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ֵאיְך ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות
יֹוֶרה ֶּדֶרְך ְלָכל ֶאָחד ֶׁשִּנְמָצא ְּבֵאיֶזה ָצָרה, 

ֵאיְך יּוַכל ָלֵצאת ִמֶּמָּנה, ְוַיֲהפְֹך ֶאת ַהָּצָרה ְלַהְרָחָבה, 
ְוִיְזֶּכה ִלְהיֹות ָּדבּוק ָּתִמיד ּבֹו ִיְתָּבַרְך

*
ָּ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
* * *
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א.
ְּבֶזה  ֵאין ְלָך ָאָדם  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי,  ָצִריְך 
ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ַיֲעבֹר ָעָליו ֵאיֶזה ָצרֹות ּוַמְכאֹוִבים, ֶזה ְּבכֹה 
ְּבֵיאּוׁש  ְונֹוְפִלים  ְלַגְמֵרי,  ִנְׁשָּבִרים  ַוֲאָנִׁשים  ְּבכֹה,  ְוֶזה 
ָלֵצאת  יּוְכלּו  ַּפַעם ֹלא  ָלֶהם ֶׁשַאף  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ּוְבִדָּכאֹון, 
ְוִיּסּוִרים,  ָצרֹות  ָלָאָדם  ֶׁשָּבִאים  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ִמָּצרֹוֵתיֶהם, 
ְּבֵני ָאָדם  ֶׁשרֹב  ַעד  ִמֶּמּנּו,  ְוִתְקָוה  ָמנֹוס  ֶׁשָאַבד  ִנְדֶמה לֹו 
ִמְתָיֲאִׁשים ְלַגְמֵרי ֵמַחֵּייֶהם, ְוַעל ֶזה ָּבא ַרֵּבנּו ז"ל ּוְמַגֶּלה 
ָלנּו )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן עח( ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם 
ְּכָבר  ִנְמָצא  ֶׁשַאָּתה  ֲאִפּלּו  ְלִהְתָיֵאׁש,  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  ְּכָלל; 
ִאם  ִמָּׁשם  ָלֵצאת  ֶׁשְּיכֹוִלים  ְלָך  ַּדע  ָקִׁשים  ֲהִכי  ַּבַּמָּצִבים 
ְּדָבָריו  ָּכל  ֶאת  ּוְתַקֵּבל  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְמקָֹרב  ִּתְהֶיה 
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ַהַּצִּדיק  ֶאל  ֶׁשְּמקָֹרב  ָהָאָדם  ַמֲעַלת  ְוֶזה  ְלָך,  יֹאַמר  ֲאֶׁשר 
ָהֱאֶמת ַהָּדבּוק ְלַגְמֵרי ָּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ָּבטּול ּוְמֻבָּטל 
ֶאל ֶעֶצם ַעְצִמּיּות ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ָלֶרֶדת 
ְּבַתֲאוֹוֵתיֶהם  ְוַהֻּמְׁשָלִכים  ְוַהְּנפּוִלים  ַהְירּוִדים  ָּכל  ֶאל 
ַהְמֻרּבֹות, ְוָלֵכן ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ַאַחר ַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול 
ז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ְמאֹד,  ְוִנְפָלָאה  נֹוָרָאה  ְּבַמֲעָלה 
)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( ֲאֶׁשר ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש 

ַמְנִהיג  ָּכל  ִּכי  ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ֲאִמִּתי  ַמְנִהיג  ַאַחר  ְמאֹד 
ֶׁשָּבְטָלה  ַעְכָׁשו  ְוַגם  ְנבּוָאה,  רּוַח  ְּבִחיַנת  לֹו  ֵיׁש  ּוַמְנִהיג 
ַהְּנבּוָאה, ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֵיׁש ַמְנִהיִגים ֶׁשּׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם רּוַח 
ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ַּגם ָּבִעִּתים ַהָּללּו, ֲאָבל ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש 
ָיכֹול  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  ַמְנִהיג  ִּכי  ְמאֹד,  ְמאֹד  ַאֲחָריו  ּוְלַבֵּקׁש 
ִדְתהֹוָמא  נּוְקָבא  בְּ אֹוְתָך  ּוְלַהִּפיל  ׁשֹוָלל,  אֹוְתָך  ְלהֹוִליְך 
ַרָּבה,  ּוִמי הּוא ַהַּמְנִהיג ָהֲאִמִּתי? ֶזה ֶׁשָּיכֹול ָלֶרֶדת ֵאֶליָך 
ֵמֱאמּונֹות  ּוְלהֹוִציא אֹוְתָך  ֶׁשְּלָך,  ַהְמַדֶּמה  ּכַֹח  ֶאת  ּוְלָבֵרר 
ִּכי  ָּבֶהן,  ְמֻסָּבב  ֶׁשַאָּתה  ַהִּדְמיֹונֹות  ְּבָך,  ֶׁשִּנְדְּבקּו  ּכֹוְזבֹות 
ַהַּמְנִהיג ָהֲאִמִּתי ֶׁשָּדבּוק ּבֹו ִיְתָּבַרְך, הּוא ָיכֹול ְלהֹוִציא ֶאת 
ּכֹוְזבֹות,  ֵמֱאמּונֹות  ַהְמַדֶּמה,  ִמּכַֹח  ֵאָליו  ַהִּמְתָקְרִבים  ָּכל 
ּוַמְחִּדיר ָּבֶהם ֱאמּוָנה ְּברּוָרה ּוְמֻזֶּכֶכת, ַעד ֶׁשַּתְרִּגיׁש ִחּדּוׁש 
ָהעֹוָלם, ֵאיְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֵּדׁש ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה 
ְּתׁשּוָקה  ְּבָך  ּוַמְחִּדיר  ֶרַגע,  ּוְבָכל  ָׁשָעה  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל 
ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ִּפיָך  ְוֶאת  ִלְּבָך  ֶאת  ֶׁשִּתְפַּתח  ֲעצּוָמה 
ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוַהֵּבן ֶאל ָאִביו, ְוָכְך ָאַמר ַרֵּבנּו 
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ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס'( ֲאֶׁשר ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּיֵׁשִנים 
ֶאת ְיֵמיֶהם, ְוַאף ֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשֵהם לֹוְמִדים ּוִמְתַּפְלִלים ִעם ָּכל 
ֲאָנִׁשים  ְּכִמְצַות  ֶאְצָלם  ֶׁשֶּזה  ֵׁשָנה,  ְּבִחיַנת  ַהּכֹל  זֹאת 
ֶאת  ַמְרִּגיִׁשים  ְוֵאיָנם  ִחּיּות,  ׁשּום  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ְמֻלָּמָדה, 
ְמעֹוֵרר  הּוא  ָהֱאֶמת  ְוַהַּצִּדיק  ִיְתָּבַרְך.  ְמִציאּותֹו  ֲאִמַּתת 
ֵמַהֵּׁשָנה, ֶׁשַהּמִֹחין ַמְתִחיִלים ְלַהְרִּגיׁש ֵאיְך ֶׁשֵאין ִּבְלָעָדיו 
ָּגדֹול  ְוָדָבר  ָּגמּור הּוא,  ֱאֹלקּות  ַלּכֹל  ְוַהּכֹל  ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך 
ַהַּמֲאִציל  ְּבַהְׁשָּגַחת  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו  ַנֲעֶׂשה  ֹלא  ָקָטן  ְוָדָבר 
ָהֶעְליֹון, ּוַמְתִחיִלים ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְׂשַפת 
ֵמַהֵּׁשָנה  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַהִּסיָמן  ְוֶזה  ֶׁשָּלֶהם,  ָהֵאם 
ְּכֶׁשַּמְתִחיל ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך ְּבָׂשָפה ְּפׁשּוָטה ְּכמֹו ֶׁשֶאָחד 
ֶאל  ֶׁשִּמְתָקְרִבים  ְיֵדי  ַעל  זֹוִכים  ְוָלֶזה  ַהֵּׁשִני,  ִעם  ְמַדֵּבר 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשֵּיׁש ְּבכֹחֹו ַלֲהפְֹך ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות ּוְלָהִביא 
אֹוְתָך ֶאל ָּכל ַהְיׁשּועֹות. ְוָכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ְמַדֵּבר ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך, ֶזה ִסיָמן ֶׁשֵאינֹו ְמקָֹרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ֶׁשֶּזה ַמה 
ֵאינֹו  ֵחֵרׁש  ב'(  ֶּפֶרק  )ְּתרּומֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֶּׁשָאְמרּו 
ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדֵּבר; ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּקֹול ֶׁשל ַהַּצִּדיק 
ָהֱאֶמת ֵאינֹו ְמַדֵּבר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך; ֶׁשֶּזה )ְּתִהִּלים יט( "ֵאין אֶֹמר 
ֲאִמירֹות  ְלָאָדם  ֵאין  ִאם  קֹוָלם"  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין 
ְוִדּבּוִרים ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִסיָמן ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמַע 
ֶאת קֹוָלם ֶׁשל ַצִּדיֵקי ָהֱאֶמת, ְוָלֵכן ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת 
ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשִּביָכְלְּתָך  ַמה  ָּכל  ַּתֲעֶׂשה  ֶׁשְּלָך,  ֵמַהָּצרֹות 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדֹור ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב 



