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פ ָּ ָר ׁש ַ ָר ת ֵהר

פ לר לר ַפֵקר פשור כר ָר ַפֵבר

ָרָכה ּוְקָלָלה  סּוק “ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ּבְ ּפָ נּו ּפֹוַתַחת ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ
ה ֶאְתֶכם  ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה׳ ֱאלֵֹקיֶכם ֲאׁשֶ ׁשְ ר ּתִ ָרָכה ֲאׁשֶ ֶאת ַהּבְ
ֶרְך  ם ִמן ַהּדֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה׳ ֱאלֵֹקיֶכם ְוַסְרּתֶ ָלָלה ִאם לֹא ִתׁשְ ַהּיֹום, ְוַהּקְ
ם  ֵ סּוִקים ָהֵאּלּו ַהּשׁ ּפְ ָבִרים יא, כו - כז(. ּבַ ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום״ )ּדְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ֲאׁשֶ
אנּו ָלעֹוָלם? ִלְזּכֹות  ה ּבָ ה, ְוָלּמָ ְכִלית ָהעֹוָלם ַהּזֶ יר ָלנּו ֶאת ּתַ ַרְך ַמְסּבִ ִיְתּבָ
ּבּור  ּדִ ֶרק א  )ּפֶ ִרים  ְיׁשָ ת  ִסּלַ ַהּמְ ּוִבְלׁשֹון  ְדָרָכיו.  ּבִ ְוָלֶלֶכת  ם  ֵ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ְלַקּבֵ
יו  ג ַעל ה׳ ְוֵלָהנֹות ִמּזִ א ְלִהְתַעּנֵ ְתִחיל ְיסֹוד ַהֲחִסידּות( ָהָאָדם לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ַהּמַ

ִכיָנתֹו. ׁשְ

הּוא רֹוֶצה,  ֶ ל ֶאָחד ָיכֹול ִלְחיֹות ְוַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ּכָ ִבים ׁשֶ ים חֹוׁשְ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ
סּוק  ַהּפָ ל  ׁשֶ ִסּלּוף  הּוא  ׁשֶ ִיְחֶיה׳  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ ‘ִאיׁש  ט  ּפָ ִמׁשְ ִהְמִציאּו  ַוֲאִפּלּו 
ָרִלים,  ַאְרֵצנּו׳ - ִליּבֵ י ּבְ ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה״ )ֲחַבּקּוק ב, ד(, ‘ִלְהיֹות ַעם ָחְפׁשִ יק ּבֶ “ַצּדִ
ָניו  ּפָ יר  ַיְסּתִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַרם  ּגָ ְוֶזה  ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה  עֹל  ׁשּום  ְללֹא 

ה ָיֵדינּו. ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ֵאין ּבְ ה, ְוׁשֶ צּוָרה ָקׁשָ ָרֵאל ּבְ ֵמַעם ִיׂשְ

פ ָר ֹוצר ֵׁ ַפ פשור ֲעׂ ֶ ַפֵמַ

“ֶאת  רּוָרה:  ּבְ ּוְבצּוָרה  ׁשּוט  ּפָ אֶֹפן  ּבְ ֶדת  ּוְמַלּמֶ ָאה  ּבָ ַהּתֹוָרה  ֶזה  ְוֶאת 
ְרצּו ִלְזּכֹות ִלְבָרָכה – ַהחֹוָבה  ָבִרים יא, כז(, ִאם ּתִ ְמעּו״ )ּדְ ׁשְ ר ּתִ ָרָכה ֲאׁשֶ ַהּבְ
ְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה׳  ָלָלה ִאם לֹא ִתׁשְ מַֹע ִלְדַבר ה׳. “ְוַהּקְ ׁשּוט ִלׁשְ ֲעֵליֶכם ּפָ
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ם.  ֵ ַהּשׁ ִלְדַבר  יָעה ִאם לֹא ׁשֹוְמִעים  ַמּגִ ָלָלה  ְוַהּקְ ָבִרים יא, כח(,  )ּדְ ֱאלֵֹקיֶכם״ 
ַרח  ַהּקֶ ּלֹו ִמְתָקֶרֶרת, ֶזה לֹא ׁשֶ ד ׁשֶ ּלֹו ַעל ֶקַרח ַהּיָ ד ׁשֶ ם ֶאת ַהּיָ ָאָדם ׂשָ ׁשֶ ּכְ
ם ֶאת  ּשָׂ ָך ִמְתָקֶרֶרת, ְוָאָדם ׁשֶ ּלְ ד ׁשֶ ׁשּוט ַהּתֹוָצָאה, ַהּיָ ַמֲעִניׁש אֹותֹו, זֹו ּפָ
ׁשּוט  ה אֹותֹו? לֹא, ּפָ ֶרֶפת, ַהִאם ָהֵאׁש ַמֲעִניׁשָ ּלֹו ִנׂשְ ד ׁשֶ ֵאׁש ַהּיָ ּלֹו ּבָ ד ׁשֶ ַהּיָ
ה ְרצֹונֹו  י ְרצֹון ה׳ ְועֹוׂשֶ יו ַעל ּפִ ָהָאָדם ַחי ֶאת ַחּיָ ֶרַגע ׁשֶ זֹאת ַהּתֹוָצָאה. ּבָ
ים  ה ֶנֶגד ְרצֹון ה׳, ‘ ַהַחּיִ הּוא עֹוׂשֶ ֶרַגע ׁשֶ ָרָכה. ּבָ ּלֹו ֵהם ּבְ ים ׁשֶ ְרצֹונֹו - ַהַחּיִ ּכִ

ּלֹו ֵהם ְקָלָלה. ׁשֶ

פ כר ָר ַמִפישֵבר

ּלֹא  ים ׁשֶ ָרָכה, ֵהם רֹוִאים ֲאָנׁשִ ה ּבְ ים ֲאִפּלּו לֹא יֹוְדִעים ַמה ּזֶ ּוֶבֱאֶמת ֲאָנׁשִ
ם  ְוֻכּלָ ֶהם טֹוב,  ּלָ ׁשֶ ִלי  ְלּכָ ַהּכַ ב  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ִרים  ּדְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמִרים 
ֶהם  ּלָ ים ׁשֶ ַהַחּיִ יִקים ׁשֶ ה ַצּדִ ם ֵיׁש ַהְרּבֵ ת ה׳, ּוְכֶנְגּדָ ִבְרּכַ ֵהם ָזכּו ּבְ טּוִחים ׁשֶ ּבְ

ָרָכה ּוְקָלָלה? ה ּבְ ְך ְמבָֹרִכים? ְצִריִכים ְלָהִבין ַמה ּזֶ ל ּכָ לֹא ִנְרִאים ּכָ

דֹוׁש  ַהּקָ א ׁשֶ הּוא רֹוֶצה, ֶאּלָ ֶ ל ַמה ּשׁ ל ֶאת ּכָ ָהָאָדם ְמַקּבֵ ָרָכה ִהיא לֹא ׁשֶ ַהּבְ
ָרָכה  ִמיד ּבְ ירּות ֶזה לֹא ּתָ ׁש לֹו. ֲעׁשִ ּיֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָרָכה ּבְ רּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ּבְ ּבָ
ּלֹוטֹו,  כּו ּבַ ּזָ לֹום ְוֵרעּות ַעד ׁשֶ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ׁשָ ָחיּו ּבְ ים ׁשֶ ְלָכל ָאָדם, ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ֵמתּו  ּוַבּסֹוף  ּוְבִריאּוָתם,  ם,  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ לֹום  ּוׁשְ יֶהם  ַחּיֵ ְלַות  ׁשַ ֶאת  ְוִהְפִסידּו 
ָרָכה  ּבְ ָלֶהם  ָהְיָתה  לֹא  ֲאָבל  ה!  ְוַהְרּבֵ ֶסף-  ּכֶ ָלֶהם  ָהָיה  ּוְכאּוִבים.  ּבֹוְדִדים 
ע ֵמאֹות  ל ַאְרּבַ ה ׁשֶ ל ִמְלּגָ י ְמַקּבֵ קֹׁשִ ּבְ כֹוֵלל ׁשֶ ֶסף. ְוָיכֹול ִלְהיֹות ַאְבֵרְך ּבְ ּכֶ ּבַ
ֶאת  ְוָכל חֶֹדׁש הּוא סֹוֵגר  ְיָלִדים,  מֹוָנה  ׁשְ  - ְבָעה  ׁשִ לֹו  ְוֵיׁש  חֶֹדׁש,  ּבְ ּדֹוָלר 
ִנים הּוא  ה ׁשָ ּמָ ֶסף, ְוַאֲחֵרי ּכַ ּכֶ ָרָכה ּבַ י ֵיׁש לֹו ּבְ ֵנס ּוְבאֶֹפן ֻמְפָלא, ּכִ ַהחֶֹדׁש ּבְ
ם ְסכּום ָיֶפה  ן ְיָלִדים ֵיׁש לֹו ּגַ הּוא ְמַחּתֵ ִית, ְוֵיׁש לֹו ְמכֹוִנית, ּוְכׁשֶ ם קֹוֶנה ּבַ ּגַ
י  ׁש לֹו, ּכִ ּיֵ דֹול ׁשֶ ֶסף ַהּגָ ְגַלל ַהּכֶ ה - לֹא ּבִ ַפע ַהּזֶ ֶ ה ַלּשׁ ּבָ ָלֵתת ְלָכל ֶאָחד, ְוַהּסִ

ֶסף. ּכֶ ָרָכה ּבַ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ א ׁשֶ ֵאין לֹו! ֶאּלָ
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ךר ֵלר ֶ פש ת םשַפֵזֶ עֹולר פר

יק ְוָקדֹוׁש  ל ִמּקֹוְצק ֵזֶכר ַצּדִ י ְמַנֵחם ֶמְנּדְ דֹוׁש ַרּבִ ר ַעל ָהַאְדמֹו״ר ַהּקָ ְמֻסּפָ
ַעם ַאַחת ָרָאה אֹותֹו  ּפַ ָאה ַה-18, ׁשֶ ּמֵ ָחיּו ּבַ דֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי״ם ׁשֶ ִלְבָרָכה, ִמּגְ
ָרה  ְרּכָ ִביר ֶאת ַהּכִ ִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ָעַצר ַהּגְ ׁשְ ַרד ְקָצת ּבִ ּיָ דֹול ׁשֶ ִביר ּגָ ּגְ
ִביר:  ַאל אֹותֹו ַהּגְ ב ָהַאְדמֹו״ר ְלָידֹו ׁשָ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ ְוֶהֱעָלה ֶאת ָהַאְדמֹו״ר ֵאָליו. 
ְלעֹוְזִרים  ְלָך  ּדֹוֵאג  לֹא  ה  ַאּתָ ָלָמה  ָך?  ּלְ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעם  ָמה  י,  “ַרּבִ

ָרה?״ ְרִתים ְוִכְרּכָ ּוְמׁשָ

א: “ֲאִני  ּלֵ ִביר ִהְתּפַ ָך?״ ַהּגְ ּלְ ה ׁשֶ ַאל אֹותֹו ָהַאְדמֹו״ר: “ּוָמה ִעם ָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשָ
ים, ֲחֵצרֹות ְוִטירֹות״. ּתִ ְרִתים ָלרֹב, ּבָ דֹול, ֵיׁש ִלי סּוִסים ּוְמׁשָ יר ּגָ ָעׁשִ

ה... “. ָך! לֹא ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּלְ א ׁשֶ ָהַאְדמֹו״ר ָעַצר אֹותֹו ְוָאַמר: “ֶזה ָהעֹוָלם ַהּבָ

פשַלּעיַנִים״ ֶָ ָר םשִי דר ָר ישפר ״ֵכִ

י ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים״  ְרֵאה ֵעיַנִים “ּכִ ֲעִלים ַרק ִמּמַ ים ִמְתּפַ ְלַצֲעֵרנּו ֲאָנׁשִ
ל ֶרַבע ִמְליֹון  ְמכֹוִנית ׁשֶ ּנֹוֵסַע ּבִ הּו ׁשֶ ֵהם רֹוִאים ִמיׁשֶ מּוֵאל א, טז, ז(, ּוְכׁשֶ )ׁשְ

ָכל  ּבְ ׁש לֹו ַהְצָלָחה  ּיֵ ְוׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ הּוא ָהִאיׁש ַהְמבָֹרְך  טּוִחים ׁשֶ ּבְ ּדֹוָלר, ֵהם 
ַלְחזֹר  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ חּוץ,  ִמּבַ ִנְרֶאה  ֶזה  ָכה  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  ּלֹו.  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ
ַהְמֻפְרָסִמים  ְחָקִנים  ְוַהּשַׂ ים  ֵמָהֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם  ָהִייִתי  ָעָבר  ּבֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ
ֶסף  ר, ּכֶ ָ הּוא ְמֻאּשׁ י ֲאִפּלּו ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ ְרּתִ עֹוָלם, ּוֵמעֹוָלם לֹא ִהּכַ יֹוֵתר ּבָ ּבְ
אֶֹפן  ל ֶאָחד ֵמת ּבְ ִרים, ּכָ ּגְ ֵהם ִמְתּבַ ֶסף. ּוְכׁשֶ ּכֶ ָרָכה ּבַ מֹו חֹול, ֲאָבל ֵאין ּבְ ֵיׁש ּכְ
ד, ְוֵכן  ִהְכִניס ְלגּופֹו, ָהַאֵחר ְסָתם ִהְתַאּבֵ ִנים ׁשֶ ה, ֶאָחד ֵמֳחָמִרים ְמֻסּכָ ּנֶ ְמׁשֻ

ַהְלָאה.

