






 צילום שער הספר ׳סיפורי מעשיות׳ שהדפיס מוהרנ"ת בשנת תקע"ה
בסופו הודפס פעם ראשונה הספר ׳שבחי הר"ן׳



ה

ָמה ַהְקּדָ

ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ִמְזָער,  ְמַעט  ְקָצת,  ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ָרִאיִתי  ה  ַעּתָ
ַעל  ָעַמד  ׁשֶ ִמּיֹום  ַז"ל,  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ַהְנָהַגת 

יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ַמה  ְקָצת  לֹום.  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַהּיֹום  ַעד  ְעּתֹו  ּדַ

אֹותֹו  ירּו  ִהּכִ ֶ ּשׁ ֲאֵחִרים  ים  ֵמֲאָנׁשִ ּוְקָצת  ַעְצמֹו,  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ

ֵעיֵנינּו. ּבְ ָרִאינּו  ׁשֶ ַמה  ּוְקָצת  ֵמעֹודֹו, 

ר לֹא ַיֲאִמינּו  ים ִיְהיּו ֲאׁשֶ י ַרּבִ י ּכִ ם ָיַדְעּתִ י ּגַ ְוִאם ָאְמָנם, ָיַדְעּתִ
לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָעָליו,  ָקִמים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ה,  ָהֵאּלֶ ְדָבִרים  ּבִ

ְוֵכן  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ּוְתׁשּוַקת  ַהְפָצַרת  ֵמעֶֹצם  ק,  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ

ם  ּגַ ה.  ִמּזֶ ְקָצת  יס  ְלַהְדּפִ ּבֹשׁ,  ַעד  ִהְפִצירּו  ר  ֲאׁשֶ ֵלִמים,  ׁשְ

ַהַהְנָהגֹות  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְיָעצּוִני: ֲהלֹא ַעל  ְוִכְליֹוַתי  יבּוִני,  ְיׁשִ ְסִעיַפי 

ֵרי  ַאׁשְ ְמֹאד,  ְוטֹובֹות  ְקדֹוׁשֹות  ַהְנָהגֹות  ֵהם  אן,  ּכָ בָֹאִרים  ַהּמְ

ִיְהֶיה  ֵאּלּו,  ּכָ ַהְנָהגֹות  ֵסֶפר  ַעל  ְלחֹוְקָקם  ּוְראּוִים  ֶהם.  ּבָ ּיֹאֵחז  ׁשֶ

ִנים ַהַהְנָהגֹות ַהְללּו ֵהם טֹוִבים  ל ּפָ ָאן, ַעל ּכָ ֲעׂשָ ה ִמי ׁשֶ ָהעֹוׂשֶ

ֵמַההֹוְלִכים  ַהּטֹוב  ִלְמנֹוַע  אּוַכל  ְוֵאיָכָכה  ְמֹאד.  ים  ּוְקדֹוׁשִ

ִרים  ְיׁשָ ָרִכים  ּדְ ֵסֶפר  ּבְ ִלְמצֹוא  ָתה  ִאּוְ ם  ַנְפׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָתִמים,  ּבְ

ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ יט  ּבִ ּיַ ֶ ּשׁ ּוִמי  ְלַעְצמֹו.  ֵעד  ָהֱאֶמת  ְוַגם  לּו.  ַהּלָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֵאּלּו  ּכָ ָבִרים  ּדְ י  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ ָיִבין  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ



ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ ו

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוָטהֹור  ְלָקדֹוׁש  ִאם  י  ּכִ י,  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ּבְ ָלל,  ּכְ יג  ְלַהּשִׂ

ַאְך  ֵהם  י  ּכִ ֶזה,  ּבְ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  מֹותֹו.  ּכְ ְיֵתָרה  ְוָטֳהָרה 

ֵהם  ׁשֶ אֹו  יֹוִעיל  ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ָהעֹוָלם:  אֹוְמִרין  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ְלמֹוָתר. 

ִעְנָין  ּבְ ה,  ֵהּנָ ְוַאַחת  ה  ֵהּנָ ַאַחת  ָהַלְך  י  ִלּבִ ן  ּכֵ ַעל  ְלצֶֹרְך.  ּלֹא  ׁשֶ

ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  ה,  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ָארּוָצה  ַמה  ַוְיִהי  י  ְוָאַמְרּתִ ֶזה. 

ֵליֵלְך  ַיֲעׂשּו,  ְוֵכן  ִיְראּו  ּנּו  ּוִמּמֶ ִלְבֵניֶהם,  רּו  ִויַסּפְ ָיקּומּו  ַאֲחרֹון 

ְלָפִנים,  ָצִריְך  ֵאין  זֹאת  י  ּכִ בֹוָתיו.  ִעּקְ ּבְ ְוִלְדרְֹך  לּו,  ַהּלָ ְנִתיבֹות  ּבִ

ֶאָחד  ְוָכל  ִויָקרֹות,  ְקדֹוׁשֹות  ַהְנָהגֹות  ֵהם  ֵאּלּו  ּכָ ַהְנָהגֹות  ׁשֶ

ֵאּלּו.  ּכָ ַהְנָהגֹות  ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ָיכֹול  ְוֶאָחד 

חּות  דֹול, ַוֲאִפילּו ַהּפָ ּגָ ָטן ּכַ ּקָ ִוים ְלָכל ֶנֶפׁש ּכַ ָ ָבִרים ַהּשׁ י ֵהם ּדְ ּכִ

ְכִליתֹו  ּתַ ַעל  ְוַלְחׁשֹב  יו  ַחּיָ ַעל  ָלחּוס  ִיְרֶצה  ִאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

לּו  ַהּלָ ּוְדָרִכים  ְנִתיבֹות  ּבִ ָלֶלֶכת  ַעְצמֹו  יל  ְוַיְרּגִ ְצִחי,  ַהּנִ

ְלַמֲעלֹות  ָלבֹא  ְויּוַכל  עֹוָלם,  י  ְלַחּיֵ ה  ְזּכֶ ּיִ אי  ַוּדַ ּבְ ּפֹה,  בָֹאִרים  ַהּמְ

ַדְעּתֹו  ּבְ ָחָזק  ִיְהֶיה  ִאם  ה.  ֲעִלּיָ ֵני  ִמּבְ ַחד  ּכְ ְקדֹוׁשֹות  בֹוהֹות  ּגְ

בָֹאר  ַהּמְ ָכל  ּכְ ִיּמֹוט  ל  ּבַ ָחָזק  ָיֵתד  ּכְ ִמיד,  ּתָ ַהּטֹוב  ְרּכֹו  ּדַ ֶלֱאֹחז 

ֲאִפילּו  ֵאינֹו  ּפֹה,  בָֹאר  ַהּמְ ל  ּכָ י  ּכִ ָלַדַעת,  זֹאת  ַאְך  ן.  ְלַקּמָ ּפֹה 

ַמֲעָלתֹו  ְוַהְפָלַגת  תֹו,  ָ ְקֻדּשׁ ֵמעֶֹצם  דֹול,  ַהּגָ ם  ַהּיָ ִמן  ה  ִטּפָ ּכְ

י  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ָיד  ֵאין  ֶ ּשׁ ָמקֹום  ּבְ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה 

נֹוָרִאים  מֹוְפִתים  ְקָצת  ְלָבֵאר  ְרצֹוֵננּו  ֵאין  ְוַגם  ם.  ׁשָ ׁשֹוֶלֶטת 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָחיו  ׁשְ ּבִ ר  ְלַסּפֵ ָאנּו עֹוְסִקים  ֵאין  י  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ ָרִאינּו  ׁשֶ

אֹוָתם  ִיְראּו  ַאְך  י  ָאַמְרּתִ ה',  ְלִיְרַאת  ּנֹוֵגַע  ֶ ּשׁ ַמה  ִאם  י  ּכִ



ְבֵחי ָהַר"ן זׁשִ

לּו  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ָהרֹוִאים  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ י  ּכִ מּוַסר.  ִיְקחּו  ָבִרים  ַהּדְ

ם  ִלּבָ ּבְ ְונֹוֵגַע  ִויָפֲארּו אֹוָתם,  חּו  ּבְ ִויׁשַ יֹודּו  ם  ּלָ ּכֻ ֶאְצֵלנּו,  ְכָתב  ּבִ

ּוַמְפִציִרים  ים  ְמַבְקׁשִ ם  ְוֻכּלָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות 

י  ֻהְכַרְחּתִ ׁשֶ ַעד  ְבֵריֶהם,  ּדִ ָעַלי  ירּו  ַהְעּתִ ִלְדפּוס,  ְלָהִביָאם  י  ּבִ

ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרךְְ  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְרצֹוָנם.  ְלַמּלֹאות 

ַעד  קֹוָנם,  ְרצֹון  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ַדְרֵכי  ּבְ

ּיֹוִנים.  ּכַ ֲאֻרּבֹוֵתיֶהם  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשּובּו  ַוּיָ ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ֶנה  ִיּבָ

ָאֵמן: ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ





ט

ָהַר"ן ְבֵחי  ׁשִ

א 

ְוָרָצה  ֵמָהעֹוָלם  ִלְפרֹשׁ  ְעּתֹו  ּדַ ַעל  א  ּבָ ַקְטנּותֹו,  יֵמי  ּבִ ְהיֹותֹו  ּבִ
ָקָטן  ֶכל  ׂשֵ ּבְ ָהָיה  ֲעַדִין  ַאְך  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֵמֲאִכיָלתֹו  יַח  ּנִ ּיַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ּזֶ ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעְצמֹו  ב  ֵ ִיּשׁ ן  ַעל־ּכֵ ְוכּו'.  ֳהַרִים  ּוַבּצָ ּבֶֹקר  ּבַ ֶלֱאכֹל  ָרִגיל 

ּיֹאַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  לֹוֵעס  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּיֹאַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ּבֹוֵלַע 

ֲאִכיָלתֹו.  יׁש ׁשּום ַטַעם ּבַ ּלֹא ַיְרּגִ ֵדי ׁשֶ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ ַרק ִיְבַלע ּכְ

ְוָאַמר,  ָוואִלין"(.  )"ִגיׁשְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ארֹו,  ַצּוָ ּבְ ְנִפיחּות  ְוָעָלה  ן  ּכֵ ה  ְוָעׂשָ

דֹול  י ְלָדָבר ּגָ ַמְעּתִ ִנים. ְוַהְנָהָגה זֹו ׁשָ ה ׁשָ ָ ּשׁ ן ׁשִ ָהָיה ָאז ַרק ּבֶ ׁשֶ

ִלי  ּבְ ֲאִכיָלתֹו  ּבֹוֵלַע  ָהָיה  ׁשֶ ְך  ּכָ ַהג  ּנָ ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ יק  ּדִ ִמּצַ

ִנים: ׁשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ן  ּבֶ ְהיֹותֹו  ּבִ ְך  ּכָ ָנַהג  ַז"ל  ַאְך הּוא  ְלִעיָסה, 

ב

רֹוֶצה  ָהָיה  ַקְטנּותֹו  יֵמי  ּבִ ִלְלֹמד  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ב  יֹוׁשֵ ְהיֹותֹו  ּבִ ם  ּגַ
ְוָהָיה  ט"ז(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָתִמיד"  י  ְלֶנְגּדִ ה'  יִתי  ּוִ "ׁשִ ם:  ְלַקּיֵ ִמיד  ּתָ

ּוֵמֲחַמת  הּוא,  רּוְך  ּבָ ֲהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ֵעיָניו  ֶנֶגד  ר  ְלַצּיֵ ַע  ִמְתַיּגֵ

ּלֹוֵמד,  ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ֶזה,  ּבָ ְטרּוָדה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ָהְיָתה  ׁשֶ



ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ י

ָהָיה  ַיְלדּותֹו  ְיֵמי  ל  ּכָ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָעָליו.  ּכֹוֵעס  ַרּבֹו  ְוָהָיה 

חֹוק  ׂשְ ִעְנְיֵני  ַהְינּו  ּדְ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ַנֲערּות  ה  ַמֲעׂשֵ ִעְנְיֵני  ה  עֹוׂשֶ

ְמֹאד: ֶזה  ּבָ ָרִגיל  ְוָהָיה  ייט"(  ׁשַ )"ַפאר  ּקֹוִרין  ׁשֶ ְוִטּיּול  ּוְקִפיצֹות 

ג

ר ִמְצָוה, ָקָרא אֹותֹו ּדֹודֹו  ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ל יֹוֵתר, ּוְכׁשֶ ּדֵ ְך ִנְתּגַ ַאַחר ּכָ
ין  ית־ּדִ ַאב־ּבֵ ַזַצ"ל  ֶאְפַרִים  ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרב 

ַהּיֹום  "ֲאִני  סּוק:  ַהּפָ לֹו  ְוָאַמר  ִסיִדיְלקֹוב  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדְ

ִמְצָוה  ר  ּבַ ה  ַנֲעׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ַהּיֹום  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  י  )ּכִ ב'(.  ים  ִהּלִ )ּתְ יָך"  ְיִלְדּתִ

ְקָצת  לֹו  ְוָאַמר  צח.[.  ִטים  ּפָ ִמׁשְ זַֹהר  ם,  ׁשָ "י  ִ ַרּשׁ ן  ]ַעּיֵ ָפִרים(  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ

ָלל  ׁשָ מֹוֵצא  "ּכְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֵעיָניו  ּבְ ָיָקר  ְוָהָיה  ְבֵרי מּוָסר  ּדִ ְמַעט 

ִמן  יִציָאתֹו  ּבִ ְוֵתֶכף  ה,  ַלֻחּפָ ִנְכַנס  ְך  ַאַחר־ּכָ קי"ט(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ָרב" 

ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ְמֹאד  ִמְתַלֵהב  ָהָיה  ה  ַהֻחּפָ

יֹום: ֶאל  ִמּיֹום  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוִנְכָנס  ַרְך,  ִיְתּבָ

ד

ְוָהָיה  ִלּמּודֹו.  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְלַהְתִמיד  ִהְתִחיל  ַקְטנּותֹו  יֵמי  ּבִ ם  ּגַ
ף  ּדַ ל  ּכָ ַעד  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ה  לֹשָׁ ׁשְ יסֹו  ִמּכִ ד  ְלַהְמַלּמֵ ם  ּלֵ ְמׁשַ

ָאִביו  ָהָיה  ׁשֶ ִלּמּוד  ַכר  ַהּשְׂ ַבד  ִמּלְ ִעּמֹו,  לֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ ָמָרא  ּגְ

ּלֹו  ֶ ד ִמּשׁ ַעְצמֹו ַז"ל נֹוֵתן ְלַהְמַלּמֵ ּבְ ד, ָהָיה הּוא  ם ְלַהְמַלּמֵ ּלֵ ְמׁשַ

ד ַיְכִריַח ַעְצמֹו  ַהְמַלּמֵ ֵדי ׁשֶ ף ָוַדף, ּכְ ל ּדַ ַעד ּכָ דֹוִלים ּבְ ה ּגְ לׁשָ ׁשְ

ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה  ְוֵכן  יֹום.  ָכל  ּבְ ָמָרא  ּגְ ין  ּפִ ּדַ ה  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  ִלְלֹמד 
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ְוהּוא  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ין  ּפִ ּדַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִעּמֹו  לֹוֵמד  ד  ַהְמַלּמֵ

ַבד  ִמּלְ ָוַדף  ף  ּדַ ל  ּכָ ַעד  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ג'  "ל  ּנַ ּכַ לֹו  ם  ּלֵ ְמׁשַ ָהָיה 

ִלּמּוד: ָכר  ַהּשְׂ

ה

ֶהְצֵנַע  ּבְ ָהָיה  ֲעבֹוָדתֹו  ְוָכל  ם.  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִנְכָנס  ָהָיה  ְוֵכן 
ָלל.  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ָאָדם  ׁשּום  ָיַדע  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ

ּוְבֶהְצֵנַע  ֵסֶתר  ּבְ ָהָיה  ֲעבֹוָדתֹו  ְוָכל  ְמֹאד.  ְוָגנּוז  ָסתּום  ָהָיה  י  ּכִ

ׁשּום  ִלי  ּבְ דֹול  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָהָיה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲעבֹוָדתֹו  ר  ְוִעּקַ דֹול.  ּגָ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ְוָכל  מּור.  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ַרק  ָלל,  ּכְ ָחְכמֹות 

ְולֹא  ֶנֶפׁש.  ּוִבְמִסיַרת  דֹול  ּגָ ּוְבכַֹח  דֹוָלה  ּגְ יִגיָעה  ּבִ ָהָיה  ַהּכֹל 

ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַרק  ָנֵקל,  ּבְ לֹו  א  ּבָ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ַבר  ּדְ ׁשּום  לֹו  ָהָיה 

ים  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ ַעְצמֹו  ַע  ְמַיּגֵ ָהָיה  ׁשֶ ְמֹאד,  ְגדֹוָלה  יִגיָעה  ּבִ לֹו  א  ּבָ

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְוָהָיה  ם.  ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת  ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ

ְוָהָיה  ָוֵעֶרְך.  עּור  ׁשִ ֵאין  ַעד  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות 

ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכנֹס  ְלַהְתִחיל  ְמֹאד  ְמֹאד  ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשָ

ֵאיֶזה  ְלַהְתִחיל  ָרִגיל  ְוָהָיה  ַרְך.  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  עֹל  ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ

ְוָחַזר  ה,  ִמּזֶ ָנַפל  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעסֹק  ָיִמים 

ַעם  ּפַ ָעִמים, ַעד ׁשֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְוִהְתִחיל, ְוָחַזר ְוָנַפל. ְוֵכן ָהָיה ּכַ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ ּיֹאַחז  ׁשֶ ְהֶיה ָחָזק ְמֹאד,  ּיִ ׁשֶ ק ֶאְצלֹו,  ִנְתַחּזֵ ֶאָחד 

ָוָהְלָאה  ּוֵמָאז  עֹוָלם,  ּבָ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְולֹא  ְלעֹוָלם, 
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ִמיד  ּתָ לֹו  ָהָיה  ְך  ַאַחר־ּכָ ם  ּגַ י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה'.  ּבַ ִלּבֹו  ק  ִנְתַחּזֵ

ָחָזק  ָהָיה  ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ַרק  ְמֹאד,  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות 

ׁש לֹו ְיִריָדה  ּיֵ י ׁשֶ ַרְך ְלעֹוָלם, ַאף־ַעל־ּפִ יַח ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּלֹא ַיּנִ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַעְצמֹו  ק  ִמְתַחּזֵ ִיְהֶיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִלְפָעִמים, 

ּיּוַכל: ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ו

ַפל  ּנָ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ֵמָחָדׁש.  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  ָרִגיל  ְוָהָיה 
ִביל ֶזה,  ׁשְ ּבִ ְדֵרָגתֹו ִלְפָעִמים, לֹא ָהָיה ְמָיֵאׁש ַעְצמֹו  ִמּמַ

ִלְכנֹס  ָלל  ּכְ ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ִאּלּו לֹא  ּכְ ֵמָחָדׁש,  ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ ָאַמר  ַרק 

ָכל  ּבְ ְוֵכן  ֵמָחָדׁש  ַמְתִחיל  הּוא  ה  ַעּתָ ַרק  ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְוָהָיה  ֵמָחָדׁש.  ְלַהְתִחיל  ָרִגיל  ָהָיה  ִמיד  ּתָ ּוַפַעם  ַעם  ּפַ

יֹום ֶאָחד ִלְפָעִמים ָנַפל ֵמֲעבֹוָדתֹו  ם ּבְ ּגַ יֹום ֶאָחד, ׁשֶ ַהְתָחלֹות ּבְ

ֶאָחד: יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְוֵכן  ֵמָחָדׁש,  ַמְתִחיל  ְוָהָיה 

ז

"ס  ׁשַ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ְוָלַמד  ְמֹאד,  ִלּמּודֹו  ּבְ ַמְתִמיד  ְוָהָיה 
ְוִתּקּוִנים,  ַהּזַֹהר  ְוִסְפֵרי  ַיֲעקֹב,  ְוֵעין  ְוַתַנ"ְך  ּופֹוְסִקים 

ְוִסְפֵרי  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  ָאר  ּוׁשְ ַז"ל,  ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ּכִ ְוָכל 

ִרים  ַהְמַדּבְ ים  ְקַטּנִ ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר:  ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ מּוָסר 

ה  ַהְרּבֵ ָלַמד  ם  ּגַ ם.  ּלָ ּכֻ ְוָלַמד  ָאִביו  ֵבית  ּבְ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ִמּמּוָסר 

ית  "ֵראׁשִ ֵסֶפר  ֶאת  ַמד  ּלָ ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ ְוָאַמר  ָחְכָמה",  ית  "ֵראׁשִ
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ָפִרים,  ַהּסְ ָכל  ּבְ ִקיאּותֹו  ּבְ ְוֹגֶדל  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ָחְכָמה" 

ּוִבְפָרט  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהָיה  ְקָצת,  ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ

ַהּזַֹהר  ְוִסְפֵרי  ָהֲאִר"י,  ְתֵבי  ּכִ ְוָכל  ַיֲעקֹב  ְוֵעין  ַנ"ְך  ּתַ ִסְפֵרי  ּבְ

ה ָהְיָתה  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ּכָ עֹוָלם ּכִ ְגָמתֹו ּבָ ְוִתּקּוִנים, לֹא ִנְמָצא ּדֻ

ח  ּנָ ַהּמֻ ָדָבר  ּכְ ׁש  ַמּמָ ֶהָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּכְ ִפיו  ּבְ גּור  ְוׁשָ ְלָפָניו  מּוֶכֶנת 

ן  ּכֵ ְרֶצה.  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלַעְצמֹו  ח  ִלּקַ כֹול  ּיָ ׁשֶ ֵעיָניו,  ִלְפֵני  ָהָאָדם  ִלְפֵני 

ְכלֹו  ׂשִ ֵעיֵני  ִלְפֵני  מּוָכִנים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ָהיּו  ׁש  ַמּמָ

ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ה  ִמּזֶ ּוְקָצת  ָרָצה.  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ

ים: דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ

ח

ָהָיה  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ יִגיָעה  ּבִ לֹו  א  ּבָ ִלּמּודֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ר  ְוִסּפֵ
ּבֹוֶכה  ְוָהָיה  ִלּמּודֹו.  ֵמִבין  ָהָיה  ְולֹא  ָניֹות  ִמׁשְ לֹוֵמד 

ּובֹוֶכה  ּבֹוֶכה  ְוָהָיה  ֵעיָניו,  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ה  ַהְרּבֵ

ָלַמד  ְך  ַאַחר־ּכָ ְוֵכן  ָניֹות,  ִמׁשְ ִלְלמֹוד  ּיּוַכל  ׁשֶ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ּובֹוֶכה  ּבֹוֶכה  ְוָהָיה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵמִבין  ָהָיה  ְולֹא  ְסָפִרים  ָאר  ׁשְ

ְוִכְתֵבי  זַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ ְוֵכן  ַלֲהִביָנם.  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

ְלָהִבין. ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ּבֹוֶכה  ָהָיה  ַז"ל,  ָהֲאִר"י 

ּבֹו,  ֵמִבין  ָהָיה  לֹא  ַמד  ּלָ ׁשֶ ָוֵסֶפר  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ְוָאַמר 
ׁשּוָטן  ה ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד ַעל ּפְ ה לֹו ַהְרּבֵ ְוָהָיה ָקׁשֶ

ִלּמּודֹו  ְוָהָיה  ה.  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  לֹו  ְוָהָיה  ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ
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ָהָיה  י  ּכִ ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ ָלַמד  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ דֹוָלה,  ּגְ יִגיָעה  ּבִ

"ל: ּנַ ּכַ תֹו  ּוְבִכּיָ תֹו  ִפּלָ ּתְ ַעל־ְיֵדי  ָזָכה  ְוַהּכֹל  ְמֹאד.  ַעְצמֹו  ק  ְמַחּזֵ

ט

ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ה  ִהְתַעּנָ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ ה  ִמְתַעּנֶ ְוָהָיה 
ן  ּבֶ ֱהיֹותֹו  קֶֹדם  ׁש,  ַמּמָ ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ ְוַהּכֹל  ת  ּבָ ְלׁשַ

ת  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ה  ִהְתַעּנָ ְוִלְפָעִמים  ָנה.  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ

)ִיְרְמָיהּו  ֲעׁשּוִעים"  ׁשַ "ֶיֶלד  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָלֶזה.  ֶזה  ְרצּוִפים 

לֹא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  ק  ּדַ ָאָדם  ְוָהָיה  ַתְפנּוק  ּבְ ל  ּוְמֻגּדָ ל"א( 

ה  ְוִהְתַעּנָ ַעְצמֹו ְמֹאד,  ף  ְוִסּגֵ ה  ְוִהְתַעּנָ ָלל  ּכְ ַעְצמֹו  ָהָיה ָחס ַעל 

ַאַחת: ָנה  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ָעִמים  ּפְ ֵרה[  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ]ׁשְ ַח"י 

י

ַרק  ָהָיה  ָכה,  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָזָכה  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו  ר  ִעּקַ ַאְך 
ּיּוִסים,  ְוַהּפִ ְוָהִרּצּוִיים  ׁשֹות  ּקָ ְוַהּבַ ִחּנֹות  ְוַהּתְ ִפּלֹות  ַהּתְ ִרּבּוי 

ְוָהָיה  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ

ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ּתְ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ס  ּוְמַפּיֵ ה  ְמַרּצֶ

הֹוִעיל  ֶ ּשׁ ר ַמה  ְוִעּקַ ַרְך.  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָקְרבֹו  ַרֲחָמיו  ּבְ הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ

ְמֹאד  ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ָהיּו  לֹו 

ֵני ָאָדם ְוָהָיה ְמָפֵרׁש  ם ּבְ ֵאין ׁשָ ָצא ׁשֶ ּמָ ְלַיֵחד לֹו ֵאיֶזה ָמקֹום ׁשֶ

ַהְינּו  ּדְ ּבֹו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יָחתֹו  ׂשִ

ׁש  ּוְמַבּקֵ ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו  ס  ּוְמַפּיֵ ה  ְמַרּצֶ ְוָהָיה  ַנז.  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ
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ַוֲאַמְתָלאֹות  ְטָענֹות  ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ן  ּוִמְתַחּנֵ

ְמֹאד  ֶזה  ּבָ ָרִגיל  ְוָהָיה  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ָקְרבֹו  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ לֹו  ָראּוי  ׁשֶ

ַעְצמֹו  ַמְטִמין  ָהָיה  ם  ּגַ ֶזה.  ַעל  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ה  ְמַבּלֶ ְוָהָיה  ְמֹאד 

ה  ְמִחּצָ ּבִ ֶחֶדר  מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ג,  ַהּגַ ַחת  ּתַ ָאִביו  ית  ּבֵ י  ּבֵ ּגַ ַעל 

ַמְטִמין  ָהָיה  ם  ְוׁשָ ּוִמְסּפֹוא,  ֶבן  ּתֶ ם  ׁשָ ֲחִזיִקין  ּמַ ׁשֶ ים  ָקּנִ ל  ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַלַחׁש  ּבְ ְוָהָיה צֹוֵעק  ים  ִהּלִ ּתְ ְוָהָיה אֹוֵמר  ַעְצמֹו, 

ַרְך. ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלָקְרבֹו  הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ

ֵאיֶזה ֵסֶפר  ְמָצִאים ּבְ ּנִ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ יֵני ּבַ ל ַהּמִ ּכָ ָלל ׁשֶ ְוַהּכְ
יַח  ִהּנִ לֹא  ַלּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  יֵנינּו,  ּבֵ צּוי  ַהּמָ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ֵהן  ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֲאָמָרּה  ּלֹא  ׁשֶ ה  ׁשָ ּוַבּקָ ה  ִחּנָ ּתְ ׁשּום 

ּדּוִרים  ַהּסִ ּבְ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ׁשֹות  ּקָ ְוַהּבַ ִצּיֹון  ֲעֵרי  ׁשַ ְוֵסֶפר  ים  ִהּלִ ּתְ

ִחּנֹות  ַהּתְ ַוֲאִפּלּו  ּוְתִחּנֹות,  ׁשֹות  ּקָ ּבַ ִמיֵני  ָאר  ּוׁשְ דֹוִלים  ַהּגְ

ְוָהָיה  ָאְמָרם.  ִמּלְ יַח  ִהּנִ לֹא  ם  ּלָ ּכֻ ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ

ל  ּכָ ַאַחר  ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ַמֲעָמדֹות  ַאַחר  ׁשֶ ִחּנֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ָרִגיל לֹוַמר 

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ִחּנֹות  ַהּתְ ל  ּכָ לֹוַמר  ָרִגיל  ָהָיה  ְוהּוא  ָויֹום.  יֹום 

ים  ִהּלִ ּתְ ּבַ לֹוַמר  ִלְפָעִמים  ָרִגיל  ָהָיה  ם  ּגַ ֶאָחד.  ַפַעם  ּבְ ִמים  ַהּיָ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְצָעָקה  ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ִמּתְ ִרים  ַהְמַדּבְ סּוִקים  ַהּפְ ַרק 

ָאר לֹא ָהָיה אֹוֵמר.  ְ סּוִקים ֵאּלּו, ְוַהּשׁ ַרְך, ְוָהָיה אֹוֵמר ַרק ּפְ ִיְתּבָ

ים ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ל  ִמּכָ ָהֵאּלּו  סּוִקים  ַהּפְ ל  ּכָ אֹוֵמר   ְוָהָיה 

ֶאָחד. ַפַעם  ּבְ
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ַהְינּו  ל ֵמַעְצמֹו, ּדְ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ֶ ר ָהָיה ַמה ּשׁ ל ֶזה ָהִעּקָ ַבד ּכָ ּוִמּלְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ּבֹו  ִמּלִ ר  ְלַדּבֵ ָרִגיל  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְוטֹוֵען  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ

ְעּתֹו  ִמּדַ ָאַמר  ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ְטָענֹות  ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ

ר ַמה  ַרְך ַלֲעבֹוָדתֹו. ְוֶזהּו ָהִעּקָ ם ִיְתּבָ ֵ הּו ַהּשׁ ַזּכֵ ּיְ "ל, ׁשֶ ּנַ ּבֹו ּכַ ּוִמּלִ

יו ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ ְך  ּכָ ָכה.  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ִלְזּכֹות  לֹו  הֹוִעיל  ֶ  ּשׁ

ֵפרּוׁש: ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ

יא

ִחּנֹות  ּתְ ְבֵרי  ּדִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ
ָיפֹות  ְטָענֹות  ּבּוָריו  ּדִ תֹוְך  ּבְ לֹו  ן  ּמֵ ְוִנְזּדַ ּבֹו,  ִמּלִ ׁשֹות  ּוַבּקָ

ּכֹוְתָבם  ְוָהָיה  ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוְטבּו  רֹות,  ּוְמֻסּדָ ְנכֹונֹות  ּוְתִפּלֹות 

ְך.  ם ַאַחר־ּכָ ּגַ ל אֹוָתם  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרִגיל  ִיְהֶיה  ְלַמַען  רֹון,  ְלִזּכָ ֶאְצלֹו 

ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָרִגיל  ָהָיה  ְוֵכן 

ְוָהיּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִפּלֹוָתיו ָהיּו  ּתְ ְוָכל  ְמֹאד. 

ֶזה: ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹולֹות  ּגְ ְטָענֹות  לֹו 

יב

ָעָליו  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ֵאין  ׁשֶ ִמיד  ּתָ לֹו  ִנְדֶמה  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
לֹו  ִנְדֶמה  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ָלל,  ּכְ לֹו  ׁשֹוְמִעין  ְוֵאין  ָלל,  ּכְ

ָכל ִמיֵני ַהְרָחקֹות, ּוְכִאּלּו  ַרְך ּבְ ְרִחיִקין אֹותֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּמַ ׁשֶ
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ְועֹוְבִרין  חֹוְלִפין  ׁשֶ רֹוֶאה  ָהָיה  י  ּכִ ּוְכָלל.  ָלל  ּכְ ּבֹו  רֹוִצין  ֵאין 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָרחֹוק  הּוא  ַוֲעַדִין  ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ֵאין  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ִנְדֶמה  ן  ּכֵ ַעל  ִהְתָקְרבּות,  ְלׁשּום  ֲעַדִין  ָזָכה  ְולֹא 

א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ָלל,  ּכְ ָעָליו  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ְוֵאין  ָלל,  ּכְ ָבָריו  ּדְ ׁשֹוְמִעין 

ַאְך  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו  ִהְתַרֲחקּות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ אֹותֹו  ַמְרִחיִקין 

ֶאת  יַח  ִהּנִ ְולֹא  ְמֹאד,  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ק  ְמַחּזֵ ָהָיה  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ

ֶזה,  ֵמֲחַמת  ַדְעּתֹו  ּבְ נֹוֵפל  ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ְמקֹומֹו. 

ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ּוַמְפִציר  יר  ּוַמְעּתִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָלל,  ּכְ ָעָליו  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ְוֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת 

ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ְך  ל־ּכָ ּכָ ר עֹוד  ְמַדּבֵ ָהָיה  ְולֹא  ַדְעּתֹו,  ּבְ ִלְפָעִמים  ָנַפל 

ַעל  ַעְצמֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ְוִהְתּבַ ַעְצמֹו,  ּבְ ר  ִנְזּכַ ְך  ַאַחר־ּכָ ָיִמים.  ֵאיֶזה  קֹונֹו 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּשׁ ַוּדַ ֱאֶמת ּבְ י ּבֶ ַרְך, ּכִ ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ִיְתּבָ ׁשֶ

ק  אי הּוא רֹוֶצה ְלָקְרבֹו ְוכּו' ְוָחַזר ְוִנְתַחּזֵ ַחּנּון ְוַרחּום ְוכּו', ּוְבַוּדַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ר  ּוְלַדּבֵ יר  ְלַהְעּתִ ׁשּוב  ְוִהְתִחיל  ַדְעּתֹו,  ּבְ

ָעִמים: ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ

יג

ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ׁשּוטֹות  ּפְ ֲעבֹודֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה 
ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  דֹול.  ּגָ ֶהְצֵנַע  ּבְ ְוַהּכֹל  ָחְכמֹות,  ׁשּום  ִלי  ּבְ

ִמיֵני  ל  ּכָ ַנֲערּות,  ה  ַמֲעׂשֵ ִמיֵני  ל  ּכָ ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ַלחּוץ, 

ייְטַקייט"(  ׁשֵ )"ַפאר  ּקֹוִרין  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ִעְנְיֵנים  ָאר  ּוׁשְ ּוְקִפיצֹות  חֹוק  ׂשְ



ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ יח

רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ׁשּום  ַעת  ּדַ ַעל  ָלבֹוא  ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד 

ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ

דֹוִלים  ּגְ ֵאיֶזה  לֹוֵקַח  ָהָיה  ׁשֶ נֹוֵהג  ָהָיה  ַיְלדּותֹו  יֵמי  ּבִ ה  ּוִבְתִחּלָ
ֶהְצֵנַע  ֶנֶסת ּבְ ְוֶהֱחִליָפם ַעל ְטָפִלים. ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּכְ

ם  ׁשֵ ֲעֵרי ִצּיֹון ְוָאַמר ַהּלְ ֶפר ׁשַ ֶרְך ַחּלֹון ְוַכּיֹוֵצא, ְוָלַקח ִעּמֹו ַהּסֵ ּדֶ

ְלתֹוְך  ִליָכּה  ְוִהׁשְ ֶאָחד  ָטֵפל  ְוָלַקח  ִמְצָוה,  ת  ּיַ ֲעׂשִ ל  ׁשֶ ִיחּוד 

יַח  ַמּסִ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ְוָעׂשָ ָחַזר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֶתר.  ּסֵ ּבַ ן  ּתָ ַהּמַ

ְוָחַזר  "ל,  ַהּנַ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ ְוָאַמר  ָחַזר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִמּזֶ ְעּתֹו  ּדַ

יַח  ְוִהּסִ ְוָחַזר  ֶתר.  ּסֵ ּבַ ן  ּתָ ַהּמַ ְלתֹוְך  ַאַחת  רּוָטה  ּפְ ִליְך  ְוִהׁשְ

רּוָטה  ּפְ עֹוד  ִליְך  ְוִהׁשְ "ל  ַהּנַ ִיחּוד  ם  ׁשֵ ַהּלְ ְוָאַמר  ְוָחַזר  ְעּתֹו,  ּדַ

ל  ּכָ ִליְך  ִהׁשְ ׁשֶ ַעד  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ְוָעׂשָ ָחַזר  ְוֵכן  ַאַחת. 

ָאַמר  ּוְפרּוָטה  רּוָטה  ּפְ ל  ּכָ ְוַעל  ֶתר,  ּסֵ ּבַ ן  ּתָ ַהּמַ ְלתֹוְך  רּוטֹות  ַהּפְ

ַרּבֹות,  ִמְצוֹות  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ "ל.  ַהּנַ ִיחּוד  ם  ׁשֵ ַהּלְ

ְוֵכן  ָלל.  ּכְ ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ מּור  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָהָיה  ֲעבֹוָדתֹו  י  ּכִ

ֲעבֹודֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְועֹוֵבד  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה 

ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַגְמֵרי  ׁשּוטֹות  ּפְ

ַקְטנּותֹו  יֵמי  ּבִ ם  ּגַ ְמֹאד  ְמֹאד  ָחְכָמה  ּבְ ּוֻמְפָלג  דֹול  ּגָ ָחָכם  ָהָיה 

י־ ַאף־ַעל־ּפִ יָריו,  ַמּכִ ְלָכל  ְמֻפְרָסם  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְנעּוָריו,  ּוִביֵמי 

ָהָיה  ַרק  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָלל  ּכְ ָחְכָמה  ׁשּום  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ֵכן 

ִלּמּוד  ַהְינּו  ּדְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ׁשּוטֹות  ַהּפְ ל ָהֲעבֹודֹות  ּכָ ַלֲעׂשֹות  נֹוֵהג 

ׁשֹות  ּוַבּקָ ִפּלֹות  ּתְ ְוִרּבּוי  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ּוִמְצוֹות  ה,  ַהְרּבֵ ַהּתֹוָרה 
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ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ִהְתּבֹוְדדּות  ְוִרּבּוי 

י  ּכִ ְמֹאד,  דֹוָלה  ַהּגְ ָחְכָמתֹו  ר  ִעּקַ ָהָיה  ְוֶזה  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  "ל  ּנַ ּכַ

ְצִריִכים  ֵאין  ׁשֶ זֹו,  ְלָחְכָמה  ֶכף  ּתֵ ָזָכה  ָחְכָמתֹו,  ַהְפָלַגת  ֵמעֶֹצם 

ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ם.  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָלל  ּכְ ָחְכָמה  ׁשּום 

ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְמבָֹאר  )ּכַ ַהּכֹל  ִמן  דֹוָלה  ַהּגְ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּלֹא ִלְהיֹות ׁשּום ָחָכם ּבַ יחֹות ָהַר"ן נ"א, ק"א(( ׁשֶ ה', ׂשִ

ָלל: ּכְ ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ יטּות  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ַרק 

יד

ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ְוָכל 
ָהָיה  ה  ִחּלָ ּוַבּתְ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ֵבדּות  ּכְ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ָעָליו 

עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ְמֻיָחד  ַבִית  ּבְ ְיִחיִדי  ב  ֵליׁשֵ ְמֹאד  ָעָליו  ה  ָקׁשֶ

ְמֹאד  ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ָבר  ַהּדָ ְוֶזה  ֲעבֹוַדת ה'.  ּבַ ַלֲעסֹק  ְרצּוִפים 

ֲאָותֹו,  ר ּתַ ּבֵ ה. ַאְך הּוא ַז"ל ָהָיה ַמְכִריַח ַעְצמֹו ְמֹאד, ְוׁשִ ְתִחּלָ ּבִ

ְמֻיָחד. ֶחֶדר  ּבְ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ עֹות  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ב  ְוָיׁשַ

ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ה ָעָליו ְמֹאד ְמֹאד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְוֵכן ָהָיה ָקׁשֶ
ר  ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ׁשֶ ה ָעָליו, ַעד  ְך ָהָיה ָקׁשֶ ּכָ ְוָכל  ָכל יֹום.  ּבְ

ָעָליו  ה  ְוָקׁשֶ ֵבד  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ֵבדּות  ַהּכְ ִמּגֶֹדל  ָהעֹל,  ָלל  ּכְ א  ִלּשָׂ

א ָעָליו עֹל ָהֲעבֹוָדה, ַהְינּו  ְמֹאד ְמֹאד. ְוַרק ַעל־ְיֵדי ֵעָצה זֹו ָנׂשָ

ְלַבד,  ּבִ ַהּיֹום  ֶזה  ַרק  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  חֹוׁשֵ ָהָיה  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ

ַרק  ָלל,  ּכְ א  ַהּבָ ּלְ ׁשֶ ְזַמן  ְוַעל  ֳחָרת  ַהּמָ יֹום  ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְולֹא 
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ָעָליו  א  ִלּשָׂ ָיכֹול  ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל  ְלַבד.  ַהּיֹום  ֶזה  ַרק  לֹו  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ

ָיכֹול  ְלַבד  ֶאָחד  יֹום  ַעל  י  ּכִ ְלַבד.  ַהּיֹום  ֶזה  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  עֹל 

הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֲעבֹודֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם 

ֲאַזי  ַהּיֹום,  ֶזה  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ַמר  ּגָ ּוְכׁשֶ ְלַבד.  ּבִ ֶאָחד  ְליֹום  ַרק 

יֹום  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ָעָליו  ל  ְוִקּבֵ ָחַזר  ֳחָרת  ַהּמָ יֹום  ּבְ

י־ִאם  ּכִ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  חֹוׁשֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ָנַהג  ְוֵכן  ֳחָרת.  ַהּמָ

עֹל  ַעְצמֹו  ַעל  א  ִלּשָׂ ָיכֹול  ָהָיה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְלַבד,  ַהּיֹום  אֹותֹו 

ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ֶזה  ּוְבלֹא  ְמֹאד.  ָעָליו  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה  ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו 

ְמֹאד,  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלל  ּכְ ָעָליו  א  ִלּשָׂ

דֹוָלה  ּגְ ּוִביִגיָעה  ִטְרָחא  ּבְ ְוַהּכֹל  יֹום,  ָכל  ּבְ ִמיֵני ֲעבֹודֹות  ה  ַכּמָ ּבְ

עֹל  ָעָליו  א  ִלּשָׂ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ּוִבְכֵבדּות 

ַדְעּתֹו ַרק  ּבְ ב  ָהָיה חֹוׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ י־ִאם ַעל־ְיֵדי ֵעָצה  ּכִ ֶזה  ּכָ

"ל: ּנַ ּכַ ְלַבד  ּבִ ַהּיֹום  אֹותֹו 

טו

ַהּיֹום,  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ְנָדִרים ְמֹאד ְמֹאד,  ּבִ ָרִגיל  ְוָהָיה 
רֹוֶצה  ָהָיה  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ל  ּכָ ֵנֶדר  ּבְ ָעָליו  ל  ִקּבֵ

ה ָעָליו  ָהָיה ָקׁשֶ י ׁשֶ ְך ַאף־ַעל־ּפִ אֹותֹו ַהּיֹום, ְוַאַחר־ּכָ ַלֲעׂשֹות ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ה  ָעׂשָ ְוֵכן  ֶדר.  ַהּנֵ ֵמֲחַמת  ַלֲעׂשֹות  ֻמְכָרח  ָהָיה  ְמֹאד, 

ִריׁשּות  ּפְ ל  ׁשֶ ּוְסָיִגים  ָדִרים  ּגְ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָעִמים.  ּפְ ה  ְוַכּמָ

ה  ּמָ ּכַ ְנָדִרים,  ּבִ ה  ַהְרּבֵ ָרִגיל  ָהָיה  ה,  ִמּדָ ּוֵמֵאיֶזה  ֲאָוה  ּתַ ֵמֵאיֶזה 
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ָבִרים  ּדְ ֵאיֶזה  ַעל  ע  ּבַ ִנׁשְ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ָעִמים.  ּפְ ה  ְוַכּמָ

ָהָיה  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֵמאֹותֹו  ִלְפרֹשׁ  ָחָזק  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵחֶפץ  ְנִקיַטת  ּבִ

ַעְצמֹו: ִלְפרֹשׁ  רֹוֶצה 

טז

ִהיא  ׁשֶ ָלִלית  ַהּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ִביַרת  ׁשְ ּבִ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ַמֲעַלת  עֶֹצם  ְוֹגֶדל 

ִאי  ל,  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ הּוא  ׁשֶ ָרעֹות,  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת 

ר, ַרק  ִמְסּפָ ֵאין  ִנְסיֹונֹות  ָהיּו לֹו  ׁשֶ ְוָאַמר  ר.  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ

ָלל.  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ָלל,  ּכְ יֹון  ִנּסָ ֶזה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ

ֵמַאַחר  ַעּכּו"ם,  ֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ָחָכם  ַרק  הּוא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר 

ַהּזֹו  ֲאָוה  ַהּתַ ֶאְצלֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָראּוי  ֱאֶמת,  ָחָכם  ַרק  הּוא  ׁשֶ

ָחְכַמת  ּבְ ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְוָאַמר,  ָלל.  ּכְ ְלַתֲאָוה  ֶבת  ֶנֱחׁשֶ

ּתּוַח,  ִפי ָחְכַמת ַהּנִ ל ָהָאָדם ּכְ ּתּוַח, ְויֹוֵדַע ֵסֶדר ָהֵאיָבִרים ׁשֶ ַהּנִ

אּוס.  ַהּמִ ַתְכִלית  ּבְ ַהּזֹאת  ֲאָוה  ַהּתַ ֶאְצלֹו  ִנְמָאס  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי 

ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ִהְפִליג  זֹו,  ֲאָוה  ּתַ ִמאּוס  ּוְבִעְנָין 

ְכָחה. ִ ַהּשׁ ֵמֲחַמת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ

ַעד  אּוס,  ַהּמִ ַתְכִלית  ּבְ זֹו  ֲאָוה  ּתַ ְמֹאד  ְמָמֵאס  ָהָיה  ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ

ֵאין  ְקָצת,  ֱאֶמת  ָחָכם  הּוא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר  ַזר  ּגָ ׁשֶ

ָכה  ּזָ ׁשֶ קֶֹדם  ם  ּגַ ֲאָבל   . ָלל  ּכְ יֹון  ְלִנּסָ ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ַהּזֹאת  ֲאָוה  ַהּתַ

ם  ּגַ ַהּזֹאת,  ֲאָוה  ַהּתַ ְלַגְמֵרי  ֶאְצלֹו  ִנְמָאס  ְוִיְהֶיה  ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ָלֶזה, 
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דֹולֹות ְונֹוָראֹות  ה ִנְסיֹונֹות ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ָאז ָהיּו לֹו ּכַ קֶֹדם ָלֶזה, ּגַ

יֵמי  ּבִ י  ּכִ ְפָרט.  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ זֹו,  ַתֲאָוה  ּבְ ְמֹאד 

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהָיה  ִמים,  ַהּדָ ְרִתיַחת  ֵעת  ּבְ ׁש,  ַמּמָ ְנעּוָריו 

ָידֹו  ר ָהָיה ּבְ ר, ֲאׁשֶ ֲאָוה זֹו ַעד ֵאין ִמְסּפָ ל ּתַ דֹולֹות ׁשֶ ִנְסיֹונֹות ּגְ

ָהָיה  ַאְך  ְמֹאד.  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ְוָהָיה  ֲאָותֹו  ּתַ ְלַמּלֹאת 

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֲאָותֹו  ּתַ ְוָכָפה  ִיְצרֹו,  ַעל  ר  ּבֵ ְוִהְתּגַ ָחָזק  ּבֹור  ּגִ

ִנית  ׁשֵ ַעם  ּפַ ַעְצמֹו  ִמְתַרֵחק  ָהָיה  לֹא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָעִמים.  ּפְ

ְוָהָיה  ִנְסיֹונֹות,  ּבְ ָחֵפץ  ָהָיה  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  יֹון,  ּסָ ֵמַהּנִ ִלְברַֹח 

ָחָזק  ָהָיה  י  ּכִ ִנְסיֹונֹות.  לֹו  ְזִמין  ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ר  י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶנֶגד ַהּשׁ אי לֹא ִיְמרֹד ּכְ ַוּדַ ּבְ ַדְעּתֹו ׁשֶ ּבְ

ַרְך, ִאם  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַיֲעבֹר ַעל ְרצֹון ַהּשׁ לֹום  ה ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ֲאָבל  ַהּזֹאת.  ֵעת  ּבָ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ע  ּגָ ְמׁשֻ ה  ַנֲעׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לֹא 

אי  ַוּדַ ּבְ יֹון,  ּסָ ַהּנִ ֵעת  ּבְ ָעְלָמא  ּבְ ֶכל  ׂשֵ ֵאיֶזה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵמַאַחר 

ְוַאף־ ְמֹאד.  ה'  ּבַ ָחָזק  ָהָיה  ׁשֶ ִלּבֹו  ֹחֶזק  ּגֶֹדל  ְלִפי  ַלֲעֹמד  יּוַכל 

ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהָיה  יֹון  ּסָ ַהּנִ ָעָליו  א  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ צֹוֵעק  ְוָהָיה 

יֹון  ּסָ ֵמַהּנִ ַעְצמֹו  ִהְתַרֵחק  לֹא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ֵצל.  ּוְלִהּנָ ִיְצרֹו 

ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  יֹון  ּסָ ַהּנִ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַאֶחֶרת,  ַעם  ּפַ

ֵאין  ה ְמֹאד ַעד  ַהְרּבֵ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ ְמֹאד 

ִיְצרֹו,  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְוָזָכה  ֶעְזרֹו,  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ עּור.  ׁשִ

ַהּזֹאת. ָלִלּיּות  ַהּכְ ֲאָוה  ּתַ ל  ׁשֶ דּוָרה  ַהּמְ ְבֵעַרת  ּתַ ר  ּבֵ ּוְלׁשַ
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ְפִריׁשּות  ּבִ זֹו,  ֲאָוה  ּתַ ְפִריׁשּות  ּבִ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָקדֹוׁש  ְוָהָיה 
ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד.  ְונֹוָרָאה  דֹוָלה  ּגְ ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ דֹול  ּגָ

ֶאָחד.  ָבר  ּדָ לֹו  ר  ְיַוּתֵ הּוא  ׁשֶ ַרק  ַהּכֹל,  לֹו  יַח  ְלַהּנִ ָרָצה  ָבר  ּדָ

ֵאינֹו  ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ַרק  ַהּכֹל,  יַח  ַיּנִ הּוא  ׁשֶ ְלִהּפּוְך  ָאַמר  ְוהּוא 

ה  ְמֻרּצֶ ָהָיה  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ רֹו.  ּבְ ׁשַ ִמּלְ יַח  ְלַהּנִ רֹוֶצה 

ָבר  ּדָ לֹו  ר  ְיַוּתֵ הּוא  ׁשֶ ַרק  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ר  ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ לֹו  יַח  ְלַהּנִ

ֶצר  ַהּיֵ ר  ִעּקַ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ָלִלּיּות  ַהּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ַהְינּו  ָתם  ַהּסְ ִמן  ֶאָחד, 

יַח  ַיּנִ הּוא  ׁשֶ ְלֵהֶפְך,  ָאַמר  ַז"ל  ֲאָבל הּוא  זֹו.  ַתֲאָוה  ּבְ ָהָרע הּוא 

ָרּה ְלַגְמֵרי. ּבְ ֲאָוה רֹוֶצה ְלׁשַ רֹו, ַרק זֹאת ַהּתַ ּבְ לֹו ַהּכֹל ִלְבִלי ְלׁשַ

ַרק  ָהיּו  ְיִגיָעתֹו  ְוָכל  תֹו  ְמַגּמָ ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ִמּתְ נֹוֵהג  ָהָיה  ְוֵכן 
ָהָיה  ְולֹא  ַהּזֹאת.  ָלִלּיּות  ַהּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ר  ּבֵ ְלׁשַ

א,  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ַמׁשְ

ָאר  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ְמֹאד,  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ אֹוֵכל  ָהָיה  ה  ְתִחּלָ ּבִ

ֲאַות  ֲאוֹות ְלתֹוְך ּתַ ל ַהּתַ יְך ּכָ ָאז ָהָיה ַמְמׁשִ ֵני־ָאָדם. ְוָאַמר, ׁשֶ ּבְ

ל ֲאִכיָלה. ְוָהיּו לֹו  ֲאָוה ׁשֶ ם זֹאת ַהּתַ ר ּגַ ּבֵ ְך ׁשִ ֲאִכיָלה, ְוַאַחר־ּכָ

ר  ִמְסּפָ ֵאין  ְוִנְסיֹונֹות  ּוִמְלָחמֹות  ַוֲעבֹודֹות  ְיִגיעֹות  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ

ִפּלֹות  ּתְ ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ "ל.  ַהּנַ ָלִלּיּות  ַהּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ר  ּבֵ ִ ּשׁ ׁשֶ קֶֹדם 

ְוׁשֹוֵפְך  ן  ּוִמְתַחּנֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ יחֹות  ְוׂשִ ּוְבִכּיֹות  ְוַתֲחנּוִנים 

ְוִרּצּוִיים  ֲחנּוִנים  ּתַ ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִלּבֹו 

ַעד  זֹו,  ֲאָוה  ִמּתַ ֵצל  ְלִהּנָ ֶעְזרֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִפּיּוִסים, 

ְפִריׁשּות  ׁש ַעְצמֹו ְמֹאד ּבִ ְסיֹונֹות, ְוִקּדֵ ָכל ַהּנִ ר ָזָכה ַלֲעֹמד ּבְ ֲאׁשֶ
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זֹו  ֲאָוה  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ ָוֵעֶרְך, ַעד  עּור  ׁשִ ֵאין  זֹו ַעד  ֲאָוה  ּתַ

ה  ׁשֶ ּקָ ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ר ָהָיה ְלֶפֶלא ֶאְצלֹו ַעל ִמי ׁשֶ ְלַגְמֵרי. ַעד ֲאׁשֶ

ה  ַמְרּבֶ ְוָהָיה  ָלל.  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ זֹו,  ֲאָוה  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ

זֹו. ֲאָוה  ּתַ ּוִמאּוס  ּטּול  ּבִ ִעְנַין  ּבְ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ר  ְלַדּבֵ

מּו  ְ ּשׁ ִנְתּגַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוָאַמר 
ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ ֵמיֶהם  ּדְ ִנְתָעְרבּו  ָבר  ּכְ י  ּכִ ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ

ִנְכָנס  ְוֵאין  ָלל  ּכְ ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ם,  ְעּתָ ּדַ ְתָעֵרב  ּנִ ׁשֶ

ר  ר ְלַדּבֵ ן ִאי ֶאְפׁשָ ֲאָוה זֹו, ַעל־ּכֵ ר ְלָמֵאס ּתַ ֶאְפׁשָ ָלל ׁשֶ ם ּכְ ִלּבָ ּבְ

ָיכֹול  ְקָצת,  ֱאֶמת  ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאָבל  ה.  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ

ָלל,  ּכְ יֹון  ִנּסָ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ְלַגְמֵרי.  זֹו  ֲאָוה  ּתַ ְלַמֵאס  ַקל  ּבְ

ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר  "ל.  ּנַ ּכַ ֱאֶמת  ָחָכם  ַרק  הּוא  ׁשֶ ְלִמי 

ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֵאר  ְוִהְתּפָ ָלל.  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ֶזה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ סֹוד,  ֶזה 

ְמֹאד  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ָקדֹוׁש  ְוָהָיה  זֹו.  ֲאָוה  ּתַ ִביַרת  ׁשְ ּבִ ֹחְזקֹו  ֹגֶדל  ּבְ

ְוָאַמר  ָלל.  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַעל  ְוָאַמר  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ

ִמְלָחָמה  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִוים.  ׁשָ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ֶאְצלֹו  ׁשֶ

ֵאיֶזה  ִעם  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ אֹו  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ִהְרהּור  ַצד  ֵאיֶזה  ֵמֲחַמת 

ֶאְצלֹו: ֶוה  ׁשָ ַהּכֹל  י  ּכִ ה.  ָ ִאּשׁ

יז

ה ָעָליו ִעְנָין ֶזה. ְולֹא  יק ָהֱאֶמת, ָקׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ּוּוג ׁשֶ ַהּזִ ם ָאַמר ׁשֶ ּגַ
לֹו  ֵיׁש  א  ַרּבָ ַאּדְ ִאם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ י  ּדַ
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ׁש  ַמּמָ י  ּכִ ִמיָלה.  ַעת  ׁשְ ּבִ ינֹוק  ַהּתִ ִיּסּוֵרי  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ה  ִמּזֶ ִיּסּוִרין 

ינֹוק  ַהּתִ י  ּכִ ה.  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ִזּוּוג,  ַעת  ׁשְ ּבִ יק  ּדִ ְלַהּצַ ֵיׁש  ֵאּלּו  ִיּסּוִרין 

ֲאָבל  ְך,  ל־ּכָ ּכָ דֹוִלים  ּגְ ּלֹו  ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ַעת,  ּדַ לֹו  ֵאין 

ָהָיה  ְוֶזה  ינֹוק.  ֵמַהּתִ דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוָריו  ַעת  ּדַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ

ָלבֹוא  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר  ׁשּוט  ּפָ ָבר  ּדָ ֶאְצלֹו 

ַעְצמֹו  ל  ׁשֶ תֹו  ָ ֻדּשׁ ּקְ ׁשֶ ָהָיה,  ָבָריו  ִמּדְ ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  זֹו.  ְלַמְדֵרָגה 

ְויֹוֵתר: יֹוֵתר  בֹּהַ עֹוד  ּגָ

יח

ׁשּום  לֹו  יַע  ַמּגִ ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ִוין  ׁשָ ה  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  ֶאְצלֹו  ׁשֶ ְוָאַמר: 
ֶאְצלֹו  ֶוה  ׁשָ ַהּכֹל  ַרק  ה.  ָ ִאּשׁ רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ָבה  ַמֲחׁשָ ַצד 

ִמְתָיֵרא  ֵאינֹו  ׁשֶ ַאַחת:  ַעם  ּפַ ְוָאַמר  ִאיׁש.  רֹוֶאה  ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְלָבֵאר.  ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ּוָבֶזה  ְלָאְך.  ִמּמַ ְולֹא  ה  ָ ֵמִאּשׁ לֹא 

ֲאִפּלּו ִאם  ה,  ָ ִאּשׁ ֵמִהְרהּוֵרי  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ַחד  ּפַ ֵאיֶזה ַצד  ֲעַדִין  לֹו 

לֹו  ֵיׁש  ַוֲעַדִין  ּכּוְך,  ַהּזִ ַתְכִלית  ּבְ ָנִקי  ֵאינֹו  ׁשֶ ַרק  ֶזה,  ּבָ ָנִקי  הּוא 

ֲאָבל  ְלָאְך.  ִמּמַ ִלְפֹחד  ָצִריְך  הּוא  ה,  ִמּזֶ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ַחד  ּפַ ֵאיֶזה 

ַחד  ּפַ לֹו  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ה,  ִמּזֶ ַחד  ּפַ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ הּוא 

ְוַאְנּתְ  ָרא  ׂשְ ּבִ "ֲאָנא  ַרַז"ל:  ִדְבֵרי  ּבְ ְקָצת  ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ְלָאְך.  ִמּמַ

ַעְמָרם  ַרב  ָאַמר  ׁשֶ פא.(,  ין  )ִקּדּוׁשִ ְך"  ִמּנָ ֲעִדיְפָנא  ַוֲאָנא  ֵאׁש 

ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַז"ל  ְדָבָריו  ּבִ ּומּוָבא  ְלָאְך  ַהּמַ ֶאל  ֲחִסיָדא 

ִתְנָיָנא: ִלּקּוֵטי  ּבְ ִסיָמן א'  ָלה  ֶמְמׁשָ
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יט

ָכל  ּבְ ָלרּוץ  ַיְלדּותֹו,  ּוִביֵמי  ַקְטנּותֹו  יֵמי  ּבִ ְמֹאד  ָרִגיל  ָהָיה  ם  ּגַ

ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֶקֶבר  ַעם ַעל  ּפַ

ָרִגיל  ְוָהָיה  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ְעְזרֹו  ּיַ ׁשֶ ֵמִאּתֹו  ׁש  ְלַבּקֵ

דֹול  ּגָ ִרירּות  ַהּקְ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַהֹחֶרף  ּוִבְזַמן  ְיָלה  ּלַ ּבַ ם  ְלׁשָ ֵליֵלְך 

ְקֶוה.  ם ָחַזר ְוָהַלְך ֶאל ַהּמִ ָ ְיָלה, ּוִמּשׁ ּלַ ּבַ ם  ְמֹאד, ָהָיה הֹוֵלְך ְלׁשָ

ְרָחץ.  ַהּמֶ תֹוְך  ּבְ ֶאָחד  ּוִמְקֶוה  ְרָחץ,  ַלּמֶ חּוץ  ִמְקֶוה  ם  ׁשָ ְוָהָיה 

דֹול,  ִרירּות ּגָ ֵעת ַהּקְ ְרָחץ, ּבְ חּוץ ַלּמֶ ְקֶוה ׁשֶ ַהּמִ ּוָבַחר לֹו ֵליֵלְך ּבְ

ָהָיה  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ֶבר  ֵמַהּקֶ א  ּבָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמֹאד  לֹו  ַקר  ָהָיה  ּוְכָבר 

ָעְלִמין  ית  ֵמַהּבֵ ְוֵכן  ָעְלִמין,  ית  ְלַהּבֵ יתֹו  ּבֵ ין  ּבֵ ָרחֹוק  ֶרְך  ּדֶ

ַאף־ ֶבר.  ַהּקֶ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ָהא  ּתָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִהּיֹות  ְ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ְקֶוה.  ַלּמִ

ְקֶוה  ַהּמִ ּבְ ִלְטּבֹל  ְוָקא  ּדַ הֹוֵלְך  ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ ַאַחר  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ֶזה ְוָכל  ַעְצמֹו.  ף  ְלַסּגֵ ֵדי  ּכְ חּוץ,  ּבַ עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה   ׁשֶ

ְיָלה. ּלַ ּבַ ֶהְצֵנַע  ּבְ

ֵעת  ּבְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ֵמֶאָחד  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ

ה  ָ ּשׁ ׁשִ ן  ּבֶ י־ִאם  ּכִ ָהָיה  לֹא  ֵאּלּו  ַהְנָהגֹות  ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ַעם  ּפַ ׁשֶ ַעד  ָאָדם,  ֵני  ִמּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֻמְצָנע  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוָכל  ִנים.  ׁשָ

אֹות ָהיּו  ִביָלה ְוַהּפֵ ֹחֶרף, ּוָבא ֵמַהּטְ ּבֶֹקר ּבַ ְקֶוה ּבַ ַאַחת ָהַלְך ַלּמִ

ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ֹחֶרף  ּבַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ָעָליו  ְוָתְמהּו  ִים.  ֵמַהּמַ ַלחֹות 
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ַרק  ְקֶוה,  ּמִ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  י  ּכִ רֹאשֹׁו.  חֹוֵפף 

ְקִרירּות  ּבִ ָחַפף רֹאשֹׁו  ׁשֶ ַעל  ָעָליו  ְוָתְמהּו  ָחַפף רֹאשֹׁו.  ׁשֶ ָסְברּו 

ֻמְצָנע  ָהָיה  י  ּכִ ּלֹו.  ׁשֶ ַנֲערּות  ה  ְלַמֲעׂשֶ זֹאת  ַמֲחִזיִקים  ְוָהיּו  ֶזה.  ּכָ

ֲעבֹוָדתֹו. ּבַ ְמֹאד  ְמֹאד 

יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ה,  ִהְתַעּנָ ׁשֶ ְמֹאד  ים  ָהַרּבִ ֲעִניִתים  ַהּתַ ל  ּכָ ם  ּגַ

ַרק  ּוְקרֹוָביו.  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ ָאָדם  ׁשּום  ֵמֶהם 

ה  ַגּלֶ ּתְ ּלֹא  ׁשֶ יָעּה  ּבִ ַמׁשְ ְוָהָיה  ה.  ִמּזֶ יֹוַדַעת  ָהְיָתה  ְלַבד  ּתֹו  ִאׁשְ

ְלַהֲעִלים  ְחּבּולֹות  ּתַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה  ָאָדם.  ְלׁשּום 

ָיַדע ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה  ִהְתַעּנָ ׁשֶ ֲעִניִתים  ַהּתַ ל  ּכָ יר   ּוְלַהְסּתִ

ִאיׁש: ֵמֶהם 

כ

ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָחֵפץ  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ חֹוְתנֹו,  ֵבית  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ּוְבֵעת 

ׁש  ּוְלַבּקֵ ִקְברֹו  ַעל  ֵליֵלְך  ַהְינּו  ּדְ ַז"ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ְסִמיָלא  ת  ִלְקִהּלַ ִלְנסַֹע  ָרִגיל  ָהָיה  ה,  ׁשָ ּקָ ּבַ ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ֵמִאּתֹו 

ַהְמֻפְרָסם  יק  ּדִ ַהּצַ ֶקֶבר  ַעל  ְוָהַלְך  חֹוְתנֹו.  ְלֵבית  ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ

ֶאת  ה  ְוָעׂשָ ם.  ׁשָ ח  ֻמּנָ הּוא  ׁשֶ ַז"ל,  אנֹוב  ִמּיַ ְעָיה  ְיׁשַ ָהַרב  מֹוֵרנּו 

ם־טֹוב ַז"ל ֶאת  ַעל־ׁשֵ ְויֹוִדיַע ְלַהּבַ ֵלְך  ּיֵ ִליַח, ׁשֶ "ל ְלׁשָ יק ַהּנַ ּדִ ַהּצַ

ָאז: ָצִריְך  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  תֹו,  ׁשָ ּקָ ּבַ
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כא

ִויִגיָעה  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ן  ם־ּכֵ ּגַ לֹו  ָהָיה  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ּוְבִעְנַין 
ָהָיה  לֹא  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ָרּה.  ּבְ ִ ּשׁ ׁשֶ קֶֹדם  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ

ָרָצה  ְך  ַאַחר־ּכָ "ל.  ּנַ ּכַ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ַמׁשְ

ְך  ְוָכל־ּכָ ְמֹאד.  ְמֹאד  ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  זֹו,  ֲאָוה  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ל  ּכָ ׁשֶ ִנְדֶמה לֹו,  ׁשֶ ֲאַות ֲאִכיָלה, ַעד  ּתַ ִביַרת  ׁשְ ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה 

לֹו  ְוִנְדֶמה  ֲאִכיָלה  ל  ׁשֶ זֹו  ֲאָוה  ּתַ ַבד  ִמּלְ ר,  ּבֵ ְלׁשַ יּוַכל  ֲאוֹות  ַהּתַ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֵאר,  ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ֲאִכיָלה  ל  ׁשֶ זֹו  ֲאָוה  ּתַ ׁשֶ

ְוַאף־ זֹו.  ֲאָוה  ּתַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ָעָליו  ָחָזק  ָהָיה  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָרּה.  ּבְ ְלׁשַ

זֹו  ֲאָוה  ּתַ ם  ּגַ ר  ּבֵ ְוׁשִ ִיְצרֹו,  ְוָכָפה ֶאת  ַעְצמֹו,  ר  ִהְתַגּבֵ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ְלַגְמֵרי. ֲאִכיָלה  ל  ׁשֶ

ְלֵעין  ְמֻפְרָסם  ָהָיה  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ְפִריׁשּות  ּבִ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ְוֹגֶדל 
אֹוֵכל  ָהָיה  ׁשֶ ְמַעט  ְוַגם  ָלל,  ּכְ אֹוֵכל  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ּכֹל. 

ָכל ַהּכֹחֹות  ּבְ ְוֻהְכַרח ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו  דֹול ְמֹאד.  ּגָ ֶהְכֵרַח  ּבְ ָהָיה 

ְוָאַמר  ִלְחיֹות.  ּכַֹח  ֵאיֶזה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמַעט,  ֶלֱאכֹל  ֵדי  ּכְ

ָהָיה ַמְכִריַח  ַהְינּו ׁשֶ ֲאַות ֲאִכיָלה, ּדְ ר ּתַ ּבֵ ה ִהְתִחיל ְלׁשַ ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ

ה.  ִחּלָ ּתְ אֹוֵכל  ָהָיה  ׁשֶ ה  ִמּמַ חֹות  ּפָ ֶלֱאכֹל  ַעְצמֹו  יל  ְוִהְרּגִ ַעְצמֹו 

ֲעַדִין  ם  ּגַ ׁשֶ ָרָאה  ִמּקֶֹדם,  חֹות  ּפָ ּיֹאַכל  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ָרִגיל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ּוְכׁשֶ

חּוָתה  ּפְ ִהיא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָהֲאִכיָלה  זֹאת  ּבְ ֲאָוה  ּתַ לֹו  ֵיׁש 

ה.  ִמּזֶ חֹות  ּפָ עֹוד  ְוֶלֱאכֹל  ֲאָותֹו  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ׁשּוב  ְוִהְתִחיל  ִמּקֶֹדם. 
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ְוֵכן  חֹות.  ּפָ יֹוֵתר  עֹוד  ְוָאַכל  ֲאָוה,  ּתַ ֶזה  ם  ּגַ ׁשֶ ָרָאה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

יֹוֵתר  ְוָאַכל עֹוד  ֲעַדִין,  ֲאָוה  ּתַ ֵיׁש לֹו  ֶזה  ּבָ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָאה  ְך  ַאַחר־ּכָ

ּוְמעּוָטה  חּוָתה  ּפְ ֲאִכיָלתֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ָנַהג  ֶזה  ּוְבֶדֶרְך  חֹות.  ּפָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ עּוט  ְוַהּמִ ְמצּום  ַהּצִ ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

ְמעּוָטה  ֲאִכיָלתֹו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַעְצמֹו  ב  ֵ ִיּשׁ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְלָבֵאר. 

אֹוֵכל.  ׁשֶ ַעט  ַהּמְ ֶזה  ּבְ ֲאָוה  ּתַ לֹו  ֵיׁש  ֲעַדִין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד, 

ר  ּבֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ַעט,  ַהּמְ ֶזה  ּבְ ם  ּגַ ֲאָוה  ַהּתַ ר  ּבֵ ְוׁשִ ַעְצמֹו,  ר  ּבֵ ְוִהְתּגַ

ַתְכִלית  ּבְ ְלַגְמֵרי  ֲאָוה  ֵמַהּתַ ְוָיָצא  ְלַגְמֵרי,  ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ

ּוְכָלל לֹא. ָלל  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ֵמָהֲאִכיָלה,  ְך  ל־ּכָ ּכָ ַעְצמֹו  ּפֹוֵרׁש  ָהָיה  ׁשֶ ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ּוֵבין 
ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ָלל.  ּכְ ֶלֱאכֹל  ָיכֹול עֹוד  ָהָיה  ֶזה לֹא  ֵמֲחַמת 

ִלי  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶלֱאכֹל  ּכַֹח  לֹו  ָהָיה  ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ָהָיה  ָבָריו  ִמּדְ

ָהָיה  לֹא  ָבר  ּכְ ֲאָבל  ה,  ַהְרּבֵ ָהָיה אֹוֵכל  ִאם  ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ֲאָוה  ּתַ

חּוָתה  ּפְ ֲאִכיָלה  ּבַ ַעְצמֹו  יל  ִהְרּגִ ׁשֶ ְרִגילּותֹו,  ֶלֱאכֹל ֵמֲחַמת  ָיכֹול 

ְמֹאד. ּוְמעּוָטה 

ָאז  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ַסע  ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ם  ַהּיָ ַעל  ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר, 
ִהְכִריַח  ֲאַזי  ָבר,  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִחּיּות  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָרָאה 

ֲאָבל  ְקָצת.  ֶלֱאכֹל  ל  ֻהְרּגַ ָוָהְלָאה  ּוֵמָאז  ְקָצת.  ֶלֱאכֹל  ַעְצמֹו 

י  ּכִ זֹו.  ּכָ חּוָתה  ּפְ ֲאִכיָלה  ֲאִפּלּו  אֹוֵכל  ָהָיה  לֹא  ָלֶזה,  קֶֹדם 

ֲאִכיָלתֹו  ָהְיָתה  ם,  ַהּיָ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ַאַחר  ְך,  ַאַחר־ּכָ ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ
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לֹא  ֶזה  ּכָ חּות  ּפָ עּור  ׁשִ ם  ּגַ ּוִמּקֶֹדם  ְמֹאד.  ְמֹאד  ְמעּוָטה  ן  ם־ּכֵ ּגַ

ָהָיה אֹוֵכל.

ּגֶֹדל  ר.  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּלֹו  ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ּוְבִעְנַין 
לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ים  ׁשִ ְוַהּקָ ָהֲעצּוִמים  ּסּוִרים  ַהּיִ

ְוִרּבּוי  ֶנֶפׁש  ִסירּות  ְוַהּמְ ַהְיִגיעֹות  ְוֹגֶדל  ּוַבֲחָזָרה,  ֲהִליָכה  ּבַ

ִויבַֹאר  ָרֵאל.  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָלבֹוא  ָכה  ּזָ ׁשֶ קֶֹדם  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ

ֶאֶפס  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ן  ְלַקּמָ ְמֻיָחד  ֻקְנְטֵרס  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ

ַהּכֹל: ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ּלֹו,  ּכֻ ְולֹא  ָקֵצהּו 

כב

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֻמְפָלג  ָהָיה  ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִביַרת  ׁשְ ּוְבִעְנַין 
ַעס,  ּכַ ִביַרת  ׁשְ ר ֵמִעְנַין  ִסּפֵ ּוְקָצת  ֻמְפֶלֶגת ְמֹאד ְמֹאד. 

ְך,  ְוַאַחר־ּכָ ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ֲעָסן  ּכַ ָהָיה  ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר, 

ִהְתִחיל  ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ָרָצה  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ַעס.  ּכַ ל  ׁשֶ זֹו  ה  ִמּדָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ַעס  ּכַ ל  ׁשֶ זֹו  ה  ִמּדָ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ַהְינּו  ּדְ ֶהֶפְך,  ֶאל  ֵמֶהֶפְך  זֹו  ה  ִמּדָ ִביַרת  ׁשְ ְכִלית  ּתַ ֲאָבל 

ָבר,  ּדָ ׁשּום  ָלל  ּכְ ָלל  ּכְ ֵלּה  ת  ִיְכּפַ ּלֹא  ׁשֶ מּור  ּגָ ְלטֹוב  ְך  ְלִהְתַהּפֵ

ַרק  ָזָכה  ֶזה  עֹוָלם,  ּבָ ְקֵפיָדא  ַצד  ׁשּום  ִלי  ּבְ טֹוב  ַרק  ְוִיְהֶיה 

ַתְכִלית  ּבְ ַעס  ַהּכַ ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ָלֶזה  ָזָכה  ם  ׁשָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ

ַצד  ׁשּום  ּבֹו  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ׁש,  ַמּמָ טֹוב  ה  ְוַנֲעׂשָ ְוָזָכה  ּטּול,  ַהּבִ

ל  ה לֹו ּכָ ָהָיה עֹוׂשֶ ְך ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ַאַחר־ּכָ ָעְלָמא. ַעד ׁשֶ ְקֵפיָדא ּבְ
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ּוְקֵפיָדא  ְנָאה  ׂשִ ַצד  ׁשּום  ִלּבֹו  ּבְ ָהָיה  לֹא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָהָרעֹות 

י ָהָיה  ּכִ ָלל,  ּכְ ָעָליו  ִלּבֹו  ּבְ ָהָיה  ְולֹא  א ָהָיה אֹוֲהבֹו  ַרּבָ ַאּדְ ָעָליו, 

ׁש. ַמּמָ ּלֹו טֹוב  ּכֻ ַרק 

י  ּכִ יָריו.  ַמּכִ ְלָכל  ְמֻפְרָסם  ָהָיה  ת טּובֹו  ִמּדַ ַהְפָלַגת  ְוֹגֶדל עֶֹצם 
ַרק  ָלל,  ּכְ ְוָכָעס  ְקֵפיָדא  ַצד  ׁשּום  ִלי  ּבְ ּלֹו טֹוב  ּכֻ ַרק  ָהָיה 

ְסָפָריו  ּבִ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  "ל.  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ָזָכה  ְוֶזה  ּלֹו טֹוב.  ּכֻ

ָרֵאל זֹוִכין ִלְבִחיָנה  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ים ּתֹוָרה ַעל ֶזה,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַעס ַוֲחרֹון ַאף. ְוׁשֶ ִים, ֶהֶפְך ּכַ ִחיַנת ֶאֶרְך ַאּפַ ִהיא ּבְ זֹו, ׁשֶ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו'  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ה  ִנְתַאּוָ ֶזה 

"ָמה  ַרַז"ל:  ְוָדְרׁשּו  ל"ד(  מֹות  )ׁשְ ַאְרָצה"  ּקֹד  ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ "ַוְיַמֵהר 

)ִלּקּוֵטי  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ קיא.(  )ַסְנֶהְדִרין  ְוכּו'  ָרָאה"  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך   - ָרָאה 

ִסיָמן קנ"ה(. מֹוֲהַר"ן 

ַתְכִלית  ּבְ ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֵאר  ִהְתּפָ ֲעָנָוה,  ת  ּוְבִמּדַ
י־ ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעָנָוה  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ֵאין  ׁשֶ ְוָאַמר  ָהֲעָנָוה. 

ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַעל  לֹוַמר  כֹול  ּיָ ׁשֶ זֹו  ַמְדֵרָגה  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ִאם 

"ְוָהִאיׁש  ַעְצמֹו:  ַעל  ַתב  ּכָ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ מֹו  ּכְ

ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  י"ב(.  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ְוכּו'  ָהָאָדם"  ִמּכֹל  ְמֹאד  ָעָנו  ה  ֹמשֶׁ

א ֲאָנא"  ִאיּכָ ְתֵני ֲעָנָוה ּדְ ָאַמר ַרב יֹוֵסף: "ַאל ּתִ ִדְבֵרי ַרַז"ל: ׁשֶ ּבְ

עֶֹצם  ּבְ ַעְצמֹו  ֵאר  ְוִהְתּפָ זֹו,  ְבִחיָנה  ּבִ ָהָיה  ַז"ל  ְוהּוא  )סֹוָטה מט:(. 

ְלַגְמֵרי: ּטּול  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ֲעָנָוה  ת  ִמּדַ ּבְ ַמֲעָלתֹו 
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כג

ֵיׁש  י  ּכִ ָהֵאיָבִרים.  ָכל  ּבְ ָהֲעִניוּות  ַתְכִלית  ּבְ ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר 
ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ְוֵיׁש  ב.  ּלֵ ּבַ ָהֲעָנָוה  ְוֵאין  ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד 

ַתְכִלית  ּבְ ָהֲעָנָוה  ֶאְצלֹו  ֲאָבל  ֵאֶבר,  ֵאיֶזה  ּבְ יַע  ַמּגִ ָהֲעָנָוה  ְוֵאין 

ּטּול: ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ֵהם  ֵאיָבָריו  ְוָכל  ִלּבֹו  י  ּכִ ָהֵאיָבִרים,  ָכל  ּבְ

כד

ֵעת  ּבְ ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ ׁשֶ נּו,  ִעּמָ ר  ְמַסּפֵ ָהָיה  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ֵהַבְננּו  ם  ּגַ
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהיּו  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוָטַרח  ַגע  ּיָ ׁשֶ

ִמיֵני  ל  ּכָ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ּומּוָבן  ָמע  ׁשְ ַהּנִ ּוְכִפי  ִסּגּוִפים.  ִמיֵני 

ְוָאַמר,  ְוַכּיֹוֵצא.  ְוכּו'  ֶלג  ׁשֶ ְלּגּול  ּגִ ֵהן  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ִסּגּוִפים 

ּגּוף  ַהּסִ ֶזהּו  ָלל  ּכְ ַעְצמֹו  ְך  ְלַחּכֵ ִלְבִלי  ַעְצמֹו  ֶלֱאֹחז  ּגּוף  ַהּסִ ׁשֶ

ִכיִחים  ְ ַהּשׁ ָבִרים  ַהּדְ ָלָאָדם  ִכים  ְ ַנּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ יֹוֵתר.  ּבְ דֹול  ַהּגָ

יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָכל ֵעת  ּבְ ְך ַעְצמֹו  ְלַחּכֵ ל ָאָדם  ּכָ ְוֶדֶרְך  ר,  ׂשָ ַלּבָ ָסמּוְך 

ל זֹאת ְלִסּגּוף, ֶלֱאנֹס ֶאת ַעְצמֹו ִלְבִלי  יָכה. ְוָהָיה ְמַקּבֵ ֵאיֶזה ְנׁשִ

ֵאֶבר,  ׁשּום  ּבְ ְולֹא  ּגּוף  ּבַ ְולֹא  ד  ּיָ ּבַ לֹא  ִחּכּוְך,  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות 

יכֹות  ׁשִ ְוַהּנְ ח,  ֻמּנָ ָהָאָדם  י  ּכִ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ִסּגּוף  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר 

ׁשּום  ּבְ ְולֹא  ָיָדיו  ּבְ ָלזּוז  לֹו  ָאסּור  ְוהּוא  יֹוֵתר,  ּבְ ָאז  ִרים  ּבְ ִמְתּגַ

ְמֹאד  דֹול  ּגָ ִסּגּוף  ְוהּוא  ּמַֹח.  ּבַ יָכה  ְנׁשִ ל  ּכָ יׁש  ַמְרּגִ ַרק  ֵאֶבר, 

ַז"ל  ְוהּוא  ְמֹאד(.  דֹול  ּגָ ִסּגּוף  הּו  ּזֶ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ְ ִמּשׁ ם  ּגַ זֹאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ )ּוְכָבר 



ְבֵחי ָהַר"ן לגׁשִ

ְתִמימּות  ּבִ ְוַהּכֹל  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ִסּגּוִפים  ִמיֵני  ל  ּכָ ַהּכֹל,  ה  ָעׂשָ

לֹו. ֵרי  ַאׁשְ ָכה,  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ּוֶבֱאֶמת, 

ַמע  ִנׁשְ לֹא  ׁש  ַמּמָ יִקים,  ּדִ ַהּצַ רֹב  ַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִיּסּוִרים  ִעְנַין  ּבְ ם  ּגַ
ּוְלָבֵאר.  ר  ר ְלַסּפֵ ְוִאי ֶאְפׁשָ מֹותֹו,  ִיּסּוִרין ּכְ ַעל  ּבַ ְולֹא ִנְרָאה 

ָיָמיו  סֹוף  קֶֹדם  ה  ּוִבְתִחּלָ חּוץ.  ּוִמּבַ ִית  ִמּבַ ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ְוָהָיה 

ִיּסּוִרים  ָהיּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָרִאים  ֲעצּוִמים  ִיּסּוִרים  לֹו  ָהָיה 

ֵעת  ָכל  ּבְ ָידֹו  ּבְ ֵהם  ּלֹו  ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ׁשֶ ר  ְוִסּפֵ עֹוָלם.  ּבָ ְגָמָתם  ּדֻ

לּו,  ַהּלָ ּסּוִרים  ַהּיִ ָעָליו  ּוָבִאים  ַעְצמֹו,  ַעל  ָלם  ְמַקּבְ רֹוֶצה הּוא  ׁשֶ

ְוכֶֹבד  י  קֹשִׁ ְועֶֹצם  ֵמָעָליו.  ִקים  ּלְ ִנְסּתַ ָקם,  ְלַסּלְ רֹוֶצה  ׁשֶ ּוְבֵעת 

ָאַמר,  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ְוָאְמרּו  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהָיה  לּו  ַהּלָ ּסּוִרים  ַהּיִ

ֵאב  ְוַהּכְ ַער  ּסּוִרים, ֵמעֶֹצם ַהְפָלַגת ַהּצַ ַהּיִ אּו ָעָליו  ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ

יו ֵמעֶֹצם  ּנָ ׁשִ ּבְ ְמַעט ָיכֹול ִלְנׁשְֹך ֵעץ  ְפָלג ְמֹאד ְמֹאד, ָהָיה ּכִ ַהּמֻ

עֶֹצם  ּמֵ ׁשֶ ֻמְפָלִגים  ִיּסּוִרים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶדֶרְך  )ּכְ ֵאב  ַהּכְ

ֵבִדים  ּכְ ִיּסּוִרים  ָהיּו  ַז"ל  ְוָעָליו  יו.  ּנָ ׁשִ ּבְ קֹוֵרץ  הּוא  ּסּוִרים  ַהּיִ

ְך  ַחּתֶ ּיְ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּסּוִרים  ַהּיִ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ ים  ְוָקׁשִ

ּסּוִרים  ַהּיִ ִרּבּוי  ּגֶֹדל  אּוָלם  ַער(.  ַהּצַ ֵמעֶֹצם  יו  ּנָ ׁשִ ּבְ ֵעִצים 

ִנים  ׁשָ ה  לׁשָ ׁשְ ָיָמיו  סֹוף  ּבְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְוָהֲעצּוִמים  ים  ׁשִ ַהּקָ

ְפַלִים,  ּכִ ִכְפֵלי  ּבְ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוד  ים  ְוָקׁשִ דֹוִלים  ּגְ ָהיּו  ְרצּוִפים 

ָמקֹום  ּבְ ְיבָֹאר  ה  ִמּזֶ ּוְקָצת  ָלל.  ּכְ ּוְלַהֲעִריְך  ֵער  ְלׁשַ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ

ְוֵיׁש  רכ"ג(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ַאֵחר 

ַעט  ְמַהּמְ ֲאִפּלּו  ָהרֹב,  ַמְטנּו  ִהׁשְ ַאְך  ר,  ְלַסּפֵ ֶזה  ּבָ ה  ַהְרּבֵ עֹוד 



ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ לד

יקּו  ַיְסּפִ ְולֹא  ר,  ְלַסּפֵ ַרב  הּוא  ַעט  ַהּמְ ֶזה  ם  ּגַ י  ּכִ יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ

ֶעְזַרת ּבְ יֹוֵתר  ְלָבֵאר  ַלּמֹוֵעד  ָחזֹון  ְועֹוד  ְיִריעֹות.  ה   ַהְרּבֵ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

כה

ַתֲאֹוות ְוֵהן  ה ּוְפִריׁשּות ֵהן ּבְ ָ ָכל ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ ּבְ ָבִרים. ׁשֶ ָלל ַהּדְ ּכְ
ְוִיּסּוִרים  ְטָרחֹות  ּוְ ַוֲעבֹודֹות  ְיִגיעֹות  ִעְנְיֵני  ּבְ ְוֵהן  ִמּדֹות,  ּבְ

ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  ָהָיה  ַלּכֹל,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  ַרְך,  ִיְתּבָ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ְוכּו' 

ּדֹות  ַהּמִ ל  ּוִמּכָ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ט  ֻמְפׁשָ ְוָהָיה  ְמֹאד.  ְונֹוָרא 

ֶמץ  ׁשֶ ׁשּום  ה  ּוִמּדָ ֲאָוה  ּתַ ּום  ִמּשׁ לֹו  ַאר  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַתְכִלית,  ּבְ

ֲעָלה.  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  נֹוָרָאה  ְלַמֲעָלה  ְוָזָכה  ָעְלָמא.  ּבְ

ל ַהּמֹוִסיף  י "ּכָ עֶֹצם ַהְפָלַגת ַמֲעָלתֹו ּכִ ָלל ּבְ ר ּכְ ר ְלַדּבֵ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ִרין כט.(. )ַסְנֶהּדְ ּגֹוֵרַע" 

ל  ּכָ בּו  ֶנֶחׁשְ ְגנּות  ּכִ ָאְמָנם  ִאם  ה,  ֵהּנָ ַעד  ְרנּו  ּפַ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ַאַחר־ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  עֶֹצם  ְלִפי  ְלֶנְגּדֹו  "ל  ַהּנַ ּפּוִרים  ַהּסִ

יֵמי  ּבִ ּוְדָרָכיו  ֲעבֹוָדתֹו  ֵמִעְנַין  ֶזה  ל  ּכָ ְרנּו  ִסּפַ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ְך,  ּכָ

ָאָדם  ְוָכל  ית,  ָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ ֵאיְך  יל  ּכִ ְוַנׂשְ ֵנַדע  ְלַמַען  ַיְלדּותֹו, 

י  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד.  ֻמְפֶלֶגת  ְלַמֲעָלה  ִיְרֶצה  ִאם  ִלְזּכֹות  יּוַכל 

יִחין  ַמּנִ ְוֵאין  ְמֹאד,  ָהֲעבֹוָדה  ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ

ּדֹות  ְוַהּמִ ֲאוֹות  ַהּתַ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ָלל  ּכְ ֵנס  ִלּכָ אֹותֹו 

ן  ַעְקׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  ַאֲחָריו  רֹוְדִפין 



ְבֵחי ָהַר"ן להׁשִ

ָיִבין  לּו  ִסּפּוִרים ַהּלָ ּבְ י  ּכִ ל ֶזה.  ל ַעל ּכָ ּכֵ ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ַעל  ם  ּגַ ֵאיְך  ְעּתֹו  ִמּדַ ֶהָחָכם 

"ל,  ַהּנַ ֵבדּות  ְוַהּכְ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָעַבר  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש 

ָרָצה  ר ַהּכֹל ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבֵ י־ֵכן ָזָכה ְלׁשַ ָכל ֶזה, ְוַאף־ַעל־ּפִ ְוָעַבר ּבְ

ָכה ּזָ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת  ּבֶ ים  ַחּיִ ּבַ ּוָבַחר  ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֱאֶמת   ּבֶ

ָכה. ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה 

ֵזֶכר  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ָהֱאלִֹקי  ַרע  ִמּזֶ ָהָיה  לֹא  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְוָאַמר, 
ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ָהָיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ַרק  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ

ַעל־ְיֵדי  ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ן  ם־ּכֵ ּגַ זֹוֶכה  ָהָיה  ָרֵאל,  ִיׁשְ ּבְ ׁשֶ ַהְירּוָדה 

ְמֹאד ְמֹאד  ְוָטַרח  ַגע  ּיָ ׁשֶ ִויִגיָעתֹו  ֲעבֹוָדתֹו   עֶֹצם 

ַרְך:  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

כו

ַמֲעַלת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ּסֹוְבִרים  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ַעל  ְמֹאד  יד  ְוִהְקּפִ
ְלַבד,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ד  ִמּצַ הּוא  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ָגתֹו  ְוָהּשָׂ יק  ּדִ ַהּצַ

ַרק  ָבר,  ַהּדָ ֵכן  ּלֹא  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד.  בֹּהַ  ּגָ ָמה  ְנׁשָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ֵפרּוׁש  ים טֹוִבים ִויִגיעֹות ַוֲעבֹודֹות. ְוָאַמר ּבְ ַמֲעׂשִ לּוי ּבְ ר ּתָ ָהִעּקָ

י  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְ בֹּהַ  ַהּגָ ְלַמְדֵרָגה  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ

ְלַרֵחם  ִיְרֶצה  ְלַבד, ִאם  ָהָאָדם  ְבִחיַרת  ּבִ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ֵאין 

ֱאֶמת  ּבֶ ְלָפָניו  ּטֹוב  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ב  ֵ ּוְלַיּשׁ ַעְצמֹו  ַעל 

ג, טו(: )ָאבֹות  ה"  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְלִפי רֹב  "ְוַהּכֹל  ְוכּו'. 



ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ לו

כז

ֵאין  ַז"ל,  נּו  ֵמַרּבֵ ָרִאינּו  ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ַהּמֹוְפִתים  ֲאִפּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ
ֶאְצלֹו  ַבח  ׁשֶ ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ָרם.  ְלַסּפְ ֶזה  ּבָ עֹוְסִקים  ָאנּו 

ּנֹוֵגַע  ֶ ּשׁ ַמה  ְרנּו  ִסּפַ ַרק  ַמֲעָלתֹו.  ַהְפָלַגת  עֶֹצם  ְלִפי  ָלל  ּכְ

י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבָ ֶהָחֵפץ  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ִיְתעֹוֵרר  ְלַמַען  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו 

ְלַמֲעלֹות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ְוָכל  עֹוָלם  ּבָ רּוץ  ּתֵ ׁשּום  ֵאין 

אן  ּכָ בָֹאִרים  ּמְ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ַדְרֵכי  ּבְ ְוִיְתַנֵהג  ֵיֵלְך  ִאם  בֹהֹות,  ּגְ

ׁשֹות  ּוַבּקָ ְתִפּלֹות  ּבִ ְמֹאד  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ר  ְוָהִעּקָ ֶזה.  ִסּפּור  ּבְ

ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ּוִבְפָרט  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

ַרְך,  ִיְתּבָ סֹו  ּוְלַפּיְ ְלַרּצֹותֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחה  ׂשִ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ּבֹו, 

זֹו  ֶהָעָרה  ּבְ ְוַדי  ֱאֶמת.  ּבֶ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָקְרבֹו  ּיְ ׁשֶ ְלָפָניו  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ

ֱאֶמת: ּבָ ֶהָחֵפץ  ְלָכל 

חזק



לז ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ

ָרֵאל ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּלֹו  ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ֵסֶדר 

א

ּלֹו  ׁשֶ ִסיָעה  ְוַהּנְ ַקאֶמיִניץ.  ּבְ ָהָיה  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ַסע  ּנָ ׁשֶ קֶֹדם 

יתֹו,  ִמּבֵ ָנַסע  ְתֹאם  ּפִ י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ִליָאה  ּפְ ָהָיה  ְלַקאֶמיִניץ 

ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  יתֹו  ִמּבֵ ְוָנַסע  ִלְנסַֹע,  ְלָפָניו  ֶרְך  ּדֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר 

ֲעַדִין  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ְלֶמעִז'ּבּוז'.  ּנֹוְסִעין  ׁשֶ

ִמן  לֹו  ע  ִנְתַוּדַ ּוְבֶמעִז'ּבּוז'  ְלֶמעִז'ּבּוז'.  ְוָנַסע  נֹוֵסַע,  הּוא  ְלֵהיָכן 

ְוָכל  ְלַקאֶמיִניץ.  ְוָנַסע  ְלַקאֶמיִניץ  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ׁשּום  ִלי  ּבְ ׁשּוִטים,  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ֶדֶרְך  ּכְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָהיּו  ְנִסיעֹוָתיו 

ָהָיה  ָבר  ּכְ ָאז  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְרסּום.  ּפִ ׁשּום  ּוְבִלי  אּות  ִהְתַנּשְׂ

ְסעּו  ּנָ ׁשֶ יו  ַלֲאָנׁשָ ְמֹאד  ִהְזִהיר  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ עֹוָלם,  ּבָ ְמֻפְרָסם 

ְולֹא  נֹוֵסַע.  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ׁשּום  ּבְ ְלהֹוִדיַע  ִלְבִלי  ֲהרּו  ּזָ ּיִ ׁשֶ ִעּמֹו 

ֶהְעֵלם  ּבְ ָנַסע  י  ּכִ ם,  ׁשָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ָמקֹום  ׁשּום  ּבְ ָיְדעּו 

ַהּסֹוֲחִרים.  ֶדֶרְך  ּכְ

אי ׁשּום ְיהּוִדי  ַ אֹותֹו ָהֵעת לֹא ָהָיה ַרּשׁ ַקאֶמיִניץ, ְוָאז ּבְ ְוָהָיה ּבְ

ל  ּכָ ַרק  ָהִעיר.  תֹוְך  ּבְ ם  ׁשָ ָללּון  ְולֹא  ַקאֶמיִניץ  ּבְ ָלדּור 

ֵעֶסק  ֵאיֶזה  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ָלִעיר,  חּוץ  ִרים  ּדָ ָהיּו  הּוִדים  ַהּיְ
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אי ִלְהיֹות  ַ ּיֹום, ְוָהָיה ַרּשׁ תֹוְך ָהִעיר, ָהָיה ִנְכָנס ְלתֹוְך ָהִעיר ּבַ ּבְ

ָהִעיר,  ִמן  ָלֵצאת  הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֻהְכְרחּו  ְיָלה  ּוַבּלַ ַהּיֹום.  ל  ּכָ ם  ׁשָ

ְוִנְכַנס  ְמֻפְרָסם.  ּכַ ם  ׁשָ ָללּון  ְיהּוִדי  ׁשּום  אי  ַ ַרּשׁ ָהָיה  לֹא  י  ּכִ

ְוָהָיה  ָאז,  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ִעם  ָהִעיר  ְלתֹוְך  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ִמן  ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ה  ִצּוָ ְיָלה  ּוַבּלַ ְיָלה,  ַהּלַ ַעד  ם  ׁשָ

ַעל  ה  ְוִצּוָ ָהִעיר.  תֹוְך  ּבְ ְלַבּדֹו  ם  ׁשָ ַאר  ִנׁשְ ַז"ל  ְוהּוא  ָהִעיר, 

ם.  ׁשָ ְוִיְמָצֶאּנּו  ָהִעיר  ְלתֹוְך  ָיבֹוא  ֳחָרת  ַהּמָ יֹום  ּבְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש 

ה יֹוֵדַע ֶמה  ִרּיָ ּבְ תֹוְך ָהִעיר ְוֵאין ׁשּום  ם ְלַבּדֹו ּבְ ְוהּוא ַז"ל ָלן ׁשָ

ָהִעיר  ְלתֹוְך  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ִנְכַנס  ֳחָרת  ַהּמָ ּוְביֹום  ם.  ׁשָ ה  ָעׂשָ

ְלתֹוְך  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ִעם  ַז"ל  ִנְכַנס הּוא  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ם.  ׁשָ ּוְמָצאֹו 

ם,  ׁשָ ֵנס  ִלּכָ כּות  ּיָ ׁשַ ֵאיֶזה  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ים  ּתִ ּבָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

תֹוְך  ֶזה, ְוָהיּו ּבְ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָרף  ַיִין ׂשָ ן ָלֶהם  ים ִצּוּו ִלּתֵ ּתִ ּוִבְקָצת ּבָ

ֶמה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ יֹוֵדַע  עֹוָלם  ּבָ ָאָדם  ׁשּום  ְוֵאין  ְמֹאד  ים  ּתִ ּבָ ה  ַהְרּבֵ

ן  ּלָ ׁשֶ ַאַחר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְלֵביתֹו.  ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ם.  ׁשָ ה  ָעׂשָ

י  ְלַאְנׁשֵ ְרׁשּות  ן  ִנּתַ ָוָהְלָאה  ָהֵעת  ֵמאֹותֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשָ

ָהִעיר: תֹוְך  ּבְ ָלדּור  ַקאֶמיִניץ 

ב

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָהְיָתה  ָמה  ֵני  ִמּפְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 
הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַיד  ָאה  ּבָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַנַען  ּכְ ַיד  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ
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ֶאֶרץ־ ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַקאֶמיִניץ  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ֵני ָמה הּוא ָהָיה  ִמּפְ יֹוֵדַע 

ג'(: ָהְלָכה  ִמיָלה  ִהְלכֹות  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ן  )ַעּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ג

דֹוָלה ְמֹאד. ְוָכל ָהעֹוָלם  ִליָאה ּגְ ִסיָעה ְלַקאֶמיִניץ ָהְיָתה ּפְ ְוַהּנְ
ּוְקָצת  ַבח  ִלׁשְ ין  ּדֹוְרׁשִ ְקָצת  ֶזה.  ַעל  ים  רּוׁשִ ּפֵ ָאְמרּו 

נּו  ּוְ ּכִ לֹא  ַבח  ִלׁשְ ָאְמרּו  ׁשֶ אֹוָתן  ֲאִפּלּו  ָטעּו,  ם  ּלָ ּכֻ ֲאָבל  ְוכּו'. 

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְקָצת,  ְדעּו  ּיָ ׁשֶ אֹוָתן  ַוֲאִפּלּו  ָלל.  ּכְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ֵלמּות.  ׁשְ ָנתֹו ּבִ ּוָ י־ֵכן לֹא ָיְדעּו ּכַ ה ָלֶהם ֵאיֶזה ֶרֶמז, ַאף־ַעל־ּפִ ּלָ ּגִ

ַעְצָמן  טֹוִעין  ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ֶזה,  ַעל  ָנֶאה  ָבר  ּדָ ָאַמר  ּוְכָבר 

ִסיָמן ר'(: י מֹוֲהַר"ן  )ַחּיֵ ְוכּו'  ה  הּוא עֹוׂשֶ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ּבֹו 

ד

ל  ׁשֶ ָתִבים  ַהּכְ ֶאת  ם  ׁשָ ִלְמצֹא  ֵדי  ּכְ ַסע  ּנָ ׁשֶ ָאְמרּו,  ְקָצת 
ֵהם  ׁשֶ ְקָצת  ְואֹוְמִרים  ֶאֶבן,  ּבְ ָגָרם  ּסְ ׁשֶ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ִביל ֶזה. ְוהּוא  ׁשְ ם ּבִ ַסע ְלׁשָ ּנָ ַקאֶמיִניץ, ְוָאְמרּו ׁשֶ ם ּבְ ְטמּוִנים ׁשָ

ֵאינֹו  י  ּכִ ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָלל  ּכְ ָנַסע  ּלֹא  ׁשֶ ְוָאַמר  ה,  ִמּזֶ ַז"ל ִהְתלֹוֵצץ 

ָהיּו  ָתִבים  ַהּכְ אֹוָתן  רֹוֶצה  ָהָיה  ִאּלּו  ְוָאַמר,  ָלל.  ּכְ ָלֶהם  ָצִריְך 

ָלל:  ּכְ ָלֶהם  ָצִריְך  ֵאין  ַאְך הּוא  ְלֵביתֹו,  ְמִביִאים אֹוָתם 
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ה

ַז"ל  ַאְדמֹו"ר  ָיָצא  לפ"ק(,  תקנ"ח  ַנת  )ׁשְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ֶעֶרב  ּבְ
ָנה  ָ ַהּשׁ זֹאת  ּבְ ׁשֶ ִעּמֹו  ָהַלְך  ׁשֶ ְלֶזה  ְוָאַמר  ְקֶוה,  ֵמַהּמִ

ַעל  ּתֹוָרה  ָאַמר  ַסח  ַהּפֶ ּוְבַחג  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ אי  ַוּדַ ּבְ ִיְהֶיה 

ים  ִהּלִ )ּתְ נֹוָדעּו"  לֹא  בֹוֶתיָך  ְוִעּקְ ים  ַרּבִ ַמִים  ּבְ ִביְלָך  "ּוׁשְ סּוק:  ּפָ

ָיא  א ְלֵסיָפא ְוָאַמר ּתֹוָרה ַעל ֶזה ְוֵתֵרץ ֻקׁשְ ה ֵמֵריׁשָ ע"ז(. ְוִהְקׁשָ

ֵאָליו,  ֵאי  ּבָ ְלָכל  ע  ִנְתַוּדַ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ּדִ ּוִמּתֹוְך  זֹו. 

ָרֵאל: ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ע  ִיּסַ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ו

ֹאל אֹותֹו  ִלׁשְ ּה ֵאָליו  ּתָ ּבִ ְלָחה  ׁשָ ּתֹו זֹאת,  ְמָעה ִאׁשְ ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
יב  ְוֵהׁשִ ְיַפְרְנֵסם.  ִמי  אֹוָתם  יַח  ְלַהּנִ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך 

אֹוָתּה  ֶאָחד  ח  ִיּקַ דֹוָלה  ַהּגְ ֲאחֹוֵתְך  ֵנְך,  ִלְמֻחּתָ ְסִעי  ּתִ ַאּתְ  ְך:  ּכָ

ֲאחֹוֵתְך  "ַנִאיְנֶקע",  ּקֹוִרין  ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ֶרֶתת  ְמׁשָ ֵביתֹו  ּבְ ִלְהיֹות 

ְהֶיה  ּתִ ְך  ְוִאּמֵ ַרֲחָמנּות.  ד  ִמּצַ ְלֵביתֹו  אֹוָתּה  ֶאָחד  ח  ִיּקַ ה  ַטּנָ ַהּקְ

ַעל  ַהּכֹל  ֶאְמּכֹר  ֵביִתי  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ח[,  ְטּבָ ]ּמִ ֶקעֶחיִרין  ֶרֶתת  ְמׁשָ

ם  ּלָ ּכֻ עּו  ּגָ ֵביתֹו  ֵני  ּבְ זֹאת  ְמעּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶרְך.  ַהּדֶ הֹוָצאֹות 

ֲעֵליֶהם.  ַרֲחָמנּות  ׁשּום  לֹו  ָהָיה  ְולֹא  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ּוָבכּו  ה,  ְבִכּיָ ּבִ

ע  ִיּסַ הּוא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ָהִכי  ָלאו  ּבְ י  ַסּגִ לֹא  י  ּכִ ְוָאַמר 

)ְוָאַמר  ַאְזִלי  א  ֻרּבָ ַתר  ּבָ ּוִמעּוָטא  ם  ׁשָ ָבר הּוא  ּכְ ֻרּבֹו  י  ּכִ אי,  ַוּדַ ּבְ

ְוכּו'"(. אְרט  ּדָ ׁשֹוין  ִאיז  ֶהעְלְפט  ְגֶרעְסִטי  י  ּדִ "ָוואִרין  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ
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ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ֲאִני  ְוָאַמר: 
עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ֶזה  ַעל  ִלי  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְוָהִעּכּוִבים  ִניעֹות  ַהּמְ

רּוַח  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י,  ִקְרּבִ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ַאְך  ָוֵעֶרְך, 

עֹוד  ְוָכל  ם,  ְלׁשָ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ע  ְוֶאּסַ י  ַנְפׁשִ ֶאְמסֹר  י,  ַאּפִ ּבְ ים  ַחּיִ

מּוֵאל־א' ג'(: )ׁשְ ה"  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוב  ם, "ַוה'  ְלׁשָ ע  ֶאּסַ י  ּבִ י  ַנְפׁשִ

ז

ָהָיה  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְנִסיַעת  ל  ׁשֶ ּוְפִסיָעה  ִסיָעה  ּפְ ָכל  ּבְ ְוָאַמר: 
ֵאיְך  ד  ִמּיָ ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ֲאִני  ְוָאַמר:  ֶנֶפׁש.  ְמִסיַרת  ִלי 

ִלי  ן  ִיּתֵ ָעַלי  ְלַרֵחם  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ַאְך  ָמעֹות,  ִלי  ּבְ ֲאִפּלּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ֲעָירֹות  ּבָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ָנְסעּו  ְוֵתֶכף  הֹוָצאֹות.  ַעל  ָמעֹות 

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  לֹו  ִיְהֶיה  ְלַמַען  ַסְך  ֵאיֶזה  ד  ִמּיָ צּו  ְוִקּבְ מּוִכים  ַהּסְ

ְנִחיצּות  ּבִ ָהְיָתה  ִסיָעה  ַהּנְ י  ּכִ יתֹו,  ִמּבֵ ִלְנסַֹע  הֹוָצאֹות  ַעל 

ָלל.  ּכְ ְזַמן  ֵאיֶזה  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ בֹו  ְלַעּכְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוָראּו  דֹוָלה  ּגְ

ִעם  ו  ַיְחּדָ סֹוד  יק  ְוִהְמּתִ ר,  ִאּיָ ַח"י  ּבְ יתֹו  ִמּבֵ ְזִריזּות  ּבִ ד  ִמּיָ ְוָנַסע 

ֲחָדא: א  ַצְוּתָ ּבְ ִעּמֹו  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִאיׁש 

ח

ָלִעיר  ֶמעְדֶועִדיְוָקא  ת  ִהּלַ ִמּקְ יתֹו  ִמּבֵ ָנַסע  ר,  ִאּיָ ּוְבַח"י 
ִעם  ְוָנַסע  ים,  ִחּטִ ֲעבּור  ְסִפיָנה  ָהָיה  ם  ְוׁשָ ִניקֹוַלֶייאב. 

ִהְתִחיל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ְוהּוא  ָאֶדעס.  ֶרְך  ּדֶ ִפיָנה  ַהּסְ אֹוָתּה 

ִחים  ּלָ ַהְמׁשֻ ָהיּו  ִמּקֶֹדם  י  ּכִ ָאֶדעס.  ֶרְך  ּדֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע 



ָרֵאלמב ְנִסיָעתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ם  ַהּיָ ׁשֶ ָאְמרּו  י  ּכִ ָאֶדעס.  ֶרְך  ּדֶ ִלְנסַֹע  ְיֵרִאים  ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ּוׁשְ

ּטֹוב  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ֵהִבין  דֹוָלה  ַהּגְ ָחְכָמתֹו  ּבְ ְוהּוא  ם.  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ן  ְמֻסּכָ

ִרים  י ְמַקּצְ ּכִ ִפיָנה ֵמָאֶדעס,  ה ְטָעִמים ִלְנסַֹע ַעל ַהּסְ ּמָ יֹוֵתר ִמּכַ

ִמן  יֹוְצִאים  ם  ּגַ אץ,  ְלַגאּלָ ִדיָנֵתנּו  ִמּמְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָהַרּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת 

דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אץ,  אּלָ ִמּגַ ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ּכְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָנה  ּכָ ַהּסַ

לֹא  ן  ַעל־ּכֵ ְמֻפְרָסם.  ּכַ ם  ַהּיָ ַעל  טּוָנא  ָהר  ֵמַהּנָ ּיֹוְרִדים  ׁשֶ ּכְ

ֶרְך ּדֶ יקֹוַלֶייאב  ִמּנִ ְוָנַסע  ָהעֹוָלם  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ִהׁשְ
 

ִלְסַטאְנּבּול: ָאֶדעס 

ט

ד  ּוִמּיָ ּוְדיֹו.  ה  ַהְרּבֵ ְנָיר  ִלְקנֹות  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ה  ְוִצּוָ
ִפיָנה ִהְתִחיל ִלְכּתֹב ּתֹוָרה. ְוִהְזִהיר ֶאת  בֹוָאם ַעל ַהּסְ ּבְ

ְלַהְבִטיַח  ָהִאיׁש  ְוֻהְכַרח  ב,  ְכּתָ ּמִ ּבַ ָלל  ּכְ ן  ְיַעּיֵ ְלַבל  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש 

ָבה.  ֵמַהּתֵ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ לֹו  ְוָנַתן  לֹו,  ֶהֱאִמין  ְוָאז  ּלֹו,  ׁשֶ ֵהן  ּבְ לֹו 

ְמֹאד  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו  ִלּוּו  ם,  ׁשָ ֵמָאֶדעס  ּוִביִציָאָתם 

יר  ׁשִ ּבְ אֹותֹו  ְוִלּוּו  ֲעָגלֹות,  ה  ּמָ ּכַ ַאֲחָריו  ְוָנְסעּו  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ

ְמֹאד. דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ ּבְ

ֶכף  ּתֵ חֹור,  ָ ַהּשׁ ם  ַהּיָ ַעל  ֵליֵלְך  ְוִהְתִחילּו  ִפיָנה  ַלּסְ ּוְבבֹוָאם 
ַהְינּו  ּדְ דֹוָלה  ּגְ ְרִטיֶנע"  ֵעת ְלֵעת ָהִראׁשֹון ָהָיה "ּפַ ּמֵ ּבַ

ִלְהיֹות  ְוֻהְכְרחּו  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ָקְפצּו  ים  ּלִ ַהּגַ ׁשֶ ַעד  ְסָעָרה,  רּוַח 

ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם.  ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֵמֲחַמת  ר  ּוְמֻסּגָ ָסגּור  ֶחֶדר  ּבְ
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דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ְוָהָיה  ֵעֶרְך.  ִלי  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ְורּוחֹות  ּוְרָעִמים  ָרִקים  ּבְ

לֹא  ַחד  ּפַ ּוֵמֲחַמת  ים,  ּלִ ַהּגַ אֹון  ּוׁשְ ִמים  ׁשָ ְוַהּגְ ָהְרָעִמים  ֵמַרַעׁש 

ִסיָמן קל"ז(. י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ ְוכּו'  ְיָלה  ּלַ ּבַ ִליׁשֹן  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה 

י  ּכִ ָפר,  ַהּסְ ַעל  בּו  ְוָיׁשְ ִלְסַטאְנּבּול.  אּו  ּבָ ָיִמים  ָעה  ַאְרּבָ ְוַאַחר 
ְיכֹוִלים  ָהיּו  לֹא  י  ּכִ ִלְכנֹס  ִית  ּבַ ֵאיֶזה  ּבְ יֹוְדִעים  ָהיּו  לֹא 

ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֹאל  ִלׁשְ ָיְכלּו  ְולֹא  ִלְיהּוִדי,  ָמֵעאל  ִיׁשְ ין  ּבֵ יר  ְלַהּכִ

ָפר  ַהּסְ ַעל  ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ ם  ׁשָ ּוִבְראֹוָתם  ְלׁשֹוָנם.  יֹוְדִעים  ָהיּו 

ְוָהָיה  ְלׁשֹוֵננּו,  ם  ּגַ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ָמן  ְמֻתְרּגְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּוָמְצאּו  ָהְלכּו 

ְקָרא  ֵחֶלק ַהּנִ ְכרּו ָלֶהם ַאְכַסְנָיא טֹוָבה ּבַ ד ׂשָ ינֹוָתם. ּוִמּיָ ֵמִליץ ּבֵ

ָאַמר  ִים,  ּתַ ׁשְ אֹו  ָעה  ׁשָ ַאַחר  ם  ְלׁשָ ִנְכְנסּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ אִליָטא".  "ּגַ

טֹוב  ר  ֶאְפׁשָ ִליץ:  ַהּמֵ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ם.  ׁשָ ַלֲעֹמד  ְרצֹונֹו  ֵאין  ׁשֶ

ם  ָ ּשׁ ׁשֶ לּוָכה  ַהּמְ ִעיר  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ר ְסַטאְנּבּול,  ִעּקַ ּבְ ִלְהיֹות  ִלְפֵניֶכם 

י־ִאם  ּכִ ם,  ְלׁשָ ָלבֹוא  אי  ַ ַרּשׁ זּוג  ׁשּום  ֵאין  ם  ְוׁשָ ַהּתֹוָגר,  יַרת  ּדִ

ְלָפָניו. אי טֹוב  ַוּדַ ּבְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ יב  ְוֵהׁשִ ְלַבד,  ְזָכִרים 

ֵני  ׁשְ עֹוד  ם  ְוִעּמָ ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ "ר  ּדָ ׁשַ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו  ה  ְוִגּלָ
ֵהם  ו  ְוַעְכׁשָ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִדיָנֵתנּו  ִמּמְ ים  ֲאָנׁשִ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלחּוץ־ָלָאֶרץ.  ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ְונֹוְסִעים  ְלֵביָתם  חֹוְזִרים 

ֲאִני  ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְלָהִאיׁש  ַז"ל  הּוא  ָאַמר  זֹאת,  ַמע  ׁשָ

ָאנִֹכי,  ִמי  ָלל  ּכְ יד  ּגִ ּתַ ְולֹא  ָלל  ּכְ ה אֹוִתי  ַגּלֶ ּתְ ְלַבל  ַמְזִהיר אֹוְתָך 

ד  ִמּיָ ם,  ְלׁשָ ּוְבבֹוָאם  "ל.  ַהּנַ ָלִעיר  ם  ְלׁשָ ְוָיְצאּו  ָעַלי.  ֲאלּו  ִיׁשְ ִאם 
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ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ְסעּו  ּנָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד  יר  ִהּכִ

ָמה  אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִעם  ַסע  ּנָ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ְלֵביָתם, 

ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ָהַרְך  ֶזה  ִעם  נֹוֵסַע  ֲאִני  לֹו:  יב  ֵהׁשִ אן?  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ֶזה?  הּוא  ִמי  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ 

יָסר  ִציג ַהּקֵ יֹון ִמּנְ יָר"ה ֵמאֹוְסְטַרייְך ]ִרׁשְ ל ַהּקִ אְרַדאן ׁשֶ יֶלעט ֵמַהּקָ ּבִ

ִהְזִהיר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעְצמֹו,  ּבְ הּוא  ִמי  לֹו  ְלַגּלֹות  ָרָצה  ְולֹא  ָהאֹוְסְטִרי[ 

"ל. ּנַ ּכַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ אֹותֹו 

ַלֲחלֹק  אְרַדאן  ֵמַהּקָ נֹוֵסַע  הּוא  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַעל  ם  ִלּבָ ּבְ ְוִנְכַנס 
ָהַרב  מֹוֵרנּו  א  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  ַעל 

ָטעּות ֶזה ַעד  ּבְ ְוִנְכְנסּו  ֵאָליו.  ְלִוים  ְוַהּנִ ַז"ל  יְסֶקיר  ַאְבָרָהם ַקאּלִ

ְוִנְדֶמה  ָטעּוָתם,  ְלִפי  ֶזה  ַעל  דֹולֹות  ּגְ הֹוָכחֹות  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ

ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ַרּבִ ים  ֵמֲאָנׁשִ ח  ּלָ ְמׁשֻ הּוא  ַז"ל  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ָלֶהם 

ִעם  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ֵאֶצל  ַלֲחקֹר  ְוִהְתִחילּו  ָעָליו.  ַלֲחלֹק 

אֹותֹו  ֲאלּו  ְוׁשָ לֹו.  ֵאין  ׁשֶ יב  ְוֵהׁשִ ֶרת,  ִאּגֶ לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ יב  ְוֵהׁשִ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ זֹו  ְנִסיָעה  ּבִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַמה 

ם  ּגַ ׁשֶ ְוָאְמרּו  "ל,  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַעל  ִלְסֹמְך  עֹוד  ָרצּו  ְולֹא  ָנתֹו.  ּוָ ּכַ

יִרים  ַמּכִ ָאנּו  ָבר  ּכְ ּמִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְוָאְמרּו:  אֹוָתם.  ה  ְמַרּמֶ הּוא 

ו ׁשּוב ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִאם עֹוְדָך  ר ֲאָבל ַעְכׁשָ ׁשֵ אֹוְתָך ְלִאיׁש ּכָ

ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָך  ַרּבְ ֶאת  ַאְלּתָ  ׁשָ אֹותֹו:  ֲאלּו  ְוׁשָ ְתָך.  ֻתּמָ ּבְ ַמֲחִזיק 

ֵהן.  ָלֶהם:  ָאַמר  ה?  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ִעם  ִלְנסַֹע  ִאם  עְדֶועִדְבָקא,  ִמּמֶ

ָלֶהם  ִנְדֶמה  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָבָריו  ּדְ ַעל  עֹוד  ָסְמכּו  לֹא  ֵהם  ֲאָבל 
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לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמְרָמה  ִאיׁש  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ַעל  ֵברּור  ּבְ

ָרֵאל. ֶאֶרץ־ִיׂשְ י  ַאְנׁשֵ ַעל  ַלֲחלֹק  ְונֹוֵסַע 

ּוֵמֵאיֶזה  הּוא,  ִמי  ֶאְצלֹו  ַלֲחקֹר  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  ֶאְצלֹו  ְוָהְלכּו 
ָלל.  ּכְ ְלַגּלֹות  ָרָצה  ְולֹא  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּוֵמֵאיֶזה  הּוא  ָמקֹום 

ֵדי  ּכְ ים  אֹוַפּנִ ה  ַכּמָ ּבְ ַלֲחקֹר  ְוָרצּו  ָחְכָמָתם,  ּבְ ִאּתֹו  רּו  ְוִדּבְ

הּוא,  ִמי  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּנּו  ִמּמֶ ְלָהִבין  ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא 

ָחְכָמתֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלָהִבין  ֵאָלָתם ּבְ ל ׁשְ יב ָלֶהם ַעל ּכָ ְוהּוא ֵהׁשִ

ם ֶאת ֹמָחם,  ה אֹוָתם ְוִעּקֵ ם ְמֹאד ְמֹאד, ְוִרּמָ ְעּתָ ל ּדַ ָלל. ּוִבְלּבֵ ּכְ

ְולֹא  ָבר  ּדָ לֹא  ּנּו  ִמּמֶ ְלָהִבין  ָלל  ּכְ ָעָליו  ַלֲעֹמד  ָיְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד 

ל,  ְלָמׁשָ ַאֵחר.  ְלִאיׁש  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ָבר.  ּדָ ֲחִצי 

ַאַחר  יֹום ׁשֶ ּבְ ְך  יב ֵהן. ַאַחר־ּכָ ֲאלּו אֹותֹו ִאם הּוא ּכֵֹהן ֵהׁשִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֲאלּו  ׁשָ ֵהן.  יב  ֵהׁשִ ָרֵאל.  ִיׂשְ הּוא  ִאם  ְתֹאם  ּפִ אֹותֹו  ֲאלּו  ׁשָ ֶזה 

ה  ַאּתָ ה אֹוֵמר ׁשֶ ו ַאּתָ ה ּכֵֹהן ְוַעְכׁשָ ַאּתָ אֹותֹו: ֶאְתמֹול ָאַמְרּתָ ׁשֶ

ַאֶחֶרת,  ה  ִמּדָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֶחֶסד  ת  ִמּדַ ֶזה  ּכֵֹהן  יב:  ְוֵהׁשִ ָרֵאל?  ִיׂשְ

לֹו:  ְוָאְמרּו  זֹאת.  ה  ִמּדָ ְוַגם  זֹאת  ה  ִמּדָ י  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך 

ְלַגּלֹות. רֹוֶצה  ְוֵאיְנָך  אי,  ַוּדַ ּבְ ֵמַהחֹוְלִקים  ה  ַאּתָ ׁשֶ ה  ַאּתָ ר  ִנּכָ

ָכל  ּבְ אֹותֹו  ּוִבּזּו  ְנָאה,  ַהּשִׂ ַתְכִלית  ּבְ אֹותֹו  נֹא  ִלׂשְ ְוִהְתִחילּו 
ִלי  ּבְ ִנְמָרצֹות  ְקָללֹות  ּבִ אֹותֹו  לּו  ְוִקּלְ ְזיֹונֹות  ּבִ ִמיֵני 

ֵני  ְ ִמּשׁ ֵמֶאָחד  ָהָיה  ְזיֹונֹות  ַהּבִ ְורֹב  ָיִמים.  ה  ּמָ ּכַ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ

ָלֶהם:  ְוָאַמר  אֹוָתם  ׁש  ְלַבּקֵ ִהְתִחיל  ַז"ל  ְוהּוא  "ל.  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ
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ְלֶאֶרץ־ ְנִסיָעִתי  ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ה  ֲאַגּלֶ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ זֹאת 

ּטֹוב  "ַמה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  יִתי,  ּלִ ּגִ לֹא  ְלפּוִמי  י  ּבִ ִמּלִ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

י  ַאף־ַעל־ּפִ קל"ג(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָיַחד"  ם  ּגַ ַאִחים  ֶבת  ׁשֶ ָנִעים  ּוַמה 

ה  ַאּתָ ִאם  לֹו:  יבּו  ְוֵהׁשִ ֲחֵברֹו.  ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ֶאָחד  ֵיַדע  ּלֹא  ׁשֶ

ְמֹאד.  ַעד  ְגדֹוָלה  טֹוָבה  ְלָך  ַיִגיַע  אי  ַוּדַ ּבְ ָנְתָך  ּוָ ּכַ ָלנּו  ה  ַגּלֶ ּתְ

ה  ֲאַגּלֶ ְולֹא  ם  ִמּכֶ טֹוָבה  ל  ְלַקּבֵ רֹוֶצה  ֵאיִני  ֲאִני  ָלֶהם:  יב  ְוֵהׁשִ

ל  ְלַקּבֵ ּתּוְכלּו  ם  ַאּתֶ א,  ַרּבָ ַאּדְ ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ָנִתי  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ָלֶכם 

ה  ַאּתָ ׁשֶ ְלׁשֹוְנָך  ּבִ ִנְרֶאה  לֹו:  יבּו  ֵהׁשִ ְרצּו.  ּתִ ִאם  י  ֵמִאּתִ טֹוָבה 

י  ְוַרּבִ רּוְך  ּבָ ר'  מֹו  ּכְ דֹוִלים,  ַהּגְ ַהְמֻפְרָסִמים  ְלׁשֹונֹות  ּבִ ר  ְמַדּבֵ

ר,  ִנְסּתָ ָלׁשֹון  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ר  ְלַדּבֵ ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְוכּו'  ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ לֹום  ׁשָ

אי  ַוּדַ ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ִנְרֶאה  י  ּכִ ֵמֶהם,  ֶאָחד  ה  ַאּתָ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ַאְך 

"ל. ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ֵמַהחֹוְלִקים 

ֶרת  ִאּגֶ ם  ׁשָ ִיְהֶיה  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו 
ְלַבל  ִלים  ְוַהְמַרּגְ ֵמַהחֹוְלִקים  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ

ְוהּוא  ִפינֹות,  ֵמַהּסְ ְרסּור  ְלַהּסַ ָהְלכּו  ם  ּגַ אֹוָתם.  ְלַהְטעֹות  יּוַכל 

יֹוֵצאת  ִהיא  ַוֲחמֹותֹו  ֵמַהְפֶרעְנֶקין,  ה  ָ ִאּשׁ א  ְוָנׂשָ ּפֹוִלין  י  ֵמַאְנׁשֵ

ם.  ׁשָ דֹול  ּגָ ִאיׁש  הּוא  ַההּוא  ְוָהִאיׁש  ַהּתֹוָגר,  ֵבית  ּבְ ְוִנְכֶנֶסת 

אֹותֹו  ׁשּו  ּוִבּקְ ְרסּור,  ַהּסַ ֶזה  ֶאל  "ל  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ְוָהְלכּו 

ִלְנסַֹע  ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ֶאת  יַח  ּנִ ּתַ ְלַבל  ם,  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  לֹו:  ְוָאְמרּו 

ַחס  ם  ׁשָ רּוׁש  ּגֵ ַלֲעׂשֹות  ְורֹוֶצה  ֵמַהחֹוְלִקים  הּוא  י  ּכִ ְלָהָתם, 
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ִמן  פּול  ּכָ ָכְרָך  ׂשְ  - ָרָעה  ֵאיֶזה  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ּתּוַכל  ְוִאם  לֹום,  ְוׁשָ

ה: ִמּזֶ ָיְדעּו  ִעּמֹו לֹא  ָהָיה  ׁשֶ ְוָהִאיׁש  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ַמִים.  ָ ַהּשׁ

י

ָכל  ּבְ ַז"ל  אֹותֹו  ּזּו  ּבִ "ל  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ֵאּלּו  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ַלל  ּכְ
ְלַגּלֹות  ָרָצה  ְולֹא  ַהּכֹל  ָסַבל  ְוהּוא  ְוכּו',  ְזיֹונֹות  ּבִ ִמיֵני 

ם  ְעּתָ ּדַ ל  ּוִבְלּבֵ ָנה  ַכּוָ ּבְ ה אֹוָתם  ְוִרּמָ ִמי הּוא,  ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ָלֶהם 

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַעם ַעל  ּפַ ָכל  ּבְ ים אֹותֹו  ְמַבּזִ ָהיּו  ׁשֶ ְמֹאד ְמֹאד ַעד 

ִעְנְיֵניו.  ה  ּנֶ ְמׁשַ הּוא 

הּוא  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ָלֶהם  ִנְדֶמה  ׁשֶ ַעד  ֶהם  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ן  ּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ָראּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְוכּו',  ִאַטְלָיא(  ּבְ )ִעיר  אּגֹוְרָנא  ִמּלַ

ְוִנְדֶמה  ֶהם  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ֶאָחד  ּוַפַעם  ְמֹאד.  ְמֹאד  אֹותֹו  ּוִבּזּו  הּוא 

אַמְרָנא,  ִמּקָ יד  ּגִ ַהּמַ ן  ּבֶ ַהְינּו  ּדְ אַמְרֶניר,  ַהּקָ ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ָלֶהם 

תֹוְך  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְמֻפְרָסם.  ּכַ ִעּמֹו  דֹול  ּגָ ַמֲחלֶֹקת  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ

ּבֹו:  ְוָגֲערּו  אַמְרֶניר  ַהּקָ ֶאת  ל  ְלַקּלֵ ַז"ל  הּוא  ִהְתִחיל  ָבִרים  ַהּדְ

ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ָעָליו.  ָעְמדּו  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְוָראּו  ָאִביָך?!  הּוא  ֲהלֹא 

ּוָבא  ָלֶהם  ַנֲעָנה  אֹותֹו  ְראּו  ּקָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּוְבָכל  ַאֵחר,  ם  ׁשֵ לֹו  ָהָיה 

ִאם  ְלַנּסֹותֹו  ֵדי  ּכְ ְעָיה  ְיׁשַ ְוָקְראּו  יֶהם  ִמּפִ ָיָצא  ְתֹאם  ּפִ ֲאֵליֶהם. 

ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ַז"ל  הּוא  ּוָבא  ְעָיה,  ְיׁשַ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ אַמְרֶניר  ַהּקָ ן  ּבֶ הּוא 

לֹו:  ְוָאְמרּו  אַמְרֶניר.  ַהּקָ ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָלֶהם  ְוִנְדֶמה  ֲאֵליֶהם 

ֵאינֹו  ׁשֶ ָלֶהם  ְוהֹוִכיַח  ָלֶהם  יב  ְוֵהׁשִ "ל.  ַהּנַ ן  ּבֶ אי  ַוּדַ ּבְ ה הּוא  ַאּתָ
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אַמְרֶניר  ַהּקָ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָנה  ּתָ ֵמַהּמַ ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחילּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ נֹו.  ּבְ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ּוְלַהְפִציר אֹוָתם  ם  ׁשָ ְלַבּקְ ֶכף  ּתֵ ַז"ל  ְוִהְתִחיל הּוא  ִלְבנֹו, 

ְך  ְוַאַחר־ּכָ נֹו,  ּבְ הּוא  ׁשֶ ׁשּוב  ְוָראּו  ּלֹו  ׁשֶ ָנה  ּתָ ַהּמַ ֶאת  לֹו  ַמְרִאין 

ַכַעס  ּבְ ּוָבאּו  ְמֹאד  ְמֹאד  ְוִנְבֲהלּו  אֹותֹו.  ל  ְוִקּלֵ עֹוד,  ִעּמֹו  רּו  ּבְ ּדִ

ה  ַאּתָ ָלָמה  אֹותֹו:  ֲאלּו  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ְמֹאד.  ְמֹאד  אֹותֹו  ּוִבּזּו  דֹול  ּגָ

ם  ׁשֵ ּבְ ְוֵכן  ַאֵחר,  ם  ׁשֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְך  ּכָ ְמָך  ִ ּשׁ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ אֹוֵמר 

ה  ּדָ ַהּמִ ִפי  ּכְ הּוא  ם  ְוׁשֵ ם  ׁשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ְמקֹוְמָך? 

ְוָכל  ם.  ּלָ ִמּכֻ לּול  ּכָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ַוֲאִני  ְוכּו'  ּבֹו  ֱאַחז  ּנֶ ׁשֶ ִפיָרה  ְוַהּסְ

ר. ְלַסּפֵ ְיִריעֹות  ֲהמֹון  ִיְקְצרּו  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

ְוִהְתִחיל  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ִלְפָעִמים  אֹוָתם  ְמעֹוֵרר  ָהָיה  ַז"ל  ְוהּוא 
עֹוד  ְוִהְתִחילּו  דֹול,  ּגָ ַכַעס  ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ

ית  ִמּבֵ אּו ֵהם  ּבָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ּוְבֶעֶרב־ׁשַ ּוְלַבּזֹות אֹותֹו ְמֹאד.  ל  ְלַקּלֵ

ֲחגֹוָרה  ּוְבִלי  ָיֵחף  א  ְרּגָ ַהּדַ ַעל  ׁשֹוֵכב  ָהָיה  ַז"ל  ְוהּוא  ִביָלה,  ַהּטְ

בּוַע,  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָמה  ֵני  ִמּפְ אֹוָתם:  ַאל  ְוׁשָ ֶעְליֹון.  ּכֹוַבע  ּוְבִלי 

דֹול  ּגָ ֵבדּות  ּכְ ִלי  ֵיׁש  ו  ְוַעְכׁשָ ֵבדּות  ּכְ ִלי  ְוֵאין  ַקל  י  ּלִ ׁשֶ ַהּגּוף 

יבּו לֹו:  ְוֵהׁשִ קֹום ֶזה?  ְמַעט ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמּמָ ּכִ ְמֹאד, ַעד ׁשֶ

ְלַמְעָלה  עֹוָלה  זֹו  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ְוֶאְצְלָך,  קלה:(,  ף  ּדַ ב'  ֵחֶלק  )זַֹהר  ה  ְלַמּטָ ָאה  ּבָ ַהְיֵתָרה   ָמה  ּוְנׁשָ

ן  ל, ַעל־ּכֵ ָמה ְיֵתָרה ֵאיְנָך זֹוֶכה ְלַקּבֵ ּוְנׁשָ ָך,  ּלְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָהְלָכה ַהּנְ

ַקל  ָדָבר  ּבְ ֲאִפּלּו  ָלֶכם,  אֹוי  ָלֶהם:  יב  ְוֵהׁשִ ֶאֶבן.  ּכָ ּגּוְפָך  ָאר  ִנׁשְ

יב. ָהׁשִ ּלְ ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ֶזה  ּכָ
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ָרצּו.  ְולֹא  ֶאְצָלם  ת  ּבָ ׁשַ ַעל  אֹותֹו  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ אֹוָתם  ׁש  ּוִבּקֵ
ַעל  ֶאְצָלם  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  לּו  ִקּבְ ת  ּבָ ּוְבׁשַ

י לֹא  ל ְוֻהְכַרח ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ּכִ ת ְואֹותֹו לֹא ָרצּו ְלַקּבֵ ּבָ ׁשַ

ְוַגם  ׁשֹוֵחט.  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ָהָיה  ֵהם  ַרק  ר.  ׂשָ ּבָ ם  ׁשָ ֶלֱאכֹל  ָרצּו 

ְלדֹוְחפֹו  ְוָרצּו  ִעּמֹו,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַמֲחלֶֹקת  ָלֶהם  ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֶהם,  ִעּמָ ָאַכל  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶאְצָלם  ִנְכַנס  הּוא  י  ּכִ ַלחּוץ, 

ַרַעׁש  ְוָהָיה  ַלחּוץ  ְלדֹוְחפֹו  ָרצּו  ׁשֶ ַעד  ִעּמֹו  ָלִריב  ִהְתִחילּו  ְוֵהם 

ְך. ּכָ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהָיה  ּבֶֹקר  ּבַ ְוֵכן  ם.  ׁשָ דֹול  ּגָ

ְלַבּזֹות  ַעְצמֹו  יַח  ְוִהּנִ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ה  ָעׂשָ ַז"ל  הּוא  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ַלל  ּכְ
ֵאּלּו  ׁשֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְוָאַמר  ְזיֹונֹות.  ּבִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ

ּגֶֹדל  י  ּכִ ּוַבֲחָזָרה.  ֲהִליָכה  ּבַ דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  לֹו  לֹו  ִיְהיּו  ְזיֹונֹות  ַהּבִ

ִאי  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ָלבֹוא  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ִניעֹות  ַהּמְ עֶֹצם 

ָלבֹוא  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ לֹו  ָהָיה  ְולֹא  ר.  ּוְלַסּפֵ ּוְלַהֲעִריְך  ֵער  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ

ַמע  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ זֹאת  ַקְטנּות  ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ְזיֹונֹות  ִאם לֹא ָהיּו לֹו ֵאּלּו ַהּבִ ֵפרּוׁש. ְוָאַמר, ׁשֶ יו ּבְ ְך ִמּפִ ַאַחר־ּכָ

ׁשּום ֹאֶפן. ְוָאַמר  ם ּבְ ִרי ָלבֹוא ְלׁשָ ֶאְפׁשָ ּבְ ְטנּות לֹא ָהָיה לֹו  ְוַהּקַ

ָלמּות  ַהְינּו  ּדְ ְסַטאְנּבּול  ּבִ ם  ׁשָ ֵאר  ָ ִלּשׁ ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ

קֶֹדם  י  ּכִ אֹותֹו,  ילּו  ִהּצִ ְזיֹונֹות  ְוַהּבִ ְטנּות  ַהּקַ זֹאת  ַאְך  ם,  ׁשָ

"ל. ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִאין  ּבָ ׁשֶ
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ים  ְלָהֲאָנׁשִ ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ ַאַחר 
ּוִמיֵני  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ֲאָכִלים  ֵמַהּמַ "ל,  ּנַ ּכַ אֹותֹו  ּזּו  ּבִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ֵאּלּו  ְוָנְסעּו  ֵמַהּכֹל.  ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ֶהם,  ִעּמָ ָהָיה  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִמְרַקַחת 

ַרק  ְלֵביתֹו,  נּו  ֵמַרּבֵ ֶרת  ִאּגֶ ל  ְלַקּבֵ ָרצּו  ְולֹא  ְלֵביָתם,  ים  ָהַאָנׁשִ

ּלֹו  ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ יַח  ִהּנִ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ֶרת.  ִאּגֶ לּו  ִקּבְ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמָהִאיׁש 

רֹוִצים  ָהיּו  ים  ָהֲאָנׁשִ ְוֵאּלּו  "ל.  ַהּנַ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ תֹוְך  ּבְ

ּנּו  ִמּמֶ ְלָהִבין  יּוְכלּו  אּוַלי  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ֶאת  ִלְפּתַֹח 

ָהיּו  לֹא  ֲאָבל  הּוא,  ּוֵמַאִין  הּוא  ִמי  ַז"ל,  נּו  ֵמַרּבֵ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה 

יחּו  ִהּנִ ׁשֶ ֵהיָכן  ֵמֶהם  ֶנְעַלם  י  ּכִ ֶאְצָלם,  ֶרת  ָהִאּגֶ ִלְמצֹא  ְיכֹוִלים 

אֶמיר  ַהּקַ ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֶרת  ָהִאּגֶ ְלָיָדם  א  ּבָ ְולֹא  ֶרת.  ָהִאּגֶ ֶאת 

ִמן  ְוָראּו  ֶאְצָלם,  ֶרת  ָהִאּגֶ ָמְצאּו  ָאז  ָואִליַחיי  ּבְ בּול(  ּגְ ַמֲעַבר  ֲחַנת  )ּתַ

ְוִנְבֲהלּו  ָמהּו,  ּתָ ן  ּכֵ ָראּו  ה  ֵהּמָ ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ

ְלֵביתֹו  א  ּבָ "ל  ּנַ ּכַ ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו  ה  ּזָ ּבִ ׁשֶ ַההּוא  ְוָהִאיׁש  ְמֹאד. 

ׁש: ַמּמָ ְלִביָאתֹו  ָסמּוְך  ּבְ ְוִנְפַטר 

יא

"ל,  ַהּנַ ְרסּור  ַהּסַ ֵאָליו  א  ּבָ ַטאְנּבּול,  ִמּסְ ְנִסיָעָתם  ַאַחר  ד  ּוִמּיָ
ֵאָליו  ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּדֹוֵרנּו  יֵקי  ּדִ ִמּצַ ה  ַהְרּבֵ רֹות  ִאּגְ לֹו  ְוֶהְרָאה 

י  ּכִ ְלָהָתם,  ֵמָהָכא  ַהּנֹוְסִעים  ים  ַלֲאָנׁשִ ְלֵעֶזר  ִלְהיֹות  ָתם  ׁשָ ּקָ ּבַ

ִמי  ִלי  ַגּלּו  ּתְ ִאם  ְדעּו,  ּתֵ ֵכן  ּבְ ְמלּוָכה.  ֵרי  ַהּשָׂ ֵעיֵני  ּבְ ָחׁשּוב  הּוא 

ָלֵאל  ֵיׁש  ָלאו,  ְוִאם  טֹוב,  ֲהֵרי  ם  ַאּתֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּוֵמֵאיֶזה  ם  ַאּתֶ
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יֹוִעיל  ְולֹא  ָרּה,  ּפְ ּכַ ּתּוְכלּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ֶכם  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ָיִדי 

ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ  ְסעּו  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּדַ ְולֹא  ָממֹון.  ּבְ ֵחד  ְלׁשַ הֹון 

ה. ֵאּלֶ ְדָבִרים  ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ָהֲאסּוִרים,  ֵבית  ּבְ ְהיּו  ּתִ

מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת,  לֹו  ָאַמר  ד  ִמּיָ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ זֹאת  ַמע  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
י  ּוְלַרּבִ ַז"ל  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ְלַהּבַ ֶנֶכד  ְוהּוא  ַנְחָמן,  י  ַרּבִ

"ל  ַהּנַ ְרסּור  ַהּסַ ָאחֹור  ָנסֹוג  ד  ִמּיָ ַז"ל.  ֵמָהאִריֶדעְנֶקא  ַנְחָמן 

ֵאָליו  ַהְכָנָעה  ּבְ ְרסּור  ַהּסַ א  ּבָ ֳחָרת  ַהּמָ ּוְליֹום  ֵמִאּתֹו.  ְוָהַלְך 

ְדעּו  ּתֵ ֶכם.  ִעּמָ ה'  י  ַרּבִ ה:  ְוִחּבָ ַאֲהָבה  ְלׁשֹון  ּבִ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ְוָאַמר 

ֶזה  ַעל  פּול  ּכָ ִיְהֶיה  ַכְרֶכם  ּוׂשְ י,  ֵמִאּתִ לּו  ַקּבְ ּתְ ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ׁשֶ

ָהִייִתי  ִלי,  מֹוִדים  ֱהִייֶתם  לֹא  ִאם  י  ּכִ ָהֱאֶמת.  ִלי  יֶתם  ּלִ ּגִ ׁשֶ

ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ֶנֱעָנׁש  ְוָהִייִתי  ַהּסַֹהר,  ְלֵבית  ֶאְתֶכם  מֹוֵסר 

ֵהן  י,  ֵמִאּתִ טֹוָבה  ל  ְלַקּבֵ ֶאְתֶכם  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ְדָאֵתי.  ּוְבָעְלָמא 

ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ֲאִני  י  ּכִ ָבִרים,  ּדְ ָאר  ׁשְ ּבִ ֵהן  ִפיָנה,  ַהּסְ ִכירּות  ׂשְ ּבִ

ֶאְתֶכם: ֵרת  ְלׁשָ

יב

א ְסִפיָנה ֵמחּוץ־ָלָאֶרץ ִעם ְיהּוִדים  ּבָ א, ְוָאַמר ׁשֶ ּוְביֹום ָמָחר ּבָ
ְסִפיָנה  אֹוָתּה  ּבְ ם  ְוׁשָ ֻמְבָהק.  ׁשֹוֵחט  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  ְוֵיׁש 

ָיִאיר  ֵנרֹו  ָוואְלף  ְזֵאב  ָהַרב  ַהְמֻפְרָסם מֹוֵרנּו  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ָהָיה 

ַעל  ֲאלּו  ְוׁשָ ֲחׁשּוִבים.  ים  ֲאָנׁשִ ָאר  ּוׁשְ אֹוְסְטְרָהא  אְרִני  ׁשָ ִמּטְ

ָהֱאֶמת.  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ָלֶהם  ה  ְוִגּלָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ



ָרֵאלנב ְנִסיָעתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵאָליו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַאֲחֵרי  "ל  ַהּנַ ְזֵאב  ר'  ַלח  ׁשָ ְוֵתֶכף 

ְולֹא  ַיַחד,  ִעּמֹו  ְלִהְתָאֵרַח  ַאֲהָבה  ּבְ לֹו  ְוִיַקּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ָלַאְכַסְנָיא 

י ָהָיה  ּכִ אן טֹוב ְלָפַני.  י ָאַמר: ּכָ ּכִ נּו ַז"ל ָלֶלֶכת ֶאְצלֹו,  ַרּבֵ ָרָצה 

ּוְבִלי  ָיֵחף  הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ַקְטנּות,  ִמיֵני  ל  ּכָ ְסַטאְנּבּול  ּבִ ה  עֹוׂשֶ

ָה"ִאיְנֶטיר־ ּבְ ַרק  ׁש  ְמֻלּבָ ְוָהָיה  ֶעְליֹון,  ּכֹוַבע  ּוְבִלי  ֲחגֹוָרה 

ְוָהָיה  ַמְלּבּוׁש,  ֵמֵאיֶזה  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶגד[  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ]ֵחֶלק  ַלאק"  ׁשְ

ּוְמַצֲחִקים,  ּוק  ּשׁ ּבַ ָהָרִצים  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֶדֶרְך  ּכְ ּוק  ּשׁ ּבַ הֹוֵלְך 

ְוָהיּו  עּוִרים.  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֶדֶרְך  ּכְ ְצחֹוק  ֶדֶרְך  ּבְ ִמְלָחמֹות  ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה 

ִמְלָחָמה  ְוָעׂשּו  ַאֵחר,  ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶאָחד  ְרַפת  ַהּצָ ם  ׁשֵ ּבְ ֶאָחד  ים  ְמַכּנִ

ַקְטנּות  ִעְנְיֵני  ה  ְוָהָיה עֹוׂשֶ ׁש.  ַמּמָ ִמְלָחָמה  ְכִסיֵסי  ּתַ ֵעין  ּכְ ְוָהָיה 

ְסַטאְנּבּול. ּבִ ם  ׁשָ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

ְוָהָיה  ָחֵצר,  ַהְינּו  ֶזה,  ַחן  ּבְ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ֶבר  ַהּדֶ ָנַפל  ְך  ּכָ ַאַחר 
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ּבָ ֵנס  ִלּכָ ְוֻהְכַרח  ם.  ָ ִמּשׁ ִלְברַֹח  ֻמְכָרח 

ְזֵאב  ר'  ָהַרב  ְוָהָיה  דֹוָלה.  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ֲעבּורֹו  ה  ְוָעׂשָ "ל,  ַהּנַ ְזֵאב 

ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ֵעֶרְך.  ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ בֹוד  ּכָ ּבֹו  נֹוֵהג  "ל  ַהּנַ

ַאְך  "ל  ַהּנַ ְזֵאב  ר'  ְרצֹון  ֶנֶגד  ּכְ ָהָיה  ׁשֶ ָאז  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ה  ָעׂשָ

ָהַאֲהָבה,  ּוֵמעֶֹצם  ּוָרה.  ַהּשׁ ְמַקְלֶקֶלת  ַאֲהָבה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ִליאֹות  ּפְ ֵעיָניו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ ֶזה  ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ לֹא 

ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ְזֵאב  ר'  ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ י  ּכִ דֹולֹות.  ּגְ

אֹותֹו  ּבְ אֹוֵכל  ָהָיה  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֶדֶרְך  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ל ר' ְזֵאב  תֹו ׁשֶ ִפּלָ ֵעת ּתְ ּבְ ל ִמּקֶֹדם, ַעד ׁשֶ ּלֵ י ָהָיה ִמְתּפַ ָהֵעת. ּכִ
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ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָהָיה  ְוֵכן  תֹו.  ְסֻעּדָ אֹוֵכל  ַז"ל  הּוא  ָהָיה 

ה  ֻעּדָ ַלּסְ ְזֵאב  ר'  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּוְבֵעת  ית.  ִליׁשִ ׁשְ ה  ּוִבְסֻעּדָ ֲחִרית  ׁשַ ּבְ

ָהָיה  ה ְלָהִאיׁש ׁשֶ זֹון. ְוִצּוָ ת־ַהּמָ ְרּכַ נּו ּבִ ַרְך ַרּבֵ ָבר ּבֵ ית, ּכְ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

יל  ֶכף ַעְרִבית ְוִהְבּדִ ֵלל ּתֵ ל ִאם ֵיׁש ּכֹוָכִבים, ְוִהְתּפַ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ִעּמֹו ׁשֶ

ָסמּוְך  ּבְ ִהְתִחיל  ְוהּוא  ְזֵאב  ר'  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ַהּלּוְלֶקע  ְוָלַקח 

נּו  ַרּבֵ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ַהְמֻפְרָסִמים.  ֶדֶרְך  ּכְ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ה  ֻעּדָ ַהּסְ

ֶכף  ּתֵ ָידֹו,  ּבְ ְוַהּלּוְלֶקע  ֲחגֹוָרה  ּוְבִלי  ֶעְליֹון  ּכֹוַבע  ִלי  ּבְ ם  ְלׁשָ

ד,  ִמּיָ זֹון  ת־ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ְוֵבַרְך  "ל,  ַהּנַ ְזֵאב  ר'  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ לֹו  ִקּבְ

ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ר  ְוִדּבֵ יל,  ְוִהְבּדִ ַעְרִבית  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ

יֵניֶהם. ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ְוָהָיה  ְיָלה.  ַהּלַ

ַעל  ם  ׁשָ ְוָהָיה  "ל.  ּנַ ּכַ ַקְטנּות  ִמיֵני  ל  ּכָ ם  ׁשָ ה  ָעׂשָ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ
ְסַטְנּבּול  ָעַבר ָעָליו ּבִ ֶ ִלי ַז"ל. ְוָכל ַמה ּשׁ ל ר' ַנְפּתָ ֶקֶבר ׁשֶ

ּוְכִפי ַהּמּוָבן  ר.  ְלַסּפֵ ְיִריעֹות  ְקַצר ֲהמֹון  ּתִ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ָסבּור  ְוָהָיה  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ָבָריו,  ִמּדְ

ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ם,  ׁשָ ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ם  ׁשָ ָאר  ִנׁשְ ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ְטנּות  ְוַהּקַ ַהּכֹל.  ַעל  ְוָעַבר  ה,  ַהְרּבֵ ים  ִנּסִ ִעּמֹו  ה  ָעׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ

ְמֹאד. לֹו  "ל הֹוִעיל  ַהּנַ

ָהָאֶרץ  ַעל  ְתֹאם  ּפִ ָנַפל  ִלי  ַנְפּתָ ר'  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֶבר  ֵמַהּקֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ה  יחּו אֹותֹו ַעל ַהִמּטָ ְך ִהּנִ עֹות. ְוַאַחר־ּכָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ ְך  ּכָ ַכב  ְוׁשָ

ׁשֹוֵכב  ְוָהָיה  ַהּיֹום.  ֲחִצי  ְלָמֳחָרת  ַעד  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ם  ׁשָ ַכב  ְוׁשָ
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ְוָחַזר  תֹו  ּטָ ִמּמִ ם  ּקָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזרֹו  ׁשֶ ַעד  ְגַוע  ּנִ ׁשֶ ִמי  ּכְ

ּוְמִניעֹות  ַוֲעצּומֹות  ַרּבֹות  דֹולֹות  ּגְ נֹות  ַסּכָ לֹו  ְוָהָיה  ְלֵאיָתנֹו. 

ְזיֹונֹות  ַהּבִ ׁשֶ ְוָאַמר  ם.  ׁשָ ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ר  ִמְסּפָ ֵאין 

"ל: ּנַ ּכַ ְמֹאד  לֹו  "ל הֹוִעיל  ַהּנַ ְטנּות  ְוַהּקַ

יג

ָרִגיל  ה  ְוַנֲעׂשָ ְטנּות  ַהּקַ ּבְ ִנְכַנס  ְך  ּכָ ל  ּכָ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 
א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ַעד  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ְטנּות  ַהּקַ ִעְנְיֵני  ּבְ

ְלַהְכִריַח  ֻמְכָרח  ָהָיה  זֹאת  ִליְך  ְלַהׁשְ ְוָרָצה  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ַקְטנּות  ִעְנְיֵני  ֶאת  ִליְך  ּוְלַהׁשְ ר  ּבֵ ְלׁשַ כֹחֹות  ּבְ ַעְצמֹו 

ל  ּגֶֹדל ָהְרִגילּות. ּכָ ִליְך זֹאת ֵמֲחַמת  ה ָעָליו ְלַהׁשְ ָבר ָהָיה ָקׁשֶ ּכְ

א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ם  ּגַ ה.  ְתִחּלָ ּבִ ְטנּות  ַהּקַ ּבְ ִנְכָנס  ָהָיה  ְך  ּכָ

ֶזה. ִעְנָין  ּבְ ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  ָהָיה  ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ

ַמע  ִעְנָין ֶזה, ָעֹמק ָעֹמק לֹא ִנׁשְ ת ָחְכָמתֹו ּבְ ֻדּלַ ְועֶֹצם ַהְפָלַגת ּגְ
א  ְרּגָ ִמּדַ ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ָידּוַע  ֶזה  י  ּכִ זֹאת.  ּכָ ִנְרָאה  ְולֹא 

ְצִריִכין  ְוָאז  ְוכּו',  ה  ָהֲעִלּיָ קֶֹדם  ְיִריָדה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  א  ְלַדְרּגָ

ַז"ל,  ְוהּוא  ְוכּו'.  ְלַגְמֵרי  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ַקְטנּות  ְלִעְנְיֵני 

ַמְדֵרָגה  ַעל  ַעם  ּפַ ׁשּום  ּבְ עֹוֵמד  ָהָיה  לֹא  ָיָמיו  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ִמיד  ּתָ עֹוֶלה  ָהָיה  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַרק  ַאַחת, 

בֹוּהַ  ּגָ ֵאּלּו  ִעְנְיֵנים  ּבְ ָחְכָמתֹו  ָהְיָתה  ן  ַעל־ּכֵ א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ

ז'(: )קֶֹהֶלת  ִיְמָצֶאּנּו"  ִמי  ָעֹמק  "ָעֹמק  ְמֹאד,  ְוָעֹמק 
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יד

ָהַלְך  ׁשֶ ְרַפת,  ַהּצָ ל  ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ָהְיָתה  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ְוָאז 
ְוַכּיֹוֵצא  ָרֵאל  ּוְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְלִמְצַרִים  ַהּתֹוָגר  ְלֶאֶרץ  ְרַפת  ַהּצָ

"ל  ְלָחָמה ַהּנַ ַהּמִ י ְסַטאְנּבּול ׁשֶ ַמע ְלַאְנׁשֵ ר ִנׁשְ ְמֻפְרָסם. ְוַכֲאׁשֶ ּכַ

לֹא  ַז"ל  נּו  ]ְוַרּבֵ ם  ַהּיָ ַעל  ּוָבא  הֹוֵלְך  ְרַפת  ְוַהּצָ ִמְתעֹוֶרֶרת 

ְלָהִאיׁש  ְוָאַמר  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלַהְפִקיר  ְוָרָצה  ֶזה  ַעל  יַח  ּגִ ִהׁשְ

נֹות  ַסּכָ ן ֶאת ַעְצִמי ֲאִפּלּו ּבְ ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּכֵ ַדע ׁשֶ ָהָיה ִעּמֹו: ּתֵ ׁשֶ

יַח  ְלַהּנִ ְסַטאְנּבּול  ל  ׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ ה  ְקִהּלָ ָרצּו  לֹא  ֲאַזי  דֹולֹות[  ּגְ

ם. ַהּיָ ַעל  ִלְפרֹשׁ  ָוחּוָצה,  ָהִעיר  יר  ִמּקִ ָלֵצאת  ְיהּוִדי  ׁשּום 

ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלַהְפִקיר  ְוָרָצה  ֶזה  ַעל  יַח  ּגִ ִהׁשְ לֹא  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ
ן  ְלַסּכֵ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ַדע  ּתֵ ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְוָאַמר 

ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ַאְך  ַוֲעצּומֹות  דֹולֹות  ּגְ נֹות  ַסּכָ ּבְ ֲאִפּלּו  ַעְצִמי  ֶאת 

ַעל  ָמעֹות  ְלָך  ַקח  ְרֶצה  ּתִ ִאם  ֵכן,  ּבְ ְלַהְפִקיר.  רֹוֶצה  ֵאיִני 

ֶהְעֵלם  ּבְ י  ְלַבּדִ ע  ֶאּסַ ַוֲאִני  ְלֵביְתָך,  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוׁשּוב  הֹוָצאֹות 

ִיְהֶיה  ַמְפִקיר,  ֲאִני  ַעְצִמי  ֶאת  י  ּכִ ְסַטאְנּבּול.  י  ֵמַאְנׁשֵ ר  ּוְבֶהְסּתֵ

ר  קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֶזה ְוָאַמר: ּבַ "ל ֵמֵאן ּבָ ְהֶיה ְוכּו'. ְוָהִאיׁש ַהּנַ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ

ָך  ַעְבּדְ ִיְהֶיה  ם  ׁשָ ים  ְלַחּיִ ִאם  ְלָמֶות  ִאם  ֲאדֹוִני  ם  ׁשָ ִיְהֶיה 

ן. ם־ּכֵ ּגַ ֵאֵלְך  ְלכּו  ּתֵ ר  ּוַבֲאׁשֶ

ַרֲחָמיו,  ב ּבְ ְך, ְוִסּבֵ ּבֹות ִמְתַהּפֵ ַרֲחָמיו הּוא ִמּסִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ם  ׁשָ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ֱהיֹות  ַמע  ִנׁשְ יֹוַמִים  אֹו  יֹום  ַאַחר  ׁשֶ
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ץ ַעל ָיד ְנָדבֹות  ִקּבֵ ר  ַלִים, ֲאׁשֶ דֹול ִמירּוׁשָ ַהּגָ ְסַטאְנּבּול ָחָכם  ּבִ

ם  ׁשָ ב  ְלִהְתַעּכֵ ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָהָיה  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ י  ֲעִנּיֵ ֲעבּור 

ְסַטאְנּבּול:  י  ְלַאְנׁשֵ ְוָאַמר  ִנְתעֹוֵרר  ּוִפְתֹאם  ַאַחת.  ָנה  ׁשָ עֹוד 

י ֲאִני  ַלִים, ּכִ ד ִלְנסַֹע ִלירּוׁשָ ֲאִני ֻמְכָרח ִמּיָ ה ִלי ׁשֶ ּלָ ְתּגַ ּנִ ְדעּו ׁשֶ ּתֵ

ם  ְוַאּתֶ ק ִמן ָהעֹוָלם,  ּלֵ ּוָבִאין ְלִהְסּתַ ין  ְמׁשִ ִמים ְמַמׁשְ ַהּיָ רֹוֶאה ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעבּור  ִלְדֹאג  ָלֶכם  ְוֵאין  ַהְפַרְנצֹוז,  ַעם  ֶאת  יְראּו  ּתִ ַאל 

ֶעְזַרת  ּבְ ק  ֶהּזֵ ׁשּום  ָלֶהם  ה  ְיֻאּנֶ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְלָהָתם,  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ

ם  ִנְרׁשַ ָבר  ּכְ י  ּכִ ם.  ְלׁשָ ּבֹוָאם  ַעד  ַרֲחָמיו,  ּבְ ְמֵרם  ִיׁשְ ַוה'  ם  ֵ ַהּשׁ

ְכרּו  ְוׂשָ ְוָהְלכּו  ְמעּו ִלְדָבָריו,  ד ׁשָ ּוִמּיָ ַלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ְמקֹום ְקבּוָרִתי 

ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ְוִהְכִריזּו:  דֹוָלה,  ּגְ ְסִפיָנה  ד  ִמּיָ

ְוֵהן  ְסָפַרד  י  ֵמַאְנׁשֵ ֵהן  ָוַטף,  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ְוָהְלכּו  ֵיֵלְך. 

ְלֶאֶרץ  זֹו  ְסִפיָנה  ַעל  ן  ם־ּכֵ ּגַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָנַסע  ַנז,  ּכְ ַאׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ

ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַלִים  ִמירּוׁשָ ֶהָחָכם  ִעם  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ר  ְוִדּבֵ ַהּקֶֹדׁש. 

ְצָפת ְולֹא  ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְהיֹות לֹא ּבִ י ָאַמר ׁשֶ ַלִים, ּכִ אֹותֹו ִלירּוׁשָ

יֵניֶהם. ּבֵ יקּו סֹוד  ִהְמּתִ ְוֵכן  ְטֶבְרָיה.  ּבִ

ּקֹוִרין  דֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ם ָהָיה רּוַח ְסָעָרה ּגְ ם ַעל ַהּיָ ּוְבֶלְכּתָ
דֹוָלה.  ָנה ּגְ ַסּכָ ִפיָנה ּבְ דֹוָלה ְמֹאד(, ְוָהְיָתה ַהּסְ ְרִטיֶנע ּגְ )ַאּפְ

עֹוד  ָהָיה  ְולֹא  ק"ז(.  ים  ִֹ ִהּל )ּתְ ְוכּו'  ְתהֹומֹות"  ֵיְרדּו  ַמִים  ׁשָ "ַיֲעלּו 

ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ צֹוֲעִקים  ְוָהיּו  יָתה.  ַהּמִ ִמן  ֵצל  ְלִהּנָ ֵמֶהם  ִאיׁש  ֵלב  ּבְ

ַהּכֹל  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ּפּוִרים  יֹום־ַהּכִ מֹו  ּכְ ַאַחת  ַלְיָלה  ְוָהְיָתה  ה'. 

ְסִליחֹות  ְוָאְמרּו  ם.  ַנְפׁשָ ַעל  ָרה  ּפָ ּכַ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ים  ּוִמְתַוּדִ ּבֹוִכים 
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ּדֹוֵמם.  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ְוַתֲחנּוִנים.  ִפּלֹות  ּתְ ְבֵרי  ּדִ ָאר  ּוׁשְ

ֵעת  ּבְ ׁשֹוֵתק  הּוא  ָמה  ֵני  ִמּפְ לֹו  לֹוַמר  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ְוִהְתִחילּו 

קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ָהַרב  ת  ֵאׁשֶ ַאְך  יב.  ֵהׁשִ ְולֹא  זֹאת?  ּכָ ָצָרה 

ְיָלה ְוִהְתִחיָלה  ל ַהּלַ ֶדת ּוָבְכָתה ְוָצֲעָקה ּכָ ָהְיָתה ְמֻלּמֶ ָחאִטין. ׁשֶ

ה  ְוִכְמֻדּמֶ ּדֹוֵמם.  הּוא  ָמה  ֵני  ִמּפְ ה.  ֵאּלֶ ּכָ לֹו  לֹוַמר  ן  ם־ּכֵ ּגַ ִהיא 

ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ׁשֹוְתִקים  ֱהִייֶתם  ַהְלַואי  ָלּה:  ְוָאַמר  אֹוָתּה.  ל  ּלֵ ּקִ ׁשֶ

ּתֹק  ִיׁשְ קּו -  ּתְ ׁשְ ם ּתִ ֲחנּו, ִאם ַאּתֶ ּבָ ָהָיה טֹוב ִלְפֵניֶכם. ּוְבזֹאת ּתִ

ַוֲאַזי  ְתקּו.  ְוׁשָ ְצעֹק  ִמּלִ ּוָפְסקּו  ָהָיה  ְוֵכן  ן.  ם־ּכֵ ּגַ ֵמֲעֵליֶכם  ם  ַהּיָ

יֶהם  ּלֵ ּגַ ֱחׁשּו  ַוּיֶ ִלְדָמָמה  ְסָעָרה  "ָיֵקם  ַהּיֹום  ֵהִאיר  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ

ים ק"ז(: ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ְמחּו"  ׂשְ ַוּיִ

טו

ְראּוִיין  ׁשֶ ַמִים  ִלי  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ֲאָרה  ִנׁשְ יֹוַמִים  אֹו  יֹום  ְוַאַחר 
ָהָיה ַעל  ׁשֶ ה  ִתּיָ ׁשְ ל  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֶאְצָלם  ְסקּו  ּפָ י  ּכִ ה.  ִתּיָ ִלׁשְ

ל ַמִים ְסרּוִחים  ִלי ַאַחת ׁשֶ י־ִאם ּכְ ַאר ָלֶהם ּכִ ִפיָנה. ְולֹא ִנׁשְ ַהּסְ

קּו  ִחּלְ ִים  ַהּמַ ְוֵאּלּו  ֶהם.  ּבָ ין  ְמַרֲחׁשִ ָהיּו  ְותֹוָלִעים  ַוֲעכּוִרים 

ְוָהָיה  ַאַחת.  ה(  ְקַטּנָ ה  )ִמּדָ "ַאִקי"  ְלִאיׁש  ה,  ִמּדָ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ י  ְלַאְנׁשֵ

ַוֲאַזי  נֹות,  ּכָ ַהּסַ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  אֹון  ּמָ ֵמַהּצִ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ָלֶהם 

עֹוד  ְוִנְתעֹוֵרר  ם.  ִלּבָ ירֹות  ִמּקִ ָוַטף  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ לּו  ּלְ ִהְתּפַ

ֵמֵעת־ ֵני  ׁשְ ַאַחר  ִפיָנה  ַהּסְ ְוֵהִביא  דֹוָלה,  ּגְ רּוַח־ְסָעָרה  ַעם  ַהּפַ
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ַלִים ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ָיפֹו. ְוָרָצה  ה ִלְסַפר ְירּוׁשָ דֹוׁשָ ְלֵעת ָלָאֶרץ ַהּקְ

ַלִים ִעם ֶהָחָכם  ִפיָנה ָלֶלֶכת ֶאל ְירּוׁשָ ם ֵמַהּסְ נּו ַז"ל ֵליֵרד ׁשָ ַרּבֵ

יחּוהּו  ה, ְולֹא ִהּנִ "ל. ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה ִסּבָ ּנַ א ֲחָדא ּכַ ַצְוּתָ "ל ּבְ ַהּנַ

ְוַעל  יו  ַמְלּבּוׁשָ ַעל  לּו  ּכְ ִהַסּתַ י  ּכִ ֲאֵליֶהם.  ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ

ֵאינֹו  ְוׁשֶ ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ הּוג  ּנָ ּכַ ים  ֲאֻרּכִ אֹות  ּפֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָניו  ּפָ ּתַֹאר 

ֶאָחד  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְלׁשֹוָנם  יֹוֵדַע 

ׁשֹות.  ּוַבּקָ ּיּוס  ּפִ ׁשּום  הֹוִעילּו  ְולֹא  ְרַפת.  ַהּצָ ל  ׁשֶ ִלים  ֵמַהְמַרּגְ

יָטאן  אּפִ ַהּקַ ַדַעת  ּבְ ְוָהָיה  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַאר  ְוִנׁשְ

ָיִמים.  ֵאיֶזה  ָלפּוׁש  עֹוֵמד  ִלְהיֹות  ִפיָנה  ַהּסְ ִעם  ם  ׁשָ ב  ְלִהְתַעּכֵ

ָיְכָלה  ִפיָנה לֹא  ַהּסְ ַאְך  ָנה.  ָ ָיִמים קֶֹדם רֹאׁש־ַהּשׁ ֵני  ׁשְ ָהָיה  ְוָאז 

ׁשּום  הֹוִעיל  ְולֹא  ְלָהְפָכּה,  ָרצּו  ׁשֶ ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ ַלֲעֹמד 

ֵעיֵני  ּבְ דֹול  ּגָ ְלֶפֶלא  ָבר  ַהּדָ ְוָהָיה  ָלֶזה.  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה 

ַהֲחָכִמים  יבּו  ְוֵהׁשִ ה?  ּזֶ ַמה  ְוַעל  ה  ּזֶ ַמה  ַאל:  ְוׁשָ יָטאן,  אּפִ ַהּקַ

קֹום,  ֶזה ַהּמָ ּבְ י ִאיׁש, ׁשֶ ָיָדם ִאיׁש ִמּפִ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ים, ׁשֶ ָפַרּדִ ל ַהּסְ ׁשֶ

ם  ׁשָ ַלֲעֹמד  ִפיָנה  ַהּסְ ָיְכָלה  ְולֹא  ִביא.  ַהּנָ י  ֲאִמּתַ ן  ּבֶ יֹוָנה  ַלְך  ִנׁשְ

ם  ָ ִמּשׁ ְוָהְלכּו  ם.  ָ ִמּשׁ ִפיָנה  ַהּסְ ִעם  ָלזּוז  ְוֻהְכְרחּו  ְיָלה  ַהּלַ אֹוָתּה 

ֵאֶצל  ְוָעְמדּו  ֵחיָפה.  ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר  ִרית  ּבְ ְזכֹור  ֵליל  ֶעֶרב  ּבָ ּוָבאּו 

ל  ּכָ ָאְמרּו  ַהּבֶֹקר  ֹמֶרת  ּוְבַאׁשְ הּו.  ֵאִלּיָ ְמָעַרת  ֶנֶגד  ְרֶמל  ַהּכַ ַהר 

ת  ִפּלַ ּתְ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ְך  ְוַאַחר־ּכָ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְסִליחֹות  ָהָעם 

ים  ֲאָנׁשִ ֵחיָפה  ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר  ם  ּלָ ּכֻ ָהְלכּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֲחִרית,  ׁשַ

ָוַטף. ים  ְוָנׁשִ
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קֹום  ה, ּוָבא ֶאל ַהּמָ דֹוׁשָ דֹוׁש ַז"ל ָלָאֶרץ ַהּקְ נּו ַהּקָ ְוָאז ִנְכַנס ַרּבֵ

ְוִכּסּוִפין  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּבְ ֵאָליו  ּתֹוֵקק  ְוִהׁשְ ֵאָליו,  ִנְכַסף  ר  ֲאׁשֶ

ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ַנְפׁשֹו  ּוָמַסר  ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ ְוַגְעּגּוִעים 

ְוֹגֶדל עֶֹצם  ֶגד ֲעבּור ֶזה.  ִמּנֶ ַנְפׁשֹו  ִליְך  ְוִהׁשְ ִביל ֶזה,  ׁשְ ּבִ ָעִמים  ּפְ

ַאְדַמת  ַעל  ְוָעַמד  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהֶרַגע  אֹוָתּה  ּבְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ

לֹא  ְוכּו'  יֹו  ּדְ ים  ּמִ ַהּיַ ל  ּכָ ִאּלּו  ּמַֹח.  ּבַ ֵער  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהּקֶֹדׁש, 

ַמה  יג  ִהּשִׂ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ה.  ִמּזֶ ָקֶצה  ֶאֶפס  ְלָבֵאר  יקּו  ַיְסּפִ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ע ַאּמֹות ּבְ ָהַלְך ַאְרּבַ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ י ָאַמר ׁשֶ יג. ּכִ ִהּשִׂ ֶ ּשׁ

יג. ְלַהּשִׂ ָרָצה  ׁשֶ ַמה  ד  ִמּיָ ַעל  ּפָ

ֶנֶסת  ְלֵבית־ַהּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְקֶוה,  ַלּמִ ָהְלכּו  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ְוַאַחר 

ֶאל  ְלֵביתֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ְיָלה.  ַהּלַ ַעד  ְוִנְתַמְהְמהּו 

ְמֹאד,  ַעד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ לֹו  ְוָהָיה  ּלֹו,  ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא 

ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ֶריָך  ַאׁשְ ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ָאַמר  ָוֶרַגע  ֶרַגע  ּוְבָכל 

ְלָפָניו  יר  ּוְלַהְזּכִ ִלְקרֹות  לֹו  ה  ְוִצּוָ אן.  ּכָ י  ִעּמִ ִלְהיֹות  ְלָכְך 

ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ֵאָליו  ְלִוים  ַהּנִ ל  ּכָ ַהְינּו  ּדְ ם,  ׁשָ ִמים  ְרׁשָ ַהּנִ ל  ּכָ עִטיל  ֵמַהּצֶ

ל  ׁשֶ ְיָלה  ַהּלַ ת  ְסֻעּדַ ם  ׁשָ ְוָאְכלּו  מֹוֵתיֶהם.  ְ ִמּשׁ ֶצעְטִליְך  לֹו 

ַעד  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַאַחר  ַעד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַהּכֹל  ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ

אּו  ּבָ ׁשֶ ְוַאַחר  ֶנֶסת.  ְלֵבית־ַהּכְ ָהְלכּו  ּוַבּבֶֹקר  ִליׁשֹן.  ם  ׁשָ ְכבּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵעֶרְך  ִלי  ּבְ ְמֹאד  ר  ּבָ ִנׁשְ ְוֵלב  ָאָגה  ּדְ ּבֹו  ִנְתעֹוֵרר  ֶנֶסת  ית־ַהּכְ ִמּבֵ

ָאָדם: ן  ּבֶ ׁשּום  ִעם  ְמאּוָמה  ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא 
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טז

ֶכף  ּתֵ ַלֲחזֹר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְרצֹון  ָהָיה  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ַאַחר  ְוֵתֶכף 
לֹא  ָמקֹום,  ְלׁשּום  ָלל  ּכְ ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ָהָיה  ְולֹא  ְלֵביתֹו, 

ָחָזק  ּכֹוְספֹו  ָהָיה  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ַאְך  ִלְטֶבְרָיה.  ְולֹא  ִלְצָפת 

ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ּוָבא  ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְמקֹומֹות  ּבִ ֵעיָניו  ָלזּון  ְמֹאד 

ֵיׁש  לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ִלְטֶבְרָיה.  ם  ִעּמָ ֵליֵלְך  ָרה  ּיָ ׁשַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו,  ְוָאַמר 

ְוָנַתן  ְך.  ּכָ ה  ְוָעׂשָ ֲחמֹוִרים.  כֹר  ׂשְ ֵלְך  ִלִטֶבְרָיה.  ּסּוִפים  ּכִ ְלָך 

לֹו  ָאַמר  ֲחמֹוִרים  ַעל  ֵמַהּבַ ּוַבֲחִזיָרתֹו  ְקִדיָמה(.  ֵמי  )ּדְ ַאְדרּוף  ָלֶהם 

ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ָאַמר  ֵהן.  לֹו:  יב  ֵהׁשִ ֲחמֹוִרים?  ַכְרּתָ  ׂשָ ֶכף:  ּתֵ

ְלַהֲחִזיר  ִיְרצּו  ְוִאם לֹא  ָהַאְדרּוף,  ח ֵמֶהם  ְוִתּקַ ֵלְך  ּתֵ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ

ם.  ְלׁשָ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ֵאיִני  י  ּכִ ָהַאְדרּוף  ְלִאּבּוד  יַח  ּנִ ּתַ ֲאַזי  ְלָך, 

ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ָנַפל  לֹשׁ  ׁשָ אֹו  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְוַאַחר 

ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ ָנַתן  ְוָאז  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  דֹוָלה  ּגְ ה  ֻחְלׁשָ ּבְ

"ל: ַהּנַ ָרה  ּיָ ַ ַהּשׁ ִעם  ָלֶלֶכת  ְמָנעֹו  ר  ֲאׁשֶ ַרְך.  ִיְתּבָ

יז

ְצָפת  ִבים ּבִ ָרֵאל ַהּיֹוׁשְ י ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַמע ְלַאְנׁשֵ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֶכף ּכַ ַאְך ּתֵ
דֹוִלים  ַהּגְ ְלחּו  ׁשָ ֵחיָפה,  ּבְ הּוא  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ּוִבְטֶבְרָיה 

ֲאֵליֶהם.  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ם,  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ

רֹות  ִאּגְ לֹו  ְוֵהִביאּו  ֵאָליו,  ּפּור  ּכִ יֹום  ַעל  ְטֶבְרָיה  י  ַאְנׁשֵ ּוָבאּו 
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ַעל  ִלְטֶבְרָיה  ָלבֹוא  אֹותֹו  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ִמּגְ

ֶזה. ל  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ִהׁשְ ְוהּוא לֹא  ּכֹות.  ַהּסֻ ַחג 

ֶאל  ְוָהַלְך  ֶאְתרֹוִגים.  לֹו  ִלְקנֹות  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְוָאַמר 
ם  )ׁשֵ ָפאֶריס  ִרים  ֶעׂשְ לֹו  ְוָנַתן  ם,  ׁשָ ַהחֹוֶנה  ֶהָחָכם 

ֶאְתרֹוִגים  ה  לׁשָ ׁשְ לֹו  ְוֵהִביא  ָמֵעאל,  ִיׁשְ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ְוָהַלְך  ַע(  ַמְטּבֵ

ְמֹאד. ְוָיִפים  ֻמְבָחִרים 

ַרְך  ֶאָחד  ָמֵעאל  ִיׁשְ א  ּבָ ֵחיָפה  ּבְ ם  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ְולֹא  ה,  ַהְרּבֵ ּבּוִרים  ּדִ ֵאָליו  ר  ְוִדּבֵ ֶאְצלֹו,  ב  ְוָיׁשַ ִנים,  ָ ּשׁ ּבַ

ּיֹום  ּבַ ה  ּוְסֻעּדָ ה  ְסֻעּדָ ל  ּכָ ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  אֹוֵמר.  הּוא  ַמה  ָיַדע 

ְכִלי  ּבִ א ֵאָליו  ּבָ ּוַפַעם ַאַחת  ב אֹותֹו ְמֹאד.  ְוָהָיה ְמַחּבֵ ְיָלה,  ּוַבּלַ

ָיַדע  לֹא  ְוהּוא  ָעָליו  ְוִלְצעֹק  ִלְזעֹק  ְוִהְתִחיל  דֹול,  ּגָ ַכַעס  ּבְ ַזִין 

ָהְיָתה  ָוואִליַחיי  ִדיַנת  ִמּמְ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ַאְך  ר,  ְמַדּבֵ הּוא  ַמה 

ְלַמַען  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ָאְמָרה  ָמֵעאל,  ׁשְ ַהּיִ ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ם,  ׁשָ

ַז"ל  הּוא  ׁשֶ אֹוֵמר  ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ֶזה  י  ּכִ ֶזה,  ִית  ִמּבַ ְבַרח  ּיִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ

ַרח הּוא ַז"ל ְלֵבית  ּבָ ּקֹוִרין )"ֶפעְחִטין"(. ְוֵתֶכף  ֵיֵלְך ִעּמֹו ִלְלֹחם ׁשֶ

אֹוְסְטְרָהא  אְרִני  ִמְטׁשָ ְזֵאב  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד 

ָמֵעאל  ׁשְ א ַהּיִ ְך ּבָ ַחְדֵרי ֲחָדִרים. ְוַאַחר־ּכָ "ל ְוִהְצִניעּו אֹותֹו ּבְ ַהּנַ

ֵהיָכן  ְוָאַמר:  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ְלֵבית  ַעם  ַהּפַ עֹוד  "ל  ַהּנַ

ן  ֲאִני אֹוֵהב אֹותֹו ְמֹאד, ֲאִני ֶאּתֵ ז? ְיִדיַע ֶלֱהֵוי ֵלּה ׁשֶ ָהִאיׁש ַהּלָ

ִלְטֶבְרָיה  ָרה  ּיָ ַ ַהּשׁ ִעם  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ַהּסּוס  ְוַגם  ַהֲחמֹוִרים  לֹו 
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א  ּבָ ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן  ה.  ֵמַעּתָ ָלל  ּכְ י  ּנִ ִמּמֶ ֵחד  ְלִהְתּפַ לֹו  ֵאין  ְוׂשּוב 

לֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ּוָבא  ּלֹו,  ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ֶאל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ֶזה  אֹותֹו  ב  ִחּבֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַחק.  ְוׂשָ ַתק  ׁשָ ַרק  לּום  ּכְ

ְיֵתָרה. ַאֲהָבה  ּבְ ְמֹאד 

נּו ַז"ל  ַרּבֵ דֹוָלה. ְוָאַמר  ּגְ ִליָאה  ּפְ ָמֵעאל ָהָיה  ׁשְ ַהּיִ ל  ְוִעְנָין ֶזה ׁשֶ
ִמן  יֹוֵתר  ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ל  ׁשֶ ֵמָהַאֲהָבה  ִיּסּוִרים  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ׁשְ ַהּנִ ּוְכִפי  ּלֹו.  ׁשֶ ַעס  ְוַהּכַ ְנָאה  ַהּשִׂ

דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַסּכָ ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ִעם  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ זֹו  ה  ַמֲעׂשֶ ִעְנַין  ּבְ

ָמֵעאל ָהָיה  ׁשְ ה ַהּיִ ּזֶ ָאַמר ׁשֶ דֹוׁש, ׁשֶ יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ְוִכְמֻדּמֶ

י ה': ַחְסּדֵ ּבְ לֹום  ׁשָ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ּצֹול  ּנִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ַעְצמֹו  ּבְ ַהס"מ 

יח

ָהַלְך  נּו  ַרּבֵ ְוַגם  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ָהְלכּו  ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ּוְבֹחל 
ל  ּכָ ָעׂשּו  ם  ְוׁשָ ִביא.  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ ָעָרה  ַלּמְ ֶהם,  ִעּמָ

ֵמַח  דֹוָלה ְוִרּקּוִדין ּוְמחֹולֹות. ְוהּוא לֹא ָהָיה ׂשָ ְמָחה ּגְ ָהעֹוָלם ׂשִ

ָהַרב  ַאל  ְוׁשָ ר.  ּבָ ִנׁשְ ּוְבֵלב  דֹוָלה  ּגְ ַהְכָנָעה  ּבְ ם  ׁשָ ב  ָיׁשַ ַרק  ָלל.  ּכְ

ה,  ּזֶ ַמה  ְוַעל  ה  ּזֶ ַמה  ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  "ל  ַהּנַ ְזֵאב  ר' 

ִאם  יֹוֵדַע  ְוה'  ה?  ַעּתָ ַעד  ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ִמן  ַעְצבּות  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִרּקּוִדין  ּבְ פֹות  ַהּקָ ָעׂשּו  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְוַגם  ָבר.  ַהּדָ טֹוב 

ַז"ל  ְוהּוא  ֲחִסיִדים,  ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ הּוג  ּנָ ּכַ ְמָחה  ְוׂשִ

ָפה,  ַהּקָ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ְולֹא  ֶנֶסת,  ֵבית־ַהּכְ ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהָיה 
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ן  ּכֵ ָהָיה  ְרּכֹו  ּדַ ר  ֲאׁשֶ )ּכַ רֹאׁש  ּוִבְכִפיַפת  ַהְכָנָעה  ּבְ ם  ׁשָ ב  ָיׁשַ ַרק 

ֵעת  ָכל  ּבְ רֹוֶצה  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְפעֹל  ָכה  ּזָ ׁשֶ קֶֹדם  ָהרֹב,  י  ַעל־ּפִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו'  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְמֹאד  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ָהָיה לֹו  ׁשֶ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל 

ן(.  ְלַקּמָ ְיבַֹאר 

ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ָאַמר  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ְוַאַחר 
ְוַאף־ ְוָנכֹון,  טֹוב  ַהּיֹוֵתר  ַצד  ַעל  ָרִציִתי  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעְלּתִ ּפָ

ֶאֶרץ־ ִחּבּוב  ֵמֲחַמת  אן  ּכָ ְלִהְתַמְהֵמּה  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ָלָאֶרץ.  ְלחּוץ  ינּו  ְלָבּתֵ ְנִסיעֹות  ִלְנהֹג  ְרצֹוִני  ּבִ ו  ְוַעְכׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָהִאיׁש  ָאָבה  ְולֹא  ִלְסַטאְנּבּול.  ִפיָנה  ַהּסְ כֹר  ּוׂשְ ֵלְך  ן  ַעל־ּכֵ

ְרצֹונֹו  ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ ְלֵביתֹו,  ִלְנסַֹע  ּוֵמֵאן  ֵאָליו  ֹמַע  ִלׁשְ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ְוכּו'.  ְטֶבְרָיה  ּבִ ִלְהיֹות 

ְרּכֹו  ּדַ י  ּכִ ם.  ְלׁשָ ֲחמֹוִרים  כֹר  ּוׂשְ ֵלְך  ְטֶבְרָיה,  ּבִ ִלְהיֹות  ה  ִמְתַאּוֶ

מֹוֲהַר"ן י  )ַחּיֵ ְוכּו'  ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ׁש  ְלִהְתַעּקֵ ִלְבִלי   ָהָיה 

ִסיָמן ת"ל(. 

ם  ְלׁשָ ּוָבאּו  ְטֶבְרָיה.  ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר  ְוָהְלכּו  ֲחמֹוִרים,  ַכר  ְוׂשָ
ל  ְלַקּבֵ ְטֶבְרָיה  י  ַאְנׁשֵ ָהְלכּו  ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  ֶעֶרב.  ְלֵעת 

ת  ּבָ ׁשַ ִבְגֵדי  ּבְ ַעְצָמן  יׁשּו  ִהְלּבִ ה  ְוַהְרּבֵ יֹוֵצא.  ְוֶזה  ִנְכָנס  ֶזה  ָניו  ּפָ

ה  ּוִבְתִחּלָ ֶזה.  ֵמֲחַמת  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ן  ָיׁשֵ ָהָיה  ְולֹא  ִלְכבֹודֹו. 

מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ל  ׁשֶ ָוֶנֶכד  ִנין  רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ֵבית  ּבְ ִנְתַאְכֵסן 

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָאְמרּו  ים  ַרּבִ ַאְך  ַז"ל.  ֵמָהאִריֶדעְנֶקא  ַנְחָמן  ָהַרב 
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ד  ּוִמּיָ ַעת.  ַהּדַ ַהְרָחַבת  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹול  ּגָ ִית  ּבַ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ִלְראֹות 

ְוָחִסיד  ִתיק  ַהּוָ ַהְמֻפְרָסם  ִני  ָהַרּבָ ֵבית  ּבְ ְתַאְכֵסן  ּיִ ׁשֶ ימּו  ִהְסּכִ

ם. ְלׁשָ ְוִנְכַנס  ְצִבי ַהאְרֶקער,  ָהַרב  מֹוֵרנּו 

ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ֵאָליו  ַלח  ְוׁשָ
ַעל־ ֶאְצלֹו.  ֲהָקָזה הּוא  ּיֹום  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַז"ל,  יְסֶקער  ַקאּלִ

נּו  ַרּבֵ יב  ְוֵהׁשִ לֹום.  ׁשָ לֹו  ן  ִלּתֵ ֶאְצלֹו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  הּוא  ן  ּכֵ

יק  ּדִ ְלַהּצַ ָהַלְך  ד  ּוִמּיָ ֵאָליו.  ֵליֵלְך  ַדְעּתֹו  ּבְ ָהָיה  ֶזה  לֹא  ּבְ ׁשֶ ַז"ל, 

ה  ּוְבִחּבָ ְיֵתָרה  ּוְבַאֲהָבה  דֹול ְמֹאד ְמֹאד  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ לֹו  ְוִקּבְ "ל,  ַהּנַ

ְלָהַרב  ָהָיה  ׁשֶ ְוַהִחּבּוב  ָהַאֲהָבה  ְוֹגֶדל  ְמֹאד.  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ

דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ בֹוד  ּכְ ִעם  "ל  ַהּנַ ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ

ֶאְצלֹו,  ְתַאְכֵסן  ּיִ ׁשֶ ָניו  ּפָ ֵחר  ְוׁשִ ר.  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַז"ל 

ְקִביעּות ֶאְצלֹו. ַאְך  ֲעֹמד ּבִ ּיַ ר ׁשֶ ה ִאי ֶאְפׁשָ ּזֶ נּו ַז"ל ׁשֶ יב ַרּבֵ ְוֵהׁשִ

לֹו  ִבילֹו, ְוִקּבְ ׁשְ ַלח ּבִ ת ַאַחת ִיְהֶיה ֶאְצלֹו. ּוְביֹום ָמָחר ׁשָ ּבָ ַעל ׁשַ

נּו ַז"ל ֶאת  ַפף ַרּבֵ ת ּכָ ּבָ ת נַֹח. ּוְבֵליל ׁשַ ָרׁשַ ת ָהִראׁשֹון ּפָ ּבָ ַעל ׁשַ

ַלֲאחֹוָריו  ּנּו  ִמּמֶ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ְוָקַפץ  אֹותֹו,  ָבֵרְך  ּיְ ׁשֶ רֹאשֹׁו 

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ר  ְוִדּבֵ דֹוָלה.  ּגְ ְרָעָדה  ּבִ

ֵאין  ֵאיְך  ָאַמר:  ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ ָבָריו  ּדְ סֹוף  ּבְ ַאְך  ָאַמר.  ֶ ּשׁ ַמה  ְלָהִבין 

ְלָבֵרְך  ָרָצה  ְולֹא  ַז"ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶזַרע  ְפֵני  ּבִ ים  ׁשִ ּיְ ִמְתּבַ

ַפף  ּכָ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ַרְך  ּבֵ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ַאְך  אֹותֹו. 

ׁש  ּוִבּקֵ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ׁשָ ְוָהָיה  רֹאשֹׁו. 

ׁשּום  ּבְ ָרָצה  ְולֹא  ּתֹוָרה.  ּיֹאַמר  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאת  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ
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ה  ְסֻעּדָ ּבִ ָהָיה  ְוֵכן  ּתֹוָרה.  ַעְצמֹו  ּבְ "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ְוָאַמר  ֹאֶפן 

ָהַרב  מֹוֵרנּו  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַוֲאִמיַרת  ית.  ִליׁשִ ּוׁשְ ה  ִנּיָ ׁשְ

ְולֹא  דֹוָלה  ּגְ ּוִבְצָעָקה  דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ָהָיה  "ל  ַהּנַ ַאְבָרָהם 

ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ הּוא  ְך  ּכָ ם  ִסּיֵ ְלַבּסֹוף  ַרק  ּבּור,  ּדִ ׁשּום  ַמע  ִנׁשְ

ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּוְמָפֵאר  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ָהָיה  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָאנִֹכי  ם  ּגַ ְגָמתֹו.  ּדֻ ֵאין  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ֵעֶרְך,  ִלי  ּבְ

ָהַרב  מֹוֵרנּו  יק  ּדִ ְלַהּצַ ַרק  ָהָיה  ֵלמּות  ְ ּשׁ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ֲאָבל  יִקים,  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ ָרִאיִתי  ֲהלֹא  ִלי:  ְוָאַמר  "ל.  ַהּנַ ַאְבָרָהם 

"ל: ַהּנַ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל  ַרק  ֵלמּות הּוא  ׁשְ

יט

ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  יק  ּדִ ַהּצַ א  ּבָ ִראׁשֹון,  יֹום  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ְוַאַחר 

ִיחּוד  ּבְ רּו  ְוִדּבְ ּלֹו  ׁשֶ ְלַאְכַסְנָיא  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאל  "ל  ַהּנַ

ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָנַפל  יֹוַמִים,  אֹו  יֹום  ְוַאַחר  ֵניֶהם.  ׁשְ

ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  "ל.  ַהּנַ יק  ּדִ ְלַהּצַ ְדיֹון  ּפִ ַעל  ַלח  ְוׁשָ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא 

רֹו. ְלַבּקְ "ל  ַהּנַ ַאְבָרָהם  ָהַרב  ָהַרב מֹוֵרנּו  ָהָיה הֹוֵלְך 

ָהָיה  ׁשֶ סּור  ַהּמָ ל  ׁשֶ ַהְמֻפְרָסם  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ם  ׁשָ ָהָיה  ְך  ּכָ ַאַחר 

אּו  ּבָ ׁשֶ חּוץ־ָלָאֶרץ  י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ָהָיה  סּור  ְוַהּמָ ם.  ׁשָ

דֹולֹות  ּגְ ָרעֹות  ה  )ְוָעׂשָ ע  אׁשֶ ַהּפָ ֵאֶצל  ָמסּור  ה  ְוַנֲעׂשָ ם,  ְלׁשָ

ְוָתַפס אֹוָתם  ְבָיה,  ִ ּשׁ ּבַ ָהִעיר  דֹוֵלי  ּגְ ֶאת  ְוָתַפס  ְטֶבְרָיה.  י  ְלַאְנׁשֵ
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ְפֵרייְנֶקין  י  ַאְנׁשֵ ָנְסעּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ בּועֹות.  ׁשָ ָעה  ׁשְ ּתִ ּבֹור  ּבַ

אֹוָתם,  ּוָפַטר  ַרב  הֹון  לֹו  ְוָנְתנּו  ע  אׁשֶ ַהּפָ ֶאל  ים(  ָפַרּדִ )ַהּסְ

ַעְצמֹו  ה  ְוָעׂשָ אֹותֹו,  ַלֲחנֹק  ְוָרצּו  סּור,  ַהּמָ ֶאת  ְוָתְפסּו  ְוָהְלכּו 

ּוָמַסר אֹוָתם,  ְוָהַלְך  ִנְתעֹוֵרר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָוֵמת.  ִנְגַוע  ַבר  ּכְ ִאּלּו  ּכְ

ְרצֹונֹו.  ּכִ ָהִעיר  ל  ּכָ ִעם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְרׁשּות  ע  אׁשֶ ַהּפָ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעד 

י  ַאְנׁשֵ ִעם  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ָהִעיר  ֶאל  ּוָבא  ְלָפִקיד,  אֹותֹו  ה  ְוָעׂשָ

ל  ּכָ ְרחּו  ּבָ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ַוֲאַזי  ּוְבָכבֹוד.  ה  ְגֻדּלָ ּבִ ְמֵעאִלים,  ִיׁשְ ַחִיל 

דֹולֹות  ּגְ ִכּיֹות  ּבְ ְוָהָיה  ָוַטף  ים  ָנׁשִ י־ִאם  ּכִ ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ָהִעיר 

ִית  ּבַ ָכל  ּבְ ַרּבֹות  ּוְבִכּיֹות  דֹוָלה  ּגְ ְצָעָקה  ְוָהְיָתה  ָהִעיר,  ָכל  ּבְ

ּוַבִית.

תֹו.  ֻחְלׁשָ ֵמֲחַמת  ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ַאְך  ִלְברַֹח,  ָרָצה  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוַגם 
ּוֵמֵאת  ְך.  ּוְכָבר ִהְתִחיל ָלֵצאת ִמן ָהִעיר, ַאְך ָחַזר ַאַחר־ּכָ

ָהִעיר,  ְלתֹוְך  ם  ּלָ ּכֻ ָחְזרּו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ זֹאת,  ָהְיָתה  ה' 

ְוָהַלְך  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ַרְגֵלי  ַחת  ּתַ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ִהְכִניַע  סּור  ַהּמָ י  ּכִ

ַהג  ּנָ ׁשֶ ַהַהְנָהָגה  ְוִעְנַין  יו.  ְחּתָ ּתַ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ְוִהְכִניַע  ַז"ל,  נּו  ְלַרּבֵ

ָחְכָמה  י ָנַהג ִעּמֹו ּבְ ר, ּכִ ְקַצר ַהְיִריָעה ְלַסּפֵ "ל ּתִ סּור ַהּנַ ִעם ַהּמָ

ֶנְגּדֹו. ל  ּטֵ ִנְתּבַ סּור  ַהּמָ ׁשֶ ַעד  ִנְפָלָאה 

ל  ּכָ ַחְזרּו  ּיַ ׁשֶ רּוז  ּכְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ה  ְוִצּוָ
נּו  ְוַרּבֵ ָהִעיר.  ְלתֹוְך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ם  ּלָ ּכֻ ְוָחְזרּו  ַהּבֹוְרִחים, 

ל ַעל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֶאה ְוָיֶפה ְלָפִקיד ׁשֶ ּנָ ָחְכָמה, ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ר ִעּמֹו ּבְ ִדּבֵ
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ָהָיה  "ל  ַהּנַ סּור  ַהּמָ י  ּכִ ְוָעָנו.  ָחִסיד  ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָצַרת 

ִעם  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ָחִסיד,  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ְוִדּמָ ָצבּוַע, 

לֹא ָיַדע, ַעד  ה ַעְצמֹו ּכְ נּו ַז"ל ִעְנְיֵני ֲחִסידּות. ְוהּוא ַז"ל ָעׂשָ ַרּבֵ

ְלָחִסיד.  ן  ם־ּכֵ ּגַ ַמֲחִזיק אֹותֹו  ַז"ל  ִאּלּו הּוא  ּכְ סּור  ְלַהּמָ ִנְדֶמה  ׁשֶ

ַעְצמֹו  יל ֶאת  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ר  ְוִדּבֵ ְוָעְרָמה,  ָחְכָמה  ּבְ ִעּמֹו  ר  ְוִדּבֵ

ָך  ּבְ ֵאין  ׁשֶ זֹאת ֵאַדע  ּבְ ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ָאַמר לֹו  ׁשֶ ים. ַעד  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר 

עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ֵביִתי  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  ּתּוַכל  ִאם  אּות,  ּגֵ

ה  ְבִכּיָ ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  ד  ִמּיָ ְוִהְתִחיל  ָהָיה.  ְוֵכן  דֹוָלה.  ּגְ ה  ְבִכּיָ ּבִ

ה.  ְלֻחְלׁשָ סּור  ַהּמָ ָנַפל  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֶלְחיֹו.  ַעל  ְוִדְמָעתֹו  דֹוָלה  ּגְ

ִאם  ֹמר  ִלׁשְ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָהיּו  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ

ַרב  הֹון  א  ּבָ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ְמִסיָרתֹו  ָהָיה  ֶזה  י  ּכִ ִחים,  ּלָ ְמׁשֻ ָיבֹואּו 

סּור  ֵמַהּמָ ָבר  ַהּדָ ְוֶהֱעִלימּו  ֶעְזָרם,  ּבְ ָהָיה  ה'  ַאְך  ְלָהָתם.  אן  ִמּכָ

ל  ְוִקּבֵ ְלֵחיָפה  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ְלחּו  ְוׁשָ "ל.  ַהּנַ

ּוְנָתָנם  ִלְטֶבְרָיה  ְוהֹוִליָכם  ִחים  ּלָ ֵמַהְמׁשֻ עֹות  ַהּמָ ֶאת  הּוא 

סּור  ַהּמָ ָעַמד  ר  ְוַכֲאׁשֶ קּו.  ְוִחּלְ ָלֶהם  ָנַתן  ְוהּוא  ַז"ל,  נּו  ְלַרּבֵ

ָרעֹות.  עֹוד  ָלֶהם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ֵאר  ִהְתּפָ תֹו,  ֵמֻחְלׁשָ

ְוָכְך  ְלִמיָתה.  ים  ֵמַחּיִ אֹותֹו  ְלַהְחִליף  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 

ן  )ַעּיֵ ָוֵמת  אֹותֹו  ְוָחְנקּו  ה,  ְלֻחְלׁשָ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ַפל  ּנָ ׁשֶ סֹופֹו  ָהָיה 

ְמָחה  נּו ַז"ל, ׂשִ ט ִסיָמן שפ"ח ָסִעיף י'( . ְוָהָיה ְלַרּבֵ ּפָ ן ִמׁשְ ְלָחן ָערּוְך ֹחשֶׁ ׁשֻ

ם  ּלָ י ַעל ָידֹו ָחְזרּו ּכֻ ֶזה, ּכִ ל ַעל ָידֹו ְזכּות ּכָ ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ְגדֹוָלה, ַעל ׁשֶ

ַיַחד(. ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ִעּמֹו  ְמחּו  ׂשָ ם  ְלׁשָ ּוַבֲחִזיָרָתם  ָהִעיר.  ְלתֹוְך 
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ְכרּו  ׂשָ ְוַגם  ַז"ל.  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְזֵקנֹו  ֶקֶבר  ַעל  ם  ׁשָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָהַלְך 
ִלְמָעַרת  ּוְבבֹוָאם  ָערֹות.  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  ְוָנְסעּו  ֲחמֹוִרים, 

ה  ְתִפּלָ ּבִ ָעְסקּו  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֲאַזי  יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ָראּו  לֹא  ּנּו  ּוִמּמֶ ַז"ל.  הּוא  ֲעֵליֶהם  ַקד  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ זַֹהר  ּוְבִלּמּוד 

א ֵאֶצל ָהִאיׁש  ֵמַח ַעד ְמֹאד. ּוְבָכל ֵעת ּבָ ָבר, ַרק ָהָיה ׂשָ ׁשּום ּדָ

ְיָלה ָהַלְך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר  ֶריָך ְוכּו'. ּוַבּלַ ָהָיה ִעּמֹו, ְוָאַמר לֹו ַאׁשְ ׁשֶ

ַעְצמֹו לֹא ָאַמר  ּבְ ְוַכּיֹוֵצא, ְוהּוא  ְוכּו'  זַֹהר  ְוִהְזִהיר אֹוָתם לֹוַמר 

דֹוָלה ַעד  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ ן  ּוְמַנּגֵ לּום, ַרק ָהָיה הֹוֵלְך  ּכְ

ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ָעַמד  ַהּיֹום  ֵהִאיר  ּוְכׁשֶ ַהּיֹום.  אֹור 

ם  ּגַ ם ָאַמר  ְוׁשָ ל,  ֶהם ִלְמָעַרת ִהּלֵ ם ָנַסע ִעּמָ ָ ּוִמּשׁ עֹות.  ה ׁשָ ּמָ ּכַ

דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהָיה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ְוׁשָ ול"ד  ל"ג  יְטל  ַקּפִ הּוא 

ְוָאַמר  ַעְצבּות.  ָעָליו  ָנַפל  ם  ׁשָ אי,  ּמַ ׁשַ ְלֶקֶבר  ָהְלכּו  ם  ָ ּוִמּשׁ

ַעל  רּוץ  ּתֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ זֹאת.  ֶאְצלֹו  דֹוָלה  ּגְ ִמָיה  ּתְ ׁשֶ

ּוְבבֹוָאם  ְמָערֹות.  ָאר  ִלׁשְ ָנְסעּו  ם  ָ ּוִמּשׁ רּוץ.  ַהּתֵ ה  ּלָ ּגִ ְולֹא  ֶזה, 

י  ַרּבִ א  ּנָ ַהּתַ ְמָעַרת  ָהָהר  רֹאׁש  ַעל  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָלָהר 

ְוָקַפץ  ם,  ְלׁשָ ַהֲחמֹור  ִעם  ֵליֵלְך  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  לֹא  אי,  ּדָ רֹוְסּפְ ּכְ

ִעּמֹו.  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוָהַלְך  ַהֲחמֹור,  ֵמַעל 

ם  ְוׁשָ זֹו.  ִלְמָעָרה  ּבֹואֹו  ַעד  ַרְגָליו  ְוַעל  ָיָדיו  ַעל  ְמַעט  ּכִ ְוָהַלְך 

ְמָעָרה  ַעל  ְוָהיּו  ַאֶחֶרת.  ִלְמָעָרה  ם  ָ ִמּשׁ ְוָחְזרּו  ְקָצת,  ָהה  ּתַ ִנׁשְ

י  ּכִ ִלְכנֹס,  ְיֵרִאים  ַהּכֹל  ָהיּו  ָעָרה  ַהּמְ ּוְבאֹוָתּה  ֶאָחד,  ַיּנּוָקא  ל  ׁשֶ

ָהָיה  דֹול  ּגָ ִאיָלן  ם  ּגַ ָעָרה.  ַהּמְ אֹוָתּה  ּבְ ם  ׁשָ רּוְך  ּכָ ָחׁש  ּנָ ׁשֶ ָאְמרּו 



סט ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ

ְולֹא  ם,  ְלׁשָ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ זֹו.  ָעָרה  ַהּמְ ַעל 

אֹוָתּה  ם ֵליֵלְך ּבְ ּלָ ָלל. ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ִהְתִחילּו ּכֻ ם ָנָחׁש ּכְ ָהָיה ׁשָ

ָחְזרּו  ׁשֶ ַעד  ְמָערֹות  ָאר  ׁשְ ַעל  ָהְלכּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ָעָרה.  ַהּמְ

ִלְטֶבְרָיה.

ּכֹר  ִלׂשְ ְלֵחיָפה  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ְוָאז 

א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ּכֹר,  ִלׂשְ ם  ּוְבבֹואֹו ְלׁשָ ְסִפיָנה ְלחּוץ ָלָאֶרץ. 

יטּוְבֶקא,  ּפִ ת ׁשְ ְקִהּלַ אֹון ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם ּדִ ְסִפיָנה ִעם ָהַרב ַהּגָ

ל  ְלַקּבֵ ְיֵרִאים  ָהיּו  ׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָהְיָתה  ְוָאז  ָנן.  ַרּבָ ּדְ לּוֵחי  ׁשְ ְוַגם 

"ל, ְוֻהְכְרחּו ִלְמסֹר  סּור ַהּנַ עֹות ַעְצָמם ֵמֲחַמת ַהּמָ ַעְצָמם ַהּמָ ּבְ

ֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ְלַיד  ַהּכֹל  עֹות  ַהּמָ

ּוְבבֹואֹו  עֹות.  ַהּמָ ִעם  ִלְטֶבְרָיה  ַלֲחזֹר  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ֻהְכַרח 

ֶאֶרץ  ְהֶיה ּבְ ּנִ ם ׁשֶ ֵ ָתם ְרצֹון ַהּשׁ נּו ַז"ל: ִמן ַהּסְ ִלְטֶבְרָיה ָאַמר ַרּבֵ

ֲחמֹוִרים  לֹו  רּו  ּכְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ְזַמן.  ֵאיֶזה  עֹוד  ָרֵאל  ִיׂשְ

יק  ּדִ ַהּצַ זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ַהּקֶֹדׁש.  ִעיר  ַלִים  ִלירּוׁשָ ֵליֵלְך 

יק  ּדִ ַהּצַ א  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵיֵלְך.  ּלֹא  ׁשֶ ֵמִאּתֹו  ׁש  ּקֵ ּבִ יְסֶקער,  אּלִ ַהּקַ

ֲעבּור  ְיָלה  ּלַ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ה  ָעׂשָ ִלְטֶבְרָיה  יטּוְבֶקער  ּפִ ְ ַהּשׁ

ׁשּום  ַמע  ׁשָ ְולֹא  ִיחּוד,  ּבְ רּו  ְוִדּבְ ְמֹאד.  אֹותֹו  ב  ְוִחּבֵ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ָהַרב  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ְוָעׂשָ ַיַחד.  רּו  ּבְ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ָאָדם 

יְסֶקיר. אּלִ ַהּקַ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ּוֵבין  יטּוְבֶקא  ּפִ ׁשְ ּדִ דֹוׁש  ַהּקָ
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ִעיר, ְוֻהְכַרח ִלְברַֹח ֵמַאְכַסְנָיא  ֶבר ּבָ ם ּדֶ ְוַאַחר ְזַמן ָקָצר ָנַפל ׁשָ

ם־ ּגַ ֶבר  ַהּדֶ ם  ׁשָ ָנַפל  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַאֶחֶרת.  ְלַאְכַסְנָיא  ּלֹו  ׁשֶ

ֶבר  ַהּדֶ ֵעת  ּבְ ֶבְרָיה  ִמּטְ ּוְבִריָחתֹו  ֶבְרָיה.  ִמּטְ ִלְברַֹח  ְוֻהְכַרח  ן,  ּכֵ

ל  ׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ י  ּכִ ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהָיה  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא 

ַעד  ָעָרה  ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ ִלְברַֹח  ֻמְכָרח  ְוָהָיה  ָסגּור,  ָהָיה  ַהחֹוָמה 

ֶרת. ְוָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ַהחֹוָמה  ּנֶ ַפת ּכִ א ֶאל ַהחֹוָמה ֵאֶצל ׂשְ ּבָ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  ָהִעיר.  ִמן  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ְוֵליֵרד 

ל  ּכֵ י חּוץ, ִהְסּתַ ַלּפֵ ִני ּכְ ֵ ָעָלה ַעל ַהחֹוָמה ְוָעַבר ּוָבא ַעל ַצד ַהּשׁ

לּוי ְועֹוֵמד ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו  יו, ְוהּוא ָהָיה ּתָ ְחּתָ ם ּתַ ה ַהּיָ ְוִהּנֵ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  א  ְוָנׂשָ ם,  ַהּיָ ָהָיה  יו  ְוַתְחּתָ ְלַמְעָלה,  ַהחֹוָמה  ַעל 

ָלִעיר  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוָיָצא  ַרֲחָמיו.  ּבְ ילֹו  ְוִהּצִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֲאָחִדים,  ָיִמים  ם  ׁשָ בּו  ְוָיׁשְ ְצָפת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ְלַעּכֹו: ָקרֹוב  ּבְ ָיבֹוא  ְרַפת  ַהּצָ ׁשֶ

כ

ִפיָנה  ַהּסְ ּכֹר  ִלׂשְ ְלַעּכֹו  ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ַלח  ׁשָ זֹאת,  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ

י  ּכִ ַהְינּו  ָהֻאּמֹות.  ל  ּכָ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵמֶרעַגאז 

ָלִכים.  ַהּמְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ׁשָ ָלֶהם  ְוֵיׁש  ֶרעַגאז,  ְמִדיַנת  ֵיׁש 

ּה, ֲאַזי ֵאין לֹוְקִחין ְלתֹוְך  ּלָ ֶגל ׁשֶ ִפיָנה מֹוִציָאה ּדֶ אֹוָתּה ַהּסְ ּוְכׁשֶ

ם  ַהּיָ ַעל  חֹוְטִפין  ׁשֶ ִמְלָחָמה  ל  ׁשֶ ִפינֹות  ַהּסְ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ ֶלען.  ַהּפְ
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ֲאָבל  ְבָיה,  ׁשִ ּבְ ַהְינּו  ּדְ ֶלען  ַהּפְ ְלתֹוְך  ּה  ּבָ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ְסִפיָנה 

ֲאַזי  ּה,  ּלָ ׁשֶ ֶגל  ּדֶ מֹוִציָאה  ֶרעַגאז  ִדיַנת  ִמּמְ "ל  ַהּנַ ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ ּכְ

ְסִפיָנה  לֹו  ְכרּו  ּשָׂ ׁשֶ ָהָיה  ְוֵכן  ֶלען.  ַהּפְ ְלתֹוְך  ֵמֶהם  לֹוְקִחין  ֵאין 

נּו  ַרּבֵ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַאְבָרָהם  ָהַרב  יק מֹוֵרנּו  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ זֹו.  ּכָ

ִעם  ֵאָליו  ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ַלח  ׁשָ ְלֵביתֹו,  ְנִסיעֹות  ִלְנהֹג  רֹוֶצה  ַז"ל 

ַהּכֹוֶלֶלת.  ֶרת  ִאּגֶ ְוַגם  ְרּתֹו  ִאּגַ

ֶרת  ִאּגֶ ַעל  ין  ְלַהְמּתִ ָרָצה  ְולֹא  ְמֹאד  ַעְצמֹו  ֶאת  ֵזַרז  ַז"ל  ְוהּוא 
ם  ָ ִמּשׁ ְוָיָצא  יטּוְבֶקע,  ּפִ ׁשְ ת  ְקִהּלַ ּדִ אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ל  ׁשֶ

לֹשׁ  ׁשָ ַעד  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ְוָהְלכּו  ָזכֹור.  ת  ָרׁשַ ּפָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ ּבְ

ְלחּו  ְוׁשָ ַעּכֹו.  ל  ׁשֶ ָפר  ַלּסְ אּו  ּבָ ָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ַלת  ַקּבָ קֶֹדם  עֹות  ׁשָ

ּוָבא  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  אֹוָתם  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ִסיעֹות(  ַהּנְ )סֹוֵכן  אְלֶמיְטׁש  ַהּטַ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  אֹוָתם  ח  ִלּקַ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ יב,  ְוֵהׁשִ

ְוֻהְכְרחּו  אי.  ִמּדַ יֹוֵתר  ם  ְלׁשָ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ים  ֵמֲאָנׁשִ ְמֵלָאה  ִפיָנה  ַהּסְ

ַעּכֹו  ָהִעיר  ְלתֹוְך  ִלְכנֹס  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ָזכֹור. ת  ָרׁשַ ּפָ ם  ׁשָ ּבֹת  ִלׁשְ

יְסֶקיר  אּלִ ַהּקַ ֵמָהַרב  ֵאָליו  ֶרת  ִאּגֶ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ְלַהְגִביר  ְוָהְלכּו 
דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ֲעֵליֶהם  ָנַפל  ם  ְוׁשָ ֶאְצלֹו.  ְוִנְתָאְרחּו  "ל.  ַהּנַ

ֶאֶלף  ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ֶעֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמֹאד,  ְמֹאד 

ְלַתְכִסיֵסי  ָלֶהם  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ִעם  ְויֹוֵתר,  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ

ֵעת  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ָהִעיר.  חֹוַמת  ל  ׁשֶ ֶלת  ַהּדֶ ְוָסְגרּו  ִמְלָחָמה 
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עֹוד  ִלְמצֹא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְוָאַמר,  אְלֶמיְטׁש,  ַהּטַ א  ּבָ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ְמֵעאִלים  ִיׁשְ סֹוֲחִרים  ְסִפינֹות  ַרק  רוֹ ַגאֶזער,  ְסִפיָנה  ׁשּום 

ֵיׁש  ֶהם  ִעּמָ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְסחֹוָרה.  ִעם  ִלְסַטאְנּבּול  הֹוְלִכים  ׁשֶ

ם  ַהּיָ ַעל  ָאז  ְמצּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ַנת  ּכָ ִמּסַ ֵליֵלְך  ַחד  ּפַ

טֹוב  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְבָיה,  ְלׁשִ ַהְינּו  ּדְ ֶלאן  ַהּפְ ְלתֹוְך  ּלֹוְקִחין  ׁשֶ

ה,  ֻקּדָ ַהּפְ ָאה  ּבָ י  ּכִ אן.  ּכָ ְהיֹות  ִמּלִ זֹו,  ָנה  ַסּכָ ּבְ ֵנס  ִלּכָ יֹוֵתר 

ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ְלָחָמה,  ַהּמִ ְהֶיה  ּתִ ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ אֹו  ַנִים  ׁשְ ַאַחר  ׁשֶ

ן  ַעל־ּכֵ ַהּזֹאת.  ָרה  ַלּצָ ֶכם  ּלָ ּוַמה  ַהּזֹאת,  ִעיר  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ַיַהְרגּו 

ֲעבּוְרֶכם  ְסִפיָנה  ּכֹר  ִלׂשְ ֵליֵלְך  ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ַמֲעַלת  ִלי  יר  ַיּתִ

ְוָהַלְך  ְוֵכן ָהָיה,  ת קלב.(.  ּבָ )ׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה  ּקּוַח  ּפִ י  ּכִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֶאָחד ַאְדרּוף  ְוָנַתן  ֲעבּוָרם  ְסִפיָנה  ַכר  ְוׂשָ אְלֶמאְטׁש   ַהּטַ

ָזָהב. יַנר  ּדִ

י ַחִיל ֵמֵאייְנְגל- ַאְנׁשֵ ה ְסִפינֹות ִעם  ַהְרּבֵ אּו עֹוד  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 
ַחד  ַהּפַ עֹוד  ם  ׁשָ ה  ְוִנְתַרּבָ ְלַעּכֹו,  ן  ם־ּכֵ ּגַ ה(  )ַאְנְגִלּיָ ַלאְנד 

ָלֶהם  ַצר  קֹום  ַהּמָ ָהָיה  י  ּכִ ִעיר  ּבָ דֹול  ּגָ ּדַֹחק  ְוָהָיה  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר 

אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ְוָהָיה  ְך.  ל־ּכָ ּכָ אֹוְכלּוִסין  ִרּבּוי  ְלָהִכיל 

יֶהם(. ַאְך ַאף־ ּפֵ ְרׂשּו ּכַ ם ּפָ ּלָ נּו ַז"ל, ּכֻ ם ַרּבֵ ָעַמד ׁשָ ִית ׁשֶ ֵני ַהּבַ ת )ְוָכל ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ְקָצת  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ּוְלָהִאיׁש  ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ָלֶהם  ָהָיה  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ם ָהָיה ָלֶהם ַצַער  ִביָלם. ּגַ ׁשְ ְכרּו ְסִפיָנה ּבִ ָבר ׂשָ ּכְ ֶ ֶנָחָמה, ַמה ּשׁ

ַעל  ח  ִלּקַ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ׁשּום  ָלל  ּכְ ְלַעְצָמם  ֵהִכינּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה 

ַעְצָמם  ֶאת  ְוָזְכרּו  "ל.  ּנַ ּכַ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ִפְתֹאם  ּכְ י  ּכִ ִפיָנה  ַהּסְ
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ָהָיה  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ֵמחּוץ־ָלָאֶרץ  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְכִניָסָתם  ּבִ ׁשֶ

ים  ֳחָדׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ אֹו  ָעה  ַאְרּבָ ַעל  טּוב  ל  ּכָ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָלֶהם 

לּום. ּכְ ָלֶהם  ָהָיה  ו לֹא  ְוַעְכׁשָ ם,  ַהּיָ ִמְנַהג הֹוְלֵכי  ּכְ

ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַלח  ׁשָ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ּוַבּבֶֹקר 
ַעל  ח  ִלּקַ ֵציָדה  ִלְקנֹות  אְלֶמיְטׁש  ַהּטַ ִעם  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ

ָלַאְכַסְנָיא.  ְוָחַזר  ּוק,  ַהּשׁ ִלְקנֹות ַעל  ְולֹא ָמָצא  הּוג.  ּנָ ּכַ ִפיָנה  ַהּסְ

ִאּתֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ ָאז  ָעַמד  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ

ְוָהֵאיָמה,  ַער  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ם  ְוִנְרּדַ ָנַפל  "ל  ַהּנַ ְוָהִאיׁש  ְמאּוָמה. 

דֹול  ַהּגָ ָהַרַעׁש  ה  ַנֲעׂשָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ִית,  ּבַ ּבַ הּוא  ׁשֶ ָיַדע  לֹא  נּו  ְוַרּבֵ

י  ּתֵ ׁשְ ַרק  א  ַאְרּכָ נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ י  אׁשֶ ֵמַהּפַ ה  ֻקּדָ ַהּפְ א  ּבָ י  ּכִ ם,  ׁשָ

ַעל  ִלְברַֹח  ִיְרֶאה  ִמְלָחָמה  ְכִסיֵסי  ּתַ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  עֹות,  ׁשָ

ֶרְך  ּדֶ י־ִאם  ּכִ ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  תּוַח  ּפָ ַער  ׁשַ ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ם,  ַהּיָ

אֹותֹו  ֲחטּו  ִיׁשְ עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ַאַחר  ָהִעיר  ּתֹוְך  ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ּוִמי  ם.  ַהּיָ

ָהְרָחָבה  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ָהיּו  ָהִעיר  ל  ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ י  ּכִ ם.  ׁשָ

ה,  ַהְרּבֵ ים  ֵמֲאָנׁשִ ְך  ל־ּכָ ּכָ ּדַֹחק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהִעיר  תֹוְך  ּבְ

ָמקֹום  ָלֶהם  ְלַפּנֹות  ם,  ׁשָ ְמָצִאים  ַהּנִ ֶאת  ֹחט  ִלׁשְ ָרצּו  ן  ַעל־ּכֵ

ְך.  ל־ּכָ ּכָ ּדַֹחק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ

ְוֵאיָמה  ּוַפַחד  ִעיר  ּבָ דֹוָלה  ּגְ ּוְצָעָקה  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה 
ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָרח  ּבָ דֹול  ַהּגָ ָהַרַעׁש  ַעת  ּוִבׁשְ ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ
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ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְולֹא  ם,  ַהּיָ ַעל  ם  ָ ִמּשׁ

"ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ִנְתעֹוֵרר  ְך  ַאַחר־ּכָ "ל.  ּנַ ּכַ ם  ִנְרּדָ ָהָיה  ְוהּוא  ִעּמֹו 

ָהַלְך  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ּבֹוׁש,  ַעד  ין  ְוִהְמּתִ ִית  ּבַ ּבַ ֵאינֹו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְוָרָאה 

ּובֹוִכים  צֹוֲעִקים  ָוַטף  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ַמע  ְוׁשָ ְוָרָאה  ַלָחֵצר, 

ִביָרה  ְוַהּגְ ַמִים.  ָ ַהּשׁ ָהִעיר  ְוַעת  ׁשַ ַעל  ַוּתַ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְמִרירּות  ּבִ

אָתה  ּבָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  אֹותֹו  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ִית  ַהּבַ ל  ׁשֶ

ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְנעּוֵריֶכם  ַעל  ֲאִני  ָחס  ַוֲאבֹוי,  אֹוי  לֹו:  ְוָאְמָרה  ֶאְצלֹו 

אן,  ּכָ טֹוָבה  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ְלנּו  ִקּבַ ֲאַנְחנּו  ּפֹה,  ֶנֱהָרִגים  ְהיּו  ּתִ

ה,  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ַעל  ְגַזר  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ן  ם־ּכֵ ּגַ ל  ְלַקּבֵ ְצִריִכים  ָאנּו  ו  ַעְכׁשָ

חֹוֵתיֶכם  ּפְ ׁשְ ִמּמִ ּפֹה  ּתֹאְבדּו  י  ּכִ דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ֲעֵליֶכם  ֲאָבל 

ַעד  דֹוָלה  ּגְ ֲחָרָדה  ָעָליו  ְוָנַפל  ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו' 

ַעל  אֹוָתּה  ַאל  ְוׁשָ עֹוָתיו.  ֶאְצּבְ ּבְ ֵמׁש  ְלַמׁשְ ּכַֹח  לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

ְוהּוא  ם.  ַהּיָ ַעל  ַרח  ּבָ הּוא  ׁשֶ ִלי  ה  ְמֻדּמֶ ּכִ יָבה:  ְוֵהׁשִ נּו,  ַרּבֵ

ְוַהֲחָפִצים  עֹות  ַהּמָ ִעם  ָבה  ַהּתֵ ח  ִלּקַ ָהָיה  ְרצֹונֹו  זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָיכֹל  ְולֹא  ָבר.  ּדָ ִלי ׁשּום  ּבְ ְלַבּדֹו  ם  ׁשָ ַרח  ּבָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ם ֵאיֶזה ְפֵרייְנק  ֵ ְוִהְזִמין לֹו ַהּשׁ ָבה  את ֶאת ַהּתֵ ָהִאיׁש ְלַבּדֹו ָלׂשֵ

ּוֵמֲחַמת  ם.  ַלּיָ ִעּמֹו  ּוָבַרח  ַהֲחָפִצים  ִעם  ָבה  ַהּתֵ לֹו  ְוָנַתן 

ינֹו  ַסּכִ ַקע  ּתָ ֶאָחד  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ִעיר  ּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ הּוָמה  ַהּמְ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶחְמַלת  ּבְ ַאְך  ִעיר.  ּבָ ֵליֵלְך  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  ְולֹא  ֲחֵברֹו,  ּבַ

ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ָעְמדּו  ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ה ֵמֵאת  ִסּבָ ָהְיָתה 

צּו  ְוִנְתַקּבְ טֹוָבה.  ׂשֹוָרה  ּבְ ֵאיֶזה  ַעל  ְוִהְכִריזּו  ַהחֹוָמה  ג  ּגַ ַעל 
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ִעיר  ּבָ ַלֲעבֹר  ֶרְך  ּדֶ לֹו  ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ים.  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֲאֵליֶהם 

ם. ַהּיָ ֶאל  ֵליֵלְך 

ְולֹא  ְסִפינֹות  ה  ַהְרּבֵ ָרָאה  ם  ַהּיָ ֶאל  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  א  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְמֹאד  ׂש  ּוְמַחּפֵ ׁש  ְמַבּקֵ ְוָהָיה  ם.  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ֶאת  ָרָאה 

ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ָצא  ּמָ ׁשֶ ַעד  ִחּפּוׂש  ַאַחר  ִחּפּוׂש  ּבְ

ב  ָיׁשַ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ְמֵעאִלים,  ׁשְ ִמּיִ ְמֵלָאה  ִפיָנה  ְוַהּסְ ְסִפיָנה,  ּבִ

"ל  ַהּנַ ּלֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַיַחד  ְתַוֲעדּו  ּנִ ּוְכׁשֶ ֶאְמַצע.  ּבָ

דֹול  ּגָ ה ָהָיה ָלֶהם ַצַער  ִחּלָ י ִמּתְ ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  יֵניֶהם ׂשִ ּבֵ ָהָיה 

ה  ִחּלָ ּתְ ִבים  יֹוׁשְ ְוָהיּו  ה.  ִמּזֶ ֶזה  ָיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמֹאד  ְמֹאד 

ִעם  ָהְלכּו  ְך  ַאַחר־ּכָ אְרֶקאס"  "ּבַ ְקָרא  ַהּנִ ה  ַטּנָ ַהּקְ ִפיָנה  ּסְ ּבַ

ְקֵראת  ַהּנִ דֹוָלה  ַהּגְ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  זֹו  ְסִפיָנה 

ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ ְוָראּו  ְלֵחיָפה.  ָסמּוְך  עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  ׁשֶ "ָאְקֶרעְנט" 

ַאְך  ְלֶפֶלא.  ָלֶהם  )ְוָהָיה  )ּתֹוַתִחים(  "הֹוְרַמאֶטיס"  ִעם  ֶבת  ְמֻסּבֶ

ם  ּגַ ן  ַעל־ּכֵ הּוא,  ִמְלָחָמה  ֵעת  ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ם  ִלּבָ ּבְ ָאְמרּו 

הֹוְרַמאֶטיס.  ִעם  ן  ם־ּכֵ ּגַ הֹוֶלֶכת  ַהּסֹוֲחִרים  ל  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ

ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ִמְלָחָמה,  ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ָהְיָתה  זֹו  ְסִפיָנה  ּוֶבֱאֶמת 

ְלִהְתַוֵעד  ְמֹאד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ הּוא  אי  ּוְבַוּדַ ַזִין.  ּוְכֵלי 

ֶרא  ּפֶ ֵהם  ׁשֶ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ְפָרט  ּבִ ַיַחד,  ֶהם  ִעּמָ

ַעת  ׁשְ ּבִ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ם.  ַהּיָ ַעל  ֶהם  ִעּמָ ִלְפרֹשׁ  ּוִבְפָרט  ָאָדם 

י  ְכרּו לֹו, ּכִ ּשָׂ ִפיָנה ׁשֶ ּסְ ּבַ ן ִלְכנֹס  ּוֵ ּכִ עֶֹצם ָהַרַעׁש, לֹא  ִריָחתֹו ּבְ ּבְ
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ְסִפיָנה זֹו. ְולֹא ָיַדע  ָהָלה ּבִ ַעת ּבֶ ׁשְ לֹא ָיַדע ֵהיָכן הּוא, ְוִנְכַנס ּבִ

ִמְלָחָמה(. ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ִהיא  ׁשֶ ָלל  ּכְ

ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל  אֹוָתם  ְוִהְכִניסּו  ְמֵעאִלים,  ׁשְ ַהּיִ אֹוָתם  ְוָלְקחּו 
ְלָהִאיׁש  ָנְתנּו  ְוַגם  ְמֻיָחד.  ֶחֶדר  ָלֶהם  ְוָנְתנּו  דֹוָלה  ַהּגְ

ָהיּו  ְולֹא  ְטעּוָנה.  ֵרָפה  ׂשְ ְקֵנה  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ׁשֹון. ְולֹא ָהָיה ָלֶהם  י לֹא ָיְדעּו ַהּלָ ָבר ּכִ ֹאל אֹוָתם ּדָ ְיכֹוִלים ִלׁשְ

עֹות  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ְוַאַחר  ִפיָנה.  ּסְ ּבַ ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ׁשּום 

ְכבּו ִליׁשֹן. ְולֹא ָאְכלּו ְמאּוָמה,  ֶלת ֵמַהֶחֶדר ְוׁשָ ְיָלה ָסְגרּו ַהּדֶ ּלַ ּבַ

"ל. ּנַ ּכַ ֱאכֹל  ּלֶ ַמה  ָלֶהם  ָהָיה  י לֹא  ּכִ

ָלֶהם  ְוָאַמר  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ֶאָחד  ַתח  ּפָ ִים  ּתַ ׁשְ אֹו  ָעה  ׁשָ ְוַאַחר 
אן?  ּכָ ים  עֹוׂשִ ם  ַאּתֶ ָמה  ְמִדיָנֵתנּו  ל  ׁשֶ ָנְכִרים  ְלׁשֹון  ּבִ

ַחס  ּפֹה  ּתֹאְבדּו  ם  ְוַאּתֶ ִמְלָחָמה  ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ִהיא  זֹאת  ֲהלֹא 

ִעם  ָסִביב  ְמֵלָאה  ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ רֹוִאים  ם  ַאּתֶ ֲהלֹא  לֹום,  ְוׁשָ

ִבְגדֹו,  ּבְ אֹותֹו  ְוָחְטפּו  ָנָתם  ְ ִמּשׁ ְוִנְתעֹוְררּו  ְטעּוִנים.  הֹוְרַמאֶטיס 

ׁשּו  ּוִבּקְ ָראּו.  לֹא  צּוָרתֹו  ַאְך  ׁשּוט(  ּפָ ד  )ּבַ יַוואְנט  ִמּגִ ֶגד  ַהּבֶ ְוָהָיה 

ִפיָנה ַעל ַהְסָפר  יחּו אֹוָתם ָלֵצאת ֵמַהּסְ ּנִ ּיַ ׁשֶ ֲעזֹר ָלֶהם  ּיַ ׁשֶ אֹותֹו 

ָנה ְקרֹוִבים ְלִמיָתה  ַסּכָ ּבְ ֵהם  ָבר ָראּו ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָרֵאל,  ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ׁשֶ

ַעל  ִפיָנה,  ַלּסְ ָסמּוְך  ּדּוִרים(  )ּכַ ַהּקֹויִלין  ְרחּו  ּפָ ׁשֶ ָראּו  י  ּכִ ים.  ֵמַחּיִ

ְהיּו ַעְצמֹוֵתיֶהם  ּיִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ֵאר ּבָ ָ ן ָאְמרּו טֹוב יֹוֵתר ִלּשׁ ּכֵ

ִמן  ֵלט  ְלִהּמָ ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ָראּו  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ם  ׁשָ ָאִרים  ִנׁשְ
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ִביל  ׁשְ ּבִ ָטאֶליר  ַסְך  ֵאיֶזה  לֹו  ן  ִלּתֵ ְכָרִחים  ּמֻ ׁשֶ ְוָאַמר  ַהֲהִריָגה. 

ִלְפּתַֹח  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוָהַלְך  יָטאן.  אּפִ ְלַהּקַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶזה, 

יָטאן  אּפִ ְלַהּקַ ְוָהַלְך  ְקָצת,  ְוִנְתַמְהַמּה  אֶליר,  ַהּטָ ח  ִלּקַ ָבה  ַהּתֵ

ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ָסַבר  י  ּכִ יָטאן,  אּפִ ְלַהּקַ עֹות  ַהּמָ ן  ִלּתֵ ָידֹו  ט  ּוָפׁשַ

יָטאן  אּפִ ַהּקַ ֶאת  ֲעבּוָרם  ׁש  ּקֵ ּבִ ָבר  ּכְ ֲאֵליֶהם  ָנְכִרים  ְלׁשֹון  ּבִ

דֹוָלה,  ּגְ יָטאן ָצַעק ָעָליו ְצָעָקה  אּפִ ְוַהּקַ יַח אֹוָתם.  ּנִ ּיַ ׁשֶ ֲעבּור ֶזה 

ר  ּבֵ ּדִ ים ַאַחר ֶזה ׁשֶ ׂשִ ְך ָהיּו ְמַחּפְ ָלל. ְוַאַחר־ּכָ ַמע ֵאָליו ּכְ ְולֹא ׁשָ

ָמְצאּו  ְולֹא  ִחּפּוׂש  ַאַחר  ִחּפּוׂש  ּבְ ׂשּו  ְוִחּפְ ָנְכִרים  ְלׁשֹון  ּבִ ֲאֵליֶהם 

ַהּכֹל  ַרק  רּוְסָיא  ְלׁשֹון  ּבִ ר  ְלַדּבֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשּום  ם  ׁשָ

ַוֲאָחָזַתם  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ֲעֵליֶהם  ָנַפל  ְוָאז  ים.  ְוַעְרִבּיִ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ

ב ֵמֲחַמת  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְיכֹוִלים ָלנּוַח ַעל  ּלֹא ָהיּו  ׁשֶ דֹוָלה ַעד  ּגְ ְרָעָדה 

ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ֵהִבינּו  ָאז  י  ּכִ ַחד,  ַהּפַ ִמּגֶֹדל  ַהּגּוף  ְרִעיַדת 

ֵעֶרְך.  ִלי  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ְוהּוא  יּף",  ׁשִ "ְקרּוג  ּקֹוִרין  ׁשֶ ִמְלָחָמה 

רּוְסָיא  ְלׁשֹון  ּבִ ָלֶהם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶזה  ָהָיה  ִמי  יֹוְדִעים  ֵאין  ַוֲעַדִין 

ִמְלָחָמה: ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ִהיא  ׁשֶ ָלֶהם  ְוהֹוִדיַע 

כא

ָוואְך"  ַרְנד  "ּבְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ִפיָנה  ַהּסְ ַאל  אּו  ּבָ ּוַבּבֶֹקר 
"ל  ַהּנַ ּלֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ בּול(.  ַהּגְ ַמר  ִמׁשְ מֹו  )ּכְ

לֹו  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ יָטאן  אּפִ ַהּקַ ַרְגֵלי  ִלְפֵני  ל  ְלִהְתַנּפֵ ָלבֹוא  עֹוד  ָרצּו 
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ְך ָעְקרּו ָהַאְנֶקיְרס  תֹוְך ּכָ ָפר. ַאְך ּבְ יַח אֹוָתם ָלׁשּוב ֶאל ַהּסְ ּנִ ּיַ ׁשֶ

י  ּכִ ַחד,  ּפַ ֵמֲחַמת  ָאם  ְנׂשָ ָהרּוח  ׁשֶ ְלַצד  ּוָבְרחּו  ִפיָנה(  ַהּסְ )עֹוְגֵני 

ם  ׁשָ ְמעּו  ְוׁשָ ְמֹאד,  קֹוָלם  ַמע  ְוִנׁשְ ד,  ִמּיָ ִנְתעֹוְרָרה  ְלָחָמה  ַהּמִ

יס  אְמּבֶ ְוַהּבָ ַההֹוְרַמאֶטיס  ל  ׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ קֹול  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל 

ַמע  ִנׁשְ קֹוָלם  י  ּכִ ִמְלָחָמה,  ֵמִעְנְיֵני  ֵאּלּו  ּכָ קֹולֹות  ָאר  ּוׁשְ ּצּוִצים(  )ּפִ

ָהָיה ָלֶהם ָאז  ַחד ׁשֶ ְוַהּפַ ָנה ְוָהֵאיָמה  ּכָ ְוֹגֶדל ַהּסַ ְלֵמָרחֹוק ְמֹאד. 

ֲאִפּלּו  ָלֶהם  ָהָיה  ְולֹא  ַיַחד.  ֵניֶהם  ׁשְ ב  ּכָ ְלִמׁשְ ְוָנְפלּו  ֵער.  ְלׁשַ ֵאין 

רֹב ַרֲחָמיו  "ל. ַוה' ּבְ ּנַ לּום ּכַ י לֹא ֵהִכינּו ָלֶהם ּכְ ּתֹות, ּכִ ַמִים ִלׁשְ

הּוא ָהָיה ֶקעֶכיר  ָמֵעאל ֶאָחד ׁשֶ ֵעיֵני ִיׁשְ ַוֲחָסָדיו ָנַתן ָלֶהם ֵחן ּבְ

ַקאֶווי  אל  ׁשָ ֶאָחד  ְגֵנָבה  ּבִ ָלֶהם  ְוָנַתן  יָטאן,  אּפִ ַהּקַ ֵאֶצל  ח(  )ַטּבָ

ּוֵמֲחַמת  ּוָבֶעֶרב.  ּבֶֹקר  ּבַ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָקֶפה(  )ֵסֶפל  חֹוָרה  ׁשְ

לֹא  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ִלים  ֻמּטָ ָהיּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ַהֻחְלׁשָ

ֶהם נֹוְפִלים  ּלָ ֶחֶדר ׁשֶ י ָהיּו ְסגּוִרים ּבַ ּכִ ַעְצָמם ֵהיָכן ֵהם,  ָיְדעּו ּבְ

ֶאת  א  ְוָנׂשָ ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ זֹאת  ַאְך  ב.  ּכָ ְלִמׁשְ

ָאּה.  ְנׂשָ ָמקֹום  ְלֵאיֶזה  ָיְדעּו  ְולֹא  ִפיָנה,  ַהּסְ

ֵמַהֶחֶדר  ָהְלכּו  ְסָפר,  ְלֵאיֶזה  ִפיָנה  ַהּסְ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ַאְך 
ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ְוָראּו  ם,  ְלׁשָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִלְראֹות  ַלחּוץ 

ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ ְוָאַמר  "ל,  ַהּנַ ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ֶאת  ֲאלּו  ְוׁשָ ְסַטאְנּבּול. 

א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַהְנָהָגָתם,  ָבר  ּכְ ְמעּו  ׁשָ ְוֵהם  אל".  "ַאּדַ ִנְקֵראת  ַהּזֹאת 

ר  ְוַכֲאׁשֶ ן.  ְלָקְרּבָ ְלַהְקִריבֹו  ֶאְצָלם  ִראׁשֹוָנה  ִמְצָוה  ְלָיָדם,  ְיהּוִדי 

ֶלת  ַהּדֶ ְוָסְגרּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַלֶחֶדר  ד  ִמּיָ ָהְלכּו  אל  ַאּדַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ
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דֹול. ְוָעְמָדה  ַחד ּגָ ם ְוָהָיה ֲעֵליֶהם ּפַ יאּו ַעְצָמם ׁשָ ֲעָדם, ְוֶהְחּבִ ּבַ

יָטאן  אּפִ ַהּקַ ַדַעת  ּבְ ָהָיה  ר  ְוֶאְפׁשָ ָיִמים,  ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ׁשָ ִפיָנה  ַהּסְ

קּו  ְוִנּתְ ְסָעָרה  רּוַח  ָעַמד  ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ַאְך  עֹוד,  ם  ׁשָ ַלֲעֹמד 

ְסִפיָנה  ְוָהְלָכה  ם,  ּיָ ּבַ ָהַאְנֶקיר  ַאר  ְוִנׁשְ ָהַאְנֶקיר  ל  ׁשֶ ַהֲחָבִלים 

ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ין  ּבֵ דֹוָלה  ּגְ ְצָעָקה  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ם.  ָ ִמּשׁ ֵמַעְצָמּה 

ם  ּיָ ּבַ ְמטֶֹרֶפת  ִפיָנה  ַהּסְ ְוָהְיָתה  ילּו((.  )ַהּצִ "ִגיַוואְלד"  ַהְינּו  ּדְ ַהַמן"  )"ַהַמן 

ְמחּו  ׂשְ ַוּיִ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ַקט  ִנׁשְ ָאז  ַהּבֶֹקר,  אֹור  ַעד  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ

ָהרּוַח  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֶחְפָצם,  ִלְמחֹוז  יָחם  ִהּנִ לֹא  ַאְך  ּתֹקּו.  ִיׁשְ י  ּכִ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ יֹום.  ַמֲהַלְך  ֵעֶרְך  ּבְ ְלַעּכֹו  ָסמּוְך  ּוָבאּו  ָחְזרּו  ְסָעָרה 

א  דֹוָלה ְוָנׂשָ ַעם רּוַח ְסָעָרה ּגְ ַאַחר ֲחִצי ַהּיֹום, ִנְתעֹוֵרר עֹוד ַהּפַ

ִפיָנה.  ַהּסְ ֶאת 

ְוֵלילֹות  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ֶלת  ּוְמֻבְלּבֶ ְמטֶֹרֶפת  ִפיָנה  ַהּסְ ְוָהְיָתה 
ָהָיה  ְולֹא  הֹומֹות",  ּתְ ֵיְרדּו  ַמִים  ׁשָ "ַיֲעלּו  ְרצּוִפים, 

ּכֹור  ִ ּשׁ נּועּו ּכַ ֹחּגּו ַוּיָ ֵלט. "ַוּיָ ִפיָנה ׁשּום ֵעָצה ֵאיְך ְלִהּמָ ְלַבֲעֵלי ַהּסְ

ֵרה,  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ָעה  ׁשָ י  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום  ע".  ּלָ ְתּבַ ּתִ ָחְכָמָתם  ל  ּכָ

ַעל־ְיֵדי  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ דֹור  ֵמַהּמָ ִפיָנה  ֵמַהּסְ ִים  ַהּמַ ְלהֹוִציא  ִהְתִחילּו 

ָכל  ּבְ ָהָיה  ם  ְוַדְרּכָ ִפיָנה.  ַהּסְ ֲעֵלי  ּבַ ֶדֶרְך  ּכְ ֵאבֹות(  ׁשְ )ַהּמַ ין  לֹוְמּפִ ַהּפְ

ו  ְוַעְכׁשָ ָעה.  ׁשָ ְרִביִעית  ִים  ַהּמַ הֹוָצַאת  ּבְ הּו  ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלֵעת  ֵמֵעת 

ֵעת  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֹאב  ִלׁשְ יקּו  ִהְסּפִ לֹא  ֹאב,  ִלׁשְ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ּכְ

ִאיָבה,  ְ ַהּשׁ ֵמֲחַמת  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ִים  ַהּמַ ְוִנְתַרּבּו  ְיָלה,  ַהּלַ

ּכֹב  נּו ַז"ל ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ל ַרּבֵ ֶהם ׁשֶ ּלָ ם ַלֶחֶדר ׁשֶ ִים ּגַ ְוָהְלכּו ַהּמַ
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נּו ַלֲעלֹות ַעל  ם, ְוֻהְכַרח ַרּבֵ ִים ׁשָ אּו ַהּמַ י ּגָ ם, ּכִ ב ׁשָ ּכָ ׁשְ ַעל ַהּמִ

ְלָמקֹום  ָעָלה  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְוָהִאיׁש  ּכֹב,  ִלׁשְ בֹוּהַ  ּגָ ָמקֹום  ֵאיֶזה 

ְמֵעאִלים.  ׁשְ ַהּיִ ְפֵני  ּבִ ְלִהְתָראֹות  ָלֵצאת  ָרצּו  לֹא  י  ּכִ ַאֵחר, 

ַעד  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוִנְתַרּבּו  ָהְלכּו  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ׁשֶ ִים  ְוַהּמַ

ֲאבּו  ים ְוׁשָ ּלִ ְלּגַ ין ְוָעׂשּו ּגַ לֹוְמּפִ ְמֵעאִלים ַלֲעקֹר ַהּפְ ׁשְ ֻהְכְרחּו ַהּיִ ׁשֶ

ְוָחֵזק  הֹוֵלְך  ְסָעָרה  ְוָהרּוַח  דֹוִלים.  ּגְ ִלים  ּכֵ ִעם  ַמִים  ַעל־ָיָדם 

ַעד  ְמַעט  ּכִ ים  ּלִ ַהּגַ ָעלּו  ְסָעָרה  ָהרּוַח  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּוִמּגֶֹדל  ְמֹאד. 

ְוָהָיה  דֹולֹות,  ּגְ ּוְבָקעֹות  בֹוִהים  ּגְ ָהִרים  מֹו  ּכְ ְוָהיּו  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֵלב 

ן. ם־ּכֵ ּגַ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ְך  ּכָ

נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ַז"ל.  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  א  ּבָ ַהּיֹום  ֵהִאיר  ּוְכׁשֶ
י  ַחד, ּכִ ב ְמֹאד ִמּגֶֹדל ַהּפַ ׁש לֹו ֲחִליׁשּות ַהּלֵ ּיֵ ַז"ל ׁשֶ

ָבר  ּדָ ֶזה  ֵאין  י  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֲאִני  ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ רֹוֶאה  ֲאִני 

ַאף־ַעל־ ים,  עֹוׂשִ ֵהם  ַמה  רֹוֶאה  ֲאִני  ֵאין  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשּוט,  ּפָ

ַאל  לֹו:  ְוָאַמר  לֹו,  ֵחׁש  ּכִ "ל  ַהּנַ ְוָהִאיׁש  רֹוֶאה.  ב  ַהּלֵ י־ֵכן  ּפִ

ָנכֹון. ַעל  ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ י  ּכִ ַפֲחדּו  ּתְ

ֵהם  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ אר  ַהאְמּבֶ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוָהַלְך 
ים  ּלִ ּגַ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ֵיׁש  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָרָאה  ִים,  ַהּמַ ׁשֹוֲאִבין 

ְטעּוָנה  ה  ַנֲעׂשָ ִפיָנה  ַהּסְ י  ּכִ נּו,  ּלָ ׁשֶ ָהרֹות  ַהּנְ ַעל  מֹו  ּכְ ים  ְקַטּנִ

ֵני  ׁשְ אֹוי  ַמּשְׂ ִעם  ְטעּוָנה  ִלְהיֹות  ִפיָנה  ַהּסְ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ ְלַבד.  ִים  ִמּמַ

ֲאָרה  ְוִנׁשְ אֹות  ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ִליכּו  ִהׁשְ ּוְכָבר  ֲחָלִקים, 
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יֹוֵתר  עֹוד  ם  ׁשָ ָהָיה  ֶ ּשׁ ּוַמה  ְלַבד.  ַמִים  ִעם  ְטעּוָנה  ִפיָנה  ַהּסְ

ִים  ַהּמַ ֵאּלּו  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ִלְהיֹות  ָהָראּוי  אֹוי  ּשׂ ַהּמַ ַקל  ׁשְ ִמּמִ ַמִים 

ָרָאה  ְוָאז  ֹאב.  ִלׁשְ יִקים  ַמְסּפִ ָהיּו  לֹא  ֶזה  ַעל  ְוַגם  ַלחּוץ,  ֲאבּו  ׁשָ

ֶאל  ּוָבא  ֵצל.  ְלִהּנָ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ י  ַעל־ּפִ עֹוד  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָהִאיׁש 

ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ַחד  ְוַהּפַ ַער  ַהּצַ ּגֶֹדל  ּוֵמֲחַמת  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהֶחֶדר 

ר  ֲאׁשֶ יָך  ּפִ ה  ְוַאּיֵ ּזֹאת  ַמה  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ְמַעט.  ּכִ ר  ְלַדּבֵ

ל־ ּכָ ֵחד  ִמְתּפַ ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ו  ְוַעְכׁשָ לּום,  ּכְ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאַמְרּתָ 

ֵצל,  ַבע ְלִהּנָ ֶרְך ַהּטֶ י ּדֶ ּוב ֵאין ְסָבָרא ַעל־ּפִ ּשׁ יב לֹו ׁשֶ ְך?! ְוֵהׁשִ ּכָ

ֹאב  ִלׁשְ ם  יכֹוְלּתָ ּבִ ְוֵאין  ִפיָנה,  ּסְ ּבַ ְוהֹוְלִכים  ים  ִמְתַרּבִ ִים  ַהּמַ י  ּכִ

ּלֹא  ׁשֶ ְלֵעת  ְלֵמֵעת  ָקרֹוב  ֶזה  י  ּכִ ל.  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ י  ּכִ ַהּכֹל 

ֵעיֵניֶהם.  ּבְ ָנה  ׁשֵ ָראּו  ְולֹא  תּו  ׁשָ ְולֹא  ָאְכלּו 

נּו ַז"ל: ֵאין  יב לֹו ַרּבֵ ל. ֵהׁשִ ּלֵ ֲעַדִין לֹא ִהְתּפַ ְוָאַמר לֹו ָהִאיׁש ׁשֶ
ַמְלכּות  עֹל  ל  ַקּבֵ ּתְ ַרק  ו,  ַעְכׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ה  ַאּתָ

לֹשׁ  ְוׁשָ ִראׁשֹונֹות  לֹשׁ  ׁשָ ְוֹתאַמר  ִראׁשֹון,  ָפסּוק  ּבְ ַמִים  ׁשָ

ל  ּכָ ַקח  לֹו:  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ס"א(  ק"י  ִסיָמן  ָערּוְך  ְלַחן  )ׁשֻ ַאֲחרֹונֹות 

ְקׁשֹר  ּתִ ֶמֱחָצה  ַנִים.  ִלׁשְ ק  ּוְתַחּלֵ ַאֲחרֹוָנה,  רּוָטה  ּפְ ַעד  עֹות  ַהּמָ

ָהִאיׁש:  ָאלֹו  ּוׁשְ ּגּוִפי.  ַעל  ֶאְקׁשֹר  ּוֶמֱחָצה  ּגּוְפָך,  ַעל  ֶאְצְלָך 

עֹות.  ַהּמָ לֹא  ּבְ ִלְבלַֹע אֹוָתנּו  יּוַכל  ם  ּיָ ּבַ ׁשֶ ג  ַהּדָ ה זֹאת, ֲהלֹא  ָלּמָ

ַעל  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָך.  אֹוֵמר  ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ה  ֲעׂשֵ לֹו:  יב  ֵהׁשִ

ַמה  ה  ְוָעׂשָ ְוכּו',  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ֲעַדִין  ַוֲאַנְחנּו  ָטְבעּו,  ְולֹא  ם  ַהּיָ

ֲחגֹוָרה ַעל  יׁש ֶאת ַעְצמֹו ְוַיְחּגֹר ּבַ ְלּבִ ּיַ ה. ְוָאַמר ְלָהִאיׁש ׁשֶ ָעׂשָ ֶ ּשׁ
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ּמּוָכן  ׁשֶ ֶאָחד  מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ה  ָעׂשָ הּוא  ְוַגם  ְרָוה(  ּפַ )ְמִעיל  ַהּטּוִליּפ 

יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאִני  לֹו:  ְוָאַמר  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ֵליֵלְך 

דֹוָלה  ֶנֶסת־ַהּגְ ּכְ י  ֵמַאְנׁשֵ דּוָרה  ַהּסְ ה  ִפּלָ ּתְ ֲאִפּלּו  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

יֹוֵדַע  בֹוד־ּתֹוָרתֹו  ּכְ ֲאָבל  ַהּזֹאת.  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ

ם  ַאּתֶ ֵאין  ָמה  ֵני  ִמּפְ ּוְפָרִטּיּות,  ָלִלּיּות  ּכְ ַעד  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַקְטנּות  ּדְ ַהּמִֹחין  ֵמֲחַמת  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יב:  ְוֵהׁשִ ו?  ַעְכׁשָ ִלין  ּלְ ִמְתּפַ

ֵאין  ֵמֲחַמת  ֱאמּוָנה  ֲעָצִתי  ֲאָבל  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֻרָחק  ֲאִני 

נֹוָרָאה  ָנה  ַסּכָ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָנה  ּכָ ַהּסַ ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ֵריָרה,  ּבְ

י ֲעַדִין לֹא ָהִייִתי  ל ְיֵמי ַחּיַ ּכָ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ זֹו, ַהּשׁ ַוֲעצּוָמה ּכָ

ֻמְכָרח  ַהֶהְכֵרַח  ֵמֲחַמת  ַרק  ָאבֹות,  ְזכּות  ּבִ ֵמעֹוָלם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ

י  ַרּבִ ְזֵקִני  ְזכּות  ְלַמַען  ה זֹאת  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ֲאִני 

י  י ָאֶדיל, ּוְזכּות ְזֵקִני ַרּבִ ם־טֹוב ַז"ל ּוְזכּות ְזֶקְנּתִ ַעל־ׁשֵ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

יר עֹוד. ִהְזּכִ ה לֹא  ִמּזֶ ְוֶיֶתר  ֵמָהאִריֶדעְנֶקע.  ַנְחָמן 

דֹול ָאֵפל ְמֹאד, ְוָנַפל ֲעֵליֶהם  מֹו ָעָנן ּגָ ְוַאַחר ֶזה ָראּו ֵמָרחֹוק ּכְ
ף  ִמְתַאּסֵ ֶהָעָנן  ׁשֶ ּכְ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  דֹול,  ּגָ ַחד  ּפַ עֹוד 

ְקָעה  ּבִ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ ם,  ֵמַהּיָ ִים  ַהּמַ ֹאב  ִלׁשְ ר  ֵ ּוִמְתַקּשׁ

ָלֶזה,  ָנה  ּקָ ְוַהּתַ ם.  ׁשָ ִעין  ִנְטּבָ ֲאַזי  ם  ְלׁשָ יֹוֶרֶדת  ִפיָנה  ַהּסְ ּוְכׁשֶ

ר  ּבֵ ְלׁשַ ֵדי  ּכְ ְלָחָמה  ַהּמִ ֶדֶרְך  ּכְ ְוהֹוְרַמאֶטיס  ֵרָפה  ְקֵני־ׂשְ ּבִ ִלירֹות 

ְצִריִכין  ָהיּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלֶזה  ַנאי  ּפְ ָהָיה  לֹא  ְוָלֶהם  ָהֲעָנִנים. 

ָלזֹו  זֹו  ְצרֹורֹות  רֹות  ַהּצָ ְוָהיּו  "ל,  ּנַ ּכַ ִפיָנה  ֵמַהּסְ ִים  ַהּמַ ֹאב  ִלׁשְ

ּתֶֹקף  ֵמֲחַמת  ה'  ֶחְמַלת  ּבְ ַאְך  ה.(.  )ֲחִגיָגה  א  ְוַעְקַרּבָ ִזּבֹוָרא  מֹו  ּכְ
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ּוָפְרָחה  דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ִפיָנה  ַהּסְ ֲהִליַכת  ָהָיה  ְסָעָרה  ָהרּוַח 

"ל  ַהּנַ קֹום  ַלּמָ ִפיָנה  ַהּסְ ּוָבָאה  ׁש,  ַמּמָ ת  ׁשֶ ִמּקֶ מֹו ֵחץ  ּכְ ִפיָנה  ַהּסְ

ָלּה,  ָסִביב  ְוָהִרים  ַער  ׁשַ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ם.  ָ ִמּשׁ ׁשֹוֶתה  ֶהָעָנן  ׁשֶ

ֵעיֵניֶהם  ה'  ֵהִאיר  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  לֹום.  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ִפיָנה  ַהּסְ ְוָעְבָרה 

ִיׁש  ּתַ ֲחטּו  ְוׁשָ ִפיָנה,  ּסְ ּבַ ִים  ִנְכָנִסין ַהּמַ ם  ֶרְך ׁשָ ּדֶ ׁשֶ ּוָמְצאּו ַהחֹור 

נֹות  ּכָ ִמּסַ לֹום  ׁשָ ּבְ לּו  ְוִנּצְ ִפיָנה,  ַהּסְ נּו  ְוִתּקְ ּלֹו  ׁשֶ ָהעֹור  ְוָלְקחּו 

ְוָהָיה  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ ּבְ זֹאת  ְוָהָיה  לּו.  ַהּלָ ְונֹוָראֹות  דֹולֹות  ּגְ

ים ק"ז(  ִהּלִ )ּתְ נּו ַז"ל ָאז הֹודּו ַלה'  ַרּבֵ ְוָאַמר  ְמָחה ְגדֹוָלה,  ָלֶהם ׂשִ

ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ֶרְך  ּדֶ ָהְלכּו  ם  ָ ִמּשׁ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ָלֶהם  ַתן  ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ַרק  ָהָיה  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַוֲאִכיָלה 

ֶהם  ּלָ ׁשֶ )ַמְחָסן(  יַזאן  אּגִ ֵמַהּמַ ַרֲחָמנּות  ד  ִמּצַ "ל  ַהּנַ עֶכיר  ַהּקֶ

ים ֲעֵליֶהם. ְוָהיּו הֹוְלִכים  סּוֲחֶרעס )ְצִניִמים( ְותֹוָלִעים ָהיּו ְמַרֲחׁשִ

ַתח,  ּפֶ ּבַ ָעִני  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ַהְכָנָעה  ּבְ ְיֵדיֶהם  ים  ּופֹוְרׂשִ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ

ְלַבד. זֹאת  ְוָאְכלּו  ַהּסּוֲחֶרעס  ֵמֵאּלּו  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוָהָיה 

ַצַער  ָלֶהם  ָהָיה  ַסח  ַלּפֶ ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ם  ִלּבָ ַעל  ֲעלֹות  ּבַ ַוְיִהי 
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ַסח  ּפֶ ּבַ ֲעׂשּו  ּיַ ַמה  ּדֹוֲאִגים  ָהיּו  י  ּכִ דֹול,  ּגָ

ֶאל  אּו  ּבָ ִים,  ּתַ ׁשְ אֹו  ָעה  ׁשָ ְוַאַחר  ַסח.  ַהּפֶ ְימֹות  ל  ּכָ ְלִהְתַעּנֹות 

ם  ְוׁשָ ם,  ַהּיָ ֶאְמַצע  ּבְ ֲאָבִנים  ל  ׁשֶ ָהָהר  ַעל  ָהעֹוֶמֶדת  דֹול  ּגָ ָרְך  ּכְ

ֶאָחד  ַעד ָטאֶליר  ּבְ ָנְתנּו  ְוָלֶהם  ה  ַהְרּבֵ רֹות  ּפֵ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ָקנּו 

עְטִוויְרט. ָוָאַמר  ֵעֶרְך ְטׁשֶ ה ּבְ אְקֶסיְרן" ַהְרּבֵ ּקֹוִרין "ּבָ ָחרּוִבים ׁשֶ

ִלְחיֹות  ְיכֹוִלין  י  ּכִ ְמֹאד,  טֹוב  ֶזה  ם  ּגַ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ
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ה  ַזּכֶ ּיְ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ַאְך  ְלַבד,  ָחרּוִבין  ִעם  ַסח  ַהּפֶ ְיֵמי  מֹוַנת  ׁשְ

ע ּכֹוסֹות: ה ְוַאְרּבַ ם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ ַרְך ְלַקּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ אֹוָתנּו ַהּשׁ

כב

ר.  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲחִזיָרָתם  ּבַ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ נֹות  ּכָ ַהּסַ ְוֹגֶדל עֶֹצם 
ְמֵלָאה  ָהְיָתה  ׁשֶ ִמְלָחָמה  ל  ׁשֶ ַהּזֹו  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָהיּו  י  ּכִ

ְמֵעאִלים  ׁשְ ֵני ְיהּוִדים ְלַבד. ְוֶדֶרְך ַהּיִ ְמֵעאִלים. ְוֵהם ָהיּו ַרק ׁשְ ִיׁשְ

ים  ֶמְרַחּקִ ּבְ ּוְלמֹוְכָרם  ְיהּוִדים  ִלְתּפֹס  ִמְלָחָמה  י  ַאְנׁשֵ ְפָרט  ּבִ

ִהְתִחיל  ׁשֶ ְוָאַמר,  ה.  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ְוָהָיה  ַלֲעָבִדים. 

ַעל  ָמקֹום  ְלֵאיֶזה  אֹותֹו  יֹוִליכּו  ִאם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ַעְצמֹו  ּבְ ַלֲחׁשֹב 

ְוָהָיה  ה?  ִמּזֶ ֵיַדע  ּוִמי  ם,  רּו אֹותֹו ׁשָ ְוִיְמּכְ ם ְיהּוִדי  ֵאין ׁשָ ׁשֶ ם  ַהּיָ

ַהּתֹוָרה?  ִמְצוֹות  ֶאת  ם  ׁשָ ם  ְלַקּיֵ יּוַכל  ֵאיְך  דֹול  ּגָ ַצַער  לֹו 

ָגה,  א ַעל ַהּשָׂ ּבָ ָכה ׁשֶ ּזָ ִעְנָין ֶזה, ַעד ׁשֶ ַדְעּתֹו ּבְ ְוִהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ּבְ

לֹום  ּלֹא יּוַכל ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ַרְך ֲאִפּלּו ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ּיּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ

ָהעֹוָלם  ֲאבֹות  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  יג  ִהּשִׂ י  ּכִ ְצוֹות.  ַהּמִ ם  ְלַקּיֵ

י  ְצוֹות ַאף־ַעל־ּפִ ַהּמִ ל  ּכָ מּו  ּיְ ּקִ ׁשֶ ן ּתֹוָרה,  ַמּתַ ָהָיה ָלֶהם קֶֹדם  ׁשֶ

ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  מֹו  ּכְ ְפׁשּוָטן.  ּכִ ְצוֹות  ַהּמִ ֶאת  ָעׂשּו  ּלֹא  ׁשֶ

ּתֹוָרה  )ִסְתֵרי  דּוַע  ּיָ ּכַ ל  ּצֵ ּפִ ר  ֲאׁשֶ ְקלֹות  ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות 

ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ֵאיְך  יג  ִהּשִׂ ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  קסב.(  ף  ּדַ ּזַֹהר  ּבַ

רּו אֹותֹו  ְמּכְ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ם  ְהֶיה ָאנּוס ׁשָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ֶדֶרְך ֶזה,  ּבְ ְצוֹות  ַהּמִ

לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
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ִפיָנה  ּוָבָאה ַהּסְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ זֹו ֲעָזרֹו ַהּשׁ ָגה  ָכה ְלַהּשָׂ ּזָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
דֹול  ּגָ ִלְכָרְך  ִניָסן,  ּבְ ר  ָעׂשָ ָעה  ְלַאְרּבָ אֹור  יָעה  ְוִהּגִ

ָמּה ָראִדיׂש  ּוׁשְ דֹוָלה ֵלאלִקים  ּגְ ִעיר  ם  ְוׁשָ ם  ַהּיָ ִאי  עֹוֵמד ַעל  ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ָלֶהם  ְוָהָיה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִעיר  ה  ּזֶ ׁשֶ ירּו  ְוִהּכִ )רּודּוס(, 

ע ּכֹוסֹות. ַאְך  אן ַמּצֹות ְלֶפַסח ְוַאְרּבַ י יּוְכלּו ִלְקנֹות ּכָ דֹוָלה, ּכִ ּגְ

יחּו  ַיּנִ ְמֵעאִלים  ׁשְ ְוַהּיִ יָטאן  אּפִ ַהּקַ ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  ה  ּזֶ

ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ׁשֶ ְוֵהִבינּו  ָראּו  י  ּכִ ַהּזֹאת,  ָלִעיר  ִלְכנֹס  אֹוָתם 

"ל: ַעְצָמם ְוַכּנַ רּו אֹוָתם ּבְ ר ִיְמּכְ רֹוִצים ְלתֹוְפָסם ּוְלֹגְזָלם ְוֶאְפׁשָ

כג

ה  ּמָ ּכַ ִעם  יָטאן  אּפִ ַהּקַ ָנַסע  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  הּוא  ׁשֶ ּוַבּבֶֹקר 
ּוָבאּו  ָהִעיר.  ְלתֹוְך  ה  ְקַטּנָ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ

יב  ְוֵהׁשִ ְרִמיָזה.  ּבִ ִעּמֹו  רּו  ְוִדּבְ ֶלֱאכֹל,  ֶלֶחם  ּנּו  ִמּמֶ ׁשּו  ּוִבּקְ ְלָפָניו 

ם  ַאּתֶ ִויכֹוִלים  ְיהּוִדים  אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוהֹוִדיָעם  ְרִמיָזה  ּבִ ָלֶהם 

ֶלֶחם.  ָלֶכם  ִלְקנֹות 

ֵהִסיר  ִרים,  ְוׂשָ ְמָלִכים  ֵלב  ָידֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ִלי  ּבְ יו  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ְעּתֹו  ּדַ ל  ּוִבְלּבֵ ִלּבֹו 

ד  ִמּיָ ְוָנַסע  ֲעבּוָרם.  ֶלֶחם  ִלְקנֹות  ֵדי  ּכְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ְוָאַמר 

ַאֲחָריו  ְוָהַלְך  ָהִעיר,  ֶאל  ּוָבא  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעּמֹו 

ּלֹא ִיְבַרח. ְוֶדֶרְך  ּלֹו ְלׁשְֹמרֹו ׁשֶ ְמֵעאִלים ׁשֶ ׁשְ ָמֵעאל ֶאָחד ֵמַהּיִ ִיׁשְ

ַעת  ׁשְ ָהָיה  ָאז  י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַסּכָ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהָיה  ָלִעיר  ֲהִליָכתֹו 
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ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ְלֹתְפסֹו  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ּוְבַקל  דֹוָלה,  ּגְ ִמְלָחָמה 

ִדיָנה  ִמּמְ י־ִאם  ּכִ ִדיָנָתם  ִמּמְ ֵאינֹו  ׁשֶ ּבֹו  ר  ִנּכָ י  ּכִ ִלים,  ֵמַהְמַרּגְ

ָעִרים,  ְ ַהּשׁ ׁשֹוְמֵרי  ל  ּכָ ַעל  ָעַבר  ה'  י  ַחְסּדֵ ּבְ ַאְך  ְמֹאד.  ְרחֹוָקה 

לֹו  ר  ְוִסּפֵ ַהּכֹוֵלל,  ֶהָחָכם  ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְמאּוָמה,  לֹו  ָעׂשּו  ְולֹא 

ַאְך  ִמְלָחָמה.  ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ּבִ דּו  ִנְלּכְ ֵהם  ְוׁשֶ ָלֶהם.  ֵאַרע  ֶ ּשׁ ַמה 

ָיְדעּו  לֹא  ַעְצָמן  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ר  ַסּפֵ ּלְ ַמה  ָיַדע  לֹא  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 

ֶדֶרְך  ּבְ ַאְך  ֶהם  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  הּוא  ַמה  יָטאן  אּפִ ַהּקַ ַנת  ּוָ ּכַ

ָנה.  ַסּכָ ּבְ ְוֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְבָיה  ׁשִ ּבְ ְמַעט  ּכִ ֵהם  ׁשֶ לֹו  ר  ִסּפֵ ָלל  ּכְ

ְוֶהָחָכם  עֹות.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ מֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ַהּזֹאת  ָעה  ָ ַהּשׁ ָהְיָתה  ְוֶאְצלֹו 

ְוַכּיֹוֵצא,  ְלָחמֹות  ֵמַהּמִ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ִמְתַאּוֶ ָהָיה 

דֹול. ּגָ ַצַער  לֹו  ְוָהָיה  ְפַחד,  ּתִ ַעם: לֹא  ּפַ ָכל  ּבְ לֹו  ְוָאַמר 

ִפיָנה.  ְלַהּסְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְוַלֲחזֹר  ְוַיִין  ַמּצֹות  ִלְקנֹות  ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָהָיה 
ְהיֹוָתם  ּבִ ְבּתֹו, ֱהיֹות ׁשֶ ַמֲחׁשַ ַלח לֹו ּבְ ַרְך ׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַאְך ַהּשׁ

ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ ָהאְרֶקער,  ְצִבי  י  ֵמַרּבִ ְמעּו  ׁשָ ְטֶבְרָיא  ּבִ ַאְכַסְנָיא  ּבָ

ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  דֹוָלה,  ּגְ ְמֻיֶחֶסת  ִהיא  ְוׁשֶ ְפֵרייְנֶקין  ַחת  ּפַ ׁשְ ִמּמִ

ַאְך  ְעּתֹו,  ּדַ ַעל  זֹאת  ְוָעָלה  יק.  ְוַצּדִ דֹול  ּגָ ָחָכם  ָראִדיׂש  ּבְ ָאח 

ְוֵתֶכף  ָיַדע.  "ל  ַהּנַ ְצִבי  י  ַרּבִ ת  ל ֵאׁשֶ ׁשֶ ָמּה  ׁשְ מֹו. ַרק  ׁשְ ָיַדע  לֹא 

ד  ּוִמּיָ ְטֶבְרָיא.  ּבִ ָאחֹות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶהָחָכם  ֶזה  ַעל  ַאל  ׁשָ ד  ּוִמּיָ

נּו ַז"ל. ּוְכָבר  ל ַרּבֵ "ל ּוָבא ֶאְצלֹו ָהִאיׁש ׁשֶ ְלחּו ֶאל ֶהָחָכם ַהּנַ ׁשָ

ֶהָחָכם  ֵבית  ּבְ ָהִאיׁש  י  ִמּפִ ְמעּו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלֶהָחָכם  רּו  ִסּפְ

ֵאין  לֹו:  ָאַמר  ה,  ַהּזֶ ֶהָחָכם  ֵאֶצל  בֹואֹו  ּבְ ְוֵתֶכף  "ל.  ַהּנַ ָהִראׁשֹון 
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ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ִלי  ר  ַסּפֵ ּתְ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ְוִסּפּור  ֶזה,  ּבָ ַחד  ּפַ ׁשּום 

ֶדר. ַהּסֵ ַעל 

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ָעְלָתה  לֹא  י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ִמָיה  ּתְ ִלּבֹו  ּבְ ְוָהָיה 
ַעל  אן  ּכָ ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְמֵהָרה  ּבִ ְך  ל־ּכָ ּכָ ׁשּוָעה  ַהּיְ

ָבר  ּכְ יָטאן  אּפִ ַהּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ה:  ַהּזֶ ֶהָחָכם  לֹו  ְוָאַמר  ֶדר.  ַהּסֵ

ִפיָנתֹו,  יַח ֶאְתֶכם ָלֵצאת ִמּסְ ּנִ ּיַ ִפיָנה, ַעד ׁשֶ ְלנּו אֹותֹו ִעם ַהּסְ ִעּקַ

ַלה'  ְלהֹודֹות  ְוטֹוב  ְרֶצה,  ּיִ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ן  ִלּתֵ ְצִריִכים  ּוָמעֹות 

ִכיֶתם  ּזְ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֶכם  ִעּמָ ְוִהְפִליא  ֶאְתֶכם,  יל  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ

ִלְכנֹס  אֹוְתָך  יַח  ְוַיּנִ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְיֻבְלּבַ יָטאן  אּפִ ַהּקַ ְוׁשֶ ְלָכאן  ָלבֹוא 

ָרׁש  ֻמׁשְ ְוהּוא  ְמֻפְרָסם.  ְזָלן  ּגַ הּוא  יָטן  ּפִ ַהּקַ ֶזה  י  ּכִ ָהִעיר.  ֶאל 

ַע  ְיהֹוׁשֻ ן  )ַעּיֵ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ַסְרֵני  ת  ֵמֲחֵמׁשֶ הּוא  ִיחּוסֹו  י  ּכִ ָעתֹו,  ִרׁשְ ּבְ

ִסּפּוֵרי  ֹמַע  ִלׁשְ ַנאי  ּפְ ֵאין  ו  ְוַעְכׁשָ ַעְצמֹו.  ְך הּוא חֹוֵתם  ּכָ י  ּכִ י"ג( 

ְוָכְך  יֹום־טֹוב.  ִלְכבֹוד  אֹוְתָך  ַח  ְלַגּלֵ ְלרֹוֵפא  י  ִעּמִ ֵלְך  ּיֹות.  ַמֲעׂשִ

ַקאֶווי  לֹו  ְוָנַתן  אֹותֹו  ְוָרֲחצּו  אֹותֹו  חּו  ְוִגּלְ ד  ִמּיָ ְוהֹוִליכו ֹ  ָהָיה 

ּתֹות. ִלׁשְ

ם־ ַעל־ׁשֵ ֵמַהּבַ ם  ַמעּתֶ ׁשְ לֹו  ְוָאַמר  ִני  ֵ ַהּשׁ ִמי הּוא  ַאל אֹותֹו  ְוׁשָ
ֶהָחִסיד  אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ י  ּכִ ֵהן.  יב:  ְוֵהׁשִ טֹוב? 

לֹו  ְוָאַמר  ם.  ׁשָ ִנְמָצִאים  ּפּוְלָנָאה  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ין  ית־ּדִ ַאב־ּבֵ

ּוְבַעְצמֹו  ָהאִריֶדְנֶקיר,  ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ ֶנֶכד  הּוא  ְוַגם  ֶנְכּדֹו,  הּוא  ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ֶהָחָכם  ְלֶזה  ְוָהָיה  ֵעיֵניֶכם.  ּבְ ְראּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָחָכם  הּוא 
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ִמְצָוה  הּוא  ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ִלְפּדֹות  ֲאִפּלּו  ָאַמר,  י  ּכִ פּוָלה.  ּכְ

ּוְמֻיָחס  ֶזה,  ּכָ דֹול  ּגָ ָאָדם  ִלְפּדֹות  ה'  לֹו  ִהְזִמין  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ה,  ַרּבָ

ִלְנסַֹע  ים  ֲאָנׁשִ עֹוד  ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוֵזַרז  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ַזע  ִמּגֶ

ֶזה  ּבָ ֶזה  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ְגעּו  ּפָ ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַאְך  ֵאָליו. 

ה  ּמָ ּכַ יֵניֶהם  ּבֵ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ֲחֵברֹו  ִעם  ֶאָחד  ְוִנְתקֹוְטטּו 

"ל  ַהּנַ ֶהָחָכם  ַרח  ּבָ זֹאת  ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ּוק.  ּשׁ ּבַ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ

"ל  ַהּנַ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ְוַגם  ַלֲחֵצרֹו,  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ִעם 

ר ְולֹא ֵיָראּו  ן ְוָסְגרּו ֶאת ַעְצָמם ָסגֹור ּוְמֻסּגָ ם־ּכֵ ֶהם ּגַ ָלְקחּו ִעּמָ

ָבר  ּכְ י  ּכִ ֵאָליו  ִלְנסַֹע  ָיְכלּו  ְולֹא  עֹות.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶעֶרְך  ּבְ ַהחּוָצה 

עּוַרי עֹוֵסק  ִמּנְ ֲאִני  ׁשֶ ַדע,  ּתֵ ְוָאַמר לֹו:  ְוָעָנה ֶהָחָכם  ַהּיֹום.  ָנה  ּפָ

ִלי  ֵיׁש  ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ים טֹוִבים,  ּוַמֲעׂשִ ּוְבִמְצוֹות  ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ

ָרֵאל.  ְכַלל ִיׂשְ ׁש ִלי ּבִ ּיֵ א ׁשֶ ִביל ֶזה חּוץ ֵחֶלק עֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ָכר ּבִ ׂשָ

ץ  ְוֶאְתַאּמֵ ל  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ּבְ ּכֹון,  ַמׁשְ ּבְ ָלֶכם  זֹאת 

ָנִתי  ּוָ ר ַלּכֹל. ְוֵאין ּכַ ֲאׁשֶ ֶאת ַעְצִמי ְלהֹוִציא ֶאְתֶכם יֹאַבד ַהּכֹל ּכַ

ַמְפִקיר  ֲאִני  ֵאין  ׁשֶ ִלי  ֲאִמין  ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַרק  ְלָפֶניָך,  ֵאר  ְלִהְתּפָ

ח  ּקַ ֵכן ּתִ ּבְ ֶזה ַהּיֹום.  ּבָ ַנאי ַלֲעסֹק  ּפְ לֹום, ַאְך ֵאין  ְוׁשָ ֶאְתֶכם ַחס 

ְרצּו  ּתִ ִאם  ַמּצֹות  ָאר  ׁשְ ֵהן  מּוָרה,  ׁשֶ ה  ַמּצָ ֵהן  ַמּצֹות  ָך  ִעּמְ

ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָבִרים  ּדְ ָאר  ּוׁשְ ִויָרקֹות  ְבָחר,  ֵמַהּמֻ טֹוב  ְוַיִין  ֶלֱאכֹל, 

ֶדר.  ְלַהּסֵ

ָהָיה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ִפיָנה  ַהּסְ ַאל  ְוָחַזר  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ְוָנַסע 
דֹוָלה  ִפיָנה ַהּגְ ם ֶאל ַהּסְ בֹואֹו ְלׁשָ נּו ַז"ל ְלַבּדֹו. ּוּבְ ם ַרּבֵ ׁשָ
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ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ָהִעיר,  ִמן  ָרחֹוק  עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  ׁשֶ

רּוְך  ּבָ לֹו:  ְוָאַמר  ְלֶנְגּדֹו  ְוָרץ  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְמֹאד  ַמח  ׂשָ קֹולֹו 

אֹוְתָך  עּו  ִטּבְ אּוַלי  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ ים,  ַחּיִ ּבַ אֹוְתָך  רֹוֶאה  ֲאִני  ׁשֶ ה' 

ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ו  ְוַעְכׁשָ ם.  ּיָ ּבַ עּו  ְיַטּבְ אֹוִתי  ְוַגם  ם  ּיָ ּבַ

י  ּכִ ּבֹוֲאָך,  ַעד  ּסּוִרים  ַהּיִ ִלְסּבֹל  ּכַֹח  עֹוד  ִלי  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ּכַֹח, 

ֵעיַנִים  ְליֹון  ּכִ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ָהָיה  י  ּכִ ּבֹוֲאָך.  ַעד  ָאמּות  י  ָאַמְרּתִ

ְלַבּדֹו  ַאר  ְוִנׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ָהִאיׁש  ְפַרד  ּנִ ׁשֶ עֹות  ָ ַהּשׁ אֹוָתן  ָכל  ּבְ ְמֹאד 

ַעל  ַהּיֹום  ל  ּכָ לֹות  ּכָ ְוֵעיָניו  ה  ּוְמַצּפֶ עֹוֵמד  ְוָהָיה  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל 

תּו,  ְוׁשָ ְוָאְכלּו  ָראּוי,  ּכָ ֶדר  ַהּסֵ ֶאת  רּו  ְוִסּדְ לּו  ּלְ ְוִהְתּפַ יָאתֹו.  ּבִ

דֹוָלה. ּגְ ְמָחה  ׂשִ ַמח  ְוׂשָ "ל  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָהִאיׁש  לֹו  ר  ְוִסּפֵ

ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת  ּיֹוִליכּו  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּפְ ָאה  ּבָ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ּוְביֹום 

ן  ם־ּכֵ ּגַ ם  ׁשָ ְוָהיּו  ָפר.  ַהּסְ ֶאל  אֹוָתּה  ְוִלְקׁשֹר  ָהִעיר  ֶאל 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִאיׁש  ָהַלְך  ִני  ֵ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ִפיָנה.  ּסְ ּבַ ה  ִנּיָ ׁשְ ַלְיָלה 

ית־ ִמּבֵ ְיִציָאתֹו  ְוַאַחר  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶנֶסת  ְלֵבית־ַהּכְ ָהִעיר  ֶאל 

ת יֹום־טֹוב ְוָאְכלּו  ֶנֶסת ָהַלְך ִעם ֶהָחָכם ְלֵביתֹו ֶלֱאכֹל ְסֻעּדַ ַהּכְ

ׁש  ִחּדֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּתֹוָרה  ֶהָחָכם  ָאַמר  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעת  ּוִבׁשְ תּו.  ְוׁשָ

ְמִדיָנֵתנּו.  ּבִ ׁשֶ ּדֹוֵרנּו  יֵקי  ּדִ ִמּצַ ְוַגם  ֲאֵחִרים,  ם  ׁשֵ ּבְ ְוַגם  ַעְצמֹו,  ּבְ

ְוָאַמר  ַז"ל,  נּו  ֵמַרּבֵ ּתֹוָרה  ן  ם־ּכֵ ּגַ ּיֹאַמר  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵמָהִאיׁש  ׁש  ּוִבּקֵ

יׂשּו  ׂשִ ְוָאַמר:  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַנַחת  לֹו  ְוָהָיה  מֹו,  ׁשְ ּבִ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  לֹו 

ְמִציָעא פג:(. ָבא  )ּבָ ְוכּו'  ֵמַעי  ֵני  ּבְ
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א  ְוָנׂשָ ַאֲחָריו  ָהַלְך  אי  ּבַ ְוַהּגַ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל  ָחַזר  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ְוַאַחר 
ַעל  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ּוְבבֹוא  ַז"ל.  נּו  ְלַרּבֵ טֹוִבים  ַמֲאָכִלים 

ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ָניו  ּפָ ִנְרֶאה  ָהָיה  ִפיָנה,  ַהּסְ

ִלְהיֹות  ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ אֹותֹו  ְוִכְראֹות  חֹוָרה.  ׁשְ

ֶלֱאכֹל  ָיכֹול  ְולֹא  ַהּיֹום,  ּנֹוַלד  ַמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ָבר,  ַהּדָ ְך  ְתַהּפֵ ּנִ ׁשֶ

ם  ׁשָ אֹותֹו  ָאַנס  ֶהָחָכם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ּוֶבֱאֶמת  ַצַער.  ֵמֲחַמת 

ָניו  ּפָ ִנְרִאין  ָהיּו  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ר,  ּכֵ ּתַ ְוִנׁשְ ה  ַהְרּבֵ ַיִין  ּתֹות  ִלׁשְ

יב  ֵהׁשִ לֹא  ְוהּוא  אֹותֹו,  ַאל  ׁשָ נּו  ְוַרּבֵ נּו.  ַרּבֵ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ זֹוֲעפֹות 

עֹות.  ׁשָ ֵאיֶזה  ִליׁשֹן  ָהִאיׁש  ַעְצמֹו  יַח  ִהּנִ ְך  ַאַחר־ּכָ ַרק  לּום.  ּכְ

ם  ְיַדְעּתֶ לֹא  נּו:  ְלַרּבֵ ְוָאַמר  חֹוק,  ׂשְ ּבִ ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ָקם  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ֵמֲחַמת  י  ִמּדַ יֹוֵתר  ּתֹות  ִלׁשְ ֲאָנסּוִני  י  ּכִ אֹוִתי  רּו  ּכְ ׁשִ ֵהם  ׁשֶ

ֶהָחָכם,  ִעּמֹו  נֹוֵהג  ָהָיה  ׁשֶ ֵאיְך  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ְמָחתֹו.  ׂשִ

תֹו: ְסֻעּדָ ָאַכל  ְוָאז  ְמָחה.  ְוׂשִ ַנַחת  לֹו  ְוָהָיה 

כד

לֹו  ה  ְוִצּוָ ְלֶהָחָכם,  ָהִאיׁש  ָהַלְך  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּדְ ִראׁשֹון  ּוְביֹום 
ְוַלֲהִביאֹו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ל  ּכָ ְגֵנָבה  ּבִ ח  ִלּקַ ֶהָחָכם 

ְך  ַאַחר־ּכָ ְך.  ּכָ ה  ְוָעׂשָ ְמעֹוֵתיֶהם.  ֵמֶהם  ִיְגזֹל  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהִעיר, 

ֵני  ן ָלנּו ׁשְ יָטאן: ּתֵ אּפִ ִביִרים ְוָאְמרּו ְלַהּקַ ֵני ּגְ ָהַלְך ֶהָחָכם ִעם ׁשְ

ָפׁשֹות  ַלּנְ ָלֶכם  ֵיׁש  כּות  ּיָ ַ ּשׁ ַמה  ָלֶהם:  יב  ְוֵהׁשִ לּו,  ַהּלָ ָפׁשֹות  ַהּנְ
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ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ר  ְוִסּפֵ ֶהם!  ּבָ ָזִכיִתי  ֵמֶהְפֵקר  ֲאִני  ה?  ָהֵאּלֶ

ַמה  ְלַבד  ּבִ זֹאת  ְולֹא  ְוָאַמר:  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ְמָצָאַתם  ר  ֲאׁשֶ ָלאֹות  ַהּתְ

ַגע.  ּפֶ לֹא  ּבְ ֶרַגע  ָהָיה  לֹא  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָלֶכם,  ר  ְמַסּפֵ ֲאִני  ֶ ּשׁ

ְלֹמְכָרם  אֹו  ם  ּיָ ּבַ ְלטְֹבָעם  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ָבר  ּכְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ְוֵאּלּו 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ַהּכֹל  ָהיּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים  עֹות  ַהּמָ ְוָכל  ְמֵעאִלים,  ׁשְ ַלּיִ

ָלם  ַמּזָ י  ּכִ ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ַאְך  ָלל.  ּכְ ּוְמַצְפֵצף  ה  ּפֶ ּפֹוֶצה  ֵאין  ּבְ

ָלֶהם  ה  ָעׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ י  ּדַ לֹא  י  ּכִ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד  דֹול  ּגָ

זֹאת  ם  ּגַ ַאף  ְלֹפה,  ִפיָנה  ַהּסְ ְתֹאם  ּפִ יַע  ִהּגִ ָלם  ַמּזָ ּבְ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ֵנס 

ל  ְוִסּכֵ י  ִלּבִ ֵהִסיר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵנס,  תֹוְך  ּבְ ֵנס  ָלֶהם  ה  ַנֲעׂשָ

ַהּזֹאת.  ָהִעיר  ְלתֹוְך  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶאת  י  ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ ַעד  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת 

ַרק  ַמעֹוֵתיֶהם,  ח  ִלּקַ ֲאִפּלּו  אי  ַ ַרּשׁ ֵאיִני  ׁשּוב  אי  ַוּדַ ּבְ ו  ְוַעְכׁשָ

ָטאֶליר  ָמאַתִים  ִלי  נּו  ּתְ י  ּלִ ׁשֶ ָהֲעָבִדים  ִיְתַרֲעמּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

מֹו  ּכְ ד  ִמּיָ לֹו  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ָהָיה,  ְוָכְך  ִפיָנה.  ַהּסְ ֵמַעל  אֹוָתם  ּוְקחּו 

ְעּבּוד  ִ ִמּשׁ ים,  ְלַחּיִ ֶות  ִמּמָ ְזָלִנים  ַהּגַ ד  ִמּיַ אֹוָתם  ילּו  ְוִהּצִ ָאַמר,  ׁשֶ

ה: ִלְגֻאּלָ

כה

ׁש  ּמֵ ַהְמׁשַ ָהִאיׁש  ִעם  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָהִעיר,  ֶאל  ֵניֶהם  ׁשְ אּו  ּבָ ְוָאז 
ֵהם  ְמֵעאִלים ׁשֶ ׁשְ ַהּיִ ּוְבבֹוָאם ֶאל ָהִעיר ָאְמרּו  "ל.  ַהּנַ ּלֹו  ׁשֶ

ְוֵתֶכף  ַעְצָמם,  ּבְ ים  ָפַרּדִ ַהּסְ ַעל  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ְוָנַפל  ִלים,  ְמַרּגְ
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ַעְצָמם  יׁש  ְלַהְלּבִ ְוֻהְכְרחּו  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ ָלֶהם  ֵהִביאּו 

ֵמֲחַמת  דֹול  ּגָ ַצַער  ּבְ נּו  ַרּבֵ ְוָהָיה  ִמְנָהָגם.  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ

ֵאין  לֹו:  ְוָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָעָליו  ְוָכַעס  ַחק.  ׂשָ "ל  ַהּנַ ְוָהִאיׁש  ֶזה, 

ָאז  ְוָאַמר  ָהֶעְליֹון,  עֹוָלם  ּבָ ָעֵלינּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְטרּוג  ֵמַהּקִ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ

ְלַגּלֹות. רֹוֶצה  ְוֵאינֹו  "ל,  ַהּנַ ְלָהִאיׁש  ִנְפָלא  ָבר  ּדָ

ְמֹאד  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוהּוַטב  ַהֲחָכִמים  ִלְפֵני  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ל  ְוִנְתַקּבֵ
נּו  ַרּבֵ א  ּבָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ דֹול.  ּגָ ְלִחּדּוׁש  אֹותֹו  ְוֶהֱחִזיקּו 

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְוָאַמר:  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל 

ֶהָחג.  ַאַחר  ַעד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ַהּזֹאת.  ָלה  ְלַהּצָ

"ל,  ַהּנַ ָטאֶליר  ַהָמאַתִים  יָסם  ִמּכִ ַעְצָמם  ּבְ ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ְוָנְתנּו 

י  ַאף־ַעל־ּפִ ם  ׁשָ ַז"ל  נּו  ֵמַרּבֵ ָלם  ְלַקּבְ ַלֲחזֹר  ְך  ַאַחר־ּכָ ָרצּו  ְולֹא 

ם.  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ָמעֹות  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ָלֶהם  ְוָנְתנּו  ִלְסַטאְנּבּול.  ְסִפיָנה  ָלֶהם  ְכרּו  ׂשָ ֶהָחג  ְוַאַחר 
ה,  ִסּבָ ֵאיֶזה  עֹוד  ָלֶהם  ן  ּמֵ ִיְזּדַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  אּוַלי  ֶרת,  ִאּגֶ

ם  ְוׁשָ זֹו.  ְסִפיָנה  ִעם  ְוָהְלכּו  ָוִעיר.  ִעיר  ָכל  ּבְ ֶעְזָרם  ּבְ ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ

ֶהם ִעּפּוׁש. ְוֵהם לֹא ָיְדעּו, ַאְך ָראּו  ה, ְוָהָיה ּבָ ֶרעִקין ַהְרּבֵ ָהיּו ּגְ

א  ְוָנׂשָ ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ה'  ּוָברּוְך  ִפיָנה.  ַהּסְ ַעל  ִתים  ּמֵ ׁשֶ

י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְסַטאְנּבּול.  ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ ְמִהירּות  ּבִ ִפיָנה  ַהּסְ

ְרָחה  ּפָ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ם  ַהּיָ ַזֲעַפת  ֵמֲחַמת  ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ

ָלֶהם  ָהָיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ְמִהירּות,  ּבִ ְך  ל־ּכָ ּכָ ִפיָנה  ַהּסְ
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ת־קֶֹדׁש  ִלְקִהּלַ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ּוָבאּו  ְמִהירּות  ּבִ ָעְברּו  ׁשֶ ְלטֹוָבה 

ָיִמים. ָרה  ֲעׂשָ ם  ׁשָ ְוָהיּו  ְסַטאְנּבּול. 

ֶהְראּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ָנה.  ַסּכָ ָלֶהם  ָהָיה  ְסַטאְנּבּול  ּבִ ְוַגם 
ן  ַעל־ּכֵ ְלָהָתם,  ְנִסיָעָתם  ּבִ ם  ׁשָ ְרּכֹוִנים(  )ּדַ אְרִטין  ּפָ ַראׂשְ ַהּפְ

ֵבד,  ּכָ עֹל  ֲעֵליֶהם  ְוֶהֱעִמיסּו  ם.  ָ ִמּשׁ יָחם  ְלַהּנִ ו  ַעְכׁשָ ָרצּו  לֹא 

ֵמַהּתֹוָגר.  אְרִטין  ּפָ ַראׂשְ ּפְ יגּו  ּשִׂ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְמֹאד  ָעצּום  ַסְך  ן  ִלּתֵ

ם  יכֹוְלּתָ ּבִ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ָעצּום  ַסְך  ָהָיה  ן  ִלּתֵ ּוּו  ּצֻ ׁשֶ ְך  ְוַהּסַ

ָלֶהם  ְוִהְזִמין  ֲעֵליֶהם,  ָחַמל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ קֹו.  ְלַסּלְ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ

ר  ׂשַ ְלֵאיֶזה  ְוָהַלְך  אֹותֹו  ירּו  ִהּכִ ְולֹא  אֹותֹו  ָיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ א'  ִאיׁש 

לֹו.  ָנַתן  ה  ּמָ ּכַ ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ְעּתֹו  ּדַ ְוָגַנב  ְמֵעאִלים  ׁשְ ֵמַהּיִ

קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ַער  ַ ֵמַהּשׁ אֹוָתם  יַח  ְלַהּנִ ֶתק(  )ּפֶ ְקִוויְטל  ל  ְוִקּבֵ

ָבר ְמֹאד ְמֹאד.  ַהּדָ יר  ְלַהְסּתִ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ְוִהְזִהיר אֹוָתם  "ל.  ַהּנַ

לֹום.  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ִנְמְלטּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ְלֵאיֶזה ִעיר ַעל  יעּו  ְוִהּגִ אץ.  ְלַגאּלָ ַטאְנּבּול  ִמּסְ ם  ַהּיָ ְוָהְלכּו ַעל 
ם ָלְקחּו אֹוָתם ְלֵבית ָהֲאסּוִרים, ְוֻהְכְרחּו  ְוׁשָ ם,  י ַהּיָ ִאּיֵ

ֵאַרע  לֹא  ָוָהְלָאה  ם  ָ ּוִמּשׁ ֶנֶפׁש.  ל  ּכָ ַעד  ּבְ ים  ֲאֻדּמִ ָעה  ַאְרּבָ ן  ִלּתֵ

ּוְסִפיָנה  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ם  ַהּיָ ַזֲעַפת  ַרק  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ָלֶהם 

י־ ּכִ ֵמֶהם  ֲארּו  ִנׁשְ ְולֹא  ָעה  ְוִנְטּבְ ָרה  ּבָ ִנׁשְ ֶרעִקין  ּגְ ְמֵלָאה  ַאַחת 

ְוָעְברּו  ֶחְפָצם  ִלְמחֹוז  יָחם  ִהּנִ ַרֲחָמיו  ּבְ ַוה'  ְמַעט.  ּדִ ְמַעט  ִאם 

בּועֹות: ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  לֹום  ׁשָ ּבְ אץ  ְלַגאּלָ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  לֹום  ׁשָ ּבְ
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כו

ַיאס,  ת־קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ֶרְך  ּדֶ ָנְסעּו  ְלֵביָתם  אץ  אּלָ ִמּגַ ּוִבְנִסיָעָתם 

ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ְוָהָיה  דֹול.  ּגָ ִעּפּוׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה 

ה ַלֲעבֹר  ָפר ּוְכָפר. ְוַגם ָהָיה ָקׁשֶ ָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכל ּכְ דֹוִלים ּבְ ּגְ

ֲעִמיַדת  ֲאִפּלּו  הֹוִעיל  לֹא  ָאז  י  ּכִ ֶזה  ֵמֲחַמת  בּול(  )ַהּגְ ֶרעִניץ  ַהּגְ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ה.  ֵאּלֶ ּכָ קֹומֹות  ִמּמְ ֵמֲחַמת  ר(  ֶהְסּגֵ )ַמֲחֵנה  ָטאן"  "ַקאָראן 

אֹון  ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוִצּמָ ְוִנּצֹולּו ֵמַהּכֹל, ִמּדֶ ֶעְזָרם  ַרְך ָהָיה ּבְ ִיְתּבָ

ּוָבאּו  ם  ּלָ ִמּכֻ ִנְמְלטּו  ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶחֶסד  הּו.  ּבְ ַהוֹו  הּו  ֻכּלְ ּדְ ִבי  ּוׁשְ

תֹוָרתֹו"  ּבְ לֹום  ׁשָ ָממֹונֹו  ּבְ לֹום  ׁשָ גּופֹו  ּבְ לֹום  לֹום "ׁשָ ׁשָ ּבְ ְלֵביָתם 

בֹּהַ ַוֲעצּוָמה  ָרֵאל ּגָ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָגה ִנְפָלָאה ּבְ י ָזָכה ְלַהּשָׂ ת לג:(. ּכִ ּבָ )ׁשַ

ְכִלית: ּתַ ְוֵאין  ֵאין סֹוף  ַעד  ְמֹאד 

כז

ֵמעֶֹצם  ם  ַהּיָ ִמן  ה  ִטּפָ ּכְ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ְקָצת  ְרנּו  ִסּפַ ּכֹה  ַעד 

ּסּוִרים  ְוַהּיִ ָהֲעצּומֹות  נֹות  ּכָ ְוַהּסַ ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ ָלאֹות  ַהּתְ

ִסיָעה ְלֶאֶרץ־ ּנְ נּו ַז"ל ּבַ ָהָיה ְלַרּבֵ דֹוִלים ׁשֶ ָחִדים ַהּגְ ים ְוַהּפְ ׁשִ ַהּקָ

ה  ְוָעׂשָ ֶעְזרֹו,  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ּוַבֲחָזָרה.  ֲהִליָכה  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִלְגֹמר  ְוָזָכה  ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִנּסִ ִעּמֹו 

ּוָבא  לֹום,  ׁשָ ּבְ ְוָיָצא  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוִנְכַנס  ָחֵפץ,  ֶ ּשׁ ַמה  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

לֹום: ׁשָ ּבְ ְלֵביתֹו 
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כח

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ יג  ִהּשִׂ ׁשֶ ָגה  ַהַהּשָׂ עֶֹצם  ְוֹתֶקף 
ִנְרָאה  ְולֹא  ַמע  ִנׁשְ לֹא  ׁש  ַמּמָ ָלל.  ּכְ ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר 

ֶאֶרץ  ּדְ ֲאִויָרא  ְיֵדי  ַעל  זֹו  ּכָ ָגה  ְלַהּשָׂ ה  ָ ִאּשׁ ְילּוד  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ זֹאת  ּכָ

ַעְצמֹו  ֵאר  ִמְתּפָ ְוָהָיה  ֶזה.  ּבָ ר  ּוְלַסּפֵ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָיָמיו ָאַמר  סֹוף  ָרֵאל, ְוַגם ּבְ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ָכה ִלְהיֹות  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד ּבְ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ִלְהיֹות  ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ה  ְמַחּיֶ הּוא  ׁשֶ

ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָבר  ִמּכְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶזה  ְוָאַמר: 

ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  ֶזה  ַעל  ְמִניעֹות  לֹו  ְוֵיׁש  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ

י"א(: ִסיָמן  ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ ן  )ְלַקּמָ ְלֵעיל 

כט

ִביָאתֹו  ּבְ ד  ִמּיָ ִנְפַטר  ְסַטאְנּבּול  ּבִ ְמֹאד  ה אֹותֹו  ּזָ ּבִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ְוֶזה 
ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַאל  ְוׁשָ ְלֵביתֹו. 

יב לֹו  יק לֹא טֹוב"? ְוֵהׁשִ ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ ֵלי י"ז(: "ּגַ ִתיב )ִמׁשְ ֲהלֹא ּכְ

ָררֹות,  ַהּשְׂ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ְוָאַהב  ֶאָחד,  ֶמֶלְך  ָהָיה  ׁשֶ ֶזה:  ַעל  ל  ָמׁשָ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְוִחּבּוב.  ַאֲהָבה  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְוֵקְרבֹו  אֹותֹו,  ב  ְוִחּבֵ

י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַדע,  ּתֵ ֶלְך:  ַהּמֶ ְוָאַמר  ֶלְך.  ַהּמֶ ֶנֶגד  ֵהֵעז  יל  ִהְגּדִ ׁשֶ ּכְ

ַלֲעבֹר  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  אֹוְתָך  אֹוֵהב  ֲאִני  ׁשֶ

ה  ְטָך ָחרּוץ ְלִמיָתה. ְוֵתֶכף ִצּוָ ּפָ ְלכּות, ּוִמׁשְ ט ַהּמַ ּפַ ת ּוִמׁשְ ַעל ּדַ

ַהּסַֹהר. ֵבית  ּבְ ּוְנָתנֹו  ְרֶזל  ּבַ ַכְבֵלי  ּבְ ְלסְֹגרֹו  ֶלְך  ַהּמֶ
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ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ַדְעּתֹו  ּבְ ר  ְלַצּיֵ ָרָרה  ׂשְ ן  ַהּבֶ ֶזה  ְוִהְתִחיל 
ה  ַהְרּבֵ ְזַמן  ְך  ֻיְמׁשַ ֲערֹו לֹא  ּצַ ׁשֶ ְוָרָאה  יָתה,  ַהּמִ ִמן  לֹו 

ַצַער  ַדְעּתֹו  ּבְ ר  ְלַצּיֵ ִהְתִחיל  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָהֵרג.  ּיֵ ׁשֶ ַעד  י־ִאם  ּכִ

ִיְהֶיה  ֶלְך  ַהּמֶ ַצַער  י  ּכִ ְמֹאד  ל  ִיְגּדַ ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ּצַ ׁשֶ ָרָאה  ֶלְך,  ַהּמֶ

לֹו  ְוִיְהֶיה  ְמֹאד,  אֹותֹו  אֹוֵהב  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  י  ּכִ ִמיד.  ּתָ

לֹו  ְוָהָיה  ְלעֹוָלם.  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְוַצַער  ַאֲחָריו  דֹוִלים  ּגְ ְעּגּוִעים  ּגַ

בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוָחׁשַ ֲערֹו.  ִמּצַ יֹוֵתר  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ַצַער  ַעל  ַרֲחָמנּות 

ה  ּבּוׁשָ ֲהלֹא  ְך:  ּכָ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ֲערֹו.  ִמּצַ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵאיְך 

ִפיָסה  ל ַהּתְ ר ׁשֶ ה ְלַהּשַׂ ָבא ְמִציָעא נח:(. ְוִצּוָ מֹו ִמיָתה )ּבָ ֲחׁשּוָבה ּכְ

י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָהֱאֶמת  ֶלְך:  ַהּמֶ ֶאל  ְוָאַמר  ֶלְך.  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְלַהְכִניסֹו 

ְוַדת  ח ֹק  ַעל  ַלֲעבֹר  ְלָך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ֲעִרי.  ִמּצַ דֹול  ּגָ ַצַעְרָך 

ְחּבּולֹות  ּתַ ב  ַסּבֵ ּתְ ׁשֶ עּוָצה  ַהּיְ ָהֵעָצה  זֹאת  ֵכן  ּבְ ְלכּות.  ַהּמַ

מֹו ִמיָתה. ַעל־ ה ֲחׁשּוָבה ּכְ ים, ְוַהּבּוׁשָ ַרּבִ ׁש ֶאָחד אֹוִתי ּבָ ַבּיֵ ּיְ ׁשֶ

ינֹו ַלֲהִריָגה, ַוֲאִני  ּדִ ְזָלן ֶאָחד ׁשֶ ּגַ בּוִיים  ְ ְרֶאה ְלהֹוִציא ֵמַהּשׁ ן ּתִ ּכֵ

ים  ַרּבִ ּבָ אֹוִתי  ה  ְוַיּכֶ אֹוִתי  ה  ִויַבּזֶ ָעַלי  ְכַעס  ּיִ ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ֶרה  ֶאְתּגָ

ְוַאַחר־ ִמיָתה.  מֹו  ּכְ ב  ֶנֱחׁשָ ְוִיְהֶיה  דֹוָלה,  ּגְ ה  ּבּוׁשָ ה  ִמּזֶ ִלי  יַע  ְוַיּגִ

ִדינֹו.  ּכְ ִויִמיתּוהּו  ֶזה  לֹא  ּבְ ִמיָתה  ב  ַהַחּיָ ְזָלן  ַהּגַ ֶאת  ִיְקחּו  ְך  ּכָ

ֶהָחִביב  ֶלְך  ַהּמֶ ֶעֶבד  ה  ּזָ ּבִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ סֹוְבִרים  ִיְהיּו  ְוָהעֹוָלם 

ּלֹו. ׁשֶ ְוָהֶעֶבד  ְלכּות  ַהּמַ בֹוד  ּכְ ל  ִיְתַחּלֵ ְולֹא  ֶנֱהַרג 

ה  עֹוׂשֶ הּוא  ּוֶבֱאֶמת  יק.  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ה  ְמַבּזֶ ֶאָחד  ִלְפָעִמים  ְך  ּכָ
ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ַעל  לֹו  ר  ְמַכּפֵ י  ּכִ יק,  ּדִ ְלַהּצַ דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה 
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ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  זֹו.  ה  ּבּוׁשָ ַעל  ף  ְוִנְתַחּלֵ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ב  ַחּיָ

ֶלְך  ַהּמֶ ֶעֶבד  ה  ּזָ ּבִ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ְנָקָמה  ח  ִלּקַ ּלֹא  ׁשֶ ַמִים  ׁשָ בֹוד  ּכְ ֶזה 

ִביל ֶזה  ׁשְ יק ּבִ ּדִ ה ֶאת ַהּצַ ּזָ ּבִ ֶהָחִביב לֹו ְמֹאד. ְוַלֲענׁש ֶאת ֶזה ׁשֶ

ֵלי  )ִמׁשְ טֹוב"  לֹא  יק  ּדִ ַלּצַ ָענֹוׁש  ם  "ּגַ י  ּכִ ָקֵמיּה,  ִניָחא  לֹא  ן  ם־ּכֵ ּגַ

יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ּוַמֲעִמיד  ְך,  ִמְתַהּפֵ ְמִסּבֹות  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ן  ַעל־ּכֵ יז(. 

ֵניֶהם  ׁשְ ָנם  ּוְמַזּמְ ָבר,  ִמּכְ ָועֶֹנׁש  ִמיָתה  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ִאיׁש 

ִנְפָטר  יק  ּדִ ְוַהּצַ יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ה  ְמַבּזֶ ְוֶזה  י:(,  )ַמּכֹות  ֶאָחד  ק  ְלֻפְנּדָ

ם  ׁשֵ ׁש  ְוִנְתַקּדֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶנֱעָנׁש  ָהִאיׁש  ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ינֹו  ּדִ ִמן  ֶזה  ּבָ

ְקִטיָלא  ְבָרא  "ּגַ ּוֶבֱאֶמת  ֶנֱעָנׁש.  יק  ּדִ ַהּצַ בֹוד  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ

"ְוַדְרֵכי  ִמּקֶֹדם.  עֹוְנׁשֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ָבר  ּכְ י  ּכִ עא:(  ִרין  )ַסְנֶהּדְ ָקִטיל" 

ים צ"ב(: ִהּלִ )ּתְ ּבֹו"  ַעְוָלָתה  "ְולֹא  י"ד(,  ַע  )הֹוׁשֵ ִרים"  ְיׁשָ ה' 

ל

ַתב  ּכָ יֹום  ּוְבָכל  ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ עֹוֵסק  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֶאֶרץ 

ַהִחּלּוק  ׁשֶ ְוָאַמר  ֵאר ְמֹאד,  ִמְתּפָ ְוָהָיה  ּתֹוָרתֹו.  ַעְצמֹו  ּבְ

ִמְזָרח  ְרחֹוק  ּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְלתֹוַרת  חּוץ־ָלָאֶרץ  ּתֹוַרת  ין  ּבֵ

ים  ַטּנִ ַהּקְ ִעם  דֹוִלים  ַהּגְ ֵאָליו  ָהְלכּו  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ֲעָרב.  ִמּמַ

ְוַהּנֹוָרָאה ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ָחְכַמת  ֹמַע  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ׁשֹו  ּמְ  ְלׁשַ

ְמֹאד: ְמֹאד 
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לא

ְמֹאד  ָחׁשּוב  ָהָיה  ׁשֶ דֹוִלים  ֵמַהּגְ ֶאָחד  ֵאָליו  א  ּבָ ֶאָחד  ּוַפַעם 

ִקי  ּבָ הּוא  ׁשֶ סּוהּו  ְוִקּלְ ּוְבחּוץ־ָלָאֶרץ,  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ

ָלה.  ַקּבָ אֵרי  ִמּמָ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ְוׁשֶ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ְמַעט  ּכִ "ס  ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ

ְולֹא  ֵמֲעֵליֶהם,  ִאיׁש  ל  ּכָ ְלהֹוִציא  ְוִהְזִהיר  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ּוָבא 

ִעם  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַאְך  ַיַחד.  ִהְתַוֲעָדם  ּבְ ם  ִאּתָ ִאיׁש  ָעַמד 

ם.  ׁשָ ַאר  ִנׁשְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ֶזה:  ָלׁשֹון  ּבְ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ְוָאַמר  "ל,  ַהּנַ דֹול  ַהּגָ אֹותֹו  ְוִהְפִציר 

ָאר  ׁשְ ָרֵאל ּכִ א ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ בֹוד־ּתֹוָרתֹו לֹא ּבָ ּכְ ָיַדְענּו ׁשֶ

ֶאֶרץ־ ע ַאּמֹות ּבְ ֵדי ֵליֵלְך ַאְרּבַ ַהְינּו ּכְ ַקְטנּות, ּדְ ֹמִחין ּדְ ֶהָהמֹון ּבְ

ֶדֶרְך  ּכְ ֵאּלּו  ּכָ בֹות  ָאר ַמֲחׁשָ ׁשְ א אֹו  ַהּבָ ן עֹוָלם  ּבֶ ְוִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֹמִחין  ּבְ ְלָכאן  א  ּבָ בֹוד־ּתֹוָרתֹו  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ַרק  ׁשּוִטים.  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ

ַעל־ ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ּבַ דֹוָלה  ּגְ ָגה  ַהּשָׂ ְוִלְפעֹל  ַגְדלּות  ּדְ

ִנְכַנס  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ֻקּדַ ִמּנְ ה  ְנֻקּדָ ֵאיֶזה  ּבְ ֵליַדע  ְרצֹוֵננּו  ן  ּכֵ

ַהּבֹוֵרא.  ֲעבֹוַדת  ּבַ אן  ּכָ ִלְפעֹל  רֹוֶצה  הּוא  ּוַמה  בֹוד־ּתֹוָרתֹו,  ּכְ

יב  י ְוכּו'. ְוֵהׁשִ ּלִ ָמה ׁשֶ גּוִפי ּוְבֶנֶפׁש־רּוַח־ְנׁשָ ְרתֹו ּבְ ַוֲאִני מּוָכן ְלׁשָ

ָבר  ּדָ י לֹא  ּכִ ָדָבר ֶזה.  ּבְ ַצֲערּו אֹוִתי  ּתְ י, ַאל  ַנְפׁשִ ְיִדיד  נּו:  ַרּבֵ לֹו 

ִביל  לֹום ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ּוִבׁשְ ַקל הּוא ְלַגּלֹות ָלֶכם ַחס ְוׁשָ

ְוכּו'.  ֶזה  ַעל  ְועֹוֵמד  ע  ּבָ ֻמׁשְ ֲאִני  ְואּוַלי  ְלֹפה.  אִתי  ּבָ ָמה 
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"ל ְלַהְפִציר אֹותֹו ְמֹאד. ְוָאַמר:  דֹול ַהּנַ ְוִהְתִחיל ׁשּוב ָהַרב ַהּגָ
ֵאיֶזה  נּו  ַרּבֵ ֵדנּו  ְיַלּמְ ִנים  ל־ּפָ ֵתנּו ַעל־ּכָ ׁשָ ּוַבּקָ ֵאָלֵתנּו  ׁשְ

נּו  ְיָחּנֵ ה'.  ֲחָננֹו  ר  ֲאׁשֶ ִעיִמים  ְוַהּנְ ֱחָמִדים  ַהּנֶ יו  ֵמִחּדּוׁשָ ִחּדּוׁש 

ה.  ִנּיָ ּפְ ְלֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָנֵתנּו  ּוָ ּכַ ְוֵאין  ֵמֶהם.  ְוַיְטִעיֵמנּו  ן  ם־ּכֵ ּגַ

ִיְתעֹוֵרר  אּוַלי  דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ֹמַע  ִלׁשְ ָנֵתנּו  ּוָ ּכַ ַרק 

יָלא  ִמּמֵ ה  ִנְזּכֶ אּוַלי  ְוַגם  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ֵמָחָדׁש  ְלָבֵבנּו 

ִהְתִחיל  ד  ִמּיָ "ל.  ַהּנַ ה  ֻקּדָ ֵמַהּנְ ְרִמיָזה  ֵאיֶזה  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין 

ּוָפָניו  י"ק.  ְלֶהֶבת  ׁשַ י  ּפֵ ִרׁשְ י  ּפֵ ִרׁשְ ּבְ ְמֹאד  ְלִהְתַלֵהב  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ֵמר  ּסָ ּתִ ַהִהְתַלֲהבּות  ּוֵמֲחַמת  ׁש.  ַמּמָ יִדים  ַלּפִ ּכְ ְוִנְתַלֲהבּו  ִנְבֲערּו 

ְוִהְתִחיל  רֹאשֹׁו,  ֵמַעל  ֶעְליֹון  ַהּכֹוַבע  ִליְך  ְוִהׁשְ רֹאשֹׁו,  ֲערֹות  ׂשַ

לֹו  יב  ֵהׁשִ ין?  ִפּלִ ַהּתְ נֹות  ּוָ ּכַ סֹוד  ם  ַהְיַדְעּתֶ ֶזה:  ָלׁשֹון  ּבְ ר  ְלַדּבֵ

ַנת  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  לֹא  ָלאו,  לֹו:  ָאַמר  נֹות.  ּוָ ּכַ ְקָצת  "ל  ַהּנַ

ֵאיְנֶכם  ין,  ִפּלִ ּתְ נֹות  ּוָ ּכַ סֹוד  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ׁשֶ ְוֵכיָון  ין,  ִפּלִ ּתְ

ַאְתִחיל  ו  ְוַעְכׁשָ ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ רּוחֹות  ע  ַאְרּבַ סֹוד  יֹוְדִעים 

ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחיל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  ה.  ִמּזֶ ֶרֶמז  ֵאיֶזה  ָלֶכם  ְלַגּלֹות 

ְראּו  ה  ַעּתָ "ל:  ַהּנַ ְלֶהָחָכם  ְוָאַמר  רֹונֹו,  ִמּגְ ם  ּדָ ָלֵצאת  ִהְתִחיל 

ָבר.  ּדָ ָלֶכם  ְלַגּלֹות  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  יִמים  ַמְסּכִ ֵאין  י  ּכִ ֵעיֵניֶכם  ּבְ

רֹאשֹׁו,  לֹו  ִנֲעַנע  ֵעיָניו,  ּבְ זֹאת  "ל  ַהּנַ ֶהָחָכם  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 

ְך,  ל־ּכָ ּכָ אֹותֹו  ִהְטִריַח  ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ְמחֹול  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  אֹותֹו  ׁש  ּוִבּקֵ

לֹו ַחל  ּמָ ׁשֶ ַעד  ם  ָ ִמּשׁ ָלזּוז  ָרָצה  ְולֹא  ֶזה.  ּבָ ְמֹאד   ְוִנְבַהל 

ַז"ל: נּו  ַרּבֵ
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לב

ֶהָחִסיד  ָהַרב  ֵאָליו  ַלח  ׁשָ ִלְטֶבְרָיה,  ם  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ם  ּגַ
דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ן  ּבֶ ַז"ל  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִביר  ַהּגְ ַהְמֻפְרָסם 

ְסֶקר,  ִוויֶטיּפְ ַזַצ"ל  יל  ֶמעְנּדֶ ְמַנֵחם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם 

ְלָמֵאן  ְיכֹוִלים  ַז"ל: ַהֵאיְך  נּו  ַרּבֵ יב  ְוֵהׁשִ ִעּמֹו.  ן  ְלִהְתַחּתֵ רֹוֶצה  ׁשֶ

ָאֶרץ  ּבָ י  ּתִ ּבִ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ָיָצא  ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָתם  ַהּסְ ִמן  ּדּוְך?  ׁשִ ּבְ

יֹוֵתר. ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

נּו ַז"ל  ַרּבֵ "ל ׁשֶ ה ַהּנַ י ֹמשֶׁ יב ְלָהַרב ַרּבִ ְדָכן ְוֵהׁשִ ַ ד ָהַלְך ַהּשׁ ּוִמּיָ
ה  ֻעּדָ ַהּסְ ַעל  ְוָהיּו  דֹוָלה.  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ה  ָעׂשָ ְוֵתֶכף  ה,  ְמֻרּצֶ

ּפֹוִלין  ִדיַנת  ִמּמְ ְוֵהן  ִליָטא  ִדיַנת  ִמּמְ ֵהן  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ

דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָלֶהם  ְוָהָיה  ים.  ּוְקַטּנִ דֹוִלים  ּגְ ֶאָחד  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ

ִרים  ַהְמַדּבְ ְורֹאׁש  יֵניֶהם,  ּבֵ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ רּו  ּבְ ּדִ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ּוְבתֹוְך 

ְוכּו'.  ה  ֻקּדָ ַהּנְ לֹו  ה  ְיַגּלֶ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָרָצה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ דֹול  ַהּגָ ֶזה  ָהָיה 

ְמקֹוָמּה.  ֵאפֹוא  ה  ַאּיֵ "י  ַרׁשִ ֵאיֶזה  ֵמֶהם  ח  ּכַ ִנׁשְ ְבֵריֶהם  ּדִ תֹוְך  ּבְ

י ָהָיה ֻמְכָרח ָלֶהם ְמֹאד ְלִעְנָיָנם.  ְוָרצּו ְלַהֲעלֹות ַעל ִזְכרֹוָנם, ּכִ

ל  ּכָ י  ּכִ ְלֶפֶלא.  ָלֶהם  ְוָהָיה  ֶזה,  ֵמֲחַמת  ם  ָ ִמּשׁ ָלזּוז  ָיְכלּו  ְולֹא 

ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוֵאין  "ס,  ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ָסמּוְך  ּבְ ם  ִסּיֵ ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

נּו ָהָיה ּדֹוֵמם  ֵנית. ְוַרּבֵ "ל ֵאיֹפה ִהיא ִנׁשְ "י ַהּנַ יֹוֵדַע ְמקֹום ָהַרׁשִ

דֹול  ּגָ ַצַער  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְראֹותֹו  ּבִ ַאְך  ן,  ם־ּכֵ ּגַ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

"י  ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהלֹא ַרׁשִ ַנֲעָנה  ה ְוֵהם ִהְפִצירּו ּבֹו ַעד ּבֹוׁש,  ִמּזֶ
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ְוֵכן  ָהַעּמּוד,  רֹאׁש  ַעל  ֶזה  ַדף  ּבְ ְזָבִחים  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְמקֹוָמּה  זֹו 

ַמן  ִמּזְ זֹו  ה  ְסֻעּדָ ָכה  ְוִנְמׁשְ ְמָחה.  ּוְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ ָלֶהם  ְוָהָיה  ָהָיה. 

יֵניֶהם. ּבֵ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ה  ְוַנֲעׂשָ ַהּיֹום,  ַעד אֹור  דֹוָלה  ּגְ ִמְנָחה 

ָרֵאל ְלחּוץ־ָלָאֶרץ,  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ם  ָ ִמּשׁ נּו  ַרּבֵ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ַאְך ַאַחר 
"ל.  ַהּנַ ה  ֹמשֶׁ י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ָהַרב  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶהָחָתן  ִנְפַטר 

ָהַרב  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ה  ּלָ ַהּכַ ָהְיָתה  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ִנׁשְ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ

אֹון ַהְמֻפְרָסם ָהַרב  ַהּגָ בֹוד  ּכְ "ל, ִעם  ַהּנַ ה  י ֹמשֶׁ ַרּבִ מֹוֵרנּו ָהַרב 

ה'  ֵמֵאת  ְך  ַאַחר־ּכָ ל  ְלּגֵ ְוִנְתּגַ יְסק.  ָוואִליְטׁשִ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ

נֹו ֲחַתן  ה, ְוָלַקח ֶאת ּבְ דֹוׁשָ "ל ָלָאֶרץ ַהּקְ אֹון ַהּנַ ַסע ָהַרב ַהּגָ ּנָ ׁשֶ

ָנְסָעה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ם.  ׁשָ ֶאְצלֹו  ְלֹמד  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ִעּמֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ָאַמר  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ מּו  ְוִנְתַקּיְ ם.  ְלׁשָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ת  ּבַ

ְוָדָבר ֶאָחד  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ְהֶיה  ּתִ ּתֹו  ּבִ ׁשֶ ם הּוא  ֵ ַהּשׁ ֵאת  ּמֵ ׁשֶ

ֵריָקם: ָיׁשּוב  ָאחֹור לֹא  ָבָריו  ִמּדְ

לג

"ל  ַהּנַ ֲעבֹודֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַאַחר  ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַאַחר 
ַרּבֹות  ּוִבְתִפּלֹות  ַתֲעִניִתים  ּבְ ה  ְוִהְרּבָ ּוְבָתִמים,  ֱאֶמת  ּבֶ

ִנְסיֹונֹות  ּבְ ְוָעַמד  ּוִמּדֹות  ֲאוֹות  ּתַ ִביַרת  ּוׁשְ ּוְבִסּגּוִפים  ְמֹאד 

ְמֹאד  ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ה  ְוִהְרּבָ "ל,  ַהּנַ ִעְנְיֵנים  ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ ַרּבֹות, 

ַנז ְוכּו'  ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ יָחתֹו ּבִ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ר ּבֵ ְמֹאד ְלַדּבֵ

ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְוֶעְליֹוָנה  בֹּהַ  ּגָ ְלַמְדֵרָגה  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  "ל,  ּנַ ּכַ
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ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹול  ּגָ ּוְבִהְתָקְרבּות  ּטּול  ַהּבִ ּוְבַתְכִלית  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ׁש,  ַמּמָ ַיְלדּותֹו  יֵמי  ּבִ ָזָכה  ֶזה  ְוָכל  ה.  ֲעִלּיָ ֵני  ּבְ דֹוֵלי  ּגְ ַמְדֵרַגת  ּבְ

ְמֹאד  ְוִהְתִמיד  ַקט.  ׁשָ ְולֹא  ָנם  לֹא  ַלְיָלה  ָנח,  לֹא  יֹוָמם  י  ּכִ

ְנעּוָריו.  ִויֵמי  ַקְטנּותֹו  ְיֵמי  ת  ִחּלַ ִמּתְ יֹום,  ֶאל  ִמּיֹום  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

ׁש  ַמּמָ ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  יֹום  ֶאל  ִמּיֹום  ְמֹאד  ְוָטַרח  ְוָיַגע 

ְוכּו'  ְמֹאד  ֲעצּוָמה  ָגה  ְוַהּשָׂ ְונֹוָרָאה  בֹוּהַ  ּגָ ה  ָ ִלְקֻדּשׁ "ל  ַהּנַ ְלָכל 

ר ָזָכה ְלָכל ֶזה, ַאף־ַעל־ ה. ְוַאַחר ֲאׁשֶ ֵני ֲעִלּיָ ּבְ דֹוֵלי  ּגְ ַמְדֵרַגת  ּבְ

ַלֲעֹמד.  ַעְצמֹו  יַח  ִהּנִ ְולֹא  ֶזה,  ּבָ ְעּתֹו  ּדַ ְמָקֵרר  ָהָיה  לֹא  י־ֵכן,  ּפִ

ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ָהָיה  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְך,  ַאַחר־ּכָ ם  ּגַ ַרק 

ָלל  ּכְ ֲעַדִין  ִהְתִחיל  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִנְכָסף  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ

ָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  ַוֲאִפּלּו  עֹוָלם.  ּבָ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ּבְ

ֵער  ְלׁשַ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָגבֹּהַ  ֶעְליֹוָנה  ָגה  ְלַהּשָׂ ם  ׁשָ ְוָזָכה 

ַהּיֹום  ַעד  ָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ א  ּבָ ׁשֶ ִמּיֹום  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ

ְעּגּוִעים  ּגַ ִמיד  ּתָ לֹו  ָהָיה  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  לֹום  ׁשָ ּבְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ

ָלל. ּכְ ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ִאּלּו לֹא  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוכּו'  ְוִכּסּוִפין 

ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו  ְיִריעֹות.  ֲהמֹון  ְקַצר  ּתִ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ר  ּוְלַסּפֵ
יו  ִמּפִ ַמְענּו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ְקָצת  ְלָהִבין 

ָהָיה  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ֵעיֵנינּו.  ּבְ ְוָרִאינּו  דֹוׁש  ַהּקָ

ֱאֶמת,  ּבֶ ַעְצמֹו  ֵעיֵני  ּבְ ָפל  ׁשָ ְוָהָיה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ

ֲעַדִין  ֵהִריַח  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ַעל  דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  לֹו  ְוָהָיה 

ּלֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין  ם, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵ ל ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ֵמעֹוָלם ׁשּום ֵריַח ׁשֶ
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ַחס  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַעל  ָעַבר  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ּוֶבֱאֶמת  ָלל.  ּכְ

ְתׁשּוָבה  ּבִ ִנְתעֹוֵרר  ָהִאיׁש  ה  ּזֶ ּוְכׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לֹום  ְוׁשָ

עֹוָלם,  ּבָ הּוא  ֵהיָכן  ַעְצמֹו  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ָאז  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ

דֹול ְמֹאד ַעל  ר ְמֹאד, ְוֵיׁש לֹו ַרֲחָמנּות ּגָ ּבָ אי ֵיׁש לֹו ֵלב ִנׁשְ ַוּדַ ּבְ

ָדָבר  ּבְ ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ָצִריְך  ְוֵאין  ְוכּו',  דֹוָלה  ּגְ ַהְכָנָעה  ּבְ ַעְצמֹו 

ב  ְוַהּלֵ ָהַרֲחָמנּות  זֹאת  ֲאִפּלּו  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ֵמַעְצמֹו.  ַהּמּוָבן 

יַע ְלֵחֶלק ֵמֶאֶלף ּוְרָבָבה  "ל לֹא ַיּגִ ׁשּוָבה ַהּנַ ַעל ּתְ ל ַהּבַ ר ׁשֶ ּבָ ִנׁשְ

ָהָיה  ׁשֶ ְוכּו'  דֹוָלה  ּגְ ַהְכָנָעה  ּבְ ר  ּבָ ִנׁשְ ב  ְוַהּלֵ ָהַרֲחָמנּות  ּגֶֹדל  ל  ׁשֶ

ָגה. ַהּשָׂ ְלֵאיֶזה  א  ּבָ ׁשֶ ּוַפַעם קֶֹדם  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ

ְדלּותֹו.  ּגַ יֵמי  ּבִ ֲאִפּלּו  ַקט  ׁשָ ְולֹא  ָנח  לֹא  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ָלל,  ְוַהּכְ
ַגת ֱאלֹקּות  ָכה, ְלַהּשָׂ ּזָ ֶ ָבר ָזָכה ְלַמה ּשׁ ּכְ י ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ָהָיה  לֹא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  ְונֹוָרָאה  ֲעצּוָמה  בֹּהַ  ּגָ ַמְדֵרָגה  ּבְ

ל  ְוִקּבֵ ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ְוָיַגע  ְוָטַרח  ֶזה,  ּבָ ַעְצמֹו  ק  ּפֵ ִמְסּתַ

ֵאין  ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ּוָמִרים,  ים  ָקׁשִ ִיּסּוִרים  ַעְצמֹו,  ַעל  ִיּסּוִרין 

ּוְבַהְפָצרֹות  ְוַתֲחנּוִנים  ְתִפּלֹות  ּבִ ה  ְוִהְרּבָ עֹוָלם,  ּבָ ְגָמָתם  ּדֻ

ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ ְוִכּסּוִפין  ּוְבַגְעּגּוִעים  ַרּבֹות  ׁשֹות  ּוַבּקָ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֶעְליֹוָנה.  יֹוֵתר  ּוַמְדֵרָגה  ָגה  ְלַהּשָׂ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד, 

ְמָחה. ְוִלְפָעִמים  ׂשִ ָגה, ְוָאז ָהָיה ְקָצת ּבְ ָכה ְלזֹאת ַהַהּשָׂ ּזָ ֶכף ׁשֶ ּתֵ

ֵעת נֹוַדע לֹו ֲחָדׁשֹות ְוכּו',  ּכָ הֹוִדיַע ָלנּו ׁשֶ יו ׁשֶ ֹמַע ִמּפִ ָזִכינּו ִלׁשְ

ְך  ַאַחר־ּכָ ָלֶזה,  ָכה  ּזָ ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְקָצת.  ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ְוָאז 

ִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין  ל ֶהָעָבר, ּכְ ַכח ּכָ ִהְתִחיל עֹוד ֵמָחָדׁש ְוׁשָ
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ְוִלְכנֹס  ֵליֵלְך  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ִמי  ּכְ ֵמָחָדׁש,  ְוִהְתִחיל  ְוָחַזר  ָלל,  ּכְ

דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ׁשֹוְמִעים  ָהִיינּו  ְוִלְפָעִמים  ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ

ּתֹוְקקּות ְוִכּסּוִפין: ֵאיְך זֹוִכין ִלְהיֹות  ְלׁשֹון ִהׁשְ ָאַמר ּבִ ֵפרּוׁש, ׁשֶ ּבְ

ִאּלּו לֹא ִהְתִחיל  דֹול, ּכְ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ּגָ ְיהּוִדי? ְוָאַמר זֹאת ּבֶ

ָעִמים. ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  ָלל.  ּכְ ֲעַדִין 

י  ַאף־ַעל־ּפִ ְלַמְדֵרָגה.  ְדֵרָגה  ִמּמַ ְועֹוֶלה  הֹוֵלְך  ִמיד  ּתָ ְוָהָיה 
ְלַמְעָלה  ְמֹאד  ְונֹוָראֹות  בֹוהֹות  ּגְ ְלַמְדֵרגֹות  ָכה  ּזָ ׁשֶ

ְעּתֹו  ּדַ ְמָקֵרר  ָהָיה  לֹא  ֵמעֹוָלם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְוכּו'  ְלַמְעָלה 

ר ְוָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות  ּבָ ְך ָהָיה לֹו ֵלב ִנׁשְ ָלל, ְוֵתֶכף ַאַחר־ּכָ ֶזה ּכְ ּבָ

ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  דֹוָלה  ּגְ ַהְכָנָעה  ּבְ ַעְצמֹו  ַעל  דֹול  ּגָ

ה  ְוַכּמָ ַהּסֹוף.  ַעד  ִמיד  ּתָ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ְוֵכן   . בֹוּהַ ּגָ יֹוֵתר  ְלַמְדֵרָגה 

ָלל  ָלל, ּכְ ה ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ַעּתָ ָאַמר ׁשֶ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ָעִמים ָהָיה  ה ּפְ ְוַכּמָ

ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ר"י(,  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ֶזה  ַעל  ע  ּבַ ִנׁשְ ּוְפָעִמים  לֹא.  ָלל  ּכְ

ַהּקֹוֶדֶמת  ָעה  ָ ּוַבּשׁ ַהּקֹוֵדם  ּיֹום  ּבַ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל.  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו 

ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ְך  ַאַחר־ּכָ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ יִקים,  ַעּתִ ָבִרים  ּדְ ה  ּלָ ּגִ

ֵפרּוׁש ַעל  דֹול ְמֹאד ְמֹאד. ְוָאַמר ּבְ ָלל. ּוְבִעְנָין ֶזה ָהָיה ּגָ יֹוֵדַע ּכְ

"ָהֵאינֹו  ֲאָבל  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַעְצמו, 

ָכל  ּבְ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ִעְנָין  ַהְינּו  יֹוֵתר.  ּבְ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  ּלֹו הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע" 

ה  ִמּזֶ ן עֹוד  ְוַעּיֵ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ לֹוַמר  ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ַעם  ּפַ

ג'(: ִסיָמן  ָהַר"ן  יחֹות  )ׂשִ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ
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לד

ָעְבדּו  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  י  ּכִ ָאַמר,  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ ּוְכָבר 
ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ּוַמֲעָלה  ַמְדֵרָגה  ְלֵאיֶזה  כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ְוָטְרחּו 

ָריו זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם  ּשָׂ ל, ֵאֶצל ֶמֶלְך ׁשֶ מֹו ְלָמׁשָ ַמֲעָלתֹו, ּכְ

ֲעבֹוָדתֹו.  ִפי  ּכְ בֹּהַ  ּגָ ִהְתַמּנּות  ְלֵאיֶזה  ַמֲעָלה  ְלֵאיֶזה  ֶאָחד  ל  ּכָ

אֹוָתּה  ּבְ ו  ַעְכׁשָ הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ָאַמר,  ַעְצמֹו  ַעל  ֲאָבל 

ָלל  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ַקד  ּתָ ֶאׁשְ ל  ׁשֶ ּוַמְדֵרָגה  ֲעָלה  ַהּמַ

ל  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָאר  ִנׁשְ ָהָיה  ִאם  "ל  ַהּנַ ִעְנָין  ַעל  ַעְצמֹו  ַעל  ַנאי  ּגְ ְלׁשֹון  ּבִ )ְוָאַמר 

ְלַמְדֵרָגה. ְדֵרָגה  ִמּמַ ַעם הּוא עֹוֶלה  ּפַ ָכל  ּבְ ַרק  ַקד(  ּתָ ֶאׁשְ

ל  ּכָ ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ר,  ְלַסּפֵ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ְוֵיׁש 
ֹמַע  ְוִלׁשְ ֵעיָניו  ּבְ ָכה ִלְראֹות  ּזָ ׁשֶ י־ִאם ִמי  ּכִ ָלל,  ּכְ ְכָתב  ּבִ ֶזה 

ֵאיְך  ֶזה  ִעְנָין,  ִמְקָצת  ְמַעט  ּה  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְלׁשַ ָיכֹול  ָהָיה  ָאְזָניו  ּבְ

ַרק  ַעם,  ּפַ ׁשּום  ּבְ ַאַחת  ַמְדֵרָגה  ַעל  עֹוֵמד  ָהָיה  לֹא  ְלעֹוָלם 

ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר  בֹּהַ  ּגָ ְלַמְדֵרָגה  ַלֲעלֹות  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ָהָיה  ֶכף  ּתֵ

ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  ְוָהָיה  ְלעֹוָלם.  ְוֵכן  ְוכּו' 

ִסְתֵרי  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ֵיׁש  ה,  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  עּוָטה,  ַהּמְ ִפיָסֵתנּו  ּתְ ִפי  ּכְ

ֶזה: ּבָ ְוַדי  ָלאֹות,  ּפְ ְלֵאי  ּפִ רֹות  ִנְסּתָ

לה

ְקָצת  ן  ם־ּכֵ ּגַ ר  ִסּפֵ ֵנַדע,  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְכִלית  ּתַ ּוְבִעְנַין 
ְכִלית.  ָכל ְיִדיָעה ֵיׁש ֶזה ַהּתַ ָעִמים, ֵאיְך ּבְ נּו ֵאיֶזה ּפְ ִעּמָ



ָרֵאלקו ְנִסיָעתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ְלֶזה  ָלבֹוא  ּזֹוִכים  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ן  ְוַעל־ּכֵ

ֲעַדִין  י  ּכִ ָהַאֲחרֹון,  ְכִלית  ַהּתַ ֶזה  ֵאין  ֲעַדִין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֵנַדע, 

ְך  ַאַחר־ּכָ ּוְצִריִכים  זֹו  יִדיָעה  ּבִ ִאם  י  ּכִ ַהְיִדיָעה  ְכִלית  ּתַ ֶזה  ֵאין 

ְכִלית  ַהּתַ ְלַמְדֵרַגת  ִלְזּכֹות  יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ּגָ ְלַתְכִלית  ִלְזּכֹות  ִלְטרַֹח 

ִנְמָצא  ְלעֹוָלם.  ְוֵכן  יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ַהּגָ יִדיָעה  ּבִ ֵנַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ֲעַדִין  ִהְתִחיל  לֹא  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ יֹוְדִעין  ֵאין  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ

ְוִעְנָין  ַאֵחר(  ָמקֹום  ּבְ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְקָצת  ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  )ּוְכָבר  ְכִלית.  ַהּתַ יג  ְלַהּשִׂ

ַמְענּו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ֵיׁש  ְועֹוד  ְמֹאד.  ְמֹאד  ר  ְוִנְסּתָ ָעֹמק  ֶזה 

ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ֵאר  ְוִיְתּבָ ַסח  ּפֶ ַאַחר  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ִסיָמן רפ"ב(: י מֹוֲהַר"ן  )ַחּיֵ

לו

ַבר  ים ְלְמִדיָנה ִעם ּדְ ה ֲאָנׁשִ לֹשָׁ ַלח ֶמֶלְך ֶאָחד ׁשְ ַעם ֶאָחד ׁשָ ּפַ
ָהיּו  ׁשֶ ִדינֹות  ַהּמְ תֹוְך  ּבְ ָעְברּו  ְוֵהם  ַאֵחר.  ְלֶמֶלְך  ֵסֶתר 

ֶלְך. ַהּמֶ ַעל  ם חֹוְלִקים  ׁשָ

ְוָעַבר  ְלַגְמֵרי  ָהִעְנָין  ְוֶהֱעִלים  ָחְכָמה,  ּבְ ַעְצמֹו  ָנַהג  ְוָהִראׁשֹון 
ֵסֶתר.  ַבר  ּדְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלל  ּכְ ֵהִבינּו  ְולֹא  ִדיָנה,  ַהּמְ

ׁש  ּיֵ ָבר, ְוֵהִבינּו ׁשֶ ִדיָנה ַעל ַהּדָ ֵני ַהּמְ ם ְוָעְמדּו ּבְ ִני ָעַבר ְלׁשָ ֵ ְוַהּשׁ

אֹו  ָחְכָמה  ּבְ ה  ְוָעׂשָ ָלֶהם.  יד  ּגִ ּיַ ׁשֶ אֹותֹו  ְוָתְפסּו  ֵסֶתר  ַבר  ּדְ לֹו 

ן,  ם־ּכֵ ם ְוָעְמדּו ָעָליו ּגַ י ָעַבר ׁשָ ִליׁשִ ְ ָדם. ַהּשׁ ְגבּוָרה ְוִנְמַלט ִמּיָ ּבִ

אֹותֹו  ים  ְמַעּנִ ְוָהיּו  אֹותֹו,  ְוָתְפסּו  סֹוד,  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּבֹו  ְוֵהִבינּו 



קז ְבֵחי ָהַר"ן ׁשִ

ִעּנּוִיים  לֹו  ָעׂשּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ִעּנּוִיים  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ְוָעַמד  ָבר  ּדָ יד  ִהּגִ לֹא  ְוהּוא  דֹולֹות  ּגְ ְוָצרֹות  ְוִיּסּוִרים 

ָבר,  ּדָ ׁשּום  לֹו  מֹוִעיל  ֵאין  ׁשֶ ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהּסֹוד.  ה  ּלָ ּגִ ְולֹא 

ֶלְך. ְלַהּמֶ ּוָבא  ְוָעַבר  ָלל(.  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ָתָמא  ִמּסְ בּו  ָחׁשְ י  )ּכִ יחּוהּו  ְוִהּנִ

ְקָצָתם  יֹוֵתר.  ָכר  ׂשָ יַע  ַמּגִ "ל  ַהּנַ לֹשׁ  ָ ֵמַהּשׁ ְלִמי  חֹוְקִרים  ְוָהיּו 
ְלַהֲעִלים  ָחְכָמה  ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ יֹוֵתר  יַע  ַמּגִ ְלָהִראׁשֹון  ָאְמרּו 

ַעל  ָעְמדּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ יֹוֵתר  יַע  ַמּגִ ִני  ֵ ְלַהּשׁ ָאְמרּו,  ְקָצָתם  ְלַגְמֵרי. 

ָאַמר  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָחְכָמתֹו  ּבְ ֵמֶהם  ִנְמַלט  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְעּתֹו,  ּדַ

ס  ִנְתּפַ ָבר  ּכְ י  ּכִ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ָכר  ׂשָ יַע  ַמּגִ י  ִליׁשִ ְ ְלַהּשׁ ֶלְך:  ַהּמֶ

לֹא  ַאְך  ְלַהֲעִלים  רֹוֶצה  ָהָיה  הּוא  ם  ּגַ אי  ּוְבַוּדַ ְמצּוָדָתם,  ּבִ

ִיּסּוִרים  ּבְ אֹותֹו  רּו  ְוִיּסְ אֹותֹו  ְוִעּנּו  ָיָדם.  ּבְ ס  ְוִנְתּפַ ָידֹו,  ּבְ ָעְלָתה 

ָרִצים  ַהּכֹל  ָהיּו  ֶאָחד  סֹוד  ה  ּלֶ ְמּגַ ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ יים  ְוִעּנּוִ

ַעל  ָבר,  ּדָ ה  ּלָ ּגִ ְולֹא  ֶזה,  ּכָ יֹון  ִנּסָ ּבְ ָעַמד  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַאֲחָריו, 

ִביִנים(: ַלּמְ ְמַעט  ְקָצת  ל מּוָבן  ְמׁשָ )ְוַהּנִ ִמּכּוָלם  יֹוֵתר  ָכר  ׂשָ לֹו  יַע  ַמּגִ ן  ּכֵ
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ה

ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ

א

ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאלִֹקים"  ל  ִמּכָ ַוֲאדֵֹנינּו  ה'  ָגדֹול  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֲאִני  י  "ּכִ
י",  ָיַדְעּתִ ֲאִני  י  "ּכִ ָאַמר  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ קל"ה(. 

ר לֹוַמר  ַרְך ִאי ֶאְפׁשָ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ י ּגְ ְיָקא, ּכִ י" ּדַ "ֲאִני ָיַדְעּתִ

ַמה  ְלִפי  ְליֹום,  ִמּיֹום  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְלַעְצמֹו  ַוֲאִפּלּו  ַלֲחֵברֹו. 

ר  ְלַסּפֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ לֹו  ּוִמְתנֹוֵצץ  לֹו  ְזִריַח  ּמַ ֶ ּשׁ

ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ל  ׁשֶ ְוַהִהְתנֹוְצצּות  ִריָחה  ַהּזְ ִני  ׁשֵ ְליֹום  ְלַעְצמֹו 

י",  ָיַדְעּתִ ֲאִני  י  "ּכִ ָאַמר:  ן  ְוַעל־ּכֵ ֶאְתמֹול,  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ה  ּמַ ׁשֶ ְוָאַמר  ָלל.  ּכְ ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ י"  ָיַדְעּתִ "ֲאִני 

ּוָבָאֶרץ"  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ה  ָעׂשָ ה'  ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ "ּכֹל  ַאֲחָריו:  תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ

ֲאִני  י  "ּכִ ַבח  ֶ ִמּשׁ ְלַגְמֵרי  ְוָרחֹוק  ְלַגְמֵרי  ַאֵחר  ִעְנָין  הּוא  ְוכּו' 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י"  ָיַדְעּתִ ֲאִני  י  "ּכִ ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  ּבְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ י  ּכִ י".  ָיַדְעּתִ

ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  בֹּהַ  ּגָ ֵמַעל  בֹּהַ  ּגָ ְמֹאד  ְמֹאד  בֹּהַ  ּגָ ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ר  ְלַסּפֵ

ּוְכמֹו  "ל.  ּנַ ּכַ ְיָקא  ּדַ י"  ָיַדְעּתִ "ֲאִני  ַרק  ר,  ְלַסּפֵ ה  ַלּפֶ ר  ֶאְפׁשָ

ַמה  ְלפּום  ַחד  ל  ּכָ  - ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ "נֹוָדע  ּזַֹהר:  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

)ִלּקּוֵטי  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ קג:(,  ף  ּדַ א'  )ֵחֶלק  ּה"  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ

ִסיָמן ע"ב(: מֹוֲהַר"ן 



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ ו

ב

ָעָליו.  ְוִלְסֹמְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַעְצמֹו  ִליְך  ְלַהׁשְ ְמֹאד  טֹוב 
ל  ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ נּועֹות  ַהּתְ ל  ּכָ מֹוֵסר  ֲאִני  ַהּיֹום,  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ י  ְוַדְרּכִ

ְרצֹונֹו  ּכִ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  י  ּבִ לּוִיים  ְוַהּתְ ַני  ּבָ

ָלל  ּכְ ְוַלְחׁשֹב  ִלְדֹאג  ָצִריְך  ֵאין  ֲאַזי  ם  ּגַ ְמֹאד.  טֹוב  ְוֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ

ַרְך,  ִיְתּבָ ָעָליו  ּסֹוֵמְך  ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלאו,  ִאם  ָראּוי  ּכָ ִמְתַנֵהג  ִאם 

ְלִהְתַנֵהג  ה  ְמֻרּצֶ הּוא  ַאֵחר  ִעְנָין  ּבְ רֹוֶצה  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ְוִאם 

ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ַאֵחר,  ִעְנָין  ּבְ

ל  ּכָ מֹוֵסר  ֲאִני  ֲאַזי  יֹום־טֹוב,  אֹו  ת  ּבָ ׁשַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ל  ׁשֶ נּועֹות  ְוַהּתְ ָהִעְנָיִנים  ְוכֹל  ַהִהְתַנֲהגּות 

ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַהּיֹום־טֹוב  אֹו 

ב  ת ְויֹום־טֹוב, ׁשּוב ֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבָ ַ אֹותֹו ַהּשׁ ְתַנֵהג ּבְ ּמִ ַוֲאַזי ֵאיְך ׁשֶ

ת אֹותֹו  ַ ַהְנָהַגת ְקֻדּשׁ ּבְ ְיֵדי חֹוָבה,  א לֹא ָיָצא  ּמָ ָלל ׁשֶ ּכְ ׁש  ְוחֹוׁשֵ

ָעָליו  ְוָסַמְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַהּכֹל  ָמַסר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּיֹום, 

ְלַבד: ַרְך  ִיְתּבָ

ג

ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ְמֹאד  ִהְפִליג 
ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ְגֻדּלַ י  ּכִ ְוָאַמר  ְכָתב.  ּבִ זֹאת 

ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  עֹוָלם,  ּבָ נֹוָרִאים  ָבִרים  ּדְ ים  ַנֲעׂשִ י  ּכִ עּור.  ׁשִ

ְיִדיָעה  ׁשּום  יֹוְדִעים  ֵאין  ֲעַדִין  ׁשֶ ַהְינּו  ָלל,  ּכְ יֹוְדִעים  ְוֵאין  ְמֹאד 



יחֹות ָהַר"ן זׂשִ

ר לֹא  ְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶ י "ּתַ ּמּוָבא ּכִ ֶ ָלל לֹא. ְוַגם ַמה ּשׁ ָלל ּכְ ּכְ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהְינּו  ִויִדיָעה,  ְיִדיָעה  ל  ּכָ ֵאֶצל  ן  ם־ּכֵ ּגַ ַהְינּו  ֵנַדע", 

ַהְינּו "לֹא ֵנַדע", ַאף־ַעל־ ּדְ ַהְיִדיָעה  ל  ְכִלית ׁשֶ ְלַהּתַ יִעין  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

אֹוָתּה  ְכִלית הּוא ַרק ּבְ י ֶזה ַהּתַ ְכִלית, ּכִ י־ֵכן ֲעַדִין ֵאין ֶזה ַהּתַ ּפִ

ּה  ּבָ ִהְתִחיל  לֹא  ֲעַדִין  ה  ּנָ ִמּמֶ בֹּהַ  ַהּגָ ַהְיִדיָעה  ּבְ ֲאָבל  ַהְיִדיָעה, 

ָלל  ּכְ יֹוְדִעין  ֵאין  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ִנְמָצא  ַמְעָלה.  ְלַמְעָלה  ְוֵכן  ָלל,  ּכְ

לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ְכִלית,  ַהּתַ ֶזה  ֵאין  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹא,  ָלל  ּכְ

יַע  ִהּגִ ַמְעָלה ִמזֹאת ַהְיִדיָעה ׁשֶ ּלְ ׁשֶ ְיִדיעֹות  ּבַ ָלל ֵליַדע  ּכְ ִהְתִחיל 

ְוכּו'. ֵנַדע  ּלֹא  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ּה  ּבָ

ּנְֹפִלים  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַמֲעַלת  ֹגֶדל  ּבְ ְמֹאד  ִהְפִליג  ם  ּגַ

ַרֲחָמָנא  ַפל  ּנָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ָנַפל  ֶאָחד  ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמֹאד 

בֹּהַ  ּגָ ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ ַעְצמֹו,  ְלָיֵאׁש  ָאסּור  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָלן,  ִלּצְ

ִאם  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ֵיאּוׁש  ׁשּום  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ַהּתֹוָרה,  ִמן  ְלַמְעָלה 

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלַגְמֵרי,  ַאֵחר  ִעְנָין  ֵמֲעוֹונֹוָתיו  ין  ַנֲעׂשִ ִיְהיּו  ה  ִיְזּכֶ

ְוֵיׁש  פ"ו:(.  )יֹוָמא  ִלְזֻכּיֹות  ָהֲעוֹונֹות  ִכין  ְתַהּפְ ּנִ ׁשֶ ַז"ל   ַרּבֹוֵתינּו 

ִפילֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ַרק  רֹות,  ִנְסּתָ ִסְתֵרי  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ַלֲחזֹר  ְיכֹוִלים  ָלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְוַהְיִרידֹות 

ּלֹא  ׁשֶ ּבֹו,  לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ֵחֶקר.  ֵאין  תֹו  ִלְגֻדּלָ י  ּכִ ָנֵקל,  ּבְ

ֵאָליו  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ה'  ֶאל  ְצעֹק  ִמּלִ ַעְצמֹו  ְמָיֵאׁש  ִיְהֶיה 

ִסיָמן ס"ז(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ ִמיד  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ
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ד

ְלִאיׁש  ָמעֹות  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ו  ַעְכׁשָ
ַחס  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְיִריָדה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  י  ּכִ ר,  ׁשֵ ּכָ

ַחס  דֹוָלה  ַהּגְ ַהְיִריָדה  ַאַחר  ַוֲאִפּלּו  ָמעֹות.  יג  ּשִׂ ּיַ ׁשֶ ַעד  לֹום  ְוׁשָ

ָמעֹות,  יג  ַמּשִׂ ֶאָחד  ל  ּכָ ָלאו  ֲעַדִין  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו  לֹום  ְוׁשָ

ֲאָבל  ָמעֹות,  יג  ַמּשִׂ ֶאָחד  ל  ּכָ ָלאו  י עֹוָלם  ְוַקּלֵ ִעים  ָהְרׁשָ ם  ּגַ י  ּכִ

ע  ּדַ י  ּכִ ירּות.  ֲעׁשִ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  ָרחֹוק  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש 

ִלּפֹות  ִעְמֵקי ַהּקְ ירּות ּבְ ׁש, ָנַפל ָהֲעׁשִ ְקּדָ ית־ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ּיֹום ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

אֹוִתּיֹות  ָלִאים"  "ּפְ א'(,  )ֵאיָכה  ָלִאים"  ּפְ ֶרד  "ַוּתֵ ְבִחיַנת:  ּבִ

ַהְינּו  ּדְ ָלִאים,  ּפְ ָיַרד  ירּות  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ָהֲאָלִפים  ׁשֶ ַהְינּו  "ֲאָלִפים", 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ְוִנְפָלָאה.  דֹוָלה  ּגְ ְיִריָדה 

ֲאָלִפים  ַהְינּו  ּדְ ירּות  ַלֲעׁשִ א  ּבָ ׁשֶ קֶֹדם  ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ְיִריָדה 

ה  ָקׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ׁשֵ ּכָ "ל. ֲאָבל ִאיׁש  ּנַ ּכַ ַוֲעַדִין הּוא ָסֵפק  ִנים,  ְמֻזּמָ

ם  ּגַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ירּות,  ֲעׁשִ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  לֹו 

ֵבד  ּכָ הּוא  ֲאָבל  ָמעֹות,  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ַוֲאָנׁשִ יִקים  ַצּדִ

הּוא  יִקים,  ּדִ ַלּצַ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ְוַגם  ְמֹאד.  ְמֹאד  ה  ְוָקׁשֶ

ֵאיֶזה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ֱאֶמת ַאף־ַעל־ּפִ ּבֶ ם  ּגַ ַלֲעבֹוָדָתם.  ָלֶהם  יק  ַמּזִ

דֹול  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ ָלֶהם  ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ירּות,  ֲעׁשִ ְמַעט 

ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ עֹוָלם,  י  ּלֵ ְלַהּקַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן  ְמֻזּמָ

ִרים  ׁשֵ ְהֶיה ְלַהּכְ ּיִ ה ְוָכֵבד ְמֹאד ׁשֶ ו ָקׁשֶ י ַעְכׁשָ ִנים, ּכִ ים ְמֻזּמָ ֲאֻדּמִ

ַז"ל  ְזֵקִני  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ֹאְמִרים  ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל.  ּנַ ּכַ ירּות  ֲעׁשִ
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יִמיָנּה"  ּבִ ָיִמים  "ֹאֶרְך  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָאַמר  ׁשֶ

ְוָכבֹוד  ר  א, עֹשֶׁ ִאיּכָ ָיִמים  ַז"ל: "ֹאֶרְך  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ֵלי ג'(  )ִמׁשְ

י  ַרּבִ ְוָאַמר  ְוָכבֹוד,  ר  עֹשֶׁ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ּכָ ְוָאְמרּו  סג:(  ת  ּבָ )ׁשַ א?"  ֵליּכָ

ַקל־ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  ן".  ּכֵ ל־ׁשֶ "ּכָ ַרק  הּוא  ׁשֶ ַזַצ"ל  ַנְחָמן 

לֹא  ֲאָבל  ְוָכבֹוד  ר  עֹשֶׁ ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ׁשֶ ן  ּכֵ ְוָכל־ׁשֶ ָוֹחֶמר 

ֲאָלִפים  ה  ּמָ ּכַ ִנים  ְמֻזּמָ ָלֶהם  ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ֵפרּוׁש,  ּבְ

"ל: ְוַכּנַ ים,  ֲאֻדּמִ

ה

ְוָאַמר  ְוַהִפילֹוסֹוִפים,  ִרים  ַהְמַחּקְ ִסְפֵרי  ֶאת  ְמֹאד  ה  ְמַגּנֶ ָהָיה 
ַמֲאַמר  ֵאיֶזה  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ מּור  ּגָ ֶכל  ׂשֵ ָלל  ּכְ ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפֵרינּו  ִמּסְ ְוַכּיֹוֵצא  יף  ׁשִ ַמֲהַר"ם  אֹו  "א  ַמַהְרׁשָ

ָפִרים  ַהּסְ ֵאּלּו  ּבְ ֲאָבל  ְמֹאד,  ְוָנִעים  ִנְפָלא  ֶכל  ְוׂשֵ ַעְמקּות  ֶהם  ּבָ

ים  יׁשִ ֶדֶרְך ֶהּקֵ ִרים ַרק ּבְ י ֵהם ְמַדּבְ ָלל, ּכִ ֶכל ּכְ לֹא ִנְמָצא ֶזה ַהּשֵׂ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ֲאָבל  מֹוֵפת,  ְלֵאיֶזה  ִאים  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּוֵביּה  יּה  ִמיּנֵ

ֵרי  ָלל. ְוָאַמר: ַאׁשְ ָלל ּכְ ם ּכְ יל, ֵאין ׁשָ ה ְלַהְבּדִ דֹוׁשָ תֹוָרֵתנּו ַהּקְ ּבְ

לֹו  ְוֵיׁש  ְתִמימּות  ּבִ הֹוֵלְך  ַרק  ְפֵריֶהם,  ִמּסִ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי 

ֵמֲחַמת  ַרק  ִהיא  ה  ִחּלָ ְתּ ּבִ ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהעֶֹנׁש.  ִיְרַאת 

ָלל  ּכְ ְלַהְתִחיל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ּוְבִלי  ָהעֶֹנׁש,  ִיְרַאת 

עְֹבֵדי  י  ּכִ ִיְרָאה,  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְצִריִכים  יִקים  ַצּדִ ַוֲאִפּלּו  ה'.  ֲעבֹוַדת  ּבַ

י  ר הּוא ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש. ּכִ ֵמַאֲהָבה ֵהם מּוָעִטים ְמֹאד ְמֹאד, ְוִעּקָ
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יא:(,  ַהּזַֹהר  ַמת  )ַהְקּדָ ְוכּו'  יט"  ּלִ ְוׁשַ ַרב  הּוא  ּדְ ִגין  "ּבְ ָאה  ִעּלָ ְרָאה  ַהּיִ

ְרָאה,  ַהּיִ ְלזֹאת  זֹוֶכה  ָאָדם  ל  ּכָ ָלאו  ָהרֹוְממּות,  ִיְרַאת  ַהְינּו 

רֹב  ֵאֶצל  ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ַעל־ְיֵדי  ַרק  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֲאָבל 

ִרים  ַהְמַחּקְ ִסְפֵרי  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּוִמי  ָאָדם.  ֵני  ּבְ

נֹוָלד  ל ָאָדם  ּכָ י  ּכִ ּוְכִפירֹות.  ִלּבֹו ְסֵפקֹות  ּבְ ִנְכָנס  ְוַהִפילֹוסֹוִפים 

ַהְינּו  עּות,  ִרׁשְ ַאַחר  ְך  ִנְמׁשָ ָאָדם  ל  ּכָ ֶטַבע  י  ּכִ עּות,  ִרׁשְ ִעם 

ֵמֲחַמת  ַרק  ַלן,  ִלְצּ ַרֲחָמָנא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ָרעֹות  ֲאוֹות  ּתַ ַאַחר 

ֲאָבל  ה',  ַדְרֵכי  ּבְ ְוִנְכָנס  ֲאָותֹו  ּתַ ׁשֵֹבר  הּוא  ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת 

ל ֲחִקירֹות ַחס וָשלֹום, ֲאַזי מֹוֵצא  ָפִרים ׁשֶ אֹוָתן ַהּסְ ּלֹוֵמד ּבְ ׁשֶ ּכְ

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ עּות  ָלִרׁשְ ִסּיּוַע  ֵהם  ׁשֶ ּוְכִפירֹות  ְסֵפקֹות  ְלַעְצמֹו 

ָאָדם  ֵאיֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלל  ּכְ מֹוְצִאים  ָאנּו  ֵאין  ן  ְוַעל־ּכֵ ִטְבעֹו.  ּבְ

ַאף־ַעל־ ִרים,  ַהְמַחּקְ ִסְפֵרי  ַעל־ְיֵדי  ִויֵרא ה'  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ה  ַנֲעׂשָ

ְוַכּיֹוֵצא,  טֹובֹות  ּדֹות  ִמּמִ ְדָבִרים  ֵאיֶזה  ְבִדְבֵריֶהם  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ

י ֵהם  ּכִ ָכָרם,  ה ִמּשְׂ י ֶהְפֵסָדם ְמֻרּבֶ ּכִ י־ֵכן ַהּכֹל ֶהֶבל,  ַאף־ַעל־ּפִ

י  )ַחּיֵ ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ְמֹאד.  ָהָאָדם  ַעת  ּדַ ִלים  ְמַבְלּבְ

ָפִרים  ַהּסְ ֵאּלּו  ִלְלֹמד  ָהִאּסּור  ִמּגֶֹדל  תכ"ה(,   – ת"ז  ִסיָמִנים  מֹוֲהַר"ן 

ָלן. ִלְצּ ַרֲחָמָנא 

ֵחֶלק  ָלנּו  ַחר  ּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ֵרינּו,  ַאׁשְ ְוָאַמר: 
ּה  ּבָ ּוָפַתח  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ְמֹאד,  טֹוב 

ִלי  ּבְ א'(,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ַמִים"  ָ ַהּשׁ ֵאת  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ "ּבְ

ְלַהֲאִמין  ָעֵלינּו  ה  ִצּוָ ַרק  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ּומֹוְפִתים  ֲחִקירֹות  ׁשּום 
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ֵנס  ִלּכָ ָלנּו  ָאסּור  ן  ְוַעל־ּכֵ ְלָבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

לֹום. ְוׁשָ ַחס  ָלל  ּכְ ֲחִקירֹות  ּבַ

ָבר  ּכְ יא:(,  ם  )ׁשָ ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ה  ְמַגּנֶ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ׁשֶ ְוַאף 
ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ מּוָסר,  ִסְפֵרי  ּבְ רּוִצים  ּתֵ ֶזה  ַעל  ְמבָֹאר 

"ל. ּנַ ּכַ ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ַעל־ְיֵדי  ַרק  ִהיא  ֲעבֹוַדת ה' 

ִהְמִציאּו ַהִפילֹוסֹוִפים  ְחּבּולֹות ְוַהַהְמָצאֹות ׁשֶ ֵאּלּו ַהּתַ ְוָאַמר ׁשֶ
ִלים  ּכֵ ָאר  ּוׁשְ ִנְפָלִאים  ִמְלָחָמה  ֵלי  ּכְ גֹון  ּכְ ָחְכָמָתם,  ּבְ

ִעְנְיֵני  ָאר  ׁשְ ָבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ָחְכָמה,  י  ַעל־ּפִ ַתְחּבּולֹות  ּבְ ָהֲעׂשּוִיים 

ָאַמר:  ֵמַחְכֵמיֶהם,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִהְמִציא  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ִחּדּוׁשִ

ַרק  ַעל־ֶזה,  ָלבֹוא  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ִמְלַמְעָלה,  ַהּכֹל  ׁשֶ

ְלאֹותֹו  א  ּבָ ׁשֶ ַהָחְכָמה,  זֹאת  ּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ ָלֶהם  ִהְתנֹוֵצץ  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי 

ַמן  ְוַהּזְ ָהֵעת  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַמְעָלה.  ִמּלְ ִהְתנֹוְצצּות  ֶהָחָכם 

ְלחּו  ן ׁשָ עֹוָלם, ַעל־ּכֵ ּבָ ְחּבּוָלה  ה אֹוָתּה ַהָחְכָמה אֹו ַהּתַ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

עֹוָלם.  ה ּבָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְחּבּוָלה ּכְ ְכָלם זֹאת ַהּתַ ׂשִ ַמְעָלה ּבְ ָלֶהם ִמּלְ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ָחְקרּו  ִמּקֶֹדם  ָהיּו  ׁשֶ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ַהֲחָכִמים  ם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ

ְחּבּוָלה  ַהּתַ זֹאת  ַעל  ֵהם  אּו  ּבָ לֹא  ָמה  ֵני  ּוִמּפְ זֹאת,  ַעל 

ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ א ָהֵעת ׁשֶ ּבָ ֱאֶמת ַהּכֹל ִמְלַמְעָלה. ּוְכׁשֶ ְוַהַהְמָצָאה, ַרק ּבֶ

א אֹותֹו ֶהָחָכם ַעל  ַוֲאַזי ּבָ ֶכל  ָבר, ֲאַזי ִמְתנֹוֵצץ לֹו ַהּשֵׂ זֹאת ַהּדָ

לֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ִמְלַמְעָלה  לֹו  ַלח  ִנׁשְ י  ּכִ ְחּבּוָלה,  ַהּתַ אֹותֹו 

ׁשּוט(.  ּפָ ְוֶזה  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֶרְך  ּדֶ ַרק  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶרְך  ּדֶ ִלים  ְמַקּבְ ֵאיָנם  אי  ַוּדַ ּבְ י  )ּכִ
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ָמָרא  )ּגְ "ת  ַגְמּפַ ּבְ ים  ְוִחּדּוׁשִ ִטים  ׁשָ ּפְ ָהֹאְמִרים  ֵאּלּו  יל  ְלַהְבּדִ ְוַגם 
ָלח ָלֶהם ִמְלַמְעָלה ִמן  "י ְותֹוָספֹות( ִאּלּו לֹא ָהָיה ִנׁשְ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ

ִלְפָעִמים  י  ּכִ ַהִחּדּוׁש  ַעל  ָלבֹוא  ָלל  ּכְ ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ְתֹאם  ּפִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיִמים,  ָעה  ַאְרּבָ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ַעל  עֹוֵמד  הּוא 

ל  ְמַקּבֵ ֶאָחד  )ְוָכל  ִמְלַמְעָלה.  ַהּכֹל  ֱאֶמת  ּבֶ ַרק  ַהִחּדּוׁש,  לֹו  ה  ּלֶ ִנְתּגַ

ִסיָמן רמ"ה(. ן  )ְלַקּמָ ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ

ל  ּכָ ֵמֵהיָכן  ַמְדֵרגֹות  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ
ּוֵמֵאיֶזה  ְכלֹו,  ׂשִ ּבְ ְוִהְתנֹוְצצּות  ֶהָאָרה  ל  ְמַקּבֵ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ל  ּכָ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ֲאָבל  ַהָחְכָמה,  אֹו  ַהִחּדּוׁש  לֹו  יִטין  מֹוׁשִ ָמקֹום 

ִטים  ׁשָ ּפְ גֹון  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ים ַהֲחָכִמים, ֵהן  ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ ים  ִמיֵני ִחּדּוׁשִ

ַהּכֹל  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָחְכמֹות  ּבִעְנְיֵני  יל  ְלַהְבּדִ ֵהן  ְוַכּיֹוֵצא,  ים  ּוְדרּוׁשִ

ֶאָחד  ְלָכל  ִמְלַמְעָלה,  ְכָלם  ׂשִ ּבְ ָלֶהם  ְוׁשֹוְלִחין  ָלֶהם  יִטין  מֹוׁשִ

"ל(: ּנַ ּכַ לֹו  ָהָראּוי  קֹום  ִמּמָ ְוֶאָחד 

ו

ְוָידֹו  ֵני־ָאָדם,  ּבְ ין  ּבֵ ְוָרץ  הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ
ֵני  ּבְ ה  ְמַרּמֶ ְוהּוא  תֹוָכּה,  ּבְ ַמה  יֹוֵדַע  ָאָדם  ְוֵאין  ְסגּוָרה, 

ִנְדֶמה,  ֶאָחד  ּוְלָכל  אֹוֵחז?,  ֲאִני  ָמה  ֶאָחד:  ְלָכל  ְוׁשֹוֵאל  ָאָדם, 

ָרִצים  ַהּכֹל  ן  ְוַעל־ּכֵ ה.  ִמְתַאּוֶ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  אֹוֵחז  הּוא  ִאּלּו  ּכְ

הּוא ָחֵפץ. ְוַאַחר־ ֶ ָידֹו ַמה ּשׁ ׁש ּבְ ּיֵ ל ֶאָחד סֹוֵבר ׁשֶ י ּכָ ַאֲחָריו, ּכִ

ֶצר  ַהּיֵ ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ לּום.  ּכְ ה  ּבָ ְוֵאין  ָידֹו,  ֶאת  ּפֹוֵתַח  הּוא  ְך  ּכָ
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ה  ּוְמַרּמֶ ַאֲחָריו,  ָרִצים  ְוַהּכֹל  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ה  ְמַרּמֶ הּוא  ׁשֶ ָהָרע, 

ֵיׁש  ִאּלּו  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל 

ְוַאַחר־ ְוַתֲאָותֹו,  טּותֹו  ׁשְ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָחֵפץ,  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָידֹו  ּבְ

ִמי  ֵאין  י  ּכִ לּום,  ּכְ ּה  ּבָ ְוֵאין  ָידֹו  ֶאת  ּפֹוֵתַח  הּוא  ּסֹוף  ּבַ ְך  ּכָ

ֶאְצלֹו. ֲאָותֹו  ּתַ א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ

ְכָנִסין  ַהּנִ ַעּמּוֵדי אֹור  מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ִנְדמּו  ם  ּגַ
ִנְדִמין  ֵהם  ׁשֶ חּוׁש,  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ה  ַהַחּמָ אֹור  ִמן  ִית  ּבַ ּבַ

ִלְתּפֹס  רֹוִצים  ּוְכִאּלּו  ה,  ַהַחּמָ ל  ׁשֶ ִריָחה  ַהּזְ ֵמֲחַמת  ְלַעּמּוִדים 

ד  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ְוֵאין  ְוּתֹוְפִסים  ּתֹוְפִסים  ׁשֶ אֹור,  ָהַעּמּוֵדי  אֹוָתן 

ה: ַהּזֶ ל עֹוָלם  ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ֵהם  ְך  ּכָ לּום,  ּכְ

ז

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יחֹו  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ְמֹאד  טֹוב 
ֲהלֹא  י  ּכִ ָאִביו.  ִלְפֵני  א  ְתַחּטֵ ַהּמִ ֵבן  ּכְ ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ּבְ

ם  ַאּתֶ ִנים  "ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים",  "ּבָ ְקָרָאנּו  ָבר  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

יָחתֹו  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ְמֹאד  טֹוב  ן  ַעל־ּכֵ י"ד(,  ָבִרים  )ּדְ ֱאלֵֹקיֶכם"  ַלה' 

ֵחן  ל  ׁשֶ ְתנּועֹות  ּבִ ָאִביו  ִלְפֵני  ּקֹוֵבל  ׁשֶ ֵבן  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ְוַצֲערֹו 

ִפי  ּלְ ׁשֶ ְלָהָאָדם  ִנְדֶמה  ִאם  ְוַאף  עְסִטין"(.  )"ֶפּ ּקֹוִרין  ׁשֶ ְוַרֲחִמים 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה, ֲהלֹא ַהּשׁ ַרְך, ִעם ּכָ ֵבן ְלָפָניו ִיְתּבָ יו ֵאינֹו ּכְ ַמֲעׂשָ

ין  )ִקּדּוׁשִ ִנים"  ּבָ ְלָך  ְקרּוִיים  ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  "ּבֵ י  )ּכִ "ל  ּנַ ּכַ ִנים"  "ּבָ ְקָרָאנּו 

ן,  ּבֶ ִחיַנת  ִמּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹוִתי  ְמָגֵרׁש  הּוא  ה  ַעּתָ ְוִאם  לו.((, 
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ַעְצִמי  ַלֲעׂשֹות  י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָעַלי  ה,  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוב 

ַעד  ַתֲחנּוִנים  ּבְ ִלּבֹו  ְלעֹוֵרר  כֹול  ּיָ ׁשֶ ּכְ ּטֹוב  ּוַמה  "ל.  ּנַ ּכַ ֵבן,  ּכְ

ָאִביו. ִלְפֵני  ֵבן  ּכְ ָמעֹות  ּדְ ְויֹוִריד  ה  ְבּכֶ ּיִ ׁשֶ

ִפיָנה:  ַהּסְ ָהָיה ַעל  ׁשֶ ּכְ ַז"ל,  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵקִני  ִמּזְ ה  י ַמֲעׂשֶ ַמְעּתִ ְוׁשָ
ה  ּמָ ּכַ ָאְכלּו  ְולֹא  ֶלֶחם,  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  ֶאָחד  ַעם  ּפַ

ַרק  ְיהּוִדים  ם  ׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ִעיר,  ְלֵאיֶזה  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ָיִמים, 

ְוָנַתן  "ל,  ַהּנַ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֶאת  ֶאָחד  ָמֵעאל  ִיׁשְ ְוָלַקח  ָמֵעאִלים,  ִיׁשְ

ּוֵבַרְך  ָיָדיו  ְוָנַטל  ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ָאַכל  לֹא  ָבר  ּכְ ְוהּוא  ֶלֱאכֹל.  לֹו 

ְבּתו:ֹ  א לֹו ַעל ַמֲחׁשַ ִהְתִחיל ֶלֱאכֹל, ּבָ ת ַהּמֹוִציא, ְוקֶֹדם ׁשֶ ְרּכַ ּבִ

נּו  ּלָ ׁשֶ בֹות  ּוַמֲחׁשָ כ"ג(,  ֵלי  )ִמׁשְ ַעִין"  ַרע  ֶלֶחם  ֶאת  ְלַחם  ּתִ "ַאל 

זֹו(,  ה  ַמֲעׂשֶ ִסּפּורֹו  ּבְ "ל  ַהּנַ ְזֵקנֹו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָאַמר  ְך  )ּכָ ָלל  ּכְ ֵריק  ָבר  ּדָ ֵאיָנם 

ַאְך  ַהּמֹוִציא,  ת  ְרּכַ ּבִ י  ַרְכּתִ ּבֵ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֲעׂשֹות,  ּלַ י ַמה  ָיַדְעּתִ ְולֹא 

ֵמֲחַמת  ָלל  ּכְ ֱאכֹל  ִמּלֶ ִלְמנַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ָהָיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ְבּתֹו: "ְוֶאת ָהעֹוְרִבים  א ַעל ַמֲחׁשַ ְך ּבָ ָבה ַהזֹאת. ַאַחר־ּכָ ֲחׁשָ ַהּמַ

ֵעת  ּבְ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ )ְוָאַמר  ָאָכל.  ְוָאז  י"ז(,  )ְמָלִכים־א  ְלָך"  ְלַכְלּכֶ יִתי  ִצּוִ

ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעל  ֶהֱעִמידֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד,  ֵעיַני  ּבְ ְוהּוַטב  ִנְרָאה  ְוֶזה  זֹאת:  ִסּפּורֹו 

ְלִעְנַין  ֵכן  מֹו  ּכְ ֱאֶמת(  ּבֶ ְך  ּכָ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָתָמא  ּסְ ּמִ ׁשֶ

עֹוְזרֹו  ְך  ַאַחר־ּכָ לֹו,  ְלַבְלּבְ ָהָאָדם  ַעל  ִאים  ַהּבָ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ

גֹון  ּכְ ל ִהְתָקְרבּות,  ָבה ַאֶחֶרת ׁשֶ ְוׁשֹוֵלַח לֹו ַמֲחׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֵאינֹו  ׁשֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ְלָהָאָדם  ִיְדֶמה  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְלִעְנָין 

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ֵבן  ּכְ ִלְהיֹות  ָראּוי 
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ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְעְזרֹו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ "ל,  ּנַ ּכַ ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו 

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ִהְתָקְרבּות,  ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ לֹו  ַלח  ְוִיׁשְ

ְלָפֵרׁש  ָלנּו  ָראּוי  ן  ְוַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ֶאְצלֹו  ִנים"  "ּבָ ְקרּוִיים  ם  ּלָ ּכֻ

ָאִביו: ִלְפֵני  ַהּקֹוֵבל  ֵבן  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ְוַצֲעֵרנּו  יָחֵתנּו  ׂשִ

ח

ּלֹוְמִדין ִהְלכֹות ֲאֵבלּות  ׁשֶ גֹון ּכְ פּוְרָענּוָתא, ּכְ י ּדְ ּלֹוְמִדין ִמּלֵ ׁשֶ ּכְ
ְצִריִכין  ֵאין  י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ן  ְלַעּיֵ ֵאין  ְוַכּיֹוֵצא, 

ָלּה  ֶיׁש  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  ּכִ ֵאּלּו,  ּכָ ְמקֹומֹות  ּבִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלַהֲעִמיק 

ָמקֹום ֲאֵחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן קצ"ג(, ְוַעל־ ְמבָֹאר ּבְ דֹול, ּכַ ּתֶֹקף ּגָ

ֵאּלּו: ּכָ ְמקֹומֹות  ְמִהירּות  ּבִ ַלֲעבֹר  ְצִריִכין  ן  ּכֵ

ט

ַהְינּו  ָנה,  ַמּתָ ּבְ נֹוְתִנין  ֵאין  ין  ּכִ ּסַ ׁשֶ ַז"ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ
ָנה: ַמּתָ ּבְ ין  ַסּכִ ַלֲחֵברֹו  ן  ִיּתֵ ֶאָחד לֹא  ׁשֶ

י

ַמהּו  ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְוֵהם  ֲחָרטֹות,  ְמֵלִאים  ֵהם  ִעים  ָהְרׁשָ
ִעְנַין  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו  י  ּכִ ֲחָרָטה, 

ם  ַדְעּתָ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ֲחָרָטה,  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו  ָעָתם,  ִרׁשְ

ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ ָעָתם  ִרׁשְ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  ן  ַעל־ּכֵ ֲחָרטֹות, 

ֲחֵברֹו  ׁשֶ רֹוֶאה  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֶזה,  ֶנֶגד  ּכְ ֶזה  ְלָחִמים  ּנִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ
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ׁש,  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ ֶנְגּדֹו.  ּכְ יֹוֵתר  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ הּוא  ֲאַזי  ֶנְגּדֹו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ

ְתִחיל ֵאיֶזה טֹוב ְלִהְתעֹוֵרר ֶאְצָלם ֲאַזי הּוא  ּמַ ָהָרע רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ְוָהֵבן.  יֹוֵתר,  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ

ְלָכל  ֵני־ָאָדם,  ּבְ ָאר  ִלׁשְ ֲאִפּלּו  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ְוֶזהּו 

ֲעבֹוַדת  ֵנס ּבַ רֹוֶצה יֹוֵתר ִלּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו, ׁשֶ

ָמקֹום  ה ּבְ יֹוֵתר, ּוְכָבר ְמבָֹאר ִמּזֶ ָבר ּבְ ַעל ּדָ ר ָעָליו ַהּבַ ּבֵ ה', ִמְתּגַ

ָבר ֶזה,  יל ַעל ּדָ ּכִ ַאֵחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ע"ב(. ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַמׂשְ

רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ָהָרע  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִמְלָחָמה  ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹות  ּוְבַתְחּבֻ

ְלָחָמה: ַהּמִ ַח  ְלַנּצֵ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

יא

ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד,  נּו  ִעּמָ ֵהיִטיב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ

ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ לֹו  ׁש  ֶיּ ׁשֶ ְוָאַמר,  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ה  ְלּבּוִלים ְוַכּמָ ה ּבִ ה ְמִניעֹות ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ָרֵאל. ּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלְהיֹות ּבְ

ִסיָעה  ה ִעּכּוִבים ְוִסְכסּוִכים ָהָיה לֹו ַעל ִעְנַין ַהּנְ בֹות ְוַכּמָ ַמֲחׁשָ

ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ָקַפץ  ְוהּוא  ָממֹון,  ֵמֲחַמת  ּוְמִניעֹות  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 

ֲאִני  ֶזה  ְוָאַמר:  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְוָהָיה  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ א  ָהֻעְבּדָ ְוָגַמר 

ְוָכל  נּועֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ִעְנַין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ יֹוֵדַע  ֲאִני  ְוַגם  ַמֲאִמין, 

א  ֻעְבּדָ ֵאיֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ָהֻעְבּדֹות  ִמיֵני  ְוָכל  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ

ָלל,  ּכְ ֶנֱאֶבֶדת  ָבה  ְולֹא ׁשּום ַמֲחׁשָ נּוָעה  ּתְ ה, ֵאין ׁשּום  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
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ֲאַזי  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ א  ַהֻעְבּדָ ְוִלְגֹמר  ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ּזֹוִכין  ּוְכׁשֶ

לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ נּועֹות  ַהּתְ ל  ִמּכָ ין  ַנֲעׂשִ

ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַהְמִניעֹות  ל  ּכָ ַעל  ְוָעַבר  ר  ּבֵ ִ ּשׁ ׁשֶ קֶֹדם  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ

ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ִאם  ָקל  ׁשְ ַהּמִ ַעל  עֹוֵמד  ְוָהָיה  ל  ּוְמֻבְלּבָ ק  ְמֻסּפָ

ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ַצד,  ל  ִמּכָ ָהיּו מֹוְנִעים אֹותֹו  ִניעֹות  ְוַהּמְ ֶזה, 

ִניעֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ ין  ַנֲעׂשִ ֲאַזי  ַהּכֹל,  ר  ּבֵ ְוְלׁשַ ֶזה  ל  ּכָ ַעל  ַלֲעבֹר 

ָבִרים  ּדְ "ל,  ַהּנַ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ נּועֹות  ְוַהּתְ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּוִמּכָ

ל  ּכָ ְלטֹוָבה  ְלַמְעָלה  ם  ִנְרׁשָ ְוַהּכֹל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלַמְעָלה  ֶעְליֹוִנים 

ִלְקּפֹץ  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ֵרי  ַאׁשְ "ל.  ּנַ ּכַ ִמּקֶֹדם  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ּוְתנּוָעה  נּוָעה  ּתְ

ֵאיֶזה ְוַלֲעׂשֹות  ִלְגֹמר  ְוזֹוִכין  ִניעֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  ג   ּוְלַדּלֵ

א טֹוָבה: ֻעְבּדָ

יב

ֲעבֹוַדת ה' ַוֲאַזי  ִרים, ְוִלְכנֹס ּבַ ׁשֵ ים ּכְ ֵאּלּו ָהרֹוִצים ִלְהיֹות ֲאָנׁשִ
ְוֵאיָנם  דֹולֹות,  ּגְ ּוְמִניעֹות  דֹוִלים,  ּגְ ְלּבּוִלים  ּבִ ָלֶהם  ֵיׁש 

ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ַלֲעׂשֹות,  ֵאיְך  ם,  ְלַנְפׁשָ ֵעָצה  ָלֵתת  ְיכֹוִלים 

ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָלֶהם,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ַהּבִ

ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ע  ּדַ ָראּוי.  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ה  ָקׁשֶ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ׁש  ְלַקּדֵ אֹו  ֲעבֹוָדה  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ּוְלהּוִטים  ִעים  ִמְתַיּגְ ֵהם  ׁשֶ

ָראּוי,  ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְגֹמר ּכָ י ׁשֶ ה, ַאף־ַעל־ּפִ ָ ֵאיֶזה ְקֻדּשׁ ַעְצמֹו ּבְ
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ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶזה,  ַאַחר  ּוְלהּוִטים  ִעים  ִמְתַיּגְ ֵהם  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה 

צֹאן  ּכְ ְבנּו  ֶנְחׁשַ ַהּיֹום  ַכל  הַֹרְגנּו  ָעֶליָך  י  "ּכִ ְבִחיַנת:  ּבִ נֹות,  ָקְרּבָ

ה,  ִפּלָ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ּקּוִנים,  ּתִ ּבַ ְוִאיָתא  מ"ד(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ִטְבָחה" 

ל  ּלֵ רֹוִצים ְלִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ ּקּוֵני זַֹהר נט.(. ַהְינּו  )ּתִ נֹות  ִחיַנת ָקְרּבָ ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ְלּבּוִלים,  ּבִ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ אֹותֹו  ִלין  ּוְמַבְלּבְ אֹותֹו,  ְמִניִחין  ְוֵאין 

ִאם  ֲאִפּלּו  ַוֲאַזי  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ְיִגיעֹות  ה  ְלַכּמָ ָצִריְך  ְוהּוא 

ַעְצָמּה  ּבְ ַהְיִגיָעה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָראּוי,  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה  ֵאינֹו 

ֶזה  ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַנְפׁשֹו  ּומֹוֵסר  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַע  ַיּגֵ ּמְ ׁשֶ

ְוכּו'.  הַֹרְגנּו"  ָעֶליָך  י  "ּכִ ִחיַנת  ּבְ נֹות,  ָקְרּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ

ׁש  ְלַקּדֵ רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ֹות  ֻדּשׁ ְוַהּקְ ָהֲעבֹודֹות  ָכל  ּבְ ֵכן  ּוְכמֹו 

ַעְצמֹו  ׁש  ְלַקּדֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  זֹוֶכה  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַעְצמֹו, 

ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ַעְצָמּה  ּבְ ַהְיִגיָעה  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ָראּוי,  ּכָ

ֵאין  ׁשֶ ַרק  ַעְצמֹו  ׁש  ְלַקּדֵ ְוָחֵפץ  רֹוֶצה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ִמּזֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

י  "ּכִ ִחיַנת  ּבְ נֹות  ָקְרּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  אֹותֹו,  ְמִניִחין 

ַעל  ן,  ּכֵ ַעל  ִטְבָחה".  צֹאן  ּכְ ְבנּו  ֶנְחׁשַ ַהּיֹום  ל  ּכָ הַֹרְגנּו  ָעֶליָך 

ָכל  ּבְ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ ַע ַעְצמֹו  ְלַיּגֵ ִמיד,  ּלֹו ּתָ ׁשֶ ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ה" )קֶֹהֶלת  ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֵ ְמָצא  ּתִ ר  ל ֲאׁשֶ ּיּוַכל, ְוֶאת "ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 

ְמִניִחין  ֵאין  ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  ְמֹאד,  ָעָליו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ט'(, 

ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה  ְוֵאינֹו  ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹותֹו  ּוַמְרִחיִקין  ָלל,  ּכְ אֹותֹו 

ָעָליו ַלֲעׂשֹות  י־ֵכן  ְוכּו', ַאף־ַעל־ּפִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָראּוי ׁשּום  ּכָ

ה: ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוב  ַוה'  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה 
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יג

ּדַֹחק  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ְרָנָסה,  ּפַ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַדע  ְלָהעֹוָלם.  טֹוָבה  ְוהּוא  ה,  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ ּוִבְלּבּוִלים 

ֵיׁש  ַאְך  ְיָקא.  ּדַ ְלּבּוִלים  ּבִ ַעל־ְיֵדי  ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ְיָקִרים  ּבּוִרים  ּדִ

ל  ׁשֶ ָמה  ְרּדֵ ּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ְוַכּמּוָבא  ְלּבּוִלים,  ַהּבִ ין  ּבֵ ִחּלּוִקים 

ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַאְבָרם"  ַעל  ָנְפָלה  ָמה  "ְוַתְרּדֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנבּוָאה, 

י"ז(.  אֹות  מ"ד  ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ ָמה  ְרּדֵ ּתַ ְוֵיׁש  ט"ו(, 

ַעת: ַהּדַ ְלּבּול  ּבִ ָמה הּוא  ְרּדֵ ּתַ

יד

י  ּכִ ּקֹוִרין )"ֶעְרִליֶכר ְיהּוִדי"(,  ׁשֶ ר,  ׁשֵ ּכָ א ְמֹאד ִאיׁש  ֲאִני ְמַקּנֵ ָאַמר: 
ְוֵאָבִרים  ׁשֹות  ְוַכְרּכָ ין  ּקִ ּדַ ִעם  ָאָדם  ן  ּבֶ הֹוֵלְך  ׁשֶ ִנְדֶמה 

ַאֵחר  ִעְנָין  הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ י־ֵכן,  ְוַאף־ַעל־ּפִ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ּכִ

ר הּוא ָהָרצֹון  ֵרי לֹו. ְוָהִעּקָ ר ָיָקר ְמֹאד, ַאׁשְ ׁשֵ י ִאיׁש ּכָ ְלַגְמֵרי. ּכִ

ֲאַמר "ְויִהי ָנא  ּמַ ּבַ ְמבָֹאר  )ּכַ ֶזה  ּבָ ֵאין ָלֵצאת  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ּסּוִפין,  ְוַהּכִ

ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהֹוִציא  ְצִריִכין  י  ּכִ ס"ו((,  מֹוֲהַר"ן"  )"ִלּקּוֵטי  ַנִים"  ׁשְ י  ּפִ

ָבא  )ּבָ ֵריּה"  ּטְ ּפַ ַרֲחָמָנא  "ֹאֶנס  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ְוָקא.  ּדַ ַהּפַֹעל 

ֲאָבל  ַהחֹוב,  ָלֵצאת  רֹוֶצה  ׁשֶ ְלִמי  ֶזהּו  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  כח:(,  א  ַקּמָ

ֵמֲחַמת  טּור  ּפָ הּוא  ׁשֶ ַמה  ּבְ ֶזה,  ּבָ ְעּתֹו  ּדַ ְלָקֵרר  ּלא  ׁשֶ ָצִריְך 

"ל  ַהּנַ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  )ּכַ ֹפַעל  ּבְ ה'  ֲעבֹוַדת  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ָהֹאֶנס, 

ֵאין  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ אֹוֲחִזין  ׁשֶ ּכְ טֹוב  ֶזה  ם  ּגַ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ם(.  ׁשָ ן  ַעּיֵ
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ְמֹאד  יף  ּקִ ּתַ ּוְרצֹונֹו  ָחָזק  ֶשּכֹוְספֹו  ַרק  ָהֹאֶנס,  ִעם  ָלֵצאת  רֹוִצין 

טֹוב  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָרצֹון  ְוֶזהּו  ֹפַעל.  ּבְ ה'  ֲעבֹוַדת  ַלֲעׂשֹות  ִלְזּכֹות 

ְוֵאינֹו זֹוֶכה ֶאל ָהֲעבֹוָדה,  י־ֵכן הּוא ָאנּוס  ְמֹאד ְוִאם ַאף־ַעל־ּפִ

ְמֹאד: ַעְצמֹו הּוא טֹוב  ּבְ "ל  ַהּנַ ָהָרצֹון 

טו

ֵהָמה. ְוֶזה  מֹו ּבְ דֹוָלה ִלְהיֹות ּכְ הּוא ָחְכָמה ּוְמָלאָכה ּגְ ָאַמר: ׁשֶ
ל"ו(,  מֹות  )ׁשְ ֵהָמה"  ּבָ ָחְכָמה  ה'  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ל  "ּכָ ִחיַנת  ּבְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ )ּוְכמֹו  ְבֵהָמה  ּכִ ַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות  ָחְכָמה  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו 

ָאָדם  ֵני  ּבְ "ֵאּלּו   – ל"ו(  ים  ִהּלִ )ּתְ ה'"  יַע  ּתֹוׁשִ ּוְבֵהָמה  "ָאָדם  סּוק:  ּפָ ַעל  ַז"ל 

ּוְכמֹו  ה:(  ין  )ֻחּלִ ְבֵהָמה"  ּכִ ַעְצָמן  יִמין  ּוְמׂשִ ַדַעת  ּבְ ֲערּוִמים  ׁשֶ

ְך"  ִעּמָ ָהִייִתי  ֱהמֹות  ּבֶ ֵאָדע  ְולֹא  ַער  ּבַ "ַוֲאִני  ָאָסף:  ָאַמר  ׁשֶ

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קכ"ג((: ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ים ע"ג(,  ִהּלִ )ּתְ

טז

ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְצָעָקה  ּבִ ה,  ּקָ ּדַ ָמָמה  ּדְ קֹול  ּבְ ִלְצעֹק  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ע  ּדַ
קֹול  ׁשּום  מֹוִציא  ֵאינֹו  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָאָדם  ׁשּום  ַמע  ִיׁשְ ְולֹא 

ל ָאָדם,  ה. ְוֶזה יּוַכל ּכָ ּקָ ּדַ ָמָמה  ּדְ קֹול  ָעָקה ִהיא ּבְ ָלל, ַרק ַהּצְ ּכְ

ָעָקה  ַהּצְ קֹול  ְוַיְכִניס  ָעָקה  ַהּצְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ר  ַצּיֵ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ֶדֶרְך  ּכְ ּגּון  ַהּנִ ִעם  ׁש  ַמּמָ ָעָקה  ַהּצְ ַדְעּתֹו קֹול  ּבְ ר  ִויַצּיֵ ָבה,  ְחׁשָ ּמַ ּבַ

ָמָמה  ּדְ קֹול  ְבִחיַנת  ּבִ ׁש  ַמּמָ ְצַעק  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶזה  ּבָ ְוִיְכנֹס  ּצֹוֲעִקים,  ׁשֶ

ָלל,  ּכְ ִצּיּור  ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָלל  ּכְ ַמע  ִיׁשְ לֹא  ָאָדם  ְוׁשּום  ה,  ּקָ ּדַ
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יֹוֵצא ַהּקֹול,  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ֵרָאה  ּבָ ֵיׁש ִסְמפֹונֹות  י  ּכִ ׁש.  ַרק ְצָעָקה ַמּמָ

ְוַעל־ ַהּמַֹח,  ֶאל  ָהֵרָאה  ִמן  ַהּיֹוְצִאים  ים  ּקִ ּדַ ִסְמפֹונֹות  ֵיׁש  ְוַגם 

ַההֹוְלִכים  ים  ּקִ ַהּדַ ְמּפֹונֹות  ַהּסִ ֶרְך  ּדֶ ַהּקֹול  ְלַהְכִניס  ְיכֹוִלים  ן  ּכֵ

ר  ְמַצּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל־ְיֵדי  ֹמחֹו  ּבְ ׁש  ַמּמָ ְצַעק  ּיִ ׁשֶ ַעד  ַהּמַֹח  ֶאל 

קֹול  ַמְכִניס  הּוא  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ָעָקה  ַהּצְ קֹול  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ

ְוִיְצַעק  ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ין  ּבֵ ַלֲעֹמד  ְויּוַכל  ַהּמַֹח,  ֶאל  ָעָקה  ַהּצְ

ֵמט  ָ ְלִהּשׁ יּוַכל  ְוִלְפָעִמים  "ל.  ּנַ ּכַ ַמע  ִיׁשְ לֹא  ָאָדם  ְוׁשּום  ְמֹאד, 

ַהּקֹול  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ּכִ ָמע,  ִנׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ק  ּדַ קֹול  ֵאיֶזה  ה  ִמּזֶ

ִלְפָעִמים,  ֵמט  ָ ְלִהּשׁ יּוַכל  ַהּמַֹח,  ַהּמַֹח ֶאל  ל  ׁשֶ ְמפֹונֹות  ַהּסִ ֶרְך  ּדֶ

הּוא  ֲאָבל  קֹול,  ַהּמֹוִציִאין  ְמפֹונֹות  ַהּסִ ֶרְך  ּדֶ ַהּקֹול  ֵצא  ּיֵ ׁשֶ

ַעת  ׁשְ ּבִ ּבּור  ּדִ ׁשּום  מֹוִציִאים  ֵאין  ׁשֶ ּכְ )ַהְינּו  ּבּור  ּדִ ּוְבלֹא  דֹול  ּגָ ַדּקּות  ּבְ

ְלהֹוִציא  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ִלְצעֹק  יֹוֵתר  ַקל  "ל(  ַהּנַ ָעָקה  ַהּצְ

ְוִלְבִלי  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאל  ַהּקֹול  ֶאת  ִלְתּפֹס  יֹוֵתר  ה  ָקׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ

ַקל  ּבּור  ּדִ לֹא  ּבְ ֲאָבל  ַהּמֹוִציא קֹול,  ֶנה  ַהּקָ ֶרְך  ּדֶ ָלֵצאת  ַלֲהִניחֹו 

יֹוֵתר:

יז

לֹא  ַמּדּוַע  לֹו:  ְוָאַמר  ּמּוד,  ַהּלִ ַהְתָמַדת  ַעל  ֶאָחד  ֶאת  הֹוִכיַח 
ַעל  א  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ַקּבֵ ּתְ ֲהלֹא  ֶזה,  ּבָ ְפִסיד  ּתַ ַמה  ְלֹמד  ּתִ

ְלֶאָחד,  ַאֲהָבה  ַמְרָאה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ לֹוַמר,  ָצִריְך  ְוֵאין  ּמּוד?  ַהּלִ

ַהּתֹוָרה  ֶאת  רֹוֶצה  ׁשֶ ַרק  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ָלל  ּכְ רֹוֶצה  ֵאין  ָאז 
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ִדְבֵרי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹוֵמד,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ם  ּגַ ַוֲהלֹא  ַעְצָמּה.  ּבְ

לֹשׁ  ׁשָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְלַהּקָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּיֹום  ֵסֶדר  ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו 

לּו  ַהּלָ ּוַבּדֹורֹות  ג:(.  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ְוכּו'  ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  עֹות  ׁשָ

דֹוִלים  ַהּגְ ׁשֶ ְוַדע  ְמֹאד.  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ָנַפל  ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ

ָאז לֹא  ָהיּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ִנים  ָהַרּבָ ַהְינּו  ּדְ ָפֵנינּו  ּלְ ׁשֶ ּדֹורֹות  ּבַ ָהיּו  ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ נֹות,  ּוָ ּכַ ׁשּום  יֹוְדִעים  ָהיּו 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ַרק  מֹוְפִתים 

ְך: ּכָ ם  ִנְתַקּיֵ ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ָהיּו אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ

יח

ּדֹורֹות  ּבַ ׁשֶ ְסָפִרים,  ַסת  ַהְדּפָ ֵמִעְנַין  ִעּמֹו  ְרנּו  ִסּפַ ֶאָחד  ַעם  ּפַ
יִסים  ַמְדּפִ ְוֵהם  יִסים,  ַמְדּפִ ֲעֵלי  ּבַ ְמֹאד  ִנְתַרּבּו  לּו  ַהּלָ

ְוָקְפצּו  ְוַאֲחרֹוִנים,  ֵמִראׁשֹוִנים  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ְוָאַמר  ְוכּו'.  ו  ַעְכׁשָ ְסָפִרים  ַהּכֹל קֹוִנים  י  ּכִ ְזִביָנא ְמֹאד,  ֲעֵליֶהם 

ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ּתֹוָרה  "ֲעִתיָדה  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  י  ּכִ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ

ְוָכל  ה  ַהְרּבֵ ְסָפִרים  יִסים  ַמְדּפִ ן  ַעל־ּכֵ קלח:(,  ת  ּבָ )ׁשַ ָרֵאל"  ׂשְ ִמּיִ

ֵדי  ּכְ ֶאָחד,  ל  ּכָ ַיד  ּבְ ְסָפִרים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְסָפִרים  קֹוֶנה  ֶאָחד 

ַיד  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ָפִרים  ַהּסְ ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ַהּתֹוָרה  ַכח  ָ ּשׁ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ו  ַעְכׁשָ ִנְמָצִאים  ְוַכּיֹוֵצא  ט  ַחּיָ ַיד  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ

ְסָפִרים  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְסָפִרים  ְוקֹוֵנה  חֹוֵטף  ֶאָחד  ְוָכל  ְסָפִרים, 

ַח ַעל־ְיֵדי־ֶזה,  ּכֵ ּתַ ּלא ּתּוַכל ַהּתֹוָרה ְלִהׁשְ ֵדי ׁשֶ ל ֶאָחד, ּכְ ַיד ּכָ ּבְ
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מֹוִעיִלים  ֵאין  ַהּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ יֹוְדִעים  ֵאין  ֶזה  ֲאָבל 

ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ָנַפל  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ָפִרים  ַהּסְ

ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ו  ַעְכׁשָ ְמֹאד  ֻמָעט  הּוא  ּמּוד  ְוַהּלִ ְמֹאד, 

ַהּתֹוָרה  ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלא  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ָפִרים  ַהּסְ ּיֹוִעילּו  ַמה  י  ּכִ )ַהְינּו 

ים(: ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ לֹוְמִדים אֹוָתּה  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר 

יט

ה,  ּיָ ֲעׂשִ ֶאל  ָהעֹוָלם  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ ְוָאַמר: 
ְוָכְך  ְך  ּכָ ִלְלמֹוד  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ִחּיּוב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְוָאַמר,  ְוַכּיֹוֵצא.  ַיֲעבֹר,  ְולֹא  יֹום  ָכל  ּבְ

ַעד  ָרָעה  ְמצּוָדה  ּבִ דּו  ְלּכְ ּנִ ׁשֶ ְמֹאד  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִמן  ָהְרחֹוִקים 

ְזָבן,  ִלׁשֵ ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵברֹות  ּבַ ְרִגיִלין  ׁשֶ

כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ

ְוִאם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֶהם  ּבָ ְרִגיִלין  ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ִמן  אֹוָתם  ְלהֹוִציא 

ְך  ּכָ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ָחָזק  ְוִחּיּוב  ָקבּוַע  ֹחק  ָלֶהם  ַיֲעׂשּו 

ָהָרָעה  צּוָדָתם  ִמּמְ ָלֵצאת  ִיְזּכּו  אי  ַוּדַ ּבְ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ְוָכְך, 

ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ַהּתֹוָרה  ּכַֹח  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ְיֵדי  ַעל 

ּיֹות  ַוֲעׂשִ ְלֻעְבּדֹות  ַרק  ִמיד  ּתָ ָהָיה  ְוֶחְפצֹו  תֹו  ְמַגּמָ ר  ִעּקַ ְוָכל 
ִמיד  ּתָ ֲעסֹק  ּנַ ׁשֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ

ִלּמּוד  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ַהְינּו  ּדְ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ּבַ

ה  ְתִפּלָ ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  יֹום,  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִמְצוֹות  ְוַלֲעׂשֹות  ַהּתֹוָרה 
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ְוִהְזִהיר  ָחְכמֹות.  ׁשּום  ִלי  ּבְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ְוַהּכֹל  ִמיד,  ּתָ ְוַתֲחנּוִנים 

ה,  ִמּזֶ נּו  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ה  ְוִהְרּבָ ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ְמֹאד 

ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ַאְך  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ְמָחה,  ׂשִ ֵמִעְנַין 

ַאְזָהרֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ְוִהְזִהיר  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ נּו  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ

ִמיד: ּתָ ֵמַח  ׂשָ ַאְך  ִלְהיֹות  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

כ

ָעה  ׁשָ לֹו  ְלַיֵחד  לֹו  ָנֵקל  ּבְ ֲאַזי  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ
ִעם  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  יַח  ּוְלָהׂשִ ִלּבֹו  ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ּיֹום  ּבַ

ֲאָבל  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו  ְמבָֹאר  ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְלָבבֹו 

ּוְלָפֵרׁש  ְלִהְתּבֹוֵדד  לֹו  ה  ָקׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצבּות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ק ִלְהיֹות  ה ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ּמָ ָמקֹום ַאֵחר ּכַ ן ּבְ יָחתֹו. ְוַעּיֵ ׂשִ

ְלַהְכִריַח  ִריִכין  ּצְ ְוׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוְביֹוֵתר  ִמיד  ּתָ ֵמַח  ׂשָ

י  ּכִ ְוָאַמר  ע"ד(.  ן  )ְלַקּמָ ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ּכֹחֹוָתיו  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו 

יֹוֵתר  ָלֶזה  ִלְזּכֹות  ְלָהָאָדם  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ֶזה  ְמָחה,  ְלׂשִ ִלְזּכֹות 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְרֶאה,  ַהּנִ ִפי  ּכְ ְוָאַמר:  ָעָנה  ָהֲעבֹודֹות.  ל  ּכָ ָאר  ְ ִמּשׁ

ַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות  טּות,  ׁשְ ִעְנְיֵני  ַעל־ְיֵדי  י־ִאם  ּכִ ְמָחה  ְלׂשִ ָלבֹוא 

ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  טּות  ּוׁשְ ְצחֹוק  ִעְנְיֵני  ְוַלֲעׂשֹות  ׁשֹוֶטה  ּכְ

ְמָחה.  ְלׂשִ ִאין  ּבָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוַרק  מ"ח(,  כ"ד,  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר 

ׁשֹוֵמר  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאַזי  ְמָחה  ְלׂשִ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ִרית: ַהּבְ ַגם  ִמּפְ יל אֹותֹו  ּוַמּצִ אֹותֹו 
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כא

בֹות  ַמֲחׁשָ ַרק  ֲחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ָחָכם,  ִלְהיֹות  ְצִריִכין  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ
ּוְצִריִכין  ְוכּו',  נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יִטיב  ּיֵ ׁשֶ טֹובֹות 

ָנה.  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ם ְצִריִכין ִלְבּכֹות ּבְ ָנה. ּגַ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ֵמַח ּבְ ִלְהיֹות ׂשָ

ְמֹאד  ִדּבּור  ּבְ ְלַמֵעט  ְצִריִכין  ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ

ן  ְוַעל־ּכֵ יֹוֵתר  ּבְ ֶזה  ּבָ ק  ְלַדְקּדֵ ָצִריְך  דֹול  ּגָ ָאָדם  ׁשֶ ְוָאַמר,  ְמֹאד. 

ַסד  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ַרק  ִיט  ַהּפַ ֲאִפּלּו  ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ אֹוֵמר  ֵאינֹו  הּוא 

ֵמֲחַמת  ֹאֵמר,  ֵאינֹו  ִיט  ַהּפַ ָאר  ׁשְ ֲאָבל  ִליר,  ַהּקָ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ

ּבּור  ּדִ ׁשּום  ר  ְלַדּבֵ ִלְבִלי  יֹוֵתר  ּבְ ָאז  ק  ְלַדְקּדֵ ָצִריְך  דֹול  ּגָ ָאָדם  ׁשֶ

ֻמְכָרח: ֵאינֹו  ׁשֶ

כב

ֶלָעִתיד  י  ּכִ י.  ֲאִמּתִ יק  ְלַצּדִ ְמקָֹרב  ִלְהיֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ְמֹאד  טֹוב 
ִעים  ְרׁשָ ֲערּו  ְוִיּנָ ָהָאֶרץ  ַכְנפֹות  ּבְ "ֶלֱאֹחז  ִתיב:  ּכְ ָלבֹוא 

ִעים,  ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ִויַנֵער ֶאת ָהְרׁשָ ּיֹאַחז ּבְ ה" )ִאּיֹוב ל"ח(, ׁשֶ ּנָ ִמּמֶ

ַעְצמֹו  ְויֹאַחז  ַיֲחִזיק  ֲאַזי  י  ֲאִמּתִ יק  ְלַצּדִ ְמקָֹרב  הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 

ִעים  ָהְרׁשָ ִעם  ִנְנָער  ִיְהֶיה  ְולֹא  ם,  ַקּיָ ָאר  ִנׁשְ ְוִיְהֶיה  יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ

יק: ּדִ ַהּצַ ּבְ ַעְצמֹו  ְויֹאֵחז  ֲחִזיק  ּיַ ׁשֶ ֵמַאַחר 

כג

ִביל  ּוִבׁשְ ַהּכֹל רֹוִאין,  ה  ַהּזֶ ל ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ְוָאַמר:  ָעָנה 
ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ רֹוִאין  י  ּכִ ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַאַחר  רֹוְדִפין  ַהּכֹל  ֶזה 
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ָעָליו,  דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ְוֵיׁש  ְמֹאד,  לֹו  ה  ָקׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא,  ְוָצֵמא  ָרֵעב 

ִמי  ֲאָבל  ָעָליו,  דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ֵיׁש  ְוָיֵחף  ָערֹם  הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  ְוֵכן 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ּגֶֹדל  ְורֹוֶאה  ֵעיַנִים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָאָדם  ֵני  ּבְ ִנְמָצִאים  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ם  ׁשָ י  ּכִ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

י  ּכִ ָלל.  ּכְ ֲעֵליֶהם  ְלַרֵחם  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ׁש  ַמּמָ ים  ֲעֻרּמִ הֹוְלִכים  ׁשֶ

ץ  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ֲאַזי  ַמְלּבּוׁש,  לֹא  ּבְ ָערֹם  ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ִמי  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֲאָבל  ַקאְפִטין,  לֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ֲעבּורֹו,  ְנָדבֹות 

מֹוִעיל  ֵאין  ם  ׁשָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָעָליו  ְלַרֵחם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָערֹם  הֹוֵלְך  ׁשֶ

ַרק  הּוא  ֲהלֹא  ָצִריְך,  הּוא  ַמְלּבּוׁש  ֵאיֶזה  י  ּכִ ַרֲחָמנּות.  ׁשּום 

ַרֲחָמנּות,  ם  ׁשָ מֹוִעיל  ֵאין  ְוָלֶזה  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַמְלּבּוׁש 

ָלרּוץ  ָיכֹול  הּוא  י  ֲאִמּתִ יק  ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 

ַעְצמֹו. ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ַמְלּבּוׁש  ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו  ח  ְוִלּקַ יק  ּדִ ְלַהּצַ

עֹוָלם  ּבָ ָאַמר  ׁשֶ ֶזה,  ֵמֵעין  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחתֹו  ׂשִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ׁשּוב 
קֹול  ּבְ צֹוֲעִקים  ְוֵהם  חּוץ  ּבַ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִחין  ֻמּנָ א  ַהּבָ

ֲהֵרי  ָלֶהם:  ְואֹוְמִרים  ֶאְצָלם  ּוָבִאין  ֱאכֹל,  ּלֶ ַמה  ָלנּו  נּו  ּתְ ַמר, 

לֹא,  לֹא,  יִבים:  ְמׁשִ ְוֵהם  תּו,  ּוׁשְ ִאְכלּו  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ָלֶכם 

ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֵאין ָאנּו ְצִריִכים ֲאִכיָלה זֹאת, ַרק ָאנּו ְצִריִכים ֲאִכיָלה 

חּוץ,  ּבַ ים  ֲעֻרּמִ ֵני ָאָדם  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִחים  ֻמּנָ ְוֵכן  ַוֲעבֹוָדה.  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ

ּוָבִאין  ּסֹות,  ְלִהְתּכַ ַמה  ּבְ ָלנּו  נּו  ּתְ ְמֹאד:  ן  ּכֵ ם  ּגַ צֹוֲעִקים  ְוֵהם 

לֹא,  יִבים:  ְמׁשִ ְוֵהם  ים,  ַמְלּבּוׁשִ ָלֶכם  ֲהֵרי  ְואֹוְמִרים:  ֶאְצָלם 
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ִמְצוֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ַרק  ָלל,  ּכְ ָלנּו  ִנְצָרִכים  ים  ַמְלּבּוׁשִ ֵאּלּו  ֵאין 

ֶהם. ּבָ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ים טֹוִבים  ּוַמֲעׂשִ

ָניֹות  ִמׁשְ ָרִקים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶלֱאכֹל  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ְוָאַמר:  ָעָנה 
ׁש  ּוְלִהְתַלּבֵ ים,  ִהּלִ ּתְ יְטִליְך  ַקּפִ ֵאיֶזה  ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹות  ְוִלׁשְ

ִמְצוֹות: ֵאיֶזה  ּבְ

כד

ִויָקָרה  דֹוָלה  ּגְ ִהיא  ֱאֶמת,  יֵקי  ְלַצּדִ ָמעֹות  ן  ִלּתֵ ַהּזֹוֶכה  ַמֲעַלת 
לֹו  ֵיׁש  ן  ְוַהּבֵ ֵמָאִביו  ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ן  ּבֵ ל,  ְלָמׁשָ ְמֹאד.  ְמֹאד 

ְעּגּוִעים  ּגַ לֹו  ֵיׁש  ָהָאב  ְוֵכן  ְלָאִביו,  ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ ְעּגּוִעים  ּגַ

ִלְבנֹו,  ע  ְוִלּסַ ֵליֵלְך  ָהָאב  ַדְעּתֹו  ּבְ ב  ֵ ִנְתַיּשׁ ְלָיִמים  ִלְבנֹו.  דֹוִלים  ּגְ

ֶזה  ְוָנְסעּו  ְוָהְלכּו  ְלָאִביו,  ע  ְוִלּסַ ֵליֵלְך  ן  ם־ּכֵ ּגַ ב  ֵ ִנְתַיּשׁ ן  ַהּבֵ ְוֵכן 

ְעּגּוִעים  ַהּגַ יֹוֵתר  ּבְ ל  ּדֵ ִנְתּגַ יֹוֵתר  ְתָקְרבּו  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָלֶזה, 

ן  ְלַהּבֵ ָהָאב  ַהְינּו  ּדְ ָלֶזה,  ֶזה  ְונֹוְסִעים  הֹוְלִכים  ְוָהיּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

י  ּתֵ ׁשְ י־ִאם  ּכִ יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ְולֹא  ְתָקְרבּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלָהָאב,  ן  ְוַהּבֵ

יַח  ַיּנִ ִאם  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ְעּגּוִעים  ַהּגַ ֹגֶדל  ּבְ ָהָאב  ְוֵהִבין  ְלַבד.  ְרָסאֹות  ּפַ

ִלְסּבֹל  ּכַֹח  לֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ְעּגּוִעים  ַהּגַ ַאַחר  ְך  ִנְמׁשָ ִלְהיֹות  ַעְצמֹו 

ם־ ּגַ ֵהִבין  ן  ַהּבֵ ְוֵכן  ְרָסאֹות,  ּפַ י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ְעּגּוִעים  ַהּגַ עֹוד 

י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ְעּגּוִעים  ַהּגַ ִלְסּבֹל  ּכַֹח  עֹוד  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ן,  ּכֵ

ֵצא ַנְפׁשֹו  יְך ַעְצמֹו ַאֲחֵריֶהם ּתֵ ְרָסאֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ְוִאם ַיְמׁשִ ּפַ

ְעּגּוִעים,  ַהּגַ ל  ּכָ ְלַגְמֵרי  ִליְך  ְלַהׁשְ ַעְצָמן  בּו  ְ ְוִיּשׁ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
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ְוָחַטף  ֲעָגָלה  ִעם  ֶאָחד  א  ּבָ ְך,  ּכָ תֹוְך  ּבְ ם.  ְעּתָ ִמּדַ ּוְלַהֲעִביָרם 

ִנְפָלא  ֲענּוג  ּתַ ה  ּמָ ּכַ דֹול.  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ְלָאִביו  ֶוֱהִביאֹו  ן  ַהּבֵ ֶאת 

ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהָאב  ן  ַהּבֵ ֶאת  ֵהִביא  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶזה  ַרם  ּגָ ְוָעצּום 

ה. ֵאּלֶ ּכָ ְעּגּוִעים  ּגַ

יל  ְבּדִ ַהּמַ ָמָסְך  ּוֵמֲחַמת  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ן  ּבֵ הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְוֵכן 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְבָיכֹול  ּכִ ְעּגּוִעים  ּגַ ְוֵיׁש  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵמָאִביו  ִנְתַרֵחק 

ּוְבתֹוְך  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ַלֲחזֹר  יק  ּדִ ְלַהּצַ ְוֵכן  ַרְך  ִיְתּבָ

ְוֵאין  ָלֶזה,  ֶזה  ְסמּוִכים  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ָלֶזה,  ֶזה  ִמְתָקְרִבים  ֵהם  ׁשֶ

ִאי  ְעּגּוִעים  ַהּגַ ֹגֶדל  ּלְ ׁשֶ ְוֵהִבינּו  "ל,  ּנַ ּכַ ְמַעט  ֶהְרֵחק  ַרק  יֵניֶהם  ּבֵ

י  ּכִ ם.  ְעּתָ ִמּדַ ְעּגּוִעים  ַהּגַ ִליְך  ְלַהׁשְ ימּו  ְוִהְסּכִ עֹוד  ִלְסּבֹל  ר  ֶאְפׁשָ

לֹו  ֵיׁש  ֲהלֹא  ֶזה,  ֵעֶסק  ַרק  לֹו  ֵאין  ַהִאם  ָאַמר:  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא 

ֵאין  ְוִכי  ַדְעּתֹו:  ּבְ ָאַמר  יק  ּדִ ַהּצַ ְוֵכן  ְוכּו',  עֹוָלמֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ֻעְבּדֹות ֲאֵחרֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  "ל(, ֲהלֹא  ַהּנַ ְעּגּוִעים  ּגַ ַהְינּו  )ּדְ לֹו ַרק זֹאת 

ימּו  ְוִהְסּכִ ִמְצוֹות,  ָאר  ּוׁשְ ין  ּוְתִפּלִ ִציִצית  גֹון  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  א  ּבָ ְך,  ּכָ תֹוְך  ּבְ ם.  ְעּתָ ִמּדַ ְעּגּוִעים  ַהּגַ ְלַהֲעִביר 

ִקְרבּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְרָנָסה  ּפַ יק  ּדִ ְלַהּצַ ְוֵהִביא  ֲעָגָלה  ִעם  ֶאָחד 

ֵלי  )ִמׁשְ ַנְפׁשֹו"  ְלׂשֹוַבע  אֹוֵכל  יק  "ַצּדִ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ֶוֱהִביאֹו 

נ"ח(.  ְעָיה  )ְיׁשַ ָך"  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ "ְוִהׂשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  י"ג(, 

ְרָנָסתֹו  ּפַ ַעל־ְיֵדי  זֹוֶכה  י  ָהֲאִמּתִ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ִנְמָצא 

ְחָצחֹות  ְחָצחֹות, ְוַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהּצַ ַוֲאִכיָלתֹו ִלְבִחיַנת אֹורֹות ַהּצַ

ם  ֵ ְלַהּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ ִנְתָקֵרב  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  יל,  ְבּדִ ַהּמַ ָמָסְך  ל  ּטֵ ִנְתּבַ



יחֹות ָהַר"ן כטׂשִ

ֵהִביא  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶזה  ַרם  ּגָ ֲענּוג  ּתַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִנְמָצא  ַרְך.  ִיְתּבָ

ּוְמָקֵרב ֶאת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא ֵמִביא  ׁשֶ י  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ְלַהּצַ ְרָנָסה  ּפַ

"ל: ּנַ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ

כה

ַהּבֹוֵרא  ת  ּוְגֻדּלַ דֹול  ּגָ ֶלא  ּפֶ הּוא  ּמַֹח.  ּבַ ׁשֶ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ
ֲחִבילֹות  ּמַֹח  ּבַ ִחים  ֻמּנָ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵאיְך  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְלֵאיֶזה  ָצִריְך  ָאָדם  ּוְכׁשֶ ֵאּלּו,  ַעל  ֵאּלּו  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ֲחִבילֹות 

ח  ֻמּנָ ָהָיה  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ּומֹוִציא  ְך  מֹוׁשֵ ֲאַזי  ּבֹו,  ר  ְוִנְזּכָ ָבר  ּדָ

ח אֹותֹו ָהִעְנָין  ֶלא, ֵהיָכן ָהָיה ֻמּנָ ָבר ּפֶ ר ּבֹו. ְוַהּדָ ָבה ְוִנְזּכָ ֲחׁשָ ּמַ ּבַ

ַהּמַֹח  ִחים ּבְ ּנָ בֹות ַהּמֻ ֲחׁשָ ַהּמַ ִרים ְוִסיָמִנים ּבְ ו. ְוֵיׁש ְקׁשָ ַעד ַעְכׁשָ

ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ָבר ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵאיֶזה ּדָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ה, ּוְכׁשֶ ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ַהְרּבֵ

ּה,  ּבָ ׁשֶ יָמן  ְוַהּסִ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ַעל־ְיֵדי  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹותֹו  עֹוֵרר  ַהּמְ ִעְנָין 

בֹות  ֲחׁשָ ָבה ִמּתֹוְך ֲחִביֵלי ֲחִבילֹות ַהּמַ ֲחׁשָ ֲאַזי מֹוִציא אֹוָתּה ַהּמַ

אֹוָתּה  ּומֹוִציא  ְך  ּמֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  ּמַֹח.  ּבַ ִרים  ּוְמֻסּדָ ִחים  ּנָ ַהּמֻ

ְדָרם  בֹות ִמּסִ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ִלים ּכָ ְלּגְ ִכים ּוִמְתּגַ ָבה ֲאַזי ִמְתַהּפְ ֲחׁשָ ַהּמַ

ָבר  ּדָ ּומֹוִציִאין  ִכין  ּמֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ְדָבִרים  ּבִ רֹוִאין  ׁשֶ ֵעין  )ּכְ ִחים  ֻמּנָ ָהיּו  ׁשֶ

ְוַהֲחִביָלה(: ה  ּפָ ַהּקֻ ל  ּכָ ל  ְלּגֵ ּוִמְתּגַ ְך  ִמְתַהּפֵ ֲאַזי  ַוֲחִביָלה,  ה  ֻקּפָ ֵאיֶזה  ִמּתֹוְך 

כו

ֲאָבל  ֵעיֵניֶהם,  ּבְ דֹול  ּגָ רֹון  ִחּסָ ִהיא  ְכָחה  ִ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ֵאֶצל 
ָהְיָתה  לֹא  ִאם  י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ַמֲעָלה  ְכָחה  ִ ַהּשׁ ּבְ ֵיׁש  ֵעיַני  ּבְ
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ִאם  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ְכָחה,  ׁשִ

ֶאת  ְלָהִרים  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ָעַבר,  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ זֹוֵכר  ָהָיה 

ֶאת  ִלים  ְמַבְלּבְ ָהיּו  ם  ּגַ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ַעְצמֹו 

ו ַעל־ְיֵדי  עֹוְבִרים ָעָליו, ֲאָבל ַעְכׁשָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָהָאָדם ְמֹאד ּכָ

ָעַבר. ֶ ּשׁ ַמה  ח  ּכָ ִנׁשְ ְכָחה  ִ ַהּשׁ

ַלֲחלּוִטין,  ְוהֹוֵלְך  ִנְפָסק  ְוָהַלְך  ָעַבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְוֶאְצלֹו 
ָלל  ּכְ ל  ְמַבְלּבֵ ְוֵאינֹו  ָלל,  ּכְ עֹוד  ַדְעּתֹו  ּבְ חֹוְזרו  ְוֵאינֹו 

ֶרְך  ּדֶ הּוא  ֶזה  ְוִעְנָין  ְוכּו'.  ְוָהַלְך  ָעַבר  ָבר  ּכְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ עֹוד  ַעְצמֹו 

ֵיׁש  רֹב  י  ַעל־ּפִ י  ּכִ ה'.  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ֵעָצה 

ָחַלף  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְמֹאד  ַעת  ַהּדַ ְוִעְרּבּוב  ים  ַרּבִ ְלּבּוִלים  ּבִ ְלָהָאָדם 

ְלּבּוִלים  ל ַהּבִ ִאים ָעָליו ּכָ ָאז ּבָ ה, ׁשֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְפָרט ּבִ ְוָעַבר, ּבִ

ִלְפָעִמים  ָעַבר.  ָבר  ּכְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ִמים  ּוְמַעּקְ ִבים  ּוְמַעְרּבְ

יתֹו  ּבֵ ְוִעְסֵקי  ּלֹו  ׁשֶ ן  א־ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ֵמִעְנַין  ְלּבּוִלים  ּבִ לֹו  ֵיׁש 

ָהָיה  ְוָכְך  ְוַכּיֹוֵצא,  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ה  ָעׂשָ י לֹא טֹוב  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְוַכּיֹוֵצא, 

אֹותֹו  ִלים  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ ְוֵיׁש  ה.  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבְ ְוַכּיֹוֵצא  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך 

ַגם  ּפָ ׁשֶ ָגִמים  ַהּפְ ּבְ ְוַכּיֹוֵצא,  ה  ְתִפּלָ ּבִ אֹו  תֹוָרה  ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ֵעת  ּבְ

ַרְך,  ִיְתּבָ ֶנְגּדֹו  הֶֹגן  ּכַ ה  ָעׂשָ לֹא  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִמּקֶֹדם, 

ַעְצמֹו.  ּבְ ָאָדם  ְלָכל  ָידּוַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 

ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ָלֶזה,  ְמֹאד  ְגדֹוָלה  טֹוָבה  ֵעָצה  ִהיא  ְכָחה  ִ ַהּשׁ ן  ַעל־ּכֵ

ְעּתֹו  ִמּדַ אֹותֹו  ק  ִויַסּלֵ ַיֲעִביר  ָבר,  ַהּדָ ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ׁשֶ ד  ּוִמּיָ

עֹוד  ַלֲחׁשֹב  ַיְתִחיל  ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ה  ִמּזֶ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ְוַיּסִ ְלַגְמֵרי, 
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ָבר  ּדָ הּוא  י  ּכִ ֵהיֵטב,  ָבר  ַהּדָ ְוָהֵבן  ָלל.  ּכְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ

ְמֹאד. דֹול  ּגָ

ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְכָחה  ִ ַהּשׁ ן  ִנּתַ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוִאיָתא 
ָעה ָהִראׁשֹוָנה  ָ ּשׁ ִמיד ּכַ ַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ַעל לֹוְמֶדיָה ּתָ

חֹוֵזר ּוָבא ְולֹוֵמד  ׁשֶ ְכָחה ּכְ ִ י ַעל־ְיֵדי ַהּשׁ ה א' אֹות ל"ד(, ּכִ )קֶֹהֶלת ַרּבָ

ָעָליו.  ְוָחִביב  ֲחָדׁשֹות  ּכַ ֶאְצלֹו  הּוא  ָלַמד,  ָבר  ּכְ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו 

ְלַמּלֹאת  ים  ֲאָנׁשִ ְכרּו  ּשָׂ ׁשֶ ְוׁשֹוֵכַח:  ַהּלֹוֵמד  ַעל  ל  ָמׁשָ ְוִאיָתא 

ְלתֹוְך  ׁשֹוְפִכין  ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְנקּוִבים  ָהיּו  ְוַהָחִבּיֹות  ָחִבּיֹות, 

ְך  ּפָ ְוִנׁשְ ְוחֹוֵזר  הֹוִאיל  ָאְמרּו:  ים  ׁשִ ּפְ ְוַהּטִ ַלחּוץ.  ְך  ּפַ ִנׁשְ ַהָחִבּיֹות 

ְך?  ּפָ ִנׁשְ ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ּוְלַמּלֹאת,  ַע  ְלַיּגֵ ָלנּו  ה  ָלּמָ ַלחּוץ, 

ַהּיֹום,  ַעל  ִלי  ּפֹוְרִעין  ֲהלֹא  ֶזה?  ּבָ י  ּלִ ַמה  ָאַמר  ֶהָחָכם  ֲאָבל 

י  ר ְלָיִמים ּוַמה ּלִ ּכָ י ֲאִני ֻמׂשְ ל יֹום ָויֹום, ּכִ ח ִמּכָ ָכִרי לֹא ְיֻקּפַ ּוׂשְ

ֹוֵכַח  ּשׁ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְך  ּכָ ב'(.  אֹות  י"ט  ה  ַרּבָ ְקָרא  )ַוּיִ ְך?  ּפָ ִנׁשְ ִאם 

ְויֹום. יֹום  ל  ִמּכָ ח  ְיֻקּפַ ָכרֹו לֹא  ׂשְ ִלּמּודֹו, 

ִאם  ַאף  ַמד,  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָהָאָדם  ֶאת  יִרין  ַמְזּכִ ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ ְוַדע 
יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ ם  ּגַ ַכח.  ׁשָ

י  ּכִ ָיִבינּו.  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֶלָעִתיד  אֹוָתּה,  ְמִביִנים  ְוֵאיָנם  ָהֱאֶמת 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ִיְהיּו  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ מֹות,  ׁשָ ְלַהּנְ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ר  ִעּקַ

ָהָאָדם  ַמע  ְוׁשָ ַמד  ּלָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵהיֵטב  יִגים  ּוַמּשִׂ ִקיִאים  ּבְ

ה: ַהְרּבֵ ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ָיָמיו  ה  ַהְמַבּלֶ ֵרי  ַאׁשְ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ
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כז

ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָזִריז  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 
ַלֲעׂשֹות  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ֵרז  ְלִהְזּדָ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ

ה  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ הּוא  ר  ִעּקָ י  ּכִ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ַהְרּבֵ

ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ַהְרּבֵ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ה  ַהְרּבֵ ִמְצוֹות  ְוַלֲעׂשֹות 

ַאף־ ה'.  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ָאר  ׁשְ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ִלּבֹו 

ים,  ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ה רֹוֶאה ּבִ ַאּתָ ׁשֶ ְהֶיה ִנְבָהל ּכְ י־ֵכן, ַאל ּתִ ַעל־ּפִ

אּוַכל  ָמַתי  ֵלאֹמר  ֶזה  ֵני  ִמּפְ ֵהל  ּבָ ּתִ ַאל  ה,  ַהְרּבֵ ֲעבֹודֹות  ִעְנְיֵני 

י  ּכִ ם.  ּלָ ּכֻ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ לּו,  ַהּלָ ָהִעְנָיִנים  ל  ִמּכָ ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת  ם  ְלַקּיֵ

ֵליֵלְך  ַרק  ַאַחת,  ַבת  ּבְ ַהּכֹל  ַלֲחטֹף  ְמבָֹהל  ִיְהֶיה  ְלַבל  ָצִריְך 

ל  ּוְמֻבְלּבָ ְמבָֹהל  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ְולֹא  ְמַעט.  ְמַעט  ַהְדָרָגה  ּבְ ַנַחת  ּבְ

ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַאַחת,  ַבת  ּבְ ַהּכֹל  ְוַלֲחטֹף  ם  ְלַקּיֵ רֹוֶצה  ׁשֶ

ָהָלה  ַהּבֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵרָפה  ׂשְ ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַגְמֵרי. 

ַנַחת  ּבְ ַהְדָרָגה  ּבְ ִלְנהֹג  ָצִריְך  ַרק  ְצִריִכין  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  חֹוְטִפין 

ָלל  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין  ִלְפָעִמים  ְוִאם  ְמָעט.  ְמַעט 

א  ַקּמָ ָבא  )ּבָ ֵרּה"  ּטְ ּפַ ַרֲחָמָנא  "ֹאֶנס  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ֵאָליו  ִמיד  ּתָ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ִלְכסֹף  ַעְצמֹו  יל  ְוַיְרּגִ כח:(. 

ָבִרים  ּדְ ֵהם  ַעְצָמם  ּבְ ּסּוִפין  ְוַהּכִ ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

יחֹות  ׂשִ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְוֵיׁש  ֵעי.  ּבָ א  ִלּבָ ְוַרֲחָמָנא  ְמֹאד,  דֹוִלים  ּגְ

ְמֹאד,  טֹובֹות  דֹולֹות  ּגְ ֵעצֹות  ֵהם  ׁשֶ ַמְענּו,  ָ ּשׁ ׁשֶ ָיִפים  ְוִסּפּוִרים 
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ָבִרים  ר ְלָבֵאר ּדְ ַרְך, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ יל ַעְצמֹו ּבַ ְלַהְרּגִ

ְקָצת: ָיִבין  ֱאֶמת  ּבֶ ֶהָחֵפץ  יל  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ ֵהיֵטב,  ְכָתב  ּבִ ֵאּלּו 

כח

ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ְוֵיֵלְך  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  ָראּוי 
מֹו  ּכְ ָמקֹום.  ָכל  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ְוִלְלֹמד  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ְמִדינֹות,  ּבַ ְועֹוְבִרים  הֹוְלִכים  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ִרים  ַהּשָׂ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ

ן  ּכֵ ַאַחר  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה,  ַעל  ַרּבֹות  הֹוָצאֹות  ּומֹוִציִאים 

ִרים  ַהּשָׂ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדינֹות,  ּמְ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ְולֹוַמר  ֵאר  ְלִהְתּפָ

ָראּוי  ֵכן  מֹו  ּכְ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  א  ַוואְרׁשָ ּבְ ָהִייִתי  ְולֹוַמר:  ֵאר  ְלִהְתּפָ

ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְמקֹומֹות  ָכל  ּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵאר  ְלִהְתּפָ ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּתֹוָרה, 

עֹוָלם  ּבָ ּוֶלָעִתיד  "ל,  ּנַ ּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָמקֹום 

ה: ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַמד  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יִרין אֹותֹו  ַמְזּכִ א  ַהּבָ

כט

ּמּוִדים.  ל ַהּלִ יֹוֵתר ִמּכָ ְוַעל ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ִהְזִהיר ְמֹאד ְמֹאד ּבְ
ם  ֵמרֹאׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ִלְלֹמד  ְוָראּוי 

ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ִלְלֹמד  ָיכֹול  ִאם  ֶדר.  ּסֵ ּכַ סֹוָפם  ַעד 

ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ָלאו  ְוִאם  טֹוב  ַמה  דֹוִלים  ַהּגְ ים  רּוׁשִ ַהּפֵ ל  ּכָ ִעם 

דֹול  ּגָ ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ים.  ַטּנִ ַהּקְ ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ִיְלֹמד 

ְוַעל־ְיֵדי  ָוַרע,  טֹוב  ִנְתָעֵרב  ַהֲחָטִאים  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד 
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הֹור  ַהּטָ ְוָהָאסּור  ר  ּתָ ַהּמֻ סּול  ְוַהּפָ ר  ׁשֵ ַהּכָ ָבֵרר  ּמְ ׁשֶ ּפֹוֵסק  ִלּמּוד 

ְוַכְמבָֹאר  ָהָרע,  ִמן  ַהּטֹוב  ְוִנְפַרׁש  ֵרר  ִנְתּבָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵמא  ְוַהּטָ

ָאר  ּוִבׁשְ ח'(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָזָהב"  ְמנֹוַרת  "ָרִאיִתי  ַמֲאָמר  ּבְ

ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר,  ַהּפֹוְסִקים.  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ַמֲאָמִרים, 

ְוַאף ִאם הּוא  ַיֲעבֹר.  ְולֹא  ּפֹוְסִקים  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ב  ְמֻחּיָ

ְלָחן־ ׁשֻ ְסִעיף  ֵאיֶזה  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ִיְלֹמד  ַנאי,  ּפְ לֹו  ְוֵאין  ָאנּוס 

עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ְמקֹומֹו  ּבִ ּלא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ָערּוְך 

ְלָחן־ָערּוְך"  "ׁשֻ ין ּבְ י ָצִריְך ִלְלֹמד ֵאיֶזה ּדִ ְלָחן־ָערּוְך, ּכִ ׁשֻ ה ּבְ ַעּתָ

ל  ּכָ ֶדר  ּסֵ ּכַ ִיְלֹמד  ָאנּוס  ֵאינֹו  ּוְכׁשֶ יו.  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ

ם  ִויַסּיֵ ְגֹמר  ּיִ ּוְכׁשֶ יֹומֹו,  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ

ִיְנהֹג  ְוֵכן  ֵסֶדר,  ּכְ ְללְֹמָדם  ְוַיְתִחיל  ַיֲחזֹר  ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ

יו: ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ

ל

א  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ּוַמֲאִריִכין  ְנִקּיּות,  ִביל  ׁשְ ּבִ ְזַמן  ים  ַהְמַבּלִ ַעל 
ְמֹאד,  ים  ָהֲאָנׁשִ ֵמאֹוָתן  ְוִהְתלֹוֵצץ  ְמֹאד,  ְמֹאד  יד  ִהְקּפִ

ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ לֹא  י  "ּכִ ָלל:  ְוַהּכְ ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוֶהֱאִריְך 

ִמן  יֹוֵתר  ְלַהְחִמיר  ָצִריְך  ְוֵאין  כה:(,  ָרכֹות  )ּבְ ֵרת"  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי 

ׁש,  ַמּמָ ִלְנָקָביו  ְצָרְך  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַרק  הּוא  ָהִאּסּור  ין  ַהּדִ י  ְוַעל־ּפִ ין.  ַהּדִ

כג.(,  ם  )ׁשָ ל"  ּלֵ ִיְתּפַ ַאל  ִלְנָקָביו  ְצָרְך  "ַהּנִ ָמָרא:  ּגְ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ם־ ּגַ ֵיׁש  ׁש  ַמּמָ ִלְנָקָביו  ִנְצָרְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ְיָקא.  ּדַ ְצָרְך"  "ַהּנִ
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ְלָחן־ "ׁשֻ ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ַחק  ַהּדְ ַעת  ּוִבׁשְ ִדיֲעַבד  ּבְ ֶזה,  ּבָ יִנים  ּדִ ן  ּכֵ

)סק"א(  ַאְבָרָהם  ָמֵגן  ּבְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ צ"ב  ִסיָמן  ים(  ַחּיִ )ֹאַרח  ָערּוְך" 

ַעד  ַעְצמֹו  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ּבְ ה  ִחּלָ ְלַכּתְ יר  ַמּתִ י"ד(  ָרכֹות  )ּבְ ָהִרי"ף  ׁשֶ

ִלְנָקָביו  ִנְצָרְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  ְוכּו'.  ְרָסה  ּפַ

ם  ִחּנָ ה ּבְ ל ַעְצמֹו ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ׁש, ֵאין ָצִריְך ְלַהְחִמיר ּוְלַבּטֵ ַמּמָ

טֹוב  ַרק  ָעְלָמא  ּבְ עֹון  ּגָ ְוׁשִ ְיֵתרֹות  ְוֻחְמרֹות  ׁשֹות  ֲחׁשָ ֵמֲחַמת 

ַקל  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאם  תֹו  ּטָ ִמּמִ ֲעִמיָדתֹו  ַאֵחר  ֶכף  ּתֵ ּבֶֹקר  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְך.  ּכָ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ָלאו,   - ָלאו  ְוִאם  ר,  ֶאְפׁשָ  - נֹות  ִלּפָ

ָלל. ּכְ ֶזה  ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ְולֹא  יַח  ּגִ ַיׁשְ ֵמָעיו לֹא  ּבְ ׁש  חֹוׁשֵ

ְמֹאד  יק  ַמּזִ הּוא  י  ּכִ א  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ְלַהֲאִריְך  ְצִריִכין  ֵאין  ם  ּגַ
ֵבית־ ּבְ ְפָרט  ּבִ ה.  ִמּזֶ ִאים  ּבָ ֳחָלִאים  ה  ְוַכּמָ ַהּגּוף,  ִלְבִריאּות 

ֵבית־ ּבְ ְוַהּתֹוֶלה  ֶהם,  ּבָ ּתֹוֶלה  ִלְהיֹות  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ א  ּסֵ ַהּכִ

"מֹוִריִדין"(  ּקֹוִרין  )ׁשֶ דּוַע  ַהּיָ ַהֹחִלי  ְפָרט  ּבִ ְמֹאד,  ְמֹאד  יק  ַמּזִ א  ּסֵ ַהּכִ

ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ְמֹאד  ה  ִמּזֶ א  ּבָ ]ְטחֹוִרים[ 

ׂש ַאַחר ֻחְמרֹות ּוָמָרה  א ְוֵאין ְלַחּפֵ ּסֵ ֵבית־ַהּכִ ַהֲאִריְך ּבְ ְמֹאד ִמּלְ

ַעְצמֹו  ְוהּוא  לּו.  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ָלל  ּכְ ֶנֱאַמר  לֹא  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ֹחרֹות  ׁשְ

ָזִרים  ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה  ִמּקֶֹדם,  עּות  ַהּטָ זֹאת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ָהָיה 

ַעל־ְיֵדי־ֶזה,  ָנה  ַסּכָ ִליֵדי  א  ּבָ ׁשֶ ְוִכְמַעט  ְנִקּיּות,  ִביל  ׁשְ ּבִ ְמֹאד 

ה הּוא  ְוַגם לֹא ִנְמַלט ֵמֳחָלִאים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ְוַעּתָ

ֶזה.  ָקר ַעל  ַהּיָ ְזַמן  ְלַבּלֹות  ְוָחִליָלה  עֹון,  ּגָ ׁשִ ַהּכֹל  ׁשֶ ְואֹוֵמר  יֹוֵדַע 

ְולֹא  ְלַגְמֵרי  ָנִקי  ַהּגּוף  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוֶבֱאֶמת 
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ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ה  ְתַעּנֶ ּמִ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ֲהלֹא  י  ּכִ לּום,  ּכְ תֹוכֹו  ּבְ ֵאר  ָ ִיּשׁ

ּלא  י ׁשֶ בּוַע, ַאף־ַעל־ּפִ ָ סֹוף ַהּשׁ ם ּבְ ת הּוא ָצִריְך ִלְנָקָביו ּגַ ּבָ ְלׁשַ

ַהּגּוף. ּבְ ְקָצת  ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ִמּקֶֹדם  ָאַכל 

יֹוֵצא  י  ּכִ ֶזה  ֵמִעְנָין  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶאְצלֹו  הּוא  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ׁשֶ ְוָאַמר, 
ִביל  ׁשְ ּלא ְלַבּלֹות ְזַמן ּבִ ַהְינּו ׁשֶ דֹול ְמֹאד, ּדְ ָבר ּגָ ה ּדָ ִמּזֶ

ֻמְכָרח  הּוא  ִלְפָעִמים  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ם,  ׁשָ ְלַהֲאִריְך  ּלא  ְוׁשֶ ֶזה 

ם: ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ב  יׁשֵ ִמּלֵ ְוַלֲחזֹר  ָלֵצאת  ְלַהֲאִריְך טֹוב 

לא

ּיּוַכל,  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ם ּבְ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ ִמיד ּבַ ל ּתָ ּלֵ ֵרז ְלִהְתּפַ ָראּוי ְלִהְזּדָ
ְמֹאד  ַמֲעָלָתּה  ָקָרה  ּיְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ְלִפי  י  ּכִ

ַמה  ל  ּכָ ן  ַעל־ּכֵ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְך  ַאַחר־ּכָ ה  ִיְזּכֶ ִאם  יֹוֵדַע  ִמי  ְמֹאד, 

ים: ּוְלַהְקּדִ ְמֹאד  ְלָזֵרז  לֹו  ָראּוי  ַעְצמֹו,  ים  ְלַהְקּדִ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ

לב

ָלל  ּכְ ֲחִקירֹות  ּבַ ֵנס  ִלּכָ ְוִלְבִלי  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ָצִריְך 
ְלַהֲאִמין  ַרק  ִרים,  ְמַחּקְ ל  ׁשֶ ְסָפִרים  ּבִ ָלל  ּכְ ן  ְלַעּיֵ ְוִלְבִלי 

ְוַאף־ ָלל.  ּכְ ֲחִקירֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

ֵמֲחִקירֹות  ְרחֹוִקים  ֵהם  ַעם  ַהֲהמֹון  ׁשֶ ָלנּו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ם ֵהם ְמעָֹרִבים  ּלָ ֱאֶמת ּכֻ י־ֵכן ּבֶ ָלל, ַאף־ַעל־ּפִ ִרים ּכְ ְוֵאיָנם ְמַחּקְ

ים  ְקַטּנִ ַוֲאִפּלּו  ֲחִקירֹות,  לֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ֲחִקירֹות.  ּבַ
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ָצִריְך  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ּוִבְלּבּוִלים,  ֲחִקירֹות  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ַעל  ִאים  ּבָ

ּבֹו,  ִמּלִ ַהֲחִקירֹות  ְלַהְרִחיק  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ

ַחְקָרן  ׁשּום  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ְלַגְמֵרי  ּבֹו  ִמּלִ ִליָכם  ּוְלַהׁשְ

ִלי  ּבְ ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּוְבַצּדִ ה'  ּבַ ְלַהֲאִמין  ַרק  ָלל,  ּכְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ל  ְלַקּבֵ ָזִכינּו  ָבר  ּכְ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ֲחִקירֹות  ׁשּום 

יִקים  ַצּדִ ָלנּו  ָהָיה  ּוְכָבר  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַעל־ְיֵדי 

ִלְסֹמְך  ָלנּו  ְוָראּוי  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ ים  ַרּבִ

ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְלַהֲאִמין  בֹוָתם,  ִעּקְ ּבְ ְוֵליֵלְך  ֲחִקירֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֲעֵליֶהם 

ָלנּו  ָמְסרּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוִמְצֹוָתיו,  ּתֹוָרתֹו  ם  ּוְלַקּיֵ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו 

ֲחִקירֹות,  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ְתִמימּות  ּבִ הֹוֵלְך  ָאָדם  ּוְכׁשֶ

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ֲעזֹר  ּיַ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ָיכֹול 

ָחְכָמה  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֵמָחְכָמה,  ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ ָרצֹון  ִלְבִחיַנת 

ָאנּו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ֵמֱאמּוָנה.  ְלַמְעָלה  הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

י  ּכִ ְלַבד,  ֱאמּוָנה  ּבֶ ַרק  ַוֲחִקירֹות  ָחְכמֹות  ּבְ ֵליֵלְך  ִלְבִלי  ְצִריִכים 

ִלי  ּבְ ֱאמּוָנה ְלַבד  ּבֶ הֹוֵלְך  ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  ָבר ָחָזק ְמֹאד.  ּדָ ֱאמּוָנה הּוא 

הּוא  ׁשֶ ָרצֹון  ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  זֹוֶכה  ֲאַזי  ְוָחְכמֹות,  ֲחִקירֹות 

ֻמְפָלג  ָרצֹון  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵמָחְכָמה,  ֲאִפּלּו  ְלַמְעָלה 

ּלא  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְמֹאד  ָחָזק 

ְוכּו'. ְוִיְצַעק  ּתֹוְקקּות,  ַהִהׁשְ ִמּגֶֹדל  ָלל  ּכְ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ֵיַדע 
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ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ַהְינּו  ּדְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֵלב  תֹוְך  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַחְקָרן  ֵיׁש  ַאְך 
ְלַהְכִניעֹו  ּוְצִריִכין  ָהָאָדם,  ֵלב  ּבְ ֲחִקירֹות  ַמְכִניס  הּוא  ׁשֶ

ַעְצמֹו ֶאת  ק  ּוְלַחּזֵ ַהֲחִקירֹות  ל  ּכָ ּבֹו  ִמּלִ ְלָגֵרׁש   ּוְלָגְרׁשֹו, 

"ל. ּנַ ּכַ ֱאמּוָנה  ּבֶ

ְוֵיׁש  ָאָדם,  ּבָ ִפירֹות  ּכְ ַמְכִניִסים  ֵהם  ׁשֶ ֲעֵברֹות  ֵיׁש  י  ּכִ ְוַדע 
ּלא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהֱאמּוָנה  ַעל  בֹות  ַמֲחׁשָ ֲעֵליֶהם  ִאים  ּבָ ׁשֶ

יֶהם ָהָרִעים  הֹוִסיפּו ַעל ֶזה ַמֲעׂשֵ ֶ ָראּוי, ְוֵיׁש ּשׁ ה ּכָ ָ ְקֻדּשׁ נֹוְלדּו ּבִ

ֶאת  ּופֹוְגִמים  יִקים  ַמּזִ ֵהם  ׁשֶ ֲעֵברֹות  ֵיׁש  י  ּכִ ַעְצָמם,  ּבְ ָעׂשּו  ׁשֶ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ר,  ּבָ ִנׁשְ ְוֵלב  ה  ּבּוׁשָ ְצִריִכין  ְוָלֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָהֱאמּוָנה 

ְמֹאד  ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ לֹו  ָראּוי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵאּלּו  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ֲחִקירֹות 

ים  ַמֲעׂשִ ה  ָעׂשָ ׁשֶ אֹו  ֶזה,  ּכָ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ נֹוַלד  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ְמֹאד, 

ֱאמּוָנֵתנּו  ֶנֶגד  ּכְ בֹות  ַמֲחׁשָ לֹו  בֹואּו  ּיָ ׁשֶ ָלֶזה,  א  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ

י  ּכִ י"ד(,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ָהָאֶרץ"  ל  ּכָ ֶאת  ָמֵלא  ה'  ."ּוְכבֹוד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

בֹות ַחס  ִאים ַמֲחׁשָ ְעָיה ו'(, ְוָעָליו ּבָ בֹודֹו" )ְיׁשַ ל ָהָאֶרץ ּכְ "ְמלֹא ּכָ

ר הּוא  ים, ֲאׁשֶ לֹום ֵמֱאלִֹקים ַחּיִ לֹום, ְלָגְרׁשֹו ּוְלָעְקרֹו ַחס ְוׁשָ ְוׁשָ

ּגֶֹדל  ְלָבֵאר  ָצִריְך  ְוֵאין  מֹו,  ׁשְ ה  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ ים  ַהַחּיִ ַחי 

ֵאּלּו ַחס  בֹות ּכָ ִאים ָעָליו ַמֲחׁשָ ּבָ ׁשֶ ְהֶיה לֹו ּכְ ּיִ ָראּוי ׁשֶ ה ׁשֶ ַהּבּוׁשָ

ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ְמָגֵרׁש  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ר  ּבָ ִנׁשְ ְוֵלב  ה  ּבּוׁשָ ְוַעל־ְיֵדי  לֹום,  ְוׁשָ

"ל. ַהּנַ בֹות  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ַהֲחִקירֹות 
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ְמֹאד ַעל־ ֲחָזִקים  יו  ְוַחּיָ ְמֹאד,  ָחָזק  ִעְנָין  ּוֶבֱאֶמת ֱאמּוָנה הּוא 
ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ֱאמּוָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֱאמּוָנה.  ְיֵדי 

ּוְלַהֲחיֹות ֶאת  יּוַכל ְלַנֵחם ַעְצמֹו  ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ִיּסּוִרים ַחס  ָעָליו 

ּסּוִרים  ְוַהּיִ ְוֵייִטיב ַאֲחִריתֹו,  ָעָליו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַעְצמֹו 

עֹוָלם  ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ָרה, ּוַבּסֹוף ֵייִטיב לֹו ַהּשׁ ֵהם לֹו ְלטֹוָבה ּוְלַכּפָ

א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֱאמּוָנה,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ר  ְמַחּקֵ ֲאָבל  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ אֹו  ה  ַהּזֶ

ְלַהֲחיֹות  ַמה  ּבְ לֹו  ְוֵאין  ִלְפנֹות,  ְלִמי  לֹו  ֵאין  ָצָרה,  ֵאיֶזה  ָעָליו 

ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ָיִבין  יל  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ ַעְצמֹו.  ֶאת  ּוְלַנֵחם  ַעְצמֹו  ֶאת 

ַהּכֹל  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ְוָיִבין  ֵמֵאָליו 

ְכָתב. ּבִ

ּוָבֶזה  ָלל.  ּכְ ֲחִקירֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ָהֱאמּוָנה,  הּוא  ר  ִעּקָ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ
א  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ  - ְלעֹוָלם  ָחָזק  ִיְהֶיה 

לֹו.  ֵרי  ,ַאׁשְ ִיּמֹוט  ּוְלעֹוָלם לֹא 

רּות,  ַכׁשְ ּנֹוְלדּו ּבְ רֹות ׁשֶ ׁשֵ מֹות ּכְ ׁש ְנׁשָ ּיֵ ם זֹאת ָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ ּגַ
ָלל  ּכְ ֲעֵליֶהם  ִאים  ּבָ ֵאין  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ִקְלְקלּו  לֹא  ְוַגם 

ֵאּלּו,  ֵמִעְנָיִנים  ְפֵניֶהם  ּבִ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ֵאּלּו.  ּכָ בֹות  ַמֲחׁשָ

ּדֹוֶמה  ְוֶזה  ָלל.  ּכְ ם  ְעּתָ ּדַ ל  ְמַבְלּבֵ ְוֵאינֹו  ָלל,  ּכְ ָלֶהם  ת  ִאְכּפַ לֹא 

ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָסִריס,  ְפֵני  ּבִ דּוַע  ַהּיָ ֲאָוה  ִמּתַ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵאיָנם  "ל,  ַהּנַ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ן  ּכֵ ָלל,  ּכְ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְמַבְלּבֵ
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ֲחִקירֹות  ִעְנְיֵני  ָלל  ּכְ ָאְזֵניֶהם  ּבְ ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ָלל  ּכְ ׁשֹוְמִעים 

"ל. ַהּנַ ּוִבְלּבּוִלים 

טּוִתים  ׁשְ ֵהם  ַעם,  ַהֲהמֹון  ל  ׁשֶ ְוַהֲחִקירֹות  יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ּוֶבֱאֶמת 
הֹוְלִכים  ֵני ָאָדם ׁשֶ ָלל, ְוֵיׁש ּבְ יֹות ּכְ דֹוִלים ְוֵאיָנם ֻקׁשְ ּגְ

רּוץ, ַרק  ּלֹו הּוא ּתֵ ָיא ׁשֶ ׁשְ ָיא ְזַמן ַרב, ּוֶבֱאֶמת ַהּקֻ ִעם ֵאיֶזה ֻקׁשְ

ֹוֲאִלין  ּשׁ ל ׁשֶ מֹו ְלָמׁשָ ָיא. ּכְ ַעת ִנְדֶמה לֹו ְלֻקׁשְ ֵאין לֹו ּדַ ֵמֲחַמת ׁשֶ

כּוִכית  ַהּזְ ְוָלְקחּו  ַהַחּלֹון,  ל  ׁשֶ כּוִכית  ַהּזְ ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ינֹוק,  ַהּתִ ֶאת 

ֶרְך ֶהָחָלל  ּדֶ ּפֹור  ַהּצִ ִיְפַרח  ן  ְוִאם־ּכֵ אן  ּכָ ּוְקָבעּוָה  ֶאְצלֹו  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ

ַהְינּו  ּדְ ְך,  ּכָ ינֹוק  ַהּתִ ֶאת  ֹוֲאִלין  ּשׁ ּוְכׁשֶ ִני.  ֵ ַהּשׁ ְזכּוִכית  ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ

ָיא  ְלֻקׁשְ לֹו  ִנְדֶמה  ֲאַזי  ַיַחד,  ּבְ ָיא  ׁשְ ַהּקֻ ִעם  רּוץ  ַהּתֵ לֹו  ּכֹוְלִלין  ׁשֶ

ָיא  ְלֻקׁשְ לֹו  ִנְדֶמה  י  ּכִ ָלל,  ּכְ יב  ָהׁשִ ּלְ ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  דֹוָלה,  ּגְ

ְפַרח  ּיִ ׁשֶ ָיא  ׁשְ ַהּקֻ א,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ טּות,  ׁשְ ַהּכֹל  ּוֶבֱאֶמת  דֹוָלה.  ּגְ

י  ּכִ טּות.  ׁשְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָיא  ֻקׁשְ ַעל  רּוץ  ּתֵ הּוא  ּפֹור  ַהּצִ

י  ּכִ ִלְסּתֹם,  ִני  ֵ ַהּשׁ כּוִכית  ַהּזְ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹוְקִחין  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ

ֵמִבין  ֵאינֹו  ֲהָבָנתֹו  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ינֹוק  ַהּתִ ַרק  ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ִיְפַרח 

ָיא  ְלֻקׁשְ לֹו  ְוִנְדֶמה  ַיַחד,  ּבְ רּוץ  ַהּתֵ ִעם  ָיא  ׁשְ ַהּקֻ לֹו  ּכֹוְלִלין  ׁשֶ

ל  ׁשֶ יֹות  ֻקׁשְ ם  ִלּבָ ּבְ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ דֹוָלה.  ּגְ

ֵמֲחַמת  ַאְך  רּוץ  ּתֵ הּוא  ָיא  ׁשְ ַהּקֻ זֹאת  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ טּות  ׁשְ

ֵהיֵטב.  ְוָהֵבן  דֹוָלה,  ּגְ ָיא  ֻקׁשְ הּוא  ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ֲהָבָנתֹו  ֶחְסרֹון 

יֹות ַוֲחִקירֹות  ׁשְ ְעּתֹו ְוִלְברַח ִמּקֻ ק ִמּדַ ן ָצִריְך ָהָאָדם, ְלַסּלֵ ַעל־ּכֵ
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ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ַרק  ּוִבְלּבּוִלים,  טּוִתים  ּוׁשְ

"ל: ּנַ ּכַ

לג

ֵאֶצל  ְוָאַמר:  ָעָנה  ֵמֱאמּוָנה.  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשּוב 
ָבר  ָבר ָקָטן, ְוֶאְצִלי ֱאמּוָנה הּוא ּדָ ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ּדָ

ַוֲחִקירֹות  ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ר  ְוִעּקַ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ

ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְוַהֲהמֹון ַעם  ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מּור  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָלל ַרק  ּכְ

ַמֲאִמיִנים:

לד

ֶבָה  ְחׁשְ ַוּיַ ה'  ּבַ "ְוֶהֱאִמין  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצָדָקה,  ּכִ ָחׁשּוב  ֱאמּוָנה 
ְלָבִנים.  זֹוֶכה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ט"ו(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְצָדָקה"  לֹו 

ִנים: ּבָ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאמּוָנה 

לה

ה  ּמָ ּכַ ר  ִסּפֵ ְוֵכן  דֹול ַעל ָהעֹוָלם.  ּגָ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ הֹוֵלְך  ְוָאַמר: ׁשֶ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  דֹול ּבַ יקֹוְרסּות ּגָ ְך ֶאּפִ הֹוֵלְך ְוִנְמׁשָ ָעִמים, ׁשֶ ּפְ

ֵאּלּו  ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַעְצמֹו  ֲחִזיק  ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ עֹוָלם,  ּבָ ים  ָהַרּבִ

הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָלל  ּכְ מֹוִעיל  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְוָאַמר,  ים.  ָהִעּתִ

ק  ְלִהְתַחּזֵ ִריִכין  ּצְ ְוׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ זֹאת,  ר  ְמַסּפֵ

י־ הּוא אֹוֵמר זֹאת, ַאף־ַעל־ּפִ י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ֱאמּוָנה, ּכִ ַעְצמֹו ּבֶ
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אל  ִנּיֵ ּדָ ם  ּגַ ֲהלֹא  י  ּכִ ְלּבּוִלים.  ְוַהּבִ יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ ֶרת  ּבֶ ִמְתּגַ ֵכן 

ְררּו  ִיְתּבָ יַח,  ָמׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ִמּקֶֹדם,  הֹוִדיעּו  ְוַכּיֹוֵצא 

ָיִבינּו"  יִלים  ּכִ ׁשְ ְוַהּמַ ִעים  ְרׁשָ יעּו  "ְוִהְרׁשִ ים,  ַרּבִ ְרפּו  ְוִיּצָ נּו  ְוִיְתַלּבְ

ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ִמּקֶֹדם  הֹוִדיַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  ן  ְוִאם־ּכֵ י"ב(,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ְוכּו' 

ים  ַרּבִ ְרפּו  ְוִיּצָ נּו  ְוִיְתַלּבְ ְררּו  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ יַח  ָמׁשִ יַאת  ּבִ קֶֹדם  יֹון  ּסָ ַהּנִ

ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ ם  ַקּיָ ֵאר  ָ ְוִיּשׁ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּוִמי  ֱאמּוָנה,  ּבֶ

ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָלנּו  ָלבֹוא  ד  ַהְמֻעּתָ טּוב  ְלָכל  ה  ְוִיְזּכֶ לֹו  ֵרי  ַאׁשְ

ָהָיה  ן  ְוִאם־ּכֵ ִמּקֶֹדם.  ַוֲחָכֵמינּו  ְנִביֵאנּו  ל  ּכָ ֲעֵליֶהם  אּו  ִנּבְ ר  ֲאׁשֶ

ָחָזק  ם  ַקּיָ ֵאר  ָ ִלּשׁ ַעְצמֹו  ַעל  ְוָיחֹוס  יל  ּכִ ַיׂשְ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָראּוי 

ֵמַאַחר  ָלל  ּכְ ְוֵצרּוף  יֹון  ִנּסָ ׁשּום  עֹוד  לֹו  ִיְהֶיה  ְולֹא  ֱאמּוָנתֹו,  ּבֶ

י  י־ֵכן ַאף־ַעל־ּפִ ּוֶבֱאֶמת ַאף־ַעל־ּפִ ָבר הֹוִדיעּו זֹאת ִמּקֶֹדם.  ּכְ ׁשֶ

ים  ְוַרּבִ דֹול  ּגָ יֹון  ִנּסָ ִיְהֶיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִמּקֶֹדם,  זֹאת  הֹוִדיעּו  ׁשֶ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ִעים".  ְרׁשָ יעּו  "ְוִהְרׁשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יעּו  ַיְרׁשִ

קּו  ַחּזְ ּיְ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְמַעט  אֹוָתן  ִביל  ׁשְ ּבִ ִמּקֶֹדם  זֹאת  מֹוִדיַע  ֲאִני 

ן,  ַדְעּתָ דֹולֹות ּבְ אי ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְלָחמֹות ּגְ ֱאמּוָנָתן, ּוְבַוּדַ ַעְצָמן ּבֶ

יֹוֵתר  צּות  ְוִהְתַאּמְ קּות  ְוִהְתַחּזְ ֶנֶפׁש  יב  ְלֵמׁשִ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְלַמַען 

ִמּקֶֹדם: ה  ִמּזֶ רּו  ּבְ ּדִ ָבר  ּכְ ׁשֶ ְראּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ

לו

ִיְהֶיה  ׁשּוט,  ּפָ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְזַמן  ִיְהֶיה  עֹוד  ְוָאַמר: 
ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ַז"ל.  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש 



יחֹות ָהַר"ן מגׂשִ

יִקים  ּוְבַצּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ָאז  ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ

ְלִהְתָקֵרב  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ים  ָהֲאִמּתִ

ֶחְלקֹו: ֵרי  ְוַאׁשְ לֹו  ֵרי  ַאׁשְ ֱאֶמת  ְלִאיׁש 

לז

ֲאֶכם"  "י ַעל "ַמּשָׂ ַתב ַרׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ א ּכְ יקֹוְרסּות ִנְקֵראת ַמּשָׂ ֶאּפִ
ַעל־ יקֹוְרִסים.  ֶאּפִ ֶהם  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ א'(  ָבִרים  )ּדְ

י  ּכִ ְגדֹוָלה  אֹוי  ַמּשְׂ ֵמָעָליו  ִליְך  ַמׁשְ הּוא  יק  ּדִ ְלַהּצַ ּנֹוֵסַע  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ

יקֹוְרסּות: הּוא ֵהֶפְך ָהֶאּפִ ָבר ֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה ׁשֶ ּנֹוֵסַע ּכְ ֵמַאַחר ׁשֶ

לח

י  ּכִ ע"ג(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאֶרץ"  ּבָ ֲהַלְך  ּתִ ּוְלׁשֹוָנם  יֶהם  ּפִ ַמִים  ָ ַבּשׁ ּתּו  "ׁשַ
ר  ָרה ָהְרצּוָעה ְלַדּבֵ ֻהּתְ יקֹוְרסּות ׁשֶ ט ָהֶאּפִ ֵ ּשׁ ִנְתּפַ ו  ַעְכׁשָ

ִמי  מֹו  ּכְ ְוהּוא  ה'.  ִיְרֵאי  ל  ּכָ ְוַעל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ַעל  ָסָרה 

ל ָהעֹוָלם,  יַח ַעל ּכָ ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ט ְלׁשֹונֹו ֶנֶגד ּכָ ּפֹוׁשֵ ׁשֶ

ַאְך  ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד  יקֹוְרסּות הּוא  ָהֶאּפִ ֶזה  ּוֶבֱאֶמת 

ֵהם  ן  ּכֵ ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ִפיֶהם  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ים  ּבֹוׁשִ ֵהם  ׁשֶ

ּתּו  "ׁשַ ְוֶזה  ָהעֹוָלם.  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ ִכין  ְמַהּפְ

ֱאֶמת  ּבֶ ִפיֶהם הּוא  ּבְ ִרים  ַדּבְ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ יֶהם",  ּפִ ַמִים  ָ ַבּשׁ

ְבָיכֹול  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד  ְבֵריֶהם  ּדִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְלַמְעָלה 

ר  ְלַדּבֵ ים  ּבֹוׁשִ ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ָאֶרץ",  ּבָ ֲהַלְך  ּתִ "ּוְלׁשֹוָנם  ַאְך  "ל,  ּנַ ּכַ

ִטין  ּפֹוׁשְ ׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ ֲהַלְך  ּתִ ְלׁשֹוָנם  ן  ַעל־ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ֶנְגּדֹו  ֵפרּוׁש  ּבְ
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ַמִים ָ ַבּשׁ ּתּו  "ׁשַ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  "ל,  ּנַ ּכַ ָהעֹוָלם  ֶנֶגד   ְלׁשֹוָנם 

"ל: ּנַ ּכַ יֶהם"  ּפִ

לט

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ים  ַרּבִ ָצַרת  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ָיִחיד  ָצַרת  יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ָראּוי 
ְויֹוֵדַע  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָרה  ֵמַהּצָ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ י  ּכִ ב.  ּלֵ ּבַ

יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ִלּבֹו  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  לֹום,  ְוׁשָ ָרה ַחס  ַהּצָ ֵאב  ּכְ ֵברּור  ּבְ

ָראּוי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ים  ַרּבִ ָצַרת  ִנים  ל־ּפָ ְוַעל־ּכָ ָלל.  ּכְ ָרה  ַהּצָ

ְלַהּכֹות  ָצִריְך  יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ְוִאם  ָרה,  ַהּצָ ֵאב  ּכְ יׁש  ַיְרּגִ ב  ַהּלֵ ׁשֶ

ּמּוָבא  ּכַ ְלָבבֹו  ִקירֹות  ּבְ ָהרֹאׁש  ְלַהּכֹות  ַהְינּו  יר,  ּקִ ּבַ ָהרֹאׁש 

בֹוָת ֶאל  סּוק: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָמקֹום ַאֵחר )ְלַקָמן רי"ז( ַעל־ּפָ ּבְ

ֵהיֵטב  ְוָהֵבן  ב  ַהּלֵ ּבְ ַעת  ַהּדַ ְלָהִביא  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ד'(,  ָבִרים  )ּדְ ְלָבֶבָך" 

ִסיָמן ע"ג(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ

מ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו  ָבר  ּכְ ְמבָֹאר  ִרים  ַהְמַחּקְ ִסְפֵרי  ִעְנַין  ּבְ
ִלְבִלי  ְמֹאד  ְלַהְרִחיק  ְוָצִריְך  ֶהם  ּבָ ַלֲעסֹק  ָאסּור  ׁשֶ

ֲחִקירֹות  ִסְפֵרי  ּבְ ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ֶהם  ּבָ יט  ְלַהּבִ ְוִלְבִלי  ִלְלֹמד אֹוָתם 

אֹוָתם  ִלְלֹמד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ִאּסּור  הּוא  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ

ֵחֶלק  ה  ֵאּלֶ ּבְ י לֹא  ּכִ ֶהם(,  ּבָ ִלְלֹמד  ָהִאּסּור  ּגֶֹדל  ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ )ּוְכָבר ְמבָֹאר 

ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  י  ּכִ ֶהם.  ּבָ כּות  ּיָ ׁשַ ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ַיֲעקֹב, 
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ֶאת  ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ֲחִקיָרה,  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלַבד  ֱאמּוָנה  ּבֶ

ׁש ֶאת עֹוָלמֹו ְוכּו'. ם ֶאת עֹוָלמֹו ְוָעִתיד ְלַחּדֵ ּלֹו ּוְמַקּיֵ ָהעֹוָלם ּכֻ

יֹות  ֻקׁשְ ּכְ ְרִאין  ּנִ ׁשֶ יֹות  ֻקׁשְ ְלַהְקׁשֹות  ָפִרים  ַהּסְ ֵאּלּו  ְוֶדֶרְך 
ַלְחקֹר  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ְמֹאד,  ָחלּוׁש  רּוץ  ְוַהּתֵ דֹולֹות,  ּגְ

לֹו  יֹוִעיל  ְולֹא  ְלַהְקׁשֹות  יּוַכל  רּוץ,  ַהּתֵ ַעל  ּוְלַהְקׁשֹות  יֹוֵתר 

יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  ָלל.  ּכְ ֶהם  ּבָ ן  ְלַעּיֵ ָאסּור  ן  ַעל־ּכֵ רּוץ.  ַהּתֵ

רּוַח. ְוַרֲעיֹון  ֶהֶבל  ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהם  לּום  ּכְ ֵאיָנם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ַאַחר  ֶכת  ִנְמׁשֶ ן  ְעּתָ ּדַ ֵאין  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ּוַמה 
ְוִסְפֵרי  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  גֹון  ּכְ ְונֹוָרִאים ְמֹאד,  ים  ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ

נֹוָרִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְוַכּיֹוֵצא,  ַזַצ"ל  ָהֲאִר"י 

ִכים  ִנְמׁשָ ְוֵהם  ַבׁש,  ִמּדְ ּוְמתּוִקים  ֵעיַנִים  ִאיִרים  ַהּמְ ְמֹאד  ְמֹאד 

ֵמֲחַמת  ֶזהּו  י  ּכִ ע  ּדַ ֲחִקירֹות.  גֹון  ּכְ ֲאֵחִרים  ִעְנָיִנים  ַאַחר  ְיָקא  ּדַ

ּנֹוְלדּו  ׁשֶ ַההֹוָלָדה  ִמן  ַרע  ֶמֶזג  הּוא  ִטְבָעם  ּבְ ם  ִמְזּגָ י  ּכִ ם,  ִמְזּגָ

ֱאֶמת.  ּבֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ִלְסּבֹל  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַרע  ֶמֶזג  ּבְ

ִמְזּגֹו  ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ ּכַֹח  לֹו  ְוֵיׁש  ִחיָרה  ּבְ לֹו  ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ּוֶבֱאֶמת 

ִלְסּבֹל  ָצִריְך  הּוא  ֶזה,  ּכָ ַרע  ֶמֶזג  ּבְ ּנֹוַלד  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֲאָבל  ָהָרע, 

ְלָאָדם  ֵרי  ְוַאׁשְ ָהָרע,  ְוִטְבעֹו  ִמְזּגֹו  ֶאת  ר  ּבֵ ְלׁשַ דֹול  ּגָ ְמִרירּות 

ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּנֹוַלד  ׁשֶ

ָכה  ּזָ ַמה  ִריָאה,  ַהּבְ ֵסֶדר  ַעל  יֹות  ֻקׁשְ ִסְפֵריֶהם  ּבְ ְוִנְמָצא 
ּוַמה  ל,  ַמּזָ ִלְהיֹות  ל  ּזָ ַהּמַ אֹו  ּכֹוָכב,  ִלְהיֹות  ַהּכֹוָכב 
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ְוַחּיֹות  ֵהמֹות  ּבְ גֹון  ּכְ ָפִלים,  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָפִלים  ְ ַהּשׁ ָבִרים  ַהּדְ ָחְטאּו 

רֹאׁש  ָהרֹאׁש  ָמה  ֵני  ִמּפְ ְוֵכן  ֶהֶפְך,  ּבְ ָהָיה  לֹא  ּוַמּדּוַע  ְוַכּיֹוֵצא 

ְמבָֹאר ֵאּלּו  ּכַ ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֵהֶפְך  ּבְ ִיְהֶיה  ּוַמּדּוַע לֹא  ְוָהֶרֶגל ֶרֶגל 

ּוְרעּות  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ּוֶבֱאֶמת  ִסְפֵריֶהם,  ּבְ ֲאִריכּות  ּבַ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ

ר הּוא. ְוָיׁשָ יק  ַצּדִ י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲחָריו  ַלְחקֹר  ְצִריִכין  ְוֵאין  רּוַח, 

ַהחֹוֵזר  ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ע  ּדַ ּוֶבֱאֶמת 
ָחִליָלה  חֹוֵזר  ְוַהּכֹל  ]ְסִביבֹון[,  ֵרייִדיל"  "ּדְ ּקֹוִרין  ׁשֶ

ּוֵמֶרֶגל  ֶרֶגל  ּוֵמרֹאׁש  ָאָדם  ְלָאְך  ּוִמּמַ ַמְלָאְך  ֵמָאָדם  ְך  ְוִנְתַהּפֵ

ָחִליָלה  חֹוְזִרים  ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  רֹאׁש, 

ְלַתְחּתֹון  ֵמֶעְליֹון  ָלֶזה  ה  ּוִמּזֶ ָלֶזה  ה  ִמּזֶ ִכים  ּוִמְתַהּפְ ִלים  ְלּגְ ּוִמְתּגַ

ֵיׁש  י  ּכִ ֶאָחד,  ַהּכֹל  ֶרׁש  ַהּשׁ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְלֶעְליֹון.  ְחּתֹון  ּוִמּתַ

ְוֵיׁש  ַהֹחֶמר,  ִמן  ְלַגְמֵרי  ִלים  ִנְבּדָ ֵהם  ׁשֶ ַמְלָאִכים  ַהְינּו  ּדְ ִלים  ִנְבּדָ

עֹוָלם  ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ַזְך  ֹחְמָרם  ֲאָבל  ֹחֶמר  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ

ְוַאף־ַעל־ מּור.  ּגָ ֹחֶמר  הּוא  ׁשֶ ָפל  ָ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ֶזה  ַהְינּו  ּדְ ָפל  ָ ַהּשׁ

ִנְלָקח  הּוא  "ל  ַהּנַ ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ֵמֵאּלּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ּפִ

ַחד.  ּלֹו  ּכֻ ם  ׁשָ ַהּכֹל,  ׁשֶֹרׁש  ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְמֻיָחד,  קֹום  ִמּמָ

ְוַהּכֹל חֹוֵזר  ל ַהחֹוֵזר,  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ ּלֹו הּוא  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ן  ְוַעל־ּכֵ

ְבִחיַנת  ּבִ ֶעְליֹוָנה  ְבִחיָנה  ּבִ הּוא  ָבר  ַהּדָ ֶזה  ה  ַעּתָ ׁשֶ ְך,  ְוִנְתַהּפֵ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֶרֶגל,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵפָלה  ׁשְ ְבִחיָנה  ּבִ ַאֵחר  ְוָדָבר  רֹאׁש 

ּוֵמרֹאׁש  רֹאׁש  ִחיַנת  ּבְ ֶרֶגל  ִחיַנת  ִמּבְ ה  ְוַנֲעׂשָ ְוחֹוֵזר  ְך  ִנְתַהּפֵ

ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם  ְלָאְך  ּוִמּמַ ַמְלָאְך  ֵמָאָדם  ְך  ִנְתַהּפֵ ְוֵכן  ֶרֶגל, 
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ית כג. ְועֹוד(  ֵראׁשִ ְסָקה ל"ד, זַֹהר ּבְ ִתי ּפִ ִסיְקתא ַרּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּפְ ׁשֶ

ְוִנְכְנסּו  ָפל  ָ ַהּשׁ עֹוָלם  ֶאל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ַמְלָאִכים  ִליכּו  ִהׁשְ ׁשֶ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְוֵכן  ְוכּו',  ֲאוֹות  ּתַ ֲעֵלי  ּבַ ָהיּו  ׁשֶ ַעד  מּור  ּגָ ֹחֶמר  ּבְ

ה  ַכּמָ ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ֹחֶמר  ּבְ ׁשּו  ְוִנְתַלּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַמְלָאִכים  אּו  ּבָ ׁשֶ

ׁש  ּגַ ַוּיִ )זַֹהר  ַמְלָאְך  ֵמָאָדם  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  ְמקֹומֹות. 

ֵרייִדיל",  "ּדְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ַהחֹוֵזר  ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָהעֹוָלם  י  ּכִ רט.(. 

"ל. ּנַ ּכַ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ ֶרׁש  ַהּשׁ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָחִליָלה,  ְוַהּכֹל חֹוֵזר 

ֵמרֹאׁשֹו  ַמֲעָלה  ּבְ יֹוֵתר  בֹוּהַ  ּגָ הּוא  ֶזה  ל  ׁשֶ ַרְגלֹו  ׁשֶ ָמִצינּו  ם  )ּגַ
ל  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ְדֵרָגה  ַהּמַ י  ּכִ עֹוָלמֹות  ּבָ ְוֵכן  ַאֵחר,  ל  ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ְדֵרָגה  ִמּמַ יֹוֵתר  ַמֲעָלה  ּבְ הּוא  ָהֶעְליֹון  עֹוָלם 

"ל(. ּנַ ּכַ ָחִליָלה  ַהּכֹל חֹוֵזר  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ּנּו,  ִמּמֶ ְחּתֹון  ַהּתַ עֹוָלם 

הּוא  ה  ֲחֻנּכָ י  ּכִ ְדֵרייִדיל.  ּבִ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ֲחִקין  ׂשַ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ִהיא  ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ְנַין  ּבִ ר  ְוִעּקַ ׁש,  ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ ִחיַנת  ּבְ

ָהָיה  ׁש  ְקּדָ ֵבית־ַהּמִ ּבְ י  ּכִ ַהחֹוֵזר.  ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ

מֹו  ּכְ נ.(,  ָסִחים  )ּפְ ְלַמְעָלה"  ְוַתְחּתֹוִנים  ה  ְלַמּטָ "ֶעְליֹוִנים  ִחיַנת:  ּבְ

מֹות  )ׁשְ תֹוָכם"  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ה  ְלַמּטָ ִכיָנתֹו  ׁשְ ָרה  ִהׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְבָיכֹול  ּכִ ׁשֶ כ"ה(, 

ל  ה", ְוֵכן ְלֵהֶפְך ּכָ ִחיַנת "ֶעְליֹוִנים ְלַמּטָ ה ּבְ ּזֶ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּוְבֵבית־ַהּמִ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְלַמְעָלה  ָרׁשּום  ָהָיה  ַהּכֹל  ָנא  ּכְ ִמׁשְ ּדְ ִצּיּוָרא 

ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ ֵרייִדיל  ּדְ ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלַמְעָלה",  ְחּתֹוִנים  "ּתַ
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הּוא  ֲחִקיָרה  י  ַעל־ּפִ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ְך  ְוִנְתַהּפֵ חֹוֵזר  ַהּכֹל  ׁשֶ ַהחֹוֵזר 

א  ּוְמֻנּשָׂ ְמרֹוָמם  הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְמֹאד  ָרחֹוק  ָבר  ּדָ

ן,  ּכָ ׁשְ ְכֵלי ַהּמִ ִכיָנתֹו ּבִ ל ָהרּוָחִנּיּות ִיְהֶיה ְמַצְמֵצם ׁשְ ְלַמְעָלה ִמּכָ

ח'(,  א'  )ְמָלִכים  ְוכּו'  לּוָך"  ְיַכְלּכְ לֹא  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ּוׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ "ֵהן 

ְלֵהֶפְך  ְוָקא  ּדַ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶהְרָאה  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ

ן.  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִכיָנתֹו  ׁשְ ָרה  ִהׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ם,  ְעּתָ ִמּדַ

הּוא  ׁשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ֲחִקיָרה  י  ַעל־ּפִ ָרחֹוק  ָבר  ּדָ הּוא  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן 

ֵהָמה  ּבְ אֹו  ְלַמְעָלה,  ם  רֹשֶׁ ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  לֹו  ִיְהֶיה  ֵפָלה  ׁשְ ה  ִרּיָ ּבְ

ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ן  ְלָקְרּבָ אֹוָתּה  ַמְקִריִבין  ִיְהיּו  ֵפָלה  ׁשְ

מֹות  ׁשְ ּבִ "י  )ַרׁשִ ְרצֹונֹו"  ה  ְוַנֲעׂשָ ָאַמר  "ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  רּוַח  ְלַנַחת 

ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ַרְך.  ִיְתּבָ ֶאְצלֹו  ָרצֹון  ְך  ּיָ ׁשַ ְוֵאיְך  י"ח(,  סּוק  ּפָ כ"ט 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ם,  ְעּתָ ִמּדַ ְלֵהֶפְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶהְרָאה 

ֵהָמה  ְוַהּבְ ׁש,  ְקּדָ ּוְבֵבית־ַהּמִ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ה  ְלַמּטָ ִכיָנתֹו  ׁשְ ָרה  ִהׁשְ

ה  ְלַמּטָ "ֶעְליֹוִנים  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ְוכּו'.  ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ָעְלָתה 

ֵרייִדיל. ּדְ ִחיַנת  ּבְ ַהחֹוֵזר  ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ ְלַמְעָלה"  ְוַתְחּתֹוִנים 

ין  ּבֵ ע  ַהְמֻמּצָ ִחיַנת  ּבְ ִסְפֵריֶהם, הּוא  ּבְ ַהּמּוָבא  ִהּיּוִלי  ּכַֹח  ה  ְוִהּנֵ
ְך  כַֹח ְוַאַחר־ּכָ ה ּבְ ְתִחּלָ ָבר הּוא ּבִ ל ּדָ י ּכָ ַהּכַֹח ְוַהּפַֹעל. ּכִ

ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ קֶֹדם  ַהּכַֹח  ִמן  ּיֹוֵצא  ּוְכׁשֶ ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  יֹוֵצא 

הּוא  ין ַהּכַֹח ְוַהּפַֹעל ׁשֶ ע ּבֵ הּוא ְמֻמּצָ ִחיַנת ִהּיּוִלי ׁשֶ ַהּפַֹעל ֵיׁש ּבְ

ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ַהִהּיּוִלי,  ּכַֹח  ִמן  יֹוְצִאים  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ְבָרִאים.  ַהּנִ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש 

ַהּיֹוְצִאים  ְבָרִאים  ַהּנִ ְוָכל  ַהִהּיּוִלי  ּכַֹח  ִחיַנת  ּבְ תֹוְך  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ָהיּו 
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ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ִלים  ִנְבּדָ ֵהם:  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְ לֹשׁ  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ם  ָ ִמּשׁ

ָפל  ְלׁשָ ל  ְבּדָ ִמּנִ ְך  ְוִנְתַהּפֵ ְוחֹוֵזר  ָחִליָלה,  חֹוְזִרים  ם  ּלָ ּכֻ ָפִלים,  ׁשְ

"ל. ּנַ ּכַ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ ֶרׁש  ּשׁ ּבַ י  ּכִ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵכן  ל  ְלִנְבּדָ ָפל  ָ ּוִמּשׁ

הנג"ש,  ֵהם  ׁשֶ ֵרייִדיל  ַהּדְ ַעל  ַהֲחקּוִקים  ָהאֹוִתּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ל  ּכָ ָלל  ּכְ ֵהם  ׁשֶ 'ָפל,  ׁשָ ל  'ְלּגַ ּגַ ל  ִנ'ְבּדָ ִה'ּיּוִלי  בֹות:  י־ּתֵ ָראׁשֵ

ִכים  ִלים ּוִמְתַהּפְ ְלּגְ ם חֹוְזִרים ָחִליָלה ּוִמְתּגַ ּלָ ּכֻ "ל ׁשֶ ּנַ ּכַ ִריָאה  ַהּבְ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ָלֶזה  ה  ּוִמּזֶ ָלֶזה  ה  ִמּזֶ

ה  ְלַמּטָ "ֶעְליֹוִנים  ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ַהּבֵ ת  ֲחֻנּכַ

ל ַהחֹוֵזר  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ֵרייִדיל ּבְ ּדְ ִחיַנת  ה ּבְ ּזֶ ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה" ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָלזֹו  ּוִמּזֹו  זֹו  ִלְבִחיָנה  זֹו  ִחיָנה  ִמּבְ ְך  ְתַהּפֵ ּנִ ׁשֶ

ַהְינּו  ּדְ "ל  ַהּנַ ִחיַנה  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ִעּקַ ֶזהּו  י  ּכִ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ

ה  ְלַמּטָ "ֶעְליֹוִנים  ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ָחִליָלה  חֹוֶזֶרת  ִחיָנת  ּבְ

ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ ׁש.  ְקּדָ ֵבית־ַהּמִ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ְלַמְעָלה"  ְוַתְחּתֹוִנים 

ַהר  ּבְ ֵעמֹו  ְוִתּטָ ִביֵאמֹו  "ּתְ ָאְמרּו  ם  ַהּיָ יַרת  ׁשִ ּבְ ֶכף  ּתֵ ְצַרִים  ִמּמִ

י  ּכִ ׁש.  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ְנַין  ּבִ ַעל  רּו  ּשְׂ ּבִ ׁשֶ ט"ו(  מֹות  )ׁשְ ְוכּו'  ַנֲחָלְתָך" 

ִחיַנת  ם הּוא ּבְ ָ ּשׁ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְהֶיה ּבִ ּיִ ה ׁשֶ ֻאּלָ ר ַהּגְ ֶזה ִעּקַ

ְלַמְעָלה  ְוַתְחּתֹוִנים  ה  ְלַמּטָ ֶעְליֹוִנים  ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ַהחֹוֵזר  ל  ְלּגַ ּגַ

ֶאָחד  ַהּכֹל  ֶרׁש  ַהּשׁ ּבְ י  ּכִ ַחד  ּלֹו  ּכֻ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְכִלית(,  ַהּתַ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ )ׁשֶ

הנג"ש  ֵהם  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהאֹוִתּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ

ע"ד(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִצּיֹון"  ַה'ר  ַנ'ֲחָלֶתָך  'ֶבט  ׁשֵ 'ַאְלּתָ  "ּגָ בֹות:  י־ּתֵ ָראׁשֵ

ית־ ַהּבֵ ִחיַנת  ּבְ ַנֲחָלְתָך"  ַהר  ּבְ ֵעמֹו  ְוִתּטָ ִבֵאמֹו  "ּתְ ִחיַנת  ּבְ
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ר ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהחֹוֵזר  ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ  ַהּמִ

"ל. ּנַ ּכַ ה  ֻאּלָ ַהּגְ

י  ּכִ ץ  ִמּקֵ "ַוְיִהי  ְתִחיל:  ַהּמַ ֶזה  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ֱאָמר  ַהּנֶ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ן  ְוַעּיֵ
ְמבָֹאר  ם  ׁשָ ז'(,  ְנָיָנא  ּתִ מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ְוכּו'  ְיַנֲהֵגם"  ְמַרֲחָמם 

ה  ה ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה ּוֵמִעְנַין ֲחֻנּכָ ן ֵמִעְנַין ֶעְליֹוִנים ְלַמּטָ ם־ּכֵ ּגַ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ׁש  ְקּדָ ית־ַהּמִ ּבֵ ת  ֲחֻנּכַ הּוא  ׁשֶ

ל  ְלּגַ ּגַ ִחיַנת  "ל, ַהְינּו ּבְ ֲאָמר ַהּנַ ּמַ ֱאַמר ּבַ יִפים ַהּנֶ ִחיַנת ַמּקִ ְוֶזה ּבְ
יף  ּקִ ּמַ ׁשֶ יִפים  ַמּקִ ִחיַנת  ּבְ "ל הּוא  ַהּנַ ֵרייִדיל  ּדְ ַהְינּו  ּדְ ַהחֹוֵזר 

ִהּיּוִלי(. ִחיַנת  ּבְ )ָחְכָמה הּוא  ְוָהֵבן  ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ְוסֹוֵבב 

ֲחִקירֹות  ָלל ּבַ ֵנס ּכְ י ֵאין ָאנּו ְצִריִכים ִלּכָ ְוַנֲחזֹר ְלִעְנַין ִראׁשֹון. ּכִ
ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ָאנּו ַמֲאִמיִנים  דֹול ְמֹאד ַרק  ּגָ ִאּסּור  י הּוא  ּכִ

ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ֶאת  ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ ְלַבד,  ֱאמּוָנה  ּבֶ

ׁש ֶאת עֹוָלמֹו: ְלַחּדֵ ְוָעִתיד  ם  ּלָ ּכֻ ם  ּוְמַקּיֵ

מא

הּוא  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֶאָחד  ִעְנָין  ֵאינֹו  ְוַעְצבּות  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב 
הּוא  ׁשֶ ְוַעְצבּות  חֹול,  ַהּטְ ִמן  א  ּבָ הּוא  ַעְצבּות  ֲאָבל  ב,  ּלֵ ּבַ

ׂשֹוֵנא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ְוַהּקָ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ִהיא  חֹול  ֵמַהּטְ

ֵלב  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָחִביב  ר הּוא  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ֲאָבל  אֹוָתּה, 

לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ טֹוב  ְוָהָיה  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵעיָניו  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָיָקר  ר  ּבָ ִנׁשְ
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ב  ִמּלֵ ָלבֹוא  ְיכֹוִלין  ֶכם,  ֶעְרּכְ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ַאְך  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ְלַיֵחד  ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ ְלַעְצבּות  ר  ּבָ ִנׁשְ

ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ִלּבֹו  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלִהְתּבֹוֵדד  ַהְינּו  ּדְ ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  לֹו 

ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ֲאָבל  כ"ה(,  כ"ד,  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

ה  ּמָ ּכַ אֹוָתנּו  ִהְזִהיר  ֶזה  ְוַעל  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ַרק  ִיְהֶיה  ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום 

ַרק  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ָלנּו  ִיְהֶיה  ּלא  ׁשֶ ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ץ  ְלִהְתַאּמֵ ָעִמים  ּפְ

ַהּיֹום  ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ לֹא,  ָלל  ּכְ ָלל  ּכְ ְוַעְצבּות  ּיֹום,  ּבַ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה 

ְמָחה: ׂשִ ּבְ ִיְהֶיה 

מב

ְתַרֵעם  ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְברֶֹגז,  ַכַעס  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ הּוא  ַעְצבּות 

ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַרְך  ִיְתּבָ ָעָליו  ּוִמְתלֹוֵנן 

ָאִביו,  ִלְפֵני  א  ְתַחּטֵ ַהּמִ ֵבן  ּכְ הּוא  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ֲאָבל  ְרצֹונֹו.  לֹו 

ְוכּו'  ּנּו  ִמּמֶ ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ַעל  ָאִביו  ִלְפֵני  ּובֹוֶכה  ּקֹוֵבל  ׁשֶ ִתינֹוק  ּכְ

ה: ִמּזֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ

מג

ְוָאַמר  מֹו.  ְ ִמּשׁ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְוַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ְיֵדי  ַעל 

מֹו הּוא  ּיֹאַמר ׁשְ ֶ ֹוֲאִלין אֹותֹו ּשׁ ּשׁ ׁשֶ ת ּכְ ַהּמֵ ֶדֶרְך ַצחּות, ׁשֶ ּבְ

ִחּבּוט  ֶכת  ַמּסֶ ְרָאה  ַהּיִ ַער  ׁשַ ָחְכָמה  ית  )ֵראׁשִ ּמּוָבא  ּכַ מֹו  ׁשְ ֶאת  ׁשֹוֵכַח 



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ נב

חֹוָרה  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ ת הּוא  ַהּמֵ ׁשֶ ְוֶזה ֵמֲחַמת  ֶרק ב'(,  ּפֶ ֶבר  ַהּקֶ

מֹו. ְ ִמּשׁ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ן  ַעל־ּכֵ ְמֹאד 

ִמיד.  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ
ַחס  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ִאם  ַוֲאִפּלּו 

לֹו  ֵיׁש  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ָרחֹוק  לֹום  ְוׁשָ

יו  ַעל ִעְנְיֵני ַמֲעׂשָ הּו ּגֹוי. ּוְכָבר ְמבָֹאר ׁשֶ ּלא ָעׂשָ ֹמַח ְמֹאד ׁשֶ ִלׂשְ

ָעה  ׁשָ ְלַיֵחד  ְצִריִכין  ֶזה  ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ֶנְגּדֹו  ָראּוי  ּכָ ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ

ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ִלּבֹו  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְלִהְתּבֹוֵדד  יֹום  ּבְ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאסּור  ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ְוַגם  כ"ה(,  כ"ד,  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר 

ַרק  ִיְהֶיה  ַהּיֹום  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ֲאָבל  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ַרק  ַעְצבּות  לֹו 

ְמָחה.  ׂשִ ּבְ

ֵני־ ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ַאֵחר.  ָאָדם  ְלַהֲחיֹות  ְיכֹוִלין  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ם  ּגַ
ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם 

ר,  ְלַסּפֵ רֹוִצים  ָהיּו  ְוֵהם  ם,  ִלּבָ ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְלַסּפֵ ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ִעּמֹו  יַח  ּוְלָהׂשִ ר  ְלַסּפֵ ִמי  ְפֵני  ּבִ ָלֶהם  ֵאין  ַאְך 

ָאָדם  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ּוְדָאגֹות,  ִיּסּוִרים  ְמֵלִאים  הֹוְלִכים  ְוֵהם  ְלָבָבם 

ּוְלַהֲחיֹות  ׁש.  ַמּמָ אֹוָתם  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  ׂשֹוֲחקֹות,  ִנים  ּפָ ִעם 

ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  י  ּכִ ֵריק,  ָבר  ּדָ ֵאינֹו  ָאָדם 

ָהיּו  ׁשֶ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  כּו  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  כּו  ּזָ ׁשֶ ְדֵחי  ּבַ ֵרי  ּתְ ֵמַהֵני  ָמָרא:  ּגְ ּבַ

ֲעִנית כב.(: )ּתַ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִחים  ּמְ ְמׂשַ
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מד

ר  ְוִדּבֵ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  ם  ֵ ַהּשׁ ָאָדם.  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ִעְנַין  ּבְ
ּנֹוֲהִגין  ׁשֶ סּוִקים  ַהּפְ ֵמִעְנַין  נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ם  ּגַ ה.  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ

ל  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ּבָ ִמין  ּוְמַסּיְ ְתִחיִלין  ַהּמַ ְלָרצֹון  ִיְהיּו  קֶֹדם  לֹוַמר 

ָעְמדּו  ׁשֶ אֹוָתן  ל  ׁשֶ מֹות  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלָבֵאר  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְוָאַמר  מֹו,  ׁשְ

ה,  ַהְרּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ְמעֹון  ׁשִ י  ֵמַרּבִ ּוְביֹוֵתר  רֹוְמִזים.  ֵהם  ֵהיָכן  ְסִביבֹו 

ָבר,  ַהּדָ אּור  ּבֵ ְלָבֵאר  ָרָצה  ְולֹא  ָמ"ׁש,  ָעֹו"ן  ֵצרּוף  הּוא  ְמעֹון  ׁשִ

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ּוְבִחיָנתֹו  ִעְנָינֹו  ל  ּכָ ׁש  ַמּמָ ֶזהּו  "ל  ַהּנַ רּוף  ּצֵ ׁשֶ ְוָאַמר 

ַהֲחׁשּוִבים.  ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֶאָחד  ָהָיה  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶזה  ְמעֹון.  ׁשִ

ם  ּגַ ׁשֶ ז,  ְמֻרּמָ ה  ַאּתָ ֵהיָכן  ְלָך  ֹאַמר  ִאם  ְטֶעה  ּתִ ַאל  ׁשֶ ְוָאַמר: 

ן.  ּכֵ ּתֹאַמר  ַאל  ם,  ׁשָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲאִחיָזתֹו  ְמָך  ׁשִ ּכְ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ַאֵחר  ָאָדם 

ּוְבִחיָנתֹו  ּוַמְדֵרָגתֹו  ִעְנָינֹו  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵהַבְננּו  ָבָריו  ּדְ ָלל  ּוִמּכְ

ַלֲאִמּתֹו.  ֵהיֵטב  ֶזה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְוהּוא  ְוֶרֶמז  ֵצרּוף  ֵאיֶזה  לֹו  ֵיׁש  ן  ּכֵ

ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ אֹוִתּיֹות  רּוֵפי  ּצֵ ׁשֶ ְוָאַמר 

ֵצרּוֵפי  ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַאְך  דֹוָלה,  ּגְ

יֹוֵתר: ּבְ דֹול  ּגָ אֹוִתּיֹות הּוא 

מה

ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ָהָיה לֹו  ִסיָמן ִאם  ְוֶזה  ְמָחה,  ׂשִ א  ּבָ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ַאַחר 
ְמָחה: ְלׂשִ ְך  ַאַחר־ּכָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
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מו

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָבה  ֲחׁשָ ִמּמַ י  ּכִ ְמֹאד  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 

ׁש. ַמּמָ ִחּיּוִני  ָבר  ּדָ ה  ַנֲעׂשֶ

ָהָאָדם,  ֵאֶצל  יֹוֵתר  ְלַמְעָלה  בֹוּהַ  ּגָ ִהיא  ׁשֶ ִחיָנה  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוַדע 

ל, ִעם ָהֶרֶגל  מֹו ְלָמׁשָ יג יֹוֵתר. ּכְ יַע ּוְלַהּשִׂ ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהּגִ

ְיכֹוִלין  ד  ַהּיָ ִעם  ֲאָבל  ְלַמְעָלה,  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ִליְך  ְלַהׁשְ ְיכֹוִלין 

יֹוֵתר  יַע  ּוְלַהּגִ יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ּבּור  ְוַהּדִ יֹוֵתר,  ְלַמְעָלה  ִליְך  ְלַהׁשְ

ִהיא  ִמיָעה  ְ ְוַהּשׁ ְלֵמָרחֹוק.  ר  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלין  ּבּור  ַהּדִ ּבְ י  ּכִ ְויֹוֵתר, 

ּיֹוִרין  ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ ְמֹאד,  ֵמָרחֹוק  קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ִויכֹוִלין  יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ּגָ

ְמֹאד,  ְלֵמָרחֹוק  ֹמַע  ִלׁשְ ְיכֹוִלין  ּקֹוִרין "הֹוְרַמאֶטעס"(  )ׁשֶ ֵרָפה  ְקֵני־ׂשְ ּבִ

ה  ָהְרִאּיָ ּבְ י  ּכִ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  עֹוד  יַע  ּוְלַהּגִ יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוָלה  ה  ְוָהְרִאּיָ

ִהיא  ִחיָנה ׁשֶ ל ּבְ ּכָ ַמִים. ִנְמָצא ׁשֶ ָ יט ַעל ַהּשׁ ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּוְלַהּבִ

יֹוֵתר,  יַע  ּוְלַהּגִ יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוָלה  ִהיא  ְלַמְעָלה  יֹוֵתר  בֹוּהַ  ּגָ

ִויכֹוָלה  ַהּכֹל,  ִמן  ְלַמְעָלה  ְמֹאד  ְמֹאד  בֹוּהַ  ּגָ ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ְמָרּה ְמֹאד: ן ְצִריִכין ְלׁשָ יַע ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעל־ּכֵ יג ּוְלַהּגִ ְלַהּשִׂ

מז

ַאַחת  ָעה  ׁשָ ַעְצמֹו  ב  ֵ ְלַיּשׁ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ה  ְזִכּיָ ָלֶזה  ָצִריְך 

ְלִהְתָחֵרט.  ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ֲחָרָטה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ יֹום  ּבְ

י  ּכִ יֹום,  ּבְ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ַעת  ַהּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ זֹוֶכה  ֶאָחד  ל  ּכָ ָלאו  י  ּכִ
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ַעְצמֹו  ב  ֵ ְלַיּשׁ ַנאי  ּפְ לֹו  ְוֵאין  ֶאְצלֹו  ְועֹוֵבר  ְוחֹוֵלף  הֹוֵלְך  ַהּיֹום 

ר ִלְראֹות  ּבֵ ן ְצִריִכין ְלִהְתּגַ יו, ַעל־ּכֵ ל ְיֵמי ַחּיָ ַעם ֶאָחד ּכָ ֲאִפּלּו ּפַ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ב  ֵ ְלַיּשׁ ַנאי  ּפְ לֹו  ְלַיֵחד 

ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ָיָמיו  ְלַבּלֹות  לֹו  ָראּוי  הּוא  ְך  ּכָ ִאם  עֹוָלם,  ּבָ ה  עֹוׂשֶ

ֵאּלּו.  ּכָ

ַוֲאִפּלּו ִאם  ַעת,  ּדַ לֹו  ְוֵאין  ַעְצמֹו  ב  ְמַיׁשֵ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 
ַעת  ַהּדַ ֵאין  ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ֵאיֶזה  ִלְפָעִמים  לֹו  ֵיׁש 

ַעת  ַהּדַ ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ֶאְצלֹו,  ְזַמן  ַמֲאִריְך  ב  ָ ַהְמֻיּשׁ

יף  ְוַתּקִ ָחָזק  ֵאינֹו  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַעט  ַהּמְ אֹותֹו  ְוַגם  ּנּו,  ִמּמֶ

ִאם  ֲאָבל  ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  טּות  ׁשְ ְמִביִנים  ֵאין  ֶזה  ֵמֲחַמת  ֶאְצלֹו, 

טּות  ַהּכֹל ׁשְ יף ָהָיה ֵמִבין ׁשֶ ב ָחָזק ְוַתּקִ ָ ֶכל ְמֻיּשׁ ָהָיה ְלָהָאָדם ׂשֵ

ְמֻפְרָסם  ִלְהיֹות  ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ְלַכּמָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲאָוה  ַהּתַ ְפָרט  ּבִ ָוֶהֶבל. 

רּוַח,  ּוְרעּות  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ִדיָנה  ַהּמְ ַעל  ְוִלְנסַֹע  ָהעֹוָלם  ּוְלַהְנִהיג 

ֲענּוג  ּתַ ׁשּום  ֶזה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ דֹול  ּגָ טּות  ׁשְ ְוהּוא 

ּוִבְזיֹונֹות.  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  י הּוא  ּכִ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֲאִפּלּו  ְוַנַחת רּוַח 

ִלְהיֹות  ִהְתֲאָוה  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ ים  ֵמֲאָנׁשִ ֶאָחד  ֶאת  הֹוִכיַח  ָבר  ּכְ ם  ּגַ

זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ֲאִפּלּו  ּתּוַכל  לֹא  ֲהלֹא  לֹו:  ְוָאַמר  ְמֻפְרָסם 

יָך  ַמֲעׂשֶ לּו  ְתַקּבְ ּיִ ׁשֶ ן  ְלַכּוֵ יָך  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ ְצָטֵרְך  ּתִ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ

ה ַקּלָ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ּתּוַכל  ְולֹא  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵעיֵני   ּבְ

ַמִים: ׁשָ ם  ְלׁשֵ
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ַיְלּדּותֹו,  ָהָיה לֹו ּבְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ְרָאה ְוַהּקְ ה ֵמִעְנַין ּגֹוֶדל ַהּיִ ר ַהְרּבֵ ִסּפֵ
ה  ּמָ ּכַ ַמְתִחיל  ָהָיה  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמֹאד.  ְוָקדֹוׁש  ָזִריז  ָהָיה  ׁשֶ

ר,  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ַמְתִחיל  ָהָיה  ׁשֶ ַהְינּו  ֶאָחד.  יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ

ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַיֲעבֹד  ה  ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ

ְוִהְתִחיל  ְוָחַזר  ְוַכּיֹוֵצא,  ֲאִכיָלה  ְלַתֲאַות  ְוָנַפל  ה  ִמּזֶ ָנַפל  ַעְצמֹו 

ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִיְהֶיה  ָעה  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּמֵ ׁשֶ ַאֵחר  ַעם  ּפַ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ְוכּו', ְוָחַזר ְוָנַפל, ְוָחַזר ְוִהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ְוֵכן ָהָיה ּכַ

ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ ַמְענּו  ׁשָ ּוְכָבר  ֶאָחד  יֹום  ּבְ

ַלֲעבֹד ֶאת ה'. ֵמָחָדׁש  ִהְתִחיל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהְתָחלֹות 

ַחס  ִלּפֹל  ַעְצמֹו  יַח  ַיּנִ ְלַבל  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ְוֶזהּו 
ָנה,  ַכּוָ ה ּבְ ִפּלָ ַפל ֵמֵאיֶזה ֲעבֹוָדה אֹו ִמּתְ ּנָ לֹום ֵמֲחַמת ׁשֶ ְוׁשָ

ֶאת  ק  ְיַחּזֵ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַפל  ּנָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ַפל  ּנָ ׁשֶ אֹו 

ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוַיְתִחיל  ר,  ָהֶאְפׁשָ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו 

ה  ּמָ ּכַ ן  ּכֵ ִיְהֶיה  ִאם  ְוַאף  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ִהְתִחיל 

ְנִפילֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָעִמים,  ּפְ

ַעם ֵמָחָדׁש, ֲאִפּלּו  ָכל ּפַ ל ֶזה ַיְתִחיל ּבְ ַרְך, ִעם ּכָ ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ּוְבלֹא  ָעִמים.  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ָחָזק  ֵאינֹו  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ֱאֶמת  ּבֶ

ּיּוַכל  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ִיְמׁשְך ַעְצמֹו ְלַהּשׁ ּתָ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ּבְ
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ִריָדה  ַהּיְ ְהֶיה  ּתִ ֲאִפּלּו ִאם  לֹום,  ְוׁשָ יִריָדה ַחס  ּבִ ין  ּבֵ ה  ֲעִלּיָ ּבַ ין  ּבֵ

יץ  ְוַאּמִ ָחָזק  ִיְהֶיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְהֶיה,  ּתִ ׁשֶ ֵאיְך  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ִמיד  ּתָ ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְמׁשְך  ַדְעּתֹו,  ּבְ

ַמה  ְוַלֲעׂשֹות  ִמיד,  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְוִלְצעֹק 

ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ

לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֱאֶמת,  ּבֶ ַהזֹאת  קּות  ִהְתַחּזְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

ֱאֶמת. ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב 

ה  הּוא ֻמְכָרח ִלְהיֹות ְמֻרּצֶ ק, ַעד ׁשֶ ְך הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ְוָכל ּכָ
ל  ְלַקּבֵ ּלא  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ִמיד  ּתָ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד 

י  ְלַחּיֵ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ׁשֶ ָרחֹוק  ׁשֶ ְלָהָאָדם  ִנְדֶמה  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ָרס.  ּפְ

ַאף־ַעל־ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ִהְתַרֲחקּותֹו  ּגֶֹדל  ְלִפי  א,  ַהּבָ עֹוָלם 

לֹא  ּבְ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ַלֲעׂשֹות  ה  ְמֻרּצֶ ִיְהֶיה  י־ֵכן  ּפִ

ן ַחס  ם־ּכֵ יִהּנם ּגַ ְהֶיה לֹו ּגֵ ּיִ א. ַוֲאִפּלּו ִאם ִנְרֶאה לֹו ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ

ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ב  ְמֻחּיָ הּוא  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  לֹום,  ְוׁשָ

ּיּוַכל ַלֲעׂשֹות ְוַלֲחטֹף ֵאיֶזה ִמְצָוה  ֶ ל ַמה ּשׁ ֲעבֹוַדת ה' ּכָ ִמיד ּבַ ּתָ

ּוְכֵעין ַמה  ה.  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ְוַכּיֹוֵצא, ַוה' ַהּטֹוב  ה  ּוְתִפּלָ אֹו ּתֹוָרה 

ָנַפל  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ִרים  ַסּפְ ּמְ ֶ ּשׁ

לֹו  ִיְהֶיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  ַדְעּתֹו  ּבְ

ַמה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו  לֹום, ְולֹא ָהָיה לֹו ּבְ א ַחס ְוׁשָ עֹוָלם ַהּבָ

א.  ַהּבָ עֹוָלם  לֹא  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  אֹוֵהב  ֲאִני  ְוָאַמר:  ָלל,  ּכְ

ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  ֲאִפּלּו  ָאָדם  ְוָכל 
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ֶאָחד  יֹום  ּבְ ַוֲאִפּלּו  "ל.  ַהּנַ ָכל  ּבְ ַלֲעֹמד  כֹול  ּיָ ׁשֶ ּכְ י־ִאם  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְלַהְתִחיל  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ָצִריְך 

ה'  ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ִמים  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ ה  ִיְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  "ל  ּנַ ּכַ ֵמָחָדׁש 

ָאֵמן: ֶדר,  ּסֵ ּכַ

מט

לג:(:  ֻתּבֹות  )ּכְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ִעְנַין  ּבְ
ָאַמר  ְוכּו'.  ַוֲעַזְרָיה"  ֵאל  ִמיׁשָ ַלֲחַנְנָיה  ַנְגּדּוּה  "ִאְלָמֵלא 

ֶאָחד  ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ִחּיּוב,  ֵאינֹו  ׁשֶ

אֹות  ְוַהּכָ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ לֹו  ַיֲעׂשּו  ִאם  ֲאִפּלּו  ם  ֵ ַהּשׁ ׁש  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ְלָפֵנינּו,  מּוִכים  ַהּסְ ֵמַהּדֹורֹות  ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ם ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ִביל  ׁשְ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְבלּו  ּסָ ׁשֶ ִעּנּוִיים   ִמיֵני 

ָלֶהם: ֵרי  ַאׁשְ

נ

ְוָהָיה  ְמֹאד,  נּו  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ ּוְרפּואֹות,  אְקטֹוִרים  ּדָ ֵמִעְנַין 
ְוִהְזִהיר  אְקֶטיֵריי.  ְוּדָ ְרפּואֹות  ִעְנָין  ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ְמַגּנֶ

ַזְרעֹו  י  ַחּיֵ ְוַעל  יו,  ַחּיָ ַעל  ָלחּוס  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ְמֹאד  ְמֹאד 

ֲעסֹק  ִמּלַ ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ ֵביתֹו,  ּוְבֵני 

חֹוֶלה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ְוָדאְקטֹוִרים.  ְרפּואֹות  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ַרֲחָמָנא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָחָזק  ַהחֹוַלַאת  ִאם  ַוֲאִפּלּו  יתֹו,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ

ֱאלָֹקיו ְלַבד,  ֵען ּבֶ ָ ִליְך ַעל ה' ְיָהבֹו, ְוִיּשׁ י־ֵכן ַיׁשְ ַלן, ַאף־ַעל־ּפִ ִלּצְ
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ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  ָלל.  ּכְ ְוָדאְקטֹוִרים  ְרפּואֹות  ּבִ ַיֲעסֹק  ְוַאל 

ְוַאל  ֲעֵליֶהם,  ִיְסֹמְך  ַאל  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֻמְפָלִגים,  אְקטֹוִרים  ּדָ

ים ַרֲחָמָנא  י ֵהם ְקרֹוִבים ְלִמיָתה יֹוֵתר ֵמַחּיִ ָיָדם, ּכִ יו ּבְ ִיְמסֹר ַחּיָ

ן  ְלַכּוֵ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  דֹול,  ּגָ אְקֶטיר  ּדָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  י  ּכִ ַלן.  ִלּצְ

ּוְכִפי  ְוִטְבעֹו  ִמְזּגֹו  ְלִפי  לֹו  ֶכת  ּיֶ ַ ַהּשׁ ְוָהְרפּוָאה  ַהחֹוַלַאת 

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּבָ ֵיׁש  י  ּכִ ַמן.  ְוַהּזְ ָהֵעת  ּוְכִפי  ּלֹו,  ׁשֶ ַהחֹוַלַאת 

ְמֹאד  לֹו  ה  ְוָקׁשֶ ְמֹאד,  ֶהם  ּבָ ן  ְלַכּוֵ אְקֶטיר  ַהּדָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּנּוִיים,  ׁשִ

מֹוִדים  ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרִטים,  ַהּפְ ָכל  ּבְ ִיְטֶעה  ְולֹא  ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ

יֹוִעיל  ּלא  ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ לֹו  ְלַקְלֵקל  יּוַכל  ַקל  ּבְ ּוְבַקל  ֶזה.  ּבָ

דֹול ְמֹאד,  אְקֶטיר ַהּגָ ַוֲאִפּלּו ַהּדָ לֹום.  ְוׁשָ יו ַחס  ָנה ְלַחּיָ ּקָ ּתַ ׁשּום 

ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ צּוִיים  ַהּמְ אְקטֹוִרים  ַהּדָ רֹב  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ

רֹוְצִחים  ְוֵהם  ֹמאָלם,  ִלׂשְ ְיִמיָנם  ין  ּבֵ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ם  ֻרּבָ ר  ֲאׁשֶ

ֵמֶהם  ִלְברַֹח  ָצִריְך  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָיַדִים  ּבְ ְנָפׁשֹות  ְוהֹוְרִגים  ׁש,  ַמּמָ

ָלֶהם  ּמֹוֵסר  ׁשֶ ַהחֹוֶלה  אֹו  ַעְצמֹו  ָיִמית  ְלַבל  ת  ֶקׁשֶ ְמַטֲחֵוי  ּכִ

דֹוִלים  ּגְ אְקטֹוִרים  ּדָ ַעל  ּסֹוֵמְך  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָיַדִים  ּבְ

ְלַיד  ַפל  ּנָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ים  ַהַחּיִ ִמן  ְוָרחֹוק  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ הּוא 

נּו  ַרּבֵ ר  ּפֵ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ר  ּוְלַסּפֵ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  אְקֶטיר,  ַהּדָ

יְרג  ֶלעְמּבֶ ת־קֶדׁש  ְקִהּלַ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ר,  ְוִסּפֵ ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ ַז"ל 

אְקֶטיר  ּדָ ְלָפָניו  ֵהִעיד  דֹוִלים  ּגְ אְקטֹוִרים  ּדָ ִקּבּוץ  ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ

ְוָדאְקטֹוִרים  ֵמְרפּואֹות  ְלִהְתַרֵחק  ּטֹוב  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ דֹול  ּגָ

ָחְכַמת  ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ָחְקרּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָאַמר,  ָהִרחּוק.  ַתְכִלית  ּבְ
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י  ּכִ לֹא.  ָלל  ּכְ ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ַעד  אְקֶטיֵריי,  ַהּדָ

ת  ֲאִמּתַ ּוְלָבֵרר  ַלְחקֹר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָראּו  ָבר  ּכְ ֲחִקיָרָתם,  ֵמִרּבּוי 

ְמכֹוָנם. ַעל  ָבִרים  ַהּדְ

ָהְרפּואֹות.  ִעְנְיֵני  ּבְ יֵניֶהם,  ּבֵ דֹולֹות  ּגְ ַמֲחלֹוקֹות  ֵיׁש  ם  ּגַ
אְקטֹוִרים,  ּדָ ּתֹות  ּכִ י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  יְרג  ֶלעְמּבֶ ת־קֶדׁש  ּוִבְקִהּלַ

ת  ּכַ ׁשֶ ּבֹו:  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ן  ְמֻסּכָ חֹוַלַאת  ֵאיֶזה  ִעְנַין  ּבְ ִקים  ְמֻחּלָ

ֵאיֶזה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהֲחָזִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ַאַחת 

ַרק  ח  ִלּקַ ַהחֹוֶלה  ִריְך  ּצָ ְוׁשֶ ַהחֹוַלַאת  ָלֶזה  ְמֹאד  יק  ַמּזִ ֲחִריפּות 

ׁש  ַמּמָ ֵהֶפְך  ּבְ אֹוֶמֶרת  ָהַאֶחֶרת  ְוַכת  ֵהֶפְך,  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ּוְדָבִרים  ְוַכּיֹוֵצא,  ֲחָזִקים  ָבִרים  ּדְ ְיָקא  ּדַ ַהחֹוַלַאת  ָלֶזה  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ַאַחת  ְוָכל  ַהזֹאת.  ְלחֹוַלַאת  ְמֹאד  יִקים  ַמּזִ ים  ְוַרּכִ ְמתּוִקים 

ּוְלִפי  ְלִדְבֵריֶהם.  ֲחָזקֹות  ְרָאיֹות  ְמִביָאה  "ל  ַהּנַ ּתֹות  ֵמַהּכִ ְוַאַחת 

ם הּוא ַסם  ְעּתָ ּדַ ֵהֶפְך  ּבְ ְתַנֵהג  ּמִ ּתֹות ִמי ׁשֶ ל ַאַחת ֵמַהּכִ ַעת ּכָ ּדַ

ל  ּכָ זֹו  ת  ּכַ ַעת  ּדַ ִפי  ּלְ ׁשֶ ִנְמָצא  ם.  ְעּתָ ּדַ ְלִפי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֶות  ַהּמָ

אְקטֹוִרים  ַהּדָ י  ַעל־ּפִ ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהחֹוֶלה  ל  ׁשֶ ַהַהְנָהגֹות 

ְלִפי  ְלֵהֶפְך  ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶות  ַהּמָ ַסם  ֵהם  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ת  ַהּכַ ל  ׁשֶ

דֹוִלים  ּגְ אְקטֹוִרים  ּדָ ֵהם  ּתֹות  ֵמַהּכִ ַאַחת  ְוָכל  ָהַאֶחֶרת.  ת  ּכַ

ן  ְלַכּוֵ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְמֹאד,  זֹו  ָחְכָמה  ּבְ ּוֻמְפָלִגים 

ָהֱאֶמת.  ִמי  ִעם  חּוׁש  ּבְ ְלָבֵרר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוַגם  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 

ְוִאי  ְלֵהֶפְך  ְוִלְפָעִמים  זֹו,  ָעה  ּדֵ ִפי  ּכְ חּוׁש  ּבְ ִנְרֶאה  ִלְפָעִמים  י  ּכִ

ָלל.  ּכְ ָבר  ַהּדָ ְלָבֵרר  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ
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ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר  אְקטֹוִרים,  ַהּדָ ַעל  ִלְסֹמְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִנְמָצא 

ר  ְוִאי ֶאְפׁשָ זֹו,  ָחְכָמה  ּבְ ִלים ְמֹאד ְמֹאד  ַעְצָמם ְמֻבְלּבָ ּבְ

הּוא  ָיָדם ׁשֶ יו ּבְ ָלֶהם ַלֲעֹמד ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוֵאיְך ִיְמסֹר ַחּיָ

נּוָעה  ּתְ ֵאיֶזה  ׁשֹוֶגה  אְקֶטיר  ַהּדָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּבְ לּוי  ּתָ

ּוְמִמיתֹו  יו  ַחּיָ ְמַקְלֵקל  הּוא  ֲהֵרי  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ָעְלָמא  ּבְ

ְמֹאד  ים  ַרּבִ ׁשֶ ָעִמים,  ַהּפְ רֹב  חּוׁש  ּבְ רֹוִאין  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָיַדִים.  ּבְ

ָחְכַמת  ִעְנַין  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ אְקטֹוִרים.  ַהּדָ ְיֵדי  ַעל  ָהעֹוָלם  ִמן  ֵמִתים 

ֶנְעָלִמים  ה ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵהם  ה ַהְרּבֵ ְקּדּוִקים ַהְרּבֵ ּדִ אְקֶטיֵריי  ַהּדָ

ַעד  י"א(,  )קֶֹהֶלת  ֵלָאה"  ַהּמְ ֶבֶטן  ּבְ ֲעָצִמים  "ּכַ ְמֹאד  ְמֹאד  ֵמֶהם 

ְולֹא  ָרִטים  ְוַהּפְ ְקּדּוִקים  ַהּדִ ָכל  ּבְ אְקֶטיר  ַהּדָ ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ְמֹאד. ֵמֶהם  ְוִלְברַֹח  ְלִהְתַרֵחק  ְצִריִכים  ן  ַעל־ּכֵ ָלל,  ּכְ ה  ּגֶ ִיׁשְ

ׁש לֹו חֹוֶלה  ּיֵ לֹום אֹו ׁשֶ הּוא חֹוֶלה ַחס ְוׁשָ ְוַאל יֹאַמר ָהָאָדם ׁשֶ

י  ּכִ ֶאְסֹמְך?  ִמי  ַעל  ן  ִאם־ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ

ֶאת  יַח  ַאּנִ ְוֵאיְך  ַבע,  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ֵעֶסק  ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֶהְכֵרַח  ּבְ

י  ּכִ טּות,  ׁשְ ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָלתֹו?  ַהּצָ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ ְולֹא  ַהחֹוֶלה 

ְוסֹוף  "ל,  ּנַ ּכַ ְלֵהֶפְך  ְוָקרֹוב  ים  ֵמַחּיִ ָרחֹוק  אְקֶטיר  ַהּדָ ׁשֶ ֵמַאַחר 

טֹוב  טֹוב  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַרק  ִלְסֹמְך  ָצִריְך  הּוא  סֹוף  ל  ּכָ

ָיַדִים  ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ן  ְיַסּכֵ ְוַאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ד  ִמּיָ ִלְסֹמְך 

לּוֵחי  ׁשְ ֵהם  אְקטֹוִרים  ַהּדָ רֹב  י  ַעל־ּפִ י  ּכִ אְקֶטיר,  ַהּדָ ַעל־ְיֵדי 

ְזָבן.  ֵ ִלׁשּ ַרֲחָמָנא  ַלן  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ֶות  ַהּמָ ְלָאְך  ַהּמַ
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ֶהְכֵרַח  ּבְ ׁשֶ ַער,  ּיַ ּבַ אֹו  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ב  יֹוׁשֵ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ה  ִויַדּמֶ
יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ִלְסֹמְך 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ו,  ַעְכׁשָ ֵכן  מֹו  ּכְ ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה 

ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּוְרפּואֹות,  אְקטֹוִרים  ּדָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ׁשֹות  ַהֲחׁשָ ָאר  ּוׁשְ זֹו  ָחְכָמה  ּבְ ִלים  ְמֻבְלּבָ

ָהְרפּואֹות  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ָקרֹוב  ן  ִאם־ּכֵ ְרפּואֹות,  ִעְנַין  ּבְ

ן  אי ְוִאם־ּכֵ ַוּדַ א ְיַקְלֵקל ּבְ ַרּבָ ּלא יֹוִעיל, ַאּדְ י ׁשֶ אְקֶטיר לֹא ּדַ ְוַהּדָ

ְוָקרֹוב  ָכר  ִמּשָׂ ָרחֹוק  ֶ ּשׁ ַמה  ַבע  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ֵעֶסק  ה  ַיֲעׂשֶ ה  ָלּמָ

ִעם  ה  ַהְרּבֵ ר  ִסּפֵ ַז"ל  הּוא  י  ּכִ ֵהיֵטב,  ָבר  ַהּדָ ְוָהֵבן  ְלֶהְפֵסד. 

ְמֹאד  ְוִהְזִהיר  ְריֹו,  ּבֻ ַעל  ָבר  ַהּדָ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  דֹוִלים,  ּגְ אְקטֹוִרים  ּדָ

ר ּפֵ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמֹאד,  ֵמֶהם   ְלִהְתַרֵחק 

ֶזה. ִעְנָין  ּבְ

אְקטֹוִרים  ל ַהּדָ ָהַרג ּכָ עֹוָלם, ֶמֶלְך ֶאָחד, ׁשֶ ָבר ָהָיה ּבָ ּכְ ְוָאַמר ׁשֶ
ָאָדם.  ֵני  ּבְ ֶאת  ְמֹאד  יִקים  ַמּזִ ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמִדיָנתֹו,  ּבִ ׁשֶ

ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ הּוא  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ַעל  ׁשֶ ַצחּות,  ֶדֶרְך  ּבְ ְוָאַמר 

ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ְוָקׁשֶ ּבֹו,  לּוי  ּתָ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ ְלָהִמית 

ָכל  ּבְ ְמקֹומֹו  ּבִ לּוִחים  ׁשְ ֶהֱעִמיד  ן  ּכֵ ַעל  ַעְצמֹו,  ּבְ ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות 

י  ּכִ ים,  ֲאָנׁשִ ְלָהִמית  לּוָחיו  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ אְקטֹוִרים  ַהּדָ ְוֵהם  ָמקֹום 

ְתַרֵחק  ּמִ ֵרי ִמי ׁשֶ ה ְמֹאד ְמֹאד, ַאׁשְ ֵני ָאָדם ַהְרּבֵ ֵהם ְמִמיִתים ּבְ

ּוְכָבר  ְלַבד.  ָעָליו  ִלְסֹמְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו  ק  ּוְמַחּזֵ ֵמֶהם, 

ָפִרים  ּסְ ּבַ ֵאיֶזה ְמקֹומֹות  ּבְ ֵמִעְנַין ַהְרָחַקת ְרפּואֹות  ְמבָֹאר ְקָצת 
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ָעְלָמא,  ּבְ ֶרֶמז  ּבְ ְקָצת  ָבר  ַהּדָ ז  ְמֻרּמָ ם  ׁשָ ַרק  ָבר,  ּכְ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ

ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ְמֹאד  נּו  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ ֲאָבל 

ַמִים ָ ַלּשׁ ֵעיָניו  א  ִיּשָׂ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה   ְמֹאד, 

ְלַבד. ה'  ּבַ ֵען  ָ ְוִיּשׁ

ם  ׁשָ ְוָעַסק  עְרג  ֶלעְמּבֶ ת  ִלְקִהּלַ ָנַסע  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶ ּשׁ ּוַמה 
י  ּכִ ְמֹאד,  ִרים  ִנְסּתָ ּוְדָבִרים  סֹודֹות  ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ְרפּואֹות,  ּבִ

ִביל ָהְרפּואֹות, ַרק  ׁשְ ּבִ ם  ַסע ְלׁשָ ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָלל  ּכְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ לֹא ָהָיה 

ִסיעֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹו.  ַהְידּוִעים  ֲאֵחִרים  ִעְנָיִנים  ִביל  ׁשְ ּבִ

ִסיָעה  ַהּנְ מֹו  ּכְ ְמֹאד,  ְוֶנֱעָלמֹות  בֹות  ּגָ ִנׂשְ ָלאֹות  ּפְ ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ

ִרים  ְזּכָ ֶהם, ַהּמֻ אִריְגָראד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְלַקאִמיִניץ ּוְלָנאְווִריְטׁש ּוְלׁשַ

ֱעָלמֹות  ֶזה סֹודֹות נֹוָראֹות ְמֹאד ַהּנֶ י ָהָיה לֹו ּבָ ְדָבֵרינּו, ּכִ ְקָצת ּבִ

ָרִכים  ֵמַהּדְ ֶרְך  ֵמַהּדֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַחי.  ל  ּכָ ֵמֵעין 

"ִסּפּוֵרי  ּבְ ַהְמבָֹאר  נֹוָרָאה  ה  ַמֲעׂשֶ ֵאיֶזה  ר  ִסּפֵ ְלֵעיל,  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת  ׁשֶ ְוָאַמר  ִביׁש(,  ְוַעּכָ בּוב  ִמּזְ ז'  ה  )ַמֲעׂשֵ ּיֹות"  ַמֲעׂשִ

ְוָחתּום  ָסתּום  ָבר  ַהּדָ ּוֶבֱאֶמת  ּלֹו.  ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ִעְנַין  ְמָבֶאֶרת 

סֹוד  ּבְ אֹו  ר,  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ סֹוד  ּבְ ַלֲעֹמד  יּוַכל  ִמי  י  ּכִ ְמֹאד, 

ֵכן  ּוְכמֹו  ּלֹו,  ׁשֶ ֱעָלמֹות  ְוַהּנֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ ְוַהַהְנָהגֹות  ִסיעֹות  ַהּנְ

ם  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּוֵמַאַחר  עְרג  ֶלעְמּבֶ ת  ִלְקִהּלַ ּלֹו  ׁשֶ ִסיָעה  ּנְ ּבַ ָהְיָתה 

ְוסֹודֹות  ָעִמים  ִמּטְ ְרפּואֹות  ּבִ ַלֲעסֹק  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֻמְכָרח  ָהָיה 

ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ ְיָקא  ּדַ ָאז  ם,  ָ ִמּשׁ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  לֹו.  ַהְידּוִעים 

ה ּתֹורֹות ַעל  ּמָ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵמַהְרָחקֹות ָהְרפּואֹות, ְוָאַמר ָאז ּכַ ּבְ
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ֲאָבל  ֶזה,  ֵמִעְנָין  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ְרּג  ְלֶלעְמּבֶ ַסע  ּנָ ׁשֶ ִמּקֶֹדם  ְוַגם  ֶזה. 

ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק  ה  ִמּזֶ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ְך  ַאַחר־ּכָ

ִסיָמן ס"ח(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ

נא

ַז"ל נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחתֹו  ׂשִ

ְצִחי.  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ִלְמׁשְֹך  ַרק  לּום,  ּכְ ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

ין  ּבֵ י  ּכִ ָלאו,  ִאם  ָמעֹות  לֹו  ִיְהֶיה  ִאם  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוֵאין 

אֹוָתנּו  ַמְטֶעה  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  י  ּכִ ֶוה.  ׁשָ ּבְ ָיָמיו  ה  ְיַבּלֶ ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַמְרִויַח  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ָהָאָדם  ֶאל  ְרֶאה  ּמַ ׁשֶ ְלַגְמֵרי, 

ָאָדם  ֵני  ּבְ רֹב  ּבְ חּוׁש  ּבְ ִנְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ לּום,  ּכְ ֵאינֹו  ּוַבּסֹוף 

ן,  א־ּוַמּתָ ּוַמּשָׂ ְסחֹורֹות  ּבִ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְועֹוְבִדים  עֹוְסִקים  ׁשֶ

ֲאִפּלּו  ְוִאם  לּום.  ּכְ ָיָדם  ּבְ ָאר  ִנׁשְ ֵאין  ּבֹון  ְלֶחׁשְ ִאין  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּוְלַבּסֹוף 

ֵניֶהם ֵאין  ְ ּשׁ ׁשֶ ָלל:  ְוַהּכְ עֹות.  ַהּמָ יג ָמעֹות, לֹוְקִחין אֹותֹו ִמן  ַמּשִׂ

ּלֹוְקִחין  ׁשֶ אֹו  ַרק  עֹות,  ַהּמָ ִעם  ָהָאָדם  ַהְינּו  ּדְ ַיַחד  ּבְ ִקּיּום  ָלֶהם 

ּוֵמעֹוָלם  עֹות,  ֵמַהּמָ ָהָאָדם  ּלֹוְקִחין  ׁשֶ אֹו  ָהָאָדם,  ִמן  עֹות  ַהּמָ

"ל. ּנַ ּכַ ַרק  עֹות  ַהּמָ ִעם  ֶאָחד  ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ִנְמָצא  לֹא 

ֵמעֹוָלם  י  ּכִ עֹוָלם,  ִמימֹות  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ל  ּכָ הּוא  ֵהיָכן  ם  ּגַ

ֱאֶמת  ּבֶ ַרק  עֹות,  ַהּמָ ל  ּכָ הּוא  ְוֵהיָכן  ָמעֹות,  ִמיד  ּתָ ין  עֹוׂשִ

ְלַגְמֵרי. לּום  ּכְ ֵאינֹו 
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ה',  ֶאת  ֲעבֹד  ּיַ ׁשֶ לֹוַמר  ּיּוַכל  ׁשֶ הּוא  ִמי  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ה',  ְוַלֲעֹבד 
תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ ְמַעט  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ּגְ ְלִפי 

ַרְך.  ִיְתּבָ אֹותֹו  ֲעבֹד  ּיַ ׁשֶ לֹוַמר  ָיכֹול  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַרְך,  ִיְתּבָ

ּיּוַכל  ׁשֶ זֹאת  ַעל  ֵאר  ְלִהְתּפָ ָיכֹול  ֵאינֹו  ָרף  ְוׂשָ ַמְלָאְך  ְוׁשּום 

ר הּוא ָהָרצֹון, ִלְהיֹות ְרצֹונֹו ָחָזק  ַרְך. ַרק ָהִעּקָ ַלֲעבֹד אֹותֹו ִיְתּבָ

ַהּכֹל  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִמיד  ּתָ יף  ְוַתּקִ

ִוין  ׁשָ ָהְרצֹונֹות  ל  ּכָ ֵאין  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְלָעְבדֹו,  ְורֹוִצים  ֲחֵפִצים 

ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶאָחד  ָאָדם  ּבְ ֲאִפּלּו  ָרצֹון,  ּבַ ים  ַרּבִ ִחּלּוִקים  ְוֵיׁש 

ָלל:  ְוַהּכְ ָהְרצֹונֹות.  ין  ּבֵ דֹוִלים  ּגְ ִחּלּוִקים  ֵיׁש  ֶרַגע  ּוְבָכל  ֵעת 

ֵאָליו  ִמיד  ּתָ ּכֹוֵסף  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּסּוִפים,  ְוַהּכִ ָהָרצֹון  הּוא  ר  ִעּקָ ׁשֶ

)ּוֶבֱאֶמת  ִמְצוֹות  ין  ְועֹוׂשִ ְולֹוְמִדין  ִלין  ּלְ ִמְתּפַ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ַרְך.  ִיְתּבָ

ַהּכֹל  ַרק  לּום  ּכְ ֵאיָנם  ָהֲעבֹודֹות  ֵאּלּו  ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ְלִפי 

ֶנֶגד  ּכְ ָעְלָמא  ּבְ חֹוק  ׂשְ מֹו  ּכְ הּוא  ַהּכֹל  י  ּכִ ִאּלּו"  "ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ הּוא 

ט"(. "ְקָלאֶמיְרׁשְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ

ְתִמימּות  ם ּבִ יטּות. ּגַ ִמימּות ּוְפׁשִ לּום, ַרק ּתְ ם ָחְכמֹות ֵאיָנם ּכְ ּגַ
ֵאין  ָחְכמֹות  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ׁשֹוֶטה,  ִלְהיֹות  ָאסּור 

ְנָיָנא ע"ח(.  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ָלל  ּכְ ְצִריִכים 

יק ָזֵקן, ָזֵקן ֵאינֹו  ם ֵאין טֹוב ִלְהיֹות ָזֵקן. ֵהן ָחִסיד ָזֵקן, ְוֵהן ַצּדִ ּגַ
ֵעת  ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  יֹום  ָכל  ּבְ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ַרק  ָצִריְך  י  ּכִ טֹוב. 
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ָבר  "ּדָ ַהְינּו  ָזֵקן,  הּוא  ׁשֶ ּכְ יַח  ּבִ ַמׁשְ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֵיׁש  ַרק  ֵמָחָדׁש, 

ַז"ל ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזִקין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ּכַֹח  ּמֹוִסיף  ׁשֶ  ַאֵחר" 

ת עז:(. ּבָ )ׁשַ

ֵאינֹו  ֶאְצִלי  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ְצִריִכים.  ֵאין  ֶהְפֵקרּות  ם  ּגַ

ַאַחר  רֹוֵדף  ׁשֶ ּכְ ְלֵהֶפְך,  א  ַרּבָ ַאּדְ ָלל,  ּכְ ֶהְפֵקרּות  ִנְקָרא 

ֱאֶמת.  ַרְך, ֶזהּו ֻמְפָקר ּבֶ ה ְוָרחֹוק ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִעְסֵקי עֹוָלם ַהּזֶ

ֶהְפֵקרּות,  ָהעֹוָלם  ֵאֶצל  ְקָרא  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך 

ַרק  ְועֹוֵסק  ָוכֹל  ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ִעְסֵקי עֹוָלם  ל  ּכָ ְפִקיר  ּמַ ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  ּדְ

ם ֶזה ֵאין ְצִריִכים,  ּגַ הּו ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֶהְפֵקרּות,  ּזֶ ׁשֶ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ

ֶהְפֵקרּות. ִלי  ּבְ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  י  ּכִ

יַח ַעְצמֹו ְלָהעֹוָלם ְלַהְטעֹות,  ּלא ְלַהּנִ י, ׁשֶ לּו ֵמִאּתִ ַקּבְ ֶאת ֶזה ּתְ

ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ ִנְמָצא ֶאָחד  י לֹא  ּכִ ַיְטֶעה אֹותֹו ָהעֹוָלם.  ּלא  ׁשֶ

אֹוָתן  ֲאִפּלּו  ָהיּו,  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוָכל  ָהעֹוָלם.  ִמן  טֹוב  ְוסֹוף  ֵקץ 

ם  ּגַ ּלֹו, ָהָיה סֹוָפם ַרע ְמֹאד,  ּכֻ ה  ַהּזֶ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ָיָדם  ּבְ ְפסּו  ּתָ ׁשֶ

ְצִריִכים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַוֲאִפּלּו  ְוִהְפִסידּו.  ִקְלְקלּו  ּדֹורֹות  ְלדֹוֵרי 

ִריִכים  ּצְ ַמה  לּום,  ּכְ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ה,  ִמּזֶ ֵליַדע 

ַמה  ֵליַדע  ִלְזּכֹות  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ה  ְזִכּיָ ְצִריִכים  ֶזה  ַעל  ַלֲעׂשֹות, 

ֵהם  ָבר  ּכְ י  ּכִ ָלֶזה  ְצִריִכים  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְך  ַלֲעׂשֹות.  ִריִכים  ּצְ ֶ ּשׁ

ַהּתֹוָרה.  ְיֵדי  ַעל  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  יֹוְדִעים 
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אֹוֵמר  ַוֲאִני  דֹולֹות,  ּגְ ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ֵאין  ׁשֶ אֹוְמִרים  ָהעֹוָלם 
ַאַחר  ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ דֹולֹות,  ּגְ ׁש  ְלַבּקֵ ְוָקא  ּדַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ָפִרים  ּסְ ּבַ ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ְוָקא.  ּדַ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ

יֹוֵתר ּבְ דֹול  ַהּגָ י  ְוָהַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ַאַחר  ְיָקא  ּדַ ׂש  ְלַחּפֵ ִריְך  ּצָ  ׁשֶ

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ל'(.

ִנְמָצא  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ָהָאָדם,  ֶאת  ְטִריִדים  ַהּמַ ֲאוֹות  ַהּתַ ּוְכֶנֶגד 
ֶהְכֵרַח  הּוא  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום 

ָהָאָדם  ֶזה  ְוָכל  ְלהֹוִליד,  ֻמְכָרִחים  ִנים  ּבָ ְוַגם  ַהּגּוף,  ְלִקּיּום 

ְלִהְתַנֵהג  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ַרק  ָלל  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ׁשּום  ֵאין  ן  ְוִאם־ּכֵ ֻמְכָרח, 

ֶנֶגד  ל ָהָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ּכְ ֶכל ׁשֶ ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַהּשֵׂ ָ ְקֻדּשׁ ֶהם ּבִ ּבָ

יִמין"  ְלַחּכִ ָחְכְמָתא  "ָיֵהב  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ י  ּכִ ֲאוֹות,  ַהּתַ ל  ּכָ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַרק  כַֹח,  ּבְ ָחְכָמה  ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  י  ּכִ ב'(.  אל  ִנּיֵ )ּדָ

ְלָכל ֶאָחד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלַבד  ֶכל  ַהּשֵׂ ּוְבֶזה  ַהּפַֹעל,  ִמּכַֹח ֶאל  ְלהֹוִציָאּה 

ַבד ַמה  ִמּלְ ִריָאתֹו,  ּבְ ֵמֶעֶצם  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ָחְכָמתֹו,  כַֹח  ּבְ

ָחְכָמתֹו  כַֹח  ּבְ יִמין,  ַלַחּכִ ָחְכָמה  ן  ִלּתֵ מֹוִסיף  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ֲאוֹות.  ַהּתַ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעֹמד  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָיכֹול  ְלַבד 

ם  ְוִנְפּגַ ָעַבר,  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָעַבר  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ַאַחר  ְך  ִנְמׁשַ

ֶכל  ׂשֵ ְמַעט  ְמַעט  ּבִ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ְוִנְתַמֵעט,  ל  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ ְכלֹו  ׂשִ

ֶכל  ַהּשֵׂ ִמן  ַאַחת  ה  ְנֻקּדָ ַוֲאִפּלּו  ַלֲעֹמד.  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָיכֹול  ָאר  ׁשְ ַהּנִ

ָמקֹום  ּוְבָכל  ֲאוֹות,  ַהּתַ ִעם  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעֹמד  ְיכֹוָלה 

ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ְסמּוִכין  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלין  הּוא  ׁשֶ
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לֹום, ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ּיֹות ַחס ְוׁשָ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ה ׁשֶ ִמּזֶ

ְועֹוד(.  ו'  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְלעֹוְבדֹו  ַרְך  ִיְתּבָ

אֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַרֲחָמנּות  ָלֶזה  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ אֹו  ְוָאַמר:  ָעָנה 
לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵניֶהם,  ׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ אֹו  ַוֲעבֹודֹות,  ְיִגיעֹות 

ַרְך, קֶֹדם  ֲעבֹוַדת ה' ְוַגם ַרֲחָמנּות ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ דֹולֹות ּבַ ְיִגיעֹות ּגְ

ִיְרֶצה  ּלא  ׁשֶ ַעד  ה,  ְלַמּטָ ַהּמַֹח  ְמֵרי  ׁשִ ְקטּו  ְוִיׁשְ ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ ּזֹוִכין  ׁשֶ

ְנֶחה  ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ֶוה ֶאְצלֹו. "ּבְ עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ׁשָ ָבר ּבָ ׁשּום ּדָ

ֵלי  )ִמׁשְ יֶחָך"  ְתׂשִ ִהיא  ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך,  ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשָ ּבְ ֹאָתְך, 

ּוֵבין  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ין  ּבֵ ִחּלּוק  ׁשּום  ְוֵאין  ֶוה,  ׁשָ ַהּכֹל  ׁשֶ ַהְינּו  ו'(, 

 – אֹוָתְך"  ְנֶחה  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ "ּבְ י  ּכִ א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ּוֵבין  ֶבר  ַהּקֶ

ֶבר  ַהּקֶ ּבְ ָך  ְכּבְ ׁשָ ּבְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָעֶליָך"  ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשָ "ּבְ ְוֵכן  ַהּתֹוָרה, 

ָלעֹוָלם   - "ְוֲהִקיצֹוָת"  ְוֵכן  ְוַהּתֹוָרה,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ן  ם־ּכֵ ּגַ ם  ׁשָ

ָלל  ֲאָוה ְוָרצֹון ּכְ ֵאין לֹו ׁשּום ּתַ י ֵמַאַחר ׁשֶ א ְוכּו' )ָאבֹות ו'(. ּכִ ַהּבָ

ֶוה  ׁשָ ַהּכֹל  ׁשֶ ִנְמָצא  ּוְלַהּתֹוָרה,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַרק  ָבר  ּדָ ְלׁשּום 

ם  ֻכּלָ ּבְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ין  ּבֵ ֶבר,  ּקֶ ּבַ ין  ּבֵ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ין  ּבֵ ֶאְצלֹו 

ר  ָ ֻקּשׁ ּמְ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ּוְבַהּתֹוָרה.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַרק  בּוק  ּדָ הּוא 

ַרֲחַבת  הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ין  ּבֵ דֹול  ּגָ ִחּלּוק  ֵיׁש  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ִמי  ֲאָבל  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ַצר  ָמקֹום  הּוא  ׁשֶ ֶבר  ַהּקֶ ּוֵבין  ָיַדִים, 

ֶוה ׁשָ ַהּכֹל  ּמַֹח,  ּבַ ָמִרים  ׁשְ ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ֹמחֹו  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּנִ  ׁשֶ

"ל: ּנַ ּכַ ֶאְצלֹו 
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נב

ָהָאֶרץ  ָכל  י ְמלֹא  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ָבִרים צֹוֵעק  ַהּדְ ל  ִמּכָ
ם  ֵ בֹוד ַהּשׁ ן ּכְ ם־ּכֵ ּפּוֵרי ַהּגֹוִיים צֹוֵעק ּגַ בֹודֹו, ַוֲאִפּלּו ִמּסִ ּכְ

צ"ו(,  ים  ִהּלִ )ּתְ בֹודֹו"  ּכְ ֶאת  ַבּגֹוִים  רּו  "ַסּפְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ

בֹודֹו  ּכְ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ צֹוֵעק  ַהּגֹוִיים  ִסּפּוֵרי  ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ֵאָליו  ְקַרב  ּיִ ׁשֶ ְלָהָאָדם  ז  ּוְמַרּמֵ ְוקֹוֵרא  ִמיד,  ּתָ צֹוֵעק  ַרְך  ִיְתּבָ

ה  ּוְבִחּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ַרֲחִמים  ּבְ אֹותֹו  ְיָקֵרב  ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ

דֹוָלה. ּגְ

ּוַמְתִחיל  תֹו  ִפּלָ ּתְ תֹוְך  ּבְ ִלְפָעִמים  ִנְתַלֵהב  ָהָאָדם  ׁשֶ ְוֶזה 
גּוָרה  ׁשְ תֹו  ּוְתִפּלָ דֹול,  ּגָ ק  ְוֵחׁשֶ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ׁש  ְתַלּבֵ ּנִ ְבָיכֹול ׁשֶ ַעְצמֹו ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִפיו, ֶזהּו אֹור ַהּשׁ ה ּבְ ּוְמֻרּצָ

ַהִהְתַלֲהבּות  ֶזה  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  אֹותֹו  ְוקֹוֵרא  ּבֹו 

ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ִמְתַלֵהב  ָהָאָדם  ׁשֶ

הּוא  ָבִרים י'(, ׁשֶ ְתָך ְוהּוא ֱאלֶֹקיָך" )ּדְ ִחיַנת "הּוא ְתִהּלָ ְבָיכֹול, ּבְ ּכִ

ָהָאָדם  ְוִלְפָעִמים  ה.  ִפּלָ ְוַהּתְ ה  ִהּלָ ַהּתְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוַגם  ְבָיכֹול,  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ָצִריְך  הּוא  ָהָאָדם,  ִמן  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוִמְתַרֵחק  ק  ּלֵ ִמְסּתַ

ֵלְך  "ַהׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲחָריו  ִפּלֹות  ַהּתְ ִליְך  ּוְלַהׁשְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַאֲחָריו  ִליְך  ּוְלַהׁשְ ִלְזרֹק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ נ"ב(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְיָהְבָך"  ה'  ַעל 

ְוֶזה  ָהָאָדם.  ִמן  ּוִמְתַרֵחק  ק  ּלֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ּכְ ִפּלֹות  ּתְ ַרְך  ִיְתּבָ
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ּקּוִנים  ּתִ ין' ְוכּו' ַהּמּוָבא ּבַ ָיַדע ְלַזְרָקא ִחּצִ ָאה ָמאן ּדְ ִחיַנת: 'ַזּכָ ּבְ

"ל: ּנַ ּכַ ִפּלֹות  ּתְ ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲחָריו  ִלְזרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ יג(  ּקּון  )ּתִ

נג

טֹוב  ּבְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ה  ְמַבּלֶ ְוהּוא  ים,  ַחּיִ יו  ַחּיָ ֱאמּוָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי 
אי טֹוב לֹו,  ַוּדַ ָראּוי ְוֵיׁש לֹו טֹוב, ּבְ הֹוֵלְך לֹו ּכָ ׁשֶ י ּכְ ִמיד. ּכִ ּתָ

ַחס  ִיּסּוִרין  לֹו  ְוֵיׁש  ֶדר  ּסֵ ּכַ לֹו  ִמְתַנֵהג  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  )ּדְ ְך  ּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו 

ם  ֵ ַהּשׁ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ טּוַח  ּבָ הּוא  י  ּכִ טֹוב,  ן  ם־ּכֵ ּגַ לֹום(  ְוׁשָ

ַהּכֹל  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ַאֲחִריתֹו,  ְוֵייִטיב  א  ְלַהּבָ ָעָליו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ

ֱאמּוָנה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו 

ָעָליו  עֹוֵבר  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ים  ַחּיִ ֵאיָנם  יו  ַחּיָ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ְלַנֵחם  ַמה  ּבְ לֹו  ֵאין  י  ּכִ ִחּיּות,  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשּוב  ָרָעה,  ֵאיֶזה 

ִחּיּות  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ָלל,  ּכְ ֱאמּוָנה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלל  ּכְ ַעְצמֹו 

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּוְבִלי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ ֵמַאַחר  טֹוב  ְוׁשּום 

ּלֹו  ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ַמה ּטֹוב ְוָיֶפה ַהִחּיּות ׁשֶ

"ל: ּנַ ּכַ

נד

ֲאִפּלּו  י  ּכִ ֶאָחד.  ָבר  ּדָ ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ה  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ֶלת  ְלּגֶ ִנְתּגַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ זֹאת  ֵאין  ְלּגּוִלים,  ּגִ

ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָהרּוַח  ֶזה  ִעם  ֶפׁש  ַהּנֶ זֹאת  ַרק  ִהיא,  ׁשֶ מֹות  ּכְ

ַאֵחר  רּוַח  ִעם  ץ  ִמְתַקּבֵ ֶפׁש  ַהּנֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ִנְמָצא  דּוַע.  ּיָ ּכַ
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ם  ֵ ַהּשׁ ֵאין  י  ּכִ קֶֹדם,  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ֵאין  ׁשּוב  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 

ֶאָחד: ָבר  ּדָ ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ה  ַרְך עֹוׂשֶ ִיְתּבָ

נה

כֹוִלין  ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  טּוב  ֵמִעְנַין  ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ֻמְכָרִחין  ְוָאַמר:  ָעָנה  ֱאֶמת.  ּבֶ ִלְזּכֹות ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ה' 

ַאֵחר  ם  ׁשֵ ּבְ ִלְקרֹותֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ טֹוב,  ם  ׁשֵ ּבְ ְוִלְקרֹותֹו  לֹוַמר 

ְך  ּיָ ׁשַ ֵאין  טֹוב  ם  ׁשֵ ֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאָבל  ָהָאָדם.  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 

ִמּטֹוב,  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֲאִפּלּו  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ֶזה,  ַעל  לֹוַמר 

ין  ַכּנִ ּמְ ׁשֶ ּכְ י־ִאם  ּכִ ָאָדם  ִלְבֵני  יֹוֵתר  ְלהֹוִדיַע  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך 

ְוכּו': ָרֲאָתה"  "ַעִין לֹא  ְוכּו'  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ם טֹוב  ׁשֵ ּבְ אֹותֹו 

נו

ֲאוֹות  ּתַ ֵמֵאיֶזה  ְרחֹוִקים  ֵהם  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵיׁש 
ַאף־ַעל־ ׁשֶ ע,  ּדַ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָממֹון  ֲאַות  ִמּתַ גֹון  ּכְ דֹולֹות  ּגְ

ע  ּקָ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ֵמֲחֵברֹו  יֹוֵתר  רּוַע  ּגָ הּוא  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  י־ֵכן  ּפִ

הּוא  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ֲאָוה  ּתַ ֵאיֶזה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֲאָוה,  ַהּתַ אֹוָתּה  ּבְ

ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ְך  ל־ּכָ ּכָ ּה  ּבָ ע  ּקָ ְמׁשֻ

אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ ֶאְצלֹו  ָלה  ּטְ ִנְתּבַ ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ֲאָוה  ּתַ ִהיא  ׁשֶ

ְך  ל־ּכָ ּכָ ע  ּקָ ְמׁשֻ הּוא  י  ּכִ יֹוֵתר,  רּוַע  ּגָ הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ֲאָוה.  ַהּתַ

ְוַכּיֹוֵצא,  ָממֹון  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ֲאָוה  ּתַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ֲאָוה  ּתַ ֵאיֶזה  ּבְ

ָהְיָתה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֲאָוה.  ַהּתַ אֹותֹו  ֵמֲחַמת  ֶאְצלֹו  ל  ּטֵ ִנְתּבַ
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הּוא  ׁשֶ ָהַאֶחֶרת  ֲאָוה  ִמּתַ ה  ְקַטּנָ ּה  ּבָ ע  ּקָ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּתַ

הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלל,  ּכְ ּה  ִמּנָ ָנְפָקא  ֵאין  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָרחֹוק 

ל ֶאְצלֹו ַעל־ְיֵדי־ ּטֵ דֹוָלה ִנְתּבַ ֲאָוה ּגְ ּתַ ְך ַעד ׁשֶ ל־ּכָ ּה ּכָ ע ּבָ ּקָ ְמׁשֻ

ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ינֹוק  ּתִ גֹון  ּכְ ן,  ַעְקׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  "ל.  ּנַ ּכַ ֶזה 

רֹאׁשֹו  ּוְלַהּכֹות  ְלַגְמֵרי  ַעְצמֹו  ְלַהְפִקיר  ָיכֹול  ְלַבד  נּות  ַעְקׁשָ

מֹו  ה ָלּה ְלַהְכִעיס, ּכְ עֹוׂשֶ ֶנֶגד ִאּמֹו ׁשֶ נּות ּכְ ָבה ֵמֲחַמת ַעְקׁשָ ּתֵ ּבַ

ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ק  ּוְלַסּלֵ ַהּכֹל  ְלַהְפִקיר  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ֵיׁש  ֵכן 

רֹוֶצה: הּוא  ׁשֶ נּות  ַעְקׁשָ ֲאָוה אֹו  ּתַ ֵאיֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ

נז

ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ לֹו  ָהָיה  ֲחרּותֹו,  ּבַ יֵמי  ּבִ ׁשֶ ר,  ִסּפֵ ִמּקֶֹדם 
ִמן  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ּוִמְתָיֵרא  ֵחד  ִמְתּפַ ְוָהָיה  יָתה,  ַהּמִ ִמן 

ִקּדּוׁש  ַעל  מּות  ּיָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְמַבּקֵ ָהָיה  ְוָאז  יָתה,  ַהּמִ

הּוא  ֶזה  ֲאָבל  ה,  ּמָ ּכַ זֹוֵכר  ְוֵאינֹו  ַרב,  ְזַמן  ֶזה  ּבָ ְוָהַלְך  ם.  ֵ ַהּשׁ

ִמיד  ּתָ ׁש  ּוִבּקֵ ֶזה  ּבָ ָהַלְך  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ר  ֶאְפׁשָ דֹול,  ּגָ ְזַמן  ָהָיה  ׁשֶ יֹוֵדַע 

ַעל־ֶזה,  ׁש  ּקֵ ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ יָחה  ׂשִ ָהְיָתה  ְולֹא  ֶזה,  ַעל 

יָתה  ְוִיְרָאתֹו ָאז ֵמַהּמִ ְחּדֹו  ּפַ ּוִמּגֶֹדל  ם.  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ק ַעל  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ֶאְצלֹו  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ָהָיה  "ל,  ּנַ ּכַ

דֹול ּגָ ְחּדֹו  ּפַ ָהָיה  י  ּכִ ֶזה,  ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ׁש,   ַמּמָ

ָאז. ְמֹאד 
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ָהָאָדם  ַעל  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ "ל  ּוֵמַהּנַ ה  ִמּזֶ
ר  ּבֵ ְלׁשַ ָצִריְך  הּוא  ְיָקא  ּדַ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ּבֹו,  ע  ּקָ ְמׁשֻ ְוהּוא 

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲעבֹוָדתֹו.  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ

ָחִביב ָעָליו" ְוכּו'  ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: "ּוְבָכל ְמֹאֶדָך - ֵיׁש ְלָך ָאָדם ׁשֶ

ְוָהֵבן: ָרכֹות סא:(  )ּבְ

נח

רֹוֶצה  ׁשֶ ּתֹוָרה  ַבר  ַהּדְ ב  חֹוׁשֵ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ּתֹוָרה  ִבין  חֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ
אֹותֹו  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ְוַלֲחזֹר  ַלֲחׁשֹב  ּה  ּבָ ׁש  ְלַחּדֵ

ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָהִעְנָין  אֹותֹו  אֹו  סּוק  ַהּפָ

לֹו. חּו  ְפּתְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַתח  ַהּפֶ ַעל  ְודֹוֵפק  נֹוֵקׁש  ְוִלְהיֹות 

ּפֹוֵרַח  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְזִריָחה,  מֹו  ּכְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ּפֹוֵרַח  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵיׁש 
ִלְרּדֹף  ַחִיל,  ְוִאיׁש  ה  ְרּיֵ ּבֵ ָלֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך  ָבה.  ֲחׁשָ ֵמַהּמַ

ִסיָמן ס"ט(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ יָגּה  ְלַהּשִׂ ַאֲחֶריָה  ְוָלרּוץ 

נט

בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ֵמֶהם,  ָרחֹוק  ִלְהיֹות  ִנים,  ַלּבָ יֹוֵתר  ל  ְמֻסּגָ
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ַרק  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ ַע  ֲעׁשֵ ְלׁשַ ֶהם  ּבָ

ָלל: ּכְ ֲעֵליֶהם 
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ס

ה  ַמֲעׂשֶ ֵאַרע  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחתֹו  ׂשִ
ַבִית  ּבְ ַאַחת  ה  ַיְלּדָ ּזֹוָקה  ּנִ ׁשֶ ַראְסֶלב  ּבְ ת־קֶדׁש  ְקִהּלַ ּבִ

ָהיּו  ְנָפׁשֹות  ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ים,  ֲחָדׁשִ ְנָיִנים  ּבִ ּבֹו  ְוָעׂשּו  ּבֹו  ָחְפרּו  ׁשֶ

ֶזה: ִעְנָין  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָאז  דֹוָלה.  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ

ל  ּכָ ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ י  ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ י  ְנּתִ ִעּיַ ְנָיִנים  ּבִ ִעְנַין  ּבְ
יֹוֵצא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵאין  ּוְבחֹומֹות  ִבְנָיִנים  ּבְ ָהעֹוְסִקים 

י  ּכִ ֶזה,  ּבָ עֹוְסִקים  ָהעֹוָלם  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ַעּכּו"ם.  ַוֲאִפּלּו  ָנִקי, 

ן  ְוַעל־ּכֵ ֶזה,  לֹא  ּבְ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ִקּיּום  הּוא 

ָלֶזה. קּות  ַחׁשְ ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ

ֵאינֹו  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ַאְך  ְוִחּלּוִקים,  ִעְנָיִנים  ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְוֵיׁש 
ִבְנָין  ּבְ ָהעֹוֵסק  ל  "ּכָ רּוׁש:  ּפֵ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ָנִקי.  יֹוֵצא 

ֲעִנּיּות,  ְלׁשֹון  הּוא  ן"  "ִמְתַמְסּכֵ יא.(.  סֹוָטה  סג.  )ְיָבמֹות  ן"  ִמְתַמְסּכֵ

סּוק:  ּפָ ַעל  ֵפרּוׁש  ּבְ ְמבָֹאר  ְדָרׁש  ּוַבּמִ ָנה.  ַסּכָ ְלׁשֹון  הּוא  ְוַגם 

נֹות  ַמְסּכְ ּמְ מֹות א'(, "ַחד ָאַמר ׁשֶ נֹות ְלַפְרעֹה" )ׁשְ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ "ַוּיִ

ה ַרּבָ מֹות  )ׁשְ ֲעֵליֶהן"  ּבַ ֶאת  נֹות  ַסּכְ ּמְ ׁשֶ ָאַמר  ְוַחד  ֲעֵליֶהן,  ּבַ  ֶאת 

י"ד(. א' אֹות 

ְוָצִריְך  יָנא"(.  ְטׁשִ "ָזאְקָלאׁשְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ַהְיסֹוד  ַחת  ַהּנָ הּוא  ר  ְוָהִעּקָ
יַח  ְלַהּנִ ֵעץ  ּוֵמֵאיֶזה  ַהְיסֹוד,  יַח  ְלַהּנִ ְזַמן  ֵאיֶזה  ּבְ ֵליַדע 
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ִאי  ַאְך  ְיסֹוד,  ִלְהיֹות  ְראּוִיים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵעִצים  ֵיׁש  י  ּכִ סֹוד,  ַהּיְ

זֹאת. ל  ּכָ ֵליַדע  ר  ֶאְפׁשָ

ן ֵמֲחַמת  ם ּכֵ ְמִדינֹות ֵאּלּו הּוא ּגַ רֹות ּבִ ֵדִלים ּפֵ ֵאין ּגְ ֶ ְוַגם ַמה ּשׁ
ֵדִלים  ּגְ ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵאין  ׁשֶ רֹות  ּפֵ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ֶזה. 

י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ִעְנָיִנים  יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ֶזה,  ֵמֲחַמת  ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוהּוא  אן,  ּכָ

ְלָכל  יִדין  ּגִ יֹוְצִאין  ם  ָ ִמּשׁ ָהעֹוָלם,  ת  ּתַ ֻהׁשְ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ה  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן 

דֹול  ּגָ ָחָכם  ָהָיה  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ּוׁשְ ָהֲאָרצֹות. 

מֹו  ּכְ ִרי  ּפְ ל  ּכָ ֵעץ  נֹוֵטַע  ָהָיה  ְפָרִטּיּות,  ּבִ יִדין  ַהּגִ ל  ּכָ ְוָיַדע 

לּו  ַהּלָ ִדינֹות  ּמְ ּבַ ְוַגם  ז'(.  אֹות  ב'  ה  ַרּבָ )קֶֹהֶלת  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ

ְיכֹוִלים  ָהיּו  ֵהיֵטב,  ְפָרִטּיּות  ּבִ יִדים  ַהּגִ ִהּלּוְך  יֹוְדִעין  ָהיּו  ִאם 

אן ַאף־ ם ּכָ י ּגַ ֵדִלים ּפֹה. ּכִ ֵאיָנם ּגְ רֹות ׁשֶ אן ֶאת ַהּפֵ ם ּכָ ע ּגַ ִלּטַ

ְמֻיֶחֶדת,  ִלְפִרי  ל  ְמֻסּגָ הּוא  זֹו,  ִלְמִדיָנה  ַההֹוֵלְך  יד  ַהּגִ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ם  ּגַ ן  ְוַעל־ּכֵ ַיַחד.  ִרין  ּוִמְתַחּבְ ִמְתָעְרִבין  יִדין  ַהּגִ ל  ּכָ ֶזה  ל  ּכָ ִעם 

ְיכֹוִלין  ְמַעט  ְתַרֲחִקים  ּמִ ׁשֶ ּכְ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאּלּו,  ְמִדינֹות  ּבִ אן  ּכָ

ְמִציאּות  ֵיׁש  ם  ּגַ ּפֹה.  ֵדִלים  ּגְ ֵאין  ׁשֶ רֹות  ַהּפֵ ָאר  ׁשְ ם  ּגַ ע  ִלּטַ

ִרחּוק  ּבְ ע  ִלּטַ ְיכֹוִלין  ָהיּו  ַצד,  ֵאיֶזה  ּבְ ֵאר  ּבְ ּפֹוְתִחים  ָהיּו  ִאם  ׁשֶ

ָהֲעִלּיֹות  ֵליַדע  ְצִריִכין  ם  ּגַ "ל.  ַהּנַ רֹות  ַהּפֵ אֹוָתן  ם  ָ ִמּשׁ ָמקֹום 

ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ַמן,  ַהּזְ ְלִפי  ְוֵליַדע  ה,  ִתּיָ ׁשְ ָהֶאֶבן  ל  ׁשֶ ְוַהְיִרידֹות 

ה  ִתּיָ ׁשְ ָהֶאֶבן  הּוא  ּוַמְדֵרָגה  ִחיָנה  ּבְ ֵאיֶזה  ּבְ ה,  ִתּיָ ׁשְ ָהֶאֶבן 

אֹותֹו  ּבְ ה  ִתּיָ ׁשְ ָהֶאֶבן  ל  ׁשֶ ִחיָנה  ַהּבְ אֹוָתּה  ּוְלִפי  ַמן.  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ
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ֶנְעָלם  ֶזה  ל  ּכָ ַאְך  "ל,  ַהּנַ ִעְנָיִנים  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵיַדע  ַמן  ַהּזְ

ָהעֹוָלם.  ִמן  ר  ְוִנְסּתָ

אֹוְמִרים  ָהעֹוָלם  י  ּכִ ְוָהִעְנָין,  ְלַגּלֹוָתן.  ָאסּור  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  י  ּכִ
אי  ַוּדַ ּבְ ּוֶבֱאֶמת  יֹוֵתר.  ָהעֹוָלם  ם  ִנְתַחּכֵ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ

ּלּו  ּגִ ְוֵהם  ְמֹאד,  יֹוֵתר  ֲחָכִמים  ָהיּו  אי  ַוּדַ ּבְ ַהּקֹוְדִמים  ַהּדֹורֹות 

ן  ַעל־ּכֵ ַהּכֹל,  ֵהִכינּו  ָבר  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַאְך  ַהָחְכָמה,  ר  ִעּקַ

ַהּדֹורֹות  י  ּכִ יֹוֵתר.  ָחְכמֹות  ַעל  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּדֹורֹות  ִאים  ּבָ

ַהָחְכָמה  מּוָכן  ָבר  ּכְ י  ּכִ ַהּמּוָכן,  ֶאל  אּו  ּבָ ֵהם  ָהַאֲחרֹוִנים 

ַהּדֹור  ן  ְוַעל־ּכֵ ַהָחְכָמה,  ר  ִעּקַ ּלּו  ּגִ ׁשֶ ַהּקֹוְדִמים  ֵמַהּדֹורֹות 

ִדְבֵרי  ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  יֹוֵתר.  ם  ְוִנְתַחּכֵ ְמַעט  מֹוִסיף  ָהַאֲחרֹון 

ִחית  ּכָ א לֹא ַאׁשְ ַדָלִאית ַחְסּפָ ּדְ ָאְמרּו: "ִאי ָלאו  ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ׁשֶ

י  ן ַאף־ַעל־ּפִ ְוַעל־ּכֵ ָבא ְמִציָעא יז:(.  ּבָ )ְיָבמֹות צב:  יִניָתא ּתּוַתּה"  ַמְרּגִ

ַאף־ַעל־ יִניָתא,  ְרּגִ ַהּמַ ר הּוא  ָהִעּקָ י  ּכִ ָלל  ּכְ ַעל  ּפָ לֹא  ַהּקֹוֵדם  ׁשֶ

ה  ּלָ ּגִ הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  א,  ַחְסּפָ ָדָלה  הּוא  י  ּכִ ר,  ִעּקָ ָהִראׁשֹון  י־ֵכן  ּפִ

ַעל  ָנֵקל  ּבְ ִני  ֵ ַהּשׁ א  ּבָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ַהָחְכָמה,  ר  ְוִעּקַ ְיסֹוד  ְוָחַפר 

ַתְכִלית. ּבְ ַהָחְכָמה  ֵעֶסק 

ה  ְמַגּלֶ ָהָיה  י ִאם  ּכִ ְלַגּלֹות אֹוָתם,  ָאסּור  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ן  ּכֵ ְוַעל 
ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  ּבַ ה  ִמּזֶ ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָהיּו  אֹוָתם 
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ְוִעְנָיִנים  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ָהִעְנָין  אֹותֹו  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ָזרֹות.  ַלֲעבֹודֹות 

ַהָחְכָמה  אֹותֹו  ה  ּלֶ ִנְתּגַ ָהָיה  ְוִאם  ָלֶזה,  ַלֲעׂשֹות  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ

ִריִכים ַלֲעׂשֹות ְלאֹותֹו  ּצְ ׁשֶ ְוָהיּו יֹוְדִעים אֹוָתן ָהִעְנָיִנים  עֹוָלם,  ּבָ

ַלֲעבֹודֹות  ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  ּבַ ה  ִמּזֶ ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ָהִעְנָין, 

ָחְכָמה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ מֹוִסיִפים  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּדֹורֹות  י  ּכִ ָזרֹות, 

ָחְכָמָתם  ּבְ טֹוִעין  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּדֹורֹות  ְוִלְפָעִמים  "ל.  ּנַ ּכַ

ִעְנָיִנים  ים  ְמַגּלִ ָהיּו  ִאם  ן  ַעל־ּכֵ ָהִראׁשֹוִנים,  ַעל  ּמֹוִסיִפין  ׁשֶ

ְלהֹוִסיף  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ רֹוִצים  ָהיּו  ָהַאֲחרֹוִנים  ְוַהּדֹורֹות  "ל  ַהּנַ

ָהיּו  ׁשֶ ָחְכָמָתם  ָטעּות  ּבְ ִלְטעֹות  ְיכֹוִלים  ְוָהיּו  ָחְכָמָתם,  ֲעֵליֶהם 

ְעָלִמים  ַהּנֶ "ל  ַהּנַ ֵמִעְנָיִנים  ל  ְלּגֵ ְלִהְתּגַ ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  מֹוִסיִפים 

ָלֶהם  ִנְדֶמה  ָהָיה  י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָזרֹות  ֲעבֹודֹות  ָהעֹוָלם,  ִמן 

אֹוָתן  ַלֲעבֹוד  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְך  ּכָ ׁשֶ ָטעּוָתם  י  ַעל־ּפִ

ְקָרא  )ַוּיִ ָעְרָלה  ִעְנַין  ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה 

ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ אֹוָתן  ּבְ ׁשֶ רמד:(  ב'  )ֵחֶלק  ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  י  ּכִ י"ט(. 

ַעד  ֶזה  ּבָ ָטעּו  ָהִראׁשֹוִנים  ּוַבּדֹורֹות  ָהִאיָלן,  ַעל  ה  ְקִלּפָ ׁשֹוָרה 

ְוָקא  ּדַ ָהִאיָלן  ְנִטיַעת  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶזה  ּבָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ

ִעְנָין  ֵהיֵטב  יֹוְדִעין  ָהיּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֹוָרה  ּשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

י  ַעל־ּפִ ָלֶהם  ִנְדֶמה  ָהָיה  ה,  ִמּזֶ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ָהִאיָלן  ְנִטיַעת 

ַחס  ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה  אֹותֹו  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָטעּוָתם 

ִפי  ּכְ ׁשּוט  ּפָ הּוא  ׁשֶ ָלֶהם  ִנְדֶמה  ָהָיה  י  ּכִ ָהיּו עֹוְבִדים,  ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ

ֵאּלּו: ּכָ ִעְנָיִנים  ְלַגּלֹות  ָאסּור  ן  ַעל־ּכֵ ָחְכָמָתם,  ּבְ עּו  ּטָ ֶ ּשׁ ַמה 
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סא

ב  ָ ּשׁ ׁשּוָבה, ׁשֶ ִחיַנת ּתְ ָמָרא, ֶזה ָהָיה ּבְ ּגְ ֱאַמר ּבַ י ַהּנֶ ִעְנָין ַהְדִרי ּבִ
ְוָכָראּוי,  ִעְנָין  ּכָ ּלא  ׁשֶ לֹוַמר  ּתֹוָרה  ּבַ ַגם  ּפָ ׁשֶ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ

ב  ְוׁשָ ַגם  ּפָ ׁשֶ ד  ִמּיָ ֵהִבין  ֲחֵברֹו  אֹותֹו  ה  ִהְקׁשָ ׁשֶ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 

ָיְצָאה  לֹא  ַוֲעַדִין  כַֹח  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ֵיׁש  י  ּכִ ד.  ִמּיָ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ְלַמְעָלה  ִלְפָעִמים  יג  ַמּשִׂ ָאָדם  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ַלּפַֹעל, 

ֶאל  ִמּכַֹח  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִהיא  ָלֶזה,  ָראּוי  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה 

י  ּבִ ָהְיָתה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשֶ ַהְינּו  י,  ּבִ ָהְדִרי  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַהּפַֹעל 

ַעל־ י  )ּכִ ַלּפַֹעל  ָיְצָאה  ה  ְוַעּתָ "ל  ּנַ ּכַ כַֹח  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַרק  ה  ִחּלָ ִמּתְ

ּלא  ׁשֶ לֹוַמר  ַגם  ּפָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ ְלַמְעָלה  יג  ִהּשִׂ ׁשֶ ְיֵדי 

ּוֵמִבין  ד  ִמּיָ ִמְתעֹוֵרר  הּוא  ְוָאז  ָעָליו  ה  ַמְקׁשֶ ֲחֵברֹו  ַוֲאַזי  ִעְנָין,  ּכָ

ָיְצָאה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ ִנְמָצא  ד.  ִמּיָ ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ְוׁשָ ַגם  ּפָ ׁשֶ

ַהּפַֹעל(: ֶאל  ִמּכַֹח  ׁשּוָבה  ַהּתְ

סב

ַעל־ְיֵדי  ִלְפעֹל  ְיכֹוִלין  י  ּכִ דֹולֹות,  ּגְ ְסֻגּלֹות  ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע  ּדַ
ַחס  ְקרּות  ַהּיַ ַוֲאִפּלּו  ִבים.  חֹוׁשְ ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ

ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָאָדם.  ֵני  ּבְ בֹות  ְחׁשְ ִמּמַ א  ּבָ הּוא  לֹום  ְוׁשָ

ל  ּכָ ַהְינּו  ּדְ ן,  ּכֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶאָחד  ָדָבר  ּבְ ּוְדבּוָקה  ֲאחּוָזה  ה  ּלָ ּכֻ

ָאר  ּוׁשְ ְוִחיצֹוִנּיּות,  ִניִמּיּות  ּפְ ַהְינּו  ּדְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִחינֹות  ַהּבְ

ּוְדבּוִקים  ֶאָחד ֲאחּוִזים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ּוְכׁשֶ ה,  ֻקּדָ ַהּנְ ם ַעד  ּלָ ּכֻ ִחינֹות  ַהּבְ
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ַאֶחֶרת,  ָבה  ְלַמֲחׁשָ ה  ּוְנִטּיָ ְלּבּול  ּבִ ִלי  ּבְ ן  ּכֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִבים  ְוחֹוׁשְ

ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ן  ּכֵ ִיְהֶיה  ֶהְכֵרַח  ּבְ ׁשֶ ּפֹוֲעִלים  ֵהם  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ֶדֶרְך  ּבְ לֹא  ָרִטּיּות,  ּפְ ְפָרֵטי  ּבִ ְהֶיה  ּתִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ְוַגם  ִבים.  חֹוׁשְ

ְפָרִטּיּות.  ּבִ ְוָכְך  ְך  ּכָ ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ִיְהֶיה  ִאם  ׁשֶ ֲחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ גֹון  ּכְ ָלל,  ּכְ

י"ב  ִלים  )ּכֵ ִלים  ּכֵ ּגֹוְלֵמי  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

יֹוֵצא  ֵאׁש  ָרָאה  ׁשֶ ְנָבט  ָעה  ּטָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְטעֹות  ְוָיכֹול  ו'(,  ָנה  ִמׁשְ

)ַסְנֶהְדִרין קא:(.  ְוכּו' 

יָפה  ּקִ ּתַ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ְהֶיה  ּתִ ִאם  ֶזה,  מֹוִעיל  ּמּוד  ַהּלִ ְלִעְנַין  ְוַגם 
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ן,  ּכֵ ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ְמֹאד 

ֲחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ל  ְלָמׁשָ ַהְינּו  ּדְ "ל.  ּנַ ּכַ ֶזה  ּבָ ְמֹאד  ַוֲאחּוָזה  יָפה  ּקִ ּתַ

ם,  ּלָ ּכֻ ּפֹוְסִקים  ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ְוִלְגֹמר  ִלְלֹמד  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ

ֵאיֶזה ֹאֶפן  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ר  ִויַצּיֵ ְוַיֲחׁשֹב  דֹוִלים,  ַהּגְ ים  רּוׁשִ ל ַהּפֵ ּכָ ִעם 

ה  ָ ֲחִמּשׁ ִלְלֹמד  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ל,  ְלָמׁשָ גֹון  ּכְ ְזַמן.  ה  ּוְבַכּמָ אֹוָתם,  ִיְלֹמד 

ְוַיְכִניס  ַאַחת,  ָנה  ׁשָ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ִלְגֹמר  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶאָחד,  יֹום  ּבְ ין  ּפִ ּדַ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ֹתֶקף  ּבְ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ֶזה  ּבָ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ

ָאר  ׁשְ ּבִ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְמֹאד,  ֶזה  ּבָ ַוֲאחּוָזה  יָפה  ּקִ ּתַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ְוָהרֹא"ׁש  ָהִרי"ף  ִעם  "ס  ׁשַ גֹון  ּכְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוֵדי 

ֶזה  ּבָ ְוַיֲחׁשֹב  ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹף  ְוַכּיֹוֵצא,  ְוַתַנ"ְך  ְוכּו'  ְוטּוִרים 

ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר  ן.  ּכֵ ִיְהֶיה  ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ֲאַזי  דֹול,  ּגָ ֹתֶקף  ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ֲאִפּלּו  מֹוֶעֶלת  ָבה  "ַמֲחׁשָ ָאְמרּו:  ׁשֶ ַמה  ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ

ּמֹוֶעֶלת  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ׁש,  ַמּמָ מֹוֶעֶלת  כו:(,  )ַסְנֶהְדִרין  ּתֹוָרה"  ְלִדְבֵרי 
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ֵרׁש  ּפֵ "י  ַרׁשִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  תֹוָרה.  ְלִדְבֵרי  ֲאִפּלּו  ָלֶזה,  ַע  ּוְמַסּיֵ

ְלָבֵאר  ם  ִסּיֵ ְולֹא  ְך.  ּכָ הּוא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאֵחר,  ִעְנָין  ּבְ ם  ׁשָ

ים: ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ָוֵאּלּו  ְוֵאּלּו  יֹוֵתר,  ָבר  ַהּדָ

סג

ִדיָנה,  ַהּמְ אֹוָתּה  ּבְ ָחׁשּוב  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵיׁש  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָכל  ּבְ

ָבר, ֵיׁש ּבֹו טֹוב ָוַרע. ְוַהּטֹוב  ְתִחיל אֹותֹו ַהּדָ ּמַ ׁשֶ ְוֵתֶכף ּכְ

ַהּטֹוב,  ֶאל  נּועֹות  ַהּתְ ָכל  ּבְ ׁש  ַמּמָ ֶוה  ׁשָ הּוא  ְוָהָרע  ְמַעט  הּוא 

ָבר הֹוֵלְך  ַהּדָ ּוֵבין ָהָרע, ְואֹותֹו  ַהּטֹוב  ין  ּבֵ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ּוֶבֱאֶמת  ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ ָחׁשּוב  זֹו  ְמִדיָנה  ּבִ גֹון  ּכְ ַהּסֹוף.  ַעד  ְוָחׁשּוב 

ה  ה ִנְתַרּבּו ַהְרּבֵ ְוַעּתָ יִקים  ְוַצּדִ ים  ּיִ מֹות ֲאִמּתִ ֲעֵלי ׁשֵ ּבַ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו 

ֶקר.  ׁשֶ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ

אֹותֹו  ּבְ ַלֲעסֹק  ֶזה  ּבָ ִלְכנֹס  ְוָחֵפץ  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ

ם  ׁשֵ ַעל  ּבַ גֹון  ּכְ ִדיָנה,  ַהּמְ אֹותֹו  ּבְ ֶהָחׁשּוב  ָבר  ַהּדָ

י  ּכִ ֶקר  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ַאף  ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ּבְ ַמְצִליַח  הּוא  זֹו,  ְמִדיָנה  ּבִ

ִהְתעֹוְררּות  ּבַ לּוי  ַהּתָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַרק  לּום,  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ

לּוי  ּתָ ְוַגם  ָבר.  ַהּדָ אֹותֹו  ּבְ ְוָחֵפץ  ִמְתעֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ּלֹו  ׁשֶ

ַהַהְתָחָלה  ִאם  ָבר,  ַהּדָ אֹותֹו  ְלַהְנִהיג  ם  ׁשָ ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ּבְ

ֵהם  ׁשֶ ים  ָנׁשִ ִעם  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ אֹו  ֶזה  ּבָ ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַוֲאַזי  ַמְצִליַח,  ֲאַזי  ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ְלַהֲאִמין  ן  ְרּכָ ּדַ
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ַהֲאִמין  ִמּלְ ְרחֹוִקים  ֵהם  ׁשֶ אֹוָתן  ם  ּגַ ּבֹו  ַיֲאִמינּו  ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ

ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ִמְתלֹוְצִצים  ָהיּו  ְמקֹוָמם  ּבִ ַמְתִחיל  ָהָיה  ְוִאם  ָכֶזה,  ּבְ

ָחׁשּוב  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ִהְתִחיל  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַאְך  ָלל,  ּכְ ַמְצִליַח  ָהָיה 

ִיְהיּו  ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֱאמּוָנה,  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ם  ׁשָ

ְמִדיָנה  ֵיׁש  ֲאָבל  ַמְצִליַח.  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ּבֹו  ְלַהֲאִמין  ֻמְכָרִחין 

ְמִדיַנת  גֹון  ּכְ ָבר,  ַהּדָ אֹותֹו  ָלל  ּכְ ם  ׁשָ ָחׁשּוב  ֵאין  ׁשֶ ַאֶחֶרת 

ם ֵאין ׁשּום  מֹות, ְוׁשָ ַבֲעֵלי ׁשֵ ֵאין ָלֶהם ׁשּום ֱאמּוָנה ּבְ ַנז ׁשֶ ּכְ ַאׁשְ

ִעְנַין  ּוְכמֹו־ֵכן  ֶזה.  ּבָ ַלֲעסֹק  רֹוֶצה  ׁשֶ ְלִמי  ְוַהְתָחָלה  ַהְצָלָחה 

ַאֶחֶרת  ּוִבְמִדיָנה  זֹו,  ְמִדיָנה  ּבִ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ַהַהְנָהָגה 

ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ָמֵעאל  ִיׁשְ ְמִדיַנת  ּבִ גֹון  ּכְ ה,  ְגֻדּלָ אֹוָתּה  ָלֵהם  ֵאין 

ן  ְוַעל־ּכֵ ָלל,  ּכְ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ַהַהְנָהָגה  אֹותֹו  ָלֶהם  ְוֵאין  ֲחָכִמים 

ֶדֶרְך  ּבְ ּוְלַהְנִהיג  ֶזה  ּבָ ַלֲעסֹק  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ זֹו  ְמִדיָנה  ּבִ

ם  ֵ ַהּשׁ "ל.  ּנַ ּכַ ֶזה  ּבָ ַמְצִליַח  הּוא  ה,  ַעּתָ הּוג  ַהּנָ ִפי  ּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ָאֵמן. ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָהֱאֶמת  ה  ְיַגּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ַעל־ ֶזה,  ֶדֶרְך  ּבְ ּוִמְתַנֶהֶגת  מֹוְפִתים  ם  ׁשָ ִלין  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ְמִדיָנה  ּבִ
ְוִלְפָעִמים  מֹוְפִתים,  ִלְפָעִמים  ין  ַנֲעׂשִ ַעְצמֹו  ּבְ ְיֵדי־ֶזה 

ָידֹו: ּבְ ֵאינֹו עֹוֶלה 

סד

הּוא  אּות  ַהִהְתַנּשְׂ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ְרָאָיה  ֵאין  ה  ּוְגֻדּלָ אּות  ִהְתַנּשְׂ ִמן 
ְיֵדי ֶזה זֹוִכין  ַעל  ָבר ׁשֶ ים ּדָ ְפֵני ַעְצמֹו, ִלְפָעִמים עֹוׂשִ ּבִ ָבר  ּדָ
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ַמְלֵכי  ּבְ ּוָמִצינּו  ֵיֵרד.  לֹא  ָעָלה  ׁשֶ ְוֵכיָון  אּות,  ְוִהְתַנּשְׂ ה  ִלְגֻדּלָ

ְרִביִעי,  ּדֹור  ַעד  ִלְמלּוָכה  ָזכּו  ֶאָחד  ָבר  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

)ְמָלִכים  ָרֵאל"  ִיׂשְ א  ּסֵ ּכִ בּו ְלָך ַעל  ֵיׁשְ ֵני ְרִבִעים  תּוב: "ּבְ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהּדֹור  ֶזה  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ְלָהִבין.  ה  ָקׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  ְוָדָבר  י'(,  ב' 

ִאם  ַוֲאִפּלּו  לּוָכה,  ְוַהּמְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ֶאְצלֹו  ְפַסק  ּיֻ ׁשֶ ֻמְכָרח  ְרִביִעי 

יֹוִעיל,  לֹא  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ְויֹוֵתר  ְזֵקנֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶזה  ָבר  ּדָ ה  ַיֲעׂשֶ

לּוָכה ְוהּוא ָצִריְך ִלְסּבֹל  ֻיְפַסק ַהּמְ ֶאְצלֹו  ָבר ׁשֶ ּכְ ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

י ֲאבֹוָתיו  ּכִ ָבה ְמֹאד,  ּגָ ִנׂשְ ִליָאה  ּפְ הּוא  עֶֹנׁש ֲאבֹוָתיו. )ִנְמָצא ׁשֶ

ְוַהּדֹור  ְרִביִעי,  ּדֹור  ַעד  ִלְמלּוָכה  ְלַבד  ֶזה  ָבר  ּדָ ַעל־ְיֵדי  ָזכּו 

מֹוִעיל  ֵאינֹו  ֵמֲאבֹוָתיו  ְמלּוָכה  ּבִ ֻמְחָזק  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ָהְרִביִעי 

ֲאִבי  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ִאם  ֲאִפּלּו  ָבר.  ּדָ ׁשּום  לֹו 

ַאֲחָריו.  ׁשֶ ְלדֹורֹות  יֹוֵתר  ַמְלכּותֹו  ְך  ְמׁשַ ּתֻ ׁשֶ לֹו  יֹוִעיל  לֹא  ְזֵקנֹו, 

ִנְגַזר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  יֹוִעיל  לֹא  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַיֲעׂשֶ ִאם  ַוֲאִפּלּו 

ְוָהֵבן(.  ְמֹאד,  מּוּהַ  ּתָ ָבר  ּדָ ְוהּוא  לּוָכה,  ַהּמְ ֻיְפַסק  ֶאְצלֹו  ׁשֶ

ִנְמָצא  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ה'.  ְרֵכי  ּדַ ְמִביִנים  ָאנּו  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת 

י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה  ַהְרּבֵ טֹוִבים  ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ ֶאָחד  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ

ֶאְצלֹו  ְפַסק  ּיֻ ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ י  ַעל־ּפִ ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה,  ֻדּלָ ּגְ לֹו  ֵאין 

ָבר ֶאָחד  ְיֵדי ּדָ ה ַעל  "ל, ְוִלְפָעִמים ָאָדם זֹוֶכה ִלְגֻדּלָ ּנַ ּכַ ה  ֻדּלָ ַהּגְ

ְוָהֵבן: ְרִביִעי,  ּדֹור  ַעד  ֲאִפּלּו 
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סה

ֶקת  ָהעֹוׂשֶ ה  ִלּפָ ַהּקְ י  ּכִ ִנים.  ּבָ יַתת  ִמּמִ ִנּצֹוִלין  ְמָחה  ׂשִ ְיֵדי  ַעל 
ַהֶהֶפְך  הּוא  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ִליִלי',  ִנְקֵראת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹוָתם 

ה: ּנָ ִמּמֶ

סו

ל  ּכָ ְלַהְכִניס  דֹול  ּגָ כַֹח  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְמֹאד  ִהְזִהיר 
ְסָפָריו  ּבִ ה  ִמּזֶ ְוַכְמבָֹאר  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי  ּבְ ּכֹחֹו 

ָהָאָדם ָצִריְך  ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ה ְמקֹומֹות. ְוָאַמר ּכַ ַכּמָ ים ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֵאין  ׁשֶ ְקָצת  אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹא  ה,  ִלְתִפּלָ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח 

ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ְצִריִכין  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ה,  ִלְתִפּלָ ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח 

ה.  ִלְתִפּלָ ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ָאַמר,  ׁשּוב 
הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוׁשֹוֵמַע  ָאְזנֹו  ה  ּוַמּטֶ ּבּור,  ַהּדִ ֶאל  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

י  ּכִ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ְלתֹוְך  יָלא  ִמּמֵ ִכין  ִנְמׁשָ ַהּכֹחֹות  ֲאַזי  ר,  ְמַדּבֵ

ְוֻיְכְנסּו  כּו  ְמׁשְ ּיֻ ׁשֶ ֶזה,  ַעל  ִמיד  ּתָ ִלין  ּכְ ּוִמְסּתַ ין  ְמַצּפִ ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ

ִכין  ִנְמׁשָ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ן  ַעל־ּכֵ ים.  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ּדִ תֹוְך  ּבְ

ְוזֹוֶכה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְלתֹוְך  יָלא  ִמּמֵ ּלֹו  ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ ְוִנְכָנִסין 

י  ּכִ ָלֶזה,  ַעְצמֹו  ַמְכִריַח  ֵאינֹו  ׁשֶ י  דֹול ַאף־ַעל־ּפִ ּגָ כַֹח  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ְלתֹוְך  יָלא  ִמּמֵ ִכין  ִנְמׁשָ ַהּכֹחֹות 

ָנה: ַכּוָ ּבְ
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סז

ָיכֹול  הּוא  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי  ְוַצֵית  ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי 
ַרק  הּוא  ִעים  ּגָ ַהְמׁשֻ ל  ּכָ ל  ׁשֶ עֹון  ּגָ ׁשִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַע.  ּגֵ ּתַ ְלִהׁשְ

י  ּכִ ֶכל.  ׂשֵ ֲעֵלי  ַהּבַ ְלִדְבֵרי  ְוׁשֹוֵמַע  ַצֵית  ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ֲעֵלי  ַהּבַ ֵהם  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ְלִדְבֵרי  ְוַצֵית  ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  ִאם  ע  ּגָ ַהְמׁשֻ

רּוַח  ִפי  ּלְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ע  ּגָ ְמׁשֻ ָהָיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ֶכל,  ׂשֵ

ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ מּור,  ּגָ ֵברּור  ּבְ לֹו  ִנְדֶמה  ּלֹו,  ׁשֶ עֹון  ּגָ ְוׁשִ טּות  ׁשְ

טּות  ְ ַהּשׁ ְרֵכי  ִמּדַ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ה,  ּפָ ַאׁשְ ּבָ ל  ְלּגֵ ּוְלִהְתּגַ ָקרּוַע  ֵליֵלְך 

ֵאינֹו  ׁשֶ ּנּו אֹוֵמר לֹו  ִמּמֶ דֹול  ַהּגָ ׁשֶ י־ֵכן ֵמַאַחר  עֹון. ַאף־ַעל־ּפִ ּגָ ְוׁשִ

דֹול  ַהּגָ ַעת  ּדַ ֶנֶגד  ְעּתֹו,  ּדַ ל  ְמַבּטֵ ָהָיה  ִאם  ן,  ּכֵ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך 

ִנְמָצא  ּלֹו.  ׁשֶ עֹון  ּגָ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ּטֵ ִמְתּבַ ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ ָחְכָמה  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ

ֹמַע  ִלׁשְ רֹוֶצה  ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  עֹון  ּגָ ִ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ׁשֶ

ֵהיֵטב: ָבר  ַהּדָ ְוָהֵבן  ֲחָכִמים,  ְלִדְבֵרי  ת  ּוְלַצּיֵ

סח

קֹונֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ַהּשִׂ ִעְנַין  ַעל  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְמֹאד  ִהְזִהיר 
ַעְצמֹו  ב  ֵ ִויַיּשׁ קֹונֹו.  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יַח  ְוָיׂשִ ר  ְיַדּבֵ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ

ְוִיְפרׂש  ַעְצמֹו,  ַעל  ִויַרֵחם  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ה  עֹוׂשֶ ַמה הּוא  ֵהיֵטב 

ַרְך,  ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ׁש  ְלַבּקֵ ּוִפּיּוִסים,  ַתֲחנּוִנים  ּבְ יו  ּפָ ּכַ

ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלִהְתָקֵרב  ים  ֻרּבִ ַהּמְ ַרֲחָמיו  ּבְ הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ

זֹו  יָחה  ׂשִ ְוִעְנַין  ֶזה.  ַעל  ׁשֹות  ּוַבּקָ ְטָענֹות  לֹו  ְלַהְמִציא  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ
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ָפִרים  ּסְ ִרים ּבֹו. ּוְכָבר ְמבָֹאר זֹאת ּבַ ַדּבְ ּמְ ַנז ׁשֶ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ִיְהֶיה ּבִ

ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ נּו  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ֲאָבל  ִסים,  ְדּפָ ַהּנִ

יֹום ַעל־ ָכל  ּבְ זֹו  ַהְנָהָגה  ִלְנהֹג  ַעְצמֹו  יל  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ִנים  ל־ּפָ ּכָ

ם ַהְנָהָגה זֹו ָיִמים  ַקּיֵ ּמְ ֱאֶמת. ְוַאף ִאם ִלְפָעִמים הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ּבֶ

ָראּוי,  ּכָ ְלִהְתָקְרבּות  ָזָכה  לֹא  ֲעַדִין  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ִנים,  ְוׁשָ

יֹוִעיל  ל סֹוף  ּכָ י סֹוף  ּכִ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ק ַעְצמֹו  ְיַחּזֵ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ֵסֶפר  ה  ִמּזֶ ד  ִיּסֵ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ ְוָאַמר  אי.  ַוּדַ ּבְ לֹו 

ַעל  ָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ַהִהְתּבֹוְדדּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוָאַמר  ים.  ִהּלִ ּתְ

ָהָיה  ָאז  ָסִדין,  ּבְ ַעְצמֹו  ה  ְוִכּסָ תֹו  ִמּטָ ַעל  ַכב  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ תֹו,  ִמּטָ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִלּבֹו  ל  ּכָ יַח  ּוֵמׂשִ ר  ְמַדּבֵ

ֵרי  ַאׁשְ ו'(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִדְמָעִתי"  ּבְ ִתי  ִמּטָ ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ֶחה  "ַאׂשְ

ַהּכֹל. ַעל  ָהעֹוָלה  זֹו,  ַהְנָהָגה  ם  ְלַקּיֵ ַעְצמֹו  יל  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ

ים  ְוׂשִ כ"ה(,  כ"ד,  )ּתֹוָרה  ל"ב  ַדף  ּבְ ְנָיָנא"  ּתִ "ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ ן  ְוַעּיֵ
ַעְצְמָך  יל  ְוַתְרּגִ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ם  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָך  ִלּבְ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַיֲעזֹר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ם,  ׁשָ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ָבִרים  ַהּדְ ם  ְלַקּיֵ

ֱאֶמת: ּבֶ ְלָפָניו  יָחְתָך  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ּתּוַכל  ׁשֶ יָך  ּפִ ִלְפּתַֹח  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

סט

ְצִריִכין  י  ּכִ קיט.(.  ָסִחים  )ּפְ ֵמַח"  ְוׂשָ אֹותֹו  ִחין  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ְלִמי  רּו  "ַזּמְ
ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ י  ּכִ ְבָיכֹול.  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ַח  ְלַנּצֵ
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ְלֵקל  ּקִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלָקְרבֹו,  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְלָהָאָדם 

ַאף־ ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ָראּוי  ּכָ ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו  ו  ַעְכׁשָ ְוַגם  ה,  ַהְרּבֵ

ַעְצמֹו  ַח  ּטֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ יֹוֵתר  ּבְ ַעְצמֹו  ק  ְלַחּזֵ ָהָאָדם  ָצִריְך  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ִויָקְרֵבהּו  ָעָליו  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  יו  ּפָ ּכַ ְוִלְפרֹׂש  ְלָפָניו 

ְרֵאִלי. ִנְמָצא  ִיׂשְ י־ֵכן ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  י ַאף־ַעל־ּפִ ּכִ ַלֲעבֹוָדתֹו, 

ֵיׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְבָיכֹול,  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ רֹוֶצה  ׁשֶ

ְבָיכֹול: ּכִ ִחין אֹותֹו  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ְמָחה  ׂשִ לֹו 

ע

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  יִחין  ַמּנִ ָאנּו  ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ְוָאַמר:  ָעָנה 
ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ָמע  ִנׁשְ ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ָאז  י  )ּכִ עֹוָלם.  ּבָ ֵזרֹות  ּגְ ִלְגזֹר  ְוַיֲחׁשֹב 

ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְקרֹות  ְצִריִכין  ָאנּו  י  ּכִ לֹום(.  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֵזרֹות  ּגְ

ַחס  ְוַכּיֹוֵצא  ֵזָרה  ּגְ ֵאיֶזה  ּבְ ֶהם  ּבָ עֹוֵסק  הּוא  ׁשֶ ֵמֲעָסָקיו  ַרְך  ִיְתּבָ

ְלַמה  ֵאֵלינּו  ִויְפֶנה  זֹאת  ִליְך  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ם  ָ ִמּשׁ אֹותֹו  ִלְקרֹות  לֹום,  ְוׁשָ

אֹוָתנּו  ָקֵרב  ּיְ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ רֹוִצים  ָאנּו  ֶ ּשׁ

ִעם  ר  ְלַדּבֵ רֹוֶצה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחתֹו  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְוָכל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְגזֹר  רֹוֶצה  ׁשֶ ֵזרֹות  ַהּגְ ְוָכל  ִעְנָיָניו  ל  ּכָ ִליְך  ַמׁשְ

ְוהּוא  ְבָיכֹול,  ּכִ ֶהם  ּבָ עֹוֵסק  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ָהֲעָסִקים 

ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ רֹוֶצה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ְלֶזה  ַרק  ַעְצמֹו  ּופֹוֶנה  ַהּכֹל  ִליְך  ַמׁשְ
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ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֲעְזֵרהּו  ּיַ ׁשֶ ֵמִאּתֹו  ׁש  ְלַבּקֵ ְלָפָניו,  יָחתֹו  ׂשִ ְלָפֵרׁש 

ִסיָמן סט־ב(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ

עא

ְפָרט  ּבִ ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ַעל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ּבְ
ֵאין  ְוכּו'  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵריַקְנָיא"  ּבְ ַזְרָעא  יד  אֹוׁשִ ּדְ "ָמאן 

ן,  ּכֵ ָבר  ַהּדָ ֵאין  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ריט:(.  ף  ּדַ )ַוְיִחי  ׁשּוָבה  ּתְ מֹוִעיל 

ֵאין  זַֹהר  ֲאָמר  ַהּמַ ֶזה  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר,  ׁשּוָבה.  ּתְ מֹוִעיל  ַהּכֹל  ַעל  ַרק 

ֱאֶמת מֹוִעיל  ּבֶ ָלל ׁשֶ ט ַרק הּוא ְלַבד. ְוַהּכְ ׁשָ ׁשּום ָאָדם ֵמִבין ַהּפְ

ַחס  ִלְפׁשַֹע  ה  ִהְרּבָ ִאם  ֲאִפּלּו  ֶזה,  ֵחְטא  ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ

ר  ִעּקַ ׁשֶ ָבר  ּכְ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ֶזה.  ּבָ לֹום  ְוׁשָ

ֻמְכָרח  ְוהּוא  א,  ּוְלַהּבָ אן  ִמּכָ עֹוד  ה  ַיֲעׂשֶ ְלַבל  הּוא  ׁשּוָבה  ַהּתְ

ּוְלִהְתַנּסֹות  ה  ְתִחּלָ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ְוָהִעְנָיִנים  קֹומֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ּבְ ַלֲעבֹר 

ַמה  עֹוד  ה  עֹוׂשֶ ְוֵאינֹו  ו  ַעְכׁשָ ַעְצמֹו  ַעל  ַרֵחם  ּמְ ּוְכׁשֶ ם.  ׁשָ

ׁשּוָבה: ַהּתְ ר  ִעּקַ ֶזהּו  ֲאָותֹו,  ּתַ ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ִמּקֶֹדם  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ

עב

ָזרֹות  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִנּיֹות  ּפְ ַעל  ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ֵאין  ׁשֶ ְמבָֹאר,  ָבר  ּכְ
ֵליֵלְך  ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ּוִבְלּבּוִלים 

ָזָרה  ָבה  ּוַמֲחׁשָ ְלּבּול  ּבִ ׁשּום  ַעל  יַח  ּגִ ַיׁשְ ְולֹא  ֶדר,  ּסֵ ּכַ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ

יט ַעל ֵאּלּו  ָניו ְלַהּבִ ּלֹו ְולֹא ַיֲחִזיר ּפָ ה ֶאת ׁשֶ ָלל, ַרק הּוא ַיֲעׂשֶ ּכְ

ָלל. ּכְ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ
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בֹות  ַמֲחׁשָ ָעָליו  ִאים  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  דֹוָלה,  ּגְ טֹוָבה  ה  ּזֶ ׁשֶ ָאַמר  ם  ּגַ
ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם  ָהָיה  ִאם  ֶזה,  לֹא  ּבְ י  ּכִ ּוְפִנּיֹות.  ָזרֹות 

עֶֹצם  ּגֶֹדל  ֶאת  ָלל  ּכְ ִלְסּבֹל  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ָראּוי,  ּכָ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ָראּוי,  ּכָ ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְטרּוִגים  ַהּקִ

בֹות ָזרֹות, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ַהִחיצֹוִנים  ַמֲחׁשָ ת ּבְ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ִפּלָ ַהּתְ ׁשֶ

ְיֵדי  ְוַעל  ְך  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ְטרּוג  ַהּקִ ְוֵאין  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָעֶליָה  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ

ָהֱאֶמת  יֹוֵדַע  הּוא  ְלָבבֹות  ּובֹוֵחן  ַלֲעלֹות.  ה  ִפּלָ ַהּתְ ָיכֹול  ֶזה 

ָזרֹות,  בֹות  ּוַמֲחׁשָ ִנּיֹות  ּפְ ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו, 

ִניִמּיּות  ּפְ י  ּכִ ְבּתֹו הּוא ַלה' ְלַבּדֹו.  ִניִמּיּות ַמֲחׁשַ ּפְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ל  ּוְמַקּבֵ ּוְרצֹונֹו,  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ִניִמּיּות  ּפְ ַעל  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ְלָבבֹות  ּבֹוֵחן 

ת  ׁשֶ ֻלּבֶ ּמְ ֶ ּשׁ ה  ּמֶ ּבַ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ ִהיא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ַאֲהָבה,  ּבְ תֹו  ִפּלָ ּתְ

ָנתֹו הּוא טֹוב. ְוַכּוָ ְרצֹונֹו  ִניִמּיּות  ּפְ י  ּכִ

ָתקּום"  ִהיא  ה'  ַוֲעַצת  ִאיׁש  ֶלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ "ַרּבֹות  ְוֶזהּו: 
ִאיׁש  ֵלב  ּבְ ה  ַהְרּבֵ בֹות  ַמֲחׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  י"ט(.  ֵלי  )ִמׁשְ

בֹות  דֹוִלים ּוַמֲחׁשָ ְלּבּוִלים ּגְ ִאין ָעָליו ּבִ י ָאז ּבָ ה, ּכִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ה  ֻקּדָ ַהּנְ ִניִמּיּות  ּפְ ַהְינּו  ָתקּום".  ִהיא  ה'  "ֲעַצת  ֲאָבל:  ַרּבֹות, 

ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְפִניִמּיּות  ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ן ְלַהּשׁ ּוֵ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ִחיַנת "ֲעַצת ה'',  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ַרְך ְלַבד,  ִיְתּבָ

ה'  "ֲעַצת  ִחיַנת  ּבְ ם,  ַקּיָ ָאר  ִנׁשְ ֶזה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ְפִניִמּיּות  ּבִ ְלַבד 
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בֹות  ַמְחׁשְ ׁשּום  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ָתקּום"  ִהיא 

"ל: ּנַ ּכַ ֶדר  ּסֵ ּכַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרק  ּוְפִנּיֹות  חּוץ 

עג

ְוֵאּלּו  רֹוִאים,  ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ֶכף  ּתֵ ְואֹוְמִרים  ין  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש 
ְוֶזהּו:  "ְך.  ַמְנַצּפַ אֹוִתּיֹות  ִחיַנת  ִמּבְ ִהוא  ָמָתם  ִנׁשְ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ִחיַנת  ִמּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵאּלּו  קד.(,  ת  ּבָ )ׁשַ ָאְמרּו"  צֹוִפים  "ְך  "ַמְנַצּפַ

ְוצֹוִפים  רֹוִאים  ֶ ּשׁ ַמה  דּוע,  ּיָ ּכַ ִצְמצּום  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ "ְך  ַמְנַצּפַ

יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ֲאָבל  ֶאְצָלם.  ְלַהֲחִזיק  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ֵהם אֹוְמִרים, 

ֵהם  ַהְרָחָבה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹוֵתר  בֹוּהַ  ּגָ ִחיָנה  ִמּבְ ם  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

רֹוִאין: ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאְצָלם  ְלַהֲחִזיק  ְיכֹוִלים 

עד

ִהְתַלֲהבּות  ׁשּום  ְלָהָאָדם  ֵאין  ִלְפָעִמים  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ
ִהְתַלֲהבּות  ְלַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות  ּוְצִריִכין  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבְ

ִלְפָעִמים  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ל  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ ה.  ִפּלָ ְלַהּתְ ּבֹוֵער  ְוֵלב  ַוֲחִמימּות 

מֹו  ּכְ ז,  ְוִנְתַרּגֵ ַכַעס  ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  רֶֹגז  ְלַעְצמֹו  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ׁשֶ

רֶֹגז",  ַאיין  ִזיְך  ִניְצט  ׁשְ "ֶער  ַנז:  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ָהעֹוָלם  אֹוְמִרים  ׁשֶ

ִלְפָעִמים  ְצִריִכין  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ

ב  ַהּלֵ ְוַתְבֵעַרת  ֲחִמימּות  לֹו  ה  ְוַיֲעׂשֶ רֶֹגז.  ְלַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות 

ְוַעל  רֶֹגז".  ַאה  ִזיְך  ִניְצט  ׁשְ ֵאייֶנר  ִוויא  "ַאזֹוי  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי  ּבְ

ב  ַהּלֵ ַוֲחִמימּות  ְלִהְתַלֲהבּות  ֱאֶמת  ּבֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ָיבֹוא  ֶזה  ְיֵדי 
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ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  ְבַער  ּיִ ׁשֶ ה  ְוִיְזּכֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבְ

דֹול. ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ

ְהֶיה  ּתִ ִריִכין ׁשֶ ּצְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְפָרט ּבִ ְמָחה, ּבִ ִעְנַין ַהּשִׂ ְוֵכן ּבְ
ַח  ּמֵ ְלׂשַ ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ּוְצִריִכין  דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ְמָחה,  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ כֹול  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו 

ְוכּו'  עֹוִדי"  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  "ֲאַזּמְ סּוק  ּפָ ַעל  ְוַכּמּוָבא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ

ִלְפָעִמים  ְוִאם  רפ"ב(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ קמ"ו(  ים  ִהּלִ )ּתְ

ַח ַעְצמֹו, ָאז ֲעָצתֹו  ּמֵ ׁשּום ֹאֶפן ְלׂשַ ל, ְוֵאינֹו ָיכֹול ּבְ ְעּתֹו ְמֻבְלּבָ ּדַ

ֲעַדִין  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ֵמַח.  ׂשָ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִלּבֹו,  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵאין 

ֱאֶמת  ּבֶ ְך  ַאַחר־ּכָ ה  ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵמַח,  ׂשָ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו 

ְמָחה.  ְלׂשִ

ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ם  ּגַ ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ ֵעָצה  ִהיא  זֹאת  ְוֵעָצה 
ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

זֹוִכין  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ַאַחר  ָלהּוט  הּוא 

ְמֹאד: ְוָהֵבן  ָלֶזה.  ֱאֶמת  ּבֶ

עה

ְמֹאד  ְוִהְזִהיר  ה,  ַהְרּבֵ נּו  ִעּמָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ר  ִסּפֵ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ
ַהְינּו  ּדְ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִריַח 

ָאְזנֹו  ה  ּטֶ ּיַ ׁשֶ ְוָחָזק  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ֶאל  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ר  ֵ ְלַקּשׁ
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ר  ִעּקַ ְוֶזה  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ר  ְמַדּבֵ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַמע  ְוִיׁשְ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב 

ׁש  ַמּמָ נֹות  ּוָ ּכַ ִעם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְמַצּוֶ ָהָיה  ְולֹא  ָנה.  ַכּוָ ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ

לֹוְמִדים  ָהיּו  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ְלאֹוָתן  ֲאִפּלּו  ָהֲאִריַז"ל,  ְתֵבי  ּכִ י  ַעל־ּפִ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוָאַמר  תֹו.  ֻקּדָ ּפְ י  ַעל־ּפִ ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ּכִ

ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ְוכּו'  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ הּוא 

הּוא אֹוֵמר. ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ַמע  ְוִיׁשְ ּלֹות  ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ

ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ֵמאֹוָתן  ְמֹאד  ְמֹאד  ִמְתלֹוֵצץ  ְוָהָיה 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ַמְזִהיר  ְוָהָיה  ה,  ִלְתִפּלָ ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח 

בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוַעל  ה.  ִפּלָ ַהּתְ אֹוִתּיֹות  ּבְ ּכֹחֹו  ל  ּכָ ְלַהְכִניס  כֹחֹות  ּבְ

יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ִלְבִלי  ה  ְמַצּוֶ ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ תֹוְך  ּבְ ִאים  ַהּבָ ָזרֹות 

יַח  ּגִ ַיׁשְ ְוַאל  ַדְרּכֹו  ּכְ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם 

ָלל,  ְבּתֹו ֲאֵליֶהם ּכְ ָניו ּוַמֲחׁשַ ְלּבּול, ְוַאל ַיֲחִזיר ּפָ ָלל ַעל ׁשּום ּבִ ּכְ

ָבר.  ּכְ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ָפִרים  ּסְ ּבַ ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ם ָאַמר  ּגַ
ְקָצת  ִאם  י  ּכִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֵאינֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַרק  ָראּוי,  ּכָ

ָנה,  ַכּוָ ֶאָחד אֹוֵמר ְקטֶֹרת ּבְ חּוׁש, ׁשֶ ְרֶאה ּבְ ּנִ ָנה. ּכַ ַכּוָ ה ּבְ ִפּלָ ֵמַהּתְ

ְוָרִאיִתי  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו'  ָנה  ַכּוָ ּבְ ִזְמָרה  ּדְ סּוֵקי  ּפְ אֹוֵמר  ְוֶאָחד 

ַמה  ּוְקָצת  יָקּה.  ְלַהְעּתִ ָזִכיִתי  לֹא  ַאְך  ֶזה,  ַעל  ּתֹוָרה  ְכָתָביו  ּבִ

ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ִאיָתא  ּדְ ָמה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ הּוא,  ם  ָ ִמּשׁ זֹוֵכר  ֲאִני  ֶ ּשׁ

ף לב:(,  ּדַ ּקּון י"ח  )ּתִ ְוכּו'  ְדַרְגִלין"  ְוִאית ָמאֵרי  ָיִדין  ּדְ ִאית ָמאֵרי  "ּדְ
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ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוזֹוֶכה  ִמְתעֹוֵרר  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ִחיָנה  ּבְ ֶזה 

ָאָדם,  ֵלב  ִיּפֹל  ַאל  ן  ַעל־ּכֵ ִחיָנתֹו.  ּבְ ִפי  ּכְ ה,  ִפּלָ ֵמַהּתְ ֵחֶלק 

ה  ִפּלָ ֵמַהּתְ ֵחֶלק  ֵאיֶזה  ָנה  ַכּוָ ּבְ ְקָצת  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָכה  ּזָ ׁשֶ ְראֹותֹו  ּבִ

ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוד  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ִנְפָסק,  ּוִפְתֹאם 

ה ִפּלָ ַהּתְ ָאר  ׁשְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ "ל  ּנַ ּכַ ֻמְכָרח  ֶזה  י   ּכִ

מּור. ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו  ַע  ְמַיּגֵ הּוא  ִלְפָעִמים  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
י ֶזה  ָלל, ּכִ ה ּכְ ַדְעּתֹו ִמּזֶ י־ֵכן ַאל ִיּפֹל ּבְ ָלל, ַאף־ַעל־ּפִ ּכְ

ַיֲעבֹר  ִאם  ֲאִפּלּו  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִלּפֹל  ָאסּור  ׁשֶ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ

ָלל, ַרק ַיְכִריַח ֶאת  ל ּכְ ּלֵ ָעָליו ָמה. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ

מּור  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ַעְצמֹו 

ּבּוִרים  ה ּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ ְך ּכַ ׁש. ְויֹאַמר ּכָ ֶפר ַמּמָ ֵבית ַהּסֵ ינֹוק ּבְ מֹו ּתִ ּכְ

ַרְך ְלִהְתעֹוֵרר  ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ה ּבְ י ָהרֹב ִיְזּכֶ מּור, ְוַעל־ּפִ יטּות ּגָ ְפׁשִ ּבִ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְתֹאם  ּפִ ְוַיְתִחיל  ְמֹאד  ִלּבֹו  ְוִיְתַלֵהב  ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ ַעד  ה  ִמּזֶ

ל  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ יֹון.  ְלִנּסָ זֹאת  ַיֲעִמיד  ּלא  ׁשֶ ַרק  ִהְתעֹוְררּות,  ּבְ

ָלַדַעת  לֹו  ָראּוי  ִחיתּותֹו  ּפְ ַנְפׁשֹו  ּבְ ּיֹוֵדַע  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

בֹוּהַ ְמֹאד ְמֹאד,  ּגָ ה  ִפּלָ י ּתְ ּכִ ה.  ִפּלָ הּוא ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד ִמּתְ ׁשֶ

ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ִהְלכֹות  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ן  )ַעּיֵ ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ִמּלִ יֹוֵתר  ְוָגבֹוּהַ 

ַעל־ זּו.  ּכָ בֹוּהַ  ּגָ ַלֲעבֹוָדה  ה  ִיְזּכֶ ּוֵמֵהיָכן  ם(,  ׁשָ ְועֹוד  ג'  אֹות  ה'  ֲהָלָכה 

יטּות  ְפׁשִ ה ּבִ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ּלֹו, ְלַהְתִחיל ּדִ ן ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ ּכֵ
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הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָאְזנֹו  ה  ְוַיּטֶ ְוכּו',  ָמַלְך"  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם  "ֲאדֹון  מּור  ּגָ

ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ר  ּזֵ ְתּפַ ּתִ ּלא  ׁשֶ ְמֹאד  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ֶאת  ִויַצְמֵצם  אֹוֵמר 

ה.  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ תֹוְך  ּבְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ל  ּכָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַרק  ַלחּוץ, 

ִהְתעֹוְררּות  ִלי  ּבְ ֲאִפּלּו  מּור  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ֶדר  ּסֵ ּכַ ְך  ּכָ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ

אֹו  ִמּלֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ְך  ּכָ ְוֵיֵלְך  ְוִהְתַלֲהבּות,  ְוִחּיּות 

ְלִהְתעֹוְררּות  ַרֲחָמיו  ּבְ ה'  ַיֲעְזרֹו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ַעד  ין,  ַדּפִ ה  ּמָ ּכַ

ה ְלִהְתעֹוְררּות,  ִפּלָ ָכל ַהּתְ "ל. ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו זֹוֶכה ּבְ ּנַ ְוכּו' ּכַ

יְטל  ַקּפִ ֵאיֶזה  ְך  ַאַחר־ּכָ ר  ְלַדּבֵ יּוַכל  ה,  ִיְזּכֶ ִאם  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה 

ָנה.  ַכּוָ ּבְ ַאֶחֶרת  ה  ּוְתִחּנָ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ים אֹו  ִהּלִ ּתְ

ְלָכל  ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ

ַאף־ ְוִאם  ה,  ִלְתִפּלָ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ֶאת  ק  ִויַחּזֵ ָלל.  ּכְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִלּפֹל  לֹו  ָאסּור  זֹוֶכה  ֵאינֹו  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ִויַחּיֶ ַעְצמֹו 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ֵהר  ְוִיּזָ ִסים.  ְדּפָ ַהּנִ ָפִרים  ּסְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ

ְוִיְרֶאה  ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעְצמֹו  יל  ּוְלַהְרּגִ

ָכל ַמה  ה ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ִפּלָ ַח ֶאת ַעְצמֹו קֶֹדם ַהּתְ ּמֵ ְלׂשַ

ֵדי ִלְזּכֹות  ה טֹוָבה ּכְ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ׂש ִלְמצֹא ּבְ ר, ּוְלַחּפֵ ֶאְפׁשָ ּדְ

ֲאָמר  ּמַ ה ּבַ ְמָחה. ּוְכָבר ְמבָֹאר ִמּזֶ ׂשִ ל ּבְ ּלֵ ּיּוַכל ְלִהְתּפַ ְמָחה ׁשֶ ְלׂשִ

ם ֵהיֵטב )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן רפ"ב(.  ן ׁשָ עֹוִדי" ְוכּו' ַעּיֵ ָרה ֶלֱאלַֹקי ּבְ "ֲאַזּמְ
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ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ר,  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ה  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְוֵיׁש 

ָרִקים. ּפְ י  ָראׁשֵ ְקָצת  י־ִאם  ּכִ ְכָתב  ּבִ ְלָבֵאר 

ֵהם  י  ּכִ ָבֵרינּו  ּדְ ל  ּכָ ֶאת  ֵהיֵטב  ָיִבין  ֱאֶמת,  ּבָ ֶהָחֵפץ  יל  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ּוְתִמימֹות. ּיֹות  ֲאִמּתִ ְונֹוָראֹות,  ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות 

ם  ׁשָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְיַכְסֻימּו"  הֹומֹות  "ּתְ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֵהיֵטב  ן  ְיַעּיֵ ם  ּגַ

ֶפר  ּסֵ ּבַ ט"ו  ַדף  ּבְ ְוכּו'  ָבה"  ַלּתֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ "צַֹהר  סּוק  ּפָ ַעל 

"צַֹהר  סּוק  ּפָ ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ע"ג  ַדף ס"ח  ּבְ ם  ּגַ ט'(  ִסיָמן  )ּבְ ָהִראׁשֹון 

ֵעיֶניָך  ּוְפַקח  ַמע,  ּוׁשְ ָאְזְנָך  ה  ְוַהּטֵ קי"ב(.  )ְבִסיָמן  "ל  ַהּנַ ה"  ֲעׂשֶ ּתַ

ָהֱאֶמת,  ֵמִעְנַין  ם  ׁשָ ִאיָתא  ּדְ ַמה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ּוְרֵאה 

תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ָהָאָדם  ֶאת  ִלין  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָהֱאֶמת.  הּוא  ר  ִעּקָ ׁשֶ

הּוא  ר  ָהִעּקָ ְלּבּוִלים,  ּבִ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ּוַבֲעבֹוָדתֹו 

ֱאֶמת  ּבֶ ּבּור  ַהּדִ ִנים  ל־ּפָ ר ַעל־ּכָ ְלַדּבֵ תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ָהֱאֶמת, 

ְוַעל־ ֵהיֵטב.  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  הּוא  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ֵאיֶזה  ּבְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ

ַמה  ם  ְלַקּיֵ ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ִאם  ה,  ִלְתִפּלָ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ ְיֵדי־ֶזה 

ה'  ֲעבֹודֹות  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ הּוא  ם  ּגַ ֱאֶמת.  ּבֶ ם  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ נּועֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ם  ּגַ

ְוכּו'  ָרִזין"  ְתִבין  ּכָ "ְוָידֹוִהי  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ְוַכּיֹוֵצא,  ַדִים  ּיָ ּבַ

ף מד:(: ּדַ ּקּון כ"א  )ּתִ ּקּוִנים  ּתִ ּבַ ֱאָמר  ַהּנֶ
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עו

ְלָחן־ ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ ַמד  ּלָ ׁשֶ ר,  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ָבר  ִמּכְ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ּוַפַעם  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ַאַחת  ַעם  ּפַ ָעִמים:  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ ָערּוְך 

ָעה  ֵמַאְרּבָ ְוִדין  ין  ּדִ ָכל  ּבְ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  אֹוָתם,  ְוָגַמר  ָלַמד  ִני  ׁשֵ

ְותֹוָספֹות.  "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ָמָרא  ּגְ ּבַ ּלֹו  ׁשֶ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ

ָוִדין  ין  ּדִ ָכל  ּבְ ֵליַדע  ְוָזָכה  אֹוָתם,  ְוָגַמר  ָלַמד  י  ִליׁשִ ׁשְ ּוַפַעם 

ּוְכִפי  סֹוד.  י  ַעל־ּפִ ְך  ּכָ ין  ַהּדִ ָמה  ֵני  ִמּפְ ין,  ַהּדִ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ סֹוד 

ְוָגַמר  ָחַזר  ְך  ַאַחר־ּכָ י  ּכִ ְנעּוָריו,  יֵמי  ּבִ ָהָיה  ֶזה  ל  ּכָ ָמע  ׁשְ ַהּנִ

ָעִמים. ּפְ ה  ּמָ ּכַ אֹוָתם עֹוד 

ַעד  ָיָמיו  ל  ּכָ ה  ַהְרּבֵ  , ַהְרּבֵ לֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ָהָיה  ְוַדְרּכֹו 

ּסֹוף.  ּבַ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ ַהחֹוַלַאת  ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ַהּסֹוף, 

ה  ַהְרּבֵ ָהָיה עֹוֵסק  ׁשֶ ִצּבּוָרא,  ּדְ ִטְרָחא  ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ

ֵעצֹות  ָלנּו  ן  ְוִלּתֵ ה',  ַלֲעבֹוַדת  ְלָקְרָבם  יו  ֲאָנׁשָ ל  ּכָ ְוִעם  נּו  ִעּמָ

גֹות  ַהּשָׂ ִמיד ּבְ ָכל ֲעָסֵקינּו ְוכּו' ְוכּו', ְוַגם ֹמחֹו ָהָיה ְמׁשֹוֵטט ּתָ ּבְ

עֹוֵסק  ָהָיה  י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ְוכּו',  ְוכּו'  ִמיד  ּתָ ְונֹוָראֹות  בֹוהֹות  ּגְ

ָהָיה  ְולֹא  ָויֹום.  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ

ָהָיה  ֶזה  ּוְבִעְנָין  ַעת.  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ָהָיה  ִמיד  ּתָ ַרק  ָלל,  ּכְ ָטרּוד 

ָלל. ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהָיה לֹו  ה ּכְ ר ִמּזֶ ר ְלַסּפֵ ִחּדּוׁש ִנְפָלא, ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָבר.  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ַנאי  ּפְ
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ה  ּמָ ּכַ לֹוֵמד  ְוָהָיה  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ִלּמּודֹו  ָהָיה  ְוָתִמיד 
ם  ּלָ ּכֻ ים  רּוׁשִ ַהּפֵ ל  ּכָ ִעם  ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ּבְ ּפֹוֵסק  ין  ּפִ ּדַ

דֹול,  ּגָ ְכָרְך  ּבִ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ָערּוְך"  ְלָחן  "ׁשֻ ָעה  ָהַאְרּבָ ִביב  ּסָ ׁשֶ

ֵאר ַהּגֹוָלה" ּו"ְפִרי  ֵגן ַאְבָרָהם" ְוַה"ּבְ ֵהם ַה"ּטּוֵרי־ָזָהב" ְוַה"ּמָ ׁשֶ

ר,  ְוִסּפֵ ַהֲחָלִקים.  ָאר  ׁשְ ּבִ ֶהם  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְזֵקִנים"  ַו"ֲעֶטֶרת  ָחָדׁש" 

ֵעת  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצָמן  ְמִכיִנים  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ

אֹוָתּה  ּבְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ ַעד  ץ  ְלִהְתַקּבֵ ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ

ַמד  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן  ּפֹוֵסק.  ין  ּפִ ּדַ ָעה  ַאְרּבָ לֹוֵמד  הּוא  ָעה  ָ ַהּשׁ

ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ָהָיה  ַהּכֹל  ְוַכּיֹוֵצא  ּפֹוֵסק  אֹו  ָמָרא  ּגְ

ְוִלְבִלי  ְמִהירּות  ּבִ ִלְלֹמד  ּטֹוב  ׁשֶ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ נּו  ִעּמָ ר  ְוִסּפֵ

ְוִלְבִלי  ְזִריזּות,  ּבִ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ִלְלֹמד  ַרק  ִלּמּודֹו,  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ק  ְלַדְקּדֵ

ִיְרֶאה  ַרק  ְלִעְנָין,  ֵמִעְנָין  ִלּמּודֹו  ַעת  ׁשְ ּבִ ה  ַהְרּבֵ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ

ָיכֹול  ֵאינֹו  ִלְפָעִמים  ְוִאם  ְמקֹומֹו.  ּבִ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָבר  ַהּדָ ְלָהִבין 

ָהִעְנָין  אֹותֹו  יַח  ְוַיּנִ ם  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ַיֲעֹמד  ַאל  ֶאָחד,  ָבר  ּדָ ְלָהִבין 

ַמה  יָלא  ִמּמֵ ְך  ַאַחר־ּכָ ֵיַדע  ָהרֹב  י  ְוַעל־ּפִ ן.  ְלַהּלָ יֹוֵתר  ְוִיְלֹמד 

ן יֹוֵתר.  ְזִריזּות ְלַהּלָ ֵסֶדר ּבִ ְלֹמד ּכְ ּיִ ׁשֶ ה, ּכְ ְתִחּלָ ּלא ָהָיה ֵמִבין ּבִ ֶ ּשׁ

לֹוַמר  ְלַבד,  ָהֲאִמיָרה  ַרק  ִלּמּוד,  ּבְ ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ ְוָאַמר, 
ְעּתֹו  ּדַ ל  ְיַבְלּבֵ ְולֹא  ָיִבין.  יָלא  ּוִמּמֵ ֶדר,  ּסֵ ּכַ ָבִרים  ַהּדְ

לֹו  ה  ִיְקׁשֶ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֶכף,  ּתֵ ְלָהִבין  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ִלּמּודֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ

ְויֹאַמר  ּמּוד,  ַהּלִ ּבְ ֹמחֹו  ַיְכִניס  ַרק  ָלל.  ּכְ ָיִבין  ְולֹא  ֶכף  ּתֵ ה  ַהְרּבֵ

ַאַחר־ ָיִבין  ֶכף  ּתֵ ָיִבין  לֹא  ְוִאם  ָיִבין,  יָלא  ּוִמּמֵ ְזִריזּות  ּבִ ֶדר  ּסֵ ּכַ
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יּוַכל  לֹא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ ֵאיֶזה  ֲארּו  ָ ִיּשׁ ְוִאם  ְך.  ּכָ

עֹוָלה  ּמּוד  ַהּלִ ִרּבּוי  ַמֲעַלת  י  ּכִ ָכְך?  ּבְ ַמה  ָנָתם,  ּוָ ּכַ ַעל  ַלֲעֹמד 

ִלְסּבֹר  ַוֲהַדר  "ִלְגֹמר  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּכֹל.  ַעל 

י  ַנְפׁשִ ְרָסה  ּגָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָקָאַמר"  ַמה  ָיַדע  ָלא  ּדְ ב  ְוַאף־ַעל־ּגַ

ּמּוד  ַהּלִ ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ סג.(.  ת  ּבָ )ׁשַ ְוכּו'  קי"ט(  ים  ִהּלִ )ּתְ ְלַתֲאָבה" 

ה  ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה,  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ה  ְוִיְזּכֶ ְמִהירּות,  ּבִ ְלֹמד  ּיִ ׁשֶ

ְוַלֲחזֹר  ְלגֹוְמָרם  ּלֹוֵמד,  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ֵאּלּו  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעבֹר 

ָיִבין  יָלא  ִמּמֵ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַעם,  ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ ּוְלגֹוְמָרם  ְלַהְתִחיל 

ל  ּכָ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֵמִבין  ָהָיה  ּלא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ִני  ֵ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ

ְבֵריֶהם. ּדִ ַעל  ְוַלֲעֹמד  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה 

ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ר  ְוִדּבֵ
ְמֹאד  ֵעָצה טֹוָבה  ֶרְך  ּדֶ ֱאֶמת הּוא  ּבֶ ֲאָבל  ֵהיֵטב.  ְכָתב  ּבִ

ה  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  י  ּכִ ּמּוד.  ַהּלִ ִעְנַין  ּבְ

ָבִרים  ַהּדְ ְלָהִבין  ה  ִיְזּכֶ ְוַגם  ְסָפִרים,  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִלְגֹמר  ְמֹאד 

ְמֹאד  ל  ְמַבְלּבֵ ֶזה  י  ּכִ דֹול.  ּגָ ִדְקּדּוק  ּבְ לֹוֵמד  ָהָיה  ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר 

ַעל־ְיֵדי  ְלַגְמֵרי  ּמּוָדם  ִמּלִ ְסקּו  ּפָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ְוַכּמָ ּמּוד,  ַהּלִ ִמן 

ֲאָבל  ָיָדם.  ּבְ ַאר  ִנׁשְ לֹא  ּוְמאּוָמה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְקּדּוִקים  ַהּדִ ִרּבּוי 

ה,  ַהְרּבֵ ְקּדּוִקים  ּדִ ִלי  ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ְמִהירּות  ּבִ ִלְלֹמד  ַעְצמֹו  יל  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ

ָמָרא  ּגְ ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ִלְלֹמד  ה  ְוִיְזּכֶ ָידֹו,  ּבְ ם  ְתַקּיֵ ּתִ ַהּתֹוָרה 

ָאר  ּוׁשְ ָלה,  ְוַקּבָ ַהּזַֹהר  ְוִסְפֵרי  ים  ּוִמְדָרׁשִ ְוַתַנ"ְך  ם,  ּלָ ּכֻ ּופֹוְסִקים 

ם.  ּלָ ּכֻ ְסָפִרים 
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ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  ּטֹוב  ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ יָחתֹו  ׂשִ ְמבָֹאר  ּוְכָבר 
)ְלֵעיל כ"ח(. ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ יו  ַחּיָ ּבְ

ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ָצִריְך  ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ַמה  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ב  ֵ ִחּשׁ ֶאָחד  ּוַפַעם 
ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִלְגֹמר  ַהְינּו  ּדְ יק.  ַמְסּפִ ַהּיֹום  ֵאין  ׁשֶ ַעד  יֹום 

דֹוִלים,  ַהּגְ ְלָחן־ָערּוְך  ׁשֻ ָעה  ְוַאְרּבָ ְוָהרֹא"ׁש,  ָהִרי"ף  ִעם  "ס  ׁשַ

ָחָדׁש,  ְוזַֹהר  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ְוָכל  ם,  ּלָ ּכֻ ים  ְדָרׁשִ ַהּמִ ְוָכל 

עּור  ׁשִ ֵאיֶזה  ִלְלֹמד  ְצִריִכין  ם  ּגַ ֵמָהֲאִריַז"ל.  ָלה  ַקּבָ ִסְפֵרי  ְוָכל 

ְצִריִכין לֹוַמר  ם  ּגַ ָבִרים.  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ב  ֵ ִחּשׁ ְועֹוד  ִעּיּון.  ְקָצת  ּבִ ּיֹום  ּבַ

ר  ִסּפֵ ְוָאז  ה.  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  יֹום,  ָכל  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ

ּוִבְזִריזּות,  דֹול  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ִלְלֹמד  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֶזה  ֵמִעְנָין  ה  ַהְרּבֵ

ָבִרים  ה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין. ְוַהּדְ ִדְקּדּוִקים ַהְרּבֵ ְעּתֹו ּבְ ל ּדַ ְוִלְבִלי ְלַבְלּבֵ

ים. ּוְמֻנּסִ דּוִקים  ּבְ ֵהם  לּו  ַהּלָ

ִמיד  ּתָ ְרצֹונֹו  ַרק  ִלּמּודֹו.  ַעל  ֶכף  ּתֵ ַלֲחזֹר  ה  ְמַצּוֶ ָהָיה  לֹא  ם  ּגַ
ֵמרֹאׁשֹו  ֶדר  ּסֵ ּכַ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ַהּפֹוֵסק  אֹו  ֶפר  ַהּסֵ ִלְלֹמד  ָהָיה 

ּלֹו  ּכֻ אֹותֹו  ְוִיְגֹמר  ִני  ׁשֵ ַעם  ּפַ ַיְתִחיל  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְזִריזּות,  ּבִ ְלסֹופֹו 

ַעם.  ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ ְוֵכן 

ל־ ּכָ ִלְלֹמד  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ יר  ִהְזּכִ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ִנְבָהל  ִיְהֶיה  ְלַבל  ָאַמר  ם  ּגַ
ַאף־ ְך,  ל־ּכָ ּכָ ִלְלֹמד  זֹוֶכה  ֵאינֹו  ִאם  ם  ּגַ י  ּכִ יֹום.  ָכל  ּבְ ְך  ּכָ

ר  ָבר ִסּפֵ ּכְ ְוַגם  ֱאֶמת.  ּבֶ ר  ׁשֵ ּכָ י־ֵכן הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ִאיׁש  ַעל־ּפִ

ִלְלֹמד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאם  ֲאִפילּו  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִלְהיֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ה  ִמּזֶ
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ָלל.  ֵאינֹו ַלְמָדן ּכְ י ׁשֶ יק ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ַאף־ַעל־ּפִ ָלל. ַוֲאִפּלּו ַצּדִ ּכְ

ַלְמָדן  הּוא  ׁשֶ ּכְ י־ִאם  ּכִ ִלְהיֹות  ְיכֹוִלין  ֵאין  ָגה  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ ַרק 

מּור  ּגָ יק  ְוַצּדִ ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ֲאָבל  ְותֹוָספֹות,  "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ְגָמָרא  ּבִ

ָעֶליָך  ְלַגְמֵרי. "ְולֹא  ׁשּוט  ּפָ הּוא ִאיׁש  ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלין 

ה" )ָאבֹות ב'(: ּנָ ֵטל ִמּמֶ ן חֹוִרין ְלִהּבָ ה ּבֶ ָלאָכה ִלְגֹמר ְוִאי ַאּתָ ַהּמְ

עז

ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ין  ּבֵ ֵהן  ַמְחלֶֹקת.  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ
ל ֶאָחד  ּוֵבין ּכָ ֵכִנים  ְ ין ַהּשׁ ּבֵ ּוַבִית  ִית  ּבַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ִעיר ָוִעיר, 

ַעל  ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  ּוָבָניו,  ְרָתיו  ּוְמׁשָ ֵביתֹו  ּוְבֵני  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם 

ָעַבר לֹא  י ַהּיֹום ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ָהָאָדם ֵמת. ּכִ ּבְ ְכִלית ׁשֶ ִלּבֹו ַהּתַ

יָתה. ַלּמִ ִמְתָקֵרב  יֹום הּוא  ּוְבָכל  ִיְחֶיה עֹוד 

ּוֵביתֹו  ִאיׁש  ין  ּבֵ ְפָרִטּיּות  ּבִ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ׁשֶ ֶאָחד.  ַהּכֹל  ׁשֶ ְוַדע 
ין  ּבֵ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ׁש  ַמּמָ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  "ל,  ּנַ ּכַ ְוַכּיֹוֵצא 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  יתֹו  ּבֵ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ְוָהֻאּמֹות.  ָלִכים  ַהּמְ

ִמְלָחמֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִרין  ִמְתּגָ ְוֵהם  ְמֻיֶחֶדת,  ה  ֻאּמָ

ל  ׁשֶ ִחיָנה  ּבְ ֵמֵאיֶזה  ֶאָחד  ל  ּכָ יר  ְלַהּכִ ר  ֶאְפׁשָ ְוַגם  ָהֻאּמֹות.  ין  ּבֵ

ְורֹוֵצַח  ֲעָסן  ּכַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהֻאּמֹות,  ִמּדֹות  ָידּוַע  י  ּכִ הּוא,  ה  ֻאּמָ

ַוֲאִפּלּו  ִית.  ַהּבַ ְבֵני  ּבִ ְפָרִטּיּות  ּבִ ִלְמצֹא  ְיכֹוִלין  ֵכן  ּוְכמֹו  ְוַכּיֹוֵצא, 

ְלָוה, ִעם  ְוׁשַ ֵקט  ַהׁשְ ּבְ ב  ֵליׁשֵ ְורֹוֶצה  ָלִריב  ִאם ֶאָחד ֵאינֹו רֹוֶצה 

ְלָחמֹות.  ֲחלֶֹקת ְוַהּמִ תֹוְך ַהּמַ ן ּבְ ם־ּכֵ ל ֶזה הּוא ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּגַ ּכָ
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ְמָצא  ּנִ ָלִכים ְוָהֻאּמֹות, ׁשֶ ין ַהּמְ ּבֵ ְלָחמֹות ׁשֶ ין ַהּמִ ְמָצא ּבֵ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ׁשּום  רֹוָצה  ְוֵאין  ְלָוה  ׁשַ ּבְ ב  ֵליׁשֵ רֹוָצה  ׁשֶ ה  ֻאּמָ ֵאיֶזה  ִלְפָעִמים 

ה  ּמָ ּכַ ַלֲחֵברֹו  ֲחוֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ה  ְמֻרּצָ ָהְיָתה  א,  ַרּבָ ַאּדְ ִמְלָחָמה, 

תֹוְך  ּבְ ְרָחּה  ּכָ ַעל  ן  ם־ּכֵ ּגַ אֹוָתּה  חֹוְטִפין  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָעִמים.  ּפְ

ְלָחִמין  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלֵהֶפְך  ְוֶזה  ּדֹו  ִמּצִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה אֹוֵמר  ּזֶ ׁשֶ ְלָחָמה,  ַהּמִ

ִית  ַהּבַ ִמְלָחמֹות  ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ ִנְמָצא  ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ ן.  ם־ּכֵ ּגַ ִעּמֹו 

ל ָהעֹוָלם  ַעְצמֹו הּוא עֹוָלם ָקָטן ְוִנְכָלל ּבֹו ּכָ י ָהָאָדם ּבְ "ל. ּכִ ַהּנַ

ָהֻאּמֹות  ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ ּוֵביתֹו  ָהָאָדם  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ּוְמלֹואֹו, 

ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ִלְפָעִמים  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ֶזה  ּבָ ֶזה  ִרין  ּוִמְתּגָ ְוִנְלָחִמין 

ֶזה  ע.  ּגָ ְמׁשֻ ה  ַנֲעׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַער  ּיַ ּבַ ְלַבּדֹו  ב  יֹוׁשֵ

ָהֻאּמֹות,  ל  ּכָ ְלַבד  ּבֹו  ְוִנְכָלִלין  ְלַבּדֹו,  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ַנֲעׂשָ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּנֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ֻמְכָרח  ְוהּוא  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ִרין  ִמְתּגָ ְוֵהם 

ֵהם  ׁשֶ ה  ֻאּמָ ַעל  ה  ֻאּמָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ִפי  ּכְ ַאֶחֶרת  ה  ֻאּמָ ִלְבִחיַנת 

ְלַגְמֵרי  ַע  ּגֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָיכֹול  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְלַבּדֹו.  ּבֹו  ִנְכָלִלין  ם  ּלָ ּכֻ

ָהֻאּמֹות  רּות  ִהְתּגָ ַעל־ְיֵדי  ּבֹו  ׁשֶ עֹות  ַהּדֵ כּות  ִהְתַהּפְ ֵמֲחַמת 

ֵיׁש  ים  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ ּוב  ִיּשׁ ּבְ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ְלַבּדֹו  ּבֹו  ְכָלִלין  ּנִ ׁשֶ

ין  ּבֵ אֹו  הַבִית  ֵני  ֵמַהּבְ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ט  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ ְלָחָמה  ְלַהּמִ ָמקֹום 

"ל. ּנַ ּכַ ֵכִנים  ְ ַהּשׁ

ִמְלֲחמֹות  ִחיַנת  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ֵבית  ּבְ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ
ִמְלֲחמֹות  ִחיַנת  ּבְ ם  ׁשָ ִנְכָלִלין  ם  ּגַ "ל.  ּנַ ּכַ ָהֻאּמֹות 

ְוַכּיֹוֵצא.  ְיהּוָדה  ֶאְפַרִים ַעל  ֶזה  ֶזה ַעל  ִנְלָחִמין  ָהיּו  ׁשֶ ָבִטים  ְ ַהּשׁ
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ִמיֵני ַמֲחלֶֹקת,  ל  ּכָ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ָאז  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ יַח  ָמׁשִ בֹוא  ּיָ ּוְכׁשֶ

ְולֹא  ָיֵרעּו  "לֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ְוִיְהֶיה 

י"א(: ְעָיה  )ְיׁשַ ְוכּו'  ִחיתּו"  ַיׁשְ

עח 

ָהַעְולֹות ַאף־ַעל־ ל  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ר.  יֹשֶׁ ֵיׁש  ָכל ָמקֹום  ּבְ
ין  ּבֵ ִחּלּוק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק  ר,  יֹשֶׁ ֵאיֶזה  ּבֹו  ָצא  ֻיּמְ ֶהְכֵרַח  ּבְ י־ֵכן  ּפִ

ר ַמְתִחיל  ַהּיֹשֶׁ ׁשֶ ֵני ָאָדם  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר.  ַהּיֹשֶׁ ֵני ָאָדם ָמַתי ַמְתִחיל  ּבְ

ְך  ַאַחר־ּכָ ַרק  ר  ַהּיֹשֶׁ ֶאְצלֹו  ַמְתִחיל  ֵאין  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֶכף,  ּתֵ ֶאְצלֹו 

ר  ַהּיֹשֶׁ ַהְתָחַלת  ֶאְצלֹו  ְתַאֵחר  ּמִ ׁשֶ ְוֵיׁש  ַעְוָלה,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַאַחר 

ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ֵיׁש  ְוֵכן  ַעְולֹות,  ה  ּמָ ּכַ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַאַחר  ַהְינּו  ּדְ יֹוֵתר 

ּבֹו  ם  ּגַ ָצא  ֻיּמְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲאָבל  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִאחּור  ּבְ ֶאְצָלם 

ָהָיה  ׁשֶ ל,  ְלָמׁשָ גֹון  ּכְ ה.  ַהְרּבֵ ְמֻאָחר  הּוא  ׁשֶ ַרק  ר  יֹשֶׁ ֵאיֶזה 

לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִצּוָ ַחִיל  ִאיׁש  א  ּבָ ׁשֶ ָפר  ּכְ ּבַ ָרִאיִתי  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ

ְוַאַחר־ ָממֹון,  ּבְ אֹותֹו  ֲחדּו  ְוׁשִ ]ַהּדַֹאר[  ט  אְטׂשְ ַהּפָ ַעל  ַהּסּוִסים 

ַהּסּוִסים  ן  ם־ּכֵ ּגַ ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  אֹותֹו  ְוֵהִסית  ִני  ֵ ַהּשׁ א  ּבָ ְך  ּכָ

ְוָהָיה  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ א  ּבָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ן.  ם־ּכֵ ּגַ אֹותֹו  ֲחדּו  ְוׁשִ "ל,  ּנַ ּכַ

ח  ִלּקַ ן  ם־ּכֵ ּגַ ְוָרָצה  ט,  אְטׂשְ ַהּפָ ַעל  סּוִסים  ֱאֶמת  ּבֶ ָצִריְך 

ָהָיה  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ִלְפֵני  ן  ְוִהְתַחּנֵ ָפר  ּכְ ַעל  ַהּבַ ְוָהַלְך  ַהּסּוִסים 

ה  ְוִצּוָ ִראׁשֹון  ַחִיל  ָהִאיׁש  ִנים  ּפָ לֹו  א  ָנׂשָ ה  ְוַעּתָ יֵחהּו,  ּנִ ּיַ ׁשֶ ָאדֹון 

ְזָלן  ַהּגַ ֶזה  ֵאֶצל  ׁשֶ ִנְמָצא  ַהּסּוִסים.  ֶאְצלֹו  חּו  ִיּקְ ְולֹא  יחֹו  ְלַהּנִ
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י  ּתֵ ׁשְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַאַחר  ר  ַהּיֹשֶׁ ִהְתִחיל  "ל  ַהּנַ ָהִראׁשֹון  ַחִיל  ָהִאיׁש 

ַאף־ י  ּכִ יחֹו.  ְלַהּנִ ה  ְוִצּוָ ר  ַהּיֹשֶׁ ֶאְצלֹו  ִהְתִחיל  ְוָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ַעְולֹות 

ַעם  ּפַ ּבַ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֵאּלּו  ּכָ ַעְולֹות  ה  ְוָעׂשָ ְזָלן  ּגַ ָהָיה  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ָכל  ּבְ ׁשֶ יחֹו. ִנְמָצא  ְוֻהְכַרח ְלַהּנִ ר ֶאְצלֹו  ית ִהְתִחיל ַהּיֹשֶׁ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ְוָהֵבן.  "ל,  ּנַ ּכַ ר  ַהּיֹשֶׁ ַמְתִחיל  ָמַתי  ַהִחּלּוק  ׁשֶ ַרק  ר  יֹשֶׁ ֵיׁש  ָמקֹום 

ִסְטָרא  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ָרחֹוק  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִמין  ּיָ ׁשֶ ַרק  ֹמאל,  ּוׂשְ ָיִמין  ֵיׁש  ֹמאָלא  ׂשְ ּדִ

ְטָרא  ַהּסִ ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ִנְמָצא  ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ֹמאל  ִמּשְׂ ֲאִפּלּו  ה  ַהְרּבֵ

ֶהם ַמְתִחיל  ּלָ ר ׁשֶ ִמין ְוַהּיֹשֶׁ ַהּיָ ר ַרק ׁשֶ ִחיַנת יֹשֶׁ ַאֲחָרא ֵיׁש ָיִמין ּבְ

ְוָהֵבן: ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ֹמאל  ַהּשְׂ ִמן  ֲאִפּלּו  ְמֹאד  ְמֻאָחר 

עט

ּוְלִהְתָקֵרב  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכנֹס  ַמְתִחיל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ֶ ּשׁ ַמה 
דֹוִלים.  ּגְ ּוִבְלּבּוִלים  ִאים ָעָליו ִהְרהּוִרים  ּבָ יק ָהֱאֶמת,  ּדִ ַלּצַ

ִים  ַהּמַ ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ ַמִים  ִלי  ּכְ ל  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ ֶזהּו 

ָהֵאׁש  ֵאֶצל  ִים  ַהּמַ ּוַמֲעִמיִדין  ֹוְפִתין  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְצלּוִלים, 

ל  ּכָ ָהְרִתיָחה  ּוַמֲעֶלה  ִים  ַהּמַ ל  ְלּבֵ ִמְתּבַ ֲאַזי  ל,  ֵ ּשׁ ְלִהְתּבַ ּוַמְתִחיל 

ְוָצִריְך  ְלַמְעָלה,  סֶֹלת  ַהּפְ ל  ּכָ ְועֹוָלה  ִים,  ּמַ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ סֶֹלת  ַהּפְ

ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ִים  ַהּמַ ּוְפסֶֹלת  ֶחְלַאת  ְלָהִסיר  ֶאָחד  ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ

ְך ִנְרֶאה  ִים ְצלּוִלים ְלַגְמֵרי, ְוַאַחר־ּכָ ִאּלּו ַהּמַ ּכְ ה ִנְדֶמה  ִחּלָ ּוִמּתְ

ִסיִרין  ּמְ ׁשֶ ּכְ ַוֲאַזי  ְלַמְעָלה.  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהעֹוָלה  ִים  ּמַ ּבַ ׁשֶ סֶֹלת  ַהּפְ
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ִים  ַהּמַ ָאִרין  ִנׁשְ ְך  ֲאַזי ַאַחר־ּכָ ִים,  ַהּמַ ּוְפסֶֹלת  ֶחְלַאת  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ קֶֹדם  ׁש,  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ ָראּוי.  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ים  ְוַזּכִ ְצלּוִלים 

ּבֹו.  ְמעָֹרִבין  ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ֲאַזי  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכנֹס  ָהָאָדם 

ּבֹו  ׁשֶ ְוָהָרע  סֶֹלת  ַהּפְ ִנְרֶאה  ֵאין  ְמֹאד  ְמעָֹרִבים  ֵהם  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ַאְך ַאַחר־ ַהּטֹוב.  ְלַגְמֵרי, ָהָרע ִעם  ַיַחד  י ֵהם ְמעָֹרִבים  ּכִ ָלל  ּכְ

יק ָהֱאֶמת,  ּדִ ם ּוִמְתָקֵרב ַלּצַ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְתִחיל ִלְכנֹס ּבַ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

ְוָהָרע  סֶֹלת  ַהּפְ עֹוָלה  ַוֲאַזי  ֵרר,  ּוְלִהְתּבָ ְך  ּכֵ ְלִהְזּדַ ַמְתִחיל  ֲאַזי 

ִסיר  ּיָ ׁשֶ ֶאָחד  ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ְוָצִריְך  "ל.  ַהּנַ ל  ׁשָ ּמָ ּכַ ְלַמְעָלה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ַזְך  ְך  ַאַחר־ּכָ ֵאר  ָ ִיּשׁ ַוֲאַזי  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְפסְֹלּתֹו  ֶחְלָאתֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ָראּוי.  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ְלַגְמֵרי  ְוָצלּול 

ָהיּו  ׁשֶ ים  ֵמָהֲאָנׁשִ ד,  ִמּיָ ְוָהֶרֶפׁש  סֶֹלת  ַהּפְ ְלהֹוִציא  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה 
ַמה  ַאְך  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִנְתָקְרבּו  ה  ִחּלָ ִמּתְ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ֵמַאַחר  ַהּמַֹח  ָהֶרֶפׁש ִעם  יֹוִציא  ָהֶרֶפׁש  ִיְהֶיה מֹוִציא  ְהֶיה, ִאם  ּיִ

ַעד  ָמתּון  ָמתּון  ִלְהיֹות  ַהֶהְכֵרַח  ן  ַעל־ּכֵ ַיַחד.  ַהּכֹל  עָֹרב  ּמְ ׁשֶ

ְמַעט: ְמַעט  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ

פ

ְלַרֲחקֹו  ָהָאָדם  ֶאת  ּוְלָהִסית  ִלְמנַֹע  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵיׁש  ָאָדם  ֵני  ּבְ
י  ּכִ ָהָרע.  ֶצר  ַהּיֵ ִמן  יֹוֵתר  יֵקי ֱאֶמת  ּדִ ּוִמּצַ ַהּבֹוֵרא  ֵמֲעבֹוַדת 

ֶצר ָהָרע  ִחיַנת ַהּיֵ ִפי ּבְ ִפי ּכֹחֹו, ּכְ ֶצר ָהָרע ֵאין לֹו ְיכֶֹלת ַרק ּכְ ַהּיֵ

ל  לּול ִמּכָ ּכָ ָלִלּיּות ׁשֶ הּוא, ֲאָבל ָהָאָדם הּוא ּכְ ֵמֵאיֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ
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ִניַעת ִמּמְ יֹוֵתר  ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִניעֹות  ּמְ ן  ְוַעל־ּכֵ  ָהעֹוָלמֹות. 

ָהָרע: ֶצר  ַהּיֵ

פא

ָהָאָדם  ָהָיה  ִאם  ְוַדע,  ְמֹאד.  דֹוִלים  ּגְ מֹוְנִעים  ֵהם  ָאָדם  ֵני  ּבְ
ֵני ָאָדם ֲאֵחִרים ְלמֹוְנעֹו, ַאף־ַעל־ ְלַבּדֹו ְולֹא ָהָיה ֶאְצלֹו ּבְ

ְוָכל  ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ּכָ ָהָאָדם  ַעל  ִאים  ּבָ ָהיּו  ָאז  ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ

אי  ַוּדַ ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִניעֹות,  ַהּמְ ְוָכל  ַהּטֹוְרדֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ

ה  ַמּטֶ ָהָיה  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  י  ּכִ ים.  ַהַחּיִ ְלֶדֶרְך  ַעְצמֹו  ה  ַמּטֶ ָהָיה 

לֹום  ִמיד ְלֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָיה עֹוֵבר ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ּתָ

ֲחָרָטה  ִמְתָחֵרט  ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ֵאֶצל  ָאר  ִנׁשְ ָהָיה  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְוסֹוף  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ

ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ִלים,  ַבְלּבְ ַהּמְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָהֱאֶמת. 

ֵאיֶזה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ַדְעּתָ ּבְ ֲחָכִמים  ְלֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ִמְתַחּבֵ

ַהָחְכמֹות  ְוֵהם  ֵלִצים,  ְלַכת  אֹו  ּוִפילֹוסֹוְפָיא,  ֲחִקיָרה  ּבְ ְיִדיָעה 

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ִמּכַ ֵליָצנּות  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ו,  ַעְכׁשָ הּוִגים  ַהּנְ

ִניָעה  ָחְכמֹות ְוֵליָצנּות ֵאּלּו, זֹאת ַהּמְ ִקי ּבְ ּבָ דּוַע ֵהיֵטב ְלִמי ׁשֶ ּיָ ּכַ

ִלים  ְמַבְלּבְ ֵהם  ַהָחְכמֹות  ֵאּלּו  י  ּכִ ֵמַהּכֹל.  רּוַע  ּגָ הּוא  ְלּבּול  ְוַהּבִ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִמיׁשֹור  לֹו  ין  ַנֲעׂשִ ָרָכיו  ּדְ ל  ּכָ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ּומֹוְנִעים 

ֶקת  ַמּזֶ ַהָחְכָמה  זֹאת  ׁשֶ ִפילֹוסֹוְפָיא,  ל  ׁשֶ ֵהן  ַהָחְכמֹות,  ַעל־ְיֵדי 

ַהָחְכמֹות  ְוֵכן  ה'(.  )ִסיָמן  ְלֵעיל  ְמבָֹאר  ּכַ ְמֹאד  ְמֹאד  אי  ַוּדַ ּבְ
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ם־ ֶקת ּגַ ִרים ִהיא ַמּזֶ ְכׁשֵ ְדִמין ּכִ ים ַהּנִ ל ֲאָנׁשִ "ל ׁשֶ יָצנּות ַהּנַ ְוַהּלֵ

יָצנּות  ְוַהּלֵ ַהָחְכמֹות  י  ּכִ ֶאָחד,  ַהּכֹל  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְמֹאד.  ְמֹאד  ן  ּכֵ

ּוֶבֱאֶמת  ַהִפילֹוסֹוְפָיא,  ל  ׁשֶ ִפירֹות  ַהּכְ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ִהיא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ַהִפילֹוסֹוְפָיא.  ֵמָחְכַמת  ֶהם  ּלָ ׁשֶ יָצנּות  ְוַהּלֵ יֹוֵתר ַהָחְכמֹות  רּוַע  ּגָ

ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ רֹב  י  ּכִ ּבֹוְרִחים,  ַהּכֹל  ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ֵמָחְכַמת  י  ּכִ

ִפילֹוסֹוְפָיא  ֵהם יֹוְדִעים ׁשֶ ּבֹוְרִחים ְמֹאד ִמִפילֹוסֹוְפָיא ֵמֲחַמת ׁשֶ

לֹום  ְוׁשָ ּיֹות ַחס  ְחּתִ ּתַ אֹול  ִלׁשְ ָהָאָדם  ּומֹוֶרֶדת ֶאת  ֶקת ְמֹאד  ַמּזֶ

ֵאין  "ל,  ַהּנַ ְוַהָחְכמֹות  יָצנּות  ַהּלֵ זֹאת  ֲאָבל  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

ים  ֲאָנׁשִ י  ִמּפִ ּיֹוְצִאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְך,  ל־ּכָ ּכָ ֵמֶהם  ּבֹוֵרַח  ָהָאָדם 

ָהֱאֶמת  ִאּלּו  ּכְ ֱאֶמת  ַדְרֵכי  ּבְ ַהּכֹל  ין  יׁשִ ּוַמְלּבִ ֲהגּוִנים,  ּכַ ְרִאין  ַהּנִ

יִקים  ַמּזִ ְוֵהם  ְך.  ל־ּכָ ּכָ ֵמֶהם  ּבֹוֵרַח  ָהָאָדם  ֵאין  ן  ַעל־ּכֵ ֶהם,  ִעּמָ

ַהּבֹוֵרא  ֵמֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ְמֹאד  ָהָאָדם  ֶאת  ּומֹוְנִעים  ִלים  ּוְמַבְלּבְ

ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ׁשּום ִלי  ּבְ ֵמַרע"  ְוָסר  ֱאלִֹקים  ְיֵרא  ר  ְוָיׁשָ ם  "ּתָ  ְוִלְהיֹות 

ָלל: ּכְ ָחְכמֹות 

פב

ים  ִהּלִ )ּתְ ָעָלי"  ֹאְיִבי  ָיִריַע  לֹא  י  ּכִ י  ּבִ ָחַפְצּתָ  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ זֹאת  "ּבְ
יִקים  ַצּדִ י  ּכִ ָרִעים  ֵאיָנם  י  ּלִ ׁשֶ אֹוְיִבים  ׁשֶ ֶזה  ּבָ מ"א(. 

י: ּבִ ָחַפְצּתָ  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ זֹאת  ּבְ ָעַלי,  חֹוְלִקים 
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פג

י  ַעל־ּפִ ֵחד  ּוִמְתּפַ ִמְתָיֵרא  ָאָדם  ׁשֶ ָחִדים,  ְוַהּפְ ְראֹות  ַהּיִ ִעְנַין  ּבְ
ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ִמּבְ אֹו  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ִמּכַ ָהרֹב 

ק  ּלֵ ִנְסּתַ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ּסֹוף  ּבַ ַרק  ׁשֶ ִנְרֶאה  ָבר  ְוַהּדָ ָלל.  ּכְ לֹו  יק  ְלַהּזִ

ַעת  ּוב ַהּדַ ֶלת, ָאז ִיְהֶיה לֹו ִיּשׁ ְוׁשֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ ְוַרְגָליו ֶאל ַהּדֶ

ְראֹות  ַהּיִ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ְוִיְרֶאה  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ֱאֶמת,  ּבֶ

ֶנְגּדֹו ָהָיה  ּכְ ָעְמדּו  ֵני ָאָדם ׁשֶ ָהָיה ִמְתָיֵרא ֵמֵאיֶזה ּבְ ָחִדים ׁשֶ ְוַהּפְ

י  ּכִ ֵמֶהם,  ּוְפָחִדים  ִיְראֹות  לֹו  ָהָיה  ם  ּוְבִחּנָ ָוֶהֶבל,  טּות  ׁשְ ַהּכֹל 

ֵהיֵטב  ִיְרֶאה  ָאז  י  ּכִ ֲאוֹות.  ַהּתַ ְלִעְנַין  ְוֵכן  ָאָדם.  לֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה 

ֵאּלּו ּוִמי  ּכָ ּוִבְלּבּוִלים  טּוִתים  ּוִבׁשְ ָיָמיו  ֶהֶבל  ּבַ ה  ּלָ ּכִ ם  ִחּנָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ֵהיֵטב. ֵהיֵטב  ָהֱאֶמת  ִיְרֶאה  ָאז  ַרק  י  ּכִ ְוכּו',  ָלֶזה  ִהְכִריַח אֹותֹו 

אֹותֹו  ָבר ֵאֶצל ָהָאָדם ׁשֶ י ֵיׁש ּדָ גֹו, ּכִ ָבִרים ּבְ ֶזה ּדְ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ּבָ
הּוא  ָחִדים ׁשֶ ַהּפְ יֵני  ִמּמִ ֵחד  ּוִמְתּפַ ָבר הּוא ִמְתָיֵרא  ַהּדָ

ָחָזק  ֵברּור  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ֵמֶהם,  ֵחד  ִמְתּפַ

לֹו  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ּנּו  ִמּמֶ ֵחד  ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ ָהִעְנָין  אֹותֹו  ׁשֶ

אֹותֹו  י  ּכִ ּנּו.  ִמּמֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ לֹו  ֵיׁש  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ

ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵחד.  ִמְתּפַ הּוא  הּוא  ָהָאָדם,  ֵאֶצל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ְחָדִנים  ּפַ ֵהם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ רֹוִאין 

ָבר  ַהּדָ ה  ּזֶ ׁשֶ יֹוְדִעים  ַעְצָמן  ּבְ ְוֵהם  טּות,  ׁשְ ל  ׁשֶ ָחִדים  ּפְ ָלֶהם 

ָאנּו  ְוֵכן  ְמֹאד.  ֲחִדים  ִמְתּפַ ֵהם  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ לּום,  ּכְ ֵאינֹו 
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ָעָליו  ִאין  ּבָ ׁשֶ ֵמַאֲחָריו,  ָהָאָדם  ֶאת  ְפִחיִדין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ רֹוִאים 

ֵחד  ִמְתּפַ ֶכף  ּתֵ הּוא  ֲאַזי  ַחד,  ּפַ קֹול  ּבְ ֶבָהָלה  ּבְ ְתֹאם  ּפִ ֵמֲאחֹוָריו 

ֵאינֹו  ֲעַדִין  ׁשֶ ָלל,  ּכְ ַדְעּתֹו  ּבְ ִלְכנֹס  ָבר  ַהּדָ ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ קֶֹדם  ְמֹאד 

ְתֹאם ֵמֲאחֹוָריו, ְוַאף־ַעל־ אּו ָעָליו ּפִ י ּבָ ּכִ ָבר  ָלל ׁשּום ּדָ יֹוֵדַע ּכְ

ֵליַדע  ַעת  ַהּדַ ִהְתִחיל  ׁשֶ קֶֹדם  ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ֵחד  ִמְתּפַ הּוא  י־ֵכן  ּפִ

ִלְכנֹס  ַחד  ַהּפַ ָבר  ּדְ ִהְתִחיל  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ַחד.  ַהּפַ ֵמִעְנַין 

ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ֵחד?  ְלִהְתּפַ ְך  ּיָ ׁשַ ֵאיְך  ן  ִאם־ּכֵ ָלל,  ּכְ ַעת  ַהּדַ ּבְ

ָבר  אֹותֹו ַהּדָ ָבר ֵאֶצל ָהָאָדם ׁשֶ ׁש ּדָ ּיֵ ל ָהָאָדם הּוא, ׁשֶ ַחד ׁשֶ ַהּפַ

ֵחד.  ִמְתּפַ הּוא 

י  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ׁש.  ַמּמָ ְך  ּכָ ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ֲאוֹות,  ַהּתַ ִעְנַין  ּבְ ְוֵכן 
ַאף־ ָוֶהֶבל,  טּות  ׁשְ הּוא  ַהזֹאת  ֲאָוה  ַהּתַ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ׁשֶ

ֲאָוה, ַאף־ ַהּתַ ה  ִמְתַאּוֶ הּוא  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵאֶצל  ָבר  ּדָ ֵיׁש  י־ֵכן  ַעל־ּפִ

מּור.  ּגָ ֶהֶבל  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ַקל  ּבְ ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ב  ֵ ְיַיּשׁ ָהָאָדם  ִאם  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ל  ּכָ ְוֵכן  ָחִדים,  ְוַהּפְ ְראֹות  ַהּיִ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ק  ְלַסּלֵ יּוַכל 

ָבר  ּדָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק  לּום,  ּכְ ֵאיָנם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֲאוֹות,  ַהּתַ

ר  ּבֵ ְלׁשַ יּוַכל  ַקל  ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ה.  ּוִמְתַאּוֶ ִמְתָיֵרא  הּוא  ׁשֶ ֶאְצלֹו 

יל  ִחיָרה, ּוְבַקל יּוַכל ְלַהְרּגִ ַעל ּבְ י ָהָאָדם הּוא ּבַ ק ַהּכֹל, ּכִ ּוְלַסּלֵ

ָחִדים  ַהּפְ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ּנּו  ִמּמֶ ק  ְלַסּלֵ ְעּתֹו  ּדַ

"ל: ּנַ ּכַ ֲאוֹות  ַהּתַ ְוָכל  ּלֹו  ׁשֶ
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פד

י  ּכִ ד'(.  )ָאבֹות  ָלְך"  ָמנֹוס  ית  ּבֵ ֶבר  ְוַהּקֶ אֹול  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּתֹאַמר  "ְוַאל 
ָיכֹול  ְרָנָסה,  ַהּפַ ְועֹל  ְלָהָאָדם ִטְרדֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ֵמֲחַמת  יׁש  ַיְרּגִ לֹא  ְוהּוא  ְרעֹוׁש  ּפַ אֹותֹו  ְך  ְוִיְנׁשַ קֹץ  ּיָ ׁשֶ ִלְהיֹות 

ְרָנָסה ְוַכּיֹוֵצא. ֲאָבל  ל ּפַ ָבה ׁשֶ ֵאיֶזה ַמֲחׁשָ ְבּתֹו ְטרּוָדה ּבְ ֲחׁשַ ּמַ ׁשֶ

ָבה  ַמֲחׁשָ ְוׁשּום  א  ִטְרּדָ ׁשּום  ְלָהָאָדם  ֵאין  ָאז  ׁשֶ ֶבר  ּקֶ ּבַ ם  ׁשָ

ל ַהּתֹוָלִעים  ה ְוַהִהּלּוְך ׁשֶ ַאֶחֶרת, ָאז הּוא ׁשֹוֵמַע ֲאִפּלּו ָהְרִחיׁשָ

יָכה  ל ְנׁשִ ל ּכָ ַער ׁשֶ יׁש ַהּצַ ים ּוָבִאים ֵאָליו, ּוַמְרּגִ ֵאיְך ֵהם רֹוֲחׁשִ

ַצֲערֹו  ִמּגֶֹדל  ְוִיְמָנֵעהּו  ְטִריֵדהּו  ּיַ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ְוֵאין  יָכה,  ּוְנׁשִ

ִלְצָלן: ַרֲחָמָנא  ה,  ׁשֶ ַהּקָ

פה

ע  ִיּסַ ִאם  ָמקֹום  ְלֵאיֶזה  ְנִסיָעה  ִעְנָין  ַעל  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ֶאָחד 
לֹו  ֵאין  ְלָפָניו,  ְנִסיָעה  ָאָדם  רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ם.  ְלׁשָ

ָמקֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ֵביתֹו  ּבְ ב  ֵליׁשֵ ה  ִמּזֶ ִלְמנַֹע  ׁש  ְלִהְתַעּקֵ

ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ַרק  ָבר,  ּדָ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ן  ְמַתּקֵ הּוא  ם  ְלׁשָ נֹוֵסַע  ָאָדם  ׁשֶ

מּור  הּוא ַרק ׁשָ ׁשֶ לֹום. ֲאָבל ּכְ מּור ִמן ָהֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ִלְהיֹות ׁשָ

ָמקֹום  ָכל  ּבְ ן  ְמַתּקֵ ָאָדם  ל  ּכָ ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהֲעֵבָרה  ִמן 

ָמקֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ ְלַגְמֵרי.  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ֲאִפּלּו  ם,  ְלׁשָ נֹוֵסַע  הּוא  ׁשֶ

ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ׁשָ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ם,  ְלׁשָ א  ּבָ ָהָאָדם  ׁשֶ

ּוְמָבֵרְך  ם  ׁשָ ְואֹוֵכל  ם  ׁשָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ י  ּכִ ִנים,  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ
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ִאיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּוְלַאֲחָריו  ְלָפָניו  ֲאִכיָלתֹו  ַעל 

ה  ִנים הּוא עֹוׂשֶ ל־ּפָ ַעל־ּכָ חּוִתים,  ּפְ ּבַ ׁשֶ חּות  ַהּפָ ֲאִפּלּו  ְרֵאִלי  ִיׂשְ

ן  ְוַעל־ּכֵ ם.  ׁשָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ

ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֻמְכָרח  ָהָאָדם  אי  ַוּדַ ּבְ

ם,  ׁשָ ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  ְיָקא  ּדַ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ׁשָ ן  ַתּקֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָקא  ּדַ

י  ּכִ ם,  ְלׁשָ ְנִסיָעה  לֹו  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָפָניו  טֹוָבה  הּוא  ן  ַעל־ּכֵ

ּוְכמֹו  ְרֶזל,  ּבַ ל  ׁשֶ ָלאֹות  ְלׁשְ ׁשַ ּבְ ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ֻמְכָרח  ָהָיה  אּוַלי 

ֵליֵרד  ַיֲעקֹב  ָהָיה  "ָראּוי  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ַעל  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

מֹו ֵכן  ת פט:(. ּכְ ּבָ א" ְוכּו' )ׁשַ ְרֶזל ֶאּלָ ל ּבַ ָלאֹות ׁשֶ ְלׁשְ ׁשַ ְלִמְצַרִים ּבְ

ְנִסיָעה  לֹו  ן  ּמֵ ְזּדַ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָפָניו  טֹוָבה  הּוא  ׁשֶ ָאָדם,  ָכל  ּבְ הּוא 

ָלאֹות  ְלׁשְ ׁשַ ּבְ ם  ְלׁשָ ֵליֵרד  ֻמְכָרח  ָהָיה  אּוַלי  ֶזה  לֹא  ּבְ י  ּכִ ם,  ְלׁשָ

ְלַגְמֵרי,  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ֶזה  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוכּו' 

ָכל  ּבְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ן  ְמַתּקֵ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְלַגְמֵרי  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ֲאִפּלּו  י  ּכִ

ז  ְמֻרּמָ ֶזה  )ְוסֹוד  "ל  ּנַ ּכַ ְוכּו'  מּור  ׁשָ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ּוִבְלַבד  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום 

ן  נֹות ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ַעּיֵ ַכּוָ ֶרק ג'( ּבְ ַמע )ּפֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ׁשַ ים" ּבְ "ְפִרי ֵעץ ַחּיִ ּבִ

ְוָהֵבן(: ם  ׁשָ

פו

ְואֹוְמִרים  ְבִדיחּוָתא  ּדִ ָתא  ִמּלְ ה  ַהֲחֻתּנָ ַעל  אֹוְמִרים  ֶ ּשׁ ַמה 
יֹוֶרֶדת  ְוֵאיָנּה  ִעּמֹו  עֹוָלה  ה  ָ ִאּשׁ ׁשֶ ֶרֶמז  "ָעָלא",  ִמּקֶֹדם 
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ְלָכל  ִעּמֹו  עֹוָלה  ַהְינּו  ְבִדיחּוָתא.  ּדִ ָתא  ִמּלְ ּבְ "ָעָלא"  ְוֶזה  ִעּמֹו. 

ִעּמֹו. יֹוֶרֶדת  ֵאיָנּה  ֲאָבל  ְוַתֲענּוג  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ

ה  ּלָ ַהּכַ י  ּכִ ]ִהינּוַמה[,  טּוְך"  "ֶדעק  ּבְ ה  ּלָ ַהּכַ ֶאת  ין  ַכּסִ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 
ֵלית ָלּה ַעְייִנין" )זַֹהר  א ּדְ יְרּתָ ּפִ א ׁשַ רֹוֶמֶזת ְלָרֵחל "עּוֵליְמּתָ

ָבר"  ּדָ ר  ַהְסּתֵ ֱאלִֹקים  בֹוד  "ּכְ ִחיַנת:  ּבְ ַעל  ֶרֶמז  ם  ּגַ צה.(.  מֹות  ׁשְ

ִלְרֹמז  ְוַכּדֹוֶמה[  ין  ִחּטִ ְרִעיֵני  ]ּגַ "אֹוִפין"  ִליִכין  ׁשְ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  כ"ה(.  ֵלי  )ִמׁשְ

)ָחֵסר(.

ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ "ֶאל  ִלְרֹמז:  "אֹוִפין"  ֶהָחָתן  ַעל  ִליִכין  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ְוֶזה 
א'(  )ְיֶחְזֵקאל  ים"  ָהאֹוַפּנִ ֵיְלכּו  ה  ּמָ ׁשָ ָלֶלֶכת  ָהרּוַח  ה  ּמָ ׁשָ

רּוַח. ִחיַנת  ּבְ ְוֶהָחָתן הּוא 

ִדין  ִביל ַהְמַרּקְ ׁשְ ת" ּבִ ּבָ ּקֹוִרין "ׁשַ ל ֶאָחד ָמעֹות ׁשֶ ּנֹוְתִנין ּכָ ֶ ַמה ּשׁ
ים ס"ח(: "ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון" - ַהְינּו  ִהּלִ ם )ּתְ ַעל ׁשֵ

ָמעֹות  נֹוְתִנין  ֵהם   - ָלל"  'ׁשָ ק  ַחּלֵ 'ּתְ ִית  'ּבַ "ּוְנַות  ִדין,  ְמַרּקְ ֵהם 

ִדין.  ַרּקְ ַהּמְ ִביל  ׁשְ ּבִ ת"  ּבָ "ׁשַ

ֶזה  תֹו -  ֲחֻתּנָ יֹום  "ּבְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִסיַני  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ה  ְוַהֲחֻתּנָ
ם.  א ֻסּלָ יַמְטִרּיָ ּגִ ֲעִנית כו:( ְו"ִסיַני"  ַמֲעַמד ַהר ִסיַני" )ּתַ

ַהְינּו   - ּבֹו"  ְויֹוְרִדים  עֹוִלים  ֱאלִֹקים  ַמְלֲאֵכי  ה  "ְוִהּנֵ ְוָכתּוב: 

ִרּקּוִדין  ֶרְך  ּדֶ ֵכן  י  ּכִ ְויֹוֵרד  עֹוֶלה  ִרּקּוִדין  ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ִרּקּוִדין 

ּגּופֹו.  ֶאת  ְויֹוֵרד  ּגּופֹו  ֶאת  עֹוֶלה  ׁשֶ
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"ּוְנַות  בֹות  י־ּתֵ ָראׁשֵ י  ּכִ ת"  ּבָ "ׁשַ עֹות  ַהּמָ זֹאת  ּקֹוִרין  ֶ ּשׁ ּוַמה 

ת. ּבָ ׁשַ ָלל" אֹוִתּיֹות  'ׁשָ ק  ַחּלֵ 'ּתְ ִית  'ּבַ

ֶזה   - תֹו  ֲחֻתּנָ יֹום  "ּבְ ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּדֹוֵרׁש,  ֶהָחָתן  ֶ ּשׁ ַמה 

ִסיַני,  ַהר  ַמֲעַמד  ִהיא  ה  ַהֲחֻתּנָ ׁשֶ ִלְרֹמז  ִסיַני"  ַהר  ַמֲעַמד 

ּקֹוִרין  ׁשֶ ָמעֹות  לֹו  ּנֹוְתִנין  ֶ ּשׁ ּוַמה  ּדֹוֵרׁש.  הּוא  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ

ים  ִהּלִ )ּתְ ִבי"  ׁשֶ ִביָת  ׁשָ רֹום  ַלּמָ "ָעִליָת  ִלְרֹמז:  אְנק"  יׁשַ ּגִ ה  ָרׁשָ "ּדְ

אְנק"  יׁשַ ּגִ ה  ָרׁשָ ַה"ּדְ ְוֶזהּו  נֹות",  ַמּתָ "ָלַקְחּתָ  )ֶזה(  ִביל  ׁשְ ּבִ ס"ח( 

ְלֶהָחָתן.  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ

מֹו  ּכְ ּוּוִגים,  ַלּזִ מֹוֶעֶלת  ִהיא  ה  ָרׁשָ ַהּדְ ּדֹוֵרׁש  ֶהָחָתן  ֶ ּשׁ ַמה 

ית כ"ח( "ֵיׁש כ"ב"  ֵראׁשִ קֹום ַההּוא" )ּבְ ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ תּוב: "ַוּיִ ּכָ ׁשֶ

ְלִזּוּוג.  ֵהם  כ"ב אֹוִתּיֹות  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַהּדְ אֹוִתּיֹות 

ִחיַנת  ַעת ִרּקּוִדין, ֶזה ּבְ ׁשְ ין ּבִ עֹוׂשִ ּזּוז ְוִכְרּכּור[ ׁשֶ ִרְסַטֶקיס" ]ּפִ ַה"ּפְ

ַאַעְלָך"  ְוָאנִֹכי  ִמְצַרְיָמה  ָך  ִעּמְ ֵאֵרד  "ָאנִֹכי 

ֶקִרי  ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר  ִביל  ׁשְ ּבִ ָהָיה  ִמְצַרִים  לּות  ּגָ י  ּכִ מ"ו(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ִהיא  ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ְוִיחּוד  ּקּון  ּתִ ִהיא  ה  ְוַהֲחֻתּנָ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ

ָעלֹה".  ַגם  ַאַעְלָך  "ָאנִֹכי  ִחיַנת  ּבְ

ְבֵרי לּוחֹות. ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ה  ָרׁשָ ַהּדְ ּפֹוְסִקין ֶאת  ֶ ּשׁ ַמה 
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ית  ָיׁשִ "ְויֹוֵסף  ֶרֶמז:  ֶזה  ְלֶהָחָתן  יְטל"  ַה"ּקִ יׁש  ַמְלּבִ ִבין  ֹוׁשְ ַהּשׁ

ִבין  ׁשֹוׁשְ יֹוֵסף הּוא  י  ּכִ ית מ"ו(  ֵראׁשִ )ּבְ ֵעיֶניָך"  ַעל  ָידֹו 

ֵמִתים. ֶגד  ּבֶ ְו"ִקיְטל" הּוא 

מֹות י"ט(  )ׁשְ ָעָלה"  ה  ִחיַנת "ּוֹמשֶׁ ּבְ ֶזה  ַעְצָמן  ִכין ֶאת  ַהּפְ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 

ְלַמְעָלה  ָעלּו  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ׁשֶ ם(.  )ׁשָ ִסיַני"  ַהר  ַעל  ה'  ֶרד  "ַוּיֵ

ה: ְלַמּטָ ָיְרדּו  ְוֶעְליֹוִנים 

פז

י  ּכִ ָנֶאה.  ֶאְתרֹוג  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  נֹוָרִאים  ִמים  ַהּיָ ִחיַנת  ּבְ ְלִפי 

ְוָהֶאְתרֹוג  ָנָאה".  ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ֵיׁש  ַנַער  ל  "ּכָ י:  ׁשֵ ִאיּנְ ָאְמִרי 

ִחיַנת  ּבְ ָהֶאְתרֹוג הּוא  ׁשֶ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ָ ִאּשׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

זַֹהר  ּקּוֵני  )ּתִ ְך"  ּבָ ֵאין  ּומּום  ַרְעָיִתי  ָיָפה  ְך  ּלָ "ּכֻ ד'(:  יִרים  ִ יר־ַהּשׁ )ׁשִ

ֵהם  ֲאַזי  י  ּכִ ַנַער,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ נֹוָרִאים  ּוְבָיִמים  כט.(. 

ָעָליו"  ְחֹמל  "ַוּתַ ד  ִמּיָ ב'(,  מֹות  )ׁשְ ּבֹוֶכה"  ַנַער  ה  "ְוִהּנֵ ְבִחיַנת:  ּבִ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ן  ְוַעל־ּכֵ )דף כו:(.  ּקּוִנים  ּתִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְבִחיַנת  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ְוִנְכָנס  יֹוֵתר  ּבְ ּבֹוֶכה  ׁשֶ ּוִמי  "ל.  ּנַ ּכַ ָנֶאה  ֶאְתרֹוג 

"ל. ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ ָנֶאה  ֶאְתרֹוג  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ּבֹוֶכה"  "ַנַער 

ֵיׁש  ָנָאה, ֶזה  ה  ָ ִאּשׁ ֵיׁש לֹו  ַנַער  ל  ּכָ ׁשֶ אֹוְמִרים ָהעֹוָלם  י ֶזה ׁשֶ ּכִ

ִמּמַֹח  ׁשֹוֵאב  ְוַהּמַֹח  ֵמַהּמַֹח,  הּוא  ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְלָהִבין. 

ַהּגּוף  ְמנּוִנית  ְוׁשַ ֵלחֹות  ַעל־ְיֵדי  ָקה  ְ ִנּשׁ הּוא  ׁשֶ ֲעָצמֹות,  ּבָ ׁשֶ



יחֹות ָהַר"ן קיגׂשִ

ֵלחֹות  ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ כ"א(.  )ִאּיֹוב  ה"  ּקֶ ְיׁשֻ ַעְצמֹוָתיו  "ּוֹמַח  ְבִחיַנת  ּבִ

ִקּיּום  ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  ֲעָצמֹות  ּבָ ׁשֶ ַהּמַֹח  ָקה  ְ ִנּשׁ ַהּגּוף  ְמנּוִנית  ְוׁשַ

ַהּגּוף  ְמנּוִנית  ְוׁשַ ֵלחֹות  ַעל־ְיֵדי  ֶכל  ַהּשֵׂ ִקּיּום  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֶכל.  ַהּשֵׂ

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן רכ"ה(.  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ

ֹמחֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכלֹו  ׂשִ ְוֵאין  ַנַער  הּוא  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ְוַעל 
ֲעָצמֹות  ּבָ ׁשֶ ִמּמַֹח  ֹמחֹו  ׁשֹוֵאב  ֵאין  י  ,ּכִ ֲעָצמֹות  ּבָ נּוס  ּכָ

ַהּמַֹח  ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל,  ּנַ ּכַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְכלֹו  ׂשִ ֵאין  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 

מֹו  ּכְ ָהֲעָצמֹות  ִמן  ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ זּוגֹו  ת  ּבַ ן  ְוַעל־ּכֵ ֲעָצמֹות.  ּבָ נּוס  ּכָ

ְך  ִנְמׁשָ ב'(,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו'  ְלעֹוָתיו"  ִמּצַ ַאַחת  ח  ּקַ "ַוּיִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ַעְצמֹוָתיו  ּבְ נּוס  ּכָ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּמַֹח  ִרּבּוי  ֵאֶליָה 

ַעל־ְיֵדי  ַהּיִֹפי  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָנָאה,  זּוגֹו  ת  ּבַ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ִנְלְקָחה 

)קֶֹהֶלת ח'(,  ָניו"  ּפָ ִאיר  ּתָ ָאָדם  "ָחְכַמת  ְבִחיַנת  ּבִ ְוַהָחְכָמה  ַהּמַֹח 

ִהיא  י  ּכִ ַהּמַֹח,  ִרּבּוי  ֵאֶליָה  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָנָאה  ִהיא  ן  ְוַעל־ּכֵ

נּוס  ּכָ ֹמחֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ֵלם  ׁשָ ְכלֹו  ׂשִ ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ֵמֲעָצָמיו  ֶעֶצם 

"ל.  ּנַ ּכַ ַעְצמֹוָתיו  ּבְ

ָהֶאְתרֹוג.  ֶאל  ַעת  ַהּדַ י  ְרׁשֵ ׁשָ ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ
ְולּוָלב  ֶאְתרֹוג  סֹוד  ה(  ה  ֻסּכָ נֹות  ּוָ ַהּכַ ַער  )ׁשַ ַנת  ַכּוָ ּבְ ן  ְוַעּיֵ

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ

הּוא  ׁשֶ ָהֶאְתרֹוג  ֶאל  יְך  ְלַהְמׁשִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְקָצת,  )ּוְלָבֵאר 
ַהֲחָסִדים  ַהְינּו  ּדְ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ַהּמִֹחין  ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ
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י  ּכִ ָהֶאְתרֹוג  ֶאל  ֶהָאָרה  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ְקָצוֹות.  ָוי"ו  ּבְ ׁשֶ

י  ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ ַהְינּו  ּדְ ַהּמִֹחין,  י  ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ ֶהָאָרה  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִאם 

ִנְמָצא  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְענּוִעים  ַהּנִ סֹוד  הּו  ּזֶ ׁשֶ ַעת  ּדַ ּבַ ׁשֶ ַהֲחָסִדים 

ין  ְתַרּבִ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ָהֶאְתרֹוג  ֶהָאַרת  ר  ִעּקַ ׁשֶ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ְקָצוֹות  י"ו  ּוָ ּבַ ׁשֶ ַהּמִֹחין  ִחיַנת  ּבְ ּוְמִאיִרין 

ַרק  "ל.  ַהּנַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ רֹאׁש  ּבָ ׁשֶ ַהּמִֹחין  ֶהָאַרת  ֲאֵליֶהם 

ָעָלה  ְולֹא  ֲעָצמֹות  ּבָ נּוס  ּכָ ֹמחֹו  ָאר  ְוִנׁשְ ׁש  ַמּמָ ַנַער  הּוא  ם  ׁשָ

ַעל־ ָהֶאְתרֹוג  ֶהָאַרת  ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ ְוָכאן  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּמַֹח  ֶאל  ְלַמְעָלה 

ִחיַנת  ּבְ ְלתֹוְך  רֹאׁש  ּבָ ׁשֶ ַהּמִֹחין  ֶהָאַרת  ָנה  ַכּוָ ּבְ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי 

ְך ַהּמִֹחין ֶאל  ִנְמׁשָ ם  ָ ּוִמּשׁ ּגּוף  ּבַ ׁשֶ ּוֵמִאיר ַהּמִֹחין  ה  ְוִנְתַרּבֶ ַהּגּוף 

ְוָתִבין.  נֹות  ּוָ ּכַ ּבַ ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוָהֵבן(.  ָהֶאְתרֹוג, 

י"א(.  ַע  )הֹוׁשֵ ָוֹאֲהֵבהּו"  ָרֵאל  ִיׂשְ "ַנַער  י:  ּכִ ה,  ֻסּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ִחיַנת  ּבְ ָיִמין,  ַיד  ִחּבּוק  ִחיַנת  ּבְ ָיִמין,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ַאֲהָבה 

ַנַער  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל"  ִיׂשְ "ַנַער  ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשָ ְוֶזה  ה,  ֻסּכָ

ַנ"ל: ּכַ ּבֹוֶכה 

פח

ָיָצא  לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ז  ְמַרּמֵ דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֲהִפיַכת 
ּבּור  ַהּדִ ָיָצא  ָאז  ׁשֶ ַסח,  ּפֶ ַעד  לּות  ֵמַהּגָ ּבּור  ַהּדִ

ְיִציַאת  ִחיַנת  ּבְ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ דּוע,  ּיָ ּכַ ָסח"  ה  "ּפֶ ִחיַנת  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ

ּבּור,  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ ְלָחן הּוא  ֻ ְוַהּשׁ לּות.  ֵמַהּגָ ּבּור  ַהּדִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ִמְצַרִים 
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מ"א(,  )ְיֶחְזֵקאל  ה'"  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶזה  ֵאַלי  ר  "ַוְיַדּבֵ ִחיַנת:  ּבְ

הּוא  ׁשֶ ְוָהֲאִכיָלה  ְרָנָסה  ַהּפַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ֵאַלי"  ר  "ַוְיַדּבֵ

ל  ּכָ ַעל  י  "ּכִ ִחיַנת:  ּבְ ּבּור,  ּדִ ִחיַנת  ִמּבְ ם  ָ ִמּשׁ הּוא  ְלָחן  ׁשֻ ִחיַנת  ּבְ

לּות,  ּגָ ּבַ ּבּור  ַהּדִ ֵאין  ּוְכׁשֶ ָבִרים ח'(.  )ּדְ ָהָאָדם"  ִיְחֶיה  ה'  ִפי  מֹוָצא 

ְבִחיַנת:  ּבִ ִנים,  ּפָ ְבִחיַנת  ּבִ ּבּור  ּדִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ָאז 

ְיָקא,  ּדַ ה'"  "ִלְפֵני  ה'",  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶזה  ֵאַלי  ר  "ַוְיַדּבֵ

ְיִציַאת  קֶֹדם  הּוא  ָאז  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  ְוַעל־ּכֵ ִנים.  ּפָ ִחיַנת  ּבְ

ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ִזין,  ַרּמְ ּמְ ׁשֶ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ֲהִפיַכת  ִחיַנת  ּבְ ֲאַזי הּוא  ִמְצַרִים, 

ְוָאז  ֶפַסח  ּבְ ִמְצַרִים  ִליִציַאת  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ִמְצַרִים,  ָגלּות  ּבְ ָהָיה 

ַנ"ל: ּכַ ה ָסח"  "ּפֶ ִחיַנת  ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן  ּבּור  ַהּדִ ָיָצא 

פט

י  ּכִ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ֲעֵברֹות  ל  ׁשֶ ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע  ּדַ
עֹוֵבר  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ד'(.  )ָאבֹות  ֲעֵבָרה"  ּגֹוֶרֶרת  "ֲעֵבָרה 

ַלֲעׂשֹות  אֹותֹו  ּגֹוֶרֶרת  ִראׁשֹוָנה  ֲעֵבָרה  ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵבָרה 

ֲעֵבָרה  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ְיָקא,  ּדַ ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ֲאֵחרֹות  ֲעֵברֹות 

ָלּה.  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ֲעֵברֹות  ן  ם־ּכֵ ּגַ ּגֹוֶרֶרת  ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַאֶחֶרת 

ְוִנְגָרִרין  ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ֲעֵברֹות  ּגֹוֶרֶרת  ַוֲעֵבָרה  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ י  ּכִ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָלּה.  ִכים  ּיָ ׁשַ ֵאין  ׁשֶ ֲעֵברֹות  לֹא  ֲאָבל  ַאֲחֶריָה, 

ָהִראׁשֹוָנה  ֲעֵבָרה  י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵברֹות  ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות 

ֵהם  "ל,  ּנַ ּכַ ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ַהְינּו  ּדְ ַאֲחֶריָה  ְגְררּו  ּנִ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ִעם 
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ִעם  ַאֶחֶרת  ֲעֵבָרה  ְוֵכן  ֲעֵברֹות,  ל  ׁשֶ ַאַחת  ֲחִביָלה  ִחיַנת  ּבְ

ַאֶחֶרת  ֲחִביָלה  ֵהם  ַאֲחֶריָה  ְגְררּו  ּנִ ׁשֶ ָלּה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָהֲעֵברֹות 

ֲעֵברֹות  ל  ׁשֶ ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַעד  ְוכּו', 

ל  ׁשֶ ַאַחת  ת  ּכַ ִנְבֵראת  ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה  ל  ּוִמּכָ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

ַהב  י  ַחּיֵ ָלָנא  "ַהב  צֹוֲעִקים  ִלים  ְוַהְמַחּבְ ּוְמַקְטְרִגים,  ִלים  ְמַחּבְ

הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעֵבָרה,  ַעל  ַהּבַ הּוא  י  ּכִ כב.(.  זַֹהר  ּקּוֵני  )ּתִ ְמזֹוֵני"  ָלָנא 

ֲעֵבָרה  י  ּכִ ּוְמזֹוֵני.  י  ַחּיֵ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ְוָצִריְך  ָהֲעֵבָרה,  ל  ׁשֶ ַעל  ַהּבַ

ְמזֹונֹות,  ָלּה  ן  ִלּתֵ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָצִריְך  ֶהְכֵרַח,  ִלי  ּבְ ה  ָעׂשָ ָהִראׁשֹוָנה 

ְגְררּו  ּנִ ִכים ַלֲעֵבָרה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּיָ ַ ַוֲאִפּלּו ָהֲעֵברֹות ָהֲאֵחרֹות ַהּשׁ

ָהָיה  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְמזֹונֹות.  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ַאֲחֶריָה 

אֹוָתן  ְרָרה  ּגָ ָהִראׁשֹוָנה  ָהֲעֵבָרה  י  ּכִ ַלֲעׂשֹוָתן,  ֻמְכָרח  מֹו  ּכְ

ָלֶהם  ֵיׁש  י  ּכִ ְמזֹונֹות.  ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ "ל,  ּנַ ּכַ

ָהִראׁשֹוָנה,  ֲעֵבָרה  ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ְלָך  ָהָיה  ַטֲעָנה: 

ם ְלֻכּלָ ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ן  ַעל־ּכֵ ָעָליו  ה  ְמִגּנָ ְצָוה  ַהּמִ  ְוָהְיָתה 

ְוִחּיּות.  ְמזֹונֹות 

ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְלֹמד  ּיִ ׁשֶ הּוא:  ּקּון  ְוַהּתִ
ַרֲחָמנּות,  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַוֲחָסִדים.  ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ם  ִויַקּיֵ ֶחֶסד,  ַלֲעׂשֹות  ה  ְוַיְרּבֶ

ל ַרֲחִמים,  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹשׁ ֶעׂשְ ְ ם ַהּשׁ ַקּיֵ ּמְ י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַרֲחִמים. ּכִ

ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ ְלַמְעָלה  ְמעֹוֵרר  הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ִלים  ַהְמַחּבְ ְועֹוְבִרין  ִנְכָנִעין  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים 
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א  ּסֵ ּכִ ב ַעל  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  ְבִחיַנת: "ֵאל  ּבִ ָהֲעֵברֹות,  ֲעׂשּו ַעל־ְיֵדי  ּנַ ׁשֶ

י  ן ַחּיֵ ַרֲחִמים ְוכּו' מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון" )ַעּיֵ

ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַהְינּו  ע"א(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן 

ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ֲעֵברֹות  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַמֲעִביר  ַרֲחִמים 

ֶאל  ִבים  ׁשָ ֲחִביָלה  ּבַ ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ָאר  ׁשְ ַוֲאַזי  ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה 

ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ִחּיּות.  ָלֶהם  נֹוֵתן  ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

נ"א(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ָיׁשּובּו"  ֵאֶליָך  ִאים  ְוַחּטָ ָרֶכיָך  ּדְ ִעים  ֹפשְׁ ָדה  "ֲאַלּמְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָרֶכיָך"  "ּדְ

דֹוׁש־ ַהּקָ לֹו  ְוֶהְרָאה  ל"ג(,  מֹות  )ׁשְ ָרֶכיָך"  ּדְ ֶאת  ָנא  "הֹוִדיֵעִני 

ַלֲעׂשֹות  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ִמּדֹות.  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ רּוְך־הּוא  ּבָ

ַהְינּו  ָיׁשּובּו",  ֵאֶליָך  "ַוֲחָטִאים  ֲאַזי:  ִמּדֹות,  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ְ ַהּשׁ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ִבים  ׁשָ ֲחִביָלה  ּבַ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ׁשֶ

ֵיׁש  י  ּכִ ע,  ּדַ ִחּיּות?  ָלֶהם  נֹוֵתן  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֵמַאִין  ַאְך 
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָלִראׁשֹוִנים,  ִראׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ּסִ ּבַ

ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני"  תּוב: "ַוּיֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ְקָרא ִראׁשֹון,  ּנִ ׁשֶ ֱאדֹום 

הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָלִראׁשֹוִנים,  ִראׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  כ"ב(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ּוָבִאים  ִכים  ִנְמׁשָ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָהִראׁשֹוִנים  ְלָהֲעֵברֹות  ִראׁשֹון 

ָלֶהם  ָראּוי  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּגֶֹדל  ְלִפי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ַעל־ָידֹו. 

לּות  ַהּגָ ּתֶֹקף  ֵמֲחַמת  ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות  ָלל  ּכְ

ֶזה  ֵמֲחַמת  ְוַאְרנֹוִנּיֹות,  ים  ִמּסִ ַעל־ְיֵדי  ֵמָהֻאּמֹות  ּסֹוְבִלים  ׁשֶ

ִכים  ִנְמׁשָ ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַלֲעֵברֹות  ִאים  ּבָ
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ְוהּוא  ֶאְצלֹו,  לּות  ּגָ ּבַ ְמסּוִרים  ָאנּו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֱאדֹום,  ַעל־ְיֵדי 

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ָלִראׁשֹוִנים  ִראׁשֹון  ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ּנּו.  ִמּמֶ ִחּיּות  ָלֶהם  ְך  ְוִנְמׁשָ ָעָליו  ָהֲעוֹונֹות  נֹוֵתן 

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַהְינּו  ס"ט(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֲעֹוָנם"  ַעל  ָעֹון  ָנה  "ּתְ

ּנּו. ִמּמֶ ִחּיּות  ָלֶהם  ְך  ְוִנְמׁשָ ָעָליו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  נֹוֵתן 

ְמעֹוְרִרין  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות,  ַעל־ְיֵדי  ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ְוָכל 

ים  ָהֲעִנּיִ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ

ִדיָנא,  ּדְ א  ְקּפָ ּתֻ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרֲחָמנּות,  ת  ִמּדַ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

ַוֲאִפיֵצם  ַיֲעקֹב  ּבְ ֵקם  "ֲאַחּלְ ּבֹו:  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ

ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָתִחים  ַהּפְ ַעל  ַמֲחִזיִרין  ֵהם  ׁשֶ מ"ט(,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָרֵאל"  ִיׂשְ ּבְ

ּמּוָבא  ּכַ ְוִדיִנים  בּורֹות  ּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְמעֹון  ְוׁשִ י'(.  אֹות  צ"ח  ה  ַרּבָ

ים  ַאְכָזִרּיִ ֵהם  ׁשֶ חּוׁש  ּבְ רֹוִאין  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  רלו:(.  ית  ֵראׁשִ ּבְ )זַֹהר 

א  ְקּפָ ִחיַנת ּתֻ ֵהם ּבְ ת ַרֲחָמנּות ֵמֲחַמת ׁשֶ י ֵאין ָלֶהם ִמּדַ ְמֹאד, ּכִ

ּוֵמַאַחר  פד.(.  ֻתּבֹות  )ּכְ ין"  ּדִ ּבַ ְמַרֲחִמים  "ְוֵאין  ִחיַנת:  ּבְ ִדיָנא  ּדְ

ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ַרֲחָמנּות  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

ָהֶעְליֹוִנים,  ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ ְלעֹוֵרר  ְיכֹוִלין  ְוֵאין  ַרֲחִמים 

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַרֲחִמים,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ְצִריִכין  ן  ַעל־ּכֵ

ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמַעְצמֹו  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ן  ּוְלַחּנֵ ׁש  ְלַבּקֵ

לֹשׁ־ ְ ַהּשׁ ֵמַעְצמֹו  ַרֲחָמיו  ּבְ ִויעֹוֵרר  ּלֹו  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ

ִראׁשֹון. ִראׁשֹון  ְוַיֲעִביר  ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ
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מּונּו  ְיַקּדְ ַמֵהר  ִראׁשֹוִנים,  ֲעֹונֹות  ָלנּו  ר  ְזּכָ ּתִ "ַאל  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה 
ים  ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ ים ע"ט(. ַהְינּו ׁשֶ ִהּלִ ּלֹונּו ְמֹאד" )ּתְ י ּדַ ַרֲחֶמיָך ּכִ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ֲעוֹונֹות  ָלנּו  ִיְזּכֹר  ְלַבל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ

ִראׁשֹון  ֲעִביר  ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ּנַ ּכַ ֲעוֹונֹות  ל  ׁשֶ ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה 

ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ִחיַנת  ּבְ "ל  ּנַ ּכַ ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִראׁשֹון 

ל  ּכָ ִקין  ּלְ ְוִנְסּתַ ֵטִלין  ּבְ יָלא  ִמּמֵ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ִראׁשֹון 

ָהִיינּו  ָלֶזה  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ַוֲחִביָלה  ֲחִביָלה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֲעוֹונֹות  ָאר  ׁשְ

ֵדי  ּכְ ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכים 

ָהֶעְליֹוִנים  ַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלעֹוֵרר 

ְוכּו'  ִראׁשֹון  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ

ְיָקא,  ּדַ ַרֲחֶמיָך",  מּונּו  ְיַקּדְ "ַמֵהר  ין  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ֶזה  ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ

ְוֵאין  ְמֹאד  ְוֶאְביֹוִנים  ים  ַדּלִ ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ַהְינּו  ְמֹאד",  ַדּלֹונּו  י  "ּכִ

ה ְלעֹוֵרר  ִנְזּכֶ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכַֹח  ָלנּו  ְוֵאין  "ל,  ּנַ ּכַ ת ָהַרֲחָמנּות  ִמּדַ ָלנּו 

ינּו  ּפֵ ּכַ ים  ּפֹוְרׂשִ ָאנּו  ן  ַעל־ּכֵ ַרֲחִמים.  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ

ֵרה  לֹשׁ־ֶעׂשְ ְ ַעְצמֹו ַהּשׁ עֹוֵרר ּבְ ּיְ ִנים ֵאָליו ׁשֶ ַרְך ּוִמְתַחּנְ ְלָפָניו ִיְתּבָ

ַדּלֹונּו  י  "ּכִ ְלעֹוְרָרם  ּכַֹח  ָלנּו  ֵאין  ָאנּו  י  ּכִ ַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ ִמּדֹות 

ְיָקא ֵמַעְצְמָך  מּונּו ַרֲחֶמיָך" ּדַ "ל. ְוֶזהּו: "ַמֵהר ְיַקּדְ ּנַ ְמֹאד" ְוכּו' ּכַ

ָלנּו  ְזּכֹר  ּתִ "ַאל  ֶזה:  ְוַעל־ְיֵדי  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְמֹאד"  ַדּלֹונּו  י  "ּכִ

ִראׁשֹון" ִראׁשֹון  "ַמֲעִביר  ִחיַנת:  ּבְ ִראׁשֹוִנים"   ֲעוֹונֹות 

ַנ"ל: ּכַ ְוכּו' 
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צ

ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ רֹוֶאה  הּוא  ָנה  ֵ ַהּשׁ קֶֹדם  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ע,  ּדַ
מֹו  ּכְ ְרׁשֹו.  ָ ִמּשׁ ֵהם  ׁשֶ ּלֹו, אֹו אֹוָתן  ׁשֶ ל ְקרֹוִבים  ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ

קֶֹדם  מֹו־ֵכן  ּכְ דּוַע,  ּיָ ּכַ "ל  ַהּנַ מֹות  ׁשָ ַהּנְ רֹוִאין  יָתה  ַהּמִ ּקֶֹדם  ׁשֶ

אֹוָתם  רֹוִאין  נז:(  ָרכֹות  )ּבְ ִמיָתה  ּבְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ָנה  ֵ ַהּשׁ

י  ּכִ ָעְלָמא ְמֹאד,  ּבְ ַהֲעָבָרה  ּבְ ה ִהיא  ָהְרִאּיָ ׁשֶ ן. ַרק ֵמֲחַמת  ם־ּכֵ ּגַ

דֹול  ּגָ ָאָדם  ׁשֶ ִחּלּוִקים.  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  ֲאַזי  ׁש  ַמּמָ יָתה  ַהּמִ קֶֹדם 

מּוָרה,  ּגְ ה  ְרִאּיָ ּבִ מֹותֹו  קֶֹדם  "ל  ַהּנַ מֹות  ׁשָ ַהּנְ רֹוֶאה  ר  ׁשֵ ּכָ ְוִאיׁש 

אֹוָתן  רֹוִאים  ֵאיָנם  מֹוָתם  קֶֹדם  ֲאִפּלּו  ֵני־ָאָדם  ּבְ ְסָתם  ַאְך 

ְזִריָחה  עֹוֵבר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעְלָמא,  ּבְ ַהֲעָבָרה  ּבְ ַרק  מֹות  ׁשָ ַהּנְ

ַרק  ִהיא  ׁשֶ ָנה  ֵ ַהּשׁ ְוקֶֹדם  ָהֵעיַנִים.  ִלְפֵני  ָעְלָמא  ּבְ ְוִהְתנֹוְצצֹות 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ָהְרִאּיָ ם  ּגַ ֲאַזי  ִמיָתה  ּבְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד 

ן ֵאינֹו  "ל, ְוַעל־ּכֵ ים ֵמִהְתנֹוְצצּות ַהּנַ ִ ּשׁ ִ "ל הּוא ַרק ֶאָחד ִמּשׁ ַהּנַ

ה  ִמּזֶ יֹוֵדַע  ָאָדם  ְוֵאין  "ל.  ַהּנַ ה  ְרִאּיָ ָלל  ּכְ ָהְראּות  חּוׁש  ּבְ ׁש  ִנְרּגָ

ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ְמֹאד  ְמַעט  ִהְתנֹוְצצּות  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

קֶֹדם רֹוִאין  ַהּכֹל  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  "ל,  ַהּנַ  ֵמִהְתנֹוְצצּות 

ַנ"ל: ּכַ ָנה  ֵ ַהּשׁ

צא

ֵהר  ִלּמּודֹו, הּוא ְלִהּזָ ה ִלְהיֹות ַמְתִמיד ּבְ ְזּכֶ ּיִ ה ְלַהְתָמָדה ׁשֶ ְסֻגּלָ
ה  ּלָ ַהּכַ ׁשֶ ּכְ מֹו  ּכְ ְרֵאִלי.  ִיׂשְ ִאיׁש  ׁשּום  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ִלְבִלי 
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ֵאיֶזה  ה  ּלָ ְלַהּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהַאֲהָבה  ֲאַזי  ָיָפה  ִהיא 

ֵכן  מֹו  ּכְ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ָהַאֲהָבה  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ֲאַזי  ּומּום,  רֹון  ִחּסָ

ה  ֹמשֶׁ ָלנּו  ה  ִצּוָ "ּתֹוָרה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ּלָ ּכַ ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה 

ה  מֹוָרׁשָ ְקֵרי  ּתִ "ַאל  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ל"ג(  ָבִרים  )ּדְ ה"  מֹוָרׁשָ

אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  נז:(.  ָרכֹות  )ּבְ ְמאֹוָרָסה"  א  ֶאּלָ

ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ּבְ רֹון  ִחּסָ ׁש  ּיֵ ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ

ן  ְוַעל־ּכֵ "ל,  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ רֹון  ִחּסָ

ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַהּתֹוָרה  ֶלֱאהֹב ֶאת  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ

ׁשּום  ּבְ רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ִלְמצֹא  ְוִלְבִלי  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשּום  ַעל  ר  ַדּבֵ ִמּלְ

אי  ַוּדַ רֹון ּומּום, ַוֲאַזי ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשּום ִחּסָ ֵאין ּבְ ְרֵאִלי, ִנְמָצא ׁשֶ ִיׂשְ

ִמּגֶֹדל  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ַיְתִמיד  ַוֲאַזי  ְמֹאד,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶיֱאהֹב 

"ל.  ּנַ ּכַ ָהַאֲהָבה 

ּתֹוַרת ה' ִהיא  ׁשֶ ּכְ ים י"ט(. ַהְינּו  ִהּלִ )ּתְ ִמיָמה"  ְוֶזהּו: "ּתֹוַרת ה' ּתְ
ִלְבִלי  ְזָהִרין  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ּומּום,  רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ִלי  ּבְ ִמיָמה  ּתְ

אֹות  הּוא  ׁשֶ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ׁשּום  ּבְ רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ִלְמצֹא  ְוִלְבִלי  ר  ְלַדּבֵ

רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ִלי  ּבְ ִמיָמה"  ּתְ ה'  "ּתֹוַרת  ָאז  ׁשֶ ִנְמָצא  ֵמַהּתֹוָרה, 

ְלַאֲהַבת  זֹוִכין  ְיָקא  ּדַ ָאז  י  ּכִ ָנֶפׁש".  יַבת  "ְמׁשִ ִהיא  ֲאַזי  ּומּום, 

ֶאת  יָבה  ׁשִ ּמְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְמִתיקּות  ַטַעם  ין  יׁשִ ּוַמְרּגִ ַהּתֹוָרה, 

זֹוִכין ְוָאז  "ל,  ּנַ ּכַ רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֶפׁש   ַהּנֶ

"ל: ּנַ ּכַ ְלַהְתָמָדה 
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צב

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל אֹותֹו  ׁשֶ ה  ֻעּלָ ַהּפְ ֲאַזי אֹותֹו  ָלעֹוָלם,  ָמה  ְנׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ָחָכם,  ל  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִאם  גֹון,  ּכְ ְלִהְתַעּלֹות.  ַמְתֶחֶלת 

ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְועֹוָלה  ְלִהְתַעּלֹות,  ַמְתֶחֶלת  ַהָחְכָמה  ֲאַזי 

ל  ׁשֶ ָמה  ְנׁשָ ִהיא  ִאם  ְוֵכן  קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ יֹום  ַעד  ְלדֹו  ִהּוָ ִמּיֹום 

ּוְלִפי  ין.  ִמְתַעּלִ ְלכּות  ַהּמַ ְוִעְסֵקי  ִמְלָחָמה  ְכִסיֵסי  ּתַ ֲאַזי  ַמְלכּות, 

ית  ִהיא, אֹוָתּה ַהָחְכָמה ִמְתַעּלֵ ַמהּות ַהָחְכָמה, ֵאיֶזה ָחְכָמה ׁשֶ

ִאם  ְלכּות,  ַהּמַ ַמהּות  ְלִפי  ְוֵכן  ְלָהעֹוָלם.  ָמה  ׁשָ ַהּנְ א  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ה  ֻעּלָ ָלל, אֹותֹו ַהּפְ ָעה אֹו ַמְלכּות טֹוָבה. ַהּכְ הּוא ַמְלכּות ָהְרׁשָ

אֹוָתּה  יַאת  ּבִ ִמּיֹום  ְלִהְתַעּלֹות  ַמְתֶחֶלת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ

ִויֵמי  ה  ֲעִלּיָ ְיֵמי  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ יֵמי  ּבִ ְוֵיׁש  ָלעֹוָלם.  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ָנה אֹו ֵמָאה  ְבִעים ׁשָ יו ׁשִ ְיֵמי ַחּיָ גֹון, ִאם  ּכְ ְיִריָדה.  ִויֵמי  ֲעִמיָדה 

ֲעִמיָדה  ְיֵמי  ִליׁש  ּוׁשְ ה  ֲעִלּיָ ְיֵמי  ֵהם  ָיָמיו  ִליׁש  ׁשְ ֲאַזי  ָנה,  ׁשָ

ַמְעָלה  ַמְעָלה  עֹוֶלה  ָיָמיו  ִליׁש  ְ ּשׁ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְיִריָדה.  ְיֵמי  ִליׁש  ּוׁשְ

ִליׁש  ׁשְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ עֹוֵמד,  הּוא  ָיָמיו  ִליׁש  ּוׁשְ ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ִעם 

ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ ָאז  ׁשֶ ִמּלּוָאּה  ּבְ הּוא  ֲעִמיָדה  ִויֵמי  ְיִריָדה.  ְיֵמי 

ָבָנה  ַהּלְ י  ּכִ ָבָנה,  ַהּלְ ִנּגּוד  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ּוְבִמּלּוָאן,  ֵלמּוָתן  ׁשְ ּבִ

ַעד  ֶלת  ְוִנְגּדֶ עֹוָלה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה  ְקַטּנָ ִהיא  ַהּמֹוָלד  ַעת  ׁשְ ּבִ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֲעִמיָדה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַוֲאַזי  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֶנֶגד  ָאה  ּבָ ׁשֶ

ם  ַהּיָ ן  ְוַעל־ּכֵ ַלְחלּוִחית,  ִהיא  ָבָנה  ַהּלְ ת  ּוְסֻגּלַ ְוִנְקֶטֶנת.  יֹוֶרֶדת 
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ְלַמְעָלה  ַעְצמֹו  יּהַ  ּוְלַהְגּבִ ַלֲעלֹות  ַמְתִחיל  ָבָנה  ַהּלְ מֹוַלד  ֵמֵעת 

ְוִנְקָטן. ְויֹוֵרד  נֹוֵפל  ַהֹחֶדׁש  סֹוף  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְלַמְעָלה, 

ֵהם  ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ים,  ַרּבִ ּבָ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ׁשֶ ְוַדע 
ל  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  יֹוֵתר.  ּבְ ִקים  ִנְמּתָ ּבּוִרים  ַהּדִ יֹוֵתר  ים  ַרּבִ

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ּגֹוִיים,  ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ֵהם  ׁשֶ י",  ִאיְנׁשֵ ָאְמֵרי  ּדְ ַה"ַהְינּו 

קּו  ִנְמּתְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  יֵניֶהם  ּבֵ רּו  ְדּבְ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ תֹוְך  ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ֵהם  ׁשֶ ם  ַהּיָ ֵמי  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֶעְליֹוִנים.  ָבִרים  ּדְ ֵמֶהם  ְוַנֲעׂשּו 

ל  ׁשֶ ָהִרים  ֶרְך  ּדֶ הֹוְלִכים  ּוְכׁשֶ ּתֹוָתם,  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמלּוִחים 

ִים, ַוֲאַזי ְראּוִיין  יק ַהּמַ י ַהחֹול ַמְמּתִ ִקים, ּכִ חֹול ַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמּתָ

יֹוֵתר(: ֵאר  ּבֵ )ְולֹא  ה  ִתּיָ ִלׁשְ

צג

ֵאין  ָהאֹור  ְוֶזה  עֹוָלמֹות.  ֶאֶלף  ּבְ ֵמִאיר  הּוא  ׁשֶ אֹור  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע,  ּדַ
ָחָכם  ָלֶזה  ְוָצִריְך  ְדלֹו,  ּגָ ֵמֲחַמת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ׁשּוט  ּפָ ָאָדם 

ק  ְלַחּלֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְלֵמאֹות,  ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ ּיּוַכל  ׁשֶ דֹול  ּגָ

ַמֲעָלה  ּבְ ים  ַטּנִ ַהּקְ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים  ְקַטּנִ ַלֲחָלִקים  דֹול  ּגָ ָהאֹור 

אֹו  ט  ׁשָ ּפְ אֹוֵמר  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ל,  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ ְמַעט.  ְמַעט  לֹו  ְלַקּבְ

ֵמֲחַמת  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין  ֵאין  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ִחּלּוק 

ֲאָבל  ּה.  ּלָ ּכֻ ִאם  י  ּכִ ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ט  ׁשָ ּפְ ֲחִצי  י  ּכִ ְדלֹו.  ּגָ

ְיכֹוִלין  ֲאַזי  ְוִעְנָיִנים,  ַלֲחָלִקים  ְוַהִחּלּוק  ט  ׁשָ ַהּפְ ִקין  ַחּלְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ֵמִאיר  הּוא  ׁשֶ אֹור  ֵיׁש  ְך  ּכָ ַעְצמֹו.  ְפֵני  ּבִ ְוִעְנָין  ִעְנָין  ל  ּכָ ְלָהִבין 
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יג  ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ַהְינּו ׁשֶ ָגה ֶאָחד, ּדְ ֶאֶלף עֹוָלמֹות, ְוהּוא ַהּשָׂ ּבְ

ׁשּוט.  ּפָ ֶאָחד  אֹור  הּוא  י  ּכִ ִמְקָצת,  ּבְ לֹא  ֲאָבל  ּלֹו  ּכֻ א  ֶאּלָ אֹותֹו 

ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ ָיכֹול  ְונֹוֵטר הּוא  נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ ַאְך 

ּיּוְכלּו ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַלֲחָלִקים  דֹול  ּגָ ָהאֹור  ק  ְלַחּלֵ ַהְינּו  ּדְ  ְלֵמאֹות, 

"ל.  ּנַ ּכַ לֹו  ְלַקּבְ

ק  ְלַחּלֵ ָיכֹול  ְונֹוֵטר  ּנֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ ׁשֶ ֶזה  ְוִעְנָין 
"ְוׁשֶֹנה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹפָרׁש,  הּוא  ְלֵמאֹות  ֲאָלִפים 

נֹוֵקם  ַהְינּו  ּדְ "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  י"ז(,  ֵלי  )ִמׁשְ ַאּלּוף"  ַמְפִריד  ְבָדָבר 

הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲחֵברֹו,  לֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ֹוֶנה  ּשׁ ׁשֶ ְונֹוֵטר 

ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ ֲאָבל  "י.  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ן  ּכֵ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ַאּלּופֹו  ַמְפִריד 

ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְונֹוֵטר  נֹוֵקם  ִלְהיֹות  ְיָקא  ּדַ ָצִריְך 

ַאְך  כב:(.  )יֹוָמא  ְוכּו'  ְונֹוֵטר"  נֹוֵקם  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ ל  "ּכָ

ְונֹוֵטר  נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ הּוא  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ

נֹוֵקם  ַהְינּו  ְבָדָבר"  "ְוׁשֶֹנה  ְוֶזהּו  ְלֵמאֹות.  ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ ָיכֹול 

ֲאָלִפים  ק  ּוְמַחּלֵ ַמְפִריד  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ַאּלּוף  ַמְפִריד  ְונֹוֵטר, 

ְלִמיד־ ּתַ ָרִאיָת  ַז"ל: "ִאם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְלֵמאֹות 

ְלסֹוף  ָמְתֶניָך  ַעל  ָחְגֵרהּו  ָנָחׁש  ּכְ ְונֹוֵטר  נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ָחָכם 

ְונֹוֵטר  נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ סג.(.  ת  ּבָ )ׁשַ ְלמּודֹו"  ִמּתַ ָהֶנה  ּתֵ ׁשֶ

אֹור  ק  ְלַחּלֵ ַהְינּו  ּדְ ְלֵמאֹות,  ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ ָיכֹול  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

ל  ּוְלַקּבֵ ְלמּודֹו  ִמּתַ ֵלָהנֹות  ְיכֹוִלין  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַלֲחָלִקים,  דֹול  ּגָ

"ל.  ּנַ ּכַ ָהאֹור  ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ִלי  ּבְ י  ּכִ ּנּו.  ִמּמֶ
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נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ִמי  ָמה  ֵני  ִמּפְ ֶזה,  ִעְנָין  ל  ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ ֶכל  ַהּשֵׂ ֲאָבל 

ְוכּו'.  ָעֹמק  ָעֹמק  ֶזה  ְוכּו',  ְלֵמאֹות  ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ ָיכֹול  ְונֹוֵטר 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמִתים  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  הּוא  זֹאת  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ְוַדע, 

סח.  ָסִחים  )ּפְ ֵמִתים"  ְלַהֲחיֹות  יִקים  ַצּדִ "ֲעִתיִדים  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו 

ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ֵמת.  הּוא  ַמה  ְויֹוֵדַע  ֱעָלם(,  ַהּנֶ ִמְדַרׁש  ּבְ ית קלה.  ֵראׁשִ ּבְ זַֹהר 

אֹות  ַהּמֵ ְלתֹוְך  ָהֲאָלִפים  יְך  ּוַמְמׁשִ ְלֵמאֹות,  ֲאָלִפים  ק  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ֵמאֹות  ֶות  ִמּמָ ה  ַנֲעׂשָ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ

ַמה  ֵני  ִמּפְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  זֹאת,  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ְלתֹוָכם.  ָהֲאָלִפים 

בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  ּבָ ל  ׁשֶ חּוד  ַהּיִ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ו  ַעְכׁשָ הּוא 

ָאְמרּו  ׁשֶ ְקֵדָרה  ִציֵקי  ּזֹו  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו 

ּתֹאַמר  ְקֵדָרה,  ִציֵקי  ֵהִריָחה  ׁשֶ ֶמֶלְך  ְלַבת  ל  ַז"ל: "ָמׁשָ ַרּבֹוֵתינּו 

יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  נו.(,  ָסִחים  )ּפְ ַצַער"  ָלּה  ֵיׁש  ּתֹאַמר  לֹא  ַנאי,  ּגְ ָלּה  ֵיׁש 

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ נַֹגּה  ּזֹו  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ַמ"ל,  ֵמַחׁשְ ַח"ׁש  ּזֹו  ַמה 

ָבה,  ֶמְרּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ַמהּו  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  )ְיֶחְזֵקאל א'(,  ָסִביב"  לֹו  "ְונַֹגּה 

ָעָליו.  ֵני ָמה חֹוְלִקין  ִמּפְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ִרית,  ּבְ ַמהּו  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו 

ֵאיָנם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ל  ּכָ יֹוֵדַע  יַח  ּוָמׁשִ
ְוֵאּלּו  ֵמאֹות.  ֵמֲאָלִפים  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ יֹוְדִעים 

ֵמֲאָלִפים  ַלֲעׂשֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ְונֹוְטִרים  נֹוְקִמין  ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: "ִאם ָרִאיָת  יַח. ּכִ ׁשִ ֵמאֹות ֵהם ֲחגֹוָרה ַלּמָ

ָמְתֶניָך"  ַעל  ָחְגֵרהּו   - ָנָחׁש  ּכְ ְונֹוֵטר  נֹוֵקם  הּוא  ׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ

"ְוָהָיה  ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַלּמָ ֲחגֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  סג.(,  ת  ּבָ )ׁשַ
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ְסחֹור  א  יַקּיָ ַצּדִ "ִויהֹון  ַתְרּגּומֹו(  )ּכְ י"א(,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָמְתָניו"  ֵאזֹור  ֶצֶדק 

ַהְינּו  ּדְ כ.(  ָרכֹות  )ּבְ ָמתּון"  "ָמתּון  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ֵליּה".  ְסחֹור 

ֲחגֹוָרה  ֵהם  ְלֵמאֹות  ֲאָלִפים  ק  ְלַחּלֵ כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  ֵמאֹות, 

ים: ַטּנִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין ֶאת  ְמַחּיִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוֵאּלּו  "ל,  ּנַ ּכַ יַח  ׁשִ ַלּמָ

צד

ִעיר  ּבָ ַעת  ּדַ ר  ּבַ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ִעיר  ּבָ לֹום  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ע,  ּדַ

ָרכֹות  ּבְ ְלִמי  )ְירּוׁשַ ִין"  ִמּנַ ָלה  ַהְבּדָ ַעת  ּדַ ֵאין  "ִאם  י  ּכִ ַהזֹאת. 

ָלה,  ַהְבּדָ ֵיׁש  ֲאַזי  ִעיר,  ּבָ ַעת  ּדַ ר  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ב'(.  ֲהָלָכה  פ"ה 

ְוֵיׁש  ּבֹו,  ּוְדֵבִקים  ַעת  ּדַ ר  ְלַהּבַ ּנֹוִטים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ָעָליו: חֹוְלִקים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ

צה

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ֻעּלָ ַהּפְ ְלִפי  הּוא  ָלָאָדם  לֹו  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ע,  ּדַ

ּלֹו  ׁשֶ ה  ֻעּלָ ַהּפְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ֶאָחד  ְוֵיׁש  עֹוָלם.  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם 

ם  ׁשֵ ַהְינּו  ּדְ ַאֵחר,  ם  ׁשֵ לֹו  ִלְקרֹא  ְוָצִריְך  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ֲחִצי  ּבַ

ין  ְלבּוׁשִ מֹותֹו  ְלַאַחר  הּוא  ָלָאָדם  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ָחָדׁש. 

ה'  "ֲאִני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ין  ְלבּוׁשִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ּלֹו.  ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  "ְכבֹוִדי"  מ"ב(.  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוכּו'  ּוְכבֹוִדי"  ִמי  ׁשְ הּוא 

ת קיג.(: ּבָ )ׁשַ דּוָתא"  ְמַכּבְ ְלָמאֵניּה  ָקָרא  יֹוָחָנן  י  "ַרּבִ י  ּכִ ין.  ְלבּוׁשִ
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ה  ִנְתַהּוָ ֲהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ּבְ י  ּכִ ֲהָוָי"ה.  ִנְקָרא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ י  ּכִ

ם.  ׁשֵ לֹו  ֵאין  ָהעֹוָלמֹות  ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה  ֲאָבל  ָהעֹוָלמֹות,  ל  ּכָ

י  יג אֹותֹו. ְוֶזהּו: "ּכִ ר ְלַהּשִׂ ל ָהעֹוָלמֹות ִאי ֶאְפׁשָ י ְלַמְעָלה ִמּכָ ּכִ

זֹו  "ִאְמָרֶתָך"  קל"ח(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ִאְמָרֶתָך"  ְמָך  ׁשִ ל  ּכָ ַעל  ְלּתָ  ִהְגּדַ

ה.  ֻעּלָ ַהְינּו ַהּפְ ַמֲאָמר ִנְבָרא ָהעֹוָלם" )ָאבֹות ה'( ּדְ י "ּבְ ה. ּכִ ֻעּלָ ַהּפְ

ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֻעּלֹות  ַהּפְ ְלִפי  ַהְינּו 

י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹות  ֵ ַהּשׁ ל  ִמּכָ דֹול  ּגָ הּוא  ָהעֹוָלמֹות 

ְלּתָ  ִהְגּדַ י  "ּכִ ְוֶזהּו:  ָלל.  ּכְ ם  ׁשֵ לֹו  ֵאין  ָהעֹוָלמֹות  ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה 

ִאְמָרֶתָך". ְמָך  ׁשִ ל  ּכָ ַעל 

ְוכּו'  ִצְדֵקְך  ים  ָהַעּמִ ָכל  "ְוָראּו  ָלבֹוא:  ֶלָעִתיד  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו 

י ָהֻאּמֹות ִיְהיּו רֹוִאים  ְעָיה ס"ב(. ּכִ ם ָחָדׁש" )ְיׁשַ ְוקָֹרא ָלְך ׁשֵ

ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ָחָדׁש.  ם  ׁשֵ ָלֶהם  ְוִיְקְראּו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ֻעּלָ ַהּפְ

ָניו  ׁשָ ֲחִצי  ּבַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְלִפי  ּלֹו  ׁשֶ ה  ֻעּלָ ַהּפְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ֶאָחד 

ם ָחָדׁש.  ְוָצִריְך ִלְקרֹא לֹו ׁשֵ ים,  ֻעּלֹות ֲחָדׁשִ ּפְ ְך  ה ַאַחר־ּכָ ְועֹוׂשֶ

ּקֹוִרין  ׁשֶ ְוֶזהּו  ְמֹאד.  ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ סֹודֹות  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 

ה  ָעׂשָ ָבר  ּכְ ִמּקֶֹדם  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַאֵחר,  ם  ׁשֵ ְלחֹוֶלה 

ָהָיה לֹו, ְוָהָיה ָראּוי לֹו ָלמּות,  ם ׁשֶ ֵ ִפי אֹותֹו ַהּשׁ ּלֹו ּכְ ה ׁשֶ ֻעּלָ ַהּפְ

ְויּוַכל  ַאֶחֶרת  ה  ֻעּלָ ּפְ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַאֵחר  ם  ׁשֵ לֹו  קֹוְרִאין  ְלִפיָכְך 

ֵדי  ּכְ ַאֵחר  ם  ׁשֵ לֹו  ּקֹוְרִאין  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ִלְחיֹות 

ם.  ֵ ַהּשׁ ִפי אֹותֹו  ּכְ ה  ֻעּלָ ַהּפְ ַלֲעׂשֹות 
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מֹו  ּכְ מֹות  ׁשֵ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהָיה  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ן  ּכֵ ְוַעל 
ה  ָעׂשָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ י  ּכִ יג.(.  ה  )ְמִגּלָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ם ַאֵחר  ַעם ׁשֵ ָכל ּפַ ם, ְוָהָיה ָצִריְך ּבְ ֵ ָבר ְלִפי ַהּשׁ ּלֹו ּכְ ה ׁשֶ ֻעּלָ ַהּפְ

"ל: ּנַ ּכַ ֲאֵחרֹות  ֻעּלֹות  ּפְ ַלֲעׂשֹות 

צו

ַהְינּו  ּדְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ִלְהיֹות  ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ָלָאָדם  ָראּוי 
ּבֹו לֹא  ֵאין  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ מֹו  ּכְ ֲאוֹות  ִמּתַ ֻמְפָרׁש  ִלְהיֹות 

לֹות  ַהּכָ ֲהִמּיּות  ַהּבַ ֲאוֹות  ִמּתַ ֲאָוה  ּתַ ְוׁשּום  ה  ִתּיָ ׁשְ ְולֹא  ֲאִכיָלה 

ָאנּו רֹוִאין ַהחֹוֶלה, ֵמֲחַמת  ה. ּוְכמֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְוִנְפָסדֹות ׁשֶ

ֲאִכיָלה  ּבַ מֹוֵאס  הּוא  ן  ַעל־ּכֵ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ְקָצת  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ

ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ א  ַרּבָ ַאּדְ ֲאָוה,  ּתַ ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ל  ּגָ ּוִמׁשְ ה  ִתּיָ ּוׁשְ

א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָעָליו,  ּוְמאּוִסים  ָקִצים 

ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ ָלָאָדם  ֵיׁש  ן  ּכֵ ְוכּו'.  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ

לֹא  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ָיכֹול  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְבִריאּותֹו,  ִחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבְ עֹודֹו  ּבְ

רֹון  ִזּכָ טּוב  ּבְ ר  ִנְזּכָ ָהָיה  ִאם  אי  ּוְבַוּדַ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ מֹו  ּכְ ֲאוֹות  ּתַ

ָלל ִחּיּות  אי לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹל ּכְ ַוּדַ א, ּבְ ֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִמּתַ

דֹוָלה  ּגְ ַמֲעָלה  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַעד  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְוַתֲענּוֵגי 

ַמֲעָלה,  ֶזה ִהיא  ל  ּכָ ה לֹא טֹוָבה, ִעם  ִמּדָ ִהיא  ׁשֶ ְכָחה. ַאף  ִ ַהּשׁ

ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִלְחיֹות  ָלָאָדם  ר  ֶאְפׁשָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַמְלָאְך  ֵיׁש  י  ּכִ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ֲענּוֵגי  ִמּתַ ר  ִנְזּכָ
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ָלׁשֹון  ְוָכל  ְלׁשֹונֹות,  ֶאֶלף  לֹו  ֵיׁש  רֹאׁש  ְוָכל  ים,  ָראׁשִ ֶאֶלף  לֹו 

ְלָאְך  ַהּמַ ּוְכׁשֶ ִנּגּוִנים,  ֵיׁש לֹו ֶאֶלף  ְוָכל קֹול  ֵיׁש לֹו ֶאֶלף קֹולֹות, 

ר ֵאין ְלַהֲעִריְך  ְוָנִעים ְמֹאד ֲאׁשֶ אי ָיֶפה  ַוּדַ ּבְ ה עֹוֵמד ְלׁשֹוֵרר  ַהּזֶ

ְפלּות  ְוׁשִ ִחיתּות  ּפְ ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִיְזּכֹר  ה  ְוַעּתָ ָלל.  ּכְ ֵער  ּוְלׁשַ

ַעְצמֹו  ִיְמַאס  אי  ַוּדַ ּבְ יו,  ַחּיָ ִלְסּבֹל  יּוַכל  ְוֵאיְך  ֶזה,  ֶנֶגד  ֶעְרּכֹו 

ִחיתּותֹו  ּפְ זֹוֵכר  ָהָיה  ִאם  ְוֵכן  ִעּתֹו.  לֹא  ּבְ ְגַוע  ּיִ ׁשֶ ַעד  יו  ַחּיָ ּבְ

ְמֹאד  ּוְמֹתָעִבים  ְמֻלְכָלִכים  ֵהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ מֹו  ּכְ ְפָרט  ּבִ

ר לֹו  ָלל, לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ְכָחה ּכְ אי ִאם לֹא ָהָיה ׁשִ ַוּדַ ֲעוֹונֹות, ּבְ ּבַ

ֶזה  ל  ּכָ ּוֵמֲחַמת  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָלל  ּכְ ַעְצמֹו  ְלָהִרים 

ַעְצמֹו  ִלְזּכֹר  ָראּוי  ָהָאָדם  ֲאָבל  ֶזה.  ד  ִמּצַ ַמֲעָלה  הּוא  ְכָחה  ִ ַהּשׁ

לֹום.  ְוׁשָ ַחס  יֹאַבד עֹוָלמֹו  ְלַבל 

ְלַהְנִחיל  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ָעִתיד  ׁשֶ ָאְמרּו:  ַז"ל  ַוֲחָכֵמינּו 
פ"ג  )עֹוְקִצין  ְוכּו'  עֹוָלמֹות"  "י  ׁשַ יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ְלָכל 

ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ֶאָחד  עֹוָלם  ת  ֻדּלַ ּגְ ַדְעּתֹו  ּבְ ֵער  ִויׁשַ י"ב(.  ָנה  ִמׁשְ

ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ּוְמבֹואֹות,  ֲחֵצרֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ּבֹו,  ֵיׁש  ים  ּתִ ּבָ

ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ עֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַטח  ׁשֶ ְוֹגֶדל  ּוְמִדינֹות,  ֲעָירֹות 

ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ּלִ ְוַגְלּגַ ר  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים 

ֶאָחד  עֹוָלם  ּבְ ֵיׁש  ֵאּלּו  ל  ּכָ י  ּכִ ְועֹוָלם.  עֹוָלם  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָיְקָרה  יק ַמה  ַצּדִ ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ "י עֹוָלמֹות  ׁשַ ה  ּוֵמַעּתָ ֵמָהעֹוָלמֹות. 

ה  ְוִהּנֵ ֵער.  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ַעד  ְוַתֲענּוָגיו  ֲעׁשּוָעיו  ְוׁשַ תֹו  ֻדּלָ ּגְ

י  ּכִ ֲחלֶֹקת.  ִמּמַ ּבֹוֵנה אֹוָתם  יק הּוא  ּדִ ְלַהּצַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "י עֹוָלמֹות  ַ ַהּשׁ
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י  ּכִ ֲאָבִנים.  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ר  ְמַדּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ

י ֲאָבִנים  ּתֵ ֵסֶפר ְיִציָרה: "ׁשְ ּמּוָבא ּבְ ָהאֹוִתּיֹות ִנְקָרִאים ֲאָבִנים ּכַ

י  ּכִ ֲאָבִנים.  ֲחלּוֵקי  ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  מי"ב(,  ד'  ֶרק  )ּפֶ ְוכּו'  ּבֹונֹות" 

ִקים  ֲחלֶֹקת ֵהם ְמֻחּלָ ל ַהּמַ ְבֵריֶהם ׁשֶ ִאים ַעל־ְיֵדי ּדִ ָהֲאָבִנים ַהּבָ

אֹוָתם  ר  ּוְמַחּבֵ ָהֲאָבִנים  ֵאּלּו  נֹוֵטל  יק  ּדִ ְוַהּצַ ִחּבּור,  ָלֶהם  ְוֵאין 

ָרם  ּוְמַחּבְ יֵניֶהם  ּבֵ לֹום  ׁשָ ה  עֹוׂשֶ הּוא  י  ּכִ ים.  ּתִ ּבָ ֵמֶהם  ּובֹוֶנה 

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ִית.  ּבַ ֵמֶהם  ּבֹוֶנה  ׁשֶ ַעד  ֶזה  ַעל  ֶזה  ַיַחד  ָרם  ּוְמַסּדְ

לֹום  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ "ל  ַהּנַ ָהֲאָבִנים  ֵמֲחלּוֵקי  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ

ָמֵלא,  עֹוָלם  ֵמֶהם  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַעד  ִעיר  ה  ַנֲעׂשָ ים  ּתִ ּוֵמַהּבָ ִית.  ּבַ

ח'(  ֵלי  )ִמׁשְ ֵיׁש"  ֹאֲהַבי  "ְלַהְנִחיל  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  עֹוָלמֹות.  "י  ׁשַ ְוֵכן 

לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ִחיַנת  ּבְ ְיָקא  ּדַ )אֹוֲהַבי 

עֹוָלמֹות  "י  ַ ַהּשׁ ַנֲעׂשּו  ֲאָבִנים  ַהֲחלּוֵקי  ין  ּבֵ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְוָהַאֲהָבה 

ָנָבל  ָעָליו  ָחַלק  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְלָדִוד  ֲאִביַגִיל  ָאְמָרה  ֶ ּשׁ ְוֶזה ַמה  "ל(.  ּנַ ּכַ

י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  "ְוַעּתָ לֹו:  ָאְמָרה  ם,  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ּכַ ָסָרה  ָעָליו  ר  ְוִדּבֵ

ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ַהְינּו  ז'(.  מּוֵאל־ב'  )ׁשְ ה'"  ְלָך  ה  ַיֲעׂשֶ ִית  ּבַ

ַנ"ל. ּכַ "ל  ַהּנַ ֵמָהֲאָבִנים  ִית  ּבַ ְלָך ה'"  ה  "ַיֲעׂשֶ

ל ַהחֹוְלִקים ָעָליו ְלַכף  י ֶחֶסד, ְוָדן ֶאת ּכָ ַלּפֵ ּכְ ה  יק ַמּטֶ ּדִ י ַהּצַ ּכִ
ָיכֹול  ָהעֹוָלם  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ַמִים.  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ָנָתם  ּוָ ּכַ ׁשֶ ְזכּות 

ְלסְֹבלֹו.  ְלָהעֹוָלם  ְמֹאד  דֹול  ּגָ אֹורֹו  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ אֹור  ִלְסּבֹל 

יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  דֹוִלים  ּגְ ְוִקְטרּוִגים  יִנים  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוַגם 
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יִקים  ּתִ ן ֵהם חֹוְלִקים ָעָליו, ּוָבֶזה ֵהם ַמׁשְ דֹול ָהֱאֶמת, ַעל־ּכֵ ַהּגָ

ַעל  ה  ָקׁשֶ ין  ּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְטרּוִגים.  ְוַהּקִ יִנים  ַהּדִ

ּנּו  ִמּמֶ ְוֶאְנקֹם  ֵאֵלְך  ֲאִני  ְואֹוֵמר,  ִקְנָאה  לֹוֵבׁש  ְוֶאָחד  ָאָדם, 

ֲעֵלי  ַהּבַ ָאר  ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ יק  ּתִ ַמׁשְ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ין,  ּדִ ּבֹו  ה  ְוֶאֱעׂשֶ

ִנְמָצא  יֵניֶהם.  ּדִ ִלְסּבֹל  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּלא  ׁשֶ ַקְטְרִגים  ּמְ ׁשֶ ין  ּדִ

י  ּכִ ְמֹאד.  דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  לֹו  ה  עֹוׂשֶ ּנּו  ִמּמֶ ִלְנקֹם  הֹוֵלְך  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ

ר לֹו  ה ֶאְפׁשָ ּזֶ ל ֶזה ָהֶאָחד ׁשֶ ינֹו ׁשֶ אי טֹוב ְונֹוַח לֹו ִלְסּבֹל ּדִ ַוּדַ ּבְ

ר ְלסְֹבלֹו.  ּלא ָהָיה ֶאְפׁשָ לֹום ׁשֶ יֵניֶהם ַחס ְוׁשָ ְסּבֹל ּדִ ְלסְֹבלֹו, ִמּלִ

ָהיּו  יְנָחס  ּפִ י לּוֵלי  ּכִ ִזְמִרי.  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ יְנָחס  ּפִ ֵאֶצל  ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ָצא  ּיָ לֹום, ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ָלָיה ַחס ְוׁשָ ִבין ּכְ לֹום ַחּיָ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעל  ין  ַהּדִ ק  ּתַ ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה'  ִקְנַאת  א  ְוִקּנֵ יְנָחס  ּפִ

ְוכּו'  יִתי"  ִכּלִ ְולֹא  תֹוָכם  ּבְ ִקְנָאִתי  ֶאת  ַקְנאֹו  "ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

לֹו  ה  ֶאֱעׂשֶ ֲאִני  ְואֹוֵמר  יק,  ּדִ ַהּצַ ַעל  חֹוֵלק  ׁשֶ ֶזה  ן  ּכֵ ר כ"ה(.  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

יק  ּתִ ַמׁשְ הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּנּו,  ִמּמֶ ְוִנְקָמִתי  בּוָרִתי  ּגְ לֹו  ְוַאְרֶאה 

יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ה לֹו טֹוָבה.  "ל, ְוַגם עֹוׂשֶ ּנַ ּכַ יִנים  ָאר ַהּדִ ּנּו ׁשְ ִמּמֶ

"ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ִאם  ים אֹותֹו  ְמַנּסִ ֲאַזי  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵליֵלְך  ָצִריְך 

ִחיַנת  ּבְ ֶלְך" הּוא  ַהּמֶ ְו"ֵהיַכל  אל א'(,  ִנּיֵ )ּדָ ֶלְך"  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ ַלֲעֹמד 

הּוא  ׁשֶ ֲאד'  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵהיַכל  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ה  ּפֶ

חֹוֵלק  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ְוֶזה  ה.  ּפֶ ַמְלכּות  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּפֶ ִחיַנת  ּבְ

לֹו  ֵיׁש  ִאם  ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ָעָליו  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְלֶזה  יֹון  ִנּסָ הּוא  ָעָליו, 

יק ַהחֹוֵלק ָעָליו. ְוַעל־ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶ ּפֶ ֶלְך ּבַ ֵהיַכל ַהּמֶ ּכַֹח ַלֲעֹמד ּבְ
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ִנְמָצא  ֶעְליֹוָנה.  יֹוֵתר  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ אֹותֹו  ַמֲעִלין  ְיֵדי־ֶזה 

לֹו טֹוָבה: ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ

צז

ים:  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  ְיכֹוִלין  ׂשֹורֹות טֹובֹות  ּבְ ְיֵדי  ַעל 

צח

ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֲאָמָרם  ִאּלּו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ַמֲעָלה  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 

רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוָהרּוַח ַהּקֶֹדׁש  י הּוא ֲאָמָרם ּבְ ַעְצמֹו. ּכִ ּבְ

ֶאת  יו  ּפִ רּוַח  ּבְ ְמעֹוֵרר  הּוא  אֹוְמָרם  ּוְכׁשֶ בֹות,  ַהּתֵ תֹוְך  ּבְ ח  ֻמּנָ

ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֲאָמָרם  ִאּלּו  ּכְ ב  ֱחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ַעד  ַהּקֶֹדׁש  ָהרּוַח 

ִלְהיֹות  ַהחֹוֶלה  אֹות  ְלַרּפְ ְמֹאד  ל  ְמֻסּגָ ְוהּוא  ַעְצמֹו.  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ

ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַרק  חֹון  ּטָ ּבִ לֹו 

ָהָאָדם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעֶנת.  ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  חֹון  ּטָ ְוַהּבִ ה',  יעֹו  יֹוׁשִ

יעֹו  ּיֹוׁשִ ּבֹוֵטַח ׁשֶ חֹון ׁשֶ ּטָ ָען ַעל ַהּבִ ן הּוא ִנׁשְ ה, ּכֵ ּטָ ָען ַעל ַהּמִ ִנׁשְ

ְוַעל־ י"ח(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ִלי"  ָען  ְלִמׁשְ ה'  "ַוְיִהי  ִוד:  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה'. 

ָיקּום  "ִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהחֹוֶלה,  א  ִנְתַרּפֵ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ן  ּכֵ

ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  כ"א(.  מֹות  )ׁשְ ה"  ְוִנּקָ ַעְנּתֹו  ִמׁשְ ַעל  חּוץ  ּבַ ְך  ְוִהְתַהּלֵ

הּוא  ׁשֶ יַח  ָמׁשִ ַעל  ֱאַמר  ַהּנֶ י"א(  ְעָיה  )ְיׁשַ י"  ִיׁשָ ַזע  ִמּגֵ ֹחֶטר  "ְוָיָצא 

)ֵאיָכה ד'(.  יַח ה'"  ְמׁשִ ינּו  ַאּפֵ ִחיַנת: "רּוַח  ּבְ ִוד,  ּדָ
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ַעל־ ֵמִתים"  ַחּיּו  ּיְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ "ֲעִתיִדין  ָסִחים סח.(:  )ּפְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ִחיַנת:  ּבְ ָידֹו".  ּבְ ַעְנּתֹו  ִמׁשְ "ְוִאיׁש  ִחיַנת:  ּבְ ֶעֶנת  ׁשְ ַהּמִ ְיֵדי 

אן.  ּכָ ַעד  ַער"  ַהּנַ ֵני  ּפְ ַעל  ֶעֶנת  ׁשְ ַהּמִ "ְוָנַתּתָ 

ְוֻרּבֹו  ב,  ִנְכּתַ ְקָצת  ּמַֹח  ּבַ ס  ְתּפָ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ַרק  ָהרֹב  ְוָחֵסר  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ב  ִנְכּתַ לֹא  ֶזה  ל  )ּכָ

ח(.  ּכַ ִנׁשְ

ר  ּבֵ ּדִ ְוָאז  ֵלָדה.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוַקִיץ  ִעּבּור,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֹחֶרף 
זֹוֵכר  ֲאִני  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהרֹב.  ח  ּכַ ְוִנׁשְ ִנְפָלָאה  יָחה  ׂשִ נּו  ִעּמָ

ֵמׁש  ְמַמׁשְ ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ִיץ  ַהּקַ ֵמִעְנַין  ָאז  ר  ּבֵ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ֲעַדִין 

ֵעת  ּבְ ַסח,  ּפֶ קֶֹדם  ִניָסן  יֵמי  ּבִ ָאז  ָהְיָתה  זֹו  יָחה  ׂשִ י  ּכִ ּוָבא. 

י  ִליׁשִ יֹום ׁשְ ּבְ לֹֹמה ֶאְפַרִים ַז"ל  נֹו ׁשְ ּבְ ל  ִרית ִמיָלה ׁשֶ ָהָיה ַהּבְ ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ָמִחים  ַהּצְ ְוָכל  ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ֹחֶרף  ּבַ ׁשֶ ָאז  ר  ְוִדּבֵ יָלה.  ַלּמִ

א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִמיָתה.  ְבִחיַנת  ּבִ ָאז  ְוֵהם  ֹחֶרף  ּבַ ּכָֹחם  ֵטל  ּבָ י  ּכִ ֵמִתים, 

ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  ְוָיֶפה  טֹוב  ְוָאז  ים.  ְוַחּיִ ִנְתעֹוְרִרים  ם  ּלָ ּכֻ ִיץ  ַהּקַ

ּוְתׁשּוָקה  ּוְתִחיָנה  כו:(  ָרכֹות  )ּבְ ה"  ִפּלָ ּתְ זֹו  יָחה  "ׂשִ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָלׂשּוַח 

ֶדה  ַהּשָׂ יַח  ְוׂשִ יַח  ׂשִ ל  ּכָ ְוָאז  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוַגֲעגּוִעים 

תֹוְך  ּבְ ְוִנְכָלִלים  ִנְכָסִפים  ם  ּלָ ּכֻ ֲאַזי  ְוִלְצֹמַח,  ִלְחיֹות  ְתִחיִלים  ַהּמַ

ְועֹוד  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ִנְפָלָאה  יָחה  ׂשִ ּבְ ָאז  ְוֶהֱאִריְך  תֹו.  ּוְתִפּלָ יָחתֹו  ׂשִ

ִסיָמן ע"ב(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ ִעְנָיִנים  ָאר  ׁשְ ּבִ
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צט

ר  ָיׁשָ אֹור  ה  ַנֲעׂשָ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ֲחֵברֹו  ִעם  ר  ְמַדּבֵ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ
קֶֹדם  חֹוֵזר  ָהאֹור  ים  ַמְקּדִ ְוִלְפָעִמים  חֹוֵזר.  ְואֹור 

ְבֵרי  ל ּדִ ל ֵיׁש לֹו ֹמַח ָקָטן ְוֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ ַהְמַקּבֵ ׁשֶ ר, ּכְ ָהאֹור ָיׁשָ

אֹור  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ֲחֵברֹו  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ קֶֹדם  ָאז  י  ּכִ ֲחֵברֹו, 

קֶֹדם  חֹוֵזר  ָהאֹור  ְוָאזי  ֵמֲחֵברֹו  הּוא  ל  ְמַקּבֵ ָלֶזה  קֶֹדם  ר,  ָיׁשָ

ר.  ָיׁשָ ָלאֹור 

ֲחֵברֹו  ֵאין  ׁשֶ ַאף  ַמִים,  ִיְרַאת־ׁשָ ּבְ ֲחֵברֹו  ִעם  ִרין  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ל  ְמַקּבֵ הּוא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ּנּו,  ִמּמֶ ל  ְמַקּבֵ

ַלֲחֵברֹו,  יו  ִמּפִ ּבּוִרים  ַהּדִ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ָאה  ַהַהּכָ ַעל־ְיֵדי  י  ּכִ ֵמֲחֵברֹו. 

ַהּמּוָבא  ׁש  ַמּמָ חֹוֵזר  אֹור  ִחיַנת  ּבְ )ְוֶזהּו  ֵאָליו  ָהאֹור  חֹוֵזר  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 
ְועֹוד  א׳  ֶרק  ּפֶ ַאַח״פ  ַער  ׁשַ ד'  ַער  ׁשַ ַא״ק  ֵהיַכל  א׳  ֵהיַכל  ים  ַחּיִ ֵעץ  )ּבְ ָתִבים  ּכְ ּבַ

ָבר  ַהּדָ חֹוֵזר  ׁשֶ ּכֶֹתל  ּבַ ה  ּכֶ ּמַ ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ם(,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ה(  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ּבִ

ל  ֵאין ֲחֵברֹו ְמַקּבֵ י ׁשֶ ר ַלֲחֵברֹו ַאף־ַעל־ּפִ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ מֹו ֵכן  ֵאָליו. ּכְ

ֵמֶהם, ַעל־ ְלִהְתעֹוֵרר  ָיכֹול  ַעְצמֹו  ּבְ י־ֵכן הּוא  ּנּו, ַאף־ַעל־ּפִ ִמּמֶ

י ֲחֵברֹו ְוִהּכּו ּבֹו ְוָחְזרּו ֵאָליו.  ָבִרים ְלַגּבֵ ְצאּו ַהּדְ ּיָ ָאה ׁשֶ ְיֵדי ַהַהּכָ

ָיכֹול  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ִאם  ן  ְוַעל־ּכֵ

ָרם  ּבְ ּדִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי  ָלל,  ּכְ ֵמֶהם  ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ּלא  ׁשֶ ִלְהיֹות 

ֵאָליו  ָחְזרּו  י  ּכִ ִנְתעֹוֵרר  ֲחֵברֹו לֹא  ׁשֶ ֵמֶהם, ַאף  ִנְתעֹוֵרר  ַלֲחֵברֹו 

ַעל־ְיֵדי  הּוא  ׁשֶ חֹוֵזר  אֹור  ִחיַנת  ּבְ )ְוֶזה  "ל  ּנַ ּכַ ָאה  ַהַהּכָ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ְוָהֵבן(:  ָתִבים  ּכְ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ָאה  ַהּכָ ִחיַנת  ּבְ
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ק

ָבר:  ִמּכְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ְטָרא  ְוַהּסִ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ל"ט(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִבְגדֹו"  ּבְ הּו  ׂשֵ ְתּפְ "ַוּתִ
ַהְינּו  ּדְ ִבְגדֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ּתֹוֶפֶסת  ַאֲחָרא 

ת ִהְצָטְרכּות  י ִטְרּדַ יו. ּכִ ָגָדיו ּוַמְלּבּוׁשָ ִטְרַדת ּבְ ְטִריד אֹותֹו ּבְ ּמַ ׁשֶ

ָהָאָדם,  ֶאת  ְמֹאד  ִלין  ְמַבְלּבְ ֵהם  ָאָדם  ל  ׁשֶ ּוְבָגִדים  ים  ַמְלּבּוׁשִ

ְוֶזהּו:  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  אֹותֹו  ּומֹוְנִעים 

ה',  ּבַ ָחָזק  ְוִלּבֹו  ֶנֶפׁש  ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ִמי  ַאְך  ִבְגדֹו".  ּבְ הּו  ׂשֵ ְתּפְ "ַוּתִ

ִלְלּבֹשׁ,  ֶגד  ּבֶ לֹו  ֵאין  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֶזה,  ַעל  ם  ּגַ יַח  ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו 

יַח  ְלַהּנִ רֹוֶצה  ְוֵאינֹו  ֶזה,  ּבָ ַעְצמֹו  ַמְטִריד  ֵאינֹו  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ

ְוכּו'  ָנס"  ַוּיָ ֶאְצלה  ְגדֹו  ּבִ ח  ּנַ "ַוּיַ ְוֶזהּו:  ֶזה.  ּבָ ַעְצמֹו  ל  ְלַבְלּבֵ ַעְצמֹו 

יַח  ּגִ ַמׁשְ ְוֵאינֹו  ֵמֶהם  ּובֹוֵרַח  ְוָנס  ּוַמְלּבּוׁשֹו  ְגדֹו  ּבִ יַח  ּנִ ּמַ ׁשֶ ם(.  )ׁשָ

כֹול: ּיָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֲעבֹוַדת ה' ּכְ ּלֹו ּבַ ה ֶאת ׁשֶ ָלל ַעל ֶזה, ַרק עֹוׂשֶ ּכְ

קא

ָחְכמֹות  ׁשּום  ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ
יטּות  ּוְפׁשִ ִמימּות  ּתְ ַרק  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹודֹות  ּבָ

ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַהּכֹל,  ִמן  בֹוּהַ  ּגָ הּוא  יטּות  ׁשִ ּפְ ׁשֶ ְוָאַמר,  ֶוֱאמּוָנה. 

ַרְך  ִיְתּבָ ְוהּוא  ַהּכֹל,  ִמן  בֹוּהַ  ּגָ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  הּוא  רּוְך  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ

יטּות: ׁשִ ַהּפְ ַתְכִלית  ּבְ ׁשּוט  ּפָ הּוא 



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ קלו

קב

ָרָאה  ְולֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ ָאֶון  יט  ִהּבִ "לֹא  סּוק:  ּפָ ַעל  מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ּבֹו"  ֶמֶלְך  ּוְתרּוַעת  ִעּמֹו  ֱאלָֹקיו  ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָעָמל 

ַמה  זֹוֵכר  ֲאִני  זֹאת  ַאְך  ָהִעְנָין,  י  ַכְחּתִ ׁשָ ֲאָבל  כ"ג(,  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ְלׁשֹון  ּוְתרּוַעת  ּבֹו",  ֶמֶלְך  "ּוְתרּוַעת  סּוק:  ַהּפָ סֹוף  ֵרׁש  ּפֵ ֶ ּשׁ

ַהְינּו  ב'(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְרֶזל"  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֵֹעם  "ּתְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִביָרה,  ׁשְ

ּמֹוְצִאין  ׁשֶ ַהְינּו  ּבֹו",  "ֶמֶלְך  ֲאַזי:  ִפירֹות,  ַהּכְ ֶאת  ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ם  ּגַ י  ּכִ ַעְצָמן,  ִפירֹות  ַהּכְ תֹוְך  ּבְ ם  ּגַ ַרְך  ִיְתּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת 

ַרְך.  ִיְתּבָ ִחּיּותֹו  ׁש  ְמֻלּבָ ַעְצָמן  ּבְ ִפירֹות  ַהּכְ ּבְ

ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ ים  ַחּיִ ֵאיָנם  יֶהם  ַחּיֵ ם  ּגַ ִרים  ַהְמַחּקְ ׁשֶ ָאַמר,  ם  ּגַ
ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ָלֶהם  ֵאין  ֲאַזי  ָצָרה,  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ְרצֹוָנם,  ּכִ

ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַבע  ּטֶ ּבַ ּתֹוִלין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ִלְפנֹות  ְלִמי 

ֱאמּונֹות  ִאיׁש  ֲאָבל  ָלל.  ּכְ ַעְצָמן  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ה  ּמֶ ּבַ ָלֶהם  ְוֵאין 

ַחס  ָעָליו  ָעַבר  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ְמֹאד.  טֹוִבים  יו  ַחּיָ ה'  ּבַ ֲאִמין  ַהּמַ

ָיכֹול  ן  ם־ּכֵ ּגַ הּוא  ֲאַזי  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָצָרה  ֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ

ַהּכֹל  י  ּכִ ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 

אֹו  ֵמֲעוֹונֹוָתיו,  לֹו  ְיַנּכּו  ֵאּלּו  ִיּסּוִרין  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ אֹו  ְלטֹוָבה, 

ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּסֹוף,  ּבַ דֹוָלה  ּגְ טֹוָבה  ְלֵאיֶזה  ה  ִיְזּכֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ

ִאיׁש  ן  ַעל־ּכֵ ְלטֹוָבה.  אי  ַוּדַ ּבְ ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַנת  ּוָ ּכַ י  ּכִ
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ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְוטֹוב  ִמיד,  ּתָ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ַחי  הּוא  ֱאמּונֹות 

לֹא  ִחּיּות  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ִרים  ַהְמַחּקְ ֲאָבל  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

ִקי  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  ְמֹאד  ְמבָֹאר  ְוֶזה  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְולֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ִאי  י  ּכִ חּוׁש.  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ִמיד,  ּתָ ִיּסּוִרים  ְמֵלִאים  ֵהם  י  ּכִ ֶהם.  ּבָ

ַרק  ּבֹוֲחִרים  ֵהם  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ְרצֹוָנם.  ּכִ ָלֶהם  ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ִויגֹונֹות  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ה  ַהּזֶ ְוָהעֹוָלם  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ַצַער  ָלֶהם  ֵיׁש  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא 

ָלֶהם  ִמְתַנֵהג  ֵאין  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֵמִעְנְיֵני  ּוְדָאגֹות  ִויגֹונֹות 

ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ּוַמְכאֹובֹות.  ַעס  ּכַ ְיֵמיֶהם  ְוָכל  ְרצֹוָנם,  ּכִ

ּוֵמַאַחר  ְרצֹונֹו.  ּכִ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְלָהָאָדם 

ֲאוֹות  ְצִחי, ַרק ַעל ּתַ ְוַהּנִ י  ְכִלית ָהֲאִמּתִ ִלין ַעל ַהּתַ ּכְ ֵאין ִמְסּתַ ׁשֶ

"ל.  ּנַ ּכַ ִמיד  ּתָ ִיּסּוִרים  ְמֵלִאים  ֵהם  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 

ָלֶהם  ֵאין  ְוַהְיגֹונֹות  ָאגֹות  ְוַהּדְ ּסּוִרים  ַהּיִ ֲעֵליֶהם  ִאין  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוַגם 

ֵמַאַחר  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ַעְצָמן  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ַמה  ּבְ

ן  ַעל־ּכֵ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  הּוא  ְקָותֹו  ּתִ ר  ְוִעּקַ ָהֱאֶמת,  ּבְ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ

ַמֲאִמין  הּוא  ָעָליו,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ְמֹאד.  טֹוִבים  יו  ַחּיָ

ִביל  ׁשְ ּבִ אֹו  ֵמֲעוֹונֹוָתיו  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ירֹו  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ׁשֶ

ַלּטֹוב  א  ַהּבָ עֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו,  ַעל  ָרה  ּפָ ּכַ

ֵמֲחַמת  ר  ׁשֵ ּכָ ְלִאיׁש  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרין  ַהּיִ ַוֲאִפּלּו  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְצִחי  ַהּנִ

ֲעֵבָרה  ֵאיֶזה  אֹו  ָגם  ּפְ ֵאיֶזה  לֹו  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהֲחָרָטה  ל  ׁשֶ ַער  ַהּצַ

ַרֲחָמָנא  ׁש  ַמּמָ ֲעֵבָרה  ָעַבר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ֲאִפּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
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לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָעָליו,  ְלִהְתָחֵרט  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר־ּכָ ִלְצָלן, 

אֹו  ִמְכׁשֹול  ִליֵדי  א  ּבָ ׁשֶ ַעל  דֹוִלים,  ּגְ ְוִיּסּוִרים  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער 

ם  ּגַ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ְזָבן,  ֵ ִלׁשּ ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ֲעֵבָרה  ִליֵדי 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ַער  ַהּצַ ֶזה  י  ּכִ ָלל.  ּכְ ּסּוִרין  ַהּיִ ֵאיָנם  ּסּוִרין  ַהּיִ ֵאּלּו 

מֹוִסיִפים  ֵהם  ּסּוִרין  ַהּיִ ֵאּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵבָרה  ָעַבר  ׁשֶ ַעל  לֹו 

ָיִמים". ּתֹוִסיף  "ִיְרַאת ה'  י'(:  ֵלי  )ִמׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ְלָהָאָדם,  ים  ַחּיִ

ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ְוָכל  ְראֹות  ַהּיִ ל  ּכָ י  ּכִ ֶזה,  ָלל  ּכְ ְוֵתַדע 

י  ּלֵ ַהּקַ ֵאּלּו  ן  ְוַעל־ּכֵ יו.  ַחּיָ ְיֵמי  ים  ּוְמַכּלִ ִרים  ְמַקּצְ ֵהם 

י  ּכִ ָלל,  ּכְ ים  ַחּיִ ֵאיָנם  יֶהם  ַחּיֵ ֲחִקירֹות,  ּבַ ָהעֹוְסִקים  עֹוָלם 

ל  ּכָ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ יֶהם  ַחּיֵ ים  ְמַכּלִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָאגֹות  ְוַהּדְ ּסּוִרים  ַהּיִ

ֵהם  ה'  ִיְרַאת  ֵמֲחַמת  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרין  ַהּיִ ְוָכל  ְראֹות  ַהּיִ

ְבִחיַנת: "ִיְרַאת ה' ּתֹוִסיף ָיִמים". ְוַגם  ים, ּבִ מֹוִסיִפים ָיִמים ְוַחּיִ

ָגם אֹו ֲעֵבָרה  ּפְ ֵאיֶזה  ָעַבר  ׁשֶ ָלָאָדם ֵמֲחַמת  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרין  ַהּיִ ֵאּלּו 

ֵאּלּו  ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער  לֹו  ְוֵיׁש  ֶזה  ַעל  ּוִמְתָחֵרט  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ּסּוִרין  ַהּיִ י  ּכִ ָיִמים".  ּתֹוִסיף  ה'  "ִיְרַאת  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּסּוִרים  ַהּיִ

ֵמֲחַמת  ֵהן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְתָיֵרא  ּמִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵהם  ּלֹו  ׁשֶ

ַעל־ הּוא,  ׁשֶ ְוֵאיְך  ָהעֶֹנׁש.  ִיְרַאת  ֵמֲחַמת  ַרְך, אֹו  ִיְתּבָ רֹוְממּותֹו 

ַרְך ְוַעל־ ְרָאתֹו ִיְתּבָ י ַהּכֹל ִמּיִ ְכַלל ִיְרַאת ה', ּכִ ִנים הּוא ּבִ ל־ּפָ ּכָ

"ל.  ּנַ ּכַ ָיִמים  ִהיא מֹוֶסֶפת  ן  ּכֵ
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ה.  ַקּלָ יֹוֵתר  הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֱאמּוָנה,  ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ

ַהְינּו  ּדְ ָקל,  ׁשְ ַהּמִ ׁשּוַבת  ּתְ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ׁשּוָבה  ַהּתְ י  ּכִ

ַצַער  ׁש  ַמּמָ לֹו  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ֵמָהֲעֵבָרה,  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֲענּוג  ַהּתַ ִפי  ּכְ ׁשֶ

ֲענּוגֹו  ּתַ ָהָיה  לֹא  ן  ַעל־ּכֵ ֱאמּוָנה,  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ְוִיּסּוִרין. 

ָהָיה  י  ּכִ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָהֲעֵבָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

לֹו  ִיְהֶיה  י  ּכִ ַאֲחרֹוָנה,  ּבָ ְהֶיה  ּתִ ָמָרה  י  ּכִ ָיַדע  י  ּכִ ָיגֹון,  ּבְ ְמעָֹרב 

ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָיכֹול  ָהָיה  ּלא  ׁשֶ ַרק  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָוַמר  ה  ָקׁשָ עֶֹנׁש 

ִלְסּבֹל  ָצִריְך  ֵאין  י  ּכִ יֹוֵתר,  ה  ַקּלָ ׁשּוָבתֹו  ּתְ ן  ַעל־ּכֵ ֲאָותֹו.  ּתַ ַעל 

ַעת ָהֲעֵבָרה לֹא ָהָיה  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ְך ֵמַאַחר  ל־ּכָ ּכָ ׁשּוָבה  ִיּסּוֵרי ַהּתְ

ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ִרים  ַהְמַחּקְ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֲענּוגֹו  ּתַ

ְך  ל־ּכָ ּכָ ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ יֹוֵתר,  ֵבָדה  ּכְ ׁשּוָבָתם  ּתְ

ׁשּוַבת ּתְ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ׁשּוָבה  ַהּתְ י  ּכִ ָהֲעֵבָרה,  ַעת  ׁשְ  ּבִ

"ל.  ּנַ ּכַ ָקל  ׁשְ ַהּמִ

ֵנר  ֶרק  )ּפֶ בּועֹות  ׁשָ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ִרית"(  ֵני־לּוחֹות־ַהּבְ )ֵסֶפר "ׁשְ ְשָל"ה  ּבְ ן  ְוַעּיֵ

עֶֹצם  ּגֶֹדל  יֹוֵתר  ּבְ ְמבָֹאר  ם  ׁשָ ְוכּו'(,  ִלּמּוד  ַהְרָחַקת  ד"ה  ִמְצָוה 

י  ּמִ ׁשֶ ם  ׁשָ ְוֵהִביא  ִרים.  ַהְמַחּקְ ִסְפֵרי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָהִאּסּור 

ְוֵהִביא  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ָפִרים  ַהּסְ ֵאּלּו  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ֶזה  ִאּסּור  עֶֹצם  ּבְ ִהְפִליגּו  ׁשֶ ְדמֹוִנים  ַהּקַ דֹוֵלי  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשֵ ּבְ ם  ׁשָ

ה ַכּמָ ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ל  ִמּכָ ָחמּור   ׁשֶ

ים: ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים 
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קג

ְלַהֲאִמין ֲאִפּלּו  ַהְינּו  ּדְ ָבר,  ּדָ ַיֲאִמין ְלָכל  ִתי  ּפֶ ִלְהיֹות  יֹוֵתר  טֹוב 

ְהיֹות  ִמּלִ ָהֱאֶמת,  ּבְ ם  ּגַ ְלַהֲאִמין  ֵדי  ּכְ ָקִרים  ּוׁשְ טּוִתים  ׁשְ ּבִ

טּוִתים  ׁשְ ּבִ ִלְכּפֹר  ַהְינּו  ּדְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּכֹל  ּבַ ְוִלְכּפֹר  ָחָכם 

ם  ּגַ ְוכֹוֵפר  ֶאְצלֹו  ֵליָצנּות  ַהּכֹל  ה  ַנֲעׂשָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָקִרים,  ּוׁשְ

ְוַאל  ָיַמי  ל  ּכָ ׁשֹוֶטה  ֵרא  ֶאּקָ ׁשֶ "ּומּוָטב  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָהֱאֶמת  ּבְ

)ֵעֻדּיֹות ה'(: קֹום"  ַהּמָ ִלְפֵני  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ע  ָרׁשָ ֶאְהֶיה 

קד

י  ין ל:(. ּכִ ְדָרׁש" )ִקּדּוׁשִ ֵכהּו ְלֵבית ַהּמִ ל ֶזה ָמׁשְ ָך ְמֻנּוָ ַגע ּבְ "ִאם ּפָ

ַוֲאַזי  ל ִמּתֹוְך ָהָאָדם  ּלֵ ָבר( ִמְתּפַ ּדָ ַעל  ַהּבַ )ַהְינּו  ִלְפָעִמים הּוא 

ִלּמּוד,  ּבְ ְוֵכן  תֹוכֹו.  ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ְוֶאָחד  ֶנֶסת  ית־ַהּכְ ּבֵ מֹו  ּכְ ָהָאָדם 

תֹוכֹו.  ּבְ לֹוֵמד  ְוֶאָחד  ְדָרׁש  ית־ַהּמִ ּבֵ מֹו  ּכְ הּוא  ָהָאָדם  ִלְפָעִמים 

ַמֲאָמר  ּכְ זֹו,  ּכָ ה  ִפּלָ ֶזה טֹוב יֹוֵתר ִמּתְ ּכָ י־ֵכן ִלּמּוד  ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ

הּוא  ְרֶזל  ּבַ ִאם  ִנּמֹוַח  הּוא  ֶאֶבן  "ִאם  ם(:  )ׁשָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ה  ִפּלָ ּתְ ְלׁשֹון  ִגיָעה  ּפְ ֶזה,  ל  ְמֻנּוָ ָך  ּבְ ַגע  ּפָ ִאם  ְוֶזהּו:  ִמְתּפֹוֵצץ". 

ל  ּלֵ ִמְתּפַ ל  ֻנּוָ ַהּמְ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ָרכֹות כו:(.  )ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְדָרׁש.  ֵכהּו ְלֵבית־ַהּמִ ֶנֶסת, ָמׁשְ ית־ַהּכְ מֹו ּבֵ ה ַרק ּכְ ִמּתֹוְכָך, ְוַאּתָ

ּמּוד  ַהּלִ י  ּכִ ְדָרׁש,  ית־ַהּמִ ּבֵ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יֹוֵתר  טֹוב  י  ּכִ

"ל: ּנַ ּכַ יֹוֵתר  טֹוב 
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קה

ֵיׁש  י  ּכִ א'(.  אל  ִנּיֵ )ּדָ ֶלְך"  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ ַלֲעֹמד  ֶהם  ּבָ ּכַֹח  ר  "ַוֲאׁשֶ
הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ֵהיַכל  ה  ּוְלַמּטָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵהיַכל  ְלַמְעָלה 

ים נ"א(.  ִהּלִ ח" )ּתְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ א ֲאד'", "ֲאד' ׂשְ י "ֵהיַכל ּדָ ּבּור. ּכִ ַהּדִ

ְוכּו'  יק  ּדִ ַהּצַ ֶפה  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֵהיַכל  ּבְ ַלֲעֹמד  ּכַֹח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך 

ַלֲעֹמד(: ּכַֹח  לֹו  ִיְהֶיה  ָעָליו  ר  ּוְמַדּבֵ ָעָליו  יק חֹוֵלק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ )ַהְינּו 

קו

ילֹות"  ּלֵ ּבַ "ֶוֱאמּוָנְתָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹור,  ִחיַנת  ּבְ ֱאמּוָנה 
ָחְכמֹות  ּבְ ָחְכָמה  י  ַעל־ּפִ ִהיא  ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה  צ"ב(.  ים  ִהּלִ )ּתְ

ֲהַגם  ֱאמּוָנה,  לֹו  ֵיׁש  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ה'  ֶאת  יג  ּוַמּשִׂ ַהּתֹוָרה, 

ַמֲאִמין  ֵהא  ּיְ ׁשֶ הּוא  ֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ זֹאת  ל  ּכָ ִעם  טֹוב,  הּוא  ׁשֶ

ר  ִעּקַ הּוא  ְוֶזה  ְוָחְכָמה,  ּומֹוֵפת  אֹות  לֹא  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

"ֶוֱאמּוָנְתָך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹור,  ּוְבִחיַנת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֱאמּוָנה 

ָחְכמֹות  ּבְ ֲאִפּלּו  ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ָחָכם  ְוֵיׁש  "ל.  ּנַ ּכַ ילֹות"  ּלֵ ּבַ

ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ְוֵאּלּו  ה'.  ּבַ ֱאמּוָנה  לֹו  ְוֵאין  ַהּתֹוָרה, 

ִעם  ַהְינּו  ּדְ ּיֹות,  ֲאִמּתִ ָחְכָמה  י  ּכִ ָרֲאָתן.  ֲעֵלי  ּבַ ִנְקָרִאים  ֱאמּוָנה 

י ָרָאה ָחְכָמה" )קֶֹהֶלת  תּוב: "ְוִלּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֱאמּוָנה, ִנְקָרא ְרִאּיָ

ִנְקָרִאים  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ֶזה  ת  ּוְלֻעּמַ ְוכּו'.  א'( 

)ַהְינּו  ֹמחֹו  ּבְ ֶרץ  ׁשֶ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָרֲאָתן,  ֲעֵלי  ּבַ

ֵאּלּו  ים  ֵמֲאָנׁשִ ְלַהְרִחיק  ּוְצִריִכין  ֹמָחם(.  ּבְ ּוְכִפיָרה  ֻטְמָאה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
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יֶהם  ּפִ ַהֶהֶבל  י  ּכִ כּוָנָתם,  ְ ִמּשׁ ֲאִפּלּו  ָרֲאָתן,  ֲעֵלי  ּבַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ִזּוּוג  י  ּכִ ִנאּוף.  ְלַתֲאַות  ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ר  ׁשֵ ּכָ ְלָאָדם  יק  ַמּזִ

ד'(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָאָדם"  ַדע  "ַוּיֵ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ַעל־ְיֵדי 

ֶרץ  ׁשֶ ָלֶהם  ְוֵיׁש  ּוָפגּום,  ְמֻקְלָקל  ם  ְעּתָ ּדַ ׁשֶ ָרֲאָתן  ֲעֵלי  ַהּבַ ְוֵאּלּו 

י  )ּכִ נֹוֲאִפים  ֵהם  ן  ְוַעל־ּכֵ ה,  ִלּפָ ּקְ ּבַ ֶנֱאָחז  ִזּוּוָגם  ן  ַעל־ּכֵ ֹמָחם,  ּבְ

"ל,  ּנַ ּכַ ה  ְרִאּיָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֱאֶמת  ָחְכַמת  י  ּכִ ֵעיַנִים(.  ּבָ לּוי  ּתָ ִנאּוף 

ְלֵעיָני"  י  ַרּתִ ּכָ ִרית  "ּבְ ֶנֱאַמר  ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ַעל  ֵעיַנִים,  ִחיַנת  ּבְ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ְוֶזה  נֹוֲאִפים.  ֵהם  ָרֲאָתן  ֲעֵלי  ַהּבַ ֲאָבל  ל"א(.  )ִאּיֹוב  ְוכּו' 

ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: "ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם - ֶזהּו ִמינּות, ְוַאֲחֵרי 

ְוַעל־ "ל.  ּנַ ּכַ ֶזה  ּבָ לּוי  ּתָ ֶזה  י  ּכִ יב:(.  ָרכֹות  )ּבְ ִנאּוף"  ֶזהּו   - ֵעיֵניֶכם 

"ל: ּנַ ּכַ ִנּצֹול  ֱאמּוָנה  ִעם  ָחְכָמה  ְיֵדי 

קז

יג.(.  ה  )ְמִגּלָ ְקָצָרה"  ְולֹא  ה  ֲאֻרּכָ לֹא  ָהְיָתה  ינֹוִנית  ּבֵ ר  "ֶאְסּתֵ

ְצִניעּות  ִביל  ׁשְ "ּבִ ם(:  )ׁשָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ָהִעְנָין 

ְצִניעּות  ִביל  ּוִבׁשְ אּול,  ׁשָ ה  ּנָ ִמּמֶ ְוָיָצא  ָזְכָתה  ָרֵחל  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ

ּוְבָרֵחל  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְצָאה  ָזָכה  אּול  ׁשָ ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ

ֶנֱאַמר  אּול  ּוְבׁשָ כ"ט(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ה"  ַטּנָ ַהּקְ ָך  ּתְ ּבִ "ָרֵחל  ִתיב:  ּכְ

ר  ְוֶאְסּתֵ ט'(.  א'  מּוֵאל  )ׁשְ ָהָעם"  ל  ִמּכָ בֹּהַ  ּגָ ָוַמְעָלה  ְכמֹו  ִ "ִמּשׁ

ָהְיָתה: ינֹוִנית  ּבֵ ְוָרֵחל  אּול  ׁשָ ין  ּבֵ ע  ְמֻמּצָ
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קח

ִלּמּוד  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ְוַדע,  ְמֹאד.  ְמֹאד  ל  ְמֻסּגָ ַהּזַֹהר  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ ָידּוַע 

ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִלּמּוִדים  ִמיֵני  ְלָכל  ק  ֵחׁשֶ ה  ַנֲעׂשָ ַהּזַֹהר 

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ְמעֹוֵרר  ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֹון  ְוַהּלָ

ּוְמָפֵאר ֶאת ָהעֹוֵבד  ַח  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַבח  ֶ ַהּשׁ ַהְינּו  ּדְ ַרְך.  ִיְתּבָ

ל  ּכָ ַעל  ְוכּו'  ָאה"  "ַזּכָ לֹוַמר  ּזַֹהר  ּבַ ָהָרִגיל  ׁשֹון  ַהּלָ ַהְינּו  ּדְ ה', 

ַוי  ֵלּה  "ַוי  ְוכּו'  "ַוי"  ּצֹוֵעק  ׁשֶ ָעָקה  ַהּצְ ּוְלִהּפּוְך  ַוֲעבֹוָדה,  ִמְצָוה 

ְמעֹוְרִרים  ׁשֹונֹות  ַהּלְ ֵאּלּו  ה'.  ֵמֲעבֹוַדת  ר  ַהּסָ ַעל  ָמֵתּה"  ְלִנׁשְ

ַרְך: ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהָאָדם  ְמֹאד ֶאת 

קט

ַעד  ְרּגּום,  ּתַ ְלׁשֹון  ֶאת  ְך  ל־ּכָ ּכָ ׁש  ִקּדֵ יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ָלֶהם  ֵיׁש  ְרּגּום  ּתַ ְלׁשֹון  ּבִ ִבים  ְכּתָ ַהּנִ ָבִרים  ּדְ ָאר  ׁשְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלעֹוֵרר  ּכַֹח 

קי

ַהּמַֹח,  ִרים ּבְ ִקים ּוִמְתַחּבְ ּבְ ְתּדַ טּוִתים ּוִבְלּבּוִלים ַהּמִ ה ׁשְ ּמָ ֵיׁש ּכַ

ֵמַהּמַֹח.  ִנְפָרִדים  ָנה  ֵ ַהּשׁ ְוַעל־ְיֵדי  ָהֱאמּוָנה.  ְלּבּוֵלי  ּבִ ּוִבְפָרט 

"ל: ּנַ ּכַ ָלֱאמּוָנה  ָנה  ֵ ַהּשׁ ּוְביֹוֵתר מֹוִעיל 
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קיא

י"ט(.  ֵלי  )ִמׁשְ ִלּבֹו"  ִיְזַעף  ה'  ְוַעל  ְרּכֹו  ּדַ ף  ַסּלֵ ּתְ ָאָדם  ֶלת  "ִאּוֶ
ֲאַזי  י,  ֲאִמּתִ יק  ְלַצּדִ ּוְמקָֹרב  ר  ָ ְמֻקּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  רּוׁש  ּפֵ

ה  ּמֶ ּוִמְתּדַ ַעְצמֹו,  ם  ַעּקֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ַרק  הּוא  ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ

ְרּכֹו".  ּדַ ף  ַסּלֵ ּתְ ָאָדם  ֶלת  "ִאּוֶ ְוֶזהּו:  ָאָדם.  ְפֵני  ּבִ קֹוף  ּכְ ַלֲחֵברֹו 

ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  הּוא  ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ ְלּתֹו  ִאּוַ ַעל־ְיֵדי  ָהָאָדם  ׁשֶ ַהְינּו 

ֲחֵברֹו  ַאַחר  ַעְצמֹו  ם  ּוְמַעּקֵ ף  ַסּלֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ַדְרּכֹו",  ף  ַסּלֵ "ּתְ

הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ְלַהּצַ ַהְינּו  ִלּבֹו".  ִיְזַעף  ה'  "ְוַעל  י:  ּכִ ַעם  ְוַהּטַ "ל.  ּנַ ּכַ

יק" )מֹוֵעד ָקָטן טז:(. "ִיְזַעף  י ַצּדִ ל ּבִ י "ִמי מֹוׁשֵ ִחיַנת "ַעל ה'". ּכִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֵאָליו.  ְמקָֹרב  ְוֵאינֹו  יק,  ּדִ ַהּצַ ַעל  חֹוֵלק  ׁשֶ ַהְינּו  ִלּבֹו" 

ֵאין  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ַעְצמֹו  ם  ַעּקֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּכְ ַרק  הּוא  ׁשֶ ְרּכֹו"  ּדַ ף  ַסּלֵ "ּתְ

ּמּוָבא  ּכַ י  ָהֲאִמיּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  י־ִאם  ּכִ ֲעבֹוָדה  ּבַ ׁש  ַמּמָ

ַאֵחר: ָמקֹום  ּבְ

קיב

ל  ּכָ יֹוְדִעין  ָהיּו  ֶדר,  ּסֵ ּכַ ֶבת  ִנְכּתֶ ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ִאם  ִאיָתא, 
ֵיׁש  ה  ִהּנֵ ה.  ַוֲעׂשֵ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָכר  ְוׁשָ עֶֹנׁש 

ִמיד,  ּתָ חֹוב  ַעל  ּבַ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ַהִהיא  ֲעֵבָרה  ל  ׁשֶ ּה  עְֹנׁשָ ׁשֶ ֲעֵבָרה 

ָלל,  ֲעלּות, לֹא יֹוִעיל ּכְ ר ְוִהְתּפַ ֶאְפׁשָ ִקי ּדְ ל ַטְצּדְ ה ּכָ ַוֲאִפּלּו ַיֲעׂשֶ

ם  ּגַ יל  ּפִ ּמַ ׁשֶ ָהֲעֵבָרה  ּגֹוֵרם  ְוִלְפָעִמים  ִמיד.  ּתָ ַעל־חֹוב  ּבַ ְוִיְהֶיה 
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ה  ּמָ ּכַ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ֵעת  ֵיׁש  ְוָלֶזה  חֹובֹות.  ֲעֵלי  ּבַ ִלְהיֹוָתם  ֲאֵחִרים 

ָרה  ּבְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהֲעֵבָרה  ֵמֲחַמת  ֶזהּו  עֹוָלם,  ּבָ חֹובֹות  ֲעֵלי  ּבַ

ְכָלִלּיּות  ּבִ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ָלֶזה,  ְוֵעָצה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  עֹוָלם  ּבָ

ּוְלִהְתָחֵרט  זֹו,  ֵמֲעֵבָרה  ילֹו  ְלַהּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ

הּוא  ׁשֶ ּכְ הּוא  ֶזה  ַעל  ָלׁשּוב  ְוֵעת  זֹו.  ֲעֵבָרה  ַעל  ְכָלִלּיּות  ּבִ

ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת  ׁש  ּוְלַבּקֵ ְלִהְתָחֵרט  טֹוב  ֲאַזי  ַגְדלּות.  ּדְ ֹמִחין  ּבְ

הּוא  ַקְטנּות  ּדְ ֹמִחין  י  ּכִ ְתׁשּוָבה.  ּבִ ְוָלׁשּוב  ֶזה  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ

ָנּה  ׁשֵ ין  ַקּבִ ָרה  "ֲעׂשָ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  י  ּכִ חֹוב,  ַעל  ּבַ ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ָנה  ׁשֵ מט:(.  ין  )ִקּדּוׁשִ ֲעָבִדים"  ָנְטלּו  ָעה  ׁשְ ּתִ ָלעֹוָלם,  ָיְרדּו 

ְלִאיׁש  לֶֹוה  "ֶעֶבד  ִחיַנת:  ּבְ ֲעָבִדים  ַקְטנּות,  ּדְ ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ

ָהֵעת  ֲאַזי  ַגְדלּות  ּדְ ֹמִחין  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּכְ ְוָלֶזה  כ"ב(.  ֵלי  )ִמׁשְ ַמְלֶוה" 

ֹמִחין  ִחיַנת  ּבְ ַעל־חֹוב  ּבַ ל  ׁשֶ ָהעֶֹנׁש  ל  ּוְלַבּטֵ ֶזה,  ַעל  ָלׁשּוב 

"ל: ּנַ ּכַ ַקְטנּות  ּדְ

קיג

ַלֲעׂשֹותֹו  רֹוֶצה  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ִמי  אֹוְמִרים:  ָהעֹוָלם 

ִהיא  ָרה  ׁשֵ ּכְ ה  ָ ִאּשׁ י  ּכִ ּנּו.  ִמּמֶ ּתֹו  ִאׁשְ לֹוֵקַח  הּוא  ַנַער 

ַחס  ָתה  ּמֵ ּוְכׁשֶ י"ב(.  ֵלי  )ִמׁשְ ְעָלּה"  ּבַ ֲעֶטֶרת  ַחִיל  ת  "ֵאׁשֶ ִחיַנת:  ּבְ

י־ נּו" )ֵאיָכה ה'( ָראׁשֵ ִחיַנת "ָנ'ְפָלה ֲע'ֶטֶרת רֹ'אׁשֵ ּבְ לֹום הּוא  ְוׁשָ

ַנַער: בֹות  ּתֵ
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קיד

ָעְמדּו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  י  ּכִ יֹון.  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  יֹוֵתר  ָנֵקל  ּבְ ו  ַעְכׁשָ
ֲאָוה  ּתַ ל  ׁשֶ ַהזֹאת  ה  ְקִלּפָ ְך  ל־ּכָ ּכָ רּו  ּבְ ׁשִ ָבר  ּכְ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ

ׁשּוט  יֹון, ַוֲאִפּלּו ִאיׁש ּפָ ִנּסָ ַקל ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ּבַ ו ּבְ ַעְכׁשָ זֹו, ַעד ׁשֶ

ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ן ָאְמרּו  ְוַעל־ּכֵ יֹון.  ִנּסָ ּבַ ַלֲעֹמד  ו  ַעְכׁשָ ָיכֹול  ְלַגְמֵרי 

ּבַֹעז  ל  ׁשֶ ּתֹוְקּפֹו  ּבַֹעז,  ל  ׁשֶ ַעְנְוָתנּותֹו  יֹוֵסף  ל  ׁשֶ "ּתֹוְקּפֹו 

ל  יֹון ׁשֶ ּסָ י ּתֶֹקף ַהּנִ ן ַלִיׁש" )ַסְנֶהְדִרין יט:(. ּכִ ְלִטי ּבֶ ל ּפַ ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ

ּבַֹעז  ֵאֶצל  ּוָפׁשּוט  ַקל  ָבר  ּדָ ָהָיה  ל"ט(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

ַקל  ָהָיה  ּבַֹעז  ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ ּתֶֹקף  ְוֵכן  ג'(,  )רּות  ַאֲחָריו  ָהָיה  ׁשֶ

ַאֲחרֹון  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ כ"ה(.  מּוֵאל־א  )ׁשְ ְלִטי  ּפַ ֵאֶצל  ּוָפׁשּוט 

ָנֵקל ַלֲעֹמד  ו ּבְ ן ַעְכׁשָ "ל, ְוַעל־ּכֵ ּנַ יֹון ַקל ֶאְצלֹו יֹוֵתר ּכַ ּסָ יֹוֵתר ַהּנִ

"ל: ּנַ ּכַ ְלַגְמֵרי  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ֲאִפּלּו  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ

קטו

ַהזֹאת  ַתֲאָוה  ּבְ הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָאָדם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ ר  ִעּקַ
ֲאָוה  הּוא ּתַ י ׁשֶ ּפִ ֲאַות ָממֹון, ַאף ַעל  ַוֲאִפּלּו ּתַ ל ִנאּוף.  ׁשֶ

י־ֵכן  ׁש, ַאף־ַעל־ּפִ רּוָעה ְמֹאד ְוכּו' ְוכּו' ְוהּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ּגְ

ַהזֹאת: ֲאָוה  ּתַ ּבַ יֹון הּוא  ּסָ ַהּנִ ר  ִעּקַ

קטז

ְתַנֵהג  ּמִ ַח ֶאת ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּבֵ ר ִעּמֹו, ְוָהָיה ְמׁשַ ֶאָחד ָהָיה ְמַדּבֵ
הּוא  ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ׁשֶ ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ָעָליו  ְוָאַמר  ר.  יֹשֶׁ ּבְ
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ִאיׁש  ַעל  ׁשֶ ְוָאַמר:  ַז"ל  הּוא  ָעָנה  ר[.  ָיׁשָ ]ָאָדם  "ָאִריְנְטִליְך" 

ֵיׁש  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  י  ּכִ "ָאִריְנְטִליְך".  לֹוַמר  ְך  ּיָ ׁשַ ֵאין  ְרֵאִלי  ִיׂשְ

ה  ּזֶ ׁשֶ ב,  ְמַחּיֵ ר  ְוַהּיֹשֶׁ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶ ּשׁ ַמה  ִנימּוִסּיּות  ַהְנָהגֹות  ָלֶהם 

ֵאּלּו  ֲאִפּלּו  ָקדֹוׁש,  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאָבל  "ָאִריְנְטִליְך".  ִנְקָרא 

ב,  ְמַחּיֵ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ר  ַהּיֹשֶׁ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ד  ִמּצַ ֵהם  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ

ִחּיּוב  ד  ִמּצַ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ֵמֲחַמת  ין  עֹוׂשִ ֵאין  ְצוֹות  ַהּמִ ֵאּלּו  ֲאִפּלּו 

ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ מֹו,  ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ ֶלְך ַהּבֹוֵרא  ֵזַרת ַהּמֶ ִמּגְ ר, ַרק  ְוַהּיׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ

ְך. ּכָ ַלֲעׂשֹות  תֹוָרתֹו  ּבְ ָעֵלינּו 

ָארּוץ"  ִמְצוֹוֶתיָך  ֶרְך  "ּדֶ לֹום:  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזה 
ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ְוַהַהְנָהגֹות  ְצוֹות  ַהּמִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהְינּו  קי"ט(.  ים  ִהּלִ )ּתְ

ר  ְוַהּיֹשֶׁ ֶאֶרץ  ֶרְך  ַהּדֶ ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ִמּדֶ ֵהם  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֶרְך,  ּדֶ

ְוַכּיֹוֵצא  ֲחֵברֹו  ֶאת  ִלְגזֹל  ִלְבִלי  גֹון  ּכְ ְך,  ּכָ ְלִהְתַנֵהג  ִבים  ְמֻחּיָ

ְצוֹות  ַהּמִ ֵאּלּו  ֲאִפּלּו  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוָאַמר  ֶזה,  ּבָ

ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְינּו  ָארּוץ".  "ִמְצוֹוֶתיָך   - "ל  ּנַ ּכַ ֶרְך  ּדֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֵמֲחַמת  י־ִאם  ּכִ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ד  ִמּצַ ָמם  ְמַקּיְ

ְצוֹות  ַהּמִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָארּוץ",  ִמְצוֹוֶתיָך  ֶרְך  "ּדֶ ְוֶזהּו:  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

"ל, ַאף־ַעל־ ּנַ ּכַ ֶרְך ֶאֶרץ ְוכּו'  ּדֶ ד  ֵהם ִמּצַ ֶרְך, ׁשֶ ּדֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ד  ִמּצַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָמם  ְמַקּיְ ֵאיִני  ׁשֶ ָארּוץ".  "ִמְצוֹוֶתיָך  י־ֵכן  ּפִ

ם  ֲאִני ָרץ ְלַקּיֵ י ִאם "ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ", ׁשֶ ִנּמּוִסּיּות ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ, ּכִ

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ן  ְוַעל־ּכֵ ּתֹוָרה.  ּבַ ָעֵלינּו  ַזְרּתָ  ּגָ ׁשֶ ִמְצוֹוֶתיָך 

ָרֵאל ְקרּוִיים ָאָדם ְוֵאין ָהַעּכּו"ם ְקרּוִיים ָאָדם" )ְיָבמֹות סא.(.  "ִיׂשְ
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י  ּכִ 'ָארּוץ".  'ִמְצוֹוֶתיָך  ֶרְך  "'ּדֶ בֹות:  י־ּתֵ ָראׁשֵ הּוא  ָאָד"ם  י  ּכִ

ְוֶדֶרְך  ֶכל  ַהּשֵׂ ד  ִמּצַ ֵהם  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ֲאִפּלּו  ָקדֹוׁש,  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ

י־ִאם  ּכִ ר,  ַהּיֹשֶׁ ד  ִמּצַ ִמים  ְמַקּיְ ֵאיָנם  ְצוֹות  ַהּמִ אֹוָתן  ם  ּגַ ֶאֶרץ, 

ְקרּוִים  ֵהם  ן  ְוַעל־ּכֵ "ל.  ּנַ ּכַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֵמֲחַמת 

"ל:  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָארּוץ"  ִמְצוֹוֶתיָך  ֶרְך  "ּדֶ ִחיַנת:  ּבְ ָאָד"ם 
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ְוָאַסְפנּו  ְטנּו  ּקַ ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ָהִראׁשֹוִנים,  ַעל  מֹוִסיף  ה  ְוֵאּלֶ

דֹוׁש  יחֹות מֹוֲהַר"ן ַהּקָ ים ּוְפָרִחים ָנִאים ִמּתֹוְך ׂשִ ּנִ ׁשֹוׁשַ

תּוִבים: ּכְ ּבַ ה  ֵהּמָ ֲעַדִין  ר  ֲאׁשֶ

קיז

ר  ּדָ ָהָיה  ם  ׁשָ ֶמעְדֶוויִדְווֶקע,  ָלִעיר  ָסמּוְך  ָאַסאַטאן,  ְכַפר  ּבִ
ָנָהר  הֹוֵלְך  ם  ְוׁשָ ּדּולֹו.  ּגִ ר  ִעּקַ ָהָיה  ם  ְוׁשָ ַז"ל,  ָחִמיו 

ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ְמֹאד.  ִלְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ָוסּוף  ָקֶנה  ֵדִלים  ּגְ ְוָעָליו  דֹול  ּגָ

לֹוֵקַח  ָהָיה  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ּקֶֹדׁש  ּבַ

"ל,  ַהּנַ ָהר  ַהּנָ ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ּבְ ּה  ִעּמָ ט  ְוׁשָ ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה  ִלְפָעִמים 

ַאף־ זֹאת,  ְסִפיָנה  ְלַהְנִהיג  ֵהיֵטב  ָיכֹול  ָהָיה  ּלא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

קֹום  ַהּמָ ֶנה ָוסּוף, ַעד  ַהּקָ ּה ַעד ֲאחֹוֵרי  ִעּמָ ט  י־ֵכן ָהָיה ׁשָ ַעל־ּפִ

ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ָעׂשָ ם  ְוׁשָ עֹוד,  אֹותֹו  רֹוִאין  ָהיּו  ּלא  ׁשֶ

ָזָכה  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ לֹו.  ֵרי  ַאׁשְ ְוִהְתּבֹוְדדּות  ה  ְתִפּלָ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ חּוׁש  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ָכה  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה 

ָהר ְוהּוא  ִפיָנה ְלתֹוְך ַהּנָ ָהַלְך ִעם ַהּסְ "ל, ׁשֶ ִפיָנה ַהּנַ ֵמִעְנַין ַהּסְ
ָרחֹוק  ָהר  ַהּנָ תֹוְך  ּבְ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִפיָנה.  ַהּסְ ְלַהְנִהיג  ָיַדע  לֹא 

ִמְתנֹוֶדֶדת  ִפיָנה  ַהּסְ י  ּכִ ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ָלל  ּכְ ָיַדע  ְולֹא  ה,  ׁשָ ּבָ ֵמַהּיַ

ְוֵהִרים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָצַעק  ְוָאז  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ע  ְטּבַ ּיִ ׁשֶ ְוִכְמַעט 
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ְטֶבְרָיא  ָיָדיו ַעל ַהחֹוָמה ּבִ לּוי ּבְ ָהָיה ּתָ ׁשֶ ָראּוי. ְוֵכן ּכְ ָיָדיו ֵאָליו ּכָ

יו  ְחּתָ ּתַ ְוָרָאה  ְוכּו',  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ֵמָהִעּפּוׁש  ִלְברַֹח  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ

ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ְוִכְמַעט  ֶרת,  ּנֶ ּכִ ם  ַהּיָ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ָאז  ָהַר"ן(,  ְבֵחי  ׁשִ )ּבְ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּלֹו  ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ִסּפּור  ּבְ

זֹאת.  ר  ְלַסּפֵ ָרִגיל  ְוָהָיה  ָראּוי.  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלּבֹו  ּבְ ָצַעק 

ִלְצעֹק  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ְך  ּכָ ׁשֶ נּו  ִלּבֵ ּבְ ְלַהְכִניס  ְוָרָצה 

ֶאְמַצע  ּבְ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ִלּבֹו  א  ְוִלּשָׂ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ֵלב  ַעד  סֹוֵער  ְסָעָרה  ְוָהרּוַח  ֲעָרה,  ַהּשַׂ חּוט  ַעל  לּוי  ּתָ ם  ַהּיָ

ַנאי  ּפְ ֵאין  ְוִכְמַעט  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוְדִעין  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ַמִים,  ָ ַהּשׁ

י־ִאם  ּכִ ּוָמנֹוס  ֵעָצה  לֹו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ִלְצעֹק,  ֲאִפּלּו 

ֵעת  ָכל  ּבְ ְצִריִכין  ְוָכְך  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִלּבֹו  ֵעיָניו  א  ִלּשָׂ

דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהָאָדם  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִלְצעֹק  ְלִהְתּבֹוֵדד 

ְוָהֵבן ַנְפׁשֹו,  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהעֹוָלם  ֶזה   ּבְ

ֵהיֵטב: ָבִרים  ַהּדְ

קיח

ַז"ל  נּו  ֵמַרּבֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ֶרְסֶלב  ּבְ ּפֹה  ּדְ ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ה  ָקׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  יָמה:  ּתֵ ְלׁשֹון  ּבִ ָאַמר  ׁשֶ

ּזֹוֶכה  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְלָהִאיׁש  ְוָנִעים  ּטֹוב  ַמה  ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ יֹות  ֻקׁשְ

ׁשּום  ה  ָקׁשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ְורֹוֶאה  לֹו  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ֵלם,  ׁשָ ְלַדַעת 

ָאנִֹכי  ְוֵכן  ה'.  ְרֵכי  ּדַ ִרים  ְיׁשָ י  ּכִ ר  ְוָיׁשָ ָנכֹון  ְוַהּכֹל  ָלל,  ּכְ ָיא  ֻקׁשְ



יחֹות ָהַר"ן קנאׂשִ

יֹות  ֻקׁשְ ה  ָקׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ָאַמר:  ׁשֶ ֶאָחד  ַעם  ּפַ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ִלְקָצת  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ִמְתלֹוֵצץ  ּכְ ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ְוכּו'. 

ֲאָבל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ּוְגדֹולֹות  ה  ַהְרּבֵ יֹות  ְ ֻקּשׁ

אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ָרָכיו  ּדְ ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר  ָאסּור  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ

י  ָהֱאנֹוׁשִ ֶכל  ְלׂשֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַרק  ְוכּו',  ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ה'  יק  ַצּדִ

ֵסֶפר  ּבְ ן  )ְוַעּיֵ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְוַהְנָהָגתֹו  ָרָכיו  ּדְ ְלָהִבין 

ם ֵמִעְנַין  בָֹאר ׁשָ ּמְ ִסיָמן נ"ב ׁשֶ ּבְ ְנָיָנא(  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' )ּתִ

י  ּכִ ְיַרֵחם.  ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ה  ָקׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָראּוי  ְך  ּכָ י  "ּכִ ֶזה: 

ם(:  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  לֹום"  ְוׁשָ ַחס  נּו  ַדְעּתֵ ּכְ ְעּתֹו  ּדַ ָהָיה  ן  ּכֵ ִאם לֹא 

קיט

זֹוֵכר,  ֲאִני  ֶזה  ֲאָבל  ָהִעְנָין,  ר  ִנְדּבַ ָמה  ְלִעְנַין  ֵהיֵטב  זֹוֵכר  ֵאיִני 
ְתנּוָעתֹו  ּבִ ְוִהְפִליג  ְוכּו'.  ֶזה  ּבָ אֹוֲחִזין  ׁשֶ ּכְ ָאַמר:  ּסֹוף  ּבַ ׁשֶ

ֶזה  ּבָ אֹוֲחִזין  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ֶזה,  ּבָ אֹוֲחִזין  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְלַמֲעָלה 

ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ִיְהֶיה  ֲחֵברֹו  ׁשֶ ְמֹאד  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְוָחֵפץ  ה  ְמֻרּצֶ הּוא  ׁשֶ

ַמֲעָלה  ֶזהּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִיְהֶיה  לֹא  הּוא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ יק  ְוַצּדִ

ה  ְמֻרּצֶ הּוא  ׁשֶ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ָאז  ָאַמר  ׁשֶ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ם  ּגַ ְמֹאד.  דֹוָלה  ּגְ

ַעל־ ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד  לֹום  ְוׁשָ ַחס  זֹוֶכה  ֵאיִני  ֲאִני  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ָבר  ּדָ ֶזהּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִני  ֵ ַהּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעבֹד  ִנים  ל־ּפָ ּכָ

ּוְלִפי  דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ֶזה.  ּבָ אֹוֲחִזין  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  דֹול  ּגָ

רֹוֶצה  ֲאִני  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְמֹאד,  ׁשּוט  ּפָ ָבר  ּדָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה  י  ְעּתִ ּדַ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְמֹאד  ְוָחֵפץ 

ה ֲאִני ָלֶזה, ַעל־ ים. ֲאִפּלּו ִאם לֹא ֶאְזּכֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ִרים ְוַצּדִ ׁשֵ ּכְ

נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  יִלי  ּגִ ֵני  ּבְ ֲחֵבַרי  ִיְהֶיה  ִנים  ל־ּפָ ּכָ

ְלַרֵחם  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְוָהַרֲחָמנּות  ָהַאֲהָבה  ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ים.  ּיִ ֲאִמּתִ

י  ָהֲאִמּתִ ְלַתְכִלית  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ טֹוָבָתן  ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹונֹו  ּכִ ִלְהיֹות 

ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ְוכּו'  ְיַנֲהֵגם"  ְמַרֲחָמם  י  "ּכִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְוַכְמבָֹאר 

ֵהם נֹוְפִלים  ׁשֶ ּכְ ֵני ָאָדם, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ם. ֲאָבל ָיַדְעּתִ ן ׁשָ ִסיָמן ז' ַעּיֵ

ִלין  ְכׁשָ ּנִ ׁשֶ אֹוָתן  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ה',  ֵמֲעבֹוַדת  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ׂשֹוְנִאים  ֵהם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵבָרה  ּבַ אֹו  ָרָעה  ֲאָוה  ּתַ ֵאיֶזה  ּבְ

ַחס  ילֹו  ְלַהּפִ ְורֹוִצים  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ עֹוֵסק  ׁשֶ ִמי  ּבְ ִרים  ּוִמְתּגָ

ה  ַכּמָ ּבְ אֹותֹו  ים  ּוְמַבּזִ ְמֹאד,  ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ים  ּוַמֲחִליׁשִ לֹום,  ְוׁשָ

הּוא  ַפל  ּנָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיּפֹל  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ לֹו  אֹוְמִרים  ְוַגם  ְלׁשֹונֹות, 

ו,  ַעְכׁשָ ל  ׁשֶ ֵמַהֲחִסיִדים  ה  ּמָ ּכַ ָרִאיִתי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא 

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְקָצת  ִהְתִחילּו  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ

ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְנִפיָלתֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ְפלּו,  ּנָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָנְפלּו 

ְתעֹוְררּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ים  ָהַרּכִ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ָראּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוִהְתִחילּו  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ

עּוִרים  ֵני ַהּנְ ה ּבְ ּמָ ו ּכַ ר ָמצּוי ַעְכׁשָ ֲאׁשֶ ִלּמּודֹו ְוכּו', ּכַ ּוְלַהְתִמיד ּבְ

ּוַמְתִחיִלים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ְמֹאד  ּתֹוְקִקים  ׁשְ ַהּמִ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ

ֵאּלּו  רֹוִאים  ּוְכׁשֶ ְוכּו'.  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֵלב  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ



יחֹות ָהַר"ן קנגׂשִ

ים  ּוְמַבּזִ ֵמֶהם,  ְמֹאד  ׂשֹוֲחִקים  ֵהם  אֹוָתם  פּוִלים  ַהּנְ ַהֲחִסיִדים 

ָלֶהם  ְואֹוְמִרים  ְמֹאד,  ְמֹאד  ם  ְעּתָ ּדַ ֶאת  ים  ּוַמֲחִליׁשִ אֹוָתם, 

ֵמֲחַמת  ִקְנָאה,  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ְוכּו'.  ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ַמּמָ ֵאין  ׁשֶ

מֹוָתם  ּכְ ִיְהיּו  ָאר  ְ ַהּשׁ ם  ּגַ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  רֹוִצים  ָנְפלּו, ֵהם  ֵהם  ׁשֶ

י מֹוֲהַר"ן  ן ַחּיֵ "ל )ַעּיֵ ּנַ ּכַ ֵהֶפְך  ְהֶיה ּבְ ּיִ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ּוֶבֱאֶמת ָצִריְך ׁשֶ

ָיַחד(: ר  ָ ְמֻקּשׁ ַהּכֹל  י  ּכִ ָאה  ַהּבָ יָחה  ְוׂשִ תקמ־ג 

קכ

ל"א(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ַלה'"  ַהְמַיֲחִלים  ל  ּכָ ְוִאְמצּו  "ִחְזקּו  ְוָאַמר:  ָעָנה 
ְלׁשּום  זֹוִכים  ֵאיְנֶכם  ִאם  ֲאִפּלּו  ְיָקא,  ּדַ ַהְמַיֲחִלים"  ל  "ּכָ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְלַבד,  ְמַיֲחִלים  ַרק  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַוֲעבֹוָדה  ה  ָ ְקֻדּשׁ

ֵאיְך  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ לּו  ּפְ ּתִ ְוַאל  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו 

ְנָיָנא  ָעִמים )ִלּקּוֵטי ּתִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְדָבֵרינּו ּכַ ה ּבִ ְמבָֹאר ִמּזֶ ְהֶיה, ּכַ ּיִ ׁשֶ

ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ְויֹוֵתר  ע"ח(.  מ"ח, 

עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא  ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ַדְעּתֹו ִמּשׁ ֲחֵברֹו ְלַבל ִיּפֹל ּבְ

ֶאת  ק  ְיַחּזֵ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ יֹוֵדַע 

י  ּכִ ַעְצמֹו,  ֶאת  ק  ַחּזֵ ִמּלְ ק  ְלַחּזֵ יֹוֵתר  ַקל  ּבְ ֲחֵברֹו  ֶאת  י  ּכִ ֲחֵברֹו, 

י  ּכִ ה:(.  ָרכֹות  )ּבְ ָהֲאסּוִרים"  ית  ִמּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ַמּתִ ָחבּוׁש  "ֵאין 

ְלִעְנַין  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ִפיָלה,  ִמּנְ דֹוָלה  ּגְ ָרָעה  ֵאין 

ְוכּו'  ַעְרצּו"  ּתַ ְוַאל  יְראּו  ּתִ "ַאל  סּוק:  ּפָ ַעל  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ִמְלָחָמה 

ִמּקֹול  ַעְרצּו  ּתַ ְוַאל  ִסים  ְלּגָ ַהּקַ ְפַעת  ִ ִמּשׁ יְראּו  ּתִ ַאל  כ'(:  ָבִרים  )ּדְ
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עֹוְבִרים  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ג'(,  סּוק  ּפָ ם  ׁשָ "י  )ַרׁשִ ְוכּו'  ָרנֹות  ַהּקְ

ִמְלָחמֹות  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ִלְכנֹס  ָחֵפץ  ׁשֶ ִמי  ַעל 

ְוכּו'  ְוכּו'  ָוחֹות  ְוַהּצְ ָרנֹות  ַהּקְ ְוקֹול  ִסים  ְלּגָ ַהּקַ ְפַעת  ְוׁשִ ּוְפָחִדים 

ֵסֶפר  ּבְ ה  ִמּזֶ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְוַכְמבָֹאר  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוְבִרים 

ְוָצִריְך  ט'(.  אֹות  ַה"ג  ּלּוַח  ּגִ )ִהְלכֹות  ָעה  ּדֵ יֹוֶרה  ּבְ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי 

עֹוָלם,  ּבָ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ יַח ֶאת ְמקֹומֹו  ְלַהּנִ ִלְבִלי  ַלֲעֹמד ַעל ָעְמדֹו 

ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ְוָלנּוס  ְלִהְתַרֵחק  ְוִלְבִלי  ִמיד,  ּתָ ִליׁשּוָעה  ּוְלַצּפֹות 

ִמְלָחָמה  ְלִעְנַין  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

"ָאָנה  י:  ּכִ מ"ד(.  )סֹוָטה  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ִניָסה  ָלה  ַמּפָ ת  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ

אֹול  ׁשְ יָעה  ְוַאּצִ ה  ַאּתָ ם  ׁשָ ַמִים  ׁשָ ק  ֶאּסַ ִאם  ֶאְבָרַח,  ֶניָך  ִמּפָ

י  ּכִ ָמקֹום.  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ קל"ט(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'   " ּךָ ִהּנֶ

ן  ַעּיֵ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ דֹול  ּגָ ן  ַעְקׁשָ ִלְהיֹות  ְצִריִכין 

ַאף־ ֲחֵברֹו,  ֶאת  יל  ְלַהּפִ ִלְבִלי  ה  ְזּכֶ ּיִ ּוְכׁשֶ מ"ח(.  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ם  ׁשָ

קֹו  ְיַחּזְ א  ַרּבָ ַאּדְ ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ַדע  ּיֵ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ּבּוִרים  ּדִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ יֵבהּו  ִויׁשִ הּו  ִויַחּיֵ קּות,  ִהְתַחּזְ ִמיֵני  ָכל  ּבְ

ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְוכּו', ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֶפׁש  ַהּנֶ יִבין ֶאת  ׁשִ ַהּמְ

ַעל־ְיֵדי־ֶזה: ַלֲעבֹוַדת ה'  ְוָלׁשּוב  ַלֲחזֹר  ם הּוא  ּגַ ה  ִיְזּכֶ

קכא

ְמבָֹאר  ּכַ ּוְבכֹחֹות,  ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אֹוָתנּו  הֹוִכיַח  ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ה  ִלְתִפּלָ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְסָפָריו  ּבִ
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ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ְוָאַמר  ה'(.  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ָהַאְנֶקיר  ִעם  ֶחֶבל  ֶאת  ֲאִני  י  ְכּתִ ׁשַ ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  כַֹח  ּבְ ֶכם  ּלָ ׁשֶ

ַעם  ִפיָנה ָהָיה ּפַ ְהיֹותֹו ַעל ַהּסְ ּבִ ִפיָנה )ַהְינּו ׁשֶ ָהִייִתי ַעל ַהּסְ ׁשֶ ּכְ

ִפיָנה  ַהּסְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ֶאת  ַמְכִריִחים  ָהיּו  ׁשֶ ָחק  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ֶאָחד 

ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ְך  ְוָהִייִתי מֹוׁשֵ "ל(.  ַהּנַ ֶחֶבל  ּכָֹחם ֶאת  ָכל  ּבְ כּו  ְמׁשְ ּיִ ׁשֶ

י  י ׁשּום ּכַֹח ַרק ָהָיה ְלָפִנים, ּכִ ֱאֶמת לֹא ִהְכַנְסּתִ ַהֶחֶבל, ֲאָבל ּבֶ

ְך  ּכָ ּכִֹחי.  ָכל  ּבְ ְך  מֹוׁשֵ ֲאִני  ִאּלּו  ּכְ ִלְפֵניֶהם  ְלַהְראֹות  י  ֻהְכַרְחּתִ

ָאנּו  ֵאין  ֲעַדִין  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָנה,  ּוְבַכּוָ כַֹח  ּבְ ֶכם  ּלָ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ הּוא 

ה: ִפּלָ ַהּתְ ְלתֹוְך  ֱאֶמת  ּבֶ ּכֵֹחנּו  ל  ּכָ ַמְכִניִסין 

קכב

חֹון  ִבּטָ ּבְ ין  ַמְמּתִ ָהָיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
מֹו  ּכְ ּוְמֻטְלָטל  נֹוֵסַע  ִאיׁש  ָהָיה  ָבר  ּכְ ה',  ִליׁשּוַעת 

הּוג  ּנָ ּכַ ְרָנָסה  ַהּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַעְצָמם  ּוְמַטְלְטִלים  ַהּנֹוְסִעים  ל  ּכָ

ַפְרָנָסה  ּבְ ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ְלִעְנַין  זֹאת  ָאַמר  י  ּכִ ָנה,  ּוָ ְוַהּכַ ו.  ַעְכׁשָ

ָלָאָדם  ָחֵסר  רֹב  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁשְ ים  ּוַמְלּבּוׁשִ

ָלֶהם  ָחֵסר  ׁשֶ ְוֵיׁש  ׁשּוט,  ּפָ ַמְלּבּוׁש  ָחֵסר  ָלֶזה  גֹון  ּכְ ה.  ַהְרּבֵ

ִליׁשּוַעת  ין  ְלַהְמּתִ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְוכּו',  יָרה  ּדִ ֲחׁשּוִבים אֹו  ים  ַמְלּבּוׁשִ

ד,  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ רֹון  ַהִחּסָ אֹות  ְלַמּלְ ָעה  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִלְדֹחק  ְוִלְבִלי  ה' 

"ל  ַהּנַ ִעְנָין  ַעְצמֹו  ַעל  ְוָאַמר  ְיַרֵחם ה'.  ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ְצִריִכין  ַרק 

ִאם  ָבר,  ּדָ ֵאיֶזה  לֹו  ָחֵסר  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ ין,  ַמְמּתִ ָהָיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ
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ִלְלוֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ֶכף,  ּתֵ ְוָקא  ּדַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ ֶאת  ּדֹוֵחק  ָהָיה 

נֹוֵסַע  ִלְהיֹות  ֻמְכָרח  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  חֹוב,  ַעל  ּבַ ְוִלְהיֹות  ְלַעְצמֹו 

ֻמְכָרִחים  ֵהם  ׁשֶ ַהּנֹוְסִעים,  ִעְנַין  יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְמֻטְלָטל, 

חֹובֹות.  ֲעֵלי  ּבַ ִמיד  ּתָ ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִדיָנה  ַהּמְ ַעל  ע  ִלּסַ ִמיד  ּתָ

יל  ְלַהְרּגִ ַעְצמֹו  ִלְלֹמד  ּוְצִריִכין  ְמֹאד,  ֵליַדע  ְצִריִכים  ֶזה  ְוִעְנָין 

ֲעֵלי  ּבַ ֲאִפּלּו  ה  ַהְרּבֵ ָחֵסר  ָאָדם  ְלָכל  י  ּכִ ְמֹאד.  ֶזה  ּבָ ַעְצמֹו  ֶאת 

ַהֲחׁשּוִבים  ֲאִפּלּו  ִלים  ְמַקּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ דֹוִלים,  ּגְ יִרים  ַוֲעׁשִ ים  ּתִ ּבָ

ִפי  ּכְ יתֹו  ּבֵ ּוְלַהְנִהיג  ִמעּוט  ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ֵהר  ִלּזָ ְוָצִריְך  דֹוִלים,  ְוַהּגְ

ּתֹו  ְלִאׁשְ אֹו  ַמְלּבּוׁש,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ְוִאם  ַמן.  ְוַהּזְ ָעה  ָ ַהּשׁ

ִלְלוֹות  ָעה  ָ ַהּשׁ ִיְדַחק  ַאל  לֹו,  ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ּוָבָניו, 

ְוטֹוב  ִעּתֹו.  ָיבֹא  ַעד  ין  ַיְמּתִ ַאְך  חֹוב,  ַעל  ּבַ ְוִלְהיֹות  יף  ּוְלַהּקִ

ים ְוִדירֹות ְוכּו',  ַמְלּבּוׁשִ ן ּבְ ּכֵ ְמזֹונֹות ְוָכל־ׁשֶ ִלְסּבֹל ּדַֹחק ֲאִפּלּו ּבִ

חֹוב  ַעל  ּבַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּומּוָטב  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  חֹוב  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ְולֹא 

ַעל חֹוב ְלַהֶחְנָוִני  ּבַ ְהיֹות  ים ִמּלִ ַמְלּבּוׁשִ ּבְ יתֹו  ּבֵ ְלַעְצמֹו אֹו ִלְבֵני 

בֹוא  ּיָ ין ַעד ׁשֶ ְרָנָסה ְצִריִכין ְלַהְמּתִ ָכל ִעְנְיֵני ּפַ י ּבְ אֹו ַלֲאֵחִרים. ּכִ

נֹוֵתן  ה  ְוַאּתָ רּו  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  כֹל  "ֵעיֵני  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ ִעּתֹו 

ים קמ"ה(: ִהּלִ )ּתְ ִעּתֹו"  ּבְ ָאְכָלם  ָלֶהם ֶאת 

קכג

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ְתָקְרִבים  ּמִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְקָצת  ֵמִעְנַין 
ָיָקר  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ְוָאַמר:  ָעָנה  ִמְתַרֲחִקין.  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
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ַאף־ ָעה,  ׁשָ ְלִפי  ַאף  ַעְצמֹו  ּבְ ַהִהְתָקְרבּות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל 

ְוָאַמר:  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַמה  ה  ַנֲעׂשָ ְך  ַאַחר־ּכָ ׁשֶ י  ַעל־ּפִ

ֵמֵעיַנִיְך"  ַאַחת  ּבְ ִני  ְבּתִ "ִלּבַ ֶנֱאַמר:  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ַעת  ׁשְ ַעל  ֲהלֹא 

ַאַחת  "ּבְ ָסִחים פח:(: ַמהּו  ּפְ ְגַמ'  )ּבַ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ְוִאיָתא  יִרים ד'(.  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ

ָהֵעֶגל.  ַעל  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ָהיּו  ָבר  ּכְ ִנית  ֵ ַהּשׁ ַעִין  ּבָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵמֵעיַנִיְך" 

ַחס  ִלְפרֹשׁ  ם  ְעּתָ ּדַ ָהָיה  ָבר  ּכְ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ִנְמָצא 

ְמֹאד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ָיָקר  ָהָיה  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ לֹום,  ְוׁשָ

ֵמֵעיַנִיְך".  ַאַחת  ּבְ ִני  ְבּתִ "ִלּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ּבְ ַהִהְתָקְרבּות 

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ְמֹאד  ָיָקר  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  י  ּכִ

קכד

ְבֵרי  ּדִ י  ּנִ ִמּמֶ ַמְעּתָ  ֲהׁשָ ַמּה:  ּתֵ ְלׁשֹון  ּבִ אֹוִתי  ַאל  ׁשָ ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ל  ּכָ י  ּכִ מּוָסר,  ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָאַמר  מּוָסר? 

ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ ְדָמעֹות  ּבִ ּוֻמְרָחץ  ל  ֻמְטּבָ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ מּוָסר  ּבּור  ּדִ

ִמיט  ין  ַוואׁשִ ַפר  ִמיר  א  ּבַ ִאיז  מּוָסר  פּון  ָוואְרט  "ִאיְטִליְכש  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָאַמר 

ֵפרּוׁש.  ּבְ לֹוַמר מּוָסר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְטֶרעהִרין"(, 

אֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ִמָיה  ּתְ ְקָצת  ֶאְצֵלנּו  ָהָיה  ה  ּוִבְתִחּלָ
מּוָסר  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ נּו,  ְעּתֵ ּדַ ְלִפי  י  ּכִ מּוָסר, 

ָהָיה  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ׁש,  ַמּמָ ּבֹוֶעֶרת  ֵאׁש  ּכְ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ

ַאף־ ֲאָבל  ַהּמֹוִכיִחים.  ֶדֶרְך  ּכְ ֵפרּוׁש  ּבְ מּוָסר  ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר  ָרִגיל 
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ה',  ֲעבֹוַדת  ֵמִעְנַין  ַרק  ָהיּו  יחֹוָתיו  ׂשִ ְוָכל  ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ י־ֵכן  ַעל־ּפִ

ּבּור  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ָכה  ּזָ ׁשֶ ּוִמי  ׁש.  ַמּמָ ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ָהָיה  ָבָריו  ּדְ ְוָכל 

ר ְלָבֵאר  ׁש. ְוִאי ֶאְפׁשָ ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ַמּמָ ִקְרּבֹו ּכְ יו ָהָיה ִנְכָנס ּבְ ִמּפִ

ּבּוָריו  ּדִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְבֵעַרת  ּתַ עֶֹצם  ֶפה,  ּבְ ְולֹא  ְכָתב  ּבִ לֹא  ר  ּוְלַצּיֵ

ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׂש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ין,  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ּבְ ֲאִפּלּו  ּלֹו  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ

ָהָיה  ּתֹוָרה,  ה  ּוְמַגּלֶ אֹוֵמר  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ אֹו  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ר  ְמַדּבֵ

י  ּפֵ ִרׁשְ לֹוֵהט  ֵאׁש  ּכְ ּוִמְתַלֵהב  ּוַמְזִהיר  ֵמִאיר  ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ

ֱאֶמת  ּבֶ ִלְדָבָריו  יב  ּוַמְקׁשִ ַמֲאִזין  ָהָיה  ׁשֶ ּוִמי  ְלֶהֶבת.  ׁשַ י  ּפֵ ִרׁשְ

ִקְרּבֹו  ּבְ ְוִנְכָנס  ּפֹוֵרַח  ּלֹו  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ָהָיה  ּוִבְתִמימּות 

ִכין  ִנְמׁשָ ָהיּו  ֹוְמִעים  ֵמַהּשׁ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ׁש,  ַמּמָ ֵאׁש  ת  ַלּבַ ּכְ

ְוִהְתַלֲהבּות  ִנְפָלא  רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּבּוָריו  ּדִ ַעל־ְיֵדי 

ָלנּו  ִנְדֶמה  ָהָיה  רֹב  י  ּפִ ְוַעל  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹול  ּגָ

אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַהּנֹוָרא,  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  ִלְפֵני  ָעַמְדנּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹותֹו  ּבְ

ִלְהיֹות  ֶהְכֵרַח  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ִחיָרה.  ּבְ ׁשּום  עֹוד  ָלנּו  ִיְהֶיה  לֹא 

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ עֹוד  ִלְפרֹד  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ּכִ

לֹום ֲאִפּלּו ֵאיֶזה  ַרְך ַלֲעבֹר ַחס ְוׁשָ ּנֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ן ְלׁשַ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ְמֹאד  ְך  ִנְמׁשָ ָהָיה  ב  ַהּלֵ י  ּכִ ָעְלָמא.  ּבְ ַקל  ָבר  ּדָ

ֵער  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו  ּדִ ַעל־ְיֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ

דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ו  ַעְכׁשָ ם  ּגַ ְוַלֲערְֹך. 

ֱאֶמת  ּבֶ ֶהם  ל ּבָ ּכֵ ְוִיְסּתַ ן  ִויַעּיֵ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה,  ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ
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ל  ּכָ י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ִלּבֹו  ִיְתַלֵהב  אי  ַוּדַ ּבְ ּוִבְתִמימּות, 

ֵאׁש: ַגֲחֵלי  ּכְ ָבָריו  ּדְ

קכה

ִחיַנת  ּבְ ִפי  ּלְ ׁשֶ ָהֶאְתרֹוג,  ֵמִעְנַין  ָאַמר  ָאז  תק"ע,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ
ּמּוָבא  ּכַ ָנֶאה  ֶאְתרֹוג  ָלנּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  נֹוָרִאים  ִמים  ַהּיָ

ֶאְתרֹוִגים,  ְמצּוִיים  ָהיּו  לֹא  ָנה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹותֹו  פ"ז(.  )ִסיָמן  ְלֵעיל 

ְולֹא  ָלל,  ּכְ ֶאְתרֹוִגים  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ּלא  ׁשֶ ְסבּוִרים  ָהעֹוָלם  ְוָהיּו 

ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֻסּכֹות,  ֶעֶרב  ַעד  ִדיָנה  ּמְ ּבַ ֶאְתרֹוג  ׁשּום  ָהָיה 

ִלְקָצת  ֶאְתרֹוִגים  אּו  ּבָ ׁשֶ ֵנס  ֶדֶרְך  ּבְ ִסּבֹות  ב  ְוִסּבֵ ים  ִנּסִ ַרְך  ִיְתּבָ

ְקָצת  ּבִ ֶאְתרֹוג.  ַעד  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָממֹון  ָאז  נֹוְתִנים  ְוָהיּו  ֲעָירֹות. 

ְוַגם  ֶאָחד,  ֶאְתרֹוג  ַעד  ּבְ ְויֹוֵתר  ים  ֲאֻדּמִ ים  ִ ֲחִמּשׁ ָנְתנּו  ְקִהּלֹות 

ַזַצ"ל.  נּו  ַרּבֵ ְלַיד  ְמֹאד  ר  ְמֻהּדָ ֶאְתרֹוג  א  ּבָ ֶרְסֶלב  ּבְ ת  ִלְקִהּלַ

ֵלי  ּכְ לֹו  ְלָהִביא  ְוָאַמר  ַז"ל,  נּו  ְלַרּבֵ ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְוָהָיה 

ִחּיּות  לֹו  ָהָיה  ְרצּוִפים  ָיִמים  ה  לֹשָׁ ּוׁשְ ְמָחה.  ַהּשִׂ ִמּגֶֹדל  ֶזֶמר 

ְולֹא  ָיִמים,  ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ אֹוָתן  ל  ּכָ ִריא  ּבָ ְוָהָיה  ָהֶאְתרֹוג,  ִמן  דֹול  ּגָ

ְמָחה  ַהּשִׂ ִמּגֶֹדל  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהּקָ ַהחֹוַלַאת  ָלל  ּכְ יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה 

ִמן  ה  ַהְרּבֵ ר  ִסּפֵ ֻסּכֹות  ַאַחר  ְוַגם  ָהֶאְתרֹוג.  ִמן  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ַמֲעַלת  ִיְקַרת  ּגֶֹדל  ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ְוָאַמר  ָהֶאְתרֹוג, 

ה  ַהְרּבֵ ִרים ָממֹון  ְמַפּזְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַוֲהֵרי ָאנּו רֹוִאין  ִמְצַות ֶאְתרֹוג. 

ַעל  לֹא  אי  ּוְבַוּדַ ִמְצוֹות,  ָאר  ׁשְ ֵמַעל  יֹוֵתר  זֹו,  ִמְצָוה  ִביל  ׁשְ ּבִ
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ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְיָקָרה ְמֹאד ְמֹאד  זֹו הּוא  ִמְצָוה  ָתָמא  ִמּסְ ם הּוא,  ִחּנָ

ָהיּו  ִאם  ר  ֶאְפׁשָ ַמֲעָלָתּה.  ּגֶֹדל  יֹוְדִעין  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ַרק  ֵער,  ְלׁשַ

ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ים  עֹוׂשִ ָהיּו  זֹו,  ִמְצָוה  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  יֹוְדִעין 

ה  ְוָקׁשֶ ֲחָכִמים  ֵהם  ָקדֹוׁש  ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ זֹו.  ִמְצָוה  ִביל  ׁשְ ּבִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ַהְרּבֵ ָממֹון  ִרים  ְמַפּזְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ אי  ּוְבַוּדַ ְלַהְטעֹוָתם, 

ְוִהְפִליג  ֶזה  ִסּפּור  ּבְ ֶהֱאִריְך  ְועֹוד  הּוא.  ם  ְלִחּנָ לֹא  זֹו,  ִמְצָוה 

ֶאְתרֹוג: ִמְצַות  ַמֲעַלת  ּבְ ְמֹאד 

קכו

רּו  ּבְ ּדִ תק"ע  ַנת  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ֵליל 
ָיבֹוא,  זֹו  ָנה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ָאְמרּו  ׁשֶ ְמֻפְרָסִמים  ָהיּו  י  ּכִ יַח,  ׁשִ ִמּמָ

יַח,  ָמׁשִ בֹא  ּיָ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ָאז:  ְוָאַמר  ָלֶזה.  נֹוָטה  ָהְיָתה  ְוַדְעּתֹו לֹא 

יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ֱאמּוָנה,  ַעל  מֹוִני  ּכָ ְצַעק  ּיִ ׁשֶ ִיְהֶיה  ֶאָחד  לֹא 

ַהּיֹום,  מֹוִני  ּכָ ֱאמּוָנה  ַעל  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ צֹוֲעִקים  ִיְהיּו  ָאז  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ֵקייִלי"(  יא  ּדִ ַראִסין  "ַאיין  ַנז:  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ רֹוָנם  ּגְ ִנָחר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד 

ְוַהּנֹוָתר  ִצּיֹון  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ל  "ּכָ תּוב:  ּכָ ֶ ּשׁ ּוַמה  יֹוִעיל.  ְולֹא 

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ד'(,  ְעָיה  )ְיׁשַ לֹו"  ֵיָאֶמר  ָקדֹוׁש  ַלִם  ירּוׁשָ ּבִ

ְתָרא עה:(, הּוא  ּבַ ָבא  )ּבָ יִקים ָקדֹוׁש"  ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ּיֹאְמרּו  ׁשֶ "ֲעִתיִדין 

ֲארּו  ָ ְוִיּשׁ קּו  ְוִיְתַחּזְ ָאז  ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְפׁשּוטֹו.  ּכִ

יֹוֵתר  ֲאִפּלּו  ִלְפֵניֶהם  לֹוַמר  ְראּוִיים  ִיְהיּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנָתם  ּבֶ

ִלּפֹל  ַעְצָמם  יחּו  ַיּנִ ְולֹא  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִמים  ַקּיָ ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ה,  ִמּזֶ
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ְמֻפְרָסִמים  ה  ּמָ ּכַ ְוִיְהיּו  ָהעֹוָלם.  ַאַחר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוִלְטעֹות 

מֹונּו  ּכָ ִקּבּוץ  ָאז  ֵצא  ִיּמָ ּלא  ׁשֶ ָסֵפק  ְוֵאין  ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ּוַמְנִהיִגים 

ֲחֵפִצים  ׁשֶ ַיַחד  ִצים  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ַהּיֹום, 

ִרים  ׁשֵ ּכְ ֵאיֶזה  ָאז  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה'.  ַבר  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ֱאֶמת  ּבֶ

ֶפר"  ּסֵ ּבַ רֹון  ִזּכָ ֹתב זֹאת  ִרים. ָעָנה ְוָאַמר: "ּכְ ִיְהיּו ְמֻפּזָ ּדֹור ַאְך  ּבַ

ַדע  ּיָ ׁשֶ ִמי  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִאים  ַהּבָ ִמים  ּיָ ּבַ ֵיְדעּו  ְלַמַען  י"ז(,  מֹות  )ׁשְ

יָקיו  ּוְבַצּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ֱאמּוָנה  ּבָ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְוֵיְדעּו  ִמּקֶֹדם,  זֹאת 

ים: ּיִ ָהֲאִמּתִ

קכז

ּנֹוֲהִגין  ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ְוָאַמר:  ֱאלּול,  ֵמִעְנַין  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ְוַגם  ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ ׁשֶ ֱאלּול,  ּבֶ ּקּוִנים  ּתִ לֹוַמר 

ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָאז,  ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ֵמַהֲחִליׁשּות 

ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ל  ִמּכָ ֵמְרִגילּותֹו,  יֹוֵתר  ְדָרׁש  ֵבית־ַהּמִ ּבְ ָאז  ִמְתַאֵחר 

ְלַמְעָלה: דֹוִלים  ּגְ ְוִתּקּוִנים  ֶעְליֹוִנים  ָבִרים  ּדְ

קכח

ים"  ים" ּו"ְפִרי ֵעץ ַהַחּיִ ְבֵרי ָה"ֵעץ ַחּיִ ל ּדִ ַדע ּכָ ּיָ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ִסּפֵ
ּקּוִנים,  ַהּתִ ר  ְוָהִעּקָ ַהּזַֹהר  ֶפר  ִמּסֵ ָהֲאִריַז"ל,  ְתֵבי  ּכִ ְוָכל 

ְמֹאד  ְוִהְפִליג  ְנעּוָריו.  יֵמי  ּבִ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ָהָיה  ָבָריו  ִמּדְ ְוַהּמּוָבן 

ָרִגיל  ְוָהָיה  זַֹהר,  ּקּוֵני  ַהּתִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ַבח  ׁשֶ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ֱאלּול.  יֵמי  ּבִ ּלא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ם  ּגַ יֹוֵתר  ּבְ ּבֹו  ַלֲעסֹק 
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ְוכּו'  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ לּוִלים  ּכְ ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר 

ִסיָמן שנ"ט(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ְוַעּיֵ

קכט

הּוא  ל  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ ַהְינּו  ּדְ ַהְידּוָעה  ֲאָוה  ַהּתַ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ר  ִעּקַ
ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּוְצִריִכין  חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ֵמֲחַמת  ַרק 

ּנֹוְפִלין  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ְוָאַמר:  ִמיד.  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ַאְך  ִלְהיֹות  עֹז  ָכל  ּבְ

ם,  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  ְמֹאד  לֹו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ָוִטיט,  ֶרֶפׁש  ְלתֹוְך  ִלְפָעִמים 

ׁשֹון: "ִאין ֲאִפּלּו ַאז  ֶזה ַהּלָ ַנז ּבְ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ צֹוֲעִקין ְוצֹוֲעִקין ְוצֹוֲעִקין )ְוָאַמר ּבִ

ַרייט(.  ׁשְ ֶמע  ִאין  ַרייט  ׁשְ ֶמע  ִאין  ֶמען  ַרייט  ׁשְ ַאַריין,  ָלאִטי  ּבְ ַאה  ִאין  ַפאְלט  ֶמע 

בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ִעְנַין  ּלְ ׁשֶ ְוָאַמר  יֹוֵתר.  ָאַמר  ְולֹא  ְקָצת  ָיָדיו  יּהַ  ְוִהְגּבִ

ְלָצָרה  ּה  ּיָ ּדַ ׁשֶ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ָלָאָדם  ִלין  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ

ִעְנָין ֶזה לֹא  ָלל ּבְ ָלל ּכְ ל ַעְצמֹו ּכְ ָרכֹות ט:(, ְולֹא ְיַבְלּבֵ ָעָתּה )ּבְ ׁשְ ּבִ

ְך: ַאַחר־ּכָ ְולֹא  קֶֹדם 

קל

ה,  ר ַמֲעׂשֶ ֲעֵלי מֹוֵפת. ִסּפֵ מֹו ְלִעְנַין ַהְמֻפְרָסִמים ּבַ ׁשְ י ּבִ ַמְעּתִ ׁשָ
ָחָכם  ָהָיה  ֶאָחד  ִנים,  ּבָ ֵני  ׁשְ לֹו  ָהיּו  ֶאָחד  ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ

ָהאֹוָצרֹות,  ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ֹוֶטה  ַהּשׁ ֶאת  ה  ְוָעׂשָ ׁשֹוֶטה,  ְוֶאָחד 

ִמיד.  ֶלְך ּתָ ב ֵאֶצל ַהּמֶ ּוְלֶהָחָכם לֹא ָהָיה ׁשּום ִהְתַמּנּות, ַרק ָיׁשַ

ל  ּכָ לֹו  ֵיׁש  ָחָכם  ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ְמֹאד,  ְלָהעֹוָלם  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה 

ְלהֹוִציא  אֹו  ְלַהְכִניס  ֶאְצלֹו  ְוִנְכָנִסים  ִאים  ּבָ ְוַהּכֹל  ַהִהְתַמּנּות, 
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יב  ְוֵהׁשִ ָלל.  ּכְ ִהְתַמּנּות  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ֶהָחָכם  ְוֶזה  ָהאֹוָצרֹות,  ִמן 

אֹוָצרֹות  לֹוֵקַח  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַמֲעָלה  הּוא  ֶזה  ְוִכי  ֶלְך:  ַהּמֶ ָלֶהם 

ב  ְוחֹוׁשֵ ֶאְצִלי  ב  יֹוׁשֵ ֶהָחָכם  ֶזה  י  ּכִ ְלָהעֹוָלם,  ָקם  ּוְמַחּלְ מּוָכִנים 

ֲעֵליֶהם,  ָלבֹוא  ָיכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ ֲחָדׁשֹות  ֵעצֹות  ַעל  ּוָבא  בֹות  ַמֲחׁשָ

יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ּלא  ׁשֶ ְמִדינֹות  ּכֹוֵבׁש  ֲאִני  ָהֵעצֹות  ֵאּלּו  ְוַעל־ְיֵדי 

ל  ּכָ ּוָבִאים  ִכים  ִנְמׁשָ ִדינֹות  ַהּמְ ֵמֵאּלּו  ר  ֲאׁשֶ ָלל,  ּכְ ֵמֶהם 

מּוָכִנים  אֹוָצרֹות  לֹוֵקַח  ה  ַהְמֻמּנֶ ֶזה  ֲאָבל  י.  ּלִ ׁשֶ ָהאֹוָצרֹות 

ַמֲעַלת  ְמֹאד  ְגָבה  ְוׂשָ ְדָלה  ּגָ אי  ַוּדַ ּבְ ן  ַעל־ּכֵ ְלָהעֹוָלם,  ָקם  ּוְמַחּלְ

ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ה,  ֻמּנֶ ַהּמְ ַעל  ֶהָחָכם 

"ל: ּנַ ּכַ ָהאֹוָצרֹות  ל  ּכָ ִכים  ִנְמׁשָ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ ִהְתַמּנּות, 
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ה ל ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשֶ ָהיּו ֵאֶצל ּכָ יחֹות ְוִסּפּוִרים ְוִעְנָיִנים ׁשֶ ׂשִ

קלא

ֵחֶלק  י'  ִסיָמן  )ּבְ ִטים"  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  "ְוֵאּלֶ ַהּתֹוָרה  ְלָפָניו  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ּכְ
יִנים  ּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ּכְ ְתֶחֶלת:  ַהּמַ מֹוֲהַר"ן(  ּקּוֵטי  ִמּלִ ִראׁשֹון 

ה  ַנֲעׂשָ ף  ּכַ ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ָמע  ִנׁשְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י,  ָאַמְרּתִ ְך  ּכָ ִלי:  ָאַמר  ְוכּו'.  יִנים"  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ

ים  ְמׁשִ ּוְמַמׁשְ הֹוְלִכים  ה  ְוִהּנֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵזרֹות  ּגְ

ְלפּוִרים(,  ָסמּוְך  ֶנֶאְמָרה  ַהזֹאת  ַהּתֹוָרה  י  )ּכִ ה  ָהֵאּלֶ ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ָלבֹוא 

יִנים.  יקּו ַהּדִ ף ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַיְמּתִ ִדים ְוִיְמֲחאּו ּכַ ָרֵאל ְמַרּקְ ִיְהיּו ִיׂשְ

ָנתֹו  ְוַכּוָ י.  ָאַמְרּתִ ְך  ּכָ ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ְוָאַמר  ָבָריו,  ּדְ ְוָכַפל  ְוָחַזר 

ה,  דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ל ּדִ ּכָ ַדע ְוָנִבין ׁשֶ ּנֵ ָהְיָתה ְלָהִעיר ְלָבֵבנּו ׁשֶ

ְוָרִזין  ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ַעְמקּות  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ

ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ ָים  י  ִמּנִ ּוְרָחִבים  ים  ֲעֻמּקִ סֹודֹות  ְוסֹוֵדי  ִאין  ִעּלָ

ָבָריו  ּדְ ל  ּוְנַקּבֵ ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ר  ִעּקָ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ּפִ ְוִדּבּור, 

ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ יטּות,  ְפׁשִ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ ּוִבְתִמימּות.  יטּות  ְפׁשִ ּבִ ּתֹוָרתֹו 

ִקין  ִנְמּתָ ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ַהְמָחַאת  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ם  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהזֹאת, 

יֵמי  ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ַעְצָמן  קּו  ַחּזְ ּיְ ׁשֶ ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָהְיָתה  יִנים,  ַהּדִ

ְוַכּיֹוֵצא  ה,  ֲחֻתּנָ אֹו  טֹוִבים,  ְוָיִמים  ה  ַוֲחֻנּכָ ּפּוִרים  גֹון  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ
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ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַעְצָמן  קּו  ַחּזְ ּיְ ׁשֶ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ִמיֵני  ל  ּכָ ֶזה  ּבָ

ְוַעל־ְיֵדי־ ף,  ּכַ ְוַהְמָחַאת  ְלִרּקּוִדין  ְלִהְתעֹוֵרר  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה  ּגְ

הּוא,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ לֹא  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ י  ּכִ יִנים.  ַהּדִ יקּו  ַיְמּתִ ֶזה 

ַעל־ְיֵדי  יִנים  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ָלֶזה  ִלְזּכֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ׁשֶ ֵלאֹמר 

ֶאָחד  ל  ּכָ ַרק  ה,  ֲעִלּיָ ֵני  ּבְ דֹוִלים  ּגְ י־ִאם  ּכִ ְוִרּקּוִדין  ף  ּכַ ַהְמָחַאת 

ֱאֶמת  ּבֶ ְפׁשּוָטן  ּכִ ָבִרים  ַהּדְ ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ ה  ַהּזֶ ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ּוִבְתִמימּות. 

"לֹא  י  ּכִ ְותֹוָרה,  ּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

)ָאבֹות א'(.  ה"  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ר  ָהִעּקָ ְדָרׁש הּוא  ַהּמִ

ְותֹוָרה,  ּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ָיֶפה  ל  ּכֵ ְוִתְסּתַ ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ֵעיְנָך  ים  ְוׂשִ
ְוָהֵעצֹות  ָהֻעְבּדֹות  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְלָהִבין  ָך  ִלּבְ ים  ְוָתׂשִ

ל  ׁשֶ ׁשּוָטן  ּפְ י  ַעל־ּפִ ם  ָ ִמּשׁ ַהּיֹוְצִאים  ְוַהִהְתעֹוְררּות  ְוַהּמּוָסר 

ָלֶזה,  ִלְזּכֹות  ֵעיֶניָך  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ּוְתַבּקֵ ָבִרים.  ּדְ

ֵהיֵטב  ָבִרים  ַהּדְ ְוַהּמּוָסר  ְוָהֵעצֹות  ָהֻעְבּדֹות  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְלָהִבין 

ְלֻעְבּדֹות  ּוֻמְכָרִחים  ִנְצָרִכים  ם  ּלָ ּכֻ ַז"ל  ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ה.  ְלַמֲעׂשֶ

ר  ֲאׁשֶ ְמקֹומֹות  ְקָצת  ּבִ ַוֲאִפּלּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָעְבדֹו  טֹובֹות  ְוֵעצֹות 

ָקָפה ִראׁשֹוָנה ֵאין ְמִביִנים ֵהיֵטב ֵאיְך נֹוֵגַע  ַהׁשְ ְלפּום ִריֲהָטא ּבְ

ֵיׁש  ֱאֶמת  ּבֶ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  א  ְלֻעְבּדָ ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין 

ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  נֹוָרא  ְוִהְתעֹוְררּות  ִנְפָלאֹות  ֵעצֹות  ם  ׁשָ

ֵהיֵטב,  ם  ׁשָ ָך  ְוִלּבְ ִעּיּוְנָך  ים  ׂשִ ּתָ ְוִאם  ם.  ׁשָ הּוא  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ

י  ם ֵעצֹות ּוְדָרִכים טֹוִבים ְלִפי ַמְדֵרָגְתָך. ּכִ ם ׁשָ ְמָצא ּגַ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ
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לּול  ּכָ ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ְוָכל  דֹול,  ּגָ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ַז"ל  ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ

א  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּוִמּכָ ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ִמּכָ

ְחּתֹון.  ַהּתַ ָקֶצה  ְכִלית  ּתַ ַעד  ָהֶעְליֹון  ָקֶצה  ְכִלית  ּתַ ִמן  א,  ְוַדְרּגָ

ֶאת  ַלֲעבֹד  ָיכֹול  ּלֹו,  ׁשֶ יָחה  ְוׂשִ ְותֹוָרה  ּתֹוָרה  ל  ּכָ ִעם  ׁשֶ ַהְינּו 

ֲאִפּלּו  ְוֵכן  ֲעָלה,  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ַהּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָלׁשּוב  ן  ם־ּכֵ ּגַ ָיכֹול  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ יֹוָטא  ּדְ ַתְכִלית  ּבְ חּות  ְוַהּפָ ָטן  ַהּקָ

ַהּתֹוָרה  אֹוָתּה  ַעל־ְיֵדי  ְלַנְפׁשֹו  ֵעצֹות  ְוִלְמצֹא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ְמֹאד: ִנְפָלא  ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  י  ּכִ ַעְצָמּה,  ּבְ

קלב

ְתֶחֶלת:  ַהּמַ מֹוֲהַר"ן(  )ִלּקּוֵטי  י"ד  ִסיָמן  ִראׁשֹון  ֵחֶלק  ִלּקּוֵטי  ּבְ
ָאַמר  ַהּתֹוָרה  זֹאת  לֹום",  ׁשָ יְך  ְלַהְמׁשִ ְוכּו',  ְקעּו  "ּתִ

אֹותֹו ָהֵעת ִנְפַטר ָהַרב ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם  ה. ְוָאז ּבְ ת ֲחֻנּכָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִליִניץ,  ת  ְקִהּלַ ּדִ ין  ית־ּדִ ַאב־ּבֵ ַזַצ"ל,  ַדְלָיהּו  ּגְ י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו 

תֹוְך  ּבְ ָאז  יר  ִהְזּכִ י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ְלָהַרב  ד  ֶהְסּפֵ ַהּתֹוָרה  אֹותֹו  ּבְ ְוָרַמז 

ה"  ֲחֻנּכָ ּבַ יִדין  ַמְסּפִ "ֵאין  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַהּתֹוָרה 

י  ּכִ ּתֹוָרה,  לֹוַמר  ה  ָקׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ָאז  ָאַמר  ם  ּגַ כא:(.  ת  ּבָ )ׁשַ

ק ִעם  ּלֵ ִנְסּתַ יק  ַצּדִ ל  ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ה לֹוַמר  ָקׁשֶ יק  ַצּדִ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ל  ּכָ י  ּכִ ַהּתֹוָרה.  ּבְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶחְלקֹו  ל  ּכָ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶחְלקֹו  ל  ּכָ ִעם  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ק,  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּוְכׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ּבְ

ּתֹוָרה. לֹוַמר  ָאז  ה  ָקׁשֶ ן  ַעל־ּכֵ ַהּתֹוָרה,  ּבְ



יחֹות ָהַר"ן קסזׂשִ

ֵני  "ִמּפְ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ַעל  ד'  אֹות  ּבְ ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 

ַעל  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים,  ּתַ ֵניֶהם  ּבְ ֵאין  ְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ּתַ ָמה 

ַז"ל  ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ פא.(,  )ְנָדִרים  ה"  ִחּלָ ּתְ ּתֹוָרה  ּבַ ְרכּו  ּבֵ ּלא  ׁשֶ

ה  ִחּלָ ּתְ ָאַכל  ׁשֶ ֲאָכִלים  ַהּמַ ִפי  ּכְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ַההֹוָלָדה  י  ּכִ ֶזה.  ּבָ עֹוד 

ה,  ִחּלָ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלָבֵרְך  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ְוכּו', 

ָהֲאִכיָלה  ַהְינּו  ּדְ ְלַההֹוָלָדה,  ְוקֶֹדם  ה  ִחּלָ ּתְ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ

ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַההֹוָלָדה  יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ֲעָסָקיו  ְוָכל 

ְרכּו  ּבֵ ּלא  ׁשֶ ה",  ִחּלָ ּתְ ּתֹוָרה  ּבַ ְרכּו  ּבֵ ּלא  ׁשֶ "ַעל  ְוֶזהּו:  ָראּוי.  ּכָ

הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ה,  ִחּלָ ַהּתְ ֶאת  ַהּתֹוָרה  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשּו  ְוִקּדְ

ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלָבֵרְך  ָצִריְך  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ְלַההֹוָלָדה  ְוקֶֹדם  ה  ִחּלָ ּתְ

נֹו  ּבְ ם  ּגַ ִיְהֶיה  ְוָאז  ַהּתֹוָרה,  ּבְ "ל  ַהּנַ ַההֹוָלָדה  ִחיַלת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ

"ל: ְוַכּנַ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ

קלג

ה  ְוֶחְמּדָ ֵזָלה  ּגְ ִאּסּור  ִמּגֶֹדל  ֶרת  ַדּבֶ ַהּמְ ַהּתֹוָרה  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 

ַהּגֹוֵזל  ַעל  רּוׁש  ּפֵ ִראׁשֹון(.  ֵחֶלק  ס"ט  ִסיָמן  )ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו 

א  ַקּמָ ָבא  )ּבָ ְלָמַדי"  ֲאִפּלּו  ַאֲחָריו  "יֹוִליֶכּנּו  רּוׁש  ּפֵ ׁשֶ ֲחֵברֹו,  ֶאת 

יו  י ִמּפִ ַמְעּתִ ם. ׁשָ ן ׁשָ ִנים ְוכּו' ַעּיֵ ַהְינּו ִלּמּוֵדי ה', ַהְינּו ַהּבָ קג.(, ּדְ

"ל  ַהּנַ ָמָרא  ַהּגְ ן  ּכֵ לֹוְמִדים  ָהיּו  ׁשֶ ַמע  ׁשָ ְך  ּכָ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ַמע: ָ ּשׁ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
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קלד

ע  "ּדַ ְתֶחֶלת:  ַהּמַ ִראׁשֹון,  ֵחֶלק  ִלּקּוֵטי  ּבְ ער"ה  ְלִסיָמן  ְך  ּיָ ׁשַ
ה  ַעּתָ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ֵנר"  ה  ּנָ ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשָ ְוכּו'  ִמְצָוה  ל  ּכָ ׁשֶ

ּוֵבֵאר  דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ָהִעְנָין  ֶזה  ן  ם־ּכֵ ּגַ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמֶאָחד  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ָיכֹול  ֵאינֹו  ּלֹו  ׁשֶ ר  ּנֵ ׁשֶ ֶאָחד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ְקָצת.  יֹוֵתר  ָבר  ַהּדָ

ָעה  ר אֹוָתּה ׁשָ ַהּנֵ ׂש ִעם  ָעה, ְוהּוא ְמַחּפֵ י־ִאם ֵאיֶזה ׁשָ ּכִ ִלְדלֹק 

ְוֵיׁש ֶאָחד  ׂש.  ְלַחּפֵ ה  ּמֶ ּבַ ְוֵאין לֹו  ר  ַהּנֵ ִנְכֶלה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ּדֹוֵלק,  ׁשֶ

ֲאָבל  יֹוֵתר,  ׂש  ְלַחּפֵ ְויּוַכל  יֹוֵתר,  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ּדֹוֵלק  ּלֹו  ׁשֶ ר  ּנֵ ׁשֶ

ּדֹוֵלק  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֶאָחד,  יֹום  ּדֹוֵלק  ּלֹו  ׁשֶ ר  ּנֵ ׁשֶ ְוֵיׁש  ִנְפָסק.  ְך  ַאַחר־ּכָ

ה ֵנרֹות ִנְפָלִאים  ׁש לֹו ַהְרּבֵ ּיֵ עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ֲאָבל ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ

ְלעֹוָלם,  ים  ִנְכּבִ ְוֵאיָנם  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ּוְמִאיִרים  ּדֹוְלִקים  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ

ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  ִמיד  ּתָ א  ַמְלּכָ ּדְ א  ִגְנַזּיָ ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ זֹוֶכה  ְוהּוא 

ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ם  ּגַ ׁשֶ מּוָבן  ה  ִמּזֶ ה  ְוִהּנֵ לֹו.  ֵרי  ַאׁשְ ְנָצִחים 

ֲאָבל  א,  ַמְלּכָ ּדְ א  ִגְנַזּיָ ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ זֹוִכים  ׁשּוִטים  ּפְ

ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ִפי  ּכְ ָעה  ׁשָ ְלִפי  ַרק  הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהִחּפּוׂש 

י ֲאִפּלּו  דֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ה ּגְ ם ֶזה הּוא ְזִכּיָ אי ּגַ ּוְבַוּדַ

ם  ן ִלְמצֹא ׁשָ ם־ּכֵ ָעה יּוַכל ּגַ א ֵאיֶזה ׁשָ ַמְלּכָ א ּדְ ִגְנַזּיָ ׂש ּבְ ַחּפֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ָלֶנַצח,  א  ַהּבָ עֹוָלם  י  ַחּיֵ ֶהם  ּבָ ִלְחיֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ִנְפָלִאים  אֹוָצרֹות 

ָעה. ֲאָבל ִמי  ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ְמָצא ּבְ ּיִ ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ִיְהֶיה ַרק  יו  ֲאָבל ַחּיָ

אי  ַוּדַ ּבְ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְודֹוְלִקין  ְמִאיִרין  ִמְצוֹוָתיו  רֹות  ּנֵ ׁשֶ ּזֹוֶכה  ׁשֶ

ֶאָחד  ל  ּכָ ְוֵכן  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  א  ַמְלּכָ ּדְ א  ִגְנַזּיָ ּבְ טּוב  ַרב  ִיְמָצא 
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יק  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  יֹוֵתר.  ּדֹוְלִקין  ִמְצוֹוָתיו  רֹות  ּנֵ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד 

לֹא  ּלֹו  ׁשֶ ְוֵנרֹות  א  ַמְלּכָ ּדְ א  ִגְנַזּיָ ּבְ ִמיד  ּתָ ׂש  ְלַחּפֵ זֹוֶכה  דֹול  ַהּגָ

ֶזה: ּבָ ְוַדי  גֹו,  ּבְ ָבִרים  ּדְ ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ְועֹוד  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִיְכּבּו 

קלה

ַרְך ְמֹאד, ְוָאַמר  ם ִיְתּבָ ֵ ָהָיה ָרחֹוק ֵמַהּשׁ ר ִעם ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּבֵ ּדִ

ַח ַעל ִעְנָינֹו. ְוָאַמר ָאז ַהּתֹוָרה:  יל ַעְצמֹו ְלִהְתַאּנֵ ְרּגִ ּיַ לֹו ׁשֶ

ִראׁשֹון(,  ֵחֶלק  ק"ט  ִסיָמן  )ּבְ ְוכּו'  ָהָאֶרץ"  ַעל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ר  ֲאׁשֶ ֶהֶבל  "ֵיׁש 

ַרְך,  ִחין ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ְתַאּנְ ּמִ ַעל־ְיֵדי ֲאָנָחה ׁשֶ ם ׁשֶ בָֹאר ׁשָ ּמְ ׁשֶ

ָאַמר  ְוֵכן  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלֶחֶבל  ִרין  ְ ְוִנְתַקּשׁ ְמָאה  ַהּטֻ ֵמֶחֶבל  ִנְפָסִקין 

ְמֹאד: ְיָקָרה  ִהיא  ׁשֶ ֲאָנָחה  ַעל  ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ְך עֹוד  ַאַחר־ּכָ

קלו

ִראׁשֹון  ֵחֶלק  ִלּקּוֵטי  )ּבְ בֹודֹו"  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמלֹא  ְלַהּתֹוָרה:  ְך  ּיָ ׁשַ

יו  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ֵמִאיׁש  י  ַמְעּתִ ׁשָ קע"ב(.  ִסיָמן 

ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ְוָהִעְנָין,  ְקָצת.  יֹוֵתר  ֵבאּור  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ

ָצִריְך  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ָוֶאֶפס.  ַאִין  ּכְ ְלַגְמֵרי  ֵטל  ּבָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ה  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ

ה  ִמּדָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ׁש,  ַמּמָ לֹא  ּכְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  זֹאת  ה  ִמּדָ ל  ְלַבּטֵ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְוֵכן  לֹא,  ן  ם־ּכֵ ּגַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ַאֶחֶרת 
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ֵמִאיר  ן  ּכֵ ה  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ ל  ּכָ ִלין  ַבּטְ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְכִפי  ָהיּו.  לֹא  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ

מֹו  ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ בֹודֹו  ר ָהאֹור הּוא ּכְ י ִעּקַ ּכִ בֹוד ה'.  ה לֹו ּכְ ּלֶ ּוִמְתּגַ

ַאְך  מ"ג(.  )ְיֶחְזֵקאל  בֹודֹו"  ִמּכְ ֵהִאיָרה  "ְוָהָאֶרץ  תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ּוְכִפי  ֵצל,  ה  עֹוׂשֶ רּוָחִני  ָבר  ּדָ ֶנֶגד  ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ ָבר  ּדָ ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ ּכְ

ֵצל.  ה  ַנֲעׂשָ ֵכן  מֹו  ּכְ ָבר  ַהּדָ ֶנֶגד  ּכְ עֹוֵמד  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוֹגֶדל  ִמּיּות  ׁשְ ּגַ

ִפי  ּכְ ָקָטן  ֵצל  ה  עֹוׂשֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  ֶנֶגד  ל  ַמּקֵ ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ ּכְ גֹון  ּכְ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶנֶגד  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ל,  ּקֵ ַהּמַ ת  ִמּדַ

ֵצל  ה  דֹול עֹוׂשֶ ּגָ ִית  ּבַ ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  יֹוֵתר.  ּבְ דֹול  ּגָ ֵצל  ה  עֹוׂשֶ

ֵצל  ה  יֹוֵתר, עֹוׂשֶ ָבר  ַהּדָ דֹול  ּגָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ

דּוַע,  ּיָ ּכַ ַרת ְוַהֲעָלַמת ָהאֹור  ל הּוא ַהְסּתָ דֹול יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוַהּצֵ ּגָ

ֵכן  מֹו  ּכְ ְוַתֲאָוה  ה  ֵאיֶזה ִמּדָ ּבְ ע  ּקָ ָהָאָדם ְמׁשֻ ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ן  ְוַעל־ּכֵ

ּנּו אֹורֹו  ִמּמֶ ֶנְעָלם  ֵכן  ּוְכמֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ ֶנֶגד אֹור  ה ֵצל  עֹוׂשֶ

ן  ּכֵ ּטּול  ַהּבִ ִפי  ּכְ ֲאוֹות,  ְוַהּתַ ּדֹות  ַהּמִ ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַרְך.  ִיְתּבָ

ּזֹוֶכה  ַרְך, ַעד ׁשֶ בֹודֹו ִיְתּבָ ה אֹורֹו ּכְ ּלֶ ל, ּוְכמֹו ֵכן ִנְתּגַ ל ַהּצֵ ּטֵ ִנְתּבַ

ְוָאז  ָוֶאֶפס,  ְוַאִין  לֹא  ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלַגְמֵרי  ַהּכֹל  ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ

יר  ְסּתִ ּיַ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ִיְהֶיה  לֹא  י  ּכִ ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ בֹודֹו  ּכְ ה  ּלֶ ִיְתּגַ

בֹודֹו",  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמלֹא  ְוֶזהּו:  "ל.  ּנַ ּכַ ֵצל  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ְוׁשֶ ָהאֹור 

ְיֵדי  ַעל  ׁש,  ַמּמָ לֹא  ּכְ ַהּכֹל  ל  ְלַבּטֵ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  "לֹא",  ִמן  ַהְינּו 

ָכל  בֹודֹו ּבְ ה ּכְ ּלֶ בֹודֹו". ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְתּגַ ֶזה: "ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ה ְוַיֲעׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ בֹודֹו  ּכְ אֹור  יר  ְסּתִ ּיַ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאין  י  ּכִ  ָהָאֶרץ, 

"ל: ּנַ ּכַ ֵצל 
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קלז

ִראׁשֹון  ֵחֶלק  ּבְ ְוכּו'  בֹות"  י־ּתֵ ָראׁשֵ "ָמעֹו"ת  ְלַהּתֹוָרה:  ְך  ּיָ ׁשַ
ֵני  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ְ ּשׁ ה:  ַמֲעׂשֶ ִמּקֶֹדם  ר  ְוִסּפֵ ר"ד.  ִסיָמן 

רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבה  יֵניֶהם  ּבֵ ְוָהָיה  ַאַחת,  ִעיר  ּבְ ָהיּו  עּוִרים  ַהּנְ

ר  ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ָטה ִמּדֶ ּנָ ֲחֵברֹו ׁשֶ ַעם ֶאָחד ָרָאה ֶאָחד ֵמֶהם ּבַ דֹול. ּפַ ּגָ

ב ִמְקֶרה הּוא. ַאַחר־ ְוָחׁשַ הֶֹגן,  ּכַ ּלא  ָבר ׁשֶ ּדָ ה ֵאיֶזה  ְוָעׂשָ ְקָצת 

ָעַבר  ְך ָרָאה ׁשֶ רּוַע יֹוֵתר. ַאַחר ּכָ ָבר ּגָ ה ּדָ ָעׂשָ ְך ָרָאה אֹותֹו ׁשֶ ּכָ

ּנּו ְוִהְפִריד ַעְצמֹו ֵמִאּתֹו. ַאַחר־ ׁש. ּוֵמָאז ִנְתַרֵחק ִמּמֶ ֲעֵבָרה ַמּמָ

ֵניֶהם,  ׁשְ חֹוְתָנם  ְלָחן  ׁשֻ ֵמַעל  ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ים  ּמִ ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ ְך  ּכָ

ַעד  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ַלֲעלֹות  "ל  ּנַ ּכַ ָהֲעֵבָרה  ָעַבר  ׁשֶ ֶזה  ִהְתִחיל 

ֶזה  ְוָהָיה  דֹול.  ּגָ ָעִני  ה  ַנֲעׂשָ "ל  ַהּנַ ִני  ֵ ְוַהּשׁ דֹול,  ּגָ ר  עֹשֶׁ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ

י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ַעל  ִמיד  ּתָ ִמְתַרֵעם  ַדְעּתֹו  ּבְ

ּוַמּדּוַע  ֲעֵבָרה,  ָעַבר  ה  ּזֶ ׁשֶ ַעְצִמי  ּבְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֲהלֹא  ִלּבֹו:  ּבְ ָאַמר 

ָהיּו  ׁשֶ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ָרָאה  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ְך.  ל־ּכָ ּכָ ה  ֻדּלָ ּגְ לֹו  נּו  ִיּתְ

ה,  ַהְרּבֵ ָמעֹות  ּבְ ין  ְקׁשִ ּוְמַקׁשְ ִמיִעין קֹול  ּוַמׁשְ ַאַחת  ת  ּכַ עֹוְמִדים 

ְך  ּיָ י ֶזה ׁשַ עֹות ּכִ ֶזה ַהּמָ ע ּבְ ּגַ ְוִנְתָקֵרב ֲאֵליֶהם, ְוָאְמרּו לֹו: ַאל ּתִ

ָהֵעת  יע  ִהּגִ ו  ַעְכׁשָ ָאַמר:  "ל.  ַהּנַ ַלֲחֵברֹו  ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ָלִאיׁש 

ֵעיַני ָרִאיִתי  יַע לֹו ָמעֹות ֲהלֹא ּבְ ַאל אֹוָתם: ַמּדּוַע ַיּגִ ֹאל, ְוׁשָ ִלׁשְ

ְלַחן  ֵניֶכם ֵמַעל ׁשֻ ם ׁשְ ַרְדּתֶ ּיְ יבּו לֹו: ִמּיֹום ׁשֶ ָעַבר ֲעֵבָרה? ֵהׁשִ ׁשֶ

ל ַעל ַעְצמֹו ֹחק  ים ַלּתֹוָרה, ַוְיַקּבֵ ֹחֶתְנֶכם, ֵמָאז ֲחֵבְרָך ָקַבע ִעּתִ

ֵאיְנָך  ה  ַאּתָ ֲאָבל  ְוָכְך.  ְך  ּכָ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ַיֲעבֹר  ְולֹא 



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ קעב

י  ַאף־ַעל־ּפִ ָמעֹות,  ַלֲחֵבְרָך  נֹוְתִנין  ן  ְוַעל־ּכֵ ּתֹוָרה,  ּבַ עֹוֵסק 

ה  ְמַכּבָ ֲעֵבָרה  ְוֵאין  ִמְצָוה,  ה  ְמַכּבָ "ֲעֵבָרה  י:  ּכִ ֲעֵבָרה.  ָעַבר  ׁשֶ

י ָראׁשֵ ּתֹוָרה"  ה  ְמַכּבָ ֲעֵבָרה  "ְוֵאין  כא.(  )סֹוָטה   ּתֹוָרה" 

ָמעֹו"ת: בֹות  ּתֵ

קלח

ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ִמּגֶֹדל  נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ְסָפָריו  ּבִ ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי 

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָאז,  ְוָאַמר  א'(.  ֵחֶלק  ִלּקּוֵטי  רל"ד  ִסיָמן  )ּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָהָיה  ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ִהְתעֹוְררּותֹו  ר  ִעּקַ ַז"ל, 

ְוִאּמֹו  ָאִביו  ֵבית  ּבְ ׁשֶ ר  ְוִסּפֵ יִקים.  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ַעל־ְיֵדי 

ל  ּכָ י  ּכִ יִקים.  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ם  ׁשָ ִכיִחים  ׁשְ ָהיּו  ַז"ל,  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶמעִז'יּבּוז'  ת  ְקִהּלַ ּבִ ְמצּוִיים  ָהיּו  יִקים  ּדִ ַהּצַ

ַז"ל.  ֵבית ָאִביו  ּבְ ם ִהְתַאְכְסנּו  ֻכּלָ ּכְ ם  ְוֻרּבָ ַז"ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ר  ִעּקַ ָהָיה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  יִקים,  ּדִ ִמּצַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ַהְרּבֵ ַמע  ְוׁשָ

ָכה:  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִהְתעֹוְררּותֹו 

קלט

רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ר  ִסּפֵ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִלי  ר  ִסּפֵ
ם ֵאין  ָ ּשׁ "ל ְלָפָניו ַז"ל ׁשֶ ּדּוְך, ְוָאַמר ָהִאיׁש ַהּנַ לֹו ֵאיֶזה ׁשִ
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ְרֵאִלי,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵלב  ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ּכְ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ְלָפָניו.  ָמקֹום 

ְוכּו'  ְוכּו'  ֱאלֹקּות"  הּוא  ב  ַהּלֵ י  ּכִ ְוכּו',  ָמקֹום  ֶאְצלֹו  ְך  ּיָ ׁשַ ֵאיְך 

נ"ו(:  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ס  ְדּפַ ּנִ )ּכַ

קמ

סּוק:  ְנָיָנא ִסיָמן פ"ו ַעל ּפָ ִלּקּוֵטי ּתִ ס ּבְ ְדּפָ ָאַמר ִלי ִעְנָין ַהּנִ ׁשֶ ּכְ
ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ו'(,  מֹות  )ׁשְ ה"  ָקׁשָ ּוֵמֲעבָֹדה  רּוַח  "ִמּקֶֹצר 

י  ָעַמְדּתִ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ָקׁשֹות  ַלֲעבֹודֹות  ְצִריִכין  ֱאמּוָנה  ַקְטנּות 

י  ּכִ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ֵמִהים  ּתְ ָהיּו  בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ּתֹוֵמם,  ִמׁשְ ּכְ ְלָפָניו 

ָעָרה  ּגְ ְלׁשֹון  ּבִ ְוָאַמר  ָעָנה  ְקָצת.  ֱאמּוָנה  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה 

ַעְצְמָך  ּבְ ֱאמּוָנה  ְלָך  ֵאין  ֱאמּוָנה,  ְלָך  ֵיׁש  ְוִאם  אֹוֵמר:  ּכְ ְקָצת, 

ד ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל:  יר ִמּיָ יר ַקיין ֱאמּוָנה ִניט"(. ְוִהְזּכִ )"ָהאְסִטי ִאין ּדִ

ז  ְזּבֵ ְתּבַ ּיִ יִקים ׁשִ ּדִ ַרם ַלּצַ י ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות )ְזַכְרָיה ד'( - ִמי ּגָ "ּכִ

ּלא  ׁשֶ ַעְצָמן,  ֶהם  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ַקְטנּות  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ְלָחָנם  ׁשֻ

ם  ׁשָ ֵרׁש  ּפֵ ַז"ל  "י  ְוַרׁשִ מח:(.  )סֹוָטה  ַעְצָמן"  ּבְ ֶהם  ּבָ ֶהֱאִמינּו 

ָמָרא  ַהּגְ ְלׁשֹון  ְקּדּוק  ִמּדִ ֲאָבל  ֱאמּוָנה.  ַקְטנּות   - ְפׁשּוטֹו  ּכִ

נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ִנְרֶאה ְמבָֹאר  ֶהם",  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ם: "ַקְטנּות  ׁשָ ָאְמרּו  ׁשֶ

ְוֵיׁש  ַעְצָמן.  ּבְ ֶהם  ּבָ ָהָיה  ֶהן  ּלָ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ַקְטנּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ ַז"ל, 

הּוא טֹוב  רּוְך־הּוא ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּבְ ּלא ֶהֱאִמינּו  ׁשֶ ְלִפי ֶזה  ְלָפֵרׁש 

ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵעיָניו  ּבְ ּוְגדֹוִלים  ֲחׁשּוִבים  ְוֵהם  ַלּכֹל, 
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ַמה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ַקְטנּות  ר  ִעּקַ ָהָיה  ְוֶזה  ַקְטנּות,  ֶהם  ּבָ

ם ּגַ "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ם  ּגַ ן  ְלַכּוֵ ְוֵיׁש  ַעְצָמן.  ּבְ ֶהם  ּבָ ֶהֱאִמינּו  ּלא  ֶ  ּשׁ

ָלֶזה.  ן  ּכֵ

ֱאמּוָנה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ָבָריו,  ִמּדְ ַהּמּוָבן  ָלל  ְוַהּכְ

י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ָחִביב  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ

ְוָחׁשּוב  דֹול  ּגָ הּוא  ם  ּגַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו  ת  ֻדּלַ ּגְ ְלִפי 

ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ִעְנָין  ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵעיָניו  ּבְ

ׁש  ְלַבּקֵ ּוְצִריִכין  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַקְטנּות  ּדְ ֹמִחין  ּבְ ִלְהיֹות  ֲעָנָוה 

ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ֱאֶמת  ּבֶ ֲעָנָוה  ְלַדְרֵכי  ִלְזּכֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ

ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְועֹוד  ע"ב  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ

יַע  ִהּגִ "ל,  ַהּנַ ִעְנָין  ָאַמר  ׁשֶ ַאַחר  ָסמּוְך  ּבְ ְך  ַאַחר־ּכָ ם  ּגַ ִסיָמן כ"ב(. 

ְמעֹון" ִסיָמן ס"א  י ׁשִ ָנה, ְוָאַמר ָאז ַהּתֹוָרה: "ָחִדי ַרּבִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ן  ַעּיֵ ַעְצמֹו,  ּבְ ֱאמּוָנה  ֶחְסרֹון  ִעְנַין  יר  ִהְזּכִ ם  ְוׁשָ ִראׁשֹון.  ֵחֶלק  ּבְ

ַמֲחלֹוֶקת  ֲעֵליֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ְוֵיׁש  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ה'  אֹות  ּבְ ם  ׁשָ

ְוכּו': ַעְצָמן"  ּבְ ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

קמא

ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַלְיָלה  ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְנָיָנא(,  ּתִ )ִלּקּוֵטי  צ"ב  ִסיָמן  ּבְ

ר"ה  ִסיָמן  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ לֹוַמר 

ְוכּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵהם  ֵאּלּו  ׁשֶ ְוַדע  ְוכּו', 
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ְתֶחֶלת:  ַהּמַ ַהּתֹוָרה  ַז"ל  הּוא  ָאַמר  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ ָאִחי,  ע  ּדַ
ִסיָמן  ּבְ ָהִראׁשֹון  ֶפר  ּסֵ ּבַ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ ַלְיָלה",  ְלִמְקֵרה  ּקּון  "ּתִ

ָאז,  ְלָפָניו  ָהִייִתי  לֹא  ְלַגּלֹוָתּה,  ִהְתִחיל  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ּוִבְתִחּלָ ר"ה. 

נּו ּוָבאִתי ֶאְצלֹו ָסמּוְך ְמֹאד ְלאֹוָתּה ָהֵעת  ַרְך ִזּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַאְך ַהּשׁ

ִפי  ּכְ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  מֹו  ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ִלי  ר  ְוִסּפֵ ְלַגּלֹוָתּה,  ִהְתִחיל  ׁשֶ

ָעה  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ִמּפִ ָמָעה  ֶשּשְ ַמה 

ב  ִסּבֵ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  מֹו  ׁשְ ּבִ ַאֵחר  י  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ִקּצּור  ּבְ ְלָפַני  ַוֲאָמָרּה  ְוָחַזר  ה,  ִמּזֶ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַהּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּוְבאֹוָתּה ָהֵעת  "ל.  ַהּנַ ִסיָמן ר"ה  ּבְ ָבר  ּכְ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ

לֹוַמר  ְסָתם,  ָאַמר  ַרק  לֹוַמר,  יְטִליְך  ַקּפִ ֵאיֶזה  ָאז  ה  ּלָ ּגִ לֹא 

דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ "ל.  ַהּנַ ְלִתּקּון  ים  ִהּלִ ּתְ יְטַלְך  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ

יְטִליְך  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ ֵהם  ֵאיֶזה  ְלַגּלֹות  ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ָאז 

יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ ֵהם  ׁשֶ ֵאיֶזה  ַאְך  לֹוַמר,  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ

ים  ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ל ֲעׂשָ י ּכָ ּקּון ָלֶזה, ּכִ ּיֹאְמרּו ֵהם ּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ ּתְ

ּקּון  ּתִ ֵהם  ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם,  ׁשֶ ֵאיֶזה 

ּקּון  ּתִ ׁשֶ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָאַמר  "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְוָאז  "ל.  ְלַהּנַ

ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ ְקֶוה )ְוָאַמר ּבְ ּמִ ִריִכין ִלְטּבֹל ּבַ ּצְ ְקֶוה, ׁשֶ ָהִראׁשֹון הּוא ַהּמִ

לֹוַמר  "ל  ַהּנַ ּקּון  ַהּתִ ה  ּלָ ּגִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִמְקֶוה"(.  ִאיז  ֶטי  ֶעְרׁשְ אס  "ּדָ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָאַמר,  ַאַחת  ַעם  ּפַ ם  ּגַ "ל.  ּנַ ּכַ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ

ָטהֹור,  י  ְלּתִ ּבִ ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ִלְטּבֹל  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ

אֹותֹו  ּבְ ִיְטּבֹל  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ּבֶֹקר,  ּבַ ִלְטּבֹל  יּוַכל  ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא 
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אֹותֹו  ּבְ ִלְטּבֹל  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכין  י  ּכִ ֶעֶרב,  ִלְפנֹות  ֲאִפּלּו  ַהּיֹום 

ד  ֶכף ּוִמּיָ ּטֹוב ְמֹאד ִלְטּבֹל ּתֵ ָאַמר, ׁשֶ ּיֹות ׁשֶ סֹוף ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ן ּבְ ְיָקא )ְוַעּיֵ ַהּיֹום ּדַ

ם(. ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו' 

ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוַמה  ִנים,  ׁשָ ָעה  ְלַאְרּבָ ָקרֹוב  ָעְברּו  ׁשֶ ַאַחר  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָהָיה  ּוְכָבר  ר,  ְלַסּפֵ ְיִריעֹות  ִרְבבֹות  ִיְקְצרּו  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ּבְ

ַעם  . ּפַ ְרּגְ עְמּבֶ ּנּו, ּוְכָבר ָחַזר ִמּלֶ ק ִמּמֶ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּלֹו ׁשֶ לֹו ַהחֹוַלַאת ׁשֶ

ְוִהְתִחיל  ְלָפָניו,  ָעַמְדנּו  ַוֲאַנְחנּו  תֹו,  ִמּטָ ַעל  ַכב  ׁשָ ֹחֶרף  ּבַ ַאַחת 

ְוָאז  "ל.  ְלַהּנַ ּקּון  ּתִ ֵהם  ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵמִעְנַין  ר  ְלַדּבֵ

ָרה  ָהֲעׂשָ ֶהם  ּבָ ז  ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ סּוִקים  ַהּפְ ָיר  ַהּנְ ַעל  ִלְכּתב  ָעַלי  ה  ִצּוָ

ִיְקָרא  יו  ּוִמּפִ ִלְכּתֹב,  י  ְבּתִ ְוָיׁשַ "ל.  ְלַהּנַ ּקּון  ּתִ ֵהם  ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני 

ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ים  ּוְכַתְבּתִ סּוִקים,  ַהּפְ ִלי  ה  ְוִגּלָ ֵאַלי 

ְרצֹונֹו  ׁשֶ ְעּתֹו,  ּדַ ה  ּלָ ּגִ ְוָאז  "ל(.  ַהּנַ צ"ב  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  )ּבְ ִסים  ִנְדּפָ

ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵהם  ֵאיזֹו  ְפָרִטּיּות  ּבִ ְלַגּלֹות 

ְולֹא  ָלנּו,  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ים  ּוְמַצּפִ עֹוְמִדים  ְוָהִיינּו  ַהּיֹום.  אֹותֹו  ּבְ לֹוַמר 

ֶאְצלֹו  ָהִייִתי  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֵמִאּתֹו.  ָנַסְענּו  ְך  ַאַחר־ּכָ ד.  ִמּיָ ָזִכינּו 

ִתיַבת ָידֹו  ֵעיַני ּכְ ָרִאיִתי ּבְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ת, ְוִהְזִמין ַהּשׁ ּבָ ֵאיֶזה ׁשַ ּבְ

ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ְלַעְצמֹו  ם  ָרׁשַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ַתב־ָידֹו  ּכְ ח  ֶאּקַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֶרְך  ִמּדֶ ָהָיה  לֹא  ַאְך  לֹוַמר,  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ

ְולֹא  ה,  ַעל־ּפֶ ּבְ ֹמִחי  ּבְ ְלָתְפָסם  ְוָרִציִתי  ְרׁשּותֹו.  ִלי  ּבְ ַעְצִמי  ּבְ

אִתי ְלַחְדרֹו ּוָמָצאִתי  י ּבָ יד, ּכִ ן ַיְקּפִ י ּפֶ י ֵמֲחַמת ֵאיַמת ַרּבִ ָיכְֹלּתִ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ י  )ּכִ ְרׁשּותֹו  לֹא  ּבְ ּבֹו  י  ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ "ל  ַהּנַ ַתב־ָידֹו  ּכְ
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ִלְפָרט־ָקָטן,  תק"ע  ַנת  ׁשְ ָקִלים  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָהְיָתה  ַהזֹאת 

ֵעת ְקִריַאת  ּלֹו ּבְ דֹול ׁשֶ ִית ַהּגָ הּוא ַז"ל ָיָצא ֵמַחְדרֹו ְוִנְכַנס ַלּבַ ׁשֶ

ְוַאַחר־ "ל(.  ַהּנַ ַתב־ָידֹו  ּכְ ְוָרִאיִתי  ַחְדרֹו  ּבְ י  ִנְכַנְסּתִ ְוָאז  ַהּתֹוָרה, 

ְלֵביִתי,  ָלׁשּוב  ֵמִאּתֹו  ְרׁשּות  י  ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְך  ּכָ

"ל,  ַהּנַ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ ִלי  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

ְוָאַמר  ָרָצה,  ְולֹא  "ל.  ּנַ ּכַ ֶאְצלֹו  ִמים  ִנְרׁשָ ֵהם  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ

ֵמִאּתֹו. י  ְוָהַלְכּתִ ָלֶזה,  ַאֵחר  ְהֶיה ֵעת  ּיִ ׁשֶ

ֵביִתי  ּבְ ֲאִני  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָהֵעת  ְלאֹוָתּה  ָסמּוְך  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָהַרב  ִלְפֵני  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ה  ּלָ ּגִ ָאז  ֶנעְמרֹוב,  ּבְ

אֹוָתם  ְוִיֵחד  עְמרֹוב,  ִמּנֶ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֲחֵבִרי  ְוִלְפֵני  ֶרְסֶלב  ּבְ ֹפה  ּדְ

)ַהְינּו  דּוַע  ַהּיָ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ֱהיֹות  ָלֶהם:  ָאַמר  ְוָכְך  ֶזה.  ַעל  ְלֵעדּות 

ָהעֹוָלם,  ֶחְלֵקי  ה  לֹשָׁ ׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ִדים  ִנְלּכָ לֹום(  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה  ִמְקֵרה  ִעְנַין 

יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ׁשֶ ְוֵתְדעּו,  ְלֵעדּות,  ֶאְתֶכם  לֹוֵקַח  ֲאִני 

מּור  ּגָ ּקּון  ּתִ ְוֵהם  ְקִרי,  ְלִתּקּון  ְמֹאד  ְמֹאד  מֹוִעיִלים  ים  ִהּלִ ּתְ

ֲאִכיָלה  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  לֹו  ְקֶרה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש  ְמֹאד.  ְמֹאד  ּומֹוִעיל 

ׁשֹוֵכב  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  אֹו  ַוֲעֵיפּות,  ה  ֻחְלׁשָ ַעל־ְיֵדי  אֹו  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ

ֵיׁש  ם  ּגַ ָנה(.  ֵ ּשׁ ּבַ ין  ּתִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ינֹוק  ּתִ מֹו  ּכְ )ְוהּוא  לּום  ּכְ ְוָכל ֶזה ֵאינֹו  ָראּוי,  ּכָ

ל  ּזָ ַהּמָ ׁשֶ אֹו  ְקֶרה,  ַהּמִ ִמן  ְוִנּצֹול  ַמְעָלה  ִמּלְ אֹותֹו  ֹוְמִרים  ּשׁ ׁשֶ

ֲחלֹום  ּבַ ָנה  ֵ ּשׁ ּבַ ְלָהָאָדם  ִנְדֶמה  ִלְפָעִמים  ם  ּגַ ל.  ְוִנּצַ ׁשֹוֵמר אֹותֹו 

ִמן  ֶזה  ם  ּגַ ָנתֹו,  ְ ִמּשׁ ִמְתעֹוֵרר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ נֹוֵפל,  הּוא  ִאּלּו  ּכְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  לֹו  ְקֶרה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ַרק  ה.  ִמּזֶ אֹותֹו  יִלין  ּצִ ּמַ ׁשֶ ַמִים  ָ ַהּשׁ
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לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְקִלּפֹות  ׁש  ַמּמָ ִנְבָרִאים  ה  ִמּזֶ ִהְרהּוִרים,  ֵמֲחַמת 

אֹותֹו  ּבְ ּיֹאַמר  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  יט:(.  ית  ֵראׁשִ ּבְ )זַֹהר  ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ

ְמֹאד  ֶזה  ּבָ ן  ְיַתּקֵ אי  ַוּדַ ּבְ ים,  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ַהּיֹום 

ֶזה,  ִעְנָין  ַלֲעֹמד ַעל  ָרצּו  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ה  ְוַכּמָ ה  ְוַכּמָ ְמֹאד. 

ַמהּו  ָלל  ּכְ ָיְדעּו  לֹא  ּוְקָצָתם  מּור,  ּגָ ּקּון  ּתִ ָלֶזה  ִלְמצֹא  עּו  ְוִנְתַיּגְ

קּו  ּלְ ּקּון ֶזה, ְוִנְסּתַ ִעְנַין ּתִ ִעְנָין ֶזה, ּוְקָצָתם ִהְתִחילּו ֵליַדע ְקָצת ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ָעַזר  ְוִלי  ְמרּו.  ּגָ ְולֹא  ֶזה  ּבָ עֹוְסָקם  ֶאְמַצע  ּבְ ְלעֹוָלָמם 

ַעל־ ֶזה  ּקּון  ּתִ ְוִעְנַין  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ֶזה  ַעל  ַלֲעֹמד  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ָחָדׁש  ָבר  ּדָ הּוא  "ל  ַהּנַ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֲאִמיַרת  ְיֵדי 

ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ּקּון  ּתִ הּוא  י  ּכִ ִנְפָלא,  ִחּדּוׁש  ְלַגְמֵרי 

אי  ַוּדַ ּבְ יֹאְמֵרם  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְקֶוה  ַלּמִ ֵליֵלְך  ּיּוַכל  ׁשֶ ּוִמי  ה(.  ְלַמּטָ ן  )ַעּיֵ

גֹון  ּכְ ִלְטּבֹל,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָאנּוס  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ַאְך  ּטֹוב,  ַמה 

יֹאְמֵרם  ִאם  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הּוא  ׁשֶ אֹו  חֹוֶלה  הּוא  ׁשֶ

ָנה  ַכּוָ ּבְ דֹול ְונֹוָרא ְמֹאד. ְוִאם יֹאְמֵרם  ּגָ ּקּון  ּתִ י ֵהם  ּכִ ֵרי לֹו,  ַאׁשְ

ל ְמֹאד.  ַעְצָמּה ְמֻסּגָ ם ָהֲאִמיָרה ּבְ אי ַמה טֹוב, ַאְך ּגַ ַוּדַ ָראּוי ּבְ ּכָ

ָתָמא  ִמּסְ ָהעֹוָלם,  ִריַאת  ּבְ ִמּיֹום  זֹאת  נֹוַדע  לֹא  י  ּכִ ְוָאַמר: 

לֹא  זֹאת  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ְלַגְמֵרי,  זֹאת  ל  ְלַבּטֵ רֹוֶצה  ָהִייִתי 

ָצִריְך  ָהָיה  י  ּכִ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ רּוָחִנּיּות.  ּבְ ְולֹא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ְוֶזה  ְתִמידּות,  ּבִ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ָלִלּיּות  ּכְ ל  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ

ְוַכּיֹוֵצא,  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֲאִפּלּו ֹמשֶׁ י  ּכִ ר.  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָבר  ּדָ

ְקִריַעת  גֹון  ּכְ ָרִטי,  ּפְ ּוְבָדָבר  ָעה  ׁשָ ְלִפי  ַרק  ָהָיה  ַבע  ַהּטֶ ל  ּטֵ ּבִ ׁשֶ
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ֲאָבל  ָעה.  ׁשָ ְלִפי  ַרק  ָהָיה  ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא  ן  ְרּדֵ ַהּיַ ִקיַעת  ּבְ אֹו  ַים סּוף 

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָלִלּיּות  ּכְ ל  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ל  ְלַבּטֵ

ל  ְלַבּטֵ ָצִריְך  ,ְוַגם  ֶאְצלֹו  ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ ל  ְלַבּטֵ ֶהְכֵרַח  ּבְ

רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוַגם  ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוֶזה  ִמיד,  ּתָ ַבע  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ

ְוָיָקר  ִנְפָלא  ָבר  ּדָ ֵהם  יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ַאְך  ְוכּו'.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ִיְמְלאּו  י  ּכִ ם  ּגַ ׁשֶ ְוָאַמר  ְלֵעדּות  אֹוָתם  ִיֵחד  ם  ּגַ ְמֹאד.  ּומֹוִעיל 

ם  ׁשָ ְויֹאַמר  ִקְברֹו,  ַעל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִמי  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ֲאַזי  ָיָמיו, 

ִלְצָדָקה,  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ "ל  ַהּנַ ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו 

ַחס  ְמֹאד  ְמֹאד  ַוֲחָטָאיו  ֲעוֹונֹוָתיו  ְוָעְצמּו  ְדלּו  ּגָ ִאם  ֲאִפּלּו 

יעֹו  ְלהֹוׁשִ ְוָלרַֹחב  ָלֹאֶרְך  ל  ּדֵ ּתַ ְוֶאׁשְ ץ  ֶאְתַאּמֵ ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ

ֲאִני  ֶזה  ּבָ י, ַאְך  ּלִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ַוֲאִני ָחָזק ְמֹאד  ְוכּו'.  נֹו  ּוְלַתּקְ

ְמֹאד.  ְמֹאד  מֹוִעיִלים  יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵאּלּו  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ָחָזק 

נ"ט  מ"ב  מ"א  ל"ב  ט"ז  ים:  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ ֵהן  ְוֵאּלּו 

)ַרק  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ סּו  ִנְדּפְ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ק"נ,  קל"ז  ק"ה  צ'  ע"ז 

ַעל־ קל"ז  ל  ׁשֶ יְטל  ּפִ ַהּקַ ָטעּות  ּבְ ָהִראׁשֹון  ַעם  ּפַ ּבַ סּו  ִנְדּפְ ּיֹות"  ַמֲעׂשִ "ִסּפּוֵרי  ֵסֶפר  ּבְ

יקּו  ֶהְעּתִ ׁשֶ ְוִסּדּוִרים  ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ עּות  ַהּטָ ט  ֵ ּשׁ ִנְתּפַ ם  ָ ּוִמּשׁ יִסים  ְדּפִ ַהּמַ ִעּוּות  ְיֵדי 

הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ים.  ִהּלִ ּתְ ּבַ תּוִבים  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ֶדר  ּסֵ ּכַ ְויֹאְמֵרם  ם(.  ָ ִמּשׁ

ּקּון  ּתִ ֲאָבל  ְמֻיָחד  ּקּון  ּתִ ָלּה  ֵיׁש  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ י  ּכִ ָלִלי.  ַהּכְ ּקּון  ּתִ

ֵאּלּו  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִעְנָין  ׁשֶ ָאז  ָאַמר  ם  ּגַ ָלִלי.  ַהּכְ ּקּון  ּתִ הּוא  "ל  ַהּנַ

ַאף־ ְוָאַמר:  ַהּכֹל.  ְפֵני  ּבִ ִויַגּלּו  יֹאְמרּו  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ֲעׂשָ

ים, ַאף־ַעל־ ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָבר ַקל לֹוַמר ֲעׂשָ ּדָ הּוא  י ׁשֶ ַעל־ּפִ
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ה  ַעּתָ ם  ִנְתַקּיֵ ְוֵכן  ם.  ְלַקּיֵ ְמֹאד  ֵבד  ּכָ ִיְהֶיה  ֶזה  ם  ּגַ י־ֵכן  ּפִ

ֶהָהמֹון  רֹב  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ִרּבּוי  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ

ַוֲאַנְחנּו  ל זֹאת ִמּקֶֹדם,  ּכָ ַז"ל הֹוִדיַע  ם זֹאת. ְוהּוא  ְלַקּיֵ ְרחֹוִקים 

ן,  ּקֵ ּקּון ְלָכל ֶהָחֵפץ ְלִהְתּתַ ל ָעֵלינּו ְלהֹוִדיַע ַהּתִ ּטָ ּמֻ ֶ ינּו ַמה ּשׁ ָעׂשִ

ל,  ֶיְחּדַ ְוֶהָחֵדל  ַמע  ִיׁשְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ה,  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוב  ֶאָחד  ְוָכל 

ְלנּו. ִהּצַ נּו  ַנְפׁשֵ ֶאת  ַוֲאַנְחנּו 

ם  ׁשֵ ּבְ ְמִביָאם  ת"  ּבָ ׁשַ ּקּון  ּתִ "ֵסֶדר  ר  ַהְמַחּבֵ ַעל  ּבַ ָהַרב  ֶ ּשׁ ּוַמה 
ן  ַעּיֵ ַהּקֹוֵרא  ְיִדיִדי  י  ּכִ ֵאינֹו.  ֶזה  ִהּלּוִלים",  ָרה  "ֲעׂשָ ֵסֶפר 

ֵפרּוׁש  ּבְ ם  ׁשָ ּמּוָבִאים  ׁשֶ ְוִתְרֶאה  מֹוֵעד",  ּקּון  "ּתִ ֵסֶפר  ּבְ ָנא 

ֵיׁש  ְסָפִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ְוֵכן  ַז"ל,  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָהַרב  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ

ָכל  ּבְ ׂש  ְוַחּפֵ ָנא  ָנס  ְוַגם  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ם  ׁשָ ּמּוָבִאים  ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְוִתְרֶאה  נּו,  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ּלא  ׁשֶ ם  ׁשָ ּמּוָבִאים  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ

חֹול  ּבְ ת תקע"א  ִחּלַ ּתְ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִטיַרת  ּפְ ַאַחר  סּו  ִנְדּפְ

ׁשּוָקָתם  ּתְ ִמּגֶֹדל  ְוַכּיֹוֵצא  "ל  ַהּנַ ָהַרב  ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ֻסּכֹות.  ַהּמֹוֵעד 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָיְדעּו  ֶזה,  ּכָ דֹול  ּגָ ִתּקּון  ּבְ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ֶהם  ּבָ ְלַזּכֹות 

מּו  ִקּיְ ן  ַעל־ּכֵ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ַעל  ְוחֹוְלִקים  ִדים  ִמְתַנּגְ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ

)ְיָבמֹות  לֹום"  ָ ַהּשׁ ְדַבר  ּבִ ּנֹות  ְלׁשַ ר  ּתָ ּמֻ ֲחַז"ל:"ׁשֶ ַמֲאַמר  ם  ַנְפׁשָ ּבְ

ְדקּו  ּצָ ׁשֶ ִבין  ּתָ ין  ּבִ ה  ְוַעּתָ ֶזה.  ּכָ ְוִתּקּון  דֹול  ּגָ ָדָבר  ּבְ ּוִבְפָרט  סה:(, 

ׁשּום  ה  ִמּזֶ ָיַדע  ְולֹא  ְלַגְמֵרי  ָחָדׁש  ּקּון  ּתִ ֵהם  ׁשֶ ְלֵעיל  ֱאַמר  ַהּנֶ

ְכֵדי  ּבִ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֹתאְמֵרם  עֹוָלם.  ִמימֹות  ִנְבָרא 

יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ר  )ַסְנֶהְדִרין צ:(, ֲאׁשֶ ְוכּו'  ּדֹוְבבֹות  ִיְהיּו  ְפתֹוָתיו  ּשִׂ ׁשֶ



יחֹות ָהַר"ן קפאׂשִ

ּוְזכּותֹו  "ל.  ַהּנַ ל  ּכָ ְלַגּלֹות  צּוִני  ִאּלְ ר  ֲאׁשֶ ה  ּוִמּזֶ ָלֶזה,  ִעים  ְעּגְ ִמְתּגַ

ָאֵמן יֵענּו  ְויֹוׁשִ ֵננּו  ְיַתּקְ ְוָצרֹוֵתינּו  ָגֵמינּו  ּפְ ל  ּוִמּכָ ָלנּו,   ַיֲעֹמד 

ָרצֹון: ְיִהי  ן  ּכֵ

קמב

פ"ט(  ים  ִהּלִ )ּתְ ִפי"  ּבְ ֱאמּוָנְתָך  "אֹוִדיַע  סּוק:  ּפָ ַעל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶ ּשׁ ְלַמה  ְך  ּיָ )ׁשַ

ִסיָמן מ"ד(: ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ְוכּו'  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ה  ּפֶ ּבַ ּתֹוָלה  ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ ׁשֶ

ְוֶזה  ְקָצת,  יֹוֵתר  ֵבאּור  ּבְ ַהֲחֵבִרים  ַיד  ַתב  ִמּכְ ָמָצאִתי  ֶזה  ְרֵאה 
ַרְך  ֱאמּוַנת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּנֹוֵפל ְלָאָדם ְסֵפקֹות ּבֶ ׁשֶ ְלׁשֹונֹו: ּכְ

הּוא  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ָמֵלא:  ֶפה  ּבְ יֹאַמר  מֹו,  ׁשְ

בּורֹות  ִמּגְ ְך  ִנְמׁשָ ָהָרע  ֶצר  ּיֵ ׁשֶ ָידּוַע  י  ּכִ ְוַאֲחרֹון.  ִראׁשֹון  ָיִחיד 

בּורֹות  ַהּגְ יִקים  ַמְמּתִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בּורֹות  ּגְ ְוֵיׁש  פּוִלין,  ַהּנְ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בּורֹות  ּגְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּבּור  ְוַהּדִ ה  ְקִלּפָ ּדִ

ַמֲאִמין  ֲאִני  ּיֹאַמר  ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  קמ"ה(,  ים  ִהּלִ )ּתְ רּו"  ְיַדּבֵ "ּוְגבּוָרְתָך 

ֵפקֹות  ַהּסְ ֶאת  יק  ַמְמּתִ ּוָבֶזה הּוא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בּורֹות  ּגְ "ל הּוא  ּנַ ּכַ

ָרכֹות ה(:  ָמָרא )ּבְ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ה. ְוֶזהּו ׁשֶ ְקִלּפָ ִחיַנת ְגבּוָרה ּדִ הּוא ּבְ ׁשֶ

ְגבּורֹות  ּבִ ַהְינּו ׁשֶ יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע", ּדְ "ְלעֹוָלם ַיְרּגִ

י  ּמִ ׁשְ ָמָרא:  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו  ה  ְקִלּפָ ּדִ בּורֹות  ּגְ יק  ַמְמּתִ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ִנְמָצא  ַנַחת.  ּבְ ּבּורֹו  ּדִ ִיְהֶיה  ַרְגָזן  ִיְהֶיה  ּלא  ׁשֶ רֹוֶצה  ׁשֶ

ֲאָבל  ָהרֶֹגז,  ק  ּתֵ ְמׁשַ ִתיָקה  ְ ְוַהּשׁ רֶֹגז,  ְך  ל־ּכָ ּכָ ֵאינֹו  הּוא  ַנַחת  ּבְ



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ קפב

ִחיַנת ּבְ הּוא  ׁשֶ רֶֹגז  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ּבּור   ַהּדִ

"ל: ּנַ ּכַ בּוָרה  ּגְ

קמג

ִראׁשֹון( ֵחֶלק  ּבְ ִלּקּוֵטי  ְלִסיָמן רס"ג  ְך  ּיָ ׁשַ ְוהּוא  ַהֲחֵבִרים  ַיד  ַתב  )ּכְ

אֹוֵכל  ׁש ָאָדם ׁשֶ ּיֵ ַהְינּו, ׁשֶ ֲהִמּיּות. ּדְ ֵני ִמיֵני ֲאִכיַלת ַהּבַ י ֵיׁש ׁשְ ּכִ
ְוֵיׁש  ָאָדם,  ַמֲאַכל  הּוא  ֲאָכל  ְוַהּמַ ְבֵהָמה,  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ַתֲאָוה  ּבְ

ַהְינּו  ּדְ ָאָדם,  ַמֲאַכל  ֵאינֹו  ֲאָכל  ַהּמַ ֲאָבל  ָאָדם  ּכְ אֹוֵכל  ׁשֶ ָאָדם 

הּוא  א  ֶאּלָ ְלָאָדם,  ָראּוי  ׁשֶ ְך  ל־ּכָ ּכָ ְררּו  ִנְתּבָ לֹא  יצֹוצֹות  ַהּנִ ׁשֶ

ֹחִלי  ִליֵדי  א  ּבָ ָהֵאּלּו  ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵני  ְ ִמּשׁ ְוָהאֹוֵכל  ֵהָמה.  ּבְ ַמֲאַכל 

ס"ו(,  ים  ִהּלִ )ּתְ נּו"  ְלרֹאׁשֵ ֱאנֹוׁש  ְבּתָ  "ִהְרּכַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ַחת.  ּדַ ַהּקַ

ָאנּו  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ָאָדם  ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ

ִים",  ּוַבּמַ ֵאׁש  ּבָ אנּו  "ּבָ ֲאַזי:  "ל,  ַהּנַ ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵני  ְ ִמּשׁ אֹוְכִלים 

ן  ם־ּכֵ ּגַ ַוֲאִפּלּו ָהרֹוְפִאים אֹוְמִרים  ַחת.  ַקּדַ ַהְינּו  ּדְ ְוַחם,  ַהְינּו ַקר 

ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ְוֶזה  יֹוֵתר.  ַמֲאָכל  ִמן  א  ּבָ ַחת  ּדַ ּקַ ׁשֶ ְך,  ּכָ

ַעת, ֲאַזי ֵיׁש ּבֹו ַאֲהָבה  ְבִחיַנת ּדַ ּבִ ָאָדם הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ך.  ן ּכָ ם־ּכֵ ּגַ

ֲאַזי  ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ִמּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּנֹוֵפל  ּוְכׁשֶ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִיְרָאה 

ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד  אֹוֵכל  ָאָדם  ּוְכׁשֶ פּוָלה.  ַהּנְ ְוִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  נֹוֵפל 

י: "מֹוַתר ָהָאָדם  ּכִ ַעת.  ּדַ ִחיַנת  ִמּבְ "ל הּוא נֹוֵפל  ַהּנַ ֲאָכִלים  ַהּמַ

ִחיַנת:  ּבְ ַעת,  ּדַ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ג'(,  )קֶֹהֶלת  ָאִין"  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן 

ַמֲאָכִלים  אֹוֵכל  ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  כ"ח(.  )ִאּיֹוב  ֵצא"  ּמָ ּתִ ֵמַאִין  "ַהָחְכָמה 
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ַאֲהָבה  ַעת ְונֹוֵפל ּבָ ִחיַנת ּדַ ֵהָמה, ְונֹוֵפל ִמּבְ ִחיַנת ּבְ ֵאּלּו הּוא ּבְ ּכָ

נּו", ַהְינּו  ְבּתָ ֱאנֹוׁש ְלרֹאׁשֵ תּובף "ִהְרּכַ ּכָ פּוָלה. ְוֶזה ׁשֶ ְוִיְרָאה ַהּנְ

ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּבָ ַהְינּו  ּדְ ִים",  ּוַבּמַ ֵאׁש  ּבָ אנּו  "ּבָ ֲאַזי:  "ל,  ּנַ ּכַ

פּוָלה: ַהּנְ

קמד

ַההּוְסט  ַהְינּו  ּדְ ּלֹו,  ׁשֶ ַהחֹוַלַאת  ֲעַדִין  ְוָהָיה  ְרְג,  עְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
יֹום  ָכל  ּבְ ְמַעט  ּכִ נֹוֵסַע  ָהָיה  ְוָאז  ָעָליו,  ר  ּבֵ ִמְתּגַ עּול(  )ׁשִ

לֹו  ָהָיה  ׁשֶ נֹוָראֹות  נֹות  ּוָ ּכַ ָאר  ּוׁשְ ִלְרפּוָאה,  ָלִעיר  ָסמּוְך  ל  ְלַטּיֵ

ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ּיּול  ַהּטִ ֶדֶרְך  ּבְ ָאז  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמְענּו  ְוׁשָ ֶזה.  ּבָ

ֲאָמר  ַהּמַ ם  ּגַ ְונֹוָרִאים.  ִנְפָלִאים  ְוִסּפּוִרים  יחֹות  ׂשִ ה  ְוַכּמָ

סּוק  ּפָ ַעל  ֱאָמר  ַהּנֶ ֶדה",  ּשָׂ ּבַ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ע  "ּדַ ְתִחיל:  ַהּמַ

ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  )ּבְ ְוכּו'  ֶדה"  ּשָׂ ּבַ ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ֵצא  "ַוּיֵ כ"ד(:  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ְוָעַמְדנּו  ל.  ְלַטּיֵ ִעּמֹו  ַסְענּו  ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאז  ן  ם־ּכֵ ּגַ ֶנֱאַמר  י"א(,  ִסיָמן 

ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֲעַדִין  ָהָיה  ְוהּוא  ֵמָהֲעָגָלה,  ְוָיַרְדנּו  ֶאָחד  ֶדה  ׂשָ ּבְ

ְוָהִיינּו  ְנָחה,  ַעת ַהּמִ יַע ׁשְ ִהּגִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְוָעַמְדנּו ְסִביבֹו.  ָהֲעָגָלה 

ם:  ׁשָ ְוָהִעְנָין  "ל.  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ָאז  ם,  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ רֹוִצים 

ְלתֹוְך  ִנְכָנִסין  ְוכּו'  ִבים  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ֲאַזי  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ִלין  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ְך,  ַאַחר־ּכָ ְוָאַמר  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ה  ִפּלָ ַהּתְ

ב  ב ְוֵעׂשֶ ל ֵעׂשֶ ִבים, ֵאיְך ּכָ ל ָהֲעׂשָ עֹוְמִדים ְסִביבֹו הּוא רֹוֶאה ּכָ
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ַלֲעלֹות  ֵדי  ּכְ ם  ׁשָ ֵמָהעֹוְמִדים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ַעְצמֹו  ּדֹוֵחק 

"ל. ַהּנַ ּתֹוָרה  ּבַ ַהְמבָֹאר  ִפי  ּכְ תֹו  ִפּלָ ּתְ תֹוְך  ּבְ ְוִלְכנֹס 

ה  ַהּשֶׂ ה  "ְוַאּיֵ סּוק:  ּפָ ַעל  בֹודֹו"  ּכְ ְמקֹום  ה  "ַאּיֵ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ם  ּגַ
ַמֲאָמר  ַעל  ְוַהּתֹוָרה  י"ב,  ִסיָמן  ּבְ כ"ב(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְלעֹוָלה" 

נּוְבֵתא"  ּגְ ֲארּוָכא  ְותֹוָרא  נּוְבֵתי  ּגְ זּוַטר  ְמֵלי  ּגַ ַטְעָמא  "ַמאי 

ט"ו,  ִסיָמן  ּבְ ְגדֹולֹות"  ּבִ ֲאִרין  ְתּפָ ַהּמִ "ֵאּלּו  ְתִחיל:  ַהּמַ עז:(  ת  ּבָ )ׁשַ

ְרָנָסה"  ׁש ּפַ ֶאָחד ְמַבּקֵ ׁשֶ ֵני ָמה ּכְ ְתִחיל: "ִהְקׁשּו ִמּפְ ְוַהּתֹוָרה ַהּמַ

ּיּול  ַהּטִ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  ַמְענּו  ׁשָ ֶזה  ל  ּכָ ט"ז,  ִסיָמן  ּבְ ְוכּו' 

ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּוַמה  "ל  ַהּנַ ֲאָמִרים  ַהּמַ ְוָכל  ּתֹורֹות.  ָאֵרי  ׁשְ ְועֹוד 

ר  ָ ֶרְך, ַהּכֹל ְמֻקּשׁ ַמְענּו ָאז ַעל ַהּדֶ ָ ּשׁ ֶ יּה, ְוָכל ַמה ּשׁ ְעּתֵ ִדיָחא ּדַ ּבְ

י  ַרּבִ ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ִליָאה  ַהּפְ ָדה  ַאּגָ ּבָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ַמַאְמֵרי  ּבְ ז  ּוְמֻרּמָ

ַטְעָמא  "ַמאי  יּה  ְעּתֵ ּדַ ִדיָחא  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֵזיָרא  י  ְלַרּבִ ְיהּוָדא 

ֶזה: ל  ּכָ ז  ְמֻרּמָ ם  ְוׁשָ ְוכּו',  ֵעיָנא"  ַמְדֵלי  ְרְנגֹוָלא  ּתַ

קמה

ִפּלֹות  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ִלי  ה  ְוִגּלָ י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ּכְ
ּטֹוב ִלְכּתֹב  ְנָיָנא ִסיָמן כ"ה(, ָאַמר ִלי ׁשֶ ִלּקּוֵטי ּתִ ס )ּבְ ְדּפַ ּנִ ּכַ

דֹוׁשֹות  ַהּקְ ְתנּועֹוָתיו  ּבִ י  ְוֵהַבְנּתִ ָרִאיִתי  ְוָאז  ִפּלֹות.  ַהּתְ ְלַעְצמֹו 

ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ

דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ה  ִמּזֶ ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ּוְכמֹו  ִפּלֹות,  ּתְ
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ְוָהָיה  ֶאָחד,  ִעם  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ם  ּגַ ְוכּו'.  ְלַמְעָלה 

ָחֵפץ  ֲאִני  ְוָאַמר:  ִפּלֹות,  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ

ְלִמי יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַאְך  ִפּלֹות  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ  ְמֹאד 

זֹאת.  מֹוְסִרים 

ר  ְתַחּבֵ ּנִ ׁשֶ ֶאְצלֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ֵסֶפר  ּבְ ִלי  ֶהְרָאה  ֶאָחד  ּוַפַעם 
ה  ּמָ ּכַ ם  ה", ּוַבּסֹוף ְמָבֵאר ׁשָ ַטּנָ ְקָרא "ַיד ַהּקְ ָסמּוְך ַהּנִ ּבְ

ל  ּכָ ּוַמְתִחיל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ְלׁשֹון  ּבִ ִעְנָיִנים 

ְפִנים,  ּבִ ּבֹו  ן  ְלַעּיֵ ה  ְוִצּוָ ְוָקָרא אֹוִתי  ְוכּו'.  ְוכּו', ֱאלַֹקי  ִעְנָין ֱאלַֹקי 

ִעְנָיִנים  ה  ּמָ ּכַ ר  ְמַדּבֵ ר  ַהְמַחּבֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ְרֵאה  ר,  ְמַדּבֵ ּכִ ָאז  ִלי  ְוָרַמז 

ׁשּוָקתֹו  ּתְ ׁשֶ ִלי  ְוָרַמז  ה.  ִפּלָ ּתְ ְלׁשֹון  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ יו  רּוׁשָ ִמּדְ

ל ַהּתֹורֹות  דֹוׁשֹות, ַלֲעׂשֹות ִמּכָ ן ִמּתֹורֹוָתיו ַהּקְ ּכֵ ְמֹאד ַלֲעׂשֹות 

ַעל־ְיֵדי  בֹוִהים  ּגְ ָבִרים  ּדְ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ֵכן  י  ּכִ ִפּלֹות.  ּתְ

ֵפרּוׁש  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ְלָבֵאר  לֹו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ים,  ְקַטּנִ ָבִרים  ּדְ

ן  ַעל־ּכֵ ְטָעִמים,  ה  ּמָ ִמּכַ ְועֹוד  ִניעֹות,  ְוַהּמְ ְטרּוִגים  ַהּקִ ִמּגֶֹדל 

ְעּתֹו ֵמֵאָליו  ּדַ ָיִבין  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ֵדי ׁשֶ ּכְ ְדָרִכים ִנְפָלִאים  ּבִ ָרַמז 

ה  ַכּמָ ּבְ י  ִעּמִ ַהְנָהָגתֹו  ּבְ ִנְפָלִאים  ִעְנָיִנים  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ִיְרֶצה.  ִאם 

ְלָבֲאָרם. ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִעְנָיִנים 

ה  ִמּזֶ ים  ַנֲעׂשִ ִפּלֹות  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָאַמר,  ם  ּגַ
ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ָעלּו  ּלא  ׁשֶ ְלַמְעָלה  דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ

ָבר  ּכְ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ עֹוָלם,  ִמימֹות  ה  ֵאּלֶ ּכָ דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ
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יָחה  ַהּשִׂ ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ָקנּו  ִחּזְ ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ִפּלֹות.  ַהּתְ ַהְקָדַמת  ּבְ

ְלֵעיֵני  ית  ֵראׁשִ "ּבְ ַהּתֹוָרה:  ֲאִמיַרת  ַאַחר  י  ִעּמִ ח  ּסָ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

)ִסיָמן קצ"ו(: ן  ְלַקּמָ ְמבָֹאר  ּכַ ְנָיָנא ס"ז(,  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ָרֵאל"  ִיׂשְ ל  ּכָ

קמו

ק'ֹוִלי  ְי'הָוה  'ַמע  ׁשְ י־ֵתבֹות  ָראׁשֵ ָיא  "ַקׁשְ ְלַהּתֹוָרה:  ְך  ּיָ ׁשַ

ְוַעל־ ַבת:  ּתֵ קֶֹדם  ]מ"ו[(.  מ"ט  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  )ּבְ ֶא'ְקָרא" 

ִלי  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ְיׁשּוָעתֹו,  ה  ּזֶ ׁשֶ ׁשֹוֵמַע קֹולֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִנים  ל־ּפָ ּכָ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַעְצָמּה  ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ָעָקה  ַהּצְ י  ּכִ ר  ְוָהִעּקָ ם.  ׁשָ ָחֵסר  ׁשֶ

יֹות,  דֹולֹות ְוֻקׁשְ ִפירֹות ּגְ ִאים ָעָליו ּכְ ּבָ י ׁשֶ י ַאף־ַעל־ּפִ ֱאמּוָנה, ּכִ

ֲעַדִין  אי  ַוּדַ ּבְ ִלּבֹו,  ּבְ ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ּצֹוֵעק  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֶזה  ל  ּכָ ִעם 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  י  ּכִ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמָהֱאמּוָנה  ה  ּוְנֻקּדָ ִניצֹוץ  ּבֹו  ֵיׁש 

צֹוֵעק  ָהָיה  לֹא  ָלל,  ּכְ ֵמָהֱאמּוָנה  ה  ְנֻקּדָ ׁשּום  עֹוד  ּבֹו  ָהָיה  לֹא 

ִחיַנת ֱאמּוָנה, ְוָהֵבן ֶזה.  ַעְצָמּה הּוא ּבְ ָעָקה ּבְ ַהּצְ ָלל. ִנְמָצא, ׁשֶ ּכְ

ַעְצָמּה  ּבְ ָעָקה  ַהּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ֶלֱאמּוָנה,  זֹוִכין  ָעָקה  ַהּצְ ַעל־ְיֵדי  ְוַגם 

דֹול,  ּגָ ַקְטנּות  ּבְ ָהֱאמּוָנה הּוא  ׁשֶ "ל, ַרק  ּנַ ּכַ ִחיַנת ֱאמּוָנה  ּבְ הּוא 

ַעְצָמּה ָיכֹול ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה, ַהְינּו ְלַהֲעלֹות  ָעָקה ּבְ ְוַעל־ְיֵדי ַהּצְ

ּנּו. ַוֲאִפּלּו ִאם  יֹות ִמּמֶ ׁשְ קּו ַהּקֻ ּלְ ְסּתַ ּיִ ל ֶאת ָהֱאמּוָנה ַעד ׁשֶ ּוְלַגּדֵ

טֹוב  ַעְצָמּה  ּבְ ָעָקה  ַהּצְ י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ֲעַדִין,  ָלֶזה  זֹוֶכה  ֵאינֹו 

"ל: ְוַכּנַ ְמֹאד 
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קמז

נּו  ַרּבֵ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ינּו  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ֵמִאיׁש  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ּלּו ֵמֲאָבִנים  ּכֻ ן ׁשֶ ָהָיה לֹו ּבֵ ֶלְך ׁשֶ ל ַהּמֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַז"ל ַהּמַ

ר:  ּפֵ ּסִ ׁשֶ קֶֹדם  ָאַמר  ה'(,  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  )ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ טֹובֹות 

ְך  ְוַאַחר־ּכָ מ"ב,  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני 

זֹאת  ִאם  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  י־ֵכן  ְוַאף־ַעל־ּפִ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת  ר  ִסּפֵ

יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָאנִכי  ְוַגם  מ"ב.  ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִהיא 

ָהָיה  ַז"ל  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  דֹוׁש  ַהּקָ

ם  ֵ י ָאז ֵמַהּשׁ ר ִעּמִ ל מ"ב. ְוִדּבֵ ם ׁשֶ ֵ ה ַהּשׁ ָהָיה ּבָ ה ׁשֶ יֹוֵדַע ַמֲעׂשֶ

י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ַלַעז  ְלׁשֹון  ּבִ רּוׁש  ּפֵ ִלְמצֹא  אֹוִתי  ַאל  ְוׁשָ מ"ב,  ל  ׁשֶ

ּוְכִפי  ִלְמצֹא.  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  "ל,  ַהּנַ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ צ'  ו'  אֹוִתּיֹות 

י  ּתֵ ׁשְ ַרק  "ל,  ַהּנַ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ סֹוד  יֹוֵדַע  ָבר  ּכְ ׁשֶ ָהָיה  ַהּמּוָבן 

תֹוְך  ּבְ ְלַהְכִניָסם  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֲעַדִין  "ל  ַהּנַ צ'  ו'  ֵאּלּו  אֹוִתּיֹות 

"ל: ַהּנַ ם  ׁשֵ ּבֹו  יׁש  ְלַהְלּבִ רֹוֶצה  ָהָיה  ׁשֶ ָהִעְנָין 

קמח

ֵסֶפר  ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ּפֵ ּסִ ּוְכׁשֶ
ִמי  ְך,  ַאַחר־ּכָ אֹוָתנּו  ַאל  ׁשָ יב(,  ה  )ַמֲעׂשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ

ִזְכרֹונֹות[  ]ִסְפֵרי  "ַהְקראֹויִניקּוס"  ּבְ תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ִסּפֵ

עֹוָלם  ָהָיה רּוַח ְסָעָרה ּבָ ֵעת ׁשֶ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ּתֹות ׁשֶ ֶהם ֵמִעְנַין ַהּכִ ּלָ ׁשֶ

ּבֹור  ַהּגִ ל  ׁשֶ ּבֹוִרים  ֵמַהּגִ ֶאָחד  ר  ִסּפֵ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹו,  ְבנּו  ֵהׁשַ ְוכּו'? 
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ן הּוא. ְוֵהַבְננּו  ּכֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ ם, ְוִנְעַנע ּבְ ְמבָֹאר ׁשָ ה ּכַ ִפּלָ ַעל ּתְ ְלַהּבַ

ֶאָחד  ְיָקא  ּדַ ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ן  ְמֻכּוָ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ

ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְלַמד  ּתִ ה  ּוִמּזֶ זֹאת.  ר  ִסּפֵ ּבֹוִרים  ֵמַהּגִ

ָיכֹול  ה  ַהּפֶ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ן  ְמֻכּוָ ֵיׁש  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ

ִסיָמן סב(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ּבְ ְך  )ֶהְמׁשֵ ַלֲחׁשֹב  ב  ְוַהּלֵ ר  ְלַדּבֵ

קמט

ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵסֶפר  ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ עְטֶליְרס  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ָלֶזה  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ִעְנָין  ר  ִסּפֵ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ָיִמים,  ה  ּמָ ּכַ ר  ִסּפֵ

ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ְלַסּפֵ ִהְתִחיל  ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ

ק(  )ַטּבָ יִקי  אּבִ ַהּטַ ַעל־ְיֵדי  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִהְתִחיל  ה  ְתִחּלָ ּבִ
ֶרת  ָהִאּגֶ ּבְ ר  ְוִנְזּכַ לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֵמִאיׁש  ַקח  ּלָ ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לֹו  י  ְוָכַתְבּתִ ַז"ל,  ְלָידֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַלֲחֵבִרי  ֲאִני  י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵאיְך  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ֲאִני  ְוָאַמר:  ְוָעָנה  ה,  ִמּזֶ ר  ּבֵ ּדִ ָאז  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ

ם  ַאּתֶ ָמה  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָאז  ָאַמר  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ]ְוׁשָ ֵמִחים  ׂשְ ָהיּו  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ָהיּו  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ֵאיְך  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ֲאִני  חֹוָרה,  ׁשְ ָמָרה  ִמּתֹוְך  ֹמַח  ִלׂשְ ֵאיְך  יֹוְדִעים 

ַהְתָחַלת  ל  ּכָ ר  ְוִסּפֵ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחיל  ְוכּו'[,  ֵמִחים  ׂשְ

עְטֶליר  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ סֹוף  ַעד  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָאז  ָהִייִתי  ַוֲאִני  קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ר.  ִעּוֵ ָהָיה  ׁשֶ

ְלֵביתֹו,  ֲחֵבִרי  א  ּבָ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ֶנעְמרֹוב.  ּבְ ֵביִתי  ּבְ

ִאם  י  ּכִ ּתֹוֵמם.  ּוִמׁשְ ַמְרִעיד  י  ְוָעַמְדּתִ זֹאת,  ה  ַמֲעׂשֶ ִלי  ר  ְוִסּפֵ
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ֲאָבל  ה,  ַהְרּבֵ נֹוָראֹות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָבר  ּכְ ָאְמָנם 

ְוַאַחר־ דֹוׁש ֵמעֹוָלם.  יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ׁשָ זֹאת ֲעַדִין לֹא  ּכָ ה  ַמֲעׂשֶ

ָסגּור  ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְלֵבית  ּוָבאִתי  ם  ְלׁשָ י  ָנַסְעּתִ ְך  ּכָ

י  ְרּתִ ְוִדּבַ ֶאְצלֹו  י  ִנְכַנְסּתִ ְרִביִעי  יֹום  הּוא  ׁשֶ ּוַבּבֶֹקר  ָבר.  ּכְ ַחְדרֹו  ּבְ

ָסמּוְך.  י ּבְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ּיֹות ֵמָהעֹוָלם ׁשֶ י לֹו ַמֲעׂשִ ְרּתִ ה, ְוִסּפַ ִעּמֹו ַהְרּבֵ

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ַהּסֹוף,  ר(  ְלַסּפֵ לֹוַמר  )ּכְ ֵליַדע  ְמֹאד  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  קֶֹדׁש, 

ל  ּכָ ְוַגם  ה,  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ָאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ

ֵמָאִביו  לּוָכה  ַהּמְ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַמר  ּגְ סֹוף 

יֹום  ָכל  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ָאז,  ִלי  ְוָאַמר  ּפּור.  ַהּסִ ִהְתִחיל  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ יו,  ַחּיָ ּבְ

עְטֶליְרס  ְבָעה ּבֶ ִ ָכל יֹום ֶאָחד ֵמַהּשׁ א ּבְ ה ּבָ ּתֶ ׁשְ ְויֹום ִמּז' ְיֵמי ַהּמִ

ֶדר  ִמּסֵ י  ִעּמִ ר  ִסּפֵ ְוַגם  ְוכּו'.  ה  ָרׁשָ ַלּדְ ָנה  ַמּתָ ָלֶהם  ְוָנַתן  ּוֵבְרָכם 

ֶדר  ּסֵ ּכַ ָהִעְנָין  י  ַמְעּתִ ׁשָ ּלא  ׁשֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ ֲעֵלי  ּבַ ֵקִנים  ַהּזְ ל  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ

ְקָצת  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  הּוא  ִלי  ּוֵבֵאר  ֲחֵבִרי,  י  ִמּפִ ָיֶפה  ֵבאּור  ּבְ

זֹוֵכר  ֵאינֹו  ׁשֶ ר  ֵאר ָהִעּוֵ ִהְתּפָ ֶ ּשׁ י ֵמִעְנַין ַמה  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ְוַגם  ֶדר.  ּסֵ ּכַ

"ִאיְך  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ  - ט"(  ִניׁשְ אר  ּגָ יֵדייְנק  ּגִ "ִאיְך  ַנז:  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ לּום  ּכְ

ֲעַדִין לֹא ָהָיה ׁשּום ֲהָוָיה ְוכּו',  ׁשֶ ּזֹוֵכר ּכְ ט", ׁשֶ אר ִניׁשְ יֵדייְנק ּגָ ּגִ

ר  ְתִחיל ְלַסּפֵ ּיַ ְך ָהִייִתי ִנְכָסף ְמֹאד ׁשֶ א ַעל ֶזה. ְוַאַחר־ּכָ ּלֵ ְוִהְתּפַ

ּלֹו  ׁשֶ ֵרת  ַהְמׁשָ א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ י  ּכִ ָיִדי,  ּבְ ָעְלָתה  ְולֹא  ִני  ֵ ַהּשׁ ִמּיֹום 

ֶלֱאכֹל,  ְלָפָניו  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְוָעַרְך  ה  ְסֻעּדָ ְזַמן  יַע  ִהּגִ י  ַרּבִ ְוָאַמר: 

ַאַחר  ְמַעט  ן  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַאַחר  ְך  ַאַחר־ּכָ ָפָניו.  ִמּלְ ָלֵצאת  י  ְוֻהְכַרְחּתִ
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ְלָפָניו  י  ְוָעַמְדּתִ ֶאְצלֹו  י  ְוִנְכַנְסּתִ י  ָחַזְרּתִ ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאִכיָלתֹו, 

ְוָהרֹב  ָהעֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ְלָפָניו  י  ְרּתִ ְוִסּפַ

ֵמִעְנָין  ִעּמֹו  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ם.  ׁשָ ָסמּוְך  ּבְ ָאז  ָהִייִתי  ׁשֶ יְטׁשֹוב  אְרּדִ ִמּבַ

יִרים  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ְוֶחְסרֹונֹות  ָאגֹות  ּדְ ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ְוכּו'.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ָלֶהם  ָחֵסר  דֹוִלים  ַהּגְ

ָהעָֹלם  ֶאת  ם  "ּגַ ֶזה:  סּוק  ּפָ ְלָפָניו  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ָאָדם  ִיְמָצא  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן 

ָעָנה  "י(.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ן  )ַעּיֵ ג'(  )קֶֹהֶלת  סֹוף"  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ֱאלִֹקים  ה  ָעׂשָ

ֵהיָכן  ַאל:  ׁשָ ְוֵתֶכף  נּו.  ּלָ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ הּוא  זֹאת  ֲהלֹא  ַז"ל:  הּוא 

ָהָיה  ּסּוִפין ׁשֶ ֶכף ֵמרֹב ַהּכִ י ּתֵ ה? ְוִנְבַהְלּתִ ֲעׂשֶ ַהּמַ ָאנּו עֹוְמִדים ּבְ

ּיֹום  ּבַ עְמִדים  ָאנּו  ׁשֶ ֶבָהָלה  ּבְ לֹו  י  ְבּתִ ְוֵהׁשַ זֹאת,  ֹמַע  ִלׁשְ ִלי 

ָאז  ר  ְוִסּפֵ ְוכּו'.  עּו  ְעּגְ ְוִנְתּגַ ָחְזרּו  ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר:  ָעָנה  ִני,  ֵ ַהּשׁ

ֵליל  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ִני.  ֵ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ

יֹום  ְך ּבְ י ּוְרִביִעי, ְוַאַחר־ּכָ ִליׁשִ ל יֹום ׁשְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ת קֶֹדׁש, ַהּמַ ּבָ ׁשַ

י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ י,  ֲחִמיׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִראׁשֹון 

ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ְוַאַחר  י.  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ

ֵאיֶזה  יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִאיׁש  ְלָפָניו  ר  ְוִסּפֵ ְלָפָניו,  ָעַמְדנּו  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום 

יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמִעְנַין  הּוא  ֶזה  ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ָעָנה  ה,  ַמֲעׂשֶ

ּלֹו.  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ ִרים  ְמַסּפְ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ְוָאַמר,  ִביִעי.  ְ ַהּשׁ

ְוׁשּוב  ָאז  ָרּה  ַסּפְ ּיְ ׁשֶ ָזִכינּו  לֹא  ַאְך  ָרּה,  ְלַסּפְ ְמֹאד  רֹוֶצה  ְוָהָיה 

ָרּה עֹוד: ִסיּפְ לֹא 
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קנ

ְוַכּיֹוֵצא  ָממֹון  ל  ּוְמַקּבֵ לֹוֵקַח  ֲאִני  ׁשֶ ִמי  ֵאֶצל  ָאַמר:  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ִעְנָין  נֹוֵתן )ְוהּוא  ֲאִני  ל  ְמַקּבֵ ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ּבָ י  ּכִ נֹוֵתן לֹו,  ֲאִני 

עְטֶליְרס,  ּבֶ ְבָעה  ִ ֵמַהּשׁ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ַהְמבָֹאר 

ָידֹו ּבְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּכַֹח  ִנְפְלאֹות  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ֶאָחד  ֵאר  ִהְתּפָ  ׁשֶ

ם(: ׁשָ ן  ַעּיֵ

קנא

קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ר  ִסּפֵ ּוְרִביִעי  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ַעל  ל  ֻמּטָ ֶלד  ַהּיֶ ֶנְכּדֹו  ָהָיה  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ְוָאז  "ל.  ּנַ ּכַ

ָעָליו  ֵבד  ּכָ ָהָיה  ָחְליֹו  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַצַער  לֹו  ְוָהָיה  ָוי,  ּדְ ֶעֶרׂש 

ֶלד  ַהּיֶ ֵאם  ְחֶיה,  ּתִ ָאִדיל  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ּתֹו  ּבִ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד. 

ם  ֵ ַהּשׁ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְמֹאד  ִנים  ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַער  ָלּה  ָהָיה  "ל,  ַהּנַ

ַעל  ב  ְוָיׁשַ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ִנְכַנס  ַז"ל  ְוהּוא  ה.  ֵמַעּתָ ְמֶרָה  ִיׁשְ

ְוֵתֶכף  ָלל.  ּכְ זֹאת  ה  ְסֻעּדָ ּבִ ִנְתַמְהַמּה  ְולֹא  ַצַער,  ּבְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ

ֵאָליו  ִלְכנֹס  ָהעֹוָלם  ִהְתִחילּו  ׁשֶ קֶֹדם  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ַרְכנּו  ּבֵ

ַעל  ב  יֹוׁשֵ ַאר  ִנׁשְ זֹון  ת־ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ַאַחר  ְך  ַאַחר־ּכָ ִמיד.  ּתָ ם  ַדְרּכָ ּכְ

ְוָאַמר  ְוַהּנֹוָרא,  הֹור  ְוַהּטָ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ּפִ ּוָפַתח  דֹוׁש,  ַהּקָ ְלָחנֹו  ׁשֻ

ַדְרּכֹו  ּכְ ה,  ְקדֹוׁשָ ּתֹוָרה  ּה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  יָחה  ׂשִ ָאז 

ֶכת  ּיֶ ׁשַ ָהְיָתה  יָחה  ַהּשִׂ ְוָכל  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ יחֹוָתיו  ׂשִ רֹב  ּבְ ִמיד  ּתָ

ב  ַהּלֵ ֵמִעְנַין  ָאז  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ה  ְוִכְמֻדּמֶ לֹו,  ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלַצֲערֹו 
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ָעָנה  יָחה  ַהּשִׂ אֹותֹו  תֹוְך  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְוכּו'.  אֹותֹו  רֹוְדִפין  ׁשֶ

י  ְבּתִ ְוֵהׁשַ ִנְבַהְלנּו  ְוֵתֶכף  ה?  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ עֹוְמִדין  ָאנּו  ֵאיְך  ְוָאַמר: 

י.  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ עֹוְמִדים  ָאנּו  ׁשֶ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ֶבָהָלה  ּבְ לֹו 

ֵאיְך  ה  ַהּזֶ ַהּזּוג  רּו  ְוִנְזּכְ ָחְזרּו  ַהג'  ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר:  ָעָנה  ְוֵתֶכף 

י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ר  ְוִסּפֵ ם(  ׁשָ ס  ְדּפַ ּנִ )ּכַ ְוכּו'  לֹוְקִחין 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְוַאַחר  קֶֹדם.  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ֵמֵעין  ְקָצת  ְמבָֹאר  ם  ְוׁשָ

ֶזה  ּבְ ָאַמר  ָאז  ְוכּו',  ְמָחה  ׂשִ ם  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ יֹום  ל  ׁשֶ

דֹוָלה[,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָלֶהם  ]ֵיׁש  יָטאן"  ּגִ ִהילּוא  ַאה  ין  ָהאּבִ "ֵזייא  ׁשֹון:  ַהּלָ

ְוֵתֶכף  ָהְרִביִעי.  יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ִסּפֵ ֶכף  ּתֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ּוֵמֲחַמת  ְזִריזּות.  ּבִ ְלָחן  ֻ ֵמַהּשׁ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ָמָרּה,  ּגְ ׁשֶ ּכְ

ַהּנֹוָראֹות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ַלֲחזֹר  ְמֹאד  י  ַדְעּתִ ּבְ ָטרּוד  ָהִייִתי  ׁשֶ

ים  ֲאָנׁשִ ִעם  י אֹוָתם  ָחַזְרּתִ ְוֵתֶכף  ָהְרִביִעי,  ְויֹום  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִמּיֹום 

י  ּנִ ִמּמֶ ח  ּכַ ִנׁשְ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֵמֶהם,  ּבּור  ּדִ ח  ּכַ ִנׁשְ ְלַבל  ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ

ין  ַאְבּדִ ּדְ ַעל  ֲחָבל  ִמּקֶֹדם,  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחה  ַהּשִׂ ל  ּכָ

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָלנּו,  ָאר  ׁשְ ַהּנִ ַעל  ַחי  ְלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ַבח  ׁשֶ קיא(,  )ַסְנֶהְדִרין 

ְמַעט  ְלִפי  ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ ָהֵאּלּו,  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ְוִלְרׁשֹם  ִלְזּכֹר 

ר  ְלַדּבֵ ִתיָבה  ְוַהּכְ ּבּור  ַהּדִ ֵלי  ּכְ ִלי  ֵאין  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ִהְתנֹוְצצּות 

ַמֲעָלָתם. בֹות  ּגְ ִנׂשְ ִמּנֹוְראֹות 

יתֹו  ִמּבֵ ְוָיָצא  ְלֶפַסח,  ָסמּוְך  ָהָיה  ְוָאז  י,  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ְוִנְכַנס  ַסח,  ּפֶ ְלצֶֹרְך  ִטיט  ּבְ ִית  ַהּבַ ִחים  ְמַטּיְ ָהיּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

רּו  ִסּפְ ִעְנָין  ֵאיֶזה  זֹוֵכר  ְוֵאיִני  ְלָפָניו.  ָעַמְדנּו  ם  ְוׁשָ ָהַרב  ְלֵבית 
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ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ִעְנָין  ְלֵאיֶזה  ְמַעט  כּות  ּיָ ׁשַ ֵאיֶזה  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָפָניו 

י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ר  ִסּפֵ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ

ָסמּוְך  ָהָיה  ָאז  ה  ְוִהּנֵ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֶאָחד  ְלָפָניו  ר  ִסּפֵ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ִעְנַין  ּבְ סּוף  ַים  ְקִריַעת  סֹוד  ם  ׁשָ ז  ְמֻרּמָ י  ּוְלַדְעּתִ "ל,  ּנַ ּכַ ְלֶפַסח 

ָעה  יֹוֶרה־ּדֵ ּבְ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ַמִים.  ל  ׁשֶ חֹומֹות  ר  ָהֶעׂשֶ

ֵהִאיר ֶ ּשׁ ַמה  ָהִעְנָין  ְמבָֹאר  ם  ׁשָ ד'(  )ֲהָלָכה  ּתֹוָלִעים   ִהְלכֹות 
ֶזה.  ּבָ ֵעיַני  ה' 

ֵאיֶזה  ַעל־ְיֵדי  ּפּור  ַהּסִ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָלל,  ַהּכְ
ָהעֹוָלם,  ּפּוֵרי  ִמּסִ נּו  ִעּמָ ר  ּוְמַדּבֵ יַח  ֵמׂשִ ָהָיה  ׁשֶ יָחה  ׂשִ

ּפּור  ַהּסִ ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַעל־ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֶ ר  ְלַסּפֵ ִהְתִחיל  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ָהָיה  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ְלַהּמַ כּות  ּיָ ׁשַ ֵאיֶזה  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ֵאיֶזה 

גֹות  ַהּשָׂ יְך  ְלַהְמׁשִ א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ִלּבֹו,  ּבְ

ל  ּכָ ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹותֹו  תֹוְך  ּבְ יׁש  ִהְלּבִ ׁשֶ ֱאלֹקּות 

ֵעת  ּבָ ּלא  ׁשֶ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵאֶצל  ְוֵכן  ה,  ּוַמֲעׂשֶ ה  ַמֲעׂשֶ

ת  ּוְגֻדּלַ ה',  נֹוָראֹות  ִמיד  ּתָ ָרִאינּו  ֶזה  ּוְבָכל  ְלִקּבּוץ.  בּוַע  ַהּקָ

ּתֹוָרה  ֶאְצלֹו  ֵהם  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ַמֲעַלת 

ִסּפּור  ֵאֶצל  זֹאת  ָרִאינּו  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ּבְ ַאְך  ֱאלֹקּות.  ּלּות  ְוִהְתּגַ

ִהיא  ׁשֶ עְטֶליְרס,  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהזֹאת  ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָיִבין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵקץ,  ֵאין  ַעד  ִבים  ּגָ ִנׂשְ ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ

ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ ֲאֵליֶהם  ִלּבֹו  ים  ָיׂשִ ִאם  ַעְצמֹו  ּבְ ְמַעט  ִבין  ַהּמֵ

ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ת  ַ ְקֻדּשׁ נֹוָראֹות  יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין 
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ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ ּוִבְפָרט  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ְוֶאָחד 

ָכל  ּבְ ֲאִרין  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ַעְצָמם  ּבְ עְטֶליְרס  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ֲארּות  ַהִהְתּפָ

ֶזה  ּבְ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ר  ָהִעּוֵ ׁשֶ ָויֹום.  יֹום 

ה ָהעֹוָלם, ְוֵכן ַהֵחֵרׁש  ׁש ִמּזֶ ר ַמּמָ ן הּוא ִעּוֵ ָלל, ְוַעל־ּכֵ ָהעֹוָלם ּכְ

ֶחֶרׁש  הּוא  ן  ְוַעל־ּכֵ ְוכּו',  ָהעֹוָלם  ה  ִמּזֶ קֹול  ׁשּום  ׁשֹוֵמַע  ֵאין  ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת  ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ְוֵכן  ְוכּו'.  ְוכּו' 

ֵאין  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ נּו,  ְעּתֵ ּדַ ִחיתּות  ּפְ ְלִפי  ם  ּגַ ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ

ַעל־ ָהָיה  ַהּכֹל  ַהזֹאת,  ּלּות  ִהְתּגַ ְוָכל  ָלל.  ּכְ ְמִביִנים אֹוָתם  ָאנּו 

ָחַמל  ׁשֶ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ָיָדם  ַעל  ָהעֹוָלם,  ֵמִעְסֵקי  ָבִרים  ּדְ ִסּפּוֵרי  ְיֵדי 

ְלַמַען  ֶזה,  ל  ּכָ ָלנּו  ה  ְוִגּלָ זֹאת  ּכָ ִויֵתָרה  דֹוָלה  ּגְ ֶחְמָלה  ּבְ ָעֵלינּו 

ְלעֹוָלם. ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ִייַטב 

ִלְבִלי  ָהָיה  יֹוֵתר  ּטֹוב  ׁשֶ ר,  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ַהּסִ ְלִעְנַין  ָאַמר 
ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ִזין,  ֶהם ׁשּום ֶרֶמז ְלֵהיָכן ֵהם ְמַרּמְ ּבָ ְלַגּלֹות 

ֻמְכָרח  הּוא  ַאְך  ִריִכים,  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵתר  ּבֹו  ִלְפעֹל  ְיכֹוִלין  ר  ִנְסּתָ

ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵיְדעּו  ְלַמַען  ָעְלָמא,  ּבְ ֶרֶמז  ֵאיֶזה  ְלַגּלֹות  ִלְפָעִמים 

ִרים: ִנְסּתָ ְדָבִרים 

קנב

ַמֲחלֶֹקת  ַעל  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְלֶאָחד,  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ָיד.  ר  ִאּטֵ ה  ַנֲעׂשָ ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי  ֶהָעָבר,  ִגְלּגּול  ּבְ
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ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ קַֹרח  ַעל  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  ּדְ ַמה  ָבר,  ַלּדָ ְוֶרֶמז 

ִביל ֶזה עֹוְנׁשֹו  ָמאָלא, ּוִבׁשְ ׂשְ ָבָעא ְלַאְחְלָפא ְיִמיָנא ּבִ ַמֲחלֶֹקת ּדְ

ת  ָרׁשַ ָיִמין )ּפָ ּבְ ֹמֹאל  ֱחַלף ֶאְצלֹו ׂשְ ּנֶ ר ָיד ׁשֶ ה ִאּטֵ ל ַנֲעׂשָ ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִעְנָין ַאֵחר:  ּבְ ַתב  ית אֹות א' ֱאֶמת ּכָ קַֹרח קעו.(. ּוְבֵסֶפר ָהָאֶלף־ּבֵ

י  ֵמַרּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד  ְוכּו'.  ֶהָעַבר  ְלּגּול  ּגִ ּבַ ְקָרן  ׁשַ ָהָיה  ׁשֶ ִמי 

ָאַמר  ׁשֶ ְוכּו',  ְלָנאְווִריְטׁש  ִעּמֹו  ַסע  ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִליק  עּפְ ִמּטֶ מּוֵאל  ׁשְ

י  ְנּתִ ָיׁשַ ֲאִני  ה,  ַאּתָ ְנּתָ  ָיׁשַ ְוֵאיְך  ֲאִני  י  ְנּתִ ָיׁשַ ֵאיְך  ַאַחת:  ַעם  ּפַ לֹו 

ִעְנַין  ּבְ עֹוֵסק  ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ָנה  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָיד,  ר  ִאּטֵ ִעְנַין  ּבְ

ָהָיה  ׁשֶ ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנָיִמין  ּבִ ֶבט  ׁשֵ ֵמִעְנַין  ָאז  יר  ְוִהְזּכִ ָיד,  ר  ִאּטֵ

ְיִמינֹו: ָיד  ר  ִאּטֵ ִאיׁש  ַבע ֵמאֹות  ׁשְ ֶהם  ּבָ

קנג

י  ּכִ ְוכּו',  יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַהְנָהַגת  ִעְנַין  ּבְ ִסיָמן ע"ח  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ
ּקֹוִרין  ׁשֶ ְלַגְמֵרי  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  יק  ּדִ ַהּצַ ִלְפָעִמים 

ר, ֵאיְך ּוְבֵאיֶזה  ה ְלַסּפֵ ֶזה ַהְרּבֵ ם. ֵיׁש ּבָ ן ׁשָ ָראְסִטיק" ְוכּו' ַעּיֵ "ּפְ

ל ַמה  ְכָתב ּכָ ר ּבִ ר ְלַצּיֵ ִעְנָין ֶנֶאְמָרה זֹאת ַהּתֹוָרה, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ

ר: ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאְרׁשֹם  י־ֵכן  ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ

ָסמּוְך  אּוַמאן  ּבְ ַנֲחמּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶנֶאְמָרה  ַהּתֹוָרה  זֹאת  י  ּכִ ע  ּדַ
ָהֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ָהָיה:  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ קּותֹו.  ּלְ ְלִהְסּתַ

יָרה  ַהּדִ ְואֹוָתּה  ם,  ׁשָ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַאֶחֶרת  ְלִדיָרה  ִנְכַנס  ָסמּוְך  ּבְ
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ַרֲחַבת  ם  ׁשָ לֹו  ָהָיה  י  ּכִ ּה,  ּבָ ב  ֵליׁשֵ ְמֹאד  ְלָפָניו  טֹוָבה  ָהְיָתה 

יָרה  ַהּדִ ַאְך  ַהַחּלֹונֹות,  ִלְפֵני  ן  ּגַ ם  ׁשָ ָהָיה  י  ּכִ ָיֶפה,  ַוֲאִויר  ָיַדִים 

אֹותֹו  ְוַעל  ם.  ְלׁשָ ִנְכַנס  ַנֲחמּו  ת  ּבַ ְלׁשַ ְוָסמּוְך  ְוכּו'.  ל  ׁשֶ ָהְיָתה 

ֵאָליו  אּו  ּבָ ׁשֶ ִנים  ְיׁשָ ם  ּגַ ים  ֲחָדׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ צּו  ִנְתַקּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִנְכַנס  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל  דֹול.  ּגָ ִקּבּוץ  ְוָהָיה  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ַעל 

ְמֹאד  ָחלּוׁש  ְוָהָיה  ם,  ׁשָ ִצים  ְמֻקּבָ ָהעֹוָלם  ָהָיה  ׁשֶ ִית  ַלּבַ ֵמַחְדרֹו 

ַהּכֹוס.  ַעל  ׁש  ִקּדֵ ְוֵתֶכף  ר,  ְלַדּבֵ ּכַֹח  לֹו  ָהָיה  לֹא  ְמַעט  ּכִ ְמֹאד 

ֶכף  ּתֵ ְלַחְדרֹו  ָחַזר  ְולֹא  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֵאֶצל  ב  ָיׁשַ ּדּוׁש  ַהּקִ ְוַאַחר 

ְוִהְתִחיל  דֹול,  ּגָ ֲחִליׁשּות  ּבַ ב  ְוָיׁשַ ּבּוץ.  ַהּקִ ֵעת  ּבְ ִמיד  ּתָ ַדְרּכֹו  ּכְ

ְוָאַמר:  ָעָנה  דֹול.  ּגָ ּוַבֲעֵיפּות  ֲחִליׁשּות  ּבַ ְמַעט  ר  ּוְלַדּבֵ ָלׂשּוַח 

ָלל?  ּכְ ה  ַעּתָ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאִני  ֲהלֹא  ֶאְצִלי?  נֹוְסִעים  ם  ַאּתֶ ָמה 

ֵאַלי, ֲאָבל  ְוָלבֹוא  ִלְנסַֹע  ֵיׁש ָלֶכם ַעל ָמה  ּתֹוָרה  ֲאִני אֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ

י  ּכִ ָלל?  ּכְ ה  ַעּתָ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאִני  ֲהלֹא  אֶתם?  ּבָ ָמה  ַעל  ה  ַעּתָ

זֹאת,  יָחה  ׂשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך  ְלַגְמֵרי.  ָראְסִטיק"  "ּפְ ַרק  ה  ַעּתָ ֲאִני 

ִאיׁש  הּוא ַרק  ְוׁשֶ ָלל,  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּלֵ ְוׁשִ ְוָכַפל 

ה  ְמַחּיֶ הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ְוָאז  ָראְסִטיק".  "ּפְ הּוא  ְוׁשֶ ְלַגְמֵרי  ׁשּוט  ּפָ

ְוֶהֱאִריְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַרק  ה  ַעּתָ ַעְצמֹו  ֶאת 

לֹא  ָלל  ּכְ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ זֹאת,  יָחה  ׂשִ ּבְ

ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ְמַחּיֶ הּוא  ׁשֶ ַרק  ְלַגְמֵרי,  ָראְסִטיק"  "ּפְ ַרק  הּוא  ְוׁשֶ

ר  יָחה זֹאת ִהְתִחיל ְלַדּבֵ ּוִמּתֹוְך ׂשִ ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

ֵעת  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ְמַחּיֶ ֵאיְך  ַההּוא,  ַהּנֹוָרא  ִעְנָין  ל  ּכָ ּוְלָבֵאר 
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ל  ּכָ ֶאת  ין  ְמַחּיִ ֶזה  ּבָ ְוׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶרְך  ֵמַהּדֶ יטּות  ׁשִ ַהּפְ

ּוַבֲעֵלי  לֹוְמִדים  ֵהן  ָראְסַטאִקיס"(,  "ּפְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ׁשּוִטים  ַהּפְ

ֵהם  ׁשֶ ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ֵהן  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ֵטִלים  ּבְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּתֹוָרה 

ל  ְלַקּבֵ ְצִריִכים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֲאִפּלּו  מּוִרים,  ּגְ ָראְסַטאִקיס"  "ּפְ

ֵהיֵטב.  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ "ל  ַהּנַ יָמן  ּסִ ּבַ ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו',  ְוכּו'  ִחּיּות 

ם:  ׁשָ ְמבָֹאר  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ יָרה  ַלּדִ ְכַנס  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ִנְכָלל  ֶזה  ּוְבתֹוְך 

ְלָמקֹום  ִלְפָעִמים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאין  ּבָ ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ אן  ּכָ ו  ַעְכׁשָ "ְוַגם 

אֹותֹו  ין  ׁשִ ּוְמַקּדְ קֹום  ַהּמָ ין  ְוכֹוְבׁשִ ם  ְלׁשָ ִאין  ּבָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְוכּו', 

ָרֵאל, ְוָהיּו  ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ּבְ ם ּכֵ הּו ּגַ ּזֶ ְרֵאִלי, ׁשֶ ְהֶיה ָמקֹום ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ

ַאְך  א'־א'(,  ית  ֵראׁשִ ּבְ ַעל  "י  )ַרׁשִ ְוכּו'  ם  ַאּתֶ ְזָלִנים  ּגַ לֹוַמר  ְיכֹוִלים 

ּכַֹח  ָלנּו  ֵיׁש  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  קי"א(,  ים  ִהּלִ )ּתְ יו"  ַמֲעׂשָ "ּכַֹח  ַעל־ְיֵדי 

ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֹו  ּוְלַקּדְ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ִלְכּבֹשׁ 

ָלנּו  ּוְנָתָנּה  ֵמֶהם  ְנָטָלּה  ּוִבְרצֹונֹו  ָלֶהם,  ְנָתָנּה  ּוִבְרצֹונֹו  ָרָאּה,  ּבְ

ֵהיֵטב.  ֶזה  ל  ּכָ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ ם(  ׁשָ "י  )ַרׁשִ ְוכּו' 

דֹוָלה,  ְמָחה ּגְ ׂשִ א ּבְ ְך ּבָ ל ִעְנַין ַהּתֹוָרה ַהזֹאת. ְוַאַחר־ּכָ ְוָגַמר ּכָ
ְנִטיַלת־ָיַדִים  קֶֹדם  ֶכף  ּתֵ ָבִחין"  ׁשְ ּבִ ר  "ֲאַזּמֵ ר  ְלַזּמֵ ה  ְוִצּוָ

ים  ִעּתִ ּבָ ְוַגם  ַהּמֹוִציא(.  ת  ְרּכַ ּבִ ַאַחר  ר  ְלַזּמֵ ִמיד  ּתָ ָהָיה  ְרּכֹו  ּדַ ֶ ּשׁ )ַמה  ה  ִלְסֻעּדָ

ָלל,  ּכְ ִרים  ְמַזּמְ ָהיּו  לֹא  רֹב  י  ַעל־ּפִ ְמֹאד  ֲחלּוׁש  ָהָיה  ׁשֶ לּו  ַהּלָ

ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַגם  ֶכף,  ּתֵ ר  ְלַזּמֵ ה  ִצּוָ ְמָחה  ַהּשִׂ ִמּגֶֹדל  ו  ַעְכׁשָ ַאְך 

נּו  ִעּמָ יַח  ּוֵמׂשִ ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַיַחד.  נּו  ִעּמָ ר  ְמַזּמֵ ָהָיה 

ְמֹאד.  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  י  ֲאִמּתִ ּוְבֵחן  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ
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נּו,  ִעּמָ ה  ַהְרּבֵ יַח  ְוֵהׂשִ ר  ְוִדּבֵ ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ל  ּכָ ב  ְוָיׁשַ

ה  ִמּזֶ ּוְקָצת  ְלׁשֹונֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוָתנּו  ק  ְוִחּזֵ

יַוואְלד ַזייט ַאייְך ִניט ְמָיֵאׁש"  ב: "ּגִ ס. ְוָאז ָצַעק ֵמעֶמק ַהּלֵ ִנְדּפַ

ׁשֹון: "ֵקיין ֵיאּוׁש ִאיז  ֶזה ַהּלָ ָיֲאׁשּו ֶאת ַעְצְמֶכם![, ְוָאַמר ּבְ ]ֲאָהה! ַאל ּתְ

ָלל[.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ֵיאּוׁש  ]ֵאין  ַהאְנִדין"  ִניט ַפאר  אר  ּגָ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְתנּועֹוָתיו  ּבִ ָלנּו  ָרַמז  ׁשֶ ָהְרָמִזים  ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
ַעְצמֹו  ּבְ ֵאר  ְוִהְתּפָ ְוַתְכִלית.  ֵקץ  ֵאין  ַעד  ק  ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך 

ְמָחה.  ִיְרָאה ּוְבׂשִ הּוא ּבְ דֹוָלה. ְוָאַמר, ׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ה ּבְ הּוא ַעּתָ ׁשֶ

ר  ּוְלַצּיֵ ְפֵרייִליְך".  ְפרּום  ַהייְנט  ין  ּבִ ַנז: "ִאיְך  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ְוָאַמר 

ְרָאה  ְוַהּיִ ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ֵאר  ְוַהּפְ ְוַהּיִֹפי  ָהֱאֶמת,  ַהֵחן  ּוְלָבֵאר 

ל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות  יקּו ּכָ ת לֹא ַיְסּפִ ּבָ ַ ל אֹותֹו ַהּשׁ ְמָחה ׁשֶ ְוַהּשִׂ

ָהֲעצּוִמים,  ְונֹוְראֹוָתיו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיׁשּוַעת ה'  ָרִאינּו  ְוָאז  ְלָבֵאר. 

ַהֲעָלָמה  ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ֵעת,  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ַעל  חֹוֵמל  הּוא  ׁשֶ

ה לֹא ָהָיה יֹוֵדַע  ְתִחּלָ ּבִ ֶזה. ׁשֶ ְך ְלָרצֹון ּכָ זֹאת, ִנְתַהּפֵ ָרה ּכָ ְוַהְסּתָ

ֶזה.  ּכָ ּלּות  ִהְתּגַ ִליֵדי  א  ּבָ ֶזה  ּכָ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ּוִמּתֹוְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ָלל  ּכְ

ִעְנַין  ְפָרט ּבְ דֹוׁש, ּבִ ִעְנָינֹו ַהּקָ ָלל ּבְ ֱאֶמת ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ּכְ ְוִאם ּבֶ

ְוָאַמר  ְמֹאד,  ר  ְוִנְסּתָ ָעֹמק  ָעֹמק  ִעְנָין  הּוא  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהֵאינֹו 

ּלֹו  ׁשֶ ִמיִדיָעה  יֹוֵתר  ִחּדּוׁש  הּוא  ּלֹו  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהֵאינֹו  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  רפ"ב(,  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

ר ִאי  נּו ָרִאינּו ָאז ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ֲאׁשֶ ַדְעּתֵ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ַמה  ה'  ְיׁשּוַעת  ָרִאינּו  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְוָהִעּקָ ר.  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ
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ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ָלנּו  ה  ְוִגּלָ ׁשּוִטים  ַהּפְ ַרֲחָמיו  ּבְ ָעֵלינּו  ָחַמל  ֶ ּשׁ

עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוָתנּו  ִקין  ּוְמַחּזְ אֹוָתנּו  ין  ְמַחּיִ ָהיּו  ׁשֶ

ִנְדֶמה  ֶאָחד  ְוָכל  ם.  ׁשָ ִבים  ֵמַהּיֹוׁשְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ְוֵעֶרְך, 

ָבִרים  ל ַהּדְ יִעים ּכָ ֵאָליו ְלַבד ַמּגִ ר, ְוׁשֶ ִעּמֹו ְלַבד הּוא ְמַדּבֵ לֹו ׁשֶ

ִעם  ַרב  ַעם  ְלַהֲחיֹות  ָזִכינּו  ָבר  ּכְ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ְוַגם  ה.  ָהֵאּלֶ

ִמים ְוֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים  ים ְוַקּיָ ָבָריו ַחּיִ ה, ַוֲעַדִין ּדְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו  ר  ֲאַדּבֵ ָמה  ה.  ַהְרּבֵ ְנָפׁשֹות  ין  ּוְמַחּיִ ָלַעד, 

ְלעֹוָלם. ֶוֱאֶמת ה' 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהּתֹוָרה,  זֹאת  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִרְפיֹון ָיַדִים, ּוֵמֲחַמת  ָידֹו ּבְ ָתב ְלָפָניו. ְוָתַפס ּבְ ֵהֵבאִתי ַהּכְ

ָהָיה עֹוֵמד ְלָפָניו  דֹו ַלחּוץ ַעל ָהָאֶרץ ִלְפֵני ַהַחּלֹון ׁשֶ ֶזה ָנַפל ִמּיָ

י  ְוָחַזְרּתִ ָתב  ַהּכְ י  ְהּתִ ְוִהְגּבַ ן.  ַהּגָ ְלתֹוְך  ַלחּוץ  ּבֹו  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ָאז 

תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ּבֹו  ְוָרָאה  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלָידֹו  י  ּוְמַסְרּתִ

ֶזה  ֲהלֹא   ? ַתְבּתָ ּכָ ה  ּזֶ ַמה  ְוָאַמר:  ָעָנה  ְך  ּכָ ַאַחר  ַהּסֹוף.  ַעד 

אס  ּדָ ן?  רּוּבְ ִגיׁשְ אּוף  ָדא  ָהאְסטּו  "ָוואס  ַנז:  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ ַעְצִמי  ּבְ ִלי  י  ַסְחּתִ

יִקים. ַעּתִ ָבִרים  ְוַהּדְ מּוְסט"(,  יׁשְ ּגִ ַאזֹוי  ִמיר  ִאיְך  ָהאּב 

ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵהיֵטב  ן  ַעּיֵ ַהּקֹוֵרא,  ְיִדיִדי  ֲעִתיק,  ַהּמַ ָאַמר 
ְתֶחֶלת  ַהּמַ ע"ח  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ְלֶזה 

ְוֻיְנַעם ה  ַהּזֶ ִסּפּור  ֵהיֵטב  ִבין  ּתָ ְוָאז  ְוכּו',  ן"   "ָוֶאְתַחּנַ

ָלַעד: ְך  ְלַנְפׁשְ
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קנד

הּוא  ְלַמְדֵרָגתֹו  יַע  ִהּגִ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ר  ָהָיה ְמַדּבֵ יטּות(. ׁשֶ ׁשִ ָראְסִטיק" )ּפְ ַרק ַעל ְיֵדי ִעְנַין "ּפְ

ה  ַהְרּבֵ ים  ִהּלִ ּתְ ְוָאַמר  קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ה  ַהְרּבֵ יַח  ּוֵמׂשִ ה  ַהְרּבֵ

ִאם  ְוָאַמר:  יַע.  ִהּגִ ֶ ּשׁ ְלַמה  יַע  ִהּגִ ְיָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יטּות,  ְפׁשִ ּבִ

ה,  ַעּתָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּנִ ִמּמֶ ה  ַיֲעׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהִייִתי 

יִתי  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאָחד  יֹום  ּבְ ה  עֹוׂשֶ ָהִייִתי  ֶזה,  ּכָ ִחּדּוׁש  ַהְינּו  ּדְ

ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ַעד  ֲעבֹוָדתֹו,  ּבַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵרז  ִמְזּדָ ָהָיה  ׁשֶ לֹוַמר  )ּכְ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ

ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ ְוָהָיה  ֶאָחד(.  יֹום  ּבְ ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְועֹוֵבד 

ֱאֶמת,  ּבֶ ָראְסִטיק"  "ּפְ ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲעבֹוָדה  ַמֲעַלת  ַאַחר  ְמֹאד 

ָראְסִטיק".  ּפְ ַאיי  "ַאיי  ְוָאַמר 

ן,  ּכֵ ם  ּגַ ְוָאְמרּו  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָאַמר  ם  ּגַ
ָראְסִטיק",  "ּפְ ִעְנָין  ְיֵדי  ַעל  י ִאם  ּכִ ְלַמְדֵרָגָתם  יעּו  ִהּגִ ּלא  ׁשֶ

ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ מּור  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ָעְסקּו  ׁשֶ

ֵרי ָלֶהם: יעּו, ַאׁשְ ִהּגִ ֶ ּשׁ יעּו ְלַמה  ְיֵדי ֶזה ִהּגִ ְלֵבין קֹונֹו ְוכּו', ְוַעל 

קנה

ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ "ָצִריְך  ְתִחיל:  ַהּמַ ְנָיָנא,  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ י"ז  ְלִסיָמן  ְך  ּיָ ׁשַ
ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָאַמר  ֶזה  ל  ּכָ ְוכּו',  ת"  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

י:  ְבּתִ ֵהׁשַ ת?  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ה  ַהַאּתָ אֹוִתי:  ַאל  ׁשָ ה  ּוִבְתִחּלָ קֶֹדׁש. 

ּקֹוִרין )"ְפרּום"(.  ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֲאִני ִלְפָעִמים ִנְתעֹוֵרר ָעַלי ֵאיֶזה ִיְרָאה ּבְ
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ֲאִני  ]ִלְפָעִמים  ְפרּום"  ַאָמאל  ין  ּבִ "ִאיְך  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ לֹו  י  ְוָאַמְרּתִ

הֹוִכיַח  ְוָאז  ְמָחה.  ׂשִ הּוא  ר  ָהִעּקָ הּוא,  ְך  ּכָ לֹא  יב:  ְוֵהׁשִ ָיֵרא[. 

ל  ּכָ ָאַמר  ְוָאז  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיָקא  ּדַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי 

ַמֲעַלת  ֵמִעְנַין  "ל  ַהּנַ י"ז  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ס  ְדּפַ ַהּנִ ָהִעְנָין 

ַעל  ָתּה  ֲעִלּיָ ר  ִעּקַ ְרָאה  ַהּיִ ם  ּגַ ׁשֶ ם  ׁשָ ְוִנְכָלל  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ְמָחה  ַהּשִׂ ַרק  הּוא  ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי 

ּקֹוִרין  ֶ ּשׁ ַמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ עֹוָלה  ְיָקא  ּדַ ְוָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ְוהֹוִכיַח  ַהזֹאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחה  ּשִׂ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ְוֶהֱאִריְך  )"ְפרּום"(. 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלב  ְוטֹוב  ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ יֹוֵתר,  ּבְ ְואֹוִתי  אֹוָתנּו 

ל  ּכָ ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ם.  ׁשָ ס  ְדּפַ ּנִ ּכַ ְוכּו',  ת  ּבָ ׁשַ ַתֲענּוֵגי  ּבְ ּוְלַהְרּבֹות 

ְויֹום טֹוב  תֹות  ּבָ ל ָאָדם ְקצּוִבין חּוץ ֵמהֹוָצאֹות ׁשַ הֹוָצאֹוָתיו ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ׁשּוט  ּפָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ם  ּגַ ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ְוכּו'. 

ּלֹו. ׁשֶ ֶציא  ְוַהּז'ּוּפִ ִגים  ַהּדָ ּבְ

ָמָרה  ּבְ ְהיֹות  ּלִ ה  ִמּמַ ְלָך  ְיֵהא  ה  ַעּתָ ִלי:  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  הֹוִכיַח  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ָנתֹו,  ּוָ ּכַ חֹוָרה.  ׁשְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

ִלְהיֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַעְצמֹו,  ּבְ ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ּבְ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה 

י  ְבּתִ ן ְמֹאד ְלַמֲחׁשַ ּוֵ ת ְוֵאיִני זֹוֶכה ָלֶזה )ּוֶבֱאֶמת ּכִ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּבְ

ַעל  ַלֲעלֹות  ִהְתִחיל  "ל,  ַהּנַ ל  ּכָ ֲאִמיָרתֹו  ֵעת  ּבְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ

ָאַמר  ׁשֶ ּוָבֶזה  ת(.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ְלׂשִ זֹוִכין  ֵאיְך  ָאגֹות  ּדְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ

ִנֵחם  ֶזה  ּבָ ְוכּו',  ְלָך"  ִיְהֶיה  ה  "ַעּתָ ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו  ּדִ
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חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ִלי  ִיְהֶיה  לֹא  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ק  ְוִחּזֵ

"ל. ְוַכּנַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ב  ְמֻחּיָ ֲאִני  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ה  ִמּזֶ

ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ֶזה  ַעל  אֹוִתי  ְלהֹוִכיַח  ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ם  ּגַ
ִלְהיֹות  ְורֹוֶצה ְמֹאד  ָחֵפץ  ֲאִני  י:  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ

ת,  ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ָנִתי ָהָיה ִאם ֵאיִני זֹוֶכה ְלׂשִ ת )ְוַכּוָ ּבָ ׁשַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּבְ

י  ַמְעּתִ ׁשָ ּוְכָבר  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ְמֹאד  רֹוֶצה  ֲאִני  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל 

ְוָאַמר  ָעָנה  ְוכּו'(.  ּסּוִפין  ְוַהּכִ ָהָרצֹון  ַמֲעַלת  ִמּגֶֹדל  ּנּו  ִמּמֶ ה  ַהְרּבֵ

ם  ר. ּגַ ּבֵ ר ּדִ הּוא אֹוֵמר? ֵהיִטב ֲאׁשֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ַמְעּתֶ ְלָהעֹוָלם: ַהׁשְ

ְוִלְבִלי  ה,  ַהְרּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְזִמירֹות  ר  ְלַזּמֵ ָאז  אֹוָתנּו  הֹוִכיַח 

ַעל  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵמֵאיֶזה  מֹוֵנַע  ׁשּום  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ר  ְלַזּמֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ַרק  ֶזה,  ּבָ ְרצֹוָנם  ֵאין  ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ְוָכל  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ּוְלַהְנִהיג  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְזִמירֹות 

ת: ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ר הּוא  ִעּקָ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ

קנו

ית  ַהּבֵ ַעל  ַהּצֹוֲעִקים  ל  ׁשֶ קֹול  ֵביתֹו  ּבְ ַמע  ׁשָ אּוַמאן  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ
ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְצעֹק  ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ֲאבֹוָתם,  ִקְבֵרי  ַעל  ָעְלִמין 

ָהְיָתה  ׁשֶ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ַמע  ׁשָ ַאַחת  ּוַפַעם  הּוג.  ּנָ ּכַ ַמר  קֹול  ּבְ ם  ׁשָ

ְמֹאד,  ַמר  קֹול  ּבְ "ָאִבי"  "ָאִבי"  ָאִביָה:  ֶקֶבר  ַעל  ם  ׁשָ צֹוֶעֶקת 

ה  ָ ָהִאּשׁ ָלּה:  ְוָאַמר  ָעָנה  ָאז.  ֶאְצלֹו  ָהְיָתה עֹוֶמֶדת  ְחֶיה  ּתִ ּוִבּתֹו 
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ֵאינֹו  ָאִביָה  ֲאָבל  ָאִבי",  "ָאִבי  ֵהיֵטב  ָנה  ַכּוָ ּבְ צֹוֶעֶקת  ַהזֹאת 

לֹוַמר  ָאבֹות  ִקְבֵרי  ַעל  ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּטֹוב  ׁשֶ ָאז,  ְוָאַמר  ָלל.  ּכְ ָכאן  ּבְ

ְוַכּיֹוֵצא,  ם  ְוִאּמָ ְלֶקֶבר ֲאִביֶהם  ֹוְכִנים ָסִביב ָסִביב  ַהּשׁ ִתים  ְלַהּמֵ

ם  ּתָ ּבִ אֹו  ָנם  ּבְ א  ּבָ ׁשֶ לֹו  ּיֹוִדיעּו  ׁשֶ ֵמֶהם  ׁש  ְלַבּקֵ ֵאָליו  ִאים  ּבָ ׁשֶ

ְקבּוָרָתם  קֹום  ִמּמְ ִקים  ּלְ ִנְסּתַ ִתים  ַהּמֵ ל  ּכָ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֵאָליו. 

טֹוב  ן  ּכֵ ַעל  ִקְבָרם,  ַעל  רּוִיים  ׁשְ ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ְטָרִדים,  ּנִ ׁשֶ ְלָמקֹום 

ֲאָבל  ָאז:  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ַלֲאִביֶהם  יֹוִדיעּו  ֵהם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלהֹוִדיָעם 

י  ּכִ ם,  ׁשָ ֵאינֹו  א  ּמָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ַלְחׁשֹשׁ  ְצִריִכים  ֵאין  יק  ּדִ ַהּצַ ֵאֶצל 

ַאֵחר.  ְלֶחֶדר  ֵמֶחֶדר  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ַרק  הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ִמיַתת 

ֶזה,  ֶחֶדר  ּבְ ה  ַעּתָ ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצמֹו:  ַעל  ְלִבּתֹו  ָאז  יל  ְוִהְמׁשִ

ְוסֹוֵגר  ִני  ֵ ַהּשׁ ַלֶחֶדר  ְוִנְכָנס  ֶזה  ֵמֶחֶדר  יֹוֵצא  ֲאִני  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

"ָאִבי  ְוִתְצַעק  ֶלת  ַהּדֶ ֵאֶצל  בֹוא  ּתָ ה  ַאּתָ ִאם  ַאֲחַרי,  ֶלת  ַהּדֶ

יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ָבֶריָך?  ּדְ ַמע  ֶאׁשְ לֹא  ְוכּו'  ָאִבי" 

ְדָלה  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָרַמז  ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ דֹוׁש  ַהּקָ

י  ּכִ ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש  ַהּקָ ִקְברֹו  ַעל  ָלבֹוא  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

ּוְכָבר  ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  ּבְ יַע לֹו  ְויֹוׁשִ ְוַיֲעזֹר  ָבָריו  ּדְ ַמע  ִיׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ

ָלׂשּוַח  ּקֶֹדׁש  ּבַ ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ֵכן  י  ּכִ ְלֵעיל,  יחֹות  ׂשִ ֵאיֶזה  מּו  ִנְרׁשְ

ָנתֹו,  ּוָ ּכַ יָחה לֹא ֵהִבינּו  ַעת ַהּשִׂ ְפָלָאה, ּוִבׁשְ ָחְכָמתֹו ַהּנִ ר ּבְ ּוְלַדּבֵ

ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְפָרט  ּבִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְלַמְפֵרַע  ֵהִבינּו  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ה  ּמָ ּכַ ּוְבֶרֶמז  ֵפרּוׁש  ּבְ ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ִקְברֹו  ַעל  ָלבֹוא 

"ל )ְלֵעיל קמ"א(: ְוַכּנַ ֵני ֵעִדים  ֵחד ׁשְ ּיִ ֶ ָעִמים. ּוְכָבר ְמבָֹאר ַמה ּשׁ ּפְ
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קנז

ה ּתֹורֹות ַעל חֹוַלַאת  ּמָ ָבר ָאַמר ּכַ ּכְ ָאַמר, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ׁשְ י ּבִ ַמְעּתִ ׁשָ
ָכל  ּבְ ְמַעט  ּכִ יר  ִהְזּכִ ְרְג  עְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  י  ּכִ ּלֹו.  ׁשֶ

י ָהָיה לֹו ֳחִלי  ּלֹו, ּכִ ה ָהָיה ַהחֹוַלַאת ׁשֶ ּזֶ ּתֹוָרה ֵמִעְנַין ָהֵריָאה ׁשֶ

ִפי  ּכְ ׁשֶ ְוָאַמר  ָהֵרָאה.  ֹחִלי  הּוא  ׁשֶ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  עּול(  )ׁשִ ַההּוְסט 

ַאְך  א,  ְלִהְתַרּפֵ ָראּוי  ָהָיה  ָבר  ּכְ ֶזה  ַעל  ָאַמר  ׁשֶ ַהּתֹורֹות  ִרּבּוי 

ֵאין  ׁשֶ ֹוְמִעים,  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֱאמּוָנה  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  הּוא  רֹון  ַהִחּסָ

ְך: ּכָ ל  ּכָ ֲחָזָקה  ֱאמּוָנָתם 
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ֲעבֹוַדת ה' ּבַ ְוִטְרָחתֹו  ְיִגיָעתֹו 

קנח

ְוָאַמר,  ְוכּו',  ָהַרב  ֵאֶצל  ָהָיה  ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ר  ִסּפֵ
ּיּוַכל  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ל  ׁשֶ זֹו  ַמְדֵרָגה  ּבְ ָהָיה אֹוֵחז  ֲעַדִין לֹא  ָאז  ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ בּוק  ּדָ ִיְהֶיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָהעֹוָלם,  ִעם  ר  ְלַדּבֵ

ִאין  ּבָ ַאַחת  ַפַעם  ּבְ ׁשֶ ָסבּור  ה  ַאּתָ י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוֵסק 

ְוִלְטרַֹח  ַע  ּגֵ ְלִהְתּיַ ְצִריִכין  ַרק  הּוא,  ֵכן  לֹא  י  ּכִ ֲעלֹות?  ַהּמַ ְלָכל 

ַמְעָלה  ְלֵאיֶזה  ִאין  ּבָ ׁשֶ קֶֹדם  "ָהאִריֶווין"(  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְמֹאד  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

ֵמֲחַמת  ָהעֹוָלם  ִעם  ַיַחד  ּבְ ִלְהיֹות  ִלי  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ְוָאז  טֹוָבה. 

ֵעת  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְוֵכן  ה'.  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַלֲעסֹק  רֹוֶצה  ָהָיה  ׁשֶ

ָהאּב  )"ִאיְך  לֹוַמר  ָרִגיל  ָהָיה  ְוכּו'  ַמֲעָלתֹו  ַהְפָלַגת  ֵמִעְנַין  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ

י,  ְעּתִ יַפאְסט"( ]ֲאָבל ְמֹאד ִהְתַיּגַ יָהאִרוֶויט, ִאיְך ָהאּב ַאַסְך ּגִ ער ֵזייֶער ּגִ ָאּבֶ

ְוכּו'[: ה  ַהְרּבֵ יִתי  ִהְתַעּנֵ

קנט

ְלָפַני  ָאַמר  ַזאְסַלאב,  ת  ְקִהּלַ ּבִ בּועֹות  ׁשָ ַאַחר  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ְוָהִייִתי  ְיהּוִדי?  ִלְהיֹות  זֹוִכין  ֵאיְך  ֻקְבְלָנא:  ֶדֶרְך  ּבְ

תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ֶ ּשׁ ִפי ַמה  ּכְ ֶזה,  ְלָפָניו ַעל  ּתֹוֵמם ְמֹאד  ִמׁשְ

ַוֲעַדִין  ָלל,  ּכְ ּמַֹח  ּבַ ֵער  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ָבר,  ִמּכְ ַוֲעבֹוָדתֹו 
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ֵעת  ּבְ ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ָעָנה  ָלל.  ּכְ ִהְתִחיל  ּלא  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ִנְדֶמה 

ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  ה',  ֲעבֹוַדת  ִביל  ׁשְ ּבִ ָיֵגַע  ָהִייִתי  ׁשֶ

ָעָלה  ְוִכי  ו.  ַעְכׁשָ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ְולֹא  ָלֶזה, 

י  ּכִ ו?  יֹוֵדַע ַעְכׁשָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַע ֵליַדע ַמה  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ י ִלְכסֹף  ְעּתִ ּדַ ַעל 

ָגה זֹו, ִלְכסֹף  ִויִדיָעה ֵמַהּשָׂ ָלל ׁשּום ְמִציאּות  ּכְ לֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע 

עֹוד  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע  ִמי  ו,  ַעְכׁשָ ם  ּגַ ן  ּכֵ ִאם  ֵאֶליָה.  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ

ַאְך  ָאַמר:  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוָהֵבן.  עֹוד,  ִלְזּכֹות  אּוַכל  ֶ ּשׁ ּוַמה  יג  ְלַהּשִׂ

ה: ה ַרק ַעל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּלֹו ֲאִני ְמַבּלֶ ל ַהּיֹום ּכֻ ּכָ זֹאת ֶנָחָמִתי ׁשֶ

קס

ָעַסק  ֵעת ׁשֶ יֵמי ַיְלדּותֹו ּבְ ּבִ ׁש אֹותֹו  ּמֵ ִ ּשׁ י ָהִאיׁש ׁשֶ י ִמּפִ ַמְעּתִ ׁשָ

ְועֹוד((.  ָהַר"ן  ְבֵחי  ׁשִ )ּבְ ּקֶֹדם  ּמִ ׁשֶ יחֹות  ַהּשִׂ ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ַתֲעִניִתים  ּבְ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִהְתַעּנָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְלָפַני  ר  ְוִסּפֵ

ם  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ָיָצא  ְרִביִעי  יֹום  ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ּוְבֶאְמַצע  ת,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ

"ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוָצַעק  יו,  ּוִמּפִ ָאְזָניו  י  ּתֵ ְ ּוִמּשׁ ֵעיָניו  י  ּתֵ ּוׁשְ ֵמָחְטמֹו 

ס  ּוִפּיֵ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ֱחַלׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעל  ֵביתֹו  ּבְ ַרַעׁש  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְוָאַמר  ְלָפָניו 

ֲעִנית  ַהּתַ יִדין  ְכּבִ ּמַ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְך  ּכָ לֹו:  ְוָאַמר  ָחְכָמתֹו,  ּבְ אֹותֹו 

ַעד  ָעַלי,  ֵיַקל  ָמָחר  יֹום  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ֲהלֹא  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ

ה  ְיַגּלֶ ּלא  ׁשֶ ה  ִחּלָ ּתְ אֹותֹו  יַע  ּבִ ִהׁשְ י  ּכִ ּתֹק  ִלׁשְ ָהִאיׁש  ֻהְכַרח  ׁשֶ

ּלֹו.  ׁשֶ ֲעִניִתים  ַהּתַ ָאָדם  ְלׁשּום 
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ֻהְכַרח  בּוַע  ָ ַהּשׁ ּוְבֶאְמַצע  ת.  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ה  ִהְתַעּנָ ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ַעל  ּוְסָמָכם  ְלַמְעָלה  ָלה  ּתָ ְוַרְגלֹו  תֹו,  ִמּטָ ַעל  ב  ּכַ ִלׁשְ

ֲחִליׁשּותֹו: ֵמעֶֹצם  ְוַכּיֹוֵצא  ַהּמֹוט 

קסא

ֲעִנית  ַהּתַ ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ן  ְמֻסּכָ ָהָיה  ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ָבר  ּדָ ׁשּום  ְלַעְצמֹו  ֵמִכין  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ת,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ

ְלַעְצָמן  ִכיִנין  ּמְ ׁשֶ ֶדֶרְך ָהעֹוָלם  ּכְ ת,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ֲעִנית  ַהּתַ ַאַחר 

ָלל.  ּכְ ְלַעְצמֹו  ֵהִכין  לֹא  ְוהּוא  ְוַכּיֹוֵצא,  ין  ַחּמִ ָקאֹות  ּוַמׁשְ ָחָלב 

ָאר  אֹוְכִלין ׁשְ ֲאָכִלים ׁשֶ ְוָאַכל ַהּמַ ה.  ִמּזֶ ָיַדע  ְוַגם ׁשּום ִאיׁש לֹא 

ַרַעׁש  ְוָהָיה  "ל,  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ן  ְמֻסּכָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ְוָהָיה  ָאָדם.  ֵני  ּבְ

י  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ת ּבְ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ֲעִנית ִמּשׁ י ֵכן ַאַחר ַהּתַ דֹול. ְוַאף ַעל ּפִ ּגָ

ְוָהַלְך  ְמֹאד,  ְמֹאד  ַקר  ְקֶוה  ַהּמִ ָהָיה  ם  ְוׁשָ ְרָחץ,  ַלּמֶ הֹוֵלְך  ָהָיה 

י  ּתֵ ׁשְ ֵעֶרְך  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ַרב  ְזַמן  ְקֶוה  ַהּמִ תֹוְך  ּבְ ְוָעַמד  ִלְטּבֹל, 

ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ִריא  ּבָ ָאָדם  ֲאִפּלּו  ר  ֲאׁשֶ ְרצּוִפים,  עֹות  ׁשָ

זֹאת:

קסב

ת,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ ַאַחת  ַעם  ּפַ ה  ִהְתַעּנָ אִלי  ְזַלאִטיּפָ ת  ְקִהּלַ ּבִ
ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ְרָחץ  ְלַהּמֶ ִלְנסַֹע  ֻהְכַרח  י  ִ ּשׁ ׁשִ ּוְביֹום 

ים  ָלַרּבִ ָבר  ַהּדָ ּנֹוַדע  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָאַמר  ֵליֵלְך,  ָיכֹול 

ְך.  ּכָ ל  ּכָ ֶנֱחַלׁש  ֶזה  ֵמֲחַמת  ה  ִמְתַעּנֶ הּוא  ׁשֶ
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ּבֹו  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ָפר  ּכְ ּבַ ְמֻיָחד  ֶחֶדר  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ
ֵני  ּפְ ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  הֹוֵלְך  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלַבּדֹו, 

ה.  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ִמְתּבֹוֵדד  ְוָהָיה  ְוַכּיֹוֵצא,  ַיַער  ֵאיֶזה  תֹוְך  ּבְ ֶדה  ַהּשָׂ

ר  ּדָ ָהָיה  ׁשֶ ֶמעְדֶוועִדְווֶקע  ת  ְקִהּלַ ּבִ ִעּמֹו  י  ָהַלְכּתִ ַאַחת  ּוַפַעם 

ָאֶנה  ִעּמֹו  י  ְוָהַלְכּתִ קי"ז(,  )ִסיָמן  ְלֵעיל  ְמבָֹאר  ּכַ ה  ְתִחּלָ ּבִ ם  ׁשָ

דֹות  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  ָידֹו  ְוָנָטה  ְוֶהָהִרים,  דֹות  ַהּשָׂ ֵאֶצל  ָוָאָנה 

ה  ַאּתָ ׁשֶ ְוֶהָהִרים  דֹות  ַהּשָׂ ֵאּלּו  ל  ּכָ ַעל  ִלי:  ְוָאַמר  ְוֶהָהִרים, 

ְלָהִעיר  מּוִכים  ַהּסְ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ְוַעל  ָהִעיר,  ְסִביב  רֹוֶאה 

ַהְינּו  ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ י  ְבּתִ ְוִסּבַ י  ָהַלְכּתִ ם  ֻכּלָ ּבְ ָסִביב, 

ִלי  ר  ְוִסּפֵ "ל.  ַהּנַ קֹומֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ּוִמְתּבֹוֵדד  הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ

רֹאׁש  ּבְ ם  ְוׁשָ ְמֹאד,  בֹוּהַ  ּגָ ָמקֹום  ֵיׁש  ָהָהר  רֹאׁש  ַעל  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ּגַֹבּה  רֹאׁש  ַעל  עֹוֶלה  ְוָהָיה  ְקָעה,  ּבִ מֹו  ּכְ תֹוכֹו  ּבְ ֵיׁש  ם  ׁשָ ּגְֹבהֹו 

אֹוֵהב  ָהָיה  ם  ְוׁשָ תֹוכֹו,  ּבְ ׁשֶ ְקָעה  ַהּבִ ְלתֹוְך  ְוִנְכַנס  ָהָהר 

ְמקֹומֹות  ּבִ הֹוֵלְך  ָהָיה  ְוִלְפָעִמים  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְלִהְתּבֹוֵדד 

ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶמעְדֶוועִדְווֶקע  ת  ְקִהּלַ ּבִ ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ֲאֵחִרים 

ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  חּוץ  ם,  ׁשָ ר  ּדָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְמֻפְרָסם  יק  ַצּדִ ָהָיה 

ה  ְתִחּלָ ּבִ ְוֵכן  "ל.  ְוַכּנַ ָפר  ַהּכְ ּבְ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְמֹאד  ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ

אִלי,  ְזַלאִטיּפָ ּבִ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ֶמעְז'ּבּוז,  ּבְ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ִמְתּבֹוֵדד  ָהָיה  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ַראְסֶלב,  ּבְ ת־קֶדׁש  ְקִהּלַ ּוֹפה 

ּלֹו: ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ִמְתּבֹוֵדד  ָהָיה  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ַהְרּבֵ
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קסג

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ב  יֹוׁשֵ ְהיֹותֹו  ּבִ ׁשֶ אִלי,  ַלאִטיּפָ ִמּזְ ֶאָחד  ִאיׁש  ִלי  ר  ִסּפֵ
ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִיץ  ּקַ ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ אִלי,  ְזַלאִטיּפָ ּבִ

ְחֶיה  ּתִ ָרה  ׂשָ ה  ְלּדָ ַהּיַ ּתֹו  ּבִ ֶאת  ַלח  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם,  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ

י  ִעּמִ ֵלְך  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ַז"ל.  נּו  ְלַרּבֵ ּוָבא  אֹותֹו,  ְוָקְרָאה 

נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ִבים.  ָהֲעׂשָ ין  ּבֵ ְוָהַלְך  ָלִעיר,  חּוץ  ִעּמֹו  ְוָהַלְך  ל.  ְלַטּיֵ

ירֹות  ִ ַהּשׁ קֹול  ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ זֹוֶכה  ָהִייָת  ִאם  ְוָאַמר:  ַז"ל 

יָרה  ׁשִ ב אֹוֵמר  ְוֵעׂשֶ ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ֵאיְך  ִבים,  ָהֲעׂשָ ל  ׁשֶ חֹות  ּבָ ׁשְ ְוַהּתֻ

ְוֵאיָנם  ָזרֹות,  בֹות  ַמֲחׁשָ ׁשּום  ּוְבִלי  ה  ִנּיָ ּפְ ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ֹוְמִעין  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוָנֶאה  ָיֶפה  ה  ּמָ ּכַ מּול,  ּגְ לּום  ׁשְ ּתַ ְלׁשּום  ים  ְמַצּפִ

ִיְרָאה  ּבְ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  יֵניֶהם  ּבֵ ְמֹאד  ְוטֹוב  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ יָרה  ִ ַהּשׁ

ַאַחר  ֵזייא"(.  ין  ְצִוויׁשִ ַזיין  צּו  ְפרּום  גּוט  ֵזייֶער  ִאיז  "ֶעס  ַנז:  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ )ְוָאַמר 

ָהָיה  ׁשֶ יַלא"(  ּקֹוִרין "ַמאּגִ )ׁשֶ ְלַהר ֶאָחד  ּוָבאּו ָסמּוְך  יֹוֵתר  ְך ָהְלכּו  ּכָ

לֹו  ר  ְוִסּפֵ לֹו  יב  ְוֵהׁשִ זֹאת,  ַמה  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ָלִעיר,  ָסמּוְך  ם  ׁשָ

ְוִנְכְנסּו  ם,  ְלׁשָ ִעּמֹו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  יַלא,  אּגִ ַהּמַ אֹותֹו  ִעְנַין 

"ל  ַהּנַ ָהָהר  י  ּכִ ָלל.  ּכְ ַלחּוץ  ִנְראּו  לֹא  ם  ְלׁשָ ְכְנסּו  ּנִ ּוְכׁשֶ ם.  ְלׁשָ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ְלׁשָ ְוִנְכַנס  תֹוכֹו.  ּבְ ְקָצת  ְוָעֹמק  תֹוכֹו  ּבְ ָחלּול  ָהָיה 

ית  ם ַעל ָהָאֶרץ, ְוָלַקח ִמּבֵ נּו ַז"ל ׁשָ ב ַרּבֵ ְוָיׁשַ "ל,  ִעם ָהִאיׁש ַהּנַ

ְמֹאד.  ְמֹאד  ּוָבָכה  לֹוַמר,  ְוִהְתִחיל  ִצּיֹון"  ֲעֵרי  "ׁשַ ֵסֶפר  ּלֹו  ׁשֶ ָיד 

ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ּוָבָכה  ְלַדף,  ף  ִמּדַ ן  ְלַהּלָ אֹוֵמר  ְוָהָיה 

ְקֶטֶרת(  ַהּמִ ִקּבּול  ית  )ּבֵ יְך  ַהּצּוּבֶ ְוֶהֱחִזיק  ֶאְצלֹו  ָעַמד  ְוָהִאיׁש  ֶהְפֵסק. 
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ָהה ְזַמן  דֹוָלה ְמֹאד. ְוׁשָ תֹו ַהּגְ ִכּיָ ּתֹוֵמם, ְוָרָאה ּבְ ּלֹו ְוָעַמד ִמׁשְ ׁשֶ

"ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַעל  ה  ִצּוָ ְבּכֹות  ִמּלִ ַסק  ּפָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָרָאה  ְוָיָצא,  עֹוֵמד.  ַהּיֹום  ֵהיָכן  חּוץ  ּבַ ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ

תֹו  ְבִכּיָ ּבִ ִהְתַמְהַמּה  ְך  ּכָ ְוָכל  קַֹע,  ִלׁשְ נֹוָטה  ֶמׁש  ֶ ְוַהּשׁ ַהּיֹום  ָנה  ּפָ

ְלהֹוִציא  לֹו  ה  ִצּוָ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶהְפֵסק.  ִלי  ּבְ ִיץ  ּקַ ּבַ ֵלם  ׁשָ ְליֹום  ָקרֹוב 

ְוָאַמר  ַלחּוץ.  ְוָיְצאּו  ְמַעט  ב  ְוָיׁשַ )ִמְקֶטֶרת(,  ַהּלּוְלֶקע  ן  ֵ ְוִעּשׁ ֵאׁש, 

ֲאִני  ַאְך  ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְזַמן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לֹו, 

ָיכֹול  ֲאִני  ְרצּו  ּתִ ִאם  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  י  ְוַרּבִ ה  ְוַאּתָ ֶיְדֶכם,  ּבְ ו  ַעְכׁשָ

ַעְצִמי: ּבְ מֹוִני  ּכָ יִקים  ַצּדִ ם  ִמּכֶ ַלֲעׂשֹות 

קסד

קּותֹו  ּלְ ְלִהְסּתַ ְמֹאד  ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ אּוַמאן  ת  ִלְקִהּלַ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ּה  ּבָ ָזָכה  ּלא  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ְלַמֲעָלה  ָזָכה  ּוְכָבר  ָנה,  ׁשָ ֲחִצי  מֹו  ּכְ

ִהְתּבֹוְדדּות  לֹו  ָהָיה  ם  ׁשָ ם  ּגַ ָבר,  ּכְ ְמבָֹאר  ּכַ ֵמעֹוָלם  ָאָדם 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ר  ּדָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ִנְכַנס  ֶאָחד  ּוַפַעם  ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ

ֶחֶדר  ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ ָהָיה  ם  ְוׁשָ אּוַמאן,  ּבְ ם  ׁשָ ֵכנּות  ׁשְ ּבִ ֶאְצלֹו 

ַעל  ַהּבַ ְוִנְכַנס  ּבֹו,  ָיד  ִפיַסת  ּתְ ִית  ַהּבַ ַעל  ְלַהּבַ ָהָיה  ׁשֶ ְמֻיָחד, 

ָהָיה ׁשֹוֵכב  נּו ַז"ל ׁשֶ ְתֹאם ְלאֹותֹו ַהֶחֶדר, ּוָמָצא ֶאת ַרּבֵ ִית ּפִ ַהּבַ

ֲחלּוׁש  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָהָאֶרץ,  ַעל  ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ּוט  ִפּשׁ ּבְ

ְגַוע  ּנִ ׁשֶ ְוִכְמַעט  ֵנס  ּבְ ָהָיה  ִחּיּותֹו  ר  ֲאׁשֶ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

יטּות  ׁשִ ּפְ י  ּפִ ַעל  ַהּטֹוב  ְרּכֹו  ּדַ ָעַזב  ֵכן לֹא  י  ּפִ ַעל  ָכל ֵעת, ַאף  ּבְ
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לֹום,  ׁשָ ּבְ ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ָעה  ָ ַהּשׁ ַעד 

לֹו: ֵרי  ַאׁשְ

קסה

ּוַמְדֵרָגתֹו  ַמֲעָלתֹו  ַהְפָלַגת  ֵמעֶֹצם  ר  ְמַסּפֵ ָהָיה  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
ְמֹאד  ֲאָבל  ַעם:  ּפַ ָכל  ּבְ אֹוֵמר  ָהָיה  ְמֹאד,  ְמֹאד  בֹוּהַ  ַהּגָ

ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך  יָהאִרוֶויט,  ּגִ ֵזייֶער  ָהאּב  "ִאיְך  ֶזה,  ַעל  י  ָיַגְעּתִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ֵאּלּו ָהָיה  ּכָ ָבִרים  ּדְ ָפֵנינּו  ּבְ ר ִסּפּורֹו  ְוִעּקַ יַפאְסט".  ּגִ ִפיל 

דֹוָלה  ַמֲעָלתֹו ַהּגְ ִאים ַעְצֵמנּו ּבְ ְהֶיה ְמַקּנְ ּנִ ֵדי ׁשֶ ִקְנַאת סֹוְפִרים, ּכְ

ַע ְוִלְטרַֹח  ּגֵ ְדָרָכיו ְלִהְתּיַ מֹותֹו, ְוֵנֵלְך ּבִ ה ּכְ ם ֲאַנְחנּו ַנֲעׂשֶ ּגַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֵמִעְנָיִנים  ֶאָחד  ִעם  ר  ִסּפֵ ַאַחת  ּוַפַעם  מֹותֹו.  ּכְ ה'  ְוַלֲעבֹד  ְוכּו' 

בֹוּהַ  ַהּגָ ָגתֹו  ְוַהּשָׂ ַמֲעָלתֹו  ת  ֻדּלַ ּגְ ֵמעֶֹצם  ְלָפָניו  ֵאר  ְוִהְתּפָ ֵאּלּו, 

ְגדֹולֹות  ּבִ ֲחֵברֹו  ִעם  ֶרה  ּוִמְתּגָ ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ִמי  ּכְ ְוכּו',  ָהֲעצּוָמה 

ָלבֹוא  יּוַכל  ִמי  לֹו:  ָאַמר  ָהִאיׁש  ְוֶזה  ֲחֵברֹו.  ּבֹו  א  ְתַקּנֵ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ְמֹאד  בֹוָהה  ּגְ ָמה  ְנׁשָ ָלֶכם  ֵיׁש  י  ּכִ ְלַמְדֵרַגְתֶכם,  ִלְזּכֹות  ָלֶזה 

רֹון  ַהִחּסָ ֶזהּו  ְוָאַמר:  ֶזה,  ַעל  ְמֹאד  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יד  ְוִהְקּפִ אי.  ַוּדַ ּבְ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ַגת  ְוַהּשָׂ ת  ֻדּלַ ּגְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלֶכם  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ֶכם,  ּלָ ׁשֶ

ֱאֶמת  י ּבֶ ׁש ָלֶהם. ּכִ ּיֵ בֹוּהַ ׁשֶ ָמה ַהּגָ ׁשָ ד ַהּנְ בֹוִהים הּוא ַרק ִמּצַ ַהּגְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד יּוַכל ִלְזּכֹות ָלבֹוא ְלַמְדֵרָגתֹו  ָבר, ַרק ּכָ לֹא ֵכן ַהּדָ

ַוֲעבֹודֹות  יִגיעֹות  ּבִ ַרק  לּוי  ּתָ ר  ָהִעּקָ י  ּכִ ׁש,  ַמּמָ מֹוִני  ּכָ ִלְהיֹות 
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דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְוֵכן  ֱאֶמת.  ּבֶ

ְוכּו': ַוֲעבֹודֹות  יִגיעֹות  ּבִ ַרק  לּוי  ּתָ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

קסו

ֶנֶכד  ֲאִני  ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ָאַמר: ָהעֹוָלם סֹוְבִרים  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ְלַמְדֵרָגִתי.  ָזִכיִתי  ֶזה  ֵמֲחַמת  ַז"ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ָזִכיִתי  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  י,  ִהְצַלְחּתִ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ִעם  ַרק  הּוא,  ֵכן  לֹא 

ׁשֹון: "ִמיט  ֶזה ַהּלָ ַנז ּבְ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ִכיִתי. ְוָאַמר ּבִ ּזָ ֶ ַלֲעלֹות ְלַמה ּשׁ

י מֹוֲהַר"ן תר"ט־ב'(: ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ יָראִטין"  ּגִ ִמיר  ִאיז  ַזאְך  ֵאיין 

קסז

ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ׁשֹוֶבֶרת  "ֲאָנָחה  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין 
י  ּכִ ׁש.  ַמּמָ ְך  ּכָ ָהָיה  ֶאְצלֹו  ׁשֶ ר  ִסּפֵ נח:(,  ָרכֹות  )ּבְ ָאָדם" 

ה  עֹוׂשֶ ִלְפָעִמים  ָהָיה  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַגע  ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ

יּהַ  ְלַהְגּבִ יּוַכל  ִאם  ַעְצמֹו  ה  ְמַנּסֶ ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲאָנָחה,  ֵאיֶזה 

ר  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָיה  ּגּופֹו  י  ּכִ ָיָדיו,  יּהַ  ְלַהְגּבִ ָאז  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ָיָדיו, 

ַאְנָחתֹו: ֵמֲחַמת  ׁש  ַמּמָ ֱאֶמת  ּבֶ

קסח

ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ָהָיה  ׁשֶ לֹו,  ָהָיה  ׁשֶ ה  ַהּבּוׁשָ ִמּגֶֹדל  ר  ִסּפֵ ם  ּגַ
ְוָהָיה  ָניו.  ּפָ ַעל  ה  ַהּבּוׁשָ ׁש  ַמּמָ יׁש  ַמְרּגִ ְוָהָיה  ַרְך,  ִיְתּבָ

יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה  י  ּכִ ְמֹאד,  ֵמֲחֵברֹו  ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ יׁש  ַמְרּגִ
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ֶדֶרְך  ּכְ ָוִנין  ּגְ ה  ְלַכּמָ ּנֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ָניו  ּפָ ַמְרֵאה  ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ

ה  ֵאר ִמּגֶֹדל ַהּבּוׁשָ ּנּוי. ּוְכָבר ִנְתּבָ ִלי ׁשּום ׁשִ ׁש ּבְ ין ַמּמָ ׁשִ ּיְ ְתּבַ ַהּמִ

ִנְרָאה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִמיד  ּתָ ָניו  ּפָ ַעל  ַחת  ֻמּנַ ָהְיָתה  ׁשֶ ְרָאה  ְוַהּיִ

יל  אְרָנאּבִ ׁשֶ י ַנחּום ַז"ל ִמּטְ דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ זֹאת. ְוָהַרב ַהּקָ ּכָ

ֵהל  ְוִנְתּבַ ֶמעְדֶוועִדְווֶקע,  ת  ְקִהּלַ ּבִ ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ אֹותֹו  ָרָאה 

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ְוָאַמר  ָאז.  ָניו  ּפָ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ֵמעֶֹצם 

מֹות כ'( ֶזה  י ֶתֱחָטאּו" )ׁשְ ֵניֶכם ְלִבְלּתִ ּפְ ִיְרָאתֹו ַעל  ְהֶיה  ּתִ "ְלַמַען 

ֶאְצלֹו: חּוׁש  ּבְ רֹוִאין 

קסט

ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ׁש, ּבִ ֵרַח ַמּמָ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ְוֵעיָניו ָהיּו ְמִאירֹות ּכַ
ְמִאירֹות  ָהיּו  ּוָפָניו  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְמִאירֹות  ֵעיָניו  ָהיּו 

תֹו  ָ ְקֻדּשׁ עֶֹצם  ָרָאה  ּלא  ׁשֶ ּוִמי  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמֹאד  ימֹות  ּוַמֲאּדִ

ּלֹו  ׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ְוֵסֶדר  קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵבקּותֹו  ּדְ ְלֶהֶבת  ׁשַ י  ּפֵ ְוִרׁשְ

"ַאְתִקינּו  ר  ְמַזּמֵ ָהָיה  ׁשֶ ּגּון  ְוַהּנִ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ֵסֶדר  ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ

ִמירֹות  ַהּזְ ָאר  ׁשְ ר  ְמַזּמֵ ָהָיה  ׁשֶ ְוֵאיְך  ָבִחין",  ׁשְ ּבִ ר  ֲאַזּמֵ ְסעּוָדָתא 

א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּוֵמֵעין  ַחִיל,  ת  ְוֵאׁשֶ ְמָחה,  ְוׂשִ ּוְמנּוָחה  ׁש  ְמַקּדֵ ל  ּכָ

ָעַמד  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ֵמעֹוָלם.  טֹוב  ָרָאה  לֹא  זֹאת,  ָרָאה  ּלא  ׁשֶ ּוִמי 

ַעד  זֹאת  ּכָ ִנְרֶאה  ִיְהֶיה  ּלא  ׁשֶ ֵמִעיד  ָהָיה  ַמֲעָמד  אֹותֹו  ּבְ ָאז 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוכּו',  יֹו  ּדְ ים  ּמִ ַהּיַ ל  ּכָ ְוִאּלּו  ִצְדֵקנּו.  יַח  ְמׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ְרָאה  ְוַהּיִ ַהּנֹוָרָאה  ה  ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ ַהּיִֹפי  ְועֶֹצם  ָקֶצה  ֶאֶפס  ְלָבֵאר 
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ֲעָנָוה  ּבַ ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ ֵבקּות  ּדְ ְנִעיַמת  ַוֲעִריַבת  ָהֲעצּוָמה 

ִפיַסת  ּתְ ְלִפי  ֶזה  ְוָכל  עֹוָלם,  ּבָ זֹאת  ּכָ ִנְרָאה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ

ֶזה.  ּבָ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ ִסְתֵרי  ַבד  ִמּלְ נּו  ְעּתֵ ּדַ

ְזַמן ַרב ִעם  ְוָהָיה עֹוֵמד  ָידֹו,  ּבְ ַהּכֹוס  נֹוֵטל  ָהָיה  ּדּוׁש  ַהּקִ קֶֹדם 
ׁשֹוְמִעין  ָהיּו  ְולֹא  ִתיָקה,  ׁשְ ּבִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָידֹו  ּבְ ַהּכֹוס 

ָעָלה.  ּתֹוְקקּות, ְוָעָלה ָאז ְלָמקֹום ׁשֶ י ִאם ְקָצת קֹול ִהׁשְ ּנּו ּכִ ִמּמֶ

ְנִעימּות ִנְפָלא  יו ּבִ ַתח ּפִ ה ְמֹאד, ּפָ ָהא ַהְרּבֵ ָ ּשׁ ְך ַאַחר ׁשֶ ַאַחר ּכָ

)ִסיָמן ר"י((: ְלַקָמן  ן  ַעּיֵ ְוכּו'  ִראׁשֹוָנה  ֵתָבה  ּבְ ׁשֶ )ְוָאַמר  כּו'  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יֹום 

קע

עּו  ִהְתַיּגְ ְיֵרִאים  ה  ּמָ ּכַ ַמּדּוַע  אֹותֹו:  י  ַאְלּתִ ׁשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ
י  ּפִ ַעל  ְוַאף  "ָהאִריֶווין"(,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ

יטּות:  ְפׁשִ יב ּבִ דֹוִלים? ֵהׁשִ יִקים ַהּגְ ּדִ יעּו ְלַמְדֵרַגת ַהּצַ ֵכן לֹא ִהּגִ

ן  ָהאּבְ ָתם  ַהּסְ "ִמן  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ )ְוָאַמר  ְך.  ּכָ ל  ּכָ עּו  ִהְתַיּגְ לֹא  ָתָמא  ִמּסְ

ְלִפי  ְוַהּכֹל  ַהְיִגיָעה,  הּוא  ר  ִעּקָ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ י  ּכִ יָהאִריֶוועט"(.  ּגִ ִניט  ֵזייא 

ה: ֲעׂשֶ ַהּמַ רֹב 

קעא

ַז"ל  נּו  ֵמַרּבֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ַזַצ"ל  יּוְדל  י  ֵמַרּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ִביַרת  ׁשְ ִעְנַין  ּבְ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  הּוא  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ

ל  ּכָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלַגְמֵרי  ר  ּבֵ ְיׁשַ מֹותֹו  ּכְ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ִאיׁש  ׁשֶ ֲאוֹות,  ּתַ
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יִקים  ה ַצּדִ ּמָ י ִנְמָצִאים ּכַ ָלל. ּכִ ָבר לֹא ִנְמָצא ּכְ ֲאוֹות, ֶזה ַהּדָ ַהּתַ

ִזְקָנָתם.  ֵעת  ַעד  ְלַגְמֵרי  ָיְצאּו  לֹא  ֲאָבל  ֲאוֹות,  ַהּתַ ִמן  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ

ּלא  ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְוָאַמר  דֹוִלים,  ּגְ יִקים  ַצּדִ ה  ּמָ ּכַ ְלֻדְגָמא  ְוָתַפס 

ַרְך  ִאיׁש  ֲאָבל  ִנים.  ָ ּשׁ ּבַ אּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲאוֹות  ַהּתַ ִמן  ָיְצאּו 

ל  ּכָ ר  ּבֵ ְיׁשַ ׁש,  ַמּמָ ְלדּות  ְוַהּיַ עּוִרים  ַהּנְ יֵמי  ּבִ מֹוִני  ּכָ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ

ְבֵחי  ׁשִ )ּבְ ְלֵעיל  ן  ְוַעּיֵ ָלל.  ּכְ ִנְמָצא  ֵאין  ֶזה  מֹוִני,  ּכָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲאוֹות  ַהּתַ

ָבר  ָנה, ּכְ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָהָיה ּבֶ ׁש, קֶֹדם ׁשֶ יֵמי ַיְלדּותֹו ַמּמָ ּבִ ָהַר"ן( ׁשֶ

ּטּול. ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ְלַגְמֵרי  ל  ּוִבּטֵ ַבר  ׁשָ

ְוָאַמר,  ֲאוֹות.  ַהּתַ ל  ִמּכָ ָרחֹוק  הּוא  ֵאיְך  ָאז  ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחיל 
ֵעת  לֹו  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ְלַגְמֵרי,  ֶאְצלֹו  ִנְמָאס  ֱאכֹל  ּלֶ ׁשֶ

ִמן  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְזּכָ ּנִ ּוְכׁשֶ ְמֹאד,  ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ָהֲאִכיָלה 

ֵעת  ּבְ ֻמְכָרח  ְוהּוא  ֶלֱאכֹל,  ְמֹאד  ְמֹאד  ָעָליו  ִנְמָאס  ָהֲאִכיָלה 

ַעת  ׁשְ ּבִ ִלְפָעִמים  ר  ְמַדּבֵ הּוא  ן  ּכֵ ְוַעל  ְעּתֹו,  ּדַ יַח  ְלַהּסִ ָהֲאִכיָלה 

ֲאִכיָלה  ְמַעט  ֵאיֶזה  ַלֲחטֹף  ַעת  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ּבְ ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲאִכיָלה 

ָעָליו  ְמֹאד  ְוִנְמָאס  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ַהּגּוף,  ִקּיּום  ִביל  ׁשְ ּבִ ּגּופֹו  ְלתֹוְך 

ּוְכָבר  ִנְפָלא,  ִחּדּוׁש  ֲאִני  ֶזה  ּבָ ל  ּגָ ִמׁשְ ֲאַות  ּתַ ּוְבִעְנַין  ָהֲאִכיָלה. 

י מֹוֲהַר"ן רט"ז(: )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ה  ִמּזֶ ְמבָֹאר 

קעב

ָנה  ַמּתָ ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ן  ׁשָ ַהּיָ ית  ּלִ ַהּטַ ָנַתן  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ה  ַהּזֶ ְלָהִאיׁש  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ֵמֲחׁשּוָביו.  ְלֶאָחד 
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י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ית  ּלִ ַהּטַ ד  ְלַכּבֵ ְמֹאד  ֵהר  ִהּזָ ּלֹו:  ׁשֶ ית  ּלִ ַהּטַ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ

י  ַפְכּתִ ׁשָ ָמעֹות  ּדְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ית,  ּלִ ַהּטַ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָערֹות  ׂשְ ר  ִמְסּפַ מֹו  ּכְ

ית: ַטּלִ ַמהּו  י  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ַעד 
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ָגתֹו ַהּשָׂ נֹוָראֹות  דֹולֹות  ּגְ

קעג

ֵמֵעֶבר  א  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ים  ֵמֲאָנׁשִ י  ַמעּתִ ׁשָ
ִנים  ׁשָ ֵאיֶזה  ם  ְלׁשָ ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ בּול(,  ַלּגְ )ֵמֵעֶבר  ֶרעִניץ  ַלּגְ

ֵמֲחַמת  ְויֹוֵתר  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ֵעֶרְך  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ָרָאה  ְולֹא 

נּו ַז"ל ְוכּו',  יד ָעָליו ַרּבֵ ִהְקּפִ ֶמעְדֶוועִדְבֶקא ׁשֶ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֵהיֵטב.  ַהּזֹאת  ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ִקי  ּבָ ְוֵאיִני 

ֵמֵעֶבר  ׁשּוֶקען"(  "ַפאר  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֲחָך  ּלֶ ְלׁשַ רֹוֶצה  ֲאִני  ַאַחת:  ַעם  ּפַ

ל  ְלּגֵ ָסמּוְך ְמֹאד ִנְתּגַ ּבְ ַרְך ִסּבֹות ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ אן. ְוִסּבֵ ָהר ּדַ ַלּנָ

"ל,  ַהּנַ אן  ּדַ ָנָהר  ִלְסִביבֹות  ם  ְלׁשָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַסע  ּנָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

י  ּכִ עְדֶוועִדְבֶקא.  ִמּמֶ ְויֹוֵתר  ְרָסאֹות  ּפַ ֵעֶרְך ֵמָאה  ּבְ הּוא ָרחֹוק  ׁשֶ

ם  ׁשָ ִנְמָצִאים  ֵאיָנם  ִויהּוִדים  דּוַע,  ּיָ ּכַ רּוְסָיא  ְמִדיַנת  ר  ִעּקַ ם  ׁשָ

י  ַרּבִ ְוָנַסע  ִנים.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ּוִבְפָרט  ֵמֶאֶלף.  ֶאָחד  ִאם  י  ּכִ

ְבֵרי  ּדִ ם  ְתַקּיֵ ּנִ ׁשֶ ב  ִסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָעה.  ׁשָ ְלִפי  ם  ְלׁשָ ְמעֹון  ׁשִ

ּוַמה  ִנים.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ב  ְלִהְתַעּכֵ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוֻהְכַרח  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ

י  ִנים ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות. ּכִ ָ אֹוָתן ַהּשׁ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָעַבר ַעל ַרּבִ ֶ ּשׁ

ם  ׁשָ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ְוָהָיה  ְוכּו'.  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַהּגֹוִיים  ין  ּבֵ ר  ּדָ ָהָיה 

ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ אֹוָתן  ּבְ ְך,  ּכָ ּוְבתֹוְך  ִנְסיֹונֹות.  ה  ּמָ ּכַ

ּפֹה  יָרתֹו  ּדִ ְוָקַבע  אִלי  ַלאִטיּפָ ִמּזְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָיָצא  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ם,  ׁשָ
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ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִנים,  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ְלֵעֶרְך  אן  ּכָ ב  ְוָיׁשַ ֶרְסֶלב,  ּבְ

ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ע,  ּדַ ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ְלָכאן.  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ א  ּבָ

ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ י,  ּנִ ִמּמֶ ָצאָת  ּיָ ׁשֶ ַהּיֹום  ַעד  ֵלָדִתי  ִמּיֹום  ֶאְצִלי  ִחּלּוק 

לֹוַמר,  ּכְ ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ְלֵבין  י  ּנִ ִמּמֶ ָצאָת  ּיָ ׁשֶ ַהּיֹום  ין  ּבֵ ו  ַעְכׁשָ ִחּלּוק 

בֹוּהַ  ּגָ יֹוֵתר,  ן  ְלַהּלָ ם  ָ ּוִמּשׁ ְלַמְדֵרָגה,  ְדֵרָגה  ִמּמַ ָעָלה  ְך  ּכָ ל  ּכָ

ִנים  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ּבְ ק  ְעּתַ ּנֶ ׁשֶ ַעד  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  בֹוּהַ  ּגָ ֵמַעל 

ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ין  ּבֵ ֶאְצלֹו  ִחּלּוק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ַרּבֹות  ַמְדֵרגֹות 

ַמן. ַהּזְ ְלאֹותֹו  ֵלָדתֹו  יֹום  ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ַהִחּלּוק  מֹו  ּכְ ו  ַעְכׁשָ ְלֵבין 

נּו ַז"ל  ת ַרּבֵ ֻדּלַ ָקְדֳקדֹו יּוַכל ְלָהִבין ְמַעט ִמּגְ ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ּוִמי ׁשֶ
ָהָיה  ָבר  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ י  ּכִ ֶזה.  ֵמִעְנָין 

קֶֹדם  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ָכה  ּזָ ׁשֶ ָלאֹות  ּפְ ְלֵאי  ּפִ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָראֹות  דֹולֹות  ַהּגְ ְוָכל  ֶזה, 

ִנְראּו  ְולֹא  ְמעּו  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְונֹוָראֹות  ֲעצּומֹות  גֹות  ַהּשָׂ יג  ְלַהּשִׂ

רֹות  ל ַהּצָ ְך ּכָ ָרֵאל ְוכּו', ְוַאַחר־ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָהָיה ּבְ עֹוָלם קֶֹדם ׁשֶ ּבָ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ קֶֹדם  ָעָליו  ָעַבר  ׁשֶ ְוכּו'  ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ

ם  ׁשָ יג  ְוִהּשִׂ ְוכּו',  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוַלֲחזֹר  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  קֶֹדם  ַדע  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר,  ְוכּו'.  יג  ִהּשִׂ ֶ ּשׁ ַמה 

ּתֹוָרתֹו  ְרֵכי  ּדַ ִעם  ְמֹאד  ְמֹאד  ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ְוָהָיה  ׁש.  ַמּמָ לֹא  ּכְ הּוא 

ְך ָהַלְך ַמְעָלה  ָרֵאל ְוכּו'. ְוַאַחר ּכָ ַדע קֶֹדם ֶאֶרץ ִיׂשְ ּיָ ָגתֹו ׁשֶ ְוַהּשָׂ

ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַסע  ּנָ ׁשֶ ּוְבֵעת  ְוכּו'.  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ַמְעָלה 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  יָאתֹו  ּבִ ַאַחר  ִנים  ׁשָ ֵאיֶזה  ָהָיה  ָבר  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ
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ל  ּכָ ְוַאַחר  ָאז.  ָעַמד  ּוַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ֵאיֶזה  ּבְ ט  ְוַהּבֵ ְוָהֵבן  ְרֵאה 

יֹוֵתר  אֹו  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ּנּו  ִמּמֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ּכְ ה  ֵאּלֶ

ּוֵבין  ּנּו  ִמּמֶ ָצא  ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָגתֹו  ַהּשָׂ ין  ּבֵ ִחּלּוק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר  ְקָצת, 

י  ַרּבִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ְלַהּיֹום  ֵלָדתֹו  יֹום  ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהִחּלּוק  מֹו  ּכְ ו,  ַעְכׁשָ

ּנּו: ִמּמֶ ְמעֹון  ׁשִ

קעד

ֶרְסֶלב  נּו ַז"ל, ּפֹה ּבְ ָאַמר לֹו ַרּבֵ "ל ׁשֶ ְמעֹון ַהּנַ י ׁשִ י ֵמַרּבִ ַמְעּתִ ׁשָ
י  ַגְעּתִ ּיָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה רֹוֶאה אֹוִתי, ּכָ ַאּתָ מֹו ׁשֶ סֹוף ָיָמיו: ּכְ

ה  ה, ַעּתָ י ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ י ּוָפַעְלּתִ ְוָטַרְחּתִ

ְזַמן ַאֵחר ָאַמר  ּבִ ְך  יֹום ֶאָחד. ְוַאַחר־ּכָ ּבְ ל ֶזה  ֲאִני ָיכֹול ִלְפעֹל ּכָ

ָאַמר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ִלְפעֹל  ָיכֹול  ה  ַעּתָ ׁשֶ לֹו 

ֵהיָכן  ַעד  ֵהיֵטב  ְוָהֵבן  ַאַחת.  ֶרַגע  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ִלְפעֹל  ָיכֹול  ה  ַעּתָ ׁשֶ

ָבר  ּכְ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ זֹאת  ָאַמר  ׁשֶ ֵעת  ּבְ י  ּכִ יִעים,  ַמּגִ ָבִרים  ַהּדְ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָהֵעת  אֹוָתּה  ַעד  ָאַמר  ּוְכָבר  יג,  ִהּשִׂ ֶ ּשׁ ַמה  יג  ִהּשִׂ

ֶנֶגד  ִלְכלּום  ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ֵאיָנּה  ּקֶֹדם  ּמִ ׁשֶ ָגה  ְוַהּשָׂ ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ׁשֶ

ָגתֹו  ַהּשָׂ ָהְיָתה  ִמּקֶֹדם  ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ו,  ַעְכׁשָ יג  ִהּשִׂ ֶ ּשׁ ַמה 

ָעִמים ַעד  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  ָבה ְמֹאד ְמֹאד.  ּגָ ְוִנׂשְ ֲעצּוָמה 

בֹוּהַ  ּגָ ָגתֹו  ַהּשָׂ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  קֶֹדם  ם  ּגַ י  ּכִ ָהֵעת,  אֹותֹו 

ָרֵאל ָהְיָתה  א ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ עּור. ְוַאַחר ּכָ ִלי ׁשִ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

לֹא  ּכְ ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  קֶֹדם  ל  ׁשֶ ָגה  ַהַהּשָׂ ל  ּכָ ֵעיָניו  ּבְ
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ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָעָלה  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ּה.  ּנָ ִמּמֶ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ְוָהָיה  ׁש,  ַמּמָ

ָיכֹול  ה  ַהּפֶ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֵעֶרְך,  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְלַמְעָלה  ְעָלה  ִמּמַ

ָבר.  ּכְ ּמִ ּפּוִרים ׁשֶ ּסִ ּבַ ּמּוָבן ְמַעט  ב ַלֲחׁשֹב ְוכּו' ְוכּו', ּכַ ר ְוַהּלֵ ְלַדּבֵ

ָבר,  ּכְ ּמִ ׁשֶ ּפּוִרים  ּסִ ּבַ ְוָהֵבן  ט  ְוַהּבֵ ְרֵאה  "ל.  ּנַ ּכַ ָאַמר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ה. ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ת  ֻדּלַ ּגְ ֵמעֶֹצם  ְמַעט  ִבין  ּתָ ְוָאז 

ְיכֹוִלין  ֲאַזי  ֵלם,  ָ ּשׁ ַעת  ַלּדַ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ם  ּגַ

ַאֵחר  ָאָדם  ֶ ּשׁ ַמה  ָעה  ׁשָ ֶרַבע  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוַלֲעבֹד  ַלֲעׂשֹות 

ָנה: ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶזה  ַעל  ַע  ּוְלִהְתַיּגֵ ַלֲעבֹד  ָצִריְך 

קעה

ים  עֹוׂשִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ָאַמר:  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  קֶֹדם 
י  ּתֵ ּבָ ָעה[  ְוַאְרּבָ ִרים  ]ֶעׂשְ ַהכ"ד  ל  ּכָ ֵליַדע  ְצִריִכין  י  ּכִ ְדיֹון.  ּפִ

ָצִריְך  ְדיֹון  ַהּפִ ִביִאים  ּמְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ רט"ו(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  יִנים  ּדִ

ְדיֹון  ּפִ ה  עֹוׂשֶ הּוא  אּוַלי  י  ּכִ אֹותֹו.  ִנין  ּדָ ין  ּדִ ית  ּבֵ ֵאיֶזה  ּבְ ֵליַדע 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ִנּדֹון  הּוא  ּוֶבֱאֶמת  ֶזה,  ין  ּדִ ְלֵבית  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ָקה  ְוַהְמּתָ

ְוֵליַדע  ִנּדֹון,  הּוא  ין  ּדִ ית  ּבֵ ֵאיֶזה  ּבְ ֵליַדע  ָצִריְך  ן  ּכֵ ְוַעל  ַאֵחר. 

ין. ּדִ ית  ַהּבֵ ל אֹותֹו  ׁשֶ ָקה  ְוַהַהְמּתָ ְדיֹון  ַהּפִ

יַלאְצֶיע"(  י ִדיִנים, ַוֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות )"ַאּפִ ּתֵ ל ַהכ"ד ּבָ ֲאִני יֹוֵדַע ּכָ
ַהְינּו  ּדְ יִנים.  ּדִ י  ּתֵ ּבָ ַהכ"ד  ַעד  ין  ּדִ ְלֵבית  ין  ּדִ ית  ִמּבֵ ]ִעְרעּור[ 

ֶזה  ין  ּדִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִלי  ִנְרֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ לֹוַמר  ָיכֹול  ֲאִני  ׁשֶ



יחֹות ָהַר"ן רכאׂשִ

ַעד  ין  ּדִ ְלֵבית  ין  ּדִ ית  ִמּבֵ ְוֵכן  ַאֵחר.  ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ָלדּון  רֹוֶצה  ַוֲאִני 

ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ אי,  ַוּדַ ּבְ מֹוִעיל  ָתָמא  ּוִמּסְ ם.  ּלָ ּכֻ

י  ּכִ ָבר.  ַהּדָ יֹוֵתר  ַקל  ְך  ְמׁשָ ּנִ ּוְכׁשֶ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוִנְדֶחה  ְך  ִנְמׁשָ ְך  ּכָ

ה אֹותֹו ָהָאָדם ֵאיֶזה ִמְצָוה ְוַכּיֹוֵצא. ַוֲאִפּלּו ִאם  ְך עֹוׂשֶ תֹוְך ּכָ ּבְ

לַֹח  ִלׁשְ ַהְינּו  ּדְ )"ַאְנֶדעְנֶסעְנֶיא"(  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֲאִני  מֹוִעיל  ֵאינֹו 

ְמָלאָכה  ְוֶזהּו  רמ"ב(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ ַעְצמֹו  ּבְ יָסר  ְלַהּקֵ ָבר  ַהּדָ

ְוַגם  ּדֹור.  ּבַ ֶאָחד  ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶזה  דֹוָלה.  ּגְ ְוָחְכָמה  דֹוָלה  ּגְ

דֹוָלה  ּגְ ְמָלאָכה  הּוא  י  ּכִ ָאָדם.  ׁשּום  ה  ִמּזֶ ֲעַדִין  ָיַדע  לֹא 

ן  ִלּתֵ ְוַגם  ר,  ִמְסּפָ ּבְ בֹות  ּתֵ ֵאיֶזה  תֹוְך  ּבְ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ל  ּכָ ְלַהְכִניס 

ה  ַהְרּבֵ לַֹח  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ יָסר  ְלַהּקֵ בֹוד  ַהּכָ

ְוכּו'. יָסר  ְלַהּקֵ ָבִרים  ּדְ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְדיֹון,  ּפִ ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ָאַמר  ם  ּגַ

ַהּכֵֹהן  נֹוֵהג  ָהָיה  ֵאיְך  ּיֹוְדִעין  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ְדיֹון  ּפִ ַלֲעׂשֹות 

ין צ"ד(: ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ן  )ַעּיֵ ַח  ּלֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ִעיר  ַהּשָׂ ִעם  דֹול  ַהּגָ

קעו

ָנה  ֵ ּקֶֹדם ַהּשׁ ָרֵאל ָאַמר ֵאיִני ָיכֹול ִליׁשֹן ֵמֲחַמת ׁשֶ קֶֹדם ֶאֶרץ ִיׂשְ

ל  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלָפַני  ְועֹוְמִדים  ִאים  ּבָ

ִסיָמן צ'(: ְלֵעיל  ן  )ַעּיֵ ַהּתֹוָרה 
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קעז

ֹמַח  ִלׂשְ לֹו  ָראּוי  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ֶאָחד  ֶאת  ק  ִחּזֵ

ת  ֻדּלַ ִמּגְ יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ יֹוֵדַע  ֲאִני  י  ּכִ ָעַלי,  ִלְסֹמְך  ָלֶכם  ָראּוי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְוכּו'  דֹול ה'"  ּגָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֲאִני  י  "ּכִ סּוק:  ַהּפָ ָאז  יר  ְוִהְזּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִכיֶתם  ּזְ ֶ ּשׁ ַמה  י,  ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ָלֶכם  ָראּוי  ם  ּגַ קל"ה(.  ים  ִהּלִ )ּתְ

ֲאִפּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ח  ּמַ ׂשַ ּיְ ׁשֶ אֹותֹו  ק  ִחּזֵ ם  ּגַ ֶזה.  ּכָ י  ַרּבִ ָלֶכם 

ְצִריִכין  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ הּוא,  ן  ּכֵ אי  ַוּדַ ּבְ לֹו:  ְוָאַמר  ֹחל,  ִעְסֵקי  ּבְ

ִאין  ְך ּבָ כֹוִלין ְוַאַחר ּכָ ּיְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ַעְלָמא ּבְ י ּדְ ִמּלֵ ַח ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ ְלׂשַ

ית: ֲאִמּתִ ְמָחה  ְלׂשִ

קעח

ְנָחה.  ַהּמִ ת  ִלְתִפּלַ ָסמּוְך  ֶעֶרב  ְלֵעת  ְלָפָניו  י  ָעַמְדּתִ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ְוִכְליֹון  ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ֶדֶרְך  ּבְ ַחּלֹון  ּבַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוָהָיה 

ָעָנה  ְמֵהָרה.  ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ׁשֶ ַהּיֹום  ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ְוִדּבֵ ֵעיַנִים, 

ֶדֶרְך ַהְפָלָגה,  ֶזה ָהעֹוָלם )ְוָאַמר זֹאת ּבְ ׁש ִלי ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיֵ ֶ ְוָאַמר: ַמה ּשׁ

ה  ְוִהּנֵ ֵער(,  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ

ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ְוָאַמר  ְמֵהָרה.  ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ַהּיֹום 

עם עֹוָלם": ּדֶ ִאין  ְטהּון  ִאיְך ָהאּב צּו  "ָוואס 
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קעט

ַמְדֵרָגה  ַעל  ו  ַעְכׁשָ ָבר הּוא עֹוֵמד  ּכְ ׁשֶ ָאַמר,  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ קֶֹדם 
ְזַמן  ל  ּכָ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ יֹוֵתר  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ זֹו  ּכָ

יט  ְלַהְפׁשִ ְמֹאד  ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר  ַהּגּוף.  ּבְ ין  ׁשִ ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ

ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ַאַחת  ַמְדֵרָגה  ַעל  ַלֲעֹמד  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ּגּופֹו, 

ֲאִפּלּו  ַאַחת  ַמְדֵרָגה  ַעל  ָעַמד  לֹא  ֵמעֹוָלם  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ י  ּכִ

ְלַתְכִלית  ֲאִפּלּו  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ְלֵאיֶזה  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

יַע ְלַמְדֵרָגה  ִהּגִ ׂש יֹוֵתר ַעד ׁשֶ י ֵכן ָהָיה ְמַחּפֵ ֲעָלה, ַאף ַעל ּפִ ַהּמַ

ָמקֹום  ְמבָֹאר ּבְ יו ּכַ ל ְיֵמי ַחּיָ ִמיד ּכָ בֹוּהַ יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוֵכן ָהָיה ּתָ ּגָ

תֹוְך  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ זֹו  ּכָ בֹוּהַ  ּגָ ְלַמְדֵרָגה  יַע  ִהּגִ ּוְלַבּסֹוף  ַאֵחר. 

ק.  ּלֵ ְלִהְסּתַ ן ָהָיה ֻמְכָרח  ּכֵ ְוַעל  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ יֹוֵתר  יג  ְלַהּשִׂ ַהּגּוף 

ֶהעְמִדיל  אס  ּדָ יֶגעִרין  ּגִ ׁשֹוין  ָוואְלט  "ִאיְך  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר 

ֵטיין"  ׁשְ ִניט  ַמְדֵרָגה  ֵאיין  אֹויף  ָקאן  ִאיְך  ָוואִרין  יָטאן.  ּגִ אֹויס 

ַאַחת(: ַמְדֵריָגה  ַעל  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ י  ָתְנּתִ ּכֻ ִלְפׁשֹוט  ָרִציִתי  ָבר  )ּכְ

קפ

ָחָדׁש  ַמְלָאְך  לֹו  ִנְרָאה  ַהּיֹום  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלי  ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ׁשֹוָפרֹות  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ים  ְמֻמּנִ יו  ְחּתָ ּתַ ְוֵיׁש  מֹו.  ׁשְ ְויֹוֵדַע 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  רּוָעה,  ּתְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִקיָעה,  ּתְ ּתֹוְקִעין  ְוֵהם  ָיָדם,  ּבְ

ַאַחר  ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ חֹוְפִרים  ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהם  ִקיָעה.  ּתְ ְותֹוְקִעים  חֹוְזִרים 

ֲאַות  "ּתַ ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ה.  ַהְרּבֵ ֲאבּוִדים  ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  י  ּכִ ֲאֵבדֹות. 
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רּו  "ַיְחּפְ תר"ת.  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ קי"ב(  ים  ִהּלִ )ּתְ ּתֹאֵבד"  ִעים  ְרׁשָ

ַאַחר  ׂש  ַחּפֵ ּמְ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ְוִלְפָעִמים  ים פ"ג(.  ִהּלִ )ּתְ ְויֹאֵבדּו" 

יק  ַצּדִ "ֵיׁש  ִחיַנת:  ּבְ ְוֶזה  ִלְפָעִמים.  ֹאֵבד  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֲאֵבדֹות 

ׁשּוָבה ַעל אֹותֹו  ה ּתְ יק עֹוׂשֶ ּדִ ִצְדקֹו" )קֶֹהֶלת ז'(. ַוֲאַזי ַהּצַ אֹוֵבד ּבְ

אֹותֹו  יק  ּדִ ְלַהּצַ ֵאין  אי  ּוְבַוּדַ ֲאֵבדֹות.  ִאין  ּבָ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ַהֵחְטא 

ַוֲאַזי  ַהֵחְטא,  ק ֵמאֹותֹו  ַהּדַ ִמן  ק  ּדַ ָגם  ּפְ ֵאיֶזה  ַרק  ׁש  ַמּמָ ַהֵחְטא 

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ק  ַהּדַ ָגם  ַהּפְ אֹותֹו  ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ

נֹוָראֹות.  ֲאֵבדֹות  ּומֹוֵצא  חֹוֵזר  ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאַזי  ַהֵחְטא,  ֵמאֹותֹו 

ְמֹאד  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ָאז  ְוָאַמר  דֹול.  ּגָ ְוַרַעׁש  ְמָחה  ׂשִ ה  ַנֲעׂשָ ּמֹוֵצא  ּוְכׁשֶ

ּופֹוֵגם  יק  ַמּזִ ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ הּוא  ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ל.  ְמַקּבֵ ִלְהיֹות  ְמֹאד 

ִלי  ִנְרֶאה  ְך  ּכָ ֲאֵבדֹות,  ִאין  ּבָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהֲאֵבדֹות  ִעְנַין  ּבְ

ן  ְוַעּיֵ ְמֹאד.  ְונֹוָרִאים  ְוִנְפָלִאים  ְסתּוִמים  ָבִרים  ְוַהּדְ ָבָריו,  ִמּדְ

ִלְפַגם  ל  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ֱאלּול  ַנת  ּוָ ִמּכַ ֵמִעְנַין  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ ה  ִמּזֶ

י  ּכִ )ִסיָמן פ"ח(,  לּו  ְ ּשׁ ִנְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ רֹות  ַהּפֵ ּוֵמִעְנַין  )ִסיָמן פ"ז(,  ִרית  ַהּבְ

ְוֵאין  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֵפרּוׁש  ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ "ל.  ַהּנַ ִעם  ֶאָחד  ַהּכֹל 

ַעד ָמה: יֹוֵדַע  נּו  ִאּתָ

קפא

ִאם  ׁשֶ יֹוֵדַע ָחְכמֹות,  ֲאִני  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
יֹוֵדַע,  ֲאִני  ׁשֶ ֵמַהָחְכמֹות  ְמַעט  ְלַגּלֹות  ַמְתִחיל  ָהִייִתי 

ַהָחְכמֹות  ַגת  ַהּשָׂ ל  ׁשֶ ֲענּוג  ַהּתַ ְיֵדי  ַעל  ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו 
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ֵטִלים  ל ָהעֹוָלם ּבְ ה. ְוָהָיה ּכָ ִתּיָ ִלי ׁשּום ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָהֵאּלּו ְלַבד ּבְ

ֵני ָאָדם יֹוְצִאים ֵמִחּיּוָתם  ֹמַע ָחְכָמִתי, ְוָהיּו ּבְ ֶפׁש ִלׁשְ ְכלֹות ַהּנֶ ּבִ

ָהִייִתי  ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ֲעִריַבת  ְנִעיַמת  ְמִתיַקת  ַהְפָלַגת  ֵמעֶֹצם 

ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ִמיד  ּתָ י  ּכִ ָאָדם.  ִלְבֵני  ְלַגּלֹוָתם  ָיכֹול  ֵאיִני  ַאְך  ה,  ְמַגּלֶ

ָבִרים  ּנּו ּדְ ל ִמּמֶ ֹמַע ּוְלַקּבֵ ר ִעם ֶאָחד ֲאִני ָחֵפץ ִלׁשְ ַמְתִחיל ְלַדּבֵ

דֹוָלה  ַהּגְ ָחְכָמתֹו  ְלַגּלֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֶעְליֹוִנים, 

עֶֹצם  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ר  ִסּפֵ ְועֹוד  ְמֹאד.  ְפֶלֶגת  ְוַהּמֻ

י  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ זֹאת  ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכיִתי  לֹא  ַאְך  ָחְכָמתֹו, 

ְמבָֹאר  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  סֹוף  ּבְ ְלֵעיל  ן  )ְוַעּיֵ ֲאֵחִרים  י  ִמּפִ ִאם 

ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ ׁש ָחְכמֹות  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ַעְצִמי  ּבְ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ם ַמה  ׁשָ

ן  )ְוַעּיֵ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֶהם  ּבָ ִלְחיֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ

ִסיָמן רל"ח((: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ

קפב

ֵהם  ַרק  ָלל,  ּכְ חֹוְלִקים  ֵאין  ָעַלי  ְוָאַמר:  ָעָנה  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ַהחֹוְלִקים  ּבֹוִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך,  ּכָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִמי  ַעל  חֹוְלִקים 

י ַהחֹוְלִקים  לֹוַמר, ּכִ אי ָראּוי ַלֲחלֹק. ּכְ ַוּדַ ּבְ ֶזה  ָעָליו, ְוַעל ִאיׁש ּכָ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִלּבֹו,  ַעל  ָעלּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָקִרים  ּוׁשְ ָזִבים  ּכְ ָעָליו  ּבֹוִדים 

ְך  ּכָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ִאיׁש  ְוַעל  ְוָכָזב,  ֶקר  ׁשֶ ַהּכֹל  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכְך  ְך  ּכָ

ֵאיָנם  ָעָליו  ׁשֶ ִנְמָצא  ַלֲחלֹק.  ָראּוי  אי  ַוּדַ ּבְ ֵהם,  אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  ּכְ

תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ ִצְדָקתֹו  ּגֶֹדל  יֹוְדִעין  ָהיּו  ִאם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ חֹוְלִקים 
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ָהיּו  א  ַרּבָ ַאּדְ ַרק  ָעָליו,  חֹוְלִקים  ָהיּו  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ְוכּו',  ּוַמֲעָלתֹו 

ַעל  חֹוְלִקים  ֵהם  ַרק  ָראּוי,  ּכָ ִנְפָלא  ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ַאֲחָריו  ָרִצים 

ֶזה  ּכָ ֵהם אֹוְמִרים, ְוַעל ִאיׁש  מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֵאּלֶ ּכָ ים  ה ַמֲעׂשִ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ

ָאָדם  ְלַעְצָמם  רּו  ְוִצּיְ ָחְתכּו  ֵהם  ׁשֶ ְוָאַמר  ַלֲחלֹק.  ָראּוי  אי  ַוּדַ ּבְ

ֶמעְנְטׁש  ַאה  ִניְצט  יׁשְ ּגִ אֹויס  ִזיְך  ין  ָהאּבִ "ֵזייא  ָעָליו.  ְוחֹוְלִקים 

ֶזה  ַעל  ַרק  ָעָליו  חֹוְלִקים  ֵאיָנם  ׁשֶ "ל.  ּנַ ּכַ )ַהְינּו  ִאיְהם"  אֹויף  ְקרּוְגן  ֵאין 

"ל(: ְוַכּנַ ְוכּו'  ְך  ּכָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶקר  ׁשֶ ּבְ ְלַעְצָמן  רּו  ּיְ ּצִ ׁשֶ ָהִאיׁש 

קפג

ֶזה  ּבָ יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ְוָאַמר  ֵמָעיו,  ּבְ ְוָחׁש  ַהחּוץ  ִמן  א  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ְמעֹוָתיו"  ּכִ ֵמֶעיָך  "ְוֶצֱאָצֵאי  ְוָהֶרֶמז:  ָמעֹות.  לֹו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ּדַֹאר: י  ַהּבֵ ַעל  ָמעֹות  א  ּבָ ׁשֶ ֲהָוה  ְוֵכן  ְעָיה מ"ח(.  )ְיׁשַ

קפד

נֹוֵתן  ְוהּוא  ֵאָליו  א  ּבָ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ְנִתיַנת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  )ּכְ ְלָידֹו  ָידֹו  ט  ּופֹוׁשֵ לֹום  ׁשָ לֹו 

ְוָאַמר  ָהִאיׁש.  ָעַבר אֹותֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ֶכף הּוא  ּתֵ ָאז  לֹום(,  ׁשָ

ֶכף  ּתֵ ׁשֶ י"א(.  ֵלי  )ִמׁשְ ָרע"  ֶקה  ִיּנָ לֹא  ְלָיד  "ָיד  ֶזה:  ַעל  ֶרֶמז 

ֶקה  ִיּנָ "לֹא  ׁשּוב  לֹום,  ׁשָ ְנִתיַנת  ַהְינּו  ּדְ ְלָיד",  "ָיד  ט  ּפֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ

ַהּכֹל: לֹו  ה  ּלֶ ִנְתּגַ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ָרע", 
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ְוָהָיה  ַיד  ְלַאַחר  ּכִ זֹאת  ה  ְוָעׂשָ ה.  ִמּזֶ ְקָצת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ָבר  ּכְ ם  ּגַ
ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ּיֹוֵדַע  ֶ ּשׁ ַמה  ְוַקל  ׁשּוט  ּפָ ְלָדָבר  ֶאְצלֹו  ב  ֶנֱחׁשָ

ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ סֹוף  ְוַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ְיכֹוִלים  ָגה  ַהּשָׂ ֶדֶרְך  ּבְ ְיִדיָעה  י  ְלּתִ ּבִ ׁשֶ ְוָאַמר  ְוכּו'.  ְוָעַבר 

ל  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ָחְכָמה.  י  ּפִ ַעל  ְוֵליַדע  ְלָהִבין 

יר  ַהֹחֶטם ְיכֹוִלים ְלַהּכִ י ּבְ ה ִסיָמִנים. ְוָאַמר ּכִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ָהִאיׁש. ּגַ

ִאם  ֱאמּוָנתֹו,  יר  ְלַהּכִ ְיכֹוִלין  ַהֲחגֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ָאַמר  ם  ּגַ ַהּנֹוֵאף, 

אּו  ּבָ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ְוַכּמָ ִסיָמִנים.  ָאר  ׁשְ ֵיׁש  ְוֵכן  ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנתֹו 

ָעׂשּו: ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶהם  יד  ִהּגִ ְוהּוא  ְלָפָניו 

קפה

ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ל  ּכָ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 
ַוֲעַדִין  ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ִמּתֹוָרה  אֹוָתם  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ָאַמר  ה  ִחּלָ ּוִמּתְ

ָאַמר,  ְזַמן  ֵאיֶזה  ַאַחר  ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ִמּתֹוָרה  אֹוָתם  יֹוֵדַע  ֵאינֹו 

ִמּתֹוָרה  ם  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ׁשְ ַהּנִ י  ְרׁשֵ ׁשָ ֶאת  ֵליַדע  ָזָכה  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ה. ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ

ָמתֹו.  ִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּקּוִנים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ְוָהָיה יֹוֵדַע ָלֵתת ּתִ
נֹות  ּוָ ּכַ ן  ְלַכּוֵ סֹודֹות  ִעְנְיֵני  ָהָיה  לֹא  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 

ה ִלְמקָֹרָביו ָהיּו ִעְנְיֵני ֻעְבּדֹות.  ּוָ ּצִ ל ַהַהְנָהגֹות ׁשֶ ְוִיחּוִדים, ַרק ּכָ

ַעל  ְוִהְזִהיר  ַהְפָסקֹות.  ֵאיֶזה  ְלִהְתַעּנֹות  ה  ְתִחּלָ ּבִ ה  ּוָ ּצִ ְלֶאָחד 
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ֲעֵליֶהם  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ַרק  ָלל,  ּכְ ֵמַעְצָמן  ִיְתַעּנּו  ּלֹא  ׁשֶ ְמקָֹרָביו 

ְלִהְתַעּנֹות  ְלֶאָחד  ה  ִצּוָ ְוִלְפָעִמים  תצ"א(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ

ַלְיָלה  ְנעֹוִרים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ה  ְוִצּוָ ת.  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ַ ִמּשׁ

ָבר ִמן  בּוַע ּדָ ׁשָ ּלֹא יֹאְכלּו ֵמֵעת ְלֵעת ֶאָחד ּבְ בּוַע, ְוׁשֶ ׁשָ ַאַחת ּבְ

ה  ה ְלִהְתַעּנֹות ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש. ְוֵכן ִצּוָ ים ִצּוָ ה ֲאָנׁשִ ַהַחי. ְלַכּמָ

ֵאין  ׁשֶ ָיִמים  ּבְ ִלְטּבֹל  ְלִמְקֶוה  ֵליֵלְך  ֲהרּו  ּזָ ּיִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ רֹב  ַעל 

ים  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ים.  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ה  ִצּוָ ְוֶזה  ֲחנּון,  ּתַ ֶהם  ּבָ אֹוְמִרים 

ְוֵכן  יֹום,  ָכל  ּבְ ָניֹות  ִמׁשְ ָרִקים  ּפְ ר[  ָעׂשָ מֹוָנה  ]ׁשְ ח"י  לֹוַמר  ה  ִצּוָ

ִלְלֹמד  ה  ִצּוָ ֶזה  ּלָ ׁשֶ ּמּוד,  ַהּלִ ִעְנַין  ּבְ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

זֹאת. ִלְלֹמד  ה  ִצּוָ ְוָלֶזה  זֹאת 

ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְוִהְזִהיר  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ָלִלּיֹות  ַהּכְ ַהְנָהָגה  ָהְיָתה  ְוזֹאת 

לֹו  ֵאין  ׁשֶ יֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  יֹום.  ָכל  ּבְ ּפֹוֵסק  ִלְלֹמד  ַהְינּו  ּדְ

ָכל  ּבְ ָערּוְך"  ְלָחן  "ׁשֻ ְסִעיף  ֵאיֶזה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִיְלַמד  ַנאי,  ּפְ

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  דֹול  ּגָ ִחּיּוב  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  הּוא.  ׁשֶ ָמקֹום 

ל  ּכָ ֶאת  ִהְזִהיר  ׁשֶ ָלִלּיּות  ּכְ ַהְנָהָגה  ָהְיָתה  זֹאת  ם  ּגַ כ"ט(.  )ְלֵעיל 

ִלְפֵני  יָחתֹו  ׂשִ ִויָפֵרׁש  יֹום  ָכל  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵדד  ַהְינּו  ּדְ ְוֶאָחד,  ֶאָחד 

ִלְזּכֹות  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ָפָניו  ִמּלְ ׁש  ּוְלַבּקֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ְהֶיה  ּתִ זֹו  יָחה  ְוׂשִ ַרְך.  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלִהְתָקֵרב 

ּוְכָבר  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ה  ִמּזֶ ְוַכְמבָֹאר  ְוכּו',  ּבֹו  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ְנָיָנא כ"ה(. ּתִ )ִלּקּוֵטי  ס  ִנְדּפַ
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ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ִעְנְיֵני  ָאר  ׁשְ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 
ֲאֵחרֹות.  ַהְנָהגֹות  ה  ִצּוָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  י  ּכִ ְפָרט,  ּבִ

ה  ִצּוָ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ַהַהְנָהגֹות,  ִעְנַין  ּבְ ּנּוי  ׁשִ ָהָיה  ֶאָחד  ָאָדם  ּבְ ְוַגם 

ָניֹות  ִמׁשְ ָרִקים  ּפְ לֹוַמר ח"י  גֹון  ּכְ ֵאּלּו,  ַהְנָהגֹות  ִלְנהֹג  ֶאָחד  ַעל 

ה  ְוִצּוָ זֹו  ֵמַהַהְנָהָגה  ָטרֹו  ּפְ ְזַמן  ֵאיֶזה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְוַכּיֹוֵצא, 

ה  ִצּוָ ְזַמן  ֵאיֶזה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ עֹוד  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲאֵחרֹות.  ַהְנָהגֹות  ָעָליו 

ְלֶאָחד  ִמיד.  ּתָ ְמקָֹרָביו  ִעם  ִהְתַנֵהג  ְוֵכן  ֲאֵחרֹות.  ַהְנָהגֹות  ָעָליו 

ֵאיֶזה  לֹוַמר  ה  ִצּוָ ּוְלֶאָחד  יֹום,  ָכל  ּבְ ְמֻיָחד  סּוק  ּפָ לֹוַמר  ה  ִצּוָ

ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  יֹום,  ָכל  ּבְ ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ִמׁשְ

ַמה  ן  ְלַתּקֵ ָצִריְך  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ְמֻיָחדֹות  ַהְנָהגֹות  ה  ּוָ ּצִ ְוֶאָחד 

ְלָכל  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ָלִלּיֹות  ּכְ ַהְנָהגֹות  ְוֵיׁש  ָמתֹו.  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ּוְכִפי  ַגם  ּפָ ֶ ּשׁ

ה  ְלַכּמָ ָלִלּיּות  ּכְ ָהָיה  ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ְוֵיׁש  "ל.  ּנַ ּכַ ּלֹו  ׁשֶ ַהְמקָֹרִבים 

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְמֻיָחדֹות  ָהיּו  ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ְוֵיׁש  ים,  ֲאָנׁשִ ה  ְוַכּמָ

ִיחּוד. ּבְ

ְיֵמי  ל  ּכָ אֹוָתם  ִלְנהֹג  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ֵיׁש  ַמן,  ַהּזְ ִעְנַין  ּבְ ְוֵכן 
ֵפרּוׁש  ּבְ ִהְזִהיר  ֶזה  ַעל  ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים,  ִלּמּוד  גֹון  ּכְ יו,  ַחּיָ

ָהיּו  ׁשֶ ַהְנָהגֹות  ְוֵיׁש  יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ זֹאת  ִלְנהֹג 

ַאֵחר  ּוִבְזַמן  זֹו,  ַהְנָהָגה  ִלְנהֹג  ה  ִצּוָ ֶזה  ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ַמן,  ּזְ ּבַ לּוִיים  ּתְ

ֲאִפּלּו  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ַהַהְנָהגֹות  ְוָכל  "ל.  ְוַכּנַ ֲאֵחרֹות  ַהְנָהגֹות  ה  ִצּוָ

ׁשּום  ָהְיָתה  לֹא  ׁשּוִטים,  ּפְ ְדָבִרים  ּכִ ִנְרִאים  ָהיּו  ׁשֶ ַהַהְנָהגֹות 

ה סֹודֹות  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּבָ י ָהָיה לֹו ַז"ל  ּכִ ׁשּוט,  ּפָ י  ּפִ ַהְנָהָגה ַעל 
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ה  ָבר. ַרק ִצּוָ ה ׁשּום ּדָ ּלָ רֹות ְונֹוָראֹות ְמֹאד. ֲאָבל ָלנּו לֹא ּגִ ִנְסּתָ

ְוָאַמר  ה.  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ֶזה ַמה  ּבָ ה  יטּות ְוהּוא ָעׂשָ ְפׁשִ ּבִ ָבר  ַהּדָ ַלֲעׂשֹות 

ה ַלֲעׂשֹות  ֲאִני ְמַצּוֶ ל ַהְנָהָגה ְוַהְנָהָגה ׁשֶ ׁשֹון: ּכָ ֶזה ַהּלָ ֵפרּוׁש ּבְ ּבְ

ֶהָעִתיד,  ְוַעל  ָעַבר,  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ּומֹוִעיל  ְוִתּקּון  ה  ְסֻגּלָ הּוא 

ת  ְוִלְתִחּיַ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ְוִלימֹות  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ ּוְלַאַחר 

ָלבֹוא. ְוֶלָעִתיד  ִתים,  ַהּמֵ

ּוָפׁשּוט  ַקל  ָבר  ּדָ ִנְרֶאה  ָהָיה  ֲאִפּלּו  ַלֲעׂשֹות,  ה  ּוָ ּצִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
ח  ֻמּנָ ְוָהָיה  ַלֲעׂשֹות.  ָהָאָדם  ַעל  ְמֹאד  ֵבד  ּכָ ָהָיה  ְמֹאד, 

ַעל  ַאף  ְמִניעֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָעָליו  ְוָהיּו  ֵבדּות  ּכְ ִמיֵני  ל  ּכָ ָעָליו 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ְמַצּוֶ ָהָיה  לֹא  ְוִאּלּו  ׁשּוט.  ּפָ ָבר  ּדָ ָהָיה  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ י  ּפִ

זֹאת  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ָהָיה  ָהָאָדם  ַרק  ָבר,  ַהּדָ אֹותֹו  ַלֲעׂשֹות 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ַלֲעׂשֹות,  ְמֹאד  ָעָליו  ַקל  ָהָיה  ֵמַעְצמֹו, 

ּלֹו  ים ׁשֶ י ֵכן ָהיּו ֲאָנׁשִ ֵבד ְמֹאד. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ַלֲעׂשֹותֹו ָהָיה ּכָ

ה  ְמַצּוֶ הּוא  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ָיְדעּו  י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ָבָריו  ּדְ ִמים  ְמַקּיְ

ם  ְלַקּיֵ ְמֹאד  ְמֹאד  ַעְצָמם  ַמְכִריִחים  ְוָהיּו  ַלֲעׂשֹותֹו,  ְמֹאד  ֵבד  ּכָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ים  ּוְמַבְקׁשִ ִנים  ִמְתַחּנְ ְוָהיּו  ְיָקא.  ּדַ ָבָריו  ּדְ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהְנָהגֹוָתיו  ְבֵרי  ּדִ ם  ְלַקּיֵ ֲעזֹר אֹוָתם  ּיַ ׁשֶ ֶזה  ַעל 

ָאַמר:  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ֶזה.  ַעל  ֲעָזָרם  ַרְך  ִיְתּבָ

ְוכּו'.  ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד  ֵבד  ּכָ הּוא  ַלֲעׂשֹות  ה  ְמַצּוֶ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

ָכה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ָהָיה רֹוֶאה ְקָצת ֵמֵעין ֶזה. ְולֹא ָהָיה  ּזָ ּוִמי ׁשֶ

ָהָיה  י  ּכִ ַאַחת.  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ָיָמיו  ל  ּכָ ְמנּוָחה  ׁשּום  ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ
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ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶרַגע,  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ה'  ִמְלֲחמֹות  לֹוֵחם 

דֹוָלה  ַהּגְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ִעְנַין  ָהָיה  ְוֶזה  ְטָעִמים.  ה  ּמָ ִמּכַ ֶזה  ּבָ ר  ּוְלַסּפֵ

ם  ֵ ַהּשׁ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  צ"ו(.  ִסיָמן  ְלֵעיל  ן  )ַעּיֵ ְוכּו'  ָעָליו  ָהָיה  ׁשֶ

יֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעלֹות  ְוָזָכה  ִמיד,  ּתָ ֶעְזרֹו  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ

ְמעּו  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד  בֹוהֹות  ּגְ גֹות  ְוַהּשָׂ ְלַמֲעלֹות  ֵעת  ּוְבָכל 

ְוכּו'. ִנְראּו  ְולֹא 

ים  דֹוׁשִ ֵבדּות ִלְלֹמד ְסָפָריו ַהּקְ ל ִמיֵני ּכְ ח ּכָ ו ֲעַדִין ֻמּנָ ְוַגם ַעְכׁשָ
נּו  ֵמַרּבֵ ֵליַדע  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ְמִניעֹות.  ה  ּמָ ּכַ ֲעֵליֶהם  ְוֵיׁש 

ַרּבֹות  ּוְמִניעֹות  דֹול  ּגָ ֵבדּות  ּכְ לֹו  ֵיׁש  אֹוָתם  ִלְלֹמד  ְורֹוֶצה  ַז"ל 

ר: ְוִנְסּתָ ֶנְעָלם  ָהאֹור  ֲעַדִין  ְוַגם  ָלנּו.  חּוׁש  ּבְ דּוַע  ּיָ ּכַ ְמֹאד 

קפו

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָלנּו  הֹוִדיַע  ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ָבִרים  ּדְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
ֶרת  ֲעׂשֶ ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ ָהָיה.  ְוֵכן  ן,  ּכֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ קֶֹדם 

ָנה זֹו ִיְהֶיה ֻחְלׁשֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן )ַהְינּו  ׁשָ ּבְ ׁשּוָבה ָאַמר ׁשֶ ְיֵמי ּתְ

ָאַמר  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ְרָחץ  ֵמַהּמֶ ָצא  ּיָ ּוְכׁשֶ תקס"ז(.  ַנת  ׁשְ ּבִ

ַחד  ל ַעְצמֹו ִאם הּוא ַחי )ַהְינּו ֵמֲחַמת ַהּפַ רֹאׁשֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ֵ הּוא ְמַמּשׁ ׁשֶ

ָנה ָהָיה  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן  ִלְצָלן(.  ַרֲחָמָנא  דֹולֹות  ּגְ ֻחְלׁשֹות  רֹוֶאה  ׁשֶ

ִלְצָלן. ַרֲחָמָנא  דֹולֹות  ּגְ ֻחְלׁשֹות 

ִיץ  ַהּקַ יֵמי  ּבִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַאַחת,  ָנה  ׁשָ ּבְ עֹוָלם  ּבָ ַיְקרּות  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלָהעֹוָלם  ִנְרֶאה  ָהָיה  בּוָאה  ַהּתְ ּדּול  ּגִ ֵעת  ּבְ
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ְקרּות  ַהּיַ י  ּכִ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ זֹול  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ הּוא  ְוָאַמר  זֹול. 

ָהָיה  ה  ִנּיָ ׁשְ ָנה  ׁשָ ם  ּגַ ׁשֶ ֲהָוה,  ְוֵכן  ִנים.  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ְזַמּנֹו  ִהְרִחיבּו 

ְוֵכן  זֹול.  ה  ַנֲעׂשָ ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ְ ַהּשׁ לֹות  ּכְ ַאַחר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַיְקרּות, 

ְרצֹוֵננּו  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ָבר  ּכְ ַאְך  ָבִרים.  ּדְ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ָהָיה 

י ֲהָוה  ם ּכִ תֹו, ּגַ ִהּלָ ה ּתְ ֵאּלֶ י לֹא ּבָ נּו ַז"ל, ּכִ ר מֹוְפִתים ֵמַרּבֵ ְלַסּפֵ

לֹו  ר  ֻהּתַ ּלֹא  ׁשֶ ָבָריו,  ִמּדְ מּוָבן  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ מֹוְפִתים  ּבְ ָאסּור 

י ִאם ְקָצת מֹוְפִתים  ּכִ ּנּו  ן לֹא ִנְראּו ִמּמֶ ּכֵ ְלַגּלֹות מֹוְפִתים. ְוַעל 

ל ָהֲעִתידֹות  ֵברּור ּכָ ֱאֶמת ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ ּבֶ י ׁשֶ ַוֲעִתידֹות, ַאף ַעל ּפִ

ל  ר ָהָיה ִנְרֶאה ְלֵעין ּכָ ֲאׁשֶ ְהֶיה ִלְזַמן ָרחֹוק ְוכּו', ּכַ ּיִ ֶ ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ

ָהָיה  ַהּכֹל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָבָריו.  ּדְ ַעל  ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ִמי 

"ל: ּנַ ּכַ ה  ִמּזֶ ר  ְלַסּפֵ ָאנּו עֹוְסִקין  ְוֵאין  דֹול  ּגָ ּוְבֶהְעֵלם  ֶהְצֵנַע  ּבְ

קפז

ֹחִלי  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִאיׁש  ְלָפָניו  א  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ָלל.  ּכְ ָידֹו  ּבְ ְלָהִזיז  ּלֹא ָהָיה ָיכֹול  ׁשֶ ָידֹו, ַעד  ּבְ דֹול  ּגָ ּוְכֵאב 

ָהָיה  ְולֹא  יֵדיֶהם.  ּבִ ַהחֹוִלים  ֶדֶרְך  ּכְ ארֹו  ַצּוָ ּבְ לּוָיה  ּתְ ָידֹו  ְוָהְיָתה 

ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ּוְכֵאבֹו  ֹחְליֹו  ָהָיה  י  ּכִ ְלהֹוִריָדּה,  ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ָיכֹול 

)ֵמי  ּתֹות ַסאְלץ  ִלׁשְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ִרים  ְמַדּבְ ְוָהיּו 

ָהָיה  ְולֹא  דֹול  ּגָ ָעִני  ָהָיה  ַההּוא  ְוָהִאיׁש  ְרפּואֹות.  ל  ּוְלַקּבֵ ֶמַלח( 

ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְרפּואֹות.  הֹוָצאֹות  ַעל  ָבר  ּדָ לֹו 

ְוָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֲחִרית,  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ב  יֹוׁשֵ
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ֱאמּוָנה,  לֹו  ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ָהִאיׁש  ה  ּזֶ ׁשֶ ְסִביבֹו  ִבין  ַהּיֹוׁשְ ְלאֹוָתן 

לֹו  ֵיׁש  ִאם  ְקָצת  ה  ִמּזֶ ר  ְוִדּבֵ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכַפל  ֵהן.  יבּו:  ְוֵהׁשִ

ְלָהִאיׁש  ְתֹאם  ּפִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ ַאַחר  ֵהן.  יבּו:  ְוֵהׁשִ ֱאמּוָנה, 

ּתֹוְממּו,  ְוִנׁשְ ִנְבֲהלּו  ָהָעם  ְוָכל  ְמֹאד,  ְוִנְבַהל  ָידֹו.  ּיֹוִריד  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ָידֹו  י ֶזה ָהִאיׁש ָהָיה חֹוֶלה ּבְ מּוּהַ ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ָבר ּתָ י ָהָיה ּדָ ּכִ

ְתֹאם?!  ּפִ ה  יֹוִריֶדּנָ ו  ְוַעְכׁשָ ָידֹו,  ְלהֹוִריד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ַרב  ְזַמן 

ּנּו  ָקם. ְוֵתֶכף ָלְקחּו ִמּמֶ ַזר ֹאֶמר ַוּיָ נּו ַז"ל, ּגָ ה ַרּבֵ ּוָ ּצִ ֶכף ׁשֶ ֲאָבל ּתֵ

ָידֹו  ְוהֹוִריד  ארֹו  ַצּוָ ּבְ ָעֶליָה  לּוָיה  ּתְ ָידֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ ַחת  ְטּפַ ַהּמִ

אֹותֹו  ּבְ ֶכף  ּתֵ ָידֹו  א  ְתַרּפֵ ּנִ ׁשֶ ל  ּכָ ְלֵעין  ְמֻפְרָסם  ֵנס  ְוָהָיה  ֶכף.  ּתֵ

ל ָאָדם  ּכָ ָאר  ׁשְ ּכִ ְוֵאיָתָנּה  ִלְבִריאּוָתּה  ָידֹו  ָחְזָרה  ְוֵתֶכף  ָעה,  ָ ַהּשׁ

מֹוְפִתים  ה  ּמָ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ ִנְראּו  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד 

ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִעְנָין  ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַאְך  ִלְפָרִקים.  נֹוָרִאים 

ְוָהָיה  ה.  ִמּזֶ ְקָצת  י  ִעּמִ ר  ְוִסּפֵ ֵאָליו  אִתי  ּבָ ְך  ַאַחר־ּכָ "ל,  ַהּנַ

ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָאז,  ְוָאַמר  ְוחֹוַלַאת.  ִמחּוׁש  ֵאיֶזה  ָאז  ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ

ִמיד.  ְך ּתָ ַבר מֹוֵפת ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים ַאַחר־ּכָ ה ֵאיֶזה ּדְ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ

ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ָבר,  ּדָ ֵאיֶזה  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר, 

ָבר: ַהּדָ ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְך  ּכָ ַאַחר 

קפח

ִרין לֹו  ְדיֹון ְלֶאָחד ּוְמַסּפְ ֵעיָניו, ִאם ְמִביִאין ּפִ ִליָאה ּבְ ּפְ ָאַמר, ׁשֶ
ַער  ַהּצַ יׁש  ַמְרּגִ ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ְוַכּיֹוֵצא,  ֵמחֹוֶלה  גֹון  ּכְ ַצֲערֹו, 
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הּוא,  ָבָריו  ִמּדְ ְוַהּיֹוֵצא  ְוכּו'.  ַעְצמֹו  ּבְ ַהחֹוֶלה  מֹו  ּכְ ּסּוִרין  ְוַהּיִ

ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ְלָפָניו  ִאין  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ַער  ַהּצַ יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ׁשֶ

יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ ְוֵכן  ׁש.  ַמּמָ ַעְצמֹו  ּבְ ַהחֹוֶלה  מֹו  ּכְ ְוַכּיֹוֵצא,  חֹוֶלה 

ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ׁש  ְמַבּקֵ ָהִייִתי  ה  ְתִחּלָ ּבִ ְוָאַמר:  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ָהָיה  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְוִיּסּוִרין  ַצַער  יׁש  ַמְרּגִ ֶאְהֶיה  ׁשֶ

ְוָהִייִתי  ַער,  ַהּצַ יׁש  ַמְרּגִ ָהִייִתי  ְולֹא  ַצֲערֹו  ִלי  ר  ְוִסּפֵ א  ּבָ ֶאָחד 

ר  ְמַסּפֵ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַצֲערֹו  יׁש  ַאְרּגִ ׁשֶ ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ׁש נֹוְטִפין  ּנּו. ּוַמּמָ ַער יֹוֵתר ִמּמֶ ַעְצִמי ַהּצַ יׁש ּבְ ִלי ַצֲערֹו, ֲאִני ַמְרּגִ

י הּוא  ּכִ ּנּו.  ִמּמֶ יֹוֵתר  יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ִמים  ַהּדָ י  ּנִ ִמּמֶ

ֲאִני  ֲאָבל  ַער,  ַהּצַ ּכַֹח  ְוִלׁשְ ֲאֵחרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב  ָיכֹול 

ּלֹא  ׁשֶ ׁש אֹותֹו  ּקֵ ּבִ ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ְלֶאָחד  ְוָאַמר  "ל.  ּנַ ּכַ ְמֹאד  יׁש  ַמְרּגִ

ם?  ִמּכֶ ֶאָחד  ּכַֹח  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ְוָאַמר:  ָעָנה  אֹותֹו,  ח  ּכַ ִיׁשְ

י: ִלּבִ ּבְ ָמקֹום  ֶאְצִלי  לֹו  ֵיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֲהלֹא 

קפט

אִקין  ַהּפָ ֵמֹחִלי  ֶעֶרׂש  ַעל  ל  ֻמּטָ ַז"ל,  ֶנְכּדֹו  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ְמֹאד  ְלָפַני  ְוָהָיה קֹוֵבל  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  חֹורֹות(  ׁשְ ְעּבּועֹות  )ַאּבַ

ְרֵכי  ּדַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר,  ר ִלי ָאז  ְוִסּפֵ ה ְמֹאד.  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ׁש לֹו ַצַער  ּיֵ ׁשֶ

ק  ּלֵ ִנְסּתַ ָהֲאִריַז"ל  ֵאֶצל  ׁשֶ ִאיָתא  י  ּכִ ַלֲהִביָנם.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ה' 

י  ַרּבִ ְלַתְלִמידֹו  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ַהסֹוד  ִביל  ׁשְ ּבִ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶאָחד.  ן  ּבֵ

ְלַגּלֹות לֹו,  ֱאֶמת ָהֲאִר"י ָהָיה ֻמְכָרח  ּבֶ ַוֲהלֹא  ַז"ל.  ִויַטאל  ים  ַחּיִ
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ָהָיה  ּבֹו  ִהְפִציר  ּוְכׁשֶ ְמֹאד,  ּבֹו  ִהְפִציר  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ י  ּכִ

ן  ְלַתּקֵ ִאם  י  ּכִ ָלעֹוָלם  א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר  י  ּכִ לֹו,  ְלַגּלֹות  ֻמְכָרח 

ִמן  ֻמְכָרח  ָהָיה  ׁשֶ ִנְמָצא,  ַז"ל.  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶנֱעַנׁש  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַהּסֹוד,  לֹו  ְלַגּלֹות  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ֹאֶפן. ׁשּום  ּבְ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְרֵכי ה'  ּדַ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ

ָניו  ּבָ ְוַצַער  ְוִיּסּוָריו  ַצֲערֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ַעְצמֹו,  ְלִעְנַין  ָבָריו  ִמּדְ ְוַהּמּוָבן 
ְלָקְרֵבנּו  נּו  ִעּמָ עֹוֵסק  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ַהּכֹל  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ

אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ָלֶזה,  ֻמְכָרח  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ רֹוֶצה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ים  ָקׁשִ ִיּסּוִרים  לֹו  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ ְלַבל 

הֹוֵלְך  ְוָהָיה  "ל.  ּנַ ּכַ ה'  ְרֵכי  ּדַ הּוא  י  ּכִ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ

"ל.  ּנַ ּכַ חֹוֶלה  ְכּדֹו  ּנֶ ׁשֶ ה  ִמּזֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַצֲערֹו  ְלָפַני  ר  ּוְמַסּפֵ

ינֹוק  ַהּתִ ַעד  ּבְ חֹוֶלה  ִיְהֶיה  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר 

ּקֹוִרין  )ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ ִניחֹות  ּגְ ל  ּכָ יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  "ל.  ַהּנַ

ִלי  ב  ֵיָחׁשֵ זֹאת  ַאְך  ָאַמר:  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוכּו'.  ִלּבֹו  ּבְ "ְקֶרעְכִצין"( 

ּוֵמִביא  יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ חֹוֶלה  לֹו  ֵיׁש  ַאֵחר  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ׁשֶ ְלטֹוָבה, 

ֶזה  ּכָ ַצַער  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִלי  ֵיׁש  ָעָליו,  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ אֹו  ְדיֹון  ּפִ ִלי 

ָהָיה ְמקָֹרב ִמְתַרֵחק  ינּו ׁשֶ ֶאָחד ֵמֲאָנׁשֵ ׁשֶ ם ּכְ "ל. ּגַ ָכל ַהּנַ ׁש ּכְ ַמּמָ

"ל.  ַהּנַ ָכל  ּכְ י  ִלּבִ ּבְ ׁש  ַמּמָ ֶזה  ּכָ ַצַער  ִלי  ֵיׁש  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַעְצמֹו 

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  ִמים,  ַהּיָ אֹוָתן  ּבְ ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ ֵמֶאָחד  ָאז  ר  ְוִסּפֵ

יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ֵמִאיׁש  י  ַמְעּתִ ׁשָ ׁשּוב  "ל.  ַהּנַ ַצַער  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ
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נֹו  ּבְ ֶאְצלֹו  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ַז"ל  נּו  ֵמַרּבֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ

ִביֵלנּו.  ׁשְ ּבִ ִיּסּוִרים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ַז"ל,  ֶאְפַרִים  לֹֹמה  ׁשְ ָטן  ַהּקָ

ל  ִמּכָ ָהָיה לֹו עֶֹנׁש,  ֶאָחד  י ִאם סֹוד  ּכִ ה  ּלָ ּגִ ָהֲאִריַז"ל לֹא  ֲהלֹא 

ה: ֵאּלֶ ּכָ ַרּבֹות  ְך סֹודֹות  ּכָ ל  ּכָ ָלֶכם  יִתי  ּלִ ּגִ ֲאִני  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ

קצ

הּוא  ִאּלּו  ּכְ ִמיָתה  ִעְנְיֵני  ְלַעְצמֹו  ר  ִצּיֵ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ָאַמר, 

ֲאִני  ם  ּגַ ׁש.  ַמּמָ ִמיָתה  ַטַעם  יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ַעד  ׁש  ַמּמָ ֵמת 

ִמיָתתֹו,  ְלַעְצמֹו  ר  ְמַצּיֵ ָהָיה  ְנעּוָריו  יֵמי  ּבִ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ִמיָתה.  ִעְנְיֵני  ל  ּכָ ֵהיֵטב  ְלַעְצמֹו  ר  ְוִצּיֵ ְוכּו'.  ָעָליו  ִיְבּכּו  ְוֵאיְך 

ֵהיֵטב: זֹאת  ְלַעְצמֹו  ר  ְלַצּיֵ ְמָלאָכה  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר 

קצא

עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ְוָאַמר:  ְוָעָנה  ִית,  ַלּבַ ִנְכַנס  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ל ָהָהר  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ּוֵמֵעֶבר  ל ֵאׁש,  ׁשֶ דֹול  ּגָ ִלְפֵני ָהָאָדם ַהר 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל  ְמֹאד.  ְמֹאד  ְוֶנְחָמד  ְוָיָקר  טֹוב  אֹוָצר  ח  ֻמּנָ

ָהֵאׁש.  ל  ׁשֶ ָהָהר  ֶרְך  ּדֶ עֹוְבִרין  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ָהאֹוָצר  ֶאל  ָלבֹוא 

ָקר ְוכּו'. ַאַחר ֵאיֶזה  ְחָמד ְוַהּיָ ְוַהֶהְכֵרַח ָלבֹוא ְלאֹותֹו ָהאֹוָצר ַהּנֶ

ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ִלי  נֹוַדע  ָבר  ּכְ ְוָאַמר:  ַחק  ְוׂשָ ה  ִמּזֶ ר  ִדּבֵ ׁשּוב  ָיִמים 

ָלֶזה: ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה 
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קצב

רֹוִצים  ָהעֹוָלם  ֵאין  ׁשֶ ֶזה,  ֵמִעְנָין  ַז"ל  ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ַמֲעָלה  דֹוִלים ּבְ יִקים ּגְ ו ַצּדִ ְהיּו ִנְמָצִאים ַעְכׁשָ ּיִ ְלַהֲאִמין ׁשֶ

ַמֲאִמיִנים  ִאם  ְוָאַמר:  ָעָנה  ָהִראׁשֹוִנים.  ּדֹורֹות  ּבַ מֹו  ּכְ ְמֹאד 

מֹו  ּכְ י  ּכִ ן.  ּכֵ ם  ּגַ יִקים  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ְצִריִכים  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

אי  ַוּדַ יִקים ּבְ מֹו ֵכן ִנְמָצִאים ַצּדִ אי ּכְ ַוּדַ ַרְך ִנְמָצא, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ְמֹאד: ְוָהֵבן  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ

קצג

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ לֹו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ָצִריְך  ָממֹון:  ְלִעְנַין  ָאַמר 
ְלִעְנַין  ָאָדם  ּבָ ּכֹחֹות  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ ֲאִכיָלה.  ִעְנַין  ּבְ

ַלחּוץ  ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ ב  ַהְמַעּכֵ ְוכַֹח  ל  ַהְמַקּבֵ ּכַֹח  ֵיׁש  י  ּכִ ַהֲאִכיָלה. 

ְלָכל  ֲאָכל  ַהּמַ ק  ַהְמַחּלֵ ְוכַֹח  ל,  ַהְמַעּכֵ ְוכַֹח  ֶכף,  ּתֵ ֲאָכל  ַהּמַ

ָאר  ׁשְ ְלָכל  ְוֵכן  ב,  ַלּלֵ ְוֵכן  ְבָחר  ַהּמֻ ְלַהּמַֹח   - ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי 

ַלחּוץ,  סֶֹלת  ַהּפְ ַהּדֹוֶחה  ְוכַֹח  לֹו,  ָראּוי  ּכָ ֶאָחד  ְלָכל  ָהֵאיָבִרים 

ַהּכֹחֹות  ֵאּלּו  ל  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ָהרֹוְפִאים.  ְלַחְכֵמי  ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  ּכַ

ּלֹא  ׁשֶ ב  ַהְמַעּכֵ ּכַֹח  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  י  ּכִ ָממֹון.  ְלִעְנַין  ְצִריִכין 

ְלָממֹון  ְמֹאד  ים  ִמְתַאּוִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶדֶרְך  )ּכְ ד  ִמּיָ ְמעֹוָתיו  ר  ְיַפּזֵ

ּכַֹח  ְוֵכן  ד(,  ִמּיָ אֹותֹו  ִרין  ְמַפּזְ מֹון  ַהּמָ יִגין  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ֶזה,  ַעל  ְיֵמיֶהם  ים  ּוְמַבּלִ

ֶאָחד  ְלָכל  ִריִכין  ַהּצְ קֹומֹות  ַלּמְ ְמעֹוָתיו  ק  ְתַחּלֵ ּיִ ׁשֶ ק  ַהְמַחּלֵ

ִלְצָדָקה,  יַע  ַיּגִ ֻמְבָחר  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָהֲאִכיָלה.  ְלִעְנַין  "ל  ּנַ ּכַ ָראּוי  ּכָ
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"ל  ּנַ ל ֶאָחד ִלְמקֹומֹו ָהָראּוי לֹו ּכַ עֹות ּכָ ָאר ַהּמָ ׁשְ ֶזה ּבִ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ָהֲאִכיָלה. ְלִעְנַין 

ַמה  ְלִעְנַין  ָאַמר  ׁשֶ ַז"ל,  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ ִרין  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 
א  ּבָ ׁשֶ ּכְ עֹות  ַהּמָ ׁשֶ ְוָאַמר,  ִעים.  ֵמְרׁשָ ָמעֹות  ל  ַקּבֵ ּמְ ֶ ּשׁ

ֵאּלּו  ֲהגּוִנים,  ים  ֵמֲאָנׁשִ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ּוָמעֹות  ק.  ִמְתַחּלֵ ֲאַזי הּוא  ְלָידֹו, 

יִקים  ַצּדִ אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  הֹוָצאֹות  ַעל  יֹוְצִאים  עֹות  ַהּמָ

י  ִמּמִ א  ּבָ ׁשֶ ּוָמעֹות  עֹות.  ַהּמָ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוַכּיֹוֵצא  ֶאְצלֹו,  ִאים  ּבָ ׁשֶ

ּלֹו  ׁשֶ ַהּסּוִסים  הֹוָצאֹות  ַעל  יֹוֵצא  עֹות  ַהּמָ ֶזה  ָהגּון,  ֵאינֹו  ׁשֶ

ֶאְצלֹו  עֹות  ַהּמָ ק  ִמְתַחּלֵ יָלא  ּמֵ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּלֹו,  ׁשֶ ֶעֶבד  ְוֶהָעֵרל 

ַאְך  ֶאְצלֹו,  ְמעָֹרב  עֹות  ַהּמָ ל  ּכָ ֲהָוה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְך.  ּכָ

ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַז"ל.  ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ְך ֵאֶצל  ּכָ ה  ַנֲעׂשָ ָהָיה  יָלא  ִמּמֵ

י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ סֶֹלת ַלחּוץ, ַהְינּו  "ל ְוכַֹח ַהּדֹוֶחה ַהּפְ ק ַהּנַ ּכַֹח ַהְמַחּלֵ

ְוסּוִסים  ֲעֵרִלים  ִביל  ׁשְ ּבִ ַלחּוץ  ָלֵצאת  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמעֹות  ֵיׁש 

ל.  ְלַקּבֵ ִלי  ּכְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ר  ִעּקַ ְוָאַמר:  ְוַכּיֹוֵצא. 

ְוכּו'.  ֶלֱאכֹל  כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֲאִכיָלה,  ֲאַות  ּתַ ְלִעְנַין  מֹו  ּכְ

ֵיׁש  ֲאִני  ָממֹון.  ְלִעְנַין  ֵכן  מֹו  ּכְ עּור,  ִ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  ּבְ ֲאָוה  ַהּתַ ר  ְוִעּקַ

ְוכּו': ִלי  ּכְ ִלי 

קצד

ֵמִטיב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ּסּוִרים,  ַהּיִ ל  ּכָ ַאַחר  ָאַמר: 
ּסּוִרים. ְוַגם  ֵאין ָאנּו רֹוִצים ְלַהְקִטין ֶאת ַהּיִ נּו, ַרק ׁשֶ ִעּמָ



יחֹות ָהַר"ן רלטׂשִ

ֶאָחד  ֵבקּות  ּדְ ֶנֶגד  ֲאָבל  ים,  ְקַטּנִ ִיּסּוִרים  ֵאיָנם  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ

ֵבקּות  ּדְ ל  ׁשֶ ִחיָנה  ּבְ ְלֵאיֶזה  ּזֹוִכין  ֶ ּשׁ ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ֶנֶגד  לּום  ּכְ ֵאיָנם  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ ַאֶחֶרת.  ְבִחיָנה  ּבִ אֹו  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ

י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  ִקים  ּבְ ּוִמְתּדַ ִמְתָקְרִבים  ַעְצָמם  ּבְ ָיָדם  ְוַעל  ֶזה, 

ם  ֵ ַהּשׁ ִריאּות?  ַהּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ּגּוִפי, ִמי נֹוֵטל  ִריאּות  ַהּבְ י  ּנִ ִמּמֶ נֹוְטִלין 

ַחס  ּלֹוֵקַח  ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ַרְך.  ִיְתּבָ ּבֹו  ק  ִנְדּבָ ֲאִני  ן  ּכֵ ִאם  ַרְך!  ִיְתּבָ

א  ַרּבָ ַאּדְ ן  ּכֵ ִאם  ַרְך!  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹוֵקַח?  ִמי  ן.  ּבֵ ֵאיֶזה  לֹום  ְוׁשָ

ְסמּוִכין  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  יֹוֵתר  ָסמּוְך  הּוא  ה  ַעּתָ

ִסיָמן צ"ו(: ְלֵעיל  ן  )ַעּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ יֹוֵתר 

קצה

ִמיד.  ּתָ נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ֵאָליו  ִנְכַנְסנּו  נַֹח,  ת  ָרׁשַ ּפָ תק"ע  ַנת  ׁשְ

ָקָטן  ָבר  ּדָ הּוא  ֶכם  ִעּמָ ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָאַמר:  ָעָנה 

הּוא עֹוֵסק  ֶ ָנתֹו ַהְינּו ַמה ּשׁ ּוָ ם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות )ּכַ ְלָפַני, ֶזה ַאּתֶ

הּוא  זֹאת  ֲאִפּלּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ּוְלָקְרֵבנּו  ְלַהְכִניֵסנּו  נּו  ִעּמָ

ְלָקֵרב  ַלֲעׂשֹות,  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָבר  ַהּדָ ְוֶזה  ְלָפָניו,  ָקָטן  ָבר  ּדָ

לֹו  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ֲאָבל  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם  ֵני  ּבְ

י  ּכִ  , ַמְתִמיּהַ ּכְ ּתֹוֵמם  ּוִמׁשְ עֹוֵמד  ְוָהִייִתי  ה(.  ִמּזֶ בֹוּהַ  ּגָ ֲעבֹוָדה 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלָקֵרב  ִמּזֹו,  בֹוּהַ  ּגָ ֲעבֹוָדה  ֵאין  נּו  ְלַדְעּתֵ ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
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ּגּוף  ּבַ ֵנס  ִלּכָ ְיכֹוִלין  ֵאין  ׁשֶ ִאין  ַעְרִטּלָ מֹות  ְנׁשָ ֵיׁש  ְוָאַמר:  ָעָנה 
ְוָעצּום ְמֹאד ְמֹאד  דֹול  ּגָ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ְוֹגֶדל  ָלל,  ּכְ

ִנים  ּבָ ָלֶהם  ְוֵיׁש  ּגּוף,  ּבְ ִנְכְנסּו  ָבר  ּכְ ֵהם  י  ּכִ ים.  ַהַחּיִ ֵמַעל  יֹוֵתר 

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֵאּלּו  ַעל  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ֲאָבל  ִמְצוֹות,  ָלֶהם  ְוֵיׁש 

ַלֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  י  ּכִ ְמֹאד.  ְמֹאד  דֹול  ּגָ הּוא  ָהֲעֻרּמֹות 

ְוֵיׁש  "ל.  ּנַ ּכַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ה  ְלַמּטָ ְוַגם  ְלַמְעָלה, 

ֵיׁש  י  ּכִ  - ָנה  ּוָ )ַהּכַ עֹוָלם  ּבָ ָלל  ּכְ ּלּו  ִנְתּגַ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ְלּגּוִלים  ּגִ

ְלּגּוִלים  ְדמֹוִנים, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ּגִ ּלּו ַעל ְיֵדי ַהּקַ ְתּגַ ּנִ ָפִרים ׁשֶ ּסְ רּו ֵמֶהם ּבַ ּבְ ּדִ ְלּגּוִלים ׁשֶ ּגִ

ְלּגּול,  ַהּגִ ד  ִמּצַ הּוא  זֹו  ה  ִמּדָ ם  ּגַ עֹוָלם(.  ּבָ ָלל  ּכְ ּלּו  ִנְתּגַ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ

ִלְנסַֹע  ִמיד  ּתָ ה  ְתַאּוֶ ּיִ ׁשֶ זֹו  ה  ִמּדָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ב  ְמַחּיֵ ְלּגּול  ַהּגִ ׁשֶ

ְוִנְמָנע  ָידֹו  ּבְ עֹוֶלה  ֵאינֹו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְנסַֹע  מּוָכן  ְוִיְהֶיה  ָרִכים  ַלּדְ

ן ר"פ(: ּוְלַקּמָ ִסיָמן פ"ה  ְלֵעיל  ן  )ַעּיֵ ְנסַֹע  ִמּלִ

קצו

ת  ָרׁשַ ִני ּפָ נּו ַז"ל אֹור ְליֹום ׁשֵ ל ַרּבֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ יָחתֹו ַהּקְ ׂשִ

ֹנַח תק"ע: 

ִויכֹוִלין  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ּה  ּלָ ּכֻ ְוִהיא  ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ְוַיֲאִזין  ַעְצמֹו  ה  ּטֶ ּיַ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֲעִתידֹות,  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵליַדע 

ָצִריְך  ְוֵאין  ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ ֲעִתידֹות  ֵליַדע  ָיכֹול  י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  יב  ְוַיְקׁשִ

אי  ַוּדַ ָאז ְיכֹוִלין ּבְ עֹוָלם, ׁשֶ ָבִרים ּבָ ין ַהּדְ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ְך ּכְ לֹוַמר ַאַחר ּכָ
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ַהּכֹל ְמבָֹאר  י ְוִלְראֹות ּוְלָהִבין ׁשֶ ּלִ תֹוְך ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִלְמצֹא ַהּכֹל ּבְ

ָבר. ּכְ ֶאְמָרה  ּנֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  תֹוְך  ּבְ

ֶהְרֵאיִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ית תק"ע,  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶזה  ל  ּכָ
ֶסת  ְדּפֶ ְכָתב ַהּנִ ָרֵאל" ּבִ ל ִיׂשְ ית ְלֵעיֵני ּכָ ֵראׁשִ לֹו ַהּתֹוָרה: "ּבְ

חּוׁש  ּבְ ָרִאינּו  בּוַע  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹותֹו  ]ס"ז[.  ִסיָמן ס"ח  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ

ֶנֱעָלמֹות  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵאיְך  "ל,  ַהּנַ ל  ּכָ

ַהּקֹוֶדֶמת  בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ י  ּכִ ָהָיה:  ְך  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ י  ּכִ ַוֲעִתידֹות. 

בֹוד  ּכְ ק  ּלֵ ִנְסּתַ "ל  ַהּנַ ָנה  ׁשָ ֵרי  ׁשְ ּתִ כ"ה  הּוא  ׁשֶ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  א  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  אֹון  ַהּגָ ָהַרב 

יְטׁשֹוב,  ְרּדִ ּבַ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ין  ית־ּדִ ַאב־ּבֵ ַזַצ"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ

ָאז  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַאַחר  ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ

ית  ֵראׁשִ "ּבְ ְתֶחֶלת:  ַהּמַ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ֶנֶאְמָרה 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵאר  ַהּפְ ֵמַהֲעָלַמת  ֶרת  ַדּבֶ ַהּמְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלֵעיֵני 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵאר  ַהּפְ הּוא  יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ְוִהְסּתַ ַהְינּו ַהֲעָלַמת  ּדְ

ַז"ל, לֹא  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמְענּו זֹאת ַהּתֹוָרה  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוְבֵעת 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ָאז  י  ּכִ ָנתֹו,  ּוָ ּכַ יַע  ַמּגִ ְלֵהיָכן  ָלל  ּכְ ְמִביִנים  ָהִיינּו 

ַאַחר  ִני  ׁשֵ יֹום  ַעד  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ִטיַרת  ִמּפְ ָלל  ּכְ נֹוַדע  ֲעַדִין לֹא 

ָלנּו  נֹוַדע  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  ׁשֶ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ת.  ּבָ ׁשַ

ָהִיינּו  ָאז  "ל.  ַהּנַ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָרָתן  ִמּצָ

זֹאת  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ה  ּלָ ּגִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְלַמְפֵרַע  ְמִביִנים 

ָהָיה  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ ְוכּו',  ֵאר  ַהּפְ ֵמַהֲעָלַמת  ֶרת  ְמַדּבֶ ַהּתֹוָרה 
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ְמבָֹאר  ין, ּכַ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ָרֵאל, ּבְ ל ִיׂשְ ֵאר ׁשֶ נּו ַז"ל ּפְ ִפי ַרּבֵ ִנְקָרא ּבְ

ָהיּו  לֹא  ָנה  ָ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ ְוֵכן  ע"ד(.  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ

ְוָאַמר  ֵנס.  י  ּפִ ַעל  ֶאְתרֹוִגים  אּו  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמצּוִיים,  ֶאְתרֹוִגים 

יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ּוִבְפָרט  ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ַעל  טּוַח  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ן  ּכֵ ְוכּו'. ַעל  ְהיּו ֶאְתרֹוִגים  ּיִ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּקְ ֵאר  ּפְ הּוא  "ל ׁשֶ ַהּנַ

"ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּבְ ה  ּלָ ּגִ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ָרִאינּו 

ל  ּכָ ׁש  ּמָ ּמַ ׁשֶ ן  ְלַהְמַעּיֵ ה  ַעּתָ ְמבָֹאר  ּכַ "ל,  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ

ח. ּכַ ְוִתׁשְ ּדֹוק  ֶזה,  ֵמִעְנָין  ֶרת  ְמַדּבֶ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה 

ְכָתב:  ּבִ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ָרָאה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ה  ֵאּלֶ ם  ּגַ
ָהיּו  ִאּלּו  ְמֹאד.  ְוָעצּום  ִנְפָלא  י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַהּמּוָסר 

ְלׁשֹון מּוָסר, ָהָיה ְמעֹוֵרר  ָלׁשֹון ַאֵחר, ּבִ אֹוְמִרים זֹאת ַהּתֹוָרה ּבְ

דֹול  ּגָ מּוָסר  ל,  ּכֵ ַהׂשְ מּוָסר  ּה  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ְמֹאד,  ב  ַהּלֵ ֶאת  ר  ּבֵ ּוְמׁשַ

ֶאְתֶכם  י  ִהְזַהְרּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ְלַקּיֵ ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד.  ְונֹוָרא 

ְלַהְכִניס  ְתִחיִלין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ ה.  ִפּלָ ּתְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ַלֲעׂשֹות 

ה,  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ יָחה  ְוׂשִ ִהְתעֹוְררּות  ְבֵרי  ּדִ תֹוְך  ּבְ ַהּתֹוָרה  זֹאת 

ן ְלֵעיל ִסיָמן קמ"ה(: "ל )ַעּיֵ ּנַ ר ֶאת ִלּבֹו ְמֹאד ּכַ ּבֵ עֹוֵרר ּוְתׁשַ אי ּתְ ַוּדַ ּבְ

קצז

ב  ׁשּוט ְמֻחּיָ ֲאִפּלּו ִאיׁש ּפָ ְפַטר. ָאַמר, ׁשֶ ּנִ "ל ׁשֶ יק ַהּנַ ּדִ ִעְנַין ַהּצַ ּבְ
ַמה  יׁש  ַמְרּגִ ֶאָחד  ל  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ רֹון.  ַהִחּסָ יׁש  ְלַהְרּגִ

ֵאיֶזה  רֹון ּבְ יׁש ַהִחּסָ ל ֶאָחד ַמְרּגִ ָבר ִמן ָהעֹוָלם, ַאְך ּכָ ְחָסר ּדָ ּנֶ ֶ ּשׁ
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ְרָנָסה  ַהּפַ ֵאין  ׁשֶ ְרָנָסה,  ַהּפַ ּבְ יׁש  ַמְרּגִ ֶזה  י  ּכִ חֹוָרה,  ׁשְ ָמָרה 

ה  ַעּתָ ּבֹו  ִבים  ָ ְמֻיּשׁ ֵאין ָהֲעָצמֹות  ׁשֶ ֲעָצָמיו  ּבַ יׁש  ַמְרּגִ ְוֶזה  ֶדר,  ּסֵ ּכַ

ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַמה  ֵאּלּו,  ּכָ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ְלֻדְגָמא  ב  )ְוָחׁשַ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֶדר  ּסֵ ּכַ

קּוחֹות  ּפְ ֵעיַנִים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ה(.  ּנֶ ְמׁשֻ ִעְנָין  ֵאיֶזה  ּבְ רֹון  ַהִחּסָ יׁש  ַמְרּגִ

ַוֲהלֹא  ְך.  ֹחשֶׁ ה  ְוַנֲעׂשָ ָהעֹוָלם  ִמן  ֵנר  ה  ְכּבָ ּנִ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ רֹוֶאה  הּוא 

יִקים  ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ ֵעת ִהְסּתַ עֹוָלם ּבְ ֲעׂשּו ּבָ ּנַ ּנּוִיים ׁשֶ ה ׁשִ ּמָ ָמִצינּו ּכַ

ִכיב  "ׁשְ כ"ה:(:  ף  )ּדַ כד  ף  ּדַ ָקָטן  מֹוֵעד  ָמָרא  ּגְ ּבַ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַנֲעׂשּו  ֵאּלּו  ּכָ ְמקֹומֹות  ּבִ ן  ּכֵ ְוִאם  ְוכּו'.  ָמא"  ּדָ ַמְרְזֵבי  ְפעּו  ׁשָ ְוכּו' 

ָראּו  ׁשֶ ִרין  ַסּפְ ּמְ ֶ ּשׁ ּוַמה  יִקים.  ּדִ ַהּצַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ֵמֲחַמת  ּנּוִיים  ׁשִ

ַהּדֹור  ֵאין  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵעיַני,  ּבְ ְקָצת  הּוא ָרחֹוק  ׁשֶ ֵאׁש, ַאף 

ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ד  ִמּצַ ֲאָבל  ֵאּלּו,  ּכָ ָבִרים  ּדְ ִלְראֹות  ְלָכְך  ָראּוי 

ן  קּותֹו)ַעּיֵ ּלְ ֵעת ִהְסּתַ נּוָרא  ּבְ ְהֶיה ַעּמּוָדא ּדְ ּיִ אי ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

רֹאׁש  ְפָרט  ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ רֹאׁש  ֶזה  ּכָ רֹאׁש  ק  ּלֵ ִנְסּתַ י  ּכִ יז. עז.(.  ֻתּבֹות  ּכְ

ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ר  ְוׂשַ רֹאׁש  ת  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַהּכֹוָכִבים,  ין  ּבֵ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ּנּוִיים  ׁשִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ין  ַנֲעׂשִ

ָרֵאל: ִיׂשְ ל  ׁשֶ ן רֹאׁש  ּכֵ ׁשֶ

קצח

יְטׁשֹוב,  אְרּדִ ִמּבַ אִתי  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ה  ֲחֻנּכָ ֹחֶרף ַאַחר  ּבַ ַנת תק"ע  ׁשְ
ה ַהּזֹאת  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר. ְוָאַמר ׁשֶ ה ְלַסּפֵ ׁש לֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ ָאַמר ִלי ׁשֶ

ִית  ּבַ ִלְפֵני  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ִאם  י  ּכִ אֹוָתּה  רּו  ִסּפְ לֹא  ר  ְלַסּפֵ רֹוֶצה  ׁשֶ
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ִביא  ַהּנָ ִאם  י  ּכִ ּה,  ּלָ ׁשֶ ַהּסֹוד  ָיְדעּו  לֹא  ִביִאים  ַהּנְ ְוַגם  ִראׁשֹון, 

דֹול.  ּגָ ִחּדּוׁש  ְוהּוא  ְלָפָניו,  אֹוָתּה  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּוִמי  אֹוָתּה  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ

ִחּדּוׁש  הּוא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  "ל,  ּנַ ּכַ אֹוָתּה  רּו  ִסּפְ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַוֲהַגם 

ה  ה ַנֲעׂשָ אי ֵמָאז ַעד ַעּתָ ַוּדַ י ּבְ ָבר ָחָדׁש ְלַגְמֵרי. ּכִ מּור, ַהְינּו ּדָ ּגָ

ה  ְוַעּתָ ָאז,  ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוָתּה  רּו  ִסּפְ ְוָאז  ה.  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה 

ְיֵדי  ְוַעל  ְמָעּה(.  ְלׁשָ ָזִכינּו  )ְולֹא  ה  ַעּתָ ָראּוי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרּה  ְלַסּפְ ְצִריִכין 

ָהָיה  ה  ִחּלָ ִמּתְ י  ּכִ ִעְנָיֵננּו.  ּבְ ָלל  ּכְ ִלי  ה  ָקׁשֶ ֵאינֹו  ׁשּוב  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְך,  ּכָ ִיְהֶיה  ָמה  ֵני  ִמּפְ ְקָצת  ִלי  ה  ָקׁשֶ

"ל ׁשּוב  ה ַהּנַ ֲעׂשֶ י ַהּמַ ו, ַעל ּפִ עֹוָלם ְוכּו'. ֲאָבל ַעְכׁשָ יבּות ּבָ ֲחׁשִ

ָלל. ּכְ ִלי  ה  ָקׁשֶ ֵאינֹו 

ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ֵכן  י  ּפִ ַאְך ַאף ַעל  זֹו,  ה  ַמֲעׂשֶ ר  ְלַסּפֵ ָהָיה מּוָכן  ּוְכָבר 
ר  ִסּפֵ ָסמּוְך  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְלׁשֹוְמָעּה.  ָזִכינּו  ְולֹא  ָבר  ַהּדָ

ה  ּיֹות" )ַמֲעׂשֵ "ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ס ּבְ ְדּפַ ה ַהּנִ ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

"ל  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ׁשֶ ְוָאַמר  "ל.  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵאין זֹאת  ׁשֶ ְוָאַמר  י"ב(. 

ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ זֹאת  ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ יֹוֵתר  עֹוד  ָיֶפה  הּוא  ר  ְלַסּפֵ ָרָצה  ׁשֶ

ה ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ְמֹאד.  ְוַהּנֹוָרָאה  ְפָלָאה  ַהּנִ ה  ִפּלָ  ּתְ

ֶלָעִתיד: ְלׁשֹוְמָעּה 

קצט

מֹוֲהַר"ן(,  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ )ַהְינּו  ֶפר  ַהּסֵ ּבְ ְלָהִבין  ּיּוַכל  ׁשֶ ִמי  ֵאין  ָאַמר: 
ִנים ְוָאחֹור: ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ּפָ כֹול לֹוַמר ּכָ ּיָ י ִאם ִמי ׁשֶ ּכִ
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ר

ִסיָמן  י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ מֹות  ַהְקּדָ ּה  ּלָ ּכֻ ִהיא  י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָאַמר: 
ש"נ(:

רא

ל  ּכָ ּבֹו  ְוַלֲעבֹר  ֵליֵלְך  ְיכֹוִלין  אֹוֵמר  ׁשֶ ּוַמֲאָמר  ּתֹוָרה  ל  ּכָ ָאַמר, 
ה: ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ּוְכתּוִבים(,  ְנִביִאים  )ּתֹוָרה  ַנ"ְך  ּתַ

רב

ּתֹוָרה  י  ַהִחּדּוׁשֵ ין  ּבֵ ִחּלּוק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ַז"ל  מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
)ְיָבמֹות  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ֵעין  ּכְ יִקים.  ּדִ ַהּצַ ין  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ

ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ ָנִביא  ין  ּבֵ ִחּלּוק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מט:( 

ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ִלְנבּוַאת 

ה'"  ָאַמר  "כֹה  ּבְ אּו  ִהְתַנּבְ ִביִאים  ַהּנְ ָאר  ׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  ִאיָרה.  ַהּמְ

ָאַמר  ה  ֹמשֶׁ ֲאָבל  ְמִאיָרה,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִאיָרה  ַהּמְ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ִחיַנת  ּבְ רּור,  ּבָ ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ ָבר"  ַהּדָ "ֶזה 

ְוָאַמר  ב'(.  סּוק  ּפָ ל'  ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַמּטֹות  ת  ָרׁשַ ּפָ "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ

ּתֹוָרה  י  ַהִחּדּוׁשֵ ין  ּבֵ ה  ַהּזֶ ִחּלּוק  ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ׁשֶ ַז"ל,  הּוא 

ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  י  ּכִ יִקים.  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  אֹו  סּוק  ּפָ ֵאיֶזה  ּבְ אֹוָתם  ּוַמְכִניִסים  ים  ּיִ ֲאִמּתִ

ְקָרא  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ תֹוְך  ּבְ ֵהיֵטב  ְוִנְכָנִסים  ִנים  ְמַכּוְ ֵאין  ֲאָבל  ַז"ל, 
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ָנִביא  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ָעְלָמא,  ּבְ ּוְסִמיכּות  ֶרֶמז  ֵאיֶזה  ּבְ ַרק  ְוכּו', 

ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  א  ִמְתַנּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ

ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ נֹוָרִאים  יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  ֲאָבל  ְוכּו'.  ה'"  ָאַמר  "ּכֹה 

ּוְמבָֹאִרים  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ים  ְוַזּכִ רּוִרים  ּבְ ֵהם  ּתֹוָרָתם  י  ִחּדּוׁשֵ ׁשֶ ה  ֹמשֶׁ

ֵהם  ׁשֶ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  אֹו  סּוק  ַהּפָ ּבְ ֵהיֵטב  ים  ּוְמֹפָרׁשִ

ִאיָרה,  ַהּמְ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֶהם,  ּבָ אֹוָתם  ַמְכִניִסים 

ֵהיֵטב  ים  ּוְמֹפָרׁשִ ְמבָֹאִרים  ְבֵריֶהם  ּדִ י  ּכִ ָבר".  ַהּדָ "ֶזה  ִחיַנת  ּבְ

ִחיַנת: ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ִפי  ּכְ ים  ְמָפְרׁשִ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו'  ְקָרא  ַהּמִ  ּבְ

ָבר":  ַהּדָ "ֶזה 

רג

ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ֲאִני  ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ְמֹאד,  בֹוּהַ  ּגָ י  ּלִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָאַמר: 

ְוֵצרּוִפים  בֹות  ּתֵ ְוסֹוֵפי  בֹות  ּתֵ י  ָהָראׁשֵ ַהְינּו  )ּדְ אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ִעם 

ְלֵעיל מ"ד(.  ן  )ְוַעּיֵ יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ים( הּוא  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ נֹוָרִאים 

ַאף  ֲאָבל  אֹוִתּיֹות,  ֵצרּוֵפי  ִמן  ן  ְלַהּלָ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ָהִייִתי  ְוָאַמר: 

ִלי  ֵיׁש  ְוַגם  זֹו.  ְבִחיָנה  ּבִ ב  ִמְתַעּכֵ ֲאִני  ֲעַדִין  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ְוֶנְעָלִמים  ְסתּוִמים  ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ַנַחת 

ֵצרּוֵפי  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ְלָמְצָאם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְמֹאד 

ְוַכּיֹוֵצא: בֹות  ּתֵ בֹות אֹו סֹוֵפי  ּתֵ י  ָראׁשֵ ּבְ ַהְינּו  ּדְ אֹוִתּיֹות, 
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רד

דֹוׁשֹות,  ַהּקְ יחֹוָתיו  ּוְבׂשִ תֹוָרתֹו  ּבְ ֵהיֵטב  ִקי  ּבָ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָאַמר: 
יחֹות  ׂשִ ל  ּכָ ִלְמצֹא  לֹו  ָראּוי  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ַהְינּו  ּדְ

עֹוָלם  יָחה ְוִעְנָין ּבָ ה, ְוֵאין ׁשּום ׂשִ דֹוׁשָ תֹוְך ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ָהעֹוָלם ּבְ

ֱאֶמת  ּבֶ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ רּוׁש,  )ּפֵ ּתֹוָרתֹו  תֹוְך  ּבְ ִלְמצֹא  ֵלם  ָ ַהּשׁ יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ

ִמי  ֵאין  ֲאָבל  ֶהְעֵלם.  ּבְ ּתֹוָרה  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ יחֹות  ְוׂשִ ּבּוִרים  ַהּדִ ָכל  ּבְ

ים  ֲאָנׁשִ ִאם  י  ּכִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ יחֹות  ׂשִ ּבְ ֱעָלם  ּנֶ ׁשֶ רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ֵליַדע  זֹאת,  ְלַגּלֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרָאה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ְיֵדי  ַמֲעָלה ְמֹאד ְמֹאד. ֲאָבל ַעל  ּבְ דֹוִלים  ּגְ

ָכל  ּבְ ִלְמצֹא  יּוַכל  ְקָצת,  ֶכל  ׂשֵ לֹו  ְוֵיׁש  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ְסָפָריו  ּבִ ִקי  ּבָ ׁשֶ ִמי  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ

דֹול ּגָ ִיְהֶיה  לֹא  ִאם  ֲאִפּלּו  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ ְרָמִזים  ָהעֹוָלם  יחֹות   ׂשִ

יֹוֵתר(: ּבְ ַמֲעָלה  ּבְ

רה

ָידֹו.  ּבְ ְנָיר  ֲחִתיַכת  ְוהֹוִציא  ֵאָליו.  ים  ֲאָנׁשִ ִנְכְנסּו  ֶאָחד  ַעם  ּפַ
ָידֹו,  ּבְ ַוֲאָחזֹו  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ְכִתיַבת  ּבִ ָעָליו  תּוב  ּכָ ְוָהָיה 

ה. ְוָאַמר  ֻתבֹות ַעל ֲחִתיַכת ְנָיר ַהּזֶ ה ּתֹורֹות ּכְ ּמָ ְוָעָנה ְוָאַמר: ּכַ

ן  ֵהם ִנּזֹוִנין ְוֵיׁש ָלֶהם ִחּיּות ֵמֶהָעׁשָ ה עֹוָלמֹות ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר,  ר.  ַהּנֵ ֵאֶצל  ָרפֹו  ּוׂשְ ָיר  ַהּנְ ְוָנַטל  ּלֹו,  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ

מּוַנת  ּתְ ְלתֹוְך  ֲאִפּלּו  אּו  ּבָ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ּתֹורֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ֵאּלּו  ְלהֹוִריד  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  הּוא  ן  ּכֵ ְוַעל  אֹוִתּיֹות, 
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אֹוִתּיֹות.  מּונֹות  ּתְ ְלתֹוְך  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְלַהְכִניָסם  ַהּתֹורֹות, 

ן  ּכֵ ם  ּגַ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַרק  ָהעֹוָלם,  ְלתֹוְך  ְכְנסּו  ּיֻ ׁשֶ ַדאי  ּכְ ָהעֹוָלם  ֵאין  ֲעַדִין  ֲאָבל  לֹוַמר  )ּכְ

"ל(: ּנַ ּכַ מּונֹות אֹוִתּיֹות  ּתְ ְלתֹוְך  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש 

רו

ַרק  אֹוֵמר,  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּבּוֵרי  ּדִ ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ָאַמר, 

ֹמַע  ִחיַנת: "ִלׁשְ ן טֹוב ְמֹאד. ְוֶזה ּבְ ם ּכֵ ַהּקֹול ְלַבד הּוא ּגַ

ַרק  הּוא  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ְיָקא.  ּדַ קֹול"  "ּבְ ק"ג(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָברֹו"  ּדְ קֹול  ּבְ

עּור: ִלי ׁשִ אֹוֵמר טֹוב ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ִית ֵאֶצל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ עֹוֵמד ּבַ

רז

ְוֵאין  ָאָדם,  ְלֵאיֶזה  ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ר  ְמַדּבֵ ֲאִני  ִלְפָעִמים  ָאַמר: 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרחֹוק.  ִלְזַמן  ַעד  תֹו  ֻעּלָ ּפְ ה  עֹוׂשֶ ּבּור  ַהּדִ

תֹו  ֻעּלָ ּפְ ה  ם עֹוׂשֶ ים ִלְרפּוָאה. ִלְפָעִמים ַהּסַ ּנֹוְתִנין ֵאיֶזה ַסּמִ ׁשֶ ּכְ

ָהָאָדם  תֹוְך  ּבְ הֹות  ִלׁשְ ם  ַהּסַ ָצִריְך  ְוִלְפָעִמים  ד,  ִמּיָ ּומֹוִעיל 

ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  מֹו־ֵכן  ּכְ תֹו.  ֻעּלָ ּפְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְזַמן  ֵאיֶזה 

ְמעֹוְרִרים  ְוֵאיָנם  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ִחים  ֻמּנָ ֵהם  ׁשֶ ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ

תֹו  ֻעּלָ ּבּור ּפְ ה ַהּדִ ל סֹוף ַיֲעׂשֶ אֹותֹו ַעד ִלְזַמן ָרחֹוק. ֲאָבל סֹוף ּכָ

אי: ַוּדַ ּבְ ְויֹוִעיל 
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רח

ֵאין  ַוֲעַדִין  ָאָדם,  ְלֵאיֶזה  אֹוֵמר  ֲאִני  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ָאַמר: 
ֶזה  ֵמָאָדם  ָבִרים  ַהּדְ ִלים  ְלּגְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַרק  ָתם  ֻעּלָ ּפְ ים  עֹוׂשִ

ָבִרים  ַהּדְ לּו  ְלּגְ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ַלֲחֵברֹו  ּוֵמֲחֵברֹו  ַאֵחר  ְלָאָדם 

ם  ְוׁשָ דֹול,  ּגָ עֶֹמק  ּבְ ְלִלּבֹו  ָבִרים  ַהּדְ ְוֻיְכְנסּו  ָאָדם  ְלֵאיֶזה  ְוָיבֹואּו 

ְוכּו': ִויעֹוְררּו אֹותֹו  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָתם  ֻעּלָ ּפְ ַיֲעׂשּו 

רט

י  ּכִ ִביֵלנּו ְלחּוד.  ׁשְ ּבִ ֵאיָנם  ּלֹו  ׁשֶ יחֹות  ְוַהּשִׂ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ָאַמר 
ָבִרים  )ּדְ ּפֹה"  ֵאיֶנּנּו  ר  ַוֲאׁשֶ ּפֹה  נֹו  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ "ֶאת  ִאם 

ָהֲעִתיִדים  ּדֹורֹות  ִעם  ְוַאף  ּפֹה",  ֵאיֶנּנּו  ר  "ַוֲאׁשֶ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ "י  ַרׁשִ ּבְ ן  )ְוַעּיֵ כ"ט־י"ד( 

ָלנּו  ְוָרַמז  ֶזה,  ֵמִעְנָין  ִעּמֹו  ְרנּו  ּבַ ּדִ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ְוָהֵבן(.  ָלבֹוא, 

דֹול  ַהּגָ ה'  י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת  ִאים  ַהּבָ ַלּדֹורֹות  ְלהֹוִדיַע  ְדָבָריו  ּבִ

ּתֹוִדיעּו  ִלְבֵניֶכם  ם  ּגַ ֵפרּוׁש:  ּבְ ָאַמר  ֶאָחד  ּוַפַעם  נּו.  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ

ּיֹות  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ְוַהּנֹוָראֹות  ְפָלאֹות  ַהּנִ יחֹות  ְוַהּשִׂ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ ֶאת 

ִהְתַלֲהבּות  סּוק ּבְ ה ָלנּו. ְוָאַמר ָאז ֶזה ַהּפָ ּלָ ר ּגִ ֶהם ֲאׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ד'(.  ָבִרים  )ּדְ ָבֶניָך"  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך  ם  "ְוהֹוַדְעּתָ ֵאׁש:  ַגֲחֵלי  ּכְ דֹול  ּגָ
ִזיְך  ָהאט  א  ּדָ ָוואס  ַזיין  מֹוִדיַע  ִאיר  ָזאְלט  ִקיְנֶדיר  "ַאֶייעֶרי  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ )ְוָאַמר 

ם  "ְוהֹוַדְעּתָ נֹוָרא:  ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ְוִזיַע  ֶרֶתת  ּבְ ְוָאַמר  יָטאן"(.  ּגִ

ְלהֹוִציא  ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ְוַהֲאֵמן,  ע  ּדַ ְוָאַמר:  ָבֶניָך".  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך 

ן: ּכֵ ם  ּגַ יֹוִציאּו אֹותֹו  ּבֹו  ְתַאֵחז  ּיִ ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ָהֶרֶפׁש,  ִמן  ֶאָחד 



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ רנ

רי

זו בחיי מוהר"ן סימן שע"ד(  )התחלת שיחה 

ְמֹאד  לֹו  ה  ָקׁשֶ ים  ַרּבִ ּבָ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָאַמר, 
ֶזה.  ַעל  ׁש  ַמּמָ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך  ְמֹאד, 

ל  ָבה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ רֹוֶצה ְלַהְתִחיל ּתֵ ׁשֶ ּדּוׁש, ּכְ ּקֶֹדם ַהּקִ ר ׁשֶ ְוִסּפֵ

ֲאִמיַרת  קֶֹדם  ְוֵכן  ׁש.  ַמּמָ ַנְפׁשֹו  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ּדּוׁש  ַהּקִ

לֹו  ִנְדֶמה  ֲאַזי  ּתֹוָרה,  לֹוַמר  ְלַהְתִחיל  רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ַהּתֹוָרה, 

ִוויל  ִאיְך  )"ִוויא  ׁש  ַמּמָ ַנְפׁשֹו  ֵצא  ּתֵ ּיֹאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָבה  ּתֵ ּבַ ׁשֶ

ְולֹא  אֹויס(.  ִאיְך  ֵגייא  ָהאט  ִמיר  ִזיְך  אְכט  ּדַ ָוואְרט  ֶטי  ֶעְרׁשְ אס  ּדָ ָלאִזין  ַארֹויס 

ָבר  ּדָ ׁשּום  ה  ָעׂשָ ְולֹא  ַעם  ּפַ ׁשּום  ּבְ ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה 

ַוֲאִפּלּו  ַהּתֹוָרה,  ּוְקִריַאת  ה  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת  גֹון  ּכְ ֶזה,  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ

ּוְזִמירֹות  ה, ַרק ִקּדּוׁש  ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ָאר ּדְ ִלְקרֹות ִלְפֵני ַהּתֹוֵקַע ּוׁשְ

ֵבד  ּכָ ָהָיה  ֶזה  ְוַגם  ַהּתֹוָרה.  ַוֲאִמיַרת  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְלָחנֹו  ׁשֻ ַעל 

ִאּמֹו  ַעל  יׁש  ַקּדִ לֹוַמר  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  "ל.  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ָעָליו 

ְמֹאד: ָעָליו  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  אְרַצייט  ַהּיָ יֹום  ּבְ

ריא

ל  ִקּבֵ ּתֹוָרתֹו  ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ָעָליו  ֵמַהחֹוְלִקים  ְמֹאד  ִמְתלֹוֵצץ  ָהָיה 
ַצחּות:  ֶדֶרְך  ּבְ ְוָאַמר  ַז"ל.  ָהאִריֶדעְנִקיר  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵקנֹו  ִמּזְ

ׁש  ַמּמָ ן  ְמֻכּוָ ֵאּלּו  ּכָ ּתֹורֹות  ִלי  ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ְזֵקִני  י  ִעּמִ ֵהיִטיב  ה  ּמָ ּכַ

ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְכִפי  יֹוָמא,  ּדְ ֵמִעְנָיָנא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוִעְנָין  ִעְנָין  ְלָכל 
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ת  ּבָ ה, ְוַעל ׁשַ ה ֵמֲחֻנּכָ ת ֲחֻנּכָ ּבָ גֹון ַעל ׁשַ ֹוְמִעים. ּכְ ים ַהּשׁ ָהֲאָנׁשִ

ִהְצָטְרכּוָתם  ל  ּכָ ִעם  ים  ָהֲאָנׁשִ ְוָכל  ְוכּו'.  ּבֹו  ּיֹוֵצא  ּכַ ַנֲחמּו 

אֹותֹו  ּבְ ַהּתֹוָרה  זֹאת  ּבְ ִנְכָלִלים  ִיְהיּו  ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

תֹוָרתֹו  ּבְ ֲהלֹא  לֹוַמר  ּכְ ְוכּו'.  ָאז  עֹוָלם  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָהֵעת, 

ֹוְמִעים  ֵמַהּשׁ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ לּול  ּכָ ָהָיה 

ּיֹות נֹוָראֹות  ה ַמֲעׂשִ ה ְוַכּמָ ּמָ יטּות, ּכַ ְפׁשִ ֵעיֵנינּו ּבִ ר ָרִאינּו ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵאיְך  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ

תֹוָרתֹו.  ּבְ ִנְכָלל  ַהּכֹל  ָאז  עֹוָלם  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְורּוָחִנּיּות, 

ִעְנָיִנים  ָאר  ׁשְ ַבד  ִמּלְ יֹוָמא.  ּדְ ֵמִעְנָיָנא  ָרה  ּבְ ּדִ ַהּתֹוָרה  ְוַגם 

ַהּנֹוָרָאה.  ּתֹוָרתֹו  ֲאִמיַרת  ַעת  ׁשְ ּבִ ָרִאינּו  ׁשֶ ִנְפָלִאים  ים  ְוִחּדּוׁשִ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ׁשֶ ָרָאה  ָקְדֳקדֹו,  ּבְ ֹמַח  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ

קֹור ֶעְליֹון ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  ַמִים ִמּמָ ָ ה ִמן ַהּשׁ ּלּו לֹו ַעּתָ ְתּגַ ּנִ ים ׁשֶ ַחּיִ

ּלֹא ׁשֶ ים  ֲחָדׁשִ ים  ִחּדּוׁשִ ָהיּו  י  ּכִ ְמֹאד.  ְמֹאד  ב  ּגָ  ְוִנׂשְ

עֹוָלם.  ּבָ ְמעּו  ִנׁשְ

ָעָליו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵקנֹו  ּזְ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ טּות  ׁשְ ַעת  ַהּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  ְוֵאיְך 
ּיֹות  ַמֲעׂשִ ְך  ּכָ ְוָכל  ּתֹורֹות  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹו  ִאיר  ִהׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ

ִנְפָלאֹות  ְוֵעצֹות  יחֹות  ׂשִ ְך  ּכָ ְוָכל  ִנְפָלאֹות,  יחֹות  ׂשִ ְך  ּכָ ְוָכל 

לֹא  ּוִמּקֶֹדם  ְיָקא.  ּדַ ַז"ל  נּו  ְלַרּבֵ יַע  ִהּגִ ְוַהּכֹל  ְוכּו',  נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ַהּתֹורֹות  ֵמֵאּלּו  ֶאָחד  ָבר  ּדָ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ְלׁשּום  ַמע  ִנׁשְ

ֶהֶבל  ִלְדַבר  ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְוׁשֹוֶטה  ִתי  ּפֶ ִמי  ְזֵקנֹו.  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ים  ְוַהִחּדּוׁשִ

יר ֶאת ְזֵקנֹו  ָהָיה יֹוֵדַע ּוַמּכִ י ׁשֶ ּמִ ם ָאַמר, ׁשֶ ֶזה. ּגַ טּות ּכָ ְוָכָזב ּוׁשְ
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ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ַזַצ"ל,  ַנְחָמן ָהאִריֶדעְנִקיר  י  ַרּבִ ָהַרב  דֹוׁש מֹוֵרנּו  ַהּקָ

יק ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  ָהָיה ַצּדִ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ֶזה. ּכִ ַעל ּתֹוָרה ּכָ ָהָיה ּבַ

ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ּתֹוָרה  ַעל  ּבַ ָהָיה  ֲאָבל לֹא  ְמֹאד,  ְמֹאד 

ה ְוכּו'. ּוַפַעם ֶאָחד ָהָיה ּפֹה ִאיׁש ֶאָחד ָזֵקן  ֵאּלֶ ים ּכָ ן ִחּדּוׁשִ ּכֵ ׁשֶ

ָהַרב  דֹוׁש מֹוֵרנּו  ַהּקָ ָהַרב  ְזֵקנֹו  יֹוֵדַע ֶאת  ָהָיה  ׁשֶ ֶקיִוויץ  ִמְסָלאּפְ

ָעָנה  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ְוָהָיה עֹוֵמד  ַז"ל,  ַנְחָמן ָהאִריֶדעְנִקיר  י  ַרּבִ

ִאם  ַז"ל.  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֵקִני  ִמּזְ ִהיא  ּתֹוָרִתי  ׁשֶ אֹוְמִרים  ֵהם  ְוָאַמר: 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶאְצלֹו  ָהָיה  ּתֹוָרִתי,  ׁשֹוֵמַע  ַעְצמֹו  ּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְזֵקִני  ָהָיה 

ׁשֵֹמַע  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָהָיה  ְוִאם  ָאַמר:  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִחּדּוׁש. 

ׁשֵֹמַע  "י  ַרְשּבְ ָהָיה  ְוִאם  ִחּדּוׁש,  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶאְצלֹו  ָהָיה  ּתֹוָרִתי 

י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן שפ"ג(: ַחּיֵ ם ּבְ ם ָאז )מּוָבא ּגַ ן ִחּדּוׁש ּגַ ם ּכֵ ּתֹוָרִתי ָהָיה ּגַ
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ָעָליו ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְלִעְנַין 

ריב

ַהְינּו  יג.(.  ֻתּבֹות  )ּכְ ִדיֵני"  ּבְ ַנְחָמן  ַרב  ּכְ "ֲהָלָכה  ָאַמר:  ֶאָחד  ַעם  ּפַ
מֹותֹו,  ּכְ ֲהָלָכה  אי  ַוּדַ ּבְ ָעָליו,  ָחְלקּו  ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ְלִעְנַין 

ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ י ִדיֵני הּוא ְלׁשֹון ַמֲחלֶֹקת  ּכִ ִדיֵני.  ּבְ ַנְחָמן  ַרב  ּכְ י ֲהָלָכה  ּכִ

י  ַמְעּתִ ׁשָ )ֶזה  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ַעל  ין  ּדִ ית  ַהּבֵ ִלְפֵני  ִקין  ְמֻחּלָ ֵני־ָאָדם  ּבְ

ָעִמים:  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ ם  ׁשָ ָאְמרּו  ׁשֶ ֹוֵלַח  ַהּשׁ ֶרק  ּפֶ ין  ִגּטִ ּבְ ן  ְוַעּיֵ מֹו(.  ׁשְ ּבִ

ַנְחָמִני ּכְ ַוֲהָלָכא  ַנְחָמן.  ַרב  ּכְ ַוֲהָלָכה  ַנְחָמן,  ַרב  ּכְ  ֲהָלָכה 

ין לד.(: ּטִ )ּגִ

ריג

ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ְוָאַמר:  ַמֲחלֶֹקת.  ִעְנַין  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ֱאֶמת ַעל ְיֵדי  ר ַעל ֶזה? ַאְך ּבֶ ה ְמַדּבֵ ּזֶ ת ׁשֶ ַמאי ִאְכּפַ

אֹותֹו  יל  ְלַהּפִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְיכֹוִלין  ֶאָחד  ַעל  חֹוְלִקים  ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת 

ָרצּו  ׁשֶ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכֵעין  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְדֵרָגתֹו  ִמּמַ

א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו'  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ֶאת  ם  ּגַ ִלְמנֹות 

ָלֶהם  ָהָיה  י  ּכִ ַסְנֶהְדִרין לח:(.  ְלִמי  )ְירּוׁשַ ְוכּו'  ִלְפֵניֶהם  ח  ּטַ ּתַ ְוִנׁשְ ִוד  ּדָ

ָאַמר  ה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ ּבּוֵריֶהם. ְוָאַמר  ּדִ ְיֵדי  לֹום ַעל  ְוׁשָ ּכַֹח ִלְדחֹותֹו ַחס 
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קי"ט(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ם"  ִחּנָ ְרָדפּוִני  ִרים  "ׂשָ לֹום:  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ

ם,  ִחּנָ ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ְרָדפּוִני,  ִרים  ְוׂשָ דֹוִלים  ּגְ ׁשֶ ַאף  ַהְינּו 

ָבְרָך  "ּוִמּדְ י  ּכִ יָמן:  ְוַהּסִ ָעַלי.  ם  ַמֲחֻלְקּתָ ּבְ ָלל  ּכְ ּפֹוֲעִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ

ִיְרַאת  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָבֶריָך.  ִמּדְ ְמַפֵחד  ֲאִני  ׁשֶ ם(,  )ׁשָ י"  ִלּבִ ַחד  ּפָ

ָהְרִדיָפה  ְוֶזה ִסיָמן ׁשֶ לֹום.  ְוׁשָ ְדֵרָגִתי ַחס  ְוֵאיִני נֹוֵפל ִמּמַ ַמִים  ׁשָ

ם": ִחּנָ ְרָדפּוִני  ִרים  "ׂשָ ִחיַנת:  ּבְ ם,  ִחּנָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ריד

)התחלת השיחה בחיי מוהר"ן סימן ת"ג(

יק ִאם ַלֲעׂשֹות  ּדִ ָאָדם ׁשֹוֵאל ְלַהּצַ ׁשֶ ּכְ ָאַמר:  מֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ

י  ּפִ ְוַאף ַעל  ַלֲעׂשֹות.  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ּוְלַצּוֹות  יב  ְלָהׁשִ הּוא ָראּוי לֹו 

מֹו. ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ן  ּכֵ ָבָריו.  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ָצִריְך  ֵאין  ֹוֵאל  ַהּשׁ ֵכן 

ַלֲעׂשֹות  ה  ְמַצּוֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַאֵחר:  ִעְנָין  ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד 
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ע  ִלּסַ ּלֹא  ׁשֶ ה  ַצּוֶ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַרק  ם.  ְלַקּיֵ ָצִריְך 

ם. ְלַקּיֵ ָצִריְך  ֵאין  ֶזה  ֶאְצלֹו 

ְדיֹון: ּפִ ַעל  ן  ִלּתֵ ָראּוי  ָנה  ָ ַהּשׁ ֶעֶרב רֹאׁש 

רטו

ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ָנה.  ָ ַהּשׁ ר הּוא רֹאׁש  ָהִעּקָ ֶאְצִלי  ָאַמר: 
ּכֶֹתל  ּבַ ין  ַמּכִ ִאם  ְוׁשֹוֵמַע  ָאְזִני  ה  ַמּטֶ ֲאִני  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
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ל  ּכָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְזַמן  ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ָאה.  ַהּבָ ָנה  ָ ַלּשׁ ִלְסִליחֹות  ְלעֹוֵרר 

ַעִין: ֶהֶרף  ּכְ ְועֹוֵבר  ָנה חֹוֵלף  ָ ַהּשׁ
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ֱאמּוָנה ּבֶ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ ֵמֲחִקירֹות  ְלִהְתַרֵחק 

רטז

ִסיָמן תי"א( י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ יָחה  ַהּשִׂ )ַהְתָחַלת 

ם  ׁשָ י  ִליׁשִ ׁשְ ֶדֶרְך  ּבְ ז'  יְטל  ַקּפִ ּבְ ּוִבְפָרט  ֵלי.  ִמׁשְ ַעל  יְך  ַאְלׁשִ ן  ְַעּיֵ
י  ּכִ ם.  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק  ְוָהַאְזָהָרה  ּבּור  ַהּדִ ַמְרִחיב 

ֵהם  ֵאיְך  ָבר  ַהּדָ יר  ּוַמְסּבִ ְוִנְפָלא,  ַצחּות  ֶדֶרְך  ּבְ ם  ׁשָ ר  ְמַדּבֵ

יקֹוְרסּות  ָהֶאּפִ ים  ְמַגּלִ ֵאיָנם  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמְטִעים 

ְרֶאה  ַהּנִ ה  ַהְמֻדּמֶ ִתיקּות  ַהּמְ ַמְרִאים  ַרק  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִפירֹות  ְוַהּכְ

ּטְֹפָנה  ּתִ נֶֹפת  י  "ּכִ ְוֶזהּו:  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָהָרִעים  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ

יקֹוְרסּות.  ֶאּפִ  - "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ה'־ג'(,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוכּו'  ָזָרה"  ְפֵתי  ׂשִ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ כּו'  ַלֲעָנה"  ּכְ ָמָרה  "ְוַאֲחִריָתּה 

ה ָזָרה",  ָ ֵלי ְלִהְתַרֵחק ֵמ"ִאּשׁ ל ִמׁשְ ל ָהַאְזָהרֹות ׁשֶ ּכָ ָלל: ׁשֶ ְוַהּכְ
ָזָרה  ה  ָ ִאּשׁ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ַעל  ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ּוִמי  ל"א(.  ֵלי  )ִמׁשְ ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ֶנֶגד  ּכְ

ְפָרט  ּבִ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמְטִעין  ֵהם  ְוֵאיְך  ּוְבַדְרֵכיֶהם,  ֶהם  ּבָ ִקי  ּבָ ׁשֶ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ר  ְוַהּמַ ִחּנּוְך ָהָרע  ּבַ ִכין אֹוָתן  ְמַחּנְ ֵהם  ׁשֶ עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ

ֶרת  ּוְמַדּבֶ ַעְצָמּה  ֶטת  ֶ ַהְמַקּשׁ ַהְמָנֶאֶפת  ה  ָ ִאּשׁ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ֵהם 
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ַעְצָמּה  ּוַמְרֵאית  ּה  ִלּבָ ְזדֹון  ה  ְמַגּלָ ֵאיָנּה  ה  ּוִבְתִחּלָ ֵחן.  ְבֵרי  ּדִ

מֹו  ּכְ ַאֲחֶריָה.  ת  ּסָ ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ַמְטֵעת  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרה,  ְכׁשֵ ּכִ

ְרֵכיֶהם.  ִמּדַ ְמַעט  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְלִמי  ָהָרִעים  ְרֵכיֶהם  ּדַ ֵהם  ׁש  ַמּמָ ֵכן 

ּקֹוֵרא  ׁשֶ ָמקֹום  ְוָכל  ֵלי.  ִמׁשְ ֵסֶפר  רֹב  סֹוֵבב  ֶזה  ל  ָמׁשָ קֶֹטב  ְוַעל 

ְוַכּיֹוֵצא  ב'(  ֵלי  )ִמׁשְ ר"  יֹשֶׁ "ָאְרחֹות  ִכים  ַהְמַהּפְ ּו"ֶפִתי"  ִסיל"  "ּכְ

ִסיִלים  ּכְ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ְלָהַרע  ַהֲחָכִמים  ֵאּלּו  ַעל  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ֶזה,  ּבָ

ְקָוה  ּתִ ֵעיָניו  ּבְ ָחָכם  ִאיׁש  "ָרִאיָת  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְפָתִאים. 

ֵעיֵניֶהם"  ּבְ ֲחָכִמים  "הֹוי  ּוְכִתיב:  כ"ו(  ֵלי  )ִמׁשְ ּנּו"  ִמּמֶ ִלְכִסיל 

ְעָיה ה'(. )ְיׁשַ

ׁש,  ַמּמָ ֵהֶפְך  ּבְ אֹוְמִרים  ֵהם  י  ּכִ ֶזה.  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

קֶֹדׁש  ְתֵבי  ּכִ ָאר  ְ ּוִמּשׁ ְיָקא  ּדַ ֵלי  ִמִמׁשְ ְרָאָיה  ּוְמִביִאים 

ים  ַחּיִ ַסם  ּה  ּבָ ֵיׁש  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  י  ּכִ ָהָרִעים.  ְלַדְרֵכיֶהם 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמֶות.  ַסם  לֹו  ית  ַנֲעׂשֵ ָזָכה  ְולֹא  ּזֹוֶכה,  ׁשֶ ְלִמי 

ָבִרים  )ּדְ ה"  ֹמשֶׁ ם  ׂשָ ר  "ֲאׁשֶ סּוק:  ּפָ ַעל  עב:(  )יֹוָמא  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ִעים  ּופֹוׁשְ ָבם  ֵיְלכּו  יִקים  ַצּדִ ה'  ְרֵכי  ּדַ ִרים  ְיׁשָ י  "ּכִ ּוְכִתיב:  ד'(, 

ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ֵליֵלְך  ׁש  ְתַעּקֵ ְלַהּמִ ן  ּכֵ ַעל  י"ד(.  ַע  )הֹוׁשֵ ָבם"  לּו  ׁשְ ִיּכָ

יקּו  ַיְסּפִ ֱאֶמת  ּבֶ ּוְלֶהָחֵפץ  ָבִרים,  ַהּדְ רֹב  יֹוִעילּו  לֹא  ָהָרִעים 

ם  ֶנְגּדָ ְרֶזל  ּבַ ַעּמּוד  ּכְ ַלֲעֹמד  ְוַדְעּתֹו  ַנְפׁשֹו  ק  ְלַחּזֵ ֵאָליו  ָבֵרינּו  ּדְ

ה ָהֱאֶמת  ַרְך ְיַגּלֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ")ִאּיֹוב כ"ט(. ְוַהּשׁ עֹות ַעּוָ ר "ְמַתּלְ ּבֵ ּוְלׁשַ

ִסיָמן תי"ב(: י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ּבְ יָחה  ַהּשִׂ ְך  )ֶהְמׁשֵ ָרצֹון  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ְמֵהָרה,  ּבִ
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ריז

ִרים  ִסְפֵרי ַהְמַחּקְ ּמּוָבא ּבְ ֶ ה ּשׁ ּמַ ֵסֶפר ֶאָחד, ׁשֶ ִאיָתא ּבְ ְוָאַמר: ׁשֶ
בֹוָת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  "ְוָיַדְעּתָ  סּוק  ִמּפָ ַלֲחקֹר  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְרָאָיה 

ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ָלַדַעת  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ד'־ל"ט(,  ָבִרים  )ּדְ ְוכּו'  ְלָבֶבָך"  ֶאל 

ֵהם  ׁשֶ ָרִאים  ַהּקָ ת  ִמּכַ הּוא  רּוׁש  ַהּפֵ ֶזה  ֲחִקירֹות.  י  ּפִ ַעל 

י  ּפִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ָלַדַעת  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְך,  ּכָ ֶזה  סּוק  ּפָ ים  ְמָפְרׁשִ

ָלַדַעת  ר  ָהִעּקָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ הּוא.  ֵכן  לֹא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ֲחִקירֹות, 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו 

יִדיַעת רֹוְממּותֹו  ּבִ דֹוָלה  ּגְ ָגה  ְוַהּשָׂ ְלַדַעת  ְך  ּכָ ַאַחר  זֹוִכין  ְיָקא  ּדַ

ְוָיַדַעּתְ  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִלי  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  מֹו.  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִהְלכֹות  ֵדָעה  יֹוֶרה  ּבְ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ב'(.  ַע  )הֹוׁשֵ ה'"  ֶאת 

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהְיִדיָעה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  ם  ׁשָ )ַה"ג(,  ּלּוַח  ּגִ

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֱאמּוָנה, 

ְזִהיִרים  ַהּמַ ֵאּלּו  סּוִקים  ּפְ ל  ׁשֶ ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ר  ִעּקַ ּוֶבֱאֶמת 
בָֹת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  "ְוָיַדְעּתָ  גֹון:  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ אֹותֹו  ָלַדַעת 

ִמים א כ"ח(,  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ ְוָעְבֵדהּו"  ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ְוֵכן:  ְוכּו'", 

ָהַאְזָהָרה  ר  ִעּקַ ק'(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ֱאלִֹקים"  י ה' הּוא  ּכִ עּו  "ּדְ ְוֵכן: 

ָכל ֵעת,  ּבְ ִמיד  ַרְך ּתָ ִיְתּבָ ְוִלְזּכֹר אֹותֹו  יטּות ָלַדַעת  ְפׁשִ ּבִ זֹו ִהיא 

ל  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ ֵעת.  ׁשּום  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ח  ּכַ ִיׁשְ ְוַאל 
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ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ַעְבֵדיֶהם  ֶאת  ְזִהיִרין  ּמַ ׁשֶ ְוָהֲאדֹוִנים  ָלִכים  ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ

ִדין  ַלּמְ ּמְ ָלִכים ׁשֶ ל ַהּמְ י ַחִיל ׁשֶ ל, ּוִבְפָרט ַאְנׁשֵ ׁש ֲעֵליֶהם מֹוׁשֵ ּיֵ ׁשֶ

ִיְרָאתֹו  ְהֶיה  ּתִ ֶהם "ְלַמַען  ּלָ ׁשֶ יָסר  ְוַהּקֵ ֶלְך  ַהּמֶ ְדעּו ִמי  ּיֵ ׁשֶ אֹוָתם 

ְוֵכן  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ֲעבֹוָדָתם  ְוַיַעְבדּו  כ'(,  מֹות  )ׁשְ ֵניֶהם"  ּפְ ַעל 

ל.  ּומֹוׁשֵ ָאדֹון  ָעֶליָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע  ּדַ ְלָהֶעֶבד:  לֹוַמר  ָהְרִגילּות 

ה  ַיֲעׂשֶ ְלַבל  ח  ּכַ ִיׁשְ ְוַאל  ָכל ֵעת  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ח זֹאת  ּקַ ּיִ ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכָ ׁשֶ

ַמָיא,  ׁשְ ּדִ ַמְלכּוָתא  ּבְ יל  ְלַהְבּדִ ֵכן  מֹו  ּכְ ְרצֹונֹו.  ֶנֶגד  ָבר  ּדָ ׁשּום 

ַדע  ּתֵ ָידֹוַע  ַהְינּו  ְוכּו',  ָאִביָך"  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ אֹוָתנּו:  ְזִהיר  ּמַ ׁשֶ

ֶאל  בֹוָת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  "ְוָיַדְעּתָ  ְוֵכן:  ֵעת.  ׁשּום  ּבְ ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ְוַאל 

הּוא  ה'  י  ּכִ עּו  "ּדְ ְוֵכן:  ְוכּו'.  ָהֱאלִֹקים"  הּוא  ה'  י  ּכִ ְלָבֶבָך 

דֹולֹות  ּגְ ַאְזָהרֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְצִריִכין  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֱאלִֹקים". 

ל ֶאָחד  ּכָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ה ְלׁשֹונֹות. ּכִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ְוַרּבֹות ַעל ֶזה ּבְ

ֵמֲחַמת  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָהֱאלִֹקים",  הּוא  "ה'  י  ּכִ ְכָלל  ּבִ יֹוֵדַע 

רֹב  ּבְ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִנְמָצִאים  ַוֲהָבָליו,  ְוַתֲאוֹוָתיו  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ִטְרדֹות 

סּוִקים:  ַהּפְ ַמְזִהיִרים  ֶזה  ְוַעל  ַרְך.  ִיְתּבָ אֹותֹו  ׁשֹוְכִחים  ים  ָהִעּתִ

ָאִביָך"  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ְוֵכן:  ְוכּו'  ָהֱאלִֹקים"  הּוא  ה'  י  ּכִ עּו  "ּדְ

ָקׁשּור  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵהיֵטב  ֶכם  ַדְעּתְ ּבְ זֹאת  ְקחּו  לֹוַמר  ּכְ ְוכּו'. 

ַהּיֹום  "ְוָיַדְעּתָ  ְוֶזה:  ֵעת,  ָכל  ּבְ ּוְלַבְבֶכם  ֶכם  ַדְעּתְ ּבְ ְוָחָזק 

ַהְיִדיָעה  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ ְוכּו',  ְלָבֶבָך"  ֶאל  בֹוָת  ַוֲהׁשֵ

ה ְמקֹומֹות  ַכּמָ ְדָבָריו ּבְ בָֹאר ּבִ ּמְ ב, ּכַ ַעת ֶאל ַהּלֵ ִרין ַהּדַ ְ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ב  ַהּלֵ ֶאל  ַעת  ַהּדָ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ל"ג(,  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  )ּבְ
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ֵעת  ְבָכל  י  ּכִ ְוכּו'.  ֱאלִֹקים  הּוא  ה'  י  ּכִ ֵהיֵטב  ִלּבֹו  ּבְ ֵליַדע 

אי  ַוּדַ ּבְ ָהֱאלִֹקים,  הּוא  ה'  י  ּכִ ֵהיֵטב  ְלָבבֹו  ֶאל  זֹאת  יִמין  ׂשִ ּמְ ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶיֱחָטא.  י  ְלִבְלּתִ ָעָליו  ְוִיְרָאתֹו  ְוֵאיָמתֹו  ְחּדֹו  ּפַ נֹוֵפל 

ַחד  ְלָכל  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְיִדיַעת  י  ּכִ יֹוֵתר,  ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ

)ְלֵעיל א'(.  דּוַע  ּיָ ּכַ ּה  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ ָמה  פּום  ּכְ

ה.  ֵאּלֶ ָבֵרינּו  ּדְ ֵהיֵטב  ָיִבין  יּה  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ַ ְמּשׁ ּדִ ַמה  פּום  ּכְ ַחד  ְוָכל 
אֹותֹו  ָלַדַעת  סּוִקים  ַהּפְ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ לֹוַמר  ָחִליָלה  ֲאָבל 

ְטֶעה.  ַהּמֻ ֶכל  ׂשֵ ַעל  נּוִיים  ַהּבְ ּיֹות  ֱאנֹוׁשִ ֲחִקירֹות  י  ּפִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ

ֲאבֹוֵתינּו  ָלנּו  הֹוִדיעּו  ָבר  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ַהְיִדיָעה  ר  ִעּקַ י  ּכִ

ַעְצָמם  ֶאת  טּו  ּוָפׁשְ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ְוָטְרחּו  ְגעּו  ּיָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ַתְכִלית,  ּבְ ּדֹות  ְוַהּמִ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ְברּו  ׁשָ י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ

ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ל,  ּגָ ׁשְ ַהּמִ ֲאַות  ּתַ הּוא  ׁשֶ ַהּכֹוֵלל  ָהַרע  ּוִבְפָרט 

ֵלמּות,  ְ ַתְכִלית ַהּשׁ יר ֶאת ּבֹוְרָאם ּבְ ֵלמּות, ְוָזכּו ְלַהּכִ ׁשְ ם ּבִ ְעּתָ ּדַ

ל  ְלַקּבֵ ִבים  ְמֻחּיָ ַוֲאַנְחנּו  זֹאת.  ּכָ טֹוָבה  ה  ָ ְיֻרּשׁ ָלנּו  יחּו  ְוִהּנִ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהּזֹאת  ַהּטֹוָבה  ה  ָ ַהְיֻרּשׁ

ֵתנּו"  ָ ָפה ְיֻרּשׁ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ּיָ "ַאׁשְ

ח  ִלּקַ אֹוָתנּו  ַמְזִהיִרים  סּוִקים  ַהּפְ ַרק  ֲחִרית(.  ׁשַ ת  ִפּלַ )ִמּתְ ְוכּו' 

נּו  ִלּבֵ ּבְ ָרּה  ּוְלָקׁשְ יָכּה  ּוְלַהְמׁשִ ֹמֵחנּו  ּבְ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהְיִדיָעה 

י  ְלִבְלּתִ ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְהֶיה  ּתִ ְלַמַען  ֵעת,  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵהיֵטב 

ְוכּו': ֶנֱחָטא 
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ריח

ּוב  ִיּשׁ ָבָנה  ַהּלְ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ ִרים  ֵמַהְמַחּקְ ְמֹאד  ְוִהְתלֹוֵצץ 
תֹוָכּה  ּבְ ם  ׁשָ רֹוִאין  ׁשֶ ַעל  ַהּזֹאת,  ָהָאֶרץ  ַעל  מֹו  ּכְ

ה  ִמּזֶ ְוָהָיה ִמְתלֹוֵצץ  זֹו ָהָאֶרץ,  ּבְ ׁשֶ רּוִאים  ּבְ ָאר  ּוׁשְ מֹו ִאיָלנֹות  ּכְ

ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ מֹו  ּכְ הּוא  ָבָנה  ַהּלְ י  ּכִ דֹול.  ּגָ טּות  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר 

תֹוְך  ּבְ ִנְרֶאה  ן  ּכֵ ְוַעל  תֹוכֹו.  ּבְ ִנְרֶאה  ֶנְגּדֹו  ּכְ עֹוֵמד  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ

ָבר  ּדָ ם  ׁשָ ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ָהָאֶרץ,  זֹאת  ּבְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ָבָנה  ַהּלְ

ִרים: ַהְמַחּקְ ל  ׁשֶ יֶהם  ּפִ ִיְפֶצה  ְוֶהֶבל  רּוִאים,  ַהּבְ ֵמֵאּלּו 

ריט

ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  ַחי  ׁשֶ ְרּג  עְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר 
ל  ּכָ ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ְוֵהַבְננּו  ֵמֱאמּוָנה.  ה  ַהְרּבֵ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ְלַהְכִניס  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ָהָיה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּבּוָריו  ּדִ

ְוָהָיה  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ּיֹות  ָהֲאִמּתִ ֱאמּונֹוֵתינּו 

ה  ָעׂשָ ָעִמים ּגֶֹדל עֶֹצם ִנְפְלאֹות ַהּטֹוָבה ׁשֶ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ָרִגיל ְלַהְזּכִ

ּוָפַתח  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָלנּו 

ָהָאֶרץ"  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ "ּבְ ּה:  ּבָ

ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ָלנּו  ה  ְוִגּלָ א'(,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ְוַהִפילֹוסֹוִפים  ִרים  ַהְמַחּקְ ִסְפֵרי  ֶאת  ה  ַהְרּבֵ ה  ְוִגּנָ ַוֲחִקירֹות. 

ֵאיָנם  ׁשֶ ְלֵעיֵנינּו  ּוֵבֵרר  ֵליָצנּות.  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ֵמֶהם  ְוִהְתלֹוֵצץ 

ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ֵאּלּו  ּכָ יחֹות  ׂשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך  לּום.  ּכְ יֹוְדִעים 
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ְונֹוָרָאה,  ִנְפָלָאה  ית  ֲאִמּתִ ָחְכָמה  ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹות  ִמיֵני  ה  ְוַכּמָ

ְוִנְכַנס  צֹוִפים  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמּדְ ָמתֹוק  ָהָיה  ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ

ה  ַהְרּבֵ ֵמֶהם  ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ב  ַהּלֵ עֶֹמק  ּבְ

ֶאֶלף  ֵחֶלק  ב  ִנְכּתַ לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל  ְקָצָתם,  סּו  ִנְדּפְ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ מּוַנת  ּתְ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוַגם  ֵמֶהם. 

דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ִעימּות  ַהּנְ ַתְכִלית  ּבְ תֹוק  ְוַהּמָ ִעים  ַהּנָ

ל  ּכָ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְוִזיַע,  ֶרֶתת  ּבְ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ר  ְלַדּבֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ידּון  ְוַיּגִ ְיִעידּון  ר  ֲאׁשֶ ּכַ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֵחן  ִמין 

י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ּסֹוף  ּבַ ָבָריו  ִמּדְ ַהּמּוָבן  ּוְכִפי  ָעְלָמא.  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ ֲאִפּלּו  ִעּמֹו 

ֵהן  ּבּוָריו,  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ְרּג,  עְמּבֶ ִמּלֶ א  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  ַחי  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִנים  ָ ַהּשׁ

ֵדי  ּכְ ַלּכֹל,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ֵהן  ָעְלָמא  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ

ְצוֹות,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ְיסֹוד  הּוא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ֱאמּוָנה  ְלַהְכִניס 

ים קי"ט(: ִהּלִ )ּתְ ֱאמּוָנה"  ִמְצֹוֶתיָך  ל  "ּכָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

רכ

י מֹוֲהַר"ן( ַחּיֵ ּבְ ִסיָמן תי"ז  ּבְ )ַהְתָחָלה 

יקֹוְרסּות  ֶאּפִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ סֹוד  ְלָך  ה  ֲאַגּלֶ ְלֶאָחד:  ָאַמר  ֶאָחד  ַעם  ּפַ
עֹוָלם  ּבָ יקֹוְרסּות  ֶאּפִ ָיבֹוא  ַמְעָלה  ִמּלְ י  ּכִ עֹוָלם.  ּבָ דֹול  ּגָ

קּו  ִיְתַחּזְ ֶזה  לֹא  ּבְ ם  ּגַ י  ּלִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  יֹון.  ִנּסָ ִביל  ׁשְ ּבִ

ְלָך  ה  ֱאמּוָנָתם, ַאְך ֲאִני ְמַגּלֶ ּבֶ ִמים  ַקּיָ ֲארּו  ָ ְוִיּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ ֱאמּוָנה  ּבֶ
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ִמּקֶֹדם.  ה  ִמּזֶ רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ ְראּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר  קּו  ְתַחּזְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת 

ְוָהָיה  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ְוַכּדְ

ים  ֲאָנׁשִ ַלֲעֹמד  יּוְכלּו  ֵאיְך  אֹוי,  ְוָאַמר:  ֶזה  ַעל  ְמֹאד  ַח  ִמְתַאּנֵ

ָהעֹוָלם. ל  ּכָ ֶנֶגד  ֻמָעִטים 

זֹאת,  ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ַז"ל  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ְמֹאד  ָסמּוְך  ה  ְוִהּנֵ
עֹוָלם  ּבָ דֹול  ּגָ יקֹוְרסּות  ַאּפִ ט  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ ִהְתִחיל  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ

ָבר ִהְתִחיל  ּכְ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ זֹאת ִמיֵמי ֶקֶדם. ּכִ ּלֹא ָהָיה ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

יקֹוְרִסים  ָהֶאּפִ ְיֵדי  ַעל  ֶבְרִלין  ּבְ ַהּזֹאת  ַחת  ְסּפַ ַהּמִ ֶנַגע  ִלְצֹמַח 

ְפָרט  ּבִ ָרִעים,  ִחּבּוִרים  רּו  ְוִחּבְ ְמֻפְרָסם,  ּכַ ם  ׁשָ ּדְ ַהְמֻפְרָסִמים 

ְמִדיָנֵתנּו.  ַגע ּבִ ָטה ַהּנֶ ְ ּשׁ ף ְוכּו', ֲאָבל ֲעַדִין לֹא ִנְתּפַ ִסְפֵרי ַהְמַאּסֵ

דֹוֵלי  ּגְ קּות עֹוד  ּלְ ְוִהְסּתַ קּותֹו ַז"ל  ּלְ ָיֵמינּו ַאַחר ִהְסּתַ ּבְ ר  ַעד ֲאׁשֶ

ַחת ָהָרָעה ַהּזֹאת  ְסּפַ ָתה ֶנַגע ַהּמִ ׂשְ ים ַז"ל, ּפָ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ַהּצַ

ת  ְקִהּלַ ּדִ ֻפְרָסם  ַהּמְ יקֹוֶרס  ָהֶאּפִ ְוִהְתִחיל  ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ ם  ּגַ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהַרע  ַהִחּנּוְך  ית  ּבֵ ד  ְלַיּסֵ ָהָרָעה  ִסיָעתֹו  ְטַרְנְסָפאל ִעם 

ּוְכָבר  ְוכּו'.  ָאֶדעְסַיא  ּבְ ֶזה  ּכָ ֶצֶלם  ֶהֱעִמידּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ְוֵאין  ה,  ֵאּלֶ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ְוַהּכְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְכרּוְכָיא  ּכִ ָצְוחּו 

ַמה  ָלנּו  אֹוי  ים.  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ יָפה  ּקִ ּתַ ָיָדם  י  ּכִ ָלֶהם,  ׁשֹוֵמַע 

ֵזָרה  ַהּגְ ִנְצְמָחה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה.  ֵאּלֶ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ ָלנּו  יַע  ִהּגִ ֶ ּשׁ

ַעל  יָר"ה  ַהּקִ ֶאת  ִהְפִצירּו  ׁשֶ ָיָדם  ַעל  ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ָיֵמינּו  ּבְ ָהָרָעה 

ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ם  ְוִנְתַקּיֵ ָלנּו.  ָהָיה  ֶמה  אֹוי  דּוַע.  ּיָ ּכַ ֶזה 

ַוֲעַדִין  ָקְדׁשֹו.  רּוַח  ּבְ ִמּקֶֹדם  ַהּנֹוָרא  ַז"ל  ַאְדמֹו"ר  ר הֹוִדיַע  ֲאׁשֶ ּכַ
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ְהֶיה  ּיִ ַמה  יֹוֵדַע  ִמי  אֹוי  ֵעת.  ָכל  ּבְ ִטים  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ הֹוְלִכים  ֵהם 

ִאים.  ַהּבָ ִמים  ּיָ ּבַ

ֶזה  ַעל  ׁשֶ ל"ה(  )ְלֵעיל  ַז"ל  הּוא  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר 
ְררּו  "ִיְתּבָ ָאַמר:  ׁשֶ אל  ִנּיֵ ּדָ ְפָרט  ּבִ ְנִביֵאינּו,  ל  ּכָ אּו  ִהְתַנּבְ

ָהָיה  ָנָתם  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ י"ב(.  אל  ִנּיֵ )ּדָ ְוכּו'  ים"  ַרּבִ ְרפּו  ְוִיּצָ נּו  ְוִיְתַלּבְ

ֱאמּוָנה.  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִיְצָטְרפּו  ִיְתַנּסּו  ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ׁשֶ

ֵמָהֱאמּוָנה  אֹוָתם  ְלַהְטעֹות  ְרצּו  ּיִ ׁשֶ ים  ַרּבִ ְוָיקּומּו  ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ

ּוֵמַאַחר  ָיֵמינּו.  ּבְ ׁשֶ ִרים  ְוַהְמַחּקְ יקֹוְרִסים  ָהֶאּפִ ֵהם  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָראּוי  ָהָיה  יֹון,  ּסָ ַהּנִ ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ִמּקֶֹדם  זֹאת  הֹוִדיַע  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ַעד  דֹול,  ּגָ יֹון  ִנּסָ ִיְהֶיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  אי,  ַוּדַ ּבְ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד 

ָאנּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ְמֹאד.  ִלים  ִנְכׁשָ ִיְהיּו  ים  ַרּבִ ר  ֲאׁשֶ

ּוָבֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ּבָ ַהֲחֵפִצים  ֵיְדעּו  ְלַמַען  זֹאת,  ל  ּכָ ּכֹוְתִבים 

ִמּקֶֹדם,  זֹאת  ל  ּכָ ֶאת  ָלנּו  ַז"ל  הּוא  הֹוִדיַע  ָבר  ּכְ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ּוְבתֹוָרתֹו  ה'  ּבַ ם  ִלּבָ ק  ּוְלַחּזֵ ֶנֶפׁש,  יב  ְלֵמׁשִ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְלַמַען 

ּופֹוְסִקים: ָמָרא  ּגְ ּבַ ַז"ל  ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְלנּו  ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

רכא

ֶהם  ּלָ ׁשֶ יל  ְלַהְבּדִ אֹו  נּו  ּלָ ׁשֶ ֵמַהּלּוחֹות  ְמֹאד  ִמְתלֹוֵצץ  ָהָיה 
גֹון ַקר ְוַחם ְוכּו', ְוַעל  ּכְ ּנּוִיים  ִ ְוַהּשׁ ֹאָרעֹות  ּכֹוְתִבים ַהּמְ ׁשֶ

ן  ּכֵ ִאם  ְוָאַמר:  ָעָנה  ָלל.  ּכְ ְבֵריֶהם  ּדִ ִנים  ְמַכּוְ ֵאיָנם  ָהרֹב  י  ּפִ
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ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ָנא  יֹאְמרּו  ּיֹוְדִעין,  ׁשֶ

ּנּוִיים  ׁשִ עֹוָלם  ּבָ ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ְמַעט  ּכִ י  ּכִ ַעְצמֹו.  ּבְ

ְורּוַח  ֶלג  ְוׁשֶ ם  ְוֶגׁשֶ ָוֹחם  קֹר  ֵיׁש  י  ּכִ ֶאָחד.  יֹום  ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

יֹום  ין ּבְ ֲעׂשִ ּנַ ר ׁשֶ ים ֵאין ִמְסּפָ ּנּוִיים ַרּבִ ֶזה ׁשִ ַוֲאִויר ַנח, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ַרּבּו  "ָמה  זֹאת?  ְוֵליַדע  ן  ְלַכּוֵ יּוַכל  ּוִמי  ָהרֹב.  י  ּפִ ַעל  ֶאָחד 

ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַער  ּבַ ִאיׁש  בֹוָתיו.  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  ה'  י  ַמֲעׂשֵ

ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  י  ּפִ ַעל  צ"ב(  ים  ִהּלִ )ּתְ זֹאת"  ֶאת  ָיִבין  לֹא 

כּוָנה  ַהּתְ ִסְפֵרי  ּבְ )ְוַגם  ֶאָחד  יֹום  ּבְ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ

סֹוף  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלל.  ּכְ רּור  ּבָ ֵאינֹו  "ל  ַהּנַ ַהּלּוחֹות  ל  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ׁשֶ ְמבָֹאר  ַעְצָמם  ּבְ

ם(: ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוָנִעים"  "ֶנְחָמד  ֵסֶפר 

רכב

ְלּבּוֵלי  ּבִ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ִאיָתא  ׁשֶ לֹו,  ְוָאַמר  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ אֹותֹו  ק  ְוִחּזֵ ֱאמּוָנה. 

ָפה  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָהָיה  ית  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ִהְתַהּוּות  ל  ּכָ ׁשֶ

ִעְנַין  ּבְ ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ִפירֹות ָהעֹוִלים ַעל  ְלּבּוִלים ְוַהּכְ ה, ֵמֲחַמת ַהּבִ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵאּלּו  ֶנֶגד  ּכְ רּו  ּבְ ִיְתּגַ ְוֵהם  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ

ל  ּכָ ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָרא  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַרק  ֱאמּוָנה.  ּבֶ קּו  ְוִיְתַחּזְ

ָהִאיׁש  ֶזה  ק  ִנְתַחּזֵ ֵאּלּו  ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי  ְוַעל  ית.  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ

ְמבָֹאר  ְוֵכן  "ל.  ַהּנַ ְלּבּוִלים  ּבִ ָעָליו  אּו  ּבָ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ְמֹאד 
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ְזכּות  ּבִ ָהָיה  ִריָאה  ַהּבְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ

ים ל"ג(: ִהּלִ )ּתְ ֱאמּוָנה"  ּבֶ הּו  ַמֲעׂשֵ "ְוָכל  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאמּוָנה, 

רכג

ְמֹאד  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ְוָהיּו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ִרים  ְמַסּפְ ָהיּו  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ
רּוׁש ַאֵחר ַעל  ּפֵ ֵאין ְצִריִכין ִלְלֹמד  ְוׁשֶ "י,  רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ ֶאת 

ַעל  הֹוְלִכים  ם  ֻרּבָ ָטִנים  ׁשְ ַהּפַ ָאר  ׁשְ י  ּכִ ׁשּוט,  ּפָ י  ּפִ ַעל  ְקָרא  ַהּמִ

י  ָבר ּכִ ַנת ַהּדָ ּוָ י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ת"י( )ּכַ ן ַחּיֵ ְרֵכי ַהֲחִקירֹות ְוכּו' )ַעּיֵ י ּדַ ּפִ

ְוֵהם  ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ָטִנים  ׁשְ ּפַ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 

ָהיּו  י  ּכִ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְקָצת  ַהֲחִקיָרה  ְרֵכי  ּדַ י  ּפִ ַעל  הֹוְלִכים 

ְצִריִכין  ֵאין  ָטִנים  ׁשְ ַהּפַ ְוֵאּלּו  ְלפֹוְרָטם.  ָצִריְך  ְוֵאין  ְמַחְקִרים, 

נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ַז"ל(.  "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ַרק  ִאם  י  ּכִ אֹוָתם  ִלְלֹמד 

ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָאִחיָה  מֹו  ּכְ הּוא  ַז"ל  "י  ַרׁשִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ֶזה  ַז"ל: 

ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ל  ּכָ י  ּכִ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

"י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוְמִדים 

ַז"ל: "י  ַרׁשִ ת  ֻדּלַ ּגְ ה מּוָבן עֶֹצם  ּוִמּזֶ

רכד

ַמה  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ׁשֶ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ּבְ
)ֲחִגיָגה יא:(.  ָאחֹור  ּלְ ָפִנים ַמה  ּלְ ה ַמה  ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ַמה  ּלְ

ַמְעָלה  ּלְ ַמה  ִחיַנת  ּבְ לֹו  ֵיׁש  ְוָאָדם  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר 

י  ּכִ ֶהם.  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ לֹו  ָאסּור  ׁשֶ ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ְוכּו'  ה  ַמּטָ ּלְ ַמה 
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לֹו  ְוָאסּור  ּוְרִקיִעים,  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֵאֶצל  ְכלֹו  ׂשִ ם  ּיֵ ִמְסּתַ ְקָצת  ֵאֶצל 

ל  ּכָ ִרים,  ְוַהְמַחּקְ ַהִפילֹוסֹוִפים  ל  ּכָ ְוַגם  יֹוֵתר.  ן  ְלַהּלָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ֵאין  ה  ִמּזֶ ּוְלַמְעָלה  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַעד  ַרק  הּוא  ַוֲחִקיָרָתם  ְכָלם  ׂשִ

ה  ַכּמָ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָטעּו  ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַחת  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְוַגם  לּום.  ּכְ יֹוְדִעים 

ּוְכָבר  ָבר.  ּדָ ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ַמֲחלֹוקֹות  יֵניֶהם  ּבֵ ַפל  ּנָ ׁשֶ ַעד  ָבִרים  ּדְ

ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ ָלל.  ּכְ ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ׁשֶ ְמבָֹאר 

י  ּכִ יֹוֵתר.  ן  ְלַהּלָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ לֹו  ָאסּור  ְכלֹו  ׂשִ ם  ּיֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

ַעל  ִלְסֹמְך  ַרק  ה.  ַמּטָ ּלְ ַמה  ַמְעָלה  ּלְ ַמה  ִחיַנת  ּבְ ֶאְצלֹו  ֶזהּו 

ְלַבד: ֱאמּוָנה 

רכה

ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ֶאָחד  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ אּוַמאן,  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ
י ֶאָחד  ֲעֵניִתים ּוִמְקָואֹות. ּכִ ִלי ּתַ ָלה ּבְ ּבָ ֵליַדע ָחְכַמת ַהּקַ

ר  ֶאְפׁשָ יב:  ְוֵהׁשִ ְוכּו'.  ִאם  י  ּכִ ָלה  ּבָ ַהּקַ ֵליַדע  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָאַמר 

ָאז,  ְוָאַמר  ְוכּו'.  ָחְכָמה  הּוא  י  ּכִ "ל.  ַהּנַ לֹא  ּבְ ַהָחְכָמה  ֵליַדע 

ֵמֲחַמת  הּוא  ְוכּו',  ים"  ַחּיִ ָה"ֵעץ  ֵסֶפר  ְלָהִבין  ה  ׁשֶ ּקָ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ

ילֹוסֹוְפָיא  ַהּפִ ָחְכַמת  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר  ֶדר.  ּסֵ ּכַ ב  ִנְכּתַ ּלֹא  ׁשֶ

ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַמְתִחיל  ם  ׁשָ ֶמת  ּיֶ ִמְסּתַ

רּוׁש  )ּפֵ ע"ט(.  אֹות  ַה"ו  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִהְלכֹות  ים  ַחּיִ אֹוַרח  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ן  )ַעּיֵ

ם  ָ ּוִמּשׁ ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַעד  ִאם  י  ּכִ ָחְקרּו  לֹא  ילֹוסֹוִפים  ַהּפִ י  ּכִ

ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ּמֵ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ּבְ ְוַגם  ְמאּוָמה.  יֹוְדִעים  ֵאין  ּוְלַמְעָלה 



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ רסח

ָלֶהם  דּוַע  ּיָ ּכַ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ּבְ ְמֹאד  ְנבֹוִכים  ֵהם  ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ּוְלַמּטָ

ֶמת  ּיֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַמְתֶחֶלת  ָלה  ּבָ ַהּקַ ְוָחְכַמת  ַעְצָמם.  ּבְ

ה  ּיָ ָהֲעׂשִ עֹוַלם  ל  ּכָ י  ּכִ ּוְלַמְעָלה.  ים  ּלִ ְלּגַ ֵמַהּגַ ַהְינּו  ּדְ ָחְכָמָתם, 

ַאַחת  ֵתָבה  ּבְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ּכֹוֶלֶלת  ְכָלל,  ּבִ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ִעם 

ה  ּיָ ֵמֲעׂשִ הּוא  ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ְוָכל  ה.  ּיָ ָהֲעׂשִ עֹוַלם  הּוא  ׁשֶ

ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ַוֲאִצילּות  ּוְבִריָאה  ְיִציָרה  הּוא  ׁשֶ ּוְלַמְעָלה, 

רּוָחִנּיּות  ַהְינּו  ּדְ ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ ְפִניִמּיּות  ּבִ ַעְצָמּה  ּבְ ה  ּיָ ֲעׂשִ ּבָ ְוַגם  ְוכּו'. 

ָחְכַמת  ֲאָבל  ָלל.  ּכְ ְיִדיָעה  ׁשּום  ילֹוסֹוִפים  ְלַהּפִ ֵאין  ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ

ם  ָ ּוִמּשׁ רּוָחִנּיּות  ּבְ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ֶֹרׁש  ִמּשׁ ַרק  ֶרת  ְמַדּבֶ ָלה  ּבָ ַהּקַ

ִרים  ל ַהְמַחּקְ ֶמת ָחְכָמָתם ׁשֶ ּיֶ ְסּתַ ּמִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ּוְלַמְעָלה. ִנְמָצא ׁשֶ

ָלה(. ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ַמְתֶחֶלת  ם  ָ ִמּשׁ

ַהּנֹוָרִאים  גֹוָתיו  ַהּשָׂ ְלִעְנַין  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָאנִֹכי  ם  ּגַ
ִרים  ַהְמַחּקְ ֵאֶצל  ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ה  ִמּזֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ּוְלַמְעָלה  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָלֶהם  ְוִנְדֶמה  ים.  ּלִ ְלּגַ ּגַ ּבַ ְיִדיָעָתם  ֶמת  ּיֶ ִמְסּתַ

ָלה  ּבָ ַהּקַ ִלּמּוד  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  ַרְך,  ִיְתּבָ ָהֱאלֹקּות  ֶעֶצם  ַרק  הּוא 

ִמי  ֲאִפּלּו  ֵכן  מֹו  ּכְ ּוְלַמְעָלה.  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ּוַמְדֵרגֹות  עֹוָלמֹות  ּבְ הּוא 

ַעל  ַאף  ָהֱאֶמת,  ָחְכַמת  הּוא  ׁשֶ ֵהיֵטב  ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  יג  ִהּשִׂ ׁשֶ

ְוכּו'. בֹוּהַ  ּגָ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ ֵיׁש  ֲעַדִין  י  ּכִ ִלְתבּוָנתֹו,  ֵחֶקר  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ

ָהֲאִריַז"ל  ְתֵבי  ִמּכִ ט  ֻלּקָ ּמְ ׁשֶ ֶאָחד  ֵסֶפר  ָרָאה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ְוֵכן 
ְדֵרגֹות  ְוַהּמַ לּות  ְלׁשְ ּתַ ֵמִהׁשְ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ְמצּוִיים,  ֵאיָנם  ׁשֶ
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תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו'  ְלּבּוׁש  ַהּמַ עֹוָלם  הּוא  ׁשֶ ָהֲאִצילּות  ּקֶֹדם  ׁשֶ

ה ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד ַעל  י ִמּזֶ ר ִעּמִ ה" ְוכּו'. ְוִדּבֵ ְקֵהל ֹמשֶׁ ֵסֶפר "ַוּיַ ּבְ

ִלי  ְוִנְדֶמה  ֵמֲאִצילּות,  ְלַמְעָלה  ם  ּגַ ָלה  ּבָ ּקַ ּבַ ִלּמּוד  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה 

ֵאֶצל  ֲהלֹא  ן:  ּכֵ ם  ּגַ ָאז  ְוָאַמר  ַחק,  ְוׂשָ יֹוֵתר.  בֹוּהַ  ּגָ ֵאין  ׁשֶ

"ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ּבַ ַהְיִדיָעה  ם  ּיֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִנְדֶמה  ִרים  ַהְמַחּקְ

ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ָהֱאֶמת  יִדיַעת  ּבִ ֲאִפּלּו  ֵכן,  מֹו  ּכְ ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ

תֹו  ִלְגֻדּלָ י  ּכִ ְוכּו'.  ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ בֹוּהַ  ּגָ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ עֹוד  ֵיׁש 

ְכָתב: ּבִ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ְוִעְנָין  ֵחֶקר  ֵאין 

רכו

ין  ּבֵ ֶאָחד  ִלְכנֹס ֵמת  יִחין  ַמּנִ ָהיּו  ִאם  ְוָאַמר:  ַחק  ׂשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ִלים  ּטְ ָחְכָמָתם, ָהיּו ִמְתּבַ ִבין ְוחֹוְקִרין ּבְ ּיֹוׁשְ ׁשֶ ִרים ּכְ ַהְמַחּקְ

ֶהם: ּלָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ



יחֹות ָהַר"ן ׂשִ רע

ַהִהְתּבֹוְדדּות ֲעַלת  ִמּמַ ר  ְמַדּבֵ

רכז

יֹוֵתר  ּטֹוב  ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ ַהֲחֵבִרים.  ַיד  ַתב  ּכְ ָמָצאִתי 
ִבים,  ְמקֹום ֲעׂשָ ַהִהְתּבֹוְדדּות ִיְהֶיה ִמחּוץ ָלִעיר ּבִ ׁשֶ

ְלֵעיל צ"ח קמ"ד קס"ג(: ן  )ְוַעּיֵ ב  ַהּלֵ ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ּגֹוְרִמים  ִבים  ָהֲעׂשָ י  ּכִ

רכח

י  ּפִ ַעל  ַאף  ִרים  ׁשֵ ּכְ ִנְמָצִאים  אי  ַוּדַ ּבְ ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
אֹוָתם  קֹוֵרא  ֲאִני  ֲאָבל  ִהְתּבֹוְדדּות,  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

יַח  ָמׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ּוִפְתֹאם  ִלים.  ּוְמֻבְלּבָ ְמבָֹהִלים  )"ְפֵלייֶטיס"( 

ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ִלים.  ּוְמֻבְלּבָ ִבים  ְמֻעְרּבָ ִיְהיּו  אֹוָתם  ְוִיְקְראּו 

ֶבת  ֶ ּוְמֻיּשׁ נֹוָחה  ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ָנה,  ֵ ַהּשׁ ַאַחר  ָהָאָדם  מֹו  ּכְ ּדֹוִמים 

ִלי ּבְ ָעֵלינּו  ֶבת  ֶ ּוְמֻיּשׁ נֹוָחה  נּו  ְעּתֵ ּדַ ְהֶיה  ּתִ ן  ּכֵ  ֵהיֵטב, 
ּוִבְלּבּול: ְמהּוָמה 

רכט

ְוָהָיה  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ר ִעם  ְמַדּבֵ ָהָיה  ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  אֹותֹו  ק  ְמַחּזֵ

לֹו,  ְוָאַמר  ַז"ל.  ַדְרּכֹו  ּכְ ּבֹו  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ קֹונֹו  ְלֵבין 

ר  ְמַדּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ָהָיה  ֶזה  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ
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ּבֹו  ִרים  ְמַדּבְ ָהיּו  ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִלּבֹו  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה 

ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ה,  ִפּלָ ּתְ ִהְלכֹות  ת  ְתִחּלַ ּבִ "ם  ַרְמּבַ ּבָ ְמבָֹאר  ּכַ

ַאְך  ְוכּו'.  ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ֶזה  ָהָיה  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ֵהיֵטב,  זֹאת  ם  ׁשָ

ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵסֶדר  נּו  ְוִתּקְ ְוכּו'  דֹוָלה  ַהּגְ ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ ָראּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

יָנא  ִנים ִמּדִ ּפָ ל  ּכָ ה פרק א' ֲהָלָכה ד'(. ֲאָבל ַעל  ִפּלָ ּתְ ם )ִהְלכֹות  ן ׁשָ ַעּיֵ

ה  ִפּלָ ִלין ֵסֶדר ַהּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ו ׁשֶ ם ַעְכׁשָ ּגַ ן  ּכֵ ה. ַעל  ִפּלָ ר ַהּתְ ֶזהּו ִעּקַ

דֹוָלה, טֹוב ְמֹאד ְלָהָאָדם ִלְהיֹות ָרִגיל  ֶנֶסת ַהּגְ ּכְ י  נּו ַאְנׁשֵ ּקְ ּתִ ׁשֶ

ּבֹו  ִמּלִ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ִפּלֹות  ּתְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

י ֶזה  ּכִ ֱאֶמת,  ַרְך ַלֲעבֹוָדתֹו ּבֶ ִיְתּבָ ם  ֵ הּו ַהּשׁ ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ִבין,  ּמֵ ָלׁשֹון ׁשֶ ּבְ

ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ן  ְוַעּיֵ "ל.  ּנַ ּכַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ

ַעְצמֹו  ק  ּוְלַחּזֵ ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ ָצִריְך  ָהָאָדם  ה  ּמָ ּכַ ְדָבֵרינּו  ּבִ

ְלַמְדֵרָגָתם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ אּו  ּבָ ְיָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ זֹו,  ַהְנָהָגה  ּבְ

ְלֵעיל קנ"ד(: ן  )ַעּיֵ ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ

רל

ּטֹוב  ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ֵמַרּבֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ֵמַרּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְך  ִנְמׁשָ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ׁשֶ ּכְ

ֶכף  ּתֵ ַיְתִחיל  ב  ַהּלֵ ַעל  קּו  ְדּפְ ּיִ ׁשֶ ָוֵעת  ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ

ָראּוי.  ּכָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְלִהְתַלֵהב 

ִבין  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ ָיָדיו ַעל ִעְנָין ֶזה. ְוָאַמר ׁשֶ נּועֹות ּבְ ה ָאז ּתְ ְוָעׂשָ

ֶפׁש.  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ ֵאָליו  ְוִיְצַעק  ַלה',  ְוִלּבֹו  ָיָדיו  א  ִיּשָׂ ים  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ
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ַעְזֵבִני  סּוק: "ַאל ּתַ ִהְתעֹוְררּות ִנְפָלא ְוָאַמר ַהּפָ ְוֵהִרים ָאז ָיָדיו ּבְ

ְוַגְעּגּוִעים  ה  ִחּנָ ּתְ ל  ׁשֶ ָנִעים  קֹול  ּבְ ל"ח(  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאלֹוַקי"  ה' 

ָראּוי  ְך  ּכָ ׁשֶ ְלֻדְגָמא,  זֹאת  ְוָתַפס  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִנְפָלִאים 

ָכל  ּבְ ִיְתעֹוֵרר  ים,  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ְלִאיׁש 

"ל: ּנַ ּכַ ִנְמָרץ  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעם  ּפַ

רלא

נּו  ַרּבֵ ֶאת  ַאל  ׁשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִלי  ר  ִסּפֵ
יב  חֹוָרה. ֵהׁשִ ר ְלָמָרה ׁשְ ּבָ ין ֵלב ִנׁשְ ּבֵ ַז"ל, ַמהּו ַהִחּלּוק ׁשֶ

ַיֲחִזיר  ָהעֹוָלם  ין  ּבֵ עֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְך:  ּכָ הּוא  ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  לֹו: 

ַעְצָמּה  ּבְ ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ְוכּו'.  עֹוָלם"  ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ְויֹאַמר:  ָניו  ּפָ

עֹוָלם",  ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ַעְצמֹו:  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּבְ ָיַדִים  יַאת  ּוִבְנׂשִ ִנְפָלא  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ

ַדְרּכֹו: ּכְ

רלב

ְוָרָצה  ֵאָליו  ִנְכַנס  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ "ל  ַהּנַ י  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד 
ַמה  ְלָפָניו  ר  ְלַדּבֵ יו  ּפִ ִלְפּתַֹח  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ִעּמֹו.  ר  ְלַדּבֵ

ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָהָיה  ׁשֹו,  ּמְ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ָהָיה  ַאַחת  ּוַפַעם  ִלּבֹו.  ּבְ ֶ ּשׁ

ְוַאַחר  ָלל.  ּכְ יו  ּפִ ִלְפּתַֹח  ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ד,  ִמּיָ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ

ת.  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְלָנֳעָלם  ִמְנָעָליו  לֹו  יט  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ
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ֵעת  ּבְ ְוָאז  ת.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְרָחץ  ֵמַהּמֶ ְיִציָאה  ַאַחר  ָאז  ָהָיה  י  ּכִ

יל  ְרּגִ ּתַ לֹו:  ְוָאַמר  ֵמַעְצמֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ִמְנָעָליו  לֹו  יט  הֹוׁשִ ׁשֶ

ר  ְלַדּבֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתּוַכל  ְוָאז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ר  ְלַדּבֵ ַעְצְמָך 

ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ָאז  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְך  ַאַחר־ּכָ ן.  ּכֵ ם  ּגַ י  ִעּמִ

ָעָנה  ר.  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ָעָליו  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ר  ְלַדּבֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָרָצה  ֵאָליו 

ֲחָזָקה.  חֹוָמה  ִלְכּבֹשׁ  ָמְתָניו  ָחַגר  ֶאָחד  ּבֹור  ּגִ ְוָאַמר:  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ַמְטֶוה  ַער  ַ ַהּשׁ ַעל  ָארּוג  ָהָיה  ַער,  ַ ַהּשׁ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ִמּזֶ טּות  ׁשְ ֵיׁש  ְוִכי  ַער.  ַ ַהּשׁ ַתם  ּסָ ׁשֶ ִביׁש  ַעּכָ ִמּקּוֵרי 

ִביׁש?!  ַעּכָ ַהּקּוֵרי  ל  ׁשֶ ִתיָמה  ַהּסְ ֵמֲחַמת  ְלַחְמּתֹו  ִמּמִ חֹוֵזר 

ַעל  ׁשֶ ּבּור.  ַהּדִ הּוא  ר  ָהִעּקָ לֹו:  ָאַמר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ מּוָבן(.  ל  ְמׁשָ )ְוַהּנִ

ְוָאַמר:  ְלָחמֹות.  ַהּמִ ל  ּכָ ַח  ּוְלַנּצֵ ַהּכֹל  ִלְכּבֹשׁ  ְיכֹוִלין  ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי 

ר ָהִעּקָ ֲאָבל  ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵדד  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל   ַאף 

ּבּור.  ַהּדִ הּוא 

ר  ְלַדּבֵ ָהָאָדם  ַעל  ה  ׁשָ ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין  יָלא  ִמּמֵ ל  ְמׁשָ ַהּנִ ּוְמֹבָאר 
ים ַמה  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  ַרְך אֹו  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 

ַעּזּות  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ּוְכֵבדּות  ה  ּבּוׁשָ ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ִלּבֹו.  ּבְ ֶ ּשׁ

י ֲהלֹא הּוא רֹוֶצה ִלְכּבֹשׁ  ּכִ דֹול.  ּגָ טּות  אי הּוא ׁשְ ַוּדַ ּבְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֶצר,  ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת  הּוא  ׁשֶ ֲחָזָקה  חֹוָמה(  )נ"א:  ִמְלָחָמה  ּבּורֹו  ּדִ ּבְ

ְוִלְפּתַֹח  חֹומֹות  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ְוִלְכּבֹשׁ  ָבר,  ַלּדָ ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ו  ְוַעְכׁשָ

ֵמֲחִליׁשּות  ה  ַקּלָ ְמִניָעה  ִביל  ּוִבׁשְ ּבּור,  ַהּדִ ְיֵדי  ַעל  ָעִרים  ׁשְ

ִניָעה  ַהּמְ ֲהלֹא  י  ּכִ ר?!  ַדּבֵ ִמּלְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַנע  ִיּמָ ְוַכּיֹוֵצא,  ְעּתֹו  ּדַ
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ַהחֹומֹות  ֶנֶגד  ּכְ ִביׁש  ַעּכָ קּוֵרי  ל  ׁשֶ ִלְסִתיָמה  ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ַהּזֹאת 

ִדּבּורֹו. ּבְ ר  ּבֵ ְלׁשַ רֹוֶצה  ׁשֶ

לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לֹו  ה  ִצּוָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ִלי  ר  ִסּפֵ ם  ּגַ
ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּיֹום.  ּבַ עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ִהְתּבֹוְדדּות 

ר  ְך ְיַדּבֵ ר, ְוַיֲערְֹך ִלּבֹו ְלָכְך, ְוַאַחר ּכָ ְוָיִכין ַעְצמֹו ְלַדּבֵ ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ

ַאַחת: ָעה  ׁשָ

רלג

ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ֵמִאיׁש  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ָגִדים.  ּבְ ֵמִעְנַין  ִעּמֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ְלֶבֶגד,  ְוָצִריְך  ָקרּוַע  ְגּדֹו  ּבִ ִאם  ַהְינּו  ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין  ָבר  ּדָ

ּיֹוֵצא  ּכַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ִלְלּבֹשׁ,  ֶגד  ּבֶ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ִיְתּפַ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו  יל  ַיְרּגִ ַהּכֹל  ַעל  ָקָטן.  ְוָדָבר  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ֶזה  ּבָ

י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹו.  ְחַסר  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִמיד  ּתָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהְינּו ַעל ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ר, ּדְ ל ַעל ָהִעּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ָהִעּקָ ׁשֶ

ם ַעל ֶזה ְצִריִכין  י ֵכן ּגַ ַרְך, ַאף ַעל ּפִ ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאַזי  ְך,  ּכָ ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר,  ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ִחּיּותֹו,  ְוִהְצָטְרכּות  ּוַפְרָנָסה  ָגִדים  ּבְ לֹו  נֹוֵתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

נֹוֵתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁשֶ ֵהָמה  ּבְ מֹו  ּכְ הּוא  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ ֲאָבל 

י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ִחּיּותֹו  הּוא  ן  ּכֵ ְוכּו',  ַלְחָמּה  ָלּה 

ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ יְך  ַמְמׁשִ ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר 



יחֹות ָהַר"ן רעהׂשִ

י  ּכִ ׁש.  ַמּמָ ֵהָמה  ּבְ ִחּיּות  מֹו  ּכְ הּוא  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְוִהְצָטְרכּותֹו  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ ָצִריְך  ָהָאָדם 

ְוָקא. ּדַ ְוַתֲחנּוִנים  ה  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ַעל 

ּוָפחּות  ָקָטן  ָבר  ּדָ ַעל  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָאנִֹכי  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְוֵכן 
ֶזה  ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ְוָאַמר:  ִלי.  ֻמְכָרח  ְקָצת  ָהָיה  ׁשֶ ְמֹאד 

ֶלא  ּפֶ ִלְדַבר  ִלי  ָהָיה  י  ּכִ ּתֹוֵמם.  ִמׁשְ י  ְוָעַמְדּתִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

י  ּכִ ְוַגם  ֶזה.  ּכָ חּות  ּפָ ָבר  ּדָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵעיַני  ּבְ

בֹוְדָך  ַמּה(: ֵאין ֶזה ּכְ ְלׁשֹון ּתֵ יֹוֵתר. ָעָנה ְוָאַמר )ּבִ לֹא ָהָיה ֻמְכָרח ּבְ

ר  ְך ִסּפֵ ֶזה?! ְוַאַחר ּכָ ָבר ָקָטן ּכָ ַרְך ַעל ּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ

ים  ְקַטּנִ ָבִרים  ּדְ ַעל  ֲאִפּלּו  חֹון  ּטָ ּבִ ֵמִעְנַין  ה  ְקַטּנָ ה  ַמֲעׂשֶ ִלי 

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ָלל:  ְוַהּכְ עְז'ּבּוז'.  ִמּמֶ ֶאָחד  ֵמִאיׁש 

ן  ַעּיֵ ית  ָאֶלף־ּבֵ ּבָ ְמבָֹאר  ְוֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין 

ה אֹות ל"ז(: ִפּלָ )ּתְ ם  ׁשָ

רלד

ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ קּות  ִהְתַחּזְ ְלִעְנַין  מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  עֹוְבִרים  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָאַמר,  קֹונֹו.  ְלֵבין 

לּום,  ּכְ ְוִדּבּוָריו  יָחתֹו  ׂשִ ּבְ ֲעַדִין  ַעל  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ְוִנְדֶמה  ה,  ַהְרּבֵ

ים  עֹוׂשִ אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ה  ִמּזֶ ִיּפֹל  ַאל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 

ָהֶאֶבן,  ַעל  ַהּיֹוְרִדים  ַמִים  מֹו  ּכְ ל  ָמׁשָ ְוֵהִביא  ם.  רֹשֶׁ ּבּוִרים  ַהּדִ

ה  ׁשֶ ֶנֶגד ָהֶאֶבן ַהּקָ ִים ּכַֹח ּכְ ֵאין ְלַהּמַ ְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
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יֹוְרִדים  ִים  ַהּמַ ׁשֶ ּכְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶאֶבן,  ּבָ ִים  ַהּמַ ם  רֹשֶׁ ר  ִנּכָ ְוֵאין 

ָהֶאֶבן  ּבְ ֶנֶקב  ים  ים ְרצּוִפים ֵהם עֹוׂשִ ְזַמּנִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל ָהֶאֶבן 

ּבֹו  ר  ִנּכָ ְוֵאין  ִלּבֹו ֵלב ָהֶאֶבן  מֹו ֵכן, ֲאִפּלּו ִאם  ּכְ חּוׁש.  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ

ִנים  ָ ְוַהּשׁ ִמים  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  תֹו,  ּוְתִפּלָ ּבּוָריו  ּדִ ם  רֹשֶׁ

ַמִים"  ֲחקּו  ׁשָ "ֲאָבִנים  מֹו  ּכְ יָחתֹו,  ׂשִ ְיֵדי  ַעל  ָהֶאֶבן  ִלּבֹו  ִיְנקֹב 

"ל. ּנַ ּכַ י"ד(  )ִאּיֹוב 

הּוא  ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ קּות  ִהְתַחּזְ ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ ְמבָֹאר  ּוְכָבר 
ן  ַעּיֵ ָבר  ּכְ ּמִ ׁשֶ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ָפִרים  ּסְ ּבַ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ׂשִ

ְוָכאן  ם  ׁשָ תּוב  ַהּכָ ָכל  ּכְ ָבִרים  ַהּדְ ם  ַקּיֵ ּתְ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ֵהיֵטב.  ם  ׁשָ

ָלַעד: ְלָך  ִייַטב  ְלַמַען 
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ַנְחָמן י  ַרּבִ ָהַרב  יחֹות מֹוֵרנּו  ׂשִ

רלה

ִהְזִהיר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ מ"ד,  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ָבר  ּכְ

י  ּכִ ָבר.  ּדָ ׁשּום  ּבְ ְיֵתרֹות  ֻחְמרֹות  ְלַהְחִמיר  ִלְבִלי  ְמֹאד 

ִרּיֹוָתיו" )ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּבְ ְטרּוְנָיא ִעם  א ּבִ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ "ֵאין ַהּקָ

כה:(.  ָרכֹות  )ּבְ ְוכּו'  ֵרת"  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ְו"לֹא  ג.( 

ִמְצָוה  ְלַעְצמֹו  ְבַחר  ּיִ ׁשֶ ָאָדם  ְלָכל  ָראּוי  ׁשֶ ִאיָתא  ׁשֶ ָאז,  ְוָאַמר 

ְצָוה  ַהּמִ אֹוָתּה  ם  ִויַקּיֵ ה  ַהְרּבֵ ק  ְיַדְקּדֵ ְצָוה  ַהּמִ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ַאַחת 

ָמָרא: "ֲאבּוְך  ּגְ ּבַ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכֵעין  ְקּדּוִקים,  ְוַהּדִ ַהֻחְמרֹות  ל  ּכָ ִעם 

אֹוָתּה  ּבְ ם  ּגַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  קיח:(.  ת  ּבָ )ׁשַ ְוכּו'  ְטֵפי"  ָזִהיר  ַמאי  ּבְ

חֹורֹות,  טּות ּוָמָרה ׁשְ עֹון ּוׁשְ ּגָ ל ׁשִ ֻחְמרֹות ׁשֶ ְצָוה ַאל ִיְכנֹס ּבְ ַהּמִ

ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ּבִ ֲאָבל  ַהֻחְמרֹות.  ָכל  ּבְ עֹון  ּגָ ׁשִ ִלי  ּבְ ּה  ּבָ ק  ְיַדְקּדֵ ַרק 

ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְוַהְלַואי  ָלל.  ּכְ ְלַהְחִמיר  ְצִריִכין  ֵאין  ְצוֹות  ַהּמִ

ֻחְמרֹות. ׁשּום  ִלי  ּבְ ׁש  ַמּמָ ְפׁשּוָטן  ּכִ ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ל  ּכָ

ַעל  ָלל  ּכְ ים  ַמְסּכִ ָהָיה  לֹא  ֶפַסח  ּבְ ְיֵתרֹות  ַהֻחְמרֹות  ִעְנַין  ּבְ ְוַגם 

חֹורֹות  ׁשְ ָמָרה  ּבְ ְוִנְכַנס  אי  ִמּדַ יֹוֵתר  ק  ְלַדְקּדֵ ים  ְרּבִ ַהּמַ

ַאל  ׁשָ ינּו  ֵמֲאָנׁשֵ ִאיׁש ֶאָחד  י  ּכִ ָאז,  זֹו  יָחה  ׂשִ ּבְ ְוֶהֶאִריְך  דֹולֹות.  ּגְ

ְלִהְתַנֵהג.  ֵאיְך  ֶפַסח  ּבְ ֵאיֶזה ֻחְמָרא  ִעְנַין  ּבְ ֵאָלה ַאַחת  ׁשְ ַז"ל  לֹו 
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ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ֵמִעְנַין  ר  ְלַדּבֵ ה  ְוִהְרּבָ ְמֹאד.  ּנּו  ִמּמֶ ִהְתלֹוֵצץ  ְוָאז 

ְוָאַמר  ּוִבְלּבּוִלים.  עֹון  ּגָ ְוׁשִ ְיֵתרֹות  ֻחְמרֹות  ַאַחר  ׂש  ְלַחּפֵ ְצִריִכין 

ָהיּו  ׁשֶ ְמֹאד,  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ קּוַע  ׁשָ ָהָיה  ָבר  ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ּוַפַעם ֶאָחד ָהָיה  ְיֵתרֹות ְמֹאד ְמֹאד.  ְעּתֹו ֻחְמרֹות  ּדַ עֹוִלים ַעל 

ֵיׁש  א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ָחׁשַ ׁשֶ ַסח  ּפֶ ַעל  ִים  ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ

ְיֵמי  ל  ּכָ ַעל  ַמִים  לֹו  ָיִכין  ְוִאם  ֹוֲאִבין.  ּשׁ ׁשֶ ִים  ּמַ ּבַ הּו  ֶ ַמּשׁ ֵאיֶזה 

ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ֵעיָניו,  ּבְ ֶזה לֹא הּוַטב  ם  ּגַ ְקָצת,  ּנֹוֲהִגין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַסח  ַהּפֶ

ְולֹא  ַסח.  ַהּפֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ַעל  ַסח  ּפֶ ֵמֶעֶרב  ִים  ַהּמַ ֵהיֵטב  ֹמר  ִלׁשְ

ְויֹוְצִאים  ַהּנֹוְבִעים  ַמְעָין  ֵמי  ַרק  ַמִים  ׁשּום  ֵעיָניו  ּבְ הּוַטב 

הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ֲאָבל  ֵעת.  ָכל  ּבְ ים  ֲחָדׁשִ ַמִים  ּוָבִאים  ְוהֹוְלִכים 

ִלְנסַֹע  ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָהָיה  ֶזה,  ּכָ ַמְעָין  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ַז"ל 

ִנְכַנס  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶזה.  ּכָ ַמְעָין  ֵמי  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָמקֹום  ַסח  ּפֶ ַעל 

הּוא  ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ְיֵתִרים.  ְוִדְקּדּוִקים  חֹורֹות  ׁשְ ּוָמָרה  ֻחְמרֹות  ּבְ

ְיֵתרֹות  ֻחְמרֹות  ַאַחר  ׂש  ְלַחּפֵ ְצִריִכין  ֵאין  י  ּכִ ה  ִמּזֶ ִמְתלֹוֵצץ 

ֶפַסח. ּבְ ֲאִפּלּו 

ֱאֶמת הּוא  ּבֶ ר ָהֲעבֹוָדה  ִעּקַ י  ּכִ ה ָאז,  ַהְרּבֵ זֹו  יָחה  ׂשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך 
ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְלַהְרּבֹות  יטּות  ּוְפׁשִ ִמימּות  ּתְ

ַרק  ְיֵתרֹות.  ֻחְמרֹות  ְוָקא  ּדַ ׁש  ְלַחּדֵ ׂש  ְלַחּפֵ ִלי  ּבְ ים טֹוִבים  ּוַמֲעׂשִ

ְלַמְלֲאֵכי  ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ְולֹא  ְדמֹוִנים.  ַהּקַ ֲאבֹוֵתינּו  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך 

ְקּדּוק  ִביל ֶזה ָעְזבּו ָהעֹוָלם ָחְכמֹות ַהּדִ ׁשְ ּבִ ֵרת. ְוָאַמר ָאז, ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ֵאין  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְצִריִכין  ֵאין  ְקּדּוק  ּדִ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ּבֹו  עֹוְסִקים  ְוֵאיָנם 
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ְיֵתרֹות.  ֻחְמרֹות  ׁש  ְלַבּקֵ אי  ִמּדַ יֹוֵתר  ַעְצמֹו  ַעל  ק  ְלַדְקּדֵ ְצִריִכין 

ִחּיּוב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ָאז  ְוָאַמר  עֹוד.  ֶזה  ּבָ ְוֶהֱאִריְך 

ְוִאם ָלאו - "ֹאֶנס  יּוַכל   - יּוַכל  ַרק ִאם  ְוכּו'.  ָלאו  ְוִאם  ַדְוָקא  ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר  א כח:(. ּוְכָבר ְמבָֹאר זֹאת ּבְ ָבא ַקּמָ ְטֵרּה" )ּבָ ַרֲחָמָנא ּפַ

י מֹוֲהַר"ן ת"ל – תל"ה(: )ַחּיֵ

רלו

ים  ָקׁשִ ָהיּו  ְוִיּסּוָריו  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ חֹוֶלה  ָהָיה  ׁשֶ ְלֶאָחד  ָאַמר 
ַוי, ְוָהָיה לֹו  ּדְ ל ַעל ֶעֶרׂש  י ָהָיה חֹוֶלה ֻמּטָ ּכִ ְמֹאד ְמֹאד. 

ְמֹאד  ְוָעצּום  ֻמְפָלג  ְכֵאב  ּבִ ים  ְזַמּנִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ֵאב  ּכְ

ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְנפּוחֹות  ה  ַנֲעׂשָ ָניו  ּפָ ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד 

אְקטֹוִרים  ּדָ ל  ׁשֶ דֹולֹות  ּגְ ַתְחּבּולֹות  ּבְ ְוֻהְכְרחּו  ָוואִלין"(.  "ִגיׁשְ

חֹוֶלה  ָהָיה  ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ֵאיָבִרים  ּבָ ְוַגם  יו.  ּנָ ׁשִ ְלהֹוִציא  ֻמְפָלִגים 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהיּו  ְוִיּסּוָריו  ְלִמיָתה.  ַעד  דֹול  ּגָ

ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַבל  ּסָ ׁשֶ ִרים  ְוַהּמָ ים  ׁשִ ַהּקָ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵאָליו, 

ַאַחת  ה  ִוּיָ ּכְ ֵגיִהּנֹם.  ּבְ ַאַחת  ה  ִוּיָ ִמּכְ יֹוֵתר  טֹוִבים  ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ

יִהּנֹם,  ּגֵ ִאין  ִריא  ּבְ ֵאיין  ֵאייֶדיר  עֶסיר  ּבֶ ַאְלץ  ִאיז  )"ֶעס  ה.  ִמּזֶ רּוַע  ּגָ ֵגיִהּנֹם  ּבְ

ֶאְרֶגיר ֶדער פּון"(: ִאיז  יִהּנֹם  ּגֵ ִאין  ִריא  ּבְ ֵאיין 

רלז

ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ יו  ִמּפִ ְלהֹוִציא  ִלְבִלי  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָאַמר, 
ּלֹא  ַהְינּו ׁשֶ ֶדֶרְך ֵליָצנּות. ּדְ לֹום, ֲאִפּלּו ּבְ עּות ַחס ְוׁשָ ִרׁשְ
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אֹו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ע  ָרׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעְצמֹו  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  לֹוַמר 

ֵליָצנּות  ֶדֶרְך  ּבְ זֹאת  אֹוֵמר  ׁשֶ ַאף  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֲעֵבָרה  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

יק  ַמּזִ ּבּור  ַהּדִ ֶזה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ָלל  ּכְ ִלּבֹו  ּבְ ְוֵאין 

זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ְך  ּכָ ַאַחר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְכִריחֹו  ְוָיכֹול  ְמֹאד  לֹו 

ֶדֶרְך  ּבְ ַרק  ּבֹו  ִמּלִ ֲאָמָרּה  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  יו,  ִמּפִ הֹוִציא  ׁשֶ

יו  הֹוִציא ִמּפִ ֶלְך ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ֵיהּוא ַהּמֶ ֵליָצנּות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכׁשַ

ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  י'(.  ב'  )ְמָלִכים  ה"  ַהְרּבֵ ַיַעְבֶדּנּו  "ֵיהּוא  ְוָאַמר: 

ְלַהְטעֹות  ֵדי  ּכְ ֵליָצנּות  ֶדֶרְך  ּבְ זֹאת  ָאַמר  ַרק  ְלָעְבדֹו  ִלְבִלי  ָהָיה 

ל  ִנְכׁשַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְקָרא,  ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ ַעל  ַהּבַ עֹוְבֵדי  ֶאת 

מֹו  ּכְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַעְצמֹו  ּבְ ָעַבד  ׁשֶ ַעד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ַאַחר־ּכָ

י  ּכִ ְמֹאד  ה  ִמּזֶ ֵהר  ִלּזָ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ַעל  ַז"ל.  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו'  ָפַתִים"  ַלּשְׂ רּוָתה  ּכְ ִרית  "ּבְ

ַסְנֶהְדִרין קב.(: יח.  ָקָטן  )מֹוֵעד 

רלח

ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ַמע  ׁשָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶאָחד.  ִעם  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה 
ָפֶניָך",  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵננּו  "ְוַתּקְ ְוָאַמר:  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ

ֵעָצה"  ּבְ ֵננּו  "ְוַתּקְ בֹות  ַהּתֵ ֵאּלּו  ְמִהירּות  ּבִ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ְוָאַמר 

ה  ּזֶ ׁשֶ ַהָרִאיָת  ֶאְצלֹו:  ָעַמד  ׁשֶ ְלֶזה  ְוָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָעָנה  ְוכּו'. 

ְוכּו'.  טֹוָבה"  ֵעָצה  ּבְ ֵננּו  "ְוַתּקְ בֹות:  ַהּתֵ ֵאּלּו  ְמִהירּות  ּבִ חֹוֵטף 

ָנה  דֹול ּוְבַכּוָ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ל ּבְ ּלֵ בֹות ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ֲהלֹא ֵאּלּו ַהּתֵ
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ְיָקָרה  ה  ִפּלָ ּתְ ִהיא  זֹאת  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  א  ִלּבָ ּדְ ֵמֻעְמָקא  דֹוָלה  ּגְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַרֲחִמים  ׁש  ְלַבּקֵ ְצִריִכין  ְמֹאד  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד 

ֵליַדע  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ טֹוָבה,  ֵעָצה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

רֹוֶצה ִלְכנֹס  ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְוכּו'. ְוָדָבר ֶזה מּוָבן ְמֹאד ְלָכל ִמי ׁשֶ

ֶזה,  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד  ׁש  ְלַבּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ

ַרְך. ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ ְלֵעָצה טֹוָבה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

י  ּלִ ׁשֶ נּועֹות  ּתְ ל  ּכָ ֲאִני מֹוֵסר  ַהּיֹום  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו:  ַעל  ְוָאַמר 
י  ּלִ ׁשֶ נּועֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ַהּיֹום  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ְוכּו'.  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ַהּכֹל  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ י  ּבִ לּוִיים  ַהּתְ ל  ְוׁשֶ ַני  ּבָ ל  ְוׁשֶ

ַהּיֹום  מֹוֵסר  ֲאִני  ְוַכּיֹוֵצא,  טֹוב  יֹום  אֹו  ת  ּבָ ׁשַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן 

ְרצֹונֹו  ּכִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ַהְנָהַגת  ל  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

אֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ֶאְצלֹו  ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַרְך.  ִיְתּבָ

ְך  ּכָ ַאַחר  ְעּתֹו  ּדַ ל  ְמַבְלּבֵ ֵאינֹו  ׁשּוב  ְוַכּיֹוֵצא,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ּבְ

ְוָהֵבן: ָראּוי.  ּכָ ַהּיֹום  ל אֹותֹו  ׁשֶ ַהְנָהַגת  ָהָיה  ִאם  ָלל  ּכְ

רלט

י  ּכִ ָוָדם.  ר  ׂשָ ּבָ ת  ִמּדַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ת  ִמּדַ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר: 
ה  ְתִחּלָ ּבִ ֲאַזי  ַמְלּבּוׁש,  ְלַעְצמֹו  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם 

ְזִקין  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יֹוֵתר.  ּבְ ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָחָדׁש  הּוא  ׁשֶ ּכְ

יבּותֹו  ֲחׁשִ ְוִנְתַמֵעט  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִנְתַקְלֵקל  ְלּבּוׁש  ַהּמַ ֶאְצלֹו 

ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  ְזִקין.  ּמַ ׁשֶ ּכְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
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ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְמֻקְלָקל,  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ה  ּוִבְתִחּלָ ָהעֹוָלם. 

א  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר  י  ּכִ יֹוֵתר.  ֶאְצלֹו  ָהעֹוָלם  ב  ְוֶנֱחׁשָ ָהעֹוָלם  ן  ּקֵ ִנְתּתַ

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ֶאת  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִנים  ּוְמַתּקְ יִקים  ַצּדִ ִאים  ּבָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ְוכּו'. 

ָהעֹוָלם  ַרְך  ִיְתּבָ ֶאְצלֹו  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ב  ְוֶנֱחׁשָ ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ָהעֹוָלם 

ָיֵמינּו ְוָאז ִיְהֶיה  ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ּסֹוף ָיבֹוא ָמׁשִ ְך ּבַ יֹוֵתר. ְוַאַחר ּכָ ּבְ

ָהעֹוָלם: ּקּון  ּתִ ַמר  ּגְ

רמ

נּו  ַרּבֵ ְרצֹון  ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין  לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ִליק  עּפְ ִמּטֶ ֵמר"א  י  ַמְעּתִ ׁשָ
לֹו  הֹוִכיַח  ְוהּוא  "ל.  ּנַ ּכַ ד  ְמַלּמֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָיה  לֹא  ַז"ל 

טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ד,  ְמַלּמֵ ִלְהיֹות  יֹוֵתר  ּטֹוב  ׁשֶ

נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ד.  ְמַלּמֵ ִלְהיֹות  ּטֹוב  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ַז"ל 

ַוֲאִפּלּו ִאם  ְך.  ּכָ ָאַמר  ַז"ל  ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ יֹוֵדַע ִאם  ֵאיִני  ַז"ל: 

ּוְלַהְנִהיג  ָדִרים  ּגְ ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ַהּדֹור  יק  ַצּדִ ל  ּכָ ְך,  ּכָ ָאַמר 

ּטֹוב  ׁשֶ ה  ַעּתָ אֹוֵמר  ַוֲאִני  ַהּדֹורֹות.  אֹוָתן  ִפי  ּכְ ָהעֹוָלם  ֶאת 

"ל  ַהּנַ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ד.  ְמַלּמֵ ִלְהיֹות  ּלֹא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת 

ָבָריו. ִמּדְ ַהּיֹוֵצא  ֶזהּו  ַאְך  ה,  ִמּזֶ ָלׁשֹון  ּנּוי  ׁשִ ּבְ

ַאל  ְוׁשָ ד.  ְמַלּמֵ ָהָיה  ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ּוַפַעם 
ְך  ּכָ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ִלְזַמן?  ִלּמּוד  ַכר  ׂשְ ְלָך  ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ אֹותֹו 
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ֻמָעט  ַסְך  עֹוֶלה  אי  ַוּדַ ּבְ יֹום,  ַעל  עֹוֶלה  ה  ּמָ ּכַ ִעּמֹו  ב  ֵ ְוִחּשׁ ְוָכְך. 

ָעה  ׁשָ ַעל  עֹוֶלה  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ֲחׁשֹב  ּתַ ן  ּכֵ ִאם  לֹו:  ְוָאַמר  ְמֹאד. 

ִאם  ּבּוׁש.  ׁשִ ַבר  ּדְ ִאם  י  ּכִ ַיֲעֶלה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ִלּמּוד,  ַכר  ׂשְ ַאַחת 

עֹוָלם  אֹוֵבד  ה  ַאּתָ ּמּוְדָך,  ִמּלִ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ל  ְמַבּטֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ן,  ּכֵ

ֲאָבל  ַנִים.  ׁשְ אֹו  ֶאָחד  דֹול  ּגָ ִביל  ׁשְ ּבִ ּבּוׁש,  ׁשִ ַבר  ּדְ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ַהּבָ

א  ּשָׂ ַהּמַ ּבְ ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָחִליָלה  ְוִתְגזֹל  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ּכְ

ֵאיֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַנִים  ׁשְ אֹו  ֶאָחד  דֹול  ּגָ ּבּוׁש  ׁשִ ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ן  ּוַמּתָ

ַאַחת,  רּוָטה  ּפְ ַעד  ק  ּוְלַדְקּדֵ ֵהר  ִלּזָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֹאֶנס, 

אי  ַוּדַ ּמּוְדָך, ּבְ ל ִמּלִ ה ְמַבּטֵ ַאּתָ ָעה ׁשֶ ָ אי ִיְמֹחל ְלָך. ֲאָבל ַהּשׁ ַוּדַ ּבְ

ֹאֶפן: ׁשּום  ּבְ ְלָך  ִית מֹוֵחל  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֵאין 

רמא

ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ִדים  ַהְמַלּמְ ַעל  ְמֹאד  יד  ִהְקּפִ ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ְלׁשֹון  ּבִ אֹוָתם  ְוָקָרא  ְלֵביָתם,  חּוץ  ַאֶחֶרת  ִעיר  ּבְ

ּדֹוֶמה ֶאְצלֹו  ְלֵביתֹו  ּלֹוֵמד חּוץ  ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ ׁשֶ ְוָאַמר,  דֹול.  ּגָ ַנאי  ּגְ

ַנֲעִנית: ּכְ ְפָחה  ׁשִ מֹו  ּכְ

רמב

ּכַֹח  י  ּכִ ה.  ָהְרִאּיָ ּבְ ׁש  ַמּמָ ּכַֹח  ֵיׁש  י  ּכִ ַעִין ָהָרע הּוא:  ִעְנַין  ָאַמר: 

ה  ָהְרִאּיָ י  ּכִ ָרָעה.  ֵעינֹו  ׁשֶ ּכְ יקֹו  ּוַמּזִ ַלֲחֵברֹו  ָהְראּות הֹוֵלְך 
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ְרֶאה.  ַהּנִ ָבר  ַהּדָ ּבְ ּופֹוֵגַע  ָהְראּות  ּכַֹח  הֹוֵלְך  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ּכַֹח  הּוא 

ה  ִנּדָ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ׁש  ַמּמָ תֹו  ְרִאּיָ ּבִ יק  ַמּזִ ָרָעה  ֵעינֹו  ּוְכׁשֶ

ְקָרא  ַוּיִ "ן  )ַרְמּבַ ּמּוָבא  ּכַ ם  ּדָ ם  רֹשֶׁ ם  ׁשָ ֵצא  ִיּמָ ְרָאה  ּמַ ּבַ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ּכְ

י"ט(: סּוק  ּפָ י"ח 

ְוִסיָמן  בֹו.  ן  ֵ ְלַעּשׁ ג  ּדָ ל  ׁשֶ יר  ְסַנּפִ  - ָהָרע  ְלַעִין  ה  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ ְוַדע 

ִמן  ל  ׁשֶ יר  ְסַנּפִ ל  ְמֻסּגָ ּוְביֹוֵתר  ַעִין.  ַרע  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ יר  ְסַנּפִ

ַעִין. ל  ׁשֶ ָלׁשֹון,  ַעל  נֹוֵפל  ָלׁשֹון  ְלַעֶיין".  "ׁשְ ּקֹוִרין אֹותֹו  ׁשֶ ִגים  ּדָ

"ל  ַהּנַ יר  ַנּפִ ַהּסְ ִלְתלֹות  ַאֵחר:  ח  נֹּסַ ַז"ל  מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד 

ַעִין  ִלְפָעִמים  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ל  ְרּגָ ּמֻ ׁשֶ ינֹוק  ּתִ אֹו  ָהָאָדם  ַעל 

"ל. ּנַ ּכַ ֵצל  ְוִיּנָ "ל  ַהּנַ יר  ְסַנּפִ ָעָליו  ִיְתלּו  ָהָרע, 

ע ֵמאֹות  ְך ֵמָהַאְרּבַ ַעִין ָהָרע ִנְמׁשָ ָאז ָאַמר, ׁשֶ רּו ִלי עֹוד ׁשֶ ְוִסּפְ

מֹו  ּכְ ַיֲעקֹב,  ִעם  ֵחם  ְלִהּלָ ו  ֵעׂשָ ִעם  ָהְלכּו  ׁשֶ ִאיׁש 

ְוִאיָתא,  ל"ב(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִעּמֹו"  ִאיׁש  ֵמאֹות  ע  "ְוַאְרּבַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ

ַיֲעקֹב.  ל  ׁשֶ ֲחֶנה  ּמַ ּבַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָרָעה  ַעִין  ְלָהִטיל  ָהְלכּו  ׁשֶ

ַעִין  ַרע  ר  ִמְסּפַ הּוא  ׁשֶ ֵמאֹות(  ע  )ַאְרּבַ י"ו  ּתַ ר  ִמְסּפַ הּוא  יר  ּוְסַנּפִ

"ל  ַהּנַ ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ִאיׁש  ָהת'  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ֶזה  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ן  ְמֻכּוָ ּבִ

"ל.  ּנַ ה ּכַ יל ִמּזֶ יר ַמּצִ ן ְסַנּפִ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ְך ָהַרע ַעִין ּכַ ֶהם ִנְמׁשָ ּמֵ ׁשֶ

ֵהם ׁשֶ י"ו  ּתַ עֹוִלים  ׁשֶ ְדָבִרים  ה  ּמָ ּכַ ָאז  ב  ָחׁשַ  ְועֹוד 

ֶזה: ְלִעְנָין  ִכים  ּיָ ׁשַ
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רמג

קֶֹדם  קּום  ּיָ ׁשֶ יתֹו,  ּבֵ תֹוְך  ּבְ חֹוֶלה  ֶאְצלֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלֶאָחד  ה  ִצּוָ
ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר  ּלֹו.  ּכֻ יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ְויֹאַמר  ַהּיֹום  אֹור 

ֲהָוה,  ְוֵכן  יִרים.  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ּבְ לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָהְרפּואֹות 

ְלֵאיָתנֹו: ְוָחַזר  ְלַהחֹוֶלה  ּנּוי  ׁשִ ָהָיה  ֶכף  ּתֵ ׁשֶ

רמד

ַמִים  ׁשָ ִויֵרא  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ים  ֲאָנׁשִ ֵמֲחׁשּוֵבי  ֵמֶאָחד  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ׁש  ּיֵ נּו ַז"ל, ׁשֶ ָאַמר לֹו ַרּבֵ ֱאֶמת, ׁשֶ ם ּבֶ ֵ ְועֹוֵבד ֶאת ַהּשׁ

ַמה  ָלֶהם  ַמְרֶאה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאין  ׁשֶ ה'  עֹוְבֵדי  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ָאז  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ מֹוָתם  ַאַחר  ַרק  יֶהם,  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ֲעלּו  ּפָ ֶ ּשׁ

ְלִעְנַין  ֶזה  ָבר  ּדָ ָאַמר לֹו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ֲעלּו.  ּפָ ֶ ּשׁ ִיְראּו ַמה 

ם,  ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ ָבר ָעַסק  ּכְ ֶ ּשׁ ַדְעּתֹו ַמה  ּבְ ִיּפֹל  קּות, ְלַבל  ִהְתַחּזְ

ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ה.  ֻעּלָ ּפְ ׁשּום  ַעְצמֹו  ּבְ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ַוֲעַדִין 

"ל: ּנַ ּכַ ְך  ּכָ ְלַאַחר  י־ִאם  ּכִ ַעל  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ִלְראֹות 

רמה

ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ׁש  ְלַחּדֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ּתֹוָרה,  י  ִחּדּוׁשֵ ְלִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ִסּפֵ
לֹוְקִחין  ֵמֵהיָכן  ְוִחּדּוׁש:  ַמּה  ּתֵ ְלׁשֹון  ּבִ ָאַמר  ּתֹוָרה,  ּבַ

ָבר  ּדָ ׁש הּוא  ּזֹוֶכה ְלַחּדֵ ׁשֶ ין ִמי  ֱאֶמת ִעְנַין ִחּדּוׁשִ ּבֶ י  ּכִ ַהִחּדּוׁש? 

ְוַהּמּוָבן  זֹאת?  לֹוְקִחין  ֵמֵהיָכן  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוֶנְעָלם  ִנְפָלא 
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ּלּות  ִהְתּגַ רֹוִאין  ֶזה  ּבָ ׁש,  ְלַחּדֵ ּזֹוִכין  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ָהָיה  ָבָריו  ִמּדְ

ה  ְתִחּלָ י ּבִ ַרְך ַמְמִציא ֵמַאִין ְלֵיׁש. ּכִ הּוא ִיְתּבָ ַרְך ׁשֶ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

לֹוֵקַח  הּוא  ו  ַעְכׁשָ ַרק  ַהִחּדּוׁש,  זֹאת  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא 

סֹוף.  ֵמֵאין  ַהְינּו  ַאִין,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהָחְכָמה  קֹור  ִמּמְ ְוׁשֹוֵאב 

ְוַאַחר  ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ּלּות  ִהְתּגַ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵעיֵני  ּבְ רֹוִאין  ָאנּו  ּוָבֶזה 

ֲאִני  ִלְפָעִמים  י  ּכִ זֹאת.  רֹוִאין  ֲהלֹא  י:  ְוָאַמְרּתִ ִעּמֹו,  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ

)ְוִלְפָעִמים  דֹול,  ּגָ דַֹחק  ּבְ ֶאָחד  ּבּור  ּדִ מֹוִציא  ֲאִני  ׁשֶ קֶֹדם  ַע  ִמְתַיּגֵ

דֹול.  ּגָ ְוִחּדּוׁש  ֶלא  ּפֶ ֶזה  ם  ּגַ יב:  ים(. ֵהׁשִ ַרּבִ ים  ִחּדּוׁשִ ְונֹוְבִעין  ב  ַהּלֵ ח  ִנְפּתָ

ם  ּגַ דֹול,  ּגָ דַֹחק  ּבְ ֶאָחד  ּבּור  ּדִ א  ֶאּלָ ֵאין מֹוִציִאין  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו 

ּבּור!  י ֵמֵהיָכן לֹוְקִחין ֲאִפּלּו ֶזה ַהּדִ ַרְך. ּכִ ָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֶזה ּפְ

ִלְראֹות  יּוַכל  ֱאֶמת,  ּבָ ְוָחֵפץ  ְלָהִבין  ֵלב  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּוֶבֱאֶמת 

ֲעָיא  ִמּבַ לֹא  ַעִין.  ּבְ ַעִין  ַרְך  ִיְתּבָ ְמִציאּותֹו  ת  ֲאִמּתַ ה  ִמּזֶ

ַדְעּתֹו  ּבְ ּוֵמִבין  רֹוֶאה  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ַעְצמֹו,  ּבְ ׁש  ְלַחּדֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי 

ר ָהִכי  ּבַ ֵאינֹו  "ל, ַאְך ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ְוַכּנַ ַרְך  ִיְתּבָ ּלּות ֱאלֹקּותֹו  ִהְתּגַ

ַרְך  ִיְתּבָ תֹו  ּוְגֻדּלָ תֹו  ם הּוא ָיכֹול ִלְראֹות ֲאִמּתָ ּגַ ַעְצמֹו,  ּבְ ׁש  ְלַחּדֵ

ים.  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ּבִ רֹוֶאה  ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ְיֵדי  ַעל 

ַרְך,  ִיְתּבָ ָעָליו  ֶנֱאָמָנה  ֵעדּות  ִהיא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ן  ּכֵ ְוַעל 

ֵסֶפר  ה ּבְ ן ִמּזֶ ְוַעּיֵ ים י"ט(.  ִהּלִ תּוב: "ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה" )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַסח  ּפֶ ּוְבִהְלכֹות  ה'  ֲהָלָכה  ֵעדּות  ִהְלכֹות  ּבְ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי 

ֲהָלָכה ט':
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רמו

ְלַהְכִניס  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ְוָהָיה  ֲאִכיָלתֹו.  ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהִייִתי 
ין  ּבֵ ְוַהֵחְך. ַרק ָהָיה ַמְכִניס  ה  אֹוֵכל ְלתֹוְך ַהּפֶ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

ְך  ּכָ אֹוֵכל  ׁשֶ ּוִמי  ַהֵחְך.  ִסּיּוַע  ִלי  ּבְ ם  ׁשָ לֹוֲעסֹו  ְוָהָיה  יו,  ּנָ ׁשִ

ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֲאִכיָלתֹו.  ּבַ ַטַעם  ׁשּום  יׁש  ַמְרּגִ ֵאין  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ

רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ֵמַעְצמֹו.  זֹאת  ָיִבין  ן  ַהְמַעּיֵ ַאְך  ְכָתב,  ּבִ ֶזה  ִעְנָין 

ֲענּוג  ּתַ ׁשּום  ל  ְיַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַתְכִלית,  ּבְ ֲאִכיָלה  ֲאַות  ּתַ ר  ּבֵ ְלׁשַ

ָלֶזה: ה  ִיְזּכֶ ַקל  ּבְ זֹאת  ֵעָצה  ְיֵדי  ַעל  ֵמֲאִכיָלתֹו, 

רמז

ָרחֹוק  בֹוד  ַהּכָ יֹוֵתר,  ירּות  ַוֲעׁשִ בֹוד  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָאַמר: 
הּוא  ָמעֹות  ְמַעט  לֹו  ֵיׁש  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  רֹו.  ִלְבׂשָ ָסמּוְך  ֶאְצלֹו  עֹות  ַהּמָ ְלַהֲחִזיק  ָיכֹול 

בֹוד  ַהּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  ֵתָבה.  ּבְ ח  ֻמּנָ ּלֹו  ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ָמעֹות,  ה  ַהְרּבֵ

יֹוֵתר  ׁש לֹו עֹוד  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  יֹוֵתר.  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ירּות ָרחֹוק  הּוא ָהֲעׁשִ ׁשֶ

ֲחנּות ְוַכּיֹוֵצא ְוָרחֹוק  ִחים ּבַ ירּות ֲאַזי ְמעֹוָתיו ּוְסחֹורֹוָתיו ֻמּנָ ֲעׁשִ

ֲאַזי  ירּות,  ֲעׁשִ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוד  לֹו  ׁש  ּיֵ ּוְכׁשֶ יֹוֵתר.  עֹוד  ּנּו  ִמּמֶ

ְמקֹומֹות ַוֲעָיִרים ֲאֵחִרים ָרחֹוק עֹוד  ח ּבִ ּלֹו ֻמּנָ ירּות ׁשֶ הֹונֹו ַוֲעׁשִ

יֹוֵתר,  ירּות  ַוֲעׁשִ בֹוד  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן  ּנּו.  ִמּמֶ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 

בֹוָדם  ּכְ ָלִכים ׁשֶ יָסִרים ְוַהּמְ יֹוֵתר. ְוַהּקֵ ּנּו ּבְ בֹוד ָרחֹוק ִמּמֶ ֲאַזי ַהּכָ
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אֹו  ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ יֹוֵתר.  עֹוד  ֵמֶהם  ָרחֹוק  בֹוָדם  ּכְ ְמֹאד,  ה  ְמֻרּבֶ

עְלֶיע  אּפֶ ַהּקַ ּוְמׁשֹוְרִרין  ִרין  ְמַזּמְ ְוָכאן  ֵביתֹו  ּבְ ב  יֹוׁשֵ יָסר  ַהּקֵ

ׁש  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ ִעְסֵקי עֹוָלם ַהּזֶ י ּבְ הּוג. ּכִ ּנָ ִבילֹו ְלֵעת ֶעֶרב ּכַ ׁשְ ּבִ

ּתֹוָרה  ֲאָבל  יֹוֵתר.  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ָרחֹוק  בֹוד  ַהּכָ יֹוֵתר  ּבְ בֹוד  ּכָ ָלָאָדם 

ְסמּוִכים ֵהם  יֹוֵתר  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ טֹוִבים,  ים   ּוַמֲעׂשִ

יֹוֵתר: ּבְ ֵאָליו 

רמח

ם  ׁשָ ב  ְוֵיׁשֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  לֹו  ְבַחר  ּיִ ׁשֶ ְלָהָאָדם  ָהָיה  טֹוב  ָאַמר: 
ה'.  ַוֲעבֹוַדת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ ְוַיֲעסֹק  ָוַלְיָלה  יֹוָמם 

זֹון ֵאיֶזה  ִחּפָ ם ּבְ ח ׁשָ ּקַ ִית ַוּיִ ִריְך ֶלֱאכֹל ָירּוץ ְלתֹוְך ֵאיֶזה ּבַ ּצָ ּוְכׁשֶ

ַיֲחזֹר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַרֲעבֹונֹו,  ְלַהֲעִביר  ְוַכּיֹוֵצא  ֶלֶחם  ֲחִתיַכת 

ַלֲעבֹוָדתֹו:

רמט

ְוַלְמָדן.  דֹול  ּגָ ל  ְמֻקּבָ ְוָהָיה  ְוכּו'.  מֹו  ּוׁשְ ְכָפר  ּבִ ְלָפָניו  ֶאָחד ָעַמד 
ִרּיֹות  ַלּבְ ַרע  ְוָהָיה  ִמיד  ּתָ ַכַעס  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה  ְרּכֹו  ּדַ ֲאָבל 

ה  ְוִהּכָ ְוַכּיֹוֵצא,  ְרָתיו  ּוְמׁשָ ּפֹוֲעָליו  ַעל  ִמיד  ּתָ ּכֹוֵעס  ְוָהָיה  ְמֹאד, 

ִתיב:  ּכְ ָמה  ֵני  ִמּפְ ְוָאַמר:  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  אֹוָתם 

ַמּדּוַע  ל"ח(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ה'"?  ֵעיֵני  ּבְ ַרע  ְיהּוָדה  כֹור  ּבְ ֵער  "ַוְיִהי 

ק  ַדְקּדֵ ּמְ ׁשֶ נז.(  א'  )ֵחֶלק  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ן  )ְוַעּיֵ ע?  ָרׁשָ ְולֹא  "ַרע"  ִתיב  ּכְ
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ַחס  ֵער  ל  ׁשֶ זֹו  ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ׁשֶ ִמי  ַאְך  ֶזה(.  ְקּדּוק  ּדִ ן  ּכֵ ם  ּגַ

הּוא  ַהְינּו ׁשֶ ּדְ ייז"(,  ַנז "ּבֵ ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ִמיד  ּתָ לֹום, הּוא ַרע  ְוׁשָ

ְוֵתֶכף  יֹוֵתר.  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ְולֹא  ִמיד.  ּתָ ּוְבַכַעס  ַרע  ִאיׁש 

ְוָנַפל  ַלֲאחֹוָריו  ְעַזע  ִנְזּדַ ֵאּלּו,  ּבּוִרים  ּדִ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ִלי  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרָאה  דֹוָלה  ּגְ ְוֵאיָמה  ּוַפַחד  ְוִזיַע  ֶרֶתת  ָעָליו 

רֹאשֹׁו.  יּהַ  ְלַהְגּבִ ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  קֹוָמתֹו.  ְוָכַפף  ְוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ

נּו ַז"ל.  ַרּבֵ ת  ַ ָלל ִלְפֵני ַהְדַרת ְקֻדּשׁ ּכְ ְולֹא ָהָיה ָיכֹול עֹוד ַלֲעֹמד 

ה  ַהְרּבֵ ּוָבָכה  ִלְבּכֹות.  ְוִהְתִחיל  ַהחּוץ  ֶאל  ִית  ַהּבַ ִמן  ַמט  ְוִנׁשְ

ד  ְמַהְמַלּמֵ ְמֹאד  ְמֹאד  ׁש  ּוִבּקֵ ִליׁש.  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

אֹותֹו  ָקֵרב  ּיְ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ י  ֵמַאְנׁשֵ ּלֹו  ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ ָהָיה  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ

ח ֶאְצלֹו ַעל ַהּקֹוָרה  ּנָ ּמֻ ׁשֶ נּו ַז"ל  ַרּבֵ ְך ָרָאה  ּכָ ְוַאַחר  נּו ַז"ל.  ְלַרּבֵ

ָלה.  ַקּבָ ֵסֶפר  הּוא  ׁשֶ לֹו  ְונֹוַדע  הּוא.  ֵסֶפר  ֵאיֶזה  ַאל  ְוׁשָ ֵסֶפר. 

ָלה  ּבָ ּקַ ָלה. ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ֵאין ָראּוי לֹו ִלְלֹמד ַקּבָ נּו ַז"ל ׁשֶ ְוָאַמר ַרּבֵ

ְך  ַהֶהְמׁשֵ ְוַכאן  ִסיָמן תקכ"ו  י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ "ל  ּנַ ּכַ ְוכּו'  נֹוֵאף  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָחַזר  ְלֵביתֹו  ב  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ַאֲחֵרי  ָנַסע  ְך  ּכָ ַאַחר  ם(.  ׁשָ ל  ׁשֶ

ְוָעַסק  ם  ׁשָ ב  ְוָיׁשַ ְמֻיָחד  ֶחֶדר  לֹו  ּוָבַחר  דֹוָלה  ּגְ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ַאַחר  ַאְך  בּועֹות.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ

ַאַחר  ִמיד  ּתָ רּוְך  ּכָ ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ְלַכֲעסֹו.  ָחַזר  ְך  ּכָ

עֹוד,  ֶאְצלֹו  ב  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ד  ְלַהְמַלּמֵ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ

ִלְפָעִמים  ָיְדָך  ַעל  ר  ׁשֵ ּכָ ִאיׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ טֹוב  ֶאְצלֹו,  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ

לֹו  ָהָיה  "ל  ּנַ ּכַ ֲעסֹו  ּכַ ְלרַֹע  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ּיֹום.  ּבַ ַאַחת  ָעה  ׁשָ
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ֵרת  ַהְמׁשָ ְוָעַמד  לֹו.  ם  ּלֵ ְלׁשַ ָרָצה  ְולֹא  ְרתֹו  ְמׁשָ ִעם  ְקָטָטה 

ֻקְבָלָנא  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלְמקֹום  ָהִעיר  ֶאל  ָפר  ַהּכְ ִמן  ַרְגִלי  ְוָהַלְך 

ְמֹאד.  ְמֹאד  ָעָליו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יד  ְוִהְקּפִ ָעָליו.  ה  ַרּבָ

ֵרת,  ַהְמׁשָ ִלְפֵני  ְזכּות  ָעָליו  ד  ְלַלּמֵ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִהְתִחיל  ְך  ּכָ ַאַחר 

ם  ּלֵ ְלׁשַ לֹו  ְוֵאין  ָעִני  הּוא  ֲהלֹא  ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  לֹו:  ְוָאַמר 

ן ִלי  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ּנּו  י ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ֵני סּוִסים,  ֵיׁש לֹו ׁשְ יב: ֲהלֹא  ְוֵהׁשִ ְלָך. 

לֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ן  ּכֵ ִאם  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ יב  ְוֵהׁשִ ָרָצה.  ְולֹא  ֶאָחד  סּוס 

ָפָרה  לֹו  ֵיׁש  ֲהלֹא  לֹו:  ְוָאַמר  ֵרת  ׁשָ ַהּמְ ָחַזר  ֶאָחד.  סּוס  א  ֶאּלָ

ל  ׁשֶ ָהֵעֶגל  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִלי  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ אֹותֹו  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ּוְוָלָדה, 

ִיְהֶיה לֹו  ן לֹא  ּכֵ נּו ַז"ל: ִאם  ַרּבֵ יב  ן. ֵהׁשִ ּכֵ ם  ּגַ ָרה ְולֹא ָרָצה  ַהּפָ

ד  ַלּמֵ ַהּמְ ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ָפר  ַהּכְ ֶאל  ֵרת  ׁשָ ַהּמְ ָחַזר  ְך  ּכָ ַאַחר  ֵעֶגל. 

ד  ַלּמֵ ַהּמְ ִלְפֵני  ֵרת  ׁשָ ַהּמְ ְוָקַבל  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ לֹו  ר  ְוִסּפֵ

ָעָנה  ֶאָחד.  סּוס  ֲאִפילּו  לֹו  ן  ִלּתֵ רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ

ְעַזע  ְוִנְזּדַ ָסמּוְך.  ּבְ ֶאְצלֹו  ֵמת  ֶאָחד  סּוס  ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ד  ַלּמֵ ַהּמְ

ֵרת  ׁשָ ַהּמְ ָחַזר  ַז"ל.  נּו  ֵמַרּבֵ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ֵרת  ׁשָ ַהּמְ

דֹול  ַהּגָ ָהֵעֶגל  ֲאִפילּו  לֹו  נֵֹתן  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  ד  ַלּמֵ ַהּמְ ִלְפֵני  ְוָקַבל 

ָסמּוְך  ּבְ ָנַפל  ָהֵעֶגל  ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ד  ַלּמֵ ַהּמְ ָעָנה  ָרה.  ַהּפָ ל  ׁשֶ

ֵרת  ׁשָ ַהּמְ ְעַזע  ְוִנְזּדַ ם.  ָ ִמּשׁ ְלַהֲעלֹותֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ַלּבֹור 

"ּוְדַבר  ַז"ל.  נּו  ֵמַרּבֵ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ַעם  ַהּפַ עֹוד 

ְעָיהּו מ'(. )ְיׁשַ ְלעֹוָלם"  ָיקּום  ֱאלֵֹקינּו 



יחֹות ָהַר"ן רצאׂשִ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ָעְברּו  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ר  ְלַסּפֵ ִנְרֶצה  ִאם  ּוֶבֱאֶמת 

ים,  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ִעם  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו  יו,  ֲאָנׁשָ ִעם 

ָאַמר  ּוְכָבר  מֹוַע.  ְ ִמּשׁ ָהֹאֶזן  ֵלא  ּמָ ּתִ ְולֹא  ְיִריעֹות  ֲהמֹון  ִיְכלּו 

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ יו,  ֵמֲאָנׁשָ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ִלְפֵני  ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ ּוִמי  ּיֹות.  ַמֲעׂשִ ה  ַהְרּבֵ רּו  ְיַסּפְ

ָכל  ּבְ ְונֹוָרִאים  דֹוִלים  ּגְ מֹוְפִתים  ִלְראֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ַהּנֹוָרָאה, 

ָרִאינּו  ְוַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ ים  ר ַהִחּדּוׁשִ ְוִעּקַ ּוְבָכל ֶרַגע.  ֵעת 

ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתָקְרבּות  ִעְנַין  ּבְ ַרק  הּוא  ַז"ל,  ּנּו  ִמּמֶ

ְלִהְתָקֵרב  ְוָרָצה  ֶאְצלֹו  ֶאָחד  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ְועֶֹצם  ׁש.  ַמּמָ ַאֵחר  ְלִאיׁש  ד  ִמּיָ ְך  ֶנְהּפַ ֶכף  ּתֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ׁשּוָבה  ּתְ ְוַהִהְרהּוֵרי  ְוַהִהְתַלֲהבּות  ְוַהִהְתעֹוְררּות  ְרָאה  ַהּיִ

ָכה ַלֲעֹמד ְלָפָניו,  ּזָ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ִהְכִניס ּבְ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ּבֶ

לֹא  י  ּכִ ְוכּו'.  יֹו  ּדְ ִמים  ַהּיַ ל  ּכָ ִאּלּו  ר,  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ַהּדֹור,  ּוְגדֹול  יק  ַצּדִ ּום  ִמּשׁ עֹוָלם,  ּבָ ַמע  ִנׁשְ ְולֹא  זֹאת  ּכָ ִנְרָאה 

ָאָדם  ְלָכל  ֶזה  ּכָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ

ֵרי  חּוִתים. ַאׁשְ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ דֹול ֲאִפילּו ַהּפָ ָטן ְוַעד ּגָ עֹוָלם ְלִמּקָ ּבָ ׁשֶ

ֶזה  ּכָ אֹור  ִלְראֹות  ְלָפָניו,  ַלֲעמֹוד  כּו  ּזָ ׁשֶ ֲעָבָדיו  ֵרי  ְוַאׁשְ יו  ֲאָנׁשָ

ָרָאה  ִמי  ֶזה  ּכָ ַמע  ׁשָ ִמי  דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ּפִ ְוֶהֶבל  ּבּוָריו  ּדִ ֹמַע  ְוִלׁשְ

ה: ֵאּלֶ ּכָ
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רנ

ֵאין  ֲהלֹא  ְרָנָסה?  ּפַ ַעל  ְדֹאג  ּלִ ַמה  ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
לֹא  ִאם  ָרָעב  ּבָ ָימּות  א  ּמָ ׁשֶ ִאם  י  ּכִ ׁש  ַוֲחׁשָ ָאָגה  ּדְ

ְצִריִכין  ֶזה  לֹא  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ָימּות?   - ָכְך  ּבְ ּוַמה  ְרָנָסה.  ּפַ לֹו  ִיְהֶיה 

ָלמּות:

רנא

ְעָנא  הֹוׁשַ ַעד  נֹוָרִאים  ְוָיִמים  ׁשּוָבה  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  ַוֲעׂשֶ ֱאלּול  יֵמי  ּבִ
ַנ"ְך  ּתַ ִסְפֵרי  ל  ּכָ ָאז  לֹוַמר  ים  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ה  ִצּוָ א,  ַרּבָ

ָעִמים.  ה ּפְ ּמָ ְך ּכַ ַעְצמֹו ָנַהג ּכָ ָתם ְוַעד סֹוָפם. ְוַגם הּוא ּבְ ִחּלָ ִמּתְ

זֹוֵכר ְוֵאיִני  לּו,  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ ְסָפִרים  ה  ּמָ ּכַ ּגֹוֵמר  ָהָיה  ם   ּגַ

ֵהיֵטב: ְלָבֲאָרם 

רנב

טֹוֲעִמים  ָהֱאֶמת  יק  ְלַצּדִ קָֹרִבים  ּמְ ׁשֶ ּכְ ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
קסו:(  ב'  )ֵחֶלק  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  י  ּכִ ֵעֶדן.  ן  ּגַ ַטַעם 

ִגיְנָתא: ּדְ ָנא  ּנָ ּגַ יק הּוא  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

רנג

ּוַפַעם  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ י  ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ִנים,  ּבָ ֵמֲחׂשּוֵכי  ֶאָחד  ִאיׁש 
ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד  יֹום  ְוָהָיה  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ַאַחת 

ְוִנְכַנס  ָלֶהם.  ֲעזֹר  ּיַ ׁשֶ אֹותֹו  ֲחרּו  ְוׁשִ ִנים  ּבָ ֲחׂשּוֵכי  ה  ּמָ ּכַ ֶאְצלֹו 
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ִנים.  ּבָ ֲעבּור  ן  ּכֵ ם  ּגַ אֹותֹו  ׁש  ּוִבּקֵ ן,  ּכֵ ם  ּגַ יו  ֵמֲאָנׁשָ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש 

ל  ׁשֶ ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ר  ִעּקַ ֲהלֹא  ה?  ַהּזֶ ָהַרַעׁש  ָמה  לֹו  יב  ֵהׁשִ

ן  ר, ַעל ּכֵ ית ו' ט'(, ְוֶזהּו ָהִעּקָ ֵראׁשִ "י ּבְ ים טֹוִבים )ַרׁשִ יִקים ַמֲעׂשִ ַצּדִ

ְוכּו'.  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ַיֲהדּות  ַעל  ׁש  ְלַבּקֵ ר  ָהִעּקָ

ּטֹוב.  ַמה  אי  ַוּדַ ּבְ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְלָבִנים  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאם  אי  ּוְבַוּדַ

ֶזה  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ֵלב  ָלׂשּום  הּוא  ר  ָהִעּקָ ֲאָבל 

"ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ַסק  ּפָ ּוֵמָאז  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ַהּתֹוָלדֹות  ר  ִעּקַ

ֶדֶרְך  ֲעבֹוַדת ה' ּכְ ִנים. ְוָהַלְך ְוָעַסק ַרק ּבַ ְלַהְפִציר אֹותֹו ֲעבּור ּבָ

ם  ׁשָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשּוב  ְך  ּכָ ַאַחר  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ י  ַאְנׁשֵ

ֲעבּור  ַז"ל  אֹותֹו  ׁשּו  ּוִבּקְ ֶאְצלֹו  ִנים  ּבָ ֲחׂשּוֵכי  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוִנְכְנסּו 

ַעל  אֹותֹו  ׁש  ְלַבּקֵ יו  ּפִ ַתח  ּפָ לֹא  ׁשּוב  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוֶזה  ִנים.  ּבָ

טֹוב  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹו:  ְוָאַמר  ַעְצמֹו,  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוִהְתִחיל  ֶזה. 

סּוג,  ל  רּוּבְ ֵמָאה  ִלי  ַוֲהֵבא  ֵלְך  לֹו:  ְוָאַמר  ִנים.  ּבָ ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ְטִביָלה  ֵליל  ָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ ּוְבאֹותֹו  לֹו.  ְוֵהִביא  ְמֵהָרה  ְוָהַלְך 

לֹו ְלתֹוָרה  ְזּכּו ְלַגּדְ ּיִ ן. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֵלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ְוִנְפְקָדה ִאׁשְ

ָאֵמן: ים טֹוִבים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ

רנד

ה  ֲחֻתּנָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּדֹוָמה  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ָאַמר,  ת.  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְלִעְנַין 
ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ִדים  ּוְמַרּקְ ֵמִחים  ּוׂשְ ְמֹאד,  דֹוָלה  ּגְ

ַעְצמֹו  יׁש  ּוַמְלּבִ ֶאָחד  ְועֹוֵמד  דֹוָלה.  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמֹאד 
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ֲאָבל  ם.  ׁשָ ֹמַח  ְוִלׂשְ ִלְכנֹס  ְורֹוֶצה  ְמֵהָרה  ְוָרץ  ַהְיָקִרים,  ְבָגָדיו  ּבִ

ֶסֶדק  ִמּתֹוְך  ים  ַהֲחַרּכִ ִמן  ִלְראֹותֹו  ּיּוַכל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ְזִכּיָ ְצִריִכין 

אִריֶנע"(: ּפַ "ׁשְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָקָטן 

רנה

ַעְצמֹו  ּבְ ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ַעְצמֹו.  ִמּלְ ְלַאֵחר  ֵעָצה  ן  ִלּתֵ יֹוֵתר  ַקל 
בֹות,  ב ַמֲחׁשָ ה חֹוׁשֵ ְתִחּלָ י ּבִ ה לֹו ְמֹאד. ּכִ ָצִריְך ְלֵעָצה, ָקׁשֶ

ְך.  ּכָ ּוְלִהְתַנֵהג  ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְוהֹוָכחֹות  ְסָברֹות  ה  ּמָ ּכַ ְוֵיׁש לֹו 

ְועֹוֶלה  חֹוֵזר  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶזה,  ֶרְך  ּדֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ְגָמר  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָהֵעָצה  ֶרְך  ּדֶ ל  ּכָ ְוסֹוֵתר  חֹוֵזר  ּוָבֶזה  ַאֶחֶרת.  ְסָבָרא  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ

ּוְסָברֹות  הֹוָכחֹות  לֹו  ְוֵיׁש  ַדְעּתֹו.  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  ְוַהַהְנָהָגה 

ּוְנכֹוָנה  ֵלָמה  ׁשְ ְלֵעָצה  ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ַאׁשְ ׁש.  ַמּמָ ְלֵהֶפְך  ַרּבֹות 

לֹום: ְוׁשָ ַחס  ם  ִחּנָ ּבְ יֹאַבד עֹוָלמֹו  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ

רנו

ְוָאַמר:  בּועֹות(.  ׁשָ ּבְ ּיּוט  )ּפִ ְמֹאד  ְמֹאד  מּות  ַאְקּדָ ֶאת  ח  ּבַ ׁשִ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ּוְרִגיִלים  ִעים  ּקָ ְמׁשֻ ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ת  ֻדּלַ ּגְ ַמֲעַלת  ַבח  ׁשֶ ֶאת  ְך  ּכָ ל  ּכָ ין  יׁשִ ַמְרּגִ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  טֹוב,  ּבְ

בּועֹות.  ׁשָ ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ מּות  ַאְקּדָ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַבח  ֶ ַהּשׁ

ּלֹו  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ ִעם  מּות  ַאְקּדָ ל  ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ַמֲעַלת  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ְוָאַמר: 

ָבר  ּדָ הּוא  דּוַע,  ַהּיָ ִנּגּון  ּבְ אֹותֹו  לֹוַמר  ָהעֹוָלם  ְרִגיִלין  ׁשֶ מֹו  ּכְ

בֹות  ּתֵ ֵאיֶזה  ְקָצת  לֹוַמר  ְוִהְתִחיל  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְוִחּדּוׁש  ִנְפָלא 
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ק  ֵחׁשֶ ל  ׁשֶ יר  ׁשִ הּוא  מּות  ַאְקּדָ ׁשֶ ְוָאַמר  ּגּון.  ַהּנִ ִעם  מּות  ֵמַאְקּדָ

יר ִ ִמּשׁ ר  ְמַדּבֵ ם  ׁשָ י'(  ה  )ַמֲעׂשֵ עְרֶגיר  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעּשֶׂ ַהּמַ ּבְ ן   )ַעּיֵ

ק(. ֵחׁשֶ ל  ׁשֶ

ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ר  ִסּפֵ ֶזה  ל  ּכָ
ַמַאְכֵלי  ל  ׁשֶ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ֵאֶצל  ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  בּועֹות.  ׁשָ ּבְ הּוג  ּנָ ּכַ

ן  ַהַחּזָ ר  ְוִזּמֵ ִני,  ׁשֵ ַעם  ּפַ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ לּו  ּלְ ִהְתּפַ ּוְכָבר  ָחָלב. 

ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ יר  ִ ַהּשׁ ֲעַלת  ִמּמַ נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ְוָאז  הּוג.  ּנָ ּכַ מּות  ַאְקּדָ

ְמֹאד: ַמֲעָלתֹו  ּבְ ְוִהְפִליג 

רנז

ֶאל  ה'  "ֵעיֵני  ְוָאַמר:  ָהָאָדם.  ָחָטא  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ָאַמר 
ֵעיֵני  ָלֶהם  ֵיׁש  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ַהְינּו  ל"ד(,  ים  ִהּלִ )ּתְ יִקים"  ַצּדִ

יִקים,  ּדִ ֵעיֵני ה' ֵהם ֵאֶצל ַהּצַ יִקים", ׁשֶ ה'. ְוֶזהּו: "ֵעיֵני ה' ֶאל ַצּדִ

ל ַמה  ֵעיֵני ה' ְוָלַדַעת ּכָ ּבְ ל  ּכֵ אי ֵהם ְיכֹוִלים ְלִהְסּתַ ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 

ַמה  ל  ּכָ ָלֶהם  ְוָאַמר  ה  ּלָ ּגִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּוְלַכּמָ ָהָאָדם.  ָעַבר  ֶ ּשׁ

ְלֵעיל קפ"ד(: ן  )ַעּיֵ ָעְברּו  ֶ ּשׁ

רנח

ָנתֹו  ּוָ ִמּכַ ְרֶאה  ְוַהּנִ ה.  ַהְרּבֵ ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹות  ְמֹאד  אֹוָתנּו  הֹוִכיַח 
ַהְינּו  ּדְ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ִמְצוֹות  ּבְ עֹוְסִקים  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְרצֹונֹו  ׁשֶ ָהָיה, 
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ְוָאַמר  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֲחָסִדים  ְגִמילּות  ּבִ ְוַלֲעסֹק  ְנָדבֹות  ץ  ְלַקּבֵ

לּום  ]ּכְ ִניט?"(  ִמְצוֹות  ֵקיין  אר  ּגָ ִאיר  טּוט  יס  )"ֶעּפִ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ָלנּו 

"ל: ּנַ ּכַ ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ָלל?[.  ּכְ ִמְצוֹות  ים  ֵאיְנֶכם עֹוׂשִ

רנט

ֲהָבָנִתי,  ּוְלִפי  דֹוָלה.  ּגְ ֲאָוה  ּתַ הּוא  אֹון  ִצּמָ ָאַמר:  ֶאָחד  ַעם  ּפַ

ְוִכּסּוִפין  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ֵמִעְנַין  ָלנּו  ז  ְלַרּמֵ ָהְיָתה  ָנתֹו  ּוָ ּכַ

ֵמא  ַהּצָ מֹו  ּכְ ְמֹאד.  ִנְפָלא  ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ אֹון  ְוִצּמָ

תֹו  ִתּיָ ְ ִמּשׁ דֹול  ּגָ ֲענּוג  ּתַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִים,  ַהּמַ ֶאל  א  ּבָ הּוא  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד 

ְיֵדי  ַעל  הּוא  דֹול  ַהּגָ ֲענּוג  ּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ִנְמָצא  ִצְמאֹונֹו.  ְלֹגֶדל 

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוַגְעּגּוִעים  ּסּוִפין  ּכִ ִעְנְיֵני  ל  ּכָ הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ אֹון.  ּמָ ַהּצִ

עֹוָלם  ֲענּוג  ּתַ ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  ֱאֶמת.  ּבֶ ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

הּוא  ׁשֶ ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ִחיַנת  ּבְ ּוְלִכּסּוִפין  ְלָרצֹון  ִיְזּכּו  ָאז  ׁשֶ א  ַהּבָ

ְוהּוא  ט'(.  אֹות  ד'  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ן  )ַעּיֵ ה  ֹמשֶׁ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ

א  יַקּיָ ַצּדִ ָיְרִתין  ּדְ ִכּסּוִפין  ּדְ ָעְלִמין  ֵמאֹות(  ע  )ַאְרּבַ י"ו  ּתָ ִחיַנת  ּבְ

ֶסף"  ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ְכִתיב: "ַאְרּבַ א הּוא ּדִ ָאֵתי, ַהּדָ ְלַעְלָמא ּדְ

ִכּסּוִפין  ּדְ קכג:(,  )א'  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ כ"ג(  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוכּו' 

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּוְלִכּסּוִפין  אֹון  ְלִצּמָ ִיְזּכּו  ָאז  י  ּכִ ְיָקא.  ּדַ

ַעם ּפַ ָכל  ּבְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ֲענּוג  ַהּתַ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ  ׁשֶ

ִצְמאֹוָנם: ְלַרּוֹות 
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רס

ּסּוִפין  ּתֹוְקקּות ְוַהּכִ ַמֲעַלת ַהִהׁשְ י ְוִהְפִליג ּבְ ר ִעּמִ ּבֵ ַעם ַאַחת ּדִ ּפַ
זֹוֶכה  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ה, ַאף  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ִלְדָבִרים  ְעּגּוִעים  ְוַהּגַ

ַעְצָמן  ּבְ ְעּגּוִעים  ְוַהּגַ ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַלֲעׂשֹוָתם, 

י"ב,  )ְלֵעיל  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְדָבֵרינּו  ּבִ ְוַכְמבָֹאר  ְוכּו'.  ְמֹאד  טֹוִבים 

ְלָחן ָערּוְך ֹאַרח  ׁשֻ ּבְ ין ַהְמבָֹאר  ֵמַהּדִ ָלֶזה  ְרָאָיה  ְוָאז ֵהִביא  י"ד(. 

ָנִקי  ֵאינֹו  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ הּוא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ד'(,  )ָסִעיף  ס"ב  ִסיָמן  ים  ַחּיִ

ם  ׁשָ ּוֵפְרׁשּו  ִלּבֹו.  ּבְ ְיַהְרֵהר  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 

ִלּבֹו  ּבְ ַהְרֵהר  ּיְ ׁשֶ הּוא  רּוׁש  ַהּפֵ ׁשֶ ה,  ַרּבָ ה  ְוָהֵאִלּיָ ַאְבָרָהם  ֵגן  ַהּמָ

ֶזה  ַעל  ְוִיְצָטֵער  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ

ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ ׁשֶ ִנְמָצא,  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֶזה  ַעל  ָכר  ׂשָ ל  ְמַקּבֵ ְוהּוא 

ֵאיָנם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְצָוה,  ַהּמִ ַלֲעׂשֹות  ְצַטֲעִרים  ּמִ ׁשֶ ְעּגּוִעים  ְוַהּגַ

ָכר  ׂשָ ִלים  ּוְמַקּבְ ְמֹאד  ְיָקִרים  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ְלגֹוְמָרּה,  ְיכֹוִלים 

ֲעֵליֶהם:

רסא
ּוַמה  ּוְכִתּקּונֹו,  ֶדר  ּסֵ ּכַ ב  ִנְכּתַ ְולֹא  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ַיד  ַתב  ִמּכְ ָצאִתי  ּמָ ֶ ּשׁ )ַמה 

ְוֶזהּו(: י.  ְקּתִ ֶהְעּתַ ם  ָ ִמּשׁ הֹוֵצאִתי  ֶ ּשׁ

ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ ָנַען.  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ׁשֶ "ַוּיֵ
ָעְמָדה  "ַרְגִלי  ִתיב:  ּכְ ל"ז(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ יֹוֵסף"  ַיֲעקֹב 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶרֶגל   . כ"ו(  ים  ִהּלִ )ּתְ ה"  ֲאָבֵרְך  ַמְקֵהִלים  ּבְ ְבִמיׁשֹור, 
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מֹו  ּכְ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ְוָכל  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ עֹוְמִדים  ָעֶליָה  ׁשֶ ֱאמּוָנה, 

ָאְמרּו )ַמּכֹות כד.(:  ּוְכמֹו ׁשֶ ְנָיָנא פ'(.  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ָמקֹום ַאֵחר  ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" )ֲחַבּקּוק  יק ּבֶ א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוַצּדִ "ּבָ

ְוָהֲעבֹוָדה.  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  י  ּכִ ב'(. 

ּלֹא  ׁשֶ ִעְרּבּוב.  ׁשּום  ִלי  ּבְ ה  ְוַזּכָ רּוָרה  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך 

ְוָכל  עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ִצּנֹור  הּוא  ֶוֱאמּוָנה  ֶעֶרב.  ְבִחיַנת  ּבִ ְהֶיה  ּתִ

ֵלי  )ִמׁשְ ָרכֹות"  ּבְ ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרכֹות,  ַהּבְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  נֹוְטִלין  ֵהם  ִלּפֹות  ַהּקְ ֲאַזי  ִפירֹות,  ַהּכְ ְיֵדי  ְוַעל  כ"ח(. 

ים  ִהּלִ )ּתְ כּון"  ִיְתַהּלָ ִעים  ְרׁשָ "ָסִביב  י:  ּכִ ָרכֹות.  ְוַהּבְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ

ָהֱאמּוָנה.  ַהְינּו  ּדְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ִבין  ַסּבְ ּמְ ׁשֶ ִפירֹות  ַהּכְ ֵהם  ׁשֶ י"ב(, 

ֲאַזי  ּמַֹח,  ּבַ ִלְכנֹס  ִפירֹות  ַהּכְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  יִחין  ּנִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל 

עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ נֹוְטִלין  ֵהם  ַוֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהֱאמּוָנה  ם  ִנְפּגָ

ְלָהָאָדם  ִאין  ּבָ ׁשֶ ִפירֹות  ַהּכְ ר  ְוִעּקַ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָרכֹות  ְוַהּבְ

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְדלּות.  ִמּגַ ִאים  ּבָ ֵהם  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ִלין  ּוְמַבְלּבְ

ְיכֹוִלין  ְוהּוא  ֲאִני  "ֵאין  אֹוֵמר:  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  - ַגּסּות 

דֹוׁש  ַהּקָ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ְדלּות  ּגַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִנְמָצא,  ה.(.  )סֹוָטה  ָלדּור" 

קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ִפירֹות  ּכְ ִאין  ּבָ ַוֲאַזי  ּנּו,  ִמּמֶ רּוְך הּוא  ּבָ

ּנּו. ִמּמֶ ָניו  ּפָ ַרת  ְוַהְסּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְפלּותֹו  ׁשִ ִלְראֹות  ִקיָחא  ּפְ ֵעיָנא  ּבְ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
ְלַגְדלּות  ָיבֹוא  לֹא  אי  ּוְבַוּדַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְורֹוְממּות 

ָכבֹוד  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזהּו  ּוְכִפירֹות. 
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ְיֵדי ֶזה  ַעל  ִחיַנת ַעִין, ׁשֶ ּבְ ת הּוא  ּבָ י ׁשַ ּכִ ָראּוי.  ּכָ ה  ָ ּוִבְקֻדּשׁ דֹול  ּגָ

ל  ׁשֶ ין"  "ׁשִ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְורֹוְממּות  ְפלּותֹו  ׁשִ ִלְראֹות  זֹוִכין 

ַעִין  ת  ּבַ ִחיַנת  ּבְ ִהוא  ּו"ַבת"  ֵעיָנא,  ּדְ ָוִנין  ּגְ ַלת  ּתְ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ

ָמקֹום  ן ּבְ ְפלּותֹו. ַעּיֵ ְנָיָנא ס"ז(. ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ִלְראֹות ׁשִ )ִלּקּוֵטי ּתִ

ִראׁשֹון(.  ֵחֶלק  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּבְ ִסיָמן ע"ט  )ּבְ ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ְמבָֹאר  ם  ׁשָ ַאֵחר 

זֹוִכין  ַוֲאַזי  ְדלּות  ִמּגַ ִנּצֹוִלין  ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִנְמָצא 

ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ַז"ל: "ּכָ ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ֶלֱאמּוָנה 

לֹו"  מֹוֲחִלין  ֱאנֹוׁש  דֹור  ּכְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ֲאִפּלּו  ִהְלָכתֹו  ּכְ

ֵהם  ִפירֹות ׁשֶ ִלין ַהּכְ ִרין ּוְמַבּטְ ּבְ ת ְמׁשַ ּבָ י ַעל ְיֵדי ׁשַ ת קיח:(. ּכִ ּבָ )ׁשַ

"ל. ּנַ ּכַ ֶלֱאמּוָנה  ְוזֹוִכין  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ְיֵדי  ַעל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה   - ִפירֹות  ּכְ ַהְינּו  ּדְ ֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ ְיֵדי  ְוַעל 
ֲעבֹוָדה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְזַמן  ל  "ּכָ י:  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְרָיא  ׁשַ יָנא  ּדִ ֶזה 

צ"ו  ְסָקה  ּפִ ְרֵאה  ת  ָרׁשַ ּפָ ָבִרים  ּדְ )ִסְפֵרי  עֹוָלם"  ּבָ ַאף  ֲחרֹון  עֹוָלם  ּבָ ָזָרה 

"ֱאלִֹקים"  י  ּכִ ָבָנה.  ַהּלְ ְפִגיַמת  "ֱאלִֹקים"  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  י"ח(.  אֹות 

ה'  ּוָמֵגן  ֶמׁש  "ׁשֶ פ"ד(:  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָבָנה,  ִחיַנת  ּבְ

ֲאִני  ׁשֶ ּכְ לֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  "ּבָ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ה  ְוִהּנֵ ֱאלִֹקים". 

ְוָלעֹוָלם  ַא"ד,  ּבְ ְוִנְקָרא  יּו"ד ֵק"א  ּבְ ב  ִנְכּתָ י  ּכִ ִנְקָרא.  ֲאִני  ב  ִנְכּתָ

ִגיַמת  ָסִחים נ.(. ְוֶזהּו ֵמֲחַמת ּפְ יו"ד ה"א" )ּפְ ב ְוִנְקָרא ּבְ א ִנְכּתָ ַהּבָ

ר  ן ִאי ֶאְפׁשָ "ל. ַעל ּכֵ ּנַ ַגם ָהֱאמּוָנה ּכַ ְך ַעל ְיֵדי ּפְ ְמׁשָ ּנִ ָבָנה ׁשֶ ַהּלְ

ָרֲאָתה  לֹא  "ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַאַחת,  ִתיָבה  ְוַהּכְ ִריָאה  ַהּקְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ִריָאה  י ַהּקְ ּכִ רּוׁש  ָנה כג:(. )ּפֵ ָ ל ְלָבָנה" )רֹאׁש ַהּשׁ ִגיָמָתּה ׁשֶ ּפְ ה  ַחּמָ
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ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְותֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִתיָבה  ְוַהּכְ

ֶמׁש  ִחיַנת: "ׁשֶ ה ּוְלָבָנה. ּבְ ִחיַנת ַחּמָ ִחיַנת ה' ֱאלִֹקים ּבְ הּוא ּבְ ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  ֵעת  ּכָ ֶמת  ִנְפּגֶ ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֱאלִֹקים".  ה'  ּוָמֵגן 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ּכֵ ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ְלָבָנה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  ַגם  ּפְ

ה  ַחּמָ ְרֶאה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶאָחד,  ּכְ ִתיָבה  ְוַהּכְ ִריָאה  ַהּקְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

ָבָנה,  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ א  ְתַמּלֵ ּתִ ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ְלָבָנה.  ל  ׁשֶ ִגיָמָתּה  ּפְ

ִתיָבה  ַהּכְ ְוִיְהֶיה  י"ד(,  )ְזַכְרָיה  ֶאָחד"  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  "ה'  ִיְהֶיה  ְוָאז 

ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל(.  ּנַ ּכַ ֵק"א  יּו"ד  ם  ׁשֵ ּבְ ֶאָחד  ִריָאה  ְוַהּקְ

יֹוֵתר,  ִיחּוד  ְוִנְתַיֵחד  ִנְתָקֵרב  ְיֵתָרה,  ֶלֱאמּוָנה  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ֶ ּשׁ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַיַחד,  ְוִנְכָלִלים  ֱאלִֹקים,  ם  ְלׁשֵ ֲהָוָי"ה  ִחיַנת  ּבְ

ֶלָעִתיד. 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ א'(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ֶמׁש  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוַיֲעקֹב 
ְלָבָנה.  ִחיַנת  ּבְ ֱאלִֹקים  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְוִיְצָחק  ֲהָוָי"ה, 

ב  ֵ ְתַיּשׁ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָאִביו".  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ׁשֶ "ַוּיֵ ְוֶזהּו: 

הּוא  "ה'  ִחיַנת:  ּבְ ִיְצָחק  ְבִחיַנת  ּבִ ַיֲעקֹב  ִחיַנת  ּבְ ְוִנְתַיֵחד 

ה ּוְלָבָנה.  ְתַיֵחד ה' ִעם ֱאלִֹקים ַחּמָ ּנִ ָהֱאלִֹקים" )ְמָלִכים א' י"ח(, ׁשֶ

ַעל  זֹוִכין  ֶזה  י  ּכִ ְפלּות,  ְוׁשִ ַהְכָנָעה  ְלׁשֹון  ָנַען"  ּכְ ֶאֶרץ  "ּבְ )ְוֶזהּו 

ִלי(.  ִנְרֶאה  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ֶלֱאמּוָנה  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְפלּות  ׁשִ ְיֵדי 

ּתֹוֶסֶפת  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  יֹוֵסף  יֹוֵסף".  ַיֲעקֹב  ּתֹוְלדֹות  ה  "ֵאּלֶ ְוֶזהּו: 

זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְפלּות,  ְלׁשִ זֹוִכין  ת  ּבָ ׁשַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ
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ְוִנְתַיֵחד  ָבָנה  ִגיַמת ַהּלְ ּפְ א  ְיֵדי ֶזה ִנְתַמּלֵ ַעל  ֵלָמה, ׁשֶ ֶלֱאמּוָנה ׁשְ

"ל.  ּנַ ּכַ ְוִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ִחיַנת  ּבְ ֱאלִֹקים  ִעם  ֲהָוָי"ה 

ֶלֱאמּוָנה  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ כ"ו(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְבִמיׁשֹור"  ָעְמָדה  "ַרְגִלי  ְוֶזהּו: 
ַמְקֵהִלים  "ּבְ ֲאַזי:  ִעְרּבּוב,  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵלָמה  ׁשְ

ָאז  י  ּכִ ֲהָוָי"ה,  ם  ׁשֵ יר  ּוְלַהְזּכִ ְלָבֵרְך  אּוַכל  ָאז  י  ּכִ ה",  ֲאָבֵרְך 

ְוִיְהֶיה  ֶאָחד.  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ה'  ְוִיְהֶיה  ָבָנה  ַהּלְ ִגיַמת  ּפְ א  ִיְתַמּלֵ

ם  ׁשֵ ּבְ ַמְקֵהִלים  ּבְ ְלָבְרכֹו  ה  ְוִנְזּכֶ ַאַחת  ִריָאה  ְוַהּקְ ִתיָבה  ַהּכְ

"ל.  ּנַ ּכַ ֲאָבֵרְך ה'"  ַמְקֵהִלים  "ּבְ ִחיַנת:  ּבְ רּוְך הּוא,  ּבָ ֲהָוָי"ה 

"ל. ּנַ ּכַ ּוְבָרָכה  ַפע טֹוָבה  ׁשֶ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

)ִלּקּוֵטי  ָחְכָמה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶמן  ׁשֶ י  ּכִ ה.  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו 
ַקְחָנה  ּפָ "ַוּתִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיַנִים,  ִחיַנת  ּבְ קע"ז(,  מֹוֲהַר"ן 

ַהָחְכָמה  ם  ׁשֵ ַעל  "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ג'־ז'(,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵניֶהם"  ׁשְ ֵעיֵני 

ְיֵדי  ְוַעל  ְפלּותֹו.  ׁשִ ִלְראֹות  זֹוִכין  ַהָחְכָמה  ֵעיֵני  ְיֵדי  ְוַעל  ֶנֱאַמר. 

ַעד  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  עּור  ִ ּשׁ ׁשֶ ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ ֵלָמה  ׁשְ ֶלֱאמּוָנה  זֹוִכין  ֶזה 

ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֶרֶגל  כא:(.  ת  ּבָ )ׁשַ ּוק  ַהּשׁ ִמן  ֶרֶגל  ְכֶלה  ּתִ ׁשֶ

ָהֱאמּוָנה  ָבֵרר  ּיְ ׁשֶ ַעד  ְכלֹו  ׂשִ ֵעיֵני  ּבְ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ְוָצִריְך  "ל.  ּנַ ּכַ

ַהִחיצֹוִנים  ְמקֹומֹות  הּוא  ׁשֶ ּוק  ַהּשׁ ִמן  ֶרֶגל  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ִחיַנת  ה, ּבְ ל ֵנר ֲחֻנּכָ ֶמן ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ּבְ ִפירֹות. ּכִ ִחיַנת ּכְ ּבְ

ֶלֱאמּוָנה  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְפלּותֹו,  ׁשִ ִלְראֹות  זֹוֶכה  ֶכל,  ׂשֵ

"ל: ּנַ ּכַ ֵלָמה  ׁשְ
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רסב

כֹול  ּיָ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֵחן,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע  ּדַ ַהֲחֵבִרים:  ַיד  ַתב  ִמּכְ ָמָצאִתי  עֹוד 
ֲחלֹום  ֵאַלת  ׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  ַהֵחן,  ֶזה  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

אי  ַוּדַ ּבְ ַהֲחלֹומֹות  ָכל  ּבְ י  ּכִ ַהֲחלֹומֹות.  ְיֵדי  ַעל  ֲעִתידֹות  ְוֵליַדע 

מֹו  ּכְ ְוֶתֶבן  סֶֹלת  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶהן  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק  ֲעִתידֹות,  ֶהם  ּבָ ֵיׁש 

ְך  ּכָ ֶבן  ּתֶ לֹא  ּבְ ְלָבר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ם  ׁשֵ "ּכְ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

רּוִרים,  ּבְ ֲחלֹומֹות  ֵיׁש  ְוַגם  נה.(.  ָרכֹות  )ּבְ ְוכּו'"  ְלֲחלֹום  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ׁש לֹו ֶזה  ּיֵ ר י"ב(. ּוִמי ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ר ּבֹו" )ּבַ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ תּוב: "ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ א ׁשֶ אי. ֶאּלָ ַוּדַ "ל, ֲחלֹומֹוָתיו צֹוְדִקים ּבְ ַהֵחן ַהּנַ

ִמן  סֹלֹות  ְוַהּפְ ֶבן  ַהּתֶ נֹוֵפל  ֲאַזי  לֹו,  ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ֵמַאֵחר  ֲחלֹום 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְמבָֹרר,  ַהֲחלֹום  ַרק  ׁשֹוֵמַע  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהֲחלֹום, 

ְויֹוֵסף ָהָיה לֹו ֶזה  ְוֵליַדע ָהֲעִתידֹות ֵמֶהם.  ִלְפּתֹר ַהֲחלֹום  ָיכֹול 

ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָעִין"  ֲעֵלי  ּפֹוָרת  ן  ּבֵ יֹוֵסף  ּפֹוָרת  ן  "ּבֵ ִחיַנת:  ּבְ ַהֵחן, 

"י, ַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ֲחלֹומֹוָתיו  ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ מ"ט־כ"ב( ְלׁשֹון ֵחן ּכְ

ֵמֲחַמת  אֹוָתם,  ּוָפַתר  ֲחלֹומֹות  ּבַ ִמיד  ּתָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ י  ּכִ צֹוְדִקים. 

ָהָיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ם  ּגַ ּתֹוָרה.  ּבַ בּו  ְוִנְכּתְ צֹוְדִקים  ֲחלֹומֹוָתיו  ָהיּו  ׁשֶ

ּתֹוָרה: ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחלֹומֹות  ִלְפּתֹר  ָיכֹול 

רסג

עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֵמִעְנַין  ַז"ל  ִעּמֹו  יַח  ֵמׂשִ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִלי  ר  ִסּפֵ
ְנׁשֹוֵתיֶהם  ּוֵבין  יֵניֶהם  ּבֵ ִקְלקּול  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ְמֹאד  ִכיַח  ָ ּשׁ ׁשֶ
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רּוד ְלַגְמֵרי  ה ּפֵ ה ִמּזֶ ה ֵאיֶזה ְזַמן, ְוִלְפָעִמים ַנֲעׂשָ ְוִנְפָרִדים ֶזה ִמּזֶ

ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ּנִ ּמַ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ּבַ י  ַמֲעׂשֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָאַמר  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

ְפסּו  ּתָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלַקְלֵקל  ְמֹאד  ֶזה  ַעל 

ְמֹאד  ֶזה  ַעל  אֹוֵרב  הּוא  י  ּכִ ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְמצּוָדתֹו  ּבִ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִית  ּבַ לֹום  ְ ַהּשׁ ִקְלקּול  ְיֵדי  ַעל  ְנעּוֵריֶהם  ּבִ ְלתֹוְפָסם 

ְוֶהֱאִריְך  יֵניֶהם.  ּבֵ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלַקְלֵקל  ַעְרמּוִמּיּותֹו  ּבְ ּגֹוֵרם  ׁשֶ

זֹאת: יָחה  ׂשִ ּבְ

רסד

ֵהם  ים  ׁשִ ַהּנָ ֲהלֹא  ָאַמר:  י  ּכִ ּתֹו.  ִאׁשְ ֶאת  ר  ּוְלַיּקֵ ד  ְלַכּבֵ ִהְזִהיר 
ְלֵדיֶהם,  ִמּיַ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹוִלים  ּגְ ְוִיּסּוִרים  ַצַער  סֹוְבִלים 

ר ָידּוַע ַלּכֹל עֶֹצם ַמְכאֹוָבם  ֲאׁשֶ ּדּול, ּכַ ָדה ְוַהּגִ ַצַער ָהִעּבּור ְוַהּלֵ

ִרים ְמֹאד ְמֹאד.  ים ְוַהּמָ ׁשִ ים ַהּקָ ה אֹוַפּנִ ַכּמָ ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהם ּבְ

ָאְמרּו  ְוֵכן  ָדם.  ּוְלַכּבְ ָרם  ּוְלַיּקְ ֲעֵליֶהם,  ְלַרֵחם  ָראּוי  ן  ּכֵ ַעל 

ָבא  )ּבָ ִתְתַעְתרּו"  ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ ְיכּו  ִלְנׁשַ "אֹוִקירּו  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו 

ְוכּו' ֵנינּו"  ּבָ ֶאת  לֹות  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ נּו  "ַדּיֵ ָאְמרּו:  ְוֵכן  נט.(,   ְמִציָעא 

)ְיָבמֹות סג.(:

רסה

ֶמן  ׁשֶ ִעם  ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ים  ַחּיִ ָצִלים  ּבְ ֶלֱאכֹל  ִלְבִלי  ְמֹאד  ִהְזִהיר 
יִצים  ּבֵ ִעם  גֹון  ּכְ ֲערֹובֹות  ּתַ ְיֵדי  ַעל  ַוֲאִפּלּו  ׁשּוָמן,  אֹו 

ִמְצָוה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ַעל  ְוִהְלִעיג  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ְוַכּיֹוֵצא 
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יִקים  ַמּזִ ֵהם  ׁשֶ ְוָאַמר  ים,  ַחּיִ ָצִלים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ יק  ּזִ ַהּמַ ָבר  ּדָ ֶלֱאכֹל 

ּוַמְכאֹובֹות  ִעְנְיֵני חֹוַלַאת  ה  ּמָ ּכַ ָאז  ב  ְוָחׁשַ ָבִרים.  ּדְ ה  ְלַכּמָ ְמֹאד 

ָלל,  ַהּכְ ַאְך  ְפָרִטּיּות.  ּבִ ים  ַכְחּתִ ׁשְ ַאְך  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ַוֲחִליׁשּות 

ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ים  ַחּיִ ְלָאְכָלם  ִלְבִלי  ְמֹאד  ְוִהְזִהיר  ְמֹאד  ֶהְחִמיר  ׁשֶ

ֶלֱאכֹל.  ר  ֻמּתָ ִלים  ָ ְמֻבּשׁ ַרק  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ֲערֹובֹות  ּתַ ְיֵדי  ַעל 

ַעל־ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶזה ֵמֲחַמת  ַאְלנּו אֹותֹו ַעל  ׁשָ ה  ּוִבְתִחּלָ

ְוָאַמר  ים,  ַחּיִ ָצִלים  ּבְ ִלְבִלי ֶלֱאכֹל  ִהְזִהיר ְמֹאד  ׁשֶ ַז"ל,  ם־טֹוב  ׁשֵ

יִקים  ַמּזִ ֵהם  ָבִרים  ּדְ ה  ְלַכּמָ ַלֲחׁשֹב  ְוִהְתִחיל  הּוא.  ן  ּכֵ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

"ל: ַהּנַ ל  ּכָ ַמְענּו  ׁשָ ְוָאז  ְוכּו', 

רסו

ְסָפִרים  ּבִ ּוְבִקיִאים  ּתֹוָרה  ּבַ דֹוִלים  ּגְ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר: 

ֵאיָנם  ְיָקא  ּדַ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְבִדְבֵרי  ה  ַהְרּבֵ

י  ּכִ ְמֹאד.  ִקיִאים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ְיכֹוִלים 

ל  ְמַבְלּבֵ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ׁש  ְלַחּדֵ ְורֹוֶצה  ּתֹוָרה  לֹוַמר  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ּכְ

מֹות  ַהְקּדָ לֹוַמר  ד  ִמּיָ ּוַמְתִחיִלים  דֹוָלה  ַהּגְ ִקיאּוָתם  ּבְ אֹוָתם 

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָפִרים,  ִמּסְ ּיֹוְדִעים  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַהְרּבֵ ּוְדָבִרים  ה  ַהְרּבֵ

ִחּדּוׁש  ֵאיֶזה  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ְלּבֵ ִנְתּבַ

ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ֶאָחד  דֹול  ּגָ ְלֻדְגָמא  ָאז  ְוָתַפס  ָנֶאה. 

ֶזה. ֵמֲחַמת  ּתֹוָרה  לֹוַמר 
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ְצִריִכין  ין  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ רֹוִצין  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָהָיה  ָבָריו  ִמּדְ ְוַהּמּוָבן 
ְעּתֹו  ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ ד  ִמּיָ ָלרּוץ  ִלְבִלי  ֹמחֹו  ֶאת  ְלַצְמֵצם 

ַעְצמֹו  ה  ְוַיֲעׂשֶ יו.  ְלִחּדּוׁשָ ֻמְכָרִחים  ֵאיָנם  ׁשֶ מֹות  ַהְקּדָ ִרּבּוי  ּבְ

ה  ַהְרּבֵ ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ְוָאז  יֹוֵדַע,  ֵאינֹו  ּכְ

ר ְלָבֵאר  ה ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ִמּזֶ ר  ּבֵ ּדִ ֶדר. ְועֹוד  ּסֵ ּכַ ה  ּוְבִמּדָ ַהְדָרָגה  ּבְ

ְעּתֹו: ִמּדַ ָיִבין  ְוֶהָחָכם  ְכָתב.  ּבִ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ

רסז

ל  ׁש ְוִלְדרֹשׁ ּכָ ר לֹו ְלַחּדֵ ּתֹוָרה, ֻמּתָ ׁש ּבַ רֹוֶצה ְלַחּדֵ ָאַמר: ִמי ׁשֶ
ּוִבְלַבד  ְכלֹו,  ׂשִ ּבְ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְרֶצה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה 

ֶדֶרְך  ּבְ ּדֹוֵרׁש  ׁשֶ יו  רּוׁשָ ּדְ י  ּפִ ַעל  ָחָדׁש  ין  ּדִ ֵאיֶזה  יֹוִציא  ּלֹא  ׁשֶ

ָהֲאִריַז"ל  נֹות  ַכּוָ ּבְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָהָיה,  ָבָריו  ִמּדְ ְוַהּמּוָבן  ָוסֹוד.  רּוׁש  ּדְ

ּוִבְלַבד  ְכלֹו,  ׂשִ יג  ַיּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ְלַחּדֵ ר  ֻמּתָ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְוַדְרֵכי 

לֹום: ְוׁשָ ַחס  ין  ּדִ ׁשּום  ֵמֶהם  יֹוִציא  ּלֹא  ׁשֶ

רסח

ן  "ּבֶ ְוכּו'.  ִבי"  ְ ּשׁ ּבַ ִיְצַעק  ָאן  "ַעד  ְוכּו'.  ָהאּוָלם"  ֶנֱחָרב  "ֵאיָכה 
ָצִריְך  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ָעַלי  ְוָרַמז  ֲחצֹות(.  ּקּון  )ּתִ ְוכּו'  ֲאָמֶתָך" 

ְמעֹוְרִרים  ֵאיְך ֵהם  ְלֻדְגָמא  ּוְתֲפַסם  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  זֹאת  ִלְצעֹק 

ם  ּגַ ְמֹאד.  ָעֹמק  ָנִעים  קֹול  ּבְ ֲחצֹות  ִנּגּון  ּבְ אֹוָתם  ְוָאַמר  ב  ַהּלֵ

ר  ְמַדּבֵ הּוא  י  ּכִ ְמֹאד.  חֹו  ּבְ ְוׁשִ ר  ִסּפֵ ְלַגּנֹו"  ָיַרד  "ּדֹוִדי  ֵמֶהָחרּוז 
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ּוְמעֹוֵרר ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ל  ׁשֶ ּכּוַח   ִמּוִ

ְמֹאד: ב  ַהּלֵ

רסט

ֲעבֹוָדתֹו,  ּבַ ָהָאָדם  ֶאת  ִלים  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ְלִעְנַין 
ְך הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּוְלִהְתַנֵהג,  ּכָ ְפָעִמים ִנְדֶמה ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ֶדֶרְך  ּבְ ַרק  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ָהָיה  ֵכן  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָעָנה  ה.  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ ְלּבּוִלים  ּבִ ְלָהָאָדם  ֵיׁש  ְוִלְפָעִמים  ְוכּו',  ַאֵחר 

ּוִבְלַבד  ין,  עֹוׂשִ ין –  עֹוׂשִ ׁשֶ ֵאיְך  ל,  ְלּבֵ ְלִהְתּבַ ִריִכין  ּצְ ַמה  ְוָאַמר: 

יא ֶמעִטיט  לֹום. )"ִוויא ֶמען ִטיט ִטיט ֶמען. ַאּבִ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ַרע ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

לֹום"(: ְוׁשָ ַחס  ֶלעְכץ  ׁשְ ַקיין  ִניט 

ער

ק"ז(,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִמְנָחה  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ הֹודּו"  "ּבְ ָאַמר: 
י  ּכִ ם.  ׁשָ יָחתֹו  ׂשִ ל  ּכָ ּוְלָפֵרׁש  ְמֹאד  ִלּבֹו  ר  ּבֵ ְלׁשַ ְיכֹוִלין 

ל  ּכָ ַעל  ְצָעָקה  ּוֵמִעְנַין  ְמֹאד,  ֶפׁש  ַהּנֶ ָצרֹות  ֵמִעְנַין  ר  ְמַדּבֵ ם  ׁשָ

ַלּכֹל.  ְוהּוא מּוָבן  ָבר,  ּדָ

)זַֹהר  ין"  ַחְדּתִ ָמִתין  ִנׁשְ ּבְ ִרין  ִמְתַעּטְ הֹון  "ְוֻכּלְ אֹוְמִרים:  ׁשֶ ּכְ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמֹאד  ְלִהְתעֹוֵרר  ָראּוי  קלה:(,  רּוָמה  ּתְ

דֹול. ּגָ ְוִהְתַלֲהבּות  דֹוָלה  ּגְ
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ל ַחי( ָראּוי  ַמת ּכָ יָתנּו" )ִנׁשְ ּלִ ים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ "ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרּבִ
ְוכּו', לֹום  ְוׁשָ ַחס  י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ  לֹוַמר 

נּו: ְלּתָ ִהּצַ אֹוָתנּו 

רעא

ְלַאַחר  לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ָפה,  ַהּקָ ּבְ יף  ְלַהּקִ ְרּכֹו  ּדַ ַהֶחְנָוִני  ֲהלֹא  ָאַמר: 
ים  ִהּלִ ּתְ יְטִליְך  ַקּפִ ֵאיֶזה  ָהָאָדם  יֹאַמר  לֹא  ּוַמּדּוַע  ְזַמן. 

ֶאְצלֹו  ּומּוָכן  ח  ֻמּנָ ְוִיְהֶיה  ִמְצוֹות,  ָאר  ׁשְ ַלֲעׂשֹות  אֹו  ִלְלֹמד  אֹו 

ָכרֹו  ׂשְ ה  ְגּבֶ ּיִ ׁשֶ ָלֶזה,  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ְזַמן  ִיְהֶיה  י  ּכִ ַהּצֶֹרְך?!  ְלֵעת 

ְולֹא  ְוכּו'?!  ָפה  ַהּקָ ּבְ ְסחֹוָרה  ַהֶחְנָוִני  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ְיֵהא  לֹא  תֹו.  ּוְפֻעּלָ

ּוְכִפי  ַאֵחר.  י  ִמּפִ ַרק  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַעְצִמי  ּבְ זֹו  יָחה  ׂשִ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ְלׁשֹוְמָעּה: ָזִכיִתי  ְולֹא  ָנָאה  יָחה  ׂשִ ֶזה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּנִ

ערב

ֵאר  ְוִהְתּפָ ַאַחת,  ִעיר  ּבְ ֶאְצלֹו  ִנְכַנס  עֹוָלם  י  ּלֵ ֵמַהּקַ ֶאָחד  ִאיׁש 
ָהַעּכּו"ם,  ְלׁשֹונֹות  ּבִ ְמֹאד  ד  ְמֻלּמָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ְלָפָניו 

ַהּסֹוְפִרים  ָיְדעּו  ְולֹא  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ אֹות  ַעְרּכָ י  ָבּתֵ ּבְ ה  ַעּתָ ָהָיה  י  ּכִ

ְוָהָיה  ָלֶהם.  ּה  ְרׁשָ ּפֵ ְוהּוא  ֵהיֵטב  ִלְקרֹוָתּה  ַאַחת  ָבה  ּתֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ְך  ל ּכָ ד ּכָ הּוא ְמֻלּמָ דֹול ְמֹאד, ַעל ׁשֶ ְדלּות ּגָ "ל ּגַ ְלֶזה ָהִאיׁש ַהּנַ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָהָיה  "ל,  ַהּנַ ָהִאיׁש  ָיָצא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלׁשֹונֹוָתם.  ּבִ

ה  ֵאּלֶ ּכָ טּוִתים  ְ ִמּשׁ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְדלּות  ּגַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ִמְתלֹוֵצץ 
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יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִאיׁש  ם  ׁשָ ב  ְוָיׁשַ ְלׁשֹונֹוָתם.  ּבִ ד  ְמֻלּמָ הּוא  ׁשֶ ַעל 

ר  ֶאְפׁשָ ַז"ל:  נּו  ְלַרּבֵ ְוָאַמר  ְוָעָנה  ה',  ִויֵרא  ֻמְפָלג  ַלְמָדן  ָהָיה  ׁשֶ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ִמּמִ טּות  ׁשְ ְבֵרי  ִמּדִ ְדלּות  ּגַ לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵתר  טֹוב 

ָעה  נּו ַז"ל ֵאיֶזה ׁשָ ַרּבֵ ַתק  ְוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרה.  לֹום ִמּדִ ְוׁשָ ְדלּות ַחס  ּגַ

ּוְכמֹו  הּוא,  ַנֲהֹפְך  א  ַרּבָ ַאּדְ ְוָאַמר:  ָעָנה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה.  ַקּלָ

ְתִפיָסה  ּבִ ס  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ֲעִקיָבא  ר'  ְלִעְנַין  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְסּתָ  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ֶריָך  "ַאׁשְ ּפּוס:  ּפַ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ

ָרכֹות  )ּבְ ֵטִלים"  ּבְ ָבִרים  ּדְ ַעל  ס  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ְלַפּפּוס  לֹו  ְואֹוי  ּתֹוָרה, 

ַהּתֹוָרה  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִפיָסה.  ּתְ הּוא  ְדלּות  ַהּגַ עֶֹנׁש  י  ּכִ סא:(. 

ִסיָמן  ִראׁשֹון  ֵחֶלק  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ חֹוָתם"  תֹוְך  ּבְ "חֹוָתם 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְתֶחֶלת "ּכְ ַהּתֹוָרה ַהּמַ ְנָיָנא )ִסיָמן ס'( ּבְ ִלּקּוֵטי ּתִ ן ּבְ כ"ב. ְוַעּיֵ

י ֲעִקיָבא  ל ַרּבִ ִפיָסה ׁשֶ ם מּוָבא ֵמִעְנַין ַהּתְ י ׁשָ ִמְלָחמֹות" ְוכּו', ּכִ

ְבֵרי  ּדִ הּוא ַעל  ׁשֶ ּכְ ִפיָסה  ּתְ עֹוְנׁשֹו  ׁשֶ ְדלּות  ַהּגַ ׁשֶ ִנְמָצא  ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ

ֵטִלים: ּבְ ָבִרים  ּדְ ַעל  ְדלּות  ֵמַהּגַ יֹוֵתר  ּתֹוָרה, טֹוב 

רעג

ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ְלָהָאָדם  טֹוב  ָאַמר: 
ְוָגבֹוּהַ  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  ִנּגּון  י  ּכִ ִנּגּון.  ֵאיֶזה  ִעם  ַעְצמֹו 

יְך ֶאת ֵלב ָהָאָדם  דֹול ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמׁשִ ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ּגָ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ן,  ְלַנּגֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
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ִנּגּון  ֵאיֶזה  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  יּוַכל  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ֵביתֹו  ּבְ

ּוְכָבר  ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  ּגּון  ַהּנִ ַמֲעַלת  י  ּכִ אֹותֹו,  ר  ְלַזּמֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ן  ְוַעּיֵ ִנּגּון.  ֵמִעְנַין  בֹוהֹות  ּגְ ה ּתֹורֹות  ּמָ ּכַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר 

ְקָצת  ז  ְמֻרּמָ ם  ׁשָ עְטֶליְרׂש  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ סֹוף  ּבְ

ה  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ְרפּוַאת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  י  ּכִ ּגּון.  ַהּנִ ַמֲעַלת 

ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ִנּגּון,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ׁשּות  ַחּלָ ְפָלה  ּנָ ׁשֶ

ַעד  ְמֹאד  ְוָהֵבן  י"ג(.  ה  )ַמֲעׂשֵ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם  ׁשָ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנִגיָנה 

יִעים.  ַמּגִ ָבִרים  ַהּדְ ֵהיָכן 

הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ם  ּגַ י  ּכִ

ַחת  ּנַ ּמֻ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַחת  ֻמּנַ ְוִהיא  דּוַע,  ּיָ ּכַ ֶמֶלְך  ת  ּבַ ִנְקֵראת 

ֵהם  ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו  ּבַ ה  ַוֲחלּוׁשָ ִויֵגָעה  ֲעֵיָפה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל 

מֹו  ּכְ ָפָסּה  ּתְ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ּה  ּבָ ְוָיָרה  ַרק  ּזָ ׁשֶ ים,  ִחּצִ ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ

כֹול ִלְכנֹס ְלתֹוְך  ּיָ דֹול ׁשֶ ַעל ּכַֹח ּגָ יק ּבַ ם. ּוְצִריִכין ַצּדִ תּוב ׁשָ ּכָ ׁשֶ

ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ה  ּנָ ִמּמֶ ּוְלהֹוִציא  ם  ְלׁשָ ְפָלה  ּנָ ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ

ַדע  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִפיִקין  ּדְ ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוֵליַדע  ים,  ִחּצִ ִמיֵני 

ר  י ִעּקַ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ּכִ ל ָהֲעׂשָ ן ּכָ אֹוָתּה. ּוְלַנּגֵ ֵאיְך ְצִריִכין ְלַרּפְ

ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ עֹוד  ם  ׁשָ ְוָהֵבן  ְמָחה.  ְוׂשִ ִנּגּון  ְיֵדי  ַעל  ְרפּוָאָתּה 

ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב  טֹובֹות  ֵעצֹות  ם  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִציא  ר  ְוָהִעּקָ ָבר.  ּדָ

ה"  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ֶאּלָ ר  ָהִעּקָ הּוא  ְדָרׁש  ַהּמִ "לֹא  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ

)ָאבֹות א'(:
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רעד

ַלֲעסֹק  ְלַבּדֹו  לֹו  ְמֻיָחד  ֶחֶדר  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלָהָאָדם  ְמֹאד  טֹוב 
ִהְתּבֹוְדדּות  ּוִבְפָרט  ה,  ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ם  ׁשָ

ְמֻיָחד: ֶחֶדר  אי  ַוּדַ ּבְ ְצִריִכין  ֶזה  ּלָ ׁשֶ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ

ערה

ֶחֶדר  ּבְ ִבין  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ַעְצָמּה  ּבְ יָבה  ַהְיׁשִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 
ֲאִפּלּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמֹאד.  טֹוב  ֶזה  ם  ּגַ ְלַבּדֹו  ְמֻיָחד 

ְיכֹוִלין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֻיָחד,  ֶחֶדר  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ זֹוִכין  ֵאין  ִאם 

ַחת  ּתַ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  קֹונֹו.  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ּוְלַדּבֵ ְלִהְתּבֹוֵדד 

ַעל  ית  ּלִ ַהּטַ ִלין  ְלׁשְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְמֻיָחד.  ֶחֶדר  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ית  ּלִ ַהּטַ

ְיכֹוִלין  ם  ּגַ רֹוִצין.  ֶ ּשׁ ַמה  קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלין  ֵעיָניו 

ַעְצמֹו  ה  ּוְמַכּסֶ תֹו  ִמּטָ ַעל  ֹוֵכב  ּשׁ ׁשֶ ּכְ יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ְלִהְתּבֹוֵדד 

ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָנַהג  ְך  ּכָ ׁשֶ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ִדין,  ַהּסָ ּבְ

ַלְיָלה  ְבָכל  ֶחה  "ַאׂשְ ִחיַנת:  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ס"ח(,  ִסיָמן  )ְלֵעיל  לֹום  ָ ַהּשׁ

רּו  ְוִיְסּבְ ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ב  ֵליׁשֵ ְיכֹוִלין  ם  ּגַ ו'(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוכּו'  ִתי"  ִמּטָ

קֹונֹו.  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ָאז  ָיכֹול  ְוהּוא  לֹוֵמד,  הּוא  ׁשֶ ֲאֵחִרים 

ִלְנהֹג  ֱאֶמת  ּבֶ ָחֵפץ  ׁשֶ ְלִמי  ְחּבּולֹות  ּתַ ה  ּמָ ּכַ ָלֶזה  ֵיׁש  ְועֹוד 

ְיסֹוד  הּוא  ׁשֶ ַהּכֹל,  ַעל  ָהעֹוָלה  ִהְתּבֹוְדדּות  ל  ׁשֶ זֹו  ַהְנָהָגה 

ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ ֳהָרה  ְוַהּטָ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְוׁשֶֹרׁש 

ְמֻיָחד: ֶחֶדר  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ יֹוֵתר  ֲאָבל טֹוב  ָעִמים.  ּפְ
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רעו

מֹוִכיַח  ְוָהָיה  יו.  ֲאָנׁשָ ִעם  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִלי  רּו  ִסּפְ

ֲעַדִין ֵאיָנם עֹוְבִדים  ְדָבִרים ַעל ׁשֶ ה ּבִ ר אֹוָתם ַהְרּבֵ ּוְמַיּסֵ

ה.  ִמּזֶ ַרק  ר  ְלַדּבֵ ִמיד  ּתָ ַהּטֹוב  ַדְרּכֹו  ּכְ ְרצֹונֹו,  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָלֶהם  ה  ִנְתַרּצָ ְך  ּכָ ה, ַאַחר  ַהְרּבֵ הֹוִכיַח אֹוָתם  ׁשֶ ְך ַאַחר  ּכָ ַאַחר 

ֲאִני  ָמה  ְוָאַמר:  ַרּכֹות.  ֶהם  ִעּמָ ר  ּוְלַדּבֵ ְלָקְרָבם  ְוִהְתִחיל  ְקָצת. 

ְוִהְתִחיל  ִרים.  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ֵהם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲהלֹא  ֵמֶהם  רֹוֶצה 

ם  ַאּתֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאַמר:  ָעָנה  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוכּו'.  ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ

אי  ַוּדַ מֹו ָאנִֹכי, ּבְ ַרְך ָקָטן ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ִרים, ַאְך ִאּלּו ַהּשׁ ׁשֵ ים ּכְ ֲאָנׁשִ

דֹול  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  י  ּדַ ָהָיה 

ָחָזק  ָרצֹון  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ק  ְלַחּזֵ ְצִריִכין  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ְמֹאד ְמֹאד, ַעל 

ֵחֶקר.  ֵאין  תֹו  ִלְגֻדּלָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹד אֹותֹו  ָראּוי  ּכָ ְלָעְבדֹו 

ֲאָבל  ְוָאַמר:  ְלַמְעָלה,  ָיָדיו  יּהַ  ְוִהְגּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ָאז  ְוֵהִרים 

ָיָדיו  א  ְוָנׂשָ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְך  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַרְך: ִיְתּבָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ַהְפָלַגת  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ִנְפָלָאה  ְתנּוָעה  ּבִ ְלַמְעָלה 

רעז

קֶֹדם  ַמִים  ֲאִפּלּו  ָתה  ׁשָ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ֹוִתין ַקאֶווע ְוַכּיֹוֵצא  יד ְמֹאד ַעל ֵאּלּו ַהּשׁ ה, ְוִהְקּפִ ִפּלָ ַהּתְ

ה: ִפּלָ ַהּתְ ֶזה קֶֹדם  ּבָ
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רעח

י  ַרּבִ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ַמֲאָמִרים  ה  ּמָ ּכַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ָאַמר 
ְוֶזה  קּותֹו.  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ְלַתְלִמיָדיו  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ

ת  ָפָרׁשַ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַקְדָמָאה"  "ּוְבִחּבּוָרא  ִעְנָין 

ְמִביִנים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  י  ּכִ ְמקֹומֹות.  ָאר  ּוִבׁשְ ריט:(  )ג'  יְנָחס  ּפִ

ָלֶהם  ה  ּלָ ּגִ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַאְך  ַקְדָמָאה",  "ִחּבּוָרא  ִעְנָין  ַמהּו 

ָקָרא  קֶֹדם  ָלֶהם  ה  ּלָ ּגִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ִטיָרתֹו.  ּפְ ַאַחר  ּתֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ

ִסְפֵרי  ּבְ ְמָצִאים  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ב  ָ ְמֻיּשׁ ּוָבֶזה  ַקְדָמָאה.  ִחּבּוָרא 

ָהיּו  רּוׁש ַעל ֵמיְמרֹות ָהֲאמֹוָרִאים ׁשֶ ּקּוִנים ּפֵ דֹוׁש ּוַבּתִ ַהּזַֹהר ַהּקָ

ֵאּלּו  ָהֱאֶמת  ַאְך  ה.  ְמֻרּבֶ ְזַמן  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַאַחר 

ָבר  ּכְ ְוָאז  ִטיָרתֹו  ּפְ ר יֹוַחאי ַאַחר  ּבַ ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ה  ּלָ ּגִ ֲאָמִרים  ַהּמַ

ֶזה ִעְנַין  ָמָצאִתי  ְך  ּכָ ַאַחר  עֹוָלם.  ּבָ ָהֲאמֹוָרִאים  ֵאּלּו   ָהיּו 

ֵסֶפר: ֵאיֶזה  ּבְ

רעט

ֶלעְכט.  אר ׁשְ ׁשֹון: )"אּון ַאז ֶסע ִאיז ׁשֹוין ּגָ ֶזה ַהּלָ ַעם ַאַחת ָאַמר ִלי ּבְ ּפַ
ְלַגְמֵרי(.  ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ֲאַזי  ְמֹאד  ַרע  ָבר  ּכְ )ּוְכׁשֶ ל"(  ְמַבּטֵ אר  ּגָ ִזיְך  ֶמן  ִאיז 

ַמאְכט  ַפאר  )"ֶמע  יב  ֵהׁשִ ַעְצמֹו?  ִלין  ְמַבּטְ ֵאיְך  אֹותֹו:  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ

ּטּול(.  ּבִ ֶזה  ַוֲהֵרי  ְוָהֵעיַנִים  ה  ַהּפֶ )סֹוְגִרין  ּטּול"(  ּבִ ִאיז  אֹויְגין  יא  ּדִ אּון  מֹויל  אס  ּדָ

ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵעָצה  מּוָבן  ה  ִמּזֶ

ָרִעים  ִהְרהּוִרים  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ְעּתֹו  ּדַ ל  ּוְמַבְלּבֵ ָהָאָדם 
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ָהָאָדם  ל  ְיַבּטֵ ֲאַזי  ָחם,  ְלַנּצְ ְמֹאד  לֹו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ּוִבְלּבּוִלים 

ל ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ִלְפָעִמים.  ל ָהָאָדם ָיכֹול ְלַבּטֵ י ּכָ ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי. ּכִ

לֹו  ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ְלַגְמֵרי  ְעּתֹו  ּדַ ק  ּוְלַסּלֵ ְוֵעיָניו  יו  ּפִ ִלְסּתֹם  ַהְינּו  ּדְ

ם ֵ ְלַהּשׁ ַעְצמֹו  ל  ְיַבּטֵ ַרק  ָלל.  ּכְ ָבה  ּוַמֲחׁשָ ַעת  ּדַ  ׁשּום 

ְלַגְמֵרי: ַרְך  ִיְתּבָ

רפ

ָנִעים  ֵהם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ֵאיָנם  ׁשֶ חֹות  ִנּדָ מֹות  ְנׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר,  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ְוָנִדים 

ְוֵיׁש  ָוָנד.  ָנע  יק  ּדִ ַהּצַ ֶ ּשׁ ַמה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ְלִהְתַעּלֹות  ְיכֹוִלים 

ָנע  יֵכן הּוא  ּפִ ָוָנד, ֲאָבל ַאף ַעל  ָנע  ִלְהיֹות  ֵאינֹו רֹוֶצה  ׁשֶ יק  ַצּדִ

ם  ּגַ ֶזהּו  ֵביתֹו  ּבְ ה  ָוֵהּנָ ָאָנה  הֹוֵלְך  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ֵביתֹו.  ּבְ ָוָנד 

ָוָנד: ָנע  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ

רפא

ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ָהָאָדם ֶאת ָממֹונֹו  ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְמֹאד  ַמְזִהיר אֹוָתנּו  ָהָיה 
ְוָהָיה  ֶזה.  ַעל  ְמֹאד  יד  ַמְקּפִ ְוָהָיה  ְמֹאד,  ה  ּוְמֻעּלָ דֹוָלה  ּגְ

ּקֹוִרין  ׁשֶ ִלים  ַהִמְתַעּצְ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ַעל  יד  ּוַמְקּפִ ִמְתלֹוֵצץ 

ַעְצמֹו  ל  ּטֵ ּבִ ים  ְוִעּתִ ים  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ַמְזְלִניק"(.  ֵלים  "ׁשְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ

ְלַהְרִויַח  ִביל  ׁשְ ּבִ דֹולֹות  ּגְ יִגיעֹות  ּבִ ְוָיַגע  ְוָטַרח  ה,  ּוְתִפּלָ ִמּתֹוָרה 

הּוא  מֹון  ַהּמָ לֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  יתֹו,  ּבֵ ְלַפְרֵנס  ֵדי  ּכְ ָממֹון 

ל  ׁשֶ ר  ׁשֵ ּכָ ָממֹון  י  ּכִ ָלל.  ּכְ ָעָליו  יַח  ּגִ ַמׁשְ ְוֵאינֹו  "ָחִסיד"  ה  ַנֲעׂשָ
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ֵעת  ּוְבָכל  רֹאׁש.  ּבָ ׁשֶ ַעִין  מֹו  ּכְ ִמיָרה  ׁשְ ָצִריְך  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש 

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָממֹון  ַסְך  ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו  ֶנֱאַבד  יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ׁשֶ ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ

הּו מֹוִכיַח אֹותֹו ְמֹאד ַעל  ֻקְבָלָנא ְלָפָניו, ָהָיה ְמַבּזֶ ִאים ּבְ ְוָהיּו ּבָ

ּבּור  ַהּדִ תקמ"ז  מֹוֲהַר"ן  י  ַחּיֵ ן  )ַעּיֵ ָיֶפה  ִמיָרתֹו  ׁשְ ּבִ ֶהר  ִנְזּדָ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֶזה 

ם(: ְלׁשָ ְך  ּיָ ׁשַ ְוכּו'  "ּוְבָכל ֵעת" 

רפב

ִאּלּו עֹוְבִדין  יִקים ּכְ ּדִ לֹום ֵמַהּצַ ְפָרִדין ַחס ְוׁשָ ּנִ ׁשֶ ָאַמר ְלֶאָחד: ּכְ
הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  י  ּכִ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּנּו  ִמּמֶ ְפָרִדין  ּנִ ּוְכׁשֶ נה:(.  זַֹהר  ּקּוֵני  )ּתִ ד'  אֹות  ּדְ קֹוָצא 

ַחס  ה  ְוַנֲעׂשָ ו'(  ָבִרים  )ּדְ ֶאָחד  ּדְ ד'  אֹות  ּדְ קֹוָצא  ַמְפִריִדין  ֲאַזי 

ר  ִעּקַ י  ּכִ ִפירֹות.  ּכְ ַאֵחר  ֵאל  הּוא  ׁשֶ ל"ד(  מֹות  )ׁשְ ַאֵחר  לֹום  ְוׁשָ

קֹוָצא  ֵהם  ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  הּוא  חּוד  ַהּיִ ֱאמּוַנת 

ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ְמבָֹאר  ְוֵכן  "ל.  ְוַכּנַ ֶאָחד  ּדְ ד'  אֹות  ּדְ

יִקים  ּדִ ִהְתָקְרבּות ַלּצַ ר ָהֱאמּוָנה ּתֹוֶלה ּבַ ִעּקַ נּו ַז"ל, ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ ּבְ

י' אֹות ה'(: ּתֹוָרה  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

רפג

ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ְלִעְנַין  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ׁש  ּלֹא ָזכּו ְלִהְתַקּדֵ ָתם ֵמֲחַמת ׁשֶ ְתִפּלָ ל אֹוָתם ּבִ ְמַבְלּבֵ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְך  ּכָ ַאַחר  עֹוְמִדין  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ּוּוג.  ַהּזִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ָראּוי  ּכָ

ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ַעל  ִהְזִהיר  ַז"ל  ְוהּוא  ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ֲעֵליֶהם  ה  ָקׁשֶ
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ֲהָוה,  ה  ַהּוָ ּדְ ּוָמה  ָלל.  ּכְ ה  ִמּזֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ִלּפֹל  ִלְבִלי  ָעִמים  ּפְ

ר  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ְלַגְמֵרי  ַהּכֹל  ּכַֹח  ִלׁשְ ְצִריִכין  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ּוִבׁשְ

ֶזה  ַעל  ׁשֶ ְוָאַמר  הּוא.  ׁשֶ ֵאיְך  ִמיד  ּתָ ָראּוי  ּכָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

תֹו"  ְלִמּטָ ְסמּוָכה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ "ַעל  ְנָיִמין  ּבִ א  ַאּבָ ִהְצַטֵער 

"ַעל  ְוֶזהּו:  י:(.  ֻתּבֹות  )ּכְ ִזּוּוג  ְלׁשֹון  הּוא  ה"  "ִמּטָ ה:(.  ָרכֹות  )ּבְ

ְך  ּכָ ַאַחר  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אּוַכל  ׁשֶ ִתי"  ְלִמּטָ ְסמּוָכה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ִתי  ִפּלָ ּתְ

ָלל ּכְ ִתי  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ל  ְיַבְלּבֵ ְולֹא  ד  ִמּיָ ָסמּוְך   ּבְ

ִסיָמן כ"ו(: ְלֵעיל  ן  )ְוַעּיֵ

רפד

ָנה  ַכּוָ ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ְלִעְנַין  ָאַמר 
ים  ִלים אֹוָתם ְועֹוׂשִ ַבְלּבְ ֵני ָאָדם ַהּמְ ּוְבִהְתַלֲהבּות. ְוֵיׁש ּבְ

ַמְתִחיִלים  ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ֵאּלּו  ּוְכׁשֶ קי"ט(.  )ְלֵעיל  ִיּסּוִרים  ָלֶהם 

אֹוָתם  ַהְמַצֲעִרים  ֵאּלּו  ִעם  ֶהם,  ִעּמָ ּוְלִהְתקֹוֵטט  יד  ְלַהְקּפִ

ם  ַאּתֶ ִאם  ִלים:  ַבְלּבְ ַהּמְ אֹוְמִרים  ֲאַזי  אֹוָתם,  ִלים  ּוְמַבְלּבְ

ְטרּוִדים  ם  ְוַאּתֶ ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ

ׁשֹוְמִעים  ם  ַאּתֶ ַמּדּוַע  ֱאֶמת,  ּבֶ ָנה  ַכּוָ ּבְ ְתֶכם  ְתִפּלַ ּבִ ּוְקׁשּוִרים 

ִלְבִלי  ָלֶכם  ָראּוי  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַנת  ּוָ ּכַ ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  י  ּכִ ְלּבּוִלים?  ַהּבִ

י  ן. ּכִ ָהֱאֶמת ֵאינֹו ּכֵ נּו ַז"ל ׁשֶ ָלל. ָאַמר ַרּבֵ ְלּבּול ּכְ ֹמַע ׁשּום ּבִ ִלׁשְ

ֱאֶמת,  ּבֶ ַהְמֻפְרָסִמים  דֹוֵלי  ִמּגְ י,  ֲאִמּתִ דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ֱאֶמת  ּבֶ

ָיבֹוא  ִאם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  דֹול,  ּגָ ּוִבְדֵבקּות  כַֹח  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ
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בּוק  ּדָ הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  אֹותֹו,  ל  ִויַבְלּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ֹחק  ְוִיׂשְ ָאָדם 

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֱאֶמת,  ּבֶ דֹול  ּגָ ִהְתַלֲהבּות  ּבְ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ְמֹאד 

ַעל  ַאף  ה,  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ּוִבְלּבּול  ַצַער  לֹו  ְוִיְהֶיה  ְמֹאד  אֹותֹו  ל  ְיַבְלּבֵ

ֱאֶמת. ּבֶ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ י  ּפִ

נֹוְתִנין  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵמֶאָחד  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ּבֹו  ִאין  ִמְתַקּנְ ָהעֹוָלם  ְוָכל  דֹול.  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ ְלֶאָחד 

ִנים ַעל ֶזה,  ְוׁשָ ָיִמים  ים  ּוְמַבּלִ ירּות  ְוָהֲעׁשִ מֹון  ַהּמָ ְורֹוְדִפין ַאַחר 

ר  ֵ ְתַעּשׁ ּנִ ִלין ַעל ֶזה ׁשֶ ּכְ ְסּתַ ּמִ לּות ׁשֶ ּכְ ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ִקְנָאה ְוִהְסּתַ

ה  ַמֲעׂשֵ ֶזה  ְוָכל  לּום.  ּכְ ָיָדם  ּבְ עֹוֶלה  ֵאין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְך.  ּכָ ל  ּכָ

ֵדי  ּכְ ְלֶאָחד  דֹול  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ ְלַהְזִמין  ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ

לֹום ַעל ְיֵדי ֶזה  נֹוֵתיֶהם ַחס ְוׁשָ ה ְיַבּלּו ְיֵמיֶהם ּוׁשְ ה ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ ׁשֶ

א: ּתָ ׁשְ ּבֶ ׁשַ א  ְעּתָ ּדַ ֵמַהאי  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  "ל.  ּנַ ּכַ

רפה

ֻדּלֹות  ּגְ ֵמַהְפָלַגת  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶאָחד  ַעם  ּפַ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ל  ּכָ ֲהלֹא  ָאַמר:  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  נֹוְראֹות  סֹודֹות 

ֵסֶפר  ְוַעל  ְלַבד.  ית"  ֵראׁשִ "ּבְ ַבת  ּתֵ ַעל  הּוא  ּקּוִנים  ּתִ ֵסֶפר 

ִרּבּוי  עֶֹצם  ְלָבֵאר  ְסָפִרים  ֲאָלִפים  יקּו  ַיְסּפִ לֹא  ְלַבד  ּקּוִנים  ַהּתִ

ת  ֻדּלַ ּגְ ַלּכֹל  דּוַע  ּיָ ּכַ ַרְעיֹון,  ְיִכיֵלם  ר לֹא  ם, ֲאׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶ ַהּסֹודֹות 

ְכִלית  ּתַ ְוֵאין  סֹוף  ֵאין  ַעד  סֹודֹוָתיו  ְוַעְמקּות  ּקּוִנים  ַהּתִ ת  ַ ְקֻדּשׁ

סֹודֹות  יִעים  ַמּגִ ֵהיָכן  ַעד  ַז"ל  הּוא  ַדע  ּיָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּוִבְפָרט  ְוכּו'. 
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לֹא  ְנָביֹות  ֵאיֵלי  עֹורֹות  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּקּוִנים  ַהּתִ ְבֵרי  ּדִ

ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר  ְוָכל  ְוכּו'.  ּוְרִמיזֹוָתיו  סֹודֹוָתיו  ְלָבֵאר  יקּו  ַיְסּפִ

ַעל  רּוׁש  ּפֵ הּוא  ַרק  הּוא  ַהּכֹל  "ל,  ּנַ ּכַ ּבֹו  ְכָלל  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ִעם 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ְיכֹוִלין  ָרא"  "ּבָ ַבת  ּתֵ ַעל  ְוֵכן  ְלַבד,  ית"  ֵראׁשִ "ּבְ ַבת  ּתֵ

ה ְיכֹוִלין  "ל. ּוִמּזֶ ּנַ ּקּוִנים ִעם ִרּבּוי סֹודֹות ְוכּו' ּכַ ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ּתִ

ֵכן  י  ּכִ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ַעְמקּות  ְבהּות  ּגַ ְקָצת  ֵער  ּוְלׁשַ ְלָהִבין 

ֵאּלּו  מֹו  ּכְ ַרּבֹות  סֹודֹות  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְוֵתָבה  ָבה  ּתֵ ל  ּכָ ַעל 

ַבת  ּתֵ ַעל  הּוא  ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר  ּבְ לּוִלים  ַהּכְ ַהּסֹודֹות 

ה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ָלִלּיּות  ּכְ ה  ְוַעּתָ ְלַבד.  ית"  ֵראׁשִ "ּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ר  ֲאׁשֶ סֹודֹוֶתיָה.  ְדלּו  ּגָ ַמה  ֵאּלּו,  ּכָ בֹות  ּתֵ ה  ַהְרּבֵ

ָלל: ּכְ ה  ִמּזֶ ר  ּוְלַדּבֵ ְלָבֵאר 

רפו

ין.  ָיא ִמיט ֶמעְנְטׁשִ ִזיְך  מּוְסט  ׁשְ י  )"ּדִ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ִלי  ַעם ַאַחת ָאַמר  ּפַ
ְלָך  ֵיׁש  ים,  ֲאָנׁשִ ִעם  ר  ְמַדּבֵ ֲהלֹא  ה  ]ַאּתָ ָוואס"(  ְפֶרעְגן  צּו  ֵזייא  ֶקעְרְסטּו 

ּוְבקֹול  ָכה  ַהְמׁשָ ּבְ "ָוואס"  זֹאת  ָבה  ּתֵ ְוָאַמר  ָמה?[.   - אֹול אֹוָתם  ִלׁשְ

ֵאין  ׁשֶ ָאָדם  ִלְבֵני  ֹאל  ִלׁשְ ָראּוי  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ב.  ַהּלֵ ֵמעֶֹמק  דֹול  ּגָ

ְכסּוִכים  ל ַהּסִ לֹוַמר, ְלַאַחר ּכָ ִבין ַעל ַאֲחִריָתם - "ָמה?". ּכְ חֹוׁשְ

טּות  ׁשְ ל  ׁשֶ ַוֲאַמְתָלאֹות  ָענֹות  ְוַהּטְ ִניעֹות  ְוַהּמְ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ

ְרחֹוִקים  ׁשֶ ַעל  ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ רּוִצים  ּתֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלרֹב  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָוֶהֶבל 

ָך.  ִמּמְ ְהֶיה  ּיִ ַמה  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ
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ה  ַאּתָ ּוָמה  ָבר,  ּדָ ׁשֹוְלֲחָך  יב  ׁשִ ּתָ ּוַמה  ַאֲחִריְתָך  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוַמה 

ְיֵמי  ְוָכל  ַהּזֹאת,  ָאֶרץ  ּבָ ר  ּגֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ְוִכי  ב.  חֹוׁשֵ

ֶזה  ְוָכל  ְוכּו'?!  ֶלה  ּכָ ּוְכָעָנן  עֹוֵבר  ֵצל  ּכְ ָוִריק,  ֶהֶבל  נֹוֵתינּו  ׁשְ

ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ב?!  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ ָמה  ן  ּכֵ ְוִאם  ֵהיֵטב,  יֹוֵדַע  ָאָדם 

ְוַאל  ָך,  ִלּבְ עֶֹמק  ּבְ ֵהיֵטב  ְוַהְכִניֵסם  ֵהיֵטב,  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַלּדְ

ְלַמַען  )ָאבֹות ה'(  ֶהם"  ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ְוָך. "ֲהֹפְך  ּגֵ ַאֲחֵרי  ִליֵכם  ׁשְ ּתַ

)ִיְרְמָיה ל"ט(: ָלל"  ְלׁשָ ָך  "ַנְפׁשְ ְלָך  ְהֶיה  ּתִ

רפז

י  ּכִ ָצִריְך  ֵאין  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ְלָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ַמה  ָאַמר: 
ִניט  ֶמער  אַדאְרף  ּבַ )"ֶמע  ל.  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְוִלְלֹמד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִאם 

ה ּמָ ּכַ י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוד  אִוויֶנין"(.  ּדַ אּון  ֶלעְרֶנין  אּון  אִוויֶנין  ּדַ  ָנאר 

י: ַכְחּתִ ְוׁשָ ָבִרים  ּדְ

רפח

"ׁשּוב  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ְך  ּוָמׁשַ ְוָדַחק  ב'(.  )ָאבֹות  ִמיָתְתָך"  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום 

ָהָאָדם  ֶאת  יל  ּפִ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִעְנַין  ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ֶאָחד.  יֹום  ַבת  ּתֵ

ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ רֹוֶאה  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ּדְ ַאֲחָריו.  ּלְ ֶ ּשׁ ּוַמה  לֹו  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה 

ַמה  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  קֶֹדם  ֲאָבל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְקָצת  ִמְתעֹוֵרר 

ִחיָנתֹו. ּוֵמֲחַמת ֶזה  ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָהָיה, ּכְ ֶ ּשׁ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  דּוַע.  ּיָ ּכַ ֵמֲעבֹוָדָתם  ים  ַרּבִ נֹוְפִלים 
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ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ׁשּוב  לֹו  ְוָאַמר  ָעָליו  ְוָגַער  "ל,  ַהּנַ ְלָהִאיׁש 

קֶֹדם  יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִמיָתְתָך. 

ם ֶזה  ּגַ ְלַבד,  ּבִ ַרְך יֹום ֶאָחד  ִיְתּבָ ם  ֵ י ִאם ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ּכִ מּות  ּתָ ׁשֶ

ֲעָמלֹו,  ל  ִמּכָ ְלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  י  ּכִ הֹון.  ל  ִמּכָ ְוָיָקר  ְמֹאד  טֹוב 

ַהּיֹום  ֶזה  ִאם  י  ּכִ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ְיִגיָעתֹו  ל  ִמּכָ לֹו  ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא 

ְוָהֵבן  "ל  ּנַ ּכַ ִמיָתְתָך"  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  "ׁשּוב  ְוֶזהּו:  ַלה'.  ב  ָ ּשׁ ׁשֶ

י"ד(: ָהַר"ן סי'  ְבֵחי  ׁשִ ן  )ְוַעּיֵ

רפט

א  נֹוׂשֵ ְוֵאיֶנּנּו  ְלהֹון,  ְוִנְבָהל  ָלהּוט  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְלֶאָחד  ָאַמר 
א  ַמּשָׂ ה  עֹוׂשֶ ַרק  לֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָממֹונֹו  ִפי  ִמּכְ יֹוֵתר  ְונֹוֵתן 

ַלֲעׂשֹות  ֵמֲאֵחִרים  לֹוֶוה  ְוֵאינֹו  ְלַבּדֹו,  ָממֹונֹו  ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ

ם  ּגַ ו־ה(.  ָבִרים  )ּדְ ְמֹאֶדָך"  "ּוְבָכל  ם:  ְמַקּיֵ ֶזהּו  דֹול,  ּגָ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ

ם  ְמַקּיֵ הּוא  מֹונֹו  ִמּמָ ִלְצָדָקה  ֹחֶמׁש  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְלֶאָחד  ָאַמר 

ְמֹאֶדָך": "ּוְבָכל 

רצ

ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ּבְ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאל  ִריִכין  ַהּצְ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ּבֹו  ִנְכָלִלין 

ָבִרים  ה ַהּדְ ָרֵאל. ְוֶזהּו: "ֵאּלֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ִריְך ּכָ ּצָ ָבִרים ׁשֶ ְוָכל ַהּדְ

ּבּוִרים  ַהּדִ ׁשֶ א'(.  ָבִרים  )ּדְ ָרֵאל"  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאל  ה  ֹמשֶׁ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ
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ל ֶאָחד  י ּכָ ָרֵאל. ּכִ ל ִיׂשְ ָבִרים ֶאל ּכָ ּנּו ּדְ ה ִמּמֶ ה ַנֲעׂשָ ר ֹמשֶׁ ּבֵ ּדִ ׁשֶ

"ל: ּנַ ּכַ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבֹו  ָמָצא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

רצא

ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  ִעְנָין  ב  ְכּתָ ַהּנִ מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ּבְ ָמָצאִתי 
ין ּבֹו  ׁשִ ָכל ּדֹור ָודֹור ִנְתַחּדְ ּבְ ע ׁשֶ ס ֲעַדִין. ְוֶזהּו: ּדַ ִנְדּפַ

יֹוִסיף  ַעת  ּדַ "יֹוִסיף  ְבִחיַנת:  ּבִ ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ים  ֲחָדׁשִ ֳחָלִאים 

ְמֻאָחר  א  ּבָ ׁשֶ ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַהְינּו  א'(.  )קֶֹהֶלת  ַמְכאֹוב" 

ַעל  ִאים  ּבָ ּדֹור  ָכל  ּבְ י  ּכִ ַהִפילֹוסֹוְפָיא,  ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ִנּתֹוֵסף 

ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ַעת - ַמְכאֹוב, ׁשֶ ָחְכמֹות ֲחָדׁשֹות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יֹוִסיף ּדַ

יֵלנּו: ַיּצִ ִלְצָלן. ה'  ַרֲחָמָנא  ים  ֲחָדׁשִ חֹוָלִאים 

רצב

ָהָיה  ׁשֶ ְלָפָניו  א  ּבָ ֶאָחד  ָחִסיד  ׁשֶ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחתֹו  ׂשִ ִלי  רּו  ִסּפְ
לֹו  ְוָהָיה  ְקָצת,  ִמים  ּיָ ּבַ א  ּבָ ָהָיה  ּוְכָבר  ְקָצת,  ָחׁשּוב 

ְוִהְתִחיל  ַז"ל.  נּו  ְלַרּבֵ ְלִהְתָקֵרב  ְוָרָצה  ָהֲאִריַז"ל,  ִכְתֵבי  ּבְ ְיִדיָעה 

נּו  ֶדֶרְך ַהֲחִסיִדים ַהֲחׁשּוִבים. ְוָאַמר ְלַרּבֵ נּו ַז"ל, ּכְ ר ִעם ַרּבֵ ְלַדּבֵ

ְוָאַמר  ָעָנה  ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  ֶרְך  ּדֶ נּו  ַרּבֵ יֹוֵרנּו  ַז"ל: 

ס"ז(  ים  ִהּלִ )ּתְ ָך"?  ְרּכֶ ּדַ ָאֶרץ  ּבָ "ָלַדַעת  ִמָיה:  ּתְ ְלׁשֹון  ּבִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

מּור הּוא רֹוֶצה ָלַדַעת  ַאְרִצּיּות ּגָ ע ּבְ ּקָ הּוא ֲעַדִין ְמׁשֻ ַהְינּו ִמי ׁשֶ

ּפּור  ֵמַהּסִ ַהּמּוָבן  ּוְכִפי  ַרְך?  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ֶרְך  ּדֶ

רֹוֶצה ֵליַדע  ְדלּות, ׁשֶ ּגַ ְלׁשֹון  ּבִ ר ִעּמֹו  ַדּבֵ ּמְ ֶ ּשׁ ֵפָדתֹו ָהָיה ַמה  ּקְ ׁשֶ
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ָרִכים,  ּדְ ֵליַדע  י ִאם  ּכִ לֹו  ָחֵסר  ִאּלּו לֹא  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ

ֱאֶמת: ּבֶ ִעּמֹו  ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ָרָצה  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ

רצג

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוִהְזִהירֹו  ִעּמֹו,  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶאָחד,  ֵמִאיׁש  מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ן  ּכֵ ָנה,  ּוָ ַהּכַ ַהּקֹול ְמעֹוֵרר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ְוָאַמר לֹו:  ָנה.  ַכּוָ ּבְ

ְוִנְזָהר  ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַהּקֹול.  ְמעֹוֵרר  ָנה  ּוָ ַהּכַ ְלֵהֶפְך 

יָלא  ה, ֲאַזי ִמּמֵ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ תֹוְך ּדִ ְבּתֹו ּבְ ל ִלּבֹו ּוַמֲחׁשַ ְלַהְכִניס ּכָ

חּוׁש ּבְ ִנְרֶאה  ְוֵכן  ָראּוי.  ּכָ קֹול  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ קֹולֹו   ִיְתעֹוֵרר 

ָעִמים: ּפְ ה  ּמָ ּכַ

רצד

לֹוַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ּנֹוֲהִגין  ׁשֶ ֱאלּול  יֵמי  ּבִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ְוכּו',  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִפּלֹות  ּקּוִנים  ּתִ

ָאַמר,  ְדָרׁש.  ַהּמִ ּוְבֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ יֹוֵתר  ּוִמְתַאֲחִרין 

ֵמֲחַמת  ְוָחַלׁש  ּכֹוֵאב  ב  ַהּלֵ ֶ ּשׁ ּוַמה  ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ׁשֶ ּגּון  ַהּנִ ּמֵ ׁשֶ

בֹוִהים  ּגְ ָבִרים  ּדְ ין  ַנֲעׂשִ ֶזה  ל  ִמּכָ ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ְתַאֲחִרין  ּמִ ׁשֶ

ִסיָמן קכ"ז(: ְלֵעיל  פּול  )ּכָ ְלַמְעָלה  ּוְגדֹוִלים 

רצה

ֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם  ה. ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ קּות  מֹו ְלִעְנַין ִהְתַחּזְ ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ְלָבבֹו  ֶאת  ץ  ִויַאּמֵ ק  ְיַחּזֵ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ִלּבֹו: ֲהלֹא ִאם ֲאִני  ֲחׁשֹב ּבְ ּיַ ַרְך. ְוָאַמר, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֲעוֹונֹוַתי, ִאם  ִרּבּוי  ְך ֵמֲחַמת  ּכָ ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ֵעיַני  ּבְ ָרחֹוק 

ֲהלֹא  י  ּכִ ְיָקא.  ּדַ ָיִדי  ַעל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ א  ַרּבָ ַאּדְ ן  ּכֵ

ֵעי  ּפֹוׁשְ ת  ִפּלַ ִמּתְ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ל  "ּכָ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 

ֶהם  ָהָיה ּבָ טֶֹרת ׁשֶ ְוַיְלִפיָנן ִמּקְ ִריתֹות ו:(,  ה" )ּכְ ִפּלָ ָרֵאל ֵאיָנּה ּתְ ִיׂשְ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  פֹוׁשְ ּכְ ֵעיַני  ּבְ ֲאִני  ִאם  ן  ּכֵ ְוִאם  ָנה.  ֶחְלּבְ

"ל.  ְוַכּנַ ְיָקא  ּדַ ָיִדי  ַעל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ל  ּכָ א  ַרּבָ ַאּדְ ן  ּכֵ ִאם 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵתר  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך  ֲאִני  אי  ּוְבַוּדַ

א  ַרּבָ י ַאּדְ ִתי. ּכִ ִפּלָ ם ֶאת ּתְ ל ּגַ ַמע ִויַקּבֵ ׁשְ ּיִ י ה' ׁשֶ ַחְסּדֵ ְוִלְבטַֹח ּבְ

ְלַהְקִטיר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ָיִדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ

ֵלמּות  ׁשְ ִהיא  ָנה  ֶחְלּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ִנְמָצא  ָנה.  ֶחְלּבְ לֹא  ּבְ ְקטֶֹרת 

ִתי  ִפּלָ ּתְ לֹא  ּבְ ׁשֶ "ל,  ְוַכּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ְלִעְנַין  הּוא  ֵכן  ּוְכמֹו  טֶֹרת.  ַהּקְ

ה  ִפּלָ ֵלמּות ְלַהּתְ ָרֵאל לֹא ָהָיה ׁשְ ת ִיׂשְ ְצָטֶרֶפת ִלְתִפּלַ רּוַע ַהּמִ ַהּגָ

"ל: ְוַכּנַ ָנה  ֶחְלּבְ לֹא  ּבְ ְקטֶֹרת  מֹו  ּכְ

רצו

ּדֹור  ּבַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ ַעְצמֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ְצִריִכין  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ט'  ּוְבִסיָמן  ב'  ִסיָמן  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ

קֶֹדם  ּיֹאְמרּו  ׁשֶ יו  ַלֲאָנׁשָ ִהְזִהיר  ן  ּכֵ ַעל  ְמקֹומֹות.  ָאר  ּוִבׁשְ א' 

דֹוֵרנּו: ּבְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל  ַעְצִמי  ר  ֵ ְמַקּשׁ ֲהֵריִני  ה  ִפּלָ ַהּתְ
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רצז

ִעם  ֵלְך  ּנֵ ׁשֶ ְמֹאד  ָחָזק  ְרצֹונֹו  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ
ִעם  ְזַמן  ֵאיֶזה  ה  ִחּלָ ּתְ ֵליֵלְך  ַהְינּו  ּדְ ה.  ּלָ ּגִ ׁשֶ ַהּתֹורֹות 

ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ים,  ֳחָדׁשִ ג'  אֹו  ב'  ֵעֶרְך  ּבְ לֹוִנית  ּפְ ּתֹוָרה 

ַהּתֹוָרה,  אֹותֹו  ּבְ ֱאַמר  ַהּנֶ י  ּפִ ַעל  ה'  ִיְרַאת  ּבְ ְוִהּלּוכֹו  ֲעבֹוָדתֹו 

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ְלַמה  יַע  ְלַהּגִ ִלְזּכֹות  ִיְהֶיה  יָחתֹו  ְוׂשִ תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוָכל 

ֵאיֶזה  ֵיֵלְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְזַמן.  ֵאיֶזה  ִיְתַנֵהג  ְוֵכן  ַהּתֹוָרה,  אֹוָתּה  ּבְ

ל  ּכָ ִעם  ֵליֵלְך  ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֵכן  ַאֶחֶרת,  ּתֹוָרה  ִעם  ְזַמן 

ֶזה: ּבָ ּיֹאַחז  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ה.  ִמּזֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ר  ְוִדּבֵ ַהּתֹורֹות. 

רחצ

י  ּפּוִרים ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ א ְלָפָניו  ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ
ַצֲערֹו  ְלָפָניו  ר  ְוִסּפֵ ִמים  ַהּיָ אֹוָתן  ּבְ ֱחַלׁש  ּנֶ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ

ָהִאיׁש  ֶזה  ל  ׁשֶ ָהִעיר  ֵמאֹותֹו  ֶאָחד  עֹוד  ם  ׁשָ ְוָעַמד  תֹו.  ְוֻחְלׁשָ

חֹוַלְאּתֹו  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלְפֵני  ְוָאַמר  אֹוֲהבֹו,  ָהָיה  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ִלְטּבֹל.  ְקֶוה  ַלּמִ ַהּיֹום  ָהַלְך  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָעָליו  יָדה  ִהְכּבִ

ִמְצוֹות,  ּבְ ַהחֹוַלַאת  ַדת  ַהְכּבָ ּתֹוִלים  ם  ַאּתֶ ָלָמה  ְוָאַמר:  ַז"ל 

ּפּור  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ֲעֵברֹות.  ּבַ ְתלּו  ּתִ ׁשֶ יֹוֵתר  ְוָראּוי  טֹוב 

אּוַמאן: ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ל קֶֹדם  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון 
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רצט

ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  ַז"ל.  ֵאָליו  ָלבֹוא  ָרִגיל  ָהִייִתי  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ַאַחר 
ִאם  אֹוִתי  ַאל  ׁשָ ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ַאַחר  ֵאָליו  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ָהיּו  ֵאיְך  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִלי  ר  ְוִסּפֵ ּתֹוָרה.  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהִייִתי 

עֹוד  ְוֵכן  ה.  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ַנַחת  לֹו  ְוָהָיה  ֵביתֹו,  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָהעֹוָלם 

ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ַעם ַאֵחר  ּפַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ָאז, אֹו ַעל  י  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  ִאם 

ַחְסּדֹו  ּבְ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ה'  )ּוָברּוְך  י  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  ִאם  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ

ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  י  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ י  ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ ָנה,  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֵלב  ָכל  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ דֹול  ַהּגָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ ִלְהיֹות  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ַיֲהדּוֵתנּו,  ְמַחת  ׂשִ י  ּכִ ָלל.  ּכְ ַלֲחֵברֹו  ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ

ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ּה.  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ ָמה  פּום  ּכְ ַחד  ְלָכל  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ּוְלַהֲאִמין 

ֵבקּות  ִחיַנת ַהּדְ ְפָרט ּבְ ָעִמים )ְלֵעיל א'(. ּבִ ה ּפְ ּמָ בָֹאר ֶאְצֵלנּו ּכַ ּמְ מֹו ׁשֶ ָלל. ּכְ ַלֲחֵברֹו ּכְ

ָלל(.  ּכְ ר  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ָרֵאל,  ִיׁשְ ּבְ ׁשֶ חּות  ַהּפָ ֲאִפּלּו  ְמָחה  ַהּשִׂ ַעת  ׁשְ ּבִ ין  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ּוְרצֹונֹו ָהָיה ְמֹאד  י ֶחְפצֹו  ּכִ

ִלי  ר  ְוִסּפֵ טֹוב.  ְויֹום  ת  ּבָ ְוׁשַ ּופּוִרים  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְפָרט  ּבִ

ִלי  ּבְ ַחְדרֹו  ּבְ ְלַבּדֹו  ַעְצמֹו  ּבְ ָרַקד  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ׁשֶ

ֲאֵחִרים: ים  ֲאָנׁשִ ִסּיּוַעת 

ש

ַמה  ל  ּכָ עֹוָלם,  ּבָ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ִלי:  ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ
יֹון: ּסָ ְוַהּנִ ִחיָרה  ַהּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  עֹוָלם,  ּבָ ְמָצא  ּנִ ֶ ּשׁ
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שא

הּוא  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקָ ׁשֶ ָאַמר,  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ֵעת  ּבְ ִיץ  ּוַבּקַ ַלְיָלה.  ֲחצֹות  ּבַ ְוָלקּום  ֵהר  ִלּזָ ֹחֶרף  ּבַ

ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ֲחצֹות  ּבַ עֹוְמִדין  ֵאין  ָאז  )ׁשֶ ְמֹאד  ְקָצָרה  ְיָלה  ַהּלַ ׁשֶ

ֲעלֹות  ּבַ ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ַלֲעֹמד  ֵהר  ִיּזָ ָאז  קמ"ט(,  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי 

ַחר: ַ ַהּשׁ

שב

תֹו  ִמּטָ ַעל  ח  ֻמּנָ ָהָיה  ַז"ל  ְוהּוא  ְלָפָניו,  י  ָעַמְדּתִ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ֵאּלּו  ּבּוִרים  ּדִ ְוִנְזְרקּו 

אֹול  ׁשְ ֶטן  "ִמּבֶ הּוא:  ר  ָהִעּקָ י"(  ְעּתִ ּוַ ׁשִ אֹול  ׁשְ ֶטן  ִמּבֶ ִאיז  ר  ִעּקָ ער  )"ּדֶ

)יֹוָנה ב'(: י"  ְעּתִ ּוַ ׁשִ

שג

ָאז:  ְוָאַמר  דּוַע.  ַהּיָ ֲאָוה  ּתַ ִמאּוס  ֵמִעְנַין  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ֲהלֹא  י  ּכִ ׁשֹוֶטה.  הּוא  ִנאּוף  ִהְרהּוֵרי  ּבְ ַהְרֵהר  ּמְ ׁשֶ ִמי 

ָחֵפץ  ֵאינֹו  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ּקֹוִרין  ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ֲאִפּלּו 

ִעְנָין ֶזה. ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ְיֵרא ֵחְטא  לֹום ּבְ ס ַחס ְוׁשָ ְהֶיה ִנְתּפָ ּיִ ׁשֶ

ֶזה  ּכָ יֹון  ּזָ ּבִ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ רֹוֶצה  ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָלל,  ּכְ

ְלַהְרֵהר  לֹו  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ְוִאם  ַאֶחֶרת.  ה  ָ ִאּשׁ ִעם  אֹותֹו  סּו  ְתּפְ ּיִ ׁשֶ

ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ם?!  ִחּנָ ּבְ ַנְפׁשֹו  ּוְלַצֵער 

נ'(  ְנָיָנא  ּתִ )ִלּקּוֵטי  ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ָפִרים  ּסְ ּבַ ן  ַעּיֵ ְוכּו'.  ְרצֹונֹו  ּכִ ְלַהּטֹוָתה 
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ִאם ָלַעד,  ְלָך  ְוֶיֱעַרב  ה  ִמּזֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ִבים  ְכּתָ  ְוַהּנִ

ֱאֶמת: ּבֶ ָלם  ְלַקּבְ ְרֶצה  ּתִ

דש

ָכל  ים ּבְ ׁשִ ַעל ֶזה ְמַבּקְ ה. ְוָאַמר ׁשֶ ַעם ַאַחת ִהְתלֹוֵצץ ֵמִעְנָין ּזֶ ּפַ
ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  יֹון.  ּזָ ּבִ ִליֵדי  ְולֹא  יֹון  ִנּסָ ִליֵדי  ִביֵאִני  ּתְ ְוַאל  יֹום 

י  ּכִ ַהְינּו  יֹון(.  ּזָ ּבִ אֹו  יֹון  ִנּסָ )אֹו  יֹון"(  ּזָ ּבִ ַאה  ָאֶדער  יֹון  ִנּסָ ַאה  )"ָאֶדער  ׁשֹון:  ַהּלָ

ר  ּפֵ ּסִ יֹון. ּוְכָבר ְמבָֹאר ְקָצת ׁשֶ ּזָ יֹון ִיְהֶיה לֹו ּבִ ּסָ ּנִ ִאם לֹא ַיֲעֹמד ּבַ

ָלל  ּכְ ֲאָוה  ּתַ ֵאיָנּה  ׁשֶ ְוָאַמר  זֹאת,  ֲאָוה  ּתַ ִמאּוס  ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ

ה  ַהְרּבֵ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר  ט"ז(.  ָהַר"ן  ְבֵחי  ׁשִ ן  )ַעּיֵ ְוכּו' 

ָלל  ּכְ ִעְנָין ֶזה, ֵאין מֹוִעיל ָלֶהם  ּבְ ּוְרִגילּוָתם  ִמּיּוָתם  ׁשְ ּגַ עֶֹצם  ּמֵ ׁשֶ

רּו  ַדּבְ ּיְ ׁשֶ ָלׁשֹון  ֵאיֶזה  ּבְ א  ַרּבָ ַאּדְ ֶזה,  ִעְנָין  ָלֶהם  ָמֲאִסין  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 

טֹוב  ן  ּכֵ ַעל  יֹוֵתר.  ַהִהְרהּוִרים  ֲעֵליֶהם  רּו  ּבְ ִיְתּגַ ה  ִמּזֶ ֶהם  ִעּמָ

ה  ִמּזֶ ְוַכְמבָֹאר  ָלל.  ּכְ ֶזה  ּבָ ִלְבִלי ְלַהְתִחיל ַלֲחׁשֹב  ֵני ָאָדם  ּבְ ְלרֹב 

ְוכּו'  ְוִנְטָען"  טֹוֵען  ּבְ ּתּוֶייָך  ּפִ ִעם  ְכנֹס  ּתִ "ַאל  הא"ב:  ֵסֶפר  ּבְ

זֹו(: יָחה  ְלׂשִ ְך  ֶהְמׁשֵ ִסיָמן תר"ד  י מֹוֲהַר"ן  ַחּיֵ ּבְ ן  )ְוַעּיֵ י'(  ִנאּוף אֹות  ּדֹות  ַהּמִ )ֵסֶפר 

שה

ָאַמר  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַז"ל  ּנּו  ִמּמֶ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ יחֹות  ְלַהּשִׂ ְך  ּיָ ׁשַ
ֲעׂשֹות[.  אר ִניט צּו ָטאהן"( ]ֵאין ַמה ּלַ ׁשֹון: )"ֶמע ָהאט ּגָ ֶזה ַהּלָ ּבְ

ְמבָֹאר  ְוֵכן  רפ"ז((  רס"ט  ִסיָמן  )ְלֵעיל  ִנְפָלאֹות  יחֹות  ׂשִ ה  ּמָ ּכַ סּו  ִנְדּפְ )ּוְכָבר 
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ָמֵעאל  י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ָנא ּדְ ף צט: "ּתָ ְמָנחֹות ּדַ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבִ ּבְ

ִלְפטֹר  אי  ַ ַרּשׁ ה  ַאּתָ ְוִאי  חֹוָבה  ָעֶליָך  ִיְהיּו  לֹא  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ

ְמַעט: ִביָנּה  ּמְ ׁשֶ ְלִמי  ִנְפָלָאה  ֵעָצה  ְוהּוא  ֵמֶהן".  ַעְצְמָך 

שו

י  ּכִ ע  ּדַ ְתִחיל:  ַהּמַ ִסיָמן א'  ַעת  ּדַ ֶהָחָדׁש אֹות ד'  ְך ְלָהא"ב  ּיָ ׁשַ
ְוכּו',  ְמֻיֶחֶדת  קֹוָמה  ֵיׁש  ִנְבָרא  ּוְלָכל  ָהעֹוָלמֹות  ְלָכל 

ְתמּוַנת  ם ֵהם ְרמּוִזים ּבִ ּלָ ִלים ּכֻ ל ִמין ָהַאְרֵיה ְוכּו'. ְוַהֶהְבּדֵ ְלָמׁשָ

ְוַהּזֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ִנְרֶאה  ּוְבֵצרּוֵפיֶהם.  ָהאֹוִתּיֹות 

ת  ּבָ ׁשַ קֶֹדם  דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ יָחה  ַהּשִׂ ִעְנַין  הּו  ּזֶ ׁשֶ ִלי 

מּונֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּיֹות  ַהּבְ ֵמִעְנַין  תקס"ה  ה  ֲחֻנּכָ

"ָאָדם"  ֵתַבת  ּבְ ִנְכָלִלים  ם  ּלָ ּכֻ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהּצּורֹות 

ָבה  ַהּתֵ ֶזה  ּבְ י  ּכִ א'(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָאָדם"  ה  "ַנֲעׂשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ַהּנֶ

זֹו  ֵתָבה  ּבְ ָאָדם",  ה  "ַנֲעׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאַמר  ׁשֶ "ָאָדם" 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ מּונֹות  ַהּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ ִנְכָלִלים  ַעְצָמּה  ּבְ

ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֱאָמר  ַהּנֶ ְוכּו'  ה  ְוַחּיָ ֵהָמה  ּבְ ַבת  ּתֵ ְוֵכן  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ מּונֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ִנְכָלל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָבה  ַהּתֵ ֶזה  ּבְ ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ְוָאַמר  זֹו.  יָחה  ׂשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך  ְבָרִאים.  ַהּנִ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  ה  ְוַחּיָ ֵהָמה  ּבְ

ֶהם  ּבָ ִלְחיֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ֲאִפּלּו  ָחְכמֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאז, 

ָבִרים ִנְפָלִאים ְוָחְכמֹות  י ֵיׁש ּדְ ה. ּכִ ִתּיָ ִלי ׁשּום ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְלַבד ּבְ
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ֶהם  ּבָ ִלְחיֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ֲאִפּלּו  ְונֹוָראֹות  ֶעְליֹונֹות 

יָחה  ׂשִ ן ְלֵעיל קפ"א(. ְוֶהֱאִריְך ּבְ ה )ַעּיֵ ִתּיָ ִלי ׁשּום ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְלַבד ּבְ

ְלכֹוְתָבּה: ָזִכינּו  ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ זֹו 

שז

ְוַהּנֹוָרָאה ְפָלָאה  ַהּנִ ֲהָנָאה  יָחתֹו  ׂשִ

ו  ַעְכׁשָ ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ ֶרְך ָהעֹוָלם לֹוַמר  ּדֶ ֶ ּשׁ ְלִעְנַין ַמה 

יֹוֵתר  ָהָיה טֹוב  ַהּקֹוְדִמים  ִנים  ָ ּוַבּשׁ ים טֹובֹות,  ִעּתִ ֵאיָנם 

ה  ִמּזֶ ִעּמֹו  ְרנּו  ּבַ ּדִ ָהעֹוָלם.  רֹב  ין  ּבֵ ֵאּלּו  ּכָ יחֹות  ׂשִ דּוַע  ּיָ ּכַ ְוכּו', 

ִמים  ּיָ ּבַ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְלָפָניו  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ָהָיה  יָחה  ַהּשִׂ ְורֹב  ה.  ַהְרּבֵ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  דֹול  ּגָ זֹול  ּבְ ַהּכֹל  ָהָיה  ַהּטֹוִבים  ָהִראׁשֹוִנים 

דֹול  ּגָ ּוְבדַֹחק  ַצַער  ּבְ ים  ְוַחּיִ ְרָנָסה  ּפַ ֵרי  ּוְמֻחּסְ ים  ֲעִנּיִ ָאז  ִנְמָצאּו 

יִרים  ַוֲעׁשִ ְנִגיִדים  ָאז  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ו.  ַעְכׁשָ ל  ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ

ׁשּוט  ּפָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ו  ַעְכׁשָ ּמֹוִציא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ו.  ַעְכׁשָ מֹו  ּכְ דֹוִלים  ּגְ

ִגיִדים  ַהּנְ ל  ׁשֶ ֵמַההֹוָצאֹות  יֹוֵתר  הּוא  ָחׁשּוב,  ל  ְמַקּבֵ ַוֲאִפּלּו 

ְוָאַמר: ֲהלֹא  ל ֶזה. ָעָנה  ּכָ ּוְמֻפְרָסם  דּוַע  ּיָ ּכַ ַהּקֹוְדִמים  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ה ָהעֹוָלם ָיֶפה יֹוֵתר ִמּקֶֹדם!  ַרְך ַמְנִהיג ַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ א, ַהּשׁ ַרּבָ ַאּדְ

ַהייְנט ִפיְרט  ֶטער  עְרׁשְ ֵאייּבֶ ער  ּדֶ א  ַרּבָ )"ַאּדְ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ  ְוָאַמר 

ֶוועְלט"(: ִדיא  עֶניר  ׁשֶ
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שח

ל  ֵאּלּו ׁשֶ יחֹות ּכָ ּבּוִרים ְוׂשִ ל ּדִ ּכָ ה, ׁשֶ יחֹות ַהְרּבֵ ֶזה ׂשִ ְוֵיׁש ָלנּו ּבָ
ה  ֵאּלֶ יחֹות ּכָ ה ׂשִ ְרּבֶ ּמַ ֶצר ָהָרע, ׁשֶ ָהעֹוָלם, ַהּכֹל ֵהם ִמן ַהּיֵ

ַחס  ו  ַעְכׁשָ ִאּלּו  ּכְ ְרָנָסה,  ַהּפַ ֲאַגת  ּדַ יל  ּוְלַהְגּדִ ַער  ַהּצַ יד  ְלַהְכּבִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ֶקר ְוָכָזב, ּכִ ְקָוה. ּוֶבֱאֶמת הּוא ׁשֶ לֹום ָאֵפס ּתִ ְוׁשָ

ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  ּדֹור  ּוְבָכל  ִמיד,  ּתָ ָהעֹוָלם  ל  ּוְמַכְלּכֵ ְמַפְרֵנס  ָזן 

ּוְבָכל  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ִנְסּתַ ְוִאם  ְויֹוְרִדים.  עֹוִלים  ִנְמָצִאים 

ים  ֲעִנּיִ ָהיּו  ׁשֶ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ִמיד  ּתָ ִנְמָצִאים  אי  ַוּדַ ּבְ ֵעת, 

ְוַגם  רּו.  ְ ִנְתַעּשׁ ו  ְוַעְכׁשָ ַהּקֹוְדִמים,  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ְוַכּיֹוֵצא  ְרִתים  ּוְמׁשָ

ִמּקֶֹדם,  ּכְ ה  ַעּתָ נֹות  ְמֻתּקָ ֵאיָנם  ִנים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ אֹוְמִרים  ם  ֻרּבָ ֵהם 

ֵביָתם  ּבְ ּוַמְנִהיִגים  יֹוֵתר,  ירּות  ֲעׁשִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ רֹוִצים  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ה  ַעּתָ ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ה,  ְמֻרּבָ הֹוָצָאָתם  ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ְגדֹולֹות  ּבִ

ה  ּזֶ ׁשֶ זֹוְכִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִמּקֶֹדם,  ּכְ טֹובֹות  ִנים  ׁשָ ֵאיָנם 

ֶהם.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְרִתים  ים אֹו ְמׁשָ ֲעִנּיִ ִנים ָהיּו  ׁשָ ִלְפֵני ֵאיֶזה  ָסמּוְך 

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּצֹוֲעִקים  ֶ ּשׁ ּה ַמה  ִמּנָ ָנְפָקא  ְהֶיה, ַמאי  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ְוִיְהֶיה 

לֹֹמה ַעל  ה. ּוְכָבר ָצַוח ׁשְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ ַהּיָ ׁשֶ

ִמים  ַהּיָ ׁשֶ ָהָיה  ֶמה  ּתֹאַמר  "ַאל  ְוָאַמר:  ְבֵריֶהם,  ּדִ ְוָסַתר  ֶזה 

ַאְלּתָ ַעל ֶזה"  י לֹא ֵמָחְכָמה ׁשָ ּכִ ה,  ָהִראׁשִֹנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ

ְלִפי  הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ ם  ׁשָ ֵרׁש  ּפֵ "י  ַרׁשִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ז'־י'(.  )קֶֹהֶלת 

ר  ְדּבָ ּמִ )ּבַ ַלּתֹוָרה"  ִנים  ּפָ ה  "ַהְרּבֵ ֵכן:  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַהּדֹורֹות,  ְזכּות 

י  ּכִ סג.(.  ת  ּבָ )ׁשַ ׁשּוטֹו"  ּפְ י  ִמּדֵ יֹוֵצא  ִמְקָרא  "ְוֵאין  י"ג־ט"ו(,  ה  ַרּבָ
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ָהָאָדם,  ל  ִמּכָ דֹול  ּגָ ָחָכם  ָהָיה  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ

אֹוְמִרים  ֶ ּשׁ ַמה  דֹול  ּגָ טּות  ׁשְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָקְדׁשֹו  ְורּוַח  ָחְכָמתֹו  ּבְ ָאַמר 

ַעם אֹוְמִרים  ָכל ּפַ י ּבְ ה. ּכִ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ ַהּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר,  ר  ֵ ִנְתַעּשׁ ָהעֹוָלם  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ּוֶבֱאֶמת  ְך.  ּכָ

ִנים  ָ ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  ה  ְמֻרּבָ ּוְבהֹוָצָאה  ְגדֹולֹות  ּבִ ָהעֹוָלם  ּוִמְתַנֵהג 

ַהּקֹוְדִמים.

ָהעֹוָלם  ו  ַעְכׁשָ ִאם  א  ַרּבָ ַאּדְ ֶזה?  ּבָ ּה  ִמּנָ ָנְפָקא  ַמאי  ּוֶבֱאֶמת, 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ִלְברַֹח  ְצִריִכים  יֹוֵתר,  ַדֲחקּות  ּבְ

ְוִיּסּוֵרי  רֹות  ִמּצָ ִלְברַֹח  ֵאין ָמקֹום  י  ּכִ ּוַבֲעבֹוָדה.  תֹוָרה  ּבְ ְוַלֲעסֹק 

"ָאָדם  י:  ּכִ ַהּתֹוָרה.  ְוֶאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ַרק  ה  ַהּזֶ עֹוָלם 

ֶלָעָמל  "ָאָדם  ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה'(.  )ִאּיּוב  יּוָלד"  ֶלָעָמל 

רּוׁש  ּפֵ י"ג־ז'(.  ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּתֹוָרה"  ּבַ ֲעָמלֹו  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ יּוָלד 

י  ּפִ יר אֹו ָעִני ְוכּו', ַאף ַעל  ִיְהֶיה ָעׁשִ ְהֶיה ִאם  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ֵמַאַחר ׁשֶ

ל  ּכָ ְוִיּסּוֵרי  ָצרֹות  י  ּכִ ָיָמיו,  ל  ּכָ ָוַכַעס  ָעָמל  לֹו  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ֵכן 

ַעס  ּכַ ָיָמיו  ל  ּכָ ם  "ּגַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְמֹאד,  ים  ַרּבִ ָאָדם 

ָחרּוז:  ָלׁשֹון  ּבְ ָל"ה  ְ ּשׁ ּבַ ְוַכּמּוָבא  ב'(.  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ּוַמְכאֹובֹות" 

קלח.(  )ח"ב  ְוכּו'"  יֹום  ֵאין  ְוכּו'  ָעה  ׁשָ ֵאין  ַגע  ּפֶ לֹא  ּבְ ֶרַגע  "ֵאין 

ְגֵעי ָהעֹוָלם  ּפִ ל  ה ֶהָעָמל ׁשֶ ִמּזֶ ּבֹוֵרַח  ׁשֶ ֵרי ִמי  אי ַאׁשְ ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ַעל 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ֵרי ְוטֹוב לֹו ּבָ אי ַאׁשְ ַוּדַ ה ֶאל ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ְוָאז ּבְ ַהּזֶ

ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמים  ַהּיָ ׁשֶ אֹוֵמר  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ֲאָבל  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

ְרָנָסה  ַהּפַ ַעל  ְוַצֲערֹו  תֹו  ְוִטְרּדָ ֲאָגתֹו  ּדַ יל  ּוַמְגּדִ ה,  ֵמֵאּלֶ טֹוִבים 
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ה  לּום. ַרק ְמַבּלֶ ֶזה לֹא ִיְפַעל ּכְ ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּבָ ָכל ּפַ ּוָממֹון ּבְ

ֵמּתֹוָרה  ַעְצמֹו  ל  ּוְמַבּטֵ ּוַמְכאֹובֹות,  ְוַכַעס  ּוְדָאָגה  ַצַער  ּבְ ָיָמיו 

ּוְלַבּסֹוף:  ֵאּלּו.  ּכָ טּוִתים  ּוׁשְ יחֹות  ׂשִ ֲאַגת  ּדַ ֵמֲחַמת  ְוכּו'  ה  ּוְתִפּלָ

ְך  ּוַבֹחשֶׁ א  ּבָ י: "ַבֶהֶבל  ּכִ א ַבֲעָמלֹו" )קֶֹהֶלת ה'(.  ִיּשָׂ "ְמאּוָמה לֹא 

ְוֵלב  ִלְראֹות  ֵעיַנִים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ו'(.  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ֵיֵלְך" 

ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ְוִיְרֶאה  ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ָיִבין  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְלָהִבין 

ּוְכמֹו  ְרָנָסה,  ַהּפַ ְוִטְרדֹות  ֲאַגת  ּדַ ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ָהִראׁשֹוִנים 

ִנים,  ׁשָ ֵמאֹות  ִלְפֵני  רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ

ָצרֹות  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ַהְקּדָ ּבְ ּכֹוְתִבים  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ׁשֶ

ם,  ּלָ ה ִמּכֻ ׁשָ ְרָנָסה ַהּקָ יס ְוַדֲחקּות ַהּפַ יֵמיֶהם, ְוֶחְסרֹון ּכִ ַרּבֹות ּבִ

ָהָיה  ֶ ּשׁ י: "ַמה  ּכִ ה.  ַהְרּבֵ ים  ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ רּו  ִחּבְ ֵכן  י  ּפִ ְוַאף ַעל 

ָהִראׁשֹוִנים  ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָלל,  ְוַהּכְ א'(.  )קֶֹהֶלת  ְוכּו'  ְהֶיה"  ּיִ ׁשֶ הּוא 

לֹֹמה  ׁשְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרָנָסה,  ַהּפַ ַאגֹות  ּדַ ְמֵלִאים  ָהעֹוָלם  ָהיּו 

ְוכּו'  ּוַמְכאֹובֹות"  ַעס  ּכַ ָיָמיו  ל  ּכָ ם  "ּגַ לֹום:  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ

רֶֹגז"  ַבע  ּוׂשְ ָיִמים  ְקַצר  יּוָלד  ְלָעָמל  "ָאָדם  ּוְכִתיב:  ב'(.  )קֶֹהֶלת 

ָאז  ְוַגם  ה.  ַהְרּבֵ סּוִקים  ּפְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְוַכּיֹוֵצא  י"ד(,  ה',  )ִאּיֹוב  ְוכּו' 

ַרק  ִלְדֹאג  ְצִריִכים  ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ָהִעּתִ צּוק  ּבְ ׁשֶ ֶאָחד  ְלָכל  ִנְדֶמה 

ָהעֹוָלם  ִמן  ְוָהְלכּו  ְיֵמיֶהם  ָאְבדּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְרָנָסה,  ַהּפַ ַעל 

ִויֵרִאים  יִקים  ַצּדִ ּדֹור  ָכל  ּבְ ִנְמָצא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה.  ֶחְמּדָ לֹא  ּבְ

עֹוָלם  ל  ׁשֶ ֶהָעָמל  ִמן  ּוָבְרחּו  ֶזה,  ַעל  יחּו  ּגִ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִרים  ּוְכׁשֵ

ְוכּו'  ּוְלדֹורֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ְוָזכּו  ַוֲעבֹוָדה,  ַהּתֹוָרה  ַלֲעַמל  ה  ַהּזֶ
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ֵיׁש  אי  ּוְבַוּדַ ית,  ָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ְוֵכן  ָלֶהם.  ֵרי  ַאׁשְ

יחֹות  ְוׂשִ ָאגֹות  ִמּדְ ִלְברַֹח  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ה  ַעּתָ ּכַֹח 

ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּוְלַקּבֵ ה'  ּבַ ְוִלְבטַֹח  ֵמֶהם  ִלְברַֹח  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ַצַער  ל  ׁשֶ

ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאגֹות  ּדַ ל  ׁשֶ ר  ַהּמַ ָעָמל  ַחת  ּתַ ַהּתֹוָרה  ֲעַמל 

ְמַפְרֵנס  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיַפְרְנסֹו  אי  ּוְבַוּדַ

ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ א  ַרּבָ ַאּדְ ה.  ַעּתָ ן  ּכֵ ָאז  ּכְ ִמיד  ּתָ ָהעֹוָלם 

יֹוֵתר. ָיֶפה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם 

ְוִיּסּוִרים  ְוַצַער  ִויגֹונֹות  ָאגֹות  ּדְ ָמֵלא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָלל:  ַהּכְ
ָאָדם  ֵמֵחְטא  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה.  ַעּתָ מֹו  ּכְ ָאז  מֹו  ּכְ ִמיד  ּתָ

ֶלֶחם"  ּתֹאַכל  ָך  ַאּפֶ ֵזַעת  "ּבְ ה".  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ "ּבְ ָהִראׁשֹון: 

ָהֵאּלּו  ָאגֹות  ְוַהּדְ בֹון  ֵמָהִעּצָ ִלְברַֹח  ָמקֹום  ְוֵאין  ג'(.  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

י ִאם  ּכִ ְיֵמי ָהָאָדם, ֵאין ָמקֹום ִלְברַֹח ֵמֶהם  ים  ּוְמַבּלִ ִרים  ַהְמַקּצְ

"ל. ְוַכּנַ ַהּתֹוָרה  ְוֶאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל 

ְך  "ּכָ ָנה:  ׁשְ ּמִ ּבַ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר 
ּוַמִים  ּתֹאַכל,  ַלח  ּמֶ ּבַ ת  ּפַ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ הּוא 

ּוַבּתֹוָרה  ְחֶיה  ּתִ ַצַער  י  ְוַחּיֵ ן  יׁשַ ּתִ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ה  ּתֶ ׁשְ ּתִ ׂשּוָרה  ּמְ ּבַ

ֶריָך  ַאׁשְ ָלְך.  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ ן  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ִאם  ָעֵמל.  ה  ַאּתָ

ַהֲהמֹון  ין  ּוַמְקׁשִ ו'(.  )ָאבֹות  א"  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָלְך  ְוטֹוב  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

ִלְסּבֹל  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ה"  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶריָך  "ַאׁשְ ְך  ּיָ ׁשַ ֵאיְך  ָעם: 

ֵאיֶזה ְסָפִרים  ּבְ ַלח ְוכּו'? ּוְכָבר ְמבָֹאר  ּמֶ ּבַ ת  ֶזה ֶלֱאכֹל ּפַ ּכָ ָעָמל 
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לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ָרׁש,  ּדְ ֶדֶרְך  ּבְ חּוִקים  ּדְ רּוִצים  ּתֵ ֵאיֶזה 

ָכה  ּזָ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוֵלב  ֵעיַנִים 

ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ּיֹוָתיו  ּוַמֲעׂשִ יחֹוָתיו  ְוׂשִ ִמּתֹורֹוָתיו  ֱאֶמת  ּבֶ ִלינֹק 

ֶאְצלֹו ְמבָֹאר  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ

ר  ּבַ ְלָכל  ָבר  ַהּדָ יר  ְלַהְסּבִ ִויכֹוִלין  מּור,  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָנה  ׁשְ ַהּמִ

ָהעֹוָלם. ַהְנָהַגת  טּוב  ּבְ ְקָצת  ִקי  ַהּבָ ֱאֶמת  ֶכל  ׂשֵ

ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ׁשֶ מֹוִדים  דֹוִלים  ַהּגְ ִביִרים  ְוַהּגְ יִרים  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ י  ּכִ
ַרּבֹות  ְוִיּסּוֵריֶהם  ֲאגֹוֵתיֶהם  ּדַ י  ּכִ ְוִיּסּוִרים.  ְיגֹונֹות  ָמֵלא 

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָעה.  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ּוְבָכל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד 

ַעל  ְוַאף  ב'(.  ם  )ׁשָ ָאָגה"  ּדְ ה  ַמְרּבֶ ְנָכִסים  ה  "ַמְרּבֶ ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו 

ָלֶהם  ְוִנְדֶמה  זֹאת,  ְמִביִנים  ֵאיָנם  ים  ָהֲעִנּיִ ַעם  ַהֲהמֹון  ׁשֶ י  ּפִ

ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ָאגֹות,  ּדְ ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  ירּות  ֲעׁשִ ָלֶהם  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  חּוׁש,  ּבְ ְרֶאה  ְוַכּנִ ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ טֹוִעים  ֵהם 

ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלֶהם  ֵיׁש  ים  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ְוַהּבַ ים  ְוָהֲעִנּיִ "ל.  ְוַכּנַ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ּסּוֵרי  ִמּיִ ִלְברַֹח  ָמקֹום  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  "ל.  ְוַכּנַ ה  ַהְרּבֵ ָאגֹות  ּדְ אי  ַוּדַ ּבְ

ּסּוִרים  ִמּיִ ִיּסּוִרים  ּוַמְכאֹובֹות  ִיּסּוִרים  ֵלא  ַהּמָ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 

ּתֹו  ֵמִאׁשְ ְוִיּסּוִרים  ַצַער  ִעְנַין  ּבְ ֵהן  ְרָנָסה,  ּפַ ִעְנַין  ּבְ ֵהן  ׁשֹוִנים, 

ִעְנַין  ּבְ ְוֵהן  ֲעֵליֶהן,  ִמּבַ ַצַער  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְדֶמה  ים  ׁשִ ּוְלַהּנָ ּוָבָניו, 

ֲחָלִאים  סֹוְבֵלי  ה  ַהְרּבֵ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ׁש.  ַמּמָ ּוַמְכאֹוִבים  ִיּסּוִרים 

ה ְוַכּיֹוֵצא  ל ֵאּלֶ עֹוָלם ֵהן ַעל ּכָ ּוַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ּבָ

ַהּתֹוָרה. ֶאל  י ִאם  ּכִ ֶזה  ל  ִמּכָ ִלְברַֹח  ָמקֹום  ֵאין  ֶהם,  ּבָ
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ַנַחת  ּבְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְהֶיה לֹו טֹוב  ּיִ ׁשֶ רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ
ה  ַקּוֶ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ָצרֹות  ָמֵלא  הּוא  ַצַער  ִלי  ּבְ

טֹוב  ֵאיֶזה  ִלְפָעִמים  לֹו  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְלֵהֶפְך.  א  ּבָ ְלטֹוב 

חּוׁש  ּבְ דּוַע  ּיָ ּכַ ִמיד  ּתָ יגֹונֹות  ּבִ ְמעָֹרב  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ה,  ְמֻדּמֶ

ְוֵאין  ָחְכָמה  "ֵאין  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ן  ּכֵ ַעל  ָהֱאֶמת.  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ַלּמִ

ִאם  י  ּכִ ַנַחת,  ּבְ ִלְחיֹות  כ"א(  ֵלי  )ִמׁשְ ֵעָצה"  ְוֵאין  בּוָנה  ּתְ

י  ַחּיֵ ְוִלְחיֹות  עּוט  ַהּמִ ַתְכִלית  ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ֱאֶמת  ּבֶ ה  ְתַרּצֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ּתֹאַכל"  ַלח  ּמֶ ּבַ ת  "ּפַ "ל:  ַהּנַ ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַצַער, 

ַצַער  י  ְוַחּיֵ ֲחקּות  ַהּדַ ל  ּכָ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ְיָקא  ּדַ ָאז  ׁשֶ ְוכּו'. 

"ּוַבּתֹוָרה  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ ְוַלֲעסֹק  ַהּכֹל  ְוִלְסּבֹל 

ֵרי  ְוַאׁשְ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ִחּיּות  לֹו  ֵיׁש  ְיָקא  ּדַ ָאז  ָעֵמל",  ה  ַאּתָ

ן  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ "ִאם  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ לֹו 

י לֹא ִיְהֶיה  אי. ּכִ ה ַוּדַ עֹוָלם ַהּזֶ ֶריָך ּבָ ה", ַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ ֶריָך ּבָ ַאׁשְ

ָאָדם  ל  ּכָ ֵאֶצל  ים  ֻרּבִ ַהּמְ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְגֵעי  ִמּפִ ִיּסּוִרים  ׁשּום  לֹו 

ַהּתֹוָרה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְמֹאד,  ְמֹאד 

אי  ַוּדַ ּבְ ַוֲאַזי  י.  הּוא טֹוב ֲאִמּתִ ְוָכל ִחּיּותֹו ְוטּובֹו הּוא ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ָהרֹוֶצה  ֲאָבל  ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ לֹו  ֵרי  ְוַאׁשְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ יו  ַחּיָ

יו  ַחּיָ אי  ַוּדַ ּבְ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַנַחת  ּבְ ְוִלְחיֹות  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲענּוֵגי  ּתַ

)סֹוָטה  עֹוַכְרּתֹו"  ִקיְמָעא  רּוַח  "ֲאִפּלּו  י  ּכִ ְמֹאד.  ּוְמרּוִרים  ָמִרים 

ָבר ֶנֶגד ְרצֹונֹו ֵיׁש לֹו ַצַער ְוִיּסּוִרים.  א ָעָליו ּדָ ּבָ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ ה.(. ּכִ

ִביר  ּגְ ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְרצֹונֹו,  ּכִ ַהּכֹל  ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוֶזה 
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ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  י  ּכִ ל,  ּומֹוׁשֵ ְוָאדֹון 

ֲעַמל  ֶאל  ִאם  י  ּכִ ְוִיּסּוָריו  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֵמֲעַמל  ִלְברַֹח  ָמקֹום 

ת  ּפַ ל ּתֹוָרה, ֶלֱאכֹל  ּה ׁשֶ ַדְרּכָ ּבְ ֵליֵלְך  ל ַעל ַעְצמֹו  ְלַקּבֵ ַהּתֹוָרה, 

אי.  ַוּדַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָריו  ַאׁשְ לֹו.  ְוטֹוב  ֵרי  ַאׁשְ ְוָאז  ְוכּו',  ַלח  ּמֶ ּבַ

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ִיּסּוֵרי  ּבְ ְקָצת  ִקי  ַלּבָ ֵהיֵטב  מּוָבִנים  ָבִרים  ְוַהּדְ

יחֹוָתיו  ׂשִ ּבְ ה  ִמּזֶ ן  ְוַעּיֵ ָהֱאֶמת.  ַעל  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ים  ָהַרּבִ ְוַדֲאגֹוָתיו 

ן  ְוַעּיֵ ּסֹוף,  ּבַ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ַהּסִ ֵאֶצל  ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ

ּיֹות(: ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ּבְ ה ט'  )ַמֲעׂשֵ ְוכּו'  ם  ְוַהּתָ ֶהָחָכם  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ

ֶזה  ְלָכל  מֹוִדים  ִרים  ַהְמַחּקְ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ַוֲאִפּלּו 
ְוַכְמבָֹאר  ִמיד,  ּתָ ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ׁשֶ

ִאם  י  ּכִ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵאין טֹוב  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ה.  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ִדְבֵריֶהם  ּבְ

ִלְסּבֹל  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֶבל.  ַהּסֵ

מֹוִעיִלים  ֵאיָנם  ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ֲאָבל  ְוכּו'.  ָעָליו  ֲעבֹר  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲאַנְחנּו  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  לֹא  ּבְ ְלָהעֹוָלם 

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶבל  ַהּסֵ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ָלֶזה  זֹוֶכה  ָאָדם  ֵאין  י  ּכִ

ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ָצרֹות  ַיְטִרידּוהּו  ּלֹא  ְוׁשֶ

ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ב  ֵ ַיּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָהָיה  ִאם  ֲאִפּלּו  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְכִלית  ּתַ ׁשּום  ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ׁשֶ

ְוַצַער  ִיּסּוִרים  ׁשּום  ִלי  ּבְ ירּות  ַוֲעׁשִ טֹובֹות  ָמֵלא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

חֹוֵלף  ַמן  ַהּזְ י  ּכִ ָוִריק.  ֶהֶבל  הּוא  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָלל,  ּכְ ּוְדָאגֹות 

"לֹא  קמ"ד(.  ים  ִהּלִ )ּתְ עֹוֵבר"  ֵצל  ּכְ ְו"ָיֵמינּו  ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ ְועֹוֵבר 
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תּוב:  ּכָ ה א' אֹות ג'(, ּוְכמֹו ׁשֶ ָרׁשָ ה ּפָ ֶקל " ְוכּו' )קֶֹהֶלת ַרּבָ ל ּדֶ ְכִצּלֹו ׁשֶ

י ָגז  ם ָעָמל ָוָאֶון ּכִ ָנה ְוכּו' ְוָרְהּבָ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ "ְיֵמי ׁשְ

ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ם  ּגַ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ צ'(.  ים  ִהּלִ )ּתְ עּוָפה"  ַוּנָ ִחיׁש 

דֹול  עּור ִמּגָ ִלי ׁשִ ָמֵלא ַצַער ִויגֹונֹות ְוִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות ּוִטְרדֹות ּבְ

ְכִלית  ּתַ ַעד  ְפָלִגים  ַהּמֻ יִרים  ָהֲעׁשִ ְגדֹוֵלי  דֹוֵלי  ּגְ ִמן  ָקָטן,  ְוַעד 

הֹוָצאֹות  ּוִטְרדֹות  ָאגֹות,  ּדְ ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ים,  ֲעִנּיִ ּבָ ׁשֶ ֶהָעִני 

ְתָקאֹות  ּסּוִרים ׁשֹוִנים, ְוָצרֹות ְוַהְרּפַ ָאֵרי ִיּסּוִרים ִמּיִ ְרָנָסָתם, ּוׁשְ ּפַ

ְמֵלִאים  דֹוִלים  ּגְ ִרים  ְוׂשָ ּוְמָלִכים  ֵקיָסִרים  ַוֲאִפּלּו  ַלּכֹל.  דּוַע  ּיָ ּכַ

ִקי  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  דּוַע  ּיָ ּכַ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ים  ַרּבִ ּוְפָחִדים  ְוִיּסּוִרין  ָאגֹות  ּדְ

ָהֻאּמֹות  ְלַחְכֵמי  ֲאִפּלּו  ּוְמבָֹאר  ָידּוַע  ֶזה  ְוָכל  ּוְבַדְרֵכיֶהם.  ֶהם  ּבָ

ּבֹוֵחר  ׁשֶ ּכְ י ִאם  ּכִ ה,  ִמּזֶ ְבַרח  ּיִ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָהעֹוָלם. 

ַתְכִלית  ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ה  ּוְמֻרּצֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶחְלקֹו 

ַעל  ָיָמיו  ּוְלַבּלֹות  ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹק  ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ה  ִמּזֶ עּוט  ַהּמִ

ָהעֹוָלם  ֲעַמל  ִמן  ִלְברַֹח  ָיכֹול  ְיָקא  ּדַ ָאז  ָהֲעבֹוָדה.  ְוַעל  ַהּתֹוָרה 

ל  ׁשֶ ֶנֶפׁש  ּוְמִרירּות  ּוִטְרדֹות  ִויִגיעֹות  ָעָמל  ֵמָעָליו  ִלְפטֹר  ה,  ַהּזֶ

ַוֲעבֹוַדת  תֹוָרה  ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ ְוִלְחיֹות  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲאגֹות  ּדַ

א. ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ ר הּוא  ֲאׁשֶ ה', 

י  ּפִ ַעל  ֲאִפּלּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ְוֶנֶאְמנּו  ָצְדקּו  אי  ּוְבַוּדַ
ת  ּפַ ֶלֱאכֹל  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִלְסּבֹל  ּבֹוֵחר  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ׁשּוטֹו.  ּפְ

ַצַער  י  ְוַחּיֵ ן  ִייׁשַ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ה  ּתֶ ִיׁשְ ׂשּוָרה  ּמְ ּבַ ּוַמִים  ַלח  ּמֶ ּבַ

ל ָאָדם זֹוֶכה  ׂשּוָרה ָלאו ּכָ ּמְ ּבַ ַלח ּוַמִים  ּמֶ ּבַ ת  י ֲאִפּלּו ּפַ ִיְחֶיה, ּכִ
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ה ִלְחיֹות  ל ֶזה ִלְהיֹות ְמֻרּצֶ ן הּוא ָצִריְך ִעם ּכָ ַהְרָחָבה, ְוַעל ּכֵ ּבְ

ַלֲעסֹק  ֵדי  ּכְ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ֲאָבל  ַצַער.  י  ַחּיַ

ִאם  ָאז  ָעֵמל".  ה  ַאּתָ "ּוַבּתֹוָרה  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ

ה"  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֶריָך  "ַאׁשְ ָלְך".  ְוטֹוב  ֶריָך  "ַאׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ן  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ

ל ַעל ַעְצמֹו  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ י ֵמַאַחר  ִחּיּות ֲאִמּתִ ֵיׁש לֹו  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ אי.  ַוּדַ

ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יג  ְלַהּשִׂ ְוָזָכה  ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִיּסּוֵרי  ל  ּכָ ִלְסּבֹל 

רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  א  ַרּבָ ַאּדְ ּבֹו.  ג  ְלִהְתַעּנֵ ַנַחת  ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְבָרא  לֹא  ה  ַהּזֶ

ּוַמְכאֹובֹות  ְוַכַעס  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  הּוא  ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ

ַהּתֹוָרה  ַלֲעַמל  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֵמֲעַמל  ּבֹוֵרַח  הּוא  ַרק  "ל.  ְוַכּנַ

א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ י  ּדַ לֹא  ָאז  ָיֵמינּו.  ְוֹאֶרְך  ינּו  ַחּיֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ

ֶנְגּדֹו  ּכְ עֹוֶלה  ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ְצִחי  ַהּנִ עֹוָלם  הּוא  ׁשֶ

ֶחְלקֹו.  ֵרי  ַאׁשְ לֹו  ֵרי  ַאׁשְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּגַ ַאף  ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ ֲאִפּלּו 

ל  ר ְלַקּבֵ ֶבל. ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ י ִאם ַהּסֵ ה ֵאין טֹוב ּכִ עֹוָלם ַהּזֶ י ּבָ ּכִ

ֲעַמל  ֶאל  ּבֹוֵרַח  ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִיּסּוֵרי  ל  ׁשֶ ֶבל  ַהּסֵ

"ל. ְוַכּנַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה 

ְוֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבָ ָחֵפץ  ׁשֶ ְלִמי  ְמֹאד  ּומּוָבִנים  ְמבָֹאִרים  ָבִרים  ְוַהּדְ
ְתלֹוֵצץ  ּמִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלַהְטעֹות  רֹוֶצה 

רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְינּו  ֵמַעְצמֹו,  ַרק  ִמְתלֹוֵצץ  הּוא  ֵאּלּו  ּכָ ָבִרים  ִמּדְ

י הּוא רֹוֶצה  ּכִ ּיֹות ּופֹוֶנה ָעְרּפֹו ֲאֵליֶהם.  ל ֲעצֹוֵתינּו ָהֲאִמּתִ ְלַקּבֵ

ל  ּכָ יֹאַחז  ָידֹו,  ּבְ ִיְמֶחה  ּוִמי  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְמצּוַלת  יֵון  ּבִ ִלְטּבַֹע 

ים כ'(. ִהּלִ )ּתְ יר"  ַנְזּכִ ֱאלֵֹקינּו  ם ה'  ׁשֵ ּבְ "ַוֲאַנְחנּו  ְרּכֹו  ּדַ ֶאָחד 
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ַנת  ְוַכּוָ ה,  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶאָחד  ַעל  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ַמִים  ּבְ ֶהם  ּבָ ע  ְטּבַ ּנִ ׁשֶ קֹומֹות  ִמּמְ ַז"ל ָהָיה ְלהֹוִציאֹו  נּו  ַרּבֵ

ק  ְוִחּזֵ סֹוֶרֶרת  ֵתף  ּכָ ָנַתן  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ֲאָבל  סֹוף.  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ

ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִלּבֹו.  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ל  ִקּבֵ ְולֹא  ַעְצמֹו,  ֶאת 

ְוִנְפָלִאים, ֲאָבל לֹא ָרָצה  ים  ּיִ נּו ַז"ל ֲאִמּתִ ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ הּוא ֵהִבין 

ִמי  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה,  ָהִאיׁש  ֶזה  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ָלם.  ְלַקּבְ

ְורֹוֶצה  ָידֹו  ט  ּופֹוׁשֵ ֶאָחד  ּוָבא  ְלִאּבּוד,  ְוָהַלְך  ִים  ּמַ ּבַ ע  ְטּבָ ּנִ ׁשֶ

ַעּזּות  ּבְ ָעְרּפֹו  ּופֹוֶנה  סֹוֶרֶרת  ֵתף  ּכָ נֹוֵתן  ְוהּוא  ם,  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִציאֹו 

ִמן  ּובֹוֵרַח  ְלהֹוִציאֹו,  ּבֹו  ִלְתּפֹס  ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ְלַהּנִ רֹוֶצה  ְוֵאינֹו 

א: ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֻיְנַעם  ֹוֵמַע  ּוְלַהּשׁ ילֹו.  ְלַהּצִ א  ַהּבָ

ַרְך: ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ ֵסֶפר  ַלם  ְוִנׁשְ ם  ּתַ


