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ָחְכָמה ְוַדַעת
ְיַגֶּלה נֹוָראֹות ִנְפָלאֹות ִמַּמֲעַלת ָהָאָדם ַהָּדבּוק ַרק 

ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְויֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ְוָלֵכן 
ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָצִריְך הּוא ְמַבֵּקׁש ַרק ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, 

ָאָדם ָּכֶזה ַחי ַחִּיים טֹוִבים, ֲאִמִּתִּיים ְוִנְצִחִּיים.
*

ָּ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

* * *
ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל בְּ

ַיְבְנֵאל
ֶרְסֶלב ִעיר בְּ

ִליל גָּ
* * *

ִרית ַאְרצֹות ַהבְּ בְּ
ֶרְסֶלב ְמִתיְבָּתא ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש – ֲחִסיֵדי בְּ
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ָלַדַעת  ִלִּבי  "ָוֶאְּתָנה  יז(  א'  )קֶֹהֶלת  אֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלמֹה 
ַרְעיֹון  הּוא  ֶזה  ֶׁשַּגם  ָיַדְעִּתי  ְוִׂשְכלּות  הֵֹללֹות  ְוַדַעת  ָחְכָמה 
ְּפֵני  רּוַח", ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָהָיה ֶהָחָכם ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל 
ָהֲאָדָמה, ְוהּוא ִקֵּבל ֶאת ַהָחְכָמה ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוהּוא 
ָזָכה ְלָחְכָמה רּוָחִנית ּוְמָסָרּה ָלנּו. ְוִאם ְנַחֵּפׂש ְּבתֹוְך ְּדָבָריו, 
ִנְמָצא ַהְרֵּבה ִלּמּוִדים ֶׁשּיֹוִעילּו ָלנּו ְלָכל ַהַחִּיים. ַחֵּיי ָהָאָדם 
ַלַחִּיים,  ָּתְכִנּיֹות  ְמַתְכֵנן  ְלַעְצמֹו, ָּכל ֶאָחד  ֵּתֵאר  ֵאיָנם ַמה ׁשֶּ
ֵּכיַצד ִיְחֶיה ֶאת ַחָּייו, ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשִּיְהֶיה ָּכְך ְוָכְך, ְוַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא עֹוֶׂשה ְּבִדּיּוק ַהֶהֶפְך ִמַּמה ֶּׁשָחַׁשב ָהָאָדם, ְוַנֲעָׂשה 
ְוָכְך ֶׁשֹּלא ִׁשֵער ְּכָלל, ִאם ָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה  לֹו ָּכְך 
ְמַתְכֵנן  ָהָיה  ֹלא  ְלַמְעָלה,  ָרׁשּום  ְּכָבר  ַהּכֹל  ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר 
ָּתְכִנּיֹות. ִּכי ֶאת ַהָּתְכִנּיֹות ָקַבע ְּכָבר ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו. ְּכמֹו 
ּוְלֶפַתע  ַהּזּוָלת,  ַעל  ָּתְכִנּיֹות  ֶׁשעֹוְרִכים  ְּבֵני ָאָדם  ֶיְׁשָנם  ֵכן, 
ִּפְתאֹום נֹוְפִלים ֲעֵליֶהם ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו ֶׁשֹּלא ֵּתֲארּו ְּכָלל, ְוָלֵכן 
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ְלַהְרִּגיל  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאל  ִלְברַֹח  ַרק  ָהֵעָצה  ִעַּקר 
ַעְצמֹו ָּתִמיד ָלבֹוא ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ּוְלַדֵּבר ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ָּכל 
ּוְכמֹו  ְּברּוָחִנּיּות,  ּוֵבין  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵּבין   – ְצִריִכים  ֶּׁשָאנּו  ַמה 
ֶּׁשאֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב'( ֶׁשַהְּתִפָּלה ֶזה 
)ְיַׁשְעָיה מ"ח ט'( "ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם  ְּבִחיַנת חֶֹטם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָלְך", ֶאֱחָטם ְלׁשֹון חֶֹטם, ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּתִפָּלה ְלחֶֹטם, ֶׁשהּוא 
ָהַאף? ֶאָּלא ָאָדם ׁשֹוֵאף ֲאִויר ֶּדֶרְך ַאּפֹו, ֲאִויר ֶזהּו ָּדָבר ִחּיּוִני 
ֶׁשָאָדם ָזקּוק לֹו, ּוִבְלָעָדיו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ִלְחיֹות, ַעל ֲאִויר ֵאין 
אֹו  ֶלֶחם  ְּכגֹון:  ִחּיּוִנִּיים  ְּדָבִרים  ְׁשָאר  ֶּכֶסף,  ְלַׁשֵּלם  ְצִריִכים 
ִּכי  ְּבִחָּנם,  ֲאִויר ֶזה  ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ַּבֲעבּוָרם, ֲאָבל  ַמִים, ָאָדם 
ְּבִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ֲאִפּלּו  ַּדָּקה, ְוָאָדם ָצִריְך ִלְנׁשֹם 
ָהֲאִויר,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשּפֹוֵסק  ְּבֶרַגע  ֶׁשּלֹו,  ַהִחּיּות  ֶזה  ַּבֲאֶׁשר  ֲאִויר 
ֶאָחד  ָּכל  ְוֹלא  ֶּכֶסף,  עֹוֶלה  ֵּכן  ְוֶזה  ְלַחְמָצן,  ְּכָבר  ָזקּוק  הּוא 
ּכַֹח  ָּבָאָדם  ִהְטִּביַע  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ַחְמָצן.  ִעם  ִמְסַּתֵּדר 
ֶׁשּיּוַכל ִלְנׁשֹם, ּוִמָּׁשם ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ִחּיּותֹו, ָּכְך ָצִריְך ָאָדם 
ְלַהְרִּגיל ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוַעל ָּכל ְּפָרט 
ּוְפָרט ֶׁשהּוא ָצִריְך ַּבַחִּיים, ַעל ָּכל ָּדָבר ָּגדֹול אֹו ָקָטן ְיַבֵּקׁש 
ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ַיְחִּדיר  ָאָדם  ִאם  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַרק 
ָּכֶזה  ֻמָּׂשג  ֵאין  ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו  ֶׁשֵאין  ַהּזֹו,  ַהְיִדיָעה 
ֲחָכֵמינּו  ֶׁשאֹוְמִרים  ַמה  ְיַקֵּים  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, הּוא  ְּבִלי 
ַהְּקדֹוִׁשים )ִמְדָרׁש ַרָּבה ְּבֵראִׁשית ָּפָרָׁשה י"ד ִסיָמן ט'( ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה 
ּוְלַׁשֵּבַח  ְלַהֵּלל  ְצִריִכים  ְנִׁשיָמה  ָּכל  ַעל  ָיּה,  ְּתַהֵּלל  ּוְנִׁשיָמה 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָאז ֵאין ָלָאָדם ְטָענֹות ָעָליו ִיְתָּבַרְך.
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ּוֶבֱאֶמת ָמֵהן ַהָּצרֹות ֶׁשֵּיׁש ִלְבֵני ָאָדם? ֶׁשֵאיָנם ַמְׁשִליִמים 
ִעם ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלֶהם, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִלים ֵאיְך ֵאַרע ָלֶהם 
ִאם  ֲאָבל  ַּבַחִּיים.  ָלֶהם  ֶׁשַּצר  ָצרֹות,  ִנְקָרא  ְוֶזה  ָּכֶזה,  ִמְקֶרה 
ֵאין  ֲאַזי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאל  ְלַגְמֵרי  ַעְצמֹו  מֹוֵסר  ָאָדם 
ְלָפָניו  ְוהֹוָדָאה  ּתֹוָדה  ְונֹוֵתן  ִיְתָּבַרְך,  ָעָליו  ְטָענֹות  ׁשּום  לֹו 
ְמַבֵּקׁש  - הּוא  ַּבַחִּיים  ֶׁשָּצִריְך  ּוְפָרט  ְּפָרט  ָּכל  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך, 
ּוָבֱאמּוָנה:  ַּבַּיֲהדּות  ְוָהִעָּקר  ַהְיסֹוד  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ִמְּלָפָניו 
ַרק  ֶאָּלא  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ֶׁשֵּנַדע  ֶאָחד,  ְּבֵאל  ֱאמּוָנה  ֶזה  ַהַּיֲהדּות 
ֲהָבִלים  ֶהֶבל  ַהּכֹל  זֹאת  ּוִמְּלַבד  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאת 
ָּכל  ֶאת  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ֶׁשָחַקר  ַהֶּמֶלְך  ְוָלֵכן ְׁשֹלמֹה  ְוִדְמיֹונֹות, 
ַהְּבִריָאה, ֵאין ָּדָבר ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ֵאָליו, ֵאין ָּדָבר ֶׁשֹּלא ִהִּׂשיג, 
"ָלַדַעת  ֶׁשִּלי,  ַהֵּלב  ֶאת  ָנַתִּתי   – ִלִּבי"  "ָוֶאְּתָנה  ָאַמר:  ָלֵכן 
ְוֵכן  ְוַדַעת",  "ָחְכָמה  ֶּזה  ַמה  ֶׁשָאִבין  ְּכֵדי   – ְוַדַעת"  ָחְכָמה 
אֹוֵמר:  ַרִׁש"י  הֹוֵללֹות?  ִנְקָרא  ֶזה  ַמה  ְוִׂשְכלּות",  "הֹוֵללֹות 
ִׁשֲעמּום ְוֵטרּוף ַהַּדַעת, ְוִׂשְכלּות – ְׁשֻטּיֹות, "ָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם ֶזה 
הּוא ַרְעיֹון רּוַח" – ַּגם ְּבֶזה ֵיׁש טֹוב ָוַרע, ִּכי ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ָחְכָמה, ֵאין ָּדָבר ָחׁשּוב ִמֶּזה, ַמִהי ָחְכָמה? אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל 
)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ב( ְׁשֵּתי ִמִּלים: ּכַֹח-ַמה, ּכִֹחי ַמהּו, 

ִאם ָאָדם ָּבא ִליֵדי ַהָּכָרה, ֶׁשַהּכַֹח ֶׁשּלֹו - ַמהּו ֶנֶגד ַהּכַֹח ֶׁשל 
ָראֵׁשי  ָחְכָמ"ה  ְוֵכן  ַהָחְכָמה.  ִעַּקר  ֶזה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא? 
ִמ'ָּפָניו ָּכ'ל ָה'ָאֶרץ, ָאָדם ָצִריְך  )ְּתִהִּלים צ"ו ט'( ִח'ילּו  ֵּתבֹות 
ִלְפחֹד ַרק ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, זֹו ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, 
ֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ּכַֹח-ַמה, ַהּכַֹח ֶׁשִּלי ְּכלּום ֶנֶגד ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
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הּוא, ְוָאז הּוא ַיִּגיַע ַלַּדַעת ְוַלֵּׂשֶכל ָהֲאִמִּתי, ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשָּכתּוב 
)ְּדָבִרים ד'( "ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ֲהָוָי"ה הּוא ָהֱאֹלִקים ֵאין 

עֹוד ִמְּלַבּדֹו", ָאָדם ַמִּגיַע ְלִגּלּוי ָּכֶזה, ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשֵאין לֹו ֶאָּלא 
ֶאָחד,  ֵמַאף  ְמַפֵחד  ֵאינֹו  ְוָאז  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַרק 
ְוִאיׁש ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות לֹו ָּדָבר, ִּכי ַמה ֶּׁשִּנְגַזר ָעָליו ְּכָבר 
ְוַכּמּוָבא  ַהּכֹל.  ֶאת  ְלַבֵּטל  ָיכֹול  ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ִנְגַזר, 
ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ר"נ( ַהֶּטַבע ְמַחֵּיב 
ָּכְך ְוַהְּתִפָּלה ְמַׁשָּנה ֶאת ַהֶּטַבע, ֲאִפּלּו ִנְגְזָרה ַעל ָהָאָדם ְּגֵזָרה, 
ִנְגִלים  ִנִּסים  ִיְרֶאה   – ִּבְתִפָּלה  ַיְפִציר  ִאם  ֲאָבל  ְוָׁשלֹום,  ַחס 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעּמֹו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.

ַׂשְמִּתי   – ָלַדַעת"  ִלִּבי  "ָוֶאְּתָנה  אֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלמֹה 
ִלִּבי ָלַדַעת ַמִהי ָחְכָמה, ּוָבאִתי ִליֵדי ַהָּכָרה, ֶׁשַהְּׁשֵלמּות ִהיא 
ָלַדַעת ַמה  ִלִּבי  ַׂשְמִּתי  ְוֵכן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ְלַהִּכיר ֶאת 
ֶׁשַּגם  "ְוָיַדְעִּתי  ַהָּכָרה  ִליֵדי  ּוָבאִתי  ְוִׂשְכלּות",  ֶּזה "הֹוֵללֹות 
ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח", ֲאָנִׁשים ִמְצַטֲעִרים ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם 
ַהָּפסּוק  ַעל  ע"ה:(  )ַׁשָּבת  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ַקָּיִמים. 
)ְּדָבִרים ז' ט"ו( "ְוֵהִסיר ֲהָוָי"ה ִמְּמָך ָּכל חִֹלי"  - ֶזה ָהַרְעיֹון, 

ֶׁשִּנְכָנִסים ּבֹו  ְוַהִּדְמיֹונֹות  ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשל ָהָאָדם, ַהַּמְחָׁשבֹות 
ַמֲחלֹות,  ֵמַהְרֵּבה  סֹוֵבל  ָאָדם  ְּביֹוֵתר,  ַהָּקָׁשה  ַהַּמֲחָלה  ֶׁשּזֹו 
ֶׁשָּבעֹוָלם.  ַהַּמֲחלֹות  ָּכל  ֶאת  ּכֹוֵלל  ֶזה  ַהִּדְמיֹון  ַמֲחַלת  ֲאָבל 
ֶׁשּסֹוְבִלים  ֲאָנִׁשים  ִמיֵני  ָּכל  ְוִנְרֶאה  חֹוִלים  ְלֵבית  ִנָּכֵנס  ִאם 
ַמֲחלֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ָנבֹוא ִליֵדי ַהָּכָרה, ֶׁשרֹב ֻרָּבם סֹוְבִלים 
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ֵמַהִּדְמיֹונֹות. ְּכֶׁשָאָדם ִנְכַנס ְלֵבית חֹוִלים, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, הּוא 
ִּמָּטה, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶּזהּו ֶזה, הּוא ְּכָבר ַאף ַּפַעם ֹלא  ׁשֹוֵכב חֹוֶלה בַּ
ָיקּום! ְּכֶׁשָאָדם סֹוֵבל ֵמַהֵּלב, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶּזהּו ֶזה, ַאף ַּפַעם ֹלא 
ַיְבִריא, ְּכֶׁשָאָדם סֹוֵבל ֵמַהְּכָליֹות, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשָּגַמר ְלַתְפֵקד, 
אֹותֹו  הֹוֵרס  ַהִּדְמיֹון  סֹוֵבל,  ֶׁשָאָדם  ְוֵאיָבר  ֵאיָבר  ְּבָכל  ְוָכְך 
ְּכִאּלּו ֶזהּו ֶזה, ָאְפָסה ִּתְקָותֹו. ּוֶבֱאֶמת ִמי ָאַמר ְלָך ָּדָבר ֶזה?! 
ַהִּדְמיֹון ֶׁשִּנְכַנס ּבֹו הּוא ֶזה ֶׁשהֹוֵרס אֹותֹו! ְּכמֹו ֵכן ְּכֶׁשעֹוֵבר 
ַעל ָהָאָדם ַמְׁשֵּבר, ִּבְמקֹום ַלְחׁשֹב ֵעצֹות ֵאיְך ְיכֹוִלים ָלֵצאת 
ּוִמְסַּתֵּבְך  ִּדְמיֹונֹות  ְמַדְמֵין  ָאָדם  ְלַתֵּקן,  ְיכֹוִלים  ֵאיְך  ִמֶּמּנּו, 
ְמִביאֹו  ֶאָחד  ִּדְמיֹון  ְּגדֹוִלים,  יֹוֵתר  ְּבִסּבּוִכים  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 
ִּבְנָין  ֶׁשּבֹוֶנה  ַעד  ְׁשִליִׁשי,  ְלִדְמיֹון  ֵׁשִני  ִּדְמיֹון  ֵׁשִני,  ְלִדְמיֹון 
א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  ְוָלֵכן  ִּדְמיֹונֹות.  ָמֵלא 
ִסיָמן כ"ה( ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ֵיׁש לֹו ַהּיֹום ֵׁשם ָחָדׁש ֶׁשִּנְקָרא 'ִּדְמיֹון', 

ְוהֹוֵרס ֶאת ָהָאָדם ִעם ִּדְמיֹונֹוָתיו, ָאָדם ׂשֹוֵנא ֶאת ַעְצמֹו יֹוֵתר 
ִמַּמה ֶּׁשַהּׂשֹוֵנא ֲהִכי ָּגדֹול ָיכֹול ִלְׂשנֹא אֹותֹו, ִּכי ִאם ָאָדם ָהָיה 
ְמַדֵּבק ַעְצמֹו ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֹלא ָהָיה 
ְּבֶזה  ַוֲאִפּלּו  ְּכֶׁשָהיּו עֹוִׂשים לֹו ַרע,  ָיכֹול ַלֲעׂשֹות לֹו ָּדָבר, 
ִיְתָּבַרְך, ֶזה ְּכָבר ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאְצלֹו ׁשּום  ֶׁשִּמַּדֵּבק ַעְצמֹו ּבֹו 
רֶֹׁשם, ּוְלַבּסֹוף ָהַרע ִיּפֹל ַעל רֹאׁש ַהּׂשֹוֵנא ֶׁשּלֹו, ְּכֻדְגַמת ָאָדם 
ֶׁשּזֹוֵרק ַּכּדּור ְּבכַֹח ַרב ַעל ַהִּקיר, ַהַּכּדּור קֹוֵפץ ֲחָזָרה ֵאָליו, 
ּוְככֹל ֶׁשַּיְׁשִליְך ֶאת ַהַּכּדּור ְּבכַֹח ַרב יֹוֵתר, ַהַּכּדּור ָיׁשּוב ֵאָליו 
ַלּזּוָלת,  ַרע  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשָאָדם  ֵכן  ְּכמֹו  יֹוֵתר,  ְּגדֹוָלה  ְּבָעְצָמה 

ָהַרע ִיְקּפֹץ ָעָליו ַּבֲחָזָרה.
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אֹוֵמר  ְּתׁשּוָבה?  ּוַמִהי  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלְחזֹר  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ה( ְלַהְחִזיר ַעְצֵמנּו ֶאל 
ְדִאְתְנִטיַלת  ַלֲאָתר  ְדִאְזְּדִריַקת  ַזְרָקא  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ַהָּקדֹוׁש- ֶאל   – ֶׁשָּבאָת  ֵמֵהיָכן  ֲחָזָרה  ַעְצְמָך  ִּתְזרֹק  ִמַּתָּמן, 
ָּברּוְך-הּוא, ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֵּפרּוׁשֹו ָלׁשּוב ַרק ֶאל ַהָּקדֹוׁש-
ֵיׁשּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ָאָדם  ְּבֵני  ָאָדם,  ְּבֵני  ֶאל  ְוֹלא  ָּברּוְך-הּוא, 
ָעְביּות ְוָאנִֹכּיּות, ֵאין ִאְכַּפת ָלֶהם ֶזה ִמֶּזה, ּוְמֻסָּגִלים ִלְקּבֹר 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ִּתְרצּו  ֹלא  ְוִאם  ֵהיֵטב,  זֹאת  ִזְכרּו   – זּוָלָתם  ֶאת 
ַהִּדּבּוִרים ַהָּללּו, ִּתְלְמדּו ֶאת זֹאת ַאַחר ָּכְך ְּבֶדֶרְך ָקָׁשה, ָצִריְך 
ָּתִמיד ִלְזּכֹר ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ז'( 
ֶׁשֵּיׁש ֵעצֹות ָהְרָׁשִעים, ֶׁשֵהן ֻּכָּלן ֶזַרע ֶׁשֶקר, ִּכי ָהָרָׁשע ְמַרֶּמה 
ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ּפֹה  ִנְמָצא  ִּכי הּוא  ִלְקּבֹר אֹוְתָך,  ְורֹוֶצה  אֹוְתָך 
ָלָאָדם  ֵיׁש  ְוִאם  ְלתֹוכֹו,  ֶׁשִּתּפֹל  ְּכֵדי  ְלָך ּבֹור,  ִלְכרֹות  ְוָחֵפץ 
ְׂשֵמִחים  ֶׁשֵהם  ַעם,  ֲהמֹון  ֶׁשל  ֵעצֹות  ׁשֹוֵאל  ֵאינֹו  ָאז  ֵׂשֶכל, 
ִלְראֹוְתָך ְּבִכְׁשלֹוְנָך, ּוְמֻעְנָיִנים ְלָהִמיט ָעֶליָך ָרָעה, ְוָלָּמה ֶזה 
ָצִריְך ִלְהיֹות ָּכְך? אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ז'( 
ֶׁשִאם ָאָדם ֵאינֹו ָּדבּוק ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, הּוא ַחָּיה ִּבְדמּות 
ָאָדם, ַאף ֶׁשִּנְרֶאה ְּכָאָדם, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְּתכּונֹות-ֶנֶפׁש ֶׁשל ַחָּיה 
ֵעצֹות  ְלַקֵּבל  ֹלא  ִלְׁשמֹר  ְמאֹד  ְמאֹד  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  טֹוֶרֶפת, 

ים ַעְצִמִּיים. ֵמֲהמֹון ַעם, ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִאיְנֶטֶרסִּ

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ְּבקֹול ַהַּצִּדיק, ֶׁשהּוא ָּגר ְּכָבר 
ְלַמָּטה  ָּגר  הּוא  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ְלַמְעָלה 
ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשּזֹאת ֵאין ְיכֹוִלים ְלָהִבין, ּוִבְפָרט ֲאַנְחנּו 
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ַוֲחָטִאים  ַּבֲעוֹונֹות  ּוְמֻלְכָלִכים  ְּפגּוִמים  ָּכְך  ָּכל  ֵעֶרְך,  ְקַטֵּני 
ָרעֹות,  ּוְבִמּדֹות  ְּבַתֲאוֹות  ַרק  ֶׁשָּלנּו  ַהּמַֹח  ֶׁשָּכל  ּוְפָׁשִעים, 
ֵאיְך ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַהִּׂשיג רּוָחִנּיּות ֱאֹלקּות? ֵאיְך ָאנּו ְיכֹוִלים 
ָלנּו  ֶׁשעֹולֹות  ְּבִחָּנם  ֹלא  ְוָלֵכן  ַהַּצִּדיק?!  ְּגֻדַּלת  ֶאת  ְלַהִּׂשיג 
ַהַּצִּדיִקים,  ַעל  ְוֵהן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ַעל  ֵהן  ֻקְׁשיֹות 
נ"ב(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ְוַכּמּוָבא 
ִלְסּבֹל?!  ָצִריְך  ֲאִני  ָלָּמה  ִלי?!  ָקָרה  ָלָּמה  ׁשֹוֲאִלים  ֲאָנִׁשים 
ָלָּמה ֲאִני ַרָּוק ְוֹלא ָמָצאִתי ֲעַדִין ַּבת זּוג, ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני ִּפֵּקַח 
ּוֻמְצָלח יֹוֵתר ֵמַהּזּוָלת?! ָלָּמה ֵאין ִלי ַּפְרָנָסה, ְּבָׁשָעה ֶׁשַההּוא 
ְמַבְזֵּבז ְּכָסִפים ַעל ְּדָבִרים ֶׁשל ַמה ְּבָכְך, ְוִלי ֵאין ַמה ֶלֱאכֹל 
ֲאִפּלּו  ְליֹום ֶאָחד?! ּוְׁשָאר ִמיֵני ֻקְׁשיֹות ּוְסֵפקֹות ֶׁשִּנְכָנִסים 
ְוִלי  ְיָלִדים  ֵיׁש  ְלֶזה  ָלָּמה   – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַעל  ָּבָאָדם 
ְוִלי ָלאו?! ּוְכמֹו ֵכן ֵיׁש  ַנַחת ִמיָלִדים  ְלֶזה ֵיׁש  ָלאו?! ָלָּמה 
ֻקְׁשיֹות ַעל ַהַּצִּדיק ָלָּמה הּוא ְמַדֵּבר ָּכְך? ָלָּמה ִמְתַנֵהג ָּכְך? 
ִּכי ָּכל ֶאָחד רֹוֶצה ֶׁשַהַּצִּדיק ֵיֵלְך ְוִיְתַנֵהג ְּכִפי ַּדְעּתֹו ַהְּפגּוָמה. 
ֵמָעְלָמא  ֵעצֹות  ֵהן  ַהַּצִּדיק  ֶׁשֵעצֹות  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  ָלֵכן 
ְּדָאֵתי, ֻּכּלֹו ֶזַרע ֱאֶמת, ָהֵעצֹות ֶׁשּלֹו ֵהן ֵעצֹות ֵמַהָּׁשַמִים, הּוא 
ְמַדֵּבר ַמה ֶּׁשּטֹוב ְלָך ַּבָּׁשַמִים, הּוא ִמְסַּתֵּכל ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, 
הּוא רֹוֶאה ַמה טֹוב ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים, ֲאַזי נֹוֵתן ְלָך ָהֵעָצה ַהּזֹו 
ֶׁשֵּתֵלְך ְּבֶדֶרְך זֹו ְוִייַטב ְלָך. ְוָלֵכן אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות 
ִסְתֵרי  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמִּמי  ֶאָּלא  ֵעָצה  ִּתְׁשַאל  ַאל  א'(  ִסיָמן  ֵעָצה  אֹות 

ּתֹוָרה, ֶאָחד ֶׁשָּדבּוק ְלַגְמֵרי ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְוֵאינֹו ַמִּסיַח 
ַּדַעת ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ִמֶּמּנּו ְצִריִכים ִלְׁשאֹל ֵעָצה, ִּכי ֲעצֹוָתיו 
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ֵהן ֵעצֹות ַהּטֹובֹות ְלָך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֹּלא ִּתְהֶייָנה ְלָך ֻקְׁשיֹות 
ַעל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוֵתַדע ֶׁשֶּיְׁשָנם ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשֵאין 
ְמֻסָּגִלים ְלָהִבין אֹוָתם, ּוִבְפָרט ִעם ַהֵּׂשֶכל ַהָּפגּום ֶׁשָּלנּו, ִאי 
ֶאְפָׁשר ָלנּו ְלָתֵרץ ַהְרֵּבה ְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶזה ֵּתרּוץ, ְּכמֹו ֵכן 
ֹלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשַהַּצִּדיק עֹוֶׂשה ֲאַנְחנּו ְמִביִנים, ְוַכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי 
ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ו( ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול, ֶׁשִּמי 
ֶׁשָּפַגם ִּבְבִריתֹו, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְּבִנאּוף, ִׁשּקּוץ, ִּתעּוב, ִזהּום 
ַהְנָהַגת  ָיִבין  ֵאיְך  ַּבַחִּיים,  ְׁשֻטּיֹות  ֶׁשָעָׂשה  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוֵערֹום 
ַהַּצִּדיק?! ֶזה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי! ְוָלֵכן ֹלא ְּבִחָּנם ֶׁשאֹוֵמר ְׁשֹלמֹה 
ַהֶּמֶלְך: "הֹוֵללֹות ְוִׂשְכלּות" – ִׁשֲעמּום ּוְׁשטּות, "ָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם 
ֲעׂשֹות, ֶזה  ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח", ֶׁשָאָדם ְמֻׁשֲעָמם ֵאין לֹו ַמה לַּ
ֵמִביא לֹו ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות, ָלָּמה ְמַדְּבִרים ָלׁשֹון ָהַרע, ְרִכילּות 
ְוֵליָצנּות ֶזה ַעל ֶזה ְוֶזה ַעל ֶזה? ֵמֲחַמת ִׁשֲעמּום, ּוִבְפָרט ָנִׁשים, 
ְוֶהֶבל,  ֲעׂשֹות, ֵהן ְמַפְטְּפטֹות ִּדּבּוֵרי ְסָרק  ְּכֶׁשֵאין ָלֶהן ַמה לַּ
ְוֵאּלּו ּבֹוִנים ִּדְמיֹונֹות, ּוִמִּדְמיֹון ָּבִאים ְלִׂשְנָאה ֶׁשּׂשֹוְנִאים ֶאת 
ַעְצָמם  ֶׁשַּמִּתיִרים  ַעד  ְלִרְׁשעּות,  ַמִּגיִעים  ּוִמִּׂשְנָאה  ַהּזּוָלת, 

ַלָּדָבר ֲהִכי ָּגרּוַע - ִלְרּדֹף ֶאת ַהּזּוָלת ַעד ָחְרָמה.

ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ַלְחזֹר  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ְוִנְזֶּכה  ִיְתָּבַרְך,  ֱאמּוָנה ּבֹו  ָלנּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ֵּבין   – ְצָרֵכינּו  ָּכל  ּוְלַבְּקׁשֹו  ֵאָליו,  ְלִהְתַּפֵּלל  ַרק  ָּתִמיד 
ְרִגיִלים  ְּבַגְׁשִמּיּות ּוֵבין ְּברּוָחִנּיּות, ּוְצִריִכים ִלְהיֹות ָּכל ָּכְך 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲאֶׁשר  ֲאִויר,  ִלְנׁשֹם  ָרִגיל  ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו  ִּבְתִפָּלה, 
ֶאל  ְלַדֵּבר  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָאָדם  ָּכְך  ֲאִויר,  ְּבִלי  ִלְחיֹות 
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ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָרִגיל ְלַדֵּבר ֵאָליו ְּכמֹו ֶׁשהּוא 
נֹוֵׁשם, ָּכל ֶרַגע ְוַדָּקה ִלְחיֹות ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ָּתִמיד 
ְלִהְסַּתֵּכל ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְּכמֹו ֵכן ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק 
ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִּכי ִמי ֵמִביא אֹוָתנּו ֶאל ְיִדיָעה זֹו? ִמי ְמַגֶּלה 
ָלנּו ֶאת ָּכל זֹאת? ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ַהָּדבּוק ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְוִנְכָלל 

ְלַגְמֵרי ָּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבִבּטּול ָּכל ַהְרָּגׁשֹוָתיו.

ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשֹּלא 
ַנְטֶעה ֶאת ַעְצֵמנּו, ִּכי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ֶאל  ָּבִאים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ִאם  ִּכי  ְּבִחיָרה,  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ְרָׁשִעים, 
ַהַּצִּדיק, ֲאַזי ֻּכָּלם ָהיּו רֹוִאים ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֻּכָּלם 
ּוְׂשֵמִחים,  ִמְתַחְּזִקים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְמַדְּבִרים  ָהיּו 
ְוָהָיה  ּוְמִריבֹות,  ַמֲחלֹוקֹות  ָהיּו  ְוֹלא  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ְואֹוֲהִבים 
הֹוְרִגים  ָהיּו  ְוֹלא  ִמְלָחמֹות,  ָהיּו  ֹלא  ָּבעֹוָלם,  ָּגדֹול  ָׁשלֹום 
ֶזה ֶאת ֶזה, ְוֹלא ָהְיָתה ֶהְפֵקרּות, ִּכי ָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשַהָּקדֹוׁש-
ִּבְׁשִביל  ַאְך  ּוְפָרט!  ְּפָרט  ָּכל  ַעל  ּוִמְסַּתֵּכל  ּפֹה,  ָּברּוְך-הּוא 
ֲארּוִרים  ְרָׁשִעים  ַצִּדיק עֹוְמִדים  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְוַהִּנָּסיֹון  ַהְּבִחיָרה 
ְלַכּסֹותֹו  ְוָהִעָּקר – רֹוִצים  ּוְלַהְכִׁשילֹו,  ְלַהִּפילֹו  ַרק  ֶׁשרֹוִצים 
ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  ָלֵכן  ּוְלַהֲעִלימֹו, 
ְלִיּׁשּוב  זֹוֶכה  ַהַּצִּדיִקים  ִמֶּׁשַבח  ָּתִמיד  ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשָאָדם  כ"ט( 

ַמהּו  ַהְמַדֶּמה.  ְוִזּכּוְך  ְלֵברּור  ְוזֹוֶכה  ִמְתַיֵּׁשב,  מֹחֹו  ַהַּדַעת, 
ִּדְמיֹונֹות,  ְלַעְצמֹו  ֶׁשְּיַדֶּמה  ֶׁשִּבְמקֹום  ַהְמַדֶּמה?  ְוִזּכּוְך  ֵּברּור 
ֶׁשֲאִני ָּכְך ְוַההּוא ָּכְך ְוָכְך, ֵאין ֻמָּׂשג ָּכֶזה ֲאִני אֹו ַההּוא, ֵיׁש 
ַרק ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא! ָעֵלינּו ְלַהְחִּדיר ְּבַעְצֵמנּו ֱאמּוָנה ּבֹו 



 

ָחְכָמה ְוַדַעת יי

ֶׁשָאנּו  ַוֲאִפּלּו   ִיְתָּבַרְך,  ְרצֹונֹו  ְּכִפי  ִמְתַנֵהג  ֶׁשַהּכֹל  ִיְתָּבַרְך, 
סֹוְבִלים ֵסֶבל ָּגדֹול ְמאֹד ִמְּפלֹוִני ְוַאְלמֹוִני, ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ָּתִמיד 
ָהְרָׁשִעים ַמְצִליִחים? ֵאין ֻמָּׂשג  ְוָלָּמה ֵאּלּו  ֶׁשֵּיׁש ּפֹה ָיד ה', 
ִמִּסּבֹות  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ָרָצה  ָּכְך  'ָלָּמה',  ִלְׁשאֹל  ָּכֶזה 
ֶׁשְּגלּויֹות ַרק ֵאָליו! ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהעֹוֵבר ָעֵלינּו 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַעל  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְלטֹוָבה, 
)ְּבָרכֹות ס:( ֶׁשָאַמר ָּתִמיד: ָּכל ָמאן ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעִביד, 

ְּבַוַּדאי ֵמָהָרָעה ַהּזֹו ֶׁשעֹוֶבֶרת ָעֵלינּו, ֵּתֵצא ִמֶּזה טֹוָבה ְּגדֹוָלה 
יֹוְדִעים  ְוֵאיֶנּנּו  ְמַזְעְזִעים,  ִמְקִרים  רֹוִאים  ֶׁשָאנּו  ּוַמה  ְמאֹד. 
ְוֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ָלָּמה ֶזה קֹוֶרה, ָעֵלינּו ִלְזּכֹר, ֶׁשַהּכֹל ָּבא ֵמִאּתֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוַכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֱאמּוָנה ִסיָמן 
ג'( ִּבְראֹוְתָך ִׁשּנּוי ַמֲעֶׂשה, ַאל ּתֹאַמר ִמְקֶרה הּוא, ֶאָּלא ַּתֲאִמין 
ִּכי ֶזה ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. קֹוִרים ְּדָבִרים ֶהֶפְך ַהֶּטַבע, ֶהֶפְך 
ַהִהָּגיֹון, ָאָדם ֶׁשָעַזְרָּת לֹו ָׁשִנים ַעל ַּגֵּבי ָׁשִנים - ּוְלַבּסֹוף יֹוֵצא 
ֶנְגְּדָך, ֶׁשֶּזה ֶהֶפְך ַהִהָּגיֹון, ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלָהִבין ֶאת זֹאת! 
ִעם ָּכל זֹאת, ִאם הּוא ַרק ָׂשם ֶאל ִלּבֹו, ֶׁשֵאין ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך 
לֹו  ּפֹוֵתַח  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ֵמִאּתֹו  ְוַהּכֹל  ְּכָלל, 
ִּבְזכּות ֶזה מַֹח ָוַדַעת, ֶׁשהּוא ַמִּׂשיג ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ֵּתֵאר ְוִׁשֵער 
ְּכָלל, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַּכַעס ִסיָמן ל"ג( ִמי 
ֶׁשְּמַׁשְּלִמים לֹו ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְמַרֵחם 

ָעָליו ְונֹוֵתן לֹו ֵׂשֶכל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.

ֶאָחיו  ַהֶּמֶלְך?  ְּכָדִוד  ֵסֶבל  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ָסַבל  עֹוד  ִמי 
לֹו  ָהיּו  ְלָלְכדֹו,  ָׁשֵלם  ָצָבא  ִּגֵּיס  ָׁשאּול  ָחִמיו  אֹותֹו,  ֵּגְרׁשּו 
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ְּכֶנְגּדֹו,  ָקם  ַאְבָׁשלֹום  ְּבנֹו  ְוָתָמר,  ַאְמנֹון   – ִמיָלָדיו  ּבּוׁשֹות 
ִּבּזּוהּו  ִמֶּמּנּו,  ִהְתלֹוְצצּו  ַעּמֹו  ּוְבֵני  לֹו,  ָלֲעָגה  ִאְׁשּתֹו  ִמיַכל 
ּדֹור  ֵאין  ב'(  ֶּפֶרק  ְׁשָקִלים  )ְירּוַׁשְלִמי  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ְוִקְּללּוהּו, 
ֶׁשֵאין ּבֹו ֵליָצִנים, ְוֵאין ְלָך ּדֹור ְּכדֹורֹו ֶׁשל ָּדִוד, ֶׁשָהיּו ְמֵלֵאי 
ַהֶּמֶלְך?  ָּדִוד  ָעָׂשה  ּוֶמה  ַהֶּמֶלְך,  ִמָּדִוד  ְוִהְתלֹוְצצּו  ֵליָצנּות, 
ָּבַרח ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְׁשמּוֵאל א' ל' ו'(   
"ַוִּיְתַחֵּזק ָּדִוד ַּבֲהָוָי"ה ֱאֹלָקיו", ָיַדע ֶׁשֵאין לֹו ַרק ֶאת ַהּבֹוֵרא 
ַהְּתִהִּלים,  ֵסֶפר  ֶאת  ָלנּו  ְלַהְׁשִאיר  ָזָכה  ְוָלֵכן  ְׁשמֹו!  ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא ִּבְמצּוָקה, ֵאינֹו נֹוֵטל ׁשּום ֵסֶפר ַאֵחר, ֶאָּלא 
ֶאת ִסְפרֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, ֶזה ַמה ֶׁשִּׁשֵּלם לֹו 
ֶׁשָּסַבל.  ָּגדֹול  ֲהִכי  ַהֵּסֶבל  ַּבֲחָזָרה, ַאַחר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ֶׁשָהיּו  ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים  ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות,  ָרִאינּו  ֵכן  ְּכמֹו 
ִמְׁשָּבִרים  ֲעֵליֶהם  ְוָעְברּו  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ָּבֵאין  ְּדבּוִקים 
ָאסּור  ָּדָבר  ָּכל  ֲעֵליֶהם  ְוִדְּברּו  אֹוָתם,  ּוִבּזּו  ֵחְרפּו  ים,  ְוָגלִּ
ּוְרָבבֹות-ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ַהְמַחִּיים  ְסָפִרים  ֵמֶהם  ְונֹוְתרּו    -
ַהְּסָפִרים  ֵמֵאּלּו  ָוַדַעת  ַחּיּות  ְמַקְּבִלים  ְוֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות 
ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ֶׁשָּסְבלּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֵחרּוִפין 

ְוִגּדּוִפין ֶעְלּבֹונֹות ּוִבְזיֹונֹות.

ְוָלֵכן זֹאת ָצִריְך ֵליַדע, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו – ֶזה 
ַהּזּוָלת,  ִעם  ְּבִוּכּוִחים  ְלִהָּכֵנס  ְוָלָּמה  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ַהּכֹל 
ַעְצֵמנּו  ַנְדִּביק  ִאם  ֵאַרע,  ֶזה  ִּבְגַלל  אֹו  ָקָרה  ֶזה  ֶׁשִּבְגַלל 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ִנְחֶיה ַחִּיים ְנִעיִמים ְוטֹוִבים ְוכּו', ָהאֹור 
ִּיְתַּגֶּלה ְּבֻמְקָדם אֹו ִּבְמֻאָחר, ְוַהחֶֹׁשְך ִיְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי, ַהֶּׁשֶקר 
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ִיְתּפֹוֵצץ ְּכֶׁשִּיְרֶאה ֶׁשָהֱאֶמת ַמְצִליָחה. ְצִריִכים ַרק ַסְבָלנּות, 
ְלַחּכֹות ּוְלַחּכֹות, ְוַרֵּבנּו ז"ל אֹוֵמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן 
ֱאמּוָנה,  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ְלַסְבָלנּות,  ְלַהִּגיַע  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  קנ"ה( 

ּוְכָכל ֶׁשָאָדם ַמֲאִמין יֹוֵתר ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשַהּכֹל ִמֶּמּנּו 
ִיְתָּבַרְך, ֵיׁש לֹו ַסְבָלנּות ַוֲאִריכּות ַאַּפִים, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ִיָּכֵנס 
ְּבִוּכּוִחים ִעם ַהּזּוָלת, ּוִבְפָרט ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה ּוְבִעְנַין ַהַּצִּדיק. 
ְּבִלי  ַּבַּצִּדיק  ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ַמֲאִמין  ֲאִני 
ׁשּום ָחְכמֹות, ְוַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֵאינֹו ָיכֹול ִלְׁשּבֹר ּוְלַהְכִניַע 
ַּבָּקדֹוׁש- ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאמּוָנה  ִּכי  ְלַרע,  ָעַלי  ּוְלַהְׁשִּפיַע  אֹוִתי 
ָּברּוְך-הּוא ּוַבַּצִּדיק ָהֱאֶמת - ֹלא ְיכֹוִלים ְלַנֵּתק אֹוִתי ִמֶּמָּנּה! 

ְוִאם ָאָדם ָחָזק ָּבֶזה, ַאף ַּפַעם ֹלא ִיָּכֵנס ְּבִוּכּוִחים.

ַּפַעם  ָנַסע  ִזי"ַע  ִמֶּבעְלז  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק 
ְוִהֵּנה  ְוַגָּבִאים,  ְוַתְלִמיִדים  ַּבֲחִסיִדים  ֻמָּקף  ְוָהָיה  ְּבַרֶּכֶבת, 
ָידֹו,  ַעל  ְוִהְתַיֵּׁשב  ֶאִּפיקֹורֹוס,  ַמְׂשִּכיל  ֵאיֶזה  ֵאָליו  ִהְתָקֵרב 
ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבַצד ַאֵחר, ְוֹלא ָרָצה  ָהַרִּבי ָקם  ְוָרָצה ְלַדֵּבר ִאּתֹו, 
ְמאֹד,  ְמֻכָּבד  ֵמַעם,  מּוָרם  ִנְרֶאה  ָהָיה  ֶזה  ָאָדם  ִעּמֹו.  ְלַדֵּבר 
ֲאָבל ַהַּצִּדיק ְּבֵעינֹו ָהֲאִמִּתית, ַעִין חֹוֶדֶרת, ֶׁשָרֲאָתה ְּדָבִרים 
ֶׁשַהַּתְלִמיִדים ְוַהֲחִסיִדים ֹלא ָראּו – הּוא ָרָאה ְוֵהִבין, ְוִהְתַיֵּׁשב 
ְרִציֶתם  ֹלא  ַמּדּוַע  ָּכְך:  ַאַחר  ְׁשָאלּוהּו  ְלַגְמֵרי.  ַאֵחר  ְּבָקֶצה 
ֲאִפּלּו  ְלִהָּכֵנס ִעּמֹו ְּבֵאיזֹו ִׂשיָחה, ֶׁשָרָצה ִלְׁשאֹל ֶאְתֶכם ַּכָּמה 
ֵאיָבר  ְוָכל  ֵאָבִרים,  ְרַמ"ח  ָלָאָדם  ֵיׁש  ְוָאַמר:  ָעָנה  ְּדָבִרים? 
הּוא ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ַאֶחֶרת, ָהֵרָאה ֶׁשל ָהָאָדם ִהיא ְּכֶנֶגד ִמְצַות 
ֻקְׁשיֹות  ָמֵלא  ֶזה  ֶׁשָאָדם  רֹוֶאה  ֲאִני  ַהֵּׁשם,  ְּבִיחּוד  ָהֱאמּוָנה 
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ַעל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ִנְמָצא ֶׁשָהֵרָאה ֶׁשּלֹו חֹוָלה, ּוַמֲחַלת 
ָהֵרָאה ִהיא ַמֲחָלה ִמַּדֶּבֶקת, ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ְלִהַּדֵּבק ֵמַהְּכִפירּות 
ֹלא  ְוָלֵכן  ָּבּה,  ֶׁשָּנגּוַע  ַהַּמֲחָלה  ֶׁשּזֹו  ֶׁשּלֹו,  ְוָהֶאִּפיקֹוְרסּות 
ֶׁשֹּלא  ִמָּכאן  ְלֵמִדים  ִעּמֹו!  ְלַדֵּבר  ְּבִׂשיָחה  ְלִהָּכֵנס  ָרִציִתי 
ְּכַדאי ֲאִפּלּו  ָלֶׁשֶבת ְּבד' ַאּמֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוַנת ַצִּדיִקים, ְוָלָּמה ְצִריִכים 
ְלִהָּכֵנס ִעּמֹו ְּבִדין ּוְדָבִרים?! ֲהֹלא ִמֵּמיָלא ֹלא ְיַׁשְכְנעּו אֹותֹו 
ִּכי הּוא ִמְסֵּכן חֹוֶלה ָּגדֹול, ְוָעִדיף ִלְברַֹח ִמֶּמּנּו, ֶׁשֹּלא ְלִהַּדֵּבק 
ֵמַהַחְיַדִּקים ֶׁשהּוא ָנגּוַע ָּבֶהם. ִאם רֹוִאים ָאָדם ֶׁשהּוא ָמֵלא 
ַהַּצִּדיק,  ַעל  ֻקְׁשיֹות  ַהְרֵּבה  לֹו  ֵיׁש  ִיְתָּבַרְך,  ָעָליו  ֻקְׁשיֹות 
ְצִריִכים ִלְברַֹח ִמֶּמּנּו, ִּכי הּוא ְמאֹד ְמֻסָּכן! הּוא ָיכֹול ְלַהְדִּביק 
אֹוְתָך ִעם ָּכל ַהַחְיַדִּקים ָהָרִעים ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ְוַיְכִׁשיל אֹוְתָך ַּגם 
ֵּכן, ִּכי ּכַֹח ַהִּׁשְכנּוַע ָּגדֹול ְמאֹד ְלטֹוב, ּוְלֵהֶפְך – ְלַרע, ְוָלַרע 
ַאף יֹוֵתר, ְוָלֵכן אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֱאֶמת ִסיָמן ח'( 
ֵמרּוַח ִּפיו ֶׁשל ַהַּׁשְקָרן, ַנֲעָׂשה ַהֵּיֶצר ָהַרע, ּוְכֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח 
ֹלא ִיְהֶיה ֶׁשֶקר, ּוִבְׁשִביל ֶזה ֹלא ִיְהֶיה ֵיֶצר ָהַרע ָּבעֹוָלם. ִנְמָצא 
ִמָּכל ֶזה, ֶׁשֵּמרּוַח ִּפיו ֶׁשל ַהַּׁשְקָרן ֶׁשְּמַדֵּבר ָּכל ָּדָבר ָאסּור ַעל 
ְוָלָּמה הּוא  ַרע.  ַנֲעָׂשה  ִמֶּזה  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַנֲעָׂשה  ִמֶּזה  ַהַּצִּדיק, 
ַׁשְקָרן? ֶאָּלא ַעד ַעְכָׁשו ֶהְחִׁשיב ֶאת ַהַּצִּדיק ַלַּצִּדיק ֲהִכי ָּגדֹול 
ָּבעֹוָלם, ְוָתִמיד ִסֵּפר ִסּפּוִרים ֵמַהַּצִּדיק, ּוִפְתאֹום ֵמֵאיזֹו ִסָּבה 
ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ִנְכַנס ּבֹו ַחְיַּדק ֵמִמית, ּופֹוֵער ִּפיו ַעל ַהַּצִּדיק?! 
ָאז ָאסּור ִלְׁשמַֹע אֹותֹו ְמַדֵּבר, ָאסּור ִלְנׁשֹם ֶאת ֶהֶבל ִּפיו, ִּכי 
ֵמרּוַח ִּפיו ֶׁשל ַהַּׁשְקָרן ַנֲעָׂשה ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשְּמַיֵּצר ֶאת ָהַרע, 
ֶׁשֶאָחד ְמַדֵּבר ַעל ַהֵּׁשִני, ֶאָחד ֵמִסית ֶנֶגד ַהּזּוָלת. ַרֵּבנּו ז"ל 
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ְמאֹד  ְמאֹד  ֶׁשְּצִריִכים  מ"ג(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר 
ִלְׁשמֹר ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהֶבל ִּפיו ֶׁשל ָרָׁשע, ִּכי ֶהֶבל ִּפיו מֹוִליד 
ְמַדְּבִרים  ִּפיֶהם,  ֶאת  ְמַנְּבִלים  ֲאָנִׁשים  ַהּיֹום  רֹוִאים  ִנאּוף, 
ָּכל ִמיֵני ִנּבּול ֶּפה ְּבִלי ׁשּום ּבּוָׁשה, ְמַדְּבִרים ָּפתּוַח ִמִּנאּוף 
ְוֵאיָנם ִמְתַּבְּיִׁשים, ְמַדְּבִרים ָּפתּוַח ֶנֶגד ַהַּצִּדיק ְוֵאיָנם ּבֹוִׁשים 
ָּכל  ָלֶהם ַרק טֹובֹות  ַהֶּזה ָעָׂשה  ֶׁשַהַּצִּדיק  ּוִבְפָרט  ְוִנְכָלִמים, 
ַהַחִּיים, ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּכפּוֵיי טֹוָבה, ְׁשַכְחֶּתם ְּכָבר ֶאת 
ַהּטֹובֹות ֶׁשָעָׂשה ָלֶכם?! ְּבָׁשָעה ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ָרָצה ְלִהְסַּתֵּכל 
ֲעֵליֶכם, ַרק ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ָעַזר ָלֶכם, ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּוְרֶכם, 
ּוִפְתאֹום ְּכָבר ֵאינֹו ַצִּדיק ְלַדְעְּתֶכם, ּוִפְתאֹום ַאֶּתם רֹוִאים ּבֹו 
ַרק ַרע?! ֲהִיָּתֵכן?! ָהֵאיְנֶכם ָׂשִמים ֵלב, ֶׁשִּנְדְּבקּו ָּבֶכם ַחְיַּדִּקים 
ַהַּצִּדיק,  ַעל  ְמַדְּבִרים  ֲארּוִרים  ְרָׁשִעים  ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם  ָרִעים, 
ְוֵאיְך ֹלא ִחַּסְנֶּתם ַעְצְמֶכם ְּבִחּסּון ָּכל ָּכְך ָחָזק ֶׁשֹּלא ַיְדִּביקּו 
ַהִּׁשְפלּות,  ְלִׂשיא  ְוָלבֹוא  ְלִהַּדְרֵּדר  ָיכֹול  ֵאיְך ָאָדם  ֶאְתֶכם?! 
ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשִּיְהֶיה מֹוֵסר ּוַמְלִׁשין ַעל ַהַּצִּדיק ֶׁשָעַזר לֹו, ֵאיְך 

ָאָדם ָיכֹול ְלִהַּדְרֵּדר ְלַמָּצב ָּכֶזה?! 

ָהָיה ַּבּׁשֹוָאה,  ְמַזְעֵזַע ְמאֹד: הּוא  ְיהּוִדי ִסּפּור  ִלי  ִסֵּפר 
ְסִביבֹו  ֶׁשָהיּו  ַהְּקַטּנֹות  ֵמָהֲעָירֹות  ְוַגִּלים.  ִמְׁשָּבִרים  ָעַבר 
ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְׁשָמם,  ִיַּמח  ָהֲארּוִרים,  ָהֲעָמֵלִקים  ָאְספּו 
ְּגָבִרים ָנִׁשים ָוָטף, ְוָהְרגּו ֶאת ֻּכָּלם ְּבִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ִמיתֹות 
ִהְכִריחּו אֹוָתם  ְּכָלל,  ּוְלַׁשֵער  ְלָתֵאר  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַאְכָזִרּיֹות, 
ַהּבֹור,  ְלתֹוְך  ְוָנְפלּו  ְּבֻכָּלם,  ְוָירּו  ֲעֻמִּקים,  ּבֹורֹות  ַלְחּפֹר 
ְוֶחְלָקם נֹוְתרּו עֹוד ַּבַחִּיים, ְוָהיּו ְמַפְרְּפִרים, ְוִצּוּו ְלַכּסֹות ֶאת 
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עֹוד  ָהיּו  ֶׁשֶחְלָקם  ֵמֲחַמת  ָרֲעָדה  ְוָהֲאָדָמה  ְּבחֹול,  ַהּבֹורֹות 
ַחִּיים, ְוָחְנקּו ֶאת ֻּכָּלם. ְוֵכן ִצּוּו ְלֵחֶלק ֵמַהְּיהּוִדים ִלְׁשַּכב ַעל 
ַהַּקְרַקע, ְוִהִּניחּו ֲעֵליֶהם ְקָרִׁשים ְוָׁשְפכּו ֵנְפְט, ְוָׂשְרפּו אֹוָתם 
ַחִּיים, ְוֶאת ּגֶֹדל ַהְּצָעקֹות ֵאין ְלָתֵאר ּוְלַׁשֵער, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, 
ָּפֶרְך,  ֲעבֹוַדת  ִפיִזית,  ַלֲעבֹוָדה  ַּבחּוִרים  ֶׁשל  ְקבּוָצה  ּוָבֲחרּו 
ְוהּוא ָהָיה ֵּביֵניֶהם, ְוִׁשְלחּו אֹוָתם ְלִבְנָין ֲעָנק, ְוִהִּניחּו ָסִביב 
ָהיּו  ְּכִאּלּו  ֲעֵליֶהם,  ָׁשְמרּו  ִמֵּמָאה רֹוְצִחים  ְויֹוֵתר  ֶּגֶדר-ַּתִיל, 
ְׁשבּוִרים  ָיְׁשבּו  ְוַהַּבחּוִרים  ְּביֹוֵתר.  ְמֻסָּכִנים  ֲעַבְרָיִנים  ֵהם 
ּוְרצּוִצים, ַאף ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוִרים ְּבכָֹחם, ֲאָבל ָראּו ְּבמֹו ֵעיֵניֶהם 
ֶאת ַהְּזָוָעה, ְוָׁשְמעּו ֶאת קֹולֹות הֹוֵריֶהם, ֲאֵחיֶהם ְוַאְחיֹוֵתיֶהם 
ְוכּו', ֵאיְך ֶּׁשֶּנֶהְרגּו ְּבאֶֹפן ְטָראִגי ָּכֶזה, ַעל ֵּכן ַנְפָׁשם ִנְׁשְּבָרה 
ְמאֹד, ְוִאם ֹלא ַּדי ָּבֶזה, ָנְתנּו ָלֶהם ֶלֱאכֹל ֶלֶחם, ֶׁשָהָיה ְמעָֹרב 
ְּבֶקַמח ְנסֶֹרת ֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשְּיָגֵרד ִּבְגרֹוָנם, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוַהָּמָרק 
ֶׁשִּקְּבלּו ָהָיה ַמִים ְמלּוִחים ִעם ְקִלּפֹות ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ֲאָבל 
ְּכֶׁשָאָדם ָרֵעב, ֵאינֹו ִמְסַּתֵּכל ַעל ְּכלּום, ְואֹוֵכל ַמה ֶּׁשּנֹוְתִנים 
לֹו, ְוָכְך ָיְׁשבּו ַיַחד, ְוֹלא ָיְדעּו ַמה ְּיֵהא ָהְלָאה. ָחְלפּו ָיִמים 
ְוָׁשבּועֹות ֶׁשֵהם ֻמְחָזִקים ַּבְּתָנִאים ֲהִכי ָקִׁשים, ֲאַזי ָּגְמרּו אֶֹמר 
ְּבַדְעָּתם: ִמֵּמיָלא ֵאין ָלנּו ַמה ְלַהְפִסיד, ֲאַזי ַנֲעֶׂשה ֶמֶרד. ְוָהיּו 
ֵּביֵניֶהם ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ַנָּגִרים אֹו ַּפָחִחים ְוכּו', ְוָעׂשּו ַּבֲחַׁשאי 
יֹום  ְוָחְׁשבּו:  ְּבַאְמַּתְחָּתם,  ֶׁשָהיּו  ַּבְרִזִּלים  ִמיֵני  ִמָּכל  ַסִּכיִנים 
ֶאָחד ִמֵּמיָלא ַיַהְרגּו אֹוָתנּו, ֲאַזי ְלָכל ַהָּפחֹות ִנַּקח ִאָּתנּו ַּכָּמה 
ָהֲארּוִרים,  ַלֲעָמֵלִקים  ְוִנְתָּבֵרר  ַרב  ְזַמן  ָחַלף  ְוֹלא  רֹוְצִחים. 
ֶׁשָהְרָׁשִעים  ֶאָחד  ָׁשם  ְוָהָיה  ַמֶּׁשהּו,  ֶׁשְּמַתְכְּנִנים  ְׁשָמם,  ִיַּמח 
ָהֲארּוִרים ָׂשמּו ָעָליו ַעִין, ַוֲחָׁשבּוהּו ְלרֹאׁש ַהְמַתְכְנִנים ְוָתְפסּו 
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אֹותֹו ְוִעּנּוהּו ְּבִעּנּוִיים ְלַמְעָלה ִמֶּדֶרְך ַהֶּטַבע, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, 
ּוְבׁשּום ָּפִנים ֹלא ָרָצה לֹוַמר ֶמה ָהְיָתה ָּתְכִניָתם, ְוִאְּימּו ָעָליו 
ְּבַמּכֹות ֶרַצח ּוְבִעּנּוִיים ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד ָּבֶהם, ֶׁשִאם 
ֹלא ְיַגֶּלה, סֹופֹו ַמר ְמאֹד ִיְהֶיה, ּוְכֶׁשָּיְצאּו, הּוא ָקַרע ֲחִתיַכת 
ָמֶות, ֲאָבל ֹלא  ְמַעִּנים אֹוִתי ַעד  ְּבָדם:  ְוָכַתב  ֵמֻחְלָצתֹו,  ָּבד 
ֶאְבּגֹד ָּבֶכם, ּוְבֶדֶרְך-ֹלא-ֶּדֶרְך ָׁשַלח ֶאת ֶזה ַלֲחֵבָריו, ֶׁשֶעֶצם 
ָהֻעְבָּדה ַהּזֹו ְמַזְעַזַעת ְמאֹד, ּוְלַבּסֹוף, ִמְסֵּכן, ֲהָרגּוהּו ְּבִמיָתה 
ְמֻׁשָּנה. ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָּבִכיִתי, ָאָדם ֶׁשְּבַעְצמֹו 
ָהָיה ִעם ָּכל ַהֲחבּוָרה ְּבַיַחד, ְוַחי ִעָּמֶהם ְּבַאֲהָבה, ְּבֵעת ָצָרה 
ְוִעּנּו אֹותֹו ְּבִעּנּוִיים  ְוִהֵּנה ָּתְפסּו ַּדְיָקא אֹותֹו,  ָעְזרּו ֶזה ָלֶזה 
ִנְכַנע  ְוֹלא  ְוִיְמסֹר,  ֶׁשַּיְלִׁשין  ָהִעָּקר  ָקִׁשים,  ֲהִכי  ּוְבִיּסּוִרים 
ְּכָלל! ּוְלַבּסֹוף ֲהָרגּוהּו. ְוֵאיְך, ִאם ֵּכן ָיכֹול ִלְהיֹות, ֶׁשֲאָנִׁשים 
ֶׁשָעׂשּו ָלֶהם ַרק טֹוב, ַהַּצִּדיק ָמַסר ַנְפׁשֹו ְוָכל ֻּכּלֹו ַּבֲעבּוָרם, 
ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו, ִויַׁשְּלמּו לֹו ַּבֲחָזָרה ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה, ֵאיְך 
ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֵאיְך  ַּבֵּׂשֶכל,  ִנְקָלט  ֶזה  ֵאיְך  ָּכֶזה?!  ָּדָבר  ִיָּתֵכן 
ָּבִריא ְּבִׂשְכלֹו ָיכֹול ְלָהִבין ֶאת זֹאת?! רֹוִאים ִמָּכל ֶזה, ֶׁשֻּכָּלנּו 
ַהָּקדֹוׁש- ַעל  ְּבֻקְׁשיֹות  ִלּפֹל  ְיכֹוִלים  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ְּבַסָּכָנה 
ָּברּוְך-הּוא, ְּבָׁשָעה ֶׁשִהֵּנה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמַרֵחם ָעֶליָך, ֵיׁש ְלָך 
ְרַמ"ח ֵאיָבִרים ְוָׁשָס"ה ִּגיִדים, ְוַאָּתה ָּבִריא ְּבגּוְפָך, ְּבַנְפְׁשָך 
נֹוֵתן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְמאּוָמה,  ְלָך  ָחֵסר  ֹלא  ּוְבִׂשְכְלָך, 
ֹלא  ּוְבֶדֶרְך  ִויָלִדים,  ִאָּׁשה  ַהַחִּיים,  ֶאת  ַהְּבִריאּות,  ֶאת  ְלָך 
ֶּדֶרְך ַאָּתה ִמְתַּפְרֵנס, ֶאְתמֹול ָאַכְלָּת, ִׁשְלׁשֹום ָאַכְלָּת, ְוִלְפֵני 
חֶֹדׁש ָאַכְלָּת, ְוָחַׁשְבָּת ְּבָכל יֹום – ֶזהּו ֶזה, ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֹלא 
אּוַכל ַלֲעבֹר, ֵאין ִלי ֶּכֶסף, ֵאין ִלי ְּבַמה ְּלַהְחיֹות ַעְצִמי, ְוִהֵּנה 
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ָׂשַרְדָּת!

ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַהִּנִּסים  ּגֶֹדל  ֶזה  ִמָּכל  ִנְמָצא 
עֹוֶׂשה, ַאְך אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ִנָּדה לא:( ְלעֹוָלם ֲאִפּלּו  
ֶּׁשַהֵּׁשם  ְּבַמה  ַמִּכיר  ֵאינֹו  ְּבִנּסֹו, ָאָדם  ַמִּכיר  ֵאינֹו  ַהֵּנס  ַּבַעל 
)ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל  ִעּמֹו  עֹוֶׂשה  ִיְתָּבַרְך 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ז'( ִּבְׁשִביל ֶזה ַהָּמִׁשיַח ֵאינֹו ָּבא, ִּכי ֵאיֶנּנּו 

ַמִּכיִרים ַּבִּנִּסים ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, עֹוֶׂשה ִעָּמנּו, ִאם ָאָדם 
ָהָיה ִמְתּבֹוֵנן ֵאיְך הּוא ָהָיה ִנְרֶאה ִלְפֵני ֶׁשָּיַדע ֵמַהַּצִּדיק ַהֶּזה, 
ַהּיֹום,  ִנְרֶאה  הּוא  ְוֵאיְך  ַהֶּזה,  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ֶׁשִהְתָקֵרב  ִלְפֵני 
ּוָמֵהן ַהּטֹובֹות ֶׁשִּקֵּבל, ֵאיְך הּוא ָיכֹול ִלְכּפֹר ַּבּטֹוָבה?! ֶזה ֹלא 
ִנְכָנס ַּבֵּׂשֶכל ּוַבַּדַעת, ְוָלֵכן אֹוֵמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך "ָוֶאְּתָנה ִלִּבי 
ָלַדַעת" – ַׂשְמִּתי ֶאל ּתֹוְך ַהֵּלב ֶׁשִּלי ָלַדַעת ַמה ֶּזה "ָחְכָמה 
ֶזה הּוא  ֶׁשַּגם  "ָיַדְעִּתי  ְוִׂשְכלּות"  "הֹוֵללֹות  ֶזה  ּוַמה  ְוַדַעת" 
ָּכל  ָרִעים,  ַרְעיֹונֹות  ִמיֵני  ָּכל  ָּבָאָדם  ִנְדָּבִקים  רּוַח",  ַרְעיֹון 
ִמיֵני ִּדְמיֹונֹות, ְוהֹוְרִסים אֹותֹו ְלַגְמֵרי, ַהִּדְמיֹון ֶׁשָּבָאָדם הּוא 

ֶזה ֲאֶׁשר הֹוֵרס אֹותֹו.

ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְּפׁשּוָטה, ּוִבְזכּות 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.  ִעָּמנּו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ִנְגִלים  ִנִּסים  ִנְרֶאה  ֶזה 
ַרֵּבנּו ז"ל אֹוֵמר )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ָמִׁשיַח ִסיָמן א'( ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי 
ָּבעֹוָלם,  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  אֹור  ַמְמִׁשיִכים  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ַמֲעִׂשּיֹות 
ְמַסְּפִרים  ַרק  ִאם  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְוָצרֹות  חֶֹׁשְך  ַהְרֵּבה  ְודֹוֶחה 
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ֶזה ֵמִביא אֹור ָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ּוְמַבֵּטל ַהְרֵּבה 



 

ָחְכָמה ְוַדַעת כ

חֶֹׁשְך, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ַהְרֵּבה ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ְּכֵדי ְלַחֵּזק 
ֶאת ַעְצֵמנּו. ַרֵּבנּו ז"ל אֹוֵמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רל"ד( 
ְיֵדי ֶׁשְּמַסְּפִרים ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, זֹוִכים ְלִיּׁשּוב ַהַּדַעת,  ֶׁשַעל 
ֵריק  ָּכל  ָעֵלינּו,  ַלֲעבֹד  ְיכֹוִלים  ֵאין  ִמְתַיֶּׁשֶבת,  ֶׁשָּלנּו  ַהַּדַעת 
ּופֹוֵחז ֵאינֹו ָיכֹול ְלַׁשּטֹות ָּבנּו, ִּכי ָאנּו ַמְזִּכיִרים ְלַעְצֵמנּו ֶאת 
ֶזה  ֵמ"ם  ַהָּסֶמ"ך  עֹוֶׂשה  ּוַמה  ַהַּצִּדיק.  ֵאֶצל  ֶׁשָרִאינּו  ַהִּנִּסים 
ְלֻעַּמת ֶזה? ְמַמֵעט ַּבִּנִּסים ְואֹוֵמר: "ַמה ִּפְתאֹום?! ֶזה ֶטַבע, 
ֲאִני  ָחָכם,  ֶׁשֲאִני  ִמְּפֵני   – ִאָּׁשה  ִלי  ֵיׁש  ַמָּזל,  ֶזה  ִמְקֶרה,  ֶזה 
ֻמְצָלח" ַאְך ֶּבֱאֶמת ִאם ֹלא ַהַּצִּדיק – ִמי ָהָיה ְמַחֵּתן אֹוְתָך?! 
ָהִייָת ֲעַדִין ַרָּוק ְוכּו', ַהַּצִּדיק ִחֵּתן ֶאְתֶכם, ּוְכָבר ַאֶּתם ּכֹוְפִרים 
ַּבּטֹוָבה?! ְּכֶׁשָהרֹוְפִאים ִייֲאׁשּו ֶאְתֶכם, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָלֶכם ְיָלִדים 
ֵמֵאיזֹו ִסָּבה ֶׁשִּתְהֶיה, ְוַהַּצִּדיק ִחֵּזק ֶאְתֶכם ְועֹוד ִהְבִטיַח ָלֶכם 
ֶׁשִּתְזּכּו ְלִהָּפֵקד, ְוִהֵּנה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָעַזר ּוְזִכיֶתם ָלֶזה, 
ַאף ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ַּכֲחלֹום, ְוִהֵּנה ַהַּצִּדיק ָּפַעל ִּבְׁשִביְלֶכם, ְוֵכן 
ְּכֶׁשֲהִייֶתם ָּגִרים ִּבְׂשִכירּות, ָהָיה ִנְדֶמה ָלֶכם ַּכֲחלֹום ֶׁשִּתְהֶיה 
ָלֶכם ִּדיָרה ִמֶּׁשָּלֶכם, ְוִהֵּנה ַהַּצִּדיק ָּפַעל ַּבֲעבּוְרֶכם ְוֵיׁש ָלֶכם 
ִּדיָרה, ְוֵכן ְּבָכל ָּדָבר ְוִעְנָין ַהַּצִּדיק ָעַזר ָלֶכם, ְוִהֵּנה ִּבְׁשִביל 
ְלִהָּׁשֵבר  ְצִריִכים  ַהָּסֶמ"ך-ֵמ"ם  ֶּׁשַּמְכִניס  ּוְסֵפקֹות  ֻקְׁשיֹות 
ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ַהַּצִּדיק?!  ֶׁשל  ְוִלְׁשּכַֹח טֹובֹוָתיו 
ְמאֹד ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ַהַּצִּדיק, ִּכי ֹלא יֹאֶבה ה' 
ַהַּצִּדיק  ְסֹלַח ַעל ָּכְך, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַמְקִּפיד ַעל ְּכבֹוד 
יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַעל ְּכבֹודֹו, ּוִבְפָרט ֲאָנִׁשים ֶׁשָראּו ִנִּסים ִנְגִלים, 
אֹוי ָלֶהם ִאם ׁשֹוְכִחים ֶאת ַהּטֹובֹות ֶׁשָעָׂשה ַּבֲעבּוָרם ַהַּצִּדיק.
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ְלַתְלִמיָדיו,  ִסֵּפר  ִזי"ַע  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד 
ָיַׁשְבנּו  ַמְלָּכה,  ְמַלֵּוה  ִּבְסעּוַדת  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם 
ִזי"ַע,  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ִעם  ַהַּתְלִמיִדים  ָּכל  ְּבַיַחד 
ה ִלְבּכֹות,  ְוִהֵּנה ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה ִנְכְנָסה ִאָּׁשה ֲעִנָּיה, ְוֵהֵחלָּ
]ּוַבָּיִמים  אֹוָתּה,  ְלַחֵּתן  ֶּכֶסף  ָלּה  ְוֵאין  ְמֻבֶּגֶרת  ַּבת  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש 
ָׁשִנים  ָלֶׁשֶבת  ְיכֹוָלה  ָהְיָתה  ְנדּוְנָיה,  ְלַבת  ָהָיה  ִאם ֹלא  ְּדָאז 
ַעד ֶׁשַּיְלִּבין רֹאָׁשּה[, ָאַמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִזי"ַע ְלָכל 
ַהַּתְלִמיִדים: ֲאַבֵּקׁש ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיְכִניס ָידֹו ְלִכיסֹו, ְויֹוִציא ֵאיֶזה 
ְסכּום ִלֵּתן ָלּה, ְוַגם הּוא ָעָׂשה ֵּכן, ּוֵביֵניֶהם ִהְצַטֵּבר ַהְּסכּום 

ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה לֹו, ְוָׂשְמָחה ְמאֹד, ְוהֹוְדָתה ָלֶהם ְוָהְלָכה.

ִאְמרּו  ַּתְלִמיָדיו:  ֶאת  ִזי"ַע  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ָׁשַאל 
ָנא ִלי ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם, ַמהּו ַהּמֹוֵפת ֶׁשָעָׂשה ָּכאן ַהַּבַעל ֵׁשם-
ָאַמר,  ֶאָחד  ַאֵחר,  ָּדָבר  ָאַמר  ֶאָחד  ְוָכל  ִזי"ַע?  טֹוב-ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשָהָיה ֶזה ְּבִדּיּוק ַהְּסכּום ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה, ָעָנה ַהַּמִּגיד – ָלאו, 
ֹלא ֶזה ַהּמֹוֵפת. ָאַמר ַהֵּׁשִני: ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב 
ֶזה  ֵאין   – ַהַּמִּגיד  ָאַמר  מֹוֵפת.  ְּכָבר  ֶזה  ְּדָבָריו,  ְוִקְּימּו  ָּגַזר 
ַהּמֹוֵפת, ָאַמר ַהְּׁשִליִׁשי: ֶזה ֶּׁשָּמְצאּו ֶּכֶסף ַּבִּכיס – ֶזה מֹוֵפת. 
ֶאת  ִּבֵּטל   - ֲאֶׁשר ָאְמרּו  ְוָכל  ַהּמֹוֵפת.  ֶזה  ֵאין  ַהַּמִּגיד:  ָעָנה 
ֶּבֱאֶמת  ַמהּו  ַרִּבי,  ַהַּתְלִמיִדים,  ְׁשָאלּוהּו  ֵּכן,  ִאם  ִּדְבֵריֶהם. 
ַוֲאִני  ָרִאיִתי,  ֶׁשֲאִני  ַהחֹוֵתְך  ַהּמֹוֵפת  ְוָאַמר:  ָעָנה  ַהּמֹוֵפת? 
ָחִויִתי ְוִהְרַּגְׁשִּתי, ֶׁשֲהֹלא ָהָיה ֶזה מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ָהִיינּו ְּבִבְגֵדי 
ַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ְוֹלא  ְׁשִליִׁשית,  ִמְּסעּוָדה  נֹוַתְרנּו  ִּכי  ַׁשָּבת, 
ִאיׁש, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבִכיסֹו ֶּכֶסף, ּוְבֶרַגע ֶׁשָאַמר ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב 



 

ָחְכָמה ְוַדַעת כי

ִזי"ַע ְלַהְכִניס ֶאת ַהָּיד ַלִּכיס, ֹלא ָהְיָתה ְלַאף ֶאָחד  ַהָּקדֹוׁש 
ֻקְׁשָיא ִאם ִיְהֶיה ֶּכֶסף ִאם ָלאו, אֹו ֵאיְך ִיְהֶיה ֶּכֶסף ְוכּו', ֶאָּלא 
ָׁשם  ִיְהֶיה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָּגמּור,  ְּבִבָּטחֹון  ַלִּכיס  ַהָּיד  ֶאת  ִהְכַנְסנּו 

ֶּכֶסף, זֹו ִנְקֵראָת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים! ֶזה ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ֵמָהַרִּבי.

ַרֵּבנּו ז"ל אֹוֵמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְיכֹוִלים ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּכֹל, ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל 
ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו ַּבַחִּיים, ַּכֲאֶׁשר עֹוֵבר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
הּוא  ְמֻטָּמא,  ֶׁשָּטֵמא  ּוִמי  ְוַגִּלים,  ִמְׁשָּבִרים  ְוִיּסּוִרים,  ָצרֹות 
ַמְׁשִליְך ֶאת ַהּכֹל ַעל ַהַּצִּדיק, ְּכִאּלּו ַהַּצִּדיק ָאֵׁשם ְּבָצרֹוָתיו, 
ַּדַעת  ֶׁשַּבר  ּוִמי  ְוֶלַקח.  ַהְׂשֵּכל  ְלַעְצמֹו מּוַסר  ִלְלמֹד  ִּבְמקֹום 
ָעֵלינּו  ְוָלֵכן  ְוִחּזּוק,  ִעּדּוד  ִמֶּמּנּו  ּוְמַקֵּבל  ַהַּצִּדיק,  ֶאל  ּבֹוֵרַח 
ָּכל  ֲאַזי  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוַלֲחזֹר  ִּפינּו,  ַעל  ְוִלְׁשמֹר  ֶלַקח,  ִלְלמֹד 
ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ִיְהיּו ַחִּיים ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, ְוִנְהֶיה ָּתִמיד ְׂשֵמִחים 
קע"ז(  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ּוֶבֱאֶמת  ְוַעִּליִזים, 
ֶׁשָראּוי ָלנּו ִלְהיֹות ְׂשֵמִחים ְמאֹד ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַרִּבי ָּכֶזה, ִּכי ַמה 

ָהִיינּו עֹוִׂשים ִּבְלָעָדיו?!

ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ֶאְתֶכם, ּבֹואּו ִנְתָקֵרב ַלַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֵמָחָדׁש, 
ּבֹואּו ַנֶּטה אֶֹזן ַקֶּׁשֶבת ַלֲאֶׁשר ַרֵּבנּו ז"ל ְמַלֵּמד אֹוָתנּו, ּוְנַקֵּים 
ָהֵעצֹות ְוַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ַרֵּבנּו ז"ל, ְוִנְבַרח ֵמַהְּׁשטּות ְוַהִּׁשְעמּום, 
ַהִּׁשְעמּום  רּוַח,  ַרְעיֹון  ֶזה  ֶׁשַּגם  ָיַדְעִּתי  ְוִׂשְכלּות,  הֹוֵללֹות 
ְוַהַּבָּטָלה ְמִביִאים ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ִזָּמה, ָאָדם עֹוֶׂשה ְׁשֻטּיֹות 
ֵמרֹב ַּבָּטָלה, ּוָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ַהִּׁשְעמּום ֵמִביא אֹותֹו ְלַאֵּבד 
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ַעְצמֹו ָלַדַעת, ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ַהְּׁשֻטּיֹות הֹוְרסֹות ֶאת ָהָאָדם 
ֶאת  ּוַמִּכיר  ְוַדַעת"  ָלָאָדם "ָחְכָמה  ֵיׁש לֹו  ִאם  ֲאָבל  ְלַגְמֵרי, 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, )ְּדָבִרים ד'( "ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ֲהָוָי"ה 
הּוא ָהֱאֹלִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", ָאז ֵיׁש לֹו ַסְבָלנּות, ְועֹוֵבר 
ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ַמְרִּגיל  ִּכי  ּוַבְּנִעיִמים,  ַּבּטֹוב  ָהעֹוָלם  ֶזה  ֶאת 
ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  לֹו  ֶׁשֵאין  ְויֹוֵדַע  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאל  ַרק 
ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ּוִמי ְמַגֶּלה לֹו זֹאת? ַרק  ֶאָּלא ַרק ֶאת ַהּבֹוֵרא 
ַהַּצִּדיק, ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס'( 
ֶׁשַהַּצִּדיק ְמעֹוֵרר ֵמַהֵּׁשָנה, ַהַּצִּדיק ְמָקֵרב אֹוָתנּו ֶאל ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא, ַהַּצִּדיק ַמְכִניס ָּבנּו ָׁשלֹום ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ֶׁשַּנְׁשִלים 
ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני. ֲאָבל ָּבֶרַגע ֶׁשֶּנֱעָקִרים ֵמַהַּצִּדיק, ֵאיְך רֹוִצים 
ֶׁשִּיְהֶיה ְׁשלֹום-ַּבִית?! ַרֵּבנּו ז"ל אֹוֵמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן 
פ"ט( ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא ַהַּׁשְדָכן, ַהְמַׁשֵּדְך ֶאת ָּכל ַהִּׁשּדּוִכים, ְוִאם 

ֹלא ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהַּצִּדיק ּוְמַצְּיִתים אֹותֹו, ֵאיְך רֹוִצים ֶׁשִּיְהיּו 
ִׁשּדּוִכים ּוְׁשלֹום ַּבִית?! ֲהֹלא ָׁשלֹום ֶזה ֵּבין ְׁשֵני ֲהָפִכים, ֲאָבל 
ִאם ֵאין ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֲאַזי ִיְסְּבלּו ֵסֶבל ַרב, ַעד ֶשִּיְתָּגְרׁשּו, 
ֲחָכִמים!  ֱאמּוַנת  ֶהְעֵּדר  ְלִהְתָּגֵרׁש?  ָּגַרם  ּוִמי  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ַהְרֵּבה ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשִּתְהֶיה  ְלַבֵּקׁש  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ְרִגיִלים  ְוִנְהֶיה  ִיְתָּבַרְך,  ָלנּו ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוִתְהֶיה ָלנּו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ַוֲאִפּלּו  ֶׁשֶּיְׁשָנם ְּדָבִרים 
ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמִביִנים, ְנַסֵּלק ִׂשְכֵלנּו ְוַדְעֵּתנּו ְוִנְתַחֵּזק ַיַחד, ַּכּמּוָבא 
ִסיָמן קכ"ג( ֶׁשֶּזה ִעַּקר  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל 
ְׂשמֹאל  ַעל  ְלָך  ֶׁשאֹוֵמר  ֶׁשֲאִפּלּו   ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ְׁשֵלמּות 
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ָיִמין ְוַעל ָיִמין ְׂשמֹאל – ַּתֲאִמין לֹו, ְּבֶרַגע ֶׁשָאָדם ַנֲעֶׂשה ָחָכם 
ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו, הּוא ּכֹוֶרה ְלַעְצמֹו ּבֹור, ְוַאף ֶׁשְּלִעִּתים ִנְדֶמה ִּכי 
הּוא ַמְצִליַח, ַאְך ְּבֻמְקָדם אֹו ִּבְמֻאָחר הּוא ִיּפֹל, ִּכי ְּבִלי ַהַּצִּדיק 
ִיְתָּפֵרק ֵּביתֹו, ְוַאל ָיבֹוא ַאַחר ָּכְך ִּבְטָענֹות ְלַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם. 
ְוָלֵכן ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְמאֹד ְמאֹד ְׂשֵמִחים, ֶׁשָּזִכינּו ְלַהִּגיַע ַלַּדַעת 
ְוַלֵּׂשֶכל ַהֶּזה, ֶׁשֵאין ָלנּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶאָּלא ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ְוַהַּצִּדיק, ּוֵמַהּיֹום ַהֶּזה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלִהְתַחֵּזק 
ֶאת  ְלַסֵּכן  רֹוִצים  ֵאיֶנּנּו  ִאם  ֲחָכִמים,  ֶּבֱאמּוַנת  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 
ַעְצֵמנּו, ֶאת ֵּביֵתנּו, ֶאת ְיָלֵדינּו, ּבֹואּו ְוִנְהֶיה ֲחָזִקים ֶּבֱאמּוָנה 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ּוְבַצִּדיֵקי ָהֱאֶמת, ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזֶּכה ְלַחִּיים 
טֹוִבים ּוְנִעיִמים, ַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים, ְוִנְזֶּכה ֶּבֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ֶאל 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַיח ְלֵיל ּבֹוֵרי עֹוָלם!

הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
לעילוי נשמת

יהושע בן מיג'אנה ז"ל
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