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ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה
ּבֹו ְיַגֶּלה ֵאיְך ָאָדם ָיכֹול ַלֲעבֹר ֶאת ֶזה ָהעֹוָלם ְּבִׂשְמָחה 

ֲעצּוָמה ְוִתְהֶיָנה ַהְּבָרָכה ְוַהַהְצָלָחה ְמצּויֹות ְּבָיָדיו 
ָּתִמיד.  

*
ָּבנּוי ּוְמֻיָּסד ַעל-ִּפי ִּדְבֵרי

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון,
ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַרִּבי ַנְחָמן ִמבְּ
ְלִמידֹו, מֹוֵרנּו ְבֵרי תַּ ְוַעל-ִּפי דִּ

אֹון ַהָּקדֹוׁש, אֹור ִנְפָלא, ֲאֶשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ַהגָּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותּו ָיֵגן ָעֵלינּו, י ָנָתן ִמבְּ ַרבִּ
ְפסּוֵקי ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ְּכתּוִבים, ּוַמַאְמֵרי  ב בִּ ּוְמֻׁשלָּ
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִמְּגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ְוזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

*
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב
עיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א



ֶפר ַהֶּזה ַהְּכתֶֹבת ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהסֵּ
ְוָכל ִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ִמְּבֶרְסֶלב זי"ע

דֹושִׁים ְלִמיָדיו ַהקְּ ְוִסְפֵרי תַּ
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א.
ִאי  ָהעֹוָלם  ֶזה  ֶאת  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹר ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, 
ְוִיּסּוִרים,  ָצרֹות  ְוַגִּלים,  ִמְׁשָּבִרים  עֹוְבִרים  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ִּכי 
ׁשֶֹרׁש  ּוְכִפי  ְּבִחיָנתֹו  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ּוַמְכאֹוִבים,  ְמִרירּות 
ִנְׁשָמתֹו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ַהָּצרֹות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִמַּדת 
ֶאָּלא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְלֶזה  ֶׁשְּלַהִּגיַע  ֶׁשֵּתַדע  ָצִריְך  ַאְך  ַהִּׂשְמָחה. 
ּוִמְקֵרי  ִּפְגֵעי  ֵמֲחַמת  ִּכי  ַהְינּו  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּזַמן ִנְמָׁשְך ַעל ָהָאָדם ָּתִמיד ַעְצבּות ּוְמִרירּות, ְוָלֵכן ַהֶהְכֵרַח 
ְלָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעבֹר ֶאת ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבלֹו ִּבְבָרָכה ְוַהְצָלָחה 
-  ַלֲעבֹד ַעל ַעְצמֹו ְלַהִּגיַע ֶאל ִמְצַות ַהִּׂשְמָחה, ִּכי ָּכְך ָאַמר 
ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ַהְּׁשחֹוָרה 
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ְּבָכל ּכֹחֹו. ְוָכל ֶהֳחָלִאים ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם, ֻּכָּלם ָּבִאים ַרק 
ָּבֶזה,  ֶהֱאִריכּו  ָהרֹוְפִאים  ַחְכֵמי  ְוַגם  ְוכּו'  ַהִּׂשְמָחה  ִמִּקְלקּול 
ֶׁשָּכל ֶהֳחָלִאים ָּבִאים ַעל ְיֵדי ָמָרה ְׁשחֹוָרה ְוַעְצבּות, ְוַהִּׂשְמָחה 

ִהיא ְרפּוָאה ְּגדֹוָלה ְוכּו'.

ְוָלֵכן ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשַּיַעְברּו 
ָיֶמיָך ּוְׁשנֹוֶתיָך ַּבּטֹוב ּוַבְּנִעיִמים ְוִתְזֶּכה ִלְחיֹות ֶאת ְיֵמי ַחֵּיי 
ֶהְבֶלָך ִּבְבָרָכה ְוַהְצָלָחה, ָעֶליָך ָלַדַעת ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר ְמאֹד 
ְּבָכל ַהּכֹחֹות, ִלְהיֹות ַאְך ָׂשֵמַח ָּתִמיד, ִּכי ֶטַבע ָהָאָדם ִלְמׁשְֹך 
ַעְצמֹו ְלָמָרה ְׁשחֹוָרה ְוַעְצבּות ֵמֲחַמת ִּפְגֵעי ּוִמְקֵרי ַהְּזַמן, ְוָכל 
ָאָדם ָמֵלא ִיּסּוִרים, ַעל ֵּכן ָצִריְך ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ְּבכַֹח ָּגדֹול 
ְּבָכל ֲאֶׁשר יּוַכל;  ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו  ִלְהיֹות 
ְוַאל ַּתְחׁשֹב ֶׁשַרֵּבנּו ז"ל רֹוֶצה ְלַׁשְכֵנַע אֹוְתָך ֶׁשּטֹוב ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ְּגדֹוָלה  ֶׁשִּמְצָוה  ָלנּו  ְמַגֶּלה  ֶאָּלא  ְּבִׂשְמָחה, 
ְוֹלא ְסָתם ִמְצָוה, ֶאָּלא ִמְצָוה ַהְּכלּוָלה ִמָּכל ַהִּמְצוֹות, ִּכי ָּבֶזה 
ִמְצוֹוָתיו  ֶאת  ּוְמַקֵּים  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ְוָׂשֵמַח  ִיְׂשָרֵאל ָׂשׂש  ֶׁשַּבר 
ֶׁשהּוא  ְלָבבֹו  טַֹהר  ֶאת  ְמַגֶּלה  הּוא  ָּבֶזה  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה 
ַמֲאִמין ּבֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ַהר ִסיַני, 
ְוַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהַעם ַהִּנְבָחר, ְוָלֵכן ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר 
ַהִּמּדֹות אֹות ִׂשְמָחה ִסיָמן א'( ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה ֶזה 

ִסיָמן ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ֶלֱאֹלָקיו, ִּכי ַהִּׂשְמָחה ְמַגָּלה ֶאת טַֹהר ְלַבב 
ֶאְצלֹו  ִּכי  ָּבֶזה,  ֶזה  ְּתלּוִיים  ֶוֱאמּוָנה  ִׂשְמָחה  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ַּבר 
ִיְתָּבַרְך ֶנֱאַמר )ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א, טז( "עֹז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו" ְוָלֵכן 
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ְּכֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה 
ִנְמָחִלים לֹו ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו, ִּכי ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה הּוא 
ַמְמִׁשיְך ֶאת ְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ִיְתָּבַרְך ְלַמָּטה. ְוָכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 
ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָחְטאּו  קֶֹדם  ַּבְּתִחָּלה  ג:(  )סֹוָטה  ַהְּקדֹוִׁשים 
ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּדָבִרים כג, טו( "ִּכי 
ֲהָוָי"ה ֱאֹלֶהיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנָך" ֵּכיָון ֶׁשָחְטאּו ִנְסַּתְּלָקה 
ְׁשִכיָנה ֵמֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( "ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב 
ֵמַאֲחֶריָך"; ְוָלֵכן ְּכֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל רֹוֶצה ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ְוִלְחיֹות ֶאת ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבלֹו ִּבְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ָעָליו ִלְמסֹר ֶאת 
ַנְפׁשֹו ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה, ּוָבֶזה הּוא מֹוִריד ֶאת ְׁשִכיַנת ֻעּזֹו 
)ַׁשָּבת  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ִּכי ָּכְך ָאְמרּו  ְלֶזה ָהעֹוָלם.  ִיְתָּבַרְך 
ל:( ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵאין ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֹלא ִמּתֹוְך ַעְצבּות ְוֹלא ִמּתֹוְך 
ַעְצלּות ְוֹלא ִמּתֹוְך ְׂשחֹוק ְוֹלא ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש ְוֹלא ִמּתֹוְך 
ִׂשְמָחה  ְּדַבר  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ְּבֵטִלים  ְּדָבִרים  ִמּתֹוְך  ְוֹלא  ִׂשיָחה 

ֶׁשל ִמְצָוה.

