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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
ר?......................................... א ּדֵ ַמן, ֵאיְך ֲאִני ִמְסּתַ ל ַהּזְ ֲאִני נֹוֵפל ּכָ
................... ב ּה? ֲערֹות ֹראׁשָ ל ׂשַ ה ְצִריָכה ְלהֹוִריד ֶאת ּכָ ָ ַהִאם ִאּשׁ
ַח?............................. ד נֹות ְוָרעֹות ֵמַהּמֹ בֹות ְיׁשָ ֵאיְך מֹוֲחִקים ַמֲחׁשָ
... ה חּוִרים לֹא ֵתֵלְך ְלִאּבּוד? י ִעם ַהּבַ ּלִ ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ֵאיְך ֲאִני ּגֹוֵרם ׁשֶ
ְיָלה?....................................................... ז ּלַ ַניֹות ּבַ ר ִלְלֹמד ִמׁשְ ֻמּתָ
ָלִלי"?...................................... ח יקּון ַהּכְ ן ִעם ַה"ּתִ ר ְלַתּקֵ ַמה ֶאְפׁשָ
ֶרְך ָלֵצאת ֵמֲעֵבירֹות ֲחמּורֹות?..................................... י ַהִאם ֵיׁש ּדֶ
ֶטת?................. יא ֶ ִהיא ְמֻקּשׁ ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ּה ְלַהְדִליק ֵנרֹות ׁשַ ר ְלִאיׁשָ ֻמּתָ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
..... ֵאיָנן ְמִבינֹות יֹוֵתר טֹוב ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ר ַרק ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ ד ְלַדּבֵ ְלַכּבֵ
.................................................................................................. א
......................... ב ְמּתְ  ָעִמים ִסּיַ ה ּפְ ים ָמַתי ְוַכּמָ ִהּלִ סֹוף ַהּתְ יִני ּבְ ַצּיְ ּתְ
....................................... ב ה' ִפּלָ ִביֵלְך ַרק ֵעָצה ַאַחת: 'ּתְ ׁשְ ֵיׁש ִלי ּבִ
יָך................................................ ג ַחּיֶ ן ַלֲאֵחִרים ְלִהְתָעֵרב ּבְ ּתֵ ַאל ּתִ
ִמיד ַטֲענֹות............................................ ד ים, ֵיׁש ּתָ עֹוׂשִ ַעל ֵאּלּו ׁשֶ
........................ ד דֹולֹות ִנְפָרד ְוִתְראּו ִנְפָלאֹות ּגְ ל ֶיֶלד ּבְ ּתֹודּו ַעל ּכָ
רּוָפה ֲהִכי טֹוָבה..................... ה ֱאמּוָנה ֶזה ַהִוויָטִמין ֲהִכי טֹוב ְוַהּתְ
....................................................... ה ם ֵ ר ֶאל ַהּשׁ ל ּוְתַדּבֵ ֵלְך ְלַטּיֵ ּתֵ
................................................... ו ְך ּלָ ִניעּות ׁשֶ ָאה" ִעם ַהּצְ ְהִיי "ּגֵ ּתִ
........................................ ו ק ִלְלֹמד  ְדּתָ ֶאת ַהֵחׁשֶ ִאּבַ ֵבר ׁשֶ ָ ּשׁ ק ִלְלֹמד ַאל ּתִ ְדּתָ ֶאת ַהֵחׁשֶ ִאּבַ ֵבר ׁשֶ ָ ּשׁ ק ִלְלֹמד ַאל ּתִ ְדּתָ ֶאת ַהֵחׁשֶ ִאּבַ ֵבר ׁשֶ ָ ּשׁ וַאל ּתִ



ינּו............ ז ל ַרּבֵ ֶרְך ַהְמתּוָקה ׁשֶ ְך ֶאת ַהּדֶ ּלָ ִפיִצי ְלָכל ַהֲחֵברֹות ׁשֶ ּתָ
.............. ח ׂש ֶאת טֹוָבֵתְך ַהּגֹוי ָטֵמא לֹא ָצִריְך אֹוָתְך, הּוא לֹא ְמַחּפֵ
...... ט ֶרְך ַהּתֹוָרה ָלִדים עֹוְזִבים ֶאת ּדֶ ַהּיְ ה ׁשֶ דֹול ִמּזֶ ֵאב יֹוֵתר ּגָ ֵאין ּכְ
דֹול ְוָראּוי............................................ י ְצִריִכים ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַרב ּגָ
............... יא ֵאׁש ַחק ּבְ ַקּלּות ֹראׁש, ֶזה ִמׂשְ ְקִחי ֶאת ַהֲהָלכֹות ּבְ ַאל ּתִ
.............................................................. יא לֹא ְלַהְכִאיב ְלַאף ַאַחד
ְך ִתְראּו ָמֵלא ַנַחת....................... יא ַעְברּו, ְוַאַחר ּכָ ים ּיַ ׁשִ ִמים ַהּקָ ַהּיָ
ה ּוִמידֹות טֹובֹות ְוָאז ְלַאף ֶאָחד לֹא  ִפּלָ ר ִמּתְ ַדּבֵ ר ֵמֱאמּוָנה, ּתְ ַדּבֵ ּתְ
.............................................................................. יב ִיְהֶיה ַטֲענֹות
ְך............. יג ּלָ ם ׁשֶ ֵ סּוק ֵמַהּשׁ ֵרה ּפָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ִפיַלת ׁשְ סֹוף ּתְ ֹתאְמרּו ּבְ
................................................................. יג ְיָלה ּלַ ֵעצֹות ְלֵהָרֵדם ּבַ
ד ְלַבד.......................................... יד ּצַ בֹות ּבַ ּיֹוׁשְ ה ׁשֶ ְלָקֵרב ֶאת ֵאּלֶ
..טו ְך ּלָ ת ְוַהַחג ֵאֶצל ַההֹוִרים ׁשֶ ּבָ ַ יכּו ֶלֱאכֹול ֶאת ְסעּודֹות ַהּשׁ ְמׁשִ ּתַ
ָעה..............................טו ַהּסָ ּנּוִיים ּבַ ים ׁשִ עֹוׂשִ ׁשֶ ְלהֹוִדיַע ַלהֹוִרים ּכְ
ָבִבּיֹות...........טו ִמירֹות ַהּלְ ם ִעם ַהּזְ ָך, ְוִתְתַחּמֵ ּלְ ֲחִסידּות ׁשֶ ֵאר ּבַ ָ ּשׁ ּתִ
................................................... טז ְתִמימּות ְתַנֵהג ּבִ ּמִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
................................. יז ִכים ַיַחד ִעם ַהְמַחּנְ הֹוִרים ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ּבְ
ְהֶיה ָאָדם ָחָדׁש. כ ָמָרא ְותֹוְך ְזַמן ָקָצר ּתִ ף ּגְ ָכל יֹום ֶאת ַהּדַ אַמר ּבְ ּתֹ

ִבים. ְכּתָ ִרים ַעל ַהּמִ עּוִרים, ְמַדּבְ ֵני ַהּנְ ּלֹא יֹוְדִעים ַמה עֹוֵבר ַעל ּבְ ׁשֶ ּכְ
................................................................................................ כא
................................................... כב ִית ּבַ ְכִניס זּוגֹות ֶאְצְלָך ּבַ ַאל ּתַ
............................................. כב ְרחֹוב ְיָלה ּבָ ּלַ נֹות לֹא ִיְסּתֹוְבבּו ּבַ ּבָ
............................................................................. כג לּו ָעַלי ּלְ ְתּפַ ּתִ
ְדַאג.................................................................................. כד ַאל ּתִ
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 , ֵאי ֲאִני ִמְסַּתֵּדר? ןַהְּזַמ ל ּכָ ֲאִני נֹוֵפל 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ִלי ַחִּיים.  ם נֹוְתִניקֹוֵדם ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ַעל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשְּמַחְּזִקים אֹוִתי, ֵהם 

ִני נֹוֵפל ַהְרֵּבה ְמאֹד,  ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַ� ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשֲא   ָּבחּור טֹוב, ֲאִני יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד,   ב ֶנְחָׁש ֲאִני  

 ִרי. ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיצְ  ל ְמֻסּגָ ֲאִני לֹא 

אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵעָצה ִּבְׁשִביִלי? ֵאי� ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַהְחִזיק ַמֲעָמד, ֲאִני ָּכל ָּכ�  

 ר ַעל ָהֵעיַנִים, ִעם ָּכל ֶזה ֲאִני נֹוֵפל ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם. ִמְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמֹו 

ר ָחְדַׁשִים ֶׁשֲאִני ִמְתַלֵּבט ִאם ִלְכֹּתב אֹו לֹא ִלְכֹּתב, ֲאִני ְמַנֶּסה  ֲאִני ִמְתַּבֵּיׁש ְלַדֵּבר ִמֶּזה, ְּכבָ 

 יָבה ָיכֹול ַלְעזֹור ִלי?  ְלִהְסַּתֵּדר ְלַבד, ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיכֹול יֹוֵתר, אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁש 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְהיֹות  נּו ָנַתן ָלנּו ֵעָצה ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות לִ ִהְתּבֹוְדדּות ֶזה ָהֵעָצה ִּבְׁשִביְל; ַרֵּבי

"ִהְתּבֹוְדדּות הּוא ַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה    ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה): (ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ַרֵּבינּו אֹוֵמר  

ר, ְלִהְתּבֹוֵדד ְלַבּדֹו ְּבֵאיֶזה  ִלְקּבַֹע לֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ָׁשָעה אֹו יֹוֵת   ּוְגדֹוָלה ִמן ַהּכֹל, ְּדַהְינּו
ָּׂשֶדה, ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ִּבְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות, ְּבִדְבֵרי ֵחן ְוִרּצּוי  ֶחֶדר אֹו ּבַ 

ת, ִּכי ִּבְלׁשֹון ַר, ֶׁשְּיָקְרבֹו ֵאָליו ַלֲעבֹוָדתֹו ֶּבֱאֶמ ּוִפּיּוס, ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן ִמְּלָפָניו ִיְתּבָ 
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ָּכל ִׂשיָחתֹו, ְוַגם ֵאין ַהֵּלב ִנְמָׁש ַאֲחֵרי ַהִּדּבּוִרים, ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו ַהּקֶדׁש ָקֶׁשה לֹו ְלָפֵרׁש  

ִּבְלׁשֹו ְלַדֵּבר  ַּדְרֵּכנּו  ֵאין  ִּכי  ְּבַהָּלׁשֹון,   ָּכ ָּכל  ַאְׁשְּכַנז  ֻמְרָּגל  ִּבְלׁשֹון  ֲאָבל  ַהּקֶֹדׁש,  ן 

 ר ְלַׁשֵּבר ִלּבֹו". ַסְּפִרים ּוְמַדְּבִרים ּבֹו, ַקל ְוָקרֹוב יֹוֵת ֶׁשְּמ 

ְלָׁשם ָּכל יֹום ְוִתְׁשּפֹ ֶאת ִלְּב, ְּתַבֵּקׁש    ֵלְּתַצֵּית ְלַרֵּבינּו, ְּתַחֵּפׂש ָמקֹום ָׁשֵקט,  

 ,ַּתִּגיד ַלַהֵּׁשם ּכַ ֵמַהֵּׁשם ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי ;י  ְיהּוִד ָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ַעל ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּל

ָּכֵׁשר, ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ָׁשמּור ֵמֲעֵבירֹות. ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמַחל ְל ַעל ָּכל ַמה  

 ה ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול. ִּתְזּכֶ ה זֶ  יְיֵד ל עַ   ָּת לְ ֶׁשִּנְכַׁש 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה;  ַמר  ר, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו ָא י ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש זֹו ָהֵעָצה ֵא 

ֶׁשַּכָּמה ְוַכָּמה ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ְמֻפְרָסִמים ִסְּפרּו ֶׁשּלא ָּבאּו ְלַמְדֵרָגָתם, ַרק ַעל ְיֵדי    ק)

ם ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות; ְּכֶׁשַרֵּבנּו ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת, ִּכי ִא י  ּכִ   ַהְנָהָגה זֹו,

ת ֵׁשמֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים, ְוַרֵּבינּו ִלְמנֹוָעְמדּו ָׁשם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְוֵהם ִהְתִחילּו    ָאַמר זֹאת

ם ַרק  לֹו ְּבֵפרּוׁש ֶׁשֵהם ִהִּגיעּו ְלָכל ַּדְרּגֹוֵתיֶה  ָאְמרּו  םֶׁשּכּוּלָ ָאַמר ַעל ָּכל ֵׁשם ֶׁשֵהם ָמנּו  

 ֶּׁשִּדְּברּו ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם. ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ַעל ְיֵדי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ֶאת ָּכל ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה?  דְלהֹוִריַהִאם ִאָּׁשה ְצִריָכה 

 ְׁשֵאָלה: 

 יָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשלִ 

 ַחָּיה ֶאת ַעְצִמי ִעם ַהִׁשיעּוִרים ְּבָכל יֹום, ִהְׁשַּתַּפְרִּתי ַהְרֵּבה ִּבְזכּות ַהִׁשיעּוִרים. ֲאִני ִאיָׁשה ֶׁשּמְ 

ְלַגֵּבי   ִלְׁשאֹול  רֹוָצה  ַהֵּׂשעָ   ד ְלהֹוִריֲאִני  ָנהּוג  ָקֶׁש ר,  ֶאת  ֶׁשָּכָכה  ֲאִפילּו  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ה 

 ַּבְעִלי ֶיֱהֶנה ִמֶּזה. ם ֶׁשּגַ ה  רֹוצָ ּו. ָהָיה ִלי ֵּׂשָער ָיֶפה ַוֲאִני ְּבִמְׁשַּפְחֵּתנ

  ד ְלהֹוִריא  ַּדְוָק ַרק ֶאת ַהֵּׂשָער ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת ֵמַהִּמְטַּפַחת, אֹו ֶׁשָּצִרי�    דְלהֹוִריאּוַלי ֶאְפָׁשר  

 ֶאת ָּכל ַהֵּׂשָער? 

ָּכל  ה ַעל ֶזה, ָלֵכן לֹא  ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשֲאִני לֹא ָּכל ָּכ� ַמְקִּפיָד ֲאִני ַּגם רֹוָצה ָלַדַעת ִאם ָיכֹול ִלְהיֹות  

 ִלי ִּבְׁשלֹום ַּבִית? ל ַק ָּכ� 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 



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

 ְּתׁשּוָבה: 

 פ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תש  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

 ִמְכָּתֵב. י ֶאת ִקַּבְלִּת 

ַׂשְעֵר    יּתֹוִריִד ִאם   ֵמַעְצֵמ    ַאְּת ֶאת  ֲחָכֵמינּו  ת  ֶא ּתֹוִריִדי  ַהִּדיִנים.    ם ִזְכרֹונָ ָּכל 

  ה ִהְתַקְּללָ ְוָאְכָלה ֵמֵעץ ַהַּדַעת  ַהָּנָחׁשל ְּבקֹוְּכֶׁשַחָּוה ָּׁשְמָעה  (ֵערּוִבין ק:)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ר,  ְּבֵׂשעָ   הִהְתַקְּללָ א: "ְמַגֶּדֶלת ֵׂשָער ְּכִליִלית", ִאָּׁשה  ִהיֵמַהְּקָללֹות    תַח ַא ְּבֶעֶׂשר ְקָללֹות,  

 ַהֵּׂשָער ֵמִביא ְלָכל ַהָּצרֹות.  ,ַהֵּׂשָער ֵמִביא ְלָכל ָהַרע 

ִמַסאְטַמאר ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה    ָהַרִּבי  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ִנְדֵרי,  ּכָ ל  ְּבֵליְּדָרָׁשה    ראֹוֵמ ְזכּותֹו  ל 
 לֶא ם ּוָבָכה  ַהָּנִׁשיֶעְזַרת  ר  ְלֵעבֶ   תַהְּקדֹוׁשֹוע ַהְּדָרָׁשה הּוא ָהָיה ְמסֹוֵבב ֶאת ָּפָניו  ְמצַ ְּבֶא 

ָאנּו מּוָכִנים   –ם, הּוא ָאַמר: " ֵאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 'ּוְבָכל ַנְפֶׁש'  ַהָּנִׁשי

ֵּׂשָער?" הּוא   טַהְמעַ , ִאם א מּוָכִנים ִלְמסֹר ֶאת  ר ֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרִלְמסֹ

א ִיְתַּבְּיׁשּו ִלְגזֹר ֶאת ַהֵּׂשָער, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ם ֶׁשַהָּנִׁשי  ל ֶא ָּבָכה ְוָצַעק ִמִּלּבֹו ַהָּקדֹוׁש  

 ְלַחֵּפׂש ִלְמצֹוא ֵחן ַרק ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם. 

ַהָּקד  יּוְרִא   יַהִּביִט  ַהַּתָּנא  ִׁשְמעֹוןַמה  ַרִּבי  ּקֹוֶרה    ֹוׁש  ַמה  אֹוֵמר  יֹוַחאי  ַּבר 

ּתּוְנָבא ֵליֵתי', ְקָלָלה ָּתבֹוא, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש', ַעל  : '(ָנׂשֹא קכה:)ְּכֶׁשהֹוְלִכים ִעם ַהֵּׂשָער  
יָׁשה ְלַבר', ֶׁשִּיְראּו ָהָאָדם, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה', ֶׁשַּמְרֶׁשה ְלִאְׁשּתֹו, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵר 

, ְוֶזה ֵמַהְּיסֹודֹות ֶׁשל ַּבִית ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה. 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה'

ַהָּקדֹוׁש:  ַהזֹוַהר  ְואֹוֵמר   ּוַמְמִׁשי ָהִאיָׁשה;  ֶׁשל  ַהְּׂשָערֹות  ֶאת  ִיְראּו  ֶׁשא  ְיהּוִדי, 

ר, 'ְלִאְתַּתְּקָנא  ֵׂשעָ י  ְּבִגּלּויַקת ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר', ְוִאיָׁשּה ֶׁשהֹוֶלֶכת  'ְוִאְּתָתא ַּדֲאּפִ 

ַּבַּבִית,  י  ְּכֵד ',  ֵּביּה ֲעִנּיּות  ֶׁשִּתְהֶיה  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ְלֵביָתא',  ִמְסְּכנּוָתא  'ָּגִרים  ְלִהְתַיּפֹות, 

ְּבָדָר  ִיְתַחְּׁשבּון  ְּדָלא  ִלְבָנָהא  ִיְהיּו  'ְוָגִרים  ְוא  ַיְצִליחּו  א  ֶׁשְּיָלֶדיָה  ּגֹוֶרֶמת  ְוִהיא  א', 

ַאֲחָר  ִמָּלה  'ְוָגִרים  ּגֹוֶרֶמת  ֲחׁשּוִבים,  ְוִהיא  ְּבֵביָתא',  ְּדַׁשְרָיא  ַוֲהא    "ֶׁשַהָּסֶמ א  ֵמ"ם 

ִמי   ָּדא',  ָּגִרים  'ַמאן  ְּבֵביָתּה.  ִיְהיּו  ַׂשֲעָר   םּגֹוֵר טֹוִבים  'ַההּוא  ֶזה?  ְּדִאְתֲחֵזי ְלָכל  א 
 ִאיָׁשה ֶּׁשרֹוִאים ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשּה. ָה ְלַבר',  ֵמֵריָׁשּה

ְיַחּכּו ָלֶרַגע ן  , ֶׁשִּיְגְּדלּו ִעם ֶזה; ֶׁשֵה תְצִעירֹו  תַּבְיָלדֹוִניִסים ֶאת ֶזה  ַהְלַואי ָהיּו ַמכְ 

ֶאת ַהֵּׂשָער ְּבִׂשְמָחה,    דְלהֹוִריַחָּוה,   ה ֶׁשִהְתַקְּללָ ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּקָלָלה    ְויּוְכלּו  ֶׁשִּיְתַחְּתנּו

 ִיְזּכּו ְלדֹורֹות ְּכֵׁשִרים. ןְוֵה 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 ... 

 ד ג ד



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

 ֵמַהּמַֹח? תְוָרעֹו ת ְיָׁשנֹו ֵאי מֹוֲחִקים ַמֲחָׁשבֹות

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

, ִּבְמֻיָחד ַהִׁשיעּוִרים ְלָנִׁשים,  דְמאֹ   ָהַאִּדיִרים ֶׁשְּמַחְּזִקים אֹוִתיַרָּבה ַעל ָּכל ַהִׁשיעּוִרים  ָדה  ּתֹו

 ִלי ּכֹוחֹות ְמֻחָּדִׁשים ְוֵעצֹות ַלַחִּיים.  ןנֹוֵת ָּכל ִׁשיעּור ָחָדׁש 

ִטים, ִּכי  ֶׁשִהיא ָמֲחָקה ֶאת ַהְּסָר ל עַ ּה  ֵמַהִּמְכָּתב ֶׁשְּכַתְבֶּתם ְלִאיָׁשה ְלַחֵּזק אֹוָת   ֶנֱהֵניִתי ְמֹאד  

ְויֹום ֶאָחד  ַלַחִּיים,  ִלי  ַיִּזיק  ָיַדְעִּתי ֶׁשֶּזה  ִלי ְסָרִטים ָרִעים,  ָנַתן  ִלי ַמָּמׁש אֹותֹו ִסּפּור, ִמיֶׁשהּו    ָהָיה 

ִּבְכָלל  ֶזה  ֶאת  ֶׁשָרִאיִתי  ִלְפֵני  עֹוד  ַהּכֹל  ּוָמַחְקִּתי  ָהֹאֶמץ  ֶאת  ֹ ָלַקְחִּתי  ָּכז ָּכ�  ַאַחר  ִהְרַּגְׁשִּתי  את  . 

ַרק ִמִּלְׁשֹמַ� ַהְרֵּבה  ה  ַהּזֶ ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה ּוְמֻיֶחֶדת ְוִקְרַבת ֱא�ִקים, ַוֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשָהָיה ִלי ֶאת ָהֹאֶמץ  

 ֶאת ַהִׁשיעּוִרים. 

ֹ ָרִציִתי ִלְׁשאֹול ַמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַהְּדָבִרים   ם, ְּכָבר  ִריַלִׁשעּו ְעִּתי  י ִלְפֵני ֶׁשִהּגַ א טֹוִבים ֶׁשָרִאיִת ַהּל

י  לִ   תעֹולֹו  םְלַפעַ ם  ִמַּפעַ ֵמַהֵּׁשם ֶׁשֶאְׁשַּכח ַהּכֹל, ֲאָבל  ה  ַהְרּבֵ   ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ ָעִׂשיִתי ַהְרֵּבה ְּתׁשּוָבה,  

ה  ְיהּוִדּיָ ֹוָצה ִלְהיֹות ִאיָׁשה  ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ִמְּדָבִרים ֶׁשָרִאיִתי. ַמה ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ָלֶזה? ֲאִני ר

 ְּכֵׁשָרה. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ק, ֶזה מֹוֵׁש ֶאת ָהָאָדם ָחזָ , ֵיׁש ָלֶזה ּכַֹח ְמִׁשיָכה  קזָ ָח ִלְצּפֹות ִּבְסָרִטים ֶזה ִנָּסיֹון  

 ם. ַּבַחִּיי הטֹובָ  הֶחְלָק  ַמר ְמאֹד, ֶזה הֹוֵרג ָּכל זָא ִלְצּפֹות ּוְּכֶׁשנֹוְפִלים ְלתֹו ֶזה 

ְבָרָכה אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם לִ  "ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כה)מֹוֲהַר (ִליקּוֵטי ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר 

ְצִריִכים ְלהֹוִסיף לֹו ֵׁשם    –אֹוֵמר ַרֵּבינּו    –: ַלֵּיֶצר ָהַרע ֵיׁש ִׁשְבָעה ֵׁשמֹות, ַהּיֹום  (ֻסָּכה נב.)

