
  השתפכות הנפש

והנאה בהרחבה ולעיין ל לקרוא כובאתר קיצרנו ומי שמתעניין יעל כן  ,ההקדמה של ספר השתפכות הנפש היא קצת ארוכה

דרכו של רבינו רבי נחמן מברסלב, שדרכו בה אבותינו, והיא דרך התפילה ל ומביא ראיות חימוכבהקדמה ו ,מילהמכל 

 …שם ולזכות לקירבת השם והתעלות רוחניתהשיחה וההתבודדות והיא מעלת הצדיקים וכל מי שרוצה לכנוס בעבודת ה

�ִלים ִעַ$ר ַהִח!"ת ְ�מ� ֶ�ָ�ת"ב ִמי ָהִאי� ֶהָחֵפץ ַח!ִים, ִמי ֶהָחס ַעל נְַפ�� ֶ�ֱאֶמת, ִמי ֶהָחֵפץ ִלזְ��ת ַלֲעב�ַדת ַהְ�ִפָ�ה, ֶ�ַעל יָָד� ְמקַ ְ

 ן ִח!"ת ְלָכל ָהע�ָלמ�ת, ַ�+"ָבא ְ�ֵסֶפר "ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן" ֵחֶלק א' ִסיָמן ט' יִָ)ים ִל�� ְלַהְ'ָבִרים ֲאֶ�רְ�ִפָ�ה ְלֵאל ַח!ָי וְַעל יָָד� ַמְ�ִ%יִעי

�ם ַנְפ�! וְִל"! ַ*ַ)יִם נַכח ְ�ֵני ה' ִמַ)ֲעַלת ַהְ&ִפָ%ה וְַהִהְת"!ְדד#ת ְ"ָמק!ם ְמיָֻחד, ִלְ���   נְִקְ�צ" "ָבא" ַ�ֵ/ֶפר ַהֶ.ה ֲאֶ�ר יְֻדַ�ר ָ�ֶהםָ

ֶזה יָכ!ל ְלִהָ#ַ�ע ְ"ָכל 1ָָבר ִ*י ַה1ֶֶר� -יְֵדי-#ְלַב0ְ�! ַעל ָ*ל ַמה ֶ+ֶ,ְחַסר ל! ְלָה.ָדם, ֵהן ִ"ְצָרָכיו ַהַ-ְ�ִמִ,ים וְֵהן ַ"ֲעב!ַדת ַהֵ+ם וְַרק ַעל

 ֶר� ַהָ,ָ�ן ֶ�1ְָרכ# ָ"3 ֲאב!ֵתינ# #נְִביֵאינ# וְַר"!ֵתינ# ַה0ְד!ִ�ים ִזְכר!ָנם ִלְבָרָכה ֵמע!ָלםַה0ָד!� ַה2ֶה ה#א ַה1ֶ 

ם 3יִן וְכ"', "ֵפֵר� ַרִ�"י, ֶ�1ַמר ַהָ�ת"ב: וְָכל ִ)יַח ַה2ֶָדה ֶטֶרם יְִהיֶה ָב1ֶרץ ִ�י לא ִהְמִטיר וְכ"' ו1ְדָ   .ָדם ָהִרא�!ן  ְ�מ� ֶ�ָ+ִצינ" ֵאֶצל

וְִהְתַ%ֵ�ל ֲעֵליֶהם, וְיְָרד" וְָצְמח" ָהִאיָלנ�ת "ַב4ְִליִ�י ֶ�ָ�ת"ב �� ��ֵצא ָה1ֶרץ, לא יְָצא", ַרק ַעל ֶ%ַתח ַהַ$ְרַקע ָעְמד", ַעד ֶ�ָ�א 1ָדם ָהִרא��ן 

 .וְָהֲעָ)ִבים

ה"א ְלנַח ְ�ֶ�!ָָצא ִמן ַהֵ�ָבה וְָר1ה ָ�ל ָהע�ָלם ָחֵרב וְִהְתִחיל ִלְב��ת -ָ�ר"5-זַהר ָחָד� ָ�נ" ַרָ�נָן, ַמה ֵהִ�יב ַהָ$ד��מ"ָבא �ְ   וְֵכן ֵאֶצל נחַ 

ה"א, ַרֲעיָא ַ�ְטיָא ְ�ַען 1ְמִרית ָ'א וְָלא  -ָ�ר"5-ד��ָעָליו ו1ְַמר, ִר��נ� ֶ�ל ע�ָלם נְִקֵראָת ַרח"ם ָהיָה ְל7 ְלַרֵחם ַעל ְ�ִר!�ֶתי7 ֵהִ�יב� ַה$ָ 

ם וְכ"', ָ�ל ַהאי 1ְמִרית ָל5 ְ�ִדיל ְ'ִתיְבֵעי ְ�זְִמנָא ַ'ֲאָמִרית ָל5, ִ�י א�ְת7 ָרִאיִתי ַצִ'יק ְלָפנַי ַ�'�ר ַהֶ.ה וֲַאנִי ִהנְנִי ֵמִביא ֶאת ַהַ+�"ל ַמיִ 

5�ָ ִהְקִריב ֲעל"וִין וְֻקְרָ�נִין וְָקם  ל ָעְלָמא "ְכַען ְ'יְִת1ִביד ַעְלָמא ְ%ַתַחְ� %"ָמ5 ְלַמְלָלא ֳקָדַמי ְ�ַבֲעיָן "ְבַתֲחנ"נִים ֵ�יוָן ַ'ֲחזָא נחַ ַרֲחִמין עַ 

 .וְכ"', ַע!ֵן ָ�ם וְִהְתַ%ֵ�ל ְלָפנָיו וְכ"', וַ!ַָרח ה' ֶאת ֵריַח ַה;ִיח�ַח ֶזה ֵריַח ְ�ִפָ�ת�

ה"א ְל3ְבָרָהם זֲַעַקת ְסדם וֲַעמָרה ִ�י ָרָ�ה, ִמ!ָד וַ!ִַ>� 3ְבָרָהם וַ!אֶמר וְכ"', וְִהְרָ�ה  -ָ�ר"5-ְ�ֶ�1ַמר ַהָ$ד�� ,וְֵכן ָמִצינ# ֵאֶצל 4ְבָרָהם

 י יֵ� ֲחִמ4ִים ַצִ'יִקים וְכ"' א"ַלי יְַחְסר"ן וְכ"', וְַגם ָ'ְר�" ֲחָכֵמינ" זְִכר�נָם ִלְבָרָכה, ַעל ַהָ�ת"ב:ה"א ִ�ְתִפָ�ת� א"לַ -ָ�ר"5-ְ'ָבִרים נֶֶגד ַהָ$ד��

�ֶקר ֶאל ַהָ+ק�ם ֲאֶ�ר ָעַמד ָ�ם, ֶ�ִ�ֵ$ן "ְ�ִפַ�ת ַ�ֲחִרית" וְֵכן 1ַמר ַהָ$ד���ה"א ַלֲאִביֶמֶל5, ָהֵ�ב ֵאֶ�ת ָהִאי� -ָ�ר"5 -וַ!ְַ�ֵ�ם 3ְבָרָהם ַ

ָכה, ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה ָ�ם, ֵ�יוָן ֶ�ִהְתַ%ֵ�ל 3ְבָרָהם ִ�י נִָביא ה"א וְיְִתַ%ֵ�ל ַ�ַעְד7 וְכ"' וַ!ְִתַ%ֵ�ל 3ְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִהים ו1ְְמר" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְברָ 

 .ֻהַ�ר ַהֶ$ֶ�ר ַהֶ.ה

ֲאד�נִי 3ְבָרָהם  ְ�ֶלְכ�� ְלַבֵ$� ַהִ.""ג ֶ�ל יְִצָחק ְ�נ� ֵ%ֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ִ�ְתִפָ�ת�, וַ!אַמר ה' ֱאלֵקי ,וְֵכן ָמִצינ# ֵאֶצל ֱאִליֶעֶזר ַעְב1!

ְ>מ�ר, ַהיְנ"  -נ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה ָ�ם ֶ�1ַמר, ִר��נ� ֶ�ל ע�ָלם: ִהְתַחְל�ָ ַהְקֵרה נָא ְלָפנַי ַה!�ם וֲַעֵ)ה ֶחֶסד וְכ"', וְָדְר�" ֲחָכֵמי

 .""ג ִלְבנ�ֶ�ָ%ַעל 3ְבָרָהם ִ�ְתִפָ�ת� "ַבָ$ָ�ת� ֶ�ִ�ֵ�ן ל� ֶאת יְִצָחק ְלֵמ1ה ָ�נָה, ְ>מר ִע+� ַחְס'� ִלְמצא ַה.ִ 

ם ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה, ָצְפָתה וַ!ֵֵצא יְִצָחק ָל)"ַח ַ�2ֶָדה, וְָדְר�" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ֶ�ִ�ֵ$ן "ְ�ִפַ�ת ִמנְָחה" ו1ְְמר" �ָ  ,ן ָמִצינ# ֵאֶצל יְִצָחקוְכֵ 

5�ָ ְ�ֶ�ָר1ה -א ִמ!ָד ָ�ֲאָלה ָעָליו ִמי ָהִאי� ַהָ�ֶזה ַהה�ֵל5 ַ�2ֶָדה ִלְקָראֵתנ" ו3ְַחרִרְבָקה ֶ�!ָד� ְ�ט"ָחה ִ�ְתִפָ�ה 1ְמָרה, וַַ'אי 1ָדם ָ>ד�ל ה"

ָבר 3ֵחר ֶ�ָהַפ5 ֶאת ְ�ִפ��ת ְ�עֶ�ר, 'ָ ִרְבָקה ֲעָקָרה ְ�ִתיב, וַ!ְֶעַ�ר יְִצָחק ַלה' ְלנַכח ִאְ���, וְָדְר�" ֲחָכֵמינ", זְִכר�נָם ִלְבָרָכה, ֶ�4ַָפ5 

 .ַהְ>ֵזָרה ִ�ְתִפָ�ת�

� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ִתיב, וַ!ְִפַ>ע ַ�ָ+ק�ם, וְָדְר�" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ֶ�ִ�ֵ$ן "ְ�ִפַ�ת ַעְרִבית" "ֵפֵר� ִ)יָחת  וְֵכן ָמִצינ# ֵאֶצל יֲַעקב

�ִמְדָר� ַרָ�ה ָ�ם, נַָטל לִהים ִעָ+ִדי "ְ�ָמַרנִי וְכ"' וְנַָתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכל "ֶבֶגד ִלְל�� וְכ"' ו1ְְמר" ֲחָכֵמינ" זְִכר�נָם ִלְבָרָכהו1ְַמר, ִאם יְִהיֶה אֱ ְ ,

ֶעְ)ֵרה ָ�נִים ֶ�ָהיָה יֲַעקב -�ד 1ְמר" ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה, ָ�ל ָה3ְרַ�עה"א ִ)יָחָתן ֶ�ל 1ב�ת וֲַעָ)1ן ַמְפֵ�ַח ִלְגֻאָ�ָתן ֶ�ל ָ�נִים וְע-ָ�ר"5-ַהָ$ד��

ָעָ)ר ִ�יר ַהַ+ֲעל�ת ֶ�ִ�ְ�ִהִ�ים ִ�י יֲַעקב ָעַסק ָ�זֶה ְ�י�ֵתר ְלָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו -ְ�ֵבית ָלָבן לא ָ�ַכב ַ�ַ�יְָלה "ֶמה ָהיָה א�ֵמר, ֲחִמ4ָה

 .'ד 1ִחי וְכ"ָ�ַר5 ְ�ָכל ַליְָלה ַ�+"ָבא וְֵכן ְ�ֶ�4ַָלח ַהַ+ְל1ִכים ֶאל ֵעָ)ו 1ַמר ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ַהִ<יֵלנִי נָא ִמ!ַ יִתְ 

ה"א ִמְתַא"ֶה -ָ�ר"5-ָהִאָ+ה�ת ִ�ְ�ִביל ֶ�ַהָ$ד�� ו1ְְמר" ַ�ִ+ְדָר� ָלָ+ה נְִתַעְ$ר"  וְֵכן ָ*ל ָהִאָ)ה!ת ַה0ְד!�!ת ָעְסק# ִ"ְתִפָ%ה וְַתֲחנ#ִנים

ת ֲאִביֶמֶל5 ָ�ל א�ת� ַהַ�יְָלה ָהיְָתה ָ)ָרה ִלְתִפָ�ָתם ו1ְְמר" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה (ִמְדָר� ַרָ�ה ָ%ָרַ�ת וַ!ֵָרא) ַעל ָ)ָרה ְ�ֶ�;ְִלְקָחה ְלֵבי

, זֶה ָעַמד ְ�ָזוִית ז� "ִמְתַ%ֵ�ל נֶיָה וְא�ֶמֶרת ִר��ן ָהע�ָלִמים וְכ"', "ְבִרְבָקה ְ�ִתיב, ְלנַכח ִאְ��� וְָדְר�" ֲחָכֵמינ" זְִכר�נָם ִלְבָרָכהְ�ט"ָחה ַעל %ָ 

ים וְַגם ָ�ַמע ְ�קִלי וְכ"' נְַפ�"ֵלי ֱאלִהים נְִפַ�ְלִ�י וְכ"' "ֵפֵר� ַרִ�"י ַ�ָ$��ת וְז� ע�ֶמֶדת ְ�ָזוִית ז� "ִמְתַ%ֶ�ֶלת "ְבָרֵחל ָמִצינ" ֶ�1ְמָרה, ָ'נַ;ִי ֱאלהִ 

' "ְבֵל1ה ְ�ִתיב, וְֵעינֵי ל ְמַבָ�ה ַעל ָ�נֶיָה וְכ"ַהֲחִביב�ת ְלָפנָיו וְכ"' וְֵכן ְ�ִתיב ָ�� וַ!ְִ�ַמע ֵאֶליָה ֱאלִהים וַ!ְִפַ�ח ֶאת ַרְחָמ� וְע�ד ְ�ִתיב ָ�� ָרחֵ 

 .ָ)וֵל1ה ַר��ת, וְָדְר�" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ֶ�ָהיְָתה ��ָכה "ִמְתַ%ֶ�ֶלת ֶ��א ִ�%ל ְ�ֶחְלק� ֶ�ל עֵ 

ת ִ�נְיִָמין ִעָ+ֶהם ֶאל י�ֵסף 1ְמר" ֲחָכֵמינ" ַז"ל (ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה ִמֵ$ץ), ֻ�ָ�ם ָהְלכ" ַ�ֶ'ֶר5 ַהֶ.ה ַ�+"ָבא "ְכֶ�4ַָלח יֲַעקב אֶ   וְֵכן ָ*ל ַהְ+ָבִטים

ַ'י יִֵ�ן ְלה�ן ִאם ְצל�ִתי ַא�"ן ַ�ֲעיָן וְֵאל �ַ 1ַמר ָלֶהם יֲַעקב, ֲהֵרי ַהֶ�ֶסף וֲַהֵרי ַה'�ר�ן וֲַהֵרי ֲאֵחיֶכם וְכ"', 1ְמִרין ֵל� ְצל�ָת5 ֲאנַן ַ�ֲעיָן, ֲאַמר 

 .ָלֶכם ַרֲחִמים וְכ"', ִמי ֶ�ָעִתיד ל�ַמר ַל!ִ/"ִרים ַ'י ה"א יאַמר ְליִ/"ַרי ַ'י



�ֵבית ָהֲאס"ִרים ה"א ִהְרָ�ה ְלִהְתַ%ֵ�ל ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ְ�מ� ֶ�1נ" ִמְתַ%ְ�ִלים ִמי ֶ�ָענָה ְלי�ֵסף   וְֵכן ְ*ֶ�ָהיָה י!ֵסף ְ"ֵבית ָהֲאס#ִריםְ

 .ָרָכה, ָמִצינ" ַהָ>ָ�ה ִלְתִפָ�היֲַענֵנ" וְֵכן ְ�ֶ�ָ�ַקח י�ֵסף ֶאת ִ�נְיִָמין ְ�ִתיב, וַ!ִַ>� ֵאָליו יְה"ָדה, וְָדְר�" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלבְ 

יְִ)ָרֵאל ִמן ָהֲעב�ָדה וַ!ְִזָעק" וַַ�ַעל ַ�וְָעָתם ֶאל ָהֱאלִהים וְֵכן -ים ָהַרִ�ים ָהֵהם וַ!1ֵנְח" ְבנֵיְ�ִתיב, וַיְִהי ַ�!ָמִ   וְֵכן ֲאב!ֵתינ# ְ*ֶ�ָהי# ְ"ִמְצַריִם

ע וְכ"' ַהְ�ִמיִענִי ֶאת ק�ֵל5, ַהְ�ִמיִענִי יְִ)ָרֵאל ֶאל ה' ו1ְְמר" ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה (ָ%ָרַ�ת ְ�ַ�ַ�ח), י�נִָתי ְ�ַחְגוֵי ַהֶ/לַ -ַעל ַה!ָם ְ�ִתיב, וַ!ְִצֲעק" ְ�נֵי

ה"א ִמְתַא"ֶה ִלְתִפָ�ָתן ֶ�ל יְִ)ָרֵאל וְכ"', -ָ�ר"5-ק�ל לא נֱֶאַמר ֶאָ�א ַהְ�ִמיִענִי ֶאת ק�ֵל5, א�ת� ַה$�ל ֶ�ְ�ָבר ָ�ַמְעִ�י ְ�ִמְצַריִם, ִ�י ַהָ$ד��

 .ַע!ֵן ָ�ם

ל ַעְצמ� וְַעל יְִשָרֵאל ָחְטא" ָעָליו ַה4ָל�ם, יָד"ַע ְ�ִדְבֵרי ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ַ�ָ+ה ָעַסק ָ�ל יָָמיו ִ�ְתִפָ�ה וְַתֲחנ"נִים עַ  ,ֵ"נ#וְֵכן מֶ�ה רַ 

-וְכ"' "ְבִמְדָר� ַרָ�ה ָ'ְר�" ַעל ַהָ�ת"ב וַיְַחל מֶ�ה, ֶ�ִ�ֵ+ד א�ת� ַהָ$ד��וַיְַחל מֶ�ה וְכ"', "ְכִתיב: וֶָאְתנַַ%ל ִלְפנֵי ַה4ֵם 3ְרָ�ִעים י�ם  -ָ�ֵעֶגל 

ָ� ִלי ה"א: לא 5�ָ 1ַמרְ -ָ�ר"5-ה"א ֵאי5 ְלִהְתַ%ֵ�ל ְלָפנָיו ו1ְַמר ל�: ֱאמר 5�ָ, ֲעֵ)ה ֶאת ַהָ+ר ָמת�ק וְכ"' 1ַמר מֶ�ה ִלְפנֵי ַהָ$ד��-ָ�ר"5

וֵי וַיְַחל מֶ�ה "ְכִתיב ְ�זַהר ָחָד� ְ�ָמָרה, ֱהוֵי ִמְתַ%ֵ�ל וֱֶאמר ֲעֵ)ה ֶאת ַהָ+ר ָמת�ק, 3ף ַעְכָ�ו ֳחִלי ְמִריָרָתם ֶ�ל יְִ)ָרֵאל וְַרֵ%א א�ָתם הֱ 

 ָ�נָן 1ְמִרינַן, ַעד ֶ�;ַָתן נְַפ�� ֲעֵליֶהם ִמן ָהע�ָלם ַהֶ.ה "ִמן ָהע�ָלם ַהָ�א ִ'ְכִתיב, ַמה" וַיְַחל, ְמַלֵ+ד ֶ�ִהְתַ%ֵ�ל ֲעֵליֶהם ַעד ֶ�ֲאָחזַ�" ַחְלָחָלה ַר

וְֵכן ְ�ִמְריָם ְ�ֶ�;ְִצָטְרָעה נִים וַ!ְִצַעק מֶ�ה וְכ"', וְִאם 3יִן ְמֵחנִי נָא, (וְַע!ֵן ַ>ם ְ�ַמֶ/ֶכת ְ�ָרכ�ת ל"ב) ָחְטא" ַ�ְמַרְ>ִלים וַ!ְִתַ%ֵ�ל מֶ�ה, ַ�ִ+ְתא�נְ 

ַח;ַן ֶאל ה' ו1ְְמר" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ְ�ִתיב, וַ!ְִצַעק מֶ�ה ֶאל ה' "ֵאל נָא ְרָפא נָא ָל�" וְֵכן ְ�ֶ�;ְִגָזר ָעָליו ֶ��א יִָ�נֵס ָל1ֶרץ ְ�ִתיב, וֶָאתְ 

ה וְַע!ֵן ָ�ם ) ֶ�ִהְתַ%ֵ�ל תקט"ו ְ�ִפ��ת ְ�ִמנְיַן וֶָאְתַח;ַן, וְִאיָתא ֶ�ִאם ָהיָה ִמְתַ%ֵ�ל ע�ד ְ�ִפָ�ה 3ַחת ָהיָה נֲַענֶ ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה (ָ%ָרַ�ת ְ�ָרָכה

 .י�ִ�יֲע7 ֵמֲעַצת ְמַרְ>ִלים ַ�ִ+ְדָר� ַ�ָ+ה ְ�ִפ��ת ֶ�ִהְתַ%ֵ�ל מֶ�ה ְ�י�ם ִהְסַ�ְ�ק"ת� וְֵכן ַעל יְה�ֻ�ַע ִהְתַ%ֵ�ל יָ�

ַצת ְמַרְ>ִלים וְֵכן 3ֲהרן ְ�ֵעת ְ�ֶ�ָר1ה ֶ�+ֶ�ה לא ִהְתַ%ֵ�ל ָעָליו ָהַל5 וְִהְ�Bַ�ַח ַעל ִקְבֵרי 1ב�ת ְלִהְתַ%ֵ�ל ֶ��א יְִהיֶה נִָ/ת ַ�עֲ   וְֵכן ָ*ֵלב

ה ָ�ה, וְִהְרָ�ה 1ז ְמאד ְלִהְתַ%ֵ�ל ִלְפנֵי ה' יְִתָ�ַר5 ְ�מ� ֶ�1נ" ִמְתַ%ְ�ִלים ִמי ֶ�ָענָה ְל3ֲהרן ַ�ַ+ְח�ָ ַה;ֶֶגף ְ�ַמֲעֵ)ה קַרח, וַ!ִַקח ֶאת ַהַ+חְ 

 .'וְכ"

ֵ�י ָהַעי ִמ!ְִ)ָרֵאל, וַ!ְִקַרע יְה�ֻ�ַע ִ)ְמל�ָתיו וַ!ִ%ל ַעל ְ�ק"מ� ִמ��5 ַהֵעָדה ְ�ִתיב, וַ!ֲַעמד ִ%ינְָחס וַיְַפֵ�ל, וְֵכן יְה�ֻ�ַע ְ�ֶ�ִה�" 3נְ   וְֵכן ִ�יְנָחס

 .'ָ%נָיו 3ְרָצה וְכ"' וַ!אֶמר ֲאָה� ה' ֱאלִהים וְכ"

יְִ�ָרֵאל, וַ!ְִזֲעק" ֶאל ה' ַעד ֶ�ִרֵחם ֲעֵליֶהם -ְ�נֵיְ�ֶ�ָחְטא" יְִ)ָרֵאל, וַ!ִַחר 3ף ה' ְ�יְִ)ָרֵאל "נְָתנָם ְ�יַד א�יְֵביֶהם ֶמה ָע)"   וְֵכן ִ"יֵמי ַה+!ְפִטים

ִלְ�ִ�ים ֶאת ֵעינָיו, וַ!3ְַסר"ה" ַ�;ְֻחְ�ַ�יִם וַ!ְִקָרא וְֶהֱעִמיד ֲעֵליֶהם ��ֵפט וְִהִ<יָלם, וְֵכן ָהיָה ְ�ָכל ��ֵפט וְ��ֵפט וְֵכן ִ�ְמ��ן ַהִ>��ר ְ�ֶ�;ְִ$ר" %ְ 

 .'ְמ��ן ֶאל ה' וַ!אַמר ָזְכֵרנִי נָא וְַחְ.ֵקנִי נָא ַא5 ַהַ%ַעם וְכ"�ִ 

ְדָר� ָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ַ�"+ִ ַ�ֲאֶ�ר ה' ָסַגר ַרְחָמ�, וִַ�ְתַ%ֵ�ל ֶאל ה' "ָבכה ִתְבֶ�ה וְכ"' וְָהיָה ִ�י ִהְרְ�ָתה ְלִהְתַ%ֵ�ל, וְָדְר�" חֲ  וְֵכן ַח8ָה

ָ�ל ְזַמן ֶ�ַ+ְרִ�ין ִ�ְתִפָ�ה, ְ�ִפָ�ָתם נְִ�ַמַעת -��ֵחר ט�ב" ִמָ�אן ֶ�ָ�ל ַהַ+ְרֶ�ה ִ�ְתִפָ�ה ה"א נֲַענֶה וְֵכן 1ְמר" ְ�ַמֶ/ֶכת י�ָמא כ"ט, ַצִ'יִקים

ל ַה;ַַער ַהֶ.ה ִהְתַ%ָ�ְלִ�י וְכ"' וִַ�ְתַ%ֵ�ל ַח;ָה וַ�אַמר וְכ"', וְָדְר�" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם וְֵכן ְ�ִתיב ֵאֶצל ַח;ָה: וֶָאְ�5% ֶאת נְַפִ�י ִלְפנֵי ה' וְכ"' אֶ 

 .ִלְבָרָכה, ְ�"��ֵחר ט�ב" ִהְתִחיָלה ס�ֶדֶרת ְ'ָבִרים ִעם וִ'"יִים

ל יְִ)ָרֵאל, וַ!אֶמר ְ�מ"ֵאל ִקְבצ" ֶאת ָ�ל יְִ)ָרֵאל ַהִ+ְצָ%ָתה וְֶאְתַ%ֵ�ל ַ�ַעְדֶכם ֶאל ה' וַ!ִָ$ְבצ" ְ�ֶ�ָ>ְבר" ַהְ%ִלְ�ִ�ים עַ   וְֵכן ִ"יֵמי ְ�מ#ֵאל ַה8ִָביא

 .'ֵאל ֶאל ה' ְ�ַעד יְִ)ָרֵאל וַ!ֲַענֵה" הק ְ�מ"ַהִ+ְצָ%ָתה וַ!ְִ�ֲאב" ַמיִם וַ!ְִ�ְ%כ" ִלְפנֵי ה' ("ֵפְר�" ַהְמָפְרִ�ים ֶ�4ְָפכ" ִלָ�ם ַ�ַ+יִם) וַ!ְִזעַ 

ל ְ�מ� ֶ�ָ+ִצינ" ֵאֶצל ֵאִל!ָה" ֶ�1ַמר, ַחי ה' ֲאֶ�ר ָעַמְדִ�י ְלָפנָיו, "ֵפְר�" ַהְמָפְרִ�ים ֲאֶ�ר ֲאנִי ָרִגי ,וְֵכן ָ*ל ַה8ְִביִאים ָעְסק# ַהְרֵ"ה ִ"ְתִפָ%ה

ה' ְ�ק�ל ֵאִל!ָה" וְֵכן  ֵכן ְ�ֶ�ֵ+ת ְ�נָ� ֶ�ל ַהָ<ְרִפית ְ�ִתיב, וַ!ְִקָרא ֶאל ה' וַ!אַמר ה' ֱאלַהי ָ�ָ�ב נָא נֶֶפ� ַה!ֶֶלד וַ!ְִ�ַמעַלֲעמד ְלָפנָיו ִ�ְתִפָ�ה וְ 

!ֵ� ֱאלִהים ְ�יְִ)ָרֵאל ְ�ִתיב, וַ!ִַ>� ֵאִל!ָה" ַה;ִָביא וַ!אַמר ה' ְ�ַהר ַהַ�ְרֶמל ְ�ֶ�ִ$ֵ�ץ ֶאת ָ�ל יְִ)ָרֵאל וְֶאת נְִביֵאי ַהַ�ַעל וְָרָצה ְלַג��ת ָלֶהם �ֶ 

נָם ם ֶ�ָעָ)ה ֱאִליָ�ע, 1ְמר" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�ֱאלֵהי 3ְבָרָהם יְִצָחק וְיְִ)ָרֵאל ַה!�ם יִ"ַָדע ִ�י ַאָ�ה ֱאלִהים וְכ"' ֲענֵנִי ה' ֲענֵנִי וְֵכן ַעל ָ�ל ַה;ִִ/י

ָ'ָגה וְכ"' וְֵכן ַ�ֲחַב$"ק ְ�ִתיב, ְ�ִפָ�ה ַלֲחַב$"ק ִלְבָרָכה: וֱֶאִליָ�ע ִ�י ָעֵבד ְ�ַרֲחֵמי ה"א ְ'ָעֵבד וְֵכן ְ�י�נָה ַה;ִָביא ְ�ִתיב וַ!ְִתַ%ֵ�ל י�נָה ִמְ+ֵעי הַ 

ֵא�" נְִביֵאי -ָ'ְר�" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ְ�ִמְדָר� ַרָ�ה ָ%ָרַ�ת וַ!ֵָרא, "ְתִפַ�ת ַצִ'יִקים יְִ�ַמע ַה;ִָביא ַעל ִ�ְגי�נ�ת וְכ"' וְֵכן ַעל ָ�ל ַה;ְִביִאים

 ."יְִ)ָרֵאל וְַע!ֵן יְִרְמיָה כ"ז, ְ�ִתיב ָ�ם: "וְִאם נְִביִאים ֵהם וְכ"' "ָפְגע" ַ�ה' ְצָבא�ת

ה"א "ְלָפֵר� ִ)יָחת� ִלְפנֵי -ָ�ר"5-ָעָליו ַה4ָל�ם, ה"א ָעַסק ְ�י�ֵתר ָ�ל יָָמיו ִ�ְתִפָ�ה וְַתֲחנ"נִים "ְזָעק�ת "ְ�וָע�ת ְלַהָ$ד�� ,וְֵכן 1ָוִד ַהֶ)ֶל�

ָעק�ת וְַ�וְע�ת ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 וֲַחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ָ'ְר�" ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ַעד ֶ�ָ.ָכה ְלַחֵ�ר ִמֶ.ה ֵסֶפר ְ�ִהִ�ים ַהָ$ד�� ֶ�ֻ��� ָמֵלא צְ 

ב וְכ"', �ֵרא ָ�ִמיד ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ע�רֵ ְ�זַהר ָחָד� ָ%ָרַ�ת נַח, וַיְַ�ַ�ח ֶאת ָהע�ֵרב ֶזה ָ'וִד (ֶ�ָ�א ִמיה"ָדה ֶ�1ַמר 1נִכי ֶאֶעְרֶב;") ֶ�ָהיָה ק

ָדוִד ע�ֶלה ְ�ַמֲעֵלה ַהֵ.יִתים ע�ֶלה "ב�ֶכה ָ'ָבר 3ֵחר ֶ�ָהיָה ה�ֵל5 ֶ�ָהִרים (ְלִהְת��ֵדד ָ�ם "ְלָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5) ְ�ע�ֵרב ִ'ְכִתיב, וְ 

 .'וְרא� ל� ָחפ"י וְכ"

א ח', וַ!ֲַעמד ְ�למה ִלְפנֵי ִמְזַ�ח ה' נֶֶגד ָ�ל ְקַהל יְִ)ָרֵאל וַ!ְִפר� ַ�ָ%יו ַה4ַָמיִם, -ַהִ+ְקָ'� ְ�ִתיב ִ�ְמָלִכים-ְ�נ� ְ�ֶ�ָ�נָה ֶאת ֵ�ית  וְֵכן ְ�למה

 .'ִק!ָה" ָ%נָיו ֶאל ַהִ$יר וַ!ְִתַ%ֵ�ל וְכ"ַע!ֵן ָ�ם ָ�ל ְ�ִפָ�ת� ַ�ֲאִריכ"ת וְֵכן ִחְזִק!ָה" ֶמֶל5 יְה"ָדה ְ�ָחְלי� ְ�ִתיב ֶאְצל�, וַ!ֵַ/ב ִחזְ 



ִמיָ�ֵאל וֲַעַזְריָה ִמְ�ָתא ה�ַדע וְַרֲחִמין ַ�ֲאֶ�ר ֻהְצַר5 ְלַהִ>יד ִלנְב"ַכְדנֶַ<ר ִ%ְתר�ן ַהֲחל�ם ְ�ִתיב, ֱאַדיִן ָ'נִ!ֵאל ְלַביְֵת� ֲאַזל וְַלֲחנַנְיָה   וְֵכן ְ"ָדִנֵ,אל

ן ָ�ל ֱאלִהים וֲַאנִָ�ים ַעד חֶֹד� יִָמים ן ֳקָדם ֱאָל� ְ�ַמ!ָא ַעל ָרָזא ְ'נָא וְכ"', וְַכֲאֶ�ר ָ>זַר ָ'ְריָוֶ� ַהֶ+ֶל5 ֲאֶ�ר ָ�ל ִאי� ֶ�!ְִתַ%ֵ�ל מִ ְלִמְבֵעא מִ 

ן ֵל� ְ�ִעִ�יֵת� נֶֶגד יְר"ְ�ֵלם וְִזְמנִין ְ�ָלָתא ְבי�ָמא ה"א ְמַצֵ�א "מ�ֵדא ֳקָדם יְֻ�ַל5 ְלגב ָהֲאָרי�ת ְ�ִתיב ָ�ם, וְָדנִ!ֵאל ַעל ְלַביְֵת� וְַכ"ִין ְ%ִתיחָ 

ֲאָרי�ת וְכ"' וְֵכן ִ�"ַע ִמי ֶ�ָענָה ְלָדנִ!ֵאל ְ�גב הָ  ֱאָלֵה�, וְַגם ְ�ֶ�;ְִ�ַל5 ְלגב ָהֲאָרי�ת ִהְרָ�ה ְלִהְתַ%ֵ�ל ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ְ�מ� ֶ�1נ" ִמְתַ%ְ�ִלים

דנָי ָהֱאFִקים ְלַבֵ$� ְ�ִפָ�ה וְַתֲחנ"נִים ְ�צ�ם וְָצַעק ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַעל ֻחְרַ�ן יְר"ָ�ַליִם ְ�מ� ֶ�ָ�ת"ב (ָ'נִ!ֵאל ט') וֶָאְ�נָה ֶאת ָ%נַי ֶאל אֲ 

ָ�ם ָ�ל  וֶָאְת"ֶַדה וָאְמָרה ָא;ָא ה' וְכ"' ַהBֵה ֱאלַהי 1ְזנ7ְ "ְ�ָמע וְכ"' וְע�ד ֲאנִי ְמַדֵ�ר ִ�ְתִפָ�ה וְכ"' ַע!ֵןוְַ)ק וֵָאֶפר וֶָאְתַ%ְלָלה ַלה' ֱאלַהי 

 .ְ�ִפָ�ת� ַ�ֲאִריכ"ת

ַהר 3ֲחֵרי ַ'ף נ"ז, ָמאן ְ�ֵזיב ְלִאֵ�ין ַעל ַ'ֲהוֵי ַמְ<ָלן ָקֵמי ֻקְדָ�א ְ�ִרי5 ְ�ֶ�;ְִ�ְלכ" ְלת�5 ִ�ְבַ�ן ָהֵא� ְ�ִתיב ַ�.  וְֵכן ֲחַננְיָה ִמיָ�ֵאל וֲַעַזְריָה

 .� ה"א יֲַענֵנ"ה"א וְכ"', ַע!ֵן ָ�ם וְַעל ֶזה 1נ" ִמְתַ%ְ�ִלים ִמי ֶ�ָענָה ַלֲחנַנְיָה ִמיָ�ֵאל וֲַעזְַריָה ְ�ת�5 ִ�ְבַ�ן ָהאֵ 

" וְכ"' וַ!ֵָעֵתר ָלנ" וְֵכן ְ�ֶ�;ְָ)א" ִתיב, וֶָאְקָרא ָ�ם צ�ם ַעל ַה;ָָהר וְכ"' ְלַבֵ$� ִמֶ+;" ֶ'ֶר5 יְָ�ָרה וְכ"' וַ;ָצ"ָמה וַ;ְַבְקָ�ה ֵמֱאלֵקינ�ְ   וְֵכן ְ"ֶעְזָרא

י ְלָהִרים ֱאלַקי ָ%נַי ֵאֶלי7 וְכ"', ַע!ֵן ֶעְזָרא ט' ָ�ל ְ�ִפָ�ת� ַ�ֲאִריכ"ת וְֵכן יְִ)ָרֵאל נִָ�ים נְָכִר!�ת ָצַעק ֶעזְָרא ָמָרה ַעל זאת: �ְ�ִ�י וְנְִכַלְמ�ִ 

 ."ְבַתְר>"ם ֵ�נִי ֵ�ר "ַבִ+ְדָ�ר ַרָ�ה ֶאְסֵ�רָמְרֳ'ַכי וְֶאְסֵ�ר ְ��"ַ�ן ַהִ�יָרה ָצֲעק" וְִהְתַ%ְ�ל" ַהְרֵ�ה ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ַ�ְמב1ר ִ�ְמִגַ�ת ֶאסְ 

 ,ת ְ"מ#ָסף ְ"ִמְנָחה וְַעְרִבית4ְנֵ�י ְ*ֶנֶסת ַהְ-ד!ָלה וְִס1ְר# ָלנ# ָ*ל ַהְ&ִפ%!ת ֶ�ִ,ְתַ�ֵ%ל ָ*ל .ָדם ְלַהֵ+ם יְִתָ"ַר� ְ"ַ�ֲחִרי  5�ָ ָ�א"-וְֵכן 3ַחר

ִהְר�" ְמאד ְלִהְתַ%ֵ�ל ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַ�ְמב1ר ְ�ַמֶ/ֶכת ְ�ָרכ�ת   ד!ִ�ים ַהַ&8ִָאים וְָהֲאמ!ָרִאיםוְֵכן ָ*ל ֲחָכֵמינ# ִזְכר!נ! ִלְבָרָכה, ַה0ְ 

 ,��ת ִ�ְפָרִט!"ת ַעל ָ�ל ָ'ָבר וְָדָברפִ ְ�ִפַ�ת ַהַ�;ִָאים ֶ�ִ/ְ'ר" ְלַעְצָמם ְלִהְתַ%ֵ�ל 3ַחר ְ�ִפַ�ת ְ�מנֶה ֶעְ)ֵרה, וְֵכן ִסְ'ר" ָלנ" ַהְרֵ�ה �ְ 

ינ" ֶ�ִ�ְ�ַלח ְ�ָרָכה ַ�ְ�ִרי ַהֶ.ה (ָ�ָבא ְמִציָעא ְ�ג�ן ְ�ִפַ�ת ַהֶ'ֶר5 וְֵכן ִ�ְ$נ" ְ�ֶ�;ְִכנָס ָה1ָדם ָלמד ֶאת ָ>ְרנ� יאַמר: יְִהי ָרצ�ן ִמְ�ָפנֶי7 ה' ֱאלקֵ 

�ֵצא �� ֶלָעִתיד ָלב�א (ְ�ָרכ�ת 1ָדם ַלֶ+ְרָחץ יאַמר: יְִהי ָרצ�ן ִמְ�ָפנֶי7 ֶ�ַ�ְכנִיֵסנִי ְלָ�ל�ם וְת�ִציֵאנִי וְַתִ<יֵלנִי ֵמא"ר ַהֶ.ה וְַכ!מ"ב), "ְכֶ�;ְִכנָס הָ 

ֵעֶסק ֶזה ִלי ִלְרפ"1ה וְכ"' (ָ�ם), וְֵכן ְ�ֶ�;ְִכנָס ִלְכַר5 יאַמר: יְִהי ָרצ�ן ס), וְֵכן ְ�ֶ�;ְִכנָס ָה1ָדם ְלָהִקיז ָ'ם יאַמר: יְִהי ָרצ�ן ִמְ�ָפנֶי7 ֶ�!ְִהיֶה 

 .ַה!�ם ֻ��� ִמְ�ָפנֶי7 ֶ�ַ�ְכנִיֵסנִי ַלְ�ַר5 ַהֶ.ה ְלָ�ל�ם (ָ�ם), וְֶהְחִליט" ו1ְְמר" ַהְלוַאי ֶ�!ְִתַ%ֵ�ל ָה1ָדם ָ�ל

ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה,  ,ָהֲאִר"י ַה0ָד!�  ַ�ָ+ה ַצִ'יִקים וְָעְסק" ִ�ְתִפָ�ה ַהְרֵ�ה וְִחְ�ר" ְ�ִפ��ת "ִפ!"ִטים ַהְרֵ�ה, ַעד ֶ�ָ�א 5�ָ ָ�א"-וְֵכן 3ַחר

ט�ב ַהָ$ד�� ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, -ֵ�ם-5�ָ ָ�א ַהַ�ַעל-!�ן" וְכ"' ו3ְַחרוְַתְלִמיָדיו ַהְ$ד�ִ�ים וְִחְ�ר" ָלנ" ַ>ם ֵ�ן ַ�ָ+ה ְ�ִפ��ת ְ�מ� ַהֵ/ֶפר "ַ�ֲעֵרי צִ 

ט�ב -ֵ�ם-לֶ�;ְִתיְַ/ד" ַעל יְס�ד ָחְכַמת ַהַ�עַ וְָעַסק ַהְרֵ�ה ְ�ִהְת��ְדד"ת "ִבְפִרי�"ת וְִגָ�ה >ֶדל ַמֲעַלת ַהְ�ִפָ�ה ַ�!ָד"ַע ַ�ְ/ָפִרים ַהְ$ד�ִ�ים, 

  .ַהָ$ד��, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה

ין ְל7 ִמְבַחר ָהֵעת ְלִהְת��ְדד"ת ִ�י ִאם וְַע!ֵן ְ�ֵסֶפר "ס"ר ֵמָרע וֲַעֵ)ה ט�ב" ְלָהַרב ַהַ<ִ'יק מ�ֵרנ" ָהַרב ַרִ�י ְצִבי ִמִ.יְדְט��ב ֶ�ָ�ַתב ָ�ם, אֵ 

 ְ ז� ָ�ל ַמה 4ֶָעַבר,  ָלה ַלֲעמד "ְלַבֵ$� ַעל נְַפ�� ָהֻאְמָלָלה ֲאֶ�ר נְִתַרֲחָקה ַ�ֲעו�נ�ֶתיָה ִמְ+ק�ר ַהַח!ִים, וִיַחֵ%� ְ�ָ�ָעהְ�ָ�ָעה ז� 3ַחר ֲחצ�ת ַלי

�ִפ4"ט יַָדיִם וְַרְגַליִם ִ�ְדָבִרים ַרִ�ים ֵלאמר �ְ ְ ��ֵבן ִלְפנֵי 1ִביו, "ְבָכל ָל��ן ֲאֶ�ר יְַדֵ�ר ִ�ְתִפָ�ה ִ�ְל��ן וִיַדֵ�ר ֵמַעל ִל�� ְ�ֶעֶבד ִלְפנֵי ַר

ֵרי ו "ְפָ�ָעיו וִיַבֵ$� ְמִחיָלה "ְסִליָחה, "ְכִדבְ ַהְ+ִדינָה ֶ�ְ+ַדֵ�ר ִ�ְל��נָ� וְ��ֵמַע, ְלַמַען יָר"ץ ְ'ָבר� ְמֵהָרה ִמְ�ֵאב ֵלב ֲאֶ�ר ��ֵאב ַעל ֲע�נ�ָתי

� ֵמֱאלָקיו ֶ�!ְַעְזֵרה" ַלֲעב�ָדת� "ְליְִר1ת� ַה.ַהר ָ%ָרַ�ת נָ)א ַדף קכ"ד ִמְ'ָחִריב ֵ�י ִמְ$ָ'ָ�א ָלא ֶאְ�3�ָר ָלנ" ֶאָ�א וִ'"י ְ'ָבִרים ִ�ְלַבד וִיַב$ֵ 

ל ַהַ�ֲענִיִתים וְכ"' ַע!ֵן ָ�ם, "ֵמִביא ָ�ם ַ>ם ֵ�ן ְ�ֵ�ם ֵסֶפר "ֵ�ית ִמ'�ת" ְ�ִתיַבת יַד ַהְמיָֻחס ְ�ֵלב ָ�ֵלם וְיֲַאִרי5 ְ�ִענְיָן ֶזה "ְבוַַ'אי ֶזה נְִבָחר ִמ�ָ 

יְַדֵ�ר ָהֶעֶבד ֶאל ַר�� "ֵבן ִעם 1ִביו, �ת, ַ�ֲאֶ�ר ְלָהֲאִר"י, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֶ�ָ<ִרי5 ָה1ָדם ְלִהְת��ֵדד ֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ� וִיַדֵ�ר ָלֵאל יְִתָ�ַר5 ַר�

 .ַעד ָ�אן ְל��נ�

 ,..ַהָ$ד�� ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ָהְלכ" ַ�ֶ'ֶר5 ַהֶ.ה ,ט!ב-ֵ�ם-ַהַ"ַעל וְֵכן ָ�ל ַ�ְלִמיֵדי

ָהַרב ַרִ"י ַנְחָמן, ֵזֶכר ַצ1ִיק וְָקד!� ִלְבָרָכה,   ת א�ר ַהָ>נ"ז וְַהָ<פ"ןַעד ֶ�ָ�א נְֶכ'� ה"א ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַהָ$ד�� א�ר ָהא�ר�

ָעַסק ַהְרֵ�ה כ" �� ֲאב�ֵתינ" ֵמע�ָלם וְ ַ�ַעל ַהְמַחֵ�ר ִסְפֵרי "ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן" "ְ�1ר ְסָפִרים וְִחֵ'� ַהֶ'ֶר5 ַה!ָָ�ן וְַהָ$ד�� ַהֶ.ה, ֶ�ָ'רְ   ִמְ"ֶרְסָלב

ת ַע!ֵן ָ�ם, ו1ְַמר ֶ�ָ�ל ִעְסק� ה"א ְ�ִפָ�ה (ַע!ֵן ִ�ְתִפָ�ה וְַתֲחנ"נִים וְִהְת��ְדד"ת ַ�2ָד�ת "ַביְָעִרים, ַ�ֲאֶ�ר יְֻסַ%ר ְלַקָ+ן ְ�ַהנְָהג�ָתיו ַהְ$ד���

יר ֵעינֵינ" ְ�ֶחְ�ַכת ֲאֵפָלֵתנ" ְלַלֵ+ד א�ָתנ" ְ'ָרִכים יְָ�ִרים ֵאי5 ְלִהְתנֵַהג ָ�ֶזה ו1ְַמר ַ%ַעם 3ַחת "ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן" ֵחֶלק ב' ִסיָמן צ"ג) וְה"א ֵהאִ 

 .ָלםנ" ֵמע�ַלֲאנָָ�יו: ְ�נ" ְלַבְבֶכם ִלי וְא�ִלי5 ֶאְתֶכם ַעל ֶ'ֶר5 ָחָד� ֶ�ה"א ַהֶ'ֶר5 ַה!ָָ�ן ֶ�ָ'ְרכ" �� ֲאב�ֵתי

יְֵדי ִהְת��ְדד"ת -ִ�יל ֶאת ָה1ָדם ַרק ַעלוְִגָ�ה ָלנ" ֲאֶ�ר ֵאין �"ם ֵעָצה ְלִה;ֵָצל ִמ>ֶדל ִהְתַ>ְ�ר"ת ַה!ֵֶצר ֶ�ָ�ִמיד ה"א ��ֵקק "ִמְתַא"ֶה ְלַהכְ 

ְ�ִפי ֲאֶ�ר ָ�ל ֶאָחד י�ֵדַע ֶאת נְִגֵעי ְלָבב� "ַמְכא�ֵבי נְַפ��, יְִקַ�ע ְלַעְצמ�  ֲאֶ�ר ָ�ל 1ָדם ְ�ֵאיֶזה ָמק�ם "ְזַמן ֶ�ה"א "ְבֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ֶ�ה"א

 ��ב�ָדת� יְִתָ�ַר5 וְיְַעְזֵרה" "ְלַבְ$��, ֶ�!ְָקְרֵבה" ַלעֲ ָמק�ם ְמיָֻחד ִלְ�5% ָ�ם ְלָבב� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ִמָ�ל ַמה 4ֶע�ֵבר ָעָליו ְ�ָל��ן ֶ�1נ" ְמַדְ�ִרים 

ם לא יְִתיֵָא� ַעְצמ� ִמְ<ָעָקה "ְתִפָ�ה ְלַה4ֵם ֶ��א יִָתֵפס ְ�ֶרֶ�ת ַהַ�ַעל ָ'ָבר ַחס וְָ�ל�ם, וֲַאִפ�" ִאם ְ�ָבר ַחס וְָ�ל�ם, נְִכַ�ל ַ�ֶ+ה 4ֶ;ְִכַ�ל אִ 

א"ן ֶמען ִמ;ְִפיָלת�, ו1ְַמר ְ�ֶזה ַהָ���ן: ֲאִפ�" 1ז ֶמע ַפאְלט ִאין ַאְ�ָלאֶטא 3ַריין, ְ�ַרייט ֶמען א"ן ֶמען ְ�ַרייט  יְִתָ�ַר5, יְִזֶ�ה ְ�וַַ'אי ָלק"ם

 .וְֵכן ע�ד ִ'ֵ�ר ִמֶ.ה ְ�ַכָ+ה וְַכָ+ה ְל��נ�ת ְ�ַרייט א"ן ֶמען ְ�ַרייט [ֲאִפ�" ִאם נ�ְפִלים ְלת�5 ��ץ, צ�ֲעִקים וְצ�ֲעִקים וְצ�ֲעִקים] (ִ)יח�ת ָהַר"ן),



ְ�מ� ְ�ֵסֶפר   ָבר ָ-ד!ל וְֵהן 1ָָבר ָקָטןוְֵכן ַ-ם ַעל ָצְרֵכי ָה.ָדם ַהַ-ְ�ִמִ,ים ִהְזִהיר ְמאד, ֶ�ִ,ְתַ�ֵ%ל ָה.ָדם ַעל ָ*ל 1ָָבר ֶ�ֶ,ְחַסר ל! ֵהן 1ָ 

א ְ�ֶ�ַ+ֲאִמין ק א' ִסיָמן י"ד ַעל ָ%ס"ק ט�ב ה' ַל�ל, "ֵפֵר� ָ�ם ט�ב ה' ְלָכל ַהְ'ָבִרים ֵהן ִלְרפ"1ה וְֵהן ְלַפְרנָָסה וְַכ!�צֵ "ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן" ֵחלֶ 

ו יְִתָ�ַר5 ַעל ָ�ל ָ'ָבר וְָדָבר) וְלא יְִר'ף 3ַחר ַ�ְח�"ל�ת 5�ָ ְ�וַַ'אי יְִהיֶה ִעַ$ר ִהְ�ַ�ְ'ל"ת� ָ�ַתר ֻקְדָ�א ְ�ִרי5 ה"א (ַהיְנ" ַרק ְלִהְתַ%ֵ�ל ֵאָלי

ה"א ֶזה ט�ב "מ�ִעיל -ָ�ר"5-רא ְלַהָ$ד��ַר��ת ִ�י ֵאינָם מ�ִעיִלים ְ�ָלל "ְמַעט ִ'ְמַעט ַה+�ִעיִלים ֵאינ� י�ֵדַע ֵמֶהם וְֵאינ� יָכ�ל ְלָמְצ1ם ֲאָבל ִלקְ 

ִהְצָטְרכ"ת� ִלְמצא ָ�ִמיד ִ�י ה"א יְִתָ�ַר5 ַ�;ְִמָצא ָ�ִמיד ַע!ֵן ָ�ם ו1ְַמר ֶ�ָה1ָדם ָצִרי5 ְלַקֵ�ל ָ�ל ַהְ�ָ%ָעת� וְ   ָבר ֶ�ָ�ע�ָלם וְֶזה יָכ�לְלָכל 'ָ 

ִ -ַרק ַעל ְתַ%ֵ�ל ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ִ�י ִאם ָלאו 3ף ֶ�ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 נ�ֵתן ל� ָ�ל ַמה יְֵדי ְ�ִפָ�ה וְַעל ָ�ל ַהְ'ָבִרים ֵהן ָ'ָבר ָ>ד�ל ֵהן ָ'ָבר ָקָטן י

י ֵאין �"ם ֵעָצה ַרק ְלִענְיַן ֲעב�ַדת ַה4ֵם ְ�וַַ'א 4ֶָ<ִרי5 ה"א ְ�מ� ְ�ֵהָמה ֶ�ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 נ�ֵתן ָל� ַ>ם ֵ�ן ָ�ל ִהְצָטְרכ"ָת� ְ�לא ְ�ִפָ�ה "ִבְפָרט

ְמנָם ְסָפָריו ַהְ$ד�ִ�ים ְמֵלִאים ֵעצ�ת ְ�ִפָ�ה ו1ְַמר, ֶ�ַהְ�ִפָ�ה ה"א ֵעָצה ְ�ָלִלית וְ�ֶר� ְלָכל ָהֵעצ�ת ַה+"ָבִאים ִ�ְסָפָריו ַהְ$ד�ִ�ים, ִ�י 1

ם ֲעצ�ת ה' ֲאֶ�ר ְלע�ָלם יֲַעמד" ֲאָבל ָהֵעצ�ת ְ�ַעְצָמם ָקֶ�ה ְמאד ְלַק!ְָמם, וְַעל ֻ�ָ�ם ִעַ$ר נ�ָרא�ת וְנְִפָלא�ת ַעל ָ�ל ָ'ָבר וְָדָבר ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵ 

  .ְדד"תיְֵדי ִהְת��-ם ַעלָהֵעָצה ִהיא ַרק ְ�ִפָ�ה וְִהְת��ְדד"ת ו1ְַמר ֶ�ִ+ָ$טן וְַעד ָ>ד�ל ִאי ֶאְפָ�ר ִלְהי�ת ִאי� יְִ)ְרֵאִלי �ִי אִ 

ַמת >ֶדל ַהַ'ֲחק"ת וְַה!ִ/"ִרים ָהע�ְבִרים וְַגם ִחֵ.ק א�ָתנ" ְמאד ֶ��א יִ%ל ָה1ָדם ְ�ַדְע�� ְ�ָלל ְ�ֶ�ר�ֶאה ִלְפָעִמים ֶ�;ֲַעֶ)ה ִל�� ְמֻטְמָטם ֵמחֲ 

א "ַמָ�ן וְֵאינ� יָכ�ל ְלַדֵ�ר ֶאת כל ֲאֶ�ר ִעם ְלָבב�, ִ�י יָָקר ְמאד ְ�ֵעינֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 �ָל ָעָליו ְ�ַגְ�ִמ!"ת "ְבר"ָחנִ!"ת א� ֵמֲחַמת ִטְרָ'ת� ְ�ַמ2ָ 

ר ֲאִפ%# ְ*ֶ�ֵאין ָה.ָדם ז!ֶכה ְלַדֵ"ר וְ.מַ   ָחנִ!"תִ'�"ר וְִד�"ר ֶ�.�ֶכה ָה1ָדם ְלַדֵ�ר ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ִמ��5 עֶצם ָ'ְחק� וֲַענִ!"ת� ְ�ַגְ�ִמ!"ת וְר"

 .�ְלָפָניו יְִתָ"ַר� ַרק 1ִ"#ר ֶאָחד, וֲַאִפ%# ַרק "ִר"!נ! ֶ�ל ע!ָלם" ִ"ְלַבד ַ-ם ֶזה יָָקר ְמאד ֶאְצל! יְִתָ"רַ 

ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 וְִל�� ְמֻטְמָטם ְמאד וְֵאינ� יָכ�ל ִלְפ�ַח ֶאת ִ%יו, ֻמְכָרח וְִלֵ+ד ַ'ַעת א�ָתנ" ֲאֶ�ר ְ�ֵעת ֶ�ר�ֶאה ָה1ָדם ֶ�ה"א ָרח�ק ְמאד מֵ 

ִ%יו וְי"ַכל זֶה יְֻפַ�ח -יְֵדי-ָ�ַר5 ֲעֵליֶהם, וְַעלָה1ָדם ְלַחֵ%) ְ�ַעְצמ� נְֻק'�ת ט�ב�ת ַה;ְִמָצִאים �� ֲעַדיִן וִיַח!ֶה ַעְצמ� ָ�ֶהם "ְלה�ד�ת ְלַה4ֵם יִתְ 

 .ָ%ס"ק ֲאַזְ+ָרה ֵלאלַקי ְ�ע�ִדי ַע!ֵן ָ�ם ְלִהְתַ%ֵ�ל "ְלָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ָ�ָרא"י ַ�ְמב1ר ְ�'ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן' ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב ַעל

ָצר�ת וְיִ/"ִרים ��נִים וְֵהם א�ְטִמין ֶאת ְלָבב�, ַעד ֶ�ָ$ֶ�ה וְָכֵבד ל� ֲאִפ�" ְלִהְתַ%ֵ�ל "ְלָפֵר� וְֵכן ה"א ְ�ַגְ�ִמ!"ת ַ>ם ֵ�ן ְ�ֶ�ע�ְבִרים ַעל ָה1ָדם 

ַמְרִחיב ל� ְ�ת�5 ָצר�ָתיו וְַה�Bב�ת יְִתָ�ַר5 ִ)יָחת� וְַצֲער� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, 1ז ַ'וְָקא ָצִרי5 ָה1ָדם ְלַחֵ%) וְִלְמצא ֶאת ַהַהְרָחב�ת ֶ�ַה4ֵם 

 .ֶזה ְ�וַַ'אי יְֻפַ�ח ְלָבב� וְי"ַכל ְלִהְתַ%ֵ�ל וְִלְצעק ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ָ�ָרא"י-יְֵדי -ֶ�ָעָ)ה ִע+� ַעד ֵה;ָה "ְלה�ד�ת ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ֲעֵליֶהם וְַעל

ֶזה י"ַכל ִלְהי�ת וְצ�ֵעק -יְֵדי-ת" ִהְלכ�ת ִ�ְלֵאי ְ�ֵהָמה ֲהָלָכה ד' ֶ�ֶ.ה ה"א ְ�ִחינַת ְלע�ָלם יְִהיֶה 1ָדם מ�ֶדה ַעל ֶהָעָבר וְַעלוְַע!ֵן ְ�"ִל$"ֵטי ֲהָלכ�

ֵאֶצל ָ'וִד ִמְזמ�ר ְלָדוִד ְ�ָבְרח� ִמְ%נֵי 3ְבָ�ל�ם ְ�נ� ֶלָעִתיד ָלב�א ְ�ִחינַת ְל7 ֶאְזַ�ח ֶזַבח ��ָדה "ְבֵ�ם ה' ֶאְקָרא, "ְמָפֵר� ָ�זֶה ַמה 4ֶָ�ת"ב 

ם ְ�ָרא ְמַרֵחם יְֵדי ֶ�ִהְתִחיל ְלַזֵ+ר ַהִ+ְזמ�ר "ְלה�ד�ת ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַמה 34ְֶבָ�ל�ם ְ�נ� ר�ֵדף 3ֲחָריו, ִ�י ְסתָ -ה' ָמה ַר�" ָצָרי וְכ"', ִ�י ַעל

 ָ�5�ָ ה' ָמה ַר�" ָצָרי "ְבלא ָהֵעָצה ַה.את ָהיָה ָקֶ�ה ל� 1ז ִלְצעק ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ָ�ָרא"י, -ֶזה ָהיָה יָכ�ל ִלְצעק ָ�ָרא"י 3ַחר-יְֵדי-א ַעלַעל ַא

 .ַע!ֵן ָ�ם וְַע!ֵן ְלַקָ+ן ִ�ְפנִים ַהֵ/ֶפר ַהֶ.ה א�ת מט

יְֵדי ָ*ל 1ִ"#ר וְִד"#ר ֶ�ל -י ַזיִן ֶ�ל ִאי� ַהִ,ְ;ְרֵאִלי ְלַנֵ:ַח ֶאת יְִצר! ָהָרע ה#א ַרק ַהְ&ִפָ%ה וְִהְת"!ְדד#ת וְַעלוְ.ַמר ֲאֶ�ר ִע0ַר ַהְ*לֵ 

ִ%י ֶ�ֵ+ֲחַמת ֶ�ֵאין ֶרַגע ְ�לא ֶ%ַגע -ַעל-יָמן ב' ו3ְףַ�+"ָבן ָ�ל זֶה ְ�'ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן' ֵחֶלק ִרא��ן סִ  ,ְ&ִפָ%ה וְִהְת"!ְדד#ת ה#א ְמַנֵ:ַח ַהְרֵ"ה

ֵכן ַ>ם ְמַעט ַהִ'�"ִרים ֶ�.�ֶכה ָה1ָדם ְלַדֵ�ר ְלָפנָיו ִמ��5 עֶצם ָ'ְחק� -ִ%י-ַעל-ְ�וַַ'אי ָהי" ְצִריִכין ְלַק!ֵם ֵאין ֶרַגע ְ�לא ֶ%ַגע "ַבָ$ָ�ה, 3ף

5, וְַכְמב1ר ַ>ם ַ�.ַהר ַהָ$ד�� יֶזה ַ%ַעם ַ�!�ם וְנ�ֵ)א ֵעינָיו ַלָ+ר�ם "פ�ֵר) ַ�ָ%יו ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ַ>ם ֶזה יָָקר ְמאד ֶאְצל� יְִתָ�רַ וֲַענִ!"ת� ְ�אֵ 

4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ִפַ�ת ֶהָענִי ֲאִפ�" ֶהָענִי ַהִ+ְתַ%ֵ�ל ַעל ְצָרָכיו ַהַ>ְ�ִמ!ִים ָ%ָרַ�ת ָ�ָלק ַעל ָ%ס"ק ְ�ִפָ�ה ְלָענִי ִ�י יֲַעטף ַ�ָ+ה וְַכָ+ה יָָקר ֵאֶצל הַ 

 .ַעל ֶחְסר�ן ַ%ְרנָָסת� וְַכ!�ֵצא ַע!ֵן ָ�ם

וְָכל ֶ�ֵ�ן ְ�ֶ�1ָדם ַמְרִ>י� ֲענִ!"ת� וְִ�ְפל"ת� ְ�ַמֲעָ)יו  וְַע!ֵן ְ�"ִל$"ֵטי ֲהָלכ�ת" ִהְלכ�ת ְ�ִפַ�ת ַהִ+נְָחה ֲהָלָכה ז' ֶ�ְ+ָבֵאר ָ�ם, ֶ�ָ�ל ֶ�ֵ�ן

ֲעצ"ִמים וְַגם ה"א ָענִי "ְמֻחַסר ַ%ְרנָָסה ְמאד ָהָרִעים, "ִבְפָרט ְ�ֶ�;�ְפִלין ַעל ָה1ָדם ְ�נֵי ִמינֵי ָהֲענִ!"ת ֶ�ה"א ָענִי ִמן ַהַ'ַעת ֵמִר�"י ִקְלק"ָליו הָ 

ַהְ�ר"זִים ֶ�ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ק�ֵרא א�ת� ְ�ָכל י�ם, וְָהֲענִ!"ת וְֶחְסר�ן ַ%ְרנָָסת� ְמַבְלֵ�ל א�ת� ְמאד, "ְכֶ�ַ+ְ)�ִיל ַעל ְ'ָרָכיו "ַמBֵה ִל�� ְלָהְרָמִזים וְ 

ן ס�ֵמ5 ַמֲעָ)יו ְמֻקְלָקִלים ְמאד "ַפְרנָָסת� ְ'ח"ָקה, וְִאְ��� "ָבנָיו צ�ֲעִקים ֶלֶחם "ַפְרנָָסה וְר�ֶאה ֶ�ֵאין ל� �"ם ִ�ְקוָה, ִ�י ִמ!ִָמין "ִמ2ְמאל ֵאי

עֶצם ֲענִ!"ת� וְָדְחק� ִ�ְבִחינַת  יְִתָ�ַר5 ִמ��5"ַמְל�"ִ�ים "ְ�1ר ִהְצָטְרכ"ת ַהֶהְכֵרִח!ִים, "ְכֶ�ה"א ִמְתַ>ֵ�ר ִמָ�ל זֶה וְ��ֵפ5 ִ)יח� ִלְפנֵי ַה4ֵם 

ֱענ"ת ָענִי וְלא ִהְסִ�יר ָ%נָיו ִמֶ+;" "ְבַ�"ְע�  ְ�ִפָ�ה ְלָענִי ִ�י יֲַעטף וְכ"' ֶזה יָָקר ְמאד ֵאֶצל ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, "ְכמ� ֶ�ָ�ת"ב: ִ�י לא ָבָזה וְלא ִ�ַ$ץ

 וְכ"', ַע!ֵן ָ�ם ְ'ָבָריו ַהְ+ת"ִקים א"י ְלַב.�ת� "ְלַ�ְ$צ� "ְלַהְסִ�יר ָ%נָיו ִמֶ+;", ַא5 ַרִ�ים ַרֲחָמיו וְֵאינ� ְמַבֵ.ה" וְֵאינ� ְמַ�ְ$צ�ֵאָליו ָ�ֵמַע, ִמְ�ָלל ֶ�רָ 

 .ן ֶזה ֶ�ל ִהְת��ְדד"ת וְִ)יָחה ֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ� ְ�ָכל ַמה 4ֶע�ֵבר ָעָליוִמְ'ַב� וְָתִבין ְלנְַפְ�5 ַעד ַ�ָ+ה ָצִרי5 ָה1ָדם ְלַחֵ.ק ַעְצמ� ְ�ִענְיָ 

ם יְִתָ�ַר5, ֶזה נְִתַ>ֶ�ה ַעל ָ%נָיו �"ָ�ה וְיְִר1ה ְ>ד�ָלה ֵמַה4ֵ -יְֵדי-"ַפַעם 3ַחת 1ַמר ֶ�!ְכ�ִלין ְלַהִ�יר ְ�ֶאָחד ִאם יֵ� ל� ִהְת��ְדד"ת ַהיְנ" ִ�י ַעל

��ת ְ%נֵי ֶמֶל5, ַמְרֵאה כֵהן "ִמָ�ל ֶזה וְלא ְלִח;ָם ְמָתֵאר ַהַ%!ְָטן ֶאת ַמְרֵאה ַה�ֵהן ַהָ>ד�ל ְ�ֵצאת� ִמֵ�ית קֶד� ַהֳ$ָדִ�ים ְ�י�ֵ�ב ַ�ֵ/ֶתר ְלחַ 

 ְ�5% ִל�� וְנְַפ�� ַ�ַ+יִם נַכח ְ%נֵי ַה4ֵם ַ>ם ִ>ָ�ה ָלנ", ֶ�ִעַ$ר ַהְ.ַמן ָלֶזה ה"א ַ�ַ�יְָלה, ֶ�1זָ�ִבין ְלנְַפְ�7 ַמֲעַלת ַהִ+ְת��ֵדד וְַה!�ֵ�ב ַ�ֵ/ֶתר לִ 

ָבה ַהיְנ" ַה;ְֻק'�ת ט�ב�ת ֶ�!ֵ� �� ֲעַדיִן  ט�ַ�ַ�יְָלה יְִת��ֵדד ָה1ָדם ֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ� וִיָפֵר� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ֶאת ָ�ל ִל�� וִיַחֵ%) ָהר"חַ 

נ"ד ֶזה יְִז�ר ָ�ִמיד ַ�ְכִלית� ָה3ֲחר�ן ָלע�ָלם ַהָ�א, ְ�מ� ֶ�ְ+ב1ר ְ�'ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן' ֵחֶלק ִרא��ן ִסיָמן -יְֵדי-"ְלָבְרָרם ִמ��5 ָהר"ַח ָרָעה וְַעל

 .ִגינִָתי ַ�ַ�יְָלה ִעם ְלָבִבי ָאִ)יָחה וַיְַחֵ%) ר"ִחי, ַע!ֵן ָ�םַעל ָ%ס"ק ֶאְזְ�ָרה נְ 



ִ�י  ,ל ַהִ)ְזמ!ֵרי ְ&ִהִ%ים ֶ�א!ֵמרוְֵכן ִהְזִהיר ְמאד ַלֲעסֹק ַהְרֵ"ה ַ"ֲאִמיַרת ְ&ִהִ%ים #ְ�.ר ְ&ִח8!ת #ַב0ָ�!ת וְִלְמצא ֶאת ַעְצמ! ְ"ת!� *ָ 

ל ִמִ+ְלֶחֶמת ַה!ֵֶצר ָהַרע וְֵחיל�ָתיו ֶ�ֵהם נְיַן ִמְלֶחֶמת ַה!ֵֶצר נְִתיֵַ/ד ָ�ל ֵסֶפר ְ�ִהִ�ים וְִעָ$ר� נֱֶאַמר ִ�ְ�ִביל ָ�ל ֶאָחד ִמ!ְִ)ָרֵאל, ֶ�!ִ;ָצֵ ַרק ַעל עִ 

 .,ְחִ�!�ת ַחס וְָ�ל�םִעַ$ר ָהא�יְִבים וְַה�2נְִאים ֶ�ל ָה1ָדם ֶ�ר�ִצים ְלה�ִריד� ִלְ�אל �ַ 

-ַהיְנ" ֶ�ְ�ָכל ָמק�ם ֶ�!ְִלמ�ד ָה1ָדם יְַתִחיל ְלִהְסַ�ֵ�ל ַעל ַעְצמ� ַ�ָ+ה ה"א ָרח�ק ִמָ�ל ֶזה ַעל ,וְֵכן ִהְזִהיר ְמאד ַלֲע;!ת ֵמַה&!ר!ת ְ&ִפ%!ת

זֶה ֶאת נְִגֵעי ְלָבב� "ַמְכא�ֵבי נְַפ�� ְ�א�ת� ָהֵעת ִמָ�ל ַמה -יְֵדי-�� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 וִיָפֵר� ַעלֶזה ֶאת לִ  -יְֵדי-יְֵדי ַמֲעָ)יו ָהָרִעים וְיְִ�5% ַעל

ְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�מ� ֵא�" ֵאֶ�ה לִ 4ֶע�ֵבר ָעָליו, ו1ְַמר ֶ�;ֲַעֶ)ה ִמֶ.ה ַ�ֲע�"ִעים ְ>ד�ִלים ְלַמְעָלה ו1ְַמר ֶ�ֲעַדיִן לא ָעל" ַ�ֲע�"ִעים �ָ 

 .זֶה ִלְת�"ָבה ְ�ֵלָמה "ְלַח!ֵי ע�ָלם-יְֵדי-ַה4ֲַע�"ִעים ֶ�;ֲַעִ)ין ִמן ַהְ�ִפ��ת ֵא�" ֶ�ע�ִ)ין ִמן ַה��ר�ת "ְבוַַ'אי יְִזֶ�ה ַעל

ד�� ַרִ�י נָָתן, זֵֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ַ�ַעל ַהְמַחֵ�ר ִסְפֵרי "ִל$"ֵטי ֲהָלכ�ת" ַה;ַ"ל ִ�ְתִחַ�ת וְֵכן 1ַמר ַ%ַעם 3ַחת ְלַתְלִמיד� ָהַרב ַהַ<ִ'יק ַה$ָ 

ָעָליו ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", זֵֶכר  �� וְִצ"ָה 1זִהְתָקְרב"ת� ֵאָליו ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ְ�ֵעת ֶ�;ְִכנַס ֶאְצל� ַ%ַעם 3ַחת ְלַב'� וְִסֵ%ר 1ז ְלָפנָיו ֶאת ָ�ל לִ 

ק� ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵם "ְבת�5 ְ'ָבָריו ָלַקח א�ת� ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ַ�ָ+ה ַהנְָהג�ת וְִדֵ�ר ִע+� 1ז ַהְרֵ�ה ְ'ָבִרים ַהְ+ִ�יִבים ֶאת ַה;ֶֶפ� ְלַהֲחי�ת� "ְלַח.ְ 

 ֵ�ר ִ>יט 3ז ֶמען ֶרעט ִזי5 נ", ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ְ�יָד� ַהְ$ד�ָ�ה ְסִביב ְ�ֵתָפיו ו1ְַמר ל� ְ�ֶזה ַהָ���ן: "א"ן וַייֶטער ִאיז ֵזעהֶ ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַר

ה ט�ב ְמאד ְ�ֶ�ְ+ִ)יִחין ֶאת ִל�� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 א�יס ָ'אס ַהאְרץ ַפאר ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 3ז� וִיא ַפאר ֵאיין ֶאֶמְתן >"ְטן ְפַריינְד" [וְָהְל1

 .ְ�מ� ִלְפנֵי ֲחֵבר ט�ב

ין ֵ�ֶכף ֲאֶ�ר ַרק ה, ְ�ֵא� ��ֶעֶרת ַמָ+� וְֵהבִ ֲאִמִ�י] וְַהִ'�"ִרים ָהֵא�" נְִכנְס" ְ�ֵלב ַ�ְלִמיד� ַהָ$ד�� מ�ֵרנ" ָהַרב ַרִ�י נָָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרכָ 

ֶצר ָהָרע ְ�ַדְע�� וְָכל ִמינֵי ְמנִיע�ת ֶ�!ְִמנֶָע;" יְֵדי ֵעָצה זאת ְ�וַַ'אי יְִזֶ�ה ְלָכל ַמה 4ֶָ<ִרי5 ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵם, ִ�י ָ�ל ִמינֵי ַמֲחָ�ב�ת ֶ�!ְַסֵ�ב ַה!ֵ -ַעל

 .ת5 וִיַבֵ$� ֵמִא�� ַרֲחִמים וְַתֲחנ"נִים ַעל ָ�ל ָ'ָבר ֶ�!ְַעְזֵרה" ִלְהי�ת ָ�ָרא"י ְלִאי� יְִ)ְרֵאִלי ֶ�ֱאמֶ ֻ�ָ�ם יְַסֵ%ר ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�רַ 

וְַרֵ�נ", ֵזֶכר ַצִ'יק וְָקד�� ִלְבָרָכה, ִמְ+ָעַרת  "וְַגם ִסֵ%ר מ�ֵרנ" ָהַרב ַהַ<ִ'יק ַרִ�י נָָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, �ִי ְ�ֵעת ֶ�ִ'ֵ�ר ִע+� ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ

ַט!ֵר יְִ)ָרֵאל, 1ַמר ל� ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", ֵזֶכר ַצִ'יק וְָקד�� ִלְבָרָכה, ֶ�1ז, ְ�ֵעת ֲעִמיָדת� ָ�ם, נִצְ -ֵאִל!ָה" ֶ�ָהיָה ָ�ם ְ�ֵעת ֱהי�ת� ְ�ֶאֶרץ

א ִאיז ִ>יְ�ַטאנִין ֵאִל!ָה" א"ן ַמד ֵאִל!ָה" ָ�ם ְלִהְתַ%ֵ�ל "ְלִהְת��ֵדד ָ�ם "ְבזֶה ַהָ���ן 1ַמר ל�: "ִאי5 ָהא� ִמיר א�יס ִ>יָמאְלט 1ט 'ָ ְ�ֵעינָיו ַמעֲ 

�י נָָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֶ�1ז נְִתע�ֵרר וְנְִתַחֵ'� וְנְִתַחֵ.ק ָהאט זִי5 א�יס ִ>יֶרעט ָ'אס ַהאְרץ ַפאר ַה4ֵם יְִתָ�ַר5" וְִסֵ%ר מ�ֵרנ" ָהַרב רַ ִ

 ָ�ָהֵא�", ַר5, ִ�י ֵהִבין 1ז ִמְ'ָבָריו ַהְ$ד�ִ�ים ְ�י�ֵתר ַלֲעסֹק ָ�ִמיד ְלָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַעל ָ�ל ָ'ָבר ֶ�ָחֵסר ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵם יְִת

יְֵדי ְ�ִפָ�ה וְִהְת��ְדד"ת, ִ�י ֲהלא ְ�ָבר 1ַמר, ֲאֶ�ר ָ�ל ַהַ<ִ'יִקים -ֶ�ַ>ם ֵאִל!ָה" לא זָָכה ְלַמְדֵרָגת�, ֶ��א ָטַעם ַטַעם ִמיָתה "ְקב"ָרה, ַרק ַעל

 .ָ�ה ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5יְֵדי ִהְת��ְדד"ת ִ�ְתִפָ�ה "ַב$ָ  -לא ָ�א" ְלַמְדֵרָגָתם, ַרק ַעל

� ֶ�ל ��ָרה ֶ�ל ַרֵ�נ" ַהָ$ד�� א�ר וְִה;ֵה מ�ֵרנ" ָהַרב ַרִ�י נָָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֲאֶ�ר ַמָ+� נְִתַק!ֵם ��: לא ָמ� ִמ��5 ָהאֶהל, 1ֳהל

יק ִלְבָרָכה, ה"א ִקֵ�ל ַ'ְע�� ַהְ$ד�ָ�ה ִ�ְ�ֵלמ"ת נְִפָלא י�ֵתר ִמָ�ל ַ�ְלִמיָדיו ַהַ<ִ'יִקים, ִזְכר�נָם ָהא�ר�ת וְכ"' ַ�ַעל 'ִל$"Bֵי מ�ֲהַר"ן' ֵזֶכר ַצ'ִ 

א�ר ַהָ>ד�ל ַ�ָ+א�ר ַהָ$ָטן ו1ְַמר ָעָליו ה ַ�+ָ ִלְבָרָכה, ִ�י ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַהָ$ד��, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֵהִאיר �� ֶה1ַרת ַ'ְע�� ַהְ$ד��ָ 

ָ)ה וְִק!ֵם ָ�ל ִ'ְבֵרי ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַהָ$ד�� ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", זֵֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֶ�ה"א י�ֵדַע ִמֶ+;" י�ֵתר ִמֻ�ָ�ם וְה"א ָלַמד וְִלֵ+ד וְעָ 

ָ�ה וְִהְת��ְדד"ת ְ�ִפי ֲאֶ�ר ִקֵ�ל יק ִלְבָרָכה, ְ�ַתְכִלית ַה4ְֵלמ"ת וְִגָ�ה ָלנ" ְ'ָרִכים יְָ�ִרים ְ�ָכל ַהִ+'�ת ט�ב�ת "ִבְפָרט ְ�ִענְיַן ְ�פִ ֵזֶכר ַצ'ִ 

ִ�ים נ�ָרִאים וְנְִפָלִאים ְלַחֵ.ק ֶאת ָ�ל 1ָדם ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵם ֲהלא ֵהָ+ה ְ�ת"ִבים ֵמֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַהָ$ד��, זֵֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, וְִחֵ'� ִח'"

ַצִ'יק ִלְבָרָכה, נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", ֵזֶכר ַעל ִסְפֵרי "ִל$"ֵטי ֲהָלכ�ת" ַהְ$ד�ִ�ים ֶ�ִחֵ�ר א�ָתם ַעל ָ�ל 3ְרָ�ָעה ֶחְלֵקי ֻ�ְלָחן ָער"5 ִ�ְפֻקַ'ת ֲאד�

יִים וְִהְתע�ְרר"ת ָ>ד�ל ְלנֶֶפ� ָ�ל ִאי� יְִ)ָרֵאל וְַגם ִחֵ�ר ֵסֶפר "ִל$"ֵטי ְ�ִפ��ת" ַהָ�ל"ל ָ�ֶהם ְ�ִפ��ת ְ�ִח;�ת "ַבָ$��ת ִר<"יִים "ִפ!"ִסים, וִ'"

ית� ֲאֶ�ר יְָסָדם ַעל יְס�ד ַהַ+ֲאָמִרים ַהְ$ד�ִ�ים ֶ�ְ�ֵסֶפר "ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן" ִ�ְפֻקַ'ת ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" ֶ�!ְע�ֵרר ָה1ָדם ֶאת ַעְצמ�, ִלְז�ר ֶאת 3ֲחרִ 

 .וְַרֵ�נ", ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה

וְַעם ִנְבָרא ְ&ַהֵ%ל י3ָ, ַהיְנ# ֶ�ַהְ&ִפ%!ת ָהֵאֶ%ה ִנְכְ&ב#  וְ.ַמר ַ�ַעם 4ַחת ַעל ַהְ&ִפ%!ת ָהֵא%# ְל�!ן ַהָ*ת#ב: ֵתָכֶתב זאת ְלד!ר 4ֲחר!ן,

 -ִל#0ֵטי"  וְִהְפִליג ְמאד ְ�ַמֲעָלָתם וְָכַתב ַ�ַהְקָ'ָמה ַלֵ/ֶפר ,ְלד!ר 4ֲחר!ן, וְָעִתיד ְלִהָ"ְרא!ת ַעם, ֶ�ְ,ַהְ%ל# י3ָ ְ"ַהְ&ִפ%!ת ָהֵאֶ%ה

ַעְכָ�ו, ֶ�!ְָצא" -ם 3ַחת 1ַמרַהָ���ן: ְ�ִפ��ת ָ�ֵא�" ֲעַדיִן לא ָהי" ָ�ע�ָלם וְכ"' וְִהְזִהיר ְמאד ַלֲעסֹק ָ�ֶהם ָ�ִמיד, ַע!ֵן ָ�ם "ַפעַ  ְ�זֶה "ְ&ִפ%!ת

ֵכן ָ�ַתב ָ�ם ַ�ַהְקָ'ָמה, ֶ�ַ>ם ִמֶ.ה -ִ%י-ַעל-ין א�ְמִרים א�ָתם ו3ְףַהְ�ִפ��ת ָהֵאֶ�ה ָ�ע�ָלם, ֲעִתיִדים ָלֵתת ִ'ין וְֶחְ���ן ַעל ָ�ל י�ם וָי�ם, ֶ�אֵ 

ר�ֶאה ִ�ְפָרֵטי ְ%ָרִט!"ת ַעל ָ�ל ָ'ָבר וְָדָבר �ֶ 3ל יַ;ַח ָה1ָדם ֶאת יָד�, ְ'ַהיְנ� ַלֲעסֹק ְ�ָכל י�ם ְ�ִהְת��ְדד"ת ִלְ�5% ִ)יח� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 

זֶה י"ַכל ְלִה"ַָ�ע ְ�ָכל ָ'ָבר, ִ�י ִאי ֶאְפָ�ר -יְֵדי-ֶ�ָחֵסר ל� ְ�א�ת� ָהֵעת וְַלֲע)�ת ְ�ַעְצמ� ֵמַה��ָרה ְ�ִפ��ת ְ�ָל��ן ֶ�ְ+ַדְ�ִרים ��, וְַרק ַעל

 .ט ְלִפי ַה4ִ;"יִים ֶ�;ֲַעִ)ים ָ�1ָדם ְ�ָכל ֵעת "ְזַמן, ַע!ֵן ָ�םְלָבֵאר ִ�ְכָתב ִ�ְפָרִט!"ת ָ�ל ִהְצָטְרכ"ת ָה1ָדם, "ִבְפרָ 

ַר5 ִל�� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִת�ָ ָהַר"ן" (ִסיָמן רכ"ח), ֶ�ָ�ַתב ָ�ם: ַ�ְ�ִחָ�ה ָהיָה זֶה ִעַ$ר ַהְ�ִפָ�ה ַמה 4ֶָ�ל ֶאָחד ָהיָה ְמַדֵ�ר ַמה 4ֶ�ְ -וְַע!ֵן ְ�"ִ)יח�ת

ַהְ>ד�ָלה וְכ"' וְִתְ$נ" ֵסֶדר ַהְ�ִפָ�ה, וְַכְמב1ר ְ�ָהַרְמַ�"ם ִהְלכ�ת ְ�ִפָ�ה, ַע!ֵן ָ�ם -ְ�נֶֶסת-5�ָ ָרא" 3נְֵ�י-ְ�ָל��ן ֶ�ָהי" ְמַדְ�ִרים ��, ַא5 3ַחר

ַהְ>ד�ָלה, ט�ב ְמאד ְלָה1ָדם -ְ�נֶֶסת-ן ַ>ם ַעְכָ�ו ֶ�ִ+ְתַ%ְ�ִלים ֵסֶדר ַהְ�ִפָ�ה ֶ�ִ�ְ$נ" 3נְֵ�יַא5 ַעל ָ�ל ָ%נִים ִמִ'ינָא ֶזה" ִעַ$ר ַהְ�ִפָ�ה ַעל �ֵ 

�ָל��ן ֶ�ֵ+ִבין ְ ��ֵ�ה" ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ִפ��ת ְ�ִח;�ת "ַבָ$��ת ��, ֶ�!ְזַ ִלְהי�ת ָרִגיל ְלִהְתַ%ֵ�ל ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ִפ��ת ְ�ִח;�ת "ַבָ$��ת ִמִ�

�ָל��ן ֶ�ֵ+ִבין ��, ֶ�!ְַזֵ�ה" ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַלֲעב�ָדת�, ִ�י זֶה ִעַ$ר ַהְ�ִפָ�ה, ַ�;ְִז�ָ ְ ��ר ר ְלֵעיל וְכ", ַע!ֵן ָ�ם וְִה;ֵה ִמֵ+יָלא מ"ָבן ִמֶ.ה, ֲא�ֶ ִמִ�

ֵכן 3ל יְִסַ�ֵ%ק ָה1ָדם ַעְצמ� ְ�ֶזה ְלַבד, ַא5 -ִ%י-ַעל-ֵ�ן ַ>ם ַעְכָ�ו, ֶ�ָ.ִכינ" ֶ�ִ/ְ'ר" ָלנ" ַהַ<ִ'יִקים ֶ�3ֲחֵריֶהם ְ�ִפ��ת נ�ָרא�ת ָ�ֵאֶ�ה, 3ף



���ָל��ן ֶ�ֵ+ִבין �� ָ�ל ָ'ָבר ִ�ְפָרִט!"ת, ֶ�ר�ֶאה ֶ�ָחֵסר ל� ְ�א�ת� ָהֵעת, ֵהן ְ�ר"ָחנִ!"ת  ָצִרי5 ְלַהְר��ת ְמאד ְלָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ִמִ�ְ

 .ֵהן ְ�ַגְ�ִמ!"ת

ְתַרֲחק" ְמאד ְמאד ֵמֲעב�ַדת ה' וְנְִ�ְטפ" וְָראה ָרִאינ" ְ�3ֲחִרית ַה!ִָמים ָהֵאֶ�ה ְ�ֵעת ִהְת4ְ%ַט"ת ַהחֶֹ�5 ַה;�ָרא ְמאד ֶ�ַרִ�ים ֵמַעֵ+נ" נִ 

ין ָמֳעָמד ְ�מ� ֶ�ָ�ת"ב "ָטַבְעִ�י ִ�יוֵן ְמצ"ָלה וְֵאין ָמֳעָמד", וְַה�ל ַרק ְ�ֶזֶרם ֵמי ַהֵ.יד�נִים ֶ�ל ע�ָלם ַה4ָָפל ַהֶ.ה וְנְִטְ�ע" ִ�יוֵן ְמצ"ָלה וְאֵ 

 ַרִ�ים ֵאינָם י�ְדִעים �"ם ֶ'ֶר5 ֵאי5ֵמֲחַמת ֲאֶ�ר ֵאינָם ְמִ)יִמים ַעל ִלָ�ם ָהֵעָצה ַהְ$ד�ָ�ה ֶ�ָ�ת"ב 3ַחר זֶה "וֲַאנִי ְתִפָ�ִתי ְל7 ה' וְכ"'", וְ 

 .ְלִהְתנֵַהג ָ�ֶזה

�ֵרנ" ָהַרב ַרִ�י נָָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ְ�וַַ'אי וְֵהן 1ְמנָם ִמי ֶ�ֵ+ִ)ים ִל�� וְֵעינָיו ְ�ִסְפֵרי ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַהָ$ד�� וְַתְלִמיד� ַהָ$ד�� מ

ְ'ר"ֵ�יֶהם  ן ֵאי5 ְלִהְתנֵַהג ָ�ִענְיָן ַהָ$ד�� ַהֶ.ה ַא5 ִ'ְבֵריֶהם ַהְ$ד�ִ�ים ַהְמַדְ�ִרים ֵמִענְיָן זֶה ְמֻפָ.ִרים ֵ�יןיְִמָצא ָ�ֶהם ֶ'ֶר5 ֱאֶמת וְיִַ<יב וְנָכ�

"ְ�ִכיִחים ְ�יַד ָ�ל ִאי� ָלזאת ַ)ְמנ" ֶאל ְלָבֵבנ" ַהְ$ד�ִ�ים וְָלאו ָ�ל 1ָדם יָכ�ל ִלְמצא ְמֻבָ$�� ְ�נֵָקל וְַגם ֲהלא ַהְ/ָפִרים ָהֵאֶ�ה ֵאינָם ְמצ"יִים 

ִמִ/ְפֵרי "ִל$"ֵטי ֲהָלכ�ת" ַהְ$ד�ִ�ים ִמַ�ְלִמיד� ְלַקֵ�ץ ַ�ֵ/ֶפר ַהֶ.ה ַמֲאָמִרים ַרִ�ים ִמִ/ְפֵרי ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַהָ$ד��, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, "

ִכים יְָ�ִרים ַה;ְח"ִצים ְלָכל ִאי� ַהְמַדְ�ִרים ֵמִענְיַן ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ְ�ִהִ�ים "ַמֲעַלת ַהִ+ְת��ֵדד וְ��ֵפ5 ִל�� ַ�ַ+יִם נַכח ְ%נֵי ה' "ְדרָ  ַהָ$ד��

 .ָלַדַעת, ֵאי5 ְלִהְתנֵַהג "ְלַחֵ.ק ַעְצמ� ָ�זֶה

ק זֶה ה"א ָהֵעָצה ְ�ַ�ְ%כ"ת ַה;ֶֶפ�" ִ�י ֻ��� ְמַדֵ�ר ֵאי5 ֶ�ָ<ִרי5 ָ�ל 1ָדם ִלְ�5% ִל�� וְנְַפ�� ִלְפנֵי ַה4ֵם, וְרַ וְָקָראנ" ֵ�ם ַהֵ/ֶפר ַהֶ.ה "הִ 

ֶאת ֵעינָיו וְִל�� ַעל ַהְ'ָבִרים ָהֵאֶ�ה ַהְ�ת"ִבים ַ�ֵ/ֶפר ַהְ�ָלִלית ַעל ָ�ל ָ'ָבר וְָדָבר ֵהן ְ�ר"ָחנִ!"ת וְֵהן ְ�ַגְ�ִמ!"ת "ֶבַטח ַ�ֲאֶ�ר יִָ)ים ָה1ָדם 

, ע�ָלם וְָעִתיד ְלִהְתַחֵ'� ְ�ֶ�!ָב�א ָמִ�יַח ִצְדֵקנ"ַהֶ.ה, יְִתע�ֵרר ְלָבב� ְלַהְרִ>יל ַעְצמ� ֵליֵל5 ַ�ֶ'ֶר5 ַהָ$ד�� ַה!ָָ�ן ַהֶ.ה ֶ�ָ'ְרכ" �� ֲאב�ֵתינ" מֵ 

חֶֹד� ֲהָלָכה ה' "ְכמ� ֶ�ְ+ב1ר  -כ�ת" ִהְלכ�ת רא�ִ�י ַרק ה"א יְַמִ�י5 ָ�ע�ָלם ַהֶ'ֶר5 ַהֶ.ה ֶ�!ְֵלכ" �� ָ�ל ָ�ֵאי ע�ָלם ְ�מ� 4ְֶ+ב1ר ְ�"ִל$"ֵטי ֲהלָ 

ל ָמִ�יַח ה"א ַהְ�ִפָ�ה וְָכל ַהִ+ְלָחמ�ת ֶ�!ֲַעֶ)ה וְָכל ַהְ�ִבי��ת ֶ�!ְִכ�� ַה�ל ִמ4ָם ְ�'ִל$"ֵטי מ�ֲהֲר"ן' ֵחֶלק א' ִסיָמן ב', ֶ�ִעַ$ר ְ�ֵלי ֵזינ� �ֶ 

ֵלינ" ֶ�;ִזְֶ�ה ֶ�ֱאֶמת ֵליֵל5 יְִתָ�ַר5 יְַרֵחם עָ  וְַגם ָ�ל ַהְ>ֻאָ�ה ָהֲעִתיָדה ְ�ל"יָה ָ�ֶזה ְ�מ� ֶ�ָ�ת"ב: "ִ�ְבִכי יָב�א" "ְבַתֲחנ"נִים א�ִביֵלם" וְַה4ֵם

 ְ� .ֵבית ְ�ִפָ�ִתי" ִ�ְמֵהָרה ְ�יֵָמינ" 1ֵמןַ�ֶ'ֶר5 ַהָ$ד�� ַהֶ.ה ַעד ֶ�!ְֻק!ַם ָ�נ" ִמְקָרא ֶ�ָ�ת"ב: "וֲַהִביא�ִתים ֶאל ַהר ָקְדִ�י וְִ)ַ+ְחִ�ים 

 .:ד�� מ�ֲהַר"ן זצ"ל, ְ�ִענְיַן ִהְת��ְדד"ת ְ�ִפי ַמה 4ֶָ�ת"ב ְ�ִס%"ֵרי ְ�ָבָחיו ַהְ$ד�ִ�יםַהנְָהג�ת ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ" ַה$ָ 

ָזָכה ְלַמה ֶ+2ָָכה ָהיָה ַרק  ִע0ַר ֲעב!ָדת! ֲאֶ�ר ַעל יָָד3ְ�ֵסֶפר "ִ�ְבֵחי ָהַר"ן" ִ�ְתִחָ�ת�, ְ�ִס%"ֵרי ַהנְָהג�ָתיו וִיִגיָעת� ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵם ָ�ת"ב, 

וְָהיָה ְמַרֶ<ה "ְמַפ!ֵס ַח8ֵן ְלָפָניו יְִתָ"ַר� ִר"#י ַהְ&ִפ%!ת וְַהְ&ִח8!ת וְַהַ"0ָ�!ת וְָהִר:#יִים וְַהִ�,#ִסים ֶ�ָהיָה ָרִגיל ְמאד ְלִהְתַ�ֵ%ל #ְלִהתְ 

��ת ִ�ְל��ן ַאְ�ְ�נַז ִח;�ת "ַבָ$��ת ֶ�!ְזֵַ�ה" ְ�ַרֲחָמיו ְלָקְרב� ַלֲעב�ָדת� יְִתָ�ַר5 וְִעַ$ר ַמה 4ֶה�ִעיל ל� ָהיָה ַהְ�פִ א�ת� יְִתָ�ַר5 ְ�ַכָ+ה ִמינֵי �ְ 

ָדם וְָהיָה ְמָפֵר� ִ)יָחת� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ָל��ן ַהְמֻדַ�ר ֵ�ינֵינ", ֶ�ָהיָה ָרִגיל ְמאד ְליֵַחד ל� ֵאיֶזה ָמק�ם 4ֶָ+ָצא ֶ�ֵאין ָ�ם ְ�נֵי 1

ַמְתָלא�ת ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ְ�ַכָ+ה וְַכָ+ה ִמינֵי ְטָענ�ת וַאֲ ֶ�ְ+ַדְ�ִרים ��, ַהיְנ" ִ�ְל��ן ַאְ�ְ�נַז וְָהיָה ְמַרֶ<ה "ְמַפ!ֵס א�ת� יְִתָ�ַר5 "ְמַבֵ$� "ִמְתַח;ֵן 

נִים ַעל זֶה ַ>ם ָהיָה ַמְטִמין ַעְצמ� ַעל ַ>ֵ�י ֶ�ָרא"י ל� יְִתָ�ַר5 ֶ�!ְָקְרב� ַלֲעב�ָדת� יְִתָ�ַר5 וְָהיָה ָרִגיל ָ�ֶזה ְמאד ְמאד וְָהיָה ְמַבֶ�ה יִָמים וְ�ָ 

ֶ�ל ָקנִים ֶ�ַ+ֲחִזיִקין ָ�ם ֶ�ֶבן "ִמְס%�א, וְָ�ם ָהיָה ַמְטִמין ַעְצמ� וְָהיָה א�ֵמר ְ�ִהִ�ים ֵ�ית 1ִביו ַ�ַחת ַהַ>ג ֶ�ָהיָה ָ�ם ְ�מ� ֶחֶדר ִ�ְמִחָ<ה 

 .וְָהיָה צ�ֵעק ְ�ַלַח� ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ֶ�!ְַזֵ�ה" ְלָקְרב� ֵאָליו יְִתָ�ַר5

�א ֶ�;ְִמָצִאים ְ�ֵאיֶזה ֵסֶפר ֶ�!ְִהיֶה ָמצ"י ֵ�ינֵינ" ַה�ל ַ�ֲאֶ�ר ַל�ל לא ִה;ִיַח �"ם ְ�ִח;ָה "ַבָ$ָ�ה �ֶ ֶ�ָ�ל ַהִ+ינֵי ַ�ָ$��ת ֶ�ָ�ע�ָלם  וְַהְ*ָלל

ַהְ>ד�ִלים "ְ�1ר ִמינֵי ַ�ָ$��ת "ְתִח;�ת וֲַאִפ�"  ֲאָמָרה ַ�ָ+ה וְַכָ+ה ְ%ָעִמים, ֵהן ְ�ִהִ�ים וְֵסֶפר "ַ�ֲעֵרי ִצ!�ן" וְַהַ�ָ$��ת ַה;ְִדָ%ִסים ְ�ַהִ/'"ִרים

י�ם ֻ�ָ�ם לא ִה;ִיַח ִמ1�ְְמָרם וְָהיָה ָרִגיל ל�ַמר ָ�ל ַהְ�ִח;�ת ֶ�3ַחר ַמֲעָמד�ת ַה;ְִדָ%ִסים 3ַחר ָ�ל י�ם וָ -ַהְ�ִח;�ת ַה;ְִדָ%ִסים ִ�ְל��ן ַאְ�ְ�נַז

 ָ ַרק ַהְ%ס"ִקים ַהְמַדְ�ִרים  ה ָרִגיל ל�ַמר ָ�ל ַהְ�ִח;�ת ֻ�ָ�ם ֶ�ל ָ�ל ַה!ִָמים ְ�ַפַעם ֶאָחד ַ>ם ָהיָה ָרִגיל ִלְפָעִמים ל�ַמר ִ�ְתִהִ�יםוְה"א ָהי

14ְר לא ָהיָה א�ֵמר וְָהיָה א�ֵמר ָ�ל ַהְ%ס"ִקים ָהֵא�" ִמָ�ל ֵסֶפר ִמְ�ִח;�ת "ַבָ$��ת "ְצָעָקה ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 וְָהיָה א�ֵמר ַרק ְ%ס"ִקים ֵא�" וְהַ 

 .ְ�ִהִ�ים ְ�ַפַעם ֶאָחד

�ְל��ן ַאְ�ְ�נַז, ֶ�ָהיָה  ְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5"ִמְ�ַבד ָ�ל ֶזה ָהִעָ$ר ָהיָה ַמה 4ֶָהיָה ִמְתַ%ֵ�ל ֵמַעְצמ�, ְ'ַהיְנ" ַמה 4ֶָהיָה ָרִגיל ְלַדֵ�ר ִמִ��� לִ ִ

ִ��� ַ�;ַ"ל, ֶ�!ְַזֵ�ה" ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַלֲעב�ָדת� וְֶזה" ִמְתַ%ֵ�ל וְט�ֵען ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ַכָ+ה ִמינֵי ְטָענ�ת "ְתִח;�ת "ַבָ$��ת ֶ�1ַמר ִמַ'ְע�� "מִ 

 .יל ל� ִלְז��ת ְלַ+ה 4ֶָ.ָכה 5�ָ ָ�ַמְענ" ִמִ%יו ַהָ$ד�� ְ�ֵפר"�ָהִעָ$ר ַמה 4ֶה�עִ 

כ!נ!ת ת!� 1ִ"#ָריו ְטָענ!ת יָפ!ת #ְתִפ%!ת נְ וְַכָ)ה ְ�ָעִמים ָהיָה ְמַדֵ"ר ִלְפֵני ַהֵ+ם יְִתָ"ַר� 1ְִבֵרי ְ&ִח8!ת #ַב0ָ�!ת ִמִ%"! וְִנְז1ֵַ)ן ל! "ְ 

וְֵכן ָהיָה ָרִגיל ְ�ִענְיָן ֶזה ְלַדֵ�ר  ָ*�,-4ַחר#ְמֻס1ָר!ת וְה#ְטב# ְ"ֵעיָניו, וְָהיָה *!ְתָבם ֶאְצל! ְלִזָ*ר!ן, ְלַמַען יְִהיֶה ָרִגיל ְלִהְתַ�ֵ%ל א!ָתם ַ-ם 

-, ֶ�!ִזְֶ�ה ְלִהְתָקֵרב ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5, וְָהי" ל� ְטָענ�ת ְ>ד�ל�ת ְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַעל זֶה, ו3ְףֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ� ַהְרֵ�ה ְמאד ְמאד, וְָכל ְ�ִפ��ָתיו ָהי"

ַ+ְרִחיִקין א�ת� ֵמֲעב�ָדת� יְִתָ�ַר5 ֵכן ָהיָה נְִדֶמה ל� ָ�ִמיד, ֶ�ֵאין ִמְסַ�ְ�ִלין ָעָליו ְ�ָלל וְֵאין ��ְמִעין ְ�ָלל, ַרק ַאְ'ַרָ�א, נְִדָמה ל�, �ֶ -ִ%י -ַעל

ָ+ה יִָמים וְָ�נִים, וְֲעַדיִן ה"א ָרח�ק ֵמַה4ֵם ְ�ָכל ִמינֵי ַהְרָחק�ת "ְכִא�" ֵאין ר�ִצין �� ְ�ָלל "ְכָלל ִ�י ָהיָה ר�ֶאה, ֶ�ח�ְלִפין וְע�ְבִרין ַ�ָ+ה וְכַ 

ק ַאְ'ַרָ�א, ַמְרִחיִקין ְל�"ם ִהְתָקְרב"ת, ַעל ֵ�ן נְִדָמה ְ�ֵעינָיו ֶ�ֵאין ��ְמִעין ְ'ָבָריו ְ�ָלל וְֵאין ִמְסַ�ְ�ִלין ָעָליו ְ�ָלל, רַ  יְִתָ�ַר5 וְלא ָזָכה ֲעַדיִן

ְמאד וְלא ִה;ִיַח ֶאת ְמק�מ� וְַכָ+ה ְ%ָעִמים ָהיָה ֶ�ָהיָה  ֵכן ָהיָה ְמַחֵ.ק ַעְצמ�-ִ%י-ַעל-א�ת� ְ�ָכל ִמינֵי ִהְתַרֲחק"ת ֵמֲעב�ָדת� יְִתָ�ַר5 ַא5 3ף

ם יְִתָ�ַר5 וְֵאין ִמְסַ�ְ�ִלין ָעָליו ְ�ָלל "ֵמֲחַמת נ�ֵפל ְ�ַדְע�� ֵמֲחַמת זֶה ֶ�ָר1ה, ֶ�ה"א ִמְתַ%ֵ�ל "ַמְעִ�יר "ַמְפִציר ָ�ל 5�ָ ֶ�!ְִתָקֵרב ַלֲעב�ַדת ַה4ֵ 

�ַעְצמ� ַעל ֶ�ִהְרֵהר 3ַחר -נַָפל ִלְפָעִמים ְ�ַדְע�� וְלא ָהיָה ְמַדֵ�ר ע�ד ָ�ל 5�ָ ֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ� ֵאיֶזה יִָמים 3ַחר זֶהְ �ֵ!�5�ָ נְִזַ�ר ְ�ַעְצמ� וְִהְתַ



ן וְַרח"ם וְכ"' "ְבוַַ'אי ה"א ר�ֶצה ְלָקְרב� וְכ"', וְָחַזר וְנְִתַחֵ.ק ְ�ַדְע�� וְִהְתִחיל �"ב ִמ'�ָתיו יְִתָ�ַר5, ִ�י ֶ�ֱאֶמת ְ�וַַ'אי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַח;"

 .ְלַהְעִ�יר "ְלַדֵ�ר ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַ�;ַ"ל וְֵכן ָהיָה ַ�ָ+ה ְ%ָעִמים

"5 ְלִעיר ֶמעְדוֶעִדוְֶקע ָ�ם ָהיָה ָ'ר ָחִמיו ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, וְָ�ם ָהיָה ִעַ$ר ִ>'"ל� וְָ�ם ה�ֵל5 ע�ד ָ�ת"ב ָ�ם ִסיָמן קי"ז ִ�ְכָפר א�ְסיַאִטין ָסמ

ִ'יק ִלְבָרָכה, ֶ�ָהיָה ל�ֵקַח ִלְפָעִמים ס"ף ַהְרֵ�ה ִלְמאד ְמאד וְָהיָה ַ'ְר�� ַ�$ֶד� ֶ�ל ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", זֵֶכר צַ -נָָהר ָ>ד�ל וְָעָליו ְ>ֵדִלים ְקנֵה

ֵכן ָהיָה ָ�ט ִעָ+� -ִ%י-ַעל-ִ%י ֶ��א ָהיָה יָכ�ל ֵהיֵטב ְלַהנְִהיג ְסִפינָה זאת 3ף-ַעל-ְסִפינָה ְקַט;ָה וְָ�ט ִעָ+� ְ�ַעְצמ� ְלת�5 ַה;ָָהר ַה;ַ"ל 3ף

ְלַמה ֶ��א ָהי" ר�ִאים א�ת� ע�ד וְָ�ם ָעָ)ה ַמה 4ֶָעָ)ה ִ�ְתִפָ�ה וְִהְת��ְדד"ת ַאְ�ֵרי ל�, ִ�י ֶ�ֱאֶמת זָָכה ס"ף ַעד ַהָ+ק�ם -ַעד ֲאח�ֵרי ַהָ$נֵה

 .4ֶָ.ָכה ַ�;ְִרֶאה ְ�ח"� ִמְ/ָפָריו ַהְ$ד�ִ�ים

ִמֵ�ית ח�ְתנ� וְָרַכב ָעָליו ְלֵאיזֶה יַַער, וְָ�ם יַָרד ִמן ַה/"ס "ְקָ�ר� ְלֵאיֶזה ִאיָלן, וְה"א מ�ֲהַר"ן" ָ�ַתב, ֶ�ָהיָה ָרִגיל ָלַקַחת ס"ס -"ְבֵסֶפר "ַח!ֵי

�ְתנ� "ְכֶ�ָרא" ָ�ם ַרח ִלְמק�מ� ְלֵבית חָהַל5 ְלת�5 ַה!ַַער ַלֲע)�ת ֶאת ֶ���, ְלִהְת��ֵדד ָ�ם ְ�ַדְר�� וְַכָ+ה ְ%ָעִמים ִהִ�יר ַעְצמ� ַה/"ס "בָ 

ַכָ+ה ְ%ָעִמים נְָפל" ָעָליו ְ>ָ�ִמים ְ>ד�ִלים ֶ�ַה/"ס ָ�א ְלַב'�, ָהי" '�ֲאִגים "ִמְתַ%ֲחִדים ְמאד, ִ�י 1ְמר", ֶ�ְ�וַַ'אי נַָפל ֵמַה/"ס ַחס וְָ�ל�ם, וְ 

ד���ת, ית� ָ�ָעה ַ�ַ�יְָלה א� י�ֵתר וְַע!ֵן ְלַקָ+ן (ִ�ְפנִים ַהֵ/ֶפר, א�ת כ"ח) ֶ�ֶהְעַ�ְקִ�י ָ�ם ִמ2ִיח�ָתיו ַה$ְ 5�ָ ָ�א ְלבֵ -ְ�ֵעת ֶ�ָהיָה ַ�!ַַער, ו3ְַחר

 .ֲאֶ�ר ְ�ָמק�ם ֶ�ְ>ֵדִלים ֲעָ)ִבים, ַהיְנ" ַ�2ֶָדה א� ַ�!ַַער, ט�ב ְמאד ְלִהְת��ֵדד ָ�ם

יְֵדי ִענְיַן ְ%ָראְסִטיק ֶ�ָהיָה ְמַדֵ�ר ַהְרֵ�ה "ֵמִ)יַח ַהְרֵ�ה ֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ� -ן קנ"ד 1ַמר, ִעַ$ר ַמה 4ִֶהִ>יַע ְלַמְדֵרָגת� ה"א ַרק ַעלע�ד ָ�ם ִסימָ 

ו1ְַמר ִאם ָהיִיִתי י�ֵדַע ֶ�ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 יֲַעֶ)ה ִמֶ+;ִי ַמה 4ֲֶאנִי ַעָ�ה ֶזה ַ'יְָקא ִהִ>יַע ְלַמה 4ִֶהִ>יַע -יְֵדי-ו1ְַמר ְ�ִהִ�ים ַהְרֵ�ה ִ�ְפִ�יט"ת וְַעל

י ע�ֶ)ה ְ�י�ם ֶאָחד, יְִתָ�ַר5 ַ�4ָנָה ֻ�ָ�� ָהיִיתִ (ְ'ַהיְנ" ִח'"� ָ�ֶזה) ָהיִיִתי ִמְזָ'ֵרז ָ�ל 5�ָ ַ�ֲעב�ָדִתי, ַעד ֶ�ַ+ה 4ֶָהיִיִתי ע�ֶ)ה וְע�ֵבד ַה4ֵם 

ַמר ֶ�ִ'ֵ�ר ִעם ַ�ָ+ה ַצִ'יִקים ְ>ד�ִלים וְָהיָה ִמְתַ>ְעֵ>ַע ְמאד 3ַחר ַמֲעַלת ָהֲעב�ָדה ִ�ְבִחינַת ְ%ָראְסִטיק ֶ�ֱאֶמת ו1ְַמר 3יי 3יי ְ%ָראְסִטיק ַ>ם 1

יְֵדי ִענְיַן ְ%ָראְסִטיק ֶ�ָעְסק" ַ�ֲעב�ָדָתם ִ�ְפִ�יט"ת ָ>מ"ר ְ�ִהְת��ְדד"ת וְִ)יָחה ֵ�ינ� ְלֵבין -ם ַעלו1ְְמר" ַ>ם ֵ�ן ֶ��א ִהִ>יע" ְלַמְדֵרָגָתם ִ�י אִ 

 .ֶזה ִהִ>יע" ְלַמה 4ִֶהִ>יע" ַאְ�ֵרי ָלֶהם-יְֵדי-ק�נ� וְכ"', וְַעל

ִ%י רב -ֵכן ָהיָה ה�ֵל5 ַעל-ִ%י-ַעל-ִ%י ֶ�ָהיָה ל� ֶחֶדר ְמיָֻחד ְ�ַהְ�ָפר ֶ�!ַָ�ב �� ְלַב'�, 3ף-ַעל -ףע�ד ָ�ם ִסיָמן קס"ב ַרֵ�נ" זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, 3

� ֶמעְדוֶעִדוְֶקע ֶ�ָהיָה ָ'ר ָ�ם קדֶ -ִהַ�תַעל ְ%נֵי ַה2ֶָדה ְ�ת�5 ֵאיֶזה יַַער וְַכ!�ֵצא וְָהיָה ִמְת��ֵדד ָ�ם ַהְרֵ�ה "ַפַעם 3ַחת ָהַלְכִ�י ִע+� ִ�קְ 

ַמר ִלי ַעל ָ�ל ֵא�" ַה2ָד�ת וְֶהָהִרים ֶ�ַאָ�ה ִ�ְתִחָ�ה, וְָהַלְכִ�י ִע+� 1נֶה ו1ָנָה ֵאֶצל ַה2ָד�ת וְֶהָהִרים וְנָָטה יָד� ַעל ְ%נֵי ַה2ָד�ת וְֶהָהִרים ו1ְ

ִמְת��ֵדד ָ�ם ק�מ�ת ַהְ/מ"ִכים ְלָהִעיר ָסִביב ְ�ֻכָ�ם ָהַלְכִ�י וְָסַבְבִ�י ַ�ָ+ה וְַכָ+ה ְ%ָעִמים, ַהיְנ" ֶ�ָהיָה ה�ֵל5 "ר�ֶאה ְסִביב ָהִעיר וְַעל ָ�ל ַה+ְ 

ה� יֵ� ְ�ת�כ� ְ�מ� ִ�ְקָעה וְָהיָה ע�ֶלה ַעל רא� ְ�ָכל ַהְ+ק�מ�ת ַה;ַ"ל וְִסֵ%ר ִלי ֶ�4ָם ַעל רא� ָהָהר יֵ� ָמק�ם ָ>ב�ַ� ְמאד, וְָ�ם ְ�רא� ָ>בְ 

ָהיָה ה�ֵל5 ִ�ְמק�מ�ת ֲאֵחִרים ַ�;ַ"ל, וְָכל >ַב� ָהָהר וְנְִכנָס ְלת�5 ַהִ�ְקָעה ֶ�ְ�ת�כ� וְָ�ם ָהיָה א�ֵהב ְמאד ְלִהְת��ֵדד ַ�ָ+ה ְ%ָעִמים וְִלְפָעִמים 

ת ְ�ֵעת ֶ�!ַָ�ב קֶד� ֶמעְדוֶעִדוְֶקע ֶ�ְ�ָבר ָהיָה ַצִ'יק ְמֻפְרָסם ְ�ֵעת ֶ�ָ'ר ָ�ם ח"ץ ַמה 4ֶָהיָה ַמְרֶ�ה ְמאד ְ�ִהְת��ְדד"-תזֶה ָהיָה ִ�ְקִה�ַ 

�ַהְ�ָפר וְַכ;ַ"ל וְֵכן ַ�ְ�ִחָ�ה ְ�ֶ�!ַָ�ב ְ�ֶמעְז'�"ז וְַגם 3ַחרְ- ִ�זְָלאִטיָ%אֶלע "פה ְקִהַ�ת קֶד� ְ�ֶרְסַלב ְ�ָכל י�ם וָי�ם ָהיָה 5�ָ ְ�ֵעת ֶ�!ַָ�ב 

 .ִמְת��ֵדד ַהְרֵ�ה וְַכָ+ה ְ%ָעִמים ֶ�ָהיָה ִמְת��ֵדד ָ�ל ַה!�ם ֻ���

ִ�ְמע�ן ִעם ַרֵ�נ" ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ֶ'ֶר5 ְ�ָפר א�ְסיַאִטין  "ְבֵסֶפר "ַח!ֵי מ�ֲהַר"ן" ַ'ף י"ז ָ�ַתב, ַ%ַעם 3ַחת 3ַחר ֶ�;ֲַעָ)ה ְמֻפְרָסם נַָסע ַרִ�י

ִלְבָרָכה,  ֶר5 ַה2ָד�ת וְַכ!�ֵצא וְָהיָה ַרֵ�נ" ִזְכר�נ�ֶ�4ָם יַָגע ַרֵ�נ" ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ַ�ֲעב�ָדת� ַהְ>ד�ָלה ְ�ֵבית ח�ְתנ� ֶ�ָהיָה ָ'ר ָ�ם, וְנַָסע ִע+� 'ֶ 

ֶדן ִ�י ָ�ם ְ�ֵא�" ַהְ'ָרִכים ָהיָה ָרִגיל ֵליֵל5 ִמְתַ>ְעֵ>ַע ְמאד ו1ְַמר, ַ�ָ+ה ָהיָה ט�ב ְלָפנַי ְ�ָכאן, ִ�י ְ�ָכל ְ%ִסיָעה "ְפִסיָעה ִהְרַ>ְ�ִ�י ַטַעם ַ>ן עֵ 

לא ָ�אן ָהיָה ט�ב ְלָפנַי ְמאד וְָלָ+ה ִלי ַהִ%ְרס"ם ֶ�ל ַעְכָ�ו ַ>ם ע�ד ַ%ַעם 3ַחת ִסֵ%ר ְ�ָפנַי "ְלִהְת��ֵדד וְָהיָה ֵמֵצר "ִמְתַ>ְעֵ>ַע ְמאד ו1ְַמר הֲ 

�ֵעינָיו וְנְִדֶמה ל� ְ�ִא�" ה"א ָ�ל ָהע�ָלם ָחדָ  ֶ�ִ�ְהי�ת� ִ�יֵמי נְע"ָריו ְ�ֶ�ָהיָה ִמְת��ֵדד ְ�ֵאיזֶה ָמק�ם ַ�!ַַער א� ַ�2ֶָדה, ְ�ֶ�ָחַזר ִמ4ָם ָהיָהְ �

 .ע�ָלם 3ֵחר ְלַגְמֵרי וְלא ָהיָה ָהע�ָלם נְִרֶאה ְ�ֵעינָיו ְ�ָלל ַ�ֲאֶ�ר ִמ$ֶדם

� ִלְבָרָכה ִ�זְַלאִטיָ%אֶלע, ַ%ַעם 3ַחת ע�ד ָ�ם ְ�"ִ)יח�ת ָהַר"ן" ִסיָמן קס"ג ִסֵ%ר ִלי ִאי� ֶאָחד ִמְ.ַלאִטיָ%אֶלע ֶ�ִ�ְהי�ת� י�ֵ�ב ַרֵ�נ" זְִכר�נ

�ֶקר ַהְ�ֵ�ם ו3ְַחר�5�ָ ָשַלח ֶאת ִ��� ַה!ְַלָ'ה ָ)ָרה ִ�ְחיֶה וְָקְר1ה א�ת� ָלב�א ְלַרֵ�נ" זְִכר�נ� ִלְבָרָכה -ַ�ַ$יִץ ִהְתַ%ֵ�ל ַרֵ�נ", זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ַ

5�ָ ָהְלכ" י�ֵתר "ָבא" ָסמ"5 ְלַהר ֶאָחד -ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ֵל5 ִעִ+י ְלַט!ֵל וְָהַל5 ִע+� ח"ץ ָלִעיר וְָהַל5 ֵ�ין ָהֲעָ)ִבים וְכ"', 3ַחרו1ְַמר ל� ַרֵ�נ" 

י� ִענְיַן א�ת ַהַ+אִגיֶלא ו1ְַמר ל� ֶ�!ֵֵל5 ִע+� ְלָ�ם וְנְִכנַס (ֶ�$�ִרין ַמאִגיֶלא) ֶ�ָהיָה ָ�ם ָסמ"5 ָלִעיר וְָ�3ל א�ת� ַמה .את, וְִסֵ%ר ל� ָהאִ 

� ְכנס ְלָ�ם ַרֵ�נ", זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ִעם ָהִאיְלָ�ם "ְכֶ�;ְִכנַס ְלָ�ם לא נְִרא" ַלח"ץ ְ�ָלל, ִ�י ָהָהר ַה;ַ"ל ָהיָה ָחל"ל ְ�ת�כ� וְָעמק ְקָצת ְ�ת�כ� וְנִ 

"ל וְיַָ�ב ַרֵ�נ" זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ָ�ם ַעל ָה1ֶרץ וְָלַקח ִמֵ�ית יָד ֶ��� ֵסֶפר "ַ�ֲעֵרי ִצ!�ן" וְִהְתחִ  יל ל�ַמר "ָבָכה ְמאד ְמאד וְָהיָה א�ֵמר ְלַהָ�ן ַה;ַ

ל� וְֶהֱחִזיק ַה<"ֶ�י5 ֶ��� וְָעַמד ִמְ���ֵמם וְָר1ה ְ�ִכ!ָת� ַהְ>ד�ָלה ְמאד וְָ�ָהה ִמַ'ף ְלַדף "ָבָכה ַהְרֵ�ה ְמאד ְמאד ְ�ִלי ֶהְפֵסק וְָהִאי� ָעַמד ֶאצְ 

ְ�ָבר ָ%נָה ַה!�ם וְַה4ֶֶמ� ם ע�ֵמד וְיָָצא וְָר1ה �ֶ ְזַמן ַהְרֵ�ה ָ�ֶזה וְַכֲאֶ�ר ָ%ַסק ִמִ�ְב��ת ִצ"ָה ַעל ָהִאי� ַה;ַ"ל ֶ�!ֵֵל5 וְיְִסַ�ֵ�ל ַ�ח"ץ ֵהיָכן ַה!�

 .'נ�ָטה ִלְ�קַע וְָכל 5�ָ ִהְתַמְהַמ� ִ�ְבִכ!ָת� ָקר�ב ְלי�ם ָ�ֵלם ַ�ַ$יִץ ְ�ִלי ֶהְפֵסק וְכ"

ֲחִצי ָ�נָה "ְכָבר זָָכה ְלַמֲעָלה ֶעְלי�נָה ֶ��א  ע�ד ָ�ם ִסיָמן קס"ד ַ>ם ְ�ֶ�!ָָצא ִלְקִהַ�ת קֶד� א"ַמאן ֶ�ָהיָה ָסמ"5 ְמאד ְלִהְסַ�ְ�ק"ת� ְ�מ�

ַהַ�יִת ֶ�ָ'ר ַרֵ�נ" זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ָזָכה ָ�� 1ָדם ֵמע�ָלם ַ�ְמב1ר ְ�ָבר, ַ>ם ָ�ם ָהיָה ל� ִהְת��ְדד"ת ַהְרֵ�ה ְמאד "ַפַעם 3ַחת נְִכנַס ַהַ�ַעל 

ַהַ�יִת ְ�ִפיַסת יָד �� וְנְִכנַס ַהַ�ַעל ַהַ�יִת ִ%ְתאם -ְ�א"ַמאן וְָ�ם ָהיָה ְלַרֵ�נ" ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ֶחֶדר ְמיָֻחד ֶ�ָהיָה ְלַבַעלֶאְצל� ִ�ְ�ֵכנ"ת ָ�ם 

ִ%י ֶ�ָהיָה 1ז ָחל"� ְמאד ְמאד ְ�ִלי -ַעל-יִם ַעל ָה1ֶרץ 3ףְלא�ת� ַהֶחֶדר "ָמָצא ֶאת ַרֵ�נ" זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, ֶ�ָהיָה ��ֵכב ְ�ִפ4"ט יַָדיִם וְַרְגלַ 



ִ%י ְ%ִ�יט"ת ַעד ַה4ָָעה ָה3ֲחר�נָה ֶ�;ְִסַ�ֵ�ק -ֵכן לא ָעַזב ַ'ְר�� ַה�Bב ַעל-ִ%י-ַעל-ִ�ע"ר ֲאֶ�ר ִח!"ת� ָהיָה ְ�נֵס וְִכְמַעט ֶ�;ְִגוַע ְ�ָכל ֵעת, 3ף

 .ה ְלַמְעָלה ַאְ�ֵרי ל�ְלַמְעלָ 

יְֵדי ִהְת"!ְדד#ת לא -כ!ִלין ִלְז*!ת ַעלוְָ�ַמְעִ&י ֶ�.ַמר ְ"ס!ף יָָמיו, ִאם ָהיִיִתי י!ֵדַע ִמ0ֶדם ִ"יֵמי נְע#ַרי ְ*מ! ֶ�ֲאִני י!ֵדַע ַעָ&ה ַמה ֶ+,ְ 

 .� ְ"ַתֲעִניִתים וְִס-#ִפיםָהיִיִתי ְמַאֵ"ד #ַמְפִסיד ֶאת -#ִפי ַהָ,ָקר ָ*ל *ָ 

-ִ%י ֶ�ָ.ָכה ְ�ַה2ָג�ת ֱאלה"ת ְלַמְדֵרָגה ְ>ב�ָהה וֲַעצ"ָמה וְנ�ָר1ה ְמאד 3ף-ַעל-י ְלע�ָלם לא נָח וְלא ָ�ַקט ֲאִפ�" ִ�יֵמי ְ>ֻדָ�ת� 3ף�ִ וְַהְ*ָלל 

"ִעים וְיַָגע ְ�ָכל ֵעת "ְבָכל ָ�ָעה וְכ"' וְִהְרָ�ה ִ�ְתִפ��ת וְַתֲחנ"נִים "ְבַהְפָצר�ת "ַבָ$��ת ַר��ת "ְבַגְע>ֵכן לא ִהְסַ�ֵ%ק ַעְצמ� ָ�זֶה וְָטַרח -ִ%י-ַעל

4ֶָ.ָכה ְלזאת ַהַה2ָָגה וְָהיָה ְקָצת ְ�ִ)ְמָחה, 5�ָ ֵ�ֶכף מִ -וְִכ/"ִפין ְ>ד�ִלים וְנ�ָרִאים ְמאד ְמאד, ַעד ֶ�ָ�א ְלַה2ָָגה "ַמְדֵרָגה י�ֵתר ֶעְלי�נָה ו3ְַחר

ָרֵאל, וְִלְפָעִמים ָהיִינ" ��ְמִעין ִמִ%יו 5�ָ ֵ�ֶכף ְ�ֶ�ָ.ָכה ָלזֶה ָ�ַכח ָ�ל ֶהָעַבר וְָחַזר וְִהְתִחיל ֵמָחָד�, ְ�מ� ֶ�ַ+ְתִחיל ֵליֵל5 ִ�ְקֻד4ַת יִ)ְ -ו3ְַחר

�" לא ִהְתִחיל ֲעַדיִן ְ�ָלל "� ֶ�1ַמר ִ�ְל��ן ִהְ���ְקק"ת וְִכ/"ִפים ֵאי5 ז�ִכים ִלְהי�ת יְה"ִדי, ו1ְַמר זאת ִ�ְתִמימ"ת ָ>ד�ל ְ�אִ ַהָ$ד�� ְ�ֵפר

 .ְלַהַ+ְדֵרָגה ַהְ>ב�ָהה ִמֶ+;"וְִהְרָ�ה ְלַהְפִציר ֶאת ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ִר<"יִים וְִכ/"ִפים "ְטָענ�ת, ַעד ֶ�ָ.ָכה 

ֵתר ְ��"ם אֶפן, וְַעל ֵ�ן ָהיָה ֻמְכָרח ְלִהְסַ�ֵ�ק וְֵכן ָהיָה ָ�ל ַ%ַעם ַעד ֶ�ַ�/�ף ִהִ>יַע ְלַמְדֵרָגה ְ>ב�ָהה ָ�ז� ֶ�ִאי ֶאְפָ�ר ְ�ת�5 ַה>"ף ְלַה2ִיג י�

ָ�נְִ�י, ין ָ'אס ֶהעְמִדיל א�יס ִ>יט1הן, וָואִרין ִאי5 ָקאן א�יף ֵאיין ַמְדֵרָגה נִיט ְ�ֶטעהן" [ָהיִיִתי ְ�ָבר %�ֵ�ט ֶאת �ֻ 1ז "ִאי5 וָואְלט ��ין ִ>יֶגערִ 

ַהְ�ִפָ�ה וְִהְת��ְדד"ת ֶ��� ֵ�ינ� ְלֵבין ק�נ�  ֵכן ָהיָה-ִ%י-ַעל-ִ%י ֶ�ָ.ָכה ְלַמה 4ֶָ.ָכה 3ף-ַעל-ֵ�יוָן ֶ�ֵאינִי יָכ�ל ַלֲעמד ַעל ַמְדֵריָגה ֲאַחת], ו3ְף

3ַחת ָ�3ל א�ת� ֶאָחד ִמְ�נֵי ַה;ְע"ִרים ְ�ר"ַח נְמ"ָכה "ְבֵלב נְִ�ָ�ר ִ�ְפִ�יט"ת "ִבְתִמימ"ת ְ�מ� ֶ�ָ�ת"ב ְ�ֵסֶפר 'ַח!ֵי מ�ֲהַר"ן', ֲאֶ�ר ַ%ַעם 

ַעְבר" יַָמי ְ�ֶהֶבל ָ�זֶה וְִכי ְת��ֵדד וְִלֵ+ד א�ת� ל�ַמר ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5: ִר��נ� ֶ�ל ע�ָלם: ַרֵחם ָעַלי וְכ"' ִ�י ֲהיִָ�ֵכן ֶ�!ַ ַהְ$ַט;ִים ֵאי5 ְלהִ 

�ְ�ִביל 5�ִָ  ֶ עק ֵ>עהן ִ'יא וֶעלט ִ�ין ִאי5 ֶ'ען פ"ן ֶדעְסט וֶעִגין ַ�ַאַ�אִפין ִ>יוָאִרין נ�ַצְרִ�י ("ִבְל��ן ַאְ�ְ�נַז ֲהיִָ�ֵכן 3ז ֶעס ָזאל ִמיר 3ז�י 3ו

�ֵאיֶזה ֵעת, ָעַמד זֶה ָהִאי� 3ַחר ָ�ְתֵלי ַרֵ�נ" זְִכר�נ� ִלְבָרָכה, וְָ�ַמע ֶ�ַרֵ�נ", זְִכר�נ� ִלְברָ -וְכ"') 3ַחרְ ,5�ָ�� ִלְפנֵי ָכה ְ�ַעְצמ� ָ�ַפ5 ֶאת ִל

 .ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ִד�"ִרים ָ�ֵא�"

�"ִל$"ֵטי מ�ֲהַר"ן" ֵחֶלק א' ִסיָמן ר"ו ֶ�ֵ%ֵר� וְֵכן 3ַחר ֶ�1ַמר ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", זֵֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֶאת ַהַ+ֲאָמר ָ�ִעיִתי ְ�ֶ)ה א�ֵבד וְכ"' ְ

 ִ ה וְיֵ� ִ�ְקִרי1ה ַמָ+� וְיֵ� ְתָ�ַר5 ַ'ְר�� ִלְקר�ת ֶאת ָה1ָדם ֵ�ֶכף ְ�ֶ�ר�ֶאה ֶ�ה"א ��ֶעה ִמֶ'ֶר5 ַה2ֵֶכל, יֵ� ֶ�$�ְרא� ִ�ְרִמיזָ ָ�ם, ֶ�ַה4ֵם י

ֶפִתי וְַה��ָרה ִהיא ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְ�ַעְצמ�, ֶ�ה"א ק�ֵרא א�ָתם  ֶ���ֵעט �� "ַמֵ�ה", ִ�י א�ַריְָתא ַמְכֶרזֶת ָקַמיְה" ַעד ָמַתי ְ%ָתיִים ֶ�ֶאֲהב"

ם �"ב, ֵמֲחַמת ֶ�ה"א ַמִ�יר ֲעַדיִן ֶאת ק�ל ַה4ֵ "ְמַבְ$ָ�ם ֶ�!ֲַחזְר" ֵאָליו, וְַעל ֵ�ן ְ�ֶ�ֲעַדיִן לא נָָטה ַהְרֵ�ה ִמֶ'ֶר5 ַה!ָָ�ר, 1ז ֶאְפָ�ר ל� ְ�ַקל לָ 

ה וֲַעַדיִן לא ָ�ַכח ֶאת ַה$�ל וְַעל ֵ�ן ֶאְפָ�ר ל� יְִתָ�ַר5 וְַה��ָרה וְָרִגיל ��, ִ�י ֶזה ָסמ"5 ָהיָה ֵאֶצל ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 וְָהיָה ��ֵמַע ק�ל� ק�ל ַה��רָ 

ה ֵמַהֶ'ֶר5 1ז ֵ�ֶכף ה"א ק�ֵרא א�ת�, "ְכֶ�ַה2ֶה ֲעַדיִן לא ָ�ָעה ַהְרֵ�ה ֵמַהֶ'ֶר5 ֲאזַי ְ�ַקל ָל�"ב, וְה"א ִ�ְמַ�ל ָהר�ֶעה ַ�ֲאֶ�ר ֶ�ה ֶאָחד ��עֶ 

וְַגם ָהר�ֶעה ִמְתיֵָא�  ֶעה וְֵאינ� ַמִ�יר ��ה"א ַמִ�יר ַה$�ל וְה�ֵל5 3ֲחָריו ֵ�ֶכף, ֲאָבל ְ�ֶ�ְ�ָבר נָָטה ַהְרֵ�ה ֵמַהֶ'ֶר5 1ז ְ�ָבר ָ�ַכח ֶאת ק�ל ָהר�

ל�ם ְ�ִרְ�ע� וְנָָטה וְָתָעה ַהְרֵ�ה ִמֶ'ֶר5 ע�ד ִמְ�ַבְ$�� ֵמֲחַמת ֶ�ֶ.ה ְזַמן ַרב ֶ�ָהַל5 וְָתָעה ֵמִא��, ֵ�ן ְ�ֶ�ְ�ָבר ָה1ָדם ֶהֱאִרי5 ְזַמן ַחס וְ�ָ 

ַה;�ֶטה �ִעים 1ז ָקֶ�ה ל� ָל�"ב וְכ"' וְזֶה ָ�ִעיִתי ְ�ֶ)ה א�ֵבד, ַהיְנ" ֶ�ָ�ִעיִתי ִמֶ'ֶר5 ַה!ָָ�ר ְ�ֶ)ה א�ֵבד ַה!ָָ�ר ְלֵא�" ַהְ'ָרִכים ַהְמֻקְלָקִלים וְַה�

ְ�ַמֵהר ְלַבְ$ֵ�נִי ֵ�ֶכף ָ�ל זְַמן ֶ�ֲאנִי ז�ֵכר וְלא ָ�ָכְחִ�י ֵמַהֶ'ֶר5 ַ�;ַ"ל, ַעל ֵ�ן ֲאנִי ��ֵאל ִמְ�ָפנֶי7 ַ�ֵ$� ַעְבֶ'7 ִ�י ִמְצו�ֶתי7 לא ָ�ָכְחִ�י, ַהיְנ" �ֶ 

ר ֵרנ" וְַרֵ�נ", ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֶאת ַהַ+ֲאמָ ֲעַדיִן ֶאת ק�ל ִמְצו�ֶתי7 וְכ"', ַע!ֵן ָ�ם וְָכת"ב ְ�ֵסֶפר "ַח!ֵי מ�ֲהַר"ן" ֶ�ְ�ָ�ָעה ֶ�ִ>ָ�ה ֲאד�נֵנ" מ�

�ִעִ�ים ַהָ�ל" ַהִהְת��ְדד"ת ֶ��� ַהֶ.ה, 1ַמר ְלַתְלִמיד� ַהָ$ד�� ָהַרב ַרִ�י נַָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק וְָקד�� ִלְבָרָכה, ֶ�ֶ.ה ַהַ+ֲאָמר ה"א ַעְכָ�וָ. 

ֲעב�ַדת ַה4ֵם ִמיֵמי נְע"ָריו ַמָ+� (ַ�ְמב1ר ְקָצת ַ�ְ/ָפִרים "ִ)יח�ת ָהַר"ן" וְ"ַח!ֵי ִאם יַָדְעָ� וְָ�ַמְעָ� ְקָצת ִמ>ֶדל נְִפְלא�ת יְִגיָעת� וְִטְרָחת� �ַ וְ 

ים ֲאֶ�ר זָכ" ָהע�ָלם ְמַע!ֵן ִ�ְסָפָריו ַהְ$ד��ִ  מ�ֲהַר"ן") וְגֶדל נְִפְלא�ת ַה2ָָגת� ַהְ$ד�ָ�ה וְַה;�ָר1ה וְַה;ְִפָל1ה ְמאד, ַ�!ָד"ַע וְַכ+"ָבן ְקָצת ְלָכל

ַקד ְלָ)ְרָפם וְַהֵ/ֶפר ַהָ>נ"ז ֶ��� ֵלָהנ�ת ֵמֶהם ְלַבד ִמ14ְר ִח�"ָריו ַהְ$ד�ִ�ים ֲאֶ�ר לא ָזכ" ָהע�ָלם ֵלָהנ�ת ֵמֶהם ְ�מ� ַהְ/ָפִרים ֲאֶ�ר %ָ 

ְמב1ר ְ�ָמק�ם 3ֵחר ִמֶ.ה ְלַבד ִמַ�ֲעל"מ�ת ָחְכָמה ֶ�ָ.ָכה ְלַה2ִיג ֲאֶ�ר לא זִָכינ" ֵליַדע ִ�ְבִחינַת וַ!ְַרא ֱאלִהים ֶאת ָהא�ר ִ�י ט�ב ִלְגנז �ַ 

�ֵדד ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 י ָ�ל 5�ָ ַעד ֶ�ִהְת�ֵמֶהם ֲאִפ�" ִמִ%י ַה4ְמ"ָעה וְַהיְִדיָעה ְלַבד, ו3ְֲחֵרי ָ�ל ֵאֶ�ה נְִכנַס ַ�ֲעב�ַדת ַה4ֵם ִ�ְתִמימ"ת ֲאִמ�ִ 

אד ַעל >ֶדל ְ�ִמימ"ת ִצְדָקת� ֶ�ל ַרֵ�נ" ָ�ִעיִתי ְ�ֶ)ה א�ֵבד וְכ"', "ָבאֶפן ַהְמב1ר ְ�ַמֲאָמר ֶזה ַה;ַ"ל "ְבוַַ'אי ִאם ִ�ְת��נֵן ָ�ֶזה ִ�ְתַ%ֵ�א מְ 

ים ְמאד ֶזה ַעְצמ� 1ַמר ָ'וִד ַהֶ+ֶל5, ָעָליו ַה4ָל�ם, ְ�ס�ף ְ�ַמנְיָא ַאֵ%י ֶ�!ֵ� �� ס�ד�ת נ�ָרִאים וְנְִ)ָ>בִ  ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ַא5 ֶ�ֱאֶמת ֲהלא ָ%ס"ק

ל ַמֲעַלת "ַמְדֵרַגת ָ'וִד ַהֶ+ֶל5, ָעָליו ַה4ָל�ם, וְֵכן ְ�ָכל ִמְזמ�ֵרי ְ�ִהִ�ים ֶ�ֻ�ָ�ם ְמֵלִאים ס�ד�ת נ�ָרִאים וְנְִפָלִאים ְמאד, "ִמי לא יֵַדע וְיֲַאִמין >דֶ 

ל ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", ֵזֶכר ַצִ'יק ֵכן 1ַמר ַעל ַעְצמ� ָ�ִעיִתי ְ�ֶ)ה א�ֵבד וְכ"', ִ�י ִלְ>ֻדָ�ת� יְִתָ�ַר5 ֵאין ֵחֶקר, וְֵכן >ֶדל ְ�ִכ!ָת� �ֶ -ִ%י-ַעל-ו3ְף

 .יו ַהְ$ד���ת, ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ִאי ֶאְפָ�ר ְלָבֵאר "ְלַסֵ%ר ְ�ָלל, ַא5 ִ�ְקָצָרה 3ְעִ�יק ַ�ָ+ה ְ'ָבִרים ִמ2ִיח�תָ ִלְבָרָכה

ָהיָה ל�ֵמד ִמְ�נָי�ת, וְלא ָהיָה ֵמִבין ִל+"ד�, וְָהיָה ��ֶכה ָהַר"ן" ָ�ַתב ֶ�ִ/ֵ%ר, ֲאֶ�ר ָ�ל ִל+"ד� ָ�א ל� ִ�יִגיָעה ְ>ד�ָלה "ִבְתִחָ�ה -ַ�ֵ/ֶפר "ִ�ְבֵחי

5�ָ ְ�ֶ�ָ�ַמד ְ>ָמָרא, ַ�ְ�ִחָ�ה לא ָהיָה -3ַחרַהְרֵ�ה ְמאד ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ֶ�!ִָאיר ֵעינָיו ְ�ת�ָרת�, ַעד ֶ�ָ.ָכה ֶ�!"ַכל ִלְלמד ִמְ�נָי�ת וְֵכן 

5�ָ ְ�ֶ�;ְִתַ>ֵ'ל וְִהְתִחיל ַלֲעסֹק ְ�ִל+"ד ַה.ַהר ַהָ$ד�� וְִכְתֵבי -ין ַ>ם ֵ�ן, וְָהיָה ��ֶכה ַ>ם ֵ�ן ַהְרֵ�ה ְמאד, ַעד ֶ�ָ.ָכה ְלָהִבין, וְֵכן 3ַחרֵמבִ 

יְֵדי ְ�ִפָ�ת� "ְבִכ!ָת� -4ֵם יְתָ�ַר5, ַעד ֶ�ָ.ָכה ְלָהִבין ְ�ָכל ָמק�ם ֶ�ָ�ַמד ַעלָהֲאִר"י, ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ָהיָה ��ֶכה ַ>ם ֵ�ן ַהְרֵ�ה ְמאד ִלְפנֵי הַ 

 .ֲעב�ַדת ַה4ֵםְתָ�ַר5 ַעל ָ�ל ֲעב�ָדה �ַ ַ�;ַ"ל, ַע!ֵן ָ�ם "ִמֶ.ה נְִרֶאה, ֲאֶ�ר ַ>ם ִמיֵמי יְַלד"ת� ָהיָה ָרִגיל ַהְרֵ�ה ְמאד ִלְב��ת ִלְפנֵי ַה4ֵם יִ 

ְ>ד�ָלה ָ�ָרא"י וְָהַל5  מ�ֲהַר"ן", ֶ�ִ�ְהי�ת� ֲעַדיִן יֶֶלד ָקָטן ְ�ֶ�ן ֵ�� ָ�נִים, ָהיָה ִמְתַ>ְעֵ>ַע ְמאד ְלַקֵ�ל ַ�ָ�ת ִ�ְקֻד4ָה-וְֵכן ָ�ת"ב ְ�ֵסֶפר "ַח!ֵי

ַהִ+ְדָר� -�ם ִמ!ָד וְָטַבל ֶאת ַעְצמ� ִ�ְזִריז"ת "ָבא ֵ�ֶכף ְלֵבית� וְָלַב� ִ�ְגֵדי ַ�ָ�ת וְנְִכנַס ְלֵביתַלֶ+ְרָחץ ְ�ֶעֶרב ַ�ָ�ת ָסמ"5 3ַחר ֲחצ�ת ַה!



ָר1ה ְ�ָלל "ְבת�5 5�ָ ִהְתִחיל" ַא5 לא  וְָהַל5 1נֶה ו1ָנָה וְָרָצה ְלַהְמִ�י5 ָעָליו ְקֻד4ַת ַ�ָ�ת "נְָ�ָמה יְֵתָרה וְָהיָה ָחֵפץ ִלְרא�ת ֵאיֶזה ָ'ָבר,

-ֶדר, וְִהְתִחיל ל�ַמר ִ�ירַהִ+ְדָר�, "ָבא ֵאיֶזה ִאי� ָח�"ב וְָעַמד ֵאֶצל ֻ�ְלָחנ� ֶ�ִ+ְתַ%ֵ�ל, ֶ�$�ִרין ִ�ְל��ן ַאְ�ְ�נַז ְ�ֶטענְ -ִלְכנס ֲאנִָ�ים ְלֵבית

, וְָהיָה ֻמ;ָח ִלְבָרָכה, וְִהְכנִיס רא�� ְלַמBָה ְ�ת�5 ַה4ְֶטענְֶדער, "ֵמֲחַמת ֶ�ָהיָה ֲעַדיִן יֶֶלד ָקָטן, לא ִהְקִ%יד" ָעָליוַה4ִיִרים, וְָהַל5 ה"א ִזְכר�נ� 

ב, ַעד ֶ�ֵעינָיו נֲַע)" נְפ"ח�ת (ֶ�$�ִרין ִגיְ�וָאִלין) ָ�ם וְִהְתִחיל ִלְב��ת ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 "ָבָכה ְמאד ִ�ְדָמע�ת ָ�ִלי� ַ�ָ+ה ָ�ע�ת ַעד ָהֶערֶ 

י" ְסת"מ�ת ָ�ל 5�ָ ִמְ�ִכ!ָה, ו1ְז 5�ָ ָ%ַתח ֶאת ֵעינָיו, וְנְִדָמה ל� ְ�ִא�" ה"א ר�ֶאה ֵאיֶזה א�ר, ֵמֲחַמת ֶ�ְ�ָבר נְִדְלק" ַה;ֵר�ת, וְֵעינָיו הָ -ו3ְַחר

 .ְע�� ְקָצת, ַע!ֵן ָ�םנְִתָקֵרר 'ַ 

 -ב ִ�ְזַלאִטיָ%אֶלע 3ֲחֵרי ��א� ֵמֶאֶרץ5�ָ ְ�ֶ�;ְִתַ>ֵ'ל לא ָעזַב ַ'ְר�� ַהָ$ד�� ַהֶ.ה, ְ�מ� ֶ�ֶהְעַ�ְקִ�י ְלֵעיל, ֲאֶ�ר ַ>ם ִ�ְהי�ת� י��ֵ -וְֵכן 3ַחר

ִלי ם ע�ד ִאי� ֶאָחד "ָבָכה ְמאד 1ז ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5, ַעד ֶ�;ְִתַמְהַמ� ִ�ְבִכ!ָת� ָקר�ב ְלי�ם ָ�ֵלם ַ�ַ$יִץ �ְ יְִ)ָרֵאל, ָהַל5 ְלִהְת��ֵדד ח"ץ ָלִעיר עִ 

ַצִ'יק ִלְבָרָכה ְ�ַחְדר� "ָבָכה ָ�ל 5�ָ ַהְרֵ�ה ֶהְפֵסק וְָ�ַמְעִ�י ֵמ1ִבי מ�ִרי ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ֲאֶ�ר ַ%ַעם 3ַחת יַָ�ב ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", זֵֶכר 

ע�ת, ַעד ֶ�;ְִדַ�ק ֲעֵקב ַהִ+נְָעל ֶ��� ֶאל ְמאד ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, וַהְ'ָמע�ת יְָרד" ֵמֵעינָיו ַעל ָה1ֶרץ, ַעד ֶ�;ְִתַלְחַלח ָה1ֶרץ ָ�ל 5�ָ ֵמַהְ'מָ 

 ."ִחית ַהְ'ָמע�תָה1ֶרץ ֵמֲחַמת ַלְחל

 ֵ�נ", ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ֶאת ַהִ�יָמה ְ�ָהֶאְתר�ג וְֵכן ע�ד ָ�ַמְעִ�י ִמֶ+;" ֲאֶ�ר ַ%ַעם 3ַחת ִ�יֵמי ַהֻ/��ת ַהְ$ד�ִ�ים ְ�ֶ�ִהִ$יף ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַר

 ע ַ�ָ+ק�ם ֶ�ָהַל5 ָסִביב ַהִ�יָמה ֶ�;ְִתַלְחַלח ַהַ$ְרַקע ֵמַהְ'ָמע�ת ֶ��� ֶ�4ַָפ5 1ז ְ�ֵעת ַהִ$יפ� ֶאת5�ָ ַעל ַהַ$ְרקַ -"ִמינָיו ָרא" ֲאנָָ�יו 3ַחר

 .ַהִ�יָמה

ֵלי ְמקָרָביו ו1ְַמר ל�: ִהָ.ֵהר ְמאד ְלַכֵ�ד ַהBִַ�ית וְָכת"ב ְ�ֵסֶפר "ִ)יח�ת ָהַר"ן" ֲאֶ�ר ַ%ַעם 3ַחת נַָתן ַהBִַ�ית ַה!ָָ�ן ֶ��� ְ�ַמָ�נָה ְלֶאָחד ִמְ>ד�

ד ֶ�!ַָדְעִ�י ַמה" ַטִ�ית, ו1ְַמר ֲאֶ�ר ְ�ָכל ֵעת ַהֶ.ה, ִ�י ְ�מ� ִמְסַ%ר ְ)ָער�ת ֶ�!ֵ� ְ�ַהBִַ�ית ָ�ל 5�ָ ְ'ָמע�ת ָ�ַפְכִ�י ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 עַ 

מ�ֲהַר"ן", ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ב, וְֵכן ָ�ַתב ָ�ם, ִ�י  -ֶ�ה ��ָרה, ה"א ��ֶכה קֶדם וְִגָ�ה ַעל זֶה ס�ד נְִפָלא ְ�ִסְפר� ַהָ$ד�� "ִל$"ֵטיֶ�ה"א ְמגַ 

יצ�נִים ִלְ���ת ֵמֵא�" ַה;ְָהר�ת וְַעל ֵ�ן ְצִריִכין ִלְב��ת ִמַ+ְעיְנ�ת ַה��ָרה ֶ�ְ+ַחְ'ִ�ים, נ�ְבִעים ֵמֶהם נְָהר�ת, "ָבִאים ַהִ/ְטָרא 3ֲחָרא וְַהחִ 

 ְ�ַרִ�"י ו1ְז ַהִ/ְטָרא 3ֲחָרא וְַהִחיצ�נִים קֶדם ֶ�ְ+ַחְ'ִ�ים ַ���ָרה, ו1ְז נֲַעֶ)ה ֵמַהְ�ִכי נְָהר�ת ִ�ְבִחינַת: "ִמְ�ִכי נְָהר�ת ִחֵ��", ַע!ֵן ָ�ם 

יְֵדי ֶזה ֵאין ָלֶהם �"ם יְנִיָקה ֵמַהִח'"ִ�ים ְ'א�ַריְָתא וְַעל ֵ�ן נְִקָרא ִח�"ר ַהֲהָלכ�ת וְַהִח'"ִ�ים -ִא�" ַה;ְָהר�ת ֶ�;ֲַע)" ֵמַהְ�ִכי, וְַעל��ִתים מֵ 

 ֹ 5 ֶאת ַמְ�ֵקה ַהִח'"ִ�ים ְ�ֶבִכי וְֶזה ְ�ִחינַת "ַעל נֲַהר�ת ָ�ֶבל", ְ�ִחינַת ְ�ֵ�ם "ַמֶ/ֶכת" ִ�ְבִחינַת: "וְִ�ֻ$וַי ִ�ְבִכי ָמָסְכִ�י", ִ�י ָצִרי5 ִלְמס

ִ�ים "ַ>ם ��ת, ֶ�4ָם ל�ְמִדים ֵא�" ַהִח'"ַה;ְָהר�ת ֶ�;ֲַעִ)ים ֵמַהִח'"ִ�ים ַהְ�ל"ִלים ְ�ַתְלמ"ד ַ�ְבִלי "ָ�ם יַָ�ְבנ"", ְ�ִחינַת ַהיְִ�יב�ת ַהְ$ד�

�ִכינ"", ִ�י ָצִרי5 ִלְב��ת ִמ$ֶדם ַ�;ַ"ל ַע!ֵן ָ�םָ. 

ט�ב ִזְכר�נ� -ֵ�ם-ְח�� ִמְ�ַ%ַחת ַהַ�ַעלוְֵכן ָהיָה ה�ֵל5 ָ�ִמיד ְ�ֵלב נְִ�ָ�ר ְמאד וְלא ָהיָה ָרִגיל ְ�ָפנִים )�ֲחק�ת וְָ�ַמְענ" ֶ�ֵ+ֲחַמת ֶ�ִ+ְ�%ַ 

ִ%י רב ֵהם ה�ְלִכים ְ�ֵלב נְִ�ָ�ר ְמאד, ִ�י ָ'וִד ַהֶ+ֶל5, ָעָליו ַה4ָל�ם, -ָרָכה, ָ�1ה ִמַ+ְלכ"ת ֵ�ית ָ'וִד ַ�!ָד"ַע ְלָהע�ָלם ַעל ֵ�ן ַ>ם ַזְרע� ַעלִלבְ 

�ר, ִ�י ָ�ל ְ'ָבָריו ֵהם ַרק ְצָעק�ת וְַתֲחנ"נִים ְ�ֵלב נְִ�ָ�ר ְמאד, ַעל ֵ�ן ַ>ם יַָסד ֵסֶפר ְ�ִהִ�ים ֶ�ֻר�� ה"א ִ'ְבֵרי ִ��"ִ�ים ַה!�ְצִאים ִמֵ�ב נִ ָ�ְ

א ִמֵ�ב נְִ�ָ�ר ִ%י רב ֲאָבל ָלנ" ִהְזִהיר ְמאד ִלְהי�ת ְ�ִ)ְמָחה ָ�ִמיד ו1ְַמר ִ�י ֲאנִָ�ים ְ�ֶעְרְ�ֶכם יְכ�ִלים ָלב�-ַזְרע� ַעָ�ה יֵ� ָלֶהם ֵלב נְִ�ָ�ר ַעל

 ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5, ֲאָבל ְ�1ר ָ�ל ַה!�ם ֻ��� ְלַעְצב"ת ַחס וְָ�ל�ם, ַעל ֵ�ן ְצִריִכין ְליֵַחד ֵאיֶזה ָ�ָעה ַ�!�ם ֶ�!ְִהי" ל� ֵלב נְִ�ָ�ר "ְלָפֵר� ִ)יָחת�

נְָהג�ת ֵקל ל� ְליֵַחד ָ�ָעה ַ�!�ם ְלַ�ֵ�ר ֶאת ִל�� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5, ַאְ�ֵרי ִמי ֶ�!ִזְֶ�ה ֵליֵל5 ִ�ְדָרִכים וְהַ יְֵדי ַה2ְִמָחה ְ�נָ -יְִהיֶה ַרק ְ�ִ)ְמָחה וְַעל

  . ֵאֶ�ה 1ז ְ�וַַ'אי יְִזֶ�ה ְל3ֲחִרית ט�ב

 פתיחה

 

"נְִביֵאינ" וֲַחָכֵמינ" ַהְ$ד�ִ�ים, ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ֻ�ָ�ם ָהְלכ" ַ�ֶ'ֶר5 ַהֶ.ה ְלַהְר��ת ִ�ְתִפָ�ה  ְ�ָבר ֵהֵבאִתי ְלֵעיל ַ�ַהְקָ'ָמה, ֲאֶ�ר ָ�ל ֲאב�ֵתינ"

-ן ֵליֵל5 ַ�ֶ'ֶר5 ַה!ָָ�ן ַהֶ.ה וְַרק ַעלַ>ם �ֵ וְַתֲחנ"נִים "ְלָפֵר� ִ)יָחָתם ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ִמָ�ל ָמה ֲאֶ�ר ָעַבר ֲעֵליֶהם, וְָכל ִאי� וִָאי� ָצִרי5 

ֶ�ר ָלִאי� ָהע�ֵמד ְ�ַמְדֵרָגה ְ%ח"ָתה ֶזה יְִזֶ�ה ְלַח!ֵי ע�ָלם וְִלְהי�ת ֶ�!ַָדְעִ�י ֶ�;ְִמָצִאים ְקָצת ֲאנִָ�ים ַהְמַהְ%ִכים ֶאת ָהֱאֶמת וְא�ְמִרים אֲ -יְֵדי

��ה ַ�!5ָ ִלְגד�ֵלי ַהַ<ִ'יִקים ְדד"ת ְלָפֵר� ִ)יָחת� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְלַבְ$�� ֶ�!ְָקְרב� ַלֲעב�ָדת� יְִתָ�ַר5, ַרק ָהִענְיָן ַה.ֶ ֵאין ָרא"י ַלֲעסֹק ְ�ִהְת

ר "ִל$"ֵטי ֲהָלכ�ת" אַרח ַח!ִים ַהַ+ְתִחיל ֵמִהְלכ�ת ַ�ָ�ת ֲאֶ�ר �� ָלֵכן 1ַמְרִ�י ְלַהִ<יג %ה ִ�ְתִחַ�ת ַהֵ/ֶפר ֶאת ַהַ+ֲאָמר ַה;ְִדָ%ס ִ�ְתִחַ�ת ֵספֶ 

ַר5 �ֵדַע ְ�ַעְצמ� ִרח"ק� ְ�י�ֵתר ֵמַה4ֵם יְִת�ָ י�ִכיַח ִמִ'ְבֵרי ֲחָכֵמינ" זְִכר�נָם ִלְבָרָכה ַהְ$ד�ִ�ים ִה%"5 ַ'ְעָ�ם, ַרק ַאְ'ַרָ�א, ָ�ל ַמה 4ֶָה1ָדם י

 .ָצִרי5 ְלַחֵ.ק ַעְצמ� ָ�זֶה ְ�י�ֵתר

ָרֵאל ְ�פ"יֵי ט�ָבה ְ�נֵי ְ�פ"יֵי ט�ָבה, ִאיָתא ְ�ַמֶ/ֶכת ֲעב�ָדה ָזָרה ה': ָ�נ" ַרָ�נָן, ִמי יִֵ�ן וְָהיָה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְליְִר1ה 1ַמר ָלֶהם מֶ�ה ְליִ)ְ 

�ָ�ָעה ֶ�1ַמר ַהָ$ד��ְ- ָ�ִ -ר"5 ְ)ָרֵאל ה"א ְליְִ)ָרֵאל ִמי יִֵ�ן וְָהיָה ְלָבָבם זֶה ָלֶהם ָהיָה ָלֶהם ל�ַמר ֵ�ן ָלנ" ַאָ�ה וְכ"', 3ף מֶ�ה לא ְרָמָז� ְלי

ן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת, 1ַמר ַרָ�ה ְ�ַמע ִמ;ֵ� ָלא ָקֵאי ֶאָלא ְל3ַחר 3ְרָ�ִעים ָ�נָה, ֶ�;ֱֶאַמר: וָא�ֵל5 ֶאְתֶכם 3ְרָ�ִעים ָ�נָה ַ�ִ+ְדָ�ר וְג�' וְלא נָתַ 

 . ֱאנָ� ַאַ'ְעֵ�� ְ'ַרֵ�� ַעד 3ְרְ�ִעין ְ�נִין



ב ָלַדַעת ֶ�ִ�ְהי" י�ְדִעים ֶכם לֵ לא ְרָמזָ� ְלת�ָכָחה ז� ֶאָ�א ְל3ַחר 3ְרָ�ִעים ָ�נָה ְ�ִמְ�נֵה ��ָרה ְ�ַעְרב�ת מ�1ב 1ַמר ָלֶהם, וְלא נַָתן לָ  רש"י

ָ�נָה: ה"א ְמַבֵ$� ִמֶ�ם 3ְלֶמא 3ף מֶ�ה ַרֵ�נ", ָעָליו ַה4ָל�ם, לא נְִזַ�ר ָלֵתת ַעל ִל�� ָ'ָבר זֶה ַעד 3ְרָ�ִעים -ָ�ר"5-ִלְ�אל ַמה ַהָ$ד��

 .ַעת ס�ף ַ'ְע�� "ְתב"נָת� ַעד 3ְרָ�ִעים ָ�נָה ֶ�ֲהֵרי מֶ�ה לא ְרָמזָ� ְליְִ)ָרֵאל ַעד 3ְרָ�ִעים ָ�נָהְ�ַמע ִמ;ֵה ָלא ָקֵאי ֱאנָ� ַאַ'ְעֵ�� ְ'ַרֵ�� ָלדַ 

ס מֶ�ה ַעל יְִ)ָרֵאל ֲהלא ַ+אי ָ�עַ וְָכְתב" ַה��ָספ�ת ַעד 3ְרָ�ִעים ָ�נָה לא ָקֵאי ֱאנָ� וְכ"', ֵ%ֵר� ַרִ�"י ֶ�3ף מֶ�ה לא נְִזַ�ר וְִאם �אַמר אַ 

ָקם ַאַ'ְעֵ�� ְ'ַרֵ��, ֲאָבל יְִ)ָרֵאל ֶ�ָהי" ַ>ם ה"א לא נִזְָ�ר וְיֵ� ל�ַמר ֶ�ְ�ִפי ֶ�ה"א לא ָהיָה ָצִרי5 ִלְתִפָ�ה ז� לא נַָתן ֵלב ַעד 3ְרָ�ִעים ָ�נָה 'ְ 

 .ן ֵמא�ָת� ָ�ָעה ֶ�ֲהֵרי ְ�ָבר ָחְטא" ָ�ֵעֶגל "ַבְמַרְ>ִלים, ַעד ָ�אן ְל��נ�ְצִריִכים ִלְתִפָ�ה ז� ָהיָה ָלֶהם ְלִהְת��נֵ 

�"ר ַהַ+ְתִחיל ָהיָה ָלֶכם ל�ַמר ֵ�ן וְכ"' ֲהַגם ֶ�1ְמר" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�'ִ�"ץ ִמ!ְִר3ת נָם ִלְבָרָכה, ַה�ל ִ�יֵדי ָ�ַמיִם חוְָכַתב ַהַ+ַהְרָ�"א ָ�ַאָ>ד�ת ַ

 .ה"א ְלַה�Bת ֵלב ְ�נֵי 1ָדם ְלט�ָבה ְ'ַכָ+ה ְ�ת"ִבים מ�ִרים ַעל זֶה -ָ�ר"5-ָ�ַמיִם ִמָ�ל ָמק�ם ְ%ִ�יָטא ִ'ְביַד ַהָ$ד��

��ְדד"ת, ְ'ַהיְנ" ְלָפֵר� ִ)יָחת� ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 "ְלַבֵ$� "ִמָ�ל ֶזה ְמב1ר ְלֵעין ָהֱאֶמת ַ�ָ+ה ַמְזִהיִרים ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ַעל ִהְת

ַבֵ$� ֵכן ַה�ל ְ�יָד� "ְצִריִכין לְ -ִ%י-ַעל-ִ%י ֶ�ַה�ל ִ�יֵדי ָ�ַמיִם ח"ץ ִמ!ְִר3ת ָ�ַמיִם, 3ף-ַעל-ִמְ�ָפנָיו ֶ�!ִֵ�ן ָלנ" יְִר3ת ָ�ַמיִם ְלִבְלִ�י נֱֶחָטא, 3ף

ָתם ְ�פ"יֵי ט�ָבה ַעל ֶ��א 1ְמר" א�ת� יְִתָ�ַר5 ַ'יְָקא ַעל זֶה ְ�מ� ֶ�ְ+ב1ר ֵהיֵטב ַ�ְ>ָמָרא ַה.את ֶ�+ֶ�ה ִהְתַרֵעם ֲעֵליֶהם ְמאד וְָקָרא א�

 .ָ�ַמיִם וְַכְמב1ר ָ�ם ַ�ַ+ַהְרָ�"א ַה;ַ"לְלַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ֵ�ן ָלנ" ַאָ�ה, ֶ�ה"א יְִתָ�ַר5 יִֵ�ן ָלֶהם יְִר3ת 

יד ֵ�ן ָלנ" ַאָ�ה יְִר3ת ָ�ַמיִם, וְִלְבִלי ִל%ל ֲאָבל ְצִריִכין ְלַהְכנִיס ַעְצמ� ְמאד ְמאד ְ�ַהִ�+"ד ֶ�ל ִהְת��ְדד"ת, ְ'ַהיְנ" ְלַבֵ$� א�ת� יְִתָ�ַר5 ָ�מִ 

ֵאין 1ָדם ע�ֵמד  ַעד ֶ�1ְמר" ֲחָכֵמינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ָ�ם ֶ�3ף מֶ�ה לא ְרָמָז� ָלֶהם ִ�י ִאם ְ�ס�ף 3ְרָ�ִעים ָ�נָה, ִ�יְ�ַדְע�� ְ��"ם אֶפן 

 .ַעל ַ'ְע�� ֶ�ל ַר�� ַעד 3ְרָ�ִעים ָ�נָה

ס�ף ַ'ְעָ�ם ֶ�ל ַר��ֵתינ", זְִכר�נָם ִלְבָרָכה, ֶ�ִהְזִהיר" א�ָתנ" ַעל זֶה ִ�י ַהַ�ַעל ָ'ָבר ַמֲחִלי�  ְרֵאה וְָהֵבן ֵהיֵטב ַ�ָ+ה ְצִריִכין ַלֲעסֹק ָ�ֶזה ְלָהִבין

"ת ָעְר%� וְכ"' ֲאָבל ֶ�ֱאֶמת ֵאינ� ֵכן, יו וְַקְ�יְמאד ַ'ְע�� ֶ�ל ָ�ל ֶאָחד וְֶאָחד ְ�ִא�" ָעָליו לא ִ�"ְנ" ַר��ֵתינ" ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, ְלִפי ֲעִכיַרת ַמֲע)ָ 

 .ן ָלנ" ַאָ�ה ֵלב ט�ב וְָכֵ�ר ְליְִר1ה ֶאת ְ�ֶמ7ַרק ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ר�ֶצה ֶ�;ִָבין ְ�ַעְצֵמנ" ס�ף ַ'ְע�� ֶ�ְרצ�נ� וְֶחְפצ� ֶ�;ְַבֵ$� א�ת� ָ�ִמיד, �ֵ 

יָה ָצִרי5 ִלְתִפָ�ה ז�, ת ַה;ַ"ל ַמה 4ֶָ�ְתב" ְ�ֵתר"ָצם ֶ�+ֶ�ה ְ�ַעְצמ� לא ָ)ם ִל�� ָ�ל 5�ָ ָלזֶה ִ�י ָהיָה ַצִ'יק ָ>ד�ל וְלא הָ וְַע!ֵן ֵהיֵטב ַ���ָספ�

ֶהם ְלַהְכנִיס ַעְצָמם ְלַכ"ֵן ַ'ַעת ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ֶ�ְרצ�נ�, ֶ�!ְַבְק�" ֲאָבל יְִ)ָרֵאל ֶ�ָרא" ֶ�ְ�ָבר נְִכְ�ל" ַ�ֲעֵבר�ת ְ>ד�ל�ת ָ�ֵעֶגל "ַבְמַרְ>ִלים ָהיָה לָ 

 .א�ת� ֶ�!ְִ�ְמֵרם ֵמֲעֵבר�ת וְֶ�ה"א יִֵ�ן ָלֶהם יְִר3ת ָ�ַמיִם ֶ�ֶ.ה ִענְיַן ֵ�ן ָלנ" ַאָ�ה ַה;ַ"ל

ת ֶ�ל ְקָצת ַהְמַהְ%ִכין ֶאת ָהֱאֶמת ֶ�א�ְמִרים, ֶ�ֵאין ָרא"י ַלֲעסֹק ְ�ִהְת��ְדד"ת ְלָפֵר� ִ)יָחת� ִלְפנֵי וֲַהֵרי ְמב1ר ַ���ָספ�ת ַה;ַ"ל ִה%"5 ַהַ'עַ 

1ר ַ���ָספ�ת ַה;ַ"ל ַהִה%"5 ַמָ+� ֲהֵרי ְמבַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ִ�י ִאם ְ>ד�ֵלי ַהַ<ִ'יִקים, ֲאָבל לא ְ�נֵי ַה;ְע"ִרים "ִבְפָרט ֲאנִָ�ים ְמֻג4ִָמים וְכ"' וַ 

5�ָ ִ�י ָהיָה ַצִ'יק ָ>ד�ל, ֲאָבל ַעל יְִ)ָרֵאל ַ'יְָקא ִהְקִ%יד ְמאד ֵמ3ַחר ֶ�!ְָדע" -ֶ�ַאְ'ַרָ�א, מֶ�ה ַרֵ�נ", ָעָליו ַה4ָל�ם, לא ָהיָה ָצִרי5 ָלֶזה ָ�ל

-ַעל- ֶ�3ףַמת ֶזה ַ'יְָקא ָהי" ְצִריִכין ְלִהְתַחֵ.ק ְמאד ְ�ִהְת��ְדד"ת "ְלָהִבין ֵהיֵטב ס�ף ַ'ְע�� ֶ�ל ַה4ֵם יְִתָ�ַר5ֶאת ַמְדֵרָגָתם ַהְ%ח"ָתה, ֵמחֲ 

 -נ" זְִכר�נָם ִלְבָרָכה, ַה�ל ִ�יֵדי ָ�ַמיִם ח"ץ ִמ!ְִר3תִ%י ֶ�ה"א ַעְצמ� א�ֵמר ִמי יִֵ�ן וְכ"' ֶ�;ְִרֶאה ִמֶ.ה ֶ�ֵאין ַהָ'ָבר ְ�יָד� ְ�מ� ֶ�1ְמר" ַר��ֵתי

ו �נ� "ְלִהְתַח;ֵן "ְלַבֵ$� ִמְ�ָפנָיֵכן ְרצ�נ� ֶ�;ְַבֵ$� א�ת� ֵ�ן ָלנ" ַאָ�ה ֶ�ֶ.ה ה"א ִענְיַן ַהִהְת��ְדד"ת ְלָפֵר� ִ)יָחת� ֵ�ינ� ְלֵבין ק-ִ%י-ַעל-ָ�ַמיִם 3ף

ְתָ�ַר5 ְ�מ� ֶ�ַ�ָ+ה ְ%ס"ִקים "ַמ3ְמֵרי ֲחָכֵמינ" ַעל נְַפ�� ֶ�!ִֵ�ן ל� ְ�ַרֲחָמיו יְִר3ת ָ�ַמיִם ְלַבל יֱֶחָטא ע�ד וְכ"' �ִי ֶ�ֱאֶמת ַלֲאִמ�� ַה�ל ְ�יָד� יִ 

ָ�"א ַה;ַ"ל ַרק ֶ�ְרצ�נ� יְִתָ�ַר5 ַ'יְָקא ְלַבֵ$� א�ת� ַעל ֶזה וְֶזה ְ�ַעְצמ� ַ�"ָנַת ִמי יִֵ�ן ִזְכר�נָם ִלְבָרָכה, מ�ִרים ַעל זֶה "ְכמ� ֶ�ָ�ת"ב ַ�ַ+ַהרְ 

ָ�ה וְכ"', ו1ְז ְ�וַַ'אי יְַזֶ�ה א�ָתם ַמר ֶ�ן ָלנ" אַ וְָהיָה ְלָבָבם, ַהיְנ" ֶ�!ִָ)ימ" ִלָ�ם ֵהיֵטב ָלֶזה ְלַבֵ$� "ְלִהְתַח;ֵן ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 ָ�ִמיד ַעל זֶה וְל�

ם יְִתָ�ַר5 ֶ�ָ�ל ֶאָחד ִמ!ְִ)ָרֵאל יְַבֵ$� א�ת� ַעל ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ְליְִר3ת ָ�ַמיִם "ְלָכל ט"ב וְַע!ֵן ֵהיֵטב ַ�ְ>ָמָרא ַה;ַ"ל וְָתִבין ַ�ָ+ה וְַכָ+ה ְרצ�ן ַה4ֵ 

 .ְסָ%ר ַאְ�ֵרי ֶ�!אֵחז ָ�ֶזהֶ.ה ה"א ִענְיַן ַהִהְת��ְדד"ת ֶ�ִהְזִהיר"נ" ֲאד�נֵנ" מ�ֵרנ" וְַרֵ�נ", זֵֶכר ַצִ'יק ִלְבָרָכה, ְ%ָעִמים ֵאין מִ יְִר3ת ָ�ַמיִם, �ֶ 

ה, ִמְכָ�ב ר"ב) ֶ���ֵתב ָ�ם ַ>ם ֵ�ן, ֲאֶ�ר ִמי ֶ�ה"א ְ�ַמְדֵרָגה וְַע!ֵן ְ�ֵסֶפר "ָעִלים ִלְתר"ָפה", (ִמ+�ֵרנ" ָהַרב ַרִ�י נָָתן, ֵזֶכר ַצִ'יק ִלְבָרכָ 

"�יְֵדי ַמֲעָ)יו  -ָריו ֶ�ל ִאי� ַה;ָמ"5 ְמאד ַעלְ%ח"ָתה, ָצִרי5 ְלַחֵ.ק ַעְצמ� ְ�י�ֵתר ְ�ִהְת��ְדד"ת ְלָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 וְַאְ'ַרָ�א, ִ'

�ֶ'ֶר5 ַהֶ.ה ְלַדֵ�ר ַהִ�/"ִפים ִ'ְקֻד4ָה ֵאינָם ֲהג"נִים, יְָקִרים ֶאְצל� יְִתָ�ַר5 י�ֵתר וְי�ֵתר וְכ�ֵתב ָ�ם ְ�ֶזה ַהָ���ן: ֲחַזק, ְ�נִי, וֲַחַזק ֵליֵל5�ֶ ַ 

, וְַתֲאִמין ֶ�ֵאי5 ֶ�ה"א ַ>ם ַהִ'�"ִרים ֶ�7�ְ יְָקִרים ְמאד ְ�ֵעינֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5, ִ�י ְ�ָכל י�ם ַ�ֶ%ה, וְַתְכִריַח ַעְצְמ7 ְמאד ְלַהְרִ>יל ַעְצְמ7 ָלֶזה

יְִר1ה ָ�ִמיד, ֵאינ� ע�ֶלה ְתָ�ַר5 ְ�ֵאיָמה "בְ ה"א ְ�ַרֲחָמיו ִמְתַא"ֶה ַ>ם ִלְתִפָ�ְת7, ִ�י ָ�ל ָהע�ָלמ�ת ִעם ָ�ל ֲעב�ָדָתם ַהְ>ד�ָלה, ֶ�ע�ְבִדים א�ת� יִ 

1ָדם ֶ�ְ�ֶזה ָהע�ָלם ַה4ָָפל, ַ�ְמב1ר ְ�ַה��ָרה "ִ�י ֵמַרֲחָמם יְנֲַהֵגם" (ִל$"ֵטי -ֶאְצל� יְִתָ�ַר5 ְ�ָלל ְ�נֶֶגד ִ)יָחה 3ַחת "ְתִפָ�ה 3ַחת ֶ�ל ֶ�ן

יְֵדי ַמֲעָ)יו ֶ�ֵאינָם ע�ִלים יֶָפה, ַאְ'ַרָ�א, ְ�ֶ�ה"א ְמָפֵר� ִ)יָחת� ְלָפנָיו יְִתָ�ַר5 וְע�ֵבד ֵאיֶזה  -ַעלִ�נְיָנָא, ִסיָמן ז') וְִאם ָה1ָדם נָמ"5 ְמאד 

ַלֲעב�ָדת� יְִתָ�ַר5, ַ�ְמב1ר ִ�ְסָפָריו ִכים ֲעב�ָדה, יָָקר ְ�ֵעינָיו יְִתָ�ַר5 י�ֵתר וְי�ֵתר, ִ�י זֶה ִעַ$ר ְ�ב�ד� יְִתָ�ַר5, ְ�ֶ�ָהְרח�ִקים ְמאד נְִמ�ָ 

ְמֵרי ַר��ֵתינ", זְִכר�נָם ִלְבָרָכה, ִ�ְגָמָרא ַהְ$ד�ִ�ים וְכ"', ַע!ֵן ָ�ם וְַאַ>ב ֶ�ֲאנִי ע�ֵסק ְ�ַהְעָ�ַקת ֶזה ַהֵ/ֶפר 1ַמְרִ�י, 3ְעִ�יק ַ>ם ַ�ָ+ה ַמ3

ר ַרק ַעל יְֵדי ֶזה ַהְמַדְ�ִרים ִמ>ֶדל ַמֲעַלת ַהְ�ִפָ�ה ְלַבֵ$� ַרֲחִמים וְַתֲחנ"נִים ִלְפנֵי ַה4ֵם יְִתָ�ַר5 ַעל ָ�ל ָ'ָבר, ֲא�ֶ  "ִמְדָרִ�ים וְזַהר ַהָ$ד��

  . י"ַכל ְלִה"ַָ�ע ְ�ָכל ָ'ָבר
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