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ְמַחְּפִׂשים אֹוְתָך
ְיַגֶּלה ִויָבֵאר ֶאת ַמֲעַלת ַּבר ִיְׂשָרֵאל,

ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ְמאֹד ָחׁשּוב ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך, 
ּוְמַצֶּפה ֶׁשַּיְחזֹר ֵ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
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ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֶׁשָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ְמאֹד 
ֶּפֶרק  )ֲאבֹות  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ִיְתָּבַרְך,  ְּבֵעיָניו  ָחׁשּוב  ְמאֹד 
ְיֵתָרה  ִחָּבה  ַלָּמקֹום.  ָּבִנים  ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲחִביִבין  ג'( 

)ְּדָבִרים יד(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלָּמקֹום,  ָּבִנים  ֶׁשִּנְקְראּו  ָלֶהם  נֹוַדַעת 
ֶׁשִּנָּתן  ִיְׂשָרֵאל  ֲחִביִבין  ֱאֹלֵהיֶכם"  ַלֲהָוָי"ה  ַאֶּתם  "ָּבִנים 
ָלֶהם  ֶׁשִּנָּתן  ָלֶהם  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ִחָּבה  ֶחְמָּדה.  ְּכִלי  ָלֶהם 
ְּכִלי ֶחְמָּדה ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )ִמְׁשֵלי ד( "ִּכי ֶלַקח 
ָּתִמיד  ֶׁשֶּבן  ּוְכמֹו  ַּתֲעזֹבּו";  ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל  ָנַתִּתי  טֹוב 
ִנְׁשמֹות  ָּכְך  ִעּמֹו,  ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע  ְוָאִביו  ָאִביו,  ֵאֶצל  ָחִביב 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ָּבִנים ַלָּמקֹום ָּברּוְך-הּוא, ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעם ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל. ּוְכמֹו ֶּבן ֶׁשִּנְתַרֵחק 
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ֵמָאִביו, ֲאַזי ָאִביו ְמַחְּפׂשֹו ּוְמַבְּקׁשֹו, ֵּכן ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּקדֹוׁש- ֲאַזי  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ְּכֶׁשִּנְתַרֵחק 
ְלָך  ַּדע  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן,  ַאֲחָריו.  ְמַחֵּפׂש  ָּברּוְך-הּוא 
ֲעוֹונֹוֶתיָך  ְיֵדי  ַעל  ְתַרַחְקָּת  ֶׁשנִּ ְּכמֹו  ְתַרַחְקָּת  ֶׁשנִּ ֲאִפּלּו 
ַהְּמֻרִּבים, ָאסּור ְלָך ְלִהְתָיֵאׁש ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ֶאָּלא ַּדע 
ֶׁשְּמַחְּפִׂשים אֹוְתָך! ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְמַחֵּפׂש ּוְמַבֵּקׁש 
ּוְמַצֶּפה ֶּׁשָּתׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוַתְחזֹר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, 
ְוַאל ְיַפֶּתה אֹוְתָך ִיְצְרָך ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמְּמָך, 
ָּכְך ָאְמרּו  ִּכי  ָּכֶזה!  ָּדָבר  ֵאין  ְצִריִכים אֹוְתָך,  ּוְכָבר ֹלא 
)ְּפָסִחים פה:( ֲאִפּלּו ְמִחיָצה ֶׁשל ַּבְרֶזל  ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ִּכי הּוא 
ִיְתָּבַרְך ְמַחֵּפׂש ּוְמַבֵּקׁש ַאַחר ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְחזֹר ֵאָליו 

ְּכמֹו ַאָּבא ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵקק ְמאֹד ַאַחר ְּבנֹו ֶּׁשֶּנֱאַבד ִמֶּמּנּו.

ָלׁשּוב  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַמֲאָמִצים  ִמיֵני  ָּכל  ַּתֲעֶׂשה  ְוָלֵכן 
ְּבׁשּום  ִּתְתָיֵאׁש  ְוַאל  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה 
ְתַרַחְקָּת  ֶׁשנִּ ֵּכיָון  ּתֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ָואֶֹפן,  ָּפִנים 
ִּכי  ָּכֶזה!  ָּדָבר  ֶׁשֵאין  ְלָך  ַּדע  ִמְּמָך.  ְוִתְקָוה  ָמנֹוס  ָאַבד 
ֶׁשַּיְחזֹר  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ַעל  ּוְמַצֶּפה  יֹוֵׁשב  ִיְתָּבַרְך  הּוא 
ִיְתָּבַרְך  ִיְתָּבַרְך הּוא ּגֹוֵרם לֹו  ְוֵכיָון ֶׁשחֹוֵזר ֵאָליו  ֵאָליו, 
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ְּתִהִּלים  טֹוב  )ׁשֹוֵחר  ז"ל  ּוְכַמֲאָמָרם  ְמאֹד,  ָּגדֹול  רּוַח  ַנַחת 
ֶׁשְּבָידֹו,  ֵמֲעֵבָרה  ְּתׁשּוָבה  ָהעֹוֶׂשה  ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך  י"ח( 

ֵׁשם  לֹו  ְוקֹוֵרא  ָּכבֹוד  לֹו  מֹוִסיף  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ְּתׁשּוָבה  ָעׂשּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַעד  קַֹרח  ִּבְבֵני  ּוְרֵאה  ּבֹא  ָחִביב. 
ֹלא ִנְקְראּו ֲחִביִבים, ּוִמֶּׁשָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ִנְקְראּו ֲחִביִבים; 
ְוַתְחזֹר  ַנְפְׁשָך  ַעל  ַוֲחמֹל  ַעְצְמָך  ַעל  ְוַרֵחם  חּוס  ְוָלֵכן 
ָּגדֹול  רּוַח  ַנַחת  ְוִתְגרֹם  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה 
ָּתִמיד,  ַאֲחֶריָך  ְמַחֵּפׂש  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ְלָפָניו 
ּוְמַצֶּפה ֶׁשָּתׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ּומּוָבא ְּבִדְבֵרי מֹוַהְרַנ"ת 
ֲהָלָכה ה' אֹות  ְּפָרִטּיֹות  ּוְבָרכֹות  ָהְרִאָּיה  ִּבְרּכֹות  ֲהָלכֹות  )ִלּקּוֵטי  ז"ל 
ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְּבָגלּות  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֲאִפּלּו  ט"ז( 

ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ַחס ְוָׁשלֹום ְּבָמקֹום ֶׁשָּנַפל ְוִנְתַלְכֵלְך ְּכמֹו 
ַעְצמֹו  ְמַצְמֵצם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָׁשם  ַּגם  ְוכּו',  ֶׁשִּנְתַלְכֵלְך 
ּוַמְסִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ְּבַדְרֵכי ִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ּוַמְזִּכיר 
יֹום  ְּבָכל  ׁשֹוִנים  ְרָמִזים  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ַּפַעם  ְּבָכל  אֹותֹו 
ס"ג(  )ְיַׁשְעָיה  סֹוד  ֶׁשֶּזהּו  ֵאָליו,  ֶׁשָּיׁשּוב  ְּכֵדי  ָמקֹום  ּוְבָכל 
ְּבַאֲהָבתֹו  הֹוִׁשיָעם  ָּפָניו  ּוַמְלַאְך  ַצר  לֹו  ָצָרָתם  "ְּבָכל 
ְיֵמי עֹוָלם"  ַוְיַנְּׂשֵאם ָּכל  ַוְיַנְּטֵלם  ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם 
ִיְׂשָרֵאל  ָצרֹות  ְוִעַּקר  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ָצרֹוָתם  ֶׁשְּבָכל  ַהְינּו 
ֵהם ָצרֹות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשְרחֹוָקה ֵמָאִביָה ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ַוֲאַזי "לֹו 
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ַצר", ַהְינּו ֶׁשִּכְבָיכֹול הּוא ֵמֵצר ּוַמְקִטין ּוְמַצְמֵצם אֹורֹו 
ִצְמצּוִמים ִנְפָלִאים ְּכֵדי ְלַהְזִּכירֹו ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם, ֶׁשַּגם  בְּ
ֵאַלי,  ִנְמָצא, ּוְמַחֵּפׂש ּוְמַבֵּקׁש ַאֲחֶריָך ֶׁשָּתׁשּוב  ֲאִני  ָׁשם 
ִּכי ֲאִני ָחֵפץ ּוִמְׁשּתֹוֵקק ְּבָך ְמאֹד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה "ּוַמְלַאְך 
ָּפָניו הֹוִׁשיָעם" ְוגֹו', ַהְינּו ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשִּנְקָרא ַמְלָאְך 
ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ַמְלָאִכים  ִנְקָרִאים  ַהַּצִּדיִקים  ִּכי  ָּפָניו, 
)ְנָדִרים כ:( ָמאן ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַרָּבָנן; ְוָאְמרּו )ַיְלקּוט ְּתִהִּלים 

ֶרֶמז תת"ס( ָּבְרכּו ֲהָוָי"ה ַמְלָאָכיו ֵאּלּו ַהְּנִביִאים ֶׁשִּנְקָרִאין 

ֵהם  ִּכי  ָהְרחֹוִקים,  ְלָכל  ְּפֵניֶהם  ְמִאיִרים  ֵהם  ַמְלָאִכים; 
ְמִביִנים ָהְרָמִזים ּוִמְׁשַּתְּדִלים ְּבָחְכָמָתם ְלַהְכִניס ּוְלָהִאיר 
ְּבִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵאּלּו ָהְרָמִזים ֶׁשִּכְבָיכֹול ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ְמַרֵּמז ְלָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא אֹוֵהב אֹותֹו ּוְמַחֵּפׂש אֹותֹו, 
ֶׁשִּנְקָרִאין  ַהַּצִּדיִקים  ֶאָּלא  ְמִביִנים  ֵאיָנם  ֶזה  ָּדָבר  ֲאָבל 
ְלַהְחִזיָרם  אֹוָתם  מֹוִׁשיִעים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְלָאִכים, 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ַוֲאַזי ִנְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ֶׁשָּדְייָקא ַעל 
ְיֵדי ֶזה  ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות ָהַרע ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַעל ָהָאָדם, ֶׁשַעל 
ִנְתַמֵעט ְוִנְצַטְמֵצם ָהאֹור ְמאֹד, ַעל ְיֵדי ֶזה ָּדְייָקא ִהִּגיַע 
ְלַהְגִּביַה  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשְּיכֹוִלין  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה 
ּוְלַהֲעלֹות ַּגם ַהְּירּוִדים ְוַהְּנפּוִלים ְמאֹד ְמאֹד, ּוְלַהְחִזיָרם 
ַעל  ָּכְך  ָּכל  ָהאֹור  ֶׁשִנְסַּתֵּתר  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו 



זְמַחְּפִׂשים אֹוְתָך

ּוְלָהִבין  ְלַהִּׂשיג  ָקֶׁשה  ֶׁשָהָיה  ַעד  ַהִּצְמצּוִמים  ִרּבּוי  ְיֵדי 
ָהְרָמִזים ֶׁשְּמַרֵּמז ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלָקֵרב ֶאת ָּכל ַּבר 
ִיְׂשָרֵאל ֵאָליו, ְוַהַּצִּדיִקים ְּבִרּבּוי ְיִגיָעָתם ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש 
ָזכּו ְלַהִּׂשיג ָהאֹור ִמּתֹוְך ּתֶֹקף ַהַהְסָּתרֹות. ַעל ְיֵדי ֶזה ָזכּו 
ַמְלִּביִׁשים  ֵהם  ָחְכָמָתם  ֶׁשְּבֶעֶצם  ַעד  ְּגדֹולֹות,  ְלַהָּׂשגֹות 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשַּגם  ְּבאֶֹפן  ִנְפָלִאים  ִצְמצּוִמים  בְּ ָהאֹור  ָלנּו 
ְוֵעצֹות  ְוִהְתעֹוְררּות  ְרָמִזים  לֹו  ְלַהִּגיַע  יּוַכל  ִּבְמקֹומֹו 
ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ֶלֱאחֹז ֶאת ַעְצמֹו ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד, 
ֶׁשְּמַחְּפִׂשים  ְוַהְּנפּוִלים  ַהְּירּוִדים  ָהְרחֹוִקים  ָּכל  ְוֵיְדעּו 
ְּבִכְתֵבי  ַּכּמּוָבא  ַהִּגּלּוי  ִּבְׁשִביל  הּוא  ַהֶהְעֵלם  ִּכי  אֹוְתָך 
ָהֲאִר"י ז"ל. ַהְינּו ָּכל ַמה ֶּׁשַּמֲעִליִמין ּוְמַצְמְצִמין ָהאֹור 
ְיֵדי  ַעל  ְלטֹוָבה  ִנְתַהֵּפְך  ַהּכֹל  יֹוֵתר,  ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  בְּ
ְּגדֹוֵלי ֻמְבָחֵרי ַהַּצִּדיִקים. ִּכי ָּדְייָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ְמַגִּלין 
ּוְמִאיִרין ְלִיְׂשָרֵאל אֹור ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשּנּוַכל ֵליַדע ְוִלְזּכֹר 
ֶׁשְּמַחְּפִׂשים  זֹו  ְיִדיָעה  ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  אֹותֹו 

אֹוְתָך.

ַּבְּׁשאֹול  ְּכָבר  ֶׁשָּנַפְלָּת  ֲאִפּלּו  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן, 
ַאף  ֲחמּוִרים,  ַּבֲעוֹונֹות  ְוִנְכַׁשְלָּת  ּוִמַּתְחָּתיו,  ַּתְחִּתית 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש- ֵּתַדע  ֶאָּלא  ְלִהְתָיֵאׁש!  ְלָך  ָאסּור  ֵכן  ִּפי  ַעל 
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ְיָקֵרְבָך  ְוהּוא  ֵאָליו,  ֶּׁשָּתׁשּוב  ְמַחֵּפׂש אֹוְתָך  ָּברּוְך-הּוא 
ְּבַרֲחִמים ְמֻרִּבים, ִּכי הּוא אֹוֵהב אֹוְתָך ְמאֹד! ְוַעל ֵּכן ַאל 
ְּבָך  ְוַיְכִניס  אֹוְתָך  ִיְׁשּבֹור  ַהָּׂשָטן  ֶׁשהּוא  ֶׁשַהס"מ  ַּתִּניַח 
ַהּכֹל  ִּכי  ִמְּמָך,  ְוִתְקָוה  ָמנֹוס  ָאַבד  ְּכִאּלּו  ְוִדָּכאֹון  ֵיאּוׁש 
ַּבר  ֶאת  אֹוֵהב  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  רּוַח,  ּוְרעּות  ֶהֶבל 
)ֲעבֹוָדה  ִיְׂשָרֵאל, ִּכי הּוא ְּבנֹו, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
ָזָרה ד.( ֲאִפּלּו ֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ִמְצָוה ְלָפַני ִּכי ִאם ְמַעט 

ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּזק  ְרֵאה  ְוָלֵכן  ָּגדֹול;  ְלֶחְׁשּבֹון  ְמָצְרָפן  ֲאִני 
ּוְתַקֵּבל  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְוַתְחזֹר  ֶׁשָּבעֹוָלם,  אֹוַפִּנים  ִמיֵני 
ֶאל  ִאיׁש  ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ַעְצְמָך  ַעל 
ִיְתָּבַרְך ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר  ּוְתַסֵּפר לֹו  ְוַהֵּבן ֶאל ָאִביו,  ֵרֵעהּו 
ִעם ְלָבְבָך, ִּכי ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך ְמאֹד ְמאֹד ָחׁשּוב ָּכל ִּדּבּור 
ְוִדּבּור ֶׁשְּמַדְּבִרים ֵאָליו, ְוֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַהָּנִביא, )הֹוֵׁשַע י"ד( "ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲהָוָי"ה ֱאֹלֶקיָך ִּכי 
ֲהָוָי"ה"  ֶאל  ְוׁשּובּו  ְּדָבִרים  ִעָּמֶכם  ְקחּו  ַּבֲעֹוֶנָך,  ָכַׁשְלָּת 
וגו', ְוָדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )יֹוָמא פו:( ּבֹא ּוְרֵאה ֶׁשֹּלא 
ָוָדם, ִמַּדת ָּבָׂשר  ְּכִמַּדת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִמַּדת ָּבָׂשר 
ֵהיֶמּנּו  ִמְתַּפֵּיס  ָסֵפק  ִּבְדָבִרים  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַמְקִניט  ָוָדם 
ָסֵפק ֵאין ִמְתַּפֵּיס ֵהיֶמּנּו ְוִאם ּתֹאַמר ִמְתַּפֵּיס ֵהיֶמּנּו ָסֵפק 
ִמְתַּפֵּיס ִּבְדָבִרים ָסֵפק ֵאין ִמְתַּפֵּיס ִּבְדָבִרים, ֲאָבל ֵאֶצל 
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ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִאם ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ַּבֵּסֶתר ִמְתַּפֵּיס 
ִמֶּמּנּו ִּבְדָבִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל 
ֲהָוָי"ה" ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַּמְחִזיק לֹו טֹוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַקח 
טֹוב" ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַּמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִהְקִריב 
ַהְרֵּגל  ְוָלֵכן  ְׂשָפֵתינּו";  ָפִרים  "ּוְנַׁשְּלָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּפִרים 
ָּכל  ִיְתָּבַרְך  לֹו  ּוְתַסֵּפר  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ַעְצְמָך  ֶאת 
ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֶליָך ּוַמה ֶּׁשֵהִביא אֹוְתָך ֶׁשִּתְתַרֵחק ִמֶּמּנּו, 

ְוָאז ָוָׁשב ְוָרָפא ְלָך.

ב

ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ָחׁשּוב ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך, ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה ּוְמַצֶּפה ַאַחר 
ְּבֵני  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִּכי  ֵאָליו,  ֶׁשַּיְחזֹר  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל 
)ֻחִּלין  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
יֹוֵתר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֲחִביִבין  צא.( 

ָּדָבר,  ִמּׁשּום  ְלִהָּׁשֵבר  ְלָך  ָאסּור  ַהָּׁשֵרת.ְוָלֵכן  ִמַּמְלֲאֵכי 
ְוַאל ַיְטֶעה אֹוְתָך ִיְצְרָך ְּכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ׂשֹוֵנא 
אֹוְתָך, ַאְּדַרָּבה הּוא ְמַחֵּפׂש אֹוְתָך ְורֹוֶצה ֶׁשַּתְחזֹר ֵאָליו, 
ִיְׂשָרֵאל ַאף ַעל  )ַסְנֶהְדִרין מד.(  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 
ִּפי ֶׁשָחָטא ִיְׂשָרֵאל הּוא, ִּכי ְּכמֹו ֶּבן ֲאִפּלּו ֶׁשִהְמָרה ֶאת ִּפי 
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ָאִביו, ִעם ָּכל זֹאת ִנְׁשַאר ֶּבן, ְּכמֹו ֵּכן ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו 
ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבַמה ֶּׁשִּנְכַׁשל, ְוָחָטא ֵאיְך ֶׁשָחָטא, ִעם ָּכל זֹאת 
הּוא ִנְׁשַאר ֶּבן, ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְמַחֵּפׂש אֹותֹו ֶׁשַּיְחזֹר 
ָהעֹוָלם,  ִעַּקר  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִּכי  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה 
ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ַּתֲעִנית ג:( ְּכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבֹלא 

רּוחֹות, ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבֹלא ִיְׂשָרֵאל.

ְוָלֵכן ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְרֵאה ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְמַחֵּפׂש אֹוְתָך ְורֹוֶצה ֶׁשַּתְחזֹר ֵאָליו, 
ּוְכמֹו ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ר"ו( 
ַעל ַהָּפסּוק )ְּתִהִּלים קי"ט( "ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך", 
ִּכי ֵיׁש ִחּלּוק ָּגדֹול ַּבֲעֵבָרה ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום, 
ֵּבין ִאם ִנְתעֹוֵרר ֵּתֶכף ּוִמָּיד ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה אֹו ִאם ֹלא 
ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב  ִמַּיד  ִהְתעֹוֵרר  ִאם  ִּכי  ִמַּיד.  ִנְתעֹוֵרר 
ִנְתַרֵחק  ֲעַדִין ֹלא  ִּכי  ִלְמקֹומֹו.  ַלְחזֹר  ְּבַקּלּות  ָיכֹול  ֲאַזי 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֲעֵבָרה,  ְּכֶׁשעֹוֶׂשה  ִּכי  ַהּטֹוב,  ִמֶּדֶרְך  ַהְרֵּבה 
ֲאַזי הֹוֵלְך ְונֹוֶטה ִמֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ֶאל ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת ְמֻקְלֶקֶלת 
ְוָׁשם יֹוְצִאים ֵמאֹוָתּה ַהֶּדֶרְך ַּכָּמה ְוַכָּמה ְנִתיִבים ּוְדָרִכים 
ּתֹוִעים ּוְמֻקְלָקִלים ְמאֹד, ִּכי ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ֵליֵלְך ְּבאֹוָתּה 
ַהְּדָרִכים  ְּבֵאּלּו  ּוְנבֹוִכים  ּתֹוִעים  ֲאַזי  ָהָרָעה,  ַהֶּדֶרְך 
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ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֲאָבל  ִמָּׁשם.  ְוָלֵצאת  ָלׁשּוב  ֶׁשָּקֶׁשה  ַעד 
ִמֶּדֶרְך  ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשהּוא ּתֹוֶעה  ֵּתֶכף  ָלָאָדם  ִלְקרֹא  ַּדְרּכֹו 
ַהֵּׂשֶכל, ְוקֹוְראֹו ֶׁשָּיׁשּוב ַלֲאחֹוָריו. ּוְלָכל ֶאָחד קֹוֵרא ְלִפי 
ְּבִחיָנתֹו, ֵיׁש ֶּׁשּקֹוְראֹו ִּבְרִמיָזה, ְוֵיׁש ִּבְקִריָאה ַמָּמׁש, ְוֵיׁש 
ֶׁשּבֹוֵעט ּבֹו ּוַמֵּכהּו, ְוֶזהּו ַהְּקִריָאה ֶׁשּלֹו ַהְינּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא קֹוֵרא אֹותֹו ּוְמַחֵּפׂש ַאֲחָריו ֶׁשָּיׁשּוב ֵאָליו, ִּכי 
ְּפָתִים  ָמַתי  )ִמְׁשֵלי א' כ"ב( "ַעד  ָקַמְייהּו  ַמְכֶרֶזת  אֹוָרְיָתא 
ִּכי  ְּבַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  הּוא  ְוַהּתֹוָרה,  ֶפִתי",  ְּתֵאֲהבּו 
אֹוָתם  קֹוֵרא  הּוא,  ַחד  הּוא  ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא  אֹוָרְייָתא 
ּוְמַבְּקָׁשם ֶׁשַּיְחְזרּו ֵאָליו, ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשֲעַדִין ֹלא ָנָטה ַהְרֵּבה 
ֵמֲחַמת  ָלׁשּוב,  ָיכֹול   הּוא  ְּבַקּלּות  ֲאַזי  ַהָּיָׁשר,  ִמֶּדֶרְך 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשל  ַהּקֹול  ֶאת  ֲעַדִין  ַמִּכיר  ֶׁשהּוא 
ַהֵּׁשם  ֵאֶצל  ָהָיה  ָסמּוְך  ֶזה  ִּכי  ּבֹו,  ְוָרִגיל  אֹותֹו  ֶׁשּקֹוֵרא 
ִיְתָּבַרְך, ְוָהָיה ׁשֹוֵמַע קֹולֹו ֶׁשהּוא קֹול ַהּתֹוָרה ַוֲעַדִין ֹלא 
ַוֲעַדִין ֹלא ָּתָעה ַהְרֵּבה ְּבֵאּלּו ַהְּדָרִכים  ָׁשַכח ֶאת ַהּקֹול, 
ָהֲאֵחִרים ַהּתֹוִעים ְוַהְּנבֹוִכים, ְוַעל ֵּכן ְּבַקּלּות הּוא ָיכֹול 
ִיְתָּבַרְך  הּוא  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב 
ְמַחֵּפׂש אֹוְתָך, ּוְמעֹוֵרר אֹוְתָך ֶּׁשָּתׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

ּתֹוֶעה  ֶאָחד  ֶׂשה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָהרֹוֶעה  ִּכְמַׁשל  ְוהּוא   
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ֵמַהֶּדֶרְך ֲאַזי ֵּתֶכף ָהרֹוֶעה קֹוֵרא אֹותֹו ִעם ֶהָחִליל ֶׁשּלֹו, 
ּוְכֶׁשַהֶּׂשה ֲעַדִין ֹלא ָּתָעה ַהְרֵּבה ֵמַהֶּדֶרְך, ֲאַזי הּוא ַמִּכיר 
ַהּקֹול ֶׁשל ָהרֹוֶעה ְוהֹוֵלְך ַאֲחָריו ֵּתֶכף. ֲאָבל ְּכֶׁשְּכָבר ָנָטה 
ַהְרֵּבה ֵמַהֶּדֶרְך, ֲאַזי ְּכָבר ָׁשַכח ֶאת ַהּקֹול ְוֵאינֹו ַמִּכיר ּבֹו. 
ְוַגם ָהרֹוֶעה ִמְתָיֵאׁש עֹוד ִמְּלַבְּקׁשֹו, ֵמֲחַמת ֶׁשֶּזה ְזַמן ַרב 
ֶׁשָהַלְך ְוָתָעה ֵמִאּתֹו, ְּכמֹו ֵכן ָאָדם ְּכֶׁשְּכָבר ֶהֱאִריְך ְזַמן 
ְּבִרְׁשעֹו ּוַבֲחָטָאיו ַהְּמֻרִּבים, ְוָנָטה ְוָתָעה ַהְרֵּבה ֵמַהֶּדֶרְך 
ְוַהְּנבֹוִכים  ְוַהּתֹוִעים  ַהְּמֻקְלָקִלים  ַהְּדָרִכים  ְלֵאּלּו  ַהָּיָׁשר 
ֵאינֹו  ֶׁשְּכָבר  ִּבְׁשִביל  ָלׁשּוב,  לֹו  ָקֶׁשה  ֲאַזי  ְוַהְמֻבְלָּבִלים 
קֹול  ֶׁשהּוא  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשל  ַהּקֹול  ֶאת  זֹוֵכר 
אֹותֹו  ֶׁשְּמַחְּפִׂשים  ְלַהֲאִמין  לֹו  ָקֶׁשה  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה, 

ִמְלַמְעָלה ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

ַהְּדָרִכים  ֶׁשֵאּלּו  ְּבִני!,  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך  ַאְך 
ַהְּמֻקְלָקִלים ְוַהּתֹוִעים, ְּכֶׁשָאָדם ּתֹוֶעה ָּבֶהם, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ַהְרֵּבה ְמאֹד, ֶאְפָׁשר ִלְפָעִמים ֶׁשִּיְתֶעה ְמאֹד ְוֵיֵלְך ְּבֵאּלּו 
ָּבֶהם,  ֶׁשּתֹוֶעה  ֵמרֹב  ָּדְייָקא  ַוֲאַזי  ַהְּנבֹוִכים,  ַהְּדָרִכים 
ִיְתַהֵּפְך ְוָיׁשּוב ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָסמּוְך ְמאֹד ִלְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון, 
ְוֹלא ִיְהֶיה ַרק ֶמְרָחק מּוָעט ֵּבינֹו ְלֵבין ְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון, 
ֲאָבל  ִלְמקֹומֹו,  עֹוד  ָיׁשּוב  ַקל  ִנָּסיֹון  ְיֵדי  ַעל  ּוְבַקּלּות 
ַמִּכיר  ֵאינֹו  ַהִּנָּסיֹון,  ּוַמְזִמין לֹו  ִיְתָּבַרְך קֹוְראֹו  ְּכֶׁשַהֵּׁשם 
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ְּכָבר ְּבקֹולֹו ִיְתָּבַרְך, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ָלׁשּוב ִלְמקֹומֹו, ֵמרֹב 
ֶׁשֹּלא  ַעד  ַמֲעָׂשיו,  ִקְלקּול  ְיֵדי  ַעל  ּבֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ֵיאּוׁש 
ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַּיְחזֹר  ִמְלַמְעָלה  אֹותֹו  ֶׁשְּמַחְּפִׂשים  ַמֲאִמין 
ֲהָלָכה ה' אֹות ה'( ֲאֶׁשר  ְׁשֵלָמה, ּומּוָבא )ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות הֹוָדָאה 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ָּכל ַהְּמבּוכֹות ְוַהָּטעּוִתים ֶׁשֵּיׁש 
ַּבֲהִליַכת ַהְּדָרִכים ֲאִפּלּו ְּבַגְׁשִמּיּות. ִּכי ִמָּכל ֶּדֶרְך ְוֶדֶרְך 
ִמן  ְנבֹוִכים  ְּדָרִכים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ּוִמְתָּפְרִׁשים  ִמְתַּפְּצִלים 
ַהָּצד ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְתעֹות ָּבֶהם. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִעְנַין 
ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְּברּוָחִנּיּות  ּוְנִתיבֹות  ְּדָרִכים 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום אֶֹפן ְלָבֵאר ּוְלָפֵרׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְלֵהיָכן  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ַהָּיָׁשר  ַהֶּדֶרְך 
)ִמְׁשֵלי י"ד  ִיְפֶנה ְלַהִּציל ַנְפׁשֹו ִמַּמה ֶּׁשָּצִריְך ְלִהָּנֵצל. ִּכי 
ַּדְרֵכי-ָמֶות",  ְוַאֲחִריָתּה  ִלְפֵני-ִאיש  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  "ֵיׁש  י"ב( 

ַּכָּמה  ִמָּׁשם  יֹוְצִאים  ֵמַהֶּדֶרְך  ְמַעט  ְּכֶׁשּנֹוִטים  ֵּתֶכף  ִּכי 
ָּכְך  ָּכל  ְלִהְסַּתֵּבְך  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַעד  ְנבֹוִכים  ְּדָרִכים  ְוַכָּמה 
ֶׁשֹּלא  ַעד  ַהְּמֻגִּנים,  ַמֲעָׂשיו  ְיֵדי  ַעל  ֲעקּוִמים,  ִּבְדָרִכים 
ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ִמְלַמְעָלה,  אֹוְתָך  ֶׁשְּמַחְּפִׂשים  ַמֲאִמין 

הּוא רֹוֶצה ֶׁשַּתְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵאָליו, ּוֵמַאַחר ֶׁשרֹב 
ְּכמֹו  ֶׁשָּטעּו  ְּבָמקֹום  ְוָטעּו  ָּכְך  ָּכל  ָחְטאּו  ְּכָבר  ָהעֹוָלם 
ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים ק"ז ד'( "ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר 
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מֹוָׁשב ֹלא ָמָצאּו", ּוְכִתיב )קֶֹהֶלת ז' כ'( "ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק 
ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה-ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא", ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ָּכל 
ְוִאי ֶאְפָׁשר  ֵחְטא ְוֵחְטא ַחס ְוָׁשלֹום ָּתָעה ִמֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר, 
ַהָּיָׁשר.  ֶּדֶרְך  ֶאל  ָלׁשּוב  ֵאיְך  ֶאָחד  ְלָכל  ּוְלָבֵרר  ְלָבֵאר 
ְּכִאּלּו  לֹו  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ְּבָטֻעּיֹות  ִנְתָעה  ָּכְך  ֶׁשָּכל  ֵמַאַחר 
ָחֵפץ ּבֹו  ְוֵאינֹו  ָעָליו,  ּוְברֶֹגז  ְבַכַעס  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְכָבר ֹלא ְמַחְּפִׂשים אֹותֹו ּוְכָבר ֹלא ְצִריִכים 
אֹותֹו, ַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּבֵפרּוׁש ֶאת ֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר 
ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ִהּלּוְך ּוְתנּוָעה, ִּכי ִאם ְּבֶרֶמז ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
)ְּתִהִּלים ל"ב ח'( "ַאְׂשִּכיְלָך ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך-זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה 

ֵיֵלְך,  זּו  ְּבֶדֶרְך  ֵעת  ְּבָכל  ָלָאָדם  ֶׁשְּמַרְּמִזין  ֵעיִני"  ָעֶליָך 
ֶׁשָּקֶׁשה  ַעד  ַהְּנבֹוִכים,  ִּבְדָרָכיו  ָּכְך  ָּכל  ָטָעה  ָהָאָדם  ַאְך 
לֹו ְלָהִבין ֶאת ָהְרָמִזים ֶׁשְּמַרְּמִזים לֹו ְמַחְּפִׂשים אֹוְתָך, 
ְוַתְחזֹר ֵאַלי ְּכמֹו ֶׁשּצֹוֵעק ַהָּנִביא )ַמְלָאִכי ג' ז'( "ׁשּובּו ֵאַלי 
ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ָאַמר ֲהָוָי"ה ְצָבאֹות" וגו', ּוְכִתיב )ְזָכְרָיה 
א' ג'( "ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ֲהָוָי"ה ְצָבאֹות ׁשּובּו ֵאַלי 

ְנֻאם ֲהָוָי"ה ְצָבאֹות ְוָאׁשּוב ֲאֵליֶכם ָאַמר ֲהָוָי"ה ְצָבאֹות", 
ַאְך ָהָאָדם ֵמרֹב ֲעוֹונֹוָתיו ָנַפל ְּבֵיאּוׁש ּוְבִדָּכאֹון, ַעד ֶׁשֹּלא 
ׁשֹוֵמַע ִּבְכָלל ֶאת ַהּקֹול ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶׁשּקֹוֵרא 

אֹותֹו.
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ְוָלֵכן, ֲאהּוִבי, ְּבִני!, ְרֵאה ָלַקַחת ֶאת ַעְצְמָך ְּבָיֶדיָך, 
ְּבָכל  ָׁשָעה  ְּבָכל  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשְּמַחְּפִׂשים אֹוְתָך,  ְלָך  ְוַדע 
ֵאּלּו  ְלָכל  ִּתְׁשַמע  ְוַאל  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשָּתׁשּוב  ֶרַגע 
ַהַּמְחָׁשבֹות ַהְמַבְלְּבלֹות אֹוְתָך ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה 
ִמְּמָך, ּוְכִאּלּו ֵאין ְלָך ְּכָבר ׁשּום ַּתָּקָנה, ַּדע ְלָך ֶׁשֵאין ָּדָבר 
ֵחֶלק  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָעמֹוק  ְּבקֹול  ָצַעק  ז"ל  ַרֵּבנּו  ִּכי  ָּכֶזה, 
ב' ִסיָמן ע"ח( ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל! ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה 

ְלִהְתָיֵאׁש! ַוֲאִפּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו יֹאְמרּו ְלָך ֶׁשֵאין ְלָך 
ְּכָבר ַּתָּקָנה, ִּתְצָחק ְוִתְלַעג ָלֶהם, ִּכי ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ֵאָליו,  ָיׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ֶׁשָּכל  ּוְמַצֶּפה  ָהַרֲחָמן  הּוא ַאב 
ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ֻּכָּלם,  ַעל  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ִּכי 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ֶׁשל  ַרֲחָמיו  י"ח(  ֶּפֶרק  ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו  ְּדֵבי  )ַּתָּנא 

הּוא ְמֻרִּבים ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם, ֵּבין ַעל ָהְרָׁשִעים ֶׁשָּבֶהן 
ּוֵבין ַעל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּבֶהן, ְוָלֵכן ַאל ְיַפּתּו אֹוְתָך ֵהן ְּבֵני 
ָאָדם ְוֵהן ִיְצְרָך, ֶׁשֵאין ְלָך ְּכָבר ַּתָּקָנה. ִּתְלַעג ָלֶהם! ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל,  ַּבר  ָּכל  ַעל  ְמֻרִּבים  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַרֲחֵמי 
ְוָלֵכן  ֵאָליו,  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשָּיׁשּובּו  ּוְמַצֶּפה  ּוְמַחֶּכה 
ָחָזק ֶוֱאָמץ ְמאֹד ְוַתְחזֹר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוַתְרִּגיל ֶאת ַעְצְמָך 
ֶאל  ִאיׁש  ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶאל  ְלַדֵּבר 
ֵרֵעהּו ְוַהֵּבן ֶאל ָאִביו, ּוְתַסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבְבָך, 
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ִנְדֶמה ְלָך ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ׁשֹוֵמַע  ִיְהֶיה  ְוַאף ֶׁשַּבַהְתָחָלה 
ֵמִרּבּוי  ָּבא  ֶזה  ָּכל  אֹוְתָך,  ָצִריְך  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  אֹוְתָך, 
ַעד  ְנבֹוִכים,  ִּבְדָרִכים  ָּתִעיָת  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֲעוֹונֹוֶתיָך, 
ֶׁשֵאיְנָך זֹוֶכה ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  )ְּבִמְדַּבר  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּוְכָבר  הּוא, 
עֹוֵמד  ֶׁשֵאין  ְוָיַדע  ָערּום,  ָרָׁשע  ָהָיה  ִּבְלָעם  י"ג(  ִסיָמן  כ' 

ִמְּפֵני ַהֻּפְרָענּות ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשחֹוֵטא ְואֹוֵמר 
ֲעֵׂשה  זֹאת  ְוָלֵכן  ּבֹו.  ִליַּגע  ַלַּמְלָאְך  ְרׁשּות  ֵאין  ָחָטאִתי 
ְּבַרח ְלָך ְלָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשָּמה ְּבֵני ָאָדם, ּוְתַבֵּקׁש ְוִתְתַחֵּנן 
ִּבְתׁשּוָבה  ְוַיְחִזיְרָך  ָעֶליָך,  ִויַרֵחם  ֶׁשָּיחּוס  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו 
רֹוֶצה  ֶׁשַאָּתה  ְלָבְבָך  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  לֹו  ּוְתַגֶּלה  ְׁשֵלָמה, 
ֲעוֹונֹוֶתיָך  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ֶאָּלא  ָׁשְרֶׁשָך,  ֶאל  ַלְחזֹר  ֶּבֱאֶמת 
ֶזה  ֶּׁשִהְכִׁשיְלָך,  ְּבַמה  ְוִהְכִׁשיְלָך  ִיְצְרָך  ָעֶליָך  ֶׁשִהְתַּגֵּבר 
ַמה ֶּׁשּמֹוֵנַע ִמְּמָך, ְוִתְהֶיה ַעְקָׁשן ָּגדֹול ְמאֹד ַעל ֲעבֹוַדת 
ַהְּתִפָּלה, ְלִהְתַחֶּנן ּוְלַבֵּקׁש ּוְלַהְפִציר ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ֶׁשֹּלא 
ְּכמֹו  ִמְּמָך,  ִיְתָיֵאׁש  ְוֹלא  אֹוְתָך  ֶׁשְּיַחֵּפׂש  אֹוְתָך,  ַיֲעזֹוב 
ֶׁשָּצַעק ָּדִוד ַהֶּמֶלְך )ְּתִהִּלים קי"ט( "ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש 
ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֹּלא  ֶׂשה  ְּכמֹו  ְּכָבר  ֶׁשָּתִעיִתי  ַאף  ַעְבֶּדָך", 
קֹול ָהרֹוֶעה ַהּקֹוֵרא אֹותֹו, ִעם ָּכל זֹאת ֲאִני ְמַבֵּקׁש אֹוְתָך 
ְוֶאְזֶּכה  ַאֲחַרי!  ְּתַחֵּפׂש  ַעְבְּדָך!  ַּבֵּקׁש  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
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ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהּקֹול ַהּצֹוֵעק ֵאַלי ְמַחְּפִׂשים אֹוְתָך, ְוֶאְזֶּכה 
ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ֲאִמִּתית, ִּכי ְרצֹוִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך, ֶאָּלא 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ִמְתַּגֵּבר ָעַלי ְמאֹד ְמאֹד. ְוָאז, ֲאהּוִבי, ְּבִני!, 
ִאם ִּתְהֶיה ָחָזק ָּבֶזה, ֲאִני ַּמְבִטיַח ְלָך ֶׁשִּפְתאֹם ָיִאיר ָעֶליָך 
ְוִנְפָלָאה  נֹוָרָאה  ֶהָאָרה  ְוַתְרִּגיׁש  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
ִמְלַמְעָלה, ְוֻיְמַׁשְך ִלְּבָך ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשַּתְרִּגיׁש ֵאיְך 
ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָמֵלא אֹורֹות, ְוִתְזֶּכה ְלִהְתַעֵּנג ַּבֲעֵרבּות 

ְיִדידּות ִזיו ְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ִיְתָּבַרְך.

ְּתִפָּלה נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְמאֹד ִמֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות 
ַהְּמַבֵּקׁש  ָהָאָדם  ִמַּמֲעַלת  ַהְמַדֵּבר  פ"ג  ְּתִפָּלה  א'  ֵחֶלק 
ַעד  ְמקֹומֹו  ֶאת  ַמִּניַח  ְוֵאינֹו  ִיְתָּבַרְך  ַאֲחָריו  ּוְמַחֵּפׂש 

ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה ֵאָליו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבַעְצמֹו.

ִמְצוֹוֶתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  אֹוֵבד  ְּכֶׂשה  "ָּתִעיִתי 
ַעְבֶּדָך", ִרּבֹונֹו  ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֹוֵבד ַּבֵּקׁש  ֹלא ָׁשָכְחִּתי. 
ְּכמֹו  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי  ִאם  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ֶׁשָּתִעיִתי ְוִנְתֵעיִתי ֶזה ָיִמים ְוָׁשִנים ַרִּבים ִמּיֹום ֱהיֹוִתי 
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות, ְוֹלא תּוַכל ָהָאֶרץ 
ֵאיֵלי  עֹורֹות  ָּכל  ַיְסִּפיקּו  ְוֹלא  ְּדָבַרי,  ָּכל  ֶאת  ְלָהִכיל 
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ֶאת  ּוְלַסֵּפר  ְלָבֵאר  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּלׁשֹונֹות  ְוָכל  ְנָביֹות 
עֶֹצם ִרּבּוי ַהְּתעּות ְוַהְּנבּוָכה ֶׁשָּתִעיִתי ִלְדָרִכים ְנבֹוִכים 
ִלְדָרִכים  ְמאֹד,  ְמאֹד  ּוְמתּוָעִבים  ּוְפיּוִמים  ּוְמֻקְלָקִלים 
ְמאֹד,  ַמֲעַׂשי  ֶאת  ֲהֵרעֹוִתי  ִּכי  ְמאֹד.  ּוְמֻבְלָּבִלים  ָרִעים 
ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ְוִהְמַׁשְכִּתי ָעַלי ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע, 
ֶּׁשִּקְלַקְלִּתי.  ַמה  ְוִקְלַקְלִּתי  ֶּׁשָּבאִתי,  ְלַמה  ֶׁשָּבאִתי  ַעד 
ּוְבָכל ַּפַעם ּוַפַעם ַעל-ְיֵדי ָּכל ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה, ְוַעל-ְיֵדי 
ָּתִעיִתי  ּוְפָים,  ְּפַים  ָּכל  ְוַעל-ְיֵדי  ְוִהְרהּור,  ִהְרהּור  ָּכל 
ְמאֹד.  ַהְרֵּבה  ּוְמֻקְלָקִלים  ְנבֹוִכים  ִלְדָרִכים  ְוִנְתֵעיִתי 
ּוִמָּכל ֵאּלּו ַהְּדָרִכים ַהְּנבֹוִכים יֹוְצִאין עֹוד ְּדָרִכים ְנבֹוִכים 
ְותֹוִעים ּוְמֻקְלָקִלים ַהְרֵּבה, ְוָהִייִתי הֹוֵלְך ְותֹוֶעה הֹוֵלְך 
ְותֹוֶעה, ָיִמים ְוָׁשִנים ַהְרֵּבה, ְוֹלא ָהָיה ַדי ִלי ַמה ֶּׁשְּכָבר 
ִנְתֵעיִתי ַהְרֵּבה ַעל-ְיֵדי ָהֲעוֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָעִׂשיִתי, 
ֲחָדִׁשים,  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ֲעֵליֶהם  הֹוַסְפִּתי  עֹוד  ִאם  ִּכי 
ֲעוֹונֹות ַעל ֲעוֹונֹות, ּוְפָׁשִעים ַעל ְּפָׁשִעים, ַוֲחָטִאים ַעל 
ֲחָטִאים, ְוִהְרהּוִרים ַעל ִהְרהּוִרים, ּוַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ַעל 
ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ִּבְלּבּוִלים ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים ַעל ִּבְלּבּוִלים 
ַצָּואִרי  ַעל  ָעלּו  ִהְׂשָּתְריּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ָרִעים,  ְוַרְעיֹוִנים 
ִהְכִׁשילּו כִֹחי. ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדֵּבר ָמה ֶאְצַטָּדק, ִׁשַּטְחִּתי 
ָיִמים  ְוָכל ָּכְך ָּתִעיִתי ֶזה  ָעְזֵרִני הֹוִׁשיֵעִני,  ַכָּפי,  ֵאֶליָך 
ַעד  ְמאֹד  ּוְנבֹוִכים  ְמֻבְלָּבִלים  ִלְדָרִכים  ַהְרֵּבה  ְוָׁשִנים 
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ֲאֶׁשר ֲאִפּלּו ִאם ַאָּתה ְמַרֵחם ָעַלי, ְוַאָּתה קֹוֵרא ּוַמְכִריז 
ְקִריָאְתָך,  ֵהיֵטב קֹול  ּוַמִּכיר  ֵאיִני ׁשֹוֵמַע  ֵאַלי,  ּוְמַרֵּמז 

ַוֲעַדִין ֹלא ַׁשְבִּתי ִמָּטעּוִתי, אֹוי ִלי ַוי ִלי. 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּכל ַהְּלׁשֹונֹות 
ֻּכָּלם  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַוֲחָרָטה  ּוְצָעָקה  ּוַבָּקָׁשה  ְּתִחָּנה  ֶׁשל 
ָהִייִתי ָצִריְך ִלְצעֹק ְּכָבר ִלְפֵני ַכָּמה ָׁשִנים. ְוַעָּתה ַאַחר 
ֲחָטִאים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ָׁשָעה  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשהֹוַסְפִּתי 
ַוֲעֹונֹות ּוְפָׁשִעים ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ָמה אֹוִסיף 
ְלַדֵּבר עֹוד, ּוִמי יּוַכל ְלַחֵּדׁש ִּדּבּוִרים יֹוֵתר, ִמי ָיׂשּום ִלי 
ֶּפה ְלַדֵּבר עֹוד ְּכִפי ַמה ֶּׁשֲאִני ָצִריְך ְלַדֵּבר ַעָּתה. ּוִבְפָרט 
ֲאִפּלּו  ֶּבֱאֶמת  ִּבְׁשֵלמּות  ְלַדֵּבר  זֹוֶכה  ֵאיִני  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ָהִייִתי עֹוֶׂשה  ִאם ֹלא  ְלַדֵּבר,  ָצִריְך  ֶׁשָהִייִתי  ַהִּדּבּוִרים 
אֹוי  אֹוי  ֶּׁשָעִׂשיִתי,  ִמַּמה  ּוְרָבָבה  ֵמֶאֶלף  ֵחֶלק  ִּכי-ִאם 
אֹוי, ָמה אֹוַמר ּוָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֲחָיִלים ֲאַיֵּבר. ְּכֶכֶלב ֵמת 
ֲאִני ֻמָּנח ְלָפֶניָך, ְּכִטיט ַהֵּנרֹוק ֲאִני ִנְׁשָּפְך ְלָפֶניָך, ֲהֵרי 
ֲאִני ְלָפֶניָך ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה, ָמֵלא ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות 
ַּדְעִּתי  ַעל  ָעְמִדי  ִמּיֹום  ְוַעד רֹאׁש,  ֶרֶיל  ִמַּכף  ּוְפָׁשִעים 
ְנבֹוִכים  ִּבְדָרִכים  ְוִנְתֶעה  ְלתֹוֶעה  ֲעזֹר  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַעד 
הֹוֵרִני  ַהּיֹום,  ָּכמֹוִני  ְמֻבְלָּבלֹות  ּוַמֲחָׁשבֹות  ּוְמֻקְלָקִלים 
ְלַהִּגיַע  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְּבאֶֹפן  ַהְּנכֹוָנה,  ְוָהֵעָצה  ָהֱאֶמת  ַהֶּדֶרְך 
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ְוֶאְזֶּכה  ֶּבֱאֶמת,  ַהּטֹוב  ִּכְרצֹוְנָך  ַהָּיָׁשר  ְלַהֶּדֶרְך  ְמֵהָרה 
ְּבִיְרָאה  ֶּבֱאֶמת  ּוְלָעְבְדָך  ֶּבֱאֶמת,  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ֵמַעָּתה 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  "ְּכַחְסְּדָך  ּוְפֵדִני,  ָחֵּנִני  ְוַאֲהָבה. 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ַאָּתה  ִּכי  ְוַלְּמֵדִני  ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  ִּפיָך, 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹום הֹוֵרִני ְיהָֹוה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאֳצֶרָּנה 

ֵעֶקב. ַחְסְּדָך ְיהָֹוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני":

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!


