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äøåú úçîù"ôùú úðù ,á ÷"ôì                                                                                              äðù11 ïåéìâ ,4  )519( 

ְלּפֹוִלין  תַהְּבִרית ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשַוואּב ַזַצ"ל ָנַסע ְּבַבֲחרּותֹו ֵמַאְרצֹו
ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִּביִׁשיַבת ִמיר, ְּבַדְרּכֹו ַהָּבְיָתה ֶהְחִליט ַלֲעבֹור ֶּדֶר ָהִעיר ָראִדין 

ה ֶהָחֵפץ ַחִּיים זֶ ל ֵאצֶ . ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל ּוְלִהְתָּבֵר ִּבְבָרָכה תִלְפֹּגׁש ֶא 
ֶׁשַהָּבחּור ִהַּטְלֵטל  טֶׁשּלֹוֵמד, ּוִבְפָר ד ְּכֶׁשָרָאה ָּבחּור ַמְתִמי בָחׁשּוד ְמאֹה ָהיָ 

אֹותֹו  ְמאֹד ֵקֵרבא הּון ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ָלכֵ  יִּבְדָרִכים ֵמַאֶמִריָקה ְלֵאירֹוָּפה ְּכֵד 
 .ְוִהְזִמינֹו ְלַׁשָּבת ְּבֵביתֹו

ַּבָּפָרָׁשה ַעל ַהָּמן, ם ֶׁשּקֹוְרִאיְּבַׁשַּלח, ַׁשָּבת ִׁשיָרה, ּכְ  תַּפְרַׁש ז ָהִייָתה ָא 
ה ֶאְצְּבעֹוָתיו ְּבַאֲהבָ ת ִנֵּׁשק ֶא הוא ַּבְּסעּוָדה ַהֵחֶפץ ַחִּיים זי"ע ִּדֵּבר ַעל ַהָּמן, 

ֵאיֶזה ְטָעִמים טֹוִבים ָהְיָתה ! ְוָאַמר "ָמן ָמן ,ֵמַהָּמן תְּבִהְתַּפֲעלּוה ַוֲחִביבּות ְוָהיָ 
 !"ַהְרִּגיׁש ֶאת ָּכל ַהְּטָעִמים ֶׁשָּבעֹוָלם ַּבָּמןָיְכלּו לְ י ֲהֵר  !ַלָּמן

ֶאת  ַסְקָרן, ְוָאַזר אֶֹמץ ְוָׁשַאלר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָיַׁשב ַּבֻּׁשְלָחן הּוא ָהָיה ָּבחּו
ּוַמה ִעם ֶאָחד ֶׁשא ָרָצה ְלַהְרִּגיׁש ׁשּום ַטַעם ַּבָּמן, ַמה הּוא "ֶהָחֵפץ ַחִּיים, 

 ?" ִהְרִּגיׁש
ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ַּגם ֶאת ָּכל ַהְּטָעִמים  ה,ָּכ, "ִּתְרֶא  ֵפץ ַחִּיים ָאַמר לֹוֶהָח 

י אֹוֵהב ִלְלמֹד ְּבִעּיּון ְוַהֵּׁשנִ ר ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵיׁש ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש ְוסֹוד, ֶאָחד יֹוֵת 
ְוַהֵּׁשִני אֹוֵהב יֹוֵתר ִמְּדָרִׁשים  טֶאָחד אֹוֵהב ִלְלמֹד ָּפׁשּוט ְּפַׁש ת, ְּבַפְׁשטּור יֹוֵת 

אֹוֵהב ְלַחֵּדׁש ְלַבד ִחּדּוִׁשים, ֵיׁש ַהְרֵּבה  יֶאָחד אֹוֵהב ְּדרּוׁש ְוַהֵּׁשנִ  ,ּוִפְלּפּוִלים
ֲחָלִקים ַּבּתֹוָרה ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְמצֹוא ֶאת ַהִּפָּנה ֶׁשהּוא אֹוֵהב ּוְלַקֵּבל ִמֶּזה 

  ם".ּוְטִעיִמי ַהְרִּגיׁש ַּבּתֹוָרה ְטָעִמים ִנְפָלִאיםָיכֹול לְ הוא ַחּיּות 
"ּתֹוָרה  ,ְוִהְמִׁשיה ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִנֵּׁשק ֶאת ֶאְצְּבעֹוָתיו ׁשּוב ַּבֲחִביבּות ְוַאֲהבָ 

ִנְפָלִאים ֵיׁש ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ! ֶאְפָׁשר ְלַהְרִּגיׁש ַּבּתֹוָרה  יםִמ ֲע ַט  ֵאיֶזה! ּתֹוָרה
! ֲאָבל ֵיׁש ֲאָנִׁשים ְוַגם ַּבחּוִרים ִּביִׁשיָבה  ל ַהְּטָעִמים ֶׁשָּבעֹוָלםֶאת ּכָ 

ַּבֲהָבִלים, ַּכָּמה ֶּׁשַּיִּגידּו ָלֶהם ן ֶאת ַהְּזַמ  םְמַבִּלים ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ְּבֵרָקנּות, ֵה 
 ..." ֶׁשַהּתֹוָרה ְמתּוָקה ְוטֹוָבה, ֵהם א ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ָטַעם

 ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלתֹו, ֶׁשִמי ֶׁשא ָהָיה לֹוב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּכָבר ֵהִבין ֵהיֵט 
ֵׂשֶכל ִלְבחֹר ְּבַטַעם טֹוב ֶׁשָרָצה ְלַהְרִּגיׁש ַּבָּמן, א ִהְרִּגיׁש ַטַעם ָּבֶזה, ְואֹותֹו 

ַהְרִּגיׁש ְּבַטְעָמּה, הּוא א ַיְרִּגיׁש ִמיֶׁשהּו א רֹוֶצה לְ ם ָּדָבר ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִא 
ָיכֹל ְלַלֵּקק ָּבֶהם ֶאת ה ְּכלּום, ְוהּוא ַמְפִסיד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשָהיָ 

ַהּתֹוָרה ת ַיְתִחיל ִלְלמֹד ֶא א ְוהּו תַהַּדעַ ב ִיּׁשּו לֹו ֶׁשֵּיׁשד ֶאְצְּבעֹוָתיו, ֶאָח 
 .ַהַּטַעם ַהּטֹוב ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה תֶא  ִּגיׁשַיְר ר ַהְּקדֹוָׁשה, ָאז הּוא ְּכבָ 
 א ִנְּתָנה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן"" ), ְּבַׁשַּלחאָּת ילְ כִ (ְמ  ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו חז"ל

  זֹוֶכה ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָיכֹול ְּכֶׁשְּיהּוִדי
 .ְלַהְרִּגיׁש ָּבּה ֶאת ָּכל ַהְּטָעִמים ַהּטֹוִבים ְּכמֹו ַּבָּמן ַמָּמׁש 

"א, ַהּתֹוָרה א ְמיֶֹעֶדת ִּבְׁשִביִלי, ֲאִני עֹוֵבד  ,ְיהּוִדי ָיכֹול ַלְחׁשֹב ְלַעְצמֹו
ִני ָאָדם ָקֶׁשה ְוֵאין ִלי ְזַמן ִלְלמֹד, ֵאין ִלי רֹאׁש טֹוב ְוֵאיִני ֵמִבין ֶאת ַהִּלּמּוד, ֲא 

ַסְבָלנּות ָלֶׁשֶבת ְוִלְלּמֹד, ֲאִני ִמֵּמיָלא א זֹוֵכר ַמה ֶׁשֲאִני  ילִ ן ְוֵאי תַסְבָלנּוי ְּבלִ 
לֹוֵמד, ַוֲאִני ַאף ַּפַעם א ַאְרִּגיׁש ֶאת ַהְּמִתיקּות ֶׁשַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה" ְוֵכן ָהְלָאה 

ָּמה ַהּתֹוָרה ִהיא א ִּבְׁשִבילֹו, ֲאָבל ָהֱאֶמת ֶאת ַהֵּתרּוִצים ֶׁשּלֹו, לָ  ְלָכל ֶאָחד ֶיׁש
ּוְלָכל ְיהּוִדי  ל,ֶהְבֵּד  ְּבִלי  יִד הּויְ ִהיא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָנַתן ֶאת ַהּתֹוָרה ְלָכל 

י ֵיׁש ֶאת ַהֶּדֶר ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות לֹו ַׁשְייכּות ִעם ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָכל ְיהּוִד 
ָיכֹול ִלְזּכֹות ּוְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּמִתיקּות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֶזה ִיֵּתן לֹו ַטַעם 

 .ְוִסּפּוק ְּבַחָּייו
, ֶּדֶר ֶׁשּבֹו ָּכל (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו), ָנַתן ָלנּו "ֵסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד" ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש

ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל 
לּו ֶׁשא זֹוְכִרים ַמה ַהּתֹוָרה ֲאִפילּו ִאם א ְמִביִנים ַמה ֶׁשאֹוְמִרים, ַוֲאִפי

רֹאׁש ַחָּלׁש, ֲאִפילּו  ֶׁשּלֹוְמִדים, ְּבֶדֶר זֹו ָיכֹול ָּכל ְיהּוִדי ִלְלמֹד, ֲאִפילּו ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו
 ַוֲאִפּלּו אֹו ַמִּגיד ִׁשיעּור,ה לֹו ַחְברּוָתא ְרִגילָ  ַסְבָלנּות, ַוֲאִפילּו ֶּׁשֵאין ְּכֶׁשֵאין לֹו

יק ְזַמן, ָצִרי ַרק ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֻחָּמׁש, ִמְׁשָניֹות, ְּגָמָרא, ִמְדָרׁש, ְּכֶׁשֵאין ַמְסּפִ 

ַרְמַּב"ם ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב (ִהְלכֹות לּוָלב, ֵּפֶרק ח', הָ 
ֲהָלָכה ט"ו) ֶׁשְּיהּוִדי ָצִרי$ ִלְׂשמֹוַח ְמֹאד ִעם ַהִּמְצוֹות 

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

ְלַקֵּבל ַעל ֶזה עֹוֵנׁש ָּגדֹול, ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר  לֶׁשּלֹו, ָעלּו
ַהָּפסּוק ַּבּתֹוֵכָחה, ֶׁשָּכל ָהעֹוָנִׁשים ַהָּקִׁשים ָּבִאים ִּבְגַלל 

ִדים ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׂשֵמַח, ֶׁש,א עֹובְ 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְדָבִרים כ"ח, מ"ז), "ַּתַחת ֲאֶׁשר 3א ָעַבְדָּת 

ְו3א  הֶאת ה' ֱא3ֶקי5 ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב". ּוִמי ֶׁשִּמְתָּגאֶ 
א ה הּוא חֹוטֵ ְלַמֲעׂשֵ  –לֹו ִלְׂשמֹוַח ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות  הָנאֶ 

, ְוָעָליו אֹוֵמר הָּפסּוק (ִמְׁשֵלי כ"ה, ו') "ַאל הְוׁשֹוטֶ 
ִּתְתַהַדר ִלְפֵני ֶמֶל$", ּוְלֵהֶפ$, ִמי ֶׁש,א ִמְסַּתֵּכל ַעל ְּכבֹוד 
ַעְצמֹו, ְוהּוא ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ְורֹוֵקד ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ 

 בֹוד ָהֲאִמִּתי, אֹותוֹ ְותֹוָרתֹו, ָלָאָדם ַהֶּזה ֵיׁש ֶאת ַהּכָ 
-ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶל$ (ְׁשמּוֵאל ,ְיהּוִדי ָצִרי$ ְלַהֲעִרי$

ב' ו', כ"ב) "ּוְנַק3ִתי עֹוד ִמֹזאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני", 
ֶאת ָהָארֹון ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ָּדִוד ַהֶּמֶל$ רֹוֵקד  ַּכֲאֶׁשר ָנְׂשאּו
ֵמַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּפסּוק ּוְמַפֵּזז ְוׂשָ 

(ָׁשם, ט"ז) "ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶמֶל$ ָדִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני 
, ְו3א ִעְנֵין ז3א ִעְנֵין אֹותֹו ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ָעָליו ְּבבּו ",ה'

ם ַהֵּׁשם , הּוא ַרק ָׂשַמח ְוָרַקד עִ האֹותֹו ֶׁשהּוא ִמְתַּבּזֶ 
 ִיְתָּבַר$ ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיִעים ְלַהָּקפֹות, ְּכֶׁשְּיהּוִדים ָׂשִׂשים 
ּוְׂשֵמִחים ְורֹוְקִדים ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ְותֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, 
א ָאסּור ִליהּוִדי ְלִהְתַּבֵּיׁש ִלְרֹקד ּוְלִהְצָטֵרף ַלִּׂשְמָחה, 3

ָלֶׁשֶבת ַּבַּצד ּוְלִהְסַּתֵּכל ֵאי$ ַההּוא רֹוֵקד, ֶאָּלא ְלִהָּכֵנס 
ְּפִניָמה ְוִלְרֹקד ַיַחד ִעם ָּכל ַהְיהּוִדים ְוִלְׂשמֹוַח ּוְלהֹודֹות 

ַוֲאִפילּו ֶׁשָאָדם ְמַפֵחד ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו ָעָליו  .ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$
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 ל התחזקותשמילה 
ְרָנָסה ִמ  ִקי ּפַ ִמיִני ֲ�ֶצֶרת ְמַחּלְ ְ ש� ּבִ ֶ דֹוש� ש� נּו ַהּקָ ל ֵמַרּבֵ ּבָ �ַמִי � ְמק ָ ַהש�ּ

 ְלָכל ֶאָחד 

ָנה,  ָ  ְלָכל ַהש�ּ ֵ י ֵמַהש�ּ ִ " ְמַבְקש� ֶ ש� ת ּגֶ ִפּלַ ִמיִני ֲ�ֶצֶרת אֹוְמִרי "ּתְ ְ ש� ּבִ
ל  י ּכָ ֲ�ִנית ג':), ּכִ ַפְרָנָסה (ּתַ ָבר ּכְ , ְוֶזה אֹותֹו  ּדָ ֶ ש� ַרְ* ַ�ל ַהּגֶ ִיְתּבָ

 ֶ ל ָהָאָד צֹוְמִחי ַ�ל ְיֵדי ֶגש� ֶ ְגַלל ֶזה טֹוב ְמֹאד  .ַהִהְצַטְרכּויֹות ש� ּבִ
ל ֶאת ָחד ְלַנּצֵ �י ַמ� ַהּמְ ַפע  תֶא  ,ַהּזְ ֶ ש� ְרָנָסה ּבְ ש� ַ�ל ּפַ ַהֵ�ת ָרצֹו� ּוְלַבּקֵ

ָנה. ָ דֹול ְלָכל ַהש�ּ    ּגָ
ה  אָהֱאֶמת ִהי  ִפּלָ  ּתְ ְרָנָסה, ֶזה ֲהֵרי ּגַ ַרְ* ַ�ל ּפַ  ִיְתּבָ ֵ י ְלַהש�ּ ִ ש� ַבּקְ ּמְ ֶ ש� ּכְ

נּו אֹוֵמר  �, ַרּבֵ ּלֹא ִנְתַ�ְצּבֵ ֶ ּלֹא ִנְכַ�ס, ְוש� ֶ (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"�, ֵחֶלק א', ש�
לּויָ  ְרָנָסה ּתְ ּפַ ֶ ֹוְמִרי לֹא ִלְהיֹות ְבַכַ�ס,  הִסיָמ� ס"ח) ש� ש�ּ ֶ ה ש� ַכּמָ ּבְ

ר ה מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ ָרׁשָ  ִסּפּור ַעל ַהּפָ
 ַהְּקדֹוָׁשהִלְרקֹד ִעם ַהּתֹוָרה 

 

 ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים

<<<<  

 

<<<<  

 



 

 

 

 ב

 

  

 

   

ר  א >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 ָאסּור לֹו ָלִׂשים ֵלב ָלֶזה. קָחזָ  ָּכ$ל ְּכַעל ִטֵּפׁש ִּכי הּוא רֹוֵקד ּכָ  

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כ"ד) "ִמְצָוה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות 
ַהָּקדֹוׁש ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד", זֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ַמָּצב, ְוַרֵּבינּו 

ַעל ָהָאָדם ָצרֹות ּוְקָׁשִיים ְּבַחָּייו, ְּבָכל ֹזאת הּוא  םַמֲאִרי$ ָׁשם ֶׁשֲאִפילּו ִאם עֹוְבִרי
ְּבָכל ֹּכחֹוָתיו ִלְהיֹות ָּתִמיד ַרק ְּבִׂשְמָחה, ַוֲאִפילּו ְּבִמֵלי  לָצִרי$ ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְׁשַּתּדֵ 
 ָׂשֵמַח.ִדְׁשטּוָתא, ָהִעָּקר ֶׁשִּיְהֶיה 

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

ִׁשיבּות ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ְוַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשּלֹו, ָחׁשּוב ַּבָּׁשַמִים, ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַהחֲ 
ֱהיֹותֹו ְיהּוִדי; ִמֶּזה ִּבְלַבד הּוא ָהָיה  לִּבְגלַ ק ַּכָּמה הּוא ָיָקר ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ רַ 

 ֶׁשהּוא 3א ָהָיה ּפֹוֵסק ִמִּלְרֹקד ְוִלְׂשֹמַח ָּכל ַהּיֹום. ,ָּכל ָּכ$ ָׂשֵמחַ 

 ְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו ְּבָגלּות, ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ֲאַנְחנּו 3א ַא$
ְוֶאת ֹּגֶדל ָהַאֲהָבה ֶׁשהּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו, ָלֵכן ֲאַנְחנּו  ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ִאָּתנּו
ִּביָכְלֵּתנּו ּוִבְלַבד ֶׁשִּנְהֶיה ְּבִׂשְמָחה. ׁשֶ  םְוַהְּדָרִכית ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ָהֵעצוֹ 

ַמְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֵּׁשם א הּום, ְלַהּׁשֵ ב ָקרוֹ ה ֶׁשְּיהּוִדי ָּׂשֵמַח הּוא ַנֲעׂשֶ  עּוָבֶרגַ 
 ָׂשֵמַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ְּבַעְצמֹו. רהּוא ְּכבָ ז ְוָא

ָתן ָּפַגׁש אֹותֹו ִמְׁשַּתֵּתף ַּבֲחתּוָנה ֶׁשל ָקרֹוב ַּפַעם ַאַחת, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי נָ 
ָרחֹוק ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ָרָאה ֶׁשַרִּבי ָנָתן ָׂשֵמַח ְורֹוֵקד ְמֹאד, ְואֹותֹו ַהַּתְלִמיד ה ִמְׁשָּפחָ 

 ה, ָהיָ ה3א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלָהִבין ַמּדּוַע רֹוֵקד ַרִּבי ָנָתן ָּכל ָּכ$ ַהְרֵּבה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹולָ 
ָרחֹוק ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ְוהּוא 3א ָהָיה ִּביִדידּות ה ְמֻדָּבר ְּבַס$ ַהֹּכל ְּבָקרֹוב ִמְׁשָּפחָ 

ְמיֶֻחֶדת ִעם ַהְמחּוָּתִנים. ַרִּבי ָנָתן ִהְסִּביר לֹו ֶׁשהּוא ִּבְכָלל 3א רֹוֵקד ִּבְגַלל ַהֲחתּוָנה, 
ֶצה ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ְיהּוִדי, ְוַעל ֶׁשהּוא ֶאָּלא הּוא רֹוֵקד ִּכי הּוא ָׂשֵמַח ְורוֹ 

ֶׁשִאם הּוא ַיְתִחיל ְסָתם ָּכ$ ִלְרֹקד ְּבֵאיֶזה  אזֹוֶכה ַלֲעבֹוד ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר$, ֶאּלָ 
יָון לֹו ִהְזַּדְּמנּות ֹּכה טֹוָבה ִלְרֹקד ִמּכֵ  יֹום ָּבִהיר ֶזה ָיכֹול ְלֵהָראֹות מּוָזר, ַא$ ִאם ֵיׁש

ִאם ֵּכן ֵיׁש לֹו ְּכָבר ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות ִלְרֹקד ְוהּוא ְּכָבר ְמַנֵּצל ֶאת  -ֶׁשִהְזַּדֵּמן ַלֲחתּוָנה 
 ַהִהְזַּדְּמנּות ַעד ֻּתָּמּה... 

ַּבַהָּקפֹות ַהְּקדֹוׁשֹות נֹוְתִנים ָלנּו ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ם ָּכֵעת ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו עֹוְמִדי
ְנַנֵּצל ֶאת  הד ְוִלְׂשמֹוַח ִעם ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ָהבָ ִלְרקֹ 

ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ַרק ל ְועַ ד ֶאחָ ף ַהִהְזַּדְּמנּות ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי$ ְו3א ִנְסַּתֵּכל ַעל ַא
 ִנְרֹקד ְוִנְׂשַמח ִעם ָּכל ַהֹּכַח.

ִריכּות (ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ִהְלכֹות ְנִפיַלת ַאַּפִים, ֲהָלָכה ד') ֶרִּבי ָנָתן ְמָבֵאר ַּבאֲ 
ֵׂשֶכל, ֲאִפילּו גֹוי, ִאם הּוא ִיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב הּוא ַיִּגיַע ַלַּמְסָקָנה  טֶׁשָּכל ָאָדם ִעם ְמעַ 

ְרֵּבה ָצרֹות ְּבָכל ָּכ$ הַ א ִלְׂשמֹוַח. ָהעֹוָלם ָמלֵ  הֶׁשְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵאין ְּבמַ 
ְוִיּסּוִרים, ָּכל ֶאָחד ְל3א יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל ִמְתַיֵּסר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבַהְרֵּבה ְקָׁשִיים 

 ֵאין ִמַּמה ִלְׂשמֹוַח ְּבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ַוֲאִפילּו ֶׁשָעַבר ַעל תּוְבָעיֹות, ּוֶבֱאמֶ 
ִעם ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים  ב, ְּבֶדֶר$ ְּכָלל ֶזה ְמֻעְרּבָ היֹום טֹוב ְוָהְיָתה ֵאיזֹו ַהְצָלחָ  םָהָאדָ 

 ְוָצרֹות. 

ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהָאָדם ָּבֶזה ָהעֹוָלם ֶזה ַרק ֱאמּוָנה. ְּכֶׁשְּיהּוִדי 
יג ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ַוֲאִפילּו ַהִּמְקִרים ֶׁשִּנְרִאים ַמֲאִמין ְויֹוֵדַע ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ַמְנהִ 

3א טֹוִבים ֵהם ֶּבֱאֶמת ַרק ְלטֹוָבתֹו, ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁש,א ִנְׁשָאִרים ָּבֶזה ָהעֹוָלם ָלֶנַצח 
ז ְויֹום ֶאָחד הּוא ִיְסַּתֵּלק ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוַרק ָאז ַמְתִחיִלים ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתִּיים, ָא

ִּתְהֶיה לֹו ְמנּוָחה, ָאז הּוא ְיַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ָּכל ְנקּוָדה טֹוָבה ֶׁשהּוא ִהְסִּפיק ַלֲחטֹוף 
ִנְמַנע ִמַּלֲעׂשֹות שָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַעל ָּכל ִמְצָוה ֶׁשהּוא ִקֵּים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַעל ָּכל ַּפַעם 

ן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ַרק ָאָדם ֶׁשַחי ָּכ$ ָיכֹול ֲעֵביָרה ְוַעל ָּכל ַמֲאָמץ ְלַקֵּיים ֶאת ְרצוֹ 
 ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. ת ֶּבֱאמֶ 

ֶּׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה, הּוא 3א ַמֲאִמין ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ַמְנִהיג אֹותֹו ְּבָכל ַצַעד  ימִ 
ינֹו ַמֲאִמין ֶׁשֵּיׁש עֹוד עֹוָלם ָוַׁשַעל ּוְלָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵיׁש ֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק, הּוא אֵ 

ֶׁשָּׁשם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשָעׂשּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְלָאָדם ָּכֶזה 
ִלְׂשמֹוַח ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, הּוא עֹוֵבר ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ְוֵאין לֹו ִעם ַמה  הֶּבֱאֶמת ֵאין ְּבמַ 

 ְלִהְתַנֵחם. 

ָאנּו אֹוְמִרים ַּבַהָּקפֹות ֶאת ִמְזמֹור כ"ט ִּבְתִהִּלים, ֶׁשֶּזה ְמֻסָּגל ְלַסֵּלק ֵמָאָדם  ָלֵכן
ֶאת ָהרּוַח ְׁשטּות, ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ָהָרעֹות ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבמֹוחֹו, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר 

ֹות ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַעל ַהַּמִים, ַהִּׁשְבָעה קֹול" )'(ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ְקִליָּפה, ִסיָמן ו
ְּבִדּבּוָרן ַמְכִניִעין ָהרּוַח ָרָעה". ִּכי ָהֵעָצה ַהְּיִחיָדה ְלַהִּגיַע ְלִׂשְמָחה ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי 

ְּמַסֵּלק ֵמַעְצמֹו ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ָהָרעֹות ֶׁשל ְּכִפיָרה ֶׁשִּנְכָנסֹות ַּבֹּמַח. ָּכל ְזַמן ם ֶׁשָאדָ 
ז ּוְברּוָרה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ָא הַח ְׁשטּות ִנְמָצא ְּבִקְרּבֹו ֵאין לֹו ֱאמּוָנה ְטהֹורָ ֶׁשָהרּו

"ָאָּנא ְּבֹכַח" ַּגם א הּוא ַאף ַּפַעם 3א ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. ְוֵכן ַהֵּׁשם מ"ב ֶׁשהּו
ים ְלַהְכִניס ָּבָאָדם ְּכִפירֹות ְמֻסָּגל ְלַסֵּלק ֵמָאָדם ֶאת ַהַּמִּזיִקים ָהָרִעים ֶׁשרֹוצִ 

 ְלָמֵרר ֶאת ַחָּייו. ְוַאִּפיקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן ּוְלַהְרִחיקֹו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ְוָכ$

ֻׁשְלָחן ָערּו, ְוֵכן ָהְלָאה ָּכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה 
ּוְלַהְתִחיל ְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשֹות,  ַהְּקדֹוָׁשה,

, ְוֶזה ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרהת ֶא  ֶיְׁשנֹוה ְוִעם זֶ 
 ְמַקֵּדׁש ֶאת ָהָאָדם ּוְמָקֵרב אֹותֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו

 .הּוא
ַּכָּמה  תָיכֹול ְלַהְראֹות, ְלָפחֹו יֶאת ֶזה ָּכל ְיהּוִד 

ׁשּורֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבָכל יֹום. ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָׁשַאל 
, ֵחֶלק (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןלֹוֵמד  אא ַּפַעם ְיהּוִדי ַמּדּוַע הּו

ָעָנה ֶּׁשֵאין לֹו ְזַמן ִלְלמֹד  י, ַהְּיהּוִד א', ִסיָמן רפ"ד)
ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ְמאֹד ָעסּוק ַּבֲעָסָקיו, ַרֵּבנּו ָאַמר לֹו 

ִלְגנֹב ְקָצת ְזַמן  תְלַנּסֹו ָצִריא הּו תזֹאל ֶׁשְּבכָ 
(ַׁשָּבת ִלְלמֹד, ְוִהְסִּביר לֹו ֶאת ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבֲחַז"ל 

ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים ֶאת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון  "א.)
"ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?" ְּבַפְׁשטּות ַהַּכָּוָנה 

ֹום ָקַבע ְזַמן ְּבָכל יא ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ֶאת ָהָאָדם ַהִאם הּו
ם גַ  ְלָפֵרׁשר ַהִּמיָלה "ֶקַבע" ֶאְפָׁש ת ִלְלמֹד, ֲאָבל ֶא 

"ְוָקַבע  )כ"ג(ִמְׁשֵלי כ"ב, , ְּכמֹו ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּפסּוק הִּכְגֵנבָ 
ֶאת קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש" ֶזה ָּבא לֹוַמר ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ֶאת 

 .ְקָצת ְזַמן ִלְלמֹד ּתֹוָרה בָּגנַ א ַהִאם הּום ָהָאָד 
ְּכֶׁשְּיהּוִדי ׁשֹוֵמַע ְלֵעצֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל 

יֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֵאי ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו א הּו ַרֵּבנּו,
, הְמַבּלֶ א ַמְמִׁשיִכים ְלא ְּכלּום, ְויֹוֵדַע ַּכָּמה ְזַמן הּו

הוא ְוַכָּמה ַחָּלׁש ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ַלּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, וְ 
ֶאת ַה"ֵּסֶדר ֶּדֶר ַהִּלּמּוד" ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש לֹוֵקַח 

ַעְצמֹו ִלְפּתַֹח ָּכל יֹום ֶאת ַהּתֹוָרה ל ּוְמַקֵּבל עַ 
ַהְּקדֹוָׁשה ְולֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהּתֹוָרה, הּוא ָיכֹול 
א ִלְׂשמֹוַח ְוִלְרקֹד ֶּבֱאֶמת ִעם ַהּתֹוָרה, ֵּכיָון ֶׁשהּו

ׁש לֹו ֶּדֶר ֵאי ְלַנֵּצל ֶאת ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּכמֹו ּיֹוֵדַע ֶׁשּיֵ 
  .ֶׁשָּצִרי, ְוִלְהיֹות ְמֻקָּׁשר ַלּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

  )ּתֹוָרהִׂשְמַחת  קּוְנְטֵרס(

ה ָרׁשָ >>>> המשך ִסּפּור ַעל ַהּפָ  

 ,ַמִי ָ ְרָנָסה ָלָאָד ֵמַהש�ּ לַֹח ּפַ ְ רֹוִצי ִלש� ֶ ִלְפֵני ש�
ֹוְלִחי לֹו  ַ�ס, ש� ל ּכַ ֶ יֹו� ש� י אֹותֹו קֹוֵד ִע ִנּסָ ְמַנּסִ

 ֶ הּו ש� ֶ כֹול ְלַהְכִעיַמש�ּ אֹותֹו, ְוִא ַהָאָד נֹוֵפל  סּיָ
מֹו  ְרָנָסה, ּכְ ד ֶאת ַהּפַ �, ָאז הּוא ְמַאּבֵ ּוִמְתַ�ְצּבֵ
ֹו ְבַאּפֹו",  סּוק אֹוֵמר (ִאּיֹוב י"ח, ד') "ֹטֵר/ ַנְפש� ַהּפָ ֶ ש�
 ,� ק ְולֹא ִמְתַ�ְצּבֵ , ּוִמְתַאּפֵ ָהָאָד ַמְחִזיק רֹאש� ֶ ש� ֲאָבל ּכְ

ְרָנָסה.ָאז הּוא ְמַקּבֵ  ל ּפַ ֶ דֹול ש� ַפע ּגָ ֶ   ל ש�
ֵ�ת  �ָלֵכ  ָחד ּבָ �ַמ�, ּוִבְמי ל ַהּזְ  ּכָ ֵ ש� ֵמַהש�ּ ְצִריִכי ְלַבּקֵ

� ָאָד ָרגּוַ�  ה ִלְהיֹות ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ֶ ִמיִני ֲ�ֶצֶרת, ש� ְ ל ש� ֶ ָהָרצֹו� ש�
ה אֹוטֹוָמִטי ַ�, ְוָכְ* ִנְזּכֶ � ַא/ ּפַ ּלֹא ִנְתַ�ְצּבֵ ֶ ֵלו, ש� ָ  תְוש�

 ֶרַוח. ּגַ   ְלַפְרָנָסה ּבְ
נּו אֹוֵמר (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"�,  ַרּבֵ ֶ ְצִריִכי ִלְזּכֹר ַמה ש�

יָ�  ְרָנָסה ַמּגִ ַהּפַ ֶ ְלָאָד ַרק  הֵחֶלק א', ִסיָמ� ס"ט)  ש�
נּו  ַרּבֵ ֶ ַיַחד ִע ַמה ש� ה, ּוֶבֱאֶמת ֶזה הֹוֵלְ* ּבְ ָ ְזכּות ָהִאיש� ּבִ

, ָ ּתֹוָרה ַהּקֹוֶדֶמת (ש� ַ�ל ְיֵדי  אֹוֵמר ּבַ ֶ ִסיָמ� ס"ח) ש�
 ִית ִע ּבַ ָהָאָד ּבַ ֶ ש� י ּכְ ְרָנָסה, ּכִ ִדי ֶאת ַהּפַ ַ�ס ְמַאּבְ ּכַ

ּתֹו, ָיכֹול ִלְהיוֹ  ְ ָ�ִמי ִנְסיֹונוֹ ת ִאש� ה ּפְ  תלֹו ַהְרּבֵ
הּוא ָרָצה, ְוֵכ סִלְכעוֹ  ֶ מֹו ש� ר ּכְ ּדָ �ִית ְמס ּבַ  �, לֹא ַהּכֹל ּבַ

י ה ְיכֹוָלה ְלָהִביא ֶאת  ִסּבֹות קָהְלָאה ֵיש� ַמְסּפִ ָ ָהִאש�ּ ֶ ש�
  .סָהָאָד ִלְכעוֹ 

ק  ֶוה ְלִהְתַאּפֵ ָ ְרָנָסה? ש� � ָאָד ֲ�בּור ּפַ ה ּבֶ ַמה לֹא עֹוש1ֶ
ַ� לֹא ִלְכעוֹ  ה, סְוַא/ ּפַ ָ ִית ַ�ל ָהִאיש� ּבַ ָחד לֹא ּבַ �ְמי , ּבִ

ַרּבָ  ָ�יֹות, ְוַאּדְ ַפע ְללֹא ּבְ ֶ ש� ְרָנָסה ּבְ א, ְוָכְ* ִיְהֶיה לֹו ּפַ
ּתֹו ּוְלַהֲ�ִריְ*  ְ ד ֶאת ִאש� 2 ְלַכּבֵ ָהָאָד ָצִריְ* ְלִהְתַאּמֵ
ָרָבא ִהְזִהיר  ֶ מֹו ש� דֹוָלה, ּכְ ירּות ּגְ ִ אֹוָתּה, ְוֶזה ֵמִביא ֲ�ש�
י ְוִתְהיּו  ִ ש� דּו ֶאת ַהּנָ ַכּבְ י ָמחֹוָזא (ב"מ נט.) "ּתְ ֵ ְלַאְנש�

."יִרי ִ   ֲ�ש�
ַ� �ָלֵכ  ְ ש� אֹוְמִרי ֶאת "ּתְ  ת, ּבִ ֶ ש� ש�ֶ ת ַהּגֶ ֶזה ֵ�ת  "ִפּלַ

ל ִלְהיוֹ  ּלֵ דֹול ְלִהְתּפַ ַ�  תָרצֹו� ּגָ � ָאָד ָרגּוַ� ְוַא/ ּפַ ּבֶ
ה ְולֹא ְלַצֵ�ר אֹוָתּה, סלֹא ִלְכעוֹ  ָ ד ֶאת ָהִאיש� , ְלַכּבֵ

דֹול ְלָכל  ַפע ּגָ ֶ ש� ַקּלּות ּבְ ְרָנָסה ּבְ ל ַ�ל ּפַ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ָנה. ָ                                                                          ַהש�ּ

ְמַחת  קּוְנְטֵרס(  )ּתֹוָרהש1ִ

  >>>> המשך של התחזקותמילה 
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ם ָהעֹולָ ל ֶׁשֵאֶצ  (ִׂשיחֹות ָהָר"ן, ִסיָמן כ"ו)ר אֹוֵמ  ַרֵּבנּו
ם ׁשֹוְכִחים ֶׁשֵה ם ִמְתלֹוְנִנים ֲאָנִׁשיה, ְּבָעיָ א הּוה ִׁשְכָח 
י ֶאְצלִ  - ַרֵּבנּור ָאַמ  –ל ֲאבָ ה, ִמּזֶ ר ַצעַ ם ָלֶה  ְוֵיׁשם ְּדָבִרי
, ׁשֹוֵכַח ה ָהיא ם ָהָאָד ם ִא ה, ְּגדֹולָ ה ַמְעלָ ה ְלִׁשְכָח  ֵיׁש
א הּו, ֶׁשָּצִרי ְּכמֹום ַהֵּׁש ת ֶא ד ַלֲעבֹול ָיכֹוה ָהיָ א א הּו
ה ְוזֶ ו, ָעָלי ֶׁשָעְברּום ַהְּקָׁשִייל ּכָ ת  ֶא ד ָּתִמיר זֹוכֵ ה ָהיָ 
ם ֶׁשָהָאָד ל ִּבְגלַ ל ֲאבָ ם, ַּבַחִּיי לֹו ַמְפִריעַ  דְמאֹה ָהיָ 

ה, ֵמַהְתָחלָ ל  ְלַהְתִחין ַהְּזַמ ל ּכָ ל ָיכֹוא הּון ָלכֵ , ׁשֹוֵכַח 
ו, ַעְכָׁשיד עַ ה ֶׁשָעָׂש ה ַמ ת ֶא ל ַהּכֹ  ִלְׁשּכַֹח ל ָיכֹוא הּו

  ה.ֲחָדָׁש ת ְּבִהְתַחְּדׁשּול ּוְלַהְתִחי
ל ָיכֹוי ִליהּוִד ה, ּתֹוָר ד ְלִלּמּו ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ד ִּבְמֻיָח 

א ֶׁשהּוה ַמ ל ּכָ  ׁשֹוֵכַח א ֶׁשהּות ַהַּדעַ ת ֲחִליׁשּות ִלְהיֹו
ל ָמָׁש  (ַוִיְקָרא ַרָּבה י"ט, ב') ַהִּמְדָרׁשת ֶא  ַרֵּבנּוא ֵמִביד, לֹוֵמ 
ל ֲאבָ ם דּוִדי לֹו ֶׁשְּיַמְּלאּום ּפֹוֲעִליר ֶּׁשָּׂשכַ ד ְלֶאָח 

ל ָנזַ ד ִמּיַ ם ָׁש  ֶׁשִהְכִניסּוה ּוַמ ם חֹוִריה ָהיָ ם ּדּוִדיּבַ 
ל הֹוִאים ְלַעְצָמ  ָחְׁשבּו םַהִּטְּפִׁשים ַהּפֹוֲעִליה, ַהחּוָצ 
ה: ָהֲעבֹוָד ל עַ ל ֲחבָ ז ָא ם, ָׁש ם ֶׁשַּמְכִניִסיה ַמ ל ּכָ ל ְונֹוזֵ 
 אֹוָתנּון ְמַעְניֵ ה ַמ , "ָאְמרּום ַהֲחָכִמים ַהּפֹוֲעִליל ֲאבָ 
ל ּכָ ל עַ ם ַּתְׁשלּום ְמַקְּבִלי ֲאַנְחנּוה? ַהחּוָצ ל ּנֹוזֵ ה ֶׁשּזֶ 
 ֲאִפילּו ְׂשָכֵרנּות ֶא ל ְנַקּבֵ  ֲאַנְחנּום, עֹוְבִדי ֶׁשֲאַנְחנּום יֹו

ה ַהּתֹוָר ם עִ ר ָּדבָ  אֹותֹוד. ַבּדּום ְּכלּו רִיָּׁשֵא א ֶׁש
א ֶׁשהּוה ַמ ל ּכָ ת ֶא  ׁשֹוֵכַח ם ְּכֶׁשָהָאָד  ֲאִפילּוה ַהְּקדֹוָׁש 

ל ּכָ ל עַ  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרר ָׂשכָ ה ַהְרּבֵ ל ְיַקּבֵ א הּוד, לֹוֵמ 
ה ָּבזֶ ה ַהְּקדֹוָׁש ה ַהּתֹוָר ת ֶא ד ִלְלמֹ ה ָזכָ א ֶׁשהּוה ִמילָ 

ה ַמ  ֶׁשִּיְׁשְּכחּוד ִּבְמֻיָח ה ָעָׂש  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרם. ָהעֹולָ 
ד ִלְלמֹ ק ְוֵחֶׁש ת ַחּיּוד ָּתִמי לֹוה ֶׁשִּיְהיֶ י ְּכֵד ם, ֶׁשּלֹוְמִדי

  .(קֶֹהֶלת ַרָּבה א', ל"ד)ה ַהְּקדֹוָׁש ה ַהּתֹוָר ת ֶא 
ד עַ  ֶׁשָעׂשּוה ַמ ל ּכָ  ִלְׁשּכַֹח ן ַהְּזַמ א הּוו ַעְכָׁשין ָלכֵ 
ת ֶא ד ִלְלמֹ ת ְמֻחֶּדֶׁש ת ַחּיּום עִ ל ּוְלַהְתִחיו, ַעְכָׁשי
(ְדָבִרים ם ַהִּמִּלים עִ ת ִנְגֶמֶר ה ַהּתֹוָר ה. ַהְּקדֹוָׁש ה ַהּתֹוָר 

"י ַרִׁש ה זֶ ל עַ ר אֹוֵמ  "ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל", ל"ד, י"ב)
 ֶׁשִּיְׁשְּכחּוה ָעָׂש ה ְוזֶ ת, ַהּלּוחֹות ֶא ר ָׁשבַ  ַרֵּבנּוה ֶׁשּמֹׁשֶ 

ם ַּפעַ ד עֹום ַמְתִחיִליד ּוִמּיַ  ,(ַעֵּין ְּבָרכֹות ח':)ד ַהִּלּמּות ֶא 
י ֶׁשְּיהּוִד ה זֶ ל ִּבְגלַ א ַּדְוָק ת, ְּבֵראִׁשיה ֵמַהְתָחלָ ד ִלְלמֹ 

 ַהּכַֹח ת ֶא  לֹו ֵיׁשו, ַעְכָׁשיד עַ ה ֶׁשָהיָ ה ַמ ל ּכָ  ׁשֹוֵכַח 
ה ַהְתָחלָ ת ַלֲעׂשֹוד ָּתִמי ָצִריי ְיהּוִד . ֵמָחָדׁשל ְלַהְתִחי
ל ּוְלַהְתִחיו ַעְכָׁשיד עַ ר ֶׁשָעבַ ה ַמ ל ּכָ  ִלְׁשּכַֹח ה, ֲחָדָׁש 
 וַעְכָׁשיק ַר א הּו ְּכִאּלּו, ְמֻחֶּדֶׁשתת ְּבִחיּום ַּפעַ ד עֹו
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרת ֶא ד ַלֲעבֹוו ַעְכָׁשיל ַמְתִחיא ְוהּוד, נֹולַ 
  ה.ָהִראׁשֹונָ ם ַּבַּפעַ 

ר ַהֵּספֶ  ֶאת ְּכֶׁשְּמִריִמיםה ּתֹוָר ת ְּבִׂשְמַח ם נֹוֲהִגי
ה זֶ י, ַהֵּׁשנִ ד ְלַצ  ָהפּוה זֶ ת ֶא  ְמִריִמיםה ְּבַהְגָּבָה ה ּתֹוָר 

ל ֶׁש ק ָהֵריד ַהַּצ ת ֶא ק ַר ה רֹוֶא ה ּתֹוָר ר ַהֵּספֶ ת ֶא ם ֶׁשֵּמִרי
א ֶׁשהּו ֶׁשֲאִפילּום ָהָאָד ת ֶא ד ְלַלֵּמ א ּבָ ה זֶ ף, ַהְּקלָ 
ת ֶא ד ָלַמ ר ְּכבָ א הּוה, ַהּתֹוָר ת ֶא ר ָּגַמ ר ְּכבָ ו ַעְכָׁשי
א ֶאּלָ ד, ִלְלמֹ  ָצִריא ר ְּכבָ י ֲאנִ ר יֹאַמ א ֶׁשל, ַהּכֹ

ל ִהְתִחיא ד עֹו ֲאִפילּוא ֶׁשהּוק ָחלָ ף ְקלָ  לֹום ַּמְרִאי
ת, ְּבִהְתַחְּדׁשּול ְלַהְתִחיו ַעְכָׁשי ָצִריא הּוד, ִלְלמֹ 

ן ֵאיק, ֵריף ְקלָ  ְּכמֹו ַעְצמֹות ֶא ה רֹוֶא ם ֶׁשָהָאָד  ַוֲאִפילּו
ל ְלַהְתִחיל ָיכֹום ּגַ א הּו, ְּבַעְצמֹוה ּתֹוָר ם ׁשּו לֹו

ל ַמְתִחיא ְוהּוו ַעְכָׁשיד ֶׁשּנֹולַ ן ָקָט ד ֶילֶ  ְּכמֹוו ֵמַעְכָׁשי
  .ָחָדׁשק ְּבֵחֶׁש ו ַחָּיית ֶא 

ה ַהִּביָמ ב ְסִביה ַהְּקדֹוָׁש ה ַהּתֹוָר  ִעםם ִמְסּתֹוְבִבי
ם ַהָּיִמיל ֶׁש ף ְּבסֹוו ַעְכָׁשי ֲאַנְחנּום, ַּפעַ ר ַאַח ם ַּפעַ 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות בְּ  ׁשְ

ר ַלֲעבֹוד ַעל  ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ל ִקְנָאה? ה ׁשֶ ּדָ  ַהּמִ
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 ְׁשֵאָלה:

  "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

 ְמַחִּיים אֹוִתי.ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ַהִׁשיעּוִרים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשַּמָּמׁש 

ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹול ֵאי ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹוד ַעל ַהִּמָּדה ֶׁשל ִקְנָאה; ַאף ַּפַעם א ִהַּכְרִּתי ֶאת ַעְצִמי 
ְּכָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהִּמָּדה ָהָרָעה ַהּזֹאת, ֲאִני ָאָדם ֶׁשְּמַפְרֵּגן ְלָכל ֶאָחד, ּוֶבֱאֶמת ָׂשֵמַח ִעם 

ה ְוַהּטֹוב ֶׁשל ַהֵּׁשִני, ֲאָבל ָלַאֲחרֹוָנה ֵיׁש ַּבֲעבֹוָדִתי ַאְבֵר ֶּׁשָּגַרם ִלי ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ִלי ַהַהְצָלָח 
 ֵּכן ֶאת ַהִּמָּדה ָהָרָעה ַהּזֹו.

ַאף ַּפַעם הּוא ְמאֹד ֻמְצָלח, ְוִנְרֶאה ִלי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהּכֹל ַּבַחִּיים, ֶׁשַעל ֶזה ֲאִני חֹוֵלם, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁש 
 א ַאִּגיַע ָלֶזה, ְויֹום ֶאָחד ָקַלְטִּתי ֶׁשֲאִני ָּפׁשּוט ְמַקֵּנא ּבֹו.

ַהַהְרָּגָׁשה ַהּזֹו ָקָׁשה ִלי ְּבִכְפַלִים, ָּדָבר ִראׁשֹון ַעל ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶאת ַהִּמָּדה ָהָרָעה ְוַהָּקָׁשה ַהּזֹאת, 
ֶרֶגׁש ֶׁשֲאִני ְמַקֵּנא ּבֹו. ַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִעם ֶזה? ֵאי ְוַגם ַעל ֶׁשֲאִני א ָיכֹול ְלִהָּפֵטר ֵמָה 
  ֲאִני עֹוֵבד ַעל ַהִּמָּדה ָהָרָעה ַהּזֹאת?

  ִייַׁשר ּכַֹח 
  

 יֹום א' ְלֵסֶדר ִּכי ָּתבֹוא ְלאּוַמן, י"ד ֱאלּול, ְׁשַנת ה'תשפ"א -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

  ָיִאירִלְכבֹוד ... ֵנרֹו 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל א ָּכל ָּכ נֹוָרָאה, ַאָּתה יֹוֵדַע ְלָפחֹות ִמַּמה ַאָּתה סֹוֵבל. ְלרֹב ָהֲאָנִׁשים ֵיׁש ֶאת 
ְמַקְּנִאים, ֵהם אֹוְכִלים ֶאת ַהִּמָּדה ֶׁשל ִקְנָאה, ֲאָבל ַהָּצָרה ִהיא ֶׁשֵהם א יֹוְדִעים ִּבְכָלל ֶׁשֵהם 

ַעְצָמם ִּבְגַלל ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְּבִלי ֶׁשֵהם יּוְכלּו ְלַבֵּטא ְּבֵפרּוׁש: "ֲאִני סֹוֵבל ִמִּקְנָאה"; ֵהם 
עֹוִׂשים ַמֲחלֹוקֹות, ֵהם ְמַדְּבִרים ַרע ַעל ֲאָנִׁשים, ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשָּצִרי ִלְקּבֹור ֶאת ַההּוא 

ְּבִלי ֶׁשּיּוְכלּו לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר: "ֲאִני סֹוֵבל ִמִּקְנָאה" "ֵיׁש  –ס ֶאת ַההּוא ְוַלֲהרֹו
 ִלי ָצָרה", "ֲאִני ָצִרי ֶעְזָרה".

מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ֶׁשָּכל ַהָּצרֹות ְוָכל ַהְּבָעיֹות ַמְתִחילֹות ִמִּקְנָאה; ֲאָנִׁשים ִנְהִיים ֲאכּוִלים 
ַהּכֹל ֶזה ִקְנָאה, ׁשֹוְכִחים  –ְנָאה. ָּכל ַהַּמֲחלֹוקֹות ֵּבין ִמְׁשָּפָחה, ְׁשֵכִנים, ֲחֵבִרים ְוַכּדֹוֶמה ִמִּק 

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ׁשֹוְכִחים ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתַנֵהל ִעם ַּבַעל ַהַּבִית. ִאם ֵיׁש ַלֵּׁשִני ִאיָׁשה ָּכזֹאת 
ֶזה ְּבֶחְׁשּבֹון ִמָּׁשַמִים, ֶזה א ָקׁשּור ִּבְכָלל ָלָאָדם  –ף, ַּבִית ָיֶפה, ֶרֶכב ָיֶפה ִויָלִדים ָּכֵאּלּו, ֶּכֶס 

 ֶזה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָאז ֲהֵרי א ַׁשָּי ְלַקֵּנא. –ַהֶּזה, ּוַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ּוַמה ֶּׁשֵאין ִלי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּכלּום א יֹוִעיל ָלנּו. ַמִּגיַע ְזַמן ֶׁשַּיְחִזירּו ֶאת עֹוד ְמַעט ֻּכָּלנּו ַנְחזֹר ֶאל 
ֻּכָּלנּו ַלָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהַּגְענּו, ִנְבֵראנּו ֵמָהֲאָדָמה ּוְלָׁשם ַנְחזֹר; ָׁשם ֵאין ִקְנָאה, ָׁשם ָּכל ֶאָחד 

 ָעסּוק ִעם ַעְצמֹו.

ָחִסיד ַחַּב"ד ּוַמְׁשִּפיַע ַרִּבי ֶמעְנְדל פּוֶטְרַפאס ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָהרּוִסים  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ָהָיה
ִיַּמח ְׁשָמם ָׁשְלחּו אֹותֹו ְלִסיִּביר, ָׁשם הּוא ָעַבד ַּבִקָּפאֹון ַהּנֹוָרא, הּוא ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַהְיהּוִדים 

ָאה ָּדָבר ְמַעְנֵין ֵאֶצל ַהֵּמִתים, ַאף ֶאָחד א ִמְסַּתֵּכל ַהֵּמִתים ְוקֹוֵבר אֹוָתם, הּוא ִסֵּפר ֶׁשהּוא ָר 
ַעל ַהֵּׁשִני; ּכּוָלם ׁשֹוְכִבים ַעל ָהָאֶרץ ִעם ַהָּפִנים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ֵאין ִקְנָאה, ַאף ֶאָחד א ִמְסַּתֵּכל 

 ַעל ֲחֵברֹו; ּכּוָלם ְמַחִּכים ֶׁשְּכָבר ָיִביאּו אֹוָתם ִלְקבּוָרה.

ָאז ַאָּתה ָיכֹול ֲהֵרי ִמַּיד ָלַקַחת ֶאת ָהְרפּוָאה ֶׁשל ַרֵּבינּו.  –ה ְלָפחֹות יֹוֵדַע ַמה ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל ַאָּת 
ְיכֹוִלים ִמַּיד ָלַקַחת ֶאת  –ַרֵּבינּו ָרַׁשם ְלֻכָּלנּו ִמְרָׁשם ָּגדֹול, ְּבֶרַגע ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשַּמֶּׁשהּו א ְּבֵסֶדר 

ִמְתַרְּפִאים, ַהִּמְרָׁשם ֶׁשל ַרֵּבינּו הּוא: "ִהְתּבֹוְדדּות"; ָלֶלֶכת ֶאל ָמקֹום ֶּׁשֵאין ָׁשם ַאף ַהְּזִריָקה ּו
ֶאָחד ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבָּׂשָפה ֶׁשָּלנּו, ְלׂשֹוֵחַח ְּכמֹו ֶׁשְּמׂשֹוֲחִחים ִעם ָחֵבר טֹוב ּוְלַבֵּקׁש 

 ים ָהָרִעים. ִמֶּמּנּו ָלֵצאת ֵמַהְּטָבעִ 

ִּתַּקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבינּו, ּתֹאַמר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּכֵעת ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ֶאת ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל 
 ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו:

ְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשֶאְהֶיה "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹור ִלי, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֲעזֹור ִלי ֶׁשֶא 
ֶזה ִמְּמ;  –ְמֻרֶּצה ִעם ַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ּוַמה ֶּׁשֵאין ִלי, ֶׁשֶאְזּכֹור ֶׁשַאָּתה ְמַנֵהל ַהּכֹל, ָּכל ַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי 

ִמְּמ ְּבֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק, ַהּכֹל ַהּכֹל  –ִאְׁשִּתי, ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי, ַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי, ַהַּבִית ֶׁשִּלי, ָהֶרֶכב ֶׁשִּלי 
 ֲעזֹור ִלי ֶׁשֶאְזּכֹור ֶׁשַאף ֶאָחד א ָיכֹול ָלַקַחת ִמֶּמִּני ְּכלּום ְוַאף ֶאָחד א ָיכֹול ָלֵתת ִלי ְּכלּום.

 ְּתׁשּוָבה:

  ָחָדׁשף ַד ם ַמְתִחיִלי
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ר, ִּכּפּום ְּביֹו ְוִהְתַּפַּלְלנּו ַּצְמנּוה, ַהָּׁשנָ  רֹאׁש ָעִׂשינּום, ַהְּקדֹוִׁשי
ב ִהְתָקֵר י ְּבוַוַּדאי ְיהּוִד ל ּכָ ם, ִמיִניד' ַה ת ֶא  ְוַנֲענּוה ַּבֻּסּכָ  ָיַׁשְבנּו

ה ֶׁשרֹוָצ ה ְקדֹוָׁש ה ְנָׁשָמ  ֵיׁשי ְיהּוִד ל ְלכָ , ָהֵאּלּום ַּבָּיִמי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ל עַ ל ִקּבֵ י ְּבוַוַּדאי ְיהּוִד ל ּכָ , ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרה ּוְקרֹובָ ה ְראּויָ ת ִלְהיֹו
ת ֶא ב ַלֲעזֹ ה רֹוֶצ א ֶׁשהּו ָהֵאּלּום ַהָּיִמי ְּבֶמֶׁשם טֹוִבים ְּדָבִרי ַעְצמֹו
 ִהיאה ַהְּבָעיָ י; ְוָראּוב טֹוי ְיהּוִד ת ְוִלְהיֹו םָהָרִעים ְוַהַּמֲעִׂשים ַהְּדָבִרי

א ּוְלהֹוִציה זֶ ת ֶא ת ְלַהְראֹום ְיכֹוִלי ֶׁשֲאַנְחנּו ֶׁשָּלנּו ַלּמַֹח ס ִנְכנַ א ֶׁש
ם ְקׁשּוִרי ָּכל ּכָ  ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים ֲאַנְחנּול, ַהּפֹעַ ל ֶא  ֵמַהּכַֹח ה זֶ ת ֶא 

 ֲאַנְחנּו ֵאיג ְלַהִּׂשים ְיכֹוִליא  ַוֲאַנְחנּו, ֶׁשָּלנּום ָהָרִעים ַלַּמֲעִׂשי
  ה.ִמּזֶ ת ָלֵצאם ְיכֹוִלי

ם ַהְּדָבִריל ּכָ ל עַ ה ַמְרֶא ה זֶ ה, ַלִּביָמ ב ִמָּסִבים רֹוְקִדין ָלכֵ 
ל ֶׁשַּנְתִחים, ִּבְפִנים ִנְכָנִסיא ְו ֶׁשָּלנּו ַּבּמַֹח ם ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ַהּטֹוִבי
 ֶׁשֲאַנְחנּון ְלָהִביל ְוֶׁשַּנְתִחי, ָלרֹאׁשה זֶ ת ֶא ס ַנְכִנין ֶׁשּכֵ ה זֶ ל עַ ד ַלֲעבֹו

 ְלַהִּגיעַ ד ֶאָח ל ּכָ ל ָיכֹול ָּגדֹוק ְוֵחֶׁש ן ָרצֹום עִ . ְלַהְצִליַח ם ְיכֹוִלין ּכֵ 
ה ְמַׁשּנֶ א  לַהְּכלָ ן ִמ א יֹוֵצ א ְל –י ְיהּוִד ל ּכָ ם, ְּגדֹוִליי ֲהכִ ם ִלְדָבִרי
ה ִנְרֶא א הּו ֵאיב טֹוי ְיהּוִד ת ִלְהיֹול ָיכֹוא הּו -ג ִמְתַנֵה א הּו ְוֵאי
ל ֶא ר ְלַדּבֵ ל ּוְלַהְתִחיה ַהּפֶ ת ֶא  ִלְפּתַֹח ק ַר  ָצִריא הּול, ָּגדֹוק ְוַצִּדי

ְלַהֵּׁשם ר ְלַסּפֵ , ֶׁשּלֹוה ַּבָּׂשפָ  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרִלּבֹול ֶׁשעַ ה ַמ ל ּכָ  ִיְתָּבַר ,
ה ְמַנֶּק ה זֶ ם, יֹול ּכָ ה ַהּתֹוָר ת ֶא ד ִלְלמֹ ל ְלַהְתִחי ָצִריא הּוי ֵׁשנִ ד ּוִמַּצ 
ל ְוכָ , ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר אֹותֹוב ְמָקֵר ה ְוזֶ , ַהִּלְכלּול ִמּכָ ם ָהָאָד ת ֶא 

     .ַהַּקָּלה ַּבֶּדֶרה ָלזֶ ת ִלְזּכֹול ָיכֹוי ְיהּוִד 
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ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹור ִלי, ְּתַרֵּפא אֹוִתי; ַּתֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלַזֵּכ ֶאת 
ֲאִני ָּכל ָּכ ָרקּוב, ֵיׁש ִלי ִמּדֹות ָּכל ָּכ ְרקּובֹות, ֲאִני ְמַקֵּנא  ַהִמידֹות ֶׁשִּלי,

ַּבֲאֵחִרים, ֲאִני ׁשֹוֵכַח ֶׁשַאָּתה ָּכאן, ֲאִני ׁשֹוֵכַח ֶׁשַאָּתה נֹוֵתן ַהּכֹל, ַאָּתה 
 .עֹוֶׂשה ַהּכֹל, ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ַעל ְּפלֹוִני ְוַעל ַאְלמֹוִני, ֲאִני ׁשֹוֵכַח ִמְּמ 

ַאָּבא ָיָקר, ֲעזֹור ִלי ֶׁשֶאְזּכֹור ֵמַהַּתְכִלית, ֶׁשֶאְזּכֹור ֶׁשעֹוד ְמַעט ַיְכִניסּו 
אֹוִתי ָלֲאָדָמה, ָׁשם ֵאין ְּפלֹוִני ְוַאְלמֹוִני, ָׁשם ֵיׁש ּתֹוָלִעים ְוַעְכָּבִרים, ָאז 

ּמּוד ֶׁשִּלי ּוַמֲעַׂשי יֹוִציאּו ְוִיְבֲחנּו ֶאת ַמֲעַׂשי; ֶאת ַהְּתִפיָּלה ֶׁשִּלי, ַהּלִ 
ַהּטֹוִבים, ַרק ֶזה ִיְהֶיה ָחׁשּוב, ִיְסְּפרּו ֶאת ָּכל ִּפְרֵקי ַהִּמְׁשָניֹות ֶׁשָּגַרְסִּתי, 
ִיְסְּפרּו ָּכל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים ְוַדֵּפי ַהְּגָמָרא, ֶזה ִיְהֶיה ָחׁשּוב; ֲאִני ְמַבֵּקׁש 

ִלי ֶׁשא ֶאְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים, ֶׁשֶאְׂשַמח ִמְּמ ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעזֹור 
 ְּבַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי, ֶׁשֶאְחטֹף ְקָצת ְּדָבִרים טֹוִבים".

ָּכ ְּתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ַאל ִּתְתַּבֵּייׁש, ְּתַסֵּפר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִּבְמֻדָּיק 
 ֵּנא ּבֹו; ָּכ ֶזה ֵיֵצא ִמְּמ.ְּבִמי ַאָּתה ְמַקֵּנא ּוַבֶּמה ַאָּתה ְמַק 

ַהִּמְרָׁשם ֶׁשל ַרֵּבינּו הּוא ָּכל ָּכ ִּפְלִאי; ֶזה מֹוִציא ֶאת ָּכל ַהִמידֹות 
 ָהָרעֹות, הָאָדם הֹוֵפ ִלְהיֹות ָנִקי.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 ְמבֶֹרֶכת.ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ָׁשָנה טֹוָבה ּו
  סוכות תשפ"ב)(ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 

 

ה ֶׁשְּלַצֲעִרי ִאַּבְדִּתי ֶאת ֱאמּוָנִתי? ִלְהיֹות ִלי ַחִּיים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַמה ֶאֱעׂשֶ  םִיְׁשַאל ָהָאָדם, "ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַרק ִעם ֱאמּוָנה ְיכֹוִלי
ִּדְבֵרי ְּכִפיָרה, וֲאִני 3א ַמְרִּגיׁש יֹוֵתר ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָּכל ָּכ$ ָרחֹוק ֵמָהֱאמּוָנה ה ָקָראִתי ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָרִעים, ָׁשַמְעִּתי ַהְרּבֵ 

אֹוָתנּו  ָלֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ְּבַרְחָמנּותֹו ָעֵלינּו ָׁשַלח ָלנּו ֶאת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהֹּכַח ְלַרְּפאֹות "ת ַעְכָׁשיו?ַהְּקדֹוָׁשה, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשוֹ 
 ּוְלהֹוִציא אֹוָתנּו ֵמַהּבֹוץ ֵאָליו ָנַפְלנּו. 

ְרָגּה, ְוִהיא ָּבְרָחה ְלִמְבָצר ה י"ג) ֶׁשָהְיָתה ַּבת ֶמֶל$, ֶׁשֶּמֶל$ ַאְכָזר ָרַדף ַאֲחֶריָה ְוָרָצה ְלהו ַֹרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִסֵּפר (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעׂשֶ 
ִּמְבָצר ְוִהְתַעְלָפה ָׁשם, ְוַרֵּבנּו ְלתֹו$ הַ  הַסִּמים, ְוָכ$ ִהיא ָּבְרחָ י ַּבֲעָׂשָרה סּוֵגי ִחִּצים, ֶׁשָהָיה ָמׁשּוַח ַּבֲעָׂשָרה ִמינֵ  ֶׁשל ַמִים, ְוַהֶּמֶל$ ָיָרה ָּבּה

 אֹוָתּה".  א"ֲאִני רֹופֵ  ,ִסֵּים

 ,ּוא ָּכֶזה ָרָׁשע ְמֻרָּׁשעָּכל ְיהּוִדי, ֶׁשָאהּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$ ְּכמֹו ֶּבן ָיִחיד, ְוַהֶּמֶל$ ָהַאְכָזר ְוָהָרָׁשע ֶזה ַהֵּיֶצר ָהַרע, ה אַּבת ַהֶּמֶל$ ִהי
ֶרה ְלתֹו$ ַהְּיהּוִדי ִחִּצים רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ַהְּיהּוִדי, הּוא רֹוֶצה ְלָמֵרר לֹו ֶאת ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ַהֵּיֶצר ָהַרע יוֹ הּוא ַרק 
אֹותֹו ֵמָהֱאמּוָנה  רֹות ֶׁשל ְּכִפיָרה, הּוא רֹוֶצה ַלֲעקוֹ ְּבַסם ֶׁשל ְּכִפיָרה ְוַאִּפיקֹוְרסּות, הּוא ַמְכִניס ְלֹמחֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַמְחָׁשב םֶׁשְּמׁשּוִחי

ְמַאֵּבד ֶאת ַהַּמָּצב רּוַח ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ְמַאֵּבד ֶׁשּלֹו, ֶׁשַּיֲעזֹוב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר$, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהֱאמּוָנה ֶנְחֶלֶׁשת ֵאֶצל ְיהּוִדי הּוא ְּכָבר ָּגמּור, הּוא 
 ּלֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ְוַהְּיהּוִדי ְּכָבר 3א יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַעְצמֹו.ֶאת ַהַחִּיים ׁשֶ 

ְוִנַּקח ֶאת ָהֵעצֹות ק ֶאת ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּלנּו, ֶּכֶׁשִנְזרו ֹ .ָלֵכן ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהּוא ָהרֹוֵפא ֶׁשָּלנּו, הּוא ָיכֹול ְלַרְּפאֹות אֹוָתנּו
ֶּׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ָיָרה ָּבנּו, ְונּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה, ְוָכ$ ֶנֱהֶנה ֵמַחֵּיינּו יל עִ רָ הּוא יֹוִציא ֵמִאָּתנּו ֶאת ַהַּסם הָ  ,ְוַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש
 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

  ֵיְלכּו , ָאז ִנְׁשָּבִעים ֶׁשֵּתֶכף ּוִמַּיד ַאַחר ַהִהְסַּתְּלקּות ֵמָהעֹוָלם,םַּבָּיַדיִ  ינּו נֹוֲהִגים שְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּכֶׁשרֹוְקִדים ִעם ַהּתֹוָרהַאְנֵׁשי ְׁשלֹומֵ 
 ֵמָהעֹוָלם, ֶׁשִּיָּׁשַבע ִּבְנִקיַטת ֵחֶפץ ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו הּוא ִלְפֵני ְּפִטיָרתוֹ  דְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר ְלֶאָחד ֶׁשָעמַ  ןֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ַּבֲעבּור ִּתּקּו
 .ֶׁשְּיַתֵּקן אֹותֹו (ַעֵיין ֵסֶפר ְּפעּוַלת ַהַצִדיק, ִסיָמן תתמ"ה)י ַיִּגיַע ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְּכדֵ 

ָּיכֹול ִלְפֹעל ֶׁשָּיבֹוא ְלַרֵּבינּו ִמַּיד ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ם ָּכ$, ֶׁשָאדָ ַהְּזַמן ֶׁשל הִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְמֻסָּגל ָּכל  םָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשאִ 
ֹמד ַּבְּסָפִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְזֶּכה ִללְ  רְּכלֹומַ ְוַכָּמה ַהְּזַמן ְמֻסָּגל ִלְפֹעל ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו ֹּפה ִנְזֶּכה ְלַהִּגיַע ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש, 

 ְנַקֵּבל ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ַהִּתּקּון ַהָּנכֹון, ְוִיְהיּו ָלנּו ַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים ּוְנִעיִמים. לּוְלַקֵּים ֶאת ֲעצֹוָתיו ְוֶאת ִלּמּוָדיו, ְונּוכַ 

 

ר  ב ך>>>> המש מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 