 

ֵאיְך ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות ו

ִזי"ַע ֲאֶׁשר ָחַמל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַלח 
ִּביַאת  ֶׁשִּלְפֵני  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ַהּדֹור  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּבּדֹור  ָלנּו 
ָעְברּו  ֶׁשֹּלא  ָּכֵאּלּו  ָצרֹות  עֹוְבִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעם  ַהָּמִׁשיַח, 
ָלנּו  ִהְקִּדימּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֲאֶׁשר  עֹוָלם,  ִמימֹות 
מט:(  )סֹוָטה  ְוָאְמרּו  ַהְּגֻאָּלה,  ִלְפֵני  ִּיְהֶיה  ַמה  ְוִהְזִהירּונּו 
ַיֲאִמיר. ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן  ְויֶֹקר  ִיְסֵּגא,  ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא חּוְצָּפא 
ִּפְרָיּה ְוַהַּיִין ְּביֶֹקר, ְוַהַּמְלכּות ֵּתָהֵפְך ְלִמינּות, ְוֵאין ּתֹוֵכָחה. 
ֵּבית ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנּות, ְוַהָּגִליל ֶיֱחַרב, ְוַהַּגְבָלן ִיּׁשֹום, ְוַאְנֵׁשי 
ְוָחְכַמת סֹוְפִרים  ַהְּגבּול ְיסֹוְבבּו ֵמִעיר ְלִעיר ְוֹלא ְיחֹוְננּו, 
ִּתְסַרח, ִויֵרֵאי ֵחְטא ִיָּמֲאסּו, ְוָהֱאֶמת ְּתֵהא ֶנְעֶּדֶרת. ְנָעִרים 
ְּפֵני ְזֵקִנים ַיְלִּבינּו, ְזֵקִנים ַיַעְמדּו ִמְּפֵני ְקַטִּנים. )ִמיָכה ז( ֵּבן 
ִאיׁש  אֹוְיֵבי  ַּבֲחמֹוָתּה,  ַּכָּלה  ְּבִאָּמּה,  ָקָמה  ַּבת  ָאב,  ְמַנֵּבל 
ִמְתַּבֵּיׁש  ֵאינֹו  ַהֵּבן  ַהֶּכֶלב,  ִּכְפֵני  ַהּדֹור  ְּפֵני  ֵּביתֹו.  ַאְנֵׁשי 
ָצרֹות  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  צח(  )ַסְנֶהְדִרין  ְוָאְמרּו  ֵמָאִביו; 
ָּבעֹוָלם ַעד ֶׁשָאַמר עּוָלא ֵייֵתי ְוֹלא ַאְחִמיֵנּה, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה 
ִיְׂשָרֵאל,  ִלְהיֹות ַּבּדֹור ַהֶּזה ֵמרֹב ַהָּצרֹות ֶׁשַּיַעְברּו ַעל ַעם 
ְּבֶמֶׁשְך  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ֶּׁשָּקָרה  ְלַמה  ֵעִדים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה 
ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה ָּכזֹאת 
ִמיֵני  ְּבָכל  ְוָחְנקּו  ְוָׂשְרפּו  ְוָׁשֲחטּו  ֶׁשָהְרגּו  עֹוָלם,  ִמימֹות 
ֶׁשָּיְרָדה  ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ְמֻׁשּנֹות  ִמיתֹות 
ָהֲארּוִרים  ָהְרָׁשִעים  ְוֵאּלּו  ָּבעֹוָלם,  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ְּכִפירּות 
ֲאֶׁשר ּכֹוְפִרים ַּבּכֹל ּוִמְתלֹוְצִצים ִמָּכל ַהָּקדֹוׁש ְלָעם ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהם ּבֹוִזים ּוְמָחְרִפים ֶאת ֵאּלּו ֶׁשּזֹוִכים ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו 
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ִיְתָּבַרְך, ְורֹוְדִפים אֹוָתם ַעד ָחְרָמה, ְוַרק רֹוִצים ַלֲעקֹר ֶאת 
ִזיק ָהֱאמּוָנה ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ַהָּצָרה ַהּזֹו עֹוָלה ַעל ָּכל 
ַהָּצרֹות, ְוַרֵּבנּו ז"ל ָאַמר ְלֶאָחד )ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן רכ( "ֲאַגֶּלה 
ְלָך סֹוד, ֶׁשִּיְהֶיה ֶאִּפיקֹוְרסּות ָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ִּכי ִמְלַמְעָלה 
יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ִנָּסיֹון.  ִּבְׁשִביל  ָּבעֹוָלם  ֶאִּפיקֹוְרסּות  ָיבֹוא 
ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשִּלי ַּגם ְּבֹלא ֶזה ִיְתַחְּזקּו ֶּבֱאמּוָנה ֶּבֱאֶמת ְוִיָּׁשֲארּו 
ַקָּיִמים ֶּבֱאמּוָנָתם, ַאְך ֲאִני ְמַגֶּלה ְלָך זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחְּזקּו 
ָהֵאֶּלה  ְוַכְּדָבִרים  ִמּקֶֹדם".  ִמֶּזה  ֶּׁשִּדְּברּו  ְּכֶׁשִּיְראּו  יֹוֵתר 
ִנְׁשַמע ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ַּכָּמה ְּפָעִמים. ְוָהָיה ִמְתַאֵּנַח ְמאֹד ַעל 
ֶזה ְוָאַמר אֹוי, ֵאיְך יּוְכלּו ַלֲעמֹד ֲאָנִׁשים מּוָעִטים ֶנֶגד ָּכל 
ֶאִּפיקֹוְרסּות  ֶׁשהֹוֵלְך  לה(  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם; 
ָּגדֹול ַעל ָהעֹוָלם. ְוֵכן ִסֵּפר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשהֹוֵלְך ְוִנְמָׁשְך 
ִמי  ָּבעֹוָלם. ַאְׁשֵרי  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ָּגדֹול  ֶאִּפיקֹוְרסּות 
ִּפי  ַעל  ְוָאַמר ַאף  ָהִעִּתים.  ְּבֵאּלּו  ֶּבֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ֶׁשַּיְחִזיק 
ֶׁשִּיְהֶיה  זֹאת,  ְמַסֵּפר  ֶׁשהּוא  ַמה  ְּכָלל  מֹוִעיל  ֶׁשֵאינֹו 
ֶּבֱאמּוָנה,  ַעְצמֹו  ְלִהְתַחֵּזק  ְוֶׁשְּצִריִכין  ָּבעֹוָלם  ֶאִּפיקֹוְרסּות 
ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר זֹאת ִמְתַּגְּבִרים ָהֶאִּפיקֹוְרסּות 
ִמּקֶֹדם,  הֹוִדיעּו  ְוַכּיֹוֵצא  ָּדִנֵּיאל  ַּגם  ֲהֹלא  ִּכי  ְוַהִּבְלּבּוִלים, 
ְוִיְתַלְּבנּו  "ִיְתָּבְררּו  י(  י"ב  )ָּדִנֵּיאל  ָמִׁשיַח,  ֶׁשָּיבֹוא  ֶׁשּקֶֹדם 
ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים, ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ָיִבינּו" וגו' 
קֶֹדם  ַהִּנָּסיֹון  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ִמּקֶֹדם  ֶׁשהֹוִדיַע  ֵמַאַחר  ֵּכן  ְוִאם 
ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ֶּבֱאמּוָנה, 
ּוִמי ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ְוִיָּׁשֵאר ַקָּים ֶּבֱאמּוָנתֹו ַאְׁשֵרי לֹו, 
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ְוִיְזֶּכה ְלָכל טֹוב ַהְמֻעָּתד ָלבֹוא ָלנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ֲאֶׁשר 
ֶׁשָּכל  ָראּוי  ֵּכן,  ְוִאם  ַוֲחָכֵמינּו.  ְנִביֵאינּו  ָּכל  ֲעֵליֶהם  ִנְּבאּו 
ֶאָחד ַיְׂשִּכיל ְוָיחּוס ַעל ַעְצמֹו ְלִהָּׁשֵאר ָחָזק ֶּבֱאמּוָנתֹו, ְוֹלא 
ִיְהֶיה לֹו עֹוד ׁשּום ִנָּסיֹון ְוֵצרּוף ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר הֹוִדיעּו 
זֹאת ִמּקֶֹדם. ּוֶבֱאֶמת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהֹוִדיעּו זֹאת ִמּקֶֹדם ְּבָכל 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַיְרִׁשיעּו  ְוַרִּבים  ָּגדֹול.  ִנָּסיֹון  ִיְהֶיה  זֹאת 
זֹאת  מֹוִדיַע  ֲאִני  ֵּכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאְך  ְרָׁשִעים"  "ְוִהְרִׁשיעּו 
ַעְצָמן  ֶׁשְּיַחְּזקּו  ַהְּכֵׁשִרים  ְמַעט  אֹוָתן  ִּבְׁשִביל  ִמּקֶֹדם 
ְּבַדְעָּתן,  ְּגדֹולֹות  ִמְלָחמֹות  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּוְבַוַּדאי  ֱאמּוָנָתן,  בֶּ
ְלַמַען ִיְהֶיה ָלֶהם ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ְוִהְתַחְּזקּות ְוִהְתַאְּמצּות ֶיֶתר 
ְּכֶׁשִּיְראּו ֶׁשְּכָבר ִּדְּברּו ִמֶּזה ִמּקֶֹדם; ְוַדְיָקא ְּבדֹור ָּכֶזה ָׁשַלח 
ַנְחָמן  ַרִּבי  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ַצִּדיק  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ְּפׁשּוָטה  ֱאמּוָנה  ֶׁשַּמְחִּדיר  ִזי"ַע  ִמְּבֶרְסֶלב 
ּוְמָקְרָבם  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ֶאת  ּוְמַׂשֵּמַח  ּוְמעֹוֵדד  ּוְמַחֵּזק 

