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ִרים,  ּבֵ ל ֶאָחד עֹוֵבר ַמׁשְ  ּכָ
ִמיד"? ְמָחה ּתָ ׂשִ ר ִלְהיֹות "ּבְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֵאָלה: ׁשְ

ֲאִריכוּת� ָקר,�ה'�ְיָבֵרְך�ֶאְתֶכם�ּבַ יק�ַהיָּ ּדִ לֹום�ַלּצַ ִניָנה: ׁשָ ֵמֵאת ּפְ

דֹוָלה� ָעִמים�ַרּבֹות�"ִמְצָוה�ּגְ ְסָפָריו�ּפְ י�ַנְחָמן�ּכֹוֵתב�ּבִ ָיִמים��ַרּבִ

ר� ֶאְפׁשָ ֱאֶמת� ּבֶ ֵאיְך� ִהיא� ֵאָלה� ְ ַהּשׁ ִמיד",� ּתָ ְמָחה� ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות�

ים,� ַחיִּ ִרים�ּבַ ּבֵ ל�ֶאָחד�עֹוֵבר�ַמׁשְ ִמיד,�ֲהֵרי�ּכָ ְמָחה�ּתָ ׂשִ ִלְהיֹות�ּבְ

ִמיד? ְמָחה�ּתָ ׂשִ ר�ִלְהיֹות�ּבְ ְוֵאיְך�ֶאְפׁשָ

ׁשוָּבה: ּתְ

רּוָמה, ב'  ת-ֹקֶדׁש, ְלֵסֶדר ּתְ ּבַ י, ֶעֶרב-ׁשַ ִ ּשׁ ַרְך, יֹום ׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
דר"ח ֲאָדר ה'תשע"ב

ְחֶיה. ִניָנה, ּתִ לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ּפְ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

נּו ז"ל ָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק  ַרּבֵ ֶ ה ׁשּ ּמַ ָעַלִיְך ָלַדַעת, ׁשֶ

ר  ּבֵ ִמיד, ּוְלִהְתּגַ ְמָחה ּתָ ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ב', ִסיָמן כ"ד( 'ִמְצָוה ּגְ

ָכל ּכֹחֹו, ְוָכל ַהחֹוַלַאת  חֹוָרה ּבְ ָרה ׁשְ ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהּמָ

ְמָחה  ַהּשִׂ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ַרק  ִאים  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ָהָאָדם,  ַעל  ִאין  ַהּבָ

ַהחֹוַלַאת  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ֶהֱאִריכּו  ָהרֹוְפִאים  ַחְכֵמי  ְוַגם  ְוכּו', 
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ִהיא  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ְוַעְצבּות,  ֹחָרה  ׁשְ ָמָרה  ֵמֲחַמת  ָלָאָדם  ִאים  ּבָ

ְהֶיה  נּו ז"ל נֹוֵתן ֵעָצה ָלָאָדם, ּתִ ַרּבֵ דֹוָלה'; ֶזה לֹא ׁשֶ ְרפּוָאה ּגְ

ן  ּכֵ ִמּיּות, ּוִמּכֹל ׁשֶ ַגׁשְ ִריא ּבְ ם ּבָ ְהֶיה ּגַ ְמָחה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ׂשִ ּבְ

ֵפרּוׁש: 'ִמְצָוה  נּו ז"ל אֹוֵמר ּבְ א ַרּבֵ רּוָחִנּיּות ְוכּו' ְוכּו', ֶאּלָ ּבְ

ׂש  ָאָדם ׂשָ ה, ׁשֶ ל ֶרַגע ְוַדּקָ ּכָ ִמיד', ׁשֶ ְמָחה ּתָ ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ּגְ

לּוָלה  ְצָוה ַהּזֹו ּכְ ַהּמִ דֹוָלה, ׁשֶ ֶזה ִמְצָוה ּגְ ם ּבָ ֵמַח, הּוא ְמַקּיֵ ְוׂשָ

ְצוֹות. ל ַהּמִ ִמּכָ

ַיֲהדּותֹו,  ת  ְנֻקּדַ ַעל  ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ָאָדם  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ

ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ ַמְרֶאה  הּוא  ֶזה  ּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ ְבָרא  ּנִ ׁשֶ

י ִאם לֹא ֵכן לֹא ָהָיה  ׁשּוָטה, ּכִ ֱאמּוָנה ּפְ רּוְך-הּוא ּבֶ דֹוׁש-ּבָ ּקָ ּבַ

ֵמַח,  ׂשָ ְוהּוא  ִמְצָוה  ֵאיזֹו  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ּוִמּכֹל  ֵמַח,  ׂשָ

ה  ָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ ְמָחה, ִסיָמן א'( 'ּכְ ּדֹות, אֹות ׂשִ נּו ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ָאַמר ַרּבֵ

ֵלם ֶלֱאלָֹקיו.' ּבֹו ׁשָ ּלִ ָידּוַע ׁשֶ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ִמְצָוה ּבְ

ֶאְצלֹו  י  ּכִ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ִהיא  ְמָחה  ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָלַדַעת  ְוָעַלִיְך 

ְמֹקמֹו",  ּבִ ְוֶחְדָוה  "ֹעז  כ"ז(  ט"ז,  ִמים-א'  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ ֶנֱאַמר  ַרְך  ִיְתּבָ

הּוא  טּוַח, ׁשֶ ֵמַח, ִיְהֶיה ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ ׂש ְוׂשָ ָאָדם ׂשָ ֶזה ׁשֶ ְוָלֵכן ּבָ

ְמָחה. ם ׁשֹוָרה ַרק ַהּשִׂ י ׁשָ ַרְך, ּכִ ִנְמָצא ֶאְצלֹו ִיְתּבָ

ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָלְך,  יד  ְלַהּגִ ֻמְכָרח  ֲאִני  ֲאָבל 

ה, ָאָדם ָצִריְך  ְמָחה זֹו ָהֲעבֹוָדה ֲהִכי ָקׁשָ ׂשִ ְהיֹות ּבְ ּלִ ֵפרּוׁש, ׁשֶ ּבְ
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ר  ּבַ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִלְמֹסר 

ָתִחים ְלַהְצָלָחה,  ל ַהּפְ ִחים לֹו ּכָ ְמָחה, ִנְפּתָ ׂשִ ִמיד ּבְ ָרֵאל ּתָ ִיׂשְ

ְמָחה, ֵחֶלק ב' ִסיָמן א'( 'ִמי  ּדֹות, אֹות ׂשִ נּו ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ָאַמר ַרּבֵ ּוְכמֹו ׁשֶ

ִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצִליַח'. ֵמַח ּתָ הּוא ׂשָ ׁשֶ

ְוָלֵכן  ֵמַח,  ׂשָ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ָאָדם  אֹוֲהִבים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָלְך,  ּוְדִעי 

ְמָחה, ְוָאז ִיְהֶיה לֹו ַהּכֹל. ת ַהּשִׂ עֹוֵבד ַרק ַעל ְנֻקּדַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ֵמַח... לֹום ְוֹחֶדׁש ׂשָ ת ׁשָ ּבַ ַהְמַאֵחל ָלְך ׁשַ
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ה ְפֵרייִליך", ּנֶ ר ִלְהיֹות "ְמׁשֻ  ֵאיְך ֻמּתָ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ חֹוק ּבָ יו ׂשְ א ּפִ ֲהֵרי ָאסוּר ְלַמּלֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ַעל� ּתֹוָדה� ִליָט"א,� ׁשְ מֹוֲהֹרא"ׁש� ִלְכבֹוד� ְיִדיְדָיה:  ֵמֵאת 

ַמה� ֶאת� ב� ֵ ְלַיּשׁ ֵאיְך� ֹאל,� ִלׁשְ ָרִציִתי� ְפָלאֹות!� ַהּנִ ׁשוּבֹות� ַהּתְ

ְוֵכן� טוָּתא,� ִדׁשְ י� ִמּלֵ ְיֵדי� ַעל� ְמָחה� ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות� ָאַמר,� נוּ� ַרּבֵ ֶ ּשׁ

ָאְמרוּ,� ז"ל� ֲחָכֵמינוּ� ֶ ּשׁ ַמה� ִעם� ְפֵרייִליך",� ה� ּנֶ "ְמׁשֻ ִלְהיֹות�

ה? עֹוָלם�ַהּזֶ יו�ּבָ חֹוק�ּפִ א�ׂשְ ּלֹא�ְלַמּלֵ ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

ה, ד' ֲאָדר ה'תשע"ב ַצּוֶ ִני ְלֵסֶדר ּתְ ַרְך, יֹום ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְיִדיְדָיה, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ת  ִמּדַ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ְיָקָרה  ה  ִמּדָ עֹוד  ֵאין  ׁשֶ ְלָך,  ע  ּדַ

יָכְלּתֹו ִלְהיֹות  ּבִ ֶ ל ַמה ׁשּ ְמָחה, ְוָאָדם ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ַהּשִׂ

ְעּתֹו,  ּדַ ֶאת  ַח  ְלַבּדֵ ְבִדיחּוָתא,  ּדִ ָתא  ִמּלְ ַוֲאִפּלּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַרק 

ְמָחה,  ׂשִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ר ׁשֶ טּוָתא ָראּוי לֹו ַלֲעׂשֹות, ָהִעּקָ ׁשְ ָתא ּדִ ּוִמּלְ

ה ָלָאָדם  ְך ָקׁשֶ ְמָחה, ְוָכל ּכָ מֹו ַהּשִׂ ָבר יֹוֵתר ָחׁשּוב ּכְ י ֵאין ּדָ ּכִ
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ל ָהֲעבֹודֹות ֲהִכי ָקׁשֹות.ַקל  ְמָחה, יֹוֵתר ִמּכָ ת ַהּשִׂ יַע ְלִמּדַ ְלַהּגִ

ים ּוָמִרים  ף ֶאת ַעְצמֹו ִעם ִסּגּוִפים ָקׁשִ יֹוֵתר ָלצּום ְוכּו', ּוְלַסּגֵ

ְצִריִכים  ְמָחה  ׂשִ ַעל  ְוָלֵכן  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ר לֹא  ָהִעּקָ ְוכּו', 

דֹוָלה. ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּגְ

'ְלִפי  ב'(  ִסיָמן  ִמיִני,  ׁשְ ְנחּוָמא,  )ּתַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 

ַהּיֹום,  ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ לֹא  ָלָאָדם,  ֶנת  ַמְמּתֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵאין  ׁשֶ

ֵאין  ֵצר ַהּיֹום, ֵמֵצר ְלָמָחר, ְלִפי ׁשֶ ּמֵ ל ִמי ׁשֶ ֵמַח ְלָמָחר, ְולֹא ּכָ ׂשָ

ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְהֶיה  ּתִ ְוִאם  ָלָאָדם',  ֶנת  ַמְמּתֶ ְמָחה  ַהּשִׂ

ּוב  ְלִיּשׁ ה  ְזּכֶ ּתִ י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ַאֶחֶרת  צּוָרה  ּבְ ָבר  ּכְ ִיְתַנֲהלּו  ָך  ּלְ ׁשֶ

נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן י'( ַמה  ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ַהּדַ

רּוְך-הּוא, ֶזה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון  דֹוׁש-ּבָ ֵני ָאָדם ְרחֹוִקים ֵמַהּקָ ּבְ ֶ ּשׁ

ְמָחה. י ָחֵסר ֵמַהּשִׂ ַעת? ּכִ ּוב ַהּדַ ה ֵאין ִיּשׁ ַעת, ְוָלּמָ ּוב ַהּדַ ִיּשׁ

ה  ְזּכֶ ּתִ ְוָאז  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ְמֹסר  ּתִ ְוָלֵכן 

ְמָחה  ְוַהּשִׂ ָבר,  ּדָ ׁשּום  ְלָך  ֶיְחַסר  לֹא  ּוְכָבר  ַהּמִֹחין,  ְלַגְדלּות 

ַעל  ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ׁשֶ ְצוֹות,  ַהּמִ ְמַחת  ׂשִ ִהיא  ַהּזֹו 

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. אֹו ּגֹוי ּכְ ּלֹא ֲעׂשָ ת ַיֲהדּותֹו, ׁשֶ ְנֻקּדַ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ֶ ה ׁשֹוֵאל, ַעל ַמה ּשׁ ַאּתָ ֶ ּוַמה ּשׁ

יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּום  ִמּשׁ יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ָאַמר  לא.(  ָרכֹות  )ּבְ

ים  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ ה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ חֹוק ּפִ א ׂשְ ַמּלֵ ּיְ ָאסּור ָלָאָדם ׁשֶ
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 - ֵאיָמַתי?  ה",  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ "ָאז  ב'(  קכ"ו, 

ה",  ֵאּלֶ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ֲהָוָי"ה  יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים  "יֹאְמרּו  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

יו  ּפִ חֹוק  ׂשְ א  ִמּלֵ לֹא  ָמיו  ּיָ ּמִ ׁשֶ ָלִקיׁש,  ֵריׁש  ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו 

ֶזה סֹוֵבב ַעל  יּה;  ַרּבֵ יֹוָחָנן  י  ֵמַרּבִ ְמַעּה  ׁשַ י  ִמּכִ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ַעל  ל:(  ת  ּבָ )ׁשַ ז"ל  ַמֲאָמָרם  ּכְ ְוכּו',  ְוכּו'  ְוִהּתּול  חֹוק  ׂשְ ְסָתם 

ְמָחה  ְמָחה" –זֹו ׂשִ י ֲאִני ֶאת ַהּשִׂ ְחּתִ ּבַ סּוק )ֹקֶהֶלת ח', ט"ו( "ְוׁשִ ַהּפָ

ל  ֵאיָנּה ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ה" -זֹו ׂשִ ְמָחה ַמה ּזֹה ֹעׂשָ ל ִמְצָוה, "ּוְלׂשִ ׁשֶ

ִכיָנה ׁשֹוָרה לֹא ִמּתֹוְך ַעְצבּות, ְולֹא  ְ ֵאין ַהּשׁ ְדָך ׁשֶ ִמְצָוה, ְלַלּמֶ

רֹאׁש,  ַקּלּות  ִמּתֹוְך  ְולֹא  חֹוק,  ׂשְ ִמּתֹוְך  ְולֹא  ַעְצלּות,  ִמּתֹוְך 

ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ ִמּתֹוְך  ְולֹא  יָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ְולֹא 

ה ְקחּו  ֱאַמר )ְמָלִכים-ב' ג', ט"ו( "ְוַעּתָ ּנֶ ל ִמְצָוה ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ַבר ׂשִ ּדְ

נּו ז"ל  ִהי ָעָליו ַיד ֲהָוָי"ה", ְוַרּבֵ ן, ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ן, ְוָהָיה ּכְ ִלי ְמַנּגֵ

חֹוק,  ׂשְ הּוא ָרִגיל ּבִ ְמָחה ,ִסיָמן י"ג( 'ִמי ׁשֶ ּדֹות, אֹות ׂשִ ָאַמר )ֵסֶפר ַהּמִ

נּו ז"ל  ַרְך', ְוָאַמר ַרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהּשׁ ֻדּלַ הּוא ָרחֹוק ִמּגְ ָידּוַע ׁשֶ ּבְ

ל  ׁשֶ חֹוק  ִמּשְׂ ַעְצמֹו  ֶאת  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ 'ִמי  מ"ז(  ִסיָמן  ֱאֶמת,  אֹות  ם,  )ׁשָ

הּוא ִאיׁש ֱאֶמת'. ָידּוַע ׁשֶ ִהּתּול, ּבְ

ַעְצְמָך  ֶאת  ְוַתְכִריַח  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  ְרֵאה  ְוָלֵכן 

ֹמַח  ִלׂשְ ְמָחה,  ַהּשִׂ ר  ְוִעּקַ ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ִעם  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ֲאָך ּגֹוי ּכְ ּלֹא ֲעׂשָ ת ַיֲהדּוְתָך, ׁשֶ ְנֻקּדַ ּבִ
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ִסְפרֹו  ּבְ זי"ע,  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  י  ַרּבִ דֹוׁש,  ַהּקָ ֵמָהַרב  מּוָבא 

דֹוׁש  ג ָהַרב ַהּקָ ּלֵ ַעם ַאַחת ּדִ ּפַ בּועֹות - אֹות י"ג( ׁשֶ ָ יק, ַחג ַהּשׁ ִרי ַצּדִ )ּפְ

ּלֹא  "ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ַעל  ַחר  ַ ַהּשׁ ִבְרכֹות  ּבְ זי"ע  יְטׁשֹוב  אְרּדִ ִמּבַ

תֹו  ּטָ קּומֹו ִמּמִ ּבְ יב, ׁשֶ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ֶזה, ֵהׁשִ ָ ּשׁ ִני ּגֹוי", ּוְכׁשֶ ָעׂשַ

לֹו  ָהָיה  ְולֹא  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ֵלב  ְברֹון  ׁשִ לֹו  ָהָיה  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ

ִנים  ל ּפָ ַעל ּכָ ְעּתֹו, ׁשֶ ָעָלה ַעל ּדַ ק ֶאת ַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ ה ְלַחּזֵ ּמֶ ּבַ

ְמָחה  ׂשִ ָרֵאל, ּוֵבֵרְך ָאז ּבְ ת ִיׂשְ ַ ד ׁשֶֹרׁש ְקֻדּשׁ ּתֹוַלְדּתֹו הּוא ִמּצַ

יב ֶאת ַנְפׁשֹו,  ִני ּגֹוי", ּוָבֶזה ֵהׁשִ ּלֹא ָעׂשַ ָרָכה "ׁשֶ ה ֶאת ַהּבְ ַרּבָ

ָרָכה. ו ֶאת ַהּבְ ר ַעְכׁשָ ג ְוִחּסֵ ּלֵ ִביל ֶזה ּדִ ּוִבׁשְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ
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ׁש ִלי ְטָרדֹות  יֵּ ְזַמן ׁשֶ ְמָחה ּבִ ׂשִ ִקים ּבְ ֵאיְך ִמְתַחּזְ
ְלָחִצים? וּ

ֵאָלה: ׁשְ

ֹחֶדׁש� ק�ּבֹו�ּבְ ִרי�ְלִהְתַחּזֵ ָהִעְנָין�ָהִעּקָ ית: ֲאִני�יֹוַדַעת,�ׁשֶ ּלִ ֵמֵאת ּגַ

י� ַחיֵּ ּבְ ֶזה� ֶאת� ים� עֹוׂשִ ֵאיְך� ֲאָבל� ְמָחה�� ַהּשִׂ ּמוָּבן� ּכַ הוּא� ֲאָדר�

ָחִצים? ָרדֹות�ְוַהּלְ ל�ַהּטְ ַהיֹּום�יֹום�ִעם�ּכָ

ׁשוָּבה: ּתְ

ה, ה' ֲאָדר ה'תשע"ב ַצּוֶ י ְלֵסֶדר ּתְ ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ית, ּתִ ּלִ לֹום ַרב ֶאל ּגַ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ּכְ קל"א(  ִסיָמן  ָהַר"ן,  יחֹות  )ׂשִ ָאַמר  ז"ל  מֹוַהְרַנ"ת 

)ִלּקּוֵטי  ִטים"  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  "ְוֵאּלֶ ֲאָמר  ַהּמַ ֶאת  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני 

לֹום,  יִנים, ַחס ְוׁשָ ׁש ּדִ ּיֵ ׁשֶ ְתֶחֶלת: 'ּכְ מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן י'( ַהּמַ

ַקת  ַהְמּתָ ה  ַנֲעׂשֶ ף  ּכַ ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל 

י,  ְך ָאַמְרּתִ ׁשֹון: "ּכָ זֹו ַהּלָ נּו ז"ל ּבְ יִנים ְוכּו',' ָאַמר ִלי ַרּבֵ ַהּדִ

ה הֹוְלִכים  ָרֵאל, ְוִהּנֵ לֹום, ַעל ִיׂשְ ֵזרֹות, ַחס ְוׁשָ ָמע ּגְ ו ִנׁשְ ַעְכׁשָ ׁשֶ

ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  י  )ּכִ ה  ָהֵאּלֶ ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ָלבֹוא  ים  ְמׁשִ ּוְמַמׁשְ
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ף  ִדים ְוִיְמֲחאּו ּכַ ָרֵאל ְמַרּקְ ֶנֶאְמָרה ָסמּוְך ְלפּוִרים(, ְוִיְהיּו ִיׂשְ

ָבָריו,  יִנים". ְוָחַזר ְוָכַפל ּדְ יקּו ֶאת ַהּדִ ף, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמּתִ ֶאל ּכַ

ף  ף ֶאל ּכַ ַעל ְיֵדי ְמִחיַאת ּכַ י, ׁשֶ ְך ָאַמְרּתִ ֶפה ָמֵלא "ּכָ ְוָאַמר ּבְ

יִנים". ַקת ַהּדִ ה ַהְמּתָ ְוִרּקּוִדים ַנֲעׂשֶ

ְבֵרי  ל ּדִ ּכָ ַדע ְוָנִבין, ׁשֶ ּנֵ ָנתֹו ָהְיָתה ְלָהִעיר ְלָבֵבנּו, ׁשֶ ְוַכּוָ

דֹוָלה ְונֹוָרָאה  ּה ַעְמקּות ּגְ ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּפִ דֹוׁשָ ּתֹוָרתֹו ַהּקְ

י  ים ּוְרָחִבים ִמּנִ ִאין ְוסֹוֵדי סֹודֹות ֲעֻמּקִ ְמֹאד ְמֹאד, ְוָרִזין ִעּלָ

ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוִדּבּור,  ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ ָים 

ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ל  ּוְנַקּבֵ

יטּות ּוִבְתִמימּות. ְפׁשִ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ּבִ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ ּוְלַקּיֵ

ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָמר  ַהּמַ ל,  ְלָמׁשָ מֹו,  ּכְ

ָהְיָתה  יִנים"  ַהּדִ ִקין  ִנְמּתָ ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ְמִחיַאת  ְיֵדי  ַעל  "ׁשֶ

ְמָחה,  ׂשִ יֵמי  ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ַעְצָמם  ֶאת  קּו  ַחּזְ ּיְ ׁשֶ ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ל ִמְצוֹות,  ְמָחה ׁשֶ ל ִמיֵני ׂשִ ֶזה, ּכָ גֹון ּפּוִרים ְוכּו' ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּכְ

ְלִהְתעֹוֵרר  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַעְצָמם  קּו  ַחּזְ ּיְ ׁשֶ

ל  י ּכָ ּכִ יִנים.  יקּו ַהּדִ ף, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמּתִ ְלִרּקּוִדים ּוְמִחיַאת ּכַ

כֹול ִלְזּכֹות  ּיָ ֵאין ִמי ׁשֶ ַמִים ֵהם, לֹוַמר ׁשֶ ָ ּשׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה לֹא ּבַ ּדִ

דֹוִלים  י ִאם ּגְ ף ְוִרּקּוִדין, ּכִ יִנים ַעל ְיֵדי ְמִחיַאת ּכַ יק ַהּדִ ְלַהְמּתִ
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ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ה, ּכְ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ַהּכַֹח ַהּזֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ א ּכָ ה, ֶאּלָ ֵני ֲעִלּיָ ּבְ

ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות. ְפׁשּוָטם ּבֶ ָבִרים ּכִ ַהּדְ

ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ טֹות  ַקּלָ ְהֶייָנה  ּתִ ֵביֵתְך  ּבְ ׁשֶ ְרִאי  ְוָלֵכן, 

רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ חֹות ַלּקָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ירֹות ַרק ׁשִ ְמעּו ֵמַהּקִ ְוִיׁשְ

ִבים אֹוָתְך,  ַסּבְ ּמְ ָחִצים ׁשֶ ָרדֹות ְוַהּלְ ל ֶאת ַהּטְ יָלא ְיַבּטֵ ְוֶזה ִמּמֵ

לּוִלים  ּכְ ְמָחה, ׁשֶ ל ׂשִ טֹות ׁשֶ ּוִבְפָרט ַהּיֹום ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ַקּלָ

ְוכּו',  ְוכּו'  ר  ַסְנּתֵ ּפְ ְועּוָגב,  ְוִכּנֹור  ְוֵנֶבל  ּתֹף  ֶמר,  ַהּזֶ ֵלי  ּכְ ל  ִמּכָ

ל ֶאָחד ַמה  ֲעֹבר ַעל ּכָ ּיַ רּוְך-הּוא ָצָפה ְוָרָאה, ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ י ַהּקָ ּכִ

ְיֵדי  ַעל  ַהּיֹום  ׁשֶ ה,  ּכָ ַלּמַ רּוָפה  ּתְ ים  ִהְקּדִ ְוָלֵכן  ְוכּו',  ֲעֹבר  ּיַ ֶ ּשׁ

ִגיָנה  ַהּנְ ֵלי  ּכְ ל  ּכָ ֶאת  ֵביתֹו  ּבְ ְלַהְכִניס  ְיכֹוִלים  ַאַחת  ֶטת  ַקּלֶ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ַח ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ּכָ ּמֵ ק ּוְלעֹוֵדד ּוְלׂשַ ַיַחד, ְלַחּזֵ ּבְ

מּוָרה,  ּגְ יטּות  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ֶזה  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ְרִאי  ּתִ ְוָלֵכן 

ל  ּכָ ּוֵמַעל  ְך  ִמּמֵ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יק ֶאת  ַיְמּתִ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ

ֶלא ֶעְליֹון. ָרֵאל ַעל ְיֵדי ּפֶ ַלל ִיׂשְ ּכְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ
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ה, קוָּפה ָקׁשָ  עֹוֶבֶרת ָעַלי ּתְ
ְמָחה ׂשִ ק ְוִלְהיֹות ּבְ ַוֲאִני לֹא ַמְצִליַח ְלִהְתַחּזֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ה� ְוַכּמָ ָצרֹות,� ה� ּמָ ּכַ ָעַלי� ָעְברוּ� ָהַאֲחרֹון� ַמן� ּזְ ּבַ ַיֲעֹקב:  ֵמֵאת 

ְמָחה,� ׂשִ ק�ִלְהיֹות�ּבְ ה�ְלָהִרים�ֶאת�ַעְצִמי�וְּלִהְתַחּזֵ ֲאִני�ְמַנּסֶ ׁשֶ

ְנָהָרה,� ַהּמִ ְקֵצה� ּבִ ָהאֹור� ֶאת� ׂש� ְמַחּפֵ ֲאִני� ַמְצִליַח�� לֹא� ֲאִני�

ִלְהיֹות� ָיכֹול� ֲאִני� ֵאיְך� ה�� ָקׁשֶ ֶזה� ֲאָבל� ר,� ּבֵ ְלִהְתּגַ ה� וְּמַנּסֶ

קוָּפה�ַהּזֹו? ּתְ ם�ּבַ ְמָחה�ּגַ ׂשִ ּבְ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ַצו, ו' ִניָסן ה'תשע"ב. ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַיֲעֹקב, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

)ִלּקּוֵטי  ְמֹאד  ְוִנְפָלא  נֹוָרא  ָלנּו סֹוד  ה  ּלָ ּגִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִהּנֵ

ר ִהְרַחְבּתָ  ּצָ ים ד, ב( "ּבַ ִהּלִ סּוק )ּתְ מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצה( ַעל ַהּפָ

ַמְרִחיב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעְצָמּה,  ָרה  ּצָ ּבַ ֲאִפּלּו  ם  ּגַ ׁשֶ ַהְינּו,  ִלי", 

ִיְרֶאה,  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ַעל  ָהָאָדם  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ִאם  י  ּכִ ָלנּו, 

ַעְצָמּה,  ּבְ ָרה  ּצָ ּבַ ם  ּגַ לֹו,  ֵמֵצר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
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ר  ּצָ "ּבַ ְוֶזה  ִעּמֹו.  ַחְסּדֹו  יל  ּוַמְגּדִ לֹו,  ַמְרִחיב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִלי  ָנַתּתָ  ַעְצָמּה,  ּבְ ָרה  ַהּצָ תֹוְך  ּבְ ֲאִפּלּו  ַהְינּו  ִלי",  ִהְרַחְבּתָ 

תֹוָכּה.  ַהְרָחָבה ּבְ

יֵענּו  יֹוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ים  ְמַצּפִ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַבד  ִמּלְ

ָרה  ּצָ ם ּבַ נּו ְמֹאד, ַאְך ֲאִפּלּו ּגַ רֹות, ְוֵייִטיב ִעּמָ ל ַהּצָ ָקרֹוב ִמּכָ ּבְ

ִמיד ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו  ַעְצָמּה ַמְרִחיב ָלנּו, ְוָלֵכן ָאָדם ָצִריְך ּתָ

ׁש ּבֹו, ְוִלְמֹצא ֶאת ַהַהְרָחבֹות  ּיֵ ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ל ְנֻקּדָ ִעם ּכָ

ים  ַהַחּיִ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ְוָצִריְך  לֹו,  ַמְרִחיב  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ים ְוכּו',  ל ַעל יִֹפי ַהַחּיִ ּכֵ ִמיד ְלִהְסּתַ ְך ָיִפים, ּוְצִריִכים ּתָ ל ּכָ ּכָ

ל ַעל ֲחִצי ַהּכֹוס ַהְמֵלָאה, לֹא ַעל ֲחִצי ַהּכֹוס ָהֵריָקה,  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ה, ְונֹוְתִנים ּתֹוָדה ַלּקָ ּקָ ָכל ּדַ ים ּבְ ְוָאז ֶנֱהִנים ֵמַהַחּיִ

ָעה ּוְבָכל ֶרַגע.  ָכל ׁשָ ָכל יֹום ּבְ הּוא ּבְ

מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְהֶיה  ּתִ ַרק 

ֲחלֹות  ל ַהּמַ ּכָ ם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו, ׁשֶ ּגַ ׁשֶ ֵחֶלק ב', ִסיָמן כד( 

ְוָלֵכן  ְמָחה,  ַהּשִׂ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ַרק  ָלָאָדם  אֹות  ּבָ ָהָרעֹות 

י  ְמָחה, ּכִ ׂשִ ֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז ִלְהיֹות ּבְ ֶיֶתר ׂשְ ץ ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַאּמֵ

חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּוְלֵהֶפְך,  ַלּכֹל.  ְרפּוָאה  ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ

ַעְצְמָך  ֶאת  ְכִריַח  ּתַ ְוָלֵכן  ֲחלֹות,  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ָלָאָדם  ְמִביאֹות 

ִמיִני ב(  ׁשְ ְנחּוָמא  )ּתַ ָאְמרּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַוֲחָכֵמינּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 
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ֵמַח  ֵמַח ַהּיֹום ׂשָ ּשָׂ ל ִמי ׁשֶ ֶנת ָלָאָדם, לֹא ּכָ ְמָחה ַמְמּתֶ ֵאין ַהּשִׂ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּתָ ְוִלְהיֹות  ְמָחה  ׂשִ ַלֲחטֹוף  ְרֵאה  ְוָלֵכן  ְלָמָחר, 

ה ָיֶדיָך. ָכל ַמֲעׂשֶ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ְכָנה ּבְ ָמׁשַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ

ְוֵלית  קנ.(  רּוָמה  )ּתְ ּזַֹהר  ּבַ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ְזֹכר  ם  ּגַ ּוְזֹכר 

ְך,  ּכַ ּוְבִגין  א.  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ י  ּמֵ ִמּקַ ִאיְתֲאִביד  ּדְ ָטָבא  ְרעּוָתא 

ַאף  י ָמאֵריּה, ּדְ ְמַהְרֵהר ִהְרהּוִרין ָטִבין ְלַגּבֵ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדִ ַזּכָ

ִריְך הּוא ָסִליק ֵליּה  א ּבְ ד לֹון, קּוְדׁשָ ָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ב ּדְ ַעל ּגַ

ְהֶיה ֶנֱאַבד  ּיִ א ְלָטב. ]ֵאין ָרצֹון טֹוב ׁשֶ ִאיּלּו ָעִביד ּדָ ְרעּוֵתיּה ּכְ

ִמיד  ּתָ ַהְרֵהר  ּמְ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ְוָלֵכן  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני 

ּלֹא ָיכֹול  ֲאִפּלּו ׁשֶ רּוְך-הּוא, ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ִהְרהּוִרים טֹוִבים ֶאל ַהּקָ

ִאּלּו  ּכְ ֶזה  יב לֹו ֶאת  ַמֲחׁשִ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ֶזה,  ם ֶאת  ְלַקּיֵ

ק  ְתַחּזֵ ִהְרֵהר ַלֲעׂשֹותֹו[, ְוָלֵכן ּתִ ָבר ַהּטֹוב ׁשֶ ה ֶאת ַהּדָ הּוא ָעׂשָ

עֹוָלם ִעם ְרצֹונֹות טֹוִבים ַלֲחֹזר ֵאָליו  ּבָ ים ׁשֶ ָכל ִמיֵני אֹוַפּנִ ּבְ

נּו ַז"ל  ת ֶאת ַרּבֵ ַצּיֵ ה ְלַגְמֵרי, ַרק ּתְ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּתִ ְרֶאה ׁשֶ ַרְך, ְוָאז ּתִ ִיְתּבָ

ִמים. ל ַהּיָ ְוָאז טֹוב ְלָך ּכָ

ֵמַח... ר ְוׂשָ ׁשֵ ַהְמַאֵחל ְלָך ַחג ּכָ
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ה? ר ָלֵצאת ִמּזֶ ָבה. ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַמן ֲעצוּ ל ַהּזְ ֲאִני ּכָ

ֵאָלה: ׁשְ

ֶכת� ַמן�ֲאִני�ִנְמׁשֶ ל�ַהּזְ ה,�ֲאָבל�ּכָ ֵמֵאת רוִּתי: ֲאִני�לֹא�יֹוַדַעת�ָלּמָ

ה� ַהְרּבֵ ְלָכְך,� ֶקת� ֻמְצּדֶ ה� ִסּבָ ׁשוּם� ֵאין� ׁשֶ ַוֲאִפּלוּ� ְלַעְצבוּת,�

ר� ֶאְפׁשָ ֵאיְך� ָרע�� רוַּח� ב� ַמּצַ ּבְ ּבֶֹקר� ּבַ ִמְתעֹוֶרֶרת� ֲאִני� ָעִמים� ּפְ

ְמָחה? ׂשִ ָלֵצאת�ֵמָהַעְצבוּת�ַהּזֹאת�ְוִלְהיֹות�ּבְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ר ה'תשע"ב. ַרְך, יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ֱאמֹור, י"ז ִאּיָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה.  לֹום ֶאל רּוִתי, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ה ָלנּו )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כד(: "ִמְצָוה  ּלָ נּו ַז"ל ּגִ ַרּבֵ

ר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות  ּבֵ ִמיד", ּוְלִהְתּגַ ְמָחה ּתָ ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ּגְ

אֹות ַעל ָהָאָדם,  ֲחלֹות ַהּבָ ָכל ּכֹחֹו, ְוָכל ַהּמַ חֹוָרה ּבְ ָרה ׁשְ ְוַהּמָ

ְמָחה. אֹות ַרק ֵמֲחַמת ִקְלקּול ַהּשִׂ ם ּבָ ּלָ ּכֻ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ֵעָצה  נֹוֵתן  ֵאינֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ְצָוה  ְמָחה, ְוַהּמִ ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ְצָוה ּגְ ּמִ יׁש ׁשֶ נּו ַז"ל ַמְדּגִ ַרּבֵ
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ּדֹות,  נּו ַז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ְך ָאַמר ַרּבֵ י ּכָ ְצוֹות, ּכִ ל ַהּמִ לּוָלה ִמּכָ ַהּזֹו ּכְ

ּבֹו  ּלִ ָידּוַע ׁשֶ ְמָחה ּבְ ׂשִ ה ִמְצָוה ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ ְמָחה ִסיָמן א'( ּכְ אֹות ׂשִ

ָעה  ׁשָ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ָאָדם  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ִנְמָצא  ֱאלָֹקיו,  ִעם  ֵלם  ׁשָ

ה  עֹוׂשֶ ֶזה ַמְרֶאה ָלַדַעת ֹטַהר ְלָבבֹו, ֵאיְך ׁשֶ ם ִמְצָוה, ּבָ ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ

ְצָוה ִעם ֵלב ָנִקי, ֵלב ֱאֶמת. ֶאת ַהּמִ

ה ֵיׁש  ְוִהּנֵ ְצוֹות,  ל ַהּמִ לּוָלה ִמּכָ ּכְ ְמָחה  ְוָלֵכן ִמְצַות ַהּשִׂ

ְוִהיא  ׁש,  ַמּמָ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ָצִריְך  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ִדיִרית  ּתְ ִמְצָוה 

הּוא,  רּוְך  ּבָ ֲהָוָי"ה  ִיחּוד  ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 

ם ֶאת  ה ּוְמַקּיֵ ה ּוְמַהּוֶ ַחּיֶ ּמְ ל ָהעֹוָלִמים ׁשֶ ׁש ּבֹוֵרא ּכָ ּיֵ ֵליַדע ׁשֶ

ְצָוה  ַהּמִ ְוזֹו  ָלל,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָעָדיו  ּבִ ְוֵאין  ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ

ל  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְקִביעּות ֲעצּוָמה, ּבְ ַדְעּתֹו ּבִ ָאָדם ָצִריְך ְלַהְכִניס ּבְ ׁשֶ

ַרְך, ְוֶזה  ּנּו ִיְתּבָ ַעת ִמּמֶ יַח ּדַ ְיָלה, ָאסּור ְלַהּסִ ַהּיֹום ְלַרּבֹות ַהּלַ

ל ִמְצוֹוֶתיָך  ים קיט, פו(: "ּכָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְצֹות, ּכְ ל ַהּמִ ְיסֹוד ּכָ

ְצוֹות ְצִריכֹות ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ֶאל ֱאמּוָנה  ל ַהּמִ ֱאמּוָנה", ּכָ

מֹו. ַרְך ׁשְ ִיחּוד ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּבְ

ְיהּוִדי  הּוא  ׁשֶ ַמח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ִנְמָצא 

דֹוָלה  ּגְ ֲהִכי  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ זֹו  ָהֲאָרצֹות,  גֹוֵיי  ּכְ ּגֹוי  ִני  ָעׂשַ ְולֹא 

הּוא  ה ֶאת ֹטַהר ְלָבבֹו ׁשֶ יַע ֵאֶליָה, ּוָבֶזה ְמַגּלֶ ִריִכים ְלַהּגִ ּצְ ׁשֶ

ֲאִפּלּו  ַיֲהדּותֹו,  ת  ְנֻקּדַ ִעם  ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְיהּוִדי,  ֱאֶמת  ּבֶ
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הּוא  ִנים ֵאיְך ׁשֶ ל ּפָ לּום, ְוהּוא ָרחֹוק ְלַגְמֵרי, ַעל ּכָ ֵאין ּבֹו ּכְ ׁשֶ

ֶזה, ָאז  ֵמַח ּבָ ר הּוא ׂשָ ֲאׁשֶ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות", ּכַ ִני ּגֹוי ּכְ ּלֹא ָעׂשַ "ׁשֶ

ְדֵרָגה ֲהִכי ֶעְליֹוָנה. יַע ֶאל ַהּמַ הּוא ַמּגִ

ל ַהּיֹום  ֹמַח ְמֹאד ְמֹאד ּכָ ָרֵאל ִלׂשְ ר ִיׂשְ ְוָלֵכן ָראּוי ְלָכל ּבַ

ֶזה,  ם ְמַזְלְזִלים ּבָ ּלָ ת ַיֲהדּותֹו, ְוִכְמַעט ּכֻ ְיָלה ִעם ְנֻקּדַ ְוָכל ַהּלַ

אֹון  ַעְצבּות ּוְבִדּכָ עֹוֵבר, ִנְמָצִאים ּבְ ֶ ְוָלֵכן עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ַמה ּשׁ

ל  ֹמַח ּכָ ִריִכים ַרק ִלׂשְ ּצְ ָעה ׁשֶ ׁשָ דֹוָלה ַעד ְמֹאד, ּבְ ּוִבְמִרירּות ּגְ

הּוא ַמְנִהיג  ַרְך, ׁשֶ הּוא ֲאִני ְיהּוִדי ַמֲאִמין ּבֹו ִיְתּבָ ַהּיֹום, ֵאיְך ׁשֶ

לֹא  י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ּשֵׂ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְוֵיׁש  ּוְבֶצֶדק,  ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ֶאת 

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ יֹות לֹא ַעל ַהּקָ ָיכֹול ְלָהִבין, ְוָלֵכן ֵאין ִלי ׁשּום ֻקׁשְ

נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  ִדְבֵרי ַרּבֵ ּמּוָבא ּבְ יק, ּכַ ּדִ הּוא, ְולֹא ַעל ַהּצַ

ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ת  ֻדּלַ ּגְ ֵמֲחַמת  נב(  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק 

ְהֶייָנה ָלנּו  ּתִ ָטן, ְוָלֵכן ָאסּור ׁשֶ ְכֵלנּו ַהּקָ ׂשִ ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ּבְ ׁשֶ

ִנְפָלָאה,  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ְוֵכן  ָעָליו,  יֹות  ֻקׁשְ ֵאּלּו 

ְוָלֵכן ָאסּור  ְעּתֹו,  ּדַ יֹוְרִדים ֶאל סֹוף  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ָלַדַעת  ָעֵלינּו 

ם. ן ׁשָ יֹות, ַעּיֵ ְלַהְקׁשֹות ָעָליו ׁשּום ֻקׁשְ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 

ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ִמים  ְמַקּיְ יִזים,  ְוַעּלִ ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ ּוְכָכל  ִמיד,  ּתָ

לֹו  ָראּוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ל  ּכָ ְוָלֵכן  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִיחּוד 
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ׂש  ּשָׂ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ה  ִנּיָ ּוׁשְ ה  ּקָ ּדַ ּוְבָכל  ַיֲהדּותֹו,  ת  ְנֻקּדַ ִעם  ֹמַח  ִלׂשְ

ל  ּכָ ַעל  לֹו  מֹוֵחל  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ַרְך,  ִיְתּבָ ִעּמֹו  ֵמַח  ְוׂשָ

ּדֹות, אֹות ֱאמּוָנה ִסיָמן לג(  נּו ַז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו, ּכְ

ֲעוֹונֹוֶתיָך,  ל  ּכָ ַעל  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ִיְסַלח  ְיֵדי ֱאמּוָנה  ַעל 

ל  ּכָ ּנּו  ִלים ִמּמֶ ּטְ ַרְך, ִמְתּבַ ִיְתּבָ ֵמַח ִעּמֹו  ְוׂשָ ׂש  ָאָדם ׂשָ ּוָבֶזה ׁשֶ

ֲהָוָי"ה  ּבַ ַמח  ים קד, (: "ָאֹנִכי ֶאׂשְ ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִאים, ּכְ ַהַחּטָ

ִעים עֹוד ֵאיָנם". ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ

ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ְיִדיעֹות  ָרֵאל ַמְכִניס ּבְ ר ִיׂשְ ל ּבַ ַהְלַואי ָהָיה ּכָ

ִלְהיֹות  דֹוָלה  ּגְ "ִמְצָוה  זֹו  ׁשֶ ֵאיְך  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ֵאּלּו 

ֹמַח,  ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ְלָכל ְיהּוִדי ּבַ ִמיד", ּוְתִהּלָ ְמָחה ּתָ ׂשִ ּבְ

ה  דֹוׁשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוֵיׁש ָלנּו ֶאת הּתֹוָרה ַהּקְ ִני ּגֹוי ּכְ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ

ֵהן  דֹוׁשֹות ׁשֶ ַרְך, ְוֵיׁש ָלנּו ֶאת ִמְצוֹוָתיו ַהּקְ ִהיא ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ׁשֶ

ִמיד. ֹמַח ּתָ ַרְך, ּוָבֶזה ָראּוי ָלנּו ִלׂשְ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

אֹון?  ּכָ ְרִויִחי ִעם ָהַעְצבּות ְוַהּדִ ַאל אֹוָתְך ַמה ּתַ ו ֶאׁשְ ַעְכׁשָ

ְוָלֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ָלְך ֱאמּוָנה  ֵאין  ׁשֶ ְוֶזה ַמְרֶאה  לּום,  ּכְ ׁש  ַמּמָ

יָזה  ֵמָחה ְוַעּלִ ִמיד ׂשְ ְהִיי ּתָ ָיַדִיְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ְקִחי ַעְצֵמְך ּבְ ּתִ

ה ָהֲאִריַז"ל ְלַתְלִמיָדיו ֵאיְך ָזָכה  ֲעלֹות, ְוִגּלָ יִעי ְלרּום ַהּמַ ְוַתּגִ

ם ִמְצָוה  ּיֵ ּקִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמָחה, ּבְ יַע ֶאל ַמְדֵרָגתֹו, ַרק ַעל ְיֵדי ׂשִ ְלַהּגִ
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ָעְלָמא, לֹא ָהָיה  ל הֹון ּדְ ֵמַח, ֲאִפּלּו ִאם ִהְרִויַח ּכָ ְך ׂשָ ל ּכָ ָהָיה ּכָ

ת ִמְצָוה ַאַחת. ּיַ ֵעת ֲעׂשִ ָהְיָתה לֹו ּבְ ְמָחה ַהּזֹו, ׁשֶ א ֶאל ַהּשִׂ ּבָ

ָיַדִיְך,  ּבְ ַעְצֵמְך  ְקִחי  ּתִ ׁשֶ אֹוָתְך  ׁש  ְמַבּקֵ ְמֹאד  ֲאִני  ְוָלֵכן 

ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  עֹוָלם  ּבָ ַמֲאָמִצים  ִמיֵני  ל  ּכָ י  ְוַתֲעׂשִ

ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ִנּגּוִנים  ל  ׁשֶ טֹות  ַקּלָ ֹמַע  ִלׁשְ ַעְצֵמְך  ַהְרִגיִלי 

ְצוֹות,  ל ַהּמִ לּוָלה ִמּכָ ּכְ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה זֹו ִמְצָוה ּגְ י ׂשִ ָהָאָדם, ּכִ

ֵמַח ִעם  ָרֵאל ׂשָ ר ִיׂשְ ּבַ ֶזה ׁשֶ זֹו לֹא ְסָתם ֵעָצה ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו, ּבָ

ית,  ְדֵבקּות ֲאִמּתִ ַרְך, ּבִ ק ּבֹו ִיְתּבָ ֶזה הּוא ִנְדּבַ ת ַיֲהדּותֹו, ּבָ ְנֻקּדַ

י  ּכִ ֵמַח,  ׂשָ ֵמִאיׁש  ְמַפֲחִדים  ְמֹאד  ְמֹאד  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ְוָלֵכן 

נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק  ה אֹוָתם ְלַגְמֵרי, ְוָאַמר ַרּבֵ הּוא ְמַכּלֶ

ם  ּוְמַקּיֵ ִלּפֹות,  ַהּקְ ָמדֹור  ּבְ ִנְמָצא  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ׁשֶ ּכְ כד(  ִסיָמן  א', 

ה ֶאל עֹוָלם  ּיָ ְכִלית ָהֲעׂשִ ְמָחה, ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוֶלה ִמּתַ ׂשִ ִמְצָוה ּבְ

ּוֵמעֹוָלם  ִריָאה,  ַהּבְ עֹוָלם  ַעד  ִציָרה  ַהּיְ ּוֵמעֹוָלם  ִציָרה,  ַהּיְ

ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ק  ְוִנְדּבַ ָהֲאִצילּות,  עֹוָלם  ַעד  ִריָאה  ַהּבְ

ֲעלֹות. ַהְינּו ַעד רּום ַהּמַ ָמֵטי ְולֹא ָמֵטי ְוכּו', ּדְ

ל ֶזה ֶאל ַמה ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַרק ַעל ְיֵדי ִקּיּום  רֹוִאים ִמּכָ

ַרְך  ִיְתּבָ ֲהָוָי"ה  ִיחּוד  מֹו  ּכְ ִמְצָוה  עֹוד  ְוֵאין  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִמְצָוה 

ׁשּום  ֵאין  ּוִבְלָעָדיו  ִנְמָצא  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  מֹו,  ׁשְ

א  ַרְך, ֶזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ְוֶזה ְמַרּפֵ ֹמַח ִעּמֹו ִיְתּבָ ִנְמָצא, ְוִלׂשְ



ֶרְסֶלב כאׁשוּ"ת ּבְ

ק  ְדּבַ ּנִ ל ִמיֵני ַמֲחלֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ְוזֹוֶכה ׁשֶ ֶאת ָהָאָדם ִמּכָ

ַרְך. ּבֹו ִיְתּבָ

ְלָבבֹו,  תֹוְך  ּבְ ָהֵאּלּו  ַהְיִדיעֹות  ֶאת  ְכִניס  ּמַ ֶ ּשׁ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ

יטּות. ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ם אֹוָתן ּבִ ּוְמַקּיֵ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

ְמָחה  ׂשִ ר ִלְהיֹות ּבְ  ֵאיְך ֶאְפׁשָ

י? ּתִ יִני ְלֵבין ִאׁשְ ְקׁשֶֹרת ּבֵ ׁש ֹחֶסר ּתִ יֵּ ׁשֶ ּכְ

ֵאָלה: ׁשְ

ים�ִלְראֹוְתָך� ָקר,�ָאנוּ�ְמַצּפִ ְלָעד: ִלְכבֹוד�מֹוֲהֹרא"ׁש�ַהיָּ ֵמֵאת ּגִ

ׁשוּב� ט� וְּמַצּטֵ יר� ַמְזּכִ בֹודֹו� ּכְ ְוַנַחת!� ִריאוּת� ּבְ ִמּתֹוְך� ַאְרֵצנוּ� ּבְ

ִהיא� ְמָחה� ּשִׂ ׁשֶ ְמָחה,� ַהּשִׂ ִעְנַין� ּבְ נוּ� ַרּבֵ ְבֵרי� ּדִ ֶאת� ְוׁשוּב�

ְלָאָדם� ה� ָקׁשֶ ְמֹאד� ְמֹאד� ִלְפָעִמים� ֲאָבל� ְלַהּכֹל,� רוָּפה� ַהּתְ

ְקׁשֶֹרת� ל�ֹחֶסר�ּתִ ָעָיה�ׁשֶ ּזוִּגיּוּת�ּבְ ׁש�ּבַ יֵּ ׁשֶ ְמֻיָחד�ּכְ ְלִהְתרֹוֵמם,�ּבִ

ה� ׁשָ ַהְרּגָ ְוֵיׁש� ּדֹוֲעִכים� ָהְרָגׁשֹות� ָאז� ׁשֶ ֵמֶהָעָבר,� ָקִעים� וִּמׁשְ

לוּת�ֲעצוָּמה�ָלֵתת,� ּדְ ּתַ ים�ִהׁשְ עֹוׂשִ י�ׁשֶ ל�ִרחוּק��ְוַאף-ַעל-ּפִ ׁשֶ

ָהֱאמוָּנה� ְגַלל� ּבִ ְוַרק� ִחיּוּת,� ְוֵאין� ּדֹוֵעְך� ַהּכֹל� ְוִלְסלַֹח,� ר� ְלַוּתֵ

ה� ְוָקׁשֶ ְבָתה� ּכָ ָהָבה� ַהּלֶ ֲאָבל� ּקוּן,� ִמּתִ ֵחֶלק� ּכְ ַיַחד� ּבְ ָאִרים� ִנׁשְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ כב

ר�ְלַהְבִעיר� ים?�ְוֵאיְך�ֶאְפׁשָ ְמֹאד�ְלַהְבִעיר�ֶאת�ָהֶרֶגׁש��ַמה�עֹוׂשִ

ְלֶהֶבת�ָהַאֲהָבה�ֵמָחָדׁש?�ּתֹוָדה�ֵמֹראׁש� ֶאת�ׁשַ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ָנׂשֹא ח' ִסיָון ה'תשע"ב ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְלָעד, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ּגִ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ָקר,  ַהּיָ ְיִדיִדי  ְלָך  ֹאַמר  ַמה 

עֹוֵבר  ֶ ל ַמה ּשׁ ר ַלֲעבֹור ַעל ּכָ ים ּוָמִרים, ְוִאי ֶאְפׁשָ ִנְסיֹונֹות ָקׁשִ

ְמָחה, ְוָלֵכן ְרֵאה ִלְמֹסר  ת ַהּשִׂ ָעָליו ְוכּו' ְוכּו', ַרק ַעל ְיֵדי ִמּדַ

מֹו  ּכְ ָבר יֹוֵתר ָחׁשּוב  ּדָ י ֵאין  ּכִ ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ָך ַעל ִמּדַ ַנְפׁשְ ֶאת 

ְמָחה יֹוֵתר  יַע ְלִמיַדת ַהּשִׂ ה ְלָאָדם ְלַהּגִ ְך ָקׁשֶ ְמָחה, ְוָכל ּכָ ׂשִ

ף  ּוְלַסּגֵ ְוכּו',  ָלצּום  יֹוֵתר  ַקל  ָקׁשֹות,  ֲהִכי  ָהֲעבֹודֹות  ל  ִמּכָ

ר לֹא ִלְהיֹות  ים ּוָמִרים ְוכּו', ָהִעּקָ ֶאת ַעְצמֹו ִעם ִסּגּוִפים ָקׁשִ

דֹוָלה,  ּגְ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ְצִריִכים  ְמָחה  ׂשִ ַעל  ְוָלֵכן  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ְמָחה  ֵאין ַהּשִׂ ִמיִני ב( ְלִפי ׁשֶ ְנחּוָמא ׁשְ ים )ּתַ דֹוׁשִ ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ְולֹא  ְלָמָחר  ֵמַח  ׂשָ ַהּיֹום  ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְלָאָדם, לֹא  ֶנת  ַמְמּתֶ

ֶנת  ְמָחה ַמְמּתֶ ֵאין ַהּשִׂ ֵצר ַהּיֹום ֵמֵצר ְלָמָחר ְלִפי ׁשֶ ּמֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ָבר  ּכְ ֵיְלכּו  ָך  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְהֶיה  ּתִ ְוִאם  ָלָאָדם, 

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת  ַהּדַ ּוב  ְלִיּשׁ ה  ְזּכֶ ּתִ י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ַאֶחֶרת  צּוָרה  ּבְ
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ֵני ָאָדם ְרחֹוִקים  ּבְ ֶ נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י'( ַמה ּשׁ ַרּבֵ

ה  ַעת, ְוָלּמָ ּוב ַהּדַ רֹון ִיּשׁ רּוְך-הּוא, ֶזה ֵמֲחַמת ִחּסָ דֹוׁש-ּבָ ֵמַהּקָ

ְמָחה. י ָחֵסר ֵמַהּשִׂ ַעת? ּכִ ּוב ַהּדַ ֵאין ִיּשׁ

ה  ְזּכֶ ּתִ ְוָאז  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ְמֹסר  ּתִ ְוָלֵכן 

ִעְנַין  ָבר, ּוִבְפָרט ּבְ ְלַגְדלּות ַהּמֹוִחין ּוְכָבר לֹא ֶיְחַסר ְלָך ׁשּום ּדָ

ֻמְכָרִחים  ה,  ָ ָהִאּשׁ ִעם  ֲהָדִדית  ַוֲהָבָנה  ְוַאֲהָבה  ִית  לֹום-ּבַ ׁשְ

ְוכּו',  ע  ּפָ ֻמׁשְ ְולֹא  יַע  ּפִ ַמׁשְ ִלְהיֹות  ְוָתִמיד  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְלָך  דֹוָלה ְמֹאד. ָאסּור  ּגְ יֵניֶכם ַאֲהָבה  ּבֵ ְהֶיה  ּתִ ְוָאז 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְתִחיל  ּתַ ְוכּו',  ָך  ּתְ ִאׁשְ ל  ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ַעל  ִמיד  ּתָ

ָאְמרּו  ְוָכְך  ֵביְתֶכם,  ּבְ ֶרה  ׁשְ ּתִ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוָאז  ּה,  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַעל 

יֵניֶהן,  ִכיָנה ּבֵ ה ָזכּו ׁשְ ָ ים )סֹוָטה יז.( ִאיׁש ְוִאּשׁ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

לֹא  ּבְ ָלִאיׁש  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ח'(  ֲהָלָכה  ט'  ֶרק  ּפֶ ָרכֹות  ּבְ ְלִמי  )ְירּוׁשַ ְוָאְמרּו 

לֹא  ֵניֶהן ּבְ ר ִלׁשְ לֹא ִאיׁש ִאי ֶאְפׁשָ ה ּבְ ָ ר ְלִאּשׁ ה ְוִאי ֶאְפׁשָ ָ ִאּשׁ

ָרָכה ְמצּוָיה, ַרק  ם ַהּבְ ִכיָנה ִנְמֵצאת ׁשָ ְ ַהּשׁ ִכיָנה, ּוְבָמקֹום ׁשֶ ׁשְ

לֹום ָאְמרּו  י ׁשָ דֹוָלה ְמֹאד, ּכִ לֹום ְוַאֲהָבה ּגְ יֵניֶהם ׁשָ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ׁשֶ

רּוְך-הּוא. דֹוׁש-ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ת י:( ֶזה ׁשְ ּבָ ים )ׁשַ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ִית,  תֹוְך ַהּבַ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ְוָלֵכן ִאם ַמְכִניִסים ֶאת ַהּקָ

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַהְינּו  ִית,  לֹום-ּבַ ׁשְ ִנְקָרא  ֶזה 

ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  ְמִציָעא נט.(  ָבא  )ּבָ ְוָאְמרּו  ִית,  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ
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ָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְמצּוָיה  ָרָכה  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּתֹו,  ִאׁשְ ְכבֹוד  ּבִ

ית יב, טז(: "ּוְלַאְבָרם ֵהִטיב  ֵראׁשִ ֱאַמר )ּבְ ּנֶ ּתֹו, ׁשֶ ִביל ִאׁשְ ׁשְ א ּבִ ֶאּלָ

אֹוִקירּו  ְמחֹוָזא,  ִלְבֵני  ָרָבא  ְלהּו  ָאַמר  ּדְ ְוַהְינּו  ֲעבּוָרּה",  ּבַ

ְקרּו ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶכם  ּוְתּיַ דּו  רּו )ְתַכּבְ ִתְתַעּתְ ּדְ י ֵהיִכי  ּכִ ְייכּו  ְלָנׁשַ

נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סט(  רּו(, ְוָאַמר ַרּבֵ ְ ְתַעּשׁ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ה. ָ ְזכּות ָהִאּשׁ א ּבִ ירּות ּבָ ר ָהֲעׁשִ ִעּקַ ׁשֶ

ְטנּות  ִמּקַ ֵצא  ּתֵ ׁשֶ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ְלַהּקָ ה  ְמַקּוֶ ֲאִני ְמֹאד 

ָך,  ּתְ ִאׁשְ ֶאת  ר  ּקֵ ּוְלּיַ ד  ְלַכּבֵ ה  ֲחָדׁשָ ַהְתָחָלה  ה  ְוַתֲעׂשֶ ַהּמֹוִחין 

ְוִתְהֶיה  ִמי,  ׁשְ ּגַ ַפע  ְוׁשֶ רּוָחִני  ַפע  ׁשֶ ָעֶליָך  ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ָבר. יָך, ְולֹא ֶיְחַסר ְלָך ׁשּום ּדָ ַחּיֶ ר ּבְ ָ ֲהִכי ְמֻאּשׁ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ






