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ְיָבֵאר ַמִהי ַהִּמְצָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ְּבַחֵּיי ָהָאָדם, 

ִויַקֵּבל ַעל ֶזה ָׂשָכר עֹוד ְּבֶזה ָהעֹוָלם.
*

ָּ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
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ֶ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.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָּכל ֶאָחד ְמַחֵּפׂש 
ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות, ְוַאף ֶאָחד ֹלא קֹוֵלט ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה, 
ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ָּבּה ַעד ְמאֹד, ְוִהיא ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ּוְלעֹוֵדד 
ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהּזּוָלת, ִּכי ִמְסּתֹוְבִבים ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֲאָנִׁשים 
ְוׁשֹוִרים  ְּפִניִמי,  ְּבִדָּכאֹון  ּוְמֻדָּכִאים  ְמֻמְרָמִרים  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה 
ְּבֵיאּוׁש ָּגמּור, ְוַרע ּוָמר ָלֶהם ַהַחִּיים ַעד ְמאֹד, ְוַרק חֹוְׁשִבים 
ַמֲחָׁשבֹות ֵאיְך ְלִהְתַאֵּבד ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ְוָלֵכן ְּכֶׁשָאָדם ָּבא 
זֹוִהי  אֹוָתם,  ּוְמַׂשֵּמַח  ּוְמעֹוֵדד  ּוְמַחֵּזק  ּתֹועֹות  ְנָׁשמֹות  ֶאל 
ַהִּמְצָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשַרק ְיכֹוָלה ִלְהיֹות, ִּכי ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ַהְמַקֵּים  ָּכל  יא.(  ָּבְתָרא  )ָּבָבא  ַהְּקדֹוִׁשים 
ָלנּו  ְמַסְּפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַוֲחָכֵמינּו  ָמֵלא;  עֹוָלם  ִקֵּים  ְּכִאּלּו 
ְּדֵבי  ְּבׁשּוָקא  ָׁשִכיַח  ֲהָוה  חֹוָזָאה  ְּברֹוָקא  ַרִּבי  כ"ב.(  )ַּתֲעִנית 
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ֶלֶפט, ֲהָוה ָׁשִכיַח ֵאִלָּיהּו ַּגֵּביּה, ָאַמר ֵליּה, ִאיָּכא ְּבַהאי ׁשּוָקא 
ִאּתֹו  ְוָהִכי  ַאְּדָהִכי  וכו'  ֹלא,  ֵליּה,  ָאַמר  ְּדָאֵתי?  ָעְלָמא  ַּבר 
ִהָּנְך ְּתֵרי ָאֵתי. ָאַמר ֵליּה: ָהָנְך ַנִּמי ְּבִני ָעְלָמא ְּדָאֵתי ִניְנהּו. 
ָאַזל ְלַגַּבְייהּו. ָאַמר ְלהֹו, ַמאי עֹוָבַדייכּו? ָאְמרּו ֵליּה, ִאיְנֵׁשי 
ָּבדֹוֵחי ֲאַנן, ְמַבְדִחיָנן ֲעִציֵבי. ִאי ָנֵמי, ִּכי ָחֵזיַנן ִּבי ְּתֵרי ְּדִאית 
]ַהְינּו  ְׁשָלָמא;  ְלהּו  ְוַעְבִּדיָנן  ַטְרִחיָנן  ַּבֲהַדְייהּו  ִּתיְגָרא  ְלהֹו 
ָהָיה ָאמֹוָרא ְּבֵׁשם ַרב ְּברֹוָקא, ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָהָיה ָּתִמיד ָּבא 
ִלְלמֹד ִעּמֹו, ַּפַעם ָהְלכּו ְלַטֵּיל ַּבּׁשּוק ֶׁשִּנְקָרא ֶלֶפט, ְוָׁשַאל ַרב 
ְּברֹוָקא ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַהִאם ֵיׁש ָּכאן ַּבּׁשּוק ָאָדם ֶׁשִּיְזֶּכה 
רֹוִאים  ּוִפְתאֹום  ֹלא!  ַהָּנִביא,  ֵאִלָּיהּו  ְוָעָנה  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם 
ְלַרב  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ָאַמר  ִמְתָקְרִבים,  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ֵמָרחֹוק 
ֲאֵליֶהם  ְוָרץ  ַהָּבא!  ָלעֹוָלם  ִיְזּכּו  ֵאּלּו  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְּברֹוָקא, 
ֲאָנִׁשים  ֲאַנְחנּו  ְוָענּו  ַּמֲעֵׂשיֶכם?  ַמה  ּוְׁשָאָלם  ְּברֹוָקא  ַרב 
ְמַבְּדִחים, ְּכֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ֲאָנִׁשים ֲעצּוִבים ֲאַנְחנּו ְמַׂשְּמִחים 
ֵּביֵניֶהם  ִמְתקֹוְטִטים  ָאָדם  ְּבֵני  רֹוִאים  ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו  אֹוָתם, 
ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם[ רֹוִאים ִמָּכל ֶזה ֶׁשַהִּמְצָוה ֲהִכי 
ְׁשבּוִרים  ָאָדם  ְּבֵני  ְלַׂשֵּמַח  ֶזה  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ֶׁשַרק  ְּגדֹוָלה 
ֶׁשִהְתָיֲאׁשּו  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש  ִּכי  ְלַחִּיים,  ִּתְקָוה  ָּבֶהם  ּוְלַהְכִניס 
ְלַגְמֵרי ֵמַחֵּייֶהם, ּוֻמָּנִחים ְּבִדָּכאֹון ְּפִניִמי, ְורֹוִצים ַרק ָלמּות, 
ּוְכֶׁשָּבא ַּבר ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמִפיַח ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים, ַעד ֶׁשֵהם חֹוְזִרים 
ְלַעְצָמם, זֹוִהי ַהִּמְצָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשַרק ְיכֹוָלה ִלְהיֹות. ְוָלֵכן, 
ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְרֵאה ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצְמָך ָּתִמיד ְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד 
ּוְלַׂשֵּמַח ְּבֵני ָאָדם, ְוַאל ְּתַצֶּפה ְלַקֵּבל ַעל ַמֲעֶׂשיָך ׁשּום ְּגמּול, 
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ַיֲעזֹר ַּגם ְלָך, ִּכי ָּכְך ָאַמר  ְוֶזה  ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 
)ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ַעל  קו(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ֵׂשֶכל  ֶּׁשַּמְכִניס  ָהָאָדם  ַאְׁשֵרי  ַּדל"  ֶאל  ַמְׂשִּכיל  "ַאְׁשֵרי  מא( 

ְּבַדל, ְוֶזה ַּגם ַיֲעזֹר ְלָך, ִּכי ִאם ַאָּתה ִּתּפֹל ְּבַקְטנּות ַהּמִֹחין, 
ֶזה  ַהּמִֹחין  ְלַגְדלּות  ָלבֹא  ֵעָצה  ַהַּדַעת,  ֲחִליׁשּות  ְלָך  ְוִיְהֶיה 
)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים, ּוֶבֱאֶמת ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל 
ִסיָמן קפד( ֶׁשֵּיׁש אֹור ָיָׁשר ְוֵיׁש אֹור חֹוֵזר, ַהְינּו ְּכֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר 

ִעם ַהּזּוָלת, ֶזה ִנְקָרא אֹור ָיָׁשר, ֲאִני ְמַדֵּבר ָיָׁשר ֵאֶליָך, ְוֵתֶכף 
ְוִדַּבְרִּתי  ּוִמִּלִּבי,  ִמִּפי  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ֶׁשהֹוֵצאִתי  ְלַאַחר  ּוִמָּיד 
אֹור  ִנְקָרא  ְוֶזה  ֵאַלי,  ֲחָזָרה  חֹוְזִרים  ַהִּדּבּוִרים  ַהּזּוָלת,  ִעם 
חֹוֵזר, ְוָלֵכן טֹוב ְמאֹד ָּתִמיד ְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד ּוְלַׂשֵּמַח ֲאֵחִרים 
ְּבָכל ִמיֵני ִּדּבּוִרים ַהְמַחִּיים ּוְמַחְּזִקים ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ְוִאם הּוא 
ֶאת  ְיַקֵּבל  ְוִאם הּוא ֹלא  ָּנִעים,  ּוַמה  ַמה ּטֹוב  ֶזה  ֶאת  ְיַקֵּבל 
ֶׁשַאָּתה  ְּבֶזה  ִּכי  ְלַעְצְמָך,  טֹוָבה  ִיְהֶיה  ֶזה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶזה 
מֹוִציא ֶאת ַהִּדּבּוִרים ִמִּפיָך ּוִמִּלְּבָך, ַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם ְלָך ִיְהֶיה 
ִהְתַחְּזקּות, ִּכי ָיכֹול ִלְהיֹות ֶאָחד ָמֵלא ִהְתַחְּזקּות, ֲאָבל ֱהיֹות 
ֶׁשֹּלא מֹוִציא ֶאת ֶזה ִמִּפיו, ָאז ֶזה ֻמָּנח ֶאְצלֹו ַּבֵּלב ְוָיֵׁשן ֶאְצלֹו 
ֶזה  ֶאת  ִאם מֹוִציא  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְּפֻעָּלה,  ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ׁשּום 
ִמִּפיו ּוִמִּלּבֹו ּוְמַדֵּבר ֶאת ֶזה ִעם ֲאֵחִרים, ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ְיַקְּבלּו 
ֶאת ְּדָבֶריָך, ַעל ָּכל ָּפִנים ַהִּדּבּוִרים ַיְחְזרּו ֵאֶליָך ּוְלָך ִּתְהֶיה 
ָּכל  ִעם  ְלַדֵּבר  ַעְצְמָך  ֶאת  ַהְרֵּגל  ְוָלֵכן  ִמִּדּבּוֶריָך.  ִהְתַחְּזקּות 
ְּפָרִטית,  ְוַהְׁשָּגָחה  ֱאמּוָנה  ִּדּבּוֵרי  ּפֹוֵגׁש  ֶׁשַאָּתה  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ָּפִנים  ְּבׁשּום  ִיְתָיֵאׁש  ֶׁשֹּלא  אֹותֹו  ּוְתעֹוֵדד  ּוְתַאֵּמץ  ּוְתַחֵּזק 
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ָואֶֹפן, ְוַתְכִניס ִּתְקָוה ְלתֹוְך ִלּבֹו, ְוֶׁשֵּיֵצא ֵמַעְצמֹו, ְוֹלא ִיְהֶיה 
ָׁשקּוַע ְּבַעְצבּות ּוִבְמִרירּות ּוְבִדָּכאֹון. ַּתֲאִמין ִלי, ֲאהּוִבי, ְּבִני! 
ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ְלַקֵּים  ְיכֹוִלים  ֶׁשַרק  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהִּמְצָוה  זֹוִהי 
ּוְמַקְּבִלים ַעל ֶזה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ָׂשָכר עֹוד ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, 
ִּכי ֶּבֱאֶמת עֹוֵבר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְמִרירּות 
ּוַמְכאֹוִבים, ִּכי ָּכל ֶאָחד ְמַחֵּפׂש ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשּפְֹך ְלָפָניו 
ִלְמצֹא  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ִּכי  מֹוֵצא,  ְוֵאינֹו  ְלָבבֹו  ּוַמר  ִׂשיחֹו  ֶאת 
ְלָפָניו ֶאת ְלָבבֹו ַהַּמר, ּוָבֶזה ֶׁשַאָּתה ֵּתֵלְך  ָחֵבר טֹוב ִלְׁשּפְֹך 
ּוְתַחֵּזק ָּתִמיד ֶאת ַהּזּוָלת, ְּבֶזה ַאָּתה ַמִּציל ְנָפׁשֹות ֵמֲאַבּדֹון, 
ְוַהָּׂשָכר ֶׁשְּלָך ִיְהֶיה עֹוד ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמָך ִּתְתַחֵּזק 
ֵמַהִּדּבּוִרים ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ֶאל ַהּזּוָלת, ְוַרֵּבנּו ז"ל ָאַמר )ִלּקּוֵטי 
ֶׁשְּצִריִכים  ֶׁשָּנְפלּו  ְנָׁשמֹות  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ה'(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ְלַהֲחיֹות ּוְלָהִׁשיב אֹוָתם ְּבָכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים ַהְמִׁשיִבים ֶאת 
ַהֶּנֶפׁש, ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשעֹוֵסק ְּבִמְצָוה ְּגדֹוָלה זֹו ָּתִמיד 
ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהּזּוָלת, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם הּוא ִיְהֶיה 
ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְוִיְהֶיה ָּתִמיד ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח, ַאְׁשֵרי לֹו!

ב.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְצִריִכים ֲהמֹון 
ִמְׁשָּבִרים  ֵאיֶזה  ָעָליו  ַיַעְברּו  ֶׁשֹּלא  ָאָדם  ֵאין  ִּכי  ִהְתַחְּזקּות, 
ְוַגִּלים, ֵאין ָאָדם ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ֵסֶבל ְּבַחָּייו ַהְּפָרִטִּיים, 
ֵאין ָאָדם ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ְמֻסָּבב ּוְמֻסָּבְך ִּבְבָעיֹות ִאיִׁשּיֹות ָּכְלֶׁשֵהן, 
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ַהִּמְצָוה  ֵּכן  ְוַעל  ִהְתַחְּזקּות,  ָצִריְך  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְוָלֵכן 
ִנְׁשמֹות  ֶאת  ּוְלַׂשֵּמַח  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ֶזה  ְּביֹוֵתר,  ַהְּגדֹוָלה 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָכְך ָּכַתב מֹוַהְרַנ"ְּת ז"ל )ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְּתִפִּלין ֲהָלָכה ו' 
אֹות ט"ז( ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ֶּבֱאֶמת, ָצִריְך ִלְהיֹות ִּגּבֹור 

ַחִיל ְוִלְהיֹות ָחָזק ְמאֹד ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד 
ִמַּבחּוץ  ְמִניעֹות  ֵהן  ּוְמַעְּכִבים,  ּוְמִסיִתים  מֹוְנִעים  ִמיֵני  ָּכל 
ִמַּצד  ְמִניעֹות  ֵהן  ּוְרחֹוִקים,  ְקרֹוִבים  ֲאֵחִרים  ָאָדם  ִמְּבֵני 
ַּמְחְׁשבֹוָתיו ְמַבְלְּבלֹות אֹותֹו ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ְּבָכל  ַעְצמֹו ַמה ׁשֶּ
יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּוַמְחִליׁשֹות ֶאת ַּדְעּתֹו ְמאֹד, ְורֹוִצים ְלַהִּפילֹו 
ְּבָכל ֵעת, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ָחָזק ְמאֹד ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ַעל ִּפי 
ַהְּדָרִכים ְוָהֵעצֹות ְוַהִהְתַחְּזקּות ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל ִּבְסָפָריו 
ַטַעם,  ְמִׁשיֵבי  ְּבִׁשְבָעה  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ַהְמִׁשיִבין  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ְּבֶזה  ְּבֵני ָאָדם  ַעל  ֶׁשַרק עֹוֵבר  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְיִרידֹות  ִמיֵני  ְּבָכל 
ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, ִּכי ֵאין ָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ְּבֵאיזֹו ָצָרה, ְוֵאין 
ִהְתַחְּזקּות  ְצִריִכים  ֶזה  ְוַעל  ְּבָעָיה,  ְלֵאיזֹו  ִנְקַלע  ֶׁשֹּלא  ָאָדם 
ֶאת  ְלַקֵּים  ֶׁשּזֹוֶכה  ָהָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ְמאֹד.  ְמאֹד  ֲעצּוָמה 
ַהּזּוָלת,  ֶאת  ּוְלַׂשֵּמַח  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ְּגדֹוָלה,  ֲהִכי  ַהִּמְצָוה 
ַעּזּות  ַהְרֵּבה  ֶזה  ִּבְבֵני ָאָדם,  ְלַהְחִּדיר  ֶּׁשְּצִריִכים  ְוָהִעָּקר ַמה 
ְוִהְתַחְּזקּות, ִלְבִלי ְלָהִניַח ֶאת ַעְצמֹו ִלּפֹל ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, 
ְוֶׁשֹּלא ִיּפֹל ׁשּום ְנִפיָלה ְּבָעְלָמא ְּכָלל, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ְלֵהָחֵלׁש 
ּוְברּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ָעָליו  עֹוֵבר  ֶׁשַרק  ָּדָבר  ִמּׁשּום  ְּכֶרַגע 
ַהְּזַמן  ּוִמְקֵרי  ִמִּפְגֵעי  ַהַּדַעת  ֲחִליׁשּות  ׁשּום  לֹו  ִיְהֶיה  ְוֶׁשֹּלא 
ַהֵּׁשם  ְּבַחְסֵדי  ֵעת  ְּבָכל  ָׂשֵמַח  ִלְהיֹות  ַרק  ָעָליו,  ֶׁשעֹוְבִרים 
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ִיְתָּבַרְך ְוטּובֹו ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ֵהיִטיב ּוֵמיִטיב ְוֵייִטיב ָלנּו, ּוִמי 
ֶׁשהֹוֵלְך ְּבֶדֶרְך זֹו ְלַחֵּזק ֶאת ַהּזּוָלת ֶׁשֹּלא ַיֲעזֹב ֶאת ַעְצמֹו ֲאִפּלּו 
ִּכי  ְּביֹוֵתר,  ִיְתַחֵּזק  הּוא  ַּגם  ֲאַזי  ֶּׁשעֹוֵבר,  ַמה  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר 
ְּכֶׁשְּמַחְּזִקים ֶאת ַהּזּוָלת, ֲאַזי ְּבאֹותֹו ְזַמן ְמַחְּזִקים ֶאת ַעְצָמם, 
ֶזה  ַהּזּוָלת,  ֶאת  ּוְלַחֵּזק  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַחֵּזק  ַהִהְתַחְּזקּות  ְוִעַּקר 
ַרק ְּבִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִׂשְמָחה ֵיׁש לֹו ְּכָבר ֶאת 
ַהּכֹל, ִּכי ְּבִלי ִמַּדת ַהִּׂשְמָחה ֹלא ְיכֹוִלים ְלִהְתַקֵּים ְּכָלל ְּבֶזה 
ָהעֹוָלם ַאף ְלֶרַגע, ְוָלֵכן ָהִעָּקר ְלִהְתַחֵּזק ַּבִּמָּדה ַהְיָקָרה ֶׁשל 
ַהִּׂשְמָחה, ִלְׂשמַֹח ִעם ְנֻקַּדת ַיֲהדּותֹו ֶׁשָּזָכה ְלִהָּבְראֹות ִמֶּזַרע 
ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָעָׂשהּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ֲאֶׁשר ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו עֹוָלה 
ַעל ָּכל ַהְּׂשָמחֹות, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' 
ִסיָמן י'( ֶׁשָּכל ִׂשְמָחה ְיכֹוִלים ַלֲהרֹס ָלָאָדם, ֲאָבל ְּבֶזה ֶׁשָאָדם 

ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר  ִאי  זֹו  ִׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל,  ִמֶּזַרע  ְלִהָּבְראֹות  ָזָכה 
ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו,  ַנֲעֶׂשה  ֶזה ֹלא  ִּכי  ְוַלֲהרֹס,  ְלַבֵּטל  ָואֶֹפן  ָּפִנים 
ָּכְך ְּבָרָאהּו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשִּיְהֶיה ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן 
ְוֵתֶכף  ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ֶזה  ִעם 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַיֲהדּותֹו,  ְנֻקַּדת  ִעם  ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ְּכֶׁשָאָדם  ּוִמָּיד 
זֹוֶכה ִלְחיֹות ְּבעֹוָלם ַהֵחרּות, ְוַלְחׁשֹב ַרק ַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות, 
ּוְלִהְׁשַּתְחֵרר ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות ֶׁשָּבאֹות ָעָליו, ּוֵמַהִּדְמיֹונֹות 
ֶׁשְּמַדְמֵין ֵהן ַעל ַעְצמֹו ְוֵהן ַעל ַהּזּוָלת, ְוָלֵכן ְּבִׂשְמָחה אֹוִתּיֹות 
ַמֲחָׁשָבה, ִּכי ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ָיכֹול ְלהֹוִליְך ֶאת ַמְחַׁשְבּתֹו ֵאיְך 
ְוָלֵכן,  ְלַגְמֵרי.  ַהֵחרּות  ְּבעֹוָלם  ִנְמָצא  הּוא  ִּכי  רֹוֶצה,  ֶׁשהּוא 
ְוֵאּלּו  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ַהּזּוָלת  ְלַחֵּזק ֶאת  ְרֵאה  ְּבִני!  ֲאהּוִבי, 
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ְּבִׂשְמָחה,  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ֶׁשַּגם  ֵאֶליָך,  ֲחָזָרה  ִיְקְּפצּו  ַהִּדּבּוִרים 
ְלִהְתַחֵּזק  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ִּכי ְּבׁשּום  ְלִהְתַחֵּזק,  ְותּוַכל 
ַעְצְמָך  ַעל  ְּתַקֵּבל  ְוָלֵכן  ֲאֵחִרים,  ֶׁשְּמַחְּזִקים  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם ְלָך 
ִּתְהֶיה ִהְתַחְּזקּות, ְוַאל ִּתְדֶחה ֶאת ֶזה ְלָמֳחָרת, ִּכי ָּכְך ָאְמרּו 
ַמְמֶּתֶנת  ַהִּׂשְמָחה  ֵאין  ְׁשִמיִני(  )ַּתְנחּוָמא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ְלָמָחר,  ָׂשֵמַח  ַהּיֹום  ֶׁשָּׂשֵמַח  ִמי  ָּכל  ָלָאָדם, ֹלא 
ִמי ֶׁשּקֹוֶנה ְלַעְצמֹו ֶאת ַהִּמָּדה ַהְיָקָרה ֶׁשל ַהִּׂשְמָחה, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֲאֵחִרים,  ּוְלַׂשֵּמַח  ְלעֹוֵדד  ַּגם  ְוָיכֹול  ְוַדְעּתֹו,  ִנְתַרֵחב מֹחֹו  ֶזה 
ֶׁשָּדָבר ֶזה ְמאֹד ְמאֹד ָחׁשּוב ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך, ְלָקֵרב ְרחֹוִקים 
ֵאָליו, ְוַכּמּוָבא ַּבּזַֹהר )ְּתרּוָמה קכ"ח:( ָּתא ָחֵזי ָּכל ָמאן ְּדָאִחיד 
ִאיהּו  ִּביָׁשא,  ְלִמְׁשַּבק ַאְרָחא  ֵּביה  ְוִאְׁשַּתַּדל  ְדַחָּייָבא,  ִּביָדא 
ִאְסַּתַּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין ַמה ְּדָלא ִאְסַּתַּלק ֲהִכי ַּבר ָנׁש ַאֲחָרא, 
ָּגִרים ְלַאְכְּפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָגִרים ְדִאְסַּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִריְך 
ְלֵעיָלא  ְּבִקיּוֵמיּה  ַעְלָמא  ָּכל  ְלָקְייָמא  ְוָגִרים  ִּביָקֵריּה,  הּוא 
ְוַתָּתא, ְוַעל ַהאי ַּבר ָנׁש ְּכִתיב )ַמְלָאִכי ב'( "ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו 
ִנין ִלְבנֹוי, ְוָזֵכי ְּבַהאי ַעְלָמא  ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום" ְוָזֵכי ְלֵמְחֵמי בְּ
ָיְכִלין ְלֵמיַדן ֵליּה  ִּדיִנין ָלא  ְוָזֵכי ְלַעְלָמא ְּדָאֵתי, ָּכל ָמאֵרי 
ְּבַהאי ַעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְּדָאֵתי, ַעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי ְוֵלית ָמאן 
ִדיְמֵחי ִּביֵדיּה. ְוַעל ָּדא ְּכִתיב )ְּתִהִּלים קיב( "ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה 
עֹוֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו  ָועֶֹׁשר  הֹון  ְיבַֹרְך  ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו 
ָלַעד ָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים" וגו' ]ִמי ֶׁשאֹוֵחז ְּבָיַדִים ֶׁשל 
ֶׁשֵאין  ְּבַמְדֵרגֹות  ּוַמֲחִזיר אֹוָתם ַלּמּוָטב, הּוא עֹוֶלה  ַחָּיִבים, 
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ֶאת  ְלַהְכִניַע  ּגֹוֵרם  ְוהּוא  ֲאֵליֶהם,  ַלֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ֲאֵחִרים 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ָּגדֹול  רּוַח  ַנַחת  ְוגֹוֵרם  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, 
ּוִבְזכּותֹו עֹוֵמד ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ָּבִנים ְלָבָניו, 
ְוזֹוֶכה ְלַהְצִליַח ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ְוׁשּום ַמִּזיִקים ֹלא 
ְוָלֵכן ְרֵאה, ֲאהּוִבי,  ְלָפָניו[.  ְוַהּכֹל ָּפתּוַח  ְיכֹוִלים ְלַהִּזיק לֹו, 
ְּבִני! ַמה ְּלָפֶניָך, ִאם ַאָּתה ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה 
ַהְּגדֹוָלה ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים, ַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם ְלָך ִּתְהֶיה ִהְתַחְּזקּות, 
ֶזה  ֶאת  ִּתְצָטֵרְך  ִּכי  ֶזה  ָּדָבר  ּוְזכֹר  ְּבַחֶּייָך,  ְלַהְצִליַח  ְוִתְזֶּכה 

ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום.

ג.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֲאֶׁשר ְּבֶזה ָהעֹוָלם ִמְסּתֹוְבִבים 
ְוַהִּיּסּוִרים  ֵמַהָּצרֹות  ֶאָחד  ָּכל  ּוְרצּוִצים,  ְׁשבּוִרים  ֲאָנִׁשים 
ְוַהְּבָעיֹות ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ֵאין עֹוד ִמְצָוה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמְּלַחֵּזק ֶאת 
ַהּזּוָלת, ִּכי ְּבֵפרּוׁש ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ְּכֻתּבֹות קיא:( טֹוב 
ַהַּמְלִּבין ִׁשַּנִים ַלֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמַּמְׁשֵקהּו ָחָלב ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּבֵראִׁשית 
ִלּבּון  ֶאָּלא  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִּתְקִרי  ֵמָחָלב" ַאל  ִׁשַּנִים  מט( "ּוְלֶבן 

ִׁשַּנִים; ַהְינּו ְּבֶזה ֶׁשָאָדם ְמַחֵּיְך ַלּזּוָלת, ֶזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמִּמי 
ִמְסּתֹוְבִבים  ָאָדם  ְּבֵני  ִּכי  ִלְׁשּתֹות,  ָחָלב  ּכֹוס  לֹו  ֶׁשָּנַתן 
ְמֻמְרָמִרים ְוֵאין ָלֶהם ְלִמי ְלַסֵּפר ֶאת ִׁשְברֹון ְלָבָבם, ּוְכֶׁשרֹוִאים 
ַהּזּוָלת  ְּפֵני  ֶאת  ּוְמַקֵּבל  ׂשֹוֲחקֹות  ָּפִנים  ִעם  ֶׁשהֹוֵלְך  ָאָדם 
ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ֲאַזי ִנְתַרֵחב ָלֶהם ִלָּבם, ְוֵיׁש ָלֶהם ֶאל ִמי 
ְלַדֵּבר, ְוָלֵכן ִּתְרֶאה ְלַקֵּבל ָּכל ֶּבן ָאָדם ְּבִׂשְמָחה, ְותֹאַמר לֹו 
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ִמָּלה טֹוָבה ּוָבֶזה ַאָּתה ְמַחֶּיה אֹותֹו, ּוַמִּצילֹו ֵמֲהִכי ָּגרּוַע ֶׁשַרק 
ָחַׁשב, ַוֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו )ְּבָרכֹות יז.( ַעל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן 
ַזַּכאי ֶׁשֹּלא ִהְקִּדימֹו ָאָדם ָׁשלֹום ֵמעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ָנְכִרי ַּבּׁשּוק; 
ְוזֹו ַמֲעָלה נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְמאֹד ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם, 
ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת  ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ּוְלעֹוֵדד  ְוֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִמָּלה טֹוָבה 
ָּכל ֶאָחד, ִּכי ִהְתַחְּזקּות - ְלַחֵּזק ֶאת ַהּזּוָלת ֶזה ַהִּמְצָוה ֲהִכי 
ַהּזּוָלת,  ֶאת  ִמְּלַחֵּזק  ְּגדֹוָלה,  יֹוֵתר  ְצָדָקה  ְוֵאין עֹוד  ְּגדֹוָלה, 
ָחָזק  ְוִתְהֶיה  ִּתְתַחֵּזק  ֶׁשַאָּתה  קֶֹדם  ַעְצְמָך  ֶאת  ַהְרֵּגל  ְוָלֵכן 
ְּבַדְעְּתָך ְמאֹד, ְוַאַחר ָּכְך ִּתְרֶאה ְלַחֵּזק ֶאת ַהּזּוָלת, ּוְלֶזה זֹוִכים 
ַעל ְיֵדי ּתֶֹקף ָהֱאמּוָנה, ְּכֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּדיר ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֵאין 
ְוָדָבר  ַלּכֹל ֱאֹלקּות ָּגמּור הּוא,  ְוַהּכֹל  ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו 
ָּגדֹול ָּדָבר ָקָטן ֹלא ַנֲעָׂשה ֵמַעְצמֹו ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל 
ָהֶעְליֹון, ַעל ְיֵדי ֶזה ַאף ֶאָחד ֹלא ָיכֹול ְלַנְּתקֹו ִמָּׁשְרׁשֹו, ְוֵכן 
ֵיׁש לֹו ּכֹחֹות ֲעצּוִמים ְלַחֵּזק ַּגם ֲאֵחִרים, ְוָכַתב מֹוַהְרַנ"ְּת ז"ל 
)ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, אֹוָנָאה, ֲהָלָכה ג' אֹות א'( ֲאֶׁשר ֶזה ָידּוַע ֶׁשִעַּקר ָּכל 

ַהְּגֻאּלֹות ְוָכל ַהְיׁשּועֹות ֵהם ַרק ְיׁשּוַעת ּוְגֻאַּלת ַהֶּנֶפׁש ִמָּגלּות 
ַהַּתֲאוֹות ָהָרעֹות ַהָּבִאין ֵמַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשֵהם 
ַעְצבּות  ְּבתֹוְך  נֹוֵפל  ֶׁשָאָדם  ִיְׂשָרֵאל,  ְוָגלּות  ָצרֹות  ִעַּקר 
ּוְמִרירּות ְוִדָּכאֹון ְּפִניִמי, ַעד ֶׁשִּמְתָיֵאׁש ִמן ַהַחִּיים, ְוִנְדֶמה לֹו 
ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמֶּמּנּו, ּוְכָבר ַאף ַּפַעם ֹלא ִיְהֶיה לֹו 
ְׁשָאר  ּוְקִלַּפת  ִמְצַרִים  ְקִלַּפת  הּוא  ֶזה  ֶׁשָּכל  ַּבַחִּיים,  טֹוב 
ַמְלֻכּיֹות ֶׁשֵהם ִמְתַּגְּבִרים ְּבָכל ּדֹור ַעל ֶנֶפׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְורֹוִצין 
ָלֵצאת  ְלַהִּניחֹו  רֹוִצין  ְוֵאין  ּוַמר  ָּכֵבד  ְּבָגלּות  אֹותֹו  ֶלֱאחֹז 
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ְלָאִבינּו  ּוְלִהְתָקֵרב  ָהָרעֹות  ְוַהִּמּדֹות  ַהַּתֲאוֹות  ִמָּגלּות 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוֶזה ִעַּקר ָצרֹות ְוָגלּות ִיְׂשָרֵאל. ְוִעַּקר ָּכל ַהְּגֻאּלֹות 
ַהַּצִּדיִקים  ְיֵדי  ִּבְכָלל ּוִבְפָרט, ֵהם ַעל  ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות 
ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשּׁשֹוֵלַח 
ָּדָרא  ְּבָכל  ִאְתַּפְׁשטּוָתא ְּדמֶֹׁשה  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ָלנּו 
ְהֶיה, ֶׁשהּוא ָראֵׁשי  "ָהָיה ה"ּוא ֶׁש"יִּ ְוָדָרא, ֶׁשֶּזה סֹוד ַמ"ה ׁשֶּ
ִיְהֶיה  ְוהּוא  ָהִראׁשֹון  ַהּגֹוֵאל  ָהָיה  הּוא  ִּכי  מֶֹׁש"ה.  ֵּתבֹות, 
ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון, ֶׁשהּוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶׁשָּיבֹוא ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, 
ָצרֹוֵתיֶהם  ִמָּכל  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ּגֹוֵאל  ֵּכן  ַּגם  ְוהּוא 
ִמָּגלּות  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ְלהֹוִציא  ֵעת  ְּבָכל  ָלֶהם  ּומֹוִׁשיַע 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוַהַּתֲאוֹות, ֶׁשִהיא ִעַּקר ָּגלּות ְוָצרֹות ִיְׂשָרֵאל. ִּכי 
ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ָּבֶהם ֵמִאיר ְּבִחיַנת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, 
ּוְלַאֵּמץ  ְלַחֵּזק  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ֶׁשִּנְׁשַלח  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְּבִחיַנת 
ִיְׂשָרֵאל, ּוְלהֹוִציא אֹוָתם  ּוְלעֹוֵדד ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ְּכַלל ִנְׁשמֹות 
ֵמַהְּמִרירּות ְוָהַעְצבּות ְוַהִּדָּכאֹון, ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות 
ֶנֶגד  ֶנְחָׁשִבין ְּכֹלא  ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות  ְוַהִּיּסּוִרין  ְוָכל ַהָּצרֹות  רּוַח, 
ְוַהַּתֲאוֹות  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֵּבין  ַּבּגֹוָלה  ֶׁשִהיא  ַהֶּנֶפׁש  ָּגלּות 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַהְינּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ַעל ְּבֵני ָאָדם ַהּכֹל ֶהֶבל 
ּוְרעּות רּוַח, ִּכי ִאם ָהָאָדם ְמַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ְולֹוֵמד 
ׁשּום  ֶנְחָׁשב  ֵאין  ֲאַזי  ִּבְתִפָּלה,  ְועֹוֵסק  ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרתֹו  ֶאת 
ְוִיּסּוִרים  ַצַער  ִנְקָרא  ּוָמַתי  ֶהֶבל.  ַהּכֹל  ִּכי  ָּבעֹוָלם,  ַצַער 
ֵמָהֱאמּוָנה  נֹוֵפל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַּבר  ּוַמְכאֹוִבים?  ּוְמִרירּות 
ָצרֹות  ִנְקָרא  ֶזה  ְוַהִּמְצוֹות,  ֵמַהּתֹוָרה  ּוִמְתַרֵחק  ַהְּקדֹוָׁשה, 
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ְוִיּסּוִרים ֲאִמִּתִּיים, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ְוָכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ְּבֶדֶרְך ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֶּבֱאֶמת, 
ַּבֶּדֶרְך ַהְּקדֹוָׁשה, ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת, עֹוְבִרין ָעָליו ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ְוָכל 
ַהִּמְלָחמֹות ְוַהִּסּפּוִרים ַהְמבָֹאִרים ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ּוַבְּנִביִאים 
ּוַבְּכתּוִבים, ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכלּול ִמָּכל ַהּתֹוָרה ְוָצִריְך 
ָּגלּות  ְּבִחיַנת  ַהָּגֻלּיֹות  ְוָכל  ַהִּמְלָחמֹות  ָּכל  ָעָליו  ֶׁשַּיַעְברּו 
ִמְצַרִים ּוְגֻאָּלָתּה ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ּוְגֻאָּלָתן ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק 
ּוִמְלֶחֶמת ל"א ַהְּמָלִכים ּוְׁשָאר ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָהיּו ְלִיְׂשָרֵאל 
ַהְמבָֹארֹות ְּבָכל ַהַּתַנ"ך, ַהּכֹל ָצִריְך ַלֲעבֹר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְׁשֵלָמה  ְּגֻאָּלה  ִלְבִחיַנת  ֶׁשּזֹוֶכה  ַעד  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ַעְצמֹו  ִלְקּבַֹע  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ְּדַהְינּו  ֶהְפֵסק,  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין  ְּגֻאָּלה 
ַּבֶּדֶרְך ַהְּקדֹוָׁשה ִּבְקִביעּות ְּגדֹוָלה ְּכָיֵתד ָחָזק ַּבל ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ָּכָראּוי, ְוגֹוֵאל ַנְפׁשֹו  ְוזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ִמָּכל ַהַּתֲאוֹות ּוִמּכֹל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלַגְמֵרי ִּבְבִחיַנת ְּגֻאָּלה 
ִּבְפָרִטּיּות  ַהְּגֻאָּלה  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ֶהְפֵסק,  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין  ְׁשֵלָמה 
ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ַּכּמּוָבא ְּבֵׁשם ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב 
ִזי"ַע ַעל ַהָּפסּוק )ְּתִהִּלים ס"ט, י"ט( "ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה". 
ָצִריְך  ֵּכן  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלָכל  ִּבְכָלִלּיּות  ְּגֻאָּלה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכמֹו 
ִלְהיֹות ְּגֻאָּלה ְלָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ִּבְפָרִטּיּות, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ֶאת  ּוְלַׂשֵּמַח  ּוְלעֹוֵדד  ּוְלַאֵּמץ  ְלַחֵּזק 
עֹל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְלָהֵקל  ְמַנֶּסה  ְוהּוא  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ַלְחזֹר 
ָהָרעֹות  ְוַהִּמּדֹות  ַהַּתֲאוֹות  ַהְינּו  ָּבּה,  ֶׁשָּנַפל  ַהָּמָרה  ַהָּגלּות 
ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ָהעֹוֵסק  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ֶׁשָאז  ָעָליו,  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים 
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ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ֲאֵחִרים ִנְתַלֵּבׁש ּבֹו ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְּבִחיַנת 
ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ִּכי ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה, מֶֹׁשה ָהָיה ַהּגֹוֵאל 
ָהִראׁשֹון ְוהּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון, ְוָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ִיְׂשָרֵאל,  ַּבר  ָּכל  ֵאֶצל  ִנְמָצא  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  כו(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק 

ּוְצִריִכים ְלעֹוֵרר ֶאת ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ֶׁשָּטמּון ְוָגנּוז ֵאֶצל ָּכל ַּבר 
ֲאֵחִרים  ּוְלַׂשֵּמַח  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ִּיְזֶּכה  הּוא  ֶׁשַּגם  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהִּמְצָוה  ְוזֹו  ְלָׁשם,  ֶׁשָּנְפלּו  ְוַהִּלְכלּוְך  ֵמַהּבֹץ  ּוְלהֹוִציא אֹוָתם 
ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשַרק ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות, ְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת 
ְּכֶׁשִּיְזּכּו  ָחָדׁש נח(  )זַֹהר  ַהְּגֻאָּלה, ַּכּמּוָבא  ּוָבֶזה ְּתלּוָיה  ַהּזּוָלת, 
ָמָתא ֲחָדא, אֹו ֵּבי ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא, ]ִעיר ַאַחת אֹו ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ִנְזֶּכה  ָאז  ְׁשֵלָמה,  ְּגֻאָּלה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָּכזֹו  ִלְתׁשּוָבה  ֶאָחד[ 
ֶׁשָּיבֹוא ָלנּו ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק ְוִיְגָאֵלנּו ְמֵהָרה, ִּכי ּכּוָלא ִּבְתיּוְבָתא 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ַּבְּתׁשּוָבה[,  ָּתלּוי  ]ַהּכֹל  ַּתְלָיא; 
ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ְוִעַּקר  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ָלׁשּוב 
ָואֶֹפן,  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ִלּפֹל  ְלַעְצמֹו  ָלֵתת  ְוֹלא  עֹז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת 
ְוַלֲעזֹב  ְלִהְתָיֵאׁש  ֶׁשִּיְהֶיה ָאסּור  ֵאיְך  ְוִיְהֶיה  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמי  ִיְהֶיה 
ֶאת ַעְצמֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּצַעק ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן עח( 
ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל; ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ְלִהְתָיֵאׁש! ְוָלֵכן 
ַּדע ְלָך, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְּכֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ֲעִלּיֹות  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוָלׁשּוב 
ְלָבבֹו  ְלַחֵּזק  ָחָזק  ִּגּבֹור  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוָצִריְך  ִׁשעּור,  ְּבִלי  ִויִרידֹות 
ְּבָכל ַּפַעם ִלְבִלי ְלָהִניַח ֶאת ְמקֹומֹו ִמּׁשּום ְיִריָדה ֶׁשָּבעֹוָלם. 
ְוָכל ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ֶׁשעֹוְברֹות ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵהם 
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ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ְוַהָּצרֹות ֶׁשָעְברּו ַעל ְּכָלִלּיּות 
ִיְׂשָרֵאל ִמימֹות עֹוָלם, ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר הּוא ַהִהְתַחְּזקּות ְלַחֵּזק 
ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד ַאף ִאם הּוא ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה 
ְיכֹוִלין  ָמקֹום  ְּבָכל  ִּכי  ָּבעֹוָלם,  ְיִריָדה  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ְׁשֵלָמה 
)ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ִלְמצֹוא 
ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה,  ֵליֵלְך  ו'( ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה  ִסיָמן  ֵחֶלק א'  מֹוֲהַר"ן 

ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִקי ַּבֲהָלָכה ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְׁשֵני סּוֵגי ְּבִקיאּות 
ְּבִחיַנת ָּבִקי ְּבָרצֹוא ָּבִקי ְּבׁשֹוב, ְּבִחיַנת ָעֵייל ְוָנִפיק, ְּבִחיַנת 
)ְּתִהִּלים קלט( "ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ַאָּתה ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך" 

ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשּנֹוֵפל ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִריְך ְלַחֵּזק 
ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד ְוִלְבִלי ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ִּכי ַּגם ָׁשם ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ְּבִחיַנת "ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך". ְוֶזה ִעַּקר ַהְּכָלל 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו, ִלְבִלי ִלּפֹל  ְוַהְיסֹוד ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם 
ְּבַדְעּתֹו ְלעֹוָלם ַאף ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר, ְוָכל ַהַּצִּדיִקים 
ְוַאְׁשֵרי  ָלֶהם  ַאְׁשֵרי  ֶּׁשָּזכּו  ְלַמה  ֶׁשָּזכּו  עֹוָלם  ִמימֹות  ֶׁשָהיּו 
ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִלְׁשֵלמּוָתם  ָּבאּו  ֹלא  ֻּכָּלם  ֶחְלָקם, 
ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמָיֲאִׁשין ַעְצָמן ְלעֹוָלם, ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  רֹב  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ִנְכְנסּו  ַרִּבים  ֶּבֱאֶמת 
ּדֹור  ְּבָכל  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ּוַמְתִחיִלין  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִמְתַּגְעְּגִעין 
ֶׁשּזֹוִכין  ֵהם[  ]ְמַעִּטים  ִאינּון  ְזִעיִרין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָודֹור, 
ַרק  הּוא  ַהִחּלּוק  ִעַּקר  ַאְך  ָּכָראּוי.  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתָקֵרב 
ִיְתָּבַרְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ַהִּנְכָנִסים  ֶׁשרֹב  ֶזה,  ְוָדָבר  ִעְנָין  ֵמֲחַמת 
עֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ֵאיֶזה ְזַמן ָארְֹך אֹו ָקָצר, ֲאָבל 
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ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ְלִהְתָּגרֹות ּבֹו ּוְלַהִּפילֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו הּוא 
ְלַמָּטה,  ְוִנְׁשַאר  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ֵמֲעבֹוַדת  ְונֹוֵפל  ְלָאחֹור  ָׁשב 
ַהַּצִּדיִקים  ֲאָבל  ִלְזּכֹות.  ֶּׁשְּצִריִכין  ְלַמה  זֹוִכין  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל 
ָהֲאִמִּתִּיים ָזכּו ְלִהְתַחֵּכם ּוְלִהְתַּגֵּבר ִלְבִלי ִלּפֹל ִמּׁשּום ְיִריָדה 
ּוְנִפיָלה ֶׁשָּבעֹוָלם ַרק ִחְּזקּו ַעְצָמן ְּבָכל ַּפַעם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַבר 
ְיֵדי ַהִהְתַחְּזקּות ֶׁשָּלֶהם )ֶׁשּקֹוִרין ֶדער  ֲעֵליֶהם ַמה ֶּׁשָעַבר ְוַעל 
ְוָלֵכן ַהִּמְצָוה ֲהִכי  ָּזכּו, ַאְׁשֵרי ָלֶהם;  ִזיְך( ָזכּו ְלַמה ׁשֶּ ַהאְלִטין 

ַהּזּוָלת,  ֶאת  ּוְלַׂשֵּמַח  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְּגדֹוָלה 
ָּפִנים  ְּבׁשּום  ִיְתָיֵאׁש  ֶׁשֹּלא  ָהֵאּלּו  ַהְיִדיעֹות  ֶאת  ּבֹו  ּוְלָהִאיר 
ָואֶֹפן, ֲאִפּלּו ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ְמִרירּות 
ְלַחֵּזק  ֶׁשּזֹוֶכה  ּוִמי  ִיָּׁשֵבר,  ְוֹלא  ַמֲעָמד  ַיֲחִזיק  ּוַמְכאֹוִבים 
ֲאֵחִרים ִנְתַלֵּבׁש ּבֹו ִנְׁשַמת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו 
ֶׁשל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ַהּזֹוֶכה ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ּוְמַחֵּזק ֲאֵחִרים ֶׁשֹּלא 
ָּכל  ֲעֵליֶהם  ֶׁשעֹוֵבר  ֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ְּבַדְעָּתם  ִיְּפלּו 
ָמנֹוס  ֶׁשָאַבד  ָלֶהם  ֶׁשִּנְדֶמה  ַוֲאִפּלּו  ְוַגִּלים,  ִמְׁשָּבִרים  ִמיֵני 
ּוְלַהְחִזיק ֶאת  ְלִהְתַחֵּזק  ֻמְכָרִחים  זֹאת  ְוִתְקָוה ֵמֶהם, ִעם ָּכל 
ַעְצָמם ֵהיֵטב ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְוָאז ֶאל ַרב טּוב ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון ִיְזּכּו, 

ַאְׁשֵרי ַהַּצִּדיִקים ְוַאְׁשֵרי ְדֵבֵקיֶהם.

ד.
ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהִּמְצָוה  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ִהיא ַלֲעסֹק ָּתִמיד ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים, ִלְגמֹל ֶחֶסד ִעם ָּכל ַּבר 
ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ְיהּוִדי הּוא ֵחֶלק ֱאֹלִקי ִמַּמַעל ַמָּמׁש, 
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ִּכי ִנְׁשָמתֹו ֶנֶאְצָלה ִמָּגְבֵהי ְמרֹוִמים, ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ֶעֶצם ַהּטֹוב, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קמה( "טֹוב ֲהָוָי"ה ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
ִיְתָּבַרְך  ִּבְדָרָכיו  ָלֶלֶכת  לֹו  ָראּוי  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ְוָלֵכן  ַמֲעָׂשיו" 
ִלְהיֹות טֹוב ַלּכֹל, ּוְלַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו, ְוזֹו ַהִּמְצָוה ֲהִכי 
ְּגדֹוָלה, ַרק ַלֲעסֹק ְּבֶחֶסד ּוִבְצָדָקה ִעם ַהּזּוָלת, ּוִמי ֶׁשעֹוֵסק 
ָּתִמיד ְּבֶחֶסד הּוא ַמֲחִזיק ֶאת ָהעֹוָלם, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ְירּוַׁשְלִמי 
ַסְנֶהְדִרין ֶּפֶרק י' ֲהָלָכה א'( ִאם ְרִאיֶתם ְזכּות ֲאבֹות ֶׁשָּמָטה ּוְזכּות 

ִאָּמהֹות ֶׁשִנְתמֹוְטָטה, ְלכּו ְוִהָּדְבקּו ְּבֶחֶסד; ַהְינּו ִאם ַיִּגיַע ְזַמן 
ָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְוָהִאָּמהֹות  ָהָאבֹות  ְזכּות  ֶׁשַּתּמּו  ָּכֶזה 
ָנִדיר ְמאֹד, ִעם ָּכל זֹאת ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש, ֶאָּלא ַלֲעסֹק ְּבֶחֶסד, 
ָּכל  ֶאת  ַמֲעִמיד  הּוא  ְּבֶחֶסד  ֶׁשעֹוֵסק  ַהֶּזה  ָהָאָדם  ּוִבְזכּות 
ָהעֹוָלם, ְוֵאין עֹוד ֶחֶסד ְּכמֹו ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ֵלב זּוָלתֹו ְמַחֵּזק 
ּוְמעֹוֵדד ּוְמַׂשֵּמַח אֹותֹו, ּומֹוִציאֹו ֵמַהָּמָרה ַהְּׁשחֹוָרה ְוַעְצבּות 
ְּבֵני  ַעל  ַעְכָׁשו  ָהַרִּבים עֹוֵבר  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ִּכי  ֶׁשִּסְּבבּו אֹותֹו, 
ָאָדם ָּכל ִמיֵני ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוַמְכאֹוִבים, ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמר 
ָלֶהם ַהַחִּיים ְוַרק הֹוְלִכים ְּבַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ִהְתַאְּבדּות ַרֲחָמָנא 
ִליֵשְזָבן, ּוְכֶׁשָּבא ַּבר ִיְׂשָרֵאל ּוְמַׂשֵּמַח אֹוָתם הּוא ָּפׁשּוט ְמַחֶּיה 
אֹוָתם ּוַמִּציל אֹוָתם ֵמִהְתַאְּבדּות, ֵאין ְלָך ִמְצָוה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה 
ִמּזֹו, ִּכי ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ַסְנֶהְדִרין לז.( ְוָכל ַהְמַקֵּים 
ִקֵּים עֹוָלם  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש ַאַחת 
ָמֵלא; ְוַרֵּבנּו ז"ל ִהְזִהיָרנּו ְמאֹד ְמאֹד ַעל ִׂשְמָחה ְוָאַמר )ִׂשיחֹות 
ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ֶׁשָּצִריְך  מ"ג(  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ַהְינּו ֶׁשהּוא, ַחס ְוָׁשלֹום,  ָּתִמיד. ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ְּכמֹו ֶׁשהּוא, דְּ



 

ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה יח

ָרחֹוק ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש לֹו ִלְׂשמַֹח ְמאֹד 
ֶׁשֹּלא ֲעָׂשאֹו ּגֹוי, ַּגם ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות ָאָדם 
ְונֹוָרִאים  ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים  ַאֵחר, ִּכי ֵיׁש 
ָהיּו  ְוֵהם  ֶּׁשְּבִלָּבם,  ַמה  ְלַסֵּפר  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא 
רֹוִצים ְלַסֵּפר ַאְך ֵאין ָלֶהם ִּבְפֵני ִמי ְלַסֵּפר ּוְלַהִּׂשיַח ִעּמֹו ֶאת 
ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבָבם, ְוֵהם הֹוְלִכים ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות, 
ְלַהֲחיֹות אֹוָתם  ָיכֹול  ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות הּוא  ִעם  ּוְכֶׁשָּבא ָאָדם 
ָּגדֹול  ָּדָבר  הּוא  ִּכי  ֵריק  ָּדָבר  ֵאינֹו  ָאָדם  ּוְלַהֲחיֹות  ַמָּמׁש, 
ְּבָדֵחי  ְּתֵרי  ֵמָהֵני  כב.(  )ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשּמּוָבא  ּוְכמֹו  ְמאֹד. 
ֶׁשָּזכּו ָלָּמה ֶׁשָּזכּו ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשָהיּו ְמַׂשְּמִחים ְּבֵני ָאָדם; ְוָלֵכן 
ַרֵּבנּו  ִּגָּלה  ּוְבֵפרּוׁש  ְוָׂשֵמַח,  ָּתִמיד ָׂשׂש  ָהָאָדם ֶׁשהּוא  ַאְׁשֵרי 
ז"ל ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו )ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן פ"ב( ִאם ֱהִייֶתם ְׂשֵמִחים 
ָהָיה טֹוָבה ְּגדֹוָלה ְלָהעֹוָלם; ְוַעל ֶזה ַהֶּדֶרְך, ְּכֶׁשָאָדם ָּתִמיד 
ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח, ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְסּתֹוְבִבים ְסִביבֹו ָּכל ִמיֵני ָמֵרי ֶנֶפׁש 
ְוהּוא עֹוֵסק ְלַהֲחיֹות אֹוָתם ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמִּציָלם ֵמֶרֶדת ַׁשַחת, 
ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשָּיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ַהּזּוָלת, ּוְלַחֵּזק 
ּוְלעֹוֵדד ּוְלַׂשֵּמַח אֹותֹו, ּוְלהֹוִציא אֹותֹו ֵמַהְּמִרירּות ְוַהִּדָּכאֹון 
ֶאְצלֹו  ֶׁשָּכתּוב  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ַמְדֵרַגת  ָהָיה  ְוֶזה  אֹותֹו,  ֶּׁשָּתְפסּו 
)ְׁשמּוֵאל-א, כ"ב, ב'( "ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל-ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל-ִאיׁש 

ַוִּיְהיּו  ְלָׂשר  ֲעֵליֶהם  ַוְיִהי  ְוָכל-ִאיׁש ַמר-ֶנֶפׁש  נֶֹׁשא  ֲאֶׁשר לֹו 
ְוָדִוד ַהֶּמֶלְך ָהָיה ְמַׂשֵּמַח אֹוָתם,  ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש", 
ִּכי הּוא ָהָיה ַּבְדָחא ְּדַמְלָּכא, ְוִחֵּבר ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשָּכלּול 
ֵמֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ְׂשֵמִחים ּוְמַׂשְּמִחים ֶאת ֶנֶפׁש ָּכל ַחי, ִּכי 
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ֶּבֱאֶמת ֵאין עֹוד ִמְצָוה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמְּלַחֵּזק ֲאֵחִרים ּוִבְפָרט 
ִנְׁשְּבֵרי ֵלב, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ַיְלקּוט הֹוֵׁשַע ֶרֶמז תקכב( 
ּגֹוְמִלים  ֶׁשַאֶּתם  ֶחֶסד  ָעַלי  ָחִביב  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָאַמר 
ֶׁשְּׁשֹלמֹה  ַאף  ְׁשֹלמֹה;  ְלָפַני  ֶׁשָּזַבח  ַהֶּזַבח  ִמָּכל  ֶזה  ִעם  ֶזה 
ַהֶּמֶלְך ִהְקִריב ֶאֶלף ָקְרָּבנֹות ְּבָכל יֹום ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְמָלִכים א, 
ג',ד'( "ֶאֶלף עֹלֹות ַיֲעֶלה ְׁשֹלמֹה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַההּוא" ּוְבַוַּדאי 

ִנְקָרא ָקְרָּבן ַעל ֵׁשם ֵקרּוב  ָּכל ָקְרָּבן ָהָיה ָמֵלא ִיחּוִדים, ִּכי 
ָהעֹוָלמֹות ֶזה ָלֶזה, ְוֵאין ָּדָבר יֹוֵתר ָחׁשּוב ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך ְּכמֹו 
ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות, ְוֶזה ָהָיה ַמֲעֶלה ַׁשֲעׁשּוִעים ְּגדֹוִלים ֶאְצלֹו 
ִיְתָּבַרְך, ֵריַח ִניחֹוַח, ַנַחת רּוַח ְלָפַני ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני; 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּבר  ֶחֶסד  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  אֹוֵמר  זֹאת  ָּכל  ִעם 
ֲהִכי  ְוַהֶחֶסד  ָקְרָּבנֹות,  ֵמֶאֶלף  ָחִביב יֹוֵתר  ַהּזּוָלת  עֹוֶׂשה ִעם 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ֶאת  ּוְלעֹוֵדד  ְלַחֵּזק  ֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ָּגדֹול 
אֹותֹו  ּוַמְחִזיִרים  ַחִּיים  רּוַח  ּבֹו  ּוְמִפיִחים  ֵמַחָּייו,  ֶׁשִהְתָיֵאׁש 
ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ְירּוַׁשְלִמי ַּתֲעִנית ֶּפֶרק 
ָהעֹוֵסק  ֶׁשָּכל  ֲחָסִדים,  ְּגִמילּות  זֹו  ִּכִּסיִתיָך"  ָיִדי  "ּוְבֵצל  ד(: 
ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים זֹוֶכה ֵליֵׁשב ְּבִצּלֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא; 
ְוָלֵכן ֲאהּוִבי ְּבִני! ְרֵאה ִלְמסֹר ֶאת ַנְפְׁשָך ַעל ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה 
ְּפֻעּלֹות  ִמיֵני  ָּכל  ַוַּתֲעֶׂשה  ְּבִׂשְמָחה,  ְּבַעְצְמָך  ִלְהיֹות  ַהּזֹו 
ִּכי  ַהְּקֻדָּׁשה,  ֶזה  ַהִּׂשְמָחה  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה,  ַרק  ִלְהיֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם 
ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך ֶנֱאַמר )ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א' ט"ז( "עֹז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹמֹו" 
ַהָּקדֹוׁש- ָאַמר  ַּתְזִריַע(  )ַּתְנחּוָמא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 
ָּבֶהן,  ְוִתְׂשְמחּו  ַהִּמְצוֹות  ְמַׁשְּמִרים ֶאת  ָּברּוְך-הּוא ִאם ַאֶּתם 
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ּתּוַכל  ְּבִׂשְמָחה  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ְוִאם  ִׂשְמָחה,  ָלֶכם  מֹוִסיף  ֲאִני 
ֵאָליו  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַתְחִזיר אֹוָתם  ִנְׁשְּבֵרי-ַהֵּלב,  ָּכל  ַּגם  ְלַׂשֵּמַח 
ִיְתָּבַרְך, ֲאֶׁשר ֵאין עֹוד ִמְצָוה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמּזֹו, ִּכי )יֹוָמא פז.( 
ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו; ְּבֶזה ֶׁשְּתַׂשַּמח 
ִיְתָּבַרְך,  ִמְצוֹוָתיו  ְּבִקּיּום  אֹוָתם  ּוְתַזֶּכה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ֶאת 
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ָּבֶהם  ְוַתְחִּדיר  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ּוְתָקְרָבם 
ְוָאְמרּו  ָהעֹוָלמֹות,  ְּבָכל  ִׂשְמָחה  ּגֹוֵרם  ַאָּתה  ְּבֶזה  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ָלֶהם  ָאַמר  יח(  ֶּפֶרק  ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו  ְדֵבי  )ַּתָּנא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
לֹו  ֵיׁש  ִּׂשְמָחה  ַמה  ְוִכי  ָּבַני,  ְלִיְׂשָרֵאל:  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ְּבֶכֶסף  ַהְמַׂשֵּמַח  ָּכל  ָהא  ִּבְלַבד!  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ֶאָּלא  ָלָאָדם, 
ְלַאַחר  ָּבֶהן  ִּׂשְמָחתֹו  ַמה  ּוַמְרָּגִלּיֹות  טֹובֹות  ַוֲאָבִנים  ְוָזָהב 
ְלָכל  ִּיְתרֹון  ַמה  ֵּכן  ִאם  ָמֶות,  ִׂשְמָחְתָך  ְלַאַחר  ֲהֹלא  ִמיָתה? 
ִׂשְמָחה  ַהּתֹוָרה  ִעם  ְוִׂשְמחּו  ּבֹואּו  ָּבַני  ַאֶּתם  ֲאָבל  ִׂשְמָחתֹו, 
עֹוָלִמים  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ָּבֶכם  ְמַׂשֵּמַח  ֶׁשֲאִני  ְּכֶדֶרְך  ְׁשֵלָמה 
וגו'.  ַעד"  ֲעֵדי  ְוִגילּו  "ִּכי-ִאם-ִׂשיׂשּו  ס"ה(  )ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּבִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו, ְלַׂשֵּמַח  ַאְׁשֵרי ִמי ֶּׁשַּמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו 
ִלָּבם ֶׁשָאז  ַעל  ּוְלַדֵּבר  ְלעֹוְדָדם  ְלַחְּזָקם  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ֶאת 
לֹו  ְוַאְׁשֵרי  ָּבֶזה  לֹו  ָּתִמיד, ַאְׁשֵרי  ְלָפָניו  ֵּתֵלְך  ַהּזֹאת  ַהְּזכּות 

ַּבָּבא.

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!
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 הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות 

אבי מורי יחזקאל בן חניני הי"ו

אימי מורתי נעימה נעמי בת ויקטוריה תחי'

יעקב בן נעימה נעמי הי"ו
מיכל בת נורית תחי'

גל בת מיכל תחי'
ליהי בת מיכל תחי'
נורית בת חנה תחי'
עוזי בן מרים הי"ו

***

ולעילוי נשמת

 איס איזידור יצחק

בן עזריאל פליקס ואמה ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

***



 

ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה כב

הקונטרס הקדוש הזה נדפס 
להצלחת

משפחת גואל
אמנון בן מהין

להצלחה בזוגיות ופרנסה

***

ולהצלחת ילדיו

יניב בן אורלי
לינוי בת אורלי
איתי בן אורלי

מהין בת שואקת
מאיר בן מהין

***
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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 

ובנותיה

 לאה, רבקה ומלכה
פיש
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