ֵאָליו ִיְתָּבַרְך.

ְוָלֵכן ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ִמָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים 
ֶאל  ַעְצְמָך  ֶאת  ְלָקֵרב  ְרֵאה  ָעֶליָך  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהְּמִרירּות 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְוהּוא ַיְחִּדיר ְּבָך ֱאמּוָנה ְּברּוָרה ּוְמֻזֶּכֶכת ּבֹו 
ִיְתָּבַרְך ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָך ֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ֶזה ַחֶּייָך ִיְהיּו 
ַחִּיים ֲאִמִּתִּיים ְוִנְצִחִּיים, ִּכי ְּבִלי ֱאמּוָנה ַהַחִּיים ֵאיָנם ַחִּיים 
ֲאֶׁשר  לב(  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ְּכָלל, 
ָצִריְך ָּכל ָאָדם ֵליַדע ֶׁשֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך הּוא ִעְנָין 



טֵאיְך ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות

ָחָזק ְמאֹד ְוַחָּייו ֲחָזִקים ְמאֹד ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו 
ֱאמּוָנה-ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּבִאים ָעָליו ִיּסּוִרים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאַזי יּוַכל 
ְלַנֵחם ַעְצמֹו, ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם 
ְוַהִּיּסּוִרים ֵהם לֹו ְלטֹוָבה ּוְלַכָּפָרה,  ְוֵיִטיב ַאֲחִריתֹו,  ָעָליו 
ָּבעֹוָלם  אֹו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  לֹו  ֵייִטיב  ּוַבּסֹוף 
ֵאיֶזה  ָעָליו  ְּכֶׁשָּבָאה  ֱאמּוָנה,  ֶׁשֵאין לֹו  ְמַחֵּקר  ֲאָבל  ַהָּבא. 
ָצָרה - ֵאין לֹו ְלִמי ִלְפנֹות ְוֵאין לֹו ְּבַמה ְּלַהְחיֹות ֶאת ַעְצמֹו 
ּוְלַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו. ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין ְּדָבִרים ֵאּלּו ֵמֵאָליו ְוָיִבין 
ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַהּכֹל ִּבְכָתב. ְוַהְּכָלל 
ִיְהֶיה  ְוָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה ְּבִלי ׁשּום ֲחִקירֹות ְּכָלל ּוָבֶזה 
ָחָזק ְלעֹוָלם, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ּוְלעֹוָלם ֹלא ִיּמֹוט, 
ַאְׁשֵרי לֹו; ְוֶאל ָּכל ֶזה זֹוִכים ַרק ְּכֶׁשְּמקָֹרִבים ֶאל ַהַּצִּדיק 
ָהֱאֶמת ֶׁשַּמְחִּדיר ָּבָאָדם ִּתְקָוה ֲחָזָקה ֵאיְך ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות. 
ְּתִהִּלים יח( ָּכְך  ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ׁשֹוֵחר טֹוב 
ֶׁשַהָּצרֹות  ְרִאיֶתם  ִאם  ְלִיְׂשָרֵאל,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
ְמַכּסֹות ֶאְתֶכם, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַאֶּתם ִנְגָאִלים ְוָלֵכן ְצִריִכים 
ְוִאם  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלִהְׁשּתֹוֵקק 
ְרֵאה  ֶׁשְּלָך,  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ָלֵצאת  ְּבִני  ֲאהּוִבי  רֹוֶצה  ַאָּתה 
ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדֹור ַהֶּזה ֶׁשהּוא ַרִּבי ַנְחָמן 
ִמְּבֶרְסֶלב ִזי"ַע ֲאֶׁשר ָּכל ֲעצֹוָתיו ֵהם ֵעצֹות ֵמָהעֹוָלם ַהָּבא 
ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ז'( ֶׁשֲעצֹות ַהַּצִּדיק 
ָהֱאֶמת ֵהם ֻּכּלֹו ֶזַרע ֱאֶמת ֵעצֹות ֵמעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ַהַּצִּדיק 
ָּברּוְך  סֹוף  ָּבֵאין  ְלַגְמֵרי  ְוִנְכָלל  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ָּדבּוק  ָהֱאֶמת 
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הּוא, ְוהּוא ַחי ְלַמְעָלה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר 
ַחי ָּכאן ְלַמָּטה, ְוָלֵכן ָּכל ָהֵעצֹות ֶׁשּלֹו ֵהן ֵעצֹות ֵמָהעֹוָלם 
ַהָּבא, ְוהּוא רֹוֶצה ַלֲעזֹר ְלָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות 
ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ִמָּכל ַהָּצרֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּפֻעּלֹות  ִמיֵני  ָּכל  ַּתֲעֶׂשה  אֹוְתָך,  ֶׁשּסֹוְבבֹות 
ְּבַחֶּייָך,  ִּתְרֶאה  עֹוָלְמָך  ְוָאז  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 