ִּבְסָרִטים, ְקִליִּפים ְוַכּדֹוֶמה ָלֶזה,    הְצִפּיָ ַעל    רְמֻדּבָ ַדֶּמה'; ֶזה  ְׁשִמיִני, ֵׁשם ָחָדׁש: 'ּכַֹח ַהְּמ 

 ֶאָחד ָּגדֹול, ֶׁשהֹוֵרג ֶאת ָהָאָדם. ֶזה ִּדְמיֹון 

ְמאֹד ְלִהָּזֵהר א ִלְצּפֹות ְּבׁשּום ָּדָבר ָרע, ִּכי ֵאי   ִּבְפָרט ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות ְצִריכֹות 

ִמְתַנֶהגֶ  אֹוְמִרים    – ת  ֶׁשָהִאָּמא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ִמְתַנֲהִגים.  ַהְיָלִדים   ג:)ָּכ : (סֹוֶטה 

"ְּכַקְרָיא ְלׂשּוְמְׂשֵמי",   -ָּפא ְּבֵביָתא", ֲעֵבירֹות ַּבַּבִית ְוַכַעס ַּבַּבִית  ֵביָתא, ֻּתְק "ְזנּוָתא ּבְ 

ָּׁשה, ִּכי ְּכֶׁשָהִאָּמא ֲעסּוָקה  ַמְחִריִבים ֶאת ַהַּבִית, "ִאיִדי ְוִאיִדי ְּבִאְּתָתא", ֶזה ֵאֶצל ָהִא 
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ְּמַלאְכָּתּה ְוא ְמַׁשֶּמֶרת ֵּביָתּה", ָאז אֹוֵמר ַרִׁש"י: "ְוֵאיָנּה עֹוָׂשה    -ִּבְדָבִרים א טֹוִבים  

ה ֶהְפֵקר; ָלֵכן ִאיָׁשה ְיהּוִדָּיה ְצִריָכה ְמאֹד  ִנְהיֶ ת ַהַּבִית ְוַהַּבִית  ֲעבֹודֹוִהיא א עֹוָׂשה ֶאת  

 עַר  א ִלְצּפֹות ְּבׁשּום ָּדָברְלִהָּזֵהר. 

י ַהְרֵּבה;  ִּתְתּבֹוְדִד ְיָׁשִנים; ִאם    ַעל ְּׁשֵאָלֵת ֵאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ֵמָהרֹאׁש ְּדָבִרים

ַהּמַֹח,   ָּכל   ָל ִיְׁשַּתֶּנה  ַהְּזַמן  ִעם   ,ֶׁשָּל ַּבָּׂשָפה  ַלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ִאָּמא   ַאְּת ְּתַדְּבִרי  ִּתְהִיי 

 .הְטהֹוָר ִאָּׁשה  ה,ְטהֹוָר 

ינּו ִהִּלים ֵמִביא ִלְתׁשּוָבה. ַרּבֵ לֹוַמר ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום, ְּת  יִּתְׁשַּתְּדלִ ִאם ֵיׁש ָל ְזַמן 

: "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עג)אֹוֵמר  

ְּתַקְּבִלי  ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ְוכּו'", ִאם ּתֹאְמִרי ַהְרֵּבה ְּתִהִּלים  ְּתִהִּלים,  

 ְוַז. רָטהֹוַמְחָׁשָבה ָחָדׁש,  - ַּבֲחָזָרה מַֹח 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי ִעם ַהַּבחּוִרים א ֵתֵל ְלִאּבּוד? ם ּגֹוֵר ֵאי ֲאִני 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ר ב', ּוָברּו� ַהֵּׁשם ֲאִני ְמֹאד ַמְצִליַ� ִעם ַהַּבחּוִרים,  ְּבִׁשעּוֲאִני ַמִּגיד ִׁשיעּור ִּביִׁשיָבה ְקַטָּנה  

ָּבחּור לֹא ְיַצֵּית, ַהַּבחּוִרים יֹוְדִעים ֶׁשֶאְצִלי ֵאין ָחְכמֹות, ָּכל ֶאָחד ָקם ִלְפנֹות  ֵאין ֶאְצִלי ָּדָבר ָּכֶזה ֶׁש 

 . ִאים ֶאת ַעְצמֹו ִלְזַמֵּני ַהִלימּוד, ּוַמְסִּפיִקים ַהְרֵּבה ְמֹאדּבֶֹקר ּוַמְת 

ָּצֳהַרִים לֹוְמִדים ְּגָמָרא ְּבִעּיּון, ַאַחר ַהָּצֳהַרִים  ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֻׁשְלָחן ָערּו�, ִלְפֵני ַה 

 ִסידּות. ִסְפֵרי ֲח   לֹוְמִדים יְׁשִליִׁש  ֵּסֶדר בַ ּו תְּבִקיאּו לֹוְמִדים ִׁשיעּור 

ֶזה   ִלי  ֶׁשַּמְפִריַ�  ּכָ ְׁש ַמה  ָּכל  ִמְסֶּגֶרת  ֵאין  ֶׁשָּׁשם  ְּגדֹוָלה,  ִליִׁשיָבה  ִנְכָנִסים  �  ְּכֶׁשַהַּבחּוִרים 

לֹא    ְלִאּבּוד. ֲאִני   ת הֹוֶלכֶ ם, ְוַאַחר ָּכ� ֵהם נֹוְפִלים ְלַגְמֵרי ְוָכל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי  ִמְתרֹוְפִפי ַּתִּקיָפה, ֵהם  

ָלּמָ  ָּכ�  יֹוֵדַ�  ָּכל  ַהּיֹום  ַהְּיִׁשיבֹות  ַּבחּוִרים  תרֹוְפפֹו ה  ַהְרֵּבה  ָּכ�  ָּכל  ְוָלָּמה  ְלרֹאׁש  םנֹוְׁשִרי ,  , אּוַלי 

 ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּמַדֵּבר ַהְרֵּבה ְלַבחּוִרים ֵיׁש ְּתׁשּוָבה ַעל ָּכ�? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה:  

ָרט ָקָטן ֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלפְ יֹום ב' ָּפָרַׁשת וַ  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ָהַרב ... ְׁשִליָט"א. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִאם   ִּתְתֲאְכֵזב;  ְוָאז א  ַחֵּייֶהם  ְלָכל  ֶׁשּנֹוְגִעים  ִמְּדָבִרים   ֶׁשְּל ַלַּתְלִמיִדים  ְּתַדֵּבר 

 ֲחָבל ַעל ָהֲעבֹוָדה.  – ְּדָבִרים א ֲחׁשּוִבים ֶׁשִּמֵּמיָלא א ַיְחִזיקּו ַמֲעָמד ָׂשִמים ָּדֵגׁש ַעל

ְלִמְצוֹות   ַאֲהָבה  ָּבֶהם  ַאֲהָבה  םטֹוִבים  ּוַמֲעִׂשיַּתְכִניס  ְּתִפִּלין  ב  ֶלֱאֹה,  ְלָהִניַח 

 ִיְׁשְמרּו ַׁשָּבת.ְוַאֲהָבה ִלְׁשמֹור ַׁשָּבת, ָאז ֵהם ָּכל ַהַחִּיים ַיִּניחּו ְּתִפִּלין וְ 

  הֲחגּוָר  ּכֹוַבע ִּבְׁשַעת ָהֲאִכיָלה, אֹו ָלֶלֶכת ָּכל ַהּיֹום ִעם  ִאם ָׂשִמים ָּדֵגׁש ַעל ִלְלּבֹׁש 
ָּכל ְזַמן ֶׁשַהַּבחּוִרים עֹוד ְצִעיִרים ֵהם ְמַצְּיִתים, ֲאָבל ַאַחר ָּכ א ִנְׁשַאר    –ְוַכּדֹוֶמה ָלֶזה  

 ה ֵזֶכר.ִמּזֶ 

ל ָמקֹום ֵיׁש ֶאת ַהִּמְנָהִגים ֶׁשּלֹו, , ְלכָ ַּתְלִמיֶדיֵאי ֶׁשְּתַחֵּנ ֶאת  ִמְתָעֵרב  ֲאִני א  

; ָטֵפל   ּוֵמִעיָקרָּכל ַהִּמְנָהִגים ֵהם ֲחׁשּוִבים ִויָקִרים ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִמָטֵפל ִעיָקר  

 ר ֵמַהֵּׁשם. ָהִעָּקר ָצִרי ְלִהָּׁשֵאר ִעיָקר, ָהִעָּקר ֶזה ְלַדּבֵ 

ּוַמּגִ  ַהְּמַלְּמִדים  ָוַלְיָלה  ֱאמּוָנה  יֹוָמם  ֵמֱאמּוָנה,  ְלַדֵּבר  ְצִריִכים  ַהִׁשיעּוִרים  יֵדי 

ְּפׁשּוָטה, ְּבִלי ָחְכמֹות ּוְבִלי ּתֹורֹות; ְלַהְכִניס ַּבְּיָלִדים ַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא, 
ֵהם ַרק ַיֲעלּו    ,עֹוִׂשים. ְוִתְרֶאה ֶׁשא ַרק ֶׁשֵהם א ִיְּפלּוְלַהְחִׁשיב ָּכל ְנקּוָדה טֹוָבה ֶׁש 

 ַמְעָלה ַמְעָלה ְוִיְגְּדלּו ְלַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים. 

ד ִאָּתם ִסְפֵרי ֲחִסידּות ְּתַסֵּפר ָלֶהם ַהְרֵּבה ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים.  לֹוֵמ ַּבַּלְיָלה ְּכֶׁשַאָּתה  

  ִאָּתם   ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָׁשַאל ַּפַעם ַלְמַלֵּמד ֶׁשל ָּבָניו ִאם הּוא לֹוֵמד  ָידּוַע ֶׁשָהַרב ִמַּצאְנז

לֹוֵמד מּוָסר ַאָּתה  מּוָסר  ֵסֶפר  "ֵאיֶזה  אֹותֹו:  ָׁשַאל  הּוא  ָאז  "ֵּכן";  ָעָנה:  ַהְּמַלֵּמד   ,

"  :הְוָענָ ִאָּתם?"   ַרב:  ַהַצאְנֶזער  לֹו  ָאַמר  ַהְּלָבבֹות",  ֶזה  "חֹוַבת  י ֶׁשִהְתַּכַּוְנִּת ה  ַמ א 

  ִלְׁשאֹול, ָׁשַאְלִּתי ִאם ַאָּתה לֹוֵמד 'מּוָסר', ִאם ַאָּתה ְמַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּוִרים ֵמַרִּבי ֱאִליֶמֶל

ָיֵגן ָעֵלינּו; ִּכי ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים   ָיֵגן ָעֵלינּו ּוֵמָאִחיו ַרִּבי זּוָׁשא ְזכּותֹו  ִמִליֶזעְנְסק ְזכּותֹו 
 ַהֵּלב ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר. ים ֶאת ְלִהיבִ ַמ 

ַּגם ְצִריִכים ְלַדֵּבר ֶאל ַּבחּוִרים ַהְרֵּבה ִחיזּוק; ַרִּבי ָנָתן ָאַמר: " ַעל ָּכל ַּכף מּוָסר  

ֶׁשאֹוְמִרים, ְצִריִכים ָלֵתת ְקָעָרה ְמֵלָאה ִהְתַחְזקּות"; עֹוד ָאַמר ַרִּבי ָנָתן: "ִהְתעֹוְררּות  

יַחת ִחיזּוק  ִׂש ְלַהְרֵּבה ְזַמן, ֲאָבל ִהְתעֹוְררּות ֶׁשּיֹוֵצאת ִמ   ה ַמְחִזיָק ר א  ִמּמּוָס יָעה  ֶׁשַּמּגִ 

מּוָסר    – ָלֶהם  נֹוְתִנים  ְלַתְלִמיִדים,  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ְזַמן";  ְלַהְרֵּבה  ַמְחִזיק  ְצִריִכים   –ֶזה 

ֵהב אֹוָתם, ֶׁשֵהם ַיְרִּגיׁשּו ֶׁשַהֵּׁשם ִאָּתם, ַהְרֵּבה ְלַחֵּזק אֹוָתם, ֶׁשֵהם ַיְרִּגיׁשּו ֶׁשַהֵּׁשם אֹו
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 ָּׁשֲארּו ְּכֵׁשִרים. ָאז ֵהם א ִיְּפלּו, ֵהם יִ וְ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ֻמָּתר ִלְלמֹד ִמְׁשַניֹות ַּבַּלְיָלה? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה נֹוֵתן ִלי ִחיזּוק ַלְּנָׁשָמה. י לֹוֵמד ָּברּו� ַהֵּׁשם ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום, ַוֲאִני  נִ ֲא 

ַּפַעם ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ִלְלֹמד ִמְׁשַניֹות ַּבַּלְיָלה, ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת ַמה ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשיו ַּבחֶֹרף,  

 , ִאם ֻמָּתר ִלְלֹמד ִמְׁשַניֹות ַּבַּלְיָלה. ֻמְקָּדם  ֶׁשִּנְהָיה ַלְיָלה

 ר ּכַֹ� ַעל ָּכל ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוק, ֶזה ַמָּמׁש ִׁשָּנה ִלי ֶאת ַהַחִּיים. ִייַׁש 

 ִייַׁשר ּכַֹ�  

 ְּתׁשּוָבה:  

 ט ָקָטן יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָר  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ר ִלְלמֹד ִמְׁשַניֹות ַּבַּלְיָלה; ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּלֹוֵמד  ֶׁשֻּמָּת ֶזה ִּבְכָלל א ְׁשֵאָלה, ְּבוַוַּדאי  

 ִמְׁשַניֹות ַּבַּלְיָלה. 

עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה ַהָּקדֹוׁש ל ָה : "ּכָ (ֲחִגיָגה יב:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ְותֹוָרה ָּברּו הּוא   ַּבּיֹום  ֶׁשִּבְכָתב לֹוְמִדים  ֶחֶסד ַּבּיֹום"; ּתֹוָרה  ָעָליו חּוט ֶׁשל   מֹוֵׁש

(ִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא ִּכי ִתָּׂשא,  ם ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  ֶׁשַהֲחָכִמי  ְּכמֹוֶׁשְּבַעל ֶּפה לֹוְמִדים ַּגם ַּבַּלְיָלה,  

ֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, הּוא א ָיַדע ָמַתי יֹום ּוָמַתי  ה ַרֵּבינּו ָהָיה ַּבָּׁשַמִים ְלַק ְּכֶׁשּמֹׁשֶ   ִסיָמן לו) 

ָלַמד ּתֹוָרה  ּוְכֶׁשהּוא  יֹום  ֶׁשַעְכָׁשו  ָיַדע  ֶׁשִּבְכָתב הּוא  ָלַמד ּתֹוָרה  ְּכֶׁשהּוא  ַרק  ַלְיָלה, 
 ְיָלה. ֶׁשְּבַעל ֶּפה הּוא ָיַדע ֶׁשַעְכָׁשו לַ 

 ֶּפה;   ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ָהֲאֻרִּכים  חֶֹרףַה   ֵלילֹות  ֶאת  ִמְּלַנֵּצל  ָמתֹוק  יֹוֵתר  ָּדָבר  ֵאין

  ה ֶׁשָהיָ   ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  יץאִר ָק ִמ   ִּפְנָחס  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ְּבֵׁשם  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש
  ַהְּזַמן  ֶאת  טֹוב  ְלַנֵּצל  ֶאְפָׁשר  ַהחֶֹרף  תְּבֵלילֹו  ִּכי  ָהב",ּזָ ַה   "ֵלילֹות  ַהחֶֹרף:  ְלֵלילֹות  קֹוֵרא

 ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד



 תשפ"א   אַוֵּיצֵ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ח

ִמְׁשַניֹות   ִלְלמֹד   ְל ַהּבָ ִלְנָׁשָמ ְזֶּכה  ְוִּת   –ִּתְקַּבע  ֲחָדָׁשה;  ְּבֵׁשם  ה  ֵמִביא  ֵהיֵטב  ֵאר 

ָהֲאִר"י ַז"ל: ְוִׁשיעּור ִמְׁשַניֹות    "ָּכַתב  ָקָטן ו)  (ֻׁשְלָחן ָערּו אֹוַרח ַחִּיים ִסיָמן א, ְסִעיףָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש  

ה' אֹוִתיֹות 'ְנָׁשָמה'", ְּכֶׁשָּקִמים  קֹוֶדם ְלָכל ָּדָבר, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְנָׁשָמה, ִּכי 'ִמְׁשנָ 

ִלְנָׁש   ֶׁשִּיְלְמדּוַּבּבֶֹקר   זֹוִכים  ִמְׁשַניֹות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְּבִמְׁשָניֹות,  ָהִראׁשֹון  ַהִׁשעּור  ָמה  ֶאת 

 ל ַהְּפָגִמים. ִמּכָ ָהָאָדם  תֶא ץ רֹוֵח ִמְׁשַניֹות ; הְטהֹוָר 

(אֹור  אֹוֵמר  י ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום, ַמֲהַר"ם ַּפאִּפיָרׁש  "ַמה טֹוב ִאם ּתֹאַמר ַח 

ָרִקים "י ּפְ : "טֹוב ִלְלמֹוד ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום, ְוִאם ֶאְפַׁשר ֶׁשַּיְׁשִלים ַח ַצִּדיִקים ִסיָמן כב, אֹות יא)

ְּבָכל יֹום, ֶנֶגד ַח"י עֹוָלמֹות ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים, ְיִהי ֶחְלִקי ִעּמֹו, ִּכי הּוא ִּתיקּון ָּגדֹול 

ְסגּוָלה   ַּגם  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ַלֲהרֹוג  ְסגּוָלה  ֵּכן  ַּגם  ָלֶהם  ְוֶיׁש  ַחי,  ֵאל  סֹוד  ַהְּבִרית,  ִלְפַגם 
 ְלַהְמִׁשיך ְנָׁשָמה, ֶׁשִהיא אֹוִתּיֹות ִמְׁשָנה". 

ָיֵגן ָעֵלינּו אֹוֵמר,  ְזכּומֹוֲהָרא"ׁש   (ִׂשיחֹות  ַעל ַמה ֶׁשַרֵּבינּו אֹוֵמר    ְּבָידֹוה  ֶׁשַּקָּבלָ תֹו 

: "ֶׁשֲאִפילּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד ֶּׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה  ָהַר"ן, ִסיָמן יט)

ִלְּצָלן ַרֲחָמָנא ִלֵׁשְזָבן. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָרָעה ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום   ַרֲחָמָנא 
כֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ ַעד ֶׁשּיְ 

ֹום ַּכ ְוַּכ ִיְהֶיה  ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְוי

ה ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול  ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָר 

י ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות"; ֲאִפילּו ֶאָחד ָּכֶזה ֶׁשִמְסֵּכן ָנַפל ְלתֹו  "ְמאֹד", ֶׁשֶּזה ִמְתַּכֵּון ַעל "ַח 

ַהּתֹוָרה   –ְׁשַניֹות"  ֹוץ, ִאם הּוא ַיֲעֶׂשה ְלַעְצמֹו ְקִביעּות לֹוַמר ְּבָכל יֹום "ַחי ְּפָרִקים ִמ ַהּב

 א טֹוִבים.ַה אֹותֹו ִמָּכל ַמֲעָׂשיו  אּתֹוִצי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ִלי"? "ִּתיקּון ַהְּכלָ ַה ַמה ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ִעם 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ְּבָכל ָהעֹוָלם.  תֶׁשִּמְתַּפֶּׁשֶט ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש ֶׁשָּלֶכם 

ַלֲעֵברֹו  ַּגם  אֹו  ַהְּבִרית,  ִלְפָגם  ְּבִעָּקר  ִּתיקּון  ֶזה  ִאם  ַהְּכָלִלי,  ַהִּתּקּון  ְלַגֵּבי  ִלְׁשאֹול  ת  ָרִציִתי 

ֹ  ְּתִפילֹות, ְּתִפִּלין,  ֶׁשֶהְחִסירּו   ןְּכגֹוֲאֵחרֹות,   ַּכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים ְוכּו'? ל עַ  ָׁשָמרּוא ל

 ִייַׁשר ּכַֹ� 



 ט   |  תשפ"א אַוֵּיצֵ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ְּתׁשּוָבה:  

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 ת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי ֶא 

:  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א, ִסיָמן כט)ִּתיקּון ַהְּכָלִלי ֶזה ִּתיקּון ְלָכל ָהֲעֵבירֹות; ַרֵּבינּו אֹוֵמר  
ִּבְפָרט",   ַהּכל  ְיֻתַּקן  ִמֵּמיָלא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּכָלִלי  ִּתּקּון  ְּתִחָּלה  ְלַתֵּקן   ֶׁשָּצִרי "ַהְּכָלל 

 ן ְלַהּכֹל.ִלי ֶזה ִּתיקּוִּתיקּון ַהְּכלָ 

אֹוֵמר   ְּבַהָּגָהה)מֹוֲהָרא"ׁש  תתצז  ִסיָמן  ַהַּצִּדיק,  ַקאִּפיְטל  (ְּפֻעַּלת  ֶׁשֲעָׂשָרה  "ִנְמָצא   :

ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְזמֹוִרים, ֶׁשִּגָּלה ַרֵּבינּו   –קה, קלז, קנ  צ,טז, לב, מא, מב, נט, עז,    -ְּתִהיִלים"  
ֶׁשּבָ  ַהֲחָטִאים  ְלָכל  ִּתיקּון  הּוא  ִּבְכָלִלּיַז"ל,  ְּפָגֵמי  עֹוָלם  ִמיֵני  ְלָכל  ּוִבְּפָרִטּיּות  ּות, 

 ַהְּבִרית, ּוִבְּפָרֵטי ְּפָרִטּיּות ְלִמְקֶרה ַלְיָלה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן". 

ִלְבָרָכה אֹוֵמר   ִזְכרֹונֹו  ָהרֹוֶצה  (ָׁשם)מֹוֲהָרא"ׁש  ִמי  ַּבַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ִמי  ֵּכן  "ְוַעל   :

ֶׁש  ַוֲחָטָאיו  ֵמֲעֹונֹוָתיו  ִּבְתׁשּוָבה  ַרֲח ָלׁשּוב  ָּבֶהם  ְּכִפי ָּנַפל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִלְּצָלן,  ָמָנא 
ְיִרידֹוָתיו, ְיַרֵחם ַעל ִנְׁשָמתֹו, ְויֹאַמר ְּבָכל יֹום ֶאת ָהֲעָׂשָרה ִּמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים, ֶּׁשֵהם ִּתיקּון 

 . "ָחָדׁש ְלַגְמֵרי

י" א  ּקּון ַהְּכָללִ ַרֵּבינּו אֹוֵמר ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ִמ"ִּת 
ֶזה "א ַלְחׁשֹב    –ָאַמר ַרֵּבינּו    – ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב ׁשּוב ַעל ַמה ֶׁשָעׂשּו, ִעיָקר ִּתיקּון ַהְּבִרית  

ֶׁשא   ַהְּכָלִלי  ַהִּתּקּון  ֶאת  ָאְמרּו  ִאם  ִעם    ַיְחׁשֹבּוׁשּוב";  ַיְתִחילּו  ַרק  ֶׁשָהָיה,  ַמה  ַעל 

 , ִלְלמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות.ֹוד ֶאת ַהֵּׁשםַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה ַלֲעב

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלִׂשים ֶאת ַהֵּׂשֶכל ַּבַּצד ּוְלַצֵּית ְלַרֵּבינּו, לֹוַמר ְּבָכל יֹום ֶאת ֲעֶׂשֶרת  
(ִליקּוֵטי  ינּו ִהְבִטיַח  ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים, ֶאת "ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי" ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות. ַרּבֵ 

ְיַתֵּקן   –ֶאת "ִּתיקּון ַהְּכָלִלי"  –: ִמי ֶּׁשּיֹאַמר ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְזמֹוִרים מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן צב)

 ָּכל ַמה ֶׁשָּפַגם.  

