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ִּתְתַחֵּזק 
ְיַחֵּזק ִויַאֵּמץ ִויעֹוֵדד ֶאת ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל
ֶׁשַּיְחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו

ְוֹלא ִיָּׁשֵבר ִמּׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם.
*

ָּ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
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ִליל גָּ
* * *
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ֶרְסֶלב ְמִתיְבָּתא ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש – ֲחִסיֵדי בְּ
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א.
ַמָּצִבים  ַעְכָׁשו  עֹוֵבר  ֶׁשַאָּתה  יֹוֵדַע  ֲאִני  ְּבִני!  ֲאהּוִבי, 
ַהַּפְרָנָסה,  ִעם  ִמְסַּתֵּדר  ֹלא  ֶׁשַאָּתה  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ְמאֹד  ָקִׁשים 
ְוִנְכַנְסָּת ְּבַלַחץ-זֹו ַהְּדָחק, ְוַאָּתה ִנְמָצא ְּבחֹובֹות, ּוְברּוָחִנּיּות 
ָקֶׁשה ְלָך ְמאֹד ְלַצְמֵצם ַּדְעְּתָך ַלְחׁשֹב ִמֶּמנּו ִיְתָּבַרְך, ְוִנְתַעֵּקם 
ַעד  ִיְתָּבַרְך,  ָעָליו  ְוַעְקמּוִמּיּות  ּוִבְסֵפקֹות  ְּבֻקְׁשיֹות  ִלְּבָך 
ְוָעְגַמת  ְּבַצַער  ָׁשרּוי  ְוַאָּתה  ְוִלְלמֹד,  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלָך  ֶׁשָּקֶׁשה 
ֶנֶפׁש ְּגדֹוָלה, ְוִנְדֶמה ְלָך ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמְּמָך, ָעַלי 
לֹוַמר ְלָך ֶׁשָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש! ְּכמֹו ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי 
ֵיאּוׁש  ֵאין ׁשּום  ִּכי  ְלִהְתָיֵאׁש  ִסיָמן ע"ח( ָאסּור  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֲעַדִין  ָּבעֹוָלם,  ָקִׁשים  ֲהִכי  ֵמַהַּמָּצִבים  ַוֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ָּבעֹוָלם 
ַהַּצִּדיק  ֶאל  ְמקָֹרִבים  ִלְהיֹות  זֹוִכים  ַרק  ִאם  ָלֵצאת,  ְיכֹוִלים 
ָהֱאֶמת, ַהַּמְדִריְך ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ַּבֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה. 
ַהַּצִּדיק  ִעם  ַהֶּזה  ַהּדֹור  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִזָּכה  ְוִהֵּנה 
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ִּתְתַחֵּזק  ד

ָהַרֲחָמן  ֶׁשהּוא  ִזי"ַע  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת, 
ָהֲאִמִּתי, ֶׁשּיֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַרְחָמנּות, ַּכּמּוָבא ִּבְדָבָריו 
ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ז'( ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת יֹוֵדַע ֵאיְך 
ֲהִכי  ַהַּמָּׂשא  ֶׁשֶּזה  ֵמָהֲעוֹונֹות,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ׁשּום  ֶאל  ְּכָלל  ַׁשָּיִכים  ֹלא  ֵהם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ְלִנְׁשמֹות  ָּכֵבד 
ָעוֹון, ְוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַמְמִׁשיְך ֶאת ַרֲחָמנּותֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ָּכל 
ִנְבָרא ְוִנְבָרא, ְוָלֵכן ֹלא ְּבִחָּנם ֶׁשַהּס"מ ׂשֹוֵנא אֹותֹו ְּבַתְכִלית 
ַהִּׂשְנָאה, ְורֹוֶצה ַרק ְלַהִּפילֹו ּוְלַהִּפיל ֶאת ָּכל ַהְמקָֹרִבים ֵאָליו. 
ְוָלֵכן ְרֵאה ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצְמָך ַעל ָּכל ָּפִנים ְּבֶזה ֶׁשַאָּתה זֹוֶכה 
ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ַרִּבי ֱאֶמת ָּכֶזה, ֲאֶׁשר זֹו ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה, 
ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ז"ל )ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קע"ז( ֶׁשָראּוי ָלנּו 
ִלְׂשמַֹח ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ֵמַרִּבי ָּכֶזה, ַרִּבי ֶׁשְּמָקֵרב אֹוָתנּו ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך, ְוַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת ִּכי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֲעַדִין ֹלא 
זֹוִכים ָלַדַעת ֵמַרֵּבנּו ז"ל ּוֵמַהִּלּמּוִדים ָהֲעֻמִּקים ֶׁשּלֹו, ַוֲאַנְחנּו 
ְלַרִּבי  ְלִהְתַוֵּדַע  ָזִכינּו  ֵּכן  ְוַהְּׁשבּוִרים  ְוָהְרחֹוִקים  ַהְּׁשֵפִלים 
ָּכל  ְוסֹוף  ַחֵּיינּו.  ְיֵמי  ָּכל  ִלְׂשמַֹח  ָלנּו  ּוָבֶזה ָראּוי  ָּכֶזה,  ֱאֶמת 
סֹוף ִאם ִנְזֶּכה ְלַהֲחִזיק ּבֹו, הּוא יֹוִציֵאנּו ֵמַהַּפח ָיקּוׁש ֶׁשָּנַפְלנּו 
ְלָׁשם. ּוִבְפָרט ַאָּתה, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֶׁשעֹוֵבר ָעֶליָך ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 
ִמְׁשָּבִרים ְוַגִּלים ִמַּבִית ּוִמחּוץ, ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, ְּבַוַּדאי 
ִּתְזֶּכה ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ֶׁשהּוא ַרֵּבנּו ז"ל, ְלֵצאת ְלַבּסֹוף 
ֵמַהַּפח-ָיקֹוׁש ַהֶּזה, ְוָיִאיר ָעֶליָך ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְּבאֹור ְוִזיו ְוִחּיּות 
ֲאִמִּתי, ַעד ֶׁשַּתְרִּגיׁש ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ְוִתְזֶּכה ֶׁשִּיְתַרֵחב ְלָך ֵּבין 
ּוְלַהֲחִזיק  ְלִהְתַחֵּזק  ְרֵאה  ָהִעָּקר  ְּברּוָחִנּיּות,  ּוֵבין  ְּבַגְׁשִמּיּות 
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ֲחַזק  אֹוְתָך,  ִלְׁשּבֹר  יּוַכל  ֹלא  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְוׁשּום  ַמֲעָמד, 
ֵמַהְּמִרירּות  ֵּתֵצא  ָהִעָּקר  ָּתבֹוא,  ַמה  ֶאל  ִּתְרֶאה  ְוָאז  ֶוֱאַמץ! 
ָּגדֹול  ֲהִכי  ֶזה ָהָאסֹון  ִּכי  ָּבּה,  ֶׁשִּנְתַּפְסָּת  ְוָהַעְצבּות  ְוַהִּדָּכאֹון 
ָלָאָדם, ּוְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ָּכל ִמיֵני ְּפֻעּלֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה, ְוָלַדַעת ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ַרֵּבנּו ז"ל ַמְמִׁשיְך 
ָּבֶזה  ְוָלֵכן  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶׁשל  ַרֲחָמנּותֹו  ֶאת  ָעֵלינּו 
ְוֵאיְנָך חֹוֵלק ָעָליו, ְּבֶזה ָראּוי ְלָך  ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ֵמַרֵּבנּו ז"ל, 
ִלְׂשמַֹח ְּכָבר ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך, ְועֹוד ִּתְרֶאה ֵאיְך ֶׁשַהּכֹל ִיְתַהֵּפְך 
ָהִעְנָיִנים, ַרק ַאָּתה ָצִריְך ִלְׂשמַֹח  ְוִיְתַרֵחב ְלָך ְּבָכל  ְלטֹוָבה, 

ּוְלִהְתַחֵּזק, ְוָאז ִּתְהֶיה ֲהִכי ְמֻאָּׁשר ֶׁשָּבעֹוָלם!

ב.
ְוִנְׁשַלְכָּת  ָנַפְלָּת  ְלֵהיָכן  ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ֲאִני  ְּבִני!  ֲאהּוִבי, 
זֹאת  ָּכל  ִעם  ְמאֹד,  ַעד  ֲחמּוִרים  ַּבֲעוֹונֹות  ְוִנְכַׁשְלָּת  ַעְכָשיו, 
ָעֶליָך ִלְזּכֹר ֶׁשָהַרֲחָמנּות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִהיא ַעד ֵאין 
ְוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַמְמִׁשיְך ַרֲחָמנּותֹו ָעֵלינּו, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה  סֹוף, 
ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַהַּמָּצִבים, ּוְמַלֵּמד אֹוָתנּו ְּדָרִכים ֵאיְך ְלִהְתַחֵּזק 
ּוְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ְוַהְּמִרירּות ֶׁשעֹוְבִרים 
ָעֵלינּו, ְוָלֵכן ִּתְתַחֵּזק, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְוַאל ִּתֵּתן ֶׁשַהֵּיאּוׁש ִיְכּבֹׁש 
אֹוְתָך, ָזכֹר ַּגם ִּתְזּכֹר ְּבתֹוְך ַהְּמִרירּות ֶׁשְּלָך ֵאיְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ֹלא עֹוֵזב אֹוְתָך, ִּכי ְּתִהָּלה ָלֵאל ַאָּתה ָּבִריא ְוהֹוֵלְך 
ַעל ַרְגֶליָך, ְורֹוֶאה ִעם ֵעיֶניָך, ְוִעם ֶזה ָראּוי ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך 
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ֲאֶׁשר ֲעַדִין ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִנְמָצא ְּבתֹוְכָך, ְונֹוֵתן ְלָך ּכַֹח 
ָעַזב אֹוְתָך  ְּכִאּלּו  ִיְצְרָך  ְיַפֶּתה אֹוְתָך  ְוָלֵכן, ֶׁשֹּלא  ְלִהְתַקֵּים. 
ֶׁשַהֵּיֶצר  ְּכמֹו  ָהָיה  ִאם  ִּכי  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ָעַזב  ְּכָבר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְּכִאּלּו  ֲאֶׁשר  אֹוְתָך  ְמַפֶּתה 
ְוֹלא  ִלְנׁשֹם  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ֵמת,  ְּכֶפֶגר  ָהִייָת ׁשֹוֵכב  אֹוְתָך, ָאז 
ָלֶלֶכת ְוֹלא ְלִהְתנֹוֵעַע, ְוִאם ֲעַדִין ַאָּתה ָיכֹול ִלְנׁשֹם ְוָלֶלֶכת, 
ִסיָמן ֶׁשִחּיּות ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִנְמֵצאת ֶאְצְלָך, ְוָלֵכן ְרֵאה 
ְלַחֵּזק ַעְצְמָך ְוַאל ִּתְהֶיה ָׁשרּוי ְּבַעְצבּות ּוִבְמִרירּות, ֶׁשֶּזה ָּבא 
ֵמרֹב ֲעוֹונֹוֶתיָך, ֶׁשֵהם ְמִמיִתים אֹוְתָך, ֵהם ַמְכִניִסים ְּבָך ֵיאּוׁש 
ְוִדָּכאֹון, ִּכי ֶּבֱאֶמת הּוא ִיְתָּבַרְך ַאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל 
ּוְתָפֵרׁש  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ָּתבֹוא  ַרק  ִאם  ְּבַוַּדאי  ְוָלֵכן  ְּבִרּיֹוָתיו, 
ִיְמחֹל  הּוא  ֶּׁשָעִׂשיָת,  ַמה  ָּכל  ַעל  ְוִתְתַוֵּדה  ִׂשיָחְתָך  ָּכל  ֶאת 
ְלָך, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ְּבֻחּקֹוַתי( ָאַמר 
ּוְמַרֵחם  חֹוֵזר  ֲאִני  ִמְתַוִּדים  ֶׁשֵהם  ִמָּיד  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ָמֵלא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָלַדַעת  ָצִריְך  ַאָּתה  ֲעֵליֶהם, 
ַאֶחֶרת,  ַמְרִּגיׁש  ֶּׁשַאָּתה  ּוַמה  ְּבִמיָתְתָך,  ָחֵפץ  ְוֵאינֹו  ַרֲחִמים, 
ְּבַכַעס ּוְברֶֹגז ָעֶליָך, ָּכל  ִיְתָּבַרְך  ַעד ֶׁשִּנְדֶמה ְלָך ְּכִאּלּו הּוא 
ְוַאַחר  ַלֲחטֹא,  ָהָאָדם  ֶאת  ַהֵּמִסית  ָהָרָׁשע  ֵמַהּס"מ  ָּבא  ֶזה 
הּוא  ָּכְך  ְוַאַחר  ָעצּום,  ּוְבֵיאּוׁש  ְוִדָּכאֹון  ְּבַעְצבּות  הֹוְרגֹו  ָּכְך 

ְמַקְטֵרג ָעָליו.

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ְּלָפֶניָך,  ַמה  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְרֵאה,  ְוָלֵכן 
הּוא רֹוֶצה ַרק ֶאת ַהּטֹוב ִמְּמָך, ֵצא ֵמַעְצְמָך ְוֵצא ֵמַהִּדָּכאֹון 
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ְוַהֵּיאּוׁש ְוָהַעְצבּות ֶׁשָּתְקפּו אֹוְתָך, ְוִתְׁשַּתֵּדל ִלְׂשמַֹח ִעם ְנֻקַּדת 
ַיֲהדּוְתָך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ָּתִמיד ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר 
ַמה  ֶאת  ָּתִמיד  ְוִלְזּכֹר  ֵליַדע  הּוא  ַהִהְתַחְּזקּות  ְוִעַּקר  ָעֶליָך. 
ַעל  ִחְזִקי",  ֲהָוָי"ה  "ֶאְרָחְמָך  י"ח(  )ְּתִהִּלים  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶּׁשָאַמר 
ְיֵדי ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ֻּכְּלָך ַרֲחִמים, ֶזה ַמה ֶּׁשְּמַחֵּזק אֹוִתי.

ֶׁשְּלָך  ַהִּכָּׁשלֹון  ִעַּקר  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ָלַדַעת,  ָעֶליָך 
ְויֹוֵתר ְּבָכל ַּפַעם, ֶזה ַרק ֵמֲחַמת  ְוִנְכַׁשל יֹוֵתר  ֶׁשַאָּתה נֹוֵפל 
ַהַחָּטִאים ֶׁשָעִׂשיָת, ֵהם ַהַּמְכִניִסים ְּבָך רּוַח ְׁשטּות ֶׁשל ַעְצבּות 
ְוִדָּכאֹון ְוֵיאּוׁש ָעמֹק, ַעד ֶׁשִּנְדֶמה ְלָך ְּכִאּלּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה 
ִמְּמָך, ּוְכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֵאינֹו ָחֵפץ ְּבָך, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת 
ַהּכֹל ֶׁשֶקר ְוָכָזב! ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ַעל ְּבִרּיֹוָתיו, 
ְוִאם ַּתְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, הּוא ִמָּיד ְיַקֵּבְלָך, 
י"ד( "ׁשּוָבה  )הֹוֵׁשַע  ַהָּנִביא  ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  ַהְּתׁשּוָבה הּוא  ְוִעַּקר 
ְוָאְמרּו  ַּבֲעוֹוֶניָך",  ָכַׁשְלָּת  ִּכי  ֱאֹלֶקיָך  ֲהָוָי"ה  ַעד  ִיְׂשָרֵאל 
ֲאִפּלּו  תקל"ב(  ֶרֶמז  הֹוֵׁשַע  ִׁשְמעֹוִני  )ַיְלקּוט  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
עֹוֵמד ָאָדם ַּבּׁשּוק ּוְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף, אֹוֵמר לֹו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא, ֲחזֹור ְּבָך ַוֲאִני ְמַקְּבָלְך ִּבְתׁשּוָבה, ּוַמהּו ַהְּתׁשּוָבה? ַעל 
ֶזה ָאַמר )ָׁשם( "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ֲהָוָי"ה", ְוָאְמרּו 
ַעל ֶזה ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה ל"ח ִסיָמן ד'( ֵאיִני 
ַרק  רֹוֶצה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְּדָבִרים,  ֶאָּלא  ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש 
ֶׁשְּנַדֵּבר ֵאָליו, ּוְנָפֵרׁש ֶאת ִׂשיָחֵתנּו ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ַוְּנַסֶּפר לֹו 
ִיְתָּבַרְך ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו. ְזכֹור ֶאת ֶזה ֵהיֵטב! ִעַּקר 
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ַהְּתׁשּוָבה ֶזה ַרק ַהִּדּבּור, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ְלַהְרִּגיל ַעְצמֹו ְלַדֵּבר 
ְּבִפְרֵטי  ִיְתָּבַרְך  לֹו  ּוְלַסֵּפר  ֶׁשּלֹו,  ָהֵאם  ִּבְׂשַפת  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו 
ְּפָרִטּיּות ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, ְוֶזה ְׁשֵלמּות ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשָּיכֹול 
ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ּוְלַדֵּבר  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ָּדבּוק  ִלְהיֹות 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְוָלָּמה ֵאין ָהָאָדם ְמַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך? ִמְּפֵני 
ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות,  ְּכִפירּות  ּבֹו  ִהְכִניס  ְוֶזה  ֶׁשָחָטא, 
ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֱאמּוָנה ִסיָמן כ"ב( ַהֶּפַׁשע ֶׁשל ָהָאָדם 
ַמְכִניס ְּכִפיָרה ְּבָהָאָדם, ְוָלֵכן ָאָדם ִמְתָיֵאׁש ְלַגְמֵרי, ְוִנְדֶמה לֹו 
ְּכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּכָבר ֹלא ָצִריְך אֹותֹו, ּוְכִאּלּו הּוא 
ְּכָבר ֹלא ָׁשֶוה ׁשּום ָּדָבר. ְוָלֵכן ְרֵאה, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְלִהְתַחֵּזק 
ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשֵאיְך ֶׁשהּוא ֲעַדִין מֹוִעיל ְלָך ְּתׁשּוָבה, ִּכי 
ִיְתָּבַרְך  ֶנְגּדֹו  ּכֹל  ְלֵעיֵני  ַּבּׁשּוק  ּוְמַגֵּדף  ֶׁשְּמָחֵרף  ֶאָחד  ֲאִפּלּו 
ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ֲעַדִין ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא קֹוֵרא לֹו ֶׁשַּיֲחזֹר 
ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ַרק  ַהְּתׁשּוָבה  ְוִעַּקר  ִּבְתׁשּוָבה, 
ַהְמֻדּמֹות  ַהָחְכמֹות  ָּכל  ֶאת  ַעְכָׁשו  ִמְּמָך  ְוִתְזרֹק  ִּתְתַחֵּזק! 
ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ְוַתְתִחיל  ֶׁשְּלָך, 
ְּגמּוָרה, ְוַאף ֶׁשַּבַהְתָחָלה ִיְהֶיה ִנְדֶמה ְלָך ְּכִאּלּו ֵאין ׁשֹוְמִעים 
זֹאת,  ַּתְחׁשֹב  ְוַאל  ֵאֶליָך, ַאל ּתֹאַמר  ִמְתַיֲחִסים  ְוֵאין  אֹוְתָך, 
ִיְתָּבַרְך, ּבֹוֵקַע ָּכל  ִיְׂשָרֵאל ְמַדֵּבר ִעּמֹו  ֶאָּלא ָּכל ִּדּבּור ֶׁשַּבר 
ָהְרִקיִעים, ְועֹוֶׂשה ַרַעׁש ָּגדֹול ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ְוגֹוֵרם ַהְרֵּבה 
ַּבר  ָהָיה  ְוִאם  ָהַרְעיֹון,  ְיִכיֶלּנּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹוִנים  ִיחּוִדים 
ִיְׂשָרֵאל יֹוֵדַע ַמה ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּׂשיחֹות ֶׁשּלֹו ּגֹוְרִמים ּופֹוֲעִלים 
ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִמְּלַדֵּבר  ַמְפִסיק  ָהָיה  ְלַמְעָלה, ֹלא 
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ַהּכֹל  ָהָיה  ִּכי ִאם  ַהּכֹל,  ֶנְעָלם  ְוַהִּנָּסיֹון  ַהְּבִחיָרה  ִּבְׁשִביל  ִּכי 
ַּבר  ַמֲעַלת  ְוִעַּקר  ַמְלָאְך!  ְּכֻדְגַמת  ָהָאָדם  ָהָיה  ֲהֵרי  ָּגלּוי, 
ִיְׂשָרֵאל, ַאף ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ְּכלּום, ְועֹוד רֹוִאים ְלִהּפּוְך ֶׁשֵאּלּו 
ָהְרָׁשִעים עֹוִׂשים ַחִיל ּוַמְצִליִחים, ְוֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים 
ֶׁשְּמַקְּבִלים ַאְנֵּפי ְׁשִכיְנָתא, סֹוְבִלים ֵסֶבל ַאַחר ֵסֶבל, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֵּכן ֵאיָנם ִמְתַּפֲעִלים, ּוַמְמִׁשיִכים ְלִהְתַּפֵּלל, ַאף ְּבַהְסָּתָרה 
ַמְמִׁשיִכים  ַהֶהְעֵלם-  ְּבַתְכִלית  ְּבַהֲעָלָמה  ַהְסָּתָרה,  ֶׁשְּבתֹוְך 
ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵריֶהם  ַמֲעָלָתם,  ִעַּקר  ְוֶזהּו  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ִלְברַֹח 
ֶחְלָקם! ְוָלֵכן, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ְרֵאה ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצְמָך ְּבָכל ִמיֵני 
רּוֲחָך,  ֶאת  ִלְׁשּבֹר  יּוַכל  ֹלא  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ֳאָפִנים 
ּסּוֶפיָך ְוָהְרצֹונֹות ַהּטֹוִבים ֶׁשְּלָך, ְוָאז ַּתִּגיַע ֶאל  ּוְלָקֵרר ֶאת כִּ

ַמה ֶּׁשָּׁשמּור ַּבֲעבּוְרָך.

ג.
ָהעֹוֵבר  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך 
ֱאלֹוַּה  ֵחֶלק  ִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי  ִהְתַחְּזקּות,  ַהְרֵּבה  ְצִריִכים 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא  ֲאַזי  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ּוְכֶׁשּיֹוֶרֶדת  ַמָּמׁש,  ִמַּמַעל 
ְוַגְׁשִמי  ָחְמִרי  ְּבעֹוָלם  ִמְסּתֹוֵבב  ֲאֶׁשר  ְוָחְמִרי,  ַּגְׁשִמי  ְּבגּוף 
ְוָחְמִרּיּות,  ַּגְׁשִמּיּות  ָעְביּות  ַרק  ָּדָבר,  ׁשּום  רֹוִאים  ֶׁשֹּלא 
ְּגַבר,  ְוָכל ְּדַאִּלים  ְוִנְדֶמה ָלָאָדם ֶׁשַהּכֹל ֶטַבע, ִמְקֶרה ּוַמָּזל, 
ְלָתֵאר  ָיכֹול  ֶאָחד ֹלא  ְוַאף  ְמַדֵּבר,  ַחי  צֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ְורֹוִאים 
ַהְּבִריָאה  ָּכל  ְּבתֹוְך  ִמְסַּתֵּתר  ֵאל  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ֲאֶׁשר  ּוְלַׁשֵער 
ְּכָלל,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְלָעָדיו  ְמִציאּות  ׁשּום  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֻּכָּלּה, 
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ְוַהּכֹל ַלּכֹל ֱאֹלקּות ָּגמּור הּוא, ּוְכָכל ֶׁשָהָאָדם ְמַחֵּפׂש ּוְמַבֵּקׁש 
ֵאָליו,  ִמְתַּגֶּלה  יֹוֵתר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִיְתָּבַרְך, ָאז  ַאֲחָריו 
ַעד ֶׁשַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים זֹוִכים ְלַהִּגיַע ְלִגּלּוי ַרב ָּכֶזה, ַעד 
ְּדָבִרים  ְורֹוִאים  ְלַגְמֵרי,  ָעְלָמא  ְּדַהאי  ֵחיזּו  ֵמֵעיֵניֶהם  ֶׁשִּנַּטל 
ֶׁשְּסָתם ְּבֵני ָאָדם ֹלא רֹוִאים, ִּכי ָלֶהם ִנְגְלָתה ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל 
ָיְגעּו  ַהַּצִּדיִקים  ִּכי  ֵמַהָּׁשַמִים,  ְּכרּוִזין  ְוׁשֹוְמִעים  ַהְּבִריָאה, 
ַאֲחָריו  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ְוָטְרחּו 
ְוֶהֱחִזיקּו  ִיְתָּבַרְך, ְוָהיּו ָלֶהם ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים ְּבַחֵּייֶהם 
ִמְּפִניִמּיּות  ִיְתָּבַרְך  אֹורֹו  ָלֶהם  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ֶׁשָּזכּו  ַעד  ַמֲעָמד, 
ַהְּבִריָאה. ִעם ָּכל זֹאת ֵהם ֹלא ַמְטִעים ַעְצָמם ְוחֹוְפִרים ִויֵגִעים 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִּכי ַהַּצִּדיִקים עֹוִלים ָּתִמיד ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַאף 
ֶׁשִהִּׂשיגּו ְּכָבר ַמְדֵרגֹות ֶעְליֹונֹות, רֹוִאים ִנְפָלאֹות ְוׁשֹוְמִעים 
ְּכרּוִזין ִעָּלִאין, ִעם ָּכל זֹאת ֵהם חֹוְפִרים ִויֵגִעים יֹוֵתר ְויֹוֵתר, 
ִּכי ֵאיָנם ַמִּניִחים ַעְצָמם ְלֶרַגע ִלְטעֹות ְּכִאּלּו ֶׁשִהִּגיעּו ְּכָבר 
ְלֵאיֶזה ַמְדֵרָגה, ִּכי ַמֲחִזיִקים ַעְצָמם ְלֹלא ְּכלּום, ְוֵכן ָּתִמיד, 
ֲאִפּלּו ֶׁשּזֹוִכים ְלַהָּׂשגֹות ּוַמְדֵרגֹות ְּגבֹוהֹות, ֵהם עֹוִלים עֹוד 
ָועֹוד ְוֹלא ַמִּניִחים ַעְצָמם ִלּפֹל, ְוִעַּקר ַהְיִגיָעה ְוַהִּטְרָחה הּוא 
ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ַעד ְמאֹד, ְוַעל 
ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה 
ֶׁשַּמְרִּגיִלים ַעְצָמם ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך, ּוְמַבְּקִׁשים ּוִמְתַחְּנִנים 
ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֲאֵליֶהם, ְוִיְזּכּו ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, 
ֶׁשְּכָבר  ְוַאף  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשְּיַרֵחם  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ּוְמַבִּכים  ּובֹוִכים 
ָזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו, ֲעַדִין ֹלא ַמִּניִחים אֹותֹו, ּוְמַחְּפִׂשים ּוְמַבְּקִׁשים 
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יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ְוָלֵכן ַאָּתה, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ַאף ֶׁשָעַבר ָעֶליָך ְּכָבר ְּבַחֶּייָך 
ֶאת  ְלַקֵּים  ְוַתְתִחיל  ַמֲעָמד,  ְוַתֲחִזיק  ִּתְתַחֵּזק  ֶּׁשָעַבר  ַמה 
)ֵסֶפר  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ֲעצּוָמה.  ְּבִׂשְמָחה  ִיְתָּבַרְך  ִמְצוֹוָתיו 
ְּבִׂשְמָחה,  ִמְצָוה  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשָאָדם  א'(  ִסיָמן  ִׂשְמָחה  אֹות  ַהִּמּדֹות 

ִסיָמן ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ִעם ֱאֹלָקיו. ְוָלֵכן ַאף ֶׁשַאָּתה ִנְמָצא ְּבַמָּצב 
ָּגרּוַע ְמאֹד ְמאֹד, ְוִנְכַׁשְלָּת ְּבַמה ֶּׁשִּנְכַׁשְלָּת, ִעם ָּכל זֹאת ְרֵאה 
ָלַקַחת ַעְצְמָך ְּבָיֶדיָך ְוִתְתַחֵּזק ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה 
ֲעוֹונֹוֶתיָך  ֶׁשֵּמרֹב  ְוַאף  ְוכּו',  ְמזּוָזה  ְּתִפִּלין  ִציִצית  ֲעצּוָמה, 
ַאָּתה ָׁשרּוי ְּבַעְצבּות ְוִדָּכאֹון ּוְבֵיאּוׁש ָּגדֹול ַעד ְמאֹד, ְוָקֶׁשה 
ְוָכֵבד ְלָך ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמאֹד, ִּכי ֵמרֹב ֲעוֹונֹוֶתיָך ָּתְפסּו אֹוְתָך 
ָלֵצאת  ְלָך  ְוָקֶׁשה  ְּבַמְלֻּכְדָּתם,  ְוַהְּקִלּפֹות  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא 
ֶׁשְּלָך,  ְוַהִחּפּוׂש  ְוַהִּטְרָחה  ַהְיִגיָעה  ֶזה   - זֹאת  ָּכל  ִעם  ִמָּׁשם, 
ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלִהְתַיֵּגַע ְוִלְטרַֹח ּוְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו ִיְתָּבַרְך, ַעל ְיֵדי 
ֶׁשַּתֲעֶׂשה ָּכל ַהַּמֲאָמִצים ֶׁשָּבעֹוָלם ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה ְּבָׁשָעה 
ְּביֹוֵתר,  ָקֶׁשה  ְלָך  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְכָכל  ִמְצָוה,  ֵאיֶזה  ְמַקֵּים  ֶׁשַאָּתה 
ַהְיִגיָעה  ֶזה  ִּכי  ַמֲעִׂשּיֹות,  ִמְצוֹות  ְּבִקּיּום  ִלְׂשמַֹח  ִּתְתַאֵּמץ 
ָּכל  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַאֲחָריו  ֶׁשְּלָך  ְוַהִחּפּוׂש  ְוַהִּטְרָחה 
ָוחֶֹׁשְך  ּוָמר  ַהְּקִלּפֹות,  ִּבְמדֹור  ְוִנְׁשְקעּו  ַהְרֵּבה  ֶׁשָחְטאּו  ֵאּלּו 
ָלֶהם  ֶׁשִּנְדֶמה  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְלַגְמֵרי,  ּוִמְתָיֲאִׁשים  ַהַחִּיים,  ָלֶהם 
ַעְצָמם,  ּוְלַסֵּגף  ְלִהְתַעּנֹות  ְצִריִכים  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזֹר  ֶׁשְּכֵדי 
ֲאָבל ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשַהְיִגיָעה ְוַהִּטְרָחה ֶׁשָּלֶהם ְצִריָכה ִלְהיֹות 
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ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ּוְלַקֵּים  ְּבִׂשְמָחה!  ִלְהיֹות  ֶאָחד:  ָּדָבר  ַרק 
ֶׁשִּמֵּמיָלא ְמַקְּיִמים, ֶׁשִּיְהֶיה ַרק ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ּוֶבֱאֶמת ֶזה 
ֶׁשֵהם  ָלֶהם  ֶׁשִּנְדֶמה  ְוַהִּסּגּוִפים  ַהַּתֲעִנּיֹות  ִמָּכל  יֹוֵתר  ָקֶׁשה 
ִקּיּום  ְּבֵעת  ּוִבְפָרט  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ִּכי  ַלֲעׂשֹות,  ְצִריִכים 
ִמְצָוה, ֶזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ּוְכֶׁשָאָדם ִנְמָצא ִּבְמדֹור ַהְּקִלּפֹות 
ֶׁשָּנַפל  ֵאיְך  ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  ָּכל  ְוָלֵכן  ִלְׂשמַֹח,  לֹו  ָקֶׁשה 
ֲעצּוָמה  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ַעְצמֹו  ִלְמסֹר  ָעָליו  ֶׁשָּנַפל,  ַלָּמקֹום 
ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵיֵצא ִמְּמדֹור ַהְּקִלּפֹות. 

ְּבָיֶדיָך,  ַעְצְמָך  ַוִּתַּקח  ִּתְתַחֵּזק  ְּבִני! קֶֹדם  ְוָלֵכן ֲאהּוִבי, 
ּוְרֵאה ַרק ִלְמסֹר ַנְפְׁשָך ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְּבֵעת ֶׁשַאָּתה 
ְמַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך, ְוִעַּקר ַהִּׂשְמָחה הּוא ֶׁשֶּנֶפׁש ָּכל 
ּוֵפאֹות  ָזָקן  ּוְתִפִּלין  ִציִצית  ָעָליו  ֶׁשִּיְהֶיה  זֹוֶכה  ְּפגּוָמה,  ָּכְך 
ֶׁשֶּזה  ַּתְחׁשֹב  ְוַאל  ְוכּו',  ָּכֵׁשר  ַרק  ְואֹוֵכל  ַׁשָּבת  ְוׁשֹוֵמר  ְוכּו', 
ָיבֹוא ְלָך ְּבַקּלּות, ִּכי ֵמרֹב ֲעוֹונֹוֶתיָך ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
ָּתְפסּו אֹוְתָך ְּבָיָדם, ְוָלֵכן ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְּבֵעת ִקּיּום 
ַּבּתֹוָרה  לֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ְּבֵעת  ְּבִׂשְמָחה  ִּתְהֶיה  ְוֵכן  ַהִּמְצוֹות, 
ַהְּקדֹוָׁשה, ִמְקָרא ִמְׁשָנה ְּגָמָרא ְוכּו', ְוַאף ֶׁשַּבְּתִחָּלה ַאָּתה ֹלא 
ָּכְך,  ַּתְמִׁשיְך  זֹאת  ָּכל  ִעם  ְולֹוֵמד,  אֹוֵמר  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ֵמִבין 
ִּכי ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו )ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט.( ְלעֹוָלם ִליְגִריס 
ִאיִניׁש ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף ֶׁשַּבְּתִחָּלה ֹלא 
ָּתִבין ְּפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים ַּבִּמְקָרא ַּבִּמְׁשָנה ַּבְּגָמָרא ְוכּו', ִעם 
ַהּתֹוָרה  ְואֹוִתּיֹות  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה  ֶזה  ֶאת  ִּתְגרֹס  זֹאת  ָּכל 
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ְיַנּקּו אֹוְתָך ִמָּכל ִמיֵני ֲחלּוָדה, ְוִתְתַחֵּזק ְמאֹד ְמאֹד ָּבֲעבֹוָדה 
ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו, ִּכי ְּכֶׁשַּבר ִיְׂשָרֵאל ּגֹוֵרס ְּבָכל יֹום ִמְקָרא ִמְׁשָנה 
ְּגָמָרא ְוכּו', ְמַזֵּכְך ֶאת ַנְפׁשֹו, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ֵמִבין, ִעם ָּכל זֹאת 
ְּכֶׁשהּוא ַעְקָׁשן ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד, ֲאַזי ַּבּסֹוף ִיְתָּפְרדּו ִמֶּמּנּו ָּכל 
ּפֹוֲעֵלי ָאֶון, ּוְלַבּסֹוף ִּיְתַּגֶּלה ֵאָליו ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְוָיִאיר ָעָליו ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְּבַעְצמֹו, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֵאיְך 
ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְׁשּפְֹך ַנְפְׁשָך ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוִלְבּכֹות 
ַעל ַמר ּגֹוָרְלָך, ֶׁשָּנַפְלָּת ְּכָבר ָּכל ָּכְך ְוכּו', ְוַהְּתִפָּלה ְצִריָכה 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות 
ֶאל  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה  ק'(  ְּתִהִּלים  טֹוב  ׁשֹוֵחר  )ִמְדָרׁש 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ִּתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּתִהִּלים 
ְוָאַמר  ִּבְרָנָנה",  ְלָפָניו  ְּבִׂשְמָחה ּבֹואּו  ֲהָוָי"ה  ֶאת  "ִעְבדּו  ק'( 
ַרֵּבנּו ז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְּתִפָּלה ִסיָמן ע'( ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ָּתבֹוא 
ֶׁשִהיא  ְּתִפָּלה  פ"א(  ִסיָמן  )ָׁשם  ְוָאַמר  ֶמֶלְך,  ְּבֵהיַכל  ְּתִפָּלְתָך 
ְוָלֵכן ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר  ִיְתָּבַרְך,  ה ְלַהֵּׁשם  ֲעֵרָבה ּוְמֻתקָּ ְּבִׂשְמָחה 
ַנְפְׁשָך  ֶאת  ִלְמסֹר  ְרֵאה  ַחֶּייָך,  ִּביֵמי  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָעֶליָך  ָעַבר 
ְלַדֵּבר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ִּתְתַחֵּזק ְוֵלְך ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ְּבֵני ָאָדם, 
ָּגמּור,  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ִיְתָּבַרְך  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ְוַתְתִחיל 
ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהֵּבן ֶאל ָאִביו. ְוַאף ֶׁשַּבְּתִחָּלה ִיְדֶמה ְלָך ֶׁשַאף 
ֶאָחד ֹלא ׁשֹוֵמַע אֹוְתָך, ָּכל ֶזה ָּבא ֵמרֹב ֲעוֹונֹוֶתיָך, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ַרֵּבנּו ז"ל  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות, ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר  ְּכִפירּות  ִנְכַנס ְּבָך  ֶזה 
ַמְכִניס  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע  כ"ב(  ִסיָמן  ֱאמּוָנה  אֹות  ַהִּמּדֹות  )ֵסֶפר 

ְּכִפיָרה ְּבָהָאָדם, ְוָלֵכן ָעֶליָך ְלִהְתַיֵּגַע ַהְרֵּבה ִּבְתִפָּלה ְוִׂשיָחה 
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קֹולֹות  ְּבקֹוֵלי  ִלְצעֹק  ּוְלִהְתַחֵּנן  ְלַבֵּקׁש  קֹוְנָך,  ְלֵבין  ֵּביְנָך 
'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַאֵּיה ַהָּמקֹום ֶׁשאּוַכל ִלְמצֹא אֹוְתָך', ְוִתְהֶיה 
ְיֵדי ִקּיּום  ַעְקָׁשן ָּגדֹול ַעל ֶזה, ֲאָבל ַהּכֹל ְּבִׂשְמָחה, ְוָאז ַעל 
ְּבִׂשְמָחה,  ּוְתִפָּלה,  ַהְּקדֹוָׁשה  ְוִלּמּוד ּתֹוָרה  ַמֲעִׂשּיֹות,  ִמְצוֹות 
ּתּוַכל ְלַנֵּתק ַעְצְמָך ֵמַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפֹות ֶּׁשָּתְפסּו אֹוְתָך 
ֲאָבל ַאָּתה  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֵאֶליָך  ְוִיְתַּגֶּלה  ִּבְמצּוָדָתם, 
ֻמְכָרח ְלִהְתַחֵּזק, ִּכי ִיַּקח ְלָך ָיִמים ְוָׁשִנים ַעד ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְראֹות 
ֳאָפִנים   ִמיֵני  ְּבָכל  ְוִתְתַחֵּזק  ַּבְטָלן  ִּתְהֶיה  ַאל  ְוָלֵכן  ַמֶּׁשהּו. 
ֵמָהַרע  ָלֵצאת  ַּפַעם  ֵאי  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ִּגָּלה  ז"ל  ְוַרֵּבנּו  ַהַּצִּדיִקים,  ָּכל  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ְוִלְזּכֹות  ֶׁשְּלָך, 
ָלנּו נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ֵאיְך ֶׁשָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֶאל 
ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ִאם ַרק ִיְתַחֵּזק ְוֹלא ַיֲעזֹב ֶאת ַעְצמֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְוכּו',  ָטֻעּיֹות  ִמיֵני  ְּבָכל  ִלְטעֹות 
ַרק  ִלְהיֹות  ִמְתַעְּקִׁשים  ְוִאם  ַמָּמׁש,  ִמַּמַעל  ֱאלֹוַּה  ֵחֶלק  ֵהם 
ְּבִׂשְמָחה, ֵהן ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ֵהן ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה, ְוֵהן 
ִּבְתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבּסֹוף ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי 
ָאֶון, ּוִנְתַּבְּטִלים ָּכל ַהְּקִלּפֹות ַהַּמֲעִליִמים ּוְמַכִּסים ֶאת ֲאִמַּתת 
ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַרְך, ְוִיְתַּגֶּלה ֵאֶליָך ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְּבַעְצמֹו ְּבִגּלּוי 
ַרב ְוִנְפָלא ְמאֹד, ַאְׁשֵרי ִמי ֶּׁשַּמְכִניס ִּדּבּוִרים ֵאּלּו ְּבתֹוְך ִלּבֹו, 

ְוָאז טֹוב לֹו ָּכל ַהָּיִמים.

ד.
ָצִריְך ֶׁשֵּתַדע, ֲאהּוִבי, ְּבִני! ֶׁשֵאין ָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 
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ַיֲעבֹר ָעָליו ֵאיֶזה ַמְׁשֵּבר ַּבַחִּיים, ִּכי ְּבֵפרּוׁש ִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל 
)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן קי"ט( ֶׁשָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ֻּכָּלם ְמֵלִאים 

ִיּסּוִרים, ֵאין ַּגם ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה לֹו עֹוָלם ַהֶּזה. ַוֲאִפּלּו ָהֲעִׁשיִרים 
ַהְּגדֹוִלים ַוֲאִפּלּו ַהָּׂשִרים, ֵאין ָלֶהם ׁשּום עֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל, ִּכי 
ָּכל ְיֵמיֶהם ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות, ְוֻכָּלם ְמֵלִאים ְטָרדֹות ּוְדָאגֹות, 
ַעְצבּות, ָיגֹון ַוֲאָנָחה ָּתִמיד, ְוָכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים ְמֻיָחִדים, 
ְוֵאין ַּגם ֶאָחד ִמָּכל ָהֲעִׁשיִרים ְוַהָּׂשִרים, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַהּכֹל ְּכִפי 
ָּתִמיד,  ּוְדָאגֹות  ִיּסּוִרים  ְמֵלִאים  ְּכֶאָחד  ְוֻכָּלם  ָּתִמיד,  ְרצֹונֹו 
ְוֶזה ָּברּור ְוָידּוַע ְלָכל ִמי ֶׁשָּבִקי ְקָצת ָּבֶהם ּוְבַדְרֵכיֶהם. ַוֲאִפּלּו 
לֹו  ְוֵיׁש  ִּבְׁשֵלמּות  ַהֶּזה"  ֶׁשֵּיׁש לֹו "עֹוָלם  ָעָליו,  ֶׁשִּנְדֶמה  ִמי 
ֶאת ָּכל ַהַּתֲענּוִגים, עֶֹׁשר ּוְנָכִסים, ָּכבֹוד, הֹון ַרב, ַאְרמֹונֹות 
ְוַתְכִׁשיִטים ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים ְוכּו'...  ִנְפָלִאים  ְוֵכִלים  ְּגדֹוִלים 
ּוַמְכאֹוִבים  ַּכַעס  ָמֵלא  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ֵהיֵטב,  ּבֹו  ִיְסַּתְּכלּו  ִאם 
ְּבחּוׁש,  ַּכִּנְרֶאה  ְוִעְנָיִנים,  ֳאָפִנים   ִמיֵני  ְּבַכָּמה  ָּתִמיד  ַרִּבים 
ְוֵאין ָצִריְך ְלָבֵאר זֹאת ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו מַֹח ְּבָקְדֳקדֹו ּוִמְסַּתֵּכל 
ְקָצת ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך )קֶֹהֶלת ב( "ַּגם 
ְלָעָמל  ז( "ָאָדם  ה,  )ִאּיֹוב  ּוְכִתיב  ּוַמְכאֹובֹות",  ַּכַעס  ָיָמיו  ָּכל 
יּוָּלד" ּוְכִתיב )ִאּיֹוב יד, א( "ָאָדם ְילּוד ִאָּׁשה ְקַצר ָיִמים ּוְׁשַבע-

רֶֹגז" ְוֶזה ּכֹוֵלל ָּכל ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול, ִּכי 
ֵעָצה  ׁשּום  ְוֵאין  ְוִיּסּוִרין,  רֶֹגז  ּוְמֵלִאים  ְלָעָמל  נֹוְלדּו  ֻּכָּלם 
ְוַתְחּבּוָלה ְלִהָּנֵצל ֵמָהָעָמל ְוַהָּיגֹון ַהֶּזה ִּכי ִאם ִלְברַֹח ְלַהֵּׁשם 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ַּבּתֹוָרה.  ְוַלֲעסֹק  ִיְתָּבַרְך 
)ִמְדָרׁש ַאָּגָדה( ַעל ַהָּפסּוק )ִאּיֹוב י"ד( "ָאָדם ְלָעָמל יּוַּלד" 'ַאְׁשֵרי 
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ִמי ֶׁשֲעָמלֹו ַּבּתֹוָרה', ַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשָּכל ָאָדם נֹוָלד ְלָעָמל, ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ְלִהָּמֵלט ִמֶּזה ְּבׁשּום אֶֹפן, ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה לֹו ָּכל ַחְלֵלי 
ְּדָעְלָמא, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה לֹו ָעָמל ְוִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות ָלרֹב, ַעל ֵּכן 
ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ֶׁשַּיֲהפְֹך ֶהָעָמל ְלָעָמל ֶׁשל ּתֹוָרה, ֲאֶׁשר 
ִנּצֹול  ִּכי  לֹו,  ַאְׁשֵרי  ְוָאז  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשַּיֲעמֹל  נֹוַלד  ֶזה  ִּבְׁשִביל 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ַהָּבא  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ְוזֹוֶכה  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵמֲעַמל 
)ְמָלִכים א' ב' א'(  ַהָּפסּוק  )ִמְדָרׁש ַאָּגָדה( ַעל  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
"ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָּדִוד ָלמּות" ְיֵמי ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ֹלא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא ְיֵמי 
ָּדִוד, ְלִפי ֶׁשֵאין ְׂשָרָרה ּוַמְלכּות ִּבְׁשַעת ַהִּמיָתה, ְּכמֹות ֶמֶלְך 
ֵּכן מֹות ָעִני, ְוַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ִאּיֹוב )ִאּיֹוב ה' ז'( "ָאָדם 
ְלָעָמל יּוָּלד", ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַלֲעַמל ְמָלאָכה יּוַלד ִאם ַלֲעַמל 
ּתֹוָרה יּוַלד, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר )ְיַׁשְעָיה נ"א ט"ז( "ָוָאִׂשם ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ְלִצּיֹון  ְוֵלאמֹר  ְוִליסֹד ָאֶרץ  ִלְנטַֹע ָׁשַמִים  ִּכִּסיִתיָך  ָיִדי  ּוְבֵצל 
ַעִּמי-ָאָּתה" ַוַּדאי ַלֲעַמל ּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְזֶּכה ָּבּה ְוִתיַרׁש ַחֵּיי 
ִיְנָחלּו  ֲחָכִמים  "ָּכבֹוד  ל"ה(  ג'  )ִמְׁשֵלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם 
ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון". "ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו" ֶזה ָּכבֹוד ֶׁשל 
עֹוָלם ַהָּבא, "ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון" ֶזה ֻּפְרָענּוָתן ֶׁשל ְרָׁשִעים 
ְוַגם- ְלִפיהּו  ָאָדם  ָעָמל  "ָּכל  ז'(  ו'  )קֶֹהֶלת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבֵּגיִהּנֹם, 

ַהֶּנֶפׁש ֹלא ִתָּמֵלא". "ָּכל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו"- ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
"ְוַגם-ַהֶּנֶפׁש ֹלא ִתָּמֵלא"- ָלעֹוָלם ַהָּבא.

ּובֹוֵרַח  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשֲעָמלֹו  ִמי  ְּבִני! ַאְׁשֵרי  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן, 
ּתֹוְך  ֶאל  ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ַהָּצרֹות  ִמָּכל 
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ַהּתֹוָרה, ִּכי ֵאין עֹוד ָמקֹום ֵאיפֹה ִלְברַֹח ֵמַהָּצרֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם 
ַהֶּזה ַרק ֶאל ּתֹוְך ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוָלֵכן ֵמַאַחר ֶׁשָעַבר ָעֶליָך 
ַוֲעַדִין  ְוִיּסּוִרים ּוְמִרירּות ּוַמְכאֹוִבים,  ְּבַחֶּייָך ָּכל ִמיֵני ָצרֹות 
ִּבְזיֹונֹות ֶעְלּבֹונֹות ּוְׁשִפיכּות  ַאָּתה סֹוֵבל ָּכל ִמיֵני ַהְׁשָּפלֹות 
ָּדִמים, ְרֵאה ְלִהְתַחֵּזק ִעם ָּכל ּכֹחֹוֶתיָך, ְוַאל ַּתִּניַח ֶאת ַעְצְמָך 
ִלּפֹל ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ֶאָּלא ַּתְרִּגיל ֶאת ַעְצְמָך ִלְלמֹד ְּבָכל 
ַהּתֹוָרה  ִמִּלּמּוד  טֹוב  עֹוד  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרה  יֹום 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֲאֶׁשר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ַּתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבה 
רּוץ  ָעֶליָך  ּוָבִאין  ְמַמְׁשְמִׁשין  ֶׁשַהִּיּסּוִרין  ָרִאיָת  ִאם  ו'(  ֶּפֶרק 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמְּמָך,  ּבֹוְרִחין  ַהִּיּסּוִרין  ּוִמַּיד  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְלַחְדֵרי 
)ְיַׁשְעָיה כ"ו( "ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ְּדָלְתָך ַּבֲעֶדָך, ֲחִבי 

ַהְרֵּבה  ְצִריִכים  ֶזה  ַעל  ֲאָבל  ַיֲעָבר-ָזַעם",  ַעד  ִּכְמַעט-ֶרַגע 
ָאַמר  ל:(  )ִקּדּוִׁשין  ָאְמרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ִּכי  ִהְתַחְּזקּות, 
ּתֹוָרה  לֹו  ּוָבָראִתי  ָהַרע  ֵיֶצר  ָּבָראִתי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ַּתְבִלין, ִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ִמְתַּגֵּבר ָעֶליָך ִּתְבַרח ֶאל 
ּתֹוְך ַהּתֹוָרה, ַוִּתָּנֵצל ִמֶּמּנּו, ּוֵמַאַחר ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ֶׁשַעל 
ְיֵדי ּתֹוָרה ְמַבְּטִלים אֹותֹו, ְוָלֵכן הּוא עֹוֶׂשה ָּכל ִמיֵני ְּפֻעּלֹות 
ְּבִני!  ְרֵאה, ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן  ִיְלַמד ּתֹוָרה,  ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשָאָדם ֹלא 
ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ְוׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֹלא יּוַכל 
ְלַעְצְמָך  ְוִתְקַּבע  ַהּתֹוָרה,  ֶאל ּתֹוְך  ִּתְבַרח  ַרק  אֹוְתָך,  ִלְׁשּבֹר 
ְּגָמָרא  ִמְׁשָנה,  ִמְקָרא,  יֹום  ְּבָכל  ִלְלמֹד  ְּכִסְדָרן,  ִׁשעּוִרים 
ּוִמְדָרׁש, ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ַּתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו זּוָטא ֶּפֶרק א'( 
ֵּכיָון ֶׁשָּקָרא ָאָדם ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ְוָׁשָנה ִמְׁשָנה ִמְדָרׁש 
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ֲהָלכֹות ְוַאָּגדֹות ְוָׁשָנה ַהְּגָמָרא ְוָׁשָנה ַהִּפְלּפּול ִלְׁשָמּה- ִמָּיד 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְׁשמּוֵאל ב' כ"ג( "רּוַח ֲהָוָי"ה 
ִּדֶּבר-ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִני", ִּכי ֵאין ָלָאָדם ׁשּום ָמקֹום ִלְברַֹח 
ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֵמרֹב ָצרֹוָתיו ְוִיּסּוָריו ּוְמִרירּותֹו ְוַהְרַּפְתָקאֹוָתיו, 
ֶאָּלא ֶאל ּתֹוְך ַהּתֹוָרה, ְוָאַמר ַרֵּבנּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' 
ּתֹוָרה קיט( ַהּכֹל אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַהֶּזה ְועֹוָלם ַהָּבא. עֹוָלם 

ַהָּבא- ָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַהָּבא, ֲאָבל עֹוָלם ַהֶּזה?אּוַלי 
ֶׁשֶּזהּו  ִנְרֶאה  ָּכאן,  ִּכי  עֹוָלם,  ְּבֵאיֶזה  ֵּכן  ַּגם  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֵיׁש 
ַהֵּגיִהּנֹם, ִּכי ֻּכָּלם ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ָּתִמיד... ָלֵכן ָאַמר 
ֵמַאַחר  ְוָלֵכן  ְּכָלל!  ַהֶּזה  עֹוָלם  ׁשּום  ִנְמָצא  ֶׁשֹּלא  ז"ל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ַרֵּבנּו ז"ל ֶאת ָּכל ֶזה, ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת 
ְּבֶיֶתר עֹז, ְוֹלא ְלִהָּׁשֵבר ִמָּכל ִּפְגֵעי ּוִמְקֵרי ַהְּזַמן ֶׁשעֹוְבִרים ַעל 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֶאָּלא ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ִמיֵני ִהְתַחְּזקּות, ִלְקּבַֹע 
ְלַעְצמֹו ִׁשעּוִרים ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל 
ְּכַמֲאָמָרם ז"ל  ֲעוֹונֹות,  ִמיֵני  ִמָּכל  ּוְמַטֶהֶרת ֶאת ָהָאָדם  ַרע, 
ְּבֹלא  ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ַמִים  ַמה  ָּתבֹוא(  ִּכי  )ַּתְנחּוָמא 

ֵהם, ְוָאָדם ְמַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶהם, ָּכְך ָהעֹוָלם ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד 
ְּבִלי ּתֹוָרה, ִּכי ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ֶאת ָהָאָדם ֵאיְך ְיַטֵהר ַעְצמֹו. 
ְוָלֵכן, ֵמַאַחר ֶׁשִּמֵּמיָלא ַאָּתה סֹוֵבל ְּכָבר ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָצרֹות 
ְוִיּסּוִרים, ְמִרירּות ְוַהְרַּפְתָקאֹות, ֶעְלּבֹונֹות, ִּבְזיֹונֹות, ֵחרּוִפים 
ְוִגּדּוִפים, ָלָּמה ֹלא ִּתְקַּבע ֶאת ַעְצְמָך ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ַהְבֵלי  ֶׁשל  ֶהָעָמל  ָּכל  ִמְּמָך  ִיְתַּבֵּטל  ְוָאז  ָׁשם,  ּוְלִהְתַחְּבאֹות 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְיַפְרֵנס אֹוְתָך ְּבַקּלּות, ִּכי 
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ְּבתֹוְך  ֻּכּלֹו  ָּכל  ֶאת  ּוַמְכִניס  ַלּתֹוָרה,  ִעִּתים  ֶׁשּקֹוֵבַע  ִמי  ָּכל 
ַּגְׁשִמי,  ֶׁשַפע  ָעָליו  ַמְׁשִּפיַע  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַהּתֹוָרה, 
ַמה  ָעָליו  עֹוֵבר  ָּכְך  ֶׁשֵּבין  ְוַאף  ְטָעִמים,  ִמיֵני  ָּכל  ְוטֹוֵעם 
ֶּׁשעֹוֵבר, ֲאַזי הּוא ּבֹוֵרַח ְּבָכל ַּפַעם יֹוֵתר ֶאל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ֶהֶבל ֲהָבִלים. ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים 
)קֶֹהֶלת ַרָּבה ָּפָרָׁשה ו' ִסיָמן י"ג( הֹוִעיל ְוֶהֶבל ֵהם ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, 

ְּבִדְבֵרי  ִיְתַעֵּסק  ֶאָּלא  ַּבַחִּיים?  לֹו  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ַמה  ֵהם,  ּוְכֵצל 
ּתֹוָרה ֶׁשֻּכָּלן ַחִּיים, ְוָאז ַיְרִּגיׁש ָּכל ִמיֵני ְטָעִמים ְּבַחָּייו.

ְּגדֹוָלה  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ִּתְתַחֵּזק  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן, 
ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ְּבתֹוְך  ְוִתְבַרח  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות 
ֵאין עֹוד ִׂשְמָחה ְּכִׂשְמָחה זֹו ֶׁשָאָדם ּבֹוֵרַח ֶאל ַהּתֹוָרה, ְוַאף 
ֶׁשַּבַהְתָחָלה ִיְהֶיה ְלָך ְמאֹד ְמאֹד ָקֶׁשה ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ֲאָבל ִאם 
ִּתְהֶיה ַעְקָׁשן ָּגדֹול ְמאֹד, ְוֹלא ַּתֲעזֹב ֶאת ַעְצְמָך ְוַתֲעסֹק ְּבָכל 
ְוַאָּגדֹות,  ַּבֲהָלכֹות  ַּבִּמְדָרׁש,  ַּבְּגָמָרא,  ַּבִּמְׁשָנה,  ַּבִּמְקָרא,  יֹום 
ָאז ְלַבּסֹוף ַּתְרִּגיׁש ָּכל ִמיֵני ַטַעם, ִּכי ַּבְּתִחָּלה ָּבא ְלָאָדם ְמאֹד 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  ָקֶׁשה  ְמאֹד 
)ְּדָבִרים ַרָּבה ָּפָרָׁשה ז' ִסיָמן ג'( ַמה ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ְּתִחָּלתֹו ַמר ְוסֹופֹו 

ָמתֹוק, ָּכְך ֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ָאָדם ִמְצַטֵער ָּבֶהן ַּבְּתִחָּלה ְועֹוֶׂשה 
ָּבֶהן ַאֲחִרית טֹוָבה ֶׁשֶּנֱאַמר )ִאּיֹוב ח, ז( "ְוָהָיה ֵראִׁשיְתָך ִמְצָער 
ֶהֶבל  ַחֵּיינּו ֵהם  ֶׁשְּיֵמי  ִלְזּכֹר  ְוָעֶליָך  ִיְׂשֶּגה ְמאֹד".  ְוַאֲחִריְתָך 
ְּכֵצל  ב'(  ִסיָמן  צ"ו  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  )ְּבֵראִׁשית  ז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ּופֹוֵרַח, 
ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקֶוה, ְוַהְלַואי ְּכִצּלֹו ֶׁשל ּכֶֹתל אֹו ְּכִצּלֹו 
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ִּדְכִתיב  ָעף,  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  עֹוף  ֶׁשל  ְּכִצּלֹו  ֶאָּלא  ִאיָלן,  ֶׁשל 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּיַקֶּוה  ִמי  ְוֵאין  ִמְקֶוה,  ְוֵאין  עֹוֵבר,  ְּכֵצל  קד(  )ְּתִהִּלים 

ָימּות, ַהּכֹל יֹוְדִעים ְואֹוְמִרין ְּבִפיֶהם ֶׁשֵהן ֵמִתים.

ֶאת  ְמַבֶּלה  ֶׁשַאָּתה  ֲחָבל  ָּכְך  ָּכל  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן,   
ַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹות ַהְיָקִרים ֶׁשְּלָך ְּבֶהֶבל ָוִריק, ְוַאָּתה חֹוֵׁשב ָּכל 
אֹוְתָך  ֶׁשִּצֵער  ַּבּזּוָלת  ִלְנקֹם  ֵאיְך  ְוִדְמיֹונֹות  ַמְחָׁשבֹות  ִמיֵני 
ְוִהֵּנה  יֹום  ֶׁשִהֵּנה  ׁשֹוֵכַח  ְוַאָּתה  ְוכּו',  אֹוְתָך  ּוְמַצֵער  ְוכּו', 
ַלְיָלה, ְוִהֵּנה ַהּכֹל ּפֹוֵרַח, ְוֹלא ִיָּׁשֵאר ִמְּמָך ׁשּום ָּדָבר ַרק ַהּטֹוב 
ַהִּנְצִחי ֶׁשַאָּתה חֹוֵטף ְּבָכל יֹום, ְוָלֵכן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ְּבָכל 
ִמיֵני ִהְתַחְּזקּות ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ּוְתַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו 
ִיְתָּבַרְך ְּבִׂשְמָחה, ְוִתְלַמד ֶאת ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבִׂשְמָחה, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ָיִאיר ָעֶליָך ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְּבַעְצמֹו, ְוִתְזֶּכה ְלִהָּכֵלל ָּבֵאין 
סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְוַתְרִּגיׁש ֲעֵרבּות ְנִעימּות ִזיו ִחּיּות ֱאֹלקּותֹו 
ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד, ִּכי ֵאין עֹוד טֹוב ְּכמֹו ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )ֲעבֹוָדה ָזָרה יט:( ֵאין טֹוב ֶאָּלא 
ּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר )ִמְׁשֵלי ד' ב'( "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי 
אֹוָתנּו:  ְמַבֵּקׁש  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַּתֲעזֹבּו",  ַאל 
ָנַתִּתי ָלֶכם ֶלַקח טֹוב ֶׁשִהיא ַהּתֹוָרה, ַאל ַּתַעְזבּו אֹוָתּה! ִּכי ִמי 
ֶׁשַּמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאַזי 
ַחִּיים ִנְמָׁשִכים ָעָליו עֹוד ְּבעֹודֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַוֲאִפּלּו ֶׁשעֹוֵבר 
זֹאת  ָּכל  ִעם  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות  ְוַגִּלים  ִמְׁשָּבִרים  ָעָליו 
ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה  ֵאֶצל  ְּכמֹו  ֵאָליו  ִלְברַֹח  ָּבטּוַח  ָמקֹום  ֵאין 
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ֶאת  ְוַתְכִניס  ֵמַעְצְמָך,  ְוֵתֵצא  ִּתְתַחֵּזק  ְּבִני!  ֲאהּוִבי,  ְוָלֵכן, 
ַעְצְמָך ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהַחִּיים, ְוַעל ָיָדּה 

ִּתָּכֵלל ְּבַחי ַהַחִּיים, ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְלֵנַצח ְנָצִחים!

ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם!

הקונטרס הקדוש הזה נדפס לעילוי נשמת

ששון בן דניאל ושרה  ז"ל
אלי בן דניאל ושרה ז"ל

שלום שלמה בן יעקב ורחל ז"ל
משה בן שלמה ועליזה ז"ל

***
ולהצלחה, בריאות וישועות

דני , מאור, חי אוראל ורבקה בני שלוה שיחיו
אדיר בן מזל הי"ו
עידו בן רבקה הי"ו
הדר בת רבקה תחי'

ליאורה בת ירושה תחי'
לירן בת ליאורה תחי'

בת-שבע בת שרה תחי'
עליזה בת יוכבד תחי'
שלוה בת עליזה תחי' 
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