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 טול חלק בהוצאות הדפוס והיה שותף בהפצת אור רבינו הק' ותלמידיו
ניתן לתרום בכל עמדות נדרים פלוס על שם 'מרכז הפצה היכל הקודש'



: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
יק...................................................................... א ר ַלֲהֹפְך ְלַרע אֹו ְלַצּדִ ל ֶיֶלד ֶאְפׁשָ ּכָ

ּגּוַע....................................................................... ה י ִמַהּפִ ְלּתִ נּו ִנּצַ ל ַרּבֵ ִעם ָהֵעצֹות ׁשֶ

ִאיר ְקָצת ֵמָהֹאֶכל?...................................................................... ו ַהִאם ְצִריִכים ְלַהׁשְ

.................................................. ח ִמיַרת ָהֵעיַנִים? ׁשְ ְהֶיה ִלי יֹוֵתר ַקל ּבִ ּיִ ר ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

.................................................................... ט ֵאיֶזה ֵסֶדר ִלְלֹמד? ל, ּבְ ֲאִני ְמֹאד ְמֻבְלּבָ

רּות ְלִלְכלּוְך?.......................................................................... י ֵאיְך ֶנֱחָלִצים ֵמִהְתַמּכְ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ה עֹוֵבד - לֹא ׁשֹוְבִרים............................................................................ א ּזֶ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

.................................. א ִני ֵ ִאם הּוא לֹא ָיכֹול ַלְעזֹור ְלַעְצמֹו, ֵאיְך הּוא ָיכֹול ַלְעזֹור ַלּשׁ

ים................................................................................... ב ִקים ֶאת ָהֲעַצּבִ ים ְמַחּזְ ִהּלִ ּתְ

בּור............................................................. ב ׂש ַעל ַמה ִלְהיֹות ׁשָ יֹון ְלַחּפֵ ֵאין ׁשּום ִהּגָ

.......................................................... ג י ִקְרָיה, ְמֹאד ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַנְפׁשִ ֶאְתמֹול ָהִייִתי ּבַ

........................................................................................... ד ה? ָ ֵאיְך ּבֹוִנים ֶאת ָהִאּשׁ

........................................................... ד ן אֹוֵהב ֶאְתֶכם רּוְך הּוא ּכֵ דֹוׁש ּבָ ֶקר, ַהּקָ ֶזה ׁשֶ

............................................................................................................ ה מֹוַח ֵאיְך ִלׂשְ

....................................... ה ְצָוה ת ַהּמִ ָלה טֹוָבה ִלְכבֹוד ּבַ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֵאיֶזה ַקּבָ ַקּבְ ּתְ

ל ֱאמּוָנה..................................................................................................... ו ִמְפָעל ׁשֶ

פּוס................................................ ז ית ַהּדְ ל ּבֵ ְנָין ֶהָחָדׁש ֶשׁ ֲעָבר ַלּבִ ּמַ ְצִריִכים ֶעְזָרה ּבַ



.................................................................... ז ִמירֹון ֹעֶמר ּבְ ַל"ג ּבָ ם ּבְ ּלָ ל ֲעבּור ּכֻ ּלֵ ֶאְתּפַ

............................................................................ ח ְמָחה ׂשִ ָך ִלְהיֹות ּבְ ְמֹסר ֶאת ַנְפׁשְ ּתִ

............................................................................................ ח ֵאיְך ֶנְחָלִצים ֵמחֹובֹות?

............................. י ים לֹא ָיבֹואּו ּבִ ַהּדֻ ֵדי ׁשֶ ִית, ּכְ יֹון ִמחּוץ ַלּבַ ּקָ מֹור ַעל ַהּנִ ְצִריִכים ִלׁשְ

יֵקי ֱאֶמת............................................. יא ר ֶנֶגד ַצּדִ ַדּבֵ ּמְ ר ִעם ֶאָחד ׁשֶ ֶקׁשֶ לֹא ִלְהיֹות ּבְ

ֶדֶרְך ֶאֶרץ................................................................................ יא יכּו ְלִהְתַנֵהג ּבְ ְמׁשִ ּתַ

ׁשּוָבה ֲהִכי טֹוָבה........................................................................... יב ִתיָקה ִהיא ַהּתְ ׁשְ

............................................................................... יג ים טֹובֹות ִני ָלֵתת ִמּלִ ֵ ַלֲעֹזר ַלּשׁ

ת............................................................. יד ֵחץ ָוֶקׁשֶ ֲחִקים ּבְ ֹעֶמר ַהְיָלִדים ְמׂשַ ַל"ג ּבָ ּבְ

ּמּוד............... יד ֶרְך ַהּלִ ה לֹוֵמד ֶאת ֵסֶדר ּדֶ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ יב ִלְדָבִרים ּבְ ה ָיכֹול ְלַהְקׁשִ ַאּתָ

........................ טו ֹעֶמר דֹול ַל"ג ּבָ ּקּוֵני זֹוַהר ִלְקַראת ַהּיֹום ַהּגָ ֶפר ּתִ ם ֶאת ַהּסֵ ְרֵאה ְלַסּיֵ

................................................. טו ַלִים ירּוׁשָ ינּו ּבִ ית ִמְדָרׁשֵ לֹום טֹובֹות ִמּבֵ ת ׁשָ ִריׁשַ ּדְ

ִפיָלה.................................. טז ִחיָדה ִהיא ּתְ ָהֵעָצה ַהּיְ ִדים אֹוָתנּו ׁשֶ ת ְמַלּמְ ׁשֶ ַהֵחץ ְוַהּקֶ

ֶלא................................................. יז רֹוֵדף ַאֲחֵרי ְיָלִדים, ְצִריִכים ְלַהְכִניס ַלּכֶ ל ׁשֶ ְמֻנּוָ

.....................................................יח ֶסף ֲהָפָצה, ְולֹא ֶיְחַסר ְלָך ּכֶ ְתִחיל ׁשּוב ַלֲעֹסק ּבַ ּתַ

........................................................................יח ֶדה ֹעֶמר ַלּשָׂ ַל"ג ּבָ ֵלְך ִעם ַהְיָלִדים ּבְ

............................................................ יט ה ֵמֲאֵחִרים ּבֹון יֹוֵתר ָקׁשֶ ין ְוֶחׁשְ ָלנּו ִיְהֶיה ּדִ

ָכל יֹום........................................................................... כ ח ְלָך ַחְברּוָתא, ִלְלֹמד ּבְ ּקַ ּתִ

ּדּוִכים..................................................................... כ ִאם ֵיׁש ִאיְנֶטְרֶנט ָאז לֹא ִיְהיּו ׁשִ

יק............................................................ כא ם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ַצּדִ ַמה ֲאִני ׁשֹוֶנה? ּגַ

ֹעֶמר............................................................. כג ְפֵני ַל"ג ּבָ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ר יֹוַחאי ּבַ ִרים ּבַ ׁשָ

ַרְך................................................................ כד ם ִיְתּבָ ֵ ּקּוֵני ֹזַהר ְיָקֵרב אֹוְתָך ֶאל ַהּשׁ ּתִ

ָמה................................................................... כד ׁשָ ְטָיה ַלּנְ מֹו ַאְמּבַ ּקּוֵני זֹוַהר ֵהם ּכְ ּתִ

ּקּוִנים......................................................................... כד ָכל יֹום ְקָצת ּתִ ְרֵאה ִלְלֹמד ּבְ

נ



 א   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ָּכל ֶיֶלד ֶאְפָׁשר ַלֲהפֹ ְלַרע אֹו ְלַצִּדיק 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְּכלּו ִייַׁשר ּכַֹ� ַעל ַהְּתׁשּוָבה ַעל ַמה ֶׁשָּׁשַאְלִּתי ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַהְיָלִדים ַּבִּכָּתה ֶׁשִּלי ֶׁשִהְסַּת 

 . ה]זֶ ב ִמְכָּת ף ַּבּסֹו ף ְמצָֹר ב ַהִּמְכָּת [ ִּבְדָבִרים ְמֻלְכָלִכים

 ָעִׂשיִתי ַמה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָּכַתב ִלי, ְוַהּכֹל ִהְסַּתֵּדר טֹוב ְמֹאד ָּברּו� ַהֵּׁשם. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב ה', ז' ִאָּיר, כ"ב ָלעֶֹמר, ְׁשַנת יֹום א' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהְּמַלֵּמד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאְׁשֶרי ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק ֶׁשַאָּתה ּבֹוֶנה ֶאת ַהְּיָלִדים, ַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶּדֶר ֶׁשֵהם  
 ִיְגְּדלּו ַצִּדיִקים. 

  ,ָּכל ֶיֶלד ְלַצִּדיק; ֶזה  ַּדע ְל ָּכל ֶיֶלד ְלֶיֶלד ַרע ְוֶאְפָׁשר ַלֲהֹפ ֶֹאְפָׁשר ַלֲהפ

  ָּתלּוי ַּבְמַלֵּמד, ֶזה ָּתלּוי ֵאיֶזה ִנּגּון ַהְּמַלֵּמד ָׁשר ַלֶּיֶלד. ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ׁשֹוֵמַע יֹום ָוַלְיָלה: 
ֵטב", ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהי"ַאָּתה ֵּכן ָיכֹול", "ַאָּתה ָיָקר", ""ַאָּתה טֹוב", "ַאָּתה ָׁשֶוה", 

ֶּזה ַיֲהפֹ אֹותֹו ְלַצִּדיק. ׁשֹוֶנה ַהָּדָבר ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע קֹול   -  "ַאָּתה ִּתְהֶיה ַצִּדיק"
, ׁשֹוְבִרים אֹותֹו, אֹוְמִרים לֹו: "ַאָּתה א ָׁשֶוה ְּכלּום",  (ְׁשמֹות לב, יח)ֲענֹות ֲחלּוָׁשה 

" ַאָּתה ֶיֶלד ַרע", "ַאָּתה ֶיֶלד ַמְגִעיל"  ַהֵּׁשם" ,"אֹוְת ָקָטן    יֵיׁש ִסּכּוז  ָא   –א ָצִרי
 . ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵצא ַמֶּׁשהּו 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

"ְקדִׁשים ִּתְהיּו, ִּכי ָקדֹוׁש    (ַוִּיְקָרא יט, ב)ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים ַעל ַהָּפסּוק  

: "ָיכֹול ָּכמֹוִני, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני",  ָּבה כד, ט)(ַוִּיְקָרא ַר ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם"  
  א, ְּבִניחּוָת ְּבָלׁשֹון ְׁשֵאָלה: "ָיכֹול ָּכמֹוִני?" ֶאָּלא    אַהַּצִּדיִקים ְמָפְרִׁשים ֶאת ֶזה  

"ָּכמֹוִני"  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ַלְּיהּוִדים: "ָיכֹול", ַאָּתה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַהִּגיַע  
ַוֲהִכי ְּגבֹוהֹות, ֵאי? "ַּתְלמּוד לֹוַמר", ֶׁשּתֹאַמר ּוְתַׁשֵּנן    - ֲהִכי ְּגדֹולֹות  ַלַּדְרּגֹות 

ֲאִני"   "ֲאִני ָקדֹוׁש", "ֲאִני טֹוב", "ֲאִני ְיהּוִדי", "ֲאִני ֵחֶלק   –ַהְרֵּבה: "ִּכי ָקדֹוׁש 
ֹוֵהב אֹוִתי", "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵּכן ָצִרי ֱאלֹוַקי ִמַּמַעל", "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א

 . םּוְקדֹוִׁשים  ְּגבֹוִהים, אֹוִתי"; ֶזה ָיִביא אֹוְת ַלְּמקֹומֹות ֲהִכי ְּגדֹוִלי

ָחׁשּוב ְמאֹד ֶׁשְּמַלְּמִדים ֵיְדעּו ִמֶּזה, ֶׁשֵהם ַיִּגידּו ַלְּיָלִדים ַהְרֵּבה ִמִּלים טֹובֹות, 
ם ִּבְלׁשֹונֹות ָיִפים, ֶׁשַהְּיָלִדים ֵיְדעּו: "ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני", ַוֲאִפּלּו ֶׁשרֹוִאים  ֶׁשְּיַכּנּו אֹוָת 

ַּפַעם ֶׁשֶּיֶלד א ִמְתַנֵהג טֹוב, ֶזה ֲעַדִין א אֹוֵמר ֶׁשַהֶּיֶלד הּוא א טֹוב, ַאְּדַרָּבה,  
ֶצר ָהַרע אֹוֵרב לֹו, ָהֲאִריַז"ל  ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהֶּיֶלד הּוא ְמאֹד טֹוב ְוַדְוָקא ָלֵכן ַהּיֵ 

 אֹוֵמר ֶׁשַהַסֶמ" ֵמ"ם אֹוֵרב יֹוֵתר ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשֵהם ָׁשְרֵׁשי ְנָׁשמֹות. 

ִׁשְפָרה ּופּוָעה, ֶׁשֶהֱחיּו    תָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהָּנִׁשים ַהִּצְדָקִנּיֹו 
ִלּקּוֵטי ִהְלכֹות ְּתחּוִמין ֲהָלָכה ו, (ְצַרִים. ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר  ֶאת ַהְּיָלִדים ַהְּיהּוִדִּיים ְּבִמ 

ָהִעְבִרּיֹות", ִּכי ֵהם עֹוְסִקים ִּבְלַהֲחיֹות ֶאת    אֹות יח) ִנְקָרִאים "ְמַיְּלדֹות  ַהַּצִּדיִקים 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִיְׂשָרֵאל,  יא:)ַעם  ִׁשְפָרה    םָמֵה   (סֹוָטה  ַהֵּׁשמֹות 

ַהָּוָלד", "ֶׁשְּמַׁשֶּפֶרת  ִׁשְפָרה,  ַלָּוָלד    ּופּוָעה?  ְוהֹוָגה  ּוְמַדֶּבֶרת  "ֶׁשּפֹוָעה  ּפּוָעה, 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים   ַמה  ֶזה  ָנָתן,  ַרִּבי  אֹוֵמר  ַהּבֹוֶכה",  ִּתינֹוק  ַהְמַפְּיסֹות  ַהָּנִׁשים   ְּכֶדֶר

ְמַׁשּפְ  ֵהם  'ִׁשְפָרה'  ְּדָבִרים  עֹוִׂשים,  ַּבְּיהּוִדים  ְמַחְּפִׂשים  ֵהם  ַהְּיהּוִדים,  ֶאת  ִרים 
ֵה  ֵה   םטֹוִבים,  טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות  ָיֶפה,    םְמַחְּפִׂשים  ֵּכן  ַאָּתה  'ְרֵאה  ָלָאָדם  ַמְרִאים 

ִּבלְ  ִנְקָרִאים  ַהַּצִּדיִקים  ֵכן  ְּכמֹו  ַהְרֵּבה טֹוב'.   ָּכ ָּכל   ְּב ֵיׁש  ָׁשֶוה,  ֵּכן  ׁשֹון  ַאָּתה 
ּפּוָעה, "ִּכי ֵכן הּוא ַמָּמׁש ִעְסֵקי ַהַּצִּדיִקים ִעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּפֹוִעין ְוהֹוִגין ּוְמַדְּבִרין 

ּוְלַהְגִּביָהם   ְלעֹוְרָרם  ְלַחְּזָקם,  ֲאֵליֶהם,  ּוְמַרְּמִזין  ּוְמַצְפְצִפין  ְוׁשֹוְרִקין  ִעָּמֶהן 
דֹות ְוַהְׁשָלכֹות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשִּיְזָּדְרזּו ְּבָכל יֹום ּוְבָכל  ְוַלֲהִריָמם ִמָּכל ִמיֵני ְנִפילֹות ִויִרי

  ֵעת ְלִהְתעֹוֵרר ֵמָחָדׁש ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּבָכל ַמה ֶּׁשּיּוְכלּו ַלֲחטֹף, ְוהּוא ַמָּמׁש ְּכֶדֶר
ְלָכל ֶאָחד ְלִמי ֶׁשְּמַפְּיִסין ִּתינֹוק ַהּבֹוֶכה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ּפּוָעה, ְוַהְּדָבִרים מּוָבִנים  

ּוְמַנֵחם   ְמַחֵּזק   ִיְתָּבַר ה'  ָיָדם  ַעל  ֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ַרֲחָמנּות  ֶׁשּיֹוֵדַע 



 ג   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ֶׁשָּכתּוב: "ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו ֵּכן ָאנִֹכי ֲאַנֶחְמֶכם" ְוכּו'.  אֹוָתנּו", ְּכמֹו

ַּבֲעֵברֹות,   םִעם ַהְּיָלִדים ֶׁשָּתַפְסָּת אֹוָתם ִמְסַּתְּכִלי  ֶׁשִּדַּבְרָּת   טֹוב ְמאֹד ָעִׂשיָת 

ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים    םטֹוב ְמאֹד ָעִׂשיָת ֶׁשִּלַּמְדָּת אֹוָתם א ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ְוָאַמְרָּת ָלֶה 
ִּתְבֶנה   ְקדֹוִׁשים,  ִיְהיּו  ֶׁשַהְּיָלִדים  ִּתָּזֵהר   ;ָּכ ַלֲעׂשֹות   ַּתְמִׁשי ִּבְתׁשּוָבה,  ַלְחזֹר 

 אֹוָתם, ֶׁשֵהם ֵיְדעּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב אֹוָתם. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 

 ה] ִּבְׁשֵאלָ ר ַהִּנְזּכָ  בַהִּמְכָּת [

 ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ִעם ַהְיָלִדים ֶׁשּצֹוִפים ִּבְדָבִרים א טֹוִבים?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

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

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

 ָצפּו ְּבַיַחד ְּבֶסֶרט ַרע ְמֹאד. 

 ַמה עֹוִׂשים ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'ד' ִאָייר, ְׁשַנת   יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְקדֹוִׁשים, -ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' 

 ִלְכבֹוד ַהְּמַלֵּמד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

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

ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהַּגְדלּות ֶׁשל ְמַלֵּמד, ַהְּמַלְּמִדים ׁשֹוְמִרים    רִאי ֶאְפָׁש ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.  
 ַעל ָהעֹוָלם, ִּבְזכּוָתם ָּכל ָהעֹוָלם עֹוֵמד. 

ַהָּקדֹוׁש   ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ֶאת  ַמְתִחיל  יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא 

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

ה. "ּוְבִגין ִאּנּון  ְּבאֹוַרְיָתא", ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹוְמִדים ֶאת הּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁש 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמר   -ַרְבָיין ְּדָעְלָמא", ִּבְזכּות ַהְּיָלִדים, "ָעְלָמא ִאְׁשְּתִזב"  

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

 ְּכרּוִבים ָזָהב".

ַהְּיָלִדים   ֶאל  ְלַדֵּבר   ַּתְמִׁשי ְוָטֳהָרה;  ִמְּקֻדָּׁשה  ְמַדֵּבר  ֶׁשַאָּתה   ַאְׁשֶרי
ַהִּדּבּור. ּוְׁשִמיַרת  ָהֵעיַנִים  ְׁשִמיַרת  ַהְּבִרית,  רֹב   ִמְּׁשִמיַרת  ִּפי  ֶׁשַעל  ִּתְרֶאה  ַאָּתה 

ֶאל ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְיָלִדים    םַהְיָלִדי  ַאֲחֵרי  ִסּפּוִרים,  ָצִפים  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ִמְּקֻדָּׁשה 
ֶאת  ַקח  ַּבֲעֵברֹות  צֹוִפים  ֶׁשְּיָלִדים   ְל ְלַסֵּפר  ִהִּגיַע  ֶיֶלד  ִאם  ְוכּו'.  ְלַסֵּפר  ָּבִאים 

ּכָ   ַהְּיָלִדים ְצִריִכים ָהֵאּלּו,  ְיָלִדים  ְּכֶׁשחֹוְקִרים  אֹוָתם;  ְוַתְחקֹר  ְּבִנְפָרד,  ֶיֶלד  ל 
ְלַהְראֹות ָלֶהם ִמַּצד ֶאָחד ַּתִּקיפּות, ְוַגם ַרְחָמנּות; ַהֶּיֶלד ָצִרי ָלַדַעת ֶׁשהּוא ָעָׂשה  

לֹו ֶּדֶר ַלֲחזֹר    ָעֶול, ֲאָבל ַרק ַּכֲאֶׁשר ַמְרִאים לֹו ֶׁשהּוא ָיכֹול ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ֵיׁש
  הּוא יֹוֶדה ְוִיְהיֶ   -ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר אֹותֹו ְלַצִּדיק; ִאם ַמִּטיִלי  רֶאְפָׁש ה  ָּכ ֹם ַלֲהפ  

ֵיאּוׁש הּוא א ב  ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשהּוא יֹוֶדה, ָיכֹול ִלְהיֹות ַּגם ֶׁשֵּמרֹ   -ַּפַחד, מֹוָרא  
 ְיַסֵּפר ְּכלּום.

ַהְּיָלִדים קֹוֶרה    ִאם  ַמה   ְל א    - ְיַסְּפרּו  הּוא   ָּברּו "ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם:  ַּתִּגיד 

ַמְרֶׁשה ִלְצּפֹות ַּבֲעֵברֹות, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא סֹוֵלַח ַעל ַהֹּכל, ֲאָבל ְּבֶזה ַהָּקדֹוׁש  
ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ָּברּו הּוא א ַמֲאִרי ַאף", ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְקדֹוִׁשים ִזְכרֹוָנם  

: "ַעל ַהּכֹל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲאִרי ַאּפֹו, חּוץ ִמן ַהְּזנּות",  (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה כו, ה)
ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַחֶּכה ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע  

ַרֲחָמנָ  ַהָּקדֹוׁש    -  ןלָ ִליְצ א  ְלִנאּוף  ֶאָּלא  ַאף,   ַמֲאִרי ָּברּו הּוא א  ַהָּקדֹוׁש  ָׁשם 
 ָּברּו הּוא ַמֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם ְּבעֶֹנׁש ַמר.

  צֶֹר ֵיׁש  ִא   -ִאם  ַיֲעזֹר,  ֶזה  ִאם  ַרק  ֲאָבל  ַההֹוִרים,  ִעם  ַיַעְזרּו  ם  ְּתַדֵּבר  ֵהם 

 ַלְּיָלִדים. 

 בֹוָדְת ַהְּקדֹוָׁשה. ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ַּתְמִׁשי ַּבֲע 

...[ 
 ד ג ד



 ה   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ַהִּפּגּועַ ִמ  יִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ִנַּצְלִּת 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֹוָרא ְלַיד ַהַּבִית ֶׁשִּלי, ִאְׁשִּתי ָהְיָתה ָאז ִעם ַהְּיָלִדים ְּבאֹותֹו נֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ָקָרה ִּפּגּוַ�  

ל ַהְּזַמן , ָהִייִתי ַּבַּבִית ְוכָ םְגרּו ֶאת ַהּכֹל, ֲאָנִׁשים ָּבְרחּו ְלָכל ַהִּכּוּוִניֶזה ָקָרה, ּוִמָּיד ָס   ְרחֹוב ֶׁשּבֹו

ָלְרחֹוב,  ה  "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִאִּתי, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִאִּתי", ָיַרְדִּתי ְּבִריצָ   :ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי 

ֵמַהְּיָלִדים, ֵהם ָהיּו ְמֹאד ְמבָֹהִלים, ָהְיָתה ֶּבָהָלה    קַלַּבִית ֵחלֶ   י ְּכָבר ָּבְרחּו, ֶהֱעֵליִת   םַהְּמַחְּבִלי

,  ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִמְׁשָטָרה ְוַאְמּבּוַלְנִסים, ְוִׁשַּנְנִּתי ִאָּתם ׁשּוב ָוׁשּוב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמָצא ִאָּתנּו

 ִאים ַוֲחָזִקים. ְוִהְתַּפַּלְלנּו ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ִיְהיּו ְּבִרי

ִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהְּיָלִדים ֵאֶצל ַהְּׁשֵכִנים ְוׁשּוב ַרְצִּתי ְלַמָּטה ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ִאְׁשִּתי ְוַהִּתינֹוק,  

נּו,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִאָּת ' ַוֲאִני ׁשֹוֵמַ� ֶׁשִאְׁשִּתי ַּגם ְמַדֶּבֶרת ְלַעְצָמּה, ִהיא ַמְרִּגיַ� ֶאת ַעְצָמּה ֶׁש 

 . ' ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו

ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלהֹודֹות ַמְסִּפיק ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשָּזִכינּו ִלְהיֹות ְמקָֹרִבים ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ֲאַנְחנּו  

ּבָ  ֶׁשַּמְכִניס  ְׁשִליָט"א,  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ִלְׁשֹמַ�  ּוִמַּמה  זֹוִכים  ִמִּמי  ֶׁשֵאין  נּו 

ֶׁשָּצִר  ּוַמה  ָעֵלינּו,  ׁשֹוֵמר  הּוא  ִאָּתנּו,  ִנְמָצא  ָּתִמיד  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ִלְקרֹות  ְלַפֵחד,  י� 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ָלנּו ַרק טֹוב.  ;ִמֵּמיָלא ִיְקֶרה 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ז' ִאָּיר, כ"ב ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' ִיְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶעְׁשּתֹונֹות;    הזֶ   ַמָּתָנהה  ֵאיזֶ  ְמַאְּבִדים  א  ַמְפִחיד  ַמֶּׁשהּו  ְּכֶׁשּקֹוֶרה  ַרֵּבנּו! 
 םַמְפִחיִדי  םְּדָבִרי  םָנה ָּכל ָּכ ֲחָזָקה ַזָּכה ּוְברּוָרה, ְּכֶׁשּקֹוִריַרֵּבנּו ַמְׁשִריׁש ָּבנּו ֱאמּו

 ֶּבֱאמּוָנה.  םִנְׁשָאִרים ֲחָזִקי

ַמֵּגפַ  ְּכֶׁשָּפְרָצה  ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  ָהָיה  ֶזה  ֲאָנִׁשים    תֶאת  ַּבַהְתָחָלה  ַהקֹורֹוָנה; 
ִהְמִׁשיכּו    -ֶׁשַחִּיים ִעם ַצִּדיק    ִנְכְנסּו ְלַפאִניָקה, ֲאָנִׁשים ֵמתּו ִמַּפַחד, ָאז ָראּו ֶׁשֵאּלּו

ַהַחִּיים. ְּכמֹו ֵכן ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֵּיׁש ֲחָדׁשֹות ַמְפִחידֹות, אֹו ֶׁשֵּיׁש ִּפּגּוַע ְוַכּדֹוֶמה  ת  ֶא 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו

ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשי ְּבַחֵּייֶהם, ְוֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם    -ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֱאמּוָנה    ְלֶזה,

ֵהם ִמְתַעְּלִפים, ֵהם ְצִריִכים ְלַסֵּים ֶאת ְיֵמיֶהם ּוְׁשנֹוֵתיֶהם, ֶאת ָּכל ַהַחִּיים   -ַצִּדיק 
 ֵאֶצל ְּפִסיִכיַאְטִרים. - ֶׁשָּלֶהם 

ּוְתַחּזֵ  ִאְׁשְּת; ְּכמֹוִּתְתַחֵּזק  ַהַחִּיים ַהּטֹוִבים  ן  כֵ   ק ֶאת  ֵּתן ֶאת  ַלֲהָפָצה,   ֵל

 , ֶׁשֻּכָּלם ִיְחיּו ֶאת ַהַחִּיים ַהּטֹוִבים ֶׁשַרֵּבנּו נֹוֵתן ָלנּו. ֶזה ֲהֵרים ְיהּוִדיד  ָהֵאּלּו ְלעֹו
(ִלּקּוֵטי  ה ְוַזָּכה. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ָּכ ׁשֹוֶנה ְּכֶׁשַחִּיים ִעם ַצִּדיק, ְמַקְּבִלים ֱאמּוָנה ְּברּוָר ל  ּכָ 

ח) ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  ְלִהְתָקֵרב מֹוֲהַר"ן  'ֶׁשִּיְזֶּכה   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְמאֹד  ְלַבֵּקׁש   ְוָצִרי"  :
ִּבְׁשֵלמּות',  ֲאִמִּתית  ֶלֱאמּוָנה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ֲאִמִּתי,  ַהִּמְתָקְרִבים   יּכִ   ְלַמְנִהיג  ָּכל 

 יג ֲאִמִּתי, זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ְיָׁשָרה ִּדְקֻדָּׁשה". ְלַמְנִה 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 ַהִאם ְצִריִכים ְלַהְׁשִאיר ְקָצת ֵמָהאֶֹכל? 

 : ְׁשֵאָלה

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַעל   ְלהֹודֹות  ְמֹאד  רֹוֶצה  ַהִּמְלָחָמה    םַהִּׁשיִריֲאִני  ַעל  ַהִּׁשיִרים  ַעל  ִּבְמֻיָחד  ַהָּיִפים, 

לֹא ֵמִבין ָּכל ָּכ� טֹוב ִאיִדיׁש, ֲאָבל ֲאִני ְמַקֵּבל    ֲאִפּלּו ֶׁשֲאִני   ְּבאּוְקַרְיָנה, ֶזה ְמֹאד ְמַחֵּזק אֹוִתי.

 . ם ֵחֶׁשק ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַ� ֶאת ַהִּנּגּוִני

ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ְלַגֵּבי ַמה ֶׁשַרֵּבנּו ּכֹוֵתב, "ַמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵכל ְּתַׁשֵּיר, ְּכֵדי ֶׁשָּיחּול ִּבְרַּכת ה' 

ִּבְמזֹונֹוֶתי�", ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ֵאי� ֶזה עֹוֵבד, ַמה עֹוִׂשים ִעם ָהֹאֶכל ֶׁשִּנְׁשַאר? ַהִאם ֶזה לֹא ַּבל  

 ֶכל?אֹ  ַּתְׁשִחית ְסָתם ִלְזרֹק

 ִייַׁשר ּכַֹ�  

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ז' ִאָּיר, כ"ב ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַז"ל אֹוֵמר   ִסיָמן א)ַרֵּבנּו  ֲאִכיָלה,  ַהִּמּדֹות אֹות  ֶּׁש (ֵסֶפר  ְּתַׁשֵּיר,  : "ִמַּמה  ַאָּתה אֹוֵכל 

 ."ְּכֵדי ֶׁשָּיחּול ִּבְרַּכת ַהֵּׁשם ִּבְמזֹונֹוֶתי 



 ז   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ב ד,  -(ְמָלִכיםַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח: ָּכתּוב    (ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו פז:)ָּכ אֹוֵמר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש  

ִאְׁשּתֹו ֶׁשל עֹוַבְדָיה  ת  ל ֶא : "ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליָׁשע ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּל", ֱאִליָׁשע ָׁשַא ב)
ַהָּנִביא, ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעזֹר ָל? "ַהִּגיִדי ִלי ַמה ֶּיׁש ָל ַּבָּבִית? ָאַמר ָלּה ֱאִליָׁשע,  

ְּכלּום ִאית ָל ַעל ַמה ְּדִתְׁשֵרי ִּבְרָכָתא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא", ַהִאם ֵיׁש ָל ַּבַּבִית 
ֶׁשעָ  ַעל  ל  ּתּוכַ   ַהְּבָרָכה  וָליַמֶּׁשהּו  ְלָבְרָכא  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ָאסּור  "ְּדָתֵניָנן  ָלחּול? 

ָּפתֹוָרא ֵריָקַנָּיא", ִּכי ָאסּור ְלָבֵר ַעל ֻׁשְלָחן ֵריק, "ַמאי ַטְעָמא? ִמּׁשּום ְּדִבְרָּכָתא 
ָלחּול ַעל ֻׁשְלָחן ֵריק,    הַהְּבָרָכה א ְיכֹולָ ִּדְלֵעיָּלא, ָלא ַׁשְרָיא ַּבֲאָתר ֵריָקַנָּיא", ִּכי  

"ּוְבִגיֵני ַּכ, ָּבֵעי ַּבר ָנׁש ְלַסְּדָרא ַעל ָּפתֹוֵריּה, ַחד ַנֲהָמא אֹו ַיִּתיר, ְלָבְרָכא ֲעלֹוי",  
ְפָׁשר ָלֵכן ְצִריִכים ְלָהִכין ֶלֶחם ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, "ְוִאי ָלא ָיִכיל", ִאם ִאי ֶא 

ְלַׁשְּייָרא ֵמַההּוא ְמזֹוָנא ְּדָאַכל", ְצִריִכים ְלַהְׁשִאיר   ְלַהְׁשִאיר ֶלֶחם ָׁשֵלם, "ָּבֵעי 
ֶׁשָעָלי  ,"ִּדיָבֵר ַמה  "ַעל  ֶׁשָאְכלּו,  ִמָּמה  ִּדיָבֵר    וְקָצת  ִיְׁשְּתַּכח  "ְוָלא   ,ְיָבֵר

 ק.ְּבֵריַקְנָּיא", ְּכֵדי א ְלָבֵר ַעל ֻׁשְלָחן ֵרי

: "ָּפתֹוֵריּה ִאְצְטִרי (ַּדף קנז:) ְּכמֹו ֵכן אֹוֵמר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה  
ָצִרי ְּבֵריָקַנָּיא",  ְיֵהא  ֵריק  ְּדָלא  ִיְהֶיה  א  ִּבְרְכָתא    ,ֶׁשַהֻּׁשְלָחן  ֵלית  "ְּדָהא 

 ַהְּבָרָכה ִּכי  ֵריָקַנָּיא",  ֵריק, "ְּכָמה  ִמְׁשַּתְּכָחא ַעל ָּפתֹוָרא  ֻׁשְלָחן  ַמִּגיָעה ַעל  א 
  ֶׁשָּמִצינּו   : "ַהִּגיִדי ִלי ַמה ֶּיׁש ָל ַּבָּבִית" ְוגֹו', ְּכמֹוב ד, ב)-(ְמָלִכיםְּדאּוְקמּוָה, ִּדְכִתיב  

 ת, ַּבַּביִ   ַמֶּׁשהּו  ָלּה  ֵיׁשם  ִא   ִאְׁשּתֹו ֶׁשל עֹוַבְדָיה ַהָּנִביאת  ָׁשַאל ֶא   אהּוע,  ֱאִליָׁש ל  ֵאֶצ 
ָלֵכן ָצִרי ְלִאְתֲחָזָאה ְּבֵריָקַנָּיא",   א    "ְוַעל ָּדא ָּפתֹוָרא ָלא ִאְצְטִרי ֶׁשַהֻּׁשְלָחן

א  ִּכי ַהְּבָרכֹות    ֵריק, "ְּדָהא ִּבְרָּכאן ִעָּלִאין ָלא ַׁשְרָיין, ֶאָּלא ַּבֲאָתר ְׁשִלים",  הִיְהיֶ 
  (ְׁשמֹות לא, ו)   םמֹוְצִאי  ָאנּו  ה ַהּזֶ   ַהּסֹוד  תֶא   ,, "ְוָרָזא ָּדא"םָׁשלֵ ם  ְּבָמקֹוק  ַר ת  ַמִּגיעֹו

ה,  ָחְכָמ   ּבֹו  ֵיׁשר  ֶׁשְּכבָ ב  ְּבלֵ ה  ָחְכָמ ן  נֹוֵת ם  ַהֵּׁש ",  "ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה
י ָחְכָמה ְלִמ ן  "ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמין", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵת   (ָּדִניֵאל ב, כא)ּוְכִתיב  

זֶ   רְּכבָ   לֹו  ֶׁשֵּיׁש ְּדָנא",  ָרָזא  "ְוַעל  ֶׁש ה  ָחְכָמה,  ַהָּפִנים,    לַהּסֹוד  ְּדֶלֶחם  "ֻׁשְלָחן 
ָּתִמ   ה, ל) כ(ְׁשמֹות  ִּדְכִתיב   ְלָפַני  ָּפִנים  ֶלֶחם  ַהֻׁשְלָחן  ֶׁשָּתִמי'ְוָנַתָּת ַעל  ה  ָהיָ ד  יד'", 

לָּתחּוה ֶׁשַהְּבָרכָ י  ַהֻּׁשְלָחן ְּכֵד  לְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש עַ ם ֶלֶח  תִלְהיֹו ָצִרי . 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ח

 ִּבְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים?ל ַק ר יֹוֵת י לִ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ר ֵאי ֶאְפָׁש 

 : ְׁשֵאָלה

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֲאָבל   ּוְלִהְתַּפֵּלל,  ִלְלֹמד  ִמְׁשַּתֵּדל  ֲאִני  ִּביִׁשיָבה,  ְּבִעיר ַאֶחֶרת  ִלְלֹמד  ָנַסְעִּתי  ֲאִני ָּבחּור, 

 ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים. ָּדָבר ֶאָחד ְמֹאד ָקֶׁשה ִלי, ֲאִני לֹא ָיכֹול ִלְׁשֹמר ַעל ָהֵעיַנִים, ָקֶׁשה ִלי ְמֹאד ּבִ 

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַעל ֶזה, ְּכמֹו ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו, ֲאָבל ֲאִני  

 ֲעַדִין ְמֹאד ִמְתַקֶּׁשה ִעם ֶזה. אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ֵעצֹות ְוִחּזּוק ַעל ֶזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ׁשּוָבה: ְּת 

תשפ"בה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י' ִאָּיר, כ"ה ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב. 

 ,ֵעיֶני ַעל  ִיְׁשמֹר   ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם  ִּתְתַּפֵּלל  ֵמַהַּבִית  יֹוֵצא  ֶׁשַאָּתה  ִלְפֵני 

 .ֶׁשַאָּתה ַּבֶּדֶר ִּתְתּבֹוֵדד, ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ְׁשִמיַרת ֵעיַנִיםּוכְ 

 :ִהֵּנה ְל ְּתִפָּלה ְקַטָּנה ְלַבֵּקׁש ַעל ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ְמאֹד, ְׁשמֹור ָעַלי ֵמַרע; ֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל    םעֹולָ ל  ִרּבֹונֹו ֶׁש "

ָּכֵׁש ִלְׁש  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ֵעיַני.  ַעל  יֹוֵדַע  רמֹר  ֲאִני  ָקדֹוׁש;  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני   ,

ֶאת ָּכל    םִנְסָּתִמי  -ֶׁשַהּכֹל ָּתלּוי ָּבֵעיַנִים, ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ַמְפִקיִרים ֶאת ָהֵעיַנִים  

ָהאֹורֹות, ַנֲעֶׂשה ֻחְרָּבן; ֲאָבל ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ִלי, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֶׁשֵאין  

 .ַעְצִמי ִלי ִּבְכָלל ְׁשִליָטה ַעל

ָלֵכן ֲאִני ָּבא ֵאֶלי ַאָּבא ָיָקר, ַרֵחם ָעַלי, ַּתֲעזֹר ִלי, ֵּתן ִלי ּכַֹח ֶׁשאּוַכל ִלְׁשמֹר 

ֵעיַני,  ַעל   ַעל  ׁשֹוֵמר  א  ְּכֶׁשֲאִני  ְלַעְצִמי  עֹוֶׂשה  ֶׁשֲאִני  ַהֶּנֶזק  ֶאת  ֶׁשֶאְזּכֹר  ֵעיַני, 

ְמַאְּבִדים ָּכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים. ֲעזֹר ִלי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּכַֹח ְלִהְתַּגֵּבר ֶׁשא ְלִהְסַּתֵּכל,  

ֶׁשַרק ֶאֱחׁשֹב ִמְּמ. 

י רֹוֶצה ִלְהיֹות ָׂשֵמַח, ִּכי ְּכֶׁשֲאִני ָׂשֵמַח ֲאִני ָיכֹול ִלְׁשמֹר  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאנִ 

ַעל ֵעיַני. ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ִּגּלּו ָלנּו ֶׁשַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ִנְׁשָמִרים ִמְּפָגם ַהְּבִרית; 

ל ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחֹוָרה  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר עַ 



 ט   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

צּוִרי   ה'   ְלָפֶני ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ְּבִׂשְמָחה,  ַרק  ֶׁשֶאְהֶיה  ֶׁשִּלי, 

 ". ְוֹגֲאִלי

 .ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים

 ... 
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 ? מֹד ֲאִני ְמאֹד ְמֻבְלָּבל, ְּבֵאיֶזה ֵסֶדר ִללְ 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהְּיִׁשיָבה, רֹאׁש  ִּבְזכּות  ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ְלַסֵּים  ָזִכיִתי  ַהֵּׁשם  ְּכֶׁשָהִייִתי    לֲאבָ   ָּברּו� 

ָּבֶאְמַצע ַהַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִנְכַנְסִּתי ַּפַעם ְלִוּכּוַ� ִעם ַאָּבא ֶׁשִּלי, הּוא ָאַמר ִלי ֶׁשֲאִני ְמֻסָּגל ִלְלמֹד  

ֵמָאז  ּוְלָהִבין, ִהְתַוַּכְחִּתי ִאּתֹו, ּו  דַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּזה, ְוִיְהֶיה טֹוב ִאם ֶאֱעֶׂשה ִלי ַּגם ִׁשעּור ִלְלמֹו

 ַהִּלּמּוד.   ְקָצת ִהְתָקַרְרִּתי ִמֶּדֶר�

ַהְּמִניעֹות, סּוֵגי  ָּכל  ִלי  ָהיּו  ׁשּוב,  ְלַהְתִחיל  ְּפָעִמים  סֹוף  ֵאין  ִנִּסיָת  ֶאת    ְּכָבר  ִאַּבְדִּתי 

ן ָלַמְדִּתי ּוְתקּוָפה  ֵאיֹפה ֲאִני אֹוֵחז, ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּכֵ ה  ַהִּמְׁשָניֹות, ִאַּבְדִּתי ֶאת ַהִּסיָמֶניָה ֶׁשַּיְרֶא 

  י לֹא; ָּבֶאְמַצע ִהְתַחְלִּתי ְּגָמָרא, ְּתקּוָפה ַׂשְמִּתי ָּדֵגׁש ַלֲעבֹר ַעל ַהָּפָרָׁשה, ָהְיָתה ְּתקּוָפה ֶׁשִּנִּסיִת 

ם לֹא ְּבָכל ֶאת ַהּכֹל ְּבַיַחד. ָלַאֲחרֹוָנה ָקִניִתי ֵסט ִמְׁשָניֹות ָחָדׁש ּוְכָבר ִסַּיְמִּתי ְזָרִעים, ֲאָבל ֶזה ּגַ 

 יֹום.

ָעַלי   ַּכָּמה  ַיֲעבֹר?  ִלְלֹמד חֹק ְולֹא  ָעַלי  ַמְמִׁשי� ִמָּכאן, ַמה  ֵאי� ֲאִני  ֶׁשִּלי ִהיא  ַהְּׁשֵאָלה 

 ִלְלֹמד ְּבָכל יֹום?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ה: ְּתׁשּובָ 

  תשפ"ב  ה'ַנת יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י' ִאָּיר, כ"ה ָלעֶֹמר, ְׁש  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ְׁשֵאָלְת 

ְרֵאה ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְקָצת ִמְקָרא, ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום. ְּתַחֵּלק ֶאת ֶזה  
ְלִפי ַהָּׁשבּוַע, ְּביֹום ִראׁשֹון ַעד ֵׁשִני, ְּביֹום ֵׁשִני ַעד ְׁשִליִׁשי, ְוֵכן ָהְלָאה. ֲחָכֵמינּו  

ִלים ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור ַמֲאִריִכין ּלֹו "ֶׁשָּכל ַהַּמְׁש   (ְּבָרכֹות ח.)  םַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרי



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו |   י

ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ָׁשבּוַע  ָּכל  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמי  ּוְׁשנֹוָתיו",  ָיָמיו 

 ִיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים.  - ַּתְרּגּום 

כּותֹו ָּיֵגן ָעֵלינּו ֵמִביא ְּבֵׁשם ַהַּצִּדיק  ֶזה ִיְׁשמֹר ָעֶלי ֵמֲעֵבירֹות. מֹוֲהָרא"ׁש זְ  
חּוָמׁש   ֶׁשּלֹוְמִדים  "ְּביֹום  ָעֵלינּו:  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמֶּבעְלְזא  ּדֹב  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 

 י, ֻמְבָטִחים ֶׁשַּבּיֹום ַהֶּזה א ֶיֶחְטאּו". "ַרִׁש 

א   ִמְׁשָניֹות;  יֹום  ְּבָכל  ִּתְלַמד  ֵכן  ֶׁשַאָּתה ְּכמֹו  ַּכָּמה  ְּפָרִקים,  ַּכָּמה  ְמַׁשֶּנה 
ְׁשמֹוָנה ֲעַׂשר, ַעד ֵמָאה ְּפָרִקים; ָהִעָּקר ֶׁשִּתְפַּתח ְּבָכל יֹום   דְמֻסָּגל, ִמֶּפֶרק ֶאָחד עַ 

 ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות. 

ַּדף    , ַמה טֹוב ֶׁשִּתְלַמד ֶאתדִּתְלַמד ַּגם ְּבָכל יֹום ְלָכל ַהָּפחֹות ַּדף ְּגָמָרא ֶאָח 
ֵהיַכל   ְּב'לּוַח  ְלִהְסַּתֵּכל  ָיכֹול  ַאָּתה  לֹוְמִדים;  ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ֶׁשַּתְלִמיֵדי  ַהְּגָמָרא 

ֶזה ׂשֹוֵרף    -ַהּקֶֹדׁש', מֹוֲהָרא"ׁש ִהְכִניס ָׁשם ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא ֶׁשל ָּכל יֹום. ְּגָמָרא  
ּכֹל ְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם ַרק א ִיְפַּתח ֶאת  ֶאת ָּכל ַהְּקִלּפֹות, ָלֵכן ַהַסֶמ" ֵמ"ם ַיֲעֶׂשה ַה 

 ַהְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה. 

ְצִריכָ  ַהַהְתָחָלה  ֲאָבל  ִלְלמֹד,  ַמה  ַהְרֵּבה  ּוִבְגָמָרא,    הֵיׁש  ְּבִמְׁשָניֹות  ִלְהיֹות 
 , ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְיהּוִדי. הְׁשֵני ַהִּלּמּוִדים ָהֵאֶּלה ׁשֹוְמִרים ַעל ָהָאָדם ֶׁשא ִיְתעֶ 

 ֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַה 
 ... 

 ד ג ד

 ֶנֱחָלִצים ֵמִהְתַמְּכרּות ְלִלְכלּו ֵאי ? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְמֻגִּנים, ּוְלַצֲעִרי ֲאִני ִנְכָׁשל ֲאִני ְמֹאד ִמְתַקֶּׁשה ִּבְקֻדָּׁשה, ֲאִני ַמָּמׁש ָמכּור ִלְצִפָּיה ִּבְדָבִרים  

 ָויֹום, ְוֶזה ְמֹאד ּכֹוֵאב ִלי.  ִּבְפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום

ַחר ָּכ�  , ֲאָבל ַא םְוָכֵׁשר יֹוֵתר ֵמָחְדַׁשִים ְרצּוִפי  רָטהֹות  ִלְהיֹו י  ֶׁשִהְצַלְחִּת ת  ָקָרה ַּפַעם ַאַח 

ֶזה ִנְגַמר. ֲאִני הֹוֵל� ַלִּמְקֶוה ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַ�, ֲאָבל ֶזה לֹא עֹוֵזר ִלי, ֲאִני ֲעַדִין    ם ְוָׁש   ,ִנְכַׁשְלִּתי

 ִמְתַקֶּׁשה. 

ַמֲאִמי ֶׁשִּלי  ןֲאִני  ְּבָעיֹות  ְלַהְרֵּבה  ַהּגֹוֵרם  יִ   , ֶׁשֶּזה  ִלי  ֵאין  ְּבִׁשּדּוִכים,  ִמְתַקֶּׁשה    ב ּׁשּוֲאִני 

 , ַוֲאִני לֹא מֹוֵצא ֶאת ְמקֹוִמי. י ֶזה לֹא נֹוֵתן ִלי ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּו  ,ַהַּדַעת



 יא   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָיכֹול ַלֲעזֹר ִלי ּוְלַהְראֹות ִלי ֶּדֶר� ָלֵצאת ֵמַהְּסַב�, ֵאי� ֲאִני  

ַלְחזֹו ָּכֵׁש   ר ָיכֹול  ְיהּוִדי  ֶׁשִּיְהיֶ ִלְהיֹות  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְתִחיל  ְונֹוְרָמִלי,  ל  ַק ר  יֹוֵת י  לִ ה  ר 

 ְּבִׁשּדּוִכים, ְוֵכן ָהְלָאה ָלֵצאת ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשִּלי ַּבַחִּיים. 

 ֶאְהֶיה ֲאִסיר ּתֹוָדה ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ַלֲענֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר. 

 ַ� ִייַׁשר ּכֹ 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹור, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

  .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ֲעבּוְר. ם ּגַ  ת ַאל ִּתְתָיֵאׁש, ֵיׁש ֶּדֶר ָלֵצא 

ִּבְפָגם   אהּון  ָהִראׁשֹור  ַהָּדבָ  ְּכֶׁשָּנַפְלָּת  ִּבְפָרט  ַלִּמְקֶוה,  יֹום  ָּכל   ֵל ִמְקֶוה; 

  א ַהְּבִרית ַּתְקִּפיד ְמאֹד ַעל ְטִביַלת ִמְקֶוה, ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר: "ַהִּתּקּון ָהִראׁשֹון הּו
 ִמְקֶוה".

ַהְּכָלִלי,  ןִּתיקּו  א הּוי  ַהֵּׁשנִ ר  ַהָּדבָ  ִּתּקּון  ַּתִּגיד  ִמְזמֹוֵרי   תֶא   ַהְּכָלִלי;  ֲעֶׂשֶרת 

ִמְזמֹור טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ; ַרֵּבנּו ַז"ל   -ַהְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום  
  ת ֶא   ִמי ֶׁשאֹוֵמר  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן צב)ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהִּתּקּון ַהֶּזה, ַרֵּבנּו ָאַמר  

ֵא  ְּתִהִּלים  ִמְזמֹוֵרי  ַרֵּבנּוֲעֶׂשֶרת  ָאַמר  ִלְדאֹג, עֹוד   ָצִרי ֵאינֹו  ִסיָמן   ּלּו  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 

: "ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים ָרצּו ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהִּתּקּון ַהֶּזה, ֲאָבל ֵהם א ָיְכלּו ְלַהִּׂשיג  קמא)

ַהִּתּק ֶאת  ִהִּׂשיגּו  ִּבְכָלל  ֶׁשֵהם  ִלְפֵני  ֵמָהעֹוָלם  ִנְפְטרּו  ֵחֶלק  ֵחֶלק  אֹותֹו;  ּון, 
ְוִלי ָעַזר עִנְפְטרּו ְּבֶאְמַצ   ם ֵמַהַּצִּדיִקים ֵּכן ִהְתִחילּו ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהִּתּקּון, ֲאָבל ֵה   ,

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשָּיכְֹלִּתי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהִּתּקּון". 

הּור  ַהָּדבָ  ִּתְלַמ א  ַהְּׁשִליִׁשי  ִׁשעּוִרים,   ְל ִּתְקַּבע  ּתֹוָרה;  יֹום  ִלּמּוד  ְּבָכל  ד 
ַהָּׁשבּוַע, ְּביֹום ִראׁשֹון ַעד ֵׁשִני, ְּביֹום    תְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום ִמָּפָרַׁש   - חּוָמׁש  

 ֵׁשִני ַעד ְׁשִליִׁשי ְוֵכן ָהְלָאה ַעד סֹוף ַהָּׁשבּוַע.

ד  ת ָהָאָדם, ִלימּוִמְׁשַניֹות ְמַטֵהר ֶא ד  ְּכמֹו ֵכן ִּתְקַּבע ְל ִלְלמֹד ִמְׁשָניֹות; ִלימּו 
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר אֹוְמִרים    -ִמְׁשַניֹות ְמַׁשֶּנה ֶאת ָהָאָדם, "ִמְׁשָנה" אֹוִתּיֹות "ְמַׁשֶּנה"  

 ִמְׁשַּתִּנים ְלַגְמֵרי ּוִמַּטֲהִרים. - ִמְׁשָניֹות 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו |   יב

ָראֵׁש ד  ִלימּו ָעמֹק;  ֲהִכי  ֵמַהּבֹץ  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַחֵּלץ  :  לֶׁש   ַהֵּתבֹות  יִמְׁשַניֹות 

ִמ'ן   ִמ   -  יִׁש ַנ'פְ   ל ֹו'אְׁש ֶהֶ 'ֱעִליָת  ֶאת  ָנה ְׁש ֵהם  ֶזה מֹוִציא  ִמְׁשַניֹות  אֹוְמִרים  ִאם   ,
ַרֲחָמָנא   ָנַפל ְלתֹוָכם  ֶׁשָהָאָדם  ְמֻלְכָלִכים  ַוֲהִכי  ֲעֻמִּקים  ֲהִכי  ָהָאָדם ֵמַהְּמקֹומֹות 

 . ןִלְצלָ 

ֶזה    -ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות ְּבָכל יֹום    דּטֹוב ּוַמה ָּנִעים, ִאם תּוַכל ְלַהִּגי  ַמה
 ּתֹאַמר ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ְמֻסָּגל.  -ַח"י ְּפָרִקים  דְלַהִּגיָּדָבר ִנְפָלא, ְוִאם ֵאין ְל ְזַמן 

ַּד   ִּתְקַּבע ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִּתְלַמד  ִּבְגָמָרא;  ִׁשעּור  ַּגם   ֶאָח ְל ְּגָמָרא  ַרֵּבנּו דף   .

  ה ּפָ ַהְקִלי  לֶׁש : "'ַּתְלמּוד' ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן ריד)אֹוֵמר  
ָהָאָדם   ֶאת  ְּגָמָרא ִליתִלי'  ְקֵראתֶׁשּנִ   ִריתּבְ ַה   ְפָגםּבִ ַהַמְחַטאת  ּוְכֶׁשּלֹוְמִדים   ,"'

 ָלָאָדם ַלְחטֹא ִּבְפָגם ַהְּבִרית. תֹוֶרֶמ ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהְּקִלָּפה ֶׁשּג

ִלְלֹמד ִּתְמָצא ֶאת ַעְצְמ ִּבְבָעָיה, א ּתּוַכל ְלָהִבין ֶאת ַהִּלּמּוד;    הְּכֶׁשְּתַנֶּס 
ֶזה קֹוֶרה ְּכֶׁשּפֹוְגִמים ַּבְּבִרית, ְמַאְּבִדים ֶאת ּכַֹח ָהִרּכּוז. ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ְמאֹד ֶׁשא  

, ַּתִּגיד  ן, ִּתְלַמד ֲאִפּלּו ְּבִלי ְלָהִביּמּודְּכֶׁשִּתְרֶאה ֶׁשַאָּתה א ֵמִבין ֶאת ַהּלִ ִּתָּׁשֵבר  
ְּבֵפרּוׁש   ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ַהִּמִּלים.  ִסיָמן עו)ֶאת  ָהַר"ן,  ַרק (ִׂשיחֹות  ְּבִלּמּוד  ְצִריִכין  : "ֵאין 

 א ָיִבין".ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמילָ 

ַאל ַּתְקִׁשיב ָלֶהם,   -ַּבֶּדֶר ַהִּלּמּוד ַהּזֹו    ִּתְפֹּגׁש ֵלִצים ֶׁשְּיַזְלְזלּו  יְּבַוַּדאה  ַאָּת 
ֶׁשְּל; ִאם א ְּתַרֵחם ַעל ַעְצְמ   ְּתַרֵחם ַעל ַעְצְמ, ַעל ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּל, ַעל ֶהָעִתיד

-  ְׁש .א ְיַרֵחם ָעֶלי אֹוֵמר  ַאף ֶאָחד ִאם ָחַכְמָּת ָחַכְמָּת ט, יב)  י(ִמְׁשלֵ מֹה ַהֶּמֶל" :
א עֹוֶׂשה    -  ם ַהְּקדֹוִׁשי  ָּל", ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ּוְמַקֵּבל ֶאת ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים

ֵליָצנּות   ֶׁשעֹוֶׂשה  ּוִמי  ִתָּׂשא",   ְלַבְּד "ְוַלְצָּת  ְלַעְצמֹו,  ַרק  ֶאָחד,  ְלַאף  טֹוָבה 
עֹוֶׂשה ֵליָצנּות ֵמַעְצמֹו. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים    -ֵמַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים  

א) ֶּפֶרק  ֵאִלָּיהּו,  ְּדֵבי  ָא (ַּתָּנא  "ִיְקָרא    ָעהְּבָׁש   ה ָּמ ְכלִ ּו  ה ּבּוָׁש   ּנּו יגֶ ַּתִּׂש   א ֶׁש   ֵדי ּכְ ָדם,  : 
ַוֲער  ֹו ל  ְמִריםֹואֶׁש  ַוֲערָקִריָת ֶׁש ִמְקָרא    ֹוֲעמֹד  ֲעמֹד  ם  ָאָד   ".ִניָת ֶׁשָׁש   ָנה ְׁש ִמ   ֹו, 

י  ְּכֵד ת  ּוִמְׁשָניֹו  חּוָמׁשד  ִלְלמֹו  ָצִריא  ֶׁשם ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ   ְלִהְתַּבֵּיׁש  ִיְצָטֵר
 ". ֶׁשָּלַמְדָּת ת ְוַהִּמְׁשָניֹו  ַהחּוָמׁשת ֶא ר לֹוַמ ל ַּתְתִחיה: "ַהְּנָׁשָמ ת ֶא  ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו 

ַאֲחָריו  ְּכֶׁשָהָאָדם  רֹוְדִפים  ַהְּבִרית  ְּפָגם  ֶׁשל  ַּבֲעֵבָרה  ַהְּקִליּפֹות   חֹוֵטא 

ֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה   םרֹוִאים  ִּזיִקיְוַהַּמִּזיִקים, ֵהם רֹוִצים ַלֲהרֹג אֹותֹו. ְּכֶׁשַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמ 
ִּבְתׁשּוָבה   ִּבְדמּו  -ַלֲחזֹר  ֵאָליו  ָּבִאים  ּגֹוְרִמי  תֵהם  ֵהם  ֲחִליׁשּות    םֲאָנִׁשים,  לֹו 



 יג   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור  ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ֵהם ַמְתִחיִלים ְלַדֵּבר ֵליָצנּות ֶנֶגד    -ַהַּדַעת, ּוְכֶׁשֵהם רֹוִאים ֶׁשָהָאָדם ְמקָֹרב ַלַּצִּדיק  

ִמְסֵּכן ִיְתָּבַר    ַהַּצִּדיק; ִאם  ַהֵּׁשם  ֶאל  ַלְחזֹר  ַאָּתה רֹוֶצה  ְוַעְכָׁשו   ָּכ ָּכל    -ָנַפְלָּת 
א ְלַהְקִׁשיב ְלֵליָצנּות ַעל ַצִּדיִקים, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו   עֶסלַ   ָצִרי ִלְהיֹות ָחָזק ְּכמֹו  הַאָּת 

אֹוֵמר   נא)ַז"ל  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ֶזה  (ִׂשיחֹות  "ֶאת  ֶאְתֶכם    אֶׁש ,  יֶּמּנִ ִמ   ּולּבְ ַק ְּת :  ַיְטֶעה 
 ". ָלםֹוָהע

ת ַעְצְמ ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,  ִהְתּבֹוְדדּות; ַּתְרִּגיל ֶא   -א  הּו  יָהְרִביעִ ר  ַהָּדבָ 

  ּוַמְפִריַע ְל ַּבָּׂשָפה ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר.    -ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי ְּתַסֵּפר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ֶא  ַרקְּתַחֵּלק  ַהִּׂשיָחה  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַּבֵחֶלק  ְלָׁשלֹוׁש;  ַהִּׂשיָחה  ְלַהֵּׁשם    ת  ּתֹוֶדה 

ֵאילּו י  ִא   ְּתַחֵּפׂש  –ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִאְּת, ַּגם ְּכֶׁשַאָּתה ְמֻמְרָמר  
ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהִּׂשיָחה ַּתֲחזֹר  טֹוב ְוּתֹוֶדה ַעל ֶזה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַּבֵחֶלק  ל  ְנֻקּדֹות ֶׁש 

ֶׁשָּפַגְמָּת,    הְּבִפי ָּכל ַמ א  ִיְתָּבַר ָּכל ַמה ֶׁשָעִׂשיָת, ְּתַבֵּט   םִּבְתׁשּוָבה, ְּתַגֶּלה ְלַהֵּׁש 
ְלַהֵּׁשם   ְוַתְבִטיַח   ,ֶׁשְּל ַהַּמֲעִׂשים  ֵהן   ֶׁשְּל ַהִּדּבּוִרים  ֵהן   ,ֶׁשְּל ַהַּמֲחָׁשבֹות  ֵהן 

ְּתַבֵּקׁש    - , ְּבסֹוף ַהִּׂשיָחה  יא ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה יֹוֵתר, ְוַהֵחֶלק ַהְּׁשִליִׁש ה  ִיְתָּבַר ֶׁשַאָּת 
ֶׁש   ִיְתָּבַר ַהּכֹל  ֵמַהֵּׁשם  ְלַתֵּקן  ֶׁשּתּוַכל   ְל ֶׁשַּיֲעזֹר   ,אֹוְת ֶׁשְּיָקֵרב   ,ָעֶלי ְּיַרֵחם 

 ְוַלֲעבֹד אֹותֹו. 

ַמֲעלַ   ֶאת  ּוְלַׁשֵער  ְלָתֵאר  ֶאְפָׁשר  ֶאל   ת ִאי  ַּבָּׂשָפה    ַהִּדּבּור   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 
ֵאיזֶ  ֶׁשהִמּזֶ ה  עֹולֶ   ַּתֲענּוג  ה ָהִאיִׁשית,  ּכְ א  ;  ַהֵּׁשם  ְלַדֵּבר  ֶאל  ִּבְדָמעֹות  ֶׁשָּבִאים 

ִמֶּמּנּו   ְמַבְּקִׁשים   ,אֹוְמִרים:  ֶׁשְּיַרֵחםִיְתָּבַר ַלֲעזֹר    ָיָקר  ָּבא "ַא ,  ָיכֹול  א  ֲאִני 

הּוא ַמִּפיל אֹוִתי ׁשּוב ָוׁשּוב,    ,ִעם ַהַסֶמ" ֵמ"ם  םְלַעְצִמי, ֲאִני א ָיכֹול ְלִהָּלֵח 

נֹוֵפל,   ַהְּזַמן  ָּכל  ָׁשבּור";  ֲאִניֲאִני   ָּכ ָּכל  ֲאִני  ַהְּבִרית,  ְּפָגם  ֶׁשל  ָלֲעֵבָרה   נֹוֵפל 
ָהֵאֶּלה עֹוׂשֹו ָלֶהם    ה ָּכזֶ   תַהִּמִּלים  ֵאין  ּבֹוְרִחים,  ַהְּמַקְטְרִגים  ָּכל  ַּבָּׁשַמִים,  ַרַעׁש 

 ּכַֹח ְלַקְטֵרג ַעל ָהָאָדם. רְּכבָ 

ִּתָּנֵצל ִמְּפָגם ַהְּבִרית; ֶזה א    - ב ַהֶּזה  ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְכָּת   ִאם
  ֶׁשְּל ת  הֹוֵל ְּבֶרַגע ֶאָחד, ֶזה לֹוֵקַח ְזַמן, ֲאָבל ַּבּסֹוף ַאָּתה ֵּתָחֵלץ ִמָּכל ַהֲחֵׁשכֹו

 .ּוִמָּכל ַהַּתֲאוֹות ֶׁשְּל 

 . ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד
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 ׁשֹוְבִריםא  -ָּכל ְזַמן ֶׁשֶּזה עֹוֵבד 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ז' ִאָּיר, כ"ב ְלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, לֹוְנדֹון 

א  ֶׁשהּוְּכֵדי  ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּל ֵמַהֵּסֶדר ֶׁשל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה,  ם  ַהִא ְלַגֵּבי  
ְלַעְצְמ, ָּכל ְזַמן ֶׁשֶּזה    ם ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו; ַקח ֶאת ַהְּכָלל ַהֶּזהִיְלַמד ְּפָרִטי עִ 

ַּתְׁשִאיר אֹותֹו, ִאם    -א ׁשֹוְבִרים; ִאם ַהֵּבן ֶׁשְּל ְמֻסָּדר ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה    -עֹוֵבד  
 ֲאַזי ְּתַנֶּסה ְלַׁשֵּפר. -הּוא א ְמֻסָּדר 

ִּבְתִפּלָ  ֶׁשֵהם  ִּתְתַחֵּזק   ְיָלֶדי ֲעבּור   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ה 

 ִליָלִדים טֹוִבים. טִיְגְּדלּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים; ְּתִפָּלה ִהיא ַהַּפֵטנְ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 יַלֵּׁשנִ ר ַלְעזֹול ָיכֹוא הּו ֵאי, ְלַעְצמֹור ַלְעזֹול  ָיכֹוא א הּום ִא 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ז' ִאָּיר, כ"ב ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ְלַעְצמֹו ָיכֹול ַלֲעזֹר ַלֵּׁשִני?ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶאָחד ֶׁשא ָיכֹול ַלֲעזֹר 

אֹוֵמר   סא)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ְּבֵׁשם (ִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְקָרִאים  ַמְנִהיִגים  "ְוֵיׁש   :

ַרִּבי, ְוא ַּדי ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ֲאִפיּלּו ְלַהְנִהיג ֶאת ַעְצָמן, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים  
 יג ֶאת ֲאֵחִרים". ְלַהְנִה 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ב

 

 ָּכ ִּתְמָצא ֶאת ִזּוּוְג ִּבְמֵהָרה.  - ת ִּתְהֶיה ָחָזק, ַאל ַּתֲחזֹר ַלְּׁשטּויֹות ַהְיָׁשנֹו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶאת ָהֲעַצִּבים  םְּתִהִּלים ְמַחְּזִקי

 תשפ"ב ה'ָרַׁשת ֱאמֹר, ז' ִאָּיר, כ"ב ָלעֶֹמר, ְׁשַנת יֹום א' ּפָ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ְלַהִּגי נֹוְתִני   ד ְראּו  ְּתִהִּלים  יֹום;  ְּבָכל  ְמַטֲהִרי  םְּתִהִּלים  ְּתִהִּלים  ֶאת  ם  ּכַֹח, 
ְמַחְּזִקי ְּתִהִּלים  ַנֲעִׂשים    םַהּמַֹח,  ַהַחִּיים  ַנֲעִׂשים ְמתּוִקים,  ַהַחִּיים  ָהֲעַצִּבים;  ֶאת 

 ְנִעיִמים.

ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשעֹולֹות   ָּכל  ֶׁשָּלֶכם.  ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּתַדְּברּו  ֵכן  ְּכמֹו 
ָהָרעֹות   ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִיְת   םִמִּפיכֶ   ּתֹוִציאּו   – ָלֶכם ַּבּמַֹח,  ִנִּסים  ְלַהֵּׁשם  ְוִתְראּו   ;ָּבַר

 ְּגדֹוִלים. 

 ... 
 ד ג ד

 ׂש ַעל ַמה ִלְהיֹות ָׁשבּור ֵאין ׁשּום ִהָּגיֹון ְלַחּפֵ 

תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ח' ִאָּיר, כ"ג ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ִּבְׁשַעת   ַהְרֵּבה   ֲעבּוְר ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַּבִּקְרָיה,  ִּבְבִרית  ָהִייִתי  ַּבּבֶֹקר  ַהּיֹום 

 ַהַּסְנְדָקאּות; ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַּתֲחִזיק ַמֲעָמד, ַמִּגיִעים ְזַמִּנים טֹוִבים. 

א    –ת ֵיׁש ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ַמה ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים, ֵאיֶזה ָצרֹו
ְוַלְיָלה, ָהִייָת מֹוֶדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ַחֶּיי, ָהִייָת ְמַׁשֵּבַח  ָהִייָת ִמְתלֹוֵנן יֹוָמם 

אֹותֹו, ָהִייָת ָׁשר יֹום ָוַלְיָלה: "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם ַעל ַחַּיי"; ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ָצרֹות, ֵאין ׁשּום  
 ַחֵּפׂש ַעל ַמה ִלְהיֹות ָׁשבּור.ִהָּגיֹון לְ 

 ְוַהּכֹל ִיְתַהֵּפ ְלטֹוָבה. –ַּתְחטֹף ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות, ַּתְחטֹף ַּדף ְּגָמָרא 



 ג   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְמאֹד ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַנְפִׁשיה, ַּבִקְריָ י ָהִייִת ל ֶאְתמֹו

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ח' ִאָּיר, כ"ג ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ְמאֹד   -ֶׁשָהִייִתי ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ְוַהּיֹום ִלְפֵני ַהָּצֳהַרִים ַּבִּקְרָיה  ן  ִּבְמַעט ַהְּזַמ 
ֶנֱהֵניִתי ִלְראֹות ֶׁשרֹב  ַהְּגָמָרא, ְמאֹד  ַנְפִׁשי; ָהֵחל ֵמֶאְתמֹול ְּבִׁשעּור  ֶהֱחֵייִתי ֶאת 

 ַהִּקְרָיה ַמִּגיִעים ִלְלמֹד ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא.

ֶׁשל ַהְּמַלֵּמד ִיְׂשָרֵאל יֹוֵסף   ק)ִיְצָח ת  ְּבִרי(  ְלַאַחר ִמֵּכן ָהַלְכִּתי ַלַווא ַנאְכט
, ָהָיה ָּכל ָּכ ָיֶפה ָלֶׁשֶבת ְּבַיַחד ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו; ַהִּׂשיחֹות ִעם ַאְנֵׁשי  ֵנרֹו ָיִאיר

 ְלַגְמֵרי ִמְּסָתם ְלׂשֹוֵחַח.  תַאֶחֶר ה ְׁשלֹוֵמנּו זֶ 

יֹוְׁשִבים  ֶׁשַאְבֵרִכים  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ִלְראֹות  ָיֶפה   ָּכ ָּכל  ָהָיה  ַּבּבֶֹקר  ַהּיֹום 
 ִעם ַּבִית ִנְצִחי. דְוֶאָח ִמְׁשָניֹות  רֶאָחד לֹוֵמד ִּתּקּוִנים, ַאֵח   ְולֹוְמִדים,

.ָיָפה, ִּבְׁשַעת ַהְּבִרית ִהְתַּפַּלְלִּתי ֲעבּוְר ַהְּתִפָּלה ָהְיָתה ָּכל ָּכ 

ֶדן;  ְמֻאָחר יֹוֵתר ָהִייִתי ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְבֵבית ֵפיָגא, ָׁשם ֶזה ֲהֵרי ַמָּמׁש ַּגן עֵ 

ָּכ ָּכל  ְּגֵדִלים  ַלְּיָלִדים םַזִּכי  ַהְּיָלִדים  ִׁשעּוִרים  ָמַסְרִּתי  ְטהֹוִרים.   ָּכ ָּכל   ,
 ְוַלְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנכֹות, ַאָּתה ָיכֹול ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְּבַקו ַהֶּטֶלפֹון. 

 .ד ד ֶנְחָמ ְלַאַחר ִמֵּכן ָיָצאִתי ְלִטּיּול ִעם ַהְּיָלִדים, ָהָיה ְמאֹ

ָלרּוץ    רַלְחזֹ   ִמַהְרִּתי ַחָּיב  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ִׁשעּור,  ִלְמסֹר  ַלְּיִׁשיָבה  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי 

 ַהַּבְיָתה, ִאְׁשִּתי ְמַחָּכה ָלֶעְזָרה ֶׁשִּלי. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ד

 

ּבֹוִנים ֶאת ָהִאָּׁשה?  ֵאי 

 תשפ"ב  ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ח' ִאָּיר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ֶאת ִאְׁשְּת, ָּכ ִהיא ַּתֲהפֹ ִלְהיֹות ֶאָחד ִאְּת, ִהיא ִּתָּמֵׁש    םָעֶלי ַרק ְלרֹוֵמ 

 ֶלי. ֵא 

,  ִריתּבְ   ֶרֶתתּכֹו  הָׁש : "ֵאין ָהִא (ַסְנֶהְדִרין כב:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
הּוא  ִליּכְ   ּהָא ָׂש ֲע ֶׁש ְלִמי    אּלָ ֶא  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ּבֹוֶנה  ְּכֶׁשַהַּבַעל  אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ׁש,   ,"

 ֶאָחד ִאּתֹו.  ָאז ִהיא הֹוֶפֶכת ִלְהיֹות  -'ֵיׁש', 'ְּכִלי'   העֹוֶׂשה ִמֶּמּנָ 

ַאְּת "ִמִּלים טֹובֹות: "ַאְּת טֹוָבה",    םֶׁשּנֹוְתִני   יּבֹוִנים ֶאת ָהִאָּׁשה? ַעל ְיֵד   ֵאי
ְוַכּדֹוֶמה; ֶזה ּבֹוֶנה  ""ַאְּת ָּכל ָּכ טֹוָבה",    ,ְיָקָרה" ֶאְצִלי ַאְּת ָּכל ָּכ ֲחׁשּוָבה", 

 ּוְמרֹוֵמם.

ַהְּיהּוִדי ַהָּכֵׁשר ֶׁשִּנְזָהר ְמאֹד ִּבְכבֹוד ִאְׁשּתֹו, הּוא א ּפֹוֵגַע ָּבּה, הּוא    ַאְׁשֵרי
 הּוא ַחי ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַחִּיים טֹוִבים, ַחֵּיי ַּגן ֵעֶדן.  -א ַמְכִאיב 

 ... 
 ד ג ד

 ֶזה ֶׁשֶקר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵּכן אֹוֵהב ֶאְתֶכם 

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

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

, ַהֵּיֶצר ָהַרע ּגֹוֵרם  ת ַהּזֹא  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ּתֹוִציאּו ֶאת ַהַּמֲחָׁשָבה ָהָרָעה
ֶזה, ֶׁשַאֶּתם א ָׁשִוים ְּכלּום; ֶזה א ָנכֹון, ַאֶּתם ֵּכן ָׁשִוים, ַאְּת  ת  ָלֶכם ַלֲחׁשֹב ֶא 

 ַּתְלִמיָדה ֶׁשָּכזֹו.  -ִסְפֵרנּו ת ְלֵביַּבת ְיָקָרה, ַּגֲאָוה 

ֶזה   ֶאְתֶכם;  אֹוֵהב  א  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָהַרע  ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ְּתַקְּבלּו  ַאל 
 ר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵּכן אֹוֵהב ֶאְתֶכם. ֶׁשֶק 

ָהָרָעה ַהַּמֲחָׁשָבה  ָּבֶכם  אֹוִתי'    :ְּכֶׁשעֹוָלה  אֹוֵהב  ָּברּו הּוא א    - 'ַהָּקדֹוׁש 

ֵּכן   הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אֹוִתי,  אֹוֵהב  ֵּכן  הּוא   ָּברּו "ַהָּקדֹוׁש  ְלַעְצְמֶכם:  ַּתִּגידּו 
 ֲאִני ֵּכן ָׁשָוה". ָצִרי אֹוִתי, 



 ה   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ְלַגֵּבי ַהִּׁשּדּו ֶׁשָּלֶכם; ַאל ְּתַפֲחדּו, ִיְהֶיה ָלֶכם ִׁשּדּו טֹוב, ִאם ִיְרֶצה ה' ֶאְהֶיה  

 ַהַּׁשְדָכן ֶׁשָּלֶכם. 

 ... 
 ד ג ד

ִלְׂשמֹוַח  ֵאי 

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

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֵפיָגא,   ֵּבית  ֶׁשָּלנּו  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית  ְמרּוִצים  ֶׁשַאֶּתם  ִמֶּכם  ִלְׁשמֹוַע  ָׂשֵמַח  ֲאִני 

 ִמְתַנֲהִגים ְּבֶדֶר ֶאֶרץ.  ַהּמֹורֹות ַּגם אֹוְמרֹות ֶׁשַאֶּתם 

ְּבָגִדים ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְוכּו'; ְּתַחּכּו ַעד    ְלַחֵּדׁשַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם ְלַגֵּבי  
 ַל"ג ָּבעֶֹמר. 

ַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּלֶכם ְלַגֵּבי ֶעְליֹוִנית ְלָבָנה; ִאם ֶזה ָצנּוַע ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת  

 ִעם ֶעְליֹוִנית ְלָבָנה. 

ָּלֶכם ֵאי ִלְהיֹות ְׂשֵמָחה; ְּתַדְּברּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַסְּפרּו  ַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁש 
 ֶזה ְמַׂשֵּמַח. -לֹו ֶאת ָּכל ַהַּמֲחָׁשבֹות ַהִּדּבּוִרים ְוַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלֶכם  

 ... 
 ד ג ד

 ה ַהִּמְצוָ ת ּבַ ד  ִלְכבֹו ְּתַקְּבלּו ַעל ַעְצְמֶכם ֵאיֶזה ַקָּבָלה טֹוָבה

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

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיֵּתן ָלֶכם ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ִמּתֹו ְּבִריאּות. 

ְּתַקְּבלּו ַעל ַעְצְמֶכם ֵאיֶזה ַקָּבָלה   -ַּבת ִמְצָוה  ם  ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהֶּלֶדת, ֶׁשִּנְהֵייֶת 
 טֹוָבה, (ִּתְכְּתבּו ִלי ַמה ִקַּבְלֶּתם ַעל ַעְצְמֶכם ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשָּלֶכם). 

ִּבְפָרט ְּבֶדֶר ֶאֶרץ; ָלֵכן  ַהּיֹום ַהּמֹורֹות ֶׁשָּלֶכם ָאְמרּו ִלי ֶׁשַאְּת ַּבת ְמֻיֶחֶדת,  



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ו

 

 .בִמְכָּת  ָלֶכם רָטַרְחִּתי ְלַהְחִזי

 ... 
 ד ג ד

 ִמְפָעל ֶׁשל ֱאמּוָנה

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָהיִ  ַהְּיָלִדים ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְבֵבית ֵפיָגא;  ָהִייִתי ֶאְתמֹול ַּבִּקְרָיה,  יִתי ֵאֶצל 
ִמְפָעל ֶׁשל  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ִאָּתנּו,  ִיְתָּבַר עֹוֶׂשה  ֶׁשַהֵּׁשם  ֵמַהֲחָסִדים  ְמֻרָּגׁש  ֲאִני ְמאֹד 

  ;ָּכל ִמָּלה ֶזה ֱאמּוָנה ֶׁשּבֹו ַמְׁשִריִׁשים ַּבְּיָלִדים ִמַּקְטנּוָתם ֱאמּוָנה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
 ִּבַּקְׁשִּתי ֵמַהֵּׁשם', 'ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!'''ַהֵּׁשם', 'ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם', 

ִּבְנַין ַהַּתְלמּוד   ְלַיד  ְמַסְּיִמים ָּכֵעת ִלְבנֹות עֹוד ִּבְנָין ִּבְׁשִביל ַהּמֹוָסד, ַמָּמׁש 

ִּבְנָין   ִלְקנֹות  ַעְכָׁשו  ְורֹוִצים  ֲעבּוּתֹוָרה  ַעל ר  ְׁשִליִׁשי  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ִמי  ִּכי  ַהְיָלִדים; 
ֶׁשֲעַדיִ  ַּבָּׁשָנה  א  ן  ַהִּמְסָּפִרים  ִהְתִחיָלה,  ֶׁשַהִּקְרָיה  ֵמָאז  ָׁשִנים  ָׁשׁש  ָמְלאּו 

ְעָלה  ָּבנֹות, ְוַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ְּכָבר אֹוֲחִזים ִּבְלַמ   הָהִראׁשֹוָנה ָהיּו ֶעֶׂשר ָּבִנים ַוֲעָׂשָר 
 ָאז ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְצִריִכים ְלָהִכין עֹוד ָמקֹום.  –ִמֵּמָאה ְיָלִדים 

ֲאַנְחנּו ְמַצִּפים ּוְמַקִּוים ָּכל ַהָּׁשָנה ֶׁשּנּוַכל ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו  י  ְלַגֵּבי אּוַמן; ֲהֵר 

ַהִּבנְ  ִּבְבִנַּית  ַמְמִׁשיִכים  ֲאַנְחנּו  ְּבאּוַמן.  ַהָּׁשָנה  ְמַסְּיִמים ְּברֹאׁש  ְּבאּוַמן,  ֶׁשָּלנּו  ָין 
ְּברֹאׁש   ִלְהיֹות  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ְמִכיִנים  ֲאַנְחנּו  ָהְרִביִעית;  ַהּקֹוָמה  ֶאת  ַעְכָׁשו 

 ַהָּׁשָנה ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְּבאּוָמן, ִּבְתִפָּלה ֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ַהּכֹל. 

ִּפיִסים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵהם מֹוִציִאים  ֲחָדׁשֹות טֹובֹות ַמִּגיעֹות ַעְכָׁשו ֵמַהַּמְד 
ָלאֹור ַעְכָׁשו ֶאת ַהֵּסֶפר ִאיׁש ֱאמּונֹות ִמְּׁשַנת תשפ"א; ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּלֹוֵקַח ֵחֶלק  

 ְּבַהְדָּפַסת ַהְּסָפִרים ֶׁשָּכל ָּכ ְמַחִּיים ְיהּוִדים. 

ת ַהַּבִית ְלֵבית ַהְּדפּוס, ְּדָבִרים ֲחֻנּכַ   בְלַמֲעֶׂשה א ִּתְתַקֵּים ְּבֶפַסח ֵׁשִני ַהָּקרֹו
 ִהְתַעְּכבּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 ז   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ס ַהְּדפּות ֵּביל  ֶׁש  ֶהָחָדׁש ַלִּבְנָין רְצִריִכים ֶעְזָרה ַּבַּמֲעבָ 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ַּבַּמֲעָב  ֶעְזָרה  ְצִריִכים  ַהְּדפּוס,  ְּבֵבית  ַלֲעזֹר  ּתּוַכל    א נָ   ,ֶהָחָדׁש   ַלִּבְנָין  רִאם 

ִיְצָחק ַאְיִזיק ָראְטה.ִלְפנֹות ָלַאְבֵר  

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית ִעם ַהְּיָלִדים ַהּיֹום ָּבֶעֶרב ְּכֵדי  
ַהָּנִׁשים; ָּכל ָּכ ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלּה ְלַקֵּבל ְקָצת   ֶׁשִאְׁשְּת ּתּוַכל ָלבֹוא ַלִּכּנּוס ֶׁשל 

ֲחָדָׁשה; ַאל ִּתְתַחֵּמק, ְרֵאה    הל ָּכ ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלּה ְלַקֵּבל ָּבֶטְריָ , ּכָ הַחּיּות ַרֲעַנּנָ 
 ִלְהיֹות ַּבַּבִית ַּבְּזַמן ְּכֵדי ֶׁשִהיא ּתּוַכל ָלֵצאת. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 ן ְּבִמירֹור ָּבעֶֹמ "ג ְּבלַ   ֶאְתַּפֵּלל ֲעבּור ֻּכָּלם

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

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ָהֶעְזָרה ַהָּכל ָּכ ְמסּוָרה ַלּמֹוָסד, הֹוַרְדָּת ִמֶּמִּני ֶאת ָהעֹל 
ְּׂשִכירּות ַלְּיִׁשיָבה ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּבִויְלַיאְמְסּבּוְרג, ּוְכמֹו ֵכן ַעְכָׁשו  ְלַׁשֵּלם ֶאת ַה 

 ָלַקְחָּת ַעל ַעְצְמ ְלַׁשֵּלם ֶאת ַההֹוָצאֹות ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש ְּבבֹורֹו ַּפאְרק.

ַהָּבא   ְּבָׁשבּוַע  נֹוֵסַע  ֲאִני  ַהֵּׁשם  ֵאֶצל ְּבֶעְזַרת  ְּבִמירֹון  ֶאְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ 
ַאְנֵׁשי   ְלָהִכין ֶאת ְׁשמֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ִאם  ֲאִני רֹוֶצה  ְׁשִליָט"א.  ָאִבי 

ְלֻכָּלם ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהֵּׁשמֹות, ֶאְתַּפֵּלל ֲעבּור   ְוֵׁשם ִאָּמם; ִּתְתַקֵּׁשר  ְׁשלֹוֵמנּו, ְׁשָמם 
 עֹל ְיׁשּועֹות ְלֻכָּלם. ֻּכָּלם, ִלפְ 

ַל"ג ָּבעֶֹמר הּוא יֹום ְמאֹד ָּגדֹול, יֹום ָקדֹוׁש; ֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות, ִּבְפָרט 

 ֵאֶצל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִמירֹון.

 . םֶׁשָּלֶה   ַאָּתה א ָצִרי ִלְׁשאֹל ַמה ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשָּלֶהם, ְּתַבֵּקׁש ַרק ֶאת ַהֵּׁשמֹות

ה ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֵל ְקָצת ְלִהְתּבֹוְדדּות; ְּתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,  ְּתַנֶּס 
ם  ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָּכל ָמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי. ֲאִני אֹוֵמר ְל, ַהַחִּיים ַנֲעִׂשים ְמתּוִקים, ֵה 

 ְנִעיִמים. ם ִנְהִיי



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ח

 

 .ֲאִני ְמאֹד אֹוֵהב אֹוְת 
 ... 

 ד ג ד

 הִּתְמסֹר ֶאת ַנְפְׁש ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָח 

תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י' ִאָּיר, כ"ה ְלעֶֹמר, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ְּבִׂשְמָח  ִלְהיֹות   ַנְפְׁש ֶאת  עֹוד  הִּתְמסֹר  ֵאין  ִּכי  ְּכמֹו  ,  ְוָנחּוץ  ָחׁשּוב  ָּדָבר 
"ַקל  אֹוֵמר:  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ָקִׁשים;  ֲהִכי  ֵמַהְּדָבִרים  ְוֶזה  ִׂשְמָחה, 

 ". היֹוֵתר ָלצּום ְוַלֲעׂשֹות ִסּגּוִפים ֵמֲאֶׁשר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָח 

זֹר ְל ִּבְכלּום. ֲחָכֵמינּו  ; ֶזה א ַיֲע תַהְּדָאגֹו ל  ֲעזֹב ֶאת ָּכל ַהְּדָאגֹות, ֲחָבל עַ 
: "ַאל ָּתֵצר ָצַרת ָמָחר, ִּכי א ֵתַדע ַמה ֵּיֶלד (ְיָבמֹות סג:)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

יֹום, ֶׁשָּמא ָמָחר ָּבא ְוֵאיֶנּנּו, ִנְמָצא ִמְצַטֵער ַעל ָהעֹוָלם ֶׁשֵאין ֶׁשּלֹו", ַאל ִּתְצַטֵער  
ַאָּת  ִּכי  ַהָּמָחר,  ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַהָּמָחר   יֲהֵר   ה ַעל  ַּתֲעֶׂשה  ִיְהֶיה ָמָחר, ַמה  יֹוֵדַע ַמה  א 

 ִהְצַטַעְרָּת ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשא ַקָּים. יְוַהָּצָרה ְּכָבר א ִּתְהֶיה? ֲהֵר 

ָחה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֶאְהֶיה ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ְּבִמירֹון, ֶאְתַּפֵּלל ֲעבּוְר ַוֲעבּור ַהִּמְׁשּפָ 
 .ֶׁשְּל 

 ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ֶאְהֶיה ַּבִּקְרָיה, ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

ת? ֵמחֹובֹום ֶנְחָלִצי ֵאי 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י' ִאָּיר, כ"ה ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ם  ָהֵאּלּו. ָאָד   ֵמָהֲאָנִׁשיםם  א ְלַׁשֵּלם חֹובֹות ֶזה א ָּכֶזה ָעֶול ְּכמֹו ְלִהְתַעּלֵ 

 - ; ַמה ֶזה א ְלִהְתַיֵחס? ֵאין ְל ְלַׁשֵּלם? ' ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם'  אהּום ֶׁשִּמְתַעּלֵ 
  ,"ְל ְלַׁשֵּלם   ֵאי ָּתְכִנית  ִלי  ְלַׁשֵּלם ְל", "ֵיׁש   ֲאִני הֹוֵל" ֶאָחד:  ְלאֹותֹו  ַּתִּגיד 

ִּתּגַ " ַּתֲעֶנה,  ְּתַדֵּבר,  ָלֶזה.  ְוַכּדֹוֶמה  ְלַאט"  ְלַאט   ְל ְּכֶׁשאֹותֹו  ֲאַׁשֵּלם  ַלֶטֶלפֹון  ׁש 



 ט   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ֶאָחד ִמְתַקֵּׁשר. הּוא ֲהֵרי ָעַזר ְל ְּכֶׁשָהִייָת ָּדחּוק, הּוא ִהְלָוה ְל ֶּכֶסף; ַמה ֶזה  

 ֶׁשא ִמְתַיֲחִסים?! 

ְּתַצֵּית ְלַמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְל, ַּתֲעֶׂשה ְל ְרִׁשיָמה ֶׁשל ָּכל ֵאּלּו ֶׁשַאָּתה ַחָּיב   
ֶּכֶס  ִמְתַּבֵּיׁש ִמַּמה ָלֶהם  ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו: "ֲאִני  ְוַתִּגיד ֶאת  ְלָכל ֶאָחד  ְוִתְתַקֵּׁשר  ף, 

ֶׁשִהְתַעַּלְמִּת  ְזַמן  י  ֶׁשָעִׂשיִתי,  ְזַמן,  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ְּכָבר  ֶּכֶסף   ְל ַחָּיב  ֲאִני   ,ִמְּמ
י ַרק רֹוֶצה ְלַהִּגיד ְל ֶׁשִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם  ִמְּמ, ֲאנִ ם  ַהֵּפָרעֹון ְּכָבר ָעַבר ַוֲאִני ִמְתַעּלֵ 

  ה , ֲאִני ְמַחּכֶ יָּכְלֶׁשִה   ֲאִני הֹוֵל ְלַׁשֵּלם ְל ַעד ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה; ֵיׁש ִלי ָּתְכִנית
 ְיַׁשֵּלם ְל". י ִלְכָסִפים ְמֻסָּיִמים ַוֲאנִ 

ֲעַדִין חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה  ִיְׁשַמע  ַהֵחָמה, ּוְכֶׁשהּוא    ְּכֶׁשַהַּמְלֶוה  ֵּתֵרד  ְּכָבר  ְלַׁשֵּלם 

הּוא    -ִיְׁשַמע ֶׁשַאָּתה ְמַפֵּיס אֹותֹו ְוַאָּתה ֲעַדִין זֹוֵכר ֶׁשהּוא ָּפַתח ְל ֶאת ַהֶּדֶלת  
 : "ֶוה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם". (ְּתִהִּלים לז, כא)ַיְמִּתין ַעד ֶׁשְּתַׁשֵּלם לֹו, ַאָּתה א ִּתְהֶיה 

, ִּתְכּתֹב ֶאת ָּכל ַהֵּׁשמֹות,  בַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ִמָּיד ַאֲחֵרי ְקִריַאת ַהִּמְכָּתב; ִּתְתַיֵּׁש 

 ָּכל ַהחֹובֹות, ַקח ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ְוַתְתִחיל ְלִהְתַקֵּׁשר. 

ֹות;  ֵל ְּבָכל יֹום ָויֹום ַלָּׂשֶדה, ַאָּתה ָּגר ֲהֵרי ַּבִּקְרָיה ֵּבין ָׂשדֹות ִויָער  ,ֵׁשִנית
ֵל ַלָּׂשֶדה ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית ֶׁשְּל, ַאָּתה א ָצִרי ָלֶלֶכת ְמאֹד ָרחֹוק, ֵל ְקָצת ֵּבין  

ָהֵעִצים, ַאָּתה ָיכֹול ְלָהִביא ְלֵׁשם ִּכֵּסא; ָׁשם ִּתְבֶּכה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבִּמִּלים ָהֵאּלּו,  
 ַּתִּגיד ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ַהּזֹאת: 

ֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי, ֲאִני ְּבבֹור ָעמֹק, ֲאִני טֹוֵבַע ְּבחֹובֹות, ֲאִני ַחָּיב  "ִרּב

ְוֵאין ִלי ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ֶאת ֶזה,   -ַלֲאָנִׁשים ֶּכֶסף, ָלַקְחִּתי ַהְלָואֹות ִמַּכְרִטיֵסי ַאְׁשַראי  

 ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ָלֶהם?  ן ִלי ֶּכֶסף ְלַחֵּיי ַהּיֹום יֹום, ָאז ֵמֵאיפֹה ֶׁשֶאַּקחיֵא 

ַאָּבא ָיָקר, ֲאִני ָּכל ָּכ ְמֻבָּיׁש; ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ִמָּכאן ָוָהְלָאה? ַמה ֲאִני אֹוֵמר 

 ָלֶהם? 

ָאָּנא, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ, ִּתְסַלח ִלי, ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה; ַרֵּבנּו ַז"ל ִּגָּלה ָלנּו  

ק ִסיָמן  ָהַר"ן,  חֹוב  יב)(ִׂשיחֹות  ַּבַעל  ֶׁשְּיֵהא  ַהִהיא  ֲעֵבָרה  ֶׁשל  ֶׁשָעְנָׁשּה  ֲעֵבָרה  "ֵיׁש   :

ָּתִמיד, ַוֲאִפּלּו ַיֲעֶׂשה ָּכל ַטְצְּדִקי ְּדֶאְפָׁשר ְוִהְתַּפֲעלּות א יֹוִעיל ְּכָלל, ְוִיְהֶיה ַּבַעל  

ָלה ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן, חֹוב ָּתִמיד", ֶזה ָהֲעֵבָרה ֶׁשל ְּפָגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּט 

 ַרֲחָמָנא ִלֵׁשיְזָבן. 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   י

 

ַעל ֵּכן ָּבאִתי ְלָפֶני ַאָּבא ָיָקר, ִּתְסַלח ִלי, ֲאִני ַמְתִחיל ֵמַעְכָׁשיו, ֲאִני ַמְתִחיל  

, תֲעֵבירֹוה  ְּכָבר א ֶאֱעֶׂש י  ֵמָחָדׁש, ְּכָבר ֶאְהֶיה טֹוב, ְּכָבר ֶאְהֶיה ְיֵרא ָׁשַמִים, ֲאנִ 

, ֶאת ֶהָחֵסר אֹוִנים ֶׁשִּלי, ִיְהיּו יי, ַקֵּבל ֶאת ְּתׁשּוָבִתי, ִקֵּבל ֶאת ִּׁשְברֹון ִלּבִ ִּתְסַלח לִ 

 ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי". 

  ג ֶׁשלֶ ם,  ֶגֶׁש ד  ֶׁשֵּיֵר ָּכ ַּתֲעֶׂשה ָּכל יֹום ִּבְקִביעּות, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ֶמֶזג ָהֲאִויר;  
 ְרָעִמים ּוְבָרִקים; ַאָּתה ֵל ִּבְקִביעּות. ֶׁשִּיְהיּו

ְׁשִליִׁשית, ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִהְלוּו ְל ֶּכֶסף, ּתֹוֶדה ָלֶהם ָּכל ַהְּזַמן, ַּגם ָּכֵעת ְּכֶׁשֵהם  

ַלּׂשֹוְנִאים ֶׁשְּל,  ִמְתַקְּׁשִרים ֵאֶלי ְוִלְפָעִמים ֵהם ִיְצֲעקּו ָעֶלי, ַאל ַּתֲחִׁשיב אֹוָתם  
ִהְלוּו ְל, ָּפְתחּו ְל ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבֵעת ַּדֲחקּות,  י  ֵהם א ׂשֹוְנֶאי, ֵהם ְיִדיֶד, ֵהם ֲהֵר 

 ַאָּתה ַהּׂשֹוֵנא ֶׁשל ַעְצְמ, ָלֶהם ָּתִמיד ַּתִּכיר טֹוָבה. 

זְ  ַהְרֵּבה  ִיַּקח  א  ֵמַהִּמְכָּתב  ִמָּלה  ְלָכל  ְּתַצֵּית  ָּכל  ִאם  ֶאת  ֶׁשְּתַׁשֵּלם  ַעד  ַמן 
 ֶׁשַפע ָּגדֹול. ם ַהחֹובֹות ֶׁשְּל ְועֹוד ִּתָּׁשֵאר עִ 

ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֲאִני נֹוֵסַע ְלִמירֹון, ֲאַבֵּקׁש ֲעבּוְר ַוֲעבּור ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל ְּבַל"ג 

 ָּבעֶֹמר ֵאֶצל ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון.

 ... 
 ד ג ד

 ָיבֹואּוא  ם ֶׁשַהֻּדִּבי י ְּכֵד ,  ִמחּוץ ַלַּבִית ןַהִּנָּקיֹול עַ ר ְצִריִכים ִלְׁשמֹו

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י' ִאָּיר, כ"ה ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות, ַהַּקִיץ עֹוד א ָּכאן ֲאָבל ַהֻּדִּבים ְּכָבר 

 ַּקִיץ? אּוַלי ֵיׁש ְל ֵעָצה ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות? ָּכאן; ַמה ִיְהֶיה ּבַ 

ַהֻּדִּבים ַמִּגיִעים ְלַאְׁשָּפה; ַהֻּדִּבים א ְמֻסָּכִנים, ֵהם ַמִּגיִעים ְלַאְׁשָּפה; ֲאַנְחנּו  
 ַמה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות.  ןְצִריִכים ַלֲחׁשֹב ַעל ֵאיֶזה ִּפְתרֹו

ִלְׁש  ֶׁשְּצִריִכים  ָּבטּוַח  ֶאת    ן ַהִּנָּקיֹול  עַ ר  מֹו ֶזה  ְלַלֵּמד  ְצִריִכים  ַלַּבִית,  ִמחּוץ 

 ְלַׂשֵחק, ְוִיְׁשַּתְּדלּו ִלְסֹּגר ֶאת ַּפֵחי ַהֶּזֶבל.   םַהְּיָלִדים ֶׁשְּיַסְּדרּו ִויַנּקּו ַאֲחֵרי ֶׁשְּמַסְּיִמי

ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּטר ַמה    -ְּתַדֵּבר ִעם ַהְּׁשֵכִנים ֶׁשְּל, ִעם ַהֲחֵבִרים  
 ְרצּוִיים. יֵמָהאֹוְרִחים ַהִּבְלִּת 



 יא   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 ֵקי ֱאֶמת א ִלְהיֹות ְּבֶקֶׁשר ִעם ֶאָחד ֶׁשְּמַדֵּבר ֶנֶגד ַצִּדי

תשפ"בה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י' ִאָּיר, כ"ה ְלעֶֹמר, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ... ֵנרֹו ָיִאיר יִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּובִ 

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב. 

ֱאֶמת ַאָּתה רֹוֶצה    ַמה ַהְּׁשֵאָלה ִּבְכָלל? ִאם ָהַאְבֵר ַהֶּזה ִּדֵּבר ִאְּת ֶנֶגד ַצִּדיֵקי
ִלְפּתַֹח ִאּתֹו ֵּבית ְּכֶנֶסת?! ַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִּדַּבְרָּת ִאּתֹו ָהִייָת ְמֻבְלָּבל ְלַגְמֵרי,  

ִנְזַּכְרָּת  ז  ְוָא   – ִהְתַחְלָּת ַלֲחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹות ֶנֶגד מֹוֲהָרא"ׁש, ַעד ֶׁשָעִׂשיָת ִהְתּבֹוְדדּות  
ְוָחַזְרָּת ְלַעְצְמ; ַעְכָׁשו ַאָּתה רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ִאּתֹו ְּבֻׁשְלָחן    - ִׂשיָת  ִמי ַאָּתה ּוַמה עָ 

 ?!ֶאָחד? ָהִייָת יֹוֵׁשב ִעם רֹוֵצַח ְּבֻׁשְלָחן ֶאָחד

ֲאִני ְמַדֵּבר ִעם ֻּכָּלם, חּוץ ֵמֵאּלּו ֶׁשֲאִני ֲעַדִין חֹוֵׁשׁש ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלַדֵּבר ִאִּתי  
 .ַצִּדיֵקי ֱאֶמתֶנֶגד 

הּוא נֹוֵאף', ַאֶחֶרת   -ְנקֹוט ַהאי ְּכָלָלא ְּבָיְד: 'ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל מֹוֲהָרא"ׁש  

ֲאִפילּו ְמַדֵּבר;  ָהָיה  א  ִעם  רִמְסַּתֵּד א   ה  ֶׁשּזֶ   הּוא   הֹוֵל הּוא  ִנְרֶאה,  א  ֶזה   ,
ר ָלֶלֶכת ִעם ַקְפְטן ָצהֹב, ִעם ִּכָּפה ַקְפְטן, ִעם ִּכָּפה ְלָבָנה... ַהֵּתרּוץ הּוא ֶׁשֶאְפָׁש 

 .ְלָבָנה ְוִלְהיֹות נֹוֵאף ָּגדֹול

 . ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים
 ... 

 ד ג ד

 ַּתְמִׁשיכּו ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶר ֶאֶרץ 

 ד' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא ִליֶּבעְרִטי 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶאת   אֹוֲהִבים  ַאֶּתם  ַהֵּסֶפר,  ֵּבית  ֶאת  אֹוֲהִבים  ֶׁשַאֶּתם  ִלְׁשמַֹע  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
ּמֹורֹות ֶׁשָּלֶכם. ְּכמֹו ֵכן ֲאִני ְמאֹד ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ִמֶּכם ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים ְּתִהִּלים,  ַה 

 ְּכָבר ֲאַמְרֶּתם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְּפָעִמים ְּתִהִּלים. 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש |   יב

 

  ַהּמֹורֹות ֶׁשָּלֶכם מֹוְסרֹות ֲעֵליֶכם ַרק ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום טֹובֹות; ְּכֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש 

ֶׁשּיֹאְמרּו ֵׁשם ֶׁשל ַּבת ֶׁשִּמְתַנֶהֶגת ְּבֶדֶר ֶאֶרץ, ֻּכָּלן אֹוְמרֹות ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶכם ֵּבין  
ְּבֶדֶר ֶאֶרץ ֲאִני רֹוֶצה   .ַהָּבנֹות ֶׁשִּמְתַנֲהגֹות  ָלֶכם ַּבֲחָזָרה,  ֲאִני ּכֹוֵתב  ק  ְלַחּזֵ   ָלֵכן 

 ֶׁשַּתְמִׁשיכּו ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶר ֶאֶרץ.  םֶאְתכֶ 

 ַאֶּתם עֹוִׂשים ַנַחת ְלהֹוֵריֶכם.
 ... 

 ד ג ד

 ְׁשִתיָקה ִהיא ַהְּתׁשּוָבה ֲהִכי טֹוָבה 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ְלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ְלִּתי ֶאת ְׁשֵאָלְת. ִקּבַ 

  ת ִּבְטָענֹו ם  ַרֵּבנּו ִלֵּמד אֹוָתנּו ַמה ַלֲענֹות ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ְוכּו'; ּוְכֶׁשָּבִאי

 ְוכּו'; ִּבְפָרט ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֶנֶגד ַרֵּבנּו. 