ֶׁשַּתְרִּגיׁש עֹוד ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא.

ב.
ָּדָבר  עֹוד  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ַהִּׂשְמָחה,  ִמַּדת  ְּכמֹו  ָצרֹוָתיו,  ִמָּכל  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשּמֹוִציא 
ַרק  ְּכֵדי  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּפֻעּלֹות  ִמיֵני  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֻּמְכָרִחים 
ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ִּכי ָּכְך ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ֲאֶׁשר  כ"ד(  ִסיָמן  ב' 

ֶזה  ַעְצבּות  ִּכי  ָהִרחּוק,  ְּבַתְכִלית  ָהַעְצבּות  ֶאת  ּוְלַהְרִחיק 
ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִׂשְמָחה ֶזה ַהְּקֻדָּׁשה, ְוָלֵכן ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה 
ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵהם ָהַעְצבּות ְוַהְּמִרירּות ְוַהִּדָּכאֹון, 
ַהִּׂשְמָחה,  ִמַּדת  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִריַח  ָעָליו 
ַעְצבּות  ֶׁשִּנְמָׁשְך ַאַחר  ֶטַבע ָהָאָדם  ִּכי  ַקל,  ֶׁשֶּזה ֹלא  ְוַאף 
ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּזַמן  ּוִמְקֵרי  ִּפְגֵעי  ֵמֲחַמת  ְוִדָּכאֹון,  ּוְמִרירּות 
ֵאיֶזה  ָעָליו  ַיֲעבֹר  ֶׁשֹּלא  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ָאָדם  ֵאין  ִּכי  ָעָליו, 
ָצָרה ּוַמְׁשֵּבר ַּבַחִּיים, ִעם ָּכל זֹאת ִעַּקר ָהֵעָצה ַרק ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה, ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ִמיֵני ְּפֻעּלֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְּכֵדי ִלְהיֹות 
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ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ַהֵחרּות,  עֹוָלם  ֶזה  ַהִּׂשְמָחה  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה,  ַרק 
ְּכֶׁשָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח, ֲאַזי ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַהּמַֹח ְוַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשּלֹו 
ִמָּכל ִמיֵני ִׁשְעּבּוִדים,  ִּכי ָּכְך ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ֵחֶלק ב' ִסיָמן י'( ַמה ֶּׁשְּבֵני ָאָדם ְרחֹוִקים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ִּכי ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּכֶׁשָאָדם 
ְמַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו ֵהיֵטב ַמה ּקֹוֶרה ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ֲאַזי ִנְגָאל ִמָּכל 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  עֹוֵבר,  ְּכֵצל  ָיֵמינּו  ִּכי  ָצרֹוָתיו, 
)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ָּפָרָׁשה צ"ו ִסיָמן ב'( ְּכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין 

ְוַהְלַואי ְּכִצּלֹו ֶׁשל ּכֶֹתל אֹו ְּכִצּלֹו ֶׁשל ִאיָלן, ֶאָּלא  ִמְקֶוה, 
ְּכִצּלֹו ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָעף ִּדְכִתיב )ְּתִהִּלים קד( "ְּכֵצל 
ַהּכֹל  ָימּות  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּיַקֶּוה  ִמי  ְוֵאין  ִמְקֶוה,  ְוֵאין  עֹוֵבר", 
יֹוְדִעים ְואֹוְמִרין ְּבִפיֶהם ֶׁשֵהן ֵמִתים; ְוִעַּקר ַהִּסָּבה ֶׁשָאָדם 
ֵאין לֹו ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשָאז 
ַלְחׁשֹב  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָקׁשּור  ְּבָגלּות,  ֶׁשּלֹו  ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ַהּמַֹח 
ֵהיֵטב, ִּכי הּוא ָמֵלא ִּדְמיֹונֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, 
ּוִמֶּזה ְּבַעְצמֹו ָּבא ֶׁשָאָדם ִנְמָצא ְּבַקְטנּות ַהּמִֹחין ַוֲחִליׁשּות 
ַהַּדַעת, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ָלֵתת ֵעָצה ְלַעְצמֹו, ְוהּוא ִמְסַּתֵּבְך 
ְּבָכל יֹום ְּבִסּבּוִכים יֹוֵתר ְּגדֹוִלים, ְוָלֵכן ִעַּקר ָהֵעָצה ָלֵצאת 
ִמָּכל ַהָּצרֹות ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה, ִּכי ְּבִׂשְמָחה אֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה, ִאם ָאָדם ָּתִמיד 
ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח, ַעל ְיֵדי ֶזה ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשּלֹו ֶּבן חֹוִרין, ְוהּוא ָיכֹול 
ַלְחׁשֹב ַמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה, הּוא ִנְמָצא ְּבַגְדלּות ַהּמִֹחין, ְוֵאינֹו 
ְמֻצְמָצם ְּבׁשּום ִצְמצּום ְוַקְטנּות. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם ָּתִמיד 
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ָּתִמיד  ַחי  ְוהּוא  ְּפִניִמי,  ְּבִדָּכאֹון  ּוְמֻדָּכא  ּוְמֻמְרָמר  ָעצּוב 
ִּבְפָחִדים, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָלֵתת ְלַעְצמֹו ֵעָצה, ֶזה ַמה ֶׁשּׁשֹוֵבר 
ְונֹוֵפל  ָצָרה,  ִמָּצָרה ֶאל  ִמְסַּתֵּבְך  ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשהּוא  אֹותֹו 
ִּבְנִפיָלה ַאַחר ְנִפיָלה. ְוָלֵכן ְרֵאה, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְּתַׂשַּמח ֶאת 
ַעל  ֶּׁשְּתַקֵּבל  ְוָהִעָּקר  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ִׂשְמָחה  ִמיֵני  ְּבָכל  ַעְצְמָך 
ַעְצְמָך ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם 
ַאָּתה ִּתְזֶּכה ְלִׂשְמָחה, ְוֵתֵצא ַּגם ַאָּתה ֵמַהָּצרֹות ֶׁשְּמַסְּבבֹות 
אֹוְתָך, ְוַאל ִּתְהֶיה ַקָּלה ְּבֵעיֶניָך ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ִּכי ַרִּבים ִנְּצלּו 
ְוָלֵכן  אֹוָתם,  ֶׁשִחְּזקּו  ֶׁשָּזכּו  ְיֵדי  ַעל  ָצרֹוֵתיֶהם  ִמָּכל  ְּכָבר 
ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ְלַחֵּזק ֶאת ֲאֵחִרים, ְוָאז ַּגם ְלָך ִיְהֶיה ִחּזּוק 
ֲהִכי  ְוִתְהֶיה  ַהַהְרָחָבה,  ֶאל  ֵמַהֵּמַצר  ָלֵצאת  ְוִתְזֶּכה  ָעצּום, 

ְמֻאָּׁשר ְּבַחֶּייָך.

