
ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ה�����������������������������������������������ג ְרָנָסה�ָקׁשָ ִית,�ְוַהּפַ ּבַ ִרית�ּבַ ֲאִני�ַהְמַפְרֶנֶסת�ָהִעּקָ

י?��������������������������������ה ּלִ ֲעבֹוָדה�ׁשֶ י-ְנִעיָמה�ּבָ ְלּתִ ִעְנַין�ָהֲאִויָרה�ַהּבִ ֲעׂשֹות�ּבְ ַמה�ּלַ

���������������������������������������������������������������������������ז י� ְרּכִ ְך�ּדַ י�ֶהְמׁשֵ ֶלת�ְלַגּבֵ ֲאִני�ְמֻבְלּבֶ

ֵרק,�וֵּמָאז�ֲאַנְחנוּ�ָרִבים������������������������������������������������������י ֲעִלי�ִהְתּפָ ל�ּבַ ָהֵעֶסק�ׁשֶ

ֶרַגע�ֵאין�ִלי,� ּכָ ֶסף,�ְוִהיא�לֹא�ְמִביָנה�ׁשֶ י�ְצִריָכה�ּכֶ ּתִ �ִאׁשְ
יִרים�ָלּה?��������������������������������������������������������������������������������������������������יג ֵאיְך�ַמְסּבִ

דֹולֹות,� י�ְלָצרֹות�ּגְ ה�ִלי�ְמֹאד,�ִנְקַלְעּתִ �ָקׁשֶ
���������������������������������������������������������יז ה? ב�ַהּזֶ ּצָ ְרָנָסה,�ֵאיְך�יֹוְצִאים�ֵמַהּמַ ְוֵאין�ִלי�ּפַ

������������������������������������������������������������כ ֵטר�ֵמחֹובֹות�ֶהָעָבר? ֵדי�ְלִהּפָ ים�ּכְ ָמה�עֹוׂשִ

�ֶמה�ָעִדיף,�ִלְלֹמד�ִמְקצֹוַע�ְוִלְהיֹות�ַעְצָמִאי,
ה?�����������������������������������������������������������������������כג ֲעבֹוָדה�ָקׁשָ ִכיר�ּבַ ֵאר�ׂשָ ָ אֹו�ְלִהּשׁ

א נֹוׂשֵ ּבְ

ְרָנָסה ּפַ



ָ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
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ֶרְסֶלב גׁשוּ"ת ּבְ

ִית,  ּבַ ִרית ּבַ  ֲאִני ַהְמַפְרֶנֶסת ָהִעּקָ
ה. ְרָנָסה ָקׁשָ ְוַהּפַ

ֵאָלה: ׁשְ

ל� ְלַקּבֵ רֹוָצה� ָהִייִתי� יק�� ּדִ ַהּצַ בֹוד� ּכְ וְּבָרָכה� לֹום� ׁשָ ֲעִדי:  ֵמֵאת 

ִני� ֵ ַהּשׁ ִני� ּבְ ל� ׁשֶ ֵליָדתֹו� ִעְקבֹות� ּבְ ְרָנָסה�� ַהּפַ י� ְלַגּבֵ ֵעָצה� ם� ִמּכֶ

י�ִלְהיֹות�ְמֻמְרֶמֶרת,�ַחְסַרת� ּמוּת�ָהֲעבֹוָדה,�ָהַפְכּתִ ָיְרָדה�ִלי�ּכַ

ֲאִני� ׁשֶ ַרק� ֹאַמר� ִביָבה�� ַהּסְ י� ַלּפֵ ּכְ ְנִעיָמה� ְולֹא� ֶאֶנְרִגיֹּות,�

נֹות��לֹא� ֶלת�ַרק�ּבָ ל�ָמכֹון�ֹיִפי,�וְּמַקּבֶ ְמַנֶהֶלת�ֵעֶסק�ַעְצָמִאי�ׁשֶ

ר,� ְלַעּשֵׂ ֶלת� ּדֶ ּתַ ִמׁשְ ׁש� ַמּמָ ֲאִני� ׁשֶ ן� ֲאַציֵּ ֲעׂשֹות�� ּלַ ַמה� יֹוַדַעת�

ׁש� וַּמּמָ י,� ִ ּשׁ ׁשִ ֹחֶדׁש� ּבְ י,� ִליׁשִ ׁשְ ֵהָריֹון� ּבְ ֲאִני� ְיכֹוָלה�� ֲאִני� ׁשֶ ּכְ

ּתֹוָדה� ִית�� ּבַ ּבַ ִרית� ָהִעּקָ ִהיא� י� ּלִ ׁשֶ ּכֶֹרת� ׂשְ ַהּמַ ְרָנָסה�� ּפַ ֶבת� ַחיֶּ

ה,�ֲעִדי� ַרּבָ

ׁשוָּבה: ּתְ

ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  ת-ֹקֶדׁש,  ּבַ ֶעֶרב-ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ָבט ה'תשע"ב כ"ד ׁשְ

ְחֶיה. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ֲעִדי, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ָאַמר  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ָעַלִיְך 



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

ּוְצִריִכים  ִמיד';  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  דֹוָלה  ּגְ 'ִמְצָוה  כ"ד(  ִסיָמן 

י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַרק  ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִריַח 

ִרירּות  ִמיד ֶאל ַהּמְ ִכים ֶאת ָהָאָדם ּתָ ַמן מֹוׁשְ ְגֵעי ּוִמְקֵרי ַהּזְ ּפִ

אֹון ְוָהַעְצבּות ְוכּו' ְוכּו'. ּכָ ְוַהּדִ

ִלְהיֹות  ָהַפְכּתְ  ַאּתְ  ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ָבר  ּדָ ִלְכּתֹב  ָלְך  ָאסּור  ְוָלֵכן 

ְהִיי  ּתִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ה,  ַרּבָ ַאּדְ ֶאֶנְרִגּיֹות ְוכּו' ְוכּו',  ְמֻמְרֶמֶרת, ַחְסַרת 

יֹוֵתר  ַח  ּתֵ ְלִהְתּפַ ָחָזק  ָרצֹון  ְך  ּבָ ֵנס  ִיּכָ יָזה,  ְוַעּלִ ֵמָחה  ׂשְ יֹוֵתר 

ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָאְמרּו,  יִקים  ְוַצּדִ ַעְצָמִאית,  ְוִלְהיֹות  ְויֹוֵתר, 

ים קמ"ה, ט"ז( "ּפֹוֵתַח' ֶאת' ָיֶדיָך'",  ִהּלִ סּוק )ּתְ ּיֹוֵצא ִמּפָ ְרָנָסה, ׁשֶ ּפַ

ים ְלָכל  ְרָנָסה, 'חֹוֵתְך ַחּיִ ל ּפַ ם ׁשֶ בֹות חת"ך, ׁשֵ הּוא סֹוֵפי ּתֵ ׁשֶ

"ְוָהִייָת'  ט"ו(  ט"ז,  ָבִרים  )ּדְ סּוק  ֵמַהּפָ ם  ּגַ יֹוֵצא  ה  ַהּזֶ ם  ֵ ַהּשׁ ַחי', 

ְמָחה  ַהּשִׂ ּתֶֹקף  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ בֹות חת"ך,  ּתֵ ֵמַח'", סֹוֵפי  ׂשָ ַאְך' 

ָנֵקל. ְרָנָסה ּבְ ִכים ְלַעְצמֹו ּפַ מֹוׁשְ

ּוִמּכֹל  ְוכּו',  ּוְברּוֵחְך  ְך  ְעּתֵ ּדַ ּבְ ִלּפֹל  ָלְך  ָאסּור  ְוָלֵכן 

ִלְהיֹות  ְולֹא  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ִלי  ּדְ ּתַ ׁשְ ּתִ ן  ּכֵ ׁשֶ

דֹוׁש- ַתן ָלְך ַהּקָ ּנָ נֹות ׁשֶ ּתָ ְמִחי ִעם ַהּמַ ׂשְ ה, ּתִ ַרּבָ ְמֻמְרֶמֶרת. ַאּדְ

ַיֲעֹזר  ֵהָריֹון.  ּבְ ם  ּגַ ַאּתְ  ו  ְוַעְכׁשָ ֲחמּוִדים,  ְיָלִדים  רּוְך-הּוא,  ּבָ

ַקּלּות  ּבְ ְוֵתְלִדי  ַקּלּות,  ּבְ ַיֲעֹבר  ַהּכֹל  ׁשֶ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְיַפְרֵנס  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ְך ִלְדֹאג? ַהּקָ ּלָ ְוָלֵכן ַמה  ְמֹאד ְמֹאד, 

דֹוָלה. ַהְרָחָבה ּגְ אֹוָתְך ּבְ



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

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

ָ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

לֹום... ת ׁשָ ּבַ ַהְמַאֵחל ָלְך ׁשַ

ִעְנַין ָהֲאִויָרה  ֲעׂשֹות ּבְ  ַמה ּלַ
י? ּלִ ֲעבֹוָדה ׁשֶ י-ְנִעיָמה ּבָ ְלּתִ ַהּבִ

ֵאָלה: ׁשְ

ֲאִני� ֶבת�� ֵאָלה�ְקָצת�ֻמְרּכֶ ׁשְ ִלי� ֵיׁש� לֹום�ָלַרב,� ׁשָ ֵמֵאת ְמַנֵחם: 

ִנים,� אִתי�ִלְפֵני�ָחֵמׁש�ׁשָ ן�50��ִנּשֵׂ ִנים,�ּבֶ ר�ׁשָ ֶעׂשֶ ׁשוָּבה�ּכְ ַעל�ּתְ ּבַ

ִעיר�ֲחֵרִדית,�ַוֲאִני� ֶטן��ָעַבְרנוּ�ָלגוּר�ּבְ ַאְך�ֲעַדִין�לֹא�ָזִכינוּ�ִלְפִרי�ּבֶ

ה� י��ֵיׁש�ַהְרּבֵ ְלּתִ ַרד�ֶמְמׁשַ ִמׂשְ ִבים�ּבְ ִמיַכת�ַמְחׁשֵ ִאיׁש�ּתְ עֹוֵבד�ּכְ

ֶחֶדר� ּבְ עֹוֵבד� ֲאִני� ֲעצוָּמה,� ָעָיה� ּבְ ֵיׁש� ֲאָבל� ַלֲעבֹוָדה,� ַמֲעלֹות�

לֹא� ׁש� ַמּמָ ִהיא� ָהֲאִויָרה� ים�� ְוָנׁשִ ָבִרים� ּגְ ים,� ֲאָנׁשִ �12 עֹוד� ִעם�

י� דֹול,�ּכִ ם�ַעל�ֶזה�ְמִחיר�ּגָ ּלֵ ְלׁשֹון�ַהְמָעָטה,�ֲאִני�ְמׁשַ ִחיּוִּבית�ּבִ

ְתׁשוָּבה,�לֹא�ִהְתִאיָמה� י�ּבִ ָחַזְרּתִ ֲאִני�ְמֹאד�ָעִדין,�ְוַגם�ִלְפֵני�ׁשֶ

ֶנת,� ִמְתַעּדֶ ֶפׁש� ַהּנֶ ר� ֲאׁשֶ ּכַ ֵעת� ּכָ ָוֹחֶמר� ַקל� ַהּזֹו,� ָהֲאִויָרה� ִלי�

ַמה� ְנִעיִמים�� לֹא� ׁש� ַמּמָ ֵהם� ְוָהֲאִויָרה� ּבוִּרים� ַהּדִ ְראֹות,� ַהּמַ

תֹוָדה,�ְמַנֵחם� יַע�ַלֲעׂשֹות?�ּבְ ָהַרב�ַמּצִ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט ה'תשע"ב רּוָמה, כ"ו ׁשְ ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְמַנֵחם, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְוָכְך  ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַלֲחֹזר  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ דֹול ְמֹאד,  ּגָ ָבר  ּדָ

ׁשּוָבה  ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ ָרכֹות לד:( 'ּבְ ים )ּבְ דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

מּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד'. יִקים ּגְ ם ֵאין ַצּדִ עֹוְמִדים, ׁשָ

ָך ֵאיָנּה נֹוַבַעת  ּלְ ָעָיה ׁשֶ ַהּבְ ל ֹזאת ָעֶליָך ָלַדַעת, ׁשֶ ִעם ּכָ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש  ְוכּו',  ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵמֲחָזָרה 

אֹו  ְוכּו',  ר  ְמַדּבֵ אֹו  ְוכּו',  אֹוֵמר  ַהּזּוָלת  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ׁש  ְלִהְתַרּגֵ

ַלֲחָזָרה  ָקׁשּור  לֹא  ְוֶזה  ְרִציִנית,  ָעָיה  ּבְ ְוזֹו  ְוכּו',  ִמְתַנֵהג 

ל  ה ְמַקּבֵ י, ְוַאּתָ ְלּתִ ַרד ֶמְמׁשַ ִמׂשְ ה עֹוֵבד ּבְ ְתׁשּוָבה. ִאם ַאּתָ ּבִ

ת  ָנִאים טֹוִבים ְוכּו' ְוכּו', ָמה ִאְכּפַ ּכֶֹרת טֹוָבה, ְוֵיׁש ְלָך ּתְ ַמׂשְ

ְוכּו'  ים  ְוָנׁשִ ָבִרים  ּגְ ים,  ֲאָנׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ם עֹוד  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָך, 

אֹוָתּה  ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ּלְ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבָ ז  ְלִהְתַרּכֵ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ְוכּו', 

ה  ְיָתה ְוָגַמְרנּו, ָלּמָ ה הֹוֵלְך ַהּבַ ה ּגֹוֵמר ַאּתָ ַאּתָ ֵלמּות, ּוְכׁשֶ ׁשְ ּבִ

ל ֵמַהּזּוַלת? ְלּבֵ ְלָך ְלִהְתּבַ

ל ֵמַאף  ְלּבֵ נּו ז"ל: לֹא ְלִהְתּבַ ד אֹוָתנּו ַרּבֵ דֹול ִלּמֵ ְיסֹוד ּגָ

כ"ד(  ל"ג,  )ְיֶחְזֵקאל  סּוק  ַהּפָ ַעל  ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם!  ּבָ ֶאָחד 
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דֹוׁש- ַהּקָ ֶאת  ָעַבד  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ַאְבָרָהם",  ָהָיה  "ֶאָחד 

ְוָכְך  ֶאָחד,  ַאף  אֹותֹו  ִעְנֵין  ְולֹא  ֶאָחד,  ְבִחיַנת  ּבִ רּוְך-הּוא  ּבָ

ל  ְלּבֵ ְתׁשּוָבה, לֹא ְלִהְתּבַ רֹוֶצה ַלֲחֹזר ּבִ ל ִמי ׁשֶ ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ּכָ

ִמיד. ְרּכֹו ּתָ עֹוָלם, ְוָאז ַיְצִליַח ֶאת ּדַ ּבָ ה ׁשֶ ִרּיָ ּום ּבְ ִמּשׁ

ַ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

י. ְרּכִ ְך ּדַ י ֶהְמׁשֵ ֶלת ְלַגּבֵ  ֲאִני ְמֻבְלּבֶ

י? ּנִ ְך-הוּא רֹוֶצה ִמּמֶ רוּ דֹוׁש-ּבָ ַמה ַהּקָ

ֵאָלה: ׁשְ

ֲאִני� ֶרַגע� ּכָ דֹוׁש�� ַהּקָ מֹוֲהֹרא"ׁש� ֶאל� ַרב� לֹום� ׁשָ רוּת:  ֵמֵאת 

ְלַהְתִחיל� ַמן� ַהּזְ יַע� ְוִהּגִ י,� ְלֻאּמִ רוּת� ְלׁשֵ ָהִראׁשֹוָנה� ָנה� ָ ּשׁ ּבַ

וְּכַדאי� ָראוּי� ָמה� ּבְ וִּבְכָלל�� ָאה� ַהּבָ ָנה� ָ ַלּשׁ ְכִנית� ּתָ ַעל� ַלְחׁשֹב�

אֹו� ב',� ָנה� ְלׁשָ י� ְלֻאּמִ רוּת� ׁשֵ ְמקֹום� ׂש� ְלַחּפֵ ַהִאם� ִלְבֹחר?�

ִלּמוִּדים�אֹו� ִלְבּדֹק� א� ּמָ ׁשֶ ַהּנֹוְכִחי?�אֹו� קֹום� ּמָ ּבַ ֵאר� ָ אוַּלי�ְלִהּשׁ

ם,�ְוִלְמֹצא�ֶאת� ֵ ֲעבֹוָדה?�ֲאִני�ְמֹאד�רֹוָצה�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ְרצֹון�ַהׁשּ
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ֵאַדע� ֵאיְך� ֱאֶמת�� ּבֶ ִלְחיֹות� ֶרְך� ַהּדֶ ְוֶאת� עֹוָלם,� ּבָ י� ּלִ ׁשֶ ה� ֻקּדָ ַהּנְ

רוְּך-הוּא� דֹוׁש-ּבָ יׁש�ַמה�ַהּקָ ין�טֹוב�ְלַרע?�ְוֵאיְך�ַאְרּגִ ְלַהְבִחין�ּבֵ

ה� ַאֲהָבה�ַרּבָ י?�ּתֹוָדה�ֵמֹראׁש�ּבְ ּנִ ה�ִמּמֶ ְמַצּפֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט ה'תשע"ב רּוָמה, כ"ח ׁשְ י ְלֵסֶדר ּתְ ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. לֹום ַרב ֶאל רּות, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְמֹאד  ָרָצה  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָידּוַע,  י  ּכִ ן,  ְלִהְתַחּתֵ טֹוב  ֲהִכי 

ִית ֶנֱאָמן  נּו ְוִיְבנּו ּבַ ְתַחּתְ ּיִ ָקה ׁשֶ ק אֹו ַרּוָ ָבר ָהִראׁשֹון - ַרּוָ ַהּדָ ׁשֶ

ה. ּוּון ַהּזֶ ּכִ ָרֵאל, ְוָלֵכן ַאּתְ ְצִריָכה ָלֶלֶכת ּבַ ִיׂשְ ּבְ

ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  הּוא  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ָהָרצֹון 

ְמָחה,  מֹו ׂשִ ָבר יֹוֵתר ָחׁשּוב ּכְ י ֵאין עֹוד ּדָ ְמָחה ֲעצּוָמה, ּכִ ׂשִ ּבְ

אֹות  ּדֹות,  ַהּמִ )ֵסֶפר  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ ְצוֹות,  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ּוִבְפָרט 

ּבֹו  ּלִ ָידּוַע ׁשֶ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ה ִמְצָוה ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ ְמָחה, ִסיָמן א'( 'ּכְ ׂשִ

ְך זֹוִכים  ְמָחה, ּכָ יַע ְלׂשִ ּזֹוִכים ְלַהּגִ ֵלם ִעם ֱאלָֹקיו', ּוְכָכל ׁשֶ ׁשָ

ַרְך, ְוֵאיְך  ַעת, ַהְינּו ָלַדַעת ֵאיְך ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּוב ַהּדַ ְלִיּשׁ

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  נּו ז"ל  ַרּבֵ ְך ָאַמר  ּכָ י  ּכִ ְלַרע,  ין טֹוב  ּבֵ ְלַהְבִחין 

רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ֵני ָאָדם ְרחֹוִקים ֵמַהּקָ ּבְ ֶ ֵחֶלק ב' ,ִסיָמן י'( ַמה ּשׁ

ּוב  ִיּשׁ ָלֶהם  ֵאין  ה  ְוָלּמָ ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא 
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ְמָחה  ַעל ְיֵדי ׂשִ ֵמִחים, ִנְמָצא, ׁשֶ ֵהם ֵאיָנם ׂשְ ֵני ׁשֶ ַעת, ִמּפְ ַהּדַ

ַרְך. ַעת, ְוזֹוִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּוב ַהּדַ זֹוִכים ְלִיּשׁ

ָכל  ּלְ ׁשֶ ל"ד(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר  ז"ל  נּו  ַרּבֵ

ֶאת  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ַהְינּו  ֲחֵברֹו,  ּבַ ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  ה  ְנֻקּדָ ֵיׁש  ֶאָחד 

ְמָחה,  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ ּבְ ַעְצָמם  ֶאת  יִלים  ַמְרּגִ ְוִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ

ִלים ֵמֲאֵחִרים, ֲאַזי  ְלּבְ ֵמִחים ִעם ַעְצָמם, ְולֹא ִמְתּבַ ִלְהיֹות ׂשְ

ְצִריִכים  ם,  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ַעְצמֹו,  ל  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶאל  ַקּלּות  ּבְ יִעים  ַמּגִ

ַפת  ׂשְ ּבִ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ֶאל  ר  ְלַדּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ

ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ מּוָרה  ּגְ יטּות  ּוְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ּלֹו  ׁשֶ ָהֵאם 

ּלֹו  ָמה ׁשֶ ׁשָ ֶרת ֶאת ַהּנְ ֶ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְמַקּשׁ יָחה ּבֵ י ַהּשִׂ ָלל, ּכִ ּכְ

ַרְך. ֵאָליו ִיְתּבָ

יָחה  ׂשִ ְמָחה, ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ׂשִ ִלי ִלְהיֹות ַרק ּבְ ּדְ ּתַ ׁשְ ְוָלֵכן ּתִ

ֶדֶרְך  ּבְ אֹוָתְך  יֹוִליְך  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ קֹוֵנְך,  ְלֵבין  יֵנְך  ּבֵ

ָהֱאֶמת.

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

ָ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



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ י

ֵרק,  ֲעִלי ִהְתּפָ ל ּבַ  ָהֵעֶסק ׁשֶ
ֵמָאז ֲאַנְחנוּ ָרִבים.   וּ

ב? ּצָ ִנים ֶאת ַהּמַ ֵאיְך ְמַתּקְ

ֵאָלה: ׁשְ

לֹום� ׁשָ ָיִאיר,� ֵנרֹו� מֹוֲהֹרא"ׁש� יק� ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד� ׁשֹוְסַטל:  ֵמֵאת 

יֵניֶהם,� ּבֵ ִריב� ַח� ּתֵ ִהְתּפַ ף,� ּתָ ׁשֻ ִעם� ֵעֶסק� ָהָיה� ְלַבֲעִלי� ַרב��

דֹול,�ְורֹוֶצה� ֲעִלי�ִנְכַנס�ְלַלַחץ�ּגָ פוּת��ֵמָאז�ּבַ ּתָ ֻ ְרָקה�ַהׁשּ ְוִהְתּפָ

ִלי� ּגֹוֵרם� ֶזה� נוּ�� ּלָ ׁשֶ ִית� ַהּבַ תֹוְך� ּבְ ֵמָחָדׁש� ָהֵעֶסק� ֶאת� ִלְפּתַֹח�

ָעִמים� ּפְ ה� ַהְרּבֵ ֲאִני� ֶזה� וִּבְגַלל� וְּמֻפֶחֶדת,� ִנית� ַעְצּבָ ִלְהיֹות�

ְוַעל� ָעַלי� ּלֹו� ׁשֶ ים� ָהֲעַצּבִ ֶאת� מֹוִציא� הוּא� ְוַגם� ָעָליו,� צֹוֶעֶקת�

ֵדי� ,ּכְ ַלֲעׂשֹות� ְיכֹוָלה� ֲאִני� ָמה� יׁש�� ּבִ ב� ַמּצָ ִקּצוּר� ּבְ ַהְיָלִדים��

ן�אֹותֹו? ה,�וְּלַתּקֵ ב�ַהּזֶ ּצָ ָלֵצאת�ֵמַהּמַ

ׁשוָּבה: ּתְ

ה, ג' ֲאָדר ה'תשע"ב ַצּוֶ ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה.  לֹום ַרב ֶאל ׁשֹוְסַטל, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ַעל,  ל ַעל ַהּבַ ֶרְך ְלִהְתַנּפֵ ֵאין זֹו ּדֶ ַאּתְ ְצִריָכה ְלָהִבין, ׁשֶ
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י  ים, ּכִ ַחּיִ דֹוָלה ּבַ ו ְטָראּוָמה ּגְ ל סֹוף הּוא עֹוֵבר ַעְכׁשָ י סֹוף ּכָ ּכִ

ה  ּלָ ה ִנְתּגַ ֶהֱאִמין ּבֹו ְוכּו', ּוָבַטח ּבֹו ְוכּו', ְוִהּנֵ ף ׁשֶ ּתָ ָהָיה לֹו ׁשֻ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַאְכָזָבה  ּגֶֹדל  ְוֶאת  ְוכּו',  ְוָצבּוַע  אי  ַרּמַ ָהָיה  ַההּוא  ׁשֶ

ַאּתְ  ְמקֹום ׁשֶ ָלל, ְוָלֵכן ּבִ ֵער ּכְ ר ְלָתֵאר ּוְלׁשַ ְלַבֲעֵלְך, ִאי ֶאְפׁשָ

דּוָרה, ּוַמְדִליָקה ֶאת  ֶמן ַעל ַהּמְ ִקי אֹותֹו, ַאּתְ ׁשֹוֶפֶכת ׁשֶ ַחּזְ ּתְ

ֲחָבל  רֹוָצה?  ַאּתְ  ָמה  ָאז  ְוכּו',  ֶאְצלֹו  ים  ְוָהֲעַצּבִ ַעס  ַהּכַ ֵאׁש 

ְך ְוכּו'. ּלָ ִית ׁשֶ לֹום ַהּבַ ַהְרִסי ֶאת ׁשְ ַאּתְ ַתּ ְמֹאד ׁשֶ

ָאְמרּו  ְוָכְך  ְלַגְמֵרי,  ּוּון  ּכִ ּנֹות  ְלׁשַ ְרִאי  י,  ְלַדְעּתִ ְוָלֵכן, 

ה  ָ ֶרק י', ִסיָמן ה'( 'ֵאין ִאּשׁ ה, ּפֶ הּו ַרּבָ א ְדֵבי ֵאִלּיָ ּנָ ים )ּתַ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ְעָלּה'. ה ְרצֹון ּבַ א ָהעֹוׂשָ ָרה, ֶאּלָ ׁשֵ ּכְ

ן  ּכֵ ׁשֶ אֹותֹו,  ּוְלעֹוֵדד  אֹותֹו  ק  ְלַחּזֵ ֻמְכָרָחה  ַאּתְ  ְוָלֵכן 

ֶקת ֶאת  ִהיא ְמַחּזֶ ה ׁשֶ ָ י ִאּשׁ ן ַיְצִליַח, ּכִ ּכֵ ח ֶאת ָהֵעֶסק, ְוׁשֶ ִיְפּתַ

י ִאם  ם ָלּה, ּכִ יָהה ֶאת רּוחֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה טֹוב ּגַ ְעָלּה, ּוַמְגּבִ ּבַ

ַעל  ַלּבַ ְוַלְיָלִדים טֹוב, ֲאָבל ִאם  ה  ָ ָלִאּשׁ ם  ּגַ ֲהֵרי  ַעל טֹוב,  ַלּבַ

ה יֹוֶרֶדת ָעָליו, ּוְמִציָקה לֹו, ָאז ַרע  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ן, ּכְ ּכֵ ַמר, ּוִמּכֹל ׁשֶ

ַמה  ֵהיֵטב  ִרי  ְזּכְ ּתִ ְמֹאד,  אֹוָתְך  ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ְוָלֵכן  ֵניֶהם,  ִלׁשְ

ִמן  ַנִים  ְ ַהּשׁ )ֹקֶהֶלת ד', ט'-י'( "טֹוִבים  ָאָדם  ל  ִמּכָ ֶהָחָכם  ָאַמר  ֶ ּשׁ

י ִאם ִיּפֹלּו ָהֶאָחד  ֲעָמָלם: ּכִ ָכר טֹוב ּבַ ר ֵיׁש ָלֶהם ׂשָ ָהֶאָחד, ֲאׁשֶ

ַלֲהִקימֹו",  ִני  ׁשֵ ְוֵאין  ּפֹול  ּיִ ׁשֶ ָהֶאָחד  ְוִאּלּו  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ָיִקים 

ה כ', א'( ַעל  ָרׁשָ ּפָ ה,  ַרּבָ מֹות  )ׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ֶזה  ְוָדְרׁשּו ֶאת 
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ֵהִטיב  "ּוְלַאְבָרם  י"ב, ט"ז(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ נּו,  ִאּמֵ ָרה  ׂשָ

ל  ּכָ נּו ז"ל ָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ט( ׁשֶ ֲעבּוָרּה" ְוַרּבֵ ּבַ

ה. ָ ָאה ֵמָהִאּשׁ ְרָנָסה ּבָ ּפַ ַהַהְצָלָחה ּבַ

אֹותֹו,  ּוְלעֹוֵדד  ֲעֵלְך,  ּבַ ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ְצִריָכה  ַאּתְ  ְוָלֵכן 

ֵרק ְוכּו',  ִית ִיְתּפָ ּסֹוף ַהּבַ י ּבַ ַח אֹותֹו, ְולֹא ְלָהִציק לֹו ּכִ ּמֵ ּוְלׂשַ

ַאּתְ  ֲהֵרי  ָרָעה?  ה  ָ ִאּשׁ ה,  ָקׁשָ ה  ָ ִאּשׁ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַאּתְ  ה  ָלּמָ

ֶנֶפׁש  ְוָעְגַמת  ַצַער  ֵמרֹב  ב  ּלֵ ּבַ ם  ּדָ לֹו  נֹוֵטף  ֲעֵלְך  ּבַ ׁשֶ רֹוָאה 

ְמקֹום  ח ְוכּו', ְוִאְכֵזב אֹותֹו ְוכּו', ּבִ ּפַ יל אֹותֹו ּבַ ף ִהּפִ ּתָ ֻ ַהׁשּ ׁשֶ

ֵרַע  ִיְתּפָ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ אֹותֹו,  ׁשֹוֶבֶרת  עֹוד  ַאּתְ  אֹותֹו,  ק  ְלַחּזֵ

ּוְבֶצֶדק. 

ְלַגְמֵרי,  ּוּון  ּכִ י  ּנִ ׁשַ ּתְ ׁשֶ אֹוָתְך,  ׁש  ְמַבּקֵ ְמֹאד  ֲאִני  ְוָלֵכן 

ַח אֹותֹו  ּמֵ ּוְלׂשַ ְלעֹוֵדד  ֲעֵלְך,  ּבַ ק ֶאת  ְלַחּזֵ ְרִאי  ּתִ ה  ַהּזֶ ֵמָהֶרַגע 

ל  ְתָרא קמה:( 'ּכָ ָבא ּבָ ים ָאְמרּו )ּבָ דֹוׁשִ ְוִלְבנֹות אֹותֹו, ַוֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ה  ּתֶ ִמׁשְ ֵלב  ְוטֹוב  ָרָעה,  ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה   - ָרִעים  ָעִני  ְיֵמי 

ה  ּזֶ ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ַאּתְ  ּוָמה  טֹוָבה',  ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה   - ִמיד  ּתָ

לֹו  ה  ְועֹוׂשָ ֲעָלּה,  ּבַ ִעם  ָרָבה  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ָרָעה?  ה  ָ ִאּשׁ ִנְקָרא 

ֶקת  ְמַחּזֶ ִמיד  ּתָ ׁשֶ טֹוָבה?  ה  ָ ִאּשׁ ה  ּזֶ ַמה  ּוְלֵהֶפְך  ֶות,  ַהּמָ ֶאת 

ֲעָלּה. ַחת ֶאת ּבַ ּמַ ּוְמעֹוֶדֶדת ּוְמׂשַ

אֹוִתי,  ִתי  ַצּיְ ּתְ ׁשֶ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ ה  ְמַקּוֶ ְמֹאד  ֲאִני 
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תֹוְך  לֹום ּבְ ְהֶיה ָלֶכם ׁשָ ּיִ ְך ְלַגן ֵעֶדן, ְוׁשֶ ִית ִיְתַהּפֵ ַהּבַ ְוִתְרִאי ׁשֶ

ִית. תֹוְך ַהּבַ ְהֶיה ְמצּוָיה ּבְ ָרָכה ּתִ ִית, ְוָאז ַהּבְ ַהּבַ

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

ָ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

ֶסף,  י ְצִריָכה ּכֶ ּתִ  ִאׁשְ
ֶרַגע ֵאין ִלי, ּכָ  ְוִהיא לֹא ְמִביָנה ׁשֶ

יִרים ָלּה? ֵאיְך ַמְסּבִ

ֵאָלה: ׁשְ

ֵמֵאת ִיְצָחק: 

ֵיׁש� י� ֲחִמיׁשִ יֹום� ּבְ בוַּע� ׁשָ ל� ּכָ ְמַעט� ּכִ ַרב�� לֹום� ׁשָ ָהַרב� ִלְכבֹוד�

יֹוְדִעים� לֹא� ַוֲאַנְחנוּ� חוָּקה,� ּדְ ְרָנָסה� ַהּפַ י� ּכִ ִמְלָחָמה,� ָלנוּ�

ַסח� ֵמי�ּפֶ יְּ ו,�ׁשֶ ְפָרט�ַעְכׁשָ ּבִ ת�� ּבָ ַ ה�ֶאת�ַהּשׁ ֶסף�ַנֲעׂשֶ ֵמֵאיֶזה�ּכֶ

ַההֹוָצאֹות�� ְלָכל� ָמקֹום� ַמְרֵאה� ָלנוּ� ֵאין� וָּבִאים,� ים� ְמׁשִ ְמַמׁשְ

ַמה� ְלָכל� ֶסף� ּכֶ י� ּנִ ִמּמֶ ת� ׁשֶ וְּמַבּקֶ ֶזה,� ֶאת� ְמִביָנה� לֹא� י� ּתִ ִאׁשְ

ׁש,� יֵּ ֶ ּשׁ ַמה� ִעם� ר� ּדֵ ְלִהְסּתַ ִריְך� ּצָ ׁשֶ ְמִביָנה,� ְולֹא� ִריְך,� ּצָ ֶ ּשׁ
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ִאּלוּ�ֵיׁש�ִלי,�ַוֲאִני�לֹא�רֹוֶצה�ָלֵתת�ָלּה��ֵאיְך�ּגֹוְרִמים� וִּמְתַנֶהֶגת�ּכְ

ָלּה�ְלָהִבין�אֹוִתי?

ׁשוָּבה: ּתְ

ה, ו' ֲאָדר ה'תשע"ב ַצּוֶ ַרְך, יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ִיְצָחק, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

יד  ָך ְלַכף ְזכּות, ְולֹא ְלַהְקּפִ ּתְ ה ָצִריְך ָלדּון ֶאת ִאׁשְ ַאּתָ

ָבא ְמִציָעא נט.( ְלעֹוָלם  ים )ּבָ דֹוׁשִ ְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ י ּכָ ָעֶליָה, ּכִ

ֵאין ְמִריָבה ְמצּוָיה  יתֹו, ׁשֶ תֹוְך ּבֵ בּוָאה ּבְ ּתְ ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבַ

ים  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ בּוָאה, ׁשֶ א ַעל ִעְסֵקי ּתְ ל ָאָדם, ֶאּלָ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ּבְ

ָאַמר  יֵעְך",  ּבִ ַיׂשְ ים  ִחּטִ ֵחֶלב  לֹום  ׁשָ בּוֵלְך  ּגְ ם  קמ"ז, י"ד( "ַהּשָׂ

ָנֵקיׁש  א  ּדָ ִמּכַ ָעֵרי  ׂשְ ַלם  ְ ִמׁשּ ּכְ י:  ֱאָנׁשֵ ָאְמִרי  ּדְ ַהְינּו  א:  ּפָ ּפָ ַרב 

ְגָמִרים  ּנִ ׁשֶ ּכְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ ]ֶזה  ֵביָתא;  ּבְ ְגָרא  ּתִ ְוָאֵתי 

ִית[. ּבַ אֹות ְמִריבֹות ּבַ ד, ּבָ עֹוִרים ֵמַהּכַ ַהּשְׂ

ִהיא ִמְתלֹוֶנֶנת,  ָך, ׁשֶ ּתְ ּלֹא ִיְהיּו ְלָך ְטָענֹות ַעל ִאׁשְ ְוָלֵכן ׁשֶ

ַסח,  ו ְיֵמי ַהּפֶ ִאים ַעְכׁשָ ּבָ ת, ּוִבְפָרט ׁשֶ ּבָ ֶסף ַעל ׁשַ ֵאין ָלּה ּכֶ ׁשֶ

ה  ְוַאּתָ ְוכּו',  ְוכּו'  ֶסף  ּכֶ יג  ְלַהּשִׂ ָמקֹום  ַמְרֵאה  ׁשּום  ָלּה  ְוֵאין 

ה  ֻתּבָ ּכְ ּבַ ְבּתָ  ִהְתַחּיַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָך,  ּתְ ִאׁשְ ַעל  ִמְתלֹוֵנן  עֹוד 

ְרָנָסה,  ַעל ָצִריְך ְלָהִביא ּפַ זּון ּוְתַפְרֵנס אֹוָתּה", ַהּבַ ה ּתָ ַאּתָ "ׁשֶ
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ִהיא  ה, ׁשֶ ָ ׁש' ַעל ָהִאּשׁ ה, ְוזֹו ָטעּות ֲחמּוָרה 'ְלִהְתַלּבֵ ָ ְולֹא ָהִאּשׁ

ה רֹוָצה  ָ יֵתי ִאם ָהִאּשׁ ְרָנָסה ְוכּו', ֵמֵהיִכי ּתֵ ֻמְכָרָחה ְלָהִביא ּפַ

ִעים, ֲאָבל  ּנָ ּוַמה  ַלֲעֹזר, ַמה ּטֹוב  ְיכֹוָלה  ְרָנָסה, אֹו  ּפַ ּבַ ַלֲעֹזר 

ה,  ֻתּבָ ּכְ ב ּבַ ַעל ִהְתַחּיֵ י ַרק ַהּבַ ל ָהֹעל, ּכִ לֹא ִלְזרֹק ָעֶליָה ֶאת ּכָ

ה ִמְתלֹוֵנן ַעל  ה ַאּתָ ּתֹו, ְוָלֵכן ָלּמָ הּוא ָיזּון ִויַפְרֵנס ֶאת ִאׁשְ ׁשֶ

ָך? ּתְ ִאׁשְ

ְמֹבָאר  לֹו,  ֵאין  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ִלי,  ֵאין  לֹוַמר  ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ֵאין 

ָלֶלֶכת  לֹו  ר  ָתּ ּמֻ ׁשֶ ְצָדָקה,  ִהְלכֹות  ָערּוְך,  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ֵפרּוׁש  ּבְ

ם  ֵ ָעְבדּו ֶאת ַהּשׁ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ץ ְנָדבֹות ְוכּו', ְוָכְך ָנֲהגּו ּכָ ְלַקּבֵ

ה ְוכּו' ְוכּו', ְוָנְסעּו  ִפּלָ ּתֹוָרה ּוַבּתְ יִגיעֹות ֲעצּומֹות ּבַ ַרְך ּבִ ִיְתּבָ

לֹא  ֶאָחד  ְוַאף  יָתם,  ּבֵ ֲעבּור  ְצָדָקה  ץ  ְלַקּבֵ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּפְ ַעל 

ּתֹו ֵאין ִלי ְוכּו'. ָאַמר ְלִאׁשְ

אֹוָתּה  יַע  ְרּגִ ּתַ ה  ַרּבָ ַאּדְ ָך,  ּתְ ִאׁשְ ַעל  ְתלֹוֵנן  ּתִ ַאל  ְוָלֵכן 

ַעל  ׁש  ּוְתַבּקֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְוִתְתּפַ ַפע,  ׁשֶ ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

רּוְך-הּוא לֹא ַיֲעֹזב אֹוְתָך, ְוָאַמר  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ְרָנָסה, ְוִתְרֶאה ׁשֶ ּפַ

טֹוב  הּוא  'ֱאמּוָנה  פ"ג(  ִסיָמן  ָממֹון,  אֹות  ּדֹות,  ַהּמִ )ֵסֶפר  ז"ל  נּו  ַרּבֵ

ְרָנָסה'. ַלּפַ

י  ּתֹו ֵאין ִלי ְוכּו', ּכִ יד ְלִאׁשְ ַעם ְלַהּגִ ָאָדם ָאסּור לֹו ַאף ּפַ

ַעל  תֹוְך ַעְצָמּה, ּבַ ֶרת ְלַגְמֵרי, ְוִנְכֶנֶסת ּבְ ּבֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִהיא ִנׁשְ

ל  ן ָלּה ּכָ הּוא ָיִביא ָלּה, ְוִיּתֵ ּתֹו ׁשֶ ִמיד ָצִריְך ְלַהְבִטיַח ְלִאׁשְ ּתָ
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ב  ּצָ ַהּמַ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ס אֹוָתּה,  ְלַפּיֵ ְוָצִריְך  ְוכּו',  רֹוָצה  ִהיא  ֶ ּשׁ ַמה 

ַאּתְ רֹוָצה  ֶ ְהֶיה ִלי, ֲאִני ָאִביא ָלְך ַמה ּשׁ ּיִ ֶרַגע ׁשֶ ה, ֲאָבל ּבָ ָקׁשֶ

ַפע. ֶ ל ַהּשׁ ְוכּו', ּוֶבֱאֶמת ִאם ֵיׁש לֹו, ָעָליו ָלֵתת ָלּה ֶאת ּכָ

ָבא ְמִציָעא  ים ָאְמרּו )ּבָ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ֶ ְזּכֹר ַמה ׁשּ ְוָזכֹור ּתִ

ָרָכה  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ ְכבֹוד  ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  'ְלעֹוָלם  נט.( 

ֱאַמר  ּנֶ ּתֹו, ׁשֶ ִביל ִאׁשְ ׁשְ ּבִ א  ל ָאָדם, ֶאּלָ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ְמצּוָיה ּבְ

ָאַמר  ּדְ ְוַהְינּו  ֲעבּוָרּה",  ּבַ ֵהיִטיב  "ּוְלַאְבָרם  ט"ז(  י"ב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

רּו,  ִתְתַעּתְ י ֵהיִכי ּדְ ְייכּו ּכִ ְלהּו ָרָבא ִלְבֵני ָמחֹוָזא, אֹוִקירּו ְלָנׁשַ

ְוָאַמר  רּו('.  ְ ְתַעּשׁ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְנׁשֹוֵתיֶכם,  ֶאת  רּו  ּוְתַיּקְ דּו  ַכּבְ )ּתְ

ָאה  ירּות ּבָ ר ָהֲעׁשִ ִעּקַ נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ט( ׁשֶ ַרּבֵ

ה. ָ ְזכּות ָהִאּשׁ ּבִ

ַ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
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דֹולֹות,  י ְלָצרֹות ּגְ ה ִלי ְמֹאד, ִנְקַלְעּתִ  ָקׁשֶ
ְרָנָסה,   ְוֵאין ִלי ּפַ

ה? ב ַהּזֶ ּצָ ֵאיְך יֹוְצִאים ֵמַהּמַ

ֵאָלה: ׁשְ

וְּבָרָכה�� לֹום� ׁשָ יק� ּדִ ַהּצַ מֹוֲהֹרא"ׁש� ִלְכבֹוד� ַכי:  ָמְרּדְ ֵמֵאת 

ְרָנָסה,�ְוֶזה�ֵמִציק�ִלי�יֹוֵתר� דֹולֹות,�ְוֵאין�ִלי�ּפַ י�ְלָצרֹות�ּגְ ִנְקַלְעּתִ

ָצִריְך� ֲאִני� ו� ְוַעְכׁשָ ַלֲאֵחִרים,� נֹוֵתן� ָהִייִתי� ִמיד� ּתָ י� ּכִ ֵמַהּכֹל,�

ב� ּצָ ֵמַהּמַ יֹוְצִאים� ֵאיְך� ְמֹאד,� ִלי� ה� ָקׁשֶ ְוֶזה� ֵמֲאֵחִרים,� ל� ְלַקּבֵ

ה? ַהּזֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

א, י' ֲאָדר ה'תשע"ב י ִתּשָׂ ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ַכי, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָמְרּדְ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ָהָאָדם,  ֶאת  הֹוֵרס  ֲהִכי  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִהיא  ֲעִנּיּות  ׁשֶ ְלָך  ע  ּדַ

ה ל"א,  ָרׁשָ ּפָ ה,  ַרּבָ מֹות  )ׁשְ ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ְך ׁשֶ ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד 

הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָהֲעִנּיּות,  ִמן  ה  ָקׁשָ ה  ִמּדָ ְלָך  'ֵאין  י"ד(  ִסיָמן 

עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִיּסּוִרים  ל  ּכָ ּבֹו  בּוִקין  ּדְ ִאּלּו  ּכְ ֲעִנּיּות,  ּבַ ק  ְמֻדְקּדָ
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ְוָאְמרּו  ּתֹוָרה',  ֵנה  ִמׁשְ ּבְ ׁשֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ָעָליו  אּו  ּבָ ּוְכִאּלּו 

ל ִיּסּוִרין  צּו ּכָ ה ל"א, ִסיָמן י"ד( ִאּלּו ִנְתַקּבְ ָרׁשָ ה, ּפָ מֹות ַרּבָ ַרּבֹוֵתינּו )ׁשְ

ן; ִעם  ְלַצד ֶאָחד, ְוָהֲעִנּיּות ְלַצד ֶאָחד, ָהֲעִנּיּות ַמְכַרַעת ְלֻכּלָ

ָוֹאֶפן,  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש  ל ֹזאת ָעֶליָך ָלַדַעת, ׁשֶ ּכָ

יַע.  ְלהֹוׁשִ ְוַרב  ֲאדֹוֵננּו  דֹול  ּגָ י  ּכִ ים,  ָקׁשִ ֲהִכי  ִבים  ּצָ ּמַ ּבַ ֲאִפּלּו 

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ק  ְלִהְתַחּזֵ ָך  יָכְלּתְ ּבִ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוָלֵכן 

ים  ִהּלִ )ּתְ סּוק  ִמּפָ ַהּיֹוֵצא  חת"ך  הּוא  ׁשֶ ְרָנָסה  ּפַ ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ

ָבִרים ט"ז, ט"ו(  סּוק )ּדְ ם ִמּפָ קמ"ה, ט"ז( ּפֹוֵתַח' ֶאת' ָיֶדיָך', יֹוֵצא ּגַ

ֵמַח'. ְוָהִייָת' ַאְך' ׂשָ

ְמֹאד  ְמֹאד  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ִראׁשֹון,  ָבר  ּדָ ְוָלֵכן, 

ה  ׁשֶ ּקָ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ַח ֶאת ַעְצְמָך, ְוַאף ׁשֶ ּמֵ ְמָחה, ּוְלׂשַ ׂשִ ִלְהיֹות ּבְ

ִעם  ֹזאת  ל  ּכָ ִעם  ֶות,  ִמּמָ ים  ַהַחּיִ ְלָך  ּוָמִרים  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְלָך 

ְך  ּבֵ ְסּתַ א ּתִ ָבר, ֶאּלָ יַע ְלׁשּום ּדָ ּגִ ַעְצבּות ּוְמִרירּות ּוְדָאגֹות לֹא ּתַ

ְמָחה, ְוִאם ּתֹאַמר,  ׂשִ ל ְרֵאה ִלְהיֹות ַרק ּבְ יֹוֵתר. ְוָלֵכן, ֹקֶדם ּכָ

ֹמַח? ֲהֵרי ֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון ּוָמֵלא חֹובֹות? -  ׁש ִלי ִלׂשְ ּיֵ ַמה  ּבְ

א  ים ָאְמרּו )ְנָדִרים מא.( 'ֵאין ָעִני ֶאּלָ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ע ְלָך, ׁשֶ ּדַ

ֲאִמין  ַהּמַ י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ֶחְסרֹון  ּבְ לּוי  ּתָ ָהֲעִנּיּות  ר  ִעּקַ ַעת',  ִמּדַ

ַלּכֹל  ְוַהּכֹל  ָלל,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָעָדיו  ּבִ ֵאין  ׁשֶ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ

ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ֶאת  ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  הּוא,  מּור  ּגָ ֱאלֹקּות 

לֹא  ָקָטן  ְוָדָבר  דֹול  ּגָ ְוָדָבר  ט,  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ּוְבַרֲחִמים, 

ְך  ֵדי ּכָ ֲאִציל ָהֶעְליֹון, ַעד ּכְ ַחת ַהּמַ ּגָ ַהׁשְ א ּבְ ה ֵמַעְצמֹו, ֶאּלָ ַנֲעׂשֶ



ֶרְסֶלב יטׁשוּ"ת ּבְ

עֹו  ין ז:( 'ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצּבָ )ֻחּלִ ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ׁשֶ

ָאָדם לֹא  ן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְלַמְעָלה'; ׁשֶ א ִאם ּכֵ ה, ֶאּלָ ַמּטָ ִמּלְ

ֶזה  ַעל  ַמְכִריִזין  לֹא  ִאם  ה,  ְקַטּנָ ע  ֶאְצּבַ ּבְ ה  ְקַטּנָ ה  ַמּכָ ל  ְמַקּבֵ

נּו  ֵמַח! ְוָאַמר ַרּבֵ ִמיד ׂשָ ה הּוא ּתָ ֹקֶדם ִמְלַמְעָלה - ָהָאָדם ַהּזֶ

ְרָנָסה';  ּדֹות, אֹות ָממֹון, ִסיָמן פ"ג( 'ֱאמּוָנה הּוא טֹוב ַלּפַ ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ

ְיהּוִדי  ְבֵראָת  ּנִ ׁשֶ ַיֲהדּוְתָך,  ת  ְנֻקּדַ ִעם  ַמח  ׂשְ ּתִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ְוָלֵכן 

ְמָחה ְוָהֱאמּוָנה ָהֵאּלּו  גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ַהּשִׂ ִני ּגֹוי" ּכְ ּלֹא ָעׂשַ ְו"ׁשֶ

ְרָנָסה. ַפע ְוַהּפַ ֶ ל ִצּנֹורֹות ַהּשׁ חּו ְלָך ֶאת ּכָ ִיְפּתְ

ְמָחה ֲעצּוָמה  ׂשִ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ יד ְמֹאד ְלָבֵרְך ֶאת ּבִ ְקּפִ ּתַ

ֵלי י',  ל ָאָדם )ִמׁשְ ְך ָאַמר ֶהָחָכם ִמּכָ ּכָ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ּדּור  ִמּתֹוְך ַהּסִ

ּה",  ִעּמָ ֶעֶצב  יֹוִסיף  ְולֹא  יר,  ַתֲעׁשִ ִהיא  ֲהָוָי"ה  ת  ְרּכַ "ּבִ כ"ב( 

ְמָחה,  ּדּור ּוְבׂשִ זֹון ִמּתֹוְך ַהּסִ ת ַהּמָ ְרּכַ ְוָלֵכן ִאם ָאָדם ְמָבֵרְך ּבִ

ֶאת  יל  ְרּגִ ּתַ ְוֵכן  ה,  ּוְמֻנּסֶ דּוק  ּבָ ְוֶזה  ירּות,  ַלֲעׁשִ ה  ְסֻגּלָ זֹוִהי 

ה ִסְדֵרי  ָ ּשׁ ם ׁשִ ִסְדָרן, ּוְלַסּיֵ ָניֹות ּכְ ְרֵקי ִמׁשְ ה ּפִ ַעְצְמָך ִלְגרֹס ַהְרּבֵ

ָנ"ה  י ִמְנָין ִמׁשְ ַפע, ּכִ ַעם, ְוֶזה ָיִביא ְלָך ׁשֶ ַעם ַאַחר ּפַ ָנה ּפַ ִמׁשְ

ְרִחיק  ְטָלן, ּתַ ְהֶיה ּבַ ִדּיּוק, ְוָלֵכן ַאל ּתִ ְרָנָס"ה ּבְ ר ּפַ ִמְסּפַ עֹוֶלה ּכְ

ה לֹא ָיִביא אֹוְתָך  ּזֶ אֹון, ׁשֶ ּכָ ִרירּות ְוַהּדִ ָך ֶאת ָהַעְצבּות ְוַהּמְ ִמּמְ

ּדֹות, אֹות ָממֹון, ִסיָמן  נּו ז"ל ָאַמר )ֵסֶפר ַהּמִ ה, ַרּבֵ ַרּבָ ָבר, ַאּדְ ְלׁשּום ּדָ

ְמָחה,  ׂשִ ְהֶיה ַרק ּבְ ְרָנָסה'; ְוָלֵכן ּתִ פ"ט( 'ָהַעְצבּות ַמְפִסיד ַהּפַ

ָניֹות,  ִלּמּוד ִמׁשְ ה ּבְ ּדּור, ְוַתְרּבֶ זֹון ִמּתֹוְך ַהּסִ ת ַהּמָ ְרּכַ ּוְתָבֵרְך ּבִ

ל  ּכָ ְלָך  ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ ְוִתְרֶאה  ְרָנָסה,  ּפַ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְתַבּקֵ
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ּדֹות, אֹות ָממֹון, ִסיָמן  )ֵסֶפר ַהּמִ נּו ז"ל  ַרּבֵ ְוָאַמר  ְרָנָסה,  ַהּפַ ִצינֹורֹות 

ל  ּלֵ ִיְתּפַ ְך  ְוַאַחר-ּכָ ּתֹוָרה,  ּבַ ַיֲעֹסק  ְרָנָסה,  ּפַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ 'ִמי  צ"ז( 

תֹו'. ִפּלָ ל ּתְ ְתַקּבֵ אי ּתִ ַוּדַ ְרָנָסה, ּבְ ַעל ּפַ

ת אֹוִתי, ְולֹא  ַצּיֵ ּתְ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ה ַלּקָ ֲאִני ְמֹאד ְמַקּוֶ

ִנים ָוֹאֶפן. ׁשּום ּפָ ְתָחֵרט ּבְ ּתִ

ַ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

ֵטר ֵמחֹובֹות ֶהָעָבר? ֵדי ְלִהּפָ ים ּכְ ָמה עֹוׂשִ

ֵאָלה: ׁשְ

ָוֵחִצי,� ָנה� ׁשָ ׁשוָּבה� ּתְ ַעל� ּבַ ֲאִני� ָהַרב�� בֹוד� ּכְ לֹום� ׁשָ ְיא:  ּגַ ֵמֵאת 

ה� לֹוׁשָ ׁשְ ִלְפֵני� ן� ְלִהְתַחּתֵ אֹוִתי� ה� ִזּכָ רוְּך-הוּא� דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ

ִלְהיֹות� ְוַגם� ה,� ָ וִּבְקֻדּשׁ ֻמְחֶלֶטת� ַהְפָרָדה� ּבְ ּדוְּך� ׁשִ ּבְ ים� ֳחָדׁשִ

י� ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ מֹו� ּכְ ֵעת� ּכָ ה�� ַהֲחֻתּנָ ִלְפֵני� ָנה� ָ ַהּשׁ ֹראׁש� ּבְ אוָּמן� ּבְ

ל� ׁשֶ קוָּפה� ֵמַהּתְ עֹוד� חֹובֹות� י� ִאּתִ סֹוֵחב� ֲאִני� ֲאָבל� ָנׂשוּי,� ֲאִני�

הוּא,� רוְּך� ּבָ דֹוׁש� ַלּקָ ל� ּלֵ וִּמְתּפַ עֹוֵבד,� ָאָדם� ֲאִני� קוּת�� ָהַרוָּ
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אֹותֹו� ַרק� ֶאֱעֹבד� ֲאִני� ְוׁשֶ ֵמֶהָעָבר,� ַהחֹובֹות� ֶאת� ִלי� ְמַחק� יִּ ׁשֶ

ן� ּתֵ ָהַרב,� בֹוד� ּכְ ָרׁשוּת�� ְנק�אֹו� ּבַ ְלׁשוּם� ְעּבוּד� ׁשִ ְללֹא� ַרְך,� ִיְתּבָ

ה�� ָהֵאּלֶ ֵמַהחֹובֹות� ְוָלֵצאת� ׁשוָּבה,� ּתְ ַלֲעׂשֹות� י� ְלַנְפׁשִ ֵעָצה�

ים? יַצד�יֹוְצִאים�ֵמַהחֹובֹות?�ָמה�עֹוׂשִ ּכֵ

ׁשוָּבה: ּתְ

ֲאָדר  י"ז  קּוֵדי,  ּפְ ְקֵהל  ַוּיַ ְלֵסֶדר  ִראׁשֹון  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב

ְיא, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ּגַ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְלמּוד  ּתַ 'ָיֶפה  ב'(  ֶרק  ּפֶ )ֲאבֹות,  ָאְמרּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו 

ְוָלֵכן  ֲעֹון';  ַחת  ּכַ ְמׁשַ ֵניֶהם  ׁשְ ִגיַעת  ּיְ ׁשֶ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ִעם  ּתֹוָרה 

ה  ְלַכּמָ ֲעבֹוָדה  ֵאיזֹו  ְלַעְצְמָך  ח  ּקַ ּתִ ׁשֶ ִעים,  ּנָ ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 

ל ַהחֹובֹות  ם ֶאת ּכָ ּלֵ ְך ְזַמן ְלׁשַ ֶמׁשֶ ּיֹום, ְוָכְך ּתּוַכל ּבְ עֹות ּבַ ׁשָ

ָכל יֹום, ֲאִפּלּו ְמַעט, ְלַבּסֹוף  ם ּבְ ּלֵ י ִאם ַמְתִחיִלים ְלׁשַ ָך, ּכִ ּלְ ׁשֶ

ל ַהחֹוב. ִמים ֶאת ּכָ ּלְ ְמׁשַ

ַלֲעֹבד  ְוֵאֵלְך  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶאֱעֹזב  ֲאִני  ֵאיְך  ּתֹאַמר  ְוַאל 

י ֵמַאַחר  ִציאּות, ּכִ ה ָצִריְך ִלְחיֹות ִעם ַהּמְ עֹות ְוכּו', ַאּתָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ה ָצִריְך ִלְראֹות  ָך ֲהמֹון חֹובֹות, ַאּתָ , ְוֵהֵבאָת ִעּמְ ְנּתָ ִהְתַחּתַ ׁשֶ

ׁשּוָבה, ִסיָמן  ּדֹות, אֹות ּתְ נּו ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ְך ָאַמר ַרּבֵ י ּכָ ם אֹוָתם, ּכִ ּלֵ ְלׁשַ

ַעל-חֹוב'.  ְהיֹות ּבַ ֵהר ִמּלִ רֹוֶצה ָלׁשּוב, ִיּזָ מ"ו( 'ִמי ׁשֶ
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ה  ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְלַהְתִמיד  ִעים  ּנָ ּוַמה  ּטֹוב  ַמה  ְוָלֵכן 

ָרה  ִמׂשְ ֵאיזֹו  ְלַעְצְמָך  ִלְמֹצא  ְוַגם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוַבֲעבֹוַדת 

ֵפרּוׁש  י ּבְ ָך. ּכִ ּלְ ל ַהחֹובֹות ׁשֶ ם ֶאת ּכָ ּלֵ ְלַפְרָנָסה, ְוָכְך ּתּוַכל ְלׁשַ

ְהֶיה  ּתִ ָחֵפץ ְמֹאד ׁשֶ י מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תק"א( ׁשֶ נּו ז"ל )ַחּיֵ ה ָלנּו ַרּבֵ ּלָ ּגִ

י  ן טֹוב ְמֹאד, ַאף ַעל ּפִ ם ּכֵ חֹון ּגַ ּטָ ּבִ י ׁשֶ ְרָנָסה. ַאף ַעל ּפִ ָלנּו ּפַ

ְמקֹום  ּבִ י  ּכִ ְרָנָסה,  ּפַ ַמֲעָמד  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  ֵכן טֹוב 

לֹא  ִאם  לֹוַמר  ּכְ ַאֶחֶרת.  ֲעבֹוָדה  ה  ַיֲעׂשֶ חֹון,  ּטָ ַהּבִ ֲעבֹוַדת 

ְרָנָסה,  ַעת ֵמַהּפַ ְלּבּול ַהּדַ ְרָנָסה, ְוִיְהֶיה לֹו ּבִ ִיְהֶיה לֹו ַמֲעַמד ּפַ

ְמקֹום  חֹון, ּבִ ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ַעם ְלַחּזֵ ָכל ּפַ ְוִיְצָטֵרְך ּבְ

ִעְנְיֵני  ַאר  ׁשְ ּבִ ַאֶחֶרת  קּות  ְוִהְתַחּזְ ַאֶחֶרת  ֲעבֹוָדה  ּבַ ַיֲעֹסק  ֶזה 

הּוא  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ָאַמר,  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַוֲהֵבן.  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת 

ְמֹאד  ַוֲחָבל  חֹון";  ּטָ ּבִ ר  "ָהִעּקָ ׁשֹון  ַהּלָ זֹו  ּבְ ְוָאַמר  חֹון,  ּטָ ּבִ

ָך ְוכּו', ְוכּו',  ּלְ ו ָעסּוק ִעם ַהחֹובֹות ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ַעְכׁשָ ּלְ ַהּמַֹח ׁשֶ ׁשֶ

ִלְהיֹות  ה  ְוִתְזּכֶ ָך,  ּלְ ׁשֶ ל ַהחֹובֹות  ִמּכָ ֵצל  ְוִתּנָ ה ֹזאת  ֲעׂשֵ ְוָלֵכן 

ר ְמֹאד. ׁשֵ ִאיׁש ּכָ

ַ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
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 ֶמה ָעִדיף, ִלְלֹמד ִמְקצֹוַע ְוִלְהיֹות ַעְצָמִאי,
ה? ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ִכיר ּבַ ֵאר ׂשָ ָ אֹו ְלִהּשׁ

ֵאָלה: ׁשְ

ָך�� ִאּתְ ְלִהְתַיֵעץ� ָרִציִתי� ָיִאיר�� ֵנרֹו� ְלמֹוֲהֹרא"ׁש� ְרָפֵאל:  ֵמֵאת 

ִליַח� ׁשָ תֹור� ּבְ עֹוֵבד� ַוֲאִני� ים� ֳחָדׁשִ ר� ִמְסּפַ ִלְפֵני� י� ְנּתִ ִהְתַחּתַ

ְוַגם� ים,� ְרֻטּבִ ים� ִביׁשִ ַהּכְ ׁשֶ ּכְ וַּבּקֹר,� ם� ׁשֶ ּגֶ ּבַ ם� ּגַ אֹוַפּנֹוַע� ַעל�

ַאְך� ֵמָהֲעבֹוָדה� ְך� ּכָ ל� ּכָ ה� ְמֻרּצֶ לֹא� ֲאִני� ְמֹאד�� ַחם� ׁשֶ ּכְ ִיץ� ּקַ ּבַ

י,� ְבּתִ ָחׁשַ ְרֵנס�� ְלִהְתּפַ ָצִריְך� ֲאִני� י� ּכִ ַלֲעֹבד,� יְך� ַמְמׁשִ יְנַתִים� ּבֵ

ּמֹוֲהֹרא"ׁש�אֹוֵמר� ׁשֶ ָרִאיִתי� י� ּכִ הוּ,� ְלׁשֶ ּכָ אוַּלי,�ִלְלֹמד�ִמְקצֹוַע�

ִביל�ַעְצִמי�ְולֹא�ִלְהיֹות�ּפֹוֵעל� ׁשְ תֹור�ַעְצָמִאי�ּבִ ָעִדיף�ַלֲעֹבד�ּבְ ׁשֶ

ָבר�לֹא�ֵמִאיר� ִביל�ֲאֵחִרים��ֲאִני�ׁשֹוֵבר�ֶאת�ָהֹראׁש�ְוׁשוּם�ּדָ ׁשְ ּבִ

ְלֹמד�אֹו�ַלֲעׂשֹות� ְדִריכוּ�אֹוִתי�ַמה�ּלִ ּתַ ִלי��ָרִציִתי�ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ַצו, ד' ִניָסן ה'תשע"ב. ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְרָפֵאל, ֵנרֹו ָיִאיר ְוִיְזַרח. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

 , ְנּתָ ִהְתַחּתַ ׁשֶ ַעל  ל טֹוב  ַמּזָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָך  ְמַאֵחל  ֲאִני  ֹקֶדם 



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ כד

ָרֵאל, ְוִיְהיּו  ִיׂשְ ִית ֶנֱאָמן ּבְ ְבֶנה ּבַ ּתִ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ַיֲעֹזר ַהּקָ

ִמיד. ֵביְתֶכם ּתָ רּוִיים ּבְ לֹום ְוַאֲהָבה ַוֲהָבָנה ֲהָדִדית ׁשְ ׁשָ

ֶהם  ּבָ נּו ָלָאָדם ִלְחיֹות  ִנּתְ ים  ַהַחּיִ י  ּכִ ִלְזּכֹר,  ָצִריְך  ה  ַאּתָ

ְולֹא  ֶהם  ּבָ ְוָחי  פה:(  )יֹוָמא  ַז"ל  ַמֲאָמָרם  ּכְ ֶהם,  ּבָ מּות  ּיָ ׁשֶ ְולֹא 

ִהיא  ְכִלית  ַהּתַ ְוָלֵכן  ים.  ַהַחּיִ ִעם  ִלְחיֹות  ַהְינּו  ֶהם,  ּבָ מּות  ּיָ ׁשֶ

רּוְך הּוא,  ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ִלְלֹמד ּתֹוַרת ֲהָוָי"ה ּבָ ַרק ַלֲעֹסק ּבַ

ֵאָליו  ַנְפׁשֹו  ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ְתִפּלָ ּבִ ְוַלֲעֹסק  ַרְך,  ִיְתּבָ ָחְכָמתֹו  ִהיא  ׁשֶ

ַרְך. ֵהם ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ם ֶאת ִמְצוֹוָתיו ׁשֶ ַרְך, ּוְלַקּיֵ ִיְתּבָ

נּות,  ֻאּמָ ֵאיזֹו  ִלְלֹמד  ָצִריְך  ָהָאָדם  ְרֵנס,  ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ ַאְך 

דֹו  דֹו אּוָמנּות, ְמַלּמְ ין כט.( ִאם ֵאינֹו ְמַלּמְ ַמֲאָמָרם ַז"ל )ִקּדּוׁשִ ּכְ

אֹוֵהב,  ׁשֶ ִמְקצֹוַע  ֵאיֶזה  ָידֹו  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָהָאָדם  ִלְסטּות. 

ְצִריִכים  ה".  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ יָך  ָבִרים טו, יח( "ּוֵבַרְכּתִ )ּדְ ם  ִויַקּיֵ

נּו ַז"ל  ְרָנָסה. ְוֵכן ִהְזִהיָרנּו ַרּבֵ ֵאיזֹו אּוָמנּות ֲעבּור ּפַ ַלֲעֹסק ּבְ

ָרה  ִמׂשְ ֵאיזֹו  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ְלָכל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִסיָמן תקא(,  י מֹוֲהַר"ן,  )ַחּיֵ

ְרָנָסתֹו. ֲעבּור ּפַ

אֹוֵמר  ִמי  ֶכל,  ׂשֵ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָאָדם  ֹזאת,  ל  ּכָ ִעם 

ה, ִלְסֹחב ֲאָבִנים ְוכּו', ַלֲעֹבד  הּוא ָצִריְך ִלְבֹחר ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ׁשֶ

ַהּגּוף  ֶאת  ָפְרכֹות  ַהּמְ ָקׁשֹות  ֲעבֹודֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ְוכּו', אֹו  ֶבל  ּזֶ ּבַ

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ ה,  ַקּלָ ֲעבֹוָדה  ְלַעְצמֹו  ִלְמֹצא  ָעִדיף  ְוכּו'? 

דֹול. ָכבֹוד ּגָ הּוא ְיַפְרֵנס אֹותֹו ּבְ



ה  ְוָקׁשֶ ַעְצִמי,  חֹון  ּטָ ּבִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ה,  ְוִהּנֵ

ְלכּו ַלֲעֹבד ֵאֶצל ֲאֵחִרים, ֲאָבל  ּיֵ ים, ֲאַזי ׁשֶ ָלֶהם ִלְהיֹות ַעְצָמִאּיִ

ְוֵיׁש  ִלְטרַֹח.  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְצִריִכים  ּלֹא  ׁשֶ ה,  ַקּלָ ֲעבֹוָדה  ְבֲחרּו  ּיִ ׁשֶ

חּו ֵעֶסק  ְפּתְ ּיִ ַדאי ׁשֶ חֹון ַעְצִמי, ְוָלֵכן ּכְ ּטָ ׁש ָלֶהם ּבִ ּיֵ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ

יֵדי ֲאֵחִרים. לּוִיים ּבִ ים, ְולֹא ּתְ ְוִיְהיּו ַעְצָמִאּיִ

ָבר  ּום ּדָ ֵבר ִמּשׁ ָ ר לֹא ְלִהּשׁ ִפי ָהָאָדם, ֲאָבל ָהִעּקָ ְוַהּכֹל ּכְ

ְמָחה ְוִלְבנֹות ֶאת ַעְצמֹו  ׂשִ ִמיד ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבְ עֹוָלם, ּתָ ּבָ ׁשֶ

ַהּמִֹחין,  ַגְדלּות  ּבְ ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ַרק  ְצִריִכים  ֵבר,  ָ ְלִהּשׁ ְולֹא 

יו. ַחּיָ ר ּבְ ָ ן ְולֹא ֶעֶבד, ְוָאז ִיְהֶיה ֲהִכי ְמֻאּשׁ ִחיַנת ּבֵ ִלְהיֹות ּבְ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ