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד
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 ? תֲחמּורֹות ירֹוֵמֲעבֵ ת ָלֵצא   ֶּדֶר ֵיׁשם ַהִא 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ר  ָמכּו י  ֲאנִ ת,  ֲחמּורֹוי  ֲהכִ ת  ָהֲעֵברֹו  ְּבּתֹו�ק  ָעמֹו   ָׁשקּוַ� י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ם,  ַהֵּׁש   ָּברּו� י  ִהְתַחַּתְנִּת ר  ְּכבָ 

  ֶּדֶר�  ֵיׁש ם ַהִא ת.  ָזרֹום ָנִׁשים עִ ר  ְּבֶקֶׁש י ַוֲאנִ ם ֶׁשְּבָהעֹולָ   ַהִּלְכלּו� ל ּכָ ת ֶא א  מֹוצֵ י ֲאנִ ם  ָׁש ט,  ִאיְנֶטְרנֶ לַ 

 ה? זֶ ן ְּבִעְניַ ק ִחיזּו  אֹות  ֵעצֹוי אּולַ   םָלכֶ  ֵיׁשה, ִמּזֶ ת  ָלֵצא

 ר ּכַֹ�. ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ִלְפָרט ָקָטןיֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ג' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תש"פ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ֵנרֹו ָיִאיר.  דִלְכבֹו

 ִמְכָּתְב. ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  עִ א  ִמְתַחּבֵ ה  ְוַאָּת   ִהְתַחַּתְנָּת ת,  ָזרֹום  ָנִׁשים  עִ ר  ֶקֶׁש   ְל  ֶׁשֵּיׁש  ְלי  ַוֲאבֹוי  אֹו

  : "ַעל ַהּכֹל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה כו, ה)  םאֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּות,  ֲעֵבירֹו
עַ  ַאּפֹו",   ַמֲאִרי ר ֶׁשַּיֲחזֹ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ה  ְמַחּכֶ ה  עֹוֶׂש ם  ֶׁשָאָד ת  ָהֲעֵבירֹול  ּכָ ל  הּוא 

  ִיְתָּבַר ם  ַהֵּׁש ם  ָׁש ן  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ף  ְלִנאּו  ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ל  "חּוץ ִמן ַהְּזנּות", ֲאבָ ה,  ִּבְתׁשּובָ 

 אר.ַמ  ָּבעֶֹנׁשם ָהָאָד ת ֶא   ׁשַמֲעִנים ַהֵּׁש ף, ַא  ַמֲאִרי 

ת  ָזרֹום  ָנִׁשים  עִ ת  ָלֵצאר  ֶאְפָׁש ',  ְוכּות  ֲעֵבירֹום  עִ א  ְלִהְתַחּבֵ ר  ֶׁשֶאְפָׁש ב  ַּתֲחׁשֹל  ַא 
: "ְוֵעין נֵֹאף ָׁשְמָרה  ב כד, טו)ִאּיֹו(  ראֹוֵמ ק  ַהָּפסּוי  ּכִ ד,  ְּבסֹור  ִיָּׁשֵא ה  ְוזֶ   –ן  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ '  ְוכּו

ז ְוָא   ֶׁשַּיְחִׁשין  : 'ַנְמִּתיםְלַעְצָמ ם  חֹוְׁשִבית  ָהֲעֵברֹוי  א ְתׁשּוֵרִני ָעִין", ַּבֲעלֵ ֶנֶׁשף ֵלאמֹר  

ה ִנְדֶמ   ָּכ'  אֹוָתנּוה  ִיְרֶא א   ד  ֶאָח ף  ֶׁשַא ר  ִמְסּתֹות  ִלְמקֹומֹו  ֵנֵלת,  ֲעֵבירֹות  ַלֲעׂשֹול  נּוכַ 

ט, א)(ּבַ   םַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּוה  זֶ ל  עַ ם  אֹוְמִרי,  םָלֶה  ַרָּבה  ְּבִרָיה  ִּמְדָּבר  ֵאין  "ַהּנֹוֵאף אֹוֵמר   :

ָאָד   ,"ַּבחֶׁש ֶאָּלא  ֵאיָנן  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשָּכל  ְלִפי  ִּבי,  ל  ָיכֹוא  ֶׁשהּוב  חֹוֵׁש ת  ֶּבֱאֶמ ם  יֹוַדַעת 

הּו  ?ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ה  עֹוֶׂש ה  ַמ ,  ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש א  ְלִהְתַחּבֵ   ָּברּו ְמַפְרְסָמן "ְוַהָּקדֹוׁש  א 

 ם. ָהעֹולָ ל ּכָ י ְלֵעינֵ  אֹותֹוה ְמַבּזֶ ם ֵּׁש ָּבעֹוָלם", ַה 

ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני   "ִאם ִיָּסֵתר,  ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש א  ְלִהְתַחּבֵ ר  ֶׁשֶאְפָׁש ב  ַּתֲחׁשֹל  ַא 

ְנֻאם ה'"   ֶאְרֶאּנּו,  ַהֵּׁש (ִיְרְמָיהּו כג, כד)א  א  ְלִהְתַחּבֵ ם  ָאָד ל  ָיכֹו  ֵאי":  ראֹוֵמ   ִיְתָּבַרם  , 

ַהֵּׁש יִמֶּמּנִ  ְנֻאם ה'",  ָמֵלא,  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  "ֲהלֹוא  ל ְּבכָ א  ִנְמצָ י  ֲהֵר ם  ? 

 ם!ָמקֹו

 אֹו   ִאְּתת  ִמְּתַּכְתבֹון  הֵ ם  ִא   ֲאִפילּות,  ֲעֵבירֹום  עִ   ְל ֶׁשֵּיׁשם  ַהְּקָׁשִריל  ּכָ ת  ֶא ק  ְּתַנֵּת 
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ת  ָהְרָׁשתֹול  ּכָ ת  ֶא ר  ְוִתְסּגֹ ן  ֶּפֶלאפֹור  ִמְסּפַ ף  ַּתְחִלי ן.  ָלֶה ה  ַּתֲענֶ ל  ַא   ֵאֶלית  רֹוִמְתַקְּׁש 

 ן. ַהָּׂשָט ם עִ   קֵעֶס ר יֹוֵת  ְלה ִיְהיֶ א ֶׁש, ְל  ֶׁשֵּיׁשת ַהֶחְבָרִתּיֹו

ת  ָזרֹום  עִ ר  ְּבֶקֶׁש   תִלְהיֹו  ַּתְמִׁשים  ִא ל  ֲאבָ ,  ְל ל  ִיְמַח ם  ַהֵּׁש ה  ִּבְתׁשּובָ ר  ַּתֲחזֹ ם  ִא 

  ִמְׁשַּפְחְּת ,  ֲחֵבֶריל  ּכָ י  ְּבֵעינֵ   הְמֻבּזֶ ה  ִּתְהיֶ ה  ַאָּת ל.  ַהּכֹ ד  ְּתַאּבֵ ה  ַאָּת   –  ִיְׁשְמֵרינּום  ַהֵּׁש '  ְוכּו

  ר  ֶקֶׁש ה  ִּתְרצֶ אִאְּת  ,רְלַדּבֵ א  ֶׁש  ט,  ּגֵ ד  ִמּיַ   ִּתְדרֹוׁש  ֶׁשִאְׁשְּתִויָלֶדי     ל  ַּתּכֵ ְלִהְס   ִיְרצּוא

 ל ּכָ  דָונָ ע נָ ב ִּתְסּתֹובֵ ה ַאָּת , ָעֶלי ַחֶּיי . 

 ר.ְמֻאָח ת ְקצָ ה ְוִיְהיֶ ט ֶׁשִּתְתָחֵר י ִלְפנֵ ל ְּבֵׂשכֶ ל  ִּתְפעַ 

 ... 
 ד ג ד

 ? תְמֻקֶּׁשֶט א ְּכֶׁשִהית ַׁשּבָ ת ֵנרֹוק ְלַהְדִלי ְלִאיָׁשּהר ֻמָּת 

 ְׁשֵאָלה: 

 "א, ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט הִלְכבֹוד רֹאׁש  

ת?  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹוק  ְלַהְדִלי  ְוָכ�ת,  ַׁשּבָ ב  ְּבֶעֶר ר  ּוְלִהְתַאּפֵ   ט ְלִהְתַקֵּׁש   ה ְלִאָּׁש   רֻמָּת   ם ִא ל  ִלְׁשאֹוי  ָרִציִת 

 ת? ַהֵּנרֹוי  ִּבְפנֵ  ָּכ� ם ֶׁשעֹוְמִדית  ַׁשּבָ ת ְלֵנרֹון ִּבָּזיֹו ה ֶׁשּזֶ   אֹו

 ר ּכַֹ�. ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ַוֵיֵצא, ג' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטןיֹום א' ָּפָרַׁשת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

 ִמְכָּתֵב. ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם ָּבֶה ם  ַרִּבית  ְמקֹומֹום  ֶיְׁשנָ ה,  ַאְּדַרּבָ ת;  ַׁשּבָ ד  ִלְכבֹוט  ְלִהְתַקֵּׁש ה  ְּבָעיָ ם  ׁשּון  ֵאי

  ִלְלּבֹׁש ת  ַהַּמְקִּפידֹון  ֶיְׁשנָ ת.  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹות  ַהְדָלַק ת  ִּבְׁשעַ ם  ָחִדייֻ ְמ ם  ַמְלּבּוִׁשי  ִלְלּבֹׁש ג  ַהִּמְנָה 

(ְוִסינָ ת  ִמְטַּפַח  ת ַהִמְנַח ם  ְּבֵׁש א  ֵמִבי  ׁש"מֹוֲהָראת.  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹום  ְּכֶׁשַּמְדִליִקיל)  יְרצְ ִׁש ר 

"ָּכל  עַ ז  ֶרֶמ   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹור  ֶאְלָעזָ  "ִרּיָ יַמְט ְּבגִ ר"  נֵ ,  (ָצִעיא  ת),  ִמְטַּפַח   ַהְינּוף" 

ְצ'ִרי תֵּתבֹוי  ָראֵׁש ה  זֶ "ף  ְוָצִעי ִי'ְׂשָרֵאל   ַע'ְּמ ֵיׁשכִ :  ַּפ'ְרָנָסה.  ת ִמְטַּפַח ת  ֶׁשּלֹוְבׁשֹו  ים 

 . ח)ו', ִסיָמן סֵרי ּתֹוָרה ֵחֶלק (ַעֵיין ִדבְ ַהָּׁשבּוַע ל ְלכָ ה ַּפְרָנָס  ְלַהְמִׁשיי ְּכֵד ת ֵנרֹות ַהְדָלַק ת ִּבְׁשעַ 

  ֵיׁש ,  אַקָּיָמ ל  ֶׁש ע  ֶזַר ל  ִלְפעֹ ר  ֶאְפָׁש ת  ֵנרֹות  ַהְדָלַק ת  ֶׁשִּבְׁשעַ   ׁש"מֹוֲהָראא  ֵמִביד  עֹו

: "ְוַאל יֹאַמר ַהָסִריס, )ג(ְיַׁשְעָיהּו נו,    בֶׁשָּכתּוה  ַמ ל  עַ ז  ְלַרֵּמ   אֶׁשּבָ ל)  יְרצְ ִׁש ר (ִסינָ ת  ֶׁשּלֹוְבׁשֹו

ן ֵה ן ָלכֵ ם", ְיָלִדיא ְלָהִבי ל ָיכֹו א ֶׁש ָיֵבׁשץ עֵ י : "ֲאנִ דַיִּגיא  ם  ָד ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש", ֶׁשָא 
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ָיֵבׁש",  תֵּתבֹוי  סֹופֵ ה  ֶׁשּזֶ ר  ַהִּסינָ ת  ֶא ת  לֹוְבׁשֹו ֵעץ  ֲאִנ'י  ֵה'ן  ַהָסִרי'ס  יֹאַמ'ר  "ְוַאל   :

  ל ֶׁש ג  ֻמַּׂש ן  ֵאים,  יִד ְילָ א  ְלָהִביר  ֶאְפָׁש י  ֶׁשִא ם  אֹוְמִרים  ָהרֹוְפִאים  ִא   ֶׁשֲאִפילּות  ְלַהְראֹו

 .אַקָּיָמ ל ֶׁש ע ֶזַר ל ִלְפעֹ ר ֶאְפָׁש ת ַׁשּבָ ת ֵנרֹות ַהְדָלַק ת ִּבְׁשעַ , ֵיאּוׁש

ת ֶׁשַהֵּנרֹוה  ֶׁשְּבָׁשעָ ם  ִמַּצִּדיִקי א  מּובָ ל;  ָּגדֹוד  ְמאֹן  ְזַמ   ֶזהּות  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹום  ְּכֶׁשַּמְדִליִקי

(ַעֵיין ַּבַעל ַהּטּוִרים ַּפְרַׁשת ְּתרּוָמה ַעל    ה.ְׁשִליָט ן  ֵאים  ְוַלַּמִּזיִקי  גְלַקְטֵר ן  ַהָּׂשָט ל  ָיכֹו א  ם  ּדֹוְלִקי

: "ְּבָמקֹום ֵנר ֵאין ָׂשָטן ְוֵאין ַּמִּזיק, ּוִבְזכּות ֵנר  ַהָּפסּוק "ְוָעִשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור", ְׁשמֹות כה, לא)

ל,  ִּבְכלָ ת  ְיׁשּועֹול  ִלְפעֹ ן  ָרצֹות  עֵ   ְסִטין"; ֶזהּוִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור סֹוֵתם ִּפיו ֶׁשל ָׂשָטן ִמְּלַה 

 ם. ְיָלִדיר ֲעבּות ְיׁשּועֹוז ָא ל ִלְפעֹ ר ֶאְפָׁש ט ּוִבְפָר 

ט ִּבְפָר ,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֵאצֶ ן  ֶׁשָּלֶה ת  ַהְּתִפּלֹות  ֲחִׁשיבּות  ֶא ת  יֹוְדעֹו  ָהיּום  ָנִׁשים  ִא 

ר ֲעבּות  ִמְתַּפְּללֹו  ָהיּון  ֵה ת,  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹות  ַמְדִליקֹון  ֶׁשֵה   העָ ְּבָׁש ת  ִמְתַּפְּללֹון  ֶׁשֵה ת  ַהְּתִפּלֹו

ן ִּבָּזיֹוא    ֶזהּום.  ְּכֵׁשִרי  םְיהּוִדי   ֶׁשִּיְגְּדלּום  ַהְיָלִדי ר  ֲעבּור  ּוְבִעָּק ל,  ַהַּבעַ ר  ֲעבּון,  ַעְצָמ 

 ת.ַׁשּבָ ד ִלְכבֹו םִמְתַייִּפיֶׁש ת ַלֵּנרֹו

ִזְכרֹונֹו לִ ַרּבִ  ָנָתן  ת  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹות  ַמְדִליקֹון  ֶׁשְּכֶׁשֵה ו,  ּוְבנֹוָתי  ֵמִאְׁשּתֹו  ְבָרָכה ִּבֵּקׁש י 

ן  ָּכאה  ְמִאיָר י  ַוֲאנִ ת  ַהַּׁשּבָ ת  ֵנרֹות  ֶא ה  ַמְדִליָק י  ֶׁשֲאנִ   םְּכֵׁש ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ":  ְיַבְקׁשּוֶׁש 

  ַרֵּבינּו ר  אֹות  ֶא   לִיְׂשָרֵא ם  עִ ל  כָ ּבְ   סֶׁשַּתְכִני,  לִיְׂשָרֵא ם  עִ ל  ְלכָ ר  ֶׁשָּתִאית,  ַהַּביִ ת  ֶא 

ת  ַׁשּבָ י  לִ ן  ֵּת ר!  ָיָק א  ַאּבָ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו: "ְלַבֵּקׁש ם  ַהָּנִׁשיל  ּכָ ת  ְצִריכֹו  ָּכ  ";ַהָּקדֹוׁש
י נִ ְוֶׁשֲא י  ַּבְעלִ ם  עִ ר  ֶאְסַּתֵּד י  ֶׁשֲאנִ ה,  ַאֲהבָ ם  עִ ם  ַחִּיים,  ָׁשלֹום  עִ ם  ַחִּיים,  ָיִפים  ַחִּייה,  ָיפָ 

ם  ְּכֵׁשִרים  ְיָלִדיי  לִ   ֶׁשִּיְהיּוי  לִ ר  ַּתֲעזֹ י,  ְלַבָּקָׁשִת ע  ְׁשַמ ם  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו .  אֹותֹו  ַיֲעִרי

ה  ַמְדִליָק י  ֲאנִ ת  ַהַּביִ ת  ֶא ה  ְמִאיָר י  ֶׁשֲאנִ   ְּכמֹום  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹוה.  ְּבַאֲהבָ   אֹוְת   ֶׁשַּיַעְבדּו

 ֵיְדעּום  ֶׁשּכּוּלָ ל;  ִיְׂשָרֵא ם  עַ ל  ְלכָ ר  ְוָתִאים  ַהַחִּיית  ֶא   ָלנּור  ָּתִאי   ָּכת,  ַהַּׁשּבָ ת  ֵנרֹות  ֶא ת  ָּכעֵ 

ַהָּקדֹוׁש ֵמַרֵּבנּו ֵיְדעּום ֶׁשּכּוּלָ , ִמְּמ ." 

 . ְדָרַכִיל  ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
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 יֹוֵתר טֹוב ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  תְמִבינֹו ןֶׁשֵאינָ  ֵאּלּוַרק ֶאת  רְלַדּבֵ ְלַכֵּבד  

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ט ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ַעל    ל ָּגדֹו  ּכַֹח ר  ִייַׁש  ְלַסֵּפר  ָלבֹוא  ְמאֹד  ָחׁשּוב  ְּבֵסֶדר;  ֶׁשַהּכֹל  ּכֹוֶתֶבת  ֶׁשַאְּת 

ַוֲחָזָקה,  ַהְיׁשּועָ  ְּבִריָאה  ֶׁשִּתְהִיי  ַיֲעזֹר  ַהֵּׁשם  ְּבָרָכה.  ְלַבֵּקׁש  ַרק  ְוא  ַּבֲעֵל  ה,  ַאְּת, 

 ְוַהְיָלִדים. 

ם ַּפַעם ְּבחֶֹדׁש ְלִהְתַחֵּזק ִעם ָהֵעצֹות ֶּׁשַאְּת אֹוֶסֶפת ֶאת ָּכל ַהָּנִׁשי  לָּגדֹו  ּכַֹח ר  ִייַׁש 

  ְּכמֹו ְמאֹד ְלַחֵּזק ָנִׁשים; ִמי עֹוד ָזקּוק ְלָכל ָּכ ַהְרֵּבה ִחיזּוק  ֶׁשל ַרֵּבינּו, זֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה  

 . ה ְיהּוִדּיָ , ִאיָׁשה הְיהּוִדּיָ ִאָּמא 

ֶאת   ֶׁשּׁשֹוְלחֹות  ֶׁש   םַהְיָלִדיַהָּנִׁשים  ֵהן   -  ָּלנּוַלמֹוָסדֹות  ַּתְזִמיִני,  ְּבַוַּדאי  אֹוָתן 

 ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשרֹוצֹות ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְׁשמַֹע ַמה ַרֵּבינּו אֹוֵמר.ָהִראׁשֹונֹות; ְּכמֹו ֵּכן ַּתְזִמיִני 

ת  ִּתָזֲהִרי ֶׁשא ָיבֹואּו ָנִׁשים ֶׁשְּמִבינֹות טֹוב יֹוֵתר ֵמַרֵּבנּו, ֵהן ְמִבינֹות ְקָצת ַאֶחֶר 

ַא  ִּבְפֵני  ְלַדֵּבר  ָיבֹואּו  א  ֶׁשֵהן  ָעֵלינּו;  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֶׁשִּיְּתנּו  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש  ְׁשלֹוֵמנּו.  ְנֵׁשי 

ֶׁשָּלֶהן; ֲאַנְחנּו א ְמעּוְנָייִנים ִלְׁשמֹוַע ֶאת   םַהַּתְבִׁשיִליְלַבְעֵליֶהן ְוַיְלֵדיֶהן ֶלֱאכֹול ֶאת  

ֶׁשל ֲאֵחִרים, ֶאת ַהֲחלֹומֹות ְוַהְמָׁשִלים ַהְּמתּוִקים    תַהֵּדעֹום, ֶאת  ְּכֵאֵבי ַהֶּבֶטן ֶׁשל ֲאֵחִרי

 ִרים. ֶׁשל ֲאֵח 

ִמַּמה    רְלַדּבֵ ְּתַכְּבִדי   טֹוב  יֹוֵתר  ְמִבינֹות  ְוֵאיָנן  ְלַבד  ְמִבינֹות  ֶׁשֵאיָנן  ָּנִׁשים  ַרק 

 ֶׁשָּלַמְדנּו ֵאֶצל מֹוֲהָרא"ׁש.

 ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
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 ים ִסַּיְמְּת  יִני ְּבסֹוף ַהְּתִהִּלים ָמַתי ְוַכָּמה ְּפָעִמ ְּתַצּיְ 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, ֶעֶרב רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ְּכָכל  ְלַהֵּׁשם,  ְלהֹודֹות  ַּתְפִסיִקי  ַאל  ִנִּסים   ִאָּת ַיֲעֶׂשה  ֶׁשַהֵּׁשם  רֹוָצה  ַאְּת  ִאם 

 הּוא עֹוֶׂשה עֹוד ְועֹוד ִנִּסים.  ָּכַהֵּׁשם ֶׁשּמֹוִדים יֹוֵתר לְ 

ֲאִני    ;ּוִמַּבְעֵל  ִמֵּמ ַנַחת  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ִלי  ַאֶּתם  בַמְחִׁשיֵיׁש  ְמאֹד,  ְמאֹד    ֶאְתֶכם 

 ֲחׁשּוִבים ֶאְצִלי. 

ֹום ְּתִהִּלים" ָמַתי ֶׁשֵּיׁש ָל ְקָצת ְזַמן ּתֹאְמִרי ְּתִהִּלים; ְּתַנִּסי לֹוַמר ְּבָכל יֹום ֶאת ַה"ּי

ִסַּיְמְּת ְוַכָּמה    –ַּבַּדף ָהַאֲחרֹון  ה  זֶ ת  ֶא יִני  ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְּתַצּיְ   ּוְכֶׁשַאת ְמַסֶּיֶמת ָמַתי 
 ְּפָעִמים. 

