
ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ה�אֹוִתי�����������������������������������������������ג ה,�ְוהוּא�ַמּכֶ ֲעִלי�ָאָדם�ָקׁשֶ ּבַ

������������ה ֵרׁש ְרָחה,�ְורֹוָצה�ְלִהְתּגָ י�ּבָ ּתִ ה�ִוּכוִּחים,�ִאׁשְ ְלַאַחר�ַהְרּבֵ

�����������������������ט ה�אֹוִתי י�צֹוֶעֶקת�ָעַלי�ַעל�ַיד�ַהְיָלִדים,�וְּמַבּזָ ּתִ ִאׁשְ

ַטּנֹות���������������������������יב עֹות�ַהּקְ ָ ִאיְנֶטְרֶנט�ַעד�ַהּשׁ ֲעִלי�ּגֹוֵלׁש�ּבָ ּבַ

ֵרׁש�� ִני�ְמֹאד,�ַוֲאִני�רֹוָצה�ְלִהְתּגָ ֲעִלי�ַעְצּבָ �ּבַ
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א נֹוׂשֵ ּבְ

ִית לֹום ּבַ ׁשְ



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

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

ה אֹוִתי  ה, ְוהוּא ַמּכֶ ֲעִלי ָאָדם ָקׁשֶ ּבַ

ֵאָלה: ׁשְ

ָצָרה� לֹום�וְּבָרָכה��ֲאִני�ִנְמֵצאת�ּבְ ֵמֵאת ִליְנָדה: ִלְכבֹוד�ָהַרב�ׁשָ

ּנוּ� ִמּמֶ סֹוֶבֶלת� ַוֲאִני� ְמֹאד,� ה� ָקׁשֶ ָאָדם� הוּא� ֲעִלי� ּבַ דֹוָלה,� ּגְ

ַאְכָזִריּוּת��ֶמה� ּבְ ה�אֹוִתי� ם�ַמּכֶ ּגַ וְּלַצֲעִרי�ָהַרב,�הוּא� ְמרֹוִרים,�

ה� י�ָקׁשֶ ָעַלי�ַלֲעׂשֹות?�אֹוֶדה�ְמֹאד�ִאם�ּתוְּכלוּ�ָלֵתת�ִלי�ֵעָצה,�ּכִ

ִלי�ְמֹאד�

ׁ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 ִליְנָדה, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֵאּלּו ַהּיֹום ָלרֹב,  ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב, ֵיׁש ּתֹוָפעֹות מּוָזרֹות ּכָ
יָהה  ַמְגּבִ ה  ָ ָהִאּשׁ ְלֵהֶפְך  אֹו  ּתֹו,  ִאׁשְ ַעל  ָיַדִים  יּהַ  ְגּבִ ּמַ ׁשֶ ִמי 
א  י ְלַהּכֹות ֶזה ּבָ ַעת, ּכִ ל ֶחְסרֹון ּדַ ֲעָלּה, ֶזה ִסיָמן ׁשֶ ָיַדִים ַעל ּבַ
ים  דֹוׁשִ ָאָדם, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ְכְנסּו ּבָ ּנִ ַעס ּוְרִציָחה ׁשֶ ִמּכַ
ָחְכָמתֹו  הּוא  ָחָכם  ִאם  ּכֹוֵעס,  ׁשֶ ָאָדם  ל  'ּכָ סו:(  ָסִחים  )ּפְ

לֹט  ּלֹא ָיכֹול ִלׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ּנּו'; ֹזאת אֹוֶמֶרת, ׁשֶ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ִמְסּתַ
ים,  ּסֹוֵבל ֵמָהֲעַצּבִ ּלֹו ְונֹוֵתן ַמּכֹות, ֶזה ִסיָמן ׁשֶ ַדִים ׁשֶ ַעל ַהּיָ

מֹו ַמֲחלֹות ֲאֵחרֹות, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ּזֹו ַמֲחָלה ּכְ ׁשֶ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

ה אֹוָתְך  ִאם הּוא ַיּכֶ ְוָלֵכן ַאּתְ ְצִריָכה ְלַהְזִהיר אֹותֹו, ׁשֶ
הּוא חֹוֶלה ֶנֶפׁש,  י ֶזה ִסיָמן ׁשֶ ַעם, ַאּתְ עֹוֶזֶבת אֹותֹו, ּכִ עֹוד ּפַ
ה  ָ ּתֹו, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ִאּשׁ ה ֶאת ִאׁשְ ַנְפׁשֹו לֹא ַיּכֶ ִריא ּבְ י ָאָדם ּבָ ּכִ
ַמּכֹות,  ִליֵדי  ִאים  ּבָ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֲעָלּה,  ּבַ ֶאת  ה  ּכֶ ּתַ לֹא  ִריָאה  ּבְ
הּוא  ׁשֶ ִסיָמן  ְוכּו',  ּכֹוֶתֶבת  ַאּתְ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאְכָזִרּיּות,  ּבְ ּוִבְפָרט 
ַעם ַאַחת, ְוִאם הּוא לֹא  ַדְעּתֹו, ַמְזִהיִרים אֹותֹו ּפַ פּוי ּבְ לֹא ׁשָ
ּנֹוֵתן  י ִמי ׁשֶ יק, ּכִ ָטָרה, ּופֹוְתִחים לֹו ּתִ ׁשְ ַמְפִסיק קֹוְרִאים ַלּמִ
ַרֲחָמָנא  ִלְרֹצַח,  ם  ּגַ ל  ְמֻסּגָ הּוא  ּתֹו,  ְלִאׁשְ ַאְכָזִרּיֹות  ַמּכֹות 

ֵאּלּו, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ה ִמְקִרים ּכָ ר ָקָרה ַהְרּבֵ ֲאׁשֶ ִליְצָלן, ּכַ

ׁש אֹותֹו ָיֶפה, ְוִאם עֹוד  ְוָלֵכן ֵאין ֵעָצה ַאֶחֶרת, ַרק ְלַבּקֵ
ָטָרה,  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ְלָעֵרב  א  ֶאּלָ ֵריָרה  ּבְ ֵאין  ֹזאת,  ה  ַיֲעׂשֶ ַעם  ּפַ
ְנָפׁשֹות,  ַלת  ַהּצָ ְכַלל  ּבִ ֶזה  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְמִסיָרה  ִנְקָרא  לֹא  ְוֶזה 
ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ה  ּכֶ ּמַ ׁשֶ ַעד  דֹול,  ּגָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲעָסן  ּכַ הּוא  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ
ַדְעּתֹו, ְוֵכן ְלֵהֶפְך,  פּוי ּבְ הּוא לֹא ׁשָ ַאְכָזִרּיּות, ֶזה ַמְרֶאה ׁשֶ ּבְ
פּוָיה  ׁשְ לֹא  ִהיא  ׁשֶ ַמְרֶאה  ֶזה  ֲעָלּה,  ּבַ ֶאת  ה  ּכָ ּמַ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ

ּה. ַדְעּתָ ּבְ

ַעל  יְתֶכם, ְוַהּבַ קּו ֶאת ְמזּוזֹות ּבֵ ְבּדְ ּתִ ָהָיה טֹוב ְמֹאד ׁשֶ
ּלֹו. ין ׁשֶ ִפּלִ ְבּדֹק ֶאת ַהּתְ ּיִ ׁשֶ

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



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

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

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ  ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

ְרָחה, ְורֹוָצה  י ּבָ ּתִ ִחים, ִאׁשְ ה ִוּכוּ ְלַאַחר ַהְרּבֵ
ֵרׁש ְלִהְתּגָ

ֵאָלה: ׁשְ

ָנׂשוּי� ֲאִני� ִליָט"א,� ׁשְ מֹוֲהֹרא"ׁש� ִלְכבֹוד� ַאְבָרָהם:  ֵמֵאת 

ֵמָאז� ָנה,� ׁשָ ת� ּבַ ה� ַיְלּדָ ִלי� ֵיׁש� ם� ֵ ַהּשׁ וָּברוְּך� ָוֵחִצי,� ָנַתִים� ׁשְ ּכִ

ה,� ַהְרּבֵ ִחים� וִּמְתַוּכְ ָרִבים� ֲאַנְחנוּ� י,� ּתִ ִאׁשְ ִעם� י� ְנּתִ ִהְתַחּתַ ׁשֶ

בוַּעִים� ׁשְ ּכִ ִלְפֵני� ְמִריבֹות�� ִלי� ּבְ עֹוֵבר� ׁשֶ בוַּע� ׁשָ ֵאין� ׁשֶ ְוִכְמַעט�

יִתי� ֵרׁש,�ִנּסִ ִהיא�רֹוָצה�ַלֲעזֹב�אֹוִתי�וְּלִהְתּגָ י�ָאְמָרה�ִלי,�ׁשֶ ּתִ ִאׁשְ

ה,� ּנֶ ּתַ ֶאׁשְ ֲאִני� ׁשֶ ָלּה� י� ְוִהְבַטְחּתִ ַלֲעזֹב,� לֹא� אֹוָתּה� ְכֵנַע� ְלׁשַ

ת�ָהַאֲחרֹון�ִהיא� ּבָ מֹוָצֵאי�ׁשַ ׁשוּם�ֹאֶפן�לֹא�ָרְצָתה��ּבְ ֲאָבל�ִהיא�ּבְ

ּה��מֹוֲהֹרא"ׁש,� ּלָ ּה,�ְוָעְזָבה�ַלהֹוִרים�ׁשֶ ּלָ ָבִרים�ׁשֶ ָאְרָזה�ֶאת�ַהּדְ

ֵרׁש,�ָלַקח�ִלי� ֲעׂשֹות,�ֲאִני�לֹא�רֹוֶצה�ְלִהְתּגָ ֲאִני�לֹא�יֹוֵדַע�ַמה�ּלַ

ה,� ַיְלּדָ ִלי� ֵיׁש� ָבר� ּכְ ׁשֶ ו� ְוַעְכׁשָ י,� ְנּתִ ִהְתַחּתַ ׁשֶ ַעד� ְזַמן� ה� ַהְרּבֵ

ה,� ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָחה,�מֹוֲהֹרא"ׁש,� ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלָפֵרק�ֶאת� ֲאִני�לֹא�רֹוֶצה�

ָבר�ְמֹיָאׁש� ֲעׂשֹות,�ֲאִני�ּכְ ידוּ�ִלי�ַמה�ּלַ ּגִ ּתַ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

ׁשוָּבה: ּתְ

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

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַאְבָרָהם, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְלַמּלֹאות ֶאת  ָהְיָתה ַרק  ָך  ּתְ ִאׁשְ ָך ֶאל  ּלְ ׁשֶ ה  יׁשָ ַהּגִ ל  ּכָ
ֵאין  ׁשֶ ּכֹוֵתב,  ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָהְרָאָיה,  ְוָעָליו  ְוכּו',  ִסּפּוְקָך 
ַכְחּתָ ֵאיְך ִנְרֵאיָת  יֵניֶכם ְמִריבֹות ְוכּו', ׁשָ ּלֹא ָהָיה ּבֵ בּוַע, ׁשֶ ׁשָ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָיה ְלָך ַמר  ׁשֶ ְוֵאיְך  ק ְלַבד ְוכּו',  ַרּוָ ָהִייָת  ׁשֶ ּכְ
דֹוׁש- ְוַהּקָ ְלַבּדֹו",  ָהָאָדם  ֱהיֹות  טֹוב  "לֹא  י"ח(  ב',  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ָנה  ׁש ַמּתָ ה ְיָקָרה, ַמּמָ ָ רּוְך-הּוא ָחַמל ָעֶליָך, ְוָנַתן ְלָך ִאּשׁ ּבָ
דֹוׁש- ַהּקָ ָנה ׁשֶ ּתָ ה לֹא יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּמַ ַמִים, ְוַאּתָ ָ ֵמַהּשׁ

ַקְרּתָ אֹוָתּה ִמּלּוִלית  ּה ְוכּו', ּדָ רּוְך-הּוא ָנַתן ְלָך, ְוִזְלַזְלּתָ ּבָ ּבָ
א  ּבָ ים )ּבַ דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ מֹו ׁשֶ ה ָעוֹון ָחמּור, ּכְ ּזֶ ְוכּו', ׁשֶ
ּתֹוְך  ּמִ ּתֹו, ׁשֶ אֹוָנַאת ִאׁשְ ְמִציָעא נט.( 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבְ

ְמָעָתּה ְמצּוָיה, אֹוָנָאָתּה ְקרֹוָבה'. ּדִ ׁשֶ

ה  ה ְמֹאד ְוכּו', ַאּתָ ה ָהְיָתה ָקׁשָ ָ ָהִאּשׁ יד ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ְלַהּגִ
ְוָלֵתת  ְוכּו',  ֶבר  ּגֶ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶבר  ּגֶ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ִמיד  ּתָ ָצִריְך 
ַמֲאָמָרם  ר אֹוָתּה, ּכְ ד ּוְלַיּקֵ ה, ּוְלַכּבֵ ָ ׂשּוֶמת ֵלב ָלִאּשׁ ִמיד ּתְ ּתָ
ָדּה יֹוֵתר  גּופֹו, ְוַהְמַכּבְ ּתֹו ּכְ ז"ל )ְיָבמֹות סב:( 'ָהאֹוֵהב ֶאת ִאׁשְ
יָאן  ִ ׂשּ ְוַהּמַ ָרה,  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ּוְבנֹוָתיו  ָניו  ּבָ ְדִריְך  ְוַהּמַ ִמּגּופֹו, 
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י  תּוב אֹוֵמר )ִאּיֹוב ה', כ"ד( "ְוָיַדְעּתָ ּכִ ָסמּוְך ְלִפְרָקן, ָעָליו ַהּכָ
ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  נט.(  ְמִציָעא  א  ּבָ )ּבַ ְוָאְמרּו  ָאֳהֶלָך";  לֹום  ׁשָ
יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְמצּוָיה  ָרָכה  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ ְכבֹוד  ּבִ ָזִהיר 
ט"ז(  י"ב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ָאָדם,  ל  ׁשֶ
ִלְבֵני  ָרָבא  ְלהּו  ָאַמר  ּדְ ְוַהְינּו  ֲעבּוָרּה"  ּבַ ֵהִטיב  "ּוְלַאְבָרם 
רּו  ּוְתַיּקְ דּו  ַכּבְ )ּתְ רּו,  ִתְתַעּתְ ּדְ י ֵהיִכי  ּכִ ְייכּו  ְלָנׁשַ ְמחֹוָזא, אֹוִקירּו 
נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א',  רּו(, ְוָאַמר ַרּבֵ ְ ְתַעּשׁ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶכם ּכְ

יָת  ה, ְוָלֵכן ָעׂשִ ָ ְזכּות ָהִאּשׁ ָאה ּבִ ירּות ּבָ ר ָהֲעׁשִ ִעּקַ ִסיָמן ס"ט( ׁשֶ

ם ַעל  ּלֵ ה ְמׁשַ ו ַאּתָ ָך, ְוַעְכׁשָ ּתְ ִאׁשְ ּבְ ְלַזְלּתָ  ּזִ ָטעּות ֲחמּוָרה ׁשֶ
ֵבד ְוכּו' ְוכּו'. ֶזה ְמִחיר ּכָ

ְמֹאד  ָיכֹול  י  ּכִ ְוכּו',  ר  ִעּקָ ּבְ אֹוְתָך  ים  ַמֲאׁשִ לֹא  ֲאִני 
ֶבר  ל ֹזאת ַהּגֶ ה ְוכּו', ִעם ּכָ ה ָקׁשָ ָ ה ָהְיָתה ִאּשׁ ָ ָהִאּשׁ ִלְהיֹות ׁשֶ
יַע ַאֲהָבה, ְוָלֵתת ַמֲחָמאֹות,  ּפִ ֶבר, ּוְלַהׁשְ ִמיד ִלְהיֹות ּגֶ ָצִריְך ּתָ
ר, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת  ֶאְפׁשָ ֶ ַמה ׁשּ ּוְלִהְתַיֵחס ֵאֶליָה, ְוַלֲעֹזר ָלּה ּבְ
ה ְוכּו',  ָ ה ֶאת ֶזה, ֲאַזי הּוא ָהִאּשׁ ֶבר ְוכּו', ְוִאם הּוא לֹא עֹוׂשֶ ּגֶ
ּתֹק ּוְלַהְבִליג  ַעל ָצִריְך ִלְהיֹות ָחָכם ְוֵכן ַוְתָרן, ְוִלׁשְ ְוָלֵכן ּבַ
ְוָלַקַחת ֶאת  ְוכּו',  ִהיא צֹוֶעֶקת  ׁשֶ ּכְ ְוכּו', אֹו  ה  ְמַבּזָ ִהיא  ׁשֶ ּכְ
ה ִהיא ֶעֶצם ֵמַעְצְמָך ְוכּו',  ָ י ֲהֵרי ָהִאּשׁ ַרת ֲעוֹונֹות, ּכִ ֶזה ְלַכּפָ
א  ּוִאין ְוכּו', ְוָלֵכן ּבָ ִנּשׂ ה  ֶזּ דּו אֹוְתָך ַמה  ּלֹא ִלּמְ ְרֶאה ׁשֶ ְוַכּנִ
טּוַח ִאם ָהָיה  ְרָחה ְלָך ְוכּו', ַוֲאִני ּבָ ּבָ א ְוכּו', ׁשֶ ּבָ ֶ ְלָך ַמה ּשׁ
ה לֹא  ַאּתָ ְרֶאה ׁשֶ ָך, לֹא ָהְיָתה ּבֹוַרַחת ְוכּו', ְוַכּנִ ָלּה טֹוב ִאּתְ

ר ִלי ֶאת ַהּכֹל ְוכּו'. ְמַסּפֵ
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ה,  ָ בֹוד ָהִאּשׁ יד ְמֹאד ְמֹאד ַעל ּכְ נּו ז"ל ִהְקּפִ ַרּבֵ ָידּוַע ׁשֶ
ים ֵהן סֹוְבלֹות ַצַער  ׁשִ יחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רס"ד( 'ֲהלֹא ַהּנָ ְוָאַמר )ׂשִ
ָדה  ְלֵדיֶהם, ַצַער ָהִעּבּור ְוַהּלֵ דֹוִלים ְמֹאד ְמֹאד ִמּיַ ְוִיּסּוִרים ּגְ
ְוִיּסּוֵריֶהן  ר ָידּוַע ַלּכֹל ֹעֶצם ַמְכאֹוָבן ְוַצֲעָרן  ֲאׁשֶ ּכַ ּדּול,  ְוַהּגִ
ַעל  ְוכּו',  ְוכּו'  ְמֹאד  ְמֹאד  ּוְכֵבִדים  ים  ׁשִ ַהּקָ ֳאָפִנים,  ה  ַכּמָ ּבְ
ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ָדן'.  ּוְלַכּבְ ָרן,  ּוְלַיּקְ ֲעֵליֶהן  ְלַרֵחם  ָראּוי  ן  ּכֵ
ילֹות  ּוַמּצִ ֵנינּו,  ּבָ לֹות ֶאת  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ נּו  ּיֵ 'ּדַ )ְיָבמֹות סג.(  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא'.

ר אֹוָתן ְמֹאד ְמֹאד, ְוֶזה ְיסֹוד  ד ּוְלַיּקֵ ְוָלֵכן ְצִריִכים ְלַכּבֵ
ּתֹו,  ְלִאׁשְ ַלֲעֹזר  ֻמְכָרח  ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ֶרְסֶלב,  ּבְ ֲחִסידּות  ּבַ דֹול  ּגָ
ת אֹותֹו,  נּו ז"ל, ּוְלַצּיֵ ְוִאם הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְמֹקָרב ֶאל ַרּבֵ

ָכל ַהּמּוָבִנים. ּתֹו ּבְ ָבר ִראׁשֹון ָעָליו ַלֲעֹזר ְלִאׁשְ ּדָ

ה  ּנֶ ׁשַ ּתְ ּכֹל,  ֹקֶדם  ו,  ַעְכׁשָ ְלָך  ָלֵתת  ָיכֹול  ֲאִני  ׁשֶ ָהֵעָצה 
ָך  ּלְ ּדֹות ׁשֶ ה, ְוַתֲעֹבד ַעל ַהּמִ ָ ָך ֶאל ָהִאּשׁ ּלְ ה ׁשֶ יׁשָ ל ַהּגִ ֶאת ּכָ
ְוִלְלֹמד  ְוכּו',  ֵרַע  ְלִהְתּפָ ְולֹא  ְוכּו',  ֲעָסן  ּכַ ִלְהיֹות  לֹא  ְוכּו', 
ַאֶחֶרת  י,  ֲאִמּתִ ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ ְלָך  ִיְהֶיה  ְוָאז  ְוִלְסּבֹל,  ְלַהְבִליג 

ין. רּוׁשִ ִיְהיּו ּפֹה ּגֵ

ְסִליָחה  ה  ּנָ ִמּמֶ ׁש  ּוְתַבּקֵ ָך,  ּלְ ׁשֶ ָהרֹאׁש  ֶאת  ּתֹוִריד 
ה  ַאּתָ יד ָלּה, ׁשֶ ה, ְוַתּגִ ב ַהּזֶ ְכּתָ ּוְמִחיָלה, ְוַתְרֶאה ָלּה ֶאת ַהּמִ
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תּוב ּפֹה, ְוָאז טֹוב ְוָרָפא  ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ּכָ ל ַעל ַעְצְמָך ְלַקּיֵ ְמַקּבֵ
ְלָך.

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ה אֹוִתי ְמַבּזָ י צֹוֶעֶקת ָעַלי ַעל ַיד ַהְיָלִדים, וּ ּתִ ִאׁשְ

ֵאָלה: ׁשְ

ה� ָבר�ַהְרּבֵ ִליָט"א��ָהִייִתי�ּכְ הוּ: ִלְכבֹוד�מֹוֲהֹרא"ׁש�ׁשְ ֵמֵאת ֵאִליָּ

ֲאִני� ְרִציִנית,� ָעָיה� ּבְ ִלי� ֵיׁש� ְמֹאד�� ְוֶנֱהֵניִתי� ַיְבְנֵאל,� ּבְ ָעִמים� ּפְ

ה� ִהיא�צֹוֶעֶקת�ָעַלי�ִלְפֵני�ַהְיָלִדים,�ְוֵכן�ְמַבּזָ י,�ׁשֶ ּתִ סֹוֵבל�ֵמִאׁשְ

ְזיֹונֹות�ַוֲחָרפֹות,�ָמה�ֲאִני�ָיכֹול�ַלֲעׂשֹות?�ֶזה� ָכל�ִמיֵני�ּבִ אֹוִתי�ּבְ

ל� י�ִנְסּבָ ְלּתִ ָבר�ִנְהָיה�ּבִ ּכְ

ׁשוָּבה: ּתְ

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

הּו, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ֵאִלּיָ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ית ב', כ"ג( "ַוּיֹאֶמר  ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ ֶ ה ָצִריְך ִלְזּכֹר ַמה ּשׁ ַאּתָ
ָלֹזאת  ִרי,  ׂשָ ִמּבְ ר  ּוָבׂשָ ֵמֲעָצַמי  ֶעֶצם  ַעם  ַהּפַ ֹזאת  ָהָאָדם 
ה ִהיא  ָ ָהִאּשׁ י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ֹזאת", ִנְמָצא ׁשֶ ה, ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ ִיּקָ
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מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ מּוָבא  ְוֵכן  ֲעָלּה,  ִמּבַ ֵחֶלק 
ה  ָ ְוָהִאּשׁ ָהִאיׁש  ַמת  ִנׁשְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ִסיָמן רס"ה(  ֵחֶלק א', 

)ַיְלקּוט  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ֶאָחד  ֵהם 
ה לֹו  ְכִתיב "ֶאֱעׂשֶ י ֶאְלָעָזר, ַמאי ּדִ ית, ֶרֶמז כ"ג( ָאַמר ַרּבִ ֵראׁשִ ּבְ

ֶנְגּדֹו. ֶנְגּדֹו" ָזָכה - עֹוַזְרּתֹו, לֹא ָזָכה - ּכְ ֵעֶזר ּכְ

ְך  ּכָ ִמְתַנֵהג-  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ַעל,  ּבַ ּבַ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ִנְמָצא 
נּו ז"ל סֹוד ּנֹוָרא  ה ָלנּו ַרּבֵ ּלָ ֶנְגּדֹו, ְוָלֵכן ּגִ ּתֹו ּכְ ִמְתַנֶהֶגת ִאׁשְ
ַנת ֱאלּול ִהיא  ּוָ ּכַ ְוִנְפָלא ְמֹאד, )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן פ"ז( ׁשֶ
ַנת  ְוַכּוָ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ִעּמֹו  ֲחִזיק  ּתַ ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ ַלֲהֹפְך,  ה  ְסֻגּלָ
ו'(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ מּוָבא  ֱאלּול, 
ֵלָמה,  ְתׁשּוָבה ׁשְ ָאָדם ָצִריְך ַלֲחֹזר ּבִ ּתֹק, ׁשֶ ִהיא ִלּדֹם ְוִלׁשְ ׁשֶ
הּוא סֹוֵבל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ְזיֹונֹות ׁשֶ ל ַהּבִ ּתֹק ַעל ּכָ ְוִלּדֹם ְוִלׁשְ
ְלַהֲחִזיק  ְצִריִכים  ְלַגְמֵרי, ַרק  ֵאָליו  ְך  ְתַהּפֵ ּתִ ּתֹו  ִאׁשְ ְלַבּסֹוף 
ְזיֹונֹות,  ָבר, ְולֹא ְלָהִגיב ַעל ַהּבִ ּום ּדָ ֵבר ִמּשׁ ָ ַמֲעָמד, לֹא ְלִהּשׁ
חּוס  ּיָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ א  ֶאּלָ ה,  ּנָ ִמּמֶ סֹוֵבל  הּוא  ׁשֶ
ִרית,  ְפַגם ַהּבְ ַגְמּתָ ּבִ ר ּפָ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּתִ ִויַרֵחם ָעֶליָך, ׁשֶ
)ֵסֶפר  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ֵאֶליָך,  ֶדת  ִמְתַנּגֶ ִהיא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ה  ְזּכֶ ּתֹק, ּתִ ְתָך ְוִתׁשְ ַמע ֶחְרּפָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ה, ִסיָמן ע"ז( 'ּכְ ִפּלָ ּדֹות, אֹות ּתְ ַהּמִ

ְתָך'. ׁשָ ּקָ רּוְך-הּוא ֶאת ּבַ דֹוׁש-ּבָ ֲעֶנה ַהּקָ ּיַ ׁשֶ

ה,  ְתִפּלָ ן ְלָך, ַרק ְלַהְרּבֹות ּבִ ְוָלֵכן ֵאין ֵעָצה ַאֶחֶרת ִלּתֵ
אֹות  ם,  )ׁשָ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָך,  ּלְ ׁשֶ ְזיֹונֹות  ַהּבִ ַעל  ּתֹק  ְוִלׁשְ
ָחִסיד,  ִנְקָרא  ְוׁשֹוֵתק,  תֹו  ֶחְרּפָ ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ 'ִמי  ִסיָמן כ"ט(  ְמִריָבה, 
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ְגַזר  רּוְך-הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַנְפׁשֹו'; ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ּנִ דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ
ה אֹוְתָך ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה  ָך ְמָחֶרֶפת ּוְמַבּזָ ּתְ ִאׁשְ ָעֶליָך, ּוָבֶזה ׁשֶ
תֹו  ֹוֵמַע ֶחְרּפָ ּשׁ ם, ִסיָמן פ"ו( 'ִמי ׁשֶ ּמּוָבא )ׁשָ ָך ַהּכֹל, ּכַ ק ִמּמְ ִנְמּתָ
ָהיּו ְראּוִיין  ּנּו ַרּבֹות ָרעֹות, ׁשֶ ל ִמּמֶ ּטֵ ְוׁשֹוֵתק, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ

ָלבֹוא ָעָליו'.

