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הפרק של הרבי
ז"פרק קי

ל, ְיי-ַהְללּו ֶאתא ;  ּגֹוִים-כָּ

ל, ַשְבחּוהּו ֻאִמים-כָּ .הָּ

ֵלינּוב ַבר עָּ ַחְסּדֹו, ִכי גָּ

ם-ֶוֱאֶמת ּה-ַהְללּו: ְיי ְלעֹולָּ .יָּ



ל ּגֹוִים" "ַהְללּו ֶאת ְיי ּכָּ

ים שִּ ָפרְּ י ַהמְּ ים ֶאל ָהֻאמֹות , ַעל פִּ ֶפֶרק ֶזה ָאנּו פֹונִּ בְּ

ים ָלֶהם רִּ אֹומְּ ַהֵלל ֶאת ַהֵשם, וְּ ים לְּ ידִּ , ֶשֵהם ֲעתִּ

ּדֹו יר ֲעֵליֶהם ַחסְּ בִּ ָרֵאל ּוַמגְּ שְּ יִּ ָטָחתֹו לְּ ַקֵים ַהבְּ .ַעל ֲאֶשר הּוא מְּ
ד) צּוַדת ָּדוִּ (מְּ

ל ֶאת  ִמי ְיַהל ֵּ
ם ֵּ ?ַהש  



ְדּתֹו ֻהלַּ

י ׁשָהַרבִּ ויטְּ יּוַבאוִּ לְּ י,מִּ ַנֵחםַרבִּ ֶדלמְּ סֹוןֶמענְּ ֵניאֹורְּ ָבֲעָיָרהנֹוַלד,ׁשְּ
יקֹוַלֵייב ָיהנִּ רּוסְּ יֹוםֶׁשבְּ יָסןא"יבְּ נִּ הֹוָריוב"תרסבְּ ילְּ יַרבִּ ָחקֵלוִּ צְּ יִּ

ַחָנה סֹוןוְּ ֵניאֹורְּ .ׁשְּ

יֹום יָסןח"יבְּ נִּ ָכהבְּ יתֶנֶערְּ רִּ יָלהבְּ עּוָדהַהמִּ ַהסְּ ָמהוְּ ַקיְּ תְּ הִּ
יקֹוַלֵייב נִּ ֵבית,בְּ יֶׁשלָסבֹובְּ ירָהַרב,ָהַרבִּ ֹלמֹהֵמאִּ יׁשְּ קִּ סְּ .ָינֹובְּ

ָראַהֶיֶלד קְּ ַנֵחם"נִּ ֶדלמְּ מֹו,ָסבֹו-ַסבֵׁשםַעל"ֶמענְּ ֶצַמח'ַהַר"ָהַאדְּ
.'ֶצֶדק

ַאַחר ֶׁשַבעלְּ יםכְּ ַמָנה,ָׁשנִּ תְּ יהִּ יַרבִּ ָחקֵלוִּ צְּ ַרָבּהיִּ ילְּ ֶׁשלָהָראׁשִּ
ק סְּ רֹובְּ רֹוֶפטְּ ֶיפְּ נְּ ַלבֶבָעָבר)דְּ ינֹוסְּ ּתֹו(ֵיָקֶטרִּ ַפחְּ ׁשְּ יֶׁשלּומִּ ָהַרבִּ

ָרה .ַבָמקֹוםָלגּורָעבְּ



הִצּיּור ֲעִתידָּ ה הָּ ְגֻאלָּ הַּ

י בִּ ָחקֶַבןַצְּ צְּ ַמרַיִּ ירַלְּ ָּתבַָנדִּ כְּ מִּ ֶיֶלד,ַבְּ בֹוָתיוַכְּ ׁשְּ יֶַאתֵַהֶלְךַַמחְּ ָתֵארַָהַרבִּ :מְּ

יַ כִּ יֹוםַָהלְּ עֹודַקֶֹדםַָלֶזה'ֶַחֶדר'ַלַמִּ ,וְּ
יּורַַ יַצִּ יֹונִּ מְּ דִּ ַרֵקםַבְּ תְּ הִּ ילַלְּ חִּ תְּ הִּ

יָדהַ ֻאָלהַָהֲעתִּ ֻאַלתַַעםַ–ַהגְּ גְּ
ָגלּותֹוַָהַאֲחרֹוָנה ָרֵאלַמִּ שְּ .יִּ

אֶֹפןַָכֶזה ֻאָלהַָכזֹוַבְּ ָיָדּהַַ-ֶׁשַעל,ַגְּ
יםַ יּוַמּוָבנִּ הְּ סּוֵרייִּ ,ַַהָגלּותיִּ

ָמדֹות ַהשְּ ָזרֹותַוְּ .ַהגְּ



יו ְיֵמי ְנעּורָּ

ָבר ילכְּ גִּ ירבְּ ינֹוַדעָצעִּ יָדתֹוָהַרבִּ קִּ ׁשְּ רֹונֹוָהַרָבהבִּ כְּ זִּ ירוְּ .ַהָנדִּ
ים רִּ ַספְּ י,מְּ יוכִּ םלֹוֵמדָהָיהָאבִּ נֹועִּ כֹורבְּ יםֵלילֹותַהבְּ ֵלמִּ ָכְך.ׁשְּ

יעֹוָתיוֶאתלֹוָרַכׁש דִּ יאֹותיְּ לִּ ָכלַהַמפְּ ֵריבְּ .ַהּתֹוָרהַחדְּ

יםַאַחד חִּ ַנסָהאֹורְּ כְּ ידַהַנַערֶאתּוָבַחןָהַרבֵביתֶאלֶׁשנִּ מִּ ַהַמתְּ
ַהָשֵקט ׁשּותָאַמר,וְּ ַרגְּ תְּ הִּ ַבעֶבןָבחּור:בְּ ֵרהַארְּ ֵהיָכן,ֶעשְּ וְּ

ים מּוד)ס"ַבַשַאֹותֹוֶׁששֹוֲאלִּ יְך(ַבַּתלְּ ׁשִּ ַעללֹוַמרהּואַממְּ ֶאתֶפהבְּ
ָמָראֶׁשלַהָלׁשֹון םַהגְּ ַעִּ ָלהי"ַרׁשִּ ָלהמִּ מִּ !בְּ

מֹו יֶׁשהֹוָרהּוכְּ מֹוָהַרבִּ ַעצְּ ָתֵארבְּ ָהָגתֹוֶאתלְּ נֹותַהנְּ ׁשְּ עּוָריובִּ נְּ
ֶׁשֶלת] ַׁשלְּ לּוַחַַהַיַחסבְּ הלֹוֵמד":[יֹוםַהיֹוםבְּ ְצִליחַּ ִבְשִקידָּ "ּומַּ



ִבי רַּ נּו הָּ ן לָּ תַּ נָּ ְשִליחּות שֶׁ הַּ

יד קִּ ילַהַּתפְּ יֶׁשֵהטִּ ַמֲעַמדֶזהדֹוֵרנּועלָהַרבִּ יאּותַקָבַלתבְּ שִּ ַהנְּ

ַנת ׁשְּ נֹוא"תשיבִּ ֶיהֶׁשָכל:הִּ הְּ ייִּ הּודִּ ירֵנריְּ ָהאִּ מֹולְּ ַעצְּ יָבתֹולְּ בִּ סְּ לִּ .וְּ

עֹלָעֵלינּו פְּ ָכללִּ ּתֹוְךֹעזבְּ רּותמִּ ַקשְּ תְּ הּואָברּוְךַהָקדֹוׁשֶאלהִּ

ָלה ַמעְּ ַטַעםֶׁשלְּ ָלה)ָוַדַעתמִּ ַמעְּ ֶבֶלתֵמֲהָבָנֵתנּולְּ יא(ַהֻמגְּ ָהבִּ ּולְּ

ָכאן יַהֶזהָלעֹוָלם,לְּ מִּ ֻאָלהֶאת,ַהַגׁשְּ ֵלָמהַהגְּ .ַהשְּ

ֵדי יםַילְּ לּוחִּ יםַהשְּ יחּותֹופֹוֲעלִּ לִּ ׁשְּ יֶׁשלבִּ ַגלֹותָהַרבִּ ירלְּ ָהעִּ ָכלּולְּ בְּ

י הּודִּ ֻבָגר–יְּ ֶיֶלדמְּ יצֹוץֶאת,וְּ ָמתֹוַהנִּ ׁשְּ נִּ בֹוֶׁשבְּ ָקרְּ ַהַיֲהדּותֶאלּולְּ

ֶאל יוְּ ֵהם,ָהַרבִּ ירֵנרֹותוְּ ָהאִּ יםלְּ ירִּ רִּ ַׁשגְּ ָכלאֹורֶׁשלוְּ .ֶׁשהּואָמקֹוםבְּ



תֲחִשיבּות יֹום  דֶׁ ֻהלֶׁ הַּ

ּתֹויֹום יֶׁשלֻהַלדְּ ייֹוםהּואָהַרבִּ ָללִּ ֵבלֶזהדֹוֵרנּוֶׁשֵכן,כְּ ַמָּתָנהבֹוקִּ
ָלָאה פְּ יֶאת–נִּ י.ָהַרבִּ יגָהַרבִּ הִּ ַלֵמד,אֹוָתנּוַמנְּ ּתֹוָרהאֹוָתנּומְּ
עֹוֵמד רֹאֵׁשנּווְּ ֻאָלהַלֲהָבַאתבְּ .ַהגְּ

ַמּוָבא יָסןא"י'יֹוםַהיֹום'בְּ נִּ :בְּ
תְביֹום דֶׁ ֻהלֶׁ ל,הַּ םעַּ דָּ אָּ ֲעלֹות,ְלִהְתבֹוֵדדהָּ יוּוְלהַּ ִזְכרֹונֹותָּ

םּוְלִהְתבֹוֵנן הֶׁ ְצִריִכים,בָּ הִּתּקּוןְוהַּ שּובּוְתשּובָּ ְּקֵנםיָּ .ִויתַּ

יֹום יםֶזהבְּ יםנֹוֲהגִּ ידִּ ַוֵעדֲחסִּ תְּ הִּ ים,לְּ ַהֲעצִּ יאַהֶקֶׁשרֶאתּולְּ שִּ נְּ לִּ
י-ַהדֹור חַַָהַרבִּ ַשלֵּ ֵדיַעל,ַהמְּ לּוייְּ י.הֹוָראֹוָתיומִּ ֵקׁשַאףָהַרבִּ בִּ

ַמָּתָנה יֹוםֶׁשכְּ ּתֹולְּ יף,ֻהַלדְּ מּודנֹוסִּ לִּ .ַהּתֹוָרהבְּ

יֹום יםֶזהמִּ רִּ יםֶפֶרקֶאתאֹומְּ לִּ הִּ יַעללֹוַמרֶׁשָנהּוגֶהָחָדׁשַהּתְּ פִּ
נֹוָתיו יֶׁשלׁשְּ .ָהַרבִּ



ימֹות ַהֲהָכָנה ַעל ָלַמְדנּו  ְתַיֲחסּויֹותַבְמשִׂ ׁשֹונֹות הִׂ
ל  ְפָרטׁשֶׁ ים בִׂ ְכָלל ְוַלְיָלדִׂ ים בִׂ ידִׂ י ַלֲחסִׂ , ָהַרבִׂ

ֲחלּוַקת  
ים ּדֹוָלרִׂ

ַמְטְבעֹות  
ְצָדָקה   לִׂ
ים ַלְיָלדִׂ

יר   ַאְזכִׂ
ַעל 
יּון ַהצִׂ

ר   ׁשֶׁ קֶׁ
ל   ׁשֶׁ

ְרָבה קִׂ

ָבה ְיֵתָרה   חִׂ
אֹוֵהב  ]

ְמֻיָחד [בִׂ

ָׁשם ֵלב  
ְודֹוֵאג

ְמַבֵקׁש  
ֲאָבל נֹוֵתן

יף  ְלהֹוסִׂ
מּוד  ְבלִׂ
ַהּתֹוָרה

יף  ְלהֹוסִׂ
י ַחיּות ָלַרבִׂ

יָמה ְתַיֲחסּות ַהַמְתאִׂ ת ַההִׂ ידֹות ַהָבאֹות אֶׁ !ַזהּו ְבחִׂ



ָבה ְיֵתָרה   חִׂ
אֹוֵהב  ]

ְמֻיָחד [בִׂ

ְמַבֵקׁש ֲאָבל  
נֹוֵתן

יף   ְלהֹוסִׂ
מּוד  ְבלִׂ
ַהּתֹוָרה

יף   ְלהֹוסִׂ
י ַחיּות ָלַרבִׂ

ל  ר ׁשֶׁ ׁשֶׁ קֶׁ
ְרָבה קִׂ

ָׁשם ֵלב 
ְודֹוֵאג

ו ה ד ג ב א
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י ,ַרבִּ

י לַָהַרבִּ תַשֶּ דֶּ יֹוםַַהֻהלֶּ ר,ַַהּיֹוםַבְּ יַּגֹובֵּ לַָהַרבִּ ַמָזלֹוַשֶּ שֶּ ,ַכְּ

י יַָלַרבִּ לִּ ַהַשָייכּותַשֶּ רּותַוְּ ַקשְּ תְּ תַַההִּ קַאֶּ ַחזֵּ יַלְּ צֹונִּ רְּ ,ַַבִּ

ָקָרהַַוֲחשּוָבה יַַמָתָנהַיְּ תַָלַרבִּ ָלתֵּ .וְּ

יַַקָבַלתַַ דֵּ ַנַחתַרּוַחַַעלַיְּ ָחהַוְּ מְּ יַשִּ ֹרםַָלַרבִּ גְּ יַלִּ צֹונִּ רְּ בִּ

ָלָטהַטֹוָבה .ַהחְּ

יַַעלַָכלַַהּטֹובֹות הֹודֹותַָלַרבִּ יַלְּ צֹונִּ רְּ ַהֹכחֹותַַ,ַַההֹוָראֹות,ַבִּ

יַעַָעַלי פִּ יַַמשְּ ָהַרבִּ ָרכֹותַשֶּ ַהבְּ ימּוַדיַ.ַוְּ לִּ יףַבְּ אֹוסִּ יַשֶּ דֵּ ַעלַיְּ

ים ָעמִּ ֹפרַפְּ יןַסְּ יַאֵּ שַָהַרבִּ קֵּ בִּ יַשֶּ פִּ יםַכְּ ַמֲעַשיַַהּטֹובִּ .ּובְּ

י ים, ַרבִּ ים ְגדֹולִּ יט ְדָברִּ י ְלַהְחלִּ , ָאְמָנם ֵאין ְבֶאְפָשרּותִּ

יט ַמֶשהּו ָקָטן  י ְלַהְחלִּ ֶשַגם הּוא -ֲאָבל ֵכן ְבֶאְפָשרּותִּ

יַע ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות ָיכֹול ְלַהְכרִּ

נותנים מתנה לרבי

ההחלטה הטובה שלי  
שלַהרביז"הקטחַיוםַההולדתַ"תשע'אַניסןַה"לכבודַי
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______________________:ַמהעיר

________________________במדינתַ
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