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ָהאֶֹׁשר
ְיַגֶּלה ַמהּו ָהאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַּבר ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאיְך ְיכֹוִלים 

ִלְזּכֹות ְלַהִּגיַע ֵאָליו. 
*

ָּ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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* * *
מֹוְסדֹות "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ָּבָאֶרץ ּוְבחּו"ל
שע"י ֲעֻמַּתת "ִיְׂשַמח ַצִּדיק - ְקִהַּלת ְּבֶרְסֶלב ַּבָּגִליל"

ִּבְנִׂשיאּות כ"ק מֹוֲהרֹא"ׁש ְׁשִליָט"א – ַהַּצִּדיק ִמַּיְבְנֵאל
רח' ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב 1, ת.ד. 421 ַיְבְנֵאל, 15225
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א
ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתי – ֶזהּו ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה

ַרֵּבנּו ז"ל אֹוֵמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ה'( ָהִעָּקר 
ֵהיָכן  ְּבַעְצמֹו  ְלַחֵּפׂש  ֶאָחד  ָּכל  ְוָצִריְך  ֱאמּוָנה,  הּוא 
ִּכי  ֶּבֱאמּוָנה,  ְלִהְתַחֵּזק  ּוְצִריִכים  ֶּבֱאמּוָנה,  אֹוֵחז  הּוא 
ְוַהּכֹל  ָרִעים,  ֳחָלִאים  ִמיֵני  ָּכל  ֶׁשּסֹוְבִלים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ַמֲאִמין  ָהָיה  ָאָדם  ִאם  ִּכי  ֱאמּוָנה,  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ָּבא 
ְּבֶחֶסד  עֹוָלמֹו  ֶאת  ַמְנִהיג  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ּוְבַרֲחִמים, ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט, ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ָהיּו ַחִּיים 
ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי. ַעל ָּכל ֶאָחד ְּבֶזה ָהעֹוָלם עֹוֶבֶרת ָצָרה 
ֶׁשֹּלא ֵּתֵאר ְוֹלא ִׁשֵער ְּכָלל, ִמי ְמַתְכֵנן ָצָרה?! ָּכל ֶאָחד 
ַהְּׁשִאיפֹות  ֶׁשּלֹו,  ָהְרצֹונֹות  ֶׁשּלֹו,  ַהַּמְחָׁשבֹות  לֹו  ֵיׁש 
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ֶׁשּלֹו, ּוְלֶפַתע ִּפְתאֹום ְּביֹום ָּבִהיר קֹוֶרה לֹו ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה, 
ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  חֹוֶלה.  ְוַנֲעֶׂשה  ְלַגְמֵרי  ִנְׁשָּבר  ֶׁשָאָדם  ַעד 
ז"ל ִאם ָהָיה ָאָדם ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה – ָהָיה עֹוֵבר ַעל ַהּכֹל! 
כ"א(  א'  )ִאּיֹוב  ּוְמֻזֶּכֶכת  ְּברּוָרה  ִּביִדיָעה  יֹוֵדַע  ָהָיה  הּוא 
ְמבָֹרְך  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ְיִהי  ָלַקח  ַוֲהָוָי"ה  ָנַתן  ֶש:"ֲהָוָי"ה 
ְלעֹוָלם ָוֶעד", ִעם ֱאמּוָנה, אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ד( ְיכֹוִלים ַלֲעבֹר ַעל ַהּכֹל. ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש 

קּוְׁשיֹות ּוְסֵפקֹות – "ָלָּמה ִהִּגיָעה ִלי ָצָרה ָּכזֹו, ָלָּמה 
ִנְסַּתַּבְכִּתי ִּבְסָבְך ָּכֶזה, ֶׁשֹּלא ָחָלְמִּתי ְוֹלא ֵּתַאְרִּתי ְוֹלא 
ְויֹוֵדַע  ֱאמּוָנה,  ָלָאָדם  ֵיׁש  ִאם  ֲאָבל  ְּכָלל",  ִׁשַעְרִּתי 
ַהַּמְנִהיג ֶאת עֹוָלמֹו, ּוְבָכל ְּתנּוָעה  ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא-עֹוָלם 

ּוְתנּוָעה ָׁשם ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, הּוא ָיכֹול ְלִהְתַחֵּזק.

ְּפֻעּלֹות  ִמיֵני  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ּוְבַוַּדאי 
ֶּׁשְּצִריִכים  ִמַּמה  ְלִהָּנֵצל  ְּכֵדי  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ֶׁשָּבעֹוָלם 
ְיׁשּוָעה  ַהִּמּדֹות אֹות  )ֵסֶפר  ַרֵּבנּו ז"ל  ָּכְך אֹוֵמר  ִּכי  ְלִהָּנֵצל, 
ֶּכֶסף,  ְיֵדי  ַעל  ְלִהָּנֵצל  ָיכֹול  ֶׁשָאָדם  ְזַמן  ָּכל  ח'(  ִסיָמן 

ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְטִריַח ַלֲעׂשֹות ִׁשּדּוד ַהֶּטַבע, ְוֵכן ָאְמרּו 
)ִמְדָרׁש ַאָּגָדה( ֵאין ְלַהְטִריַח ֶאת ַהָּמקֹום. ָאָדם ָצִריְך ַרק 

ֶׁשּלֹו  ַהַחִּיים  ְוָאז  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֵאֶצל  ְלִהְתַחֵּבא 
ִיְהיּו ַחִּיים ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, הּוא ִיְהֶיה ַהְּמֻאָּׁשר ָהֲאִמִּתי 
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ָּבעֹוָלם – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.

ְּכֶׁשִּנְפַטר לֹו  ְיָלִדים.  ִנְפְטרּו ַאְרָּבָעה  ְלַרֵּבנּו ז"ל 
ַהֵּבן ָהִראׁשֹון ְמאֹד ְמאֹד ִהְצַטֵער, ֲאָבל ָאַמר: "ֲהֵרי ֲאִני 
הֹוֵלְך ַאֲחָריו, ְוהּוא ְּבָמקֹום ָּבטּוַח, ְוָלָּמה ְלִהְצַטֵער". 
רֹוִאים ַמה ֶּזה ֱאמּוָנה, ֶׁשָאָדם ַמֲאִמין ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא, ָּכְך ָאָדם ָצִריְך ִלְחיֹות – ָלַדַעת ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים 
ז"ל  ַרֵּבנּו  ָּגדֹול.  ֲהִכי  ָהאֶֹׁשר  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ְּבָיָדיו  ַרק 
ֱאמּוָנה,  ְלָאָדם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ל"ב(  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  אֹוֵמר 
הּוא  ֲאַזי  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִיּסּוִרים  ָעָליו  ְּכֶׁשָּבִאים  ֲאִפּלּו 
ָיכֹול ְלַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו, ְלַהְחיֹות ֶאת ַעְצמֹו, ִּכי ְּבַוַּדאי 
ֶיְׁשָנן  ַיִּציל אֹותֹו.  ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ֲעוֹונֹות,  ְלַכָּפַרת  ֶזה 
ְוַעל  ִקָּצן,  ַיִּגיַע  ָמַתי  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ְנָׁשמֹות  ַהְרֵּבה 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֱאמּוָנה  ְּבַעְצָמם  ֶׁשַּמְחִּדיִרים  ְיֵדי 

ְוַחִּיים ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך, ֶזה ָהאֶֹׁשר ַהִּנְצִחי.

ְלָכל  ֵיׁש  ֶּבֱאמּוָנה, ֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ֲאָבל  ִמַּמַעל,  ֱאלֹוַק  ֵחֶלק  הּוא  ְיהּוִדי  ָּכל  ִּכי  ְיהּוִדי, 
ֵיׁש  צ"א(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר 
יֹוֵדַע,  ְיהּוִדי  ָּכל  ְוֶזה  ַּבֵּלב,  ַרק  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ֶאָחד 
ָצִריְך  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ֲאָבל  עֹוָלִמים,  ָּכל  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש 
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ְלִהְתַּפֵּׁשט ְּבָכל ָהְרַמ"ח ֵאָבִרים ְוָׁשָס"ה ִּגיִדים, ֵאין ַּדי 
ְּבָכְך ֶׁשּיֹוְדִעים זֹאת ַּבֵּלב, ֶאָּלא ְצִריִכים ְלַהְרִּגיׁש ְּבָכל 
ֵאיָבר ְוֵאיָבר ּוְבָכל ִּגיד ְוִגיד ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ִּכי ַאף ָאְמָנם ֶׁשָאָדם ָעַבר ִמְׁשָּבִרים ָּכֵאּלּו, ֶׁשֹּלא ֵּתֵאר 
ְּכָלל, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֶׁשַחי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – זֹו 

ִהיא ֶנֲחָמתֹו.

ּוֵמַאִין יֹוְדִעים ִאם ָאָדם ַחי ִעם ֱאמּוָנה? ִאם הּוא 
ְמַסֵּפר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵמִעיק ּוֵמִציק 
לֹו, זֹו ְׁשֵלמּות ָהֱאמּוָנה, ְּכִפי ֶׁשאֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ב( ָאָדם ֹלא ְיַדֵּבר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-

הּוא ִאם ֵאין לֹו ֱאמּוָנה, ִּכי ָּבֶרַגע ֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך, הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִנְמָצא ּפֹה 
ִאּתֹו ִעּמֹו ְוֶאְצלֹו, ְוֵאיֶזה ַצַער ֵיׁש ָלנּו, ֵאיזֹו ָעְגַמת ֶנֶפׁש 
ֵיׁש ָלנּו, ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְכִחים ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, 
ְּבִדְמיֹונֹות,  ְמַחֵּטט  ַּבֲאֵפָלה,  ְמַגֵּׁשׁש  ִמְסֵּכן  ָאָדם  ָאז 
ֲאָבל ָּבֶרַגע ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ּפֹה ִאּתֹו ִעּמֹו 

ְוֶאְצלֹו, ָּכל ַחָּייו ִמְׁשַּתִּנים ְלַגְמֵרי.

לֹו:  ְואֹוֵמר  ָהָאָדם,  ֶאת  ְוׁשֹוֵבר  ַהס"מ  ָּבא  ְוִהֵּנה 
"ֵאיזֹו ַׁשָּיכּות ֵיׁש ְלָך ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֹלא ְצִריִכים 



זָהאֶֹׁשר

ַהְרֵּבה  ָעֶליָך  ֶׁשעֹוְבִרים   – ְוָהְרָאָיה  ְלַמְעָלה,  אֹוְתָך 
ִיּסּוִרים". ֲאָבל ִאם ָאָדם ִמְתָקֵרב ַלַּצִּדיק, ַהַּצִּדיק אֹוֵמר 
לֹו: "ֵּתַדע ְלָך, ָּכל ֵאּלּו ָהרֹוִצים ִלְׁשּבֹר אֹוְתָך ּוְלַרֵחְקָך, 
ְּבָחָטֵאיָך. ַאל  ֶּׁשָּבָראָת  ְוַהִּסְטָרא-ַאֲחָרא  ַהְּקִלּפֹות  ֵהם 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא אֹוֵהב אֹוְתָך!",  ִּכי  ָלֶהם!  ִּתְׁשַמע 
ָּכל  ה.(  )ְּבָרכֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרים  ָּכְך  ִּכי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא אֹוֵהב אֹותֹו – ְמַדְּכאֹו ְּבִיּסּוִרים, 
ְוָאז  ָיִמים,  ַיֲאִריְך  ֶזַרע  ִיְרֶאה   – ְּבַאֲהָבה  ִקְּבָלם  ְוִאם 

ָאָדם ְמַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ָאַמר  ַוֵּיָרא(  )ַּתְנחּוָמא  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
ְזִהיִרים  ֱהוּו  ְלִיְׂשָרֵאל:  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָלֶהם 
ִּבְתִפָּלה ֶׁשֵאין ִמָּדה ַאֶחֶרת ָיָפה ֵהיֶמָּנה, ְוִהיא ְּגדֹוָלה 
ַלֲענֹות  ְּכַדאי  ָאָדם  ֵאין  ַוֲאִפּלּו  ַהָּקְרָּבנֹות,  ִמָּכל 
ִּבְתִפָּלתֹו ְוַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעּמֹו, ֵּכיָון ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ּוַמְרֶּבה 
ְּבַתֲחנּוִנים, ֲאִני עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעּמֹו! ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
רֹוֶצה ֶׁשְּנַדֵּבר ֵאָליו, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא רֹוֶצה ֶׁשְּנַסֵּפר 
לֹו ֶאת ַהָּצרֹות ֶׁשָּלנּו. אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ַמְחְׁשבֹות  יֹוֵדַע  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֲהֵרי  ל"ד(  ִסיָמן  א' 

ֶאָּלא  ֵמַהֶּפה?  ֶׁשנֹוִציֶאם  ָצִריְך  הּוא  ְוָלָּמה  ָאָדם,  ְּבֵני 
ַהֶּפה, ִאם ָאָדם  ְיֵדי  ַהְׁשָּפַעת ָהָאָדם ָּבָאה ַרק ַעל  ָּכל 
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ְמַבֵּקׁש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיַנֲחמֹו ִויַחְּזקֹו – ֶזה ָהאֶֹׁשר 
ֲהִכי ָּגדֹול, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּפיַע ָעָליו ֶׁשַפע רּוָחִני 

ְוֶׁשַפע ַּגְׁשִמי, ִּכי ַהִּדּבּור הּוא ְּכִלי ַהֶּׁשַפע.

ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה, ֲאֶׁשר ֶזהּו ָהאֶֹׁשר 
ְוֵאין עֹוד אֶֹׁשר ְּכמֹו ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ֲהִכי ָּגדֹול, 
ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ּוַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִנְמָצא ּפֹה 
ִאִּתי, ְוֵהיָכן ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך, ֲאִני ְמַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי 
ֶּבֱאֶמת ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ְורֹוֶאה ֵאיְך ֶׁשָּיֵמינּו 
ִמּפֹה,  יֹוְצִאים  ָאנּו  ְוִהֵּנה  ָּכאן,  ָאנּו  ִהֵּנה  עֹוֵבר,  ְּכֵצל 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ֶאל  ֶּׁשִּדֵּבר  ַמה  ֵמָהָאָדם?  ִּנְׁשַאר  ּוַמה 
הּוא, ַמה ֶּׁשִהְתַחֵּזק ַּבַּמָּצִבים ֲהִכי ָקִׁשים, ֲאֶׁשר ֶזה ַמה 
ֶּׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך רֹוֶצה ִלְראֹות ֵמִאָּתנּו –ֵאיְך ָאנּו עֹוְמִדים 
ַּבִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים, ֹלא ִלְׁשאֹל ָאז ֻקְׁשיֹות ָעָליו ִיְתָּבַרְך, 
ֶאָּלא ָלַדַעת ִּכי )ֵאיָכה א' י"ח( "ַצִּדיק הּוא ֲהָוָי"ה ִּכי ִפיהּו 
ָמִריִתי", ְוֵכן ִלְזּכֹר )ְּתִהִּלים ָקַמ"ה( "ַצִּדיק ה' ְּבָכל ְּדָרָכיו, 
מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר  ַמֲעָׂשיו",  ְּבָכל  ְוָחִסיד 
ַעל  ֻקְׁשיֹות  ָלֶהם  ֵיׁש  ֲאָנִׁשים  ֶׁשַהְרֵּבה  נ"ב(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – "ָלָּמה ִהִּגיַע ִלי ַצו ַמֲעָצר? ָלָּמה 
ִהִּגיַע ִלי ַצו הֹוָצָאה ַלּפַֹעל? ָלָּמה ִהִּגיַע ִלי ָצָרה ְּפלֹוִנית 
אֹו ַאְלמֹוִנית?", ֲאָבל ִאם ֵאיָנם ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות, ֶאָּלא 
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יֹוְדִעים ֶׁשַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך, ְואֹוְמִרים )ְּדָבִרים ל"ב ד'( 
"ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָּכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט, א-ל ֱאמּוָנה 
ֲאַזי ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְוָיָׁשר הּוא",  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין 
מֹוִציָאם ֵמַהָּצרֹות, ְוָכל ָהעֹוָלם ִמְתַעֶּלה ִּבְזכּוָתם, ְוֶזהּו 

ָהאֶֹׁשר ֲהִכי ָּגדֹול, ֶׁשָאָדם ַמְרִּגיׁש רּוָחִנּיּות ֱאֹלקּות.

ב
ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֶֹׁשר – ֶזהּו ַעל ְיֵדי ַאֲהָבה

ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשְּכֵדי ְלַהִּגיַע ָלאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתי, 
ָהאֶֹׁשר ַהִּנְצִחי, הּוא ַעל ְיֵדי ַאֲהָבה, ְיהּוִדי ָצִריְך ֶלֱאהֹב 
ָּכל ְיהּוִדי, ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים )יֹוָמא ט:( ֶׁשַהֻחְרָּבן 
ָהָיה ַרק ֵמֲחַמת ִׂשְנַאת ִחָּנם, ַוֲעַדִין ְמַרֵּקד ֵּביָנן, ֲעַדִין 
ֵיׁש ֵּביֵנינּו ִׂשְנַאת ִחָּנם, ָאנּו רֹוִאים ֶאת ַהִּגְזָענּות ֶׁשֶאָחד 
ׂשֹוֵנא ֶאת ַהֵּׁשִני ַעל ֹלא ָּדָבר, ֲאֶׁשר זֹו ַהָּגלּות ַהְּגדֹוָלה 
ְּביֹוֵתר, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשִּנְתַאֵחד ַיַחד, ְוַנֲעזֹור ֶאָחד ַלֵּׁשִני, 
ֲאָבל ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון ֵיׁש ס"מ, ֶׁשּזֹו ַהֻּטְמָאה 
ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ֶׁשַהּכַֹח ֶׁשּלֹו הּוא 'ַהְפֵרד ּוְמׁשֹל', ְוַעל ֵּכן 
עֹוֶׂשה ֵּפרּוִדים ְּבִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ְלַהְרּבֹות ְּבִמְפָלגֹות, 
ְלַפֵּלג ֶאת ַהַעם. ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשּנֹאַהב ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו! 
ָאנּו רֹוִאים ָּבִּתים ֶׁשִּנְׁשָּבִרים ַרק ֵמֲחַמת ִׂשְנַאת ִחָּנם, ֶזה 
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ַמְתִחיל ִּבְׁשטּות, ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֵׂשית ְקָטָטה ְּגדֹוָלה. ְואֹוי 
ְלִמי ֶׁשְּמַסְכֵסְך  ִיְׂשָרֵאל! אֹוי  ָּבֵּתי  ְלִמי ֶׁשעֹוֵזר ִלְׁשּבֹר 
ְרָׁשִעים  ֶׁשֵּיׁש  רֹוִאים  ָאנּו  ִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל!  ְּבֵני  ֵּבין 
ָראִׁשים,  ַנֲעׂשּו  ָּבִנים  ַרע  ַרב,  ָהֵעֶרב  ָראֵׁשי  ֲארּוִרים, 
א'  )ֵאיָכה  ַהָּפסּוק  ַעל  קכה.(  )ְנָׂשא  ַּבּזַֹהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ַרב,  ָהֶעֶרב  ָראֵׁשי  ֵהם  ֵאּלּו   – ְלרֹאׁש"  ָצֶריָה  "ָהיּו  ה'( 
ְלַלֵּכד  ָצִריְך  ֵעָדה  ַמְנִהיג  ָּבַעם.  ֵּפרּוִדים  ֶׁשַּמְכִניִסים 
ֶאת ָהַעם, ְלַהְכִניס ָּבֶהם ַאֲהָבה, ֱאמּוָנה, ָּכבֹוד ַלּזּוַלת, 
ּוִבְמקֹום ֶזה ַהַּמְנִהיִגים ָרִצים ַאַחר ַהֶּכֶסף ְוַאַחר ַהּׁשַֹחד 

– אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפָׁשם.

ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק ְמאֹד ְמאֹד ְּבַאֲהַבת ֲחֵבִרים, 
ֶׁשָּצִריְך  ל"ג(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר 
ֶלֱאהֹב ֶאת ַעְצמֹו, ֶלֱאהֹב ֶאת ֲחֵברֹו, ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשִּיְהֶיה 
ִעם  ֻּכָּלם  ֵּבין  ָׁשלֹום  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֵּבין  ָׁשלֹום 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָלנּו ׁשּום ֻקְׁשיֹות ָעָליו 
ְמִביִנים,  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ֶׁשֵּיׁש  ַאף  ִיְתָּבַרְך, 
ְוֵאיֶנּנּו ְמֻסָּגִלים ְלָהִבין, ְוָכל ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק 
ֶׁשַּבּדֹור, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ֶׁשֶּזה  ֶׁשַּבּדֹור,  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשִּנְזֶּכה  הּוא, 
ָהאֶֹׁשר ֲהִכי ָּגדֹול, ֶׁשַהַּצִּדיק ַמְכִניס ָּבנּו ַאֲהָבה – ֶלֱאהֹב 
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ֶאת ַהּזּוָלת, ַלֲעזֹר ַלּזּוַלת, ָלֶלֶכת ּוְלָהִפיץ ֱאמּוָנה ְלַעם 
ַיַען  ֶאָּלא  ֵמִאָּתנּו?  ְמַבֵּקׁש  ַהַּצִּדיק  ַמה  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשַאָּתה ָזִכית ֶׁשֵּמִאיר ְלָך ְּכָבר ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַאָּתה 
אֹוֵהב ֶאת ָּכל ְיהּוִדי, ּומֹוֵסר ַנְפְׁשָך ַּבֲעבּור ָּכל ְיהּוִדי, 
ְּבַאֲהַבת  ַהְּיסֹוד  ֶזה  ְיהּוִדים!  ְלעֹוד  זֹאת  ְּתַגֶּלה  ֵלְך 
ּוְלַחְּזָקם  ְלעֹוְדָדם  ֲאֵחִרים,  ִליהּוִדים  ַלֲעזֹר   – ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלַׁשְּמָחם, ִּכי ִמְסֵּכִנים, ֶיְׁשָנם ַעָּתה ַאְלָמנֹות ִויתֹוִמים, 
ָּבִּתים ִנְׁשָּבִרים ַעל ְיֵדי ִּפְרֵאי ָאָדם, רֹוְצִחים ְּבָדם ַקר, 
ֵהיָכן ֲאַנְחנּו?! ֵאיְך ֵיׁש ָלנּו ְזַמן ְלַדֵּבר ִמֶּזה ַעל ֶזה ּוִמֶּזה 
ַעל ֶזה?! ֵאיְך ֵיׁש ָלנּו ְזַמן ַלְּׁשֻטּיֹות ֶׁשל ָּכל ַהִּמְפָלגֹות – 
ֶּפֶלג ֶּפֶלג ְלַפֵּלג ֶאת ָהַעם, ְּבָׁשָעה ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ַלֲעזֹר 
ַלהֹוִרים ַהַּׁשּכּוִלים ֶׁשִאְּבדּו ֶאת ַיִּקיֵריֶהם, ָאנּו ְמֻחָּיִבים 
ָלֵצאת ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְלַגּלֹות ָלֶהם ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ֶּׁשַהַּצִּדיק  ַמה  ְוֶזה  ָהַאֲהָבה,  ֶאת  ָלֶהם  ְלַגּלֹות  הּוא, 
ְמַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו. ְוָלֵכן אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ב' ִסיָמן ל"ט( ֶׁשְּצִריִכים ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִלְזּכֹות 