 ... 
 ד ג ד

 'ְּתִפָּלה'  ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביֵל ַרק ֵעָצה ַאַחת:

 ֹות, ֶעֶרב רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלד -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

 ֵת. ִקַּבְלִּתי ֶאת הֹוָדעָ 

ֲעבּוֵר ה ָלֶהם ֵעָצה ֲעבּוֵר; ִלי ֵיׁש ִּתְהיֶ ַאְּת ְיכֹוָלה ְלַנּסֹות יֹוֲעִצים ֲאֵחִרים, אּוַלי 

 ָהֵעָצה ֶׁשל ְּתִפָּלה ִּתְרִאי ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות.   ַרק ֵעָצה ַאַחת: 'ְּתִפָּלה', ִאם ִּתְהִיי ֲחָזָקה ִעם

 ּיֹום: ִמים ּבְ ַּכָּמה ְּפעָ  יֶּׁשּתֹאְמִר ֲאִני ּכֹוֵתב ָל ְּתִפָּלה ְקָצָרה 

ַּבּמַֹח; ֲאִני   םִיּסּוִריֹוָרִאים, ֵיׁש ִלי  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ְּתַרֵחם ָעַלי, ֵיׁש ִלי ְּכֵאִבים נ"

ָׁשחֹור. ֲאִני א ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ֶאת ַעְצִמי,   ָׁשבֹות ָרעֹות, ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַרקחֹוֶׁשֶבת ַרק ַמְח 

 ִלי ֶׁשֶאְמָצא ְּבתֹוִכי ֶאת ַהּטֹוב.  ָּכל ֶרַגע ֲאִני ַרק רֹוָצה ִלְברַֹח ֵמַעְצִמי. ָאָּנא ה', ַּתֲעזֹר

 הְרגּועָ ? ָמַתי ְּכָבר ֶאְהֶיה ִאיָׁשה  ָמַתי ְּכָבר אּוַכל ִלְהיֹות ִאָּמא ְּבִריָאה ַלְיָלִדים ֶׁשִּלי

ַהְיָלִדים    לעַ ַאַחר ָּכ    איֹוצֵ ֶאת ַעְצִמי, ְוֶזה    םְלַהֲאִׁשי י ֵנרֹו ָיִאיר? ֲאִני א ַמְפִסיָקה  ְלַבְעלִ 

 ַּבְעִלי.   לְועַ ֶׁשִּלי 

חּוץ ֲאִני  , ּבַ ֶבֶרתַרֵחם ָנא, ָאָּנא ַהֵּׁשם ְּתַרֵחם ָעַלי; ַאף ֶאָחד א יֹוֵדַע ַמה ֲאִני עֹו

ָּפִנים ָיפֹות, ֲאָבל ִמִּבְפִנים ָהרֹאׁש ֶׁשִּלי ִמְסּתֹוֵבב ְּכמֹו ְמכֹוַנת ְּכִביָסה, ֵאין ִלי   ַמֲעִמיָדה

 ְמנּוָחה. 
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ַאָּבא  הֹו ִלי  ֲעזֹר  ָנא,  ִעָּמִדי,   הֶׁשִּתְהיֶ ַׁשע  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשֶאְזּכֹר  ֲחָזָקה,  ֱאמּוָנה   ְּב ִלי 

 ה אֹוֵהב אֹוִתי, ֶׁשֲאִני ֵּכן ָׁשָוה"ֶׁשַאֲאִמין ֶׁשַאָּת 

: "ִמְזמֹור  ְּכמֹו ֵכן ּתֹאְמִרי ֶּפֶרק כט ִּבְתִהִּלים, ֶזה ְמֻסָּגל ֶנֶגד ָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ָהָרעֹות

ֵאִלים   ְּבֵני  לה'  ָהבּו  לה'  ְלָדִוד  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  לה'  ָהבּו  ָועֹז:  ָּכבֹוד  לה'  ָהבּו 

ַּבּכַֹח    ֶדׁש: קֹול ה' ַעל ַהָּמִים ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַמִים ַרִּבים: קֹול ה'ְּבַהְדַרת קֹ

ְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל  קֹול ה' ֶּבָהָדר: קֹול ה' ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון: ַוּיַ 

ְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים: קֹול ה' חֵֹצב לַ  ֲהבֹות ֵאׁש: קֹול ה' ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ה'  ְלָבנֹון ְושִֹ

ל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחּׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכבֹוד: ה' ַלַּמּבּול  ִמְדַּבר ָקֵדׁש: קֹול ה' ְיחֹולֵ 

 ". ב ה' ֶמֶל ְלעֹוָלם: ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹוםָיָׁשב ַוֵּיֶׁש 

ְוֶאת ַהֶּפֶרק  ת ַהּזֹאי ֵנר ְלמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוּתֹאְמִרי ֶאת ַהְּתִפָּלה ַּתְדִליִק 

 ה ָל ְיׁשּוָעה. ְוִתְהיֶ ְּתִהִּלים, 

 ... 
 ד ג ד

 ַלֲאֵחִרים ְלִהְתָעֵרב ְּבַחֶּיי ַאל ִּתֵּתן

 ת, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א  יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹו -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהָחָתן ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ָּכֵׁשר, ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַמַּזל טֹוב! ַאָּתה הֹוֵל ְלִהְתַחֵּתן ַעְכָׁשיו, ּתּוַכל ִלְהיֹות ְיהּוִדי  

ַהֲחתּוָנה ִעם ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת  ְּבָטֳהָרה; ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּתַנֵצל ֶאת ְׁשנֹוֶתי ַהְּצִעירֹות ַאֲחֵרי 
 ַהֵּׁשם. 

ִּתָּזֵהר ֵמֵאּלּו ֶׁשְּמַחְּפִׂשים ִלְדחֹף ֶאת ַהַאף ֶׁשָּלֶהם ְוכּו'; ַאל ְּתַדֵּבר ִעם ֲאֵחִרים     

ַאַח  ִאְׁשְּת  ִמיָלה  ּוֵבין   ֵּביְנ ַרק  ֶזה  ֶׁשָּלַמְדָּת  ַהַהְדָרכֹות  ָּכל   ,ִאְּת ֶׁשָּלַמְדִּתי  ִמַּמה  ת 

 ִּתְחֶי'.

ֶׁשעֹוִׂשים   ֵמֵאּלּו  ְלַדֵּבר    תְרִציִנּיֹו  םָּפִניִּתָּזֵהר  ְוכּו';  ְׁשֵאלֹות  ם  ִמְּדָבִריְוׁשֹוֲאִלים 

ם ֲחָתִנים. ִּבְפָרט ֶׁשַּמְדִריִכי, ֶזה ַרק ְלֵאּלּו  ְלׂשֹוֵחַח ל  ִביִּבְׁש ָהֵאּלּו ֶזה ִנּבּול ֶּפה, ֶזה א  

ַהְרֵּבה הֹוְלִכים ָׁשם    –  ָקאָרֵאל, ָׁשם ֵיׁש ַּכָּמה ַּבְטָלִנים ִאיָּכא ְּבׁשּוֶׁשַאָּתה עֹוֵבר ְלֶאֶרץ ִיְׂש 
(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות  ֵהם ְמַדְּבִרים ִנּבּול ֶּפה. ַרֵּבינּו אֹוֵמר    –ָּבֵטל; ּוְבֶדֶר ְּכָלל ַההֹוְלֵכי ָּבֵטל  

י) ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  עֹוֵסקִנאּוף,  ֶׁשֵאין  ָּבֵטל  "ִאיׁש  ֶזה  :  ְיֵדי  ַעל  ֵעֶסק,  ְמֻרָּבה   ְּבׁשּום  ַּתֲאָותֹו 

ֻמָּנִחים ם  ֵה ְׁשָּגל ּוְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ִטנּוף ָּתִמיד", ַעל ִּפי רֹוב, ָּכל ֵאּלּו ֶׁשהֹוְלִכים ָּבֵטל  ְּבִמ 

 ַּבַּתֲאָוה ַהּזֹאת. 
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ַהָּׁשִנים   ָּכל  ֶׁשָּלַמְדָּת  ָהֵעצֹות  ִעם  ִּתקְ ַּבְּיִׁשיבָ ִּתְתַנֵהג  לְ ה;  ְּבָכל ַּבע  ִׁשיעּוִרים   

ַּגם ִּתְתּבֹוֵדד; ִּתְקַּבע ְל ְזַמן ְמֻיָחד    .ּכּוָלּה, ַעְכָׁשיו ֶזה ַהְּזַמן ִלְלמֹד ְּבַהְתָמָדה ַהּתֹוָרה  

 .ּוְתַׂשֵמַח ֶאת ִאְׁשְּת ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ַּבָּׂשָפה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 יד ַטֲענֹותַעל ֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים, ֵיׁש ָּתִמ 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ְל ָּבֶזה ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר ִלי  

ֲעָיָרה ֶׁשְּנַחֵּנ ֶאת ּדֹרֹוֵתינּו ִעם ֱאמּוָנה    ,ַית ְּבֶרְסֶלב, ֲעָיָרה ַעל ֵׁשם ַרֵּבינּוֹות ֶאת ִקְר ִלְבנ
 ִעם ְקדּוָׁשה ְוָטֳהָרה.  ,ַזָּכה

ָּדָבר   ַעלת;  ְטָענֹוֵיׁש   –ֶׁשְּמַדְּבִרים ָעֶלי; ִאם עֹוִׂשים, ִאם עֹוְזִרים    ,ַאל ִּתַּקח ַלֵּלב

 ת. ְטָענֹול ֵאּלּו ֶׁשעֹוְזִרים ָּתִמיד ִיְהיּו עַ ת, ְטָענֹוֵמת ֵאין 

ַמֲעָמד   ַּתְחִזיק  ַאָּתה  ַּבִקְרָיה,  ַהָּבִּתים  ָּכל  ֶאת  ִלְבנֹות   ֶּׁשַּתְמִׁשי ְמַקֶּוה  ְוא ֲאִני 

 . תִּבּקֶֹר  ָעֶלי ם ֶׁשעֹוְרִכיִּתְתַיֵחס ְלֵאּלּו 

ב; ִּבַּקְׁשִּתי ֵמָהַאְבֵר... ֵנרֹו ָיִאיר ֶּׁשִּיְקֶנה ֶאת ֶזה, ְמאֹד ָהֵערּות ֶׁשל  ַלַמָּׂשִאיְּבנֹוֵגַע  

 ֶׁשּיּוְכלּו ְלַתֵּקן ֶאת ָהֵערּוב. י ְּכֵד ָחׁשּוב ֶׁשִּיְהֶיה ַמָּׂשִאית ָלֵערּוב 

ִלְבנֹות ֶּדֶר    ִחילּוֶׁשַּיְת ָסה ְוַאַחר ָּכ  י ַּבחּוִרים ֶׁשְּיַסְּימּו ֶאת ִּבְנָין ַהַהְדּפָ נֵ ְׁש ָׁשַלְחִּתי  
 ְּכִניָסה ְלֶׁשַטח ַהְּיִׁשיָבה. 

ס ִמָּסִביב ַלִקְרָיה  ָהאֹוטֹוּבּו  תֶא   ֶּׁשַּיִּסיעַ ג  ֶנָה   הְיַמּנֶ ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּיְקנּו אֹוטֹוּבּוס; ֲאִני  

 ֶׁשַהָּנִׁשים יּוְכלּו ָלֵצאת ְוָלבֹוא. י ְּכֵד ָעה ָּכל ָׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ִתְראּו ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ֶלד ְּבִנְפָרד וְ ּתֹודּו ַעל ָּכל יֶ 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ְוזּוָגתֹו ִּתְחֶי'.

 ֵּׁשם עֹוֶׂשה ַהּכֹל. ַאל ְּתַאְּבדּו ֶעְׁשּתֹונֹות, ַאל ִּתְדֲאגּו; ֲחָבל ִלְדאֹג, ַה 

א    –ֶאת ָּכל ַהְיָלִדים    ְלַדֵּבר; ִּבְכָלל ָצִרי ְלַחֵּנ  צֶֹרן  ֵאיַאל ְּתַסְּפרּו ְלַאף ֶאָחד,  
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 ַהַּבִית. ל ֶׁש ְּדָבִרים ִאיִׁשִּיים ל עַ ְמֻיָּתִרים, א ְלׂשֹוֵחַח ִעם ֲחֵבִרים  םִּדּבּוִריְלַדֵּבר  

ּתֹודּו   עַ ִאם  ֶילֶ ַלַהֵּׁשם  ָּכל  ִּפְתאֹום  ל  ְּגדֹולֹות,  ִנְפָלאֹות  ִּתְראּו  ְּבִנְפָרד,    ַתִּגיעַ ד 

 ם ַוֲחָזִקים.ְּבִריִאיְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ּכּוָלם ִיְהיּו 

 ... 
 ד ג ד

 ֱאמּוָנה ֶזה ַהִוויָטִמין ֲהִכי טֹוב ְוַהְּתרּוָפה ֲהִכי טֹוָבה 

 ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א  ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁש חֹוֶדׁש יֹום ג'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

, ֵיׁש ָלֶכם "ְּׁשלֹום ַּבִית" טֹוב, ַאֶּתם םָיִפי ם  ֶׁשָּלכֶ ם  ֶׁשַהַחִּייֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ִלְׁשמֹוַע  

 ֶׁשַרֵּבינּו ִלֵּמד אֹוָתנּו.ַחִּיים ְּכמֹו 

ְּפִלים ָעַלי ִעם ֲאָנחֹות; ַההּוא ֶנֱאָנח ַעל  ֵמַע ַרק ֲאָנחֹות, ִמְתנַ יֹוָמם ָוַלְיָלה ֲאִני ׁשֹו

ְוַהֵּׁשִני ֶנֱאָנח ַעל ָּדא,   –ִאְׁשּתֹו ְוִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַההּוא ֶנֱאַנֲחת ַעל ַּבְעָלּה, ֶאָחד ֶנֱאָנח ַעל ָהא  

 ׁשֹוֵמַע ָּתִמיד ְּדָבִרים טֹוִבים.ִמֵּמ ֲאִני 

ַהִוויָטִמין ֲהִכי טֹוב, ַהְּתרּוָפה ֲהִכי טֹוָבה, ֶזה ְמַחֵּזק  ּוָנה; ֱאמּוָנה ֶזה  ִּתְתַחְּזִקי ֶּבֱאמ
י; ֶזה ְוֶאְצלִ י  ִעִּמ ְונֹוֵתן ּכַֹח. ְּתַׁשְנִני: 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּפֹה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִאִּתי,  

 ְיַׂשֵּמח אֹוָת ְוִיֵּתן ָל ּכֹוחֹות ְמֻחָּדִׁשים.  

 ... 
 ד ג ד

 ֵּתֵל ְלַטֵּיל ּוְתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ִמְתַנֵהג  ַאָּתה  ָחָדׁש,  ֶיֶלד  ִלי ֶׁשַאָּתה  ָּכְתָבה   ֶׁשְּל ַמִּגיַע    ִאָּמא  ַאָּתה  ֶאֶרץ;   ְּבֶדֶר

 ָיֶפה ְלִאָּמא ֶׁשְּל, ֵיׁש ָלּה ַהְרֵּבה ַנַחת ִמְּמ. ד ְמאֹר  ֵמַהֵחייֶדר ָׂשֵמַח, ַאָּתה ְמַדּבֵ 

ְּבזּו   ָלֶלֶכת   ְוַתְמִׁשי ְּתַכֵּבד ֶאת הֹוֶרי; ֵיׁש ְל הֹוִרים ֲחׁשּוִבים  ִּתְתַחֵּזק   ,ַהֶּדֶר

 ַרֵּבינּו.ל ֶׁש ְמסּוִרים ַלְעזֹור ִלְבנֹות ֶאת ַהּמֹוְסדֹות  ְמאֹד, ֵהם ְמאֹד

  ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם, ֵאֶצל ַהֵּׁשם ַהּכֹל ֶאְפָׁשִרי, ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶאְפָׁשר    –ַמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי
 ים ְּגדֹוִלים. ִלְראֹות ִנִּס 
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ַּבּבֶֹקר   יֹום  ְלִה ְלַטּיֵ   ֵתֵלָּכל   ,ֶׁשְּל ַלַּבִית  ִמחּוץ  וְ ל   ָעֶלי ְלַבֵּקׁש  ַעל  ְתּבֹוֵדד; 

ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּכַֹח ְלַהְמִׁשי   –ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל. ְּתַבֵּקׁש ַּגם ֲעבּוִרי, יֹוֵאל ֶּבן ֵריֶצא ֶרעִכיל  

 ְלָהִפיץ ֶאת ָהֵעצֹות ַהְמתּוקֹות.

 ... 
 ד ג ד

 יעּות ֶׁשָּל ִּתְהִיי "ֵּגָאה" ִעם ַהְּצנִ 

 ג' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א   יֹום -ְתָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' יִ 

 ִלְכבֹוד ַהַּכָּלה ַהֲחׁשּוָבה ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ַּבִית ֵפיָגא, ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג. 

ֲהִכי  ת  ֶא  ִיְׂשָרֵאל  ָיפָ ַהַּמָּתָנה  ְלַעם  ָנַתן  ַהֵּׁשם  ֶזה    –ה  ֶאת   הּלֶ ְמגַ "ְצִניעּות"; 

ֵהן   –ת ִיְׂשָרֵאל. ֵאֶּלה ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ַּבֲעִדינּות ּוִמְתַנֲהגֹות ַּבֲעִדינּות  ְּבנֹוַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל  
 ֲחָכמֹות, ֵהן ְמִבינֹות ַמה ַהּיִֹפי ֶׁשל ַּבת ִיְׂשָרֵאל. 

ְלַחֵּזק רֹוֶצה  ֶׁשָּל  ֲאִני  ַהְּצִניעּות  ִעם  "ֵּגָאה"  ֶׁשִּתְהִיי   ֲאִני  אֹוָת ִעם    ָּב  הֵּגֶא ; 

ָהֲעִדינּות ֶׁשָּל, ַאְּת ֻּדְגָמה ֶׁשל "ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא". ָאנּו ְׂשֵמִחים ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים 

ֶׁשָּלנ ַהְּתִפּלֹות  ֵאּלּו  ֶׁשָּלנּו;  ַלַּבִית  ֲעִדינּות  ְיָלִדים ָּכזֹאת  ָלנּו  ֶׁשִּיְהיּו  ַלַהֵּׁשם,  ָּתִמיד  ּו 
 ֹות ּוִמְתַנֲהִגים ַּבֲעִדינּות.ִדים ֶׁשאֹוֲהִבים ֶאת ַהּתֹוָרה, אֹוֲהִבים ֶאת ַהִּמְצוּוְנכָ 

 ַּתְמִׁשיִכי לֹוַמר ְּתִהִּלים; ִּתְׁשַּתְּדִלי לֹוַמר ְּבָכל יֹום ֶאת "יֹום ַהְּתִהִּלים". 

 ... 
 ד ג ד

   דִלְלמֹק ַהֵחֶׁש ת ֶא  ֶׁשִאַּבְדָּת ר ִּתָּׁשבֵ ל ַא 

 , ְׁשַנת תשפ"א  וִּכְסֵלי חֹוֶדׁש ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁשגיֹום  - ְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' יִ 

 . דֶאְלעַ ר, ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ה ַהּתֹוָר ת ֵמַהְתָמַד ; ִמְּמ ִלְׁשמֹועַ ן ְזַמ ה ַהְרּבֵ י ִחִּכיִת ,  ִמְּמ ִלְׁשמֹועַ י ָׂשַמְחִּת ד ְמאֹ

  ַמְמִׁשי ה  ֶׁשַאָּת ת  ַהּטֹובֹות  ַהֲחָדׁשֹו ם  עִ י  אֹוִת   ִׂשַּמְחָּת   ַמָּמׁש.  ֶׁשְּלם  ֵמַהִּסּיּוִמי,   ֶׁשּלְ 

 "ס. ְּבַׁש ת ַמֶּסְכּתֹוה ְוַכָּמ ת ִמְׁשָניֹו ִסַּיְמָּת ר ְּכבָ , ַרֵּבינּול ֶׁש ד ַהִּלּמּו  ְּבֶדֶרד ִלְלמֹ 

ת ֶא   ְלן  ֶּׁשֵאי  ְּברּוֲחל  ִּתּפֹול  ַא ד,  ִלְלמֹק  ַהֵחֶׁש ת  ֶא   ֶׁשִאַּבְדָּת ר  ִּתָּׁשבֵ ל  ַא י...,  ַיִּקיִר 

ה;  זֶ ת  ֶא   ָעְברּו  -ל  ִיְׂשָרֵא י  ְּגדֹולֵ ל  ּכָ ם,  ַהְּגדֹוִלים  ָהֲאָנִׁשיל  ֶׁשּכָ   ְלע  ַּד ם,  ַּפעַ   לֶׁש ק  ַהֵחֶׁש 

  ה ְּגדֹוָלה", דֹו ָּבא לֹו ִּביִגיעָ "ְוִסֵּפר ֶׁשָּכל ִלּמּו  : ִׁשְבֵחי ָהַר"ן, אֹות ח)(ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּו ה  ַמ ה  ְרֵא 
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 ת. ְּבַקּלּו לֹוא ּבָ א  ה זֶ ה, ָקֶׁש ד ְמאֹ לֹוה ָהיָ ד ַהִּלּמּו ֶׁשִּבְצִעירּותֹור ִסּפֵ  ַרֵּבינּו

  ְל ה  ֶׁשִּיְהיֶ ד  עַ ה  ְּתַחּכֶ ל  ַא ה,  ְּבַהְתָמָד ד  ִלְלמֹ  ֶׁשַּתְמִׁשיד  ְמאֹ   ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשן  ָלכֵ 

  ַּתִּגיעַ   הַהּתֹוָר   ֶחְׁשַקתק,  ֵחֶׁש   ְל  ֵיׁש  ְּכִאּלּו  ַעְצְמת  ֶא ה  ַּתֲעֶׂש ק;  ֵחֶׁש י  לִ ּבְ ד  ִּתְלַמ ק,  ֵחֶׁש 

ה ַּתֲעֶׂש .  ַאַחר ָּכם, יֹול  ּכָ ד לֹוֵמ ה  ַאָּת א  ְּגָמָר י ַּדּפֵ ה  ְוַכָּמ ת  ִמְׁשָניֹום  ְּפָרִקיה  ַּכָּמ ר ֵסֶד  ְל

 ל. ָּגדֹוק ְלַצִּדיל  ִּתְגַּד ז ָא ק, ֵחֶׁש ן ֵאי  אֹוק ֵחֶׁש  ֵיׁשם ִא  הְמַׁשּנֶ א 

ם  ְלָׁש   ֵּתֵלם,  ָׁש א  ִנְמצָ א  ד  ֶאָח ף  ֶׁשַא ם  ָמקֹו  ְּתַחֵּפׂשם;  יֹול  ְּבכָ ד  ִּתְתּבֹוֵד ר,  ָּדבָ ד  עֹו

ד  ִלְלמֹ ק  ֵחֶׁש   ְלה  ֶׁשַּיֲעֶׂש ם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבֵּקׁשם,  ְלַהֵּׁש   ִלְּבת  ֶא   חְוָּתִׂשית  ַּדּקֹוה  ְלַכָּמ 

ל  ְועַ "; רָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת ִלְהיֹוה רֹוצֶ י ֲאנִ י, לִ ר  ַּתֲעזֹ ם עֹולָ ל ֶׁש   ִרּבֹונֹו: "לֹוד  ַּתִּגיל,  ּוְלִהְתַּפּלֵ 

י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹור  ֶאְפָׁש י  ִא ם,  ְּפָעִמיה  ַּכָּמ   ָלנּור  ָאַמ   ַרֵּבינּות.  ַהַּדְרּגֹול  ְלכָ ה  ִּתְזּכֶ ה  זֶ י  ְיֵד 

 ת. ְדדּוִהְתּבֹול ֶׁש ה ַהַהְנָהגָ י ְיֵד ל עַ ק ַר ר, ָּכֵׁש 

 . ֶׁשְּלם ַהִּסּיּוִמיל ּכָ ל  עַ י לִ ב ִּתְכּתֹ ם; ִמְכָּתִביד עֹוי לִ ב  ִּתְכּתֹ

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ַרֵּבינּו ל ֶׁש ה ַהְמתּוָק  ַהֶּדֶרת ֶא  ֶׁשָּלת ַהֲחֵברֹול ְלכָ י ָּתִפיצִ 

ְׁשַנת תשפ"א  וִּכְסֵלי חֹוֶדׁש ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁשגיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ֶׁשֶמׁש. ת ֵּבי', ִּתְחיֶ ... 

 . ִמְכָּתֵבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

  ְוָחֵמׁשם  ְׁשמֹוִני  ִסַּיְמְּת ר  ְּכבָ ם,  ְּתִהִּלים  יֹול  ְּבכָ ת  אֹוֶמֶר   ֶׁשַאְּת   ִלְׁשמֹועַ   ָׂשֵמַח י  ֲאנִ 

 ָהיּוא  ן  ֵה   –ם  ְּתִהִּלי  הזֶ ה  ַמ ת  יֹוְדעֹו  ָהיּות  ַהָּבנֹול  ּכָ   םִא ם;  ִהִּליַהְּת ר  ֵספֶ ת  ֶא ם  ְּפָעִמי

 ם. ַהְּתִהִּלית ֶא ת עֹוְזבֹו

י ֲהֵר ,  םְּתִהִּליר  ִמְזמֹוב  טֹום  ְּכֶׁשאֹוְמִרי  :(ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תפה)ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

  ד עֹון  ַהְּזַמ ל  ּכָ   ףחֹוֵט א  הּום,  ָטִעי  ַמְׁשֶקהם  ְלָאָד   ֵּיׁשְּכֶׁש   ְּכמֹום",  ָטִעיה  ַמְׁשֶק   ְּכמֹוא  הּו

ה  זֶ ר ִמְזמֹול ֶׁשּכָ  ּוְלַהְרִּגיׁשם  ְּתִהִּליר לֹוַמ ל ְלִהְתַרּגֵ  ָצִרים ָאָד  ָּכ, ה ְלִגיָמ  דְועֹו הְלִגיָמ 

ם  יֹוְדִעי  ָהיּו  םֲאָנִׁשים  ִא ת,  ַהְיׁשּועֹול  ּכָ   תְטמּונֹום  ִהִּלי ְּת בַ ם;  ָטִעיה  ַמְׁשֶק   ְּכמֹו
 ם. יֹול ְּבכָ ם ְּתִהִּליה ַהְרּבֵ ם אֹוְמִרי ָהיּות ַהְיׁשּועֹול ּכָ ת ְטמּונֹום ֶׁשִּבְתִהִּלי 

ת ֲאֵחרֹות  ָּבנֹול  עַ ל  ֲחבָ ;  ַרֵּבינּול  ֶׁש ה  ַהְמתּוָק   ַהֶּדֶרת  ֶא   ֶׁשָּלת  ַהֲחֵברֹול  ְלכָ י  ָּתִפיצִ 

ָהיּום  ִא ם,  ְמֻׁשָּגִעיל  ֶׁש ם  ָמקֹו  הזֶ ב  ֶׁשְּבֶרְסלֶ ם  ְׁשִביֶׁשחֹול  ֲחבָ ,  ֵמַרֵּבנּות  יֹוְדעֹוא  ֶׁש 
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ל  ּכָ ,  ָעֵלינּות  ֻמֶּטלֶ ה  ָהֲעבֹוָד ;  ְלַרֵּבינּום  ָּבִאי  ָהיּום  ּכּולָ   אֹוָתנּוד  ְמַלֵּמ   ַרֵּבינּוה  ַמ ם  יֹוְדִעי

 ם. ַלֲאֵחִריה זֶ ת ֶא ת ְוָלֵת ם ָהֲאֵחִריר ֲעבּו םִמִּגְדָר ת ָלֵצא ְצִריִכים ֵמַרֵּבנּום ֶׁשּׁשֹוִתי ֵאּלּו

 ה. ֵמֲהָפצָ א ֵפיגָ ת ְּבֵבי ם ַהָּבִאים ִׁשעּוִריּבַ ר ֲאַדּבֵ 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

  ֵת בָ ֹוטת ֶא  ְמַחֵּפׂשא א הּו, אֹוָת ָצִריא א ָטֵמ י ַהּגֹו

ְׁשַנת תשפ"א  וִּכְסֵלי חֹוֶדׁש ת ּתֹוְלדֹות, רֹאׁש' ָּפָרַׁש גיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 .'ִּתְחיֶ ... 

 . ִמְכָּתֵבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

א  א  הּו,  אֹוָת  ָצִריא  א  ַהָּטֵמ י  ַהּגֹות;  ַיְלּדּוִתיי  ִּתְהיִ ל  ַא ה,  ִטְּפָׁש י  ִּתְהיִ ל  ַא 

 . אֹוָתג ַיֲהרֹ א הּו ָּכר ְוַאַח  הֵבָר ַלעֲ  אֹוָתל ְלַנּצֵ ה רֹוצֶ ק ַר א הּו ,טֹוָבֵת ת ֶא  ְמַחֵּפׂש

י ּגֹול  ֶׁש ה  טֹובָ ה  ִמילָ ִמ   יעִ נְ כְ ֻּת ל  ַא ף,  ְמֻזּיָ   ֵמִחּיּוי  ִּתְתַּפִּת ל  ַא ,  הִמּזֶ ה  ֲחָכָמ ר  יֹוֵת   ַאְּת 

א   ן  ֲעַדיִ   –ה  ָוַלְילָ ם  יֹו  ִמֵּמק  ְצחֹוה  עֹוֶׂש א  הּו,  ָעַלִי ק  צֹועֵ   ֶׁשָּלא  ַאּבָ ם  ִא א;  ָטֵמ 

 ת.ַהָּמוֶ  לֶא ם ְרִחיּבֹו

 ַאְּת ם,  חֹה  רֹוצָ   ַאְּת ם  ִא י.  ִּתְתָאְרִס   ַאְּת ט  ְמעַ ד  עֹוה;  ֲחָזָק י  ֶׁשִּתְהיִ   ִמֵּמ  ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ 

י  ְּתַבְקִׁש ם.  יֹול  ְּבכָ   םֵמַהֵּׁש ה  זֶ ל  עַ י ְּתַבְקִׁש ם,  ַהַחִּייל  כָ ה  ָיפֶ   ֵאַלִיר  ְיַדּבֵ   ֶׁשִּמיֶׁשהּוה  רֹוצָ 

ה  ָּבָא י  ֲאנִ ה,  ְוַאֲהבָ ם  חֹה  ְצִריכָ י  ֲאנִ ה,  ֲאבּוָד י  ֲאנִ י,  לִ ר  ַּתֲעזֹ ם  עֹולָ ל  ֶׁש   ֹונֹוִרּבם: "ֵמַהֵּׁש 

י אֹוִת ה  ְמַכּנֶ א  הּוי,  ָעלַ ק  צֹועֵ י  ֶׁשּלִ א  ַאּבָ י,  ִאִּמ ל  עַ ק  צֹועֵ י  ֶׁשּלִ א  ַאּבָ ;  תִמְלֲחמֹול  ֶׁש ת  ִמַּביִ 

ם ֶׁשְּמַחְּיִכים  ֲאָנִׁשי  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשֵאֵל י  לִ ם  ֵר ּגֹוה  זֶ ה";  ְּבֵהָמ י "לִ א  קֹוֵר א  הּוי,  ְּגַנאת  ְּבֵׁשמֹו

 . םּגֹוִייל ֶׁש   םִליֵדיֶה ת נֹוֶפלֶ י ֶׁשֲאנִ ד עַ י ֵאלַ 

ר  ֶׁשְּיַדּבֵ ל  ַּבעַ ,  בטֹול  ַּבעַ ,  בטֹון  ָחָת ;  בטֹו  ִׁשידּוא  ֶאְמצָ ר  ֶׁשְּכבָ י  לִ   רַּתֲעזֹ ר,  ָיָק א  ַאּבָ 

ת  ָלֶלכֶ א  ,הֲחָזָק ה ֶׁשֶאֱהיֶ ר  ָיָק א ַאּבָ י לִ ר ַּתֲעזֹ י. ְּגַנאת ֹוְּבֵׁשמי אֹוִת ה ְיַכּנֶ א ְוה, ָיפֶ י ֵאלַ 

 ". הָיפֶ י  ְיהּוִד ת ַּביִ ם ְלָהִקיה רֹוצָ י ֲאנִ ר, ָיָק א ַאּבָ י לִ ר ַּתֲעזֹ ם; ּגֹוִיי לֶא 

א   ֶׁשַאְּת ת  אֹוֶמֶר   ַאְּת   ְלִׁשידּו  ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ה  ָלָּמ ן,  ְלָהִביה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ד  ֶאָח ר  ָּדבָ 

ו  ֵאָלית הֹוֶלכֶ  ַאְּת א, ָטֵמ י ּגֹום  עִ ת ִמְתַּכֶּתבֶ  ְּכֶׁשַאְּת ל  ֲאבָ , ְלהֹוַרִי ה  זֶ ת ֶא ת ַלֲעׂשֹוה  ְיכֹולָ 

  ָל ת  ָלֵת ה  רֹוצֶ י  ְּכֶׁשֲאנִ ה  ָלָּמ ם?  ַמְסִּכיא  הּום  ִא   ְלָאִבית  ׁשֹוֶאלֶ א    ַאְּת ז  ָא   -  ב ְלֶרכֶ 

ַאְּת ז  ָא ה,  ַאְׁשָמ ת  ִרְגׁשֹוה  ַמְרִּגיָׁש   ַאְּת ת,  אֹוֶמֶר   ֶׁשַהּתֹוָרה  ֹוְּכמי  ְׁשִּתְתַחְּתנִ   ןָהגּו  ִׁשידּו  
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ּוִּבְסָרִטיה  צֹופָ   ְּת ּוְכֶׁשַא א,  ַאּבָ   ָל  ֶׁשֵּיׁשת  ִנְזֶּכֶר  א    ַאְּת ז  ָא ם  ֵׁשִדים  עִ ת  ִמְתַּכֶּתבֶ ם 

 ת? ׁשֹוֶאלֶ 

 ם. ַהּיֹוד עֹוי ִּתְתָאְרִס  ַאְּת וְ  ָעַלִיר ֶׁשעֹובֵ ה ַמ   ְלהֹוַרִיר  ֲאַסּפֵ י לִ י ַּתְרִׁש ם ִא 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ה ַהּתֹוָר  ֶּדֶרת ֶא ם  עֹוְזִבים ֶׁשַהְּיָלִדיה ִמּזֶ ל ָּגדֹו ר יֹוֵת ב ְּכֵא ן ֵאי

תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן , ְׁשַנת  וִּכְסֵליב' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, דיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ם.ְירּוָׁשַליִ ', ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

 . ִמְכָּתֵבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  ְלַנֵח ל  אּוכַ   ֵאיֶׁשָּלּה ם  ֶׁשַהְּיָלִדי  רֵמֲאֶׁש א  ְלִאָּמ ל  ָּגדֹור  יֹוֵת ב  ְּכֵא ן  ֵאי?  אֹוָת  

י  ֶׁשְּתַקְּבלִ ה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ ק,  ִחיזּות  ִמילֹוה  ַּכָּמ   ָלב  ֶאְכּתֹה  זֶ ל  ּכָ ם  עִ ה,  ַהּתֹוָר   ֶּדֶרת  ֶא ם  עֹוְזִבי

 ה.זֶ ת ֶא 

ם  כּוּלָ   ִיְהיּו  ֶׁשְּיָלַדִים  יֹור  ַאַח ם  יֹום  ֵמַהֵּׁש   ְלַבֵּקׁשי  ַּתְמִׁשיכִ ה,  ִּבְתִפּלָ י  ִּתְתַחְּזִק 

ת, ִנְפָלאֹווְ ם  ִנִּסית  ִלְראֹור  ֶאְפָׁש ה  ְּתִפּלָ ם  עִ ד,  ְמאֹק  ָחזָ ר  ָּדבָ ה  זֶ ה  ְּתִפּלָ ם;  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדי

 י ַלֲחֵברֹו ַרּבִ ר  ָאַמ ה  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונֹון  ָנָת י  ַרּבִ ה  ַמ ת  יֹוַדעַ ח  ֶּבַט   ַאְּת .  ַמָּמׁשע  ַהֶּטבַ ד  ִׁשּדּו

  ֵאי ת  ִלְראֹו  לְמֻסּגָ ה  ָהיָ א  א  הּוי  ּכִ ת  ָימּו  ֶׁשְּבנֹול  ִהְתַּפּלֵ א  ְּכֶׁשהּוה  ִלְבָרכָ   ַנְפָּתִלי ִזְכרֹונֹו

ה  ָלָּמ ה,  ְּתִפּלָ ם  עִ ל  ִלְפעֹל  ָיכֹוה  ַאָּת ה,  ָּכזֶ   ּכַֹח   ְל  ֵיׁשם  ִא "  :הַהּתֹוָר   ֶּדֶר ת  ֶא ב  ָעזַ   ֶׁשְּבנֹו
ר  חֹוזֵ ה  ָהיָ א  ְוהּוה,  ִּבְתׁשּובָ ר  ַיֲחזֹ א  ֶׁשהּול  ְלִהְתַּפּלֵ   ָצִרי  ָהִייָת ת?  ָימּוא  ֶׁשהּו  ִּבַּקְׁשָּת 

 . "ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  ַאְּת ם, יֹול  ְּבכָ ת  ְמַבֶּקֶׁש   ַאְּת ה,  זֶ ל  עַ ת  ִמְתַּפֶּללֶ ן  ִמְּזַמ ר ְּכבָ  ֶׁשַאְּת י  לִ י  ַּתֲענִ ח  ֶּבַט   ַאְּת 

  ְמַחֵּפׂש א  י  ֲאנִ ה;  ַהּזֶ ב  ַּבִּמְכָּת ר  ָּדבָ ם  ׁשּו  ָלי  ִחַּדְׁשִּת א  ְום  ְּתִהִּלית  ְואֹוֶמֶר ה  ּבֹוכָ 
י  ֶׁשַּתְמִׁשיכִ ל,  ְלִהְתַּפּלֵ י  ֶׁשַּתְמִׁשיכִ   ָתאֹוק  ְלַחּזֵ ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ק,  ְלַחּזֵ   ְמַחֵּפׂשי  ֲאנִ ,  ְלַחֵּדׁש

 . ְלַבֵּקׁש 

ַחִּיים ם;  ָלֶה ה  ּוְמסּוָר ה  ַחָּמ ת  ִלְהיֹוי  ַּתְמִׁשיכִ ם,  ַהְיָלִדיל  עַ י  ִּתְׁשְמִר  ַמִים  ַלְּבֵאר 
ַהְּבֵאר ַמִים  ת  זֹאל  ּכָ ם  עִ ,  ןִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ה  ַהּתֹוָר   ִמֶּדֶרד  ֶׁשָּיַר ן  ּבֶ ה  ָהיָ   ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

ַהָּקדֹוׁש ר  ּבֶֹק ל  ְּבכָ '.  ְוכּות  ַּבַּביִ   אֹותֹוק  ְוֶהְחִזים  ְבָגִדיל,  אֹוכֵ   לֹות  ָלֵת   ִהְמִׁשי  ַחִּיים 

ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו: "ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש ר  ָאַמ א  הּו,  ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹו ַחִּיים  ַהְּבֵאר ַמִים  ם  ְּכֶׁשָּק 

 לֹו ן  נֹוֵת י  ֲאנִ ת זֹאל  ְּבכָ ה,  ַּכּׁשּוָר ג  ִמְתַנהֵ א  א ֶׁשהּו  ֲאִפילּוי, ְּבנִ ם  עִ ה עֹוֶׂש י  ֲאנִ ה  ַמ ה  ְרֵא 
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  י ְּבַוַּדאה  ְוַכָּמ ה  ַּכָּמ ת  ַאַח ל  עַ ם,  ָוָד ר  ָּבָׂש ק  ַר י  ֲאנִ ;  ֶׁשּלֹות  ַהִהְצַטְרכּויֹול  כָ ת  ְוֶא ל  אֹוכֵ 

ר ֶׁשַּתֲעזֹ   יְּבַוַּדאד,  ֶחֶס ב  ְוַר ב  ּוֵמִטיב  טֹון,  ָהַרֲחָמ ב  ָא ה  ֶׁשַאָּת ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹוה  ֶׁשַאָּת 

 ".  הַּכּׁשּוָר ם ִמְתַנֲהִגיא ם  ֶׁשֵה  ֲאִפילּום, ְצִריִכים ֶׁשהֵ ה ַמ ל ְּבכָ ל ִיְׂשָרֵא ם ְלעַ 

  י ֵמִאיר, ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות)(ִּדְבֵר ַרִּבי ֵמִאיְר'ל ִמְּפִריִמיְׁשַלאן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו    ְמָפֵרׁשה  ָּבזֶ 

ר לֹוַמ ר  ֶאְפָׁש   ֵאי";  ִפיוּבְ ַצִיד    יּכִ   וָׂש ִיְצָחק ֶאת עֵ   ֱאַהבּיֶ "וַ   :(ְּבֵראִׁשית כה, כח)ַהָּפסּוק    תֶא 

  ק , ַר תזֹאה  ֶּׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ָעָׂש   ר,ְואֹוֵמ ֵעָׂשו ָהָרָׁשע?    תֶא ב  ָאַה א  ִיְצָחק ָאִבינּו ֶׁשהּול  עַ 

"ָאַמ א  הּו,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת  ֶא   ְלַנֵּצַח ה  ָּבזֶ ל  יּוכַ א  ֶׁשהּו  ",ִפיוּבְ ַצִיד    יּכִ " ל ֶׁש   ִרּבֹונֹו ר: 

א  א  ֶׁשהּו  ֲאִפילּו  אֹותֹוב  אֹוֵה י  ֲאנִ ,  ָצִריא  ֶׁשהּוה  ַמ   ְלֵעָׂשון  נֹוֵת י  ֶׁשֲאנִ   ֵאיה  ְרֵא ם,  עֹולָ 

הֹוֵל  ם ֶׁשהֵ   ֲאִפילּום  ְצִריִכים  ֶׁשֵה ה  ַמ ל  ְּבכָ ם  ַלְּיהּוִדיר  ַּתֲעזֹ ה  ֶׁשַאָּת י  ְּבוַוַּדאר,  ַהָּיָׁש   ְּבֶדֶר
  ן  ִמָּכאם  רֹוִאים;  ָׁש ן  ַעֵיי".  יָּכָראּום  ִמְתַנֲהִגיאם  ַהְיָלִדים  עִ   ִהְתַנֲהגּום  ַצִּדיִקי  ֵאי

 ר. ַהָּיָׁש  ְּבֶדֶר ָהְלכּוא ם  ְּכֶׁשֵה ם  ֶׁשָּלֶה 

 . לִיְׂשָרֵא ם עַ ל ּכָ ם עִ ד ַיַח ה ִּבְתׁשּובָ ר ְחזֹ לַ  ֶׁשִּיְזּכּום,  ֲעֵליֶה ם ְיַרֵח ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 י ְוָראּול ָּגדֹוב ַר ם עִ  ץְלִהְתַיעֵ ם ְצִריִכי

ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן וִּכְסֵליב' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, דיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 ב.חֹוֵׁש ה  ֶׁשַאָּת  ְּכמֹוט ָּפׁשּו ָּכל  ּכָ א  ה זֶ ם, ְסָת ר ְלַהִּתי רֶאְפָׁש י ִא 

ר  ֶאְפָׁש ז  ָא   -'  ְוכּו  ּכַֹח   ָלּהן  ֵאיה,  ְיכֹולָ א  א  ֶׁשִהית  אֹוֶמֶר א  ִהים  ִא ה;  ָּבִאָּׁש י  ָּתלּוה  זֶ 

א ִויֵר ל  דֹוּגָ ב  ַר ם  עִ ה  זֶ ל  עַ ר  ְלַדּבֵ ם ְצִריִכיה,  זֶ ת  ֶא ק ִלְפסֹל  ָיכֹו ד  ֶאָח ל  ּכָ א .  ָלּה ר  ְלַהִּתי

ר ֶׁשֶאְפָׁש ת  ִלְהיֹול  ָיכֹו   ָּכ ק  ַר ל,  ַהּכֹ  לֹו  ֶׁשְּיַסְּפרּוב,  ֵמָהַר ר  ָּדבָ ם  ׁשּו  ַיֲעִלימּוא  ֶׁש;  םָׁשַמיִ 

 '. ְוכּו ֶהֵּתר לְלַקּבֵ 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש  

 ... 
 ד ג ד
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 ְּבֵאׁש ק ִמְׂשַח ה זֶ , אׁשרֹ ת ְּבַקּלּות ַהֲהָלכֹות ֶא י ִּתְקִח ל ַא 

ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן וִּכְסֵליב' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, דיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 '.ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ת ָטֳהַר ם  ׁשֹוְמִריא  ם  ִא ;  ְּבֵאׁשק  ִמְׂשַח ה  זֶ ת,  ְּבַקּלּות  ַהֲהָלכֹות  ֶא י  ִּתְקִח ל  ַא 

 .ִיְׁשְמֵרּנּום ַהֵּׁש  הַהְידּועָ ה ַהַּמֲחלָ ת ֶא ם ְמַקְּבִלים, ֵמַהֵּׁש ה ַמּכָ ם ִליְמַקּבְ ה ַהִּמְׁשָּפָח 

 ... 
 ד ג ד

 ד ַאַח ף ְלַא ב ְלַהְכִאי א 

ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן וִּכְסֵליב' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, דיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 .ֶׁשִּתְחיּוב ְּבֶרְסלֶ א  ֵפיגָ ת ֵּבית  ַּתְלִמידֹוד ִלְכבֹו

ד  ָּתִמי ;  תַאַח ף  ְלַא ב  ְלַהְכִאיא    דְמאֹה  ִּתָּזֵהְרנָ ת,  ַנַח י  לִ ת  ַלֲעׂשֹו  תרֹוצֹו  ןַאֶּת ם  ִא 

ב  ַיְכִאיא  ה  ֶׁשּזֶ ה  ִמילָ ה  ֵמַהּפֶ   תמֹוִציאֹו  ןְּכֶׁשַאֶּת   תְזִהירֹו  הְוִתְהֶינָ ,  תַהּזּולַ ל  עַ   הַּתֲחׁשְֹבנָ 

 .  תַאַח ף ְלַא 

ת  ֶא   הַקְחנָ   הֶׁשֵּתַלְכנָ ה  ְלֵאיפֹ;  ד ִליִדים  ַהְּתִהִּליר  ֵספֶ ת  ֶא   הַקְחנָ ת,  ְיָקרֹות  ַּתְלִמידֹו

ם  ִא ,  ָׁשבּועַ ל  ְּבכָ ה  זֶ ת  ֶא   ימּוְּתַסיְ ה  ְוָככָ   ַהְּתִהִּלים  יֹוםת  ֶא ם  יֹול  ְּבכָ   הּתֹאַמְרנָ ם.  ַהְּתִהִּלי

 . תְיכֹולֹו ןֶׁשַאֶּת  םִמְזמֹוִרי הָּמ ּכַ  הּתֹאַמְרנָ ם ְּתִהִּלים ַהּיֹול ּכָ ת ֶא ר לֹוַמ ה ָקֶׁש 

ף  ָעִדית,  ֵמַהַּביִ ת  ָלֵצא  הְּתַחְּפֶׂשּנָ ל  ַא א;  ְלִאָּמ   הַּתֲעזְֹרנָ ה  ַהַּבְיָת   ַמִּגיעֹות  ןְּכֶׁשַאֶּת 

 א. ָלִאָּמ ר ַלְעזֹו הֶׁשִּתָּׁשַאְרנָ 

 . ןכֶ יַּדְרּכְ ל  ְּבכָ  הֶׁשַּתְצֵלְחנָ ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 תַנַח א ָמלֵ  ִתְראּו ָּכר ְוַאַח , ְברּוַּיעַ ם ַהָּקִׁשים ַהָּיִמי

ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן וִּכְסֵליב' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, דיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

ן ֵמֶהָחָת ה  ְמֻרּצֶ ה  ֶׁשַאָּת ה  ַּכָּמ ;  הִׂשְמָח   ִמּתֹו  הַלִּׂשְמָח   הֹוֵלה  ֶׁשַאָּת ה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ 

,  רָיָק   ןּבֶ א  הּוב,  חֹוֵׁש ה  ֶׁשַאָּת ה  ִמַּמ ר  יֹוֵת ה  ַהְרּבֵ א  ֶׁשהּוה  ַהֲחתּונָ י  ַאֲחֵר ה  ִּתְרֶא ה  ַאָּת 

 ם. ַיֲהלֹו

י  ֶחְבלֵ   ְּכמֹוה  זֶ   –'  ְוכּו'  ְוכּום  ַהְמחּוָּתִניר,  ְלִהְסַּתֵּד ר  ֶאְפָׁש י  ִא ו,  ַעְכָׁשיה  ֶּׁשּקֹוֶר ה  ַמ 
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ם  ֶׁשַהְּכֵאִבית  יֹוַדעַ א  ִהיל  ֲאבָ ה,  ָקֶׁש ד  ְמאֹה  זֶ ד  ֶאָח ד  ִמּצַ ת,  ָלֶלֶד ת  כֶ הֹולֶ   יָׁשהְּכֶׁשִא ה.  ֵליָד 

'  ִּתְחיֶ   ְוִאְׁשְּתה  ַאָּת ,  ְלר  אֹוֵמ י  ֲאנִ ר  ָּדבָ   אֹותֹום.  ֵמַהֵּׁש   רֵמִאי ק  ִּתינֹום  ּוְמַקְּבִלים  עֹוְבִרי

  ם ַהִּסְכסּוִכי ל  ִמּכָ ם  ְּבַחֵּייכֶ   יְלַהְמִׁש ם  ְיכֹוִליא  ם  ַאֶּת ם,  ָקִׁשים  ָיִמיו  ַעְכָׁשים  עֹוְבִרי

א ֶׁשָּיִבי  רּוֵמִאיר  ָיָק ן  ָחָת   ַמִּגיעַ ט  ְמעַ ד  עֹו,  ָהֵאּלּום  ַהְּספּוִרית  ַהָּׁשבּועֹוק  ַר ה  זֶ ';  ְוכּו  ָהֵאּלּו

 ת. ַנַח ק ַר  ָלֶכם

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

א  ד ֶאָח ף ְלַא ז ְוָא  תטֹובֹות ּוִמידֹוה ִמְּתִפּלָ ר ַדּבֵ ְּת ה, ֵמֱאמּונָ ר ְּתַדּבֵ 

 תַטֲענֹוה ִיְהיֶ 

ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן וִּכְסֵליב' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, דיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ר. ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 .  ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  ַמְקִּפיִדיד  ְמאֹ  ֶׁשֶאְצֵלנּו  יֹוֵדעַ י  ֲהֵר ה  ַאָּת ?  רֹאׁשי  ְּכֵאבֵ   ְלַעְצְמ   ְמַחֵּפׂשה  ַאָּת ה  ַמ 

ת?  ְּבָעיֹו  ְל  ֶׁשַּיֲעׂשּות  ְלִׂשיחֹוס  ְלִהָּכנֵ   ָצִריה  ַאָּת ה  ָלָּמ ה;  ַּבַּמְרָא   ִיְסַּתְּכלּוא  ם  ֶׁשָּבִני

ת, ְמדּוֵמַהְמלִ   אֹוְת  ְיַפְּטרּו,   ֶׁשּלְ ה  ַהַּפְרָנָס ת  ֶא ד  ְלַאּבֵ ל  ָיכֹוה  ַאָּת ת  ָּכזֹאת  ַאַח ה  ִמילָ ם  עִ 

 ה. ַּבַּמְרָא ל  ְלִהְסַּתּכֵ   אֶׁשם  ַּתִּקיִפי ד  ְמאֹם  ָׁש ד,  ַּבמֹוָס ם  כֶ ֶאְצלְ ט  ִּבְפָר ?!  ְל  רָחֵס ה  זֶ ה  ַמ 

ה, ֵמֱאמּונָ ר  ְּתַדּבֵ ם;  ְּבטּוִחי ם  ִמְּדָבִריר  ְּתַדּבֵ ת  ֲעִדינֹות  ְלִׂשיחֹו  סְלִהָּכנֵ ם  ִּבְמקֹו

ת,  טֹובֹות  ּוִמִּמּדֹוה  ִמְּתִפּלָ ה,  ֵמֱאמּונָ ם  ַלְּיָלִדיר  ְּתַדּבֵ ם  ִא ת,  טֹובֹות  ּוִמידֹוה  ִפּלָ ִמְּת ר  ְּתַדּבֵ 

 . אֹוְת ְיַׁשְּבחּוק ַר ם  ַההֹוִרי, ֵאֶלי ִיָּדְּבקּום ַהְיָלִדית, ְטָענֹוה ִיְהיֶ א ד ֶאָח ף ְלַא 

ל  עַ ר  ׁשֹוֵמ ד  ְמַלֵּמ ם,  ָהעֹולָ ת  ֶא ק  ִזיַמְח ד  ְמַלֵּמ ת;  ְמדּוַהְמלִ ם  עִ ק  ְלִהְתַחּזֵ   ַּתְמִׁשי

  י ַאִּסי ְוַרּבִ   י, ַרּבִ אֶׁשַרִּבי ִחּיָ   )א, ז  (ְירּוַׁשְלִמי ֲחִגיָגה  םְמַסְּפִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּור.  ָהִעי

ם  עִ   ִּיְלְמדּוֶׁש ם  ְמַלְּמִדי ד  ְלַהֲעִמיל  ִיְׂשָרֵא ץ  ְּבֶאֶר ת  ַּבֲעָירֹו  ִהְסּתֹוְבבּום  ַהְּקדֹוִׁשי  ַאִּמי

  ן ּתּוַאְיי  ן ֹול  "ֲאָמִריןר,  ֵחייֶד ם  ָׁש ה  ָהיָ א  ֶׁשר  ָלִעי  ִהִּגיעּום  ֵה ת,  ּוִמְׁשָניֹו  ֻחָּמׁשם  ַהְיָלִדי

ר ְלַדּבֵ ם  רֹוִצי  ? ָאנּורָהִעיי  ׁשֹוְמֵר ה  ֵאיפֹ  ר,ָּבִעים  ַלֲאָנִׁשי  ָׁשֲאלּום  ֵה   ,"אָּת ַקְר   ֵריֹוָלן ָנט
ן  י, "ֲאָמִר םַהּׁשֹוְמִרית  ֶא ר  ָהִעיי  ַאְנֵׁש   ֵהִביאּו",  אָּת ַקְר   ֵריֹוַסְנט   ןֹול  ןּתּוְוַאְיי  ּו, "ֲאַזלםִאָּת 

ם  ַהְּקדֹוִׁשי", ְוַהַּצִּדיִקים  אָּת ַקְר   ֵביֹוֲחר  אּלָ ֶא   יןּלֵ ֵלית ִא   ,אָּת ַקְר   ֵריֹוָנט  ןּוִאינ  יןּלֵ ִא   ,ןֹול

ם  ֲעֵליֶה ם  סֹוְמִכים  יֲאָנִׁש   ר!ָהִעית  ֶא ם  ַמְחִריִבי  ֵאּלּור?  ָהִעיל  עַ ם  ׁשֹוְמִרי  ֵאּלּו  –ָׁשֲאלּו  

ֶאת   ,", ָׁשֲאלּואָּת ַקְר   ֵריֹוָנט  ן ּוִאינ  ַמאןּו,  ןֹוֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, "ֲאָמִרין לם  ְוׁשֹוְכִחי
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לרָהִעי  ׁשֹוְמֵרים  כֶ ֶאְצלְ א  ִנְקָר י  ִמ   ,ִלְפֹּגׁש ם  רֹוִצים  ַאֶּת   ִמי "ֲאָמִרין    יא ּיָ ַסְפַר   ,ןֹו? 

ר, ָהִעיל  עַ ם  ׁשֹוְמִרים  ֵה   –ם  ְמַלְּמִדי   ,םְמַלְּמִדי  םְמַחְּפִׂשי  נּוָא   ְוָאְמרּו  ָענּום  ֵה   ",ַמְתֵנייָניאּו

 ר.ָהִעית ֶא ם ּבֹוִנים ֵה 

 ב. ֶׁשָחׁשּוה ַמ ק ַר ם ַלְּיָלִדי ר ְּתַדּבֵ ה ַאָּת ן, ֶׁשְּתַתֵּק ה ְמַקּוֶ י ֲאנִ 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשָּל ם ֵמַהֵּׁש  קָּפסּוה ֶעְׂשֵר ה ְׁשמֹונֶ ת ִפילַ ְּת ף ְּבסֹו תֹאְמרּו

ִלְפָרט ָקָטן , ְׁשַנת תשפ"א וִּכְסֵליג' יֹום ה' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות,  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ב. ְּבֶרְסלֶ א  ֵפיגָ ת ֵּבית  ַּתְלִמיַד ', ִּתְחיֶ ... 

 . ִמְכָּתֵבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ה,  ַהְּפִטיָר י  ַאֲחֵר ם  ַהֵּׁש ת  ֶא ר  ִלְזּכֹה  ְסגּולָ   )בקכן  ִסיָמ ף  סֹוה  ַרּבָ   ֵאִלָּיהּו"ה;  ר של ִקּצּור  (ֵספֶ א  מּובָ 

ת ָּבאֹור  ְוִנְגָמ ם  ַהֵּׁש ל  ֶׁש ת  ָּבאֹול  ֶׁשַּמְתִחיק  ָּפסּוה  ֶעְׂשֵר ה  ְׁשמֹונֶ ת  ְּתִפילַ ף  ְּבסֹו  ֶׁשּיֹאְמרּו

 ם. ַהֵּׁש ל ֶׁש  הָהַאֲחרֹונָ 

ל ּכָ ם,  ֶׁשָּלֶה ב  ָהַר ל  ֶׁש   ְׁשמֹו  לֶׁש ק  ַהָּפסּות  ֶא ם  אֹוְמִרים  ּגַ ם  ֶׁשַהַּתְלִמיִדית  ְמקֹומֹו  ֵיׁש

ם. ְלַרּבָ ם ְקׁשּוִרים  ֵה  ָּכ 

ָּפתֹות אָֹתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה  : ")ו,  (ַוִּיְקָרא בק  ַהָּפסּות  ֶא י  ּתֹאְמִר א,  ֵפיגָ א  הּו  ְׁשֵמ

 . א"ָׁשֶמן ִמְנָחה הּו

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ה ַּבַּלְילָ ם ְלֵהָרֵד ת ֵעצֹו

ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן וִּכְסֵליג' ' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, היֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ב. ְּבֶרְסלֶ א  ֵפיגָ ת ֵּבית  ַּתְלִמיַד ', ִּתְחיֶ ... 

 . ִמְכָּתֵבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

י  ִּתְׁשְּכבִ ;  ָל   ְלַהְפִריעַ   ָצִריא  ה  זֶ ה,  ַּבַּלְילָ ם  ְלֵהָרֵד ה  ְיכֹולָ א     ֶּׁשַאְּת ה  ְּבָעיָ א  ה  זֶ 

 ן.ִליׁשֹו ְּכמֹוה זֶ ם, ָהָאָד ת ֶא ן ְמַרֲענֵ ם ּגַ ה ַּבִּמָּט ב ִלְׁשּכַ ה, ֱאמּונָ י ִנּגּונֵ  ָל ִׁשיִריְוָת ה ַּבִּמָּט 



 תשפ"א  א ַוֵּיצֵ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   יד

 

:  )ְּד ן  ִסיָמ ד,  ַּפַח ת  אֹות  ַהִּמּדֹו ר  (ֵספֶ ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו;  ָאִבינּום  ֵמַאְבָרָה י  ַּתְחְׁשבִ ת  ְמַפֶחֶד   ַאְּת ם  ִא 

ָאִבינּו",  ְסֻגָּלה" ַאְבָרָהם  ִלְזּכֹר  ַהַּפַחד,  ֶאת  ם  ֵמַאְבָרָה י  ְוַתְחְׁשבִ ה  ַּבִּמָּט י  ָּתנּוִח   ְלַבֵּטל 

א הּוק ַר ה, ָזָר ה ֲעבֹוָד  ָעְבדּום ּכּולָ ם,  ָהעֹולָ ל ּכָ ד ֶנגֶ  ְלַבּדֹו  דֶאָח ה ָהיָ א ֶׁשהּו ֵאי, ָאִבינּו

 ם. ַהְּפָחִדיל ּכָ ת ֶא  ִמֵּמ קְיַסּלֵ ה ְוזֶ ד, ֶאָח ף ֵמַא ד ָּפַח א  א הּום; ַהֵּׁש ת ֶא ד ָעבַ 

 ד. ְלַפֵח ה  ַמ ן ֵאיה ֱאמּונָ ם עִ ם ַחִּיים ִא  

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ֹוְׁשבֹות ַּבַּצד ְלַבד ְלָקֵרב ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשּי

 ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, ג' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ה'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַדת ֵּבית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב. 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

י ְׂשֵמָחה, עֹוד ְמַעט ַאְּת ְּכָבר ִּתְתָאְרִסי; ִּתְהיִ ֲאַבֵּקׁש ִמֵּמ ְמאֹד, ַּתְחִזיִקי ַמֲעָמד וְ 

ֲאְרסּו ף ַעִין ָהַאִחים ֶׁשָּל ִיְת ֶׁשְּכֶהֶר ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהּכֹל ֶאְפָׁשִרי, ָיכֹול ִלְהיֹות  
 ִּתְתָאְרִסי.  ְוַאְּת 

ֶרת; ְּכֶׁשַאְּת רֹוָאה ַּבחּוָרה ת ַאֶח ת ֶׁשל ּבַ ַהְרָּגׁשֹוַעל    יִּתְׁשְמִר ֲאַבֵּקׁש ִמֵּמ ְמאֹד,  

ְּתָקְרִבי   –ֶׁשִּנְמֵצאת ְלַבד, ַאף ֶאָחד א ְמַדֵּבר ִאָּתּה, ִהיא יֹוֶׁשֶבת ְלַבד, ֵאין ָלּה ֲחֵברֹות  

 ַהֵּׁשִני. ל ֶׁש ד ְּבָכבֹו םֶׁשִּנְזָהִריאֹוָתּה. ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות עֹוָלם ַהָּבא ָּבֶזה 

ְלָקֵרב   –  ןְּבֶׁשֶקט ְלַעְצָמ   תיֹוְׁשבֹוֵמַהָּבנֹות ֶׁשָּתִמיד    ם  עִ ה  ַמ   אׁשָּתִמיד ַּתְחִזיִקי רֹ 

אֹוָתן, ְוָאז ַהֵּׁשם ְיָקֵרב אֹוָת, ִּכי ֵאי ֶׁשָהָאָדם ִמְתַנֵהג ִעם ַהֵּׁשִני ָּכ ִמְתַנֲהִגים ֵאָליו 

ְמַווֵּת  ִמּדֹוָתיו, הּוא  ַעל  ַמֲעִביר  ְּכֶׁשָאָדם  ַהָּׁשַמִים;  ַעל  ִמן  לֹו  ר  ֶּׁשַּמְפִריִעים    – ְּדָבִרים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוֵחל לֹו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו. ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
 : "ָּכל ַהַּמֲעִביר ַעל ִמידֹוָתיו, ַמֲעִביִרין לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו".(רֹאׁש ַהָּׁשָנה יז.)אֹוְמִרים 

 י ִלי ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאְּת ְמַסֶּיֶמת עֹוד ַּפַעם ֶאת ַהְּתִהִּלים. ְּתבִ ִּתכְ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד



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

 

 ֶלֱאכֹול ֶאת ְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת ְוַהַחג ֵאֶצל ַההֹוִרים ֶׁשָּל  ַּתְמִׁשיכּו

 ת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום א' ָּפָרַׁש  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

ב ָוֵאם; ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִּכּבּוד ָא 

ֶׁשִּלי  א  הּוא אֹוֵמר, ָּכל ָהעֹוָלם  : ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו(ַּתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבה, כו)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

 ָּבָראִתי אֹותֹו ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמֶכם ֶׁשְּתַכְּבדּו ֶאת הֹוֵריֶכם.  –

ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְּסעּודֹות ֵאֶצל הֹוַרִי, ִּבְזכּות ֶׁשַאְּת אֹוֶכֶלת ֵאֶצל ַההֹוִרים   ַּתְמִׁשיכּו

ְוַהַחג   ַהַּׁשָּבת  ְסעּודֹות  ֶאת   ִּתְׁשֶרה  ֶׁשָּל ִלְבָרָכה ֶאְצְלכֶ ַהְּׁשִכיָנה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ם; 

ה ֻׁשָּתִפין ֵהן ָּבָאָדם, ַה (ִקידּוִׁשין ל:)אֹוְמִרים   ָקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָאִביו ְוִאּמֹו, ִּבְזַמן  : "ְׁשׁשָ

ִאילּו ֶׁשָאָדם ְמַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם ּכְ 

ב  ֶנְחָׁש ה  ְוזֶ ם,  ֵּביֵניכֶ ר  ָלגּוא  ּבָ י  ֲאנִ : "ראֹוֵמ   ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא,  ַדְרִּתי ֵּביֵניֶהם ְוִּכְּבדּוִני"

 י". אֹוִת ם ְמַכְּבִדים ַאֶּת  ְּכִאּלּו

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 ה ַּבַהָּסעָ  םיִׁשּנּויִ ם  ְּכֶׁשעֹוִׂשיְלהֹוִדיַע ַלהֹוִרים 

 ִלְפָרט ָקָטן יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 ת ַלֲעׂשֹות ֶּׁשֵאין ָלֶהם הֹוָדעֹות ֶטְקְסט; ִאם רֹוִצים  ְּבִמְׁשָּפחֹוְצִריִכים ְלִהְתַחֵּׁשב  

 הֹוָדעֹות ֶטְקְסט.  ןְצִריִכים ְלהֹוִדיַע ַלִּמְׁשָּפחֹות ֶּׁשֵאין ָלֶה  הַּבַהָּסעָ  םִׁשּנּוִיי

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר

 ... 
 ד ג ד

 ִּתָּׁשֵאר ַּבֲחִסידּות ֶׁשְּל, ְוִתְתַחֵּמם ִעם ַהְּזִמירֹות ַהְּלָבִבּיֹות

 ַׁשת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום א' ָּפָר  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֵחיָפה.ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, 

ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחֶּיי; ְוֵיׁש ִׁשָּׁש ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמֹוַע ֶׁשָּזִכיָת ְלַסֵּים  

ת ַהַּטַעם ֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר  ֶא ְל ַּגם ִׁשיעּוִרים ְּבַבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי.  
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ִסיָמן עו)(ִׂשיחֹוַהִלימּוד   ָהַר"ן,  ַמְרִּגיִׁשים    –  ת  ֵעֶדן,  ַּגן  ַמְרִּגיִׁשים ַטַעם  ְלַהְסִּביר,  ֶאְפָׁשר  ִאי 

 ְמֻאָּׁשִרים ּוְמרּוִצים.

ָלֶלכֶ   ַּתְמִׁשי  ,ֶׁשְּל ַּבֲחִסידּות  לַ ִּתָּׁשֵאר  ְוֶאת  "ִטיׁש"ת  ַהְּזִמירֹות  ֶאת  ָּתִׁשיר   ,

ִיְפַּתח ַהֲחִמיִמים; ֶזה  ַרֵּבינּו אֹוֵמר  ַהִּנּגּוִנים  : "טֹוב  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן רעג)  ְל ֶאת ַהֵּלב. 

ְלָהָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם ֵאיֶזה ִנּגּון, ִּכי ִנּגּון הּוא ָּדָבר  

ְלהַ ָגד ָהָאָדם  ֵלב  ֶאת   ּוְלַהְמִׁשי ְלעֹוֵרר  ָגדֹול  ּכַֹח  לֹו  ְוֵיׁש  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוָגבֹוַּה  ֵּׁשם  ֹול 

 ."ִיְתָּבַר 

ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ַעל ֶּדֶר ַהִלימּוד ֶׁשל ַרֵּבינּו; ֲאִפילּו ֶׁשַאָּתה א ֵמִבין ַמה ַאָּתה  

ֶׁשִּתְזֶּכה ְלָהִבין. ַרֵּבינּו ִסֵּפר ֵאי הּוא ִהְתִחיל  ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמִּלים ּוְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם    –לֹוֵמד  

: "ְוִסֵּפר ֶׁשָּכל ִלּמּודֹו ָּבא לֹו ִּביִגיָעה (ִׁשְבֵחי ָהַר"ן, אֹות ח)ֶיֶלד ָצִעיר    ִלְלמֹד ְּכֶׁשהּוא ָהָיה 

ְוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרֵּבה ִלְפֵני ְּגדֹוָלה, ִּכי ִּבְתִחָּלה ָהָיה לֹוֵמד ִמְׁשַניֹות ְוא ָהָיה ֵמִבין ִלּמּודֹו,  

ֵעיָניו,   ֶׁשָּיִאיר   ִיְתָּבַר ִלְלמֹוד  ַהֵּׁשם  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשָּזָכה  ַעד   ָּכ ָּכל  ּובֹוֶכה  ּבֹוֶכה  ְוָהָיה 

ִמְׁשַניֹות, ְוֵכן ַאַחר ָּכ ָלַמד ְׁשָאר ְסָפִרים ְוא ָהָיה ֵמִבין ַּגם ֵּכן, ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ַּגם  
 ֵּכן ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד ֶׁשָּזָכה ַלֲהִביָנם".

 יַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצלִ 

 ... 
 ד ג ד

 ת ִּבְתִמימּוג ֶׁשִּמְתַנֵה י ִמ י ַאְׁשֵר 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ו' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ֵאי ּנּוַכל ִלְחיֹות ַחִּיים טֹוִבים,  ְּבִרי ַלַהֵּׁשם ְּבִלי ָחְכמֹות, ַרֵּבינּו ָנַתן ָלנּו ֶּדֶר  ְּתַד 

 ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ְּכַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו.

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן,   ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  ֵאֶצל ַרֵּבינּו ָהָיה ָהִעָּקר ְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו 

ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, : "ֵאֶצל ָהעֹולָ ִסיָמן לג) ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה הּוא  ָקָטן,  ָּדָבר  ם ֱאמּוָנה הּוא 

ְּכמֹו  ָּגמּור  ִּבְפִׁשיטּות  ַרק  ְּכָלל,  ַוֲחִקירֹות  ָחְכמֹות  ׁשּום  ְּבִלי  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ְוִעַּקר 

ימּות ָּכָכה ַהַחִּיים יֹוֵתר ַהֲהמֹון ַעם ַהְּכֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים". ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְּתִמ ֶׁשַהָּנִׁשים וְ 

 ְמתּוִקים.

