
ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים
ף��ֵיׁש�ֵעָצה?���������������������ג דֹול�ִהְתִחיל�ְלִהְתַחּצֵ ינֹוק,�ְוָאִחיו�ַהּגָ נֹוַלד�ָלנוּ�ּתִ

��������������������ה ק�ֶאת�ְיָלָדיו? ֵ א�ְלַנּשׁ נוּ�ֵיׁש�ִאּסוּר�ְלַאּבָ ִפי�ַרּבֵ ּלְ ַהִאם�ֶזה�ָנכֹון�ׁשֶ

������������������������ז ֲהדוּת? ר�ֵמַהיַּ ְרּדֵ ּדַ ֵבן�ַהּמִ ִלית�ּבְ ְלּכָ יְך�ִלְתֹמְך�ּכַ ַהִאם�ְלַהְמׁשִ

ְך�ֶאת�ַהְיָלִדים�ְלִלּמוּד�ִמְקצֹוַע�ֶלָעִתיד �ַהִאם�ְצִריִכים�ְלַחּנֵ

"ּכֹוֵלל"?������������������������������������������������������������������י ן�אֹוָתם�ִלְלֹמד�ּבְ אֹו�ְלַדְרֵבּ

לֹוׁש?�������������������������������יג ִגיל�ׁשָ נֹות�ּבְ ִחּנוְּך�ּבָ ֵגׁש�ּבְ ים�ּדָ ַעל�ַמה�ָחׁשוּב�ָלׂשִ

ִזְלזוּל��������������������טו ל�אֹוִתי�וִּמְתַנֵהג�ֵאַלי�ּבְ יץ�ִלי,�ְמַקּלֵ ר�ַמְרּבִ ן�ָהֶעׂשֶ ִני�ּבֶ ּבְ

ה�אֹותֹו�������������������������יח ָעִמים�ֲאִני�ַמּכֶ ה�ּפְ י,�ְוַהְרּבֵ ְעּתִ ִני�מֹוִציא�אֹוִתי�ִמּדַ ּבְ

חוָּרה�לֹא�טֹוָבה,� יר�ּבַ ִני�ִהּכִ �ּבְ
������������������������������������������������כא ַקְלֵקל�אֹותֹו�ְלַגְמֵרי ִהיא�ּתְ ַוֲאִני�ְמַפֶחֶדת�ׁשֶ

יֹּות ָעיֹות�ַנְפׁשִ �ְיָלֵדינוּ�סֹוְבִלים�ִמּבְ
נוּ�ֶנֶהְרסוּ�ְלַגְמֵרי��������������������������������������������������������כג ּלָ ים�ׁשֶ וִּבְגַלל�ֶזה�ַהַחיִּ

א נֹוׂשֵ ּבְ

ִחּנוְּך ְיָלִדים



ָמה ַהְקּדָ
ָפִרים� ַהּסְ ִסְדַרת� ִמּתֹוְך� לוְּקטוּ� זוּ� חֹוֶבֶרת� ּבְ ֵאלֹות� ְ ַהׁשּ

ֵאלֹות וְּתׁשוּבֹות  ַהִנְפָלָאה��"ׁשְ
ֶרְסֶלב"� ֲחִסידוּת ּבְ ּבַ

ַרֲחֵבי� ל� ִמּכָ יעוּ� ִהּגִ ׁשֶ ֵאלֹות,� ְ ַהּשׁ

בֹוד� ּכְ ת� ּכַ ְלִלׁשְ ְלחוּ� ִנׁשְ ָהעֹוָלם,�

�– ִליָט"א� ׁשְ מֹוֲהרֹא"ׁש  ת� ַ ְקֻדּשׁ

יב� ֵהׁשִ ר� ֲאׁשֶ ְבְנֵאל,� ִמיַּ יק� ּדִ ַהּצַ

נֹוָראֹות� ֵעצֹות� תֹוָכן� ּבְ אֹוְצרֹות� ׁשוּבֹות� ַהּתְ י�� ִאיׁשִ ֹאֶפן� ּבְ ֲעֵליֶהן�

ַמֲעָמד� ְלַהֲחִזיק� ֵאיְך� ַרְך,� ִיְתּבָ ם� ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת� ּבַ ְוִנְפָלאֹות�

דֹול,� ּגָ ְוַעד� ֹטן� ִמּקָ ְוֶאָחד,� ֶאָחד� ל� ּכָ ַעל� עֹוֵבר� ֶ ּשׁ ַמה� ָכל� ּבְ

ים� ָעיֹות�ַהַחיִּ ל�ּבְ ִמיּוּת,�ְוֵאיְך�ְלִהְתמֹוֵדד�ִעם�ּכָ וְּבַגׁשְ רוָּחִניּוּת� ּבְ

ֶזה�ָהעֹוָלם� ּבְ
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ֶרְסֶלב גׁשוּ"ת ּבְ

ף.  דֹול ִהְתִחיל ְלִהְתַחּצֵ ינֹוק, ְוָאִחיו ַהּגָ נֹוַלד ָלנוּ ּתִ
ֵיׁש ֵעָצה?

ֵאָלה: ׁשְ

ים�נֹוַלד� ָעה�ֳחָדׁשִ ַאְרּבָ לֹום�וְּבָרָכה��ִלְפֵני�ּכְ ה: ׁשָ ּנָ ֵמֵאת ׁשֹוׁשַ

ִני,� ן�4(�ְמֹאד�ַעְצּבָ ּנוּ�)ּבֶ דֹול�ִמּמֶ ינֹוק,�ָלַאֲחרֹוָנה�ָאִחיו�ַהּגָ ָלנוּ�ּתִ

נֹוָסף�ַלּכֹל,� צוָּרה�יֹוֵצאת�ּדֶֹפן��ּבְ ף�ֵאֵלינוּ,�ַההֹוִרים,�ּבְ וִּמְתַחּצֵ

ים� וְּלִעּתִ ָבִרים� ּדְ זֹוֵרק� אֹוִתי,� ה� ַמּכֶ הוּא� ן� ִמְתַעְצּבֵ הוּא� ׁשֶ ּכְ

ד�ֶאָחד� דֹול��ֵאיְך�ִמְתַנֲהִגים�ִאּתֹו?�ִמּצַ ן�ּגָ ַאף�יֹוֵרק��הוּא�ַעְקׁשָ

ּלֹא� ּנוּ,�ׁשֶ דֹוִלים�ִמּמֶ יַע�אֹותֹו�ְוֶאת�ֶאָחיו�ַהּגְ ֲאַנְחנוּ�רֹוִצים�ְלַהְרּתִ

ָכה� ּכָ ִמְתַנֵהג� הוּא� ׁשֶ ִלי� רוּר� ּבָ ִני� ׁשֵ ד� וִּמּצַ ף,� ְלִהְתַחּצֵ ִיְלְמדוּ�

ָטן� ָאִחיו�ַהּקָ ְגַלל�ִקְנָאה�ּבְ ּבִ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט  ׁשְ כ"א  ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב

ְחֶיה. ה, ּתִ ּנָ לֹום ַרב ֶאל ׁשֹוׁשַ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

כֹור  ת, ֲאַזי ַהּבְ ן אֹו ּבַ ּנֹוָלד עֹוד ּבֵ ׁשֶ ּכְ ִריא, ׁשֶ ֶזה ֶטַבע ּבָ
כֹור אֹו  ו ַהּבְ י ַעד ַעְכׁשָ ִנים ְמֹאד ְוכּו', ּכִ כֹוָרה ִמְתַעְצּבְ אֹו ַהּבְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

ה  ֶהם, ְוִהּנֵ ַע ִעּמָ ֲעׁשֵ ּתַ ִית, ְוָכל ֶאָחד ִהׁשְ ּבַ ר ּבַ כֹוָרה ָהיּו ָהִעּקָ ַהּבְ
ת, ְוֶזה הֹוֵרג אֹוָתם ְלַגְמֵרי  ן אֹו ּבַ א ָלֶהם ַעל ָהרֹאׁש עֹוד ּבֵ ּבָ
ַאֵחר,  ֹאֶפן  ּבְ ּבֹו  מּון  ּטָ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ֶאת  מֹוִציא  ֶאָחד  ְוָכל  ְוכּו', 
ְנָאה אֹוֶכֶלת אֹוָתם ְמֹאד, ֵאיְך ֵהִביאּו ָלֶהם ַעל ָהרֹאׁש  י ַהּקִ ּכִ
ְצִריִכים  א  ֶאּלָ ְוכּו',  ה  ִמּזֶ ׁש  ִהְתַרּגֵ ּלְ ָאסּור  ְוָלֵכן  ֶאָחד?  עֹוד 
יר  ּוְלַהְסּבִ לֹו,  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ב  ׂשּוֶמת-ַהּלֵ ּתְ ֶאת  לֹו  ָלֵתת  יְך  ְלַהְמׁשִ
יִהים  ְגּבִ ּמַ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  אֹותֹו,  א  ּוְלַנּשֵׂ דֹול,  ַהּגָ הּוא  ׁשֶ לֹו 
ם  ְלַאּיֵ אֹו  ַמּכֹות  לֹו  ֵתת  ִמּלָ יֹוֵתר  ּפֹוֲעִלים  אֹותֹו,  ִאים  ּוְמַנּשְׂ

יז אֹותֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר. י ֶזה ַרק ַיְרּגִ ָעָליו ְוכּו' ְוכּו', ּכִ

