
 

 

 

 ץֹקֶב 

ַח  ּתֹוךְ   לַהּנַ
ּבּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים, ְמעֹוְר  ִקים, ּדִ ר ִמּתֹוְך ִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְ ֲאׁשֶ

ם  ָ ל ַחי ּוִמׁשּ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה נֹוְבִעים, ְלַהֲחיֹות ֶנֶפׁש ּכָ קוּ ַהּנַ ן ִיׁשְ

ְהיּו ִנְמָצִאיםָהֲעָדִרים,  ּיִ ה ׁשֶ ְרּגָ ָכל ּדַ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּבְ ק ּבַ  ְלִהְתַחּזֵ
 

 

 
 

ר ֶנֶאְמרּו   יְיֵד ל עַ ֲאׁשֶ

 זי"ע ׁש "מֹוֲהָראן ָמָר 
 

 
ֲעַלת ֵקרּוב  ָרֵאל, ּוִמּמַ מֹות ִיׂשְ ִריָאה ּוְמֻעְנָין ַהֲאָצַלת ִנׁשְ ר נֹוָראֹות ִנְפָלאֹות ֵמָרֵזי ַהּבְ ְיַדּבֵ

ּבּור  ּדִ ׁש ּבַ ּיֵ ר ֵמִעְנַין ַהּטֹוב ׁשֶ ַרְך, ִויַדּבֵ ָמע  –ְרחֹוִקים ֵאָליו ִיְתּבָ ׁשְ ּנִ ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק, ׁשֶ

לְוִנְתַק   ּבֵ

ְ◌ 

ּבָ ב ֶעֶר ָיָצא ָלאֹור  יי ַאֲחֵר ת ׁשַ   תשע"ה םְקדֹוׁשִ

ֶרְסֶל י ֲחִסיֵד י ְיֵד ל עַ   ב ּבְ

ַליִ  ׁש ַהּקֶֹד ר ִעי  "אתובבם ְירּוׁשָ

בָּ  ַ ׁשּ יי ַאֲחֵר  תּבַ  "דסתשם ְקדֹוׁשִ
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 רַמֲאַמ 

י ָקדֹוׁש ֲאִני  ְהיּו ּכִ ים ּתִ  ְקדֹוׁשִ

ת ּבָ ֵליל ׁשַ ר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  ּבְ ּבֵ ה ִראׁשֹוָנה ּדִ ְסֻעּדָ ׁש ּבִ ּבּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים "ֻקּדַ ל ּדִ

נּו זַ  ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ְכִלית "ְמֹאד ַעל ּפִ ר ִמּתַ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב ַהְמַדּבֵ ל ּבְ

ם. ן ׁשָ ִריָאה, ַעּיֵ ַנת ַהּבְ ּוָ  ּכַ

  
ל ָהעֹוָלם ּוְמלוֹ  ָרֵאלּכָ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ  אֹו ַהּכֹל לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  נּו זַ "ּפָ ל ָחַזר "(מֹוֲהָרא"ׁש זַ ל אֹוֵמר "ל, ַרּבֵ

נּו זַ  ל ַרּבֵ תֹוָרה זֹו ׁשֶ ּבְ ה ְנֻקּדֹות ׁשֶ ּמָ ִקּצּור ַעל ּכַ יקֹוְרִסים ' :ל)"ּבְ י ֵיׁש ֶאּפִ ּכִ

אֹוְמִרים ָהעֹוָלם  ,ׁשֶ י ׁשֶ יֶהם, ּכִ ִציאּות, ְוֶהֶבל ִיְפֶצה ּפִ ב ַהּמְ ְמֻחּיָ

ם  ֵ י ַרק ַהׁשּ ִציאּות, ּכִ ִרי ַהּמְ ֱאֶמת ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו הּוא ֶאְפׁשָ ּבֶ

ל  ל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּכָ ִציאּות, ֲאָבל ּכָ ב ַהּמְ ַרְך ְלַבד הּוא ְמֻחּיָ ִיְתּבָ

י הוּ  ִרי ַהְמִציאּות, ּכִ ֶהם ֵהם ֶאְפׁשָ ר ּבָ ָרָאם ֵיׁש ֵמַאִין, ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ א ִיְתּבָ

ַרְך ָהָיה ְלבֹוְרָאם אֹו לֹא ְלבֹוְרָאם,  רּותֹו ִיְתּבָ ּוִביָכְלּתֹו ְוֹכחֹו ְוֶאְפׁשָ

ִציאּות, ַאְך  ִרי ַהּמְ ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו הּוא ֶאְפׁשָ אי ּכָ ַוּדַ ן ּבְ ַעל ּכֵ

כֹוִלים ִלְטעֹות ּיְ עּות ׁשֶ ְך ַהּטָ לֹום ,ֵמַאִין ִנְמׁשָ ָהעֹוָלם הּוא  ,ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

ת ַאֲחֵרי  ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבָ ים ה'תשס"ד -ֵליל ׁשַ  ְקדֹוׁשִ
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ִציאּות ב ַהּמְ ע ,ְמֻחּיָ לֹום? ּדַ ֱאֶמת  ,ַחס ְוׁשָ ּבֶ ְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ִנְמׁשָ ּזֶ ׁשֶ

אי ָהעֹוָלם  ַוּדַ ה ּבְ ָרֵאל, ַעּתָ מֹות ִיׂשְ כּו ִנׁשְ ָבר ֶנֶאְצלּו ְוִנְמׁשְ ּכְ ה ׁשֶ ַעּתָ

ִציאּותהּוא בִּ  ב ַהּמְ ל ָה  .ְבִחיַנת ְמֻחּיָ י ּכָ עֹוָלם ּוְמלֹואֹו ַהּכֹל לֹא ּכִ

ָרֵאל ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ִלי ,ִנְבָרא ֶאּלָ ָרֵאל מֹוׁשְ דּוַע, ְוִיׂשְ ּיָ עֹוָלם,  םּכַ ּבָ

ָרֵאל,  מֹות ִיׂשְ ֶאְצלּו ְוִנְבְראּו ִנׁשְ ּנֶ ה ַאַחר ׁשֶ אי ַעּתָ ַוּדַ ן ּבְ ְוַעל ּכֵ

ְבָיכֹול ם ָה  ,ּכִ ַרְך ֻמְכָרח ִלְברֹא ּוְלַקּיֵ ן הּוא ִיְתּבָ י ַעל ְמָנת ּכֵ עֹוָלם, ּכִ

ר  ל ָהעֹוָלמֹות, ְוִעּקַ ִביָלם ּכָ ׁשְ ֵדי ִלְברֹא ּבִ ָרֵאל, ּכְ מֹות ִיׂשְ ֶהֱאִציל ִנׁשְ

ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ָהָיה ּכְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּבִ ָרא ּכָ ּבָ ָנה ׁשֶ ּוָ ַהּכַ

ׁשָ  קּו ּבְ ְחְזרּו ְוִיְדּבְ ּיַ ְללּו ּבֹו ַיֲעׂשּו ְרצֹונֹו, ְוׁשֶ ְחְזרּו ְוִיּכָ ּיַ ַהְינּו ׁשֶ ן, ּדְ ְרׁשָ

ִביל ֶזה ִנְבָרא ַהּכֹל, ִנְמָצא ִציאּות, ּוִבׁשְ ב ַהּמְ הּוא ְמֻחּיָ ַרְך, ׁשֶ  ,ִיְתּבָ

ל ָמקֹום, ְוִנְכָלִלי ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ֶ ל ַמה ׁשּ ם,  םּכָ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

ִציאּות, ַעל יְ  ב ַהּמְ הּוא ְמֻחּיָ ְבָרא ׁשֶ ּנִ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ֵדי ֶזה ִנְכָלל ּכָ

ִביָלם ׁשְ ִציאּות ְוכּו' ּבִ ִחּיּוב ַהּמְ נּו זַ  ;ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ל ֶזה ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ  ל."ַעּיֵ

 

ם  ַרְך ְמַקּיֵ ּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּה ת ֶא ְיהּוִדי ׁשֶ ּלָ ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ  ּכָ

יר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  נּו זַ ל, "ְוִהְסּבִ ה ַרּבֵ י ִהּנֵ אן סֹוד "ּכִ ה ָלנּו ּכָ ל ְמַגּלֶ

ל ַהּכֹוְפִרים  עּות ׁשֶ ְך ַהּטָ ִריָאה, ֵמַאִין ִנְמׁשָ ִנְפָלא ֵמָרֵזי ַהּבְ

ב  ָהעֹוָלם הּוא ַקְדמֹון ּוְמֻחּיָ אֹוְמִרים ׁשֶ יקֹוְרִסים, ׁשֶ ְוָהֶאּפִ

ֵא  ִציאּות, ּוְכִאּלּו ֻמְכָרח ִלְהיֹות ָהעֹוָלם, ְוׁשֶ יִרים ֶאת ַהּמְ ין ַמּכִ
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ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ֵמְרצֹונֹו ַהּטֹוב ֵיׁש  ָרא ּכָ ּבָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִציאּות, ְוֵאין ׁשּום ְמִציאּות ב ַהּמְ ַרְך ְמֻחּיָ ַרק הּוא ִיְתּבָ  ֵמַאִין, ְוׁשֶ

ָלל ַרְך ּכְ ְלָעָדיו ִיְתּבָ נּו זַ  .ּבִ ה ָלנּו ַרּבֵ ה"ּוְמַגּלֶ ּזֶ ַרק ַאַחר  ל, ׁשֶ

ָרֵאל  מֹות ִיׂשְ ׁש ִנׁשְ ּיֵ י ֵמַאַחר ׁשֶ ָרֵאל, ּכִ מֹות ִיׂשְ ֶאְצלּו ְוִנְבְראּו ִנׁשְ ּנֶ ׁשֶ

ֵלל  ַרְך, ְוַלֲחזֹר ּוְלִהּכָ ּתֹוְקִקים ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשְ עֹוָלם ַהּמִ ּבָ

י ֻמכְ  ִציאּות, ּכִ ב ַהּמְ ִריָאה ְמֻחּיָ ל ַהּבְ ם, ֵמָאז, ּכָ ְרׁשָ ׁשָ ָרח ִלְהיֹות ּבְ

ִריָאה ָרֵאל ,ּבְ מֹות ִיׂשְ ִביל ִנׁשְ ׁשְ ם,  ,ּבִ ְרׁשָ ׁשָ ֵלל ּבְ ּיּוְכלּו ַלֲחזֹר ּוְלִהּכָ ׁשֶ

ו, ַהְינּו  ִהיא ַעְכׁשָ מֹו ׁשֶ ִריָאה ּכְ ַהּכֹוְפִרים רֹוִאים ֶאת ַהּבְ ׁשֶ ְוָלֵכן ּכְ

ים ְרצֹונֹו  עֹוׂשִ עֹוָלם ׁשֶ ָרֵאל ּבָ מֹות ִיׂשְ ׁש ִנׁשְ ּיֵ ַרְך, ִנְדֶמה ַאַחר ׁשֶ ִיְתּבָ

ו ֻמְכָרח ִלְהיֹות  אי ַעְכׁשָ ַוּדַ י  ּבְ ִציאּות, ּכִ ב ַהּמְ ָהעֹוָלם ְמֻחּיָ ָלֶהם ׁשֶ

ָרֵאל, ִנְמָצא מֹות ִיׂשְ ִביל ִנׁשְ ׁשְ ִריָאה ּבִ ּזֹוֶכה  ,ּבְ ׁשֶ ל ְיהּוִדי ּכְ ּכָ ׁשֶ

ְרׁשֹו,  ׁשָ ֵבק ּבְ ֱאֶמת, ּוְלִהּדָ ַרְך ּבֶ ם ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֲהֵרי הּוא ְמַקּיֵ

ִציאּות ת ֶא  ב ַהּמְ ֻחּיָ ּמְ ִריָאה ִנְכָלל ּבִ ּה, ְוָכל ַהּבְ ּלָ ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ּכָ

זוֹ  יַע ֶאל ַמְדֵרָגה ּכָ ֵרי ַהּזֹוֶכה ְלַהּגִ ְזכּותֹו, ַאׁשְ  ּבִ

 

ים  ים ּוְפרּוׁשִ ם ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ו ַאּתֶ  ַעְכׁשָ

ר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  ֵ ר "ְוִקׁשּ ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ל ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ

ִתיב  ה ּכְ י ִהּנֵ ְקָרא יטנֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ֵני  ), ב(ַוּיִ ל ֲעַדת ּבְ ר ֶאל ּכָ ּבֵ ּדַ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם  יִיׂשְ י ָקדֹוׁש ֲאִני ֲהָוָי"ה ְקדֹש§ִ ְהיּו ּכִ ם ּתִ
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ְהיוּ ַמהּו ְנִתיַנת ַטַעם ִל  ְוֵיׁש ְלָהִבין .ֱאלֵֹהיֶכם ים ּתִ ְהיּו ְקדֹוׁשִ ּתִ , ׁשֶ

ים, ֵמֲחַמת  י ָקדֹוׁש ֲאִני ֲהָוָי"ה ֱאלֵֹהיֶכם,ְקדֹוׁשִ ּוַמהּו ֹעֶמק ֲהָבַנת  ּכִ

נּו זַ  ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ֶזה? ֲאָבל ַעל ּפִ "ל מּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, "ָהִעְנָין ּבָ ל ַהּנַ

ה ָלנוּ  סּוק ְמַגּלֶ י ַהּפָ ים  ּכִ ָרֵאל ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ מֹות ִיׂשְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ם,  ְרׁשָ ׁשָ ֵלל ּבְ ַרְך ְוַלֲחזֹר ּוְלִהּכָ י ָקדֹוׁש ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּכִ

ִביְלֶכם, ֲאִני ֲהָוָי"ה ֱאלֵֹהיֶכם ׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות ּבִ ָראִתי ֶאת ּכָ , ַוֲאִני ּבָ

ְללּו ּבְ  ְחְזרּו ְוִתּכָ ּתַ ם ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ׁשֶ ו ַאּתֶ ֶכם, ְוָלֵכן ַעְכׁשָ ְרׁשְ ׁשָ

ל ָהעֹוָלמֹות  מּו ּכָ ְתַקּיְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים ִמן ָהֲעָריֹות ְוכּו', ּכְ ים ּוְפרּוׁשִ ְקדֹוׁשִ

ִביְלֶכם ׁשְ   .ּבִ

 

ַעת ַהּזֹאת ָצִריְך ְלַהְכִניס ֶא  ָרֵאלַהּדַ מֹות ִיׂשְ תֹוְך ִנׁשְ   ת ּבְ

ר ֶאל כָּ ְוֶזהּו,  ּבֵ ָרֵאלּדַ ֵני ִיׂשְ עַ 'אֹוִתּיֹות  'תֲעַד ' – ל ֲעַדת ּבְ י 'תּדַ , ּכִ

ה, ָצִריְך ְלַהְכִניס  ִחיַנת ֹמש§ֶ הּוא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ עַ ת ֶא ַהּצַ תֹוְך ַהּזֹאת ַהּדַ ת ּבְ

ירּו ֵהיֵטב ּכִ ּיַ ָרֵאל, ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ִביָלם,  ,ִנׁשְ ׁשְ ִריָאה ָהְיָתה ּבִ ל ַהּבְ ּכָ ׁשֶ

יר  ּפִ ם, ְוָלֵכן ׁשַ ְרׁשָ ׁשָ קּו ּבְ ְחְזרּו ְוִיְדּבְ ּיַ ִביל ׁשֶ ׁשְ י ָק ּבִ דֹוׁש ֲאִני ּכִ

ב יִה  ֲהָוָי"ה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת ַרק ֲאִני ְמֻחּיָ י ּבֶ א ְנִתיַנת ַטַעם, ּכִ

ִבי ׁשְ ָראִתי ָהעֹוָלמֹות ּבִ ִציאּות, ֲאָבל ּבָ ְכֵדי ַהּמְ ְהֶיה ְלֶכם, ְוָלֵכן ּבִ ּיִ ׁשֶ

ְהיוּ ְק  - ִקּיּום ָלעֹוָלמֹות ים ּתִ ים,  - דֹוׁשִ ם ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ְקדֹוׁשִ ַאּתֶ
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ְחַזר  ִריָאה ּתֻ ְזכּוְתֶכם, ְוָכל ַהּבְ ִריָאה ּבִ ְוָאז ִיְהֶיה ִקּיּום ְלָכל ַהּבְ

ֵלל ּבִ  ִציאּות, ְוָהֵבןְוִתּכָ ב ַהּמְ ֻחּיָ   .ּמְ

 

 ֵ ֱאֶמת, ֲעֵדי ְוַהׁשּ נּו ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים ּוְדבּוִקים ּבֹו ּבֶ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ

ּה,  ְרׁשָ ִריָאה, ּוְלָהִביא אֹוָתּה ֶאל ׁשָ ל ַהּבְ ן ּכָ ה ְלַהֲעלֹות ּוְלַתּקֵ ִנְזּכֶ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ָתן ׁשֶ ְגֻאּלָ ָיֵמינוּ  ,ְוִלְראֹות ּבִ ְמֵהָרה ּבְ   ָאֵמן ְוָאֵמן.   ,ּבִ

  

 

 רַמֲאַמ 

קֹות ִאיָלנֹות ה אֹוָתם ְלַהׁשְ   ְוִצּוָ

ר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  ּבֵ ה, ּדִ א ַרּבָ ֵעת ִקיּדּוׁשָ ּבֶֹקר, ּבְ ת ֹקֶדׁש ּבַ ּבָ ׁשַ ּבּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמֹאד "ּבְ ל ּדִ

ִסּפּוֵרי נּו זַ  ּבְ ל  ַרּבֵ ּיֹות ׁשֶ ף נ"ב"ַמֲעׂשִ ה ג' ּדַ ר ַמֲעׂשֶ ה ֵמִחּגֵ ֲעׂשֶ ּמַ ם. ;ל ּבַ ן ׁשָ  ַעּיֵ

  
יִרים ֶאת  ּכִ ּמַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְהֶיה ָהעֹוָלם ָמֵלא ִעם ּבְ ּיִ  ה'ׁשֶ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  נּו זַ "ּפָ ר"ל, ַרּבֵ ָחָכם ֶאָחד  :ל ְמַסּפֵ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

ְחּתוֹ ֹקֶדם מֹותֹו  ּפַ ָניו ּוִמׁשְ קֹות ְוִצוָּ  ,ָקָרא ֶאת ּבָ ה אֹוָתם ְלַהׁשְ

יר ֶאת  - ִאיָלנֹות ה ְלַהּכִ ְזּכֶ ּיִ ִריַאת ָהָאָדם ָהְיָתה, ׁשֶ ְכִלית ּבְ י ּתַ ּכִ

ת ֹקֶדׁש ַאֲחֵרי  ּבָ ים ה'תשס"ד -ּבֶֹקר ׁשַ  ְקדֹוׁשִ
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ֵני  ָאר ּבְ ַרְך ִלׁשְ ת ְמִציאּותֹו ִיְתּבָ ה ֲאִמּתַ ַגּלֶ ּיְ רּוְך הּוא, ְוׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

י ֶזהּו ִעּקַ  הָאָדם, ּכִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ֶזה ָהעֹוָלם  - ר ִמְצַות ּפְ ִנים ּבְ ּיֹוִליד ּבָ ׁשֶ

ָאָדם  רּוְך הּוא, ְוֵכן ִמּדֹור ְלדֹור, ּוָבֶזה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ירּו ֶאת ַהּקָ ּכִ ּיַ ׁשֶ

רּוְך הּוא, ְוַתְלִמיִדים  דֹוׁש ּבָ יִרים ֶאת ַהּקָ ּכִ ּמַ ְלִמיִדים ׁשֶ ַמֲעִמיד ּתַ

ִליִמים ֵאּלּו ַמֲעִמיִדים ּתַ  ֶזה ַמׁשְ ְכִלית ת ֶא ְלִמיִדים ֲאֵחִרים, ּבָ ּתַ

יִרים ֶאת  ּכִ ּמַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְהֶיה ָהעֹוָלם ָמֵלא ִעם ּבְ ּיִ ִריָאה, ׁשֶ ַנת ַהּבְ ּוָ ּכַ

ה  ְהֶיה ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּיִ ֵלמּות ָהָאָדם ׁשֶ רּוְך הּוא, ְוזֹוִהי ׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

קּותֹו ְלַמְעָלה, ח)ִסיָמן ס ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב'(ִלּקוּ  ּלְ ֲאִפּלּו ַאַחר ִהְסּתַ , ׁשֶ

ְעּתֹו  יִכים ֶאת ּדַ ְמׁשִ ּמַ ָבָניו ּוְבַתְלִמיָדיו ׁשֶ ה ּבְ ם ְלַמּטָ ְעּתֹו ּגַ ֵאר ּדַ ָ ׁשּ ּתִ

עֹוָלם  ן ִלּקּוֵט ּבָ ַאת ֶהָח  .י מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ז')(ַעּיֵ ָכם ְוֶזהּו ִעְנַין ַצּוָ

ּצִ  אן, ׁשֶ ה ְלָבָניו ּכָ קֹות ִאיָלנֹות'ּוָ ֵני ָאָדם 'ְלַהׁשְ קֹות ּבְ , ַהְינּו ְלַהׁשְ

תּוב  ּכָ ִלים ָלִאיָלנֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ ְמׁשָ ָבִרים כַהּנִ י ָהָאָדם ֵעץ " :), יט(ּדְ ּכִ

ֶדה ָ י ְצִריִכים "ַהׂשּ רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ , ּוְלָקֵרב אֹוָתם ֶאל ַהּקָ

חּוץ, ִעם ַמְעָין ַהּתֹוָרה ְוָהֱאמּוָנה,  ֵהם ֲעַדִין ִמּבַ קֹות אֹוָתם ׁשֶ ְלַהׁשְ

לּו ִלְהיֹות ִאיָלנֹות  ְצְמחּו ְוִיְגּדְ ּיִ ֵהם םְוטֹוִבי םֲחָזִקיַעד ׁשֶ , ְוַעד ׁשֶ

בוֹ  יכּו ְלַגּלֹות ּכְ הּו ַיְמׁשִ ּזֶ עֹוָלם, ׁשֶ ַרְך ּבָ ֵלי הדֹו ִיְתּבָ ָיפּוצּו " :), טז(ִמׁשְ

ְעָינוֹ "חּוָצה ַמְעְיֹנֶתיךָ  ַהּמַ חּוץ, ַעד , ׁשֶ ֵהם ִמּבַ ת ָיפּוצּו ְלאֹוָתם ׁשֶ

ַרְך  בֹודֹו ִיְתּבָ ם ֶאת ּכְ ּלָ ירּו ּכֻ ּכִ ּיַ  .(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן י')ׁשֶ
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ַא  ׁשְ ּנִ ֶ קּותוֹ ֶזה ַמה ׁשּ ּלְ  ר ִמן ָהָאָדם ְלַאַחר ִהְסּתַ

לּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ֶזה ּתִ ְרָנסֹות ֲאָבל ּבָ ָאר ּפַ ׁשְ ם ֵיׁש ָלֶכם ְרׁשּות ַלֲעֹסק ּבִ ּגַ

קֹות ִאיָלנֹות ל ָיָמיו  - ְלַהׁשְ יׁש ּכָ ל ְלַהְקּדִ ל ֶאָחד ְמֻסּגָ י לֹא ּכָ ּכִ

נֹוָתיו ְלִעְנָין אי ֵיׁש ְרׁשּות  ּוׁשְ ַוּדַ ל ֵקרּוב ְרחֹוִקים, ְוָלֵכן ּבְ ֶזה ְלַבד ׁשֶ

קֹות  לּות ִיְהֶיה ְלַהׁשְ ּדְ ּתַ ר" ַהִהׁשְ ְרָנסֹות, ֲאָבל "ִעּקַ ָאר ּפַ ׁשְ ַלֲעֹסק ּבִ

ַאר ִמן ָהָאָדם ְלַאַחר  ׁשְ ּנִ ֶ י ֶזה ַמה ׁשּ ִאיָלנֹות ּוְלָקֵרב ְרחֹוִקים, ּכִ

קּותֹו, ּוָבֶזה הוּ  ּלְ ֶזה ָהעֹוָלם, ְוָאז ִהְסּתַ ה ּבָ ְעּתֹו ְלַמּטָ ִאיר ּדַ א ַמׁשְ

י רֹב ָיכֹול ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות  ַבת ַאַחת, ְוַעל ּפִ ה ּבְ הּוא ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ר  ׁש לֹו ֶקׁשֶ ּיֵ ַעְצמֹו, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּלֹו ּבְ ְרָנָסה ׁשֶ ֶאת ֶזה ִעם ַהּפַ

ֵעת עִ  ֵני ָאָדם ּבְ כּות ִעם ּבְ ּיָ ר ְוׁשַ ְיָקא ָאז ָיכֹול ְלַדּבֵ ְרָנָסתֹו, ּדַ ְסֵקי ּפַ

ַמִים, ִנְמָצא ּבּוֵרי ֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ׁשָ ָעיו ּדִ יָריו ּוְמֻיּדָ ְך  ,ִעם ַמּכִ ַהּפֵ ּמְ ׁשֶ

ָכל  ַרְך ּבְ מֹו ִיְתּבָ ׁש ׁשְ ְרָנָסתֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ּוְמַקּדֵ ל ִעְסֵקי ּפַ ּכָ

ּלֹו.  ָהעֹוָלם ּכֻ

 

א ְרָגא ְלַדְרּגָ ָכל יֹום ִמּדַ ֵלְך ּבְ ּיֵ ֵלמּות ָהָאָדם ׁשֶ ר ׁשְ  ִעּקַ

ּלֹא ָהָיה  ן ֶאָחד ׁשֶ ִנים, ְוָהָיה לֹו ּבֵ יַח ּבָ ְך ִנְפַטר ֶהָחָכם, ְוִהּנִ ַאַחר ּכָ

ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלךְ ָיכֹול ֵליֵלְך, ְוָהָיה ָיכֹול ַלֲעמֹוד, ַר  י  - ק ׁשֶ ּכִ

ֵלמּות ָה  ר ׁשְ ֶזה ָהעֹוָלם, ְוֵיֵלְך ִעּקַ ְך" ּבְ ְהֶיה ִנְקָרא "ְמַהּלֵ ּיִ ָאָדם ׁשֶ

ְקָרא  ּנִ ּזֹוִהי ַמֲעַלת ָהָאָדם ַעל ַמְלָאְך ׁשֶ א, ׁשֶ ְרָגא ְלַדְרּגָ ָכל יֹום ִמּדַ ּבְ
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ִמיד ַעל ַמְדֵרָגה ַאַחת, ְוֵאינֹו עֹוֶלה  י ַמְלָאְך עֹוֵמד ּתָ "עֹוֵמד", ּכִ

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ֲאָב  ִמיד, ּוְכמֹו ִמּמַ ְך ּתָ ן ָאָדם ִנְבָרא ִלְהיֹות ְמַהּלֵ ל ּבֶ

ֱאַמר ֶאל ְיהֹוׁשֻ  ּנֶ דֹול ׁשֶ ין " :), ז(ְזַכְרָיה גַע ּכֵֹהן ּגָ י ְלָך ַמְהְלִכים ּבֵ ְוָנַתּתִ

ה ּלֹא ָיכֹול ָלֶלֶכת, "ָהעֹוְמִדים ָהֵאּלֶ ה ׁשֶ ר ַהּזֶ ן ַהִחּגֵ ן ַהּבֵ , ְוַעל ּכֵ

אי ָהָיה ָחֵסר  ַוּדַ ִנים ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד, ּבְ ל ּפָ ה, ֲאָבל ַעל ּכָ לֹו ַהְרּבֵ

א,  ל סֹוף ִנְתַרּפֵ ק, ְוָלֵכן סֹוף ּכָ ְוָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד ַעל ָעְמדֹו ּוְלִהְתַחּזֵ

ֱאֶמת. ְך ּבֶ  ְוָזָכה ִלְהיֹות ְמַהּלֵ

 

ם הּוא יַ  ּגַ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ יַע"ִעּקַ ּפִ  ְתִחיל ִלְהיֹות "ַמׁשְ

יִקים אֹותֹו  ְרָנָסתֹו, ְוָהיּו ַמְסּפִ י ּפַ ל ְוָהיּו ֶאָחיו נֹוְתִנים לֹו ִסּפּוק ּדֵ ּכָ

ַאר לוֹ  ׁשְ ּנִ ְך ַעד ׁשֶ ִקים אֹותֹו, ְונֹוְתִנים לֹו  - ּכָ ָהיּו ֶאָחיו ְמַחּזְ ַהְינּו ׁשֶ

ם ְלַח  ּבּוִרים ּגַ ַאר לֹו ּדִ ַאט ְלַאט ִנׁשְ ּלְ קּות, ַעד ׁשֶ ק ִסּפּוק ְוִהְתַחּזְ ּזֵ

הוּ  ּזֶ "ל. ֲאֵחִרים, ׁשֶ ְכִלית ְוַכּנַ ר ַהּתַ ּלֹא ָהָיה  ִעּקַ ן (ׁשֶ ְוָהָיה אֹותֹו ַהּבֵ

ץ ַסְך  ּבֵ ּקִ ַאר לֹו, ַעד ׁשֶ ׁשְ ּנִ ֶ ה ׁשּ ץ ַעל ָיד ַעל ָיד ִמּמַ ָיכֹול ֵליֵלְך) ְמַקּבֵ

ַא  ָקה ֵמֶהם, טֹוב ׁשֶ ל ַהְסּפָ ה ִלי ְלַקּבֵ ב ַעְצמֹו, ָלּמָ ם, ְוִיׁשֵ ְתִחיל ְמֻסּיָ

ןַלֲעשׂ  א ּוַמּתָ ָ ְהֶיה ָאָדם  - ֹות ֵאיֶזה ַמׂשּ ּיִ ְכִלית ׁשֶ י ֵאין זֹו ּתַ ּכִ

קּו  ֵהם ְיַחּזְ ַדַעת ֲאֵחִרים ׁשֶ לּוי ּבְ ים, ְוִיְהֶיה ּתָ ל ַהַחּיִ ל" ּכָ "ְמַקּבֵ

יַע", ּוִמן  ּפִ ם הּוא ַיְתִחיל ִלְהיֹות "ַמׁשְ ּגַ ְכִלית ׁשֶ ר ַהּתַ אֹותֹו, ַרק ִעּקַ
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ּבוּ  קוּ י ֵר ּדִ יַע ִמּטּובֹו ַלֲאֵחִרים ַהִהְתַחּזְ ּפִ ַמע, ַיְתִחיל ְלַהׁשְ ָבר ׁשָ ּכְ ת ׁשֶ

 ְוַלֲעזֹר ָלֶהם.

 

ִנים ל ּפָ ֱאֶמת  ,ַעל ּכָ ר ּבֶ ׁשֵ  ֲחֵברֹו ִיְהֶיה ִאיׁש ּכָ

ַדְעּתוֹ  ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך, ָיַעץ ּבְ ּכֹר לֹו ֲעָגָלה ְוֶנְאָמ  ְוַאף ׁשֶ ן ּוַבַעל ִלׁשְ

ן, ַאף ֲעָגָלה  א ּוַמּתָ ָ ׂשּ ֶהם ְלַלייְפִסיק, ְויּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהּמַ ַסע ִעּמָ ְוּיִ

ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלךְ  ַאף ִאם ָאָדם ֵאינֹו  - ׁשֶ דֹוָלה, ׁשֶ י זֹוִהי ַמְדֵרָגה ּגְ ּכִ

ְרֶצה ּיִ ֵלמּות, ׁשֶ ְ ַתְכִלית ַהׁשּ ֱאֶמת ּבְ ר ּבֶ ׁשֵ ַעל  ,ָיכֹול ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ׁשֶ

ִני ל ּפָ ֱאֶמת  ,םּכָ ר ּבֶ ׁשֵ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמןֲחֵברֹו ִיְהֶיה ִאיׁש ּכָ , ט)קי (ׂשִ

נּו זַ  יָחה זֹאת ֵמַרּבֵ ַמע מֹוַהְרַנ"ּתְ ַז"ל ׂשִ ָ ׁשּ ָעה ׁשֶ ל, ִנְדֶמה לֹו "ּוְבׁשָ

טֹוַבת ֲחֵברֹו,  ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְראֹות ּבְ י ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ ׁשּוט, ּכִ ָדָבר ּפָ ּכְ

ךְ  ֵני ָאָדם, ָרָאה ֵהיֵטב ֵאיְך  ,ֲאָבל ַאַחר ּכָ ִטְבִעּיּות ּבְ ִהְתּבֹוֵנן ּבְ ׁשֶ ּכְ

יָחה ָאָדם ִלְראֹות ַהּטֹוב ֵאֶצל ֲאֵחִרים,  ְנָאה ֵאיָנּה ַמּנִ ת ַהּקִ ּדַ ּמִ ׁשֶ

ים, ִניָחא לֹו  ַחּיִ יַע ֶאל ֵאיזֹו ַמְדֵרָגה ֲחׁשּוָבה ּבַ ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּגִ

יַע  ַאף ֶאָחד לֹא ַיּגִ ׁשֶ ׁשֶ ר ִעם ַה ֵאֶליָה, ְוָלֵכן ּכְ ר ָרָצה ָלֵצאת ּוְלַדּבֵ ִחּגֵ

ַעְצמֹו ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך, זֹוִהי ַמְדֵרָגה  הּוא ּבְ י ׁשֶ ֲאֵחִרים, ַאף ַעל ּפִ

ָעַזר לֹו סֹוף כָּ  ֶ דֹוָלה ְמֹאד, ְוֶזה ַמה ׁשּ   .ל סֹוף ִלְמֹצא ֶאת ְרפּוָאתוֹ ּגְ

 

נוּ  ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל  ְוַהׁשּ ֵקרּוב ְרחֹוִקים ּכָ ה ָיֵמינוּ ַלֲעֹסק ּבְ , ֲעֵדי ִנְזּכֶ
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יׁשּוָעָתן  ּלֹו, ְוִלְראֹות ּבִ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ַרְך ּבְ בֹוד ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ְלַגּלֹות ּכְ

ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ  ָאֵמן  ְוָאֵמן.    ,ׁשֶ

   

  

 רַמֲאַמ 

ךָ ל ָרִכי ֵתֵלךְ א לֹ  ַעּמֶ  ּבְ

ר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  ּבֵ ת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּדִ ית, ְסֻעּדַ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ּבּוִרים נֹוָרִאים "ּבִ ל ּדִ

נּו זַ  ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ִלּקּוֵטי"ְוִנְפָלִאים ְמֹאד ַעל ּפִ ר  ל ּבְ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כט ַהְמַדּבֵ

ם. ן ׁשָ ּבּור, ַעּיֵ ּקּון ַהּדִ  ִמּתִ

  
ׁש ּבוֹ  ּיֵ ּבּור הּוא ֵמֲחַמת ַהּטֹוב ׁשֶ ל ַהּדִ ְתַקּבֵ ּנִ ֶ ר ַמה ׁשּ  ִעּקָ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  נּו זַ "ּפָ ל ָחַזר "(מֹוֲהָרא"ׁש זַ ל אֹוֵמר "ל, ַרּבֵ

ְמִצית  ִקּצּור ַעל ּתַ נּו זַ ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ תֹוָרה זוֹ "ּדִ ּבּור, ' :)ל ּבְ ּבּור ִנְקָרא ּדִ ל ּדִ י לֹא ּכָ ּכִ

ִחיַנת  ּבּור, ּבְ ל ֵאינֹו ִנְקָרא ּדִ ַמע ְוִנְתַקּבֵ ֵאינֹו ִנׁשְ ּבּור ׁשֶ י ּדִ ים יטּכִ ִהּלִ , (ּתְ

ַמע קֹוָלם" :)ד ִלי ִנׁשְ ָבִרים ּבְ ל "ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ּדְ ְתַקּבֵ ּנִ ֶ ר ַמה ׁשּ , ְוִעּקָ

ן  י טֹוב ַהּכֹל ֲחֵפִצים, ְוַעל ּכֵ ׁש ּבֹו, ּכִ ּיֵ ּבּור הּוא ֵמֲחַמת ַהּטֹוב ׁשֶ ַהּדִ

ֵאין  ׁשֶ ל, ֲאָבל ּכְ ַמע ְוִנְתַקּבֵ ּבּור ִנׁשְ ּבּור, ֲאַזי ַהּדִ ַהּדִ ׁש טֹוב ּבְ ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ית  ִליׁשִ ה ׁשְ בָּ ְסֻעּדָ ים-ַאֲחֵרי' תׁשַ  ה'תשס"ד 'ְקדֹוׁשִ
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ל, ְוֵאיְך עֹוׂשִ  ּבּור ֵאינֹו ִנְתַקּבֵ ַהּדִ ּבּור, הּוא ַעל טֹוב ּבְ ַהּדִ ין ַהּטֹוב ּבְ

ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ַעת, ֲאַזי ֵיׁש ּבֹו טֹוב, ֲאָבל ּכְ ּבּור ֵמַהּדַ ּלֹוְקִחים ַהּדִ ְיֵדי ׁשֶ

ַעת, הּוא ַעל  ַעת, ֲאַזי ֵאין ּבֹו טֹוב, ּוְלָהִקים ּוְלרֹוֵמם ֶאת ַהּדַ לֹא ּדַ ּבְ

יִקים ְוכּו'יְ  ּדִ ַבח ַהּצַ ם כָּ  ;ֵדי ׁשֶ ן ׁשָ נּו זַ ַעּיֵ ִדְבֵרי ַרּבֵ  ל."ל ֶזה ּבְ

 

ְכִניס  ֵרי ַהּמַ ּבּורוֹ  'טֹוב'ַאׁשְ תֹוְך ּדִ ִמיד ,ּבְ  ּתָ

יר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  ׁש ּבֹו "ְוִהְסּבִ ּיֵ ׁשֶ ּבּור ּכְ ר ַמֲעַלת ַהּדִ ה ִעּקַ י ִהּנֵ ל, ּכִ

ּבּור  ּבּור טֹוב? ּדִ ֹמַע, ּוַמהּו ּדִ ּבּור טֹוב ַהּכֹל ֲחֵפִצים ִלׁשְ י ּדִ טֹוב, ּכִ

ּבּור  ֹמַע ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצֵמא ְמֹאד ִלׁשְ י ּכָ קּות, ּכִ ל ִעּדּוד ְוִהְתַחּזְ ׁשֶ

ַחזֵּ  ּיְ קּות, ׁשֶ ל ִהְתַחּזְ ֵני ָאָדם ׁשֶ י רֹב ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּכִ ק אֹותֹו ּבַ

ן ָאָדם  בֹוא ּבֶ ּיָ ֵעיֵני ַעְצָמם ְמֹאד, ְוָלֵכן ֵאיָנם ְצִריִכים ׁשֶ בּוִרים ּבְ ׁשְ

נּו זַ  ר ַרּבֵ ּפֵ ּסִ ּבֹר אֹוָתם יֹוֵתר, ּוְכמֹו ׁשֶ י ל "ְויֹאַמר ָלֶהם מּוָסר, ְוִיׁשְ (ַחּיֵ

ַעם ּבָ  ,מֹוֲהַר"ן ִסיָמן צא) ּפַ א ֵאָליו ָאָדם ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְוִהְתִחיל ׁשֶ

נּו זַ  ְך ְוָכְך?! ְוָאַמר לֹו ַרּבֵ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּתַ ֵכן ׁשֶ ְעּתֹו, "ֲהִיּתָ ל, "ְלַהְחִליׁש ּדַ

י?  רּו ַעל ִלּבִ ַנֲחמּו אֹוִתי ּוְתַדּבְ ּתְ י ׁשֶ ְבּתִ אָת ֲאִני ָחׁשַ ְלַהְחִליׁש ֶאת  ּבָ

י, ְלכּו ָלֶכם ְעּתִ םַעיֵּ  ...'ּדַ כֹול  .ן ׁשָ ּיָ ׁש ּבֹו טֹוב, ְוׁשֶ ּיֵ ּבּור  ׁשֶ י ַרק ּדִ ּכִ

ֶזה ל, ְוִדּבּור ּכָ ָמע ְוִנְתַקּבֵ ׁשְ ּבּור ַהּנִ ן ָאָדם, הּוא ּדִ ק ּוְלעֹוֵדד ּבֶ  - ְלַחּזֵ

ים,  ַטּנִ ּקְ ּבַ ָטן ׁשֶ דֹוִלים ַעד ַהּקָ ּגְ ּבַ דֹול ׁשֶ ֹמַע, ֵמַהּגָ ם ֲחֵפִצים ִלׁשְ ּלָ ּכֻ

ָאַמ  נּו זַ ּוְכמֹו ׁשֶ ַעְצמֹו "ר ַרּבֵ  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מח)ל ּבְ
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ָאַמר  י ׁשֶ יק ֲאִמּתִ ּדִ ַמְענּו ִמּצַ ָ ׁשּ נּו זַ ׁשֶ ה ַרּבֵ ּזֶ דּוַע)"(ׁשֶ ּיָ ַעְצמֹו ּכַ ִאּלּו ל ּבְ , ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ה'  ָעַסק ּבַ ֵעת ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ָהָיה  אֹוֵמר לֹו ֶאָחד ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ

ְתִח  תֹו,ּבִ ֵרז ְמֹאד  "ָאִחי ֲחַזק ֶוֱאֹחז ַעְצְמָך", ּלָ ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזּדָ

ָעַבר ְולֹא ָהָיה ׁשֹוֵמַע  ֶ ם ָעָליו ָעַבר ַמה ׁשּ י ּגַ ַרְך, ּכִ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּבַ

ק םׁשּום ִהְתַחּזְ ן ׁשָ ּום ָאָדם, ַעּיֵ ּבּור הּוא  .ּות ִמׁשּ ְוָלֵכן ַמֲעַלת ַהּדִ

הּוא טוֹ  ׁשֶ ן ַרק ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ן ָאָדם, ַמה ׁשּ ק ּבֶ ׁש ָלּה ּכַֹח ְלַחּזֵ ּיֵ ב, ּוְכׁשֶ

ָלל,  יבּות ּכְ ַעת ָהָאָדם, ֵאין לֹו ׁשּום ֲחׁשִ ֹוֵבר ּוַמְחִליׁש ּדַ ׁשּ ּבּור ׁשֶ ּדִ

ְכִניס  ֵרי ַהּמַ ָלל, ְוָלֵכן ַאׁשְ מֹוַע אֹוָתּה ּכְ ֵני ָאָדם רֹוִצים ִלׁשְ י ֵאין ּבְ ּכִ

ּבוּ  תֹוְך ּדִ ל טֹוב ּבְ ּבּוֵרי ֱאמּוָנה ְוִחּזּוק ִעם ּכָ ר ּדִ ִמיד, ּוְמַדּבֵ רֹו ּתָ

ָעיו. יָריו ּוְמֻיּדָ  ַמּכִ

 

ל יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ָעִני  -" ַאׁשְ ֶכל ְוַדַעת ּבְ ֵרי ַהּנֹוֵתן ׂשֵ  ַאׁשְ

נּו זַ  ה ָלנּו ַרּבֵ ּבּור ל ֵאיךְ "ּוְמַגּלֶ ַהּדִ ין ַהּטֹוב ּבְ ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ?עֹוׂשִ

ַעת הּוא  ר ַהּדַ י ִעּקַ ַעת, ֲאַזי ֵיׁש ּבֹו טֹוב, ּכִ ּבּור ֵמַהּדַ ּלֹוְקִחים ַהּדִ ׁשֶ

תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ יר ֶאת ַהּקָ ָבִרים דַרק ְלַהּכִ  :), לה(ּדְ

ַב " י ֲהָוָי"ה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ , "ּדוֹ ַאּתָ

ד  ִריּוִמּיַ ְ ַקׁשּ ּמְ ׁשֶ ּנּו ּכְ ִרים ִמּמֶ ַרְך, ּוְמַדּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ּבּור ֶאל ַהׁשּ ם ֶאת ַהּדִ

רּוְך הּוא הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ּבּור, ּכִ ּדִ ָבר טֹוב ּבַ ַרְך, ֲאַזי ֵיׁש ּכְ ִיְתּבָ

תּוב  ּכָ ְכִלית ַהּטֹוב, ּוְכמֹו ׁשֶ ים קמהּתַ ִהּלִ , ""ה ַלּכֹלטֹוב ֲהָויָ " :), ט(ּתְ
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דֹוׁש  י ַהּקָ ּבּור, ּכִ ּדִ ָבר טֹוב ּבַ ַרְך, ֵיׁש ּכְ ּנּו ִיְתּבָ ִרים ִמּמֶ ַדּבְ ּמְ ד ׁשֶ ּוִמּיַ

ְתׁשּוַבת  ַרְך ָחֵפץ ּבִ טֹוַבת ָהָאָדם, ְוהּוא ִיְתּבָ רּוְך הּוא רֹוֶצה ַרק ּבְ ּבָ

ִרי ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ִמיָתָתם, ְוָלֵכן ּכְ ִעים ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ ַרְך, ִמ  םָהְרׁשָ ּנּו ִיְתּבָ ּמֶ

ד ִנְכֶנֶסת ַאֲחִרית ְוִתְקָוה  ֶכף ּוִמּיַ ַרְך, ּתֵ ּוֵמֹעֶצם ֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו ִיְתּבָ

ֶזה  ָנה ּבְ ְקָוה ְוַתּקָ ׁש לֹו ּתִ ּיֵ י ֲהֵרי ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ֹוֵמַע, ּכִ ֵלב ַהׁשּ טֹוָבה ּבְ

רוּ  ב ּגָ ּצָ ָח ָהעֹוָלם, ְוֵאין ַהּמַ מֹו ׁשֶ ְך ּכְ ל ּכָ בַע ּכָ ְוֶזהּו ֹעֶצם ַמֲעַלת  .ׁשַ

ְחְזרּו  ּיַ ם ׁשֶ ר ַעל ִלּבָ ּבּוֵרי ִחּזּוק ִעם ֲאֵחִרים, ּוְמַדּבֵ ר ּדִ ַהְמַדּבֵ

ַרק ֵיׁש,  דֹוָלה ׁשֶ ָדָקה ֲהִכי ּגְ י זֹוִהי ַהּצְ ַרְך, ּכִ ְתׁשּוָבה ֵאָליו ִיְתּבָ ּבִ

נּו זַ  אֹוֵמר ַרּבֵ סּוק  ו)ק יָמן(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִס ל "ּוְכמֹו ׁשֶ ַעל ַהּפָ

ים לב ִהּלִ יל ֶאל" :), א(ּתְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ל ַאׁשְ ֶכל ְוַדַעת  -" ּדָ ֵרי ַהּנֹוֵתן ׂשֵ ַאׁשְ

י  ָעְלָמא, ּכִ ל הֹון ּדְ ֶוה ִמּכָ י ֶזה יֹוֵתר ׁשָ ּנּו, ּכִ ָחֵסר לֹו ִמּמֶ ָעִני ׁשֶ ּבְ

אּוׁש  בּור ְועֹוֵמד ַעל ַסף ַהּיֵ ָ ׁשּ ֶסף ָאָדם ׁשֶ ל ַהּכֶ ת לֹו ִמּכָ , לֹא ִאְכּפַ

עֹוָלם, ִיְזרֹק  ּבָ מֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ן לֹו ּכָ ְבִטיַח ְוִתּתֵ ּתַ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ר  ַדּבֵ ן ִאם ּתְ ֵאין ּכֵ ֶ ָלל, ַמה ׁשּ ת לֹו ּכְ ֶניָך, ְוֹלא ִאְכּפַ אֹותֹו ֲחָזָרה ֶאל ּפָ

קּות, ְותוֹ  ל ִהְתַחּזְ ה ׁשֶ ִרירּות ַעל ִלּבֹו ִמּלָ אֹון ְוַהּמְ ּכָ ִציא אֹותֹו ִמן ַהּדִ

עֹוָלם, ְוֵאין ַעל  ּבָ ֶסף ׁשֶ ל ַהּכֶ ֶוה לֹו יֹוֵתר ִמּכָ ַפל ֵאֶליָה, ֲהֵרי ֶזה ׁשָ ּנָ ׁשֶ

י ֲהֵרי ָלל, ּכִ ָכר ּכְ לּום ׂשָ ׁשְ ׁש  ֶזה ׁשּום ּתַ יו ַמּמָ ְלּתָ ֶאת ַחּיָ ְוָלֵכן  .ִהּצַ

ִמיד יִ  ּתָ ר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ׁשֶ ר ִעּקַ ּבּורֹו, ִויַדּבֵ תֹוְך ּדִ ַעת ּבְ ְהֶיה ּדַ
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ּבּורֹו  ַרְך, ַוֲאַזי ִיְהֶיה ּדִ ַרְך ּוֵמֹעֶצם ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהׁשּ

ֵאי  ל ּבָ ה ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִעם ּכָ ה ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ ל, ְוִיְזּכֶ ַמע ְוִנְתַקּבֵ ִנׁשְ

 עֹוָלם.

 

יִק  ם ַהּיֹום ֵיׁש ַצּדִ ַרךְ ּגַ ִקים ּבֹו ִיְתּבָ ּבְ ְתּדַ ּמִ ים ׁשֶ  ים ְקדֹוׁשִ

נּו זַ  ַבח ל, ׁשֶ "ְואֹוֵמר ַרּבֵ ַעת הּוא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָהִקים ּוְלרֹוֵמם ֶאת ַהּדַ ּלְ

יִקים ּדִ ִחים ּוְמָפֲאִרים ֶא ַהּצַ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י ּכְ יִקים, ַעל ְיֵדי ֶזה , ּכִ ּדִ ת ַהּצַ

יִקים,  מתְתרֹוֵמ מ ּדִ ַבח ַהּצַ ֶ ִרים ִמׁשּ ַדּבְ ּמְ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַעת, ּכִ ַהּדַ

ים ֵאיְך  ַרְך, ֲהֵרי ְמַגּלִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ם ּבַ ּוֵמֹעֶצם ְמִסיַרת ַנְפׁשָ

ַרךְ  ק ּבֹו ִיְתּבָ ּבֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ַלֲחזֹר ּוְלִהְתּדַ ּכָ ר ׁשֶ הּו ִעּקַ ּזֶ , ׁשֶ

ְכִלית ֵני  ,אִנְמָצ  .ַהּתַ תֹוְך ִלּבֹות ּבְ ַעת ּבְ יִקים ַמְכִניס ּדַ ּדִ ַבח ַהּצַ ֶ ׁשּ ׁשֶ

ק  ּבֵ יִקים ּוְלִהְתּדַ ּדִ ִעְקבֹות ַהּצַ ּתֹוְקקּו ֵליֵלְך ּבְ ְכְספּו ְוִיׁשְ ּיִ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ר אֹותֹות ּומֹוְפִתים  ֵלמּות ְלַסּפֵ אי ֵאין זֹו ׁשְ ַוּדַ י ּבְ ַרְך, ּכִ ּבֹו ִיְתּבָ

יִקי ּדִ ְך לֹוַמרִמּצַ ַבע, ְוַאַחר ּכָ ּדּוד ַהּטֶ ל ִמיֵני ׁשִ ֲעלּו ּכָ ּפָ  :ם, ְוֵאיְך ׁשֶ

ל זֹאת,  - "ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינוּ  ֲעלּו ּכָ ּפָ ים ׁשֶ יִקים ְקדֹוׁשִ ַעם ָהיּו ַצּדִ ּפַ

י ֶזה ֵהֶפְך  ל ֶזה", ּכִ ֲאָבל ַהּיֹום ַהּדֹור ָירּוד ְוָחׁשּוְך ְמֹאד, ְוֵאין ָלנּו ּכָ

ְכלִ  יִקים הּוא ַהּתַ ר ַמֲעַלת ִסּפּוֵרי ַצּדִ יִקים, ִעּקַ ל ִסּפּוֵרי ַצּדִ ית ׁשֶ

ַרְך,  ִקים ּבֹו ִיְתּבָ ּבְ ְתּדַ ּמִ ים ׁשֶ יִקים ְקדֹוׁשִ ם ַהּיֹום ֵיׁש ַצּדִ ּגַ ְלַהְראֹות ׁשֶ

ִעְקבֹוָתם,  ָרֵאל ָלֶלֶכת ּבְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ִקים ּכָ ְוֵהם ְמעֹוְדִדים ּוְמַחּזְ
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מוֹ  ִרים ֵמֲעבֹוַדת ּוְלִהּדָ ַדּבְ ּמְ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ יֶהם, ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ת ְלַמֲעׂשֵ

ֲעבֹוַדת ה', ְולֹא ַרק ִמן ָהאֹותֹות  ם ּבַ יִקים ּוֵמֹעֶצם ְמִסיַרת ַנְפׁשָ ּדִ ַהּצַ

ם טֹוב  ַעל ׁשֵ א ַהּבַ ַעם ּבָ ּפַ עֹוָלם, ּוְכמֹו ׁשֶ ֲעלּו ּבָ ּפָ ְוַהּמֹוְפִתים ׁשֶ

לְ  דֹוׁש זי"ע ֶאל ּתַ ְפְלאֹוָתיו, ַהּקָ ִרים ִמּנִ ִבים ּוְמַדּבְ ָהיּו יֹוׁשְ ִמיָדיו ׁשֶ

ם  י, ְוֵאין ַאּתֶ ּלִ ִרים ִמן ַהּמֹוְפִתים ׁשֶ ם ְמַדּבְ ה ַאּתֶ ְוָאַמר ָלֶהם, ָלּמָ

ר, ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  הּו ָהִעּקָ ּזֶ י, ׁשֶ ּלִ ִרים ִמן ַהְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ ְמַדּבְ

ֵני ָאָדם ְרִגיִלים  ים ּבְ יִקים ָהַרּבִ ּדִ ר אֹותֹות ּומֹוְפִתים ֵמַהּצַ ְמֹאד ְלַסּפֵ

ַעם  ִמים ְואֹוְמִרים "ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ּפַ ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ּוְמַסּיְ ּבַ ׁשֶ

ִפירּות  ה", ּוֶבֱאֶמת זֹו ּכְ ֵאּלֶ ֵאּלּו ֲאָבל ַהּיֹום ֵאין ָלנּו ּכָ יִקים ּכָ ָהיּו ַצּדִ

מֹו ׁשֶ  י ּכְ ן, ּכִ מֹו ֵכן לֹוַמר ּכֵ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּכְ ַרְך ִנְמָצא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ָכל ּדֹור ָודֹור  ים ּבְ יִקים ְקדֹוׁשִ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קצב)ֵיׁש ַצּדִ , ּוְכמֹו (ׂשִ

ֵרׁש  ּפֵ יׁשֶ ּדִ דֹוׁש ק ַהּצַ לֹמֹ י ַרּבִ  ַהּקָ ַעלק ֵמָראדֹוְמְס ה ׁשְ ְפֶאֶרת 'ַה  ּבַ ּתִ

לֹמֹ  א 'הׁשְ ת ַהַהְפָטָרה)ֹוְמִרים זי"ע ֶאת ַמה ׁשֶ ִבְרּכַ ל ' :(ּבְ צּור ּכָ

ָכל ַהּדֹורֹות יק ּבְ ל 'ָהעֹוָלִמים ַצּדִ ַרְך "צּור ּכָ הּוא ִיְתּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ , ׁשֶ

ה ְליֹוְצרֹו,  ּמֶ ְתּדַ ָכל ַהּדֹורֹות" ַהּמִ יק ּבְ מֹו ֵכן ֵיׁש "ַצּדִ ָהעֹוָלִמים", ּכְ

תוֹ  ֻדּלָ י ַעל ְיֵדי ֶזה  ְוֵאָליו ָראּוי ְלִהְתָקֵרב, ּוִמּגְ ר, ּכִ ָראּוי ְלַדּבֵ

ק  ּבֵ ן ְלִהְתּדַ ְדָרָכיו, ְוַגם ּכֵ ּתֹוְקקּות ָלֶלֶכת ּבִ ְבֵני ָאָדם ִהׁשְ ַמְכִניִסים ּבִ

ַבח  ַעת ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ר ֲהָרַמת ַהּדַ ֱאֶמת, ְוָלֵכן ִעּקַ ַרְך ּבֶ ּבֹו ִיְתּבָ
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ִמיד ְמַדּבֵ  ּתָ ֵרי ִמי ׁשֶ יִקים, ְוַאׁשְ ּדִ יִקים ּוֵמֹעֶצם ַהּצַ ּדִ ת ַהּצַ ֻדּלַ ר ִמּגְ

ֵנס  ּכָ י ַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ֲעבֹוַדת ה', ּכִ ם ּבַ ֲעבֹוָדָתם ּוְמִסירּות ַנְפׁשָ

ים  ֹוְמִעים, ְוִתְהֶיה ְזכּות ָהַרּבִ ל ַהׁשּ ֵלב ּכָ קּות ֲעצּוָמה ּבְ ִהְתַחּזְ

ֵרי ֶחְלקֹו.  ֵרי לֹו ְוַאׁשְ לּוָיה ּבֹו, ַאׁשְ  ּתְ

     

ר  ן ָאָדםִעּקַ ָכל ּבֶ ּבּור ִיְהֶיה ַרק ִלְמֹצא ֶאת ַהּטֹוב ּבְ ּקּון ַהּדִ  ּתִ

ר מֹוֲהָרא"ׁש זַ  ֵ ר "ְוִקׁשּ ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ל ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ

ִתיב  ה ּכְ י ִהּנֵ ְקָרא ינֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל  :)ט, טז(ַוּיִ

יָך לֹא ַתֲעמֹ  ַעּמֶ ם ֵרֶעָך ֲאִני ֲהָוָי"הּבְ ְוֵיׁש ְלָהִבין ַמהּו  .ד ַעל ּדַ

ָבִרים ֵאּלּו,  ֵני ּדְ ין ׁשְ ר ּבֵ ׁשֶ ְך ְוַהּקֶ יךָ ַהֶהְמׁשֵ ַעּמֶ לֹא וְ  לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ם ֵרֶעךָ ַת  נּו זַ ֲעֹמד ַעל ּדַ ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ה ַעל ּפִ "ל מּוָבן ל ַה "? ְוִהּנֵ ּנַ

ְך ְמֹאד  נּו זַ ּוְכמֹו [ַהֶהְמׁשֵ ִדְבֵרי ַרּבֵ סּוק ֶזה ּבְ ר ּפָ ְזּכָ ּמֻ ַעְצמֹו "ׁשֶ ל ּבְ

ל ]אֹות ז')ּבְ ( או ׁשֶ י ַהּלָ ךָ , ּכִ ַעּמֶ , הּוא ַאְזָהָרה ַעל לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ׁשֹון  ַגם ָהְרִכילּות ְוַהּלָ הּוא ּפְ ּבּור, ׁשֶ ּדִ ְפּגֹם ּבַ ּלֹא ּתִ ּבּור, ׁשֶ ּקּון ַהּדִ ּתִ

הּו ַהֵה  ּזֶ ְבֵני ָהַרע, ׁשֶ ּבּור ַהּטֹוב, ְוִלְמֹצא טֹובֹות ּוְזֻכּיֹות ּבִ ל ַהּדִ ֶפְך ׁשֶ

ׂש מּוִמין ְוֶחְסרֹונֹות  ַחּפֵ ּמְ ה, ׁשֶ י הֹוֵלְך ָרִכיל הּוא ַהֶהֶפְך ִמּזֶ ָאָדם, ּכִ

ל ֶאָחד יךָ ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶ  .ֵאֶצל ּכָ ַעּמֶ ׂש ַרק ּלֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ , ּוְתַחּפֵ

יִקים, טֹובֹות ּוְזֻכיּ  ּדִ ַבח ַהּצַ ֶ ר ִמׁשּ ה ְלַדּבֵ ְרּבֶ ְבֵני ָאָדם, ְוֵכן ּתַ ֹות ּבִ

ם, ַעל ְיֵדי ֶזה  ם ְלֻכּלָ לֹא ּוְלַגּלֹות ֹעֶצם ֲעבֹוָדָתם ּוְמִסירּות ַנְפׁשָ
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ם ֵרֶעךָ  ִמים ַלּמֹוִחין ַהּגֹוֵרם ַתֲעֹמד ַעל ּדַ ְגרֹם ְלִחיַצת ַהּדָ , לֹא ּתִ

ֵהם  ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ,ְנִפיָלה י ֵרֶעָך ֵהם ַהּמֹוִחין, ָחְכָמה ּוִביָנה, ׁשֶ ּכִ

דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ין ּכַ ְרׁשִ לֹא ִמְתּפָ ֵרין ֵרִעין ּדְ ְקָרא ד ּתְ , )' ע"ב(ַוּיִ

ִמים  רּות ַהּדָ ּבְ ָך ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ּלְ ְגרֹם ְנִפיָלה ַלּמֹוִחין ׁשֶ ּלֹא ּתִ ַהְינּו ׁשֶ

הּוא ֹחִלי נֹוֵפל ְכִלית ֲאִני ֲהָוָי"הְוֶזהּו  .ֲחָמָנא ִליְצָלןַר  ,ׁשֶ , ַהְינּו ּתַ

ִחיַנת  ים קמהַהּטֹוב, ּבְ ִהּלִ ר "טֹוב ֲהָוָי"ה ַלּכֹל" :), ט(ּתְ , ְוָלֵכן ִעּקַ

ר ַאְך  ן ָאָדם, ּוְלַדּבֵ ָכל ּבֶ ּבּור ִיְהֶיה ַרק ִלְמֹצא ֶאת ַהּטֹוב ּבְ ּקּון ַהּדִ ּתִ

יִקים ּדִ ַבח ַהּצַ ֶ ה ְוַרק ִמׁשּ ְזּכֶ ם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ , ּוֵמֹעֶצם ְמִסיַרת ַנְפׁשָ

ֱאֶמת.  ַרְך ּבֶ בּוק ּבֹו ִיְתּבָ  ִלְהיֹות ּדָ

 

י ֵרֵעהוּ ת ֶא  ִאיׁש  מֹוָרָאּה א ִאְלָמלֵ  ָלעּוהּו'ם ַחּיִ  ּבְ

ֵפרּוׁש ם גַּ ר לֹוַמ  ֵיׁש ה ְוזֶ  ְבֵר  ּבְ נָ י ּדִ ׁשְ ֶר ת ָאבוֹ (ה ַהּמִ לֵּ ֱהֵוי ' :ק ג')ּפֶ ל ִמְתּפַ

לֹוָמּה  ׁשְ י ֵרֵעהוּ ת ֶא  ִאיׁש  מֹוָרָאּה א ִאְלָמֵל י כִּ  .תַמְלכוּ ל ׁשֶ ּבִ ם ַחּיִ

ָלעּוהוּ  לֹוָמּה , 'ּבְ ה הּוא הוּ ת ַמְלכוּ ל ׁשֶ  ׁשְ י ַהּפֶ ּבּור, ּכִ ּקּון ַהּדִ א ּתִ

ּקּונֵ (ַמְלכּות  ה ִיְהֶיהוְ  .)ר יז ע"אזַֹה י ּתִ ּבּור ַהּפֶ ר ּדִ ל  ִעּקָ ּבּוִרים ׁשֶ ּדִ

ל  עֹוָלם, ְוִלְמֹצא ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֵאֶצל ּכָ לֹום ּבָ לֹום, ַלֲעׂשֹות ׁשָ ׁשָ

יִקים ּדִ ַבח ַהּצַ ֶ רּו ִמׁשּ  ְוֶזהוּ  .ֶאָחד, ֵהֶפְך ַההֹוְלֵכי ָרִכיל, ְוֵכן ְיַדּבְ

ל ַמְלכּות ִאיׁש ֶאת ' ָלעּוהוּ  'ֵרֵעהוּ 'ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ ים ּבְ , 'ַחּיִ

לֹא ֵר  ֵרין ֵרִעין ּדְ "ל, ָחְכָמה ּוִביָנה, ּתְ ִחיַנת ַהּמֹוִחין ַהּנַ ֵעהּו ֵהם ּבְ
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ּבּור, ָהיּו  ל ַמְלכּות ְוִתּקּון ַהּדִ ִלי מֹוָרָאּה ׁשֶ י ּבְ ין, ּכִ ְרׁשִ ִמְתּפָ

ַרֲחָמָנא  ,ּבֹוְלִעים ֶאת ַהּמֹוִחין ְלַגְמֵרי, ְוָהָיה ּגֹוֵרם לֹו ְנִפיָלה

ְלכּות, ְונֹוְתִנים ְוָלֵכן  .ִליְצָלן ּבּור זֹוִכים ְלִתּקּון ַהּמַ ּקּון ַהּדִ ַעל ְיֵדי ּתִ

ֵהם ָה  ים ַלּמֹוִחין ׁשֶ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים, ְוָהֵבןיעִ ֵר ַחּיִ   .ין ְקדֹוׁשִ

 

ֱאֶמת ּבּור ְוַהּמֹוִחין ּבֶ ּקּון ַהּדִ יַע ֶאל ּתִ נּו ְלַהּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ  ,ְוַהׁשּ

ה ַלֲעלֹות  ה ְוַעד ְוִנְזּכֶ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ֵמַעּתָ ַרְך ּבֶ ק ּבֹו ִיְתּבָ ּבֵ ּוְלִהְתּדַ

 ָאֵמן ְוָאֵמן. ,עֹוָלם

 

יוֹ ת ֶא ל ְלַקּבֵ ן ִנּתַ  ּלָ בּועַ י ִמּדֵ ן ַהּגִ ֶאְמָצעוּ  ׁשָ  א"לות הדּבְ

breslovinternational@gmail.com 
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ַחת ּמַ  הֹוָדָעה ְמׂשַ

י  ּנּו ְלהֹוִדיַע ְלָכל ַאְנׁשֵ ָכל ֲאַתר ַוֲאַתרִהּנֶ י ּבְ לֹוֵמנּו ּדִ  ׁשְ

ְפָלא דֹוׁש ְוַהּנִ ֶפר ַהּקָ פּוס ַהּסֵ ׁש ִנְכַנס ְלֵבית ַהּדְ ָקרֹוב ַמּמָ י ּבְ  ּכִ

ַחל   תשע"ג –ּתֹוְך ַהּנַ
דֹול  ה ּכֵֹהן ּגָ ַמְענּו ְמֹפָרׁש ִמּפֶ ָ ׁשּ ִבים ׁשֶ ּגָ ׂשְ ָבִרים ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ ל ַהּדְ ְוהּוא ּכָ

ֶדת,  ַמֲהדּוָרה ְמֻנּקֶ ִהיָרה, ּבְ ֶדֶרְך ּבְ ָנה ַהּזֹאת, ּבְ ָ ל ַהׁשּ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה ּבְ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ַתְכִלית ַהִהּדּור ְוַהּיִֹפי, ִעם ִסּכּוֵמי  ֶפׁש ֶאת  –ַהּתֹורֹות ְוכּו' ּבְ ְלַמַען ָהִאיר ַעל ַהּנֶ

ְרָאה,  ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהּיִ קּות ָלֶלֶכת ּבְ יק ָהֱאֶמת, ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַחּזְ ּדִ אֹור ַהּצַ

ּתֹוְקקּות ְלֵאל ָחי ְמָחה, ּוְבִהׁשְ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ  ּבְ

* 

ה! ם ַהּזֶ ּבֹׂשֶ  לֹא ָהָיה ּכַ

דֹוׁש  ֶפר ַהּקָ ֲהָדרֹו ַהּסֵ לּול ּבַ יַע ּכָ ָעָמיו ְלַהּגִ ד, ּוֵמִחיׁש ּפְ ָבר מּוָכן, מּוָגּה, ְמֻעּמָ ּכְ

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון  ְלָחן ַרּבָ ח ַעל ׁשֻ ה ְלַהְכִליל ֶאת  –ִלְהיֹות ֻמּנָ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

ִעים ְלהֹוָצָאתוֹ  ין ַהְמַסּיְ ְרָגִעים ֵאּלּו ּבֵ לּוָיה ּבֹו ָלֶנַצח., ְזכּות ָהַרּבִ ַעְצמֹו ּבָ  ים ּתְ

* 

יֵריֶכם ל ַיּקִ ֶכם ְוׁשֶ ּלָ ׁשֹות ׁשֶ  ְלַהְנָצחֹות ּוְלַהְקּדָ

 ָנא ִלְפנֹות ֶאל

ֶלפֹון:  ר ּפֶ  0527622316ִמְסּפַ
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