָּפׁשּוט ְמאֹד, ִּבְתקּוָפה ְקָצָרה רֹוִאים ֶׁשּלֹוְמִדים ִמְקָרא, 
ַהְּׁשלֹום ַּבִית ָמתֹוק, ַהּכֹל    ִמְׁשָנה, ְּגָמָרא, ִמְדָרִׁשים ְועֹוד, רֹוִאים ֶׁשַהֹּכל ׁשֹוֶנה,

 .דֶאָח ף ִנְהֶיה ָמתֹוק; ָּכ ֵאין ִּבְלּבּוִלים ֵמַא 
 ... 

 ד ג ד

 ַמְצִליִחים ְמאֹד  ,ִאם א ְמַדְּבִרים ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 ְׁשַנת  ד' ִאָייר, י"ט ָלעֶֹמר, , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ְּבֶרְסֶלב  ֶׁשל  ֶהָחָדׁש  ַהּקֹוְנְטִרי  ִּבְקִנַּית   ָהֶעְזָרה  ַעל  טֹוָבה  ְל   ַמִּכיר  ְמאֹד   ֲאִני

 ָלֶנַצח.  ִאָּתנּו  ִנַּקח  ֶזה  ֶאת  ֶׁשָּלנּו,  ַהִּתּקּון  ֶזה  ַרֵּבנּו  ִּבְׁשִביל  ֶׁשעֹוִׂשים  ָּדָבר  ָּכל  ְּבִליֶּבעְרִטי.

ְּבִמְניָ  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ִמְתַּפְּלִלים  ַהְּכֶנֶסת ןִאם  ְּבֵבית  ִמְתַנֲהִגים   ;

,א ְמַדְּבִרים ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה    ְּבָכבֹוד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר-   ַמְצִליִחים ְמאֹד. ַאְבֵרִכים
ְיֵד  ַעל  ְּגדֹוָלה  ַהְצָלָחה  ִּבְׁשַעת רֹוִאים  ְלַדֵּבר  א  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהַּקָּבָלה  י 

 ַהְּתִפָּלה ְוִלְסֹּגר ֶאת ַהֶּטֶלפֹון.

ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְּבַׁשָּבת, ַלֲעׂשֹות ְסעּודֹות ְׂשֵמחֹות,    -עֹוד ָּדָבר ֶׁשֵּמִביא ֶׁשַפע  
 ָלִׁשיר ְוִלְרקֹד ִעם ַהְּיָלִדים. 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ" )ר ֱאמֹו"ל ְּבחֹו( ר ְּבַה  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ו

 

 ְלִהָּׁשֵאר ִלְׁשַּכב, ֶאָּלא ָלקּום א ,  א ְלִהְתָיֵאׁש

 ד' ִאָייר, י"ט ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

זֶ  ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסידּות  ְלַהְרּפֹו  הִּתְתַחֵּזק,  "ְלִהְתַחֵּזק", א  ַהְּיִחיָדה:  ,  תַהִּמָּלה 

 ְלִהָּׁשֵאר ִלְׁשַּכב, ֶאָּלא ָלקּום. א 

ְּבֶרְסֶלב ֶאת ִסּפּור   ֲחִסיד  ְמֻבָּגר  ָלנּו, הּוא ָׁשַמע ִמיהּוִדי  ְמַסֵּפר  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָחה ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ָאְמרּו לֹו  ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשּלֹו, הּוא ָהָיה ְּבפֹוִלין ְוִחֵּפׂש ִמְנָין ִמנְ 

ֶׁשל   ַלְּׁשִטיְּבל   ָהַל הּוא  ַהְּׁשִקיָעה,  ִלְפֵני  ִמְנָחה  ִמְתַּפְּלִלים  ְּבֶרְסֶלב  ֶׁשֲחִסיֵדי 
ָלַמד   ַרֵּבנּו  ִּתְתרֹוֵמם!  ָנַפְלָּת?  "ָאִחי,  ַלֵּׁשִני:  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְוהּוא ׁשֹוֵמַע  ְּבֶרְסֶלב. 