ֶאת  ַהּמֹוִריד  ִצּנֹור  ֶזה  ֶׁשַהִּׂשְמָחה  ְזכֹר!  ַּגם  ְזכֹר  ְוָלֵכן 
ַהְּׁשִכיָנה ְלֶזה ָהעֹוָלם, ְוָלֵכן ַאף ֶׁשְּכָבר ָעַבר ָעֶליָך ְּבַחֶּייָך ַמה 
ָיכֹול  ֶׁשַרק  ְּגרּוִעים  ֲהִכי  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְּכָבר  ְוָעִׂשיָת  ֶּׁשָעַבר, 
ִלְהיֹות, ַּדע ְלָך ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר ְיכֹוִלים ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה! ְוִעַּקר 
)ֶּפֶרק א' ֵמִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֲהָלָכה  ַהְּתׁשּוָבה ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם 
ג'( ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ְוֵאין ָלנּו ִמְזֵּבַח ַּכָּפָרה, 
ֵאין ָׁשם ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה! ַהְּתׁשּוָבה ְמַכֶּפֶרת ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות. 



 

ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ו

ֲאִפילּו ָאָדם ֶׁשָהָיה ָרָׁשע ָּכל ָיָמיו ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ָּבַאֲחרֹוָנה 
יב(  לג,  )ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵמִרְׁשעֹו  ָּדָבר  לֹו ׁשּום  ַמְזִּכיִרין  ֵאין 
ְוִעַּקר  ֵמִרְׁשעֹו";  ְּביֹום ׁשּובֹו  ָּבּה  ִיָּכֵׁשל  ֹלא  ָהָרָׁשע  "ִרְׁשַעת 
ָנכֹון  ֵלב  ֱאֶמת  ְּבֵלב  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ֶׁשָּׁשב  ַהְּתׁשּוָבה  ְׁשֵלמּות 
ְּבַדְעּתֹו  ַמְחִליט  ִאם  ִּכי  ַהִּׂשְמָחה.  ּתֶֹקף  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶׂשה  ְוֶזה 
יֹוֵתר  ַיֲעֶׂשה  ְוֹלא  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאל  חֹוֵזר  ֶׁשהּוא 
ְׁשֻטּיֹות ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ַעד ַעְכָׁשו ְוהּוא ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ָּבֶזה ֶׁשָּׁשב 
ֵאָליו ִיְתָּבַרְך - ֶזה ְׁשֵלמּות ַהִּׂשְמָחה, ְוָלֵכן, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ִאם 
ֵאָליו  ַּתְחזֹר  ְוַהְצָלָחה  ִּבְבָרָכה  ִיְהיּו  ַחֶּייָך  ֶׁשְּיֵמי  רֹוֶצה  ַאָּתה 
ִיְמחֹל ְלָך ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֶתיָך,  ִיְתָּבַרְך ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְוהּוא 
ְוִתְזֶּכה ֶׁשְּׁשִכיַנת ֻעּזֹו ִיְתָּבַרְך ְּתסֹוֵבב אֹוְתָך, ֶׁשָּתִמיד ַּתְרִּגיׁש 
ֶאת ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך ְסִביְבָך, ֲאֶׁשר ֵאין עֹוד ַּתֲענּוג 
ְּכַתֲענּוג ֶזה ֶׁשָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵאין ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל ְוַהּכֹל 
ֻעּזֹו  ְׁשִכיַנת  ְּבִזיו  ִמְתַעֵּנג  ְוהּוא  הּוא,  ָּגמּור  ֱאֹלקּות  ַלּכֹל 

ִיְתָּבַרְך. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּמִּגיַע ָלֶזה, ְוָאז עֹוָלְמָך ִּתְרֶאה ְּבַחֶּייָך.

