
קּוְנְטֵרס

ֵעָצה ְלנִצָּחוֹן 
ְיַגֶּלה ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֵאיְך ְלַנֵּצַח ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, 

ִויַחֵּזק ִויַאֵּמץ ֶאת ָּכל ַהְּׁשבּוִרים ְוַהִּנְדָּכִאים, ְויֹוֶרה ָלֶהם 
ֶּדֶרְך ַקָּלה ִויָׁשָרה ְלַהְצִליַח ְּבַחֵּייֶהם.

*
ָּ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 י דִּ ְוַעל-פִּ

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

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

*
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב
עיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א



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

דֹושִׁים ְלִמיָדיו ַהקְּ ְוִסְפֵרי תַּ
* * *
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ַיְבְנֵאל

ֶרְסֶלב ִעיר בְּ
ִליל גָּ
* * *

ִרית ַאְרצֹות ַהבְּ בְּ
ֶרְסֶלב ְמִתיְבָּתא ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש – ֲחִסיֵדי בְּ
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א.
ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ִלְקנֹות  ִהיא  ַקָּלה  ֲהִכי  ָהֵעָצה  ָּתִמיד,  ּוְלַנֵּצַח  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה 
ַאֶּתם  ַהְּמַנֵּצַח.  הּוא  ַהַּסְבָלן  ִּכי  ַהַּסְבָלנּות,  ִמַּדת  ְלַעְצְמֶכם 
ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשֵאין ֶּבן ָאָדם ֶׁשֹּלא ַיֲעבֹר ָעָליו ֵאיֶזה ַמְׁשֵּבר 
ִדְמִרירּות  ְמִרירּות  ָעָליו  עֹוֵבר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַּבַחִּיים. 
ְּבֶזה  ָּגדֹול  ֲהִכי  ְוַהְּמַנֵּצַח  ֶהְבלֹו,  ְיֵמי  ְּבַחֵּיי  ִויִרידֹות,  ֲעִלּיֹות 
ִנְכָנס  ֶׁשֵאינֹו  ִמַּכַעס,  ַעְצמֹו   ֶאת  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ֶזה  הּוא  ָהעֹוָלם 
ְּבַכַעס  ְוִנְכַנס  ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו  ֶאת  ּוְמַאֵּבד  ַהְּדָחק  זּו  ְּבַלַחץ 
ּוְבַעְצָּבנּות, ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשהֹוֵרס ֶאת ַחֵּיי ָהָאָדם ְלַגְמֵרי, ּוְכָבר 
ָאַמר ֶהָחָכם ֵאין ְּגבּוָרה ְּכִהְתַאְּפקּות, ִּכי ִעַּקר ְּגבּוַרת ָהָאָדם 
ְּכֶׁשָּיכֹל ְלִהְתַאֵּפק ְוֹלא ִלְכעֹס, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ֹלא ְלִהְתָּפֵרץ ַעל 
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ָּכל  סו:(  )ְּפָסִחים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ַהּזּוָלת, 
ְוָלֵכן  ָאָדם ֶׁשּכֹוֵעס ִאם ָחָכם הּוא ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו. 
ְּבֶזה ָהעֹוָלם,  ְלַנֵּצַח  ַהְּיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים  ָּבַני ּוְבנֹוַתי 
ִּתְקנּו ְלַעְצְמֶכם ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ִלידֹום ְוִלְׁשּתֹק ִלְמָחְרֵפי 
ְוִלְמַבֵּזי ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ְוָכְך ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן ֵחֶלק 
א' ִסיָמן ו'( ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִלְׁשמַֹע ִּבְזיֹונֹו ְוִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹק, ֵאין 

ַהְּׁשִתיָקה  ְּכמֹו  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוָתיו  ֶאת  ֶׁשְּמַכֵּפר  ָּדָבר  עֹוד 
ֶׁשּׁשֹוֵתק ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמָחְרִפים ּוְמַבִּזים אֹותֹו, ִּכי ֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם 
ָּדִמים  ּוְׁשִפיכּות  ִּבְזיֹונֹות  ֶעְלּבֹונֹות  ִלְסּבֹל  ְיכֹוִלים  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשל ַהּזּוָלת, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמָחֵרף ּוְמַבֶּזה אֹותֹו, ִּכי ֶטַבע ָהָאָדם 
ֶׁשָּצִריְך ַלֲענֹות, ְוָכְך ַמְתִחיל ַמֲחֹלֶקת ּוְמִריבֹות. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן 
ְּכֶׁשָאָדם ׁשֹוֵתק ִלְמָחְרפֹו ְוִלְמַבֵּזהּו, ּוִמְתַאֵּפק ְוֵאינֹו עֹוֶנה לֹו, 
ַּבֶּזה הּוא ְמַגֶּלה ֶאת טַֹהר ְלָבבֹו ֶׁשַּמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ֲאִמִּתית 
ֲאֶׁשר ָּדָבר ָּגדֹול ָּדָבר ָקָטן ֹלא ַנֲעָׂשה ֵמַעְצמֹו ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת 
ַהַּמֲאִציל ָהֶעְליֹון, ְוֶזה ֶׁשְמָחְרפֹו ּוְמַבֵּזהּו ּוְמַצֲערֹו הּוא ָׁשִליַח 
ְוהּוא  ֲעוֹונֹוָתיו,  ָּכל  ִנְתַּכֵּפר  ֵאּלּו  ּוִביִדיעֹות  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו 
ְמאֹד  ִּתְׁשַּתְּדלּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן  ַהְּמַנֵּצַח.  יֹוֵצא 
ִלְקנֹות ְלַעְצְמֶכם ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ּוַבֶּזה ִּתְהיּו ַהְּמַנְּצִחים 
ְּבָׁשָעה  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ְוַאף  ְּבַחֵּייֶכם. 
ְמַחֵּיב  ְוַהֶּטַבע  ֶאְתֶכם  ּוְמַגֵּדף  ּוְמַבֶּזה  ּוְמָחֵרף  ָּבא  ֶׁשַאַחד 
ַלֲענֹות לֹו, ִעם ָּכל זֹאת ֲעֵליֶכם ָלַדַעת ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַרֵּבנּו ז"ל 
)ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן ָחָלק א' ִסיָמן ע"ה( ֶׁשַּלֲענֹות ַלְּמָחֵרף ְוַהְּמַבֶּזה 