הּוא  ׁשֶ אֹותֹו,  יּהַ  ְלַהְגּבִ ַרק  ִהיא  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  ְוָלֵכן 
ה  חּוׁשָ ן ּבֹו ּתְ ם הּוא ַיֲעֹזר, ְוֶזה ִיּתֵ ּגַ דֹול, ְוָלֵתת לֹו ׁשֶ ָהָאח ַהּגָ
ּנּו ְמִציאּות,  ים ִמּמֶ עֹוׂשִ יׁש ׁשּוב, ׁשֶ טֹוָבה, ּוִבְמקֹום ִקְנָאה ַיְרּגִ

ׁשּוט. ָבר ּפָ ְוֶזה ּדָ

ת  ִמּדַ ִעם  נֹוָלד  ָאָדם  ׁשֶ ֵאיְך  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֶזה  ל  ]ִמּכָ
ְולֹא  ָקָטן,  ֲעַדִין  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ּתֹוְפִסים ֶאת  ְוִאם לֹא  ְנָאה,  ַהּקִ
ֲאַזי  ִקְנָאה,  ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ה  ּדָ ַהּמִ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ים  ְרׁשִ ְמׁשָ
ת  ּדַ ָאָדם סֹוֵבל ֶזה ַרק ִמּמִ רֹות ׁשֶ י רֹב ַהּצָ יו. ּכִ ל ְיֵמי ַחּיָ ִיְסּבֹל ּכָ
ׂשּוֶמת-ֵלב  ּתְ יֹוֵתר  ל  ְמַקּבֵ ַהּזּוָלת  ׁשֶ לֹו,  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ְנָאה,  ַהּקִ

ּנּו[. ִמּמֶ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ
יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

נוּ ֵיׁש ִאּסוּר  ִפי ַרּבֵ ּלְ  ַהִאם ֶזה ָנכֹון ׁשֶ
ק ֶאת ְיָלָדיו? א ְלַנּשֵׁ ְלַאּבָ

ֵאָלה: ׁשְ

א� ַאּבָ ׁשֶ ִאּסוּר� ֵיׁש� נוּ� ַרּבֵ ִפי� ּלְ ׁשֶ ָנכֹון� ֶזה� ַהִאם� ְיִדיְדָיה:  ֵמֵאת 

ק�ֶאת�ְיָלָדיו? ֵ ְיַנּשׁ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט  ׁשְ כ"ב  ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  ְרִביִעי  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְיִדיְדָיה, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ִנים,  ל יֹוֵתר ַלּבָ יחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן נ"ט( ְמֻסּגָ נּו ז"ל ָאַמר )ׂשִ ַרּבֵ
ַע  ֲעׁשֵ ְלׁשַ ֶהם  ּבָ בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ֵמֶהם.  ָרחֹוק  ִלְהיֹות 
אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֲעֵליֶהם;  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ַרק  ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ
ַהְיָלִדים  ִעם  ִעים  ַעׁשְ ּתַ ִמׁשְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ֻרּבָ רֹב  ׁשֶ רֹוִאים, 



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

נּות  ּמְ ְיֵדי ֶזה ֵאין ָלֶהם ִהְזּדַ ִקים אֹוָתם ְוכּו', ְוַעל  ּוְמַפּנְ ְוכּו', 
ֶיֶלד  ֵאר  ָ ִיּשׁ ִמיד  ּתָ הּוא  אֹותֹו,  ִקים  ַפּנְ ּמְ ׁשֶ ֶיֶלד  י  ּכִ ר,  ּגֵ ְלִהְתּבַ

ּלֹא ִיְהֶיה ַעְצָמִאי. ן, ׁשֶ ּכֵ ל ּוִמּכֹל ׁשֶ ק, ְולֹא ִיְגּדַ ְמֻפּנָ

ִלְהיֹות  ִנים,  ַלּבָ יֹוֵתר  ל  ְמֻסּגָ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל 
ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ְלׁשַ ֶהם  ּבָ בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ֵמֶהם.  ָרחֹוק 
יָחה  א זֹו ׂשִ ק ֶאת ְיָלָדיו, ֶאּלָ ֵ ּלֹא ְלַנּשׁ ַעם, ֲאָבל לֹא ָאַמר, ׁשֶ ּפַ
ְוֶזה  יץ",  ְלַהְרּבִ ְולֹא  ק  ֵ ְלַנּשׁ "לֹא  ָאְמרּו  ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ
ִקים אֹותֹו  ֶלד ּוְמַפּנְ ִקים ֶאת ַהּיֶ ְ ַנּשׁ ּמְ ִפי ׁשֶ ִני, ּכְ ֵ ּשׁ לּוי ֶאָחד ּבַ ּתָ
ּתֹוֵלל, ֲאַזי ְצִריִכים  ְך הּוא קֹוֵפץ ַעל ָהרֹאׁש ּוִמׁשְ ְוכּו', ְוַאַחר ּכָ
ַנת  ּוָ יץ", ְוֶזה ּכַ ק ְולֹא ְלַהְרּבִ ֵ יץ לֹו, ְוָלֵכן ָעִדיף "לֹא ְלַנּשׁ ְלַהְרּבִ

נּו ז"ל. ַרּבֵ

ָאְמרּו  ֶכל, ּוְכֵעין ׁשֶ ַהּכֹל ָצִריְך ִלְהיֹות ִעם ׂשֵ ְוַכּמּוָבן, ׁשֶ
ֹמאל ּדֹוָחה ְוָיִמין  ֵהא ׂשְ ים )סֹוָטה מז.( ְלעֹוָלם ּתְ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ
ִנים, ִסיָמן ג'( 'ֵאין  ּדֹות, אֹות ּבָ נּו ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ְמָקֶרֶבת, ְוֵכן ָאַמר ַרּבֵ
ֵדָלה  ֵדִלים ּגְ ֵהם ּגְ ׁשֶ י ּכְ ָניו, ּכִ ְרָנַסת ּבָ ָצִריְך ָלָאָדם ִלְדֹאג ַעל ּפַ
ל  ׁשֶ ְזָמאֹות  ּגֻ ִקיִעים  ַמׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ְורֹוִאים  ֶהם',  ִעּמָ ְרָנָסָתם  ּפַ
ּלֹו ִיְהֶיה רֹוֵפא, ְוֶזה  ן ׁשֶ ַהּבֵ ֶהם, ֶזה רֹוֶצה ׁשֶ ּלָ ְיָלִדים ׁשֶ ֶסף ּבַ ּכֶ
ּלֹו ִיְהֶיה  ן ׁשֶ ַהּבֵ ין, ְוֶזה רֹוֶצה ׁשֶ ּלֹו ִיְהֶיה עֹוֵרְך ּדִ ן ׁשֶ ַהּבֵ רֹוֶצה ׁשֶ
ִקיעּו  ִהׁשְ ָקעֹות, ׁשֶ ל ַהַהׁשְ ֵדל, ַאַחר ּכָ ן ּגָ ַהּבֵ ס ְוכּו', ּוְכׁשֶ ְמַהְנּדֵ
ַההֹוִרים  ּבֹו ַההֹוִרים, הּוא ּבֹוֵחר ִמְקצֹוַע ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ִנְמָצא ׁשֶ
ָכל יֹום ָויֹום, ְוָלֵכן  ים ּבְ רּוַח, ְוֶזה ַמֲעׂשִ ֶסף ּבָ ִקיעּו ֶאת ַהּכֶ ִהׁשְ
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נּות ַלְיָלִדים  ּמְ נּו ז"ל, ֲאַזי נֹוְתִנים ִהְזּדַ ֶדֶרְך ַרּבֵ ִאם הֹוְלִכים ּבְ
ים. ִלְגּדֹל ְוִלְהיֹות ַעְצָמִאּיִ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ִלית  ְלּכָ יְך ִלְתֹמְך ּכַ ַהִאם ְלַהְמׁשִ
 

ֲהדוּת? ר ֵמַהיַּ ְרּדֵ ּדַ ֵבן ַהּמִ ּבְ

ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א��ֵיׁש� יק�מֹוֲהֹרא"ׁש�ׁשְ ּדִ לֹֹמה: ִלְכבֹוד�ַהּצַ ֵמֵאת ָהַרב ׁשְ

ה� ָ ּשׁ ן�ְוֵיׁש�לֹו�ׁשִ ִהְתַחּתֵ ֶ ן�ּשׁ ָעָיה�ְרִציִנית�ַעד�ְמֹאד��ֵיׁש�ִלי�ּבֵ ִלי�ּבְ

ו�הוּא� ִנים��ַעְכׁשָ ָ ל�ַהּשׁ ְיָלִדים��הוּא�לֹא�עֹוֵבד,�ַוֲאִני�ּתֹוֵמְך�ּבֹו�ּכָ

לֹום� ם�ׁשְ ּגַ ר�עֹוד�ָועֹוד�� ְרּדֵ וִּמְתּדַ ֲהדוּת,� ִהְתָקֵרר�ְלַגְמֵרי�ֵמַהיַּ

ֲאִני� ַהִאם� ְלֶהְפֵקרוּת�� נֹוֶטה� ְוהוּא� ְמֹאד,� ָרעוַּע� ּלֹו� ׁשֶ ִית� ַהּבַ

ֲענוּ�ִלי� יְך�ִלְתֹמְך�ּבֹו?�ֶאְהֶיה�ֲאִסיר�ּתֹוָדה�ִאם�ּתַ ָצִריְך�ְלַהְמׁשִ

ׁשוָּבה: ּתְ

ֲאָדר  י"ט  קּוֵדי,  ּפְ ְקֵהל  ַוּיַ ְלֵסֶדר  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
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ה'תשע"ב.

לֹֹמה,  אֹון, ִאיׁש ֶחֶסד, ר' ׁשְ לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָהַרב ַהּגָ ׁשָ
ֵנרֹו ָיִאיר.