ְלִהְתָקֵרב ַלַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ִּכי ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב 
ֵאָליו ְּבעֹודֹו ַּבַחִּיים ַחּיּותֹו – ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו! 
ִּכי ָהס"מ ָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה ְלַבְלֵּבל ֶאת ָהעֹוָלם, ִּכי ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ְקרֹוִבים ֶאל ַהֵּקץ, ֶאל ַהְּגאּוָלה, ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש 
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ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ּוְרצֹונֹות  ִּכּסּוִפים  ָלֶהם 
הּוא, ָּכל ֶאָחד ִמְׁשּתֹוֵקק ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל ַהס"מ 
ֶׁשָּכל  ַרָּמִאים,  ָּבִנים,  ַרע  ֶׁשֶקר,  ֶׁשל  ְמֻפְרָסִמים  ֵהִקים 
ָהרֹאׁש ֶׁשָּלֶהם ַרק – ֵאיְך ַלֲעבֹד ַעל ַהְּבִרּיֹות, ּוַבֲעבּור 
ֶזה ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּבֹוְרִחים ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – אֹוי 

ָלֶהם!

ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ֶׁשאֹותֹו  ָהֲאִמִּתי,  ָהאֶֹׁשר  ֶאת  ִלְמצֹא  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְׁשמֹו, 
ְמַקְּבִלים ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַהָּדבּוק ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ל"ט(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  הּוא, 
ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ִּבְדָמעֹות ְּבֵעיֵנינּו, ֶׁשְּיַרֵחם ָעֵלינּו 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוִיְׁשַלח ָלנּו ַמְנִהיג רֹוֵעה ֶנֱאָמן, ֶׁשּיּוַכל 
ְלַהְחִּדיר ָּבנּו ִּגּלּוי ֱאֹלקּות, ֶׁשַּנְרִּגיׁש ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש-
ֶאת  ִאיׁש  ּוְנַחֵּזק  ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ֶאָחד  ְונֹאַהב  ָּברּוְך-הּוא, 
ָּכְך  ַאָּגָדה(  )ִמְדָרׁש  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֵרֵעהּו. 
ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָמה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָאַמר 
ִמֶּכם? ֶאָּלא ֶׁשִּתְהיּו אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה, ּוְמַכְּבִדים ֶזה 
ָלֶזה,  ֶזה  ְוַנֲעזֹר  ֶׁשּנֹאַהב  רֹוֶצה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶזה.  ֶאת 
ֶיְׁשָנּה,  ִחָּנם  ִׂשְנַאת  ֵאיזֹו  ֶיְׁשָנּה,  ִגְזָענּות  ֵאיזֹו  ְוִתְראּו 
ֶׁשְּבָכל  ְּבָׁשָעה  זּוָלָתם,  ַּתַחת  ֶׁשְּבֵני ָאָדם חֹוְתִרים  ַעד 



ייָהאֶֹׁשר

יֹום ָאנּו ׁשֹוְמִעים ְּבׂשֹורֹות ִאּיֹוב, ַּבר ִמיָנן, ְוִהֵּנה ָאנּו 
טּויֹות ֶׁשָּלנּו ּוְמַרְכִלים ֶזה ַעל ֶזה, ִּבְמקֹום  ֲעסּוִקים ַּבׁשְּ
ֶחֶסד, ֲאֶׁשר אֹוֵמר  ִּבְגִמילּות  ַהְּבִרּיֹות,  ַלֲעסֹק ְּבַאֲהַבת 
ַאֲהָבה  ְּכֶׁשֵאין  א'(  ִסיָמן  ַאֲהָבה  אֹות  ַהִּמּדֹות  )ֵסֶפר  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ְיֵדי  ְוַעל  ָרִכיל,  הֹוְלִכים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָאָדם,  ְּבֵני  ֵּבין 
ְרִכילּות ַמִּגיִעים ְלֵליָצנּות, ְוַעל ְיֵדי ֵליָצנּות ְמַדְּבִרים 
ֶׁשֶקר, ְוֵכן אֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַאֲהָבה ִסיָמן ט'( 
ְּכֶׁשִּתְהֶיה ִנְזָהר ִמִּׂשְנַאת ִחָּנם, ֲאַזי ְּכֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ִמְׁשָּפט 
ִעם ֵאיֶזה ָאָדם, ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתַּפֵּׁשר ִעְּמָך, ַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְתַּפֵּׁשר ִעְּמָך. ְוָלֵכן ָאנּו ְצִריִכים ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש 
ֶאת  ֶלֱאהֹב   – ִחָּנם  ַאֲהַבת  ֶׁשל  זֹו  ְנקּוָדה  ַעל  ַלֲעבֹד 
ְוֶזה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאת  לֹו  ּוְלַפְרֵסם  ְיהּוִדי,  ָּכל 
ָהאֶֹׁשר ֲהִכי ָּגדֹול ְּכֶׁשאֹוֲהִבים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני, ִּכי סֹוף 
ָּכל סֹוף ֻּכָּלנּו ָּבִנים ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָאנּו  ְוִאם  ֱאֹלֵקיֶכם",  ַלֲהָוָי"ה  ַאֶּתם  "ָּבִנים  י"ד(  )ְּדָבִרים 

ָּבִנים ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ֲאַזי ֻּכָּלנּו ַאִחים, ְוֵאיֶזה ֵחן 
 – ּוְלֵהֶפְך  ַאִחים,  ֵּבין  ְוַאֲהָבה  ָׁשלֹום  ְּכֶׁשֵּיׁש   – ְונַֹעם 
ֵאיֶזה ַצַער הּוא ֶזה ְּכֶׁשֵּיׁש ְמִריָבה ֵּבין ַאִחים, ֶׁשֵאיָנם 

ִמְסַּתְּדִרים ֵּביֵניֶהם.
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ְוָלֵכן ּבֹואּו ִנְרֶאה ְלַהְחִּדיר ְּבַעְצֵמנּו ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, 
ֶלֱאהֹב ָּכל ְיהּוִדי, ְלַגּלֹות ּוְלַפְרֵסם לֹו ֶאת ֵׁשם ַהַּצִּדיק, 
ִּכי ְּבֶזה ְּתלּוָיה ַהְּגאּוָלה, ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי 
ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק  ֵׁשם  ְּכֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ס"ז(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ְמאֹוֵרי אֹור, ֶׁשהּוא ֵמִאיר ָלנּו ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא, ַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְהֶיה ַהְּגאּוָלה. ֻּכָּלנּו ְמַצִּפים 
ָפְרֵסם ֶאת ֵׁשם ַהַּצִּדיק  ְּכָבר ַלְּגֻאָּלה, ְוֶזה ָּתלּוי ְּכִפי ֶׁשנְּ
ָּבעֹוָלם, ְוָלֵכן ּבֹואּו ְּבַיַחד ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַּתֵּדל ְלַפְרֵסם ֶאת 
ְמָקֵרב  הּוא   – ָּבֶזה  ֶׁשעֹוֵזר  ּוִמי  ָּבעֹוָלם,  ַהַּצִּדיק  ֵׁשם 
ֶאת ַהְּגאּוָלה! ּוִמי ֵאינֹו רֹוֶצה אֶֹׁשר? ֲהֵרי ַעל ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד עֹוֵבר ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְמִרירּות ְוִדְּכאֹונֹות ֵמַהָּצרֹות 
ֶׁשּלֹו ְוכּו', ּוִמּכֹל ֶׁשֵּכן ֶׁשהּוא ְמֻסָּבְך ְּבָכל ִמיֵני ִסּבּוִכים, 
ְּבַוַּדאי ָמִרים לֹו ַהַחִּיים, ּוַמהּו ָהאֶֹׁשר? ְּכֶׁשֵּיׁש ָׁשלֹום, 
ָׁשלֹום ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ֵאינֹו ׂשֹוֵנא ֶאת ַעְצמֹו, ָׁשלֹום 

ֵּבינֹו ְלֵבין ִאְׁשּתֹו, ּוֵבין ְיָלָדיו, ּוֵבין ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

י
ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֶֹׁשר – הּוא ַעל ְיֵדי ָׁשלֹום

ל"ג(  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  אֹוֵמר  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ָׁשלֹום ָצִריְך ָאָדם ְּבָכל ַהִּכּוּוִנים, ֵראִׁשית ָצִריְך ָאָדם 
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ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ֶׁשַּיְׁשִלים ִעם ַמָּצבֹו, 
ַמָּצָבם,  ִעם  ְלַהְׁשִלים  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ָהָאָדם  ְּבֵני  רֹב 
ִנְקַלְעִּתי  ֶׁשִּלי,  ַהָּצָרה  ִעם  ַאְׁשִלים  "ֵאיְך  ְוׁשֹוֲאִלים 
ֲאִני ָיכֹול ָלֵצאת ִמֶּזה?!" ַאַחר ָּכְך ָצִריְך  ְלָצָרה, ֵאיְך 
ִלְראֹות ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּבין ֶאָחד ַלֵּׁשִני. ַאל ָּתִריב ִעם 
ְּבֵני ָאָדם! ִּתְׁשמֹר ַעְצְמָך ֵמְרָׁשִעים ֶׁשַּמְכִניִסים אֹוְתָך 
ְׁשלֹום  ַעל  ִלְׁשמֹר  ִלְראֹות  ְצִריִכים  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבָּפח! 
ַהַּבִית. ָזִכית ְוִהְתַחַּתְנָּת, ָאז ְּתַכֵּבד ֶאת ִאְׁשְּתָך! ְּתַכֵּבד 
ֶאת ְיָלֶדיָך! ְּתַכְּבִדי ֶאת ַּבֲעֵלְך! ְוָלֵכן אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו 
ַהְּקדֹוִׁשים )ִמְדָרׁש ַאָּגָדה( ָּכל ַהֵּמִׂשים ָׁשלֹום ְּבתֹוְך ֵּביתֹו, 
ְּבִיְׂשָרֵאל,  ָׁשלֹום  ֵמִׂשים  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה 
ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְלִפי ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶמֶלְך ְּבתֹוְך 
ֵּביתֹו, ִאם ֵיׁש ְׁשלֹום-ַּבִית – ֵיׁש ַהּכֹל. אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו 
ַהְּקדֹוִׁשים )ַׁשָּבת י.( ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָׁשלֹום, 
ָהאֶֹׁשר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר. ָׁשלֹו"ם ֶזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות:  ְוֶזהּו 
ַו'ִּיֶבן ָׁש'ם ִמ'ְזֵּבַח ַל'ֲהָוָי"ה, ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים 
)ִּגיִטין צ:( ִאם ָאָדם ַמִּגיַע ְלֵגרּוִׁשין, ַהִּמְזֵּבַח מֹוִריד ָעָליו 

ְּדָמעֹות, ְוָלָּמה ָּדְייָקא ַהִּמְזֵּבַח? ִּכי ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִהְקִריבּו 
ְואֹוֵמר  ּבֹוֶכה  ַהִּמְזֵּבַח  ִמְתָּגְרִׁשים,  ְוִאם  ָקְרָּבנֹות, 
"ַמְסִּפיק ָקְרָּבנֹות ֵהִביאּו ֵאַלי", ֶׁשֲהֹלא ִאם ִּתָּפְרדּו, ִמי 
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ְמאֹד  סֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ַהְיָלִדים!  ַהָּקְרָּבנֹות?  ִיְהיּו 
ְּכֶׁשִּנְׁשַּבר ַהַּבִית, ְוָלֵכן ְצִריִכים ְמאֹד ְמאֹד ִלְׁשמֹר ַעל 
ְׁשלֹום ַהַּבִית. ְוַעל ֻּכָּלם – ְצִריִכים ִלְׁשמֹר ַעל ַהָּׁשלֹום 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ְלֵבין  ֵּבינֹו 
ִסיָמן ט'( ָּגדֹול ָׁשלֹום ֶׁשָּכל  ָּפָרָׁשה ט'  ַרָּבה  )ַוִּיְקָרא  אֹוְמִרים 
ֶאת  ַלֲעבֹר  ְיכֹוִלים  ָׁשלֹום  ִעם  ּבֹו.  ְּכלּולֹות  ַהְּבָרכֹות 
 – ָּגדֹול  ֲהִכי  ָהאֶֹׁשר  ֶזה  ּוְבַׁשְלָוה,  ְּבֶׁשֶקט  ָהעֹוָלם 
ֶׁשַּמְחִּדיִרים ְּבַעְצָמם ָׁשלֹום, ֲאָבל זֹאת ְצִריִכים ִלְזּכֹר: 
ָׁשלֹום ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ִעם ְיהּוִדים, ְיהּוִדים ְצִריִכים ִלְחיֹות 
ִיְׁשָמֵעאל ִּפְרִאי ָאָדם ֵהם ְוַאף ַּפַעם ֹלא  ְּבֵני  ְּבָׁשלֹום, 
רֹוְצִחים  ֵהם  ְּבַאְׁשָליֹות!  ִנְחֶיה  ֶׁשֹּלא  ִאָּתנּו,  ַיְׁשִלימּו 
ְּבָדם ַקר, ְּבֵני ֵעָׂשו ֵהם ָחיֹות ֶטֶרף, ְוֹלא ַיְׁשִלימּו ִעָּמנּו 
ְלעֹוָלם. ְוָכְך ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי )ִסְפִרי ְּבַהֲעלֹוְתָך( 
ְּבֵני  ְוַעל  ְלַיֲעקֹב.  ׂשֹוֵנא  ֶׁשֵעָׂשו  ְּבָידּוַע  ִהיא  ֲהָלָכה 
ִיְׁשָמֵעאל ֶנֱאַמר )ְּבֵראִׁשית כ"א כ'( "ַוְיִהי רֶֹבה ַקָּׁשת", ְוַעל 
ִתְחֶיה",  "ְוַעל-ַחְרְּבָך  מ'(  כ"ז  )ְּבֵראִׁשית  ֶנֱאַמר  ֵעָׂשו  ְּבֵני 
ֵהם יֹוְדִעים ַרק ִלְרצַֹח, ַרק ִלְׁשּפְֹך ָּדם ְיהּוִדי, זֹו ֻעְבָּדה, 
זֹו ְמִציאּות! ַאְלַּפִים ָׁשָנה ָאנּו סֹוְבִלים, ִמְליֹוֵני ְיהּוִדים 
ִנְׁשַּפְך ָּדָמם ַּכַּמִים, ְקִׁשיִׁשים ִויִׁשיִׁשים ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, 
ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוָטף ַחִּפים ִמֶּפַׁשע – ָהְרגּו ְוָרְצחּו אֹוָתם 
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ְּבָדם ַקר, ְוקֹול ְּדֵמי ַאֵחינּו צֹוֲעִקים ֵאֵלינּו ֵמָהֲאָדָמה. 
ְוָלֵכן ַּבל ָנא ִנְחֶיה ְּבַאְׁשָליֹות ֶׁשַהּגֹוִיים ַיְׁשִלימּו ִעָּמנּו 
)ַּבִּמְדָּבר כ"ג ט'( "ֵהן ַעם  ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים, ִּכי ָּכְך ָּכתּוב 
ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב", ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ְּכָבר 
ֵהִעיד, ֶׁשָאנּו ַעם ְמֻבָּדד, ְוָלֵכן ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ׂשֹוְנִאים 
ֶׁשֵּמָאז  פט(  )ַׁשָּבת  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  אֹוָתנּו. 
ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ִסיָני, ָיְרָדה ִׂשְנָאה ֵמֻאּמֹות 
ֶׁשַּנְׁשִלים  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ְוָלֵכן  עֹוָלם,  ַעם  ַעל  ָהעֹוָלם 
ֲחִסיִדי אֹו  ִחּלֹוִני,  ָּדִתי אֹו  ָּכֶזה  ֻמָּׂשג  ֵאין  ֶזה,  ִעם  ֶזה 
ְּבֵני  ֻּכָּלנּו  ְׁשֻטּיֹות!  ַהּכֹל  ְסָפַרִּדי,  אֹו  ַאְׁשְּכַנִּזי  ִליָטִאי, 
ִאם  ַמְבִחיִנים  ֵאיָנם  ָהרֹוְצִחים  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ַאָּתה  ִאם  ּוֵפאֹות,  ָזָקן  ְלָך  ֵיׁש  ִאם  ִּכָּפה,  חֹוֵבׁש  ַאָּתה 
ְמֻלָּבׁש ְּבִציִצית, ִאם ַאָּתה ִמְתַעֵּטר ִּבְתִפִּלין, ֶאָּלא ֵהם 
רֹוְצִחים ָּכל ִמי ֶׁשֵּׁשם ְיהּוִדי ִנְקָרא ָעָליו. ְוָלֵכן ְצִריִכים 
ָהַרב,  ְלַצֲעֵרנּו  ַאְך  ַהֵּׁשִני.  ִעם  ֶאָחד  ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות 
ְצִריִכים  ָהַעם, ֶׁשֵהם  ַרב, ָראֵׁשי  ָהֶעֶרב  ְׁשלּוֵחי ַהס"מ 
ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ְמֻפְרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר, ֵהם 
לֹוְקֵחי ׁשַֹחד, ּוְמֻעְנָיִנים ֶׁשִּיְהיּו ְמִריבֹות, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו 
ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְנַקֵּבל  ּבֹואּו  ְוָלֵכן  ִלְׁשֹלט. 
ֶזה ִעם ֶזה, ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים )ִמְדָרׁש ַאָּגָדה( ֹלא 
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ְמָנת  ַעל  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָּבָרא 
ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּבין ַהְּבִרּיֹות, ֶזהּו ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ּוִבְזכּות 
ֶזה ֶׁשַּנְׁשִלים ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני, ִיְהֶיה ָלנּו ָהאֶֹׁשר ַהָּגדֹול 
ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  )ְּדָבִרים  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְּביֹוֵתר. 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשֵאין  ַהָּׁשלֹום  ָּגדֹול  י"ד(  ִסיָמן  ה' 

ְמַבֵּׂשר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ִנְגָאִלים ֶאָּלא ַּבָּׁשלֹום.

ד
ִעַּקר ָהאֶֹׁשר ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶזה ַרק ֱאמּוָנה

ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ַמְחִּדיר  ֶׁשָאָדם  ָהֶרַגע 
ָּדָבר,  ָחֵפץ ׁשּום  ֵאינֹו  ְּכָבר  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ַהְּקדֹוָׁשה ּבֹו 
ִעְנָינֹו  ָּכל  ִּכי  ּוִפְרסּום,  ֵׁשם  ֹלא  ֶּכֶסף,  ֹלא  ָּכבֹוד,  ֹלא 
ַלְחׁשֹב  ַרק  ֶׁשּזֹוֶכה  ּוִמי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ַרק  הּוא 
ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ְּכָבר ֹלא ִאְכַּפת לֹו ׁשּום ָּדָבר, ָּכל ָהרֹאׁש 
ְלַהְכִניס  ָיכֹול  ֲאִני  "ֵאיְך  ֶאָחד:  ְלִכּוּון  ַרק  ֶׁשּלֹו הֹוֵלְך 
ֲאִני  ֵאיְך  ִיְתָּבַרְך,  ְמִציאּותֹו  ֲאִמַּתת  ֶאת  ַּבּזּוָלת  ַּגם 
ֲהֵרי  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל",  ִנְׁשמֹות  ֵּבין  ָׁשלֹום  ְלַהְחִּדיר  ָיכֹול 
ֶאת  ְלַהִּכיר  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִנְבֵראנּו,  ֶׁשִּבְׁשִביָלּה  ַהַּתְכִלית  ֶזה 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ּוְלַאֵחד ֶאת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַיַחד, 
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ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ֶׁשַפע ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה. ְוָלֵכן ִעַּקר ָהאֶֹׁשר ְּבֶזה 
ָהעֹוָלם ֶזה ַרק ֱאמּוָנה, ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ָהֱאמּוָנה 
ִּבְלָעדֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ּוְלִהָּוַדע  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְוָדָבר ָּגדֹול ָּדָבר ָקָטן ֹלא ַנֲעֶׂשה ֵמַעְצמֹו 
ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל ָהֶעְליֹון, ִּכי )ֻחִּלין ז.( ֵאין ָאָדם 
ִמְלַמְעָלה,  ַמְכִריִזין  ִאם  ֶאָּלא  ִמְּלַמָּטה,  ֶאְצָּבעֹו  נֹוֵקף 
ְוֵכן )יֹוָמא לח.( ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ְּבַמה ֶּׁשּמּוָכן ַלֲחֵברֹו ֲאִפּלּו 
ִּכְמֹלא ִניָמא, ּוִביִדיעֹות ֵאּלּו ָהָאָדם ַנֲעֶׂשה ֲהִכי ְמֻאָּׁשר 
ְּבַחָּייו. ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַחי ִעם ֱאמּוָנה, ּוְמַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו 
ָּתִמיד ֵאיְך ֶׁשְּמֹלא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ְודֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי 
ְמַדֵּבר ֶזה ְלבּוׁש ְלַגֵּבי ֵאין-סֹוף ָּברּוְך-הּוא. ְוָלֵכן ַמה 
ּוְלַמה ְלָך ִלְהיֹות ָׁשבּור ָעצּוב ּוְמֻדֶּכא, ָעִדיף ֶּׁשַּתְחׁשֹב 
ַרק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ְוֵאיְך ֶׁשַהּכֹל ֻמְׁשָּגח ְּבַהְׁשָּגָחה ִּפְרֵטי 
ְּפָרִטית, ֲאַזי ִּתְהֶיה ֲהִכי ְמֻאָּׁשר, ָּתִמיד ְּתַצֵּיר ֵאיְך ֶׁשָּכל 
ַהְּבִריָאה ִהיא אֹורֹו ִיְתָּבַרְך, ְוַאָּתה ִנְמָצא ְּבתֹוְך ָהאֹור 
ּוִמְתַעֵּנג ְּבִזיו ְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ִיְתָּבַרְך, ֲאֶׁשר ֵאין עֹוד אֶֹׁשר 
יֹוֵתר ָּגדֹול ִמֶּזה, ְוַרק ֶזה ִעַּקר ַהְצָלָחתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּבֶזה 
ָהעֹוָלם, ּוְכָבר ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָמֵלא 
)ַעֵּין  ֶׁשּלֹו  ֵמַהִחָּסרֹון  ַרק  ְמַדֵּבר  ֶאָחד  ְוָכל  ֶחְסרֹונֹות, 



 

ָהאֶֹׁשר כ

ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַמֲעֵׂשה י"ג ִמּיֹום ֵׁשִני(, ְוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא 

ַהֶּבעְטִליר ַהֵחֵרׁש, ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִחָּסרֹון ֵמֶחְסרֹונֹות 
ֶׁשל  ַחִּיים  טֹוִבים,  ַחִּיים  ַחי  הּוא  ְוָלֵכן  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם 
ַּבֲאָנָׁשיו,  ַמְכִניס  הּוא  ַהּזֹו  ַהְּיִדיָעה  ְוֶאת  ָּגדֹול,  אֶֹׁשר 
ֶׁשִּיְהיּו ֲהִכי ְמֻאָּׁשִרים ְּבַחֵּייֶהם, ְוָתִמיד ִיְׂשְמחּו ְוִיְרְקדּו 
ְּבכֹחֹו  ֵיׁש  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ֲאֵחִרים,  ַּגם  ִויַׂשְּמחּו 
ְלַהְגִּביַּה ֶאת ְּכָלל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. ְוָלֵכן 
ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְמקָֹרב  ִלְהיֹות  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ְוַאְׁשֵרי  ְוַאְׁשֵרי  ְּבַעְצמֹו,  ז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשהּוא 
ְלַגּלֹותֹו ּוְלַפְרְסמֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ֶׁשָּבֶזה ְיָקֵרב ֶאת 

ַהְּגאּוָלה, ַאְׁשֵרי לֹו.

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!