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ַעְקבּו ַאֲחֵרי ַהַחּיִ ַדע, ְוִאם ּתַ יֹון ּוִמּיֶ ּסָ ֲאִני ַמְבִטיַח ָלֶכם ִמּנִ
ְראּו ֵאיְך  ֶהם נֹוֶגֶדת ֶאת ְרצֹון ה׳, ּתִ ּלָ ים ׁשֶ ֶרְך ַהַחּיִ ּדֶ ה ׁשֶ ַהְמֻפְרָסִמים ָהֵאּלֶ
ה  ּמָ ּכַ ַמֲחלֹות,  ה  ּמָ ּכַ ין,  רּוׁשִ ּגֵ ה  ּמָ ּכַ ֶנֶפׁש.  ְוגַֹעל  ה  ּבּוׁשָ ָמֵלא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּסֹוף 
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ל ֶאָחד ְוַאַחת  ֲחָדׁשֹות, ּכָ יפֹות לֹא ְנִעימֹות ֵיׁש ֲעֵליֶהם ּבַ ה ֲחׂשִ ּמָ ּבּוׁשֹות, ּכַ
ֶהם ְקָלָלה,  ּלָ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ י ּכָ ה? ּכִ ְרעֹה, ָלּמָ מֹו ּפַ ׁש אֹוָתם ּכְ ּסֹוף ְמַבּיֵ הקב״ה ּבַ
ּוַבּסֹוף  ר ג, א(  ן ֶאְסּתֵ )ַעּיֵ ִרים  ל ַהּשָׂ ּכָ ַדל ֵמַעל  ּגָ ַהְתָחָלה  ּבַ מֹו ָהָמן ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
ָניו ַעל  ר ו, יב( “ְוָתלּו אֹתֹו ְוֶאת ּבָ ן ֶאְסּתֵ יתֹו “ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש״ )ַעּיֵ ִנְדַחף ֶאל ּבֵ

ר ט, כה(. ָהֵעץ״ )ֶאְסּתֵ

פ ֻגֵלר ַעםשסר

ִאם  ה, ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ סּוִקים ָהִראׁשֹוִנים ּבַ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ֵמַהּפְ ָבר נֹוָסף ׁשֶ ּדָ
מּוֵאל  )ׁשְ יַע״  ַיְרׁשִ ִיְפֶנה  ר  ֲאׁשֶ ְקָלָלה, “ּוְבכֹל  ּלֹו  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם רֹוֶאה 
ָמָרא  ּגְ ָכה? ּוִבְלׁשֹון ֲחַז״ל ּבַ ה ה׳ לֹו ּכָ ה ָעׂשָ א, יד, מז(, הּוא ָצִריְך ִלְבּדֹק ָלּמָ

ׁש  ּפֵ ְיַפׁשְ ָעָליו  ִאים  ּבָ ּסּוִרין  ּיִ ׁשֶ ָאָדם  רֹוֶאה  ִאם  א(  ַעּמּוד  ה  ף  )ּדַ ְבָרכֹות  ּבִ
אן ַהּתֹוָרה לֹא ּכֹוֶתֶבת  ׂש ְקֵמעֹות ּוְסֻגּלֹות, ֲאָבל ּכָ יו. ֲהִכי ַקל ְלַחּפֵ ַמֲעׂשָ ּבְ
ְמעּו ֶאל  ׁשְ ר ּתִ ָרָכה ֲאׁשֶ א “ֶאת ַהּבְ ה, ֶאּלָ ֵמַע אֹו ְסֻגּלָ ָרָכה ִמּקָ יג ֶאת ַהּבְ ִ ׂשּ ּנַ ׁשֶ
רּוְך הּוא אֹוֵמר ְלַעם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶ ה ֲהִכי טֹוָבה ִהיא, ַמה ּשׁ ֻגּלָ ִמְצֹות ה׳״. ְוַהּסְ
ֶדֶרְך  ֵלְך ּבְ ּנֵ מֹות יט, ה(, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ים״ )ׁשְ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ָרֵאל “ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ִיׂשְ

ם. ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ק ּבַ ְצֹות, ְוִנְתַחּזֵ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

נּו! ם ְיַזּכֵ ֵ ַהּשׁ