ג.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות 
ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ּתֶֹקף ָהֱאמּוָנה. ָאָדם ָצִריְך ְלַהְחִּדיר ְּבַעְצמֹו 
ֱאמּוָנה ְּברּוָרה ּוְמֻזֶּכֶכת ְוֵליַדע ֶׁשָּדָבר ָּגדֹול ָּדָבר ָקטֹן ֹלא 
ָּכל  ִּכי  ָהֶעְליֹון,  ַהַּמֲאִציל  ְּבַהְׁשָּגַחת  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו  ַנֲעֶׂשה 
ֶׁשַהּכֹל  לֹו  ֶׁשִּנְדֶמה  ִמְּפֵני  ַהּכֹל  ֶזה   - ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּצרֹות 
ּוִמָּׁשם  ַהַחִּיים,  ָּכל  לֹו  ֶנֱהָרִסים  ּוָבֶזה  ּוַמָּזל,  ִמְקֶרה  ֶטַבע, 
ֶׁשֵאין  ֶׁשַּמֲאִמין  ָהֲאִמִּתי  ַהַּמֲאִמין  ִּכי  ַהָּצרֹות,  ָּכל  נֹוְבעֹות 
ָּדָבר ָּכֶזה ֶטַבע ִמְקֶרה ּוַמָּזל, ֶאָּלא ְּבָכל ָּדָבר ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה, 
ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוְצִאים ֵמַהָּצרֹות, ְוָכַתב מֹוַהְרַנ"ְּת ז"ל )ִלּקּוֵטי 
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ֲהָלכֹות ֵאֶבר ִמן ָהַחי ֲהָלָכה ג' אֹות א'( ֶׁשָאָדם ָצִריְך ִלְבחֹר ַּבּטֹוב 

ִמּמַֹח  ִנְמָׁשְך  ֶׁשַהֵּבן  ֶּבֱאֶמת  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ָהֱאֶמת,  ֶׁשֶּזה 
ֵּבן,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּנְקֵראת  ֻּכָּלּה  ַהְּבִריָאה  ֶׁשָּכל  ַהְינּו  דְּ ָהָאב. 
ֶׁשִּנְקָרא  ַהַּצִּדיק  ִּבְׁשִביל  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְׁשִביל  ִנְבָרא  ַהּכֹל  ִּכי 
ִיְתָּבַרְך  ַהַּקְדמֹון  ַהָּיִחיד  ֵמַהּבֹוֵרא  ְוִנְבָרא  ִנְמָׁשְך  ַהּכֹל  ֵּבן. 
ַעל  ָּתִמיד,  ַהְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחתֹו  ְּבֵעיֵני  ֲעַדִין  ַמְׁשִּגיַח  ְוהּוא 
ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ִמְּפָרֵטי ַהְּבִריָאה ּוַמְנִהיג ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו ְלַבד 
ְּבָכל ֵעת. ּוְכֶׁשַּמֲאִמיִנים ָּבֶזה ֲאַזי ַנֲעֶׂשה ַהּכֹל ֶאָחד, ַהְינּו 
ּוֵבן  ְּבִחיַנת ָאב  ֶׁשֶּזה  ַהְּבִריָאה,  קֶֹדם  ְּכמֹו  ַהְּבִריָאה  ַאֲחֵרי 
ַּכֲחָדא, ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן 
ַהְּבִריָאה  ַאַחר  ְלַקֵּׁשר  הּוא,  ָהֱאֶמת  ֶׁשל  ֶׁשַהְּׁשֵלמּות  נא( 

ְלקֶֹדם ַהְּבִריָאה ֶׁשָאז ַנֲעֶׂשה ַהּכֹל ֶאָחד, ַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי 
ְמַקְּׁשִרים ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ֶאל 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמֶׁשֶכת ַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ָּתִמיד 
ַהָּצרֹות  ָּכל  ִּכי  ָצרֹוָתיו,  ִמָּכל  יֹוֵצא  ְוָהָאָדם  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה 
ַהְּבִריָאה  קֶֹדם  ֵּבין  ֶׁשַּמְפִריד  ֵמֲחַמת  ַרק  ֶזה  סֹוֵבל  ֶׁשָאָדם 
ְלַאַחר ַהְּבִריָאה, ֵּבין עֹוָלם ַהֶּזה ְלעֹוָלם ַהָּבא, ֵּבין ַהְׁשָּגָחה 
ְלֶטַבע. ּוֶבֱאֶמת ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן יז( 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְוַהְׁשָּגָחה,  ְלָהִבין ַמהּו ֶטַבע  ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאין ָאנּו 
ֶׁשָאָדם  ַהָּצרֹות  ְוָכל  ִיְתָּבַרְך,  ַהְׁשָּגָחתֹו  הּוא  ַהֶּטַבע  ַּגם 
סֹוֵבל ֶזה ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשְּמַנֵּתק ֶאת ַעְצמֹו ִמָּׁשְרׁשֹו ָהֶעְליֹון, 
ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַקֵּׁשר  ְּכֶׁשָאָדם  ּוִמָּיד  ְוֵתֶכף 
יֹוֵצא ִמָּכל ָצרֹוָתיו, ְוִנְמֶׁשֶכת ָעָליו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְורֹוֶאה 
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ִנִּסים ִנְגִלים ֶׁשעֹוֶׂשה ִעּמֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּכל ְּפָרט 
ֵמַחָּייו. ְוָלֵכן ֲאהּוִבי, ְּבִני! ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות 
ֶׁשְּלָך, ַּתְחִּדיר ְּבַעְצְמָך ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְוִתְקׁשֹר 
ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵתַדע ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְפִריד 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵּבין  ְלַהְׁשָּגָחה  ֶטַבע  ֵּבין  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום 
ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֵּבין קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְלַאַחר ַהְּבִריָאה, ִּכי ַהּכֹל 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵאּלּו,  ְיִדיעֹות  ְּבַעְצְמָך  ְּכֶׁשַּתְחִּדיר  ְוָאז,  ֶאָחד. 
ֵּתֵצא ִמָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשְּלָך, ִּכי ִמי ֶׁשַחי ִעם ֱאמּוָנה ּוְמַקֵּׁשר ֶאת 
ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ָּכל ַׁשַעל ּוְפִסיָעה 
הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא 
ִנְגָאל ִמָּכל ָצרֹוָתיו, ַאְׁשֵרי ִמי ֶּׁשַּמְכִניס ֶאת ַהְיִדיעֹות ָהֵאּלּו 

ְלתֹוְך ִלּבֹו, ְוָאז טֹוב לֹו ָּכל ַהָּיִמים.

ד.
ְלַחֵּזק  ָצִריְך  ָאָדם  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ְוָלֶזה  אֹותֹו,  ֶׁשִּיְׁשְּברּו  ָלֵתת  ְוֹלא  ְמאֹד,  ְמאֹד  ַעְצמֹו  ֶאת 
זֹוִכים ַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם ִמְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, 
ְויֹוֵדַע ָוֵעד ֶׁשָּדָבר ָּגדֹול ָּדָבר ָקטֹן ֹלא ַנֲעֶׂשה ֵמַעְצמֹו ֶאָּלא 
ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל ָהֶעְליֹון, ְוָאז ַאף ֶאָחד ֹלא ָיכֹול ִלְׁשּבֹר 
אֹותֹו, ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵּבין ְּבַגְׁשִמּיּות 
ּוֵבין ְּברּוָחִנּיּות ֶזה ַרק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ּוְכָכל ֶׁשָאָדם ַמְכִניס 
ֶאת ַעְצמֹו יֹוֵתר ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשַהּכֹל ֻמְׁשָּגח ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְּכמֹו 
ֵּכן ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ִּכי ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּכֶׁשָאָדם ְמַנֵּתק ֶאת 
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ַעְצמֹו ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ִלְׁשֹלט 
ָעָליו ְּבֵני ָאָדם ְוִלְׁשּבֹר אֹותֹו ּוְלַהִּפילֹו ַּבֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, 
ֶׁשְּמַסְּבבֹות  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ָלֵצאת  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ְוָלֵכן 
אֹוְתָך, ְרֵאה ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצְמָך ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר עֹז ֶּבֱאמּוָנה 
ִּבְלָעָדיו  ֶׁשֵאין  ְּבַדְעְּתָך  ְּתַצֵּיר  ְוָתִמיד  ִיְתָּבַרְך,  ְּפׁשּוָטה ּבֹו 
ֵמַעְצמֹו  ַנֲעֶׂשה  ֹלא  ָקטֹן  ָּדָבר  ָּגדֹול  ְוָדָבר  ְּכָלל  ִיְתָּבַרְך 
ֶאָּלא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהַּמֲאִציל ָהֶעְליֹון, ּוְכָכל ֶׁשַּתְחִּדיר ְּבַעְצְמָך 
ְיִדיעֹות ֵאּלּו ֲאֶׁשר הּוא ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא ְוֵאין ִּבְלָעָדיו ִנְמָצא, 
ַהּכֹל ַלּכֹל ֱאֹלקּות ָּגמּור הּוא, ַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְזֶּכה ָלֵצאת ִמָּכל 
ַרק  ָצרֹות?  ִּנְקָרא  ַמה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֲאֵליֶהן.  ֶׁשָּנַפְלָּת  ַהָּצרֹות 
ֶזה ֶׁשָאָדם ְמַנֵּתק ֶאת ַעְצמֹו ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְוחֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ּפֹה 
רֹוְדִפים  ָאָדם  ְּכֶׁשְּבֵני  ִנְׁשָּבר  הּוא  ְוָאז  ּוַמָּזל,  ִמְקֶרה  ֶטַבע 
אֹותֹו, ִּכי הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ַלֲעׂשֹות לֹו ַרע. ְוֶזה 
ָּכל  ֲעֵליֶהם  ִנְמָׁשְך  ּוִמָּׁשם  ָאָדם  ִּבְבֵני  ֶׁשִּנְכְנָסה  ַהָּטעּות 
חֹוְׁשִבים  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם  ַהֵּלב  ֶאת  אֹוְכִלים  ֵהם  ִּכי  ַהָּצרֹות, 
ֶׁשְּיכֹוִלים ְלָהַרע לֹו ִּכְבָיכֹול ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַרְך, ְוזֹאת ַהָּטעּות 
ַהֲחמּוָרה ֶׁשִּנְכְנָסה ִּבְבֵני ָאָדם, ְוָלֵכן ִאם ָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל 
ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  ָּבֶרַגע  ּבֹו  ָאז  הּוא,  ָּברּוְך  ֵמַהָּקדֹוׁש  ִנְמָׁשְך 
ְוָכַתב  ָּדָבר,  ׁשּום  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ְוֹלא  ָאֶון,  ּפֹוֲעֵלי 
מֹוַהְרַנ"ְּת ז"ל )ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ֵאֶבר ִמן ָהַחי ֲהָלָכה ג' אֹות א'( ִּכי 
ֵיׁש ִלְבחֹר ַּבּטֹוב, ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶּבֱאֶמת ֶׁשַהֵּבן ִנְמָׁשְך ִמּמַֹח 
ַהְינּו ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה ֶׁשִּנְקֵראת ְּבִחיַנת ֵּבן, ִּכי  ָהָאב. דְּ
ַהּכֹל ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְקָרִאים ָּבִנים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
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ִנְמָׁשְך  ַהּכֹל  ֱאֹלֵקיֶכם"  ַלֲהָוָי"ה  ַאֶּתם  "ָּבִנים  יד(  )ְּדָבִרים 

ְוִנְבָרא ֵמַהּבֹוֵרא ַהָּיִחיד ַהַּקְדמֹון ִיְתָּבַרְך ְוהּוא ַמְׁשִּגיַח ֲעַדִין 
ְּבֵעיֵני ַהְׁשָּגָחתֹו ָּתִמיד ּוַמְנִהיג ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו ְלַבד ְּבָכל ֵעת. 
ּוְכֶׁשַּמֲאִמיִנים ָּבֶזה ָאז ַהּכֹל ֶאָחד ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּכמֹו קֶֹדם 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכְבָיכֹול  ַּכֲחָדא,  ּוֵבן  ָאב  ְּבִחיַנת  ַהְּבִריָאה, 
הּוא הּוא ָאִבינּו, ְוַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ָּבָניו, ְוֶזה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, 
ְוַהְסָּתרֹות,  ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָמֵלא ַהֲעָלמֹות  ְּכֶׁשָאָדם ִמְסּתֹוֵבב 
עֹוָלם ַהָּמֵלא ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ִמְתַחֵּזק 
ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו  ֶׁשֵאין  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ְּפׁשּוָטה  ֶּבֱאמּוָנה 
ָהֱאֶמת,  ִעַּקר  ֶזה  ַהְּבִריָאה,  ְּבקֶֹדם  ִנְכֶלֶלת  ַהְּבִריָאה  ְוַאַחר 
ְוִנְתַּבְּטלּו  ָאֶון,  ּפֹוֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  ֵאּלּו  ְיִדיעֹות  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשרֹוִצים ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסִּתיר ֶאת 
ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך. ְוָלֵכן, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְרֵאה ָלַקַחת 
ֶאת ַעְצְמָך ְּבָיֶדיָך, ְוִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות ֶׁשְּלָך 
ֲאַזי  ְמֻאָּׁשִרים  ַחִּיים  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  עֹוד  נַֹעם  ַחֵּיי  ְוִלְחיֹות 
ַּתְחִּדיר ְּבַעְצְמָך ָּתִמיד ֶאת ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך, ְוֵתַדע 
ִּבְלָעָדיו  ְלָך  ְלֵהִטיב  אֹו  ְלָהַרע  ָיכֹול  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ֲאֶׁשר 
ִיְתָּבַרְך, ְוָאז ְּכֶׁשִּיְתָּבֵרר ְלָך ָּדָבר ֶזה ֲאַזי ִּתְזֶּכה ָלֵצאת ִמָּכל 

ָצרֹוֶתיָך ְוֻיְמַשְך ָעֶליָך ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְמֻרִּבים.

ה.
ֲאהּוִבי, ְּבִני! ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשַהַחִּיים ְּבֶזה ָהעֹוָלם 
ְּכֵדי  ְּבִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים  ְמַנִּסים ָּכל ָאָדם  ֹלא ַקִּלים! 
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ִלְראֹות ֵאיְך ַיֲחִזיק ַמֲעָמד, ְוֹלא ְיַנֵּתק ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ַהָּקֶׁשה  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ְוָלֵכן  הּוא.  ָּברּוְך 
ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ְרֵאה  ִראׁשֹון  ָּדָבר  ְלָפֶניָך,  ֶׁשָּׂשִמים 
ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִּכי  ָהֱאֶמת, 
מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא  ְּפׁשּוָטה  ֶלֱאמּוָנה 
ֵחֶלק א' ִסיָמן ז'( ֶׁשַהַּצִּדיק ַמְחִּדיר ֱאמּוָנה ְּבִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, 

ַוֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו )ְמִכיְלָּתא ְּבַׁשַּלח( ַעל ַהָּפסּוק )ְׁשמֹות 
י"ד( "ַוַּיֲאִמינּו ַּבֲהָוָי"ה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבדֹו" ִאם ְּבמֶֹׁשה ֶהֱאִמינּו 

ַּבֲהָוָי"ה ֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן, ֶאָּלא ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ֶאָּלא 
ְּבֶזה  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ְוָלֵכן  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ְיֵדי  ַעל  ַרק 
ָאָדם  ְלָכל  ֵיׁש  ִּכי  ֲחָכִמים,  ֶלֱאמּוַנת  ְלַהִּגיַע  הּוא  ָהעֹוָלם 
ֻקְׁשיֹות ַעל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ַהְּדֵבִקים ָּבֵאין סֹוף ָּברּוְך 
ִמֶּמּנּו  ָהָאָדם  ֶאת  ַמְרִחיִקים  ֵהם  ָהֵאּלּו  ְוַהּקּוְׁשיֹות  הּוא, 
ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך. 
קכ"ג( ִעַּקר ְׁשֵלמּות ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְלַהְׁשִליְך ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל 

ַהָחְכמֹות, ְוָכל ְזַמן ֶׁשִּנְׁשַאר ֵאֶצל ָהָאָדם ֵאיֶזה ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל, 
ֲעַדִין ֶזה ֹלא ִנְקָרא ִהְתָקְרבּות, ִּכי ַהס"מ ְוַהָּׂשָטן עֹוֶׂשה ָּכל 
ִמיֵני ְּפֻעּלֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְלַרֵחק ֶאת ָהָאָדם ֵמַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, 
ֵמַהְּׁשאֹול  ַהְּפגּומֹות  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֶׁשָּיכֹול 
ִאם  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן,  ְלָׁשם.  ֶׁשָּנְפלּו  ּוִמַּתְחָּתיו  ַּתְחִּתית 
ַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות ֶׁשָּנַפְלָּת ֲאֵליֶהם, ָהֵעָצה ִהיא 
ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּיְחִּדיר ְּבָך ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה 
ֶׁשהּוא  ְוִנְצִחי  ֲאִמִּתי  טֹוב  ֶאל  אֹוְתָך  ִויַזֶּכה  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו 
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ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה  ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצוֹות  ִקּיּום 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבָכל ְמקֹומֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ַּתַנ"ְך, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ַּבְבִלי ְירּוַׁשְלִמי ּתֹוֶסְפָּתא, ִסְפֵרי 
ַהּפֹוְסִקים  ְוִסְפֵרי  ְוַהִּתּקּוִנים,  ַהּזַֹהר  ְוִסְפֵרי  ַהִּמְדָרִׁשים 
ַצִּדיק  ִנְקָרא  ֶזה  ַרק  ִּכי  ְוכּו',  ָערּוְך  ְוֻׁשְלָחן  טּור  ַרְמַּב"ם 
ָהֱאֶמת ִמי ֶׁשְּיַזֶּכה אֹוְתָך ִעם ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִקּיּום 
ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ְוַעל ֻּכָּלם ֶׁשְּיַזֶּכה אֹוְתָך 
ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 

ְוַהֵּבן ֶאל ָאִביו.

ֶׁשָעַבר  ֵמַאַחר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ַּבְטָלן,  ִּתְהֶיה  ַאל  ְוָלֵכן 
ְלָך  ְוִנְדֶמה  ּוְמִרירּות  ִיּסּוִרים  ָצרֹות,  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ָעֶליָך 
ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמְּמָך, ּוְכִאּלּו ֶׁשֵאין ְלָך ְּכָבר ׁשּום 
ִּתְקָוה ּוָמנֹוס ָלֵצאת ֵמַהָּמקֹום ֶׁשָּנַפְלָּת ְלָׁשם, ְרֵאה ָלַקַחת 
ֶׁשַּבּדֹור  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְוִתְתָקֵרב  ְּבָיֶדיָך  ַעְצְמָך  ֶאת 
ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ִזי"ַע, ְוַתְתִמיד ִּבְסָפָריו 
ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ֵאיְך  אֹוְתָך  ְיַלְּמדּו  ְוֵהם  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַהַחִּיים,  ְקָׁשֵיי  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ְוֵאיְך  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ְּפׁשּוָטה 
ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ְּבִרָּיה ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשרֹוָצה ְלַנֵּתק אֹוְתָך 
ִמֶּמּנּו, ִּכי ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ַאָּתה ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַרק 
ַעל ַעְצְמָך, ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה ְּבָצָרה ַאף ֶאָחד ֹלא ִאְכַּפת לֹו 
ִמְּמָך, ְוזֹו ֻעְבָּדה ְמִציאּות ָמָרה ְמאֹד, ְוָלֵכן ַּגם ַאָּתה ָצִריְך 
ְלַהְתִחיל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַעְצְמָך, ְוִאם ֵיׁש ַצִּדיק ֲאִמִּתי ְּבֶזה 



יטֵאיְך ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות

ֲאִמִּתי  ְלָכל טֹוב  ּוְמַזֶּכה אֹוְתָך  ְלָך,  ַלֲעזֹר  ָהעֹוָלם ֶׁשּמּוָכן 
ֶּׁשַּבָּיד  ַמה  ִּכי  ַּתֲחִליף,  ַאל  ְואֹותֹו  ַּתֲחִזיק,  אֹותֹו  ְוִנְצִחי, 
ָּבטּוַח,  ָּדָבר  ֶזה  ְמַזֶּכה אֹוְתָך  ָהֱאֶמת  ֶׁשַהַּצִּדיק  ַמה  ָּבטּוַח, 
ּוַמה ֶּׁשַההּוא ַמְבִטיַח ְלָך, ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ּוְכַמֲאַמר 
ִצּפֹוִרים  ֵמַהְרֵּבה  ַּבָּיד,  ִצּפֹור ַאַחת  ָהֲעָמִמי "טֹוב  ַהִּפְתָּגם 
ֵאָליו, הּוא  ַהֶּזה ֶׁשַאָּתה ְמקָֹרב  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַעל ָהֵעץ", 
ְמַפֵחד  ְמאֹד  ְוַהס"מ  ְוִנְצִחי,  ֲאִמִּתי  טֹוב  ֶאל  אֹוְתָך  ְמַזֶּכה 
ִמֶּמּנּו, ְוָלֵכן הּוא ַמִּסית ּוֵמִדיַח ֶנְגּדֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְוַלְיָלה 
ָויֹום, ּוַמְכִניס ְּבָך קּוְׁשיֹות ּוְסֵפקֹות, ּוְכָבר ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל 
)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ב( ַמה ֶׁשֵּיׁש קּוְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא, ֶזה ַהֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה ָּכָכה, ִּכי ֵאיְך ָיכֹול ָאָדם ַּגס 
ּוְמֻגָּׁשם ַהָּמֵלא ֻזֲהָמה ְוָעְביּות ְוַגְׁשִמּיּות ְלָהִבין רּוָחִנּיּות? 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאַחר  ּוְסֵפקֹות  קּוְׁשיֹות  לֹו  ֵיׁש  ְוָלֵכן 
ַרֲחָמָנא ִליֵׁשְזָבן, ּוְכמֹו ֵכן ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד קּוְׁשיֹות ּוְסֵפקֹות 
ַעל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ִּכי ַהַּצִּדיק ִנְכָלל ְלַגְמֵרי ָּבֵאין סֹוף ָּברּוְך 
הּוא, ְוָלֵכן ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש קּוְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵּכן ֵיׁש 
קּוְׁשיֹות ַעל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ְוָלֵכן ַאָּתה ָצִריְך ַרק ְלִהְסַּתֵּכל 
ַעל ַעְצְמָך, ָמה ַאָּתה ַמְרִויַח ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ַהֶּזה? ְוֶזה ָצִריְך 
ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְמקָֹרב  ִלְהיֹות  ַהִּסָּבה  ָּכל  ְלָך  ִלְהיֹות 
ְּבַוַּדאי ֵיׁש ָּכל ִמיֵני ִחּקּוִיים ְוַהְדָמיֹות ֶׁשְּמַחִּקים ֶאת ַהַּצִּדיק 
ָהֱאֶמת, ִּכי ֹלא ָחֵסר ַׁשְקָרִנים ַרָּמִאים ְצבּוִעים ֶׁשְּמַדְּבִרים 
ְּגדֹולֹות ְּכִאּלּו ֵהם ַּגם ֵּכן ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ִויכֹוִלים ַלֲעׂשֹות 
ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא  ִּתּקּוִנים, 
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ִסיָמן ט"ו( ֲאָבל ַּבְּמִציאּות ָאָדם ָצִריְך ָּתִמיד ְלִהְסַּתֵּכל ַעל 

ֹלא  ְּכָבר  ְוָאז  ַהַּצִּדיק,  אֹותֹו  ִּזָּכה  ַמה  ַּבָּיד,  לֹו  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה 
קּוְׁשיֹות  ׁשּום  ְּכָבר  לֹו  ִיְהֶיה  ְוֹלא  אֹותֹו,  ְלַהְטעֹות  יּוְכלּו 
ּוְסֵפקֹות ָעָליו. ְוָלֵכן ִּתְרֶאה ָלֵצאת ִמָּכל ַהִּדְמיֹונֹות ֶׁשְּלָך, 
ְוִתְתָקֵרב ֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדֹור ַהֶּזה, ְוַתְתִמיד ִּבְסָפָריו 
ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן 
קצ"ב( ָּפָניו ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים ְּבתֹוְך ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו, ְוִאם 

ִסְפֵרי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְמַגִּלים ְלָך ִּגּלּוִיים ֲאִמִּתִּיים, ִּגּלּוִיים 
נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמאֹד ַּבֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי 
ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ּוְמַדֵּבר  ַהֶּפה  ֶאת  ֶזה ַאָּתה ּפֹוֵתַח 
ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוַהֵּבן ֶאל ָאִביו, ַרק ַּבַּצִּדיק ַהֶּזה 
ַּתֲחִזיק, ְוַאל ַּתְחִליֵפהּו ְוַאל ְּתִמיֵרהּו ְּבׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם, 
ּוְזכֹר ְּכָלל ֶזה ִּכי ִּתְצָטֵרְך אֹותֹו ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך, ִּכי ְּבָכל יֹום 
ָויֹום ַהס"מ ִמְתַּגֵּבר ּוִמְתַּפֵּׁשט ָּבָאָדם, ּוַמְכִניס ּבֹו ְסֵפקֹות 
ַּבַּצִּדיִקים  ֲחָכִמים  ִיְתָּבַרְך, ּוֶבֱאמּוַנת  ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו 
ָהֲאִמִּתִּיים, ּוְכַמֲאָמָרם ז"ל )ִקּדּוִׁשין ל( ְּבָכל יֹום ָויֹום ִיְצרֹו 
ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו, ְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא עֹוְזרֹו, ֹלא ָהָיה ָיכֹול לֹו.

ֵאיְך ָלֵצאת  ֵעָצה  ֲאִני נֹוֵתן ְלָך  ְּבִני!  ְוָלֵכן, ֲאהּוִבי, 
ֶׁשָּיכֹול  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַאַחר  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשַּתְתִחיל  ֵמַהָּצרֹות 
ַלֲעזֹר ְלָך ְוֶׁשָּיכֹול ְלַהְחִּדיר ְּבָך ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֶׁשְּלָך  ַהֶּפה  ֶאת  ּופֹוֵתַח 
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ְּגָמָרא,  ִמְׁשָנה,  ִמְקָרא,  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּתְלַמד  אֹוְתָך  ּוְמַזֶּכה 
ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ְוִתְזֶּכה  ְוַאָּגָדה,  ֲהָלָכה  ִמְדָרׁש, 
ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ּוְמַחֵּזק ּוְמעֹוֵדד אֹוְתָך ֹלא ִלּפֹול ְּבֵיאּוׁש, 
ְוֵאָליו ִּתְתָקֵרב ְואֹותֹו ַּתֲחִזיק, ִּכי  ִנְקָרא ַצִּדיק ָהֱאֶמת,  ֶזה 
ֲאהּוִבי,  ּוְזכֹר,  ְוַהָּצפּון.  ַהָּגנּוז  טּוב  ְלרֹב  ִּתְזֶּכה  ָידֹו  ַעל 
ַהּקּוְׁשיֹות  ֶאת  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ַקִּלים,  ֹלא  ַהַחִּיים  ִּכי  ְּבִני! 
רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ְוָלֵכן  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ְוִנְסיֹונֹות  ְוַהְּסֵפקֹות 
ָלֵצאת ֵמַהָּצרֹות ֶׁשְּלָך, ִּתְרֶאה ֶלֱאחֹז ַּבַּצִּדיק ָהֱאֶמת ִעם ָּכל 
ֶנְגּדֹו,  ִּפְרָחִחים  ִמיֵני  ָּכל  אֹוְתָך  ֶׁשַּיִּסיתּו  ַוֲאִפּלּו  ַהּכֹחֹות, 
ַאל ּתֹאֶבה ְוַאל ִּתְׁשַמע ָלֶהם, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְטֶעה ֶאת 
ַעְצמֹו ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכָלל, ּוְכָבר ָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִׂשיחֹות ָהַר"ן 
ִסיָמן נ"א( ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני ֶׁשֹּלא ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם, 

ִּכי ָהעֹוָלם ַמְטֶעה ְמאֹד, ְוִעַּקר ַהָּטעּות ֶׁשַּמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם, 
ָּדָבר  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת,  ַלַּצִּדיק  ַּתְחִליף  ֵיׁש  ְּכִאּלּו 
ָּכֶזה. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּמְחִּדיר ֶאת ַהִּדּבּוִרים ָהֵאּלּו ְּבתֹוְך ִלּבֹו, 
הּוא  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ַחי  ֶׁשהּוא  ַהָּיִמים  ָּכל  לֹו  טֹוב  ְוָאז 
ְוִיְזֶּכה  ְוַהִּדְּכאֹונֹות,  ַהְּמִרירּות  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ֵיֵצא  ְּבַוַּדאי 

ִליַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַאְׁשֵרי לֹו!

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!
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