ב.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֲאֶׁשר ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהֶהְכֵרַח 
ְוַהְּמִרירּות  ַהָּצרֹות  ְּכִפי  הּוא  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְלִהְתַחֵּזק 
ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוִעַּקר ַהִהְתַחְּזקּות הּוא ֶׁשָּתִמיד 
ְוַהִּׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל,  ִמֶּזַרע  ְלִהָּוֵלד  ֶׁשָּזָכה  ֵעיָניו  ִלְפֵני  ָיִׂשים 
ְּכִׂשְמָחה  ִׂשְמָחה  עֹוד  ֵאין  ִּכי  ַהְּׂשָמחֹות,  ָּכל  ַעל  עֹוָלה  ַהּזֹו 
זֹו ֶׁשָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ֶׁשִּנְבָרא ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָעָׂשִני ּגֹוי 
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ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוָאנּו זֹוִכים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך, ֲאֶׁשר 
ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו עֹוָלה ַעל ָּכל ַהְּׂשָמחֹות, ֲאֶׁשר ֶזה ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה 
ְנִפיַלת  ֲהָלכֹות  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  מֹוַהְרַנ"ְּת  ְוָכַתב  ִיְׂשָרֵאל.  ַּבר  ְּבַחֵּיי 
ַאַּפִים ֲהָלָכה ד' אֹות ד'( ִּכי ִעַּקר ַהִּׂשְמָחה הּוא ִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים יט( "ִּפּקּוֵדי ֲהָוָי"ה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי-ֵלב". 
ִּבְתִמימּות  ַהְּקדֹוָׁשה  ּוְבתֹוָרתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ֶׁשַּמֲאִמין  ּוִמי 
ֵאין  ְּבַוַּדאי  ַמֲאִמיִנים,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשָּכל  ְּכמֹו  ּוִבְפִׁשיטּות, 
זֹוִכין  ֶׁשָאנּו  ַהִּמְצוֹות,  ֲעִׂשַּית  ִׂשְמַחת  ְּכמֹו  ָּבעֹוָלם  ִׂשְמָחה 
ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ּובֹוְרֵאנּו ִיְתָּבַרְך, ְוָאנּו קֹוִנים ָלנּו 
ַחֵּיי עֹוָלם ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ַעל ְיֵדי חּוֵטי ַהִּציִצית 
ְיֵדי  ַעל  ִנְכָלִלים  ְוָאנּו  ַאַחת  ַמְטֵּבַע  ְּבַעד  אֹוָתם  ֶׁשּקֹוִנים 
ְּבָרָכה  ֲהֵיׁש  ִמּזֹו?  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ֲהֵיׁש  סֹוף,  ָהֵאין  ְּבאֹור  ֶזה 
ְוַהְצָלָחה יֹוֵתר ִמֶּזה? ִּכי ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלָהִבין ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ֶׁשַּיֲעמֹל  ֲעָמלֹו  ְּבָכל  ְלָאָדם  ִּיְתרֹון  ַמה  ִּכי  ִׂשְמָחה,  ֵאין ׁשּום 
ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ְוִאם ִיְצּבֹר ְּכָעָפר ֶּכֶסף ְוָזָהב, סֹוף ָּכל סֹוף ַמה 
יֹוְדִעין  ְוַהּכֹל  ַהּכֹל.  ִיַּקח  ְּבמֹותֹו  ֹלא  ִּכי  ֶזה  ְּבָכל  לֹו  ִּיְתרֹון 
ֶׁשּסֹוף ָאָדם ָלמּות ְוָיֵמינּו ְּכֵצל עֹוֵבר, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ְּבֵראִׁשית 
ִמְקֶוה,  ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ַעל  ָיֵמינּו  ְּכֵצל  ב'(  ִסיָמן  צ"ו  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ְוַהְלַואי ְּכִצּלֹו ֶׁשל ּכֶֹתל אֹו ְּכִצּלֹו ֶׁשל ִאיָלן, ֶאָּלא ְּכִצּלֹו ֶׁשל 
ְוֵאין  ְּכֵצל עֹוֵבר,  )ְּתִהִּלים קד(  ִּדְכִתיב  ָעף  ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא  עֹוף 
ְואֹוְמִרין  יֹוְדִעים  ַהּכֹל  ָימּות,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּיַקֶּוה  ִמי  ְוֵאין  ִמְקֶוה, 
ְּבִפיֶהם ֶׁשֵהן ֵמִתים; ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַרק ֵאיֶזה ְרִׁשיָמה ְּבָעְלָמא 
ֶׁשל ֵׂשֶכל ֲאִמִּתי, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָנְכִרי ְוגֹוי, ָיכֹול ְלָהִבין ֶׁשֵאין 
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ׁשּום ִׂשְמָחה ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכָלל, ִּכי ַאֲחִרית ִׂשְמָחה תּוָגה, ְוַעל 
ֵאּלּו  ֵּכן  ְוַעל  עָֹׂשה"  ּזֹה  ַמה  "ּוְלִׂשְמָחה  ב(  )קֶֹהֶלת  ֶנֱאַמר  ֶזה 
ְּכָלל.  ֲאִמִּתית  ִׂשְמָחה  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ְוַהּכֹוְפִרים  ַהחֹוְקִרים 
ַעְצבּות  ְמֵלִאים  ֵהם  רֹב  ִּפי  ֶׁשַעל  ָּבם  ָעְנָתה  ְּפֵניֶהם  ְוַהָּכַרת 
ֲהֵרי  ֲאִמִּתית?  ְוִׂשְמָחה  ְיַקְּבלּו ִחּיּות  ֵמֵהיָכן  ִּכי  ַוֲאָנָחה.  ָיגֹון 
ִיְתָּבַרְך  ִמְצֹוָתיו  ּוַבֲעִׂשַּית  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבתֹוָרתֹו  ּכֹוְפִרים  ֵהם 
ּובֹוִדים ִמִּלָּבם ְטָעִמים ֶׁשל ֶהֶבל ּוְׁשטּות ַעל ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות 
ַהְּקדֹוׁשֹות. ַוְיַחְּפאּו ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַעל ּתֹוַרת מֶֹׁשה ְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ֹלא ֵכן, ֲאֶׁשר ָּבדּו ִמִּלָּבם, ְּכִאּלּו ַחס ְוָׁשלֹום ָּכל ַטֲעֵמי-
ַהִּמְצוֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֵהם ִנּמּוִסִּיים, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּבְׁשִביל ִּתּקּון 
ָהעֹוָלם, ִּתּקּון ַהְּמִדיָנה ַחס ְוָׁשלֹום, אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפָׁשם! 
ִּתַּפח רּוָחם ְוִנְׁשָמָתם! ִּכי ֵאין ְּכִפיָרה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו. ּוְלִדְבֵריֶהם 
ָהָרִעים ְוַהָּזִרים ְוַהָּמִרים ְוַהְמֻטָּנִפים ְּבַוַּדאי ֵאין ִלְׂשמַֹח ְּבׁשּום 
ִּבְׁשִביל  הּוא  ַהִּמְצָוה  ֶׁשַּתְכִלית  ֵמַאַחר  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִמְצָוה 
ִּתּקּון ֶזה ָהעֹוָלם. ְוִאם ְּבגּוף ָהֲעִׁשירּות ְוַהָּממֹון ּוְׁשָאר ֶחְפֵצי 
ָהעֹוָלם ֵאין ׁשּום ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית, ִּכי ַאֲחִריתֹו ָמָרה ְּכַלֲעָנה, 
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֵאיְך ִיְׂשַמח ְּבִמְצָוה ֶׁשִהיא ַרק ִּבְׁשִביל ִקּיּום ִנימּוס 
ְוֵאיְך  ְוַהְמֻׁשֶּבשֶׁת?  ַהְּמִדיָנה, ַחס ְוָׁשלֹום, ְלִפי ַּדְעָּתם ָהָרָעה 
ַטַעם ֶׁשל ְׁשטּות  ָעֶליָה  ֻסָּכה ֵמַאַחר ֶׁשאֹוֵמר  ְּבִמְצַות  ִיְׂשַמח 
ָּכֶזה ֶׁשָאז טֹוב ֵליֵׁשב ָּבֲאִויר ַהַּצח. ְוהּוא ְּבַעְצמֹו יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה 
ְּבֵביתֹו  ָלֶׁשֶבת  יֹוֵתר  ְּבַוַּדאי טֹוב  ִּפי ְּפׁשּוטֹו  ַעל  ִּכי  ְׁשטּות? 
ֶׁשל  אֶֹהל  ַיֲעֶׂשה לֹו  ַּבֵּצל  ֵליֵׁשב  ִיְרֶצה  ְוִאם  ַּבֻּסָּכה.  ִמֵּליֵׁשב 
ֶׁשְּסַכָכּה  ְּכִדיָנּה  ָהֲעׂשּוָיה  ֻסָּכה  ְוֹלא  ַהָּׂשִרים  ְּכֶדֶרְך  ִּפְׁשָּתן 
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ִמְּפסֶֹלת ּגֶֹרן ָוֶיֶקב ַּדְיָקא! ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהִּמְצוֹות, ְוֵאין ְצִריִכין 
ַלְחזֹר ְוִלְסּתֹר ְׁשֻטּיֹות ּוְׁשָקִרים ּוְדָבִרים ְּבדּוִיים ָּכֵאֶּלה ֶׁשֵהם 
מֶֹׁשה  ְּבתֹוַרת  ֶׁשּכֹוְפִרים  ְוַהְּכִפירּות  ָהֶאִּפיקֹוְרסּות  ִעַּקר  ֵהם 
ֵהם  ְּכִאּלּו  ָּכֵאֶּלה  ִּבְׁשֻטּיֹות  ֶׁשָּלֶהם  ַהֶּׁשֶקר  ּוְמַחִּפין  ְלַגְמֵרי, 
ְמָתְרִצים ֶאת ִּדְבֵרי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְונֹוְתִנים ַטַעם ִלְדָבָריו ְטָעִמים 
ָמִרים ּוְסרּוִחים ֶׁשָּכֵאֶּלה ִאם ֶיׁש ַטַעם ְּבִריר ַחָּלמּות ּוְׁשֻטּיֹות 

ָּכֵאֶּלה.

ִּבְפָרט ַעָּתה ֶׁשְּכָבר ָזִכינּו ְלִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי 
ִמְצָוה  ֶׁשָּכל  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ַּבֲאִריכּות  ֶׁשְּמָבֲאִרים  ָהֲאִריַז"ל 
ַעד  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוֶעְליֹוִנים  ְּגבֹוִהים  ִלְדָבִרים  ְמַרֶּמֶזת  ּוִמְצָוה 
ֵאין סֹוף ְוֵאין ַּתְכִלית, ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ָּבֶזה ּוַבָּבא 
ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוָכל ִמְצָוה ֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּים 
הּוא ַמְמִׁשיְך ָעָליו אֹור ְוִזיו ְוִחּיּות ּוְדֵבקּות ָּבֵאין סֹוף ָּברּוְך 
הּוא, ְוָאנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְבִּדיָלנּו ְּבַרֲחָמיו 
ָהֵעֶרב-ַרב,  ִמן  ְּבַוַּדאי  ֶׁשֵהם  ָהֵאֶּלה  ְוַהּכֹוְפִרים  ַהּתֹוִעים  ִמן 
ְטָעִמים  ְויֹאַמר  ַּבִּמְצוֹות  ְוָיֵקל  ְיַבֶּזה  ֶׁשֶאָחד  ִיָּתֵכן  ֹלא  ִּכי 
ָּכל  ֶנֶגד  ְיַדֵּבר  ְוֵכן  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָּכל  ַעל  ָוֶהֶבל  ְׁשטּות  ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשהּוא ִיְהֶיה 
ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ֵמָהֶעֶרב-ַרב,  ֶׁשהּוא  ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  ְיהּוִדי! 
ַהּדֹורֹות ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ּגֹוִיים ְּגמּוִרים, ּוְכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים 
ַמָּטָרה ַאַחת  ְלַעְצָמם  ָׂשמּו  ֲאֶׁשר  ָהֲארּוִרים  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשֵאּלּו 
ֵמַאֵחינּו  ֵאיָנם  ְּבַוַּדאי  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ַהָּקדֹוׁש  ָּכל  ֶאת  ַלֲעקֹר 
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ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵאּלּו ֵהם ָהֵעֶרב-ַרב ֶׁשִּנְתָעְרבּו ְּבִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, 
ּוְצִריִכים ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַרֲחִקים 
ִמְּמצָֹרִעים, ְויֹוֵתר ִמֶּזה. ַוֲאַנְחנּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵני 
ֲעצּוָמה  ְּבִׂשְמָחה  ִיְתָּבַרְך  ִמְצוֹוָתיו  ֶאת  ּוְמַקְּיִמים  ַמֲאִמיִנים 
ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְּגדֹוָלה ְמאֹד, ַּכָּמה ְוַכָּמה ֵיׁש ָלנּו ִלְׂשמַֹח ְּבָכל 
ֵעת! ּוִבְפָרט ְּכֶׁשָאנּו ַמִּגיִעים ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה, ֲאֶׁשר ָאנּו 
זֹוִכים ְּבֶרַגע ַקל ֶׁשל ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ִלְהיֹות ִנְכָלִלים ְּבַהֵּׁשם 
ַחֵּיי  ָלנּו  קֹוִנים  ְוָאנּו  הּוא.  ָּברּוְך  סֹוף  ַהֵאין  ְּבאֹור  ִיְתָּבַרְך, 
עֹוָלם ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ַעל ְיֵדי ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשֻרָּבם 
)ִמְׁשֵלי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְמאֹד,  ּוְנִעיִמים  ַלֲעׂשֹוָתם  ַקִּלים  ְּכֻכָּלם 
ְּבַוַּדאי ָראּוי  ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום".  ְוָכל  ַּדְרֵכי נַֹעם  ג( "ְּדָרֶכיָה 
ַּבר  ָּכל  ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשל  ַהְּבָרָכה  ְוֶזה  ְמאֹד.  ְמאֹד  ִלְׂשמַֹח  ָלנּו 
ִיְׂשָרֵאל ַהַּמֲאִמין ּבֹו ִיְתָּבַרְך ּוְבִמְצוֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות, ִּכי ֶהָחָכם 
ִמְצָוה  ָּכל  ֲעִׂשַּית  ִּבְׁשַעת  ִלְׂשמַֹח  לֹו  ֵיׁש  ַּכָּמה  ִמַּדְעּתֹו  ָיִבין 
ּוִמְצָוה. ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ִׂשְמַחת ַהִּמְצָוה ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִעַּקר 
ֲעִלַּית ַהְּׁשִכיָנה ֵמַהָּגלּות, ַעד ֶׁשּזֹוִכין ְלַהֲעלֹות ָּכל ָהעֹוָלמֹות 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ֶׁשַּמִּׂשיִגים  ַעד  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה 
ֶזה  ֶאל  ִנְׁשָמתֹו  ְוִנְׁשְלָחה  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ֶּׁשִּנְמָצא  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר 
ָהֲעִׂשָּיה  ַּגְׁשִמּיּות  ֶאת  ַלֲהפְֹך  ָהָיה  ַהַּתְכִלית  ִעַּקר  ָהעֹוָלם, 
ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ְלַגּלֹות ּוְלַפְרֵסם ֶאת ֲאִמַּתת 
ִיְתָּבַרְך,  ֶאְצלֹו  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהִּׂשְמָחה  ֶׁשּזֹו  ִיְתָּבַרְך.  ְמִציאּותֹו 
ֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל ְמֻלָּבׁש ִּבְלבּוׁש ַּגְׁשִמי ְוָחְמִרי ְוִנְמָצא ְּבֶזה ָהעֹוָלם 
ֶאת  ְמַקֵּים  ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ַהָּמֵלא  ָהעֹוֵבר, 
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ִמְצוֹוָתיו  ִעם  ֵּגֶאה  ְוהּוא  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה  ִיְתָּבַרְך  ִמְצוֹוָתיו 
ְצִריִכים  ּוְלֵהֶפְך,  ִיְׂשָרֵאל.  ַּבר  ָּכל  ְּגֻדַּלת  ִעַּקר  ֶזה  ִיְתָּבַרְך, 
ָלַדַעת ֲאֶׁשר ִעַּקר ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה, ִעַּקר 
ַהָּגלּות הּוא ַמה ֶּׁשָהַעְצבּות - ֶׁשֵהם ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפֹות 
- ִמְתַּגְּבִרין ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיָנם ַמִּניִחים אֹוָתם ִלְׂשמַֹח ְּבַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ּוְבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי 
ֶׁשִהיא  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  כ"ד(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמְתַּגֶּבֶרת  ְּכֶׁשָהַעְצבּות  ָּגלּוָתּה  ֶׁשִעַּקר  ִיְׂשָרֵאל.  ִׂשְמָחָתן ֶׁשל 
ָעֶליָה, ְּדַהְינּו ַעל ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהְּנָׁשָמה ִהיא ֵחֶלק 
ֱאֹלִקי ִמַּמַעל, ְוָׁשם, ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך, ְׁשרּוָיה ַרק ַהִּׂשְמָחה, ּוְכָכל 
ָּבֵאין  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִנְכָלל  הּוא  ָּכְך  ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּבר 
סֹוף ָּברּוְך הּוא, ִּכי )ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א, טז( "עֹז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו", 
ֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ֶׁשל  ְוַהַהְצָלָחה  ַהְּבָרָכה  ִעַּקר  ֶזה  ֲאֶׁשר 
ּבֹו  ְלַקֵּבל  ְּכִלי  ַנֲעֶׂשה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוָׂשֵמַח,  ָׂשׂש  ָּתִמיד 
ִיְתָּבַרְך.  ּבֹו  ְלַגְמֵרי  ֶׁשִּנְכַלל  ַעד  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ָהֵאין  אֹור 
ּוְלֵהֶפְך, ְּכֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל נֹוֵפל ִלְמִרירּות ְוַעְצבּות ְוִדָּכאֹון - ֶזה 
ִעַּקר ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ֵּכן ַעְכָׁשו ַּבָּגלּות, 
ֶׁשִעַּקר ַהָּגלּות הּוא ֶׁשַהִּׂשְמָחה ָנְפָלה ְלַמָּטה ַּבָּגלּות, ּוִמָּׁשם 
ִנְמָׁשְך ָּכל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשל עֹוְבֵדי ַהּכֹוָכִבים ְוָהְרָׁשִעים ַההֹוְלִכים 
ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ֵהם ְרחֹוִקים ִמִּׂשְמָחה ֲאִמִּתית, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי יז( "יֵֹלד ְּכִסיל ְלתּוָגה לֹו ְוֹלא ִיְׂשַמח ֲאִבי 
ָנָבל" ּוְכִתיב )קֶֹהֶלת ב( "ִּכי ָכל ָיָמיו ַמְכאִֹבים ָוַכַעס ִעְנָינֹו ַּגם 
ַּבַּלְיָלה ֹלא ָׁשַכב ִלּבֹו ַּגם ֶזה ֶהֶבל הּוא", ִּכי ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
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ֶאְצָלם  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּׂשְמָחה  ָּכל  ַאְך  ַּכָּידּוַע.  ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון  ִנְקֵראת 
ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ִׂשְמָחָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָּנַפל  ַהִּׂשְמָחה  ִניצֹוֵצי  ִנְמָׁשְך  ַּבָּגלּות. ּוִמָּׁשם  ַעְכָׁשו  ֶׁשִהיא 
ֶאְצָלם ַּבָּגלּות ּוִמָּׁשם ָּכל ִׂשְמָחָתם ְלִפי ָׁשָעה. ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר, 
"ִלְׂשחֹוק  ב(  )קֶֹהֶלת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  עָֹׂשה",  ּזֹה  ַמה  "ּוְלִׂשְמָחה 
ָאַמְרִּתי  ִלְׂשחֹוק  עָֹׂשה".  ּזֹה  ַמה  ּוְלִׂשְמָחה  ְמהֹוָלל  ָאַמְרִּתי 
ְלֵׁשם  ֶׁשֵאיָנּה  ַהִּׂשְמָחה  ֶׁשָּכל  ַהְינּו  ְמֻעְרָּבב,  ְלׁשֹון  ְמהֹוָלל, 
ָׁשַמִים ִהיא ִנְמֶׁשֶכת ַרק ִמַּתֲערֹובֹות ִניצֹוֵצי ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָּנְפָלה 
ְמַהְּפִכים  ְוֵהם  ֵּביֵניֶהם.  ְוִנְתָעְרָבה  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ְיֵדי  ַעל 
ּוְמִמיִרים ַרע ְּבטֹוב ְולֹוְקִחים ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָּבָאה ִמָּמקֹום ֶעְליֹון 
ְמאֹד ּוְׂשֵמִחים ִעָּמּה ְּבִדְבֵרי ַּתֲאוֹות ָרעֹות ֶׁשָּלֶהם, ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת 
ֵהם ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּוָמִרים ִמָּמֶות. ְוַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי "ּוְלִׂשְמָחה ַמה 
יד(  )ִמְׁשֵלי  ַוֲאָנָחה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ָיגֹון  ִּכי ַאֲחִריָתּה  ּזֹה עָֹׂשה" 
"ְוַאֲחִריָתּה ִׂשְמָחה ּתּוָגה". ְוַעל ֵּכן ֵמֲחַמת ֶׁשַעְכָׁשו ַהִּׂשְמָחה 
ְּבָגלּות, ִהיא ְמֻלֶּבֶׁשת ְּבִמיִלין ְּדָעְלָמא ֶׁשֵהם ִמיִלין ִדְׁשטּוָתא. 
ַיֲהדּותֹו  ִּבְקֻדַּׁשת  ֵּכן ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלבֹוא ְלִׂשְמָחה, ִלְׂשמַֹח  ַעל 
ְּבַמה ֶּׁשָּזָכה ִלְהיֹות ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ָעָׂשִני ּגֹוי, ִאי ֶאְפָׁשר 
ָלבֹא ְלִׂשְמָחה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִמיֵלי ִדְׁשטּוָתא ַּדְיָקא, ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָׂשֵמַח ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹא ְלִׂשְמָחה ֲאִמִּתית, 
ִּכי ְלָׁשם ָנְפָלה ַהִּׂשְמָחה ֵמֲחַמת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ִׂשְמָחָתן 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ֵּכן ָהִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּכֶׁשְּמַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו 
ַעל ְיֵדי ִמיֵלי ִדְׁשטּוָתא ְוֶחְדָוָתא ֲאַזי ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ִּתּקּון ָּגדֹול 
ְמאֹד, סֹוד ֲעִלַּית ִניצֹוֵצי ַהְּׁשִכיָנה ִמָּגלּוָתּה. ִּכי ַמֲעֶלה ִניצֹוֵצי 
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ַהִּׂשְמָחה ִמן ַהָּגלּות, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ָּבא ְלִׂשְמָחה ַעל ְיֵדי ִמיֵלי 
ִדְׁשטּוָתא ְוֶחְדָוָתא ַּדְיָקא, ְוזֹו ַהְּבָרָכה ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָּכל ַּבר 
ָחְזָרה  ֵּתֶכף  ְּבִׂשְמָחה,  ִיְׂשָרֵאל הּוא  ְּכֶׁשַּבר  ֵּתֶכף  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוָעְלָתה ַהִּׂשְמָחה ִלְמקֹוָמּה ְוָׁשְרָׁשּה ֶׁשִהיא ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם 
ָּכל  ִלְׂשמַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ָהֲאִמִּתית,  ַהִּׂשְמָחה  ׁשֶֹרׁש 
ְיֵמיֶהם ְּבָכל ִמיֵני ִׂשְמָחה ְּבִלי ֵקץ ָוסֹוף ֵמַאַחר ֶׁשֲאַנְחנּו זֹוִכים 
ַהְּקדֹוָׁשה  ּוְבתֹוָרתֹו  ַעְבּדֹו  ּוְבמֶֹׁשה  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ְלַהֲאִמין 
ַמה  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְרֵאה,  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך.  ִמְצוֹוָתיו  ּוְבִקּיּום 
ְּלָפֶניָך? ִלְהיֹות ָּתִמיד ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ַעל ְנֻקַּדת ַיֲהדּוְתָך, ֶׁשֹּלא 
ָעָׂשִני ּגֹוי ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוזֹו ַהְּבָרָכה ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָּכל ַּבר 

ִיְׂשָרֵאל, ַאְׁשֵרי לֹו!

י.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְחיֹות ַחִּיים 
ְוַהְצָלָחה  ְּבָרָכה  ְלָך  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ּוְנִעיִמים  טֹוִבים 
ַהִּׂשְמָחה.  ִמַּדת  ַעל  ַהְרֵּבה  ַלֲעבֹד  ָצִריְך  ַאָּתה  ֲאַזי  ְּבַחֶּייָך, 
ְוַאל ַּתְחׁשֹב ֶׁשֶּזה ָּבא ְּבַקּלּות, ִּכי ִלְזּכֹות ְלַהִּגיַע ְלִׂשְמָחה ֶזה 
ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה, ִּבְפָרט ָאָדם ֶׁשָחָטא ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה, ֲאַזי הּוא 
ֶׁשּלֹו,  ֵמַהֲחָטִאים  ֶׁשִּנְבָרִאים  ּוַמְׁשִחיִתים  ְקִלּפֹות  ִעם  ְמֻסָּבב 
ְוֵהם ֹלא נֹוְתִנים לֹו ִלְׂשמַֹח. ְוָלֵכן ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת ז"ל )ִלּקּוֵטי 
ֲהָלכֹות הֹוָדָאה ֲהָלָכה ו' אֹות ל'( ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּׂשְמָחה ַמִּׂשיִגים 

ַהַּצִּדיִקים, ְוֵהם ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהִּׂשְמָחה ָעֵלינּו, ִּכי ַרק ְּגדֹוֵלי 
ִּכי  ְרחֹוִקים,  בָּ ִׂשְמָחה  ְלַהְחִּדיר  ְיכֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ֻמְבֲחֵרי 
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ְוָׁשָּמה  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ָּבֵאין  ְלַגְמֵרי  ִנְכְללּו  ֶׁשֵהם  ֵמַאַחר 
"עֹז  טז(  א,  ַהָּיִמים  )ִּדְבֵרי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִּׂשְמָחה,  ַרק  ְׁשרּוָיה 
ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו", ָלֵכן ַרק ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשיְך ִׂשְמָחה ְלֵאּלּו 
ַעל  ִהיא  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ִׂשְמָחָתם  ְוָכל  ֲאֵליֶהם,  ֶׁשִּמְתָקְרִבים 
ְיֵדי ַקְטנּות ְוִׁשְפלּות ַּדְיָקא, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְיַׁשְעָיה כט( "ְוָיְספּו 
ְוַהַּמָּזלֹות  ַהּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ִּכי  ִׂשְמָחה".  ַּבֲהָוָי"ה  ֲעָנִוים 
ִהיא  ִׂשְמָחָתם  ָּכל  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ַאַחר  ַהְּכרּוִכים  ְוָהְרָׁשִעים 
ָּכבֹוד  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשַּמִּׂשיִגים  ְּדַהְינּו  ְוַגְדלּות,  ַּגֲאָוה  ְיֵדי  ַעל  ַרק 
ַוֲעִׁשירּות ּוְגֻדָּלה ֵהם ִמְתַנְּׂשִאים ְּבַעְצָמם ּוְׂשֵמִחים ָּבֶזה, ְוַעל 
ְּבִעְסֵקי  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְּכָלל.  ִׂשְמָחה  ֵאיָנּה  ֶּבֱאֶמת  ִׂשְמָחָתם  ֵּכן 
עֹוָלם ַהֶּזה ֵאין ׁשּום ִׂשְמָחה ְּכָלל, ְוַעל ֵּכן ָּכל ִׂשְמָחָתם ִנְקֵראת 
"ְׂשחֹוק ַהְּכִסיל", ֶׁשהּוא ְמעָֹרב ְּבַעְצבּות ְּבִחיַנת )ִמְׁשֵלי יד, יג( 
ֵמַאַחר  ִּכי  תּוָגה"  ִׂשְמָחה  ְוַאֲחִריָתּה  ִיְכַאב-ֵלב  ִּבְׂשחֹק  "ַּגם 
ֶׁשָּכל ִׂשְמָחתֹו ִהיא ַּתֲאַות עֹוָלם ַהֶּזה, ְּבַוַּדאי ֵאין זֹו ִׂשְמָחה 
ְּכָלל, ִּכי ֵאין ׁשּום ָאָדם ְמַמֵּלא ַּתֲאָותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּבְׁשֵלמּות, 
ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )קֶֹהֶלת ַרָּבה ָּפָרָׁשה א' ִסיָמן ל"ב( ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי 
יֹוֵתר,  לֹו  ָחֵסר  ָאז   – יֹוֵתר  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְּכָכל  ִּכי  ְּבָידֹו.  ַּתֲאָותֹו 
ִּבְפָרט ִּכי ֹלא ְּבמֹותֹו ִיַּקח ַהּכֹל. ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ַּגְדלּות ְוַגֲאָוה 
ֵאין ׁשּום ִׂשְמָחה ְּכָלל, ַרק ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשֵהם ְׂשֵמִחים, ֲאָבל 
ַהַּצִּדיִקים  ִׂשְמַחת  ֲאָבל  ְלָיגֹון.  ֶנְהֶּפֶכת  ִׂשְמָחָתם  ָּכל  ֶּבֱאֶמת 
ְּבֵעיֵניֶהם  ְקַטִּנים  ֶׁשֵהם  ַּדְיָקא,  ַוֲעָנָוה  ַקְטנּות  ְיֵדי  ַעל  ִהיא 
ָּכל ָּכְך, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשְּמַקְּבִלים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵהם ְׂשֵמִחים ּבֹו, 
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִיּסּוִרים ַוֲעִנּיּות ַחס ְוָׁשלֹום ֵהם ְׂשֵמִחים 
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ֵּבין ְּבָעקּו, ַחס  ְּבִטיבֹו  ֵּבין  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ַּבִּיּסּוִרין, ּומֹוִדים 
ַעט  ְוָׁשלֹום, ְוֵהם ְׂשֵמִחים ְּבֶחְלָקם ָּתִמיד, ִּכי יֹוְדִעים ֶׁשַּגם ַהמְּ
ַהֶּזה הּוא ֶחֶסד ִחָּנם ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, ְוָכל ִעַּקר ִׂשְמָחָתם ִהיא 
ִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות ֶׁשִהיא ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ְוִנְצִחית, ּוַמְמִׁשיִכים 
ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשְּכָכל ֶׁשֵהם ְקַטִּנים  ִׂשְמָחה זֹו ַעל ָּכל ַנְפׁשֹות 
ָּפְגמּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְּביֹוֵתר  ְויֹוְדִעים  יֹוֵתר  ְּבֵעיֵניֶהם  ּוְׁשֵפִלים 
ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ֵהם ִמְתַּגְּבִרים יֹוֵתר ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
ַנַחת רּוַח  ַלֲעׂשֹות  זֹוִכים  ֵהם  ַעל ֶׁשַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן  ַהִּמְצָוה, 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ַהִּׂשְמָחה 
ִלְהיֹות  ֶׁשהּוא  ַּדְיָקא,  ְוַקְטנּות  ֲעָנָוה  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ִּדְקֻדָּׁשה 
ָקָטן ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ֶּבֱאֶמת, ְּכמֹו ָּדִוד ֶׁשָאַמר ַעל ַעְצמֹו )ְּתִהִּלים 
כב( "ְוָאנִֹכי ּתֹוַלַעת ְוֹלא ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי ַעם", ּוָבֶזה 

ְּבַעְצמֹו ָהָיה ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּגַמל ַהֵּׁשם 
ִּכי  ַמְלכּותֹו,  ִעַּקר ְׁשֵלמּות  ְוֶזה  ָּכֵאֶּלה.  ֲחָסִדים  ִיְתָּבַרְך ִעּמֹו 
ִעַּקר ֲעִלַּית ַהַּמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה, ְוֵכן הּוא 
ְּבָכל ָאָדם ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו, ִנְמָצא ֶׁשִעַּקר ַהְּבָרָכה ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשל 
ָּתִמיד,  ְּבֶחְלקֹו  ִלְׂשמַֹח  ֲאִמִּתית  ְלִׂשְמָחה  ְלַהִּגיַע  ָהָאָדם הּוא 
ְוֶזה זֹוִכים ַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמקָֹרִבים ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא 

ָּדבּוק ּבֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְקִביעּות.

ָּתִמיד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן, 
ְּבִׂשְמָחה ֶׁשֶּזה ְלַבד ַהְּבָרָכה ְוַהַהְצָלָחה ְּבַחֵּיי ָהָאָדם, ִּתְׁשַּתֵּדל 
ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ְוהּוא ַיְחִּדיר ְּבָך ִׂשְמָחה ֲאִמִּתית, 
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ִּכי ַהַחִּיים ָקִׁשים ּוָמִרים ְוֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ֶאת ַהְּמִרירּות ֶׁשּלֹו 
ְוֶאָחד, ַעד ֶׁשִאי  ְוַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ָּכל ֶאָחד 
ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹר ֶאת ֶזה ָהעֹוָלם ַרק ַעל ְיֵדי ּתֶֹקף ַהִּׂשְמָחה, ֶׁשָאָדם 
ַהִּׂשְמָחה  ְוִעַּקר  ַהִּׂשְמָחה,  ְלתֶֹקף  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִריַח  ֻמְכָרח 
הּוא ְּבִקּיּום ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך. ִּכי ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ִהיא ְרצֹונֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְכֶנֶסת ּבֹו ִׂשְמָחה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ְּבָרכֹות 
סג:( ָּכל ַהַּמְרֶּפה ַעְצמֹו ֲאִפּלּו ִמִּמְצָוה ַאַחת ֵאין ּבֹו ּכַֹח ַלֲעמֹד 
ְּביֹום ָצָרה, ִּכי ִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות ַמֲעָלה ֶאת ָהָאָדם ֵמַהְּׁשאֹול 
ַּתְחִּתית ּוִמַּתְחָּתיו, ּוְמִביָאה אֹותֹו ֶאל רּום ַהַּמְדֵרגֹות ִלְהיֹות 
ָּדבּוק ּבֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי  , ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו 
ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ד( ְּכֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח, 
ֲאִפּלּו ֶׁשִּנְמָצא ִּבְמדֹור ַהְּקִלּפֹות, ַעל ְיֵדי ִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות הּוא 
ָיכֹול ָלֵצאת ִמָּכל ַהּזֲֹהמֹות ֶׁשּלֹו. ְוָלֵכן ְזכֹר ַּגם ְזכֹר, ֲאהּוִבי, 
ְּבִני! ֲאֶׁשר ִעַּקר ַהְּבָרָכה ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ַרק ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה, ְוֹלא ִיֵּתן ֶׁשִּיָּכְנסּו ּבֹו ָהַעְצבּות ְוַהְּמִרירּות ְוַהִּדָּכאֹון 
ַאף ֹלא ְלֶרַגע, ְוָלֶזה זֹוִכים ַעל ְיֵדי ִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות, ִּכי ָּכל 
ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשָאָדם זֹוֶכה ְועֹוֶׂשה ְּבֶזה ָהעֹוָלם הֹוֶלֶכת ְלָפָניו 
ָּתִמיד, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )סֹוָטה ג:( ָּכל ָהעֹוֶׂשה 
ָּבעֹוָלם  ְלָפָניו  ְוהֹוֶלֶכת  ְמַקַּדְמּתֹו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאַחת  ִמְצָוה 
ַהָּבא, ְוָלֵכן ִּתְׁשַּתֵּדל ְלַהְרּבֹות ְּבִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְיָקא, ֶׁשֶּזה 
ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  )ַוִּיְקָרא  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ֲאִמִּתית,  ִׂשְמָחה  ְּבָך  ַיְכִניס 
ָהָאָדם עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ִלֶּמְדָך ּתֹוָרה  ט'(  ִסיָמן  ל"ד 
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ִמְצָוה ְיֵהא עֹוֶׂשה אֹוָתּה ְּבֵלב ָׂשֵמַח, ּוְזכֹר ַּגם ְזכֹר ֲאֶׁשר ַעל 
ְיֵדי ָּכל ִמְצָוה ֶׁשָהָאָדם ְמַקֵּים הּוא ּבֹוֵרא ַמְלַאְך ְּכַמֲאָמָרם ז"ל 
)ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה ל"ב ִסיָמן ו'( עֹוֶׂשה ָאָדם ִמְצָוה ַאַחת ַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא נֹוֵתן לֹו ַמְלָאְך ֶאָחד, עֹוֶׂשה ְׁשֵּתי ִמְצוֹות נֹוֵתן לֹו 
ְׁשֵני ַמְלָאִכים, עֹוֶׂשה ַהְרֵּבה ִמְצוֹות נֹוֵתן לֹו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ַעְצמֹו  ַמְטֶעה ֶאת  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי  ַמֲחֵנהּו.  ֲחִצי  הּוא 
ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ְוָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ִעם ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשּזֹוֶכה ְלַקֵּים 
ֶׁשֶּזה ֶחְלקֹו ַהִּנְצִחי, ֲאָבל ִלְזּכֹות ְלִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות, ִאי ֶאְפָׁשר 
ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, 
ְוָלֵכן ְרֵאה ֲאהּוִבי ְּבִני ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ִזי"ַע 
ִּתְזֶּכה  ַּדְיָקא  ָידֹו  ְוַעל  ַהֶּזה,  ֶׁשַּבּדֹור  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא 
ְלַהִּגיַע ֶאל ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבַחֶּייָך, ְוָכל יֹום ְויֹום ִמיֵמי ַחֶּייָך 
ִּתְזֶּכה ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות, ְוָהִעָּקר ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ָׂשֵמַח 

ְּבֶחְלְקָך ָּתִמיד.

ד.
ְצִריִכים  ָהעֹוָלם  ֶׁשְּבֶזה  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶּׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ַהְּזַמן ֶׁשעֹוֵבר ַעל  ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ַּבַחִּיים, ְּכִפי ִּפְגֵעי ּוִמְקֵרי 
ָּכל ֶאָחד ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ְוִעַּקר ַהּכַֹח ָלֶזה הּוא ַעל ְיֵדי ֶׁשּזֹוִכים 
הּוא  ַסְבָלנּות,  יֹוֵתר  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ִּכי  ַהַּסְבָלנּות,  ְלִמַּדת 
ַהַּסְבָלנּות?  ְלִמַּדת  זֹוִכים  ְוֵאיְך  ְוַהְצָלָחה,  ִלְבָרָכה  זֹוֶכה 
ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל: )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קנ"ה( ַעל ְיֵדי 
ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו  ֶׁשֵאין  ַמֲאִמין  ֶׁשָאָדם  ָהֱאמּוָנה,  ּתֶֹקף 
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ָּכל  ֶאת  ּוְמַהֶּוה  ְמַחֶּיה  ְוהּוא  ָּגמּור הּוא,  ֱאֹלקּות  ַלּכֹל  ְוַהּכֹל 
ִמָּדה  ֶׁשהּוא  ַאַּפִים  ַלֲאִריכּות  זֹוִכים  ֵּכן  ְּכמֹו  ֻּכָּלּה,  ַהְּבִריָאה 
ֶׁשל ַסְבָלנּות. ְוָלֵכן ְצִריִכים ַהְרֵּבה ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאָדם ְמַבֵּקׁש ֶאת  ִּכי ֶעֶצם  ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה.  הּוא, 
ָאָדם  ְיַדֵּבר  ֹלא  ִּכי  ֱאמּוָנה,  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָיִׂשיַח ִויַסֵּפר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו 
ֶׁשהּוא  ְמאֹד,  ֲחָזָקה  ֱאמּוָנה  לֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה! ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּקֹוֶנה ְלַעְצמֹו 
ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ְוָאז הּוא ַיֲעבֹר ֶאת ֶזה ָהעֹוָלם ִּבְבָרָכה 

ְוַהְצָלָחה ְוַיְרִּגיׁש ָּכל ִמיֵני נַֹעם ְּבַחָּייו.

ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ַרק  ֶזה  סֹוֵבל,  ֶׁשָאָדם  ַהָּצרֹות  ָּכל  ִּכי 
ֱאמּוָנה, ֶׁשֶּזה ֵמִביא ֶחְסרֹון ִׂשְמָחה, ִּכי ַהַּמֲאִמין ָהֲאִמִּתי ֶׁשַהּכֹל 
ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ָּתִמיד,  ְּבֶחְלקֹו  ָׂשֵמַח  הּוא  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו 
ְטָענֹות ַעל ַעְצמֹו ּוִמּכֹל ֶׁשֵּכן ֹלא ַעל ֲאֵחִרים, ִּכי רֹב ְּבֵני ָאָדם 
ֶׁשֵהם ָּכל ָּכְך ְמֻמְרָמִרים ֶזה ָּבא ָלֶהם ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלֶהם ִּבָּטחֹון 
ַעְצִמי, ְוֹלא ַמֲאִמיִנים ְּבַעְצָמם, ַעד ֶׁשֶּזה ׁשֹוֵבר אֹוָתם ְלַגְמֵרי. 
ְוָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ְּכמֹו ֶׁשְּצִריִכים 
ֱאמּוָנה ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ָּכְך ָאָדם ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֱאמּוָנה 
ְּבַעְצמֹו, ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ָיכֹול ְלהֹוִציא ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ָּכל ַמה 
ֶּׁשהּוא רֹוֶצה, ְוִאם ָהָיה ָלָאָדם ֱאמּוָנה ְּבכַֹח ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ַּגם 
ֵּכן ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוהּוא ַּגם ֵּכן ָיכֹול 
ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִׁשֵחת ּוָפַגם, ָאז ָּתִמיד ָהָיה ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, 
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ּוֵמֲחָמת ֶׁשֵאין ָאָדם ּבֹוֵטַח ְּבַעְצמֹו ְוֵאין לֹו ִּבָּטחֹון ַעְצִמי, ֶזה 
ּפֹוֵגם לֹו ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוֶאת ַהִּׂשְמָחה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִמְתַרֵחק 
ְּברֶֹגז  ְוַנֲעֶׂשה  ְוַעְצָּבִני,  ְמֻבָּדד  ַעְצמֹו  ְּבתֹוְך  ְוִנְכָנס  ֵמַהֶחְבָרה 
ָוַכַעס ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוָכל ָּכְך ֲחָבל ֶׁשרֹוִאים ְּבֵני ָאָדם 
ַרק  ָּדָבר,  ֹלא  ַעל  ְוִדְּכאֹונֹות  ִּבְמִרירּות  ַחֵּייֶהם  ֶאת  עֹוְבִרים 
ְוַהַהְצָלָחה  ַהְּבָרָכה  ַהַּדַעת, ֶׁשִעַּקר  ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב 
ַּבַחִּיים ֶזה ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה, ְוִלְׂשמַֹח ַעל נַֹעם ֶחְלקֹו ֶׁשֶּזה 

סֹוד ַהַחִּיים ַהֻּמְצָלִחים.

ַעְצְמָך  ְּלָפֶניָך, ִּתַּקח ֶאת  ְרֵאה ַמה  ְּבִני!  ְוָלֵכן, ֲאהּוִבי, 
ֶׁשַאָּתה  ְּבִׂשְמָחה,  ַרק  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוִתְׁשַּתֵּדל  ְּבָיֶדיָך 
ַמֲאִמין ּבֹו ִיְתָּבַרְך ֶמֶלְך ַחִּיים, ְוֵיׁש ְלָך ְנֻקּדֹות טֹובֹות ְּבַחֶּייָך, 
ְוֶזה ַמה ֶּׁשַרֵּבנּו ז"ל ִהְזִהיָרנּו ְמאֹד )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן 
רפ"ב( ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָלדּון ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות, ְוִלְמצֹא ְּבַעְצמֹו 

ְלַכף  ָּתִמיד  ַעְצמֹו  ֶאת  ָידּון  ְוֶׁשֹּלא  ּבֹו,  ֶׁשֵּיׁש  ְנֻקּדֹות טֹובֹות 
ִמֶּמּנּו ֶאת  ָהַרע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשּלֹוֵקַח  ְוִיְרֶאה ֶאת  חֹוב 
ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי, ַאְּדַרָּבה! ָאָדם ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַהּטֹוב 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ּוְתִהָּלה ָלֵאל ֵיׁש ְּבָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל טֹוב ֲאִמִּתי ְוִנְצִחי, 
ֻמְׁשָּגח  ֶׁשַהּכֹל  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ֶׁשַּמֲאִמין  ָהֱאמּוָנה  ְנֻקַּדת  ֶׁשֶּזה 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוָדָבר ָּגדֹול ְוָדָבר ָקטֹן ֹלא ַנֲעֶׂשה ֵמַעְצמֹו 
ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל ָהֶעְליֹון, ִויִדיעֹות ֵאּלּו ֵהם ַהְּבָרָכה 
ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְלָך,  ְוַדע  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְוַהַהְצָלָחה 
ֶׁשֶּזה ֹלא ָּכל ָּכְך ַקל ְלַהְכִניס ְּבַעְצמֹו ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו, ִּכי ָאָדם 
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ָחָטא ְּכִפי ֶׁשָחָטא, ְוִלְכֵלְך ֶאת ַעְצמֹו ְּכמֹו ֶׁשִּלְכֵלְך ֶאת ַעְצמֹו, 
ַרֲחִמים  ַהְרֵּבה  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ַּדְעּתֹו,  ִנְפְּגָמה  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ּוְלַבֵּקׁש  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאל  ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיל 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ֵאיְך  ְוַיְרִּגיׁש  ָנִקי,  ְלמַֹח  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַנְפׁשֹו  ַעל 
הּוא אֹוֵהב אֹותֹו, ְוהּוא ָחׁשּוב ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָּכְך ָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )סֹוָטה מח:( ַמאי ִּדְכִתיב )ְזַכְרָיה ד, י( "ִּכי ִמי 
ַּבז ְליֹום ְקַטּנֹות" ִמי ָּגַרם ַלַּצִּדיִקים ֶׁשִּיְתַּבְזֵּבז ֻׁשְלָחָנן ֶלָעִתיד 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ֶהֱאִמינּו  ֶׁשֹּלא  ָּבֶהן,  ֶׁשָהָיה  -ַקְטנּות  ָלבֹא? 
הּוא, ִּכי ַעל ִּפי רֹב ָלָּמה ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָעְבדּו ַעל ַעְצָמם ָיִמים 
ְוָׁשִנים ְוִזְּככּו ֶאת ַעְצָמם ְּבִזּכּוְך ַאַחר ִזּכּוְך, ּוְלַבּסֹוף ִנְׁשָּבִרים? 
ְּבַעְצָמם ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן ֲחׁשּוִבים  ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלֶהם ֱאמּוָנה  ֶזה 
ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ְּבַוַּדאי ַמֲעַלת ֲעָנָוה ֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, 
ֲאָבל ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֹּלא ִיָּמֵׁשְך ַאַחר ֲעָנָוה ְּפסּוָלה, ֶאָּלא 
ָיִמים  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאת  ֶׁשעֹוֵבד  ֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשַּגם  ֵיַדע 
ְוָׁשִנים ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֶזה ְמאֹד ָחׁשּוב ְלַמְעָלה ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך, 
ֶאת  ִלְׁשּבֹר  ְמאֹד  ְוַהָּׂשָטן אֹוֵרב  ֵמ"ם  ֶׁשַהָּסֶמ"ְך  ֵמַאַחר  ְוָלֵכן 
ָהָאָדם, ְוַעל ֵּכן הּוא ַמְכִניס ּבֹו ַמְחָׁשבֹות ֶׁשהּוא ְּכָבר ֹלא ָׁשֶוה 
ִמי  ִּכי  ֶאְצלֹו,  ַהְּקדֹוָׁשה  ָהֱאמּוָנה  ֶנְחֶלֶׁשת  ּוָבֶזה  ָּדָבר,  ׁשּום 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ָוֵעד  ְויֹוֵדַע  ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶׁשַּמֲאִמין 
הּוא ִנְמָצא ּפֹה ְלַמָּטה ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ּוִמְׁשּתֹוֵקק ַלֲעבֹוַדת ַּבר 
ַּפַעם  ַהֶּזה הּוא ַאף  ִיְתָּבַרְך, ָהָאָדם  ִמְצוֹוָתיו  ְּבִקּיּום  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ְיַחֵּזק  הּוא  ַאְּדַרָּבה,  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ִמָּכל  ִיָּׁשֵבר  ֹלא 
ַעְצמֹו ִויַחֵּזק ֲאֵחִרים, ְוָלֵכן ְרֵאה ַמה ְלָפֶניָך, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ָחָזק 
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ֶוֱאָמץ ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֶליָך! ְוַדע ְלָך ֶׁשַרֵּבנּו ז"ל ָאַמר: "ֵיׁש 
ִעְנָין ֶׁשִּיְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה", ִאם ָאָדם ֹלא ַיֲעזֹב ֶאת ַעְצמֹו 
ַהְּבָרָכה  ֶׁשֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהּכֹחֹות  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ְיַחֵּזק ֶאת  ֶאָּלא 
ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָהָאָדם, ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ָּתִמיד ִמְתַחֵּזק, ְוָלֵכן 
ַקח ֶאת ַעְצְמָך ְּבָיֶדיָך, ּוֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֶאל ִּתֵּתן ֶׁשּׁשּום ְּבִרָּיה 
ַּתֲעבֹד  ִלְׁשּבֹר אֹוְתָך, ַאְּדַרָּבה  יּוְכלּו  ָּבעֹוָלם ֹלא  ָּדָבר  ְוׁשּום 
ַעל ְנֻקַּדת ַהִּׂשְמָחה ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה ִעם ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה 
ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ֶאת  ַלֲעבֹר  ְלָך  ַיֲעזֹר  ְוֶזה  ְלַקֵּים,  זֹוֶכה  ֶׁשַאָּתה 
ַהֶּזה, ְוִתְזֶּכה ְלַהִּכירֹו ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ְּפָרט ִמְּפָרֵטי ַהְּבִריָאה, ְוָאז 
ַהִּדּבּוִרים  ָּכל  ֶאת  ֶּׁשַּמְכִניס  ִמי  ַאְׁשֵרי  ַהָּיִמים.  ָּכל  ְלָך  טֹוב 
ַחֵּיי  ְיֵמי  ָּכל  ְוַהְצָלָחה  ִלְבָרָכה  ִיְזֶּכה  ְוָאז  ִלּבֹו  ְּבתֹוְך  ָהֵאּלּו 
ְּבִלי  ְיִציָאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ְּכִביָאתֹו ֶאל ָהעֹוָלם  ְוִתְהֶיה  ֶהְבלֹו, 

ֵחְטא, ַאְׁשֵרי לֹו ָּבֶזה ְוַאְׁשֵרי לֹו ַּבָּבא!

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!

הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לעילוי נשמת

שרית בת מרים ע"ה
נלב"ע ג' אדר ה'תש"ע

ת.נ.צ.ב.ה.
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 הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות ולהצלחת

מז'לה בת נינה תחי'
תמר בת מז'לה תחי'

צפורה בת מז'לה תחי'
בנימין בן מז'לה הי"ו

יהודית בת מז'לה תחי'
ששון בן מז'לה הי"ו

רחמים בן מז'לה הי"ו
***

ולעילוי נשמת

אברהם בן חנה וכאדיר ז"ל
רות בת מזל ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.
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הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לעילוי נשמת

משה אפרים בן שפרה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

***

ולהצלחת

 בלימה ורד
בת חיה כרמלה 

וילדיה

לאה, רבקה, מלכה
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הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לעילוי נשמת

חנה אנה בת גמרה ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

***
ולעילוי נשמת

 נסמה שלום בן שרה
אסבטי ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

***
ולעילוי נשמת

בבי אברהם בן רבקה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

***


