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ְיעֹוֵרר ִויַחֵּזק ֶאת ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהֶיה ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה, 
ִויַגֶּלה ֶאת ַמֲעַלת ַהִּׂשְמָחה ַהְּתִמיִדית ֶׁשְּמִביָאה ָלָאָדם 
ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ָיָדיו, ּוְבִריאּות ַהְּׁשֵלמּות, 

ְונֹוֵׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֹוָאיו.
*

ָּ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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ִרית ַאְרצֹות ַהבְּ בְּ
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א
ְּבַעְצבּות,  ִלְהיֹות  ָּלֶכם  ַמה  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ְלׁשּום  ֶאְתֶכם  ָיִביא  ֹלא  ֶזה  ֲהֵרי  ּוְבִדָּכאֹון?  ִּבְמִרירּות 
ָּדָבר! ַרק ִּתְסַּתְּבכּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר! ִּכי ָהַעְצבּות ְוַהְּמִרירּות 
ְוַהִּדָּכאֹון, הֹוְרִסים ֶאת ָהָאָדם ְלַגְמֵרי, ִּכי ַרֵּבנּו ז"ל ָאַמר 
ָהרֹוְפִאים  ַחְכֵמי  ֶׁשַּגם  כ"ד(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ָלָאָדם  ָּבִאים  ְוֶהֳחָלִאים-ָהָרִעים  ַהַּמֲחלֹות  ֶׁשָּכל  ָאְמרּו 
ְלִהְתַאֵּמץ  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ַהִּׂשְמָחה,  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ַרק 
ַהִּׂשְמָחה  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  עֹוז  ּוְבֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ְוַהָּמָרה-ָהְּׁשחֹוָרה  ָהַעְצבּות  ּוְלֵהֶפְך,  ַלּכֹל.  ְרפּוָאה  ִהיא 
ְוֶהֳחָלִאים- ְוַהִּדָּכאֹון, ְמִביִאים ָלָאָדם ֶאת ָּכל ַהַּמֲחלֹות 
ָהָרִעים. ְוָלֵכן, ַהְכִריחּו ֶאת ַעְצְמֶכם ִלְהיֹות ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה 
ֵאין  ְׁשִמיִני(  )ַּתְנחּוָמא  ָאְמרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַוֲחָכֵמינּו  ֲעצּוָמה! 
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ַהִּׂשְמָחה ַמְמֶּתֶנת ָלָאָדם, ֹלא ָּכל ִמי ֶׁשָּׂשֵמַח ַהּיֹום ָׂשֵמַח 
ְלָמָחר. ְוָלֵכן ְראּו ִלְׂשמַֹח ָּתִמיד, ְוַאף ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ֶׁשָּבא 
ֶׁשל  ַהּתֹוֶעֶלת  זֹאת  ָּכל  ִעם  ֵמַהּכֹל,  יֹוֵתר  ְּבקִֹׁשי  ָלָאָדם 
ַהִּׂשְמָחה, ֶזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ּוְצִריִכים ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו 
ְלַהִּגיַע ֶאל ִׂשְמָחה, ִּכי ִׂשְמָחה ֶזה ַהְּקֻדָּׁשה, ּוְכָכל ֶׁשָאָדם 
יֹוֵתר ָׂשֵמַח, הּוא ִנְכַנס יֹוֵתר ַּבְּקֻדָּׁשה, ּוְלֵהֶפְך - ַעְצבּות 
ֶזה ַהֻּטְמָאה, ּוְכָכל ֶׁשָאָדם נֹוֵפל ְּבתֹוְך ַעְצבּות ּוִבְמִרירּות 
ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי  ּוְבִדָּכאֹון, הּוא ִנְמָצא יֹוֵתר ְּבֻטְמָאה. 
ַהְּיָקִרים! ִּתְהיּו ֲחָזִקים ְּבִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, ְוַאף ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע 
ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶכם ָּכל ִמיֵני ִמְׁשָּבִרים ְוַגִּלים, ֲעֵליֶכם ִלְזּכֹר 
ֶׁשֵאין ָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא עֹוֵבר ָעָליו ֵאיֶזה ַמְׁשֵּבר 
ְּבַחָּייו, ִעם ָּכל זֹאת ִעַּקר ַהְּגבּוָרה ֶׁשל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּזֹוֶכה 
ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַהַּמָּצִבים ַהָּקִׁשים ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ָּתִמיד ָׂשׂש 
ּבֹו  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ִּכי  ּבֹו,  ֶׁשֵּיׁש  ַהּטֹוב  ִעם  ְוָׂשֵמַח 
ַהִּׁשיִרים  )ִׁשיר  ַהָּפסּוק  ַעל  נז.(  )ְּבָרכֹות  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  טֹוב, 
ֵריָקִנין  ֲאִפילּו  ַרָּקֵתְך?  ַמאי  ַרָּקֵתְך"  ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח  ד'( 
ֶׁשָּבְך ְמֵלִאים ִמְצוֹות ְּכִרּמֹון, ִּכי ָּכל ְיהּוִדי ֵיׁש ּבֹו ִמְצוֹות, 
ְלַגְמֵרי ֵמַהַּיֲהדּות, ִעם ָּכל זֹאת  ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֲעַדִין ָרחֹוק 
ֵיׁש ּבֹו ַהְרֵּבה ִמְצוֹות ֶׁשהּוא ֲעַדִין ְּבַעְצמֹו ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש 
לֹו, ְוָראּוי לֹו ִלְׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד ִעם ַהִּמְצוֹות, ִּכי ַהִּמְצוֹות 
ִמְצוֹוָתיו  ֶאת  ְמַקֵּים  ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶׁשַּבר  ִיְתָּבַרְך,  ְרצֹונֹו  ֵהן 
ִיְתָּבַרְך, ּוָבֶזה ָראּוי  ִיְתָּבַרְך, ָּבֶזה הּוא ְמַקֵּים ֶאת ְרצֹונֹו 
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ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן,  ְמאֹד.  ְמאֹד  ִלְׂשמַֹח  לֹו 
ִּתְתַחְּזקּו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹוז, ְוׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא 
יּוַכל ִלְׁשּבֹר ֶאְתֶכם, ְוֶאל ֶזה ִּתְזּכּו ַרק ִאם ַּתְכִריחּו ֶאת 
ְּבֵביְתֶכם  ֶזֶמר  ְּכֵלי  ְוִתְׁשְמעּו  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ַעְצְמֶכם 
ָּתִמיד, ִּכי ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּכל-ָּכְך ַמר ּוָמרֹור ָלֶהם ַהַחִּיים, 
ַעד ֶׁשִּמִּקירֹות ֵּביָתם יֹוֵרד ַהְּמִרירּות ְוָהַעְצבּות ְוַהִּדָּכאֹון, 
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַבִית ֶׁשּׁשֹוְמִעים ּבֹו ָּתִמיד ְּכֵלי ֶזֶמר, ֲאַזי 
ִקירֹות ֵּביתֹו ְמַׂשְּמִחים אֹותֹו. ְוָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִׂשיחֹות ָהָר"ן 
ִסיָמן רע"ג( ֶׁשְּנִגיָנה ִהיא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ּוָמֲעָלה ֶאת ֵלב 

ָהָאָדם ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוַהְּנָׁשָמה ֹלא יֹוֵצאת ֵמַהִּסְטָרא 
ַהְרִּגילּו ֶאת  ְוָלֵכן  ְוִׂשְמָחה,  ְנִגיָנה  ְיֵדי  ֶאָּלא ַעל  ַאֲחָרא, 
ַעְצְמֶכם ָּתִמיד ִלְׂשמַֹח, ְוֶזה יֹוִציא ֶאְתֶכם ִמָּכל ַהִּסּבּוִכים 

ֶׁשִהְסַּתַּבְכֶּתם ָּבֶהם.

ב
ַהָּצרֹות  ֶׁשָּכל  ָלֶכם  ְּדעּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ַרק  ֶזה  ָהָאָדם,  ַעל  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהְּמִרירּות  ְוַהִּיּסּוִרים 
ֵאיֶזה  ֲעֵליֶהם  ּוְכֶׁשָּבא  ְלִהְתַחֵּזק,  ְיכֹוִלים  ֶׁשֹּלא  ֵמֲחַמת 
ָּכל  ַּתֲעׂשּו  ְוָלֵכן  ְלַגְמֵרי,  ֶנֱאָבִדים  ֵהם  ֲאַזי  ַמְׁשֵּבר, 
ִּכי  ּוְלִהְתַחֵּזק,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ַרק  ֶכם  ֶּׁשִּביָכְלתְּ ַמה 
ְמֵלִאים  ַהַחִּיים  ִּכי  ָהָאָדם,  ָּכל  ְיסֹוד  ֶזה  ַהִהְתַחְּזקּות 
ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים ַעד ְמאֹד, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַחֵּזק ֶאת 
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ַּבְּיִריָדה  ֵהן  ָעָליו,  עֹוְבִרים  ֶׁשַרק  ַהַּמָּצִבים  ְּבָכל  ַעְצמֹו 
)ִלּקּוֵטי  ְּבִדְבֵרי מֹוַהְרַנ"ת ז"ל  ִּכי ָּכְך מּוָבא  ַּבֲעִלָּיה,  ְוֵהן 
ֲהָלכֹות, ֶּפַסח ֲהָלָכה ט', אֹות כ"א( ְּכמֹו ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעמֹד 

ְּבִנָּסיֹון ִלְבִלי ֵליֵלְך ַאַחר ַּתֲאוֹוָתיו ְּבֶהֵּתר אֹו ְּבִאּסּור ַחס 
ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֵכן ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ִאם ְּכָבר 
ִנְכָׁשל, ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָעַבר ָעָליו ַמה ֶּׁשָעַבר – ְלַבל ִיּפֹל 
ְּבַדְעּתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום. ִּכי ַמה ֶּׁשִּנְמָצִאים 
ְּבַעְצבּות  ְוִנְכָנִסים  ְּבַדְעָּתם  ֶׁשּנֹוְפִלים  ָאָדם  ְּבֵני  ַהְרֵּבה 
ֵליֵלְך  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְואֹוְמִרים  ּוְבִדָּכאֹון,  ּוִבְמִרירּות 
ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר ֵמַאַחר ֶׁשָּנְפלּו ְּכָבר ַּבָּמקֹום ֶׁשָּנְפלּו, ּוַמה ַּגם 
ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ַמה ֶּׁשעֹוֵבר, ּוִבְׁשִביל ֶזה ֵאין ָלֶהם ְּכָבר 
ַרק  ֶׁשֶּזהּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ֶׁשֵּתְדעּו,  ָצִריְך  ִּתְקָוה, 
ֵמֲחַמת ַּתֲאָוָתם ְוִיְצָרם ָהַרע, ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ּתֹוֲאָנה ַוֲעִליָלה 
ַחס- ִיְתָּבַרְך-ְׁשמֹו,  ָּברּוְך-הּוא  ַהָּמקֹום  ֵמַאֲחֵרי  ִלְפרֹׁש 
ָהָרעֹות,  ַּתֲאוֹוֵתיֶהם  ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְוָׁשלֹום, 
ֶׁשהּוא  ֶׁשַהס"מ  ְוָהֲעִלילֹות,  ַהּתֹוֲאנֹות  ִּכי  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ִמְסַּפר,  ְּבֵאין  ֶׁשַרּבּו  ְּכמֹו  ַרּבּו  ָאָדם,  ְלָכל  מֹוֵצא  ַהָּׂשָטן 
ּוְלָכל ֶאָחד מֹוֵצא ֲעִלילֹות ְמֻיָחדֹות, ֻרָּבם ַעל ְיֵדי ֶחְסרֹון 
אֹוָתם  ֶׁשּׁשֹוֵבר  ְוֵכן  ְוכּו',  ַהּמֹוְנִעים  ּוְמִניעֹות  ַּפְרָנָסה 
ֵאין  ְּכִאּלּו  ְׁשחֹוָרה,  ּוָמָרה  ֵיאּוׁש  ָּבֶהם  ּוַמְכִניס  ְלַגְמֵרי 
ְוִדְמיֹון ָּגדֹול  ָלֶהם ׁשּום ִּתְקָוה ְוכּו', ּוֶבֱאֶמת ַהּכֹל ֶהֶבל 
ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ָּתִמיד  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ִּכי  ְמאֹד, 
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לֹו  ִיְמחֹל  ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ָידֹו  קיט:(  )ְּפָסִחים  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ַהּכֹל,  ַעל 
ָּברּוְך הּוא ְּפרּוָסה ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהַחּיֹות ְּכֵדי ְלַקֵּבל ַּבֲעֵלי 
ְּתׁשּוָבה. ִעם ָּכל זֹאת, ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ַנְפׁשֹו ָמָרה לֹו 
ְוִנְכַׁשל  ְוִנְכַׁשל ְּבָמקֹום ֶׁשָּנַפל  ָנַפל  ֶזה ֶׁשְּכָבר  ְמאֹד ַעל 
ְוֵיאּוׁש  ּוְמִרירּות  ְוַעְצבּות  ִּדָּכאֹון  ּבֹו  ַמְכִניס  ְוֶזה  ְוכּו', 
ָּגדֹול ְמאֹד, ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשִּיְצָטֵרְך ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל 
ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ְוכּו', ְוַעל ֵּכן ִמְתַּגֵּבר ּבֹו ַהּטֹוב ְּבָכל ַּפַעם 
ְּבׁשּום  ַאְך  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ּוִמְתעֹוֵרר 
ָּדָבר ֵאינֹו מֹוֵצא ְלַעְצמֹו ֲעִליָלה ּוְפטֹור ָּכל ָּכְך ְּכמֹו ַעל 
ְיֵדי ַהַּתְחּבּוָלה ֶׁשל ַהס"מ ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן, ֶׁשַּמִּפילֹו ְּבַדְעּתֹו 
ְּבָכל ַּפַעם ּוַמְרֵאה לֹו ְּכִאּלּו ָאְפָסה ִּתְקָוה, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי 
ְלַהֵּׁשם  ָלׁשּוב  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֲחָתר  ֶׁשְּכָבר  ְּבֵעיָניו,  רֹוֶאה 
ְוֵכן  ֶּׁשָּנַפל,  ַמה  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ָּכְך,  ַאַחר  ְוָנַפל  ִיְתָּבַרְך 
ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבִלי ִמְסַּפר, ְוַעל ֵּכן הּוא ָּפטּור ְּכָבר 
ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ִמַּלְחּתֹר עֹוד ֲחִתירֹות ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. 
ְנִפילֹות  ֶׁשל  ְוַהַּמְחָׁשבֹות  ָהַרְעיֹונֹות  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ַהָּׂשָטן, ֶּׁשּמֹוֵצא לֹו  ַהס"מ ֶׁשהּוא  ַמֲעֵׂשה  ַרק  ֵהם  ָּכֵאּלּו 
ֲעִליָלה ִלְפרֹׁש ֵמַאֲחֵרי ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, 
ִמֶּמּנּו,  ִּתְקָוה  ָאְפָסה  ְּכִאּלּו  ְוִדָּכאֹון  ֵיאּוׁש  ּבֹו  ּוַמְכִניס 
)ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ָלנּו  ִּגָּלה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֶׁשֶקר,  ֶזה  ָּכל  ַאְך 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ח( ֲאֶׁשר ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל, 
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ָעָליו  ֶׁשַּיֲעבֹר  ָצִריְך  ְוָכל ָאָדם  ְלִהְתָיֵאׁש,  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין 
ַהְרֵּבה קֶֹדם ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ּוִמי ָלנּו ָּגדֹול 
ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶׁשָּפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ְוָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, ְוָדְייָקא ְּבָכל ֵאּלּו ַהֵּמָאה ּוְׁשֹלִׁשים 
ָׁשָנה ָּבאּו רּוחֹות ְוִחְּממּו אֹותֹו ְוִהְכִׁשילּו אֹותֹו ַּבֲעֵברֹות 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְוכּו',  ֲחמּורֹות 
)ֵערּוִבין יח:( ָּכל אֹוָתן ַהָּׁשִנים ֶׁשָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבִנּדּוי 

הֹוִליד רּוִחין ְוֵׁשִדין ְוִליִלין; ּוְבַוַּדאי ֶנְחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ְמאֹד 
ִמֶּזה ְּבָכל ַּפַעם, ּוְבַוַּדאי ָאַרב ָעָליו ַהס"מ ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן 
ֵאין לֹו  ְּכִאּלּו  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַגְמֵרי  ְּבַדְעּתֹו  ְלַהִּפילֹו  ְוָרָצה 
ֲאָבל  ְוכּו',  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ּוָמנֹוס ָלׁשּוב  ִּתְקָוה  ְּכָבר ׁשּום 
הּוא ִהְתַּגֵּבר ְּכֶנְגּדֹו ְּבָכל ֵעת, ְוֹלא ֵהִניַח ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבתֹו 
ַהָּׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמָאה  ְּבסֹוף  ֶׁשָּזָכה  ַעד  ָּבֶהם,  ֶׁשָעַסק 
ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו  ְלהֹוִליד ֶאת ֵׁשת, ֶׁשִּמֶּמּנּו ֻהְׁשַּתת ָהעֹוָלם, 
ְוַיֲעקֹב, ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  ִיְצָחק  ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַאְבָרָהם 
ָהָיה  ְּבַעְצמֹו  ָהִראׁשֹון  ְוָאָדם  ָמִׁשיַח.  ֵיֵצא  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ְוָדִוד 
ְוַאף  טֹוב,  ְּבֵׁשם  ְוִנְפָטר  ְוָחִסיד  ַצִּדיק  ָיָמיו  ָּכל  ֵּכן  ַּגם 
ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין ְצִריִכין ְלַתֵּקן ַהְּפָגם ֶׁשּלֹו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, 
ְּבַעְצמֹו  ּוִמְתַחֵּזק  ִמְתַּגֵּבר  ָהָיה  ֹלא  ִאם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשִּתֵּקן, ְּבַוַּדאי ָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹד ַהִּתּקּון ְּביֹוֵתר 
ַּגם ַלַּצִּדיִקים ַהָּבִאים ַאֲחָריו, ְוָכְך הּוא ַמָּמׁש ְּבָכל ָאָדם 
ְיִרידֹות  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשעֹוֵבר  ֲאִפּלּו  ַעְכָׁשו,  ַּגם 
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ּוְנִפילֹות, ַקְטנּות ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, ֶׁשּנֹוְפִלים ְּבעֶֹמק ּבֹור 
זֹאת ָאסּור  ָּכל  ִעם  ֲחמּורֹות,  ַּבֲעֵברֹות  ְוִנְכָׁשִלים  ְודּות, 
ְלִהְתָיֵאׁש ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ַרק ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה 
ִיְהֶיה  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַלֲחזֹר  ַמֲעָמד,  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשּזֹוֶכה 
ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה. ּוְצִריִכים ֵליַדע ֲאֶׁשר ֶזהּו ִעַּקר ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל 
ָּכל ָאָדם ְּבֵעת ְיִריָדתֹו ּוְנִפיָלתֹו, ֶׁשְּיַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל 
ַהְיִרידֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְּבָכל ֲאֶׁשר עֹוֵבר ָעָליו, 
ֲחָדָׁשה,  ַהְתָחָלה  ְלַהְתִחיל  יֹום  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוַיְרִּגיל 
)ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהּיֹום,  נֹוָלד  ְּכִאּלּו  ְּבַדְעּתֹו  ִויַדֶּמה 
ְּבַעְצמֹו  ְלַתֵּקן  ֶּׁשִּיְזֶּכה  ְוָאז ַמה  ְיִלְדִּתיָך"  ַהּיֹום  ב'( "ֲאִני 
ָּנִעים,  ְּבַוַּדאי ַמה ּטֹוב ּוַמה  ַהְּׁשֵלָמה,  ְיֵדי ְּתׁשּוָבתֹו  ַעל 
ּוַמה ֶּׁשֹּלא ִיְזֶּכה ִלְגמֹר ַהִּתּקּון, ִיְהֶיה ָּבטּוַח ְּבכַֹח ּוְזכּות 
ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ַלֲהפְֹך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, 
ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלַצּפֹות ּוְלַקּוֹות ְלַהֵּׁשם 
ְוַתֲחנּוִנים  ּוַבָּקָׁשה  ִּבְצָעָקה  ּוְלַהְרּבֹות  ִקּוּוי  ַאַחר  ְּבִקּוּוי 
ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ִּכי )ְּתִהִּלים ק"ל( "ִעם ַהֵּׁשם ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה 

ִעּמֹו ְפדּות ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ֲעוֹונֹוָתיו".

ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ְראּו ַמה ִּלְפֵניֶכם, ֲאִפּלּו 
ְּבָמקֹום  ּוְנַפְלֶּתם  ְוַגִּלים,  ִמְׁשָּבִרים  ֲעֵליֶכם  ָעַבר  ֶׁשְּכָבר 
זֹאת  ָּכל  ִעם  ֶּׁשִּנְכַׁשְלֶּתם,  ְּבַמה  ְוִנְכַׁשְלֶּתם  ֶׁשְּנַפְלֶּתם 
ִלְהיֹות  ּוְבֶיֶתר עֹוז  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ַאֶּתם 
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ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ְוֹלא ָלֵתת ַלס"מ ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן ֶׁשִּיְׁשּבֹר 
ְוַהְּמִרירּות  ָהַעְצבּות  ִּכי  ְּבִדָּכאֹון,  ֶאְתֶכם  ְוַיְכִניס  ֶאְתֶכם 
ְוַהִּדָּכאֹון ֶזה יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמָּכל ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוַהס"מ 
ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן ַמְכִׁשיל ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, 
ְמֻמְרָמִרים  ְוִיְהיּו  ְּפִניִמי  ִּדָּכאֹון  ָּבֶהם  ֶׁשִּיָּכֵנס  ָהִעָּקר 
ֶׁשַאֶּתם  ֲעֵליֶכם  ְלַקֵּבל  ְראּו  ְוָלֵכן,  ְּבַחֵּייֶהם.  ּוְמיָֹאִׁשים 
ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ֶׁשִּבְזכּוְתֶכם  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  חֹוְזִרים 
עֹוד ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )יֹוָמא פ"ו:( 
ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשִּבְׁשִביל ָיִחיד ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה מֹוֲחִלין 
ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ְוָלֵכן זֹאת ָעׂשּו ְוִיַטב ָלֶכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה  ִחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה!  ּוָבעֹוָלם ַהָּבא: 
ָאַמר ַהָּנִביא )הֹוֵׁשַע י"ד( "ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד הוי"ה ֱאֹלֶקיָך 
ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנָך, ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל הוי"ה, 
ָפִרים  ּוְנַׁשְּלָמה  טֹוב  ְוַקח  ֲעֹון  ִתָּׂשא  ָּכל  ֵאָליו  ִאְמרּו 
ִּדּבּוִרים  ָחׁשּוב  ְמאֹד  ְמאֹד  ִיְתָּבַרְך  ֶאְצלֹו  ִּכי  ְׂשָפֵתינּו" 
ִעם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ּוְמָפֵרׁש  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְמַדֵּבר  ֶׁשָאָדם 
ְוַעל  ָּגמּור,  ּוְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ְלָבבֹו 
ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן,  אֹותֹו.  ְמַקְּבִלים  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ֶזה  ְיֵדי 
ַהְּיָקִרים! ִּתְקחּו ֶאת ַעְצְמֶכם ִּביֵדיֶכם, ְוֵתְצאּו ֵמָהַעְצבּות 
ְוַהְּמִרירּות ְוַהִּדָּכאֹון ֶׁשִּסֵּבב ֶאְתֶכם ַהס"מ ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן, 
ְוַתְחְזרּו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְוָאז ְוָׁשב ְוָרָפא ָלֶכם, ְוֵאין ָלֶכם ַמה 
ְלֵהִטיב  ְוָחֵפץ  ָהַרֲחָמן  ִיְתָּבַרְך ַאב  ִּכי הּוא  ְּכָלל,  ִּלְדאֹג 
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ִלְבִרּיֹוָתיו ִאם ָּבִאים ּוְמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו ָּכל ַמה ֶּׁשְּצִריִכים. 

ג
ִנְסיֹונֹות  ְמֵלִאים  ַהַחִּיים  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ָעָליו  עֹוֵבר  ֶאָחד  ְוָכל  ּוָמִרים,  ָקִׁשים 
ּוְמִרירּות ּוַמְכאֹוִבים, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֶזה, ֶאָּלא 
ֶׁשַהּכֹל  ּוְלהֹוִדיַע  ּוְלִהָּוַדע  ֵליַדע  ָהֱאמּוָנה,  ְיֵדי ּתֶֹקף  ַעל 
ְיִדיעֹות  ְּבַעְצמֹו  ַמְחִּדיר  ֶׁשָאָדם  ּוְבֶרַגע  ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו 
ֵאּלּו, ֲאַזי ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו הֹוְלִכים ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת, ְוזֹוֶכה 
ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו, ִּכי ֵאין עֹוד ִׂשְמָחה ְּכמֹו ֶׁשָאָדם יֹוֵדַע 
ֶזה ַרק  ַהָּצרֹות ֶׁשָאָדם עֹוֵבר,  ִיְתָּבַרְך. ָּכל  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהּכֹל 
ֵמַאְלמֹוִני  אֹו  ִמְּפלֹוִני  ָּבא  ֶׁשֶּזה  חֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  ֵמֲחַמת 
ְיִדיָעה  ְּבַעְצמֹו  ַמְחִּדיר  ְּכֶׁשָאָדם  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ֲאָבל  ְוכּו', 
ְוחֹוֵזר  ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶׁשַהּכֹל  ּוְמֻזֶּכֶכת  ְּברּוָרה 
ְמִׁשיָכה  ּבֹו  ַמְכִניס  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ִּבְתׁשּוָבה 
ָּכל  ח.(  )ַּתֲעִנית  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ִיְתָּבַרְך,  ַאֲחָריו  ֶּׁשִּנְמַׁשְך 
ַהָּׂשֵמַח ְּבִיּסּוִרין ֶׁשָּבִאין ָעָליו ֵמִביא ְיׁשּוָעה ָלעֹוָלם. ִּכי 
ְּבֶזה ֶׁשָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ַעל ָּכל ַהָּבא ָעָליו, ְויֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל 
ַעל  ַלֲעבֹר  ּכַֹח  לֹו  נֹוֶתֶנת  זֹו  ְיִדיָעה  ֲעוֹונֹות,  ַּכָּפַרת  ֶזה 
ַהּכֹל, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָיֵמינּו ְּכֵצל עֹוֵבר, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ְּבֵראִׁשית 
ַרָּבה ָּפָרָׁשה צ"ו ִסיָמן ב'( ְּכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקֶוה, 

ְוַהְלַואי ְּכִצּלֹו ֶׁשל ּכֶֹתל אֹו ְּכִצּלֹו ֶׁשל ִאיָלן ֶאָּלא ְּכִצּלֹו 
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ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָעף ִּדְכִתיב )ְּתִהִּלים ק"ד( ְּכֵצל עֹוֵבר, 
יֹוְדִעים  ַהּכֹל  ָימּות  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּיַקֶּוה  ִמי  ְוֵאין  ִמְקֶוה,  ְוֵאין 
ְואֹוְמִרין ְּבִפיֶהם ֶׁשֵהן ֵמִתים; ְוָלֵכן ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשָּכל 
ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ָּכל  ֶאת  לֹוֵקַח  ֲאַזי  עֹוֵבר,  ְּכֵצל  ֵהם  ַהַחִּיים 

ָעָליו ְּבַקּלּות, ְויֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ְלַכָּפַרת ֲעוֹונֹות.

ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  ְראּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן, 
ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹוז ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶכם, ְוַהְדִּביקּו ֶאת 
ַעְצְמֶכם ֶאל ַהֵאין-סֹוף ָּברּוְך-הּוא, ְוֵתְדעּו ֶׁשַהּכֹל ִמֶּמּנּו 
ִיְתָּבַרְך, ְוַאל ִּתְקְראּו ִּתָּגר, ִּכְבָיכֹול, ֶנְגּדֹו ִיְתָּבַרְך, ֶאָּלא 
ִּתְתַחְּזקּו ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ֶׁשֵּיׁש ַּבֶּזה ַּכָּוָנה ֶעְליֹוָנה ֶׁשַאֶּתם 
עֹוְבִרים ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְמִרירּות ּוַמְכאֹוִבים, ְוַהּכֹל ְּכֵדי 
ְלַכֵּפר ֶאת ָּכל ֶהָעָבר ֶׁשָּלֶכם, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
)ַיְלקּוט ְׁשמֹות ֶרֶמז ש"ג( ֵצא ּוְרֵאה ֵאיזֹו ֶּדֶרְך ְמִביָאה ָלָאָדם 

ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ִיּסּוִרין.  ֶזה  אֹוֵמר  ֱהֵוי  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי 
ָּכְך  ְמַרִּצין  ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות  ֶׁשְּכֵׁשם  ִיּסּוִרין  ֲחִביִבין  אֹוֵמר 
ד(  א,  )ַוִּיְקָרא  אֹוֵמר  הּוא  ַמה  ְּבָקְרָּבנֹות  ְמַרִּצין.  ִיּסּוִרין 
"ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו". ְּבִיּסּוִרין ַמה הּוא אֹוֵמר "ְוֵהם 
ְיַרּצּו ֶאת ֲעֹוָנם". ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ִּכי ַהִּיּסּוִרין ְמַרִּצין יֹוֵתר 
ִמן ַהָּקְרָּבנֹות ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ְּבָממֹון ְוַהִּיּסּוִרין ַּבּגּוף.

ְוָלֵכן ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִמְׁשַּתֶּלֶמת! ָאָדם ָצִריְך 
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ִלְׂשמַֹח ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, ְוֹלא ִלְקרֹא ִּתָּגר ֶנְגּדֹו 
ִיְתָּבַרְך, ּוְכַמֲאָמָרם ז"ל )ְּפִסיְקתא ַרָּבִתי( ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשָּנְגעּו 
)ַיְלקּוט  ְוָאְמרּו  ִּתָּגר,  ָקָרא  ְוֹלא  ַרֲחָמיו  ְוָכַבׁש  ִיּסּוִרין  ּבֹו 
ִאּיֹוב ֶרֶמז תתק"ח( ִאּיֹוב ִאּלּוֵלי ֹלא ָקָרא ִּתָּגר ְּכֶׁשָּבאּו ָעָליו 

ִיּסּוִרין ְּכֵׁשם ֶׁשאֹוֵמר ַעְכָׁשו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק 
ָעָׂשה,  ְוֹלא  ִאּיֹוב,  ֱאֹלֵהי  ָהיּו אֹוְמִרים  ָּכְך  ַיֲעקֹב  ֵואֹלֵהי 
ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשָּבאּו ָעָליו ִיּסּוִרין ִהְתִחיל ְמָבֵעט ְואֹוֵמר ִמי 
ָּכל  ְלַקֵּבל ֶאת  ָצִריְך  ְוָלֵכן ָאָדם  ְוֶאְמָצֵאהּו.  ָיַדְעִּתי  ִיֵּתן 
ִנְכָלל  ִיְהֶיה  ְוָאז  ּוִבְדִמיָמה,  ְּבַאֲהָבה  ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה 
ַהִּׂשְמָחה,  ְמקֹור  ֶׁשָּׁשם  ָּברּוְך-הּוא,  ָּבֵאין-סֹוף  ְלַגְמֵרי 
ִּבְמקֹומֹו",  ְוֶחְדָוה  ַהָּיִמים א' ט"ז( "עֹוז  )ִּדְבֵרי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְוַאף ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶכם ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְמִרירּות 
ַצַער  ָלֵׂשאת  ָלֶכם  ְוָקֶׁשה  ּוִמַּבחּוץ,  ִמַּבִית  ּוַמְכאֹוִבים 
ַעְצְמֶכם  ֶאת  ִּתְמְסרּו  ִאם  זֹאת  ָּכל  ִעם  ָּכְך,  ָּכל  ָּגדֹול 
ְלַגְמֵרי ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוִתְהיּו ְׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרין, ֲאַזי ִּתְראּו 
ַעל  ָלֶכם  ִיְמֲחלּו  ָּבֶרַגע  ּבֹו  ִּכי  ִמְׁשַּתֶּלֶמת,  ֶׁשַהִּׂשְמָחה 
ַרָּבה  )ְּבֵראִׁשית  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ֲעוֹונֹוֵתיֶכם,  ָּכל 
ָּפָרָׁשה צ"ד ִסיָמן ה'( ֵאין ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְמַיֵחד ְׁשמֹו ַעל 

ְּבִרָּיה ְּכֶׁשהּוא ַחי ֶאָּלא ַעל ַּבֲעֵלי ִיּסּוִרין, ּוִבְׁשִביל ֶזה ָּכל 
ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ַּבַּמֲעָלה נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְמאֹד ֶׁשָּזכּו 
ֶׁשַּנֲעׂשּו ִמְׁשָּכן ִלְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ִיְתָּבַרְך עֹוד ְּבַחִּיים ֲחיֹוָתם, 
ַהּכֹל ָהָיה ִמְּפֵני ֶּׁשָּסְבלּו ִיּסּוִרים נֹוָרִאים ֵהן ֵמַעְצָמן ֵהן 
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ֲעֵליֶהם  ֶׁשָחְלקּו  ַמֲעֵלי  ְּדֹלא  ֵמִאיְנֵׁשי  ְוֵהן  ֵּביָתם  ִמְּבֵני 
ְוֹלא  ַמֲעָמד  ְוֶהֱחִזיקּו  ָאסּור,  ָּדָבר  ָּכל  ֲעֵליֶהם  ְוִדְּברּו 
ְיֵדי  ַעל  ָּדְייָקא  ְּבַאֲהָבה,  ַהּכֹל  ֶאת  ָלְקחּו  ֶאָּלא  ִנְׁשְּברּו, 
ֶזה ַנֲעׂשּו ֵּכִלים ְלַהְמָׁשַכת ֻעּזֹו ִיְתָּבַרְך ֵּביֵניֶהם, ְוַעל ְיֵדי 
ִנְתַּגּלּו  ִנְגִלים  ְוִנִּסים  ֶזה ָזכּו ַלֲעׂשֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים, 
ְּבד' ַאּמֹוֵתיֶהם. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ַאף ֶׁשעֹוֵבר 
ּוַמְכאֹוִבים,  ְמִרירּות  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ִמיֵני  ָּכל  ֲעֵליֶכם 
ִּתְראּו ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְוַלֲהפְֹך ֶאת ַהּכֹל ְלִׂשְמָחה, ְוִתְראּו 
ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִמְׁשַּתֶּלֶמת, ִּכי ֶאל ַרב טּוב ַהָּגנּוז ִּתְזּכּו ַעל 

ְיֵדי ֶׁשַּתְחִזיקּו ַמֲעָמד.

ד
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  ְראּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני 
ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  עֹוז  ּוְבֶיֶתר 
ִמַּבִית  ְוִיּסּוִרים ּוַמְכאֹוִבים  ֲעֵליֶכם ְמִרירּות  ַאף ֶׁשעֹוֵבר 
ִמֶּכם,  ִּתְקָוה  ָאְבָדה  ְּכִאּלּו  ָלֶכם  ֶׁשִּנְדֶמה  ַעד  ּוִמַּבחּוץ, 
ּתֹאְמרּו  ַאל  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ַלְחזֹר  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ּוְכִאּלּו 
ְּבֵראִׁשית(  )ַּתְנחּוָמא  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ָּכְך  ִּכי  זֹאת, 
ּוַמִהי  ְרפּוָאה  ָלּה  ֶׁשֵאין  ָּבעֹוָלם  ַמָּכה  ֶׁשֵאין  ּוְרֵאה  ּבֹא 
ֶׁשָאָדם  ָּבֶרַגע  ּבֹו  ִּכי  ְּתׁשּוָבה!  ָהַרע?  ֵיֶצר  ֶׁשל  ְרפּוָאתֹו 
ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ִיְצרֹו ָהַרע,  ַהִּדיִנים, ּוְמַבֵּטל ֶאת  ַמְמִּתיק ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל 



טוַהִּׂשְמָחה ִמְׁשַּתֶּלֶמת

ֲאָבל ַהָּצָרה ִהיא ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשהּוא ַהס"מ ֶׁשהּוא ַהָּׂשָטן, 
ַמְכִניס ָּבָאָדם ֵיאּוׁש ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמֶּמּנּו, ַעד 
ּוֶבֱאֶמת  ְמאֹד.  ְּגדֹוָלה  ּוִבְמִרירּות  ְּבַעְצבּות  ֶׁשִּנְכָנִסים 
ד',  ֲהָלָכה  ּוְטִעיָנה,  ְּפִריָקה  ֲהָלכֹות  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  מֹוַהְרַנ"ת  ָּכַתב 
אֹות יג( ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 

ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ִמָּכל ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר ָעָליו ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש ּוָממֹון, 
ְלִהְתָקֵרב  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ֶׁשַּמְטֶעה  ִמי  ֵיׁש  ִּכי 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהִּיּסּוִרין ְוַהְּתָלאֹות ְוַדֲחקּות 
ָהֱאֶמת,  ְּבֵעין  ִיְסַּתֵּכל  ִאם  ֲאָבל  ָעָליו,  ַהַּפְרָנָסה ֶׁשעֹוֵבר 
ָּגדֹול,  ְּבֶחֶסד  ֵהם  ָעָליו  ָהעֹוְבִרים  ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשָּכל  ִיְרֶאה 
ְוֹלא ָּבאּו ָעָליו ְלַרֵחק אֹותֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ַחס ְוָׁשלֹום, ַרק ַאְּדַרָּבא ְלָקֵרב אֹותֹו ְּביֹוֵתר ּוְלעֹוֵרר אֹותֹו 
ּוָמִרים  ָקִׁשים  ֵמֳעָנִׁשים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוִלְפּדֹותֹו  ִּבְתׁשּוָבה 
ֶׁשל  ִמִּדיָנּה  ְלַהִּצילֹו  ְוֵכן  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָעָליו  ֶׁשִּנְגְזרּו 
ֵּגיִהּנֹם ּוְלַזּכֹותֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְּכַמֲאָמָרם ז"ל )ְמָנחֹות נג:( 
ַמה ַּזִית ֵאינֹו מֹוִציא ַׁשְמנֹו ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ָּכִתית, ַאף ִיְׂשָרֵאל 
ֵאין חֹוְזִרים ַלּמּוָטב ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין, ְוָאְמרּו )ְּבֵראִׁשית 
ַרָּבה ָּפָרָׁשה ח' ִסיָמן ט'( טֹוב ְמאֹד זֹו ִמַּדת ִיּסּוִרין, ֶׁשַעל ָיֶדיָה 

ַעל  ְּכֶׁשעֹוְבִרים  ִּכי  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ָּבִאים  ַהְּבִרּיֹות 
ַּבר ִיְׂשָרֵאל ִיּסּוִרין, הּוא ְמאֹד ְמאֹד ְּבַסָּכָנה ֶׁשֹּלא ְיַאֵּבד 
ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ַּגם ַיַחד. ִּכי ְּכֶׁשעֹוְבִרים 
ַעל ֶּבן ָאָדם ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְמִרירּות ּוַמְכאֹוִבים, ְּבַקּלּות 
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הּוא ָיכֹול ָלבֹוא ִליֵדי ְסֵפקֹות ֶּבֱאמּוָנה, ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, 
ֲהִכי ָּגרּוַע, ִּכי ָסֵפק ֶאָחד ֶּבֱאמּוָנה ֶזה ְּכָבר  ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר 
ְּכִפיָרה ְּגמּוָרה, ִּכי ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשַהּכֹל ַלּכֹל ִמֶּמּנּו 
נה.(  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ז"ל  ּוְכַמֲאָמָרם  ֶצֶדק,  ְּבֶחְׁשּבֹון  ִיְתָּבַרְך 
ַמְׁשִּביִעין  ָהָאָדם  ַעל  אֹוָתן  ֶׁשְּמַׁשְּגִרין  ְּבָׁשָעה  ִיּסּוִרין 
ֶאָּלא  ֵּתְצאּו  ְוֹלא  ְּפלֹוִני  ְּביֹום  ֶאָּלא  ֵּתְלכּו  ֶׁשֹּלא  אֹוָתן 
ְּביֹום ְּפלֹוִני ּוְבָׁשָעה ְּפלֹוִנית ְוַעל ְיֵדי ְּפלֹוִני ְוַעל ְיֵדי ַסם 
ְּפלֹוִני ְוכּו', ְוִאם ֵיׁש ָלָאָדם ֵׂשֶכל, ּובֹוֵרַח ָאז ָּדְייָקא ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך, ַהּכֹל ִמְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה, ּוְלֵהֶפְך – ְלֵהֶפְך, ַרֲחָמָנא 
ִליֵשְזָבן, ִּכי ֶזה ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון ֶאל ִמי ִיְבַרח ְלֵעת ָצָרה, 
ּוִבְפָרט ֶׁשְּבתֹוְך ַהָּצָרה ְוַהִּיּסּוִרים ְּבַעְצָמן ְיכֹוִלים ִלְמצֹא 
"ַּבַּצר  ד'(  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְּגדֹולֹות  ָהְרָחבֹות  ָּבֶהם 
ִסיָמן  ֵחֶלק א'  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַרֵּבנּו ז"ל  ְוָאַמר  ִלי",  ִהְרַחְבָּת 
קצ"ה( ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָּתִמיד ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְּבתֹוְך ַהָּצרֹות 

ַהָּקדֹוׁש- ֶׁשהּוא  ֶׁשֵאיְך  ָהְרָחבֹות,  ַּגם  ָעָליו  ֶׁשעֹוְבִרים 
ָּברּוְך-הּוא ַמְרִחיב לֹו.

ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  ְראּו  ַהְּיָקִרים!  ּוְבנֹוַתי  ָּבַני  ְוָלֵכן, 
ְׂשֵאת ְוֶיֶתר עֹוז ֲאִפּלּו ְּבתֶֹקף ַהִּיּסּוִרים ֶׁשעֹוְבִרים ֲעֵליֶכם, 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַהּטֹוב  ִעם  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח 
ֵמִטיב ִעָּמֶכם ַּגם ְּבתֹוְך ַהִּיּסּוִרים! ָאז ִּתְראּו ֶׁשַהִּׂשְמָחה 
ְוַאֶּתם  ִיְתָּבַרְך.  ֵאָליו  ֶאְתֶכם  ַיְדִּביק  ֶזה  ִּכי  ִמְׁשַּתֶּלֶמת, 
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ַעְצָמם,  ֶאת  ֶׁשַּמְטִעים  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֵּיׁש  ָלַדַעת  ְצִריִכים 
ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמֲחַמת 
עֶֹצם ִרּבּוי ַהְּפָגִמים ֶּׁשָּפְגמּו ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ְוִנְתַרֲחקּו ַעל 
ְּגדֹוָלה  ָטעּות  ֶזה  ּוֶבֱאֶמת  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  ְמאֹד  ֶזה  ְיֵדי 
ִסיָמן  ֵחֶלק ב'  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַרֵּבנּו ז"ל  ָצַעק  ְּכָבר  ִּכי  ְמאֹד, 
ע"ח( ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל, ְוָאסּור ְלָאָדם ְלַיֵאׁש 

ִּפי  ֲאִפּלּו ִאם הּוא ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ַאף ַעל  ִּכי  ְּכָלל,  ַעְצמֹו 
ֵכן ֲעַדִין ָיכֹול ַלֲחטֹף ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוִלְזּכֹות ְלֵחֶלק טֹוב 
ִּבְנקּודֹות  ְמאֹד  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַחֵּזק  ְוָצִריְך  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם 
טֹובֹות ֶּׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו ֲעַדִין, ְוֵיַדע ְוַיֲאִמין, ִּכי ֲעַדִין ֵיׁש 
לֹו ִּתְקָוה ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת, ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהּכֹל, 
קי"ב(  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו 
ֶׁשְּיכֹוִלים  ַּתֲאִמין  ְלַקְלֵקל  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַמֲאִמין  ַאָּתה  ִאם 
ַּבֲחָסִדים  ֶׁשַהִּיּסּוִרים  ָהֱאֶמת  ָהָאָדם,  יֹאַמר  ְוִאם  ְלַתֵּקן, 
ַעל  ֲעַדִין, ַאְך ַאף  ְנקּודֹות טֹובֹות  ִּבי  ֵיׁש  ְוַגם  ְּגדֹוִלים, 
ָּגְברּו  ְוַהִּקְלקּוִלים  ַהְּפָגִמים  ֶׁשִרּבּוי  ֶאֱעֶׂשה,  ָמה  ֵכן  ִּפי 
ָעַלי ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ִלְסּבֹל ַּגם ְמַעט ַהִּיּסּוִרין ְוֵכן 
עֶֹצם ַהַּקְטנּות ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ֶׁשֵּיׁש ְּבִלִּבי ֵמִרּבּוי ְּפָגַמי 
ְיֵדי ֶׁשְּיַחֵּזק ֶאת  ְוִקְלקּוַלי ָהֲעצּוִמים, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַעל 
ְוַהַהְרָחבֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְוִיְסַּתֵּכל ַעל ּגֶֹדל ַהֲחָסִדים  ַעְצמֹו 
ָּברּוְך הּוא ַמְרִחיב לֹו, ְוֵכן ַעל ַהְּנֻקּדֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 
ֲעַדִין, ִּכי ֲאִפּלּו ַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים ָמֵלא ִמְצוֹות ְּכִרּמֹון, 
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ַהָּפסּוק  ַעל  נז:(  )ְּבָרכֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
)ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד'( "ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך" ַמאי ַרָּקֵתְך, ֲאִפּלּו 

ֵריָקִנין ֶׁשָּבְך ְמֵלִאים ִמְצֹות ְּכִרּמֹון, ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ַעל 
ָּכל ָּפִנים ְלַחֵּזק ְלָבבֹו ְוִלְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו ּוְתִפָּלתֹו ִלְפֵני ַהֵּׁשם 
ַהֵּׁשם  ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו  ַעד  ַהְרֵּבה,  ְוַתֲחנּוִנים  ְּבַרֲחִמים  ִיְתָּבַרְך 
ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵלמּות ְוַיִּציל אֹותֹו ִמָּכל ַהִּיּסּוִרים ְוִיְמחֹל לֹו 
ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו ִויַּזֵּכהּו ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ִּכי ֶּבֱאֶמת ִאם 
ָאָדם ַמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד ְלַדֵּבר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ַּבָּלׁשֹון 
ֶׁשָרִגיל ּבֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ָּתִמיד הּוא ָיכֹול ַלְחזֹר ֶאל ַהָּקדֹוׁש 
עֹוֵבר  ֶׁשַרק  ְוַהְּנִפילֹות  ַהְיִרידֹות  ִמָּכל  ִּכי  הּוא,  ָּברּוְך 
ִיְתָּבַרְך  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ּוְתִפָּלה  ִׂשיָחה  ִמֶּזה  ַיֲעֶׂשה  ָעָליו, 
ֶׁשֹּלא ַיֲעזֹוב אֹותֹו. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִהְׁשַּתְּדלּו 
ְמאֹד ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹוז, ְוׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ֹלא יּוַכל ִלְׁשּבֹר ֶאְתֶכם, ּוְלַרֵחק ֶאְתֶכם ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ּוְמַחֶּכה  ְּבִרּיֹוָתיו,  ַעל  ּוְמַרֵחם  ָהַרֲחָמן,  ַאב  ֶׁשהּוא  הּוא, 
ִיְתָּבַרְך ַעד  ַרְחָמנּותֹו  ִּכי  ֵאָליו,  ֶׁשַּיְחְזרּו  ּוְמַצֶּפה  ּוְמַקֶּוה 
ֲאֶׁשר  ֶאת  "ְוִרַחְמִּתי  ז(  )ְּבָרכֹות  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  סֹוף,  ֵאין 
פז:(  )ְּפָסִחים  ְוָאְמרּו  ָהגּון,  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאַרֵחם" 
ֶאת  זֹוֵכר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַּכֲעסֹו  ִּבְׁשַעת  ֲאִפּלּו 
ָהַרֲחִמים, ְוָלֵכן ָאסּור ִלּפֹל ְּבַדְעּתֹו ְּכָלל, ֶאָּלא ִמָּכל ַמה 
ֶאת  ָלדּון  ְצִריִכים  ּוְברּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר 
ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות, ְוִלְמצֹא ְּבַעְצמֹו ֶאת ַהְּנֻקּדֹות ַהּטֹובֹות, 



יטַהִּׂשְמָחה ִמְׁשַּתֶּלֶמת

ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( 
ְּבסֹוד )ְּתִהִּלים ל"ז( "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל 
ְלַחֵּפׂש  אֹוָתנּו  ַמְזִהיר  ֶׁשַהָּפסּוק  ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו",  ְמקֹומֹו 
ּוְלַבֵּקׁש ְוִלְמצֹא ְּבַעְצֵמנּו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשָּׁשם ֵאין ָאנּו 
ְרָׁשִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ַוֲאַזי ְּכֶׁשָּידּון ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות, 
ְּכָבר ֹלא אֹותֹו ָאָדם,  ֶזה  ְוֵאיֶנּנּו,  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו 
ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ִמְתַחֵּזק  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַּבר  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִּכי 
ִעם ְנקּוַדת ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ֶׁשֶּזה ְיסֹוד ַהּכֹל, ִּכי )ְּתִהִּלים 
קי"ט( "ָּכל ִמְצוֹוֶתיָך ֱאמּוָנה" ָּכל ַהִּמְצוֹות ְמִביִאים ֶאת 

ִעם  ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַּבר  ְוָלֵכן  ֶלֱאמּוָנה,  ָהָאָדם 
ְנקּוַדת ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא מֹוֵחל לֹו 
ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות 
ֱאמּוָנה ִסיָמן ל"ג( ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ִיְסַלח ְלָך ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-

הּוא ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֶתיָך. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִזְכרּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ְלָכל  ְּכַדאי  ִמְׁשַּתֶּלֶמת!  ַהִּׂשְמָחה  ֵהיֵטב: 
ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאמּוָנה  ְנקּוַדת  ִעם  ַיֲהדּותֹו,  ְנקּוַדת  ִעם  ִלְׂשמַֹח 
ּבֹו, ִּכי ֲאִפּלּו ֲהִכי ָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים, ֲעַדִין ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ 
ֶׁשל ֱאמּוָנה, ֶׁשֶּזה ְמַחֶּיה אֹותֹו, ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל 
ְרָׁשִעים ֶׁשעֹוְבִדים  ֶׁשֵּיׁש  ִסיָמן רע"ד(  ֵחֶלק א'  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ִיְתָּבַרְך  ֵמַהֵּׁשם  ַעְצָמן  ַלֲעקֹר  ְּכֵדי  ְיֵמיֶהם  ָּכל  ִויֵגִעים 
ְקֻדַּׁשת  ֶׁשל  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּנֻקָּדה  ִּכי  ְלַגְמֵרי,  ּוִמּתֹוָרתֹו 
ְרָׁשִעים  ֶׁשֵהם  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבתֹוָכם,  ֲעַדִין  ֶׁשֵּיׁש  ִיְׂשָרֵאל 
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ִהְרהּוֵרי  ָּבֶהם  ּוְמִביָאה  אֹוָתם,  ְמַבְלֶּבֶלת  ִהיא  ְּגמּוִרים, 
ֵאין  ֶזה  ּוֵמֲחָמת  ַהָּגדֹול,  ַהִּדין  ֵמֵאיַמת  ְוִיְרָאה  ְּתׁשּוָבה 
ֵהם  ֵּכן  ַעל  ֶׁשָּלֶהם,  ְוַהַּתֲאוֹות  ֵמָהֲעֵברֹות  ַּתֲענּוג  ָלֶהם 
ִמְתַאִּוים ִויֵגִעים ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיעּו ִלְכִפיָרה ְּגמּוָרה ְּבַדְעָּתם, 
ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבאֶֹפן ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָלֶהם עֹוד ַצד ָסֵפק ִלְנטֹות 
ֶאל ָהֱאֶמת, ֲאָבל ְצִריִכים ָלֶזה ְיִגיָעה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ְמאֹד 
ִּכי  ִליֵשְזָבן,  ַרֲחָמָנא  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָׁשִנים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
אֹוָתם  ּוְמַבְלֶּבֶלת  אֹוָתם  ַמַּנַחת  ֵאיָנּה  ֶׁשָּבֶהם  ַהַּיֲהדּות 
ֶׁשעֹוֵבד  ָּגדֹול  ֲהִכי  ָהָרָׁשע  ַעל  ֲאִפּלּו  ֶנֱאַמר  ְוֶזה  ָּתִמיד, 
ַעל ַעְצמֹו ַלֲעקֹר ִמֶּמּנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא 
ֹלא ַמְצִליַח, ִּכי ְּבָכל ַּפַעם ִמְתעֹוֶרֶרת ּבֹו ְנקּוַדת ָהֱאמּוָנה. 
ְוָלֵכן ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְּבֶיֶתר עֹוז ַּבַּמָּצִבים 
ְּבׁשּום  ְלִהְתָיֵאׁש  ֹלא  ָעָליו  עֹוְבִרים  ֶׁשַרק  ָקִׁשים  ֲהִכי 
ָּפִנים ָואֶֹפן, ֶאָּלא ִלְמצֹא ְּבַעְצמֹו ְנקּודֹות טֹובֹות, ְוֵליַדע 
ְּבִרּיֹוָתיו,  ּוְמַרֵחם ַעל  ָהַרֲחָמן  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַאב 
ְורֹוֶצה  ְוַלּטֹוִבים,  ָלָרִעים  ְלֵהיִטיב  ּוַמְרֶּבה  ֶחֶסד,  ְוָחֵפץ 
ֶׁשֻּכָּלם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. ְוָלֵכן, ָּבַני 
ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ִּתְראּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְּבֶיֶתר עֹוז, 
ֶׁשֲחָטאֶתם,  ִיְתָּבַרְך  לֹו  ְותֹאְמרּו  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְוָתבֹואּו 
ֶאְתֶכם  ְיַקֵּבל  ִיְתָּבַרְך  ְוהּוא  ְלָפָניו,  ּוְפַׁשְעֶּתם  ָעִויֶתם 
ְּבַאֲהָבה ַרָּבה. ִּכי ֵאין ְלָך ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה, 
"ׁשּוָבה  ַּכֲהָנא(  ְּדַרב  )ְּפִסיְקתא  ָאְמרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַוֲחָכֵמינּו 



כאַהִּׂשְמָחה ִמְׁשַּתֶּלֶמת

ָאָדם  ָּבִעָּקר,  ָּכַפְרָּת  ֲאִפּלּו  ֱאֹלֶקיָך"  הוי"ה  ַעד  ִיְׂשָרֵאל 
עֹוֵמד ּוְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ַּבּׁשּוק, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר לֹו 
ֲעֵׂשה ְּתׁשּוָבה ֵּביִני ּוֵביְנָך ַוֲאִני ְמַקֵּבְלָך, ִמָּכל ֶזה רֹוִאים 
ֶאת ַרְחָמנּותֹו ִיְתָּבַרְך. ְוָלֵכן, ָּבַני ּוְבנֹוַתי ַהְּיָקִרים! ְּבתֶֹקף 
ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ִּתְתַחְּזקּו  ֶׁשָּלֶכם  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות 
ְוִעַּקר ַהִּׂשְמָחה ִלְׂשמַֹח ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ִויקּוַים ֶאְצְלֶכם )ְּתִהִּלים 
ק"ד ל"ד( "ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח בהוי"ה, ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ 

ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ֶּׁשַּמְכִניס  ִמי  ַאְׁשֵרי  ֵאיָנם".  עֹוד  ּוְרָׁשִעים 
ְּבתֹוְך ִלּבֹו, ְוָאז טֹוב לֹו ָּכל ַהָּיִמים, ְוַיֲעבֹר ֶאת ֶזה ָהעֹוָלם 
ִּכי  ַהֶּזה ַמָּמׁש,  ַהָּבא ָּבעֹוָלם  ְוִיַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם  ְּבַקּלּות, 
ּוְכִפי  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֶזהּו  ָּברּוְך הּוא  ָּבֵאין סֹוף  ַהְּדֵבקּות 
ֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ַעְצָמם ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ֵּכן 

ִנְמָׁשְך ָעָליו ִׂשְמָחה ִנְצִחית.

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!
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