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּמְתַנֵהג ִּבְתִמימּות; ָּכל ָּדָבר ֶׁשְּצִריִכים ְמַבְקִׁשים ֵמַהֵּׁשם, ַעל ְיֵדי ֶזה 
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  : "הֹוֵל ַּבּתֹם ֵיֶל (ִמְׁשֵלי י, ט)מֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  זֹוִכים ִלְחיֹות ַחִּיים טֹוִבים. ְּכמֹו ֶּׁשְּׁש 

 ְּבטּוָחה.  ַּבֶּדֶרהֹוֵל  –ֶבַטח", ִמי ֶׁשהֹוֵל ִּבְתִמימּות  

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 הֹוִרים ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ְּבַיַחד ִעם ַהְמַחְּנִכים 

 ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ו'  -ַרת ה' ִיְתָּבַר ְּבֶעזְ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

 .ֲאַנֶּסה ַלֲענֹות ַעל ַהְּכֵאב ֶׁשְּל 

ַמְרִּגיִׁשים    ְוִאְׁשְּת ֶׁשַאָּתה  ִלי  ּכֹוֵאב  ְׁשלִ   םֶּת ְׁש ֶׁשֶּנֱענַ ְמאֹד  ֶׁשַהְמַנֵהל  יָט"א ָּבֶזה 

ֶׁשָאנּו  ַרע  ֶּׁשַּתְחְׁשבּו  ָלָּמה  ְוכּו';  ַלֵחיֶדר  ָלבֹוא  ָיכֹול  א  ני"ו   ֶׁשִּבְנ לֹוַמר  ִהְתַקֵּׁשר 

עֹוִׂשים זֹאת ְּכֵדי ְלַאֵּים ַעל ַההֹוִרים?! ֲאַנְחנּו ַרק רֹוִצים ְלַחֵּנ ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּל, ֲאַנְחנּו  

 ֲאִפילּו ְוִנְׁשָלִחים ַהַּבְיָתה,    םֶנֱעָנִׁשיה הּוא ִּיָּזֵהר ְוכּו', ְּכֶׁשְיָלַדי  ם ֶׁשֵּמַהּיֹום ְוָהְלָא ַרק רֹוִצי
ָגׁשֹות ָהִאיִׁשִּיים ֶׁשִּלי; ֲאִני ׁשֹוֵמר ֲאִני ָׂשם ַּבַּצד ֶאת ָּכל ַהְר ,  הָלָּמ ק  ְּבִדּיּון  ֵמִביא  י  ֶׁשֲאנִ 

 ִעם ַהְּמַלְּמִדים.  תַאַח ה ְּבֵדעָ ת ִלְהיֹוַעל ַהִחּנּו ֶׁשָּלֶהם, 

ם ַהֵּבן ֶׁשְּל ִיְתַקֵּׁשר ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה?  ִא ִאּיּום? ַמה ִיְקֶרה  ָלָּמה ַאָּתה לֹוֵקַח ֶאת ֶזה ּכְ 

ֶׁשְּיָלִדים ֲאֵחִרים ַּגם ֲאֵׁשִמים, ַמה ֶזה ָקׁשּור   ַנִּניַח ְתמּוָנה ְיָלִדים ֲאֵחִרים?  ֵאי ִנְכַנס לַ 
 י ְלִהְתַנֵהג. ֶׁשְּל", ְמַלְּמִדים אֹותֹו ֵא ֵאֶלי? ִּתְׂשַמח ֶׁשּבֹוִנים ֶאת ַהֵּבן "

ֶׁשְּל ַהֵּבן  ֶאת  ֶׁשָּלְקחּו  ּכֹוֵתב  ֶׁשַאָּתה  ִלי  ַהְּמַנֵהל ַּכָּפָר "ר  ְּבּתּו  ַמְפִריַע  ה"; 

, ֵהם ְמאֹד ִנְזָהִרים א ָלַקַחת ֶיֶלד ְלֻדְגָמה אֹו ְּכִפי  תִּבְמִסירּוְוַהְמַלְּמִדים עֹוְבִדים ְמאֹד 

וְ ֶׁשַאָּת  "ַּכָּפָרה",  ָלֶזה  קֹוֵרא  ְוכּו'  ה  ְלַהִּגיַע  ָיכֹול  א  ֶׁשהּוא  לֹו  ָאְמרּו  ַאָּתה    – ִאם  ָאז 
 ְוִאְׁשְּת ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ְּבַיַחד ִעם ַהֵּבן ֶׁשְּל ני"ו ֶׁשִּיָּזֵהר ֵמַעְכָׁשיו. 

ַהְּמַלֵּמד ׁש ְּכֶׁשַהְמַנֵהל אֹו  ְלַעְצָמם  ַהֵּבן  ִאם הֹוִרים צֹוֲחִקים  ֶאת  ַהַּבְיָתה  ֹוְלִחים 

ָאז ֲחָבל ֶּׁשּׁשֹוְלִחים אֹותֹו ַלֵחיֶדר; ַהֶּיֶלד א    –ְלִהְתַחֵּמק    לֹו   ֶׁשֵּיׁשָּלֶהם, ַהֶּיֶלד ַמְרִּגיׁש  ֶׁש 
 'ָאִבי ְוִאִּמי צֹוֲחִקים ֵמַהְּמַנֵהל ּוֵמַהְּמַלֵּמד'.  ְּבִלּבֹוָיכֹול ְלַקֵּבל, הּוא יֹוֵדַע 

ָּבנֹות ִמֵּבית    ָחֵמׁשַהַּבְיָתה    ִלְׁשַח   ָצִריי  ָהִייִת   ,תֹו ִסּפּור ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַברָהָיה ִלי אֹו

ָעְבדּו ְּבַיַחד   ןַהֵּסֶפר ֶׁשָּלנּו "ֵּבית ֵפיָגא" ִּכי ֵהן א ִהְתַנֲהגּו ְּבֶדֶר ֶאֶרץ; ַהָּבנֹות ֶׁשהֹוֵריֶה 
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ַלָּבנֹות ֶׁשֵהם ה  ,ִעם ַהּמֹוָסד ְוא ָלְקחּו ֶאת ֶזה ִאיִׁשית ְלַחֵּפׂש ָלֶהן  ֵהם ָאְמרּו  ֹוְלִכים 

ֵּבית ֵסֶפר ַאֵחר ִּכי ִּבְבֶרְסֶלב ֵהן א ְיכֹולֹות ְלַהְמִׁשי יֹוֵתר, ִּבְבֶרְסֶלב ֵאֶצל ַרֵּבינּו ַחָייב 

ֵה  ֶאֶרץ;   ֶּדֶר ּכֹוֵאב ִלְהיֹות  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשֶּזה  ִהְרִּגיׁשּו  ְוַהְיָלדֹות  ְּפֵניֶהם  ַעל  ְּכֵאב  ֶהְראּו  ם 

ְּכֶׁשֵהן ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵתרּוִצים    ןֵאי ֶׁשֵהן ִמְתַנֲהגֹות, ַההֹוִרים א ִהְצִּדיקּו אֹוָת   ןְלהֹוֵריֶה 

יֹום   לּכָ , ְּכָבר רֹוִאים ֶאת ֶזה ֲעֵליֶהן,  ַהָּבנֹות ָהֵאֶּלה ַיְצִליחּו, ֵהן ְּכָבר ַמְצִליחֹות  -ְוכּו',  
 ןַּגם ְלהֹוֵריֶה   –ר ְוֵהן ִיְתַנֲהגּו ָּכל ַהַחִּיים  ַהֵּספֶ ְּבֵבית  ֵהן ִמְתַנֲהגֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבֶדֶר ֶאֶרץ  

 ְּבֶדֶר ֶאֶרץ.  –

ָלָּמה    ף,סֹות ְּבִלי  ְטָענֹוִעם    ִהְתַקְּׁשרּוַהָּבנֹות ָהֲאֵחרֹות ֶׁשַההֹוִרים ִנְפְּגעּו, ֵהם  ל  ֵאצֶ 

ה? ָלָּמה ׁשֹוְלִחים ַהַּבְיָתה ַרק  א אֹוְמִרים? ָלָּמה ֵּכן אֹוְמִרים? ָלָּמה ׁשֹוְלִחים ַהַּבְיָת 
א    אֹוָתּה ה  ָלָּמ ץ,  ֶאֶר   ְּבֶדֶרת  ְתַנֶהגֶ ִמ א  ם  ּגַ ת  ְוַהּזֹאת  ַהּזֹא ת  ַהּבַ ֶאת ַהַּבת "ֶׁשִּלי"?  

ֵהם  ה?  ַהַּבְיָת ם  ׁשֹוְלִחי ְׁשֵאלֹות;  ֶאֶלף  ְועֹוד  ֲאֵׁשָמה!  א  ִּבְכָלל  ִעם   ִיְתַקּׁשּוִּבִּתי 

ֵהם ִמְתַנֲהִגים ְלהֹוֵריֶהם   –ָלִדים ֶׁשא ְמֻחָּנִכים ֵאי ְלִהְתַנֵהג ְּבֵבית ַהֵּסֶפר  ַיְלֵדיֶהם, ִּכי יְ 

ַּכָּמה ָׁשִנים    תעֹוְברֹוע ַהְרֵּבה ְזַמן ִעם ַהֶּדֶר ֶאֶרץ ֶׁשָּלֶהן,  ַּגם ְּבֻחְצָּפה. ֲאַנְחנּו א ִנְתַיּגֵ 

 ֵהם ִיְתַחְצפּו ָּכל ַהַחִּיים.  ןהֹוֵריֶה ֵּבית ַהֵּסֶפר, ֲאָבל לְ ֵיְצאּו ִמ  ןּכּולָ  ןְוֵה 

ִמְתַקֵּׁשר  בָּכאּוה  ֶׁשַאָּת ַמה    ֶׁשַאָּתה  ַּפַעם  ָּכל  ְלַדֵּבר,  ִמי  ִעם   ְל  ד ַלמֹוָס   ֶּׁשֵאין 

ָיַדְעִּתי ִמֶּזה,  ְּבַטֲעָנה אֹוְמִרים ְל 'ַאָּתה ָיכֹול ְלהֹוִציא ֶאת ְיָלֶדי', ֶזה ַטֲעָנה ֲחָזָקה; א  

א ֶּדֶר ְוָאסּור ַלֲענֹות ָּכ. ִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶּׁשֵאין ִעם ִמי ְלַדֵּבר ַאָּתה ָיכֹול ִלְפנֹות   זֹאת

ֵאַלי, ַאָּתה ָיכֹול ִלְכּתֹב ִלי ַּכָּמה ִמִּלים ְּבָכל יֹום, ֲאִני מּוָכן ִלְׁשמֹוַע ּוְלַׁשֵּפר ֶאת ַהּמֹוָסד 

 . םְּתחּוְּבָכל 

ה ְמאֹד ִמְכָּתִבים; ָנכֹון ֶׁשֲאִני א ַמִּגיַע ַלֲענֹות ְלָכל ִמְכַּתב, ֲאָבל  ֲאִני ְמַקֵּבל ַהְרּבֵ 

ֶאְצִלי ְּבָמקֹום ִראׁשֹון.    הזֶ ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ּכּוָלם, ּוַמה ֶׁשָּקׁשּור ְלִחּנּו ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות  

ָקָטן ָּדָבר  ָּכל  ְיַתֵּקן  ְּכֶׁש   ,ֲאִני  ִמַּיד  ֶׁשָעִׂשיִתי  ּקֹוֶרה  ְּכמֹו  ַמה  ִמַּיד  ַּבֵחיֶד ָּׁשַמְעִּתי  ר 

ִהְּתָקַׁשְרִּתי ַלְּמַנֵהל ְׁשִליָט"א ְוִסַּפְרִּתי לֹו ֵמַהָּפָרָׁשה ְוכּו' ְוָׁשְלחּו ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּל ַהַּבְיָתה;  

 . ַלְּמַנֵהל לִּבְכלָ  ֶזה ַמִּגיַע ִמֶּמִּני, ֶזה א ָקׁשּור

י ֶׁשל ַהַהֲסעֹות  ִא ה ְּכָבר ֳחָדִׁשים ְמַבֵּקׁש ֵמָהַאֲחָר ֶׁשַאָּת ִלי ֲאַתֵּקן ַמה ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב  

  ל עַ , א עֹוִׂשים ְּכלּום; ֲחָבל ְלַדֵּבר ֵאָליו, הּוא ְּבַס ַהּכֹל ַאֲחַראי  ְּברֹאׁש  ְמַנֲעֵנעַ ְוהּוא  

ֶׁש  ְלַהְחִליף  ְלַתֵּקן,  ֶטְכִנִּיים,  ֵיׁשְדָבִרים  ִאם  ְוכּו'.  ִיְנַהג  ִמי  ְמרּוִצים   ֶמן,  ְּדָבִרים ֶׁשא 

 א ָנכֹון. ַהם ָהָאָד ם  עִ ַהְּמַנֵהל, ֲחָבל ֶׁשַאֶּתם ְמַדְּבִרים  םעִ ֵמֶהם ְצִריִכים ְלַדֵּבר 

ְמַדֵּבר,   ְּבנֹוֵגַע ַלְּכֵאב ֶׁשַהֵּבן ֶׁשְּל א יֹוֵדַע ֶאת ַהְּגָמָרא; ֲאִני א יֹוֵדַע ִמַּמה ַאָּתה 

 ֶאת ַהְּגָמָרא ֵהיֵטב. ָמַתי ֶׁשּיֹוֵצא ִלי ֲאִני ְמַדֵּבר ִאּתֹו ְּבִלּמּוד ַוֲאִני רֹוֶאה  ַהֵּבן ֶׁשְּל יֹוֵדעַ 
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 ֶׁשהּוא ֵמִבין ֵהיֵטב ֶאת ַהִּלּמּוִדים; ַהְלַואי ֶׁשָּכל ַהְיָלִדים ֵיְדעּו ָּכל ָּכ ָּברּור ֶאת ַהְּגָמָרא. 

ם ַהְּמַלֵּמד, ַאָּתה אֹוֵמר לֹו ֶׁשַהֵּבן ֶׁשְּל א  ה ְמַדֵּבר עִ ֶׁשְּכֶׁשַאָּת ְל    ַמה ֶׁשַּמְפִריעַ 

ֵמִבין ָּכל ָּכ טֹוב, הּוא עֹוֶנה ְל ְּבִבּטּול: " ָהִעָּקר ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר"; ֶזה ֲהֵרי  

הּוָנא אֹוֵמר: "ָּכל  ַרָּבה ַּבר ַרב    (ַׁשָּבת לא.)ים  ָהִעָּקר, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִר ת  ֶּבֱאֶמ 

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּתֹוָרה ְוֵאין ּבֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים, ּדֹוֶמה ְלִגְזָּבר ֶׁשָּמְסרּו לֹו ַמְפֵּתחֹות ַהְּפִניִמּיֹות  

, עֹוד אֹוְמִרים  ּוַמְפֵּתחֹות ַהִחיצֹונֹות א ָמְסרּו לֹו, ְּבֵהי ָעִייל", הּוא א ָיכֹול ְלִהָּכֵנס

ל ַעל ִמי ֶּׁשֵאין לֹו  ֲחבָ ָּתא ְוַתְרָעא ְלַדְרָּתא ָעִביד",  : "ֲחָבל ַעל ְּדֵלית ֵליּה ַּדְר (ָׁשם)ֲחַז"ל  

  (יּוָמא עב:)ַּגן ְוהּוא עֹוֶׂשה ַׁשַער ְלִהָּכֵנס, ֲהֵרי ֵאין לֹו ְלָאן ְלִהָּכֵנס... עֹוד אֹוְמִרים ֲחַז"ל  

ם", ֲאִני ְמַבֵּקׁש ְּבָמטּוָתא ִמיַּנְייכּו, ָלא ֵּתיְרתּון ַתְרֵּתי ֵגיִהּנָ ּלֹו: " ָרָבא ָאַמר ַלַּתְלִמיִדים ֶׁש 
ֵגִהינֹםִיְהיֶ ִמְּמֶכם ֶׁשא   ַּפֲעַמִים  ָלֶכם  ִמְתַיְּגִעים,  ה  ְּכֶׁשַאֶּתם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאַחת  ַּפַעם   ,

ְהֶיה ָלֶכם ְּכלּום, ִּכי ֶזה ְּבִלי ִיְרַאת ַאֶּתם א ֶנֱהִנים ֵמָהעֹוָלם ְוַאַחר ָּכ ָּבעֹוָלם ַהָּבא א יִ 

 א ִיָּׁשֵאר ִמֶּזה ְּכלּום. זָא  ָׁשַמִים,

  א יֹוֵדַע ה  ָלָּמ ַעְכָׁשיו ַלְּכֵאב ַהֵּׁשִני, ּכֹוֵאב ְל ֵנרֹו ָיִאיר ...ַהָּיָקר ָהַאְבֵר ֲחֵבְר
ד ּתֹוָרה "ָרִגיל"  ְּבַתְלמּוַּבֵחיֶדר ֶׁשָּלנּו, הּוא ָלַמד  ֶקַטע ְּגָמָרא; ָּדָבר ִראׁשֹון הּוא א ָלַמד  

ֵׁשִנית  "ְמסּוָדר" ֶׁשָּלנּו?!   ַלִחּנּו ָקׁשּור  ֶזה  ַמה  הֹוֵל    ,ְו"נֹוְרָמִלי";  ֶׁשַאָּתה  ָחַׁשְבִּתי 

  ְל ֶׁשּכֹוֵאב  ִלי  ְּבִלי  ֶׁשְּכֶׁשַאָּת ְלַהִּגיד  רֹוֶאה  ַאָּתה   ְסִביְב ִמְסַּתֵּכל  ַּבחּוִרים    ףֹוסה 

ְּת  ַמִּניִחים  ַלַּתְרּבּות ָרָעה, ֵהם א  ֲאִפילּו ֶׁשֵהם   –ִפִּלין ְוא ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת  ֶׁשּיֹוְצִאים 

, ִמֶּזה ֻּכָּלנּו ְצִריִכים ִלְרעֹד, 'ַמה ִיְהֶיה  בִלְכאֶֹזה ָצִרי ל  עַ יֹוְדִעים ִלְלמֹד ֵהיֵטב ְּגָמָרא; 

ָחֵבר ֶׁשְּל  ֶׁשֶה   בָּכאּוה  ַאָּת ' 'ִמי יֹוֵדַע ַמה הֹוֵל ִלְהיֹות?' ִּבְמקֹום ֶזה  ם ַהְיָלִדים ֶׁשָּלנּו?עִ 

ְּגָמָרא; ֶקַטע  יֹוֵדַע  ֶׁשְּל  א  ַּתְלִמיד  ןִמְסּכֵ   ֶהָחֵבר  ֶׁשל  ֻּדְגָמה  ִמְסֵּכן. הּוא  א  ? הּוא 
ק ֶׁשהּוא א ָיַדע ִלְלמֹד, הּוא א  , א ַר הֶעְׂשֵר ַהְּיִׁשיָבה, הּוא ִהִּגיַע ֵאַלי ְּבִגיל ַאְרַּבע  

ַלל ֶׁשהּוא ָלַמד ַּבְּיִׁשיָבה, הּוא ָׁשַמע ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּדָרׁשֹות ֶׁשל  ָיַדע ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו, ּוִבגְ 

ִנְדַלק ֶאְצלֹו ֵאׁש ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְוהּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם    –ִּיְרַאת ָׁשַמִים  ל  ֶׁש ִחיזּוק,  

,  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ד ֶׁשל ַרֵּבינּו  ִּבְתִמימּות; הּוא לֹוֵמד ָּכל ַהּיֹום ַעל ֶּדֶר ַהִּלּמּו  הְּבָטֳהָר 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן  הּוא ַיִּגיַע ְלִׂשְמַחת ּתֹוָרה    ,עֹוד ְמַעט הּוא ִיְזֶּכה ְלִדּבּור ְּבֵדָעה

ִּיְזֶּכה ִלְהיֹות ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, הּוא א  עד) ִיְׂשָרֵאל ָזכּו   ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּגדֹוֵלי  ;ִמְסֵּכן, הּוא 

ה ָלֶהם ֵחֶׁשק ְוָרצֹון ָחָזק, ֲאִפילּו ֶׁשֵהם א ֵהִבינּו ְוכּו' ֶׁשָהיָ   תֵמֲחַמ ְלָמה ֶׁשֵהם ָזכּו ַרק  

 ף ֵהם ֵהִבינּו. ַּבּסֹו –

ֶכת ֵערּוִבין; ֲהֵרי ָהִייָת ַּבִּסּיּום ּוְבַוַּדאי ָרִאיָת ֶאת ֻׁשְלָחן ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ִסַּיְמנּו ַמֶּס 

ּתֹוָרה ַהּכָ  ַהַּתְלמּוד  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּיִׁשיָבה,  ַּתְלִמיֵדי  ֵמַאְבֵרִכים  ָהָיה  ַהָּכבֹוד  ֻׁשְלָחן  בֹוד, 
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ף  ְּבַד מֹוְסִרים ִׁשיעּור  "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש"; ֵהם מֹוְסִרים ְּבָכל יֹום ִׁשיעּוִרים ִּבְגָמָרא, ֵהם  

ְּבִקְריַ ַהְּגָמָר  ֶאָחד  ַּפאְרק,  ְּבבֹורֹו  ֶאָחד  יֹוֵאל, ּבְ א;  ַהֵחייֶדר ַר גְ ינְ ִמ לּות  ְוִליֶּבעְרִטי;  אוו 

ִיְהיּו ָלנּו   ַּתְלִמיִדים    –  ההֹוָרָא י  מֹוֵר ֶׁשָּלנּו הֹוִציא ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים, עֹוד ְמַעט 

 ֹוָרה ֶׁשָּלנּו. ֵמַהַּתְלמּוד ּת

ֵּכל ַאֶחֶרת ַעל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְוִאם  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשּתֹוִציא ֶאת ַהְּכֵאב ִמִּלְּב, ְוִתְסַּת 

ֶאָּלא ִמַּיד ִּתְכּתֹב אֹו ִּתְתַקֵּׁשר,   –ַמֶּׁשהּו ַמְפִריַע ְל ַאל ְּתַחֶּכה ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב  

 . םַהָּיִפיְוִלְקצֹר ֶאת ַהֵּפרֹות  ְיָלֵדינּוְלַחֵּנ ֶאת   ָּכ נּוַכל ְּבַיַחד

 ַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁש 

 ... 
 ד ג ד

 ּתֹאַמר ְּבָכל יֹום ֶאת ַהַּדף ְּגָמָרא ְותֹו ְזַמן ָקָצר ִּתְהֶיה ָאָדם ָחָדׁש 

 ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ָּכֶזה ֶׁשְּכָבר ֲאבּוִדים; ָּכל ָאָדם ָיכֹול ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש.  גַּׂש ֻמ ֵאין 

  ַהּבֹוץ, ַאל ִּתָּׁשֵאר ִלְׁשַּכב ָׁשם; ַרֵּבינּו אֹוֵמר: "ְּכֶׁשִּנְכָנִסים ְלבֹוץ ָסִמי ִאם ָנַפְלָּת ְלתֹו

ָהעִ  ַּבחּוץ,  ֶרֶגל  ִּבְפִנים  ֶרֶגל  הֹוְלִכים  ֶרֶגל  ָּקר  ָהַרְגָלִים";  ִּבְׁשֵּתי  ַלֲעמֹוד  ְלִהָּׁשֵאר  א 

 ַעד ֶׁשּזֹוִכים ְלֵהָחֵלץ ֵמַהַּמֲעִׂשים ָהָרִעים.  –ִּבְפִנים ֶרֶגל ַּבחּוץ, ֶרֶגל ִּבְפִנים ֶרֶגל ַּבחּוץ 

רֹוֶצה   ַאָּתה  לַ   רְלָהִסיִאם  ִמְתַוִּדים  ִאם  ִּתְתַוֶּדה;  ַהִּדיִנים  ָּכל  ֶאת   ם ַהֵּׁש ֵמָעֶלי

ִזְכרֹוָנם   ֲחָכֵמינּו  ְּכֶׁשחֹוְטִאים.  ָהָאָדם  ַעל  ָלבֹוא  ֶׁשְּצִריִכים  ַהִּדיִנים  ָּכל  ֶאת  ְמַסְּלִקים 

: "ִּבְלָעם ָהָיה ָרָׁשע ָערּום, ְויֹוֵדַע ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשחֹוֵטא (ַעֵיין ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה כ, טו)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ת ַלַּמְלָא ִלַּגע ּבֹו", ְּכֶׁשִּבְלָעם ָרָאה ֶׁשַהַּמְלָא עֹוֵמד ְלָפָניו ְרׁשּוְואֹוֵמר ָחָטאִתי, ֵאין  

ַהּסֹוד   ֶאת  ָיַדע  הּוא  ִּכי  "ָחָטאִתי",  ִמַּיד  ָאַמר  הּוא  ֶחֶרב  ְואֹוֵמר  ֶׁשִּמ ִעם  ֶׁשִּמְתַוֶּדה  י 
ַגַעת ּבֹו, ְוָלֵכן הּוא ֹול לָ ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ְלָהַרע לֹו, ֲאִפילּו ַמְלַא א ָיכ  "ָחָטאִתי"

 ִמַּיד ָאַמר ֶאת ַהִּמיָלה "ָחָטאִתי", ְּכֵדי ֶׁשַהַּמְלָא א יּוַכל ְלָהַרע לֹו. 

  ְלָמקֹו,  הְלִפּנָ ֵל  " ְלַהֵּׁשם:  ְוַתִּגיד  ׁשֹוֵמַע  א  ֶאָחד  ֶׁשַאף  עֹוָלם! ם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ֶׁשִּלי  ָהֲעֵבירֹות  ַעל  ִלי  א  ָחָטאִת   ,ִּתְמַחל  ְּדָבִרים  ָעִׂשיִתי   ,ְלָפֶני ּוָפַׁשְעִּתי  ָעִווִתי  י 

", טֹוִבים. ַּתֲעזֹר ִלי ַהֵּׁשם, ֲאִני א רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר

 ָּכל ַהִּדיִנים ְוָכל ָהעֹוָנִׁשים. ת  ֶא ֵמָעֶלי  רָּתִסיַעל ְיֵדי ֶזה 

ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ִּתְצָטֵרף ָלַרֶּכֶבת; ֲחָבל ֶׁשעֹוְבִרים ַהָּיִמים, ַהָּׁשִנים ּיֹום  ַּתְתִחיל ַה 
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ַּתְתִחיל ַהּיֹום ַמֶּסֶכת    ,ְוַאָּתה עֹוֵמד ַּבחּוץ ְּבִלי ְּגָמָרא, ְּבִלי ִמְׁשַניֹות ּוְבִלי ֻחָּמׁש, ִּתְצָטֵרף

ְּגָמָר  ַהַּדף  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ְוִתְר ְּפָסִחים, ּתֹאַמר  ָאָדם א  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ָקָצר  ְזַמן   ֶאה ֶׁשּתֹו

 ַאֵחר.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ... 
 ד ג ד

 , ְמַדְּבִרים ַעל ַהִּמְכָּתִבים םַהְּנעּוִריי ְּבנֵ ְּכֶׁשא יֹוְדִעים ַמה עֹוֵבר ַעל  

 ֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ָּפָרַׁשת ַוּיֵ יֹום ב'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ְוֶנֶגד  ֶנְגִּדי  ָלֵצאת   ָצִרי ִאם  ָּדִנים  ַעְסָקִנים,  ְּבַיַחד  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ָׁשַמְעִּתי  ַעְכָׁשיו 

: "ָׁשמַֹע ֵּבין  ְּדָבִרים א, טז)(ב ַּבּתֹוָרה ַהִּמְכָּתִבים; ִאם ֵהם ִיְקְראּו ִלי, ֵהם ְיַקְּימּו ַמה ֶׁשָּכתּו

ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם,    –ֲאֵחיֶכם"   ַיְלֵדיֶהם,  ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשל  ִאִּתי ֶאת  ָיִביא  ֵהם  ם  ֶׁשָּׁש ֲאִני 

ד ַהַּבת ִהְסַּתְּבַכה ִעם ּגֹוי ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ִהיא ִמְתַּבֶּיֶׁשת ְלַדֵּבר  ְּבֶאָח ְמַבְקִׁשים ֵעצֹות;  

י ּכֹוֶתֶבת ַהַּבת,  ַּבֵּׁשנִ ִרים, ַרק ַעל ְיֵדי ַהִּמְכָּתִבים ִהיא ִנְצָלה ְוֵהִּקיָמה ַּבִית ָּכֵׁשר.  ַההֹו  םעִ 
ֶאת ֶּדֶר ַהּתֹוָרה ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרּנּו ְוַעל ב  ַלֲעזֹ ת  הֹוֶלכֶ ֶׁשֵּיׁש ָלּה ָּתְכִנית ֶׁשִהיא עֹוד ְמַעט  

 יא ִּתְקָוה.ְיֵדי ַהִּמְכָּתב ֵיׁש עֹוד ֵאיֶזה ֶׁשהִ 

ה ְּבֶׁשֶקט ֵאֶצל ְּבֵני ַהְּנעּוִרים; ַאף ֶאָחד א רֹוֶצה ְלַהֲאִמין, ַאף ּקֹוֶר ֵל ְּתַסֵּפר ַמה  

ֵאין ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה", "ֶאְצֵלנּו ַהּכֹל    ם: "ֶאְצֵלנּוִמַּתְמִמיֶאָחד א רֹוֶצה ִלְׁשמֹוַע,  
, א  ֶהָחָלׁשג  ַלּסּו"ַהּקּוְנְטֵרִסים ְוַהִּמְכָּתִבים ֶזה טֹוב  ם:  ַהְּמִפיִציְמסּוָדר"; צֹוֲעִקים ַעל  

ַהְּׁשֵאלֹות  לַ  ָּכל  ַהִּמְכָּתִבים,  ֶׁשָּכל  ְּתַסֵּפר   ֵל ֶׁשָּלנּו";  ֲהִכי ֵמַהָּבִּתים    םַמִּגיִעיחּוג 

ֶׁשּיְ  ִמי  ָלֶהם  ֵאין  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות  ֶׁשעֹוְבִרים  ְיָלִדים  אֹוָתם  ֲחׁשּוִבים.  ַחֵּזק 

 ּוַבִמְכָּתִבים ֵהם מֹוְצִאים ִחיזּוק ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהָּׁשֵאר ֲחָזִקים ֶּבֱאמּוָנה.

.  ף ֶאָחד ֵמַא ר  ַנְעצֹא    ֲאַנְחנּום;  ֲאַנְחנּו ַנְמִׁשי ִלְכּתֹב, ְלַהְדִּפיס ּוְלָהִציף ְלָכל ָהעֹולָ 

ַהְדָר ָהְיָת  ָלנּו  ִמּמֹוֲהָראה  ָּכל    ,ׁש" ָכה  ִעם  ַחָּייו  ָּכל  ָעָׂשה  מֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  ְקָצת  ָרִאינּו 

ֵנֵל ַּבֶּדֶר    ;ר ְּכִפְנָחסָׂשכָ י ִריב ֶׁשעֹוִׂשים ַמֲעֵׂשה ִזְמִרי ּוְמַבְּקִׁשים  ִמְּמַחְרְחֵר ָהְרִדיפֹות  

 ת ֶנֶפׁש, ָּכ ָנִביא ֶאת ַהְּגאּוָלה. ִּבְמִסירּוַהּזֹו 

 ... 
 ד ג ד
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 ַאל ַּתְכִניס זּוגֹות ֶאְצְל ַּבַּבִית 

 ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

   ;א טֹוב ִּבְׁשִביְל ַּבַּבִית, ֶזה ָצרֹות?  ַאָּתה ָצִר ה  ַמ ַאל ַּתְכִניס זּוגֹות ֶאְצְל ה  ַמ י

 .ְוֶזהּוַאָּתה ָצִרי ְּכֵאֵבי רֹאׁש? ֵּתֵׁשב ִעם ִאְׁשְּת ְוַהְיָלִדים 

ִּבְפָרִטּיּות;  ת  ִלְהיֹוֶׁשֵּיֵל ִעם ִאְׁשּתֹו ְלֵאיפֹה ֶׁשהּוא ָיכֹול    ה ֻחְפָׁש ִאם ַההּוא ְמַחֵּפׂש  

 ַּתְׁשִאיר ֶאת ֵּביְת ָנִקי. 

 ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח 

 ... 
 ד ג ד

 ָּבנֹות א ִיְסּתֹוְבבּו ַּבַּלְיָלה ָּבְרחֹוב

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'.

ָּבנֹות ֲאֵחרֹות   ברּויְּבִק ְתַעֵּסק  ָּבנֹות ְצִריכֹות ְלִהָּזֵהר א ִלְבט, ִאם ָּבנֹות רֹוצֹות ְלִה 
ֶזה ָצִרי ִלְהיֹות ַּבֲעִדינּות ּוִבְצִניעּות. ַהַּתְלִמידֹות ֶׁשָּלנּו ִמֵּבית ֵפיָגא ְמִפיצֹות   –אֹו ָנִׁשים  

 ְּבֶדֶר ַעׁש,  ֲעִדיָנה; ְּבִלי ַר  דְמאֵֹּבין ָנִׁשים ּוָבנֹות ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו, ֲאָבל ֶזה הֹוֵל

תּוְצנּועֹו תֲעִדינֹו; ַהָּדָבר ֲהִכי ָיֶפה ֵאֶצל ָּבנֹות ֶזה ִלְהיֹות הִּבְסָעָר  א. 

(ְּתִהִּלים מה,  ב, ָּכתּוב ַּבָּפסּוק  ָּבְרחֹות ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה ֶזה א ְזַמן ָלֶלֶכת  ַׁשּבָ ל  ְּבֵלי

ה ִלְהיֹות ַּבַּבִית; ְּבוַוַּדאי  ל ַּבת ִיְׂשָרֵאל זֶ : "ָּכל ְּכבּוָּדה ַּבת ֶמֶל, ְּפִניָמה", ַהּיִֹפי ֶׁש יד)

  – ֶׁשְּצִריִכים ָלֶלֶכת ָּבְרחֹוב ְלַסֵּדר ְּדָבִרים, ְצִריִכים ִלְקנֹות ְוכּו', ֲאָבל ְסָתם ָלֵצאת ְלַטֵּיל  

 ֵמִביא ַרק ְּבָעיֹות. 

ִּבּתֹו  –ָנה ֶאת ִּדי ףָחַט ֶכם  ר ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּׁש ַּבִּסּפּוַמה ֶאת ְצִריָכה יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשרֹוִאים 
ִעָּנה אֹוָתּה ְוכּו'; ַהּכֹל ִהְתִחיל ִמֶּזה ֶׁשִהיא ָיְצָאה ְלַטֵּיל ָּבְרחֹובֹות   ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, הּוא

ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ", ִּדיָנה ָיְצָאה ְלַטֵּיל;    : "ַוֵּתֵצא ִּדיָנה(ְּבֵראִׁשית לד, א)  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

 ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָקָרה ַהִּסּפּור ַהַּמר. 

ְּבֶדֶר ֶאֶרץ   ֶׁשִּיְתַנֲהגּוּוְבֶדֶר ֶאֶרץ,    תַּבֲעִדינּוִּתְמְסִרי ְלָכל ַהַּתְלִמידֹות ֶׁשִּיְתַנֲהגּו  

ת ַהַּצִּדיק, : "ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶא ר ַהִמידֹות, אֹות ַצִּדיק, ִסיָמן סט) (ֵספֶ ַלּמֹורֹות ְוַלְמַנֶהֶלת; ַרֵּבינּו אֹוֵמר  

 ָצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּצִּדיק ֶׁשא ֵיֵצא ָעָליו ֵׁשם ָרע". 
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ְּתִהִּלים; ת  ַׁשּבָ ל  ְּבֵלי ִמְזמֹוֵרי  ְוַיִּגידּו  ַהְּתִהִּלים  ֶאת  ֶּׁשִּיְּקחּו  ֲעֵיִפים  ֲעַדִין א  ִאם 

"ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ִיְהֶיה  :  ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עג)(דֹוׁש אֹוֵמר  ַרֵּבינּו ַהָּק 

א   ֶזה  ְּתׁשּוָבה  ְוכּו'";  ִלְתׁשּוָבה  ְמֻסָּגל  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת  ָרִגיל 

: ְּתׁשּוָבה ֶזה ַלְחזֹר ֶאל ַהֵּׁשם; ְּתׁשּוָבה ֶזה לֹוַמר ַלַהֵּׁשםָלצּום, ְּתׁשּוָבה ֶזה א ִסיגּוִפים,  

ֵמַעְכָׁשיו " ַמְתִחיל  ֲאִני  ָּכֵׁשר,  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ֵמַעְכָׁשיו  ַמְתִחיל  ֲאִני  עֹוָלם!  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
 ". ַעל ִיְצִרי  רְלִהְתַּגּבֵ ֵאֶלי. ַּתֲעזֹר ִלי ַהֵּׁשם ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּכַֹח  ןֶנֱאָמ ִלְהיֹות 

ֵבָרה; ַּכּמּוָבן ַרק ֲחֵברֹות ֶׁשְּמַדְּברֹות ִאם רֹוִצים ְלִהְתַאְוֵרר ְקָצת ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ְלֲח 

ְּדָבִרים ָיִפים; ֶאְפָׁשר ְּבַיַחד ְלִהְתַחֵּזק ִעם ָהֵעצֹות ַהָּיפֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו, ֲאָבל א ְלִהְסּתֹוֵבב 

 ַהָּׁשבּוַע ַּבַּלְיָלה ֶזה א ְזַמן ָלֶלֶכת ָּבְרחֹוב.  לּכָ ָּבְרחֹוב. ְּכמֹו ֵכן 

 זֹר ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם ַיעֲ 

 ... 
 ד ג ד

 ִּתְתַּפְּללּו ָעַלי

יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ח' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַהְּיָקִרים ֶׁשִּיְחיּו.ִלְכבֹוד ַּתְלִמיַדי 

ְמַדְּבִרים ָעַלי ָלׁשֹון ָהַרע, ֲאִני ָצִרי  ִּתְתַּפְּללּו ָעַלי; ִמְתַנְּכִלים ֵאַלי, חֹוְבִטים ִּבי,  

 ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוָדִתי. 

ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ִהְתַנְּגדּות. ַרֵּבינּו ִסֵּפר ֶזה א ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוא ַהַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה  

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּנְהָיה ֶמֶל ָחָדׁש ֵאֶצל ַהֵּׁשִדים, אֹוֵמר ַהֶּמֶל    ֵמִחֵּגר):  – '  (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֵׂשה ג

(ִּתיקּוֵני  ָּכתּוב ַּבזֹוַהר  ֶׁשהּוא הֹוֵל ַלֲעקֹור ֶאת ָהֵעץ; ַמהּו ָהֵעץ? ֶזה ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְּכמֹו ֶׁש 

ו): ִּתיקּון  ֶׁש   -"ֵעץ    זֹוַהר,   ַהֶּמֶל ַצִּדיק";  ְּבִׂשְמָחה  ָדא  ַהָּׂשִרים  ָּכל  ִעם   הֹוֵל ַהֵּׁשִדים  ל 

נֹוֵתן  ָהֵעץ  ָלֵעץ,  ִמְתָקֵרב  ֵאי ֶׁשהּוא  ֲאָבל  ָהֵעץ,  ֶאת  ַלֲעקֹור  ְּגדֹוָלה  ּוְבַגֲאָוה  ְּגדֹוָלה 
 הּוא ִנְבַהל ּובֹוֵרַח, ַעֵיין ָׁשם. ְצָעָקה ָעָליו,

 ִּתְתַּפְּללּו ָעַלי. 

 ... 
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 תשפ"א  א ַוֵּיצֵ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   כד 

 

 ג ִּתְדַא ל ַא 

 ' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ח' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, גיֹום  - ה' ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת

 . רָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

ה ַּכָּמ   ֻחָּמׁשת  ְקצָ ם  יֹול  ּכָ ד  ִּתְלַמ ;  ֶׁשְּל ה  ַהְּנָׁשָמ ל  עַ ם  ְּתַרֵח ,  ִמְּמ   ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

:  ה)ִלְּתרּופָ ם  ָעִליר  ֵספֶ ת  ִּבְתִחּלַ "ל  זַ   ַרֵּבינּוי  ִמִּכְתבֵ (  ַלֲחָתנֹוב  ּכֹוֵת   ֵּבינּוַר א.  ְּגָמָר ף  ְוַהַּד ת  ִמְׁשַניֹוי  ִּפְרֵק 

ַחס  ַּתֲעֶׂשה  ֶׁשא  ּופֹוֵסק,  ְגָמָרא  ִׁשיעּור  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּתְלַמד  ֲחָתִני,  ַמֲאהּוִבי  "ַּבָּקָׁשִתי 

ה ַמ ן  ִמָּכאם  רֹוִאיָדם",  ְוָׁשלֹום ִמָטֵפל ִעיָקר, ַרק ֶאת ָהֱאִקים ְיֵרא ְוכּו', ִּכי ֶזה ָּכל ָהָא 

ם, יֹול  ְּבכָ א  ְּגָמָר ף  ַּד ד  ִלְלמֹ ה  ִּתְרֶא ן  ָלכֵ ם.  ָׁשַמיִ ת  ְוִיְרַא ה  ּוְתִפּלָ ה  ּתֹוָר ק  ַר   –ה  ָרצָ   ַרֵּבינּו

ם  ָהָאָד ת  ֶא ת  רֹוֶחצֶ ה  ַהּתֹוָר י  ּכִ ם,  ַהִּמִּלית  ֶא ר  ּתֹאַמ   –ת  ַאַח ה  ִמילָ ן  ֵמִביא  ה  ַאָּת   ֲאִפילּו
 ע. ַר ל ִמּכָ י ְלַגְמֵר 

ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו.  ִאְּת ב  ֵייִטיא  ה  זֶ ם,  ְּכלּו  ְלף  יֹוִסיא   ה  זֶ ג,  ִּתְדַא ל  ַא 

ת, "ְדַגְבֵרי ִגיָּבִרין  ְּדָאגֹום  עִ ב  ִּתְסּתֹובֵ ל  ַא ",  " :א ֵתִעיל ַדְוָיא ְּבִלּבְ ן ק:)ַסְנֶהְדִרי(ם  אֹוְמִרי

ַדְוָיא",   ב טֹוי  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ   ַמהּון?  ּכֵ ה  ַמ ם;  ִּגּבֹוִריה  ַהְרּבֵ   ָהְרגּור  ְּכבָ ת  ַהְּדָאגֹוי  ּכִ ָקַטל 
ה  ְּבָׂשפָ ת  ְּפׁשּוטֹום  ְּבִמִּלי  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁשם,  ַהֵּׁש ל  ֶא ת  ָלֶלכֶ ב?  ּכֹוֵא   ֶׁשַּמֶּׁשהּות  ַלֲעׂשֹו

 ה. ְיׁשּועָ  ְלן ֶׁשִּיֵּת ה, ְּפׁשּוָט 

ק ָחזָ י  ֲאנִ ;  אֹוְתל  ְלַהְבִהיי  ָרִציִת א  ,  ילִ ם  ִליִמְתַנּכְ י  ּכִ י  ֲעבּוִר   ֶּׁשְּתַבֵּקׁש  ְלי  ָּכַתְבִּת 
ל  ַא ה,  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשי ל  ֶׁשאּוכַ ת  ְּתִפילֹו  ָצִריט  ָּפׁשּוי  ֲאנִ ;  ָׂשֵמַח ד  ְמאֹי  ֲאנִ ר,  ְּבֵסֶד י  ֲאנִ 

 .םָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש ם. ִמְּכלּול ִּתָּבֵה 
 ... 
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	אֲנִי נוֹפֵל כָּל הַזְּמַן, אֵיךְ אֲנִי מִסְתַּדֵּר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	הַאִם אִשָּׁה צְרִיכָה לְהוֹרִיד אֶת כָּל שַׂעֲרוֹת רֹאשָׁהּ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אֵיךְ מוֹחֲקִים מַחֲשָׁבוֹת יְשָׁנוֹת וְרָעוֹת מֵהַמֹּחַ?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אֵיךְ אֲנִי גּוֹרֵם שֶׁהָעֲבוֹדָה שֶׁלִּי עִם הַבַּחוּרִים לֹא תֵלֵךְ לְאִבּוּד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	מֻתָּר לִלְמֹד מִשְׁנַיוֹת בַּלַּיְלָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	מַה אֶפְשָׁר לְתַקֵּן עִם הַ"תִּיקוּן הַכְּלָלִי"?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	הַאִם יֵשׁ דֶּרֶךְ לָצֵאת מֵעֲבֵירוֹת חֲמוּרוֹת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ג' כִּסְלֵו, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	מֻתָּר לְאִישָׁהּ לְהַדְלִיק נֵרוֹת שַׁבָּת כְּשֶׁהִיא מְקֻשֶּׁטֶת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ג' כִּסְלֵו, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	לְכַבֵּד לְדַבֵּר רַק אֶת אֵלּוּ שֶׁאֵינָן מְבִינוֹת יוֹתֵר טוֹב מִמּוֹהֲרָא"שׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ט מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תְּצַיְּינִי בְּסוֹף הַתְּהִלִּים מָתַי וְכַמָּה פְּעָמִים סִיַּמְתְּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, עֶרֶב רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	יֵשׁ לִי בִּשְׁבִילֵךְ רַק עֵצָה אַחַת: 'תְּפִלָּה'
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, עֶרֶב רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	אַל תִּתֵּן לַאֲחֵרִים לְהִתְעָרֵב בְּחַיֶּיךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	עַל אֵלּוּ שֶׁעוֹשִׂים, יֵשׁ תָּמִיד טַעֲנוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	תּוֹדוּ עַל כָּל יֶלֶד בְּנִפְרָד וְתִרְאוּ נִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	אֱמוּנָה זֶה הַוִויטָמִין הֲכִי טוֹב וְהַתְּרוּפָה הֲכִי טוֹבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	תֵּלֵךְ לְטַיֵּל וּתְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תִּהְיִי "גֵּאָה" עִם הַצְּנִיעוּת שֶׁלָּךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	אַל תִּשָּׁבֵר שֶׁאִבַּדְתָּ אֶת הַחֵשֶׁק לִלְמֹד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	תָּפִיצִי לְכָל הַחֲבֵרוֹת שֶׁלָּךְ אֶת הַדֶּרֶךְ הַמְתוּקָה שֶׁל רַבֵּינוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	הַגּוֹי טָמֵא לֹא צָרִיךְ אוֹתָךְ, הוּא לֹא מְחַפֵּשׂ אֶת טוֹבָתֵךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א

	אֵין כְּאֵב יוֹתֵר גָּדוֹל מִזֶּה שֶׁהַיְּלָדִים עוֹזְבִים אֶת דֶּרֶךְ הַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ב' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	צְרִיכִים לְהִתְיַעֵץ עִם רַב גָּדוֹל וְרָאוּי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ב' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אַל תִּקְחִי אֶת הַהֲלָכוֹת בְּקַלּוּת רֹאשׁ, זֶה מִשְׂחַק בְּאֵשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ב' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	לֹא לְהַכְאִיב לְאַף אַחַד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ב' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	הַיָּמִים הַקָּשִׁים יַּעַבְרוּ, וְאַחַר כָּךְ תִרְאוּ מָלֵא נַחַת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ב' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תְּדַבֵּר מֵאֱמוּנָה, תְּדַבֵּר מִתְּפִלָּה וּמִידוֹת טוֹבוֹת וְאָז לְאַף אֶחָד לֹא יִהְיֶה טַעֲנוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ב' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תֹאמְרוּ בְּסוֹף תְּפִילַת שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה פָּסוּק מֵהַשֵּׁם שֶׁלָּךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ג' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	עֵצוֹת לְהֵרָדֵם בַּלַּיְלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ג' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	לְקָרֵב אֶת אֵלֶּה שֶׁיּוֹשְׁבוֹת בַּצַּד לְבַד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, ג' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תַּמְשִׁיכוּ לֶאֱכוֹל אֶת סְעוּדוֹת הַשַּׁבָּת וְהַחַג אֵצֶל הַהוֹרִים שֶׁלָּךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	לְהוֹדִיעַ לַהוֹרִים כְּשֶׁעוֹשִׂים שִׁנּוּיִים בַּהַסָּעָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תִּשָּׁאֵר בַּחֲסִידוּת שֶׁלְּךָ, וְתִתְחַמֵּם עִם הַזְּמִירוֹת הַלְּבָבִיּוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אַשְׁרֵי מִי שֶׁמִּתְנַהֵג בִּתְמִימוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	הוֹרִים צְרִיכִים לַעֲבוֹד בְּיַחַד עִם הַמְחַנְּכִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ו' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תֹּאמַר בְּכָל יוֹם אֶת הַדַּף גְּמָרָא וְתוֹךְ זְמַן קָצָר תִּהְיֶה אָדָם חָדָשׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	כְּשֶׁלֹּא יוֹדְעִים מַה עוֹבֵר עַל בְּנֵי הַנְּעוּרִים, מְדַבְּרִים עַל הַמִּכְתָּבִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אַל תַּכְנִיס זוּגוֹת אֶצְלְךָ בַּבַּיִת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	בָּנוֹת לֹא יִסְתּוֹבְבוּ בַּלַּיְלָה בָּרְחוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ז' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	תִּתְפַּלְּלוּ עָלַי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ח' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אַל תִּדְאַג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא, ח' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן


