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הקדמה

"הנה עתה הגיעו הימים אשר אין לנו בהם חפץ, כי ארך עלינו הגלות ומשך עלינו 
השעבוד, ובכל יום אנו הולכים ודלים, ומטה ידינו מאד. "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב". 
כי נשארנו כיתומים ואין אב, ואין מי יעמוד בעדנו. והנה בתוקף סוף הגלות המר הזה, 
ועמך  זכר צדיק לברכה,  וכבר התחיל להתנוצץ התנוצצות משיח מימי האלהי האר"י 
בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאוד להשם יתברך, והכל חפצים ליראה את שמך 
בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר לא היתה כזאת מימי קדם. "הקיצותי ועודי עמך", באתי 
עד קץ כל הדורות ועודי עמך. עדיין אנו אחוזים בך, ומשתוקקים לעבודתך בכלות הנפש. 
אבל אף על פי כן, גם גודל ריחוקנו ממך בעיתים הללו הוא גם כן בלי שיעור, כי טבענו 
ביון מצולה ואין מעמד, באנו במעמקי מים ושיבולת שטפתנו. וראה את עמך ישראל 
מרודים מאוד, אשר אי אפשר לבאר ולספר גודל התגרות הבעל דבר אשר התגרה בנו 

מאוד, עד אשר הפיל אותנו מאוד". 

במילים כואבות אלו מתאר רבי נתן בתפילה לל"ג בעומר את המצב הקשה בו שרוי 
הוא  זצוק"ל  מברסלב  מוהר"ן  והנורא  הקדוש  רבינו  דמשיחא.  בעקבתא  ישראל  עם 
זה אשר השכיל לחזות ולגלות ולהודיע כבר לפני כמאתיים שנה את עומק ההסתרה 
עינינו  נמוכים אלו, כאשר  נגיע אליו בעקבתא דמשיחא בדורות  והחושך הנורא אשר 
ומשנה לשנה,  ליום  מיום  והנוראה של הסטרא אחרא  רואות את ההתגברות הגדולה 
ולהרחיקם  ישראל  את  להחטיא  שונים  ודרכים  אופנים  מיני  בכל  ומתגבר  הולך  אשר 

מאביהם שבשמים, והכפירה והזוהמא הולכים ומתפשטים בעולם באופן מבהיל. 

אך מאידך גיסא, לעומת ההסתרה הנוראה והחושך המכופל של שער החמישים של 
הטומאה ההולך ומתגבר כל כך בדורות אלו, שלח לנו ה' יתברך עצות נוראות ונשגבות 
הנמשכות משער החמישים של הקדושה, אשר גילה לנו רבינו הקדוש והנורא בעוצם 
השגותיו, אשר בכוחם ניתן להחזיק מעמד גם בשטף המים הזידונים המתגברים כנחשול 
ז"ל בדבריו הנפלאים  וכפי שהרחיב לבארם תלמידו הנאמן מוהרנ"ת  שוטף בכל עת, 
והמתוקים. וכל ההוגה בהם מחיה את נפשו בשבעה משיבי טעם, ומוצא חיות ותקוה 

ודרך ונתיב להתקרב לה' יתברך גם בעומק הגלות הרע והמר הזה.

ועל כן אמרנו ללקט ולקבץ את המאמרים המדברים בענין ההסתרה הנוראה שתהיה 
בעקבתא דמשיחא, וכן את המאמרים המבארים את העצות הנפלאות שעל ידם נוכל 



להתקרב לה' יתברך גם בעומק החושך וההסתרה. למען יהיה למשיב נפש בתוך תוקף 
הגלים השוטפים כנחל סוער, לדעת כי אכן הקדים ה' יתברך רפואה למכה, ושלח לנו 
עצות  וגילה  האלה,  הימים  באחרית  יארע  אשר  כל  את  צפה  אשר  ונשגב  נורא  צדיק 
קדושות ונוראות המתאימות לזמנים קשים אלו. ולמען נדע ונשכיל כי לא ביד המקרה 
הגענו למצב קשה זה, אלא זהו מדרכי ונתיבות ה' יתברך בעולמו, שקודם האור הגדול 
והעצום שיתגלה בביאת משיחנו שאז יהיה התיקון השלם ומלאה הארץ דעה את ה', 
ועצום שלא היה מעולם, עד  וההסתרה באופן מבהיל  והאפילה  ביותר החושך  יתגבר 
הכפירה  התפשטות  מגודל  ובקדושה  באמונה  מעמד  להחזיק  מאוד  קשה  יהיה  אשר 
והזוהמא בעולם. אך דוקא מעוצם התגברות החושך והקליפה יקר מאוד מאוד אצל ה' 
יתברך כל נקודה טובה שזוכה איש הישראלי לחטוף בתוך עומק החושך, ונעשים מזה 

שעשועים גדולים ונוראים שאי אפשר לתאר ולשער.

ועל ידי ההתגברות לשמח נפשנו בתוך עומק היגון והאנחה, ולמצוא בעצמינו נקודות 
טובות בתוך התגברות הרע והקליפה, ועל ידי שפיכת לב כמים לה' יתברך את כל אשר עם 
לבבינו, נזכה לשוב לה' יתברך ולהפוך את הירידה לתכלית העליה, ואת העוונות לזכויות, 
 עד אשר נזכה לתיקון השלם, אשר אז יקויים "ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו",
נעשה  ויהיה  זכויות,  נעשין  זדונות  התשובה  ידי  ועל  תשובה,  כולו  יהיה  לעתיד  "כי 
מעבירות ישראל תורה, ועל כן יבקשו אז העוונות, כי יבקשו ויחפשו אז אחר עוונות 
ישראל, איך לוקחין עוד איזה עון כדי לעשות ממנו תורה. וזהו: ואיננו, כי יהיו כל העונות 
שזהו  התשובה,  ידי  על  לזכיות  נתהפכין  העוונות  ששם  סוף,  באין  היינו  באין,  נכללין 

בחינות 'ירידה תכלית העליה'" )ליקו"מ סי' כ"ב(.

המיוחדות  עצות  הם  ומוהרנ"ת  הקדוש  רבינו  תורת  כל  באמת  כי  למודעי,  וזאת 
זה אלא את המקומות  ולא הבאנו בקונטרס  ונצרכות בעיקר לדור עקבתא דמשיחא, 

בהם מוזכר בפירוש ענין עקבתא דמשיחא והתגברות היצר הרע בסוף הגלות.

ויהי רצון שיתקבלו הדברים ברצון, ויביאו תועלת למבקשי ה', ומזור ותרופה למבקשי 
תעלה, עד אשר נזכה לביעור הרע והטומאה בהתגלות משיח צדקנו, ומלאה הארץ דעה 

את ה' כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.



תוכן העניינים

והאפיקורסות  והנוראה  הגדולה  ההסתרה  עוצם   - א'  פרק 
הגדולה שתהיה בעקבתא דמשיחא.......................................... ט

ְוֲאִני  ים,  ָהִעּתִ ֵאּלּו  ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַעְצמֹו  ֲחִזיק  ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ עֹוָלם,  ּבָ דֹול  ּגָ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ ְך  ְוִנְמׁשָ הֹוֵלְך 
.............................. ט ֱאמּוָנָתן קּו ַעְצָמן ּבֶ ַחּזְ ּיְ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ִביל אֹוָתן ְמַעט ַהּכְ ׁשְ מֹוִדיַע זֹאת ִמּקֶֹדם ּבִ

ל  ה ְמֻפְרָסִמים ּוַמְנִהיִגים ׁשֶ ּמָ דֹול ַעל ֱאמּוָנה ְולֹא יֹוִעיל, ְוִיְהיּו ּכַ קֹול ּגָ יִקים ִיְהיּו צֹוֲעִקים ּבְ ה ַצּדִ ּמָ ּכַ
ִרים.......................................... י ּדֹור ַאְך ִיְהיּו ְמֻפּזָ ִרים ּבַ ׁשֵ ְהֶיה ָאז ֵאיֶזה ּכְ ּיִ י ׁשֶ ֶקר, ְוַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ

ֱאמּוָנה  ּבֶ קּו  ִיְתַחּזְ י  ּלִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  עֹוָלם,  ּבָ דֹול  ּגָ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ סֹוד  ְלָך  ה  ֲאַגּלֶ
....................................................................................................................... יא ֱאֶמת ּבֶ

י  ְרּכֵ ֵהם ּדַ ידֹוִנים ׁשֶ ִים ַהּזֵ יָלם ִמּמַ ֵנינּו ְודֹורֹוֵתינּו ֵאיְך ְלַהּצִ ִביל ּבָ ׁשְ ָלל ּבִ ִבין ּכְ ֵאין ָאנּו חֹוׁשְ אֹוי ַוֲאבֹוי ׁשֶ
ל ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות ּוִפילֹוסֹוְפָיה.......................................................... יא ּמּוִדים ָהָרִעים ׁשֶ ַהּלִ

ם טֹוב ............................................................ יב ַעל ׁשֵ מֹו ַהּבַ ׁשּוט ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּכְ ר ּפָ ׁשֵ ִאיׁש ּכָ

................................................ יב יַח ל ָמׁשִ נּו ְוׁשֶ ּלָ יֹון ׁשֶ עֹוָלם, ְוֶזה ִיְהֶיה ִנּסָ יקֹוְרסּות ּבָ ִיְהֶיה ֶאּפִ

ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ ִקּצֹו.  ָלבֹא  רֹוב  ּקָ ׁשֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמאֹד  ְמאֹד  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ר  ּבֵ ִהְתּגַ יו  ַעְכׁשָ
יל  ָכל ּכֹחֹו ְלַהּפִ ר ּבְ ּבֵ ּפֹל, ֲאַזי הּוא ִמְתּגַ ּיִ ֶנְגּדֹו ְוִכְמַעט ׁשֶ ּכְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ְלָחִמים ֶזה ִעם ֶזה ּכְ ַהּנִ
................................................................................................................. יג ֶנְגּדֹו ּכְ ֶאת ׁשֶ

ְוָכל  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ַער  ַ ַהּשׁ ה  ּזֶ ׁשֶ ְמָאה,  ַהּטֻ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 
ר  ַהּמַ ָהַאֲחרֹון  לּות  ַהּגָ ְמִרירּות  ּתֶֹקף  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְוַהַהְטָעאֹות  אּות  ְוָהַרּמָ ָקִרים  ְ ַהּשׁ
................................................................................................................ יד ה ְוָהָארְֹך ַהּזֶ

דֹוָלה  ה ָקֵטגֹוְרָיא ּגְ ל ָהעֹוָלם ְמאֹד ְמאֹד, ְוַנֲעׂשֶ ְלּבֵ ִנים ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע, ִנְתּבַ י ּפָ רּות ָהַעּזֵ ּבְ ִמּגֶֹדל ִהְתּגַ
ר ֵליַדע ֵהיָכן ָהֱאֶמת................................................... טז ִאי ֶאְפׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַעד ׁשֶ ין ַהּתַ ּבֵ

ל  ל ּכָ ר ׁשֶ ָרה, ְוִעּקָ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ רֹות ׁשֶ ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַהְסּתָ ֶרת ְמאֹד ְמאֹד ּבַ ּבֶ ָרה ִמְתּגַ ו ַהַהְסּתָ ַעְכׁשָ
.......................... יח ַרְך ְמאֹד ְמאֹד ם־ִיְתּבָ ֵ ו ֵמַהּשׁ ר ִנְתַרַחְקנּו ַעְכׁשָ ֶפׁש, ֲאׁשֶ רֹות הּוא ָצרֹות ַהּנֶ ַהּצָ



פרק ב' - הדרך להתקרב לה' יתברך בעוצם ההסתרה הנוראה 
....... כג שבעקבתא דמשיחא על ידי עצת התפילה וההתבודדות

ה ְוַתֲחנּוִנים............................ כג ִפּלָ יָחא הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ּתְ ִעְקבֹות ְמׁשִ ה ּבְ ְפָרט ַעּתָ ל ַחּיּוֵתנּו ּבִ ּכָ

ֵצל  ר ְלִהּנָ ִרין ְמאֹד ְמאֹד, ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ִמְתּגַ ֶצר ָהָרע ְוַהּסִ ַהּיֵ לּות ׁשֶ סֹוף ַהּגָ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּבְ ּבַ
......................................... כד ינֹו ְלֵבין קֹונֹו יָחה ּבֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׂשִ ֶצר ָהָרע ּכִ רּות ַהּיֵ ּבְ ה ֵמִהְתּגַ ַעּתָ

ִחיַנת  ִמּבְ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ִמימֹות  ַהּתְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָהֵעצֹות  ּיּות  ֲאִמּתִ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ְקָוֵתנּו  ּתִ ל  ּכָ ו  ַעְכׁשָ
ל  ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ִחיַנת ׁשַ ְך ִמּבְ ִנְמׁשָ ו  ל ַעְכׁשָ לּות ׁשֶ ַהּגָ י  ּכִ יַח ִצְדֵקנּו.  ה ְמׁשִ ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ים  ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ׁשַ
ְמָאה.................................................................................................................... כה ַהּטֻ

ם  ֵ ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר  ִלְבִלי  ַדְעּתֹו,  ּבְ ּתֹק  ְוִלׁשְ ִלּדֹם  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ יֹוֵתר,  ּבְ ַאּפֹו  ְלַהֲאִריְך  ה  ַעּתָ ְצִריִכין 
ה.......... כז ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ל ִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ ּדֵ ּתַ ים, ַרק ְלִהׁשְ ּיִ ַרְך ְוַאֲחֵרי ִיְרֵאי ה' ָהֲאִמּתִ ִיְתּבָ

ָרֵאל  ׁשּוֵטי ִיׂשְ ן ֵעָצה, ַרק ּפְ יקֹוְרסּות, ְוִעם ָחְכמֹות לֹא יּוְכלּו ִלּתֵ ל ֶאּפִ יָחא ִיְהֶיה ַמּבּול ׁשֶ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ
.......................................................................................... ל יטּות ְפׁשִ ים ּבִ ִהּלִ אֹוְמִרים ּתְ ׁשֶ

פרק ג' - הדרך להתקרב לה' יתברך בעוצם ההסתרה הנוראה 
שבעקבתא דמשיחא על ידי עצת השמחה וההתחזקות בנקודות 
טובות....................................................................................... לא

ּקּון ַעל ְיֵדי  ר ַהּתִ דּוַע, ֲאַזי ִיְהֶיה ִעּקַ ּיָ ְטָרא ַאֲחָרא ּכַ ר ח"ו ַהּסִ ּבֵ ָאז ִיְתּגַ ץ ׁשֶ סֹוף ַהּקֵ יָחא ּבְ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ
...... לא חּוִתים ְמאֹד ְמאֹד ַהּפְ דּונּו ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות ְוִיְמְצאּו ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֲאִפּלּו ּבְ ּיָ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ל  ּוְמַקּבֵ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ קּו  ְתַחּזְ ּיִ ׁשֶ ּכְ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ָהְרחֹוִקים  ְיָקא  ּדַ
אי,  ַוּדַ ָרֵאל, ִיְזּכּו ִלְתׁשּוָבה ּבְ ֵעי ִיׂשְ ִעים ּוַבֲעֵלי ֲעֵברֹות ּופֹוׁשְ ל ְרׁשָ ה ֲאִפּלּו ׁשֶ ם ֵמֲעבֹוָדה ַקּלָ ֲענּוג ּגַ ּתַ
.............................................................................. לג ל ָהעֹוָלמֹות נּו ּכָ ּקְ ְיָקא ִיְתּתַ ְוַעל ָיָדם ּדַ

ל ִהְתעֹוְררּות  ּקּוִנים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמאֹד, ַעל־ְיֵדי ּכָ ין ּתִ ְיָקא ַנֲעׂשִ רּוִעים, ַעל ָידֹו ּדַ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ֲאִפּלּו ַהּגָ
ה טֹוָבה....................................................... לז ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ְתעֹוֵרר ּבְ ּמִ ִהיא, ׁשֶ ל ׁשֶ ְוִהְתעֹוְררּות ּכָ

ק  ְתַחּזֵ ּיִ ר ׁשֶ ָכל ֵעת, ָהִעּקָ ר ּבְ ּבֵ ַמִים ְוהֹוֵלְך ּוִמְתּגַ ָ יקֹוְרסּות יֹוֵרד ִמן ַהּשׁ ר ָהֶאּפִ יָחא ֲאׁשֶ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ
..................... לט ּקּונֹו ל ּתִ י ֶזה ּכָ ְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו, ּכִ עֶֹמק ְנִפיָלתֹו ִויִריָדתֹו ִמּמַ ם ּבְ ְמָחה ּגַ ׂשִ ַעְצמֹו ּבְ



ֵמִרים  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ְנֻקּדֹות טֹובֹות,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַלֲחטֹף  ק  ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך  מּור  ַהּגָ ְך  ַתְכִלית ַהחֹׁשֶ ּבְ ֲאִפּלּו 
ְנָיִנים ִנְפָלִאים.................................... מ ה, ּובֹוֶנה ֵמֶהם ּבִ ָ ֻדּשׁ ית ַהּקְ ף ַהּכֹל ְלתֹוְך ּבֵ ץ ּוְמַאּסֵ ּוְמַקּבֵ

ַרְך הּוא ָיָקר ֵאֶצל  ה ָלׁשּוב ַלה' ִיְתּבָ ְתנּוָעה ַקּלָ ר ָהָאָדם ּבִ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּכְ יָחא ּבַ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ
............................................ מד ל ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים דֹולֹות ׁשֶ ה ֵמֲעבֹודֹות ּגְ ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ם  ֻרּבָ ְמָצא ּבְ ּנִ ֲעָרה טֹוָבה ׁשֶ ה ְוׂשַ ל ְנֻקּדָ ְפַלִים רֹוְממּות ּכָ ְפֵלי ּכִ דֹול ְוָעצּום ּכִ ידֹוִנים, ּגָ ִים ַהּזֵ ַעל ְיֵדי ַהּמַ
ם טֹוב...... מה ַעל ׁשֵ מֹו ַהּבַ דֹול ּכְ טֹול ָיָדיו קֶֹדם ַהאֵֹכל ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּגָ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ם, ְועֹוד ִיְהֶיה ְזַמן ׁשֶ ֻכּלָ ּכְ

ָרה  ַהַהְסּתָ תֶֹקף  ּבְ ֲאִפּלּו  ֲעׂשּו,  ּיַ ֶ ּשׁ ַיֲעׂשּו ַמה  ֲאִפּלּו ִאם  ְלַגְמֵרי  ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ ִיְתַרֲחקּו  ְלעֹוָלם לֹא 
ל ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות.......................................... מו ִכין ּכָ י ִאם ִיְזּכּו - ִיְהיּו ִנְתַהּפְ ָרה, ּכִ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶ

לֹום,  ְקָוה, ַחס ְוׁשָ יֶהם ֵאין ּתִ ִפי ַמֲעׂשֵ ּלְ ִבינּו, ׁשֶ ּיָ ה ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶ ֻאּלָ ְתָיֲאׁשּו ִמן ַהּגְ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ ֵאין ּבֶ
ַמה  ל  ּכָ ים טֹוִבים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ַלֲחטֹף   - ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ כַֹח  ּבְ ַעְצָמן  קּו  ְיַחּזְ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ
..................................................................................................................... מח ּיּוְכלּו ֶ ּשׁ

פרק ד' - הדרך להתקרב לה' יתברך בעוצם ההסתרה הנוראה 
שבעקבתא דמשיחא על ידי תורת הצדיק ועצותיו................. נא

ֲעֶשֹה, ֶנֶגד ֶזה ָחַמל  ּנַ ֶ ל ֶאָחד ַמה ּשׁ ר ַנֲעֶשֹה ִעם ּכָ יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ֵאּלּו ּבְ דֹורֹות ּכָ יו ּבְ ִאם ָאנּו ַעְכׁשָ
יֵלנּו ַעל  יַע ְוַרב ָהֱאֶמת ְלַהּצִ ַלח ָלנּו ִמּקֶֹדם מֹוׁשִ ָ ּשׁ ה ַמה ׁשֶ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ַרְך ְוִהְקּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ָעֵלינּו ַהּשׁ
ים............................................................................. נא דֹוׁשִ י ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּלּות ִחּדּוׁשֵ ְיֵדי ִהְתּגַ

ְוָגדֹול,  הֹוֵלְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרֲחָמנּות  ֲאָבל  ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ל  ְלּדֵ ִמְתּדַ ָודֹור  ּדֹור  ל  ּכָ
.......................................... נב דֹול רּוַע ָהַרֲחָמנּות יֹוֵתר ּגָ ַהּדֹור יֹוֵתר ּגָ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ַרּבָ ּוִבְפָרט ַאּדְ





טפרק א' 

פרק א' 

עוצם ההסתרה הגדולה והנוראה 
והאפיקורסות הגדולה שתהיה 

בעקבתא דמשיחא

ֲחִזיק  ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ עֹוָלם, ַאׁשְ דֹול ּבָ יקֹוְרסּות ּגָ ְך ֶאּפִ הֹוֵלְך ְוִנְמׁשָ
ֶדם  ִמּקֹ ֹזאת  מֹוִדיַע  ְוֲאִני  ים,  ָהִעּתִ ֵאּלּו  ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַעְצמֹו 

ֱאמּוָנָתן קּו ַעְצָמן ּבֶ ַחּזְ ּיְ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ִביל אֹוָתן ְמַעט ַהּכְ ׁשְ ּבִ

הֹוֵלְך  ָעִמים, ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ר ּכַ דֹול ַעל ָהעֹוָלם. ְוֵכן ִסּפֵ יקֹוְרסּות ּגָ הֹוֵלְך ֶאּפִ ָאַמר: ׁשֶ
ֲחִזיק ַעְצמֹו  ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ עֹוָלם, ַאׁשְ ים ּבָ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ דֹול ּבַ יקֹוְרסּות ּגָ ְך ֶאּפִ ְוִנְמׁשָ
ר  הּוא ְמַסּפֵ ֶ ָלל ַמה ּשׁ ֵאינֹו מֹוִעיל ּכְ י ׁשֶ ים. ְוָאַמר, ַאף־ַעל־ּפִ ֵאּלּו ָהִעּתִ ֱאמּוָנה ּבְ ּבֶ
י ַאף־ ֱאמּוָנה, ּכִ ק ַעְצמֹו ּבֶ ִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ּצְ עֹוָלם, ְוׁשֶ יקֹוְרסּות ּבָ ְהֶיה ֶאּפִ ּיִ ֹזאת, ׁשֶ
י  ְלּבּוִלים. ּכִ יקֹוְרסּות ְוַהּבִ ֶרת ָהֶאּפִ ּבֶ י־ֵכן ִמְתּגַ הּוא אֹוֵמר ֹזאת, ַאף־ַעל־ּפִ י ׁשֶ ַעל־ּפִ
נּו  ְררּו ְוִיְתַלּבְ יַח, ִיְתּבָ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ּקֶֹדם ׁשֶ אל ְוַכּיֹוֵצא הֹוִדיעּו ִמּקֶֹדם, ׁשֶ ִנּיֵ ם ּדָ ֲהלֹא ּגַ
ן  ְוִאם־ּכֵ י"ב(,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ְוכּו'  ָיִבינּו"  יִלים  ּכִ ׁשְ ְוַהּמַ ִעים  ְרׁשָ יעּו  "ְוִהְרׁשִ ים,  ַרּבִ ְרפּו  ְוִיּצָ
נּו  ְררּו ְוִיְתַלּבְ ְתּבָ ּיִ יַח ׁשֶ יַאת ָמׁשִ יֹון קֶֹדם ּבִ ּסָ ה ִיְהֶיה ַהּנִ ּזֶ הֹוִדיַע ִמּקֶֹדם ׁשֶ ֵמַאַחר ׁשֶ
ֵרי לֹו  ֱאמּוָנתֹו ַאׁשְ ם ּבֶ ֵאר ַקּיָ ָ יֹון ְוִיּשׁ ּסָ ּנִ ה ַלֲעמֹד ּבַ ְזּכֶ ּיִ ֱאמּוָנה, ּוִמי ׁשֶ ים ּבֶ ְרפּו ַרּבִ ְוִיּצָ
ל ְנִביֵאנּו  אּו ֲעֵליֶהם ּכָ ר ִנּבְ ָיֵמינּו ֲאׁשֶ ְמֵהָרה ּבְ ד ָלבֹוא ָלנּו ּבִ ה ְלָכל טּוב ַהְמֻעּתָ ְוִיְזּכֶ



עקבתא דמשיחא בתורת ברסלב י

ֵאר  ָ ִלּשׁ ְוָיחֹוס ַעל ַעְצמֹו  יל  ּכִ ַיׂשְ ל ֶאָחד  ּכָ ׁשֶ ָהָיה ָראּוי  ן  ְוִאם־ּכֵ ַוֲחָכֵמינּו ִמּקֶֹדם. 
ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלל  ּכְ ְוֵצרּוף  יֹון  ִנּסָ ׁשּום  עֹוד  לֹו  ִיְהֶיה  ְולֹא  ֱאמּוָנתֹו,  ּבֶ ָחָזק  ם  ַקּיָ
ִמּקֶֹדם,  ֹזאת  הֹוִדיעּו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּוֶבֱאֶמת  ִמּקֶֹדם.  ֹזאת  הֹוִדיעּו 
ִעים".  יעּו ְרׁשָ תּוב "ְוִהְרׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ יעּו ּכְ ים ַיְרׁשִ דֹול ְוַרּבִ יֹון ּגָ י־ֵכן ִיְהֶיה ִנּסָ ַאף־ַעל־ּפִ
קּו  ַחּזְ ּיְ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ִביל אֹוָתן ְמַעט ַהּכְ ׁשְ י־ֵכן ֲאִני מֹוִדיַע ֹזאת ִמּקֶֹדם ּבִ ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ
ן, ְלַמַען ִיְהֶיה ָלֶהם  ַדְעּתָ דֹולֹות ּבְ אי ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְלָחמֹות ּגְ ֱאמּוָנָתן, ּוְבַוּדַ ַעְצָמן ּבֶ

ה ִמּקֶֹדם. רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ְראּו ׁשֶ ּיִ ׁשֶ צּות יֹוֵתר ּכְ קּות ְוִהְתַאּמְ יב ֶנֶפׁש ְוִהְתַחּזְ ְלֵמׁשִ

)שיחות הר"ן סי' ל"ה(

ְולֹא  ֱאמּוָנה  ַעל  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ צֹוֲעִקים  ִיְהיּו  יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ
ֶקר, ְוַאף־ַעל־ ל ׁשֶ ה ְמֻפְרָסִמים ּוַמְנִהיִגים ׁשֶ ּמָ יֹוִעיל, ְוִיְהיּו ּכַ

ִרים ּדֹור ַאְך ִיְהיּו ְמֻפּזָ ִרים ּבַ ׁשֵ ְהֶיה ָאז ֵאיֶזה ּכְ ּיִ י ׁשֶ ּפִ

י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל  מֹוִני  ּכָ ְצַעק  ּיִ ׁשֶ ִיְהֶיה  ֶאָחד  לֹא  יַח,  ָמׁשִ בֹא  ּיָ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ָאַמר: 
מֹוִני ַהּיֹום, ַעד  דֹול ַעל ֱאמּוָנה ּכָ קֹול ּגָ ְהיּו ָאז ִיְהיּו צֹוֲעִקים ּבְ ּיִ יִקים ׁשֶ ה ַצּדִ ּמָ ּכַ
תּוב:  ּכָ ֶ יא ֵקייִלי"( ְולֹא יֹוִעיל. ּוַמה ּשׁ ַנז: "ַאיין ַראִסין ּדִ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ּקֹוִרין ּבִ רֹוָנם )ׁשֶ ְהֶיה ִנָחר ּגְ ּיִ ׁשֶ
ְעָיה ד'(, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו" )ְיׁשַ ַלִ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ל ַהּנִ "ּכָ
י  ּכִ ְפׁשּוטֹו.  ּכִ ְתָרא עה:(, הּוא  ּבַ ָבא  )ּבָ ָקדֹוׁש"  יִקים  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ּיֹאְמרּו  ׁשֶ "ֲעִתיִדין  ַז"ל 
ִיְהיּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנָתם  ּבֶ ֲארּו  ָ ְוִיּשׁ קּו  ְוִיְתַחּזְ ָאז  ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ אי  ַוּדַ ּבְ
ֱאמּוָנה ְולֹא  ִמים ּבֶ ֲארּו ַקּיָ ָ ּשׁ ּיִ ה, ֵמַאַחר ׁשֶ ְראּוִיים לֹוַמר ִלְפֵניֶהם ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמּזֶ
ְמֻפְרָסִמים  ה  ּמָ ּכַ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם.  ַאַחר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִלְטעֹות  ִלּפֹל  ַעְצָמם  יחּו  ַיּנִ
ְמָצִאים  ּנִ מֹונּו ַהּיֹום, ׁשֶ ֵצא ָאז ִקּבּוץ ּכָ ּלא ִיּמָ ֶקר, ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ ל ׁשֶ ּוַמְנִהיִגים ׁשֶ
י  ַבר ה'. ְוַאף־ַעל־ּפִ מַֹע ּדְ ֱאֶמת ִלׁשְ ֲחֵפִצים ּבֶ ִצים ַיַחד ׁשֶ ְתַקּבְ ּמִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ּמָ ּכַ
רֹון  ֹתב ֹזאת ִזּכָ ִרים. ָעָנה ְוָאַמר: "ּכְ ּדֹור ַאְך ִיְהיּו ְמֻפּזָ ִרים ּבַ ׁשֵ ְהֶיה ָאז ֵאיֶזה ּכְ ּיִ ׁשֶ
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ַדע ֹזאת ִמּקֶֹדם,  ּיָ ָבר ָהָיה ִמי ׁשֶ ּכְ ִאים ׁשֶ ִמים ַהּבָ ּיָ מֹות י"ז(, ְלַמַען ֵיְדעּו ּבַ ֶפר" )ׁשְ ּסֵ ּבַ
ים. ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ַרְך ּוְבַצּדִ ֱאמּוָנה ּבֹו ִיְתּבָ ק ּבָ ְוֵיְדעּו ְלִהְתַחּזֵ

)שיחות הר"ן סי' קכ"ו(

עֹוָלם, ַוֲאִני יֹוֵדַע  דֹול ּבָ יקֹוְרסּות ּגָ ְהֶיה ֶאּפִ ּיִ ה ְלָך סֹוד ׁשֶ ֲאַגּלֶ
ֱאֶמת ֱאמּוָנה ּבֶ קּו ּבֶ י ִיְתַחּזְ ּלִ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ׁשֶ

י  עֹוָלם. ּכִ דֹול ּבָ יקֹוְרסּות ּגָ ְהֶיה ֶאּפִ ּיִ ה ְלָך סֹוד ׁשֶ ַעם ֶאָחד ָאַמר ְלֶאָחד: ֲאַגּלֶ ּפַ
ם  י ּגַ ּלִ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ יֹון. ַוֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ִביל ִנּסָ ׁשְ עֹוָלם ּבִ יקֹוְרסּות ּבָ ַמְעָלה ָיבֹוא ֶאּפִ ִמּלְ
ה ְלָך  ֱאמּוָנָתם, ַאְך ֲאִני ְמַגּלֶ ִמים ּבֶ ֲארּו ַקּיָ ָ ֱאֶמת ְוִיּשׁ ֱאמּוָנה ּבֶ קּו ּבֶ לֹא ֶזה ִיְתַחּזְ ּבְ
ַמע  ה ִנׁשְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה ִמּקֶֹדם. ְוַכּדְ רּו ִמּזֶ ּבְ ּדִ ְראּו ׁשֶ ּיִ ׁשֶ קּו יֹוֵתר ּכְ ְתַחּזְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֹזאת ּכְ
ַח ְמאֹד ַעל ֶזה ְוָאַמר: אֹוי, ֵאיְך יּוְכלּו  ָעִמים. ְוָהָיה ִמְתַאּנֵ ה ּפְ ּמָ דֹוׁש ּכַ יו ַהּקָ ִמּפִ

