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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
............................................................... א ה? ָבר ִמְתמֹוֶטֶטת, ַמה ֶאֱעׂשֶ ֲאִני ּכְ ה ׁשֶ יׁשָ ֲאִני ַמְרּגִ

................................................................... ב ם? נּו ּתַ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ יַח ּתְ ְכחּו ְלַהּנִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּקּון ּכְ ַמה ַהּתִ

........................................................................................ ג ֻמְרָמר? ר ַלֲעֹזר ַלּזּוג ַהּמְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
........................................................................................... א ּבּוד ָאב ָוֵאם ְיָלדֹות ּכִ ְלַהְכִניס ּבַ

ְיָלדֹות ַטַעם ָלֲעִדינּות........................................................................................... א ְלַהְכִניס ּבַ

.............................................................................................. ב ת ל ּבַ ִלְנֹטַע ֱאמּוָנה ּוְלרֹוֵמם ּכָ

ק.................................................. ב יְך ְלִהְתַאּפֵ ק, ְצִריִכים ְלַהְמׁשִ ָבר לֹא ְיכֹוִלים ְלִהְתַאּפֵ ּכְ ׁשֶ ּכְ

ַמַעת ֲחָזָקה.......................................................................... ג ָלִדים ִמׁשְ ַפֵחד ִלְדֹרׁש ֵמַהּיְ ַאל ּתְ

ַרק ְלֶדֶרְך ֶאֶרץ ֵיׁש ָמקֹום ֶאְצֵלנּו........................................................................................... ג

ִדים?...................................................................... ד ַלּמְ ם ַלּמְ ּלֵ ה ָיכֹול ַלְעזֹור ִלי ְלׁשַ אּוַלי ַאּתָ

........................................ ד ָבר ל יֹום אֹותֹו ּדָ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּתַ ן ׁשֶ ר ְלַכּוֵ ֶאְפׁשָ ָאָדם הּוא לֹא ְמכֹוָנה, ׁשֶ

ׁש ֶהֱחָיה אֹוִתי......................................................................................... ה ָך ַמּמָ ּלְ ַההֹוָדָעה ׁשֶ

.......................................................................... ה ָמה' י ַאׁשְ ֲהרּו ֵמַהּתֹוַלַעת ָהַאְרִסית 'ִרְגׁשֵ ּזָ ּתִ

........................................................... ו ִית ֶנֱאָמן ִקים ּבַ ה ּתָ בֹות ָהָרעֹות, ַאּתָ ְחׁשָ ָגֵרׁש ֶאת ַהּמַ ּתְ

............................................................ ו בּוִעי "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה" ְ ּקּוְנְטֵרס ַהּשׁ עּור ּבַ ע ְלָך ׁשִ ְקּבַ ּתִ

ל מֹוֲהָרא"ׁש............................................ ז ֶרְך ֶשׁ ּדֶ עְרִטי ּבַ ִליּבֶ ה ּבְ ִהּלָ ֲאִני רֹוֶצה ִלְבנֹות ֶאת ַהּקְ

............................................................................................ ח יכּו ַלֲעֹזר ִלי ְמׁשִ ּתַ ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ

.............................................................................. ח ִביְלָך ׁשְ ּדּוְך ּבִ ו ׁשִ ה ִלְפֹעל ַעְכׁשָ ֲאִני ְמַקּוֶ

............................................................... ט ִרים ׁשֵ ְהיּו ָלנּו ְיָלִדים ּכְ ּיִ ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְוׁשֹוֲאִפים ׁשֶ



..................................................................................................... י רֹוֶצה ַלְחֹטא ֵאין ְיהּוִדי ׁשֶ

.................................................... יא ַטַעם ּוְבקֹול ִלים ָיֶפה ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ה ׁשֶ לַֹח ָלַעּמּוד ֶאת ֵאּלֶ ִלׁשְ

ֶכם.......................................................................... יא ּלָ רּו ִעם ַאף ֶאָחד ַעל ֶהָעָבר ׁשֶ ַדּבְ ַאל ּתְ

.................................. יב יִקים ְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ִסּפּוֵרי ַצּדִ ּתַ ָלִדים ּבַ ל ַהּיְ ָבבֹות ׁשֶ ְלִהיב ֶאת ַהּלְ ּתַ

................................................................ יב ָבר ל ּדָ ם ִעם ּכָ ֵ ׁש לֹו ֱאמּוָנה, עֹוֵבד ֶאת ַהּשׁ ּיֵ ִמי ׁשֶ

................................................................יד ה ֲעַדִין לֹא ָאבּוד ְתׁשּוָבה, ַאּתָ ה ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבִ ַאּתָ

...................................................................... טו ִנים פּוס ִיְהיּו ְמֻסּנָ ֵבית ַהּדְ ִבים ּבְ ְ ל ַהַמְחּשׁ ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל................................................. טז מֹות ִיׂשְ אּוַכל ְלַנּקֹות ִנׁשְ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ְזכּות ִנְקיֹון ּבֵ ּבִ

נּו............................................................. יז ל ַרּבֵ ָנה ׁשֶ ָ ָבר ַמְתִחיִלים ְלִהְתּכֹוֵנן ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ּכְ

ְתׁשּוָבה...................... יז ן ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבִ ה ּכֵ ָבר ָאבּוד, ַאּתָ ה ּכְ ַאּתָ ָך ׁשֶ ּלְ ָברֹות ׁשֶ ל ַהּסְ ֲעֹזב ֶאת ּכָ

......................................................... יח נּו ֲעֵליֶהן ָיבֹואּו ֶאל ַרּבֵ ּבַ ים ָהיּו ְצִריכֹות ִלְרצֹות ׁשֶ ָנׁשִ

עּוִרים..................................................................... כ ׁשּובֹות ַהּנְ לֹא ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק ִמּמְ

.................................................. כ ָפִרים ֶרְסֶלב ֶזה ַרק ַהּסְ ּבְ ים ְצִריִכים ָלַדַעת ׁשֶ ְמֹקָרִבים ֲחָדׁשִ

............................................................... כא ִני ֵ ל ַהּשׁ ד ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶ ִית, ְלַכּבֵ לֹום ּבַ ׁשְ ָלל ּבִ ּכְ

ָחִדים.............................................................................. כב יִעים ּפְ ָרכֹות, ַמּגִ ים ּבְ ִאם לֹא עֹוׂשִ

....................................... כב קֹום ְלָמקֹום ים יּוְכלּו ִלְנֹסַע ִמּמָ ׁשִ ַהּנָ ֵדי ׁשֶ ִלְקנֹות עֹוד אֹוטֹוּבּוס ּכְ

ְתמֹוֵטט...................................................... כג ָך לֹא ּתִ ּלְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ַבּקֵ ּתְ

...................................... כד ת ֵבית ֲחֹרׁשֶ מֹו ּבְ ְלמּוד ּתֹוָרה, לֹא ּכְ ּתַ ָצִריְך ִלְהיֹות ֲאִויָרה טֹוָבה ּבַ

........................................................................... כה ַקּלּות ל יֹוֵתר ּבְ ִלים ַהּכֹ ֵמִחים, ְמַקּבְ ּשְׂ ׁשֶ ּכְ

................................................................................... כו ֲחלֹות ְמָחה ִהיא ָהְרפּוָאה ְלָכל ַהּמַ ׂשִ

.................................................................................................... כו ֲעֹזב ֶאת ַהֲחֵבִרים ָהָרִעים

נ

הקונטרס לרפואת העניא הקונטרס לרפואת העניא 
בת ראכל בתשוח"יבת ראכל בתשוח"י



 א   |  ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ? הִמְתמֹוֶטֶטת, ַמה ֶאֱעֶׂש ר ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֲאִני ְּכבָ 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

לֹא   ֶׁשֲאִני  ִמְתמֹוֶטֶטת,  ֶׁשֲאִני  ַהְרָּגָׁשה  ִלי  ֵיׁש  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשִּלי;  ַהְּבָעָיה  ָמה  ְלַהִּביַ�  ִלי  ָקֶׁשה 

ים  ְיכֹוָלה ְלַהְמִׁשי� עֹוד, ַוֲאִני לֹא יֹוַדַעת ַמה ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַׁשּנֹות ֶאת ֶזה, ַּבֲעִלי ְוַהְּיָלִד 

 ַּגם סֹוְבִלים ִמֶּזה. 

ֵעָרה   ִנְׁשֶאֶרת  ֲאִני  ֵמַעְצִמי,  ִלְברַֹ�  רֹוָצה  ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ֵמַהְּבָעיֹות  ִלְברַֹ�  רֹוָצה  ַרק  ֵלילֹות  ֲאִני 

 ִּבְסָרִטים, ְוֶזה ְמֹאד ַמְפִריַ� ְלַבֲעִלי.  הְׁשֵלִמים ְוצֹופָ 

ִלְׁשִפּיּוִתים  ַהִא  ַלֲחזֹר  ְיכֹוָלה  עֹוד  ַעל    ?ֲאִני  ַלֲחׁשֹב  ְלַהְפִסיק  ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ַמה 

ַּדף ַעל  ֶׁשִּלי  ַהְּבָעיֹות  ָּכל  ֶאת  ִלְכֹּתב  ִנִּסיִתי  ֶׁשִּלי?  זֶ   , ֶהָעָבר  ִנִּסיִתי    ה ֲאָבל  ָּגרּוַ�.  יֹוֵתר  ָעָׂשה  ַרק 

ִמַּדי ַלְּפָרִטּיּות  ר  יֹוֵת   סְלִהְתַיֵּדד ִעם ֲחֵבָרה אּוַלי ִהיא ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִלי, ֲאָבל ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֶּזה ִנְכנַ 

 ֶׁשִּלי, ַמה ֲאִני ֵּכן ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות? 

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 תשפ"ג ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ט' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 'ִּתְחיֶ ָמַרת ... 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

 ּוִמָּיד יּוַטב ָלֶכם.  -ִּתְזְרקּו ֶאת ַהָּׂשָטן ֵמַהַּבִית, ַאל ִּתְצּפּו ַּבְּסָרִטים 

 ְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּת 
... 

 ד ג ד



 ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

 ַמה ַהִּתּקּון ְּכֶׁשָּׁשְכחּו ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם? 

 ה: ְׁשֵאלָ 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַאֲחֵרי ְּתִפִּלין ֶׁשל ַרִׁש"י,  ָּברּו� ַהֵּׁשם ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ָּתִמיד ְלַהִּניַ� ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם ִמָּיד  

ַּבְּזַמ  ְּבִדּיּוק  ֶׁשַּקְמִּתי  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ָקָרה  ִּבְׁשִבי  ןָלַאֲחרֹוָנה  ִלְפֵני  ל  ַרק  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִמְנָין  ִלְתֹּפס 

 ֶׁשֲאִני ָרץ ָלֲעבֹוָדה. 

ָיָצאִתי ְּבִריָצה ִמֵּבית ַהּכְ  ַרֵּבנּו ַּתם  ְּבָׁשבּוַ� ֶׁשָעַבר ְּביֹום ֲחִמיִׁשי,  ֶנֶסת ְּבֶחְׁשּבֹון ֶׁשָאִניַ� 

 ְּדַרֵּבנּו ַּתם. ֶׁשָּׁשַכְחִּתי ְלַהִּניַ� ְּתִפִּלין  הְמֻאָחר יֹוֵתר ְּבִמְנָחה, ְלַמֲעֶׂשה ִנְזַּכְרִּתי ַּבַּלְילָ 

 ה ִיְכַאב ִלי?ֶׁשּזֶ  יְּכֵד  ה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹותּוַמ ִּתּקּון?  לִּבְׁשִבי ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ט' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַּבַּבר   ַרִׁש"י  ֶׁשל  ְּתִפִּלין  ְלַהִּניַח  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ֶאְצִלי  "ֶּפֶלא  ָאַמר:  ַז"ל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשא   ָלָּמה  ְׁשלֹוֵמנּו,    ַיִּניחּו ִמְצָוה,  ַאְנֵׁשי  נֹוֲהִגים   ְוָכ ַּתם?"  ְּדַרֵּבנּו  ְּתִפִּלין  ַּגם 

 ַהְּתִפִּלין. ְׁשֵני זּוגֹות  ת ַמִּניִחים ִמָּיד ֶא 

ְוַרֵּבנּו ָּתם,   ַהְּתִפִּלין ְּבַיַחד, ַרִׁש"י  ְלַהִּניַח ֶאת ְׁשֵני זּוגֹות   ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמ
ָלֲעבֹוָדה ָלרּוץ   ָצִרי ַאָּתה  ָא   -  ְוִאם  ֶזה  ז  ַּגם  ֶאת  ִּתְדֶחה  ַאל  ַּתם,  ַרֵּבנּו  ַּתִּניַח 

 . ֶזה ִיְהֶיה ַהִּתּקּון ֶׁשּלְ  ן;ְלַאַחר ִמּכֵ 

ַהְּתִפִּלין ְסִעיף ְּבֻׁשְלַחן ָערּו, ְמַחֵּבר  ְּכמֹו ֵכן ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ִלְלמֹד ִעם 
מּובָ  ַּתם.  ְּדַרֵּבנּו  ְּתִפִּלין  ִעם  ֲהָלָכה  ֶׁשִּיְלְמדּו  אֹוֵמר  מֹוֲהָרא"ׁש  ַּגם    א ּוְרָמ"א; 

  ַמְרִּגיִׁשים ַאַחר ָּכ אֹור ָּגדֹול  -ם "ל, ֶׁשִאם לֹוְמִדים ִעם ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּת ֵמָהֲאִריזַ 
 .דְמאֹ

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
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 ג   |  ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ֵאי ֶאְפָׁשר ַלֲעזֹר ַלּזּוג ַהְּמֻמְרָמר?

 ה: ְׁשֵאלָ 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַוֲאִני רֹוֶאה ֶאת   ֵמַהַּצד  ִמְסַּתֵּכל  ְׁשֵניֶה י  ְּבנֵ ֲאִני  ֵאי�  ַהָּׁשבּוַ�,   םַהּזּוג  ָּכל  ַּבַּבִית  יֹוְׁשִבים 

 ֵּביָתם, ְוֵהם ְמֹאד ְמֻדְכָּדִכים ּוְמֻמְרָמִרים.  חְׁשֵניֶהם לֹא עֹוְבִדים, ֵהם ַמָּמׁש לֹא יֹוְצִאים ִמֶּפַת 

ְוִאם רֹא  ְׁשִליָט"א,  ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ָחָדׁש  ֶזה  ִאם  יֹוֵדַ�  ִמֶּזה,  ֲאִני לֹא  יֹוֵדַ�  ַהְּיִׁשיָבה  ׁש 

 אּוַלי ֶאְפָׁשר ִלְׁש�ַ� ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעזֹר ָלֶהם, ְיַחֵּזק אֹוָתם ְוַיֲעִמיד אֹוָתם ַעל ָהַרְגַלִים?

 ִייַׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 שפ"ג  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ט' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'ת -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

 ַאְּדַרָּבה ְוַאְּדַרָּבה. - ִאם ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעזֹר לֹו, ָחָדׁש ֶזה א 

 הּוא ְוִהיא ְׁשֵניֶהם ְצִריִכים ַהְרֵּבה ִחּזּוק.

 ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל 

 

 ... 
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 א   |  ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 

 ָוֵאםִּכּבּוד ָאב ת ַּבְיָלדֹוס  ְלַהְכִני

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ו' ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשַאֶּתם ָּבִאים ְלֵבית ֵפיָגא ִלְלמֹוד ִעם ַהָּבנֹות. 

 ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם.  ןַּתְכִניסּו ָּבֶה 

 ... 
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 ַטַעם ָלֲעִדינּותת ַּבְיָלדֹוס  ְלַהְכִני

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ו' ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ֶׁשַאֶּת  ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ִמִּלים  ִלי  ֵפי  ילִ ם  עֹוְזִרים  ֵאין  ָגא ְּבֵבית 

 .גְּבִוויְלַיאְמְסּבּוְר 

ֲאִני  ָהִעָּקר  ַהָּבנֹות,  ִעם  ִלי  ַלֲעזֹר  ֶׁשַּתְמִׁשיכּו   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְמַקֶּוה  ֲאִני 
ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם, ְּתַדְּברּו ֲאֵליֶהם ֵמַהּיִֹפי ֶׁשל ַהַּיֲהדּות, ַּתְכִניסּו ָּבֶהן ַטַעם ָלֲעִדינּות,  

 ֶׁשֵהן יֹאֲהבּו ְצִניעּות. 

 ... 
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 ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ב

 

 ת ּבַ ל ּכָ ם ּוְלרֹוֵמ ה ֱאמּונָ  ִלְנטֹעַ 

 ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ו' ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ָהֶעְזָרה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. 

ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִחּנּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל, ּוִבְפָרט    לּגֹוֶד ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת  

 ָּכל ַּבת.  םְּכֶׁשּנֹוְטִעים ֱאמּוָנה, ְמרֹוְמִמי

ֶׁשָּלֶכם,   ַהְּיָלִדים  ֵאֶצל  ְלַנַחת  ִּתְזּכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות  ּבֹוִנים  ֶׁשַאֶּתם  ִּבְזכּות 
 ִלים. ֶׁשִּתְזּכּו ְלָבִנים ַצִּדיִקים ְּגדֹו 

 ... 
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 ְצִריִכים ְלַהְמִׁשי ְלִהְתַאֵּפק ק, ְלִהְתַאּפֵ ם  ְיכֹוִליא ר ְּכֶׁשְּכבָ 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ִמְכָּתְב ַהָּמֵלא ִּבְכֵאב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

(ְּבֵראִׁשית מה, מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֵמִביא ֵּפרּוׁש ִמַּצִּדיִקים ַעל ַהָּפסּוק  

: "ְוא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלכֹל ַהִּנָּצִבים ָעָליו", ְּכֶׁשָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְּכָבר א)

ָיכֹו ּבְ ל א  ְּכָבר  הּוא  ְמֻסָּגִלים  ,  א  ֶׁשְּכָבר  ַמְרִּגיִׁשים  ָיכֹל",  "ְוא  ֶׁשל  ַמָּצב 
ְלהֹוִסיף  ְצִריִכים  ְלִהְתַאֵּפק",  "יֹוֵסף  ַלֲעׂשֹות?  ְצִריִכים  ַמה  יֹוֵתר,  ִלְסּבֹל 

 ְלִהְתַאֵּפק, זֹו ָהֵעָצה "ְלכֹל ַהִּנָּצִבים ָעָליו", ַעל ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵמד ָעָליו. 

ָאִח  ִהיָהָא   יָלֵכן   ,ָעֶלי צֹוֶעֶקת   ִאְׁשְּת ִאם  אֹוְת    אהּוב,  ַאל    -ְמַקֶּלֶלת 
ַּתֲעֶנה ַחס ְוָׁשלֹום, ְּתַקֵּבל ֶאת ֶזה ְּבַאֲהָבה. ְוִאם ִהיא ּפֹוֶרֶׁשת ִמְּמ ְוכּו', ִהיא א  

ֲהֵר   .ִיְתָּבַר ְוִתְבֶּכה ֶאל ַהֵּׁשם  ְוכּו', ֵל ַלָּׂשֶדה   ַיַער  רֹוָצה ִלְחיֹות ִאְּת  י ֵיׁש ְל
ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית ֶׁשְּל; ֵל ְלִהְתּבֹוְדדּות, ִּתְצַעק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוִתְרֶאה    ןְמֻצּיָ 

 ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

  -ָאִחי, ִאם א ִּתְצַעק ַּבֲחָזָרה, ַאָּתה ְּתַצֵּית ְלַרֵּבנּו, ַאָּתה ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה  
 ַדֵּבר ֵאֶלי ָיֶפה. ִהיא ַּגם ְּת 

... 
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 ג   |  ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ַאל ְּתַפֵחד ִלְדרֹׁש ֵמַהְּיָלִדים ִמְׁשַמַעת ֲחָזָקה 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

 ְמֻרֶּצה ִמְּמ, ֵמָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּל ְּבתֹור ְמַלֵּמד. ֲאִני ְמאֹד 

ָקָׁשה   ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ֲאִני  ִּתָּׁשֵבר.  ֶׁשא   ,אֹוְת ְלַחֵּזק  רֹוֶצה  ֲאִני 

ְמאֹד, ֲאָבל ְּבָכל זֹאת ִהיא ִמְׁשַּתֶּלֶמת. ִּכי ִאם ִּתְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ַמה ּקֹוֶרה ָּבעֹוָלם,  
ל '; ִּבְכלָ ילִ ר  ּוַמ י  לִ   ָקֶׁשה'ָחד ִמְתַיֵּגַע, ָּכל ֶאָחד ִמְתַקֶּׁשה, ָּכל ֶאָחד צֹוֵעק  ָּכל ֶא 

ְּבּתֹוָרה   ְוַהָּׁשִנים  ַהָּיִמים  ֶאת  ְמַבֶּלה  ַהְּמַלֵּמד  ַאְּדַרָּבה,  ִלְמַלֵּמד,  ָקֶׁשה  יֹוֵתר  א 
ְלַמְעָלה ִנְבִנים לֹו ַאְרמֹונֹות, ֵהיָכלֹות ִּדְקֻדָּׁשה,  ּוְתִפָּלה, ְּבִלְנטַֹע ֱאמּוָנה ּוְקֻדָּׁשה.  

 ְלִאּבּוד.  םְוַהְּיִגיָעה ֶׁשּלֹו א הֹוְלִכי לֶהָעָמ 

ִמְׁשַמַעת  ֵמַהְּיָלִדים  ִלְדרֹׁש  ְּתַפֵחד  ַאל  ְּגדֹוָלה,  ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֶׁשִּתְהֶיה  ִּתְרֶאה 
 ֲחָזָקה; ַרק ָּכ ַאָּתה ַּתְצִליַח.

ְּתַעֵּׁש  ֲחֵסָר ַמ ן,  ַאל  ֵאּלּו    הה  ִמְצַטֲעִרין,  ָאנּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  ַהִּסיַגְרָיה?   ְל

ַהֶהְרּגֵ  ִעם  ַרֵּבנּו  ֶאל  ַאָּתה    -ֶׁשָּלֶהם    ןַהָּיָׁש ל  ֶׁשָּבִאים  ָלָּמה  ֲאָבל  ֶאָחד,  ָּדָבר  ֶזה 
 ָצִרי ְלַהְתִחיל ַעְכָׁשו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה... 

 ... 
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 ָמקֹום ֶאְצֵלנּו  ֶאֶרץ ֵיׁשַרק ְלֶדֶר 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"ג -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֵּבית ֵפיָגא ִליֶּבעְרִטי   ת... ִּתְחֶי', ַּתְלִמיַד 

ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד ֶׁשַאֶּתם ִמְתַנֲהִגים ְּבֶדֶר ֶאֶרץ. ְּכֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ִעם ַהּמֹורֹות  
ַהְמַנֶהלֶ ֶׁש  ְוִעם  ֶׁשַאֶּתם   -  ת ָּלֶכם  עֹוֶלה,  ֶׁשָּלֶכם  ַהֵּׁשם  ֲעִדינָ   תּבַ   ָּתִמיד    ה ְמאֹד 

ְיָלִדים   תּוַבֲעלַ  ְוִעם  טֹוב   ִׁשּדּו ִעם  ָלֶכם  ַיֲעזֹר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאֶרץ.   ֶּדֶר
 ְּכֵׁשִרים ּוְברּוִכים ִּבְזכּות ַהִהְתַנֲהגּות ַהִּנְפָלָאה ֶׁשָּלֶכם. 

ֵיׁש ֶאֶרץ   ְלֶדֶר ֶׁשַרק  ַהַּתְלִמידֹות  ְלָכל  ֵאּלּו    ִּתְמְסרּו  ַרק  ֶאְצֵלנּו,  ָמקֹום 

 ַנֲהגֹות ַּבֲעִדינּות ְוַהְכָנָעה ֵהן ַּתְלִמידֹות ֵּבית ֵפיָגא. ֶׁשִּמְת 
... 

 ד ג ד
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 ם? ַלְּמַלְּמִדים ְלַׁשּלֵ י לִ ר ַלְעזֹול ָיכֹו ה ַאָּת י אּולַ 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו יָ 

ֶׁשֵּיׁש   טֹוִבים  ִליהּוִדים  ַּבַּלְיָלה  הֹוְלִכים  ָהִיינּו  ִלי,  עֹוֵזר  ָהִייָת  ָׁשִנים  ִלְפֵני 

 ֶׁשָּלנּו, ְוֵהם רֹוִצים ַלֲעזֹר ִּבְצָדָקה. תָלֶהם ֶרֶגׁש ַלמֹוָסדֹו

ְמאֹד   ֲאִני  רֹוֶצ   ,ץָלחּוַעְכָׁשו  ָלבֹוא    הֲאִני  רֹוֶצה  ַאָּתה  אּוַלי   ,אֹוְת ִלְׁשאֹל 
ִאִּתי ִלְדּפֹק ִּבְדָלתֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים טֹוִבים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶרֶגׁש ְלֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש? ֶזה א  

ְלַׁשֵּלם ַלְּמַלְּמִדים, ֲאִני    ֲאִני ַחָייב  -ַקל ִלי, ֲאָבל ַהֶהְכֵרַח א ְיֻגֶּנה, ֵּכן ַקל א ַקל 
 ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ְּבִחּבּוק ָיַדִים. א 

 ? י ְלַמֵּלא ֶאת ַהחֹר ַּבּמֹוָסדאֹו אּוַלי ֵיׁש ְל ַרֲעיֹונֹות ֲאֵחִרים ֵאי ַלֲעזֹר לִ 

 ַיְמִׁשי ַלֲעזֹר ִלי.  -ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָעַזר ִלי ַעד ֵהָּנה 

 ... 
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 ָּכל יֹום אֹותֹו ָּדָבר   הן ֶׁשַּתֲעֶׂש ָאָדם הּוא א ְמכֹוָנה, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַכּוֵ 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי'

  ד ְלַהִּגיֶזה ַרְעיֹון טֹוב ְמאֹד ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמֶכם ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשָּלֶכם  
 ֶאת "יֹום ַהְּתִהִּלים" ָּכל יֹום. 

ְצִריִכי א  ַעל   הִיְהיֶ ה  ַמ   ַלֲחׁשֹב  םַאֶּתם  ְּתַקְּבלּו  ְוַכּדֹוֶמה,  ִּתְׁשְּכחּו  ִאם 

ַהַּקָּבלָ  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶאָחד,  ַהּטֹוה  ַעְצְמֶכם  יֹום  ַאֶּתם ׁשֹוְכִחים  ְוִאם  ֶנֶדר,  ְּבִלי  ָבה 
 . םְּכלּוה ָקָר א ז ָא  -ם ְוַאֶּתם א ַמְסִּפיִקי םאֹו ֶׁשַאֶּתם ְטרּוִדי

ֶׁשִהי ְלַכֵּון  ֶאְפָׁשר  ְמכֹוָנה  ְמכֹוָנה,  א  הּוא  אֹותֹו    הַּתֲעֶׂש א  ָאָדם  יֹום  ָּכל 

ת ַהֵּמיָטב, ְוִאם א ְיכֹוִלים, א ַמְסִּפיִקים, ְוַהּיֹום  ְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ֶא ָּדָבר, ָאָדם ִמ 
 . ת ְלַנּסֹו ַיְתִחילּו ֵמָחָדׁש  - הַהּטֹובָ  הָעַבר ְּבִלי ַהַּקָּבלָ 

ַהָּבנֹות   ֶאְצֵלנּו  ְּבֵטֵבת;  ַּבֲעָׂשָרה  ָצמֹות  ָּבנֹות  ִאם  אֹוִתי  ָׁשַאל  ֶׁשָּלֶכם  ַאָּבא 

 ְׁשָעה ְּבָאב, ַּבַתֲעִנּיֹות ָהֲאֵחרֹות א ָצִמים. ָצמֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ּוְבִת 

ֲאִני ַּגם רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמֶּכם, ְּתַחְּפׂשּו ֵּבין ַהָּבנֹות ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלֶכם ָּבנֹות ֶׁשֵאין  
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ְמַׂשְּמִחים ֲחֵברֹוָלֶהן   ְׁשבּוִרים,  ְלָבבֹות  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ִאם  ִּכי  ִאָּתן,  ְוִתְתַחְּברּו  ת 

 ַהְרֵּבה טֹוב.אֹוָתן, ֲאַזי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַׁשֵּלם ָלָאָדם ּבְ 

 ... 
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 יאֹוִת ה ֶהֱחיָ  ַמָּמׁש ֶׁשְּלה ַההֹוָדעָ 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ַמה   ְמאֹד,  ָׁשבּור  ָהִייִתי  ִנְכַנְסִּתי  ַהּיֹום  ָּכאן...  עֹוֶׂשה  ִעם    רַלּבֹוֲאִני 

ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ַלֶצֶות, ְוִלְלוֹות ֶזה א ֵעֶסק; ֵיׁש ִלי ְּכָבר ַּגם ָּכ  רַהּמֹוָסדֹות, ֵאין ְּכבָ 
 ֵמָהרֹאׁש. הְלַמְעלָ ד חֹובֹות עַ 

ִׁשִּׁשים   ַהֵּמָאה  ַּבַּפַעם  ִמְׁשָניֹות  ֶׁשִסַּיְמָּת  הֹוָדָעה  ִלי  ׁשֹוֵלַח  ַאָּתה  ִּפְתאֹום 

ִני ְּכָבר יֹוֵדַע ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ָּכאן, ַעְכָׁשו  , ַעְכָׁשו ֲא דְמאֹ   ְוַאְרַּבע, ֶזה ֶהֱחָיה אֹוִתי
ָּברּור ִלי ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה ִעם ַהּמֹוָסדֹות ַהְּקדֹוִׁשים. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ַיֲעזֹב 

 אֹוִתי, הּוא ַיְמִׁשי ַלֲעׂשֹות ִלי ִנִּסים. 
... 
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 י ַאְׁשָמה' 'ִרְגֵׁש  תֵמַהּתֹוַלַעת ָהַאְרִסי ִּתָּזֲהרּו

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ִּתְחֶי' ָמַרת

ַהִּויָטִמי  ְקחּו ֶאת    ןֶאת  ַּתֲאִׁשימּו  ְוַאל  טֹוב,  ִויָטִמין  ֶזה  ּפֹוִלית,  ֻחְמָצה 
ֲאַנְחנּו    ;ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ֶזה  ֶׁשּקֹוֶרה  ַמה  ָּכל  ַעְכָׁשו.  ַעד  ְלַקְחֶּתם  ֶׁשא  ַעְצְמֶכם 

 א ִלְׁשאֹל ְׁשֵאלֹות ְו ,ְלָהִבין.  אְצִריִכים ִלְסֹּגר ֶאת ָהֵעיַנִים ְוַהֶּפה 

ֶאת ַהַחִּיים.    לְלָהְרִעי'ִרְגֵׁשי ַאְׁשָמה'; ֶזה ָיכֹול    תֵמַהּתֹוַלַעת ָהַאְרִסי  ִּתָּזֲהרּו
'ֲאִני  ַלֲחׁשֹב  ַמְתִחיִלים  ַאֶּתם  ְנִׁשיָכה,  ְמַקְּבִלים  ֶׁשַאֶּתם  ַמְרִּגיִׁשים  ְּכֶׁשַאֶּתם 

עֹו  -ֲאֵׁשָמה'   הּוא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  "ַהּכֹל  ִמָּיד:  ַהּכֹ ַּתִּגידּו  הּוא  לֶׂשה   ,
 ּפֹוֵעל ַהּכֹל".

... 

 ד ג ד



 ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ו

 

 ַּבִית ֶנֱאָמן  םַאָּתה ָּתִקית, ָהָרעֹות ַהַּמְחָׁשבֹות ֶא  ְּתָגֵרׁש

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹוד

ְל ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשַאָּתה א הֹוֵל ְלִהְתַחֵּתן, ַאָּתה א הֹוֵל ִלְמצֹא    ְּכֶׁשעֹולֹות

  ֵה   -ִׁשּדּו ָהֵאּלּו  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִּכי  ָטֵמא!"  ִּתְצַעק "ֵצא  ֵמַהִּסְטָרא    ןְּתָגֵרׁש אֹוָתן, 
ָּתִקי ַאָּתה  ִּתְתַחֵּתן,  ַאָּתה   ,ִׁשּדּו  ְל ֵיׁש  ָצִרי   םַאֲחָרא;  ַרק  ַאָּתה  ֶנֱאָמן,  ַּבִית 

 ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ּוְלַהְמִּתין. 

ִמְּמ ָאִחי ָהָאהּוב, ֲחֵבִרי ּוְלָבִבי, ַּתְמִׁשי ִעם ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל,    ֲאַבֵּקׁש
ַלִּמְקֶוה,    ֵל ַהִּמָּטה,  ְלַיד  ַּבּבֶֹקר  ָיַדִים  טֹל  ַהֲחׁשּוִבים,  ַהְּדָבִרים  ַעל  ְּתַוֵּתר  ַאל 

ְוַתְלִמיָדיו ַהְּקדֹוִׁשים, ָׁשלֹוׁש   אַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיגָ   -ַרֵּבנּו    ִּתְטּבֹל ְטִביָלה ִּבְׁשִביל
ָּכל יֹום ְקָצת ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְּגָמָרא ַוֲהָלָכה, ְוִתְתּבֹוֵדד.    ד ְּתִפּלֹות ְּבִמְנָין, ְוִלְלמֹו

 .ָהֵאּלּו ַאל ְּתַוֵּתר ַעל ַהְּנֻקּדֹות 

ִׁש ׁשּוב ְוכּו';  ְוכּו'  ָּכבֹוד  ֶּכֶסף,  ְּבֵׁשם,  ָּתלּוי  א   ִׁשּדּו ַרק ,  ָּתלּוי   ּדּו
 ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

 ... 
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 ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ַּבּקּוְנְטֵרס ַהְּׁשבּוִעי "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה"

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ַּבּקּוְנְטֵרס ַהְּׁשבּוִעי "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה", ֵיׁש ּבֹו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה 
עִ ִחּז ַחִּיים  ַּבִית,  ְׁשלֹום  ִעם  ַחִּיים  ִלְחיֹות;   ֵאי ְוֵעצֹות  ּוָבִריא,    םּוק  טֹוב   ִחּנּו

ִהְתַחְּזקּות.   ַהְרֵּבה  ַּגם  ֵיׁש  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ִעם  ַהֵּסֶפר   ִמּתֹו ח  ִנְלַק ַהּכֹל  ַחִּיים 
ֶׁשָּלנּו   ְוַהַּמְנִהיג  ֵמָהַרִּבי  ַּבַּנַחל"  "ֲאֶׁשר  ָעֵלינּו,  ַהָּקדֹוׁש  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 

 ֵאֵלינּו ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים.  ן ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהּתֹורֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ְוהֹוִריד אֹוָת 

עִ  ְמַדֵּבר  א    םֲאִני  ֶׁשֵהם  ׁשֹוֵמַע  ַוֲאִני  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ְמקָֹרִבים,  ַאְבֵרִכים 
 ; ָּכל ָּכ ֲחָבל, ֶׁשְּכָבר ְמקָֹרִבים ְוא ִמְתַחְּדִׁשים. ַמְסִּפיִקים ִלְלמֹד ֶאת ַהִּמְכָּתִבים

ַּכּמּוָבן ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים, אֹו ְּכֵדי ִלְהיֹות ַצִּדיק, 
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יב, ב)אֹו   ִסיָמ : "ַלֲחָרפֹות ּוְלִדְראֹון עֹוָלם"  (ָּדִניֵאל  ֵחֶלק א',  . ֵאֶּלה  ן קעא)(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ֵאֶצל   קֹוֶרה  ַמה  ְּפלֹוִני,  ֵאֶצל  קֹוֶרה  ַמה  ָלַדַעת  ְּכֵדי  ַהִּמְכָּתִבים  ֶאת  ֶׁשּקֹוְרִאים 
ֵאּלּו ִמְסֵּכִנים ָעִדיף ֶׁשא ִיְקְראּו ֶאת ֶזה, ָעִדיף ֶׁשֵהם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה,    -ַאְלמֹוִני  

ְמַדְּבִרים ָּכֵׁשר,  ֶׁשרֹוֶצ   יִמִּמ ֲהֵרי    הּפֹ  ֲאָבל  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ִחּזּוק  ה  רֹוֶצה  הּוא 
 ָהֵאּלּו, ְוַגם ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל.   ָחׁשּוב ְמאֹד ִלְלמֹד ֶאת ַהִּמְכָּתִבים זָא   ְוִהְתַחְּדׁשּות;

 ַאְׁשֵרינּו.   ת)ּוֶבֱאֶמ ( ַאְׁשֵרינּו אּון ָפאְרט

 ... 
 ד ג ד

 מֹוֲהָרא"ׁש  לַּבֶּדֶר ֶׁש י ְּבִליֶּבעְרִט ַהְּקִהָּלה  ת ִלְבנֹות ֶא ה רֹוצֶ י ֲאנִ 

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי

ֶׁשֶּזה ַיֲהפֹ ְלָמקֹום ֶׁשָּבִאים אּוָנה ֶאְצְל ַּבַּבִית, ַמה ָחֵסר ְל  ַס ַאל ַּתֲעֶׂשה  
 .ִלְׁשמֹר ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ְלָׁשם ָּכל סּוֵגי ָהֲאָנִׁשים ְוכּו'? ַאָּתה ֲהֵרי ָצִרי 

ַּבִּקְרָיה   ִּדיָרה  ָקִניָת  ַהּיֹוְצרֹות,  ְּתַעְרֵּבב ֶאת  ָלָּמה?   -ַאל  ַהִּסָּבה;  ִּתְזּכֹר ֶאת 

ִהַּגְעָּת   ַהַּבִית  ָלָּמה  ֶאת  ַּתֲחִזיק  ִליָלִדים;  טֹוב   ִחּנּו  ְל ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ַלִּקְרָיה? 
 ֶׁשְּל ִּבְפָרִטּיּות ְוָתִביא ַרק ֲאָנִׁשים ִעם ִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ַּתְׁשִקיַע   ְוֶהָאהּוב,  ַהָּיָקר  ָלּה    הַּבִּמְׁשָּפָח ָאִחי  ֵּתן   ,ִאְׁשְּת ְּתַבֶּלה ִעם   ;ֶׁשְּל

ַלֲחֵבִרים,  ִמ  ִלְברַֹח  ְּתַחֵּפׂש  ַאל  טֹובֹות.  ְּכֶׁשָאָדם  ַמ ִּלים  ֵמֲחֵבִרים?  ַמְרִויִחים  ה 
ְּבָצָרה   ְוַהְּיָלִדים    -ִנְמָצא  ָהִאָּׁשה  ַרק  ַהֲחֵבִרים ּבֹוְרִחים,  ָיֶפה   -ָּכל  ִהְתַנֲהגּו  ִאם 

 ים לֹו. ם ָהָאָדם, ֵהם עֹוְזִר עִ ֵהם ִנְׁשָאִרים  -ַּבָּׁשִנים ַהְּצִעירֹות 

ַעל   ְלַדֵּבר  ֲאִני רֹוֶצה  ְּכלּום,  ַּתֲעֶׂשה  ַאל  ֵּבְנַתִים  ְוכּו',   ֶאְצְל ַלֲעׂשֹות  ְלַגֵּבי 
ִלי ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְל, ְּכֶׁשִהַּגְעָּת ִלְׁשאֹל אֹוִתי ִאם   ַהַהְנָהָלה. ִּתְסַלח  ֶזה ִעם ַחְבֵרי 

ַמְרִּתי ְל ֵּכן, ְלַאַחר ִמֵּכן ֲאִני חֹוֵׁשב  ָא   תֵמרֹב ֲעֵיפּו  -ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה  
 'ָלָּמה ָאַמְרִּתי ֵּכן? ֲהֵרי ִמִּניִתי ַהְנָהָלה, ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ֶאת ַהַהְנָהָלה'. 

ִּתְמסֹר ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשָּבִאים ָלגּור ָּכאן ְּבִליֶּבעְרִטי, ַּתֲעׂשּו ִלי טֹוָבה; ֲאִני א 

ִלְכּפֹו ְלֵאּלּו    תֶא ד  ֶאָח ף  ַא ל  עַ ת  ְמַחֵּפׂש  ְקִהָּלה  ִלְבנֹות  ִלי  ֻמָּתר  ֲאָבל  ַּדְעִּתי, 
ֶׁשרֹוִצים ְלִהְתַנֵהג ַּבֶּדֶר ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמּמֹוֲהָרא"ׁש; ָאז ָלָּמה רֹוְדִפים ַאֲחַרי? ָלָּמה  



 ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ח

 

ְלַרּמֹו ְּכֶׁשרֹוִצים  ְלִליֶּבעְרִטי  ָסִליָבן    ַעדי  ִסיִט ק  יֹוְר   ּו יִמּנְ ?!  יאֹוִת ת  ָּבִאים  ְמחֹוז 

 ֵיׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ָיִפים ֵאיפֹה ָלגּור, ָלָּמה רֹוְדִפים ַאֲחַרי?! 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּיַדְּברּו ַעל ַהּכֹל ִעם ַהַהְנָהָלה. 

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשַּתְמִׁשיכּו ַלֲעזֹר ִלי  הֲאִני ְמַקּוֶ 

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִלְנסַֹע,  ַחָּיב  ְּכָבר  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל;  ְלֶאֶרץ  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום  ִיְרֶצה ה'  ִאם  נֹוֵסַע  ֲאִני 

יֹוֵתר,   ִלְדחֹות ֶאת ֶזה  ָיכֹול  ְמַצִּפיֲאִני א  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ   ם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 
ַרִּבי  ְוֵאֶצל  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשל  ְּבִצּיּונֹו  ְּבַיְבְנֵאל  ִלְהיֹות  ְמַקֶּוה  ֲאִני  ֵעיַנִים.  ְּבִכְליֹון 

 ַּבר יֹוַחאי; ֶאְתַּפֵּלל ֲעבּוְר ַוֲעבּור ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל.  ןִׁשְמעֹו

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשהּוא ָמַסר ְל ַמה ֶׁשִּדַּבְרִּתי  ִּדַּבְרִּתי עִ  ֵנרֹו ָיִאיר,   ...  ם ָהַאְבֵר
ְמַקּוֶ  ֲאִני  ִּתְסַּתְּפקּו  ה ִאּתֹו,  ְוא  ִלי  ַלֲעזֹר  ֶאָּלא    ֶׁשַּתְמִׁשיכּו  ֶׁשעֹוִׂשים,  ְּבַכָּמה 

 ַּתַעְזרּו עֹוד ָועֹוד. 

,ֵסֶדר. ַקח ַּכָּמה ַּדּקֹות ּוְתׂשֹוֵחַח ִעם  ַּתֲעֶׂש   ,ִּתְתַרֵּכז   ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ה ְל
ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָחֵבר טֹוב.  ֶאל  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּכמֹו   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 

א) ט,  ְּבָרכֹות  ַהֵּׁש (ְירּוַׁשְלִמי  ֶאל  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ֲחֵברֹו",  ְּבאֶֹזן  ַהֵּמִׂשיַח  "ְּכָאָדם  ם  : 
ְואֹוֵמר לֹו ַמֶּׁשהּו ְּבֶׁשֶקט, "ְוהּוא   ְלאֶֹזן ֲחֵברֹו  ֶׁשִּמְתּכֹוֵפף  ֶאָחד  ֶזה ְּכמֹו   ִיְתָּבַר

 ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְקִׁשיב. ,ׁשֹוֵמַע"

 .ֶׁשאֹוֵהב אֹוְת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּל 

 ... 
 ד ג ד

 ִׁשּדּו ִּבְׁשִביְל ֲאִני ְמַקֶּוה ִלְפעֹל ַעְכָׁשו 

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְנִסיָעה  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום  ה'  ִיְרֶצה  ִאם  נֹוֵסַע  ֲאִני 
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ִיְת  ְלַהֵּׁשם  נֹוֵסַע ְמַקֶּוה  ֲאִני  ּבֶֹקר.  ִלְפנֹות  ֵׁשִני  ְּביֹום  ַּבֲחָזָרה  ִלְהיֹות   ָּבַר

עֹוד    הֹוֵל ֲאִני  ַצִּדיִקים.  ִקְבֵרי  ּוְלעֹוד  יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ּוְלַרִּבי  ְלמֹוֲהָרא"ׁש 
ִּבְׁשִביְל יֹום  ָּכל  ּבֹוֶכה  ֲאִני   ,ְלִׁשּדּו  ִּבְׁשִביְל ִלְבּכֹות  ְּפִתיַחת  ּגַ   ,ַּפַעם  ְּבָכל  ם 

 ַהּקֶֹדׁש ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשְּכָבר ִּתְמָצא ֶאת ַהִּׁשּדּו ֶׁשְּל. ןָהָארֹו

  ,ֲעבּוְר ְּבָכל יֹום ֲאִני ְמַדֵּבר ִעם ִאְׁשִּתי ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביל ִׁשּדּו
ִאִּמ  ּגֹוֶעֶר   יַּגם  ֶׁשֲא   יּבִ ת  ִּתְחֶי'  ְּבָׁשבּוַע  ִּבְׁשִביְל  ַּפַעם  ַמְסִּפיק  עֹוֶׂשה  א  ִני 

עֹוד ִמְתַּפֶּלֶלת  הַּכָּמ   ּוִבְׁשִביל  ַּגם  ִהיא   ,ֶׁשְּל ִאָּמא  ֶאת  ַמִּכיָרה  ֶׁשִּלי  ִאָּמא   .
 .ִּבְׁשִביְל ֲאִני ְמַקֶּוה ִלְפֹעל ַעְכָׁשו ִׁשּדּו ;ֲעבּוְר 

 ָאִחי, ִּתְתַאֵחז ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד.

 ... 
 ד ג ד

 ֶׁשִּיְהיּו ָלנּו ְיָלִדים ְּכֵׁשִרים  םֲאַנְחנּו רֹוִצים ְוׁשֹוֲאִפי

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ְּבִני ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַאָּת  ַהְתָמָדה  ְּבֵאיזֹו  ִלְראֹות  ָׂשֵמַח  ְמאֹד  ָׁשַמִים  ֲאִני  ַהִּיְרַאת  ֶאת  לֹוֵמד,  ה 
ֶׁשְּל. ַעְכָׁשו ִאָּמא ִּתְחֶי' אֹוֶמֶרת ִלי ֶׁשַהַּמִּגיד ִׁשעּור  םֶׁשְּל, ּוְבִעָּקר ַהִּכּבּוד הֹוִרי

אֹוֵמ  ְׁשִליָט"א  ַחִּיים  ֶאְלָחָנן  ָהַרב   ֵהן    רֶׁשְּל לֹוֵמד;  ַאָּתה  ַהְתָמָדה  ְּבֵאיֶזה  ָלּה 
 רִׁשיעּות  ֶא   ַהֲהָלָכה, ְוַגם ָּבֶעֶרב ַאָּתה הֹוֵל ִלְלמֹדר  ָמָרא ְוֵהן ְּבִׁשעּו ְּבִׁשעּור ַהּגְ 

 ַהְּגָמָרא ִעם ָהַאְבֵרִכים. 

ָהֲעִׁשירּו זּו  ְרצֹוֵננּו,  א    תֶזה  ֲאַנְחנּו  ָיֶפה,  ַּבִית  רֹוִצים  א  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלנּו; 
ֶׁשִּיְהיּו ָלנּו ְיָלִדים ְּכֵׁשִרים, ּדֹורֹות ְּכֵׁשִרים   םרֹוִצים ְרכּוׁש, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְוׁשֹוֲאִפי

 ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו. 

 ַּתְמִׁשי ְלִהְתַנֵהג ַּבֶּדֶר ַהּטֹוָבה ְוַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְמָצא ִׁשּדּו טֹוב. 

 ... 
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 ֵאין ְיהּוִדי ֶׁשרֹוֶצה ַלְחטֹא

 תשפ"ג  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשּיֹוְדִעים ֵמַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַרֵּבנּו ִּגָּלה  ע  ְוָׁשלֹום ְלַהִּגיד ֶׁשְּבֶרגַ   סַח 

 ַקל ַלְחטֹא.  -אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ן  ִּתיקּול ִּבְׁשִבי  ָלנּו

ֵאין  ַלְחֹטא?!  רֹוֶצה  ְיהּוִדי  ְוִכי  ַלְחטֹא?  רֹוֶצה  ִמי   ,ָּכ ְלַהִּגיד  ִטְּפׁשּות  זֹו 
ְיהּוִדי ֶׁשרֹוֶצה ַלְחטֹא. ַרֵּבנּו ַמִּגיַע ֵאֵלינּו ּוַמְרֶאה ָלנּו ֶאת ָהַרֲחִמים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  

ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו, ְוָכל ְזַמן    ן, ֲאַנְחנּו ֲעַדִיי םּוא, ֶׁשֲאַנְחנּו ַאף ַּפַעם א ֲאבּוִדיָּברּו ה
ִזְכרֹוָנם    -ֶׁשַחִּיים   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכִפי  ִּתְקָוה,  ֲעַדִין  ֵיׁש  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלֲחזֹר  ֶאְפָׁשר 

 ם ַחי, ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה". : "ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָד (ְירּוַׁשְלִמי ט, א)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

ֶׁשְּכֶׁשָאָדם חֹוֵטא   אֹוֶמֶרת  ַהְּקדֹוָׁשה  ָא   -ַהּתֹוָרה  ְּתׁשּוָבה;  ֶׁשל  ִמְצָוה  ז  ֵיׁש 
ס ִמְּלַהְזִּכיר, ְיהּוִדי א  ַה ַעל ֶזה ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ַלְחטֹא?    םּגַ   לִּתְׁשַא 

ְיהּוִדי   ַלְחטֹא,  ֶׁשִרֵחם ַעל ּדֹוֵרנּו, רֹוֶצה  ָלנּו ַצִּדיק  ֵיׁש  ְוָכאן  ִלְהיֹות טֹוב,  רֹוֶצה 
ִמָּכל ָהעֹוָלמֹות, ִמָּכל    םְוֶנְעלַ ר  ָּכל ָּכ ְמַחֵּזק אֹוָתנּו ְוֵהִביא ָלנּו ִּתּקּון ֶׁשָהָיה ִנְסָּת 

, מא, מב, נט, עז,  בל  ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשִּמי ֶׁשַּיִּגיד ֶאת ֲעֶׂשֶרת ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים [טז,
 . ַהָּידּועַ ְיַתֵּקן ֶאת ַהֵחְטא  –צ, קה, קלז, קנ] 

ַהְּׁשֵאָלה  ת  ֶא  ֲאָבל  ִלְבַע,  ָיכֹול  עֹוד  ֲאִני  ַהִּמְכָּתב  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַהֵחֶלק 

  ִּביִׁשיָבה    ָּבחּור ֶׁשּלֹוֵמד   , תֶזה ְּכָבר ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּיַדִים ְוַרְגַלִים רֹוֲעדֹו  -ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשְּל
ְוַיְרִּבי  -ִלְמֻצָּיִנים   ָיַדִים  אֹוֶמֶרת  אְלַאּבָ   ץֶׁשָּיִרים  ַהּתֹוָרה  ָׁשַמִים,  ׁשֹּמּו  (ְׁשמֹות ?! 

 : "ּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוַמת", ַמה ִאְּת ֶׁשַאָּתה ַמֶּכה ַאָּבא?!כא, טו)

ַהְּתִה  ִמְזמֹוֵרי  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ְלַהִּגיד  ִמָּיד   ֵל  ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְוִתְבֶּכה  ִּלים 
ַחס   -  קְוִלְצעֹץ  ִּתְתַוֶּדה, ַּתֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת. ְוִאם ַאָּבא ֶׁשְּל ַמְתִחיל ְלַהְרִּבי

ְוָׁשלֹו ְוַחס  ַמּכֹות,  ַּתֲחִזיר  ַאל  הּוא    םְוָׁשלֹום   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ ַּבֲחָזָרה;  ִלְצעֹק 
 .ִיְסַלח לְ 

ַּתְסִּתיר ֶאת ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשְּל ֶאל ַרֵּבנּו, ַאל ִּתְתָּגֶרה ַּבְּיִׁשיָבה ִעם ַאף ֶאָחד,  

 .ַקח ֶאת ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוק ִּבְׁשִביל ַעְצְמ 
 ד ג ד



 יא   |  ג תשפ"ח ְּבַׁשּלַ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ל ּוְבקֹום ְּבַטעַ ה ָיפֶ ם ֶׁשִּמְתַּפְּלִלי ה ֵאּלֶ ת  ֶא ד ָלַעּמּו  ִלְׁשַח 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, ט' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְסְּפִריְנג ַוואִלי

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשֵּיׁש   ְמאֹד  ָׂשֵמַח  ָא ֲאִני  ְׁשִליִׁשית;  ִּבְסעּוָדה  ְוַגם  ַׁשָּבת,  ְּבֵליל  ִמְנָין  ז  ְּכָבר 

 ִמְנָין ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר. אי ַלֲעׂשֹותְּכָבר ְּכַד 

ְלַכּבֵ   ןְּבִעְניַ  ָיכֹול  ַאָּתה  ְּתִפָּלה;  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ָלַעּמּוד,  ִלְׁשַח  ִמי    ד ֶאת 
זּו א ְּתִפָּלה,  ַּבַעל  ִלְהיֹות  ְּתַכֵּב   אֹוְרִחים  ָהִעָּקר  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים    דְּבָעָיה,  ֵאּלּו  ֶאת 

 ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּבֶׁשֶקט ְּבִלי ַטַעם ּוְבִלי קֹול.  םָיֶפה, א ְסָתם ְמַמְלְמִלי

 ָהִעָּקר ֶׁשְּתַחֵּזק ֶאת ָּכל ֶאָחד ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. 

 ִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְניָ 

 ... 
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 ֶהָעָבר ֶׁשָּלֶכם ל ַאל ְּתַדְּברּו ִעם ַאף ֶאָחד עַ 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י' ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ד ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ֶאָחד עַ  ְּתַדְּברּו ִעם ַאף  ַאל  ְלַבֵּקׁש ִמֶּכם,  ֶׁשָּלֶכם, ל  ֲאִני ְמאֹד רֹוֶצה  ֶהָעָבר 

ַּתֲעׂשּו ְצ תּבּוׁשֹו ם  ְלַעְצְמכֶ   ַאל  ַאֶּתם  ַמה  ִלְפֵני   םִריִכי.  ֲעֵליֶכם  ָעַבר  ַמה  ְלַסֵּפר 
ג ְלַלעַ ם  ַעְצְמכֶ ם  ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשָּלֶכם; ֶׁשָהָיה ָלֶכם ָחֵבר ַרע ְוכּו' ְוכּו', ַאֶּתם ָׂשִמי

 ה. , ְוַגם ַהַּבַעל ִמְתַּבּזֶ סּוְלֶקלֶ 

ְּתַדְּבר ַאל  ַהּזֹו,  ַהּטֹוָבה  ֶאת  ִלי  ַּתֲעׂשּו  ִמֶּכם,  ֲאַבֵּקׁש  ַהְּדָבִרים  ְמאֹד  ַעל  ּו 
ַהָּנִׁשים   ְּבִכּנּוס  ֶׁשָּלֶכם,  ֵמַהְּיָלִדים  ְּתַדְּברּו  ָיִפים;  ְּדָבִרים  ַרק  ְּתַדְּברּו  ָהֵאּלּו, 

 ְבָהלֹות, ְוַאַחר ָּכ ֶזה ַיִּזיק ָלֶכם. נִ ְּדָבִרים ָיִפים; ָנִׁשים ל ְּתַדְּברּו ַרק עַ 

 ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּתַקְּבלּו ֶאת ְּדָבַרי.

 ... 
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 ַּתְלִהיב ֶאת ַהְּלָבבֹות ֶׁשל ַהְּיָלִדים ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים 

  יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י"א ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ה ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק ֶׁשַאָּתה ַמְכִניס ַּבַּתְלִמיִדים ֶׁשְּל ַאֲהָבה ִלְלמֹו  ֶאת    דַאְׁשֶרי

 ִּגיל אֹוָתם ִלְגרֹס ִמְׁשָניֹות ִמִּגיל ָצִעיר.ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַאָּתה ַמְר 

יּוָלד"  ְלָעָמל  "ָאָדם  ִמְתַיֵּגַע,  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּקדֹוָׁשה.   ַּבֲעבֹוָדְת ֶוֱאָמץ  ֲחַזק 
ז) ה,  ֶאָּלא ַמא(ִאּיֹוב  ְוַהְּיִגיָעה ֶׁשּלֹו ֵהם ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ִעם  י,  ֶׁשֶהָעָמל  ִמי  ַאְׁשֵרי   ?

ֵאל. ְּכֶׁשַּתֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם ִיָּׁשֵאר ֵמֶהָעָמל ְוַהְּיִגיָעה ֶׁשְּל ֵזֶכר, ְׁשֵאִרית  ַיְלֵדי ִיְׂשָר 
ְּכלּום   ִנְׁשַאר  א  ֲאַזי  ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְּבַהְבֵלי  ְּכֶׁשֲעֵמִלים  ֵמֲאֶׁשר  ַאֶחֶרת  ָלֶנַצח, 

 ֵמֶהָעָמל ְוַהְּיִגיָעה. 

ַהְּיָלִדים   ֶׁשל  ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ַצִּדיִקים. ַּתְלִהיב  ִסּפּוֵרי  ִעם  ּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד 
ְוַדַעת ְלָנבֹון, א ְצִריִכים ְלַסֵּפר ָּכל ַהְּזַמן ִסּפּוִרים ֲחָדִׁשים, ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר ׁשּוב 

ַהִּסּפּוִרים  ֶאת  ׁשּוב  ְלַסֵּפר  ָיכֹול  ַהְּמַלֵּמד  ִאם  ַרק  ַּכּמּוָבן,  ִסּפּוִרים.  אֹוָתם  ֶאת 
ּות, ִּכי ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים ַמְלִהיִבים ֶאת ַהֵּלב ֶׁשל ַהְּיָלִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבִהְתַחְּדׁש

 .(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן רמח)

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 
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  רָּדבָ ל ּכָ ם עִ ם ַהֵּׁש ת ֶא ד לֹו ֱאמּוָנה, עֹובֵ  ֶׁשֵּיׁשי ִמ 

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, י"ב ׁשֹוָבִבי"ם, כ"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַאַחי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו 

ַהּטֹוָבה   ַהַהְרָּגָׁשה  ַּתַחת  ֲעַדִין  ְמאֹד  ת  ִמִּלְהיֹוֲאִני  ֶׁשָעַבר,  ַּבָּׁשבּוַע  ִאְּתֶכם 

ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַנְפִׁשי ִאְּתֶכם. ָהֲאֶמִריָקִאים ׁשֹוֲאִלים ַמה ֲאִני אֹוֵמר ַעל ַהַּתְלִמיִדים  
 ַהְּיִׁשיָבה יֹוֵתר ָׂשֵמַח ָׁשם.  ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵהם אֹוְמִרים, ֶׁשֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשרֹאׁש 

ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֵיׁש ַמֲעלֹות ּוַמֲעלֹות, ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד ֲאִני רֹוֶאה 

ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ֵיׁש ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּתִמימּות ֶאְצְלֶכם; ֶזה    רֵמֲאֶׁש   ֶאְצְלֶכם יֹוֵתר
ִּבְׁשִבי ָחָזק  ַרק  ַהִהְתָקְרבּול  ָּדָבר  ָלַקַחת  ֶאְפָׁשר  ַרֵּבנּו  ְּדַבר  ֶאת  ַרֵּבנּו.  ֶאל  ת 

ְּגדֹולָ  ָאַמר  הִּבְתִמימּות  ַרֵּבנּו  קנד),  ִסיָמן  ָהַר"ן,  הּוא  (ִׂשיחֹות  ְּפָראְסִטיק",  ַאי  "ַאי   :
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ה . "ַּגם ָאַמר, ֶׁשִּדֵּבר ִעם ַּכָּמ תִהְתַּגְעֵּגַע ַלֲעבֹוָדה ֶׁשל ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְפִׁשיטּו

ִעְנָין   ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְלַמְדֵרָגָתם  ִהִּגיעּו  ֶׁשא  ֵּכן,  ַּגם  ְוָאְמרּו  ְּגדֹוִלים,  ַצִּדיִקים 
ְּפָראְסִטיק, ֶׁשָעְסקּו ַּבֲעבֹוָדָתם ִּבְפִׁשיטּות ָּגמּור ְּבִהְתּבֹוְדדּות ְוִׂשיָחה ֵּבינֹו ְלֵבין  

 ִּגיעּו, ַאְׁשֵרי ָלֶהם". קֹונֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִהִּגיעּו ְלַמה ֶּׁשִה 

ְוֶאת ֶזה ֲאִני אֹוֵהב, ִּכי ַרק  ,ֶזה ַמה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶאְצְלֶכם, ֵיׁש ְּתִמימּות ֲחָזָקה
ֵאֶצל ַרֵּבנּו יֹוֵתר   הָהיָ   , ֶׁשֶּזההַעל ְיֵדי ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטּות ַמִּגיִעים ֶלֱאמּוָנה ְּברּוָר 

ִסיָמן לג)ר  ֵמַהּכֹל. ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמ  : "ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 
ׁשּום  ,  ָקָטן ְּבִלי  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ְוִעַּקר  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ָּדָבר  הּוא  ֱאמּוָנה  ְוֶאְצִלי 

ַעם   ְוַהֲהמֹון  ֶׁשַהָּנִׁשים  ְּכמֹו  ָּגמּור  ִּבְפִׁשיטּות  ַרק  ְּכָלל,  ַוֲחִקירֹות  ָחְכמֹות 
ֵׁשִרים ַמֲאִמיִנים", ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהּכֹל ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, הּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל,  ַהּכְ 

 הּוא ּפֹוֵעל ַהּכֹל ְוהּוא ַהּכֹל. 

ָהִייִתי ַּבֶּדֶר ֲחזֹור ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה, ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵנס ְלֵבית 
ִנְכְנסּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש ִּבְרחֹוב ְירּוָׁשַלִים,    (ַרק  קַהִּמְדָרׁש ִּבְבֵני ְּבַר  ַעְכָׁשו 

ִּכי ֲאַנְחנּו    םְלָׁש   , ֶׁשא ִיְּתנּו ָלנּו ְלִהָּכֵנסהּוְכָבר ַהְּׁשֵכִנים ָרצּו ְלֵבית ַהִּדין ִּבְזָעָק 
ְיֵרֵא  ַוֲאבֹוםָׁשַמיִ י  א  אֹוי  ֶׁשּסֹוְבִלים  י;  ַמה  ַמה  ,  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ָהַרע,  ִמָּלׁשֹון 

ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשּמֹוְסִרים ֶאת ַנְפָׁשם ִלְגאֹל ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה  
אֹוָת  ָא   ּהּוְלַהְכִניס  ַרע),  ֵׁשם  ְוהֹוָצַאת  ָהַרע  ָלׁשֹון  ְמַדְּבִרים  ֲעֵליֶהם  ז  ָּבעֹוָלם; 

 ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.  ְלַחֵּזק םָנַסְעִּתי ְלָׁש 

אֹוֵמר   ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ַמה  ַעל  פו)ִּדַּבְרנּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ָּפָרַׁשת    (ִלּקּוֵטי  ַעל 
ט)ַהָּׁשבּוַע   ו,  ָקָׁשה",(ְׁשמֹות  ּוֵמֲעבָֹדה  רּוַח  ִמּקֶֹצר  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ָׁשְמעּו  "ְוא   : 

ָרצּו א  ה  ַהְּיהּוִדים  ְלמֹׁשֶ ִלְׁשמַֹע  ֶׁשֶּזהּו  ל  ִּבְגלַ   -ַרֵּבנּו    ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  רּוַח,  קֶֹצר 
ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות, ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש   -ֱאמּוָנה; ִאם ֵאין ֱאמּוָנה    תַקְטנּו

ֱאמּוָנה  ּוַמֲאִמי  ,לֹו  יֹוֵדַע  ֲחׁשּובָ ן  הּוא  ֶׁשעֹוִׂשים  ְנֻקָּדה  ַהָּקדֹוׁש   יְּבֵעינֵ   הֶׁשָּכל 
הּוא א ָצִרי ָלצּום, הּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבָכל ָּדָבר, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב   -רּו הּוא  ּבָ 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶאָּלא ֶׁשְּבִלי    תֶא   : "ְּבָכל ְּדָרֶכי ָדֵעהּו", ְּבָכל ָּדָבר ֵּתַדע(ִמְׁשֵלי ג, ו)
חֹוְׁשִבי ֲעבֹודֹו  םֶׁשֻּמְכָרִחים  ֱאמּוָנה  ַמהַלֲעׂשֹות  ֶזה  ָקׁשֹות,  אֹוֵמר,    ת  ֶׁשַרֵּבנּו 

 ְצִריִכים ַלֲעבֹד ָקֶׁשה.  -ּוֵמֲעבֹוָדה ָקָׁשה י ֲאזַ  -ִמּקֶֹצר רּוַח, ִאם ֵאין ֱאמּוָנה  

ָהבָ  ְיָקִרים,  ֲחֵבִרים  ְיָקִרים,  ְלַקֵיי  הַאִחים  ַרֵּבנּו,   םַנְתִחיל  ֶׁשל  ָהֵעצֹות  ֶאת 
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ְקָצ   לַנְתִחי יֹום  ְּבָכל  ַהָּפָרָׁש ֻחָּמ   תִלְלמֹד  ַעל  ַלֲעבֹר  ְּכִפי   הׁש,  ַהָּׁשבּוַע.  ִמְּתִחַּלת 

ג)ֶׁשִּנְפַסק   ְסִעיף  רפה,  ִסיָמן  ַחִּיים  "ִמ (אַֹרח  ַה   בׁשּוָח   ֵאיַלוְ   ן ׁשֹוִרא   םּיֹו:  ", רִּצּבּוִעם 
אֹוֵמר   ְּברּוָרה  ח)ְוַהִּמְׁשָנה  ָקָטן  ְסִעיף  ָּכ,    (ֵׁשם,  ָנַהג  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ֶׁשַהְּגָר"א 

ַעד   ֵׁשִני  ְּביֹום  ֵׁשִני,  ַעד  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְקָצת;  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ָעַבר  הּוא  יֹום  ְּבָכל 
ְמַסְּיִמים    -ְׁשִליִׁשי, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַעד ְרִביִעי ְוֵכן ָהְלָאה; ִאם הֹוְלִכים ַּבֶּדֶר ַהּזֹו  

 ָּפָרָׁשה ְּבָכל ָׁשבּוַע. ֶאת ַה 

ֲאִמיַר  ִמְׁשָניֹות;  ְקָצת  ַּגם  עֹוֶׂש ת  ִּתְלְמדּו  ָהָאָדם   הִמְׁשָניֹות  ,  ןחֹוִרין  ּבֶ   ֶאת 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַהַּדַעת.  ַקְטנּות  ִמָּכל  ג) יֹוְצִאים  ז,  ַרָּבה  :  (ַוִּיְקָרא 

ַר תֹוַניְׁש ִמ   תּוְזכ ּבִ   אּלָ ֶא   תֹוסנְ ּכַ ִמְת   ּו לּלָ ַה   ת ּיֹולֻ ּגָ ַה   לּכָ "ֵאין   ָיבֹוא  ָמִׁשיַח    ק", 
 ִּבְזכּות ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות. 

ְנָדִרים,    ְוַעל ַמֶּסֶכת  ְמַסְּיִמים  ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּוַע  ְּגָמָרא,  ְקָצת  ִּתְלְמדּו  ֻּכָּלם 

ֲח  ִּתְצָטְרפּו,  ִמְּמֶכם,  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָנִזיר.  ַמֶּסֶכת  ַמְתִחיִלים  יֹום  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּיֲעבֹר  ָבל 
ִלימּו אֹוֵמר    דְּבִלי  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ריד)ְּגָמָרא.  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  "'ַּתְלמּוד'  (ִלּקּוֵטי   :

ְּבִגיַמְטִרָּיא אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְׁשָמּה 'ִליִלית', ַעל ֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְּבִלּמּוד ַהַּתְלמּוד ְלַהְכִניַע  
"ַהַסֶמ ָלֵכן  ָלָאָדם    אֹוָתּה",  ַיְרֶׁשה  הּוא  ַהּכֹל  ְּגָמָרא,  ִמַּדף  ְּמַפֵחד  ְמאֹד  ֵמ"ם 

 ַלֲעׂשֹות, ָהִעָּקר א ִלְפּתֹוַח ְּגָמָרא.

ַהִּמְצוֹות    ְוָהעֹוֶלה ִעם  ִלְׂשמַֹח  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ַנְתִחיל  ָהָבה  ַהּכֹל  ַעל 
ְיהּוִד  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּבֶזה  ִלְׂשמַֹח  עֹוִׂשים,  ּוְתִפָּלה  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִהְתּבֹוְדדּות  ְיֵדי  ַעל  ים; 

 ַמִּגיִעים ְלִׂשְמָחה. 

 ׁשּוב.  בֹואֲאִני ְּכָבר ִמְתַּגְעֵּגַע, ֲאִני ְּכָבר רֹוֶצה לָ 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם
... 
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 ַאָּתה ָיכֹול ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ַאָּתה ֲעַדִין א ָאבּוד 

יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּבֹא, ט"ז ׁשֹוָבִבי"ם, רֹאׁש חֶֹדׁש ֵׁשֶבט, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

הּוא    ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאבּוד,  א  ֲעַדִין  ַאָּתה  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ַאָּתה 
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קֶֹדׁש   ְּבִרית  ָּבאֹות  ָּפַגְמָּת  ִלְצָלן  ֶׁשַרֲחָמָנא  ֲאִפּלּו  ֵאָליו,  ֶׁשָּתׁשּוב  ַאָּתה    -ְמַחֶּכה 

  ֵל ִּבְתׁשּוָבה.  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ַאָּתה  ְלַתֵּקן,  ָיכֹול  ֲעֶׂשֶרת  ֲעַדִין  ֶאת  ְוַתִּגיד  ַלִּמְקֶוה 
ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים [ִמְזמֹור טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ], ּוְתַבֵּקׁש  

ֶׁשָעִׂשיָת   ַמה  ָּכל   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְּתַסֵּפר  ִּתְתַוֶּדה,   .ְל ֶׁשִּיְסַלח   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם 
 ֵחם ָעֶלי.ּוְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַר 

ְמֻאָחר   ְלַסְנְּדָלר  ַּפַעם  ִנְכַנס  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמַּסַּלְנט  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 

ְמֻאָחר  ָּכ ָּכל  ִהִּגיַע  ֶׁשהּוא  ִהְתַנֵּצל  הּוא  ְמֻאֶחֶרת,   הַּבַּלְילָ   ַּבַּלְיָלה,  ּכֹה  ְּבָׁשָעה 
ִנְקְרעָ  ֶׁשּלֹו  ַהַּנַעל  ֲעַדִייַמָּמ   הֲאָבל  הּוא  ִאם  ָלַדַעת  רֹוֶצה  ְוהּוא  ַעְכָׁשו  ָיכֹול  ן  ׁש 

ְלַתֵּקן    דעֹו  , ֲאִני ָיכֹולקְלַתֵּקן ֶאת ֶזה. ָעָנה ְוָאַמר ַהַּסְנְּדָלר: "ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֵּנר ּדֹולֵ 
ֵמַהִּמ  ִנְתעֹוֵרר  ְמאֹד  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמַּסַּלְנט  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּנַעל";  ִּלים ֶאת 

ְלַעְצמֹו   ִמן    םִמְתַּכְּוִני' ָהֵאּלּו, הּוא ָחַׁשב  ֶזה ְּכמֹו ַּבת קֹול  ָלַקח ֶאת  ֵאַלי', הּוא 
ְּבִקְרּבִ  ַהְּנָׁשָמה  ַחי,  ֶׁשֲאִני  ְזַמן  ָּכל  ּדֹוֵלק,  ֶׁשַהֵּנר  ְזַמן  'ָּכל  ֶׁשאֹוֶמֶרת:  , יַהָּׁשַמִים 

ִנְקֵרא כז][ִמ ֵנר ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב    ת(ַהְּנָׁשָמה  כ,  ֲעַדִין  ְׁשֵלי  ֲאִני  ָאָדם'),  ִנְׁשַמת  'ֵנר ה'   :
 ָיכֹול ְלַתֵּקן ַהּכֹל'. 

  ֶׁשִאְׁשְּת ְרֵאה  ַהָּנִׁשים.  ְלִכּנּוס  ִׁשעּור  ְלָהִכין   ָצִרי ֲאִני  ְלַקֵּצר,   ָצִרי ֲאִני 

 ּתּוַכל ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ִלְׁשאֹב ְקָצת ּכֹוחֹות ֲחָדִׁשים. 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם 

 ... 
 ד ג ד

 ַהַמְחְּׁשִבים ְּבֵבית ַהְּדפּוס ִיְהיּו ְמֻסָּנִנים  לֶׁשּכָ 

ם  עִ   ַמִּגיעַ   ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּום  ַהִא "א,  ְׁשִליָט ה  ְיִׁשיבָ   ָלרֹאׁשל  ָׁשַא ס  ַהְּדפּות  ֵּבי ל  ְמַנֵה [

 ָצִריא  הּום  ַהִא ה,  ְוַהְדָּפָס ה  ַּבֲהָפצָ ר  ַלְעזֹוי  ְּכֵד ס  ַהְּדפּות  ְלֵבי  ֶׁשּלֹוי  ָהִאיִׁש ב  ַהְמַחֵּׁש 

א  א  הּו  ֶאְצלֹוד  עֹובֵ א  ד  ֶאָח   ֶׁשאֹותֹול  ִּבְגלַ י  אּולַ   אֹון,  ִסּנּוה  ַהּזֶ ב  ְלַמְחֵׁש   ֶׁשֵּיׁשא  ְלַוֵּד 

ב. ְלִהְתָעֵר  ָצִרי 

 ה:] ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשב ּכֹוֵת 
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 ה'תשפ"ג  יֹום ב' ָּפָרַׁשת ָּבא, ט"ז ׁשֹוָבִבי"ם, רֹאׁש חֶֹדׁש ֵׁשֶבט,  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ֶאת ְׁשֵאָלְת.  יִקַּבְלִּת 

ַהַהְדָּפָסה  ְלִבְנַין  ֶׁשִּנְכַנס  ִמי  ִסּנּון;  ְלֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ְלַוֵּדא   ָצִרי ֶׁשַאָּתה  ְּבַוַּדאי 
 ֶזה ַּתַחת ַאְחָריּוְת.  -ַלֲעבֹד ִעם ַמְחֵׁשב 

ַמְחְׁשִבים  ִעם  ַהְּדפּוס  ְּבֵבית  ֶׁשעֹוֵבד  ִמי  ֶׁשָּכל  ִּתָּזֵהר   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ְמאֹד 

 ֶׁשֵהם ִיְהיּו ְמֻסָּנִנים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשאּוַכל ְלַנּקֹות ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל  ןִּבְזכּות ִנְקיֹו

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ּבֹא, ט"ז ׁשֹוָבִבי"ם, רֹאׁש חֶֹדׁש ְׁשָבט, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים

ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְמאֹד  ָמסּור  ֶׁשַאָּתה  ֵמַהַּגָּבִאים  ָׁשלֹום  ְּדִריׁשֹות  ׁשֹוֵמַע  ֲאִני 

ּתֹו ַאָּת ְוַלַּתְלמּוד  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶאת  ְמַנֶּקה  ַאָּתה  ְּבֵבית   ה ָרה;  ְּפָרט  ְלָכל  ּדֹוֵאג 
 ַהְּכֶנֶסת. 

מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּפר ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָהָיה ְמַנֶּקה ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב ְּבבֹורֹו 

ּוא ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ִּבְׁשַעת ַּפאְרק, ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּנְמָצא ִּבְרחֹוב ַהִּׁשָּׁשה ָעָׂשר, ה
ֶׁשֲאִני   ִּבְזכּות  ִלי  ֲעזֹר  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו   :ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ָּבָכה  הּוא  ַהִּנָּקיֹון, 

 ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל".ת  ְמַנֶּקה ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשאּוַכל ְלַנּקֹות ֶא 

ַהִּמְדָרׁש   ֵּבית  ֶאת  ְמַנֶּקה  ִיְתָּבַר:  ְּכֶׁשַאָּתה  ֵמַהֵּׁשם  ֶׁשל  ְּתַבֵּקׁש  "ִרּבֹונֹו 

, מַֹח ַמֲחָׁשָבה  תעֹוָלם, ְּתַנֶּקה אֹוִתי, ְּתָקֵרב אֹוִתי ֵאֶלי, ֲאִני רֹוֶצה ֵעיַנִים ְטהֹורֹו

 ָטהֹור". 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ְלִהְתּכֹוֵנן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּכָבר ַמְתִחיִלים 

 ב' ָּפָרַׁשת ּבֹא, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו

ְלִהְתּכ ַמְתִחיִלים  ֶׁשְּכָבר  ְּכָבר  ֱהיֹות  ֶאְפָׁשר  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ַהָּׁשָנה  ְלרֹאׁש  ֹוֵנן 

ֲאִני עֹוֶלה   ְוַלְּיָלִדים. ַהָּׁשָנה  ְלַעְצְמֶכם  ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ִמָּטה  ַהַּגָּבִאים  ְלֵהָרֵׁשם ֵאֶצל 
ְמִחיֵר   ,ַּבְּמִחיר ָעָלה;  ַהּכֹל  ֶּדלֶ   יִּכי  עֹוְבִדים,  ְׁשִתָּיה,    ְמאֹד   -ְוַכּדֹוֶמה    קָהאֶֹכל, 

 ְנַבֵּקׁש זֹול יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ְּבָמקֹום ַאֵחר. ָעלּו, ֲאָבל ֲעַדִין ֲאַנְחנּו

ַהַּמּצֹות   ְּבַמֲאִפַּית  ַמּצֹות  ֶלֱאפֹות  ִהְתִחילּו  ְּכָבר  טֹובֹות,  ֲחָדׁשֹות  ַּגם  ֵיׁש 
ֵיָר  ֶׁשְּכָבר  ַמּצֹות  ִלְקנֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ֶׁשִּמי  ִיְהֶיה  טֹוב  ַמּצֹות  ֶׁשָּלנּו,  ִקילֹו  ַּכָּמה  ֵׁשם 

 . הִיְקנֶ א הּו

ַמֶּסֶכת  ִּבירּוַׁשְלִמי,  ֲחָדָׁשה  ַמֶּסְכָּתא  ַעְכָׁשו  ִהְתִחילּו  טֹובֹות,  ֲחָדׁשֹות  עֹוד 
ִוירּוַׁשְלִמי,  ַּבְבִלי  ַּדף  יֹום  ְּבָכל  ִלְלמֹד  ְלַהְתִחיל  ְלִהְצָטֵרף,  טֹוב  ְזַמן  ֶזה  ֵּפָאה. 

ַר  ֲהָבָנה  ְּבִלי  ַּבְבִלי ֲאִפּלּו  ְנָדִרים  ַמֶּסֶכת  ְמַסְּיִמים  ַּגם  ֲאַנְחנּו  ָמָחר  ְּבִגְרָסא.  ק 
ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה   ִהְזַּדְּמנּות טֹוָבה  ָנִזיר, זֹו  ַוֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ַמֶּסֶכת 

 ַהְּקדֹוָׁשה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

ַאָּתה ֵּכן ָיכֹול ַלֲחזֹר  ,ֶאת ָּכל ַהְּסָברֹות ֶׁשְּל ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ָאבּודֲעזֹב 

 ִּבְתׁשּוָבה 

יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ָּכל   ֶאת  ֲעזֹב  ִּבְתׁשּוָבה;  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ֵּכן  ֶׁשַאָּתה  ַּתֲאִמין  ְלַרֵּבינּו,  ַּתֲאִמין 

ָבר ָאבּוד. ֲהֵרי ַרֵּבנּו אֹוֵמר ַהָחְכמֹות ֶׁשְּל, ֲעזֹב ֶאת ָּכל ַהְּסָברֹות ֶׁשְּל ֶׁשַאָּתה ּכְ 
קיב) ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַּתֲאִמין  (ִלּקּוֵטי  ְלַקְלֵקל,  ֶׁשְּיכֹוִלין  ַמֲאִמין,  ַאָּתה  "ִאם   :

ְמַחֶּכה  הּוא   ,ֶׁשְּל ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ְמַקֵּבל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְלַתֵּקן";  ֶׁשְּיכֹוִלין 
ּכְ  ֵאָליו.  אֹוְמִרים  ֶׁשַּתְחזֹר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּבחּוקֹוַתי)ִפי  ּכֲֹהִנים,    (ּתֹוַרת 
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ֲע   יםִּד ִמְתוַ   ֵהםֶּׁש   דּיַ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר: "ִמ  ִמ ֵתיֶהם ֹונֹוַעל    ֵזר ֹוֲאִני ח  דּיַ , 

 ."ֲעֵליֶהם ְמַרֵחםּו

ְוַהְּנָכִדים  ְּתַבֵּקׁש ֶׁשַהָּבִנים   ִיְתָּבַר ְּכֵׁשִרים,    ֵמַהֵּׁשם  ְיהּוִדים  ִיְהיּו   ֶׁשְּל
הֹוִרים   ֶׁשל  ֶׁשֲחָכֵמינּו    םַהּגֹוֵר ה  זֶ   -ְּתִפּלֹות  ְּכִפי  ָׁשַמִים.  ְיֵרֵאי  ִיְהיּו  ֶׁשַהְּיָלִדים 

ַרָּבה, ֶּפֶרק יח)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים     ָהָיה ֶׁש ֶאָחד    כֵֹהןּבְ   הֶׂש ֲע : "ַמ (ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו 
ְוָהיֶתרַּבֵּס   ַמִיםָׁש א  ְיֵר  ְוַאְר   הִׁשָּׁש ַאַחת,    הָּׁש ֵמִא   ִניםּבָ   ָרהָׂש ֲע   ֹול   ּו,   עּבַ ְזָכִרים 

  ְמַלֵח ּוַרֲחִמים  ֵּקׁשְמבַ ּו ןּנֵ ִמְתַח ּו ַח ְׁשַּתֵּט ִמ ּו לַּפּלֵ ָהָיה ִמְת  םֹו ָוי םֹוי ְבָכלּו, תֹוְנֵקב
ְוִליֵדי    יֵדיֵיֵצא ֶאָחד ֵמֶהן לִ   אֶׁש   ַדיּכְ ָעָפר,    ֹונׁשֹולְ ּבִ   ּו ְמכָֹער, ָאְמר  ַברְּד ֲעֵביָרה 

א  ָיְצָתה  ַעד  יתִׁש ִלי ְׁש ְוא    ִנית ֵׁש ְוא    ָנהָׁש   ּה ָת ֹוא  ֶאת    אֶׁשּבָ ,  ְוֶהֱעָלה  ֶעְזָרא 
ִנְכַנס אֹת ֶהםָּמ עִ   ֵהןּכֹ  ֹו, ְוֶהֱעָלה אֹת ֶבלּבָ ִמ   ָרֵאלְׂש יִ  , ַעד ֹוָלמֹו ְלֵבית ע  ֵהןּכֹ  ֹו. א 

ֲחִמ   ָניוּבָ   ֵניּבְ ִמ ּו  ָניו ּבָ ִמ   ָנהּוהּכְ   ִפְרֵחיּו  ִלים ֹודּגְ   ֲהִניםּכֹ  ָרָאהֶׁש  ,  ָנהָׁש   יםִּׁש ַעד 
א   ּכָ ְוַאַחר   ע  ֵהןּכֹ  ֹותֹוִנְכַנס  ָהֵעָצה  ֹוָלמֹוְלֵבית  ִהיא  ֶׁשְּתִפָּלה  ִמָּכאן  רֹוִאים   ,"

 ִלְזּכֹות ִליָלִדים ְּכֵׁשִרים. 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.  ַהֵּׁשם

 ... 
 ד ג ד

 ָנִׁשים ָהיּו ְצִריכֹות ִלְרצֹות ֶׁשַּבֲעֵליֶהן ָיבֹואּו ֶאל ַרֵּבנּו 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶא   ,ֶׁשְּל ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ָיכֹול  ָקָראִתי  ַאָּתה  ַמה  ׁשֹוֵאל  ַאָּתה   ;ֶׁשְּל ַהְּכֵאב  ת 

 ַלֲעׂשֹות ֶׁשִאְׁשְּת ַּתְרֶׁשה ְל ִלְנסַֹע ְלאּוַמן. 

; ַּתִּגיד ָלּה ַעד ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ִלְנסַֹע םְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ִּדּבּוִרים ָיִפים ּוְלָבִבִּיי
ִלְנסֹ רֹוֶצה  ַאָּתה  ְוָלָּמה  ַרֵּבנּו  ַחִּיים,  ֶאל   ְל נֹוֵתן  ֶׁשַרֵּבנּו  ָלּה  ְּתַסֵּפר  ְלאּוַמן.  ַע 

 ַרֵּבנּו נֹוֵתן ְל ֶּדֶר ָלֵצאת ִמָּכל ְּבָעָיה.

ִאָּתּה ְּתַטֵּיל  ִאָּתּה,  ְּתׂשֹוֵחַח  ִאָּתּה,  ל  עַ   ְּבִלָּבּה  ֵיׁשה  ַמ   בַּתְקִׁשי  ,ְּתַדֵּבר 
ִּלים ַחּמֹות ֶׁשִהיא א ִּתְמַנע ִמְּמ ִלְנסַֹע ֶאל ַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ְּבִמ , ְּת ןְלאּוַמ ה  ַהְּנִסיעָ 
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  -ַמה ֶׁשַאְּת ְצִריָכה ּוַמה ֶׁשַאְּת רֹוָצה    ,ַהּכֹל  לעַ   ָל  רֵּת נּו. ַּתִּגיד ָלּה: "ֲאִני ְמוַ ַרּבֵ 

ֶא  ֶא   לָהִעָּקר  ִלְנסַֹע  ִלי  ַעל   לַּתְפִריִעי  ֵאָליו  ָלבֹוא  ְצִריִכים  ֶׁשֻּכָּלם  ֶׁשָאַמר  ַרֵּבנּו 
 רֹאׁש ַהָּׁשָנה". 

ְמַסֵּפר   ַרֵּבנּו  ְוַקל.  ַמֵהר   ָּכ ָּכל   א הֹוֵל ֶזה ַאַחת,  ְּבִׂשיָחה  ֶזה א קֹוֶרה 

ֶהָהר ֶׁשל ָזָהב   ף ֶאלְּכֶׁשַהֵּׁשִני ַלַּמְלכּות ְּכָבר ִהִּגיַע סֹוף סֹו  (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה א')
ַהֵּׁשִני ְלַמְלכּות ָהַל ֶאל ְּגִביר ְוָׂשַכר לֹו ְמזֹונֹות, ִּכי  י  ּוִמְבָצר ֶׁשל ַמְרָּגִלּיֹות, "ֲאזַ 

 ָצִרי ִלְׁשהֹות ָׁשם, ִּכי ָצִרי ְלׁשּום ֵׂשֶכל ְוָחְכָמה ְלהֹוִציָאּה".

ֶׁשְּמ   יָאִח  ָהַרע  ַהָּלׁשֹון  ַהּכֹל  ֶזה  ַרֵּבנּוַהָּיָקר,  ַעל  ָּכל   לַהֵּׂשכֶ י  ּפִ ל  עַ   ,ַדְּבִרים 
ָהַרּבִ  הּוא  ַרֵּבנּו  ִּכי  ַרֵּבנּו,  ֶאל  ָיבֹואּו  ֶׁשַּבֲעֵליֶהן  ִלְרצֹות  ְצִריכֹות  ָהיּו  י  ַהָּנִׁשים 

ְּבכָ  ָּכל    לַהָּיִחיד  ֶאת  ַקח  ַּבִית.  ִמְּׁשלֹום  ֶׁשּלֹו  ַהַּתְלִמיִדים  ֶאל  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַהּדֹורֹות 
ָפִרים ִמָּכל ַהּדֹורֹות, ִּתְמָצא ִלי עֹוד ַצִּדיק ֶׁשַּיְזִהיר ֶאת ֲאָנָׁשיו ֶׁשִּיְחיּו ִּבְׁשלֹום  ַהְּס 

ַז"ל   ַרֵּבנּו  ַרק  ֶאת    -ַּבִית,  ּוְלַיֵּקר  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְלַכֵּבד  אֹוָתנּו  ִהְזִהיר  ְמאֹד  הּוא 
רסד)ָהִאָּׁשה   ִסיָמן  ָהַר"ן,  ִׂשיחֹות  ֵאֶצל    יָראּוָהָיה    ז ָא   ;(ַעֵּין  ִיְתַחְּננּו  ַהָּנִׁשים  ֶׁשָּכל 

ֲאבָ  ִמְּבֶרְסֶלב;  ָהַרִּבי  ֶאל  ְלכּו  ָלׁשֹו   לַהְּבָעִלים,  ֶׁשל  ַהּכַֹח  ֶאת  ָּכאן רֹוִאים    ן ַמה, 
 ָהַרע, ְמַדְּבִרים ָּכל ָּדָבר ָאסּור ַעל ַרֵּבנּו, ְוֶזה ּגֹוֵרם ְלַמֲחלֹוקֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. 

ִא  ֶאל  ִאָּת ְּתַדֵּבר  ִלְחיֹות  רֹוֶצה  "ֲאִני  ָלּה:  ַּתִּגיד  ְמתּוקֹות,  ִמִּלים   ְׁשְּת

ְּבַאֲהָבה, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבֵדָעה ַאַחת ִאָּת, ָּכאן ֵיׁש ִלי ַרִּבי ֶׁשָּפׁשּוט נֹוֵתן ִלי  
ּו, ִהיא ְּתַחֵּזק אֹוְת  ִהיא ְּבַוַּדאי ַּתְרֶׁשה ְל ִלְנסַֹע ֶאל ַרֵּבנז  ְמִתיקּות ַּבַחִּיים"; ְוָא 

 ִלְנסַֹע ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלאּוַמן. 

ֵל ְלִהְתּבֹוְדדּות, ֵל ְלָמקֹום ָׁשֵקט ְוִתְבֶּכה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַסֵּפר ְלַהֵּׁשם 
ְוַאף   ָהַאְדמֹוִרי"ם,  ְלָכל  נֹוְסִעים  ְמֻבֶּזה,  ַרֵּבנּו  ַּכָּמה  ַעד   אֹוֵמר  ִיְתָּבַר ֶאָחד א 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר   , ּוְכֶׁשַאְבֵר רֹוֶצה ְלִהְתרֹוֵמם ֶאלםְּכלּום; א צֹוֲחִקים, א חֹוְלִקי
 ִמְתַהֵּפ, ִנְהֶיה ַרַעׁש, ַמֲחֶקת.ם ָהעֹולָ  -ְורֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלאּוַמן  

ְלאּו ְּכֶׁשָּנַסְעִּתי  ָהִראׁשֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  זֹוֵכר  ִאְׁשִּתי  ֲאִני  ַהֵּׁשם   ָּברּו ַמן, 

ַהִּמְׁשָּפָחה ִמָּסִביב ָהָיה נֹוָרא, ָהָיה ִלי ְמאֹד ָקֶׁשה,  ם  ִהְרְׁשָתה ִלי ִלְנסַֹע, ֲאָבל עִ 
ַאַח  יֹום  ָהַלְכִּתי  ָעִׂשיִתי?  ַאַח   רַמה  ַלְיָלה  ָּכ    -ַלְיָלה    ריֹום  ָּכל  ְלִהְתּבֹוְדדּות, 

א ְתֵהא כֶֹהֶנת ַּכֻּפְנָּדִקית?' ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ָּבִכיִתי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרָּבִכיִתי: "'ְו ,
ְוַאף   םַמה קֹוֶרה ָּכאן, ָלָּמה ַרֵּבנּו הּוא א ְּכמֹו ָּכל ָהַאְדמֹוִרי"ם ֶׁשּנֹוְסִעים ֲאֵליֶה 
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  -ְלאּוַמן    , ַאף ֶאָחד א צֹוֵחק, ּוִפְתאֹום ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ֶׁשּנֹוְסִעיםקֶאָחד א חֹולֵ 

 ָהעֹוָלם ִמְתַהֵּפ; ֻּכָּלם צֹוֲחִקים, ֻּכָּלם ְמַדְּבִרים, ֻּכָּלם ָרִבים".

ַאָּתה ַּתִּגיַע ְלרֹאׁש    -ָיֶפה ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם    רִּבְתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְוִעם ִּדּבּו
 ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַרֵּבנּו. 

 ָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִענְ 

 ... 
 ד ג ד

 םַהְּנעּוִרית ִמְּמׁשּובֹוק ֵעֶס   א ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

עִ  ְּבַתֲחנּוִני  םְּתַדֵּבר  ִמֶּמּנּו  ּוְתַבֵּקׁש   ִּבְנ ֶׁשל  ֵמַהְּפָרט    םֶׁשִּיְתַעּלֵ   ם ַהְּמַנֵהל 
ְּתַס   .ִּבְנ ַהִּכָּפה ֶׁשל  ֶׁשּגַ ֶׁשל  ֶׁשָרִציָת ם  ֵּפר לֹו,  ֶזה  ְל ֶאת  ָהָיה  ֶיֶלד   ַאָּתה ְּבתֹור 

ֶׁשְּל  ן  ַהּבֵ ז  ֶׁשְּל ָא   ן. ִּכי ִאם הּוא ִיְרּדֹף ֶאת ַהּבֵ ןַּבֲאַלְכסֹות  ְקָצ ה  ַהִּכּפָ ת  ֶא ם  ָלִׂשי
 ְיַקֵּבל ִׂשְנָאה ִּבְכָלל ָלֶלֶכת ִעם ִּכָּפה. 

יֹוֵתר,   ֵיׁש טֹוב  ְלֵהָראֹות  ַּתֲאָוה  ְצִעיִרים  ּוַבחּוִרים  ֵמַהְּיָלִדים  ֵחֶלק  ֵאֶצל 

ֶאת   ְלַׁשֵּבַח  ְצִריִכים  ָהִעָּקר  ֵעֶסק,  ִמֶּזה  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  א  ַנֲערּות;  ַמֲעֵׂשה 
 ַהּטֹוב ְוא ְלִהְתַיֵחס ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים.

ם ַחּיּות ְוִׂשְמָחה ַּבִּמְצוֹות ֶׁשעֹוִׂשים, ָּכ ֵהם  ָלִדיַּבּיְ ָהִעָּקר ְצִריִכים ְלַהְכִניס  

 ַאף ַּפַעם א ַיַעְזבּו ֶאת ֶזה. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
... 

 ד ג ד

 ם ַהְּסָפִרי ְמקָֹרִבים ֲחָדִׁשים ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשְּבֶרְסֶלב ֶזה ַרק

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ִּתְתַּפֲעלּו   ַאל  ַּגם   ָּכ ֵמֲאֵחִרים,  ִּתְתַּבְלְּבלּו  ְוַאל  ֲאֵחִרים  ַעל  ִּתְסַּתְּכלּו  ַאל 
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 ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת. ֵמֲאֵחִרים; ָּכ א ִּתְהֶיה ָלֶכם 

ֲחָדִׁשים   ַרק   -ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים    -ְמקָֹרִבים  ֶזה  ֶׁשְּבֶרְסֶלב  ָלַדַעת טֹוב  ְצִריִכים 

ְוא   ְּפלֹוִני  א  מֹוֲהָרא"ׁש;  ֶׁשל  ַהְּסָפִרים  ַרק  ֶזה  ַהּקֶֹדׁש  ְוֵהיַכל  ַרֵּבנּו,  ִסְפֵרי 
 ְלְּבִלים ְּכֶׁשְּפלֹוִני א ִמְתַנֵהג ְּכמֹו ֶׁשָּצִריָּכ ֵאין ִּבְלּבּוִלים, א ִמְתּבַ   -ַאְלמֹוִני  

ְוַאְלמֹוִני א ְמַדֵּבר ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי, יֹוְדִעים ֶׁשֶאל ַרֵּבנּו ַמִּגיִעים ָּכל סּוֵגי ָהֲאָנִׁשים,  
 ְּכמֹו ֶׁשֶאל ָהרֹוֵפא ַמִּגיִעים ָּכל סּוֵגי ַהחֹוִלים. 

ֶאת   ְיכֹוִלים  ִּתְקְראּו  ַאֶּתם   ֵאי ּוְתַחְּפׂשּו  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו  ֶׁשל  ַהִּמְכָּתִבים 

טֹובֹות  ֲחֵברֹות  ָלֶכם  ְּתַחְּפׂשּו   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  יֹוֵתר  ּוְלִהְתָקֵרב  ְלִהְתַחֵּזק 
.ֶׁשְיָּקְרבּו ֶאְתֶכם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצ 

 ... 
 ד ג ד

 ְּכָלל ִּבְׁשלֹום ַּבִית, ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשל ַהֵּׁשִני 

 א, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  ּבֹ יֹום ג' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ָיִאיר ֶאל ֲחִמיֶכם; ַהַּבַעל ָׂשַמח   ֲאִני ְמאֹד ָׂשֵמַח ֶׁשֲהַלְכֶּתם ִעם  ֵנרֹו  ַהַּבַעל 
ִהְסַּכְמֶּתם   ִּבְׁשִבילֹו,  ֶזה  ֶאת  ֶׁשֲעִׂשיֶתם  ָׂשֵמַח  הּוא  ַּכָּמה  ִלי  ָּכַתב  הּוא  ְמאֹד, 

 . ה ִלְתִחּיָ ם ָלֶלֶכת ִאּתֹו ֶאל ַאָּבא ֶׁשּלֹו, הּוא ַמָּמׁש ָק 

בֹוְדֶכם, ֲאִפּלּו ֶׁשֶּבָעָבר הּוא ִּבָּזה ֶאְתֶכם  ִאָּׁשה ֲחָכָמה ֶׁשִּוַּתְרֶּתם ַעל ּכְ   םַאֶּת 
ַוֲעִׂשיֶתם   ְלַהְפִריד ֶאת ַהַּבַעל ִמְּמֶכם, ְּבָכל זֹאת ּכֹוַפְפֶּתם ֶאת ָהרֹאׁש  ה  ַמ ְוָרָצה 

: (ִמְׁשֵלי יד, א)ֶׁשָּנכֹון. ֶזה ַמְרֶאה ֶׁשַאֶּתם ִאָּׁשה ֲחָכָמה, ַמה ֶׁשְּׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  
 ֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה"."ַחְכמ

ָלֶלֶכת   ָלֶכם  נַֹח  ֶׁשא  צֹוְדִקים  ֲאִפּלּו  ְוַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם,  ַהְּכֵאב  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי 

ֵּתְלכּו   ֵּכן  ֶׁשִאם  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  זֹאת  ְּבָכל  ָּבֶכם,  ְמַזְלְזִלים  ְּכֶׁשֵהם    -ְלהֹוָריו 
יֹוֵתר   ִיְהֶיה  ְּכֶׁשֶאָחד  ַהַּבַעל  ַּבִית,  ִּבְׁשלֹום  ַהְּכָלל  ֶזה  ִּכי  ֲאֵליֶכם,  ָקרֹוב  ְויֹוֵתר 

ַהֵּׁשִני   ֶׁשל  ַההֹוִרים  ֶאת  ֵּבי  -ְמַכֵּבד  ֲאִמִּתי  ֶקֶׁשר  ְוָקרֹוב,  ָחָזק  ֶקֶׁשר  עֹוֶׂשה  ן  ֶזה 
 ֶאָחד ַלֵּׁשִני. 
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 ּתֹאְמרּו ְקָצת ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום. 

 חּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִלי
... 

 ד ג ד

 ם ְּפָחִדים ַמִּגיִעי , ִאם א עֹוִׂשים ְּבָרכֹות

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ּבֹא, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֶנֱחַנק ַהִּתינֹוק  ָיַנק    תַאַח ם  ַּפעַ   ִאם  הֹוֵל    -ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשהּוא  ַּתְחְׁשבּו  ַאל 

י ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ְּבַפַחד ְוַלֲחׁשֹב 'אּוַלי ַעְכָׁשו ַהִּתינֹוק עֹוֵמד  ְלֵהָחֵנק עֹוד ַּפַעם, ִא 
ֶׁשֶּזה   אֹוֵמר  הּוא  ְוַגם  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ֲהַלְכֶּתם  ְוִאם  ְלֵהָחֵנק',  ְוָׁשלֹום  ַחס 

 ֶזה ֶּבֱאֶמת ְּכלּום.   -ְּכלּום 

ִראׁשֹונֹו ְּבָרכֹות  ַלֲעׂשֹות  ַעְצְמֶכם  ַעל  א  ת ְוַאֲחרֹונֹות  ְּתַקְּבלּו  ִאם  ִּכי   ,
: (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַּפַחד, ִסיָמן יד)ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר    .ְּפָחִדים  םַמִּגיִעי  -עֹוִׂשים ְּבָרכֹות  

 "ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ְּבִבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּתִחָּלה ָוסֹוף, ְּפָחִדים ָּבִאים ָעָליו".

ָּכ ַהַחִּיים ִיְהיּו ְנִעיִמים; ַרק ִמי ֶׁשַחי    -ַעְצְמֶכם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  ִּתְמְסרּו ֶאת  
ה  ָצָר ל,  ָּגדֹוד  ֶאָח ד  ֱאמּוָנה ַהַחִּיים ֵהם ַּפַח   יֶנֱהֶנה ֵמַהַחִּיים, ִּכי ְּבלִ   -ִעם ֱאמּוָנה  

 . הְּגדֹולָ ת ַאַח 

 ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַחי ִעם ֱאמּוָנה, טֹוב לֹו ָּתִמיד. 
 ... 

 ד ג ד

 םְלָמקֹום ֶׁשַהָּנִׁשים יּוְכלּו ִלְנסַֹע ִמָּמקֹו יעֹוד אֹוטֹוּבּוס ְּכֵד  תִלְקנֹו

 תשפ"ג  ה'א, י"ח ׁשֹוָבִבי"ם, ג' ְׁשָבט, ְׁשַנת ּבֹ יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ָחֵבר ַהְנָהָלה 

ֶאְפָׁשר   ִּבְׁשִביאּוַלי  ַמֶּׁשהּו  ִּתְהיֶ   הֶׁשַהַּתְחּבּוָר ל  ַלֲעׂשֹות  ת  ְמֻאְרֶּגנֶ ה  ַּבִּקְרָיה 
ִמָּמקֹובטֹור  יֹוֵת  ִלְנסַֹע   ֶּדֶר ָלֶהן  ֶׁשֵאין  ִמְתלֹוְננֹות  ַהָּנִׁשים  ֵהן  םְלָמקֹום  ?   ,

ֶׁשֵהן    ילִ ף  ָעִדיר  בָ ֵאַלי ְלַבֵּקׁש ֶהֵּתר ִלְנהֹג; ּכְ   תְסגּורֹות ַּבַּבִית, ַאַחר ָּכ ֵהם ָּבאֹו
 ַיְחְזרּו ָלגּור ָּבִעיר ֵמֲאֶׁשר ָלגּור ַּבִּקְרָיה ְוִלְנהֹג. 
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ֶּכֶסף ַלּמֹוָסד    ַֹלֲחס ֵאי ֶאְפָׁשר  ַהְּזַמן  ָּכל  ִמְסַּתֶּכֶלת  ֶׁשַהַהְנָהָלה  ֵמִבין  ֲאִני 

ֲחׁשּו ִלְדָבִרים  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ֲאָבל  ִלְהיֹות,   ָצִרי ָאֵכן   ֶאְפָׁשר    -ִבים  ְוָכ ִאי 
 ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֶּכֶסף, ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשָּנכֹון. 

עֹו ִויַמּנּו  אֹוטֹוּבּוס  עֹוד  ֶׁשִּיְקנּו  רֹוֶצה  ִלְנסַֹע   גֶנָה ד  ֲאִני  יּוְכלּו  ֶׁשַהָּנִׁשים 

 ַּבַּבִית.  ת, ֶׁשֵהן א ִּתְהֶיָנה ְנעּולֹוםְלָמקֹום ִמָּמקֹו

 ֶדה ְל ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר ִלי ִּבְבִנַּית ַהִּקְרָיה, א ֶאָּׁשֵאר ְל ַחָּיב. ֲאִני ְמאֹד מֹו

 ְּתַפְרֵסם מֹוָדָעה ֶׁשְּמַחְּפִׂשים עֹוד ַּנָהג ַלַׁשאֶטל. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 טִּתְתמֹוֵט א  ֶׁשְּלה ֶׁשַהִּמְׁשָּפָח  ִיְתָּבַרם ֵמַהֵּׁש  ְּתַבֵּקׁש

 א, י"ח ׁשֹוָבִבי"ם, ג' ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  ּבֹ יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְּבִׂשיַמ  ַמ   בלֵ ת  ָקָראִתי  ֵאין  ּכֹוֵתב,  ֶׁשַאָּתה  ִמָּלה  ִהיא  ָּכל  ִאם  ַלֲעׂשֹות;  ה 

  א ַחָּיה ִאְּת ּוְכָבר ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשִהיא א ְמַדֶּבֶרת ִאְּת ְלִהְתָּגֵרׁש, ִהיא רֹוָצה 
ָהָאֶרץ   ָּכל   ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם    -ְּכֶדֶר ְּתִפָּלה;   ,ְל ִנְׁשַאר  ֶאָחד  ָּדָבר  ֶזה ִסּפּור ַמר. 

ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי ֶׁשִהי  ִיְתָּבַר ,א ִּתְתמֹוֵטט.   אְוַיִּציל ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּל 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  צ:)ֲחָכֵמינּו  ְלֵבית  (ְנָדִרים  ִּבְטָענֹות  ָּבָאה   ְּכֶׁשִאָּׁשה 
ַּבָּקָׁשה",   ֶּדֶר "ַיֲעׂשּו  ְלִהְתָּגֵרׁש,  רֹוָצה  ִהיא   ,"ְלֵביְנ ֵּביִני  "ַהָּׁשַמִים  ִּדין 

, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ֵּפרּוׁש, ַהּתֹוְספֹות ֵמִביא ְּבֵׁשם  ןְמַבְּקִׁשים ִמֶּמָּנה ֶׁשּיֹוֵתר א ִּתְטעַ 
"ְיַבְּקׁש ִלְתִפָּלה:  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ֲחַנְנֵאל,  ָלֶהם  ַרֵּבנּו  ֶׁשְּיֵהא  ַהָּמקֹום,  ֵמֶאת  ַרֲחִמים  ּו 

ָּבִנים", רֹוִאים ֶׁשּזֹו ָהֵעָצה ְּכֶׁשָהִאָּׁשה רֹוָצה ֵּגט ְוִהיא א רֹוָצה ִלְחיֹות ְּכֶדֶר ָּכל  
 ָהָאֶרץ. 

ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְלִצּיּונֹו  ְוִנְרֶאה   ָסמּו יֹוֵאל,  ְּבִקְרַית  ָּגר  ַאָּתה  ֲהֵרי 

ְזכִמַּס  ַּתֲעֶלה אְטֶמער  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְּתִהִּלים    ּותֹו  ִּפְרֵקי  ַּכָּמה  ַּתִּגיד ָׁשם  ְּביֹום,  ַּפַעם 
ָּכל    ִיְתָּבַר ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  ַּבַּבִית.   ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֶאְצְל  ִיְתָּבַר ּוְתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם 
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ּבְ  ְּתַדֵּבר  ַהֵּלב,  ַעל   ְל ֶׁשּלֹוֵחץ  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַמה   ֵאי  ֶּדֶר ָלנּו  ָנַתן  ַרֵּבנּו  ִאיִדיׁש; 

ְּתִפּלֹות ִאיִׁשּיֹות, ֶׁשְנׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ָחֵבר   הֶּׁשַּנֲעֶׂש 
 טֹוב.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

ה, ּתֹוָר ד ַּבַּתְלמּוה טֹובָ ה ִויָר ֲא ת ִלְהיֹו ָצִרי  תֲחרֹׁשֶ ת ְּבֵבי ְּכמֹוא 

 א, י"ח ׁשֹוָבִבי"ם, ג' ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  ּבֹ יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵּמד ְּבִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

 ִמְכָּתְב.ִקַּבְלִּתי ֶאת 

ַאֲהָבה ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַּבִּקְרָיה ֵּבין   תִלְהיֹוה  ֲאִני ָּכל ָּכ ֶנֱהֶנה ִלְׁשמַֹע ֶׁשָחְזָר 
  א ְל ֶאת ָהֱאֶמת, ַהִּסָּבה ֶׁשִהְפַסְקִּתי ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ִהי  רַהְּמַלְּמִדים ְוַהֶּצֶות. אֹוַמ 

ִלְסּבֹ  ָיכֹול  א  ֲאִני  ֶזה,  ִּבְגַלל  ַמְגִעיל  ַרק  ֶזה  ְּבֵלב,  ְוֶאָחד  ַּבֶּפה  ֶאָחד  ְּכֶׁשֵּיׁש  ל 
ֶׁשַאָּתה   ַעְכָׁשו  ֶזה.  ֶזה ֶאת  ַמְרִּגיׁש ֶׁשאֹוֲהִבים  ֶׁשֲאִני  ֵאיפֹה  ֲאִני הֹוֵל ַרק  אֹוִתי, 

 ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹד.  -ה ֲאִויָרה טֹוָבה ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה  ָהְיָת אֹוֵמר ִלי ֶׁשֶאְתמֹול  

, ַאל ְּתָעֵרב ֶאת  (ְּבֵראִׁשית מט, ו)"ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי"    ,ׁש ִמְּמְמֹאד ֲאַבֵּק 
ַמְחלֹוקֹות, ִעם  ַׁשָּיכּות  רֹוֶצה  א  ֲאִני  ַהַּמְחלֹוקֹות,  ֵּבין  ִהְבַטְחִּתי   ְׁשִמי 

 ָבה.ְלמֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשא ִּתְהֶיה ִלי ַׁשָּיכּות ִעם ַמְחלֹוקֹות, ֲאִני רֹוֶצה ַרק ַאֲה 

ָאָדם   ַעל  ֶזה  ֶאת  אֹוְמִרים  ְׁשֵמיִמי",  "ָאָדם  ִּבּטּוי:  ֵיׁש  אֹוֵמר,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶׁשָּיכֹול  םְמרֹוָמ  ִמי  ְׁשֵמיִמי?  ָאָדם  ֶּבֱאֶמת  ִמי  ְׁשֵמיִמי;  ֶאָחד הּוא ָאָדם  , ֶׁשאֹותֹו 

ַהָּׁשַמִים   ִמֶּׁשּלֹו.   ָהפּו ֶטַבע  ִעם  ִלְבָרָכה    -ְלִהְסַּתֵּדר  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרים 
יב.) ְּדָבִרים ֲהפּוִכים, ֵאׁש ּוַמִים;  םֲעׂשּויִ   -  (ֲחִגיָגה  ְמַיֶּבֶׁש   ִמְּׁשֵני  ּוַמִים    תֵאׁש  ַמִים 

ְרצֹון ַהֵּׁשם, ָּכ ַּגם,  ת  ַלֲעׂשֹות ֶא י  ַמִים ְוֵאׁש ְּבַיַחד, ְּכֵד   ןְמַכִּבים ֵאׁש, ְוַהָּׁשַמִים ֵה 
 הּוא ָאָדם ְׁשֵמיִמי. -ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְחיֹות ִעם ֶטַבע ָהפּו ִמֶּׁשּלֹו  

ְמַלְּמ  ּתֹוָרה;  ַּתְלמּוד  ֶנָהֵגי  ְּכֶׁשּבֹוִנים  ִמְׂשַרד,  עֹוְבֵדי  ִעם  ְמַנֵהל,  ִדים, 

ַחִּיי  ֶּדֶר ֵיׁש  ְוִלי  ְוַכּדֹוֶמה,  ְלַהְפָסקֹות  ְמַלֵּמד  ר, ַאֵח ג  ִמּסּום  אֹוטֹוּבּוִסים, ַטָּבח, 
, ְועֹוֵמד ָּכאן ְלָפַני ֶאָחד ֶׁשַּמְרִּגיז אֹוִתי ְוחֹוֵׁשב ַאֶחֶרת,  הֲחִׁשיבָ ן  ְואֹפֶ ר  ִּדּבּון  אֹפֶ 
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ֲאִני ָאָדם    -ר ַאֶחֶרת ְועֹוֶׂשה ַאֶחֶרת, ּוְבָכל זֹאת ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ִאּתֹו  ְמַדּבֵ  ֲאַזי 

 ְׁשֵמיִמי.

ת  ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ְרֵאה ֶׁשַהּמֹוָסד ֶׁשֲאִני ֵמִקים ְּבַדם ְוֶיַזע א ַיֲהפֹ ְלֵבי
ֶאת  תֲחרֹׁשֶ  ַהֵּלב,  ֶאת  ְיַאֵּבד  א  ֶׁשֶּזה  ֵלב,  ,  ִעם  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  ּבֹא  ָהֶרֶגׁש; 

ִמי ֲאִני ָּבא? ֲאִני ָּבא   לַּתֲעֶׂשה ְל ֶחְׁשּבֹון 'ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה? ְלָאן ֲאִני הֹוֵל? ֶא 
ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִעם ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני נֹוֵטַע ֱאמּוָנה ּוִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִני ַמְכִניס  

 ָּכ ּתּוַכל ְלִהְסַּתֵּדר ִעם ָּכל ֶאָחד.  -ְלֵדי ִיְׂשָרֵאל' ְקֻדָּׁשה ְּביַ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד

 ְמַקְּבִלים ַהּכֹל יֹוֵתר ְּבַקּלּות ם, ְּכֶׁשְּׂשֵמִחי

 ט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  א, י"ח ׁשֹוָבִבי"ם, ג' ְׁשבָ ּבֹ יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ְמַקֵּבל   ֲאִני  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ִּתְחֶי';   ֵּביְת ְּבֵני  ִעם  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְלַהִּגיַע  ְלַגֵּבי 

ִעם   ְּדָבִרים;  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ִעם  ָטרּוד  ַוֲאִני  ֱהיֹות  ֲאָבל  ַּבָּצֳהַרִים,  ִראׁשֹון  ְּביֹום 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּלְפָעִמים ֲאִני    -יָבה, ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֵּבית ֵפיָגא, ְועֹוד ְועֹוד  ַהְּיִׁש 

ה ַאְרֵי' ֵנרֹו    הא ָיכֹול ְלַקֵּבל, ֲהִכי טֹוב ִיְהֶיה ֶׁשִּתּצֹר ֶקֶׁשר ִעם ַּגַּבאי ַהּכֹוֵלל מֹׁשֶ
 ד ַהּיֹוֵתר טֹוב.ָיִאיר, הּוא ְמַסֵּדר ֶׁשָּכל ֶאָחד יּוַכל ָלבֹוא ַעל ַהַּצ 

א   ְלַגְמֵרי,  ׁשֹוִנים  ַהַחִּיים  ְׂשֵמִחים  ִאם  ִׂשְמָחה;  ִעם  ִּתְתַחֵּזק  ָהִעָּקר 

מֹוֲהַר"ן  ֶׁשַהַחִּיים ִמְׁשַּתִּנים, ֶאָּלא ְמַקְּבִלים ַהּכֹל יֹוֵתר ְּבַקּלּות. ַרֵּבנּו אֹוֵמר   (ִלּקּוֵטי 

כד) ִסיָמן  ב',  ִהי  ֵחֶלק  ְמַרְּפֵא   ְרפּוָאהא  ִׂשְמָחה  ִׂשְמָחה  ְּברּוָחִנּיּות   תְלַהּכֹל,  ַהּכֹל 

 ּוְבַגְׁשִמּיּות. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ִׂשְמָחה ִהיא ָהְרפּוָאה ְלָכל ַהַּמֲחלֹות

 תשפ"ג  ה'ְׁשַנת א, י"ח ׁשֹוָבִבי"ם, ג' ְׁשָבט, ּבֹ יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

פִ  מ.  ָהַרב  ִעם  ֶזה  ַעל  ִּדַּבְרָּת  טֹובֹות  יִאם  ֶׁשַהְּתרּופֹות  אֹוֵמר  ְוהּוא    -ֶרר 

 ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶׁשָהרֹוֵפא אֹוֵמר. 

ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְהֶיה ָּבִריא. ְּתִפָּלה ֲחָזָקה  ִּתְהֶיה ָחָזק ִעם ְּתִפָּלה, ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  
ְּכָבר  ְקרֹוְהן  ֶׁשל  ַהַּמֲחָלה  ֶאת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּמי  אֹוֵמר  ַהֶּטַבע  ִאם  ֵמַהֶּטַבע;  יֹוֵתר 

  ִיְתָּבַר ַהַחִּיים, ַמִּגיָעה ְּתִפָּלה ְוהֹוֶפֶכת ֶאת ַהֶּטַבע, ְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם  ִיְסּבֹל ָּכל 
ֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ֶׁשִּיְׁשַלח ְרפּוָאה ּוַמְבִריִאים, ָּכ ַּגם ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים  ְּבַר 

 טֹוִבים הֹוְפִכים ֶאת ַהִּדין ְלַרֲחִמים.

  . ַהַּמֲחלֹות  ְלָכל  ָהְרפּוָאה  ִהיא  ִׂשְמָחה  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות   ַהּכֹוחֹות  ְּבָכל  ִּתְתַחֵּזק
 ָּתִמיד, ְּבִׂשְמָחה ִלְהיֹות ְּגדֹוָלה "ִמְצָוה :כד) ִסיָמן ב', ֵחֶלק מֹוֲהַר"ן (ִלּקּוֵטי  ֵמראֹו ַז"ל ַרֵּבנּו

  ַעל  ַהָּבִאין  ַהחֹוַלַאת  ְוָכל  ּכֹחֹו,  ְּבָכל  ְׁשחָֹרה  ְוַהָּמָרה  ָהַעְצבּות  ְלַהְרִחיק  ּוְלִהְתַּגֵּבר

  ל ֶׁשּכָ   ,ּוָאְמר  ְפִאיםֹוָהר  ַחְכֵמי  ְוַגם  ַהִּׂשְמָחה,  ִמִּקְלקּול  ַרק   ָּבִאין  ֻּכָּלם  ָהָאָדם

 ".ְמָחהִּׂש ַה  ןֹורָּס ִח  ַמֲחַמת ַרק ִאיםּבָ  ָרִעים ְוַהֳחָלִאים תֹוֲחלַּמ ַה 

 ַיֲעזֹר ֶׁשִּתְהֶיה ָּבִריא ְוָׁשֵלם.  ַהֵּׁשם
 ... 

 ד ג ד

 ֲעזֹב ֶאת ַהֲחֵבִרים ָהָרִעים 

 א, י"ח ׁשֹוָבִבי"ם, ג' ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  ּבֹ יֹום ד' ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ַיִּקיִרי דְמאֹ ַאָּתה ְמַׂשֵּמַח אֹוִתי

ִּתְתַחֵּבר  ָהָרִעים,  ַהֲחֵבִרים  ֲעזֹב ֶאת  ִמְׁשָניֹות.  ַּתְמִׁשי ְּבִלּמּוד  ֶוֱאָמץ,  ֲחַזק 
ִּבְבנֵ  ֶאְצְלֶכם  ַהּקֶֹדׁש.  ֵמֵהיַכל  ּוַבחּוִרים  ַאְבֵרִכים  ִעם  ָּכֵאֶּלה ַרק  ֵיׁש  ְּבַרק  י 

 ַאְבֵרִכים ְיָקִרים, ַאְבֵרִכים ְּתִמיִמים, ֲאִני ָּכל ָּכ ִמְתַּגְעֵּגַע ֲאֵליֶהם, ִאָּתם ִּתְתַחֵּבר.

 ִּתְכּתֹב ִלי ָּכל יֹום ַּכָּמה ִמִּלים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ד ג ד
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	אֲנִי מַרְגִּישָׁה שֶׁאֲנִי כְּבָר מִתְמוֹטֶטֶת, מַה אֶעֱשֶׂה?
	תְּשׁוּבָה:
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, ט' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מַה הַתִּקּוּן כְּשֶׁשָּׁכְחוּ לְהַנִּיחַ תְּפִלִּין דְּרַבֵּנוּ תַּם?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, ט' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵיךְ אֶפְשָׁר לַעֲזֹר לַזּוּג הַמְּמֻרְמָר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, ט' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהַכְנִיס בַּיְלָדוֹת כִּבּוּד אָב וָאֵם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ו' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לְהַכְנִיס בַּיְלָדוֹת טַעַם לָעֲדִינוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ו' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לִנְטֹעַ אֱמוּנָה וּלְרוֹמֵם כָּל בַּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ו' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּשֶׁכְּבָר לֹא יְכוֹלִים לְהִתְאַפֵּק, צְרִיכִים לְהַמְשִׁיךְ לְהִתְאַפֵּק
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַל תְּפַחֵד לִדְרֹשׁ מֵהַיְּלָדִים מִשְׁמַעַת חֲזָקָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	רַק לְדֶרֶךְ אֶרֶץ יֵשׁ מָקוֹם אֶצְלֵנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת תשפ"ג

	אוּלַי אַתָּה יָכוֹל לַעְזוֹר לִי לְשַׁלֵּם לַמְּלַמְּדִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ -יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אָדָם הוּא לֹא מְכוֹנָה, שֶׁאֶפְשָׁר לְכַוֵּן שֶׁתַּעֲשֶׂה כָּל יוֹם אוֹתוֹ דָּבָר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	הַהוֹדָעָה שֶׁלְּךָ מַמָּשׁ הֶחֱיָה אוֹתִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיְחִי, י"א טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּזָּהֲרוּ מֵהַתּוֹלַעַת הָאַרְסִית 'רִגְשֵׁי אַשְׁמָה'
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּגָרֵשׁ אֶת הַמַּחְשָׁבוֹת הָרָעוֹת, אַתָּה תָּקִים בַּיִת נֶאֱמָן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תִּקְבַּע לְךָ שִׁעוּר בַּקּוּנְטְרֵס הַשְּׁבוּעִי "עֲצָתוֹ אֱמוּנָה"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנִי רוֹצֶה לִבְנוֹת אֶת הַקְּהִלָּה בְּלִיבֶּערְטִי בַּדֶּרֶךְ שֶׁל מוֹהֲרָא"שׁ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁתַּמְשִׁיכוּ לַעֲזֹר לִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנִי מְקַוֶּה לִפְעֹל עַכְשָׁו שִׁדּוּךְ בִּשְׁבִילְךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֲנַחְנוּ רוֹצִים וְשׁוֹאֲפִים שֶׁיִּהְיוּ לָנוּ יְלָדִים כְּשֵׁרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אֵין יְהוּדִי שֶׁרוֹצֶה לַחְטֹא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, י"ח טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לִשְׁלֹחַ לָעַמּוּד אֶת אֵלֶּה שֶׁמִּתְפַּלְּלִים יָפֶה בְּטַעַם וּבְקוֹל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, ט' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ג טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַל תְּדַבְּרוּ עִם אַף אֶחָד עַל הֶעָבָר שֶׁלָּכֶם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י' שׁוֹבָבִי"ם, כ"ד טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תַּלְהִיב אֶת הַלְּבָבוֹת שֶׁל הַיְּלָדִים בַּתַּלְמוּד תּוֹרָה עִם סִפּוּרֵי צַדִּיקִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"א שׁוֹבָבִי"ם, כ"ה טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה, עוֹבֵד אֶת הַשֵּׁם עִם כָּל דָּבָר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, י"ב שׁוֹבָבִי"ם, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אַתָּה יָכוֹל לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה, אַתָּה עֲדַיִן לֹא אָבוּד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ- יוֹם ב' פָּרָשַׁת בֹּא, ט"ז שׁוֹבָבִי"ם, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שֶׁכָּל הַמַחְשְּׁבִים בְּבֵית הַדְּפוּס יִהְיוּ מְסֻנָּנִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בָּא, ט"ז שׁוֹבָבִי"ם, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שֵׁבֶט, ה'תשפ"ג

	בִּזְכוּת נִקְיוֹן בֵּית הַמִּדְרָשׁ שֶׁאוּכַל לְנַקּוֹת נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת בֹּא, ט"ז שׁוֹבָבִי"ם, רֹאשׁ חֹדֶשׁ שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּבָר מַתְחִילִים לְהִתְכּוֹנֵן עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁל רַבֵּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ב' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עֲזֹב אֶת כָּל הַסְּבָרוֹת שֶׁלְּךָ שֶׁאַתָּה כְּבָר אָבוּד, אַתָּה כֵּן יָכוֹל לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	נָשִׁים הָיוּ צְרִיכוֹת לִרְצוֹת שֶׁבַּעֲלֵיהֶן יָבוֹאוּ אֶל רַבֵּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לֹא צְרִיכִים לַעֲשׂוֹת עֵסֶק מִמְּשׁוּבוֹת הַנְּעוּרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	מְקֹרָבִים חֲדָשִׁים צְרִיכִים לָדַעַת שֶׁבְּרֶסְלֶב זֶה רַק הַסְּפָרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּלָל בִּשְׁלוֹם בַּיִת, לְכַבֵּד אֶת הַהוֹרִים שֶׁל הַשֵּׁנִי
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	אִם לֹא עוֹשִׂים בְּרָכוֹת, מַגִּיעִים פְּחָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	לִקְנוֹת עוֹד אוֹטוֹבּוּס כְּדֵי שֶׁהַנָּשִׁים יוּכְלוּ לִנְסֹעַ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ח שׁוֹבָבִי"ם, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַמִּשְׁפָּחָה שֶׁלְּךָ לֹא תִּתְמוֹטֵט
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ח שׁוֹבָבִי"ם, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	צָרִיךְ לִהְיוֹת אֲוִירָה טוֹבָה בַּתַּלְמוּד תּוֹרָה, לֹא כְּמוֹ בְּבֵית חֲרֹשֶׁת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ח שׁוֹבָבִי"ם, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	כְּשֶׁשְּׂמֵחִים, מְקַבְּלִים הַכֹּל יוֹתֵר בְּקַלּוּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ח שׁוֹבָבִי"ם, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	שִׂמְחָה הִיא הָרְפוּאָה לְכָל הַמַּחֲלוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ח שׁוֹבָבִי"ם, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג

	עֲזֹב אֶת הַחֲבֵרִים הָרָעִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ח שׁוֹבָבִי"ם, ג' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ג