הֵעָצה ְלִנָּצחֹון 

ּוַמֲחֹלֶקת  ִנָּצחֹון  ִמַּדת  ֵיׁש  ִּכי  ִזְּככּו,  ֶׁשֹּלא  ֵמַהָּדִמים  ָּבא  ֶזה 
ּוִמְלָחָמה ָּבָאָדם ֶׁשהּוא ֻמְכָרח ְלַנֵּצַח ֶאת ַהּזּוָלת, ְוָלֵכן יֹוֵצא 
ֶׁשל  ַהּסֹוף  ִּכי  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ָטעּות  זֹוִהי  ּוֶבֱאֶמת  ִאּתֹו,  ְוַרב 
ִעם  ִּכי  ֶׁשִּיָּכֵׁשל,  ְוִלְמַבֵּזהּו  ִלְמָחְרפֹו  ֶׁשעֹוֶנה  ַהֶּזה  ָהָאָדם 
ְּכֶׁשָאָדם  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ָמקֹום,  ְלׁשּום  ַמִּגיִעים  ּוִוּכּוִחים ֹלא 
ׁשֹוֵתק ְוֵאינֹו עֹוֶנה ִלְמָחְרפֹו ְוִלְמַבֵּזהּו, ַההּוא ִנְׁשַּבר ְלַגְמֵרי, 
ִּכי ֵאין עֹוד ָּדָבר ֶׁשָּיכֹל ְלַהְכִאיב ַלּזּוָלת ְּכמֹו ֶׁשֹּלא עֹוִנים לֹו 
ְּכָלל, ְוֹלא רֹוִאים אֹותֹו ֲאִפּלּו ִמֶּמֶטר,  ֵאָליו  ִמְתַיֲחִסים  ְוֹלא 
ִּתְהיּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן  ְלַגְמֵרי.  ְמפֹוֵצץ אֹותֹו  ֶזה 
ֲחָכִמים, ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַנֵּצַח ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ִּתְקנּו ְלַעְצְמֶכם 
ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ְוֹלא ַלֲענֹות ִלְמָחְרֵפי ְוִלְמַבֵּזי ַנְפְׁשֶכם, 
ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְזּכּו ֶׁשֻּיְמָׁשְך ֲעֵליֶכם אֹור ִמן ַהָּׁשַמִים, ִּכי 
ַּבֶּזה ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵתק ְלִמי ֶׁשְמַבּזֹו, ַּבֶּזה הּוא ְמַגֶּלה ֶאת טַֹהר 
ְלָבבֹו ֶׁשהּוא ַמֲאִמין ֶׁשֵאין ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְוַהְּבִלַּיַעל 
ִמֶּמּנּו  ָׁשִליַח  ַרק  ֶזה  ֶאְתֶכם,  ּוְמַגֵּדף  ּוְמָחֵרף  ֶׁשְּמַבֶּזה  ַהֶּזה 
ִיְתָּבַרְך, ְּכֵדי ֶׁשַּתְחְזרּו ַּבְּתׁשּוָבה, ּוַבֶּזה ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהּכֹל 
ְּבַאֲהָבה ֹלא ָזִזים ִמָּׁשם ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא מֹוֵחל ַעל 
ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ִּפְּקִחים,  ִּתְהיּו  ְוָלֵכן  ֲעוֹונֹוֵתיֶכם,  ָּכל 
ִלְמָחְרִפי ּוְמַבֵּזי ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ְוָאז ַּתַעְברּו ֶאת ֶזה  ְוַאל ַּתֲענּו 

ָהעֹוָלם ַּבּטֹוב ּוַבְּנִעיִמים, ְוִתיְרׁשּו ֶאת עֹוַלְמֶכם ְּבַחֵּייֶכם.
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ב.