ל ָהעֹוָלם. ים ֻמָעִטים ֶנֶגד ּכָ ַלֲעֹמד ֲאָנׁשִ

)שיחות הר"ן סי' ר"כ(

ֵנינּו ְודֹורֹוֵתינּו  ִביל ּבָ ׁשְ ָלל ּבִ ִבין ּכְ ֵאין ָאנּו חֹוׁשְ אֹוי ַוֲאבֹוי ׁשֶ
ּמּוִדים ָהָרִעים  י ַהּלִ ְרּכֵ ֵהם ּדַ ידֹוִנים ׁשֶ ִים ַהּזֵ יָלם ִמּמַ ֵאיְך ְלַהּצִ

ל ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות ּוִפילֹוסֹוְפָיה ׁשֶ

ה  ּמָ לֹום ּכַ נּו רֹוֶצה ִלְגזֹר ַחס ְוׁשָ ּלָ יָר"ה )הקיסר ירום הודו( ׁשֶ ַהּקִ ַמע ׁשֶ ַעם ַאַחת ִנׁשְ ּפַ
ְהיּו  ּיִ ֵזָרה ַאַחת ֵמֶהם הּוא רֹוֶצה ׁשֶ ּגְ ַמע ָאז ׁשֶ ּקֹוִרין ּפּוְנְקְטן(. ְוִנׁשְ ֵזרֹות ַעל ִיְשָֹרֵאל )ׁשֶ ּגְ
נּו ִזְכרֹונֹו  ֵניֶהם ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות. ְוָאַמר ַרּבֵ לֹום ִיְשָֹרֵאל ֻמְכָרִחין ִלְלֹמד ּבְ ַחס ְוׁשָ
ַרְך יֹוֵתר  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעִנית, ְוִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ְלַהּשׁ ֵזָרה ֹזאת ְצִריִכין ִלְגֹזר ּתַ ַעל ּגְ ִלְבָרָכה ׁשֶ
עֹוָלם,  ּבָ רֹות ְוָרעֹות ׁשֶ ל ַהּצָ דֹוָלה ִמּכָ ֵזָרה ֹזאת ִהיא ָצָרה ּגְ י ּגְ ֵזרֹות. ּכִ ל ַהּגְ ֵמַעל ּכָ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  חּוׁש ּבַ רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ת ְלַגְמֵרי. ּכְ לֹום ַמֲעִביִרין ַעל ּדָ י ַעל ְיֵדי ֶזה ַחס ְוׁשָ ּכִ
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ַרְך ָיחּוס ַעל  ם ִיְתּבָ ֵ ת ְלַגְמֵרי. ַהּשׁ ה יֹוֵצא ִמן ַהּדָ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ְכָנס ּבַ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ים, ׁשֶ ָהַרּבִ
ֶאֶרת ֵמֶהם ּוֵמֲהמֹוָנם. ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ יל ּפְ ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל ְוַיּצִ

ָלל  ּכְ ִבין  חֹוׁשְ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ַוֲאבֹוי  אֹוי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ה ָהרֹוִצים  ידֹוִנים ָהָרִעים ָהֵאּלֶ ִים ַהּזֵ יָלם ִמּמַ ֵנינּו ְודֹורֹוֵתינּו ֵאיְך ְלַהּצִ ִביל ּבָ ׁשְ ּבִ
ָחְכמֹות  ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ּמּוִדים  ַהּלִ י  ְרּכֵ ּדַ ֵהם  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֹטף  ִלׁשְ

ים ְוכּו'. ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ו ּבַ ִטים ַעְכׁשָ ְ ּשׁ ְתּפַ ּוְלׁשֹונֹות ּוִפילֹוסֹוְפָיה ַהּמִ

)חיי מוהר"ן סימן תי"ז(

ם טֹוב  ַעל ׁשֵ מֹו ַהּבַ ׁשּוט ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּכְ ר ּפָ ׁשֵ ִאיׁש ּכָ

מֹו  דֹול ּכְ ׁשּוט, ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּגָ ר ּפָ ׁשֵ ְהֶיה ִאיׁש ּכָ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ָאַמר: עֹוד ִיְהֶיה ְזַמן ׁשֶ
ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַהּבַ

)חיי מוהרן סימן תנ"ד(

ׁשּוט  ר ּפָ ׁשֵ ְהֶיה ִאיׁש ּכָ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ׁשֹון: עֹוד ִיְהֶיה ְזַמן ׁשֶ ֶזה ַהּלָ נּו ַז"ל ּבְ י ַרּבֵ ָיָצא ִמּפִ
דֹול  טֹול ָיָדיו קֶֹדם ַהאֵֹכל[ ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּגָ ּיִ ען צּום ֶעִסין ]ׁשֶ ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ַוואׁשֶ
י  ְזָמא ְוַהְפָלָגה ָאַמר זֹאת, ּכִ ְלׁשֹון ּגֻ אן ְלׁשֹונֹו. ְולֹא ּבִ ם טֹוב, ַעד ּכָ ַעל ׁשֵ מֹו ַהּבַ ּכְ

ן. ֱאֶמת הּוא ּכֵ ּבֶ

)כוכבי אור שיחות וסיפורים אות ו'(

יַח ל ָמׁשִ נּו ְוׁשֶ ּלָ יֹון ׁשֶ עֹוָלם, ְוֶזה ִיְהֶיה ִנּסָ יקֹוְרסּות ּבָ ִיְהֶיה ֶאּפִ

ַמע  ת ְסָתִרים, ַמׁשְ ְמִגּלַ ר ּבִ מֹוֲהַרַנ"ת ָהָיה אֹוֵמר, ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֵאינֹו ִנְזּכָ
יַח. ל ָמׁשִ נּו ְוׁשֶ ּלָ יֹון ׁשֶ עֹוָלם, ְוֶזה ִיְהֶיה ִנּסָ יקֹוְרסּות ּבָ ְהֶיה ֶאּפִ ּיִ ׁשֶ

)כוכבי אור אבני"ה ברזל אות ס'(
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רֹוֶאה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמֹאד  ְמֹאד  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ר  ּבֵ ִהְתּגַ יו  ַעְכׁשָ
ְלָחִמים ֶזה ִעם ֶזה  ֵני ָאָדם ַהּנִ ֵני ּבְ מֹו ׁשְ רֹוב ָלֹבא ִקּצֹו. ּכְ ּקָ ׁשֶ
ר  ּבֵ ל, ֲאַזי הּוא ִמְתּגַ ּפֹ ּיִ ֶנְגּדֹו ְוִכְמַעט ׁשֶ ר ּכְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ֶנְגּדֹו ּכְ יל ֶאת ׁשֶ חֹו ְלַהּפִ ָכל ּכֹ ּבְ

ְלָהִניַח  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכים  לּות  ַהּגָ סֹוף  ּבְ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ יו  ַעְכׁשָ ן  ַעל־ּכֵ
יו  י ַעְכׁשָ ָיֵמינּו, ּכִ ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ִהְזִהירּו ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ נּו ּתַ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ ּתְ
ן הּוא  רֹוב ָלֹבא ִקּצֹו, ַעל־ּכֵ ּקָ רֹוֶאה ׁשֶ ָבר ְמאֹד ְמאֹד ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדָ ַעל  ר ַהּבַ ּבֵ ִהְתּגַ
ֶנְגּדֹו  ר ּכְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ְלָחִמים ֶזה ִעם ֶזה ּכְ ֵני ָאָדם ַהּנִ ֵני ּבְ מֹו ׁשְ ר ְמאֹד. ּכְ ּבֵ ִמְתּגַ
ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶנְגּדֹו.  ּכְ ׁשֶ ֶאת  יל  ְלַהּפִ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ הּוא  ֲאַזי  ּפֹל,  ּיִ ׁשֶ ְוִכְמַעט 

ִמְתָיֵאׁש'. ּבֹור ּכְ ֶהָחָכם: 'ֵאין ּגִ

מֹו  ּכְ ֵליָדה,  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  לּות  ַהּגָ ִמן  ּיֹוְצִאין  ּוְכׁשֶ ִעּבּור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  לּות  ַהּגָ י  ּכִ
יֹום  ּבְ "ּומֹוְלדֹוַתִיְך  ד(:  טז,  )ְיֶחְזְקֵאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵליָדה,  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ִמְצַרִים  ת  ֻאּלַ ּגְ
ָיְלָדה  ם  ּגַ ָחָלה  י  "ּכִ ְעָיה סו, ח(:  )ְיׁשַ ִתיב  ּכְ ַאֲחרֹוָנה  ה  ְגֻאּלָ ּבִ ְוֵכן  ְוכּו'.  ֹאָתְך"  ֶדת  הּוּלֶ
ן  ְוַעל־ּכֵ אֹוִליד".  ְולֹא  יר  ּבִ ַאׁשְ "ַהֲאִני  ם ט(:  ׁשָ  , ם  )ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶניָה".  ּבָ ֶאת  ִצּיֹון 
מֹות ה,  תּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצַרִים, ּכְ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ יֹוֵתר, ּכְ לּות ּבְ ר ַהּגָ ּבֵ לּות ִמְתּגַ סֹוף ַהּגָ ּבְ
ם  תּוב )ׁשָ ּכָ ה" ְוכּו'. ּוְכמֹו ׁשֶ ֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהּזֶ ׁשְ ר ּבִ ְרעֹה ְלַדּבֵ אִתי ֶאל ּפַ כג(: "ּוֵמָאז ּבָ

ם יג, טו(: "ַוְיִהי  ִחיַנת )ׁשָ ּוי הֹוָלָדה, ּבְ ִחיַנת ִקּשׁ ד ָהֲעבֹוָדה" ְוכּו' - ֶזה ּבְ ְכּבַ סּוק ט(: "ּתִ ּפָ

סֹוף  יו ּבְ ּסֹוְבִלים ַעְכׁשָ רֹות ׁשֶ ּסּוִרים ְוַהּצָ ל ַהּיִ ֵחנּו", ְוֵכן ּכָ ּלְ ְרֹעה ְלׁשַ ה ּפַ י ִהְקׁשָ ּכִ
ִחיל  ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ ִחיַנת ֶחְבֵלי ֵליָדה, "ּכְ ּבְ ה, ֵהם  לּות ָהַאֲחרֹון ַהּזֶ ַהּגָ

ְעָיה כו, יז(. ֲחָבֶליָה" ְוכּו' )ְיׁשַ ְזַעק ּבַ ּתִ

ַעל  ַהּבַ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא   - לֹום  ְוׁשָ ַחס  יו  ַעְכׁשָ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ לּות  ַהּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ְוִעּקַ
לּות  ר ּגָ הּו ִעּקַ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ם־ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ְלַרֲחָקם ֵמַהּשׁ ר ְמאֹד ַעל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ּדָ
ְנָיָנא ִסיָמן ז(.  )ִלּקּוֵטי ּתִ ָמקֹום ַאֵחר  ה ַהּכֹל ֶהֶבל, ְוַכְמבָֹאר ּבְ י חּוץ ִמּזֶ ּכִ ֶפׁש,  ְוָצרֹות ַהּנֶ
עֹוָלם,  יקֹוְרסּות ּבָ ִפירֹות ְוֶאּפִ ָבר ְלַהְכִניס ּכְ ַעל ּדָ ר ַהּבַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ָרה ַמה ּשׁ ר ַהּצָ ְוִעּקַ
דֹול  יקֹוְרסּות ּגָ הֹוֵלְך ֶאּפִ יחֹות ָהַר"ן לה, רכ( ׁשֶ ׂשִ נּו ַז"ל )ּבְ ָאַמר ַרּבֵ לֹום, ּוְכמֹו ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
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ֹזאת  יקֹוְרסּות ּכָ ֹזאת ִמיֵמי עֹוָלם ֶאּפִ ּלֹא ָהְיָתה ּכָ חּוׁש, ׁשֶ רֹוִאין ּבְ עֹוָלם. ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ
ֶאת  ד  ְלַלּמֵ ָעם  ּבָ ְרִצים  ְתּפָ ַהּמִ ַרּבּו  ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ֲעונֹוֵתינּו  ּבַ יו  ַעְכׁשָ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ
ָמקֹום ַאֵחר. ה ּבְ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ ָרֵאל ָחְכמֹוֵתיֶהם ּוְלׁשֹונֹוֵתיֶהם ְוכּו', ּוְכָבר ּדִ ֵני ִיׂשְ ַנֲעֵרי ּבְ

יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ֶחְבֵלי  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  יו  ַעְכׁשָ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ְוָכל 
ִחיַנת  ּבְ ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ּכֹחֹו  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ֵלָדה  ֶחְבֵלי  ִחיַנת  ּבְ )ַסְנֶהְדִרין צח:(, 

יִקים  ּדִ ַהּצַ כַֹח  ּבְ י ִאם  ּכִ ֶנְגּדֹו  ּכְ ַלֲעמֹד  ּכַֹח  ֵאין  יו  ַעְכׁשָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ נּוי  ַהּפָ ָחָלל 
נּוי,  ִחיַנת ָחָלל ַהּפָ ם ְלתֹוְך ּבְ כֹוִלים ִלְכנֹס ְלׁשָ ּיְ "ל, ׁשֶ דֹוִלים ְמאֹד ַהּנַ ים ַהּגְ ּיִ ֲאִמּתִ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ּכַֹח  ל  ּכָ ל  ּטֵ ִנְתּבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ ם  ׁשָ ין  ַהּדִ יק  ּוְלַהְמּתִ
ם,  נּו ּתַ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ ֵהר ְלָהִניַח ּתְ ל ֶאָחד ִלּזָ ן ָצִריְך ּכָ ם, ַעל־ּכֵ ָ ְך ִמּשׁ ְמׁשָ ּנִ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ ּבָ
ל ּכַֹח ֵמֶהם  ֵדי ְלַקּבֵ "ל, ּכְ דֹוִלים ַהּנַ יִקים ַהּגְ ּדִ ל ַהּצַ ִחיַנת ֹמִחין ׁשֶ ִכין ִמּבְ ֵהם ִנְמׁשָ ׁשֶ

"ל. ם, ְוַכּנַ ָ ְך ִמּשׁ ְמׁשָ ּנִ יו ְמֹאד ׁשֶ ר ַעְכׁשָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ר ֶאת ַהּיֵ ּבֵ ְלׁשַ

)ליקוטי הלכות תפילין הלכה ה' אות כ"ט(

ַער ּכֹוֵלל  ַ ה ַהּשׁ ּזֶ ְמָאה, ׁשֶ ל ַהּטֻ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ִחיַנת ׁשַ ֵיׁש ּבְ
אּות  ְוָהַרּמָ ָקִרים  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ּכָ
לּות  ַהּגָ ְמִרירּות  ֶקף  ּתֹ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְוַהַהְטָעאֹות 

ה ר ְוָהָאֹרְך ַהּזֶ ָהַאֲחרֹון ַהּמַ

ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ְמָאה,  ַהּטֻ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש 
ָקִרים  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ַער  ַ ַהּשׁ ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ
ם  ׁש ׁשָ ּיֵ אּות ׁשֶ ָקִרים ְוָהַרּמָ ְ עֶֹצם ִרּבּוי ַהּשׁ ּמֵ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ אּות ְוַהַהְטָעאֹות ׁשֶ ְוָהַרּמָ
ׁש ַעְצמֹו  ֶהְכֵרַח ְלִהְתַלּבֵ ם הּוא ּבְ ּגַ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ בּול ּוִמְנָין, ּכִ ּגְ ִלי  ּבְ ְמַעט  הּוא ּכִ
לֹום,  כֹול, ַחס ְוׁשָ ּיָ ה ְוָהֱאֶמת ַעד ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְך ֵמַהּקְ ל ּכָ ֵאיֶזה ֱאֶמת, ֲאָבל הּוא יֹוֵנק ּכָ ּבְ
דֹוָלה  ַהּגְ ְוָעְרָמתֹו  אּותֹו  ַרּמָ ּבְ ְוַלֲהפְֹך  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ל ִמיֵני ֱאֶמת  ּכָ ּוְלַהְעִלים  ל  ְלַבְלּבֵ
ֶקר ֶלֱאֶמת, ָלׁשֹּום ַרע ְלטֹוב ְוטֹוב  ֶ ֶקר ּוִמּשׁ עּור, ַלֲהפְֹך ֵמֱאֶמת ְלׁשֶ ִלי ׁשִ ה ּבְ ְוַהֲעֻמּקָ
ְך ְלאֹור ְואֹור  ֱאַמר: "הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ַרע ָשִֹמים חֹׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְלַרע, ּכְ
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לֹום, ָאז ֶנֱאַמר:  ר, ַחס ְוׁשָ ּבֵ ֶקר ִמְתּגַ ֶ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּשׁ ּזֹאת ַהּסִ ְך ְוכּו'". ּוְכׁשֶ ְלחֹׁשֶ
לּות  ַהּגָ ְמִרירּות  ּתֶֹקף  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו'".  ַמֲעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  יֵון  ּבִ י  "ָטַבְעּתִ
ְוֶנְעָלם  ר  ְוִנְסּתָ ְוכּו'".  ָלִאים  ּפְ ֶרד  "ַוּתֵ ָעָליו:  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ְוָהָארְֹך  ר  ַהּמַ ָהַאֲחרֹון 
לּות הּוא  ר ֲאִריַכת ַהּגָ ָלאֹות". ְוִעּקַ ֱאַמר: "ַעד ָמַתי ֵקץ ַהּפְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָלאֹות, ּכְ ץ ַהּפְ ַהּקֵ
ר ָהַרע  הּוא ִעּקַ לֹום, ׁשֶ בּול, ַחס ְוׁשָ ִלי ּגְ ְמַעט ּבְ ֶקר ְמאֹד ְמאֹד ּכִ ֶ ר ַהּשׁ ּבֵ ִהְתּגַ ֶ ַמה ּשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה ְוכּו'". ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאַמר, "ְוַתׁשְ ּנֶ "ל. ּוְכמֹו ׁשֶ ּנַ ְמָאה ּכַ ְוַהּטֻ
ֲעָדִרים  ָהֱאֶמת  ֲעֶשה  ּנַ ׁשֶ טו(,  נט,  ְעָיה  )ְיׁשַ ֶרת  ֶנְעּדֶ ְהֶיה  ּתִ ְוָהֱאֶמת  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
ים,  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו, ּבַ ט ַעְכׁשָ ֵ ּשׁ ֶקר, ִהְתּפַ ֶ הּוא ַהּשׁ ְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ י ַהּסִ ֲעָדִרים, ּכִ
ַרְך  עֹוָלם ְלִהְתָקֵרב ַעל ָידֹו ַלה' ִיְתּבָ ים ֵאיֶזה ֱאֶמת ּבָ ַגּלִ ּמְ ֶ ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְוָכל ַמה ּשׁ
ׁש,  ַמּמָ ַהֵהֶפְך  ֶאל  ּוְלָהְפכֹו  ירֹו  ּוְלַהְסּתִ לֹו  ְלַבְלּבְ ֶכף  ּתֵ ַתְחּבּולֹוָתיו  ּבְ ל  ִמְתַנּכֵ הּוא 
ִרים. ְוֵכן  ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ין ַהּצַ עֹוָלם ּבֵ יו ּבָ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ִחיַנת ּתֶֹקף ַהּמַ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ
רֹוִצים ְלַהְטעֹות ֶאת  ׁשֹונֹות ׁשֶ ְוַהּלְ רּות ַהָחְכמֹות  ּבְ ִהְתּגַ ל  ָרה ׁשֶ ַהּמָ ָרה  ַהּצָ עֶֹצם 
ְמבָֹאר  )ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמצּוָדָתם,  ּבִ ִיְשָֹרֵאל  ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלְתּפֹס  ִיְשָֹרֵאל, 
ר  הּוא ִעּקַ ֶקר ׁשֶ ֶ טּות ַהּשׁ ְ ּשׁ רּות ְוִהְתּפַ ּבְ ִחיַנת ִהְתּגַ ָעִמים(. ְוַהּכֹל הּוא ּבְ ה ּפְ ּמָ ָבר ּכַ ה ּכְ ִמּזֶ

ל ֶאָחד  ְכָלִלּיּות ִיְשָֹרֵאל ּוִבְפָרִטּיּות ַעל ּכָ ָדִדים ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ּבִ ל ַהּצְ ְמָאה ִמּכָ ַהּטֻ
ֵאיֶזה  רֹוִצין ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָעה. ׁשֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרִטּיּות ּבְ ְוֶאָחד ּוִבְפָרֵטי ּפְ
ֵאין  ָקָריו ְוַהְטָעאֹוָתיו, ַעד ׁשֶ ׁשְ ל ּבִ ְחּבּולֹוָתיו הּוא ְמַבְלּבֵ ית ָלֵצאת ִמּתַ ֵעָצה ֲאִמּתִ

ְך ָטְמנּו ָפח ִלי ְוכּו'". אַֹרח זּו ֲאַהּלֵ ֱאַמר, "ּבְ ּנֶ ּנּו. ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלט ִמּמֶ יֹוְדִעין ֵאיְך ְלִהּמָ

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ְוִלְתבּוָנתֹו  ְמאֹד  דֹול  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲאָבל 
הּוא  ׁשֶ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  יֹום  הּוא  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ּיֹום  ּבַ ַרֲחָמיו  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָעִרים ְוהּוא  ל מ"ט ׁשְ ַער ּכֹוֵלל ּכָ ַ ה ַהּשׁ ּזֶ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ִחיַנת ׁשַ ּבְ
ְטָרא ָאֳחָרא יֹוְנִקים  ִלּפֹות ְוַהּסִ ַהּקְ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ל ּכָ קֹות ׁשֶ ל ַהַהְמּתָ ם ּכָ ם, ְוׁשָ ְרׁשָ ׁשָ
ה  ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ י ׁשַ דּוַע, ּכִ ּיָ יִנים ּכַ ִחיַנת ּדִ ר ֲאִחיָזָתם ִמּבְ י ִעּקַ ֵמֶהם, ּכִ
ר ָהֱאֶמת,  הּוא ִעּקַ אֹוָרְייָתא. ׁשֶ ְרַי"ג ֲעִטין ּדְ לּוָלה ִמּתַ ּכְ ל ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּכֹוֵלל ּכָ
ר  ּבֵ ּוְלׁשַ בּול ְלַהְכִניַע  ּגְ ִלי  ּבְ ִכין ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות  ם ִנְמׁשָ ָ ּוִמּשׁ ִחיַנת ּתֹוַרת ֱאֶמת.  ּבְ
ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָקִרים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ אּות  ְוָהַרּמָ ָקִרים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ
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בּול,  ִלי ּגְ ְמַעט ּבְ ֶהם ּכִ ּלָ אּות ׁשֶ ֶקר ְוָהַרּמָ ֶ ר ַהּשׁ ה ֲאׁשֶ ִלּפָ ל ַהּקְ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ַ ִמּשׁ
ם ְלעֹוָלם,  ֶנְגּדָ ה עֹוֵמד ּכְ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ִחיַנת ׁשַ ל ּבְ ֲאָבל ֶזה ָהֱאֶמת ׁשֶ

ם ְלעֹוָלם. ֶנְגּדָ ַרְך עֹוֵמד ּכְ ל ה' ִיְתּבָ ָהֱאֶמת ׁשֶ ְבִחיַנת "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם"; ׁשֶ ּבִ

)ליקוטי הלכות סימני בהמה וחיה טהורה הלכה ד' אות ט"ו(

ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ּפָ י  ָהַעּזֵ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֶדל  ִמּגֹ
ְלִמיֵדי  ין ַהּתַ דֹוָלה ּבֵ ה ָקֵטגֹוְרָיא ּגְ ָהעֹוָלם ְמֹאד ְמֹאד, ְוַנֲעׂשֶ

ר ֵליַדע ֵהיָכן ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ ֲחָכִמים, ַעד ׁשֶ

יָדה  "ַהּגִ ז(:  א,  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ֵמַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ת  ׁשֶ ַבּקֶ ּמְ ׁשֶ ֶזהּו 
עְֹטָיה  ּכְ ֶאְהֶיה  ָמה  ּלָ ׁשַ ֳהָרִים  ּצָ ּבַ יץ  ְרּבִ ּתַ ֵאיָכה  ִתְרֶעה  ֵאיָכה  י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ י  ּלִ
ם  ן ׁשָ לּות ְוכּו', ַעּיֵ ז ַעל ּתֶֹקף ַהּגָ ֳהַרִים ְמַרּמֵ ּצָ "י: ׁשֶ ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך". ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ
ֶלְך,  לֹמֹה ַהּמֶ י ׁשְ ם ְמבָֹאר ֵהיֵטב ְלִעְנָיֵנינּו. ּכִ "י ׁשָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ "י ְוכּו', ׁשֶ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ּבְ
ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ה  ַהּזֶ ר  לּות ַהּמַ תֶֹקף ַהּגָ ּבְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּבְ לֹום, ָרָאה  ָ ָעָליו ַהּשׁ
יָחא  ְמׁשִ ֻעְקָבא ּדִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )סֹוָטה מט:(: 'ּבְ מֹו ׁשֶ ִנים ְמאֹד, ּכְ י ּפָ רּו ָהַעּזֵ ּבְ ִיְתּגַ
ְוֵאין  ֶרת  ֶנְעּדֶ ְהֶיה  ּתִ ְוָהֱאֶמת  ל(  ְגּדַ ּתִ ה  ַהֻחְצּפָ  – יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ִלְפֵני  לּות  ַהּגָ סֹוף  )ּבְ י  ִיְסּגֵ א  ֻחְצּפָ
ל ָהעֹוָלם  ְלּבֵ ִנים ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע, ִנְתּבַ י ּפָ רּות ָהַעּזֵ ּבְ ּתֹוָכָחה' ְוכּו'. ּוִמּגֶֹדל ִהְתּגַ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעד  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ין  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ָקֵטגֹוְרָיא  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד 
ַוֲחָכֵמינּו  ְנִביֵאינּו  אּו ָעָליו  ִהְתַנּבְ ׁשֶ יַח  ר ֶחְבֵלי ָמׁשִ ִעּקַ הּו  ּזֶ ֵליַדע ֵהיָכן ָהֱאֶמת. ׁשֶ

ֻתּבֹות קיב:(. ַז"ל )ּכְ

י ֵאיָכה ִתְרֶעה  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ קֹול ַמר: ַהּגִ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּצֹוֶעֶקת ּכְ ְוֶזה ׁשֶ
ז  ַרּמֵ ּמְ ה ַלּצֹאן, ׁשֶ הּוא ֵעת ָקׁשָ הּוא ְזַמן חֹם ַהּיֹום ׁשֶ ֳהָרִים - ׁשֶ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ֵאיָכה ּתַ
רּוְך־הּוא:  דֹוׁש־ּבָ יד ָלּה ַהּקָ ּגִ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ת ּכְ ׁשֶ ַבּקֶ ּמְ לּות. ַהְינּו ׁשֶ ַעל ּתֶֹקף ַהּגָ
סֹוף  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ֳהָרִים,  ּצָ ּבַ ַמְרִעיתֹו  ֹצאן  ֶאת  רֹוֵבץ  הּוא  ְוֵאיָכה  רֹוֶעה,  הּוא  ֵאיָכה 
ן  ַעל־ּכֵ ָהֱאֶמת.  ָהרֹוֶעה  הּוא  ֵהיָכן  יֹוְדִעין  ֵאין  ָהעֹוָלם  רֹב  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ
ה  ִויַגּלֶ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָהֱאֶמת  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ֵמַהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ
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רֹוֶעה ֶאת ַעּמֹו ְוֹצאן  ָלֶהם ֵהיָכן הּוא רֹוֶעה ֶאת צֹאנֹו, ֵהיָכן הּוא ָהרֹוֶעה ָהֱאֶמת ׁשֶ
ָראּוי? ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכָ ַמְרִעיתֹו ּבֶ

ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ׁשֶ ַהְינּו   - ֲחֵבֶריָך  ֶעְדֵרי  ַעל  עְֹטָיה  ּכְ ֶאְהֶיה  ָמה  ּלָ ׁשַ ְוֶזהּו 
ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ תֹוְך  ּבְ ֹוֶכֶנת  ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ
ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ָמה  ֵני  ִמּפְ ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְוקֹוֶבֶלת  ִמְתאֹוֶנֶנת  ִהיא  ּדֹור,  ּבַ ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ׁשֹוָרה  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ַהְמקָֹרִבים  ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ
ָכל ִמיֵני ַהְרָחקֹות.  ְך ּוְמַרֲחִקים אֹוָתם ּבְ ל ּכָ ים ּכָ ָרֵאל - ֵהם ְמֻבּזִ ֶנֶסת ִיׂשְ ִחיַנת ּכְ ּבְ
ל  ׁשֶ ּוַמְנִהיִגים  ְמֻפְרָסִמים  ה  ּמָ ּכַ ָעְמדּו  ׁשֶ בּו ֶאת ָהעֹוָלם ַעד  ִעְרּבְ ִנים  ּפָ י  ָהַעּזֵ י  ּכִ
ַעד  דֹול,  ּגָ ַמֲחלֶֹקת  יֵניֶהם  ּבֵ ה  ִנְתַרּבֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְנִהיִגים  ַהּמַ ַוֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ ֶקר  ׁשֶ
ֶאת  ְלַהְנִהיג  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ֵהיָכן  ֵליַדע  ָהעֹוָלם  ְלרֹב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ
יק ָהֱאֶמת,  ּדִ ְתָקְרִבין ְלַהּצַ ין ְמאֹד ֶאת ַהּמִ ַבּזִ ּמְ א ׁשֶ ָראּוי. ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ
ִאּלּו  ה", ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִנְמָאִסין ּכְ ע ָאּתָ יק: "ָרׁשָ ּדִ ִכין ֶאת ָהֱאֶמת ְואֹוְמִרים ַלּצַ ּוְמַהּפְ
ַעְצָמן  ֲאִרין ּבְ ִנים ִמְתּפָ י ּפָ ַרְך ְוַהּתֹוָרה. ְוָהַעּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום ֵמַהּשׁ ֵהם ְרחֹוִקים ַחס ְוׁשָ
ֱאֶמת: "ְקָרב ֵאֶליָך ַאל  ִרים ּבֶ ׁשֵ ַרְך ְואֹוְמִרים ְלַהּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרק ֵהם ְקרֹוִבים ְלַהּשׁ ׁשֶ

ים. ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ו ּבַ ר ָמצּוי ַעְכׁשָ ֲאׁשֶ ְעָיה סה, ה(, ּכַ יָך" ְוכּו' )ְיׁשַ ּתִ י ְקַדׁשְ י ּכִ ע ּבִ ּגַ ּתִ

ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ִכיָנה אֹוֶמֶרת, ׁשֶ ְ ַהּשׁ עְֹטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך - ׁשֶ ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ ְוֶזהּו: ׁשַ
ֶעְדֵרי  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוִכְנזּוִפים,  ֲאֵבִלים  ּכַ ּדֹוִמים  ֵהם  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ
ִאּלּו ֵהם ֲחֵבִרים  ֶהם ּכְ ּלָ נּות ׁשֶ ַרּבָ ִאים ּבָ ְתַנּשְׂ ְנִהיִגים ַהּמִ ָאר ַהּמַ ֵהם ׁשְ ֲחֵבֶריָך - ׁשֶ
ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְוֶאת  ְלַבד,  ם  ִעּמָ ר  ִמְתַחּבֵ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ
ְעָלם ָהֱאֶמת  ּנֶ לֹום. ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ ְנזּוִפים, ַחס ְוׁשָ ּכִ ים ֵהם ְמַרֲחִקים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

"ל. ִנים ְוַכּנַ י ּפָ רּות ָהַעּזֵ ּבְ ה ַעל־ְיֵדי ִהְתּגַ ֲעׂשֶ ּנַ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ֵמֲחַמת ַהּמַ

ַהְינּו  ּדְ  - ים  ׁשִ ּנָ ּבַ ָפה  ַהּיָ ָלְך  ֵתְדִעי  לֹא  ִאם  ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלּה  יב  ׁשִ ּמֵ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ְלִמי  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ִאם  ָרֵאל:  ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת  יב  ֵמׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ֲאבֹוֶתיָך  ַדְרֵכי  ּבְ ל  ּכֵ 'ִהְסּתַ "י:  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ַהּצֹאן,  ִעְקֵבי  ּבְ ָלְך  ְצִאי   - ְלִהְתָקֵרב 
י  ּכִ ְלֵעיל,  ָאַמְרנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו   - ְוכּו'  ִדּיַֹתִיְך  ּגְ ּוְרִעי ֶאת  ַאֲחֵריֶהם'.  ְך  ְוַהּלֵ ַהּטֹוִבים 
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ַאף־ַעל־ ָהֱאֶמת,  ֵהיָכן  יֹוְדִעים  ְוֵאין  ְמֹאד  ָהעֹוָלם  ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוָאנּו ְצִריִכין  ִכינּו ְלַקּבֵ ּזָ ַרְך ְרפּוָאה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ים ַהּשׁ ָבר ִהְקּדִ י־ֵכן ּכְ ּפִ
ַוֲחָכֵמינּו  ה  ָלנּו מֹׁשֶ ַסר  ּמָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶדֶרְך  ּבְ ֲאבֹוֵתינּו,  ֶדֶרְך  ּבְ ַהּצֹאן,  ִעְקֵבי  ּבְ ֵליֵלְך 
ים ִויָקִרים  רּו ָלנּו ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ל ֲחָכֵמינּו ּוְנִביֵאינּו ַז"ל ִחּבְ ּכָ ַז"ל ִמּדֹור ְלדֹור, ׁשֶ
ׂש  ה ְלַחּפֵ בֹוָתם, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְזּכֶ ִעּקְ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ְוָאנּו ְצִריִכין ֵליֵלְך ּבְ ְוהֹורּו ָלנּו ּדַ
רּור ָהֱאמּוָנה ַעל ָידֹו. ר ּבֵ ִעּקַ ה, ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ׁש ְוִלְמֹצא ֶאת ַהּצַ ּוְלַבּקֵ

הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ  - ָהרִֹעים  נֹות  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ִדּיַֹתִיְך  ּגְ ֶאת  ּוְרִעי  ְוֶזהּו 
ֱאֶמת  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ה  ְזּכֶ ּתִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּצֹאן  ִעְקֵבי  ּבְ ָלְך  ְצִאי  ִחיַנת  ּבְ
ָבר -  ְלנּו ּכְ ּבַ ּקִ י ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ׁשֶ ים. ּכִ ּיִ ִדּיֹוָתיו ֵאֶצל ָהרֹוִעים ָהֲאִמּתִ ִלְרעֹות ּגְ

"ל. יק ָהרֹוֶעה ָהֱאֶמת ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוַכּנַ ּדִ זֹוִכין ָאנּו ִלְמֹצא ֶאת ַהּצַ

)ליקוטי הלכות ברכת הריח הלכה ד' אות ל"ז(

ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ּבַ ְמֹאד  ְמֹאד  ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ָרה  ַהַהְסּתָ ו  ַעְכׁשָ
רֹות הּוא ָצרֹות  ל ַהּצָ ל ּכָ ר ׁשֶ ָרה, ְוִעּקָ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ רֹות ׁשֶ ַהְסּתָ

ַרְך ְמֹאד ְמֹאד ם־ִיְתּבָ ֵ ו ֵמַהּשׁ ר ִנְתַרַחְקנּו ַעְכׁשָ ֶפׁש, ֲאׁשֶ ַהּנֶ

ִצּפֹור  ּכְ ְוָנִדים  ָנִעים  ְוֵהם  ּגֹוָלה  ּבַ הֹוְלִכין  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ  - ֻלּיֹות  ַהּגָ ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ֶזה 
ַרְך  בֹודֹו ִיְתּבָ ת ּכְ ַ ְבָיכֹול, ְקֻדּשׁ מֹו ֵכן, ּכִ ֵהם ָנִעים ְוָנִדים ּכְ ּה, ּוְכמֹו ׁשֶ נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ּה,  ִקּנָ ִמן  נֹוֶדֶדת  ִצּפֹור  ּכְ כז, ח(:  ֵלי  )ִמׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוָנד,  ָנע 
בֹודֹו  ּכְ ַאַחר  ְמֹאד  ְמֹאד  ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ְצִריִכין  ָאז  ׁשֶ  - קֹומֹו  ִמּמְ נֹוֵדד  ִאיׁש  ן  ּכֵ
אי,  ַוּדַ ֵצא ָלְך ּבְ ּנּו ִיּמָ ְדְרׁשֶ בֹודֹו', ְוָאז ִאם ּתִ ה ְמקֹום ּכְ ָכל ֵעת 'ַאּיֵ אֹל ְוִלְדרֹׁש ּבְ ְוִלׁשְ
ם ֶאת  ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ ים ְוכּו', ּוִבּקַ ַעּמִ ָבִרים ד, כז־כט(: "ְוֵהִפיץ ה' ֶאְתֶכם ּבָ תּוב )ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר ְלָך ּוְמָצאּוָך" ְוכּו'. ּצַ ָך, ּבַ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ה' ֱאלֶֹקיָך ּוָמָצאָת ּכִ

ִעְקָבא  ּבְ לּות  ַהּגָ סֹוף  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ּוִבְפָרט  לּות,  ַהּגָ ֵעת  ּבְ ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  ּכִ
ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ּבַ ְמאֹד  ְמאֹד  ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ָרה  ַהַהְסּתָ ו  ַעְכׁשָ ר  ֲאׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ
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ם  ּלָ ּכֻ ה ְוָכל ָהָאבֹות -  מֹות מֹׁשֶ ל ְנִביֵאנּו ִמּיְ ר ּכָ ָרה, ֲאׁשֶ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ רֹות ׁשֶ ַהְסּתָ
ַאֲחִרית  ר ִיְקֶרה ָלנּו ּבְ רֹות ֲאׁשֶ אּו ַעל ַהּדֹורֹות ָהֵאּלּו, ַעל עֶֹצם ַהּצָ לּו ְוִהְתַנּבְ ּכְ ִהְסּתַ
ִנְתַרַחְקנּו  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ רֹות הּוא ָצרֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ר  ְוִעּקָ לֹום.  ְוׁשָ ִמים, ַחס  ַהּיָ
ֱאֶמת  י ּבֶ זֹאת ִמיֵמי ֶקֶדם, ּכִ ר לֹא ָהְיָתה ּכָ ַרְך ְמאֹד ְמאֹד, ֲאׁשֶ ם־ִיְתּבָ ֵ ו ֵמַהּשׁ ַעְכׁשָ
ָרֵאל ָצרֹות ַרּבֹות ְמֹאד  ו ַעל ִיׂשְ אי עֹוְבִרים ַעְכׁשָ ַוּדַ ּבְ י ׁשֶ ִמּיּות ַאף־ַעל־ּפִ ַגׁשְ ָצרֹות ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָסְבלּו  ָבר  ּכְ  - ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָצרֹות  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ים,  ַרּבִ ְוַאְרנֹוִנּיֹות  ים  ּוִמּסִ
ין  רּוׁשִ ה ּגֵ ּמָ י ָהָיה ּכַ ָעִמים, ּכִ ה ּפְ ּמָ ְדמֹוִנים ָצרֹות ַרּבֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכַ ּדֹורֹות ַהּקַ ּבַ
ה.  ֵמַעּתָ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ה,  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּוְבִריחֹות,  ַוֲהִריגֹות  ָמדֹות  ּוׁשְ
ר  יַח, ֲאׁשֶ ל ָמׁשִ ה ַעל ֶחְבלֹו ׁשֶ ִביִאים ַעל ָיִמים ָהֵאּלֶ ל ַהּנְ אּו ּכָ ִהְתַנּבְ ר ׁשֶ ֲאָבל ָהִעּקָ
ּלֹא  ׁשֶ יַח, ֲאָבל  ׁשִ ַהּמָ בֹוא  ּיָ ׁשֶ )ְיִהי ָרצֹון  ְוָלא ַאְחִמיֵניּה'  'ֵייֵתי  )ַסְנֶהְדִרין צח:(:  ִאים ָאְמרּו  ּנָ ּתַ ה  ּמָ ּכַ
ַרּבֹוֵתינּו  ִהְפִליגּו  ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ְוַכּיֹוֵצא  ּבֹואֹו[(,  ִלְפֵני  ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ]ֵמֹרב  אֹותֹו  ֶאְרֶאה 

ַרת  ֶפׁש ְוגֶֹדל ַהְסּתָ ר הּוא ָצרֹות ַהּנֶ ִמים, ָהִעּקָ ל ַאֲחִרית ַהּיָ רֹות ׁשֶ עֶֹצם ַהּצָ ַז"ל ּבְ
ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים. ֹזאת ּבַ ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ַרְך ׁשֶ בֹודֹו ִיְתּבָ ּכְ

ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  לו(,  לב,  ָבִרים  )ּדְ ְוָעזּוב"  ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד  "ָאְזַלת  י  ּכִ
ְעָיה נט,  ֶרת" )ְיׁשַ ר, "ְוָהֱאֶמת ֶנְעּדֶ ּבֵ ֶקר הֹוֵלְך ּוִמְתּגַ ֶ ים, ְוַהּשׁ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ קּו, ּבַ ּלְ ִנְסּתַ
ה  ים ִנְתַרּבֶ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ ל ֱאֶמת )ַסְנֶהְדִרין צז.(, ּכִ ה ֲעָדִרים ֲעָדִרים ׁשֶ טו( - ְוַנֲעׂשֶ
ַעְצמֹו  ּיֹוֵדַע ּבְ י ׁשֶ ֶאְצלֹו ָהֱאֶמת, ַאף־ַעל־ּפִ ל ֶאָחד אֹוֵמר ׁשֶ י ּכָ ָהֱאֶמת ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ
הּוא  ַגְדלּות, ׁשֶ ּבְ ֵאר  י־ֵכן הּוא ִמְתּפָ ָחָטא ּוָפַגם, ַאף־ַעל־ּפִ ֶ ִנְגֵעי ְלָבבֹו ְוָכל ַמה ּשׁ
ל  ם ּוְמַבְלּבֵ ֲעבֹוַדת ה', ּוַמְטֶעה ּוְמַעּקֵ ֶרְך ֱאֶמת, ְויֹוֵדַע ָחְכמֹות ֲחָדׁשֹות ּבַ יג ּדֶ ִהּשִׂ
ְרכּו ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו  ר ּדָ ן ֲאׁשֶ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ים, ִמּדֶ ּיִ ְרֵכי ה' ָהֲאִמּתִ ים ִמּדַ ה ֲאָנׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ָעְצמּו  ר  ֲאׁשֶ ַרּבֹות  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ  - ָלל  ּכְ ְוַהְמָצאֹות  ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵמעֹוָלם, 
ֲעוֹונֹוֵתינּו  ֶקר ַעל ָהֱאֶמת ּבַ ֶ ר ַהּשׁ ּבֵ ר ִהְתּגַ ה ִמיֵני ֳאָפִנים - ֲאׁשֶ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ר ּבְ ּפֵ ִמּסַ

ֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה". אל ח, יב(: "ְוַתׁשְ ִנּיֵ ם )ּדָ ים, ְוִנְתַקּיֵ ָהַרּבִ

ָחְכַמת  ו  ַעְכׁשָ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ר  ֲאׁשֶ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ דֹוָלה  ַהּגְ ָרה  ַהּצָ ּוִבְפָרט 
ָחְכמֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲעֵרי  ד  ְלַלּמֵ ְוִהְתִחילּו  ִחיצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ילֹוסֹוְפָיא -  ַהּפִ
אי ָהָיה טֹוב  ַוּדַ ּבְ יֶהם,  ַחּיֵ ּבְ ר ַהְלַואי ָהיּו קֹוְבִרים אֹוָתם  ּוְלׁשֹונֹות ָהַעּכּו"ם, ֲאׁשֶ
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ַדִים, ְועֹוְקִרים ֶאת ַעְצָמן  ּיָ י ֵהם הֹוְרִגים אֹוָתם ְוֶאת ַעְצָמם ּבַ ָלֶהם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ
ֵניֶהם ַלּמֶֹלְך ַוֲעבֹוָדה־ָזָרה, ְוִלְמקֹום  ֵני עֹוָלמֹות, ּוַמֲעִביִרים ֶאת ּבְ ְ ֵניֶהם ִמּשׁ ְוֶאת ּבְ
ָזדֹון ּוְבַמַעל, ְוצֹוִדים ְנָפׁשֹות ַרּבֹות  ֶנֶפׁש, ּבְ ָאט ּבְ ׁשְ ּנֶֹפת, ְוׁשֹוֲחִטים ַיְלֵדיֶהם ּבִ ַהּטִ

דֹוָלה ִמּזֹו! י ֵאין ָרָעה ְוָצָרה ּגְ ּפֹוְרחֹות ְלֵגיִהּנֹם ֲעֵדי אֹוֵבד ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ּכִ ׁשֶ

ּדֹורֹות  ל  ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ מֹו  ּכְ ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ ר  ׁשֵ ּכָ ֵלב  ָלנּו  ָהָיה  ְוִאם 
יֹוָמם  ּכֶֹתל  ּבַ ינּו  ָראׁשֵ ּוְלַהּכֹות  ַאְרָצה  ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִלּפֹל  ָלנּו  ָראּוי  ָהָיה  ַהּקֹוְדִמים, 
ֹזאת ִמימֹות עֹוָלם. ַמה ּנֹאַמר ַמה  ר לֹא ָהָיה ּכָ ה ֲאׁשֶ רֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּצָ ָוַלְיָלה ַעל ּכָ
י  ְך ׁשֹוְמעֹות! ְולֹא זֹו ַאף זֹו, ּכִ ּכָ ְך רֹואֹות! אֹוי ְלָאְזֵנינּו ׁשֶ ּכָ ר? אֹוי ְלֵעיֵנינּו ׁשֶ ַדּבֵ ּנְ
ָרֵאל  ים טֹובֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ֵהם עֹוׂשִ ֶפה ָמֵלא, ּכִ ֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ָלנּו ּבְ ִאם עֹוד ֵהֵעּזּו ּפְ
י  ם ּכִ ם! אֹוי ְלַנְפׁשָ ר. אֹוי ַוֲאבֹוי! אֹוי ַוֲאבֹוי ַעל רֹאׁשָ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ָכם ּבְ ְורֹוִצים ְלַחּנְ
ר רֹוִאין  ֲאׁשֶ ָיָדם. ּכַ ֵניֶהם ּבְ ת ּבְ י ֵהם ְמִמיִרין ּוַמֲעִביִרין ַעל ּדָ ְמלּו ָלֶהם ָרָעה, ּכִ ּגָ
ַדְרֵכיֶהם ְולֹוֵמד ְלׁשֹונֹוֵתיֶהם ְוָחְכמֹוֵתיֶהם הּוא ּפֹוֵרק  ְכָנס ּבְ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ חּוׁש, ׁשֶ ּבְ
ַבד ַמה  מּוִרים, ִמּלְ יקֹוְרִסים ּגְ ּה, ְוֵהם ֶאּפִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֹעל ְלַגְמֵרי, ּוִמְתלֹוֵצץ ִמּכָ
דֹוׁש  יֶהם ַהּקָ ה, ּוַמֲחִטיִאין ֶהֶבל ּפִ דֹוׁשָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ִמּלִ ֵני ִיׂשְ ִלין ּבְ ַבּטְ ּמְ ֶ ּשׁ
ין  ִאּלּו עֹוׂשִ לֹום, ּכְ ן, ַוֲעַדִין ֵהם רֹוִצים ְלַהְטעֹות, ַחס ְוׁשָ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ׁשֶ
ר ֵהם  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֵאּלֶ ַרְך טֹובֹות ּכָ ם־ִיְתּבָ ֵ ה ָלֶהם ַהּשׁ ְוַיֲעׂשֶ ֶהם  טֹובֹות, ְיִהי ֵכן ה' ִעּמָ

ָרֵאל. ין ְלַנֲעֵרי ִיׂשְ עֹוׂשִ

דֹול  ַהּגָ ָעָתם  ִרׁשְ ַעל־ְיֵדי  ָטעּוָתם  ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ְקעּו  ִנׁשְ ָבר  ּכְ ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ָרֵאל  ִיׂשְ י ָנֲאפּו ְוִהְרּבּו ַמְמֵזִרים ּבְ דֹולֹות, ּכִ ֲעֵברֹות ּגְ ם ִמּקֶֹדם ּבַ ר ֵהִביאּו ַנְפׁשָ ֲאׁשֶ
ב,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  י  ּכִ ָהָרָעה,  ם  ְרּכָ ִמּדַ עֹוד  יָבם  ַלֲהׁשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ֵאּלּו  ּכָ ֶפׁש  ַהּנֶ ָצרֹות  ְוַעל  ים",  ַחּיִ ָאְרחֹות  יגּו  ַיּשִׂ ְולֹא  ְיׁשּובּון  לֹא  ֶאיָה  ּבָ ל  "ּכָ יט(: 

אּו  ִהְתַנּבְ ֲעֵליֶהם  ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ו  ַעְכׁשָ ִנְתַרּבּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכֵאּלּו 
נּו  אל )יב, י(: "ְוִיְתַלּבְ ִנּיֵ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ לּו, ּכְ ל ְנִביֵאינּו ַוֲחָכֵמינּו ִמּקֶֹדם ַעל ּדֹורֹות ַהּלָ ּכָ
ם יא, לה(:  ִלים ָיִבינּו", ּוְכִתיב )ׁשָ ּכִ ׂשְ ִעים ְולֹא ָיִבינּו ְוַהּמַ יעּו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ ְרפּו ַרּבִ ְוִיּצָ
י עֹוד ַלּמֹוֵעד". ן ַעד ֵעת ֵקץ, ּכִ ֶהם ּוְלָבֵרר ּוְלַלּבֵ לּו ִלְצֹרף ּבָ ׁשְ יִלים ִיּכָ ּכִ ׂשְ "ּוִמן ַהּמַ
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ְוֵליֵלְך  ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו  ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ָהֵאּלֶ ּדֹורֹות  ּבַ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ
ְרכּו ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם,  ר ּדָ ן ֲאׁשֶ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ְתִמימּות, ּוַבּדֶ ר ְוָהֱאֶמת ּבִ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּבְ
ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְקָרא  ּוְמַעט  ּופֹוְסִקים,  ָמָרא  ּגְ ִלּמּוד  ּבְ תֹוַרת ה',  ּבְ ָניו  ּבָ ְך ֶאת  ִויַחּנֵ
ין  עֹוׂשִ יקֹוְרִסים ׁשֶ מֹו ָהֶאּפִ ָידֹו, ְולֹא ּכְ ם ּבְ ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם, ַוֲאַזי ֶזה ְוֶזה ִיְתַקּיֵ
ָמָרא  ּגְ הּוא  ׁשֶ ּמּוד  ַהּלִ ר  ִעּקַ ִלים  ּוְמַבּטְ ְקּדּוק,  ַהּדִ ְוָחְכַמת  ְקָרא  ַהּמִ ּמּוד  ִמּלִ ר  ִעּקָ
ְוָאְמרּו  יֹון',  ַהִהּגָ ִמן  ֵניֶכם  ּבְ 'ִמְנעּו  כח:(:  ָרכֹות  )ּבְ ָאְמרּו  ַז"ל  ְוַרּבֹוֵתינּו  ּופֹוְסִקים. 

ָנה ּוְגָמָרא'. לּול ֵמַהּכֹל ִמְקָרא ּוִמׁשְ ְבִלי ּבָ ְלמּוד ּבַ ּתַ 'ׁשֶ

ֵאיֶזה  ׁש ַעְצמֹו ּבְ יקֹוְרִסים הּוא ַרק ְלִהְתַלּבֵ נֹות ָהֶאּפִ ּוָ ר ּכַ ֱאֶמת ִעּקַ ּבֶ ּוִבְפָרט ׁשֶ
ן  ם' ְוכּו' )סֹוָטה לה.(. ַעל־ּכֵ תֹו ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ְתִחּלָ ֵאין ּבֹו ֱאֶמת ּבִ ֶקר ׁשֶ ל ׁשֶ י 'ּכָ ֱאֶמת, ּכִ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ִדין ּבְ ַלּמְ ּמְ ין ָלנּו טֹוָבה ׁשֶ ֵהם עֹוׂשִ ָרֵאל ְואֹוְמִרים ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַמְטִעין ֶאת ּבְ
ְך  ָמָרא ּופֹוְסִקים, ְוַאַחר־ּכָ ּמּוד, ִמּגְ ר ַהּלִ ִלין אֹוָתן ֵמִעּקַ ה ְמַבּטְ ִמְקָרא, ּוְלֵעת ַעּתָ
ָחְכמֹות  ֵהם  ׁשֶ ְעּתּוִעים,  ּתַ ה  ַמֲעׂשֶ ֶהֶבל  אֹוָתם  ְולֹוְמִדים  ְלַגְמֵרי,  אֹוָתן  ִלין  ְמַבּטְ
ֵהם  ם ׁשֶ ְלַנְפׁשָ ת ָהעֹוָלם. אֹוי ָלֶהם, אֹוי  ַמּפַ ּבְ ּכּוׁש עֹוֵמד  ַדע ֵהיָכן  ּיֵ ׁשֶ ּוְלׁשֹונֹות 
ֵליַדע,  ַער  ַהּנַ ָצִריְך  ֵאין   - ֲחמֹור'  ּבַ ָרה  ּפָ ֲחִליף  'ַהּמַ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ין  ּדִ ׁשֶ אֹוְמִרים 
ֲאָרצֹות ָהְרחֹוִקים  ְמָצִאים ּבָ ים ַהּנִ ּנִ ה ְזָנבֹות ֵיׁש ְלַהּתֹוָלִעים ַהְמׁשֻ ּמָ ה ּכַ טּות ַהּזֶ ּוׁשְ
ית  ּבֵ ּבַ רּו  ִחּבְ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּלּוחֹות  ּבַ זֹאת  יִסים  ַמְדּפִ ֵהם  י  ּכִ ֵליַדע,  ַער  ַהּנַ ָצִריְך  ֶזה   -
ְעָיה יט, כט(. ה'  ְעּתּוִעים" )ְיׁשַ ם רּוַח ּתַ ִקְרּבָ י ה' ָמַסְך ּבְ ֶכם ְראּו ּכִ ֶהם, "ָהְפּכְ ּלָ ִחּנּוְך ׁשֶ
יל אֹוָתנּו  ָרֵאל ְוַיּצִ ֵלַטת ַעּמֹו ִיׂשְ ים ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ּפְ ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ּבְ

ְוֶאת ַזְרֵענּו ֵמֶהם ּוֵמֲהמֹוָנם:

ֵהר ְמאֹד  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִלּזָ סֹופֹו ָצִריְך ּכָ לּות ָהַאֲחרֹון ּבְ תֶֹקף ַהּגָ ו ּבְ ן ַעְכׁשָ ַעל־ּכֵ
ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ַאַחר  ָמקֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ְמאֹד  ְמאֹד  ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ּוְלַבּקֵ ִלְדרֹׁש 
אי  ַוּדַ ּנּו ֵהיֵטב, יּוַכל ּבְ ְרׁשֶ ּנּו ְוִיּדְ ׁשֶ בֹודֹו'. ְוָאז ִאם ְיַבּקְ ה ְמקֹום ּכְ ׁש 'ַאּיֵ ַאל ִויַבּקֵ ְוִיׁשְ
ָעַבר, ְוַגם  ֶ רּוִעים, ֲאִפּלּו ִאם ָעַבר ַמה ּשׁ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ַרְך ֲאִפּלּו ִאם הּוא ַהּגָ ְלָמְצאֹו ִיְתּבָ
ׂש אֹותֹו  ׁש ּוְלַחּפֵ ִמיד ְלַבּקֵ ק ָידֹו ּתָ י־ֵכן ְיַחּזֵ הּוא, ַאף־ַעל־ּפִ קֹום ׁשֶ ּמָ ו הּוא ּבַ ַעְכׁשָ
ֵהם ְמקֹומֹות  קֹומֹות ָהָרִעים ְלַגְמֵרי ׁשֶ ַפל ַלּמְ ּנָ י ׁשֶ ְמקֹומֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ם ּבִ ַרְך ּגַ ִיְתּבָ
ְכבֹוִדי  י  "ּכִ ח(:  מב,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ָ ִמּשׁ ָרחֹוק  ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ׁשֶ פֹות  ַהְמֻטּנָ
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ה  'ַאּיֵ ׂש  ִויַחּפֵ ׁש  ִויַבּקֵ ְוִיְדרֹׁש  ַע  ְעּגֵ ְוִיְתּגַ ִיְצַטֵער  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ן",  ֶאּתֵ לֹא  ְלַאֵחר 
הּוא ַמֲאָמר  ה', ׁשֶ ה ִלְבִחיַנת 'ַאּיֵ ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ה ַלֲעלֹות ּבְ בֹודֹו', ַוֲאַזי ִיְזּכֶ ְמקֹום ּכְ
מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ ָרה ַמֲאָמרֹות ְוָכל ָהעֹוָלמֹות  ל ָהֲעׂשָ ִלין ִחּיּות ּכָ ם ְמַקּבְ ָ ּשׁ ּמִ ָסתּום, ׁשֶ

ם. ּלָ ְדֵרגֹות ּכֻ ְוָכל ַהּמַ

)ליקוטי הלכות גביית חוב מהיתומים הלכה ג' אות ו'(



כגפרק ב' 

פרק ב' 

הדרך להתקרב לה' יתברך בעוצם 
ההסתרה הנוראה שבעקבתא דמשיחא 

על ידי עצת התפילה וההתבודדות

ְיֵדי  יָחא הּוא ַרק ַעל  ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ַחּיּוֵתנּו  ל  ּכָ
ה ְוַתֲחנּוִנים ִפּלָ ּתְ

ְוִכּסּוֶפיָך  ׁשּוָקְתָך  ּתְ עֶֹצם  ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ְראֹוִתי  ּבִ ְמָחה  ַהּשִ י  ְלּתִ ִהְגּדַ אֹד  ּמְ ַמה 
ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְכסֹף  ְלָבֶבָך  ֶאת  ה'  ק  ְיַחּזֵ ן  ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ַהּטֹוִבים 
ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ִפיָך  ּבְ ּסּוִפין  ַהּכִ ְלהֹוִציא  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ִמיד  ּתָ
ֱאֶמת.  ּבֶ ה ַלֲעבֹוָדתֹו  ִויָקֶרְבָך ֵמַעּתָ ֲחמֹל ָעֶליָך  ּיַ ׁשֶ ָפָניו  ִמּלְ ׁש  ּוְלַבּקֵ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו 
נּו  ַרּבֵ יְך  ִהְמׁשִ ׁשֶ ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְיֵדי  ַעל  ַהִהְתָקְרבּות הּוא  ר  ְוִעּקַ ית,  ָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ י  ּכִ
ֲחָזִקים  ּוְרצֹונֹות  טֹוִבים  ִכּסּוִפין  ה  ַהְרּבֵ ִלְכֹסף  הּוא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ִיְתָבַרְך  ה ְלָפֵרׁש ִשֹיָחתֹו ְלָפָניו  ּפֶ ּבַ ר ְלָפְרָטם  ּבֵ ָכל יֹום, ּוְלִהְתּגַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
ֶוה  ָ ָבר ַהּשׁ י הּוא ּדָ עֹוָלם. ּכִ ּבָ ר ְלָכל ָאָדם ׁשֶ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ר ִהְזִהיר ַעל ֶזה ּפְ ֲאׁשֶ ּכַ
יָחא  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ַחּיּוֵתנּו  ל  ּכָ י  ּכִ ֶזה.  ּבָ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ ֶנֶפׁש.  ְלָכל 
תּוב "ְוָאנִֹכי  ּכָ מֹו ׁשֶ ה. ּכְ ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ה ְוַתֲחנּוִנים, ּכִ ִפּלָ הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ּתְ
הּוא ּתֹוַלַעת ְולא  זֹאת ׁשֶ לֹום ָאַמר ּכָ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ּתֹוַלַעת ְולא ִאיׁש". ְוִאם ּדָ



עקבתא דמשיחא בתורת ברסלב כד

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ּדָ ֶ ְקָוֵתנּו הּוא ַמה ּשׁ ר. ְוָכל ּתִ ַדּבֵ ִאיׁש, ֲאַנְחנּו ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ
ה. ּפֶ א ּבַ ה ַאף ִיְשָֹרֵאל ֵאין ּכָֹחם ֶאּלָ ּפֶ א ּבַ ִלְבָרָכה ַעל ֶזה. ַמה ּתֹוַלַעת ֵאין ּכָֹחּה ֶאּלָ

)עלים לתרופה מכתב ר"נ(

ְטָרא ַאֲחָרא  ֶצר ָהָרע ְוַהּסִ ַהּיֵ לּות ׁשֶ סֹוף ַהּגָ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּבְ ּבַ
רּות  ּבְ ֵמִהְתּגַ ה  ַעּתָ ֵצל  ְלִהּנָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְמֹאד,  ְמֹאד  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו יָחה ּבֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׂשִ ֶצר ָהָרע ּכִ ַהּיֵ

ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ְלַמְדֵרָגָתם  אּו  ּבָ לֹא  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוַהְיֵרִאים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ
ֶצר  ַהּיֵ לּות ׁשֶ סֹוף ַהּגָ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּבְ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּוִבְפָרט ּבַ יָחה ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות ְוׂשִ
גּוף ָוֶנֶפׁש,  ים ְמאֹד ּבְ ִרין ְמאֹד ְמֹאד, ְוַהּדֹורֹות ֲחלּוׁשִ ּבְ ְטָרא ַאֲחָרא ִמְתּגַ ָהָרע ְוַהּסִ
ּוְלִהְתָקֵרב  ִניעֹות  ַהּמְ ּוֵמִרּבּוי  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ רּות  ּבְ ֵמִהְתּגַ ה  ַעּתָ ֵצל  ְלִהּנָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ָעה  יל ַעְצמֹו ִלְקּבַֹע ׁשָ ְרּגִ ּיַ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ׁשֶ יָחה ּבֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ׂשִ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ְיָקא.  ִרים ּבֹו ּדַ ַדּבְ ּמְ ׁשֹון ׁשֶ ּלָ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ָכל יֹום, ְלָפֵרׁש ׂשִ ְמֻיֶחֶדת ּבְ
ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ׁש  ְלַבּקֵ ֵהן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָיׂשּוַח  ְלָבבֹו  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת 
ֵצל  ִריְך ְלִהּנָ ּצָ ֶ ה ּשׁ ַרְך ִמּמַ ם ִיְתּבָ ֵ יֵלהּו ַהּשׁ ּצִ ּיַ ן ַעל ֶהָעִתיד ׁשֶ ַעל ֶהָעָבר, ֵהן ְלִהְתַחּנֵ
יָחתֹו, ַאף־ ר ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ַרְך. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ְוִיְזּכֶ

ם ֶזה טֹוב ְמאֹד ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא  ּבּור ֶאָחד, ּגַ ר ַרק ּדִ י־ֵכן ֲאִפּלּו ִאם לֹא ְיַדּבֵ ַעל־ּפִ
ִכין  ּמֵ ֶ ַעְצָמּה ַמה ּשׁ ם ֶזה טֹוב ְמאֹד. ַוֲאִפּלּו ַהֲהָכָנה ּבְ ל עֹוָלם", ּגַ ר ַרק "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְיַדּבֵ
ְוָהָרצֹון  ַהֲהָכָנה  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ר,  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ר,  ְלַדּבֵ ְורֹוֶצה  ַעְצמֹו 
ָכל  ֶזה ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ּבְ ַרְך. ְוִאם ִיְהֶיה ָחָזק ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ַעְצמֹו ָיָקר ְמאֹד ּבְ ּבְ
ָמן ַיַעְזֵרהּו  ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ אי ּבְ ַוּדַ ר ִעם ְלָבבֹו, ּבְ ַרְך ֶאת ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִלְפֵני ַהּשׁ ַעם ְלַדּבֵ ּפַ
ים  ּבּוִרים ֲחָדׁשִ ר ּדִ יָחתֹו ֵהיֵטב, ְוָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַדּבֵ ּיּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ְוִנְצִחי ַעל־ְיֵדי  י  ה ָלבֹוא ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ ְוִיְזּכֶ ַמִים,  ָ יעּו לֹו ִמן ַהּשׁ ּפִ ׁשְ ּיַ ִויָקִרים ׁשֶ
ָהֵעצֹות  ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָהֵעצֹות  ל  ּכָ ַהּכֹוֶלֶלת  זֹאת,  ַהְנָהָגה 



כהפרק ב' 

דֹול  טֹן ְוַעד ּגָ י ִמּקָ ֶזה. ּכִ ק ּבָ ְתַחּזֵ ּיִ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ה, ַאׁשְ ה ְוַתֲחנּוִנים ַהְרּבֵ ִפּלָ ְצִריִכין ּתְ
ינֹו ְלֵבין קֹונֹו. יָחה ּבֵ י ִאם ַעל־ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ְוׂשִ ר ּכִ ׁשֵ ר ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ִאי ֶאְפׁשָ

)ליקוטי עצות התבודדות ט"ז(

ָהֵעצֹות  ּיּות  ֲאִמּתִ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ְקָוֵתנּו  ּתִ ל  ּכָ ו  ַעְכׁשָ
ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ִחיַנת  ִמּבְ ִכין  ְמׁשָ ַהּנִ ִמימֹות  ַהּתְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ
ִחיַנת  ְך ִמּבְ ו ִנְמׁשָ ל ַעְכׁשָ לּות ׁשֶ י ַהּגָ יַח ִצְדֵקנּו. ּכִ ה ְמׁשִ ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ

ְמָאה ל ַהּטֻ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ׁשַ

ַהִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ֲאַנְחנּו  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ ֶזה 
ַרְך צֹוֵעק ֵאֵלינּו  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך ּוֵבין ִיְשָרֵאל ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ין ַהּשׁ ּכּוַח ּבֵ י ֶזה ַהּוִ נּו, ּכִ ּלָ ׁשֶ
ה. ְוִיְשָרֵאל אֹוְמִרים  ִחּלָ ֲאַנְחנּו ָנׁשּוב ּתְ )ַמְלֲאִכי ג(, "ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם", ׁשֶ

ָפִרים.  ּסְ יֵבנּו ֵאָליו ְוַכּמּוָבא ּבַ הּוא ְיׁשִ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ְוכּו'", ׁשֶ )ֵאיָכה ה(, "ֲהׁשִ

אֹוִתּיֹות  מ"ט  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ מ"ט  ל  ּכָ ּכֹוֵלל  ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ ְיֵדי  ְוַעל 
בֹוד ַמְלכּותֹו  ם ּכְ ַמע ּוָברּוְך ׁשֵ ׁשְ ּבִ ִפיָרה, מ"ט אֹוִתּיֹות ׁשֶ ָבִטים, מ"ט ְיֵמי ַהּסְ ְ ַהּשׁ
ִוד ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל,  ים ֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי ּדָ ִהּלִ י ּתְ ן ַהּכֹל. ּכִ ּקֵ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּתַ
הּוא ֵשֶכל  ּכֹוֵלל ַהּכֹל, ׁשֶ ים ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ יג ׁשַ ה ְלַהּשִ ְזּכֶ ּיִ יַח ׁשֶ ִחיַנת ָמׁשִ הּוא ּבְ ׁשֶ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ ְצֲעקּו  ּיִ ׁשֶ ִיְשָרֵאל  ֵלב  ּבְ ְלַהְכִניס  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּזֹוִכין  ׁשֶ ִנְפָלא 
ָאנּו  ִאּלּו  ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ ְלִהְתעֹוְררּות  ב  ֶנֱחׁשָ ִיְהֶיה  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵאָליו.  יֵבנּו  ׁשִ ּיְ ׁשֶ
ֵאַלי  ֵאֵלינּו ׁשּובּו  ּצֹוֵעק  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ל ַצֲעָקתֹו  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֵאָליו ֵמַעְצֵמנּו,  ִבים  ׁשָ
ְוכּו'".  ֵאֶליָך  ה'  יֵבנּו  "ֲהׁשִ ִמיד,  ּתָ ֵאָליו  ִנְצֹעק  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְוכּו', 
ם  ֵ ֶנֶסת ִיְשָרֵאל ּוֵבין ַהּשׁ ין ּכְ ָלל ּבֵ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאין ַמֲחלֶֹקת ְוִחּלּוק ּכְ ּבֶ ִנְמָצא, ׁשֶ
ה  ּלָ ּלֹא ִנְתּגַ ה. ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ דֹוׁשָ ָנתֹו ַהּקְ ּוָ ל ֶאָחד ֵמִבין ּכַ ֵאין ּכָ ַרְך, ַרק ׁשֶ ִיְתּבָ
ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֶהָאַרת  ְך  ִנְמׁשָ ים  ִהּלִ ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ים,  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֲעַדִין 
ִמיד ֵאיְך  ה ִלְצעֹק ֵאָליו ּתָ ְזּכֶ ּנִ א, ַעד ׁשֶ א ְלַתּתָ א ּוֵמֵעּלָ א ְלֵעיּלָ ּתָ ּכֹוֵלל ַהּכֹל ִמּתַ ׁשֶ

ן ַהּכֹל. ּקֵ ְהֶיה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתּתַ ּיִ ׁשֶ
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ִחיַנת  הּוא ּבְ ים, ׁשֶ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ַ ְך ִמּשׁ ְמׁשָ דֹוׁש ַהּנִ ֶכל ַהּקָ ְוָכל ֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהּשֵ
ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְקֶוה  הּוא  ׁשֶ בּועֹות,  ׁשָ ל  ׁשֶ ְקֶוה  ַהּמִ ִחיַנת  ּבְ בּועֹות,  ׁשָ
ָאז  ׁשֶ רֹות.  ַהּצָ ל  ִמּכָ יַע  ּומֹוׁשִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ּלּוִלים  ְוַהּגִ ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ַטֵהר  ּמְ ׁשֶ
ֱאֶמת ְולֹא ַיְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו  ֶזה ּבֶ ה זֹאת ִלְזּכֹות ֵליֵלְך ּבָ ָ יִכין ַעל ַעְצמֹו ְקֻדּשׁ ַמְמׁשִ
ְקָוֵתנּו הּוא ַרק  ל ּתִ ו ּכָ י ַעְכׁשָ לֹום, ּכִ ם ַחס ְוׁשָ ִחּנָ ד ֶאת עֹוָלמֹו ָלֶנַצח ּבְ ְולֹא ְיַאּבֵ
יַח  ִכין ֵמַהִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ ְמׁשָ ִמימֹות ַהּנִ דֹוׁשֹות ַהּתְ ּיּות ָהֵעצֹות ַהּקְ ַעל ְיֵדי ֲאִמּתִ
יַח,  ְתָקְרִבין יֹוֵתר ְלִביַאת ָמׁשִ ּמִ ֶ ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ִמיֵמי ָהֲאִריַז"ל. ְוָכל ַמה ּשׁ ׁשֶ
ִהְתנֹוְצצּות  ם  ּגַ ַרֲחָמיו  ּבְ ֲאָבל  יֹוֵתר,  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ֶפׁש  ַהּנֶ רֹות  ַהּצָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 
דֹוׁש  ם ָהַרב ַהּקָ ׁשֵ ִרים ִעְנָין ֶזה ּבְ ַסּפְ ּמְ ַעם יֹוֵתר. ּוְכמֹו ׁשֶ ָכל ּפַ יַח ִמְתנֹוֵצץ ּבְ ָמׁשִ
ִכין  ּיֹות ִנְמׁשָ ר ֵאּלּו ָהֵעצֹות ָהֲאִמּתִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְוִעּקַ יְטׁשֹוב ֵזֶכר ַצּדִ ְרּדִ ִמּבַ
ֵסֶפר  ּבְ לּוִלים  ּכְ ָהֵעצֹות  ּוְכָלל  ִצְדֵקנּו.  יַח  ְמׁשִ ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ִחיַנת  ִמּבְ
ִחיַנת ֵעצֹות ְקדֹוׁשֹות  ִחיַנת נו"ה, ּבְ ֵהם ּבְ ֱאָמִנים, ׁשֶ ִוד ַהּנֶ י ּדָ ֵהם ַחְסּדֵ ים ׁשֶ ִהּלִ ּתְ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ ִלְצעֹק  ַהְינּו  ֵעצֹות(,  ִחיַנת  ּבְ נו"ה  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִוד  ּדָ י  ַחְסּדֵ ׁשֶ דּוַע  ּיָ )ּכַ ְמֹאד  ְוִנְפָלאֹות 
ַער  ׁשַ ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ו  ַעְכׁשָ ל  ׁשֶ לּות  ַהּגָ י  ּכִ "ל.  ְוַכּנַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ַרְך  ִיְתּבָ
יׁשּוַעת  י ִאם ּבִ ר ָלֵצאת ּכִ ם ִאי ֶאְפׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ְמָאה, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ׁשֶ ל ַהּטֻ ים ׁשֶ ִ ַהֲחִמּשׁ
יד ְמאֹד ְמאֹד ּוִמְתָאֵרְך ְמאֹד  לּות ָהַאֲחרֹון ִהְכּבִ ן ֶזה ַהּגָ ְפָלא. ְוַעל ּכֵ ה' ְוַחְסּדֹו ַהּנִ
ִניֵאל  ָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה". ּוְכִתיב )ּדָ ֶרד ּפְ ים ְוָעָליו ֶנֱאַמר )ֵאיָכה א(, "ַוּתֵ ֲעוֹוֵנינּו ָהַרּבִ ּבַ
ְך  ל ּכָ ָאנּו ְרחֹוִקים ּכָ ֶ ֶפׁש ַמה ּשׁ לּות ַהּנֶ ר הּוא ּגָ ָלאֹות". ְוִעּקַ יב(, "ַעד ָמַתי ֵקץ ַהּפְ

ר  ּבּור ְלַדּבֵ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּדִ ַמִים ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ְוִתְקָוה ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ְך ֵמָאִבינּו ׁשֶ ל ּכָ ּכָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ׁשֹות ְוכּו' ַהְרּבֵ ִחּנֹות ּוַבּקָ ַרְך ְולֹוַמר ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ְוִלְצעֹק ַהְרּבֵ

ה.  ָכל יֹום ָויֹום ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּבְ

ָאנּו  ִריִכין ׁשֶ ּצְ ׁשּוָבה הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ַהִהְתַרֲחקּות ֵמַהּתְ ִעּקַ ָבִרים, ׁשֶ ַלל ַהּדְ ּכְ
ָבר  ּכְ ׁשֶ ְלִמי  ּוִבְפָרט  ְמֹאד,  ה  ָקׁשָ ָראּוי  ּכָ ְוַהִהְתעֹוְררּות  ֵאָליו,  ָלׁשּוב  ִנְתעֹוֵרר 
ַרְך, ַאְך  מֹו ִיְתּבָ י ֵכן ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ׁשְ ָעָשה, ְוַאף ַעל ּפִ ֶ ִנְתַרֵחק ְוָעָשה ַמה ּשׁ
ַרְך ְיעֹוֵרר אֹוָתם ְוַיֲחִזיֵרם  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ם רֹוִצים ׁשֶ ה ְוָכֵבד ָלֶהם ְלִהְתעֹוֵרר ְוֻכּלָ ָקׁשֶ
ַעְצמֹו  ֶזה ּבְ ַרְך ּבֹוֵחר ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָהֱאֶמת ׁשֶ ּיֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ּבְ ׁשֶ ַלּמּוָטב, ֲאָבל ּכְ
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ָבִרים  ֵאין ָאנּו ְצִריִכין ַרק ִליַקח ּדְ ִמיד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוׁשֶ ְהֶיה ְרצֹוֵננּו ְוֶחְפֵצנּו ּתָ ּיִ ׁשֶ
ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'". ְוָדְרׁשּו  ֶכם ּדְ ַע יד(, "ְקחּו ִעּמָ תּוב )הֹוׁשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוָלׁשּוב ֵאָליו, ּכְ
ּבּוִרים  ם ַהּדִ ָבִרים. ּוֶבֱאֶמת ּגַ א ּדְ ם ֶאּלָ ׁש ִמּכֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵאיִני ְמַבּקֵ
ֶהם  ר ּבָ נּו ּוְלַדּבֵ ל ִליַקח אֹוָתם ִעּמָ ּדֵ ּתַ ָאנּו ְצִריִכין ְלִהׁשְ ַרְך, ַרק ׁשֶ ּנּו ִיְתּבָ ַעְצמֹו ִמּמֶ ּבְ
ָבר  ּכְ ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ 'ְקחּו'  ָבִרים".  ּדְ ֶכם  ִעּמָ "ְקחּו  ְוֶזהּו,  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָפָניו 
נּו ָלׁשּוב ֵאָליו ַעל  ח אֹוָתם ִעּמָ ּקַ ּנִ ׁש ׁשֶ ַרְך ְמַבּקֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְוַהּשׁ מּוָכִנים ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ
ם,  תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ם ֵאיְך ֹנאַמר ְלָפָניו ּכְ ד אֹוָתנּו ׁשָ ָפֵרׁש ּוְמַלּמֵ ּמְ ְיֵדי ֶזה. ּוְכמֹו ׁשֶ
ָיׁשּוב  ַקל  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ זֹאת  ל  ּכָ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ּוִמי  ְוכּו'.  ָעֹון  א  ּשָ ּתִ ל  ּכָ ֵאָליו  ִאְמרּו 
ִמיד יּוַכל ִליַקח  י ּתָ הּוא ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, ּכִ ַרְך ִמּכֹל ָמקֹום ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ִויַרֲחֶמּנּו.  ֵאָליו  ָיׁשּוב  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִיְרֶצה  ִאם  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ּבּוִרים  ּדִ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ה הּוא  ּלָ ּגִ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 
ל  ָיֵמינּו ּכָ ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ֻאּלָ ְהֶיה ַהּגְ ה ִלְתׁשּוָבה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ אי ִנְזּכֶ ַוּדַ ֶזה ּבְ
אי  ַוּדַ אֹוֵמר, ּבְ ֶ ִמיַע ָאְזנֹו ְוִלּבֹו ְלַמה ּשׁ ָנה ְלַהׁשְ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ֲעסֹק ּבַ ּנַ ְזַמן ׁשֶ
ַרְך ָחֵפץ ַרק  ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְוֵאין ַהּשׁ ֱאֶמת ַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ י ּבֶ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָיׁשּוב ְלַהּשׁ
ָלל  ּכְ ִלי ׁשּום ִהְתעֹוְררּות  ּבְ י  ּכִ לּות ַאַחר ָהֱאֶמת,  ּדְ ּתַ ְוַהִהׁשְ ָהָרצֹון ְוַהִהְתעֹוְררּות 

ַרְך. ֱאֶמת ַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ר, ֲאָבל ּבֶ ִאי ֶאְפׁשָ

)ליקוטי הלכות קריאת שמע הלכה ה' אות י"ג וט"ו וי"ח(

ק  ּתֹ ם ְוִלׁשְ ר ִלּדֹ ּבֵ יֹוֵתר, ּוְלִהְתּגַ ה ְלַהֲאִריְך ַאּפֹו ּבְ ְצִריִכין ַעּתָ
ַרְך ְוַאֲחֵרי ִיְרֵאי ה'  ם ִיְתּבָ ֵ ַדְעּתֹו, ִלְבִלי ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ַהּשׁ ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ל ִלְצֹעק  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ים, ַרק  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ה ַהְרּבֵ

ה ֱאלִֹהים  ה ְתִהּלָ ֵעת ַהִהיא ִיּדֹם" ְוכּו' )ָעמֹוס ה, יג(, "ְלָך ֻדִמּיָ יל ּבָ ּכִ ׂשְ ֶזה "ָלֵכן ַהּמַ
ם סב, ו(, "טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם  י" ְוכּו' )ׁשָ י ַנְפׁשִ ים סה, ב(, "ַאְך ֵלאלִֹהים ּדֹוּמִ ִהּלִ ִצּיֹון" )ּתְ ּבְ
ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ה  ַעּתָ י  ּכִ ה.  ַהְרּבֵ סּוִקים  ּפְ ְוֵכן  ְוכּו',  כו(  ג,  )ֵאיָכה  ה'"  ִלְתׁשּוַעת 
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ל  ּכָ ה ַעל  ַהְרּבֵ ּתֹק  ְוִלׁשְ ִלּדֹם  ְצִריִכין  "ל,  ַהּנַ סּוִקים  ּפְ ּבַ אּו  ִנְתַנּבְ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ
ָלל ַרק  יֹות ְוֵתרּוִצים ּכְ ֲחִקירֹות ְוֻקׁשְ עֹוָלם, ְוִלְבִלי ִלְכֹנס ּבַ ה ּבָ ה ַעּתָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַמה ּשׁ
ִתיָקה  ְ ה ְוַהּשׁ י ָהרֹב ַעל־ְיֵדי ַהּדּוִמּיָ ַעל־ּפִ ּתֹק ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה', ַעד ׁשֶ ִלּדֹם ְוִלׁשְ
י  ים לט, ג ד(: "ֶנֱאַלְמּתִ ִהּלִ ְבִחיַנת )ּתְ ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ְצַעק ְוִיְתּפַ ּיִ ִיְבַער ִלּבֹו ַעד ׁשֶ
ְלׁשֹוִני" ְוכּו'.  י ּבִ ְרּתִ ּבַ ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש ּדִ י ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ יִתי ְוכּו', ַחם ִלּבִ ה ֶהֱחׁשֵ דּוִמּיָ
ל  ּכָ , ׁשֶ ם ה, יג( ָעְרָמם" )ׁשָ י "לֵֹכד ֲחָכִמים ּבְ ֵדם", ּכִ יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ ְוֶזה )ִאּיֹוב יב, כג(: "ַמׂשְ
מֹות יד, ב ג(:  תּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָנה ְלַהְטעֹוָתם, ּכְ ַכּוָ ָבם ּבְ ּבְ ּסִ ְקִריַעת ַים־סּוף ׁשֶ ֶזה ָהָיה ּבִ

ה. ְרֹעה" ְוכּו', ְוֵכן הּוא ַעּתָ י ַהִחיֹרת ְוכּו' ְוָאַמר ּפַ בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ּפִ "ְוָיׁשֻ

ם  ָחְכמֹות ַרק ִלְצעֹק ֶאל ה', ְוִאם ּגַ ֵהר ִלְבִלי ֵליֵלְך ּבְ ִפים - ְצִריִכין ִלּזָ ְרּדָ ְוֵאּלּו ַהּנִ
ַרְך, ַרק  ר ֶנֶגד ִמּדֹוָתיו ִיְתּבָ ּלֹא ְיַדּבֵ ן ׁשֶ ּכֵ ִנים לֹא ְיַהְרֵהר, ְוָכל ׁשֶ ל ּפָ ה - ַעל ּכָ ֶזה ָקׁשֶ
מֹות יד, יד(:  ִחיַנת )ׁשְ ַרְך ְלַבד, ּבְ ה ְלַחְסּדֹו ִיְתּבָ ִקיף ְוֵיֶרא ְוכּו' ִויַצּפֶ ּתֹק ְוִיּדֹם ַעד ַיׁשְ ִיׁשְ
ִמים־ב כ, יב(: "ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע  ְבֵרי־ַהּיָ תּוב )ּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲחִרׁשּון", ּכְ ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ "ה' ִיּלָ
ה"  ָכל ֶהָהמֹון ַהּזֶ נּו ּכַֹח ּבְ י ֵאין ּבָ ם(: "ּכִ י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו" ְוכּו', ּוְכִתיב )ׁשָ ה ּכִ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ַעל  ה, ׁשֶ ַהּזֶ לּות  ַהּגָ סֹוף  ּבְ ה  ְפָרט ַעּתָ ּבִ ם יד, י(.  )ׁשָ ַעּנּו"  ִנׁשְ י ָעֶליָך  ּכִ ְוכּו', "ָעְזֵרנּו... 
ִמּבֹור  ְמָך ה'  ׁשִ ָקָראִתי  ְוכּו'  י  רֹאׁשִ ַעל  ַמִים  ג, נד נה(: "ָצפּו  )ֵאיָכה  ִיְרְמָיה  ָאַמר  ֶזה 
"ל, "ַעד  ּנַ ם, כו(: "טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ה'" ְוכּו' ּכַ ּיֹות" ְוכּו', ְוָאַמר )ׁשָ ְחּתִ ּתַ
ה. ם, לא(, ְוֵכן ַהְרּבֵ י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ה'" ְוכּו' )ׁשָ ם, נ(, "ּכִ ָמִים" )ׁשָ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַיׁשְ

ַעְצָמן,  ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ֹוְנִאים ֵהן ֵמעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵהן ּבֵ ל ַהּשׂ ר ָהְרִדיָפה ׁשֶ י ִעּקַ ּכִ
ֶהֶבל,  ל  ׁשֶ ָחְכמֹות  ַעל־ְיֵדי  ר  ְוָהִעּקָ ִרים,  ׁשֵ ַהּכְ ֶאת  ְמֹאד  רֹוְדִפים  ַהחֹוְלִקים  ׁשֶ
ה  ֶדֶרְך ָחְכָמתֹו ָהֲעֻקּמָ ַהּכֹל ֵיְלכּו ּבְ הּוא ָנבֹון ְוָחָכם ְורֹוֶצה ׁשֶ ְדֶמה ְלָכל ֶאָחד ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ֵאּלּו  ֲאָבל  ְמאֹד.  ִפים  ְרּדָ ַהּנִ ֶאת  רֹוֵדף  ִלְהיֹות  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  ֶכת,  ּוְמֻהּפֶ
ַרק  ָהָרעֹות,  ָחְכָמָתם  ַאֲחֵרי  ְוִיְטעּו  ִיְתעּו  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכין  ִפים  ְרּדָ ַהּנִ
ַרק  ד(,  כו,  ֵלי  )ִמׁשְ ְלּתֹו"  ִאּוַ ּכְ ִסיל  ּכְ ַען  ּתַ "ַאל  מּו  ִויַקּיְ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ַעל  לּו  ּכְ ִיְסּתַ
"ל ַרק ְלַצּפֹות  ּנַ יֹות ְוֵתרּוִצים ּכַ ֻקׁשְ ַדְעּתֹו, ִלְבִלי ִלְכנֹס ּבְ ּתֹק ֲאִפּלּו ּבְ ַלֲחרֹׁש ְוִלׁשְ
מֹות יד, יג יד(  ְקִריַעת ַים־סּוף )ׁשְ ָרֵאל ּבִ ה ְלִיׂשְ ָאַמר מֹׁשֶ ֶ ְבִחיַנת ַמה ּשׁ ִליׁשּוַעת ה', ּבִ
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ֲחִרׁשּון"  ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ִיּלָ בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ְוכּו', ה'  יָראּו ִהְתַיּצְ "ַאל ּתִ
"ל. ּנַ ּכַ

לּות,  ּגָ ַאֲחֶריָה  ֵאין  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ה  ֻאּלָ ּגְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ַעּתָ ׁשֶ ַרק 
ה  ַעּתָ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ְוכּו',  ְמֹאד  ְמֹאד  ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ ָהָרע  ֶצר  ְוַהּיֵ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ
ִלְבִלי  ַדְעּתֹו,  ּבְ ּתֹק  ְוִלׁשְ ִלּדֹם  יֹוֵתר  ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ּבְ ַאּפֹו  ְלַהֲאִריְך 
ִלְצעֹק  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַרק  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ה'  ִיְרֵאי  ְוַאֲחֵרי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר 
)סֹוָטה  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ א  ּנָ ַהּתַ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ַהְרּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ֶרת'  ְהֶיה ֶנְעּדֶ א ְוכּו' ִיְרֵאי ֵחְטא כּו' - ְוָהֱאֶמת ּתִ א ִיְסּגֶ יָחא ֻחְצּפָ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ מט:(: 'ּבְ

ה ָהֱאֶמת ֲעָדִרים ֲעָדִרים  ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ ְעָיה נט, טו(, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ַסְנֶהְדִרין צז.(: ׁשֶ )ְיׁשַ

ֵען? ַעל  ָ ם: 'ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ּסֹוף ְמַסּיֵ ּבַ ֶאְצלֹו ָהֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ְוָכל ֶאָחד יֹאַמר ׁשֶ
ְלּבּול  ַהּבִ ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ זֹאת  ְוֵכן חֹוֵזר  ַמִים',  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ָלנּו  ִמי  'ַעל  ַעם:  ּפַ ָכל  ּבְ ם  ְמַסּיֵ ה,  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵטגֹוְרָיא  ְוַהּקָ

"ל. ּנַ ם, ַהְינּו ּכַ ן ׁשָ סֹוָטה ַעּיֵ ְמבָֹאר ּבְ ַמִים', ּכַ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען? ּכִ ָ ְלִהּשׁ

הּוא  ִמיִמים,  ְוַהּתְ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ֶאת  ַהרֹוְדִפים  ל  ׁשֶ ָהְרִדיָפה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ
י  ה ִמן ַהּכֹל, ּכִ ֶהם, ְוֶזה ָקׁשֶ ּלָ ָחְכָמָתם ָהָרָעה ּוְבִרּבּוי ֵליָצנּות ׁשֶ רֹוִצים ְלָתְפָסם ּבְ ׁשֶ
ְך  ְמֻפְרָסם, ְוַאַחר־ּכָ ׁש ּכַ ה רֹוְדִפים אֹוָתם ַמּמָ ִחּלָ י ִמּתְ ר הּוא ְמִניַעת ַהּמַֹח. ּכִ ִעּקָ
ים  ּדֹוְרׁשִ אֹוְמִרים ׁשֶ ְבֵריֶהם ָהָרִעים ׁשֶ ֲחַלְקַלּקֹות ּדִ יֹוֵתר ְלַפּתֹוָתם ּבַ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ׁש  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ּכָ ר ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ן ִאי ֶאְפׁשָ ה ִמן ַהּכֹל. ַעל־ּכֵ טֹוָבָתם ְוכּו', ְוֶזה ָקׁשֶ
"ל  ַהּנַ ִאים  ּנָ ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ם  ִויַקּיֵ ָהֱאֶמת,  ֵהיָכן  ְוָיִבין  ִיּדֹם  ֵעת  ּכָ יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ַרק  ֶזה,  ּבָ

ַמִים". ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ָעִמים "ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ה ּפְ ּמָ ָחְזרּו ְוָכְפלּו ּכַ ׁשֶ

)ליקוטי הלכות נטילת ידים לסעודה הלכה ו' אות מ"ד(
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יקֹוְרסּות, ְוִעם ָחְכמֹות  ל ֶאּפִ יָחא ִיְהֶיה ַמּבּול ׁשֶ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ
ים  ִהּלִ אֹוְמִרים ּתְ ָרֵאל ׁשֶ ׁשּוֵטי ִיׂשְ ן ֵעָצה, ַרק ּפְ לֹא יּוְכלּו ִלּתֵ

יטּות ְפׁשִ ּבִ

ׁשּוִטים  ַהּפְ ִעם  ַרק  ְלָחָמה  ַהּמִ ִיְכּבֹׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵמִעְנָין  ָטר,  ִמּמָ ה  ַמֲעׂשֶ
ל  נּו ַז"ל ָמׁשָ ר ַרּבֵ ָחְכמֹות. ִסּפֵ יטּות ְוכּו' ְולֹא ִעם ַההֹוְלִכים ּבְ ְפׁשִ ים ּבִ ִהּלִ אֹוְמֵרי ּתְ
ָנֵקל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  ּכְ ָלבּוׁש  ְוָנַסע  )נאוולאוי(  ַחּיֹות  ָלצּוד  ָהַלְך  ׁשֶ ֶלְך  ִמּמֶ
ֵרי ְמלּוָכה  ׁש ַמּבּול ַמִים, ְוָכל ַהּשָׂ דֹול ַמּמָ ְתאֹם ָיַרד ָמָטר ּגָ חֹוק. ּוְבֶאְמַצע ּפִ ְלַהּצְ
ִית  ּבַ ָצא  ּמָ ׁשֶ ַעד  ׂש  ְוִחּפֵ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהָיה  ֶלְך  ְוַהּמֶ ְוכּו'.  ְלֶאָחד  ֶאָחד  רּו  ּזְ ִנְתּפַ
ְוָנַתן לֹו ֲאִכיָלה  יׁשֹו,  ְוִהְלּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָלַקח ֶאת  ְפִרי,  ּכַ ם ִאיׁש  ְוָהָיה ׁשָ ְפִרי ֶאָחד.  ּכַ
יֶעְקִליק  יחֹו ִליׁשֹן ַעל ַהּפִ ּנּור, ְוִהּנִ יק ֶאת ַהּתַ ִריִסים[ ְוכּו', ְוִהּסִ ִריץ ]ְמַרק ּגְ ּלֹו ּגְ ׁשֶ
ָטַעם  לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ֶלְך,  ְלַהּמֶ ּוָמתֹוק  ָעֵרב  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוָכל  ְוכּו'.  נּור[  ַלּתַ ]ָסמּוְך 
ַעד  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ׂשּו  ִחּפְ ְמלּוָכה  ֵרי  ְוַהּשָׂ ְוכּו'.  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ָהָיה  י  ּכִ ֶזה,  ּכָ ָעֵרב  ַטַעם 
ֶהם. ְוָאַמר ָלֶהם,  ֶלְך ְלֵביתֹו ִעּמָ ֲחזֹר ַהּמֶ ּיַ ן. ְוָרצּו ׁשֶ הּוא ָיׁשֵ ם, ְוָראּו ׁשֶ אּו ְלׁשָ ּבָ ׁשֶ
יל  ִהּצִ ְוֶזה  ַעְצמֹו,  יל ֶאת  ְלַהּצִ ר  ּזֵ ִנְתּפַ ֶאָחד  ְוָכל  ם אֹוִתי  ְלּתֶ ִהּצַ ם לֹא  ַאּתֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ּלֹו ּוְבֵאּלּו  ֲעָגָלה ׁשֶ ן הּוא ָיִביא אֹוִתי ּבָ ֶזה, ַעל ּכֵ י ַטַעם ָמתֹוק ּכָ אֹוִתי, ּופֹה ָטַעְמּתִ
ר  ֲאׁשֶ נּו ַז"ל ּכַ ם ַעל ֶזה ַרּבֵ לּוָכה. ְוִסּיֵ א ַהּמְ ּסֵ ב אֹוִתי ַעל ּכִ ים, ְוהּוא ָיׁשֵ ְלּבּוׁשִ ַהּמַ
יקֹוְרסּות –  יֶסען ִמיט ֶאּפִ יָחא ִיְהֶיה ַמּבּול – ֶמען ֶוועט ׁשִ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ מּוָבא ׁשֶ
ל ֶהָהִרים  בֹות ָזרֹות. ִויֻכּסּו ּכָ ל ַמֲחׁשָ ל ַמִים, ַרק ׁשֶ יקֹוְרסּות[ לֹא ׁשֶ ]ִיירּו ִעם ֶאּפִ
זּו  כַֹח ִנּתְ ָהַלְך ּבְ ּלֹא ָהָיה ַמּבּול, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹוִהים, ַוֲאִפּלּו ּבְ ַהּגְ
ֶר'ה ֶהעְרֶצער  ׁשֶ י ּכָ ִריֶצען ֲאִפּלּו ִאין ּדִ ּפְ אס ֵהְייְסט ֶעס ֶוועט ַאַרְיין ׁשְ ִים, ּדָ ם ַהּמַ ׁשָ
ן ֵעָצה,  ִרים[. ְוִעם ָחְכמֹות לֹא יּוְכלּו ִלּתֵ ׁשֵ ָבבֹות ַהּכְ תֹוְך ַהּלְ ם ּבְ ּגַ יז  ּתִ ּיַ ]ַהְינּו ׁשֶ
ִניט  ִזיְך  ֶוועט  ָעְמדֹו,  ַעל  ק  ִיְתַחּזֵ לֹא  לּוָכה  ַהּמְ ְוָכל  רּו  ּזְ ִנְתּפַ לּוָכה  ַהּמְ ֵרי  ׂשָ ְוָכל 
ים  ִהּלִ אֹוְמִרים ּתְ ָרֵאל ׁשֶ ׁשּוֵטי ִיׂשְ ער ַהאְלִטין ָנאר ]לֹא ַיֲחִזיקּו ַמֲעָמד ַרק[ ּפְ ּדֶ

רֹאׁשֹו. ֶתר ְמלּוָכה ּבְ נּו ַהּכֶ יַח ֵהם ִיּתְ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ ּכְ ן ׁשֶ יטּות ְוכּו'. ַעל ּכֵ ְפׁשִ ּבִ

)כוכבי אור סיפורים נפלאים אות ד'(
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פרק ג' 

הדרך להתקרב לה' יתברך בעוצם 
ההסתרה הנוראה שבעקבתא דמשיחא 

על ידי עצת השמחה וההתחזקות 
בנקודות טובות

ְטָרא  ַהּסִ ח"ו  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ָאז  ׁשֶ ץ  ַהּקֵ סֹוף  ּבְ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ִיְהֶיה  ֲאַזי  דּוַע,  ּיָ ּכַ ַאֲחָרא 
ֲאִפּלּו  טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ְוִיְמְצאּו  ְזכּות  ְלַכף  ל  ַהּכֹ ֶאת  דּונּו  ּיָ ׁשֶ

חּוִתים ְמֹאד ְמֹאד ַהּפְ ּבְ

ָבָנה  ַהּלְ ַגם  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  חּוָתה,  ּפְ ַמְדֵרָגה  ּבְ ח"ו  ֵהם  ְשָֹרֵאל  ּיִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה 
ִאיׁש  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ח"ו,  ְוַהֲחָטִאים  ָגִמים  ַהּפְ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֵרַח,  ַהּיָ ִקְטרּוג 
"ל,  ּנַ ְתׁשּוָבה ּכַ ה טֹוָבה ְוַעל ְיֵדי ֶזה חֹוֵזר ּבִ ַעְצמֹו ְנֻקּדָ ִיְשָֹרֵאל ִמְתעֹוֵרר ּומֹוֵצא ּבְ
ר ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש  י ִעּקַ ִחיַנת ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש, ּכִ ִגיָמָתּה, ּבְ ָבָנה ִמּפְ ִחינֹות ִמּלּוי ַהּלְ ֶזה ּבְ
ׁש  ָבָנה ְלַקּדֵ רֹוִאין ֶאת ַהּלְ ֵעת ׁשֶ ת ַהחֶֹדׁש ּבְ ְתִחּלַ י ּבִ "ל, ּכִ ִחיַנת ַהּנַ הּוא ַעל ְיֵדי ּבְ
ה,  ְבִחיַנת ְנֻקּדָ ה ְמֹאד ְמֹאד, ַוֲאַזי ִהיא רֹק ּבִ ה ְוַדּקָ ין ֲאַזי ִהיא ְקַטּנָ ֵבית ּדִ אֹוָתּה ּבְ
"ל, ַהְינּו  ּנַ חָֹרה ֲאִני ְוָנאָוה ְוכּו' ּכַ ִחיַנת ׁשְ ִהיא ּבְ "ל ׁשֶ ה טֹוָבה ַהּנַ ִחיַנת ְנֻקּדָ ַהְינּו ּבְ
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ּה  ׁשָ ל ִיְשָֹרֵאל ְלַחּפְ סֹוף ַהחֶֹדׁש ֲאַזי ְצִריִכין ּכָ עּוט ּבְ ַתְכִלית ַהּמִ ָבָנה ִהיא ּבְ ַהּלְ ׁשֶ ּכְ
ין ֶאת  ׁשִ ָבָנה ַוֲאַזי ְמַקּדְ ה ֵמַהּלְ ה ְקַטּנָ ה ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ּמֹוְצִאין ֵעֵדי ְרִאּיָ ּה ַעד ׁשֶ ׁשָ ּוְלַבּקְ
ה  ֻקּדָ ִחיַנת ַהּנְ י ַעל ְיֵדי ּבְ ָבָנה, ּכִ ּקּון ּוִמּלּוי ַהּלְ ִחיַנת ּתִ הּוא ּבְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ַהחֶֹדׁש ּבְ
ִנין  ּקְ עּוט, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּתַ ַתְכִלית ַהּמִ ּזֹוִכין ִלְמצֹא ּבְ ה טֹוָבה ׁשֶ ִחיַנת ְנֻקּדָ ְלַבד, ּבְ
ִגיָמָתּה  ָבָנה ִמּפְ ּקּון ּוִמּלּוי ַהּלְ ִחיַנת ּתִ הּו ּבְ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ֱאֶמת ְלַכף ְזכּות ְוכּו' ּכַ ְוִנְכָנִסין ּבֶ
י ַעל  ׁש )ר"ה כ"ד(, ּכִ ׁש ְמֻקּדָ ין ְוָכל ִיְשָֹרֵאל ְמֻקּדָ ית ּדִ ן אֹוְמִרים ַהּבֵ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְוכּו' ּכַ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְזכּות.  ְלַכף  ִנים  ּדָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ין  ׁשִ ִנְתַקּדְ ְלַבד  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְיֵדי 
ָבָנה  ַהּלְ ֶאת  ַמֲעִלין  ְבֵריֶהם  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ׁש,  ְמֻקּדָ ׁש  ְמֻקּדָ אֹוְמִרים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
קּוַדת אֹור  ָתּה ַעל ְיֵדי ַהּנְ ָ הּו ְקֻדּשׁ ּזֶ קּון ּוִמּלּוי, ׁשֶ ָגם ּוִמעּוט ִלְבִחיַנת ּתִ ִחיַנת ּפְ ִמּבְ

ָבָנה. ָראּו ֵמַהּלְ ְלַבד ׁשֶ

ָלּה  ָנַתן  ְוָאז  ִנְתַמֲעָטה  ֵרַח  ַהּיָ ִקְטרּוג  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ִחיַנת  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶזהּו 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ּה ּכְ ְעּתָ ַרְך ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְלָהִפיס ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ת  ֻקּדֹו ַהּנְ ִחיַנת  ּבְ ַעל  ִזין  ְמַרּמְ ַהּכֹוָכִבים  י  ּכִ רש"י,  ֵפרּוׁש  ּבְ ּומּוָבא  פ"י(  רבה  )מדרש 

ֱאֶמת ַעל  ַעל ָיָדם ִנְכָנִסין ְלַכף ְזכּות ּבֶ ְשָֹרֵאל ׁשֶ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ְמָצִאין ּבְ ּנִ טֹובֹות ׁשֶ
ּכֹוָכִבים  ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ְבִחיַנת )דניאל י"ב( ּוַמְצּדִ "ל, ּבִ ּנַ ִנים אֹותם ְלַכף ְזכּות ּכַ ּדָ ְיֵדי ׁשֶ
ִנים ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות, ְוַעל ְיֵדי  ּדָ יֵקי ַהּדֹור ׁשֶ ים', ַהְינּו ַצּדִ יֵקי ָהַרּבִ ְוכּו'. 'ַמְצּדִ
ִחיַנת ּכֹוָכִבים,  "ל. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ֱאֶמת ְלַכף ְזכּות ּכַ ֵעי ִיְשָֹרֵאל ּבֶ ֶזה ִנְכָנִסין ֲאִפּלּו ּפֹוׁשְ
י  ּכִ ְנֻקּדֹות,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ַהּכֹוָכִבים  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ יֵקי  ּוַמְצּדִ ִחיַנת  ּבְ
ם  ְמבָֹאר ׁשָ "ל, ּכַ ִניֵאל ָלִעְנָין ַהּנַ סֹוף ּדָ ם ּבְ ר ׁשָ ים ְמַדּבֵ יֵקי ָהַרּבִ סּוק ּוַמְצּדִ ֶזה ַהּפָ
יִלים ַיְזִהירּו  ְשֹּכִ ִעים ְוכּו'. )שם( ְוַהּמַ יעּו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נּו ִויָצְרפּו ַרּבִ ְררּו ְוִיְתַלּבְ ִיְתּבָ
סֹוף  ּבְ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו'.  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ יֵקי  ּוַמְצּדִ ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ
רּוף  ְוַהּצֵ רּור  ַהּבֵ ּגֶֹדל  ִיְהֶיה  ְוָאז  דּוַע,  ּיָ ּכַ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ר ח"ו,  ּבֵ ִיְתּגַ ָאז  ׁשֶ ץ  ַהּקֵ
ִחיַנת  ּקּון ַעל ְיֵדי ּבְ ר ַהּתִ ים כו', ַוֲאַזי ִיְהֶיה ִעּקַ נּו ִויָצְרפּו ַרּבִ ְררּו ְוִיְתַלּבְ ִחיַנת ִיְתּבָ ּבְ
ְלַכף  ַהּכֹל  ֶאת  דּונּו  ּיָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ים,  ָהַרּבִ יֵקי  ַמְצּדִ ְיֵדי  ַעל  "ל,  ַהּנַ
ר ֲעבֹוַדת  הּו ִעּקַ ּזֶ חּוִתים ְמאֹד ְמאֹד, ׁשֶ ַהּפְ ְזכּות ְוִיְמְצאּו ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֲאִפּלּו ּבְ
יַח ְוכּו'  ִחיַנת ָמׁשִ י ֶזה ּבְ ָיֵמינּו, ּכִ ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ְיָקא ָיבֹא ָמׁשִ יִקים ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ּדִ ַהּצַ
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ר  י ִעּקַ ּכֹוָכִבים ְוכּו'". ּכִ ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירּו ְוכּו' ּוַמְצּדִ ְשֹּכִ "ל. ְוֶזהּו, "ְוַהּמַ ּנַ ּכַ
ֻקּדֹות  ַהּנְ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ִחיָנה זֹו, ַעל  ּבְ ְיֵדי  ִיְהֶיה ַעל  ץ ָהַאֲחרֹון  ּקֵ ּבַ ה  ֻאּלָ ְוַהּגְ קּון  ַהּתִ

"ל.  ּנַ ִחיַנת ּכֹוָכִבים ְוכּו' ּכַ ֵהם ּבְ "ל, ׁשֶ טֹובֹות ַהּנַ

)ליקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה א אות יב(

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ׁשְ קּו ּבֶ ְתַחּזְ ּיִ ׁשֶ לּו ּכְ ּדֹורֹות ַהּלָ ְיָקא ָהְרחֹוִקים ּבַ ּדַ
ה  ם ֵמֲעבֹוָדה ַקּלָ ֲענּוג ּגַ ל ּתַ ַע ּוְמַקּבֵ ֲעׁשֵ ּתַ ַרְך ִמׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ִיְזּכּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵעי  ּופֹוׁשְ ֲעֵברֹות  ּוַבֲעֵלי  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ל ָהעֹוָלמֹות נּו ּכָ ּקְ ְיָקא ִיְתּתַ אי, ְוַעל ָיָדם ּדַ ַוּדַ ִלְתׁשּוָבה ּבְ

ָמר ָאז  ַהּגְ ֵעת  ּבְ ְיָקא  ּדַ י  ּכִ ּגֹוְמָרּה,  ׁשֶ א ַעל ִמי  ִנְקֵראת ֶאּלָ ְצָוה  ַהּמִ ן ֵאין  ַעל־ּכֵ
ָכל  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ ַרְך. ְוֶזהּו ּבִ ֵלמּות ִלְכלֹל ּבֹו ִיְתּבָ ׁשְ תֹו ּבִ ֻעּלָ זֹוִכין ִלְפעֹל ּפְ
ְוזֹוֶכה  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ָאָדם,  ל  ּכָ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ְכָלִלּיּות  ּבִ ְוֵכן  ָאָדם, 
ה ְלַאֲחִרית טֹוב,  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעתֹו  ָצִריְך  ֲעַדִין  ֵלמּות -  ׁשְ ּבִ ְלָגְמָרּה 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ָאבֹות ב,  יתֹו" )קֶֹהֶלת ז, ח(, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֵמֵראׁשִ י טֹוב ַאֲחִרית ּדָ "ּכִ
ּטֹוב  ּבַ ָיָמיו  ַאֲחִריתֹו ְלַבּלֹות  ּבְ ּזֹוֶכה  ּוְכׁשֶ ַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך',  ּבְ ֲאִמין  ּתַ ד(: 'ַאל 
ֲאָבל  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִהְתִחילּו  ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ רֹוִאין  ָאנּו  ן  ְוַעל־ּכֵ לֹו.  ֵרי  ַאׁשְ ָאז  י,  ָהֲאִמּתִ

ּנֹוְפִלים ֵמֲעבֹוָדָתם.  ים ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלָתם, ְוִנְמָצִאים ַרּבִ כּו ְלַהּגִ ּזָ ְזִעיִרין ִאּנּון ׁשֶ

ְוָכל  ְלעֹוָלם,  ֶנֱאָבד  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ
נּוָעה  ּתְ ְוָכל  יו,  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֲעבֹוָדתֹו,  ַהְתָחַלת  ּבְ ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה 
ל סֹוף  אי ֵאינֹו ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם, ְוסֹוף ּכָ ַוּדַ ַרְך - ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ה ּבַ ָעׂשָ ה ׁשֶ ַקּלָ
ֶזה  ָכה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּזָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה, ַהְינּו ּדְ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ י ִאם ּדְ ֵאר לֹו ּכִ ָ לֹא ִיּשׁ
ִלּיֹות  ֶסף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ין לֹו ָלָאָדם לֹא ּכֶ י ֵאין ְמַלּוִ ָהעֹוָלם, ּכִ
ִריְך  ּצָ ֶ י־ֵכן ִלְזּכֹות ְלַמה ּשׁ ְלַבד )ָאבֹות ו, ט(, ַאף־ַעל־ּפִ ים טֹוִבים ּבִ א ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ֶאּלָ
ה  ְזּכֶ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ֵלמּות, ּדְ ׁשְ ְגמֹר ֲעבֹוָדתֹו ּבִ ּיִ ר ִלְזּכֹות ַעד ׁשֶ ל ֶאָחד ִלְזּכֹות, ִאי ֶאְפׁשָ ּכָ
ָבר  ַעל ּדָ ַהּבַ חּוׁש, ׁשֶ ן רֹוִאין ּבְ יו ַעד ַהּסֹוף. ְוַעל־ּכֵ ל ְיֵמי ַחּיָ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹד ֶאת ַהּשׁ
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ה,  ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי ַהּקְ ָהָאָדם ָסמּוְך ְוָקרֹוב ִלְכנֹס ְלׁשַ ֵעת ׁשֶ ֶרה ַעְצמֹו ְמאֹד ְמֹאד ּבְ ִמְתּגָ
ְנָיָנא ִסיָמן מח(: ִלּקּוֵטי ּתִ ָמקֹום ַאֵחר )ּבְ נּו ַז"ל ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ֲאִריכּות ּבְ ֶזה ּבַ ְמבָֹאר ּבָ ּכַ

ה  ַעּתָ יָחא,  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ֵהם  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ה  ַעּתָ י  ּכִ ְכָלִלּיּות ָהעֹוָלם,  ּבִ ְוֵכן 
נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ א  ִהְתַנּבֵ ֶזה  ַעל  ׁשֶ ִמים',  ַהּיָ 'ַאֲחִרית  ִחיַנת  ּבְ 'ַאֲחִרית'  ִחיַנת  ּבְ הּוא 
ִמים  ַאֲחִרית ַהּיָ ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּבְ ּצַ ָבִרים ד, ל(: "ּבַ ה )ּדְ דֹוׁשָ תֹוָרֵתנּו ַהּקְ לֹום, ּבְ ָ ָעָליו ַהּשׁ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ה ְמאֹד ְמאֹד ּבְ ָבר ַעּתָ ַעל ּדָ ָרה ַעְצמֹו ַהּבַ ִביל ֶזה ִהְתּגָ ה" ְוכּו'. ּוִבׁשְ ָהֵאּלֶ
ֲאוֹוָתם ָהָרעֹות ִלְכִפירֹות  לּו ְוָנְפלּו ְוִנְתעּו ַעל־ְיֵדי ּתַ נּו ִנְכׁשְ ִריֵצי ַעּמֵ ֵני ּפָ ים ִמּבְ ְוַרּבִ
ִקים  ְמַסּלְ ם  ּגַ י ִאם  ּכִ ֶזה,  ּבָ י ָלֶהם  ּדַ ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ּוָפְרקּו ֹעל  דֹול  ּגָ יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִ
אֹות  ָקן ְוַהּפֵ ַח ֶאת ַהּזָ ְך ָראּוי ְלִהְתַנֵהג - ְלַגּלֵ ּכָ ֵניֶהם, ְואֹוְמִרים ׁשֶ ת ֵמַעל ּפְ ַהּבֹׁשֶ
י ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְוִלְלֹמד ְלׁשֹונֹות ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ְוכּו' ְוכּו'  ַמְלּבּוׁשֵ ְוִלְלּבֹׁש ּבְ
ם  ְרֵכיֶהם, ּגַ ִרים ְקָצת - ָהְרחֹוִקים ֵמֶהם ּוִמּדַ ׁשֵ ים ַהּכְ ָלן. ְוַגם ָהֲאָנׁשִ ַרֲחָמָנא ִלּצְ
ְהיּו  ּיִ ה, ּוְזִעיִרין ִאּנּון ׁשֶ ּמָ ים ִמן ַהּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּתַ ְרָנָסה, ְוִנְרּפִ ת ַהּפַ ִטְרּדַ ן ָנְפלּו ּבְ ּכֵ
ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ַהּקֹוְדִמים.  ַהּדֹורֹות  מֹו  ּכְ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ְלֵתי  ּדַ ַעל  ׁשֹוְקִדים 
אי  ּוְבַוּדַ ְמאֹד,  ץ  ַהּקֵ ֶאל  ְסמּוִכים  ה  ַעּתָ ָאנּו  י  ּכִ ָמר,  ְוַהּגְ ַהּסֹוף  ֶאל  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ
ה  ֻאּלָ ּגְ ִיְהֶיה   - ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ יַח  ָמׁשִ בֹא  ּיָ ּוְכׁשֶ ָלֹבא.  ה  ַהְרּבֵ עֹוד  ִיְתַמְהֵמּהַ  לֹא 
ַתְכִלית  ּקּון ָהעֹוָלם ּבְ לּות, ְוָאז ִיְהֶיה ִנְגָמר ּתִ ֵאין ַאֲחֶריָה ּגָ ֵלָמה ׁשֶ ה ׁשְ ֻאּלָ ַאֲחרֹוָנה ּגְ
ֻאּלֹות ָהִראׁשֹונֹות  ל ַהּגְ י ּכָ יתֹו". ּכִ ָבר ֵמֵראׁשִ ְבִחיַנת "טֹוב ַאֲחִרית ּדָ ֵלמּות, ּבִ ְ ַהּשׁ
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּקּון  ַהּתִ ְגמֹר  ּיִ ׁשֶ יַח  ָמׁשִ בֹא  ּיָ ׁשֶ ְצִריִכים  ו  ְוַעְכׁשָ לּות,  ּגָ ַאֲחֵריֶהם  ָהָיה 
ִרית  ם ּבְ י ִאּתָ תּוב )ִיְרְמָיה לא, ל לא(: "ְוָכַרּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך ְלעֹוָלם, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּוב ֶאל ַהּשׁ ּנָ ׁשֶ
ִריִתי" ְוכּו', ּוְכִתיב  ר ֵהם ֵהֵפרּו ֶאת ּבְ י ְוכּו', ֲאׁשֶ ַרּתִ ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ה ְוכּו' לֹא ַכּבְ ֲחָדׁשָ
ְוכּו',  ֵעיֶהם  ׁשְ ּפִ ּוְבָכל  ּקּוֵציֶהם  ּוְבׁשִ ִגּלּוֵליֶהם  ּבְ ְמאּו עֹוד  ִיּטַ )ְיֶחְזֵקאל לז, כג כו(: "ְולֹא 

ץ, ַעל־ ה ָסמּוְך ֶאל ַהּקֵ ַעּתָ תֹוָכם ְלעֹוָלם" ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ י ּבְ ׁשִ י ֶאת ִמְקּדָ ְוָנַתּתִ
ָרֵאל ֵמֲעבֹוָדתֹו, ְוִהְכִניס  יַח ֶאת ַעְצמֹו ְלָאְרּכֹו ּוְלָרְחּבֹו ִלְמנַֹע ֶאת ִיׂשְ ן הּוא ַמּנִ ּכֵ
ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְמֹאד  ְמֹאד  ק  ְלִהְתַחּזֵ ו  ַעְכׁשָ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ עֹוָלם,  ּבָ דֹול  ּגָ ַמֲחלֶֹקת 
ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ִהְתִחיל  ֶ ּשׁ ִלְגמֹר ַמה  ק ְמֹאד  ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך  ְוָכל ֶאָחד  ַרְך,  ִיְתּבָ

ְוִאם ִהְתִחיל - ִיְגֹמר, ְוִאם לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין ַיְתִחיל ְוִיְגֹמר.
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ָחתֹו  ּגָ ַרְך ּוְבַהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת ּבַ ֲאִמיִנים ּבֶ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ר ָהֵעָצה הּוא ֱאמּוָנה, ּכִ ְוָהִעּקַ
ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִיּפֹל  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ְוַגם  ְרָנָסה.  ּפַ ַעל  ִלְדאֹג  ְצִריִכין  ֵאין   - ְפָרִטּיּות  ּבִ
ַדְעּתֹו? הּוא  ה ָנַפל ּבְ י ָלּמָ ק יֹוֵתר, ּכִ ִפיָלה ִיְתַחּזֵ א, ַעל־ְיֵדי ַהּנְ ַרּבָ י ַאּדְ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ׁשֶ
לֹום, ֵאיֶזה ֲעֵבָרה  ָגם אֹו ָעַבר ַחס ְוׁשָ ַגם ֵאיֶזה ּפְ ּפָ ַעְצמֹו ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּבְ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ
ַעל  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ֶאת  ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ ן  ּכֵ ִאם  מּוָרה,  ּגְ
ן ֵיׁש לֹו  ּכֵ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ִאם  ַקְלְקִלין ַעל־ְיֵדי ֲעֵבָרה ּופֹוְגִמין ּבְ ּמְ ִנים ׁשֶ ּפָ ל  ּכָ
ל ִמְצֹוֶתָך ֱאמּוָנה"  י "ּכָ ְקָוה ֲעַדִין ְלעֹוָלם, ּכִ ׁש לֹו ֱאמּוָנה - ֵיׁש לֹו ּתִ ּיֵ ֱאמּוָנה, ּוְכׁשֶ
ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלעֹוָלם.  ּקּון  ּתִ לֹו  ֵיׁש   - ֱאמּוָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ ים קיט, פו(,  ִהּלִ )ּתְ

כֹוִלין  ּיְ ה ַמֲאִמין ׁשֶ ַדְעּתֹו ְמאֹד, ָעָנה ְוָאַמר לֹו: "ִאם ַאּתָ ַפל ּבְ ּנָ נּו ַז"ל ְלֶאָחד ׁשֶ ַרּבֵ
ְדָבֵרינּו ֲאָלִפים  ְנָיָנא ִסיָמן קיב(, ּוְכָבר ְמבָֹאר ּבִ ן" )ִלּקּוֵטי ּתִ כֹוִלין ְלַתּקֵ ּיְ ֲאִמין ׁשֶ ְלַקְלֵקל ּתַ

ְנָיָנא ִסיָמן עח(. ָלל" )ִלּקּוֵטי ּתִ עֹוָלם ּכְ "ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ָעִמים ׁשֶ ּפְ

ֵלמּות,  ׁשְ ַרְך ּבִ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ׁש לֹו ֱאמּוָנה ּבְ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ "ל, ּכִ ּנַ ר הּוא ָהֱאמּוָנה ּכַ ְוָהִעּקָ
"ל, ַעל־ְיֵדי־  ּנַ ית' ּכַ 'ֵראׁשִ ָלִלּיּות ָה'ַאֲחִרית' ּבָ ִחיַנת ּכְ ִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ּבְ הּו ּבְ ּזֶ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ לֹום',  ׁשָ ְלִאיׁש  ַאֲחִרית  י  'ּכִ ְבִחיַנת  ּבִ ְלַאֲחִרית טֹוב,  יַע  ְלַהּגִ זֹוֶכה  ֶזה 
ִחּיֹות  ְוַהּדְ ּתּוִיים  ְוַהּפִ ְוַהֲהָסתֹות  ַהְמִניעֹות  ל  ּכָ ַעל  ְוִיְקּפֹץ  ג  ְיַדּלֵ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה 
עֹוד  לֹו  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ילֹו,  ְלַהּפִ רֹוִצים  ְוֵחילֹוָתיו  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ ַוֲחִליׁשּות 
י הּוא ַמֲאִמין  ִגים ַעל ַהּכֹל, ּכִ י ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה עֹוְבִרים ּוְמַדּלְ ְקָוה ֲעַדִין, ּכִ ׁשּום ּתִ
ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאלֵֹהי  ְוַאֲחרֹון  ִראׁשֹון  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ
ַהּנֹוָרִאים,  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  ַוֲעבֹוַדת ָהָאבֹות  נּו  ַרּבֵ ה  ֲעבֹוַדת מֹׁשֶ ּבַ ּבֹוֵחר 
חּות  ַהּפָ ל  ׁשֶ ה  ַקּלָ ֵמֲעבֹוָדה  ם  ּגַ ֲענּוג  ּתַ ל  ּוְמַקּבֵ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ
ל ְזַמן  ָרֵאל, ּכָ ֵעי ִיׂשְ ִעים ּוַבֲעֵלי ֲעֵברֹות ּופֹוׁשְ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ְרׁשָ ִיׂשְ ּבְ חּוִתים ׁשֶ ּפְ ּבַ ׁשֶ
ל  ַרְך ְמַקּבֵ ׁש ָלֶהם ֱאמּוָנה, ֲעַדִין הּוא ִיְתּבָ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶ ָרֵאל' ִנְקָרא ֲעֵליֶהם, ּדְ ם 'ִיׂשְ ֵ ּשׁ ׁשֶ
ה  ְתִפּלָ ין ִלְפָעִמים ּבִ עֹוׂשִ ָעְלָמא ׁשֶ ה ּבְ נּוָעה ַקּלָ ל ּתְ ֲארּות ֵמֶהם ִמּכָ ֲענּוג ְוִהְתּפָ ּתַ
ְמִריִקים  ֵהם  "ַוְיִהי  ַהּתֹוָרה  ּבְ גֹון  ּכְ ְמקֹומֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ִמְצָוה,  ֵאיֶזה  ּבְ אֹו 

ָאֵרי ְמקֹומֹות. ִסיָמן יז( ּוִבׁשְ יֶהם" )ּבְ ּקֵ ׂשַ
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ֵהם  ַמֲעָלה,  ּבְ ים  ַטּנִ ְוַהּקְ ִעים  ָהְרׁשָ ֶנֶגד  ַמֲעָלה,  ּבְ דֹוִלים  ְוַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ
ים  ַטּנִ ין', ְוַהּקְ ְרּגִ ל ּדַ ְבִחיַנת 'ֵריׁש ּכָ יִקים ֵהם ּבִ ּדִ י ַהּצַ ית' ְו'ַאֲחִרית', ּכִ ְבִחיַנת 'ֵראׁשִ ּבִ
ין'.  ְרּגִ ל ּדַ ְבִחיַנת 'סֹוף ּכָ יֶהם ָהָרִעים ֵהם ּבִ ַרְך ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָהְרחֹוִקים ֵמַהּשׁ
ר 'סֹוף  ֵ ּוְמַקּשׁ ּוְמַיֵחד  ַאֲחִרית',  ית  ֵמֵראׁשִ יד  ּו'ַמּגִ ְוַאֲחרֹון  ַרְך ִראׁשֹון  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ל ֶזה ָיכֹול ִלְזּכֹות  ּכָ ין, ׁשֶ ְרּגִ ל ּדַ ֵריׁש ּכָ ין ּבְ ְרּגִ ל ּדַ ה', סֹוף ּכָ ִחּלָ ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ם  ֵ ַהּשׁ קּות ָהֱאמּוָנה ּבַ חּוִתים ַעל־ְיֵדי ִהְתַחּזְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ים ְוַהּפָ ּלִ ּקַ ּבַ ל ׁשֶ ֲאִפּלּו ַהּקַ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְכָלל  ית' ְוַעד 'ַאֲחִרית', ׁשֶ יַע ֵמ'ֵראׁשִ ּגִ ֵלָמה ַהּמַ ְ ָחתֹו ַהּשׁ ּגָ ַרְך ְוַהׁשְ ִיְתּבָ

"ל. ּנַ ית' ּכַ 'ֵראׁשִ ָה'ַאֲחִרית' ּבָ

יַע ָהָאָדם,  ּגִ ּמַ ׁשֶ ה, ּכְ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ִחיַנת ְיִריָדה ּתַ ׁשּוָבה, ּבְ ִחיַנת ַהּתְ ר ּבְ ְוֶזהּו ִעּקַ
יו ָהָרִעים, ַאף־ַעל־ לֹום - ְלַתְכִלית ַהְיִריָדה ַעל־ְיֵדי ַמֲעׂשָ לֹום, ַחס ְוׁשָ ַחס ְוׁשָ
ם  ּגַ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ַרְך ּבֶ ַרְך, ְוַיֲאִמין ּבֹו ִיְתּבָ ם ּבֹו ִיְתּבָ ם ׁשָ ק ּגַ י־ֵכן ִאם ִיְתַחּזֵ ּפִ
ק  ֶאּסַ "ִאם  ח(:  קלט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְבִחיַנת  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִנְמָצא  ׁש,  ַמּמָ ְמקֹומֹו  ּבִ ם  ׁשָ
ֹרב  תּוב )ִיְרְמָיה כג, כג(: "ַהֱאלֵֹהי ִמּקָ ּכָ ָּך", ּוְכמֹו ׁשֶ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ׁשָ
יְך  ַמְמׁשִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֹזאת  ֱאמּוָנה  ּבֶ ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָאז  ֵמָרֹחק",  ֱאלֵֹהי  ְולֹא  ְוכּו'  ָאִני 
ם, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ּכֹוֵלל סֹוף  ם ׁשָ ּגַ ְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב  ּבִ ֵלָמה,  ְ ָחתֹו ַהּשׁ ּגָ ַהׁשְ
ֵריׁש  ּבְ ם, הּוא ּכֹוֵלל אֹותֹו  ַפל ְלׁשָ ּנָ ׁשֶ מּוְך  ְוַהּנָ ָפל  ָ קֹום ַהּשׁ הּוא ַהּמָ ין, ׁשֶ ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ
מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ַמֲעֶלה  הּוא  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ין,  ְרּגִ ּדַ ל  ּכָ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶזה ּבַ ְכָלל ָמקֹום ָרחֹוק ְוָנמּוְך ּכָ ּנִ ִנים. ּוְכׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ם ִמּכַ ְפלּו ְלׁשָ ּנָ יצֹוצֹות ׁשֶ ְוַהּנִ

ַרְך. תֹו ִיְתּבָ ָ ְקֻדּשׁ ֶאְמַצע, ּבִ ּבְ ְדֵרגֹות ׁשֶ ָאר ַהּמַ ל ׁשְ יָלא ִנְכָלִלין ּכָ ַרְך, ִמּמֵ ִיְתּבָ

אי,  ַוּדַ ֵלָמה ִיְזּכּו ִלְתׁשּוָבה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ קּו ּבֶ ְתַחּזְ ּיִ ׁשֶ ְיָקא ָהְרחֹוִקים ּכְ ּדַ ִנְמָצא, ׁשֶ
ׁש  ַמּמָ ָוסֹוף  ַאֲחִרית  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ נּו  ּקְ ִיְתּתַ ְיָקא  ּדַ ָיָדם  ְוַעל 
ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ָהַאֲחרֹוָנה  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ַאֲחִרית  ר  ִעּקַ ן  ְוַעל־ּכֵ ָבה.  ֲחׁשָ ַהּמַ ית  ֵראׁשִ ּבְ
ָבר  י ֵאין ַהּדָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ַסְנֶהְדִרין צז:(, ּכִ ִפי ׁשֶ ְיָקא, ּכְ ְתׁשּוָבה ּדַ לּוי ּבִ ה ּתָ ָהֵאּלֶ
ע  ֵבי ֶפׁשַ ּוְלׁשָ ְעָיה נט, כ(: "ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ְתׁשּוָבה, ּוְכמֹו ׁשֶ א ּבִ לּוי ֶאּלָ ּתָ
ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ְיָקא  ּדַ ָהְרחֹוִקים  ּזֹוִכין  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְוכּו',  ַיֲעֹקב"  ּבְ



לזפרק ג' 

הּו  ּזֶ ית' ְלעֹוָלם ָוֶעד, ׁשֶ 'ֵראׁשִ ְיָקא ִנְכָלל ָה'ַאֲחִרית' ּבָ "ל, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ּנַ ֵלָמה ּכַ ְ ַהּשׁ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ "ל, ּבִ ּנַ ה ָהַאֲחרֹוָנה ּכַ ֻאּלָ ֵלמּות ַהּגְ ִחיַנת ׁשְ ר ּבְ ִעּקַ

)ליקוטי הלכות משא ומתן הלכה ד' אות ט"ו(

ּקּוִנים  ּתִ ין  ַנֲעׂשִ ְיָקא  ּדַ ָידֹו  ַעל  רּוִעים,  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ ֲאִפּלּו 
ל ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתעֹוְררּות  ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ּכָ

ה טֹוָבה ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ְתעֹוֵרר ּבְ ּמִ ִהיא, ׁשֶ ל ׁשֶ ּכָ

ָאָדם,  ל  ּכָ ַעל  עֹוְבִרין  ׁשֶ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ְוַהְיִרידֹות  ָהֲעִלּיֹות  ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו 
י  ִחיַנת ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות, ּכִ ַרְך, ֵיׁש ָלֶהם ּבְ ם־ִיְתּבָ ֵ ַוֲאִפּלּו ַעל ָהְרחֹוִקים ְמאֹד ֵמַהּשׁ
ּנּוִיים  ה ׁשִ ּמָ יֹום ֶאָחד ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ּכַ ם ֶאְצָלם ֵאין יֹום ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּגַ
יֵקי  ַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ם־ִיְתּבָ ֵ ְתעֹוְרִרין ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ר, ּוִבְפָרט ֵאּלּו ַהּמִ ְלֵאין ִמְסּפָ
ְורֹוֶצה  יֹוֵתר  ֶצר־ָהָרע  ַהּיֵ ְוחֹוֵתר  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ְוכּו',  ּכַֹח  י  ֲחלּוׁשֵ ְוֵהם  ֱאֶמת, 
ִחיַנת  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ ְוֵיׁש ָלֶהם  ר ָעָליו,  ּבֵ ִעים ְלִהְתּגַ לֹום, ְוֵהם ִמְתַיּגְ ְוׁשָ יָלם, ַחס  ְלַהּפִ
ְתהֹומֹות"  ֵיְרדּו  ַמִים  ׁשָ "ַיֲעלּו  כו(:  קז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִחיַנת  ּבְ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות 
לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד,  ְוָעצּום  דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחּזְ ְצִריִכין  ֶזה  ל  ּכָ ְוַעל  ְוכּו'. 
מּוִכין יֹוֵתר ֶאל  ּסְ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ יַח. ּכִ ׁשִ ֵהם ְסמּוִכין ִלימֹות ַהּמָ ִאים ׁשֶ ּוַבּדֹורֹות ַהּבָ
ִמי  ְוַעל  ַאֵחר(,  ָמקֹום  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ יֹוֵתר  ֶרה  ּוִמְתּגָ ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ הּוא  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ  - ץ  ַהּקֵ
ָבר  ּכְ יִקים ׁשֶ ּדִ כַֹח ַהּצַ ר ּבְ ַמִים )סֹוָטה מט.(. ְוָהִעּקָ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ָלנּו ְלִהּשׁ
ֵלמּות ַאֲחָריו,  ֵאין ׁשְ ֵלמּות ׁשֶ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ָראּוי, ּבְ ל ֶזה ָהעֹוָלם ּכָ ְלָחָמה ׁשֶ ּמִ ָעְמדּו ּבַ
אֹול  ְ ַרְך ֶנֱאָבד ֲאִפּלּו ִמּשׁ ם־ִיְתּבָ ֵ ֵאין ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ְלַהּשׁ ְוֵהם מֹוִדיִעים ָלנּו, ׁשֶ

ּקּוִנים ִנְפָלִאים. ין ּתִ א! ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעׂשִ ַרּבָ יו, ַאּדְ ְחּתָ ּיֹות ּוִמּתַ ְחּתִ ּתַ

ְהֶיה  ּיִ ּקּון ַעל־ְיֵדי ִמי ׁשֶ ר ַהּתִ נּו ְוכּו', ַאְך ִעּקַ ּקְ ל סֹוף ַהּכֹל ִיְתּתַ י ֲהלֹא סֹוף ּכָ ּכִ
ֶעְליֹוִנים  ל ָהעֹוָלמֹות  ּכָ ּקּון  ּתִ לּוי  ּתָ ֶזה  ּבָ ׁשֶ א,  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ ֵאיֶזה ֵחֶלק  לֹו 
ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ּקּון  ַהּתִ ַעל  ין  ּוְמַצּפִ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ה  ַמּטָ ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ֵרי  ּדָ ְוָכל  ְוַתְחּתֹוִנים, 
ִחיָרה, ֲאִפּלּו ַעל־ְיֵדי  ַעל ּבְ הּוא ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ַהּבַ א, ׁשֶ ְלַתּתָ ַעל־ְיֵדי ִאְתָערּוָתא ּדִ
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ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ּקּוִנים  ּתִ ין  ַנֲעׂשִ ְיָקא  ּדַ ָידֹו  ַעל  א!  ַרּבָ ַאּדְ רּוִעים,  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ
ה  ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ְתעֹוֵרר ּבְ ּמִ ִהיא, ׁשֶ ל ׁשֶ ל ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתעֹוְררּות ּכָ ְמֹאד, ַעל־ְיֵדי ּכָ
יִקים ָהעֹוְסִקים  ּדִ ֹכַח ַהּצַ "ל. ְוַהּכֹל ּבְ ֵאיזֹו ֶרַגע ְוַכּנַ ָעה ּבְ ֵאיזֹו יֹום ּוְבֵאיזֹו ׁשָ טֹוָבה ּבְ

ן. "ל, ּוְכִדְלַקּמָ ּנַ יִקים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ּכַ ּדִ ֹכַח ַהּצַ ר ּבְ ִתּקּוִנים ֵאּלּו, ְוָהִעּקָ ּבְ

עֹוְבִרין  ׁשֶ ְוכּו'  ְוַהְעָלָמתֹו  ֱאלֹהּות  ְוִהְתנֹוְצצּות  ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ י  ּכִ
ְך  ִנְמׁשָ ַהּכֹל  ְוָהְרחֹוִקים ְמאֹד ְמאֹד,  רּוִעים  ַהּגְ ֲאִפּלּו ַעל  ָכל ֵעת,  ּבְ ל ָאָדם  ּכָ ַעל 
ה  ּמָ ה אֹורֹו ְוֶהְעִלימֹו ְוכּו', ְוֵכן ּכַ ּלָ ּגִ "ל, ׁשֶ ְפָלִאים ַהּנַ ְמצּוִמים ַהּנִ ִחיַנת סֹוד ַהּצִ ִמּבְ
ִאי  ִחיָרה, ׁשֶ ם סֹוד ַהּבְ ָ ּשׁ ּמִ ּקּון, ׁשֶ ִביָרה ְוַהּתִ ְ ם סֹוד ַהּשׁ ָ ּשׁ ּמִ ָעִמים ְוכּו', ׁשֶ ה ּפְ ְוַכּמָ
ֵאיָנם  י ׁשֶ ֵני ָאָדם, לֹא ּדַ ִחיָרה, ֲאָבל ּבְ ַעל ּבְ י ִאם ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ַהּבַ ן ּכִ ר ְלַתּקֵ ֶאְפׁשָ
ן  א, ַעל־ּכֵ קֹום ְיַרֵחם ְלַהּבָ ָכל ּדֹור, ַהּמָ ה ּבְ ם ֵהם ְמַקְלְקִלים ַהְרּבֵ ִנים, ַאף ּגַ ְמַתּקְ
נּו  ְוִתּקְ ִקְלְקלּו,  ְולֹא  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ָעְמדּו  ׁשֶ עֹוָלם  ְיסֹוֵדי  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ
ָהֲעצּוָמה  ְיִגיָעָתם  ל  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ן  ְלַתּקֵ עֹוְסִקים  ְוֵהם  ה,  ַהְרּבֵ
י  ן ּכִ ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ִביֵלנּו ַאף־ַעל־ּפִ ׁשְ ל ִמיֵני ִיּסּוִרים ְוַצַער ּבִ ֵהם סֹוְבִלין ּכָ ׁשֶ
חֹוְטִפים ֵאיֶזה ִהְתעֹוְררּות  ֶ ל ַמה ּשׁ ן ּכָ נּו. ַעל־ּכֵ ִאם ַעל־ְיֵדי ֵאיֶזה ִהְתעֹוְררּות ֵמִאּתָ
ל  ּכָ ִטים  ְמַלּקְ ְוֵהם  ֶאְצָלם,  ְמאֹד  ָיָקר  הּוא   - רּוִעים  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ֵמַהּגָ ֲאִפּלּו  טֹוב 
ּקּוִנים  ּתִ ֵמֶהם  ּובֹוִנים  ִהיא,  ׁשֶ ל  ּכָ ִהְתעֹוְררּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ׁשֶ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ
קּו  ִתּקּוָנם, ְוִיְתַחּזְ ּלֹא ִיְהיּו חֹוְלִקים ְוֵלִצים ַעל ָהעֹוְסִקים ּבְ ר ׁשֶ ִנְפָלִאים. ַאְך ָהִעּקָ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ ּיּוְכלּו ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ֵמָחָדׁש ּבְ ְבֵריֶהם ְלִהְתעֹוֵרר ּבְ ם ּדִ ְלַקּיֵ
ה'  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ "ַעד  ְוכּו'  ה'"  ֶאל  ִמיד  ּתָ "ֵעיַני  טו(:  כה,  ים  ִהּלִ )ּתְ מּו  ִויַקּיְ ם,  ִקְרּבָ ּבְ
ל סֹוף ְלַאֲחִרית טֹוב ְוִנְפָלא, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק  ַמִים" )ֵאיָכה ג, נ(. ְוָאז ִיְזּכּו סֹוף ּכָ ָ ִמּשׁ

"ל. ּנַ ל ָהעֹוָלמֹות, ּכַ ּקּון ּכָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּתִ א, ׁשֶ ְלַתּתָ ְבִחיַנת ִאְתָערּוָתא ּדִ דֹול ּבִ ּגָ

)ליקוטי הלכות תפילת המנחה הלכה ז' אות כ"ג(
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ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  יֹוֵרד  יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ ר  ֲאׁשֶ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַעְצמֹו  ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ֵעת,  ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ְוהֹוֵלְך 
ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ ֶוֱאמּוָנתֹו,  ְלכּותֹו  ִמּמַ ִויִריָדתֹו  ְנִפיָלתֹו  ֹעֶמק  ּבְ ם  ּגַ

ּקּונֹו ּתִ

ל  ּכָ ר ַאְדמֹו"ר ַז"ל ֶאת  ּלֹא ִסּפֵ י ׁשֶ ּפִ ִפיָנא ָהִייִתי אֹוֵמר ַאף ַעל  ִמְסּתַ ּדְ לּוֵלא 
ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ֶמֶלְך  ן  ֵמַהּבֶ ה  ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ ֲאָבל  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ עְטֶליר  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ִפי  ּכְ י  ּכִ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ עְטִליר  ֵמַהּבֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ְעָלִמים  ַהּנֶ ּפּוִרים  ֵמַהּסִ ְקָצת  הּוא 
ן  ְמַתּקֵ ארֹו  ַצּוָ ּבְ ֶהָעקֹם  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֲארּוָתם  ִהְתּפָ ִעְנַין  ּבְ ַז"ל  ַאְדמֹו"ר  ר  ְיַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ
ְוָקא ֶאת  ְכֵתָפיו ּדַ ן ּוַמֲעֶלה ּבִ ַעל ֲחטֹוָטרֹות ְמַתּקֵ ְיָקא ֶאת ַהּזּוג ְוכּו' ְוַהּבַ קֹולֹו ּדַ ּבְ
ְנָיָנא ִסיָמן  ִלּקּוֵטי ּתִ ים ּבְ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ם, ּוְכִפי ַהְמבָֹאר ּבִ ּלָ ת ְוכּו' ְוֵכן ּכֻ י ַהּכַ ַאְנׁשֵ
ם.  ן ׁשָ ל ִמְצָוה ַמֲעִלין ֶאת ָהֱאמּוָנה ַעּיֵ ְמָחה ׁשֶ ִרּקּוד ָהַרְגִלין ֵמֲחַמת ׂשִ ּבְ פ"א ׁשֶ
ְתִחיל 'ַוְיִהי  ל ִסּפּור ַהּמַ ַמר ּכָ ּגָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּיֹוָתיו ַהּקְ ָכל ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ְרֶאה ּבְ ּוְכִפי ַהּנִ
ם  י ּגַ ְעּתִ ז ְלִפי ֲעִנּיּות ּדַ ל ֶזה ֵיׁש ְלַרּמֵ ּקֶֹדם, ִמּכָ ּמִ ּפּור ׁשֶ ַהּיֹום' סֹוֵבב ְוהֹוֵלְך ְלַהּסִ
ל ֶזה  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ הּוא  ַהּיֹום' ׁשֶ 'ַוְיִהי  ְתִחיל  ּפּור ַהּמַ ַהּסִ ַמר  ּגָ ׁשֶ ה ַהּזֹאת  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ
ן  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ּקֶֹדם,  ּמִ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ִלְגַמר  ְוהֹוֵלְך  סֹוֵבב  ַרְגַלִים  לֹא  ּבְ ׁשֶ
י ֶזה ָוֶזה  ַמר ַאְדמֹו"ר ַז"ל ּכִ ה לֹא ּגָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֵני ּדְ ְ ַהּשׁ ַפל ֵמָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ּנָ ֶמֶלְך ׁשֶ
א ֶאת  ּוְמַרּפֵ ן  ְמַתּקֵ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָיָדיו  ִנּגּון  ּבְ ָיַדִים  לֹא  ּבְ ׁשֶ ֶזה  י  ּכִ ֶאָחד הּוא.  ִסּפּור 
ן ּוַמֲעֶלה  ים ְמַתּקֵ דֹוׁשִ ָמחֹול ְוִרּקּוד ַרְגָליו ַהּקְ לֹא ַרְגַלִים ּבְ ּבְ ה, ְוֶזה ׁשֶ ת ַמְלּכָ ַהּבַ
יָחא  ְמׁשִ 'ב'ֹו'ת  ִעּקְ ּבְ ה  ַעּתָ ְלָחָמה  ַהּמִ ל  ּכָ ְוֶזה  ֵמָהֱאמּוָנה,  ַפל  ּנָ ׁשֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ֶאת 
יָלא  ּוִמּמֵ ָוֵעת,  ָכל ֵעת  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ְוהֹוֵלְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  יֹוֵרד  יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ ר  ֲאׁשֶ
ַלל  ֵהם ּכְ ן ֶמֶלְך )ׁשֶ ִעים. ְוַהּבֶ ל ַהֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות ּוְפׁשָ ָאר ּכָ ם ׁשְ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ּגַ ּבֵ ִמְתּגַ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ ָבה ֶעְליֹוָנה ּדְ ֲחׁשָ כּו ִמּמַ י ִנְמׁשְ ּנֹוָלד ִעם טֹוב )ּכִ ֵני ְמָלִכים( ֵמֲחַמת ׁשֶ ְקָרִאים ּבְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ

ן הּוא זֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו  ַעל ּכֵ ָכל ֵעת ָוֵעת ׁשֶ ִקְרּבֹו ּבְ הּוא( קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ְונֹוֵקׁש ּבְ

ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ְוכּו', ֲאָבל  י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ּוַמה  עֹוָלם  ּבָ ֲאִני  ַעם ֵהיָכן  ּפַ ָכל  ּבְ
ִביל ֶזה  יקֹוְרסּות, ּוִבׁשְ ל ֶאּפִ ק ֶאְצלֹו ַהָחְכמֹות ׁשֶ ְכלֹו חֹוֵזר ְוִנְתַחּזֵ ׁש ִעם ׂשִ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ִחיַנת ֱאמּוָנה,  י ַמְלכּות הּוא ּבְ ם, ּכִ ּמּוָבן ׁשָ ְלּתֹו ּכַ ְלכּותֹו ּוֶמְמׁשַ ם ִמּמַ ַרד ּגַ ּיָ ַהּסֹוף ׁשֶ
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ל ֶזה ִהְזִהיר  ָפה ְוָרָאה ּכָ ּצָ ׁשֶ ּכְ ן ֶמֶלְך  ל ַהּבֶ דּוַע. ְוָאִביו ׁשֶ ּיָ ּכַ ֶזה  ּבָ לּוִיים ֶזה  ְוֵהם ּתְ
עֶֹמק ְנִפיָלתֹו ִויִריָדתֹו  ם ּבְ ְמָחה ּגַ ׂשִ ק ַעְצמֹו ּבְ ְתַחּזֵ ּיִ ְמָחה, ׁשֶ ר ַעל ׂשִ אֹותֹו ָהִעּקָ
ְתעֹוֵרר  ּיִ א ׁשֶ ְלַתּתָ ָערּוָתא ּדִ י ֶזה הּוא ִאּתְ ּקּונֹו. ּכִ ל ּתִ י ֶזה ּכָ ְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו, ּכִ ִמּמַ
ל  ַע ִביִעי, ׁשֶ ְ עְטֶליר ַהּשׁ ל ַהּבֶ חֹול ְוִרּקּוד ָהַרְגִלין ׁשֶ ְמַחת ַהּמָ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ׂשִ ָעָליו ּבְ

ֵאת ְוֶיֶתר ָעז. ֶיֶתר ׂשְ ַעְצמֹו ַיֲחֹזר ְלַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ּבְ ְיֵדי ֶזה ּבְ

)כוכבי אור אמת ואמונה אות ט"ו( 

ָכל  ק ַלֲחֹטף ּבְ מּור ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ְך ַהּגָ ַתְכִלית ַהֹחׁשֶ ֲאִפּלּו ּבְ
ל  ף ַהּכֹ ץ ּוְמַאּסֵ יק ֵמִרים ּוְמַקּבֵ ּדִ י ַהּצַ ַעם ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ּכִ ּפַ

ְנָיִנים ִנְפָלִאים ה, ּובֹוֶנה ֵמֶהם ּבִ ָ ֻדּשׁ ית ַהּקְ ְלתֹוְך ּבֵ

ַעְרִבית,  ת  ִפּלַ ּתְ ם  ּגַ ן  ְלַתּקֵ הֹוִסיף  א(,  עו,  ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָאבֹות  ּבָ ׁשֶ ִחיר  ּבָ ַיֲעֹקב 
ְוֵליְלָיא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְך  ְוֶנֱחׁשַ ה,  ַהַחּמָ ְקָעה  ׁשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאַחר  ַלְיָלה  ַכת  ֶחׁשְ ּבְ הּוא  ׁשֶ
ית נג:(,  ֵראׁשִ ָנָפיו ַעל ָהעֹוָלם[ )זַֹהר ּבְ ְיָלה ּפֹוֵרׂש ֶאת ּכְ ָפָהא ַעל ָעְלָמא ]ְוַהּלַ ּדְ א ּגַ ִריׂשָ ּפְ
יִקים.  ּדִ ֵהם אֹור יֹום, ְלַגְמֵרי - ֲאִפּלּו ֵאֶצל ַהּצַ קּות ַהּמִֹחין ׁשֶ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ה ּבְ ּזֶ ׁשֶ
ר  ם ָאז. ְוִעּקַ ּלּות ַמְלכּותֹו ּגַ ִתּקּון ִהְתּגַ ּנּוַכל ַלֲעסֹק ּבְ ת ַעְרִבית - ׁשֶ ִפּלַ ן ָאז ּתְ ְוִתּקֵ
ל ָהעֹוָלם  ִתּקּון ָהעֹוָלם - ְלַהֲחִזיר ּכָ ל ָהָאבֹות ָעְסקּו ּבְ י ּכָ ִביל ָהעֹוָלם, ּכִ ׁשְ ּקּון ּבִ ַהּתִ
ל ָמקֹום  לּו ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּותֹו ִמּכָ ַקּבְ ּיְ ַרְך, ׁשֶ ם ֵאָליו ִיְתּבָ ּלָ יב ּכֻ ְתׁשּוָבה, ְלָהׁשִ ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְלַהֲעִמיד  ְוָזָכה  ֵלָמה,  ׁשְ תֹו  ִמּטָ ָהְיָתה  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ר הּוא  ְוָהִעּקָ ֵהם.  ׁשֶ
ת  ִפּלַ ן ּתְ ר ְוִתּקֵ ּבֵ ן ִהְתּגַ ֲעִתיִדים ַלֲחֹטא, ַעל־ּכֵ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ עֹוָלם, ֲאָבל ָיַדע ּבְ ּבָ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ׁש, ׁשֶ ְך ַמּמָ ַפל ְלחֹׁשֶ ּנָ ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ַכת ַלְיָלה, ׁשֶ ֵעת ֶחׁשְ ִהיא ּבְ ַעְרִבית ׁשֶ
ֵני ְתהֹום",  ּפְ ְך ַעל  ית א, ב(: "ְוחֹׁשֶ ֵראׁשִ )ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ו,  ַעְכׁשָ ל  לּות ׁשֶ ַהּגָ ֲאִריַכת 
ה  ִפּלָ ּקּון ַהּתְ יְך ּתִ ם ָאז נּוַכל ְלַהְמׁשִ יַבִני" ְוכּו', ּגַ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ ִחיַנת )ֵאיָכה ג, ו( "ּבְ ּבְ
יְך  ְך לֹא ַיְחׁשִ ם חֹׁשֶ י "ּגַ "ל, ּכִ ּנַ ּלּות ַמְלכּותֹו ּכַ ִחיַנת ִהְתּגַ ׁשּוָבה, ּבְ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ ׁשֶ
דֹוָלה ָזָכה ְלהֹוִריד  תֹו ַהּגְ ָ ים קלט, יב(. ּוֵמעֶֹצם ְקֻדּשׁ ִהּלִ ּיֹום ָיִאיר" ְוכּו' )ּתְ ָּך ְוַלְיָלה ּכַ ִמּמֶ
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ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ל ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ל ּכָ ִפילֹות ׁשֶ ַעְצמֹו ְלעֶֹמק ַהּנְ
יָחא. ִעְקבֹות ְמׁשִ

דֹול  יק ּגָ ּדִ ַהּצַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ה ְמקֹומֹות )ִסיָמן ל(, ׁשֶ ַכּמָ נּו ַז"ל ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ י ֶזה מּוָבן ּבְ ּכִ
ַלֲעסֹק  ְוכּו'  ַהּנֹוְפִלים  ְלָכל  יֹוֵתר  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָיכֹול  הּוא   - יֹוֵתר  ְוָקדֹוׁש 
מּור  ְך ַהּגָ ֵעת ַהחֹׁשֶ ּבְ ִהיא  ת ַעְרִבית, ׁשֶ ִפּלַ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ְיָקא  ּדַ ַיֲעקֹב  ן  ִתּקּוָנם. ְוַעל־ּכֵ ּבְ
מּור  ְך ַהּגָ ַתְכִלית ַהחֹׁשֶ ֲאִפּלּו ּבְ ָרֵאל - ׁשֶ ֵלב ִיׂשְ הּוא ֵמִאיר ּבְ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ "ל. ְוִעּקַ ּנַ ּכַ
ָרצֹון  ִאְתָאִביד' ]ֵאין  ּדְ 'ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא  י  ּכִ ה,  ְתִפּלָ ּבִ ַלֲעֹסק  ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין 
ן  א, ַעל־ּכֵ ְלַתּתָ ּקּון - ַעל־ְיֵדי ִאְתָערּוָתא ּדִ ר ַהּתִ י ִעּקַ רּוָמה קנ:(. ּכִ ֱאַבד'[ )זַֹהר ּתְ ּנֶ טֹוב ׁשֶ
ק ַעְצמֹו ֵמַרע ְלטֹוב - ַהּכֹל ָיכֹול  ָהָאָדם ְמַנּתֵ ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ נּוָעה ְוָכל ְנֻקּדָ ל ּתְ ּכָ
ֻקּדֹות טֹובֹות,  ין ַהּנְ ינֹו ְלֵבינֹו ּבֵ ּבֵ י ׁשֶ ה, ַאף־ַעל־ּפִ ָ ֻדּשׁ ית ַהּקְ ץ ְלתֹוְך ּבֵ ְלָהִרים ּוְלַקּבֵ
ַעם ְנֻקּדֹות  ָכל ּפַ ק ַלֲחטֹף ּבְ י־ֵכן ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ה, ַאף־ַעל־ּפִ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ה ִעּמֹו ַמה ּשׁ ַנֲעׂשָ
ִחיַנת ַיֲעקֹב  יק ּבְ ּדִ י ַהּצַ ְך. ּכִ יו ִמּתֹוְך עֶֹמק ַהחֹׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיָ ּיּוַכל, ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ טֹובֹות, ּכָ
ְנָיִנים ִנְפָלִאים,  ה, ּובֹוֶנה ֵמֶהם ּבִ ָ ֻדּשׁ ית ַהּקְ ף ַהּכֹל ְלתֹוְך ּבֵ ץ ּוְמַאּסֵ - ֵמִרים ּוְמַקּבֵ
ה  ּזֶ ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְנמּוִכים  קֹומֹות  ִמּמְ א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ִחיַנת  ּבְ ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 
יֹוֵתר  ָנמּוְך  א  ְרּגָ ַהּדַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ א.  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  יבּות  ֲחׁשִ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ
ִהְתעֹוְררּות  ֵאיֶזה  ם  ָ ִמּשׁ עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְוָחׁשּוב  ָיָקר  ֵכן  מֹו  ּכְ  - ְויֹוֵתר 
ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ א,  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַרְך,  ם־ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ טֹוָבה  ה  ּוְנֻקּדָ
ָאנּו  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִית  ַהּבַ ִבְנַין  ּבְ ַיֲעקֹב  עֹוֵסק  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָהעֹוָלמֹות  ּקּון  ּתִ
ֶזה  לּוִיים ּבָ ם ּתְ ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלמֹות, ׁשֶ ל ּכָ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ ה ִעּקַ ּזֶ ם ָלֶנַצח, ׁשֶ ְתַקּיֵ ּיִ ים ׁשֶ ְמַקּוִ
ִחיַנת  יק, ּבְ ּדִ ֹכַח ַהּצַ ַרְך ּבְ ם־ִיְתּבָ ֵ ׁשּובּו ְלַהּשׁ ּיָ ָרֵאל, ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ ָהעֹוָלם. ְוָהִעּקָ

ִתּקּוָנם. ָרֵאל ָהעֹוֵסק ּבְ ַלל ִיׂשְ ַיֲעֹקב, ּכְ

ן  ּקֵ ּתִ ֶ ת ַעְרִבית הּוא ַמה ּשׁ ִפּלַ י ּתְ ָרכֹות כז:(. ּכִ ת ַעְרִבית ְרׁשּות )ּבְ ִפּלַ ִחיַנת ּתְ ְוֶזה ּבְ
תֶֹקף ְמִריַרת  הּוא ּבְ ְך ׁשֶ ה ֲאִפּלּו ִמּתֹוְך עֶֹמק ַהחֹׁשֶ ְתִפּלָ ק ּבִ ַיֲעקֹב ָאִבינּו - ְלִהְתַחּזֵ
ים  ָאנּו ְמַקּוִ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ִית ַהּשׁ ְנַין ּבַ ר ּבִ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִעּקַ "ל, ׁשֶ ּנַ גּוף ָוֶנֶפׁש ְוכּו' ּכַ לּות ּבְ ַהּגָ
ה,  ת ַעְרִבית ְרׁשּות. ְוִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ִפּלַ ן ּתְ ְזכּות ַיֲעקֹב ְוכּו', ְוַעל־ּכֵ ְהֶיה ִנְבֶנה ּבִ ּיִ ׁשֶ
ן ַיֲעקֹב ָאִבינּו?  ּקֵ ן ַמה ּתִ ל ַעְרִבית ִהיא ְרׁשּות, ִאם ּכֵ ה ׁשֶ ִפּלָ ּזֹאת ַהּתְ ׁשֶ ן ּכְ ִאם ּכֵ
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ְיָלה? ַאְך ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָצָפה ְוָרָאה  ּלַ ל ּבַ ּלֵ ׁש ִאּסּור ְלִהְתּפַ ּיֵ ַעת ׁשֶ ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ
ט ְמֹאד  ֵ ּשׁ ֶצר־ָהָרע ִמְתּפַ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּיֵ ה, ֵאיְך ַהּסִ ר ַהּזֶ לּות ַהּמַ עֶֹמק ֲאִריַכת ַהּגָ
ם  ּגַ ן ׁשֶ ּקֵ עֶֹצם ּכֹחֹו ּתִ "ל, ְוהּוא ּבְ ּנַ ַכת ַלְיָלה ּכַ ִחיַנת ֶחׁשְ הּו ּבְ ּזֶ ְכָלל ּוִבְפָרט ׁשֶ ְמאֹד ּבִ

"ל. ּנַ ת ַעְרִבית ּכַ ִפּלַ ִחיַנת ּתְ הּו ּבְ ּזֶ ל ְוָלׁשּוב ֶאל ה' ׁשֶ ּלֵ ָאז נּוַכל ְלִהְתּפַ

ל  ּכָ ַעל  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ טּות  ְ ּשׁ ִהְתּפַ ְמִריַרת  עֶֹצם  ּמֵ ׁשֶ ָרָאה  ֲאָבל 
ְבִחיַנת  י ָאז ּבִ ל ָאז, ּכִ ּלֵ יל ָעָליו ִחּיּוב ְלִהְתּפַ ן ְלַהּטִ ר ְלַתּקֵ ֶאָחד ְוֶאָחד - ִאי ֶאְפׁשָ
ֶמת,  ִאּלֶ יֹוָנה  ִחיַנת  ּבְ ּבּור,  ַהּדִ ר  ֶהְעּדֵ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַלְיָלה,  ַכת  ֶחׁשְ ְמִריַרת  ּתֶֹקף 
ה  י דּוִמּיָ ם לט, ג(: "ֶנֱאַלְמּתִ ִחיַנת )ׁשָ י", ּבְ ח ּפִ י לֹא ֶאְפּתַ ים לט, י(: "ֶנֱאַלְמּתִ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ּבְ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ּכַֹח  ּלּוֵלי  ׁשֶ ַעד  לּות,  ַהּגָ ְזַמן  ַעל  ֶנֱאַמר  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו',  ִמּטֹוב"  יִתי  ֶהֱחׁשֵ
ל ְוָלׁשּוב ָאז  ּלֵ ִהְתּפַ ים ְלַגְמֵרי ִמּלְ ָבר ָהיּו ַהּכֹל ִמְתָיֲאׁשִ ִחיַנת ַיֲעקֹב - ּכְ דֹוִלים ּבְ ַהּגְ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ׁשֶ ן  ּקֵ ּתִ ְוֶזה  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ְוכּו'  הֹומֹות ָרִעים  טּות ּתְ ְ ּשׁ ִהְתּפַ ּבְ
נֹות ִנְפָלאֹות  ּקָ ן ּתַ ּקֵ עֶֹצם ּכֹחֹו ּתִ ּבְ ם, ׁשֶ ּלָ ּנּו ָיְצאּו ּכֻ י ִמּמֶ דֹוִלים ּכִ יִקים ַהּגְ ּדִ ַלל ַהּצַ ּכְ
ָנתֹו,  ֵעת ׁשְ ַרד, ּבְ ּיָ קֹום ַההּוא, ְוָיַרד ְלָמקֹום ׁשֶ ּמָ ם ּבַ ן ׁשָ ּלָ ֵעת ׁשֶ ְונֹוָראֹות ְמֹאד, ּבְ
ׁש -  ַכת ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה ַמּמָ ֶחׁשְ ֲאִפּלּו ּבְ ן ׁשֶ ּקֵ ּתִ ָעָלה, ַעד ׁשֶ קֹום ׁשֶ ם ָעָלה ַלּמָ ָ ּוִמּשׁ
ַרְך, ְולֹא ִיְתָיֵאׁש  ם־ִיְתּבָ ֵ ל ְוָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּלֵ ְרצֹונֹות ֲחָזִקים ְלִהְתּפַ ִיְתעֹוֵרר ָהָאָדם ּבִ
ּלֹא  ׁשֶ 'ַרק  ְוָאַמר:  ַז"ל  ַאְדמֹו"ר  ִהְזִהיר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלעֹוָלם.  ָעָקה  ְוַהּצְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִמן 
ַרֶייאן, ֶמע  ׁשְ ְמָיֵאׁש פּון  ִניט  ִזיְך  ִאיז  י ֶמע  ]ַאּבִ ה!'  ִפּלָ ְוַהּתְ ָעָקה  ַהּצְ ִמן  ִיְתָיֵאׁש 
יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ג(, ְוָאז  ים([ )ׂשִ ׁשִ ְצֹעק, צֹוֲעִקים ּוְמַבּקְ ים ִמּלִ ּלֹא ִמְתָיֲאׁשִ ר ׁשֶ ייט ְוכּו' )ָהִעּקָ ַרייט ֶמע ּבֵ ׁשְ

ְך ְלטֹוָבה ְוכּו'. ַהּכֹל ִמְתַהּפֵ

ַיֲעקֹב  ת  ַ ְקֻדּשׁ י  ּכִ ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ְרׁשּות  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ִחיַנת ְנֻקּדַ ְרעֹו, הּוא ּבְ א ִמּזַ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ָרׁש ּבְ ׁשְ ַהּמֻ
ָמקֹום ַאֵחר )ִסיָמן ז'  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ִחיַנת אֹור ַהּפָ הּוא ּבְ ִחיַנת ָרצֹון, ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ
י  ים כד, ו(: "ְמַבְקׁשֵ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב", ּבְ ּתֵ תּוב )ִמיָכה ז, כ(: "ּתִ ּכָ ְנָיָנא(. ּוְכמֹו ׁשֶ ּתִ

ָרֵאל ַעד  ל ִיׂשְ ֵלב ּכָ עֶֹצם ּכֹחֹו, ִהְכִניס ּבְ ן ַיֲעֹקב ָאִבינּו ּבְ ָפֶניָך ַיֲעקֹב ֶסָלה", ַעל־ּכֵ
ְמִרירּות  ּבִ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ֵהם  ׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּדֹורֹות  סֹוף 
ל ֶאָחד ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ל ּכָ ּכֵ ַכת ַלְיָלה - ִיְסּתַ ִחיַנת ּתֶֹקף ֶחׁשְ הּוא ּבְ לּות ׁשֶ ַהּגָ
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טֹוִבים  ְוִכּסּוִפין  ֲחָזִקים  ְרצֹונֹות  ּבִ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ק  ִיְתַחּזֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד 
ם עז, ז(:  ִחיַנת )ׁשָ ְמָך ה'", ּבְ ְיָלה ׁשִ י ַבּלַ ם קיט, נה(: "ָזַכְרּתִ ְבִחיַנת )ׁשָ ַרְך, ּבִ ם־ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ְכִלית  ְהֶיה ַהּסֹוף ְוַהּתַ ׂש רּוִחי", ַמה ּיִ יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ "ֶאְזּכְ
י"  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ֶאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ילֹות ּבִ ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ יִרים ג, א(: "ַעל ִמׁשְ ִ יר ַהּשׁ ִחיַנת )ׁשִ י?! ּבְ ּנִ ִמּמֶ
ַיֲהדּותֹו,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִהיא  ׁשֶ י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ׁש ֶאת  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ ם ָאז  ּגַ ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ  -
ְמָצאִתיו",  ְולֹא  יו  ּתִ ׁשְ ּקַ "ּבִ ִחיַנת  ּבְ ִלְמֹצא,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ

ָוִקים ּוָבְרֹחבֹות" ְוכּו'. ְ ּשׁ י־ֵכן "ָאקּוָמה ָנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ּבַ ַאף־ַעל־ּפִ

ִחיַנת  ּבְ ַלְיָלה  ַכת  ֶחׁשְ תֶֹקף  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ְוֶזה 
ַעד  ְמֹאד,  ֲחָזִקים  ְרצֹונֹות  ּבִ ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶאת  ׂש  ּוְנַחּפֵ ׁש  ְנַבּקֵ  - לּות  ַהּגָ ֲאִריַכת 
ים לט,  ִהּלִ ְבִחיַנת )ּתְ ם ָאז, ּבִ ה ּגַ ִפּלָ ִדּבּוֵרי ּתְ יו ּבְ ק ִלְפּתַֹח ּפִ יָלא ִיְתַחּזֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִמּמֵ ׁשֶ
ֲהִגיִגי ִתְבַער  י ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ ר, ַחם ִלּבִ יִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעּכָ ה ֶהֱחׁשֵ י דּוִמּיָ ג־ד(: ֶנֱאַלְמּתִ

ִמיד,  ה ּתָ ִפּלָ ֵלמּות ַהּתְ ר ׁשְ ֶרְך ֶזה, הּוא ִעּקַ ִחיַנת ּדֶ ְלׁשֹוִני. ּוֶבֱאֶמת ּבְ י ּבִ ְרּתִ ּבַ ֵאׁש ּדִ
ָמקֹום ַאֵחר )ִהְלכֹות  בָֹאר ּבְ ּמְ יָחה ְוִהְתּבֹוְדדּות ]ּוְכמֹו ׁשֶ ה ְוׂשִ ר ָהֵעָצה ִלְתִפּלָ ְוֶזה ִעּקַ
י ִאם ַעל־ יָחתֹו ּכִ ל ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ י ּבֶ ֵזָלה, ֲהָלָכה ה', אֹות כג([. ּכִ ּגְ

ְתָך ֶקַבע' ְוכּו' )ָאבֹות  ִפּלָ ַעׂש ּתְ ִחיַנת 'ַאל ּתַ ְיֵדי ְרצֹונֹות טֹוִבים ְוִכּסּוִפים ְוכּו'. ְוֶזה ּבְ
ַהֲהמֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ חֹוָבה  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִפּלֹות  ּתְ ן  ְלַתּקֵ ֶהְכֵרַח  ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַרק  יג(.  ב, 

הֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ַעד ַהּסֹוף, ַעד  ָלל. ֲאָבל ַיֲעקֹב ׁשֶ לּו ּכְ ּלְ לֹא ֶזה לֹא ִיְתּפַ י ּבְ ַעם, ּכִ
ת ַעְרִבית ְרׁשּות.  ִפּלַ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ ּקּון - ׁשֶ ר ַהּתִ ִעּקַ יָחא, הּוא ָעַסק ּבְ ִעְקבֹות ְמׁשִ
ְרצֹונֹות ֲחָזִקים  ק ּבִ ה, ַרק ִיְתַחּזֵ ִפּלָ ְך ִהְכִניס ְלַבל ִיְתָיֵאׁש ִמן ַהּתְ עֶֹמק ַהחֹׁשֶ ם ּבְ ּגַ ׁשֶ
ְרׁשּותֹו ּוְרצֹונֹו,  ַרְך ּבִ ם־ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ְתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו ְלִהְתּפַ ּיִ ַרְך, ַעד ׁשֶ ם־ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

"ל. ּנַ ה, ּכַ ִפּלָ ּקּון ַהּתְ ר ּתִ ה ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ

ית  ֵראׁשִ ִחיַנת )ּבְ יָחא, ּבְ ִחיַנת ִעְקבֹות ְמׁשִ ם ֶהָעֵקב ְוַהּסֹוף, ּבְ י ַיֲעקֹב ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ּכִ
מֹות  ְנׁשָ ֵיׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ ָאַחז  הּוא  ׁשֶ ו",  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ אֶֹחֶזת  "ְוָידֹו  כו(:  כה, 

ל ּדֹורֹות  מֹות ׁשֶ ׁשָ ִחיַנת רֹב ַהּנְ הּו ּבְ ּזֶ ְפלּו ְמֹאד ַעד ֶהָעֵקב, ׁשֶ ּנָ פּוִלין ׁשֶ ְוִניצֹוצֹות ַהּנְ
ֶרק  ּפֶ ְלּגּוִלים  ַהּגִ )ֵסֶפר  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ּבְ ּמּוָבן  ּכַ יָחא,  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵאּלּו, 
ְמבָֹאר  ְפלּו ְוָיְרדּו ְמֹאד, ּכַ ּנָ בֹוהֹות ַוֲעצּומֹות ְמֹאד, ַרק ׁשֶ מֹות ּגְ לב(. ּוֶבֱאֶמת ֵהם ְנׁשָ
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יחֹו ִלְגֹמר ְרצֹונֹו  ּלֹא ְלַהּנִ ו, ׁשֶ ֲעֵקב ֵעׂשָ ְלּגּוִלים. ְוַיֲעקֹב ָאַחז ּבַ ֵסֶפר ַהּגִ ה ּבְ ה ַהְרּבֵ ִמּזֶ
כֹחֹו  מֹות ְלַגְמֵרי, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַרק יֹוִציֵאם ּבְ ׁשָ לֹום ִלְכּבֹׁש ֵאּלּו ַהּנְ ָהַרע, ַחס ְוׁשָ
ָרֵאל'  ְקָרא 'ִיׂשְ ּנִ ְלָחָמה ַעד ׁשֶ ַח ַהּמִ דֹול ְוַיֲעֵלם ְלַמְעָלה ַעד ָהרֹאׁש, ְוָזָכה ְלַנּצֵ ַהּגָ
ֵמֶהָעֵקב  ֶהֱעָלם  ׁשֶ  - רֹאׁש'  'ִלי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ית לב, כט(,  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ִריָת"  ׂשָ י  "ּכִ  -
לּות  י־ֵכן ִמְתָאֵרְך ַהּגָ ה. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ְבִחיַנת ְיִריָדה ּתַ ַעד ָהֹראׁש, ּבִ
א,  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלַהֲעלֹוָתם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְמאֹד. 

"ל. ּנַ ּכַ

ּנּו  ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ֵלָמה ׁשֶ ה ׁשְ ֶהֱעִמיד ִמּטָ ַע ְמאֹד ַעד ׁשֶ ן ִהְתַיּגֵ ַעל־ּכֵ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  יַח.  ָמׁשִ ִהְתנֹוְצצּות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּדֹור,  ָכל  ּבְ ֵאּלּו  ּכָ נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ
עֶֹצם ְיִריָדָתם  יָחא ּבְ ִעְקבֹות ְמׁשִ קּות, ֲאִפּלּו ּבְ ָרֵאל ִהְתַחּזְ ִיׂשְ ָלֶהם ּכַֹח ְלַהְכִניס ּבְ
טֹוִבים,  ְוִכּסּוִפים  ְרצֹונֹות  ּבִ קּו  ְוִיְתַחּזְ ָהַרֲחִמים  ִמן  ִיְתָיֲאׁשּו  ַאל  ם  ָ ִמּשׁ ם  ּגַ ׁשֶ  -
ִמיד, ִיְהֶיה ֵאיְך  ַרְך ּתָ ם־ִיְתּבָ ֵ ן ִלְפֵני ַהּשׁ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ְתעֹוְררּו ִלְזעֹק ּוְלִהְתּפַ ּיִ ַעד ׁשֶ
אי  ַוּדַ ּבְ ְוֶזהּו  ָאִבינּו.  ַיֲעקֹב  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ְרׁשּות  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ
ים  ָבר ָהיּו ִמְתָיֲאׁשִ ּקּונֹו ּכְ י לּוֵלא ּתִ הּוא ֲעַדִין ְרׁשּות, ּכִ י ׁשֶ דֹול, ַאף־ַעל־ּפִ ּקּון ּגָ ּתִ
ִלּפֹות  ֶצר־ָהָרע ְוַהּקְ טּות ַהּיֵ ְ ּשׁ ה ְלַגְמֵרי, ֵמעֶֹצם ְמִריַרת ִהְתּפַ ִפּלָ ַעְצָמן ָאז ִמן ַהּתְ

"ל. ם ָאז, ְוַכּנַ ן ּגַ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ֹכחֹו ִהְכִניס ּבָ ה ּבְ "ל, ֲאָבל ַעּתָ ּנַ ּכַ

)ליקוטי הלכות תפילת המנחה הלכה ז' אות פ"ב ופ"ט(

ְתנּוָעה  ר ָהָאָדם ּבִ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ּכְ יָחא ּבַ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ
ה  ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך הּוא ָיָקר ֵאֶצל ַהּשׁ ה ָלׁשּוב ַלה' ִיְתּבָ ַקּלָ

ל ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים דֹולֹות ׁשֶ ֵמֲעבֹודֹות ּגְ

ְבִחיַנת ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות  ל ֲאִחיָזָתם ּבִ ם ּכָ י ׁשָ ְבִחיַנת ַרְגִלין, ּכִ רּור הּוא ּבִ ר ַהּבֵ ִעּקָ
ּדֹורֹות  ָבר ַעָתה ּבַ ַעל ּדָ ֶרה ַהּבַ ְתּגָ ּמִ רּות ׁשֶ ִחיַנת ּתֶֹקף ַהִהְתּגָ י ֶזה ּבְ דּוַע, ּכִ ּיָ ּכַ ְוכּו' 
ם  ָ ּשׁ ִחיַנת ַרְגִלין ׁשֶ יָחא ּבְ ִעְקבֹות ְמׁשִ ה הּוא ּבְ י ַעּתָ ְכַלל ּוִבְפַרט, ּכִ לּו ְמאֹד ּבִ ַהּלָ
ּדֹורֹות  ּבַ ה  ַעּתָ ׁשֶ ֵליַדע  ְצִריִכין  ן  ּכֵ ְוַעל  ִלּפֹות ְמאֹד,  ְוַהּקְ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת 
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ם  ֵ ַרְך הּוא ָיָקר ֵאֶצל ַהּשׁ ה ָלׁשּוב ַלה' ִיְתּבָ ְתנּוָעה ַקּלָ ר ָהָאָדם ּבִ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָהֵאּלּו ּכְ
ִכְתֵבי  ל ֶזה ּבְ ל ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, ְוַכּמּוָבא ּכָ דֹולֹות ׁשֶ ה ֵמֲעבֹודֹות ּגְ ַרְך ַהְרּבֵ ִיְתּבָ

ְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַז"ל. ם טֹוב ַז"ל, ּוִבְפַרט ִמּדִ ַעל ׁשֵ ָהֲאִר"י ַז"ל ּוְבִדְבֵרי ַהּבַ

)ליקוטי הלכות שבת הלכה ז' אות מ"ג( 

ְפַלִים רֹוְממּות  ְפֵלי ּכִ דֹול ְוָעצּום ּכִ ידֹוִנים, ּגָ ִים ַהּזֵ ַעל ְיֵדי ַהּמַ
ם, ְועֹוד ִיְהֶיה  ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ְמָצא ּבְ ּנִ ֲעָרה טֹוָבה ׁשֶ ה ְוׂשַ ל ְנֻקּדָ ּכָ
מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  ִיְהֶיה  ַהֹאֵכל  ֹקֶדם  ָיָדיו  טֹול  ּיִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְזַמן 

ם טֹוב ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ָלָתם ִאיׁש  ַקּבָ )ּבְ ָנה  ר ֵמאֹות ׁשָ מֹוָנה ָעׂשָ ִעְנַין הֹוָדַעת ֲחָכֵמינּו ַז"ל ֶזה ָסמּוְך ִלׁשְ ּבְ
ם(  ׁשֵ ר ְקָראּוָה ּבְ י ְוכּו' )ְוָחְכָמָתם ֲאׁשֶ א ִיְסּגֵ יָחא ֻחְצּפָ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ּבְ ִביִאים( ׁשֶ י ִאיׁש ַעד ּדֹורֹות ַהּנְ ִמּפִ

ּלֹא ָהְיָתה  נּו ַז"ל, ׁשֶ ָבר הֹוִדיָענּו ַרּבֵ ֲאסּו, ּכְ ְסַרח, ִיְרֵאי ֵחְטא ִיּמָ ָחְכַמת סֹוְפִרים ּתִ
י  ּכִ ַהּדֹורֹות,  ה  ֵאּלֶ ּבְ ׁשֶ ֱאמּוָנה  ְוֶחְסרֹון  יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַעל  ַרק  ָנָתם  ּוָ ּכַ
ֲאִפּלּו  י  ּכִ ּה.  ּבֵ א  ּכֹּלָ ּה  ּבֵ ָדא  ּדְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ּכָ ֲאבֹות  ֲאִבי  ר  ִעּקַ ֶזה  ַרק 
ָמר ֵמֶהם ָהָאָדם ַרק  ֵזָלה ְרִציָחה ִאם לֹא ִנׁשְ ֵנָבה ּגְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּגְ ּבֵ ָהֲעֵברֹות ׁשֶ
י  ַעת ָהֱאנֹוׁשִ י ּדַ ָלל. ּכִ ׁש ּכְ ֶזה ׁשּום ַמּמָ ֶמת ָלֶזה, ֵאין ּבָ ְסּכֶ י ַהּמַ ַעת ָהֱאנֹוׁשִ י ּדַ ַעל ּפִ
יִעים ְלָהָאָדם ְסָברֹות ּוְרָאיֹות ַעד  ָקל ֶאָחד, ְוִלְפָעִמים ַמּגִ ִמׁשְ ִמיד ּבְ לֹא ִנְמָצא ּתָ
ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  ה  ֵאּלֶ ּבְ ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַאֵחר.  אֶֹפן  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ב  ַחּיֵ ּתְ ׁשֶ
יִרים ֶאת ָממֹוָנם,  דֹול ִלְגזֹל ֵמָהֲעׁשִ ִחּיּוב ּגָ ַתְכִלית ַהֵהֶפְך, ׁשֶ ִכים ּבְ י ְמַהּפְ ָהֱאנֹוׁשִ
ל ָממֹונֹו הּוא ָממֹון ֲאֵחִרים  יר, ְוָהֱאֶמת ּכָ הּוא ָעׁשִ ָעִמים ִנְדֶמה ָלֶהם ַעל ֶאָחד ׁשֶ ה ּפְ יִסים )ְוַכּמָ ל ַהּכִ וֹות ּכָ ְלַהׁשְ
ָעִמים  ה ּפְ ִבים ְלהֹוְרִגים אֹותֹו. ְוַכּמָ ּגֹוְזִלים ֵמִאּתֹו, ֵהם ֶנְחׁשָ ִמְנַהג ָהעֹוָלם, ּוִבְגֵזָלָתם, ְלַבד ׁשֶ ן ּכְ א ּוַמּתָ ָוה ֵמֶהם ְלַמּשָׂ ּלָ ׁשֶ

ּזֹאת ָהְיָתה  "ל ׁשֶ נּו ַז"ל ַהּנַ ּנֹוָדע( ְוַנֲחזֹר ְלִדְבֵרי ַרּבֵ ׁש ּכַ ַדִים ַמּמָ ּיָ יִרים ּבַ רֹוְצִחים ְוהֹוְרִגים ֶאת ָהֲעׁשִ

יָחא ְוכּו'. בֹות ְמׁשִ ִעּקְ "ל ּבְ ִדְבֵריֶהם ַהּנַ ַרת ֲחָכֵמינּו ַז"ל ּבְ ַמּטְ

ִעְנַין  ַמִים, הּוא ּכְ ָ ּשׁ ּבַ ֵען ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ְוִסּיּום ּדִ
ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ם  ּגַ י  ּכִ ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ה  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ ְיִריָדה 



עקבתא דמשיחא בתורת ברסלב מו

ת ָהֱאמּוָנה  ְנֻקּדַ ְלַגְמֵרי  ִמים, לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות  ַהּיָ ה  ֵאּלֶ ּבְ ר  ידֹוִנים ֲאׁשֶ ַהּזֵ ִים  ַהּמַ
ה  ל ֵאּלֶ א ַעל ְיֵדי ּכָ ַרּבָ ָרֵאל, ְוַאּדְ ְפׁשֹות ִיׂשְ ם ִמּנַ ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ה ּבְ ם ַעּתָ ת ּגַ ֶרׁשֶ ׁשְ ַהּמֻ
ֲעָרה טֹוָבה  ְוׂשַ ה  ְנֻקּדָ ל  ּכָ ְפַלִים רֹוְממּות  ּכִ ְפֵלי  ּכִ ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ידֹוִנים,  ַהּזֵ ִים  ַהּמַ
ׁשֹון, עֹוד ִיְהֶיה ְזַמן  ֶזה ַהּלָ נּו ַז"ל ּבְ י ַרּבֵ ר ָיָצא ָאז ִמּפִ ם. ְוַכֲאׁשֶ ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ְמָצא ּבְ ּנִ ׁשֶ
טֹול ָיָדיו  ּיִ ען צּום ֶעִסין ]ׁשֶ ׁשּוט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ַוואׁשֶ ר ּפָ ׁשֵ ְהֶיה ִאיׁש ּכָ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ן  ְלׁשֹו א ּבִ אן ְלׁשֹונֹו. ְולֹ ם טֹוב ַעד ּכָ ַעל ׁשֵ מֹו ַהּבַ דֹול ּכְ קֶֹדם ַהאֵֹכל[ ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ּגָ
ֻקּדֹות טֹובֹות  ה ַהּנְ ְזכּות ֵאּלֶ ן, ְוַרק ּבִ ֱאֶמת הּוא ּכֵ י ּבֶ ְזָמא ְוַהְפָלָגה ָאַמר זֹאת, ּכִ ּגֻ

ִוד, ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ְלֵעיֵני ּכֹל. ן ּדָ ִיְצַמח ּבֶ

)כוכבי אור שיחות וסיפורים אות ו'(

ַרְך ְלַגְמֵרי ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעׂשּו  ם־ִיְתּבָ ֵ ְלעֹוָלם לֹא ִיְתַרֲחקּו ֵמַהּשׁ
י  ּכִ ָרה,  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהַהְסּתָ ֹתֶקף  ּבְ ֲאִפּלּו  ֲעׂשּו,  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה 

ל ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות ִכין ּכָ ִאם ִיְזּכּו - ִיְהיּו ִנְתַהּפְ

ִחיַנת  ּבְ ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  ִחיַנת  ּבְ ֵמַהּתֹוָרה,  ְלַמְעָלה  ְוִהוא  ְמֹאד  בֹּהַ  ּגָ ׁשּוָבה  ּתְ
ַפל ֵאיֶזה ְנִפיָלה ֵמֲעבֹוַדת ה', ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים  ּנָ ה, ּוִמי ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ַמע, ּבְ ִנׁשְ
לֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ׁש ַחס ְוׁשָ דֹוָלה ַלֲעֹונֹות ַמּמָ לֹום ְלֵאיֶזה ְנִפיָלה ּגְ ָנַפל ַחס ְוׁשָ
ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו  ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ק ְמֹאד ְמאֹד ִלְבִלי ְלָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ַחס  ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ
ָכל ִלּבֹו,  ב ֶאל ה' ּבְ ק ֶאת ַעְצמֹו ְוׁשָ ֵאינֹו ְמָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ּוְמַחּזֵ ָעִמים. ּוְכׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ְיָקא,  דֹוָלה ַעל ְיֵדי ַהְיִריָדה ַהּזֹאת ּדַ ה ּגְ ׁשּוָבה ַלֲעלֹות ַלֲעִלּיָ ֲאַזי זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ַהּתְ
ַעל ָיָדּה ָזָכה  י ַעל ְיֵדי ַהְיִריָדה ָזָכה ִלְתׁשּוָבה ׁשֶ ה, ּכִ ְכִלית ָהֲעִלּיָ י ַהְיִריָדה הּוא ּתַ ּכִ
ל  ִכין ּכָ ְוִנְתַהּפְ ֵאין סֹוף  א. ְוָאז ִנְכָלל ּבָ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ר, ַלֲעלֹות ִמּדַ ְסּתָ ְוַהּנִ ַמע  ׁשְ ְלַהּנִ

ׁש ֲעֹון ִיְשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו". ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ ְבִחיַנת "ּבַ ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות. ּבִ

י  ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתּשׁ יָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ִ ָבִרים לא, כא(: "ְוָעְנָתה ַהּשׁ ִחיַנת )ּדְ ְוֶזה ּבְ
ָרֵאל  ֲעִתיִדין ִיׂשְ ל ַהּדֹורֹות ׁשֶ לֹום, ָרָאה ַעד סֹוף ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ ַזְרעֹו", ּכִ
)ֵאיָכה א,  ְבִחיַנת  ּבִ יָחא,  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ְיִריָדה  ֵליֵרד  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ



מזפרק ג' 

ַני  יר ּפָ ר ַאְסּתִ י ְוכּו' ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ י ָיַדְעּתִ ם: "ּכִ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלִאים", ּכְ ֶרד ּפְ ט(: "ַוּתֵ
יָרה  ִ ל ַהּשׁ י ּכָ ֶרת ִמּתֹוָכָחה, ּכִ ַדּבֶ ּמְ יַרת ַהֲאִזינּו ׁשֶ ַתב ׁשִ ן ּכָ ּיֹום ַההּוא ְוכּו'". ְוַעל־ּכֵ ּבַ
ָבִרים  ם )ּדְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ יֶהם, ּכְ ָרֵאל ַעל ַמֲעׂשֵ ּמֹוִכיַח ֶאת ִיׂשְ ְבֵרי ּתֹוָכָחה ׁשֶ ִהיא ּדִ
ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ה, ִאם  ְוִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ה.  ָרׁשָ ַהּפָ ְוָכל  ְוכּו'"  ה  כֹות ֵהּמָ ְהּפֻ ּתַ י דֹר  לב, כ(: "ּכִ

ַהְינּו  יר הּוא ֹזאת? ְוַגם ֵאיְך ַעל־ְיֵדי ּתֹוָכָחה ֹזאת, ּדְ ַבח ְוׁשִ ֶ יָרה, ַמה ּשׁ ְקָרָאּה ׁשִ
י לֹא  ִחיַנת ּכִ יֶהם ְלעֹוָלם, ּבְ ַכח ַהּתֹוָרה ִמּפִ ָ ּלֹא ִתּשׁ ָרֵאל ׁשֶ יַרת ַהֲאִזינּו, ִיְזּכּו ִיׂשְ ׁשִ

י ַזְרעֹו? ַכח ִמּפִ ָ ִתּשׁ

ַמע ָהֶעְליֹון  ה ְוִנׁשְ י ָזָכה ְלַנֲעׂשֶ "ל, ּכִ ְבִחיָנה ַהּנַ נּו הֹוִכיָחם ּבִ ה ַרּבֵ ֱאֶמת מֹׁשֶ ַאְך ּבֶ
יֶהם  ַמֲעׂשֵ יר  ּוַמְזּכִ ּמֹוִכיָחם  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ִלְזֻכּיֹות,  ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ִכין  ִנְתַהּפְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ
ָרֵאל  ׁש ֲעֹון ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ ִחיַנת "ּבַ ִחיַנת ִמְצֹות, ּבְ ה ּתֹוָרה ּבְ ה ִמּזֶ ָהָרִעים - ַנֲעׂשֶ
ִפילֹות  ָכל ַהְיִרידֹות ְוַהּנְ ָרֵאל ִקּיּום ֲאִפּלּו ּבְ ִחיָנה זֹו ֵיׁש ְלִיׂשְ "ל. ְוַעל־ְיֵדי ּבְ ּנַ ְוֵאיֶנּנּו" ּכַ
ִכין ִלְזֻכּיֹות  י ָהֲעֹונֹות ִנְתַהּפְ יָרה', ּכִ ן ִנְקֵראת ַהּתֹוָכָחה ַהּזֹאת 'ׁשִ עֹוָלם. ְוַעל־ּכֵ ּבָ ׁשֶ
רּור ַהּטֹוב  ה ִמּבֵ ַנֲעׂשֶ יר  ִ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ר  י ִעּקַ ּכִ ְמָחה,  ְוׂשִ ַבח  ְוׁשֶ יר  ה ֵמֶהם ׁשִ ְוַנֲעׂשֶ
ִחיַנת ֲעֹונֹות  הּו ּבְ ּזֶ ָמקֹום ַאֵחר )ִסיָמִנים נד, רפב(, ׁשֶ נּו ַז"ל ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמן ָהַרע, ּכְ
יַרת  ַהְינּו ׁשִ יָרה ַהּזֹאת, ּדְ ִ ֹכַח ַהּשׁ ן ּבְ ְך ְלטֹוב. ְוַעל־ּכֵ ָהַרע ִנְתַהּפֵ ִכין ִלְזֻכּיֹות ׁשֶ ִנְתַהּפְ
ָכה ַלֲעלֹות  ּזָ ָגתֹו ׁשֶ נּו ֹקֶדם ִמיָתתֹו עֶֹצם ּכֹחֹו ְוַהּשָׂ ה ַרּבֵ ֶזה ֶהְרָאה מֹׁשֶ ּבָ ַהֲאִזינּו, ׁשֶ
כֹול  ּיָ ִכין ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ַעד ׁשֶ ם ִנְתַהּפְ ָ ּשׁ ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה, ַעד ׁשֶ ְלַתְכִלית רּום ַהּמַ
כַֹח  ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ יָרה.  ׁשִ ה  ִמּזֶ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול   - ָרִעים  ים  ַמֲעׂשִ ַעל  ִמּתֹוָכָחה  ַלֲעׂשֹות 
ְלַגְמֵרי ֲאִפּלּו  ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ִיְתַרֲחקּו ֵמַהּשׁ עֹוָלם לֹא  ּלְ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ הּוא ַמְבִטיַח  ֶזה 
ִחיַנת ְוָאנִֹכי  ָרה, ּבְ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶ תֶֹקף ַהַהְסּתָ ֲעׂשּו, ֲאִפּלּו ּבְ ּיַ ֶ ִאם ַיֲעׂשּו ַמה ּשׁ
י  י ַזְרעֹו, ּכִ ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתּשׁ יָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ִ יר, ְוָעְנָתה ַהּשׁ ר ַאְסּתִ ַהְסּתֵ
עֹוָלם,  ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ְוֵאין ׁשּום ְנִפיָלה ּבָ יָרה ַהּזֹאת, ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ִ ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ
ה  ָכה מֹׁשֶ ּזָ ָאנּו רֹוִאין ׁשֶ מֹו ׁשֶ ל ָהֲעֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ּכְ ִכין ּכָ י ִאם ִיְזּכּו - ִיְהיּו ִנְתַהּפְ ּכִ
ִמיד ָאנּו ְיכֹוִלין ָלׁשּוב  ן ּתָ "ל. ְוַעל־ּכֵ ּנַ ְמָחה ּכַ יָרה ְוׂשִ ַלֲעׂשֹות ִמּתֹוַכַחת ֲעֹונֹות ׁשִ



עקבתא דמשיחא בתורת ברסלב מח

ס  ְדּפָ ּנִ ּכַ נּו ַז"ל  ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ִמיד, ּכְ ְצעֹק ֶאל ה' ּתָ ּלֹא ִנְתָיֵאׁש ִמּלִ ֶאל ה', ַרק ׁשֶ
ם. ן ׁשָ ּיֹות, ַעּיֵ ֲעׂשִ סֹוף ֵסֶפר ַהּמַ ּבְ

 )ליקוטי הלכות ספר תורה הלכה ב' אות ה' ואות י'(

ִבינּו,  ּיָ ה ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶ ֻאּלָ ְתָיֲאׁשּו ִמן ַהּגְ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ ֵאין ּבֶ
י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְקָוה,  ּתִ ֵאין  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ִפי  ּלְ ׁשֶ
ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ַלֲחֹטף   - ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ ַעְצָמן  קּו  ְיַחּזְ

ּיּוְכלּו ֶ ל ַמה ּשׁ ים טֹוִבים ּכָ ּוַמֲעׂשִ

ָמָרא  ַהּגְ )ּבְ ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ַעת,  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ יַח  ָמׁשִ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקָ
י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ָמׁשִ ְלִעְנַין  ַרק  זֹאת  ֵמיְמָרא  ר  ִעּקָ ם  ׁשָ ֵהִביא  ׁשֶ צז.(  ַסְנֶהְדִרין 

ֲעׂשּו  ּתַ ]ַאל  ֶכם,  ִמּמְ ה  ׁשָ ַבּקָ )ּבְ ְוכּו'  ָתִניָנא'  ּדְ ְרֲחקּוֵנּה,  ּתַ ָלא  ְיכּו  ִמּנַ ָמטּוָתא  'ּבְ ם:  ׁשָ ֵזיָרא 
ח  ִאים ֵמֶהּסַ ָבִרים ַהּבָ ה ּדְ לֹׁשָ ְ יַח הּוא ִמּשׁ ׁשִ ּמָ י ָלַמְדנּו ׁשֶ יַח ָצִריְך ָלבֹוא[, ּוְתַרֲחקּו אֹותֹו ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכִ ׁשִ ּבֹונֹות ָמַתי ַהּמָ ֶחׁשְ

ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ִמן  ְתָיֲאׁשּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  א  ּבָ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ 'ֵאין  ם:  ׁשָ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ַעת(.  ַהּדַ

י  ּכִ ְוכּו',  ָרֵאל  ְלִיׂשְ עֹוֵזר  ְוֵאין  סֹוֵמְך  ֵאין  ְבָיכֹול  ּכִ ְוָעזּוב"  ָעצּור  "ְוֶאֶפס  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ
ֵקץ  ְלׁשּום  ְלַצּפֹות  ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ֶהֱאִריכּו  ְך  ַאַחר־ּכָ ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֵזיָרא'  י  ַרּבִ ּדְ ָהא 
ָנָתן  י  ַרּבִ ְנָיא  'ּתַ ם:  ָאְמרּו ׁשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו',  סּוק  ּפָ ֵאיֶזה  ּבְ ז  ְלַרּמֵ רֹוִצים  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ
י עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח  הֹום, )ֲחַבּקּוק ב, ג(: "ּכִ אֹוֵמר, ִמְקָרא ֶזה נֹוֵקב ְויֹוֵרד ַעד ַהּתְ
ַרּבֹוֵתינּו  י ּבֹוא ָיבֹוא לֹא ְיַאֵחר, לֹא ּכְ ה לֹו", ּכִ ב. ִאם ִיְתַמְהָמּה ַחּכֵ ץ ְולֹא ְיַכּזֵ ַלּקֵ
ל  ׁשֶ ַעְצָמן  ח  ּפַ ּתִ ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ְוכּו'  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּכְ ְולֹא  ְוכּו'  ים  ּדֹוְרׁשִ ָהיּו  ׁשֶ
סֹוְתִרין  ה ְלָהִבין ְוִנְרִאין ִלְכאֹוָרה ּכְ יְמרֹות ָקׁשֶ ה ֵאּלּו ַהּמֵ ין' ְוכּו'. ְוִהּנֵ ֵבי ִקּצִ ְ ְמַחּשׁ
לֹום, ֲהלֹא ְצִריִכין ְלַחּכֹות  ה, ַחס ְוׁשָ ֻאּלָ ְך ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּגְ ּיָ י ֵאיְך ׁשַ ֶזה ֶאת ֶזה, ּכִ

ה לֹו"? ם "ִאם ִיְתַמְהֵמּהַ ַחּכֵ ָאְמרּו ׁשָ ֶ בֹוא ּוְכמֹו ּשׁ ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ּבְ

ַעְצָמם  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְפָרט  ּבִ ָים,  י  ִמּנִ ים  ֲעֻמּקִ ַז"ל  ְבֵריֶהם  ּדִ י  ּכִ ַאְך ִאם 
ְבֵריֶהם ֵאיֶזה  ֶהְכֵרַח ְצִריִכין ְלָהִבין ִמּדִ ל־ֶזה ּבְ הֹום', ַאְך ִעם־ּכָ 'ּנֹוֵקב ְויֹוֵרד ַעד ַהּתְ ׁשֶ
ִתְקָוֵתנּו ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק,  ק ּבְ ה ְלִהְתַחּזֵ ְזּכֶ ּנִ אֶֹפן ׁשֶ ֶזה, ּבְ ְרָמִזים ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ
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אי ּבֹוא ָיבֹוא לֹא  ַוּדַ ּבְ יטּות ּוְתִמימּות - ְלַהֲאִמין ׁשֶ ׁשִ ר הּוא ּפְ לֹום. ְוָהִעּקָ ַחס ְוׁשָ
מֹו  ּכְ זֹאת,  ָנה  ׁשָ ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ָהָראּוי  ּמֵ ׁשֶ ְלׁשּום ֵקץ לֹוַמר  ְלַחּכֹות  ַאְך ָאסּור  ְיַאֵחר, 
ָנה זֹאת ִיְהֶיה  ׁשָ ּבְ ָאְמרּו ׁשֶ ַנת ת"ר ִלְפָרט ָקָטן, ׁשֶ ָנה זֹאת ׁשְ ה ַעל ׁשָ עּו ַהְרּבֵ ּטָ ׁשֶ
ִנים  ָ ּשׁ דּוַע. ְוֵכן ּבַ ּיָ ם, ּכַ ֵ ִפירֹות ְוִחּלּול ַהּשׁ ָמה ּכְ ְרמּו ּכַ י ּגָ ֶזה, ּכִ ה ּבָ ץ ְוִקְלְקלּו ַהְרּבֵ ַהּקֵ
ַנת תקפ"א  ַנת תק"ס ּוִבׁשְ ַנת תקנ"ז ּוִבׁשְ ׁשְ גֹון ּבִ ים, ּכְ ָמה ִקּצִ ַהּקֹוְדִמים ָאְמרּו ּכַ
ֶזה  ם ָחְטאּו ּבָ ץ, ְוֻכּלָ הּוא ַהּקֵ ַנת ת"ק ָאְמרּו ׁשֶ ם ַעל ׁשְ ּגַ י ׁשֶ ַמְעּתִ ה. ְוׁשָ ְוכּו' ְוֵכן ַהְרּבֵ
ין,  ֵבי ִקּצִ ְ ל ְמַחּשׁ ח ַעְצָמן ׁשֶ ּפַ לּו אֹוָתם ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ְוָאְמרּו: 'ּתִ ּלְ ּקִ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַהְרּבֵ
א ָאנּו ְצִריִכין ְלַקּוֹות ּוְלַחּכֹות  א' ְוכּו', ֶאּלָ ץ ְולֹא ּבָ יַע ַהּקֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ ָהיּו אֹוְמִרים ּכֵ ׁשֶ
ָלאֹות,  ַהּפְ ֵקץ  הּוא  י  ּכִ ַעת  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ְבִחיַנת  ּבִ ִיְהֶיה  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ִמיד,  ּתָ ֵאָליו 
ּה ְלפּוֵמיּה ָלא  ִלּבֵ י  ּכִ עֹוָלם ָמַתי ָיבֹוא,  ּבָ ּוְרִמיָזא  ר ְלָהִבין ׁשּום ֶרֶמז  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
אי  ַוּדַ י־ֵכן ּבֹוא ָיבֹוא ּבְ ה יב, ט(. ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )קֶֹהֶלת ַרּבָ מֹו ׁשֶ ֵלי, ּכְ ּגָ
ָנה ְוַעל  ָ בּו ַעל אֹוָתּה ַהּשׁ ּלֹא ַיְחׁשְ ֵעת ׁשֶ ַעת, ּבְ ח ַהּדַ ֶהּסַ ְתאֹם ּבְ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו ּפִ ּבְ
ט  ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ֵהם ּבְ ְרֵכי ה' ׁשֶ ִחיַנת ּדַ ְך ִמּבְ ה ִנְמׁשָ ֻאּלָ י ֵקץ ַהּגְ ָלל, ּכִ אֹותֹו ַהּיֹום ּכְ
ם ְלַבד,  ְצָדָקה ְוֶחֶסד ִחּנָ ְהֶיה ַרק ּבִ ה ּתִ ֻאּלָ י ַהּגְ ָלל, ּכִ ר ְלָהִבין ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ּוְצָדָקה ׁשֶ
י־ֵכן ִיְהֶיה  ה" ְוכּו', ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ְעָיה מח, יא(: "ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ תּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ט. ּפָ ְבִחיַנת ִמׁשְ ּבִ

ה ְוכּו', ַהְינּו  ֻאּלָ ְתָיֲאׁשּו ִמן ַהּגְ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ "ל - ֵאין ּבֶ ִחיַנת ֵמיְמָרא ַהּנַ ְוֶזה ּבְ
קּו ַעְצָמן  י־ֵכן ְיַחּזְ לֹום, ְוַאף־ַעל־ּפִ ְקָוה, ַחס ְוׁשָ יֶהם ֵאין ּתִ ִפי ַמֲעׂשֵ ּלְ ִבינּו, ׁשֶ ּיָ ׁשֶ
ּיּוְכלּו -  ֶ ל ַמה ּשׁ ים טֹוִבים ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ יֵקי ֱאֶמת - ַלֲחטֹף ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּדִ כַֹח ַהּצַ ּבְ

"ל. ּנַ ט, ּכַ ּפָ ִמׁשְ ה ְצָדָקה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ַלֲחֹטף ּוְלַקּוֹות ְלַחְסֵדי ה' ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ְך:  ַאַחר־ּכָ ֵהִביא  ׁשֶ א  ֻלְגּתָ ַהּפְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 
ְוֵאּלּו  ְוֵאּלּו  ְוכּו'.  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָלּה  ָאַמר  ְוכּו',  ָלאו  ְוִאם  ִנְגָאִלים  ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ
ים  ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ בֹוא ַרק ַעל־ְיֵדי ּתְ ה ּתָ ֻאּלָ ר ַהּגְ אי ִעּקַ ַוּדַ י ּבְ ים, ּכִ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ּדִ
ַיֲעקֹב" ְוכּו'. ַאְך  ע ּבְ ֵבי ֶפׁשַ ְעָיה נט, כ(: "ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ תּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ טֹוִבים, ּכְ
ע' לֹא  ׁשַ ֵבי ּפֶ ָ ל ַה'ּשׁ ׁשּוָבה ׁשֶ י ַהּתְ ֶחֶסד ּוִבְצָדָקה, ּכִ י־ֵכן ִיְהֶיה ַהּכֹל ַרק ּבְ ַאף־ַעל־ּפִ
ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִיְקַרב  ְוִצְדָקתֹו  ַחְסּדֹו  ּבְ ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ַרק  ֻאּלָ ַהּגְ ּכַֹח ְלָהִביא  ּה  ּבָ ִיְהֶיה 



עקבתא דמשיחא בתורת ברסלב נ

י ִאם ַעל־ְיֵדי  ּכִ ָדָקה ָוֶחֶסד  יְך ַהּצְ ר ְלַהְמׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ "ל. ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ּנַ ְלַמֲענֹו, ּכַ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשּוָבה, ׁשֶ ֲעׂשּו ְקָצת ּתְ ּיַ ין ַעד ׁשֶ ן ַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ט, ַעל־ּכֵ ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ּבְ
ּנּו,  ׁשּוָבה - ַהּכֹל ִמּמֶ ט. ְוַגם ְמַעט ַהּתְ ּפָ ִמׁשְ ָדָקה ּבְ יׁש ַהּצְ ִנְפְלאֹוָתיו ְלַהְלּבִ יּוַכל ּבְ
ל  ּלֵ ם ִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ ִלּבָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַיְכִניס ּבְ ת ה', ׁשֶ ִחיַנת ּתֹוַרת ה' ּוְתִפּלַ ַעל־ְיֵדי ּבְ
ל  ִויַקּבֵ ְוכּו',  ָיד  ָאְזַלת  י  ּכִ ִיְרֶאה  י  ּכִ ַרֲחָמיו,  ְמרּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ם־ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ
ִנְפְלאֹוָתיו  ִנְפְלאֹות  ּבְ יׁש  ְלּבִ ּיַ ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ ָרצֹון,  ּבְ ֵתנּו  ּוְתִפּלָ ׁשּוָבֵתנּו  ּתְ ְמַעט  ּדִ ְמַעט 
ֶדה",  ּפָ ּתִ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ "ִצּיֹון  ם:  ִויֻקּיַ ה.  ֻאּלָ ַהּגְ בֹוא  ּתָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ט,  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָדָקה  ַהּצְ
ה  ֻאּלָ ְתׁשּוָבָתם ְלָהִביא ַהּגְ ַדאי ּבִ ֶביָה לֹא ִיְהֶיה ּכְ י ׁשָ ְצָדָקה", ּכִ ֶביָה ּבִ ַעל־ְיֵדי: "ְוׁשָ
ט ַעד  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ּה  יׁשָ ְלּבִ ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ִצְדָקתֹו  ְיעֹוְררּו  ה  ָעּטָ ַהּמֻ ׁשּוָבָתם  ּתְ ַאְך ַעל־ְיֵדי 
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ְצָדָקה", ּבִ ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ ְעָיה א, כז(: "ִצּיֹון ּבְ ם )ְיׁשַ ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ

)ליקוטי הלכות מתנה הלכה ה' אות ל"ג(



נאפרק ד' 

פרק ד' 

הדרך להתקרב לה' יתברך בעוצם 
ההסתרה הנוראה שבעקבתא דמשיחא 

על ידי תורת הצדיק ועצותיו

ה  ר ַנֲעֶשֹ יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ֵאּלּו ּבְ דֹורֹות ּכָ יו ּבְ ִאם ָאנּו ַעְכׁשָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה, ֶנֶגד ֶזה ָחַמל ָעֵלינּו ַהּשׁ ֲעֶשֹ ּנַ ֶ ל ֶאָחד ַמה ּשׁ ִעם ּכָ
יַע ְוַרב  ֶדם מֹוׁשִ ַלח ָלנּו ִמּקֹ ָ ּשׁ ה ַמה ׁשֶ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ְוִהְקּדִ
ים דֹוׁשִ י ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּלּות ִחּדּוׁשֵ יֵלנּו ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ָהֱאֶמת ְלַהּצִ

ח  ִלּקַ ֵאַלי  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ן  ְלָהֻאּמָ יִתי  ְוִצּוִ י  ְמּתִ ִהְקּדַ ּוְכָבר  י  ְלּתִ ִקּבַ ְזהּוִבים  ָעה  ָהַאְרּבָ
ר  ִפּלֹות ַהּנֹוָראֹות ֲאׁשֶ ֵאּלּו ַהּתְ ֶעְזֵרנּו ְלַבּלֹות ָיֵמינּו ּבְ ִפּלֹות ְלָכְרָכם, ה' ִיְהֶיה ּבְ ַהּתְ
ר  יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ֵאּלּו ּבְ דֹורֹות ּכָ יו ּבְ עֹוָלם, ְוִאם ָאנּו ַעְכׁשָ מֹוֶהם לא ָהָיה ּבָ ּכְ
ֶנֶגד ֶזה ָחַמל  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲעֶשֹה,  ּנַ ֶ ּשׁ ל ֶאָחד ַמה  ּכָ ַנֲעֶשֹה ִעם 
יַע ְוַרב  ַלח ָלנּו ִמּקֶֹדם מֹוׁשִ ָ ּשׁ ה ַמה ׁשֶ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ַרְך ְוִהְקּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ָעֵלינּו ַהּשׁ
ְפָלִאים  ים ַהּנִ ים ַהֲחָדׁשִ דֹוׁשִ י ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּלּות ִחּדּוׁשֵ יֵלנּו ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ָהֱאֶמת ְלַהּצִ
ִפּלֹות,  ים, ּוְביֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ַהּתְ ּיִ ֵהם ַמְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ָהֲאִמּתִ ְוַהּנֹוָרִאים ְוכּו' ׁשֶ
ל  יִעים טֹובֹות ַוֲחָסִדים ׁשֶ ה ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ר ְלָבֵאר ּבִ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֲאׁשֶ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ְוָכל  ְוכּו'  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יחֹות  ְוַהּשִ ֲעִשֹּיֹות  ְוַהּמַ ִפּלֹות  ְוַהּתְ ַהּתֹורֹות  ֵאּלּו 
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ּבֹור  ְוַהּגִ ָהִעּזּוז  דֹוׁש  ַהּקָ ּכֹחֹו  ּגֶֹדל  ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ֶזה  ּבְ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ָאָרה  ַהַהׁשְ
ּוָברּוְך  ַהּנֹוָרא,  ּכֹחֹו  ַעל  ִלְסמְֹך  ְוִהְזִהיָרנּו  ִהְבִטיָחנּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּכֹל  ַעל  ָהעֹוֶלה  ְוכּו' 
ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ְיַדְעּתֶ ּוְכָבר  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ִלְסמְֹך  ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵיׁש  ם  ֵ ַהּשׁ
ן ַמה  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְך, ִמּכָ ֶכם ַנֲעֶשֹה ּכָ ָאַמר ִאם ִעּמָ ֶ מֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמה ּשׁ ׁשְ ּבִ
ּקּוָנם ְוכּו'  ָלל ַעל ּתִ ֵאיָנם ׁשֹוְקִדים ּכְ נּו ׁשֶ ים ַהחֹוְלִקים ֵמִאּתָ ָאר ֲאָנׁשִ ֲעֶשֹה ִעם ׁשְ ּנַ
ַרֲחָמנּות  ַרְך ְיַרֵחם ְוָיחּוס ָעֵלינּו ְוַעל ַעּמֹו ִיְשָֹרֵאל ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְיַרֵחם, ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ָעוֹון  ׁשּום  ָלֶהם  ָנֶאה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ֵמֲעוֹונֹות.  ִיְשָֹרֵאל  ֶאת  ְלהֹוִציא  י  ָהֲאִמּתִ
ל ָעוֹון ַרֲחָמָנא  ה ֲעֵליֶהם ִלְסּבֹל ַמּשאֹוי ַהּזֹאת ׁשֶ ְוָקׁשֶ ָלל ְלִפי רּוָחִנּיּוָתם ְוכּו'  ּכְ

ַרְך ְיַרֵחם. ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְיַרֵחם, ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְצַלן ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ַהּשׁ

)עלים לתרופה מכתב פ"ו(

ַמִים, ֲאָבל  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְוִיְרַאת ׁשָ ל ּבְ ְלּדֵ ל ּדֹור ָודֹור ִמְתּדַ ּכָ
ל ַמה  א ּכָ ַרּבָ ַרְך הֹוֵלְך ְוָגדֹול, ּוִבְפָרט ַאּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֲחָמנּות ַהּשׁ

דֹול רּוַע ָהַרֲחָמנּות יֹוֵתר ּגָ ַהּדֹור יֹוֵתר ּגָ ֶ ּשׁ

ַסאְקלֹוב  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ֶצֶדק  מֹוֵרה  ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ
א  ֲהלֹ ׁשֶ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ֵאַלת  ׁשְ ִעְנַין  ּבְ ַז"ל  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ר  ַהְמַחּבֵ ַעל  ּבַ ֵמֵאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ
בֹא  ַמִים, ְוֵאיְך ּתָ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְוִיְרַאת ׁשָ ל ּבְ ְלּדֵ ל ּדֹור ָודֹור ִמְתּדַ ּכָ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ
יִקים נֹוָרִאים עֹוְבֵדי  ָהיּו ַצּדִ ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ָאה ּבַ ּלֹא ּבָ יֵמיֶהם ׁשֶ ה ּבִ ֻאּלָ ַהּגְ
ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל  ה ִלְכאֹוָרה ַעל ּדִ י ֲהלֹא ָקׁשֶ ׁשֹון ּכִ ֶזה ַהּלָ יב ַז"ל ּבְ ֱאֶמת. ְוֵהׁשִ ה' ּבֶ
ָלנּו  ִמי  ַעל  ְוכּו'  ֲחֵבִרים  ּבֹוׁשּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ֶ ִמּשׁ ֶרק ט',  ּפֶ ֶכת סֹוָטה  ַמּסֶ ּבְ
א ְוכּו'  יַמּיָ רּו ַחּכִ ׁש ְוכּו' ְוכּו' ׁשָ ית ַהִמְקּדָ ָחַרב ּבֵ ֶ ַמִים. ִמּשׁ ָ ּשׁ ּבַ ֵען ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ְלִהּשׁ
ֵען ְוכּו'. ְוִכי ַמה  ָ יָחא ְוכּו' ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ ֵען ְוכּו' ְוכּו', ּבְ ָ ַעל ִמי ְלִהּשׁ
ן  ם ּכֵ ֶרְך הּוא ְלהֹוִדיַע ָהֵעָצה ְוֵאיֶזה ֵעָצה ִהיא(, ַוֲהלֹא ֶזה ָאנּו יֹוְדִעים ּגַ י ַהּדֶ ֶזה )ּכִ ּמֹוִדיִעים ָלנּו ּבָ

ֵען ְוכּו'.  ָ י ֵאין ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּכִ
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ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  א  ְלֵעּלָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ֵיׁש  י  ּכִ ְך  ּכָ ָהִעְנָין  ֲאָבל 
א  ְלַתּתָ ם, ְוֵיׁש ִאְתָערּוָתא ּדִ ן ׁשָ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתֹוָרה ב' ַעּיֵ ַרֲחָמנּותֹו, ְוַכּמּוָבא ּבְ ּבְ
ר ָוָדם( הֹוְלִכים  ׂשָ ַמִים ְוכּו', ּוֶבֱאֶמת ֲאַנְחנּו )ּבָ נּו ִמּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּלָ ֵמֲעבֹוָדה ׁשֶ
ַרְך הֹוֵלְך  ם ִיְתּבָ ֵ רּוַע ֵמַהּדֹור ַהּקֹוֵדם, ֲאָבל ַהּשׁ ה, ְוָכל ּדֹור ּגָ ה ַמּטָ ַעם ַמּטָ ָכל ּפַ ּבְ
ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל(, ּוְכמֹו  ה ֶזה ֶחֶסד ְוַכּמּוָבא ּבְ ֻדּלָ י ּגְ תֹו )ּכִ ֻדּלָ ר ּגְ י ֶזה ִעּקַ דֹול יֹוֵתר, ּכִ ַעם ּגָ ָכל ּפַ ּבְ
ָיֶפה  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יחֹות  ַהּשִׂ ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ
ּוִמְתַמֲעִטים  הֹוְלִכים  ַהּדֹורֹות  ׁשֶ ֵאיְך  ָהֵאּלּו  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ּבְ ר  ְמַסּפֵ ן  ּכֵ ְוַעל  עִניר(.  )ׁשֶ

ם  ֵ א )ַרֲחָמנּות ַהּשׁ ְלֵעּלָ ִעְנָין ֶזה ָהִאְתָערּוָתא ּדִ ּלְ ים, ֲאָבל ָהֵעָצה ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
רּוַע ָהַרֲחָמנּות יֹוֵתר  ַהּדֹור יֹוֵתר ּגָ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ַרּבָ ַרְך הֹוֵלְך ְוָגדֹול, ּוִבְפָרט ַאּדְ ִיְתּבָ
נּו הֹוֵלְך  ּלָ א ׁשֶ ְלַתּתָ י ֲהלֹא ָהִאְתָערּוָתא ּדִ ֵען )ּכִ ָ ם ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ יָמא( ְמַסּיֵ דֹול ְוכּו' ְוַדי ְלַחּכִ ּגָ
הֹוֵלְך  ַרְך ׁשֶ ל ַרֲחָמנּותֹו ִיְתּבָ א ׁשֶ ְלֵעּלָ ַמִים )ַעל ִאְתָערּוָתא ּדִ ָ ּשׁ ּבַ ְוָקֵטן( ַעל ָאִבינּו ׁשֶ

דֹול ָעָליו(.  רּוַע ְויֹוֵתר חֹוֶלה ָהַרֲחָמנּות יֹוֵתר ּגָ ּיֹוֵתר ּגָ ֶ ְוָגדֹול ְוָכל ַמה ּשׁ

ּבּול  יֵמי ּדֹור ַהּמַ ַעל ָהעֹוָלם ּבִ ַרְך ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָרָאה ַהּשׁ ל ׁשֶ ּוְכמֹו ְלָמׁשָ
ָהיּו  ׁשֶ ּוְבִמְצַרִים  ְוכּו',  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאת  ַלח  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  נַֹח.  ֶאת  ָלֶהם  ַלח  ְוׁשָ
ַלח ָלֶהם רֹוֶעה ֶנֱאָמן  ֲעֵרי ֻטְמָאה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ְוׁשָ מ"ט ׁשַ ְחּתֹוָנה ּבְ ַמְדֵרָגה ַהּתַ ּבְ
ִנְכְמרּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֵכן  ְלָגֳאָלם.  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ן  ה ְקָדמֹו. ּוְבֻחְרּבַ ָראּוי ָהָיה ְוכּו' ִאְלָמֵלא מֹׁשֶ ַלח ָלֶהם ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ׁשֶ ַרֲחָמיו, ְוׁשָ
ר יֹוָחאי ְזכּותֹו ָיֵגן  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ַרּבִ יׁשָ ָחִמיר ָלן, ֶהֱעִמיד ָלנּו ּבּוִציָנא ַקּדִ ִני ּדְ ִית ׁשֵ ּבַ
דֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  יַח ָהֲאִר"י ַהּקָ ְך ִהְתִחיל ִניצֹוץ ָמׁשִ ָעֵלינּו ָאֵמן ְוכּו'. ְוַאַחר ּכָ
ְוֶהֱעִמיד ֶאת  ּוִמְתַמֲעִטים  הֹוְלִכים  ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ַעל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָאֵמן. 
ָבבֹות עֹוד  ַהּלְ ְוִנְתַמֲעטּו  ָהְלכּו  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  א.  ְוַהֶחְבַרּיָ דֹוׁש  ַהּקָ ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי  ִנְכְמרּו  קַֹע,  ִלׁשְ ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ִהְתִחיל אֹור  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ יֵמי  ּבִ
ְהיּו  ּיִ יַח ִצְדֵקנּו. ּוֶבֱאֶמת ׁשֶ ָבר ֵהִכין ַעד ְמׁשִ ּכְ דֹוׁש, ׁשֶ נּו ַהּקָ ַלח ֶאת ַרּבֵ ְמאֹד, ְוׁשָ
יַח  ְמׁשִ ָלנּו  ַלח  ְוִיׁשְ ְמֹאד  ְמֹאד  ַרֲחָמיו  ְמרּו  ִיּכָ ְמֹאד,  ָפִלים  ּוׁשְ רּוִעים  ּגְ ַהּדֹורֹות 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ֻאּלָ ַעְצמֹו ְוִיְהֶיה ּגְ ִצְדֵקנּו ּבְ

)כוכבי אור סיפורים נפלאים(