"ִּכי ַּפַעם   ִליְרס, ַהּיֹום ַהֲחִמיִׁשי)ֵמַהִּׁשְבָעה ְּבֶעְט   -(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה יג  ַרֵּבנּו ְמַסֵּפר   
ַאַחת ָהָיה ִׂשיָחה ְוִסּפּור, ֶׁשָהיּו ֲאָנִׁשים ִמְתָּפֲאִרים ַעְצָמם ִּבְבִחיָנה זֹו, ֶׁשָּכל ֶאָחד  

ְוֶאָחד ָהָיה ִמְתָּפֵאר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִחיָנה זֹו ֶׁשל מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְּמֻרָּבה, ֶאָחד ָאַמר  
ת מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְּמֻרֶּבה, ִּכי ֵיׁש ָעָליו ְמַקְטְרִגים ֶׁשַהְּׁשִתיָקה ֶׁשּלֹו ִהיא ְּבִחינַ 

ֶׁשַּמְלִׁשיִנים   ַמה  ְוָכל  ְמאֹד,  ַהְרֵּבה  ָעָליו  ֶׁשַּמְלִׁשיִנים  ָהַרע  ָלׁשֹון  ּוַבֲעֵלי  ַהְרֵּבה, 
ּכֹל ַעל  ְודֹוְבִרים ּוְמַקְטְרִגים ָעָליו ְּבָלׁשֹון ָהַרע ַהְרֵּבה, הּוא ִּבְׁשִתיָקתֹו ְמָתֵרץ ַה 

ַעל   ֵּתרּוץ  ְוהּוא  ְׁשִתיָקה,  ֵאיֶזה  ַרק  (ִּכי הּוא עֹוֶׂשה  ְלַבד  ַמה ֶׁשהּוא ׁשֹוֵתק  ְיֵדי 
 ַהֹּכל). ִנְמָצא ֶׁשְּׁשִתיָקתֹו הּוא מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְּמֻרֶּבה".

ַהְּכִסיל", ְּתׁשּוַבת  "ַהְּׁשִתיָקה  אֹוֵמר:  ה  ּובָ ַהְּתׁשא  ִהיה  ַהְּׁשִתיָק   מֹוֲהָרא"ׁש 

. ִאם ְיַבְלְּבלּו דֶאָח   ַעְצְמ ְלַאףת  ֶא ץ  ַאל ִּתְתַוֵּכַח ִעם ַאף ֶאָחד, ַאל ְּתָתֵר   ,ַלִּטֵּפׁש
ַאל   - יֹוֵתר, ַאָּתה ֲהֵרי ְיהּוִדי ָזָהב'  ַחָּלׁשג ְל ֶאת ַהּמַֹח 'ְּבֶרְסֶלב ֶזה ַלֲאָנִׁשים ִמּסּו

ה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּכִפי ֶׁשַהֵּׁשִני ְלַמְלכּות ָעָׂשה  ַּתֲעֶנה, ַאַחר ָּכ ֵל ַהִּצָּדה ְוִתְבּכֶ 
: "ֲאִני (ָׁשם, ַמֲעֶׂשה א)ְּכֶׁשֻּכָּלם ָּדחּו אֹותֹו; הּוא ָּבָכה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, הּוא ָאַמר  

 יֹוֵדַע ֶׁשְּבַוַּדאי ֶיְׁשנֹו". 

 .ִּתְתַחֵּזק ִעם ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ֶׁשְּל 
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 ֲאִני ְמַקֶּוה ְלִהְתָראֹות ִאְּת ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ... 

 ד ג ד

 ַלֲעזֹר ַלֵּׁשִני ָלֵתת ִמִּלים טֹובֹות 

תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ְלעֶֹמר, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

א יֹוְדִעים ֵאי ָלֵתת ַמְחָמָאה; ֶזה ִמְתּפֹוֵצץ ֵּבין ַּבַעל ְוִאָּׁשה,    םֲאָנִׁשי  ַהְרֵּבה
 ַנֲעִׂשים ְּכאּוִבים ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני.   -ים ֶאת ֶזה  ְמַצִּפים ְלִמָּלה טֹוָבה ּוְכֶׁשא ְמַקְּבלִ 

ַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ִהיא ַלֲעזֹר ַלֵּׁשִני ָלֵתת ִמָּלה טֹוָבה. ְלֻדְגָמא, ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלֶכם  

ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשַּמְפִריַע ָלֶכם ֶׁשַהַּבַעל ַאף ַּפַעם א אֹוֵמר ָלֶכם ִמָּלה טֹוָבה ַעל 
ּוְכֶׁשַאֶּתם  ַה  ְּכלּום,  אֹוֵמר  א  הּוא  ָחָדׁש  ֶּבֶגד  קֹוִנים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם,  ְּבָגִדים 

 א אֹוֵמר ְּכלּום, ֶזה ַמְפִריַע ָלֶכם ְוכּו'; ַהֶּדֶר ִמְתַלְּבִׁשים ָיֶפה ִּבְׁשִבילֹו הּוא ַּגם
ֲאלּו אֹותֹו: "ַהֶּבֶגד ַהֶּזה ָיֶפה?" ַהְּנכֹוָנה ִהיא, ַלֲעזֹר לֹו ָלֵתת ִמִּלים טֹובֹות; ִּתְׁש 

  ל ?" אּוַלי ַּבַהְתָחָלה הּוא א ֵיַדע ַמה ַלֲענֹות; ֶזה א ִּבְגלַ ילִ ה  ַמְתִאיָמ   "ַהַּנַעל ַהּזֹו
ְמַחֶּכה   הּוא  ְמאֹד,  טֹוב  ַמִּכיר  הּוא  ָהֵאּלּו,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַמִּכיר  א  ֶׁשהּוא 

ְוֵתָראּו  ָיֶפה  ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשִּתְתַלְּבׁשּו  ְמַדְּבִרים   ֵאי יֹוֵדַע  א  ַרק  ְוכּו'; הּוא  ָיֶפה   
 ָהֵאּלּו, הּוא א יֹוֵדַע ֵאי ְלַבֵּטא ֶאת ֶזה. 

ְּכמֹו ֵכן ִעם ִמִּלים טֹובֹות; ִמְּלַהְמִּתין ַעל ִמִּלים טֹובֹות א ַמִּגיִעים ְלׁשּום  

ֵתת ִמִּלים טֹובֹות, ְוַלֲעזֹר ַלֵּׁשִני ָלֵתת ִמִּלים  ָמקֹום, ְצִריִכים ִלְהיֹות ֶזה ֶׁשַּמְתִחיל לָ 
 א ֶלֱאכֹל ֶאת ַהֵּלב ֶׁשא ִקְּבלּו ִמָּלה טֹוָבה.  ;טֹובֹות

"ּתֹוָדה ַעל ָהאֶֹכל, ֶזה ָהָיה    : ְלֻדְגָמא, ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה ִאם ַהַּבַעל א אֹוֵמר

ֹוב? ֶנֱהֵניָת?" ְוהּוא ַיֲעֶנה "ֵּכן"; ְלַאט  ט  הִּתְׁשֲאלּו אֹותֹו: "ָהאֶֹכל ָהיָ   -ְמאֹד טֹוב"  
 ְלַאט הּוא ְּכָבר ַיִּגיד ֵמַעְצמֹו: "ּתֹוָדה ַעל ָהאֶֹכל, ֶזה ָהָיה טֹוב ְמאֹד".

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

 ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ַהְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ְּבֵחץ ָוֶקֶׁשת 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַטַעם   ָלֶזה  מּוָבא  ָוֶקֶׁשת,  ְּבֵחץ  ְמַׂשֲחִקים  ֶׁשְּיָלִדים  ִמְנָהג  ֵיׁש  ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג 

ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר   (ִּתּקּוִנים, ִּתּקּון יח, ַּדף לו:) ֵמַהַּצִּדיִקים, ָּכתּוב ַּבזֹוַהר  
ֶאְלָעָזר: "ָלא   ִלְבנֹו ַרִּבי  ְלַרְגֵלי ִדְמִׁשיָחא ַעד ְּדֶתחֵזי ַקְׁשָּתא   יְתַצּפֵ יֹוַחאי ָאַמר 

ְּבַגְּוונֹוי ְנִהיִרין", ַהִּסיָמן ֶׁשל ִּביַאת ָמִׁשיַח ִיְהֶיה ְּכֶׁשִּיְראּו ֶקֶׁשת ְּבַגְּוונֹוי ְנִהיִרין;  
ִביִאים  ַל"ג ָּבעֶֹמר הּוא יֹום ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִּגָּלה ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמ 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח, ָלֵכן ַהְּיָלִדים יֹוְצִאים ַלָּׂשֶדה ְלַׂשֵחק ְּבֵחץ ָוֶקֶׁשת, ְּכֵדי ִלְרמֹז ֶׁשְּבַל"ג 
 ָּבעֶֹמר הּוא ְזַמן ֶׁשל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח.

ְּבֶקֶׁשת ֶׁשִּיירּו  ַלָּׂשֶדה;  ִאָּתם   ְוֵל ָּבעֶֹמר,  ְּבַל"ג  ַהְּיָלִדים  ֶאת   ִויַבְּקׁשּו  ַקח 

 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶּׁשָּמִׁשיַח ְּכָבר ָיבֹוא.

עֹוִׂשים   ִאם  ְועֶֹנׁש.  ָׂשָכר  ַעל  ֲאֵליֶהם  ְּתַדֵּבר  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ַּבְּיָלִדים  ַּתְכִניס 
ִמְצוֹות ְמַקְּבִלים ַּגן ֵעֶדן, ִליָלִדים ְצִריִכים ְלַהְסִּביר ַמה ֶזה ַּגן ֵעֶדן ְלִפי ֲהָבָנָתם;  

 ִׂשים ֲעֵבָרה ֵיׁש ֳעָנִׁשים, ְוִאם חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ְמַסְּלִקים ֶאת ָהֳעָנִׁשים. ְוִאם עֹו

 ... 
 ד ג ד

  ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְקִׁשיב ִלְדָבִרים ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ֶאת ֵסֶדר ֶּדֶר

 ַהִּלּמּוד 

 תשפ"ב  ה'כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו   .ֶׁשְּל ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ְוִתְלַמד  ְזַמן  ְקָצת  ַּתְחטֹף 

לא.)אֹוְמִרים   ִעִּתים   (ַׁשָּבת  "ָקַבְעָּת  אֹותֹו:  ׁשֹוֲאִלים  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשָאָדם 
ַע ְּבָכל יֹום ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ֲאָבל  ַלּתֹוָרה", ְּבַפְׁשטּות ַהַּכָּוָנה ַהִאם ָהָיה לֹו ִׁשעּור ָקבּו

אֹוֵמר   רפד)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ְּכמֹו    (ִלּקּוֵטי  'ְּגֵזָלה',  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ֶׁש'ֶקַבע' 
: "ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש"; ֶזה ֵּפרּוׁש ַהְּׁשֵאָלה, ׁשֹוֲאִלים  (ִמְׁשֵלי כב, כג) ֶׁשָּכתּוב  



 טו   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

'ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה' ָּגַנְבָּת ְזַמן ִלְלמֹד? ָחַטְפָּת ַּכָּמה ַּדּקֹות ֵמַהּיֹום  ֶאת ָהָאָדם:  

 ֶהָעמּוס ֶׁשְּל ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה?

ְלִׁשעּוִרים ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד, ַאָּתה ַּגם ָיכֹול ִלְׁשמַֹע   ןַאָּתה ָיכֹול ְלַהֲאִזי 
 ד. מּוִזיָקה ִּבְׁשַעת ַהִּלּמּו

 ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשחֹוֵטף ְזַמן ְּכֵדי ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְרֵאה ְלַסֵּים ֶאת ַהֵּסֶפר ִּתּקּוֵני זֹוַהר ִלְקַראת ַהּיֹום ַהָּגדֹול ַל"ג ָּבעֶֹמר

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְצַפת

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֵּבנּו  ְרֵאה ְלַסֵּים ֶאת ַהֵּסֶפר ִּתּקּוֵני זֹוַהר ִלְקַראת ַהּיֹום ַהָּגדֹול ַל"ג ָּבעֶֹמר. ַר 
: "ַעל ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ְלַבד א ַיְסִּפיקּו ֲאָלִפים ְסָפִרים (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רפה)ָאַמר  

 ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבּוי ַהּסֹודֹות ֶׁשֵּיׁש ָׁשם", ַעֵּין ָׁשם. 

ָּבעֶֹמר; ִאם ִיְרֶצה ה' ֶאְהֶיה ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ְּבִמירֹון, ַּגם ַּבַּׁשָּבת ֶׁשַאֲחֵרי ַל"ג  
 ֶאְהֶיה ֵאֶצל ָאִבי ְׁשִליָט"א. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום טֹובֹות ִמֵּבית ִמְדָרֵׁשינּו ִּבירּוָׁשַלִים 

ב  יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר" 

 ִלְכבֹוד ַהַּגָּבִאים ַהְּיָקִרים ֶׁשִּיְחיּו ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים

ִמֵּבית   טֹובֹות  ָׁשלֹום  ְּדִריַׁשת  ְמַקֵּבל  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשֲאִני  ָלֶכם,  ְלַהִּגיד  ָרִציִתי 
 ִמְדָרֵׁשינּו ִּבירּוָׁשַלִים. 

הֹוֵל ָּבְרחֹוב, עֹוֵצר אֹוִתי ְיהּוִדי ָזר ּוַמְתִחיל ְלַדֵּבר ְּבֵאׁש;  ַהּיֹום ַּבּבֶֹקר ֲאִני  



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   טז 

 

ְלֵהיַכל   ִנְכַנְסִּתי  ְׁשִליִׁשית,  ְסעּוָדה  ִחַּפְׂשִּתי  ִּבירּוָׁשַלִים,  "ָהִייִתי  ִלי:  אֹוֵמר  הּוא 

ֵמַהֵּכִלים  ָיָצאנּו  ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ְיהּוִדי  עֹוד  ִעם  ֵּבית  תֵמִהְתַּפֲעלּו  ַהּקֶֹדׁש  ֵאיֶזה   ;
ְּכֶנֶסת! ֵאיֶזה ְרִצינּות! ֵאיֶזה ַאְחדּות! ָּכֵאֶּלה ִׁשיִרים ָיִפים ָׁשִרים ָׁשם, ּוַמְקִריִאים  

ַּתְלִמיד ָחָכם אֹוֵמר ִלי 'ַּכִּנְרֶאה    ִמְכָּתב"; ַהְּיהּוִדי אֹוֵמר ִלי: "אֹותֹו ְיהּוִדי, אֹותֹו 
 ". 'םְסָת א ה ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו, זֶ 

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַאִּגיַע ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא, ֶאְהֶיה ְּבִמירֹון ַעד ַאֲחֵרי ַׁשָּבת, ַאֲחֵרי ַׁשָּבת  

ֲאִני ַמִּגיַע ֲאֵליֶכם; ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקר ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ְּכמֹו ֵכן ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַּפֵּלל  
 ִאְּתֶכם ּוְלִהְתַחֵּזק ִאְּתֶכם. 

ֶּׁשהּו, ֲאִני רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ִעם ַהַּבחּוִרים. ּתֹוִדיעּו ְלָכל ַהַּבחּוִרים ֶׁשֲאִני עֹוד ַמ 

נָ  ַהּיֹום.  ְּבֶאְמַצע  ֵׁשִני  ְּביֹום  אּוַלי  ִאָּתם;  ְלִהְתַחֵּזק  ׁשּום    ארֹוֶצה  ְלַפְרֵסם  א 
ַהַּבחּוִר  ִעם  ָלֶׁשֶבת  ֲאִני רֹוֶצה  ָּבָלָגן,   ָצִרי ֲאִני א  ְוִעם מֹוָדעֹות,  ַהְּמִפיִצים  ים 

 ַהַּבחּוִרים ֶׁשעֹוְזִרים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 

 ה ְּתִפילָ א ִהיה ַהְּיִחיָד ה ֶׁשָהֵעצָ  אֹוָתנּום ְמַלְּמִדית ְוַהֶּקֶׁש ץ ַהֵח 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ַהִּמְנָהג הּוא ִלירֹות ְּבֵחץ ָוֶקֶׁשת, ֵיׁש ַּכָּמה ְטָעִמים ָּבֶזה. ֶאָחד 

ַהָּקדֹו ַהזֹוַהר  אֹוֵמר  ֵמַהְּטָעִמים,  לו:)ׁש  ַּדף  יח,  ִּתּקּון  ְיֵהא (ִּתּקּוִנים,  ָדא  "ְוִסיָמָנא   :
ְתַצֵּפי   ָלא  ְנִהיִרין  ְּבַגְּוונֹוי  ַקְׁשָּתא  ְּדֶתחֵזי  "ַעד   ,ֶׁשְּל ַהִּסיָמן  ִיְהֶיה  ֶזה   ,"ְּבָיָד

יָ  ָמִׁשיַח  ְנִהיִרין  ְּבַגְּוונֹוי  ֶקֶׁשת  ְּכֶׁשִּיְראּו  ִדְמִׁשיָחא",  ְמַׂשֲחִקים  ְלַרְגֵלי  ָלֵכן  בֹוא; 
 ְּבֶקֶׁשת ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשַל"ג ָּבעֶֹמר הּוא יֹום ֶׁשְּמֻסָּגל ָלֶזה. 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן  ִעם ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש, ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ַהְּתפִ ב) הּוא  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ֵזינֹו  ְּכֵלי  "ִעַּקר  ְוָכל  :  ֶׁשַּיֲעֶׂשה,  ִמְלַחְמּתֹו  ְוָכל  ָּלה, 
ִיְהֶיה ְּתִפָּלה. ְּכמֹו    – ַהֶחֶרב, ַהֶּקֶׁשת ֶׁשּלֹו    ַהְּכִביׁשֹות ֶׁשִּיְכּבֹׁש, ַהּכֹל ִמָּׁשם", ַהֶּנֶׁשק,



 יז   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ַבָּקָׁשה;  : "ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי", אֹוֵמר ַרִׁש"י, ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ּו(ְּבֵראִׁשית מח, כב)ֶׁשָּכתּוב  

ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי אֹוֵמר ִלְבנֹו, ָּכל ְזַמן ֶׁשא ִּתְרֶאה    הַמ ה  ֶׁשּזֶ   ְלָפֵרׁשר  ֶאְפָׁש 
ֶזה    זָא   ֶקֶׁשת ְּבַגְּוונֹוי ְנִהיִרין, ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ְּתִפָּלה, "ָלא ְתַצֵּפי ְלַרְגֵלי ִדְמִׁשיָחא",

 ָמִׁשיַח הּוא ֶקֶׁשת ַהְּתִפָּלה. א ָמִׁשיַח; ַהִּסיָמן ֶׁשל 

ַל"ג ָּבעֶֹמר הּוא יֹום ָקדֹוׁש, ִמְתַּגִּלים סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ַמְתִחיִלים ְלַהְרִּגיׁש ֶאת  
ָא  ָּדָבר;  ְּבָכל  הּוא   ָּברּו ֶקֶׁשת,  ז  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ְונֹוְתִנים  ַהְּיָלִדים  ֶאת  לֹוְקִחים 

 ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה.  -ַחת ְלַלֵּמד אֹוָתם ֶׁשֵּיׁש ֵעָצה ַא 

 ... 
 ד ג ד

 ְצִריִכים ְלַהְכִניס ַלֶּכֶלא  ,ְמֻנָּול ֶׁשרֹוֵדף ַאֲחֵרי ְיָלִדים

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָאַמר,   מֹוֲהָרא"ׁש  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ֶׁשְּמַטְּמִאים  ְמֻנָּוִלים  ִמְסּתֹוְבִבים  ְלַצֲעֵרנּו 

ֶׁשרֹו ּוַבחּוִרים  ְמֻנָּול  ְיָלִדים  ַאֲחֵרי  ְלַחּפֹות    -ֵדף  ָאסּור  ַלֶּכֶלא,  ְלַהְכִניס  ְצִריִכים 
 ֲעֵליֶהם, ֵהם רֹוְצִחים, ָאסּור ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם.

ְלַגֵּבי ָהַאְבֵר ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ִלי ְוכּו'; ִקַּבְלִּתי ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ֵאי ִלְנהֹג ַּבְּדָבִרים 

 ֵּכן ִלְזרֹק ְוֶאת ִמי א ְוַד"ל. ֶאת ִמי   ,ָהֵאּלּו

ָרִאיִתי אֹוְת ַּבִּׁשעּוִרים; אּוַלי   ִמְּזַמן א  ְּכָבר  ִמְתַחֵּזק,  ֶׁשַאָּתה  ְמַקֶּוה  ֲאִני 
ִמְּזַמן ִלְזַמן ִיְהֶיה ַהִּׁשעּור ֶׁשל ֵליל ִׁשִּׁשי ְּבֵבית ַהֶּכֶסת ְּבבֹורֹו ַּפאְרק, אּוַלי ָּתבֹוא,  

 יֹוֵתר ַקל. ֶזה ִיְהֶיה ְל 

ָאַמר  ַרֵּבנּו  ַהְּבָרכֹות.  ְמקֹור  ִהיא  ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה, ֱאמּוָנה  ִּתְתַחֵּזק  ָהִעָּקר 
:  (ִמְׁשֵלי כח): "ֱאמּוָנה ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרכֹות, ִּבְבִחינֹות  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן לא)

 'ִאיׁש ֱאמּונֹות, ַרב ְּבָרכֹות'".

 ... 
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 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יח

 

 ְוא ֶיְחַסר ְל ֶּכֶסף  ה,ַּבֲהָפצָ ק ַלֲעסֹ ב  ׁשּול ַּתְתִחי

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית יֹוֵאל

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ְׁשֵאָלְת 

ַּתֲעֶׂשה    ןָהִעְניָ  ֶׁשא  ְּבֵפרּוׁש   ְל ָאַמר  ֲהֵרי  מֹוֲהָרא"ׁש  ֲהָפָצה,  ִיְהֶיה   ֶׁשְּל

 ְוכּו', ָאז ָלָּמה ַאָּתה ׁשֹוֵאל ׁשּוב?

ִיְהֶיה ְל ֶׁשַפע, א ֶיְחַסר ְל    -ִאם ַּתֲעסֹק ַּבֲהָפַצת ַהְּסָפִרים, ַּתֲעסֹק ַּבֲהָפָצה  
 ֶּכֶסף.

 ְוא ֶיְחַסר ְל ֶּכֶסף. -יל ׁשּוב "ֲהָפָצה" ְּתַנֶּסה ֶאת ֶזה, ַּתְתִח 

ִּתלְ  ֶׁשְּלַּבּבֶֹקר  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  ֲהָלָכה  ַמד  ִמְדָרׁש,  ְּגָמָרא,  ִמְׁשָנה,  ִמְקָרא,   :

ַחָּיל   ְּכמֹו  ַלֲחִזית,  ֵצא  ַהָּצֳהַרִים  ְוַאֲחֵרי  ַרֵּבנּו,  ְוִסְפֵרי  זֹוַהר  ִּתּקּוֵני  זַֹהר,  ְוַאָּגָדה, 
 . דְמאֹ ָּכ ַּתְצִליַח   - ִעם ְסָפִרים ְוקּוְנְטֵרִסים, ֶזה ַהֶּנֶׁשק  -ֹוֵצא ְלִמְלָחָמה ֶׁשּי

 ... 
 ד ג ד

ה ַלָּׂשֶד ר  ָּבעֶֹמ "ג  ְּבלַ ם ַהְיָלִדים  עִ  ֵל 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"א ִאָּיר, כ"ו ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

"ג ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ֲאִני נֹוֵסַע ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני ְמַקֶּוה ִלְהיֹות ְּבלַ 
 ָּבעֶֹמר ְּבִמירֹון.

ִמְנָהג   ָוֶקֶׁשת,  ֵחץ  ִעם  ַלָּׂשֶדה  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ֶׁשִּתַּקח   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ְּבֵחץ ָוֶקֶׁשת.

ֲחָכֵמינּו   ָלֶזה.  ָיֶפה  ֶרֶמז  ְׁשִליָט"א  ֵמָאִבי  ָׁשַמְעִּתי  ָלֶזה,  ְטָעִמים  ַּכָּמה  ֵיׁש 
  (ְירּוַׁשְלִמי ְׁשִביִעית ט, א; ּתֹוָספֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה טז ע"ב, ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ִּדימֹוס) ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  

ְּמָעָרה הּוא ָרָאה ֶאָחד ֶׁשָּצד ִצּפֹוִרים, ַמִּגיָעה ְּכֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָיָצא ֵמַה 
ִצּפֹור ְוִכְמַעט ִנּצֹוָדה ּוִפְתאֹום ַהִּצּפֹור ָעָפה ִמָּׁשם, ְלַאַחר ִמֵּכן ַמִּגיָעה ִצּפֹור ְוהּוא  

ַר  אֹוֵמר  ִנּצֹוָדה,  ְוַהִּצּפֹור  ִנּצֹוָדה!  "ְסִּפיקּוָלא"  ַהָּׁשַמִים  ִמן  קֹול  ַּבת  ִּבי ׁשֹוֵמַע 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִלְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "ְרֵאה, ֲאִפּלּו ִצּפֹור ְקַטָּנה ִאי ֶאְפָׁשר ָלצּוד  



 יט   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ְּבֵחץ   ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג  יֹוִרים  ָלֵכן  אֹוָתּה";  ֶׁשָּיצּודּו  ַּבָּׁשַמִים  ֶׁשאֹוְמִרים  ַאֲחֵרי  ַרק 

ַּבר ִׁשְמעֹון  ֶׁשַרִּבי  ַמה  ְלַהְראֹות  א   ָוֶקֶׁשת,  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום  אֹוָתנּו,  ְמַלֵּמד  יֹוַחאי 
הּו  ָּדָבר  ָּכל  ִמְקֶרה,  א  ֶזה  ָּדָבר  ׁשּום  ֵמַעְצמֹו,  ֶׁשל    אקֹוֶרה  ִנְפָלָאה  ְּבַהְׁשָּגָחה 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ִּת  ִאָּתם,  ִּתְרקֹד  ִאָּתם,  ְּתַׂשֵחק  ַלָּׂשֶדה,  ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג  ַהְּיָלִדים  ִעם   ְׂשַמח  ֵל
ִאָּתם, ְּכמֹו ֵכן ָּתִׁשירּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבַיַחד. ְּתַלֵּמד אֹוָתם ַמה ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  

: "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכאן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  איֹוַחאי ָלַמד ַּבָּׂשֶדה ִעם ַהֶחְבַרָּיא ַקִּדיָׁש 
 הּוא אֹוֵהב ֶאת ַהְּיהּוִדים". 

.. . 
 ד ג ד

 ָלנּו ִיְהֶיה ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון יֹוֵתר ָקֶׁשה ֵמֲאֵחִרים

ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"ב ִאָּיר, כ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִיְׁשֲאלּו   ֵמֲאֵחִרים,  ָקֶׁשה  יֹוֵתר  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִיְהֶיה  "ָלנּו  אֹוֵמר:  מֹוֲהָרא"ׁש 
 אֹוָתנּו 'ָלָּמה א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ַרֵּבנּו? ֲהֵרי ָהָיה ְל ַרִּבי ִעם ֵעצֹות ִּפְלִאּיֹות!'"

ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלֵהָאַנח  ֶזה  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָהֵעָצה  א  ִעַּקר  ְּכֶׁשּנֹוְפִלים  ֲאִפּלּו   ,

ְלִהָּׁשֵאר ַּבָּמקֹום ַההּוא ֶאָּלא ִלְצעֹק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי ָּכ ָּכתּוב  
: "ָצֲעָקה ַהַּנֲעָרה", ָלֵכן: "ֵאין ַלַּנֲעָרה ֵחְטא ָמֶות", ִּכי ִהיא ָצֲעָקה, (ְּדָבִרים כב, כז)

 יַע ָלּה". "ְוֵאין מֹוִׁש 

ָּכל    םֶזה ַמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶׁשְּכֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ַעְצֵמנּו ְרחֹוִקי
  :ִלְצעֹק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ...ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹר ִלי, ּתֹוִציא אֹוִתי ֵמַהּבֹץ  ָּכ"

 ֶלי".ֶׁשִּלי, ַקח אֹוִתי ֵאֶלי, ְּתָקֵרב אֹוִתי ֵא 

.ִלְהיֹות ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר ְּבִמירֹון, ֶאְתַּפֵּלל ֲעבּוְר ֲאִני ְמַקֶּוה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ... 
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 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כ 

 

 ִּתַּקח ְל ַחְברּוָתא, ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום

 ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"ב ִאָּיר, כ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּתַּקח ְל ַחְברּוָתא,  ֲאִני ְמַחֶּכה ִלְׁשמַֹע ִמְּמ ַמה ַאָּתה לֹוֵמד, 

ל יֹום. ֲחָבל ֶׁשְּׁשנֹות ְנעּוֶרי ַיַעְברּו ִּבְדָבִרים ֶׁשא ִנְׁשָאִרים, ַעְכָׁשו ֶזה  ִלְלמֹד ְּבכָ 
 .א ְּתַנֵצל ֶאת ַהָּׁשִנים ֲהִכי ָיִפים ֶׁשְּלַּבַחִּיים, ָלָּמה ֶׁש ַהְּזַמן ֲהִכי ָיֶפה ֶׁשְּל 

ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה א ֵמִבין ָּכל   ִּתְצָטֵרף ַלִּׁשעּור ֶׁשַהּמֹוֶרה ֶצֶדק ְׁשִליָט"א מֹוֵסר.

ַעד   ָקֶׁשה,  ֶזה  ַּבַהְתָחָלה  ַּבִּׁשעּור.  ָלֶׁשֶבת  טֹוב  זֹאת  ְּבָכל  ַהִּׁשעּור,  ֶאת  טֹוב   ָּכ
 ֶׁשִּמְתַרְּגִלים יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַּבּסֹוף ְמִביִנים.

ְוֵכן    - ַחְברּותֹות ֶׁשְּל  ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשְּל, ַה ת  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְכּתֹב ִלי ֶא 

 ָהְלָאה. 

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמר ֶאת ָּכל ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְל, ְוַאָּתה לֹוֵמד   
 אֹוָתם ׁשּוב ָוׁשּוב. 

 ... 
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 א ִיְהיּו ִׁשּדּוִכים  זִאיְנֶטְרֶנט ָא  ֵיׁש ִאם

 תשפ"ב  ה'ה' ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"ב ִאָּיר, כ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְל עֹוד ַּפַעם: "ִאם א ִיְהֶיה ַּבִּדיָרה    רְּכָבר ָאַמְרִּתי ְל ַּכָּמה ְּפָעִמים, אֹוַמ 
ּוְׁשָא  ִאיְנֶטְרֶנט  ַמְׁשִחית  ְּכלֵ ר  ֶׁשָּלֶכם  ַהַּבחּוִרים    -י  ָּכל  ֶׁשָּלֶכם,  ַהִּדיָרה  ָּכל    - ָאז 

ִיְתָאְרסּו ְּבָקרֹוב, ְוִאם ַּתְׁשִאירּו ַּבִּדיָרה ֶׁשָּלֶכם ֲאִפּלּו ַרק ָּבחּור ֶאָחד ִעם ִאיְנֶטְרֶנט,  
ַמה ֶׁשַרק   ם ָּכלִעם ָּכל ַהְּסֻגּלֹות, עִ   -א ִיְהיּו ִׁשּדּוִכים    זָא   ְסָרִטים, ִּגּלּוי ֲעָריֹות,

 ְיַנּסּו ַלֲעׂשֹות". 

ֲעבּוְר ְׁשֵני ְּדָרִכים, אֹו ֶׁשַאָּתה ָחָזק, ַאָּתה א ְמַפֵחד ֵמַאף ֶאָחד,   הֲאִני רֹוֶא 
ַאָּתה זֹוֵרק ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשרֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ִעם ַהִּלְכלּו, אֹו ֶׁשַּתֲעזֹב ֶאת ַהִּדיָרה,  

ְּבָמ  ִליׁשֹן   ֶׁשַּדְוָק ֵּתֵל אֹו  ָטהֹור,  ְׁשִליִׁשית,   אקֹום   ַהַּבחּוִרים   ֶּדֶר ִעם  ְלִהָּׁשֵאר 
 ֶׁשּצֹוִפים ְּבִנאּוף, ּוְלַהְׁשִחיר ָּבֶזה ּוַבָּבא. 

 ... 
 ד ג ד
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 ק ַצִּדי ת ִלְהיֹוה  רֹוצֶ י ֲאנִ ם ּגַ ה? ׁשֹונֶ י ֲאנִ ה ַמ 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת, י"ב ִאָּיר, כ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֲחֵבִרים ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו 

ִלְׁשמַֹע ִמּמ ֶׁשָּזִכינּו  ַהָּיִפים  ֵמַהְּדָבִרים  ֵהם  ֶאָחד  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֹוֲהָרא"ׁש 

(ִלּקּוֵטי ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאַמר ַעל "ֶּפַסח ֵׁשִני"  ק  ֶׁשַהַּצִּדיַהִּמִּלים  

 .ֲהָלכֹות ִּבְרַּכת ַהֵּפרֹות ֲהָלָכה ה, אֹות טז)

ֵׁש  ֶּפַסח  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ֵׁשִני,  ֶּפַסח  ֶׁשל  ֶזה    -ִני  ַהָּפָרָׁשה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָיָצא 

ֶׁשַהְּיהּוִדים ִנְטְמאּו, ֵהם א ָיְכלּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל "ָקְרַּבן ֶּפַסח"  
ה ַרֵּבנּו ְּבַטֲעָנה    - : "'ָלָּמה ִנָּגַרע', ַמה ֲאַנְחנּו ׁשֹוִנים?  (ַּבִּמְדָּבר ט, ז)ְוֵהם ִהִּגיעּו ְלמֹׁשֶ

א, ָאסּור ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח, ָלָּמה? ֲאָבל ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  ֲאִני ָטֵמ 
ה ַרֵּבנּו ָרָאה ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ָהֵאּלּו, ְוהּוא   ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְּקדֹוָׁשה!" מֹׁשֶ

, הּוא ֵהִבין ֶׁשהֹוֵל ִלְהיֹות  ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני הֹוֵל ִלְׁשאֹל ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא"
ָּכאן ַמֶּׁשהּו, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֲאָנִׁשים רֹוִצים ִלְהיֹות טֹוִבים, ֵהם ִמְתַחְּנִנים: "ָלָּמה ִנָּגַרע" 

אֹוְמִרים    - ֲהֵרי  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  עֹוֵזר.  הּוא   ָּברּו קד.)ַהָּקדֹוׁש  "ַהָּבא (ַׁשָּבת   :
ה ַרֵּבנּו ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם עֹוד  ִלָּטֵהר, ְמַסְּיעִ  ים אֹותֹו", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאַמר ְלמֹׁשֶ

 ִהְזַּדְּמנּות ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשו ֶאת ַהֶּפַסח.

ִּבְׁשִביֵלנּו, ֲאַנְחנּו ֲהֵרי ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו, "ְוֻכָּלנּו ֵאין ָּפֵנינּו ָיפֹות   לֶזה ִחּזּוק ָּגדֹו
ִסיָמן לט)(ִלּקּוֵט ְּכָלל"   ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ָׁשַמִיםי  ַרֲחֵמי  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ם ְיַרֵח ם  ֶׁשַהֵּׁש   , 

 :ִנְצַעק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,א ַנֲעזֹב ֶאת ָהָרצֹון, ְנַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָעֵלינּו, ִאם
ִלְהי רֹוֶצה  ֲאִני  ַּגם  ׁשֹוֶנה?  ֲאִני  ַמה  ִנָּגַרע,  מַֹח  "ָלָּמה  רֹוֶצה  ַּגם  ֲאִני  ַצִּדיק,  ֹות 

ֲחַס רַמֲחָׁשָבה ָטהֹו ֲאִני ַמָּמׁש  נֹוֵפל, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ַהְּזַמן  ָּכל  ֲאִני  ,  ם אֹוִניר  . 

 ָאז ִנְזֶּכה, ִיְּתנּו ָלנּו עֹוד ִהְזַּדְּמנּות ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש.  - ֲעזֹר ִלי, ַּתִּציל אֹוִתי"

ּוִבים ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ַעְכָׁשו ְלָׁשבּוַע ֲחֵבִרים ְיָקִרים ֲאה

ֵיׁש ַהָּׁשבּוַע  ֶׁשל הֹוד.  ַלְּסִפיָרה  ְּפתּוִחים    ֵמִאיר,  ַהְּׁשָעִרים  ְּפִתיִחין,  (זֹוַהר  ַּתְרִעין 

קנג.) ַּדף   ,ְּבַהֲעלֹוְת ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֵיׁש  ַהָּׁשבּוַע  ַרִּבי .  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִהּלּוָלא 

ַּגם   ְּבִמירֹון,  ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג  ִלְהיֹות  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ְמַקֶּוה  ֲאִני  יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ַּבַּׁשָּבת ַאֲחֵרי ַל"ג ָּבעֶֹמר. ַאֲחֵרי ַׁשָּבת ֶאְהֶיה ִּבירּוָׁשַלִים, ֶאְתַּפֵּלל ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשינּו,  

 ן ֲאַבֵּקר ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶאת ּצֹאן ַהָּקָדִׁשים. ְּכמֹו כֵ 



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כב 

 

ַּבזֹוַהר,   אֹוֵמר  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּדָבר,  ִמְּמֶכם עֹוד  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 

ֶא  ָנׂשֹא,  ְּבָפָרַׁשת  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהּסֹודֹות  ֶאת  ִּגָּלה  ֶׁשהּוא  ַקִּדיָׁשא,    אָהִאְדָר ת  ִלְפֵני 
ַרִּבי  ַהְרֵּבה,  ִאָּתנּו  ְמַׁשֵּנן  ָהָיה  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָלׁשֹון ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  אֹוֵמר 

: "ֲאָנן ַבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא",  (ָנׂשֹא קכח.)ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי אֹוֵמר ַלֲחֵבִרים ַהְּקדֹוִׁשים  
ים, ַהּכַֹח ֶׁשָּלנּו ִהיא ַרק ִאם ִּתְהֶיה ֵּביֵנינּו ַאֲהָבה,  ָהִעְנָין ֶׁשָּלנּו הּוא ִלְהיֹות ֲחֵבִר 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ַא'ְנֵׁשי ַנ'ַחל נ'וֵֹבַע; ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ַחָּיִבים ֶלֱאהֹב ֶאָחד ֶאת    "ֲאָנן"
ְחנּו א  ַהֵּׁשִני, ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְסּבֹל ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני; מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר: "ֲאנַ 

ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ְלַעְצֵמנּו ְלֵאיֶזה ַּדְרגֹות ַרֵּבנּו ָיִביא אֹוָתנּו ִאם ִּתְהֶיה ֵּביֵנינּו ַאֲהָבה,  
 ִנְחֶיה ְּבַאְחדּות". 

ֶׁשל  ַהִּמְסָּפר  ֶאת  ֶׁשְּתַפְרְסמּו  ָעִדיף  אֹוִתי,  ְּתַפְרְסמּו  ֶאת    וַק   ַאל  ַהִּׁשעּוִרים, 

ְוַהִּגלְ  ֱאמּוָנה ַהִּמְכָּתִבים  ֲעָצתֹו  ַהָּיִפים  ַהּקּוְנְטֵרִסים  ִעם  ַלֲהָפָצה  ְלכּו  יֹונֹות. 
א ִיְמָצ א   ם  ַהְּמֻתְרָּגם; ֶזה ָּכל ָּכ ָיֶפה, ָּכל ָּכ ָמתֹוק; ֵאין קּוְנְטֵרס ֶאָחד ֶׁשָאָד 

ּזּוק ְוֵׂשֶכל ֵאי  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֵיׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִח   ְּבתֹוכֹו, ְּבָכל קּוְנְטֵרס  ַעְצמֹות  ֶא 
 ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד.

ָמַתי  יֹוִדיעּו  ְּכָבר  ַהַּגָּבִאים  ִראׁשֹון;  ְּביֹום  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶאְהֶיה  ה'  ִיְרֶצה  ִאם 

 ְוֵאיפֹה, ֲאִני א ָצִרי ֶׁשְּיַפְרְסמּו אֹוִתי. 

ל ְלַהְזִמין ֲאָנִׁשים, ֲאִני  ְּבַׁשָּבת ֶאְהֶיה ֵאֶצל ָאִבי ְׁשִליָט"א ְּבִמירֹון. ֲאִני א ָיכֹו
ְלַדֵּבר ִאְּתֶכם, ִעם ָּכל ֶאָחד   ְזַמן ַאֲחֵרי ַׁשָּבת ֶׁשאּוַכל  ֲאַפֶנה  ְּבַעְצִמי אֹוֵרַח ָׁשם. 

 ְוֶאָחד. 

ְלַהְתִחיל  ֵמָחָדׁש,  ְלִהְתָקֵרב  ֵמָחָדׁש,  ְלִהְתַחֵּדׁש  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָהִעָּקר 
ִאירֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו. ְלִהְתּבֹוֵדד; ֲחָבל א ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה,  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ָהֵעצֹות ַהְּמ 

ְמׂשֹוֲחִחים ִאּתֹו ְּכמֹו    ,ֲהֵרי ִנְגָאִלים ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ַהָּצרֹות ְוַהְּקָׁשִיים    ֶׁשְּמׂשֹוֲחִחים ִעם ָחֵבר טֹוב; ַהַחִּיים ַנֲעִׂשים ְמתּוִקים ָּכל ָּכ, ָּכל

ֵהם ַרק ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוְכִחים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָּכל ַהְּמִרירּות ֵהם ָּכל ְזַמן ֶׁשַחִּיים  
ְּבִלי ֱאמּוָנה; ָּבֶרַגע ֶׁשִּנְזָּכִרים 'ֵיׁש ּבֹוֵרא, ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשּמֹוִלי אֹוִתי, ֲאִני א ְלַבד,  

 ַהּכֹל ִנְהֶיה טֹוב.  -  'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ֲאִני ְּבָידֹו ֶׁשל

 ֵאֶצל  ֶׁשַּיִּגיַע,  ְּבַוַּדאי  -  יֹוַחאי  ַּבר   ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ְלַהִּגיעַ   ֶׁשָּיכֹול  ִמי  ִמירֹון;  ְלַגֵּבי

  ִׁשים ַהְּקדֹו  ֲחָכֵמינּו  ְמָפְרִׁשים,  ַצִּדיִקים  ְיׁשּועֹות.  ְמַקְּבִלים  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי



 כג   |  בתשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

  ְּכלֹוַמר,  ַהְּדַחק",  ִּבְׁשַעת  ָעָליו  ִלְסמֹ   ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  הּוא  "ְּכַדאי  :ט.)  (ְּבָרכֹות  אֹוְמִרים

 ֲאָבל  יֹוַחאי;  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעל  ִלְסמֹ  ֶאְפָׁשר  -  ְּבדַֹחק  אִנְמָצ   ָהָאָדם  ,קְּכֶׁשֵּמִעי

 ַלְּמָעָרה. ַהִּצּיּון, דעַ  ְלַהִּגיעַ  יְּכֵד  ְלַהּכֹות ְוָׁשלֹום ְוָחס  ָלִריב, ְצִריִכים א

ְיׁשּועֹות";  ִלְפעֹל  ָמקֹום  הּוא  ִמירֹון  ַהר  "ָּכל  ְּבֵפרּוׁש:  אֹוֵמר  מֹוֲהָרא"ׁש 

ְּבַוַּדאי ֶׁשא ָלִריב ִעם ָהֵעֶרב ַרב. מֹוֲהָרא"ׁש ָאַמר ָלנּו ְלִהָּזֵהר ֵמֶהם, ָהֶעֶרב ַרב  
ְלִהְתעַ  ְּכַדאי  א  רֹוְצִחים,  ְּתִפָּלה    קֵּס ֵהם  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֶאת  ֵיׁש  ָלנּו  ִאָּתם. 

 ֶאְפָׁשר ְלִהְתּבֹוֵדד.  -ְוִהְתּבֹוְדדּות; ֵאיפֹה ֶׁשעֹוְמִדים 

 ֲאִני ְּכָבר ְמַצֶּפה ִלְהיֹות ִאְּתֶכם. 

 ... 
 ד ג ד

 ַּבר יֹוַחאי ַּבַּׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ַל"ג ָּבעֶֹמרם ָׁשִרי

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, י"ב ִאָּיר, כ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תשפ"ב  ה'

 ... ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ִליֶּבעְרִטי 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ְׁשֵאָלְת 

ְהיֹות ַׁשָּמׁש ְּבֵבית ִּמְדָרׁש; ִמַּצד  ַאְׁשֶרי ֶׁשַאָּתה ְמַׁשֵּמׁש ֵאֶצל ַרֵּבנּו. א ַקל לִ 
ֶאָחד ְצִריִכים ִלְׁשמֹר ַעל ֵסֶדר, ֶׁשא ִּתְהֶיה ֶהְפֵקרּות ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ּוִמַּצד ֵׁשִני  

 ֶׁשל ֲאָנִׁשים, א ְלַהְכִאיב ְלַאף ֶאָחד; ְצִריִכים ַלֲה  םְצִריִכים ִלְׁשמֹר ַעל ְּכבֹוָד 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָלֵכן ַּגַּבאי ָצִרי ָּתִמיד ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֵּיַדע   רּוחֹו ֶׁשל  דֶנגֶ 

 ֵאי ְלַנֵהל ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש.

  ,ַצִּדיִקים אֹוְמִרים, ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַּגַּבאי ֵהם ָאָּנ'א ְּב'ּכַֹח ְּג'ֻדַּלת ְי'ִמיְנ
 ָּבַר ֶׁשֵּיְדעּו ֵאי ְלִהְתַנֵהג. ְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְת 

, ַׁשָּבת ִלְפֵני ַל"ג ָּבעֶֹמר, ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים ִלְרקֹד "ַּבר יֹוַחאי",  תַהּזֹא  ַהַּׁשָּבת

ַקִּדיׁש  יִלְפֵני ֶׁשאֹוְמִרים ְּכַגְוָנא, ְּכלֹוַמר ַאֲחֵר  -ַּגם ֶאת ַהִּׁשיר "ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא" 
 ָיתֹום. 

 ֵמָחה. ַׁשָּבת ְׂש 
 ... 

 ד ג ד



 ב תשפ"י ְּבֻחּקַֹת "ל ְּבחֹור ַּבִּמְדּבָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   כד 

 

 ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  אֹוְתב ְיָקֵר  ִּתּקּוֵני זַֹהר

 ֶעֶרב ַל"ג ָּבעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַמָּתָנה ְלַיִּקיִרי ֲאהּוִבי... ֵנרֹו ָיִאיר

 ְרֵאה ִלְלמֹד ִּתּקּוִנים ְּבָכל יֹום. 

   אֹוְת ָיִביא  ֶזה  ַהְּנָׁשָמה";  ֶאת  רֹוֲחִצים  זַֹהר  "ִּתּקּוֵני  אֹוְמִרים:  ַצִּדיִקים 

 .ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 .ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ֵהם ְּכמֹו ַאְמַּבְטָיה ַלְּנָׁשָמה רזֹוַה  ִּתּקּוֵני

 ֶעֶרב ַל"ג ָּבעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַמָּתָנה ְלַהָּבחּור ...

 ְרֵאה ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ִּתּקּוִנים, ֶזה רֹוֵחץ ֶאת ַהְּנָׁשָמה. 

ַצִּדיִקים אֹוְמִרים: "ִּתּקּוִנים ֵהם ְּכמֹו ַאְמַּבְטָיה ַלְּנָׁשָמה"; ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּלֹוֵמד  

 ּקּוִנים. ִּת 

 .ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ְרֵאה ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְקָצת ִּתּקּוִנים 

 ֶעֶרב ַל"ג ָּבעֶֹמר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַמָּתָנה ְלַהָּבחּור ...

 רּוַח ּוְנָׁשָמה.  ְרֵאה ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְקָצת ִּתּקּוִנים, ֶזה ְמַטֵהר ֶאת ַהֶּנֶפׁש

  ֶׁשְּל ֵמַהְּתִפָּלה   ,ֶׁשְּל ֵמַהִּלּמּוד   ;ֶׁשְּל ַהֵּׁשם  ֵמֲעבֹוַדת  ֶנֱהֶנה  ְמאֹד  ֲאִני 

 ֶׁשְּל ַלֲהָפָצה.ט ּוְבִעָּקר ֵמָהֵאׁש ְוַהַּלַה 

  .ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 
... 

 ד ג ד



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ֹוַתי( תשפ"ב ֻחקּו "ל בּוְ ח�ֹו ר )בּוְ ְדבּוָ ִ מּו ת בּוַ ָרׁשַ ָ פּו א

ְיָלִדים ְיָקִרים, ַּבַּפַעם ַהּקֹוֶדֶמת ִסַּפְרנּו ֵמַהַּצִּדיק 
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְטָראְסִטיֶנץ  ֵלייּב  ַרִּבי  ַהָּגדֹול 
ְּכֶׁשהּוא ָנַסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ַהִּסּפּור ִעם ַהַחָּיה 
ַנְמִׁשיְך  ַהָּׁשבּוַע  ַלְּסִפיָנה,  ֶׁשִהִּגיָעה  ַהַּמְפִחיָדה 

ְלַסֵּפר:

ַעל  ֵמָהעֹוָלם  ִהְסַּתֵּלק  ֵלייּב  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהַּצִּדיק 
ַהְּסִפיָנה ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִנְפַטר 
ִנְמָצא  ָהָיה  יּוְדל  ַרִּבי  ֲחָתִני  "ִאם  ַהַּצִּדיק:  ָאַמר 
ּפֹוֵעל  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  הּוא   - ַהְּסִפיָנה  ַעל  ּפֹה  ִאִּתי 

ֶׁשֹּלא ֶאְסַּתֵּלק ֵמָהעֹוָלם ָּכאן ַעל ַהְּסִפיָנה". 

ַרִּבי  יּוְדל?  ַרִּבי  ָהָיה  ִמי  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ְיָלִדים, 
יּוְדל ָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול ְמאֹד, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק 

ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקו ִֹריץ ְזכּותֹו ָּיֵגן ָעֵלינּו.

ִליָלִדיםִליָלִדים

ֲעָצתֹו ֱאמּוָנהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה
ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ַרְךּבְ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ

ַמֲעַלת ַהִהְתָקְרבּות ְלַרֵּבנּו ַז"לַמֲעַלת ַהִהְתָקְרבּות ְלַרֵּבנּו ַז"ל



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ֹוַתי( תשפ"ב ֻחקּו "ל בּוְ ח�ֹו ר )בּוְ ְדבּוָ ִ מּו ת בּוַ ָרׁשַ ָ בפּו

ַּבְּסִפיָנה:  ֵמָהֲאָנִׁשים  ִּבֵּקׁש  ֵלייּב  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
"ִמָּיד ְכֶׁשֶאְסַּתֵּלק ֵמָהעֹוָלם ַּתִּניחּו אֹוִתי ַעל קֹוַרת 
ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ָעׂשּו,  ָאֵכן  ְוָכְך  ַהַּמִים";  ְּבתֹוְך  ֵעץ 
ּגּופֹו  ֶאת  ָלְקחּו  ַהְּסִפיָנה  ֶׁשַעל  ָהֲאָנִׁשים  ִנְפַטר 
קֹוַרת  ַּגֵּבי  ַעל  ַהַּמִים  ַעל  אֹותֹו  ְוִהִּניחּו  ַהָּקדֹוׁש 

ֵעץ.

ַעד  ֶׁשעֹוָלה  ֵאׁש  ַלֲהַבת  רֹוִאים  ֵהם  ִּפְתאֹום 
ָּדָבר  ְורֹוִאים  ֵהיֵטב  ִמְסַּתְּכִלים  ֵהם  ַהָּׁשַמִים, 
ל  ֶשׁ ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהּגּוף  עֹוָלה  ֵאׁש  ַעּמּוד  ְמַעְנֵין, 
ֶׁשִהיא  ַעד  ָׂשָטה  ָהֵעץ  קֹוַרת  ַלָּׁשַמִים,  ַהַּצִּדיק 

ִהִּגיָעה ְלחֹוף.

ֹלא ַהְרֵחק ֵמַהָּים ָהְיָתה ִעיר, ָׁשם ָהָיה ָּגר ָחָכם 
ֶׁשִהְׁשִאיר ַצָּוָאה ֶׁשֹּלא ִיְקְּברּו ְלָידֹו ַאף ֶאָחד, חּוץ 
ִלְקָראָתם  ְּכֶׁשָּיׁשּוט  ְלָידֹו,  ִיְקְּברּו  ֶׁשאֹותֹו  ֵמֶאָחד 
ִנְפָטר ִעם ַעּמּוד ֵאׁש ַעד ַהָּׁשַמִים - אֹותֹו ִיְקְּברּו 

ְלָידֹו.

ַהְּמַעְנֵין  ַהָּדָבר  ֶאת  ָראּו  ָהִעיר  ְּכֶׁשַאְנֵׁשי  ַעְכָׁשו 
ַעד  ֵאׁש  ַעּמּוד  ִעם  ִנְפָטר  ִלְקָראָתם  ֶׁשָּׁשט  ַהֶּזה, 
ַהִּנְפָטר,  ְּפֵני  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָיְצאּו  ֻּכָּלם  ֵהם  ַהָּׁשַמִים 

ְוָקְברּו ֶאת ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵלייּב ְלַיד ֶהָחָכם ַההּוא.



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ֹוַתי( תשפ"ב ֻחקּו "ל בּוְ ח�ֹו ר )בּוְ ְדבּוָ ִ מּו ת בּוַ ָרׁשַ ָ פּו ג

ַעּמּוד ֵאׁש עֹוָלה ֵמַהִּנְפָטר ַעד ַהָּׁשַמִיםַעּמּוד ֵאׁש עֹוָלה ֵמַהִּנְפָטר ַעד ַהָּׁשַמִים

ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ִסֵּפר ַרֵּבנּו ַז"ל, עֹוד ִסֵּפר ַרֵּבנּו 
ּוִבֵּקׁש:  ַּבֲחלֹום  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ֵלייּב  ַרִּבי  ֶׁשַהַּצִּדיק 
ַהַּצִּדיק  ֲאֵליֶכם";  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ֶאת  "ְּתָקְרבּו 
ִיְהיּו  ֶׁשְּיָלָדיו  רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ֵמַרֵּבנּו  ִּבֵּקׁש  ַהָּגדֹול 
ִהְתָקְרבּו;  ְיָלָדיו  ָהָיה,  ָאֵכן  ְוָכְך  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיֵדי 
ֶׁשֶּנֱהַפְך  יּוְדל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֲחָתנֹו  ּוִבְפָרט  ָּבָניו, 

ָלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל.



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ֹוַתי( תשפ"ב ֻחקּו "ל בּוְ ח�ֹו ר )בּוְ ְדבּוָ ִ מּו ת בּוַ ָרׁשַ ָ דפּו

ְיָלִדים ְיָקִרים, ַמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמַהִּסּפּור ַהֶּזה? 
ְּגדֹוִלים  ֲהִכי  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ִמֶּזה  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו 
ֶׁשַהְּיָלִדים  רֹוִצים  ַהּכֹל,  ִויכֹוִלים  ַהּכֹל  ֶׁשּיֹוְדִעים 
ֶׁשָּלֶהם ִיְהיּו ְמקָֹרִבים ֶאל ַרֵּבנּו, ִּכי ֵהם יֹוְדִעים ֶאת 
ַמֲעַלת ַהִהְתָקְרבּות ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ַמה ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ֵאֶצל ַרֵּבנּו; ְמַקְּבִלים ֱאמּוָנה, ַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו 
ְּבַהֵּׁשם  ְּדבּוִקים  ִלְהיֹות  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר 

ִיְתָּבַרְך.

ּבֹאּו ָנִׁשיר: "ַאָּבא ֲאִני רֹוֶצה ַרק אֹוְתָך, ַאָּבא ֲאִני 
ָצִריְך ַרק אֹוְתָך, ַאָּבא ֲאִני רֹוֶצה ְלִהָּכֵלל ְּבָך".



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ִליָלִדים 

ֹוַתי( תשפ"ב ֻחקּו "ל בּוְ ח�ֹו ר )בּוְ ְדבּוָ ִ מּו ת בּוַ ָרׁשַ ָ פּו ה

האם למדת היטב את העצתו אמונה של פרשת בהר )בחו"ל אמור(?
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והפצת הספר


	כָּל יֶלֶד אֶפְשָׁר לַהֲפֹךְ לְרַע אוֹ לְצַדִּיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ז' אִיָּר, כ"ב לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים, ד' אִיָיר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עִם הָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ נִצַּלְתִּי מִהַפִּגּוּעַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ז' אִיָּר, כ"ב לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם צְרִיכִים לְהַשְׁאִיר קְצָת מֵהָאֹכֶל?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ז' אִיָּר, כ"ב לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ אֶפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה לִי יוֹתֵר קַל בִּשְׁמִירַת הָעֵינַיִם?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י' אִיָּר, כ"ה לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְאֹד מְבֻלְבָּל, בְּאֵיזֶה סֵדֶר לִלְמֹד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י' אִיָּר, כ"ה לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ נֶחֱלָצִים מֵהִתְמַכְּרוּת לְלִכְלוּךְ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמוֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	כָּל זְמַן שֶׁזֶּה עוֹבֵד - לֹא שׁוֹבְרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ז' אִיָּר, כ"ב לְעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם הוּא לֹא יָכוֹל לַעְזוֹר לְעַצְמוֹ, אֵיךְ הוּא יָכוֹל לַעְזוֹר לַשֵּׁנִי
	תְּהִלִּים מְחַזְּקִים אֶת הָעֲצַבִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ז' אִיָּר, כ"ב לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵין שׁוּם הִגָּיוֹן לְחַפֵּשׂ עַל מַה לִהְיוֹת שָׁבוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ח' אִיָּר, כ"ג לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶתְמוֹל הָיִיתִי בַּקִרְיָה, מְאֹד הֶחֱיֵיתִי אֶת נַפְשִׁי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ח' אִיָּר, כ"ג לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ בּוֹנִים אֶת הָאִשָּׁה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ח' אִיָּר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	זֶה שֶׁקֶר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֵּן אוֹהֵב אֶתְכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ט' אִיָּר, כ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ לִשְׂמוֹחַ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ט' אִיָּר, כ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּקַבְּלוּ עַל עַצְמְכֶם אֵיזֶה קַבָּלָה טוֹבָה לִכְבוֹד בַּת הַמִּצְוָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ט' אִיָּר, כ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִפְעָל שֶׁל אֱמוּנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ט' אִיָּר, כ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים עֶזְרָה בַּמַּעֲבָר לַבִּנְיָן הֶחָדָשׁ שֶׁל בֵּית הַדְּפוּס
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ט' אִיָּר, כ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֶתְפַּלֵּל עֲבוּר כֻּלָּם בְּלַ"ג בָּעֹמֶר בְּמִירוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת אֱמֹר, ט' אִיָּר, כ"ד לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּמְסֹר אֶת נַפְשְׁךָ לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י' אִיָּר, כ"ה לְעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵיךְ נֶחְלָצִים מֵחוֹבוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י' אִיָּר, כ"ה לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	צְרִיכִים לִשְׁמוֹר עַל הַנִּקָּיוֹן מִחוּץ לַבַּיִת, כְּדֵי שֶׁהַדֻּבִּים לֹא יָבוֹאוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י' אִיָּר, כ"ה לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֹא לִהְיוֹת בְּקֶשֶׁר עִם אֶחָד שֶׁמְּדַבֵּר נֶגֶד צַדִּיקֵי אֱמֶת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י' אִיָּר, כ"ה לְעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּמְשִׁיכוּ לְהִתְנַהֵג בְּדֶרֶךְ אֶרֶץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שְׁתִיקָה הִיא הַתְּשׁוּבָה הֲכִי טוֹבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לְעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לַעֲזֹר לַשֵּׁנִי לָתֵת מִלִּים טוֹבוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לְעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בְּלַ"ג בָּעֹמֶר הַיְלָדִים מְשַׂחֲקִים בְּחֵץ וָקֶשֶׁת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אַתָּה יָכוֹל לְהַקְשִׁיב לִדְבָרִים בְּשָׁעָה שֶׁאַתָּה לוֹמֵד אֶת סֵדֶר דֶּרֶךְ הַלִּמּוּד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רְאֵה לְסַיֵּם אֶת הַסֵּפֶר תִּקּוּנֵי זוֹהַר לִקְרַאת הַיּוֹם הַגָּדוֹל לַ"ג בָּעֹמֶר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	דְּרִישַׁת שָׁלוֹם טוֹבוֹת מִבֵּית מִדְרָשֵׁינוּ בִּירוּשָׁלַיִם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַחֵץ וְהַקֶּשֶׁת מְלַמְּדִים אוֹתָנוּ שֶׁהָעֵצָה הַיְּחִידָה הִיא תְּפִילָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מְנֻוָּל שֶׁרוֹדֵף אַחֲרֵי יְלָדִים, צְרִיכִים לְהַכְנִיס לַכֶּלֶא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּתְחִיל שׁוּב לַעֲסֹק בַּהֲפָצָה, וְלֹא יֶחְסַר לְךָ כֶּסֶף
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לֵךְ עִם הַיְלָדִים בְּלַ"ג בָּעֹמֶר לַשָּׂדֶה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"א אִיָּר, כ"ו לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לָנוּ יִהְיֶה דִּין וְחֶשְׁבּוֹן יוֹתֵר קָשֶׁה מֵאֲחֵרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"ב אִיָּר, כ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּקַּח לְךָ חַבְרוּתָא, לִלְמֹד בְּכָל יוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"ב אִיָּר, כ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם יֵשׁ אִינְטֶרְנֶט אָז לֹא יִהְיוּ שִׁדּוּכִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ה' פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"ב אִיָּר, כ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מַה אֲנִי שׁוֹנֶה? גַּם אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת צַדִּיק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת, י"ב אִיָּר, כ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	שָׁרִים בַּר יוֹחַאי בַּשַּׁבָּת שֶׁלִּפְנֵי לַ"ג בָּעֹמֶר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת אֱמֹר, י"ב אִיָּר, כ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּקּוּנֵי זֹהַר יְקָרֵב אוֹתְךָ אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב לַ"ג בָּעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תִּקּוּנֵי זוֹהַר הֵם כְּמוֹ אַמְבַּטְיָה לַנְּשָׁמָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב לַ"ג בָּעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רְאֵה לִלְמֹד בְּכָל יוֹם קְצָת תִּקּוּנִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב לַ"ג בָּעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב


