
ֵסֶפר

תש"פ

ַר ם ִיְת�ּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהשׁש �ּבְ

ִמְכְּתֵבי ִחיזּוק, ֱאמּוָנה, ְוֵעצֹות 
 ַמֲעִׂשיֹות ַלַחִּיים,

ִנְכְּתבּו ַעל ְיֵדי רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה ְּבֶרְסֶלב

88



לרכישת קונטרסים, דיסקי אונקי, כרטיסי זיכרון, עם 
השיעורים והניגונים של הראש ישיבה 

 וכן למידע על נסיעות לציון מוהרא"ש זיע"א ביבניאל
חייגו: 0527644664

בקר באתר שלנו - ברסלב סנטר

www.BRESLEVCENTER.com

לשמיעת השיעורים באידיש ובלשון הקודש חייגו

היכל הקודש ביתר עילית
Heichal Hakodesh Beitar Illit

רחוב ברים 9

052-764-4664

היכל הקודש צפת
Heichal Hakodesh Tzefat

קרית מאור חיים

058-321-0705

היכל הקודש ירושלים
Heichal Hakodesh Jarusalem

שבטי ישראל 39

052-712-8416

היכל הקודש בני ברק
Heichal Hakodesh Bnei Brak

רחוב ויינרב 3

054-848-0941

0797040066

ATZATOEMUNA@GMAIL.COM

שמעו ותחי נפשכם

 לקבלת הקונטרס במייל,
לתרומות עבור הוצאות הדפסת הגליון שלחו מייל ל'

הכתובת להשיג את הספר הקדוש הזה וכל ספרי 

אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ע וספרי תלמידיו הקדושים

היכל הקודש יבנאל
Heichal Hakodesh Yavne'el

רחוב דרך הבקעה

052-716-3184

היכל הקודש בית שמש
Heichal Hakodesh Beit Shemesh

רחוב רבי יהושע 6

058-322-1800



: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
........................................ א ֶלֶכת ִליׁשֹון ְמֻאָחר? ֵמל ִמּלָ ר ְלִהּגָ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

............... ג ֲעַדִין ּלֹא ָזִכיִתי ִליָלִדים? ׁשֶ ֵאיְך ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ּכְ

...................................... ד ה? ָ ֹוֵאל ַעל ְקֻדּשׁ ּשׁ י ׁשֶ ּלִ ן ׁשֶ ָמה ֲאִני עֹוָנה ַלּבֵ

ה ֶיֶלד ָצִריְך ִלְלֹמד?....................................................................... ו ּמָ ּכַ

ּוַאי?............................................. ט ּתּוְכלּו ָלֵתת ִלי ַהְדָרָכה ִלְקַראת ִנּשׂ

ֵלי ַזִין?......................... י ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה לֹא ְצִריִכים ּכְ ׁשֶ ּכְ תּוב ׁשֶ ֵאיֹפה ּכָ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
................................................. א ה ִפּלָ ִלי ּתְ ר ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ

......................................................................... א 'ִלְחיֹות' ַעל ִקּדּוׁש ה'

דֹוׁש................................................................................. ב י ָנָתן ַהּקָ ַרּבִ

.......................................................... ד ינֹוק ּלֹא ֶיְחַסר ָחָלב ַלּתִ ֵעצֹות ׁשֶ

........................... ד ּסּוִרים רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ ָמָרא יֹוְצִאים ִמּכָ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּגְ

ם ֶאת ַהֵסֶפר "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה"...................................................... ה ְלַתְרּגֵ



 תש"פ  ְׁשמֹות ַּפְרַׁשת |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   א 

 

 ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּגֵמל ִמָּלֶלֶכת ִליׁשֹון ְמֻאָחר?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה, 

ֲאִני מֹוָרה ִליָלדֹות ְצִעירֹות, ּוִבְזכּות ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשָּלֶכם, ּוִבְפָרט ִׁשעּוֵרי ַהִחּנּו� ַהִּנְפָלִאים, ֲאִני  

ַמְצִליָחה ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ַוֲאִני ְמַנָּסה ְלַהְכִניס ַלַּתְלִמידֹות ַאֲהַבת ה', ִיְרַאת ָׁשַמִים, ּוְבִעָּקר  ְמֹאד 

דֹות  ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות. ְּכֶׁשֲאִני עֹוֶרֶכת ַהְגָרָלה ַּבִּכָּתה, ֲאִני ְמֹאד ֶנֱהֵנית ִלְראֹות ֵאי� ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמי 

 לֹות ֶאל ה' ֶׁשֵהן ִיְזּכּו ַּבּגֹוָרל. ֵהן ַחּיֹות ִעם ה' ּוְמַבְּקׁשֹות ִמֶּמּנּו ָּכל ָּדָבר. ִמְתַּפּלְ 

ֵיׁש ִלי ְּבָעָיה ַאַחת ֶׁשַּבַּלְיָלה ֲאִני הֹוֶלֶכת ִליׁשֹון ְמֹאד ְמֻאָחר, ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ַמה ְּלָהִכין ְליֹום  

ה ְּבָכל ַלְיָלה ָׁשָעה ִהְתּבֹוְדדּות ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכ� ֲאִני הֹוֶלֶכת ִליׁשֹון ְמֹאד  ַהִּלּמּוִדים ַהָּבא, ְוֵכן ֲאִני עֹוָׂש 

ָׁשעֹות ַּבַּלְיָלה, ְוֶזה ּגֹוֵרם ַּכּמּוָבן ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ִלי ְלָמֳחָרת ֶאת    6ַעד    5ְמֻאָחר, ֲאִני יֹוֶׁשֶנת ַמְקִסימּום ֵּבין  

 מֹוָרה. ַהִּיּׁשּוב ַהַּדַעת ַהִּנְצָר� לְ 

  ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ֵמה' ִיְתָּבַר� ֶׁשַאְצִליַ� ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ֻמְקָּדם, ֲעַדִין לֹא ִהְצַלְחִּתי ַלֲעׂשֹות זֹאת. 

ְמַקֶּבֶלת  ְוָתִמיד ַאֲחֵרי ֶׁשֲאִני ׁשֹוַמַעת ַּבִּׁשעּוִרים ֶׁשְּמַלְּמִדים ּומֹורֹות ְצִריִכים ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ֻמְקָּדם ֲאִני 

ַ�  ָעַלי ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ֻמְקָּדם, ֲאָבל ְללֹא ַהְצָלָחה. ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ָּתִמיד ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה ֵמֵאת ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹ 

' ְּבַהְצָלָחה,  ֶׁשִּיֵּתן ִלי ּכַֹ� ֵמַעל ְלֶדֶר� ַהֶּטַבע, ַוֲאִני רֹוָאה ֶׁשֶּזה עֹוֵזר ִלי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּיֹום ְּבַחְסֵדי ה

עֹוד  ֲאָבל ְּבתֹוִכי ֲאִני יֹוַדַעת ְּבַוָּדאּות ֶׁשֵאיִני עֹוָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהָּנכֹון. ְוָלֵכן ֲאִני רֹוָצה ִלְׁשֹאל ִאם ֵיׁש 

 ֶּדֶר� ְלִהָּגֵמל ֵמַהֶהְרֵּגל ָהַרע ַהֶּזה. 

ֶרת ֵלב ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָּכַתב ִלְמִציַאת ַהִּזּוּוג,  ַאַּגב, ַּפַעם ָרִאיִתי ְּבַאַחד ַהִּמְכָּתִבים ְּתִפָּלה ְמעֹוֶר 

ְוִהְדַּפְסִּתי ֶאת ֶזה, ַוֲאִני אֹוֶמֶרת ֶאת ֶזה. ַהְּׁשֵאָלה ִאם ֶיְׁשָנה ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת ְלַבחּורֹות אֹו ֶׁשֶּזה טֹוב  

 ַּגם ְלַבחּוִרים ְוַגם ְלַבחּורֹות? 



 ב   |   תש"פ ְׁשמֹות  ַּפְרַׁשת  |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן,   –ְזַרת ה' ִיְתָּבַר ְּבעֶ 

 ... ִּתְחי'.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ֵאיֵנ ְיכֹוָלה ְלָתֵאר ְלַעְצֵמ ֹּגֶדל ַהְּזכּות ֶׁשל ִלְהיֹות מֹוָרה ְלָבנֹות, ּוְלַחֵּנ אֹוָתן ֶׁשֵהן 

ִיְהיּו ִאָּמהֹות ְּכֵׁשרֹות; ִּבְפָרט ָּבנֹות ְקַטּנֹות ֶׁשֵהן ֲעַדִין ְמאֹד ְּתִמימֹות, ֵהן ְמַקְּבלֹות  

 ּובֹוְלעֹות ְּבִצָּמאֹון ָּכל ִמָּלה ֶׁשֵהן ׁשֹוְמעֹות.

ָנם ִלְבָרָכה ַאְּת ְצִריָכה ְמאֹד ִלְׂשמַֹח ַעל ֶׁשֵּיׁש ָל ֲעבֹוָדה ָּכזֹו ְקדֹוָׁשה, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹו
: "ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד (ָּדִנֵּיאל יב, ג): ַעל ַהָּפסּוק (ָּבָבא ָּבְתָרא ח:)אֹוְמִרים 

ֵאּלּו ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות", ַאַחת ֶׁשּלֹוֶמֶדת ּתֹוָרה ִעם ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ּדֹוָמה ְלכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים;   –

 ּה ְזֻכּיֹות ְּבִלי ִׁשעּור ְּכִמְסַּפר ּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְּבָכל ָהעֹוָלם.ֵיׁש לָ 

(יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן רמה, מֹוָרה ְצִריָכה ֶלֱאכֹל טֹוב ְוִליׁשֹן ַמְסִּפיק ְּכמֹו ֶׁשַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת 

ֶיה ָעֵצל ַּבּיֹום ִלְלמֹד, ְוֵכן א  : "ְוֵאין ִלְמַלֵּמד ִלְנעֹר ַּבַּלְיָלה ִמַּדאי ֶׁשא ִיְה ָסִעיף טז)
ִיְתַעֶּנה", ָאסּור ִלְמַלֵּמד ְלִהָּׁשֵאר ֵער ַעד ְמֻאָחר ַּבַּלְיָלה, ְּכֵדי ֶׁשהּוא א ִיְהֶיה ָעֵיף ַּבּיֹום,  

ְצֶּבֶנת ְוֵכן ַהָּדָבר ְלַגֵּבי מֹוָרה; ִאם ַהּמֹוָרה ֲעֵיָפה, ִהיא א ְיֵׁשָנה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי, ִהיא ִמְתעַ 

יֹוֵתר ַמֵהר ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֶזה ָיכֹול ִלְגרֹם ַצַער ַלָּבנֹות ְוכּו'; ְוֵכן ַהָּדָבר ְלַגֵּבי ֲאִכיָלה, ִאם 

ִהיא א אֹוֶכֶלת ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי, ִהיא ְרֵעָבה, ִהיא ְיכֹוָלה ַחס ְוָׁשלֹום ְלִהְתַעְצֵּבן ַעל ַהָּבנֹות. 

ר ְמאֹד ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ֻמְקָּדם ְּכֵדי ֶׁשִּתְהִיי ְמֻיֶּׁשֶבת, ְוָכ ָּכל ַהּיֹום ִיְתַנֵהל  ְוָלֵכן ָעַלִי ְלִהָּזֵה 

 ָל יֹוֵתר ְּבַקּלּות. 

ְּתַבְּקִׁשי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל יֹום: "ָאָּנא ה' ֲעזֹר ִלי ֶׁשֶאְמָצא ֶאת ִזּוּוִגי ִּבְמֵהָרה 

ל ַּבַעל ַצִּדיק, ַּבַעל ֶׁשַחי ִאְּת ְוִעם ַהּתֹוָרה; ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעזֹר ּוְבַקּלּות, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֲאַקּבֵ 

ִלי ֶׁשֶאְתַחֵּתן ִעם ָּבחּור ָּכֵׁשר ֶׁשַחי ִעם ַצִּדיק ְוהֹוֵל ְּבַדְרֵכי ַהַּצִּדיק, ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ַמִּגיַע  

 ַׁשֶּנה ֶאת ֶזה ְוֵתן ִלי ַּבַעל ְּכַיֲעקֹב ָאִבינּו.ִלי ַּבַעל ְּכֵעָׂשו ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמ ְּת 

ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲאִני יֹוַדַעת ּוַמֲאִמיָנה ֶׁשְּתִפָּלה ְיכֹוָלה ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהִּזּוּוג, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו 

ּנֹות ִזּוּוגֹו ַהִּנְכָרז ַּבָּׁשַמִים", : "ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ָיכֹול ְלַׁש (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ִחּתּון, ִסיָמן ט)אֹוֵמר 

ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְיכֹוִלים ְלַׁשּנֹות ֶאת ֶזה; ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹר ִלי ֶׁשֲאַקֵּבל ַּבַעל  

 ל". טֹוב ֶׁשְּיַחֵּזק אֹוִתי, ִויַׂשֵּמַח אֹוִתי, ְוֶׁשִּנְבֶנה ְּבַיַחד ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵא 

ִּבְזכּות ַהִּלּמּוד ִעם ַהַּתְלִמידֹות, ְוֶׁשא ַּתְפִלי ֵּבין ָּבנֹות ִמִּמְׁשָּפחֹות ֲעִנּיֹות ְלָבנֹות 
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ִמִּמְׁשָּפחֹות ֲעִׁשירֹות, א ַּתְפִלי ֵּבין ַהָּבנֹות ַהִּמְתַלְּבׁשֹות ִעם ְּבָגִדים ְיָקִרים ְלֵבין ֵאּלּו 

ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשִּתְׁשְמִרי ַעל ִרְגׁשֹוֵתיֶהן ֶׁשל ַהָּבנֹות ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר   ַהִּמְתַלְּבׁשֹות ְּבַפְׁשטּות,

: "ָהָיה ַּפַעם ֲעִציַרת (ַּתֲעִנית כד.)ְיַקֵּבל ֶאת ְּתִפּלֹוַתִי, ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְמַסְּפִרים 

ְתַאְּספּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגָׁשִמים, ְּגָׁשִמים ּוְתקּוָפה ֲאֻרָּכה א ָיְרדּו ֶּגֶׁשם, ְוִה 

ּוָבֶאְמַצע ִנַּגׁש ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶאל ָהַעּמּוד ְוָאַמר: "ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" ּוִמָּיד 
ָנה: "ֲאִני ְמַלֵּמד  ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ְּגָׁשִמים, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ַמה ֵהם ַמֲעֶׂשי ַהּטֹוִבים?" ְועָ 

ִּתינֹוקֹות ְוֵאיִני ַמְבִּדיל ֵּבין ֵאּלּו ֶׁשֲאִביֶהם ְמַׁשְּלִמים ִלי ַּבֲעבּור ַהִּלּמּוד ְלֵבין ֵאּלּו ֶׁשֵאין 

ֲאִביֶהם ְמַׁשְּלִמים; עֹוד ֲאִני נֹוֵהג, ֶׁשְּכֶׁשֲאִני ַמְבִחין ְּבֶיֶלד ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ִלְלמֹד, ֲאִני ְמַׁשֵחד 

תֹו; ֵיׁש ִלי ַּבַּבִית ַאְקָוְריּום ִעם ָּדִגים ַוֲאִני ְמַׁשְכְנעֹו ֶׁשִאם הּוא ִיְלַמד ַאְרֶאה לֹו ֶאת  אֹו

ַהָּדִגים ְוָכ הּוא חֹוֵזר ֶאל ִלּמּודֹו"; ָרִאינּו ָּכאן ֶׁשִאם ַהְמַלֵּמד אֹו ַהּמֹוֶרה ׁשֹוְמִרים ַעל 

  ָלֶהם ּכַֹח ָּגדֹול ַּבָּׁשַמִים ְוָכל ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ִמְתַקְּבִלים. ָּבָניו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵיׁש

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ָל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 

 ד ג ד

 ֵאי ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּכֶׁשֲעַדִין א ָזִכיִתי ִליָלִדים?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  ֲאִני ִאָּׁשה, ִהְתַחַּתְנִּתי ִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ְועֹוד לֹא ָזִכיִתי ִליָלִדים, ַלַאֲחרֹוָנה ִאַּבְדִּתי ְוכּו', ְוַהָּדָבר 

ָּגדֹול. ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה ְּכָבר ִחִּכיִתי ְלֶיֶלד, ֲאָבל  ַמְפִריַ� ִלי נֹוָרא, ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֲאִני ִּכָּׁשלֹון ֶאָחד 

 ְּבָכל יֹום ֶׁשעֹוֵבר ֲאִני ִנְׁשֶּבֶרת ְּבִקְרִּבי יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶּכֱׁשַאִני רֹוָאה ֶׁשַאִני ֲעַדִין ֵאיֶנִּני נֹוַׁשַעת. 

ֹות ִּכי ֲאִני לֹא רֹוָצה ִלְהיֹות ַהִּמְסְּכָנה, ֲאִני  ָּגַרְמִּתי ְלַעְצִמי ָּגלּות, ֲאִני לֹא ִמְׁשַּתֶּתֶפת ַּבֲחֻתּנ

 הּוא  ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֲאִני ְמַצֶעֶרת ֶאת הֹוַרי ַהְמַחִּכים ִלְנָכִדים, ְוַעל ַהּכֹל ֲאִני עֹוד ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

ָּסה ִלְהיֹות ִאָּׁשה ְּכֵׁשָרה, ָלָּמה ה' עֹוֶׂשה ִלי ֶאת  ּכֹוֵעס ָעַלי, ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ְועֹוָׂשה ַהְרֵּבה ִמְצוֺת ּוְמנַ 

 ֶזה? ִאם הּוא לֹא ָחֵפץ ִּבי, ֵאי� ְוָלָּמה ִיְהֶיה ִלי ִחּיּות ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֺת? 

ֶׁשֵּיׁש ִלי ֵּכן   ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשָאסּור ְלִהְסּתֹוֵבב ִעם ֻקְׁשיֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה 

ֻקְׁשיֹות? ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמֹּמִחי. ֵאי� ֲאִני ְיכֹוָלה ְלִהְסּתֹוֵבב ְׂשֵמָחה ְולֹא ְלִהְסַּתֵּכל ַעל  

ֶאת ַהַּיֲהדּות,  ַהּכֹל ְּבַעִין ְׁשחֹוָרה? ֵאי� אּוַכל ְלַהְתִחיל ַלֲחׁשֹב טֹוב ְוִחּיּוִבי ְוֶלֱאהֹב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� וְ 

 ִּבְזַמן ֶׁשְּלֻכָּלם ֵיׁש ְיָלִדים ְוַרק ִלי לֹא? 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחי'.ָמַרת 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

 ִמְסְּכָנה, ִהְתַחַּתְנְּת ְּבַס ַהּכֹל ִלְפֵני ְׁשָנַתִים, עֹוד ִיְהיּו ָל ְיָלִדים.  ַאְּת ִּבְכָלל א

ּוַמה ֶּׁשִאַּבְדְּת ְוכּו', ֶזה ָאמּור ְלַחֵּזק אֹוָת, ִּכי ִמֶּזה ַאְּת רֹוֶאה ֶׁשַאְּת ּוַבֲעֵל ְיכֹוִלים  

 ָמֵלא ְיָלִדים. ְלהֹוִליד ְיָלִדים ְועֹוד ִּתְזּכּו ְלַבִית 

ַאְּת א עֹוָׂשה טֹוב ְּבֶזה ֶׁשַאְּת א יֹוֵצאת ֵמַהַּבִית, ְוַאְּת א ִמְׁשַּתֶּתֶפת ִּבְׂשָמחֹות; 

ָלָּמה ִּתְסּתֹוְבִבי ִעם ַמֲחָׁשָבה ֶׁשה' ּכֹוֵעס ָעַלִי? ָלָּמה ְּתַדְּכִאי ֶאת ַעְצֵמ ַלֲחׁשֹב ֶׁשַאְּת  

!?ְמַצֶעֶרת ֶאת הֹוַרִי   א ָנַתן ָל עֹוד ְּבֶזה ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר א ְמַצֵער ֶאת הֹוַרִי ַאְּת

 ְיָלִדים, ַאְּת ְמַצֶעֶרת אֹוָתם ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשַאְּת ְּבִדָּכאֹון ְוִנְׁשֶאֶרת ַּבַּבִית ָּכל ַהְּזַמן.

(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, בּות ֶׁשָּל; ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ִאם ַאְּת רֹוָצה ְיָלִדים, ֵּתְצִאי ֵמַהָּגלּות ֶׁשָּל, ֵמָהַעצְ 

: "ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיְהֶיה לֹו ָּבִנים? ְיַפֵּזר ְמעֹוָתיו ַלֲעִנִּיים, ִויַׂשַּמח ֶאת אֹות ָּבִנים, ִסיָמן כב)

; רֹוִאים ִמָּכאן ִאְׁשּתֹו", ִאם נֹוְתִנים ַהְרֵּבה ְצָדָקה ּוְמַׂשְּמִחים ֶאת ָהִאָּׁשה זֹוִכים ִליָלִדים

 ֶׁשַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה זֹוִכים ְלָכל ַהְיׁשּועֹות. 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ָל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 

 ד ג ד

 ָמה ֲאִני עֹוָנה ַלֵּבן ֶׁשִּלי ֶׁשּׁשֹוֵאל ַעל ְקֻדָּׁשה? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש  

 ֵראִׁשית ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ָלרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַעל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ְוַהִחּזּוִקים. 

ְּבִני ֶּבן ָהֶעֶׂשר ַמֲאִזין ַהְרֵּבה ְלִׁשעּוֵרי רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ָלַאֲחרֹוָנה הּוא ׁשֹוֵאל אֹוִתי ַמה  

ַהְּבִרית ֶׁשָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְמַדֵּבר ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשֶּזה ָחמּור ְמֹאד, ּוַמה ֶּזה ְלִהָּזֵהר ֵמֲאָנִׁשים חֹוֵלי  ֶּזה ְּפָגם 

הּוא  ֶנֶפׁש, ְועֹוד ְׁשֵאלֹות ָּכֵאּלּו. ָעִניִתי לֹו ֶׁשְּכֶׁשהּוא ִיְהֶיה יֹוֵתר ְמֻבָּגר הּוא ָיִבין, ֲאָבל הּוא ֶיֶלד ָחָכם וְ 

 ה ִמְּתׁשּובֹות ָּכֵאּלּו. אּוַלי ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ָיכֹול ְלַהִּגיד ִלי ָמה אּוַכל ַלֲענֹות לֹו. לֹא ְמֻרּצֶ 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה: 
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 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .ָיִאיר ֹו... ֵנר דֹוִלְכב
 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֲאִני א ֵמִבין ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּל, ְועֹוד יֹוֵתר ֲאִני ִמְתַּפֵּלא ַעל ְּתׁשּוָבְת ֶׁש"ֶּזה נֹוֵגַע 

הּוא ִיְתַּבֵּגר הּוא ָיִבין", ְּבֵאיֶזה ִּגיל א ְצִריִכים ְלָהִבין ֶאת ֶזה? ֵאּלּו  ַרק ִלְמֻבָּגִרים, ּוְכֶׁש 
ְּדָבִרים ֶׁשֻּכָּלם ְצִריִכים ָלַדַעת, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵסר ָלנּו ָלַגַעת 

ּפֹוְגִמים ַּבְּבִרית ַרֲחָמָנא ִלְצַלן", ְּבִלי ְלָהִבין  ָּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ְוִאם נֹוְגִעים ְוכּו' ְוכּו' ֲהֵרי  

ַמּדּוַע; ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ְצִריִכים ָלַדַעת ְלִהָּזֵהר ֵמֲאָנִׁשים חֹוִלים ֶׁשרֹוִצים ְלַטֵּמא ֶאת ְּבֵני  

 ַהְּנעּוִרים, ְלִהָּזֵהר ֵמֲחֵבִרים ַהְמַדְּבִרים ִנּבּול ֶּפה. 

ְיָלִדים ְצִעיִרים ָהִיינּו ִמְתַאְּסִפים ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִמיֵמי ַהּׁשֹוָבִבי"ם ְּכֶׁשָהִיינּו 
ִלְׁשמַֹע ִּדְּברֹות קֶֹדׁש ִמָּמָרן ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמאר ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו; ָהִיינּו ׁשֹוְמִעים 

ֵמי ַהּׁשֹוָבִבי"ם ָׁשַמְענּו ֶאת ָהַרִּבי ּבֹוֶכה  ֶאת ַהַּקָּלטֹות ֶׁשל ַהְּדָרׁשֹות ֶׁשהּוא ָמַסר ִּבי

ֶׁשָּיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְוֶׁשִּיָּזֲהרּו א ִלְפֹּגם ְּבִמַּדת ַהְיסֹוד, ַהְּדָרׁשֹות ָהֵאּלּו ִטֲהרּו ֶאת 

 ִנְׁשמֹוֵתינּו ְוִהְכִניסּו ָּבנּו ִיְרַאת ָׁשַמִים, ְלִהָּזֵהר ִמַּלֲחטֹא. 

ְמַלְּמִדים ֶׁשִּלי ַּבֵחיֶדר ִּדְּברּו ַהְרֵּבה ִמְּקֻדַּׁשת ַהְּבִרית; ָלַמְדִּתי ְּבַתְלמּוד  ְּכמֹו ֵכן ָּכל ַה 
ּתֹוָרה ַסאְטֶמאר ְּבּבֹורֹו ַּפאְרק, ָׁשם ַהְמַלְּמִדים ְמַדְּבִרים ִמְּקֻדַּׁשת ַהְּבִרית, לֹוְמִדים ִעם  

ִמַּסאְטֶמאר ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִהִּציב, ֶׁשְּיַדְּברּו ִעם ַהְיָלִדים ַעל ִּפי ַהֶּדֶר ֶׁשָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש 

 ַהְיָלִדים ֶׁשִּיָּזֲהרּו ִמָּלַגַעת ַּבְּבִרית קֶֹדׁש ְוֶׁשִּיְׁשְמרּו ַעל ָהֵעיַנִים ְוכּו' ְוכּו'.

ֵּבִרים ּוְבִלי  חֹוָבה ַעל ַההֹוִרים ִלְלמֹד ִעם ְּבֵניֶהם חֶֹמר ִעְנַין ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית, ְּבִלי ֶהְס 

ְטָעִמים; לֹוְמִדים ֶאת ֶזה ִמִּגיל ֶאֶפס. ַעל ַההֹוִרים ְלַדֵּבר ַעל ֶזה ׁשּוב ָוׁשּוב, ֶׁשַהָּקדֹוׁש  
 ָּברּו הּוא ָאַסר ָעֵלינּו ָלַגַעת ַּבְּבִרית קֶֹדׁש. 

א חֹוְזִרים ַעל ֶזה ְּכֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים ִעם ַהְיָלִדים ּוְכֶׁשַהְיָלִדים הֹוְלִכים ְלֵבית ַהִּכֵּס 

ׁשּוב ָוׁשּוב ְּכמֹו ֶׁשחֹוְזִרים ַעל ְׁשָאר ֲהָלכֹות, ְלֻדְגָמא ִהְלכֹות ֻמְקֶצה, ְצִריִכים ַלֲחזֹר 

ּוְלַהִּגיד ַלְיָלִדים ׁשּוב ָוׁשּוב ֶׁשָאסּור ָלַגַעת ְּבָדָבר ֻמְקֶצה, ּוְכֶׁשרֹוִאים אֹוָתם נֹוְגִעים ְּבָדָבר 

ַעד ֶׁשֶּזה ִנְכָנס ָלֶהם ְּבתֹו ּתֹוָכם; ְוֵהם ְמִביִנים   -ָּיד "ַׁשָּבת", "ֻמְקֶצה",   ֻמְקֶצה צֹוֲעִקים ִמ 
 ֶׁשָאסּור ִליהּוִדי ָלַגַעת ְּבַׁשָּבת ְּבָדָבר ֻמְקֶצה. 

ִאם ִּבְנ ִיְׁשַאל אֹוְת: "ַאָּבא, ָלָּמה ָאסּור ָלַגַעת ְּבֻמְקֶצה?" ַאָּתה ַּתֲעֶנה לֹו:  

ֵּגר ָּתִבין" אֹו ֶׁשַּתֲעֶנה לֹו "ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵסר"? אֹותֹו ָּדָבר ְלַגֵּבי  "ְּכֶׁשִּתְתּבַ 

ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית; ְּכֶׁשַהֵּבן ׁשֹוֵאל: ַמה ֶּזה ְּפָגם ַהְּבִרית , ַמה ֶּזה הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה?  
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ית קֶֹדׁש", ַמה ַהַּכָּוָנה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש? "ִלְׁשמֹר עֹוִנים לֹו: "ֶזה אֹוֵמר ֶׁשָאסּור ָלַגַעת ַּבְּבִר 

 ."ַעל ָהֵעיַנִים" ָלָּמה? "ִּכי ָּכָכה ָאַמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסמֹ ַעל ַהְמַלְּמִדים ְוַהַּמִּגיֵדי ִׁשעּוִרים ֶׁשֵהם ְּכָבר ְיַדְּברּו ַעל ֶזה, ִּכי א 

ה, ַהְמַלְּמִדים ְוַהַּמִּגיֵדי ִׁשעּוִרים א יֹוְדִעים ֶׁשִאם א לֹוְמִדים ִעם ֻּכָּלם ְמַדְּבִרים ִמּזֶ 

ָעֵלינּו  ָיֵגן ַהְיָלִדים ְלִהָּׁשֵמר ֵמֲעֵברֹות ֶזה ָּכל ָּכ ָחמּור, ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמאר ְזכּותֹו

(ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבא, ֶּפֶרק ם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים  ִצֵּטט ַּבֲאֵסַפת ְמַלְּמִדים ֶאת ַמה ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונָ 

: "ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִסֵּפר: ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּל ְּבתֹו ִעיר ַאַחת ֶׁשַּבּגֹוָלה ּוָמָצאִתי יח)

ְּבֵני ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַעד  ָׁשם ְמַלֵּמד ַּדְרַּדֵּקי ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ִעם ָמאַתִים ַּתְלִמיִדים ְוֻכָּלם

ֶעְׂשִרים, ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן ָחַזְרִּתי ְלאֹוָתּה ִעיר ְוא ָמָצאִתי ֶאת ַהְמַלֵּמד, ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשְּכָבר  

ֵמת, ְוֵכן ֵמָתה ִאְׁשּתֹו ָּבָניו ְוַתְלִמיָדיו, ְוִנְׁשֲארּו ַרק ַהַּתְלִמיִדים ַהְּצִעיִרים, ִהְתַחְלִּתי  
הּוא ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוַתְלִמיָדיו, ִּפְתאֹם ִנַּגׁש ֵאַלי ַמְלָא ִמָּׁשַמִים   -ְבּכֹות, ָלָּמה ֵמת ַהְמַלֵּמד לִ 

ְוָׁשַאל אֹוִתי: "ֵאִלָּיהּו ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוֶכה?" ָעִניִתי לֹו: "ְוִכי א ֶאְבֶּכה ַעל ֶזה ֶׁשֻּכָּלם  

יָת ֶׁשַאָּתה ּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּבל ּוִמְתַאֵּנַח ֲעֵליֶהם", ְוָאַמר ִלי ֵמתּו..." ְוָאַמר ִלי "א ָיֶפה ָעִׂש 

"ַאל ִּתְבֶּכה ֵאִלָּיהּו" ָאַמְרִּתי לֹו: "ִמְּפֵני ָמה?" ָעָנה ִלי: "ֶׁשֵהן ָהיּו עֹוִׂשין ְּדָבִרים 

ִציִאין ִׁשְכַבת ֶזַרע ִחָּנם ְוֵהן ְמכֲֹעִרים ּוְדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין, ּוְמֻקְלָקִלין ְּבַעְצָמם, ְוָהיּו מֹו

א ָהיּו יֹוְדִעים ְּבַעְצָמן ֶׁשַהִּמיָתה ַמִּׂשיָגָתן", ֵהם ָעׂשּו ְּדָבִרים ְמֻגִּנים ֵהם ָחְטאּו ֶאָחד ִעם  

ל ָעֵלינּו: "רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשחֹוָבה ַעל ּכָ  ָיֵגן ַהֵּׁשִני; ָאַמר ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ִמַּסאְטֶמאר ְזכּותֹו

 ְמַלֵּמד ִלְלמֹד ִעם ַהַּתְלִמיִדים ַעל חֶֹמר ִעְנַין ְּפָגם ַהְּבִרית". 
 

 ַאְׁשֵריֶהם ַההֹוִרים ַהּׁשֹוְמִרים ַעל ְּבֵניֶהם, ֵהם ִיְרוּו ֵמֶהם ַהְרֵּבה ַנַחת.

... 

 ד ג ד

 ַּכָּמה ֶיֶלד ָצִרי ִלְלמֹד? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה  

, ָּדָבר ִראׁשֹון ָרִציִתי ְלהֹודֹות ַעל ַהִּמְכָּתב ֶׁשָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָׁשַלח ִלי  11ֲאִני ֶיֶלד ֶּבן 

  ַּבֲחָזָרה [ַהִּמְכָּתב מּוָבא ְּבסֹוף ַהְּתׁשּוָבה], ֶזה ִחֵּזק אֹוִתי ְמֹאד. ְוֵכן ָזִכיִתי ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת זֹו ַלֲערֹ� 

 ּיּום ַעל ְּגָמָרא ַמֶּסְכָּתא ְּבָרכֹות. ִס 

 : ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות
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ֵיׁש ָלנּו ָּברּו� ה' ִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה ִעם ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאִני ַמְפִריַ� ָלֶהם. ְּכָבר    -  1

ִיְתָּבַר� ֶׁשּלֹא ַאְפִריַ� ָלֶהם, ֲאָבל ַהֵּיֶצר ָהָרע ִמְתַּגֵּבר ָעַלי, ָמה אּוַכל ִּבַּקְׁשִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵמַהֵּׁשם 

 ַלֲעׂשֹות? 

ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה אֹוֵמר ַּבִּׁשעּוִרים ֶׁשּלֹא טֹוב ִלְקרֹא ִסְפֵרי קֹוִמיְקס ְוַאָּבא ֶׁשִּלי ַּגם אֹוֵמר ָּכ�.    - 2

ת ַהַּבְיָתה ִסְפֵרי קֹוִמיְקס ַוֲאִני ְמֹאד אֹוֵהב ִלְקרֹא ָּבֶהן, ָמה אּוַכל  ֲאָבל ַהָּבנֹות ֶאְצֵלנּו ֵּכן ְמִביאֹו

 ַלֲעׂשֹות? ִאָּמא ֶׁשִּלי ָאֵכן קֹוָנה ִלי ְסָפִרים ֶׁשל ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ֲאָבל ֲאִני ְמַסֵּים אֹוָתם ַמֵהר ְמֹאד. 

ֹוֵדַ� ֶׁשָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אֹוֵמר ֶׁשֶּיֶלד ָצִרי�  ֲאִני רֹוֶצה ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ֲאָבל ֲאִני י  -  3

ת  ַּגם ְלַׂשֵחק, ְולֹא ִלְלֹמד ָּכל ַהְּזַמן. ֲאִני חֹוֵזר ָּכל יֹום ֵמַהֵחיֶדר ְּבָׁשָעה ָחֵמׁש ָוֵחִצי, ַוֲאִני רֹוֶצה ָלַדעַ 

 ַּכָּמה ֲאִני ָצִרי� ִלְלֹמד ִּבְזַמִּני ַהָּפנּוי. 

 ַהּכֹל. ּתֹוָדה ַעל 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַהֶּיֶלד ַהֶּנְחָמד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּתה ֶיֶלד ָצִעיר ֶּבן ַאַחד ֶעְׂשֵרה ְוֵיׁש ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשָּזִכיָת ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות; ַא 

ְל ֵׂשֶכל ֶׁשל ָאָדם ְמֻבָּגר, ִלְלמֹד ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ּתֹוָרה ַעל ִּפי 'ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד' ֶׁשִּקַּבְלנּו 

ֶׁשל ַהּתֹוָרה  ֵמַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשַּגם ְּכֶׁשא ְמִביִנים ֶאת ַהִּנְלָמד יֹאְמרּו ֶאת ַהִּמִּלים 
 .(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ַהְּקדֹוָׁשה 

ְלַגֵּבי ְׁשֵאָלְת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעבֹד ַעל ַהִּמּדֹות; ַעל ֶזה ְצִריִכים ִלְצעֹק 

יֶמֶל ִמִּליֶזעְנסק ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה א קֹוֶרה ִּבְזַמן ָקָצר. ְּכמֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאלִ 

: "ְּכָבר ָצַוח ַהּכֵֹהן ָאָּנא ַהֵּׁשם, ְוִנְׁשַמע (יֹוָמא כ:)ְמָפֵרׁש ֶאת ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  

ָדם ִלְצעֹק  : "ֶׁשְּזַמן ָארֹ ָצִרי ָהָא (נַֹעם ֱאִליֶמֶל, ְּתִחַּלת ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח)קֹולֹו ִּביִריחֹו", הּוא ַמְסִּביר  
ָאָּנא ַהֵּׁשם, ַזֵּכִני ֶׁשֶאְזֶּכה ְלָעְבְד ֶּבֱאֶמת, ְוָאז ִנְׁשָמע קֹולֹו, ֲאָבל א ְּבָיִמים ֻמָעִטים",  

 ְצִריִכים ִלְצעֹק ַהְרֵּבה ְזַמן ֶאל ַהֵּׁשם ַעד ֶׁשּזֹוִכים ִלְהיֹות ַצִּדיק. 

ִּתְקָרא ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ַמֲעִׂשּיֹות ֵאי  ְלַגֵּבי ְקִריַאת ִסְפֵרי קֹוִמיְקס ְוכּו'; ָעִדיף ֶׁש 

ֶׁשַהַּצִּדיִקים ָחיּו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּכֵנס ְּב ֵחֶׁשק ָחָזק ְוִכּסּוִפים ַּגם ִלְהיֹות ַצִּדיק. ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש  

ֹות ִמַּצִּדיִקים הּוא ָּדָבר ָּגדֹול  : "ַּדע, ֶׁשִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּי(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן רמח)אֹוֵמר 
ְמאֹד", ֵיׁש ִעְנָין ָּגדֹול ְמאֹד ִלְקרֹא ְוִלְׁשמַֹע ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִסּפּוִרים 

ִמַּצִּדיִקים, ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהֵּלב ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ 
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ד", ִּכי ְּכֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֵמַע ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים ִלּבֹו ִנְתעֹוֵרר ְוהּוא ִמְתַלֵהב ּוִמְׁשּתֹוֵקק ֶאל  ְמאֹ

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְמַקְּבִלים ֵחֶׁשק ָּגדֹול ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְּכֶׁשרֹוִאים ְלָאן ַהַּצִּדיק ִהִּגיַע  

 ְורֹוִצים ַּגם ִלְהיֹות ַצִּדיק. ְּכֶׁשהּוא ָעַמד ַּבִּנְסיֹונֹות, 

ְלַגֵּבי ְׁשֵאָלְת ַּכָּמה ְצִריִכים ִלְלמֹד ְוכּו'; ְּכֶׁשַאָּתה חֹוֵזר ֵמַהֵחיֶדר ֵּתֵל ְלַׂשֵחק ְקָצת,  

ְמאֹד ָּבִריא ִליָלִדים ְלִהְתָּפֵרק ְקָצת; ָּדָבר ִראׁשֹון ֵּתֵל ְלַׂשֵחק ְקָצת, ִלְקּפֹץ ְוָלרּוץ ִעם 

ים ֶׁשְּל, ַאַחר ָּכ ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ֶהְמֵׁש ַּבַּׁש"ס ְּכִסְדָרן. ִּתְמָצא ְל ָמקֹום ָׁשֵקט,  ַהֲחֵבִר 

אֹו ַּבַּבִית אֹו ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ָׁשֵקט ְוִתְלַמד ַּדף ַאַחר ַּדף, ְוִתְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים ַׁש"ס עֹוד קֶֹדם  

 ה ַּתְמִׁשי ַעל ַעְצְמ ֶצֶלם ֱאִקים. ַהַּבר ִמְצָוה, ְוַעל ְיֵדי זֶ 

ְּבִעָּקר ִּתְנַהג ַעל ִּפי ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ָהֵעָצה ֶׁשָּמִׁשיַח ַיְכִניס ָּבעֹוָלם; ְּתַטֵּיל ְקָצת  

ֲאִני רֹוֶצה   ְוִתְׁשּפֹ ֶאת ִלְּב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: "ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעזֹר ִלי

ִלְהיֹות ַצִּדיק, ֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִאְּת, ֲאִני רֹוֶצה ַלֲחׁשֹב ַרק ִמְּמ ,א ְלַהִּסיַח ַּדְעִּתי 

 ִמְּמ", ְוִתְזֶּכה ִלְהיֹות ַצִּדיק ָּגדֹול. 

 ֲחַזק ֶוֱאַמץ ִעם ָּכל ַהּכֹחֹות. 

... 

 ד ג ד

 [ַהִּמְכָּתב ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל :  

 ָאָּנא ה' ֲעזֹר ִלי ִלְׁשמֹר ַעל ָהֵעיַנִים.

 ח' ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְל יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֶל 

 ִלְכבֹוד ַהֶּיֶלד ַהֶּנְחָמד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

מֹד ּוְלַסֵּים ְּכָבר ַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה; ֵאיְנ ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמַֹע ֶׁשָּזִכיָת ִללְ 

ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ ַמה ֶּזה אֹוֵמר, ֶיֶלד ֶּבן ַאַחד ֶעְׂשֵרה ְמַסֵּים ְּכָבר ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִׁשָּׁשה  
 ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 

ר ָּתִמיד ְלַבחּוֵרי ַהְיִׁשיָבה, ְּכֶׁשֵהם ִהִּגיעּו ְלַסֵּפר  מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה אֹוֵמ 

לֹו ֶׁשֵהם ִסְּימּו ִמְׁשָניֹות: "ְצאּו ָלְרחֹוב ְוִתְּגׁשּו ֶאל ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ְוִתְׁשֲאלּו אֹותֹו ִאם הּוא 

ֵמַהָּיֵרַח", ֲאָבל ָּברּו ה' ַאֶּתם    ְּכָבר ִסֵּים ַּפַעם ִמְׁשָניֹות, הּוא ִיְסַּתֵּכל ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ְנַפְלֶּתם

 ֵּכן ְמַנְּצִלים ֶאת ַהְּזַמן ִעם ְּדָבִרים טֹוִבים.

ְלַגֵּבי ַמה ֶּׁשָּׁשַאְלָּת ַעל ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים ְוכּו'; ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהְּנ יֹוֵצא ֵמַהַּבִית, ֲעמֹד  

ְתַּפֵּלל ֶאל ה' ְּתִפָּלה זֹו: "ָאָּנא ַהֵּׁשם, ֲעזֹר ִלי  ְּבֶפַתח ַהַּבִית ְוִׂשים ָיְד ַעל ַהְּמזּוָזה ְוִת 
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ֶׁשאּוַכל ִלְׁשמֹר ֶאת ֵעיַני, ְוא ֶאָּכֵׁשל ִּבְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהֲחִזיֵרִני ְּבָׁשלֹום 

לֹום ַמר ִיְבָּכיּון", ֶׁשֶּזה ַהַּבְיָתה", ְוַתִּגיד ֶאת ַהָּפסּוק: "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁש 

: "ְּכֶׁשָאָדם  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְרִאָּיה, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ט)ְמֻסָּגל ִלְׁשִמיַרת ֵעיַנִים, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ָיפֹות, יֹאַמר  יֹוֵצא ַלּׁשּוק ּוִמְתָיֵרא ֶׁשא ָיבֹא ִליֵדי ִהְרהּור ַעל ְיֵדי ָהְרִאָּיה ֶׁשִּיְרֶאה ָנִׁשים

 ַהָּפסּוק "ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו ֻחָצה" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּנֵצל ֵמְראֹות".

ְּכֶׁשֵּיֵצא ְל ַלֲעלֹות ׁשּוב ַלִּצּיּון ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ַּתְזִּכיר אֹוִתי ָׁשם ְוִתְתַּפֵּלל ֲעבּוִרי,  

 ְׁשִמי: יֹוֵאל ֶּבן ֵריָצא ֶרעְכל. 

 רּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכי.] ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

... 

 ד ג ד

 ּתּוְכלּו ָלֵתת ִלי ַהְדָרָכה ִלְקַראת ִנּׂשּוַאי?

 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהְרֵּבה ִחּזּוק ַלַחִּיים ּוְכָבר  ָּכאן ּכֹוֵתב ָּבחּור ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהַּמֲאִזין ְלָכל ַהִּׁשעּוִרים, ֶזה נֹוֵתן ִלי 

 ִסַּיְמִּתי ַּכָּמה ְּפָעִמים ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. 

ִהְתָאַרְסִּתי ְּבֶעְזַרת ה', ְוַהֲחֻתָּנה ִּתְתַקֵּים ְּבעֹוד ָחְדַׁשִים, ְוָרִציִתי ְלַקֵּבל ַהְדָרכֹות ְוֵעצֹות ֵאי�  

 ְלִהְתַנֵהג ְוִלְחיֹות ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה. 

 ִייַׁשר ּכַֹ� ָּגדֹול. 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֶהָחָתן ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָחד ִעם ַהֵּׁשִני; ִאם ַמֶּׁשהּו ֵמִציק ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ִּבְׁשלֹום ַּבִית הּוא ִלְהיֹות ְּפתּוִחים ֶא 

ְצִריִכים ְלׂשֹוֵחַח ַעל ָּכ ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני. ִאם א ְמׂשֹוֲחִחים אֹו ֶׁשֶאָחד ְמַפֵחד ֵמַהֵּׁשִני 

 ְלׂשֹוֵחַח ֲהֵרי ֶזה ִחָּסרֹון ִּבְׁשלֹום ַּבִית. 

נּו א ָרָצה ֶׁשָּיבֹואּו ֵאָליו ִלְפֵני  ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְׁשלֹום ַּבִית ָהָיה ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות; ַרּבֵ 

 (סימן רסד)ַהֲחֻתָּנה ְוִהְקִּפיד ְמאֹד ַעל ָּכ ֶׁשְּיַכְּבדּו ֶאת ָהִאָּׁשה, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן  

ּוְמֻכֶּבֶדת; ַרֵּבנּו ָאַמר: ֶׁשַרֵּבנּו ִּבֵּקׁש ְמאֹד ֶׁשְּנַכֵּבד ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶׁשְּנַדֵּבר ֲאֵליֶהן ְּבצּוָרה ָיָפה  
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"ֲהא ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים ַצַער ְוִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְמאֹד ִמַּיְלֵדיֶהם, ַצַער ָהִעּבּור 

ְוַהֵּלָדה ְוַהִּגּדּול, ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ַלּכֹל ֶעֶצם ַמְכאֹוָבם ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהם, ְּבַכָּמה ֳאָפִנים 

ם ּוְכֵבִדים ְמאֹד ְמאֹד ְוכּו' ְוכּו'", ֵהן עֹוְברֹות ַהְרֵּבה ְמאֹד ִיּסּוִרים ּוַמְכאֹוִבים; ַהָּקִׁשי

 ְוָלֵכן ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְלַכְּבָדן. 

ְוָלֵכן ַעְכָׁשו ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּתן, ִהָּזֵהר ָּתִמיד ִּבְכבֹוד ִאְׁשְּת; ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה 

ה, ַאף ַּפַעם ַאל ִּתְתַוַּכח ִעָּמּה; מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ָּתִמיד אֹוֵמר ָלנּו "ִעם ְוַתְחִמיא ָלּה ַהְרּבֵ 

 ִאָּׁשה א ִמְתַוְּכִחים, ָהִאָּׁשה ָּתִמיד צֹוֶדֶקת". 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְזֶּכה ָלֶגֶׁשת ַלֲחֻתָּנה ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת, ָּתִמיד  

י ִלְבנֹות ּוְלעֹוֵדד ֶאת ִאְׁשְּת, ְלַפְרֵּגן ָלּה ִמִּלים טֹובֹות, ְוָכ ִהיא ַּתֲעֶׂשה ָּתִמיד ְּתַחֵּפׂש ֵא 

: "ֵאין ָהִאָּׁשה ּכֹוֶרֶתת (ַסְנֶהְדִרין כב:)ֶאת ְרצֹוְנ, ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

י", ִהְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש, ֶׁשְּכֶׁשּבֹוִנים ֶאת ֶנֶפׁש ָהִאָּׁשה,  ְּבִרית ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשֲעָׂשָאּה ְּכלִ 

הֹוְפִכים אֹוָתּה ִלְכִלי ָׁשֵלם, ְמִריִמים ֶאת רּוָחּה ִעם ִמִּלים טֹובֹות: "ַאְּת ֵּכן ְמֻסֶּגֶלת", ַאְּת 

ָחָזק ְוִהיא הֹוֶפֶכת ִלְהיֹות ֵּכן ָׁשָוה", ַאְּת ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי", ְוכּו' ְוכּו' ִהיא הֹוֶפֶכת ִלְכִלי 

 ֲחִטיָבה ַאַחת ִעם ַּבְעָלּה, ּוֵביְתֶכם ִיְהֶיה ִמְׁשָּכן, ְמקֹום ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. 

... 

 ד ג ד

 ֵאיפֹה ָּכתּוב ֶׁשְּכֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה א ְצִריִכים ְּכֵלי ַזִין? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה  

רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִּדֵּבר ְּבַאַחד ַהִּׁשעּוִרים ַעל ַהִּמְקֶרה ַהּנֹוָרא ֶׁשָהֳיה ִּבְניּו ֶּג'ְרִסי, ְוהּוא  

ְלַהְראֹות  ִהְזִּכיר ֶאת ַה"ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו" ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה לֹא ָצִרי� ְּכֵלי ַזִין ְלִהְתּגֹוֵנן. ָרִציִתי 

 ֶאת ֶזה ְלִמיֶׁשהּו, אּוַלי יּוַכל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ְלַצֵּין ֵאיֹפה ֶזה ָּכתּוב? 

 ִייַׁשר ּכַֹ�. 

 ְּתׁשּוָבה:  

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ד' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב. ִקּבַ 

: "ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשעֹוֵסק  (ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבא, ד)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 
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ַּבּתֹוָרה ְּבָכל יֹום ָּתִמיד, ִּבְׁשִביל ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים, ֵאינֹו ָצִרי א ְלֶחֶרב ְוא ַלֲחִנית 

ְו ֵאינֹו ָצִרי א ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ׁשֹוֵמר", ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ֶחֶרב אֹו ֲאֻפַּדת ָמֵגן ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵמר ֵמַרע, "ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַׁשְּמרֹו ְּבַעְצמֹו", 

 ׁשֹוֵמר ָעָליו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו

ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֻּכָּלנּו ּכֹוֲאִבים ֶאת ַהְּטָרֶגְדיֹות ַהּנֹוָראֹות ֶׁשָּקרּו, ַּגם ִּבְניּו ֶּג'ְרִסי ֵהיָכן 

ֶׁשִאָּׁשה ּוָבחּור ֶנֶהְרגּו ִּבְרִציָחה נֹוָרָאה, ְוַגם ְּבמֹוְנִסי ֵהיָכן ֶׁשרֹוֵצַח ִנְכַנס ְלֵבית ָהַרב ְּבֵעת 

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ִלְלמֹד ֶאת  –רֹות ֲחֻנָּכה ְוָדַקר ַּכָּמה ְיהּוִדים ַהְדָלַקת נֵ 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות,  

 ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ֶׁשּׁשֹוְמִעים ֲחָדׁשֹות נֹוָראֹות ָּכֵאּלּו ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְחִליט, ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ּכְ 

 ָלׁשּוב ֶאל ַהֵּׁשם ְוִלְׁשמֹר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִנָּנֵצל ִמִּמְקִרים ָרִעים.

: "ַהַּסִיף ְוַהֵּסֶפר ִנְּתנּו ְמכָֹרִכין ִמן )(ַוִּיְקָרא ַרָּבה לה, וֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ַהָּׁשַמִים", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ַהֶחֶרב ְּבַיַחד, "ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש  
ִאם ָלאו ָּברּו הּוא, ִאם ְׁשַמְרֶּתם ַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֶזה ֲהֵרי ַאֶּתם ִנּצֹוִלים ִמן ַהַּסִיף, וְ 

סֹוף ֶׁשהּוא הֹוֵרג ֶאְתֶכם", ִאם ִּתְׁשְמרּו ּוְתַקְּימּו ֶאת ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ִּתָּנְצלּו ִמן ַהַּסִּכין 

 ַהָּגדֹול, ְוִאם א ׁשֹוְמִרים ּוְמַקְּיִמים ֶאת ַהּתֹוָרה קֹוִרים ָּכֵאּלּו ִמְקֵרי ֶרַצח.

ֶׁשָהרֹוָמִאים ָּגְזרּו ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֵהם ָּתְפסּו ֶאת ַרִּבי : ּכְ (ֲעבֹוָדה ָזָרה יז:)עֹוד ָמִצינּו 

ֱאִליֶעֶזר, ָחְׁשדּו ּבֹו ֶׁשהּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוֶׁשהּוא ׁשֹוֵדד, ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: "ִאי ֵסיָפא 
ֵאיִני ׁשֹוֵדד,  –ֵאין ִלי ֶחֶרב  א ִסְפָרא", ִאם חֹוְׁשִדים ַאֶּתם ִּבי ֶׁשֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה, ֲהֵרי –

"ְוִאי ִסְפָרא ָלא ֵסיָפא", ְוִאם ַאֶּתם חֹוְׁשִדים ִּבי ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶחֶרב, ַסִּכין ָּגדֹול, ָאז ֵאיִני ָיכֹול 

ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ִּכי ְׁשֵני ֵאּלּו א הֹוְלִכים ְּבַיַחד; רֹוִאים ִמָּכאן ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ַהֵהֶפ ֶׁשל  

 ִציָחה.ְר 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכָבר ְיַרֵחם ָעֵלינּו, ְוִיְׁשְמֵרנּו ִמָּכל ָהָרעֹות ְוִיְגָאֵלנּו ִמן ַהָּגלּות 
 ִעם ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ָאֵמן. 

... 

 ד ג ד
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 ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבִלי ְּתִפָּלה 

ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטןי"ב ' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ד - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָיִאיר.ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו 

ָלָּמה ַאָּתה ְמַדֶּכה ֶאת ַעְצְמ? ָלָּמה ַאָּתה ְמַׁשֵּבר ֶאת רּוֲח? ָּתקּום ְוַתְתִחיל ֵמָחָדׁש,  

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֵמד ּוְמַחֶּכה ֶׁשָּתׁשּוב ֵאָליו. ַאָּתה עֹוד ָיכֹול ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְוַהָּקדֹוׁש 

ֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ֱאמֹר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַאָּתה הֹוֵל ְלִהְתַנֵהג ָּכָראּוי, ָּברּו הּוא ְמַחֶּכה ֶׁשַּת 

 ְוַאָּתה ְּכָבר א הֹוֵל ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים ָרִעים. 

ַקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו; ֵל ְלָמקֹום ֵריק ֵמָאָדם, ָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ִמיֶׁשהּו ֶׁשרֹוֶאה 

ְתִחיל ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה ִיֵּתן ְל ּכֹחֹות ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות.  אֹוְת ְוַת 

: "ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָּלא ְּתִפָּלה"; אֹוֵמר (ְּבָרכֹות ו:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ּוְלַהֲחִזיק   -מֹוֲהָרא"ׁש, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ְּבִלי ְּתִפָּלה, "ֵאין ֲעִמיָדה" 

ם ַמה ַרק ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה; ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ּוִמְתּבֹוְדִדים ְוזֹוְכִרי –ֶאת ַעְצמֹו, "ֶאָּלא ְּתִפָּלה" 

 ֶּׁשַרֵּבנּו עֹוֶׂשה ִאָּתנּו, זֹוְכִרים ֵאי ָהִיינּו ִנְרִאים ְּבִלי ַּדַעת ַרֵּבנּו, ָאז ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד.

