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 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 

 
יקן ֵמִעְניַ ר ְיַדבֵּ  ּדִ ן ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּכָ ׁשְ ה ּוֵמֲהָקַמת ַהּמִ ִפּלָ , ויגלה נפלאות ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ

ה  ֲעׂשֶ ּמַ ְחְלפוּ בֶּ 'ִמ ּבַ ּנֶ ְפָחה ׁשֶ ר ֶעְליֹוִנים  ריַדבֵּ וִ '; ן ֶמֶלְך ּוֶבן ׁשִ יק ְלַחּבֵ ּדִ ִמּכַֹח ַהּצַ

 ְוַתְחּתֹוִנים ַיַחד

 

ְ◌ 

ּבָ ב ֶעֶר ָיָצא ָלאֹור  ְקֵה וַ ת ׁשַ קּוֵד ל ּיַ   תשע"ה יּפְ

ְלִמיֵד י ְיֵד ל עַ  ֶרְסלֶ י ֲחִסיֵד ' ַהּקֶֹדׁש ל ֵהיכַ א 'ְמִתיְבָת י ּתַ  ב ּבְ

ַליִ  ׁש ַהּקֶֹד ר ִעי  "אתובבם ְירּוׁשָ

ְסֻעּדוֹ  בָּ ת ּבִ ָרׁשַ ת ׁשַ ְקֵה ת ּפָ קּוֵד ל ַוּיַ  ו"סה'תשי ּפְ
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 רַמֲאַמ 

ה ן ֶאל ֹמש§ֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ   ַוּיָ
 

ר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" ּבֵ ֶרְסֶלב, ּדִ ַיְבְנֵאל ִעיר ּבְ ה ִראׁשֹוָנה, ּבְ ְסֻעּדָ ת ֹקֶדׁש ּבִ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבּוִרים  לּבְ ּדִ

נּו ַז" ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  לנֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמֹאד ַעל ּפִ ב', ּבְ

ם. ן ׁשָ יק, ַעּיֵ ּדִ ן ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּכָ ׁשְ ה ּוֵמֲהָקַמת ַהּמִ ִפּלָ ר ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ  ַהְמַדּבֵ

 

ה ִפּלָ יַח הּוא ַהּתְ ל ָמׁשִ ֵלי ֵזינֹו ׁשֶ ר ּכְ  ִעּקַ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" נּו ַז"לּפָ ָחַזר ַעל  ל"ז(מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר  ל, ַרּבֵ

ְבֵרי  ְמִצית ּדִ נּו ַז"ּתַ תֹוָרה זֹו) לַרּבֵ יַח הּוא ' :ּבְ ל ָמׁשִ ֵלי ֵזינֹו ׁשֶ ר ּכְ ִעּקַ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֹחֶטם, ּכְ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ְעָיהַהּתְ ִתי ח)מ (ְיׁשַ : "ּוְתִהּלָ

ה, ְוָכל  ֲעׂשֶ ּיַ ר ִחּיּותֹו, ְוָכל ִמְלַחְמּתֹו ׁשֶ ם ִעּקַ ָ ֶאֱחָטם ָלְך", ּוִמׁשּ

ִביׁשֹות ׁשֶ  תּוב ַהּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ָ ְכּבֹש§ ַהּכֹל ִמׁשּ ם יא)ּיִ : "ַוֲהִריחֹו (ׁשָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵלי ֵזינֹו, ּכְ ר ּכְ ִחיַנת ֹחֶטם, ְוֶזה ִעּקַ ִיְרַאת ה'" ְוכּו', ֶזה ּבְ ּבְ

ית מח) ֵראׁשִ ה', (ּבְ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִפּלָ "י: 'ּתְ י", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ : "ּבְ

תּוב  ּוְכמוֹ  ּכָ ים מד)ׁשֶ ִהּלִ אלִֹהים (ּתְ י ֶאְבָטח ְוכּו' ּבֵ ּתִ י לֹא ְבַקׁשְ : "ּכִ

ל  ִלי ַזִין ָצִריְך ְלַקּבֵ ִתי ֶאֱחָטם ָלְך", ְוֶזה ַהּכְ ִהּלָ ִחיַנת: "ּתְ ְלנּו" ּבְ ִהּלַ

תל ֵלי ּבָ ָרׁשַ  ׁשַ ְקֵה ּפָ קּוֵדי ה'תשס"ו-לת ַוּיַ  ּפְ
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ן  ל ֶאָחד ְלַכּוֵ ִרית, ְוָצִריְך ּכָ ִמיַרת ַהּבְ ִחיַנת יֹוֵסף, ַהְינּו ׁשְ ַעל ְיֵדי ּבְ

ּדֹור בִּ  ּבַ יק ׁשֶ ל ַצּדִ י ּכָ ּדֹור, ּכִ ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ר ַעְצמֹו ַלּצַ ׁשֵ ְיּקַ תֹו, ׁשֶ ְתִפּלָ

יִקים קֹוִרין ֶזה ָלֶזה  ּדִ ַהּצַ ִצינּו, ׁשֶ ּמָ מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ה ָמׁשִ ִחיַנת ֹמש§ֶ הּוא ּבְ

יַח, ִחיַנת ָמׁשִ ה ֶזה ּבְ ', ּוֹמש§ֶ יר ָקֲאַמְרּתְ ּפִ ה ׁשַ מֹו 'ֹמש§ֶ ה, ּכְ מֹו  ֹמש§ֶ ּכְ

תּוב  ּכָ יׁשֶ ֵראׁשִ ילֹה"ט)ת מ(ּבְ י ָיֹבא ׁשִ יַח',  - : "ַעד ּכִ ה ָמׁשִ א ֹמש§ֶ 'ּדָ

ִחיַנת ֵאֶבר  ל הּוא ּבְ ּלֵ ל ֶאָחד ִמְתּפַ ּכָ ה ׁשֶ ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ְוָכל ּתְ

ָרֵאל ָיכֹול  ׂשְ ֵאין ׁשּום ֶאָחד ִמּיִ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ֵהם ֵאָבֵרי ַהּמִ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ֵמַהׁשּ

ְלחּוד, לאעלא ׁשָ  ה ּבִ א ֹמש§ֶ ל ַחד ְלדּוְכֵתיּה, ֶאּלָ ְייָפא ּכָ ׁשָ ְייָפא ּבְ

מֹו  יק ַהּדֹור, ּכְ ִפּלֹות ְלַצּדִ ל ּתְ ר ּכָ ֵ ִביל ֶזה ָצִריְך ְלָהִביא ּוְלַקׁשּ ׁשְ ּבִ

תּוב  ּכָ מֹות לט)ׁשֶ ה", ְוהּוא יֹוֵדַע (ׁשְ ן ֶאל ֹמש§ֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ : "ַוּיָ

ְייָפא בְּ  מֹו לאעלא ׁשָ ֵלָמה, ּכְ ְייָפא ְוַלֲעׂשֹות אֹוָתּה קֹוָמה ׁשְ ׁשָ

תּוב  ּכָ ם מ)ׁשֶ ן" ְוכּו', (ׁשָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם ֹמש§ֶ ל ֶזה : "ַוּיָ ם ּכָ ן ׁשָ ַעּיֵ

נּו ַז" ִדְבֵרי ַרּבֵ  .לּבְ

 

ה ִפּלָ עֹוָלם ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּתְ יַח ַיְכִניס ּבָ  ָמׁשִ

יר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" יַח הּוא לְוִהְסּבִ ל ָמׁשִ ֵלי ֵזינֹו ׁשֶ ר ּכְ ה ִעּקַ י ִהּנֵ , ּכִ

ה ְלָכל  ה, ִויַגּלֶ ִפּלָ עֹוָלם ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּתְ יַח ַיְכִניס ּבָ י ָמׁשִ ה, ּכִ ִפּלָ ַהּתְ

ׁש  ַבּקֵ ּיְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ לּוי ּבַ ר ִקּיּום ָהעֹוָלם ּתָ ִעּקַ ִרּיֹות, ׁשֶ ַהּבְ

ן ָאָדם ִלְפֵני הּוא ָצִריְך, ֵהן  ְוִיְתַחּנֵ ֶ ל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ם "ֹחֶטם",  ׁשֵ ה ּבְ ה ְמֻכּנָ ִפּלָ ִמּיּות, ְוָלֵכן ַהּתְ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוֵהן ּבְ ּבְ

תּוב  ּכָ ְעָיה מח)ּוְכמֹו ׁשֶ ַהֹחֶטם  (ְיׁשַ מֹו ׁשֶ י ּכְ ִתי ֶאֱחָטם ָלְך, ּכִ ּוְתִהּלָ

ר ִקּיּום ָהָאָדם,  ל ִחּיּותֹו, הּוא ִעּקַ יְך ּכָ יָמתֹו, ּוַמְמׁשִ ם ְנׁשִ ם נֹוׁשֵ ָ ּוִמׁשּ

תּוב  ּכָ ר ִחּיּות ָהָאָדם, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ִהיא ִעּקַ ִפּלָ מֹו ֵכן ַהּתְ ים מב)ּכְ ִהּלִ  (ּתְ

י  ה ְלֵאל ַחּיֵ ִפּלָ ל (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ט')ּתְ ל ּכָ ם ְמַקּבֵ ָ , ּוִמׁשּ

י ְצִריִכים ִחּיּותֹו, ְועֹוד ַט  ם "ֹחֶטם", ּכִ ׁשֵ ה ּבְ ִפּלָ ה ַהּתְ ה ְמֻכּנָ ַעם ָלּמָ

ָכל  י לֹא ּבְ ה, ּכִ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִים ֲעצּוָמה ּבַ ַסְבָלנּות ַוֲאִריַכת ַאּפַ

ל  ֶכת ְיׁשּוָעתֹו ׁשֶ ּפֹוֲעִלים, ְוִלְפָעִמים ִנְמׁשֶ ֶ ד ַמה ׁשּ ַעם רֹוִאים ִמּיָ ּפַ

ה, ְלַחּכֹות ָאָדם ְזַמן ַרב, ְוָצִריְך ַס  ִים ַהְרּבֵ ְבָלנּות ַוֲאִריַכת ַאּפַ

ה ּפֹוֶעֶלת  ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ל ּתְ ּכָ ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה', ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה  אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ַמן, ּבְ יַע ַהּזְ ּגִ ּיַ ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה, ּוְכׁשֶ ּדְ

ֵאינוֹ  ל ְזַמן ׁשֶ ֵלָמה, ֲאָבל ּכָ רֹוֶאה ֲעַדִין ַהְיׁשּוָעה, ָצִריְך ַסְבָלנּות  ׁשְ

ם "ֹחֶטם", ְוָהֵבן. ׁשֵ ה ּבְ ִפּלָ ה ַהּתְ ה, ְוָלֵכן ְמֻכּנָ  ַרּבָ

 

ָאָדם דֹוָלה ּבָ ִים ּגְ ִרית ַמְכִניָסּה ַסְבָלנּות ַוֲאִריַכת ַאּפַ ִמיַרת ַהּבְ  ׁשְ

נּו ַז" אֹוֵמר ַרּבֵ ה, לְוֶזהּו ׁשֶ ִפּלָ ִלי ַזִין ַהּתְ ּכְ ל ַעל ְיֵדי , ׁשֶ ָצִריְך ְלַקּבֵ

ִרית ַמְכִניָסּה  ִמיַרת ַהּבְ י ׁשְ ִרית, ּכִ ִמיַרת ַהּבְ ִהיא ׁשְ ִחיַנת יֹוֵסף, ׁשֶ ּבְ

ִביא  ּמֵ ִרית, ׁשֶ ַגם ַהּבְ ָאָדם, ֵהֶפְך ּפְ דֹוָלה ּבָ ִים ּגְ ַסְבָלנּות ַוֲאִריַכת ַאּפַ

ָאָדם ַעס ּבָ ִדְבֵר  ,ּכַ ֹבָאר ּבְ נּו ַז"ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ְוַכּמְ יחֹות ָהַר"ן  לי ַרּבֵ (ׂשִ
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ִרית ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוְכמֹו  ִסיָמן רמט) ַגם ַהּבְ א ִמּפְ ַעס ּבָ ר ַהּכַ ִעּקַ ׁשֶ

תּוב ֵאֶצל ֵער,  ּכָ יׁשֶ ֵראׁשִ כֹור ְיהּוָד " :ח)ת ל(ּבְ ֵעינֵ  ַרעה ַוְיִהי ֵער ּבְ י ּבְ

ייז"  ";ה' רּוׁשֹו "ּבַ ֲעָסן)"ַרע" ּפֵ ַעס, (ּכַ ָאָדם ּכַ ַגם ֶזה ַמְכִניס ּבָ י ּפְ , ּכִ

ִחיַנת יֹוֵסף  ִלים ַעל ְיֵדי ּבְ ה ְמַקּבְ ִפּלָ ִלי ַזִין ַהּתְ ם, ְוָלֵכן ּכְ ן ׁשָ ַעּיֵ

ָאָדם ׁשֹוֵמר ֶאת  י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִרית, ּכִ ִמיַרת ַהּבְ הּוא ׁשְ יק, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ִים ְוַסְבָלנּות ִריתֹו, ֵיׁש לֹו ֲאִריַכת ַאּפַ ָראּוי, ְוסֹוף  ּבְ ה ּכָ ְתִפּלָ ַלֲעֹסק ּבִ

ם  ֵ ֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה ֵאֶצל ַהׁשּ ל ִמׁשְ ה ִלְפֹעל ּכָ אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ל סֹוף ּבְ ּכָ

ַרְך.  ִיְתּבָ

 

ה  ִפּלָ ים ּכַֹח ַהּתְ ּדֹור ֵהם ַהְמַגּלִ ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ

נּו ַז" ַרּבֵ ֶ ל ֶאָח  לְוֶזה ַמה ׁשּ ִריְך ּכָ ּצָ תֹו, אֹוֵמר, ׁשֶ ְתִפּלָ ן ּבִ ד ְלַכּוֵ

ּדֹור ֵהם  ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ּדֹור, ּכִ ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ר ַעְצמֹו ַלּצַ ֵ ְיַקׁשּ ׁשֶ

ִחיַנת  יק ַהּדֹור הּוא ּבְ ל ַצּדִ י ּכָ ה ֶאל ַהּדֹור, ּכִ ִפּלָ ים ּכַֹח ַהּתְ ַהְמַגּלִ

עֹוָלם, וְ  ה ּבָ ִפּלָ ְכִניס ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּמַ יַח, ׁשֶ ה ָמׁשִ הּוא ְמעֹוֵרר ֶאת ֹמש§ֶ

דֹול, ּוְבַסְבָלנּות ֲעצּוָמה, ְולֹא  ֹכַח ּגָ ה ּבְ ְתִפּלָ ַעְסקּו ּבִ ּיַ יו ׁשֶ ל ֲאָנׁשָ ּכָ

ֹכַח  ה ּבְ ְתִפּלָ ָאָדם עֹוֵסק ּבִ ָלל, ּוְכׁשֶ ה ּכְ ִפּלָ ִיְתָיֲאׁשּו ִמן ַהּתְ

יִקים לֹוְקִחים ּדִ יִקים, ֲאַזי ַהּצַ ּדִ לָּ  תֶא  ַהּצַ ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ ֶהם, ּכָ

ִכיָנה, ַעד  ן, ּובֹוִנים ֵמֶה ןֶאל ְמקֹוָמ  ןּוַמְעִלים אֹוָת  ְ קֹוַמת ַהׁשּ

ּלּות  ר ִהְתּגַ י ִעּקַ יַח, ּכִ ֵלמּות, ְוָאז ָיבֹוא ָמׁשִ ׁשְ ְנָין ּבִ ֵמר ַהּבִ ּגָ ּיִ ׁשֶ
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ַרְך,  ת ְמִציאּותֹו ִיְתּבָ ירּו ֶאת ֲאִמּתַ ִרּיֹות ַיּכִ ל ַהּבְ ּכָ ׁשֶ יַח ִיְהֶיה, ּכְ ָמׁשִ

תּוב  ּכָ ַרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאל ַהׁשּ ְתִפּלָ ם ַיַעְסקּו ּבִ  :), ט(ְצַפְנָיה גְוֻכּלָ

ם ה' ְלָעְבדֹו " ׁשֵ ם ּבְ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכּלָ ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ ּכִ

ֶכם ֶאָחד יֵקי ַהּדוֹ  ".ׁשְ ר ַעְצמֹו ֶאל ַצּדִ ֵ ָאָדם ְמַקׁשּ ֶ ל ַמה ׁשּ ר, ְוָלֵכן ּכָ

ה  ֻאּלָ ֵקרּוב ַהּגְ ן הּוא עֹוֵסק ּבְ ה, ּכֵ ִפּלָ ל ֵמֶהם ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּוְמַקּבֵ

ֵרי  ֵרי לֹו ְוַאׁשְ לּוָיה ּבֹו, ַאׁשְ ים ּתְ יַח, ּוְזכּות ָהַרּבִ ׁשִ ּוְבִביַאת ַהּמָ

 ֶחְלקֹו.

 

ְמִקימֹו, ְוהּוא ִנְזַקף ְוָקם ֵמֵאָליו ָיְדָך, ִנְרֶאה ּכִ ה ּבְ  ֲעֹסק ַאּתָ

ר מֹוֲהָרא"ׁש ַז"וְ  ֵ ר  לִקׁשּ ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ

נּו ַז" ִדְבֵרי ַרּבֵ ה ְמֹבָאר ּבְ י ִהּנֵ "ל לנֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ּסֹוד ַהּנַ , ׁשֶ

סּוק  ּפָ ז ּבַ מוֹ ְמֻרּמָ ה ט)ת ל(ׁשְ ן ֶאל ֹמש§ֶ ּכָ ׁשְ ִביאּו ֶאת ַהּמִ ל  - ַוּיָ ִריְך ּכָ ּצָ ׁשֶ

מֹו ֵאֶבר  ִהיא ּכְ ּלֹו, ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ָרֵאל ְלָהִביא ֶאת ַהּתְ ׂשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ

ִכינָ  ְ ה  הֵמַהׁשּ יק ּבֹוֶנה ִמּזֶ ּדִ ה, ְוַהּצַ ִחיַנת ֹמש§ֶ ִהיא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ֶאל ַהּצַ

ּיֹוֵדַע לְ  י ֵאין ִמי ׁשֶ ִכיָנה, ּכִ ְ הּוא קֹוַמת ַהׁשּ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ר ַהּמִ ַחּבֵ

תּוב  ּכָ יק ְלַבד, ּוְכמֹו ׁשֶ ּדִ ַיַחד ַרק ַהּצַ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ל ֶחְלֵקי ַהּמִ יב ּכָ ּוְלַהְרּכִ

ם מ') ן (ׁשָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם ֹמש§ֶ ִפּלֹות  .ַוּיָ ל ַהּתְ יק לֹוֵקַח ֶאת ּכָ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

עֹוׂשִ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶאל ְמקֹוָמם, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ים ׁשֶ

ם  מֹו, ֲאָבל ּגַ ַרְך ׁשְ ה ְלטֹוָבה, ְוגֹוְרִמים ַנַחת רּוַח ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻעּלָ ּפְ
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ַרְך, ּוִבְלָעָדיו  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַרק ִמן ַהׁשּ ל ּכֹחֹו ְמַקּבֵ ּכָ יק יֹוֵדַע, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

תּוב  ּכָ ָלל, ּוְכמֹו ׁשֶ ַרְך ֵאין לֹו ׁשּום ּכַֹח ּכְ סּוק יז)ִיְתּבָ הּוַקם  (ּפָ

ןַה  ּכָ ׁשְ רּוְך ' :)לט, לג(י ", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ּמִ דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ָאַמר ֹמש§ֶ

ָיְדָך,  ה ּבְ ר ֲהָקָמתֹו ַעל ְיֵדי ָאָדם, ָאַמר לֹו, ֲעֹסק ַאּתָ הּוא, ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ְמִקימֹו, ְוהּוא ִנְזַקף ְוָקם ֵמֵאָליו ֱאַמר,  '.ִנְרֶאה ּכִ ּנֶ הּוַקם ְוֶזהּו ׁשֶ

כָּ  ׁשְ םןַהּמִ ן ׁשָ ֵאין  ., הּוַקם ֵמֵאָליו, ַעּיֵ יק ִנְכָלל ְלַגְמֵרי ּבָ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ֵאי רּוְך הּוא, ְויֹוֵדַע ֵהיֵטב ׁשֶ ַרְך ן סֹוף ּבָ י ּכֹחֹו ִיְתּבָ ְלּתִ לֹו ׁשּום ּכַֹח ּבִ

ה,  ִפּלָ ל ִחּיּותֹו ְוֹכחֹו ַרק ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ יְך ּכָ ם הּוא ַמְמׁשִ י ּגַ ְלַבד, ּכִ

ׁש ָלֶהם, ְוָדָב  ּיֵ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ירּו ׁשֶ ּכִ ּיַ ָכל ְמֹקָרָביו, ׁשֶ ר ֶזה הּוא ַמְכִניס ּבְ

ם  ַרְך ְלַבד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ְמַפְרֵסם ְלֻכּלָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ לּוי ַרק ּבְ ּתָ

ִכיַנת ֻעּזֹו  ָרַאת ׁשְ ן ְלַהׁשְ ּכָ ַרְך, ּובֹוֶנה ָלֶהם ִמׁשְ ת ְמִציאּותֹו ִיְתּבָ ֲאִמּתַ

ַרְך.ִיְת   ּבָ

 

נּו ַז" ה לַרּבֵ ִפּלָ ִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתְ עֹוָלם, ׁשֶ יַח ּבָ ל ָמׁשִ ּמּוד ׁשֶ ה ַהּלִ  ְמַגּלֶ

נּו ַז" ַבר ַרּבֵ נּו ַז"לְוָכל ֶזה הּוא סֹוד ּדְ י ַרּבֵ ל  ל, ּכִ ּמּוד ׁשֶ ה ַהּלִ ְמַגּלֶ

ּזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב  ה, ְוָכל ִמי ׁשֶ ִפּלָ ִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתְ עֹוָלם, ׁשֶ יַח ּבָ ָמׁשִ

נּו ַז" ה,  לֶאל ַרּבֵ ִפּלָ ֱאֶמת, ַמְתִחיל ְלָהִבין ֶאת ֹעֶצם ַמֲעַלת ַהּתְ ּבֶ

ִפלָּ  ל ָהעֹוָלם ִעם ֲעבֹוַדת ַהּתְ יַח ִיְכּבֹש§ ֶאת ּכָ ׁשִ ּמָ ה, ְוָלֵכן ְוֵאיְך ׁשֶ

נּו ַז" יָכְלּתֹו ְלַגּלֹות  לַהְמֹקָרב ֶאל ַרּבֵ ּבִ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ ֱאֶמת, ַיֲעׂשֶ ּבֶ
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נּו ַז" ֵני ׁשּום  לּוְלַפְרֵסם ִלּמּוֵדי ַרּבֵ ָכל ָהעֹוָלם, ְולֹא ַיְפִסיק ִמּפְ ּבְ

ה ְמֹאד, ָדָבר ָקׁשֶ ְרֶאה ּכְ ּנִ י ׁשֶ ָלל, ְוַאף ַעל ּפִ עֹוָלם ּכְ ּבָ ָבר ׁשֶ ּוְכִאּלּו  ּדָ

ל  "ל ׁשֶ ר ִלְזּכֹר ְיסֹוד ַהּנַ ר ְוַדם ַלֲעׂשֹותֹו, ָהִעּקָ ר ְלָבׂשָ ִאי ֶאְפׁשָ

ִפי ְיָכְלּתֹו, ְלָהִפיץ ִסְפֵרי "הּוַקם ֵמֵאָליו" ן ָיד ּכְ ל ֶאָחד ִיּתֵ ּכָ , ׁשֶ

נּו ַז" נּו ַז"לַרּבֵ ָאר ִיְהֶיה  ל, ּוְלַגּלֹות ִלּמּוֵדי ַרּבֵ ְ עֹוָלם, ְוַהׁשּ ַקם "הוּ ּבָ

נּו ַז"ֵמֵאָליו" ַבר ַרּבֵ ה ּדְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ּלוֹ  ל, ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ַרְך  .ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

יַח  ַרְך, ּוְבִביַאת ְמׁשִ בֹודֹו ִיְתּבָ ּלֹות ּכְ ִהְתּגַ נּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ְיַזּכֵ

ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ  ָאֵמן ְוָאֵמן.      ,ִצְדֵקנּו ּבִ

    

 

 
 

 רַמֲאַמ 

ֶזה ֶאת ָיָמיו   ְוָרָצה ְלַבּלֹות ּבָ
 

ר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" ּבֵ ה, ּדִ א ַרּבָ ֵעת ִקיּדּוׁשָ ִעיר ַיְבְנֵאל, ּבְ ּבֶֹקר, ּבְ ת ֹקֶדׁש ּבַ ּבָ ׁשַ ּבּוִרים  לּבְ ּדִ

ִסּפּוֵרי נּו ַז" נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמֹאד ּבְ ל ַרּבֵ ּיֹות ׁשֶ ה  לַמֲעׂשִ ֲעׂשֶ ּמַ ְפָחה ִמבֶּ ּבַ ן ֶמֶלְך ּוֶבן ׁשִ

ם. ן ׁשָ ף רע"א, ַעּיֵ ה י"א ּדַ ְחְלפּו, ַמֲעׂשֶ ּנֶ  ׁשֶ

  
 

ת רּבֶֹק  ּבָ ָרׁשַ  ׁשַ ְקֵה ּפָ קּוֵדי ה'תשס"ו-לת ַוּיַ  ּפְ
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ֵני ָאָדם ַמְרִחיִקים אֹותוֹ  ִאּלּו ּבְ ְדֶמה לֹו ּכְ ּנִ  ׁשֶ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" נּו ַז"לּפָ ר ל, ַרּבֵ יְך ְלַסּפֵ ְוָחָרה לֹו  :ַמְמׁשִ

"ל  ן ַהּנַ ָבר ְמֹאד ַלּבֵ ֶלְך)ַהּדָ ן ַהּמֶ ֱאֶמת ּבֶ ר הּוא ּבֶ ר ִנְתָגֵרׁש  (ֲאׁשֶ ַעל ֲאׁשֶ

יַע ִלי ֹזאת  ּגִ ה ְוַעל ַמה ּמַ ַעְצמֹו: ָלּמָ ל ּבְ ּכֵ י ִהְסּתַ ם, ּכִ ִחּנָ ִדיָנתֹו ּבְ ִמּמְ

אי ַוּדַ ֶלְך, ּבְ ן ַהּמֶ ֵרׁש? ִאם ֲאִני ּבֶ יַע ִלי ֹזאת, ְוִאם ֵאיִני  ְלִהְתּגָ ֵאינֹו ַמּגִ

י ַמה  ם, ּכִ ִחּנָ יַע ִלי ֹזאת ִלְהיֹות ּבֹוֵרַח ּבְ ן ֵאינֹו ַמּגִ ם ּכֵ ֶלְך, ּגַ ן ַהּמֶ ּבֶ

ה,  ִתּיָ ְ ֶחְטִאי? ְוֵהַרע לֹו ְמֹאד, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהׁשּ

ר ְוֵליֵלְך ְוָהַלְך ְלֵבית ַהּזֹונֹות, ְוָרָצה ְלַבּלֹות בָּ  ּכֵ ּתַ ֶזה ֶאת ָיָמיו, ְלִהׁשְ

ם ִחּנָ ֵרׁש ּבְ ְתּגָ ּנִ ִרירּות ִלּבֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ דֹול ְמֹאד,  .ּבִ יֹון ּגָ ְוֶזה ִנּסָ

ֵני  ִאּלּו ּבְ ְדֶמה לֹו ּכְ ּנִ יו, ׁשֶ ְך ְיֵמי ַחּיָ ֶמׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ עֹוֵבר ַעל ּכָ ׁשֶ

ְצִריִכים אֹותֹו, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְכְנָסה ּבֹו ָאָדם ַמְרִחיִקים אֹותֹו, ְוֵאיָנם 

ֵני ָאָדם ַמְרִחיִקים  ה ּבְ ְך, ְוָלּמָ ה עֹוֵבר ָעָליו ּכָ ַעת, ָלּמָ ֲחִליׁשּות ַהּדַ

ַרְך ַחס  ם ִיְתּבָ ֵ יֹות ּוְסֵפקֹות ַעל ַהׁשּ ם ִנְכְנסּו ּבֹו ֻקׁשְ ּגַ אֹותֹו, ַעד ׁשֶ

ַמִים ִמְתַנֲה  ָ ה ִמן ַהׁשּ לֹום, ָלּמָ ָנה ְוׁשָ ַסּכָ ְך, ְוָאז הּוא ּבְ ִגים ִעּמֹו ּכָ

ת ַיֲהדּותוֹ  ד ְנֻקּדַ ּלֹא ְיַאּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ָבר  ,ּגְ ַעל ּדָ י ַהּבַ לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ

רּוְך הּוא ָצִריְך אֹותֹו ַחס  דֹוׁש ּבָ ִאּלּו ֵאין ַהּקָ ְעּתֹו, ּכְ ַמְחִליׁש ּדַ

קוֹ  ל ֶחׁשְ לֹום, ְוֶזה ּגֹוֵרם לֹו ַלֲעֹזב ּכָ ּוְרצֹונֹו ַלֲעבֹוד ֶאת ה',  ְוׁשָ

ִרירּות ִלּבוֹ  ׁשְ ִפים - ְוהֹוֵלְך ּבִ ר ְוָלֶלֶכת ֶאל ְמקֹומֹות ְמֻטּנָ ּכֵ ּתַ  ,ְלִהׁשְ

לּום, ּוֶבֱאֶמת ִאם ָהָיה לֹו ְקָצת  ַאר לֹו ּכְ לֹום, ְוָאז לֹא ִנׁשְ ַחס ְוׁשָ
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ָלל,  ֵני ָאָדם ּכְ ת לֹו ִמּבְ ַעת, לֹא ָהָיה ִאְכּפַ ּוב ַהּדַ כֹול ִיׁשּ י ַמה ּיָ ּכִ

ם  ֵ ַיד ַהׁשּ יק לֹו, ֲהלֹא הּוא ָמסּור ְלַגְמֵרי ּבְ ָאָדם ַלְעזֹור לֹו אֹו ְלַהּזִ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ אֹוֵמר ּדָ ַרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ים קיח)ִיְתּבָ ִהּלִ ה' ִלי לֹא ִאיָרא " :(ּתְ

ה ִלי ָאָדם ֲעׂשֶ ים אוֹ "ַמה ּיַ ּלֹו ְמָגְרׁשִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ תֹו, ֲהֹלא , ַוֲאִפּלּו ּכָ

ַחת ֵצל  יר ַעְצמֹו ּתַ ַרְך, ּוְלַהְסּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ָיכֹול ִלְברַֹח ֶאל ַהׁשּ ּתָ

ל  ף ּכָ ָהָיה ִנְרּדָ ֶלְך, ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ָהָיה ֵאֶצל ּדָ ַרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ָנָפיו ִיְתּבָ ּכְ

ַרח ֶא  ָניו, ְוָתִמיד ּבָ ּתֹו ּוִמּבָ דֹוׁש ָיָמיו, ֵמֶאָחיו ּוֵמחֹוְתנֹו ּוֵמִאׁשְ ל ַהּקָ

ַעם  ים, ְוַאף ּפַ ִהּלִ ים, ְועֹוד ִמְזמֹור ּתְ ִהּלִ ה ִמְזמֹור ּתְ רּוְך הּוא, ְוָעׂשָ ּבָ

ה ַרּבָ יו, ַאּדְ קּות ֲעצּוָמה ְמֹאד,  !לֹא ִהְתָיֵאׁש ֵמַחּיָ ִהְתַחּזְ ק ּבְ ִהְתַחּזֵ

ִאים, ׁשֶ  ד ַלּדֹורֹות ַהּבָ ַחת ַעל ַצוָּ 'ְוִלּמֵ ה ֻמּנַ ל ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחּדָ ארֹו ׁשֶ

ָרכֹות י 'ָאָדם לֹא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים ר  .)' ע"א(ּבְ ְוָלֵכן ִעּקַ

ת  ְנֻקּדַ ק ְמֹאד ּבִ קּות, ְלִהְתַחּזֵ ת ַהִהְתַחּזְ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא ִמּדַ

ים  ָלל, ַוֲאִפּלּו ִאם ְמָגְרׁשִ ֵני ָאָדם ּכְ ֵעל ִמּבְ ַיֲהדּותֹו, ְולֹא ְלִהְתּפַ

ן ּוַמְרִח  הּוא ּבֶ ִמיד ׁשֶ יִקים אֹותֹו, לֹא ָיחּוׁש ֲאֵליֶהם, ַרק ֵיַדע ּתָ

ֲעבֹוָדתֹו  רּוְך הּוא רֹוֶצה ּבַ דֹוׁש ּבָ ַרְך, ְוַהּקָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ָחִביב ׁשֶ

ִמיד ַיְצִליַח  ִמיד, ַוֲאַזי ּתָ   .ּתָ

קּות ּבֶ  ת ַהִהְתַחּזְ נּו ִלְקנֹות ֶאת ִמּדַ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְוַהׁשּ ֱאֶמת, ּוְנַחּדֵ

ה ַלֲחֹזר  ַרְך, ֲעֵדי ִנְזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ָכל ֵעת ּבַ ִמיד ּבְ ַעְצֵמנּו ּתָ
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ה ְוַעד  ֵלל ּבֹו ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ ַרְך, ּוְלִהּכָ ֵלָמה ְלָפָניו ִיְתּבָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

 ָאֵמן ְוָאֵמן. ,עֹוָלם

  

 

 רַמֲאַמ 

ן ה ּדָ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ  ְוָאֳהִליָאב ּבֶ
 

ר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" ּבֵ ֶרְסֶלב, ּדִ ַיְבְנֵאל ִעיר ּבְ ת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּבְ ית, ְסֻעּדַ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ  לּבִ

נּו ַז" ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ּבּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמֹאד ַעל ּפִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן  לּדִ ּבְ

ם. ן ׁשָ ר ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ַיַחד, ַעּיֵ יק ְלַחּבֵ ּדִ ר ִמּכַֹח ַהּצַ  ז' ַהְמַדּבֵ

  
ה ֵרי ַמּטָ ֵרי ַמְעָלה ְוֵיׁש ּדָ ְחּתֹון - ּדָ  עֹוָלם ָהֶעְליֹון ְועֹוָלם ַהּתַ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" נּו ַז"לּפָ ָחַזר  ל(מֹוֲהָרא"ׁש ַז"אֹוֵמר  ל, ַרּבֵ

נּו ַז" ל ַרּבֵ תֹוָרה זֹו ׁשֶ ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ִקּצּור ַעל ְנֻקּדָ ֵרי ַמְעָלה ְוֵיׁש ' :)לּבְ י ֵיׁש ּדָ ּכִ

ַהְינוּ  ה, ּדְ ֵרי ַמּטָ ַמִים  ּדָ ִחיַנת ׁשָ ְחּתֹון, ּבְ עֹוָלם ָהֶעְליֹון ְועֹוָלם ַהּתַ

ָלל  ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ יק ְלַהְראֹות ְלָדֵרי ַמְעָלה, ׁשֶ ּדִ ָוָאֶרץ, ְוָצִריְך ַהּצַ

ה,  ַרּבָ ַאּדְ ה ׁשֶ ַרְך, ּוְלִהּפּוְך, ָצִריְך ְלַהְראֹות ְלָדֵרי ַמּטָ יִדיָעתֹו ִיְתּבָ ּבִ

נּו ַז" ;'ְוכוּ  'בֹודוֹ ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ כְּ  ִדְבֵרי ַרּבֵ ל ֶזה ּבְ ם ֶזה ּכָ ן ׁשָ  .לַעּיֵ

 

ְקֵה  ית ַוּיַ ִליׁשִ ה ׁשְ קּוֵדי ה'תשס"ו-לְסֻעּדָ  ּפְ
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ָרֵאל מֹות ִיׂשְ ים ְלָכל ִנׁשְ ּיִ יק ֵיׁש לֹו ִלּמּוִדים ֲאִמּתִ ּדִ  ַהּצַ

יר מֹוֲהָרא"ׁש  ם לַז" ְוִהְסּבִ ׁשֵ יק ָהֱאֶמת ִנְקָרא ּבְ ּדִ ה ַהּצַ י ִהּנֵ , ּכִ

יַ  ר ּבְ ֵ הּוא ְמַקׁשּ ל", ֵמֲחַמת ׁשֶ ַמִים "ּכָ ָ ׁשּ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ַחד ּכָ

תּוב  ּכָ ִמים א' כט)ּוָבָאֶרץ, ּוְכמֹו ׁשֶ ְבֵרי ַהּיָ י " :(ּדִ ַמִים  ּכֹלּכִ ָ ׁשּ ּבַ

א ְוַאְרָעא' :, ְוַתְרּגּומוֹ "ּוָבָאֶרץ ַמּיָ ׁשְ יק ֵיׁש לֹו  '.ְדָאֵחיד ּבִ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ַמִים,  ָ ׁשּ ִרים ּבַ ּדָ ָרֵאל, ֵהן ְלֵאּלּו ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ים ְלָכל ִנׁשְ ּיִ ִלּמּוִדים ֲאִמּתִ

ָאֶרץ, ּוְבַמְדֵרגֹות  ה ּבָ ִרים ְלַמּטָ ּדָ ּוְבַמְדֵרגֹות ֶעְליֹונֹות, ְוֵהן ְלֵאּלּו ׁשֶ

ם ֵאיְך ְל  ּלָ ד ֶאת ּכֻ ם ֲהִכי ְנמּוכֹות, ְוהּוא ְמַלּמֵ ֵ ִהְתָקֵרב ֶאל ַהׁשּ

ַמִים ּוְבַמְדֵרגֹות ֶעְליֹונֹות,  ָ ׁשּ ִרים ּבַ ּדָ י ְלֵאּלּו ׁשֶ ֱאֶמת, ּכִ ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

י  ַרְך, ּכִ יִדיָעתֹו ִיְתּבָ לּום ּבִ ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ יק, ׁשֶ ּדִ ד ַהּצַ ְמַלּמֵ

ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ִנְד  עֹוֵמד ּבְ י רֹב, ִמי ׁשֶ יג ַעל ּפִ ִ ָבר ִהׂשּ ּכְ ֶמה לֹו ׁשֶ

ה לֹו  יק ְמַגּלֶ ּדִ ה ַלֲעלֹות יֹוֵתר, ֲאָבל ַהּצַ ּמֶ ֶאת ַהּכֹל, ְוֵאין לֹו ּבַ

ר לֹא ֵנַדע, ְוָכל  ִדיָעה ֲאׁשֶ ְכִלית ַהּיְ י ּתַ לּום, ּכִ ֲעַדִין לֹא ִהְתִחיל ּכְ ׁשֶ

גֹות ֶעְליֹונֹות, ָצִריְך  ָ ַהׂשּ יג ּבַ ִ ָאָדם עֹוֶלה ּוַמׂשּ ֶ ֲעַדִין ַמה ׁשּ ָלַדַעת ׁשֶ

ֱאֶמת לֹא  ּבֶ יג ַהּכֹל, ִסיָמן ׁשֶ ִ ִהׂשּ ֶ לּום, ְוִאם ִנְדֶמה לֹו ׁשּ יג ּכְ ִ לֹא ִהׂשּ

ל  ּמּוד ׁשֶ יק ַהּלִ ּדִ ד ַהּצַ ֵרי ַמְעָלה ְמַלּמֵ לּום, ְוָלֵכן ִעם ַהּדָ יג ּכְ ִ ִהׂשּ

ָכל ּפַ  ׁש ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ֲעֵליֶהם ְלַחּפֵ בֹודֹו", ׁשֶ ה ְמקֹום ּכְ ַעם ֵמָחָדׁש "ַאּיֵ

לּום. יגּו ּכְ ִ ֲעַדִין לֹא ִהׂשּ ַרְך, ְוָלַדַעת ׁשֶ בֹודֹו" ִיְתּבָ ה ְמקֹום ּכְ  "ַאּיֵ

יק,  ּדִ ד ַהּצַ ָאֶרץ, ּוְבַמְדֵרגֹות ֲהִכי ְנמּוכֹות, ְמַלּמֵ ִרים ּבָ ּדָ ּוְלֵאּלּו ׁשֶ



 

 
 יג

י רֹב, י ַעל ּפִ ַרְך ְמֹאד, ּכִ ֵהם ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים ֵאָליו ִיְתּבָ ִמי  ׁשֶ

הּוא ָרחֹוק ְמֹאד  חּוָתה ּוְנמּוָכה, ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ַמְדֵרָגה ּפְ עֹוֵמד ּבְ ׁשֶ

ַרְך,  כּות ִעם רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּיָ ַרְך, ְוֵאין לֹו ׁשּום ׁשַ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

ָלל, ְוהּוא ִמְתיָ  רּוְך הּוא ָצִריְך ֲעבֹוָדתֹו ּכְ דֹוׁש ּבָ ֵאׁש ּוְכִאּלּו ֵאין ַהּקָ

הּוא  ה לֹו ׁשֶ יק ְמַגּלֶ ּדִ ַרְך, ֲאָבל ַהּצַ ִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ְלַגְמֵרי ִמּלְ

רּוְך הּוא רֹוֶצה ְמֹאד  דֹוׁש ּבָ ַרְך ְמֹאד, ְוַהּקָ ָסמּוְך ְוָקרֹוב ֵאָליו ִיְתּבָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ר, ַהּקָ ּבָ ׁש לֹו ֵלב ִנׁשְ ּיֵ ה, ִמי ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו, ְוַאְדַרּבָ  ּבַ

תּוב  ּכָ יֹוֵתר, ּוְכמֹו ׁשֶ ְעָיה נז)ָסמּוְך לֹו ּבְ א, ְוָאְמרּו  (ְיׁשַ ּכָ ּכֹון ְוֶאת ּדַ ֶאׁשְ

ים  דֹוׁשִ א" :)' ע"א(סֹוָטה הֲחָכֵמינּו ַהּקְ ּכָ ין ' –" ֲאִני ֶאת ּדַ ֲאִני ַמְרּכִ ׁשֶ

ִכיָנִתי ֶאְצלוֹ  ִתיב  '.ׁשְ ים נא)ְוֵכן ּכְ ִהּלִ ר ְוִנְדכֶּ " :(ּתְ ּבָ ה ֱאלִֹקים ֵלב ִנׁשְ

ל  ".לֹא ִתְבֶזה ּמּוד ׁשֶ יק ַהּלִ ּדִ ד ַהּצַ ה ְמַלּמֵ ֵרי ַמּטָ ְוָלֵכן ִעם ַהּדָ

ַרְך  ְלָעָדיו ִיְתּבָ ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ּבִ בֹודֹו", ׁשֶ "ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ָיה ַאַחת  ַרְך ְמֹאד, ְוִעם ַהּטָ ָלל, ְוֵהם ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים ֵאָליו ִיְתּבָ ּכְ

ׁש, ְוֵאין ׁשּום ְקַטנָּ  ֵבִקים ּבֹו ַמּמָ ָבר ּדְ ַרְך, ֵהם ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאל ַהׁשּ

ָלל. עֹוָלם ּכְ  ֵיאּוׁש ּבָ

 

ַרְך  קּות ֲעצּוָמה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ  ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַחּזְ

ִכיָנה  ,ִנְמָצא ְ יק ָהֱאֶמת ֵיׁש לֹו ּכַֹח ָעצּום ְלהֹוִריד ֶאת ַהׁשּ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

ה ּבָ  י הּוא ְמַגּלֶ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ִרּיֹות ֶאל ַהׁשּ ל ַהּבְ ָאֶרץ, ּוְלָקֵרב ֶאת ּכָ
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ַעם  ָכל ּפַ ֲעבֹוָדָתם, ּוְלַהְתִחיל ּבְ יְך ּבַ ִריִכים ְלַהְמׁשִ ּצְ ִלְגדֹוִלים, ׁשֶ

ה ֶאל  ָלל ֵמעֹוָלם, ְוהּוא ְמַגּלֶ ִאּלּו לֹא ִהְתִחילּו ֲעַדִין ּכְ ֵמָחָדׁש, ּכְ

ַטנִּ  ֲעבֹוָדָתם, ְולֹא ַהּקְ רּוְך הּוא ָחֵפץ ְמֹאד ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ים, ׁשֶ

ֵרי ַהּזֹוֶכה  ַרְך, ְוָלֵכן ַאׁשְ ִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ָלל ִמּלְ ִיְתָיֲאׁשּו ּכְ

ל ִהְתעֹוְררּות  י ַעל ָידֹו ְיַקּבֵ ֶזה, ּכִ יק ֱאֶמת ּכָ ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַצּדִ

קּות ֲעצּוָמה ְלִהְתָק  הּוא ְוִהְתַחּזְ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ִמּכָ ֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ה, ְוַלֲעלֹות  ה ַאַחר ֲעִלּיָ ֲעִלּיָ ה ַלֲעלֹות ּבַ ִנְמָצא, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ

ֵרי ֶחְלקֹו. ֵרי לֹו ְוַאׁשְ ֱאֶמת, ַאׁשְ ַרְך ּבֶ ק ּבֹו ִיְתּבָ ּבֵ  ּוְלִהְתּדַ

 

ּכֹן  ׁשְ ַיַחד, ּתִ ֵניֶהם ּבְ ָרֵאלְוַעל ְיֵדי ׁשְ ִיׂשְ ִכיָנה ּבְ ְ  ַהׁשּ

ר מֹוֲהָרא"ׁש ַז" ֵ ר  לְוִקׁשּ ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ

נּו  ה ַרּבֵ ּמֹש§ֶ בּוַע ׁשֶ ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ה ָמִצינּו ּבְ י ִהּנֵ נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ

ְבנּו ֶאת  ּיִ ם ה', ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ּבְ מֹות ִיׂשְ ה ְלִנׁשְ ן ַעל ְיֵדי ִצּוָ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

תּוב  ּכָ ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ּוְכמֹו ׁשֶ מוֹ ּבְ ֵני  ה)ת ל(ׁשְ ה ֶאל ּבְ ַוּיֹאֶמר ֹמש§ֶ

ׁשֵ  ָרֵאל ְראּו ָקָרא ה' ּבְ ן חּור  םִיׂשְ ן אּוִרי ּבֶ ַצְלֵאל ּבֶ ה ְיהּוָדה ְלַמּטֵ ּבְ

ן ה ּדָ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ ֶבט  ,י"ׁש ַרׁשִ ּוֵפֵר  .ְוגֹו', הּוא ְוָאֳהִליָאב ּבֶ ֵ ִמׁשּ

רּוִדי ן, ִמן ַהּיְ קֹום  םּדָ ָוהּו ַהּמָ ָפחֹות, ְוִהׁשְ ְ ֵני ַהׁשּ ָבִטים, ִמּבְ ְ ׁשּ ּבַ ׁשֶ

ם ַמה  ָבִטים, ְלַקּיֵ ְ דֹוֵלי ַהׁשּ ן, ְוהּוא ִמּגְ ּכָ ׁשְ ִלְבַצְלֵאל ִלְמֶלאֶכת ַהּמִ

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ל" :(ִאּיֹוב לד)ׁשּ ר ׁשֹוַע ִלְפֵני ּדַ ם ";ְולֹא ִנּכָ ן ׁשָ ְוֵיׁש  .ַעּיֵ
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ח  ּקַ ּיִ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ רּוְך הּוא ֶאת ֹמש§ֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ֱאֶמת ִצּוָ ה ּבֶ ְלָהִבין, ָלּמָ

רּוִדי ָבִטים, ְוֶאָחד ִמן ַהּיְ ְ דֹוֵלי ַהׁשּ ן, ֶאָחד ִמּגְ ּכָ ׁשְ  םִלְמֶלאֶכת ַהּמִ

נּו ַז" ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ָבִטים? ֲאָבל ַעל ּפִ ְ ׁשּ ּבַ "ל מ לׁשֶ ּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, ַהּנַ

ִכיָנה,  ְ ָרַאת ַהׁשּ ן ְלַהׁשְ ּכָ ָהיּו ְצִריִכים ִלְבנֹות ִמׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ּכִ

ַרְך,  ם ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ָרֵאל ִלְמֹצא ׁשָ ׂשְ ְהֶיה ָמקֹום ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ּיִ ׁשֶ

יק ָהֱאֶמת,  ּדִ ל ַהּצַ "ל ׁשֶ ׁש לֹו ָהיּו ְצִריִכים ְלַגּלֹות ֶאת ַהּסֹוד ַהּנַ ּיֵ ׁשֶ

ה, ְוָלֵכן  ֵרי ַמּטָ ִביל ַהּדָ ׁשְ ֵרי ַמְעָלה, ְוֵהן ּבִ ִביל ַהּדָ ׁשְ ִלּמּוִדים ֵהן ּבִ

ח ִלְמֶלאֶכת  ּקַ ּיִ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ הּוא ַהּצַ נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ ה ֹמש§ֶ ִנְצַטּוָ

ִחי ָבִטים, ּבְ ְ דֹוֵלי ַהׁשּ ן אּוִרי ִמן חּור, ִמּגְ ַצְלֵאל ּבֶ ן, ּבְ ּכָ ׁשְ ֵרי ַהּמִ ַנת ּדָ

ֵרי  ִחיַנת ּדָ ָבִטים, ּבְ ְ ַמְעָלה, ְוָאֳהִליָאב ִמן ֲאִחיָסָמְך, ִמירּוֵדי ַהׁשּ

ה, ְלהֹורֹות ֵניֶהם  ,ַמּטָ ם, ְוַעל ְיֵדי ׁשְ יק ֵיׁש לֹו ִלּמּוִדים ְלֻכּלָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ִכיָנה ּבְ ְ ּכֹן ַהׁשּ ׁשְ ַיַחד, ּתִ  ּבְ

 

ַעם ֵאין ִלּמּוָדיו ִקים ַאף ּפַ ּלְ ה ִמְסּתַ ל ֹמש§ֶ  ׁשֶ

י ָפְרׁשִ ֲאלּו ַהּמְ ָ ׁשּ ֶ י ֶזה מּוָבן ְמֹאד ַמה ׁשּ ה ַעל ּפִ ן ְלבּוׁש ָהאֹוָרה  םְוִהּנֵ (ַעּיֵ

רּוׁש  "י) ַעל ּפֵ ל  :ַרׁשִ "ל ׁשֶ אן ְלָפֵרׁש ָהִעְנָין ַהּנַ "י ַעד ּכָ ין ַרׁשִ ה ִהְמּתִ ָלּמָ

ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ְולֹא ּפֵ  י ּבְ ת ּכִ ָפָרׁשַ ל ֶזה ְלַמְעָלה ּבְ "י ּכָ ֵרׁש ַרׁשִ

א  ָ מוֹ ִתׂשּ ה, ְרֵאה ָקָראִתי א)ת ל(ׁשְ ַרְך ְלֹמש§ֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָאַמר לֹו ַהׁשּ ׁשֶ , ּכְ

אן  "י ּכָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ֶ ַצְלֵאל ְוגֹו', ְוֵכן ִהְקׁשּו ַעל ַמה ׁשּ ם ּבְ ׁשֵ סּוק ל')ּבְ  (ּפָ
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ל ִמְרָים ָהָיה, ָנּה ׁשֶ ו ִמי ָהָיה חּור, וְ  חּור, ּבְ ִכי לֹא ָיַדְענּו ַעד ַעְכׁשָ

ִטים  ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ סֹוף ּפָ ן ּבְ "י ּכֵ ַתב ַרׁשִ ָבר ּכָ מוֹ ֲהלֹא ּכְ , ד)י ,דת כ(ׁשְ

הּוא ָאִבי ָאִביו  אן, ׁשֶ ל חּור ּכָ מֹו ׁשֶ ְכָלל ׁשְ יִרים ּבִ ה ַמְזּכִ ְוֵכן, ָלּמָ

ַצְלֵאל, ֲהלֹא ֵאֶצל ָאֳהִליָאב, ַמזְ  ל ּבְ ם ָאִביו ׁשֶ יִרין ַרק ֶאת ׁשֵ ּכִ

נּו ַז" ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ְלַבד? ֲאָבל ַעל ּפִ ל ָהִעְנָין  לֲאִחיָסָמְך ּבִ מּוָבן ּכָ

ָרֵאל ַעל  נּו ְלִיׂשְ ה ַרּבֵ ל ֹמש§ֶ ּוּוי ׁשֶ ֶרת ֵמַהּצִ ה זֹו ְמַדּבֶ ָרׁשָ י ּפָ ְמֹאד, ּכִ

ְיָקא ן, ְוָלֵכן ּדַ ּכָ ׁשְ ל  ְמֶלאֶכת ַהּמִ "י ַהּסֹוד ׁשֶ ַתב ַרׁשִ אן ּכָ ּכָ

ָבִטים, ְלַגּלֹות  ְ ַיַחד ִעם ְירּוֵדי ַהׁשּ ָבִטים ּבְ ְ דֹוֵלי ַהׁשּ רּות ּגְ ְ ִהְתַקׁשּ

ֵניֶהם  ר ׁשְ ֵ ׁש לֹו ַהּכַֹח ְלַקׁשּ ּיֵ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ה ּגּוָפא ַהּכַֹח ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

ֵרי ַמְעָלה  ד ִעם ַהּדָ י הּוא ְמַלּמֵ ה ִלּמּוִדים ַיַחד, ּכִ ֵרי ַמּטָ ְוִעם ַהּדָ

ַרת  ַרְך, ְוֶזהּו ִעְנַין ַהְזּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ם ֶאל ַהׁשּ ּלָ ָקֵרב ּכֻ ּמְ ִנְפָלִאים, ַעד ׁשֶ

ַעת  ׁשְ י חּור ָמַסר ַנְפׁשֹו ַעל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבִ אן, ּכִ ל חּור ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשְ

ָהֵעֶרב ַרב ָאְמרּו  ׁשֶ מֹות לב)ֵחְטא ָהֵעֶגל, ּכְ ה ָהִאיׁש " :(ׁשְ י ֶזה ֹמש§ֶ ּכִ

ָהְרגּו אֹותֹו  -" ְוגֹו' לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לוֹ  הֹוִכיַח אֹוָתם חּור, ַעד ׁשֶ

מֹות ל "י ׁשְ ן ַרׁשִ נּו, ְוחּור ה) ב,(ַעּיֵ ה ַרּבֵ ל ֹמש§ֶ תֹו ׁשֶ ֻדּלָ יר ּגְ י חּור ִהּכִ , ּכִ

ִקים ַאף ּפַ  ּלְ ה ִמְסּתַ ל ֹמש§ֶ ֵאין ִלּמּוָדיו ׁשֶ ַעם, ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ָיַדע ׁשֶ

ה  י ֹמש§ֶ ְפָלִאים ִנְמָצִאים, ּכִ גּופֹו, ֲאָבל ִלּמּוָדיו ַהּנִ רֹוִאים אֹותֹו ּבְ

ם  ֵ ַהׁשּ ה, ׁשֶ ין ְלָדֵרי ַמְעָלה ּוֵבין ְלָדֵרי ַמּטָ ם, ּבֵ ה ְלֻכּלָ נּו ְמַגּלֶ ַרּבֵ



 

 
 יז

ה ַלֲעׂשֹות  ן ָלּמָ ם ְוֶאְצָלם, ְוִאם ּכֵ ם ִאּתָ ַרְך ִעּמָ ָכה ִיְתּבָ ֵעֶגל ַמּסֵ

ק  הּוא, ָיכֹול ְלַדּבֵ קֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמָ ְוָלֶלֶכת ַאֲחָריו, ֲהלֹא ּכָ

ֵעת  ן, ּבְ ּכָ ׁשְ ְנָין ַהּמִ ַעת ּבִ ׁשְ אן, ּבִ ְיָקא ּכָ ַרְך, ְוָלֵכן ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ַעְצמֹו ּבְ

ָרֵאל, ֻמ  מֹות ִיׂשְ ין ִנׁשְ ַרְך ּבֵ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ָרַאת ׁשְ ל ַהׁשְ מֹו ׁשֶ ר ׁשְ ְזּכָ

דֹוׁש  "י ַהּקָ ם ַרׁשִ יר ּגַ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוַמְזּכִ ּמָ חּור, ׁשֶ

יר  אי ִהּכִ ַוּדַ ּבְ נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ ל ִמְרָים ָהָיה", ַהְינּו ֲאחֹות ֹמש§ֶ ָנּה ׁשֶ "ּבְ ׁשֶ

ְדָרׁש  ּמִ ת ָאִחיָה, ְוֵכן ִאיָתא ּבַ ֻדּלַ ָר ּגְ ה ּפָ מֹות ַרּבָ ה מ"ח ִסיָמן ב')(ׁשְ , ַמה ׁשָ

ָרֵאל ַלֲעבֹוד  ׁשּו ִיׂשְ ּקְ ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ אן חּור, ֶאּלָ יר ּכָ ָרָאה ְלַהְזּכִ

יָחן,  רּוְך הּוא ְולֹא ִהּנִ דֹוׁש ּבָ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים, ָנַתן ַנְפׁשֹו ַעל ַהּקָ

יָך ׁשֶ  רּוְך הּוא, ַחּיֶ דֹוׁש ּבָ ֲאִני ּפֹוֵרַע ָעְמדּו ַוֲהָרגּוהּו, ָאַמר לֹו ַהּקָ

יק  ּדִ ל ַהּצַ ם ׁשֶ ֵ י ַעל ְיֵדי ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַגּלֹות ַהׁשּ ם, ּכִ ן ׁשָ ְלָך, ַעּיֵ

ֵאי  רּוְך הּוא ְלָכל ּבָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ה ׁשְ ַגּלֶ עֹוָלם, ַהּמְ ָהֱאֶמת ּבָ

ַא  ה, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנׁשְ ין ְלָדֵרי ַמְעָלה, ּוֵבין ְלָדֵרי ַמּטָ מֹו עֹוָלם, ּבֵ ר ׁשְ

נּו ִלְהיֹות ְמֹקָרִבים ֶאל  .תָקדֹוׁש ְלדֹוֵרי ּדֹורוֹ  ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

ה  ַרְך, ְוִנְזּכֶ ת ְמִציאּותֹו ִיְתּבָ ים ָלנּו ֲאִמּתַ ים ַהְמַגּלִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַצּדִ

ֵלל בּ  ה ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ְפָלא, ֲעֵדי ִנְזּכֶ ל ֵמֶהם ִלּמּוָדם ַהּנִ ַרְך ְלַקּבֵ ֹו ִיְתּבָ

ה ְוַעד עֹוָלם  ָאֵמן ְוָאֵמן. ,ְלַגְמֵרי, ֵמַעּתָ

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

breslovinternational@gmail.com 
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