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ת ָזָכה ַיֲעֹקב ַעל-אְוַעל  ֱאמֶּ ן בֶּ י - כֵּ י ָהא ְבָהא ַתְלָיא ַכַנ"ל,-ְידֵּ ְצָחק, כִׁ יִׁ ירּות מִׁ ל ֲעשִׁ ל ַגם ַהְבָרָכה שֶּ ָשו ְכמֹו   זֶּה ְלַקבֵּ ְצָחק ָטָעה ְבעֵּ י יִׁ כִׁ

ינּו ַז"ל ְוַעל  ָאְמרּו ַרבֹותֵּ ם מֹותֹו ַעל-שֶּ ן ָרָצה ְלָבְרכֹו ֹקדֶּ ַעל- כֵּ י ָסבּור שֶּ יָלה ַדְיָקא, כִׁ י ָהֲאכִׁ ל  - ְידֵּ ְהיֶּה ְלַקבֵּ ָשו ְוַכָּוָנתֹו יִׁ ילּוהּו עֵּ ַיֲאכִׁ י שֶּ ְידֵּ

ם מֹו  נּו ֹקדֶּ מֶּ יָלה ַדְיָקא ַכַנ"ל. ְוַעל ַהְשָאַרת ַהַדַעת מִׁ ְשַעת ָהֲאכִׁ יר בֹו ַהַדַעת בִׁ ְפנֵּי ה'  -תֹו ָאז יּוַכל ְלָהאִׁ ְכָכה לִׁ ְצָחק ְוָאַמר ַוֲאָברֶּ ק יִׁ ְקדֵּ ן דִׁ כֵּ

יר ַדְעתֹו ַאֲחָריו ַאַחר מֹו י ָכל ְרצֹונֹו ּוְמַגָמתֹו ָהָיה ְלַהְשאִׁ י ַדְיָקא כִׁ ְפנֵּי מֹותִׁ י לִׁ ְפנֵּי מֹותִׁ ם מֹותֹו  -תֹו ַכַנ"ל ְוַעל לִׁ ירּות ֹקדֶּ ן ָרָצה ְלָבְרכֹו ַבֲעשִׁ כֵּ

וא ַהַדעַ  הִׁ ץ ַבְבָרָכה שֶּ ינֹו ָחפֵּ אֵּ ָשו שֶּ ל עֵּ ְשָעתֹו שֶּ ְבָקה ָיְדָעה רִׁ יָלה ַדְיָקא ְוַכַנ"ל. ֲאָבל רִׁ ת ָהֲאכִׁ יֹות ָבעֹוָלם  ְבעֵּ ת ַהָקדֹוש ַרק ְבַתֲאֹות ַגְשמִׁ

ה ְלבַ  ל מִׁ -ד ַעלַהזֶּ י ְלַקבֵּ ב ְכדֵּ ר ָאהֵּ יו ַכֲאשֶּ ים ְלָאבִׁ יא ַמֲאָכלִׁ ין ְוָיבִׁ ָיכִׁ ְרָזה אֹותֹו שֶּ ת ַיֲעֹקב ְוזֵּ ֲהָרה ְוָקְרָאה אֶּ ן מִׁ ל  כֵּ נּו ַהְשָאָרה ַהְקדֹוָשה שֶּ מֶּ

י זֶּה ָהָי יָלה ַדְיָקא ְוַכַנ"ל, כִׁ ת ָהֲאכִׁ ְפנֵּי מֹותֹו ְבעֵּ ל ָאז  ַדְעתֹו ַהָקדֹוש לִׁ בֵּ י ה' ָעְלָתה ְבָיָדם ְוקִׁ ינּו ּוְבַחְסדֵּ נּו ְוַיֲעֹקב ָאבִׁ מֵּ ְבָקה אִׁ ה ָכל ְמַגַמת רִׁ

ְזכֹות ַעל י לִׁ ירּות ְכדֵּ ְרַכת ָהֲעשִׁ י -בִׁ ָאַרת ַהַדַעת ַכַנ"ל. ְוַעל-ְידֵּ הּוא הֶּ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ ירּות ּופַ -זֶּה ְלהֶּ ְרכֹו ַבֲעשִׁ בֵּ ן ְבָשָעה שֶּ ְרָנָסה ָנַתן לֹו  כֵּ

י  הּוא ַפְרָנָסה ַוֲעשִׁ ם ְוכּו' שֶּ ַטל ַהָשַמיִׁ ים מִׁ ן ְלָך ָהֱאֹלקִׁ תֶּ ָכתּוב ָשם, ְויִׁ ְמָשָלה ּוַמְלכּות, ְכמֹו שֶּ ים ְוכּו', ַהְינּו ְמלּוָכה מֶּ רּות ַיַעְבדּוָך ַעמִׁ

ְהיֹות אִׁ  ְמָשָלה ּוַמְלכּות לִׁ ין מֶּ יכִׁ י ְצרִׁ ְמָשָלה, כִׁ ב ְבַהתֹוָרה ַהַנ"ל. ְוזֶּה  ּומֶּ יטֵּ ָאַרת ָהָרצֹון ַכְמֹבָאר הֵּ ם הֶּ ירּות עִׁ ל ָהֲעשִׁ י ְלַקבֵּ ל ְכדֵּ יש ַחיִׁ

ֲרכֹו ה' זֶּה ְבחִׁ  ר בֵּ ה ֲאשֶּ יַח ָשדֶּ י ְכרֵּ יַח ְבנִׁ ה רֵּ ים, ְראֵּ ם ַהַמֲאָכלִׁ ְכַנס ַיֲעֹקב עִׁ נִׁ ת שֶּ ְצָחק ְבעֵּ ָאַמר יִׁ ָאַרת ָהָרצֹון הַ שֶּ יַנת  יַנת הֶּ הּוא ְבחִׁ ַנ"ל שֶּ

יָחנֵּ  יָסא ַתָמן ְכָלל ַרק הּוא ְכָמאן ְדָאַרח רֵּ ית ַמֲחָשָבה ְתפִׁ י לֵּ יַח, כִׁ הּוא סֹוד רֵּ ית שֶּ ה ָחמִׁ יַנת מֶּ ה ְלָך  ָמ"ה, ְבחִׁ י ּוְדמֵּ יַנת ְבַרח דֹודִׁ ְבחִׁ י בִׁ

ְד  ה בִׁ זֶּ ים )ַכְמֹבָאר ְמַעט מִׁ י ְבָשמִׁ י ְוכּו' ַעל ָהרֵּ ְצבִׁ ן( ְוַעל לִׁ ן ָשם ְוָהבֵּ יַח, ַעיֵּ ְרַכת ָהרֵּ ְלכֹות בִׁ ינּו ְבהִׁ נֵּה  -ָברֵּ י ָלַקח ְוהִׁ ת ְבֹכָרתִׁ ָשו, אֶּ ן ָצַעק עֵּ כֵּ

י ַהְבָרָכה ָלַקח ַעל י ָהא ְבָהא ַתְלָיא, כִׁ י, כִׁ ְרָכתִׁ י ַהְבכֹוָרה ַכַנ"ל-ַעָתה ָלַקח בִׁ  :ְידֵּ
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ם ַלחְ  ָתם ְוכּו' ַוֲאַכְלתֶּ יכֶּם ְבעִׁ ְשמֵּ י גִׁ ְשֹמרּו ְוכּו' ְוָנַתתִׁ ְצֹוָתי תִׁ ת מִׁ כּו ְואֶּ לֵּ ם ְבֻחֹקַתי תֵּ לֹא  אְוזֶּה, אִׁ ה ַעל שֶּ ְמכֶּם ָלשַֹבע ְוכּו', ְוָתְמהּו ַהְרבֵּ

ה ַפְרָנָסה ְושַֹבע ַכמּוָבא ֻקְש  ם ְשַכר עֹוָלם ַהזֶּ י אִׁ יר כִׁ ְזכִׁ ים, ַאְך ַעלהִׁ ַקר ַהְבָטָחה -ָיא זֹאת ְבַכָמה ְמָפְרשִׁ י עִׁ ב, כִׁ יטֵּ י ַהַנ"ל ְמיָֻשב הֵּ פִׁ

ְזכּו ַעל  יִׁ ָקר הּוא ַמה שֶּ יָחם ַעל ַפְרָנָסה ְושַֹבע ָהעִׁ ַמְבטִׁ יָלה ַדְיקָ -שֶּ ת ָהֲאכִׁ יר ְבעֵּ אִׁ מֵּ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ יָעה ְלהֶּ י ַהַפְרָנָסה ְוַהְשבִׁ א ְוַכַנ"ל.  ְידֵּ

י זֶּהּו   ה ּוָבעֹוָלם ַהָבא ָלנֶַּצח, כִׁ ית ָבעֹוָלם ַהזֶּ ַקר ַהַתְכלִׁ י זֶּה עִׁ הּו ְבַוַדאי ַהְבָטָחה ְגדֹוָלה, כִׁ זֶּ ל ַמה  שֶּ ְשָראֵּ ר ְלַיֲעֹקב ּוְליִׁ ת יֵָּאמֵּ יַנת ָכעֵּ ְבחִׁ

יַנת ָמה ַרב טּוְבָך אֲ  הּו ְבחִׁ זֶּ ל,'ַמה' ַדְיָקא שֶּ יַנת  ָפַעל אֵּ ָשם ְבחִׁ ָאָרה מִׁ ל הֶּ ין ְלַקבֵּ זֹוכִׁ הּוא ְשַכר עֹוָלם ַהָבא שֶּ יָך ְוכּו' שֶּ אֶּ ירֵּ ר ָצַפְנָת לִׁ שֶּ

יָלה ְוַעל ת ָהֲאכִׁ ָאַרת ָהָרצֹון ְבעֵּ ם עִׁ -הֶּ הֵּ ְצֹות שֶּ ְשַכר ַהתֹוָרה ְוַהמִׁ יָעה בִׁ יָלה ְוַהְשבִׁ ְרַכת ָהֲאכִׁ יָחם ַהָכתּוב ְבבִׁ ן ַמְבטִׁ ַקר ְקֻדַשת ַהַדַעת  כֵּ

הּוא ְש  ין ַלַדַעת ַהַנ"ל שֶּ זֹוכִׁ יד ְכשֶּ ָעתִׁ לֶּ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ ין ְלהֶּ יָלה ַדְיָקא זֹוכִׁ ְשַעת ָהֲאכִׁ י בִׁ ן ְמֹבָאר  ַהַנ"ל, כִׁ ְצֹות ַכַנ"ל. ְוכֵּ יַרת ַהתֹוָרה ְוַהמִׁ מִׁ

ת  ֱאמֶּ ל ַבתֹוָרה בֶּ ְסַתכֵּ ם ָיָשן נְבָפָרָשה זֹאת ַלמִׁ יְך ָבזֶּה ַעד ַוֲאַכְלתֶּ יָעה ּוַמֲארִׁ ל ַהַפְרָנָסה ְוַהְשבִׁ יָחם ָשם ְבָכל ַהְבָרכֹות שֶּ ַמְבטִׁ י ְכשֶּ ֹוָשן  , כִׁ

ְזכּו ַעל  יִׁ ְתָבַרְך שֶּ ָליו יִׁ ְתָקְרבּוָתם אֵּ ם הִׁ יָחם ְבֹעצֶּ ְך ּוַמְבטִׁ י -ְוכּו' ְבתֹוְך זֶּה הֹולֵּ כָ -ְידֵּ י ְבתֹוֲככֶּם ְוכּו'  זֶּה, ְכמֹו שֶּ ְשָכנִׁ י מִׁ ף, ְוָנַתתִׁ כֶּ תּוב ָשם תֵּ

ָמכֶּ  "י, ֲאַטיֵּל עִׁ ש ַרשִׁ רֵּ י ְלָעם ְוכּו' ּופֵּ ְהיּו לִׁ ם תִׁ ים ְוַאתֶּ אֹלקִׁ י ָלכֶּם לֵּ יתִׁ ם ְוָהיִׁ י ְבתֹוֲככֶּ ְתַהַלְכתִׁ ן, ַהְינּו ַשֲעשּוַע עֹוָלם ַהָבא ְוזֶּה  ְוהִׁ דֶּ ם ְבַגן עֵּ

יֵּם שָ  סִׁ ַקר ַשֲעשּוַע עֹוָלם ַהבָ שֶּ י עִׁ ים. כִׁ אֹלקִׁ י ָלכֶּם לֵּ יתִׁ י? ַתְלמּוד לֹוַמר, ְוָהיִׁ נִׁ מֶּ יְראּו מִׁ "י, ָיכֹול, לֹא תִׁ ָאַרת ָהָרצֹון  ם ַרשִׁ יַנת הֶּ א הּוא ְבחִׁ

ְכֹלל ְשנֵּי ַהָשגֹות ַיַחד ְמלֹ" ְזכּו ָאז לִׁ יִׁ ת ְוכּו' ַכַנ"ל שֶּ יַנת ָכעֵּ ָמכֶּם ַהַנ"ל, ְבחִׁ יַנת ֲאַטיֵּל עִׁ ְתָבַרְך ְבחִׁ ָליו יִׁ ְתָקְרבּות אֵּ ַקר ַההִׁ ה עִׁ זֶּ א ּוַמ"ה שֶּ

ם ַעל י אִׁ ְזכֹות כִׁ ְפָשר לִׁ י אֶּ ן ְוָכל זֶּה אִׁ דֶּ ְמֹבָאר ָשם ַעל- ְבַגן עֵּ ְרָאה ְכמֹו שֶּ י ַהיִׁ י? -ְידֵּ נִׁ מֶּ יְראּו מִׁ יֵּם, ָיכֹול, לֹא תִׁ "י ְוסִׁ ק ַרשִׁ ְקדֵּ ן דִׁ ַתְלמּוד  כֵּ

ם ַעל י אִׁ ְזכֹות ְלָכל ַהַנ"ל כִׁ ְפָשר לִׁ י אֶּ י אִׁ ל  - לֹוַמר ְוכּו', כִׁ ְשָראֵּ ְזכּו יִׁ יָך ַדְיָקא ְוָכל זֶּה יִׁ אֶּ ירֵּ ר ָצַפְנָת לִׁ יַנת ָמה ַרב טּוְבָך ֲאשֶּ ְרָאה ְבחִׁ י ַהיִׁ ְידֵּ

ת ָהאֲ  ה ְבעֵּ ה ַגם ָבעֹוָלם ַהזֶּ זֶּ ָאָרה ְגדֹוָלה מִׁ ל הֶּ ין  ְלַקבֵּ ָאז זֹוְכרִׁ ֲחַמת שֶּ יָלה ַדְיָקא מֵּ ְרַכת ָהֲאכִׁ ְרָכם ְבָכל ָמקֹום ְבבִׁ ֲחַמת זֶּה בֵּ יָלה ּומֵּ כִׁ

ית ַקר ַהַתְכלִׁ וא עִׁ הִׁ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ  :ְלהֶּ

יָרה ַהתֹוָרה  ְזכִׁ הִׁ ים ַמה שֶּ ָקָרא ַמאי ָקא ַקְשָיא ְלהּו ְלַהְמָפְרשִׁ עִׁ י מֵּ ת לֹא ָיַדְעתִׁ ֱאמֶּ ים ֲהלֹא ְמֹפָרש ַבָפָרָשה ַהזֹאת  בּובֶּ יִׁ ים ַגְשמִׁ עּודִׁ יִׁ

ְך ְבפָ  ר ְוהֹולֵּ ְמָבאֵּ ה ּוָבעֹוָלם ַהָבא ָלנֶַּצח ְכמֹו שֶּ ית ָבעֹוָלם ַהזֶּ ַקר ַהַתְכלִׁ ם עִׁ הֵּ ים שֶּ יִׁ ים רּוָחנִׁ עּודִׁ י ְבתֹוֲככֶּם,  יִׁ ְשָכנִׁ י מִׁ ן ְוָנַתתִׁ ָרָשה זֹאת מִׁ

ית  יֵּש ְדַהְינּו ַהבֵּ י ְבתֹוֲככֶּם ְוכּו' ַעד סֹוף ַהָפָרָשה ַרק שֶּ ְתַהַלְכתִׁ ַקר ַהָשַגת ַהַדַעת ַהַנ"ל ְוהִׁ ָשם עִׁ ְקָדש שֶּ יכּות יֵּש    ַהמִׁ ְלַהְקשֹות ַמה ְסמִׁ

י ְבתֹוֲככֶּם ְוכּו'. ַאְך ַעל  ְתַהַלְכתִׁ יָלה ְוַהַפְרָנָסה ְלַהְבָטַחת ְוהִׁ ְרַכת ָהֲאכִׁ ָלה ַאְדמֹו"ר ַז"ל ַבתֹוָרה ַהַנ"ל  פִׁ -ְלבִׁ גִׁ י ַהַהְקָדָמה ַהנֹוָרָאה ַהַנ"ל שֶּ

ַעל ְשַעת ָהֲאכִׁ - שֶּ ָאַרת ָהָרצֹון בִׁ ין ְלהֶּ ְצֹות זֹוכִׁ יַרת ַהתֹוָרה ְוַהמִׁ יַנת ְשמִׁ וא ְבחִׁ הִׁ ָאַרת ַהַדַעת ַהַנ"ל שֶּ י הֶּ י- יָלה ַדְיָקא ַכַנ"ל ַעלְידֵּ זֶּה  -ְידֵּ

יָלה ְוַהַפְרָנָסה ְמיֻשָ  ְרַכת ָהֲאכִׁ יַח אֹוָתם ַעל בִׁ ַמְבטִׁ ן ְבָכל ָמקֹום שֶּ ב ְוכֵּ יטֵּ ְקָרא הֵּ יר ּוְמֻקָשר ַהמִׁ ש  ב ַשפִׁ רֵּ ָסַתם ָשם ְולֹא פֵּ לּו ְבָמקֹום שֶּ ֲאפִׁ

ְרַכת ַהַפְר  ַקר ַהַכָּוָנה ְבבִׁ עִׁ ן ַהְמֹפָרש שֶּ ְלַמד ָסתּום מִׁ ין ַעל ְכמֹו ָכאן יִׁ זֹוכִׁ יָלה שֶּ ְבָהֲאכִׁ ֲחַמת שֶּ ְשַכר ַהתֹוָרה מֵּ יָלה בִׁ י ַהתֹוָרה  -ָנָסה ְוָהֲאכִׁ ְידֵּ

ה ְועֹוָלם ַהָבא כַ  ית ָבעֹוָלם ַהזֶּ ַקר ַהַתְכלִׁ הּוא עִׁ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ יר הֶּ אִׁ יָלה ַהזֹאת מֵּ הּוא ַהַדַעת ְבָהֲאכִׁ יַנת ַוֲאַכְלתֶּ שֶּ ם ַלְחְמכֶּם  ַנ"ל. ְוזֶּה ְבחִׁ

ָאַרת ָהָרצֹון ַהַנ"ל  יַנת הֶּ יב ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת, ַהְינּו ְבחִׁ ם ָשמֹוַע ְכתִׁ ן ְבָפָרַשת ְוָהָיה אִׁ יַע ְלָכל  ָלשַֹבע ְוכֵּ יַנת ּוַמְשבִׁ יָעה ְבחִׁ ַקר ַהְשבִׁ הּוא עִׁ שֶּ

יק ֹאכֵּל ְלשַֹבע ַנְפשֹו יַנת ַצדִׁ הּו ְבחִׁ זֶּ יָעה הּוא ַעל ַחי ָרצֹון שֶּ ַקר ַהְשבִׁ י עִׁ יָתא ַבֹזַהר ַהָקדֹוש, ּוְרעּוָתא  -, כִׁ אִׁ ָאַרת ָהָרצֹון, ְכמֹו שֶּ י הֶּ ְידֵּ

ן ָשם   :ְדַשְבָעא ַשְוָיא ָעָליו, ַעיֵּ
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י ְוכּו' ָואֹולֵּ  אתִׁ ר הֹוצֵּ יכֶּם ֲאשֶּ י ה' ֱאֹלקֵּ יֵּם ֲאנִׁ סִׁ ְמֹבָאר ָשם  אְוזֶּה שֶּ יַנת ַמה שֶּ "י ְבקֹוָמה ְזקּוָפה זֶּה ְבחִׁ ש ַרשִׁ רֵּ יּות פֵּ ְתכֶּם קֹוְממִׁ ְך אֶּ

ק  לֶּ ְהיֶּה לֹו חֵּ יִׁ ל שֶּ יש ַחיִׁ ְהיֹות אִׁ ין לִׁ יכִׁ יָלה ְצרִׁ ת ָהֲאכִׁ ָאַרת ָהָרצֹון ְבעֵּ ְזכֹות ְלהֶּ לִׁ ְק ְבַהתֹוָרה ַהַנ"ל שֶּ ְמָשָלה ְוַהַמְלכּות דִׁ ן  -ֻדָשה. ְוַעלְבַהמֶּ כֵּ

הֹוצִׁ  ים, ְדַהְינּו שֶּ ם ֲעָבדִׁ ְהיֹות ָלהֶּ ְצַריִׁם מִׁ מִׁ יָאם מִׁ הֹוצִׁ ם שֶּ ד ָלהֶּ סֶּ ָעָשה ַהחֶּ ְתָבַרְך שֶּ ם ה' יִׁ יר ָלהֶּ ם  ַמְזכִׁ יהֶּ ְשֹלט ֲעלֵּ לֹא תִׁ ַהָגלּות שֶּ יָאם מֵּ

ְשֹבר מֹוטֹות ֻעְלכֶּ  ְך ָואֶּ ר ְוהֹולֵּ ְך  ַמְלכּות ָהְרָשָעה ּוְמָבאֵּ פֶּ ל ְוכּו' הֵּ י ַחיִׁ יַנת ַאְנשֵּ יּות ְבקֹוָמה ְזקּוָפה, ַהְינּו ְבחִׁ ְתכֶּם קֹוְממִׁ ְך אֶּ ם ָואֹולֵּ

ַעל  ְקֻדָשה שֶּ ק ְבַמְלכּות דִׁ לֶּ ל חֵּ ְשָראֵּ יִׁ ָחד מִׁ ם ְלָכל אֶּ ְהיֶּה ָלהֶּ י-ָהַעְבדּות, ַאְדַרָבא, יִׁ ָאַרת ָהָרצֹון ַכנַ -ְידֵּ ְזכּו ְלהֶּ  :"ל זֶּה ַדְיָקא יִׁ

ב  יטֵּ ינּו הֵּ ין ְדָברֵּ ן ָכל זֶּה ְבַהתֹוָרה ַהַנ"ל ְוָתבִׁ  :בַעיֵּ
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יִׁ  יְך שֶּ י ָצרִׁ ָאה ְוכּו'. כִׁ ָשה מֵּ כֶּם ֲחמִׁ ב ְוָרְדפּו מִׁ ָחרֶּ ְפנֵּיכֶּם לֶּ ם ְוָנְפלּו לִׁ יכֶּ ת ֹאְיבֵּ ם אֶּ הְ אְוזֶּה, ּוְרַדְפתֶּ ק ְבָכל ֹכַח לִׁ ל ְוכּו'  ְתַחזֵּ יש ַחיִׁ יֹות אִׁ

ים  ן ְלַקָמן ַעל ָפסּוק ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל עֹוָלמִׁ ְקֻדָשה ְוַעיֵּ ְמָשָלה דִׁ ק ְבַמְלכּות ּומֶּ לֶּ ְהיֶּה לֹו חֵּ יִׁ ְמָשָלה הּוא    שֶּ ַקר ַהַמְלכּות ְוַהמֶּ עִׁ ְוכּו' שֶּ

ְתַגְברִׁ  מִׁ ְקֻדָשה, ְדַהְינּו ְכשֶּ ְמָשָלה דִׁ ְכאֹוָרה ָתמּוַה ַמהּו ַהְבָטחַ מֶּ י לִׁ יכֶּם ְוכּו'. כִׁ ת ֹאְיבֵּ ם אֶּ רֹו ְוכּו'. ְוזֶּהּו, ּוְרַדְפתֶּ יר ַהַדַעת ַבֲחבֵּ ת  ים ְלָהאִׁ

יִׁ  ל ַעם ָקדֹוש שֶּ ְשָראֵּ ל יִׁ י שֶּ תִׁ ית ָהֲאמִׁ י זֶּהּו ַהַתְכלִׁ ם ְוכּו' ְוכִׁ יהֶּ ת אֹוְיבֵּ ְרְדפּו אֶּ יִׁ ב  ְרְד ַהְבָרָכה ַהזֹאת שֶּ רֶּ ילּו אֹוָתם ְבחֶּ ם ְוַיפִׁ יהֶּ ת אֹוְיבֵּ פּו אֶּ

ל ַבשָ  ְשָראֵּ ת ַעמֹו יִׁ ְך אֶּ ץ ְבָשלֹום ּוְמָברֵּ ְתָבַרְך ָחפֵּ ְשֹפְך ָדם ַחס ְוָשלֹום, ֲהלֹא ה' יִׁ ְנֹקם ְולִׁ ץ  ְוכּו' לִׁ י ָשלֹום ָבָארֶּ לֹום ְוָהָיה ַדי ְבַהְבָטַחת ְוָנַתתִׁ

ְרדֹ  יַדע אֹותְוָלָמה ָלנּו לִׁ יר ְולֵּ יל ְלַהכִׁ ְשבִׁ ם בִׁ י אִׁ ְבְראּו כִׁ ָכל ָהעֹוָלמֹות לֹא נִׁ ת זֶּה ָידּוַע שֶּ ֱאמֶּ ים. ַאְך בֶּ יָתא  ף ַאַחר ָהאֹוְיבִׁ אִׁ ְתָבַרְך ְכמֹו שֶּ ֹו יִׁ

ה. ְוַעל ין לֵּ ְשְתמֹוָדעִׁ ין ְדיִׁ יְ -ַבֹזַהר ְבגִׁ ל שֶּ ְשָראֵּ יל יִׁ ְשבִׁ ְבָרא בִׁ ן ַהֹכל נִׁ ַעל כֵּ וא ַהַדַעת ַהָקדֹוש שֶּ הִׁ י -ַקְבלּו תֹוָרתֹו שֶּ ין אֹותֹו  -ְידֵּ ין ְויֹוְדעִׁ ירִׁ זֶּה ַמכִׁ

ְתָבַרְך. ְוַעל  יל -יִׁ ְשבִׁ בִׁ ים ְלזֶּה ַהַדַעת שֶּ זֹוכִׁ ים ְרצֹונֹו שֶּ עֹושִׁ ל שֶּ ְשָראֵּ ן ָכל ַהְגֻדָלה ְוַהְמלּוָכה ַשָיָכא ַרק ְליִׁ ְבָרא ַהֹכל כֵּ ם  -ְוַעל זֶּה נִׁ ן ַרק הֵּ כֵּ

ְדמּות ָאָדם, ְכמֹו  ין בֹו זֶּה ַהַדַעת הּוא ַחָיה בִׁ אֵּ י שֶּ י מִׁ ינּו ַז"ל, כִׁ ָאְמרּו ַרבֹותֵּ ים ָאָדם, ְכמֹו שֶּ ַלת ַהתֹוָרה ַהַנ"ל.  ְקרּויִׁ ְתחִׁ ְמֹבָאר בִׁ שֶּ

ָחד ַלֲעֹסק ְביִׁשּוב ָהעֹוָלם, ְד  יל זֶּה ְמֻחָיב ָכל אֶּ ְשבִׁ ק ְביִׁשּוב ָהעֹוָלם, ְכמֹו  ּובִׁ ַקר עֹוסֵּ ה עִׁ זֶּ ים שֶּ רִׁ י ַבֲאחֵּ תִׁ יס ַהַדַעת ָהֲאמִׁ ַהְינּו ְלַהְכנִׁ

ל ְבָכל ֹכָחם ְלַהכְ  ְשַתדֵּ ים ְלהִׁ ם ְמֻחָיבִׁ ְזכּו ַלֲעשֹות ְרצֹונֹו הֵּ ל יִׁ ְשָראֵּ יִׁ ְמֹבָאר ָשם ְוַכַנ"ל. ּוְכשֶּ יס זֶּה ַהַדַעת ַגם ְבאֻ שֶּ מֹות ָהעֹוָלם, ְכמֹו  נִׁ

ים ַהְר  ְפסּוקִׁ ן בִׁ ילֹוָתיו ְוכּו' ְוכֵּ ים ֲעלִׁ יעּו ָבַעמִׁ יב, הֹודִׁ ת ְכבֹודֹו ְוכּו'. ּוְכתִׁ ם אֶּ ָכתּוב, ַסְפרּו ַבגֹויִׁ ְצַטּוּו שֶּ נִׁ ְצָוה שֶּ ְלֲחמֹות מִׁ ה. ְוזֶּהּו ָכל ַהמִׁ בֵּ

ל ָהאֱ  יָבם אֶּ י ַלֲהשִׁ ל, ַהֹכל הּוא ְכדֵּ ְשָראֵּ ת  יִׁ ם אֶּ ַקר ַהְבָטַחת ּוְרַדְפתֶּ י. ְוזֶּה עִׁ תִׁ ית ָהֲאמִׁ הּו ַהַתְכלִׁ זֶּ ים שֶּ י ה' הּוא ָהֱאֹלקִׁ יָעם כִׁ ת ְלהֹודִׁ מֶּ

יָתא ַבֹזַהר ַהָקדֹוש, ַזָכָאה ָמאן ְדָאחֵּ  אִׁ יַנת ַמה שֶּ הּו, ְבחִׁ ש ָשלֹום ְוָרְדפֵּ יַנת ַבקֵּ יכֶּם ְוכּו' ְבחִׁ ה.  יד ְבָיָדא ְד ֹאְיבֵּ ְרָדף ֲאַבְתרֵּ י ְלמִׁ ַחָיָבא ּוָבעֵּ

ין ְרצֹו ין עֹושִׁ ין ַלַדַעת ַהַנ"ל ְואֵּ ין זֹוכִׁ אֵּ י ָכל ְזַמן שֶּ י, כִׁ תִׁ ַקר ַהָשלֹום ָהֲאמִׁ יא עִׁ יָפה הִׁ י זֹאת ָהְרדִׁ ים  כִׁ ֲעֹונֹות ּוְפָגמִׁ ין מֵּ ין יֹוְצאִׁ נֹו ַחס ְוָשלֹום ְואֵּ

ה שֶּ  ְדמֶּ לּו נִׁ ין ַמֲעָשיו עַחס ְוָשלֹום ֲאפִׁ אֵּ י ָכל ְזַמן שֶּ ים, כִׁ ין ָשלֹום ָאַמר ה' ָלְרָשעִׁ י אֵּ ין זֶּה ָשלֹום ְכָלל כִׁ ה  יֵּש לֹו ָשלֹום ָגדֹול אֵּ ים ָיפֶּ ֹולִׁ

ין ָשלֹום, ְכמ י ֲהלֹא ַגם ַבֲעָצָמיו אֵּ י כִׁ תִׁ ְהיֶּה לֹו ָשלֹום ֲאמִׁ יִׁ ְפָשר שֶּ יְך אֶּ ְתָבַרְך אֵּ ְרצֹונֹו יִׁ ן  כִׁ י )ְוַעיֵּ ְפנֵּי ַחָטאתִׁ ין ָשלֹום ַבֲעָצַמי מִׁ ָכתּוב, אֵּ ֹו שֶּ

ה (  זֶּ ר מִׁ  :ְבָמקֹום ַאחֵּ

ת אֹוְיבֵּ  ְרֹדף אֶּ ם לִׁ יהֶּ ְצָוה ֲעלֵּ ְתָבַרְך מִׁ ַיֲעשּו ְרצֹונֹו יִׁ ְכשֶּ יכֶּם, שֶּ ת ֹאְיבֵּ ם אֶּ יַנת ּוְרַדְפתֶּ יָרם ְלמּוָטב ְלקָ בְוזֶּהּו ְבחִׁ י ְלַהֲחזִׁ ם ְכדֵּ ל  יהֶּ ְרָבם אֶּ

הּו בְ  ש ָשלֹום ְוָרְדפֵּ יַנת ַבקֵּ הּו ְבחִׁ זֶּ ָהבּו שֶּ ת ְוַהָשלֹום אֵּ יַנת ָהֱאמֶּ ַקר ַהָשלֹום ְבחִׁ הּו עִׁ זֶּ ת שֶּ ה. ְוזֶּהּו, ְוָנְפלּו  ָהֱאמֶּ ְרָדף ֲאַבְתרֵּ י ְלמִׁ יַנת ָבעֵּ חִׁ

ב, ַהְינּו ַעל ָחרֶּ ְפנֵּיכֶּם לֶּ יכֶּם לִׁ לֹות ּובַ -ֹאְיבֵּ י ְתפִׁ ַלת ַהתֹוָרה  ְידֵּ ְתחִׁ ְמֹבָאר בִׁ י, ְכמֹו שֶּ י ּוְבַקְשתִׁ יַנת ְבַחְרבִׁ ב, ְבחִׁ רֶּ ים חֶּ ְקָראִׁ ם נִׁ הֵּ ָקשֹות שֶּ

ן ָשם. ְוזֶּהּו, ְוָרְדפ לֹות ּוַבָקשֹות, ַעיֵּ ם ְתפִׁ ְקֻדָשה הֵּ ן דִׁ י ַזיִׁ ַקר ַהְכלֵּ עִׁ ק א( שֶּ לֶּ י חֵּ קּוטֵּ יָמן ב לִׁ שָ )סִׁ כֶּם ֲחמִׁ כֶּם ְרָבָבה  ּו מִׁ ָאה מִׁ ָאה ּומֵּ ה מֵּ

ל וְ  יש ַחיִׁ ְהיֹות אִׁ ים לִׁ יכִׁ י ְצרִׁ ַבע, כִׁ ְך ַהטֶּ רֶּ לֹא ְכדֶּ ְפנֵּיכֶּם שֶּ ְפלּו לִׁ יִׁ "י שֶּ ש ַרשִׁ רֵּ ְרֹדפּו ְוכּו'. ּופֵּ ְהיֶּה  יִׁ ְקֻדָשה ְויִׁ ְמָשָלה דִׁ ק ְבַהמֶּ לֶּ ְהיֶּה לֹו חֵּ יִׁ כּו שֶּ

ת ְמאֹ  ְצָמח ְוכּו'. ְוַעלָחָזק ְבַדְעתֹו ְבָהֱאמֶּ ץ תִׁ רֶּ אֶּ ת מֵּ י וֱֶּאמֶּ י קּוְשָטא ָקאֵּ תֹו, כִׁ ת ַלֲאמִׁ ה ָהֱאמֶּ ְתַגלֶּ י סֹוף ָכל סֹוף יִׁ ן ְבַוַדאי יֵּש ֹכַח  -ד, כִׁ כֵּ

נֹות  ְתחִׁ ת ּובִׁ י ֱאמֶּ בּורֵּ ם ְבדִׁ יהֶּ ְרֹדף ַאֲחרֵּ ָאה לִׁ ְרֹדף מֵּ תֹו לִׁ ת ַלֲאמִׁ ים ְבָהֱאמֶּ ָשה ָהאֹוֲחזִׁ י  ַלֲחמִׁ ב ּוְכלֵּ רֶּ יַנת חֶּ ם ְבחִׁ הֵּ ְתָבַרְך שֶּ ּוַבָקשֹות ַלה' יִׁ

כֶּם ְרָבָבה  ָאה מִׁ י ְוַאַחר ָכְך ּומֵּ תִׁ ם ַהַדַעת ָהֲאמִׁ יסּו ָבהֶּ ְכְבשּו אֹוָתם ְוַיְכנִׁ יִׁ ל ַעד שֶּ ְשָראֵּ ל יִׁ ן שֶּ יכֶּם ְוכּו'   ַזיִׁ י ֲעלֵּ יתִׁ ְרֹדפּו ַהֹכל ַכַנ"ל. ְוָאז, ּוָפנִׁ יִׁ

מֹ  ֹ ַוֲהקִׁ ל ית ֲחָדָשה שֶּ ָלא ְברִׁ ם אֹוָתה אֶּ ַפְרתֶּ הֵּ אשֹוָנה שֶּ ית ָהרִׁ "י, לֹא ַכְברִׁ ש ַרשִׁ רֵּ ְתכֶּם. ּופֵּ י אִׁ יתִׁ ת ְברִׁ י אֶּ י  תִׁ ְתַהַלְכתִׁ א תּוַפר ְוכּו'. ְוהִׁ

ל ַקר ְכַלל ָכל ַהַהְבָטחֹות ָהאֵּ י עִׁ ן ְוכּו'. כִׁ דֶּ ָמכֶּם ְבַגן עֵּ ַקר  ְבתֹוֲככֶּם ֲאַטיֵּל עִׁ עִׁ ן שֶּ דֶּ ים ָבעֹוָלם ַהָבא ְבַגן עֵּ יקִׁ ית ַשֲעשּוַע ַהַצדִׁ ם ַתְכלִׁ ּו הֵּ

ְפשָ  י אֶּ אִׁ ֲחַמת שֶּ ים ְוכּו' ַרק מֵּ אֹלקִׁ י ָלכֶּם לֵּ יתִׁ יַנת ְוָהיִׁ ְתָבַרְך ְבחִׁ ירּו ְויְֵּדעּו אֹותֹו יִׁ ַיכִׁ ָטַרח בְ ַתֲענּוָגם שֶּ י שֶּ ם מִׁ י אִׁ ְזכֹות ְלָכל זֶּה כִׁ ב  ר לִׁ רֶּ עֶּ

קָ  עִׁ אשֹון שֶּ ְטא ָאָדם ָהרִׁ ל חֵּ ַהְקָלָלה שֶּ את מֵּ ה הּוא ָלצֵּ ְרָחא ָבעֹוָלם ַהזֶּ יָעה ְוַהטִׁ ַקר ַהְיגִׁ ְזכֶּה  ַשָבת ְוכּו' ְועִׁ יִׁ יָלה ַעד שֶּ ְנַין ָהֲאכִׁ ָרה ָהָיה ְבעִׁ

יַנת ָמה רַ -ַעל הּוא ְבחִׁ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ יָלה ַדְיָקא ְלהֶּ י ָהֲאכִׁ ַהְבָטחֹות  -ב טּוְבָך ְוכּו' ְוַכַנ"ל. ַעל ְידֵּ כּו מֵּ לֵּ ם ְבֻחֹקַתי תֵּ יָלה ַהָפָרָשה, אִׁ ְתחִׁ ן הִׁ כֵּ

י ַעל יָלה, כִׁ ְרַכת ָהֲאכִׁ י- בִׁ ית ְוַכַנ"ל -ְידֵּ ַקר ַהַתְכלִׁ הּוא עִׁ ָאַרת ָהָרצֹון שֶּ ְזכּו ְלהֶּ  :זֶּה יִׁ

 

 


