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  :אמר רבנו הקדוש
  

  .מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד �

  .אין שום יאוש בעולם כלל �

גם , אם אתה מאמין שאפשר לקלקל �
  .תאמין שאפשר לתקן

  .יש עניין שנתהפך הכל לטובה �

התבודדות היא מעלה עליונה  �
  .וגדולה מן הכל

“ ” 

ֶדֶרך ְולֹא ְלֶמעְדֶוועִד ּוֵנּבַרַּפַעם ֶאָחד ָנַסע  ב ּבַ ְיְווֶקע ְוִנְתַעּכֵ ּ
ְכַפר ַהאַלאְווִקיוֶקא ָסמוך  ּבֹות ּבִ ת ְוֻהְכַרח ִלׁשְ ּבָ יַע ַעל ׁשַ ְִהּגִ ּ ּ

עו ְולֹא ָהיו ְיכֹוִלים ֵליֵלך . ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע י ַהּסוִסים ִנְתַיּגְ ְּכִ ּ ּ ּ
א ָסמוך ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות ַמָמׁש ַל ּבָ ְּוִנְתַאֵחר ַעד ׁשֶ ְ ָפר ַהַנּ . ל"ּּכְ

ה  ל ַהַמֲעׂשֶ א ְלֵביתֹו ְלָכאן ִסֵפר ְלָפֵנינו ּכָ ּבָ ׁשֶ ך ּכְ ְּוַאַחר־ּכָ ּ ּ ְ

דֹול ֲאִריכות ּגָ ַּהזֹאת ּבַ ּ.  
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דֹול ֲאָבל  ְמִהירות ּגָ ָירוצו ּבִ ָהְלכו ַהּסוִסים ָסמוך ָלֶעֶרב ְוהוא ָהָיה רֹוֶצה ׁשֶ ֵעת ׁשֶ ּבְ ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָצִריך ֵּהם לֹא ָרצו ֵלי ִנְדֶמה ְלָהָאָדם ׁשֶ ֲחלֹום ׁשֶ ּבֹוְרִחין ּבַ מֹו ׁשֶ ָהָיה דֹוֶמה ּכְ ְֵלך ְוָאַמר ׁשֶ ְּ ּ ּ
ך ֶדֶרך ַהֲחלֹום ּכָ חוׁש ׁשֶ ָידוַע ּבְ ׁשום ֹאֶפן ּכַ ר לֹו ִלְבֹרַח ּבְ ְִלְבֹרַח ְוִאי ֶאְפׁשָ ְּ ּ ּ ך ָהָיה לֹו ָאז . ּּ ְּכָ

לֹא ָי דֹול ְמֹאד ׁשֶ לֹוםְּוָהָיה לֹו ַצַער ּגָ ת ַחס ְוׁשָ ּבָ ּבֹוא ִליֵדי ִחלול ׁשַ ַעת . ּ ׁשְ ְוִנְדָמה לֹו ּבִ
דֹול ַעד ֵאין סֹוף ַוַדאי ַהַפַחד ּגָ ָאז ּבְ יִהָנם ׁשֶ מֹוִליִכין ֶאת ָהָאָדם ַלּגֵ מֹו ׁשֶ ְּנִסיָעתֹו ּכְ ּּ ן , ּ ּכֵ

לֹום ת ַחס ְוׁשָ ּבָ ׁש ִחלול ׁשַ ַּמָמׁש ַפַחד זֶה ָהָיה ָעָליו ֵמֲחׁשַ ּ ּ ּ.  
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ל ָהָאָדם ּו ַלל ְדָבָריו ֵהַבְנִתי ְקָצת ִמְלׁשֹונֹו ֹעֶצם ַהַפַחד ׁשֶ ִּמּכְ ּ ּ ּ
לֹום יִהָנם ַחס ְוׁשָ מֹוִליִכין אֹותֹו ַלּגֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ר . ּ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ַפל ְדָבָריו ַפֲעַמִים ְוִהְפִליג ֵמֹעֶצם  י ּכָ ְכָתב ּכִ ְּלַצֵיר ֹזאת ּבִ ּ ּ
דֹול ְוַהנֹוָר ַּהַפַחד ַהּגָ נֹוֵפל ַעל ּ ּא ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ַתְכִלית ׁשֶ ּ

לֹום יִהָנם ַחס ְוׁשָ מֹוִליִכין אֹותֹו ַלּגֵ ֵעת ׁשֶ ָּהָאָדם ּבְ ּוַמָמׁש . ּ ּ
לֹא ָיבֹוא  ָהָיה ִמְתָיֵרא ׁשֶ ַּפַחד זֶה ָהָיה ָעָליו ָאז ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ

לֹום ת ַחס ְוׁשָ ּבָ ִּליֵדי ִחלול ׁשַ ה ַהזֹאת ָהְי, ּ ְּוַהַמֲעׂשֶ ֹחֶרף ּ ָתה ּבַ
יָרה ת ׁשִ ּבַ   .ֹקֶדם ׁשַ

ֵלם זֶה ִספור ׁשָ ְּוֵיׁש ּבָ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא . ּ ל ַרּבֵ י ִעּכוב ׁשֶ ּּכִ ּ
יָרה ת ׁשִ ּבַ ָנַסע ַעל ׁשַ ֵעת ׁשֶ ְפָרט ּבְ ָּהָיה ָדָבר ֵריק ּבִ ּוְכָבר , ּ
ָמה ֲעָירֹות ְוהוא ָהָיה ם ִמּכַ ִצים ׁשָ יו ְמֻקּבָ ָּהיו ֲאָנׁשָ ְ ָצִריך ּּ

ה ְוַהנֹוָרָאה ְמֹאד ְוַלֲעׂשֹות וְלַתֵקן ַמה  ּלֹוַמר תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ
יו ה ְוִעְסקֹו ִעם ֲאָנׁשָ תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ה וְמַתֵקן ּבְ ָהָיה עֹוׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ .

הוא ָצִריך לֹוַמר תֹוָרה ִלְפֵני  ָכל ֵעת ַהִקּבוץ ׁשֶ ּבְ ְּוָאַמר ׁשֶ ְ ּ ּ ּ
יו ָרֵאל ֲאַזי ַמ, ֲאָנׁשָ ַלל ִיׂשְ ֵיׁש ַעל ּכְ ָּמׁש ָהַרַעׁש ְוַהַפַחד ׁשֶ ּ ּ

ֶנֶסת הֹוְלִכין ְלֵבית־ַהּכְ ֵעת ׁשֶ פור ְלֵעת ֶעֶרב ּבְ ֶעֶרב יֹום־ּכִ ּּבְ ּ ,
ַּמָמׁש ַפַחד ְוַרַעׁש ת אֹו יֹום־טֹוב  ּ ּבָ אֹותֹו ַהׁשַ ּזֶה נֹוֵפל ָעָליו ּבְ

ים ַרּבִ הוא ָצִריך לֹוַמר תֹוָרה ּבָ ּׁשֶ ְ ּ.  
ת ְוַאַח  ּבַ ָבר ָהָיה מוָכן ָלבֹוא ַעל ׁשַ ּכְ דֹול ַהזֶה ׁשֶ ּר ָהַרַעׁש ַהּגָ ּ

ָפר  ּכְ ַבת ּבַ ב ְוׁשָ ִנים וִפְתאֹום ִנְתַעּכֵ ָמה ׁשָ ַדְרּכֹו ִמּכַ יָרה ּכְ ּׁשִ ּ
ָנְסעו ִעמֹו יו ׁשֶ ּהוא ַוֲאָנׁשָ ּ או , ּּ ָבר ּבָ ּכְ ים ׁשֶ ְּועֹוד ְקָצת ֲאָנׁשִ

ָלם ֻהְכְרחו, ִלְקָראתֹו ּּכֻ ָפר ַהַנּ ּכְ ּבֹת ּבַ ְולֹא ָהָיה ָלֶהם . ל"ּ ִלׁשְ
תֹות ַּמה ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ל ָדָגן וְלַקֵדׁש , ּ ְּוֻהְכְרחו ֶלֱאֹכל ַחָלה ׁשֶ ּּ ּּ

ָרף. ַּעל ַהַחָלה ם ּכֹוס ְלַקֵדׁש ַעל ַהֵיין ׂשָ י לֹא ָהָיה ׁשָ ּּכִ ּ ,
ֵלי ֲאִכיָלה לֹא ָהיו ָלֶהם ין ְוׁשום ּכְ ַּוֲאִפלו ַסּכִ ּ ּ ְּוהוא ִזְכרֹונֹו . ּ

ם  ָהָיה ׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ל ֵסֶדר ַהׁשַ ך ּכָ ִּלְבָרָכה ִסֵפר ַאַחר־ּכָ ְ ּ
ֲאִריכות   .ּּבַ

ת ָנַסע ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ּבָ ה , ַאַחר ׁשַ ִני ָהָיה ֲחִמׁשָ ּוְביֹום ׁשֵ ּ
יו ְוָאַמר ָאז  ב ָאז ִעם ֲאָנׁשָ ָבט ְוָעׂשו ְסעוָדה ְוָיׁשַ ׁשְ ר ּבִ ָּעׂשָ ּ

ֵרי ַהזֹוֶכה ֵליַדע . ְָהָיה ָצִריך לֹוַמר ִלְפֵניֶהםַּהתֹוָרה ׁשֶ ַּאׁשְ
ָכל ַפַעם נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ָעַבר ַעל ַרּבֵ ָּדָבר ֶאָחד ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ,

ָכל ְמֹאְרעֹוָתיו ָהיו סֹודֹות נֹוָראֹות ִנְפָלאֹות ַוֲע י ּבְ ּצומֹות ּּכִ
  .)ז"ן קכ"חיי מוהר(. ְמֹאד
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