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ִעם  ה  ָ ִאּשׁ אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ְלָהִבין:  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ
ה ָצִריְך ָלַקַחת  ָבר ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ְוַאּתָ ה ְיָלִדים, ֶזה ּכְ ָ ּשׁ ׁשִ
ִלְתֹמְך  ְפִסיק  ּתַ ְהֶיה ִאם  ּיִ ָך. ַמה  ּלְ ׁשֶ ָכִדים  ַהּנְ ֵהם  ׁשֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ
ה  ַאּתָ ו, ׁשֶ ם ַעְכׁשָ י ֲהֵרי ּגַ ִלי ׁשּום ָסֵפק, ּכִ ט ּבְ ּבֹו? ֲהֵרי ִיְהֶיה ּגֵ
ְלַעְצְמָך  ָתֵאר  ּתְ ְוכּו',  ִרים  ּדְ ִמְסּתַ ְכָלל לֹא  ּבִ ֵהם  ֶהם,  ּבָ ּתֹוֵמְך 
ים,  ה ְנָכֶדיָך ִיְהיּו ְיתֹוִמים ַחּיִ ָ ּשׁ ְהֶיה ִאם ֵהם ִיְתָגְרׁשּו - ׁשִ ַמה ּיִ
ֵהם  ם  ּגַ ְלָך  ֵיְצאּו  לֹא  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְוכּו',  ֶהְפֵקר  ּבְ לּו  ְוִיְגּדְ

ֶזה? ְלַתְרּבּות ָרָעה ְוכּו', ּוַמה ִהְרַוְחּתָ ּבְ

ֵאינֹו  ן ׁשֶ ה, ִלְראֹות ּבֵ ׁשֶ ֲאִני ֵמִבין טֹוב ְמֹאד ֶאת ַצֲעְרָך ַהּקָ
ה  ּזֶ ֲהדּות, ׁשֶ ר ֵמַהּיַ ְרּדֵ ָלל, ּוְבנֹוָסף ְלֹזאת ִמְתּדַ עֹוֵבד ּוְמַפְרֵנס ּכְ
ּלֹו  ּבֹון ֶאת ַהְיָלִדים ׁשֶ ֶחׁשְ ל ֹזאת, ַקח ּבְ דֹול ְמֹאד. ִעם ּכָ ֵאב ּגָ ּכְ
ַתְלמּוד  ֲארּו ִלְלֹמד ּבְ ָ ְתֹמְך ּבֹו, ֲאַזי ֵהם ִיּשׁ ֵהם ְנָכֶדיָך, ִאם ּתִ ׁשֶ
ִלְתֹמְך  ְוֵיׁש  ַנַחת ֵמֶהם,  ְלָך  ְוִיְהֶיה  ֲחֵרִדי,  ֵסֶפר  ּוְבֵבית  ּתֹוָרה 
ֲארּו ְיהּוִדים ְיֵרִאים  ָ ְלֵדיֶהם ִיּשׁ ּיַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ת - ַרק ּבִ ּבַ ן אֹו ּבַ ּבֵ ּבַ

ַרְך. ׁשּוָטה ּבֹו ִיְתּבָ ֱאמּוָנה ּפְ ֵלִמים ַוֲחָזִקים ּבֶ ּוׁשְ

ָך ְוכּו'. ְוָלֵכן  ּלְ ם ׁשֶ ר ְוַהּדָ ׂשָ ֵהם ְנָכֶדיָך, ַהּבָ ח ׁשֶ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ
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יל  ה ַמּצִ ִבְנָך, ּוָבֶזה ַאּתָ ה ָצִריְך ִלְתֹמְך ּבְ ַאּתָ ְצַטֵער ַעל ׁשֶ ַאל ּתִ
יְך  ְמׁשִ יל ֶאת ְנָכֶדיָך, ְוָלֵכן ּתַ ה ַמּצִ ּלֹו, ַאּתָ ִית ׁשֶ לֹום ַהּבַ ֶאת ׁשְ
ֵאין ְלָך  יל, ׁשֶ ּכִ ב ֵהיֵטב, ְוִתְרֶאה ְוָתִבין ְוַתׂשְ ֵ ְתַיּשׁ ִלְתֹמְך ּבֹו. ּתִ
ָך ַלֲעֹזר ָלֶהם ְוִלְתֹמְך  יָכְלּתְ ׁש ּבִ ּיֵ ה ָלֵאל ׁשֶ ִהּלָ ֵריָרה ַאֶחֶרת. ּתְ ּבְ
ְנָך  ּבִ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ ַאר ְלָך ַלֲעׂשֹות, ֶזה ְלַהְרּבֹות  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ֶהם. ַמה  ּבָ
ֶאת  ְלַפְרֵנס  ְויּוַכל  טֹוָבה,  ֲעבֹוָדה  ְוִיְמָצא  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ַיֲחֹזר 
י ִאי  ן, ּכִ ת ָהָאב ַעל ַהּבֵ ִפּלַ ֵעיֶניָך ּתְ ה ּבְ ְהֶיה ַקּלָ ְיָלָדיו. ְוַאל ּתִ
ת ַההֹוִרים ַעל ַיְלֵדיֶהם - ֶזה  ִפּלַ ר ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעַלת ּתְ ֶאְפׁשָ
ָך  ּפְֹך ַנְפׁשְ ָיְדָך, ִלׁשְ ָאר ּבְ ּבֹוֵקַע ְרִקיִעים ְוכּו'. ְוָלֵכן ַרק ֶזה ִנׁשְ

דֹוָלה. ְרֶאה ְיׁשּוָעה ּגְ ה ּתִ ִפּלָ ַרְך, ְוַעל ְיֵדי ִרּבּוי ּתְ ֵאָליו ִיְתּבָ

ן  ו ּבֵ הּוא ַעְכׁשָ ן, ֲאִפּלּו ׁשֶ י ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש ִמּבֵ ע ְלָך, ּכִ ּדַ
ִמיד. ָידּוַע  ה מֹוִעיָלה ּתָ ִפּלָ ַתְבּתָ ְוכּו', ּתְ ּכָ ֶ מֹו ּשׁ סֹוֵרר ּומֹוֶרה ּכְ
נּו ַז"ל )ְוהּוא  ְלִמיד ַרּבֵ ָהָיה ּתַ עִמירֹוב ַז"ל, ׁשֶ ִלי ִמּנֶ י ַנְפּתָ ַרּבִ ׁשֶ
ָהָיה  ָלִלי(, ׁשֶ ּקּון ַהּכְ ִביל ַהְבָטַחת ַהּתִ ׁשְ ָהָיה ֶאָחד ֵמָהֵעִדים ּבִ
ָעָליו  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  ָצא  ּיָ ׁשֶ ן  ּבֵ לֹו 
ֵצא  ּיֵ ֶ ִמּשׁ מּות  ּיָ ׁשֶ ָהָיה לֹו  ָעִדיף  י  ּכִ מּות,  ּיָ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ּבְ
ן ִמיָתה ֲחטּוָפה,  תֹו, ּוֵמת ַהּבֵ ִפּלָ ָלה ּתְ ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוִנְתַקּבְ
ָעָליו  יד  ִהְקּפִ ַז"ל,  ֹזאת מֹוַהְרַנ"ת  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 
ה, ָהָיה ָצִריְך  ִפּלָ ּתְ ְך ָחָזק ּבַ ל ּכָ ְמֹאד, ְוָאַמר, ִאם ֵיׁש לֹו ּכַֹח ּכָ

אי ּפֹוֵעל. ַוּדַ ְתׁשּוָבה, ְוָהָיה ּבְ ְחֹזר ּבִ ּיַ ל ׁשֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ה  ּזֶ ׁשֶ ַאף  ְוכּו',  בּוִרים  ּוׁשְ ֲעצּוִבים  ְהיּו  ּתִ ַאל  ְוָלֵכן 
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ל ֹזאת  ן ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִעם ּכָ ַהּבֵ ּכֹוֵאב ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ְוׁשֹוֵמַע  ָהַרֲחָמן  ָאב  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ַרְך,  ל ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ר ֶזה ְמֹאד ְמֹאד ְמֻקּבָ ּבַ ֵלב ִנׁשְ ה ּבְ ִפּלָ ּוִבְפָרט ּתְ
ה ֱאלִֹקים לֹא  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ים נא, יט( "ֵלב ִנׁשְ ִהּלִ ִוד )ּתְ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ
לֹום,  נֹו ַאְבׁשָ ֶלְך ִמּבְ ִוד ַהּמֶ ַבל ּדָ ְבֶזה". ְוֵלְך ָנא ּוְרֵאה ַמה ּסָ ּתִ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲעדֹו  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְוִהְרּבָ ָעָליו,  ִרֵחם  י-ֵכן  ְוַאף-ַעל-ּפִ

ּקּון ְוכּו'. לֹו ּתִ

ּבֹר  ִלׁשְ יּוַכל  לֹא  ָבר  ּדָ ְוׁשּום  ְמֹאד,  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ְוָלֵכן 
ה ָעָליו, ְוִתְראּו  ְתִפּלָ ְרּבּו ּבִ יכּו ִלְתֹמְך ּבֹו, ְוֵכן ּתַ ְמׁשִ ֶאְתֶכם, ּתַ
ַנַחת  רֹוב  ְוִתְרוּו  ְלטֹוָבה,  ְך  ִיְתַהּפֵ ַהּכֹל  סֹוף  ל  ּכָ ּסֹוף  ׁשֶ ֵאיְך 

לּו ְלִתְפָאֶרת. ְגּדְ ּיִ ָכִדים ׁשֶ ה ֵמַהּנְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלִלּמוּד ִמְקצֹוַע  ַהִאם ְצִריִכים ְלַחּנֵ
"ּכֹוֵלל"? ן אֹוָתם ִלְלֹמד ּבְ ֶלָעִתיד אֹו ְלַדְרֵבּ

ֵאָלה: ׁשְ

בֹוד� ּכְ ְוֶהָאהוּב,� ָקר� ַהיָּ יֵקנוּ� ַצּדִ ָלֶכם,� לֹום� ׁשָ ְרָפֵאל:  ֵמֵאת 

ָזִכיִתי� ם� ֵ ַהּשׁ רוְּך� ּבָ ִליָט"א�� ׁשְ מֹוֲהֹרא"ׁש� ַאְדמֹו"ר� ת� ַ ְקֻדּשׁ

ַעת� ַהּדַ ְזכוּת� ּבִ ָנה,� ָ ַהּשׁ ָבט� ׁשְ ּבִ ר� ָעׂשָ ה� ֲחִמׁשָ ּבַ ן� ְלִהְתַחּתֵ
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ְויֹוֵתר,� יֹוֵתר� ִרים� ּדְ ִמְסּתַ ָאנוּ� ם� ֵ ַהּשׁ וָּברוְּך� אֹוִתי,� ם� ְדּתֶ ִלּמַ ׁשֶ

ֲעַדִין� ׁשֶ ַלְמרֹות� ֶאְתֶכם,� אֹול� ִלׁשְ ָרִציִתי� ָלַעד�� מֹו� ׁשְ ח� ּבַ ּתַ ִיׁשְ

ד�ֶאת�ַהְיָלִדים�ִמְקצֹוַע�ְלֹצֶרְך� ַדאי�ְלַלּמֵ ֵאין�ִלי�ְיָלִדים�-�ַהִאם�ּכְ

ְרֵנס� ְנסוּ�ְלחֹובֹות�ְויוְּכלוּ�ְלִהְתּפַ ּלֹא�ִיּכָ ֵדי�ׁשֶ ָעִתיד�ּכְ ְרָנָסָתם�ּבְ ּפַ

אֹו� ְרֵנס,� ְלִהְתּפַ י� ְוַהּקֹׁשִ ַהיֶֹּקר� ל� ּכָ ִעם� ַהיֹּום� וִּבְפָרט� ָכבֹוד,� ּבְ

לוּ,� ִיְגּדְ ֵהם� ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ים� ְקַטּנִ ֵהם� ׁשֶ ּכְ עֹוד� אֹוָתם� ְך� ְלַחּנֵ ַדאי� ּכְ ׁשֶ

ִית?� ַהּבַ ְלַפְרָנַסת� ֲעֹבד� ּתַ ה� ָ ְוָהִאּשׁ ּכֹוֵלל� ּבַ ִלְלֹמד� בוּ� ֵיׁשְ ֵהם�

ַמה� ִלי� רוּר� ּבָ לֹא� ְוָלֵכן� וְּלָכאן� ְלָכאן� ּבוִּרים� ּדִ ֶאְצְלֶכם� ָרִאיִתי�

ִעְנָין��ּתֹוָדה� ֶכם�ּבָ ְעּתְ ּדַ

ׁשוָּבה: ּתְ

ר ה'תשע"ב. ר, כ"ח ִאּיָ ְדּבָ ּמִ ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְרָפֵאל, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

זּוְגָך,  ת  ּבַ ֶאת  ִלְמצֹוא  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי 
ָנה ֲהִכי ָיָפה  ּתָ י זֹו ַהּמַ ּה, ּכִ ֹמַח ִעּמָ ה ָצִריְך ְמֹאד ְמֹאד ִלׂשְ ַאּתָ
ֶאת  ְלַהֲחִזיק  ָצִריְך  ה  ְוַאּתָ ְלָך,  ָנַתן  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְך  ּכָ י  ּכִ ְיָקָרה,  ְמֹאד  ְמֹאד  ָנה  ּתָ ַהּמַ
ְלִמי  )ְירּוׁשַ ְוָאְמרּו  יֵניֶהן,  ּבֵ ִכיָנה  ׁשְ ָזכּו  ה  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  יז.(  )סֹוָטה 

ר  ה ְוִאי ֶאְפׁשָ ָ לֹא ִאּשׁ ר ָלִאיׁש ּבְ ֶרק ט' ֲהָלָכה ח'( ִאי ֶאְפׁשָ ָרכֹות ּפֶ ּבְ

ִכיָנה, ּוִבְמקֹום  לֹא ׁשְ ֵניֶהן ּבְ ר ִלׁשְ לֹא ִאיׁש ִאי ֶאְפׁשָ ה ּבְ ָ ְלִאּשׁ
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יֵניֶהם  ְהֶיה ּבֵ ּיִ ָרָכה ְמצּוָיה, ַרק ׁשֶ ם ַהּבְ ִכיָנה ִנְמֵצאת ׁשָ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  י  ּכִ ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ

רּוְך-הּוא. דֹוׁש-ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ לֹום ֶזה ׁשְ ת י:( ׁשָ ּבָ )ׁשַ

תֹוְך  ּבְ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ֶאת  ַמְכִניִסים  ִאם  ְוָלֵכן 
רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַהְינּו  ִית,  לֹום-ּבַ ׁשְ ִנְקָרא  ֶזה  ִית,  ַהּבַ

ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ָהאֹוֵהב  סב:(  )ְיָבמֹות  ְוָאְמרּו  ִית,  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ הּוא 
ּוְבנֹוָתיו  ָניו  ּבָ ְדִריְך  ְוַהּמַ ִמּגּופֹו,  יֹוֵתר  ָדּה  ַכּבְ ְוַהּמְ גּופֹו,  ּכְ
אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ְלִפְרָקן,  ָסמּוְך  יָאן  ׂשִ ְוַהּמַ ָרה,  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ
ָבא ְמִציָעא נט.(  לֹום ָאֳהְלָך"; ְוָאְמרּו )ּבָ י ׁשָ )ִאּיֹוב ה, כד(: "ְוָיַדְעּתָ ּכִ

ָרָכה ְמצּוָיה  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ ְכבֹוד  ּבִ ָזִהיר  ְיֵהא ָאָדם  ְלעֹוָלם 
ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ל ָאָדם  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ
ָרָבא  ְלהּו  ָאַמר  ּדְ ְוַהְינּו  ֲעבּוָרּה",  ּבַ ֵהִטיב  "ּוְלַאְבָרם  יב, טז(: 

דּו  רּו, )ְתַכּבְ ִתְתַעּתְ י ֵהיִכי ּדְ ְייכּו ּכִ ִלְבֵני ְמחֹוָזא, אֹוִקירּו ְלָנׁשַ
נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי  רּו( ְוָאַמר ַרּבֵ ְ ְתַעּשׁ ּתִ ֵדי ׁשֶ ְקרּו ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶכם ּכְ ּוְתּיַ
ה.  ָ ְזכּות ָהִאּשׁ ָאה ּבִ ירּות ּבָ ר ָהֲעׁשִ ִעּקַ מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סט( ׁשֶ

ם ֶאת ֶזה,  ְרֶאה ְלַקּיֵ ּתִ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ה ְלַהּקָ ֲאִני ְמֹאד ְמַקּוֶ
ְרָנָסה. ַעם ּפַ ְולֹא ֶתְחַסר ְלָך ַאף ּפַ

ָחֵפץ  י מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תקא(, ׁשֶ נּו ַז"ל )ַחּיֵ ל ֹזאת ָאַמר ַרּבֵ ִעם ּכָ
ן טֹוב  ּכֵ ם  ּגַ חֹון  ּטָ ּבִ ׁשֶ י  ְרָנָסה, ַאף-ַעל-ּפִ ּפַ ָלנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְמֹאד 
ַמֲעַמד  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּזֹוִכים  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  טֹוב  י-ֵכן,  ַאף-ַעל-ּפִ ְמֹאד, 
ה  ַיֲעׂשֶ ֶזה  ְמקֹום  ּבִ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  ְמקֹום  ּבִ י  ּכִ ְרָנָסה,  ּפַ
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ְרָנָסה  ּפַ ַמֲעָמד  לֹו  ִיְהֶיה  לא  ִאם  י  ּכִ לֹוַמר  ּכְ ַאֶחֶרת,  ֲעבֹוָדה 
ק  ַעם ְלַחּזֵ ָכל ּפַ ְרָנָסה, ְוִיְצָטֵרְך ּבְ ַעת ֵמַהּפַ ְלּבּול ַהּדַ ְוִיְהֶיה לֹו ּבִ
ַאֶחֶרת  ֲעבֹוָדה  ּבַ ַיֲעֹסק  ֶזה  ְמקֹום  ּבִ חֹון,  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ּבְ ַעְצמֹו 
ָאְמרּו  ּוְכָבר  ם.  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ָאר  ׁשְ ּבִ ַאֶחֶרת  קּות  ְוִהְתַחּזְ
ֶרְך  ּדֶ ִעם  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ָיֶפה  ב(:  ב,  )ָאבֹות  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו 
ּה  ֵאין ִעּמָ ַחת ָעֹון, ְוָכל ּתֹוָרה ׁשֶ ּכַ ֵניֶהם ַמׁשְ ִגיַעת ׁשְ ּיְ ֶאֶרץ, ׁשֶ

ֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. ְמָלאָכה, סֹוָפּה ּבְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ְך  ִחּנוּ ֵגׁש ּבְ ים ּדָ  ַעל ַמה ָחׁשוּב ָלׂשִ

לֹוׁש? ִגיל ׁשָ נֹות ּבְ ּבָ

ֵאָלה: ׁשְ

ָקרֹוב�� ּבְ ֵלָמה� ׁשְ וְּרפוָּאה� ָהַרב� בֹוד� ּכְ לֹום� ׁשָ ְרָפֵאל:  ֵמֵאת 

נֹות� ּבָ ִחּנוְּך� ּבְ ֵגׁש� ּדָ ים� ָלׂשִ ָחׁשוּב� ַמה� ַעל� אֹול:� ִלׁשְ ְרצֹוִני� ּבִ

לֹוׁש? ִגיל�ׁשָ ְקַטּנֹות�ּבְ
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ׁשוָּבה: ּתְ

ַלח כ"ד ִסיָון ה'תשע"ב י ְלֵסֶדר ׁשְ ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְרָפֵאל, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְקַטּנֹות  נֹות  ּבָ ִאיר  ְלַהׁשְ ְמֹאד לֹא  ְמֹאד  ֹמר  ִלׁשְ ְצִריִכים 
ן ְוכּו', ּוִבְפָרט ַהּיֹום  י ֶזה ְמֹאד ְמֹאד ְמֻסּכָ ִית ִעם ָזִרים, ּכִ ּבַ ּבַ
יד  ל ִמיֵני חֹוִלים ְוכּו', ְוסֹוִטים ְוכּו', ּוְצִריִכים ְלַהְקּפִ ׁש ּכָ ּיֵ ׁשֶ
ִנים  ּבָ נֹות ִעם  ַהּבָ ִית ֶאת  ּבַ ּבַ ִאירּו  ַיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ יל  ֵמַהּגִ ַבר  ּכְ
נֹות  ַהּבָ ְוָלֵכן  ְוכּו',  ֶהְפֵקר  ַהּכֹל  ַהּיֹום  י  ּכִ ְוכּו',  יל  ּגִ אֹותֹו  ּבְ
ה(  ִסיָמן  יא,  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַז"ל  ַמֲאָמָרם  ּכְ ִמיָרה,  ׁשְ ְצִריכֹות 
ָבר  ּכְ ַמְתִחיל  ְוֶזה  ִמיָרה.  ׁשְ ִריכֹות  ּצְ ׁשֶ ָבנֹות,  ּבְ  – ְמֶרָך"  "ְוִיׁשְ
ְולֹא  ְוָחְכָמה,  ֶכל  ׂשֵ ִעם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהּכֹל  ֲאָבל  ה,  ַהּזֶ יל  ּגִ ּבַ
תּוָחה  ּפְ ַעִין  ְצִריִכים  ֲאָבל  בּול,  ּגְ ֵיׁש  ָבר  ּדָ ְלָכל  י  ּכִ ְלַהְגִזים, 

ֹמר ְמֹאד. ְוִלׁשְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח.  ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ



ֶרְסֶלב טוׁשוּ"ת ּבְ

יץ ִלי,  ר ַמְרּבִ ן ָהֶעׂשֶ ִני ּבֶ  ּבְ
ל ִזְלזוּ ִמְתַנֵהג ֵאַלי ּבְ ל אֹוִתי וּ ְמַקּלֵ

ֵאָלה: ׁשְ

מֹוֲהֹרא"ׁש� ת� ַ ְקֻדּשׁ ִלְכבֹוד� וְּבָרָכה� לֹום� ׁשָ ה:  ּנָ ׁשֹוׁשַ ֵמֵאת 

ל�אֹוִתי�וִּמְתַנֵהג�ֵאַלי� יץ�ִלי,�ְמַקּלֵ ר�ַמְרּבִ ן�ָהֶעׂשֶ ִני�ּבֶ ִליָט"א��ּבְ ׁשְ

ּלֹא� יר�לֹו�ׁשֶ וְּלַהְסּבִ ר�ִאּתֹו� ֶלת�ְלַדּבֵ ּדֶ ּתַ מוּר��ֲאִני�ִמׁשְ ִזְלזוּל�ּגָ ּבְ

ַרק� ֲעִדינוּת,� ּבַ לֹו� יָרה� ַמְסּבִ ֲאִני� ׁשֶ ֶזה� ֲאָבל� ָכה,� ּכָ ִמְתַנֲהִגים�

ד�ֶאָחד� ּלֹו��ִמּצַ ַדִים�ׁשֶ יָּ ַח�ּבַ ַהּכֹ ּגֹוֵרם�לֹו�ְלַזְלֵזל�יֹוֵתר�וְּלָהִבין�ׁשֶ

ֲעׂשֹות� ְעִלי�ִמּלַ ם�ֶאת�ּבַ ֲאִני�לֹא�רֹוָצה�ְלַהּכֹות�אֹותֹו,�וּמֹוַנַעת�ּגַ

ָעָיה� ִני�ֲאִני�לֹא�יֹוַדַעת�ֵאיְך�ִלְפּתֹר�ֶאת�ַהּבְ ד�ׁשֵ זֹאת,�ַאְך�ִמּצַ

ַהִפיִזית� ימוּת� ָהַאּלִ ְוׁשֶ ָאבוּד,� ב� ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ְמַפֶחֶדת� ֲאִני�

ה��ַמה� ַעל�ַמּכֶ ל�ִלְהיֹות�ּבַ ל�ְוהוּא�ִיְגּדַ ּלוִּלית�ָהְפכוּ�לֹו�ְלֶהְרּגֵ ְוַהּמִ

ה� ֶזה?�ּתֹוָדה�ַרּבָ ב�ּכָ ַמּצַ ָעֵלינוּ�ַלֲעׂשֹות?�ְוֵאיְך�ְצִריִכים�ִלְפֹעל�ּבְ

ְרָחה� וְּסִליָחה�ַעל�ַהּטִ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ טז

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ֹקַרח כ"ט ִסיָון ה'תשע"ב ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ה, ּתִ ּנָ לֹום ָרב ֶאל ׁשֹוׁשַ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ם  ַאּתֶ ַהּזֹו  ה  ּלָ ַהּמִ ֶאת  ְוכּו',  "ָאבּוד"  ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ֵאין 
ֶכם ְוכּו', ַאּתְ ּוַבֲעֵלְך ְצִריִכים  ּלָ ֻמְכָרִחים ְלהֹוִציא ֵמָהרֹאׁש ׁשֶ
ה,  ָ ְוָהִאּשׁ ַעל  ַהּבַ ין  ּבֵ אּום  ּתֵ ִעם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִחּנּוְך  ׁשֶ ָלַדַעת 
ה  ָ ָהִאּשׁ ָאה  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוכּו',  ֶאָחד  ָבר  ּדָ ַעל אֹוֵמר  ַהּבַ ׁשֶ ּכְ לֹא 
ִאם  י  ּכִ ַהְיָלִדים,  חֹוְגִגים  ֶזה  ְוַעל  ְוכּו',  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְואֹוֶמֶרת 
רֹוִצים ִלְפֹעל  ֶ ָרט ּשׁ ל ּפְ יֵניֶהם ַעל ּכָ ּבֵ ַההֹוִרים ָהיּו ְמַתֲאִמים 
ִדּבּוֵריֶהם, ֲאַזי ַהְיָלִדים לֹא ָהיּו  ֵאֶצל ַהְיָלִדים, ְוָהיּו ֲחָזִקים ּבְ
קֹול ַההֹוִרים. ֹמַע ּבְ ק ְוכּו', ְוָהיּו ְצִריִכים ִלׁשְ ְיכֹוִלים ְלִהְתַחּמֵ

ִאם  י  ּכִ ָיָפה,  ַוֲהִכי  ה  ָקׁשָ ֲהִכי  ָהֲעבֹוָדה  זֹו  ִחּנּוְך  ַהְינּו 
תֹוְך  ּבְ ָלִלים  ּכְ ְלַהְכִניס  ְצִריִכים  ְיָלִדים,  ִעם  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים 
ַעל  ַרק  ְוכּו',  ּוְצָרחֹות  ְצָעקֹות  ִעם  ְולֹא  ּכַֹח,  ִעם  לֹא  ִית,  ַהּבַ
ַדַעת ְוכּו', ַוֲאַזי ַהְיָלִדים רֹוִאים  ִקיף ּבְ ָרה ְוִלְהיֹות ּתַ ְיֵדי ַהְסּבָ
ֵהם  ׁשֶ ֲאִפּלּו  א,  ִאּמָ ַעל  אֹו  א  ַאּבָ ַעל  ַלֲעֹבד  ְיכֹוִלים  ּלֹא  ׁשֶ
ְדְפקּו ִעם ָהרֹאׁש ַעל  ְוּיִ ְוִיְבּכּו  ה  ָהִרְצּפָ ִיְזְרקּו ֶאת ַעְצָמם ַעל 
א  ָהַאּבָ ּתֹוְללּו ְוִיְצְרחּו ְוכּו', ִאם ֵהם ִיְראּו ׁשֶ ה ְוכּו', ִיׁשְ ָהִרְצּפָ
ה!  ְוַאְדַרּבָ תּו,  ִויַצּיְ ְברּו  ָ ִיּשׁ ֲאַזי  ם,  ַדְעּתָ ּבְ ֲחָזִקים  א  ְוָהִאּמָ



ֶרְסֶלב יזׁשוּ"ת ּבְ

כּו אֹוָתם טֹוב. ֲאָבל  ִחּנְ נּו עֹוד ּתֹוָדה ַלהֹוִרים ׁשֶ לּו ִיּתְ ְגּדְ ּיִ ׁשֶ ּכְ
א אֹוֵמר  ָהַאּבָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ יֵניֶהם, ּוִמּכָ ִאם ַההֹוִרים לֹא ֲחָזִקים ּבֵ
ָבר ֶאָחד, ְוַהְיָלִדים ַמְתִחיִלים ִלְצרֹוַח ְוִלְצֹעק ְוִלְבּכֹות ְוכּו',  ּדָ
יק! ֲעֹזב  י! ַמְסּפִ א: ּדַ א ְמַרֶחֶמת ְוכּו', ְואֹוֶמֶרת ָלַאּבָ ֲאַזי ָהִאּמָ
ְוַהְיָלִדים  הּו,  ֶ ַמּשׁ אֹוֶמֶרת  א  ָהִאּמָ ׁשֶ ּכְ ְלֵהֶפְך  אֹו  ְוכּו',  אֹוָתם 
ְוכּו',  ְמַרֵחם  א  ָהַאּבָ ֲאַזי  ְוִלְבּכֹות,  ִלְצֹעק  ִלְצרֹוַח  ַמְתִחיִלים 
ֶזה הֹוְרִסים  יק! ִעְזִבי אֹוָתם ְוכּו', ּבָ י! ַמְסּפִ א ּדַ ְואֹוֵמר ָלִאּמָ
ֶמׁש. ְוָלֵכן ֹקֶדם  ׁשֶ רּור ּכַ מֹו ְיֵדיֶהם ֶאת ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוֶזה ּבָ ּבְ
ְוכּו',  רֹוִצים  ֵהם  ַמה  יֵניֶהם  ּבֵ ם  ְלַסּכֵ ַההֹוִרים  ְצִריִכים  ל  ּכָ
ַהִחּנּוְך  ְוֶזה  ְמֹאד,  ם  ַדְעּתָ ּבְ ֲחָזִקים  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ֵהם  ְוָאז 
ַיְראּו  ְולֹא  ִדְבֵריֶהם,  ּבְ ַיְתִאימּו  א  ְוָהִאּמָ א  ָהַאּבָ ׁשֶ ִריא,  ּבָ ֲהִכי 

ָרנּות ְוכּו' ְוכּו'. ׁשְ ּפַ

אֹו  ְוכּו',  ַאְכָזִרּיּות  ּבְ ְיָלִדים  ִעם  ָלֶלֶכת  ָאסּור  ׁשֶ ּמּוָבן  ּכַ
ל סֹוף ֵאּלּו ֵהם  ַקְמָצנּות ְוכּו', ְצִריִכים ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם, סֹוף ּכָ ּבְ
בּולֹות, ְוַגם ֶאת  ֶכם, ֲאָבל ַהּכֹל ָצִריְך ִלְהיֹות ִעם ּגְ ּלָ ַהְיָלִדים ׁשֶ
ֲאָבל  ַיַחד,  ּבְ ְוַרְחָמנּות  ָחְכָמה  ִעם  ֶלֱאֹכף  ְצִריִכים  בּולֹות  ַהּגְ

ַאְכָזִרּיּות. ִנים ָוֹאֶפן לֹא ּבְ ׁשּום ּפָ ּבְ

ָדָבר  יץ, ְצִריִכים ִלְקֹנס אֹותֹו ּבְ ּתֹוֵלל ּוַמְרּבִ ֶלד ִמׁשְ ַהּיֶ ׁשֶ ּכְ
א  ַאּבָ ֲאָבל  יץ,  ְלַהְרּבִ ֵאין  ׁשֶ ָיִבין  ְוָאז הּוא  ְוכּו',  ְכִאיב לֹו  ּיַ ׁשֶ
ר ְיכֹוִלים  ִגיל ֶעׂשֶ ֶזה, ּוִבְפָרט ּבְ א ְצִריִכים ַלֲעֹמד ָחָזק ּבָ ְוִאּמָ
ל  כּו אֹותֹו, הּוא ִיְגּדַ י אֹוי ַוֲאבֹוי ִאם לֹא ְיַחּנְ ְך אֹותֹו, ּכִ עֹוד ְלַחּנֵ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ יח

ים ִעם  ְהֶיה ַאּלִ ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ר ִעם ַהֶחְבָרה, ּוִמּכָ ּדֵ ים ְולֹא ִיְסּתַ ַאּלִ
ו. ד ְוַעְכׁשָ ימּות ְצִריִכים ְלַהְפִסיק ִמּיָ ּתֹו, ְוֶאת ָהַאּלִ ִאׁשְ

ַיֲעֹזר  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ ִביִני,  ּתָ ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ֲאִני 
ִחּנּוְך.  ְצִליִחי ּבַ ּתַ ׁשֶ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

י,  ְעּתִ ִני מֹוִציא אֹוִתי ִמּדַ  ּבְ
ה אֹותֹו ָעִמים ֲאִני ַמּכֶ ה ּפְ ְוַהְרּבֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ה� עֹוׂשֶ הוּא� ְוָחֵמׁש�� ִרים� ֶעׂשְ ִגיל� ּבְ ן� ּבֵ ִלי� ֵיׁש� ַאְבָרָהם:  ֵמֵאת 

אֹותֹו,� ה� ַמּכֶ ֲאִני� ָעִמים� ּפְ ה� ַהְרּבֵ וְּלַצֲעִרי,� ֻטיֹּות,� ׁשְ ה� ַהְרּבֵ

ה�לֹא�טֹוב� ּזֶ ׁשֶ יֹוֵדַע� ֲאִני� י�� ְעּתִ ִמּדַ ׁשוּט�מֹוִציא�אֹוִתי� ּפָ י�הוּא� ּכִ

ר� ֶאְפׁשָ ַמה� ַאְך� דֹול,� ּגָ ָבר� ּכְ הוּא� ׁשֶ ְפָרט� ּבִ ֹכַח,� ּבְ ׁש� ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָבר�ַאֵחר? הוּא�לֹא�ֵמִבין�ׁשוּם�ּדָ ַלֲעׂשֹות�ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז ה'תשע"ב ת ד' ּתַ ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ֻחּקַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַאְבָרָהם, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ
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י  ים ָאְמרּו )מֹוֵעד ָקָטן יז.(: 'ַאְמָתא ְדֵבי ַרּבִ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ
דֹול, ָאְמָרה ֶליֱהֵוי  ֲהָוה ָמֵחי ִלְבנֹו ּגָ ְבָרא ּדַ ֲחִזיֵתיּה ְלַההּוא ּגַ
"ְוִלְפֵני  יד(:  יט,  ְקָרא  )ַוּיִ ּום  ִמּשׁ ְדָקָעַבר  א  ְמּתָ ׁשַ ּבְ ְבָרא  ּגַ ַההּוא 
ן ִמְכׁשֹול"  ר לֹא ִתּתֵ ַתְנָיא, "ְוִלְפֵני ִעּוֵ ן ִמְכׁשֹול", ּדְ ּתֵ ר לֹא ּתִ ִעּוֵ
ֵכיָון  ּדְ "י:  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ר';  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ דֹול  ּגָ ִלְבנֹו  ה  ַמּכֶ ּבְ  -

ילֹו. ָאִביו ְוָהֵוי ֵליּה ִאיהּו ַמְכׁשִ א ְמָבֵעט ּבְ ּמָ ָגדֹול הּוא ׁשֶ ּדְ

יָפה  ּקִ ָהָיה ָיְדָך ּתַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ל.(: 'ּבְ "י )ׁשָ ַרׁשִ ְוֵכן מּוָבא ּבְ
ָסר ְוַעד  יּתְ דֹו ּתֹוָכחֹות, ְוֵאיֶזה ְזַמּנֹו? ִמׁשִ ָעָליו ֱהֵוי ָזִהיר ְלַלּמְ
ל ּתֹוָכחֹות  ַעת ְלַקּבֵ ָסר ֵאין ּבֹו ּדַ יּתְ ִ ִציר ִמּשׁ ין. ּבָ ִרים ְוַתְרּתֵ ֶעׂשְ
ין  ִרין ְוַתְרּתֵ ד ִיּסּוִרין ְותֹוָכחֹות, ְויֹוֵתר ֵמֶעּשְׂ ְכּבַ ְך, ְוַאל ּתִ ל ּכָ ּכָ

ם. ן ׁשָ ר'; ַעּיֵ ּלֹא ִיְבַעט, ְוֶזה ִעּקָ ֵיׁש ָלחּוׁש ׁשֶ

ה  ּכֶ ָעה ִסיָמן רמ ְסִעיף כ(: 'ַהּמַ ְלָחן ָערּוְך )יֹוֶרה ּדֵ ׁשֻ ְוֵכן ִנְפַסק ּבְ
ר לֹא  ֲהֵרי עֹוֵבר ַעל "ִלְפֵני ִעּוֵ דֹול ָהיּו ְמַנִדין אֹותֹו, ׁשֶ ִלְבנֹו ּגָ
ָנה  דֹול ְלָדָבר ֶזה ַרק ַאַחר כ"ב ׁשָ ן ִמְכׁשֹול", ְולֹא ִמְקֵרי ּגָ ּתֵ ּתִ
ֶזה,  ּבָ ֵהר  ְלִהּזָ ְמֹאד  ְמֹאד  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ְוָלֵכן  ָנה'.  ׁשָ כ"ד  אֹו 
ְוכּו',  ִחּנּוִכי  לֹא  ֶזה  ָצִעיר  ְלֶבן  ֲאִפּלּו  ַמּכֹות  ָלֵתת  ּוִבְכָלל 
הּוא  ָאָדם  ׁשֶ ים,  ָהֲעַצּבִ ֵמֲחַמת  א  ּבָ ֶזה  ַמּכֹות  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ל  ּכָ
אֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  ּלֹו  ׁשֶ ים  ָהֲעַצּבִ ֶאת  מֹוִציא  הּוא  ְוָאז  ִני,  ַעְצּבָ
ׁשּוט  ֶזה הּוא ּפָ ּלֹו ְונֹוֵתן ָלֶהם ַמּכֹות, ְוָאָדם ּכָ ַעל ַהְיָלִדים ׁשֶ
ֶאת  יַע  ְלַהְרּגִ ֵדי  ּכְ רּופֹות  ּתְ ָלַקַחת  ְוָצִריְך  ּוְמֹטָרף,  ע  ּגָ ְמׁשֻ
ן ֶאת ַעְצמֹו,  ים ְצִריִכים ָלַדַעת ְלַרּסֵ ַכַעס ַוֲעַצּבִ ם ּבְ י ּגַ ַעְצמֹו, ּכִ
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ה  ּזֶ ֹמאל, ׁשֶ ְחֵרר ֶאת ָיָדיו ּוְלַהּכֹות ַעל ָיִמין ְוַעל ׂשְ ֲאָבל לֹא ְלׁשַ
ְכְנָסה ּבֹו. ּנִ טּות ׁשֶ א ֵמרּוַח ׁשְ ּבָ

ָבר  ּכְ ֵהם  ׁשֶ דֹוִלים,  ּגְ ת  ּבַ אֹו  ן  ּבֶ ים  ּכִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ
ְואֹוי  ְוכּו',  עֹון  ּגָ ְוׁשִ ֵטרּוף  ׁשּוט  ּפָ ֶזה  ְוָחֵמׁש,  ִרים  ֶעׂשְ ִגיל  ּבְ
לֹו  ן  ְוִתּתֵ ַהּזּוַלת  ַעל  ָך  ּלְ ׁשֶ ים  ָהֲעַצּבִ ֶאת  ּתֹוִציא  ִאם  ַוֲאבֹוי 
ְך  ּבֵ ְוִתְסּתַ ְוכּו',  ִים  ַאּפַ ַאַחת  ָמָנה  ֲחָזָרה  ל  ַקּבֵ ּתְ ְוכּו',  ַמּכֹות 
ׁש  ַבּקֵ ֵבית ֹסַהר ְוכּו'. ְוָלֵכן ּתְ ב ּבְ ׁשֵ ם ִעם ַהֹחק ְוכּו', ְועֹוד ּתֵ ּגַ
ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ַעס,  ַהּכַ ֶאת  ָך  ִמּמְ ּיֹוִציא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ה  ַהְרּבֵ
ִני  ֲעָסן ְוַעְצּבָ ה ּכַ ַאּתָ ֵעת ׁשֶ ָך ּבְ ּלְ ַדִים ׁשֶ ׁש ִעם ַהּיָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ַעת ְוכּו'. ׁשּוט ֵטרּוף ַהּדַ י ֶזה ּפָ ְוכּו', ּכִ

ֶאָחד  ל  ּכָ ְוַעל  ים,  ַקּלִ לֹא  ים  ַהַחּיִ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָצִריְך  ָאָדם 
ּוְכָבר  ּתֹונֹוָתיו,  ֶעׁשְ ֶאת  ד  ְלַאּבֵ ְוָאסּור  עֹוֵבר,  ֶ ּשׁ ַמה  עֹוֵבר 
ִיְצרֹו,  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש  ּבֹור?  ּגִ 'ֵאיֶזהּו  א(:  ד,  )ָאבֹות  א  ּנָ ַהּתַ ָאַמר 
רּוחֹו  ל ּבְ ּבֹור ּומֹוׁשֵ ִים ִמּגִ ֵלי טז, לב(: "טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ ֱאַמר )ִמׁשְ ּנֶ ׁשֶ
א  ּנָ ַהּתַ ר  ְמַדּבֵ ָעָליו  ׁשֶ ֶצר  ַהּיֵ ר  ִעּקַ ֶזה,  ְלִפי  י  ּכִ ִעיר"'.  ִמּלֹוֵכד 
ָצִריְך  ָאָדם  ׁשֶ סּוק  ֵמַהּפָ ְרָאָיה  ֵמִביא  הּוא  י  ּכִ ַעס,  ַהּכַ הּוא 
ת  ְקֶנה ְלַעְצמֹו ִמּדַ ּיִ רּוחֹו, ַהְינּו ׁשֶ ל ּבְ ִים ּומֹוׁשֵ ִלְהיֹות ֶאֶרְך ַאּפַ
י ִעם ַסְבָלנּות ְיכֹוִלים ַלֲעֹבר ֶאת  ְבָלנּות. ְוָעֶליָך ָלַדַעת, ּכִ ַהּסַ
ְבָלנּות  ַהּסַ ת  ִמּדַ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ֲעֹבד  ּתַ ְוָלֵכן  ַקּלּות,  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה 
ְלַאף  ַמּכֹות  ָלֵתת  ַדִים  ַהּיָ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ְולֹא  ִים,  ַאּפַ ַוֲאִריַכת 

ן ִליָלֶדיָך. ּכֵ ל ׁשֶ ֶאָחד, ּוִמּכָ
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ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח.  ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ָרה לֹא טֹוָבה,  חוּ יר ּבַ ִני ִהּכִ  ּבְ
ַקְלֵקל אֹותֹו ְלַגְמֵרי ִהיא ּתְ ַוֲאִני ְמַפֶחֶדת ׁשֶ

ֵאָלה: ׁשְ

ְוִהְתִחיל� טֹוָבה� לֹא� חוָּרה� ּבַ יר� ִהּכִ ְיִחיִדי� ִני� ּבְ ִיְפַעת:  ֵמֵאת 

ה�ֲחֵבִרים,�ְוִהיא�ְרִגיָלה� ה�ְוַכּמָ ּמָ ָבר�ּכַ ָלּה�ּכְ ּה��ָהיוּ� ָלֵצאת�ִאּתָ

ׁש� יֵּ יִתי�ׁשֶ ּלִ נֹוָסף�ְלָכל�ֶזה�ּגִ ת��ּבְ ּבָ ל�ׁשַ מֹוֲעדֹוִנים�וְּלַחּלֵ ְלַבּלֹות�ּבְ

ּה�ָהָיה�ּגֹוי� ּלָ א�ׁשֶ ל�ַסְבּתָ ַעל�ׁשֶ י�ַהּבַ ל�ּגֹוִיים,�ּכִ ים�ׁשֶ ָרׁשִ ָלּה�ׁשָ

י,� ּלִ ׁשֶ ן� ַהּבֵ ִעם� ַלֲעׂשֹות� ַמה� אֹוִתי� ְדִריְך� יַּ ׁשֶ יק� ּדִ ֵמַהּצַ ׁש� ֲאַבּקֵ

ה�ִלְקּבַֹע� ְזּכֶ יִּ ָהַרב�ְיָבֵרְך�אֹותֹו�ׁשֶ ה,�ְוׁשֶ ְוֵכיַצד�ִלְמנֹוַע�אֹותֹו�ִמּזֶ

ֲעֵלי�ִמּדֹות� ם�ּבַ ֵ ים�ִיְרֵאי�ַהּשׁ ֵגׁש�ִעם�ֲאָנׁשִ ים�ַלּתֹוָרה�וְּלִהּפָ ִעּתִ

טֹוב�� ִית� ִמּבַ ַמִים� ׁשָ ְיֵרַאת� ה� ָ ִאּשׁ ִעם� ְלִזוּוּג� ה� ְזּכֶ יִּ ְוׁשֶ טֹובֹות,�

ה�ְוִתְזּכוּ�ְלִמְצוֹות� ּתֹוָדה�ַרּבָ
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ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז ה'תשע"ב ת ז' ּתַ ַרְך, יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ֻחּקַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה.  לֹום ָרב ֶאל ִיְפַעת, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְסּתֹוֶבֶבת  ּמִ ׁשֶ חּוָרה  ּבַ ׁשֶ ְך  ּלָ ׁשֶ ן  ַלּבֵ יר  ַאּתְ ְצִריָכה ְלַהְסּבִ
ֶנֶפׁש,  ּגַֹעל  ָבר  ּכְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְוכּו',  ֲחֵבִרים  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִעם 
ה יֹוֵתר טֹוב  יַע לֹו ַהְרּבֵ י ַמּגִ זֹו, ּכִ חּוָרה ּכָ ּוְכַדאי ְלִהְתַרֵחק ִמּבַ
ָיִבין,  הּוא  ָרה  ַהְסּבָ ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ַוֲאִני  ֹזאת,  ּכָ חּוָרה  ִמּבַ
ְוֵהם  ִלְפֵניֶהם,  ַמה  קֹוְלִטים  לֹא  ַהּנַֹער  ֵני  ּבְ ָהַרב  ְלַצֲעֵרנּו  י  ּכִ
יֹוֵתר  ָהֶרֶגׁש  ַאַחר  ּומּוָנִעים  ְוכּו',  ֵעיַנִים  רֹון  ִעּוְ ּבְ הֹוְלִכים 

ִריא. ֶכל ַהּבָ ֵמַאַחר ַהּשֵׂ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ְרִוי רֹוב ַנַחת ּדִ ּתִ רּוְך-הּוא ַיֲעֹזר ָלְך ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
א ַעל  ת ָהִאּמָ ִפּלַ י ּתְ ִלי ָעָליו, ּכִ ּלְ ר ִהְתּפַ ה, ָהִעּקָ ן ָיִחיד ַהּזֶ ֵמַהּבֵ

ַמִים. ָ ּשׁ ֶלת ּבַ ָנּה ְמֹאד ְמֻקּבֶ ּבְ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ
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ֹות יּ ָעיֹות ַנְפׁשִ  ְיָלֵדינוּ סֹוְבִלים ִמּבְ
נוּ ֶנֶהְרסוּ ְלַגְמֵרי ּלָ ים ׁשֶ ִבְגַלל ֶזה ַהַחיִּ וּ

ֵאָלה: ׁשְ

ְרִציִנית� ָעָיה� ּבְ ִית� ּבַ ּבַ ָלנוּ� ֵיׁש� יק�� ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד� ה:  ַמְלּכָ ֵמֵאת 

ה� ְוַכּמָ ְיָלִדים,� רוַּכת� ּבְ ָחה� ּפָ ְלִמׁשְ הֹוִרים� ֲאַנְחנוּ� יֹוֵתר:� ּבְ

ִהְמִליצוּ� יֹּות�� ַנְפׁשִ ָעיֹות� ִמּבְ ָעָבר� ּבֶ ָסְבלוּ� נוּ� ּלָ ׁשֶ ָלִדים� ֵמַהיְּ

אֹוָתן,�ָמָצאנוּ� ַדְקנוּ� ּבָ ר� ֲאׁשֶ ּכַ ְוָאֵכן� זוּזֹות,� ַהּמְ ִלְבּדֹוק�ֶאת� ָלנוּ�

ִתיֹּות�ְוָלֵכן�ֶהְחַלְפנוּ�אֹוָתן�ַלֲחָדׁשֹות� ָעיָּ ֶחְלָקן�ָהיוּ�ּבְ ׁשֶ

ִלְסּבֹל� ִהְתִחיָלה� ְוִהיא� ר,� ְרּדֵ ִהְתּדַ ת� ַהּבַ ל� ׁשֶ ָבּה� ַמּצָ ֵעת� ּכָ

ַעִין-ָהַרע� נוּ� ֶנְגּדֵ ׁש� יֵּ ׁשֶ ים� יׁשִ ַמְרּגִ ֲאַנְחנוּ� ית�� ַנְפׁשִ ָעָיה� ִמּבְ

רֹות� ַהּצָ ְלָכל� ה� ּבָ ַהּסִ ּזֹו� ׁשֶ טוִּחים� ּבְ ֵאיֶנּנוּ� ֲאָבל� ֵכִנים,� ְ ֵמַהּשׁ

נוּ� ּלָ ׁשֶ

ים� ַהַחיִּ ֶאת� ָלנוּ� ָהַרס� ַהְיָלִדים� ִעם� ב� ּצָ ַהּמַ יק!� ּדִ ַהּצַ בֹוד� ּכְ

ֲאִויָרה� ּבַ ִמיד� ּתָ רוּי� ׁשָ ִית� ַהּבַ ְוָכל� ב�רוַּח� ַמּצָ ָלנוּ� ֵאין� ְלַגְמֵרי...�

רֹות�ָהֵאּלוּ?�וַּמה�ָעֵלינוּ�ַלֲעׂשֹות� אֹות�ָעֵלינוּ�ַהּצָ ה�ּבָ קֹוֶדֶרת��ָלּמָ

ה�ַעל�ַהּכֹל� נוּ?�ּתֹוָדה�ַרּבָ סוְּרָנה�ֵמִאּתָ ֵהן�ּתָ ֵדי�ׁשֶ ּכְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ כד

ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז ה'תשע"ב ת ח' ּתַ י ְלֵסֶדר ֻחּקַ ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ה, ּתִ לֹום ָרב ֶאל ַמְלּכָ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ָבר ִראׁשֹון ְצִריִכים ִלְבּדֹוק ֶאת  ִית - ּדָ ּבַ ָעיֹות ּבַ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ ּכְ
רֹות אֹו לֹא. ׁשֵ זּוזֹות ִאם ֵהן ּכְ ַהּמְ

ּיֹות ְוכּו', ְוֵאין זֹו  ְפׁשִ ָעיֹות ַהּנַ רּופֹות ְלָכל ַהּבְ ַהּיֹום ֵיׁש ּתְ
ה. רּופֹות ְוכּו', ַאף ֶאָחד לֹא ָצִריְך ָלַדַעת ִמּזֶ ה ָלַקַחת ּתְ ּבּוׁשָ

י  ְבָלנּות, ּכִ ת ַהּסַ ִמּדַ ר ּבְ ה ְצִריִכים ְלִהְתַאּזֵ ָ ַעל ְוָהִאּשׁ ַהּבַ
ְרגּוִעים  ֵהם  א  ְוָהִאּמָ א  ָהַאּבָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית  ַלּבַ רּוָפה  ּתְ עֹוד  ֵאין 
ם ֲעֵליֶהם, ֵהן ֱאֶמת  יַע ּגַ ּפִ י ֶזה ַמׁשְ ְוַסְבָלִנִיים ִעם ַהְיָלִדים, ּכִ
ית  ַנְפׁשִ ְבָעָיה  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ַאַחת  ת  ּבַ אֹו  ֶאָחד  ן  ּבֶ ִית  ּבַ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ל ֹזאת ַההֹוִרים  ְך ְוכּו', ִעם ּכָ ה ְמֻהּפָ ִית ַנֲעׂשָ ל ַהּבַ ְוכּו', ֲאַזי ּכָ
)ִלּקּוֵטי  נּו ַז"ל  ַרּבֵ ְבָלנּות. ְוָאַמר  ת ַהּסַ ִמּדַ ּבְ ר  ֻמְכָרִחים ְלִהְתַאּזֵ
ִים,  ִהיא ֲאִריַכת ַאּפַ ר ֶאל ַסְבָלנּות ׁשֶ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קנה( ֲאׁשֶ

ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ּתֶֹקף  ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ִלְזּכֹות,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ר  ֲאׁשֶ ְוָלַדַעת  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ יר  ְלַהְחּדִ
ַחת  ּגָ ַהׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ ֵמַעְצמֹו  ה  ַנֲעׂשָ לֹא  ָקָטן  ְוָדָבר  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ
ׁשּוָטה  ַעְצָמם ֱאמּוָנה ּפְ יִרים ּבְ ְחּדִ ּמַ ֲאִציל ָהֶעְליֹון, ּוְכָכל ׁשֶ ַהּמַ
ָנֵקל  ָרִטית - ֲאַזי ּבְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ַרְך ּבְ דֹו ִיְתּבָ ַהּכֹל ִמּיָ ַרְך, ׁשֶ ּבֹו ִיְתּבָ



נּו ַז"ל  ִדְבֵרי ַרּבֵ ּמּוָבא ּבְ עֹוֵבר ֲעֵליֶהם, ּכַ ֶ ל ַמה ּשׁ ל ֶאת ּכָ ְלַקּבֵ
ָחה  ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רנ(: 'ּכְ

ים';  ל ֶאת ַהּכֹל ֲאִפּלּו ִיּסּוִרים ָקׁשִ ַרְך, ֲאַזי ָיכֹול ְלַקּבֵ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ
לֹא ָעֵלינּו.

ֹעז,  ּוְבֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכים  ּוַבֲעֵלְך  ַאּתְ 
ֱאֶמת ֵאין  ּבֶ י  ּכִ ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַמְכאֹוֵבי ְלַבְבֶכם ְוכּו',  ֲאִפּלּו ׁשֶ
ָעָיה  ּסֹוְבִלים ִמּבְ ִית ְיָלִדים ׁשֶ ּבַ ׁש ּבַ ּיֵ ׁשֶ מֹו ּכְ עֹוָלם ּכְ עֹוד ַצַער ּבָ
דֹוׁש ַה'ֲחזֹון ִאיׁש'  אֹון ַהּקָ ָאַמר ָמָרן ַהּגָ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ית, ַעד ּכְ ַנְפׁשִ
ֶנֶפׁש - ָראּוי ָלקּום  ת חֹוִלים ּבְ ן אֹו ּבַ ׁש לֹו ּבֶ ּיֵ זי"ע: "ָאָדם ׁשֶ

רֹות. ל ַהּצָ ָרה ַהּזֹו עֹוָלה ַעל ּכָ י ַהּצָ ְלָפָניו!" ּכִ

ַיַחד,  ק  ְלִהְתַחּזֵ ְמֹאד  ְמֹאד  ְצִריִכים  ֵניֶכם  ׁשְ ם  ַאּתֶ ְוָלֵכן 
ים ְוכּו',  ּוַבֲעַצּבִ ַלַחץ  ּבְ ֵנס  ִני - לֹא ְלִהּכָ ֵ ק ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ ּוְלַחּזֵ
ִית ְיָלִדים  ּבַ ׁש ּבַ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ ה ְוכּו', ּכִ ָבר ֲהִכי ָקׁשֶ ה ַהּדָ ּזֶ ֵהן ֱאֶמת ׁשֶ
רֹות  ל ַהּצָ דֹוָלה, יֹוֵתר ִמּכָ ָרה ֲהִכי ּגְ ּיֹות - זֹו ַהּצָ ָעיֹות ַנְפׁשִ ִעם ּבְ
ָכל ִמיֵני ֳאָפִנים  ק ּבְ ל ֹזאת, ָראּוי ְלִהְתַחּזֵ עֹוָלם ְוכּו', ִעם ּכָ ּבָ ׁשֶ

ִנים ָוֹאֶפן ְוכּו'.  ׁשּום ּפָ ֵבר ּבְ ָ עֹוָלם, ְולֹא ְלִהּשׁ ּבָ ׁשֶ

י - יֹאַמר ְלָצרֹות  ָאַמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ
י. ָרֵאל ּדַ ִיׂשְ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ