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 

 ד ג ד

 'ִלְחיֹות' ַעל ִקּדּוׁש ה' 

ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, יֹום ג - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 .ָמַרת ... ִּתְחי'

ַאְׁשַרִי ְוַאְׁשֵרי ֶחְלֵק ַעל ֶׁשָּזִכית ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְוַאְּת ׁשֹוֶמֶרת ַׁשַּבת קֶֹדׁש, ֲחָכֵמינּו 
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: "ַהְמַׁשֵּמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכדֹור (ַׁשָּבת קיח:)ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים 

נֹוָתיו ַּגם ֹ ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין לֹו", ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוֵחל לֹו ַעל ָּכל ֲעו 

ָאָדם זֹוֶכה ְוׁשֹוֵמר ֶאת ַהַּׁשָּבת נֹוְתִנים לֹו ִאם ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן; ְּכֶׁשֶּבן 

 ָׂשָכר ַהְרֵּבה ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

ְלַגֵּבי ִמיָתה ַעל ִקּדּוׁש ה' ְוכּו'; ַקֶּיֶמת עֹוד ַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ְוִהיא 'ִלְחיֹות ַעל ִקּדּוׁש  
בֹות ֶׁשל ִמיָתה ַעל ִקּדּוׁש ה' ְּתַקְּבִלי ַעל ַעְצֵמ ֶׁשֵּמַהּיֹום ה''. ְּכֶׁשעֹוִלים ָל ַלּמַֹח ַמֲחָׁש 

ָוָהְלָאה ַאְּת הֹוֶלֶכת ִלְחיֹות ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ָּכל ַמֲעַׂשִי ִיְהיּו ַרק ְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  

 יס ֱאמּוָנה ְּבֶקֶרב עֹוד ֲאָנִׁשים. ָּברּו הּוא, ָּכל ִּדּבּוַרִי ִיְהיּו ִעם ַהַּכָּוָנה ְלַהְכנִ 

ִּתְתַחְּזִקי, ה' ִאָּת; ֶהִיי ְׂשֵמָחה ַעל ֶׁשָחַזְרָּת ִּבְתׁשּוָבה ְוַאּת ִמְתַנֶהֶגת ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה. 

ים, ְּכמֹו ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ֵּתְצִאי ִמָּכל ַהְּבָעיֹות; ֶהִיי ְׂשֵמָחה ְוִתְרִאי ֶׁשַאְּת יֹוֵצאת ִמָּכל ַהְּקָׁשיִ 
: "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה יֹוְצִאים ִמָּכל  (ְיַׁשְעָיהּו נה, יב)ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק 

 .(ַעֵּין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כד)ַהְּבָעיֹות 

 ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ָל ַהְצָלָחה 

... 

 ד ג ד

 ַרִּבי ָנָתן ַהָּקדֹוׁש 

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

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  ֶאְתמֹול ִהְתַאַּסְפנּו ְּבמֹוְנִסי ְלֶרֶגל ִהּלּוַלת מֹוֵרנּו ַרִּבי ָנָתן ַהָּקד

ִסַּפְרנּו ֶאת ִסּפּור ִהְתָקְרבּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ֶאל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש. ֶׁשהּוא ִנְכַנס ֶאל ַרֵּבנּו ְוִסֵּפר  

ת ָידֹו לֹו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ְוַרֵּבנּו ָיָצא ְלַטֵּיל ִעּמֹו, ּוְבֶלְכָּתם ַּבחּוץ ִהִּניַח ַרֵּבנּו ֶא 

ט ִזי "אּון ַווייֶטער ִאיז ּגּוט ַאז ֶמען ֶרעְד  ַעל ְּכֵתפֹו ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ְוָאַמר לֹו ֵאּלּו ַהִּמִּלים:
אֹויס ָּדאס ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעדט ִזי אֹויס ָּדאס ַהאְרץ צּו ַא 

, ְּכִפי  ם ִיְתָּבַרה טֹוב ְמאֹד ִלְׁשּפֹ ֶאת ַהֵּלב ִּבְפֵני ַהֵּׁש ְותּו, ֲהֵרי זֶ   ֵּפרּוׁש:(  ;ָחֵבר"  רגּוֶטע

ַרֵּבנּו ִּגָּלה לֹו ָאז ֶאת ִעְנַין ַהִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשָהָאָדם   .ִדיד טֹוב)ֶׁשּׁשֹוְפִכים ֶאת ַהֵּלב ִּבְפֵני יֶ 

ְמֻדֶּבֶרת ִויַסֵּפר לֹו ַהּכֹל, ְוא ַיְסִּתיר ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ַה 

ִמֶּמּנּו ְּכלּום. ַרֵּבנּו ָאַמר ְלַרִּבי ָנָתן ֶׁשִאם הּוא ִיְתַרֵּגל ִלְנהֹג ָּכ, ַהּכֹל ֵיֵל ֶאְצלֹו ַּכּׁשּוָרה 

 ְוִיְהֶיה לֹו ַחִּיים ְמתּוִקים.

ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִסֵּפר ַאַחר ָּכ: "ְּכֶׁשַרֵּבנּו ִהִּניַח ֶאת ָידֹו ַעל ְּכֵתִפי ְוָאַמר ִלי  
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, ְּכִפי ֶׁשּׁשֹוְפִכים ֶאת ַהֵּלב  ם ִיְתָּבַרְותּו, ֲהֵרי ֶזה טֹוב ְמאֹד ִלְׁשּפֹ ֶאת ַהֵּלב ִּבְפֵני ַהֵּׁש '

ִּתי ִמָּיד ֶׁשֲאִני ְּכָבר נֹוַׁשְעִּתי, ִּכי ַמה ֶּׁשַרק ַיֲעבֹר ָעַלי א ֶאְהֶיה  ֵהַבנְ ' ִדיד טֹוב,ִּבְפֵני יֶ 

   ָאבּוד, ֶאָּלא ֵאֵל ִמָּיד ְלַסֵּפר ַהּכֹל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא".

, הּוא ְּכֶׁשָאָדם ַמְתִחיל ְלַצֵּית ְלַרֵּבנּו, ּוְמַדֵּבר ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ִלּבֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

מֹוֶדה לֹו ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו, ְמַבֵּקׁש ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ָצִרי ּוְמַסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ַמה 

ֶּׁשֵּמִציק לֹו, ְוִאם הּוא ָנַפל ְוָעָׂשה ַמֲעִׂשים ְמֻגִּנים הּוא ְמַסֵּפר לֹו ַעל ָּכ ּוְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  

ָאָדם ָּכֶזה ַחי ְּב"ַגן ֵעֶדן" ְּכָבר ְּבֶזה ָהעֹוָלם, הּוא ַחי ַחִּיים  – ֲעֵליֶהם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְמַחל לֹו

 טֹוִבים, הּוא ַחי ִעם ֱאמּוָנה, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַאף ֶאָחד א ָיכֹול ִלְפֹּגַע ּבֹו ְוְלָהֵרַע לֹו. 

גּו ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלִהְתעֹוֵרר  ְוֵכן ִּדַּבְרנּו ַעל ֹּגֶדל ַמֲעַלת ַהְדָּפַסת ִסְפֵרי ַרֵּבנּו; ָנֲה 

ַיַחד ְּבִהּלּוַלת ַרִּבי ָנָתן ְּבִעְנַין ַהְדָּפַסת ִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ָּברּו ה' ָהְיָתה ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה  

 ְּבֶקֶרב ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַלֲעזֹר ְּבַהְדָּפַסת ַהֵּסֶפר "ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל". 

ִיְתָּבַר ִזָּכה אֹוִתי ַעְכָׁשו ַלֲעזֹר ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל, ַרק ַעְכָׁשו ַהֵּׁשם 

ָעַזְרִּתי ְּבַהְדָּפַסת ֵחֶלק קע"ז ְוקע"ח; ִאם ִּתְרֶצה ּתּוַכל ִלְזּכֹות ִּבְזכּות ֲעצּוָמה ְוַלֲעזֹר 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְּכֵדי ְלַחֵּזק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  ְלַהְדִּפיס ֶאת ִמְכְּתֵבי מֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשְּכָתָבם ּבִ 

מֹוֲהָרא"ׁש ִהְבִטיַח ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִּיְתרֹם ֲעבּור ַהְדָּפַסת ֵסֶפר "ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל" ִיְרֶאה ִנִּסים 

 ְּגדֹוִלים. 

, (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו)ּו ְּכמֹו ֵכן ִהְתַחַּזְקנּו ַיַחד ְּבִעְנַין "ֵסֶדר ַהִּלּמּוד" ֶׁשַרֵּבנּו ִהְנִחיל ָלנ

ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְּבָכל יֹום ַּגם ְּכֶׁשא ְמִביִנים ְוַגם ְּכֶׁשְּמאֹד ֲעסּוִקים; ְוַגם ְּכֶׁשֵּיׁש ֶאת ָּכל  
 ַהֵּתרּוִצים ֶׁשָּבעֹוָלם א ְנַוֵּתר ְוִנְלַמד ְּבָכל יֹום ִׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. 

ל ֶׁשא ִּתְלַמד ְּבָכל יֹום ְקָצת ֻחָּמׁש; ַּתְתִחיל ַלֲעבֹר ַעל ַהָּפָרָׁשה ְׁשַנִים ִמְקָרא ֲחבָ 

ְוֶאָחד ַּתְרּגּום ְּכָבר ִמְּתִחַּלת ַהָּׁשבּוַע, ָּכל יֹום ְקָצת, ְוִיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה. ְזכֹר ַמה 

: "ָׁשבּוַע ֶׁשא עֹוְבִרים ַעל ַהָּפָרָׁשה ְׁשַנִים ִמְקָרא  ֶּׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אֹוֵמר

א ַיְצִליחּו ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָׁשבּוַע ֶׁשֵּכן עֹוְבִרים ַעל ַהָּפָרָׁשה  –ְוֶאָחד ַּתְרּגּום 
 ַיְצִליחּו ְמאֹד".  –

ַמן, ֲאִני ַחָּיב ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהַּבחּוִרים ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ַמה ִּלְכּתֹב, ֲאָבל ֵאין ִלי ֶאת ַהּזְ 

 ְלַחְּזָקם, עֹוד ֶאְכּתֹב ְל ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת ִאם ִיְרֶצה ה'.

 ה' ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

... 
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 ֵעצֹות ֶׁשא ֶיְחַסר ָחָלב ַלִּתינֹוק

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ג' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר.

(ֵסֶפר ִאם ִאְׁשְּת ִמְתַקָּׁשה ִּבְלַהֲאִכיל ֶאת ַהִּתינֹוק ְּתַקֵּים ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר 

: "ַהִּׁשירֹות ְוַהִּתְׁשָּבחֹות, ֶׁשאֹוְמִרין קֶֹדם אֹור ַהּיֹום, הּוא ְסֻגָּלה  ת ָּבִנים, ִסיָמן סה)ַהִּמּדֹות, אֹו
זֹו   –ְלָבִנים. ַּגם ְלִאָּׁשה ֶּׁשֶּנְחָסר ֲחָלָבּה", ְּכֶׁשָּקִמים ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ְוָׁשִרים ּוְמַׁשְּבִחים ַלה' 

ֵאין ָלּה ַמְסִּפיק ָחָלב, "ַּגם ְלִאָּׁשה ָרָעה ֶׁשִהיא ַּכֲעָסִנית", ְוֶזה ְסֻגָּלה ְלָבִנים ְוַגם ְלִאָּׁשה ֶׁש 

 ְסֻגָּלה ַּגם ְלִאָּׁשה ֶׁשּכֹוֶעֶסת ַהְרֵּבה. 

ַעְכָׁשו ַּבחֶֹרף ַהּיֹום  –ַקח ֶאת ֲעַצת ַרֵּבנּו ַהְּבדּוָקה ְוַהְמֻנָּסה, ָּתקּום ִלְפנֹות ּבֶֹקר 

ַקח ְל ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְוָתִׁשיר   –צֶֹר ָלקּום ְּבָׁשָעה ְמאֹד ֻמְקֶּדֶמת  ַמְתִחיל ְמֻאָחר יֹוֵתר ְוֵאין  
ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ּתֹוֶדה לֹו ּוְתַׁשְּבחֹו ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִאְּת, ִּתְתּבֹוֵדד  

 ִּיְהֶיה ְלִאְׁשְּת ַמְסִּפיק ָחָלב. ֵּבין ַהְּפָרִקים, ּתֹוֶדה ּוְתַהֵּלל ַלה', ְוִתְרֶאה ֶׁש 

ּוְכֶׁשָּתקּום ֻמְקָּדם ְּכָבר ּתּוַכל ָלבֹוא ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׁשעּור ַּדף ַהּיֹוִמי ּוְלִהְתַּפֵּלל ִעם  

 .ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי ַהִּצּבּור, ְוָכ 

ָהאֹוֵהב אֹוְת ֵמָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶׁשְּל  .ְמאֹד ּוִמְתַּפֵּלל ַּבַעְד 

... 
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 ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְּגָמָרא יֹוְצִאים ִמָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש ד' ֵטֵבת, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ֶׁשָּזִכיָת ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס. ָידּוַע ַמה ֶּׁשָאַמר ַרֵּבנּו: ַאְׁשֶרי !ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק

 "ִמי ֶׁשְּמַסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס זֹוֶכה ְלַהְמִׁשי ַעל ַעְצמֹו ֶצֶלם ֱאִקים".

ּוְלַסֵּים, ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ָּכל ְיֵמי  ַעְכָׁשו ַּתְתִחיל ׁשּוב ֶאת ַהַּׁש"ס; ִלְלמֹד ּוְלַסֵּים, ִלְלמֹד 

 .ַחֶּיי 

ַעל ְיֵדי ֶׁשּלֹוְמִדים ְּגָמָרא יֹוְצִאים ִמָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים; ַהְּגָמָרא ְמַׂשַּמַחת. 

הֹוִׁשיַבִני : ְּבַמֲחַׁשִּכים (ֵאיָכה ג, ו)ַעל ַהָּפסּוק  (ַסְנֶהְדִרין כד.)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

"ֶזה ַּתְלמּוד ַּבְבִלי"; ַמְקֶׁשה מֹוֲהָרא"ׁש, ֵאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַעל ַּתְלמּוד  –ְּכֵמֵתי עֹוָלם 

, ִהיא ַהִּמיָתה? ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש ֶהְסֵּבר ָיֶפה,  ַּבְבִלי, ַהְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִהיא ַהחֹׁשֶ
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ה אֹוְמִרים ְלָאָדם ַהִּמְתלֹוֵנן : "ַחַּיי ֲחׁשּוִכים", "ַחַּיי ֵאיָנם ַחִּיים  ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרכָ 

ֶאָּלא ִמיָתה", ֵיׁש ְל ֵעָצה, ַקח ֶאת ַהְּגָמָרא ַהְּקדֹוָׁשה ְוִתְלַמד אֹוָתּה, "ְּבַמֲחַׁשִּכים 

יׁש ְּכמֹו ֵמת, ֶיְׁשָנה ֵעָצה  ַאָּתה ַמְרּגִ  –ַהַחִּיים ֲחׁשּוִכים ְל, "ְּכֵמֵתי עֹוָלם"  –הֹוִׁשיַבִני" 

ַקח ֶאת ַהְּגָמָרא ְוִהיא ָּתִאיר ְל ֶאת ַחֶּיי, ִהיא ִּתֵּתן ְל   –ִּבְׁשִביְל, "ֶזה ַּתְלמּוד ַּבְבִלי" 

 ַחִּיים.

 ֲאִני ָׂשֵמַח ִאְּת ַּבֲחִגיַגת ִסּיּום ַהַּׁש"ס ֵמִרחּוק ָמקֹום ֲאָבל ְּבֵקרּוב ְלָבבֹות. 

... 

 ֵסֶפר "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה".ַה ְרֵּגם ֶאת  ְלַת 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן –ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִקַּבְלִּתי ַעְכָׁשו ֶאת ַהֵּסֶפר 'ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה' ֶׁשַאָּתה ְמַתְרֵּגם; ֶזה ְמאֹד ָיֶפה, ֶזה ַיֲחִזיר 

 ְרֵּבה ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ַה 

ָאִחי ַהָּיָקר ֲחַזק ֶוֱאַמץ; ַּתְמִׁשי ְלַתְרֵּגם ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ְוָתִפיץ אֹוָתם ְּבֶקֶרב ַּבחּוִרים  
ֲעֵליֶהם ִנְסיֹונֹות  ְוַאְבֵרִכים, ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְקָצת ָמה עֹוֵבר ַהּיֹום ַעל ְּבֵני ַהְּנעּוִרים... עֹוְבִרים

 ָקִׁשים ּוָמִרים ְוַהְּסָפִרים ְמַחְּזִקים אֹוָתם, ֵהם ִנְכָּתִבים ְּבָׂשָפה ַהּמּוֶבֶנת ָלֶהם. 

ַמה ָּצִרי יֹוֵתר ִמְּלֵהיִטיב ִעם ְיהּוִדי; ְלַחֵּזק ְיהּוִדי ַאֵחר. ַהַּבַעל ַהַּתְנָיא ַהָּקדֹוׁש ָאַמר  

ִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש ַהַּמ 

ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶאת ַהִּׂשיָחה ַהּזֹאת: "ְנָׁשָמה יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם ְוַחָּיה ָּכאן ִׁשְבִעים ְׁשמֹוִנים 
ַמע ִמִּלים ַמה ֶּזה ְלֵהיִטיב ִעם ְיהּוִדי  ַרק ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ַאֵחר"; ִּתְׁש  –ָׁשָנה 

ַאֵחר: "ְּכַדאי ִלְחיֹות ִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהִעָּקר ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ַאֵחר"; ַמה ֶּזה ַלֲעׂשֹות 

 ת ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים.ֹ טֹוָבה ִליהּוִדי? ְלַזּכֹות אֹותֹו ִעם ּתֹוָרה, ְּתִפָּלה, ִמְצו
 ֵּצר ִּכי ֲאִני ְמאֹד ָעסּוק, עֹוד ֶאְכּתֹב ְל יֹוֵתר ַּבֲאִריכּות.ֲאִני ַחָּיב ְלַק 

... 
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	אֵיךְ אֶפְשָׁר לְהִגָּמֵל מִלָּלֶכֶת לִישׁוֹן מְאֻחָר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ג' טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן,

	אֵיךְ אֲנִי יְכוֹלָה לְהַחֲזִיק מַעֲמָד כְּשֶׁעֲדַיִן לֹּא זָכִיתִי לִילָדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ג' טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	מָה אֲנִי עוֹנָה לַבֵּן שֶׁלִּי שֶׁשּׁוֹאֵל עַל קְדֻשָּׁה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ג' טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	כַּמָּה יֶלֶד צָרִיךְ לִלְמֹד?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ג' טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אָנָּא ה' עֲזֹר לִי לִשְׁמֹר עַל הָעֵינַיִם.
	תּוּכְלוּ לָתֵת לִי הַדְרָכָה לִקְרַאת נִשּׂוּאַי?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ג' טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אֵיפֹה כָּתוּב שֶׁכְּשֶׁלּוֹמְדִים תּוֹרָה לֹא צְרִיכִים כְּלֵי זַיִן?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ד' טֵבֵת, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	אִי אֶפְשָׁר לְהַחֲזִיק מַעֲמָד בְּלִי תְּפִלָּה
	'לִחְיוֹת' עַל קִדּוּשׁ ה'
	רַבִּי נָתָן הַקָּדוֹשׁ
	עֵצוֹת שֶׁלֹּא יֶחְסַר חָלָב לַתִּינוֹק
	עַל יְדֵי לִמּוּד גְּמָרָא יוֹצְאִים מִכָּל הַצָּרוֹת וְהַיִּסּוּרִים
	לְתַרְגֵּם אֶת הַסֵפֶר "עֲצָתוֹ אֱמוּנָה".