ְּבֶיֶתר  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ְלַחֵּזק  ְראּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז,  ְוׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא יּוַכל ִלְׁשּבֹר ֶאְתֶכם, 
ּוְבָכל  ְמאֹד,  ָּגדֹול  ֵסֶבל  סֹוְבִלים  ֶׁשַאֶּתם  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ְוַאף 
ַּפַעם ֵיׁש ָלֶכם ִּבְלּבּוִלים ֲאֵחִרים, ֵהן ֵמַעְצְמֶכם ְוֵהן ְמַאֲחִרים, 
ַאֶּתם  ִאם  ָלַדַעת  ֲעֵליֶכם  ֲאַזי  ֶאְתֶכם,  ִלְׁשּבֹר  ַרק  ֶׁשרֹוִצים 
ְצִריִכים  ֻמְצָלִחים ָּבעֹוָלם, ַאֶּתם  ֲהִכי  ְוִלְהיֹות  ְלַנֵּצַח  רֹוִצים 
ִלְקנֹות ָלֶכם ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות, ֲאֶׁשר ֵאין עֹוד ִמָּדה ְיָקָרה 
ְּכמֹו ִמי ֶׁשהּוא ַסְבָלן, ִּכי ַהַּסְבָלן הּוא ַהְּמַנֵּצַח, ְוָלֵכן ִּתְׁשַּתְּדלּו 
ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ָּכְך  ִּכי  ַהַּכַעס,  ִמִּמַּדת  ְלִהְתַרֵחק  ְמאֹד  ְמאֹד 
ַהְּקדֹוִׁשים )ִקּדּוִׁשין מא.( ַרְגָזן ֹלא ָעְלָתה ְּבָידֹו ֶאָּלא ַרְגָזנּוָתא, 
ַהְינּו ִמי ֶׁשִּנְכַנס ָּבֲעַצִּבים ּוַמְתִחיל ְלִהְׁשּתֹוֵלל ְוכֹוֵעס, הּוא 
ֹלא ּפֹוֵעל ַּבֶּזה ְּכלּום, ַרק ִנְׁשַאר ַעְצָּבִני ְוַכֲעָסן, ֶׁשֶּזה ְמָמֵרר 
ֶאת ַחָּייו, ְורֹוִאים ֶׁשַעל ִּפי רֹב ְּבֵני ָאָדם ֵהם ּגֹוְרִמים ְלַעְצָמם 
ִּכי  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשעֹוֵבר  ְוַהְּמִרירּות  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות  ָּכל  ֶאת 
יֹוֵתר  ִמְתַעְצְּבִנים  ַרק  ָמקֹום,  ְלׁשּום  ַמִּגיִעים  ֹלא  ַּכַעס  ִעם 
ֶאת  ֶׁשַּתְרִּגילּו  ַּבֶּזה  ֲאָבל  ִמֶּכם,  צֹוֵחק  ְוׂשֹוַנֲאֶכם  ְויֹוֵתר, 
ֶׁשְּמָחְרִפים  ֵאּלּו  ְלָכל  ַלֲענֹות  ַסְבָלִנִּיים, ֹלא  ִלְהיֹות  ַעְצְמֶכם 
ּוְמַבִּזים ּוְמַגְּדִפים ֶאְתֶכם, ֵאין עֹוד ִנָּצחֹון יֹוֵתר ָּגדֹול ִמֶּזה, 
ִּכי ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֶטַבע ַרע ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ַרק ָלִריב ִעם ַהּזּוָלת, 
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ּוְלָהִציק לֹו, ּוְלַעְצֵּבן אֹותֹו, ְוִלְראֹות ֵאיְך ֶׁשהּוא ְמַאֵּבד ֶאת 
ִּׁשּוּוי ִמְׁשָקלֹו, ֲאָבל ֵאּלּו ֶׁשּקֹוִנים ְלַעְצָמם ֶאת ַהִּמָּדה ַהְּיָקָרה 
עֹוִנים  ְוֹלא  ַּבְרֶזל,  ְּכמֹו  ֲעַצִּבים  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַּסְבָלנּות,   - ַהּזֹו 
ָיקּוׁש,  ְּבַפח  נֹוֵפל  ַההּוא  ֲאַזי  אֹוָתם,  ּוְמַבֶּזה  ֶׁשְּמָחֵרף  ְלִמי 
ְוִנְתַקֵּים ֶאְצלֹו )ִמְׁשֵלי כ"ו כ"ז( "ָּכָרה ַׁשַחת ָּבּה ִיּפֹל ְוָגַלל ֶאֶבן 
ֵאָליו ָּתׁשּוב", ְוָלֵכן ַאף ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּמאֹד ְמאֹד ָקֶׁשה ָלֶכם 
ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ִלְפָעִמים ְׁשֵכִנים ָרִעים ֶׁשְּמִציִקים ָלֶכם, אֹו ְסָתם 
ַהָּמֶות,  ֶאת  ָלֶכם  ְועֹוִׂשים  ְלַחֵּייֶכם  ֶׁשּיֹוְרִדים  ָרִעים  ֲאָנִׁשים 
ַמה  ּוְתַקְּימּו  ָּתִגיבּו,  ְוֹלא  ָלֶהם  ַּתֲענּו  ֹלא  ִאם  זֹאת  ָּכל  ִעם 
ְּכִאַּוְלּתֹו  ְּכִסיל  ַתַען  )ָׁשם ד'( "ַאל  ִמָּכל ָאָדם  ֶהָחָכם  ֶּׁשָאַמר 
יּוַכל  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  ְּתַנְּצחּו,  ַּבֶּזה  ַאָּתה",  ַּגם  לֹו  ִּתְׁשֶוה  ֶּפן 
ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ׁשּום ָּדָבר, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות 
יּוַכל  ֹלא  ַּבִּמיִלין  ָעצּור  ֶׁשהּוא  ִמי  ל"ה(  ִסיָמן  ְמִריָבה  אֹות 

אֹותֹו ׁשּום ָאָדם. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִּתְהיּו ִּפְּקִחים, 
ְוַאֶּתם ֹלא ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות  ׁשּום ָּדָבר ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשְּמִציִקים 
ַרק  ָאסּור,  ָּדָבר  ָּכל  ֲעֵליֶכם  ּוְמַדְּבִרים  ֶאְתֶכם,  ּוְמַצֲעִרים 
ִלּדֹום ְוִלְׁשּתֹק, ְּדעּו ָלֶכם ּבֹו ְּבֶרַגע ַאֶּתם ַהְּמַנְּצִחים, ְוָכל ֵאּלּו 
ֶאת  ִהְדִּביקּו  ַרק  ְנִפיָלה,  ַאַחר  ְנִפיָלה  ִיְפלּו  ֲעֵליֶכם  ַהָּקִמים 
ַעְצְמֶכם ָּבֵאין-סֹוף ָּברּוְך-הּוא, ְּתַצְּירּו ְלַעְצְמֶכם ֵאיְך ֶׁשֵאין 
ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְוַהּכֹל ַלּכֹל ֱאֹלקּות ָּגמּור 
הּוא, ְוָאז ּתּוְכלּו ִלְסּבֹל ַהּכֹל, ִּכי ַאֶּתם ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשָּדָבר 
ָּגדֹול ְוָדָבר ָקָטן ֹלא ַנֲעָׂשה ֵמַעְצמֹו ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל 
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ּוְמַצֲעִרים  ֶׁשְּמִציִקים  ְלֵאּלּו  ַלֲענֹות  ִּבְמקֹום  ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹון, 
ֶאְתֶכם, ִּתְפנּו ָיָׁשר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוִתְׁשְּפכּו ֶאת ְלַבְבֶכם ְלָפָניו, 
ּוְתַסְּפרּו לֹו ִיְתָּבַרְך ָּכל ַמה ֶּׁשַאֶּתם עֹוְבִרים, ְוָאז ִּתְראּו ְיׁשּוָעה 
ְּגדֹוָלה ֵאיְך ֶׁשַהּכֹל ִיְתַהֵּפְך ֵמַהֶהֶפְך ֶאל ַהֶהֶפְך, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְמִריָבה ִסיָמן כ"ו( ִמי ֶׁשַּמִּגיד ִריבֹו 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא רֹוֶאה ִנְקָמתֹו ְּבׂשֹוְנָאיו. ַאְׁשֵרי ִמי 
ֶׁשַּמְכִניס ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְּבתֹוְך ִלּבֹו, ְוָאז ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו 

ֵיְלכּו ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ְוָתִמיד ְיַנֵּצַח.

ג.

ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ַאֶּתם ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשְּמַנִּסים ֶאת 
ָּכל ֶאָחד ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּבִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים, ְוִעַּקר ַהִּנָּסיֹון 
ִלְראֹות ֶאל ִמי ִיְפנּו ְּבֵעת ָצָרה, ְוָלֵכן ִּתְראּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר 
ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז ְוׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא יּוַכל ִלְׁשּבֹר ֶאְתֶכם, 
ְּכֶׁשָאָדם  ט"ז(  ִסֵּמן  ְיׁשּוָעה  אֹות  ַהִּמּדֹות  )ֵסֶפר  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש- ַהִּנָּסיֹון,  ַּבֶּזה  ְּכֶׁשַּיֲעמֹד  ֵיַדע  ִנָּסיֹון  ְלֵאיֶזה  ָּבא 

ָּברּוְך-הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ֵנס. ְוָלֵכן ָּדְייָקא ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶכם 
ּוְרצּוִצים,  ְׁשבּוִרים  ְוַאֶּתם  ְוַגִּלים,  ַמְׁשְּבִרים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל 
ָראּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֹלא ְלִהָּׁשֵבר ִמּׁשּום ָּדָבר, ִּכי ֶזה 
ַמְׁשֵּבר,  ֵאיֶזה  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ְּבָׁשָעה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ְּגֻדַּלת  ִעַּקר 
ִׂשיחֹו  ָּכל  ֶאת  ְוׁשֹוֵפְך  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶאל  ּובֹוֵרַח  ּוָבא 
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ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוַדְיָקא  ִיְתָּבַרְך,  ְלָפָניו  ְלָבבֹו  ִעם  אֶֹׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ִנְמָּתק ִמֶּמּנּו ָּכל ַהִּדיִנים, ִּכי ּבֹוא ְּבֶרַגע ּוְבָׁשָעה ֶׁשעֹוֵבר ַעל 
ְּפׁשּוָטה  ֶּבֱאמּוָנה  ִמְתַחֵּזק  ְוהּוא  ְּגדֹוָלה,  ָצָרה  ֵאיֶזה  ָהָאָדם 
ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְויֹוֵדַע ְוַעד ֲאֶׁשר ָּדָבר ָּגדֹול ָּדָבר ָקָטן ֹלא ַנֲעָׂשה 
ִנְמָּתק  ְּבֶרַגע  ּבֹו  ָהֶעְליֹון,  ַהַּמֲאִציל  ְּבַהְׁשָּגַחת  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו 
ִמֶּמּנּו ָּכל ַהִּדיִנים, ְוִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון, ִּכי ֶּבֱאֶמת ַאַחר 
ִּבְלָעָדיו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֵהיֵטב  ִלְזּכֹר  ְצִריִכים  ֲאִמִּתי,  ִהְתּבֹוְננּות 
ְלַגֵּבי ֵאין- ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְודֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדֵּבר ֶזה ְלבּוׁש 

ּוִביִדיעֹות  ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו  ֵאין  ִּכי  ָּברּוְך-הּוא,  סֹוף 
ֵאּלּו ִנְמָּתק ִמֶּמּנּו ַהּכֹל. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִּתְׁשַּתְּדלּו 
ַאְדַרָּבה  ַּדְעְּתֶכם,  ֶאת  ַיְחִליׁש  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר  ְוׁשּום  ְלִהְתַחֵּזק 
ֲעֵליֶהם, ֵהם  ֶׁשְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ַמֲעַלת  ֶזה 
ּבֹוְרִחים יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ֹלא ֵּכן ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵּתֶכף 
ּוִמָּיד ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ֵאיֶזה ַמְׁשֵּבר, ִנְכָנסֹות ָּבֶהם ַמְחָׁשבֹות 
ּוִמְתַרֲחִקים  ִליֵׁשְזָבן,  ַרְחָמָנא  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ְּכִפיָרה  ֶׁשל 
יֹוֵתר  ִמְסַּתְּבִכים  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 
ְויֹוֵתר ְּבָצרֹות. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים 
ְלִהָּפֵטר ִמָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשָּלֶכם, ַּתְרִּגילּו ֶאת ַעְצְמֶכם ַרק ְלַדֵּבר 
ָאִביו,  ֶאל  ְוַהֵּבן  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך ְמאֹד  ְוֶאְצלֹו  ֲאֶׁשר ֵאין עֹוד ָּדָבר יֹוֵתר ָחׁשּוב ִמֶּזה, 
ְמאֹד ָחׁשּוב ְּתִפָּלה, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ְוִיְקָרא ַרָּבה ָּפָרָׁשה ל' ִסיָמן 
ָנִביא ֹלא ּכֵֹהן  ְוֹלא  ֶמֶלְך  ָלֶהם ֹלא  ַהָּללּו ֶׁשֵאין  ג'( ַּבּדֹורֹות 
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ָאַמר  ִּבְלַבד  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶאָּלא  ָלֶהם  ְוֵאין  ְוֻתִּמים  אּוִרים  ְוֹלא 
ְּתַבֶּזה  ַאל  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִלְפֵני  ָּדִוד 
ֶאת ְּתִפָּלָתם )ְּתִהִּלים ק"ב( "ִּתָּכֵתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון" ִמָּכאן 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקֵּבל ַהָּׁשִבים, "ְוָעם ִנְבָרא ְיַהֵּלל ָיּה" 
ֶזה  ְוַרק  ֲחָדָׁשה;  ְּבִרָּיה  אֹוָתן  ּבֹוֵרא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ָהֵעָצה ְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ַחי, 
ֵיׁש ָעָליו ִמְלָחמֹות ְמאֹד ְמאֹד ָקׁשֹות, ַּכּמּוָבא )אְֹרחֹות ַצִּדיִקים 
ְוֶזה  יֹום,  יֹום  ָהַרע  ֵיֶצר  ִמְּלַנֵּצַח  ִיְתַעֵּצל  ַאל  ַהַּגֲאָוה(  ַׁשַער 

ַהֲחִסיִדים  ִמן  ְּבֶאָחד  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ְּגדֹוָלה.  ִמְלָחָמה  ִנְקָרא 
ָּגדֹול.  ָׁשַלל  ְוָׁשְללּו  ַהִּמְלָחָמה  ִמן  ַהָּבִאים  ַּבֲאָנִׁשים  ֶׁשָּפַגע 
ֲעִתיִדים  ַאֶּתם  ַוֲעַדִין  ְקַטָּנה,  ִמִּמְלָחָמה  ַׁשְבֶּתם  ָלֶהם,  ָאַמר 
ְלִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה. ָאְמרּו לֹו, ַמה ִהיא ַהִּמְלָחָמה? ָאַמר ָלֶהן, 
ַהֵּיֶצר ְוֵחילֹוָתיו! ִּכי ָּכל אֹוֵיב ֶׁשֵּיׁש ְלָך, ֶׁשְּתַנֵּצַח אֹותֹו ַּפַעם 
ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים אֹו ָׁשֹלׁש, ָאז ָיִניַח אֹוְתָך; ֲאָבל ַהֵּיֶצר ֵאינֹו 
ּפֹוֵסק ִמְּמָך ַאף ִאם ִיְהֶיה ְמֻנָּצח ֵמָאה ְּפָעִמים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו, ְוַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך )ָאבֹות פ"ב(, ִּכי 
ְיַנְּצֲחָך  ְוִאם  ִמֶּמּנּו,  ֵעיֶניָך  ַּתֲעִלים  ְלָך אּוַלי  ֶיֱארֹב  ָיֶמיָך  ָּכל 
ַּבַּקל ֶׁשַּבַּקּלֹות - סֹוף ְיַנְּצֲחָך ֶּבָחמּור ֶׁשַּבֲחמּורֹות; ְוָלֵכן ִעַּקר 
ִלְׁשּבֹר  ֶׁשרֹוֶצה  ַהֵּיֶצר  ִמִּמְלֶחֶמת  ְלִהָּנֵצל  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ָהֵעָצה 
ֶׁשַּיְרִּגיל  ְוִדָּכאֹון,  ֵיאּוׁש  ּבֹו  ְלַהְכִניס  ְורֹוֶצה  ְלַגְמֵרי  אֹותֹו 
ֶאת ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִּבְׂשַפת ָהֵאם ֶׁשּלֹו, 
לֹו  ִיְדֶמה  ֶׁשַּבַהְתָחָלה  ְוַאף  ְּגמּוָרה,  ּוְפִׁשיטֹות  ִּבְתִמימּות 
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ְלַהְרִּגיל  ְצִריִכים  ֵּכן  ִּפי  ַעל  ַאף  אֹותֹו,  ֶׁשּׁשֹוֵמַע  ִמי  ֶׁשֵאין 
ֶאת ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ַרק ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ַּבָּלׁשֹון ֶׁשָרִגיל ָּבּה, ְוִאם 
ִּתְהיּו, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים, ֲחָזִקים ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך, ְּבִלי 
ְּגדֹולֹות  ְיׁשּועֹות  ִּתְראּו  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ְּכָלל,  ָחְכמֹות  ׁשּום 
ַרֵּבנּו  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ִעָּמֶכם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ּוְכמֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ֶּׁשִהִּגיַע  ַמה  ֶׁשִעַּקר  קנ"ד(  ִסיָמן  הר"ן  )ִׂשיחֹות  ְּבֵפרּוׁש  ז"ל 
ְלַמְדֵרָגתֹו הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ִעְנַין ְפַראְסִטיק )ְּפִׁשיטֹות( ֶׁשָהָיה 
ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ּוֵמִׂשיַח ַהְרֵּבה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ְוָאַמר ְּתִהִּלים 
ֶּׁשִהִּגיַע,  ְלַמה  ִהִּגיַע  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִּבְפִׁשיטּות.  ַהְרֵּבה 
ַמה  ִמֶּמִּני  ַיֲעֶׂשה  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ִאם  ְוָאַמר 
ַאַחד  ְּביֹום  עֹוֶׂשה  ָהִייִתי  ָּכֶזה,  ִחּדּוׁש  ְּדַהְינּו  ַעָּתה,  ֶּׁשֲאִני 
ָּכְך  ָּכל  ִמְזָּדֵרז  ֶׁשָהָיה  )ְּכלֹוַמר  ֻּכָּלּה  ַּבָּׁשָנה  ֶּׁשָעִׂשיִתי  ַמה 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְועֹוֵבד  עֹוֶׂשה  ֶּׁשָהָיה  ֶׁשַּמה  ַעד  ַּבֲעבֹוָדתֹו 
ְמאֹד  ִמְתַּגְעֵּגַע  ְוָהָיה  ֶאָחד(,  ְּביֹום  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ֻּכָּלּה  ַּבָּׁשָנה 
ֶּבֱאֶמת,  )ְּפִׁשיטֹות(  ְפַראְסִטיק  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ַמֲעַלת  ַאַחר 
ְוָאַמר ַאי ַאי ְפַראְסִטיק. ַּגם ָאַמר ֶׁשִּדֵּבר ִעם ַּכָּמה ַצִּדיִקים 
ְּגדֹוִלים ְוָאְמרּו ַּגם ֵּכן ֶׁשֹּלא ִהִּגיעּו ְלַמְדֵרָגָתם ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֲעבֹוַדת  ַּבֲעבֹוָדָתם  ֶׁשָעְסקּו  ְפַראְסִטיק,  ִעְנַין 
קֹונֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְוִׂשיָחה  ְּבִהְתּבֹוְדדּות  ְּגמּוָרה  ִּבְפִׁשיטּות 
וכו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִהִּגיעּו ְלַמה ֶּׁשִהִּגיעּו, ְוָלֵכן ַּגם ַאֶּתם 
ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים, ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַנֵּצַח ֶאת ַהִּמְלָחָמה 
ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶכם, ִּתְהיּו ְרִגיִלים ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
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ְיׁשּוָעה  ִּתְראּו  ְוָאז  ְמאֹד,  ַּבֶּזה  ְוַתְרּבּו  ֶׁשָּלֶכם,  ָהֵאם  ִּבְׂשַפת 
ְּגדֹוָלה ֵמַהָּׁשַמִים.

 ד.
ֶאת  ָהעֹוָלם  ַּבֶּזה  ְלַנֵּצַח  ֵעָצה  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ְּבִׂשְמָחה,  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַרק  ֶזה  ָּבֶכם,  ַהּבֹוֵער  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 
ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ַאַחת,  ְנֻקָּדה  ַעל  ַרק  ַנְפְׁשֶכם  ֶאת  ְוִלְמסֹר 
ָהֲעבֹודֹות  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם  ַקל  ֶׁשּיֹוֵתר  ִלי  ְוַתֲאִמינּו 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאִפּלּו ָלצּום צֹומֹות ּוְלַסֵּגף ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ִמיֵני 
ִסּגּוִפים, ֵמֲאֶׁשר ִלְהיֹות ָׁשָעה ַאַחת ְּבִׂשְמָחה ֶׁשִּנְבָרא ִמְזַרע 
ַהִּׂשְמָחה  ּוָבֱאֶמת  ָהֲאָרצֹות,  ְּכגֹוֵיי  ּגֹוי  ַעְׁשֵני  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל, 
ְּתלּוָיה ַרק ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָּכְך ְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי 
ִמי  ֲהָלָכה א', אֹות א'(  ַהַּיִין  ְּכֵלי  ֲהָלכֹות  )ִלּקּוֵטי  ז"ל:  מֹוַהְרָנ"ת 
ּוַמֲאִמין  ֲחָזָקה  ֶוֱאמּוָנתֹו  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ִעם  ָׁשֵלם  ֶׁשִּלּבֹו 
לֹו  ְוֵאין  ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  הּוא  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ִּבְרצֹונֹו  ֶׁשַהּכֹל 
ׁשּום ְּדָאָגה ּוָפַחד ְּכָלל ִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ְרָׁשִעים  ִּפְתאֹום ּוִמּׁשֹוַאת  ִמַּפַחד  ִּתיָרא  )ִמְׁשֵלי ג' כ"ה( "ַאל 

ִּכי ָּתבֹוא", ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַהּכֹל ַרק ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ִאם ֵּכן ֵאין 
לֹו ְלִהְתָיֵרא ִמּׁשּום ָּדָבר, ִּכי ִמי יּוַכל ַלֲעׂשֹות לֹו ָּדָבר ָּגדֹול 
אֹו ָּדָבר ָקָטן ְּבִלי ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קי"ח( 
"הוי"ה ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם, הוי"ה ִלי ְּבעְֹזָרי 
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ֵמַאַחר  ָּתִמיד,  ָׂשֵמַח  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ְבׂשְֹנָאי",  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 
ֲאֶׁשר  ָוֵעד  יֹוֵדַע  ִּכי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּבִרָּיה  ִמּׁשּום  ְמַפֵחד  ֶׁשֵאינֹו 
ֵאיֶזה  ָעָליו  ָּבִאין  ִלְפָעִמים  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ַהּכֹל 
ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֵמַאַחר  ֵּכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ִיּסּוִרים, 
ִיְתָּבַרְך ְלַבד, הּוא ָיכֹל ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד, ִּכי  ִּבְרצֹונֹו 
ְּבַוַּדאי  ִהיא  ַהִּיּסּוִרין,  ָעָליו  ֶׁשֵּמִביא  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּכָּוַנת 
ְּכַמֲאָמָרם  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשָּיׁשּוב  ְלַהְזִּכירֹו  ִאם  ְלטֹוָבה,  ַרק 
ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַׁשְמנֹו  מֹוִציא  ֵאינֹו  ַּזִית  ַמה  נג:(  )ְמָנחֹות  ז"ל 
ָּכִתית, ַאף ִיְׂשָרֵאל ֵאין חֹוְזִרים ְלמּוָטב ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין. 
ֵּׁשן  ַמה  )ְּבָרכֹות ה.(  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ֲעוֹונֹוָתיו,  ְלָמֵרק  ִאם  אֹו 
ּגּופֹו  ָּכל  ֶׁשַּמַמְרִקין  ִיּסּוִרין  ְלֵחרּות,  ָּבֶהן  יֹוֵצא  ֶעֶבד  ְוַעִין 
ִיּסּוִרים  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  אֹו  ְוַכָּמה.  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָאָדם  ֶׁשל 
ֵמַאֲהָבה, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ָׁשם( ָּכל ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָחֵפץ 
ָיִמים.  ַיֲאִריְך  ֶזַרע  ִיְרֶאה  ִקְּבָלם  ְוִאם  ְּבִיּסּוִרים,  ְמַדְּכאֹו  ּבֹו 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ָלַדַעת  ְצִריִכים  ַהְּיָקִרים! ַאֶּתם  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן, 
ַאֶּתם  ֵּכן  ְוַעל  ְּגדֹולֹות,  טֹובֹות  ֵהם  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ַהִּיּסּוִרים, 
ְיכֹוִלים ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצְמֶכם ָּתִמיד, ִּכי ַאֶּתם ְצִריִכים ָלַדַעת 
ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוַכָּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ְּבַוַּדאי ְלטֹוָבה, 
ִּכי )ְּתִהִּלים ק"ג ט'( "ֹלא ָלֶנַצח ָיִריב ְוֹלא ְלעֹוָלם ִיּטֹר", ּוְבַוַּדאי 
ְוַהִּיּסּוִרים  ַאֲחִריְתֶכם,  ְוֵייִטיב  ֲעֵליֶכם,  ִויַרֵחם  ַהֵּׁשם  ָיׁשּוב 
ְנָצִחים,  ּוְלֶנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  ְּגדֹוָלה  ְלטֹוָבה  ָלֶכם  ִיְתַהְּפכּו 
ֲעֵליֶכם  ֲאָבל  ָּתִמיד.  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ָלֶכם  ָראּוי  ֵּכן  ְוַעל 
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ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶׁשּנֹוֶטה  ִמי  ֶׁשָּכל  ַהְּיָקִרים,  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ָלַדַעת, 
ַהֶּטַבע  ַחְכֵמי  ֶׁשל  ַּבְּכִפירֹות  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְוטֹוֶעה,  ֵמֱאמּוָנה 
לֹו  ֵאין  ֲאַזי  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ּוַמָּזל,  ִמְקֶרה  ֶטַבע,  ֶׁשֵּיׁש  ְוסֹוֵבר 
ׁשּום ַחִּיים ְּכָלל, ִּכי ָּכל ָיָמיו ָּכַעס ּוַמְכאֹוִבים, ִּכי )ִאּיֹוב ט"ו 
כ'( "ָּכל ְיֵמי ָרָׁשע הּוא ִמְתחֹוֵלל ּוִמְסַּפר ָׁשִנים ִנְצְּפנּו ֶלָעִריץ; 

ֶּפן  ִמְתָיֵרא  ִּכי  ְיבֹוֵאנּו;  ְּבָׁשלֹום ׁשֹוֵדד  ְּבָאְזָניו  ְּפָחִדים  קֹול 
ָיבֹוא ָעָליו ָׁשַבר ִּפְתאֹום, ּוְכֶׁשָּבא ָעָליו ֵאיֶזה ָצָרה ְוִיּסּוִרין, 
ֵאין לֹו ְלִמי ִלְפנֹות ְלִהָּוַׁשע, ְוַעל ֵּכן הּוא ָמֵלא ַצַער ְוִיּסּוִרין 
ֲאָבל  ְּכָלל.  ַחִּיים  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ָּתִמיד,  ְוַעְצבּות  ּוְפָחִדים 
ְלֶהֶפְך, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל 
ַרק ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ְוָדָבר ָּגדֹול ָּדָבר ָקָטן ֹלא ַנֲעָׂשה ֵמַעְצמֹו 
ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל ָהֶעְליֹון, ֲאַזי ַּבְּיִדיעֹות ָהֵאּלּו זֹוֶכה 
ֵמֵאיֶזה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּפָחִדים  ַהִּיְראֹות  ְוָכל  ְּגדֹוָלה,  ְלִׂשְמָחה 
ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ֻּכָּלם ִמְתַהְּפִכים ְלִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ִּכי ַעל ְיֵדי 
ְוָלֵכן,  ְלטֹוָבה.  ֶׁשַהּכֹל  ְויֹוֵדַע  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  חֹוֵזר  הּוא  ֶזה 
ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַנֵּצַח ֶאת ַהִּמְלָחָמה 
ָּבָאָדם  ָּתִמיד  ֶׁשַּמְכִניס  ַהֵּיֶצר,  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה 
ּוַמָּזל,  ִמְקֶרה  ֶטַבע  ּפֹה  ֵיׁש  ְּכִאּלּו  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות,  ְּכִפירֹות 
ְּפׁשּוָטה  ֶּבֱאמּוָנה  ִּתְתַחְּזקּו  ׁשֹוֵלט,  ְּגַבר  ְּדַאִּלים  ָּכל  ּוְכִאּלּו 
ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְוֶזה ַיְכִניס ָלֶכם ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ֶׁשִּתְהיּו ִנְכָלִלים 
ְלַגְמֵרי ָּבֵאין-סֹוף ָּברּוְך-הּוא, ְוֶזה ַהִּנָּצחֹון ֲהִכי ָּגדֹול, ַאְׁשֵרי 
ְלַבד,  ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו  ֶאָּלא  ְּבִרָּיה,  ִמּׁשּום  ְמַפֵחד  ֶׁשֵאינֹו  ִמי 



טוֵעָצה ְלִנָּצחֹון 

ְוהּוא ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ִעם ְנֻקַּדת ַיֲהדּותֹו, ֶׁשָּזָכה ְלִהָּבְראֹות ִמֶּזַרע 
ִׂשְמָחה  ִעם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָרצֹות,  ְּכגֹוֵיי  ּגֹוי  ָעָׂשִני  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל 

זֹאת ְיכֹוִלים ְלַנֵּצַח ַהּכֹל, ְוַלֲעבֹר ֶאת ֶזה ָהעֹוָלם ְּבָׁשלֹום.

ה.
ַקָּלה  ֲהִכי  ֵעָצה  ֲאֶׁשר  ָלֶכם  ְּדעּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא  הּוא  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ַּבִּמְלָחָמה  ְלַנֵּצַח 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַמְגָנא ּוַמְצָלא, ְוָלֵכן 
ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶׁשּבֹוֵרַח ָּתִמיד ֶאל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵכן ַאְׁשֵרי 
ֵאֶליָה,  ֶׁשַּׁשָּיכֹות  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶׁשּזֹוָכה  ָהִאָּׁשה 
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ִּכי  ָלּה,  ּתּוָכל  ֹלא  ְּבִרָּיה  ׁשּום  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ֶזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ּוִבְזכּות ַהּתֹוָרה ָאָדם ִנּצֹול ִמָּכל ַהָּצרֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוָכל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים ְמַפֲחִדים ִמִּמי ֶׁשעֹוֵסק 
ַּבּתֹוָרה, ּוִמִּמי ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֶזה ִעַּקר ַהִּנָּצחֹון ַּבֶּזה 
ָאְמרּו  ְוָכְך  ָעָליו.  ִיְתַּגֵּבר  ֶׁשֹּלא  ָהַרע  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ָהעֹוָלם, 
ֵיׁש  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  רמ"ח  ֵּתֵצא(  )ַּתְנחּוָמא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
צֹוֲעִקים  ְויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ֶׁשְּבָאָדם  ֵאיָבִרין  ְּכִמְנַין  ַּבּתֹוָרה 
ָיִמים.  ְוַתֲאִריְך  ִּבְזכּוֵתנּו  ֶׁשִּתְחֶיה  אֹוָתנּו  ֲעֵׂשה  ָהָאָדם  ַעל 
יֹום  ּוְבָכל  ַהַחָּמה  ְימֹות  ְּכִמְנַין  ַּתֲעֶׂשה  ֹלא  ִמְצוֹות  ושס"ה 
ְואֹוֶמֶרת  צֹוַוַחת  ׁשֹוַקַעת  ֶׁשִהיא  ַעד  זֹוַרַחת  ֶׁשַהַחָּמה  ְויֹום 
ָלָאָדם ּגֹוְזַרִּני ָעֶליָך ְּבִמי ֶׁשִהִּגיַע ָיֶמיָך ַלּיֹום ַהֶּזה ַאל ַּתֲעבֹר 
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ִּבי ֶאת ָהֲעֵבָרה ַהּזֹאת ְוַאל ַּתְכִריַע אֹוְתָך ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ְלַכף חֹוָבה. 

ְוָלֵכן ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ְראּו ִלְׁשמֹר ֶאת ַעְצְמֶכם ֹלא 
ְלִהָּכֵׁשל ַחס ְוָחִליָלה ְּבׁשּום ֲעֵברֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ַרק ִּתְׁשַּתְּדלּו 
ִמְצַות  ֶאת  ּוְלַקֵּים  טֹוִבים,  ּוְבַמֲעִׂשים  ַּבִּמְצוֹות  ְלַהְרּבֹות 
ָּבטּוַח  ִלְּבֶכם  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה 

ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ַרע, ּוְתַנְּצחּו ֶאת ַהִּמְלָחָמה ָהֲאֻרָּכה.

ו.
ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה 
ִּכי  עֹז,  ּוְבֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  ֲעֵליֶכם  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה 
ִהְתַחְּזקּות ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַהּכֹוחֹות, ֶזה סֹוד ַהַהְצָלָחה ְלַנֵּצַח 
ֶאת ַהִּמְלָחָמה ָהֲאֻרָּכה, ֶׁשל ֶזה ָהעֹוָלם. ְוָכְך ָּכַתב מֹוַהְרָנ"ת 
ז"ל )ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְּפִריָקה ּוְטִעיָנה ֲהָלָכה ד', אֹות י"ג( ֲאֶׁשר ָצִריְך 
ָּכל ָהָאָדם ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד, 
ְלִהְתַּפֵחד  ְוֹלא  ּוָממֹון,  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ָעָליו  ֶּׁשַּיֲעבֹר  ַמה  ִמָּכל 
ְּכָלל, ּוִמָּכל ָׁשֵכן ֹלא ְלִהְתַּבְלֵּבל ִמּׁשּום ִּבְלּבּוִלים ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשַּמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ַהַּפְרָנָסה  ְוַדְחקּות  ְוַהְּתָלאֹות  ַהִּיּסּוִרין  ִרּבּוי  ֵמַחַּמת  ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו, ֲאָבל ֶזה ָטעּות ְּגדֹוָלה ְמאֹד ְמאֹד, ִּכי ֶּבֱאֶמת 
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ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשָּכל  ִיְרֶאה  ָהֱאֶמת,  ְּבֵעין  ָהָאָדם  ִיְסַּתֵּכל  ִאם 
ְלַרֵחק  ָעָליו  ָּבאּו  ְוֹלא  ָּגדֹול,  ְּבֶחֶסד  ֵהם  ָעָליו  ָהעֹוְבִרים 
ַאְדַרָּבא,  ַרק  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹותֹו 
ְלָקֵרב אֹותֹו ְּביֹוֵתר ּוְלעֹוְררֹו ַּבְּתׁשּוָבה, ְוִלְפּדֹותֹו ַעל ְיֵדי ֶזה 
ֵמֳעָנִׁשים ָקִׁשים, ַרְחָמָנא ִלְּצָלן, ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם ּוְלַזּכֹותֹו 
ִסיָמן  ט'  ָּפְרָׁשה  ַרָּבה  )ְּבֵראִׁשית  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם 
ְּבאֹות  ַהְּבִרּיֹות  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ִיּסּוִרין,  ִמַּדת  זֹו  ְמאֹד  טֹוב  ח'( 
ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא. ּוִבְפָרט ֶׁשְּבתֹוְך ַהָּצָרה ְוַהִּיּסּוִרים ְּבַעְצָמן 
ד'(  )ְּתִהִּלים  ְּבסֹוד  ְּגדֹולֹות,  ַהְרָחבֹות  ָּבֶהם  ִלְמצֹא  ְיכֹוִלים 
"ַּבַּצר ִהְרַחְבָּת ִלי", ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן ֵחֶלק 
א' ִסיָמן קצ"ה( ֶׁשִאם ָאָדם ְיַחֵּפׂש ְּבתֹוְך ָצרֹוָתיו, ִיְמָצא ָׁשָּמה 

ָּדָבר  ִמּׁשּום  ְלִהָּׁשֵבר  ָאסּור  ְוָלֵכן  ְמאֹד,  ְּגדֹולֹות  ָהְרָחבֹות 
ִמַּמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד ָחָזק 
ֶאת  ֶׁשַּמְטֶעה  ִמי  ֶׁשֵּיׁש  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ָהַרב  ּוְלַצֲעֵרנּו  ְמאֹד, 
עֶֹצם  ֵמַחַּמת  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתָקֵרב  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַעְצמֹו, 
ִרּבּוי ְּפָגָמיו, ֶׁשִּנְתַרֵחק ַעל ָיָדם ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך,ּוְכִאּלּו 
ִמָּׁשם,  ָלֵצאת  יּוַכל  ְּכָבר ֹלא  ּוְלעֹוָלם  ִמֶּמּנּו,  ִּתְקָותֹו  ָאְבָדה 
ַרֵּבנּו ז"ל  ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ָטעּות ָּגדֹול ְמאֹד, ְּכמֹו ֶׁשָּצַעק 
ְּבעֹוָלם  ֵיאּוׁש  ׁשּום  ֵאין  ע"ח(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהָר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ְּכָלל, ָהִיינּו ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבׁשּום 
ֵּכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹו  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ִּכי  ָואֶֹפן,  ָּפִנים 
ֲעַדִין ָיכֹל ַלְחטֹף ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוִלְזּכֹות ְלֵחֶלק טֹוב ָלעֹוָלם 
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ַהּטֹובֹות  ֻקּדֹות  ַּבנְּ ְמאֹד  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַחֵּזק  ְוָצִריְך  ַהָּבא, 
ֶּׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו ֲעַדִין, ְוֵיַדע ְוַיֲאִמין, ִּכי ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה 
ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת, ְוִאם ֹיאַמר ָהֱאֶמת ֶׁשַהִּיּסּוִרים 
ֲעַדִין, ַאְך ַאף  ְנֻקּדֹות טֹובֹות  ִּבי  ְוַגם ֵיׁש  ַּבֲחָסִדים ְּגדֹוִלים, 
ָּגְברּו  ְוַהִּקְלקּוִלים  ַהְּפָגִמים  ֶׁשִרּבּוי  ֶאֱעֶׂשה,  ָמה  ֵּכן  ִּפי  ַעל 
ְוֵכן  ַהִּיּסּוִרין,  ְמַעט  ַּגם  ִלְסּבֹל  ִלי  ֶׁשָּקֶׁשה  ַעד  ָּכְך,  ָּכל  ָעָליו 
ְּפָגַמי  ֵמִרּבּוי  ְּבִלִּבי  ֶׁשֵּיׁש  ַוֲחִליׁשּות-ַהַּדַעת  ַהַּקְטנּות  עֶֹצם 
ְוִקְלקּוָלי, ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְוִיְסַּתֵּכל 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ִעּמֹו  ְוַהַהְרָחבֹות ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהֲחָסִדים  ַעל  ַרק 
הּוא, ְוֵכן ַעל ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ַעל 
ָּכל ָּפִנים ְלַחֵּזק ֶאת ְלָבבֹו ִלְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו ּוְתִפָּלתֹו ִלְפֵני ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ּוְלַסֵּפר לֹו ִיְתָּבַרְך ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ִעם ְלָבבֹו, ְוֹלא ַיֲעזֹב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵלמּות, ְוַיִּציל אֹותֹו ִמָּכל ַהִּיּסּוִרים, ְוִיְמחֹל לֹו ַעל 

ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו, ִויַזֵּכהּו ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

ֵאיֶזה  ִּלְפֵניֶכם,  ַמה  ְראּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן,   
ְלַנֵּצַח  ֵאיְך  ז"ל,  רבנו  ָלנּו  ִּגָּלה  ְוִנְפָלאֹות  נֹוָראֹות  ֵעצֹות 
ּבֹו  ַהַחִּיים  ְּבַחי  ָּדבּוק  ְוִלְהיֹות  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ַּבִּמְלָחָמה 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ִיְתָּבַרְך,  ֻעּזֹו  ְׁשִכיַנת  ְּבִזיו  ּוְלִהְתַעֵּנג  ִיְתָּבַרְך, 

ְלִהָּכֵלל ְלַגְמֵרי ָּבֵאין-סֹוף ָּברּוְך-הּוא.

תָּם וְנִשְָׁלם שֶַׁבח ְלֵאל ּבוֵֹרא עוָֹלם!


