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ַבע ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ  ַויֵּצֵּ

ה נָׁ רָׁ  )כח,י( ַויֵֶּלךְּ חָׁ

א לְ הַ  ִאיש ַהִיְשְרֵאִלי יֹוֵצא ִמַדְרגָּ א, ְינּו ְכשֶׁ ַַדְרגָּ

ז ִמְשַתְטִחים ּוִמְתַפְשִטים ְכנְֶׁגדֹו ַהְקִלפ ֹות אָּ

ֵהם ְבִחינַ  ֵהם ַהִדְמיֹונֹות ְוכּו', שֶׁ ת ֲחרֹון ַאף, שֶׁ

א ְדִַדינָּא ַכיַָּדּוַע. ְוזֶׁהּו: 'ַוֵיֵצא ְקפָּ  ִכי ֵהם ִמתָּ

הּוא ִאיש ַהִיְשְרֵאִלי, 'ִמְבֵאר —ַיֲעֹקב'  ַבע'  שֶׁ שָּ

ּה — יָּה בָּ הָּ ה שֶׁ ה ַהְקַדֹושָּ  ַהְינּו ֵמַהַמְַדֵרגָּ

א ְוַַדְרגָּ  ל ַדְרגָּ ַבע, ִכי כָּ ִנְקֵראת ְבֵאר שָּ א שֶׁ

ה ִמדֹות שֶׁ ִדְקַד   ל ַהִשְבעָּ ה ִמכָּ ה ְכלּולָּ ֵהם ז' שָּ

ַיעֲ  א, ּוְכשֶׁ ל ַדְרגָּ ְכלּוִלים ְבכָּ ֹקב ְיֵמי ַהִבְניָּן שֶׁ

ם ְכַדֵ  הּוא ִאיש ַהִיְשְרֵאִלי יֹוֵצא ִמשָּ בֹוא שֶׁ י לָּ

ְך חָּ  ז: 'ַוֵילֶׁ בֹוַּה יֹוֵתר, אָּ ה ְשִניָּה ַהגָּ נָּה', ַלַמְַדֵרגָּ רָּ

ח ְכרָּ מ  ֵהם ַהְקלִ  שֶׁ ְך ַהֲחרֹון־ַאף שֶׁ רֶׁ פֹות ֵליֵלְך דֶׁ

ל ַהִדְמיֹונֹות ְוַהַתֲאֹות ְוַהִבְלבּולִ  ם כָּ ֵמהֶׁ ים שֶׁ

ל ַפַעם. ִמְתַפְשִטים נְֶׁגדֹו ְבכָּ  שֶׁ
 

ִאיש ַהִיְשְרֵאִלי ְבִחיַנת יַ אֲ  ל ֵמֲחַמת שֶׁ ֲעֹקב בָּ

ת ְמ  זָּק ְבַַדְעתֹו ְוֵאינֹו ַמִניַח אֶׁ קֹומֹו ְוֵאינֹו נֹוֵפל חָּ

ל ַמה  ְבַַדְעתֹו, ֵמֲחַמת זֶׁה ַרק ִמְתַחֵזק ְבכָּ

ְמַדֹו, ַעל־ְיֵַדי זֶׁה ר ַלֲעֹמַד ַעל עָּ ְפשָּ ְבֵראִשית ) ְדאֶׁ

ה ְלהָּ כח, יא( קֹום', ַעל־ְיֵַדי זֶׁה זָּכָּ ִבין : 'ַוִיְפַגע ַבמָּ

ִמְתַפְשִטים ַהתַ  ַמה שֶׁ ת שֶׁ ֱאמֶׁ ֲאֹות הָּ

ה ְוכּו' כְ  ְך ֵאין זֶׁה ְנִפילָּ ל־כָּ נְֶׁגדֹו כָּ

הּוא ֵמחֲ  לֹום, ַרק שֶׁ ַמת ַחס ְושָּ

בֹוא ְלַמְַדֵרגָּה גָּ  ִריְך לָּ צָּ בֹוַּה שֶׁ

ֵרב ַלה'  יֹוֵתר ּוְלִהְתקָּ

ְרבּות יֹוֵתר ַרְך ְבִהְתקָּ , ִיְתבָּ

ֵמֲחַמת זֶׁה ִמְתַפְשִטים 

ְך. ל־כָּ  ְכנְֶׁגדֹו כָּ
 

גַ  :)כח,יא( זֶׁהּווְּ  ע ַוִיפְּ

קֹום ה ְבֹתקֶׁ , ַבמָׁ זָּכָּ ף שֶׁ

ֵהם ַהְקִלפֹות  ַהֲחרֹון־ַאף שֶׁ

ִהְתַפְשטּו ְכנְֶׁגדֹו, ִלְפֹגַע שָּ  ם שֶׁ

ל ַמה  ם. ִכי כָּ ל עֹולָּ ִבְמקֹומֹו שֶׁ

ְרִבין ְביוֹ  בֹוַּה יֹוֵתר, ִמְתקָּ עֹוִלין ְלַמְַדֵרגָּה גָּ ֵתר שֶׁ

ל ע הּוא ְמקֹומֹו שֶׁ ַרְך שֶׁ ל ַלה' ִיְתבָּ כָּ ם, שֶׁ ֹולָּ

ם ְכלּוִלים ב עֹולָּ בָּ גֹות שֶׁ ל ַהְדרָּ ֹו ַהְמקֹומֹות ְוכָּ

ם ְואֵ  ל עֹולָּ ַרְך ְמקֹומֹו שֶׁ ַרְך, ִכי הּוא ִיְתבָּ ין ִיְתבָּ

ַיֲעֹקב ְבִחיַנת ִאיש  ם ְמקֹומֹו. ַהְינּו שֶׁ עֹולָּ הָּ

ה ְלהָּ  ל ִהְתַחְזקּותֹו זָּכָּ ִבין ַהִיְשְרֵאִלי ַעל־ְיֵַדי ֹגַדֶׁ

ה ְוִהְתַרֲחקּות ַחס ְושָּ  ֵאין זֶׁה ְנִפילָּ ת שֶׁ ֱאמֶׁ לֹום, הָּ

ם, שֶׁ  ל עֹולָּ א ִבְמקֹומֹו שֶׁ ם ַדְיקָּ ַגע שָּ ֵהִבין ַרק פָּ

בֹוַּה י בֹוא ְלַמְַדֵרגָּה גָּ ִריְך לָּ א צָּ ם ַדְיקָּ שָּ ֹוֵתר שֶׁ

ַרְך, ְוַעל־ֵכן  ֵרב ְביֹוֵתר ַלה' ִיְתבָּ ְלִהְתקָּ

ְך.ִמְתַפְשִטים ְכנְֶׁגד ל־כָּ  ֹו כָּ
 

זוְּ  א  :)כח,יא( אָּ ם ִכי בָׁ ַויֶָׁלן שָׁ

ַבל ַצעַ ַהֶשֶמש ִקֵבל ַעל ַעְצמֹו ְוסָּ ר , ַהְינּו שֶׁ

ם ְבצַ  ן שָּ ה, ְולָּ הּוא ְבִחיַנת ַלְילָּ ְך שֶׁ ֲערֹו ַהֹחשֶׁ

יָּה לֹו ֵמְרִַדיַפת ַהַתֲאֹות ְוַהִדְמיֹונֹות שֶׁ  הָּ ֵהם שֶׁ

הֵ  ם ְבִחיַנת ְבִחיַנת ֲחרֹון־ַאף שֶׁ

ִהְתַפְשטּו ְכנְֶׁגדוֹ   ַהְקִלפֹות שֶׁ

ִריְך ַלֲעלֹות יָּה צָּ הָּ  ֵמֲחַמת שֶׁ

 ְלַמְַדֵרגָּה ְשִניָּה. 

ל וְ וְּ  הּוא ַהֵשכֶׁ ש' שֶׁ מֶׁ א ַהשֶׁ ַהֹמִחין זֶׁהּו: 'ִכי בָּ

ם  נּו, ִכי ְבֵעת ִהְתַגְברּותָּ ִנְסַתְלקּו ִממֶׁ שֶׁ

ם ֵאין ל ִבְשֵלמּות, ִכי ֹכַח  ְוִהְתַפְשטּותָּ ַהֵשכֶׁ

ל ַהַתֲאֹות ְוכּו' הּוא כְ  ם כָּ ִמשָּ ה שֶׁ נֶׁגֶַׁד ַהְמַַדמֶׁ

ה  ר ִבְתִחַלת ַהתֹורָּ ל, ַכְמֹבאָּ ם.כ"הַהֵשכֶׁ  , ַעֵין שָּ

ש'  מֶׁ א ַהשֶׁ ּה, ְכמֹו  —ְוזֶׁהּו: 'ִכי בָּ ֹלא ְבעֹונָּתָּ שֶׁ

ְרשּו ַרבֹוֵתינּו ַז"ל, ַהיְ  דָּ ְבַוַדאי ִביַאת שֶׁ נּו שֶׁ

הָּ  הּוא ִהְסַתְלקּות ַהֹמִחין שֶׁ ש שֶׁ מֶׁ ז, ַהשֶׁ יּו לֹו אָּ

ֹלא ִבְזַמנֹו, ִכי ֹלא הָּ  ּה, שֶׁ ֹלא ְבעֹונָּתָּ יָּה שֶׁ יָּה הָּ

ִיְסַתֵלק ִשכְ  נּו ְוִיְתַפְשטּו ְכנְֶׁגדֹו ְבִַדין שֶׁ לֹו ִממֶׁ

יָּה ֵמחֲ  ְך, ִכי ֹלא הָּ ל־כָּ לֹום, כָּ תֹו ַחס ְושָּ ַמת ְנִפילָּ

ִריְך ַלֲעלֹות  יָּה צָּ הָּ ַרק ֵמֲחַמת שֶׁ

 .ְלַמְַדֵרגָּה ְשִניָּה
 

זוְּ  ַוַיֲחֹלם  :)כח,יב( אָּ

ם  ִהנֵּה ֻסלָׁ וְּ

ה  צָׁ ב ַארְּ ֻמצָׁ

ֹראשֹו ַמִגיעַ   וְּ

ה מָׁ יְּ מָׁ , ַהְינּו ַהשָׁ

ל  כָּ ְראּו לֹו שֶׁ ז הֶׁ אָּ שֶׁ

עֹולָּ  ם ְבזֶׁה הָּ ַדָּ אָּ ם ֲעבֹוַַדת הָּ

ִבְבִחינָּה ֹזאת, ִבְבִחיַנת הּוא 

ה ְוֹראשֹו ַמִגיעַ  ב ַאְרצָּ צָּ ם מ  לָּ  'ס 

ל ַפַעם לַ  ִריְך ְבכָּ הּוא צָּ ה', ַהְינּו שֶׁ ְימָּ מָּ ֲעלֹות ַהשָּ

ם, ּוֵמֲחמַ  לָּ עֹוִלין ְבס  ת זֶׁה ִמַדְרגָּא ְלַַדְרגָּא ְכמֹו שֶׁ

ְך ִמְתַגְבִרין ּוִמְשַתְטִחין ּוִמְתַפְשִטין ְכנֶׁ  ל־כָּ ְגדֹו כָּ

ל ַפַעם. ְוזֶׁהּו ם כח, יב( ְבכָּ : ְוִהֵנה ַמְלֲאֵכי )שָּ

ים' ֵהם קִ ים ֹעִלים ְוֹיְרִַדים בֹו. 'ַמְלֲאֵכי ֱאלֹ קִ ֱאלֹ 

ִנְמ  עֹוְבֵַדי ה' שֶׁ ִכים, 'ֹעִלים ְוֹיְרִַדים ְש הָּ לּו ְלַמְלאָּ

ם ה תָּ ם ִויִריַדָּ ל ֲעִליָּתָּ ם, ִכי כָּ לָּ ּוא בֹו' ְבזֶׁה ַהס 

הּוא ִפֵקַח לָּ ִבְבִחיַנת ַהס   ִמי שֶׁ ם ַהזֶׁה, שֶׁ

ה כְ  ֵאין זֶׁה ְנִפילָּ ל, ּוַמֲאִמין ְלִַדְבֵרי ַהַצִדיק שֶׁ לָּ

ה ַעל־ְיֵַדי זֶׁה  ּוִמְתַחֵזק ּוִמְתַגֵבר, הּוא עֹולֶׁ

ֵאינֹו  ְך, ִמי שֶׁ בֹוַּה יֹוֵתר, ּוְלֵהפֶׁ ְלַמְַדֵרגָּה ַהגָּ

לֹום ,ִמְתַחֵזק הּוא יֹוֵרַד  ַעל־ְיֵַדי זֶׁה ,ַחס ְושָּ

 אות יב(: –)הלכות מתנה ַד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  השמטות*  


  ַרב ַהַצִדיק מֹוֵרנּו ה ֵמהָּ  ַמֲעשֶׁ

ן   ַרִבי  א   ַנְחמָּ עְנקָּ אִריַדֶׁ  ַז"ל,   ֵמהָּ

יָּה  הָּ ַדֹוש, שֶׁ ל ַרֵבנּו ַהקָּ  ְזֵקנֹו שֶׁ

יו  ש    ַהְגַדֹוִלים    ִמַתְלִמיַדָּ  ּוַממָּ

ל   ִית ַהבַ   ְמַנֵהל   ־ֵשם־ַהַבַעל  שֶׁ

ל ַמְפְת  כָּ ַדֹוש ַז"ל, ְושֶׁ  -טֹוב ַהקָּ

יּו ־ֵשם־חֹות ִמֵבית ַהַבַעל  טֹוב הָּ

ן ַהַנ"ל הָּ  ַרב ַרִבי ַנְחמָּ ְצלֹו, ַכיַָּדּוַע. ְוהָּ יָּה אֶׁ

חֹות ְבֵאיזֹו ִעיר  ה ִלי, (לֹו אָּ ִנְראֶׁ

א עְנקָּ אִריַדֶׁ א ִעם )ְבהָּ , ּוַפַעם ַאַחת בָּ

ַדֹוש ְוִהְתַאְכֵסן ־ֵשם־ַעלַהבַ  טֹוב ַהקָּ

ּה. ְוַהַבַעל ע ־ֵשם־ְבֵביתָּ יָּה לֹו לּוְלקֶׁ טֹוב הָּ

ת[ רֶׁ ת  ]ִמְקטֶׁ ַען אֶׁ ץ, ְוטָּ רֶׁ אָּ ה ַעַד הָּ ֲאר כָּ

ע ְבִטיטּון  ק[ַהלּוְלקֶׁ ְצַרְך ]ְבַטבָּ ה  , ּוְכשֶׁ

ן  ַקח ַרִבי ַנְחמָּ ע, לָּ ְלַהְַדִליק ַהלּוְלקֶׁ

ת לֶׁ ַש ־ַהַגחֶׁ ת ַעְצמֹו ְבִפשּוט ֵאש ּופָּ ט אֶׁ

ע. ת ַהלּוְלקֶׁ ֱעִריְך אֶׁ  יַַָּדִים ְוַרְגַלִים ְוהֶׁ
 

  ּה יָּה לָּ ה ֹזאת ְוהָּ ֲאתָּ ַוֲאחֹותֹו רָּ

א  ה לֹו: ֵמילָּ ְמרָּ ֲחִלישּות ַהַדַעת, ְואָּ

ל  , ֲאבָּ הּוא ַרְבךָּ ע, שֶׁ ְלַהְַדִליק ַהלּוְלקֶׁ

ל ְך ְבִהְשַתְטחּות ּוִפשּוט יַַָּדִים ־כָּ כָּ

ְך  ה ֹאַמר לָּ ּה: מָּ ַמר לָּ נָּה ְואָּ ְוַרְגַלִים?! עָּ

ת ִיית יֹוַַדַעת ִמְגַד לָּ  ֹו, ִמַגְַדלּותֹו? ִאם ַאְת הָּ

א              ְַדשָּ הּוא ק  ת שֶׁ רֶׁ ִיית אֹומֶׁ                 ־הָּ

ל ־ְבִריךְ                       הּוא ְבַעְצמֹו, ֲאבָּ

יֶׁ                            ש ִלי יֹוֵתר ַדַעתֲאִני, שֶׁ

 ִמֵמְך, ֲאִני יֹוֵַדַע                             

ת                                הּוא עֹוֵבַד אֶׁ  שֶׁ

א                              ְַדשָּ  הּוא.־ְבִריךְ ־ַהק 

 

 

  ,שאפשר לתקןתאמין גם אם אתה מאמין שאפשר לקלק 
 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד 

 יש עניין שנתהפך הכל לטובה 

 אין שום יאוש בעולם כלל 
 

 ',סז(ב )קל"מ כל מה שמתגדל ומתפאר שם הצדיק יותר מתגדל ומתפאר שם השם יתברך ביותר.
 לזכות לכל הישועות  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן  טוב להגיד ולשיר



 

 

 

; 

 

; 
 

; 

 7964347-407  שיעוריםהקלטות ר' ישראל ו  חדש קו/      7-2255-89מספר דואר חשבון : להפצת דעת הצדיק תרומות

 ( 15:00-13:00) 5824048-02: מצוה שידוכי  / כוכב יעקב  344: פרדס רימונים כתובת /. , ארכיון.כמפיץ הרשמה=  8429006-054: מערכת
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ב-, אְתִמימּות

  
ַמִים, הּוא ַעל־יְ עִ  ַלת ֹעל ַמְלכּות שָּ ֵַדי ַקר ַקבָּ

ְכמֹות, ַרק לֵ  ל ַהחָּ ַמְשִליִכין ּוְמַבְטִלין כָּ יֵלְך שֶׁ

ה ַהְקַדוֹ  ה ִבְתִמימּות ּוְפִשיטּות. ִכי ַרק ַהתֹורָּ שָּ

ְכמ ל ַהחָּ ר כָּ ֲאִמִתית ּוְשאָּ ה הָּ ְכמָּ ֹות ִהיא ַהחָּ

ּה )שיחות הר"ן, סימן ה'(. ְצלָּ  ֵהם ְבֵטִלים אֶׁ

ְכמֹות ְולַ צָׁ  ל ַהחָּ ַד ְלַהְשִליְך כָּ חָּ ל אֶׁ ֲעֹבַד ִריְך כָּ

ַרְך ִבְפִשיטּות ּוִבְתִמימּות ת ַהֵשם ִיְתבָּ , ִכי אֶׁ

ִיְהיּו ַמֲעשָּ  ִריְך שֶׁ תֹו, ִכי ֹלאצָּ ְכמָּ ִבים ֵמחָּ  יו ְמר 

ה, לֹ  א ַהַמֲעשֶׁ לָּ ר אֶׁ ִעקָּ ש הּוא הָּ א ַהִמְַדרָּ

הֵ  ם שֶׁ ַדָּ ם ְבֵני אָּ ל ְסתָּ ְכמֹות שֶׁ ם ִמַבְעיָּא חָּ

ת ְשטּות ּוְכִסילּות, ְבַוַדאי ְצִריִכין  ֱאמֶׁ בֶׁ

ְכמֹות  א ֲאִפלּו חָּ לָּ ם ְלַגְמֵרי. אֶׁ ְלַהְשִליכָּ

אֱ ְגמּורֹות, ֲאִפל ַדֹול בֶׁ ֵיש לֹו ֹמַח גָּ ת, ּו ִמי שֶׁ מֶׁ

ִריְך ְלַהְש  ה הּוא צָּ ַמִגיַע ְלֵאיזֶׁה ֲעבֹוַדָּ ִליְך ְכשֶׁ

תֹו  ְכמֹות ְוַלֲעֹסק ַבֲעבֹוַדָּ ל ַהחָּ כָּ

רִ  ַרְך ִבְפִשיטּות ּוִבְתִמימּות. ְוצָּ יְך ִיְתבָּ

רִ  ים ֲאִפלּו ְלִהְתַנֵהג ְוַלֲעשֹות ְדבָּ

ה ִכְמש   ִנְראֶׁ ע ִבְשִביל שֶׁ גָּ

ֲעבֹוַַדת ה', ִכי ְצִריִכין 

ִרים  ִמים ַלֲעשֹות ְדבָּ ִלְפעָּ

עֹון ְכֵַדי ַלֲעש ֹות ַהִנְרִאין ְכִשגָּ

ַרְך. ִכי ְצִריִכין  ְרצֹונֹו ִיְתבָּ

ש ְוִטיט ִבְשִביל פֶׁ ל ִמיֵני רֶׁ  ְלִהְתַגְלֵגל ְבכָּ

או  ַרְך, ְולָּ יו ִיְתבָּ א ֲעבֹוַַדת ה' ּוִמְצֹותָּ ַדְוקָּ

ר שֶׁ  בָּ ל דָּ א כָּ לָּ ש, אֶׁ ֵיש בֹו ִבְשִביל ִמְצוָּה ַממָּ

ִריְך  א ִמְצוָּה. ְוצָּ ַרְך ִנְקרָּ ְרצֹון ַהֵשם ִיְתבָּ

ל ְלַגְלֵגל ַעצ ש ְוִטיט ְכֵַדי  ְמֹו ְבכָּ פֶׁ ִמיֵני רֶׁ

רַ  צֹון ְוַנַחת ְלַהֵשם ִיְתבָּ ְך, ַלֲעשֹות ֵאיזֶׁה רָּ

תֹו ֲחזָּ  ַאֲהבָּ ַרְך,ּוְכשֶׁ ְך ְלַהֵשם־ִיְתבָּ ל־כָּ ה כָּ ז  קָּ אָּ

ִביב ְמֹאַד ְלַהֵשם  הּוא ְבִחיַנת ֵבן ַיִקיר ְוחָּ

יו ּוַמִני לָּ ַרְך חֹוֵמל עָּ ַרְך, ְוַהֵשם־ִיְתבָּ חֹו ִיְתבָּ

א ַהְגנּוִזים ּוְצפּוִנים  ְלַחֵפש ְבִגְנַזיָּא ְדַמְלכָּ

ִיְתַגלֶׁ  ה שֶׁ זֹוכֶׁ ה שֶׁ ְביֹוֵתר, ַעַד שֶׁ גָּ ל ה לֹו ַהַהשָּ

ה  ע ְוטֹוב לֹו ְוכּו', ְוזֹוכֶׁ שָּ ע לֹו רָּ ַצִדיק ְורָּ

פַ  נָּ ט שֶׁ ה ּוְלַהֲעלֹות ַהִמְשפָּ ל ַעַד ְלִסְתֵרי תֹורָּ

ַהְתהֹום, ּוְלַתְקנֹו )לקוטי מוהר"ן תנינא, 

 סימן ה'(.

  ...ַרֲחמָּ  ,ּוְבֵכן ב הָּ ִבינּו אָּ ֵלינּו אָּ ן, ְתַרֵחם עָּ

ִנזְ  ת ִבְתִמימשֶׁ ֱאמֶׁ ִמיַד בֶׁ ה ַלֲעֹבַד אֹוְתךָּ תָּ ּות כֶׁ

ל, ְוַתַעזְ  ְכמֹות ְכלָּ ֵרנּו ּוִבְפִשיטּות ְבִלי שּום חָּ

ה ְלַסֵלק ּוְלַהְשִליְך מֵ  ִנְזכֶׁ נּו ְותֹוִשיֵענּו שֶׁ ִאתָּ

ְתךָּ ַהְקַדֹושָּ  ְכמֹות ִבְשִביל ֲעבֹוַדָּ ל ַהחָּ ה, ֵהן כָּ

ֵהם בֶׁ  ם שֶׁ עֹולָּ ְכמֹות הָּ ל, חָּ בֶׁ ת ְשטּות וָּהֶׁ ֱאמֶׁ

ה ְלַסֵלק  ַוֲאִפלּו ם ִנְזכֶׁ לָּ ְכמֹות ְגמּורֹות, כ  חָּ

ֲאִמִתִיית. ּוְנסַ  ְתךָּ הָּ ֵלינּו ִבְשִביל ֲעבֹוַדָּ ֵלק ֵמעָּ

ְכמֹוֵתינּו ֵמִאתָּ  ל חָּ ל ִשְכֵלנּו ְוכָּ נּו ְוַנְשִליְך כָּ

ת, ִבְתִמימּות  ֱאמֶׁ ִמיַד בֶׁ ְוַנֲעֹבַד אֹוְתךָּ תָּ

מּור ְבִלי שּום חָּ  ל, ַעַד ּוִבְפִשיטּות גָּ ְכמֹות ְכלָּ

ִרים ַהִנְרִאין ְבֵעיֵני הָּ  ה ֲאִפלּו ְַדבָּ ַנֲעשֶׁ ם שֶׁ עֹולָּ

, ְכֵַדי ַלֲעשוֹ  ְתךָּ עֹון ִבְשִביל ַאֲהבָּ ת ַנַחת ְכִשגָּ

תּוב כָּ א שֶׁ ה ְלַקֵים ִמְקרָּ , ְוִנְזכֶׁ יךָּ נֶׁ , רּוַח ְלפָּ

ִמיַד.  ּה ִתְשגֶׁה תָּ תָּ  ְבַאֲהבָּ

  ַה ְלה שְוִנְזכֶׁ פֶׁ ל ִמיֵני רֶׁ  ְשִליְך ַעְצֵמנּו ְבכָּ

יךָּ ַהְקַדֹוִשים, ַוֲאִפל ִטיט ִבְשִביל ִמְצֹותֶׁ ּו וָּ

ת, נִ  ֱאמֶׁ הּוא ְרצֹוְנךָּ בֶׁ ר ַקל שֶׁ בָּ ה ִבְשִביל דָּ ְזכֶׁ

ל ִמיֵני רֶׁ  ש ְלַהְשִליְך ַעְצֵמנּו ּוְלִהְתַגְלֵגל ְבכָּ פֶׁ

ִטיט, ְכֵַדי ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח לְ  ת. וָּ ֱאמֶׁ יךָּ בֶׁ נֶׁ פָּ

ה ְלַקֵים ְבַחיֵ  ִנְזכֶׁ ל ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוִשיֵענּו שֶׁ ינּו כָּ

ם  ֵטיהֶׁ ל ְפרָּ ת ִעם כָּ ֱאמֶׁ ַהַתְרַי"ג ִמְצֹות בֶׁ

ל ַהִמְצֹות  ם ְוִעם כָּ ם ְוַכּוָּנֹוֵתיהֶׁ ְוִַדְקדּוֵקיהֶׁ

ל ם, ְוכָּ ם ַהיֹוְצִאים ֵמהֶׁ ֵפיהֶׁ ל ֲענָּ ן ְוכָּ נָּ  ְדַרבָּ

ר וְ  בָּ אֱ דָּ ה ְלַקְימֹו בֶׁ הּוא ְרצֹוְנךָּ ִנְזכֶׁ ר שֶׁ בָּ ת ַדָּ מֶׁ

ת,  ֱאמֶׁ ש בֶׁ ַדֹול ּוִבְמִסירּות נֶׁפֶׁ ְבֹכַח גָּ

ִטיט ִבְשִבי ש וָּ פֶׁ ל ִמיֵני רֶׁ ל ּוְלִהְתַגְלֵגל ְבכָּ ל כָּ

ת, ְכֵַדי ַלֲעשוֹ  ֱאמֶׁ הּוא ְרצֹוְנךָּ בֶׁ ר שֶׁ בָּ ת ַנַחת דָּ

: יךָּ נֶׁ  מתוך –' ב)לקוטי תפילות  רּוַח ְלפָּ

 (תפילה ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

סּום  = בֹוד ּוִפרְּ  =   '(ה)חלק   כָׁ
 

    ...  'ֵאל  ר ר  ִסֵפר,  ִיְשרָּ שֶׁ ַהקֶׁ לוֹ   שֶׁ ֵאל  ר'  ִעם  שֶׁ יָּה  ַקְרַדֹונֶׁר  ִיְשרָּ ת,  ַרק  הָּ   ֱאמֶׁ

ַמר  שֹון  ְואָּ ִציִת  ַהזֶׁה:  ַבלָּ אּוַלי ַיְצִליַח   י ְלַהִציל ַנְפִשי"."רָּ ַשב שֶׁ ַרב ַקְרַדֹונֶׁר ִמִצדֹו חָּ  ְוהָּ

ֵאל: "ּוִבְשִביל ל ַרֵבנּו. ְוהֹוִסיף ר' ִיְשרָּ אֹור שֶׁ ִאיר בֹו הָּ  זֶׁה, זֶׁה ִמְתַקֵים". )=ִבְגַלל( ְלהָּ

ַמר   ַגם ַד,  ַפַעם  אָּ חָּ הּוא  ְלאֶׁ ת  ֵמִבין  ֹלא  שֶׁ ְרִבים  ְנעּוִרים הַ  ְבֵני  אֶׁ ִמְתקָּ  ֵאיזֹו  ְלַקֵבל  ְלַרֵבנּו  שֶׁ

ת ַנְפִשי". ֵרב ִבְשִביל ְלַהִציל אֶׁ ִציִתי ְלִהְתקָּ  ֲחִשיבּות, "ֲאִני רָּ

 ד ַמר לֹו ר' ִיְשרָּ  ֶאחָׁ ִיְתַפֵלל ַבֲעַדֹו ַעל ִבטּול ַהַגֲאוָּה, אָּ ֵאל שֶׁ ִקי ֵאל: "ֲאנִ ִבֵקש ַפַעם ֵמר' ִיְשרָּ י נָּ

ִיְהיֶׁה לִ  ר שֶׁ ְפשָּ ז ֵאיְך אֶׁ יָּה לֹו ַגֲאוָּה, אָּ ֵאל ַקְרַדֹונֶׁר ְוֹלא הָּ ִייִתי ִעם ר' ִיְשרָּ  י ַגֲאוָּה?".ִמזֶׁה, ִכי ֲאִני הָּ
 ארזי הבירה( -)טבת תשנ"ג 

 ד ה, ְור' יִ  ֶאחָׁ יו ְמֹאַד ִמַדת ַהִקְנאָּ לָּ ת עָּ רֶׁ ִמְתַגבֶׁ יו ְוִהְתלֹוֵנן שֶׁ ַאל ְבִהְתַעְנְינּותִנְכַנס ֵאלָּ ֵאל שָּ  ְשרָּ

ְמרֹו "ִמַמה" ֵהִאיר ְוִה  ֵאל ְבאָּ ל ִדְבֵרי ר' ִיְשרָּ ַעְמקּות ְוַהְתִמימּות שֶׁ ה?" ּוֵמהָּ ְתנֹוֵצץ ּוִבְתִמימּות: "ִממָּ

ה  ל ִלמּוַד, ְכאֹוֵמר: ַהִאם ַאתָּ ֵלם שֶׁ יו ְכמֹו יָּם שָּ ה ְבֵעינָּ יָּה ִנְראֶׁ ם, ְוהָּ ַדָּ ל ְלאֹותֹו אָּ ְמַקֵנא ַבֵגיִהֹנם שֶׁ

ם ַהזֶׁה וְ  עֹולָּ ל ַהְבֵלי הָּ ה שֶׁ ת ְביָּגֹון ַוֲאנָּחָּ בֶׁ ְמֹערֶׁ ה, שֶׁ בֹוַד ַוֲחִשיבּות ַהְמַד מָּ  כּו'?!ַהְמַקְבֵלי כָּ

 ד ם ַהְרֵבה ַרבָּ  ֶאחָׁ ִיְהיּו שָּ ַמר לֹו שֶׁ ֵאל ְוִהְזִמינֹו ִלְבִרית ְבנֹו, ְואָּ ִנים ִנְכַנס ַפַעם ְלר' ִיְשרָּ

ֵאל, ִכי הּוא ְבַעצְ  אּות ְלר' ִיְשרָּ ֹלא ִיֵתן ַהַסְנְדקָּ ת ִמְתַבֵיש שֶׁ יָּה ְקצָּ ִמים. הּוא ַגם הָּ ְרסָּ ַשב ְמפ  מֹו חָּ

הּוא ֹלא אוֹ  ֵאל שֶׁ ַמר ר' ִיְשרָּ א אָּ יָּצָּ ֵאל ִחֵזק אֹותֹו ִבְרצֹונֹו, ּוְכשֶׁ ק, ְור' ִיְשרָּ ִש ִלְהיֹות ַהַסְנדָּ ים ֵהב ֲאנָּ

ִַדים. בָּ  )אב תשנ"ג( ְמכ 

ִנים". ַגם ם ֲאבָּ ם ֹלא ִקַבְלתֶׁ ם ֹלא ֲחשּוִבים, ַאתֶׁ ַמר ַפַעם: "ַאתֶׁ  אָּ

 ד יו ְלר' ִיְש  ֶאחָׁ יָּה חֹוֵזר ַעל ְשֵאלֹותָּ הָּ ַד שֶׁ יָּה ְליַָּדֹו יֶׁלֶׁ ֵאל, ְוהָּ זֶׁה ִדֵבר ַפַעם ִעם ר' ִיְשרָּ ֵאל, ּוְכשֶׁ רָּ

ַד וְ  ֵאל: "ֲאִני ֹלא שֹוֵמַע, ַתִגיַדִהְקִפיַד ַעל ַהיֶׁלֶׁ ַמר ר' ִיְשרָּ הּוא יָּכֹול ְלַַדֵבר ְלַבַד, אָּ ַמר לֹו שֶׁ ַד  אָּ ַליֶׁלֶׁ

הּוא ַיִגיַד ִלי".  שֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

ם ְבַַדְעתֹו  (צַד)            ַדָּ אָּ ִמים נֹוֵפל הָּ           ִלְפעָּ

ר לֹו ְלַהחֲ          ְפשָּ ִאי_אֶׁ ְך ַעַד שֶׁ ל כָּ  יֹות כָּ

ת ַעְצמ        ר ְכִאלּו ֵאין בוֹ אֶׁ בָּ   ֹו ְבשּום דָּ

ִריְך ַגם ֵכן לַ        ל, ֲאַזי צָּ  ֲהֹפְך שּום טֹוב ְכלָּ

ר ּוְלַהְתִחיל ִמַצַד ַהֵשִני ַכַנ"        בָּ  ל ַהדָּ

 ְעִתי ְוַלֲחֹשב ְבַמֲחַשְבתֹו ִאם ֵכן ְכִפי ַדַ    

ִלי ַרע ְלַגְמֵרי ְוֵאין ִבי ש     ּום טֹוב ֲאִני כ 

א ַמְתִחיל ְלַהְרִגיש ְבעַ     ז ַדְיקָּ ל, ְואָּ  ְצמֹו ְכלָּ

ִנְמְצאּו בֹו ֲעַַדִין כִ       דֹות טֹובֹות שֶׁ  י ַהְנק 

ַרע ְלַגְמֵרי ְבַוַדאי ִיְמ       רּוַע ְוהָּ א ְכנֶׁגֶַׁד ַהגָּ צָּ

ה  ה ְוַכמָּ ם ְגִריעּותֹו ַכמָּ ְבַעְצמֹו ַגם ְבֹעצֶׁ

דֹות טוֹ  ת ְנק  בֹות ְוַעל_ְיֵַדי_זֶׁה ְיַחיֶׁה אֶׁ

ִריְך ַעְצמֹו. ְוֵכן הּוא ַגם ֵכן ְלַגֵבי ֲחֵברֹו ִכי צָּ 

ת ַהֹכל ְלַכף ְזכּות ְוִלְמֹצא ַהטֹוב  ַדּון אֶׁ לָּ

ֵיש ַבֲחֵברֹו ְבִחיַנת ְועֹוַד ְמַעט ְוֵאין  שֶׁ

ר ִבְפִנים: ע)שמה( ַכְמֹבאָּ שָּ )הלכות  רָּ

; ועין 'אֹות ו -' ראשית הגז, הלכה ַד

 (ז"אות כ -לקוטי עצות חַדש שלום 
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