ִלים ָקִמים, ִּכי ָנַפְלִּתי ַקְמִּתי"; ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו אֹותֹו ֶאָחד ָאַמר  אֹוָתנּו ֶׁשִאם נֹופְ 
ׁשּוב ָוׁשּוב, ֶזה ְמאֹד ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהְּיהּוִדי, הּוא ֶהֱחִליט ַלֲהפֹ ַלֲחִסיד ְּבֶרְסֶלב; 

 ֲאִני ָזקּוק ְלַרִּבי ֶׁשַּיִּגיד ִלי: "ָנַפְלָּת? ִּתְתרֹוֵמם!"

 ֶׁשֲאַנְחנּו ְמקָֹרִבים ְלַרִּבי ָּכֶזה. ד ְמאֹ , ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְׂשמַֹח ָאִחי

 ... 
 ד ג ד

 ְצִריִכים ְלַכֵּבד ַחם ְוַחּמֹות

 ד' ִאָייר, י"ט ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

א    ַוֲחמֹוְת  ָחִמי ָיפֹות;  ְמאֹד  ָׁשלֹום  ְּדִריַׁשת  ַּבֲחָזָרה   ִמְּמ ְמַקֵּבל  ֲאִני 
 ִמְּמֶכם.  ַמְפִסיִקים ְלהֹודֹות ִלי, ֵיׁש ָלֶהם ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַנַחת

ְּכֶׁשַאָּתה ּפֹוֵגׁש ֶאת ָחִמי ַוֲחמֹוְת ְּתַכֵּבד אֹוָתם, ְצִריִכים ְלַכֵּבד ָחם ְוַחּמֹות  

ּתֹוֶדה    -ִּתְהֶיה ְּבֶׁשֶקט, ְּכֶׁשֵהם נֹוְתִנים ְל אֶֹכל    -ְּכמֹו הֹוִרים. ְּכֶׁשָחִמי ְמַדֵּבר  
ֵתר ְויֹוֵתר, ִאְׁשְּת ִּתְהֶיה יֹוֵתר ְקרֹוָבה ֵאֶלי ָלֶהם; ֶזה ְיַחֵּזק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלֶכם יֹו

 ְּכֶׁשִהיא ִּתְרֶאה ֶׁשַאָּתה ְמַכֵּבד ֶאת הֹוֶריָה. 

ְּפָרִקים  ַּכָּמה  לֹוֵמד;  ַאָּתה  ַּכָּמה  ִמְכָּתב  ָׁשבּוַע  ָּכל  ִלי  ֶׁשִּתְכּתֹב  רֹוֶצה  ֲאִני 
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 ְּתַׂשֵּמַח אֹוִתי. ד ּוְמאֹ –ְפֵרי ַרֵּבנּו ִמְׁשָניֹות, ַּכָּמה ַּדֵּפי ְּגָמָרא ְוַכָּמה ִמִּס 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַהֲחָטִאים ֶׁשְּל א ַיִּסיתּו אֹוְת ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ָאבּוד 

 ד' ִאָייר, י"ט ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים יֹום ה' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹוד 

ִאם ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים ָיִסיתּו    (ִמְׁשֵלי א, י)  "ְּבִני, ִאם ְיַפּתּו ַחָּטִאים, ַאל ּתֵֹבא",

 אֹוְת ַלֲעׂשֹות ַרע, ַאל ֵּתֵל ִאָּתם. 

ְמָפֵרׁש "ַחָּטִאים, חֹוְטִאים"   ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל    -ַרִׁש"י  ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים, ִעם 
ֵאּלּו ַהֲחָטִאים ְּבַעְצָמם; ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר:    -נּו ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש "ַחָּטִאים"  ַרּבֵ 

"ִאם ְיַפּתּו ַחָּטִאים", ִאם ֲחָטֶאי ַיִּסיתּו אֹוְת ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ָאבּוד, "ַאל ּתֵֹבא",  
ֶאְפָׁש  ָּתִמיד  ְמֻאָחר,  א  ַּפַעם  ַאף  ִּכי  ִאָּתם,   ֵּתֵל ֲאִפּלּו  ַאל  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלֲחזֹר  ר 

ַהְרֵּבה   ִלְׁשאֹל ַּתְחִּתית, הּוא ָחָטא  ָנַפל  ִמְסֵּכן  ַלֲחזֹר   -ֶׁשָהָאָדם  ָיכֹול  ֲעַדִין  הּוא 
 ִּבְתׁשּוָבה. 

: "ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים אֹוִתי, ִאם ָהִייִתי  (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תנג)ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר  

ַחס ְוָׁשלֹום ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ַאף ַעל ִּפי ֵכן א ָהְיָתה ָהֲעֵבָרה ַמְׁשֶלֶכת  עֹוֵבר  
אֹוִתי ְּכָלל, ַרק ָהִייִתי ַאַחר ָהֲעֵבָרה ִאיׁש ָּכֵׁשר ְּכמֹו קֶדם ַרק ַאַחר ָּכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה 

ּו, "ְּבִני ִאם ְיַפּתּו ַחָּטִאים", ִאם  ְּתׁשּוָבה"; ֶזה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמַבֶּקֶׁשת ֵמִאָּתנ
(ֲחִגיָגה  ֲחָטֶאי ַיִּסיתּו אֹוְת 'ַאָּתה ְּכָבר ִמֵּמיָלא ָאבּוד', ְּכמֹו ַאֵחר ֶׁשָּטָעה ְוָאַמר  

: "הֹוִאיל ְוִאיְטִריד ַההּוא ַּגְבָרא ֵמַההּוא ָעְלָמא", ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ְּכָבר ִמֵּמיָלא טו.)
ְוַלֲעׂשֹות    י ִלּבִ ת  ּוק ִליְתְהִני ְּבַהאי ָעְלָמא", ַהְרׁשּו ִלי ָלֶלֶכת ִּבְׁשִרירּוָאבּוד, "ֵליּפ

ַאל ּתֹאַמר ָּכ, ַאָּתה ָּתִמיד ָיכֹול ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ַלֲחזֹר ֶאל    ֲעֵבירֹות, "ַאל ּתֵֹבא",
 ה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוִלְהיֹות ַצִדיק ָּגדֹול, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂש 

 ... 
 ד ג ד
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 ַּתֲעזֹר ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש ְּבבֹורֹו ַּפאְרק

 ה' ִאָייר, כ' ָלעֶֹמר, ְׁשַנת   , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֵליל ִׁשיִׁשי ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ַּפאְרקִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ּבֹורֹו 

ֱהיֹות ְוַהַּׁשָּבת ַהּזֹו ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש ְּבבֹורֹו ַּפאְרק, ֲאִני  

רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשַּתֲעזֹר ִלי ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְּבֶזה ֶׁשא ְּתַדֵּבר ִּבְׁשַעת 
ַהְּכֶנֶסת ַרק ִאם א ְיׂשֹוֲחחּו ִּבְׁשַעת  ַהְּתִפָּלה; ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהְצלִ  יַח ִעם ֵּבית 

 ַהְּתִפָּלה. 

ְל   ה ְּתַבֵּקׁש ֵמַהַּגָּבִאים ִאם ַאָּתה ָיכֹול ִלְקנֹות ָמקֹום ְּבִקיר ַהִּמְזָרח, ָׁשם ִיְהיֶ 
רֹוִאים ִמי   ַקל יֹוֵתר ְלִהְתַּפֵּלל, א ְלׂשֹוֵחַח. ָׁשם ְלַיד ַהִּקיר א רֹוִאים ֲחֵבִרים, א

ִנְכָנס, ָׁשם א ִּתְצָטֵר ְלַקֵּבל ַאף ֶאָחד; ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשַּתֲעזֹר ִלי ִלְבנֹות ֶאת  
 ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוא ַּתֲעזֹר ְלַהֲחִריב. 

,  ֻּכָּלם ּוְלַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשּלְ י  ֶאת ְּפנֵ   םַאָּתה ָיכֹול ְלַקֵּד   הַאֲחֵרי ַהְּתִפּלָ 

 ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִּתְהֶיה ִאֵּלם ְוֵחֵרׁש. 

 ... 
 ד ג ד

ֵמַהְּדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ְלַהְצָלָחה ֶׁשל ֵּבית ְּכֶנֶסת, ֶזה ַלֲעמֹד ד ֶאָח 

 ַּבְּזַמִּנים

 ה' ִאָייר, כ' ָלעֶֹמר, ְׁשַנת   , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֵליל ִׁשיִׁשי ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֲאֶׁשר ַּבַנַחל, ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי  יִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ֶׁשְּמאֹד   ִלי  ָאז  ֵמַהִּמְכָּת ֶנֱהֵניָת  ַאָּתה ּכֹוֵתב  ַלַּגָּבִאים,  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְל ב  ֶאְכּתֹב 
 עֹוד.

 ְצִריִכים  ַהְּזַמִּנים,  ֵהם  -  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשל  ַלַהְצָלָחה  ַהֲחׁשּוִבים  ֵמַהְּדָבִרים  ֶאָחד 

  ַהַּגַּבאי   ַּבְּזַמן,  ָּבִאים  א  ֲאָנִׁשים  ְּכָלל  ְּבֶדֶר  ֶׁשָּקְבעּו.  ַּבְּזַמן  ְלִהְתַּפֵּלל   ְלַהְתִחיל

ֶׁשַהַּגַּבאי  אֹו  ַּבְּזַמן,  ִלְהיֹות  ָצִרי  ַהַּבַעל   ַּבְּזַמן.   ֶׁשַּיְתִחיל  ְּתִפָּלה  ַּבַעל  ַמּנֹותלְ   ָצִרי  

 ְלַהְצִליַח.  ְמאֹד ֶאְפָׁשר ָאז - מֹוֵׁש  א ְּבֶחֶטף, א ִּבְנִעימּות, ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה
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ְּכמֹו ֵכן ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבֶׁשֶקט ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ָאסּור ְלׂשֹוֵחַח ַּבְּתִפָּלה; ַרק 

  ְיכֹוִלים ְלַהְצִליַח. ּכָ 

 עֹוד ֶאְכּתֹב ְל ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם. 

 ... 
 ד ג ד

 הֹוִרים ְצִריִכים ְלַלֵּמד ֶאת ַהְּיָלִדים ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשָּצִרי 

 ה' ִאָייר, כ' ָלעֶֹמר, ְׁשַנת   , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֵליל ִׁשיִׁשי ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, מֹוְנִסי

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁשל ִאְׁשְּת 

ַמה ַהְּׁשֵאָלה ִּבְכָלל, ָאז ַמה ֶׁשהּוא א רֹוֶצה ִלּטֹל ָיַדִים ַּבּבֶֹקר? א עֹוִׂשים  
ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות. ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶכם ִהיא ְלַלֵּמד אֹותֹו  ַמה ֶׁשרֹוִצים, עֹוִׂשים ַמה  

ָחֵמׁש   ְּבִגיל  ַהְּזַמן,  ֶזה  ָּכֵעת  ֶׁשְּצִריִכים,  ַמה  ֶאת    זָא   -ַלֲעׂשֹות  ְלַלֵּמד  ַהְּזַמן  ֶזה 
 ַהְּיָלִדים ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשָּנכֹון. 

ֶצה", "ֲאִני א אֹוֵהב", ְוַכּדֹוֶמה,  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי אֹוְמִרים ִלי: "ֲאִני א רֹו

ַמה    םֲאִני ְמַלֵּמד אֹוָתם ֶׁשא עֹוִׂשים ַרק ְּדָבִרים ֶׁשרֹוִצים ּוַמה ֶׁשאֹוֲהִבים, עֹוִׂשי 
 ֶׁשָּנכֹון. 

ִּתּטֹל לֹו ָיַדִים; ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ְמַעְנֵין. ְּתַׁשֵּבח אֹותֹו ּוְתרֹוֵמם אֹותֹו, ְוִתְגרֹם  

 ת. לֹו ְלַצּיֵ 

 ... 
 ד ג ד

 ְלַהֲעִרי ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהַּבַעל ֶׁשִּמְתַנֵהג ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים 

 ה' ִאָייר, כ' ָלעֶֹמר, ְׁשַנת   , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֵליל ִׁשיִׁשי ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב ה'

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ָּכ ְמֻאָּׁשִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַּבַעל ֶׁשּלֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל, ַּבַעל ֶׁשִּמְתַנֵהג    ל ּכָ   יֲהֵר   ַאֶּתם

ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים; ֶזה ֲהֵרי ַהָּדָבר ֶׁשָּכל ֶאָחד חֹוֵלם ְלַקֵּבל. ֲעֵליֶכם ַרק ְלַהֲעִרי אֹותֹו  
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ָלקּו לֹו  ַלֲעזֹר  עֹוד,  ִלְלמֹד  לֹו  ַלֲעזֹר  אֹותֹו,  ִאָּׁשה  ּוְלַׁשֵּבַח   ֵאי ּבֶֹקר;  ִלְפנֹות  ם 

ֻמְקָּדם, ִאם הֹוְלִכים    ןְיכֹוָלה ַלֲעזֹר ַלַּבַעל ָלקּום ִלְפנֹות ּבֶֹקר? ְּכֶׁשהֹוְלִכים ִליׁשֹו
 ִליׁשֹן ֻמְקָּדם ֶאְפָׁשר ָלקּום ֻמְקָּדם.

רֹו ָהיּו  ַּכָּמה  ְולֹוֵמד;  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשַהַּבַעל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשַהַּבִית  ּתֹודּו  צֹות 

ְלַהְרִּגיַע    יֶׁשָּלֶהן ֵיָרֶאה ָּכ... ַהָּׁשבּוַע ִנְּגָׁשה ֵאַלי ִאָּׁשה, ִהיא ְמאֹד ָּבְכָתה, א ָיכְֹלִּת 
ְּכֶׁשִהי ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ַעד  ָיֵׁשן  ַּבֲעָלּה  ֲעַדִין    א אֹוָתּה.  הּוא  ֵמָהֲעבֹוָדה  חֹוֶזֶרת 

ֶאת ַהַּטִּלית ּוְתִפִּלין ֶׁשּלֹו ַּדּקֹות ִלְפֵני ֶׁשָהֶעֶרב יֹוֵרד;   ִמְסּתֹוֵבב ָׁשבּור, הּוא ּתֹוֵפס
ְמאֹד ַרק  הּוא  ַרע,  א  ֶׁשַּבֲעָלּה  אֹוָתּה,  ְלַהְרִּגיַע  ִנִּסיִתי  ָּבְכָתה,   ָּכ ָּכל   ָהִאָּׁשה 

  ז א ָיכֹול ְלִהְתַרּכֵ הּוא ה  זֶ   לָׁשבּור, ָּכל ָּכ ָׁשְברּו אֹותֹו ִּבְׁשנֹוָתיו ַהְּצִעירֹות, ּוִבְגלַ 
ָלֶלֶכת ְלִהְתַּפֵּלל, ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּיֹום. ִהְדַרְכִּתי אֹוָתּה ֵאי ִלְנהֹג, ְוִהְבַטְחִּתי ָלּה  

 ַהּכֹל ִיְׁשַּתֶּנה.  - ָעָליו ְּבטֹוב  לֶׁשִאם ִהיא ַּתְתִחיל ִלְבנֹות אֹותֹו, ְלִהְסַּתּכֵ 

ָלֶכם ּכֹוֵתב  ְּכֵדי  ת ֶא   ֲאִני  ֶזה  הּוא    ָּכל  לֹוֵמד,  ֶׁשַהַּבַעל  ִמִּׂשְמָחה  ֶׁשִּתְרְקדּו 
ָׁשַמִים ְוֵאין א ֵּכִלים ְוַכּדֹוֶמה, ּוְתַבְּקׁשּו ֶׁשַּבֲעֵל    תִמְתַּפֵּלל, הּוא ִמְתַנֵהג ְּבִיְרַא 

 ְוַהְּיָלִדים ִיְהיּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, ַצִּדיִקים.

 ... 
 ד ג ד

 ְלָאָדם הנֹוָרָא חֹובֹות ֵהם ַסָּכָנה 

 ה' ִאָייר, כ'  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'ָלעֶֹמר, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

נֹוָרָאה ְלָאָדם,  ַסָּכָנה    םַּפַעם ְּבבֹור ֶׁשל חֹובֹות. חֹובֹות ֵה   דִּתָּזֵהר א ִלּפֹל עֹו
 ְּבַחָּייו ְוֵהן ַאֲחֵרי ַהִּמיָתה, ְצִריִכים ָלֶרֶדת ׁשּוב ְּבִגְלּגּול ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.  ןֵה 

יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות, הּוא א רֹוֶצה    ַהֵּבן ֶׁשְּל ... ֵנרֹו ָיִאיר אֹוֵמר ִלי ֶׁשהּוא א 

ְּב ְלַזְלֵזל  רֹוֶצה  ְל, הּוא א  ֶאְצלִ ְלַהְכִאיב  ָהָיה  ֲאָבל הּוא  ִּבְדָמעֹות    י,  ּוָבָכה 
 ֶׁשַאִּציל אֹוְת ֵמַהְּתהֹום ֶׁשל ַהחֹובֹות. 

ְּתַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹובֹות ֶׁשְּל ּוְתַסֵּים ִעם ַהחֹובֹות,    , ֵל ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף, ֵל ַלֲהָפָצה

ַּכְרִטיֵסי ָהַאְׁשַראי. ֵיׁש ְל ְמֻזָּמן   ַאָּתה ָיכֹול ָלֵתת ְצָדָקה, ֲאָבל ַחס   -ְּתַסֵּים ִעם 
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ְצְמ ְוָׁשלֹום ִלְלוֹות ֶּכֶסף אֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַּכְרִטיֵסי ַאְׁשַראי ִלְצָדָקה, ַלְחּפֹר ְלעַ 

 ּבֹור ֶׁשל חֹובֹות, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר, "ִמְצָוה ַהָּבָאה ְּבֲעֵביָרה".

 ... 
 ד ג ד

 ְּבִצּיּונֹו ֶׁשל ַצִדיק  אַהָּמקֹום ֲהִכי טֹוב ָלֶלֶכת ְלִהְתַאְוֵרר, הּו

 ה' ִאָייר, כ'  , (באר"י ֱאמֹור)ְקדֹוִׁשים ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'ָלעֶֹמר, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, מֹוְנִסי

יְבִניץ ְזכּותֹו  ִאם ַאָּתה ָּגר ְּבמֹוְנִסי ָסמּו ְוִנְרֶאה ְלִצּיּונֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָקדֹוׁש ְמִר 
ָעֵלינּו   אֹוֵמר   - ָיֵגן  ַרֵּבנּו  ַהִּצּיּון,  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַלְיָלה  ָּכל  ְלָׁשם   ֵּתֵל ֶׁשא  ָלָּמה 

 ֶׁשְּבִקְבֵרי ַצִּדיִקים ֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות. 

, ְמַחְּפִׂשים ְלָאן ָלֶלֶכת  ֲאִני אֹוֵמר ְלזּוגֹות ְצִעיִרים ֶׁשְּמַחְּפִׂשים ָלֵצאת ַּבַּלְיָלה
ְלכּו ְלִצּיּון ֶׁשל ַצִּדיק, ֶזה ַהִּטּיּול ֲהִכי טֹוב, ִמְתַאְוְרִרים, ְוַגם ּפֹוֲעִלים    -ְלִהְתַאְווֵרר  

 ְיׁשּועֹות. 

ַלִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש, ְּתַבֵּקׁש ָׁשם ֲעבּוְר, ַעל ַהּדֹורֹות    ִעם ִאְׁשְּת ִלי, ֵל ְּתַצֵּית 
ַּתִּגיד ְקָצת ְּתִהִּלים, ַּבַּלְיָלה ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר ָׁשם ִּתּקּון    ֶׁשְּל ִיְׂשָרֵאל.  ְוַעל ַעם 

 ְוַאָּתה ִּתְרֶאה ִנִּסים ְּגדֹוִלים.  -ֲחצֹות 

 ָנא ְלַהְזִּכיֵרִני, יֹוֵאל ֶּבן ַרייָצא ֶרעִכיל.
... 

 ד ג ד



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ים( תשפ"ב ׁשִ "ל ְקד�ֹו ח�ֹו ת ֱאמֹור )בּוְ ָרׁשַ ָ פּו א

האם למדת היטב את העצתו אמונה של פרשת אמור )בחו"ל קדושים(?

מאוזן
שהתורה  כפי   __ חייבים  בקהילה  אצלנו   .2

אומרת
לבית  להכניס  לא  הטובה   __ עם  תישארו   .3

את כל הכלים האלו
6. __ הם חמץ הם ממררים את החיים

הטוב  את  לעשות  זה  האמיתיים  החיים    .7
ביותר בשביל __

8. __ עם הש"ס שלך
9. כי בלי __ לא מצליחים

12. אבא יקר עזור שאהב את עצמי __ בעצמי
ובתפילין  13. אם מתעטפים בטלית הקדושה 

הקדושות __ מרע
הרבה  כך  כל  לבקש  צריכים  הורים   .14
כשרים  יהיו  שהם  שלהם   __ עבור 

וקדושים.
הקדוש  אותך   __ לא  הוא  ברוך  הקדוש   .17

ברוך הוא אוהב כל יהודי
עצות  צדיק  של   __ זה  הקודש  היכל   .19

מצדיק חיזוק מצדיק
כל  את  לעבור  יכול  הוא   __ שעושה  מי   .20

הזמנים הקשים

21. אתה אדם כל כך __ לכן היצר הרע מחפש 
להפיל אותך

מאונך
1. אצל רבנו __ __ היה יסוד חשוב

4. לכו קצת __ עם השם יתברך תבקשו מהשם 
יתברך כל מה שאתן צריכות

הזמן  כל  צריכים  להיות שבעים  אסור   __  .5
להשתוקק ולכסוף לעוד

9. אף פעם אל __ עם אחרות
10. שלום הוא __ הכי גדול אצל עם ישראל

הם  אחד,  מאף  מפחדים  לא  צדיקים   .11
יודעים שהקדוש ברוך הוא __

בלי  יתברך  בהשם  אמונה  בילדים  תכניס   .14
__

15. תקבע לך שעור בספרי רבנו - כך לא __ 
אף פעם

16. אל __ את עצמך
18. הקדוש ברוך הוא מצפה לך __ אליו
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יראו
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הופיע!

ניתן להשיג
את הספרונים
בכל אזורי הארץ
אזור ירושלים
052-714-3614
אזור המרכז
054-848-0941
אזור הצפון
050-412-6101
כמו"כ ניתן להגיש את הספרונים
בכל נקודות 'הפצה ווינקל'
בבתי מדרשינו בכל הארץ

בס"ד



Vintage frame

איש אמונות

הוצאת ספרי מורינו הראש ישיבה שליט“א

הספר
הנכסף

והנפלא

הספר יופיע?
תלוי בך!

לתרומות
054.848.0941חייג:

מכתבי חיזוק, עצות והדרכות לחיים

הרם כעת את תרומתך
בהדפסת  שותף  והיה 

והפצת הספר


	אֵיךְ אֲנִי מַרְגִּיעַ אֶת אִשְׁתִּי מֵהַפַּחַד לִפְנֵי שִׂמְחָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה אֲנִי מַרְגִּישׁ טַעַם רַק בְּמִשְׁנָיוֹת, וְלֹא בִּגְמָרָא?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְכֻלָּם יֵשׁ מִשְׁפָּחָה יָפָה, לָמָּה רַק הַמִּשְׁפָּחָה שֶׁלִּי מְפוּרֶקֶת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ב' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ לְהִתְחַזֵּק, לַמְרוֹת הַזִּלְזוּל בְּדֶרֶךְ הַלִּמּוּד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ב' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם מֻתָּר לְהוֹרִים גְּרוּשִׁים לִהְיוֹת שׁוֹשְׁבִינִין בַּחֻפָּה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ב' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיזֶה צֶבַע שֶׁל כִּפָּה מַתְאִים לְהַלְבִּישׁ בְּיוֹם הַחֲלָאקֶה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ג' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם לְחַנֵּךְ אֶת בִּתִּי בַּת הָעֶשֶׂר לִצְנִיעוּת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ג' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אֲנִי יָכוֹל לְסַיֵּם שַׁ"ס לִפְנֵי הַבַּר מִצְוָה שֶׁלִּי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ג' אִיֵּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָמָּה אִשְׁתִּי צְרִיכָה לָקַחַת עֵצוֹת מֵהַחֲבֵרוֹת שֶׁלָּהּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ג' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ מְלַמְּדִים יְלָדִים מְאֹד קְטַנִּים לִהְיוֹת יִרְאֵי שָׁמַיִם?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה אֲנִי עוֹשֶׂה עִם הַיְלָדִים שֶׁצּוֹפִים בִּדְבָרִים לֹא טוֹבִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אוּלַי תְּעוֹרְרוּ עַל חֻמְרַת הָעִנְיָן שֶׁל פֵּאָה נָכְרִית לְנָשִׁים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אֶפְשָׁר לְהִגָּמֵל מִלַּחֲשֹׁב כָּל כָּךְ הַרְבֵּה עַל כֶּסֶף?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ד' אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מָהֵם הַמִּנְהָגִים בְּיוֹם הַחֲלָאקֶה כְּשֶׁמַּכְנִיסִים לַתַּלְמוּד תּוֹרָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ה' אִיָיר, שְׁנַת תשפ"ב

	תְּהִלִּים נוֹתְנִים כֹּחַ לְהַמְשִׁיךְ בַּחַיִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּזְכוּת הַצַּדִּיקִים הַקְדוֹשִׁים שֶׁיִּזְכּוּ לְלֵדָה קַלָּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), א' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַסְּגֻלָּה שֶׁל אֲמִירַת מִזְמוֹר לְתוֹדָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ב' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּעֲשׂוּ מַה שֶׁנֹּחַ לָכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ג' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵין זֶה כָּבוֹד לְעַשֵּׁן בְּבֵית הַכְּנֶסֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ג' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	קֶרֶן הַדְפָּסָה הוּא שֶׁלְּךָ בְּדִיּוּק כְּמוֹ שֶׁלִּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר), ד' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּבְרַח מֵאֵלּוּ שֶׁמְּסִיתִים אוֹתְךָ לְהִתְגָּרֵשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, י"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם לֹא מְדַבְּרִים בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה, מַצְלִיחִים מְאֹד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, י"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא לְהִתְיָאֵשׁ, לֹא לְהִשָּׁאֵר לִשְׁכַּב, אֶלָּא לָקוּם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, י"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים לְכַבֵּד חַם וְחַמּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, י"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שֶׁהַחֲטָאִים שֶׁלְּךָ לֹא יַסִּיתוּ אוֹתְךָ שֶׁאַתָּה כְּבָר אָבוּד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ד' אִיָיר, י"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּעֲזֹר לִבְנוֹת אֶת בֵּית הַמִּדְרָשׁ הֶחָדָשׁ בְּבוֹרוֹ פַּארְק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁישִׁי פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ה' אִיָיר, כ' לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶחָד מֵהַדְּבָרִים הַחֲשׁוּבִים לְהַצְלָחָה שֶׁל בֵּית כְּנֶסֶת, זֶה לַעֲמֹד בַּזְּמַנִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁישִׁי פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ה' אִיָיר, כ' לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הוֹרִים צְרִיכִים לְלַמֵּד אֶת הַיְּלָדִים לַעֲשׂוֹת מַה שֶׁצָּרִיךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁישִׁי פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ה' אִיָיר, כ' לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לְהַעֲרִיךְ וּלְשַׁבֵּחַ אֶת הַבַּעַל שֶׁמִּתְנַהֵג בְּיִרְאַת שָׁמַיִם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - לֵיל שִׁישִׁי פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ה' אִיָיר, כ' לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	חוֹבוֹת הֵם סַכָּנָה נוֹרָאָה לְאָדָם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ה' אִיָיר, כ' לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַמָּקוֹם הֲכִי טוֹב לָלֶכֶת לְהִתְאַוְרֵר, הוּא בְּצִיּוּנוֹ שֶׁל צַדִיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמוֹר),  ה' אִיָיר, כ' לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב