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ֶאל  ַרק  ְבַרח  ּתִ ׁשֶ ֱאמּוָנה,  ֲעָצִתי  ְוָלֵכן 
ַרְך,  ר ִעם ְלָבְבָך ֵאָליו ִיְתּבָ ל ֲאׁשֶ ר ֶאת ּכָ יַח ּוְתַסּפֵ הּוא, ְוָתׂשִ
רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ְבַרח יֹוֵתר ֶאל ַהּקָ ּיֹוֵתר ַמר ְלָך, ּתִ ּוְכָכל ׁשֶ
ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו',  סֹוֵפג  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְזיֹונֹות  ַהּבִ ַעל  ּתֹק  ְוִתׁשְ ְוִתּדֹם 
ּוִבְלַבד  ְלטֹוָבה,  ְך  ִיְתַהּפֵ ַהּכֹל  ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ְיׁשּוָעה  ְרֶאה  ּתִ ֶזה 
ְוכּו'  ָך  ּתְ ִאׁשְ ַעל  ֵרץ  ְלִהְתּפָ ְולֹא  ַעְצְמָך,  ֶאת  ַלֲעֹצר  ּתּוַכל  ׁשֶ

ב ְוָרָפא ְלָך. ְוכּו', ְוָאז ׁשָ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
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ְהֶיה ְלָך  ּתִ ִמיד, ׁשֶ ַעְדָך ּתָ ל ּבַ ּלֵ ׁש ּוִמְתּפַ ֲאִני ְמַבּקֵ ִתי, ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ
יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ַטּנֹות עֹות ַהּקְ ָ ִאיְנֶטְרֶנט ַעד ַהּשׁ ֲעִלי ּגֹוֵלׁש ּבָ ּבַ

ֵאָלה: ׁשְ

ָעִמים� ּפְ ה� ּמָ ּכַ ָבר� ּכְ ָהִייִתי� מֹוֲהֹרא"ׁש,� ִלְכבֹוד� ֲעִדי:  ֵמֵאת 

ִית�לֹא� ּבַ רֹות�ּבַ ם�אֹוָתנוּ,�ַוֲעַדִין�ַהּצָ ַיְבְנֵאל,�וֵּבַרְכּתֶ ֲעִלי�ּבְ ִעם�ּבַ

עֹות� ׁשָ מוּלֹו� ב� יֹוׁשֵ ְוהוּא� ִאיְנֶטְרֶנט,� ֵיׁש� ְלַבֲעִלי� י� ּכִ ִנְפָסקֹות,�

ְיָלה,�ְוהוּא�אֹוֵמר� ל�ַהּלַ ַטּנֹות�ׁשֶ עֹות�ַהּקְ ָ עֹות,�ַעד�ַהּשׁ י�ׁשָ ּבֵ ַעל�ּגַ

רֹוָאה� ֲאִני� ֲאָבל� ְרָנָסה,� ַהּפַ ִביל� ׁשְ ּבִ ֶזה� ּבָ ק� ִמְתַעּסֵ הוּא� ׁשֶ ִלי,�

ּדֹון? ּנִ ר�ַלֲעׂשֹות�ּבַ הוּא�ָמכוּר�ָלֶזה��ָמה�ֶאְפׁשָ ,ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

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

ְחֶיה. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ֲעִדי, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ל  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלָהִבין  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְצִריָכה  ַאּתְ 
ֶזהּו  ִית  ּבַ ּבַ ב  ְחׁשֵ ּמַ ׁשֶ צֹוֲעִקים,  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
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אֹו  ַעל  ַלּבַ אֹו  ּוף  ּשׁ ּכִ ה  עֹוׂשֶ ׁשּוט  ּפָ ֶזה  י  ּכִ ִית,  ּבַ ּבַ ף  ֵ ְמַכּשׁ
ד  ֶכף ּוִמּיָ ב, ְיכֹוִלים ּתֵ ְחׁשֵ ּמַ ִלים ּבַ ּכְ ְסּתַ ּמִ י ָהֶרַגע ׁשֶ ה, ּכִ ָ ָלִאּשׁ
ם  ִפים, ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ְוִלְראֹות ׁשָ קֹומֹות ַהְמֻטּנָ ִלְגלֹׁש ַלּמְ
ְוַעל  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוִזהּום  ֵערֹום  עּוב  ּתִ ּקּוץ  ׁשִ ָאסּור,  ָבר  ּדָ ל  ּכָ
יגּו  ַיּשִׂ ְולֹא  ְיׁשּובּון,  ֶאיָה לֹא  ּבָ ל  ֵלי ב', י"ט( "ּכָ )ִמׁשְ ֶנֱאַמר  ֶזה 

ים". ֹאְרחֹות ַחּיִ

ְוכּו',  ים  ָנׁשִ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָאָדם 
ְוהּוא  ּוף,  ּשׁ ּכִ מֹו  ּכְ ּבֹו  ק  ִנְדּבָ ֶזה  ְוכּו',  ֵערֹום  ִמיֵני  ל  ּכָ ְוַעל 
יל  ִהְרּגִ מֹו ִמי ׁשֶ ִנים ָוֹאֶפן, ּכְ ּפָ ׁשּום  ה ּבְ לֹא ָיכֹול ָלֵצאת ִמּזֶ
ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ים, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אֹו ֶאָחד ּשׁ ֶאת ַעְצמֹו ָלַקַחת ַסּמִ
ֵמל  ה ְלִהּגָ ֹאד ְמֹאד ָקׁשֶ ּמְ ַאְלּכֹוהֹוִליְסט, ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ׁשֶ
ּקּוץ  ל ַעל ֵערֹום ְוׁשִ ּכֵ יל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְסּתַ ְרּגִ ּמַ ְך ִמי ׁשֶ ה, ּכָ ִמּזֶ
מֹו  ּכְ ַע,  ּגֵ ּתַ ִמׁשְ ּוָפׁשּוט  ה,  ִמּזֶ ָלֵצאת  לֹו  ה  ָקׁשֶ ְמֹאד  ְוכּו', 
ר  ְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאׁשֶ ע ִמּמַ ּגָ ָבִרים כ"ח, ל"ד( "ְוָהִייָת ְמׁשֻ תּוב )ּדְ ּכָ ׁשֶ
ע  ּגָ ה ְמׁשֻ ּלֹו, ַנֲעׂשֶ ּלֹא ׁשֹוֵמר ַעל ָהֵעיַנִים ׁשֶ י ִמי ׁשֶ ְרֶאה", ּכִ ּתִ

ָמעֹו. ַמׁשְ ׁשּוטֹו ּכְ ׁש, ּפְ ַמּמָ

רֹב  ׁשֶ ל"ו(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 
ַאל  ְוָלֵכן  ִנאּוף,  ֲאַות  ּתַ ֵמֲחַמת  ַרק  ִעים  ּגְ ּתַ ִמׁשְ ִעים  ּגָ ַהְמׁשֻ
ְרָנָסתֹו  ּפַ ִעְנַין  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ָעסּוק  הּוא  ׁשֶ ָליֹות,  ַאׁשְ ּבְ ְחִיי  ּתִ
ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ְוכּו',  ָנִאיִבית  ְהִיי  ּתִ ֶאל  ְוכּו',  ב  ְחׁשֵ ַהּמַ ֶרְך  ּדֶ
יל  ְלַהּצִ רֹוָצה  ַאּתְ  ִאם  ְוָלֵכן  ְוכּו',  ְוִלְכלּוְך  ֶזֶבל  ִמיֵני  ָכל  ּבְ
ֶזה  ַאֶחֶרת  י  ּכִ ֶזה,  ֶאת  ִלְזרֹק  ְצִריָכה  ַאּתְ  ְך,  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֶאת 
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ם  ִחּנָ ּבְ ְולֹא  ֶמׁש,  ֶ ּשׁ ּכַ רּור  ּבָ ְוֶזה  ְוכּו',  ִית  ַהּבַ ֶאת  ָלְך  ּבֹר  ִיׁשְ
ֶזה  ּכָ ׁשֹוְפִכין  ִלי  ּכְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאסּור  ׁשֶ צֹוֲעִקים,  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
ְוִזהּום  ֵערֹום  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ִית,  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ

ּקּוץ ְוִתעּוב. ׁשִ

א  ּבָ ל ַעל ֶזה, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן,  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ה ָהָאָדם  ְוִהּנֵ
ְוהּוא  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ִרית,  ּבְ ּבַ ּופֹוֵגם  ְוכּו',  ִחּמּום  ִליֵדי 
סּוק  ְעָיהּו, ֶרֶמז תל"ט( ַעל ַהּפָ ַמֲאָמָרם ז"ל )ַיְלקּוט ְיׁשַ ע, ּכְ ְכַלל ָרׁשָ ּבִ
ה  י ָמאׁשָ ָרע", ָאַמר ַרּבִ ְעָיה ל"ג, ט"ו( "ְוֹעֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ )ְיׁשַ

ַבר  ּדְ רֹוֶאה  הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֵלִוי,  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ּדְ ֵריּה  ּבְ ר  ּבַ
ִכיָנה. ַמה  ֵני ׁשְ ל ּפְ ה, זֹוֶכה ּוְמַקּבֵ ּנָ ֶעְרָוה, ְוֵאינֹו ָזן ֵעיָניו ִמּמֶ
"ֶמֶלְך  ְתֵריּה  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה  ָרע,  ּבְ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  עֹוֵצם  ַעם  ּטַ
ֵאין  א, ֶזה ׁשֶ ר ַאּבָ א ּבַ י ִחּיָ ָיְפיֹו ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך", ָאַמר ַרּבִ ּבְ
ֵמי?  ִביָסה, ֵהיִכי ּדָ עֹוְמדֹות ַעל ַהּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ים ּבְ ָנׁשִ ל ּבְ ּכֵ ִמְסּתַ
א  ְרּכָ ּדַ א  ֵליּכָ ּדְ ְוִאי  הּוא,  ע  ָרׁשָ ַאֲחִריָנא  א  ְרּכָ ּדַ א  ִאיּכָ ּדְ ִאי 
א ַאֲחִריָנא, ַוֲאִפּלּו  ְרּכָ א ּדַ ֵליּכָ ַאֲחִריָנא ָאנּוס הּוא, ְלעֹוָלם ּדְ
ֶאת  יל  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָאָדם  ַהְינּו  יּה,  ַנְפׁשֵ ְלִמיָנס  ֵליּה  ֵעי  ִמּבָ ֲהִכי 
ַעל  עֹוְמדֹות  ׁשֶ ּכְ ָעה  ׁשָ ּבְ ְפָרט  ּבִ ים,  ָנׁשִ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַעְצמֹו 
י ֵכן הּוא  ָרֵטב(, ְוַאף ַעל ּפִ ּלֹא ּתֵ ְמָלה ׁשֶ יהֹות ֶאת ַהּשִׂ ָאז ַמְגּבִ ִביָסה )ׁשֶ ַהּכְ
ֶרְך  ע, ְוִאם ֵאין ּדֶ ל, הּוא ִנְקָרא ָרׁשָ ּכֵ ם ְלִהְסּתַ ְוָקא ְלׁשָ הֹוֵלְך ּדַ
ל ְוכּו'. ּכֵ יָכְלּתֹו לֹא ְלִהְסּתַ ּבִ ל ַמה ׁשֶ ַאֶחֶרת, ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּכָ

ֵדי  ְמָלה, ּכְ יהֹות ְקָצת ֶאת ַהּשִׂ ַרק ַמְגּבִ ִרים, ׁשֶ ּוֹפה ְמַדּבְ
ל,  ּכֵ ם ְלִהְסּתַ הֹוֵלְך ְלׁשָ י ֵכן ִמי ׁשֶ ָרֵטב ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ּתֵ ׁשֶ
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ְכִלי  ּבִ ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ַהּיֹום  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ע,  ָרׁשָ ִנְקָרא  הּוא 
ד ְוכּו', ִאיְנֶטְרֶנט  ב ְוכּו', ַאְייּפֵ ְקָרא ַמְחׁשֵ ּנִ ה, ׁשֶ ׁשֹוְפִכים ַהּזֶ
עּוב,  ּקּוץ, ּתִ עֹוָלם, ׁשִ ּבָ ֶבל ׁשֶ ל ַהּזֶ ִרי ְוכּו', ֶאת ּכָ ֶלְקּבֶ ְוכּו', ּבְ
ֲחָכֵמינּו  ֲארּו  ּתֵ לֹא  ֲאִפּלּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוכּו',  ְוֵערֹום  ִזהּום 
ֶזה  ּצֹוֶפה ּבָ אי ִמי ׁשֶ ַוּדַ ָכל ַהּדֹורֹות. ּבְ ים ּבְ דֹוׁשִ ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ
א  ּבָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ע, ְואֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשֹו, ּוִמּכֹל ׁשֶ הּוא ִנְקָרא ָרׁשָ
ה ָעוֹון  ּזֶ ָלה, ׁשֶ ִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבּטָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְפַגם ַהּבְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ָחמּור ְמֹאד ְמֹאד, ַעד 
ָלה,  ְכַבת ֶזַרע ְלַבּטָ ל ַהּמֹוִציא ׁשִ י יֹוָחָנן ּכָ ה יג.( 'ָאַמר ַרּבִ )ִנּדָ

רּוְך-הּוא ִלְסלַֹח לֹו, ְוָלֵכן  דֹוׁש-ּבָ ב ִמיָתה', ְולֹא יֹאֶבה ַהּקָ ַחּיָ
י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ֹוְפִכים  ַהּשׁ ִלי  ּכְ ֶאת  יתֹו  ִמּבֵ ּמֹוִציא  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ
ם  ּגַ א  ה ְוֶאת ָהעֹוָלם ַהּבָ ד ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְיַאּבֵ ְלַבּסֹוף הּוא 
ָבר  ה ּכְ ִלי ׁשֹוְפִכים ַהּזֶ י ַהּכְ ַיַחד, ְוֶזה לֹא ְצחֹוק ְוכּו' ְוכּו', ּכִ
הּוא ָעסּוק  ָליֹות ׁשֶ ַאׁשְ ְחִיי ּבְ ים, ְוָלֵכן ַאל ּתִ ּתִ ה ּבָ ָהַרס ַהְרּבֵ
ֶזֶבל  ל ּבְ ּכֵ ְיָלה, ּוִמְסּתַ ב רֹב ַהּלַ א הּוא יֹוׁשֵ ְרָנָסתֹו, ֶאּלָ ִעְנַין ּפַ ּבְ
ִלי  ּכְ ֶאת  ׁשֶ תּוַח,  ּפָ לֹו  יד  ְלַהּגִ ְצִריָכה  ַאּתְ  ְוָלֵכן  ּוְבֻזֲהָמה, 
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְפֵני  ִית,  ֵמַהּבַ ְלהֹוִציא  ֻמְכָרִחים  ה  ַהּזֶ ֹוְפִכים  ַהּשׁ

ְמֻאָחר.

ֵני  ל ּפְ ּלֹו, זֹוֶכה ְלַקּבֵ ֹמר ַעל ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּזֹוֶכה ִלׁשְ ּוִמי ׁשֶ
ֶתֱחֶזיָנה  ָיְפיֹו  ּבְ "ֶמֶלְך  ְעָיה ל"ג, ט"ז(  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ׁשְ
ַאּתְ  ִאם  ֲאָבל  ְמֹאד,  ה  ָקׁשֶ יֹון  ִנּסָ ה  ּזֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֵעיֶניָך", 
ֹוְפִכים  ַהּשׁ ִלי  ּכְ ּתֹוִציִאי ֶאת  ֲאַזי  ְנׂשּוִאים,  ֲארּו  ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ רֹוָצה 
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ה ד' ִסיָמן  ָרׁשָ ה, ּפָ ים ָאְמרּו )ֹקֶהֶלת ַרּבָ דֹוׁשִ ה ְוכּו', ַוֲחָכֵמינּו ַהּקְ ַהּזֶ
ֲעֵבָרה,  ן זּוג ּבַ ֵאין לֹו ּבֶ ִני, ׁשֶ ז'( ֵיׁש ֶאָחד ֶזה ֵיֶצר ָהַרע ְוֵאין ׁשֵ
הֹוֵלְך ָאָדם ַלֲעֹבר ֲעֵבָרה, ֵאינֹו  ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ְוָאח ֵאין לֹו. ּבְ ם ּבֶ ּגַ
ׁש לֹו  ּיֵ ֲעֹונֹוָתיו, ְוֵאינֹו רֹוֶאה ׁשֶ מּות ּבַ ּיָ ן ׁשֶ ׁש לֹו ּבֶ ּיֵ רֹוֶאה ׁשֶ
ְלָכל  ֵקץ  ְוֵאין  ּבֹו,  ּנֹות  ְלִהְתּגַ ְוָעלּול  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ָאח, 
ֵאּלּו  ר,  ֹעׁשֶ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ לֹא  ֵעינֹו  ם  ּגַ ָהָרִעים,  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ֲעָמלֹו 

יו ָהָרִעים ְוכּו' ְוכּו'. ַמֲעׂשָ

ִית,  ֵמַהּבַ ב  ְחׁשֵ ַהּמַ ֶאת  ְותֹוִציִאי  ֲחָכָמה,  ְהִיי  ּתִ ְוָלֵכן 
הּוא  ְהִיי ָנִאיִבית ְלַהֲאִמין לֹו, ׁשֶ ְהֶיה ְמֻאָחר, ְוַאל ּתִ ּיִ ִלְפֵני ׁשֶ

ִיְצרֹו, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ְרָנָסתֹו, הּוא ָעסּוק ּבְ ִביל ּפַ ׁשְ ָעסּוק ּבִ

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

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

ֵרׁש. ַמה  ִני ְמֹאד, ַוֲאִני רֹוָצה ְלִהְתּגָ ֲעִלי ַעְצּבָ ּבַ
יק? ּדִ ַעת ַהּצַ ּדַ

ֵאָלה: ׁשְ

ִמי� ׁשְ ָיִאיר�� ֵנרֹו� מֹוֲהֹרא"ׁש� יק� ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד� ִרְבָקה:  ֵמֵאת 
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ִני�ְמֹאד,�ַוֲעַדִין�ֵאין�ָלנוּ�ְיָלִדים,� ִרְבָקה,�ַוֲאִני�ְנׂשוָּאה�ְלַבַעל�ַעְצּבָ

יק? ּדִ ַעת�ַהּצַ ּנוּ��ַמה�ּדַ ֵרׁש�ִמּמֶ ֶבת�ְלִהְתּגָ ַוֲאִני�חֹוׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

ה, ה' ֲאָדר ה'תשע"ב ַצּוֶ י ְלֵסֶדר ּתְ ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. לֹום ַרב ֶאל ִרְבָקה, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֹמַע ֶאת  ִמיד ִלׁשְ י ּתָ ְרּכִ ּדַ ל, ַאּתְ ְצִריָכה ָלַדַעת, ׁשֶ ֹקֶדם ּכָ
תּוב  ְך ּכָ י ּכָ ֹמַע ַצד ֶאָחד, ּכִ ָדִדים, ֲאִני לֹא אֹוֵהב ִלׁשְ ֵני ַהּצְ ׁשְ
ין ִאיׁש  ם ֶצֶדק ּבֵ ַפְטּתֶ ין ֲאֵחיֶכם, ּוׁשְ ֹמַע ּבֵ ָבִרים א', ט"ז( "ׁשָ )ּדְ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ֶזה  ַעל  ְוָדְרׁשּו  רֹו",  ּגֵ ּוֵבין  ָאִחיו  ּוֵבין 
ַמע  ּלֹא ִיׁשְ ין, ׁשֶ י ֲחִניָנא: ַאְזָהָרה ְלֵבית ּדִ )ַסְנֶהְדִרין ז:( ָאַמר ַרּבִ

ין ֲחֵברֹו, ְוַאְזָהָרה ְלַבַעל  ַעל ּדִ בֹוא ּבַ ּיָ ין ֹקֶדם ׁשֶ ַעל ּדִ ְבֵרי ּבַ ּדִ
ין ֲחֵברֹו. ַעל ּדִ בֹוא ּבַ ּיָ ן, ֹקֶדם ׁשֶ ּיָ ָבָריו ַלּדַ ּלֹא ַיְטִעים ּדְ ין, ׁשֶ ּדִ

ְכַלל  ָבר ּבִ י ֶזה ּכְ ֹמַע ַרק ַצד ֶאָחד, ּכִ ְוֶזה ָעוֹון ָחמּור ִלׁשְ
ַצד  ַרק  ֹוְמִעים  ּשׁ ׁשֶ יִנים,  ּדִ י  ְלָבּתֵ ָלֶהם  ְואֹוי  ָהָרע,  ָלׁשֹון 
ֵניֶהם ְצִריִכים  ִני, ּוׁשְ ֵ ד ַהּשׁ ם ֶאת ַהּצַ ֹוְמִעים ּגַ ּשׁ ֶאָחד, ִלְפֵני ׁשֶ
ּלֹו  ָענֹות ׁשֶ יג ֶאת ַהּטְ ן, ְוָכל ֶאָחד ַיּצִ ּיָ ַיַחד ֵאֶצל ַהּדַ ִלְהיֹות ּבְ

ְפֵני ֶזה. ֶזה ּבִ

ֵאַלִיְך:  ֵאּלּו  ׁשּורֹוַתִים  ּבְ ָלרּוץ  י  ָאַמְרּתִ ֹזאת,  ל  ּכָ ִעם 
ה ְצִעיָרה, ּוִמי יֹוֵדַע  ָ ְתרֹון! ַאּתְ ֲעַדִין ִאּשׁ ֵרׁש ֶזה לֹא ּפִ ְלִהְתּגָ
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ּנּו? ַאּתְ  י ֶאֶלף ִמּמֶ ּפִ רּוַע  ּגָ ִיְהֶיה יֹוֵתר  ִני לֹא  ֵ ּוּוג ַהּשׁ ַהּזִ ִאם 
ִני? אּוַלי ּכֹוֵאב  ְך ַעְצּבָ ל ּכָ ה הּוא ּכָ ְצִריָכה ְלָבֵרר ֶאְצלֹו, ָלּמָ
ֵאין ָלֶכם ֲעַדִין ְיָלִדים? ְוָכל  ּכֹוֵאב ָלְך, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ לֹו, ּבְ
ְוָיכֹול  ְוכּו',  ַאֶחֶרת  צּוָרה  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ ֶאת  מֹוִציא  ֶאָחד 
ם  ִנְפַקְדּתֶ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ֵאב,  ַהּכְ ֶאת  מֹוִציא  ֲעֵלְך  ּבַ ׁשֶ ִלְהיֹות 
ִני. ְוֵכן ְמֹאד ָיכֹול  הּוא ַעְצּבָ ים ׁשֶ ֶרְך ֲעַצּבִ ָמא ּדֶ ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ ּבְ
ְוכּו',  חֹובֹות  ל  ׁשֶ ִסּבּוְך  ֵאיֶזה  ּבְ ְך  ּבֵ ִהְסּתַ הּוא  ׁשֶ ִלְהיֹות, 
ִלי ָעָליו ְוכּו',  ְתַנּפְ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ יד ָלְך ֶאת ֶזה, ּכְ ׁש ְלַהּגִ ּיֵ ּוִמְתּבַ
ָלְך  יד  ְלַהּגִ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ר  ּטַ ּפֻ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  אֹו 
יו  ְלַחּיָ ּיֹוֵרד  ׁשֶ ה  ָקׁשֶ ִית  ַעל-ּבַ ּבַ ֲעבֹוָדה  ּבָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו  ְוכּו', 
ַמְחִליָטה  ַאּתְ  ׁשֶ ֹקֶדם  ְלָבֵרר,  ְצִריָכה  ַאּתְ  ֶזה  ל  ּכָ ְוֶאת  ְוכּו', 

ֵרׁש ְוכּו'. ְלִהְתּגָ

ַח  ּמֵ ק ּוְלעֹוֵדד ּוְלׂשַ ָרה ְצִריָכה ְלַחּזֵ ׁשֵ ה ּכְ ָ ּוֶבֱאֶמת, ִאּשׁ
ה'(  ִסיָמן  י',  ֶרק  ּפֶ ה,  ַרּבָ הּו  ֵאִלּיָ ְדֵבי  א  ּנָ )ּתַ ז"ל  ַמֲאָמָרם  ּכְ ֲעָלּה,  ּבַ ֶאת 
ִנְקֵראת  ִמי  ֲעָלּה;  ּבַ ְרצֹון  ה  ָהעֹוׂשָ א  ֶאּלָ ָרה,  ׁשֵ ּכְ ה  ָ ִאּשׁ ֵאין 
ְועֹוֶמֶדת  ֲעָלּה,  ּבַ ֶאת  ק  ְלַחּזֵ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ ֹזאת  ֲחָזָקה?  ה  ָ ִאּשׁ
ֵלי כ"ז,  ל ָאָדם )ִמׁשְ ֵעת ָצָרתֹו. ּוְכָבר ָאַמר ֶהָחָכם ִמּכָ ִליִמינֹו ּבְ
ּוֵפֵרׁש  ָלָאָדם",  ָהָאָדם  ֵלב  ן  ּכֵ ִנים,  ַלּפָ ִנים  ַהּפָ ִים  ּמַ "ּכַ י"ט( 

ֵהם   - ְלתֹוָכם  ַמְרֶאה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ִנים  ַהּפָ לּו,  ַהּלָ ִים  ּמַ ּכַ "י,  ַרׁשִ
ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם ֲחֵברֹו, ְלִפי  ֵהם ַמְרִאים ְלָך, ּכֵ ִנים ׁשֶ ַהּפָ
ִנים. ן הּוא ַמְרֶאה לֹו ּפָ ֲחֵברֹו אֹוֲהבֹו, ּכֵ ָאָדם יֹוֵדַע, ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ֲעֵלְך  ּבַ ֶאת  ֶלת  ְמַקּבֶ ָהִיית  יֹוֵדַע, ִאם  ּוִמי 
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ִני ְוכּו',  ָיפֹות ּוְבִחּיּוְך ְוכּו' ּוְבַאֲהָבה ְוכּו', ָאז לֹא ָהָיה ַעְצּבָ
ה ֵאָליו, ַאּתְ ְמֻמְרֶמֶרת,  יׁשָ ל ַהּגִ ּכָ י ֶאת  ּנִ ׁשַ ּתְ י,  ְוָלֵכן, ְלַדְעּתִ
ְך ַעל  ּלָ ים ׁשֶ ל ָהֲעַצּבִ ֵאין ָלְך ְיָלִדים, ְוַאּתְ מֹוִציָאה ֶאת ּכָ ׁשֶ
ְוכּו',  ִני  ַעְצּבָ הּוא  ׁשֶ טֹוֶעֶנת,  ַאּתְ  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו',  ֲעֵלְך  ּבַ
ה ָיָפה  ֵאין ִמּדָ ְבָלנּות, ׁשֶ ת ַהּסַ ִמּדַ ר ּבְ ִלי ְמֹאד ְלִהְתַאּזֵ ּדְ ּתַ ׁשְ ּתִ

ה ָלְך ְמֹאד ְמֹאד. ה ָקׁשֶ ּזֶ יֹוֵתר ִמּזֹו, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ

ֶרק ה'( 'ְלפּום  דֹוׁש )ֲאבֹות, ּפֶ א ַהּקָ ּנָ ָאַמר ַהּתַ ֶ ִזְכִרי ֶאת ַמה ּשׁ
ה עֹוֶצֶרת ֶאת ַעְצָמּה  ָ ִאּשׁ ֶזה ׁשֶ י ּבָ ַצֲעָרא ַאְגָרא', ּוְדִעי ָלְך, ּכִ
ִלּפֹות ְוכּו',  ְמדֹור ַהּקְ ִהיא ִנְמֵצאת ּבִ לֹא ִלְכֹעס ְוכּו', ֲאִפּלּו ׁשֶ
ֶאל  ְלַגְמֵרי  ֵטָלה  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ָהֲאִצילּות,  ַעד עֹוָלם  ִהיא עֹוָלה 
ְבָלנּות,  ַהּסַ ת  ִמּדַ ִפי  ּכְ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  י  ּכִ רּוְך-הּוא,  ּבָ ָהֵאין-סֹוף 
ה  ָ אּות ְוֵיׁשּות. ִאּשׁ א ִמּגֵ ָלל ּבָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ַכַעס, ׁשֶ ֵנס ּבְ ְולֹא ְלִהּכָ
ּלֹא  ְוׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ּה,  ּלָ ּכֻ ל  ּכָ ַעְצָמּה,  ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ְצִריָכה 
ֵחֶלק  ִהיא  ה  ָ ָהִאּשׁ י  ּכִ ֲעָלּה,  ּבַ ַעל  ְרֹעֶמת  ּתַ ׁשּום  ָלּה  ְהֶיה  ּתִ
ר  ית ב', כ"ג( "ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָ ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲעָלּה, ּכְ ִמּבַ

י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה-ֹזאת". ה ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ ִרי, ְלֹזאת ִיּקָ ׂשָ ִמּבְ

ת  ִמּדַ ֶאת  ְלַעְצָמּה  ְנָתה  ּקָ ׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ֵרי  ַאׁשְ ְוָלֵכן, 
ַהּכֹל,  ַעל  לֹו  ּומֹוֶחֶלת  ְוכּו',  ֲעָלּה  ּבַ י  ְלַגּבֵ ְבָלנּות  ַהּסַ
תֹוְך  ֶרה ּבְ ׁשְ ִכיָנה ּתִ ְ ָאז ַהּשׁ ִקים ֶלֱאֹהב ֶזה ֶאת ֶזה, ׁשֶ ּוִמְתַחּזְ
ַיֲעֹזר  ָבַרי ֵאּלּו,  ּדְ ִלי ֶאת  ַקּבְ ּתְ ַוֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך, ִאם  ִית.  ַהּבַ
"ּוָבא  ָמא,  ַקּיָ ל  ׁשֶ ֶזַרע  ּבְ ְקדּו  ּפָ ּתִ ׁשֶ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ִית". ּבַ ְמָחה ּבַ ינֹוק ְוׂשִ ּתִ
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ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ְהֶיה ָלְך  ּתִ ִמיד, ׁשֶ ֲעֵדְך ּתָ ל ּבַ ּלֵ ׁש ּוִמְתּפַ ֲאִני ְמַבּקֵ ִתי, ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

 ָמה ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות 
ֲעִלי? ֵעיֵני ּבַ ֵדי ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ּכְ

ֵאָלה: ׁשְ

ֵעיֵני� ֵדי�ִלְמֹצא�ֵחן�ּבְ ֵמֵאת ִצּפֹוָרה: ָמה�ֲאִני�ְיכֹוָלה�ַלֲעׂשֹות,�ּכְ

ֲעִלי? ּבַ

ׁשוָּבה: ּתְ

ט'  ה,  ַצּוֶ ּתְ ְלֵסֶדר  ת-ֹקֶדׁש  ּבַ מֹוָצֵאי-ׁשַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ֲאָדרה'תשע"ב

ְחֶיה.  לֹום ַרב ֶאל ִצּפֹוָרה, ּתִ        ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֶרק  ּפֶ ה,  ַרּבָ הּו  ֵאִלּיָ ְדֵבי  א  ּנָ )ּתַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ה  ִהּנֵ
ִהיא  ה ׁשֶ ָ א ִאּשׁ ים, ֶאּלָ ׁשִ ּנָ ָרה ּבַ ׁשֵ ה ּכְ ָ ט', ִסיָמן ח'( 'ֵאין ְלָך ִאּשׁ
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לֹא  ְך  יָכְלּתֵ ּבִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ י  ֲעׂשִ ּתַ ְוָלֵכן  ֲעָלּה';  ּבַ ְרצֹון  ה  עֹוׂשָ
ַאַחר  ה  ִמּזֶ ֵיְצאּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעם,  ּפַ ַאף  ּקֶֹרת  ּבִ ָעָליו  ַלֲעׂשֹות 
ְוכּו',  ְנָאה  ְוׂשִ ְמִריבֹות  ִעם  ִמים  ּיְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְוכּו',  ִוּכּוִחים  ְך  ּכָ
ֲעָלּה,  ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲחָכָמה, ְוָלַדַעת ֵאיְך ְלַתְמֵרן ִעם ּבַ ָ ִאּשׁ
ִריְך ִחּזּוק ְוכּו', ָאז  ּצָ ֶזה ׁשֶ ֲעָלּה ִטּפּוס ּכָ ּבַ ִאם ִהיא רֹוָאה, ׁשֶ
ִהיא ְיכֹוָלה, ְוִאם ִהיא רֹוָאה,  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ק אֹותֹו ִעם  ַחּזֵ ּתְ ׁשֶ
ן לֹו ֲהמֹון  ּתֵ ּתִ ׂשּוֶמת ֵלב ְוכּו', ָאז ׁשֶ ִריְך ּתְ ּצָ ֲעָלּה ִטּפּוס ׁשֶ ּבַ ׁשֶ
ֲעֵלְך,  ּבַ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ְמְצִאי  ּתִ ׁשֶ ֵאיְך  ְרִאי  ּתִ ְוָאז  ֵלב,  ׂשּוֶמת  ּתְ
ְהֶיה,  ּיִ ֶ ֲעֵלְך, ִיְהֶיה ַמה ּשׁ ּקֶֹרת ַעל ּבַ ר לֹא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ּבִ ָהִעּקָ
ּדֹות, אֹות ֵחן, ִסיָמן ו'(  נּו ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ְהֶיה, ְוָאַמר ַרּבֵ ּיִ ְוִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ

ְמָצא ֵחן'.  ֲעִביר ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ּתִ ּתַ ׁשֶ 'ּכְ

ְך  ּלָ ִית ׁשֶ ל ַהּבַ ּכָ ם ֶאת ֶזה, ְוִתְרִאי ׁשֶ ִלי ְלַקּיֵ ּדְ ּתַ ׁשְ ְוָלֵכן ּתִ
ַעְצֵמְך  ּבְ ַאּתְ  ׁשֶ ְוַאף  ַלַחץ,  ּבְ ְנִסי  ּכָ ּתִ ַאל  ַרק  ְלַגְמֵרי,  ה  ּנֶ ּתַ ִיׁשְ
ֹזאת  ל  ּכָ ִעם  ְוכּו',  ְוכּו'  ֵלב  ּוְתׂשּוֶמת  ִחּזּוק  ה  ַהְרּבֵ ְצִריָכה 
ְלַבֲעֵלְך,  ְוַהִחּזּוק  ב  ַהּלֵ ׂשּוֶמת  ּתְ ֶאת  ִני  ּתְ ּתִ ְקִחית,  ִפּ ְהִיי  ּתִ
ֵלב  ן  ּכֵ ִנים,  ַלּפָ ִנים  ַהּפָ ִים  ּמַ "ּכַ י"ט(  כ"ז,  ֵלי  )ִמׁשְ ם  ְיֻקּיַ ַוֲאַזי 
ה  ַאּתָ ִנים ׁשֶ לּו, ַהּפָ ִים ַהּלָ ּמַ "י: 'ּכַ ָהָאָדם ָלָאָדם", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ
ן ֵלב ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו. ְלִפי  ּכֵ ַמְרֶאה ְלתֹוָכן, ֵהן ַמְראֹות ְלָך, 
ִנים',  ן הּוא ַמְרֶאה לֹו ּפָ ֲחֵברֹו אֹוֲהבֹו, ּכֵ ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ ַמה ׁשֶ
ָבִרים,  ׁש ּגְ ּיֵ ּום ׁשֶ ֵמחֹות, ִמּשׁ ְרִאי לֹו ִחּיּוְך ּוָפִנים ׂשְ ִמיד ּתַ ּתָ

ׁשֹוֵתיֶהם. ֵהם ְצִריִכים ִמּנְ ֶ ה ַמה ּשׁ ּזֶ ׁשֶ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
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ְהֶיה ָלְך  ּתִ ִמיד, ׁשֶ ֲעֵדְך ּתָ ל ּבַ ּלֵ ׁש ּוִמְתּפַ ֲאִני ְמַבּקֵ ִתי, ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ
יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

בּוַע טֹוב... ַהְמַאֵחל ָלְך ׁשָ

ִאין,  וּ ׁש ִעם יֹוֵעץ ִנּשׂ ֲאִני ִנְפּגָ  ַלְמרֹות ׁשֶ
ר. ּפֵ ּתַ ִית ֲעַדִין לֹא ִמׁשְ ּבַ ב ּבַ ּצָ ַהּמַ

ֵאָלה: ׁשְ

ים,� ִרים�ְוַגּלִ ּבְ יק,�עֹוְבִרים�ָעַלי�ַמׁשְ ּדִ לֹום�ֶאל�ַהּצַ ה: ׁשָ ֵמֵאת ֹמׁשֶ

וִּאין,�ְוֶזה� ֹאֶפן�ָקבוַּע�ְליֹוֵעץ�ִנּשׂ ִית,�ֲאִני�הֹוֵלְך�ּבְ לֹום�ּבַ ְוֵאין�ִלי�ׁשְ

ב? ּצָ ר�ֶאת�ַהּמַ ּפֵ לֹא�עֹוֵזר�ִלי,�ֵיׁש�ֵעָצה�ְלׁשַ

ׁשוָּבה: ּתְ

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

ה, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ֹמׁשֶ         ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

לֹום  ׁשְ ָהָיה  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ר  ֲאׁשֶ ָלַדַעת,  ָצִריְך  ה  ַאּתָ
ִית ָהרֹאׁש ְוָהִראׁשֹוָנה, ְוִהְזִהיר ַעל ֶזה ְמֹאד ְמֹאד, ְוָאַמר  ּבַ



ֶרְסֶלב כגׁשוּ"ת ּבְ

ְמֹאד  ִכיַח  ָ ּשׁ ׁשֶ עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֵמִעְנַין  רס"ג(  ִסיָמן  ָהַר"ן,  יחֹות  )ׂשִ

ה  יֵניֶהם ּוֵבין ְנׁשֹוֵתיֶהם, ְוִנְפָרִדים ֶזה ִמּזֶ ה ִקְלקּול ּבֵ ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ
לֹום.  רּוד ְלַגְמֵרי, ַחס ְוׁשָ ה ּפֵ ה ִמּזֶ ֵאיֶזה ְזַמן, ְוִלְפָעִמים ַנֲעׂשֶ
ֶזה  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ּנִ ּמַ ׁשֶ ָבר,  ּדָ ַעל  ַהּבַ ה  ַמֲעׂשֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָאַמר 
ְפסּו  ּתָ ּיִ ֵדי ׁשֶ עּוִרים, ּכְ ֵני ַהּנְ ל ּבְ לֹום ׁשֶ ָ ְמֹאד, ְלַקְלֵקל ֶאת ַהּשׁ
ֶזה  ַעל  אֹוֵרב  י הּוא  ּכִ ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמצּוָדתֹו,  ּבִ
ִית, ַחס  לֹום-ַהּבַ ְנעּוֵריֶהם ַעל ְיֵדי ִקְלקּול ׁשְ ְמֹאד ְלָתְפָסם ּבִ
יֵניֶהם,  ּבֵ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלַקְלֵקל  ַעְרמּוִמּיּותֹו  ּבְ ּגֹוֵרם  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ
ָלַאְבֵרִכים  ָנחּוץ  ְמֹאד  ְמֹאד  ֶזה  י  ּכִ ֹזאת,  יָחה  ׂשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך 
י ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב, ַהּיֹום ֵיׁש  ה, ּכִ ָ ָלַדַעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהִאּשׁ
ְתַמִחים  ּמִ ׁשֶ ֵהם אֹוְמִרים  ׁשֶ ְוכּו',  גּוִמים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ִמיֵני  ל  ּכָ
ְוכּו',  ֶסף  ּכֶ ה  ַהְרּבֵ ְולֹוְקִחים  ְוכּו',  ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ ִעְנְיֵני  ּבְ
ּוֶבֱאֶמת  ְוכּו',  ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ ְלִעְנְיֵני  ְמֻפְרָסִמים  ְוִנְקָרִאים 
נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן  ָאַמר ַרּבֵ ֶ ם ֶאְצָלם ַמה ּשׁ ִנְתַקּיֵ
ְלַהְנִהיג  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ּוַמְנִהיִגים,  ְמֻפְרָסִמים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ס"א( 

ֶאת ַעְצָמם, ְוֵאיְך ַיְנִהיגּו ֲאֵחִרים?

ֵאּלּו  ּכָ ים  ֵמֲאָנׁשִ ְמֹאד  ְמֹאד  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ְצִריִכים  ְוָלֵכן 
ֵדי  ּכְ ֶסף  ּכֶ רֹוֶצה  ֶאָחד  ִאם  ָיְדָך,  ּבְ ִיְהֶיה  ֶזה  ּוְכָלל  ְוכּו', 
דֹול ְמֹאד, ְוהּוא לֹא  ְקָרן ּגָ ָבר ׁשַ ִית, הּוא ּכְ לֹום ּבַ ַלֲעׂשֹות ׁשְ
ֶזה  ֶאת  ִיְמׁשְֹך  הּוא  י  ּכִ ִית,  ּבַ לֹום  ׁשְ ֶאְצְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמֻעְנָין 
ְרָנָסה  י ֲהֵרי זֹוִהי ַהּפַ ָנה, ּכִ ָנה אֹו ְלׁשָ חֹות ַלֲחִצי ׁשָ ְלָכל ַהּפָ
ִים  ּתַ ה ַאַחת אֹו ׁשְ ְפִגיׁשָ ּלֹו, ְוָכָכה ִאם הּוא ִיְגֹמר ִעם ֶזה ּבִ ׁשֶ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ כד

ֵמר ְמֹאד ְמֹאד  ָ ְוכּו', ָאז לֹא ַיְחְזרּו ֵאָליו. ְוָלֵכן ְצִריִכים ְלִהּשׁ
ֵאּלּו. ים ּכָ ֵמֲאָנׁשִ

נּו  ַרּבֵ ִית.  ּבַ לֹום  ׁשְ ִהְלכֹות  ּבְ ֶרק  ּפֶ ִלְלֹמד  ָעֶליָך  ֲאָבל 
י  ּתֹו. ּכִ ר ֶאת ִאׁשְ ד ּוְלַיּקֵ יחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רס"ד( ְלַכּבֵ ז"ל ָאַמר )ׂשִ
דֹוִלים ְמֹאד  ים ֵהן סֹוְבלֹות ַצַער ְוִיּסּוִרים ּגְ ׁשִ ָאַמר ֲהלֹא ַהּנָ
ר ָידּוַע  ֲאׁשֶ ּדּול, ּכַ יָדה ְוַהּגִ ְלֵדיֶהן, ַצַער ָהִעּבּור ְוַהּלֵ ְמֹאד ִמּיַ
ים  ָקׁשִ ֳאָפִנים  ה  ַכּמָ ּבְ ְוִיּסּוֵריֶהן  ְוַצֲעָרן  ַמְכאֹוָבן  ֹעֶצם  ַלּכֹל 
ֲעֵליֶהן  ְלַרֵחם  ָראּוי  ן  ּכֵ ַעל  ְוכּו',  ְוכּו'  ְמֹאד  ְמֹאד  ּוְכֵבִדים 
ָבא ְמִציָעא  )ּבָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוֵכן ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ָדן.  ּוְלַכּבְ ָרן,  ּוְלַיּקְ
רּו', ְוֵכן ָאְמרּו )ְיָבמֹות  ִתְתַעּתְ י ֵהיִכי ּדְ ְיכּו ּכִ נט.( 'אֹוִקירּו ְלָנׁשַ

ילֹות אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא',  ֵנינּו, ּוַמּצִ לֹות ֶאת ּבָ ַגּדְ ּמְ נּו ׁשֶ ּיֵ סג.( 'ּדַ

ְיסֹוד  ְוֶזה  ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹוָתן  ר  ּוְלַיּקֵ ד  ְלַכּבֵ ְצִריִכים  ְוָלֵכן 
ּתֹו,  ְלִאׁשְ ַלֲעֹזר  ֻמְכָרח  ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ֶרְסֶלב,  ּבְ ֲחִסידּות  ּבַ דֹול  ּגָ
ת אֹותֹו,  נּו ז"ל ּוְלַצּיֵ ְוִאם הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְמֹקָרב ֶאל ַרּבֵ
ָכל ַהּמּוָבִנים, ְוֶזה ְיסֹוד  ּתֹו ּבְ ָבר ִראׁשֹון ָעָליו ַלֲעֹזר ְלִאׁשְ ּדָ
ּלֹו, ּוִמי  ִית ׁשֶ לֹום ַהּבַ ֹמר ַעל ׁשְ ֶרְסֶלב, ִלׁשְ ֲחִסידּות ּבְ מּוָסד ּבַ
ֶמ"ְך ֵמ"ם,  ִליַח ַהּסָ ַעְצמֹו ׁשְ ה ּבְ ּזֶ ע ְלָך ׁשֶ ר ַאֶחֶרת, ּדַ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ִית ְוכּו' ְוכּו'. ּבֹר ְלָך ֶאת ַהּבַ רֹוֶצה ִלׁשְ ׁשֶ

ה  יׁשָ ַהּגִ ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ ָך  יָכְלּתְ ּבִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוָלֵכן 

ְך ָאְמרּו  ּכָ י  ּכִ ָכל ְמִחיר,  ּבְ ָך  ּתְ ר ֶאת ִאׁשְ ּוְלַיּקֵ ד  ּוְלַכּבֵ ָך,  ּלְ ׁשֶ

ִכיָנה  ׁשְ ָזכּו  ה  ָ ְוִאּשׁ 'ִאיׁש  יז.(  )סֹוָטה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו 



ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ח'(  ֲהָלָכה  ט',  ֶרק  ּפֶ ָרכֹות,  ּבְ ְלִמי,  )ְירּוׁשַ ְוָאְמרּו  יֵניֶהן',  ּבֵ

ר  לֹא ִאיׁש, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ּבְ ָ ר ְלִאּשׁ ה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָ לֹא ִאּשׁ ָלִאיׁש ּבְ

ם  ׁשָ ִנְמֵצאת,  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ִכיָנה,  ׁשְ לֹא  ּבְ ֵניֶהן  ִלׁשְ

דֹוָלה  לֹום ְוַאֲהָבה ּגְ יֵניֶהם ׁשָ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ָרָכה ְמצּוָיה, ַרק ׁשֶ ַהּבְ

מֹו  ת י.(, ֶזה ׁשְ ּבָ ים )ׁשַ דֹוׁשִ לֹום, ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ י ׁשָ ְמֹאד, ּכִ

דֹוׁש- ַהּקָ ֶאת  ַמְכִניִסים  ִאם  ְוָלֵכן  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ

מֹו  ׁשְ ַהְינּו  ִית,  ּבַ לֹום  ׁשְ ִנְקָרא  ֶזה  ִית,  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ רּוְך-הּוא  ּבָ

ִית. תֹוְך ַהּבַ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ

לֹא  ְתָחֵרט  ּתִ ְולֹא  אֹוִתי,  ת  ַצּיֵ ּתְ ׁשֶ ה,  ְמַקּוֶ ְמֹאד  ֲאִני 

א. עֹוָלם ַהּבָ ן לֹא ּבָ ּכֵ ה, ּוִמּכֹל ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

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

ְהֶיה ְלָך  ּתִ ִמיד, ׁשֶ ַעְדָך ּתָ ל ּבַ ּלֵ ׁש ּוִמְתּפַ ֲאִני ְמַבּקֵ ִתי, ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ

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

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ




