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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
'ְרִסי?........................................ א ְניּו ּגֶ ְקֶרה ַהּנֹוָרא ּבִ ִקים ַאֲחֵרי ַהּמִ ֵאיְך ִמְתַחּזְ

.... ב ת ְויֹום טֹוב? ּבָ ׁשַ ַמע ְוִתּקּון ֲחצֹות לֹא אֹוְמִרים ּבְ ִריַאת ׁשְ ֵאיֶזה ְקָטִעים ִמּקְ

יו?................................................. ד ַחּיָ ה ּבְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ה ָסַבל מֹוֲהָרא"ׁש ּכָ ָלּמָ

ים?.................................................................... ו ּטּוַח ַחּיִ ַהִאם ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ּבִ

.......................................... ז ן? ָבר ֶאְתַחּתֵ ה ִנְסיֹונֹות ָמַתי ּכְ חּור ִעם ַהְרּבֵ ֲאִני ּבָ

. ח ִית? ּבַ ּתֹו ּבַ ֵכן ָרב ִעם ִאׁשְ ָ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ הּוא ּכְ ֶ ֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
............................................... א "ס ץ ֶאל ּתֹוְך ָהֲעָגָלה ְוַתְתִחיל ִלְלֹמד ׁשַ ְקּפֹ ּתִ

............................................................................... ב י  ל ָהִרְגׁשִ ְמַטּפֵ ל ּבַ ַטּפֵ ּתְ

ים ּוָמִרים.................................................... ג ים ָקׁשִ ִלים ֳעָנׁשִ ַעל ֲעֵברֹות ְמַקּבְ

יטּות............................................................. ד ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ נּו ּבִ ת ְלַרּבֵ ְלַצּיֵ

........................................... ה ָמָרא י ּגְ ּפֵ ה ּדַ ּמָ ְלַמד ּכַ ׁש ְלָך ְקָצת ְזַמן ּתִ ּיֵ ָמַתי ׁשֶ

................................................................ ו ֵליל 'ִניְטל' לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ִמְנַהג ַאְנׁשֵ

.................................................... ז ל 'ִניְטל'. א ׁשֶ ְבֶרְסֶלב לֹא ִהְתַיֲחסּו ַלנֹוׂשֵ ּבִ



 תש"פ   ַוְיִחי ַּפְרַׁשת |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   א 

 

 ֵאי ִמְתַחְּזִקים ַאֲחֵרי ַהִּמְקֶרה ַהּנֹוָרא ִּבְניּו ֶּג'ְרִסי?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ֶּג'ְרִסי? אּוַלי ּתּוְכלּו ְלַחֵּזק אֹוִתי ְקָצת ַאֲחֵרי ֵארּוַ� ַהְיִרי ְוַהְּטָרֶגְדָיה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשָהְיָתה ִּבְניּו 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ה ִּכְסֵלו, א' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט   –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ם א ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים  ִּכי ּגַ : "(קֶֹהֶלת ט, יב)ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר 
ִּבְמצֹוָדה ָרָעה, ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחּזֹות ַּבָּפח ָּכֵהם יּוָקִׁשים ְּבֵני ָהָאָדם ְלֵעת ָרָעה ְּכֶׁשִּתּפֹול 

אי ְמצּוָדה ָרָעה? ָאַמר  : "ַמ (ַסְנֶהְדִרין פא:) ֲעֵליֶהם ִּפְתאֹם", ָּדְרׁשּו ַעל ֶזה ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  

ָּדִגים ִעם ַמֲאָרב  הֳד "ַחָּכה", ַמְסִּביר ַרִׁש"י, זּו א ְמצּוָדה ְּגדֹוָלה ֶׁשצָ ֵריׁש ָלִקיׁש: 

ְוַתְחּבּולֹות , ֶאָּלא ְמצּוָדה ָרָעה, ְקַטָּנה ְוַחָּלָׁשה ֶׁשָּצָדה ָּדִגים ְּגדֹוִלים ִּפְתאֹם ְּבִלי ֶׁשָּיִׂשימּו 

ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ָּבעֹוָלם ִּכְבֶאְמַצע ַהָּים, ּוְכמֹו ֶׁשַּבָּים   . ֵּכן ֲאַנְחנּו ּדֹוִמים ְלָדִגים,ִלָּבם ְלכָ 

ָּבִאים ָלצּוד ָּדִגים ּוְבָכל ַּפַעם ִנּצֹוִדים עֹוד ְועֹוד ָּדִגים, ְּכמֹו ֵכן ֲאָנִׁשים ִמְסַּתְּלִקים  

ָׂשם ֶאל ִלּבֹו ַלֲחׁשֹב: 'ִלי ֶזה ַּגם ִיְקֶרה ָמַתי ֶׁשהּוא', ֵמָהעֹוָלם ְּבָכל יֹום; ְוַאף ֶאָחד א 

ִלי ֶזה א ִיְקֶרה' ּוַמְטִעים ָּבֶזה ֶאת  –ֶאָּלא חֹוְׁשִבים 'ֶזה קֹוֶרה ַרק ִעם ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים 
 ַעְצָמם ִּבְלַבד. 



 ב   |   תש"פ  ַוְיִחי ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ָהָאָדם, ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב   ְּכֶׁשּקֹוֶרה ְטָרֶגְדָיה נֹוָרָאה ָּכזֹאת ֶזה ָאמּור ְלעֹוֵרר ְקָצת ֶאת

ְלַעְצֵמנּו: 'ָמה ֶאַּקח ִאִּתי ָלעֹוָלם ַהָּבא?' א ִנְׁשָאר ְמאּוָמה ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשֲאָנִׁשים 

ן ָּבעֹוָלם, ִּכי ִאם ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ַרק ֶאת ֶזה לֹוְקִחים יֶהם ּוְמַנִּסים ְלַהִּׂשיג ַּכארֹוְדִפים ַאֲחֵר 

(ָּתָנא ְּדֵבי ָּבא. מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ָּתִמיד ְמַצֵּטט ֶאת ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָלעֹוָלם ַה 

  עַ י גִ יַ : "ְלִפי ֶׁשָּכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות ּוְתִפּלֹות, ֵהם ַהְמַלִּוים אֹותֹו ַּכד ֶׁש ֵאִלָּיהּו ַרָּבא, ֶּפֶרק טו)
ת ָהָאָדם, ֵהם ַרק ַהְּתִפּלֹות ְוַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשהּוא ַמְרֶּבה ְלַדֵּבר  ְלֵבית עֹוָלמֹו", ַמה ֶּׁשְּמַלֶּוה ֶא 

 ּוְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַמֲעִׂשים ְמַצְמְרִרים ָּכֵאּלּו ָהָאָדם ָאמּור ַלְעצֹר ְלֶרַגע, ְוִלְׁשאֹל ְלַעְצמֹו:  

: "ְלִפי ֶׁשִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו (ָאבֹות ו, ט) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 'ָמה ֶאַּקח ִאִּתי?' ֲחָכֵמינּו

ֶׁשל ָאָדם, ֵאין ְמַלִּוין לֹו ְלָאָדם א ֶּכֶסף ְוא ָזָהב ְוא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא  

ִמן ָהעֹוָלם ָּכל ְּכֵלי ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב    ֳדםְלַבד", ֶׁשִּבְׁשַעת ְּפִטיָרת ָהָא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ּבִ 

 ְוָכל ַהֶּכֶסף ִנְׁשָאר ַּבַּבִית, הּוא א לֹוֵקַח ִאּתֹו ְּכלּום, ַרק ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה. 

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַחי ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹאת, הּוא זֹוֵכר ְּבָכל יֹום: 'ָיבֹוא יֹום ֶׁשֶאֱעזֹב ֶאת 
ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ְּכלּום ִּכי ִאם ְקָצת ּתֹוָרה ֶׁשֲאִני לֹוֵמד ְּבָכל יֹום; ַרק ִּפְרֵקי ָהעֹוָלם ְוא 

 ֵהם ֵאּלּו ֶׁשְּיַלּוּו אֹוִתי ְלעֹוָלִמי'.  –ַהִּמְׁשָניֹות ְוַדֵּפי ַהְּגָמָרא ֶׁשָּזִכיִתי לֹוַמר ְּבָכל יֹום 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח.

... 

 ד ג ד

ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ְוִתּקּון ֲחצֹות א אֹוְמִרים ְּבַׁשָּבת ְויֹום ֵאיֶזה ְקָטִעים 

 טֹוב?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְלמּוד  ֲּת ַה ָּכל ֵאת ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעַזר ִלי ְוִסַּיְמִּתי ַעְכָׁשו 

ְלִמי, חּוץ ִמָּכל ַהִּׁשעּוִרים ּוְׁשָאר ַהִּסּיּוִמים ֶׁשֲאִני לֹוֵמד ָּכל ַהְּזַמן. ֲאִני מֹוֶדה ּוְמַהֵּלל ַלה' ַעל  ְירּוַׁש 

ִמיֶׁשהּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשל "קֹול ְּבֶרְסֶלב" ְוִנְתָקַרְבִּתי ֶאל ַרֵּבנּו  מִ ִקַּבְלִּתי ַעל ֶש ַהֲחָסִדים ֶׁשָעָׂשה ִעִּמי וְ 

 ׁש, ּוֵמָאז ִנְדַּבְקִּתי ֶאל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַהָּקדֹו 

ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ְלַגֵּבי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ֶׁשל ָהֲאִר"י ַז"ל ּוְלַגֵּבי ִּתּקּון ֲחצֹות, ֵאיֶזה ְקָטִעים  

ר ִּתּקּון ֲחצֹות קֶֹדם ֲחצֹות ַהַּלְיָלה,  לֹא אֹוְמִרים ְּבַׁשָּבת, יֹום טֹוב ְורֹאׁש חֶֹדׁש. ְוֵכן ַהִאם ֶאְפָׁשר לֹוַמ 

 ְוִאם ֵּכן ֵמֵאיֶזה ָׁשָעה? 



 תש"פ   ַוְיִחי  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ג 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ֵטֵבת, ז' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תש"פ ִלְפָרט ָקָטן 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב. ִקּבַ 

מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמעֹוֵרר ָּתִמיד ֶאת ַּתְלִמיָדיו ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ַעל  

(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה, ִּפי נַֹסח ֲאִריַז"ל ְולֹוַמר ֶאת ֵסֶדר ַהִּוּדּוי, ִּכי ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר  

"ֵאינֹו ָזז ִמָּׁשם  –ֶׁשְּכֶׁשָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִמְתַוֶּדה ַעל ֲחָטָאיו קֶֹדם ַהֵּׁשָנה  ָלָכה ב')ֲה 
 נֹוָתיו.ֹ ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו", מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעו 

ּוָבה ְׁשֵלָמה, ִּכי ִמי ְּכֶׁשִּמְתַוִּדים קֶֹדם ַהֵּׁשָנה יֹוְדִעים ֶׁשַּמֲחִזיִרים ֶאת ַהְּנָׁשָמה ִּבְתׁש
יֹוֵדַע אּוַלי ֶזה ַהַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ַּבַחִּיים, אּוַלי ִיַּקח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהְּנָׁשָמה ַּבֲחָזָרה 

 ָאז יּוַטב ָלּה ַלְּנָׁשָמה ֶׁשִהיא ָׁשָבה ַאֲחֵרי ְּתׁשּוָבה ִּכי הּוא ֲהֵרי ִהְתַוָּדהוְ ְּבֶאְמַצע ַהֵּׁשָנה; 

 קֶֹדם ַהֵּׁשָנה. 

ְלַגֵּבי ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ְּבַׁשָּבת ְוכּו'; ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב א ִמְתַוִּדים, אֹוְמִרים ַרק ֶאת  

ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַעד "ִּכי ַאָּתה ה' ַמְחִסי"; ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו:  

רֹון? 'ְוהּוא הֹוֵל ִליׁשֹון ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁש'אּוַלי ֲאִני חֹוֵזר ַעְכָׁשו ֶאל 'אּוַלי ֶזה יֹוִמי ָהַאֲח 

ֶׁשהּו ַאֵחר, ֶאָחד ָּכֶזה יֹאַמר ֶאת ַהִּוּדּוי ְּבָכל ַלְיָלה, א  רּו הּוא?' ָאז ֶזה ְּכָבר ַמ ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

חֹל, ְוֵכן ָהָיה מֹוֲהָרא"ׁש נֹוֵהג, הּוא ָּתִמיד ְמַׁשֶּנה ִאם ֶזה ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב אֹו ִּבימֹות ַה 
ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ַהִּוּדּוי ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה; ִּכי ְּכֶׁשַחִּיים ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹאת א ְמַׁשֶּנה ַׁשָּבת  

ְצָטֵר ַלֲחזֹר ֶׁשּיֹום ֶאָחד הּוא יִ ִויֵמי חֹל. ַאְׁשֵרי ַהחֹוֵׁשב ַעל ַהַּתְכִלית, הּוא יֹוֵדַע ְוזֹוֵכר 

 ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ֵמיָלא ֵעִרים ִּבְׁשַעת  ֵמר ֶׁשִּבְזַמֵּננּו ֻּכָּלם ִמ ְלַגֵּבי ִּתּקּון ֲחצֹות ְוכּו'; מֹוֲהָרא"ׁש אֹו

ר, ָלֵכן ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ִּבְזַמֵּננּו ֶׁשֵּיׁש ְּתאּוָרה ֲאָנִׁשים ִמְתַעְּכִבים ִמָּלֶלֶכת ִליׁשֹון ַעד ְמֻאָח 

 טֹוב ְלִהְתַרֵּגל לֹוַמר ֶאת ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים ָּכל יֹום קֶֹדם ַהֵּׁשָנה.

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ְוחֶֹדׁש טֹוב.

... 

 ד ג ד



 ד   |   תש"פ  ַוְיִחי ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ָלָּמה ָסַבל מֹוֲהָרא"ׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּבַחָּייו? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֵאת ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶׁשְּכֶׁשְּמַצְּיִתים ְלַרֵּבנּו זֹוִכים ְלַחִּיים טֹוִבים ְוָיִפים. ֲאָבל  ֲאִני ׁשֹוֵמַ� ַהְרֵּבה מֵ 

ִמַּצד ֵׁשִני ָקָראִתי ְּבַאַחד ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשל ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַעל ַהָּצרֹות ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָסַבל ָּכל  

ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו ָהָיה ִהְתּבֹוְדדּות ַוֲהָפָצה ְוָכל  – ה ְּבִדּיּוק ֶאָחד ְּכמֹו מֹוֲהָרא"ׁש ַהַחִּיים, ּוְמֹאד ִנְבַהְלִּתי ָלּמָ 

 ְּבִדּיּוק הּוא ָצִרי� ִלְסּבֹל ִיּסּוִרים?   - ַהְנָהָגתֹו ָהְיָתה ַעל ִּפי ֲעַצת ַרֵּבנּו 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְיָבֵאר ִלי ֶאת ַהּנֹוֵׂשא. 

 ּכַֹ�.  ִייַׁשר

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ֵטֵבת, ז' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 תש"פ ִלְפָרט ָקָטן 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֲאַנְחנּו ְמאֹד ְרחֹוִקים ִמְּלָהִבין ָלָּמה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְמַיֵּסר ֶאת ַהַּצִּדיִקים ְּבִיּסּוִרים  

(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְּתִפִּלין ֲהָלָכה ה', ָקִׁשים ְוָצרֹות; ַרִּבי ָנָתן ַהָּקדֹוׁש ַמְסִּביר ֶאת ֶזה ַּבֲאִריכּות 

ִקים ְּגדֹוִלים ָּכל ָּכ ֶׁשֵאין ְצִריִכין ִסּיּוַע ִמְּלֵעיָלא ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא : "ֵיׁש ַצִּדיכח)-אֹות כז

ִמְתַנֵהג ִעָּמֶהם ִּבְתִחָּלה ְּבִמַּדת ַהִּדין ְוֵהם עֹוְמִדים ְּבָכל ַהִּנְסיֹונֹות ְוסֹוְבִלים ָּכל ִמיֵני  

", ֶיְׁשָנם ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ַהּסֹוְבִלים ָּכל ְיֵמיֶהם  ִיּסּוִרים ְוָצרֹות ַהִּנְמָׁשִכין ִמִּמַּדת ַהִּדין

ּלּו ֹוִכין ְלַמה ֶּׁשּזֹוִכין", ְוֵא ִיּסּוִרים ְוָצרֹות ָקִׁשים ּוָמִרים, "ְוִנְׁשָאִרים ַעל ָעְמָדם, ַעד ֶׁשּז

ּוַמְמִׁשיִכים ְּבַדְרָּכם ַעד  ַעְצָמם    םַחָזִקים עִ ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם נֹוְפִלים ְּבַדְעָּתם ֶאָּלא ִנְׁשָאִרים  

: "ה' ַצִּדיק ִיְבָחן", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  (ְּתִהִּלים יא, ה)ֶׁשֵהם זֹוִכים ְלַמה ֶּׁשֵהם זֹוִכים, ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו  

 הּוא ְמַנֶּסה ֶאת ַהַּצִּדיִקים. 

ּיֹוֵצר ַהֶּזה ֵאינֹו ּבֹוֵדק ַקְנַקִּנים  : "ַה (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה לב, ג)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ְמרֹוֲעִעים", ִמי ֶׁשְּמַיֵּצר ָחִבּיֹות, ְּכֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְבּדֹק ֶאת ִטיָבם ִאם ֵהם ֲחָזִקים, הּוא א 

ְּבַקְנַקִּנים ָיִפים", הּוא ּדֹוֵפק ַעל  ֲחָלׁשֹות, "ּוַמה הּוא ּבֹוֵדק?ּבֹוֵדק ֶאת ֶהָחִבּיֹות ַה 

ים", ַּכָּמה ֶׁשהּוא ֹות ַהֲחָזקֹות, "ֶׁשֲאִפּלּו ַמִּקיׁש ֲעֵליֶהם ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאיָנם ִנְׁשָּבִר ֶהָחִבּי

ם ֵהם א ִנְׁשָּבִרים, "ָּכ ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֶּסה ֶאָּלא ֶאת ַהַּצִּדיִקים",  ֶה יּדֹוֵפק ַעלֵ 

ּדֹוֵפק ֲעֵליֶהם ִלְראֹות ִאם ֵהם ַמֲחִזיִקים ַמֲעָמד ְוא ָּכ ה' עֹוֶׂשה ִעם ַהַּצִּדיִקים, הּוא 



 תש"פ   ַוְיִחי ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ה 

ִנְׁשָּבִרים. ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: "ַהִּפְׁשָּתִני ַהֶּזה ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהִּפְׁשָּתן  

הּוא ַמִּקיׁש ָעֶליָה ִהיא  ֶׁשּלֹו ָיֶפה, ָּכל ֶׁשהּוא ּכֹוְתָׁשּה ִהיא ִמְׁשַּתַּבַחת, ְוָכל ְזַמן ֶׁש 

ִמְׁשַּתֶּמֶנת, ּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהִּפְׁשָּתן ֶׁשּלֹו ָרָעה, ֵאינֹו ַמְסִּפיק ָלקּוׁש ָעֶליָה ַאַחת ַעד  

ֶׁשִהיא ּפֹוַקַעת", ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ְסחֹוָרה טֹוָבה הּוא א ְמַפֵחד ְלָהִקיׁש ֲעֵליֶהם ִּכי ֵהם  

י א ִיָּׁשֵאר לֹו ים ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ְסחֹוָרה ָּפחֹות טֹוָבה הּוא א ִיְדּפֹק ֲעֵליֶהם ּכִ ִמְׁשַּתְּבִח 
ָּכ ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֶּסה ֶאָּלא ֶאת ַהַּצִּדיִקים", הּוא ּדֹוֵפק ֲעֵליֶהם  ְּכלּום, " 

ּו ֵאָליו יֹוֵתר ְוֵהם ִיְתַּבְּטלּו ֵאָליו ְלַגְמֵרי, עֹוד ָאַמר ּוְמַיְּסָרם ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשָּכ ֵהם ִיְתָקְרב

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָמָׁשל ְלַבַעל ַהַּבִית ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵני ָּפרֹות, ַאַחת ֲחָזָקה  ּוְבִריָאה ְוַאַחת ַחָּלָׁשה, 

ׁש ָּברּו הּוא ְמַנֶּסה ֶאת  "ַעל ִמי הּוא נֹוֵתן ֶאת ָהעֹל, א ַעל זֹו ֶׁשּכֹה ָיָפה?, ָּכ ַהָּקדֹו

 ה' ַצִּדיק ִיְבָחן. :(ְּתִהִּלים יא ה,) ֶׁשָּכתּוב ַהַּצִּדיִקים", ְּכמֹו

: "ָּכל ֶאָחד ְלִפי ִנְׁשָמתֹו ּוְלִפי  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קע)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 

ֵּיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִמָּבָניו ּוֵמָאִביו ּוִמָּׁשֵכן, ְוֵיׁש ֶׁשהּוא  ֲעבֹוָדתֹו ָּכ ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים, ֵיׁש ֶׁש 

 ְּבַמְדֵרָגא ְּגדֹוָלה ִמֶּמּנּו ְוֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִמְּׁשֵכִנים ְרחֹוִקים, ְוֵיׁש ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְוֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים
ים ִמָּכל ָהעֹוָלם", ִיּסּוֵרי ָהָאָדם ְּתלּוִיין ִמָּכל ָהִעיר, ְוֵיׁש ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְוֵיׁש לֹו ִיּסּוִר 

ְּבַגְדלּותֹו, ְּכִפי ֹּגֶדל ַמֲעָלתֹו ָּכ ֹּגֶדל ִיּסּוָריו; ֶזה ַמה ֶּׁשָּקָרה ִעם מֹוֲהָרא"ׁש, ֻּכָּלם ָצֲחקּו  

ִהְתלֹוְצצּו ִמֶּמּנּו  ִמֶּמּנּו; ֲאָנִׁשים ִמָּכל ָהעֹוָלם, ֲאָנִׁשים ֶׁשְּכָלל א ִהִּכירּוהּו ְוא ָראּוהּו

 ְוִדְּברּו ָעָליו.  

  א ִנְתָיֵאׁש ְּכֶׁשעֹוֵבר ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלנּו ִלְלמֹד ִמַּצִּדיִקים ֵאּלּו, ֶׁשא ִנּפֹל ְּבַדְעֵּתנּו ְוֶׁש 

ֶּבֱאמּוָנה ָעֵלינּו ַמה ֶּׁשעֹוֵבר; ַהַּצִּדיק ִנְׁשָאר ָּתִמיד ֵאיָתן ֶּבֱאמּוָנתֹו. ְוָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק 

ְּכֶׁשעֹוֵבר ַמה ֶּׁשעֹוֵבר, ַהּיִֹפי ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ֶׁשְּכָכל ֶׁשָעַבר ִיּסּוִרים יֹוֵתר ָקִׁשים הּוא 
 ָכל ָהעֹוָלם. יו ְוִחּזּוָקיו, הּוא ֵהִאיר ֵאת צֹוָת ִאיר יֹוֵתר ֶאת ָהעֹוָלם ִעם עֵ ֵה 

ְחנּו ְמאֹד ְרחֹוִקים ִמְּלָהִבין ַמה ֶּזה ַצִּדיק  ֵאין ָלנּו ֵׂשֶכל ְלָהִבין ַמה ֶּזה ַצִּדיק, ֲאנַ 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ִעם ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוִקים לַ ֶׁשִּמְתַּבֵּטל ָּכל ֻּכּלֹו 

ה ְלַחִּיים טֹוִבים ְזּכֶ ֶׁשַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ִהְׁשִאירּו ָלנּו ְוָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכיֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה נִ 

 א. ָּבֶזה ּוֶּבבָ 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ְוחֶֹדׁש טֹוב.

... 

 ד ג ד
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 ַהִאם ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ִּבּטּוַח ַחִּיים?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִּתי ְלַהֲאִזין ַלִּׁשעּוִרים  ֵראִׁשית ֲאִני ַחָּיב ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ֶׁשְּנַתֶּתם ִלי ַחִּיים, ֵמָאז ֶׁשִהְתַחלְ 

ֲאָבל   ֹוֵבד ָקֶׁשה ָּכל ַהּיֹום, ִהְׁשַּתֵּניִתי ְלַגְמֵרי. ַאף ַּפַעם לֹא ָחַלְמִּתי ֶׁשַהּתֹוָרה ַׁשֶּיֶכת ַּגם ֵאַלי, ֲאִני ע

ֹוָרה  ַהּיֹום ֲאִני ָּברּו� ה' ֵּכן זֹוֶכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ְּבָכל יֹום, רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִלֵּמד אֹוִתי ֶׁשַהּת

 ַׁשֶּיֶכת ֵאַלי, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ְלַרב ָהִעיר. 

ֹוֵגַ� ְל"ִבּטּוַ� ַחִּיים". ַהִאם ֶזה ָּדָבר ְמֻיָּתר אֹו ֶׁשָּמא ִחָּסרֹון  ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ֶמה ָהְיָתה ַּדַעת ַרֵּבנּו ְּבנ

 ֶּבֱאמּוָנה? 

 ָעִׂשיִתי ִּבּטּוַ� ַחִּיים ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים, ְלַבֵּטל? 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ֻנָּכה, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט  יֹום ג' ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ו ִּכְסֵלו, ב' ַּדֲח  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

(ִקּדּוִׁשין ַהִּבּטּוַח ֲהִכי טֹוב ֶזה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה! ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ֲאִני ָּכל ֻאָּמנּות ֶׁשָּבעֹוָלם ְוֵאיִני ְמַלֵּמד ֶאת   : ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְנהֹוַראי אֹוֵמר "ַמִּניַח פב.)

ְּבִני ֶאָּלא ּתֹוָרה, ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ִליֵדי חִֹלי אֹו ִליֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי ִיּסּוִרין ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעסֹק 

ַּמְרּתֹו ִמָּכל ַרע  ִּבְמַלאְכּתֹו, ֲהֵרי הּוא ֵמת ָּבָרָעב, ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ֵּכן, ֶאָּלא ְמַׁש 

 .ְּבַנֲערּותֹו, ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ְּבִזְקנּותֹו", ִהיא נֹוֶתֶנת לֹו ּכַֹח ְּבִזְקנּותֹו
ְׁשמֹר ֶמְרָחק ִמָּכל ֵאּלּו ֶׁשרֹוִצים ְלהֹוִציא ִמְּמ ֶּכֶסף ַעל ְיֵדי ִּדּבּוִרים ָיִפים ְוכּו' ְוכּו', 

ַאל ַּתִּניַח ָלֶהם ְלַבְלֵּבל ְל ֶאת ַהּמַֹח ְוכּו'; ִּבּטּוַח ַחִּיים ֶזה א ִחָּסרֹון ָּבֱאמּוָנה ֶזה ִחָּסרֹון 
ִעם ִּפְרֵקי ְּבָחְכָמה, ֵאין ְּבֶזה צֶֹר ְוֵאין ְּבֶזה ּתֹוֶעֶלת ְוכּו' ְוכּו', ָעִדיף ֶׁשָּתִכין ֶאת ַעְצְמ 

ִיְהֶיה ְל ַחִּיים טֹוִבים ְוִיְהֶיה ְל ַמה ְּלהֹוִריׁש ְלָבֶני ְוִלְבֵני ָּבֶני,   –ִמְׁשָניֹות ְוַדֵּפי ְּגָמָרא 

ִמְבַטח עֹז", ֶזה ִיְרַאת ה'", ִלְחיֹות ִעם ה', ": "ּבְ כו) (ִמְׁשֵלי ידְּכמֹו ֶׁשְּׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר 

ִּבּטּוַח ָחָזק, "ּוְלָבָניו ִיְהֶיה ַמְחֶסה" ְוֶזה ִיְהֶיה ְלָמֵגן ְלָבָניו, ַהְיָלִדים ִיְתּגֹוְננּו ִעם ְזֻכּיֹות 

 ֲאִביֶהם. 

ּוַע ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַקח ְל ֶאת ַהִּבּטּוַח ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמ"ִּלּמּוד ָּפָרַׁשת ַהָּׁשב
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: ְּבָרכֹות ח)(ַּתְרּגּום", ְוִיְהֶיה ְל ֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ם  "ְלעֹוָלם ַיְׁשִלים ָאָדם ָּפָרִׁשּיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום ֶׁשָּכל ַהַּמְׁשִלי

ָּפָרִׁשּיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו", ֶזה ַהִּבּטּוַח ֲהִכי טֹוב ַלֲאִריכּות ָיִמים  

 ְוֶזה ַמִּציל ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ַרע.

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח.

... 

 ד ג ד

 ֲאִני ָּבחּור ִעם ַהְרֵּבה ִנְסיֹונֹות ָמַתי ְּכָבר ֶאְתַחֵּתן?

 ְׁשֵאָלה: 

 בֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א. ִלכְ 

ֵראִׁשית ָעַלי ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים , ִחּזּוִקים ְוֵעצֹות, ָהעֹוְזִרים ִלי ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום. ֲאִני  

ה ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה ַּבַּפַעם  ִמָּׁש ְּכָבר לֹוֵמד ִמְׁשָניֹות ַּפַעם ְׁשִמיִנית, ּוְבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ָהַאֲחרֹון ָזִכיִתי ְלַסֵּים ֲח 

ִנְרֶאה ַהּיֹום, ְּבִלי ַהִחּזּוק ֶׁשל ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ְוֶׁשל   ֲאִני לֹא יֹוֵדַ� ֵאי� ָהִייִתי ִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי. ָה 

 מֹוֲהָרא"ׁש. 

ֵאל, ַהְרֵּבה ַּבחּוִרים ָׁשם ַמֲחִזיִקים  ִרים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָר ֶמבּוגָ לֹוֵמד ִּביִׁשיָבה ְלַבחּוִרים וְ , 21ֲאִני ֶּבן 

 ְסַמאְרְטפֹוִנים ְּבִלי ִסּנּון, ְוֵיׁש ִלי ִנָּסיֹון ָּגדֹול ִלְקנֹות ְסַמאְרְטפֹון, ֵאי� ֲאִני ִמְתַּגֵּבר ַעל ֶזה? 

ַהְּזַמן, ֲאִני אֹוֵמר ְּבָכל  ֲאִני ְמֹאד ָׁשבּור ִמֶּזה ֶׁשעֹוד לֹא ָמָצאִתי ֶאת ִזּוּוִגי, ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ָּכל  

ְּׁשֵני  יֹום ָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים ְוַהְּתִפּלֹות ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ֲאָבל ַּבְּׁשָנַתִים ָהַאֲחרֹונֹות לֹא ִהִּציעּו ִלי יֹוֵתר מִ 

 ם ִהִּציעּו ָּכל ַהְּזַמן ִׁשּדּוִכים. ֶׁשֶאְצָלם ַהַּׁשְדָכִני  -ִׁשּדּוִכים, ְּבׁשֹוֶנה ִמַּמה ֶּׁשָהָיה ֵאֶצל ַאַחי ַהּקֹוְדִמים 

 אּוַלי ֵיׁש ָלרֹאׁש ְיִׁשיָבה ֵעָצה ִּבְׁשִביִלי ֵאי� אּוַכל ְלִהְתָאֵרס ְּבֶהְקֵּדם? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ה, ְׁשַנת יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ֵטֵבת, ז' ַּדֲחֻנּכָ  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 תש"פ ִלְפָרט ָקָטן. 

 ִלְכבֹוד ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִלִּבי ִנְׁשָּבר ְּבִקְרִּבי, ֲאִני א סֹוֵבל ֶאת ְּכֵאְב; ַהְּכֵאב ֶׁשל ַהַּבחּוִרים ַהְמַצִּפים  

ּוְמַחִּכים ַלִּׁשּדּו ֶׁשָּלֶהם הּוא ֵאין ְלַׁשֵער, ֵאין ְּכֵאב ְּכמֹו ְּכֵאָבם ֶׁשל ַּבחּוִרים ַהְמַחִּכים  
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ִלְהיֹות רֹוִצים ִלְחיֹות ִּבְקֻדָּׁשה , ִּציעּו ָלֶהם ִׁשּדּו; ֵהם ּוְמַקִּוים ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ַּדָּקה ֶׁשּיַ 

 ְקדֹוִׁשים ִּבְקֻדַּׁשת ַהְיסֹוד ְוֵאיָנם ַמְצִליִחים, ֵהם נֹוְפִלים ַהְרֵּבה ְּבִלי ִׁשעּור. 

רֹומֹות ַעל ִיְהֶיה ְל ֻקְׁשיֹות ְוַתעֲ  ׁש ִמְּמ ָאִחי ַהָּיָקר, ֶשאַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאִני ְמַבֵּק 

ִּכי  ,ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ֶׁשעֹוד א ָמָצאָת ֶאת ִזּוּוְג; ַּתְמִׁשי ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְלַבד 

ַרק הּוא ָיכֹול ְלָהִביא ְל ֶאת ַהִּׁשּדּו. ָּכל נֹוֵׂשא ַהִּׁשּדּוִכים ֶזה ַמֶּׁשהּו ֻמְסָּתר ְוֶנְעָלם 
א ַרק ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְּכמֹו  ם ִמי ְוכּו' ְוכּו', ֶזה ִנְמצָ ֹוְדִעים ָמַתי, עִ ֵמֵעיֵנינּו, א י

: "ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה ַּבְּנִביִאים (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה סח, ג)ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

: (ְּבֵראִׁשית כד, נ)ן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא", ַּבּתֹוָרה ּוַבְּכתּוִבים ֶׁשֵאין ִזּוּוגֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶאָּלא ִמ 

: "ְוָאִביו ְוִאּמֹו א (ׁשֹוְפִטים יד, ד)"ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו, ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר", ַּבְּנִביִאים  

ֲחַלת ָאבֹות, ּוֵמה' ִאָּׁשה  : "ַּבִית ָוהֹון נַ (ִמְׁשֵלי יט, יד)ָיְדעּו ִּכי ֵמה' ִהיא", ּוַבְּכתּוִבים 

 ַמְׂשָּכֶלת", ָרִאינּו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשַהִּׁשּדּו ַמִּגיַע ֵמֵאת ה' ִיְתָּבַר ְלַבּדֹו. 

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ִּתְתַּגֵּבר ְוִתְתַחֵּזק; ַאל ִּתְקֶנה ְסַמאְרְטפֹון ְוַכּדֹוֶמה, ַאל ֵּתֵל ַאַחר  

ְסַמאְרְטפֹוִנים ְוַכּדֹוֶמה. ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשִּתְׁשמֹר ַעל ָהֵעיַנִים, ְוא ִּתְסַּתֵּכל   ֲחֵבִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם
: (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן פז)ַעל ִלְכלּו ַוֲעֵברֹות ִּתְמָצא ֶאת ִזּוּוְג. ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ת ִזּוּוגֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם ְּכָבר ָמָצא ֶאת ִזּוּוגֹו ְוִהְתַחֵּתן, ִאם ֶׁשַהּפֹוֵגם ִּבְפָגם ַהְּבִרית ְמַאֵּבד ֶא 

הּוא חֹוֵטא ִּבְפָגם ַהְּבִרית הּוא ְמַאֵּבד ֶאת ִאְׁשּתֹו, ִהיא ִמְתַנֶּגֶדת לֹו ְוֵאין ָלֶהם ְׁשלֹום ַּבִית, 

 ֵצא ֶאת ִזּוּוגֹו ְוַחי ַחִּיים טֹוִבים.ֲאָבל ְּכֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ּוְמַתֵּקן ֶאת ַמה ֶּׁשָּפַגם, ֲאַזי מֹו

ִּזיק ׁשּום ְּכִלי ָטֵמא ֶׁשִּנָּתן ִלְראֹות ַּדְרּכֹו ִלְכלּו ְוֻזֲהָמא ֲח ִאם ִּתְהֶיה ָחָזק ִלְבִלי ְלַה 

 .ִּתְזֶּכה ְלִהְתַחֵּתן ּוְלָהִקים ּדֹורֹות ְיָׁשִרים, ְוַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשֶרה ְּבֵביְת 

  ְוחֶֹדׁש טֹוב.ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח 

... 

 ד ג ד

ֲאִני ָצִרי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּוא ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהָּׁשֵכן ָרב ִעם ִאְׁשּתֹו 

 ַּבַּבִית? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִמיֶׁשהּו ִסֵּפר ִלי ֶׁשּזּוג ָצִעיר ִנְכְנסּו ָלגּור ָלַאֲחרֹוָנה ַּבִּבְנָין ֶׁשּלֹו, ְוָכל ַלְיָלה ׁשֹוְמִעים ֵמַהַּבִית  

ֶׁשָּלֶהם קֹולֹות ּוְבָרִקים, ׁשֹוְמִעים ַמּכֹות ּוְדִפיקֹות, ְוׁשֹוְמִעים ֶאת ָהִאָּׁשה ּבֹוָכה ִּבְמִרירּות ְּכִתיֹנֶקת.  

 ֵהם ִנְרִאים זּוג ָצִעיר ָּתִמים ּוְמֻאָּׁשר, ֲאָבל ִנְרֶאה ֶׁשַהַּמָּצב ָׁשם לֹא ֲהִכי ֲהִכי.  ִמַּבחּוץ 



 תש"פ   ַוְיִחי ַּפְרַׁשת |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |  ט 

ַההּוא ִסֵּפר ֶאת ֶזה ְלָהַרב ֶׁשל ָהַאְבֵר�, ֶׁשָהַל� ְלָבֵרר ֵאֶצל ַהַּמְדִרי� ֶׁשּלֹו, ֲאָבל הּוא ָחַזר ְוָאַמר  

 ֶׁשָהַאְבֵר� טֹוֵען ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר. 

 ִרי� עֹוד ְלַנּסֹות ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו? אֹו ָלֵתת ְלֶזה ָלרּוץ ְלַבד? ּצָ 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ב' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ֵטֵבת, ז' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 תש"פ ִלְפָרט ָקָטן 

 .ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ֶּבַטח ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות, ַמה ַהְּׁשֵאָלה ִּבְכָלל?! 

ַקח ַׂשִּקית ְסָפִרים ְוֻקְנְטֵרִסים ֶׁשל ֵעצֹות ְוִחּזּוק ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוִתְסּתֹוֵבב ִעם ֶזה 

ַּמִּציִלים ַעל  ַּבָּבִּתים ְלַהִּציל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ֵאיְנ ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ ַמה ֶּזה ֲהָפָצה ּוַמה 

ְיֵדי ֲהָפָצה, ַּכָּמה ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ֶנְחָרִבים ְלַגְמֵרי ִּכי ַאְבֵרִכים ֵאין ָלֶהם ֵׂשֶכל ְוֵאיָנם יֹוְדִעים  
 ֵאי ְלִהְתַנֵהג ַּבַּבִית ִעם ָהִאָּׁשה, ְוִעם ֻקְנְטֵרס ֶאָחד ִנָּתן ְלַהִּציָלם. 

ּקֹוֶרה ַּבָּבִּתים ֵּבין ַהַּבַעל ְלִאָּׁשה ְוכּו', ֶזה ַרק ִמן  ִאם ָיָצא ְל ִלְׁשמַֹע ִמָּקרֹוב ַמה 

ַהָּׁשַמִים ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים רֹוִצים ֶׁשֵּתֵל ַלֲעׂשֹות "ֲהָפָצה"; ֶׁשֵּתֵל ְלַחֵּלק ְסָפִרים, ֻקְנְטֵרִסים  

 ְוִדיְסִקים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ְלַהִּציל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל. 

א"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָּכַתב ְסָפִרים ִנְפָלִאים ַעל ְׁשלֹום ַּבִית ְוֵהם ַקָּיִמים ַהּיֹום מֹוֲהָר 

ְּבַכָּמה ָׂשפֹות. ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ֵיׁש: "אֹוַצר ְׁשלֹום ַּבִית", ְּבִאיִדיׁש ֵיׁש ַּכָּמה ְסָפִרים  

ַהְּסָפִרים ּוְתַחֵּלק אֹוָתם ַּבָּבִּתים ְוָתִאיר ַלֲאָנִׁשים  ִנְפָלִאים, ְוֵכן ֵיׁש ַּכָּמה ְּבַאְנְּגִלית. ַקח ֶאת  

 ֶאת ַהַחִּיים. 

ְּכמֹו ֵכן ַקח ֶאת ַהֵּסֶפר "ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל", ִמְכְּתֵבי מֹוֲהָרא"ׁש ַהְמַחְּזִקים ּוְמעֹוְדִדים ֶאת 

ים ָהֵאּלּו ְיַחְּזקּו אֹוָתם; ְוֵכן ֶאְפָׁשר ֻּכָּלם. ַּכָּמה ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְהיּו ְׁשבּוִרים ּוְמיֲֹאִׁשים ַהִּמְכָּתבִ 

ִלְמצֹא ַּבִּמְכָּתִבים ֵעצֹות ּוְדָרִכים ֵאי ִלְחיֹות ַּבַּבִית ְּבִלי ֻחְמרֹות ּוְפִריׁשּות. מֹוֲהָרא"ׁש 

ים ִלֵּתן  ָהָיה אֹוֵמר ַעל ֵאּלּו ֶׁשְּמַלְּמִדים ַלֲחָתִנים ִלְחיֹות ְּבֻחְמרֹות ּוִבְפִריׁשּות, ֶׁשֵהם ֲעִתיִד 

ַּבַּבִית, ְורֹב ִמְקֵרי ִּגִּטין ֵהם ְּכתֹוָצָאה ֵמַהְדָרָכה א   ִלְמִריבֹותֶאת ַהִּדין, ֵהם ַהּגֹוְרִמים 

ְנכֹוָנה ּוִמִּלּמּוִדים ְׁשגּוִיים, ֵיׁש ָלֶהם ַּתֲאָוה לֹוַמר ַלֵּׁשִני ְלִהְתַנֵהג ְּבֻחְמרֹות ְוכּו'; ַרֵּבנּו 

: "ִמי ֶׁשַּמְחִמיר ַלֲאֵחִרים ּוֵמֵקל (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות הֹוָרָאה, ִסיָמן ה)ַּבֲחִריפּות    ְמַדֵּבר ַעל ֶזה ְמאֹד
ְלַעְצמֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאינֹו זֹוֶכה ִלְראֹות ְּביִֹפי ַהֶּמֶל", הּוא א ִיְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ְמִׁשיַח  



 י   |   תש"פ  ַוְיִחי ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

: "ַאל ְּתֵהא אֹוֵמר ַעל ַמה (ְׁשמֹות ַרָּבה כה, ח)ה אֹוְמִרים  ִצְדֵקנּו, ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרכָ 

 א ְּתֵהא אֹוֵסר ַלֲאֵחִרים ּוַמִּתיר ְלַעְצמֹו, ֶאָּלא ִיְהיּו יֹוְצִאין ִמִּפיא ָׁשַמְעָּת, ָׁשַמְעִּתי, ְוֶּׁש

ה, ַוֲאִני ַמְרֶאה ְל יִֹפי  ָּפִנים ֶאל ָּפִנים", ַעֵּין ָׁשם; ַּכָּמה ֶנֱאָמִנים ְּכֵׁשם ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ֹמׁשֶ

ַאְבֵרִכים נֹוְפִלים ְלַדֲאבֹוֵננּו ַלֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַרק ִּבְגַלל ֶׁשַהַּמְדִריִכים 

 לֹוְמִדים ִאָּתם ּתֹורֹות ֲחָדׁשֹות ּוְׁשגּויֹות?! ְצִריִכים ְמאֹד ְלִהָּזֵהר ֵמֶהם.

ת ַרֵּבנּו ַלֲאֵחִרים ִנְזֶּכה ֶׁשָּמִׁשיַח ִיְגָאֵלנּו ֵמַהָּגלּות ְויֹוִליֵכנּו ְלֶאֶרץ  ְזכּות ֲהָפַצת ֵעצֹוּבִ 

 ִיְׂשָרֵאל. 

 ֲחֻנָּכה ָׂשֵמַח ְוחֶֹדׁש טֹוב.

... 

 ד ג ד
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 ִּתְקּפֹץ ֶאל ּתֹו ָהֲעָגָלה ְוַתְתִחיל ִלְלמֹד ַׁש"ס 

ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטןה' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ד - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר '  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָעָׂשה ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול ַוֲאַנְחנּו זֹוִכים ְלַסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס, ַאֲחֵרי ֶׁשַבע 

 ָׁשִנים ֶׁשל ִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי יֹום ְּביֹום ִהַּגְענּו ְלָכאן, עֹוְמִדים ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס. 

ִלִּבי ָמֵלא הֹוָדָיה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ֶׁשִרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתי ְוִגָּלה ִלי ֶאת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש,  

ָזִכיִתי ְּבַמְּתַנת ִחָּנם ְלַהִּכיר ֶאת ַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶׁשִּלֵּמד אֹוִתי  

, הּוא ִּגָּלה ִלי ֵאי ֲאִני ָהָאָדם ַהָּקָטן (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶאת ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד 
 ָיכֹול ַּגם ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס. 

..., ִּתְקּפֹץ ְלתֹו ָהֲעָגָלה ְוַתְתִחיל ִלְלמֹד ַׁש"ס, ִּתְקַּבע  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ְיִדיִדי ַהָּיָקר

ר ְּגָמָרא, ְּבָכל יֹום ִּתְלַמד ְלָפחֹות ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי. ַאָּתה ִמְתמֹוֵדד ִעם ָּכֵאּלּו  ְל ִׁשעּו

ְּבָעיֹות, ַהֵּיֶצר ָהָרע ּבֹוֵער ְּבִקְרְּב הּוא ָלַכד אֹוְת ָעמֹק ְלתֹו ַהַּמְלּכֶֹדת ֶׁשּלֹו, ַאָּתה ָׁשקּוַע 

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא  –ף ְונֹוֵפל ִלְפָגם ַהְּבִרית ַּבֲעֵברֹות, ַאָּתה ִמְסַּתֵּכל ַעל ִנאּו

  ֶּדֶר ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶׁשַאָּתה ָאבּוד, ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש ְל ,ְלֵׁשיְזַבן, ָּכל ַהְּׁשָעִרים ְנעּוִלים ְּבָפֶני

ה ַרֵּבנּו ִהִּגיַע ֶאל ַּפְרעֹה  ִסיָמן יא)  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א',ָלֵצאת ֵמַהֻּטְמָאה, ַרֵּבנּו אֹוֵמר   : ְּכֶׁשּמֹׁשֶ
ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִלְׁשַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַבֵּקׁש ָלֵתת ָלֶהם 

?" ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעָפִרים  ֶּתֶבן ַאָּתה ַמְכִניס  ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ִסיַני, ְׁשָאלּוהּו ַהְמַכְּׁשִפים: "

  – ַהִּנְמָצִאים ְּבַמְדֵרָגה ְנמּוָכה ְּכָעָפר, ּוְלַהְכִניס ָּבֶהם ֶּתֶבן    –ָלַקַחת ְיהּוִדים ַהּדֹוִמים ְלָעָפר  

ה ַרֵּבנּו: " ", ֵּכן! ֶאְפָׁשר  לְלָמָתא ַיְרָקא, ַיְרָקא ְׁשֻק :  ָאְמֵרי ֱאָנֵׁשיֱאקּות?! ָעָנה ָלֶהם מֹׁשֶ

ת ָאָדם ַהּׁשֹוֵקַע ְּבבֹוץ, ָאָדם ֶׁשָּנַפל ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, הּוא ָאֵכן ֲחִתיַכת 'ָעָפר'  ָלַקַח 

לּו ַרק ַיְתִחיל לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים  –ְוַלֲהִביאֹו ַלַּמְדֵרגֹות ַהְּגבֹוהֹות ְּביֹוֵתר, "ָאְמֵרי ֱאָנֵׁשי" 
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ֵּפי ְּגָמָרא, ִלְגרֹס ִּפְרֵקי ִמְׁשָניֹות,  הּוא ִיְזֶּכה ָלׁשּוב  ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, לֹוַמר ְוִלְגרֹס ַּד 

 ֶאל ה', 'ַיְרָקא' ִמְּלׁשֹון ְּתׁשּוָבה, ַעֵּין ָׁשם. 

ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַקח ַעְכָׁשו ְּגָמָרא, ְוִתְלַמד ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי, ַהַּדף ַהּיֹוִמי ַהּיֹום הּוא 

ם ַאָּתה א ֵמִבין ְּכלּום ּתֹאַמר ֶאת ַהִּמִּלים ְּבִלי ְלָהִבין, ַרֵּבנּו אֹוֵמר ַמֶּסֶכת ִנָּדה ַּדף ע; ִא 

: "ֶׁשֵאין ְצִריִכים ַּבִּלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ְמפָֹרׁש 
א ָצִרי ְלָהִבין, ַאָּתה ָצִרי ַרק לֹוַמר ֶאת ַּכֵּסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ִּבְׁשַעת ַהִּלּמּוד ַאָּתה 

ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ּוַבּסֹוף ְּכָבר ָּתִבין, "ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל, 

ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע ַמה  ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְגמֹר ְוָהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף 

 ָּקָאַמר, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה'", 

 . ֲאִני ְמַחֶּכה ִלְראֹות אֹוְת ִעם ֻּכָּלם ְּבַׁשַּבת ִסּיּום ַהַּׁש"ס
... 

 ד ג ד

 ְּתַטֵּפל ַּבְמַטֵּפל ָהִרְגִׁשי 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, כ"א ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ָאַמְרִּתי ְל ֶאְתמֹול ַּבֲחֻתָּנה ִּבְבֵני ְּבַרק ֶׁשֶאְכּתֹב ְל ִמָּיד ְּכֶׁשַאִּגיַע ַהַּבְיָתה, ַעְכָׁשו 

 ֲאַקֵּים זֹאת. 

 ִּתְתַחֵּזק ִעם ָּכל ַהּכֹחֹות; ַּתְכִניס ְּב ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ 

הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ַאָּתה א ְלַבד, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִאְּת; ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַּתְכִניס ְוַתְחִּדיר  

ִּתְהֶיה יֹוֵתר ָּבטּוַח ִעם ַעְצְמ,   -ׁשֹב ֵמה' ִיְתָּבַר ְּבַעְצְמ ֶאת ָהֱאמּוָנה, ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַּתְח 
 ְוִתְהֶיה ָאָדם ְמאֹד ָחָזק. 

ֲאִני ְמאֹד ְמַרֵחם ָעֶלי, ֶאְתמֹול ַּבֲחֻתָּנה ַמָּמׁש ָּבִכיִתי ִאְּת ְּבַיַחד ַעל ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר  

ְמִדים ְלִהְתָּגֵרׁש ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו. ְוַאָּתה ֲעַדִין ַעְכָׁשו ְּתקּוָפה ָּכזֹו ָקֶׁשה, ַההֹוִרים ֶׁשְּל עֹו

ָּכל ָּכ ָצִעיר, ַאָּתה א ָיכֹול ָלֵׂשאת ֶאת ַהְּכֵאב, ַאָּתה ָּפׁשּוט ִנְקָרע ִמֶּזה, ַאָּתה ַמְרִּגיׁש  

 .ְוַחֶּיי עֹוָלְמ ָעֶלי ֶׁשָחַׁש 

א ִאְּת, ַאָּתה א ְלַבד, הּוא ְמַחֶּכה ִלְׁשמַֹע אֹוְת  ֲאָבל ָידֹוַע ֵּתַדע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו

ְמַדֵּבר ִאּתֹו, הּוא ִיֵּתן ְל ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות. ֵאיְנ ָצִרי ָלֶלֶכת ֶאל ַאף ֶאָחד, ַהְמַדֵּבר 

 ִעם ה' נֹוָׁשע ִמָּיד. 

ְּקִׁשים ֶׁשֵּתֵל ְלִטּפּול ִרְגִׁשי ְוכּו', ּתֹאַמר ִאם ַהְמַחְּנִכים ְוַהַּמִּגיֵדי ִׁשעּוִרים ֶׁשְּל ִמְתעַ 
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ָלֶהם ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר ִאְּת, ְוֵאין צֶֹר ָּבֶזה. ִאם ֵהם ַמָּמׁש ּכֹוִפים ָעֶלי ָלֶלֶכת ִלְמַטֵּפל ִרְגִׁשי  

ַהְיִׁשיָבה ֶׁשָּכפּו ֲעֵליֶהם   ֵּתֵל ּוְתַטֵּפל ַּבְמַטֵּפל, ֵיׁש ִלי ִסּפּוִרים ְּבִלי ִׁשעּור ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי

ָלֶלֶכת ִלְמַטְּפִלים ּוַבּסֹוף ַמה ֶּׁשָּקָרה ֶזה ֶׁש"ֲהֵרי ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד ְוִנְמָצא ָלֵמד", ַהְמַטֵּפל  

 ֶהֱאִזין ְוִהְקִׁשיב ְּבִצָּמאֹון ְלִדְבֵרי ַהָּבחּור.

ּות, ְּתׂשֹוֵחַח ִעם ה' ְּבִאיִדיׁש ֶאת  ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ַרֵּבנּו ְוַקח ְל ֶאת ֲעַצת ַהִהְתּבֹוְדד
ֲאֶׁשר ַעל ִלְּב. ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ָּכאן ְּתִפָּלה ְקָצָרה ִּבְׁשִביל ְלַהְראֹות ְל ֵאי ְלַדֵּבר ִעם ה';  

  :ִאם ּתֹאַמר ֶאת ֶזה ְּבָכל יֹום, ִּתְתַרֵּגל ִעם ַהְּזַמן ְלַדֵּבר ֵאָליו ַּבִּסְגנֹון ֶׁשְּל 

ֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֲאִני מֹוֶדה ְל ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִעִּמי, ֲאִני מֹוֶדה ְל ַעל "ִרּב

 ַהַחִּיים, ֲאִני מֹוֶדה ְל ַעל ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי, ְוַעל ֶׁשֲאִני ָּבִריא ְוָחָזק.

ִרים ֶׁשִּלי עֹוְמִדים ל ֶאת ֶזה; ַההֹוּכֹוֵאב ִלי ְמאֹד, ֲאִני א סֹובֵ  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!

ְלִהְתָּגֵרׁש, ֲאִני א ָיכֹול ְלַהְפִסיק ַלֲחׁשֹב ַעל ֶזה, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַחַּיי הֹוְלִכים ְלִהָּגֵמר. ֲאִני 

ָחֵפץ ְּבהֹוִרים ַהַחִּיים ְּבַיַחד ּוְבָׁשלֹום, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ּפֹוֵגע ִלי ַּבּמַֹח, ֲאִני א סֹוֵבל ֶאת 

 ֶזה; ֲעזֹר ִלי ַחְּלֵצִני ֵמַהָּצָרה ַהּזֹאת.

ּבֹוֵרא עֹוָלם! ַאָּתה ֲהֵרי ּכֹל ָיכֹול, ֲעזֹר ִלי ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ֶׁשֶאְהֶיה ָחָזק ְּכַבְרֶזל א 

עֹוד   ִלּפֹל ִמַּמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעַלי. ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְׁשבּוָרה ִלְרִסיִסים, ֲעזֹר ָלנּו ה', ֲעזֹר ִלי ֲאִני

 ָּכל ָּכ ָצִעיר ֲאִני א ְמֻסָּגל ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ֶזה.

זֹו ַהִּתְקָוה ַהְיִחיָדה ֶׁשִּלי, ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים    ,ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ְּתִפָּלה

ְלַחֵּזק ַּבחּוִרים ֲאֵחִרים  ֲעזֹר ִלי ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ֵּתן ִּבי ּכַֹח ֶׁשֶאְהֶיה ָחָזק ְוֶׁשאּוַכל

ָהעֹוְבִרים ָצרֹות ׁשֹונֹות, ְלַחֵּזק אֹוָתם ֶּבֱאמּוָנה, ֵּתן ִּבי ּכַֹח ְלָעְבְד ְּבִׂשְמָחה, עֹוד ֲאַבֵּקׁש  

ים  ִמְּמ ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְּתַרֵחם ְּכָבר ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל; ַעם ִיְׂשָרֵאל ָזקּוק ִליׁשּוָעה, ֲאָנִׁש 
 ַמְרִּגיִׁשים ֲאבּוִדים, ְׁשַלח ָלנּו ְּכָבר ֶאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה, ָאֵמן".

 ֲאִני ְמַחֶּכה ֶׁשִּתְׁשַלח ִלי ִמְכָּתב ַּבֲחָזָרה.

... 
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 ַעל ֲעֵברֹות ְמַקְּבִלים ֳעָנִׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים

 ב, כ"א ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁש  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

אֹוי ַוֲאבֹוי, ַוויי ִלְקרֹא ֶאת ַמה ֶּׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ַּבִּמְכָּתב, ֲאָהּה! ֶּגעַוואְלד! ֶׁשֶּזה ַמה  
' ְוכּו'; ֵהם א ַלֲעׂשֹות ַמַּסאזִכים ֶּׁשעֹוֵבר ַהּיֹום ַעל ַּבחּוִרים, אֹוי ָלֶהם ְלֵאּלּו ַההֹולְ 
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 . יֹוְדִעים ֵאיֶזה ֳעָנִׁשים ְמַקְּבִלים ַעל ֲעֵברֹות ָּכֵאּלּו
: "ַוָּיָמת ֵער (ְּבֵראִׁשית מו, יב)ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשַהּפֹוֵגם ַּבְּבִרית ְמַקֵּבל עֶֹנׁש ָקֶׁשה ּוַמר 

ּוא ֵהִמית ֶאת ֵער ְואֹוָנן ִּכי ֵהם ָחְטאּו ִּבְפָגם ַהְּבִרית  ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ה

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן; ִאם א חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה, ַהּסֹוף ַמר ִמָּמֶות,   –

ָרִעים, ֶזהּו ַהּסֹוף ֶׁשל ֶנֱעָנִׁשים ְּבָכ ֶׁשִּמְזַּדְּקִנים ְוֶנְחָלִׁשים קֶֹדם ַהְּזַמן, ִנְהִיים ַּכֲעָסִנים וְ 
 ָהֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. 

ֵיׁש ְל ְׁשֵני ֶאְפָׁשֻרּיֹות, אֹו ִלְברַֹח ֵמַהְיִׁשיָבה ֶׁשַהֲחֵבִרים ֶׁשְּל ְמַסְּפִרים ָׁשם ַּבּיֹום  

ִּתְקֶנה ַּכְרִטיס ְוַתֲחזֹר ַּבֲחָזָרה ֶש   ם ּוְמַגִּלים ֶאת ַחָּטאָתם, אֹוַמה ֶּׁשָעׂשּו ַּבַּלְיָלה, ֵהם ְמַסְּפִרי 

ַלֲאֶמִריָקה; ַאל ִּתָּׁשֵאר ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ִעם ַהֲחֵבִרים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּנֹוְסִעים ְל..ְוכּו'.   

 ֶׁשר ְלִהָּׂשֵרף ַעל ְיֵדי ַהֲחָטִאים. ֵמַא ִאם ֵאין ְל ֵעָצה ַאֶחֶרת ָעִדיף ֶׁשֵּתֵל ַלֲעבֹד 

: "ָּכל ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַחָּיב  (ִנָּדה יג:)ּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים ֲחָכֵמינ

ִמיָתה, ַרִּבי ִיְצָחק ְוַרב ַאִמי ָאְמֵרי, ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפ ָּדִמים, ַרב ַאִסי ָאַמר ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוַדת  
 ּכֹוָכִבים", ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. 

: "ְּבִני, ַאל ֵּתֵל ְּבֶדֶר  (ִמְׁשֵלי א, טו)ר ְׁשַמע ְלַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר  ָאִחי ַהָּיָק 

): "ִּכי נֶֹפת ִּתּטְֹפָנה ה-(ָׁשם ה, גִאָּתם, ְמַנע ַרְגְל ִמְּנִתיָבָתם", ַאל ִּתְסּתֹוֵבב ִּבְמִחָּצָתם. 

ׂשֹות ֲעֵברֹות ְמַדְּבִרים ְּבצּוָרה ְמאֹד ָיָפה ּוְמַׁשְכַנַעת,  ִׂשְפֵתי ָזָרה", ָּכל ֵאּלּו ַהּקֹוְרִאים ַלעֲ 

"ְוָחָלק ִמֶּׁשֶמן ִחָּכּה", ַהִּדּבּוִרים ֶׁשָּלֶהם טֹוִבים ְוִנְרִאים ְנכֹוִנים, ֲאָבל "ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה 

ת ְלִמיָתה ַּכֶחֶרב ַהַחָּדה ַכַּלֲעָנה", סֹוָפּה ָּכֵעֶׂשב ַהַּמר, "ַחָּדה ְּכֶחֶרב ִּפּיֹות", ִהיא ּגֹוֶרֶמ 

יָה ִיְתמֹכּו",  ַלָּמֶות, "ְׁשאֹול ְצָעֶד  דֹות ָמֶות", ַרְגֶליָה מֹוִליכֹותִמְּׁשֵני ִצֶּדיָה, "ַרְגֶליָה יְֹר 

 ְקרֹוִבים ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות. ְּפִסיעֹוֶתיָה 

 ִבים. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּתַקֵּבל ֶאת ְּדָבַרי ְוִיְהֶיה ְל ַחִּיים טֹו

... 

 ד ג ד

 ְלַצֵּית ְלַרֵּבנּו ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות

יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ת ִהְתַוֲעדּות  ַׁשּבַ  –ָּברּו ה' ָעְבָרה ָעֵלינּו ַׁשָּבת ְמרֹוֶמֶמת, "ַׁשַּבת ִסּיּום ַהַּׁש"ס 

ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה"; ֻּכָּלם ָחְזרּו ַהַּבְיָתה ְמֵלִאים ִחּזּוק ְוכַֹח ְלַהְתִחיל ֶאת ַהַּׁש"ס ַעל ֵסֶדר  
 ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש. 



 תש"פ   ַוְיִחי ַּפְרַׁשת |  ֱאמּונֹות ִאיׁש |   ה 

 

ֶׁשה ְל ְלָהִבין ֶאת ַמה ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ַּתְתִחיל ַהּיֹום ִלְלמֹד ֶאת ַהַּׁש"ס; ְוִאם ָק 

: "ֶׁשֵאין (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, עו)ֶּׁשַאָּתה לֹוֵמד ַּתִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהְּגָמָרא, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ְצִריִכין ַּבִּלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ַּכֵּסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ַּתִּגיד ֶאת 

ִּלים ּוַבּסֹוף ְּכָבר ָּתִבין; ְּכֶׁשְּמַצְּיִתים ְלַרֵּבנּו זֹוִכים ֶׁשִעם ַהְּזַמן ַהּמַֹח ִנְפָּתח ּוַמְתִחיִלים ַהִּמ 

ְלָהִבין ֶאת ַהִּלּמּוד, ָרִאיִתי ֶאת ֶזה ֵאֶצל ַהְרֵּבה ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים ֶׁשָעׂשּו ֶאת ֶזה 
 ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות.

 ָרח ְלַקֵּצר. ֲאִני ֻמכְ 

 ה' ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 
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 ָמַתי ֶׁשֵּיׁש ְל ְקָצת ְזַמן ִּתְלַמד ַּכָּמה ַּדֵּפי ְּגָמָרא 

יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 . ֵנרֹו ָיִאיר.ִלְכבֹוד ..

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ַהִּנּׂשּוִאין ִסַּיְמָּת ָלִראׁשֹוָנה ַמֶּסְכָּתא   –ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשַעְכָׁשו  

 ִלְלמֹד  ְׁשֵלָמה; ְּבֶמֶׁש ָהֶעְׂשִרים ָׁשִנים ֶׁשָחְלפּו ִנִּסיָת ֶאת ָּכל ַהְּדָרִכים ְוא ִהְצַלְחָּת 

(ַהְמבָֹאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ּוְלַסֵּים, ַרק ַעְכָׁשו ְּכֶׁשִהְתַחְלָּת ִלְלמֹד ַעל ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַרֵּבנּו 

 ִהְצַלְחָּת ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת ִנָּדה. ִסיָמן עו) 

ּוֵּבין ִאם ַאָּתה ֵּכן ֵמִבין, ֵּבין ִאם ַעְכָׁשו ַּתְתִחיל ִלְלמֹד ַׁש"ס ַעל ֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי; 

 א ֵמִבין, ַאל ִּתְתַיֵחס ְלֶזה, ִּתְלַמד ָּכל יֹום ֶאת ַהַּדף ַהּיֹוִמי.ַאָּתה 

ְּבנֹוָסף ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ִלּמּוד ַהַּׁש"ס ְּבִגְרָסה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ַּדֵּפי ְּגָמָרא, ֶזה ְיָקֵרב  
א. ָמַתי ֶׁשֵּיׁש ְל ְקָצת ְזַמן ִּתְלַמד ַּכָּמה ַּדֵּפי ְּגָמָרא ְוִתְזֶּכה אֹוְת ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו

ְּבֶפֶרק ְזַמן ָקָצר ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס. ַאָּתה עֹוד ָיכֹול ְלַהְסִּפיק ְלַסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס ַהְרֵּבה  

ּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי, ֵיׁש ָלֶלֶכת ִעם ְׁשֵני ְּפָעִמים ְּבֶמֶׁש ְׁשנֹות ַחֶּיי, ְוֶזה א סֹוֵתר ֶאת ִלּמ

 ַּבַּׁש"ס.  ֹוָסףֹוִמי ְוַגם ִעם ִׁשעּור נַהְּסָדִרים, ַּגם ִעם ַהַּדף ַהּי

ְלַגֵּבי ַמה ֶּׁשָּׁשַאְלָּת ְוכּו'; ֲאִני ִמְתַנֵּצל, ֲאִני ְמאֹד ָעסּוק ַוֲאִני א ַמְסִּפיק ַלֲענֹות ִמָּיד 

 ַהְּׁשֵאלֹות, ֲאַנֶּסה ַלֲענֹות ְל ֲהִכי ַמֵהר ֶׁשאּוַכל. ַעל 

ְוִתְרֶאה ִנִּסים ְּגדֹוִלים.  ,ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה ָצִרי ,ְּתַבֵּקׁש ֵמה' ִיְתָּבַר 
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ַהֻּקְנְטֵרִסים ְלַגֵּבי ַהחֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ְל ְוכּו'; ָּתִפיץ ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו, ַקח ֶאת 

ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב ְוָתִפיץ אֹוָתם ְוִיְהֶיה ְל ֶׁשַפע ַרב. ָּתִפיץ אֹוָתם ְּבֶקֶרב ַאֵחינּו ְּבֵני ֵעדֹות 

ַהִּמְזָרח, ֵאּלּו ֶׁשִּנְּתקּו אֹוָתם ִמְּמקֹור ַהְּקֻדָּׁשה, ֵיׁש ָלֶהם ְּתִמימּות ְּגדֹוָלה; ֵהם לֹוְקִחים ֶאת  

 תֹוְרִמים ְּבַעִין ָיָפה. ַהְּסָפִרים וְ 

ִאם ַּתֲעסֹק ַּבֲהָפָצה ִיְהֶיה ְל ַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע, ַאף ַּפַעם א ִיְהֶיה ָחֵסר ְל ֶּכֶסף, ִיְהֶיה  
 ְל ֶׁשַפע ָּגדֹול. 

... 
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 ִמְנַהג ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֵליל 'ִניְטל'

 ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ְּפָרט ָקָטן ,ִחי' ָּפָרַׁשת ַויְ ביֹום  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק   "ָח רַה ָׁשַמע ִמִּפי ַה  ֶסק ִמֵּליל ִניְטל; מֹוֲהָרא"ׁשֶאְצֵלנּו א ָעׂשּו עֵ 

ָלה ִמָּיד ַאֲחֵרי ן ְּבָכל ַליְ ֶּבעְנֶדער ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָהיּו הֹוְלִכים ִליׁשֹ
ֵמיָלא א ָהָיה ְׁשֵאָלה ְלַגֵּבי ַהִּלּמּוד ְּבֵליל ִניְטל ִּכי ֵמַאֲחֵרי ַעְרִבית ַעד ֲחצֹות ַעְרִבית, ִמ 

 ֻּכָּלם ָיְׁשנּו. 

ֵּסֶפר (ַעֵּין ּבַ מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר ֶׁשַהָּמקֹור ְלִמְנָהג ֶזה ַמִּגיַע ִמְּתׁשּוַבת ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש 

; ַּפַעם ָהיּו ַהּגֹוִיים ִמְתַּכְּנִסים ְּבֵליל ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַמְטַעִּמים, ַמֲעֶרֶכת אֹות הנ', ֵעֶר ִניְטל, אֹות א')

ָהִאיׁש ִיַּמח ְׁשמֹו, ֵהם ָהיּו ִמְׁשַּתְּכִרים ּוִמְׁשּתֹוְלִלים ְמאֹד ְוכּו'; ּוְבַדְרָּכם ֲחָזָרה ַהַּבְיָתה  

ם ֵהם ָהיּו ַמ ְּבעֹוָד  ִיל ֶזה ָאסּור ָּכם, ְוָלֵכן ָּגְזרּו ֶׁשְּבלֵ ְלַדְר   ִּכים ְלָכל ְיהּוִדי ַהִּנְקָרהם ְּבִׁשְכרּוָתַ

ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְוכּו' ְּכֵדי ֶׁשַהּתֹוָרה א ֵּתֵל ַלִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוכּו'. ֲאָבל ִעַּקר ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה  

ַהַּגָּלִחים ְוכּו', ְוֶזה  ָחְזרּו ֻמְרָעִלים ִמְנאּוֵמיִמיֵדיֶהם ֶׁשל ַהּגֹוִיים ֶׁש  ְלַהִּציל ֶאת ַהְּיהּוִדים
ַדִין  ִיל ֶזה, ּוִבְזַמֵּננּו, ַּגם ְּכֶׁשַהִּסָּבה ֵאיֶנָּנה ַקֶּיֶמת ֲאָנִׁשים עֲ ָּמקֹור ֶׁשא לֹוְמִדים ְּבלֵ ַה 

 ִיל ֶזה. ִמְתָיְרִאים ִלְלמֹד ְּבלֵ 

ְגָלל ֶׁשֵאֶצל ַרֵּבנּו ְמַדְּבִרים ַהְרֵּבה ַעל ֱאמּוָנה ַּבה' ִיְתָּבַר ְוַעל  ּבִ ְׁש   מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר

ָּכ ֶׁשה' ִיְתָּבַר ְמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ְוֵאין ׁשּום ִמְקֶרה ִמַּבְלֲעָדיו, ָלֵכן א ָעׂשּו ְּכָלל  

י ְּכֶׁשָאָדם ַחי  ִעם ֱאמּוָנה ַּבה' ִיְתָּבַר, הּוא  ֵעֶסק ִמָּכל ַהִּדְמיֹון ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש ְוכּו'; ּכִ 

יֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר ְוֵאין ְּכלּום ִמַּבְלֲעָדיו, ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַמֵּלא ָּכל  

ל, ּוְבָכל ְּתנּוָעה  ָעְלִמין, ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִמַּבְלֲעָדיו ִיְתָּבַר ְּכלָ 
: "ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון", (ְּתִהִּלים צב, י)ּוְתנּוָעה ָׁשם ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאז ִנְתַקֵּים ַהָּפסּוק  
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 ְוָלֵכן ַאל ָלנּו ְלַפֵחד ִמָּכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ִּכי ַהּכֹל ָּבֵטל ּוְמֻבָּטל.

... 

 ד ג ד

 . ֶׁשל 'ִניְטל'ִּבְבֶרְסֶלב א ִהְתַיֲחסּו ַלנֹוֵׂשא 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי. ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ְּפָרט ָקָטן –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ֶׁשל 'ִניְטל'; ִּבְבֶרְסֶלב א ִהְתַיֲחסּו ַלנֹוֵׂשא  ֶאְצֵלנּו

 ַּגם ְלַגֵּבי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַגם ְלַגֵּבי ְוכּו' ְוכּו'. 

 ר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹ 

... 
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	אֵיךְ מִתְחַזְּקִים אַחֲרֵי הַמִּקְרֶה הַנּוֹרָא בִּנְיוּ גֶּ'רְסִי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ב' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ה כִּסְלֵו, א' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אֵיזֶה קְטָעִים מִקְּרִיאַת שְׁמַע וְתִקּוּן חֲצוֹת לֹא אוֹמְרִים בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ טֵבֵת, ז' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	לָמָּה סָבַל מוֹהֲרָא"שׁ כָּל כָּךְ הַרְבֵּה בְּחַיָּיו?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ טֵבֵת, ז' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	הַאִם נָכוֹן לַעֲשׂוֹת בִּטּוּחַ חַיִּים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אֲנִי בָּחוּר עִם הַרְבֵּה נִסְיוֹנוֹת מָתַי כְּבָר אֶתְחַתֵּן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ טֵבֵת, ז' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן.

	אֲנִי צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת מַשֶּׁהוּא כְּשֶׁאֲנִי שׁוֹמֵעַ אֶת הַשָּׁכֵן רָב עִם אִשְׁתּוֹ בַּבַּיִת?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ טֵבֵת, ז' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	תִּקְפֹּץ אֶל תּוֹךְ הָעֲגָלָה וְתַתְחִיל לִלְמֹד שַׁ"ס
	תְּטַפֵּל בַּמְטַפֵּל הָרִגְשִׁי
	עַל עֲבֵרוֹת מְקַבְּלִים עֳנָשִׁים קָשִׁים וּמָרִים
	לְצַיֵּת לְרַבֵּנוּ בִּתְמִימוּת וּבִפְשִׁיטוּת
	מָתַי שֶׁיֵּשׁ לְךָ קְצָת זְמַן תִּלְמַד כַּמָּה דַּפֵּי גְּמָרָא
	מִנְהַג אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ בְּלֵיל 'נִיטְל'
	בִּבְרֶסְלֶב לֹא הִתְיַחֲסוּ לַנוֹשֵׂא שֶׁל 'נִיטְל'.

