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ָּפִנים",  ֶאל  ָּפִנים  ה'  ְיָדעֹו  ֲאֶׁשר  ְּכֹמֶׁשה  ְּבִיְׂשָרֵאל  עֹוד  ָנִביא  ָקם     ְו�א 
ל  ׁשֶ   תַהַּגְדלּו ל  עַ ם  לֹוְמִדי  ֲאַנְחנּו ה,  ַהּתֹורָ ל  ּכָ ת  אֶ ת  ָּכעֵ ם  ְמַסְּיִמי   ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 

ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ר  ִהִּכיא  הּו ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ב  ָקרוֹ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ֶׁשָהיָ   ַרֵּבינּו ה  ֹמׁשֶ 
ם, ְּפׁשּוִטים  ְיהּוִדי  ,ֲאַנְחנּו ם  ְיכֹוִליה  מַ ל  ֲאבָ ם;  ָּפִני ל  אֶ ם  ָּפִני  ַמָּמׁש  ִיְתָּבַר�
 ם?  יוֹ ם ַהּיוֹ י ְלַחּיֵ ה ִמּזֶ ד ִלְלמוֹ 

ֶׁשָאָדם ָיִׂשיַח ֶאת ִלּבֹו ְלַהֵּׁשם    (ִלּקּוֵטי מוהר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה)ר  אֹומֵ "ל  זַ   ַרֵּבנּו  
ם  עִ   ְיׂשֹוֵחחַ ם  ְוׁשָ ט  ָׁשקֵ ם ָמקוֹ א ֶׁשִּיְמצָ  ִיְתָּבַר� ַּבָּׂשָפה ָּבּה הּוא ָרִגיל ְלַדֵּבר,

ה מַ ל  ּכָ ,  ִלּבוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ֶׁשָּיִׂשיחַ ו,  ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   לוֹ ר  ֶׁשְּיַסּפֵ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 
ה,  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו ה מַ ל  ְּבכָ ע ְלִהָּוׁשַ   ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ִויַבֵּקׁשב,  ַהּלֵ ל  עַ   לוֹ ץ  ֶׁשּלֹוחֵ 
 ר. ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת ִלְהיוֹ ה ִּיְזּכֶ ר ְוֶׁשְּכבָ 

ָׁשם:   אֹוֵמר   ָזכּו ם  ֶׁשהֵ   ִסְּפרּו   םִוידּוִעים  ְּגדֹוִלי   ַּצִּדיִקיםה  ֶׁשַהְרּבֵ ְוַרֵּבנּו 
ם ַהּׁשֵ   לאֶ ה  ַהְרּבֵ   ְוׂשֹוֲחחּו   ִּדְּברּו ם  ֶׁשהֵ ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ק  רַ ם  ֶׁשָּלהֶ ת  ַהַּדְרּגוֹ ל  ְלכָ 

 ב.טוֹ ר  ָחבֵ ל  אֶ ם ֶׁשְּמַדְּבִרי  ְּכמוֹ ם, ֶׁשָּלהֶ ה ַּבָּׂשפָ  ִיְתָּבַר�
א, ִנְמצָ א  הּו ב  ַמּצָ ה  ְּבֵאיזֶ ה  ְמַׁשּנֶ   א� ת,  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ   ַמֶּׁשהּו ה  זֶ 

ד  ְמאֹ   ָּגבֹוּהַ א  ֶׁשהּו א  הּו ,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ד  ְמאֹ ק  ָרחוֹ ה  ָּבֲאָדמָ ק  ָעמוֹ א  הּו ם  אִ 
ר  ּוְלַסּפֵ ה  ַהּפֶ ת  אֶ   ִלְפּתֹוחַ ם  ְיכֹוִליה  ִיְהיֶ ק  רַ ה  ֶׁשּזֶ   ֵאי�ל,  ָּגדוֹ ם  ָׁשַמיִ א  ִוירֵ 

 ם. ֶׁשרֹוִציה  ּומַ ם, ֶׁשעֹוְבִריה  מַ ם, ֶׁשַּמְרִּגיִׁשיה מַ  ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ 
 ַרֵּבנּו ה,  ְלזֶ ב, ׁשּום ָּדָבר ֵמֵעֶבר  ְּבֶרְסלֶ ל ְנֻקָּדה זֹו ֻמְׁשֶּתֶתת ָּכל ֲחִסידּות  עַ 

ְלַהְחִּדיר   ְּכמֹו    ָּבנּו ָרָצה  ֵאָליו  ֶׁשְּנַדֵּבר  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ְקרֹוִבים  ֶׁשִּנְהֶיה 
ְמַׁשֶּנה ֵאיֹפה ָהָאָדם ִנְמָצא, ִאם הּוא יֹוֵׁשב ָחֵבר טֹוב. �א    לאֶ ֶׁשְּמַדְּבִרים  
ת, ִאם הּוא ִנְמָצא ַּבַּבִית אֹו ַּבִּמְׂשָרד, ֵאיֹפה ֶׁשהּוא ַרק ְּבַמָּׂשִאיְּבֶרֶכב אֹו  

ה ֶׁשֻּמָּנח ַעל  מַ ִנְמָצא ֶׁשהּוא ְיַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוֶׁשְּיַסֵּפר לֹו ִיְתָּבַר� ָּכל 
 .ִלּבוֹ 
ִמֶּמִּני, ָלָּמה חֹוְלִקים    ה רֹוִציםמַ :  ן צג)ִסימָ "ן, ֵחֶלק ב',  מֹוֲהרַ (ִלּקּוֵטי  ֵּבנּו ָאַמר  רַ 

ֶאָחד   ָּדָבר  רֹוֶצה  ֲאִני  ִּכי  ְּתִפָּלה    – ָעַלי?  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְּבָכל  ְלַהְחִּדיר 
ֹו ָּכל ָמה ֶׁשעֹוֵבר  ְוִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשָאָדם ְיַדֵּבר ִויׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם, ֶׁשְּיַסֵּפר ל

ו:)אֹוְמִרים    "לֲחזַ ָעָליו,   ָאָדם  :  (ְּבָרכֹות  ִלְבֵני  זֻֻּלת  ְּדָבִרים    – "ְּכרּום  ֵאּלּו 
:  םׁשָ   אֹוֵמר  "יַרׁשִ   ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוְבֵני־ָאָדם ְמַזְלְזִלין ָּבֶהם", 

ה ָהעֹוָלם, ְּבזֶ ָבִרים ֲהִכי ְּגבֹוִהים ָּכאן  ֶׁשְּתִפָּלה ֶזה ֵמַהּדְ   "ּוַמאי ִניהּו, ְּתִפָּלה", 
ַרק   רֹוֶצה  ֲאִני  ִּכי  ִּבי,  ְמַזְלְזִלים  ָלֵכן  ָּבֶזה,  ְמַזְלְזִלים  ְמאֹוד  ֲאָנִׁשים  ֲאָבל 

 ְלַהְחִּדיר ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 
ם,  ָלָאדָ ר  לֹומַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ת  ֹזא?  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ   לאֶ   רְלַדּבֵ ם  ְצִריִכיה  מַ ל  עַ 
 ָצִרי�א  ֶׁשהּו ץ  לֹוחֵ ד  ְלֶאחָ ,  בַהּלֵ ל  עַ   לוֹ ץ  ֶׁשּלֹוחֵ ר  ַאחֵ   ַמֶּׁשהּו   ֵיׁשד  ֶאחָ ל  ְלכָ 

ּכֹוֵתב  ָהַרְמּבַ  ט"ו) "ם  ֲהָלָכה  ח',  ֵּפֶרק  לּוָלב,    (ִהְלכֹות 
ַהִּמְצוֹות ֶׁשהּוא   ָצִרי� ִלְׂשמֹוַח ְמֹאד ִעם  ֶׁשְּיהּוִדי 

ָׂשֵמַח ְמֹאד ָּבֶזה ֶׁשהּוא  ת  ְמַקֵּים, הּוא ָצִרי� ִלְהיוֹ 
עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ּוִמי ֶׁש�א ָׂשֵמַח ַּבֲעבֹוַדת  

ְלַקֵּבל ַעל ֶזה עֹוֵנׁש ָּגדֹול, ְּכמֹו    לַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו, ָעלּו
ָהעֹוָנִׁשים  ּׁשֶ  ֶׁשָּכל  ַּבּתֹוֵכָחה,  ַהָּפסּוק  אֹוֵמר 

ַהֵּׁשם   ֶאת  עֹוְבִדים  ֶׁש�א  ִּבְגַלל  ָּבִאים  ַהָּקִׁשים 
(ְדָבִרים  ִיְתָּבַר� ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׂשֵמַח, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  

ֱא�ֶקי�  כ"ח, מ"ז) ָעַבְדָּת ֶאת ה'  ֲאֶׁשר �א  "ַּתַחת   ,
לֹו   ה ְו�א ָנאֶ   ה ּוב ֵלָבב". ּוִמי ֶׁשִּמְתָּגאֶ ְּבִׂשְמָחה ּוְבט

א  ְלַמֲעֵׂשה הּוא חֹוטֵ   –ִלְׂשמֹוַח ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות  
הָּפסּוק  ה ְוׁשֹוטֶ  אֹוֵמר  ְוָעָליו  ו') ,  כ"ה,  "ַאל    (ִמְׁשֵלי 
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 מילה של התחזקות 

ים   ƒר מ¿ ‡ו… ָרָכ‰  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ח:)ֲחָכמ≈ ָט‰  : (סו…

ָ‰ָ‡ָ„ם   ∆ ׁ̆ יך¿  ≈‡  ,"‰ּ ּבָ  „ ≈„ מו… ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆  ‰ ָ„ּ ƒמ "ּב¿

ם   ƒ‡ ; ו… ּ̇ ƒ‡ ים  ƒ‚‰ֲ נו… ך¿  ּכָ  ," לו… ין  ƒ„ ¿„ ‚, "מו… ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ

ַל  ס¿ ƒָח„  נ ל ‡∆ י, נ…‡ַ‰ב ּכָ ƒנ ≈ ּׁ̆ ָח„ ַל ׁ̆   –ח ‡∆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

„ו…  ָּ̃ ‰ַ ָלנּו,  ַלח  ס¿ ƒי ‰ּו‡  רּוך¿  ‰ּו‡  ּבָ רּוך¿  ּבָ  ׁ̆

נּו. ָ̇ ‡ו… ינּו    י…‡ַ‰ב  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו…

  ‰ יז∆ ≈‡ ר ל¿ ≈‡ ָ̇ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡" :ר מ≈ י„ ָ‰ָי‰ ‡ו… ƒמ ָּ̇

‚ו…  ר¿ נּו    ˙ּ„ַ מ≈ ¿̂ י˜ ַע ƒם ַנֲחז ƒ‡ נּו ָ̇ י‡ ‡ו… ƒנּו ָיב ַרּב≈

„ּו˙, ַ‡ח¿ י∆  ם‡ƒ  ּבָ ¿‰ ƒּ̇ ּינו ינ≈  ".‰ ַ‡ֲ‰ָב‰ ּב≈

  ׁ̆ ≈ּ̃ ּכ∆ ֲ‡ַב ƒר∆   םמ ל¿  ,„…‡ ‰  מ¿ ָ ׁ̆ ַ‰ֲחָ„ ָנ‰  ָ ּׁ̆ ‰ַ ל  ∆‚

 ‡ָ ַפ'‡ר  ‰ַ‰ּבָ 'ַנ˙  ¿ ׁ̆  ‡ ≈‰' ¿ּ̇ ָב‰,  טו… ל¿ ינּו  - ָעל≈

ען 'ינ∆ ƒ‚  )ּון‚ּ ר¿ ƒַפ'‡ר)פ 'ַנ˙  ¿ ׁ̆  ‡ ≈‰' ¿ּ̇ ן -,  'עּב¿ ∆‚

ל…ַח) ס¿ ƒם    ;(ל ƒ‡ ַל ס¿ ƒן  נ ≈‚ּ ַפר¿ רּוך¿   –ח ּונ¿ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ַח ‰ּו‡   מ¿ ƒל,    ָלנוּ ל  י „ו… ָ‚ּ ַפע  ∆ ׁ̆ ָלנּו  ן  ≈ּ̇ ƒי ו¿

'„ו…  ָנָס‰ ּ‚¿ 'ר¿  ָל‰.ּפַ

ּל≈  ּפַ ¿̇ ƒי מ ƒכ∆   לֲ‡נ ּל≈ םֲעבּור¿ ּפַ ¿̇ ƒי מ ƒל    ל, ֲ‡נ ֲעבּור ּכָ

ל   ּכָ ַוֲעבּור  נּו  מ≈ לו… ¿ ׁ̆ י  ≈ ׁ̆ ָר‡≈ ם  ַע ַ‡נ¿ ¿ׂ̆ ƒלי  ,

,‰ ָ̃ ˙ּו מ¿ ָנ‰  ָ ׁ̆ ָב‰,  טו… ָנ‰  ָ ׁ̆ ָלנּו   ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆   ‡ַ 

̃∆ '‚∆ ע  יכ∆ יילƒ 'ר≈ פ¿  ַמ‡ ¿ ׁ̆ ַ‡ ָי‡ ע  ע ל  וּ 'פר  ָי‡  ר, 

י ƒמ ¿‚ ָח‰  (  י˜'לƒ ט  מ≈ ¿ׂ̆ ָנ‰  ָ ָנ‰  ׁ̆ ָ ׁ̆ יָמ‰,  ƒע ּונ¿

ר ∆§ …̆‡ ָ‡‰ ּב¿ ל≈    .)מ¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ך¿ ‰ ‡¡ ל∆  "ב)˙˘פ ַוּי≈
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 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"ב ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
ה'   ְּבַרק,  ְּבֵני  ַהקֹוֶדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּיָקִרים,  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ִלְכבֹוד 

 ִיְחיּו ֲעֵליֶהם  
ִּתְתַחְּזקּו ַיְחָּדיו ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו. ִּתְבְרחּו ִמּפֹוִליִטיָקה; ּפֹוִליִטיָקה  
ֶזה   ָּברּו� הּוא, הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִיְתָּבַר�, ׁשֹוְכִחים  ֵמַהֵּׁשם  ִלְׁשֹּכַח  ּגֹוֶרֶמת 

ָגה ַהֹּזאת ְו�א ַהִּמְפָלָגה ֶׁשְּמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא ַּבַעל ַהַּבִית, �א ַהִּמְפלָ 
 ָהַאֶחֶרת ָרָעה, ֶזה ֲחִתיַכת ְּבלֹוף, ֶׁשֶקר ֻמְחָלט. 

ְמַדְּבִרים;  ֲאָנִׁשים  ׁשֹוְמִעים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ַהְּכָלל,  ֶאת  ְלַעְצְמֶכם  ְקחּו  ִּבְכָלל 
ת ַההּוא מֹוֵכר ָּכָכה, ְוַההּוא מֹוֵכר ַאֶחֶרת, ָּכל ֶאָחד צֹוֵעק ֶׁשהּוא מֹוֵכר אֶ 

 ָהֱאֶמת, ִאם �א ְמַדְּבִרים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַהֹּכל ְּבלֹוף.
מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ָמַתי יּוְכלּו ִלְקֹרא ֶאת ָהִעּתֹוִנים? ְּכֶׁשִּיְראּו ָׁשם ּכֹוָתרֹות  
ִלְקֹרא  יּוְכלּו  ָאז  ְּכבֹודֹו!"  ָהָאֶרץ  ָּכל  ְמ�א  ִמְּלַבּדֹו!  עֹוד  "ֵאין  ֲעָנִקּיֹות: 

ִאיׁש ִעּתוֹ  ֶאֶלף  ֵמָאה  ָהָיה  ַהֶּזה  ֶׁשָּלַאְדמֹו"ר  ֶׁשָּכתּוב  ְזַמן  ָּכל  ֲאָבל  ִנים, 
ֶזה ֶהֶבל ֲהָבִלים ְו�א ְּכַדאי ָלַגַעת    –ְוָלַאְדמֹו"ר ַהֵּׁשִני ָהָיה ִמְליֹון ֲאָנִׁשים  

 ָּבֶזה. 
י  ֶׁשַאֶּתם  ִלְפֵני  ֵעיַנִים;  ִּבְׁשִמיַרת  ַהַּקִיץ  ִּביֵמי  ֵמַהַּבִית  ִּתְתַחְּזקּו  ֹוְצִאים 

ִמיִלים:   ַּכָּמה  ֶׁשָּלֶכם  ַּבָּׂשָפה  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  עֹוָלם  ְּתַבְקׁשּו  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 
 ִּתְׁשמֹור ַעל ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי; ַּתֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאֱחֹזר ַהַּבְיָתה ְל�א ְרִאָּיה ֲאסּוָרה". 

מְ  ִסּפּוִרים  ְׁשֵני  ָלנּו  ִסֵּפר  ַהָּקדֹוׁש  מֹוֲהָרא"ׁש  טֹוב  ֵׁשם  ֶׁשַהַּבַעל  יָֻחִדים 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִסֵּפר ְלַתְלִמיָדיו, ִסּפּור ֵמָעִׁשיר ַקְמָצן ְוִסּפּור ִמַּבַעל ְמַנֵּגן 
ִעֵּור. ָהָיה ָעִׁשיר ְמֹאד ָּגדֹול, ֶׁש�א ָנַתן ְּפרּוָטה ַאַחת ִלְצָדָקה; הּוא ָהָיה  

ָּכ� הּוא ָהָיה ַקְמָצן    – ָּמה ֶׁשהּוא ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול  ַקְמָצן ְמֹאד ָּגדֹול,  ּכַ 
ָּגדֹול. ָהֲעִנִּיים ְמֹאד ָּכֲעסּו ָעָליו, ֵהם ָנֲהגּו ְלַקְּללֹו ְּבָכל ַהְּקָללֹות. ְּכֶׁשהּוא 
ַהְּקבּוָרה   ּוִבְׁשַעת  ַהְּלָוָיה  ִּבְׁשַעת  אֹותֹו  ִּבּזּו  ִּכְגמּולֹו,  לֹו  ִׁשְּלמּו  ִנְפַטר 
ִהְפִריעּו ָהֲעִנִּיים ַלְקבּוָרה, ֵהם ָצֲעקּו ֶׁשְּכָלל �א ִיְקְּברּו אֹותֹו ִּכי הּוא ָהָיה  

 ַקְמָצן ְכרֹוִני, ּוְלָאָדם ָּכֶזה �א ַמִּגיַע ְּכבֹוד ַהֵּמת ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
ְפִסיק ָלֵתת ְּכֶׁשהּוא ִנְפַטר ִנְהָיה ַרַעׁש ָּגדֹול ָּבִעיר, ִּכי ָהאֹוֶפה ֶׁשל ָהִעיר הִ 

ֶלֶחם ְוַחּלֹות ַלֲעִנִּיים, ְוַהַּיְרָקן ְּכָבר �א ָנַתן יֹוֵתר ַלֲעִנִּיים ֵּפרֹות ִויָרקֹות,  
ַהַּקָצב ַּגם הּוא �א ֵהִביא יֹוֵתר ַלֲעִנִּיים ָּבָׂשר. ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו אֹוָתם ַמּדּוַע ֵהם  

ַעד ַעָּתה ָהָיה ֶהָעִׁשיר נֹוֵתן  �א ְמַחְּלִקים יֹוֵתר אֹוֵכל, ָענּו ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ 
ָלֶהם ֶּכֶסף, הּוא ִהְׁשִּביַע אֹוָתם ֶׁשַאף ֶאָחד �א ֵיַדע ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת 

ֵהם    –ַהֶּכֶסף, הּוא ָרָצה ֶׁשַּיְחְׁשבּו ֶׁשהּוא ַקְמָצן ָּגדֹול ֶוֱהיֹות ְוהּוא ִנְפַטר  
 �א ְיכֹוִלים ְלַחֵּלק יֹוֵתר אֹוֵכל.

ִסּפּור ִסֵּפר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ָהָיה ַּבַעל ְמַנֵּגן ֶׁשָהָיה    עֹוד
ִמְסּתֹוֵבב ַּבֲחֻתּנֹות ָלִׁשיר ּוְלַזֵּמר, ֶוֱהיֹות ּוַבֲחֻתּנֹות ֵיׁש ַהְרֵּבה ָנִׁשים ְוהּוא  

עַ  ָעָׂשה ֶאת  ֲאסּורֹות ָאז הּוא  ִּבְרִאּיֹות  ְלִהָּכֵׁשל   ָרָצה  ְּכִעיֵוור  �א  ְצמֹו 
ְוהּוא ִהְדִּביק ֶאת ֵעיָניו, ּכּוָלם ָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ִעיֵוור. ְּכֶׁשַּבַעל ַהְמַנֵּגן 
ִנְפַטר ָיָצא ָלאֹור ַהּסֹוד ֶׁשהּוא ְּכָלל �א ָהָיה ִעיֵוור, ַרק ִּכי הּוא �א ָרָצה 

ִּבְרִאּיֹות ֲאסּורֹות ָאז הּוא ָקַׁשר ֶאת ְוָכ� ָחְׁשבּו ֶׁשהּוא    ְלִהָּכֵׁשל   ֵעיָניו 
 ִעיֵוור. 

ְוָׁשַאל ֶאת ַּתְלִמיָדיו:   ְׁשֵני ַהִּסּפּוִרים  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִסֵּים ֶאת 
"ַּתִּגידּו ִלי ִמי ִמְּׁשֵניֶהם ָּגדֹול יֹוֵתר, ִמי ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ְּכִעיֵוור ָּכל ְיֵמי  

ל  ִּבְרִאָּיה ֲאסּוָרה, אֹו ֶהָעִׁשיר ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ַקְמָצן,  ַחָּייו ְּכֵדי �א ְלִהָּכׁשֵ 
ְוָכל ְיֵמי ַחָּייו הּוא ָסַפג ִּבְזיֹונֹות, ְוָהֲעִנִּיים ִקְּללּו אֹותֹו ְּבָכל ַהְּקָללֹות?" 
ְמֹאד  "ְׁשֵניֶהם  ָענּו:  ְוֵהם  ַהִּסּפּוִרים  ִמְּׁשֵני  ָסֲערּו  ְמֹאד  ַהַּתְלִמיִדים 

ים", ָעָנה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוָאַמר: "ַּבָּׁשַמִים ַּגם �א יֹוְדִעים ְלַהְכִריַע ְּגדֹולִ 
 ִמי ֵמֶהם יֹוֵתר ָּגדֹול, ְׁשֵניֶהם ֶּבֱאֶמת ְמֹאד ְּגדֹוִלים". 

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ֵמַהִּסּפּוִרים ָהֵאּלּו ֶׁשִּנְׁשֹמר ַעל ָהֵעיַנִים ְוֶׁש�א  
ִיְתָּבַר� ְנַחֵּפׂש ּכָ  ֶׁשִּיְהֶיה ְלַהֵּׁשם  בֹוד ֵמֲאָנִׁשים; ָּכל ַמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים 

 ְלַבּדֹו.
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 "א) תשפח ְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

ִּתְתַהַדר ִלְפֵני ֶמֶל�", ּוְלֵהֶפ�, ִמי ֶׁש�א ִמְסַּתֵּכל ַעל ְּכבֹוד ַעְצמֹו,  
הּוא ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ְורֹוֵקד ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְותֹוָרתֹו, ָלָאָדם ַהֶּזה  וְ 

ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר    ,י ָצִרי� ְלַהֲעִרי�ַהְּיהּודִ   תאֶ ֵיׁש ֶאת ַהָּכבֹוד ָהֲאִמִּתי,  
ַהֶּמֶל�   ו', כ"ב)-(ְׁשמּוֵאלָּדִוד  ְוָהִייִתי ָׁשָפל    ב'  "ּוְנַק�ִתי עֹוד ִמֹזאת 

ֶאת ָהָארֹון ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ָּדִוד ַהֶּמֶל� רֹוֵקד   יָני", ַּכֲאֶׁשר ָנְׂשאּוְּבעֵ 
  (ָׁשם, ט"ז) ּוְמַפֵּזז ְוָׂשֵמַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּפסּוק  

�א ִעְנֵין אֹותֹו    ","ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶמֶל� ָדִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ה'
, הּוא  ה , ְו�א ִעְנֵין אֹותֹו ֶׁשהּוא ִמְתַּבּזֶ זַּתְּכִלים ָעָליו ְּבבּוֶׁשִּמסְ 

 ַרק ָׂשַמח ְוָרַקד ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.
ּוְׂשֵמִחים   ָׂשִׂשים  ְּכֶׁשְּיהּוִדים  ְלַהָּקפֹות,  ַמִּגיִעים  ַּכֲאֶׁשר 

ִיְתָּבַר� ַהֵּׁשם  ִעם  ִליהּוִדי  ְורֹוְקִדים  ָאסּור  ַהְּקדֹוָׁשה,  ְותֹוָרתֹו   
ְלִהְתַּבֵּיׁש ִלְרֹקד ּוְלִהְצָטֵרף ַלִּׂשְמָחה, �א ָלֶׁשֶבת ַּבַּצד ּוְלִהְסַּתֵּכל  

ְלִהָּכֵנס  י ַהֵּׁשנִ ֵאי�   ֶאָּלא  ָּכל   רֹוֵקד,  ִעם  ַיַחד  ְוִלְרֹקד  ְּפִניָמה 
ִיְתָּבַר� ְלַהֵּׁשם  ּוְלהֹודֹות  ְוִלְׂשמֹוַח  ֶׁשָאָדם    .ַהְיהּוִדים  ַוֲאִפילּו 

ּכָ  רֹוֵקד  ִּכי הּוא  ִטֵּפׁש  ְּכַעל  ָעָליו  ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו   ,ק ָחזָ   ָּכ� ל  ְמַפֵחד 
 ָאסּור לֹו ָלִׂשים ֵלב ָלֶזה. 

 ה? ְּבמַ ,  ִלְׂשמֹוחַ 
"ִמְצָוה ְגדֹוָלה    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כ"ד)אֹוֵמר    "ל זַ   ַרֵּבנּו

ְוַרֵּבינּו   ַמֲאִרי� ָׁשם ֶׁשֲאִפילּו ִאם    "לזַ ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד", 
ַעל ָהָאָדם ָצרֹות ּוְקָׁשִיים ְּבַחָּייו, ְּבָכל ֹזאת הּוא ָצִרי�    ם עֹוְבִרי

ְּבָכל ֹּכחֹוָתיו ִלְהיֹות ָּתִמיד ַרק ְּבִׂשְמָחה,   ל ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְׁשַּתּדֵ 
 ַוֲאִפילּו ְּבִמֵלי ִדְׁשטּוָתא, ָהִעָּקר ֶׁשִּיְהֶיה ָׂשֵמַח.

 ֲהָלָכה  ַאַּפִים,  ְנִפיַלת  ִהְלכֹות  ֲהָלכֹות, (ִליקּוֵטי   ֶזה   ֶאת   ַמְסִּביר  ָנָתן  ַרִּבי
 ִיְתָּבַר�   ַהֵּׁשם  ַּכָּמה   ְוָיִבין  ֵיַדע  ֶּבֱאֶמת  ְיהּוִדי  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ה')   אֹות  ד',

 ַהֲחִׁשיבּות   ְּגדֹוָלה   ַּכָּמה   ַּבָּׁשַמִים,  ָחׁשּוב  הּוא  ְוַכָּמה   אֹותֹו,  אֹוֵהב
  ְּבֵעיֵני   ָיָקר   הּוא  ַּכָּמה   ֶׁשּלֹו,   ַהּטֹוִבים  ְוַהַּמֲעִׂשים  ַהִּמְצוֹות  ֶׁשל

  ָּכל   ָהָיה   הּוא  ִּבְלַבד   ִמֶּזה   ְיהּוִדי;  ֱהיֹותוֹ   לִּבְגלַ   ק רַ   ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם
 ַהּיֹום.  ָּכל   ְוִלְׂשֹמחַ  ִמִּלְרֹקד  ּפֹוֵסק  ָהָיה  �א  ֶׁשהּוא ,ָׂשֵמחַ  ָּכ�

ְלַצֲעֵרנּו   ִיְתָּבַר�,  ַא�  ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם  ֲאַנְחנּו  ְּבָגלּות,  ֲאַנְחנּו 
ִיְתָּבַר� ִאָּתנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהֵּׁשם  ֹּגֶדל ָהַאֲהָבה   ֲאַנְחנּו �א  ְוֶאת 

ת  ֶׁשהּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו, ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ָהֵעצוֹ 
ּוָבֶרגַ ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו   ם ְוַהְּדָרִכי  ְּבִׂשְמָחה.  ֶׁשִּנְהֶיה  ּוִבְלַבד  ֶׁשְּיהּוִדי    ע  

הּוא   הּואל  אֶ ב  ִמְתָקרֵ ָּׂשֵמַח  ָּברּו�  ַמְתִחיל  א  הּו,  ַהָּקדֹוׁש 
ָׂשֵמַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�    ר הּוא ְּכבָ ז  ְוָא  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשםְלַהְרִּגיׁש ֶאת  

 ְּבַעְצמֹו.
ׁשֶ  ַּתְלִמידֹו  ַאַחת,  ִמְׁשַּתֵּתף  ַּפַעם  אֹותֹו  ָּפַגׁש  ָנָתן  ַרִּבי  ל 
ָרחֹוק ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ָרָאה ֶׁשַרִּבי ָנָתן  ה  ַּבֲחתּוָנה ֶׁשל ָקרֹוב ִמְׁשָּפחָ 

ָׂשֵמַח ְורֹוֵקד ְמֹאד, ְואֹותֹו ַהַּתְלִמיד �א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלָהִבין ַמּדּוַע 
ְּבִׂשְמָחה   ָנָתן  ַרִּבי  ָּכ�  רֹוֵקד  ָהיָ ה ְּגדֹולָ ָּכל  ַהֹּכל    ה ,  ְּבַס�  ְמֻדָּבר 

ִמְׁשָּפחָ  ִּביִדידּות  ה  ְּבָקרֹוב  ָהָיה  �א  ְוהּוא  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל  ָרחֹוק 
ְמיֶֻחֶדת ִעם ַהְמחּוָּתִנים. ַרִּבי ָנָתן ִהְסִּביר לֹו ֶׁשהּוא ִּבְכָלל �א  

ְור ָׂשֵמַח  הּוא  ִּכי  רֹוֵקד  הּוא  ֶאָּלא  ַהֲחתּוָנה,  ִּבְגַלל  ֹוֶצה  רֹוֵקד 
ֶׁשהּוא ְיהּוִדי, ְוַעל ֶׁשהּוא זֹוֶכה ַלֲעבֹוד    ִיְתָּבַר�ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם  

ֶאּלָ  ִיְתָּבַר�,  ַהּבֹוֵרא  ִלְרֹקד   אֶאת  ָּכ�  ְסָתם  ַיְתִחיל  הּוא  ֶׁשִאם 
ֵיׁש ִאם  ַא�  מּוָזר,  ְלֵהָראֹות  ָיכֹול  ֶזה  ָּבִהיר  יֹום  לֹו   ְּבֵאיֶזה 

ִאם ֵּכן ֵיׁש    - ִהְזַּדְּמנּות ֹּכה טֹוָבה ִלְרֹקד ִמֵּכיָון ֶׁשִהְזַּדֵּמן ַלֲחתּוָנה  
ֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות  לֹו ְּכָבר ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות ִלְרֹקד ְוהּוא ְּכָבר ְמנַ 

 ַעד ֻּתָּמּה... 
ַּבַהָּקפֹות ַהְּקדֹוׁשֹות נֹוְתִנים ָלנּו  ם  ָּכֵעת ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו עֹוְמִדי

ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ִלְרֹקד ְוִלְׂשמֹוַח ִעם ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוִעם ַהֵּׁשם 
ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי� ְו�א ִנְסַּתֵּכל ַעל  ְנַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות    ה ִיְתָּבַר�, ָהבָ 

ָּכל  ל  ְועַ ד  ֶאחָ ף  ַא ִעם  ְוִנְׂשַמח  ִנְרֹקד  ַרק  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָּדָבר  ׁשּום 
 ַהֹּכַח.

(ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ִהְלכֹות ְנִפיַלת ַאַּפִים, ֲהָלָכה ֶרִּבי ָנָתן ְמָבֵאר ַּבֲאִריכּות  
ילּו גֹוי, ִאם הּוא ִיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ֵׂשֶכל, ֲאפִ   ט ֶׁשָּכל ָאָדם ִעם ְמעַ   ד')

ְּבמַ  ֵאין  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֶׁשְּבִעְנְיֵני  ַלַּמְסָקָנה  ַיִּגיַע  ִלְׂשמֹוַח.   ה הּוא 
ְּבָכל ָּכ� ַהְרֵּבה ָצרֹות ְוִיּסּוִרים, ָּכל ֶאָחד ְל�א יֹוֵצא  א  ָהעֹוָלם ָמלֵ 

  ת ְקָׁשִיים ּוְבָעיֹות, ּוֶבֱאמֶ   ִמן ַהְּכָלל ִמְתַיֵּסר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבַהְרֵּבה 
  ה ִלְׂשמֹוַח ְּבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ַוֲאִפילּו ֶׁשָעַבר ַעל מַ ם  עִ ֵאין  
ַהְצָלחָ   םָהָאדָ  ֵאיזֹו  ְוָהְיָתה  ְמֻעְרּבָ ה יֹום טֹוב  ֶזה  ְּכָלל  ְּבֶדֶר�    ב , 

 ִעם ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ְוָצרֹות.  
ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהָאָדם ָּבֶזה ָהעֹוָלם ֶזה ַרק   ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול

ֱאמּוָנה. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ַמֲאִמין ְויֹוֵדַע ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַמְנִהיג ֶאת ָּכל  
ָהעֹוָלם, ַוֲאִפילּו ַהִּמְקִרים ֶׁשִּנְרִאים �א טֹוִבים ֵהם ֶּבֱאֶמת ַרק 

ִנְׁשָאִרים   ֶׁש�א  יֹוֵדַע  ְוהּוא  ְויֹום  ְלטֹוָבתֹו,  ָלֶנַצח  ָהעֹוָלם  ָּבֶזה 
ַהַחִּיים   ַמְתִחיִלים  ָאז  ְוַרק  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  ִיְסַּתֵּלק  הּוא  ֶאָחד 
ָּכל   ַעל  ָׂשָכר  ְיַקֵּבל  הּוא  ְמנּוָחה, ָאז  לֹו  ִּתְהֶיה  ָהֲאִמִּתִּיים, ָאז 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ל?ָּגדֹור יֹוֵת י ִמ 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )"אנקִסּפּור ַחּיָ

 "ל. זַ  ַרֵּבינּו ל ֵאֶצ ן ַהּבֶ ת הֹוֶלֶד ל ְלֶרגֶ , ְׁשלֹוֵמינּו י ַאְנֵׁש ל ֵאֶצ ה ׁשֹוָר ה ְּגדֹולָ ה ִׂשְמָח  ר:ַּתְקִצי
 א.תקמ

ר ִעָּמֶהם ַהְרֵּבה ְמאֹד  ְוִדּבֵ ְּבַיַחד    ְׁשלֹוֵמנּוַאְנֵׁשי־  ִעם  ל"ַּבַּלְיָלה קֶֹדם ַהְּבִרית, ָאז ָיַׁשב ַרֵּבנּו זַ 
ּוֵמֶעֶצם ִנְפָלאֹות ִמַּדְרָּגתֹו ָהֲעצּוָמה. ּוְבתֹו ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ָעָנה ְוָאַמר, ֶׁשָּקֶׁשה    ִמְּגֻדָּלתֹו

, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִמֶּזה ְּכָלל, ִּכי ַּגם ֲאֵחִרים אֹוְמִרים ָּכ ְלׁשֹונֹות  ְּגֻדָּלתֹוְלַהְכִניס ְּבֵלב ִעְנָין  
ה  ַמ ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר, אֹוֵמר ַהֵּׁשִני ַּגם־ֵּכן ָּכ, ֲאָבל ַרק ָּכל ַחד, ָּכפּום  ָּכֵאּלּו. ְוָכל ָמה ֶׁש 

 ה ְוכּו'. ַלֲאִמָּת ת ָהֱאֶמת ְנֻקַּד , ָיכֹול ְלָהִבין ְקָצת, ֵהיָכן  ְּבִלֵּביּהר ִּדְמַׁשעֵ 
 תקמב.

ִאם הּוא    ַהְינּו;  "עְמֻמָּצ   ָּכאן   ֶׁשֵאין "', ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ָעָליו,  ְוָחַזר ָאז ְלָפֵנינּו ִׂשיַחת ָה'עֹוָלם
ַצִּדיק ֲאִמִּתי, ֲאַזי הּוא ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא ְוִנְׂשָּגב, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ְּבמַֹח ֱאנֹוִׁשי ְּכָלל,  

רֹב   ְרִגיִלים  ָהיּו   ָּכ ִּכי  ְוכּו',  ְוָׁשלֹום  ַחס   זַ ּוְלֶהֶפ ַרֵּבנּו  ְוָרַמז  ָעָליו.  לֹוַמר  ,  ל" ָהעֹוָלם 
 ת. ֶּבֱאֶמ  ָּבַחר ַּבַחִּיים ְוַהּבֹוֵחר,  "עְמֻמָּצ  ָּכאן ֶׁשֵאין",  אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ְּכמֹו, ִהיא ֶׁשָהֱאֶמת

 תקמג. 
ָעָׂשה  ַהַּסְנָּד   ְּבַעְצמֹו  הּוא   ָהָיה ,  ִלְבנֹו  ַהְּבִרית   ֶאת ל " ַרֵּבנּו זַ  ַאַחר־ָּכ ְּכֶׁשָעָׂשה   ְוֵכן  ק. 

מֹה ֶאְפַרִים (ּוַמֲעַלת ִנְׁשַמת    יד ֶאת ַרּבִ ִּכּבֵ ה  ַהְּפִריעָ ת  ּוְבִמְצוַ   ַהִחּתּוָנָתן. ְוָקָרא ְׁשמֹו ְׁש
  ִסיָמן ,  ''א  ֵחֶלק  ן"מֹוֲהַר ז ְּבִלּקּוֵטי  ְמֻרָּמ ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער ּוְלַסֵּפר ְּכָלל, ּוְמַעט  

ִוד ּוָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף: ְׁשמֹה  ן ָׁשם, ִּכי ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ָמִׁשיַח ֶּבן ָּד ַעּיֵ ן,  ְמִׁשיִחי ן  ֵמַהְּתֵרי   ז"ט
ֶׁשא   ְּדָרִזין,  ָרֵזי  ְּבֶזה  ְוֵיׁש  יֹוֵסף.  ֶּבן  ֶאְפַרִים  ָּדִוד,  זַ ִנַּת ֶּבן  ְוַרֵּבנּו  ְלַהְדִּפיס).    ָעָׂשה  ל "ן 

ִׁשי ַלִּמָּלה,  ְׁשִלי  יֹום  ַעד  ֶאְצלֹו  ִנְׁשֲארּו  ְוַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו,  ַרָּבה  ִׂשְמָחה  ָׁשם  ְוָהְיָתה,  ְסעּוָדה
ה ִנְפָלאֹות ַרּבֹות ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות, ִׂשיחֹות  ְוִגּלָ ר  ִּדּבֵ ֶׁשָחַזר ְוָעָׂשה ְסעּוָדה. ְוָכל אֹותֹו ַהְּזַמן  

 .ְיָקרֹות ַּבֲעבֹוַדת־ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר 
 תקמד.

ַלִּמָּלה   ְׁשִליִׁשי  ְּביֹום  זַ ִּדּבֵ ְוָאז  ַרֵּבנּו  ְוָלֵצאת  ַהְּתִפּלָ   ִמַּמֲעַלת  ַהְרֵּבה  ל"ר  ְוַהִהְתּבֹוְדדּות  ה 
ַהָּלׁשֹון:   ְּבזֹו  ְוָאַמר  ֲעָׂשִבים,  ֵּבין  ּוְלִהְתּבֹוֵדד  ן  ַזיי  צּום  ְפרּוט  גּו  ר ֵזייעֶ   ִאיז   ַעס"ַּבָּׂשֶדה 

ִלְהיֹות    ה יֵזין  ְצִוויֶׁשע ְמאֹד  ָאז,  ְוִדּבֵ ם).  ֵּביֵניֶה א  ָיֵר (טֹוב  ְוָכל  ֶׁשַּבחֶֹר ר  ָהֲעָׂשִבים  ָּכל  ף 
ף, ְוֵהם ָאז ִּבְבִחיַנת ִמיָתה. ּוְכֶׁשָּבא ַהַּקִיץ, ֻּכָּלם  ַּבחֶֹר ַהְּצָמִחים, ֻּכָּלם ֵמִתים, ִּכי ָּבֵטל ּכָֹחם 

ה  ִחּנָ ּוְת ה ְּתִפּלָ ִנְתעֹוְרִרים ְוַחִּיים. ְוָאז טֹוב ְוָיֶפה ְמאֹד, ְּכֶׁשּיֹוְצִאים ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִׂשיָחה זֹו 
,  ְוִלְצמַֹח ּוְתׁשּוָקה ְוַגְעּגּוִעים לַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר. ְוָאז ָּכל ִׂשיַח ְוִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ַהַּמְתִחיִלים ִלְחיֹות  

ָאז ֻּכָּלם ִנְכָסִפים ְוִנְכָלִלים ְּבתֹו ִׂשיָחתֹו ּוְתִפָּלתֹו. (ְוֶהֱאִרי ְּבִׂשיָחה זֹו ְמאֹד, ְוא ִנְכְּתָבה  
ן  ַעּיֵ ,  א"ן יִסיָמ '  ב  ֵחֶלק  ן" מֹוֲהַר ב, ּוָמה ֶׁשִּנְדַּפס ְקָצת, הּוא ְּבִלּקּוֵטי  ָהרֹ ד, ַעל־ֵּכן ִנְׁשַּכח  ִמּיָ 

 ָׁשם).
 תקמה.

ר ָאז ַהְרֵּבה ִמַּמֲעַלת ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים. ְוָאַמר ָאז, ֶׁשַּמֲעַלת ָהאֹוֵמר ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים  ִּדּבֵ ְוֵכן  
ְּברּוַח־ַהֹּקֶדׁש.  ֲא   ְּכִאּלּוִהיא   ֲאָמָרם  הּוא  ִּכי  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו   ,ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָמָרם 

ת. ּוְכֶׁשאֹוְמָרם הּוא ֵמעֹוֵרר ְּברּוַח ִּפיו ֶאת ָהרּוַח־ַהּקֶֹדׁש,  ַהֵּתבֹוח ְּבתֹו ֻמּנָ ְוָהרּוַח־ַהּקֶֹדׁש 
ת  ְלַרְּפאֹול ְמאֹד  ְמֻסּגָ , ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְּבַעְצמֹו. ְוהּוא  ֲאָמָרם ָּדִוד ַהֶּמלֶ   ְּכִאּלּו ַעד ֶׁשֶּנֱחַׁשב  

יֹוִׁשיעּו ה ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ַעל ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר, שַעל־ְיֵדי  ַרק  ִּבָּטחֹון  לֹו  ִלְהיֹות  .  ''ַהחֹוֶלה 
ה, ֵּכן הּוא ִנְׁשָען ַעל ַהִּבָּטחֹון,  ָּט ַהִּמ   ַעל   ִנְׁשָען  ֶׁשָהָאָדם  ְּכמֹו ,  ִמְׁשֶעֶנת  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַהִּבָּטחֹון

  ְוַעל־ֵּכן .  "ִלי  ְלִמְׁשָען  "ה  ַוְיִהי "ֶׁשּבֹוֵטַח ֶׁשּיֹוִׁשיעּו ה' ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד (ְּתִהִּלים יח, יט):  
ַּבחּוץ ַעל    ְוִהְתַהֵּל  ָיקּום  ִאם"):  יט,  כא  ְׁשמֹות(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו,  ַהחֹוֶלה  ִנְתַרֵּפא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה

ר ַעל ָמִׁשיַח  ַהֶּנֱאַמ   ״ ע ִיָׁשיִמֶּגזַ   חֶֹטר  ְוָיָצא ")  א,  יא  ְיַׁשְעָיה(  ְּבִחיַנת   ְוֶזה .  "ִמְׁשַעְנּתֹו ְוִנָּקה
  ֲעִתיִדין .)  ָסח  ְּפָסִחים(  ְּבִחיַנת  ְוֶזה.  "'' ה  ְמִׁשיַח   ַאֵּפנּו  רּוַח " ֶׁשהּוא ָּדִוד ְּבִחיַנת (ֵאיָכה ד, כ)  

",  ְּבָידֹו  ִמְׁשַעְנּתֹו  ְוִאיׁש"ֵמִתים ַעל־ְיֵדי ַהִּמְׁשֶעֶנת, ְּבִחיַנת (ְזַכְרָיה ח, ד)    ְּיַחּיּוֶׁש ,  ַצִּדיִקים
  זֹאת   ּוְבָכל. ["'ְוכּו  ַהַּנַער   ְּפֵני  ַעל   ַהִּמְׁשֶעֶנת  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ְוָנַתָּת )  א,  ד  'ְמָלִכים־ב(  ְּבִחיַנת
ה ֶׁשִּנְתַּפס ָאז ְּבמַֹח  ַמ ב, ַרק  ָהרֹ ר  ְוָחֵס א ִנְכַּתב ִּבְׁשֵלמּות,    ֲאָבל ,  ְּגדֹוָלה  ֲאִריכּות   עֹוד   ָהְיָתה

 ֶּתֶכף־ּוִמָּיד].  ְּכָתבֹוַרִּבי ָנָתן,  
 תקטו.

ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו   ָנְסעּו   ָלִעיר  ֲחָזָר ַאַחר־ָּכ ְלֵביתֹו  ָחַזר  ָנָתן  ַרִּבי  ְוַגם  ְלֵביָתם,  ֶאָחד  ָּכל  ה 
 ֶנעְמרֹוב.

 )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ה "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי
 
 
 

ְנקּוָדה טֹוָבה ֶׁשהּוא ִהְסִּפיק ַלֲחטֹוף ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַעל ָּכל  
ַּפַעם  ִמְצוָ  ָּכל  ְוַעל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִקֵּים  ֶׁשהּוא  ע  ֶּׁשִּנְמנַ ה 

ַהֵּׁשם   ְרצֹון  ֶאת  ְלַקֵּיים  ַמֲאָמץ  ָּכל  ְוַעל  ֲעֵביָרה  ִמַּלֲעׂשֹות 
 ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה.  ת ִיְתָּבַר�, ַרק ָאָדם ֶׁשַחי ָּכ� ָיכֹול ֶּבֱאמֶ 

ַמֲאִמין    ימִ  �א  הּוא  ֱאמּוָנה,  לֹו  ִיְתָּבַר�  ֶּׁשֵאין  ֶׁשַהֵּׁשם 
ל ּוְלָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵיׁש  ְוַׁשעַ ַמְנִהיג אֹותֹו ְּבָכל ַצַעד  

ֶׁשָּׁשם   עֹוָלם  עֹוד  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  הּוא  ְמֻדָּיק,  ֶחְׁשּבֹון 
ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשָעׂשּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,  

ּכָ  ְּבמַ ְלָאָדם  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  הּוא   ה ֶזה  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ִלְׂשמֹוַח 
 עֹוֵבר ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ְוֵאין לֹו ִעם ַמה ְלִהְתַנֵחם.  

ִּבְתִהִּלים,   כ"ט  ִמְזמֹור  ֶאת  ַּבַהָּקפֹות  אֹוְמִרים  ָאנּו  ָלֵכן 
ֶׁשֶּזה ְמֻסָּגל ְלַסֵּלק ֵמָאָדם ֶאת ָהרּוַח ְׁשטּות, ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות 

(ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות  ָהָרעֹות ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבמֹוחֹו, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ו  ִסיָמן  ַהַּמִים,    ַהִּׁשְבָעה "  ) 'ְקִליָּפה,  ַעל  ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  קֹולֹות 

ְלַהִּגיַע   ַהְּיִחיָדה  ָהֵעָצה  ִּכי  ָרָעה".  ָהרּוַח  ַמְכִניִעין  ְּבִדּבּוָרן 
ֶׁשָאדָ  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ֶאת  ם  ְלִׂשְמָחה  ֵמַעְצמֹו  ְּמַסֵּלק 

ְזַמן   ָּכל  ַּבֹּמַח.  ֶׁשִּנְכָנסֹות  ְּכִפיָרה  ֶׁשל  ָהָרעֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ְטהֹורָ ׁשֶ  ֱאמּוָנה  לֹו  ֵאין  ְּבִקְרּבֹו  ִנְמָצא  ְׁשטּות    ה ָהרּוַח 

הּוא ַאף ַּפַעם �א ָיכֹול ִלְהיֹות  ז  ּוְברּוָרה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָא
ֶׁשהּו מ"ב  ַהֵּׁשם  ְוֵכן  ְמֻסָּגל  א  ְּבִׂשְמָחה.  ַּגם  ְּבֹכַח"  "ָאָּנא 

ׁשֶ  ָהָרִעים  ַהַּמִּזיִקים  ֶאת  ֵמָאָדם  ְלַהְכִניס  ְלַסֵּלק  רֹוִצים 
ּוְלַהְרִחיקֹו   ִלְּצָלן  ַרֲחָמָנא  ְוַאִּפיקֹוְרסּות  ְּכִפירֹות  ָּבָאָדם 

 ְלָמֵרר ֶאת ַחָּייו.  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוָכ�
 ב טוֹ   רּוחַ ב  ְלַמּצָ ע  רַ   רּוחַ ב  ִמַּמּצַ 

ִלְהיֹות    םִיְׁשַאל ָהָאָדם, "ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַרק ִעם ֱאמּוָנה ְיכֹוִלי
ִלי ַחִּיים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשְּלַצֲעִרי ִאַּבְדִּתי  

ה  ֶאת ֱאמּוָנִתי? ָקָראִתי ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָרִעים, ָׁשַמְעִּתי ַהְרּבֵ 
ִּדְבֵרי ְּכִפיָרה, וֲאִני �א ַמְרִּגיׁש יֹוֵתר ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֲאִני  

ָּכ� ָרחֹוק ֵמָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות  ַמְרִּגיׁש ָּכל  
ָלֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּבַרְחָמנּותֹו ָעֵלינּו ָׁשַלח ָלנּו ֶאת    "ַעְכָׁשיו?

ּוְלהֹוִציא  "לזַ ַרֵּבנּו   אֹוָתנּו  ְלַרְּפאֹות  ַהֹּכַח  ֶאת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש   ,
 אֹוָתנּו ֵמַהּבֹוץ ֵאָליו ָנַפְלנּו.  

ֶׁשָהְיָתה ַּבת ֶמֶל�,    (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה י"ג)ִסֵּפר    "לזַ נּו  ַרּבֵ 
ְלהו   ְוָרָצה  ַאֲחֶריָה  ָרַדף  ַאְכָזר  ָּבְרָחה  ֶֹׁשֶּמֶל�  ְוִהיא  ְרָגּה, 

ָּבּה  ָיָרה  ְוַהֶּמֶל�  ַמִים,  ֶׁשל  ִחִּצים,    ְלִמְבָצר  סּוֵגי  ַּבֲעָׂשָרה 
ְלתֹו�    ה ַסִּמים, ְוָכ� ִהיא ָּבְרחָ י  ינֵ ֶׁשָהָיה ָמׁשּוַח ַּבֲעָׂשָרה מִ 

 אֹוָתּה".   א"ֲאִני רֹופֵ  ,ַהִּמְבָצר ְוִהְתַעְלָפה ָׁשם, ְוַרֵּבנּו ִסֵּים
ָּכל ְיהּוִדי, ֶׁשָאהּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּכמֹו   ה זֶ ַּבת ַהֶּמֶל� 

ַרע, הּוא ָּכֶזה  ֶּבן ָיִחיד, ְוַהֶּמֶל� ָהַאְכָזר ְוָהָרָׁשע ֶזה ַהֵּיֶצר הָ 
הּוא ַרק רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ַהְּיהּוִדי, הּוא רֹוֶצה    ,ָרָׁשע ְמֻרָּׁשע

ְלָמֵרר לֹו ֶאת ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ַהֵּיֶצר ָהַרע  
ֶׁשְּמׁשּוִחי ִחִּצים  ַהְּיהּוִדי  ְלתֹו�  ְּכִפיָרה    םיֹוֶרה  ֶׁשל  ְּבַסם 

, הּוא ַמְכִניס ְלֹמחֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַמְחָׁשבֹות ֶׁשל  ְוַאִּפיקֹוְרסּות
אֹותֹו ֵמָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו, ֶׁשַּיֲעזֹוב    ר ְּכִפיָרה, הּוא רֹוֶצה ַלֲעקוֹ 

ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהֱאמּוָנה ֶנְחֶלֶׁשת ֵאֶצל ְיהּוִדי  
רּו ַהַּמָּצב  ֶאת  ְמַאֵּבד  הּוא  ָּגמּור,  ְּכָבר  ְוהּוא הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַח 

ְמַאֵּבד ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ְוַהְּיהּוִדי 
 ְּכָבר �א יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַעְצמֹו.

ֶׁשהּוא ָהרֹוֵפא ֶׁשָּלנּו, הּוא ָיכֹול    "לזַ ָלֵכן ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַרֵּבנּו  
אֹוָתנּו ֶאת  ֶֹּכֶׁשִנְזרו    .ְלַרְּפאֹות  ְוִנַּקח  ֶׁשָּלנּו,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  ק 

הּוא יֹוִציא ֵמִאָּתנּו ֶאת    ,"לזַ ָהֵעצֹות ְוַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ַרֵּבנּו  
הָ  ְלִהְתַחֵּזק  יל  עִ רָ ַהַּסם  ְונּוַכל  ָּבנּו,  ָיָרה  ָהַרע  ֶּׁשַהֵּיֶצר 

 ָבעֹוָלם ַהָּבא.ֶּבֱאמּוָנה, ְוָכ� ֶנֱהֶנה ֵמַחֵּיינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּו
 ַרֵּבינּו ל  אֶ ץ  רָ י  ֲאנִ 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו נֹוֲהִגים ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּכֶׁשרֹוְקִדים ִעם  
, ָאז ִנְׁשָּבִעים ֶׁשֵּתֶכף ּוִמַּיד ַאַחר ַהִהְסַּתְּלקּות  םַּבָּיַדיִ   ַהּתֹוָרה 

ִּתּקּו    ֵיְלכּו  ֵמָהעֹוָלם, ַּבֲעבּור  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשַרֵּבנּו    ןֶאל  ְּכמֹו 
ֶׁשָעמַ  ְלֶאָחד  ֶׁשִּיָּׁשַבע    ד ָאַמר  ֵמָהעֹוָלם,  ְּפִטיָרתֹו  ִלְפֵני 

  "ל זַ ִּבְנִקיַטת ֵחֶפץ ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו הּוא ַיִּגיַע ְלַרֵּבינּו  
 .ַהַצִדיק, ִסיָמן תתמ"ה) (ַעֵיין ֵסֶפר ְּפעּוַלתֶׁשְּיַתֵּקן אֹותֹו  י ְּכדֵ 

ַהְּזַמן ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְמֻסָּגל ָּכל ָּכ�,    ם ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשאִ 
ָּיכֹול ִלְפֹעל ֶׁשָּיבֹוא ְלַרֵּבינּו ִמַּיד ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ם  ֶׁשָאדָ 

ַהֶּזה   ֶׁשָּבעֹוָלם  ִלְפֹעל  ְמֻסָּגל  ַהְּזַמן  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ֶׁשִּנְזֶּכה    ר, ְּכלֹומַ "לזַ ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו ֹּפה ִנְזֶּכה ְלַהִּגיַע ְלַרֵּבינּו  

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ּוְלַקֵּים ֶאת ֲעצֹוָתיו ְוֶאת  ִלְלֹמד ַּבְּסָפִרים ֶׁשל 
ְנַקֵּבל ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ַהִּתּקּון ַהָּנכֹון,    לִלּמּוָדיו, ְונּוכַ 

 ְוִיְהיּו ָלנּו ַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים ּוְנִעיִמים.
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19רשב"י   
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 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  45
 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

 ָחָדׁש ף  ַד ם ַמְתִחיִלי
ם  ִמְתלֹוְנִנים  ֲאָנִׁשיה,  ְּבָעיָ א  הּוה  ִׁשְכָח ם  ָהעֹולָ ל  ֶׁשֵאצֶ   (ִׂשיחֹות ָהָר"ן, ִסיָמן כ"ו)ר  אֹוֵמ   ַרֵּבנּו

ה ַמְעלָ ה  ְלִׁשְכָח   ֵיׁשי  ֶאְצלִ   -  ַרֵּבנּור  ָאַמ   – ל  ֲאבָ ה,  ִמּזֶ ר  ַצעַ ם  ָלֶה   ְוֵיׁשם  ְּדָבִרים  ׁשֹוְכִחים  ֶׁשֵה 
, ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ִ ְתָּבַר םֵּׁש הַ ת ֶא ד ַלֲעבֹול ָיכֹוה ָהיָ א א הּו, ׁשֹוֵכַח ה ָהיא  ם ָהָאָד ם ִא ה, ְּגדֹולָ 

ל  ֲאבָ ם,  ַּבַחִּיי  לֹו  ַמְפִריעַ   דְמאֹ ה  ָהיָ ה  ְוזֶ ו,  ָעָלי  ֶׁשָעְברּום  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת   ֶא ד  ָּתִמיר  זֹוכֵ ה  ָהיָ א  הּו
ל  ּכָ   ִלְׁשּכַֹח ל  ָיכֹוא  הּוה,  ֵמַהְתָחלָ ל   ְלַהְתִחין  ַהְּזַמ ל  ּכָ ל  ָיכֹוא  הּו ן  ָלכֵ ,  ׁשֹוֵכַח ם  ֶׁשָהָאָד ל  ִּבְגלַ 

 ה.ֲחָדָׁש ת ְּבִהְתַחְּדׁשּול ּוְלַהְתִחיו, ַעְכָׁשיד עַ ה ָעָׂש א ֶׁשהּוה ַמ 
ל  ּכָ   ׁשֹוֵכַח א  ֶׁשהּות  ַהַּדעַ ת  ֲחִליׁשּות  ִלְהיֹול  ָיכֹוי  ִליהּוִד ה,  ּתֹוָר ד  ְלִלּמּו  ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ד  ִּבְמֻיָח 

ם ּפֹוֲעִליר  ֶּׁשָּׂשכַ ד  ְלֶאָח ל  ָמָׁש   (ַוִיְקָרא ַרָּבה י"ט, ב')  ַהִּמְדָרׁשת  ֶא   ַרֵּבנּו א  ֵמִביד,  לֹוֵמ א  ֶׁשהּוה  ַמ 
ם  ַהּפֹוֲעִליה,  ַהחּוצָ ל  ָנזַ ד  ִמּיַ ם  ָׁש   ֶׁשִהְכִניסּוה  ּוַמ ם  חֹוִריה  ָהיָ ם  ַּבּדּוִדיל  ֲאבָ ם  דּוִדי  לֹו  ֶׁשְּיַמְּלאּו
ל ֲאבָ ה: ָהֲעבֹוָד ל עַ ל ֲחבָ ז ָא ם, ָׁש ם ֶׁשַּמְכִניִסיה ַמ ל ּכָ ל ְונֹוזֵ ל הֹוִאים ְלַעְצָמ  ָחְׁשבּו םַהִּטְּפִׁשי
ם  ַּתְׁשלּום  ְמַקְּבִלי  ֲאַנְחנּוה?  ַהחּוצָ ל  ּנֹוזֵ ה  ֶׁשּזֶ   אֹוָתנּון  ְמַעְניֵ ה  ַמ , "ָאְמרּום  ַהֲחָכִמים  ַהּפֹוֲעִלי

  אֹותֹוד.  ַּבּדּום  ְּכלּו  רִיָּׁשֵא א  ֶׁש  ֲאִפילּו  ְׂשָכֵרנּות  ֶא ל  ְנַקּבֵ   ֲאַנְחנּום,  עֹוְבִדי  ֶׁשֲאַנְחנּו ם  יֹול  ּכָ ל  עַ 
ל ְיַקּבֵ א  הּוד,  לֹוֵמ א  ֶׁשהּוה  ַמ ל  ּכָ ת  ֶא   ׁשֹוֵכַח ם  ְּכֶׁשָהָאָד   ֲאִפילּוה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ם  עִ ר  ָּדבָ 

ִיְתָּבַרר  ָׂשכָ ה  ַהְרּבֵ  ה  ְּבזֶ ה  דֹוָׁש ַהְּק ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ִלְלמֹה  ָזכָ א  ֶׁשהּוה  ִמילָ ל  ּכָ ל  עַ   ֵמַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרם.  ָהעֹולָ  ת  ַחּיּוד  ָּתִמי  לֹוה  ֶׁשִּיְהיֶ י  ְּכֵד ם,  ֶׁשּלֹוְמִדיה  ַמ   ֶׁשִּיְׁשְּכחּוד  ִּבְמֻיָח ה  ָעָׂש   ַהֵּׁשם 
 . (קֶֹהֶלת ַרָּבה א', ל"ד)ה ַהְּקדֹוָׁש ה ַהּתֹוָר ת ֶא ד ִלְלמֹק ְוֵחֶׁש 

ת  ְמֻחֶּדֶׁש ת  ַחּיּום  עִ ל  ּוְלַהְתִחי ו,  ַעְכָׁשיד  עַ   ֶׁשָעׂשּוה  ַמ ל  ּכָ   ִלְׁשּכַֹח ן  ַהְּזַמ א  הּוו  ַעְכָׁשין  ָלכֵ 
  "ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל",   (ְדָבִרים ל"ד, י"ב)ם  ַהִּמִּלים  עִ ת  ִנְגֶמֶר ה  ַהּתֹוָר ה.  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ִלְלמֹ
(ַעֵּין ְּבָרכֹות  ד  ַהִּלּמּות  ֶא   ֶׁשִּיְׁשְּכחּו  םָּגַר ה  ְוזֶ ת,  ַהּלּוחֹות  ֶא ר  ָׁשבַ   ַרֵּבנּוה  ֶׁשּמֹׁשֶ "י  ַרִׁש ה  זֶ ל  עַ ר  אֹוֵמ 

  ׁשֹוֵכַח י  ֶׁשְּיהּוִד ה  זֶ ל  ִּבְגלַ א  ַּדְוָק ת,  ְּבֵראִׁשיה  ֵמַהְתָחלָ ד  ִלְלמֹם  ַּפעַ ד  עֹום  ַמְתִחיִליד  ּוִמּיַ   ,ח':)
ת  ַלֲעׂשֹו ד  ָּתִמי  ָצִריי  ְיהּוִד .  ֵמָחָדׁשל  ְלַהְתִחי  ַהּכַֹח ת  ֶא   לֹו  ֵיׁשו,  ַעְכָׁשיד  עַ ה  ֶׁשָהיָ ה  ַמ ל  ּכָ 

,  ְמֻחֶּדֶׁשתת  ְּבַחיּום  ַּפעַ ד  עֹול  ּוְלַהְתִחיו  ַעְכָׁשיד  עַ ר  ֶׁשָעבַ ה  ַמ ל  ּכָ   ִלְׁשּכַֹח ה,  ֲחָדָׁש ה  ַהְתָחלָ 
 ה.ָהִראׁשֹונָ ם  ַּבַּפעַ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרת  ֶא ד  ַלֲעבֹוו  ַעְכָׁשיל  ַמְתִחיא  ְוהּוד,  נֹולַ   וַעְכָׁשיק  ַר א  הּו  ְּכִאּלּו

  ָהפּו ה  זֶ ת  ֶא   םֶׁשְּמִריִמיה  ְּבַהְגָּבָה ה  ּתֹוָר ר  ַהֵּספֶ   ֶאת  ְּכֶׁשְּמִריִמיםה  ּתֹוָר ת  ְּבִׂשְמַח ם  נֹוֲהִגי
ד  ְלַלֵּמ א ּבָ ה זֶ ף, ַהְּקלָ ל ֶׁש ק  ָהֵריד ַהּצַ ת ֶא ק ַר ה רֹוֶא ה ּתֹוָר ר ַהֵּספֶ ת ֶא ם ֶׁשֵּמִריה זֶ י, ַהֵּׁשנִ ד ַלּצַ 
א  ֶׁשל,  ַהּכֹת  ֶא ד  ָלַמ ר  ְּכבָ א  הּוה,  ַהּתֹוָר ת  ֶא ר  ָּגַמ ר  ְּכבָ ו  ַעְכָׁשיא  ֶׁשהּו  ֶׁשֲאִפילּום  ָהָאָד ת  ֶא 

ל  ִהְתִחיא  ד  עֹו  ֲאִפילּוא  ֶׁשהּוק  ָחלָ ף  ְקלָ   לֹום  ַּמְרִאיא  ֶאּלָ ד,  ִלְלמֹ  ָצִריא  ר  ְּכבָ י  ֲאנִ ר  יֹאַמ 
ף ְקלָ   ְּכמֹו  ַעְצמֹות  ֶא ה  רֹוֶא ם  ֶׁשָהָאָד   ַוֲאִפילּות,  ְּבִהְתַחְּדׁשּול  ְלַהְתִחיו  ַעְכָׁשי  ָצִריא  הּוד,  ִלְלמֹ

ד  ֶׁשּנֹולַ ן  ָקָט ד  ֶילֶ   ְּכמֹוו  ֵמַעְכָׁשיל  ְלַהְתִחיל  ָיכֹום  ּגַ א  הּו,  ְּבַעְצמֹוה  ּתֹוָר ם  ׁשּו  לֹון  ֵאיק,  ֵרי
 . ָחָדׁשק ְּבֵחֶׁש ו ַחָּיית ֶא ל ַמְתִחיא ְוהּוו ַעְכָׁשי

ף ְּבסֹוו  ַעְכָׁשי  ֲאַנְחנּום,  ַּפעַ ר  ַאַח ם  ַּפעַ ה  ַהִּביָמ ב  ְסִביה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר   ִעםם  ִמְסּתֹוְבִבי
ה  ַּבֻּסּכָ   ָיַׁשְבנּור,  ִּכּפּום  ְּביֹו  ְוִהְתַּפַּלְלנּו  ַּצְמנּוה,  ַהָּׁשנָ   רֹאׁשת  ֶא   ָלנּוה  ָהיָ ם,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּיִמיל  ֶׁש 

 ֵיׁשי  ְיהּוִד ל  ְלכָ ,  ָהֵאּלּום  ַּבָּיִמי   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרב  ִהְתָקֵר י  ְּבַוַּדאי  ְיהּוִד ל  ּכָ ם,  ִמיִני ד'  ַה ת  ֶא   ְוַנֲענּו
ִיְתָּבַרה  ּוְקרֹובָ ה  ְראּויָ ת  ִלְהיֹוה  ֶׁשרֹוצָ ה  ְקדֹוָׁש ה  ְנָׁשָמ  ל  עַ ל  ִקּבֵ י  ְּבַוַּדאי  ְיהּוִד ל  ּכָ ,  ְלַהֵּׁשם 

ת  ְוִלְהיֹום ָהָרִעים ַהַּמֲעִׂשית ֶא ב ַלֲעזֹ ה רֹוצֶ א ֶׁשהּו ָהֵאּלּום ַהָּיִמי  ְּבֶמֶׁשם טֹוִבים ְּדָבִרי ַעְצמֹו
ה  זֶ ת  ֶא ת  ְלַהְראֹום  ְיכֹוִלי  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלנּו  ַלּמַֹח ס  ִנְכנַ א  ֶׁש  ִהיא ה  ַהְּבָעיָ י;  ְוָראּוב  טֹוי  ְיהּוִד 

ם  ַלַּמֲעִׂשים  ְקׁשּוִרי  ָּכל  ּכָ   ֶׁשֲאַנְחנּו   ַמְרִּגיִׁשים   ֲאַנְחנּו ל,  ַהּפֹעַ ל  ֶא   ּכַֹח ֵמַה ה  זֶ ת  ֶא א  ּוְלהֹוִצי
 ה. ִמּזֶ ת ָלֵצא ם ְיכֹוִלי ֲאַנְחנּו ֵאיג ְלַהִּׂשים ְיכֹוִליא   ַוֲאַנְחנּו, ֶׁשָּלנּום ָהָרִעי

  ַּבּמַֹח ם  ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ל  עַ ה  ַמְרֶא ה  זֶ ה,  ַלִּביָמ ב  ִמָּסִבים  רֹוְקִדין  ָלכֵ 
ל  ְוֶׁשַּנְתִחי,  ָלרֹאׁשה  זֶ ת  ֶא ס  ַנְכִנין  ֶׁשּכֵ ה  זֶ ל  עַ ד  ַלֲעבֹול  ֶׁשַּנְתִחים,  ִּבְפִנים  ִנְכָנִסיא  ְו  ֶׁשָּלנּו
ם  ִלְדָבִרי  ְלַהִּגיעַ ד  ֶאָח ל  ּכָ ל  ָיכֹול  ָּגדֹוק  ְוֵחֶׁש ן  ָרצֹום  עִ .  ְלַהְצִליַח ם  ְיכֹוִלין  ּכֵ   ֶׁשֲאַנְחנּון  ְלָהִבי

ג  ִמְתַנֵה א  הּו  ְוֵאיה  ִנְרֶא א הּו  ֵאיה  ְמַׁשּנֶ א  ל  ַהְּכלָ ן  ִמ א  יֹוצֵ א  ְל  –י  ְיהּוִד ל  ּכָ ם,  ְּגדֹוִליי  ֲהכִ 
ל ֶא ר  ְלַדּבֵ ל  ּוְלַהְתִחיה  ַהּפֶ ת  ֶא   ִלְפּתַֹח ק  ַר   ָצִריא  הּול,  ָּגדֹוק  ְוַצִּדיב  טֹוי  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹול  ָיכֹו  -

ִיְתָּבַר ִיְתָּבַרר  ְלַסּפֵ ,  ֶׁשּלֹוה  ַּבָּׂשפָ   ַהֵּׁשם   ָצִרי א  הּוי  ֵׁשנִ ד  ּוִמּצַ ,  ִלּבֹול  ֶׁשעַ ה  ַמ ל  ּכָ   ְלַהֵּׁשם 
  תֹו אֹוב  ְמָקֵר ה  ְוזֶ ,  ַהִּלְכלּול  ִמּכָ ם  ָהָאָד ת  ֶא ה  ְמַנֶּק ה  זֶ ם,  יֹול  ּכָ ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ִלְלמֹל  ְלַהְתִחי

ה ָלזֶ ת ִלְזּכֹול ָיכֹוי ְיהּוִד ל ְוכָ , ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרַהַּקָּלה ַּבֶּדֶר. 
 

ם  ֵמַהּׁשֵ ק  ָרחוֹ א  ֶׁשהּו ב  ּכֹואֵ י  ְוַלֵּׁשנִ ,  הָיפֶ ב  ֶרכֶ 
ה  ָהְלָאן ְוכֵ י, ָּכָראּו ג ִמְתַנהֵ א  �א  הּו , ִיְתָּבַר�

  ֶׁשּלוֹ ם  ָהִאיִׁשִּיים  ַהְּדָבִרי ת  אֶ   ֵיׁשד  ֶאחָ ל  ְלכָ 
 ְּבַעְצמוֹ ם  ָהָאדָ ל  ֵאצֶ   ַוֲאִפילּו ה,  רֹוצֶ   ֶׁשהּוא

ם  ְצִריִכיר  ָהִעּקָ ר;  ַהָּדבָ   אֹותוֹ ד  ָּתִמיא  �ה  זֶ 
ה  מַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   ָּפתּוחַ ה  ּפֶ 

י ֲהכִ ם  ַלְּדָבִרי  ַנִּגיעַ ז  ְוָאת,  ֶּבֱאמֶ ם  ֶׁשְּצִריִכי
ם ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ם  ְּגדֹוִליי  ַוֲהכִ ם  ָיִפי
 ה.ַהּזֶ 

ל  ׁשֶ ת  ַהַּגְדלּו   ַעל ה  ַהּתֹורָ   ָלנּו ת  ְמַסֶּפרֶ ן  ָלכֵ 
  , ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה' ָּפִנים ֶאל ָּפִנים   ַרֵּבינּו ה  ֹמׁשֶ 
ּבֹו", :  אֹוֵמר  "יְוַרׁשִ  ַּגס  ִלּבֹו  ֹמֶׁשה    "ֶׁשָהָיה 

ַרֵּבינּו ִּדֵּבר ִעם ַהֵּׁשם ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר ִעם  
הּוא    "ּוְמַדֵּבר ֵאָליו ְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוֶצה", ָחֵבר,  

ָרָצה,   ֶׁשהּוא  ָמַתי  ַהֵּׁשם  ֶאל  "ְּכִעְנָין  ִּדֵּבר 
ְּבָפָרַׁשת    ֶׁשֶּנֱאַמר",  ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

"ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל  :  ל)  (ְׁשמֹות ֵלב,ֵחְטא ָהֵעֶגל  
ַהֵּׁשם   ה'", ֶאל  ְלַבֵּקׁש    ִיְתָּבַר�  ָּכֵעת ַאֲעֶלה 

ָלֶכם,  ֶׁשִּיְמחַ ִמֶּמּנּו   ם  רֹוִאי   ָּכ�ר  ְוַאחַ ל 
ח)ר  ָאמַ   ַרֵּבינּו ה  ֶׁשֹּמׁשֶ ק  ַּבָּפסּו  ט,  : (ַּבִּמְדָּבר 

"י  ְוַרׁשִ   "ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה' ָלֶכם",
"ַאְׁשֵרי ְילּוד ִאָּׁשה ֶׁשָּכ� ֻמְבָטח,  :  (ָׁשם)אֹוֵמר  

ִעם   ְּמַדֵּבר  ָהָיה  רֹוֶצה  ֶׁשָהָיה  ְזַמן  ֶּׁשָּכל 
 . ַהְׁשִכיָנה" 

ִלְׂשמֹוחַ  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְמֹאד   ֲאַנְחנּו   ,
ִיְתָּבַר�   ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  ַהְרֵּבה  ְצִריִכים 

ַרֵּבינּו  ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵמָהֵעצֹות   ,  "לזַ ֶׁשל 
ָּכל    לֹוֵקחַ ֶׁשַרֵּבינּו   ַהְּגבֹוהֹות ַהַּדְרּגוֹ ֶאת  ת 

ַרֵּבינּו   ֹמֶׁשה  ֵאֵלינּו ּומֹוִריֶׁשל  אֹוָתם  ד 
ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ְוגֹוֵרם  ְּפׁשּוִטים,  ֲאָנִׁשים 
ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים נּוַכל ַלֲעׂשֹות אֹוָתם, ֶׁשַּגם  

ִיְתּבָ  ְלַהֵּׁשם  ֵאָליו  ִנְתָקֵרב  ְוֶׁשְּנַדֵּבר  ַר� 
 ָחֵבר טֹוב.  לאֶ ִיְתָּבַר� ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים 

ָּכ�  ֶׁשְּנַצֵּית    ִיְתָּבַר�ַהֵּׁשם  ַיֲעֹזר   ְלַרֵּבינּו, 
 ִיְהיּו ָלנּו ַחִּיים ָיִפים.

  ַׁשָּבת חֹול ַהמֹוֵעד סּוּכֹותל, יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (
 ) תשפ"ב

 
 
 

>>>> המשך גַהַח ל ַע  טָוואְר   
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"א
	לִכְבוֹד אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵינוּ הַיְּקָרִים, תַּלְמִידֵי הֵיכַל הַקוֹדֶשׁ בְּנֵי בְּרַק, ה' עֲלֵיהֶם יִחְיוּ
	תִּתְחַזְּקוּ יַחְדָּיו עִם הָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּינוּ. תִּבְרְחוּ מִפּוֹלִיטִיקָה; פּוֹלִיטִיקָה גּוֹרֶמֶת לִשְׁכֹּחַ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שׁוֹכְחִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הוּא זֶה שֶׁמְּנַהֵל אֶת הָעוֹלָם, הוּא בַּעַל הַבַּיִת, לֹא הַמִּפְלָגָ...
	תִּתְחַזְּקוּ יַחְדָּיו עִם הָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּינוּ. תִּבְרְחוּ מִפּוֹלִיטִיקָה; פּוֹלִיטִיקָה גּוֹרֶמֶת לִשְׁכֹּחַ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שׁוֹכְחִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הוּא זֶה שֶׁמְּנַהֵל אֶת הָעוֹלָם, הוּא בַּעַל הַבַּיִת, לֹא הַמִּפְלָגָ...
	תִּתְחַזְּקוּ יַחְדָּיו עִם הָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּינוּ. תִּבְרְחוּ מִפּוֹלִיטִיקָה; פּוֹלִיטִיקָה גּוֹרֶמֶת לִשְׁכֹּחַ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שׁוֹכְחִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הוּא זֶה שֶׁמְּנַהֵל אֶת הָעוֹלָם, הוּא בַּעַל הַבַּיִת, לֹא הַמִּפְלָגָ...
	בִּכְלָל קְחוּ לְעַצְמְכֶם אֶת הַכְּלָל, כְּשֶׁאַתֶּם שׁוֹמְעִים אֲנָשִׁים מְדַבְּרִים; הַהוּא מוֹכֵר כָּכָה, וְהַהוּא מוֹכֵר אַחֶרֶת, כָּל אֶחָד צוֹעֵק שֶׁהוּא מוֹכֵר אֶת הָאֱמֶת, אִם לֹא מְדַבְּרִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַכֹּל בְּלוֹף.
	בִּכְלָל קְחוּ לְעַצְמְכֶם אֶת הַכְּלָל, כְּשֶׁאַתֶּם שׁוֹמְעִים אֲנָשִׁים מְדַבְּרִים; הַהוּא מוֹכֵר כָּכָה, וְהַהוּא מוֹכֵר אַחֶרֶת, כָּל אֶחָד צוֹעֵק שֶׁהוּא מוֹכֵר אֶת הָאֱמֶת, אִם לֹא מְדַבְּרִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַכֹּל בְּלוֹף.
	בִּכְלָל קְחוּ לְעַצְמְכֶם אֶת הַכְּלָל, כְּשֶׁאַתֶּם שׁוֹמְעִים אֲנָשִׁים מְדַבְּרִים; הַהוּא מוֹכֵר כָּכָה, וְהַהוּא מוֹכֵר אַחֶרֶת, כָּל אֶחָד צוֹעֵק שֶׁהוּא מוֹכֵר אֶת הָאֱמֶת, אִם לֹא מְדַבְּרִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַכֹּל בְּלוֹף.
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, מָתַי יוּכְלוּ לִקְרֹא אֶת הָעִתּוֹנִים? כְּשֶׁיִּרְאוּ שָׁם כּוֹתָרוֹת עֲנָקִיּוֹת: "אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ! מְלֹא כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ!" אָז יוּכְלוּ לִקְרֹא עִתּוֹנִים, אֲבָל כָּל זְמַן שֶׁכָּתוּב שֶׁלָּאַדְמוֹ"ר הַזֶּה הָיָה מ...
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, מָתַי יוּכְלוּ לִקְרֹא אֶת הָעִתּוֹנִים? כְּשֶׁיִּרְאוּ שָׁם כּוֹתָרוֹת עֲנָקִיּוֹת: "אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ! מְלֹא כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ!" אָז יוּכְלוּ לִקְרֹא עִתּוֹנִים, אֲבָל כָּל זְמַן שֶׁכָּתוּב שֶׁלָּאַדְמוֹ"ר הַזֶּה הָיָה מ...
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, מָתַי יוּכְלוּ לִקְרֹא אֶת הָעִתּוֹנִים? כְּשֶׁיִּרְאוּ שָׁם כּוֹתָרוֹת עֲנָקִיּוֹת: "אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ! מְלֹא כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ!" אָז יוּכְלוּ לִקְרֹא עִתּוֹנִים, אֲבָל כָּל זְמַן שֶׁכָּתוּב שֶׁלָּאַדְמוֹ"ר הַזֶּה הָיָה מ...
	תִּתְחַזְּקוּ בִּימֵי הַקַּיִץ בִּשְׁמִירַת עֵינַיִם; לִפְנֵי שֶׁאַתֶּם יוֹצְאִים מֵהַבַּיִת תְּבַקְשׁוּ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בַּשָּׂפָה שֶׁלָּכֶם כַּמָּה מִילִים: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם תִּשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם שֶׁלִּי; תַּעֲזֹר לִי שֶׁאֶחֱזֹר הַב...
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	הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ סִיֵּם אֶת שְׁנֵי הַסִּפּוּרִים וְשָׁאַל אֶת תַּלְמִידָיו: "תַּגִּידוּ לִי מִי מִשְּׁנֵיהֶם גָּדוֹל יוֹתֵר, מִי שֶׁעָשָׂה אֶת עַצְמוֹ כְּעִיוֵור כָּל יְמֵי חַיָּיו כְּדֵי לֹא לְהִכָּשֵׁל  בִּרְאִיָּה אֲסוּרָה, אוֹ הֶעָשִׁ...
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	אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהִתְחַזֵּק מֵהַסִּפּוּרִים הָאֵלּוּ שֶׁנִּשְׁמֹר עַל הָעֵינַיִם וְשֶׁלֹּא נְחַפֵּשׂ כָּבוֹד מֵאֲנָשִׁים; כָּל מַה שֶׁאֲנַחְנוּ עוֹשִׂים שֶׁיִּהְיֶה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַדּוֹ.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
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