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˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ

‰Óc˜‰«¿»»
‰Ó,ּדקדּׁשה האדם ּתֹורת וזאת אדם. ׁשהּוא ונֹודע ׁשמֹו נקרא ּכבר ּׁשהיה «ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֻ

מֹורנּו אדֹונינּו ּכבֹוד הּוא הלא האדם. ּכל זה ּכי אדם, ּדמּות להׁשלים זכה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
ּבּוצינא רּבא ּבּוצינא והּנֹורא הּקדֹוׁש הרב עּזנּו, ּגאֹון ּתפארּתנּו עטרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻורּבנּו,
וקדֹוׁש צּדיק זכר נחמן, הרב מֹורנּו קדּׁשתֿׁשם וקּדיׁשא יּקירא ּבּוצינא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעּלאה
צּדיק זכר ֿ ׁשםֿטֹוב, הּבעל האלקי והּנֹורא הּקדֹוׁש להרב ונכד נין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלברכה.
הּנפלאים הּקדֹוׁשים ּבחּבּוריו לאֹורֹו, יׂשראל נהנּו ּכבר אׁשר לברכה. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָוקדֹוׁש
ּדרּכֹו. יֹורה והאמת יעלזּו, ויׁשרים וּיׂשמחּו ראּו רּבים לאֹורה. יצאּו ּכבר ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאׁשר

‰p‰Â,ונֹוראֹות נפלאֹות מעׂשּיֹות סּפּורי ּבאמּתחתינּו, נמצא זה ראה עֹוד ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וחּקר אּזן אׁשר הּקדֹוׁש. מּפיו ּפה אל ּפה לׁשמע זכינּו מׁשליםאׁשר ותּקן ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבדרכים מעׂשּיֹות ּבסּפּורי ועצּומֹות ּגבֹוהֹות הּׂשגֹות והסּתיר והלּביׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָהרּבה,
הּתמּורה, ועל הּגאּלה על ּביׂשראל, לפנים זאת ּכי מאד. ונֹוראים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֻנפלאים
והלּביׁשּו ּומׁשל חידה ּבדר מדּברים היּו ה'. ּבנסּתרֹות לדּבר רֹוצים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשהיּו
ּכּמּובא ׁשֹונים, מּלבּוׁשים לבּוׁשים וכּמה ּבכּמה ּדמלּכא ּגנזּיא ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָסתרי
אז, לברכה זכרֹונֹו רּבנּו, ׁשאמר הּׁשפחה ּובן הּמל ּבן ׁשל הּמעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
מׂשיחים היּו קּבלה, ּומׂשיחים מדּברים החברים ּכׁשהיּו הּקדמֹונים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבּימים
ּבאתּגליא קּבלה מדּברים היּו לא יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי עד ּכי ּכזה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבלׁשֹון
מן מּטּפה ּפחֹות מעט קצת מגּלה היה מעׂשּיֹות, ּכּמה אחר רב ּפי ועל ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוכּו'.
הּדברים ּבמקֹומם, לקּמן ּכמבאר מּגיעים, הּדברים להיכן רמזים איזה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּים,

ּומעׂשה. מעׂשה ּכל אחר ׁשּסּפר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהרמזים

,‰p‰Âאֹומרים רּבים להיֹות א אצלנּו, ּגנּוזים האּלה הּדברים היּו הּנה עד ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
וגם נכספה אׁשר ׁשלֹומנּו, מאנׁשי אּתנּו אׁשר רּבים ּכי טֹוב, יראנּו מי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלנפׁשנּו
זכרֹונֹו הּקדֹוׁש רּבנּו מּפי ׁשּיצאּו חּיים אלקים ּדברי ּתמיד לׁשמע נפׁשם, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּכלתה
ּכי אליהם, ׁשּיּגיעּו עדין זכּו לא אׁשר ׁשּסּפר, הּמעׂשּיֹות אּלּו ּוביחּוד ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלברכה.
מאד ּבהם הּטעּיֹות נתרּבּו אׁשר ׁשֹונים, סֹופרים ֿ ידי על ּבכתב ּבהעּתקֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאם
עד ּדחקּונּו, החזק וכֹוסּפם אּלצּונּו, הּגדֹולה ּתׁשּוקתם ּכן על המכּון. ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻוקלקלּו
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ּגּלּוי לנּו היה ּכי וגם הּדפּוס. לבית להביאם רצֹונם, למּלאת הכרחנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻאׁשר
ׁשרֹוצה ּדעּתֹו ּגּלה אחד ּפעם אׁשר לברכה, זכרֹונֹו הּגדֹול רּבנּו מּפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדעת
להדּפיס ּבדעּתי אנׁשים: ּכּמה לפני הּלׁשֹון ּבזה ואמר מעׂשּיֹות, ספר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלהדּפיס
ואמר: לעז! ּבלׁשֹון ּולמּטה הּקדׁש ּבלׁשֹון ּכתּוב למעלה ויהיה מעׂשּיֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹספר

ע לדּבר העֹולם ּיּוכלּו מה נאיםהלא מעׂשּיֹות הם ּפנים ּכל על הלא זה, ל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
העירּונּו אׁשר וזה ּבפרּוׁש. הּקדֹוׁש מּפיו נׁשמע האּלה ּכּדברים - וכּו'! ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלסּפר

הּדפּוס. לבית ְְֲִֵַַָלהביאם

Ì‡Âהאמת זה ּכל עם עליו, קמּו רּבים ּכי מעינינּו נעלם ולא ידענּו אמנם ¿ƒְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
יׁשמע הּׁשֹומע יעׂשה, הּטֹוב והּׁשם רצֹונֹו, לעׂשֹות מחּיבים ואנחנּו לעצמֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֻעד
נתּפּׁשטּו ּכי ,יתּבר רחמיו עזרּונּו ּכה עד לאל ּתהּלה ּכי וגם יחּדל. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהחדל
להם ּדבריו וּיהיּו ויׂשראל, ועדה ּבקהל קדֹוׁש, עם ּבקרב הּקדֹוׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּבּוריו
מּטּובֹו, ויתעּנגּו יׂשּבעּו ּכּלם למתֹוק. ּכדבׁש ּבפיהם וּתהי ּולׂשמחה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׂשׂשֹון
אּתנּו, אׁשר ורּבים ּפיהם. יהּלל רננֹות וׂשפתי נפׁשם, ּתׂשּבע ודׁשן חלב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ובּוז ּבגאוה עתק צּדיק על הּדֹוברים האמת, על החֹולקים את אּתם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמאׁשר
ּבּדבר ּולסּפר להארי עלינּו ולא ּדעּתֹו, על עלתה לא אׁשר מּלּבם ּבדּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאׁשר
רּבּוי ידי על ּבגיניהּו אתהּפכּו עלמין וכּמה ּדרחמנא. ּכבׁשי הּוא ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּזה,
את הּמל אחר יבֹוא ּומי והּצּדיקים, החכמים ּבין ּבימינּו ׁשּנתרּבּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמחלקת,

עׂשהּו. ּכבר ְֲֶָָָאׁשר

C‡רק הּוא מעׂשּיֹות, סּפּורי אּלּו ּבהדּפסת ּכּונתנּו עּקר ּכי לדעת, זאת «ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
ּומׁשּתֹוקקים ּומצּפים הּתאבים קדׁשֹו, ּבצל החֹוסים ׁשלֹומנּו אנׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָּבׁשביל
נאמרּו ּכאּלּו ּבּספר, הּנדּפסים הּדברים אמנם ואם הקדֹוׁשים. ּדבריו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלׁשמע
ּבכתב להתּפּׁשט הּדברים התחילּו ּכבר ּכי ראינּו, זה לעּמת ולרבבֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻלאלפים
הּנדּפסים. לדברים הּנכּתבים ּדברים ּבין הבּדל ואין רּבֹות, העּתקֹות ידי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל
ׁשּיׁש מי וכל יראה, עינים לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכי ּדּברם. ּבּסתר מראׁש לא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
הּללּו ּדברים ּכי מּכם, הּוא רק ואם מּכם, הּוא רק ּדבר לא ּכי יבין, לב ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלֹו
ׁשּכל ׁשאמר: ּבפרּוׁש, הּקדֹוׁש מּפיו וׁשמענּו מרֹומים. ּגבהי ּברּום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹומדים
אחד ּדּבּור ׁשּמׁשּנה ּומי עצּומה, ּכּונה ּבֹו יׁש הּמעׂשּיֹות אּלּו ׁשל ודּבּור ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדּבּור

ּׁש מה מּכפי הּמעׂשּיֹות מהּמעׂשה.מאּלּו הרּבה מחּסר הּוא ּבעצמֹו, הּוא אמרֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
ּבהם ויׁש מאד, מאד ונֹוראים נפלאים חּדּוׁשים הם הּמעׂשּיֹות, ׁשאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואמר:
ּבבית לעמד ּברּבים, לדרׁשם ּוראּויים מאד, מפלג ועמקּות ונסּתרֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֻּדרכים
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מאד ונֹוראים ּגבֹוהים חּדּוׁשים הם ּכי הּמעׂשּיֹות. מאּלּו מעׂשה ּולסּפר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכנסת
הּזהר ּבספרי ּובפרט קדׁש ּבספרי היטב ּובקי ׁשלם, ׁשּלּבֹו מי ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמאד.
רמזים מעט קצת, ולדעת להבין יּוכל לברכה. זכרֹונֹו האר"י וכתבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש
התעֹוררּות ּבהם יׁש ּגם היטב. עליהם ודעּתֹו לּבֹו יׂשים אם מעׂשּיֹות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבאיזה
רּבם ּכי ּבעצמֹו. הּמׂשּכיל יבינם הּמקֹומֹות, ּברב מאד ועצּום נפלא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֻמּוסר
יתּבר להּׁשם לׁשּוב .יתּבר להּׁשם מאד הּלב את ּוממׁשיכים מעֹוררים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּככּלם
העֹולם מהבלי ּפניו ולהפ ּתמיד, ועבֹודה ּבתֹורה רק לעסק לאמּתֹו, ְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאמת

ּבאמת. ּבהם יסּתּכל אם ׂשכלֹו. ּבעיני הרֹואה יראה ּכאׁשר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלגמרי.

ÌÏe‡עמק ועמק אנֹוׁשי, מּדעת מאד רחֹוק הּמעׂשּיֹות, אּלּו ּכּונֹות ּתכלית »ְְְֱֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּגבהּו ּכי האּלּו, הּמעׂשּיֹות ּגדּלת ּתפארת ּבׁשבח להארי ואין ימצאּנּו. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמי
אמרנּו רק ּגֹורע. הּוא ועמקּותם ּגדּלתם ּבׁשבח לדּבר הּמֹוסיף וכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻמּדעּתנּו.
הראם אׁשר נפלאֹותם, יׁשּכחּו לא למען ׁשלֹומנּו, אנׁשי לבב קצת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהעיר
מעט ידי על מּגיעים, הּדברים היכן עד ּבמחֹוג, ּדמחוי ּכמאן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמרחֹוק
אמנם, האף ּכי ּומעׂשה. מעׂשה ּכל סּפּור אחר לעינינּו, ּגּלה אׁשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהרמזים
ּכי מׂשּכיל, לכל ּברּור זה א הּקדֹוׁש, מּפיו ׁשּנׁשמעּו הרמזים קצת ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָנרׁשמּו
ּוביֹותר ּבּספר. הּדברים להרֹואה ּבעצמֹו החכם מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאין
האיברים, ּתנּועת ידי על אם ּכי מּובנים אינם אׁשר ּכאּלה, רמזים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבדרכי

ּדי ידם על אׁשר ּבאּלה, וכּיֹוצא הּיד ּונטּית העין ּוקריצת הראׁש קאּבנענּוע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּגדּלת יּביטּו למרחֹוק ועיניו הּמראה, על ויׁשּתֹומם מעט קצת הּמבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻיבין
ּכמבאר ׁשֹונים, לבּוׁשים ּבכּמה נתלּבׁשה אׁשר הּקדֹוׁשה. ּתֹורתֹו ּוגדּלת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשם

קדׁש. ספרי ְְִֵֶָֹּבכל

„Úאּיה אימה, יהּגה לּבנּו הרּבה. הּמחזיקים הּמעּוטים ּדברים הּגיעּו ּכה «ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבעדינּו. יעמד מי אֹוכלה אׁש לנּו יגּור מי עזרנּו. יבֹוא מאין ׁשֹוקל, אּיה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹסֹופר
נפׁשנּו. נּׂשא ה' אלי רּוחנּו. נפקיד ּבידֹו ּבּׁשמים אל אל ּכּפים אל לבבנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּׂשא
עלינּו, אלקינּו ה' נעם ויהי נׁשעננּו. עלי ּכי עזרנּו עזרּונּו, רחמי הּנה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
קרית צּיֹון חזה ותפארּתנּו. קדׁשנּו ּבית ויבנה לעדתנּו, צדק מֹורה יבֹוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעד
ּדברי ּכה הלא אמן. ּבימינּו ּבמהרה עינינּו, תחזינה ּביפיֹו מל ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹמֹועדנּו,

עתיק, ולמכּסה לׂשבעה לאכל והּמעּתיק, והמסּדר אדֹוניהּכֹותב ּבן נתן הּקטן נאם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּבכל המפרסם החסיד הּגאֹון הרב חתן רּבתי. מּנעמיראב יצ"ו הערץ נפּתלי רּבי הרב מֹורנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻאבי

ֿ ּדין ּבית אב ׁשהיה הּבא, העֹולם לחּיי צּדיק זכר צבי ּדוד רּבי הרב מֹורנּו קדּׁשת ּכבֹוד ארץ, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻקצוי

והּגלילֹות. מאהליב ּובקהּלתֿקדׁש ׁשאריגראד, ֿ קדׁש ּובקהּלת והּגליל, קרעמיניץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹּבקהּלתֿקדׁש
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Ì„˜הּמעׂשּיֹות ּבסּפּורי ואמר: ענה זה, ׁשּבספר ראׁשֹונה מעׂשה ׁשּסּפר …∆ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
א מאד, ּגבֹוהים ּודברים הרּבה נסּתרֹות ּבהם יׁש מסּפרים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעֹולם
מסּפרים ואינם נתּבלּבלּו וגם הרּבה. מהם חסר ּכי הּמעׂשּיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּנתקלקלּו
ּבזה. וכּיֹוצא להפ וכן ּבּסֹוף, מסּפרים ּבּתחּלה ּׁשּׁשּי מה ּכי ּכסדר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹותם
מאד. ּגבֹוהים נעלמים ּדברים העֹולם, ׁשּמסּפרים ּבהּמעׂשּיֹות יׁש ּבאמת, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל
מעׂשה, סּפּור ידי על יכֹול היה לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר ֿ טֹוב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּבעלֿׁשם
ּבאפׁשר היה ולא עליֹונים, צּנֹורֹות ׁשּנתקלקלּו רֹואה, ּכׁשהיה יחּודים. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹליחד

ועֹודל מעׂשה. סּפּור ידי על ּומיחדם מתּקנם היה ּתפּלה, ֿ ידי על אֹותם תּקן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבּדף מעׂשה לסּפר התחיל ואחרּֿכ ּזה, ּבענין לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדּבר

וכּו'. מעׂשה סּפרּתי ּבּדר ואמר: ,ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָהּסמּו

Ú„Âׁשּלא לגמרי חדׁשֹות מעׂשּיֹות הם ּככּלם רּבם רּבנּו, ׁשּסּפר ׁשהּמעׂשּיֹות ¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
ההּׂשגה ּכפי הּקדֹוׁשה, ודעּתֹו מּלּבֹו סּפרם ּבעצמֹו הּוא רק מעֹולם. ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָנׁשמעּו
הּמעׂשה. ּבאֹותּה ההּׂשגה אֹותּה מלּביׁש ׁשהיה קדׁשֹו, ּברּוח ׁשהּׂשיג ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהעליֹונה
וראה ׁשהּׂשיג מאד, עליֹונה והּׂשגה נֹוראה מראה היא ּבעצמּה, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוהּמעׂשה
ׁשּמסּפרין מהּמעׂשּיֹות מעׂשה מסּפר היה לפעמים, וגם ׁשראה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבמקֹום
סּפּור ׁשּנׁשּתּנה עד הּסדר, ותּקן והחליף הרּבה, ּבהם הֹוסיף אבל ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
הּספר ּבזה נכּתבּו לא אבל וכּנ"ל: מסּפרין ּׁשהעֹולם מּמה לגמרי, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמעׂשה
חדׁשֹות הם הּמעׂשּיֹות ּכל ּוׁשאר ׁשּתים, אֹו אחת אם ּכי הּמעׂשּיֹות, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמאּלּו

מעֹולם. נׁשמעּו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַָֹלגמרי

B˙B‡aאמר מעׂשּיֹות, ּבסּפּורי לעסק לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו, ׁשהתחיל הּזמן ¿ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
הייּבן אן ׁשֹוין וועל אי) מעׂשּיֹות לסּפר אתחיל הנני הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
מֹועיל ׁשאינֹו מאחר ׁשאֹומר, ּכמי היה, ּדבריו וכּונֹות צילין)! ּדער ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשּיֹות
ּבזה וכּיֹוצא הּקדֹוׁשֹות והּׂשיחֹות הּתֹורֹות ידי על יתּבר הּׁשם אל לׁשּוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלכם
ּבאמת יתּבר הּׁשם אל להׁשיבנּו ימיו ּכל ּגדֹולֹות ּביגיעֹות ּׁשעסק מה -ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבסּפּורי לעסק מתחיל הּוא ּכן על אּלה, ּכל מֹועיל ׁשאינֹו ּומאחר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלאמּתֹו.
ואמר, ׁשמעֹון רּבי ּפתח הּמתחלת: הּתֹורה אמר הּזמן, ּבאֹותֹו ואז ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָמעׂשּיֹות.
ּבּספר הּנדּפסת וכּו', דעּתיקא אֹוריתא ּדא וכּו', ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעת
מעׂשּיֹות, סּפּורי מענין קצת הּמאמר ּבסֹוף מבאר וׁשם קנ"ו. ּבדף ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון

מ סּפּורי ידי אדםׁשעל ּבני את מהּׁשנה מעֹוררין האמת, הּצּדיק ׁשל עׂשּיֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקרב ׁשהם מעׂשּיֹות ויׁש ׁשם, עּין וכּו' ימיהם את ויׁשנים ּבׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנפלּו
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עּין וכּו', עּתיק ּבחינת ׁשהם קדמֹונּיֹות ׁשנים ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ויׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשנים,
אּלּו ׁשל הּדברים היכן עד ּדבר, מֹוצא מן קצת ותׂשּכיל ותבין היטב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשם
ּבאּלּו יׁש ּובאמת ּבזה. הּקדֹוׁשה ּכּונתֹו היתה ּומה מּגיעים, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמעׂשּיֹות
על אפּלּו הּמקֹומֹות ּברב יתּבר להּׁשם מאד מאד ּגדֹול התעֹוררּות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹֹהּמעׂשּיֹות
ּגדֹול ּכח להם ויׁש נֹוראֹות, סֹודֹות הם ּכּלם ּכי הּנסּתרֹות מּלבד ּפׁשּוט, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּפי

.יתּבר להּׁשם הּכל ÊÁ˜לעֹורר ְְְִֵֵַַַָֹ

‰È�L ‰Óc˜‰«¿»»¿ƒ»

e�˙BÈ‰aׁשאֹון קֹול ׁשמענּו ׁשמֹוע ּבראׁשֹונה, הּמעׂשּיֹות ּבהדּפסת עֹוסקים ƒ¿≈ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָ
הּוא ּדבריהם ולכּפל ּכאּלה, מעׂשּיֹות סּפּורי להדּפיס נכֹון לא ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבאמרם,
ׁשאמר: לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו ּדברי ּבהקּדמה הקּדמנּו ּכבר ואם למֹותר. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָא
הלא ּכי זה, על לֹומר העֹולם ּיּוכלּו ּומה מעׂשּיֹות" "סּפּורי להדּפיס ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשרצֹונֹו
וכּמה ּכּמה ּבעֹולם נדּפסּו ּוכבר נאים! מעׂשּיֹות סּפּורי הם ּפנים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָעל
הּמעׂשּיֹות רב ּכי ּבפרט ּומצפצף. ּפה ּפֹוצה ואין מּספר רּבּו מעׂשּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹסּפּורי
מּוסר מהתעֹוררּות ּבבאּור מסּפרים לברכה, זכרֹונֹו ורּבנּו מֹורנּו אדֹוננּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשל
ּבעטלירׂש, הּׁשבעה ׁשל והּמעׂשה ּתפּלה הּבעל ׁשל הּמעׂשה ּכגֹון מאד, ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנפלא
הּנסּתרֹות מּלבד ּומּוסר, חכמה ּדברי ּבבאּור מהם נמצא הּמעׂשּיֹות ּברב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכן
נפלאים רמזים ּומקצת הערֹות נדּפסּו ּכבר מעׂשּיֹות ּכּמה אצל וגם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהם,
להעיר אמרּתי זה, ּכל על לעיל. ּכמבאר ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו ׁשּגּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹונֹוראים,
והרֹוצה הּקלּוׁשה, דעּתי לפי הּמעׂשּיֹות מרּמזים להיכן הערֹות, איזה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעֹוד

יֹוסיף. ְִִלהֹוסיף

Úe„Èהיא מל ׁשּבת זצ"ל, האר"י ּכתבי ּובכל והּתּקּונים הּזהר ספרי ּבכל »«ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבלׁשֹונֹות לדּבר רׁשּות לנּו נּתן ּוכבר ּכביכֹול. ּוכנסתֿיׂשראל להּׁשכינה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכּנּוי

הּמ ּדוד וגם חּיים, אנּו מּפיהם אׁשר קדמּונּו אׁשר הראׁשֹונים מן לּכאּלה, ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב: ּכמֹו מאד, הרּבה הּללּו ּבלׁשֹונֹות הׁשּתּמׁשּו ּבנֹו ּוׁשלמה הּׁשלֹום ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹעליו
הּׁשירים" "ׁשיר ספר וכל הרּבה. ּבזה וכּיֹוצא ּפנימה" מל ּבת ּכבּודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ּכל
ּכתבי וכל זה, סֹוד על מיּסד לֹו, ּכדאי העֹולם ּכל ׁשאין קדׁשים, קדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּדקטל מאן ׁשם: ּכמבאר מּזה, מלאים הּזהר וספרי לברכה, זכרֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהאר"י
הּסבא ּבמאמר ּובפרט צלֹותא. ּדהיא ּדמלּכא ּברּתא לּה יהבין ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָלחויא
הרּבה ּבזה וכּיֹוצא עינין, לּה ּדלית ׁשּפירּתא עּולימּתא ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמׁשּפטים
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ּולחּבר ּתהּלים: ׁשּקדם רצֹון" ּב"יהי ׁשאֹומרים ּוכמֹו מסּפר. אין ּכי מּספר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹרּבּו
הּנדּפס ּתפּלין הנחת קדם יחּוד" ּבה"ּלׁשם וכן וכּו'. ּדֹודּה עם נעּורים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ּבכתבי קצת ׁשּמעּין ּומי ׁשם, עּין וכּו' והחתן ׁשם אֹומרים צּיֹון", ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּב"ׁשערי
ּבחינת ליחד זה ּכדר הּוא הּקּבלה יסֹוד ׁשּכל ּבבאּור, ׁשם יראה זצ"ל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאר"י
הׁשּתלׁשלּות וכל והּספירֹות הּׁשמֹות ּכל ׁשם ּומבאר ונקּבא, ּדכּורא וכּלה ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻחתן
ּבפרטּיּות ׁשם ּומבארים וכּו'. ּדכּורא ּפרצּוף ׁשל וצלם ּדמּות על ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹולמֹות,
והתּגּדלּות ויניקה והֹולדה ועּבּור וזּוּוג יחּוד עניני וכל ׁשּלהם, האיברים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכל
מאד מאד מבאר ּדבר והּוא וכּו'. וכּו' ּגדֹולים ׁשּנעׂשים עד והּקטּנה ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּקטן
מדּבר והאזינּו ּבנׂשא רּבא ּבאּדרא וגם חּיים" עץ ּו"פרי חּיים" ה"עץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּבכל
האיברים ּכל ׁשּפֹורט מּזה מלא הּׁשירים ׁשיר ספר ּכל וגם מּזה, רמז ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
מה הּכּלה ׁשל האיברים ּכל ּפֹורט וכן אֹותֹו, מׁשּבחת ׁשהּכּלה החתן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשל
מּתן המׁשילּו ּבּמדרׁשים לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו וגם אֹותּה, מׁשּבח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּׁשהחתן
על ואמרּו וכּו'. ּתֹורה מּתן זה חתּנתֹו ּביֹום ׁשאמרּו: ּכמֹו לחתּנה, ְְְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָֻֻּתֹורה
נקרא קדׁש ׁשּבת וכן ּכּלה. לקראת הּיֹוצא ּכחתן - האלקים לקראת ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּפסּוק:

וכּו'. כּלה ּבֹואי ּכּלה לקראת דֹודי לכה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּומלּכתא, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּכּלה

È¯‰הּקדּוׁשה ּכללּיּות ּכּנּו לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּכל לעין, מבאר ¬≈ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
אלקים ּבצלם ּכי וכּלה, חתן ׁשל חּבּור ּבׁשם ּבׁשרׁשן העֹולמֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוהתחּברּות
ּכמֹו אלקים, צלם הם ּכּלם ּונקבה זכר ׁשל האיברים וכל האדם, את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֻעׂשה
זכר אֹותֹו ּברא אלקים ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את אלקים "וּיברא ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב:
האדם את ּברא אׁשר נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשאֹומרים ּוכמֹו אתם". ּברא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּונקבה
האדם ּכי וכּו'. עד עדי ּבנין מּמּנּו לֹו והתקין ּתבניתֹו ּדמּות ּבצלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבצלמֹו,
ּברּו הוי"ה הּׁשם ּכלּול ּובהם מּמׁש מּמעל אלקים חלק הם והאּׁשה, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהאיׁש
הּוא זה וכל ה', ּובּה יּוד ּבֹו יׁש ּכי ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה זֹוכין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָהּוא.
ּבלׁשֹונֹות הּקדמֹונים ּכל הׁשּתּמׁשּו ּוכבר ּכל, לעין ּומבארים ּפׁשּוטים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדברים
וכּלה, חתן חּבּור ּבׁשם ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל התקרבּות לכּנֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכאּלה,
ׁשהּוא העליֹונים, וכּלה חתן לחּבּור מרּמז העליֹון ּבׁשרׁשּה עבֹודתנּו ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכי
וכתבי הּקדֹוׁש הּזהר ספרי ּכל ּכאׁשר ּוׁשכינּתּה הּוא ּברי קדׁשא יחּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבחינת
ׁשּמקֹוננין ּבּקינֹות ּבאב ּבתׁשעה וגם ּכּנ"ל. מּזה מלאים לברכה, זכרֹונֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאר"י
אּׁשה וכּו' ירמיהּו ּבהל אז אז: אֹומרים ֿ יׂשראל, ּוכנסת הּׁשכינה ּגלּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
חדׁש, מהּזהר ׁשהּוא מׁשמרֹות' 'ׁשלׁשה ּבתּקּון וכן מצא, מנּולת ּתאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻיפת
ׁשם. עּין וכּו' ּבעלּה על המקֹוננת ּכאּׁשה ּכאּלה ּבלׁשֹונֹות ּכן ּגם ׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמדּבר
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ÏkÓהּוא ֿ יׂשראל ּוכנסת הּׁשכינה ׁשּגלּות לעינים, מבאר מּזה ויֹותר זה ƒ»ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּבהיר ּבספר ועּין וכּו'. מּדֹודּה והתרחקּותּה מל ּבת אבדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחינת
הּׂשדה נצא דֹודי "לכה על ׁשם ּׁשּכתּוב מה ּבראׁשית, זהר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהׁשמטֹות
נּתנה ּגם ,לּמל ונּׂשאה וכּו' חדרים ּבחדרי יֹוׁשב ׁשהיה למל מׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּו'",
היה, אחד מּמקֹום ּכי אחֹותי, ּבאהבתֹו אֹותּה קֹורא ולפעמים ּבמּתנה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָלֹו

קֹור ולפעמים היא, ּבּתֹו ּכי ּבּתי אֹותּה קֹורא אמרּוולפעמים וכן אּמי אֹותּה א ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵָָָָָ
מחּבבּה זז לא אּמֹו: לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ּפסּוק על לברכה זכרֹונם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹרּבֹותינּו
הּקדֹוׁשה והּתֹורה האמּונה מכּנה מׁשלי ספר ּבכל וכן וכּו', ּבּתי ׁשּקראּה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
רעה אּׁשה ּבׁשם ואּפיקֹורסּות ּכזּבּיֹות והאמּונֹות חיל, אׁשת טֹובה אּׁשה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבׁשם
ּוכבר לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ּדברי ּובכל רׁש"י ּבפרּוׁש ּכמבאר זֹונה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹאּׁשה
יֹוסף יעקב ּתֹולדֹות ספר ּבסֹוף לברכה, זכרֹונֹו ֿ טֹוב מהּבעלֿׁשם מעׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹנדּפס
ה' יראת ׁשאּׁשה זֹו הקּדמה על ׁשּמיּסד וכּו', ּבּים ׁשהיּו אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמהּסֹוחר

יׁשראל. ּכנסת ְְִִֵֶֶָהיא

È¯Á‡Âוהּצּדיקים הּנביאים ּכל ידי על זאת, ּכל את אֹותנּו ה' הֹודיע ¿«¬≈ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
הרֹוצה הּמבין המעּין יּוכל ּבקל האּלה, הּדברים ּפי על הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהחכמים
ולמצֹוא ּבהם ּולהׂשּכיל להבין לאמּתֹו, האמת ּבעין הּמעׂשּיֹות ּבאּלּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהסּתּכל
להבין ּתכּונתם עד לבֹוא אפׁשר אי אמנם ואם ונֹוראים, נפלאים ּדברים ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָּבהם
ויערב מהם מּזעיר מעט יבין זה ּכל עם לסֹופּה, מראׁשּה הּמעׂשה קּׁשּור ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ׁשּזה מבאר זה ׁשּנאבדה, מל מהּבת הראׁשֹונה מעׂשה והּנה מאד. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלנפׁשֹו
ּבסֹוד העֹולם, ּבריאת קדם התחיל הּׁשכינה ּגלּות ּכי ּבגלּות, ׁשכינה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹסֹוד
אדם ׁשּנברא ותכף וכּו', מלכּו אׁשר הּמלכים ואּלה ּבסֹוד ּכלים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשבירת
לגּלֹות מכֹונם על העֹולמֹות ּכל להעלֹות זאת, לתּקן צרי היה ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון
ּבקרֹוב מלכּותֹו ׁשּתתּגּלה ּכמֹו העֹולם, ּבריאת ּבׁשעת ּתכף יתּבר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּותֹו
מעץ מּלאכל נזהר לא הּוא א בימינּו. ּבמהרה ׁשּיבֹוא מׁשיחנּו ּביאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעת
לא לּמלכּות ׁשהּׁשני הּנ"ל, ּבהּמעׂשה ּׁשּכתּוב מה ּבחינת ׁשּזהּו וכּו', ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָֹהּדעת
וירדה וחזרה העֹולמֹות, ּבכל ּפגם ׁשעלֿידיֿזה הּתּפּוח ואכל ּבּנּסיֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעמד
ורצה נח ּבא ואחרּֿכ ּכּידּוע. אחרא הּסטרא ּבין למּטה והלכה ְְְְְְְֳִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּׁשכינה

ּכּמּובאלתּק וכּו' וּיׁשּכר הּיין מן וּיׁשּת ּבסֹוד הּיין מן ׁשתה ּכי ּתּקן, ולא ן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו הּיין מן וׁשתה ּבּנּסיֹון עמד לא ׁשני ׁשּפעם מה ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבספרים,
עד זה, ּבתּקּון עֹוסקים ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיקים ּכל והלאה ּומאז ׁשם. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכתּוב

הּתּקּון. ּגמר יהיה ׁשאז ּבימינּו, ּבמהרה מׁשיחנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיבא
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‰NÚÓeעליו עֹובר ּבפרטּות אדם ּבכל ּגם ּכי זמן, ּובכל אדם ּבכל היא זֹו «¬∆ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָ
זה ּבתּקּון לעסק צרי מּיׂשראל, אחד ּכל ּכי ּכּלּה. זֹו מעׂשה ּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּכמעט
ּדקדּׁשה מלכּות להֹוציא מעפרא, ׁשכינּתא לאֹוקמא מהּגלּות הּׁשכינה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻלהעלֹות
עבֹודתנּו, ּכל סֹוד זהּו אׁשר ּביניהם ׁשּנתּפּזרה אחרא והּסטרא העּכּו"ם ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּבין
ׁשּכּלם חּיינּו, ימי ּכל עֹוׂשים ׁשאנּו הּתֹורה ועסק טֹובים ּומעׂשים הּמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוכל
והמֹון לגמרי ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו ּבּכתבים. ּכמבאר זה קטב על ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻמיּסדים
ליל זֹוכים אם הם, גם זה ּכל עם לׂשמאלם, ימינם ּבין יֹודעים ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעם
ּפׁשּוט איׁש אפּלּו ּכי טֹוב, ולעׂשֹות מרע לסּור ּדהינּו ערּכם, לפי הּיׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבדר
ולבחר מרע לסּור יּביטּו לנכח עיניו ואם ּתֹורה, ּׁשאסרה מה יֹודע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלגמרי
וזֹוכה ידֹו, על מּמילא העליֹונים ּבעֹולמֹות הּתּקּונים ּכל נעׂשין אז ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּטֹוב,

עצמֹו. ּולטהר לקּדׁש ּׁשּזֹוכה מה ּכפי מּנפילתּה הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלהקים

,‡ˆÓ�מל הּבת את ּולבּקׁש לחּפׂש עֹוסק הּוא מּיׂשראל אחד ׁשּכל ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אביה ּבית אל "וׁשבה ּבסֹוד ּכנעּוריה, אביה אל ׁשּתׁשּוב אביה, אל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָלהׁשיבּה
ּכי לּמל ׁשני ּבחינת הם ּבכללם יׂשראל ּכי ּתאכל". אביה מּלחם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכנעּוריה
ּכמֹו ,ּכ יׂשראל אף חֹולים, רֹופא מתים מחּיה הּוא מה ּבעֹולם, מֹוׁשלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהם

אף‡ׁשאמרּו ּבמּלּולי וארעא ׁשמּיא עבד אנא מה עּמי, אּלא עּמי ּתקרי אל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבעבֹודתֹו, לעסק ּׁשּזֹוכה מה ּכפי אחד וכל הרּבה. ּבזה וכּיֹוצא וכּו', ּכן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאּתם

להֹוציא יׂשראל ּוכנסת הּׁשכינה ּולבּקׁש לחּפׂש ּכביכֹול עֹוסק זה ידי ּהׁשעל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּגלּותּה, ּתקף מּתֹו ּכביכֹול אליו מתּגּלה הּׁשכינה, ּכביכֹול כן ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹמהּגלּות,
ּומֹוׁשבּה מקֹומּה לֹו ּומגּלית ּבּסתר, אליו ּובאה עצמּה ּומסּתּתרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּומתעּלמת
הּבת ּׁשּגּלתה מה ּבחינת ׁשּזה למצאּה, ׁשּיזּכה ּבאפן ּבׁשבילּה ּלעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומה
והענינים להֹוציאּה. יּוכל ּתחּבּולֹות ּבאיזה לּמלכּות הּׁשני אל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמל
ּדר ּכ (ּכי ּפׁשּוט ּפי על היטב ּבאר מבארים הם ׁשם המבארים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוהּתחּבּולֹות
ּדברי מסּפר הּמעׂשה קּׁשּור ׁשּבתֹו הּמעׂשּיֹות, ּברב לברכה, זכרֹונֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹרּבנּו
ולקּבע מקֹום לֹו לבחר צריכין ּכי ּבהם), למעּין ּכמבאר ּפׁשּוט ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמּוסר
ׁשּיזּכה ,יתּבר אליו ּתמיד ּולהׁשּתֹוקק ּתמיד ּולהתּגעּגע ותענית ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ויבין פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל "וידע ּבעֹולם, מלכּותֹו ׁשּיתּגּלה אֹותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלהּכיר
ּבּכל ּומלכּותֹו וכּו' באּפֹו נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹֹֹּכל

ותרגומים  מקורות 

.‡.'‰ Û„ ¯‰ÂÊ‰ ˙Ó„˜‰
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ּבאמּונה מלכּותֹו להּכיר ּכׁשּזֹוכין מהּגלּות, הּׁשכינה הקמת עּקר ׁשּזה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמׁשלה",
לה' והיתה ּגדֹולם ועד מּקטּנם יתּבר אֹותֹו ידעּו וכּלם ּבאמת, ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשלמה

וכּו'. ְְַָהּמלּוכה

Ì„‡LÎeּבעבֹודת לעסק להתּבֹודדּות מקֹום לֹו ּובֹוחר ּבזה, לעסק מתחיל ¿∆»»ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹ
זמן, איזה ׁשּנמׁש זֹוכה ולפעמים ,יתּבר אליו ּולהׁשּתֹוקק ולכסף ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם,
ּבחינתֹו לפי אליו ׁשּיתּגּלה למבּקׁשֹו, לבֹוא מאד סמּו ּכׁשהּוא ּכ ֿ אחר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻא
לפי נּסיֹון איזה לֹו מזמינים אחרֹון ּביֹום אזי ,יתּבר מלכּותֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהתּגּלּות
הּבעל עליו מתּגּבר אזי הּיֹום, ּבזה ּתלּוי ׁשהּכל הּיֹום ּבאֹותֹו ואז ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבחינתֹו,
ּוממׁשיכֹו ּבדברים עּמֹו ונכנס מאד, ּגדֹול ּבהתּגּברּות עליו חילֹותיו וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֹּדבר
חס ואֹוכל מּפריֹו ולֹוקח וכּו', ונחמד לעינים הּוא תאוה ּכי ורֹואה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלעצתֹו,
אז ּולהצטרף להתנּסֹות מכרח ּׁשהּוא מה ׁשּלֹו, ּבנּסיֹון עֹומד ואינֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוׁשלֹום,

והּזמ העת הּמחין,ּבאֹותֹו הסּתּלקּות הּוא וׁשנה ׁשנה, עליו נֹופל ּתכף ואזי ן, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
לּמה ּוכתיב ּפניו וּיּפלּו ּבסֹוד ּבפניו, הּמאיר וחכמתֹו ּדעּתֹו מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנסּתּלק

ׁשמעֹון" רּבי "ּפתח הּמתחיל ּבּמאמר מּזה ועּין ,פני לקוטינפלּו ס' (ּבסימן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

קמ"א) הּפניםמוהר"ן את אֹובדין אכילה ּתאות ּפגם ידי ׁשעל מּזה, מדּבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשם
מדּברׁשהּוא ׁשם ּכי ותבין, היטב ׁשם עּין ׁשנה לבחינת נֹופלין ואז הּׂשכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּובאּלּו ׁשם. עּין מהּׁשנה מעֹוררין ידם על אׁשר מעׂשּיֹות סּפּורי מענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהרּבה
ׁשּזהּו ּׁשעֹובר, מה עליו עֹובר וׁשלֹום, חס ׁשנה ּבבחינת הּוא ׁשהאדם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהעּתים
ּבׁשנה, מּוטל ׁשהיה ּבעת לּמלכּות הּׁשני על ׁשעברּו החילֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבחינת
הּבת ׁשל לּמקֹום והל וחזר ,ּכ ּכל יׁשן ׁשהיה לֹו ונֹודע נתעֹורר ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואחר
מה אּבד אחד יֹום ׁשּבׁשביל ועליה, ׁשעליו הרחמנּות ּגדל לֹו והֹודיעה ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמל
הּיין מּׁשתּית לּזהר רק להתעּנֹות, צרי ׁשאין האזהרה, עליו והקּלה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאּבד,

ׁשנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ְִֵֵֵֶָָֹּכדי

¯ÊÁÂּבּיֹום אבל ,מל הּבת להֹוציא ּכדי הּׁשם ּבעבֹודת רב זמן איזה והתיּגע ¿»«ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָ
עצמֹו את והטעה יין ׁשל מעין ראה ּכי קל, ּבנּסיֹון ּכן ּגם עמד לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאחרֹון
ּבא ּומאין מעין ׁשּזה ראית הלא להמׁשרת, ואמר אחריו להּמׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהתחיל
ויׁשן ׁשנה עליו נפל ותכף מהּיין, וטעם מעט ולקח הל ּכ ּובתֹו יין, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאן
הּכׁשר האדם להסית ּכׁשרֹוצה והּתאוֹות, ּדבר הּבעל ּדר ּכ ּכי מאד, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהרּבה
ויתמּה ׁשּיתּפּלא מעט, מעט אֹותֹו מטעה ׁשאזי מהּתאוֹות, להתרחק ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשרֹוצה
הּתאוה, ּבענין ּבדברים ּכּׁשּנכנס ותכף אליו, ּׁשּמתאּוה הּדבר ענין על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבדעּתֹו
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עץ ּבענין ּבּתֹורה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּה, ׁשּמכׁשילֹו עד ּדבר הּבעל עליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמתּגּבר
טֹוב ּכי וּתרא וכּו', אלקים אמר ּכי אף האּׁשה עם הּנחׁש ּדּבר אי ְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּדעת,
ּבכל הענין ּכ ּכי ותׁשּכח, ּדּוק וכּו', לעינים הּוא תאוה וכי למאכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָהעץ
למּלט ּבאמת נפׁשֹו על וחס אמּתי, ּדעת ּבר ׁשהּוא ּומי והּנסיֹונֹות. ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָהּתאוֹות
להּסיח עז ּבכל להתּגּבר צרי הּוא ּבנּסיֹון, לעמד ורֹוצה ׁשחת מּני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹנפׁשֹו
לדּבר ולבלי ּכלל, ונטען ּבטֹוען הּתאוֹות עם לכנס ולבלי לגמרי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹּדעּתֹו
ּוכמֹו ּכלל, רעיֹוניו יבהלּוהּו ואל ּכלל, עליהם ולתמּה ּולהתּפּלא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּולהרהר
ׁשם, עּין וכּו' ונטען ּבטֹוען ּפּתּויי עם ּתכנס אל האלףּֿבית ּבספר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
אֹו ּבמּׂשאּֿומּתן אֹו ּתֹורה ּבדברי ּדעּתֹו ויפּקח לגמרי, מּזה ּדעּתֹו יּסיח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָרק
חֹוזר ּכ ֿ ואחר להּנצל. ּׁשּצרי מּמה ׁשּיּנצל עד וכּיֹוצא, ׂשיחה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבדברי
עליהם ּולהתּגּבר לחזר וצרי ּכאּלה, ורעיֹונים מחׁשבֹות לֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומתעֹורר
עד ּגדֹול עקׁשן להיֹות וצרי ּפעמים, וכּמה ּכּמה וכן מהם, ּדעּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלהּסיח

הּמלחמה. ְְִֶַַַָָׁשּינּצח

,‰p‰Âונפל חזר מהּיין, וטעם ּבּנּסיֹון עמד לא הּׁשני ּבּפעם ׁשּגם מחמת ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשבעים ּכל ׁשנה וענין ׁשנה. ׁשבעים ּדהינּו הרּבה, ויׁשן ּגדֹולה ׁשנה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָעליו
מּׁשנה ׁשּנֹופלים ׁשּיׁש הּנ"ל, ס' ּבסימן ׁשמעֹון רּבי ּפתח ּבהּתֹורה מבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשנה
ׁשאי ׁשם, עּין וכּו' ׁשנה ׁשבעים ּבחינת ׁשהם ּתֹורה ׁשל ּפנים הּׁשבעים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּכל
ׁשנים ׁשל מעׂשּיֹות סּפּורי ידי על אם ּכי אֹותם ּולהקיץ לעֹורר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאפׁשר
ּכׁשעֹוברת נׁשמתֹו, ׁשרׁש ׁשהיא והּבתֿמל היטב, ׁשם עּין וכּו' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקדמֹונּיֹות
ּבֹוכית היא ,ּכ ּכל רב זמן הרּבה וׁשנים ימים ּבׁשנה נֹופל אֹותֹו ורֹואה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָעליו
ׁשעכׁשו מקֹומּה לֹו הֹודיעה ואז ועליה, עליו ּגדֹול רחמנּות יׁש ּכי הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעליו
והרמז וכּו'. זהב ׁשל ּבהר ּדהינּו אחר ּבמקֹום אם ּכי הראׁשֹון ּבּמקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
מאד, רב זמן זה ׁשּנפל אי ונפל ּׁשעׂשה מה ׁשעׂשה ֿ ּפי ֿ על אף ּכי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמבאר,
עצֹות מרּמזת ּפעם ּובכל ּפעם, ּבכל אֹותֹו מעֹוררת הּׁשכינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאףֿעלּֿפיֿכן

ׁשּי אי הּנ"ל.חדׁשֹות, מל הּבת ּבחינת ׁשהיא קדּׁשתֹו ׁשרׁש את ויבּקׁש חּפׂש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
ּכל לׁשנה ונפל ּפעמים, ׁשני ּבּנּסיֹון עמד ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לּמלכּות, הּׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹוזה
קׁשֹות וצרֹות ויּסּורים וטלטּולים יגיעֹות ואחרי ּׁשעבר, מה עליו ועבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכ
ּבׁשביל ּכ ואחר ,מל הּבת את למצא ּבׁשביל עליו ׁשעבר ּכאּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּומׁשּנֹות
את הּניח לא ֿ כן ֿ ּפי ֿ על אף ּכּנ"ל, ּפעמים ׁשני נכׁשל וכן הּכל, אּבד אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹיֹום
זהב ׁשל ההר ּולבּקׁש לחּפׂש הל רק וׁשלֹום, חס לגמרי להתיאׁש ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעצמֹו



éøåôéñúåéùòî ‰È	˘ ‰Ó„˜‰‡È

וחּפׂש הרּבה קׁשים וטלטּולים יגיעֹות עֹוד לֹו ׁשהיה ואחרי הּנ"ל. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהּמבצר
אֹותֹו ּדחה האיׁש וזה וכּו', ּגדֹול אילן עם ּגדֹול איׁש מצא הּנ"ל, ּומבצר ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָהר
אבל ׁשּיׁשּוב, ולדחֹותֹו להסיתֹו ורצה הּנ"ל, ּומבצר הר ּבּנמצא אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבוּדאי
הר ּבּנמצא הּוא ׁשּבוּדאי ואמר והּדחּיֹות, להּמניעֹות ׁשמע לא לּמל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּׁשני
וכּו', החּיֹות ּכל ּולקּבץ לקרא הּנ"ל הּגדֹול האיׁש ׁשהכרח עד הּנ"ל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻּומבצר
,(לּמל להּׁשני הּגדֹול (האיׁש לֹו אמר ואז ּבּנמצא, ׁשאינֹו הׁשיבּו ּכּלם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאבל
אם ּבחּנם, ּכ ּכל מתיּגע אּתה מה ועל ּבּנמצא, ׁשאינֹו ּבעיני והּבט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָראה
ׁשהּוא ואמר לזאת, לּבֹו ׂשם לא הּוא אבל ,לאחֹורי ׁשּוב לדברי ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּתׁשמע

ּבּנמצא. ְְִַַַָּבוּדאי

Ê‡Âוהל העֹופֹות, על ׁשּממּנה לאחיו ׁשּיל הּנ"ל הּגדֹול האיׁש לֹו הׁשיב ¿»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּבוּדאי לׁשּוב, והסיתֹו ּדחהּו הּׁשני זה ּגם ואז ׁשּמצאֹו, עד ּובּקׁשֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהתיּגע
ּכן, ּגם ׁשּלֹו הּדחּיֹות לדברי ׁשמע לא והּוא הּנ"ל, ּומבצר הר ּבּנמצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹאינֹו
ּבעֹולם נמצא ׁשאינֹו הׁשיבּו ּכּלם אבל העֹופֹות, ּכל לקּבץ לקרא הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻוהכרח
מתיּגע ׁשאּתה ּבעיני ראה ּכן ּגם הּׁשני זה לֹו אמר ואז הּנ"ל, ּומבצר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהר
חזק ׁשהּוא ואמר הּׁשני, לדברי ּגם אזנֹו הּטה לא והּוא ,לאחֹורי ׁשּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבחּנם
ׁשּממּנה לאחיו ׁשּיל הּׁשני זה לֹו הֹודיע ואז ּבּנמצא. הּוא ׁשּבוּדאי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמּונתֹו

ואחר ּכּנ"ל, הרּבה ּדחהּו זה וגם הרּוחֹות, הרּוחֹות,על ּכל וקּבץ קרא ּכ ֿ ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ראה, ּגם ראה עּתה הּׁשליׁשי, זה לֹו אמר ואז ּבּנמצא, ׁשאינֹו הׁשיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻוכּלם
ּכל ׁשּכלּו ראה ואז .לאחֹורי ׁשּוב עֹוד ּתמצא לא ּבוּדאי ּכי טרחּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּלחּנם
חזק היה ּבעצמֹו אבל לבּקׁשּה, אי ּוׂשמאל ימין לנטֹות יֹודע ואינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹהּקּצין
הּנ"ל, מל הּבת יֹוׁשבת ׁשּׁשם הּנ"ל ּומבצר הר ּבּנמצא הּוא ׁשּבוּדאי ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָּבדעּתֹו,
חמל הּׁשעה ּובאֹותּה מאד, לבּכֹות התחיל לּבֹו ּומרירּות צערֹו מּגדל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹואז
ּבעצמֹו ׁשהּוא לֹו והֹודיע אחד רּוח עֹוד ּבא ּכ ּובתֹו ,יתּבר הּׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשּלא מעֹות, מּמּנּו ׁשּיקּבל ּכלי לֹו נתן ואז הּנ"ל, ּומבצר להר מל הּבת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנׂשא
עד ּבתחּבּולֹות והׁשּתּדל לׁשם הל ואזי מעֹות, מחמת עּכּוב לֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָיהיה

לֹו. אׁשרי ְְֵֶַָָׁשּמצאּה,

ÔiÚÓ‰Âלהתחּזק צריכין וכּמה ּכּמה היטב יבין האמת, ּבעין זה ּבכל ¿«¿«≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבלי הּׁשם ּבעבֹודת ּגדֹול עקׁשן להיֹות צריכין היכן ועד ואי הּׁשם, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָּבעבֹודת
וירידֹותיו, עלּיֹותיו ּולפי מדרגתֹו לפי ואדם אדם ּכל ּומסּפר, וער ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשעּור
ּכּמה הּנ"ל ּבהּמעׂשה היטב והּבט והבן ראה ּׁשעבר. מה עליו עבר אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָואפּלּו
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ידי על מאד נפל ּכ ֿ ואחר הּנ"ל, למל הּׁשני טרח טרחֹות וכּמה יגע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹיגיעֹות
ׁשנים, וכּמה ּכּמה ׁשנה לבחינת ׁשּנפל עד ּפעמים, ׁשני קל ּבנּסיֹון עמד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
לא ֿ כן ואףֿעלּֿפי ּכּנ"ל. ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשל ׁשנה ּבבחינת ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹעד
מניעֹות לׁשּום ׁשמע ולא ,אחרּֿכ האּלה יגיעֹות לֹו והיה עצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהתיאׁש
ׁשמע ולא ּׁשהתחּזק מה וכל עֹוד, ּולחּפׂש לבּקׁש ׁשּלא לדחֹותֹו ׁשרצּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּודחּיֹות
לסּיּוע, לֹו היּו הּנ"ל ׁשהאנׁשים נתהּפ ּתכף הּנ"ל, האנׁשים ׁשל הּדחּיֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלקֹול
אחר ואם עליהם, ממּנה ׁשהיה העֹופֹות אֹו החּיֹות ּבׁשבילֹו קּבץ אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכי

ּבּנ ׁשאינֹו ראה לֹו ואמרּו אֹותֹו ודחּו חזרּו ׁשמעּכ לא ֿ ּפיֿכן ֿ על ואף מצא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
על ׁשּממּנה לזה ׁשּבא עד מאחיו אחד ּכל לֹו והֹודיעּו לֹו סּיעּו ואז ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻלדחּיתם
ידי על אבל ּביֹותר הרּבה אֹותֹו ּדחה זה וגם למבּקׁשֹו. ּבא ידֹו ׁשעל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהרּוחֹות
נתהּפ קּלה ּברגע אזי אפן, ּבׁשּום לעֹולם נתיאׁש ולא ּבדעּתֹו חזק ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהיה
ׁשהּוא לֹו והֹודיע אחד רּוח ּובא ויׁשּועֹות לסּיּועֹות הּמניעֹות ונתהּפכּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ּבעצמֹו הרּוח זה ואחרּֿכ הּנ"ל, ּומבצר להר מל הּבת את נׂשא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבעצמֹו
מהּמעׂשה, ּופרט ּפרט ּכל על והּבט והבן ראה ּכּנ"ל. לׁשם ּכן ּגם אֹותֹו ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָנׂשא
ּולבּקׁש ּולחּפׂש לדרׁש להתחּזק צריכין ּכּמה נפלא, והתעֹוררּות רמזים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹותבין
אם ּכי וגֹו'. ּתמיד" פניו "ּבּקׁשּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּתמיד, יתּבר הּׁשם עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאת
זהב ׁשל הר מהּו ּכלל יֹודעים אנּו ואין מּדעּתנּו, ּגבהה הּמעׂשה עצם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאמנם
ּכל ֿ ּפיֿכן ֿ על אף ּובפרט, ּבכלל הענינים ּוׁשאר וכּו' מרּגלּיֹות ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּומבצר
ויֹותר הּנ"ל, הּמעׂשה ּבתֹו האמת לעין ּומבארים אמּתּיים ּכּלם הּנ"ל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהרמזים
ירצה, אם נפלא והתעֹוררּות רמזים מהם להֹוציא אחד ּכל יכֹול מהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָויֹותר

הּמעׂשּיֹות. ּבׁשאר וכן לקח. ויֹוסף חכם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשמע

ÔÈ�Ú),ּדקדּׁשה נפלא לעׁשירּות מרּמז מרּגלּיֹות ׁשל ּומבצר זהב ׁשל הר ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמעֹון רּבי ּפתח ּבהּתֹורה ּכמבאר וכּו', הּתֹורה התּבֹוננּות ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּצריכין
על ּפרּוׁש היא הּזאת הּתֹורה ּכי מאד, והבן היטב ׁשם עּין א' חלק ס' ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹסימן

לברכה). זכרֹונֹו מּמּנּו הבּנּו ּכאׁשר הּזאת, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמעׂשה

CÏ�Âּתראה ׁשם והּתם, החכם ׁשל להּמעׂשה מעט לב ונׂשים לענין, מענין ¿≈≈ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּום ּבלי ּבתמימּות ליל הּתכלית ׁשעּקר הּמעׂשה, ּבאֹותֹו המכּון קצת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמברר
להתחּזק נפלאים רמזים ותמצא ודּבּור ּדּבּור ּבכל היטב ׁשם ועּין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָחכמֹות,
ּבעֹולם ׁשּכן מּכל הּזה, ּבעֹולם ּגם הּטֹוב הּתכלית עּקר ׁשּזה הּתמימּות, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבדרכי

ּומּכלהּבא. ּתפּלה, הּבעל ׁשל ּובהּמעׂשה ׁשּנחלפּו, הּבנים ׁשל ּבהּמעׂשה וכן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
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אחד ּכל אצל מבאר ׁשּׁשם ּבעטלירס, הּׁשבעה ׁשל ּבהּמעׂשה ׁשּכן וכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכן
ּבגדל התּפאר אחד כל ּכי ּכמֹוהּו. ׁשאין ונֹורא נפלא מּוסר מהּׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹואחד
ואין מהעֹולם לגמרי עּור ׁשהּוא התּפאר ׁשּזה ּבתכלית, הּזה מהעֹולם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרחּוקֹו
ּכהרף אצלֹו עֹולה אינֹו העֹולם ּכל ּכי ּכלל, העֹולם ּבזה הסּתּכלּות ׁשּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלֹו
העֹולם זה ׁשל קֹולֹות מּלׁשמע לגמרי חרׁש ׁשהּוא התּפאר והחרׁש וכּו'. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעין
ׁשּלהם החסרֹונֹות קֹול לׁשמע אצלֹו עֹולה אינֹו העֹולם ּכל ּכי חסרֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּכּלם
ועל ,יתּבר להּׁשם ׁשבחים ׁשאינֹו ּדּבּור ׁשּום מדּבר ׁשאינֹו התּפאר וזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּו'.
רֹוצה ׁשאינֹו התּפאר זה וכן הּזה. העֹולם מּדּבּורי לגמרי ּפה ּכבד הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכן
ּתּביט ואם היטב. ׁשם עּין ּכּלם וכן העֹולם, לזה ּבעלמא הבל ׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻלהּניח
הּנפלא הּמּוסר עצם ותראה ּומׁשּתֹומם, מרעיד ּתעמד האמת, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבעין

ּכמֹוהּו. ׁשאין הּנ"ל ּבהּמעׂשה יתּבר להּׁשם נֹורא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהתעֹוררּות

ÔiÚÂעיני הּׁשם ּׁשהאיר מה מקֹומֹות, ּבכּמה הלכֹות" "לּקּוטי ּבספר ּבדברינּו ¿«≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשל הּמעׂשה ּפי על ּתפּלין ּבהלכֹות עּין מעׂשּיֹות. ּבכּמה רמזים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאיזה
ּפי על הּׁשחר ּברכֹות ּובהלכֹות ׁשם, עּין וכּו' עּור ׁשהיה הראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבעטליר
הּבעל ׁשל הּמעׂשה ּפי על ּתפּלה ּובהלכֹות ׁשּנחלפּו, הּבנים ׁשל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמעׂשה
הּׁשּׁשי הּבעטליר ׁשל הּמעׂשה ֿ ּפי על ּתֹולעים, ּבהלכֹות ּדעה ּוביֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתפּלה,
מים ׁשל להּמבצר ׁשּברחה מל הּבת ׁשל הּמעׂשה ׁשּסּפר ידים, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהיה
ׁשם ּׁשּכתּוב מה על הּנ"ל, הּמעׂשה על איׁשּות ּבהלכֹות העזר ּובאבן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוכּו',
ׁשם עּין מקֹומֹות ּבכּמה ועֹוד נגינה, מיני עׂשרה ידי על מל הּבת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשרפּואֹות
יֹום ׁשל הּמעׂשה על נדרים ּבהלכֹות ועּין .יתּבר הּׁשם ּבעזר נחת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָותמצא

הּׁשליׁשי,ה יֹום ׁשל הּמעׂשה על צדקה ּובהלכֹות צּפרים, הּׁשּתי מענין רביעי, ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
יתּבר הּׁשם העֹולם. ׁשל והּלב מהּזמן ׁשּלמעלה והּמעין ּפה הּכבד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָמענין
ּבכל אמּתּיים רמזים ּולהׂשּכיל להבין להֹוסיף ׁשּנזּכה ּבתֹורתֹו נפלאֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיראנּו

ּכּזה. מאֹור לׁשמע ׁשּזכינּו ודּבּורים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּמעׂשּיֹות

˙‡Êזכרֹונֹו [מוהרנ"ת] ׁשּכתב על התנּצלּות ענין והּוא הּכתבים, ּבאמּתחת מצאנּו …ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָ
וזהּו: ּכזה, נמּו ּפׁשּוט לׁשֹון על מעׂשּיֹות הּסּפּורי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלברכה

„BÚּבלּבם יהיה לבל הּמעׂשּיֹות, ׁשל זה ּבספר המעּינים לבב להעיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָראיתי
ּבספר ּגּסים לׁשֹונֹות לׁשֹוני מּתחת ׁשּיצא לפעמים נמצאים אׁשר על ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעלי,
אל עצמֹו את ולקח א', ּבסּפּור עליה ּברגז ונעׂשה ּכגֹון מעׂשּיֹות", ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"סּפּורי
אֹותי ידין ּכי מקֹומֹות, ּבאיזה ועֹוד ׁשּנחלפּו הּבנים ׁשל ּבהּמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשתּיה
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ּכי... ּגדֹול. הכרח עלּֿפי הּׁשּליט מּלפני הּיֹוצא ּכׁשגגה היה ׁשּזה זכּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכף
לברכה. זכרֹונֹו לׁשֹונֹו ּבאֹות אֹות והעּתקּתי מצאנּו ּכאן ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָעד

‰p‰Âׁשּפסק הּנראה לפי א זה, על טעם לכּתב היה הּקדֹוׁש ׁשרצֹונֹו ּבעליל, נראה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּבעצמֹו. ׁשּיכּתב הּדבר יסּבב יתּבר ׁשהּׁשם זכינּו לא ושּוב אנס, איזה מחמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּבאמצע

‰l‰zודּבּור ּדּבּור ּכל על ּכי אּלה. ּדברים ׁשּנכּתבּו יתּבר ּברחמיו זכינּו אׁשר לאל, ¿ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מאד זריז היה זה ּומחמת הרּבה זה על מניעֹות היה ּבעֹולם, ׁשּיתּגּלה לכּתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשרצה
מזרז אינֹו ׁשאם ּתמיד, לנּו לֹומר רגיל היה ּכי ּבעינינּו, ראינּו ּכאׁשר ּבכתיבתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמאד
טעמים מּכּמה עֹוד יכּתב אם יֹודע אינֹו מּיד, לכּתב הּמניעֹות לׁשּבר עצמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאת
עֹוד ּכׁשּידּפיסּו ׁשרצֹונֹו ז"ל, מּמּנּו ּדעת ּגּלּוי ׁשּׁשמעּתי ּבׁשביל ועּתה, אצלֹו. ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּכמּוסים

ט איזה לכּתב הרּבההּפעם, מּטעמים אחד טעם מּלכּתב אכחד לא אמרּתי זה, על עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
מֹורנּו אדֹונינּו ּכי ז"ל: מּמּנּו ׁשּׁשמעּתי וזהּו ז"ל, אצלֹו ּוכמּוסים ּגנּוזים היּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר
הּנהּוג אׁשּכנז ּבלׁשֹון הּמעׂשּיֹות סּפר לברכה, וקדֹוׁש צּדיק זכר מֹוהר"ן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָורּבנּו
על העּתיקם ז"ל, היקרים ׁשּבתלמידיו ראׁשֹון זצ"ל נתן רּבי הרב ּומֹורנּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבמדינתנּו,
אצל הענין יׁשּתּנה ׁשּלא ּבכדי ּפׁשּוט ללׁשֹון ּבכּוּון, עצמֹו את והֹוריד הּקדׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלׁשֹון
הּנהּוג אׁשּכנז לׁשֹון על ז"ל הּוא ּׁשּס ּפרם מה מּכפי הּקדׁש, ּבלׁשֹון אֹותם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקֹורא
מקֹומֹות, ּבכּמה ּכאּלה ּפׁשּוטים לׁשֹונֹות הּקדֹוׁש, מּלׁשֹונֹו נׁשמט אׁשר סּבה וזה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבינינּו,
טעמים לֹו ׁשהיה וחּוץ ּפׁשּוט, ּפי על ז"ל מּמּנּו ׁשּׁשמעּתי מה ּכפי הּוא הּטעם ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזה
טעמים עֹוד לֹו ׁשהיּו ּבזה, להאמין וראּוי ז"ל. מּמּנּו לׁשמע זכיתי לא אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכמּוסים
את הֹוריד וכאן ּגדֹול לׁשֹון ּבעל היה אׁשר הּקדֹוׁשים מּס פריו ידּוע זה ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכמּוסים,
יבֹוא אמּונֹות ואיׁש ּבזה, ּגדֹול ּכּוּון לֹו ׁשהיה להאמין ראּוי לכן ּפׁשּוט, ללׁשֹון ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעצמֹו

רצֹון. יהי ּכן אמן ּברכֹות רב ְְִֵֵַָָָלֹו

8
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Ïkׁשהן לחׁשב ואין קדׁשים, קדׁש היא הּזה הּקדֹוׁש ּבּספר ּכאן הּכתּובה מּלה »ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
קדֹוׁש הּגדֹול, הּצּדיק סּפר הּזה ּבּספר הּכתּובֹות הּמעׂשּיֹות את ּכי ּפׁשּוטֹות. ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָמעׂשּיֹות
הּׁשם, את לעבד אי ללּמדנּו היתה וכּונתֹו עלינּו. ּתגן זכּותֹו זצ"ל, נחמן רּבי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעליֹון,
נהיה ואז ּבּמעׂשּיֹות, ּומּנח הּנמצא הּמּוסר ואת הּגדֹולים הּס ֹודֹות את ׁשּנבין ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻוהלואי
ּבקרֹוב צדק ּגֹואל לנּו יׁשלח והשי"ת להיֹות. ּׁשּצריכים ּכמֹו ּוכׁשרים יראים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָיהּודים

אמן. ּבימינּו, ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵַָָָּבזמּננּו

Ê‡,קדׁשים קֹודׁש איז ספר, הייליגען דעם אין ׁשטייט דא וואס ווארט איטליכס «ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּפראסטע וׁשלֹום חס זענען דאס אז מיינען ניׁשט זאל מען הּתֹורה. סֹודֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוטער
דער ציילט דער האט ׁשטייען, ספר דעם אין וואס מעׂשיֹות דיא ווארין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמעׂשיֹות,
זיין לברכה, צּדיק זכר נחמן ר' רּבי הייליגער דער עליֹון, קדֹוׁש דער צדיק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגרֹויסער
דעם אזֹוי וויא לערנען צּוא אּונז גיווען איז ּכוונה זיין ׁשטיין. ּבייא אּונז זאל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזכּות
אּון סֹודֹות, גרֹוסע דיא ׁשטיין, פאר זאלין מיר הלואי אּון דינען. צּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָאייּבערׁשטן
אזֹוי יּודען, פרּומע זיין מיר וועלין מעׂשיֹות, דיא אין ׁשטעקט עס וואס מּוסר ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָדעם
ּבאלד צדק גֹואל דעם ׁשיקען אּונז וועט יתּבר הּׁשם אּון זיין. צּוא דארף מען ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָווי

אמן. בימינּו ּבמהרה צייטן אּונזערע ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָאין

‰Óc˜‰«¿»»

˙BiNÚn‰ּוגנּוזים מאד, ּגדֹולים הּתֹורה סֹודֹות ּבהן יׁש הּזה, ּבּס פר ּכאן הּכתּובֹות ««¬ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אנׁשים ואפּלּו ּכלל. ּפׁשּוטה אחת מּלה ּבהן נמצאת ולא מאד, ּגדֹולים ּדברים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהן
ּגדֹול ּכח לּמעׂשּיֹות יׁש ּכי מהּמעׂשּיֹות, ּגדֹול מּוסר לעצמם להֹוציא יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּפׁשּוטים
ּומי וׁשלֹום. חס לּׁשוא, ימיהם את ייׁשנּו ׁשּלא ּכדי מהּׁשנה האנׁשים ּכל את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהעיר
אפּלּו ה', ּגדּלת קצת ּולהבין לראֹות יּוכל האמת ּבעין ּבּמעׂשּיֹות להתּבֹונן ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשרֹוצה
מהי להתּבֹונן ׁשּיּוכלּו ּכדי מּוסר, ׁשל התנֹוצצּות איזֹו לקּבל יּוכלּו ּפׁשּוטים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאנׁשים
להּנצל ולילה יֹומם ויתּפּללּו אֹותם, להטעֹות הּזה לעֹולם יּניחּו וׁשּלא העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּתכלית
ּבּמעׂשּיֹות ּׁשּיׁש מה מּזה, ויֹותר .יתּבר הּׁשם ּכרצֹון לחיֹות ויזּכּו הּזה, העֹולם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמהבלי
ּבהן ויבין ׁשּידע מי ואׁשרי לסּפר, ולא לכּתב אפׁשר אי זה את ּגנּוזים, ּדברים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאּלּו
סּפּורי את ׁשּידּפיסּו ׁשרצֹונֹו נחמן] רּבי [ׁשל מּפיו ּפעם ׁשּׁשמענּו ּובגלל מעט. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאפּלּו
הּנּסח יהיה ּולמּטה הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּנּסח יהיה ּבּדף ׁשּלמעלה ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻהּמעׂשּיֹות
ּפׁשּוטים אנׁשים ּגם ּכי .ּכ אֹותם והדּפסנּו הּקדֹוׁש, רצֹונֹו את קּימנּו לכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבאידיׁש,
ׁשּיׁש מהּכּונֹות מאד מעט ׁשּיבינּו ּפי על אף האּלה, הּמעׂשּיֹות מּס ּפּורי לדעת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצריכים
הּתכלית, לידיעת עבּורם ּגדֹולה טֹובה זֹו כן ּפי על אף ּגדּלתם. מּגיעה ּולהיכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻּבהם,
ּכּנ"ל. יתּבר להּׁשם לעֹורר ּגדֹול ּכח לּסּפּורים יׁש ּכי האמת, ּבעין ּבהם יסּתּכלּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
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הּפעמים ּברב רגיל היה ז"ל ורּבנּו וׁשלֹום, חס ריקים, ּדברים אינן האּלּו הּמעׂשּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹּכי
הּקׁשּורים מהּתֹורה וענינים ּפסּוקים לגּלֹות הּמעׂשּיֹות, סּפּורי את אֹומר ׁשהיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלאחר
רמזים ּכּמה הראה ולכן וׁשלֹום. חס ּבטלים, ּדּבּורים מדּבר ׁשאינֹו ׁשּידעּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלּס ּפּור,
ּכי מּגיעים, הּדברים להיכן ידיו] ּבתנּועֹות ׁשּמרּמז [ּכמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּכמאן ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרחֹוק,

הּתֹורה. סֹודֹות ידי על התּגּלּו הּמעׂשּיֹות סּפּורי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָּכל

‡È„סֹודֹות גרֹויסע זייער דא זייא אין איז ספר, דעם אין ׁשטייען דא וואס מעׂשיֹות ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
פאר ניט זייא אין איז סע זאכין. גרֹויסע זייער ּבהאלטין זייא אין איז סע ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹורה.
קאנען מענטׁשן, ּפראסטע אפילּו אּון ּפׁשּוט. זיין זאל סע וואס ווארט איין ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאנדין
אה האּבין מעׂשיֹות דיא ווארין מעׂשיֹות. די פּון מּוסר גרֹויס נעמען ארֹויס אֹוי ְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָזי
ניט וׁשלֹום חס זאל מע אז ׁשלאף דעם פּון מענטׁשן אלע וועקן צּו אֹויף ּכח ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹגרֹוסין
מעׂשיֹות דיא אין קּוקין אריין וויל סע ווער אּון זיסט. אּום יאהרן זיינע ׁשלאפן ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָפאר
אפילּו גרֹויסקייט. גאטס אּביסל ׁשטיין פאר אּון זעהן ער קאן אֹויג, אמת איין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמיט
זייא אז מּוסר, פּון ווינקין טאן ּבליׁשטׁש אה עּפעס אֹוי זיי קאן מענטׁשן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפראסטע
ניט זי זאל מע אז ועלט, דער פּון איז ּתכלית דער וואס קּוקין, ארּום גּוט זי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָזאלן
מע אז טאן, ּתפּלה נאכט אּון טאג זאל מע אּון וועלט. דער אֹויף נארין אּפ ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלאזין
צּוא זיין זֹוכה זאל מע אּון וועלט. דער פּון נאריׁשקייט דיא פּון ווערין ניצּול ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָזאל
האנדין פאר איז מעׂשיֹות דיא אין וואס ווייטער אּון וויל. יתּבר הּׁשם ווי אזֹוי ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָזיין
איז וֹואיל אז ציילן, דער ניט אּון ׁשרייּבן דער ניט מען קאן דאס זאכין, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבהאלטינע
זיין פּון גהערט אמאל האּבן מיר ווייל אּון וויסן. עּפעס זייא אין וועט ער וואס ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָדעם
אֹויבין פּון דרּוקין, מעׂשיֹות די זאל מע אז חׁשק, האט ער אז גיזאגט, האט ער ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹויל
זיין מיר האּבין דרּום טייטׁש. אֹויף אּונטין פּון אּון הּקֹודׁש, לׁשֹון אֹויף זיין ְְְְִִִֶַַַַָָזאל
ּפראסטע ווארין גידרּוקט, אזֹוי זייא האּבין מיר אּון גיווען, מקיים רצֹון ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהייליגין
פאר קארג גאר וועלין זייא חאטׁשע מעׂשיֹות. דיא פּון וויסין אֹוי ּבדארפין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמענטׁשן
זייא פאר פארט איז לאנגען, דער מעׂשיֹות די הין וואּו אּון מיינט, מע וואס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטיין,
אמת איין מיט קּוקין אריין זייא אין וועלין זייא אז ּתכלית, צּום טֹובה גרֹויסע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאה
ווארן ּכּנ"ל, אייּבערׁשטין צּום וועקין, דער צּו ּכח אגרֹויסין האּבין זייא ווארין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹויג,
הּׁשלֹום, עליו רּבי דער אּון וׁשלֹום. חס זאכין לערע קיין ניט זענען מעׂשיֹות ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדיא
עטליכע אּון ּפסּוקים עטליכע זאגין צּוא מעׂשיֹות, רֹוב דאס נא מאל אלע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָפלעגט
ער האט וׁשלֹום. חס ּבטלים דברים קיין ניט רעט ער אז וויסין זאל מע ּכדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזאכין,
זענען מעׂשיֹות אלע די ווארין לאנגען, דער זייא הין וויא ווינקען, גיוויזין ְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאּביסיל

הּתֹורה. סֹודֹות ְַָדּור
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'‡ ‰NÚÓ«¬∆

CÏÓ ˙a ˙„·‡Ó≈¬≈««∆∆

‰�Úהרהּור לֹו היה ׁשמעּה ׁשהיה מי ׁשּכל מעׂשה, סּפרּתי ּבּדר ואמר: »»ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
היא: וזֹו ְְִָּתׁשּובה.

‰NÚÓהיתה הּבת ואֹותּה אחת. ּובת ּבנים ׁשּׁשה לֹו ׁשהיּו אחד ּבמל «¬∆ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּפעם מאד. עּמּה מׁשעׁשע והיה ּביֹותר, מחּבבּה והיה מאד, ּבעיניו ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹֹחׁשּובה
מּפיו ונזרקה עליה, ּברגז ונעׂשה יֹום, ּבאיזה ּביחד עּמּה מתועד היה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחת

אֹות יּקח טֹוב' ׁשה'ּלא נעמען)ּדּבּור: די זאל גּוטער ניט הלכה(ּדער ּבּלילה . ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הרהּוראין א גיהאט האט גיהערט זי האט עס ווער וואס מעׂשה. א ציילט דער אי האּב וועג ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשה. די איז דאס אּון ְֲִִֶַָָּתׁשּובה,

איזאיין טאכטער די טאכטער. איין אּון זין זעקס גיהאט האט מל דער מל א גיווען איז מאל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
גיווען מחבב זייער זי האט ער אּון גיווען חׁשּוב זייער אים גיליּבט)ּביי איהר(ּכלֹומר מיט זי האט אּון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אמאל גיווען. מׁשעׁשע אֹויףזייער איז אּון טאג. א עּפעס אין איינעם אין גיווען איר מיט ער איז ְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נעמען.אי אוועק די זאל גּוטער ניט דער ווארט א גיחאּפט ארֹוס אים זי האט גיווארן. ּברֹוגז ר ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

איז, זי וויא גיוּוסט ניט מען האט פריא דער אין אריין. חדר איר אין גיגאנגען זי איז נאכט ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּביי

:‰˘ÚÓ È˙¯ÙÈÒ Í¯„·שנפטר אחר תקס"ו, בשנת
וסביבותיה, למדודיבקע לדרך נסע הנ"ל, התינוק
שבסיפורי ראשונה מעשה לספר התחיל ושם
וסיפר וחזר אצלו, הייתי מהדרך וכשבא מעשיות,
סיפרתי בדרך ואמר: המעשה, אותה לפנינו

מעשיות. סיפורי בספר שם כנדפס וכו', מעשה
י"א) סי' ח"א מוהרנ"ת (ימי

:'ÂÎÂ „Â‡Ó ÂÈ�ÈÚ· ‰·Â˘Á ‰˙È‰ ˙·‰ ‰˙Â‡Âטעם
מלך" ה"בת את מאוד מחבב היה שהמלך הדבר
הקדוש בזוהר כי הקדושה, לשכינה המרמזת
בלא ש"מלך הזה הלשון פעמים כמה מובא

הוא מלכא לאו המלך] בת [השכינה המטרוניתא
מוכר אינו המטרוניתא בלא כי מלך]", [אינו
ידה על רק כי מאוד, מחבבה היה ולכן בעולם,
בליקוטי מביא ז"ל ורבינו כמלך, מוגדר הוא

מ"ט)מוהר"ן מטרת(סי' שכל חיים, עץ מהספר
רק כי מלכותו, לגלות כדי היתה העולם בריאת
נקרא", שמו מלך אזי כל, בחפצו ש"נעשה לאחר
כי מלך, לכנותו שייך העולם בריאת לאחר רק

עם. בלא מלך אין חן)הרי (לוית

:‡È‰ ÔÎÈ‰ ÂÚ„È ‡Ï ¯˜Â··Â ‰¯„ÁÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÏÈÏ·
ישראל וכנסת להשכינה כינוי היא מלך בת
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לבּקׁשּה והל מאד, מצער אביה והיה היא. היכן ידעּו לא ּובּבקר ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלחדרּה,

פאטער דער זי מל)האט דער אהער.(דהיינּו אּון אהין זּוכין זי גיגאנגען איז אּון גיווען מצער זייער ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הוא ישראל וכנסת השכינה וגלות וכו', כביכול
וכו', מדודה והתרחקות מלך בת אבידת בחינת
התחיל השכינה גלות כי בגלות, שכינה סוד וזה
בסוד כלים, שבירת בסוד העולם, בריאת קודם

וכו'. מלכו אשר המלכים ואלה
מעשיות) סיפורי (הקדמת

מענין מקומות בכמה הקדוש בזוהר מבואר
והמובן להמלך, שיש אחת ובת בנים הששה
מלכות, ובחינת קצוות הוא"ו לבחינת שמרמז
והיה ביותר, אצלו היא חביבה הבת ואותה
ואמר וכו' אחת פעם כידוע, מאוד עמה משעשע
ומעטי לכי סוד זה וכו', אותה יקח טוב שהלא
עד וכו', לשועלים ראש ותהיה שתרד עצמך, את
שלט אשר "עת שכתוב כמו מזה שישתלשל
בירורים ממנו לברר בכדי לו", לרע באדם האדם

מטשעהרין)וכו'. להרב המעשיות (רמזי

עצות בליקוטי ל"ז)עיין אות "הוא(התחזקות וז"ל:
אז כי לאדם, הרע יצר עדיין כשיש גדולה מעלה
דייקא, הרע היצר עם יתברך אותו לעבוד יכול
הרע, היצר חמימות מתוך להתגבר דהיינו
מעבודתו עבודה איזה לתוך ממנו להמשיך
עבודתו אין לאדם, הרע יצר אין ואם יתברך,

כלל. נחשבת

הרע היצר יתברך השם מניח זה ובשביל
שחפץ מי על וביותר האדם, על כך כל שיתפשט

פי על אף יתברך, אליו להתקרב ידיבאמת שעל
את מביא הוא כך כל והתגברותו התפשטותו
גדולים, ופגמים עוונות לכמה שמביא למה האדם
בשביל יתברך אצלו כדאי הכל כן פי על אף
היצר של התגברותו שבתוקף מה טובה, התנועה
ובורח תנועה באיזה האדם עליו מתגבר הרע
עבד מאלו ביותר יתברך אצלו יקר שזה ממנו,

הרע. יצר בלי שנים אלף אותו

האדם, בשביל אם כי נבראו לא העולמות כל כי
יצר לו שיש מחמת היא וחשיבותו מעלתו שכל

שהוא מה כל כן על כנגדו. מתחזק והוא כזה הרע
בעיניו יקר הוא כן כמו ויותר, ביותר מתפשט
מתחזק שהוא בעלמא תנועה כל יותר יתברך
שכתוב כמו לזה, עוזרו בעצמו יתברך והשם נגדו.

בידו". יעזבנו לא ה'

:„Â‡Ó ¯ÚˆÓ ‰È·‡ ‰È‰Âבשעת עתה לעת
ומסתתרת, מתעלמת היא ההסתרה התגברות
ויש וכו'", שמתיה ירושלים "זאת בבחינת:
"הביאו בחינת: מזה, גדול צער לאביה כביכול

כפרה". מטשעהרין)עלי להרב המעשיות (רמזי

:‰�‡Â ‰�‡ ‰˘˜·Ï ÍÏ‰Âמוהר"ן בליקוטי עיין
דיבור מחשבה בו יש יום "כל וז"ל: נ"ד סי'
מאין אלקותו מצמצם הוא ברוך והקדוש ומעשה,
עולם של המרכז נקודת עד תכלית, אין עד סוף
מחשבה אדם לכל לו ומזמין עליו, שעומד הגשמי
המקום, ולפי האדם ולפי היום לפי ומעשה, דיבור
שמזמין ומעשה דבור המחשבה בזאת לו ומלביש

לעבודתו. לקרבו כדי רמזים לו

בינתו, ולהגדיל בזה, מחשבתו להעמיק צריך בכן
בזאת שמלובש בפרטיות, הרמיזות מהו ולהבין
לו שהזמין היום, זה של ומעשה דיבור המחשבה
מה וכל ומתן, משא או מלאכה הן יתברך, השם
להעמיק צריך יום, בכל יתברך השם לו שמזמין
של רמיזותיו להבין כדי בזה, מחשבתו ולהגדיל

יתברך". השם

דרכו יתברך "השם וז"ל: ר"ו בסימן שם ועיין
תועה שהוא כשרואה תיכף האדם את לקרות
אחד ולכל לאחוריו, שישוב וקוראו השכל, מדרך
ויש ברמיזה, שקוראו יש בחינתו, לפי קורא
וזהו ומכהו, בו שבועט ויש ממש, בקריאה
"עד קמייהו מכרזת אורייתא כי שלו, הקריאה
השם הוא והתורה, פתי", תאהבו פתיים מתי
ומבקשם אותם קורא שהוא בעצמו יתברך

אליו". שיחזרו
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מצטע ׁשהּמל ׁשראה מחמת לּמלכּות הּׁשני עמד ואנה. ּובּקׁשאנה מאד, ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

האטאיז אּון צער. גרֹויס האט מל דער גיזען. האט ער מחמת למלכּות. ׁשני דער גׁשטאנען אֹויף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

:˙ÂÎÏÓÏ È�˘‰ „ÓÚהראשון אדם שנברא תיכף
על העולמות כל להעלות זאת, לתקן צריך היה
בריאת בשעת תיכף יתברך מלכותו לגלות מכונם,
ביאת בעת בקרוב מלכותו שתתגלה כמו העולם,
נזהר לא הוא אך בימינו, במהרה שיבוא משיחנו

וכו'. הדעת מעץ מלאכול

כל גם כי זמן, ובכל אדם בכל היא זו ומעשה
זו מעשה כל כמעט עליו עובר בפרטות אדם
בתיקון לעסוק צריך מישראל אחד כל כי כולה,

הש להעלות שכינתאזה לאוקמא מהגלות כינה
העכו"ם מבין דקדושה מלכות להוציא מעפרא,
סוד זהו אשר ביניהם, שנתפזרה אחרא והסטרא
ועסק טובים ומעשים המצוות וכל עבודתינו, כל
שכולם חיינו, ימי כל עושים שאנו התורה
ואפילו בכתבים, כמבואר זה קוטב על מיוסדים
בין יודעים שאין עם והמון לגמרי פשוטים אנשים
זוכים אם הם, גם זה כל עם לשמאלם, ימינם
מרע לסור דהיינו ערכם, לפי הישר בדרך לילך
יודע לגמרי פשוט איש אפילו כי טוב, ולעשות
לסור יביטו לנוכח עיניו ואם תורה, שאסרה מה
התיקונים כל נעשים אז בטוב, ולבחור מרע
להקים וזוכה ידו, על ממילא העליונים בעולמות
ולטהר לקדש שזוכה מה כפי מנפילתה השכינה

עצמו.

לחפש עוסק הוא מישראל אחד שכל נמצא,
שתשוב אביה, אל להשיבה מלך הבת את ולבקש
אביה בית אל "ושבה בסוד כנעוריה, אביה אל
בכללם ישראל כי תאכל", אביה מלחם כנעוריה
מה בעולם, מושלים הם כי למלך, שני בחינת הם
כך, ישראל אף חולים, רופא מתים מחיה הוא
אנא מה עימי, אלא עמי תקרי "אל שאמרו: כמו
וכו'", כן אתם אף במילולי וארעא שמיא עבד

הרבה. בזה מעשיות)וכיוצא סיפורי (הקדמת

הבת את למצוא דהיינו המעשה, סיום עיקר

צדקנו, משיח כשיבוא לעתיד, רק יהיה מלכה,
דור בכל מתגלגל שהוא בעצמו, רבינו משה הוא

בתיקונים שמובא כמו קיג)ודור, בשביל(דף והכל ,
אותה למצוא שיזכה עד מלך, הבת את לבקש

בימינו. במהרה שיבוא צדקנו, משיח בימי

להאמין הקדושה, האמונה בחינת היא מלך והבת
התורה ובכלליות אמיתיים ובצדיקים יתברך בה'
דור בכל בגלות היא הקדושה האמונה וזאת וכו',
שזוכין מה כפי בזה תלוי הגאולה ועיקר ודור,
הנפולה האמונה להעלות ודור דור בכל ישראל
זה ידי שעל באמת, שלימה באמונה ולהתחזק

שכתוב: כמו משיח, ד)יבוא תשורי(שה"ש תבואי
וידע בשלימות, האמונה תתגלה ואז אמנה, מראש
תשוב דייקא ואז וכו', פעלתו אתה כי פעול כל
ומלכותה, מכונה על האמונה, שהיא מלך, הבת
וסיים שהיה מעשה סיפר ז"ל שרבינו פי על ואף
העתיד, על מרמז כן פי על אף מצאה", "ולבסוף
המעשה, רמזי באמת לכוון כשנזכה אפילו כי
להבין, אפשר אי המעשה עצם כן פי על אף אבל
היה המעשיות כל כי ואימתי, ומה מי דהיינו

שהיה. ב')במקום מכתב לתרופה (עלים

נשמות ובפרט ישראל, נשמות מתעוררים
למלכות שני בחינת שהם היוצריםהצדיקים המה (כי

מתדמים וצדיקים במלאכתו המלך עם נטעים יושבי

ה.ליוצרם) מטשעהרין)(רמזי להרב מעשיות

מסירות אבל ולפעול, לעשות לעזור, רוצים רבים
למלכות, לשני בעיקר יש הסוף, עד ללכת נפש
נ'שמות ש'ורש מאוד, וגבוה נעלה שמקומו
אותה. למצוא שיכול הוא והוא שני, ר"ת י'שראל
חן) (לוית

:„Â‡Ó ¯ÚËˆÓ ÍÏÓ‰˘ ‰‡¯˘ ˙ÓÁÓעיין
"הכלל וז"ל: ל"ז סי' תנינא מוהר"ן בליקוטי
ה' בדרכי ולילך לעבוד רק הוא התכלית שעיקר
יתברך אותו להכיר לזכות כדי יתברך, לשמו
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מבּקׁשּה והיה לבּקׁשּה. והל הֹוצאֹות; על ּומעֹות וסּוס, מׁשרת, לֹו ְְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּיּתנּו
ׁשּמצאּה עד מאד, מרּבה זמן ׁשּמצאּה)מאד עד ּבּקׁשּה אי מסּפר והיה(עּתה .הֹול ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

מאד. רב זמן מבּקׁשּה והיה ּובּיערים, ּובּׂשדֹות ּובּמדּברּיֹות רב, זמן ואנה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאנה

איז אּון הֹוצאֹות. אֹויף געלט אּון פערד. איין מיט מׁשרת איין געּבן אים זאל מען אז ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָגיּבעטין
גיפּונען. זי האט ער ּביז צייט אלאנגע זייער גיזּוכט. זיער זי ער האט זּוכין. זי דערגיגאנגען (היינט ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

גיפּונען) זי האט ער ּביז גיזּוכט זי האט ער אזֹוי ווי ער מדּבריֹותאיז.ציילט אין (אּון) צייט. לאנגע א גיגאנגען ער ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
גיגאנגען ער איז צייט. לאנגע איין זייער גיזּוכט זי האט אּון וועלדער אין אּון פעלדער אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאּון

וזהו התכלית, עיקר שזהו יתברך, אותו ולדעת
ואין יתברך. אותו נכיר שאנחנו יתברך, רצונו
בעבודתו אחרת כוונה לו שיהיה לאדם ראוי
שאמר יתברך, רצונו למלאות אם כי יתברך,

רצונו. ונעשה

עולם תאוות אחר ורודף ימיו כל שעובד מי יש כי
הזה. עולם בתאוות וכרסו בטנו למלאות כדי הזה,
הבא, לעולם לזכות כדי ומשתדל, שעובד מי ויש
בטנו למלאות שרוצה בטן, מילוי נקרא זהו וגם
בודאי באמת וגם וכו'. הבא עולם עם ותאותו
עובד אם אפילו ה', לעבוד הרבה יותר טוב
נקרא זה גם כן פי על אף אך הבא, עולם בשביל

כנ"ל". בטן מילוי בחינת

,˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ˙ÂÚÓÂ ,ÒÂÒÂ ,˙¯˘Ó ÂÏ Â�˙È˘ ˘˜È·Â
:‰˘˜·Ï ÍÏ‰Âוסוס משרת להם שיתנו מבקשים

בהרחבה)ומעות וממון וגוף נפש בחינת והם(שהם ,
לבקשה. ילכו

לעת כי גדול, דבר כן גם הוא בעצמו והבקשה
הויה בחינת איזה עדיין לה שיש מגלים עתה
כי אחריה, לבקש שצריכין רק בעולם, ומציאות
כל להעלימה רוצים אחרא הסטרא התגברות לפי
שום עוד לה אין כאילו נדמה שיהיה עד ח"ו כך
אני לומר מתגברת אחרא הסטרא כי ח"ו, מציאות
לגלות בזה עוסקים הצדיקים רק ח"ו, עוד ואפסי
ואף בבחינת שהיא, במקום היא אם אף קדושתה
למוצאה שזוכים עד וכו', בהיותם זאת גם
אהלה שם היה אשר מקום אל ולהחזירה

מטשעהרין)בתחילה. להרב המעשיות (רמזי

„Ú „Â‡Ó ‰·Â¯Ó ÔÓÊ „Â‡Ó ‰˘˜·Ó ‰È‰Â
:‰‡ˆÓ˘אומר שמקודם נפלא, דבר אנו רואים

ש"עתה מציין מכן לאחר ורק ש"מצאה", רבינו
התחזקות וזה שמצאה", עד ביקשה איך מספר
אזי מחפשים שאם להאמין שצריך עצומה,

מוצאים. חן)לבסוף (לוית

˙Â„˘·Â ˙ÂÈ¯·„Ó·Â ,·¯ ÔÓÊ ‰�‡Â ‰�‡ ÍÏÂ‰ ‰È‰Â
:ÌÈ¯ÚÈ·Â:וז"ל נ"ב סי' מוהר"ן ליקוטי עיין

מיוחד, במקום ההתבודדות שיהיה "צריכין
שאין במקום יחידי, בדרך מהעיר חוץ דהיינו
שם שהולכים במקום כי אדם. בני שם הולכים
על אף הזה, העולם אחר הרודפים ביום, אדם בני
כן גם מבלבל הוא שם, הולכים אינם שכעת פי
בו ולהכלל להתבטל יכול ואינו ההתבודדות,
בדרך בלילה, לבדו שילך צריך כן על יתברך,
ויתבודד". ילך ושם אדם, שם שאין במקום יחידי,

הר"ן בשיחות קס"ב)ועיין זכרונו(סי' "רבינו :
בכפר מיוחד חדר לו שהיה פי על אף לברכה,
פי על הולך היה כן פי על אף לבדו, בו שישב
והיה וכיוצא, יער איזה בתוך השדה פני על הרוב
עמו הלכתי אחת ופעם הרבה. שם מתבודד
בתחילה שם דר שהיה מעדוועדווקע בקהלת
אצל ואנה אנה עמו והלכתי לעיל, כמבואר
וההרים, השדות פני על ידו ונטה וההרים. השדות
שאתה וההרים השדות אלו כל על לי: ואמר
הסמוכים המקומות כל ועל העיר סביב רואה
וכמה כמה וסבבתי הלכתי בכולם סביב, להעיר
בכל שם ומתבודד הולך שהיה היינו פעמים,

הנ"ל". המקומות
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ּבאׁשר עצמֹו: מיּׁשב והיה הּצד. מן אחד ׁשביל וראה ּבּמדּבר, הֹול ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהיה
הּזה, ּבּׁשביל אל למצאּה יכֹול ואיני ּבּמדּבר, רב זמן ּכלּֿכ הֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאני

מבצר ראה אחרּֿכ רב. זמן הֹול והיה יּׁשּוב; למקֹום אבֹוא (ׁשּקֹוריןאּולי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּומתּקן'ׁשלאס') נאה היה והּמבצר סביבֹו, ׁשם עֹומדים היּו חילֹות וכּמה , ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻ
לכנס; יּניחּוהּו לא ּפן החילֹות מּפני מתירא והיה החילֹות. עם מאד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻּומסּדר
מּניחים והיּו להּמבצר, והל הּסּוס, והׁשאיר ואנּסה. אל עצמֹו: מיּׁשב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוהיה
לפלטין ּובא עּכּוב. ּבלי לחדר מחדר הֹול והיה ּכלל, עּכבּוהּו ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאֹותֹו
מׁשֹוררים וכּמה ׁשם, חילֹות וכּמה ּבעטרה, הּמל ׁשם ׁשּיׁשב וראה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאחד,

אזֹוי גיי אי ּבאׁשר גיווען מייׁשב זי ער האט זייט. דער פּון אוועג גזען האט אּון מדּבר אין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ(אּון)
טאמער וועג. דעם אֹויף גייען אי לאם גיפינען. ניט זי קאן אּון מדּבר דער אין צייט לאנגע ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא

צייט. אלאנגע גיגאנגען ער איז יׁשּוב. איין צּו קּומען אי ׁשלאסדערוועל א גיזעהן ער האט נא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ארּום זענען חיילֹות די אּון ׁשיין, זייער גיווען איז ׁשלאס דער אּון ארּום. ׁשטייען חיילֹות אסא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּון
ניט אים זיי וועלין טאמער חיילֹות. די פאר גיהאט מֹורא ער האט פיין. זייער ּכסדר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָגיׁשטאנען
דאס גילאזט איּבער האט אּון ּפרּוווען. מי וועל אי גיווען מייׁשב זי ער האט גיין. אריין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאזין
מעּכב ניט גאר אים האט מען אּון גילאזט. אים מען האט ׁשלאס. צּום גיגאנגען איז אּון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָפערד,

ניט אים האט מען אּון אנדערין צּום חדר איין פּון גיגאנגען איז ער אּון ערגיווען איז גיווערט. ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
חיילֹות אסא אּון קרֹוין. איין אין דארט זיצט מל דער גיזען. ער האט ּפאלאץ. איין צּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיקּומען

:„ˆ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈ·˘ ‰‡¯Âמוהר"ן בליקוטי עיין
מעלת לענין בשמו "שמעתי וז"ל: צ"ז סי' תנינא
תפילות שעל שאמר קונו, לבין בינו השיחה
יודעין כבר מכבר, הסדורות ובקשות ותחינות
על אורבים והם והמקטרגים, המחבלים כל מהם
מהם שיודעים מחמת התפילות, אלו של הדרכים
הידוע הכבושה, הדרך על למשל, כמו מכבר.
וגזלנים רוצחים אורבים שם לכל, ומפורסם
אבל כבר. זה מדרך שיודעים מחמת תמיד,
עדיין, נודע שאינו חדש, ודרך בנתיב כשהולכין
לענין כן כמו כלל. שם לארוב יודעים אינם שם
לבין בינו עצמו האדם שמדבר השיחה כי הנ"ל,
שהאדם חדשה, ותפילה חדש דרך הוא קונו,
המקטרגים אין כן על מחדש, מליבו אומרה
מאד הזהיר כן פי על ואף לארוב. כך כל מצויים
כמבואר ובקשות, תחינות שאר אמירת על גם

פעמים". כמה בדברינו

:‰Ò�‡Â ÍÏ‡ ,ÂÓˆÚ ·˘ÈÈÓ ‰È‰Âבשיחות עיין
גדולה זכיה לזה "צריך וז"ל: מ"ז סי' הר"ן
לו ושיהיה ביום, אחת שעה עצמו ליישב שיזכה
אחד כל לאו כי להתחרט, שצריכין מה על חרטה
הולך היום כי ביום, שעה איזה הדעת ליישב זוכה
עצמו ליישב פנאי לו ואין אצלו ועובר וחולף
צריכין כן על חייו. ימי כל אחת פעם אפילו
היטב עצמו ליישב פנאי לו לייחד לראות להתגבר
כך אם בעולם, עושה הוא אשר מעשיו כל על
ומחמת כאלו. במעשים ימיו לבלות לו ראוי הוא
ואפילו דעת, לו ואין עצמו מיישב האדם שאין
הדעת אין הדעת, ישוב איזה לפעמים לו יש אם

זמן מאריך חולףהמיושב ומיד ותיכף אצלו
שיש הדעת המעט אותו וגם ממנו, הדעת ועובר
מבינים אין זה מחמת אצלו, ותקיף חזק אינו לו
שכל להאדם היה אם אבל הזה. העולם שטות
והבל". שטות שהכל מבין היה ותקיף חזק מיושב
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ׁשאלּוהּו לא מהם אחד וׁשּום והּמל מאד; ויפה נאה ׁשם והיה לפניו, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבכלים
ּבזוית וׁשכב והל ואכל, ועמד טֹובים, ּומאכלים מעדּנים ׁשם וראה ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָּכלל.
להביא והלכּו הּמלּכה, להביא צּוה ׁשהּמל וראה ׁשם. ּנעׂשה מה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלראֹות
מזּמרים היּו והמׁשֹוררים ּגדֹולה, וׂשמחה ּגדֹול רעׁש ׁשם והיה ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָאֹותּה,
והֹוׁשיבּוה ּכּסא לּה והעמידּו הּמלּכה. את ׁשהביאּו ּבאׁשר מאד ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׁשֹוררים

והּוא הּנ"ל, הּבתֿמל היתה והיא לּמלכּות)אצלֹו; הּׁשני והּכירּה.(הינּו ראּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

CkŒ¯Á‡ועמדה אֹותֹו. והּכירה ּבּזוית, ׁשּׁשֹוכב אחד וראתה הּמלּכה הציצה ««»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
והׁשיב אֹותי? מּכיר האּתה אֹותֹו: וׁשאלה ּבֹו ונגעה לׁשם, והלכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָמּכסאּה
האי אֹותּה: וׁשאל ׁשּנאבדה. מל ֿ הּבת היא אּת ,אֹות מּכיר אני הן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלּה:
וכאן, הּנ"ל, ּדּבּור מּפיו נזרק הּמל ׁשאבי ּבאׁשר והׁשיבה: לכאן? ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבאת

מבּקׁשּההּמ וׁשהּוא מאד, מצטער ׁשאביה לּה וסּפר טֹוב'. 'לא הּוא הּזה, קֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לֹו: ואמרה ?אֹות להֹוציא יכֹול אני אי אֹותּה: וׁשאל ׁשנים. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָּכּמה

אּון ׁשיין זייער דארט איז עס אּון אים פאר ּכלים אֹויף ׁשּפילין סא איין אּון אים. ארּום ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשטייען
דארט האט ער אּון גיפרעגט. ניט גאר אים האט זיי פּון קיינער אּון מל דער אּון גיווען. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָפיין
גילייגט זי האט אּון גיגאנגען איז אּון גיגעסין. האט אּון גיגאנגען ער איז מאכלים. גּוטע ְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיזעהן
גיהייסן האט מל דער גיזען ער האט טּוהן, זי וועט דארטין וואס זעהן זאל ער ווינקעלע איין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָאין
רעׁש גרֹויסער איין גיווען דארטין איז ּברענגען. זיא גיגאנגען מען איז מלּכה. די ּברענגען זאל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמען
האט מען ווייל גיזּונגען. אּון גיׁשּפילט זייער האּבן קאּפעליעס די אּון ׂשמחה, גרֹויסע איין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּון
אים. לעּבין גיזעצט זי האט מען אּון ׁשטּול. איין גיׁשטעלט איר האט מען אּון מלּכה. די ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָגיּבראכט

קענט. דער זי האט אּון גיזען זי האט ער אּון .מל ּבת די גיווען איז דאס ְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּון
זינא האט ווינקעלע איין אין ליגט איינער גיזען האט אּון גיטאן קּוק איין מלּכה די האט דעם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

אים האט אּון גיגאנגען אים צּו איז אּון ׁשטּול דער פּון גיׁשטאנען אֹויף זיא איז קענט, דער ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָאים
ּביסט דּו די קען אי יֹוא. גיענפרט איר ער האט מי קאנסטּו גיפרעגט אים האט אּון גירירט, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָאן
אים זי האט אהער. קּומסטּו ווי גיפרעגט זי ער האט גיווארין. פאלין פאר איז וואס מל ּבת ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָדי

ווארט דאס גיחאּפט ארֹויס אים זי האט טאטין דעם ווייל דיגיענפערט זאל גּוטער ניט דער אז (היינּו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

גּוט.נעמען) ניט איז וואס ארט דאס איז דא זיהאטאּון איז פאטער איר אז ציילט דער איר ער ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ארֹויס די אי קען אזֹוי ווי גיפרעגט. זי האט אּון ׁשנים. וּכמה ּכמה זי זּוכט ער אּון מצער. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזייער

:'ÂÎÂ „Â‡Ó ‰ÙÈÂ ‰‡� Ì˘ ‰È‰Âמרבה רבינו
ושהיו סביבו, והתענוגים הפלטין יופי את לתאר
והיו מאוד, ויפה נאה שם ושהיה בכלים משוררים
זאת, למרות וכו', טובים ומאכלים מעדנים שם

הבלי על מרמז וזה טוב", "לא הוא המקום
כך שכל זה שכל דמיונותיו, ועל הזה העולם

טוב. לא הוא בעצם נוצץ,
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÍÏÓ ˙· ˙„·‡Ó - '‡ ‰˘ÚÓ‰Î

יֹוׁשב ותהיה מקֹום, ל ּבֹוחר ּכׁשּתהיה אם ּכי אֹותי להֹוציא ל ֿ אפׁשר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשאי
ׁשּיהיה זמן ּובכל אֹותי, להֹוציא אחרי ּתתּגעּגע הּׁשנה וכל אחת, ׁשנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשם
מתעּנה; ותהיה אֹותי, להֹוציא ּומצּפה ּומבּקׁש מתּגעּגע רק ּתהיה ּפנאי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַל
ועׂשה והל הּמעתֿלעת. ּכל תיׁשן ולא מתעּנה, ּתהיה מהּׁשנה האחרֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּובּיֹום
והל ועמד יׁשן. היה ולא מתעּנה, היה - האחרֹון ּבּיֹום הּׁשנה, ּובסֹוף ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכן,
לעיניו מתאּוה והיה מאד, נאים ּתּפּוחים ּגדלים ועליו אילן רֹואה והיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלׁשם.

אֹויס דיר זאלסט דּו אז סיידין נעמען. ארֹויס ניט מי קאנסט דּו גיענפערט. אים זי האט ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָנעמען.
אּון ארט איין מירקלֹויּבין נא ּבענקען זאלסטּו יאר אגאנץ אּון יאר. איין זיצין דארט זאלסט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

אּון וועלין אּון ּבענקען רק זאלסטּו צייט האּבן וועסט דּוא ווען אּון נעמען, ארֹויס מי ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזאלסט
יאר דעם פּון טאג אּונטרׁשטין דעם אין אּון פאסטין. זאלסט אּון נעמען. צּו ארֹויס מי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהאפין
אזֹוי האט אּון גיגאנגען ער איז לעת. מעת גאנצין דעם ׁשלאפן ניט זאלסט אּון פאסטין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזאלסטּו
האט אּון גיׁשלאפן. ניט האט אּון גיפאסט. ער האט טאג. אּונטרׁשטן דער יאר סֹוף צּום אּון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָגיטאן.

גיגאנגען אהין איז אּון גיהֹויּבן. אֹויף נעמען)זי צּו ארֹויס זי מל ּבת דער צּו איין(היינּו זעהן דער ער האט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
איז אּון גיגלּוסט זייער אים זי האט עּפיל. ׁשיינע זייער גיוואקסען האּבן ּבֹוים דעם אֹוף ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבֹוים

‰È‰˙˘Î Ì‡ ÈÎ È˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÏ ¯˘Ù‡ È‡˘
:'ÂÎÂ ÌÂ˜Ó ÍÏ ¯ÁÂ·שזוכה מה כפי אחד כל

כביכול עוסק זה ידי שעל בעבודתו, לעסוק
להוציאה ישראל וכנסת השכינה ולבקש לחפש
אליו מתגלה השכינה כביכול כן כמו מהגלות,
ומסתתרת ומתעלמת גלותה, תוקף מתוך כביכול
מקומה לו ומגלית בסתר, אליו ובאה עצמה
שיזכה באופן בשבילה לעשות ומה ומושבה
אל מלך הבת שגילתה מה בחינת שזה למוצאה,

להוציאה. יוכל תחבולות באיזה למלכות השני

Ú‚Ú‚˙Ó ˜¯ ‰È‰˙ È‡�Ù ÍÏ ‰È‰È˘ ÔÓÊ ÏÎ·
:‰�Ú˙Ó ‰È‰˙Â ,È˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÙˆÓÂ ˘˜·ÓÂ
תשובה לו ולקבוע מקום, לו לבחור צריכין
אליו תמיד ולהשתוקק תמיד ולהתגעגע ותענית,
מלכותו שיתגלה אותו להכיר שיזכה יתברך,
כל ויבין פעלתו אתה כי פעול כל "וידע בעולם,
באפו נשמה אשר כל ויאמר יצרתו, אתה כי יצור
הקמת עיקר שזה משלה", בכל ומלכותו וכו',
מלכותו להכיר כשזוכין מהגלות, השכינה
יתברך אותו ידעו וכולם באמת, שלימה באמונה

וכו'. המלוכה לה' והיתה גדולם ועד מקטנם

„Â‡Ó ÌÈ‡� ÌÈÁÂÙ˙ ÌÈÏ„‚ ÂÈÏÚÂ ÔÏÈ‡ ‰‡Â¯ ‰È‰
:'ÂÎÂמקום לו ובוחר בזה, לעסוק מתחיל כשאדם

ולכסוף ה', בעבודת לעסוק להתבודדות
שנמשך זוכה ולפעמים יתברך, אליו ולהשתוקק
לבוא מאוד סמוך כשהוא כך אחר אך זמן, איזה
התגלות בחינתו לפי אליו שיתגלה למבוקשו,
איזה לו מזמינים אחרון ביום אזי יתברך, מלכותו
תלוי שהכל היום באותו ואז בחינתו, לפי נסיון
וכל דבר הבעל עליו מתגבר אזי היום, בזה
עמו ונכנס מאוד, גדול בהתגברות עליו חילותיו
הוא תאוה כי ורואה לעצתו, וממשיכו בדברים
חס ואוכל מפריו ולוקח וכו', ונחמד לעינים
מוכרח שהוא מה שלו, בנסיון עומד ואינו ושלום,
ואזי והזמן, העת באותו אז ולהצטרף להתנסות

שינה. עליו נופל תיכף

וכו', הדעת מעץ מלאכול נזהר לא הראשון אדם
שהשני הנ"ל בהמעשה שכתוב מה בחינת שזהו
ידי שעל התפוח, ואכל בנסיון עמד לא למלכות
השכינה וירדה וחזרה העולמות, בכל פגם זה

כידוע. אחרא הסטרא בין למטה והלכה
מעשיות) סיפורי (הקדמת
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יׁשן והיה ׁשנה. וחטפֹו נפל - הּתּפּוח ׁשאכל ותכף מּׁשם; ואכל ועמד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמאד,
ּכ ֿ אחר ּכלל. נעֹור היה ולא אֹותֹו, מנער המׁשרת והיה מאד, מרּבה ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻזמן

גיפאלן אנידער ער איז עּפיל, דעם גיגעסען האט ער ווי ּתיּכף זיי. פּון גיגעסען האט אּון ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיגאנגען.
דער האט צייט לאנגע איין זייער גיׁשלאפן האט אּון ׁשלאף. איין גיחאּפט אן אים האט עס ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּון
גיחאּפט אֹויף זי ער האט נא דער וועקן דער גיקאנט ניט אים האט ער אּון גוועקט. אים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמׁשרת

עניניו, בכל ואחד אחד כל אצל שייך זה דבר
לרכוש יכול היה בנסיון עומד היה שאילו
אחד רגע או אחד יום ובגלל והשגות, מדריגות
שהיה מה כל להפסיד עלול בנסיון עומד שלא
זו שלא כאן נוכחים שאנו וכמו להשיג, ביכלתו
זכה ולא המלך בת את להוציא יכול שהיה בלבד
ועבודתו וגעגועיו כיסופיו כל גם אף להוציאה,
לטמיון, כביכול ירדו שנה אותה כל במשך
מחדש, ולחפש לבקש להתחיל עליו ומעתה
הנפילה לאחר שגם אנו לומדים עצמו מזה אמנם
בעולם יאוש שום אין מקום מכל ביותר הגדולה
תמיד להתחיל אנו וצריכין רבינו, כדברי כלל

למלכות. השני וכמו חן)מחדש, (לוית

"דע, וז"ל: מ"ח סימן תנינא מוהר"ן בליקוטי עיין
הקדושה, של הפתח אצל הוא שכבר אחד שיש
או הנ"ל, הבלבולים מחמת לאחוריו חוזר והוא
עליו מתגבר אז הפתח, אצל סמוך כשהוא שאזי
רחמנא מאוד, מאוד דבר והבעל אחרא הסטרא
רחמנא מאוד, מאוד ונורא גדול בהתגברות לצלן,
הפתח, לתוך לכנוס אותו מניחין ואין לצלן,
כן כי ושלום. חס לאחור, חוזר הוא זה ומחמת
שהאדם כשרואה אחרא, והסטרא דבר הבעל דרך
וכמעט הקדושה, לשערי ממש סמוך סמוך
גדול בהתגברות עליו מתפשט הוא אזי שיכנס,
אז צריך כן על לצלן. רחמנא מאוד, מאוד

נגדו". גדול התחזקות

Ô˘È ‰È‰Â ,‰�È˘ ÂÙËÁÂ ÏÙ� ÁÂÙ˙‰ ÏÎ‡˘ ÛÎÈ˙Â
:„Â‡Ó ‰·Â¯Ó ÔÓÊושינה שינה, עליו נופל תיכף

דעתו ממנו שנסתלק המוחין, הסתלקות הוא
וכתיב פניו" "ויפלו בסוד בפניו, המאיר וחכמתו

פניך". נפלו "למה

שמעון" רבי "פתח המתחיל במאמר מזה ועיין
קמא) מוהר"ן לקוטי ס' שעל(בסימן מזה מדבר שם ,

שהוא הפנים את אובדין אכילה תאוות פגם ידי
היטב שם עיין שינה, לבחינת נופלין ואז השכל,
מעשיות סיפורי מענין הרבה מדבר שם כי ותבין,

שם. עיין מהשינה מעוררין ידם על אשר
מעשיות) סיפורי (הקדמת

אדם בני "יש וז"ל: ס' סימן מוהר"ן ליקוטי עיין
שהם להעולם שנדמה ואף ימיהם, את שישנים
אף ובתפלה, בתורה ועוסקים השם, את עובדים
נחת יתברך להשם אין עבודתם כל כן פי על

כי יכולמהם, ואין למטה, עבודתם כל נשאר
החיות עיקר כי למעלה. ולהתעלות להתרומם

שכתוב כמו השכל, ז)הוא תחיה(קהלת "החכמה :
משימין שכל, עם היא וכשהעבודה בעליה". את
לבחינת כשנופל אבל להתעלות. שתוכל חיות בה
להתעלות יכול אין שינה, בחינת דקטנות, מוחין

למעלה.

ומעשים תאוות ידי על שינה, לבחינת שנפלו ויש
רק ויפים, כשרים אנשים שהם ויש רעים.
לפעמים כי אכילה. ידי על הוא שנפילתם
למאכל עדיין נתברר שלא מאכל האדם כשאוכל
כמו כי שנה. לבחינת מוחו נופל זה ידי על אדם,
ויש שינה, שמרבים מאכלים יש שבגשמיות,
מאכלים יש ברוחניות, כן כמו שינה. שממעטים
וכשאוכל שינה. לבחינות שמפילין נתבררו, שלא
הפנים", בחינת:"לחם הוא אזי ובטהרה, בקדושה

שכתוב כמו הפנים, הוא השכל ח)כי :(קהלת
אכילתו כשאין אבל פניו". תאיר אדם "חכמת
ונופל השכל, הינו פניו, אובד אזי בקדושה,

שינה". לבחינת
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הּמעׂשה לֹו וסּפר ּבעֹולם? אני היכן להמׁשרת: וׁשאל מּׁשנתֹו, (הינּוהקיץ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לֹו) ואמר הּמעׂשה, לּמל להּׁשני סּפר ּכּמההמׁשרת זה מאד, מרּבה זמן יׁשן ׁשאּתה : ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
והל מאד. עצמֹו מצער והיה מהּפרֹות. מתּפרנס הייתי ואני לׁשםׁשנים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

היית - הּיֹום ּבאֹותֹו ּבאת אּלּו ּכי מאד, לפניו מצטערת והיתה אֹותּה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּומצא
ּדבר הּוא לאכל ׁשּלא אמנם אּבדּת. אחד יֹום ּובׁשביל מּכאן, אֹותי ְְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוציא

מאד הרע הּיצר מתּגּבר אז האחרֹון, ּבּיֹום ּבפרט מאד, ֿ מלקׁשה ׁשהּבת (הינּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבֹו לעמד קׁשה ּדבר הּוא ּכי לאכל, ׁשּלא מזהר יהיה ולא האזהרה, עליו ּתקל ׁשעּתה לֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאמרה

ּכּנ"ל,וכּו') ׁשנה ּגםּֿכן ותׁשב מקֹום, ל לבחר ּתׁשּוב ּבכן האחרֹון; ּובּיֹום ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּכי תיׁשן, ׁשּלא ּכדי - יין תׁשּתה ולא תיׁשן, ׁשּלא רק לאכל, רּׁשאי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹּתהיה

די ציילט דער אים ער האט וועלט. דער אין אי ּבין ווי מׁשרת. דעם ער פרעגט ׁשלאף. דעם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָפּון
ׁשלאפסט. דּו אז ׁשנים. ּכמה ׁשֹוין איז עס צייט. לאנגע איין זייער ׁשֹוין ׁשלאפסט דּו מעׂשה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָגאנצע

גיווען. מצער זייער זי ער האט ּפרֹות די פּון גיווען מפרנס מי האּב אי אהיןאּוןאּון איז ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
דארט גיפּונען זי האט אּון מל)גיגאנגען ּבת די זייער(היינּו אּון גיקלאגט זייער אים פאר זי זי האט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

גיווארן אן האסטּו וועגן טאג איין פּון גיווען. מצער אייןזי גיקאנט ניט זי האסט דּו וואס דעם איּבער (ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

גיווארן) אן האסטּו דעם איּבער עּפיל דעם גיגעסן האסט אּון טאג. איין דעםווארןהאלטן אין קּומען גיווען זאלסט דּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
דעם ּבפרט .זא ׁשווערע איין זייער איז עסין צּו ניט לּוׁשמיר גינּומען. ארֹויס מי וואלסטּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָטאג
אֹויס ווידער דיר זאלסטּו ּכן על מתגּבר. זייער הרע יצר דער זי איז דעמאלט טאג. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּונטערׁשטן
זאלסטּו טאג אּונטרׁשטן דעם אין אּון יאר. איין דארט זיצן ווידער זאלסט אּון אֹורט. איין ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָקלֹויּבן
ניט זאלסט דּו ּכדי טרינקען ניט וויין קיין זאלסט אּון ׁשלאפן. ניט זאלסט נאר עסין. מעגן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹוין

,Ô‡ÎÓ È˙Â‡ ‡ÈˆÂÓ ˙ÈÈ‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ˙‡· ÂÏÈ‡ ÈÎ
:˙„·È‡ „Á‡ ÌÂÈ ÏÈ·˘·Âמוהר"ן בליקוטי עיין

מעשה מענין סיפר אחד "פעם ק"ח: סימן תנינא
תענוג בשביל האדם, הלא ואמר: ענה אדם. בני
ולהפסיד לאבד יכול הוא שעה רבע של אחד קטן
בלשון ואמר הבא. העולם עם הזה העולם כל
תענוג'ל איין פון מענטש א הלשון: בזה אשכנז
גאר ווערן אן ער קאן שעה, פערטל א פון וועגן

הבא". עולם דעם מיט הזה עולם דעם

:Ô˘È˙ ‡Ï˘ È„Î ,ÔÈÈ ‰˙˘˙ ‡ÏÂעבודת עיקר
ולהוציא מעפרא שכינתא לאקמא הוא ישראל
אפשר אי אך כידוע, מגלותה כביכול השכינה
האדם לו שיבחר ידי על אם כי אותה להוציא
זמן ובכל יום, כל שם יושב שיהיה מיוחד מקום
ומצפה ומבקש מתגעגע רק יהיה פנאי לו שיהיה

רגיל שהיה היה טוב מה ובודאי אותה. להוציא
קשה, דבר הוא שתענית מחמת אך בתעניות,
העיקר כן על כח, החלושי הללו בדורות בפרט
ומתגעגע יושב שיהיה מיוחד מקום לו לבחור
עת ובכל יום בכל ומצפה ונכסף ומשתוקק
נפשות קדושת שורש שיהא השכינה להוציא
מה כל אכילה בתאוות וימעט מגלותה, ישראל
יבוא שלא בכדי היין, בשתיית ובפרט דאפשר
ושתיה אכילה תאוות ידי על כי היינו שינה, לידי
השכל בחינת שהוא פניו, את אובד זה ידי על
שהוא דקטנות למוחין ונופל דקדושה, והחיות

שינה. ג')בחינת רצון היראה, (אוצר

אמר ז"ל רבינו רח"צ)הנה ח"ב קודש שרפי :(שיח
ישנים ומסעות דרכים הן וסיגופים תעניות
והתבודדות תפילה יתברך, לה' ידם על להתקרב
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מעין וראה לׁשם, הֹול היה האחרֹון ּבּיֹום ּכן. ועׂשה והל הּׁשנה. הּוא ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָהעּקר
ׁשּזה הראית? המׁשרת: את וׁשאל יין. ׁשל - והריח אדם - והּמראה ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהֹול
והל יין! ׁשל - והריח אדמּומית, - והּמראה מים; ּבֹו ׁשּיהיה וראּוי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמעין,
הֹולכין והיּו ׁשנה. ׁשבעים עד ׁשנים, ּכּמה מּיד ויׁשן ונפל מהּמעין; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָוטעם

גיטאן. אזֹוי האט אּון גיגאנגען ער איז ׁשלאף. דער איז עיקר דער ווארין דערׁשלאפען ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
דעם פּון מראה די אּון גיין. קוואל איין גיזעהן ער האט גיגאנגען. אהין ער איז טאג ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּונטערׁשטען
האסטּו מׁשרת דעם גיפרעגט ער האט וויין. פּון גיווען איז ריח דער אּון רֹויט. גיווען איז ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָקוואל

קוואל איין איז דאס וואסער)גיזעהן. אים אין זיין צּו פּון(קער איז ריח דער אּון רֹויט. איז מראה די אּון ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
גיפאלן אנידער ּתיּכף ער איז קוואל. דעם פּון זּוכט פאר עּפעס האט אּון גיגאנגען איז אּון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוויין.
וואס אֹוּבאזין די מיט חיילֹות אסא גיגאנגען זענען יאר. זיּבציג ׁשנים ּכמה גיׁשלאפן האט ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּון

חדשי ומסעות דרכים לה'הן ידם על להתקרב ם
המקובלת הדרך היתה שבעבר בעוד כי יתברך",
אסור אדרבה אזי חלוש, שהדור היום תעניות,
התעניות את ורק רגילים, בימים להתענות
משמר. מכל לשמור יש ערוך בשולחן המובאות

את לישון לא היטב, הזמן את לנצל הוא והעיקר
כל לעשות אלא רדום להיות לא ושנותינו, ימינו

מאוד. זריזים ולהיות בערנות חן)מעשינו (לוית

עצמו לעורר היינו מהשינה, עצמו לשמור העיקר
בכל ה' בעבודת ולהתחזק ולהתחדש פעם בכל

דקדושה. ושכל ובחיות חדש בהתעוררות פעם
מטשעהרין) להרב הארץ (זמרת

:ÔÈÈ ‰˙˘˙ ‡ÏÂלשתות שלא מאוד הקפיד רבינו
מעט רק טוב ויום בשבת וכן בפורים, אם כי יין
משקה מעט לטעום או ולהבדלה, לקידוש הנצרך
יותר, ולא משמח, מאורע בעת לחיים לומר כדי
להרבות נוהגים שהעולם תורה בשמחת גם
אז. לשתות שלא הקפידו אנ"ש אצל יין, בשתיית
חן) (לוית

:ÔÈÈÚÓ‰Ó ÌÚËÂ ÍÏ‰Âדבר הבעל דרך כך
שרוצה הכשר האדם להסית כשרוצה והתאוות,
מעט, מעט אותו מטעה שאזי מהתאוות, להתרחק
שמתאווה הדבר ענין על בדעתו ויתמה שיתפלא
התאווה, בענין בדברים כשנכנס ותיכף אליו,
כמו בה, שמכשילו עד דבר הבעל עליו מתגבר

דיבר איך הדעת, עץ בענין בתורה שמפורש
ותרא וכו', אלקים אמר כי "אף האשה: עם הנחש
וכו'", לעינים הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב כי
והנסיונות, התאוות בכל הענין כך כי ותשכח, דוק
באמת נפשו על וחס אמיתי, דעת בר שהוא ומי
הוא בנסיון, לעמוד ורוצה שחת מיני נפשו למלט
ולבלי לגמרי דעתו להסיח עוז בכל להתגבר צריך
לדבר ולבלי כלל, ונטען בטוען התאוות עם לכנוס
ואל כלל, עליהם ולתמוה ולהתפלא ולהרהר
האלף בספר שכתוב וכמו כלל, רעיוניו יבהלוהו
וכו' ונטען בטוען פיתוייך עם תכנוס אל בית:
דעתו ויפקח לגמרי, מזה דעתו יסיח רק שם, עיין
שיחה בדברי או ומתן במשא או תורה בדברי
כך ואחר להנצל, שצריך ממה שינצל עד וכיוצא,
וצריך כאלה, ורעיונים מחשבות לו ומתעורר חוזר
וכן מהם, דעתו להסיח עליהם ולהתגבר לחזור
עד גדול עקשן להיות וצריך פעמים, וכמה כמה

המלחמה. שינצח

מן שתה כי תיקן, ולא לתקן רצה נח בא כך אחר
כמובא וכו'" וישכר היין מן "וישת בסוד היין,
עמד לא שני שפעם מה בחינת שזהו בספרים,

הצדיק כל והלאה ומאז היין, מן ושתה יםבנסיון
משיחנו שיבוא עד זה, בתיקון עוסקים דור שבכל

התיקון. גמר יהיה שאז בימינו, במהרה

:‰�˘ ÌÈÚ·˘ „Ú ,ÌÈ�˘ ‰ÓÎ „ÈÓ Ô˘ÈÂ ÏÙ�Âענין
רבי פתח בהתורה מבואר שנה שבעים כל שינה
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אחריהם ּׁשּנֹוסע מה להם, הּׁשּי עם רּבֹות 'אֹוּבאזין')חילֹות והמׁשרת(ׁשּקֹורין , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכ ֿ אחר החילֹות. מחמת עצמֹו יׁשבההטמין וׁשם ועגלֹותֿצב, מרּכבה הלכה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

והיתה אֹותֹו, והּכירה אצלֹו, ויׁשבה וירדה אצלֹו. ׁשם ועמדה ,מל ֿ ְְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבת
יגיעֹות וכּמה ּכּמה אׁשר עליו, לקּבל והתחילה ננער. ולא מאד, אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמנערת
אֹותי, להֹוציא ּכדי ׁשנים וכּמה ּכּמה זה לֹו ׁשהיּו מאד ּגדֹולֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוטרחֹות
עלֿזה, מאד ּבֹוכה והיתה ואּבדֹו; - להֹוציאני יכֹול ׁשהיה הּיֹום אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובׁשביל

איין גיגאנגען איז דעם נא חיילֹות. די פאר האלטן ּביי זי האט מׁשרת דער אּון .נא זיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָגייען
גיגאנגען. אראּפ איז אּון אים. לעּבן גיׁשטעלט זי זי האט .מל ּבת די גיזעסן איז דארט אּון ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָקארטע
האט ער גיוועקט. זייער אים האט אּון קענט. דער אים האט אּון אים. לעּבן גיזעצט זי האט ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָאּון
אּון פיל אזֹוי ּבאׁשר אים. אֹויף קלאגן צּו גיהֹויּבען אן זי האט וועקין, דער גיקענט ניט אּבער ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָזי
לאנג אזֹוי הארעוועסט אּון די מּוטׁשעסט דּו וואס יארן פיל אזֹוי טרחֹות. אּון יגיעֹות פיל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאזֹוי
ארֹויס מי גיקאנט האסט דּו וואס וועגן טאג איין פּון אּון נעמען, ארֹויס מי זאלסט דּו אז ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכדי
גרֹויס איין איז עס גיזאגט, האט זי גיוויינט. זייער האט זי אּון גיווארין. אן גאר האסטּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָנעמען.

משינה שנופלים שיש הנ"ל, ס' בסימן שמעון
שבעים בחינת שהם תורה של פנים השבעים מכל
ולהקיץ לעורר אפשר שאי שם, עיין וכו' שנה
שנים של מעשיות סיפורי ידי על אם כי אותם

היטב. שם עיין וכו' קדמוניות

:Ì‰Ï ÍÈÈ˘‰ ÌÚ ˙Â·¯ ˙ÂÏÈÁ ÔÈÎÏÂ‰ ÂÈ‰Âבאלו
ושלום, חס שינה בבחינת הוא שהאדם העיתים
החילות כל בחינת שזהו שעובר, מה עליו עובר
מוטל שהיה בעת למלכות השני על שעברו

מעשיות)בשינה. סיפורי (הקדמת

:'ÂÎÂ ·ˆ ˙ÂÏ‚ÚÂ ‰·Î¯Ó ‰ÎÏ‰ ÍÎ ¯Á‡הנה
מרובה, זמן וישן התפוח שאכל הראשונה בפעם
לשם הלך כשנתעורר כך אחר כן פי על אף
יכול היה שלא רק הראשון, במקומה ומצאה
וכו', מאוד לפניו מצטערת והיתה משם להוציאה
שבעים עד וישן מהיין כששתה השני בפעם אבל
לתורה, פנים הע' מכל שנפל בחינת שזה שנה,
גם כביכול אז שמעון, רבי פתח במאמר כמובן
כל ההעלמה התגברה בעצמה מלך הבת לענין
למקום הראשון ממקומה נסעה היא שגם עד כך,
ביותר קשה שמשם עד מאוד, ונעלם רחוק אחר

ולמצאה. אחריה לבקש

כי ה', לעולם מרום ואתה כן פי על אף אך
מקומו את להניח לבלי בדעתו חזק כשהאדם
והחיפוש הבקשה מן לעולם עצמו לייאש ולבלי
תהיה שהירידה לזכות יוכל אז הקדושה, אחר
מכל שנפלו שאלו מה בחינת שזה העליה, תכלית
עוד אותם לעורר אפשר שאי עד לתורה פנים הע'
שנה, השבעים בבחינת שהם לתורה פנים בשום
אז קצת מתעוררים אלו כשגם כן פי על אף
על ולהחיותם אותם לעורר עוסק האמת הצדיק
שהם קדמוניות, שנים של מעשיות סיפורי ידי
כי לתורה, פנים השבעים מבחינת למעלה כביכול
שזה ואולי עתיק, בחינת חסד ורב בבחינת הם
לבקש צריך הוא שכעת לו שהודיעה מה בחינת
תמצאני שם מרגליות של ומבצר זהב של הר

כנ"ל. מטשעהרין)היינו להרב המעשיות (רמזי

:‰Ê ÏÚ „Â‡Ó ‰ÎÂ· ‰˙È‰Âשורש שהיא מלך הבת
בשינה נופל אותו ורואה עליו כשעוברת נשמתו,
עליו בוכית היא כך, כל רב זמן הרבה ושנים ימים

ועליה. עליו גדול רחמנות יש כי הרבה,
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לצאת. יכֹול ואיני ּכאן ׁשאני זמן ּכ ֿ ׁשּכל ועלי, - עליו גדֹול רחמנּות יׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכי
פאטׁשיילע לקחה ּכ ֿ והּניחה·אחר ׁשּלּה, ּבּדמעֹות עליו וכתבה ראׁשּה, מעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

את וׁשאל הקיץ, ּכ ֿ אחר מּׁשם. ונסעה ּבמרּכבּתּה, ויׁשבה ועמדה ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאצלֹו.
ׁשם, הלכּו רּבֹות וׁשחילֹות הּמעׂשה, ּכל לֹו וסּפר ּבעֹולם? אני היכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמׁשרת:
רחמנּות ׁשּיׁש צֹועקת והיתה עליו, ּבֹוכה וׁשהיתה הּנ"ל, מרּכבה ּכאן ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָוׁשהיתה
וׁשאל: אצלֹו, מּנחת ׁשהפאטׁשילע וראה הציץ ּכ ּבתֹו ּכּנ"ל. ועליה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻעליו
ּכנגד אֹותּה והרים ּולקחּה, ּבהּדמעֹות. עליו ּכתבה ׁשהיא לֹו והׁשיב זה? ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמאין
קבלתּה ּכל ׁשם, ּׁשּכתּוב מה וקרא האֹותּיֹות, לראֹות והתחיל - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָהּׁשמׁש

.·.˙ÁÙËÓ

ל איין אזֹוי מיר. אֹויף אּון דיר אֹויף וכּו'.רחמנּות ארֹויס ניט קאן אּון דא. ּבין אי וואס צייט אנגע ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
אירע מיט גיׁשריּבן אן איר אֹויף האט אּון קאּפ. דעם פּון פאטׁשיילע איין גנּומען זי האט נא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָדער
גיזעצט אריין זי האט אּון גיׁשטאנען אֹויף איז אּון אים לעּבן גילייגט אנידער האט אּון ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָטרערן

גיפארן. אוועק איז אּון קארטע. דער גיפרעגטדעראין האט אּון גיחאּפט אֹויף זי ער האט נא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אזֹוי אּון מעׂשה. גאנצע די ציילט דער אים ער האט וועלט, דער אין אי ּבין ווי מׁשרת. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָדעם
גיוויינט האט זי אז אּון קאריטע. די גיווען דא איז עס אז אּון גיגאנגען. דֹור זענען חיילֹות ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאסא
ּכּנ"ל. וכּו' מיר. אֹויף אּון דיר אֹויף רחמנּות גרֹויס איין איז עס גיׁשריגן האט זי אּון אים. ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָאיּבער
ער האט אים לעּבין ליגט פאטׁשיילע די זעהן דער ער האט גיטאן ּבליק איין ער האט ווייל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדער
אֹויף האט אּון גילאזט איּבער עס האט זי גיענפערט. אים ער האט דאס. איז וואנען פּון ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָגיפרעגט

ער האט טרערין אירע מיט גיׁשריּבן אן גיהֹויּבן(אים)איר אֹויף זי האט אּון פאטׁשיילע די גינּומען ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
איז דארט וואס גיליינט איּבער ער האט אֹותיֹות די זעהן צּו גיהֹויּבן אן ער האט זּון. דער ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאקעגן

:'ÂÎÂ ‰˘‡¯ ÏÚÓ ÚÏÈÈ˘ËÙ ‰Á˜Ï ÍÎ ¯Á‡אף
זמן זה שנפל איך ונפל שעשה מה שעשה פי על
אותו מעוררת השכינה כן פי על אף מאוד, רב

פע ובכל פעם, איךבכל חדשות, עצות מרמזת ם
בחינת שהיא קדושתו שורש את ויבקש שיחפש

הנ"ל. מלך מעשיות)הבת סיפורי (הקדמת

מבחינת רשימה איזה עליו מאירה כן פי על אף
שכשיתעורר באופן הקדושים, שלה המקיפין
עוד. ולבקשה לחפשה איך ידע הפעם עוד משנתו
מטשעהרין) להרב הארץ (זמרת

המוחין של הרשימו על מרמזת הפאטשיילע
לבחינת נופל שהוא בשעה אחד לכל שנשאר
להתחזק לו גורמת היא זו ורשימו שינה,

בוראו את לעבוד לחזור כך אחר ולהתעורר
ג')כראוי, אות ל"ה סימן מוהר"ן לקוטי .(עיין

:˘Ó˘‰ „‚�Î ‰˙Â‡ ÌÈ¯‰Âעל מרמזת השמש
יוכל ידה ועל בתורה, לחפש שצריך היינו התורה,

לו. שמרמזים הרמזים את חן)להבין (לוית

הישראלי "איש וז"ל: א' סי' מוהר"ן ליקוטי עיין
ולקשר דבר, כל של בהשכל להסתכל תמיד צריך
כדי דבר, בכל שיש והשכל החכמה אל עצמו
להשם להתקרב דבר, בכל שיש השכל לו שיאיר
אור הוא השכל כי הדבר. אותו ידי על יתברך

שכתוב כמו דרכיו, בכל לו ומאיר ח)גדול :(קהלת
שמש, בחינת וזה וכו'. פניו" תאיר אדם "חכמת
השמש". כמו דרכיו בכל לו מאיר הוא השכל כי
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זהב ׁשל הר ׁשּיבּקׁש אם ּכי הּנ"ל, ּבּמבצר ׁשם, אינּנה וׁשּכעת ּכּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוצעקתּה
ּתמצאני. ׁשם - מרּגלּיֹות ׁשל לבּדֹווהׁשאירּומבצר והל והּניחֹו, המׁשרת את ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נמצא לא ּבּיּׁשּוב ׁשּבוּדאי עצמֹו ויּׁשב לבּקׁשּה, ׁשנים ּכּמה והל ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹלבּקׁשּה.

אּון ּכּנ"ל. גיׁשריי איר אּון קלאגן איר גיׁשריּבן)גיׁשטאנען גיׁשטאנען איז ניט(דארט ׁשֹוין זי איז היינט אז ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשלאס דעם גיׁשטאנען)אין איז אֹויבן ּפערלינעם(וואס איין מיט ּבארג גלדינעם איין זּוכין זאל ער נאר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

גיפּונען. מי וועסטּו דארט גיגאנגעןהאטׁשלאס אליין ׁשֹוין איז אּון מׁשרת דעם גילאזט איּבער ער ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
יׁשּוב אין אז גיווען. מייׁשב זי ער האט ׁשנים. ּכמה גיזּוכט זי האט אּון גיגאנגען איז אּון זּוכן. ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזי

:˙ÂÈÏ‚¯Ó Ï˘ ¯ˆ·ÓÂ ·‰Ê Ï˘ זהב‰¯ של הר ענין
נפלא לעשירות מרמז מרגליות של ומבצר
וכו', התורה התבוננות בשביל שצריכין דקדושה,
חלק ס' סימן שמעון רבי פתח בהתורה כמבואר
הזאת התורה כי מאוד, והבן היטב שם עיין א',
ממנו הבנו כאשר הזאת, המעשה על פירוש היא

לברכה. מעשיות)זכרונו סיפורי (הקדמת

עיקר כי בזה, עוד לבאר דעתי עניות לפי נראה
המקדש בבית היה ישראל של דקדושה העשירות
ד') אות ב' הל' חמור פטר הל' הלכות בליקוטי ,(כמובא

זהב של ההר בחינת בעצמו שזה ההר, על שנבנה
שהוא קדשים בקדשי כן ועל מרגליות, של ומבצר

פנינים "יקרהבחינת פסוק על ז"ל חכמינו בדברי (כמובן

מפנינים") העדות,היא לוחות מונחים היו כן על ,
כמובא התורה, של ההתבוננות בחינת שזה

שם. עיין א' אות ס' בתורה

הבחינות, מכל כלולה בחינה שכל ידוע זה כי
ודור דור ובכל ובפרטיות בכלליות הם וכולם
של הר אחר החיפוש בעת וגם ואדם, אדם ובכל
ולהשמר להזהר צריכים מרגליות, של ומבצר זהב
היין משתיית שכן ומכל אכילה, מתאות
במקום בדבריו זה כל כמובן בשינה, ומלהשתקע

או מוצא הוא כן בחינתו לפי צדיק וכל תה,אחר,
שנה)ודוד שבעים משיח(שחי יצא (שהואשממנו

של בהקדמה שם כמובא מציאתה, של התיקון גמר יהיה

מעשיות) אתהסיפורי למצוא זכה אשר הוא כן על ,
השינה, נידוד ידי על דוקא ה' בית הר מקום

וכו' "נשבע" נדריםבבחינת הלכות בליקוטי (עיין

לענין הפסוק זה שם שמביא ב' באות ה' הל' ושבועות

השינה) מבטל הוא שבועה שבחינת הזאת "אםהמעשה ,
מקום אמצא עד תנומה לעפעפי לעיני שנת אתן
שיבנה בנו שלמה את והזהיר ציוה וגם וכו', לה'"
שבנה בעת דייקא כן ועל בשלימות, אותו ויתקן
גמר להיות צריך היה שאז הבית את שלמה
השטן עליו נתגבר דייקא אז מציאתה, של התיקון
בת את דייקא אז שנשא עד זה", לעומת "זה

הבית חורבן גרם שזה ז"לפרעה חכמינו (כמאמר

ד) י"ב פ' רבה וכו'")(ויקרא חמתי ועל אפי על "כי פסוק .על
ז"ל) נחמן ב"ר לר"א המעשיות על (פירוש

תלויה החיפוש שהצלחת רמוז שבזה אנ"ש אמרו
בתורה רבינו וכדברי והרצונות, הכיסופים בגודל
החשק, גודל להיות צריך כך המניעה שכגודל ס"ו
כל ממילא מתבטלים מספיק גדול החשק וכאשר
יכסוף שאם לו שאמרה והיינו עיי"ש, המניעות,
בעיניו חשובה ותהיה ביותר, אליה וישתוקק
ומבצר זהב של "הר טובות, ואבנים וזהב ככסף
כי תמצאני", "שם בודאי אז מרגליות", של

וכנ"ל. ממילא יתבטלו המניעות

ע"ה המלך שלמה דברי בחינת ב)וזה "אם(משלי :
תבין אז תחפשנה, וכמטמונים ככסף תבקשנה
ה' יראת שמציאת תמצא", אלקים ודעת ה' יראת
השכינה שהיא המלך בת בחינת אלקים, ודעת
ככסף ש"תבקשנה בכך תלויה היא הקדושה,

וכו'". וכמטמונים

:ÂÁÈ�‰Â ˙¯˘Ó‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Âהמשרת השארת
נפשו שמסר כלומר גופו, את שהשאיר הכוונה
לתכלית כולו כל עצמו שהפקיר דהיינו לגמרי,

לו. אשרי מלך, הבת למצוא הזה
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העֹולם ּבמּפת ּבקי הּוא ּכי מרּגלּיֹות, ׁשל ּומבצר זהב ׁשל 'לאנדהר (ׁשּקֹורין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

וכּמהקארט') ּכּמה ּבּמדּברּיֹות לבּקׁשּה והל הּמדּברּיֹות; אל אל ועלּֿכן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ִָׁשנים.

CkŒ¯Á‡ׁשאינֹו - מאד ּגדֹול אדם ּגדֹול(ּגדר)ראה אדם ׁשּיהיה ּכלל אנֹוׁשי ««»ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ
ואֹותֹו ּכזה. ּגדֹול אילן נמצא אינֹו ׁשּבּיּׁשּוב - גדֹול אילן ונׂשא ,ּכ ֿ האיׁשּכל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

זמן ּכלּֿכ ׁשּזה ואמר: ותמּה אדם. אני לֹו: ואמר אּתה? מי אֹותֹו: ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאל
הּנ"ל, הּמעׂשה ּכל לֹו וסּפר אדם. ּבכאן מעֹולם ראיתי ולא - ּבהּמדּבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשאני
ּבּנמצא אינֹו ּבוּדאי לֹו: אמר מרּגלּיֹות. ׁשל ּומבצר זהב ׁשל הר מבּקׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוׁשהּוא
אינֹו ּבוּדאי ּכי ׁשטּות, ּבדבר ּדעּתֹו את ׁשהּׁשיאּו לֹו ואמר אֹותֹו, ודחה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלל,

מאד לבּכֹות והתחיל ּכלל. ואמר)נמצא מאד, ּבכה לּמלכּות הּׁשני ּבוּדאי(הינּו ּכי : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹותֹו דחה והּוא מקֹום. ּבאיזה נמצא הּוא ּדחהּבהכרח ׁשּפגע המׁשּנה האדם (הינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

גניט גיווען איז ער ווארן ׁשלאס. ּפערלענער איין אּון ּבארג גילדענער קיין ניט ּבוודאי זי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיפינט
קראיניקיס די זי(לאנדקארט)אין גיגאנגען ער איז זּוכין. דארטן מדּבריֹות אין גיין אי וועל ּכן על ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנים. וכמה ּכמה מדּבריֹות אין ְְִִִִִַַָָָָזּוכין
מענטׁשלי.דער ניט גיווען איז גרייס די וואס מענטׁש גרֹויסן איין זייער זעהן דער ער האט נא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָ

אּון ּבֹוים גרֹויסער איין אזֹוי ניט זי גיפינט יׁשּוב אין וואס ּבֹוים. גרֹויסען איין גיטראגן האט ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָאּון
זי האט מענׁש. איין ּבין אי גיענפערט אים ער האט ּביסטּו. ווער גיפרעגט אים האט מענׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָדער
דער אין צייט לאנגע איין אזֹוי ׁשֹוין ּבין אי גיזאגט האט אּון ווינדערט. פאר מענׁש גרֹויסער ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָדער
מעׂשה גאנצע די ציילט דער אים ער האט מענׁש. קיין גיזעהן ניט דא מאל קיין אי האּב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמדּבר
איז עס גיענפערט אים ער האט ׁשלאס. ּפערלנעם א אּון ּבארג גילדענעם א זּוכט ער אז אּון ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל.
איין דיר האט מען גיזאגט אים האט אּון גיווען מדחה אים האט אּון האנדען פאר ניט ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבוודאי

ווינען צּו גיהֹויּבן אן זייער ער האט ניט, ּבוודאי זי גיפּונט עס ווארין נאריׁשקייט איין (היינּוגירעט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

גזאגט) האט אּון גיווינט זייער האט למלכּות ׁשני אּוןדער גיפּונען. ערגעץ זי מּוז עס יֹוא ּבוודאי זי גיפּונט עס ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

:˙ÂÈ¯·„Ó‰ Ï‡ ÍÏ‡ ÔÎ ÏÚמוהר"ן (סי'בליקוטי

המספרו') חנה בר בר רבה של מאמרו בביאור
על מרמז שזה רבינו שם מבאר במדבר", ש"הלך
לדוש, כמדבר עצמו עושה שהאדם הענווה מידת
אל ללכת בהחלטתו למלכות השני עשה וזאת
ואת עצמו את להפקיר אומר גמר הוא המדבריות,

לגמרי. חן)יישותו (לוית

:ÌÈ�˘ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙ÂÈ¯·„Ó· ‰˘˜·Ï ÍÏ‰Âזה
שני בנסיון עמד שלא פי על אף למלכות, השני
שעבר, מה עליו ועבר כך כל לשינה ונפל פעמים,

קשות וצרות ויסורים וטלטולים יגיעות ואחרי
א למצוא בשביל עליו שעבר כאלה, תומשונות

הכל, איבד אחד יום בשביל כך ואחר מלך, הבת
לא כן פי על אף כנ"ל, פעמים שני נכשל וכן
רק ושלום, חס לגמרי להתייאש עצמו את הניח
הנ"ל. והמבצר זהב של ההר ולבקש לחפש הלך
מעשיות) סיפורי (הקדמת

‡Â‰ Á¯Î‰· È‡„Â· ÈÎ ¯Ó‡Â ,„Â‡Ó ˙ÂÎ·Ï ÏÈÁ˙‰Â
:‡ˆÓהר"ן� בשבחי ח')עיין "סיפר(סי' וז"ל:

בתחילה כי גדולה, ביגיעה לו בא לימודו שכל
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ואמר) ּבדבריו, אמראֹותֹו והּוא לפניו; אמרּו ׁשטּות ּדבר ּבוּדאי ּכי הּׁשני: (הינּו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

לֹולּמלכּות) אמר יׁש. לּמלכּות)ׁשּבוּדאי להּׁשני המׁשּנה ׁשטּות;(האדם היא לדעּתי : ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ
מתעּקׁש, ׁשאּתה מחמת אלמענ אעׂשה החּיֹות, ּכל על ממּנה אני הּנה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

מהר מהם אחת ּתדע אּולי העֹולם, ּכל את רצים הם ּכי החּיֹות, לכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואקרא
אֹותם; וׁשאל החּיֹות, מיני ּכל ּגדֹול, ועד מּקטן ּכּלם את וקרא ּכּנ"ל. ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּומבצר
- ּתׁשמע אם ,לפני סּפרּו ׁשּׁשטּות ראה לֹו: ואמר ראּו. ׁשּלא הׁשיבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוכּלם
מאד, הפציר והּוא ּבעֹולם; אינּנּו ּכי ּתמצא, לא ּבוּדאי ּכי ,לאחֹורי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּוב

לֹו אמר ּבוּדאי. ּבּנמצא הּוא ׁשּבהכרח לּמלכּות)ואמר להּׁשני המׁשּנה הּנה(האדם : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הם, יֹודעים ואּולי העֹופֹות, ּכל על ממּנה והּוא אחי, ׁשם נמצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבּמדּבר
אליו ותל הּנ"ל; ּומבצר הר ראּו אּולי ּבגבּה, ּבאויר ּפֹורחים ׁשהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמחמת
ּומצא לבּקׁשֹו, ׁשנים וכּמה ּכּמה והל אליו. אֹות ׁשלחּתי ׁשאני לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹותאמר
ֿ ּכן ּגם אֹותֹו וׁשאל ּכּנ"ל. ּגדֹול אילן ּגםּֿכן ונׂשא ּכּנ"ל, מאד ּגדֹול אדם ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּוב

גיווען מדחה אים האט גיזאגט)ער אים האט אּון גיווען מדחה אים האט מענׁש ווילדער דער איין(היינּו דיר האט מען ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
גיזאגט האט ער אּון גירעט איין למלכּות)נאריׁשקייט ׁשני ערגעץ.(דער האנדן פאר ּבוודאי איז עס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

גיזאגטהאט אים למלכּות)ער ׁשני צּום מענׁש ווילדער נאריׁשקייט(דער איין דאס איז נא דיעה מיין נא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
טאן ליּב צּו דיר אי וועל חיֹות אלע איּבער ממּונה איין ּבין אי ּבכן זי ׁשּפארסט דּו ווייל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנאר
פּון איינע וויסין וועט טאמער וועלט די גאר אֹויס לֹויפן זיי חיֹות אלע רּופען אֹויף צּום וועל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּון
גרֹויס ּביז קליין פּון חיֹות אלע גירּופן אֹויף צּום ער האט הּנ"ל. ׁשלאס דעם מיט ּבארג דעם פּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזיי

גי אלע זיי האּבן גיפרעגט. זיי האט זעסטּואּון גיזאגט אים ער האט גיזעהן ניט האּבין זיי ענפרט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
דּו ווארין אּום די קער פאלגין מי ווילסט דּו אז גירעט איין נאריׁשקייט איין דיר האט ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמען
זי האט למלכּות ׁשני דער אּון וועלט דער אֹויף דא ניט איז עס ווארין גיפינען ניט ּבוודאי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוועסט

זיין. יֹוא ּבוודאי מּוז עס גיזאגט האט אּון גיׁשּפארט ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָזייער
גיזאגטהאט אים למלכּות)ער ׁשני צּום מענטׁש ווילדער ער(דער אּון מדּבר דער אין ּברּודער איין האּב אי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

טאמער אויר. דעם אין הֹוי פליען זיי מחמת זיי ווייסין טאמער עֹופֹות אלע איּבער אממּונה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאיז
אי אז זאגין אים זאלסט אּון אים צּו גיין זאלסטּו ׁשלאס. דעם מיט ּבארג דעם גיזעהן זיי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאּבין

אים. צּו גיׁשיקט די ְִִִִָהאּב
מענׁשאיז גרֹויסין איין זייער גיפּונען ווידער ער האט זּוכין אים ׁשנים וּכמה ּכמה גיגאנגען ער ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

דער ווי גיפרעגט אזֹוי אֹוי אים האט אּון ּבֹוים גרֹויסין איין גיטראגין אֹוי האט אּון ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכּנ"ל.

והיה לימודו, מבין היה ולא משניות, לומד היה
והיה עיניו, שיאיר יתברך השם לפני הרבה בוכה
ללמוד שיוכל שזכה עד כך כל ובוכה בוכה
היה ולא ספרים שאר למד כך אחר וכן משניות,

מאוד הרבה כן גם ובוכה בוכה והיה כן, גם מבין
האר"י וכתבי זוהר בלימוד וכן להבינם, שזכה עד
שזכה עד הרבה כן גם בוכה היה לברכה זכרונו

להבין".
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ּגםּֿכן, אֹותֹו דחה והּוא אליו. ׁשלחֹו וׁשאחיו הּמעׂשה ּכל לֹו והׁשיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּנ"ל,
ּגםּֿכן. אֹותֹו הפציר והּוא ּבּנמצא; אינֹו ּבוּדאי ְְְְִִִִֵֵַַַַָּכי

¯Ó‡Âלּמלכּות)לֹו להּׁשני הּזה אקרא(האדם העֹופֹות; ּכל על ממּנה אני הּנה : ¿»«ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּגדֹול; ועד מּקטן ּכּלם, את וׁשאל העֹופֹות, ּכל וקרא הם. יֹודעים אּולי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻאֹותם,
ׁשּבוּדאי רֹואה אּתה הלא לֹו: אמר הּנ"ל. ּומבצר מהר יֹודעים ׁשאינם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוהׁשיבּו

והּוא אינּנּו; ּבוּדאי ּכי ,לאחֹורי ׁשּוב - לי ּתׁשמע אם ּבעֹולם, (הינּואינּנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לּמלכּות) לֹוהּׁשני אמר ּבעֹולם. יׁשנֹו ׁשּבוּדאי ואמר אֹותֹו, הּזההפציר הּׁשני (האדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

לּמלכּות) והםלהּׁשני הרּוחֹות, ּכל על ׁשּממּנה אחי ׁשם נמצא ּבּמדּבר להּלן : ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ו הם. יֹודעים אּולי העֹולם, ּכל ּומצארצים לבּקׁש, ׁשנים וכּמה ּכּמה הל ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָ

ֿ ּכן ּגם אֹותֹו וׁשאל ּכּנ"ל. ּגדֹול אילן ֿ ּכן ּגם ונׂשא ּכּנ"ל, ּגםּֿכן ּגדֹול ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָאדם

צּו גיׁשיקט אים האט ּברּודער דער אז אּון מעׂשה. גאנצע די גיענפערט אים ער האט ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָערׁשטער.
למלכּות ׁשני דער אּון ניט. ּבוודאי זי גיפינט עס ּבאׁשר גיווען מדחה אֹוי אים האט ער אּון ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאים.

דא. יֹוא ּבוודאי איז עס גיווען מפציר זייער אֹוי אים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהאט
ווייסיןהאט טאמער רּופן זיי אי וועל עֹופֹות אלע איּבער ממּונה איין ּבין אי גיזאגט אים ער ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

זיי האּבן גרֹויס. ּביז קליין פּון גיפרעגט אלע האט אּון עֹופֹות אלע גירּופין אֹויף צּום ער האט ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזיי.
עס זעסטּו גיזאגט אים ער האט ׁשלאס. דעם מיט ּבארג דעם פּון ניט ווייסין זיי גיענפערט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאים
ּבוודאי איז עס ווארין אּום דיר קער פאלגן מי ווילסט דּו אז וועלט דער אֹויף דא ניט ּבודאי ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָאיז

ער אּון דא. למלכּות)ניט ׁשני דא(דער יא ּבוודאי איז עס גיזאגט האט אּון גיׁשּפארט זייער זי האט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
וועלט.א דער ְֶֶֹויף

ממּונההאט איין איז ער ּברּודער מיין דארט זי גיפינט מדּבר דער אין ווייטער גיזאגט אים ער ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכמה גיגאנגען ער איז זיי. ווייסין טאמער וועלט די גאר אֹויס לֹויפין זיי אּון ווינטן אלע ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאיּבער
איין גיטראגין אֹוי האט אּון ּכּנ"ל. מענטׁש גרֹויסן איין גיפּונען ווידער ער האט זּוכין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכמה
מעׂשה גאנצע די גיענפערט אֹוי אים ער האט ּכּנ"ל. גיפרעגט אֹוי אים האט אּון ּבֹוים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָגרֹויסין

ÔÏÈ‡ ÔÎ Ì‚ ‡˘�Â ,Ï"�Î ÔÎ Ì‚ ÏÂ„‚ Ì„‡ ‡ˆÓÂ
:Ï"�Î ÏÂ„‚אחד כאן, המבואר אדם בחינות הג'

על ואחד העופות על ואחד החיות על ממונה
הקדוש בזוהר ומבואר ידוע וכו', הרוחות
דאצילות אדם אדם, ואית אדם אית כי ובתיקונים,
עצמם הספירות בבחינת וכן וכו', ודבריאה
בחינת כמה יש וכן אדם, בחינת כמה יש כביכול
עילאה אילנא הקדוש, בזוהר כמבואר אילנות
במקובלים כמבואר מלכות, תתאה אילנא בינה
והרוחות והעופות החיות וכן אלו, מענינים הרבה

האדם גם כן ועל כידוע, שמרמזים למה מרמזים
ונשא מאוד גדול אדם היה החיות על הממונה
השני את דחה כן פי על ואף מאוד, גדול אילן
אחיו אצל אותו שלח כך אחר אך וכו', למלך
אצלו, שלחו שאחיו לו ואמר העופות על הממונה
אצל שלחו כן פי על ואף אותו, דחה הוא וגם
אותו, דחה הוא וגם הרוחות, על הממונה אחיו
שמכל עד כך כל ההעלמה גברה כי זה וכל
לקבל יכול היה לא הנ"ל הגבוהות הבחינות

בשלימות. ישועתו
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אֹותֹו הפציר והּוא ֿ ּכן; ּגם אֹותֹו ודחה ּכּנ"ל. הּמעׂשה ּכל לֹו והׁשיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּכּנ"ל,
לֹו ואמר לּמלכּות)ּגםּֿכן. להּׁשני הּזה הּׁשליׁשי ּכל(האדם ׁשּיבאּו יקרא ׁשּלמענֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ולא ּכּלם, את וׁשאל הרּוחֹות, ּכל ּובאּו אֹותם, וקרא אֹותם. ויׁשאל ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹֻהרּוחֹות,
לֹו ואמר הּנ"ל. ּומבצר מהר מהם אחד ׁשּום לּמלכּות)ידעּו להּׁשני הּׁשליׁשי :(האדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹודע אני ואמר: מאד, לבּכֹות והתחיל .לפני סּפרּו ׁשּׁשטּות רֹואה אּתה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהלא
הּנ"ל: הממּנה עליו וכעס אחד, רּוח עֹוד ׁשּבא ראה ּכ ּבתֹו ּבוּדאי. ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשּיׁשנֹו
ּבאת לא ולּמה הרּוחֹות, ּכל ׁשּיבאּו ּגזרּתי הלא לבֹוא? נתאחרּת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמּדּוע
הר אל ֿ מלּכה ּבת לׂשאת צרי ׁשהייתי מחמת ׁשּנתעּכבּתי לֹו: הׁשיב ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעּמהם?

מאד. וׂשמח מרּגלּיֹות. ׁשל ּומבצר זהב ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשל

גיּבעטין. זייער אים האט למלכּות ׁשני דער אּון גיווען. מדחה אֹוי מענׁש דער אים האט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכּנ"ל.
אלע רּופין אֹויף צּום וועגין זיינעט פּון וועט אּון טאן ליּב צּו אים וועט ער גיזאגט אים ער ְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאט
גיפרעגט. אלע ער האט ווינטן אלע גיקּומען זענען גירּופן. זיי ער האט פרעגין. זיי וועט אּון ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָווינטן

גיזאגט אים ער האט ׁשלאס. דעם מיט ּבארג דעם פּון גיוואּוסט ניט קיינער זיי צּוםהאּבין מענׁש (דער ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

למלכּות) למלכּותׁשני ׁשני דער גיהֹויּבן אן האט ציילט. דער נאריׁשקייט איין דיר האט מען אז זעסטּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
דא. יֹוא ּבוודאי איז עס ווייס אי גיזאגט האט אּון וויינען צּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזייער

איםדער אֹויף ממּונה דער זי האט ווינט איין נא גיקּומען אן איז עס אז גיזעהן ער האט ווייל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
זאלן עס אז גיווען גֹוזר דא האּב אי קּומען צּו ׁשּפעטיקט פאר אזֹוי זי האסטּו וואס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָגיּבייזערט
מי האּב אי גיענפערט אים ער האט זיי. מיט גיקּומען ניט ּביסטּו וואס פאר ווינטן אלע ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָקּומען
איין מיט ּבארג גילדענים איין צּו מל ּבת איין טראגין אּפ ּבאדארפט האּב אי מחמת זאמט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָפאר

פרייט דער זייער זי ער האט ׁשלאס ׁשֹויןּפערלנים האט ער וואס פרייט דער זייער זי האט למלכּות ׁשני דער (היינּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

וויל) ער וואס דאס הערין צּו גיווען .זֹוכה ִִִֶֶֶֶָָ

מרחיקים הנ"ל כל כאילו לו נדמה בתחילה רק
הוא בעצמו שזה ח"ו, מענינו אותו ומדחים
שאי עד לתורה פנים הע' מכל הנפילה בחינת
כי מהם, פנים בשום אותו להחיות אפשר
בחינות הג' מכל כלולים לתורה פנים השבעים
שמרמזין ועופות, ורוחות חיות בחינת שהם הנ"ל
כלולים הם וכן שמרמזים, למה העליון בשרשם
ומבחינת עליהם, הממונים אדם בחינות מג'

שנשאו. הגדולים האילנות

והיה מקומו את למלך השני הניח שלא לפי אך
בקשתו את שישיג הרבה ובכה מאוד בדעתו חזק
ונתמלא ישועתו שנגמר כך אחר זכה בשלימות,

בשלי הנ"לרצונו אלו כל ידי על דייקא מות
זה כי ומרחיקים, למדיחים בתחילה לו שנדמו
מלכה הבת למקום שבא עד לזה וזה לזה שלחו

בשלימות. אביה לבית ולהביאה להוציאה וזכה
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

בודאי הכוונה מאוד, הגדול האדם של דחיותיו
מהם גם כן פי על ואף מאוד, גדולים צדיקים על
ליבו שת שלא זה ומכח נפל, ולא נדחה לא הוא
עלה נפל, ולא פעם בכל אותו ייאשו שהם לכך
וכמה כמה מצינו ואכן יותר, נעלות למדריגות
העולם את מדחים גדולים שצדיקים פעמים
וכו', לריק יגע שהוא לו ואומרים ורצונו מחשקו
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Ï‡LÂׁשם ּיקר מה הרּוח: את ּובחׁשיבּות)הממּנה ּביקר ׁשם הם ּדברים איזה ,(הינּו ¿»«ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

להּׁשני הרּוחֹות על הממּנה ואמר ּגדֹול. ּביקר ׁשם הם הּדברים ׁשּכל לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻואמר
ׁשהיּו יגיעֹות וכּמה מבּקׁשּה, ׁשאּתה ּכ ֿ ּכל ּגדֹול זמן ׁשּזה ּבאׁשר ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּמלכּות:
ּכלי, ל נֹותן אני ּכן על ממֹון; מחמת מניעה עּתה ל יהיה ואּולי ,ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָל
ׁשּיֹולי הּנ"ל הרּוח על וגזר מעֹות. מּׁשם ּתקּבל - לתֹוכּה יד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשּתֹוׁשיט
והיּו ׁשער, אל אֹותֹו והביא לׁשם, אֹותֹו ונׂשא סערה הרּוח ּובא לׁשם. ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָאֹותֹו

גיזאגטהאט אים ער האט טייער. דארטין איז וואס ווינט דעם ווינטן איּבער ממּונה דער גיפרעגט ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מ דער גירּופן אן זי האט טייער. אלדינג איז ׁשנידארט צּום גיזאגט האט אּון ווינטין איּבער מּונה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבכן גיהאט האסט דּו יגיעֹות פיל ווי אּון זי זּוכסט דּו וואס צייט לאנגע איין אזֹוי ּבאׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמלכּות
דּו ווען אז ּכלי א געּבין דיר אי וועל ּכן על געלט מחמת מניעה א האּבין היינט וועסטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָטאמער
אז ווינט דעם גיהייסן האט אּון געלט. נעמען ארֹויס דארט פּון וועסטּו האנט די טאן אריין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוועסט
האט אּון גיטראגן. אהין אים האט אּון ווינט ׁשטארים דער גיקּומען איז אהין, טראגין אים זאל ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָער
ׁשטאט אין גילאזט ניט אים האּבין אּון חיילֹות גיׁשטאנען דארט זענען טֹויער. צּום גיּבראכט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאים

צריך הוא אך כוסף, שהוא למה יגיע לא ושבודאי
ידי על ורק הדבר, נמצא שבודאי חזק להיות

ימצאהו. אכן חן)התחזקותו (לוית

Ì˘Ó Ï·˜˙ Ì˘Ï Í„È ËÈ˘Â˙˘Î ,ÈÏÎ ÍÏ Ô˙Â� È�‡
:˙ÂÚÓמידת הוא שהכלי רמז, בדרך לומר יש

על כי ע"ו סימן קמא בליקוטי כמובא הבטחון,
וכו' כלי עושה כן גם בבטחון הסתכלות ידי
לו ואין כל לו יש בטחון ידי על כי שם, יעויין

דבר. משאר הן ממון הן מניעה שום
בהוספות) תקי"ז עמוד שבת (עונג

:Ì˘Ï Â˙Â‡ ‡˘�Â ‰¯ÚÒ ÁÂ¯‰ ‡·Âבכל המעיין
צריכין וכמה כמה היטב יבין האמת, בעין זה
צריכין היכן ועד ואיך ה', בעבודת להתחזק
וערך שיעור בלי ה' בעבודת גדול עקשן להיות
עליותיו ולפי מדרגתו לפי ואדם אדם כל ומספר,
ראה שעבר, מה עליו עבר אם ואפילו וירידותיו,
יגיעות כמה הנ"ל, בהמעשה היטב והבט והבן
כך ואחר הנ"ל, למלך השני טרח טרחות וכמה
שני קל בנסיון עמד שלא ידי על מאוד נפל
שנים, וכמה כמה שינה לבחינת שנפל עד פעמים,
שנה השבעים כל של שינה בבחינת שהיה עד
לו והיה עצמו התייאש לא כן פי על ואף כנ"ל,

מניעות לשום שמע ולא כך, אחר האלה יגיעות
עוד. ולחפש לבקש שלא לדחותו שרצו ודחיות

של הדחיות לקול שמע ולא שהתחזק מה וכל
היו הנ"ל שהאנשים נתהפך תיכף הנ"ל, האנשים
או החיות בשבילו קיבץ אחד כל כי לסיוע, לו
חזרו כך אחר ואם עליהם, ממונה שהיה העופות
על ואף בנמצא שאינו ראה לו ואמרו אותו ודחו
והודיעו לו סייעו ואז לדחייתם, שמע לא כן פי
על שממונה לזה שבא עד מאחיו, אחד כל לו

למבוקשו. בא ידו שעל הרוחות

ידי על אבל ביותר, הרבה אותו דחה זה וגם
בשום לעולם נתייאש ולא בדעתו חזק שהיה
ונתהפכו הדבר נתהפך קלה ברגע אזי אופן,
והודיע אחד רוח ובא וישועות, לסיועות המניעות
ומבצר להר מלך הבת את נשא בעצמו שהוא לו

כך ואחר כןהנ"ל, גם אותו נשא בעצמו הרוח זה
כנ"ל. לשם

מהמעשה, ופרט פרט כל על והבט והבן ראה
צריכין כמה נפלא, והתעוררות רמזים ותבין
ה' עבודת את ולבקש ולחפש לדרוש להתחזק
תמיד" פניו "בקשו שכתוב: כמו תמיד, יתברך

מעשיות)וגו'. סיפורי (הקדמת
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ולקח הּכלי אל ידֹו והֹוׁשיט העיר; אל לכנס הּניחּו ׁשּלא חילֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹומדים
וׂש ּגביר אל והל נאה, עיר והיתה העיר. לתֹו ונכנס אֹותם, וׁשחד כרמעֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ואי להֹוציאּה. וחכמה ׂשכל לׂשּום צרי ּכי ׁשם, לׁשהֹות צרי ּכי מזֹונֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָלֹו
הֹוציאּה. ּובּסֹוף סּפר; לא - ִִִֵֶַָָֹׁשהֹוציאּה

הּזאת) מעׂשה על נפלאים רמזים ותראה ּבהקּדמה .(ועּין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

זיי האט אּון געלט גינּומען ארֹויס האט אּון ּכלי דער אין האנט די גיטאן אריין ער האט ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאריין.
ׁשטאט. ׁשיינע איין גיווען איז עס אריין. ׁשטאט אין גיגאנגען אריין איז אּון גיווען. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשחד

זיאּון ּבאדארף מען ווארין קעסט. גידּונגען אן זי האט אּון גביר איין צּו גיגאנגען איז ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָער
נעמען ארֹויס זי זאל מען ׂשכל אּון חכמה מיט זעהן מּוז מען ווארין זאמען. פאר אזֹוידארטן ווי (אּון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ציילט) דער ניׁשט ער האט גינּומען ארֹויס זי האט סלה.ער אמן גינּומען ארֹויס זי ער האט סֹוף צּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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‰NÚÓ.ּבנים לֹו היה לא אחד מל ּגם ּבנים; לֹו היה ׁשּלא אחד ּבקיסר «¬∆ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
להֹוליד ּותרּופה עצה איזה ימצא אּולי לבּקׁש, לׁשֹוטט הארץ על הּקיסר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָונסע
יֹודעים היּו ולא אחד, לפנּדק ׁשניהם ונזּדּמנּו כן, ּכמֹו נסע הּמל ּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבנים,

נּמּוס לֹו ׁשּיׁש ּבהּמל הּקיסר והּכיר מּזה. מלכּות)זה והֹודה(ׁשל אֹותֹו, וׁשאל , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זה והֹודיעּו ֿ ּכן. ּגם לֹו והֹודה ּגםּֿכן, ּבּקיסר הּכיר הּמל גם ;מל ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלֹו
ויֹולידּו לביתם ׁשּיבאּו ּבאם ׁשניהם: ונתקּׁשרּו ּבנים; ּבׁשביל ׁשּנֹוסעים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלזה
ׁשניהם. ּבין יתחּתנּו אזי - להתחּתן יכֹולים ׁשּיהיּו ּבאפן ּונקבה זכר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹנׁשתיהם
וההתקּׁשרּות ּבן, והֹוליד לביתֹו נסע והּמל ּבת, והֹוליד לביתֹו הּקיסר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונסע

אייןמעׂשה גיווען איז ווידער גיהאט. ניט קינדער קיין האט קיסר דער קיסר. א גיווען איז אמאל ְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
וועלט דער אֹויף גילאזט קיסר דער זי האט גיהאט. ניט קינדער קיין אֹוי האט מל דער ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמל
קינדער. האּבין זאל ער רפּואה א אדער עצה איין עּפעס גיפינען ער וועט טאמער זּוכין זאל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָער
אֹויף גיקּומען אֹויף צּום זי ּביידע זיי זענען וועלט. דער אֹויף גילאזט אֹוי זי האט מל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָדער
דעם קענט דער קיסר דער האט אנדערין. דעם פּון איינער גוואּוסט ניט האּבין אּון הארּבעריג. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיין

מלכּות. איין פּון נימּוס איין האט ער אז גיוועןמל מֹודה אים ער האט גיפרעגט. אים האט אּון ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
האט מלכּות. נימּוס א האט ער אז קענט דער אֹוי קיסר דעם האט מל דער .מל איין איז ער ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאז
קינדער פּון פארין זיי אז ציילט דער אנדערין דעם איינער זיי האּבין גיווען. מֹודה אֹוי אים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָער
וועלין ווייּבער זייערע אּון אהיים קּומען וועלן זיי אז ּבאם גימאכט. זי צוויׁשן זיי האּבין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוועגין.
אהיים קיסר דער גיפארין איז זיין. מׁשד זי זיי זאלין נקיבה א איינע אּון זכר א איינע ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּבין

:ÌÈ�· „ÈÏÂ‰Ï ‰ÙÂ¯˙ ‰ÊÈ‡ ‡ˆÓÈ ÈÏÂ‡המלך
לבנים, לזכות מנת על הארץ פני על נסעו והקיסר
בשביל היא הישראלי איש נסיעת שכל רמז
שבקדושה ענינים בשביל היינו בנים, הולדת
צדיקים של תולדותיהם עיקר כי טובים, ומעשים

נסיעה ובכל והילוך הילוך ובכל טובים, מעשים
שאוכל בחברי, לפגוש אזכה אולי לכוון צריך
נקודה איזה שאקבל הנצחי, מהתכלית עמו לדבר
להיפך, וכן בחברי, ויש בי שאין מה חדשה טובה

נצחית. הולדה בחינת היא חן)וזו (לוית
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ּבנֹו את ׁשלח הּמל ּגם ללמד; ּבּתֹו את הּקיסר וׁשלח מהם. נׁשּכח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנ"ל
מאד, זה את זה אהבים והיּו אחד. מלּמד אצל ׁשניהם ונזּדּמנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹללמד,
ידּה, על ונתן טּבעת מל ֿ הּבן ונטל לזה, זה ׁשיּׂשאּו ּביניהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָונתקּׁשרּו
הּמל ּגם לביתֹו; והביאּה ּבּתֹו אחר הּקיסר ׁשלח ּכ ֿ אחר יחד. ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָונתחּתנּו

לביתֹו. והביאֹו ּבנֹו אחר ְְֱִֵֶַַַָׁשלח

eÈ‰Âהתקּׁשרּות מחמת ׁשּדּו ׁשּום רצתה ולא הּקיסר, לבת ׁשּדּוכים מדּברים ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
ּתמיד, עצבה היתה הּבתֿקיסר ּגם אחריה. מאד מגעּגע היה והּבןֿמל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנ"ל.

ּופלטין ׁשּלֹו לחצרֹות מֹוליכּה הּקיסר והיא‚והיה - ּגדּלתּה אֹותּה והראה ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
מה וכל ׁשּנחלה, עד אחריה מאד מגעּגע היה מל ֿ והּבן עצבה. ְְְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

.‚.ÔÂÓ¯‡

דער אּון זּון. א גיהאט האט אּון אהיים גיפארין איז מל דער אּון טאכטער. איין גיהאט האט ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּון
גיווארין. געסן פאר זיי פּון איז ְִִִִֵֶַָׁשידּו

זענעןהאט לערנען. זּון זיין גיׁשיקט אֹוי האט מל דער לערנען. טאכטער זיין גיׁשיקט קיסר דער ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
זי צוויׁשן זיי האּבין גיהאט, ליּב זייער זי האּבין זיי אּון מלמד איין צּו גיקּומען אן ּביידע ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזיי
גיטאן ארֹויף איר האט אּון פינגעריל א גינּומען מל ּבן דער האט נעמען זי זאלין זיי אז ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָגימאכט
טאכטער זיין נא קיסר דער גיׁשיקט האט דעם נא גיווען. מתחּתן זי זיי האּבין האנד דער ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹויף
אֹוי איהם האט אּון זּוהן זיין נא געׁשיקט אֹוי האט מל דער אהיים, גיּבראכט זי האט ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּון

אהיים. זי צּו ְְִִֵַַגיּבראכט
ׁשידּואּון ׁשּום קיין גיוואלט ניט האט זי אּון טאכטער. קיסר'ס דעם ׁשידּוכים גירעט האט ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָמען

זייער האט מל ּבן דער אּון .מל ּבן דעם מיט גימאכט האט זי וואס התקׁשרּות דעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמחמת
גיפירט זי האט קיסר דער אּון גיווען. טרֹויעריג ּתמיד אֹוי איז קיסר ּבת די אּון איר. נא ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָגיּבענקט
גיווען אלץ איז זי אּון גדּולה איר גיוויזין איר האט אּון ּפאלאצן זיינע אין אּון הייף זיינע ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאין

:‰„È ÏÚ Ô˙�Â ˙Ú·Ë ÍÏÓ Ô·‰ ÏË�Âפירשו אנ"ש
מרמזת האצבע, את הסובבת העגולה, שהטבעת
בליקוטי תורות בכמה שמתבאר כמו האמונה, על
שאמונה סביבותיך" "ואמונתך מהפסוק מוהר"ן
שום אין כי בזה והביאור "סביב", בחינת היא
כמו עליו, ויגן צד מכל האדם את שיסובב דבר
שידע מחמת מלך והבן הקדושה, האמונה
יהיה, שלא איך כי שיעבור, מה עליהם שיעבור
אחד כל ולחזור להפרד הם שעומדים ידע הלא
עד עמהם יתחולל מה יודע ומי לביתו, מהם
להשתכח עלול הענין כל וגם מחדש, שיפגשו

היינו הקדושה, בהאמונה עצמם סיבבו לכן מהם,
בכל מעמד יחזיקו אם סוף כל שסוף שהאמינו
וזה ויתחתנו, הטוב לסוף יזכו עליהם שיעבור מה
בלילות", "ואמונתך בתהילים שכתוב מה בחינת
וירידה, שינה בחינת הדעת, העדר הוא לילה כי
הקדושה, האמונה ורק אך הוא אז שמחזק ומה
שהאמונה ומוהרנ"ת רבינו בספרי הרבה כמבואר
החושך לימי היחידה והתרופה האור היא

חן)והחולשה. (לוית

:‰·ÂˆÚ ‰˙È‰ ‡È‰Âפעולות עושה דבר הבעל
של האמיתי שידוכה את לרחק יכלתו בכל

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ¯ÒÈ˜Â ÍÏÓÓ - '· ‰˘ÚÓ‚Ó

אֹותֹו: להמׁשּמׁש ואמרּו להּגיד. רצה לא - חֹולה אּתה מה על אֹותֹו: ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּׁשּׁשאלּו
אז עּמֹו היה הּוא ּכי יֹודע, ׁשהּוא להם ואמר אצלֹו? לחקר אּתה ּתּוכל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּולי

ל והּגיד ׁשם, ׁשּלמד הּואּבּמקֹום נתחּתן ׁשּכבר הּמל נזּכר ואזי הּדבר. הם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכבר ּכי החתּנה, על עצמֹו ׁשּיכין להּקיסר וכתב והל מּקדם, הּקיסר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻעם
ּולסרב, להעיז יכֹול היה לא א הּקיסר, רצה ולא ּכּנ"ל. מּקדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹנתקּׁשרּו
אזי - מדינֹות לנהג יּוכל אם ויראה: אליו, ּבנֹו הּמל ׁשּיׁשלח לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהׁשיב

אליו ּבנֹו וׁשלח אליו. ּבּתֹו הּקיסריּׂשיא צּוה ּכאׁשר להּקיסר, ּבנֹו ׁשלח ׁשהּמל (הינּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

לראֹותּכּנ"ל) הּמדינה עסקי ׁשל נירֹות לֹו ּומסר חדר, ּבתֹו הּקיסר והֹוׁשיבֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּמדינה. את לנהג יּוכל ְְִִִֶַַָֹאם

CÏÓŒÔa‰Â.לראֹותּה לֹו אפׁשר היה ולא אֹותּה, לראֹות מאד מתּגעּגע היה ¿«∆∆∆ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
אסּפקלריא ׁשל ּכתל אצל הל אחד ּובאתה„ּפעם חּלׁשּות. ונפל אֹותּה, וראה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

.„.‰‡¯Ó

וואס אּון גיווארין. קראנק איז ער ּביז איר נא גיּבענקט זייער האט מל ּבן דער אּון ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָטרֹויעריג.
דעם צּו גיזאגט מען האט זאגין. גיוואלט ניט ער האט קראנק ּביסטּו וואס גיפרעגט אים האט ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמען

דער אים ּביי קענען וועסטּו טאמער ּבאדינט אים האט איוואס גיענפערט זיי ער האט קלערין. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
האט גילערנט. האט ער ווי דארט אים מיט גיווען איז ּבאדינט אים האט וואס דער ווארין ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָווייס.

גיזאגט זיי קראנק)ער איז ער וואס פאר זיי גיזאגט האט ּבאדינער דער .(ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

איזהאט אּון קיסר. דעם מיט גיווען מׁשד לאנג ׁשֹוין זי האט ער אז מאנט דער מל דער זי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשידּו דער ווארין חתּונה. דער אֹויף רעכטין זי זאל ער אז קיסר צּום גיׁשריּבן האט אּון ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיגאנגען
לּוׁשמיר .ׁשידּו דעם גיוואלט ניט ׁשֹוין אּבער האט קיסר דער ּכּנ"ל. גיווען לאנג ׁשֹוין דא ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאיז
זיין ׁשיקן זאל מל דער אז גיׁשריּבן אּפ קיסר דער אים האט זיין. מעיז אים גיקענט ניט האט ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָער
טאכטער. זיין געּבין אים ער וועט לענדער פירין קענען וועט ער אֹויּב זעהן זאל ער ּכדי אים צּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָזּון
אּון חדר. איין אין גיזעצט אנידער קיסר דער אים האט אים צּו זּון דעם גיׁשיקט מל דער ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהאט
קענען וועט ער אֹויּב זעהן זאל ער ּכדי מדינה דער פּון זאכין פּון ּפאּפירן גיגעּבין אּפ אים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאט

מדינה. די ְִִִִָפירין
איזדער אמאל זעהן. גיקענט ניט אּבער זיא האט ער זעהן צּו זיא גיּבענקט זייער האט מל ּבן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

זיא איז חלׁשֹות. גיּבליּבן ער איז זעהן דער זיא ער האט ׁשּפיגל פּון וואנט איין לעּבין גיגאנגען ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָער

אבל ממנה, זאת ולהשכיח הישראלית, הנשמה
מריחוקה מאוד ומצטערת שוכחת, לא הנשמה
כל כביכול לה שיש למרות האמיתי, משרשה
"את להראותה בארמנותיו מוליכה והקיסר טוב,

המדומים, עושרה רוב ואת כבודה את גדולתה",
ל המדומות, התאוות להשכיחואת הדבר מועיל א

האמיתי. משרשה ריחוקה על צערה את
חן) (לוית
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ההתקּׁשרּות מחמת ׁשּדּו ׁשּום רֹוצה ׁשאינּה לֹו וסּפרה ונערּתּו, אליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיא
ֿ ּפיֿכן. ֿ על אף ואמרה: רֹוצה? אינֹו ואבי ּנעׂשה מה לּה: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעּמֹו,
ּופרׁשּו ספינה להם וׂשכרּו הּים, על עצמם לפרׁש ׁשּיּניחּו התיעצּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחרּֿכ

הּספר אל עצמם לקרב רצּו אחרּֿכ הּים. על והלכּו והיה‰ּבּים, לּספר ּובאּו , ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשם. ׁשכבה והיא לֹו, ונתנה הּטּבעת ֿ קיסר הּבת ולקחה לׁשם. והלכּו יער, ְְְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשם
ּכ ֿ אחר אצלּה. הּטּבעת והּניח ּתעמד, ׁשּבסמּו מל הּבן ראה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹאחרּֿכ
אֹותֹו וׁשלחה ׁשם, הּטּבעת ׁשּׁשכחּו נזּכרה ּכ ּבתֹו הּספינה. אל והלכּו ְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָעמדּו
אחר, למקֹום והל הּמקֹום, למצא יכֹול היה ולא לׁשם והל הּטּבעת. ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאחרי
ׁשּנתעה עד למקֹום מּמקֹום לבּקׁשֹו הֹול והיה הּטּבעת, למצא יכֹול היה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹולא

.‰.ÌÈ‰ ˙Ù˘

ׁשידּו ׁשּום קיין ניט וויל זי אז גיזאגט אים האט אּון מינטערט. דער אים האט אּון אים צּו ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָגיקּומען
טּוט וואס גיזאגט. איר צּו ער האט גיהאט. אים מיט ׁשֹוין האט זי וואס התקׁשרּות דאס ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמחמת
אין נאר זי זיא האלט פארט וועגין דעסט פּון גיזאגט זיא האט ניט אּבער וויל פאטער דיין ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמען
האּבין אּון ים. דעם אֹויף לאזין אוועק זי וועלין זיי גיהאלטן עצה איין זיי האּבין דעם נא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאים.

זענען ים. דעם אֹויף גילאזט אוועק זי האּבין אּון ׁשיף איין גידּונגען דעםזי אֹויף גיגאנגען זיי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
דארט איז ּבארטן צּום גיקּומען זיי זענען ּבארטין א צּו קּומען צּו גיוואלט זיי האּבין דעם נא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָים.
אים האט אּון פינגעריל דאס גינּומען קיסר ּבת די האט גיגאנגען. אהין זיי זענען וואלד א ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיווען
ׁשֹוין וועט זי אז גיזעהן מל ּבן דער האט דעם נא ׁשלאפין. גילייגט זי האט זי אּון ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגיגעּבין
זיי זענען נא דער איר. לעּבין פינגעריל דאס גילייגט אנידער ער האט ׁשטיין אֹויף ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָווייטער
פינגעריל דאס געסין פאר האּבין זיי אז מאנט דער זי זי האט ווייל דער ׁשיף. דער צּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיגאנגען
גיפינען גיקענט ניט ער האט גיגאנגען אהין ער איז פינגעריל. דעם נא גיׁשיקט אים זי האט ְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדארט.
ער איז פינגעריל. דאס גיפינען גיקאנט ניט ווייטער האט אּון ווייטער גיגאנגען ער איז ארט. ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדאס

:˙Ú·Ë‰ ˙‡ ÂÁÎ˘˘ ‰¯ÎÊ� ÍÎ ÍÂ˙·בתחילה
שהיא לאמונה, המרמזת הטבעת ידי על התקשרו
בבחינת כטבעת, צד מכל האדם את סובבת
מתחזק הוא ידה ועל סביבותיך", "ואמונתך

ירידה בעת מוהר"ןומתחדש בליקוטי שמובא (כמו

בהאמונה) שינה בשעת מתחדש האדם ידישמוח על לכן ,
הטבעת, באמצעות השידוך את ביניהם שסיכמו
אולם תמיד, עצמם להחזיק יכולים היו האמונה,
החזירה לישון הלכה שכאשר כך, אחר שקרה מה
נטתה שינה בשעת שדוקא היינו הטבעת, לו
הלא כי שנעשה, מה נעשה זה ידי ועל מהאמונה,

כן עשתה לא והיא באמונה, להכלל צריך בשינה
שכחו כשקמו גם ולכן הטבעת, את עזבה אלא
הטבעת הניח הוא גם כי מהאמונה, מהטבעת,
ידי ועל שישנה, בעת בידה לה מסר ולא לידה
עד והפרידם הרע היצר התגבר באמונה, ירידתם
רבים, דורות נמשך שזה וכו', שעבר מה שעבר
לדעת צריכים ולכן יחד, נתאחדו שלבסוף עד
לעצמנו לשנן ועלינו האמונה, הוא הכל שיסוד
האמונה, הוא "העיקר רבינו: של קדשו לשון את
עצמו את ולחזק עצמו את לחפש אחד כל וצריך

חן)באמונה". (לוית
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הֹול הּוא והיה ּגםּֿכן. ונתעית לבּקׁשֹו, הלכה והיא לחזר. יכֹול היה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹולא
מה לֹו היה ולא ליּׁשּוב; והל ,ּדר ראה ּכ ֿ אחר ותֹועה. הֹול ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹותֹועה,

עצמ ויּׁשבה ותֹועה, הֹולכת היתה היא ּגם מׁשרת. ונעׂשה ׁשּתׁשבּלעׂשֹות, ּה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשם. ויׁשבה ּפרֹות, ׁשל אילנֹות ׁשם והיה הּים; ׂשפת אל והלכה הּים, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָאצל
מתּפרנסת והיתה וׁשבים, עֹוברים ּתמצא אּולי הּים, אצל הֹולכת היתה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובּיֹום

החּיֹות. מן נׁשמרת ׁשּתהיה ּכדי אילן, על עֹולה היתה ּובּלילה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמהּפרֹות;

È‰ÈÂ,העֹולם ּבכל ּומּתן מּׂשא לֹו והיה מאד, מפלג ּגדֹול סֹוחר והיה הּיֹום «¿ƒְְְְְֵַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבאׁשר לאביו: הּבן אמר אחד ּפעם זקן. היה והּסֹוחר יחיד, ּבן לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהיה
ואּתה עלי, ּכלל מׁשּגיחים אינם ׁשּל והּנאמנים נער, ואני - זקן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאּתה
עם ספינה לי ּתן ּבכן ּלעׂשֹות; מה אדע ולא ריק, נׁשאר ואהיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתסּתּלק

האט אּון גיווארין. ערט פאר איז ער ּביז אנדערין צּום ארט איין פּון פינגעריל דאס זּוכין ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָגיגאנגען
איז גיווארין. ערט פאר אֹוי זי איז זּוכין. אים גיגאנגען זי איז קערין אּום גיקאנט ניט ׁשֹוין ְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָזי
זעהן דער ער האט דעם נא גיּבלאנזעט. ווייטער אלץ האט אּון גיּבלאנזעט האט אּון גיגאנגען ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָער
גיווארין ער איז טּון צּו וואס גיהאט ניט האט ער אּון אריין יׁשּוב אין גיגאנגען ער איז וועג ְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאיין
זי וועט זי גיווען מיׁשב זי זי האט גיּבלאנזעט. האט אּון גיגאנגען אֹוי איז זי אּון מׁשרת. ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
ּביימער גיווען איז דארט אּון ים. דעם פּון ּבארטן צּום גיגאנגען זי איז ים דעם ּביי זעצין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאנידער
גיפינען זי וועט טאמער ים. ּבאם גיין אּום זי פלעגט טאג ּביי אּון גיזעסן. דארט זי איז ּפירֹות. ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָפּון
ּבֹוים א אֹויף גיין ארֹויף זי פלעגט ּבאנאכט אּון ּפירֹות. די פּון גיווען מפרנס זי האט זי אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעמיצן

חיֹות. די פּון גיהיט אּפ זיין זאל זי ְִִִִֵַַָָּכדי
מׂשאויהי גיהאט האט ער סֹוחר גרֹויסער איין זייער סֹוחר גרֹויסער איין גיווען איז עס אּון הּיֹום ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

א גיהאט האט ער אּון וועלט גאנצער דער אין אלט.ּומּתן גיווען ׁשֹוין איז סֹוחר דער יחיד. ּבן יין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יּונג גאר נא ּבין אי אּון אלט. ׁשֹוין ּביסט דּו ּבאׁשר פאטער צּום זּון דער גיזאגט האט ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאמאל
אּון ׁשטארּבין וועסט דּו זיין וועט וואס ניט. הׁשגחה קיין גאר מיר אֹויף געּבין נאמנים דיינע ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּון
סחֹורה מיט ׁשיף א מיר גיּב ּבכן טּון. צּו וואס וויסן ניט גאר אי וועל אליין ּבלייּבן וועל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאי

:„ÈÁÈ Ô· ÂÏ ‰È‰Âכמה עד רואים זה במעשה
איש אחר ברדיפותיו הרע היצר ערמומי
הקיסר לבת נזדמן פעם בכל הנה כי הישראלי,
עת ובכל לה, הראוי המלך בן שאינו אחר שידוך
נוסף, אחד לה נזדמן מיד אחד משידוך שניצלה
מוהר"ן בליקוטי המובא פי על הדברים וביאור

ז') עצה,(סימן בחינת הם ונישואין ששידוכין
וחיילותיו, הרע היצר עבודת שזוהי איפוא ונמצא
ומשונות שונות עצות האדם בדעת לסבב

מן להרחיקו מנת על זאת כל האמת, מן הרחוקות
לו. והראויה האמיתית העצה

אך הקיסר בת השתמשה כיצד גם רואים זה וכנגד
מנת על שונות בתחבולות בחכמתה היא
וממילא ראויים, בלתי שידוכים מאותם להתחמק
לפעול לאדם לו שיש כך, הוא היצר במלחמת גם
להנצל כדי וכדו' בתחבולות ולהשתמש בחכמה

היצר. חן)מעצת (לוית

−ïôþ ¬šñó
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עם ספינה אביו לֹו ונתן ּומּתן. ּבמּׂשא ּבקי להיֹות ּכדי הּים על ואל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָסחֹורה,
ּבהיֹותֹו והצליח. אחרת, סחֹורה וקנה הּסחֹורה, ּומכר לּמדינֹות והל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָסחֹורה,

הּנ"ל האילנֹות אֹותן ראּו הּים ׁשם)על הּבתֿקיסר יּׁשּוב,(ׁשהיתה ׁשהּוא וסברּו , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
הציץ ּכ ּבתֹו לחזר. ורצּו אילנֹות, ׁשהם ראּו ּוכׁשּנתקרבּו לׁשם; ליל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹורצה

הּנ"ל)הּסֹוחר הּסֹוחר ּבן אדם,(הינּו ּכמראה ועליו אילן ׁשם וראה הּים, לתֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
וראּו והּביטּו ׁשם, ׁשהיּו האנׁשים לׁשאר והּגיד עצמֹו, טֹועה הּוא ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוסבר
עם איׁש וׁשלחּו לׁשם. להתקרב והתיּׁשבּו האילן, על אדם ּכמראה ֿ ּכן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּגם
ׁשּלא הּׁשליח את לכּון ּכדי הּים ּבתֹו מּביטים היּו והם לׁשם, קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹספינה
ׁשּיֹוׁשב וראה לׁשם, והל הּנ"ל. האילן אל מכּון ׁשּיל ּכדי ,הּדר מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻיטעה

להם. והּגיד אדם, ְִִֶָָָָׁשם

CÏ‰Âהּנ"ל)ּבעצמֹו הּסֹוחר ׁשם(ּבן ׁשּיֹוׁשבת וראה ׁשהיתה, הּנ"ל ֿ קיסר הּבת (הינּו ¿»«ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) ׁשם הּספינה,יֹוׁשבת אל לכנס רֹוצה ׁשאינּה לֹו ואמרה ׁשּתרד. לּה ואמר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכּדת; אֹותּה ויּׂשא לביתֹו ּכׁשּיבֹוא אם ּכי ּבּה יּגע ׁשּלא ׁשּיבטיחּה אם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכי
ויכֹולה ֿ זמר ּכלי על מזּמרת ׁשהיא וראה לּספינה, אצלֹו ונכנסה לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהבטיח

אחר לֹו. ׁשּנזּדּמנה על וׂשמח לׁשֹונֹות, ּבכּמה להתקרבלדּבר ּכׁשהתחילּו ,ּֿכ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

פאטער דער אים האט ּומּתן. מׂשא אין ווערין גיניט זאל אי ּכדי ים דעם אֹויף גיין אי ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוועל
אּון סחֹורה די קֹויפט פאר האט אּון מדינֹות אין גיגאנגען איז ער אּון סחֹורה. מיט ׁשיף א ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָגיגעּבין

גיווען. מצליח זייער האט אּון סחֹורה אנדערע גיקֹויפט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאט
איזדער קיסר ּבת די וואס ּביימער די זעהן דער ער האט ים דעם אֹויף גיווען איז ער ווי ווייל ִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

זענען זיי ווי גיין. צּו אהין גיואלט זיי האּבין יׁשּוב. איין איז דאס גימיינט זיי האּבן גיזעסן. ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָדארט
דער קערין. אּום גיוואלט זי זיי האּבן ּביימער איז דאס אז זעהן דער זיי האּבען גיקּומען ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנאהנט
אֹויבין אּון ּבֹוים אין גיזעהן דארט ער האט אריין ים אין גיטאן קּוק איין הסֹוחר ּבן דער האט ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָווייל
די גיזאגט ער האט טֹועה. זי ער איז טאמער גיטראכט זי ער האט מענטׁש א ווי אזֹוי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזיצט
ווי גיזעהן אֹוי זיי האּבין גיטאן קּוק א זיי האּבן גיווען. דארט זענען זיי וואס מענטׁשן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאיּבריגע
האּבען ׁשּפיירין, צּו אהין זי וועלן זיי גיווען מייׁשב זי זיי האּבין ּבֹוים. דעם אֹויף מענטׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאיין
ׁשליח דעם זאל מען ּכדי אריין ים אין גיקּוקט האּבען זי אּון ׁשיפל קליין א מיט איינעם גיׁשיקט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזיי
דארט אז גיזעהן ער האט גיגאנגען אהין ׁשליח דער איז ּבֹוים, צּום טרעפין קענען זאל ער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָווייזין

גזאגט. זיי ער האט מענטׁש איין ְְְְִִֵֵֶֶָָזיצט
גיגאנגעןאיז אהין אליין הסֹוחר)ער ּבן דער גזעה(דהיינּו ער דארטהאט זיצט זיא אז קיסרן ּבת די (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

גייןּכּנ"ל) אריין ניט וויל זי אז גיזאגט אים זיא האט גיין. אראּפ זאל זי אז גיזאגט איר ער האט ְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אּון אהים קּומען וועט ער ּביז רירין אן ניט זי זאל ער אז זאגין צּו איר זאל ער ּביז ׁשיף דער ִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאין
דער אין גיגאנגען אריין אים צּו זיא איז גיזאגט צּו איר ער האט ּכדת האּבין חתּונה איר מיט ְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוועט
זי ער האט לׁשֹונֹות. ּכּמה רעדין קען אּון זמר ּכלי אֹוף ׁשּפילין קען זי אז גיזעהן ער האט ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשיף.
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מיּדעיו, וכל ּוקרֹוביו לאביו ויֹודיע לביתֹו ׁשּיל ׁשהּיׁשר לֹו אמרה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלביתֹו,
יתוּדע ּכ ֿ ואחר ּכזֹו; חׁשּובה אּׁשה ׁשּמֹולי ּבאׁשר לקראתּה, יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּכּלם

היא מי ידעלֹו אז החתּנה, אחר עד היא מי אֹותּה יׁשאל ׁשּלא עּמֹו היא התנה מּקדם ּגם (ּכי ְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

היא) ּכזֹו,-מי אּׁשה מֹולי ׁשאּתה ּבאׁשר הּיׁשר ּגם לֹו: אמרה עּמּה. והסּכים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
הּמאטראסין ּכל את ׁשּלהםÂׁשּתׁשּכר ׁשהּסֹוחר ידעּו למען הּספינה, הּמֹוליכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לֹו ׁשהיה מאד טֹוב יין ולקח עּמּה. והסּכים - ּכזֹו אּׁשה עם נּׂשּואין לֹו ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹיׁש
ּוקרֹוביו לאביו להֹודיע לביתֹו הל והּוא מאד. ונׁשּתּכרּו להם, ונתן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּספינה
ּבׁשכרּותם. וׁשכבּו ונפלּו הּספינה, מן ויצאּו נׁשּתּכרּו והּמאטראסין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָּכּנ"ל,
היא הלכה הּמׁשּפחה, ּכל עם לקראתּה ליל ׁשם עצמם מכינים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָּובעֹוד

הּוילֹונֹות ּופרׂשה הּספר, מן הּספינה הּלווינטן)והּתירה עם(הינּו לּה והלכה , ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ
הּספינה אל ּבאּו והם הּסֹוחר)הּספינה. ׁשל הּמׁשּפחה ּכל ּדבר.(הינּו מצאּו ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ואֹומר צֹועק והּוא מאד, הּנ"ל הּבן אבי להּסֹוחר הּנ"לוחרה הּסֹוחר ׁשל הּבן (הינּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹ
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גיווען. מזדמן אים זי האט זיא וואס צּונאגיפרייט נאנט גהֹויּבן אן ׁשֹוין האּבן זיי אז דעם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מֹודיע זאל אּון אהיים גיין זאל ער אז איז יֹוׁשר דער גיזאגט אים צּו זי האט ׁשטּוב זיין צּו ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקּומען
זאלין חׁשּובה אּׁשה איין אזֹו פירט ער ּבאׁשר פריינד גּוטע אּון קרֹובים זיינע אּון פאטער זיין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָזיין

איז זיא ווער וויסן ער וועט נא דער אּון אקעגין גיין איר אלע אזיי אים מיט אֹוי זיא האט פריר (ווארין ְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

איז) זיא ווער וויסין ער וועט דעמּולט חתּונה דער נא ּביז איז זי ווער פרעגין ניט זיא זאל ער אז גינּומען אֹויס דרֹוףּתנאי ער האט ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אלע ׁשיּכרין אן זאלסט דּו אז אֹוי איז יֹוׁשר דער גיזאגט אים זיא האט ווידער גווען ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמסּכים
האט אׁשה איין אזֹוי מיט חתּונה האט סֹוחר זייער אז וויסן זיי לאזין ׁשיף די פירין וואס ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמאטראסן

אּון גיפאלגט. זי האטער אּון ׁשיף דער אֹויף גיהאט האט ער וואס וויין. גּוטן זייער גינּומען האט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
דעם זיין מֹודיע זאל ער אהיים גיגאנגען איז ער אּון גיווארין ׁשיּכֹור זייער זיי זענען גיגעּבין ְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזיי
פּון גיגאנגען ארֹויס זענען אּון ׁשיּכרט פאר זי האּבין מאטראסין די אּון פריינד. די מיט ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָפאטער
איר גיין צּו גיגרייט אן זי האּבין זיי ווי ווייל דער ׁשיּכר. גיפאלין אנידער זענען אּון ׁשיף ְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָדער
פּון ׁשיף די גיּבּונדן אּפ האט אּון גיגאנגען זי איז ווייל דער מׁשּפחה גאנצער דער מיט ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאקעגין

האט אּון ּבארטין מׁשּפחהדעם גאנצע די אּון ׁשיף דער מיט אוועק איז אּון לאווינטן די לאזט צּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אֹוף גווען ּברֹוגז זייער סֹוחר דער איז גיפּונען. ניט קיינעם האּבן אּון ׁשיף דער צּו גיקּומען ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָזענען

:‰�ÈÙÒ‰ ÌÚ ‰Ï ‰ÎÏ‰Âכמה ניצלה היא ולסיכום,
על מרמז היין כי לומר ויש היין, בזכות פעמים
קלא", לארמא ש"יין בזוהר שמובא שכמו "קול",
מהבעל להנצל כשרוצים כלומר הקול, להרים
לצעוק היינו "יין", היא היחידה הסגולה אז דבר

היא זה וביין 'יין', כמספר קולות שבעים קולות,
ומהגזלנים מהמלך מהסוחר צרותיה, מכל ניצלה

ה הקולות כי עזותוכו', את לשבר נפלאה עצה ם
ותאוותיו. הגוף

חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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ואמר) צעק הּנ"ל הּספינה עם ּבא וכּו'!ׁשהיה סחֹורה עם ספינה ׁשהבאתי לי ּתאמין : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותם, לׁשאל והל להּמאטראסין! ּתׁשאל לֹו: ואמר ּדבר. רֹואים אינם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹוהם
מה ּכלל יֹודעים ואינם להם, וׁשאל ננערּו, אחרּֿכ ׁשּכֹורים. ׁשֹוכבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהם
היכן יֹודעים ואינם הּנ"ל, ּכל עם ספינה ׁשהביאּו יֹודעים רק עליהם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבר
והל ּפניו, לנגד יבֹוא ולא מּביתֹו, וגירׁשֹו ּבנֹו, על מאד הּסֹוחר וחרה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּוא.

והיא ונד. נע הּנ"ל)מּמּנּו הּבתֿקיסר הּים.(הינּו על הֹולכת היתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

È‰ÈÂהּוטב ׁשם ּכי הּים, על ּפלטין לֹו ּבֹונה והיה אחד, מל והיה הּיֹום «¿ƒְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּפלט לבנֹות והיאּבעיניו ׁשם, הֹולכֹות והּספינֹות הּים. אויר מחמת (הינּוין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּנ"ל) הּנ"ל.הּבתֿקיסר הּמל ׁשל לּפלטין סמּו ּובאתה הּים, על הֹולכת היתה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
טֹועה ׁשהּוא וסבר אנׁשים, ׁשם ואין מנהיגים, ּבלי ספינה וראה הּביט ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּמל
הּפלטין; אל נתקרבה והיא ּכן. ֿ ּכן ּגם וראּו ׁשּיסּתּכלּו, לאנׁשיו וצּוה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּמל וׁשלח לחזר. והתחילה הּפלטין? לּה לּמה עצמּה: התיּׁשבה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאחרּֿכ
יכֹול היה לא ּכי אּׁשה, לֹו היה לא הּנ"ל והּמל לביתֹו. והביאּה ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוהחזירּה,
לׁשם ּוכׁשּבאתה .להפ וכן היא, רצתה לא - רֹוצה ׁשהיה מי ּכי לֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹלברר
ּכּדת, ׁשּיּׂשאּנה עד ּבה יּגע ׁשּלא לּה ׁשּיּׁשבע לֹו אמרה הּנ"ל ֿ קיסר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּבת

אּון ּכּנ"ל. וכּו' סחֹורה מיט ׁשיף א גיּבראכט האּב אי מיר גלייּבט ׁשרייט זּון דער אּון זּון. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָדעם
אּון פרעגין זיי גיגאנגען ער איז מאטראסין די דיר פרעג גיזאגט אים ער האט ניט. גאר זעהן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזיי
זיי אּון גיפרעגט זיי מען האט מאטראסן. די גיׁשטאנען אֹויף זיי זענען דעם נא ׁשיּכֹור. ליגין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזיי
מיט ׁשיף א גיּבראכט האט מען אז ווייסן זיי נאר גיטאן זי האט זיי מיט וואס ניט גאר ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָווייסין
האט אּון זּון זיין אֹויף גיווארן ּברֹוגז זייער סֹוחר דער איז איז. זי ווי ניט ווייסן אּון אלימען ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָדעם
נע אוועק זּון דער איז קּומען. ניט אֹויגין זיינע אֹויף זאל ער אז ׁשטּוּב זיין פּון טריּבן פאר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָאים

זי אּון קיסר)ונד. ּבת די ים.(דהיינּו דעם אֹויף גיגאנגען איז ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַ
ווארןויהי ים. דעם אֹויף ּפאלאצין גיּבֹויאיט זיך האט מל דער .מל א גיווען איז עס אּון הּיֹום ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

די אּון דארטין. גייען ׁשיפין די מחמת אּון ים דעם פּון אויר דעם מחמת גיפעלן אים איז ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָדארט
דער .מל דעם פּון ּפאליץ דעם צּו נאהנט גיקּומען איז אּון ים. דעם אֹויף גיגאנגען איז קיסר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבת
קיין דארט איז עס אּון רידירׂש אן גייט ׁשיף די ווי גיזעהן ער האט גיטאן. ּבליק א האט ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמל
קּוקין זאלן זיי מענׁשן זיינע גיהייסין ער האט טֹועה. זי איז ער גימיינט ער האט דא ניט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמענׁשן
וואס גיווען. מייׁשב זי זי האט ּפאליץ. דעם צּו גיקּומען נאהנט איז זי אּון גיזעהן. אֹוי זיי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאּבין
מהאט אּון גיׁשיקט מל דער האט קערין. צּו אּום זי גיהֹויּבין אן האט אּון ּפאליץ. דר איר ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָטֹויג

אריין. ׁשטּוב אין זי צּו גיּבראכט זי האט ער אּון קריק. גיקערט אּום ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָזי
דיאּון ווארן קלֹויּבין. צּו גיקאנט ניט זי האט ער ווארן ווייּב קיין גיהאט ניט האט מל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָדער

צּו איז קיסר ּבת די ווי .אֹוי קערט פאר אזֹוי אּון גיוואלט ניט אים האט גיוואלט האט ער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוואס
ער ּביז רירין אן ניט זי זאל ער אז ׁשווערין איר זאל ער אז גיזאגט. אים זי האט גיקּומען. ְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאים
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רק ּבּה, יּגע ולא ׁשּלּה הּספינה את יפּתח ׁשּלא ׁשראּוי לֹו ואמרה לּה. ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹונׁשּבע
ׁשהביאה, הּסחֹורה רּבּוי את הּכל יראּו ואז הּנּׂשּואין, עד הּים על ּכ ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּתעמד
לכל ּכתב והּמל ּכן. לּה והבטיח הּׁשּוק. מן אּׁשה ׁשּלקח יאמרּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלבל
והיא ּבׁשבילּה. ּפלטין ּובנה ׁשּלֹו, החתּנה על ויבֹואּו ׁשּיתקּבצּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻהּמדינֹות
וׁשלחּו הּמל וצּוה עּמּה, ׁשּיהיּו ׂשרים ּבנֹות ֿ עׂשר אחד לּה ׁשּיביאּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָצּותה
והיא מיחד, ּפלטין אחת לכל ּובנאּו מאד, ּגדֹולים ׂשרים ּבנֹות אחדֿעׂשר ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֹֻלּה
ּבכליֿׁשיר מזּמרֹות והיּו אליה, מתקּבצֹות והיּו מיחד, ּפלטין ּגםּֿכן לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻהיתה

עּמּה. ׁשם ְֲִִַָָּומׂשחקים

ÌÚtמׂשחקים והיּו עּמּה, והלכּו הּים, על עּמהם ׁשּתל להם אמרה אחת ««ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מהּיין להם ונתנה לּה, ׁשּיׁש טֹוב ּביין אֹותם ׁשּתכּבד להם ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשם.
הּוילֹונֹות ּופרׂשה הּספינה והּתירה והלכה וׁשכבּו; ונפלּו ונׁשּתּכרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּבּספינה,

והם הּספינה. עם ואנׁשיו)ּוברחה הּמל אינּנּה,(הינּו ׁשהּספינה וראּו הציצּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

זאל ער אז רעכט. איז עס אז גיזאגט. אים זי האט גיׁשוואֹוירן. איר ער האט ּכדין. נעמען זי ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוועט
אין ּביז ים דעם אֹויף ׁשטיין אזֹוי זאל ׁשיף די נאר רירין. אן ניט זי זאל אּון ׁשיף איר עפענען ְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָניט
זאגן. ניט מזאל ּכדי גיּבראכט. האט זי סחֹורה פיל ווי דעמּולט זעהן זאלן אלע ּכדי חתּונה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדער

גיזאגט. צּו אזֹוי איר ער האט מארק. דעם פּון אׁשה איין גינּומען. האט ער ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאז
האטאּון אּון חתּונה. דער אֹויף קּומען אלע זאלין זיי אז מדינֹות אלע צּו גיׁשריּבין האט מל ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדער

וועגין איריט פּון ּפאלאצין גיּבֹויעט ּפאניס.אֹויס עלעף ּברענגען איר מזאל אז גיהייסן האט זי אּון . ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
זייער ּפאניס עלעף גיׁשיקט איר מען האט גיהייסן. מל דער האט זיין. איר מיט זאלין זיי ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאז
זי אּון ּבאזּונדערין. א ּפאליץ איין איטליכער גיּבֹויעט אֹויס מהאט אּון טעכטער. ׂשררֹות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָגרֹויסע
זיי פלעגין קּומען. הֹויף צּום איר צּו זי פלעגין זיי אּון ּפאליץ. ּבאזּונדערין א גיהאט אֹוי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהאט

גיׁשּפילט. איר מיט זי האּבין זיי אּון ׁשיר. ּכלי אֹויף ְְְְִִִִִִִִִֵֵָׁשּפילין
גיגאנגעןאמאל איר מיט זיי זענען ים. דעם אֹויף גיין זיי מיט וויל זי גיזאגט. זיי צּו זי האט ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

וואס וויין גּוטין מיט זיין מכּבד זיי וועט זי גיזאגט. זיי צּו זי האט גיׁשּפילט. דארט זי זיי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאּבין
גיווארען. ׁשיּכֹור זיי זענען ׁשיף. דער אין גיווען איז וואס וויין דעם פּון גיגעּבן זיי זי האט האט. ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָזי
די גיּבּונדן אֹויף האט אּון גיגאנגען זי איז ליגין. גיּבליּבן זענען אּון גיפאלין אנידער זענען ְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָאּון
מיט מל דער אּון ׁשיף. דער מיט גיווארין אנטלֹויפן איז אּון לייווינטן די לאזט צּו האט אּון ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשיף.
דער זייער זיי זענען דא ניט איז ׁשיף די אז זעהן דער האּבן אּון גיטאן. קּוק א האּבין לייט ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזיינע

:'ÂÎÂ ¯È˘ ÈÏÎ· ˙Â¯ÓÊÓ ÂÈ‰Âאדירים כוחות כמה
רוצה כאשר במלאכתו, דבר הבעל משקיע
הוא אליו ולתפשו מישראל נפש על להתלבש
היכלות מיוחד, פלטין עבורו לבנות מסוגל

ולהטעימו עצומה עשירות לו לתת וארמונות,
כליל, עליו להשתלט וכך העולם, מנעמי מכל
לברוח ובתחבולות מאוד, מזה להזהר וצריך

חן)ממנו. (לוית

−ïôþ ¬šñó
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יהיה צערּה ּכי ּפתאם, לּה להּגיד ׁשּלא הּזהרּו :הּמל ואמר מאד. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹונבהלּו
ּכזֹו יקרה ספינה על מאד הּספינה,ּגדֹול עם ּברחה ּבעצמּה ׁשהיא יֹודע היה לא הּמל (ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחדרּה)והיה עדין ׁשהיא הּספינה;סבּור את לאחד נתן ׁשהּמל ּתסּבר אּולי ּגם , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
והלכּו ּבחכמה. לּה להּגיד הּנ"ל ֿ ׂשרים מהּבנֹות אחת ׂשררה את יׁשלחּו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָרק
חדרים האחדֿעׂשר לכל וכן ׁשני, לחדר וכן אדם, מצאּו ולא - אחד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹלחדר
והלכּו לּה; להּגיד זקנה ׂשררה ּבּלילה לׁשלח והסּכימּו אדם. מצאּו ולא -ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאד. ונבהלּו אדם, מצאּו ולא - ְְְְְְְֲִַָָָָֹֹלחדרּה

Ô‰È·‡Â,מּזה זה אּגרֹות להם ׁשּיּגיעּו רגילים ׁשהיּו הּנ"ל הּבנֹותֿׂשרים ׁשל «¬ƒ∆ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
עמדּו מּבנֹותיהם; אּגרת ׁשּום להם ואין - אּגרֹות ׁשֹולחים ׁשהם ראּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָועּתה
ואמרּו מאד, להם וחרה ּבנֹותיהם. את מצאּו ולא לׁשם, ּבעצמן ונסעּו ְְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׂשרים

הּמל את ׁשיקן')לׁשלח 'פאר ׁשּקֹורין מיתה, החּיבים ׁשּׁשֹולחין למקֹום היּו(ּדהינּו הם ּכי , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבּדבר? נאנס ּכי ׁשּלּוח, ׁשּיתחּיב הּמל חטא מה נתיּׁשבּו: א מלּוכה; ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׂשרי
והיא לֹו. והל וגרׁשּוהּו, אֹותֹו והעבירּו ּולגרׁשֹו, מּמלכּותֹו להעבירֹו ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָוהסּכימּו

ׂשרים) ּבנֹות ֿ עׂשר האחד עם ׁשּברחה הּנ"ל ֿ קיסר הּבת ֿ ּכ(הינּו אחר הּספינה. עם הלכה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּנ"ל הּׂשרֹות מןננערּו הלכה ּכבר ׁשהּספינה ידעּו לא ּכי ּכמּקדם, לׂשחק ׁשּוב (והתחילּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

זי ווארין זאגן ניט ּפלּוצים איר זאלט איר אז זעהט גיזאגט זיי צּו מל דער האט גיווארן. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשראקן
האּבין צער גרֹויס אירוועט אין איז זי גימיינט האט ער גיווארן אנטלֹויפין איז אליין זי אז געוואּוסט ניט האט מל דער (ווארין ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשיקיןחדר) זאל מען נאר ׁשיף. די גיׁשענקט אוועק איינעם האט מל דער אז מיינען וועט זי אּון ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מען אּון חדר איין אין גיגאנגען מען איז חכמה. מיט זאגן איר זאל מען ּפאניס די פּון איינע ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאיר
אזֹוי אּון גיפּונען. ניט קיינעם אֹוי מען האט חדר אנדערן אין אזֹוי אין גיפּונען. ניט קיינעם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהאט

גיווען מיׁשב זי זיי האּבן גיפּונען. ניט קיינעם אֹוי מען האט חדרים עלעף אלע מיטאין מל (דער ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לייט) זאזיינע זי אז ׂשררתּתי. אלטע איין נאכט ּביי ׁשיקין איר זאלין זיי מעןאז איז זאגין. איר ל ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
גיווארען. ׁשראקין דער זייער זיי זענען גיפּונען ניט קיינעם אֹוי מען האט חדר איר צּו ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָגיקּומען

טעכטער.דער זייערע פּון ניט ּבריוו ׁשּום קיין האּבין זיי גיזעהן האּבן ּפאניס. די פּון פעטיר די ווייל ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אלע זענען אּון גיהֹויּבין. אֹויף זי זיי האּבין אּפ. ניט גאר זיי ׁשרייּבט מען אּון ּבריוו ׁשיקין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזיי
גיווארין. ּברֹוגז זייער זיי זענען טעכטער. זייערע פּון איינעם גיפּונען ניט האּבין אּון זיי. צּו ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָגיפארין
האּבין זיי נאר מלּוכה. ׂשרי די גיווען זענען זיי ווארן ׁשיקין. פאר מל דעם גיוואלט זיי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאּבין
איז מל דער ׁשיקין. פאר קּומען אים זאל עס אז ׁשּולדיג מל דער איז וואס גיווען. מייׁשב ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזי
טרייּבן. פאר אים זאל מען אּון מלּוכה דער פּון זאגין אּפ אים זאל מען גיּבליּבן איז אֹונס. איין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָדא

גיגאנגען. אוועק זי ער איז טריּבן. פאר אים האט מען אּון גיוען מעביר איהם מען ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאט
זיאּון האּבין נא דער ׁשיף. דער מיט גיגאנגען איז גיווארין אנטלֹויפין איז זי וואס קיסר ּבת ְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָדי

ווארין פריר ווי אזֹוי ׁשּפילן צּו איר מיט גיהֹויּבן אן ווידער האּבין אּון ּפאניס. די גיחאּפט ְְְְְִִִִִִִִִִִִֶַַַָָָאֹויף
האּבין דעם נא ּבארטין. דעם פּון גיגאנגען אוועק ׁשֹוין איז ׁשיף די אז גיוואּוסט ניט האּבן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזיי
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עמדהּספר) ּכ ֿ אחר קצת. ּכאן עֹוד נׁשהה להם: והׁשיבה נחזר. לּה: ואמרּו , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
מן ּפרׂשה ּכבר ׁשהּספינה להם והֹודיעה לביתנּו. נחזר ואמרּו: סערה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרּוח
ּתּׁשבר ּפן יראה ׁשהיתה ואמרה ּכן, עׂשתה מה על אֹותּה: וׁשאלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּספר.
הֹולכים והיּו הּוילאֹות. ולפרׂש להּתירּה הכרחה עלּֿכן סערה, הרּוח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻמחמת

הּים הּנ"ל)על ֿ ׂשרים ּבנֹות ֿ עׂשר האחד עם ֿ קיסר ֿ זמר.(הּבת ּבכלי ׁשם מזּמרים והיּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ואמרה רצתה, ולא לׁשם; נתקרב הּנ"ל: הּׂשרֹות לּה ואמרּו ּבפלטין, ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָָָָֹּופגעּו

הּנ"ל ּפלטין אצל ׁשּנתקרבה על נתחרטה לּכי ׁשּנתקרבה על הּמל(הינּו ׁשל ּפלטין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכּנ"ל) אֹותּה לּׂשא ׁשרצה .הּנ"ל ִֶַַַַָָָָ

CkŒ¯Á‡,ּגזלנים ׁשניםֿעׂשר ׁשם והיּו לׁשם, ונתקרבּו הּים, אי ּכמין ראּו ««»ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
מה לֹו: אמרה לּה. והראּו ׁשּבכם? הּגדֹול מי היא: וׁשאלה להרגם. ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָורצּו

אּביסל. דא זאמין נא לאמיר גיענפערט. זיי זי האט אהיים. קערין אּום זי לאמיר גיזאגט איר ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזיי

אהיים. קערין אּום זי לאמיר גיזאגט זיי האּבין ווינט. ׁשטֹורעם א גיחאּפט אֹויף זי האט נא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָדער
זיי האּבין ּבארטין. דעם פּון גיגאנגען אוועק לאנג ׁשֹוין איז ׁשיף די אז גיזאגט אֹויס זיי זי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאט
די וועט טאמער גיהאט מֹורא האט זי גיזאגט זי האט גיטאן. דאס האסטּו וואס נא גפרעגט ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָזי

איּבע ווינט ׁשטֹורים דעם מחמת ווערין ּבראכין צּו זייׁשיף זענען טאן אזֹוי גימּוזט זי האט דעם ר ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכלי אֹויף ׁשּפילין דארט פלעגין אּון ּפאניס. עלעף די מיט קיסר ּבת די ים. דעם אֹויף ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָגיגאנגען
ּפאליץ דעם צּו גיין צּו לאמיר גיזאגט איר צּו ּפאניס די האּבין ּפאליץ. א ּבאגעגנט האּבן אּון ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזמר.
צּו ּפאליץ יענעם צּו איז זי וואס חרטה. אֹוי דרֹויף האט זי גיזאגט האט זי גיוואלט. ניט זי ְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָהאט

הּנ"ל)גיגאנגען מל דעם פּון .(דהיינּו ְְִֶֶֶֶַַַַ

איזדער אהין. גיגאנגען צּו זיי זענען ים. דעם אֹויף קענּפי איין ווי אזֹוי זעהן דער זיי האּבין נא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
איז ווער גיפרעגט. זי האט הארגינען. זיי גיוואלט גזלנים די האּבין גזלנים צוועלעף גיווען ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדארט

:'ÂÎÂ ÌÈ�ÏÊ‚ ¯˘Ú ÌÈ�˘ Ì˘ ÂÈ‰Âנפילותיה סדר
בן ביד נפלה תחילה הקיסר: בת של בשבי
לגזלנים, מכן ולאחר המלך, אצל כך אחר הסוחר,
מוהר"ן בליקוטי להמבואר מרמז שזה לומר ויש

כ"ה) לעמוד(סימן האדם שזוכה פעם בכל אשר
מיד יותר, גבוהה למדריגה ולעלות בנסיון
שכן חדשים, ובלבולים מניעות כנגדו מתגברים
מקודמותיהן, יותר קשות זו שבמדרגה הקליפות
הסוחר, ביד נפלה שתחילה רבינו מספר כן ועל
המלך, אצל מכן ולאחר כך, כל רע היה שלא
ובסופו וכו'", זקן "מלך המכונה הרע ליצר הרומז
ביותר. ושפלים גסים שהם הגזלנים אצל דבר של

ללא נסיונות עליה שהתגברו הענין עצם והנה
ובא נתרגש תיכף להנצל שזכתה עת ובכל הרף,
חז"ל: שאמרו דרך על הוא חדש, נסיון עליה
היצר כי יום", בכל עליו מתחדש אדם של "יצרו
את ללכוד ותחבולות עצות תמיד מבקש הרע
ממזימותיו, ישבות לא ולילה יומם ברשתו, האדם
תחכמני", "מאויבי לבחינת אנו צריכין ולזה
זו, בדרך האדם גם ינהג הרע היצר שכנגד דהיינו
יצרו על יתגבר כיצד ולתכנן לחשוב יפסיק שלא
את יזניח ולא לרגליו, שפורש מהרשת ינצל ובמה

אחד. לרגע לא אף המלחמה
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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ׁשאּתם רק ּגזלנים, אנחנּו אף לֹו: אמרה ּגזלנים. ׁשהם לּה, אמר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּמעׂשיכם?
מלּמדים אנּו ּכי חכמה, ֿ ידי על ּגזלנים ואנחנּו ׁשּלכם, ּבּגבּורה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּגזלנים
ׁשּתּׂשאּו טֹוב הלא אֹותנּו? תהרגּו ּכי ּבצע מה ּבכן ֿ זמר; ּובכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבלׁשנֹות
מה להם היא והראתה ׁשּלנּו. העׁשירּות גם לכם ויהיה לנׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹותנּו
ׁשּלהם, העׁשירּות ּכל ֿ ּכן ּגם להם הּגזלנים והראּו לדבריה, ונתרּצּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּׁשּבּספינה,
ּבבתֿאחת, נׂשאים יהיּו ׁשּלא והסּכימּו ׁשּלהם. הּמקֹומֹות ּבכל אֹותם ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוהֹוליכּו

זה אחר ּבזה אם ּכּלםּכי הּנ"ל הּׂשררֹות את נׂשאים יהיּו לא הּנ"ל הּגזלנים ׁשּכל (הינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

זה) אחר ּבזה יהיה ׁשּלהם הּנּׂשּואין רק ֿ אחת, אחתּבבת ׂשררה אחד לכל ׁשּיבררּו ּגם ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אֹותם ׁשּתכּבד להם אמרה ּכ ֿ אחר וכּו'. ּגדלֹו לפי הּגדֹול לֹו, הראּוי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלפי
טמּון הּוא רק מּמּנּו, מסּתּפקת ׁשאינּה ּבּספינה לּה ׁשּיׁש מאד נפלא טֹוב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין
הּיין להם ונתנה ׁשּלּה. הּזּוּוג יתּבר הּׁשם לּה ׁשּיזּמן יֹום עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצלּה
ֿ עׂשר, מהּׁשנים אחד לכל יׁשּתה אחד ׁשּכל ואמרה ּגביעים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּבׁשניםֿעׂשר
את אחת ּכל וׁשחטּו לכּו הּנ"ל: לחברֹותיה ואמרה ונפלּו. ונׁשּתּכרּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשתּו
אצל היה ׁשּלא מאד מפלג עׁשירּות ׁשם ּומצאּו ּכּלם. וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻֻּבעלּה,
טֹובֹות, ואבנים זהב אם ּכי ּכסף ולא נחׁשת לּקח ׁשּלא והסּכימּו ,מל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּום

טאן אייער איז וואס גיזאגט. אים צּו זי האט גוויזן. איר מען האט .איי צוויׁשן גרעסטער ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָדער
איר נאר גזלנים אֹוי זענען מיר גיזאגט אים צּו זי האט גזלנים. זענען זיי גיזאגט איר ער ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהאט
אין גלערנט זענען מיר ווארין חכמה מיט גזלנים זענען מיר אּון גבּורה אייער מיט גזלנים ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזענט
ּבעסער הארגענען אּונז וועט איר אז גיווינען איר וועט וואס ּבכן ׁשיר. ּכלי אֹויף ׁשּפילין אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלׁשֹונֹות
אין וואס גיוויזין זיי האט אּון אֹוי עׁשירֹות גרֹויס א האּבן וועט איר אּון ווייּבער. פאר אּונז ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנעמט

גיווען איז עׁשירֹות)ׁשיף גרֹויס זייער מיט הסֹוחר ּבן דעם פּון גיווען דּו איז ׁשיף די מרּוצה(ווארין גזלנים די זענען ְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
גיפירט אֹויס זיי האּבין אּון עׁשירֹות זייער גיוויזין אֹוי גזלנים די זיי האּבין רייד. אירע צּו ְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָגיווארין
מיט אלע נעמען ניט זי זאלין זיי אז זיי. צוויׁשן גיּבליּבן איז עס אּון ערטער. זייערע אלע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאין
אזֹוי ּפאני איין איטליכן קלֹויּבן אֹויס זאל מען אז אּון אנדערין. דעם נא איינער נאר מאל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאיין

.נא גרֹויסקייט זיין נא איטליכן אים צּו קער עס ְְְְִִִִֵֶֶַָָווי
איןנאכדעם האט זי וואס וויין גּוטין זייער מיט זיין מכּבד זיי וועט זי אז גיזאגט זיי צּו זי האט ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נ ניט. וויין דעם גאר ניצט זי וואס ׁשיף וועטדער גאט ּביז ּבאהאלטין. איר ּביי איז וויין דער אר ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
גיהייסן. האט אּון ּבעכערס. צוועלעף אין וויין דעם גיגעּבן זיי זי האט זיוּוג. איר ּבאׁשערין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיר
אּון גיווארין. ׁשיּכּור זענען אּון גיטרּונקען זיי האּבן צוועלעף. אלע צּו טרינקען זאל איטליכער ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאז
אטליכע קֹויליט אּון גייט היינט ּפאניס איּבריגע די צּו גירּופין אן זי זי האט גיפאלין. אנידער ְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָזענען
זייער גיפּונען דארט האּבן זיי אּון גיקֹויליט. אֹויס אלע זיי האּבין אּון גיגאנגען. זיי זענען מאן. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאיר
זיי אז גיווען. מייׁשב זי זיי האּבין .מל ׁשּום קיין ּביי ניט זי גיפינט עס וואס עׁשירּות גרֹויס ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא
אראּפ האּבין אּון טֹובֹות. אבנים אּון גאלד נאר זילּבער קיין אּון קּוּפער קין נעמען ניט ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזאלין
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ּכל וטענּו ,ּכלּֿכ חׁשּובים ׁשאינם ּדברים ׁשּלהם הּספינה מן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהׁשליכּו
ׁשּלא והסּכימּו ׁשם. ׁשּמצאּו טֹובֹות ואבנים זהב יקרים, ּדברים עם ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹהּספינה
והלכּו אׁשּכנז, מלּבּוׁשי זכרים, ּבגדי להם ותפרּו נׁשים, ּכמֹו מלּבׁש עֹוד ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻליל

הּספינה. ְִִַָעם

È‰ÈÂי ּבן לֹו והיה זקן, אחד מל והיה ּומסרהּיֹום אֹותֹו, והּׂשיא חיד, «¿ƒְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּתהיה ּכדי ּבּים, אׁשּתֹו עם ויטּיל ׁשּיל ,מל ֿ הּבן אמר לבנֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמלכּותֹו
עם והל ּבּים. לברח ּפעם ּבאיזֹו מכרחים וׁשלֹום חס ּפן הּים, ּבאויר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻרגילה
מאד. ּומׂשחקים ׂשמחים ׁשם והיּו ּבּספינה, ּופרׁשּו מלּוכה, הּׂשרי עם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹאׁשּתֹו

ּבגדיהם ּכּלם ׁשּיפׁשטּו אמרּו ּבּספינהאחרּֿכ ׁשם ׁשהיּו מלּוכה הּׂשרי עם הּבןֿמל (הינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

עׂשּו) וכן ּבגדיהם, את ּפׁשטים ּכּלם ׁשּיהיּו ׂשמחה מחמת אםהתיעצּו ּכי עליהם נׁשאר ולא , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
לעלֹות מתחּזק הּנ"ל מל ֿ הּבן והיה הּתרן, על לעלֹות מתחּזקין והיּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֻהּכּתנת.

והיא הּנ"ל)לׁשם. הּבתֿקיסר הּספינה(הינּו עם הּנ"ל)ּבאתה אֹותֹו(ׁשּלּה וראתה , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מיט ׁשיף די גאר גילאדין אן האּבין אּון חׁשּוב. אזֹוי ניט זענען וואס זאכין ׁשיף דער פּון ְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָגיווארפין
מייׁשב זי האּבין זיי אּון גיפּונען. דארט האּבין זיי וואס טֹובֹות אבנים אּון גאלד מיט זאכין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָטייערע
קליידער מאנצּבילׁשע גינייט זי האּבין אּון וויּבער ווי גיטאן אן גיין ניט ׁשֹוין זאלין זיי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָגיווען.

ׁשיף. דער מיט גיגאנגען זענען אּון ְְִִִֶֶֶֶַַדייטׁש
חתּונהויהי אים האט ער אּון יחיד. ּבן א גיהאט האט מל דער .מל א גיווען איז עס אּון הּיֹום ְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

גיין וויל ער פאטער. צּום גיזאגט ער האט אמאל מלּוכה. די גיגעּבין אּפ אים האט אּון ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָגימאכט.
דעם פּון אויר דעם מיט ווערין גיוואֹוינט זאל זי ּכדי ים. דעם אֹויף ווייּב זיין מיט ׁשּפאצירין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָזי

ים. דעם אֹויף אנטלֹויפין אמאל מען מּוז טאמער מיטים. ווערין גיוואֹוינט זאל זי אז גיוואלט ער האט (דריּבאער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ים) דעם פּון אויר זידעם האּבין אּון מלּוכה. ׂשרי די מיט אּון ווייּב זיין מיט גיגאנגען מל ּבן דער איז ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
גיווען פריילי זייער דארט זענען אּון ׁשיף א אֹויף דערגילאזט גיׁשטיפט. זייער דארט האּבין אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

איז עס אּון גיטאן. אזֹוי זיי האּבין קליידער. זייערע טּון אֹויס אלע זאלין זיי גיזאגט זיי האּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנא
זי וועט עס ווער איטליכער גיּפרּובט זי האּבין אּון העמד. דאס נאר גיּבליּבען ניט מער זיי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָאֹויף
זעגיל דעם אֹויף גיריסין ארֹויף מל ּבן דער זי האט ּבֹוים. זעגיל דעם אֹויף חאּפין ארֹויף ִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָקענען

ּבֹוים.
ׁשיףדער די גיזעהן האט זי אּון ׁשיף איר מיט גיקּומען אן הּנ"ל קיסר ּבת די איז ּבןווייל דעם (פּון ְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

:Ì‰È„‚· ÌÏÂÎ ÂË˘ÙÈ˘ Â¯Ó‡ ÍÎ ¯Á‡Âהנה
הטומאה פתח הוא שהליצנות אמר מוהרנ"ת
בתיבת הכוונה עיקר כאשר ליצלן, רחמנא
בליקוטי כמבואר הברית לפגם הוא "טומאה"

ב')מוהר"ן איתא(סימן המידות בספר וגם ,

בניאוף. נכשל ליצנות ידי שעל בפירוש
משחקים", ש"היו לאחר שמיד מה מובן ובזה
לפגם באו תיכף וליצנות, לשחוק שנפלו כלומר
מעליהם. בגדיהם ופשטו גדר כל שפרצו הברית,
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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הּנ"ל הּנ"ל)הּספינה מלּוכה ׂשרי עם הּבןֿמל ׁשל הּספינה יראה(הינּו היתה ּובתחּלה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשאינם והבינּו מאד, מׂשחקים ׁשהם וראּו קצת נסמכּו אחרּֿכ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהתקרב.
להּפיל יכֹולה אני לחברֹותיה: הּבתֿקיסר אמרה להתקרב. והתחילּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּגזלנים,

הּים לתֹו הּקרח אֹותֹו ּכּנ"ל)את הּתרן ּבראׁש עֹולה ׁשהיה הּנ"ל מל ֿ הּבן את ּכי(הינּו , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ
לּה: אמרּו מּׂשערֹות. ראׁשֹו מקרח ׁשהיה ּדהינּו קרח, היה הּנ"ל מל ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהּבן
ׁשּׂשֹורף, זכּוכית ׁשּיׁש להן אמרה מאד. מהם רחֹוקים אנּו הלא אפׁשר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹואי
הּתרן ראׁש על ׁשּיעלה עד אֹותֹו להּפיל ׁשּלא ואמרה אֹותֹו. ּתּפיל זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹועלֿידי
אבל הּספינה, ּתֹו אל יּפל - ּכׁשּיּפל אזי הּתרן, ּבאמצעית ּכׁשהּוא ּכי ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמּמׁש,
ראׁש אל ׁשעלה עד המּתינה הּים. לתֹו יּפל - ּכׁשּיּפל אזי ּבראׁש, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּכׁשּיעלה

החּמה נגד ׁשּׂשֹורף הּזכּוכית ולקחה מּמׁש, ּבריל')הּתרן 'ּברען נגד(ׁשּקֹורין וכּונה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּים. לתֹו ונפל מחֹו ׁשּנכוה עד ְְְִֶַַַָָָֹֹמחֹו,

ÔÂÈÎÂהּנ"ל)ׁשראּו הּמל ׁשל הּספינה נעׂשה(אנׁשי איׁשּנפל, ּכי ּגדֹול, רעׁש ׁשם ¿≈»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
הּספינה אל להתקרב ואמרּו צער. מחמת ימּות הּמל ּכי לביתם, לחזר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיּוכלּו

הּבתֿקיסר)ׁשרֹואין ׁשל הּנ"ל זֹו לספינה ּדֹוקטֹור(הינּו איזה ׁשם יׁש אּולי ,Êלּתן ׁשּיּוכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
.Ê.‡ÙÂ¯

מלּוכה) ׂשרי די מיט נאנטמל גיקּומען זי איז נא דער צּוגיין. צּו גיהאט מֹורא ּתחילה דער אין זי האט ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
גזלנים. קיין ניט איז דאס אז ׁשטאנען פאר זי האט זייער ׁשטיפין זיי אז גיזעהן זי האט ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאּביסל
אי מענׁשין אירע צּו קיסר ּבת די גירּופין אן זי האט נענטער. גיין צּו צּו גיהֹויּבין אן זי ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהאט

אריין ים אין ּפליח דעם ווארפין אראּפ זעגילקען דעם אֹויף גיין צּו ארֹויף גיריסן זי האט ער וואס מל ּבן דעם (דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

איזּבֹוים) ווי גיזאגט איר צּו זיי האּבין קאּפ. דעם אֹויף ּפליח א גיהאט האט מל ּבן דער ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָווארין
דֹור אּון ּבריל ּברען א האט זי גיענפערט זיי זי האט זיי. פּון ווייט זייער זענען מיר מעגלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדאס
ווארפין אראּפ ניט אים וועט זי גיווען מייׁשב זי האט זי אּון ווארפין. אראּפ אים זי וועט ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָדעם
ער זמן ּכל ווארין ּבֹוים. זעגיל דעם פּון ׁשּפיץ דעם אֹויף ארֹויף) (העט קּומען ארֹויף וועט ער ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּביז
ארֹויף וועט ער אז אּבער אריין. ׁשיף דעם אין פאלין ער וועט פאלין וועט ער אז מיטין. אין ִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָאיז
דעם אֹויף ארֹויף איז ער ּביז גיווארט זי האט אריין. ים אין פאלין ער וועט פאלין וועט ער ְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאז
עס ּביז מֹוח זיין אקעגין גיהאלטן זי האט אּון ּבריל ּברען די גינּומען זי האט ּבֹוים. זעגיל ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּפיץ

אריין. ים אין גיפאלן אראּפ ער איז מֹוח. אין גיּבריט אים ְְִִִִִִִֶַַַַַַָָהאט
דארטווי איז גיפאלן אראּפ איז ׁשיף)ער זיין האּב(אין אּון געּפּולדער. גרֹויס א ניׁשטגיווארין ין ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

פאר ׁשטארּבן וועט מל דער ווארין אהים. אּום זי מען קערט אזֹוי ווי טאן צּו וואס ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגוואּוסט
זעהן זיי וואס ׁשיף דער צּו גיין צּו וועלין זיי גיווען. מייׁשב זי זיי האּבין פּוןצער. ׁשיף דער צּו (דהיינּו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

קיסר) ּבת זענעןדער עצה. איין געּבין קענען זיי וועט ער וואס דאקטער א עּפעס דא דארט איז טאמער ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
גיזאגט זיי צּו האּבין אּון גיגאנגען. צּו קיסר)זיי ּבת דער פּון ׁשיף דער אֹויף גיווען זענען וואס מענׁשן די צּו אז(דהיינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

טאמער גיפרעגט. זיי האּבן אּון טּון. ניט גאר זיי וועלין זיי ווארין האּבין. ניט מֹורא קיין זאלין ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָזיי
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הּנ"ל הּספינה אל והתקרבּו עצה. הּנ"ל)להם הּׂשרֹות עם ֿ קיסר הּבת ׁשל הּספינה ,(הינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

להם הּנ"ל)ואמרּו ֿ קיסר הּבת עם להּׂשרֹות הּמל ׁשל הּספינה ּכלל,(אנׁשי יתיראּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
עצה, לנּו ׁשּיּתן ּדֹוקטֹור ּביניכם יׁש אּולי אֹותם: ׁשאלּו ּכלל. להם יעׂשּו לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכי
ֿ קיסר הּבת ואמרה הּים. לתֹו נפל הּמל וׁשּבן הּמעׂשה ּכל להם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוסּפרּו
ּבידּה הּדפק ולקחה אֹותֹו, והֹוציאּו אֹותֹו ּומצאּו והלכּו הּים, מן אֹותֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּו
מאד. ונבהלּו הּוא, ּכן ׁשּכדבריה ּומצאּו הּמח וקרעּו מחֹו; ׁשּנׂשרף ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹואמרה
ותהיה ,הּמל אצל ּדֹוקטֹור ותהיה לביתם, עּמהם ׁשּתל מּמּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָּובּקׁשּו
סתם ׁשּיֹודעת רק ּדֹוקטֹור, אינּנּה ּכי ואמרה רצתה, ולא מאד. ּוגדֹולה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחׁשּובה

רצּו ולא הּללּו. הּמל)ּדברים ׁשל הּספינה ׁשּתי(אנׁשי והלכּו לביתם, לחזר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
את ּתּׂשא ׁשּלהם ׁשהּמלּכה מאד הּׂשריֿמלּוכה ּבעיני והּוטב ּביחד. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּספינֹות

ּבֹו ׁשראּו חכמתֹו ּגדל מחמת ומתהּדֹוקטֹור, ׁשּנפל הּנ"ל הּמל ּבן ׁשל הּׂשריֿמלּוכה (ּכי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

רצּו ּכן על ּכּנ"ל, זכרים ּבמלּבּוׁשי מלּבׁשים היּו ּכי זכרים, הם הּנ"ל הּׂשרֹות עם ׁשהּבתֿקיסר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻסברּו

ׁשהיּו ֿ קיסר, הּבת ּבאמת ׁשהיא - הּדֹוקטֹור את ּתּׂשא ׁשּמת, הּמל ּבן אׁשת ׁשהיא - ׁשּלהם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּמלּכה

ּכּנ"ל) ׁשּנפל הּמל ּבן ׁשל הּמח ׁשּנׂשרף ּבחכמתּה ׁשּידעה מחמת ּדֹוקטֹור ׁשהיא וׁשּיהיהסבּורים , ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלהם הּמל ואת ׁשּלהם, מל הּנ"ל)הּוא הּזקן הּמל רֹוציםיהרגּו(הינּו היּו זה (ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הּנ"ל) הּׂשריֿמלּוכה ׁשהיאמאד הּמלּכה, אל ּכזה ּדבר לדּבר אפׁשר היה ׁשּלא א ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ציילט דער זיי האּבן אּון עצה. איין געּבין אּונז זאל ער וואס דאקטער איין דא איי צוויׁשן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאיז
גיזאגט קיסר ּבת די האט אריין. ים אין גיפאלן אריין איז מל ּבן דער אז אּון מעׂשה. גאנצע ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָדי
האּבין אּון גיפּונען אים האּבין אּון גיגאנגען זיי זענען ים. דעם פּון נעמען ארֹויס אים זאל מען ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאז
דער גיזאגט האט אּון האנד. דער אין דפק דעם גינּומען קיסר ּבת די האט גינּומען. ארֹויס ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאים
זיי האּבין מֹוח. דעם ריסן צּו האּבין אּון גיגאנגען זיי זענען גיווארן. ּברענט פאר אים איז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוח

גיווארין נבהל זייער זיי זענען גיזאגט. האט זי ווי אזֹוי איז עס אז אגיזעהן זייער זיי ּביי איז עס (דהיינּו ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

גיטראפין) צּו אזֹוי האט קיסר ּבת די דהיינּו דאקטער דער ווי גיווען חידּוׁש מיטגרֹויס זאל זי אז גיּבעטין. זי האּבין אּון ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
זייער אים ּביי וועט אּון .מל דעם ּביי דאקטער א זיין זי וועט אהיים. זיי צּו גיין איינעם אין ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָזיי
ווייסט זי נאר ניט דאקטער קיין גאר איז זי גיזאגט. האט זי אּון גיוואלט ניט זי האט זיין. ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָחׁשּוב

זאכין. די ִִַַאזֹוי
גיואּון ניט ׁשֹוין האּבין הּנ"ל מל ּבן דעם פּון ׁשיף דער פּון לייט אהיים.די זי קערין אּום ואלט ְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מלּכה זייער אז מלּוכה. ׂשרי די גיפעלין זייער איז איינעם. אן ׁשיפין ּביידע די גיגאנגען (דהיינּוזענען ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(מל ּבן דעם פּון ווייּב דאקטערדאס דעם נעמן האּביןזאל זיי אּון זכר א ווי גיקלייט גיגאנגען איז זי וואס קיסר ּבת די (דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

דאקטער) א איז דאס אז זייגימיינט האּבן דרּום זייער. חכם גרֹויסער א איז ער אז גיזעהן האּבין זיי מחמת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
דאקטער דעם נעמען זאל מלּכה די אז קיסר)גיוואלט ּבת די מל.(דהיינּו ווערין זיי ּביי זאל ער אּון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מל אלטין זייער מל)אּון דעם פּון פאטער דעם דאס(דהיינּו גיׁשעמט זי האּבין זיי נאר הרגינען זיי זאלין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אז גיפעלן זייער אֹוי אּבער איז מלּכה דער דאקטער. א נעמען זאל זי אז מלּכה. דער ריידין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָצּו
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א הּדֹוקטֹור; את ׁשּתּׂשא מאד ֿ ּכן ּגם הּוטב להּמלּכה ּגם ּדֹוקטֹור. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּתּׂשא
וה .מל הּוא ׁשּיהיה יתרּצּו לא ּפן הּמדינה, מן מתיראה סּכימּוׁשהיתה ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

והיּו מּזה, לדּבר יּוכלּו חדוה ּבׁשעת הּמׁשּתה ׁשעל ּכדי מׁשּתאֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
ּביֹומֹו. אחד ּכל אצל מׁשּתה ְְִִֵֶֶֶָָעֹוׂשין

ÚÈb‰Lkהּדֹוקטֹור ׁשל מׁשּתה הּבתֿקיסר)יֹום הּנ"ל,(הינּו ׁשּלֹו מּיין להם נתן ¿∆ƒƒ«ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
את ּתּׂשא ׁשהּמלּכה היה ּיפה מה הּׂשרים: אמרּו חדוה ּבׁשעת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָונׁשּתּכרּו.
ּבלּתי זאת מדּברים היּו אם רק - היה מאד יפה הּדֹוקטֹור: ואמר ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹהּדֹוקטֹור.

ׁשתּוי ׁשכרּות)ּפה ּבׁשעת ׁשּלא היה(הינּו ּיפה מה ואמרה: ֿ ּכן ּגם הּמלּכה נענית . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנית הׁשיב עלֿזה. ּתסּכים ׁשהּמדינה רק - הּדֹוקטֹור את ּתּׂשא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהיא

הּקיסר)הּדֹוקטֹור ּבת ּפה(הינּו ּבלּתי זאת מדּברים היּו אם רק - היה מאד יפה : ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ונתּבּיׁשּו ּׁשאמרּו, מה הּׂשרים נזּכרּו מּׁשכרּותם ּכׁשהקיצּו אחרּֿכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשתּוי.
אמרה ּבעצמּה ּגםּֿכן היא הּלא א - ּכזה ּדבר ׁשאמרּו מהּמלּכה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבעצמן
והתחילּו זאת. אמרּו הם ּגם הלא א - מּפניהם נתּבּיׁשה ֿ ּכן ּגם והיא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹזאת;

הּדֹוקטֹור עם היא ונתחּתנה ּכן, ּביניהם ונסּכם מּזה, ּבתלדּבר עם הינּו (וכּנ"ל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּכּנ"ל) ּדֹוקטֹור ׁשהיא ׁשּסברּו ׁשהםהּקיסר הּמדינה ּבני ּוכׁשראּו למדינתם. והלכּו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ניט זיי וועלין טאמער מדינה. דער פאר גיהאט מֹורא האט זי נאר דאקטער. דעם נעמען זאל ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָזי
ּבאלין מאכן זאלין זיי גיווען מייׁשב זי זיי האּבין .מל זיין זאל ער אז סעּודֹות)וועלן ּכדי(דהיינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּביי ּבאל א גימאכט זיי האּבין ׁשמּוסין. פּון דער קענען מען זאל חדוה ּבׁשעת טרּונק דעם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּביי
טאג. ּבאזּונדערין א אין ְְִִִִֶֶַַָאיטליכען

דאקטעראז דעם פּון ּבאל דער גיקּומען איז קיסר)עס ּבת די וויין(דהיינּו זיין פּון גיגעּבין זיי ער האט ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
אן מלּוכה ׂשרי די זי האּבין חדוה. ּבׁשעת גיווארן. ׁשיּכֹור זיי זענען ּכּנ"ל גיהאט האט ער ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוואס
האט דאקטער. דעם נעמען זאל מלּכה די אז גיווען. וואלט דאס ׁשיינקייט א פאר וואס ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָגירּופין.

דאקטער דער קיסר)זי ּבת די זאל(דהיינּו מען אז נאר גיווען ׁשיין זייער ּבוודאי וואלט עס גירּופן אן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
זייער וואלט עס גירּופן אן אֹוי זי האט מלּכה די מֹויל. טרּונקין פאר איין מיט ניט ריידין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָדאס
ווידער זי האט זיין. מסּכים דרֹויף זאל מדינה די נאר דאקטער. דעם נעמען זאל זי אז גיווען ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשיין

ׁשיין זייער ּבוודאי וואלט עס גירּופין. אן דאקטער ניטדער ריידין דאס זאל מען אז נאר גיווען ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
האּבין ׁשּכרּות. דעם פּון גיניכטערט אֹויס זי האּבין זיי אז דעם נא מֹויל. טרּונקין פאר קיין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמיט
מלּכה. דער פאר גיׁשעמט זי האּבין אּון גיזאגט. דא האּבין זיי וואס ׂשרים. די מאנט דער ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזי
אֹוי דּו האט אליין מלּכה די גיווען. מייׁשב זי האּבין זיי נאר גיזאגט. אזֹוינס האּבין זיי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוואס
זיי גיווען מייׁשב זי האט זי נאר זיי. פאר גיׁשעמט אֹוי זי האט מלּכה די אּון גיזאגט. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָדאס
אזֹוי איז ׁשמּוסין. צּו פּון דער גיהֹויּבין אן מען האט ווייל דער גיזאגט. דאס אֹוי דּו האּבין ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאליין

דאקטער דעם מיט מלּכה די גיווען מתחּתן זי זיי האּבן האּבןגיּבליּבן. זיי וואס קיסר ּבת דער מיט (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) דאקטער איין איז דאס אז מדינה.גימיינט זייער צּו אהיים גיגאנגען זענען אּון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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הּוא, היכן ידעּו ולא ,מל ֿ הּבן ׁשהל רב זמן זה ּכי מאד, ׂשמחּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבאים
ראּו אחרּֿכ ּביאתם. ּבטרם מת ּכבר הּזקן הּמדינה)והּמל -(ּבני מל ֿ ׁשהּבן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכל להם וסּפרּו מלּכנּו? הּוא היכן וׁשאלּו: אינּנּו, - ׁשּלהם מל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
וׂשמחּו עּמהם; ׁשּבא זה מל להם קּבלּו וׁשּכבר מת, ׁשּכבר אי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּמעׂשה,

חדׁש. מל להם ׁשּבא על ְֶֶֶֶַָָָָֹמאד

CÏn‰Â(ּכּנ"ל מל עּתה נעׂשית ׁשהיא הּנ"ל הּקיסר ּבת מדינה(הינּו ּבכל להכריז צּוה ¿«∆∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
- ּומגרׁש ּובֹורח אֹורח אֹו ּגר ׁשהּוא, מקֹום ּבכל ׁשּנמצא מי ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומדינה,

מּתנֹותׁשּכ ויקּבלּו נעּדר, יהיה לא מהם איׁש ׁשּלֹו, החתּנה על יבֹואּו ּלם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ
וצּוה הּקיסר)ּגדֹולֹות. ּבת הינּו הּנ"ל, מעינֹות,(הּמל העיר ּכל סביב סביב ׁשּיעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ימצא אחד ּכל רק ולׁשּתֹות, ליל יצטר לא - לׁשּתֹות ירצה ׁשּכׁשאחד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכדי
וצּוה אצלֹו. הּקיסר)מעין ּבת הינּו הּנ"ל, ּומעין,(הּמל מעין ּכל אצל צּורתֹו לצּיר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּצּורה, על ּביֹותר ויסּתּכל אחד ׁשּיבֹוא ּבאם ויׁשמרּו: ׁשֹומרים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוׁשּיעמדּו
ּפנים רע ּומצטער)ויעׂשה ּומׁשּתֹומם ּדבר איזה על היטב ׁשּמּביט מי ּכמֹו ּפניו, ׁשּיׁשּתּנה (הינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבן ּדהינּו הּנ"ל, הּׁשלֹוׁשה אּלּו ּובאּו עׂשּו. וכן ּבּתפיסה. אֹותֹו יתּפסּו אזי -ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשֹויןווי איז עס ווארין גיווארין. פריילי זייער זיי זענען קּומען זיי אז זעהן דער האט מדינה די ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ער ווי גוואּוסט ניט מיהאט אּון ׁשיף. דער מיט אוועק איז מל ּבן דער אז צייט. לאנגע א ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָגיווען
זיי האּבין ווייל דער גיקּומען. זענען זיי איי גיׁשטארּבין. ווייל דער איז מל אלטער דער אּון ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיז.

גיפרעגט זיי האּבן דא. ניט איז מל זייער גיוועזין איז ער וואס מל ּבן דער אז זעהן (דהיינּודער ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

גיפרעגט) האט מדינה מלדי ּבן דער אז מעׂשה. גאנצע די זיי ציילט דער זיי האּבן .מל אּונזער איז ווי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
גייט ער וואס דעם מל נייעם איין גינּומען אֹויף ׁשֹוין האּבין זיי אז אּון גיׁשטארּבן לאנג ׁשֹוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאיז

זיי קיסר)מיט ּבת די איז דאס דאקטער דעם ׁשֹוין(דהיינּו האּבין זיי וואס גיפרייט זייער מדינה די זי האט ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.מל נייעם ֵֶֶֶַאיין

קיסר)מלּךדער ּבת די אֹויס(דהיינּו גיהייסין ערגעץהאט זי גיפינט עס ווי אז מדינֹות אלע אין רּופין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹויף קּומען אלע זיי זאלין פארטריּבינער א אֹודער אנטלאפינער איין דהיינּו ּבֹורח א אדער גר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָא
האט ווידער מּתנֹות. גרֹויסע נעמען זיי וועלין גיין. אּפ ניט זיי פּון איינער זאל עס חתּונה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָדער

מל דער קיסר)גיהייסין ּבת די אּון(דהיינּו ארּום קוואלין ׁשטאט גאנצער דער ארּום מאכין זאל מען אז ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
טּון. טרּונק א גיין אוועק ּבאדארפן ניט ער זאל טּון טרּונק א וועלין וועט איינער אז ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָארּום.

מל דער האט נא .זי לעּבין קוואל א גיפינען זאל איטליכער קיסר)נאר ּבת די אז(דהיינּו גיהייסן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
היטן זאלין זיי ׁשֹומרים. ׁשטעלין מזאל אּון קוואל. איטליכן ּביי מאלין אּפ צּורה זיין זאל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמען

צּורה דער צּו קּוקין צּו ׁשטארק זי וועט אּון קּומען וועט איינער אז פּוןּבאים ּפאטרעט דעם צּו (דהיינּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכּנ"ל) קיסר ּבת די איז דאס מל מעןדעם אּון חאּפין מענׁשן דעם מען זאל ּפנים ׁשלעכט א מאכין וועט אּון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
דריי אלע די גיקּומען אן זענען גיטאן. אזֹוי אלץ מען האט ּתפיסה. דער אין זעצין איין אים ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזאל

קיסר) ּבת דער פּון חתן רעכטער דער איז ער וואס מל ּבן ערׁשטער דער דער(דהיינּו אּון גיווארין. מל דא איז זי וואס ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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הּזאת הּקיסר ּבת ׁשל האמת החתן ׁשהּוא הראׁשֹון עכׁשוהּמל הּמל (ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּנ"לּכּנ"ל) הּסֹוחר ּובן עם; הּספינה עם ׁשּברחה הּזאת, ֿ הּקיסר הּבת מחמת אביו (ׁשּגרׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּכּנ"ל) הּסחֹורה ׁשהעבירּוהּוּכל והּמל האחדֿעׂשר; עם מּמּנּו ּברחה ּכי ֿ ידּה, על ֿ ּכן (ּגם ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכּנ"ל) ונזּכרּוׂשרֹות והסּתּכלּו צּורתּה, ׁשּזה הּכיר הׁשלֹוׁשה מאּלּו אחד וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
והיּוונצטערּו אֹותּה, והּכירּו ׁשם, מצּירת ׁשהיתה צּורתּה וראּו הּנ"ל, הּמעינֹות אצל ׁשּבאּו (הינּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

וכּו') ּביֹותר ּבּתפיסה.מסּתּכלים אֹותם ותפסּו , ְְְְְְְִִִֵַַָָָ

˙ÚLaהּמל צּוה ֿ הּקיסר)חתּנה הּבת והביאּו(הינּו לפניו. הּׁשבּוים ׁשּיבאּו ƒ¿«ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
איׁש. ּכמֹו ׁשּמלּבׁשת מחמת הּכירּוה, לא והם אֹותם; והּכירה הּנ"ל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשלֹוׁשה

מל אּתה, ואמרה: הּבתֿקיסר אחדענתה ׁשהּוא הּנ"ל, ׁשהעבירּוהּו הּמל (הינּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּנ"ל) הּׁשבּוים ֿ ׂשריםמּׁשלֹוׁשת ּבנֹות האחדֿעׂשר ּבׁשביל העבירּו אֹות - ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּולמלכּות למדינת ׁשּוב ֿ ׂשרים, הּבנֹות ל הרי האחדֿעׂשרׁשּנאבדּו; (ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) ּכאן עּמּה היּו סֹוחרּבנֹותֿׂשרים אּתה, הּנ"ל,. ׁשהעבירּוהּו להּמל ּדּברה ּבּתחּלה (הינּו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּנ"ל) הּסֹוחר ּבן עם הינּו הּסֹוחר, עם ודּברה ּפניה חזרה ּבׁשבילעכׁשו אבי ּגרׁש אֹות - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

סֹוחר דעם פּון ּכּנ"ל)זּון גיווארין אנטלֹופען איהם פּון איז זי וואס קיסר ּבת דער איּבער טריּבן פאר אים האט פאטער דער (וואס ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

טריּבן פאר אים האט מען וואס מל דער מיטאּון גיווארין אנטלֹויפן אים פּון איז זי וואס קיסר ּבת דער איּבער אֹוי) ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכּנ"ל) ּפאניס עלעף זידי האּבין אּון צּורה. איר איז דאס אז קענט דער האט דריי די פּון איטליכער אּון ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
גיחאּפט זיי מען האט גיווען. מצער זייער זי האּבן אּון מאנט דער זי האּבין אּון צּוגיקּוקט ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזייער

אריין. ּתפיסה דער ְִִֶַַָאין
גיהייסןּבׁשעת מל דער האט קיסר)חתּונה ּבת די אים(דהיינּו פאר ּברענגען ׁשבּויים די זאל מען אז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ק דער זיי זי האט דריי. אלע די גיּבראכט מען מחמתהאט קענט דער ניׁשט זי האּבין זיי אּון ענט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
דּו גיזאגט האט אּון קיסר ּבת די גירּופן אן זי האט מאנצּביל. איין ווי גיטאן אן גיגאנגען איז ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָזי
נאדיר גיווארין פאלן פאר זענען זיי וואס ּפאניס עלעף די איּבער טריּבען פאר מען האט די ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמל

סֹוחר דּו מלּוכה. דיין צּו אּון מדינה דיין צּו אהיים אּום די קער ּפאניס. דיינע האטאּפ פריר (ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנ"ל) הסֹוחר ּבן צּום ריידין צּו גיהֹויּבן אן זי האט היינט .מל צּום גירעט איּבערזי טריּבן פאר טאטע דיין האט די ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ Ì˙È·Ï Â·˘Âלא הזאת המעשה סוד
נאמר מה כן על דבר, פשר שום עדיין עליה נמצא
ידיעה שום לנו אין כי בפרט בזה. נדבר ומה
לכל מובן מרחוק כן פי על אף אך בנסתרות.
העליון הקדוש היחוד מסוד מדבר הוא כי מעיין

עלה שכביכול הזה)ואיך תחלה,(היחוד במחשבה
משני זאת על ההעלמה נתגברה שתיכף ואיך

ההתקשרות. ענין לגמרי שנשכח עד הצדדים

אחד. מלמד אצל יחד ונזדמנו חזי מזליה ואעפ"כ
ג"כ מעצמם שעשו עד רבה אהבה ביניהם והיה

וכו' ידה על טבעת ונתן ביניהם. (וסודההתקשרות

ומבואר) .ידוע

עד בשרשה, מדריגתה מעלת גודל שם מובן גם
בת היא כי בעלה. עטרת חיל אשת בבחינת שהיא

−ïôþ ¬šñó
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מּמ ׁשּנאבדה סחֹורה עם ּכל(ּכּנ"ל)הּספינה עם ׁשּל הּספינה ל הרי ; ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
- ּכלּֿכ הּמעֹות ׁשּנׁשּתהה ועל ּבכפליהּסחֹורה, ּבּספינה עׁשירּות עּתה ל יׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ּׁשהיה מּמה עּמּהּכפלים ּברחה ׁשהיא הּסֹוחר, ּבן ׁשל הּסחֹורה ּכל עם ּבעצמּה הּספינה (ּכי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הּגזלנים אצל ׁשּלקחה העׁשירּות ּכל ּבּספינה היה לזה ונֹוסף ּכּנ"ל, ּבׁשלמּות אצלּה היה עדין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכּנ"ל,

ּכּנ"ל) ּכפלים ּכפלי מאד, מפלג עׁשירּות ׁשהיה מלהּנ"ל, ּבן ואּתה, ּבאמת). ׁשּלּה החתן (הינּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו לביתם. וׁשבּו ונסעה; נלכה -ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָ

גיווארין פאלין פאר איז עס וואס סחֹורה דער מיט ׁשיף גאר(ּכּנ"ל)דער מיט ׁשיף דיין אּפ נאדיר ְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
היינט האסטּו פאר דער גיווען אֹויסין לאנג אזֹוי איז געלד דיין וואס פאר דער אּון סחֹורה. ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדער

פריר פּון מער ּכפלים ּכפלי ׁשיף דער אין עׁשירּות גרֹויסעמער דאס ׁשיף דער אין גיווען נא איז היינט (ווארין ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּכּנ"ל) רֹוצחים די פּון מלעׁשירֹות ּבן דּו חתן)אּון דער ּבאמת איז ער וואס מל ּבן ערׁשטער דער לאמיר(דהיינּו אהער קּום ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ואמן. אמן אהיים. גיקערט אּום זי זיי האּבין פארין. ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאהיים

8
בכחמה ה' בחינת ברתא, יסד אבא בסוד הקיסר

וכו'. ארץ יסד

שהיה והעיכובים המניעות ריבוי גודל שם ומובן
שעל ואיך שביניהם. הקשר ח"ו להפריד אח"כ
תחלת ממש בפועל היה שהוא הטבעת אבידת ידי
ההעלמה התגברות אח"כ נעשה ההתקשרות.
מזה זה שנתעו עד כך כל ביניהם והפירוד

כך. כל מזה זה ונתרחקו

רפואה והקדים ה'" לעולם מרום "ואתה אך
ידי על ודייקא רטיה. מתקן עצמה וממכה למכה
גדול צערה היה שבוודאי הסוחר בן ליד שבאה
דייקא זה ידי על כן פי על אף אך כמובן. אז
הטוב היין ידי על הישועה, קרן צמיחת היתה

בספינתו קצת)שהיה ידוע זה(שסודו ידי שעל
הספינה כל עם וברחה המאטראסין את שיכרה
ונתגרש גדול צערו היה שלשעה ואף מהסוחר.

שעשה מאחר כן פי על אף אביו. מבית עי"ז
משלם, שכרו כך אחר קיבל תומו לפי הדבר

המעשה. בסוף כמבואר

המלך. מבית כך אחר ברחה הזה היין ידי על וכן
כן גם לו היה כן על באונס אותה שלקח ומאחר
למקומו שב לבסוף רק בריחתה. ידי על גדול צער
ולא שבועתו שקיים זה בשכר שרים הבנות עם

בה. נגע

הרוצחים מן ניצולה הזה היין ידי על וכן
הזה היין ידי על וכן לגמרי. נאבדו והם והגזלנים
נגמר זה ידי שעל עד וכו' המלכה עם נתחתנה
הנפלאות הסודות עניני ופרטי בשלימות, הישועה
וענין ענין בכל ובפרט ותיבה, תיבה בכל שיש
כולם, המעשיות משאר וכן הזאת, מהמעשה

ימצאנו. מי מאוד עמוק עמוק
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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'‚ ‰NÚÓ«¬∆

¯bÁÓ≈ƒ≈

‰NÚÓאֹותם וצּוה ּומׁשּפחּתֹו ּבניו את קרא מֹותֹו קדם אחד, ּבחכם «¬∆ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּבזה אבל ּפרנסֹות, ּבׁשאר לעסק רׁשּות לכם יׁש ּגם אילנֹות; ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהׁשקֹות
ּבן לֹו והיה ּבנים, והּניח החכם נפטר אחרּֿכ אילנֹות. להׁשקֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּתׁשּתּדלּו,

מׁשּפחהמעׂשה זיין אּון קינדער זיינע גירּופן ער האט טֹויט זיין פאר חכם. א גיווען איז אמאל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אנדערע אין זיין עֹוסק מעגט איר ּביימער. טרענקען אן זאלין זיי אז צוואה. גילאזט זיי האט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּון
דער איז נא דער ּביימער. טרענקען צּו אן טאן. צּו ּתמיד זעהן איר זאלט דאס נאר .אֹוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּפרנסֹות

שגבו הזאת המעשה דברי כי לכל ומובן מבואר
על אף אך אותם. פותר ואין מאוד ועמקו וגבהו
עולם מסוד בה מדבר כי ומבואר מובן כן פי
כל וביטול הקדושה קרן והתרוממות התיקון
ומשפחתו לבניו שהזהיר החכם והנה הקליפות.
להשקות כוונתו כי ממילא מובן אילנות להשקות
שמרמזים. למה שמרמזים הקדושים האילנות את
וכמאמר ובתיקונים בזוה"ק הרבה בזה וכמבואר
דאשיק כמיא וכו' דאילנא שקיא דאיהו אליהו
דאשקי העלות עילת הוא אנת וכו' לאילנא
עצמה הזאת בהמעשה וכמובן וכו'. לאילנא
מענין הלבנה עם מדברת החמה שהיתה מענין
בסוף וכן להשקותו. צריכים שהיו הקדוש האילן
שאם הקדוש האילן מענין הרבה מבואר המעשה
כולם. הקליפות כל מתבטלים היו אז נשקה היה
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

מעשה מעשיות בסיפורי המסופר את אנ"ש פרשו
אביהם להם שציוה בתחילתו, מהחיגר שלישי
פרנסות גם אולם אילנות, להשקות שיעסקו

יעסקו שבעיקר רק לעשות, יכולים אחרים
"פרנסות ואמרו: אילנות, השקאת בעבודת
התפילה ועבודת תורה ללמוד הכוונה אחרים",
לדבר הכוונה אילנות, והשקאת טובים, ומעשים
משקה שבזה חבירו עם אחד שמים יראת דיבורי
בעת שגם לדעת האדם וצריך השני, את אחד
אחרות" "פרנסות בחינת ה' עבודת בשאר שעוסק
ולעורר החברים, באהבת להשתדל אז גם צריך
אחד ולהאיר יתברך, ה' לעבודת חבירו את אחד
שזהו ללמד", מנת על "ללמוד בבחינת בחבירו,

אילנות. השקאת בחינת
ז"ל בנדר מרלו"י ס"ז, ח"ד קודש שרפי (שיח

להאדם גם מיועד אילנות השקאת של זה ציווי
רבינו וכלשון יבש, עץ יהיה לא שהוא עצמו, על

שאמר תקמ"ג)ז"ל סימן מוהר"ן עצים(חיי תהיו "אל
בעבודתו, לחלוחית להכניס צריך אלא יבשים",
בבחינת הוא אבל השי"ת את שעובד מי יש כי
בכל לחלוחית להכניס להשתדל וצריך יבש, עץ
בתפילה התורה, בלימוד כמו קדושה, עבודה
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והיּו ,ליל יכֹול היה ׁשּלא רק לעמד יכֹול והיה ,ליל יכֹול היה ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאחד
ׁשּנׁשאר עד ּכ ֿ ּכל אֹותֹו מסּפיקים והיּו ּפרנסתֹו, ּדי סּפּוק לֹו נֹותנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחיו

הּבן אֹותֹו והיה ליל)לֹו. יכֹול היה לֹו(ׁשּלא ּׁשּנׁשאר מּמה עלֿיד ֿ יד על מקּבץ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מהם? הסּפקה לקּבל לי לּמה עצמֹו: ויּׁשב מסּים, ס ׁשּקּבץ עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפרנסתֹו
ּבדעּתֹו יעץ ,ליל יכֹול ׁשאינֹו ואף ּומּתן. מּׂשא איזה לעׂשֹות ׁשאתחיל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטֹוב

לליּפסיק עּמהם ויּסע ּובעלֿעגלה, ונאמן עגלה לֹו לעׂשֹותÁלׂשּכר ויּוכל , ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבעיניהם, הּוטב זאת הּמׁשּפחה ּכׁשּׁשמעּו .ליל יכֹול ׁשאינֹו אף ּומּתן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהמּׂשא
עֹוד לֹו והלוּו ּפרנסה. לֹו ׁשּיהיה טֹוב הסּפקה? לֹו לּתן לנּו לּמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָואמרּו:
ֿ עגלה, ּובעל ונאמן, עגלה, לֹו וׂשכר ּומּתן. המּׂשא לנהג ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמעֹות

לקרעטׁשמע ּובא ּבֹו,Ëונסע. והפצירּו רצה, ולא ׁשם, ׁשּילינּו הּנאמן ואמר , ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגזלנים. עליהם ונפלּו ּבּיער, ותעּו מּׁשם ונסעּו אֹותם, עּקׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּוא

.Á.‰ÈˆÈÏ‚· ‰ÏÂ„‚ ¯ÁÒÓ ¯ÈÚ.Ë.‰È�ÒÎ‡

גיקאנט ניׁשט האט ער וואס זּון איין גיהאט האט ער אּון קינדער. גילאזט האט אּון גיׁשטארּבן. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָחכם
געּבין ּברידער די אים פלעגין גיקאנט. ניט ער האט גיין נאר גיקאנט. יא ער האט ׁשטיין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָגיין.

א נא אים איז עס ּביז גיגעּבין. פיל אזֹוי אים האּבין זיי אּון ּפרנסה. זיין אֹויף גיּבליּבן.סיּפּוק יּבער ְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפרנסה. חּוץ גיּבליּבן איּבער אים איז עס וואס דאס ווייס ּביסלי גיזאמילט אֹויף צּום זי ער ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהאט
זיי ּביי אי זאל וואס נא גיווען. מייׁשב זי ער האט געלט. אסא גיזאמילט אן זי האט ער ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּביז
גיקענט ניט האט ער כאטׁשע אּון טאן צּו ּומּתן מׂשא הייּבין אן אי וועל ּבעסער נעמען ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקצבה
עגלה. ּבעל איין מיט נאמן איין מיט פיר א דינגען זי וועט ער גיווען. מייׁשב זי ער האט ְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָגיין.
קאן ער כאטׁשע ּומּתן. מׂשא דעם פירין קענען ער וועט לייּפציק. קיין פארין זיי מיט וועט ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּון

גיין. ִֵניט
גיזאגט.ווי אֹוי האּבין אּון גיפעלין. וואֹויל זייער זיי דאס איז הערט דער דאס האט מׁשּפחה די ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

אים האּבין אּון ּפרנסה. איין מאכן זי ער לאז ּבעסער הסּפקה. געּבין אים מיר זאלין וואס ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָנא
האט אּון גיטאן. אזֹוי ער האט ּומּתן. מׂשא דעם פירין קענען זאל ער ּכדי געלט. גיליגען צּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָנא
אין צּו גיקּומען איז אּון גיפארן. איז אּון עגלה. ּבעל א אּון נאמן א אּון פיר א גידּונגען ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזי
האּבין זיי וואס גיוואלט ניט ער האט נעכטיגן. דארט מ'זאל אז גיזאגט נאמן דער האט ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָקרעטׁשמע.
זענען אּון דארט פּון גיפארין אוועק זיי זענען גיׁשּפארט. איּבער זיי האט ער אּון גיּבעטען. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאים

גזלנים. גיפאלין אן זיי זענען וואלד. א אין גיוואריטן ּבלאנזעט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָפאר

ורק המשך, לו אין יבש דבר כי המצוות, ובקיום
לו ויש וצומח מתקיים ולחלוחית רטיבות ידי על

חן)המשכיות. (לוית

:ÌÈ�ÏÊ‚ Ì‰ÈÏÚ ÂÏÙ�Âבאה הצרה כל אמנם

לנים היו אילו כי החיגר, בגלל לכאורה עליהם
מכל אותם, מוצאים הגזלנים היו לא בפונדק
הכשילם שהוא שהגם היתה החיגר מעלת מקום
אותו ולהשאיר לברוח נאלצו ממעשהו וכתוצאה
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Ô˙B‡Âנעׂשּו לעירהּגזלנים אחד ּובא רעב, אחת ּפעם ׁשהיה עלֿידי ¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והּוא אנׁשים; ּכּמה אליו ונתקּבצּו אליו, יבֹוא - מזֹונֹות ׁשרֹוצה מי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהכריז:
ּולאחד אֹותֹו, ּדחה - אליו צר ּבֹו ׁשאין ּבֹו מבין ׁשהיה ּומי ּבערמה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹעׂשה
להיֹות ּתּוכל אּתה אמר: ולזה ֿ מלאכה, ּבעל להיֹות ּתּוכל אּתה אֹומר: ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּיהיּו להם ואמר לּיער, עּמהם והל חכמים, אנׁשים רק ּוברר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּברחים;

לברעסלא לליּפסיק, הּדרכים הֹולכים ׁשּמּכאן ּבאׁשר ּגזלנים, ולׁשארÈנעׂשים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
עליהם ונפלּו מעֹות. ּונקּבץ אֹותם ונגזל סֹוחרים, ּבכאן ונֹוסעים ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹמקֹומֹות,
הּנאמן ּדהינּו ׁשּלֹו, האנׁשים ועל ליל יכֹול היה ׁשּלא הּנ"ל הּבן על נפלּו הּנ"ל הּגזלנים אּלּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ(הינּו

נׁשארוהּבעלֿעגלה) והּוא ּברחּו, - לברח יכֹולים ׁשהיּו והּנאמן, הּבעלֿעגלה , ְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יֹוׁשב? אּתה לּמה אֹותֹו: וׁשאלּו הּמעֹות, ׁשל הּתבה ולקחּו ּובאּו העגלה. ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָעל

העגלה. על נׁשאר והּוא והּסּוסים, הּתבה וגזלּו ,ליל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהׁשיב

.È.¯ÈÚ Ì˘

איןאּון גיקּומען איינער איז הּונגער גיווען אמאל איז עס מעׂשה. ּפי על גיווארין זענען גזלנים ְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדי
גיקּומען אים צּו זענען קּומען. אים צּו זאל עסין וויל עס ווער גירּופן. אֹויס האט אּון אריין ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשטאט
גיווען, מדחה זיי ער האט ניץ, צּו ניט אים קּומען וואס מענׁשן די גיזעהן ער האט מענׁשן, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכמה
דּו גיזאגט ער האט דעם צּו אּון מלאכה. ּבעל איין זיין קאנסט דּו גיזאגט ער האט איינעם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָצּו
אין גיגאנגען זיי מיט איז אּון יּונגען. קלּוגע נאר גיקליּבן אֹויס האט אּון מיל. א אין זיין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָקאנסט

גזל ווערין זאלין זיי אז גירעט אן זיי האט אּון אריין. וועגין.וואלד גייען דאנעט פּון ּבאׁשר נים. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
זיי מיר וועלין סֹוחרים. דֹור דא פארין ערטער. אנדערע צּו אּון ּברעסלא. קיין אּון לייּפסיק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָקיין

געלט האּבן מיר וועלין גירעט)רּביווען. אן זיי ׁשטאט אין גירּופן אֹויס פריר האט וואס גזלן דער האט די(אזֹוי זענען ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
זיי אֹויף גיפאלין אן דעםגזלנים מיט נאמן דער דהיינּו מענׁשן זיינע אֹויף אּון גיין גיקאנט ניט האט וואס דעם אֹויף (דהיינּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

עגלה) .ּבעל ַַַָָ

איזדער ער אּון גיווארין. אנטלפין זיי זענען אנטלֹויפען גיקאנט האּבין עגלה ּבעל דער אּון נאמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
גינּומען אוועק אים ּביי האּבין אּון גיקּומען אים צּו גזלנים די זענען וואגין. דעם אֹויף ְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיּבליּבן

הכל את לו שגזלו הגזלנים עם לנפשו וכו',בודד
אלא עצמו, ייאש ולא עשתונותיו איבד לא
ואכל מהעגלה קפץ שיכל, מה לעשות השתדל
השלימה, לישועתו הגיע שלבסוף עד וכו' עשבים
לנפשו ומתעצב ח"ו עצמו מייאש היה אילו כי
יכול היה שעשה, מה על עצמו על ומתמרמר
מוסר לימוד וזה היער, עשבי בין בודד שם למות
גם גדול, עד שמקטן רבינו, אותנו שמלמד השכל

עצמו הוא אם וגם שעובר, מה עליו עובר אם
לעצבון יפול לא הוא אם הצרות, את עליו הביא
יתחזק אלא עשתונותיו יאבד ואל בעטיין, ויאוש
במהרה יצא מחדש, פעם כל ויתחיל ויתעודד
לאין כפלים כפלי כמה, פי וישיג מצוקותיו מכל
כדבעי, אותם שעבר הירידות ידי על דוקא ערוך
הכל שנתהפך ענין "יש רבינו: של וכאמרתו

חן)לטובה". (לוית

−ïôþ ¬šñó
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ÔÓ‡p‰Âׁשּברחּו)והּבעלֿעגלה למקֹום ׁשּלקחּו(ׁשּברחּו ּבאׁשר עצמם: יּׁשבּו ¿«∆¡»ְְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבׁשלׁשלאֹות?Îּפרּוקלאדין לבֹוא ׁשּיּוכלּו לביתם לׁשּוב להם ולּמה מּפריצים, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשם לּׁשאר להם לׁשם)טֹוב ׁשּברחּו והּבן(ּבּמקֹום ּובעלֿעגלה. נאמן ּבכאן ויהיּו , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּבעגלה ׁשהיה יבׁש לחם מּביתֹו, ׁשּלקח הּמאכל לֹו ׁשהיה זמן ּכל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּנ"ל,

'סּוחריס') עצמֹו(ׁשּקֹורין יּׁשב לאכל לֹו היה ולא ּכׁשּכלה ואחרּֿכ אֹותם, אכל - ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּׂשדה, יחידי לן והיה עׂשבים. לאכל מהעגלה עצמֹו והׁשלי ּלעׂשֹות, ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

לרחׁש רק לעמד, אפּלּו יכֹול היה ׁשּלא עד הּכח מּמּנּו ונּטל (ּבלׁשֹוןÏונפחד, ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(זי רּוקין להֹוׁשיטאׁשּכנז: יכֹול ׁשהיה זמן וכל סביבֹותיו, העׂשב אֹוכל והיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
יכֹול היה ׁשּלא עד סביבֹו העׂשב ּכׁשּכלה ,ואחרּֿכ ׁשם, אֹוכל היה - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹולאכל
זמן. איזה העׂשב אֹוכל והיה ׁשם; ואכל להּלן, עצמֹו מנּתק היה - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלהֹוׁשיט

ÌÚtּבע והּוטב ּכזה, עׂשב אכל לא ׁשעדין אחד לעׂשב ּבא אֹותֹואחד יניו ««ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ראה לא ועדין ּבהם, מּכיר והיה עׂשבים רב זמן אֹוכל ׁשהיה מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהעׂשב,

ּדּומיט הּׁשרׁש ּתחת והיה ׁשרׁשֹו. עם לעקרֹו עצמֹו ויּׁשב ּכזה, ,Óעׂשב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
.Î.˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÁ˙‰.Ï.ÏÂÁÊÏ.Ó.‰·ÂË Ô·‡

גיין. ניט קאן ער גיענפערט ער האט זיצטּו. וואס גיפרעגט. אים האּבן אּון געלד מיט קעסטיל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָדאס
דעם אֹויף גיּבליּבן איז ער אּון פערד. די אּון קעסטיל דאס גיראּביוועט אים ּביי האּבן זיי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאּון
מייׁשב זי האּבין גיווארין אנטלאפין זענען זיי וואס עגלה ּבעל דעם מיט נאמן דער אּון ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוואגין.
אהיים. קערין אּום זי זיי זאלין וואס נא ּפריצים ּביי ּפרּוקלאדין גינּומען האּבין זיי ּבאׁשר ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָגיווען.

ּבלייּבן דארט זיי וועלין ּבעסער אריין. קייטן אין קּומען קאנען גיווארין)זיי אנטלאפן אהין זענען זיי ווי (דארט ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עגלה. ּבעל איין אּון נאמן איין זיין דארט וועלין ְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָאּון
נאאּון האט ער זמן ּכל וואגין. דעם אֹויף גּבליּבן איז ער וואס גיין. גיקאנט ניט האט וואס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָדער

אז נא דער גיגעסין. זיי ער האט היים דער פּון גינּומען מיט האט ער וואס סּוחערעס די ִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָגיהאט
וואס גיווען. מייׁשב זי ער האט עסין. צּו גיהאט ניט האט ער אּון גיגאנגען אֹויס ׁשֹוין איז ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָדאס

גראז. עסין זאל ער וואגין דעם פּון גיווארפין אראּפ זי ער האט מען. גינעכטיגטטּוט ער האט ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכח דער גיווארין גינּומען אוועק אים ּביי איז גיווארין. גיׁשראקין איּבער ער אין פעלד. אין ְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאליין
עס וואס גראז דאס עסין פלעגט ער אּון .זי רּוקין נאר ׁשטיין. אפילּו גיקענט ניט ׁשֹוין ער ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהאט
ער האט עסין. אּון גראז צּום לאנגען דער גיקענט האט ער זמן ּכל אּון אים. ארּום גיווען ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאיז
ניׁשט ׁשֹוין האט ער אז אים ארּום גראז דאס גיגאנגען אֹויס ׁשֹוין איז עס אז נא דער ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָגיגעסין.
אזֹוי ער האט גיגעסין. ווייטער האט אּון ווייטער. גירּוקט אוועק זי ער האט לאנגען. דער ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיקענט

צייט. א גראז דאס ְִִֶַַָָגיגעסין
איזאמאל גיגעסין. ניט קרייטיכץ איין אזֹוי נא האט ער וואס קרייטיכץ איין צּו גיקּומען ער איז ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

האט ער אּון קרייטכצער. צייט לאנגע א גיגעסן האט ער מחמת גפעלין זייער קרייטיכץ דאס ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאים
גיווען. מייׁשב זי ער האט גיזעהן. ניט נא ער האט קרייטיכץ. איין אזֹוי אּון גיקאנט. ׁשֹוין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיי
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ּכתּוב היה אחד ּובצד אחרת; סגּלה לֹו היה צד וכל מרּבע, היה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻוהּדּומיט
ּביחד, נתקּבצים ולילה ׁשּיֹום למקֹום אֹותֹו יּׂשא - צד אֹותֹו ׁשּיאחז ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמי
ׁשם ׁשהיה הּׁשרׁש עם העׂשב ּוכׁשעקר ּביחד. ׁשם נתקּבצים והּירח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּׁשמׁש

הּצד ּבאֹותֹו ׁשאחז נזּדּמן מתקּבציםהּדּומיט ולילה ׁשּיֹום למקֹום אֹותֹו לּׂשא (המסּגל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּואּכּנ"ל) והּנה והסּתּכל יחד. נתועדים ולילה ׁשּיֹום למקֹום ּובא אֹותֹו, ונׂשא , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
הּירח עם ׁשהּׁשמׁש וׁשמע ּכּנ"ל. ּביחד ּבאים וירח ׁשּׁשמׁש ּבּמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשם,
ענפים לֹו ׁשּיׁש אילן ׁשּיׁש ּבאׁשר הּירח: לפני קֹובל הּׁשמׁש והיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמדּברים,
מסּגל ׁשּזה מיחדת, סגּלה לֹו יׁש ועלה ּופרי וענף ענף וכל ועליו ּופריֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻֻֻרּבים,
לחֹולאת וזה זה, חֹולאת לרפּואת מסּגל וזה לפרנסה, מסּגל וזה ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻלבנים,
להׁשקֹותֹו, צריכין היּו האילן וזה אחר; לדבר מסּגל ואחד אחד ּכל - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאחרת

דער אּון דּומיט. איין ווארציל אּונטערין גיווען איז ווארציל. דעם מיט רייסין אֹויס עס וועט ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָער
אנדערע איין זי אין גיהאט האט דּומיט דעם פּון זייט איטליכע אּון עקיכיק פיר גיווען איז ְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָדּומיט
נעמען אן וועט עס ווער אז גיׁשריּבן. אן גיׁשטאנען איז דּומיט דעם פּון זייט איין אֹויף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָסגּולה.
די ווי דהיינּו אֹויף צּום זי קּומען נאכט אּון טאג ווי אהין טראגין אים עס וועט זייט. דער ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּביי
קרייטיכץ דאס גיריסין אֹויס האט דער ווי איינעם. אין אֹויף צּום זי קּומען לבנה דער מיט ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָזין

ווארציל דעם דּומיט)מיט דער גיווען איז דארט ּביי(וואס גינּומען אן האט ער אז גיווען. מזדמן זי האט ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
זייט. אֹויף)דער צּום זי קּומען נאכט אּון טאג וואס אֹורט דעם צּו טראגין אים זאל עס מסּוגל איז עס וואס זייט דער ּביי .(דהיינּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ארּום.האט זי קּוקט ער אֹויף. צּום זי קּומען נאכט אּון טאג וואּו אהין. גיטראגין אוועק אים עס ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
דארט ׁשֹוין איז ער קאּון לבנה דער מיט זּון די דהיינּו נאכט אּון טאג אֹויף)(ווי צּום איינעם אין זי גיהערטּומען ער האט ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

פאר סע ּבאׁשר לבנה. דער פאר גיקלאגט זי האט זּון די אּון ׁשמּוסין. לבנה דער מיט זּון די ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָווי
צווייג איטליכע אּון .ּבלעטלי אּון ּפירֹות אּון צווייגין אסא האט ּבֹוים דער וואס ּבֹוים איין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהאנדן
צּו מסּוגל איז דאס סגּולה. ּבאזּונדערע א זי אין האט ּבלעטיל. איטליכׂש אּון ּפרי איטליכע ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאּון
דאס אּון חֹולאת. דאס היילין זאל סע מסּוגל איז דאס אּון ּפרנסה. צּו מסּוגל איס דאס אּון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָקינדער.

:'ÂÎÂ ÌÈ·¯ ÌÈÙ�Ú ÂÏ ˘È˘ ÔÏÈ‡ ˘È˘ צריך·‡˘¯
מסוגל עלה וכל ענף שכל הזה, שהאילן לומר
כי הקדושה, התורה על מרמז אחר, לדבר ומועיל
בה, שהכל דחיי אילנא היא הקדושה התורה
כלומר ישועות, ושאר פרנסה, בנים, רפואות,
שנזכרו המועילים הדברים לכל מסוגלת שהיא
שלמה שאומר כמו לרפואה, מסוגלת התורה כאן,
לשרך תהי רפאות הקדושה: התורה על המלך
למוצאיהם הם חיים "כי וכן לעצמותיך, ושקוי
התורה מסוגלת כן כמו מרפא", בשרו ולכל

שבע אסמיך "וימלאו שם: ככתוב לפרנסה,
וכל מפנינים היא יקרה וגו' יפרוצו יקביך ותירוש
ימים, מאריכה התורה וכן בה", ישוו לא חפציך
בשמאלה בימינה ימים "אורך שם: שכתוב כמו
שכתוב: כמו לבנים מסוגלת וכן וכבוד", עושר
"בניך וכן: הבטן", פרי שכר בנים ה' נחלת "הנה
וכן לבניך", בנים וראה וכו' זיתים כשתילי
תורתנו של הנפלאות מסגולותיה הרבה פסוקים

הקדושה.
חן) (לוית
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אֹותֹו, מׁשקה אני ׁשאין ּדי ולא מאד, מסּגל היה - אֹותֹו מׁשקין היּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻואם
ואמרה: הּלבנה ענתה אֹותֹו. מיּבׁש אני - עליו מזריח ׁשאני ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא
הרים, אלף לי ׁשּיׁש היֹות ׁשּלי: עסק ל אסּפר אני אחרים, ּדאגת ּדֹואג ְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאּתה
יׁש והּׁשדים ׁשדים, מקֹום וׁשם הרים אלף עֹוד יׁש הרים האלף ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּוסביבֹות
זה ּומחמת מרגלי, ויֹונקים ּברגליהם, ּכח להם ואין ּתרנגֹולים, רגלי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלהם
רּוח ּובא לרגלי, רפּואה ׁשהּוא ּפּול, הינּו אבק, לי ויׁש ּברגלי; ּכח לי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאין

אֹותֹו. ונֹוׂשא -ְֵ

‰˙�Úּדֹואג אּתה זה את ּתמּה)החּמה: ׁשּיׁש(ּבלׁשֹון ּבאׁשר רפּואה: ל אּגיד ? »¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשל אחד ּדר ּדרכים: ּכּמה מתּפּצלים הּדר ּומאֹותֹו ,אפּלּוּדר צּדיקים, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבכל הּנ"ל הּדר ׁשּבאֹותֹו האבק אֹותֹו ּתחּתיו מפּזרים - ּבכאן ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּצּדיק
ׁשל ּדר ויׁש האבק; ּבאֹותֹו ּדֹור הּוא ּפֹוסע ׁשהּוא ּפסיעה וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפסיעה,
מאֹותֹו ּפסיעה ּבכל ּתחּתיו מפּזרים - ׁשּבכאן אּפיקֹורס אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָאּפיקֹורסים,
ּתחּתיו מפּזרים - ׁשּבכאן מׁשּגע אפילּו מׁשּגעים, ׁשל ּדר ויׁש ּכּנ"ל; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהאבק
ׁשּמקּבלים צּדיקים ׁשּיׁש ּבאׁשר אחר, ּדר ויׁש ּדרכים. ּכּמה יׁש וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל;
ּכח להם ואין ּבׁשלׁשלאֹות, הּפריצים אֹותם ּומֹוליכים יּסּורים, עצמם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹעל

.זא אנדערע איין צּו מסּוגל איז ּבֹוים. דעם פּון ּפיציל איטליכס חֹולאת. אנדער איין צּו מסּוגל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיז
זייער עס וואלט טרענקען. אן אים מזאל אז אּון טרענקען. אן גידארפט מען וואלט ּבֹוים דעם ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּון
אים. טריקין פאר אּון אים, אֹויף נא אי ׁשיין אן. ניט אים טרענק אי די לא אּון גיווען. ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹמסּוגל

גירּופןהאט אן לבנה די זּון)זי דער מיין(צּו ציילין דער דיר וועל אי זארג. פרעמדע זארגסט דּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אּון ּבערג. טֹויזנט נא דא איז ּבערג. טֹויזנט די ארּום אּון ּבערג. טֹויזינט האּב אי ּבאׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָדאגה.
די אין ניט ּכח קיין זיי האּבין פיס. הינירׁשע האּבין ׁשדים די אּון ׁשדים. פּון אֹורט דאס איז ְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹדארט
אי אּון פיס. מיינע אין ניט ּכח קיין אי האּב דעם מחמת אּון פיס. מיינע פּון ּכח זיי נעמען ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹפיס.

ּפּול א ׁשטֹויּב)האּב א טראגט(דהיינּו אּון ווינט א קּומט פיס. מיינע צּו רפּואה א איז ּפּול דער וואס ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ
אוועק. ִֶַאים

האנדיןהאט פאר סע ּבאׁשר רפּואה. א זאגין דיר וועל אי זארגסטּו. אדאס גירּופן אן זּון די זי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
צדיק דער אפילּו צדיקים. פּון איז וועג אין וועגין. ּכמה זי טיילין צּו וועג דעם פּון אּון וועג. ֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָא
איטליכן אּון טרעט. איטליכן אין וועג דעם פּון ּפּול דעם אּונטער אים מען ׁשיט דא. איז ער ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָוואס

ע וואס אּפיקֹורסיםטרעט פּון וועג א האנדן פאר סע אּון ּפּול. דעם אֹויף אלץ ער גייט טּוט. ר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּכּנ"ל. טרעט איטליכען אין ּפּול דעם אּונטער אים מען ׁשיט דא. איז ער וואס אּפיקֹורס דער ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאפילּו
אים אים מען ׁשיט דא. איז ער וואס מׁשּוגע א אפילּו מׁשּוגעים. פּון וועג א האנדען פאר סע ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון
ּבאׁשר וועג. א האנדין פאר סע אּון וועגין. ּכמה האנדן פאר איז אזֹוי אּון ּכּנ"ל. ּפּול דעם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאּונטער
קייטין. אין ּפריצים די זיי פירין יסּורים זי אֹויף מקּבל זענין זיי וואס צדיקים האנדין פאר ְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָסע
זיי האּבען וועג. דעם פּון ּפּול דעם פּון אּונטער זיי מען ׁשיט פיס. די אין ניט ּכח קיין זיי ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהאּבען
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ּכח להם ויׁש - הּדר אֹותֹו ׁשל האבק מאֹותֹו ּתחּתיהם ּומפּזרים ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּברגליהם,
על רפּואה ל ויהיה אבק, הרּבה ׁשם ׁשּיׁש לׁשם, ּתל ּכן על ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּברגליהם;

.הּלבנה)רגלי אל החּמה ּדברי זה על(ּכל נסּתּכל ּכ ּבתֹו זה. ּכל ׁשמע והּוא , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיּׂשא - הּצד ּבאֹותֹו ׁשּיאחז ׁשּמי ׁשם ּכתּוב וראה אחר, ּבצד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדּומיט
אֹותֹו ונׂשא הּצד, ּבאֹותֹו ואחז ּכּנ"ל. ּדרכים ּכּמה מּמּנּו ׁשּיֹוצאים ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהּדר
והל מּיד. ונתרּפא לרגלים, רפּואה ׁשהאבק הּדר ּבאֹותֹו רגליו ונתן ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלׁשם,
ׁשל הּדר ׁשל הּפּול ׁשאגד אגּדֹות, לֹו ועׂשה הּדרכים, מּכל האבק ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻונטל
אּתֹו. ּולקחם לבּדֹו, אחד ּכל אגד הּדרכים ׁשאר ׁשל הּפּול וכן לבּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָצּדיקים

·MÈÂלֹו ּבחר לׁשם. ּכׁשּבא ׁשם. אֹותֹו ׁשּגזלּו הּיער לאֹותֹו והל עצמֹו, ¿ƒ≈ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשל הּפּול ולקח לגזל, הּגזלנים ׁשם ׁשּיֹוצאים להּדר סמּו ׁשהּוא גבּה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאילן
עלה והּוא ,הּדר על אֹותם ּופּזר יחד, וערבם מׁשּגעים ׁשל והּפּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻצּדיקים
ּגזלנים ׁשם יֹוצאים והיּו ּבהם. נעׂשה ּיהיה מה לראֹות ׁשם ויׁשב האילן ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
,הּדר לאֹותֹו ּוכׁשּבאּו ולגזל, לצאת הּנ"ל ׁשּבהם הּגדֹול הּגזלן אֹותן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשלח
על נפׁשם על לצעק והתחילּו צּדיקים, נעׂשּו - הּנ"ל הּפּול על ּכׁשּדרכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּתכף

רפּואה. איין האּבין וועסטּו ּפּול אסא דא איז דארט ווארן גיין אהין זאלסטּו ּבכן פיס. די אין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכח
פיס די לבנה)אֹויף דער צּו גירעט זּון די אלץ האט אלץ(דאס דאס הערט ער גיהאטאּון ניט ּכח קיין האט וואס דער (היינּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

גיהערט) אלץ דאס האט פיס די .אין ְְִִִִֶַָָ

דארטדער גיזעהן ער האט זייט. אנדערער דער אֹויף דּומיט דעם אֹויף גיטאן קּוק א ער האט ווייל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
דעם צּו טראגן אים עס וועט זייט. דער ּביי נעמען אן וועט עס ווער אז גיׁשריּבן אן גיׁשטאנען ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז

וועגן ּכמה ארֹויס אים פּון גייען עס וואס מֹודיעוועג האט זּון די וואס גיׁשטאנען איז אֹויּבין וואס וועג דער (דהיינּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לבנה) דער גיטראגןגיווען אוועק אהין אים עס האט זייט. דער ּביי גינּומען אן ער דעםהאט צּו (דהיינּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ערוועג) איז פיס די צּו רפּואה א איז ּפּול דער וואס וועג. דעם אין פיס די גיטאן אריין ער האט ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
האט אּון וועגין אלע פּון ּפּול דעם גינּומען האט אּון גיגאנגען. ער איז גיווארין. גיהיילט ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּתיּכף

ּבינטל. א אין געּבּונדן איין ּבאזּונדער ּפּול האט(דהיינּו)איטליכן צּדיקים פּון וועג דעם פּון ּפּול דעם ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבאזּונדער איטליכן ער האט וועגין איּבריגע די פּון ּפּול דעם אזֹוי אּון געּבּונדן. איין ּבאזּונדער ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָער

ג מיט זי מיט זיי האט אין ּפּולין. די פּון ּבינטלי גימאכט זי האט אּון ּבּונדן. ינּומען.פאר ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַָָ
דארטאּון אים האט מען וואס וואלד דעם צּו גיגאנגען איז אּון גיווען מייׁשב זי האט ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָער

איז ער וואס ּבֹוים. הֹויכן איין גיקליּבן אֹויס זי ער האט גיקּומען. אהין איז ער ווי ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָגיראּבעוועט.
ּפּול דעם גינּומען האט אּון ראּביווען. גזלנים די ארֹויס גייען דארט פּון וואס וועג דעם צּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנאנט
פאר זיי האט אּון גימיׁשט. אֹויס איינעם אין זיי האט אּון מׁשּוגעים. פּון ּפּול דעם אּון צדיקים ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָפּון
גיזעצט. דארט זי האט אּון ּבֹוים דעם אֹויף גיגאנגען ארֹויף איז ער אּון וועג. דעם אֹויף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּפרייט
גיגאנגען. ארֹויס זענען גזלנים די ווי גיזעהן ער האט טאהן. זי וועט זיי מיט וואס זעהן זאל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָער

גזלן עלצטער דער אֹויף(הּנ"ל)וואס גיקּומען זענין גזלנים די ווי רּביווען. גיׁשיקט ארֹויס זיי האט ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ׁשל ּפּול ׁשם מערב ׁשהיה מחמת אבל נפׁשֹות; ּכּמה והרגּו הּנה עד ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשּגזלּו
לה והתחילּו מׁשּגעים, צּדיקים נעׂשּו - אמר:מׁשּגעים זה זה, עם זה תקֹוטט ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

ׁשֹולח והיה זה. את זה ׁשהרגּו עד ּגזלנּו, יד ֿ על אמר: וזה ּגזלנּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשביל
עד ,ּכ ֿ אחר היה וכן ּכּנ"ל, זה את זה והרגּו ּכּנ"ל, ֿ ּכן ּגם והיה אחרת, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּכת

אחד. עֹוד עם ּבעצמֹו הּוא אם ּכי נׁשארּו ׁשּלא ׁשהבין עד ּכּלם, (הינּוׁשּנהרגּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

עֹוד עם ּבעצמֹו הּגדֹול הּגזלן אם ּכי נׁשאר ולא הּנ"ל, הּגזלנים ּכל נהרגּו ׁשּכבר הבין הּנ"ל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשהּבן

הּפּולאחד) את ּופּזר ,הּדר מן הּנ"ל הּפּול את מּׁשם וכּבד מהאילן, וירד . ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
האילן. על ויׁשב והל ּבעצמֹו, צּדיקים ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשל

B˙B‡Âׁשּבהם)הּגזלן הּגדֹול מהם(הינּו אחד ואין הּגזלנים ּכל ׁשּׁשֹולח ּתמּה ¿ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותֹו על ּכׁשּבא ותכף אצלֹו. ׁשּנׁשאר האחד עם ּבעצמֹו הּוא והל אליו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשב

לבּדֹו)הּדר צּדיקים ׁשל הּפּול הּנ"ל הּבן ׁשם לצעק(ׁשּפּזר והתחיל צּדיק, נעׂשה - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

האּבין אּון צדיקים גיווארין זיי זענין ּפּול. דעם אֹויף גיטאן טרעט א האּבן זיי ווי ּתיּכף וועג ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָדעם
האּבן אּון גיראּביוועט אהער ּביז האּבין זיי וואס טעג. אּון יאר זייערע אֹויף ׁשרייען צּו גיהֹויּבין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאן
מׁשּוגעים פּון ּפּול דעם מיט גימיׁשט גיווען דארט אּבער דא איז עס נאר נפׁשֹות. ּכמה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָגיהרגעט
אנדערין. דעם מיט אינער קריגן צּו גיהֹויּבּון אן זי האּבן אּון צדיקים. מׁשּוגענע גיווארין זיי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזענען
זיי האּבן דיר. איּבער גיזאגט האט דער אּון גיהרגעט. מיר האּבין דיר. איּבער גיזאגט. האט ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָדער
גיׁשיקט גזלן עלצטער דער האט גיהרגעט. אנדערע דאס איינס זי האּבין זיי ּביז קריגט. צּו אזֹוי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזי
איינס גיהרגעט אֹוי זי זיי האּבען פריר. ווי גיווען אזֹוי אֹוי איז גזלנים. אנדערע אמאל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנא
ּביז גיווארין. גיהרגעט אֹויס אלע זענען זיי ּביז גיווען. מאל עטליכע איז אזֹוי אּון אנדערע. ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדאס

ׁשטאנען פאר האט אֹויףער גיהאט ניט ּכח קיין פריר האט וואס דער ּבֹוים)(דהיינּו איין אֹויף ארֹויף איז ער וואס פיס אזדי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אליין ער נאר גזלנים. די פּון גיּבליּבען ניט גאר ׁשֹוין איז אלעעס זיי האט ער וואס גזלן עלצטער דער (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) גירעט פּוןאן ּפּול דעם גיקערט אֹויס האט אּון ּבֹוים דעם פּון אראּפ ער איז איינעם. נא מיט ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זי האט אּון גיגאנגען איז ער אּון אליין. צדיקים פּון ּפּול דעם ׁשּפרייט פאר האט אּון וועג. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָדעם

ּבֹוים. דעם אֹויף גיזעצט ְִִֶֶֶווידער
גזלןאּון עלצטער גיקערט)דער אּום ניט זי האּבין זיי אּון לייט זיינע גיׁשיקט אלץ עס האט ער זייער(וואס זי האט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מייׁשב זי ער האט אּום. ניט זי קערט קיינער אּון גזלנים. די אלץ ׁשיקט ער וואס ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָגיוואּונדערט.
ּתיּכף אּון אים. ּביי גיּבליּבען נא איז ער וואס איינעם דעם מיט גיגאנגען אליין איז אּון ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיווען

וועג. דעם אֹויף גיקּומען איז ער אליין)ווי צדיקים פּון ּפּול דעם פארׁשּפרייט דארט האט דער גיווארין(וואס ער איז ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

:'ÂÎÂ ˜È„ˆ ‰˘Ú� Í¯„‰ Â˙Â‡ ÏÚ ‡·˘Î ÛÎÈ˙Â
עשה שבהם הגדול הגזלן שעיקר איך מספר
לו נתן וגם הכסף, עם תיבתו לו והחזיר תשובה,
שפסקו ואיך לו. שהיו גזילה של האוצרות כל

לסוד כן גם שנוגע הדבר מובן כי לתלותו, עליו
כל הקדושה אל שיחזירו ואיך התיקון. עולם
ויקיאנו" בלע "חיל בסוד מאתנו, שגזלו הגזילות

מטשעהרין)וכו'. להרב המעשיות (רמזי

−ïôþ ¬šñó
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קברים, ּתֹולׁש והיה ,ּכ ֿ ּכל וגזל נפׁשֹות ּכלּֿכ ׁשהרג על נפׁשֹו על ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָלחברֹו
ׁשראה וכיון מאד. ּומתחרט ּבתׁשּובה ׁשב האילן)והיה על יֹוׁשב ׁשהיה הּנ"ל (הּבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּמצא הּגזלן ׁשראה ּכיון מהאילן. ירד ,ּכלּֿכ ּבתׁשּובה וׁשב מתחרט ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָׁשהּוא
לי ּתן אהּה! עׂשיתי, וכזאת ּכזאת נפׁשי, על אֹוי לצעק: התחיל ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹאדם,
ּכל על אצלם ּכתּוב ּכי מּמּני; ׁשּגזלּתם הּתבה לי החזר לֹו: ענה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּתׁשּובה.
ואני ּתכף, ל מחזיר אני לֹו: אמר נגזל. מי ואצל ׁשּנגזל הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגזלה
לֹו: אמר ּתׁשּובה. לי ּתן רק לי, ׁשּיׁש ּגזלה ׁשל האֹוצרֹות ּכל אפּלּו ל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָנֹותן
אז ׁשהכרזּתי הּוא אני ותתוּדה: ותצעק העיר אל ׁשּתל רק היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשּובת
ונתן .ּתׁשּובת היא זה - נפׁשֹות ּכּמה וגזלּתי והרגּתי ּגזלנים, ּכּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָועׂשיתי
העיר: ּבאֹותֹו ׁשם ּופסקּו ּכן, ועׂשה העיר אל עּמֹו והל האֹוצרֹות, ּכל ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָָלֹו

אֹותֹו, יתלּו ּכן על - נפׁשֹות ּכ ֿ ּכל ׁשהרג ידעּו.ּבאׁשר למען ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

CkŒ¯Á‡הרים אלף הּׁשני אל ליל הּנ"ל הּבן עצמֹו להסּתּכל(הּנ"ל)יּׁשב , ««»ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
ׁשם ׁשּיׁש וראה הרים, אלף מהּׁשני מרחֹוק עמד לׁשם ּכׁשּבא ׁשם. ּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמה
ורבים ּפרים הם ּכי ׁשדים, ׁשל מׁשּפחֹות רבבֹות ורּבי אלפים אלף וכּמה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכּמה

האט ער וואס טעג. אּון יאר זיינע אֹויף אנדערין צּום ׁשרייען צּו גיהֹויּבין אן האט אּון צדיק. ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָא
ּתׁשּובה האט אּון קברים. גיריסן האט אּון גיראּביוועט. פיל אזֹוי האט אּון נפׁשֹות פיל אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָגיהרגעט

גיזעהן האט ער ווי גיהאט. חרטה גרֹויס זייער האט אּון ּבֹוים)גיטאן. דעם אֹויף גיזעסין איז וואס דער (היינּו ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

דער האט גזלן דער ווי ּבֹוים. דעם פּון אראּפ ער איז ּתׁשּובה. זייער טּוט אּון חרטה האט ער ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאז
אי האּב אזֹוינס אּון אזֹוינס מיר איז וויי .זי אֹויף ׁשרייען צּו גיהֹויּבין אן ער האט מענׁש. א ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזעהן
וואס קעסטיל. דאס אּום מיר קער גיענפערט אים ער האט ּתׁשּובה. א אֹויס מיר גיּב גיוואלד ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָגיטאן.
סע ווען גזילה. איטליכער אֹויף פארׁשריּבן גיווען איז זיי ּביי ווארין מיר. ּביי גירּביוועט האט ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאיר
אּום דיר קער אי גיזאגט. אים ער האט גיגזלט. דאס מיהאט וועמין ּביי אּון גיווארין. גיגזלט ְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאיז
א אֹויס מיר גיּב אּבי האּב. אי וואס גזילה פּון אֹוצרֹות אלע אפילּו ׁשענקען דיר וועל אי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתיּכף.

זאלסטּתׁשּו אּון אריין ׁשטאט אין גיין זאלסט דּו אז נאר. איז ּתׁשּובה דיין גיזאגט. אים ער האט בה. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
גירּופן אֹויס דעמּולט האּב אי וואס דאס ּבין אי זיין מתודה זאלסט אּון האּב(ּכּנ"ל)ׁשרייען. אּון ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתׁשּובה דיין איז אדאס נפׁשֹות. ּכמה גיראּבעוועט אּון גיהרּגעט האּב אּון גזלנים. ּכמה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָגימאכט
האט אּון אריין. ׁשטאט אין גיגאנגען אים מיט איז אּון אֹוצרֹות. אלע גיגעּבן אים גזלן דער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאט
פיל אזֹוי גיהרגעט אֹויס האט ער ּבאׁשר גיּפסקי'ט. ׁשטאט דער אין דארט מען האט גיטאן. ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאזֹוי

לערנען. אּפ זי זאלין אנדערע ּכדי ּכלֹומר ידעּו. למען הענגען. אים מען זאל ּכן על ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפׁשֹות.
גיוועןדער מייׁשב זי ער האט פיס)נא די אֹויף גיהאט ניט ּכח קיין פריר האט וואס דער צּו(דהיינּו גיין וועט ער ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבערג טֹויזינט צוויי ווייטין(הּנ"ל)די פּון גיׁשטעלט זי ער האט .זי טּוט דארט וואס זעהן זאל ער ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
רבבֹות ורּבי אלפים אלפי וּכמה ּכמה דא דארטין סע אז גיזעהן ער האט ּבערג. טֹויזינט צוויי די ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָפּון
זענען זיי אּון מענׁשן. ווי אזֹוי קינדער האּבין אּון ורבים ּפרים זענען זיי ווארין ׁשדים. פּון ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמׁשּפחֹות
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ילּוד ׁשּׁשּום ּכּסא על יֹוׁשב ׁשּלהם הּמלכּות וראה מאד. רּבים והם אדם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכבני
ׁשהּזיק מסּפר זה ליצנּות: ׁשעׂשים אֹותם וראה ּכזֹו. ּכּסא על יֹוׁשב אינֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּׁשה
ׁשאר וכן רגל, ׁשהּזיק מסּפר וזה יד, לזה ׁשהּזיק אֹומר וזה ּתינֹוק, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלזה
לּמה אֹותם: וׁשאלּו ּובֹוכים, הֹולכים ואם אב וראה נסּתּכל ּכ ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָליצנּות.
ּבאֹותֹו ׁשב והיה לדרּכֹו, ליל ּדרּכֹו והיה ּבן, להם ׁשּיׁש והׁשיבּו ּבֹוכים? ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתם
הּמל וצּוה ,לּמל אֹותם והביאּו ּבא. לא ועדין רב, זמן הּוא ועכׁשיו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּזמן;
ּבאחד ּופגעּו חֹוזרים ואם האב והיּו למצאֹו. העֹולם לכל ׁשלּוחים ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָָֹלׁשלח

הּנ"ל ּבנם עם ּביחד הֹול ּבנם,ׁשהיה ׁשל החבר היה ּבֹו ׁשּפגעּו האחד ׁשאֹותֹו (הינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לבּדֹו) ּבֹו ּפגעּו עכׁשו אבל ּבּתחּלה, ּבנם עם ּביחד הֹול מהוהיה על אֹותם: וׁשאל , ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשהיה היֹות לכם: אֹודיע אני להם: הׁשיב ּכּנ"ל. לֹו וסּפרּו ּבֹוכים? ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּתם
ׁשּי ׁשהיה הּמל הל ואחרּֿכ ׁשּלנּו, מקֹום ׁשם ׁשהיה ּבּים אחד אי ְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלנּו

הּנ"ל הּבן ואמר יסֹודֹות, והּניח ּבנינים, ׁשם לבנֹות ורצה הּנ"ל האי (הינּולֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאבד) הּנ"ל הּׁשדים ׁשל מהּמל.הּבן הּכח ולקחנּו והלכנּו אֹותֹו, ׁשּנּזיק אלי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹ

אׁשה ילּוד ׁשּום קיין וואס ׁשטּול א אֹויף גיזעסין איז מלכּות זייער גיזעהן האט ער אּון פיל. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזייער
מענטׁש) ׁשּום קיין דער(ּכלֹומר ליצנּות. מאכין זיי ווי גיזעהן האט אּון ׁשטּול. א אזֹוי אֹויף ניט זיצט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

א דעם האט ער ווי דערציילט. דער אּון גיווען. מזיק קינד א דעם ּביי האט ער אז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָדערציילט.
ליצנּות. אנדערע אזֹוי אּון גיווען. מזיק פּוס א האט ער ווי דערציילט. דער אּון גיווען. מזיק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאנט

וואסדערווייל גיפרעגט זיי מען האט וויינען אּון גייען מּוטער אּון פאטער ווי דערזעהן. ער האט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
גיענ זיי האּבן איר. איןוויינט גיין זאל ער זיין צּו ׁשטייגער זיין פלעגט זּון. א האּבין זיי פערט. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

צייט לאנגע א ׁשֹוין איז היינט אּון קערין אּום ׁשֹוין זי ער פלעגט צייט דער אין אּון וועג. ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַזיין
גיקּומען. ניט נא איז ער זּון)אּון דעם מיט מּוטער דער מיט פאטער דער ׁשדים די פּון גיווען אלץ איז דאס מען(אּון האט ְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

אז וועלט דער גאר אין ׁשלּוחים ׁשיקין מיזאל אז גיהייסן מל דער האט .מל צּום גיּבראכט ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזיי
האּבין .מל דעם פּון גיגאנגען קריק זענען מּוטער דער מיט פאטער דער ווי גיפינען. אים ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמיזאל
וואס גיפרעגט. זיי ער האט זּון זייער מיט גיגאנגען איינעם אין איז דער וואס איינעם ּבאגעגנט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזיי
ּבאׁשר דערציילין. איי וועל אי גיענפערט. זיי ער האט דערציילט. אים זיי האּבין איר. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָוויינט
דער גיגאנגען איז ארט. אּונזער גיווען איז דארט וואס ים. דעם אֹויף קענּפי א גיהאט האּבן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמיר
דארט האט אּון ּפאלאצין ּבֹויען דארט גיוואלט האט אּון קענּפי. די גיקערט האט אים צּו וואס ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמל

יסֹוד א גילייגט גרּונט)ׁשֹוין א זיין.(דהיינּו מזיק אים זאלין מיר אז מיר. צּו גיזאגט זּון אייער האט ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
גיּפאריט זי ער האט .מל דעם פּון ּכח דעם גינּומען אוועק האּבין מיר אּון גיגאנגען מיר ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזענען

Â‡ ‰‡¯Â:˙Â�ˆÈÏ ÌÈ˘ÂÚ˘ Ì˙את אדם ישמור
שהם החיצונים מקום כי מליצנות. עצמו

עושים כי ליצים, מושב נקרא ר"ל הקליפות
תמיד. ב')ליצנות ליצנות היראה, (אוצר
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לעסק והתחיל לֹו, לעזר יכֹולים היּו ולא ּבדאקטֹורים, עֹוסק ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹוהיה
לא מׁשּפחּתי ואת מׁשּפחּתֹו, יֹודע ׁשהיה אחד מכּׁשף ׁשם והיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמכּׁשפים.
ותפס יֹודע, היה מׁשּפחּתֹו אבל ּדבר, לי לעׂשֹות יכֹול היה לא עלּֿכן ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹידע,

.ּכלּֿכ אֹותֹו ּומעּנה ְֶַָָאֹותֹו,

e‡È·‰Âהּמל אל ׁשּלהם)אֹותֹו הּמל אל אֹותֹו הביאּו זה, ּכל ׁשּסּפר הּׁשד זה ,(הינּו ¿≈ƒְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה לֹו יׁשיבּו :הּמל אמר .הּמל לפני זאת ׁשהיהוסּפר ואמר: ענה ּכח! ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּכח מּמּנּו יקחּו :הּמל אמר הּכח. לֹו ונתּנּו ּכח, לֹו היה ׁשּלא אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאצלנּו
הענן ׁשּיקראּו הּמל אמר ענן. נעׂשה ּכי להּמל הׁשיבּו .להּמל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָויחזירּו

הּנ"ל הּבן האיׁש אֹותֹו אמר אחריו. ׁשליח וׁשלחּו לכאן, אֹותֹו (הינּוויביאּו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

זה) ּכל וראה לכאן ׁשּבא ּבתחּלה, ּברגליו ּכח לֹו היה ׁשּלא הּבן איזה הענין, ואראה אל : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם ׁשהיה העיר אל ּובא הּׁשליח, אחרי והל ענן. אּלּו מהאנׁשים ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָנעׂשה
העיר? ּבתֹו ּכלּֿכ הענן ּכסה מה מּפני העיר: אנׁשי את וׁשאל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהענן.
ּובא הענן. ׁשּכּסה זמן וזה ענן, ּכאן אין ׁשּמעֹולם אּדרּבא, ּבכאן לֹו: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָוהׁשיבּו
אחריהם ליל הּנ"ל האיׁש עצמֹו ויּׁשב מּׁשם. והל הענן, את וקרא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשליח
להיֹות ּבא אּתה אי אֹותֹו: ׁשאל ׁשהּׁשליח וׁשמע מדּברים, הם מה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלׁשמע

מיט ּפארין צּו גיהֹויּבין אן זי ער האט העלפין. גקאנט ניט אים האּבין זיי אּון דאקטֹוירים. ְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָמיט
ער האט מׁשּפחה מיין מׁשּפחה זיין גואּוסט האט ער וואס מכׁשף איין גיווען דארט איז ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמכׁשפים.
גיוויסט. ער האט מׁשּפחה זיין נאר טהּון. גיקענט ניט גאר מיר ער האט דעם איּבער גוואּוסט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָניט

זייער מענה אים איז ער אּון גיחאּפט אים ער זייער)האט אים ּפייניגט ער גיּבראכט(ּכלֹומער אים מען האט ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹוי מל דעם פאר דאס ער האט דערציילט) אלץ דאס האט ער וואס ׁשד דעם [דהיינּו מל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָצּום
גיענפערט ער האט .מל דעם צּו ּכח דעם קערין אּום מען לאז גיזאגט מל דער האט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹדערציילט.

האּבין גיהאט. ניט ּכח קיין האט ער וואס איינער גיווען אּונז ּביי איז גיגעּביןעס אוועק אים מיר ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קערין אּום מען לאז אּון ּכח. דעם אּפנעמען אים ּביי מען לאז גיזאגט. מל דער האט ּכח. ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹדעם

וואלקין א גיוארין איז ער גיענפערט. אים מען האט .מל אוועקצּום אים האּבין זיי וואס ׁשד דער (דהיינּו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

וואלקן) א גיווארן ׁשד דער איז מל דעם פּון ּכח דעם וואלקיןגיגיּבען דעם רּופין זאל מען אז גיזאגט מל דער האט ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אים. נא ׁשליח א גיׁשיקט מען האט אהער. ּברענגען אים מזאל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאּון

גיוועןהאט מייׁשב זי גיזעהן)ער אלץ דאס האט ער וואס פריר. פיס די אין גיהאט ניט ּכח קיין האט וואס דער לאם(דהיינּו ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
גיגאנגען נא ער איז וואלקין. א לייט די פּון ווערט סע אזֹוי ווי זעהן אי וועל גיין. נא ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאי
גיפרעגט ער האט וואלקין. דער גיווען איז דארט וואס ׁשטאט דער צּו גיקּומען איז אּון ׁשליח. ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָדעם
אין דא גיענפערט. אים זיי האּבין ׁשטאט. אין וואלקין איין דא איז וואס פאר לייט. ׁשטאט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָדי
ּבאדעקט וואלקין א אזֹוי האט צייט א פּון נאר דא. ניׁשט וואלקן קיין מאל קיין אדרּבא. איז ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשטאט
פּון גיגאנגען אוועק ער איז וואלקן. דעם גירּופן האט אּון גיקּומען איז ׁשליח דער אּון ׁשטאט. ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָדי

גיווען מייׁשב זי ער האט פריר)דארט. פיס די אין גיהאט ניט ּכח קיין האט וואס דער נא(דהיינּו זיי וועט ער ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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מעׂשה. ל אסּפר לֹו: והׁשיב ענן? ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָּבכאן

ÌÚtועׂשה ּגדֹול, אּפיקֹורס היה מהּמדינה והּקיסר אחד. חכם היה אחד ««ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָ
ענה מׁשּפחּתֹו, ּבני ּכל את וקרא החכם והל לאּפיקֹורסים. הּמדינה ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
ּכל את ועׂשה ּגדֹול אּפיקֹורס הּוא ׁשהּקיסר ראים אּתם הלא להם: ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹואמר
נפרׁש ּבכן לאּפיקֹורסים; ּגםּֿכן עׂשה מּמׁשּפחּתנּו ּוקצת אּפיקֹורסים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמדינה
ואמר עּמֹו, והסּכימּו .יתּבר ּבהּׁשם ּבהאמּונה ׁשּנּׁשאר ּכדי הּמדּבר, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאל

ׁשם הּׁשמֹות)החכם מן ׁשם איזה ׁשהזּכיר הּוטב(הינּו ולא הּמדּבר; אל אֹותם והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּוטב ולא אחר; מדּבר אל אֹותם ונׂשא ׁשם ואמר הּמדּבר, אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבעיניו

ּבעיניו.ּבעיניו והּוטב אחר, מדּבר אל אֹותם והביא ׁשם עֹוד ואמר ּגםּֿכן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
והל הרים. אלף הּׁשני אל סמּוכה היתה הּמדּבר הּנ"ל)ואֹותֹו החכם (אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אילן, ויׁש אליהם. להתקרב אחד ׁשּום יּוכל ׁשּלא סביבֹותם, עּגּול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹועׂשה
ה מּמּנּוׁשאם נׁשאר היה לא - נׁשקה האילן אֹותֹו הּׁשדים)יה מן ּכלּום,(הינּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

קּומט ווי גיפרעגט אים האט ׁשליח דער ווי גיהערט ער האט ׁשמּוסען. זיי וואס הערין זאל ער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגיין
א דערציילין דיר וועל אי גיענפערט. אים ער האט וואלקין. א גיווארין דא ּביסט דּו וואס ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעס

ֲֶַמעׂשה.
עראמאל אּון אּפיקֹורס גרֹויסער א גיווען איז מדינה דער פּון קיסר דער אּון חכם. א גיווען איז ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

האט אּון חכם דער גיגאנגען איז אּפיקֹורסים. פאר מדינה גאנצע די גימאכט גאנצעהאט די גירּופן ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אּון אּפיקֹורס גרֹויסער א איז קיסר דער אז .דּו זעט איר גיזאגט. זיי צּו האט אּון זיינע. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפחה
ׁשֹוין ער האט מׁשּפחה. אּונזער פּון טייל א אּון אּפיקֹורסים פאר מדינה גאנצע די גימאכט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאט
ּבלייּבן זאלין מיר ּכדי מדּבר דער אין לאזין אוועק זי לאמיר ּבכן אּפיקֹורסים. פאר גימאכט ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹוי
גיזאגט חכם דער האט דרֹויף. גיווארין מרּוצה זיי זענען הּוא. ּברּו גאט אין אמּונה אּונזער ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּביי
ווידער ער האט מדּבר. די גיפעלין ניׁשט אים איז מדּבר. איין צּו גיּבראכט זיי עס האט ׁשם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאיין
ניט אֹוי מדּבר די אים איז מדּבר. אנדערע איין צּו גיטראגן אוועק זיי עס האט ׁשם איין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָגיזאגט
איז מדּבר. אנדערע איין צּו גיּבראכט ווידער זיי עס האט ׁשם. איין גיזאגט נא ער האט ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגיפעלין.

ּבערג טֹויזינט צוויי די צּו נאהנט גיווען איז מדּבר די אּון גיפעלין. יֹוא אים מדּבר איז(הּנ"ל)די ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
עיגּול איין גימאכט האט אּון גיגאנגען. חכם גיקרייסט)דער ארּום ניט(ּכלֹומר זאל קיינער אז זיי ארּום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

זיי. צּו טרעטין צּו טרענקיןאּוןקענען אן ּבֹוים דעם מזאל אז וואס ּבֹוים. א האנדין פאר איז עס ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

:Ì˙Â·È·Ò ÏÂ‚ÈÚ ‰˘ÚÂרמז הזקן" משפחת "בני
בן המלמד כל חז"ל: אמרו הרי כי לתלמידיו,
כל מכניס והצדיק ילדו, כאילו תורה חבירו
מכל נשמרים והם עימו העיגול בתוך תלמידיו

חן)רע. (לוית

ÔÓ ¯‡˘� ‰È‰ ‡Ï ‰˜˘� ÔÏÈ‡‰ Â˙Â‡ ‰È‰ Ì‡˘
:ÌÂÏÎ ÌÈ„˘‰לתורה כלל בדרך מרמז 'אילן'

שהכל החיים עץ היא כי חיים', 'עץ הקדושה,
כמו הקדושה, בתורה גנוזים הסגולות כל כי בה,
בעיתו יתן פריו "אשר בתורה העוסק על שנאמר
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להאילן. מים מּניחים ואינם ׁשחֹופרים מאּתנּו ולילה יֹום עֹומדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעלּֿכן
למנע אחת ּפעם ׁשחֹופרים ּכיון ולילה? יֹום עֹומדים לּמה אֹותֹו: ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹוׁשאל
ועֹוׂשים הלכים המדּברים ואּלּו מדּברים, ּבינינּו ׁשּיׁש לֹו: הׁשיב ּדי. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמים
ֿ זה ֿ ידי ועל מלחמה, נעׂשה ועלֿידיֿזה אחר, למל זה מל ּבין ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחלקת
מים לבֹוא ויּוכל החפירה, ׁשּסביבֹות האדמה ונֹופל הארץ, רעידת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנעׂשה
עֹוׂשים ּבינינּו מל ּוכׁשּנעׂשה ּכּנ"ל. לחּפר ּתמיד עֹומדים עלּֿכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלהאילן;
מתאּבלת והּיֹולדת ּתינֹוק הּזיק אי מתלֹוצץ זה ּוׂשמחים, הּליצנּות ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלפניו
ּבא ּוכׁשהּמל ליצנּות. מיני ּכּמה וכן אחרֹות, ליצנּות מראה וזה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעליו,
לעקר עצמֹו ּומנּסה ׁשּלֹו מלּוכה הּׂשרי עם ּומטּיל הֹול הּוא הּׂשמחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבתֹו
מאד לּבֹו ּומחּזק מאד, לנּו טֹוב היה ּכלל האילן היה לא אם ּכי ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָָֹֹֹהאילן,
נֹופל ואזי מאד, צֹועק האילן אזי האילן אל ּוכׁשּבא ּכּלֹו; האילן לעקר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּכדי

לאחֹוריו. וחֹוזר ּפחד ְֲֵַַַָָָעליו

אּונז פּון ׁשדים)וואלט די פּון זיי(היינּו וואס אּונז פּון ּתמיד ׁשטייען דעם איּבער גיּבליּבן. ניט גאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
דער גיפרעגט אים האט ּבֹוים. דעם צּו וואסער קיין צּו ניט לאזין אּון נאכט אּון טאג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָגראּבן
איין אּפ מגראּבט ווי מער א גראּבין. אּון נאכט אּון טאג ׁשטיין מען ּבאדארף וואס נא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאנדערער
ּבאׁשר גיענפערט. אים ער האט גינּוג. ׁשֹוין איז קּומען. צּו קענען ניט זאל וואסער דאס אז ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמאל

מדּברים פארהאנדן אּונז ּביי איז ריידערס)עס צוויׁשן(ּכלֹומר קריג מאכין אּון גייען מדּברים די אּון ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
ערד ווערט מלחמֹות די דֹור אּון מלחמֹות. ווערט דעם דֹור אּון מל דעם צוויׁשן אּון מל ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָדעם
דעם איּבער ּבֹוים. צּום וואסער קּומען קאן גראּבן דעם ארּום וואס ערד די איין פאלט ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָציטערניׁש.

ע אז אּון גראּבין. אּון ּתמיד ׁשטיין מען ּכלמּוז אים פאר מען מאכט אּונז. צוויׁשן מל א ווערט ס ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טרֹויערט יֹולדת די ווי אּון קינד א גיווען מזיק האט ער ווי ׁשּפעט דער .פריילי מאיז אּון ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהליצנֹות.
קּומט מל דער אז אּון ליצנּות. אירליי ּכמה אזֹוי אּון ליצנֹות. אנדער איין ווייזט דער אּון ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָדרֹויף.
דעם אֹויסרייסין זי ּפרּובט אּון מלּוכה. ׂשרי די מיט זי ׁשּפאצירט אּון ער גייט אריין ׂשמחה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאין
ׁשטארקט מל דער אּון גיווען. גּוט זייער אּונז וואלט זיין. ניט גאר זאל ּבֹוים דער אז ווארין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹוים.
טּוט ּבֹוים. צּום קּומט ער ווי גאנצין. אין ּבֹוים דעם אֹויסרייסין זאל ער ּכדי זייער הארץ דאס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזי

קערין. אּום זי ער מּוז ּפחד א אים אֹויף פאלט אזֹוי גיׁשריי. גרֹויסן א ּבֹוים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַדער

ואילו יצליח", יעשה אשר וכל יבול לא ועליהו
כי לייבשו, העץ סביבות תמיד חופרים הקליפות,
ייתיבשו יפרח, החיים ואילן העץ, את ישקו אם
הם מטכסים לכן כלום, מהם ישאר ולא הם
איך ולילה, יום הזמן, כל ותחבולות עצות

העץ סביבות מגיעים כשהם אבל האילן, להמית
מושל זעקת בחינת שזה צעקה, נותן הוא אז

פ"ט)בכסילים בורחים(קהלת הם זה ידי ועל ,
פחד. מרוב

חן) (לוית
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ÌÚtּובא ּכּנ"ל, ּגדֹולֹות ליצנּות לפניו ועׂשּו ּביניהם, חדׁש מל נעׂשה אחד ««ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּכּלֹו האילן את לעקר ואמר מאד, לב אּבירּות לעצמֹו ועׂשה ּגדֹולה, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּבׂשמחה
לגמרי; האילן לעקר ורץ מאד, לּבֹו וחּזק ׂשריו, עם לטּיל ויצא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹלגמרי.
ּגדֹול. ּבכעס ּובא לאחֹוריו, וחזר ּפחד עליו ונפל ּגדֹול, קֹול נתן אליו ְְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשּבא

יֹוׁשבים ּבניֿאדם וראה נסּתּכל ּכ ּבתֹו .הֹול והיה ׁשלוחזר אנׁשים הּכת (הינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּנ"ל) ּתמידהחכם ּכדרּכם ּכראּוי להם לעׂשֹות מאנׁשיו אנׁשים איזה וׁשלח (הינּו, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכדרּכם) להּזיקם ׁשלח הּמל ּבניֿאדםׁשּזה ׁשל הּמׁשּפחה אֹותּה אֹותם ׁשראּו וכיון . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּוכׁשּנתקרבּו ּתפחדּו. אל הּנ"ל: הּזקן להם ואמר ּפחד, עליהם נפל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּנ"ל
ׁשהיה הּנ"ל העּגּול מחמת אליהם להתקרב יכֹולים היּו לא לׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשדים

ּגדֹול,סביבֹותם. ּבכעס ּובא ּגםּֿכן. יכֹולים היּו ולא אחרים, ׁשלּוחים וׁשלח ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּיּניחּנּו מהּזקן ּובּקׁש אליהם. לקרב הּוא ּגם יכֹול היה ולא ּבעצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהל
אין אבל לּכנס; אֹות אּניח - מבּקׁש ׁשאּתה מאחר לֹו: ואמר לׁשם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלּכנס
ּפתח להם ּופתח לּכנס. אחד עֹוד עם אֹות ואּניח יחידי, הּמל ׁשּיל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדר
מקֹום על ליׁשב ּבא אּתה אי להּזקן: הּמל אמר העּגּול. וסגר וחזר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָונכנסּו,

אּונזאמאל ּביי מל נייער א גיווארן ׁשליחאיז דעם צּו וואלקין דער דערציילט אלץ האט דאס ווארין ׁשידים. ּביי (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׂשמחהּכּנ"ל) גרֹויס אין גיקּומען אריין ער איז ּכּנ"ל. ליצנֹות. גרֹויסע גימאכט אים פאר מען האט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
אין גאר ּבֹוים דעם רייסין אֹויס גיוואלט האט אּון זייער. הארץ ׁשטארק א גימאכט זי האט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּון
דאס גיׁשטארקט זייער זי האט אּון ׂשרים זיינע מיט ׁשּפאצירן זי גיגאנגען ארֹויס איז אּון ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָגאנצין
האט ּבֹוים. צּום גיקּומען איז ער ווי גאנצין. אין ּבֹוים דעם אֹויסרייסין גילאפין צּו איז אּון ְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָהארץ.
אּון גיקערט אּום זי ער האט ּפחד. א גיפאלן אים אֹויף איז גיטאן. גיׁשריי גרֹויסן א אים אֹויף ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָער
ער האט גיטאן קּוק א ער האט דערווייל גיגאנגען. קריק איז אּון ּכעס. גרֹויס אין גיווען ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאיז

זיצין מענׁשן מענׁשין)דערזעהן זיינע מיט הּנ"ל חכם דער גיווען איז לייט.(דאס זיינע פּון גיׁשיקט מל דער האט ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
טּון עּפיס זאלין זיי איז)אז ׁשטייגער זייער ווי אזֹוי זיי זיין מזיק פּון(דהיינּו מׁשּפחה די זייווי האּבין חכם דעם ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זקן דער זי האט ּפחד. גרֹויסער א גיפאלין זיי אֹויף איז זעהן הּנ"ל)דער חכם דער צּו(דהיינּו אנגירּופן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ניט. איי ׁשרעקט ְְִֵֶַזיי

ארּוםווי וואס עיגּול דעם מחמת טרעטין צּו גיקענט ניׁשט זיי האּבין גיקּומען אהין זענען ׁשדים די ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
איז טרעטין. צּו גיקענט ניׁשט אֹוי זיי האּבין ׁשלּוחים. אנדערע גיׁשיקט ער האט גיווען. איז ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזיי
צּו גיקענט ניט אֹוי האט ער אּון גיגאנגען אליין איז אּון אריין ּכעס גרֹויס אין גיקּומען מל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָדער
דער אים האט זיי. צּו גיין אריין לאזין אים זאל ער אז זקן דעם גיּבעטין ער האט זיי. צּו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטרעטין
ׁשטייגער קיין איז עס לּוׁשמיר לאזין. אריין יֹוא די אי וועל .מי ּבעטסט דּו ווייל גיזאגט. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזקן
זיי ער האט איינעם. מיט נא לאזין אריין די אי וועל ּכן על גיין. אלין זאל מל א אז ִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָניט
דער האט עיגּול. דעם פארׁשלאסין ווידער האט אּון גיגאנגען. אריין זיי זענען טירל. א ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיעפינט
איז וואס פאר גיזאגט. אים ער האט ארט. מיין אֹויף זעצין זי קּומסטּו ווי זקן. צּום גיזאגט ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמל
ניט. מֹורא קיין מיר פאר האסט דּו זקן. צּום מל דער זאגט ארט. מיין איז עס ארט. דיין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָדאס
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אּתה אין לֹו: אמר ׁשּלי! מקֹום הּוא ?מקֹומ הּוא מה מּפני לֹו: אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלנּו?
עצמֹו ּופׁשט מתירא? אּתה אין לֹו: אמר לאו! לֹו: הׁשיב מּמּני? ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמתירא
איני ֿ ּפיֿכן ֿ על אף הּזקן: אמר לבֹולעֹו. ורצה הּׁשמים, עד מאד ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹונעׂשה
והתּפּלל והל מּמּני. מתירא אּתה ּתהיה רֹוצה, אני אם א ּכלל; ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמתירא
ונהרגּו אֹותם, הֹורג והרעם ּגדֹולים, רעמים והיּו ּגדֹול, וענן עב ונעׂשה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָקצת,
ׁשהיה האחד עם הּוא אם ּכי נׁשארּו ולא עּמֹו, ׁשהיּו ׁשּלֹו מלּוכה הּׂשרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ּופסק. הרעם, ׁשּיפסק אֹותֹו ּובּקׁש העּגּול. ּבתֹו ׁשם ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹעּמֹו

‰�Úהּמׁשּפחֹות מּכל ספר ל אּתן ּכזה איׁש ׁשאּתה מאחר ואמר: הּמל »»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ואפּלּו אחת, מּמׁשּפחה רק יֹודעים ׁשאינם ׁשמֹות ּבעלי יׁש ּכי ׁשדים; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל
ּכל ּבֹו ׁשּכתּוב ספר ל אּתן אני ּבׁשלמּות, יֹודעים אינם הּמׁשּפחה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותּה
.הּמל אצל נכּתב ׁשּנֹולד מי ואפּלּו ּכּלם, ּכתּובים הּמל אצל ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשּפחֹות,

הּספר אחר עּמֹו ׁשהיה האחד את האחדוׁשלח את ׁשלח הּׁשדים ׁשל ׁשהּמל (הינּו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

אם ּכי לּכנס, אחד עֹוד עם אֹותֹו ׁשהּניח עׂשה ׁשּטֹוב נמצא הּספר; אחר העּגּול ּבתֹו עּמֹו ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיה

ׁשֹולח?) היה מי את - אלףלאו ּבֹו ּכתּוב וראה הּספר את ּופתח הּספר, לֹו והביא , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
את לעֹולם יּזיקּו ׁשּלא הּמל והבטיח ׁשּלהם. מׁשּפחֹות רבבֹות ורּבי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלפים

גיווארן איז אּון גיצֹויגן אֹויס זי האט אּון ניט. מֹורא קיין האסט דּו ווידער ער זאגט ניין. ער ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזאגט
פארט האּב אי זקן. דער זאגט ׁשלינגען. איין גיוואלט אים האט אּון הימל. אין ּביז גרֹויס ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָזייער
גיגאנגען. איז אּון האּבין. מֹורא יֹוא מיר פאר וועסטּו וויל. אי אז נאר דיר. פאר ניט גאר מֹורא ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָקיין
אּון דינערן. גרֹויסע גיווען סע אּון וואלקינס. גרֹויסע גיווארין איז גיווען. מתּפלל אּביסל האט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּון
מיט זענען וואס מלּוכה ׂשרי זיינע אלע גיווארן גיהרגעט זענען אֹויס. זייער זיי הרגי'ט דינער ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדער
גיווען אים מיט איז ער וואס איינעם דעם מיט מל דער נאר גיּבליּבן ניט מער סע אּון גיווען ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָאים

גיּבעטן אים ער האט עיגּול. דעם אין זקן)דארט דעם גיּבעטין האט מל דער אֹויף(דהיינּו זאל דּונער דער אז ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
גיהערט. אֹויף האט ְִִֶֶָהערין.

וועלהאט מענטׁש. איין אזֹוי יֹוא ּביסט דּו אז זקן. צּום גיזאגט האט אּון אנגירּופן זי מל דער ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשמֹות. ּבעלי האנדין פאר סע ווארין ׁשדים. די פּון מׁשּפחֹות אלע פּון ספר איין ׁשענקען. דיר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאי
אין ניט אֹוי זיי ווייסין מׁשּפחה די אפילּו אּון מׁשּפחה. איין פּון נאר ניט מער ווייסין זיי ְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָוואס
מל דעם ּביי ווארין מׁשּפחֹות. אלע ׁשטייען דרינען וואס ספר איין געּבין דיר וועל אי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָגאנצין.
.מל דעם ּביי פארׁשריּבן אֹוי וועט גיּבֹוירין. ווערט סע ווער אפילּו אּון פארׁשריּבן. אלע זיי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַזענען

ספר דעם נא גווען. אים מיט איז ער וואס איינעם דעם גיׁשיקט מל דער זייערהאט ער האט (נמצא ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ

גיׁשיקט) ער וואלט וועמען זּוסט ווארין איינעם מיט נא גילאזט אריין אים האט ער וואס גיטאן גיּבראכטרעכט אים ער האט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
רבבֹות ורּבי אלפים אלף דרינען ׁשטייט עס גיזעהן ער האט ספר. דאס גיעפינט ער האט ספר. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָדאס
די זיין מזיק ניט מאל קיין זאלין זיי אז זקן. דעם גיזאגט צּו מל דער האט מׁשּפחֹות. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזייערע
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הּנ" הּזקן אֹותֹו ׁשל מׁשּפחּתֹו הּפאטרעטיןּכל ּכל להביא וצּוה ּבני�ל, ּכל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
להם נֹולד יהיה אם ואפּלּו ילד)מׁשּפחּתֹו, ׁשּלֹו,(איזה הּפאטרעט ּתכף יביאּו - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשל זמּנֹו ּכׁשהּגיע ,ּכ ֿ אחר הּזקן. מּמׁשּפחת אחד ׁשּום נּזֹוק יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכדי
זה לכם מּניח אני להם: ואמר להם וצּוה לבניו קרא העֹולם, מן לּפטר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהּזקן
- ּבקדּׁשה הּספר זה עם להׁשּתּמׁש ּכח לי ׁשּיׁש רֹואים אּתם והּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהּספר;
אּתם ּגם ;יתּבר ּבהּׁשם אמּונה לי יׁש רק ּבֹו, מׁשּתּמׁש איני ֿ כן ֿ ּפי ֿ על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָואף
- ּבקדּׁשה ּבֹו להׁשּתּמׁש ׁשּיּוכל מּכם אחד יּמצא אם אפּלּו ּבֹו, ּתׁשּתּמׁשּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאל

.יתּבר ּבהּׁשם אמּונה לֹו יהיה רק ּבֹו, יׁשּתּמׁש אל ֿ ּפיֿכן ֿ על ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאף

¯ËÙ�Âלהׁשּתּמׁש ּכח לֹו והיה ּבנֹו, לבן ּובא ּבירּׁשה הּספר והל החכם, ¿ƒ¿«ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּכאׁשר ּבֹו, מׁשּתּמׁש היה ולא ,יתּבר ּבהּׁשם אמּונה לֹו ׁשהיה רק ּבקדּׁשה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבֹו
ּבאׁשר הּנ"ל: הּזקן נכד את מפּתים היּו ּביניהם ׁשּיׁש והמדּברים הּזקן. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָצּוה
ּבזה הׁשּתּמׁש ּכן על ּולהּׂשיאם, לפרנסם ל ואין ּגדֹולֹות ּבנֹות ל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

.#.Ô˜ÂÈ„ ˙ÂÓ„

מׁשּפחה. גאנצער זיין פּון ּפאטרעטין אלע ּברענגען גיהייסין האט אּון זקן. דעם פּון מׁשּפחה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָגאנצע
ּפאטרעט זיין ּברענגען ּתיּכף מען זאל קינד. איין ווערין גיּבֹוירין זיי ּביי וועט עס אז אפילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאּון

זקן. דעם פּון מׁשּפחה דער פּון קיינעם זיין מזיק ניט זאלין זיי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכדי
ערדערנא האט וועלט. דער פּון גיין אוועק זאל ער אז זקן דעם פּון צייט די גיקּומען סע אז ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

איי לאז אי גיזאגט. אזֹוי זיי צּו האט אּון גילאזט. צוואה זיי האט אּון קינדער. זיינע ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָגירּופין
פּון אּון ּבקדּוׁשה. ספר דעם מיט ניצן צּו ּכח האּב אי אז דֹו זעט איר אּון ספר. דאס ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאיּבער

א ניץ פארט וועגין אֹוידעסט איר זאלט .יתּבר הּׁשם אין אמּונה האּב אי נאר ניט. דערמיט י ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
נּוצין קענען וועט ער וואס .איי פּון איינער גיפּונען זי וועט עס אז אפילּו נּוצין. ניט ְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָדערמיט
.יתּבר הּׁשם אין אמּונה האּבין זאל ער נאר נּוצין. ניט דערמיט פארט ער זאל ּבקדּוׁשה. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָדערמיט
גיקּומען אן איז עס אּון ּבירּוׁשה, גיגאנגען איז ספר דאס אּון גיׁשטארּבין. חכם דער איז ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָדערנא
אמּונה גיהאט האט ער נאר ּבקדּוׁשה. דערמיט נּוצין צּו ּכח גיהאט האט ער אּון אייניקיל. זיין ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצּו
די אּון גילאזט. צוואה האט זקן דער ווי אזֹוי גינּוצט. ניט דערמיט האט ער אּון .יתּבר הּׁשם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאין

אן)מדּברים ריידין זיי וואס די דאס(דהיינּו גירעט אן האּבן ׁשדים. די צוויׁשן האנדן פאר איז עס וואס ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
צּו מפרנס זיי ניט פארמאגסט דּו אּון גרֹויסע. טעכטער האסט דּו ּבאׁשר זקן. דעם פּון ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאייניקיל

:'ÂÎÂ ÌÈ˙ÙÓ ÂÈ‰ Ì‰È�È· ˘È˘ ÌÈ¯·„Ó‰Âהצדיק
בשמות להשתמש כח לו שיש פי על אף האמת
כן פי על אף גדולה, בקדושה וכיוצא והשבעות
אמונה לו יהיה רק כלל, בזה להשתמש לו אין
ולפעמים לו. יעזור והשי"ת כפשוטו בהשי"ת

בזה להשתמש מוכרח שהוא להצדיק נדמה
כן פי על אף בזה, וכיוצא גדולה מצוה ושהיא
שנדמה פי על אף כי מאוד, בזה להתיישב צריך
מהמדברים רק הוא אולי לזה, מייעצו שליבו לו

לזה. אותו פ"ד)שמפתים צדיק היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó
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ונסע לזה. מיעצֹו ׁשּלּבֹו וסבר אֹותֹו, מפּתים ׁשהם יֹודע היה לא והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּספר;
עם להׁשּתּמׁש ׁשּלא צּואה ׁשהּנחּת ּבאׁשר אֹותֹו: וׁשאל קברֹו, על זקנֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלאביו
אֹותי מפּתה הּלב ועּתה ,יתּבר ּבהּׁשם אמּונה לנּו ׁשּיהיה רק ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּספר,

אֹותֹו ענה ּבֹו. הּנ"ל)להׁשּתּמׁש הּנפטר להׁשּתּמׁש(הּזקן ּכח ל ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
והּׁשם ּבֹו, ּתׁשּתּמׁש ואל ,יתּבר ּבהּׁשם אמּונה ל ׁשּיהיה מּוטב ּבקדּׁשה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבֹו

ּכן. ועׂשה ;ל יעזר הּיֹום)יתּבר מדינה(ויהי ּבאֹותּה חֹולה הּמל והיה , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
לעׂשֹות יכֹולים היּו ולא ּבדאקטֹורים, ועסק הּנ"ל, הּזקן ׁשל הּנכד ּבּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּיֹוׁשב
מֹועילים היּו לא הּמדינה ּבאֹותּה ׁשם ׁשהיה החמימּות ּגדל מחמת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹרפּואה,
ׁשּזה ּבאׁשר ׁשּלנּו: הּמל אמר ּבעדֹו. יתּפּללּו ׁשּיׂשראל הּמל וגזר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהרפּואֹות;
ּבֹו מׁשּתּמׁש ואינֹו - ּבקדּׁשה הּספר עם להׁשּתּמׁש ּכח לֹו יׁש הּנ"ל ,הּנכד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

רפּואה להּמל ׁשּיהיה ּכדי ענן, ׁשם להיֹות עלי וצּוה לטֹובתֹו; נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעלּֿכן
ּכלל ידע לא הּנ"ל והּנכד עֹוד, ׁשּיּקח ּומהרפּואֹות ּכבר ׁשּלקח ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהרפּואֹות

ענן ּבכאן הייתי אני זה ּומחמת להּׁשליח)מּזה. הענן מסּפר היה זה הּבן(ּכל וזה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבתחּלה)הּנ"ל ּברגליו ּכח לֹו היה ׁשּלא זה וׁשֹומע.(הינּו אחריהם הֹול היה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ריידין זיי א גוּואּוסט ניט האט ער אּון ספר. דעם מיט די ּפארי ּכן על מאכין. חתּונה זיי אּון ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזיין
זיידין זיין צּו גיפארין ער איז אן. דאס אים רעט הארץ זיין אז גימיינט. האט ער אּון אן. דאס ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאים
מיט נּוצין ניט זאל מען אז צוואה גילאזט האסט דּו ּבאׁשר גיפרעגט. אים האט אּון קבר. זיין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹויף
אי הארץ. דאס אן מי רעט היינט. .יתּבר הּׁשם אין האּבין אמּונה זאלין מיר נאר ספר. ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָדעם

זיידע זיין גיענפערט אים האט נּוצין. דערמיט גיׁשטארּבן)זאל איז ער נּוצין(וואס קאנסט דּו כאטׁשע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
דערמיט זאלסט אּון יתּבר הּׁשם אין אמּונה האּבין זאלסט דּו א ּבעסער איז ּבקדּוׁשה. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדערמיט

גיטאן. אזֹוי ער האט העלפין. דיר וועט יתּבר הּׁשם אּון נּוצין ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָניט
איזויהי זקן. דעם פּון אייניקיל דאס גיזעסין איז דארט וואס מדינה דער פּון מל דער איז הּיֹום. ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

גיקענט ניט אים האּבין זיי אּון דאקטֹוירים. מיט גיּפאריט זי ער האט גיווארין. קראנק מל ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָדער
האּבין איּבער דער מדינה. דער אין דארט גיווען איז וואס היצען גרֹויסע מחמת רפּואה. קיין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָטאן

ג איםניט פאר זאלין יּודין אז גיווען גֹוזר מדינה דער פּון מל דער האט רפּואֹות. די יהאלפין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
גיזאגט. מל אּונזער האט זיין. ׁשדים)מתּפלל פּון מל דער צּו(דהיינּו ּכח זי האט אייניקיל דאס ּבאׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טֹובה א אים מיר ּבאדארפין דרּום מיט. דער ניט פארט נּוצט ער אּון ּבקדּוׁשה. ספר דעם מיט ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנּוצין
מל דער ּכדי וואלקין. א ווערין דארט זאל אי אז מיר גיהייסין האט אּון מדינה)טאן. דער זאל(פּון ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

וועט ער וואס רפּואֹות די פּון אּון גינּומען ׁשֹוין האט ער וואס רפּואֹות די פּון רפּואה. א ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהאּבין
גיווען דא אי ּבין דעם מחמת אּון גיוואּוסט. ניט גאר דערפּון האט אייניקיל דאס אּון נעמען. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנא

וואלקין. ׁשליח)א צּום וואלקין דער דערציילט אלץ האט .(דאס ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

דאסאּון האט אּון גיגאנגען. נא זיי איז פיס. די אין ּכח קיין גיהאט ניט פריר האט וואס ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹדער
מל צּום גיּבראכט אים מען האט גיהערט. גיּבראכטאלץ אים מען האט וואלקין א גיווארין איז ער וואס דעם (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
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e‡È·‰Â,הּנ"ל להּמל ויחזירּו הּכח ׁשיּקחּו הּמל וצּוה ,לּמל אֹותֹו ¿≈ƒְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּבלא מאד, מיּסר ּובא ּכּנ"ל, הּנ"ל הּׁשדים ׁשל הּבן חזר ואז הּכח. לֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻוהחזירּו
,ּכלּֿכ אֹותֹו ׁשעּנה המכּׁשף על מאד לֹו וחרה ׁשם. מאד אֹותֹו עּנּו ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכח,
ּביניהם ויׁש הּנ"ל. המכּׁשף על ּתמיד אֹורבים ׁשּיהיּו ּומׁשּפחּתֹו לבניו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוצּוה
ועׂשה עליו. אֹורבים הם ּכי עצמֹו, ׁשּיׁשמר להמכּׁשף והּגידּו והלכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמדּברים,
מהם, לׁשמר ּכדי מׁשּפחֹות ׁשּיֹודעים מכּׁשפים עֹוד וקרא ּתחּבּולֹות, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהמכּׁשף
להמכּׁשף. סֹודֹו ׁשּגּלּו על המדּברים, על ּולמׁשּפחּתֹו הּנ"ל להּבן מאד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹוחרה
על ּומהמדּברים הּנ"ל הּבן ׁשל מּמׁשּפחה יחד ׁשהלכּו נזּדּמן אחד, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּפעם
המדּברים, על עלילה ועׂשּו הּנ"ל הּמׁשּפחה ּבני והלכּו ,הּמל אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמׁשמר
מרידה ועׂשּו והלכּו הּנׁשארים, להמדּברים וחרה המדּברים. את הּמל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוהרג
מלחמֹות ונעׂשה ודבר, וחרב וחלׁשֹות רעב הּׁשדים ּבין והיה הּמלכים, ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּבין
ונׁשקה ּכּלּה, הארץ ונפלה הארץ, רעידת נעׂשה ֿ זה ֿ ידי ועל הּמלכים. ּכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּבין

אמן. היּו. ּכלא ונעׂשּו ּכלל, מהם נׁשאר ולא ּכּלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻהאילן

(מל קעריןצּום אּום זאל מען אּון ּכח. דעם נעמען אּפ אים ּביי זאל מען אז גיהייסין. מל דער האט ִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מל דעם ּכּנ"ל)צּו אֹורט זייער אֹויף גיּבֹויעט האט ער ווייל גינּומען אוועק ּכח דעם אים ּביי האּבין זיי אים(וואס מען האט ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשדים די פּון זּון דער גיקּומען צּוריק איז ּכח. דעם גיקערט גיוויינטאּום האּבין מּוטער די אּון פאטר דער (וואס ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּכּנ"ל) אים זייערנא דארט אים האט מען ווארין ּכח אן אּפגימּוטׁשעט זייער גיקּומען איז ער אּון ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יסּורים אזֹוינע דארט אים האט ער וואס מכׁשף דעם אֹויף פארדראסין זייער אים עס האט ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגיּפייניגט.
אֹויף לאקערין ּתמיד זאלין זיי אז מׁשּפחה. זיין אּון קינדער. זיינע גיזאגט אן ער האט גיטאן. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאן

ד אּבער דא איז ׁשדים די צוויׁשין אּון מכׁשף. מדּבריםדעם ריידערס)א די גיגאנגען.(דהיינּו זיי זענען ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
דער האט היטין. זי זאל ער ּכדי אים. אֹויף לאקערין זיי אז מכׁשף. דעם גיזאגט אּפ האּבין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּון
ער ּכדי מׁשּפחֹות נא ווייסן זיי וואס מכׁשפים נא גירּופן האט ער אּון ּתחּבּולֹות. גיטאן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכׁשף
נא מדּברים. די אֹויף מׁשּפחה זיין מיט זּון דעם פארדראסן זייער עס האט זיי. פּון היטין זי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזאל

מכׁשף. דעם סֹוד דעם אֹויסגיזאגט האּבין זיי ְְְִִֵֵֶֶַָָָוואס
מל,אמאל דעם ּביי ווארטע דער אֹויף גיגאנגען איינעם אין זענען זיי אז גיטראפין. זי האט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אּון זּון דעם פּון מׁשּפחה די גיגאנגען זענען מדּברים. די פּון אּון זּון. דעם פּון מׁשּפחה דער ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָפּון
די עס האט מדּברים. די גיהרג'עט אֹויס מל דער האט מדּברים די אֹויף ּבילּבּול א גימאכט ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאּבן

מרידה א גימאכט האּבן אּון גיגאנגען זי זענען פארדראסין. מדּברים קריג)איּבריקע גרֹויסע א (דהיינּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

סע אּון דבר. אּון חרב אּון חלׁשֹות אּון הּונגער ׁשדים די צוויׁשן גיווארן איז מלכים. אלע ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצוויׁשן
גיפאלין איין איז ציטערניׁש ערד גיווארין איז דעם דֹור אּון מלכים. אלע צוויׁשן מלחמֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָגיווארין

זיי פּון איז גאנצין. אין גאר גיטרענקט אן גיווארין ּבֹוים דער איז ערד. גאנצע ׁשדים)די די פּון (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

אמן. ניׁשט. גאר גיווארין זענען זיי אּון גיּבליּבען. ניׁשט ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָגאר
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„BÒּדר רׁשעים, ּדר וכּו', האיׁש "אׁשרי ׁשּבּתהּלים: א' ּבקּפיטל מרּמז זֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמעׂשה

ּבהם ׁשּיׁש הּנ"ל הּדרכים ּבחינת הינּו - וכּו'" ּכּנ"ל,צּדיקים וכּו' ׁשּמפּזרים האבק ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
יעׂשה אׁשר וכל וכּו' ועלהּו ּבעּתֹו יּתן ּפריֹו אׁשר מים ּפלגי על ׁשתּול ּכעץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"והיה
ּדֹוק ּכּנ"ל. מאד מסּגל לּכל ּכאׁשר הּכל ועליו ּפריֹו ׁשּכל הּנ"ל האילן הינּו - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻיצליח"
יכֹול היה לא ּבּתחּלה ּכי - "הל לא אׁשר האיׁש "אׁשרי רמזים: איזה עֹוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹותׁשּכח
הינּו - לצים" "ּובמֹוׁשב ּגםּֿכן; לעמד יכֹול היה לא אחרּֿכ ּכי - עמד" "לא ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹליל
הרּוח הינּו - רּוח" ּתּדפנּו אׁשר "ּכּמץ ּכּנ"ל; וכּו' ליצנּות ׁשעֹוׂשין הּנ"ל, לצים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמֹוׁשב
נבין למען קצת עינינּו ׁשהאיר ּבעלמא רמזים רק הּוא זה וכל הּנ"ל. הּפּול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנֹוׂשא
ההעלם, ּבתכלית עדין סתּומים הּדברים אבל מּגיעים, הּדברים היכן עד קצת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָונׂשּכיל
וכּו'. חי ּכל מעין ונעלמים אנֹוׁשי מּדעת מאד מאד ּגבהּו ׁשּס ּפר הּמעׂשּיֹות אּלּו ּכל ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכי

וכּו',אׁשרי מים ּפלגי על ׁשתּול ּכעץ והיה וכּו', לצים ּובמֹוׁשב עמד, לא וכּו', הל לא אׁשר האיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
א האט עס ווער אּון זעהן לאז אֹויגין האט עס ווער קּפיטל. דעם אין מרּומז איז מעׂשה די ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָגאר

.זי טּוט וועלט דער אֹויף וואס פארׁשטיין. לאז ְְְְִֵֶֶַַָָהארץ

מרומז זו מעשה שסוד כך אחר שמרמז הרמזים
מאוד. ונפלא נורא שבתהילים א' בקאפיטיל
השקאת עיקר כי נראה, מרחוק קצת מהם והמובן
התורה ידי על הוא זה שבענין הקדושים האילנות
חכמה ולילה, יום בין הדיבור היה וזה הקדושה,
הירח לפני קובלת היתה שהחמה מה ולבנה,
והיו מאוד מסוגל שהוא הקדוש האילן מענין
עצמו הוא הזה האילן ואם וכו'. להשקותו צריכין
נשקה היה שאם אח"כ שמבואר האילן זה
מובן ממילא כלל. מהם נשאר היה לא בשלימות
השדים אודות שהיתה הלבנה של הקובלנא שגם

ובאמ זה. ענין אודות ג"כ היה מרגליה תשיונקים
כלל מהם נשאר היה לא האילן זה נשקה היה אם

צערה. על להלבנה גם תרופה היתה וממילא
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

ולילה", יומם יהגה "ובתורתו ענין שזה ואפשר
המקום בחינת בתורה, ולילה יום חיבור בחינת
שתול כעץ "והיה יחד, מתקבצים והלילה שהיום

הנ"ל. האילן בחינת מים", פלגי על
מטשעהרין) להרב הארץ (זמרת

לפני השמש שסיפרה והאילן שהעץ לבאר יש
כך אחר שהזכיר האילן הוא זה זה הירח,
והשדים, הקליפות כל נתבטלים שבהשקאתו
'אתה השמש: אל ירח במאמר נבוא זה שלפי
שלי', דאגה לך אספר ואני אחרות דאגות דואג
הנ"ל ולפי מאיתה, היונקים מהשדים דאגתה אשר
הירח בכוונת פרשוני אומרים דבריו כרחך על
אינו שהאילן מאחר כי שלה, מדאגה בעצמו שזה
כפי משם מובן ממילא ויבש, הולך וגם נשקה
בכל ומתגברים הולכים שבזה הקדוש, סיפורו
מרגלי יותר לינוק והשדים הקליפות יותר פעם

בספרוהירח, גם מזה כמובן היניקה עיקר (שמהרגלין

תנינא) מבוארליקוטי נראה שם סיפורו כפי וגם ,
פרנסתם שעיקר לבניו החכם שציוה מה זה שזה

אילנות. מהשקאת יהיה
ו') כרך וסיפורים שיחות אור (כוכבי

−ïôþ ¬šñó
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ÌÚtׁשּירצה ׁשּמי ׁשמד, ּבגזרֹות ּגרּוׁש הּמדינה על וגזר ,מל היה אחת ««ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קצת והיּו מהּמדינה. נתּגרׁש יהיה - לאו ואם ּדתֹו, ימיר - ּבּמדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלּׁשאר
לּׁשאר ּכדי ּבדּלּות, מּׁשם ויצאּו ׁשּלהם ועׁשירּות רכּוׁשם ּכל ׁשהפקירּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמהם
ונׁשארּו ועׁשירּותם, רכּוׁשם על חסּו מהם ּוקצת יׂשראלים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאמּונה,
היּו לא - ּובפרהסיא יהּודית, ּדת נֹוהגים היּו - ּבצנעא אנּוסים: והיּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָֹׁשם,

יהּודים)רּׁשאים ּכמֹו הּמדינה(לנהג לנהג והתחיל ,מל ּבנֹו ונעׂשה ,הּמל ּומת . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבתקף מחזיק ׁשהיה ּומחמת ּגדֹול. חכם והיה מדינֹות, ּכּמה וכבׁש רמה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּביד
ואת אֹותֹו ּולהכרית עליו לּפל ונתקּׁשרּו עליו יעצּו ֿ מלּוכה, הּׂשרי את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹידֹו
אני מה מּפני הלא עצמֹו: ויּׁשב מהאנּוסים, אחד הּׂשרים ּבין והיה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹזרעֹו.
ּבלא הּמדינה ׁשּיהיה עכׁשו, ּורכּוׁשי; הֹוני על חס ׁשהייתי מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאנּוס?

ׁשמד.אמאל ּבגזירת גירּוׁש מדינה דער אֹויף גיווען גֹוזר ער האט .מל א גיווען אז(דהיינּו)איז ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
טרייּבין ארֹויס אים מען זאל ניט. אז אּון ׁשמדין. זי ער מּוז מדינה. דער אין ּבלייּבן וויל עס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָווער

מפ האּבין זיי וואס טייל א גווען איז מדינה. דער עׁשירֹות.פּון זייער מיט גּוטץ זייער גאר גיווען קיר ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
יּודין. זיין קענען זאלין זיי אמּונה דער ּביי ּבלייּבן זאלין זיי ּכדי ּבדלּות ארֹויס דארט פּון זענען ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּון
גיווען זיי זענען גיּבליּבן. דארטן זענען אּון עׁשירֹות זייער אֹויף גיהאט רחמנֹות האּבין טייל א ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון

ּבצנעא פארּבארגן)אנּוסים ּבפרהסיא(דהיינּו אּון יּודין. פּון דת דעם גיווען נֹוהג זיי לייט)האּבן פאר (דהיינּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

יּודין. ווי זיין נֹוהג זי גיטארט ניׁשט זיי ְְִִִִִִֵֵַָָהאּבין
מדינהדער די פירין אנגיהֹויּבין האט אּון .מל גיווארין זּון דער איז גיׁשטארּבן. מל דער איז נא ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

חכם. גרֹויסער א גיווען איז ער אּון מדינֹות. אסא אּפגינּומען האט אּון ׁשארף. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזייער
איםאּון אֹויף זי זיי האּבין מלּוכה. ׂשרי די האנט דער אין גיהאלטין ׁשארף זייער האט ער ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחמת

אלע מיט אים הארגינען אֹויס אים זאלין אּון פאלין אן אים אֹויף זאלין זיי אז ּבּונט. א ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָגימאכט
גיווען. מייׁשב זי ער האט אנּוסים. די פּון איינער גיווען איז ׂשרים די צוויׁשן אּון קינדער. ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזיינע
עׁשירֹות. מיין אֹויף אּון האּב. מיין אֹויף גיהאט חס האּב אי מחמת אֹונס. איין אי ּבין וואס ְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָנא
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ּבלא מדינה ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכי ּבלעֹו", חּיים רעהּו את "איׁש יהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמל
ליל ּבעצמֹו יעץ ּכן על .מללּמל והּגיד והל ידיעתם, ּבלי לּמל ּולהּגיד  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אמת, ׁשהּוא וראה הּדבר, אמת אם ונּסה הּמל והל ּכּנ"ל. עליו ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּנתקּׁשרּו
ּכל אֹותם ודן אֹותם, ּתפסּו - עליו ׁשּנפלּו לילה ּבאֹותֹו ׁשֹומרים, ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָוהעמיד

מׁשּפטֹו. ּכפי ְְִִֶָָאחד

‰�Úזה ּבׁשביל ל אּתן ּכבֹוד איזה הּנ"ל: האנּוס להּׂשר ואמר הּמל »»ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׂשר; זה ּבלא אּתה הרי - ׂשר אֹות לעׂשֹות אמר אם זרעי? ואת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּצלּתני
ענה .ּל ואעׂשה רֹוצה, אּתה ּכבֹוד איזה אמר ;ל יׁש - מעֹות ל לּתן ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹואם
לי הּׁשבע אמר: הן. :הּמל אמר ּׁשאמר? מה לי ּתעׂשה אבל ואמר: ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהאנּוס

ואמר ענה לֹו. ונׁשּבע ;ּומלכּות הּנ"ל)ּבכתר ׁשאהיה(האנּוס - ּכבֹודי עּקר : ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
להּמל וחרה ּבפרהסיא. ּותפּלין טּלית להּניח ּבפרהסיא, יהּודי להיֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָרּׁשאי
לֹו היה לא אבל יהּודים, להיֹות רּׁשאים אינם מדינתֹו ׁשּבכל מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמאד,
ּבפרהסיא. ּותפּלין טּלית והּניח האנּוס הל ּבּבקר הּׁשבּועה; מחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבררה
ּברּכּות מדינתֹו להנהיג התחיל והּוא ,מל ּבנֹו ונעׂשה ,הּמל מת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ

דעם איינער וועט מל א אן ּבלייּבן וועט מדינה די אּון הארגינען. מל דעם וועט מען אז ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיינט
ער האט דרּום .מל א אן זיין ניט קאן מדינה א ווארין איינׁשלינגען. לעּבינדיקערהייט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאנדערין
איז אּון וויסן. ניט זאלין זיי אּון .מל דעם זאגין אֹויס וועט אּון גיין וועט ער גיווען. מייׁשב ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזי
גיגאנגען איז ּכּנ"ל גיּבּונטיוועט אים אֹויף זי האט מען אז .מל דעם גיזאגט האט אּון ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיגאנגען
ער האט אמת. איז עס אז גיזעהן ער האט אמת. איז עס אֹויּב גיּפריבט אֹויס האט אּון מל ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָדער

גיפאלי אן אים אֹויף זענען זיי וואס נאכט די ׁשֹומרים. אּוןגיׁשטעלעט גיחאּפט. זיי מען האט ן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
גיווען. איז מׁשּפט זיין ווי איטליכן גיווען דן זיי האט ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמען

וואסהאט אֹונס. איין גיווען איז ער וואס ׂשר דעם צּו גיזאגט האט אּון גירּופן אן מל דער זי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
קינדער. מיינע מיט גיווען מציל מי האסט דּו וואס פאר דער געּבין דיר אי זאל ּכבֹוד איין ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָפאר

ׂשר איין פאר מאכין די אי האר)זאל א פאר דיר(דהיינּו אי זאל ׂשררה. א ׁשֹוין ּבלֹויז דּו ּביסט דּו ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָ
ּבוודאי דיר עס אי וועל ווילסט. דּו ּכבֹוד א פאר וואס זאג געלט. אליין האסט דּו געלט. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגעּבין
יֹוא .מל דער זאגט זאגין. וועל אי וואס טאן אּבער מיר וועסטּו גיענפערט, אֹונס דער האט ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָטּון.
קרֹוין דיין ּביי מיר ׁשווער גיזאגט אֹונס דער האט וועלין. וועסט דּו וואס טאן ּבוודאי דיר וועל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאי
ּכבֹוד מיין גאר אנגירּופן. אֹונס דער זי האט גיׁשוואֹוירין. מל דער אים האט מלּוכה. דיין ּביי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּון

ּבפרהסיא יהּודי איין זיין מעגין זאל אי אז לייט)איז. פאר אּון(דהיינּו טלית לייגין מעגין זאל אי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זיין ניט טאר מדינה גאנצער זיין אין מחמת גיאהרט זייער מל דעם עס האט ּבפרהסיא. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּתפילין
אים האט ער וואס ׁשבּועה. דער מחמת גיהאט ניט ּברירה קיין אּבער האט ער נאר יהּודים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקיין
אּון אֹונס. דער גיגאנגען איז פרי דער אין טאן. אים ער זאל וועלין וועט ער וואס אז ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגיׁשוואֹוירין

ּבפרהסיא. ּתפילין אּון טלית גילייגט ְְְְְִִִִֵֶֶַָָהאט
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חכם והיה רּבֹות, מדינֹות וכבׁש ּכּנ"ל, אביו את להכרית ׁשרצּו ׁשראה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמחמת
ּדבר מאיזה ׁשּיּגידּו החֹוזיּֿכֹוכבים ּכל את ולקרֹות לקּבץ וצּוה מאד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
רק - יכרת לא ׁשּזרעֹו לֹו ואמרּו מּזה, ׁשּיּׁשמר ּכדי זרעֹו, נכרת להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻיּוכל
ֿ ּכן ּגם ׁשּינהגּו לבניו וצּוה הּזכרֹונֹות. ּבספר זאת וכתבּו וׂשה; מּׁשֹור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיׁשמר

ומת. רּכה; ּבדר ְְֵֶֶַָָּכמֹותֹו,

‰NÚ�Âמדינֹות וכבׁש זקנֹו, ּכמֹו ּובחזק רמה ּביד לנהג והתחיל ,מל ּבנֹו ¿«¬»ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכדי וׂשה, ׁשֹור ּבמדינתֹו יּמצא ׁשּלא להכריז וצּוה חכמה. על ונפל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרּבֹות,

מֹור לֹו אין ֿ ּכן על זרעֹו; נכרת יהיה ּברמה,ׁשּלא מדינתֹו ונהג ּדבר. מּׁשּום א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מלחמה: ּבלא העֹולם ּכל את לכּבֹוׁש חכמה על ונפל מאד, ּגדֹול חכם ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹונעׂשה
ׁשבעה ויׁש חלקים, לׁשבעה נתחּלק ׁשהעֹולם עֹולם, חלקי ׁשבעה יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי

פיריןדער צּו אנגיהֹויּבין האט זּון דער .מל זּון זיין גיווארין איז גיׁשטארּבן. מל דער איז נא ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ער אּון ּכּנ"ל. רייסן אֹויס פאטער זיין גיוואלט מיהאט גיזעהן האט ער מחמת גּוטן מיט מדינה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָדי
גיהייסין האט מל דער חכם. גרֹויסער א זייער גיווען איז אּון מדינֹות. אסא גינּומען איין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאט
קאן זא וואסערע א פּון זאגין. אים זאלין זיי אז זעהר. ׁשטערין אלע רּופין אֹויף צּום מיזאל ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאז

ג זעהר ׁשטערין די אים האּבין היטין. פאר דער זי זאל ער ּכדי ווערין. פארׁשניטין זרע יזאגט.זיין ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
וׂשה. ׁשֹור א פּון היטין זי זאל ער נאר ווערין. ׁשניטן פאר ניט וועט זרע זיין אקסאז איין פּון (דהיינּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לעמילע) איין פּון זיינעאּון גיזאגט אן האט מל דער הזכרֹונֹות. ספר דעם אין פארׁשריּבן דאס מען האט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
גיׁשטארּבין. ער איז דערנא גּוטן. מיט ער ווי מדינה די פירין אזֹוי אֹוי זאלין זיי אז ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקינדער

זייןאיז ווי אזֹוי ׁשארפקייט מיט מדינה די פירין אנגיהֹוּבין האט ער אּון .מל זּון זיין גווארין ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
גיהייסין האט אּון חכמה. איין אֹויף גיפאלן איז אּון מדינֹות. אסא אּפגינּומען האט אּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזיידע.
זאל זרע זיין ּכדי ׁשאף. קיין אּון אֹוקס קיין מדינה זיין אין גיפינען ניט זי זאל עס אז רּופין. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹויס
ׁשּום קיין פאר ניט מֹורא קיין ער האט היינט גיטראכט זי האט אּון ווערן. פארׁשניטען קענען ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָניט

חכם. גרֹויסער א זייער גיווארין איז ער אּון ׁשארף. זייער מדינה די גיפירט האט אּון .ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזא
וואריןדער מלחמה. אן וועלט די גאר אּפנעמען קענען זאל ער אז אחכמה אֹויף גיפאלין איז מל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

אּון חלקים. זיּבן אֹויף גיטיילט איז וועלט די ווארין וועלט. דער אין חלקים זיּבן האנדן פאר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסע

:'ÂÎÂ ÌÏÂÚ È˜ÏÁ ‰Ú·˘ ˘È ÈÎהכלים תיקון עיקר
בחינת שהם כידוע, הבנין ימי שבעת ידי על הם
כל את יתברך ה' ברא שבהם בראשית ימי שבעת
כלים בחינת בכלל כולה שהיא כולה, הבריאה

כידוע. יתברך הגדול אורו לקבל

ויונקין מקבלין שמשם ישראל, ארץ הוא ועיקר
ישראל ארץ על יש כן ועל אקלימים. השבעה כל
הכנעני עממין, שבעה שהם קליפות, שבע בחינת

ואי ישראל, ארץ על חופין שהם וכו', והחיתי
כשמכניעין אם כי ישראל לארץ לזכות אפשר
הפרי, לגוף זוכין ואז עממין. השבעה את תחילה
בחינת כל מאירין שם אשר ישראל, ארץ דהיינו
וכו', בה ה' עיני תמיד כי בראשית, ימי השבעה

ה'". עיני אלה "שבעה בחינת

המינין שבעת בחינת משם יוצאין כן ועל
כל הארת עיקר ושם ישראל, ארץ בהן שנשתבחה

−ïôþ ¬šñó
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מּתכֹות, מיני ׁשבעה ויׁש העֹולם, מחלקי ּבחלק מאיר ּכֹוכב ׁשּכל לכת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכֹוכבי
ּכל וקּבץ והל אחד; מּתכת ּבמין מאיר לכת ּכֹוכבי מּׁשבעה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל

הּפאטרעטין ּכל להביא וצּוה מּתכֹות, מיני ׁשהםÒהּׁשבעה הּמלכים ּכל ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

.Ò.Ô˜ÂÈ„ ˙ÂÓ„

לכת כֹוכבי ׁשבעה האנדין פאר ווא)סע דער פּון טעג זיּבן די ארּום גייען זיי וואס ׁשטערין זיּבן איטליכער(דהיינּו אּון ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשבעה האנדן פאר סע אּון וועלט. דער פּון חלקים זיּבן די פּון חלק א אין אריין לייכט ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשטערין

מתכֹות וכּו')מיני צין אּון קּוּפער אּון זילּבער אּון גאלד דהיינּו ווארג אייזן אירליי זיּבן פּון(דהיינּו ׁשטערין איטליכער אּון ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
האט אּון גיגאנגען מל דער איז ווארג. אייזן מין ּבעזּונדער א אין אריין לייכט ׁשטערין זיּבן ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָדי

גיהייסן האט אּון ווארג. אייזין ערליי זיּבן אלע די גינּומען אֹויף אלעצּום ּברענגען אים מיזאל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
גימאכט האט ער אּון ּפאלאצין. זייערע אין הענגען זיי וואס מלכים אלע פּון ּפאטרעטין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגילדענע

והלבנה החמה אור עיקר כי לכת, כוכבי השבעה
ישראל, בארץ הוא הארתם עיקר הכוכבים, וכל
האור כל נמשך ומשם העולם. עיקר שהוא

אקלימים. השבעה לכל העולם, לכל והשפע

שנמצא ישראל, ארץ את משבחת התורה כן ועל
אבניה אשר "ארץ שנאמר, כמו מתכות, מיני בה
ושבעת ואכלת נחשת תחצוב ומהרריה ברזל
שהם מתכות, מיני בחינת נמצאין שם כי וכו'",
כוכבי משבעה שנמשכין דקדושה הכלים בחינת
ידי על אשר ישראל, בארץ ביותר שמאירין לכת,
ישראל ארץ של הפירות חשיבות עיקר זה
על הוא המאכלים תיקון עיקר כי בהן, שנשתבחה

כנ"ל: וכו' הכלים ידי

צריכין מתכות מיני שבעה של הכלים כן ועל
השבעה מאחיזת ולטהרם לטבלם ביותר תיקון
מבחינת הוא העממין אחיזת עיקר כי עממין,
שהעמיד הצלם בחינת שזהו מתכות, מיני שבעה
די ודרעוהי חדוהי טב דהב די "ראשה נבוכדנאצר
על האומות, כלליות על מרמז שהוא וכו'", כסף

בפסוק שם כמבואר מלכויות, הארבע (דניאלכל

מלכויות,ב) בארבע כלולין עממין השבעה כי ,
בארבע כלולים הבנין ימי שבעת שבקדושה כמו
זה, לעמת זה את כן כמו כידוע, השם אותיות
ועיקר מלכויות. בארבע כלולים עממין שבעה
זוכין כשאין מתכות מיני שבעה בבחינת אחיזתם

רק הוא אחיזתם עיקר כי כראוי, הכלים לקדש
כשאי הכלים האורבבחינת מעוצם כי כראוי, נן

בחינת שהוא הכלים מבחינת רק לינק יכולין אין
כידוע. האור צמצום

וכו'", תליך כליך נא "שא בעשו: שנאמר וזה
שנאמר כמו מלכויות, ארבע גלות על שמרמז

כ)במדרש פרק רבה, דייקא,(בראשית 'כליך' וזהו .
שהכלים הכלים, ידי על הוא התגברותו עיקר כי
בית חורבן בחינת ושלום, חס אצלו, נופלים
הכלים, את שלקחו היה החורבן שעיקר המקדש,
אלהיו אוצר בית הביא הכלים "ואת שנאמר: כמו

וכו'".

לנו אפשר אי מרשותם שיוצאין הכלים כן ועל
ועיקר טבילה ידי על אם כי בהם להשתמש
וכו' אחיזתם שמשם מתכות לכלי היא הטבילה

כנ"ל.

כי שלימה, עצה אין אזי בהם נאחזין וכשהם
מתכות מיני שבעה מבחינת משם העצה עיקר
סוד מבחינת ישראל, ארץ מבחינת שקדושתם
זוכין שמשם לכת, כוכבי שבעה שהוא העיבור,

הנ"ל במאמר כמבואר שלימה, ס"א)לעצה ,(סימן
וכו', שלימה לעצה זוכין העיבור סוד ידי שעל
וכמבואר שם, עיין המאמר, בסדר שם כמבואר
מתכות מיני שבעה ידי שעל הנ"ל, בהמעשה
זה ידי על לכת, כוכבי שבעה בהם שמאירין
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ּבּפלטרין ׁשּתֹולין זהב וגּופֹוÚׁשל זהב ׁשל ראׁשֹו אדם, מּזה ועׂשה ׁשּלהם, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּכל האדם ּבאֹותֹו והיה האחרים, מּתכֹות מּמיני האברים ׁשאר וכן ּכסף, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשל
לכת ּכֹוכבי הּׁשבעה ּכל והיּו ּגבּה, הר על אֹותֹו והעמיד מּתכֹות, מיני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשבע
מּׂשאּֿומּתן איזה אֹו עצה, לאיזה צרי אדם ּוכׁשהיה האדם; ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָמאירין
הּׁשּי מּתכת הּמין ׁשל האבר אֹותֹו נגד עֹומד היה לאו, אם לעׂשֹותֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
ּוכׁשהיה לאו, אם לעׂשֹות אם ּבדעּתֹו חֹוׁשב והיה מּׁשם, ׁשהּוא העֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלחלק
האבר נחׁש היה - לאו ואם האבר, אֹותֹו ּומזריח מאיר היה - לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָצרי

הּנ"ל) הּמל עׂשה זה רב.(ּכל ממֹון ואסף העֹולם, ּכל ּכֹובׁש היה ֿ ידיֿזה ועל ; ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

B˙B‡Âרק להּנ"ל מסּגל היה לא אדם ּובתנאי)הּדמּות הּמל(ּבאפן ׁשּיהיה ¿ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפקּדֹות וׁשלח והל ׁשפלים'. ּומגּביּה ּגאים 'אֹוקאזין')'מׁשּפיל ּכל(הינּו עבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻ

.Ú.ÔÂÓ¯‡

איּבריקע די אזֹוי אּון זילּבער. פּון גּוף דער גאלד. פּון גיווען איז קאּפ דער מענׁש. א פּון ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָדער
אייזן אירליי זיּבן אלע מענטׁשן דעם אין גיווען סע ווארג. אייזין אנדערע פּון גיווען זענען ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאברים

לכת ּכֹוכבי ׁשבעה אלע האּבן ּבארג. הֹויכן א אֹויף גיׁשטעלט מענׁש דעם האט ער אּון (דהיינּוווארג. ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשטערין) זיּבן עצהאלע איין עּפעס גידארפט האט מענׁש א אז אּון מענׁשן. דעם אין גילייכט אריין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
זי ער פלעגט ניין. אֹויּב טאן יֹוא זאל ער אֹויּב גיוואּוסט ניט האט אּון ּומּתן. מׂשא א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאדער
וועלט. דער פּון חלק דעם צּו קער סע וואס ווארג אייזין דעם פּון אבר דעם קעגין א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשטעלין
די טאן זאל ער אֹויּב גיהאט זין אין האט מענׁש דער אּון גיווען. דארט פּון איז מענׁש דער ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָוואס
לייכטן פלעגט טאן. צּו יֹוא ּבאדארפט האט ער אז אּון ניין אֹויּב ּבאדארפט האט ער וואס ְְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזא

אבר. דאס גיווארין פינצטער איז ניט אז אּון אבר. דאס ׁשיינען גיטאן)אּון מל דער אלץ האט אּון(דאס ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

געלט. אסא זייער גיזאמילט איין האט אּון וועלט. די גאר אּפגינּומען ער האט דעם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדֹור
צּונאר גיווען מסּוגל ניט איז ווארג. אייזן אירליי זיּבן די פּון גימאכט האט ער וואס מענׁש דער ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

זיין ׁשפלים מגּביה זאל אּון זיין גאים מׁשּפיל זאל מל דער אז ּבאֹופן נאר .זא גרֹויסעדער (דהיינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

זה, לעומת זה את כי שם, עיין וכו' עצות יודעין
כן כמו בשבילו, זאת עשה המלך שזה כמו
מבחינת אמיתיות עצות נמשכין בקדושה בשרשו
לכת כוכבי שבעת ידי על מתכות מיני שבעה

העיבור. סוד בחינת שהם

מתכות מיני השבעה ושלום חס כשנפגמין כן ועל
של מתכות כלי בחינת שזה אליהם, ונמשכין
משם אליהם. שנפלו הכלים דהיינו עכו"ם,
בחינת: שלהם, נבערות עצות ושלום חס מתגברין

צפוניך" על ויתיעצו סוד יערימו עמך (תהלים"על

נאמרפד) זה על אשר לג), עצת(שם הפיר "ה' :
וכו'". ותופר עצה "עוצו בחינת וכו'" גוים

מרשותם, שיוצאין הכלים לטהר צריכין כן על
ידי על לטהרם שצריכין כנ"ל, מתכות כלי ועיקר
הנאמרים טהורים מים בחינת שהוא מקוה מי
שלימה, לעצה זוכין זה ידי שעל הנ"ל, במאמר

שם. עיין עלך", ישפר "מלכי שנאמר: כמו
עוד) עיי"ש ב', הל' כלים הכשר הל' הלכות (ליקוטי
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ואֹורדירׂשÙהּיעדניראלין התמּנּות להם ׁשּיׁש הּׂשרים ּכּלם,ˆּוׁשאר ּובאּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
התמּנּות, להם ׁשהיּו אֹותן אפּלּו ׁשּלהם, ההתמּנּות מהם ולקח אֹותם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהׁשּפיל
אֹותם והעמיד ׁשפלים והגּביּה מהם; לקח - זקנֹו אבי אבי אצל ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעבדּו

הּנ"ל האנּוס הּׂשר היה ּבתֹוכם היהּתחּתיהם. ׁשהּמל הּׂשרים ּבתֹו היה ׁשהּוא (הינּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להׁשּפילם) לֹו:עֹוסק הׁשיב ?ׁשּל וההתמּנּות הּׂשררּות מהּו :הּמל אֹותֹו וׁשאל , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אֹותה ּבׁשביל ּבפרהסיא, יהּודי להיֹות רּׁשאי ׁשאהיה הּוא ׁשּלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׂשררּות

ּפ אנּוס. ונעׂשה וחזר זאת, מאּתֹו ולקח ּכּנ"ל; לזקנ ׁשעׂשיתי אחתהּטֹובה עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשניםֿעׂשר ּכל וראה זּכים, ׁשהּׁשמים ּבחלֹום וראה ליׁשן, הּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשכב
והקיץ מּמּנּו. מׂשחקים הם - הּמּזלֹות ּבין ׁשּיׁש וׂשה ׁשּׁשֹור וראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּזלֹות,
ּבֹו ּכתּוב וראה הּזכרֹונֹות, ספר את להביא וצּוה מאד, ונפחד ּגדֹול, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבכעס
להּמלּכה, וסּפר ּגדֹול. ּפחד עליו ונפל זרעֹו, נכרת יהיה וׂשה ׁשֹור ֿ ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשעל
לכל וקרא מאד, רּוחֹו וּתּפעם ּגדֹול. ּפחד ֿ ּכן ּגם ּבניה ועל עליה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹונפל
ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ולא לעצמֹו, ּפֹותר היה אחד וכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּפֹותריֿחלֹומֹות,

.Ù.ÌÈ¯ÈÎ· ‡·ˆ È�Èˆ˜.ˆ.˙Â·Â˘Á ˙Â¯˘Ó

הייּבן) אֹויף ער זאל לייט קליינע אּון גדּולה זייער פּון ווארפין אראּפ ער זאל גיׁשיקטלייט האט אּון מל דער גיגאנגען איז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
טׁשיניס גיהאט האּבן זיי וואס ׂשררֹות. אנדערע נא אּון יעדניראלין אלע נא ׂשררהאֹוקאזין (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אוועקׁשאפט) זיי ּביי האט אּון גיווען. מׁשּפיל זיי ער האט גיקּומען. אלע זיי זענען אֹורדירס. אּון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זיי וואס זיידן עלטער זיין פּון נא טׁשיניס גיהאט האּבן וואס די אפילּו טׁשיניס. זייערע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָגינּומען

אֹויףהא ער האט לייט קליינע אּון גינּומען. אוועק אלע זיי ּביי ער האט פארדינט. אים ּביי נא ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אֹורט זייער אֹויף גימאכט זיי האט אּון לייט)גיהֹויּבין גרֹויסע די מל(פּון דער וואס ׂשרים די צוויׁשן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹונס דער גיווען איז אראּפגיווארפין. ׂשררה(הּנ"ל)האט דיין איז וואס גיפרעגט מל דער אים האט ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יהּודי איין זיין מעגין זאל אי אז נאר איז ׁשאפט ׂשררה מיין גיענפערט אים ער האט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאפט.
אוועק דאס אים ּביי מל דער האט זיידן. דיין גיטאן האּב אי וואס טֹובה דער פאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבפרהסיא

אֹונס. איין גיווארין ווידער ער איז ִִִִִֵֵֶֶֶָגינּומען.
לֹויטער.אמאל איז הימל דער ווי חלֹום אין גיזעהן ער האט ׁשלאפין. גילייגט מל דער זי האט ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

מזלֹות. צוועלעף אלע גיזעהן האט צוועלעףאּון קעגן א חלקים צוועלעף אֹויף גיטיילט זענען הימל אין ׁשטערין די (דהיינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

איין דהיינּו ׁשֹור אנגירּופן ווערט אייר פּון מזל דאס אּון ניסן. פּון מזל דאס איז דאס לעמעלע א ווי אזֹוי איז ׁשטערין חלק איין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָחדׁשים.

מזל) זיין האט חֹודׁש איטליכער אזֹוי אּון וׂשהאקס. ׁשֹור אז גיזעהן האט ער לעמעלע)אּון איין אּון אקס איין וואס(דהיינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכעס. גרֹויס מיט גיחאּפט אֹויף זי ער האט אים. אֹויס זיי לאכין מזלֹות די צוויׁשן האנדין פאר ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסע

הזכרֹונֹות ספר דעם ּברענגען גיהייסן ער האט גיווארין. דערׁשראקין זייער איז וואסאּון ספר דאס (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

פארׁשריּבן) אלץ איז זייןדארט וועט וׂשה ׁשֹור דֹור אז פארׁשריּבן. דארט ׁשטייט סע אז גיזעהן ער האט ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
דערציילט דאס האט ער אּון ּפחד. גרֹויסער א זייער גיפאלין אים אֹויף איז ווערין. פארׁשניטן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזרע
אים האט סע אּון ּפחד. גרֹויסער איין גיפאלין אֹוי קינדער די אֹויף אּון איר אֹויף איז מלּכה. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָדער

חלֹומֹות.ז ּפֹותרי אלע גירּופן האט ער אּון הארץ. דאס גיקלאּפערט ּבאׁשיידןייער קענען וואס די (דהיינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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קּבלה לֹו ׁשּיׁש לֹו ואמר אחד, חכם אליו ּובא מאד. ּגדֹול ּפחד עליו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹונפל
ויׁש הּׁשמׁש, ּתהלּוכֹות מיני וחמּׁשה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ׁשּיׁש היֹות ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאביו:
מזריחים הּׁשמׁש ּתהלּוכֹות מיני וחמּׁשה וׁשּׁשים מאֹות הּׁשלׁש ׁשּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמקֹום
נּצֹול - הּנ"ל להּׁשבט ּכׁשּבא ּפחד, לֹו ׁשּיׁש ּומי ּברזל; ׁשבט ּגדל וׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלׁשם,
עם הּנ"ל לּמקֹום זרעֹו וכל ּובניו אׁשּתֹו עם והל ,להּמל והּוטב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָמהּפחד.

הּנ"ל. ֶַַָָהחכם

ÚˆÓ‡·eּבֹוראים ּכעס ֿ ידי על ּכי - ּכעס על ממּנה ׁשהּוא מלא עֹומד הּדר ¿∆¿«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֻ
וׁשֹואלין - הּמׁשחיתים ּכל על ממּנה הּוא הּנ"ל מלא ואֹותֹו הּמׁשחית, ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָֻמלא
דר ויׁש טיט, מלא ׁשהּוא ּדר ויׁש איׁש, לפני יׁשר ּדר יׁש ּכי ;הּדר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹותֹו
אׁש, ׁשם ׁשּיׁש אחד ּדר ויׁש ּדרכים; ׁשאר וכן ּובֹורֹות, ּפחתים מלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

נׂשרפים - האׁש מאֹותֹו ּפרסאֹות ׁשּיׁשׁשארּבע הּדר אֹותֹו להם ואמר ,הּדר לֹו (וׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

האׁש) אֹותֹוׁשם ׁשם יׁש אם ּפעם ּבכל לפניו מסּתּכל החכם והיה הֹולכים, והיּו . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
האׁש, ראה ּכ ּבתֹו ּכּנ"ל. אׁש ׁשם ׁשּיׁש מאביו קּבלה לֹו היה ּכי ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָהאׁש,

דיחלֹום) אין גיגאנגען אריין ניט גאר אּבער אים איז עס אּון גיווען. ּפֹותר זי האט איטליכער אּון ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אּון חכם. א אים צּו גיקּומען איז ּפחד. גרֹויסער א זייער גיפאלין אים אֹויף איז עס אּון ְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹויערין.
מיני שס"ה האנדין פאר סע ּבאׁשר פאטער. זיין פּון קּבלה האט ער ּבאׁשר גיזאגט. אים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאט

הּׁשמׁש זּון)ּתהלּוכת די האט גענג זעכציג אּון פינעף מיט הּונדערט דריי וואס(דהיינּו ארט איין האנדן פאר סע אּון ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
דארט אּון ארט. דעם אֹויף לייכטן זּון דער פּון גענג זעכציג אּון פינעף אּון הּונדערט דריי ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאלע
ניצּול ער ווערט רּוט. דער צּו קּומט ער אז ּפחד. א האט עס ווער אּון רּוט. אייזערנע איין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוואקסט

ּפחד דעם מל)פּון דעם גיזאגט חכם דער האט אזֹוי .(אּון ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זייןאיז גאר מיט אּון קינדער אּון ווייּב זיין מיט גיגאנגען איז אּון גיפעלין. וואֹויל מל דעם דאס ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
.מלא איין ׁשטייט וועג מיטן אין אּון גיגאנגען. זיי מיט אֹוי איז חכם דער אּון ארט. דעם צּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזרע

המׁשחית מלא א מען ּבאׁשאפט ּכעס דֹור ווארין ּכעס. אֹויף ממּונה איין איז מלא (דהיינּודער ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָ

פארדארּבט) אּון מזיק איז ער וואס מלא דעםאיין אּון מׁשחיתים. אלע איּבער ממּונה איין איז מלא דער אּון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
פאר סע אּון מענׁשן. א פאר וועג גּוטער א האנדן פאר סע ווארין וועג. דעם מען פרעגט ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמלא
גריּבער. מיט פּול איז ער וואס וועג א פארהנדן סע אּון ליים. מיט פּול איז ער וואס וועג א ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהאנדן
א פארהאנדן איז דארט וואס וועג. א פארהאנדן סע אּון וועגין. ּכמה פארהאנדין איז אזֹוי ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָאּון

פארּברענט. מען ווערט פייער דעם פּון מייל פיר וואס ערפייער האט .מלא דעם וועג דעם גיפרעגט זיי (האּבן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

פייער) דאס איז דארט וואס וועג דעם גיזאגט גיגאנגעןזיי זיי חכם)זענען דעם מיט זרע זיין אלע מיט מל דער אּון(דהיינּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אל האט חכם האטדער ער ווארן פייער. דאס דא דארט סע אֹויּב מאל. אלע זי פאר גיקּוקט ץ ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ער האט דערווייל פייער. דאס פארהאנדן דארט איז סע אז פאטער זיין פּון קּבלה א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָגיהאט
אּון מלכים פייער דעם אין גיגאנגען אּום דארט איז סע א גיזעהן האט אּון פייער דאס ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדערזעהן
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וזה ּותפּלין; ּבטּלית מעּטפים ויהּודים מלכים האׁש ּדר הֹולכים ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻוראה
ּבמד יהּודים יֹוׁשבים הּמלכים אֹותן אצל ׁשהיּו מחמת היּוהיה ֿ ּכן על ינתם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבידי קּבלה ׁשּיׁש ּבאׁשר :להּמל החכם ואמר האׁש. ּדר ליל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיכֹולים
עֹוד. ליל רֹוצה אני אין ֿ ּכן על נׂשרפים, האׁש מן רחֹוק ּפרסאֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשארּבע
ֿ ּכן על - האׁש ּדר ׁשם הֹולכים מלכים ׁשּׁשאר ׁשרֹואה מאחר חׁשב: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמל
איני ֿ ּכן על ּכּנ"ל, מאבי קּבלה לי יׁש אני החכם: וענה .יל הּוא ׁשּגם ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר
ּבהם וׁשלט וזרעֹו, הּמל והל .ל - ליל רצֹונ אם אּתה, ;ליל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָרֹוצה

אז קּבלה. א האּב אי .מל צּום גיזאגט חכם דער האט ּתפילין. אּון טלית אין אנגיטאן ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודים
דּו אז דּו ווייטער. גיין ניט אי וויל דעם איּבער פארּברענט מען ווערט פייער דעם פּון מייל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַפיר
דארט גייען מלכים אנדערע אז גיזעהן האט ער ווייל גיטראכט. זי האט מל דער אּון גיי. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָווילסט
א האּב אי אנגירּופן חכם דער זי האט דארט. גיין קענען אֹוי ער וועט פייער דעם אין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּום
מל דער איז דיר גיי ווילסט דּו אז דּו גיין. ניט אי וויל דעם איּבער טאטין. מיין פּון ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקּבלה
מיט גיווארין פארּברענט איז ער אּון פייער. דאס גיחאּפט זיי האט זרע. זיין גאר מיט ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָגיגאנגען

ÌÈ„Â‰ÈÂ ÌÈÎÏÓ ˘‡‰ ÍÂ˙· ÌÈÎÏÂ‰ ÂÈ‰˘
:ÔÈÏÈÙ˙Â ˙ÈÏË· ÌÈÙËÂÚÓבהמעשיות שמובא זה

בהמע ז"ל רבינו גירוששל שגזר המלך של שה
יכולין ותפילין ציצית ידי שעל שמד, בגזירת

הגדולה. האש בתוך לעבור

מאש ונשתלשלה נמשכת הגדולה האש כי
אוכלה אש אלקיך ה' "כי מבחינת שלמעלה,
אין בחינת שהוא ההתלהבות, אור מבחינת הוא",
כולא 'דאכלי תכלת בחינת הוא הזאת ואש סוף,
מקבלים בה' הדבקים ישראל אבל כולא', ושצי
כי מ"ט, סימן בלקו"מ כמבואר וכו', ממנו חיותם
מצמצמין הם ותפילין ציצית מצות ידי על ישראל
שהוא הנ"ל במאמר מבואר ציצית כי כנ"ל, האור
בחינת הם ותפילין הנ"ל, הקדוש הצמצום בחינת
מצמצמין הם ותפילין ציצית כן על הנ"ל, חותם
על האש בתוך לעבור יכולים כן ועל כנ"ל, האור
חיות מקבלים הם אדרבא כי ותפילין, ציצית ידי
חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם בבחינת משם,

ואמן. אמן היום" כולכם
ג') הל' נדרים הל' הלכות (ליקוטי

גדולים ותפילין ציצית מצוות קדושת יקרת מעלת

בהם, ז"ל רבותינו שהפליגו כמו מאוד. ויקרים
של שמים מלכות עול קבלת היכר עיקר ובהם
המלך את האנוס כשהציל והרי הישראלי, איש
הכבוד כל לו שיתן המלך לו ונשבע ממש, ממות
שיהיה כבודו עיקר שזה ואמר האנוס ענה שירצה,
היה וזה בפרהסיא, ותפלין טלית להניח רשאי

שלו. וההתמנות השררה עיקר
אותו וביטל בניו מבני אחר מלך כשבא כך ואחר
שבמזלות ושה ששור אח"כ ראה אלו ממצוות

ממנו ושהשוחקים שור בחינת הם וציצית תפילין (כי

בפנים) גדולעיין חכם הזה המלך שהיה ואע"פ ,
נכרתו כן פי על אף בחכמתו, העולם כל וכבש
ונשרפו הגדולה האש בהם ושלט וזרעו הוא
דרים שהיו המלכים שאר אבל כולם, ונכרתו
ותפילין, בטלית שמלובשים במדינתם יהודים
הגדולה האש דרך הולכין היו האלו המלכים
ציצית מצות בזכות כלל להם הזיק ולא הזאת
בהם. מלובשים שבמדינתם שהיהודים ותפילין
איך אלו מצוות קדושת כח גודל והבן ראה
להיהודים שכן ומכל מהכל. ומצילים מגינים
בהם. ומלובשים מעוטפים להיות שזוכים בעצמם
א') ציצית בתרא מהדורא היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó
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ּבעיני תמּוּה היה לביתֹו החכם ּכׁשּבא ּכּלם. ונכרתּו וזרעֹו, הּוא ונׂשרף ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהאׁש,
ענה וזרעֹו. הּוא נכרת ׁשּיהיה ּבא ואי וׂשה, מּׁשֹור נׁשמר היה הּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּׂשרים:
ּכי ראּו, מה ידעּו ולא ראּו החֹוזיּֿכֹוכבים ּכי נכרת, ֿ ידי על ואמר: ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹהאנּוס
ועלֿידיהם לטּלית, ציצת מּצמרֹו עֹוׂשין - וׂשה ּתפּלין, מעֹורֹו עֹוׂשין - ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַׁשֹור
ׁשּמלּבׁשין ּבמדינתם ּדרים יהּודים ׁשהיּו הּמלכים אֹותן ּכי וזרעֹו; הּוא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻנכרת
נכרת והּוא ּכלל, נּזֹוקים היּו ולא האׁש, ּדר הֹולכים היּו - ּותפּלין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבטּלית
ּבמדינתֹו; ליׁשב ּותפּלין טּלית ׁשּלֹובׁשין יהּודים רּׁשאים היּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעלֿידי
ולא ראּו ֿ ּכֹוכבים החֹוזי ּכי מּמּנּו, ׂשֹוחקים ׁשּבּמּזלֹות וׂשה הּׁשֹור היּו ֿ ּכן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל

ּכּנ"ל. וזרעֹו הּוא ונכרת ראּו, מה ְְְְְִַַַַָָָידעּו

8
‰nÏ""'וכּו יבער ּכי דר ותאבדּו יאנף ּפן ּברזל, ּבׁשבט ּתרעם וכּו', ּגֹוים .˜רגׁשּו »»ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

מּמעׂשה רמזים קצת מצאתי עֹוד ׁשמעּתי. זה ּכל מאד; ּוסתּומים עּתיקים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּדברים

.˜.·"È 'Ë '‡ ÌÈ˜ÂÒÙ '· ˜¯Ù ÌÈÏ‰˙

גיווארין. אֹויסגירסן אלע זענען זיי אּון זרע. זיין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָגאר
פארׁשניטןווי איז מל דער וואס ׂשרים. די ּביי וואּונדער א גיווען איז אהיים גיקּומען איז חכם דער ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

וואס גיקּומען דאס איז וואנען פּון וׂשה ׁשֹור א פּון גיהיט זי דא האט ער זרע. זיין מיט ִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָגיווארין
ער איז מיר דאר אנגירּופן. אֹונס דער זי האט אים. מיט גיווארין פארׁשניטן איז זרע ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזיין

גיזעהן האּבן זעהר ׁשטערין די ווארין גיווארן. אֹויספארׁשניטן זרע זיין וועט לעמעלע איין אּון אקס איין דֹור (אז ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ווערין) ּתפילין.גיריסן פעל זיין פּון מען מאכט אקס איין ווארין זעהן. זיי וואס גוואּוסט ניט האּבין אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מל דער איז זיי דאר אּון טלית. צּום ציצית וואל דער פּון מען מאכט לעמעלע איין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּון

ווארין זרע. זיין מיט גיווארין יֹואאֹויסגיריסן מדינה זייער אין האּבין יהּודים וואס מלכים די ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
גיקענט יֹוא מלכים די האּבין דעם איּבער ּתפילין. אּון טלית אין אנגיטאן גייען זיי וואס ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָגיוואֹוינט.
וואס יהּודים קיין ווייל .מל דער אּבער גיׁשאט. ניט גאר זיי האט סע אּון פייער דעם אין ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגייען
אֹויס ער איז דעם איּבער מדינה. זיין אין זיצין גיטארט ניט האּבין ּתפילין אּון טלית אין ְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָגייען
ווארין אים. אֹויס גילאכט מזלֹות די פּון וׂשה ׁשֹור די האּבן דאס אּון זרע. זיין מיט גיווארין ְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָגיריסן
אּבער האּבן זיי ווערין פארׁשניטן זרע זיין וועט וׂשה ׁשֹור דאר אז גיזעהן האּבן זעהר ׁשטערין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָדי
יאבדּו ּכן אמן זרע. זיין מיט גיווארין פארׁשניטן מל דער איז גיזעהן האּבין זיי וואס גיוואּוסט ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹניט

ה'. אֹויבי ֶָּכל
מּמנּולמה ונׁשליכה מֹוסרֹותימֹו את ננּתקה רּוט. איזערנע די ּברזל. ּבׁשבט ּתרֹועם גֹוים. רגׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וואֹויל אז קאּפיטל. דעם אין מרּומז איז מעׂשה גאנצע די ּתפילין. אּון ציצית איז דאס ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעבֹותימֹו.
הּתֹורה. סֹודֹות גרֹויסע דֹור זענען וואס מעׂשיֹות. די אין וויסן עּפעס וועט ער וואס ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדעם
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ּתפּלין, ּבחינת עֹור, ׁשל הם מֹוסרֹות - מֹוסרֹותימֹו" את "ננּתקה הּנ"ל: ּבּקּפיטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָזֹו
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ציצית; ּבחינת חבלים, הם עבֹות - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"עבתימֹו"

זרה עבֹודה ּבמּס כת זה הּׁשֹור¯ּפסּוק ּכי - יׂשחק" ּבּׁשמים "יֹוׁשב ּותפּלין. ציצית על ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּכעס - יבהלמֹו" ּובחרֹונֹו באּפֹו אלימֹו ידּבר "אז מּמּנּו. ׂשחקּו ׁשּבּׁשמים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוׂשה

ה צּיֹון על מלּכי נסכּתי "ואני הּנ"ל. והּפחד ּבזה,והּבהלה הרמז אפׁשר - קדׁשי" ר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכנגד הּוא ּכי זה, לעּמת זה את - ּגבֹוּה הר על הּנ"ל הּמל ׁשהעמיד אדם הּדמּות ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּכי
ּכּנ"ל; "הר" וזהּו וכּו', עֹולם חלקי ּכל ּכלּולים ׁשם ּכי הּקדׁש, הר צּיֹון על ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמל

וּיצק" נס" לׁשֹון - נחלת˘"נסכּתי" "ּגֹוים ּכּנ"ל. העצֹות ּכל - מּמּני" "ׁשאל . ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
וכל עֹולם, חלקי ׁשבעה ּכל הינּו ארץ, אפסי ּכל יחד לאחז - ארץ" אפסי ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואחּזת
"וגילּו תפּלין, זה - "ּביראה" ציצית, זה - "עבדּו" ּתחּתיו. לנחלה והּגֹוים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּמלכים

הּנ"ל. רעדה - ְְִַַָָָָּברעדה"

.¯.'· „ÂÓÚ '‚ Û„.˘.„"È ˜ÂÒÙ ‰"Ï ˜¯Ù ˙È˘‡¯·
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'‰ ‰NÚÓ«¬∆

˙B·BË ÌÈ#·‡Ó ‰È‰L CÏÓ ÔaÓƒ∆∆∆∆»»≈¬»ƒ

‰NÚÓּבדֹוקטֹורים ועסק והל ּבנים. לֹו היּו ׁשּלא אחד, ׁשּלא˙ּבמל ּכדי «¬∆ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּיתּפּללּו הּיהּודים על וגזר לֹו. הֹועילּו ולא לזרים, נהּפכת מלכּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹתהיה
ּכדי צּדיק ּומחּפׂשים מבּקׁשים הּיהּודים והיּו ּבנים. לֹו ׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבעבּורֹו
ׁשּיתּפּלל לֹו ואמרּו ּגנּוז, צּדיק ּומצאּו ּובקׁשּו ּבנים, לֹו ׁשּיהיה ויפעל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיתּפּלל
הּמל וׁשלח ,להּמל והֹודיעּו ּכלל. יֹודע ׁשאינֹו וענה ּבנים; להּמל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה

'אֹוקאז')ּפקּדתֹו עּמֹו(ׁשּקֹורין לדּבר הּמל והתחיל .להּמל אֹותֹו והביאּו אחריו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
אני עלּֿכן ּכרצֹוני, ּבהם לעׂשֹות ּבידי הם ׁשהּיהּודים יֹודע אּתה הלא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבטֹוב:
ּבאֹותּה לֹו ׁשּיהיה לֹו והבטיח ּבנים; לי ׁשּיהיה ׁשּתתּפּלל ּבטֹוב מּמ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמבּקׁש
הּבתֿמלּכה אֹותּה והיתה ּבת, הּמלּכה וילדה למקֹומֹו. והל ולד, ְְְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשנה
ּולזּמר החכמֹות, ּכל יכֹולה היתה ׁשנים ארּבע ּבת ּוכׁשהיתה מאד, ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיפתּֿתאר

.˙.ÌÈ‡ÙÂ¯

זיאמאל האט אּון גיגאנגען ער איז גיהאט. ניט קינדער קיין האט מל דער .מל א גיווען איז ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ניט אּבער אים האּבין זיי ווערין. פרעמד פאר ניט זאל מלּוכה זיין ּכדי דאקטֹוירים. מיט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָגיּפארעט
האּבין זאל ער אז זיין. מתּפלל אים פאר זאלין זיי אז יּודין אֹויף גיווען גֹוזר ער האט ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָגיהאלפן.
האּבין זאל ער אז ּפֹועלין. זאל אּון זיין מתּפלל זאל ער ּכדי צּדיק. א גיזּוכט יּודין האּבין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָקינדער.
אז גיזאגט אים האּבין זיי אּון צדיק. ּבאהאלטינעם א גיפּונען האּבין אּון גיזּוכט זיי האּבן ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקינדער.
האּבין ניט. גאר ווייסט ער גיענפערט ער האט קינדער. האּבן זאל מל דער אז זיין מתּפלל זאל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָער

מל דעם גיווען מֹודיע דאס ניט)זיי גאר וויסט ער זאגט ער נאר צדיק ּבאהאלטינער א דא איז סע אז דער(ּבאׁשר האט ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹוק איין גיׁשיקט איםמל מיט מל דער האט .מל צּום גיּבראכט אים מען האט אים. נא אז ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אי האנט. דער אין מיר ּביי זענען יהּודים די אז .דֹו ווייסט דּו גּוטן. מיט ׁשמּוסין צּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָאנגיהֹויּבן
קינדער. האּבין זאל אי מתּפלל. זיי גּוטין מיט די אי ּבעט ּבכן וויל. אי וואס זיי מיט טאן ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקאן
גיגאנגען. אהיים זי איז אּון קינד א יאר דאס האּבין זאל ער אז גיווען מבטיח צדיק דער אים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאט
אּון ּפארׁשֹוין. גרֹויסע א זייער גיווען איז מלּכה ּבת די אּון טאכטער. איין גיהאט מלּכה די ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאט
אֹויף ׁשּפילין אּון לׁשֹונֹות אלע אּון חכמֹות אלע גיקענט זי האט יאר. פיר גיווען אלט איז זי ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאז
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הּמדינֹות מּכל מלכים נֹוסעים והיּו הּלׁשֹונֹות, ּכל יֹודעת והיתה ׁשיר, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבכלי
הּמל.לראֹות על גדֹולה ׂשמחה והיה ּה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

CkŒ¯Á‡מלכּותֹו מּוסבת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ּבן, לֹו ׁשּיהיה מאד הּמל נכסף ««»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
מבּקׁשים והיּו ּבן. לֹו ׁשּיהיה ׁשּיתּפּללּו הּיהּודים על ׁשּוב וגזר זר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלאיׁש
עֹוד, ּובקׁשּו נפטר. ּכבר ּכי אֹותֹו, מצאּו ולא הּנ"ל, הּצּדיק את ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּפׂשים
ּכלל. יֹודע ׁשאינֹו ואמר ּבן; להּמל ׁשּיּתן לֹו ואמרּו ּגנּוז, צּדיק עֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּומצאּו
ּכּנ"ל. וכּו' ּבידי הּיהּודים הלא ּכּנ"ל: ֿ ּכן ּגם הּמל לֹו ואמר ,להּמל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוהֹודיעּו

החכם לֹו הּנ"ל)אמר הּצּדיק זה הּמל:(הינּו אמר ּׁשאצּוה? מה לעׂשֹות ּתּוכל : ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
ּכל ּכי אבניםֿטֹובֹות, הּמיני ּכל ׁשּתביא צרי אני החכם: לֹו אמר ֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהן.
מיני ּכל ּבֹו ׁשּכתּוב ספר הּמלכים אצל יׁש ּכי אחרת; סגּלה לֹו יׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻאבןֿטֹוב
ּבן; לי ׁשּיהיה ּכדי מלכּותי חצי אֹוציא אני :הּמל אמר ֿ טֹובֹות. ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאבנים
ּכֹוס ולקח והדקם, החכם ּולקחם ֿ טֹובֹות. האבנים מיני ּכל לֹו והביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָוהל
ואמר להּמלּכה; וחציּה לׁשּתֹות להּמל הּכֹוס חצי ונתן לתֹוכֹו, ּונתנם ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיין
ׁשל הּסגּלֹות ּכל ּבֹו ויהיה ֿ טֹובֹות, מאבנים ּכּלֹו ׁשּיהיה ּבן להם ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם

א מל דעם אֹויף גיווען סע אּון זעהן. צּו זי מדינֹות. אלע פּון מלכים אלע גיפארין זענען ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכלים.
ׂשמחה. ְְִֶָגרֹויסע

אוועקדער ניט זאל מלּוכה די ּכדי זּון איין האּבן זאל ער גיוואלט. זייער מל דער האט נא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
זאל ער אז זיין מתּפלל זאלין זיי אז יּודין אֹויף גיווען גֹוזר ווידער ער האט פרעמדן. איין צּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגייען
ווארין גיפּונען ניט ׁשֹוין אים האּבין זיי אּון צדיק. ערׁשטן דעם גיזּוכט זיי האּבן זּון. איין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהאּבן
צדיק. ּבאהאלטינעם א נא גיפּונען. זיי האּבין גיזּוכט. ווייטער זיי האּבן גיׁשטארּבין. ׁשֹוין איז ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָער
ניט. גאר וויסט ער גיזאגט. ער האט זּון. א מל דעם גיּבין זאל ער אז גיזאגט. אים האּבין זיי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּון
ווייסט דּו גיזאגט. אזֹוי אֹוי צדיק דעם מל דער האט .מל דעם גיווען מֹודיע ווידער זיי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאּבן

חכם דער אים האט ּכּנ"ל. וכּו' האנט. דער אין מיר ּביי זענען יהּודים די אז צדיק)דּו דער (דהיינּו ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

האט יֹוא. גיזאגט מל דער האט הייסין. דיר וועל אי וואס טּון קענען אּבער וועסטּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָגיזאגט.
טֹובֹות אבנים אלירליי ּברענגען זאלסט דּו אז ּבאדארף אי גיזאגט. אים צּו חכם דּומיט(ּכלֹודער מר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

פארווארג) איז מלכים די ּביי אּון סגּולה. אנדערע איין זי אין האט טֹוב אבן איטליכער ווארין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
וועל אי גיזאגט. מל דער האט טֹובֹות. אבנים אלירליי פארׁשריּבן איז דארט וואס ספר א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאנדן
אים האט אּון גיגאנגען. איז אּון זּון א האּבן זאל אי אּבי מלּוכה. האלּבע מיין ּברענגען. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹויס
האט אּון קלאּפט. צּו זיי האט אּון גינּומען. זיי חכם דער האט טֹובֹות. אבנים אלירליי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָגיּבראכט
האלּבן א גיגעּבין האט ער אּון וויין. דעם אין גיׁשיט אריין זיי האט אּון וויין. ּבעכער א ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָגינּומען
אז גיזאגט. זיי צּו האט אּון מלּכה. דער העלפט. אנדערע די אּון טרינקען. מל דעם וויין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבעכער
האּבין זי אין וועט ער אּון טֹובֹות אבנים פּון דֹור זיין וועט ער וואס זּון. א האּבין וועלין ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזיי
איז זּון. א גיהאט מלּכה די האט גיגאנגען. אהיים איז אּון טֹובֹות. אבנים אלע פּון סגּולֹות ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאלע
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על ּגדֹולה ׂשמחה ונעׂשה ּבן, וילדה למקֹומֹו. והל האבניםֿטֹובֹות, ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
ׁשנים ארּבע ּבן הּבן ּכׁשהיה ֿ טֹובֹות. מאבנים היה לא הּנֹולד והּבן ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
והיּו הּלׁשֹונֹות, ּכל יֹודע והיה החכמֹות, ּבכל ּגדֹול וחכם מאד ֿ תאר יפה ְְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה
ונתקּנאה ,ּכ ֿ ּכל חׁשּובה ׁשאינּה ראתה והּבתֿמלּכה לראֹותֹו. מלכים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָנֹוסעים
ּכּלֹו ׁשּיהיה אמר הּצּדיק ׁשאֹותֹו ּבאׁשר נחמתּה: היה זאת רק ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבֹו;
מל ֿ הּבן היה אחד ּפעם מאבניםֿטֹובֹות. ׁשאינֹו טֹוב - ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמאבניםֿטֹובֹות
וראתה אצּבעֹו, את לכר הּבתֿמלּכה ורצתה ּבאצּבעֹו, ונּקף עצים, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמחּת
דֹוקטֹורים, ּכּמה ּובאּו חֹולה, עצמּה ועׂשתה מאד. ּבֹו ונתקּנאה אבןֿטֹוב, ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשם
מכּׁשף, ׁשם והיה למכּׁשפים; וקראּו רפּואה. לּה לעׂשֹות יכֹולים היּו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹולא
יּוכל אם אֹותֹו וׁשאלה ּכּנ"ל, חֹולה עצמּה עׂשתה ׁשהיא האמת, לֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָוגּלתה

אמ הן. אמר: מצרע. ׁשּיהיה לאדם ּכּׁשּוף מכּׁשףלעׂשֹות יבּקׁש אּולי לֹו: רה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
לא - הּמים אל הּכּׁשּוף יׁשליכּו אם המכּׁשף: אמר ויתרּפא. הּכּׁשּוף, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹׁשּיבּטל
מל ֿ הּבן ונעׂשה הּמים, אל הּכּׁשּוף והׁשליכה ּכן, ועׂשתה עֹוד. לבּטלֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיּוכלּו

מאד, לֹו)מצרע הּמל(והיה ועסק גּופֹו, ׁשאר ועל ּפניו ועל צרעת חֹוטמֹו על ְְְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הֹועילּו. ולא - ּובמכּׁשפים ְְְְְִִִִַֹּבדֹוקטֹורים

דער אז טֹובֹות. אבנים פּון גיווען ניט איז זּון דער נאר .מל דעם אֹויף ׂשמחה גרֹויסע א ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיווארין
אלע אין חכם גרֹויסער א אּון ּפארׁשֹוין גרֹויסער א גיווען ער איז יאר. פיר גיווען אלט איז ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזּון

זעהן. אים מלכים גיפארין זענען לׁשֹונֹות. אלע גיקענט האט אּון ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָחכמֹות.
גיווען.אּון מקנא אים אין זי זי האט חׁשּוב. אזֹוי ניט ׁשֹוין איז זי אז גיזעהן האט מלּכה ּבת ְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָדי

אבנים פּון גאר זיין וועט זּון דער אז גיזאגט. האט צדיק דער ּבאׁשר גיווען נחמה איר איז דאס ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנאר
טֹובֹות. אבנים פּון ניט איז ער וואס כאטׁשע איז גּוט ְִִִִֶֶַָָָטֹובֹות.

ּבתאמאל די איז פינגער. אין גיטאן ׁשניט א זי האט אּון האלץ גיׁשניצט מל ּבן דער האט ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
זי זי האט טֹוב. אבן איין דערזען דארט זי האט פינגער. דעם ּבינדן ארּום אים גילאפין. צּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמלּכה
האּבין זיי דאקטֹוירים. ּכמה גיקּומען זענען קראנק. גימאכט זי זי האט גיווען. מקנא זייער אים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאין
מכׁשף איין גיווען דארט איז מכׁשפים. גירּופין מען האט טאן. רפּואה קיין איר גיקענט ניׁשט ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּבער

אֹו אים זי ּכּנ"להאט ּברּודער דעם מחמת קראנק גימאכט אליין זי האט זי אז אמת. דעם יסגיזאגט ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
זאל ער אז ּכיׁשּוף מענׁש א טאן מזאל אז .מעגלי איז סע אֹויּב גיפרעגט מכׁשף דעם האט זי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּון
איין זּוכין זי ער וועט טאמער גיזאגט. מכׁשף צּום זי האט יֹוא. גיזאגט ער האט קרעציג. ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָווערין
מכׁשף דער האט ווערין. גיהיילט וועט ער אּון ּכיׁשּוף דעם זיין מבטל וועט ער וואס מכׁשף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאנדערן
אים קענען ניט ׁשֹוין מען וועט אריין וואסער אין ּכיׁשּוף דעם ווארפין אריין מוועט אז ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָגיזאגט.
דער איז אריין. וואסער אין ּכיׁשּוף דעם גיווארפין אריין האט אּון גיטאן. אזֹוי זי האט זיין. ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמבטל
אֹויף אּון ּפנים דעם אֹויף אּון קרעץ נאז דער אֹויף גיהאט האט ער גיווארין. קרעציג זייער מל ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבן
האּבין זיי אּון מכׁשפים. מיט אּון דאקטֹורים. מיט גיּפאריט מל דער זי האט גּוף. איּבריקן ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָדעם

גיהאלפן. ניט ְְִִִָאים
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¯Ê‚Â.לּמל אֹותֹו והביאּו הּנ"ל הּצּדיק ּובקׁשּו ׁשּיתּפּללּו, הּיהּודים על ¿»«ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ
מבטיח היה ׁשהּוא ּבאׁשר ,יתּבר להּׁשם ּתמיד מתּפּלל היה הּנ"ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָוהּצּדיק
להּׁשם טֹוען והיה ּכן, היה ולא - מאבניםֿטֹובֹות ּכּלֹו מל הּבן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּיהיה
;ּכבֹוד ּבׁשביל אם ּכי עׂשיתי לא ּכבֹודי? ּבׁשביל זאת עׂשיתי האם :ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִַַָָָֹֹיתּבר
ולא - מתּפּלל והיה ,להּמל הּצּדיק ּובא ׁשאמרּתי. ּכמֹו נתקּים לא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹועכׁשו
ּכל מן למעלה ּגבּה היה הּנ"ל והּצּדיק ּכּׁשּוף; ׁשהּוא לֹו והֹודיעּו ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהֹועיל,
לּמים, הּכּׁשּוף וׁשהׁשליכּו ּכּׁשּוף, ׁשהּוא להּמל והֹודיע הּצּדיק ּובא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּכׁשפים.
אמר לּמים. הּכּׁשּוף ׁשעׂשה המכּׁשף ׁשּיׁשליכּו אם ּכי - מל ֿ להּבן ּתּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָואין
ּבני. ׁשּיתרּפא ּכדי לּמים להׁשליכם המכּׁשפים ּכל ל נֹותן אני :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמל
היתה ּכי הּמים, מן הּכּׁשּוף להֹוציא הּמים אל ורצתה ֿ מלּכה, הּבת ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָונתיראה
מל ֿ ׁשהּבת ּגדֹול רעׁש ונעׂשה הּמים, אל ונפלה הּכּׁשּוף; מּנח היכן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻיֹודעת
יתרּפא; ׁשהּבןֿמל להם ואמר הּנ"ל הּצּדיק אֹותֹו ּובא הּמים. אל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנפלה
מאבניםֿטֹובֹות ונעׂשה מּמּנּו, העֹור ּכל ונקלף ונפל, הּצרעת ונתיּבׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָונתרּפא,

דעםהאט גיזּוכט יהּודים די האּבין זיין. מתּפּלל זאלין זיי אז יּודין אֹויף גיווען גֹוזר מל דער ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכּנ"ל)צדיק זּון א האּבן זאל מל דער אז גיווען מתּפּלל האט ער מל.(וואס דעם פאר גיּבראכט אים האּבין זיי אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מל דעם גיזאגט צּו האט ער ּבאׁשר יתּבר הּׁשם פאר זיין מתּפלל ּתמיד פלעגט צדיק דער ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאּון
צּום גיטענט האט ער אּון גיווארין. מקּוים ניט סע אּון טֹובֹות אבנים פּון גאר זיין זאל זּון דער ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאז
נאר גיטאן ניט מער דאס זי האּב אי וועגן. ּכבֹוד מיין פּון גיטאן דאס אי האּב ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאייּבערׁשטין
צדיק דער אּון גיזאגט. האּב אי ווי אזֹוי גיווארן מקּוים ניט איז היינט אּון וועגן. ּכבֹוד דיין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָפּון

גיווען מתּפלל צדיק דער האט .מל צּום גיקּומען גיהיילטאיז זאל ער אז מל ּבן דעם פּון קרעץ די אֹויף (דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

גיווווערין) מֹודיע אים מען האט גיהאלפין. ניט האט סע ּכיׁשּוף.אּון א איז דאס אז ען ְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
גיוועןאּון מֹודיע האט אּון צדיק דער גיקּומען איז מכׁשפים. אלע פּון גיווען העכער איז צדיק ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָדער

דער קען גיווארפין. אריין וואסער אין ּכיׁשּוף דעם מהאט אז אּון ּכיׁשּוף. א איז דאס אז מל ְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדעם
האט ער וואס מכׁשף דעם ווארפין אריין מזאל אז סיידין ווערין. גיהיילט ניט אנדערׁש מל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבן
זיי מזאל מכׁשפים אלע דיר גיּב אי גיזאגט מל דער האט אריין. וואסער אין ּכיׁשּוף דעם ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגיטאן
גיהאט מֹורא מלּכה ּבת די האט ווערין. גיהיילט זאל זּון מיין אּבי אריין. וואסער אין ווארפין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָאריין
גיוואּוסט האט זי ווארין וואסער. דעם פּון ּכיׁשּוף דעם נעמען ארֹויס וואסער צּום גילאפין איז ְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאּון
גיּפּולדער גרֹויס א גיווארין איז אריין. וואסער אין גיפאלין אריין זי איז ליגט. ּכיׁשּוף דער ְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָוואּו
גיזאגט האט אּון צדיק דער גיקּומען איז אריין. וואסער אין גיפאלין אריין איז מלּכה ּבת די ְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוואס
איז צרעת דאס אּון גיווארין גיהיילט ׁשֹוין ער איז ווערין. גיהיילט ׁשֹוין וועט מל ּבן דער ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאז
גיווארין ער איז הֹויט. די גאר אּפגיׁשיילט זי האט גיפאלין אראּפ איז סע אּון גיווארן ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָפארדיירט

Â ‡Ù¯˙�Â:'ÂÎÂ ÏÙ�Â ˙Ú¯ˆ‰ ˘·ÈÈ˙לכל� אגבמובן ודרך ונפלא, נורא סיפור הוא כי מעיין
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האבניםֿטֹובֹות ּכל ׁשל הּסגּלֹות ּכל לֹו והיה אזּכּלֹו, העֹור ׁשּנקלף אחר ּכי (הינּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

הּנ"ל) הּצּדיק אמר ּכאׁשר ֿ טֹובֹות, מאבנים ּכּלֹו הּוא מל ֿ ׁשהּבן ונראה .נתּגּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

טֹובֹות. אבנים אלע פּון סגּולֹות אלע גיהאט זי אין האט אּון טֹובֹות. אבנים פּון דיגאר אז (ווארין ְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

גיזאגט) האט צדיק דער ווי אזֹוי טֹובֹות. אבנים פּון גאר איז ער אז גיזעהן מען האט אּפגיׁשיילט אים זי האט .הֹויט ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

8
אדם" לי יעשה מה אירא לא לי "ה' מרמז:
היא ה' ועצת איש בלב מחשבות ו"רבות
עשתה מלך שהבת ידי על דייקא כי תקום",
כשנתרפא זה ידי על מצורע, ונעשה כישוף לו
והוא וכו', טובות מאבנים כולו נעשה כך אחר

שמבואר מה לענין נפלא התחזקות כן גם
תכלית היא הירידה שלפעמים אחר במקום
בסיפור שיש הרבה מהנסתרות לבד העליה.

זה.
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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‰NÚÓ'Â «¬∆

Â#Ú CÏnÓƒ∆∆»»

‰NÚÓמל ׁשּיׁש ּבאׁשר להחכם: הּמל אמר חכם. לֹו והיה אחד, ּבמל «¬∆ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
יֹודע אני - ּגּבֹור והּנה וענו'. אמת, ואיׁש ּגדֹול, 'ּגּבֹור ׁשהּוא עצמֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשחֹותם
על חיל עֹומדים הּים ועל הּים, הֹול מדינתֹו ׁשּסביב מחמת ּגּבֹור, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

הֹורמאטיס עם יׁש‡ספינֹות הּים מן ולפנים להתקרב, מּניחים ואינם (מקֹום, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּקֹורין) ּבֹו קטן·'זּומּפ'ׁשּטֹובעין ׁשביל אם ּכי ׁשם ׁשאין הּמדינה, סביב ּגדֹול ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הֹורמאטיס, עֹומדים ׁשם וגם אחד, אדם אם ּכי ׁשם ליל יכֹול ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
לׁשם; להתקרב אפׁשר ואי ההֹורמאטיס, עם מֹורים - להּלחם אחד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוכׁשּיבֹוא

.‡.ÌÈÁ˙Â˙.·.˙È�Ú·ÂË ‰ˆÈ·

צּוםמעׂשה גירּופן אן מל דער זי האט חכם. א גיהאט האט מל דער מל א גיווען איז אמאל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
איין אּון גּבֹור גרֹויסער א איז ער אז .זי חתמיּת ער וואס .מל א האנדין פאר סע ּבאׁשר. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָחכם.

עניו. איין אּון אמת ניׁשט)איׁש זי פּון האלט אּון מענׁש אמתיר איין א(ּכלֹומר איז ער אז .אי וויס גּבֹור א ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשיפין אֹויף חיל ׁשטייט ים. דעם אֹויף אּון ים. דער גייט מדינה זיין ארּום ווארין גּבֹור. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָגרֹוסער

פא איז אינעוויניק. ים דעם פּון אּון טרעטין. צּו ניט לאזן אּון הֹוירמאטיס גרֹויסערמיט א האנדן ר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
קען סע וואס וועגיל. קליין א נאר דא ניט מער דארטען איז סע וואס מדינה. דער ארּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזּומּפ
מלחמה קּומט איינער אז אּון הֹורמאטיס. אֹוי ׁשטייען דארטין אּון מענׁש איין נאר גיין ניט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָדארט

·È·Ò˘ ˙ÓÁÓ ,¯Â·È‚ ‡Â‰˘ Ú„ÂÈ È�‡ ¯Â·È‚ ‰�‰Â
:ÏÈÁ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰ ÍÏÂ‰ Â˙�È„Óיש

זקוק הוא מה יתברך, בהשם מדובר אם להבין,
מה פי על פירשוהו ואנ"ש סביבו. הזה החיל לכל
התפלל גדול כהן ישמעאל שרבי בגמרא שמצאנו
את רחמיך שיכבשו מלפניך רצון יהי להשי"ת:
שיהיו הוא ברוך הקדוש סידר כן כי וכו', כעסך
הוא וזה טענותיהם, שישמעו ורוצים מקטרגים,

מרמזים מסביב חיל והאנשי הדין. ממידת
שמתגברת הוא ברוך הקדוש של לגבורתו
הדין למדת מניחה ואינה מסביב ועומדת
שרבינו מה כעין והוא אותה. ומבטלת להתקרב,

ק"ה) (סימן מוהר"ן בליקוטי שאנומביא
ה רחמיו שיעוררו הקדושמבקשים של פשוטים

שום אין ששם - הגדולים רחמיו את הוא ברוך

כלל. חוצץ חן)דין (לוית

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÂÈ�Ú ÍÏÓÓ - 'Â ‰˘ÚÓ Â˜

ׁשּתביא רֹוצה ואני יֹודע. איני זה - וענו' אמת 'איׁש עצמֹו ּׁשחֹותם מה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָא
הּפאטרעט ּכל‚אלי ׁשל הּפאטרעטין ּכל להּמל יׁש ּכי ;הּמל אֹותֹו ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מּבני נסּתר הּוא ּכי ,מל ׁשּום אצל נמצא לא - ׁשּלֹו והּפאטרעט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלכים,
ּכּלה ּתחת יֹוׁשב הּוא ּכי אל„אדם, החכם הל מדינתֹו. מּבני רחֹוק והּוא , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מה ֿ ידי ועל הּמדינה; מהּות לידע לֹו ׁשּצרי ּבדעּתֹו, החכם אמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמדינה.
הּמדינה ׁשל הּקאטאויׂש ֿ ידי על הּמדינה? ׁשל הּמהּות צחק,ידע עניני (הינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

'קאטאויׂש') אֹותֹוׁשּקֹורין ׁשל הּקאטאויׂש לידע צריכים ּדבר, לידע ּכׁשּצריכים ּכי , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לחברֹו להּזיק ּבאמת ׁשּמכּון אחד יׁש קאטאויׂש: מיני ּכּמה יׁש ּכי ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדבר.
ׁשּכתּוב: ּכמֹו מצחק, אני לֹו: אֹומר - עליו מקּפיד ּוכׁשחברֹו ‰ּבדבריו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

צחק ּבדר ׁשּמתּכּון אחד יׁש וכן אני"; מצחק הלא ואמר וכּו' ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"ּכמתלהלּה
ויׁש קאטאויׂש. מיני ּכּמה יׁש וכן ּדבריו; עלֿידי נּזֹוק חברֹו ֿ כן ואףֿעלּֿפי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אחד עיר יׁש הּמדינה ּובאֹותּה הּמדינֹות, ּכל ׁשּכֹוללת מדינה הּמדינֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכל
העיר ּובאֹותּה הּמדינֹות, ּכל ׁשּכֹוללת הּמדינה ּכל ׁשל העירֹות ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּכֹוללת
ׁשל העירֹות ּכל ׁשּכֹוללת העיר ּכל ׁשל הּבּתים ּכל ׁשּכֹוללת אחד ּבית ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׁש

.‚.Ô˜ÂÈ„ ˙ÂÓ„.„.ÔÂÏÈÂ.‰.Á"È ˜ÂÒÙ Â"Î ˜¯Ù ÈÏ˘Ó

חתמי'ט ער וואס דאס נאר טרעטין. צּו ניט אהין מען קאן הֹורמאטיס. די מיט מען ׁשיסט ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהאלטין
מיט זאלסט דּו אז וויל אי אּון ניט. אי ווייס דאס עניו. איין אּון אמת איׁש איין איז ער אז ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזי
אלע פּון ּפאטרעטין אלע גיהאט האט מל דער ווארין .מל דעם פּון ּפאטרעט דעם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּברענגען

מל דעם פּון ּפאטרעט דער אּון ּכּנ"ל)מלכים. גיחתמי'ט אזֹוי זי האט ער וואס גיפּונען(דהיינּו ניט זי האט ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
א אּונטער זיצט ער ווארין מענׁשען. פּון ּבארגין פאר איז מל דער ווארין .מל ׁשּום קיין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביי

מדינה. זיין פּון לייט די פּון ווייט איז ער אּון ְְְִִִִֶַַַַָפירהאנג.
וויסיןאיז ּבאדארף ער גיווען. מייׁשב חכם דער זי האט אריין. מדינה דער אין גיגאנגען חכם דער ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מדינה דער פּון מהּות זי)דעם פירט מדינה די אזֹוי ווי מדינה דער פּון זא די וויסן(ּכלֹומר ער קאן וואס דֹור אּון ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
א וויסן מיּבאדארף אז ווארן מדינה. דער פּון קאטאוועס דעם דאר מדינה. דער פּון מהּות ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָדעם
קאטאוועס. אירליי ּכמה האנדן פאר סע ווארן .זא דער פּון קאטאוועס דעם וויסן מען מּוז .ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָזא
ארּום. זי קּוקט יענער אז אּון רייד. זיינע מיט טרעפן יענעם טאקע וויל איינער האנדן פאר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַסע
וכּו' זיקים הּיֹורה ּכמתלהלּה ּפסּוק אין ׁשטייט סע ווי אזֹוי קאטאוועס, טרייּב אי אים ער ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזאגט

אני מצחק הלא קאטאוויס)ואמר טרייּב אי זאגט ער אּון אריין. הארצן אין פיילן ׁשיסט איינער ווי אזֹוי אזֹוי(ּכלֹומר אּון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
קאט אֹויף טאקע מיינט ער וואס איינער האנדין פאר אנדערןאיז דעם מזיק פארט איז ער אּון וועס. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מדינֹות אלע אין פארהנדן סע אּון קאטאוועס. אירליי ּכמה האנדן פאר איז אזֹוי אּון רייד. זיינע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמיט
מדינֹות. אלע ּכֹולל איז מדינה די וואס מדינה מדינֹות)איין אלע פּון ּכלל דער אּון עיקר דער איז מדינה די (ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דער גאר פּון ׁשטאט אלע ּכֹולל איז ׁשטאט די וואס ׁשטאט א הנדן פאר איז מדינה דער אין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּון
איז זי וואס ׁשטּוּב איין פארהאנדן איז ׁשטאט דער אין אּון מדינֹות. אלע ּכֹולל איז זי וואס ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמדינה
אין דארט אּון כנ"ל. וכּו' ּכֹולל איז ׁשטאט די וואס ׁשטאט גאנצע דער פּון ׁשטיּבער אלע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכֹולל
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וׁשם וכּו'; הּבית מּכל ׁשּכלּול אדם יׁש וׁשם הּמדינֹות, ּכל ׁשּכֹוללת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמדינה
ׁשל והּקאטאוויׂש הּליצנּות ּכל ׁשעֹוׂשה אחד הּמדינה.יׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

Á˜ÏÂמיני ּכּמה ׁשעֹוׂשים וראה לׁשם, והל רב, ממֹון עּמֹו החכם ¿»«ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מּתחּלה ׁשקרים מלאה ּכּלּה ׁשהּמדינה ּבהּקאטאויׂש והבין ּוצחק. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻליצנּות
אדם ּבני ּומטעים מאּנים אי צחק ׁשעֹוׂשין ראה ּכי סֹוף, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹועד

ּבהּמאניסטראט לדּון ּבא הּוא ואי ֿ ּומּתן, ׁשקר,Âּבמּׂשא ּכּלֹו וׁשם - ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
להּסאנד והֹול ׁשחד, והיּוÊּומקּבלין ׁשקר, ּכּלֹו ׁשם וגם - יֹותר הּגבּה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ
ׁשטעלין אן צחק ּבדר ּבאֹותֹוÁעֹוׂשים החכם והבין הּללּו, הּדברים מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

והל אמת. ׁשּום ּבּה ואין ורּמאּות, ׁשקרים מלאה ּכּלּה ׁשהּמדינה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּצחק
לדּון והל ֿ ּומּתן, ּבהּמּׂשא אֹותֹו להֹונֹות עצמֹו והּניח ּבהּמדינה, ונתן ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָונׂשא
ׁשחד להם נתן זה ּוביֹום ּוׁשחדים, ׁשקר מלאים ּכּלם והם הערּכאֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלפני
ׁשקר; ּכּלֹו ׁשם וגם - יֹותר ּגבּה לערּכאֹות והל הּכירּוהּו; לא למחר -ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

הּסנאט לפני ׁשּבא אלËעד ׁשּבא עד ּוׁשחדים; ׁשקר מלאים הם וגם - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
?מל אּתה מי על ואמר: ענה ,הּמל אל ּוכׁשּבא ּבעצמֹו. ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמל
אמת; ׁשּום ּבּה ואין סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלּה ׁשקרים מלאה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשהּמדינה

.Â.‰ÎÂÓ� ‰‡Î¯Ú.Ê.¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‡Î¯Ú.Á.‰‚ˆ‰ ÔÈÚÎ.Ë.¯˙ÂÈ ‰�ÂÈÏÚ ‰‡Î¯Ú

ּכֹולל איז ׁשטּוּב די וואס ׁשטּוּב, די גאר ּכֹולל איז ער וואס מענטׁש א פארהאנדן איז ׁשטּוּב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדער
קאטאוועס דעם אּון ליצנּות דאס גאר מאכט ער וואס איינער פארהנדן איז דארט אּון ּכּנ"ל. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכּו'

מדינה. גאנצער דער ְְִֶֶַָפּון
אזהאט גיזעהן ער האט גיגאנגען. אהין איז אּון געלד. אסא זייער גינּומען זי מיט חכם דער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אז קאטאוועס דעם אין פארׁשטאנען ער האט קאטאוועס אּון גיׁשּפעט אירליי ּכמה דארט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמימאכט
ׁשקרים מיט פּול דֹור איז מדינה ליגן)די ווי(דהיינּו גיׁשּפעט. ממאכט אז גיזעהן האט ער ווארין ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

דארט אּון מאניסטראט. אין לאדין זי קּומט ער אזֹוי ווי אּון ּומּתן. מׂשא אין מענטׁשן מנארט ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָאזֹוי
ליגן. גאר אֹוי איז דארט אּון סאנד. העכערין צּום ער גייט ׁשֹוחד. נעמען זיי אּון ליגן. דֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיז
דער האט זאכין. אלע די פּון ׁשטעלין אן קאטאוועס. אֹויף גיׁשּפעט גימאכט אלץ האּבין זיי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּון
סע אּון רמאּות מיט אּון ליגן מיט פּול איז מדינה די אז קאטאוועס דעם אין פארׁשטאנען ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָחכם
אּון מדינה. דער אין גיהאנדלט האט אּון גיגאנגען ער איז מדינה. דער אין ניט אמת ׁשּום קיין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָגאר
זיי אּון סאנדיס. די פאר לאדין זי גיגאנגען ער איז ּומּתן. מׂשא דעם אין נארין גילאזט זי ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהאט

ז האּבן מארגן ׁשֹוחד. גיגעּבן זיי ער האט היינט ׁשֹוחד. נעמען אּון ליגן מיט פּול אלע איםזענען יי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
איז ער ּביז ליגן. מיט פּול אֹוי איז דארט אּון סאנד העכרין איין צּו גיגאנגען ער איז גיקענט. ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָניט
צּום גיקּומען איז ער ּביז ׁשֹוחד. אּון ליגן דּור אֹוי איז דארט אּון סאנאט. דעם פאר ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָגיקּומען

אליין. וועמעןאזמל איּבער גיזאגט. האט אּון גירּופן אן זי ער האט .מל צּום גיקּומען איז ער ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
אֹויסלאז. אין ּביז אנהייּב דעם פּון .דֹור ליגן מיט פּול גאנצן אין דּו איז מדינה די .מל א ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּביסטּו



úåéùòî éøåôéñÂÈ�Ú ÍÏÓÓ - 'Â ‰˘ÚÓ Á˜

הּמדינה. ׁשל הּׁשקרים ּכל לסּפר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהתחיל

CÏn‰LÎeהיה ּכי ּדבריו, לׁשמע הּוילֹון אצל אזניו הרּכין ּדבריו, ׁשמע ¿∆«∆∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
ֿ מלּוכה והּׂשרי הּמדינה. ׁשל הּׁשקרים מּכל ׁשּיֹודע איׁש ׁשּימצא להּמל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּתמּוּה
ׁשל הּׁשקרים והֹול מסּפר היה והּוא מאד; עליו ּכֹועסים היּו ּדבריו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּׁשמעּו

ואמר ענה הּנ"ל)הּמדינה. ׁשהּוא(החכם ּכמֹותם, הּמל ׁשּגם לֹומר ראּוי והיה : ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּובׁשביל אמת, איׁש אּתה אי רֹואה אני מּזה א - הּמדינה ּכמֹו ׁשקר ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹוהב

הּׁשקר לסּבל יכֹול אּתה ׁשאין מחמת מהם, רחֹוק אּתה הּמדינה;זה ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּובמקֹום מאד, ענו ׁשהיה מחמת והּמלך מאד. מאד הּמל לׁשּבח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹוהתחיל
אֹותֹו ּומגּדלין ּׁשּמׁשּבחין מה ׁשּבכל הענו, ּדר כן ּכי ענותנּותֹו, ׁשם - ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּגדּלתֹו
וגּדל ׁשּׁשּבח החכם ׁשל הּׁשבח ּגדל ּומחמת יֹותר; וענו קטן נעׂשה - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹותר
היה ולא מּמׁש, אין ׁשּנעׂשה עד מאד וקטנּות ּבעניוּות הּמל ּבא - הּמל ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאת
ׁשהּוא זה הּוא מי החכם, אֹותֹו את לראֹות הּוילֹון את והׁשלי להתאּפק, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיכֹול
ׁשּלֹו הּפאטרעט והביא החכם, אֹותֹו וראה ּפניו, ונתּגּלה זאת; ּכל ּומבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיֹודע

.הּמל ֶֶֶַאל

8
דאס גאר דערציילן צּו אֹויס גיהֹויּבן אן האט אּון דא. ניט אמת ׁשּום קיין איר אין איז סע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאּון
זיינע גיּבֹויגן צּו זי ער האט רייד. זיינע גיהערט האט מל דער ווי מדינה. דער פּון ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָפאלטׁשקייט
גיווען ווינדער גרֹויס א מל דעם ּביי סע ווארן רייד. זיינע הערין זאל ער פירהאנג. צּום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאֹויערין
אּון מדינה. דער פּון פאלטׁשקייט דאס גאר וויסן זאל ער וואס מענטׁש א גיפּונען זי זאל סע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאז
דערציילט ער אּון גיווען. ּברֹוגז זייער אים אֹויף זענען אּון רייד זיינע גיהערט האּבן מלּוכה ׂשרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָדי
זאגין גיקענט וואלט מען אנגירּופן. חכם דער זי האט מדינה. דער פּון פאלׁשקייט די ווייטער ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאלץ
דאנעט פּון אדרּבא נאר מדינה. די ווי אזֹוי ליגן ליּב האט ער אז זיי ווי אזֹוי אֹוי איז מל דער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאז
קאנסט דּו מחמת זיי פּון ווייט ּביסטּו דעראיּבער אּון אמת איׁש איין ּביסט דּו אזֹוי ווי מען ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָזעהט
אּון לֹויּבין. צּו זייער זייער מל דעם אנגיהֹויּבן האט אּון מדינה. דער פּון ׁשקר דעם זיין סֹובל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָניט
אזֹוי ווארין ענוּותנּותֹו. ׁשם גדּולתֹו ּובמקֹום עניו גרֹויסער א זייער גיווען איז ער מחמת מל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָדער
אלץ ער ווערט אים. מגרייסט אּון אים מלֹויּבט מער וואס אז עניו. איין פּון ׁשטייגער דער ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאיז

ד גיגרייסט אּון גילֹויּבט זייער האט חכם דער מחמת אּון אלץ. עניו מער אּון זי ּביי עםקלענער ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
איז ער ּביז אריין. קליינקייט זייער אין אּון ענוה גרֹויס אין גיקּומען אריין מל דער איז .ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמל
פירהאנג. דעם גיטאן ווארף א האט אּון האלטין איין גיקאנט ניׁשט זי ער האט ניׁשט. גאר ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָגיווארין
אנּפלעקט איז אלץ. דאס פארׁשטייט אּון ווייסט ער וואס דאס איז ווער חכם. דעם זעהן זאל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָער
ּפאטרעט. זיין אּפגימאלט ער האט גיזעהן חכם דער אים האט .מל דעם פּון ּפנים דאס ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָגיווארין

.מל צּום גיּבראכט האט ְְִֶֶַָאּון
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ÈÎ¯c""אבלֹות נתועדיםÈצּיֹון ׁשּכּלם הּמדינֹות ּכל ׁשל 'הּצּיּונים' ּבחינת היא 'צּיֹון' . «¿≈ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו וזהּוÎלׁשם, צּיּון". אצלֹו ּובנה אדם "וראה :Ïמ'ֹועדנּו ק'רית צ'ּיֹון ח'זה : ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

אם לידע צרי ׁשהיה ּומי הּצּיּונים, ּכל נתועדים היּו ׁשּׁשם 'מצחק', ראׁשיּֿתבֹות -ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אמן. בימינּו ּבמהרה ׁשיּבנה רצֹון יהי ׁשם; יֹודע היה - המּׂשאּֿומּתן אֹו הּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָלעׂשֹות

.È.'„ ˜ÂÒÙ '‡ ˜¯Ù ‰ÎÈ‡.Î.Â"Ë ˜ÂÒÙ Ë"Ï ˜¯Ù Ï‡˜ÊÁÈ.Ï.'Î ˜ÂÒÙ ‚"Ï ˜¯Ù ‰ÈÚ˘È

:'ÂÎÂ ˙ÂÏ·‡ ÔÂÈˆ ÈÎ¯„רז"ל שדרשו פי על ר"ל
יוצאים היו שמשם יופי" מכלל "מציון פסוק על
בהם בקי היה המלך ושלמה המדינות, לכל גידים
בענינים כן כמו ז"ל רבינו לנו רימז וכאן וכו',
של ודיעות במידות כגון ביותר, ודקים רוחניים
אחד כל בדעותיהם משונים שכולם אדם בני
בכלל אלו בענינים שיש השינויים בפרט מחבירו,
יש דבר שכל מאחר אבל כידוע, למדינה ממדינה
כמבואר בקדושה, גם שורש בחינת איזה לו
בקדושת כלול היה הכל כן על קדושים, בספרים
והיכל המקדש בקדושת בפרט וירושלים ציון

הקודש.

ר"ש חדי במאמר ח"א מוהר"ן בליקוטי ועיין
שה ס"א, כלסימן בו כלולים היו שתיה אבן

כל שם מאירים היו וכן שבעולם, הצמצומים
הצמצומים, נמתקין ידם שעל השכליים בחינת
בחינת שזה כולם, הכולל השכל ידי על בפרט
בגוים" "רבתי בחינת וזה שם. עיין קדשים קדשי
"שרתי בדעות', 'רבתי ז"ל רבותינו ודרשו

מכולם'. כלולה 'שהיתה במדינות"

הנ"ל בהמעשה שמבואר מה בחינת שזה ואולי
כלל בחינת זה המדינות, כל שכוללת מדינה שיש
יש המדינה ובאותה ישראל, ארץ ישוב קדושת
זה הזאת, שבמדינה העיירות כל שכוללת עיקר
בית יש העיר ובאותה וירושלים, ציון בחינת
הבית בחינת זה הזאת, שבעיר הבתים כל שכולל
ממילא, מובן וכו', אדם יש ושם וההיכל, המקדש

כאלו. בענינים כך כל לבאר אפשר אי כי

שכשהתפללו ז"ל, רבותינו בדברי קצת ומרומז
הרע, היצר את בידם למסור הגדולה כנסת אנשי
הקדשים קדשי מבית דנורא גוריא כי אתא נפיק

ס"ט) סימן(יומא ח"א מוהר"ן בליקוטי וכמבואר ,

בחינה איזה לו שיש העליון הרע היצר מענין ע"ב
לחכמה בפרפראות וכמבואר העליונה, בקדושה
צחוק בבחינת רק הוא ושם הזה, חז"ל מאמר על
דרך ועל קאטאוויס, מיני כמה ויש וקאטאוויס,
אף הרבה, יעבדנו יהוא על ז"ל רבותינו שאמרו
אף וקאטאוויס צחוק בדרך רק אז שאמר פי על
בחינת יש וכן לבסוף, זה ידי על נכשל כן פי על
היורה "כמתלהלה בחינת מזה, נמוכה קאטאוויס
ממדריגה עוד וכן בפנים. המובא וכו'" זיקים
אלו בחינות יש כביכול וכן מזה. למטה למדריגה

וכו'. למעלה למעלה

הקאטאוויס בענין רק הוא האדם בחירת כל כי
הוא האדם את המסית הרע היצר באמת כי הנ"ל.
שלא הוא רצונו ופנימיות קאטאוויס, בדרך רק
בזוהר המבואר הזונה וכמשל אליו, ישמע
הגבורות הלא וכו', למעלה למעלה וכן הקדוש,
כל בזה לבאר אפשר ואי וכו'. חסדים הן בעצמן
השוא" בחבלי העון מושכי "הוי בחינת: וזה כך.
וכו' ישראל "שובה וזה הנ"ל. הקאטאוויס בחינת
המסית שכוונת ידעת אילו כי בעונך", כשלת כי
לו, שומע היית לא בוודאי בטקאטאוויס רק הוא

פנים. כל על מעתה שובה כן על

למטה למטה למדריגה ממדריגה משתלשל וכן
והעב הגס הרע היצר מזה שנעשה עד מזה,
כל והבליו בשטותיו העולם כל את שמטעה
ועיר עיר כל וכן בחינתה, כפי ומדינה מדינה
מאד העולם נתרחקים זה ידי ועל ואיש, ואיש
מלכו המלך פני לראות זוכים ואין יתברך, מה'
פעמים "שלוש ענין בזה שכלול ואולי עולם, של
בליקוטי וכמבואר וכו'", זכורך כל יראה בשנה

ס דסכינא מישרא במאמר ח"א ל'מוהר"ן י'
וזה בזה. להאריך אפשר ואי מקומות ובשאר
וכו' אבלות ציון דרכי בכאן ז"ל רבינו לנו שרימז

−ïôþ ¬šñó
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לידע¯‡‰ ויּגיע המחּכה אׁשרי מּגיעים, הּדברים היכן עד המעּין אּתה והּבט והבן ¿≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ
קדמֹונים. מּימים ּכאּלה נׁשמעּו לא אׁשר הּללּו, הּמעׂשּיֹות מּס ֹודֹות מעט ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּולהּׂשיג

,Ú„Âרמזים רק הם - הּמעׂשּיֹות קצת אחר הּמּובאים והרמזים הּפסּוקים אּלּו ׁשּכל ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
מּפיו נׁשמע וכאׁשר וׁשלֹום, חס הּוא ריק ּדבר לא ּכי ידעּו למען ּבעלמא, מּלתא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוגּלּוי

שכולם המדינות כל של הציונים בחי' הוא ציון
שנתבטלו ר"ל ובפשוטו ע"ש וכו' לשם נתוועדים

כנ"ל. אחד בקנה עולה והכל רגלים העולי

מועדנו" קרית ציון "חזה אח"כ: שכתב מה וכן
ומי הציונים, כל נתוועדים היו ששם מצחק ר"ת
המשא או הדבר לעשות אם לידע צריך שהיה
לפשוטו קרוב זה וענין ע"ש, שם יודע היה ומתן
המקומות מכל שם עולים שהיו מחמת כי כן, גם
איך אחד כל שם יודע היה זה ידי על יחד
בית שיש בזמנינו גם נהוג וזה בעסקיו, להתנהג
הדין אין כי ר"ל וברוחניות זה, ענין עבור ועד
העצה וחלוקת הספיקות וכל בשרשו, אלא נמתק
מבחינת רק נמשך הכל העולם עניני בכל שיש
אבל עדיין. נמתקו שלא והדינים הצמצומים
בשרשו גם הכל נמתק שם הנ"ל ציון בבחינת
וקאטאוויס צחוק בבחינת רק הוא ששם העליון,
רעים היצרין כל מזה שמשתלשל רק כנ"ל,
ה' זה ידי ועל רעות, ומידות משובשות ודיעות
כביכול פניו מסתיר עולם מלך שהוא יתברך
וכן ביותר, מתגברים והצמצומים והדינים כנ"ל,
ידי שעל עד ישראל, על מתגברים העולם האומות
רגלים, העולי ופסקו וירושלים ציון חרבה זה
מועד". באי מבלי אבלות ציון "דרכי בבחינת
דקדושה, המלכות בבחינת נוגע הפגם ועיקר
וכו'" הגוים בתוך שמתיה ירושלים "זאת בבחינת

כידוע.

כל נמצאים המלך שאצל מה בחינת שזה ואולי
בחינת שהם המלכים, כל של הפאטרעטין
כל בה מאירים כי כידוע, הקדושות המידות
כי גיבור, שהוא ויודע כידוע, העליונות המידות
רק כידוע, מגבורות הוא המלכות בחינת בנין כל
תפארת, בחינת שזה האמת מלך של הפאטרעט
שהוא עילאה אימא בינה בחינת שזה והעניו

כביכול ונתרחק פניו הסתיר כידוע, ענוה בחינת
בעולם, השקר התגברות גודל מחמת מהעולם
ממנה שפסקו עד ירושלים חרבה 'לא בחינת
הדורות חכמי אמת הצדיקי אבל אמנה', אנשי
בכמה ז"ל רבינו בדברי וכמובן זאת לתקן עוסקים

הכל. יתתקן סוף כל שסוף עד מקומות,

הנביא שניבא ל"ג)וזה העכו"ם(ישעיה מפלת על
כל ויתבטלו דקדושה, המלכות והתרוממות
ישראל שיזכו ידי על מישראל, והפחדים הצרות
ודובר צדקות "הולך בחינת שזה המידות, לתקן
ועל וכו'". בשוחד מתמוך כפיו נוער וכו'. משרים
עיניך תחזינה ביפיו "מלך לבחינת יזכו זה ידי
שנתרחקו המדינות היינו מרחקים", ארץ תראנה
וסיים יתתקנו, הם גם המלך פני מלראות מאד
כל יומתקו כי וכו', מועדנו" קרית ציון "חזה
כנ"ל העליון בשרשם והצמצומים הדינים
וירושלים. לציון לרגלים לעלות ישראל ויתוועדו
והמלכות אלינו, פניו יאיר הקדוש והמלך

" בחינת שזה בשלימות, תהיה ה'דקדושה
עיין יושיענו", הוא וכו' מלכנו ה' וכו' שופטנו

בנסתרות. עסק לנו ואין ביותר, ותבין עוד שם

שכתוב א')וזה מי(ישעיה פני לראות תבואו "כי :
הסתיר המלך הלא כי וכו'", מידכם זאת ביקש
רחוקים שהם מחמת מהעולם כביכול פניו
כמובא הפנים, אור בחינת הוא האמת כי מהאמת,
"דובר בחינת: וזה מקומות, בכמה ז"ל בדבריו
וציון וירושלים עיני", לנגד יכון לא שקרים

האמת עיר ח')נקראת פני(זכריה אור מאיר ושם ,
בחינת בינה בבחינת שהם ברגלים בפרט המלך,
סימן מועד' אקח 'כי במאמר כמבואר ענוה,
מאור לקבל לרגל שם עולים כן ועל קל"א,
כך כל מהאמת רחוקים שאתם מאחר אבל הפנים,
שאמרו וזה פני, לראות באים אתם למה כן אם

−ïôþ ¬šñó
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המרּמזים ּפסּוקים ּבאיזה ּבעלמא רמזים איזה מגּלה ׁשהּוא ׁשאמר ּבפרּוׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
סֹוד אבל ּבטלים, ּדברים וׁשלֹום חס מדּבר ׁשאינֹו ּדעת למען הּמעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלסֹוד

ימצאּנּו. מי עמק ועמק מּדעּתנּו, רחֹוק ּבעצם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשּיֹות

כך ליראות שבא כדרך יראה 'יראה ז"ל רבותינו
להפיס רק כתבתי זה כל כנ"ל. היינו לראות' בא
עמקו מאוד באמת אבל המעיין דעת קצת
להשיג יוכל ומי ז"ל רבינו של מחשבותיו

שלו חולין בהשיחות אפילו דבריו פנימיות
מעשיות בסיפורי שכן וכל אחר, במקום וכמבואר

שלו.
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

−ïôþ ¬šñó



ועכביש מזבוב - ז' מעשה



'Ê ‰˘ÚÓ

˘È·ÎÚÂ ·Â·ÊÓ ‰˘ÚÓ

8





úåéùòî éøåôéñ˘È·ÎÚÂ ·Â·ÊÓ - 'Ê ‰˘ÚÓÂË˜

'Ê ‰NÚÓ«¬∆

LÈ·kÚÂ ·e·fÓƒ¿¿«»ƒ

לי: ׁשהיה ׁשּלי הּנסיעה ּכל לכם אסּפר ואמר: ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָענה

‰NÚÓּכבדֹו מלחמֹות ּכּמה עליו ׁשהיּו אחד ולקחּבמל אֹותם, וכבׁש ת, «¬∆ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
הרּבה ּתאמרּוׁשבּויים הּלׁשֹון: ּבזֹו ואמר ענה הּמעׂשה, זאת לסּפר ׁשהתחיל ּדבריו ּבתֹו)Ó ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

.Ó.Â·˘Á˙

גיהאט. האּב אי וואס נסיעה מיין דערציילן איי וועל ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאי

האטמעׂשה אּון ׁשווערע מלחמֹות ּכמה גיהאט זי אֹויף האט ער וואס .מל א גיווען איז אמאל ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
גיווען ּכֹובׁש גינּומען)זיי איין ׁשבּויים.(דהיינּו אסא גינּומען האט גאראּון איי וועל אי מיינען איר וועט (אפׁשר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

:ÈÏ ‰È‰˘ ‰ÚÈÒ�‰ ÏÎ ÌÎÏ ¯ÙÒ‡תקס"ז בשנת
ודובנא וזאסלאב ואוסטרהא לנאווריטש נסע
בקהילתֿקודש גםֿכן אז והיה קהילות. ושאר
שום ואין שנה. חצי בערך זה בדרך ושהה בראד,
שם קיבל לא כי זו. בנסיעה עשה מה יודע אדם
שם שהיה המקומות ברוב גם זו, בנסיעה ממון
לשם שנכנס בבראד בפרט כלל, ממנו ידעו לא
אשתו נפטרה זו ובנסיעה וכו'. גדול בהעלם לבדו
[רופא]. הדאקטיר אצל שם שהיתה בזאסלאב
פטירת ואחר השבועות, חג על שם היינו ואנחנו
עליו בא ואז מבראד. נשתדך הקיץ באותו אשתו
שיסתלק, תיכף ואמר [שיעול] ההוסט חולאת

השניה: אשתו נשא אלול ובחודש
קי"ח) סימן מוהר"ן (חיי

נשתדך אחרֿכך בזאסלאב אשתו פטירת אחר
בשבת סיפר לברסלב לביתו וכשבא מבראד,

ז)המעשה מעשה מעשיות שהציל(ספורי המלך של

הספ של הדף שסיפראותו קודם ואמר וכו'. ר
סיפר זה ועל נסיעתי לכם אספר המעשה אותו
הסיום חסר המעשה באותו ושם הנ"ל, המעשה

בנים. ממנה שיצאו תואר היפת של
ק"ס) סימן מוהר"ן (חיי

ונשגבות, נעלמות פליאות היו שלו הנסיעות כל
ולשאריגראד ולנאווריטש לקאמיניץ הנסיעה כמו

בדברינו קצת המוזכרים בהם, מוהר"ןוכיוצא (חיי

רנא) - מאודקיח נוראות סודות בזה לו היה כי ,
כשבא אחת שפעם וכמו חי. כל מעין הנעלמות

נוראה מעשה איזה סיפר הנ"ל (מזבובמהדרכים

שזאתועכביש) ואמר מעשיות, בסיפורי המבואר
הדבר ובאמת שלו, הנסיעה ענין מבארת המעשה
בסוד לעמוד יוכל מי כי מאוד, וחתום סתום
וההנהגות הנסיעות בסוד או שסיפר, המעשיות

שלו. הנעלמות ס"ח)הנפלאות סימן מוהר"ן (חיי
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להבין?) ותּוכלּו - הּכל לכם גדֹולהׁשאסּפר סעּדה עֹוׂשה הּמל והיה 'ּבאיל'). (ׁשּקֹורין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכל הּבאיל על ׁשם והיּו הּמלחמה, ׁשּכבׁש הּיֹום ּבאֹותֹו ׁשנה ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָּבכל
צחק עניני ׁשם עֹושין והיּו הּמלכים, ּכדר הּׂשרים וכל (ׁשּקֹוריןהּׂשריֿמלּוכה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

האּמֹות,�'קֹומעדיס') ּומּכל מהּיׁשמעאל האּמֹות, מּכל וצֹוחקים מׂשחקים והיּו , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּומן אּמה; ּכל ׁשל וההנהגה הּנּמּוס ּכדר ׂשחֹוק ּבדר ּומעּקמים עֹוׂשים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהיּו
הּספר לֹו להביא הּמל וצּוה הּׂשחֹוק. עֹוׂשין היּו ֿ ּכן ּגם מּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּסתם
ׁשהיה מקֹום ּובכל ואּמה, אּמה ּכל של וההנהגה הּנּמּוסים ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻֻׁשהיה
ּכדר האּמה, ׁשל והּנּמּוסים ההנהגה ּבֹו ׁשּכתּוב רֹואה היה - הּספר את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּפֹותח
הּצחֹוק ׁשעׂשה זה ּגם מּסתמא ּכי מּמׁש; הּׂשחֹוק ּבעלי עֹוׂשין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיּו

הּנ"ל. הּספר את ֿ ּכן ּגם ראה ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּקאמעדיא

CB˙·e,'ׁשּפין' הּנקרא עּכביׁש ׁשהיה ראה הּספר על יֹוׁשב הּמל ׁשהיה ¿ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
.#.˙Â‚ˆ‰

פארׁשטיין) קענען איר וועט וואסדערציילין טאג דעם אין יאר אלע ּבאיל גרֹויסן א גימאכט מל דער האט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אלע אּון מלּוכה ׂשרי אלע ּבאיל דעם אֹויף גיווען דארט סע אּון מלחמה. די גינּומען אּפ האט ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָער
מהאט אּון קאמעדייעס. גימאכט דארט מהאט אּון מלכים. ּביי איז סדר דער ווי אזֹוי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׂשררֹות.
גיקרּומט נא זי האּבין זיי אּון אּומֹות. אלע פּון אּון טערק דעם פּון אּומֹות אלע פּון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָגיׁשּפעט
אֹוי יּודין פּון מען האט הסּתם מן איז פיריכץ זייער אּון נימּוס זייער ווי אזֹוי אּומה ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיטליכער

אּוןהאטגיׁשּפעט. נימּוסים די פארׁשריּבן איז דארט וואס ספר. דאס ּברענגען גיהייסין מל דער ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
האט ספר דאס גיעפנט אֹויף האט מל דער ווי אּומידּום אּון אּומה. איטליכער פּון פיריכץ ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָדאס
וואס דער הסּתם מן ווארין זיי. פּון קאמעדיע די גימאכט האּבין זיי ווי אזֹוי ּפּונקט גיזעהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָער
גיזעסן איז מל דער ווי דערווייל ספר. דאס גיזעהן אֹוי ער האט קאמעדיע, די גימאכט ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאט
דעם פּון ּבלעטער די פּון ׁשארף די אֹויף קריכט ׁשּפין א ווי גיזעהן ער האט ספר. דעם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָאיּבער

:'ÂÎÂ ‰ÏÂ„‚ ‰„ÂÚÒ ‰˘ÂÚ ÍÏÓ‰ ‰È‰Âהנזכר כפי
כ' סימן א' שבליקוטי המאמר תיקוניןבסוף (תשעה

ישראלוכו') ארץ לבחינת שבא 'קודם הלשון: בזה
כך אחר אבל כמפתח, חוגר יתהלל אל אזי

מלחמה', איש נקרא אז שאיןכשנוצח מובן (וממילא

תיקונים התשעה באמצעות ישראל לארץ שבא מי רק זה

זאת) שגילה מי רק זה ושאין שם, זההנזכרים מכל כי ,
ישראל לארץ ז"ל רבינו בנסיעת בהנזכר נבוא
חיפה בעיר נכנס השנה ראש לימי ממש שמכוון
בזאת שהיתה שמחתו ברוב הנסיעה בסיפור שם (ועיין

שקבעהלילה) מה שזה לבאר יש הנ"ל לפי כי ,
אליו אסיפתם יום את אנשיו לכל והלאה מאז

השנה בראש

שנמצאו השרים כל שבאסיפת שם שכתב ומה
מה שזה לבאר יש צחוק, עניני עושים היו שם
שכל ז"ל, והאר"י הקדוש הזוהר מדברי שמבואר

יצחק בסוד הוא השנה ראש שםענין על (שנקרא

וכו') לי" עשה ."צחוק
ז') אות ו' כרך וסיפורים שיחות אור, (כוכבי
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עֹומד היה הּׁשני ּומּצד הּדּפין, חּדי על ּדהינּו הּספר, צּדי על מרחׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֻׁשהיה
העּכביׁש ׁשהיה ּובתֹו הּזבּוב; אל העּכביׁש? הֹול להיכן הּסתם מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָזבּוב.
העּכביׁש היה ולא הּספר, מן הּדף את והרים רּוח ּבא הּזבּוב אל והֹול ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמרחׁש
היא ּכאּלּו ּבערמה עצמּה ועׂשתה לאחֹוריה, וחזרה הּזבּוב, אל ליל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיכֹול
העּכביׁש וחזרה למקֹומּה, הּדף וחזר הּזבּוב. אל ליל עֹוד רֹוצה ואינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחֹוזרת

ד פּון ּבלעטער די אֹויף אּון ׁשּפיןספר. א גייט הין וואּו הסּתם מן פליג. א גיׁשטאנען איז ספר עם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
א גיקּומען איז פליג. דער צּו גיגאנגען איז אּון גיקראכן איז ׁשּפין די ווי דערווייל פליג. איין ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָצּו
דער צּו גיין גיקאנט ניׁשט ׁשּפין די האט ספר דעם פּון ּבלעטיל דאס גיהֹויּבין אֹויף האט אּון ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָווינט
אּום. זי קערט זי ווי גליי גימאכט. קלאמירׁשט זי האט אּון גיקערט. אּום זי זי האט ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָפליג.
ארט. זיין אֹויף אּומגיקערט ּבלעטל דאס זי האט דערנא פליג. דער צּו גיין ניט ׁשֹוין וויל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּון
אּון ּבלעטל. דאס גיהֹויּבען אֹויף ווידער זי האט פליג. דער צּו גיין גיוואלט ׁשּפין די ווידער ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהאט
נא מאל. עטליכע גיווען איז אזֹוי אּון אּומגיקערט. ווידער ׁשּפין די זי האט גילאזט ניט זי ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהאט

:·Â·Ê „ÓÂÚ ‰È‰ È�˘‰ „ˆ‰ÓÂשוחר במדרש עיין
ל')טוב מלכות(משלי זו תתפש" בידים "שממית

של מקדשו שהחריבה מלך" בהיכלי "והיא וכו',
וגו'" שממית "ושם הקב"ה, המלכים מלכי מלך

מ וממילא וכו'. עמלק בחינתזה הם הזבוב כי ובן
ועמלק עשו שקליפת שבישראל כח החלושי
נימוסי בו שכתוב שהדף רק אחריהם, רודפת
עליהם, מגינה הקדושה התורה שהיא ישראל
וכו'', יעקב קול שהקול זמן 'כל ז"ל כמאמרם
עזבו אותי הלואי תורתי' את עזבם 'על ואמרו

וכו'. שמרו ותורתי
מטשעהרין) להרב הארץ (זמרת

מקליפת והנגדי הרע כח רדיפות הם העכביש ענין
שממית בשם הנקרא שמם ימח ועמלק (ממיןעשו

כנודע) משליעכביש בספר רש"י בפירוש כמובא ,
כח) שזה(ל, תתפש" בידים "שממית הכתוב בדבר

אתה "בזוי בעובדיה עליו שנאמר והוא עשו,
שנמשכים השקצים מכל המבוזה הוא כי מאוד",

עשו תולעיםמקליפת הלכות הלכות בליקוטי (כמובא

הכוונות) ספר מלךבשם בהיכל תתפש וכאשר .
הדף על ורגלו ע'ק'ב'ו' עם ויגיע יתברך, העליון
המעשה) שאחר מהשיחות כמובן ה', שם בו (שכתוב

זכרו נמחה שיהיה עד מטה מטה לירד תתחיל

ומובא ז"ל חכמינו מלשון וכמבואר לגמרי,
הכתוב אודות על תולדות פרשת רש"י בפירוש
זה יספיק שלא עשו", ב'ע'ק'ב' אוחזת "וידו
וכלשון הימנו, ונוטלה זה שבא עד מלכותו לגמור

וכו'". כנשר תגביה "אם בעובדיהו שם הכתוב
ד') אות וסיפורים שיחות אור, (כוכבי

החלושי ענין שזה לבאר יש שם, הנזכר והזבוב
ימח עמלק עשו מקליפת הנרדפים שבישראל כח

לשממית הנמשל כנודע)שמם, עכביש ממין ,(שהוא
עליו שנשאר שהוא המדרש, בשם מרש"י כמובן

עליו)הכתוב שניבא כי(בעובדיה מאוד", אתה "בזוי
שכבר שאחר השקצים, מכל יותר מבוזה הוא
נשארה וכו' הדף על אחד ברגל עצמה את חטפה
שזה כלום, ממנה נשאר שלא עד מטה מטה

המדרש בשם ברש"י "וידושמובא הכתוב על ,
לגמור זה יספיק שלא וכו', עשו" בעקב אוחזת
כנ"ל, והיינו הימנו, ונוטלה זה שבא עד מלכותו
הדף, על ורגלו בעקבו העכביש כשהגיע שדייקא
ספק בלי כי להזבוב, תקוה שאפס שנדמה עד
כנ"ל, העכביש מקליפת לגמרי ושלום חס תשחת
עד מטה מטה לירד העכביש התחיל דוקא ואז

לגמרי. שנמחה
ז') אות ו' כרך וסיפורים שיחות אור, (כוכבי

−ïôþ ¬šñó
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הּניחּה ולא הּדף הרים ׁשּוב ואזי הּזבּוב, אל עצמֹוליל את והרים חזר ׁשהּדף (הינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ

הּזבּוב), אל ליל העּכביׁש את הּניח ּפעמיולא ּכּמה היה וכן ׁשּובוחזרה, ּכ ֿ אחר ם. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
חטפה ׁשּכבר עד והֹולכת מרחׁשת והיתה הּזבּוב, אל ליל העּכביׁש ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחזרה
על היתה ּכבר והיא עצמֹו, את הּדף הרים וׁשּוב הּדף, על אחד ּברגל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעצמּה
ּתחּתיו העּכביׁש ׁשּנׁשארה עד לגמרי, עצמֹו את הּדף הּניח ואזי קצת; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּדף
נׁשאר ׁשּלא עד מּטה מּטה ונׁשארה ׁשם, מרחׁשת והיתה לדף, ּדף ּבין ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבחלל

ּכלּום ּבּה)מּמּנה ּׁשהיה מה לכם אסּפר לא - .(והּזבּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

CÏn‰Â,ריק ּדבר זה ׁשאין והבין עצמֹו, מתמיּה והיה זה, ּכל רֹואה היה ¿«∆∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּדבר איזה לֹו ׁשּמראין ֿ זה)רק על ּומתמיּה מסּתּכל ׁשהּמל ראּו הּׂשרים והתחיל(וכל . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבידֹו ׁשהיה לֹו וחלם הּספר. על ונתנמנם ועלֿמהּֿזה, מהּֿזה ּבזה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלחׁשב
טֹוב 'ּדּומיט')אבן אנׁשים;(ׁשּקֹורין ּגזמֹות מּמּנּו יֹוצאין והיּו ּבֹו, מסּתּכל והיה , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

הּפאטרעט עלּֿגּביהם ׁשּתֹולה הּמלכים אצל והּדר הּדּומיט. מידֹו והׁשליÒ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מן הּיֹוצאין האנׁשים אֹותן והיּו הּכתר, ּתֹולה הּפאטרעט ֿ ּגּבי ועל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלֹו,
הּכתר את לקחּו ּכ ֿ ואחר ראׁשֹו, את וחתכּו הּפאטרעט, את לֹוקחין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדּומיט

הרפׁש לתֹו לֹו)והׁשליכּו חלם זה להרגֹו,(ּכל אליו רצים האנׁשים אֹותן והיּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
.Ò.Ô˜ÂÈ„ ˙ÂÓ„

אריּבער ׁשֹוין זי האט זי ּביז גיקראכין אזֹוי איז אּון פליג דער צּו גיגאנגען ׁשּפין די ווידער איז ְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָדעם
די אּון ּבלעטיל. דאס גיהֹויּבען אֹויף ווידער זי האט ּבלעטל. דעם אֹויף פיסל איין מיט ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָגיחאּפט
גאנצין. אין גילייגט אנידער ּבלעטיל דאס זי האט ּבלעטיל. דעם אֹויף אּביסל גיווען ׁשֹוין איז ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּפין
דארטן איז זי אּון אנדערין. אּון ּבלעטיל איין צוויׁשן ּבלעטל אּונטערין גיּבליּבן איז ׁשּפין די ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָּביז

גיּבליּבן ניט גאר איר פּון סע ּביז מטה. מטה גיּבליּבן אלץ איז אּון אייגיקראכין. אי וועל פליג, די (אּון ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

גיטאן) זי האט איר מיט וואס דערציילן .ניׁשט ְְְִִִִִֵֶָָָ

אזאּון פארׁשטאנען האט ער פארוואּונדערט זייער זי האט אּון גיזעהן. אלץ דאס האט מל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדער
דערמיט אזא עּפעס אים מווייזט נאר .זא לערע קיין ניט איז דערדאס אז גיזעהן האּבן ׂשרים אלע די (אּון ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

דרֹויף) זי פארוואּונדערט אּון קּוקט אּוןמל ּבאטייט. דאס וואס טראכטן. צּו אנגיהֹויּבן האט מל דער אּון ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
דעם אֹויף גיווארין אנדרימלט איז ספר.ער ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

איםהאט אֹויף האט ער אּון דּומיט. א האנט דער אין גיהאלטן האט ער אז גיחלֹומט. אים זי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
פּון דּומיט דעם גיווארפן אראּפ ער האט מענׁשן. גּוזמֹות גיגאנגען ארֹויס אים פּון זענען ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיקּוקט.
דעם איּבער אּון ּפאטרעט זיין זיי איּבער הענגט סע מלכים. ּביי איז סדר דער אּון האנט. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָדער
ארֹויס זענען זיי וואס מענטׁשן די ווי חלֹום. אין גיזעהן ער האט קרֹוין. די הענגט ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּפאטרעט.
דערנא קאּפ. דעם גיׁשניטין אּפ האּבן אּון ּפאטרעט. דעם גינּומען האּבען דּומיט דעם פּון ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגיגאנגען
גילאפן זענען זיי אּון אריין. ּבלאטע דער אין גיווארפן אריין האּבין אּון קרֹוין די גינּומען זיי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּבן
גיליגן איז ער וואס ספר דעם פּון ּבלעטיל א גיהֹויּבן אֹויף זי האט הרגינען. אים זאלין זיי אים ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָצּו
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יכלּו ולא לפניו, והגן עליו ׁשֹוכב ׁשהיה הּנ"ל הּספר מן ּדף עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוהרים
רצים היּו וׁשּוב למקֹומֹו, הּדף חזר ּכ ֿ ואחר מּמּנּו. והלכּו מאּומה, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָלעׂשֹות
מאד מׁשּתֹוקק והיה ּפעמים. ּכּמה היה וכן ּכּנ"ל, הּדף והרים וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלהֹורגֹו,
והיה עליו, ּכתּוב אּמה איזה ׁשל נּמּוסים מאיזה עליו, ׁשּמגן ּדף איזה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻלראֹות
ׁשהיּו הּׂשרים ּכל וׁשמעּו חבל; חבל, לצעק: והתחיל להסּתּכל. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמתירא
והיּו ,הּמל את להקיץ נּמּוס זה אין א - להקיצֹו חפצים והיּו ׁשם, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹוׁשבים

ׁשֹומע. היה ולא להקיצֹו, ּכדי סביבֹותיו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹמּכים

CB˙aזמן ׁשּזה ;ּכ ֿ ּכל צֹועק אּתה מה אֹותֹו: וׁשאל ּגבּה, הר אליו ּבא ּכ ¿ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
וא ּדבר, ׁשּום ּכלּום, אֹותי הקיץ ולא יׁשן ׁשאני אמררב אֹותי. הקיצֹות ּתה ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

לֹו הׁשיב עלי. מגן הּדף ׁשּזה רק להרגני; עלי קמים ׁשהם אצעֹוק? ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו:

גיגאנגען אוועק זיי זענען טאן. גיקאנט ניׁשט גאר אים זיי האּבן פארׁשטעלט. אים האט אּון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָדרֹויף.
ווידער זיי האּבן דערנא ארט. זיין אֹויף גיקערט אּום ּבלעטיל דאס זי האט דערנא אּון אים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָפּון
ּכמה גיווען איז אזֹוי אּון ּכּנ"ל. ּבלעטיל דאס גיהֹויּבן אֹויף ווידער זי האט הרגענען אים ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגיוואלט

ָמאל.
מגין.האט אים אֹויף איז סע ּבלעטיל א פאר וואס זעהן. גיוואלט זייער מל ּבאׁשיצטדער סע (דהיינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

צּואים) גיהאט מֹורא ער האט איז. דאס אּומה וועליכער פּון דרֹויף. ׁשטייען סע נימּוסים וואסערע ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
דארט זענען וואס ׂשרים אלע אּון גיוואלד. גיוואלד. ׁשרייען. צּו גיהֹוּבין אן האט ער אּון ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָקּוקין.
מען נימּוס. קיין ניט איז דאס נאר וועקין. אֹויף גיוואלט אים זיי האּבין גיהערט. האּבין ְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָגיזעסין.
האט ער אּון וועקין. אֹויף אים זאלין זיי ּכדי אים. ארּום גיקלאּפט זיי האּבן וועקין. מל א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזאל

גיהערט. ְְִִֶניׁשט
עסדערווייל אזֹוי. ׁשרייסטּו וואס גיפרעגט אים האט אּון ּבארג. הֹויכער א גיקּומען. אים צּו איז ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

האסט דּו אּון גיוועקט. אֹויף ניט קיינער מי האט ׁשלאף. אי אז צייט. לאנגע איין אזֹוי ׁשֹוין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאיז
גיווע אֹויף קט.מי(מל צּום גיזאגט ּבארג דער האט ׁשרייען.(אזֹוי ניט אי זאל ווי גיזאגט. אים ער האט ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

:ÚÓÂ˘ ‰È‰ ‡ÏÂ ÂˆÈ˜‰Ï È„Î ÂÈ˙Â·È·Ò ÌÈÎÓ ÂÈ‰Â
להקיצו, קשה שהיה עד וישן המלך שנתנמנם מה
דברי מצרופי שמבואר מה ענין שבזה לבאר יש

ז"ל רבינו ודברי ז"ל א')האר"י שבליקוטי נ"ד (בסימן

שבשינה, המדמה כח מתגבר השנה שבראש
ושכל הנ"ל, בספר הזכרון את ולהעלים לבלוע
בן שהוא יוסף ידי על הוא והבירור התיקון

הפ'ר'ו'ת חלום ופ'ו'ת'ר' השנהפ'ו'ר'ת (שבראש

המדמהכנודע) שבהתגברות סימן, א' בליקוטי (שנזכר

הנ"ל) ולאנ"ד הטוב, את לבלוע עת בכל הסומך

ידי על הוא והתיקון קרבנה. אל באו כי יוודע
בבית תחילה נבלע הוא שגם פי על אף כי יוסף,
קמים "רבים הכתוב סובב עליו וגם האסורים,

המעשהעלי" את ז"ל רבינו בו שרמז מהמזמור (כמובן

י"ההזאת) שבטי וכו' בתורה וגדולים רבים ,
פרעה חלום גם לברר זכה בבואו והוא בעצמם.
האסורים, מבית שיצא עד השנה, ראש שבליל
לבד ידו על כי לו, וישתחוו יוסף אחי ויבואו

השנה. בראש ובפרט התיקון. עיקר יהיה
ז') אות ו' כרך וסיפורים שיחות אור, (כוכבי
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ּגם ּכי ּדבר, מּׁשּום להתירא צרי אּתה אין - עלי מגן הּדף זה אם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָההר:
לֹו והראה ואראּך. ּבֹוא עלי; מגן הּדף זה רק ׂשֹונאים, הרּבה קמים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעלי
ּוׂשמחים, סעּדֹות ועֹוׂשים ׂשֹונאים, ורבבֹות אלפים עֹומדים ההר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָֻׁשּסביב
ּובא אחד חֹוׁשב מהם ּכת ׁשאיזה היא והּׂשמחה ּומרּקדין, מזּמרים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּוכליֿזמר
ּוסעּדה ּגדֹולה ׂשמחה עֹוׂשים ואזי ההר, אל לעלֹות אי חכמה איזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
ׁשּמגן הּנּמּוסים אּלּו ׁשל הּדף ׁשּזה רק מהם; וכת ּכת ּכל וכן וכּו', ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּומזּמרים

נסר היה ההר ּובראׁש עלי. מגן - טאּבליצע')עלי' ׁשםÚ(ׁשּקֹורין ּכתּוב והיה , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
אין ּגבּה ׁשההר מחמת רק הּוא, אּמה מאיזה עליו הּמגן הּדף ׁשל ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻהּנּמּוסים
ׁשּמי ׁשם ּכתּוב והיה טאּבליצע, היה למּטה רק הּכתב; אֹותֹו לקרֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָיכֹולים
עׂשב ׁשּגדל יתּבר הּׁשם ונתן ההר. אל לעלֹות יכֹול - הּׁשּנים ּכל לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

.Ú.ÁÂÏ

האט מגין. מיר אֹויף איז ּבלעטיל דאס נאר הרגינען. מיר ווילן אּון אֹויף. מיר אֹויף ׁשטייען זיי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאז
צּו ניט מֹורא קיין ּבאדארפסטּו מגין. דיר אֹויף איז ּבלעטיל דאס אז גיענפערט. ּבארג דער ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאים
ּבלעטל דאס נאר ׂשֹונאים. אסא אֹויף אֹוי ׁשטייען מיר אֹויף ווארין זא ׁשּום קיין פאר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאּבין

ווייזן. דיר אי וועל קּום מגין. מיר אֹויף ְִִִִִֵֶַאיז
סעּודֹותהאט מאכין זיי אּון ׂשֹונאים. ּורבבֹות אלפים ׁשטייען ּבארג דעם ארּום ווי גיוויזן. אים ער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זיי פּון ּכיּתי א וואס איז ׂשמחה די אּון טאנצין. זיי אּון ׁשּפילען זמר ּכלי אּון פריילי זענען ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאּון
אזֹוי ּבארג. דעם אֹויף גיין ארֹויף זאל מען אזֹוי ווי חכמה א אֹויף פאלט אּון אֹויס איינער ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָטראכט
איטליכע אזֹוי אּון טאנצט. מען אּון ׁשּפילט מען אּון סעּודה א אּון ׂשמחה גרֹויסע א זיי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמאכין

טייל)ּכיּתי א אֹויף(דהיינּו איז מגין. דיר אֹויף איז סע וואס נמּוסים די פּון ּבלעטל דאס נאר זיי. פּון ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מגין. ִִֵמיר

פּוןאּון נימּוסים די אנגיׁשריּבן גיׁשטאנען איז דארט אּון טאּבליצע. א איז ּבארג ׁשּפיץ דעם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאֹויף
איז ּבארג דער מחמת נאר איז. סע אּומה וואסירע א פּון אים. אֹויף מגין סע וואס ּבלעטל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדעם
גיׁשטאנען דארט איז טאּבליצע. א גיווען איז אּונטן נאר ּכתב. דאס ליינען ניט מען קאן .ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹוי
יתּבר הּׁשם האט ּבארג. דעם אֹויף גיין ארֹויף קאן דער ציין. אלע האט סע ווער אז ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאנגיׁשריּבן

:'ÂÎÂ ˙ÂÏÚÏ ÏÂÎÈ ÌÈ�È˘‰ ÏÎ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ˘מה
שאין זאת במעשה המבואר מההר זה ענין נפלא
כל לו שיש מי אם כי עליו לעלות יכולים
שמי עשב שם שגדל יתברך ה' ונתן השיניים.
הגם השיניים, כל לו נופלין היו לשם שבא
מה עד יודע אתנו ואין וסתום נפלא שהדבר
ראינו בזה אך בזה, הקדושה כוונתו להבין

שכמה לנו שסיפרו מזקנינו שמענו כי נפלאות
אז והיה הזאת, המעשה שסיפר קודם שנים וכמה

המחלוק צמיחת זמן בתחילת פעםעדיין עליו, ת
שאינו ואמר זה, מענין ז"ל הוא דיבר אחת
לו שאין בעצמו לי הראה כבר כי ממנו, מתיירא

בפיו, ביחד,שיניים אחת פעם אז שנתוועדו (היינו

עליו, במחלוקת להרבות כוונתו שאין ז"ל לפניו אז והתנצל

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ˘È·ÎÚÂ ·Â·ÊÓ - 'Ê ‰˘ÚÓ‡Î˜

הּׁשּנים, ּכל לֹו נֹופלים היה לׁשם ׁשּבא ּומי ההר, אל לעלֹות ׁשּצריכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּמקֹום
היה - ּבהמֹות עם ּבעגלה ׁשהל הן רֹוכב, ׁשהיה הן ּברגליו, הֹול ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהן
הרים ּכמֹו ׁשּנים, ׁשל חמרים חמרים ׁשם מּנחים והיּו הּׁשּנים, ּכל ְְְֳֳִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֻנֹופלים

ִָהרים.

CkŒ¯Á‡הּפאטרעט את יחד והעמידּו וחזרּו הּנ"ל האנׁשים אֹותן לקחּו ««»ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והקיץ ּבמקֹומם. ּותלאּום וחזרּו אֹותֹו, ורחצּו לקחּו הּכתר ואת ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבראׁשֹונה,
הּוא, אּמה איזה ׁשל נּמּוס מאיזה - עליו ׁשהגן הּדף על ּתכף והסּתּכל ,ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּמל

להסּתּכל והתחיל יׂשראל. ׁשל הּנּמּוס ּבֹו ׁשּכתּוב הּדף)וראה אמת,(על ּבדר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מה רק יׂשראל, יהיה ּבוּדאי עצמֹו ׁשהּוא עצמֹו ויּׁשב לאמּתֹו. האמת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהבין

וי ׁשּיל עצמֹו ויּׁשב להאמת? להביאם ּכּלם, למּוטב להחזיר לבּקׁשעֹוׂשין ּסע ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
לא להעֹולם, ונסע אנׁשים, ׁשני עּמֹו ולקח ּכהויתֹו. החלֹום לֹו ׁשיפּתר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹחכם

ּבארג. דעם אֹויף גיין צּו ארֹויף ּבאדארף מען ווי דארט גראז א אזֹוי דארט וואקסט סע אז ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָגיגעּבין
האט ער סיי פּוס. צּו גיגאנגען איז ער סיי ציין. אלע ארֹויס אים פאלין אהין. קּומט סע ווער ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאז

ּבה מיט וואגין א אין גיפארין איז ער סיי זענעןגיריטן. גיפאלין. ארֹויס ציין אלע אלץ זענען מֹות. ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּבערג. ווי אזֹוי ציין. מיט ווייס הֹויפין גילעגן ְְְִִִִֵֶֶַַָדארט

צּוםדער ווידער אים האּבין אּון ּפאטרעט דעם גינּומען דּומיט דעם פּון מענׁשן די האּבין נא ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
האּבין אּון אּפגיוואׁשן. האּבן אּון גינּומען זיי האּבן קרֹוין די אּון פריר ווי אזֹוי גיׁשטעלט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹויף
קּוק א ּתיּכף האט אּון גיחאּפט. אֹויף מל דער זי האט ארט זייער אֹויף גיהאנגען אֹויף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָווידער
וואסירע א פּון נימּוס וואסירע א פּון גיווען מגין אים אֹויף האט סע וואס ּבלעטיל דעם אֹויף ְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגיטאן
צּו גיהֹויּבן אן ער האט יּודין. פּון נימּוס דער דארט ׁשטייט סע א גיזעהן ער האט איז. דאס ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאּומה
זי ער האט אמת. רעכטן דעם פארׁשטאנען ער האט אמת דעם מיט ּבלעטל דעם אֹויף ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָקּוקין
וועלט גאנצע די זאל מען אז מען טּוט וואס נאר יּוד. א זיין ּבוודאי ׁשֹוין וועט ער גיווען. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמייׁשב

אמת. צּום ּברענגען אלע זיי זאל מען זיין למּוטב ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמחזיר
זייןהאט חלֹום ּפֹותר אים זאל ער וואס חכם. א זּוכין פארין וועט ער גיווען. מייׁשב זי ער ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

בפיו, שיניים לו אין שכבר כזה זקן לאיש כזאת היתכן כי

לו והראה פיו לתוך ז"ל רבינו של אצבעו בחזקה ולקח

יתבאר ואולי שלם סיפור בזה ויש בפיו, שיניים לו אין שכבר

אחר) ז"לבמקום מחשבותיו עומק והבן ראה ועתה .
לא אז כי סוף, ועד מתחילה ודיבור דיבור בכל
כוונה זה בדיבור ז"ל לו שיש כלל הדעת על עלה
זאת שמדבר להם נדמה כי נפלאים, ורזין עמוקה
שנים שאחר עד אדם. בני כלשון צחות בדרך

ממילא מובן ההר של זה ענין כשסיפר רבות
עמוק, סוד זה בדיבור אז גם לו היה כי למפרע
ואין לגמרי הענין זה סוד נעלם עתה גם כי הגם
ודיבור דיבור כל כי והכלל כלל, פותר שום לו
דיבור כל ובפרט עליונים, רזין בו יש ז"ל שלו
מפיו וכנשמע אלו, מעשיות שבסיפורי ודיבור
במקום וכמבואר זה בענין ז"ל בעצמו הקדוש

מטשהערין)אחר. להרב המעשיות (רמזי
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למדינה, ּומּמדינה לעיר מעיר נֹוסע והיה ּפׁשּוט. ּכאיׁש רק ,הּמל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכדר
וׁשם ׁשּׁשם לֹו והֹודיעּו ּכהויתֹו; חלֹום לפּתר ׁשּיּוכל חכם נמצא אי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוׁשאל
מל ׁשהּוא אי האמת, לֹו וסּפר החכם אל ּובא לׁשם. ונסע ּכזה, חכם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנמצא
והׁשיב חלֹומֹו. לפּתר מּמּנּו ּובּקׁש ּכּנ"ל, ׁשהיה הּמעׂשה וכל מלחמֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוכבׁש
ואזי חדׁש, ּבאֹותֹו יֹום ּבאֹותֹו זמן, ׁשּיׁש רק לפּתר, יכֹול איני ּבעצמי אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו:

מרּכב מהם ועֹוׂשה הּקטרת סממני ּכל מקּבץ ּבאּלּוÙאני האדם את ּומעּׁשנין , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ידע ואזי ולידע, לראֹות ּׁשרֹוצה מה ּבמחׁשבּתֹו חֹוׁשב האדם ואֹותֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקטרת,
עֹוד ׁשּימּתין זה, ּבׁשביל רב זמן ּכּלה ׁשּכבר מאחר עצמֹו: הּמל ויּׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכל.
עם אֹותֹו ועּׁשן ּכּנ"ל ּכן החכם לֹו עׂשה ואזי החדׁש. ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹעד

.Ù.ÌÈ�ÓÓÒ ˙·Î¯‰

איז)ּכהווייתֹו. ער ווי אזֹוי ּפּונקט חלֹום דעם ּבאׁשיידין אים זאל ער מענטׁשן(דהיינּו צווי גינּומען זי מיט האט ער אּון ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
גיפארין איז אּון מענטׁש, ּפראסטע א ווי נאר מל א ווי אזֹוי ניט וועלט. דער אֹויף גיפארין איז ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאּון
זאל ער וואס חכם א אזֹוי מען גיפינט ווי גיפרעגט. האט אּון אנדערער. דער צּו ׁשטאט איין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָפּון
חכם. א אזֹוי זי גיפינט דארט אּון דארט אז גיווען מֹודיע אים מען האט ּכהוייתֹו. זיין חלֹום ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּפֹותר
אז אמת. דעם דערציילט אים האט ער אּון חכם דעם צּו גיקּומען איז אּון אהין. גיפארין ער ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאיז
ּכּנ"ל. גיווען סע וואס מעׂשה גאנצע די אּון מלחמֹות. גינּומען אּפ האט ער אּון .מל א איז ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָער
אליין אי גיענפערט. חכם דער אים האט זיין. חלֹום ּפֹותר אים זאל ער אז גיּבעטין. אים האט ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּון
אין דעם אין אּון טאג דעם אין דעם אין צייט. א האנדין פאר איז סע נאר זיין. ּפֹותר ניט ְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָקאן

ח הקטֹורתדעם סממני אלע אֹויף צּום אי נעם דעמּולט מעןֹודׁש. פלעגט זיי פּון וואס קרייטיכצער אלע (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

קטֹורת) מּורּכב.מאכין א זיי פּון מא אי איינעם)אּון אין אֹויס זיי מיׁשט ער מענׁשן(ּכלֹומר דעם מרייכערט אּון . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ווייסט וויסין. וויל ער וואס אּון זעהן. וויל ער וואס זין אין האט מענׁש דער אּון קטֹורת די ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָמיט

אלדינג. דעמּולט ְְְִֶֶַער
פארּבראכט.האט דרֹויף צייט פיל אזֹוי יֹוא ׁשֹוין זי האט ער אז גיווען. מייׁשב מל דער זי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹודׁש. דעם אּון טאג דעם ּביז ווארטין נא ער גיזאגט)וועט אים האט חכם דער דער(וואס גיקּומען סע ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

:'ÂÎÂ ÌÏÂÚ‰Ï ÚÒ�Â ÌÈ˘�‡ È�˘ ÂÓÚ Á˜ÏÂמעשה
מנסיעתו כשבא ז"ל רבינו סיפר והעכביש הזבוב
ובנסיעתו מוהר"ן, חיי בספר הנזכר לנווריטש
ר' אלקים וירא ונכבד עשיר איש עמו לקח
לקח שמואל ר' ועם וכו', מטעפליק שמואל
עד אתו לנסוע מנעמירוב נפתלי ר' את בתחילה
רבי את להחזיר הוכרח ובליפיוועץ ליפיוועץ,
רבי במקום בליפיוועץ ולקח וכו', לביתו נפתלי
והוא מליפיוועץ, יוסף אייזיק ר' את ז"ל נפתלי

הנרמזים אנשים השני הן הן הנ"ל שמואל ור'
הנ"ל, מהמעשיותבמעשה היא זאת שגם פי על אף (כי

בכרך הזכרתי אשר בהשתלשלותם אבל קדמוניות, שבשנים

גם זה מעין נמצא הגשמי, הזה עולם ועד שם, עיין שני

רבנן') מלכי 'מאן כי ז"ל, מרבינו הזאת .בנסיעה

נדמה להיות הנסיעה בתחילת לבושיו את ושינה
שלא הנ"ל האנשים שני את מאוד והזהיר כסוחר,

וכו'. הוא מי מקום בשום יודיעו
ג') אות ו' כרך וסיפורים שיחות אור, (כוכבי
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ּבעת הּלדה, קדם עּמֹו נעׂשה ּׁשהיה מה אפּלּו לראֹות והתחיל ּכּנ"ל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּקטרת,
ּכל ּדר ׁשּלֹו הּנׁשמה מֹוליכין ׁשהיּו וראה העליֹון. ּבעֹולם הּנׁשמה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָׁשהיה
- הּנׁשמה זאת על חֹוב ללּמד לֹו ׁשּיׁש מי וׁשֹואלין: מכריזין והיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולמֹות,

עליה. חֹוב ללּמד אחד נמצא היה ולא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיבֹוא;

CB˙aיבֹוא זה אם ּתפּלתי: ׁשמע עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו וצעק: ורץ אחד ּבא ּכ ¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ֿ מ"ם "הּסמ היה וזה ּבראתני? מה ועל עֹוד, לעׂשֹות ּלי מה - (הינּולעֹולם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבעצמֹו) ֿ מ"ם "הּסמ היה זה ּכל ׁשּצעק לירדזה צריכה הּנׁשמה זאת לֹו: והׁשיבּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
עֹוד הּנׁשמה את והֹוליכּו לֹו. והל עצה; ל חׁשב ואּתה ּבוּדאי, ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלהעֹולם

אן מל דער האט קטֹורת די מיט גירייכערט אים האט אּון גיטאן אזֹוי חכם דער אים האט ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָטאג.
דעמּולט גיווארין. גיּבֹוירין איז דער איי גיטאן נא זי האט אים מיט וואס אפילּו זעהן. צּו ְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָגיהֹוּבן

העליֹון ּבעֹולם גיווען נא איז נׁשמה די וועלט)אז יענער אֹויף זיין(ּכלֹומר מהאט ווי גיזעהן ער האט ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זיין צּו חֹוב מלמד עּפעס האט סע ווער גירּופן אֹויס מהאט אּון וועלטין. אלע דֹור גיפירט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנׁשמה

ׁשלעכץ) ריידין צּו זאל(ּכלֹומר ער וואס גיפּונען ניט קיינער זי האט קּומען ער זאל נׁשמה. דער אֹויף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
זיין. חֹוב ְֵַַמלמד

צּודערווייל הער עֹולם. ׁשל רּבֹונֹו גיׁשריגן האט אּון גילאפין איז אּון גיקּומען. אן איינער איז ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
וואס נא אּון טאן. צּו ׁשֹוין אי האּב וואס וועלט. דער אֹויף קּומען וועט דער אז גיּבעט. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמיין

ס"מ דער גיווען איז דאס אּון ּבאׁשפין. מיר אלייןהאסטּו ס"מ דער איז דאס גיׁשריגן דאס האט וואס דער (ּכלֹומר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

טאן) צּו ניׁשט ׁשֹוין ער האט אריין. וועלט דער אין קּומען אראּפ וועט נׁשמה די אז גיׁשריגן ער האט איםגיווען. מען האט ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ע איין דיר גיּב דּו אּון וועלט. דער אֹויף גיין אראּפ מּוז נׁשמה. די אוועקגיענפערט. זי ער איז צה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

:'ÂÎÂ „Á‡ ‡· ÍÎ ÍÂ˙·נשמת שיורדת קודם
אזי לעולם. האמת המנהיג שהוא האמת הצדיק
לו שיש מי שכל עליונים העולמות בכל מכריזין
גם אין ומסתמא יבוא, הנשמה זאת על חוב ללמד
קדושה נשמה על ח"ו חוב איזה שילמד אחד
הס"ם שהוא דבר הבעל בא כך בתוך כזאת,

א וצועק, ליבעצמו מה לעולם יבא הצדיק זה ם
בוודאי כי בראתני, שוא מה ועל עוד לעשות
יתתקן העולם וכל העולם כל את למוטב יחזיר
זאת להס"ם לו משיבין אז בשלימות. ידו על
חשוב ואתה בוודאי להעולם לירד צריכה הנשמה
שיהיה עצה לעצמו נותן דבר הבעל ואז עצה. לך
כן פי על ואף להעולם. לירד רשאי הזה הצדיק
וגנוז נעלם צדקתו וקדושת אמיתתו אור יהיה

מאוד. מהעולם ידיומכוסה על העצה (ומסתמא

הצדיק זה על שיחלוק הדור מפורסם איזה עליו שמעמיד

לו יש מסתמא החולק וזה גדולה, בהעלמה אורו ויעלים

הרבה לעולמים היה כבר כי מכבר, עמו הכירות להס"ם

ודור) דור בכל וכמעט כאלו מעשיות ולוליהרבה ,
ודור דור בכל כך כל עצמו מתגבר דבר שהבעל
היה כבר בוודאי האמת הצדיק אור להעצים
"עוצו כן פי על אף אך בשלימות, העולם תיקון
ה' ועצת איש בלב מחשבות ורבות ותופר עצה
ואף בעולם. יורדת הזאת והנשמה תקום", היא
ה' ולולי שעובר מה עליה עובר שבאמת פי על
הוא הזה הצדיק כן פי על אף וכו', לנו שהיה
העולם יתתקן סוף כל וסוף רבות מלחמות כובש

בשלימות. ידו פ"ה)על צדיק היראה, (אוצר
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אֹותּה להׁשּביע ּכדי מעלה ׁשל להּביתּֿדין אֹותּה ׁשהביאּו עד עֹולמֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדר
והביא ּובא ׁשליח, אחריו וׁשלחּו ּבא, לא עדין האיׁש ואֹותֹו להעֹולם. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשּתרד

מּכ ׁשהיה הּזקן, ּכדר ּכפּוף ׁשהיה אחד זקן מּכברעּמֹו עּמֹו ֿ ּדבריר ׁשהּבעל (הינּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מּכבר) הּכפּוף הּזקן זה עם הּכרּות לֹו רּׁשאיהיה עצה, לי נתּתי ּכבר ואמר: וׂשחק , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה ּכל רֹואה והיה להעֹולם. וירדה הּנׁשמה, את והּניחּו להעֹולם. ליל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָהּוא
וכּו' לֹו ׁשהיה והּמלחמֹות ,מל נעׂשה ואי סֹוף, ועד מּתחּלה עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּׁשעבר
מעצמּה, היה לא החן ׁשּזה רק ׁשּבעֹולם, חן מיני ּכל לּה ׁשהיה ֿ ּתאר יפת היה ּובתֹוכם ׁשבּוים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ(ולקח

ּדּומיט עליה ּתֹולה ׁשהיה ּכלˆרק לּה ׁשּיׁש נדמה זה ּומחמת חן, מיני ּכל לֹו היה הּדּומיט ואֹותֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּגיד) לא ויֹותר וכּו', ועׁשירים חכמים רק לבֹוא יכֹולים אינם ההר אֹותֹו ועל חן. עֹודמיני ויׁש ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּבזה. מאד ׁשּסּפר)הרּבה ּכמֹו ּכראּוי, נכּתב לא הּסֹוף עד ׁשבּוים" "ולקח .(מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

.ˆ.·ÂË Ô·‡

גיׁשריגן)גיגאנגען דאס האט וואס דער עֹולמֹותהאט.(דהיינּו דֹור גיפירט נׁשמה די ווייטער וועלטין)מען (ּכלֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

זי ּכדי ּבאׁשווערין. ׁשֹוין זי מזאל ּכדי מעלה ׁשל דין ּבית צּום גיּבראכט ׁשֹוין נׁשמה די מהאט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּביז
גיקּומען ניט נא איז ער אּון וועלט, דער אֹויף גיין אראּפ ׁשֹוין גיׁשריגןזאל פריר האט וואס ס"מ דער (דהיינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

גיקּומען) ניט נא ער גיּבראכטאיז זי מיט האט אּון גיקּומען. ער איז ׁשליח. א גיׁשיקט אים נא מען האט ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לאנג פּון אים מיט גיקאנט זי האט ער וואס איינגעּבֹויגינעם. איין אלטיטׁשקין ּבעלאיין דער (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לאנג) פּון גיקאנט אלטן דעם מיט זי האט אייןדבר ׁשֹוין מיר האּב אי גיזאגט. האט אּון גילאכט. האט ער אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
זי איז נׁשמה די גילאזט מען האט וועלט. דער אֹויף גיין אראּפ ׁשֹוין מעג נׁשמה די גיגיּבן. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָעצה

גיזעהן האט ער אּון וועלט. דער אֹויף גיגאנגען מל)אראּפ דער איּבער(דהיינּו זי האט אים מיט וואס ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
גיהאט האט ער וואס מלחמֹות די אּון .מל א גיווארין איז ער ווי אּון סֹוף. ועד מּתחילה ְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָגיטאן

ְוכּו'.
גיהאטאּון האט זי וואס ּתֹואר. יפת א גיווען איז ׁשבּוים די צוויׁשן אּון ׁשבּוים גינּומען האט ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָער

איר אֹויף האט סע נאר אליין. איר פּון גיווען ניט איז חן דער נאר וועלט. דער פּון חן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאלירליי
גידאכט זי האט דעם מחמת אּון חן. אלירליי גיהאט האט דּומיט דער אּון דּומיט. א ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָגיהאנגען
וכּו'. עׁשירים אּון חכמים נאר קּומען. ניט מער קאנען ּבארג דעם אֹויף אּון חן. אלירליי האט זי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאז

דערציילט) ניׁשט ער האט ווייטער דרינען.(אּון אסא זייער דא נא סע איזאּון דאס ׁשבּוים די מיט ׁשטייט דא וואס (דאס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

דערציילט) עס האט ער ווי אזֹוי גּוט גיווארין גיׁשריּבן אֹויף .ניט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ

‰Ï ‰È‰˘ ¯‡Â˙ ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÌÎÂ˙·Â ÌÈÈÂ·˘ Á˜ÏÂ
‰È‰ ‡Ï ÔÁ‰ ‰Ê˘ ˜¯ ÌÏÂÚ·˘ ÔÁ È�ÈÓ ÏÎ

:‰ÓˆÚÓמרמז תואר היפת שזאת אומרים אנ"ש
רבינו, רק היה ומהותו עצמותו שכל למוהרנ"ת,
כליל מוחו את שרוקן עצמו על שאמר וכפי

הדעת היה זה מרבינו שקיבל מה ורק משכל,
היה שזה שבעולם, חן מיני כל לו היה ולכן שלו,
ביהושע, משה הארת בבחינת רבינו, מהארת

בלבנה. החמה הארת
חן) (לוית
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¯BÓÊÓ"מגן ה' ואּתה וכּו', עלי קמים רּבים צרי, רּבּו מה ה' וכּו', ּבברחֹו לדוד ƒ¿ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

ראׁשי" ּומרים ּכבֹודי הּנ"ל.˜ּבעדי, הר - סלה" קדׁשֹו מהר וּיענני אקרא ה' אל "קֹולי . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּכית ּכי וכּו', עם מרבבֹות אירא לא וכּו', "הקיצֹותי ּכּנ"ל. - ואיׁשנה" ׁשכבּתי ְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹ"אני
לעלֹות ּכׁשרצּו הּׁשּנים להם נֹופלים היּו ּכי - ׁשּברּת" רׁשעים ׁשּני לחי, איבי ּכל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת
אּתה ּבעלֿנפׁש אם אּלּו נפלאֹות והתּבֹונן עמד ּס לה". ברכת עּמ "על ההר. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאל
ׂשערֹות ּתסּמר ּומׁשּתֹומם, מרעיד ּתעמד ,ּבכּפ ּתׂשים ונפׁש ּבׁשּני ּבׂשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתּׂשא

מרֹומים. ּבגבהי העֹומדים האּלה ּבּדברים ּתתּפּלא ותׁשּוב ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁש

.˜.'„ ˜ÂÒÙ '‚ ˜¯Ù ÌÈÏ‰˙

ראׁשימזמֹור ּומרים ּכבֹודי ּבעדי מגן ה' ואּתה עלי. קמים רּבים צרי רּבּו מה וכּו'. ּבברחֹו לדוד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
קאּפיט גאנצע דאס גּוט טייטׁש פאר איזוכּו'. דארט אזֹוי ווי זעהן וועסטּו גּוט. פארׁשטיי אּון ל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מעׂשה. גאנצע די ְְֲִֶֶַַָמרּומז



יחיד ובן מרב - ח' מעשה
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'Á ‰NÚÓ«¬∆

„ÈÁÈ Ô·e ·¯Ó≈«≈»ƒ

‰NÚÓּבן לֹו היה אחרּֿכ ּבנים. לֹו היה ׁשּלא אחד אֹותֹו,ּברב וגּדל יחיד, «¬∆ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לֹומד והיה הּגבירים. אצל ּכדר ולמד ּבעלּיה יֹוׁשב והיה אֹותֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּׂשיא
יֹודע ואינֹו - חסרֹון איזה לֹו ׁשחסר ּבעצמֹו מרּגיׁש ׁשהיה רק ּתמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּומתּפּלל
ּבני אנׁשים ׁשני לפני וסּפר ּובתפּלתֹו. ּבלּמּודֹו טעם מרּגיׁש היה ולא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹמהּו,

אמעׂשה גיהאט ער האט דערנא גיהאט. ניט קינדער קיין האט רב דער רב. א גיווען איז אמאל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
פלעגט יחיד ּבן דער גימאכט. חתּונה אים האט ער אּון גיווען. מגדל אים האט ער אּון יחיד. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
פלעגט אּון גבירים. ּביי איז סדר דער ווי אזֹוי גילערינט. האט אּון ׁשטיּבל איּבער איין אֹויף זיצין ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָצּו
אּון חסרֹון. א עּפעס אים פעלט סע אז גיפילט זי ּביי האט ער נאר ּתמיד. דאווינען אּון ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלערנען
דעם אין אּון לערנען דעם אין טעם קיין גיפילט ניט האט ער אּון וואס. גיוואּוסט ניט ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהאט
ער אז גיגיּבן. עצה איין אים זיי האּבן לייט. יּונגע צוויי פאר דערציילט דאס ער האט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָדאווינען.

:'ÂÎÂ Â˙ÏÈÙ˙·Â Â„ÂÓÈÏ· ÌÚË ˘È‚¯Ó ‰È‰ ‡ÏÂ
מיבעיא לא כי הסיפור, זה מתחילת ומובן מבואר
מעבודת לגמרי ורחוק בתפילה עוסק שאינו מי
ולהתקרב לבוא להשתדל בוודאי צריך הוא ה',
ידו על יתעורר בוודאי כי האמת, להצדיק
בעבודת שעוסק מי אפילו אך שלימה, לתשובה
להרגיש כן פי על אף תמיד, ומתפלל ולומד ה'
ושתהיה בשמחה ה' את ולעבוד בעבודתו טעם
ידי על רק הוא חסרון, שום בלי שלימה עבודתו
ועוד בפנים כמבואר האמת, להצדיק התקרבות

ז"ל. בדבריו הרבה במקומות

א' בליקוטי הכהנים' אל 'אמור במאמר ועיין
הוא התפילה עבודת בחינת שכל מבואר ב', סימן

לקשר צריכין כן על הקטן, מאור אותהבחינת

בחינת שהוא באמת הצדיק אל אותה ולהביא
בה להאיר בכדי הגדול, מאור בחינת משה
על גדולים 'להזהיר בחינת שזה ולהשלימה.
המשכן אצל שנאמר מה בחינת שזה הקטנים',

משה ויקם משה אל המשכן את (דייקא)'ויביאו

בזוה"ק גם וכמבואר המשכן', רל"חאת (פקודי

מדבריוע"ב) מקומות בכמה ועוד עוד, שם עיין ,
לך. ויונעם זה בענין ז"ל

מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

הבן זה שדוקא ואמרו, בזה דייקו שלומינו אנשי
כן על חסרון, ושום עוון שום בו היה שלא יחיד
ה', את בעבודתו טעם מרגיש לא מדוע התפלא
חסרון את בו לתלות עוון שום לו היה לא כי
פי על שאף רואים אנו זאת בכל בעבודה, הטעם
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ׁשּבא מצוה עׂשה הּנ"ל ּבן ואֹותֹו צּדיק. לאֹותֹו ׁשּיּס ע עצה: לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנעּורים,
ּבאׁשר לאביו: וסּפר הּבןֿיחיד אֹותֹו והל הּקטן'. 'מאֹור לבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָעלֿידּה
רֹוצה הּוא ּבכן מהּו; יֹודע ואינֹו לֹו וחסר ּכּנ"ל, ּבעבֹודתֹו טעם מרּגיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשאינֹו
אּתה הלא אליו? לנסע ּבא אּתה אי אביו: לֹו והׁשיב צּדיק. לאֹותֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹלנסע
זֹו; מּדר ּכּל אליו, לנסע ל נאה לא מּמּנּו. יֹותר ּומיחס מּמּנּו יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלמדן
ׁשּוב והתיעץ ּכּנ"ל, חסרֹון הרּגיׁש וׁשּוב ללּמּודֹו, וחזר לנסע. אֹותֹו ׁשּמנע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
הל וׁשּוב להּצּדיק, לנסע ּכמּקדם אֹותֹו ויעצּו הּנ"ל, האנׁשים אֹותן ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹעם

ּפעמים. ּכּמה היה וכן ּכּנ"ל; אֹותֹו ּומנע אביו אֹותֹו והּטה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָלאביו,

Ôa‰Â- חסרֹונֹו למּלאות מאד מתּגעּגע והיה לֹו, ׁשחסר מרּגיׁש היה הּנ"ל ¿«≈ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
עּמֹו, לנסע אביו ׁשהכרח עד ּבֹו, והפציר לאביו עֹוד ּובא ּכּנ"ל. מהּו ידע ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻולא
אביו: לֹו ואמר יחיד. ּבן ׁשהיה מחמת לבּדֹו, לנסע אֹותֹו להּניח רצה לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּכי

מצוה דער דֹור וואס מצוה. א גיטאן האט יחיד ּבן דער אּון צדיק. דעם אּון דעם צּו פארין ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזאל
הקטן. מאֹור ּבחינה דער צּו גיקּומען ער ְִִִֶֶֶַָָָָאיז

טעםאיז קיין ניט פילט ער ּבאׁשר פאטער. זיין דערציילט דאס האט אּון יחיד ּבן דער גיגאנגען ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עבֹודה זיין מצֹות)אין אנדערע אּון לערנען אּון דאווינען דהיינּו גאט דינט ער וואס דעם אין אּפ(ּכלֹומר אים גייט סע אּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

צדיק דעם צּו פארין ער וויל ּבכן. וואס. ניט ווייסט ער ּכּנ"ל)אּון גיזאגט אים האט מען אים(וואס האט ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מער אּון אים. פּון למדן מער זי ּביסט דּו פארין צּו אים צּו קּומסטּו ווי גיענפערט. פאטער ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָדער
פאטער דער ּביז וועג. דעם פּון אוועק גיי פארין. צּו אים צּו אן ניט דיר ׁשטייט סע אים. פּון ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמיּוחס
האט לערנען. גיזעצט ווידער יחיד ּבן דער זי האט צדיק. צּום פארין צּו דערלאזט ניט אים ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאט
האּבין מענׁשן. די מיט גיהלטין עצה איין ווידער ער האט ּכּנ"ל. חסרֹון. דעם גיפילט ווידער ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָער

ע די ווידער אים צּוםזיי גיגאנגען ווידער ער איז צדיק. דעם צּו פארין זאל ער אז גיגיּבן צה ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
איז אזֹוי אּון דערלאזט. ניט אים האט אּון גיׁשלאגין. אּפ ווידער פאטער דער אים האט ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָפאטער.
האט אּון אּפ. עּפעס אים גייט סע אז גיפילט אלץ האט יחיד ּבן דער אּון מאל. עטליכע ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגיווען

חסרֹון דעם זיין ממלא זאל ער גיּבענקט גיין)זייער אּפ ניט אים זאל סע אז פארעכטן עּפעס מיט זאל ער אּון(ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אּון פאטער צּום גיקּומען אמאל נא ער איז ּכּנ"ל. איז. חסרֹון דער וואס גוואּוסט ניׁשט האט ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָער
האט פאטער דער ווארין פארין. אים מיט גימּוזט האט פאטער דער ּביז גיּבעטין. זייער אים ְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָהאט

יחיד. ּבן א אים ּביי גיווען איז ער מחמת פארין לאזין אליין גיוואלט ניט ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאים
גארהאט איז ער אז ווייזין דיר אי וועל פארין. דיר מיט וועל אי זעה גיזאגט פאטער דער אים ְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

עליו שעדיין נכוחה הבין כזו בדרגה היה שכבר
נלמד ומזה עצתו. לבקש לצדיק ולנסוע לקום
שאין שזה כערכנו, אנשים וכמה כמה אחת שעל
פגמינו לסיבת הוא בעבודתנו חיות מרגישים אנו

שצריכים שכן כל כן ועל הרעים, מעשינו מחמת
הוא אם גם הצדיק, את לחפש ולנסוע להזדרז אנו

מאתנו. מאוד רחוק
רצ"ט) סי' ח"ו קודש שרפי (שיח
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ונסעּו. הּמרּכבה ואסרּו מּמׁש; ּבֹו ׁשאין ל ואראה - עּמ ׁשאּסע תראה ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהלא
- לאו ואם הּׁשמים, מן הּוא - ּכסדר יתנהג אם אנּסה: ּבזה אביו: לֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
והּמרּכבה אחד, סּוס ונפל קטן, ּגׁשר אל ּובאּו ונסעּו ונחזר. הּׁשמים, מן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ואין ּכסדר, מתנהג ׁשאינֹו ראה אביו: לֹו אמר נטּבעּו. וכמעט ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנתהּפכה,
ׁשחסר החסרֹון ראה וׁשּוב ללּמּודֹו, הּבן וחזר וחזרּו. הּׁשמים; מן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּנסיעה
ּוכׁשּנסעּו ׁשנית. עּמֹו לנסע והכרח ּכּנ"ל, ּבאביו והפציר וחזר יֹודע. ואינֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻלֹו
נֹוסעים ּכׁשהיּו ונזּדּמן ּכסדר. יתנהג אם ּכבראׁשֹונה, הּנּסיֹון אביו ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעמיד

הּידֹות ׁשני 'אקסין')ונׁשּברּו רא(ׁשּקֹורין אביו: לֹו ואמר לנּו, מתנהג ׁשאינֹו ה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנסעּו ּפעמים וכּמה האקסין? ׁשני ׁשיׁשּתּברּו הּטבע ּדר זה האם ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלנסע,

וחזרּו. ּכזאת; נזּדּמן ולא - הּזאת הּמרּכבה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹעם

¯ÊÁÂּכּנ"ל לדרּכֹו הּנ"ל ּכּנ"ל)הּבן וכּו' ללּמּודֹו החסרֹון(הינּו הרּגיׁש וׁשּוב , ¿»«ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַ
והכרח ּכּנ"ל, אֹותֹו והפציר לאביו וחזר לנסע. אֹותֹו יעצּו והאנׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָֹֻּכּנ"ל,
ּדר זה ּכי ּכזה, נּסיֹון על עֹוד נעמד ׁשּלא הּבן: לֹו ואמר עֹוד. עּמֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלנסע
ּדבר איזה ׁשּיהיה לא אם האקסין; ׁשּנׁשּתּברין אֹו לפעמים סּוס ׁשּנֹופל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּטבע

ניׁשט)ניׁשט איז צדיק דער אז דער(ּכלֹומר האט גיפארין. זענען אּון ּבריקע די גיׁשּפאנט איין זיי האּבין ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הׁשמים. מן עס איז ּכסדר. פירין אנדערׁש זי וועט ּפרּובן. אי וועל דא גיזאגט. זּון צּום ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָפאטער
גיפארין. זיי זענען אּומקערין. זי מיר וועלין פארין. זאלין מיר אז הׁשמים מן ניט איז ניט. אז ְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּון
די אּון פערד א גיפאלין אראּפ איז ּבריקיל. קליין איין צּו גיקּומען זיי זענען גיפארין זענען זיי ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָווי
פאטער דער אים האט גיווארין. דערטרּונקען ׁשיר זענען זיי אּון גיקערט. איּבער זי האט ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָּבריקע
אּום זי זיי האּבן הׁשמים. מן ניט איז נסיעה די אּון ּכסדר. ניט זי פירט סע אז זעהסטּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָגיזאגט

ְִֶגיקערט.
אּפ.האט עּפעס אים גייט סע אז גיזעהן ווידער האט אּון לערנען גיזעצט יחיד ּבן דער ווידער זי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

גימּוזט פאטער דער האט פאטער. דעם גיווען מפציר ווידער ער האט וואס. ניט ווייסט ער ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאּון
א אֹויף גיׁשטעלט ווידער פאטער דער האט גיפארין. זענען זיי ווי פארין. אמאל נא אים ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמיט

ּכסדר פירין זי וועט סע אֹויּב פריער ווי אזֹוי ּכּנ"ל.)ּפרּוב צּוּבראכין(וכּו' זענען גיפארין זענען זיי ווי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
זאלין מיר אז אּונז ניט זי פירט סע אז זעה גיזאגט. פאטער דער אים האט אקסין. ּביידע ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָגיווארין
מאל וויפיל ווערין. צּוּבראכין זאלין אקסין ּביידע אז הטבע. דר א דען דאס איז ווארין ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָפארין.
אּום ווידער זי זיי האּבן גיטראפין. ניט אזֹוינס זי האט סע אּון ּבריקע. דער מיט גיפארין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמאיז

ְִֶגיקערט.
חסרֹוןהאט דעם גיפילט ווידער האט אּון ּכּנ"ל. כו' לערנען צּום גינּומען ווידער יחיד ּבן דער זי ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ווידער יחיד ּבן דער איז פארין. זאל ער אז אנגירעט אלץ אים האּבין לייט יּונגע די אּון ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכּנ"ל,
אים מיט אמאל נא גימּוזט ער האט גיווען. מפציר ווידער אים האט אּון פאטער. צּום ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָגיגאנגען
ּפרּוב. א אזֹוי אֹויף ׁשטעלין ניט ׁשֹוין זאל מען אז גיזאגט. פאטער צּום יחיד ּבן דער האט ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָפארין.
צּו אקסין ווערין סע אדער אראּפ. פערד א אמאל פאלט סע אז הטבע. דר א איז דאס ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָווארין
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ּובאּו ונסעּו מאד. והתחילּו¯לקרעטׁשמעמרּגׁש סֹוחר, ׁשם ּומצאּו ללּון, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֻ
היה הרב ּכי לׁשם, נֹוסעים ׁשהם לֹו ּגּלּו ולא הּסֹוחרים; ּכדר עּמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלסּפר
עד העֹולם, מעסקי מדּברים והיּו הּצּדיק. לאֹותֹו ׁשּנֹוסע לֹומר ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּבּיׁש
להם וסּפר צּדיקים, נמצאים היכן מּצּדיקים, לסּפר הּגיעּו הּדברים ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבסּבּוב
אליו; ׁשּנסעּו מהּצּדיק לדּבר הם והתחילּו וׁשם. וׁשם, צּדיק, נמצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשם

זה? להם: ּתמּה)הׁשיב ואני(ּבלׁשֹון מּמּנּו, עכׁשו נֹוסע אני ּכי הּוא, קל הלא - ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּׁשּזה מה ּבני, הראית, לבנֹו: ואמר אביו ענה עברה. עֹובר ׁשהיה ׁשם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהייתי

לביתם. וחזרּו מּׁשם. נֹוסע הּוא והלא ּתּמֹו; לפי מסּפר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻהּסֹוחר

.¯.‰È�ÒÎ‡

נעכטיגן גיקּומען זענען אּון גיפארין. זי זענען .זא ווילדע א זיין עּפעס וועט סע סיידין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבראכין.
ׁשמּוסין. צּו אנגיהֹויּבין אים מיט זיי האּבין סֹוחר. א גיפּונען דארט זיי האּבין קרעטׁשמע א ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאין

אהין פארין זי אז גיזאגט ניׁשט אים האּבין אּון סֹוחרים. פּון איז סדר דער ווי יהּודי)אזֹוי גּוטין איין (צּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

האּבין זיי אּון יהּודי. גּוטין דעם צּו פארט ער אז זאגין צּו גיׁשעמט זי האט רב דער ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָווארין
סע ווי יּודין. גּוטע פּון ׁשמּוסין צּו גיהֹויּבן אן זיי האּבין רייד די אין ּביז זאכין. וועלט ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָגיׁשמּוסט

דערציילט זיי ער האט יּודין. גּוטע זי סֹוחר)גיפינען דער יהּודי(דהיינּו גּוטער א זי גיפינט דארט אז ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
צּו פארין זיי וואס יהּודי גּוטין דעם פּון ׁשמּוסין צּו אנגיהֹויּבין זיי האּבין דארט. אּון דארט ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָאּון

ה דעראים. גיענפערט. זיי סֹוחר דער זי)אט מפארווינדערט ווי לׁשֹון א קל(מיט א זי איז קייןער ניט (ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

יהּודי) האטערליכער עבירה. איין גיטאן האט ער אּון גיווען דערּביי אי ּבין אים. פּון אי פאר אט ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אנגירּופין פאטער דער יחיד)זי ּבן ּתּומֹו(צּום לפי דערציילט סֹוחר דער וואס קינד מיין (ּכלֹומרזעהסטּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

דערציילט) עס ער האט רייד די דֹור נאר יהּודי גּוטין דעם פּון ׁשלעכץ דערציילין צּו מיסטנע אין מכוין ניט זי איז פארטער האט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אהיים אּומגיקערט זי זיי האּבין דארט. פּון דא יחיד)ער ּבן דעם מיט רב דער .(דהיינּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

,ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ¯ÙÒÓ ¯ÁÂÒ‰ ‰Ê˘ ‰Ó ,È�· ˙È‡¯‰
:Ì˙È·Ï Â¯ÊÁÂ .Ì˘Ó ÚÒÂ� ‡Â‰ ‡Ï‰Âמובן

על להעמיד אין כאלו שבענינים איך זה מסיפור
ברוב אדרבא כי כסדר. יתנהג אם נסיונות
בוודאי באמת, גדול דבר הוא הענין אם הפעמים
והקיטרוגים דבר הבעל יתגבר הענין בתחילת
כסדר שלא מבחינת שהם סיבות איזה להזמין

ח"ו. זה ידי על למנעו בכדי

שלא מאוד יתברך לה' זה על להתפלל וצריכין
המלך דוד וכמאמר ח"ו, וסיבות נסיונות לו יזמין
מצותיך", ממני תסתר אל בארץ אנכי "גר ע"ה
זה. בענין כאלה פסוקים הרבה עוד בזה וכיוצא

צריך אז כנגדו המניעות שמתגברים רואה ואם
וכמבואר ביותר, גדול בחשק כנגדם להתגבר

בזה. הרבה ז"ל בדבריו

כי המוח, מניעת נגד להתגבר צריכין והעיקר
של בסברות והמוח הלב לעקם מתגבר דבר הבעל
העיקר היה זה בסיפור גם הלא כי וטעות, שקר
מאביו, המניעה היה ובתחילה המוח, מניעת
ממנו יותר ומיוחס למדן אתה 'הלא לו: שהשיב
כשנסע כך ואחר וכו'', אליו לנסוע לך נאה לא
כן גם זה וכו', כסדר יתנהג אם נסיון על והעמיד

המוח. מניעת מצד היה

המרכבה, ונהפכה הגשר מן הסוס שנפל אחר וכן

−ïôþ ¬šñó
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¯ËÙ�Âעֹומד ׁשהיה אֹותֹו וראה אביו, הּנ"ל להרב ּבחלֹום ּובא הּבן, אֹותֹו ¿ƒ¿«ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
לאֹותֹו ׁשּיּסע לֹו: והׁשיב ?ּכלּֿכ ּבכעס אּתה לּמה אֹותֹו: וׁשאל ּגדֹול. ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבכעס

הּנ"ל ּכּנ"ל)הּצּדיק אליו ּבנֹו עם לנסע ּבכעס.(ׁשרצה אני עלֿמה ל יּגיד והּוא , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
ֿ ּכן ּגם ׁשהּוא ואמר ּכּנ"ל, עֹוד לֹו חלם אחרּֿכ הּוא. ׁשּמקרה ואמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהקיץ,

לׁשם. ונסע הּוא; ּדבר הלא והבין: ּפעמים, ׁשלׁשה עד וכן ׁשוא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחלֹום

Ú‚Ùeמּק ׁשּפגע הּסֹוחר את אֹותֹו,ּבהּדר והּכיר ּבנֹו, עם ׁשּנסע ּבעת דם, »«ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

עראיז אז גיזעהן פאטער דער האט פאטער. צּום חלֹום צּו גיקּומען איז אּון גיׁשטארּבן. זּון דער ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ער האט ּכעס. אין אזֹוי ּביסטּו וואס פאר גיפרעגט אים פאטער דער האט ּכעס גרֹויס אין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשטייט

גיענפערט פאטער)אים דעם חלֹום אין גיענפערט האט גיׁשטארּבן סע וואס זּון דער דעם(דהיינּו צּו פארין זאל ער אז ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
יהּודי אים)גּוטין צּו פארין פריר גיוואלט האּבין זיי האט(וואס ּכעס. אין ּבין אי וואס פאר זאגין דיר ער וועט ְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מקרה איין איז סע גיטראכט זי האט ער אּון גיחאּפט. אֹויף זי אמת)ער קיין ניט חלֹום א נאר סע (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

חלֹום. פאלטׁשיר א איז סע גימיינט ווידער ער האט גחלימט. אזֹוי ווידער אים זי האט דעם ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנא
ער איז זא לערע קיין ניט איז דאס אז פארׁשטאנען. ער האט מאל. דריי גיווען איז אזֹוי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּון

אהין אהין)גיפארין זּון זיין מיט גיפארין פריר איז ער וואס יהּודי גּוטין דעם צּום גיפארין איז רב דער .(דהיינּו ְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

איזאֹויף ער אז ּבאגעגינט. פריר האט ער וואס סֹוחר דעם ּבאגעגינט ווידער ער האט וועג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדעם

וכי העגלה, ידות שני שנשברו השני בפעם וכן
מלנסוע ממש מניעה איזה זה ידי על להם היה
מניעת עליהם התגברו זה ידי שעל רק להצדיק,

ביותר. המוח

שלא שהסכימו השלישית בהנסיעה ובפרט
איזה שיהיה לא אם כאלו, נסיונות על עוד לעמוד
שפגעו ידי על כך אחר ונמנעו מאוד. מורגש דבר
וכי הצדיק. על ושקרים הרע לשון ודיבר בהסוחר
שצריכין באמת מאוד מורגש דבר הוא כזה דבר
מלא העולם שכל ידוע הלא זה, ידי על להמנע
שקר שפתי "תאלמנה הכתוב וכמאמר שקרים,
ומפורסם וכידוע וכו'", עתק צדיק על הדוברות
יחידי על בפרט ישראל גדולי רוב על שכמעט
ודיברו הרבה, מחלוקת עליהם היה הדורות
נמנעו איך כך ואחר הרבה, וכזבים שקרים עליהם
מי תומו. לפי הסוחר שדיבר מה ידי על כך כל
מהחולקים הוא אולי כי תומו, לפי הוא אם יודע
לדבר הם שהתחילו וכששמע אותו ושונאים עליו

לשיטתו. להם השיב ממנו

המניעות התגברות שעיקר לכל מובן זה מכל
צריכין כן על המוח, מניעת רק היה זה בענין
והעיקר מזה. להנצל יתברך לה' הרבה להתפלל
וכל המקום, בכבוד ולהרבות עצמו בכבוד למעט
ה' יהיה אז באמת, שמים לשם רק יהיו מעשיו
ויזכה המניעות כל על ולהתגבר לעמוד בעזרו
זה מסיפור גם וכמובן לאמיתו, האמת בדרך לילך
פחיתות מחמת רק היה הרב מאביו שהמניעה
יותר ומיוחס למדן אתה 'הלא לו השיב כי הכבוד,
עיקר אין ובאמת אליו', לנסוע לך נאה ולא ממנו
רוב לפי הכל רק ומיוחס בלמדן תלוי השלימות
עצמו זה בסיפור ז"ל רבינו שרימז וכמו המעשה.
מצוה עשה הנ"ל בן 'ואותו שם שכתוב במה
והתפלא ראה הקטן'. מאור לבחינת ידה על שבא
סתם אמר לא כי ז"ל, דבריו קדושת עומק על
ביאר רק הקטן, מאור בחינת היה הבן שאותו
שעשה, מצוה ידי על זאת למדריגה שבא להדיא
להאריך ואין כנ"ל, המעשה רוב לפי הכל כי
אחר. במקום ומבואר ביותר אלו בעניינים בכאן
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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ּבוּדאי לֹו: והׁשיב הּקרעטׁשמע? ּבאֹותֹו ׁשראיתי הּוא אּתה הלא לֹו: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואמר
מה לֹו: אמר .אֹות ּבֹולע אהיה - ּתרצה אם לֹו: ואמר ּפיו ּופתח אֹותי; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָראית
על סּוס נפל ּובּתחּלה ,ּבנ עם ּכׁשּנסעּת אּתה זכּור לֹו: הׁשיב מדּבר? ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאּתה
ׁשהּוא ל ואמרּתי ּבי, ּפגעּת ּכ ֿ אחר האקסין; נׁשּברּו ּכ ֿ אחר וחזרּת; ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּגׁשר
היה הּוא ּכי לנסע; רּׁשאי אּתה עכׁשו - ּבנ את אֹותֹו, ׁשּפטרּתי ּומאחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹקל.

דּו סֹוחר. צּום גיזאגט האט רב דער אּון דערקענט. אים האט רב דער אּון זּון. זיין מיט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָגיפארין
האסטּו אוודאי אים ער ענפערט קרעטׁשמע. דער אין גיזעהן די האּב אי וואס דער זי ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביסט

עפינ אּון גיזעהן איין.מי די אי ׁשלינג האט ווילסט דּו אז אים. צּו זאגט אּון מֹויל. דאס אֹויף ט ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָ
אים צּו ער סֹוחר)זאגט צּום רב דער דּו(דהיינּו אז גידענקסטּו גיענפערט אים ער האט רעטסטּו. וואס ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אּום זי האסטּו ּבריק דער אֹויף גיפאלין אראּפ פערד א איז פריר אּון זּון. דיין מיט גיפארין ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָּביסט
דיר אי האּב ּבאגעגינט. מי האסטּו נא דער גיווארן, צּוּבראכן אקסין די זענען דערנא ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָגיקערט.
פארין. ׁשֹוין מעגסטּו היינט גיּפטירט. זּון דיין ׁשֹוין האּב אי אז היינט קל. א איז ער אז ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָגיזאגט

:Í˙Â‡ ÚÏÂ· ‰È‰‡ ‰ˆ¯˙ Ì‡זה לשון כי הגם
תמוה, לשון הוא כן פי על אף אדם, בבני רגיל
יכול אם ועוד אותו, שיבלעו שירצה הוא מי כי

ירצה. לא אם גם אותו יבלע אותו לבלוע

דבר בזה גם ז"ל רבינו לנו שרימז לומר יש אך
דבר להבעל אפשר אי באמת כי ואמת, עמוק
יתרצה לא אם גם כרחו בעל האדם את לבלוע
והסתותיו תחבולותיו ברוב מסבב שהוא רק אליו,
לנטות האדם בלב רצון שמכניס עד ופיתויו
שגם כמו ח"ו. ממש אותו לבלוע יכול ואז אחריו
לו יהיה שלא הרב בלב תחילה הכניס זה בסיפור
שהוא לו נדמה כי הצדיק, אל בנו שיסע רצון
כך אחר גם וכמבואר לפניו. הכבוד פחיתות
לאותו שנוסע לומר מתבייש היה בהסוחר בפגעו
לנטות בדעתו דבר הבעל כשהכניס וממילא צדיק,
וזה עליו. להתגבר בכוחו היה בוודאי רצונו אחר
נמשך רצונך יהיה אם היינו תרצה', 'אם לו רימז

בוודאי רצוני בבחינתאחר אותך. בולע אהיה
גמור צדיק ולא דייקא ממנו" צדיק רשע "כבלע
רוצה הוא בוודאי כי ז"ל. רבותינו שדרשו כמו
רשע "צופה בבחינת ח"ו לגמרי האדם את לבלוע
העצה עיקר כן ועל להמיתו". ומבקש לצדיק

אליו. רצון שום לו להיות לבלי היתכןלהתגבר (כי

שונאו) אותו שיבלע רצון להאדם בוודאישיהיה ואז ,
בבחינת לו, ומסייע עוזרו הקב"ה כי עליו, יתגבר
פסוק על רז"ל שדרשו כמו בידו", יעזבנו לא "ה'
אם עליו, תתגבר תרצה אם בו" תמשל "ואתה
"בני הכתוב שאמר מה בחינת וזה דייקא. תרצה
דייקא, תאבה אל תאבה", אל חטאים יפתוך אם
שנאמר מה בחינת וזה עליהם. יתגבר בוודאי ואז
וכמבואר דייקא. וימאן "וימאן" הצדיק יוסף אצל

אחר. במקום מזה

לפעמים בולע דבר שהבעל מה רוב פי על ובאמת
שבתחילה ידי על הוא ח"ו, לגמרי האדם את
אליו כששומע כך ואחר שמסיתו, למה מסיתו
על שפגם הפגם עוצם לו ומודיע בעצמו בא הוא
ומפילו דעתו מחליש זה ידי שעל עד זה, ידי
להרב להודיע שבא בכאן גם כן ועל ח"ו, לגמרי
הסתותיו אחרי שנמשך ידי על שפגם הפגם עוצם
בולע אהיה תרצה 'אם תחילה לו אמר ופיתויו,
נמשך להיות עכשיו גם ירצה אם כי היינו אותך',
לבלוע יוכל אז מאוד דעתו ויחלש עצתו אחר
מעשיות כמה כבר היו וכאשר ח"ו. ממש אותו

יצילנו. יתברך ה' בעולם, כאלה
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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היּו ואם הּגדֹול', 'מאֹור ּבחינת הּוא הּנ"ל והּצּדיק הּקטן' 'מאֹור ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָּבחינת
לנסע. רּׁשאי אּתה - אֹותֹו ׁשּפטרּתי וכיון מׁשיח; ּבא היה - יחד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמתועדים
וצעק: הּצּדיק, אל הרב ונסע לדּבר. מי עם לֹו היה ולא נעלם, ּדבריו ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּובתֹו
נּדחינּו יׁשיב יתּבר הּׁשם מׁשּתּכחין. ולא ּדאבּדין על חבל חבל! ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָחבל!

אמן. ְֵָָּבקרֹוב,

‰ÊÂּבעצמֹו הס"מ היה הּנ"ל ּכׁשּפגעהּסֹוחר ּכ ֿ ואחר אֹותם, והטעה לסֹוחר (ׁשּנדמה ¿∆ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

אים צּו גיוואלט האט ער וואס צּדיק דער אּון הּקטן מאֹור ּבחינת א גיווען איז זּון דער ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָווארין
אֹויף צּום איינעם אין גיווען זי זאלין ּביידע זיי אז אּון הגדֹול. מאֹור ּבחינת א איז ער ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָפארין
פארין. ׁשֹוין מעגסטּו גּפטירט. ׁשֹוין אים האּב אי אז היינט אּון גיקּומען. מׁשיח וואלט ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּומען

רייד די אין גיווארין נעלם ער איז רייד)דערווייל די אין ּפלּוצים גיווארין פארׁשוואּונדן איז סֹוחר דער ער(ּכלֹומר אּון ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
גיׁשריגן האט אּון צדיק. דעם צּו גיפארין רב דער איז ריידין. צּו וועמען מיט גיהאט ניט ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהאט

מׁשּתּכחין ולא דאבדין על חבל גיוואלד. גיפינען)גיוואלד. ניט קען מע אּון גיווארין פארלֹוירין סע וואס דעם אֹויף .(וויי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

אּוןאּון סֹוחר איין פאר פארׁשטעלט זי האט ער וואס אליין. ס"מ דער גיווען איז סֹוחר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָדער
האט רב. דעם מיט ּבאגעגינט מאל אנדערע דאס זי האט ער אז נא דער אּון אּפגינארט זיי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאט
פּון סדר דער איז אזֹוי ווארין גיפאלגט. אים האט ער וואס נא גירייצט. אליין אים מיט זי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָער

Ï"�‰ ˜È„ˆ‰Â ,ÔË˜‰ ¯Â‡Ó ˙�ÈÁ· ‰È‰ ‡Â‰ ÈÎ
:ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰ונורא נפלא סיפור

ומשתדל מתגבר דבר הבעל איך השכל, ומוסר
האמת, להצדיק מלהתקרב למנוע בתחבולותיו
וכל ישראל, תקוות כל תלוי שבו מהצדיק והעיקר
ובחינה מדריגה בו ויש ביותר גדול שהאדם מה
אם כי ביותר, למנעו עליו מתגבר ביותר, גבוה
מזה נצמח היה מה יודע מי מתקרב הוא היה
העולמות כל ולכלל ישראל לכלל ותיקון טובה

עצמו. זה מסיפור כמובן כולם,

אנשים והיו מפורסם היה הזה הצדיק גם הלא כי
אותם היו מהם הלא כי אליו, מקורבים מישראל
הזה, לצדיק שיסע הרב לבן לזה שייעצו האנשים
בחינה בו שהיה מחמת הזה הרב בן על ודייקא
הוא היה ואם הקטן, מאור לבחינת זכה כי גבוה
היה הגדול מאור בחינת שהיה זה לצדיק מתקרב
התגבר כן על בפנים, כמבואר העולם כל תיקון

ביותר. דבר הבעל עליו

זה לצדיק מלהתקרב למנעו היה ההתגברות ועיקר
שיתקרב מרוצה היה דבר הבעל גם אבל דווקא,

הצדיקיםלצ שאלו להיות ויכול אחרים, דיקים
דבר הבעל להם מתחילה)שסיפר בו ששם(בפגעם

כן גם שהם להיות יכול ושם, ושם צדיק נמצא
זה ומעלת במדריגת היו שלא רק אמת, צדיקי היו
הרב בן של נפשו שלימות תלוי היה שבו הצדיק

כולו. העולם כל תיקון ושלימות
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

:ÔÈ„·‡„ ÏÚ Ï·Áהיה יחיד ובן מהרב סיפור
רבינו מתלמידי שנים שהיה, ומעשה אמיתי סיפור

הרב את בדרך ופגשו רבינו אל הבןנסעו של (אביו

להםיחיד) וסיפר בוכיות עינים עם מרבינו שחזר
הגיעו מכן ולאחר בנו, אבדן על המעשה כל את
שיש והגם זה. מעשה רבינו סיפר ואז לרבינו
רק אלו אין הרב היה מי שיודעים שאומרים

רבינו. התכוון רב לאיזה נודע ולא השערות,
שי"ט) סי' ח"ב קודש שרפי (שיח
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ּכּידּוע) ּדרּכֹו כן ּכי לעצתֹו, ׁשמע אׁשר על ּבעצמֹו הּוא עּמֹו התּגרה הּנ"ל ּבהרב הּׁשםׁשנית , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
יּצילנּו. ְִִֵַַָיתּבר

רייצט וׁשלֹום. חס אים פאלגט מענׁש דער אז אּון מענׁשן. דעם אן ער רעט פריר הרע. יצר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָדעם
ע וואס נא נֹוקם. אליין אים אין זי איז אּון מענטׁשן דעם מיט נא דער זי אליין האטער ר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

רעכטין צּום קערין אּום אּונז זאל אּון אים. פּון זיין מּציל אּונז זאל יתּבר הּׁשם גיפאלגט. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאים
אמן. ֵֶֶָאמת
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'Ë ‰NÚÓ«¬∆

Ì˙Â ÌÎÁÓ≈»»¿»

:‰NÚÓלהם והיה ּבעׁשירּות, ּגדֹולים והיּו אחת, ּבעיר היּו ּבּתים ּבעלי ׁשני «¬∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבחדר ׁשניהם ולמדּו אחד, ּבן אחד לכל ּבנים, ׁשני להם והיּו ּגדֹולים; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּבּתים

ּתם היה והאחד ֿ הבנה, ּבר מהם אחד היּו ּבנים הּׁשני ואּלּו ׁשהיהאחד. (לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

(ונמּו ּפׁשּוט ׂשכל לֹו ׁשהיה אּלא זהטּפׁש, את זה אֹוהבים היּו ּבנים הּׁשני ואּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
- נמּו היה ּומחֹו ּתם היה והאחד חכם, היה ׁשהאחד אףֿעלּֿפי ְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹמאד;
הּנ"ל ּבּתים ּבעלי הּׁשני התחילּו לימים מאד. זה את זה אהבּו ֿ ּפיֿכן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאףֿעל
ּכי להם נׁשאר ולא אביֹונים, ונעׂשּו הּכל ׁשאּבדּו עד מּטה מּטה וירדּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלירד,
להּבנים: הּנ"ל האבֹות אמרּו להתּגּדל. התחילּו והּבנים ׁשּלהם; הּבּתים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאם

עׁשירֹות.מעׂשה גרֹויס גיהאט האּבין זיי אּון ׁשטאט. איין אין ּבּתים ּבעלי צוויי גיווען זענען אמאל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
איטליכער דהיינּו זין. צוויי גיהאט האּבין ּבּתים ּבעלי צוויי די הייזער. גרֹויסע גיהאט האּבין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאּון
זיי פּון איינער אּון חדר. איין אין גילערינט ּביידע האּבין קינדער צוויי די זּון. איין גיהאט ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהאט

ּתם. א גיווען איז איינער אּון חכם א גיווען חכמֹות)איז אן ּפראסטי גיווען איז ׂשכל זיין נאר נאר. א גיווען איז ער (ניט ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

דער אּון חכם א גיווען איז איינער כאטׁשע גיהאט. ליּב זייער זי האּבין קינדער צוויי די ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּון
פארט זי זיי האּבין וועגין דעסט פּון גיווען. ּפראסטי איז ׂשכל זיין אּון ּתם א גיווען איז ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאנדערער

גיהאט. ליּב ִִֵֶַזייער
אּוןאין עׁשירֹות. זייער פּון גיין. צּו אראּפ ּבּתים ּבעלי ּביידע די גיהֹויּבין אן האּבען ארּום. צייט א ֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

לייט. ארימע גיווארין זענען זיי אּון גיוואֹוירן אן גאר האּבין זיי ּביז מּטה. מּטה אראּפ אלץ ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָזענען
צּו אּונטער אנגיהֹויּבין האּבן קינדער די אּון הייזער. זייערע נאר גיּבליּבן ניט מער זיי איז סע ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּון

:Ì‰Ï˘ ÌÈ˙·‰ Ì‡ ÈÎ Ì‰Ï ¯‡˘� ‡ÏÂהיו אנ"ש
הקדושה, לאמונה מרמז ש"בית" מפרשים
היא אמונה כי מאבותינו, ירושה לנו שנשארה
על ומגין מסובב שהבית כמו כי לאדם, בית כמו
את מסבבת הקדושה האמונה כך צד, מכל האדם

על שכתוב וכמו וסביבותיו, צדדיו מכל המאמין
שהאמונה סביבותיך", "ואמונתך האמונה:
כל והיא צד, מכל אותנו ומסובבת מקיפה

לנצח. והגנתנו תקוותינו
חן) (לוית
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לׁש ּבידינּו הּתםאין הל ּׁשּתעׂשּו. מה לכם עׂשּו אתכם; להחזיק עבּורכם ּלם ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
רצען מלאכת .˘ולמד ְְְֶֶַַָָ

,ÌÎÁ‰Â,ּכזֹו ּפׁשּוטה ּבמלאכה לעסק רצֹונֹו היה לא - ּברֿהבנה ׁשהיה ¿∆»»ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּׁשּוק, ּומׁשֹוטט הֹול והיה ּלעׂשֹות. מה ויסּתּכל ּבעֹולם ׁשּיל ּבדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָויּׁשב

וחאמיטיׂש סּוסים ארּבעה עם גדֹולה עגלה ענה˙וראה והֹולכת. רצה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָ
נֹוסעים? אּתם להיכן מּוארׁשא. לֹו: הׁשיבּו אּתם? מאין להּסֹוחרים: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואמר
ּברֿהבנה ׁשהּוא ראּו מׁשרתים? צריכים אּתם ׁשּמא אֹותם: ׁשאל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלוארׁשא.
היטב אֹותם וׁשּמׁש עּמם, ונסע עּמהם אֹותֹו וקּבלּו ּבעיניהם, והּוטב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּומזרז,
מאחר עצמֹו: יּׁשב ּברֿהבנה ׁשהיה מאחר לוארׁשא, ּבבֹואֹו .הּדר על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמאד
מהם? טֹוב מקֹום יׁש אּולי אּלּו? עם להתקּׁשר לי לּמה - ּבוארׁשא אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכבר

.˘.¯Ï„�Ò.˙.ÌÈÒÂÒ‰ ˙ÓÈ˙¯ ÈÏÎ

מיר .איי פאר צאלין צּו ניט האּבין מיר קינדער. די צּו גיזאגט ּבּתים ּבעלי די האּבין ְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוואקסין.
זי האט אּון ּתם דער גיגאנגען איז קענען. וועט איר וואס איי טּוט .איי האלטין ניט ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקענען

ׁשּוסטעריי. ְְִִֶֶַגילערינט
הבנהדער ּבר א גיווען איז מענטׁש)חכם פארׁשטאנדיקער א קלּוגער א נעמען(ּכלֹומר זי גיוואלט ניט ער האט ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

וועלט. דער אֹויף לאזין זי וועט ער גיווען. מייׁשב זי האט ער אּון מלאכה. ּפראסטי א אזֹוי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָצּו
ער האט מארק. אין גיגאנגען ארּום איז ער אּון טאן. זאל ער וואס קּוקן ארּום זי וועט ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּון

אנגירּו זי ער האט גילאפן. דֹור איז כאמיטיס מיט פערד פיר מיט ּבריקע גרֹויסע א פיןדערזעהן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
איר. פארט הין וואּו ווארׁשא. פּון גיענפערט אים זיי האּבין איר. זענט וואנעט פּון סֹוחרים די ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָצּו
גיזעהן האּבן סֹוחרים די מׁשרתיל. איין איר ּבאדארפט טאמער גיפרעגט. זיי ער האט ווארׁשא. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָקיין
ער איז גינּומען. מיט אים זיי האּבין גיפעלין. זיי ער איז ּבריה. א אּון יּונג קלּוגער א איז ער ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאז
ווארׁשא קיין גיקּומען איז ער ווי פיין. זייער וועג. דעם אֹויף ּבאדינט זיי האט אּון זיי מיט ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָגיפארין
נא ווארׁשא. אין ׁשֹוין ּבין אי אז גיווען. מייׁשב זי ער האט הבנה. ּבר א גיווען איז ער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחמת
גיין אי לאם זיי. פּון ארט ּבעסער א דא איז טאמער סֹוחרים. די ּביי האלטין מי אי זאל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוואס
אּון קלערין צּו אנגיהֹויּבין האט ער אּון מארק. אין גיגאנגען איז ער אּון זעהן. אי וועל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָזּוכין.

:ÌÏÂÚ· ÍÏÈ˘ Â˙Ú„· ·˘ÈÂ,במקומו נשאר התם
שנשאר כלומר אבותיו, ובבית בביתו דהיינו
בית את ירש שהתם להלן שמבואר כמו באמונתו,
שהלך החכם אבל אבותיו, מורשת את היינו אביו,
ולא בחכמתו לחקור שהלך דהיינו אבותיו, מבית
וקושיות לספיקות נפל אבותיו, באמונת הסתפק
שעל רבינו, שאמר כמו הקדושה, האמונה על

דעתו נבדל הרי כי קושיות, שיהיו מוכרח השי"ת
יש אבותינו ואמונת אמונתינו בכוח ורק מדעתינו,
בהם, להנגף ולא הקושיות כל על לעבור בכוחינו
מהאמונה ויותר יותר נתרחק כן, נהג שלא והחכם

שנתפ עד רבינוהקדושה כתב ולכן לגמרי, קר
ניתק כי כלה", ונעשה נאבד החכם "בית כי להלן

ומאמונתו. מביתו חן)לגמרי (לוית
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האנׁשים על ולׁשאל לחקר והתחיל ּבּׁשּוק, והל ואראה. ואבּקׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹאל
וטֹוב הגּונים, הם הּללּו ׁשהאנׁשים לֹו ואמרּו מהם. טֹוב יׁש ואם ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהביאּוהּו,
ׁשּלהם ֿ ּומּתן ׁשהּמּׂשא מחמת אצלם, להיֹות מאד ׁשּקׁשה א אצלם; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהיֹות

גועלּבין ׁשל מׁשרתים וראה הל מאד. למרחּקים ּבּׁשּוק,‡הּוא הֹולכים ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּקצוֹות עם ּובמנעליהם ּבכֹובעיהם, ׁשּלהם חן מיני עם ּכדרּכם הֹולכים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהיּו
היה והּוא ּובמלּבּוׁשיהם; ּבהּלכיהם להם ׁשּיׁש חן מיני ּוׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבֹולטֹות,
הּדבר וגם נאה, ענין ׁשהּוא מחמת מאד, ּבעיניו ויׁשר וחריף, ֿ הבנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבר
ואמר חן, ּתׁשּואֹות להם ונתן ׁשהביאּוהּו, האנׁשים אל הל ּבמקֹומֹו. ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבביתֹו
ׁשּמׁש זה ּבעד - ּׁשהביאּוהּו מה ועל אצלם; להיֹות לפניו נֹוח ׁשאין ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

.ּבּדר ֶַָָאֹותם

CÏ‰Âׁשּב המׁשרתים, ודר אחד; ֿ הּבית ּבעל אצל עצמֹו ּתחּלהועמד ¿»«ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
למעלֹות ּבאים ואחרּֿכ ּכבדֹות, עבֹודֹות ולעׂשֹות ּבפחֹות, להּׂשכר ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָצריכים

.‡.‰˘·Ï‰ ˙ÂÈ�Á

ּבעסער איין דא איז סע אֹויּב אּון גיּבראכט. אים האּבין זיי וואס מענטׁשן די אֹויף פרעגין צּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנא
לייט די אז גיענפערט. אים מען האט זיי. פּון גיּבראכט)ארט אהער אים האּבין זיי לייט.(וואס ערליכע זענען ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מׂשא זייער מחמת זיין. צּו זיי ּביי ׁשווער זייער איז דעם מחמת נאר זיין צּו זיי ּביי גּוט סע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָאּון
ערטער. ווייטע אין זייער איז ְִִֵֶֶֶֶַַָּומּתן

איןדערווייל גיגאנגען זענען זיי ווי מׁשרתים. גיוועלּב דערזעהן האט ער אּון גיגאנגען ער איז ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
היטלע זייערע מיט חן. זייערע מיט איז. ׁשטייגער זייער ווי אזֹוי גיגאנגען זענען זיי אּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַמארק.
זיי ווי אּון גאנג. זייער אין האּבן זיי וואס חן. איּבריקע די מיט אּון ׁשי ׁשּפיציקע די מיט ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאּון
גיפעלין זייער זא די אים איז יּונג. קלּוגער א אּון הבנה ּבר א גיווען איז ער אּון אנגיטאן. ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגייען
די צּו גיגאנגען ער איז ארט. איין אֹויף היים דער אין איז סע אּון .זא ׁשיינע א איז סע ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחמת

ו סעמענטׁשן אז גיזאגט. זיי צּו האט אּון אּפגידאנקט. זיי האט אּון גיּבראכט. אים האּבין זיי ואס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
זיי ער האט דערפאר אהער גיפירט אים האּבין זי וואס דאס אּון זיין. צּו זיי ּביי גּוט ניט אים ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָפאר

וועג. דעם אֹויף ְִֶֶַּבאדינט
אזאּון מׁשרתים. די פּון סדר דער אּון הּבית. ּבעל א ּביי גיׁשטעלט זי האט אּון גיגאנגען איז ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָער

ווייניג מינעמט אּון ארּבעט. ׁשווערע טאן מּוז מען אּון מׁשרת. אּונטער איין זיין מען מּוז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָפריר

˙ÂÁÙ· ¯Î˘‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÏÈÁ˙·˘ ÌÈ˙¯˘Ó‰ Í¯„Â
:˙Â„·Î ˙Â„Â·Ú ˙Â˘ÚÏÂהבית בעל שאצל כדרך

ואח"כ מעט ולהרויח קשה לעבוד תחילה צריך
גם יותר ומרויחים יותר קלה העבודה הזמן עם

להתייגע צריך שמקודם הוא, כן השי"ת בעבודת
כך ואחר כלשהי, להארה שזוכים עד הרבה
לראות זוכים אזי מתייגעים אם הזמן במשך
יותר. קלה גם והעבודה ויותר, יותר ולהשיג
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והיה ּכבדֹות, מלאכֹות עּמֹו עֹוׂשה הּבעלֿהּבית והיה הּגדֹולים. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהמׁשרתים
ּתחת ידיהם לכף ׁשּצריכים המׁשרתים ּכדר סחֹורה לׂשאת לאדֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשֹולחֹו
מאד עליו ּכבד והיה הּכתף, ּברחב הּיד ּבליטת על הּבגד להּניח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּציליהם,
הּגבהֹות, עלּיֹות על הּנ"ל הּמּׂשאֹוי עם לעלֹות צרי היה לפעמים ּכזֹו. ְְֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹעבֹודה
ּלי מה ּברֿהבנה: פילֹוסֹוף היה ּכי עצמֹו, ויּׁשב העבֹודה. עליו קׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָוהיה
- ּולהתּפרנס אּׁשה לּׂשא הּתכלית, ּבׁשביל רק הּוא העּקר הלא זֹו? ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹלעבֹודה
הּבאֹות; ּבּׁשנים להּבא, ּפנאי יהיה עלֿזה ֿ זה, על להסּתּכל צרי איני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעדין
ּבעֹולם. עיני להׂשּביע ּבּמדינֹות, להיֹות ּבארץ, מׁשֹוטט להיֹות לי טֹוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכעת
אּתם להיכן אֹותם: וׁשאל סֹוחרים. ּגדֹולה ּבעגלה ׁשּנֹוסעים וראה ּבּׁשּוק ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהל

ללאגֹורנא ּומּׁשם·נֹוסעים? לׁשם, אֹותֹו וקּבלּו הן. לׁשם? אֹותי התקחּו . ְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ
לׁשּפאניא - מּׁשם לאיטליא, ׁשנים,‚הפליג ּכּמה עברּו ּכ ּובין ּכ ּבין . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

עצמֹו: ויּׁשב רּבֹות; ּבמדינֹות ׁשהיה מאחר יֹותר, חכם עֹוד נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועלֿידיֿזה
מה ׁשּלֹו פילֹוסֹופיא עם לחׁשב והתחיל הּתכלית. על להּביט ראּוי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכעת
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אים מיט גיטאן הּבית ּבעל דער האט מׁשרת. אייּבער איין ערׁשט מען ווערט דערנא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשכירּות.
איז סדר דער ווי אזֹוי סחֹורה טראגין זאל ער ׂשררֹות צּו ׁשיקין אים פלעגט אּון ארּבעט. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשווערע
די גיווען ׁשווער זייער אים אֹויף איז עלינּבֹויגין. דעם אֹויף גיוואנט טראגן זי וואס מׁשרתים. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָפּון
ארּבעט די איז גארין. הֹויכן א אֹויף סחֹורה. דער מיט גיין ארֹויף ּבאדארפט ער האט אמאל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָארּבעט.
ּבר א ּפילֹוסֹוף א גיווען זי איז ער ווארין גיווען. מייׁשב זי ער האט גיווען. ׁשווער אים ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאֹויף
קענען זאל אי אז וועגין. ּתכלית דעם פּון נאר זי איז עיקר דער ארּבעט. די מיר טֹויג וואס ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהבנה.
וועט דרֹויף קּוקין. צּו ניט דרֹויף נא ּבאדארף אי זיין. מפרנס קענען מיר זאל אּון האּבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחתּונה
מדינֹות. אנקּוקין וועל אּון וועלט. א זיין אֹויס ּבעסער מיר אי וועל דערווייל. ׁשּפעטער. זיין ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָצייט

עראיז האט ּבריקע. גרֹויסער א אֹויף סֹוחרים פארין סע גיזעהן האט אּון מארק. אין גיגאנגען ער ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
וועט גיפרעגט זיי ער האט לאגּורנא. קיין גיענפערט. זיי האּבען איר. פארט הין וואּו גיפרעגט. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָזי
האט דארט פּון אהין. גינּומען אים זיי האּבען יֹוא. גענפערט. אים זיי האּבען אהין. נעמען מי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאיר
ׁשּפאניא. קיין גילאזט אוועק וויטער זי ער האט אטליא פּון אטליא. קיין גילאזט אוועק זי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָער
איז ער מחמת חכם. מער נא גיווארין איז ער אּון יארין. ּכמה גיגאנגען אוועק זענען ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדערווייל

זי ער האט מדינֹות. אסא אין אייןגיווען אֹויף קּוקין ׁשֹוין מען ּבאדארף היינט גיווען. מייׁשב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

בקושי מיד כי לזה, מסוגל היה לא והחכם
אחרת. עבודה לחפש והלך התייאש, הראשון
יתברך השם בעבודת שנכנס למי חיזוק וזהו

סדר הוא שכן שידע צריך – קשיים ומרגיש
וימשיך יתחזק אלא מזה, יפול ולא העבודה,

הטוב. לסוף עד חן)הלאה, (לוית

−ïôþ ¬šñó
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צֹורף מלאכת ללמד ּבעיניו וּייׁשר ונאה(ּבזהב)ּלעׂשֹות, ּגדֹולה מלאכה ׁשהיא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ולא ּופילֹוסֹוף, ֿ הבנה ּבר היה והּוא עׁשירה. מלאכה היא וגם חכמה, ּבּה ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָֹויׁש
ונעׂשה האּמנּות את קּבל ׁשנה ּברבע רק ׁשנים, ּכּמה הּמלאכה ללמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻהצר

ׁשּלּמדֹו. האּמן מן יֹותר ּבּמלאכה ּבקי והיה מאד, ּגדֹול ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻֻאּמן

CkŒ¯Á‡אין ֿ ּפיֿכן ֿ על אף ּכזֹו, מלאכה ּבידי ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי עצמֹו: יּׁשב ««»ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
והעמיד והל אחר. ּדבר יחׁשב אחר ּבזמן ּפן זאת, חׁשּוב הּיֹום ּבזה; לי ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּדי

ׁשטייןֿׁשניידער אצל ֿ ּכן„עצמֹו ּגם הּזאת אּמנּות קּבל ׁשּלֹו הבנה ּומחמת , ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ׁשּיׁש ּגם ׁשּלֹו: הפילֹוסֹופיא עם עצמֹו יּׁשב ּכ ֿ אחר ׁשנה. ּברבע מעט, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבזמן
אּמנּות ללמד לי טֹוב ׁשניהם; יחׁשבּו לא ּפן יֹודע, מי - האּמנּות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻֻּבידי

דֹוקטיריי ללמד ׁשּלֹו ּופילֹוסֹופיא ּבהבנה וחקר לעֹולם. חׁשּובה ,‰ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
מּקדם ללמד ׁשּצריכין דֹוקטיריי, לּמּוד ודר ּתמיד. וחׁשּוב הּצרי ּדבר ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּוא

לּטין למדÂלׁשֹון - הבנתֹו מחמת והּוא, פילֹוסֹופיא; חכמֹות וללמד והּכתב, ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹ
ּבכל וחכם ּופילֹוסֹוף, ּגדֹול דֹוקטיר ונעׂשה ׁשנה, ּברבע מעט, ּבזמן זאת ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּגם

.„.˙Â·ÂË ÌÈ�·‡ ˘ËÏÓ.‰.‰‡ÂÙ¯.Â.˙È�ÈËÏ

ְִַּתכלית.
פילּוסֹופיאאּון זיין מיט טראכטן צּו אנגיהֹויּבען האט חכמה)ער זיין מיט איז(ּכלֹומר טאן. זאל ער וואס ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

איז סע אּון מלאכה גרֹויסע א איז סע ווארין ארּבייט. גאלד לערנען זי זאל ער אז גיפעלין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאים
איז ער מחמת אּון מלאכה רייכע א איז סע אּון חכמה. גרֹויס דרינען סע אּון מלאכה ׁשיינע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָא
נאר ׁשנים. ּכמה מלאכה די לערנען זי ּבאדארפט ניט ער האט פילֹוסֹוף. א אּון הבנה ּבר א ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָגיווען
מלאכה. ּבעל גרֹויסער א זייער גיווארן איז אּון מלאכה. די גיווען מקּבל ער האט יאר פערטיל א ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאין
נא דער גילערינט. אֹויס אים האט ער וואס דער איידער ּבעסער מלאכה די גיקענט האט ער ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאּון
וועגן דעסט פּון האנט. דער אין מלאכה. א אזֹוי האּב אי כאטׁשע גיווען. מייׁשב זי ער ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאט
צייט אנאנדערע טאמער דאס. חׁשּוב איז היינט ווארין ּבאנּוגין. ניט דערמיט מיר אי וויל ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָפארט
ׁשניידער. ׁשטיין א ּביי גיׁשטלעט זי האט אּון גיגאנגען איז אּון זיין. חׁשּוב אנדערׁש עּפעס ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוועט
פערטיל א אין צייט. קליינער א אין גיווען מקּבל אֹוי מלאכה. די ער האט חכמה זיין מחמת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּון
האנט דער אין האּב אי כאטׁשע פלּוסּופיא. זיין מיט גיווען מייׁשב זי ער האט דערנא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיאר.
אי אז גּוט. מיר פאר איז ּבכן זיין. חׁשּוב ניט ּביידע וועלן טאמער וייסט ווער מלאכֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָצוויי
הבנה זיין מיט גיקלערט ער האט זיין. חׁשּוב ּתמיד זאל זי וואס מלאכה א אזֹוי לערנען מי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָזאל
מדארף וואס זא א איז דאס ווארין דאקטירייא. לערנען זי זאל ער אז פלּוסּופיא. זיין מיט ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּון
זי מען מּוז דאקטיריי. לערנען זי מוויל אז איז. סדר דער אּון חׁשּוב. ּתמיד איז סע אּון ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתמיד

אּון לׁשֹון דאס ליטייניׁש לערנען זייןפריר מחמת ער אּון פלּוספיא. לערנען ממּוז אּון ּכתב. דאס ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
פארׁשטאנדיקייט)הבנה פערטיל(דהיינּו א אין צייט. קליינער א אין גילערינט אֹויס אֹוי דאס ער האט ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

חכמֹות. אלע אין חכם א אּון פילֹוסֹוף. א אּון דאקטער גרֹויסער א גיווארין איז ער אּון ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָיאר.
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חכמתֹו, מחמת ּכי ּכלא; ּבעיניו להיֹות העֹולם התחיל אחרּֿכ ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹהחכמֹות.
ּבעיניו העֹולם מּבני אחד ּכל היה - ּכזה ודאקטיר וחכם ּכזה ּגדֹול אּמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשהיה
אּׂשא אם ּבדעּתֹו: ואמר אּׁשה. ולּׂשא ּתכלית, לֹו לעׂשֹות עצמֹו ויּׁשב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכלא.
מה יראּו למען לביתי, ואׁשּוב אל מּמּני? ּׁשּנעׂשה מה ידע מי - ּבכאן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּׁשה
לביתֹו, ונסע והל ּכזֹו. לגדּלה ּבאתי ועכׁשו קטן, נער ׁשהייתי מּמּני, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּׁשּנהיה
לדּבר, מי עם לֹו היה לא חכמתֹו מחמת ּכי ,ּבּדר ּגדֹולים יּסּורין לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוהיה

הרּבה. יּסּורים לֹו והיה ּכרצֹונֹו, אכסניא מֹוצא היה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹולא

‰p‰Â:הּתם ּבמעׂשה לסּפר ונתחיל החכם, מעׂשה את ּכעת נׁשלי ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

Ìz‰עד הרּבה למד - ּתם ׁשהיה ּומחמת רצענּות, מלאכת למד הּנ"ל «»ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
מן מתּפרנס והיה אּׁשה, ונׂשא ּבׁשלמּות. ּבהאּמנּות ּבקי היה ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֻׁשּקּבל,
היה ֿ ּכן על ,ּכלּֿכ ּבהּמלאכה ּבקי היה ולא ּתם ׁשהיה ּומחמת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמלאכה;
צרי היה ּכי לאכל, אפּלּו ּפנאי לֹו היה ולא ּובצמצּום, ּגדֹול ּבדחק ְְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּפרנסתֹו
ּבׁשעת רק ּבׁשלמּות, האּמנּות יכֹול היה ׁשּלא מחמת ּבּמלאכה, לעסק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּתמיד

ּכלאדערנא ווערין וועלט די אנגיהֹויּבין אים ּביי ניׁשט)האט גאר גיווען אים ּביי איז וועלט גאנצע די (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

איז ער ווייל חכמה. זיין מחמת ווארין ניט. ׂשכל קיין האט קיינער אז גיהאלטן האט ער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָדהיינּו
פּון איטליכער איז דאקטער. א אזֹוי אּון חכם א אזֹוי אּון מלאכה. ּבעל גרֹויסער איין אזֹוי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָגיווען

ּכלא גיווען אים ּביי וועלט ניׁשט)דער ווי ׁשֹוין(גליי זי וועט ער גיווען. מייׁשב זי האט ער אּון ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
דא וועל אי אז דעה. דער אין גיטראכט זי ער האט ווייּב. א נעמען וועט אּון ּתכלית. א ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמאכין
קערין אּום ּבעסער מי אי לאם גיווארן. איז מיר פּון וואס וויסין. וועט ווער האּבין. ְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָחתּונה
היינט אּון יּונגיל. קליין א אוועק ּבין אי גיווארין. איז מיר פּון וואס זעהן זאל מען ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהיים.
אּון אהיים. גיפארין איז אּון גיהֹויּבין אֹויף זי האט ער אּון גדּולה. איין אזֹוי צּו גיקּומען אי ְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבין
ניט קיינעם מיט ער האט חכמה. זיין מחמת ווארין וועג דעם אֹויף יסּורים גרֹויסע גיהאט האט ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָער
אלץ גיהאט ער האט וויל. ער ווי אזֹוי ארּביריק קיין גיהאט ניט האט ער אּון ׁשמּוסן. צּו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָגיהאט

ּתמיד. יסּורים ְְִִֶָגרֹויסע
מעׂשהדערווייל די ציילן דער אנהייּבין וועלין מיר חכם. דעם פּון מעׂשה די לייגין אוועק לאמיר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתם. דעם ֶַפּון
אסאדער זי גמּוזט ער האט ּתם. א גיווען איז ער מחמת אּון ׁשּוסטיריי. גילערנט זי האט ּתם ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

אּון גאנצין. אין גיקענט ניט מלאכה די האט אּון גיווען. מקּבל האט ער ּביז מלאכה די ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלערנען
איז ער מחמת אּון מלאכה. דער פּון גיווען מפרנס זי האט ער אּון ווייּב. א גינּומען האט ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָער

ה ער אּון ּתם א זייןגיווען איז דעם. מחמת ּבאדארף. מען ווי אזֹוי גיקענט ניט מלאכה די אט ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
עסין. צּו אפילּו צייט גיהאט ניׁשט האט ער אּון ּבצמצּום. זייער אּון דֹוחק גרֹויס מיט גיווען ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפרנסה
נאר גאנצין. אין מלאכה די גיקענט ניט האט ער מחמת ארּבעטין. גימּוזט ּתמיד האט ער ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָווארין
דראטוויא. די גינּומען דֹור האט אּון נאל די גיׁשטעקט איין האט ער אז גיארּבעט האט ער ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
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ׁשל העב החּוט ּומֹוציא מכניס והיה ּבּמרצע נֹוקב ׁשהיה ּבׁשעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּמלאכה,
היה ּומנהגֹו ואֹוכל. לחם חתיכת נֹוׁש היה אז - הרצענים ּכדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּתפירה

גדֹול ּבׂשמחה ּתמיד ּכלׁשהיה לֹו והיּו ּתמיד. ׂשמחה מלא רק והיה מאד, ה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ּתן אׁשּתי, לאׁשּתֹו: אֹומר והיה הּמלּבּוׁשים. וכל הּמׁשקאֹות וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמאכלים
לי ּתן אֹומר: היה אחרּֿכ ואכל. לחם, חתיכת לֹו נֹותנת והיתה לאכל; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלי
מׁשּבח והיה ואכל, לחם, חתיכת עֹוד לֹו חֹותכת והיתה קטנית; עם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרטב
ּוׁשאר הּבׂשר לֹו לּתן מצּוה היה וכן הּזה. הרטב מאד וטֹוב יפה ּכּמה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹואֹומר:
חתיכת לֹו נֹותנת היתה ּומאכל מאכל ּכל ּובעד בזה, ּכּיֹוצא טֹובים ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמאכלים
הּוא ּכּמה הּמאכל, אֹותֹו את מאד וׁשּבח מּזה, מאד מתעּנג היה והּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם,
מרּגיׁש היה ּובאמת מּמׁש. הּמאכל אֹותֹו אֹוכל היה ּכאּלּו וטֹוב, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמתּקן
ּתמימּותֹו מחמת רֹוצה, ׁשהיה ּומאכל מאכל ּכל טעם הּלחם ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבאכילתֹו
מים, לֹו ונתנה לׁשּתֹות; ׁשכר לי ּתן אׁשּתי, מצּוה: היה וכן הּגדֹולה. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוׂשמחתֹו
מׁשּבח והיה מים, לֹו ונתנה ּדבׁש; לי ּתן הּזה. הּׁשכר יפה ּכּמה מׁשּבח: ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהיה
ּומׁשּבח מתעּנג והיה מים, לֹו ונתנה בזה; ּכּיֹוצא וכּו' יין לי ּתן ּכּנ"ל. ֿ ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּגם

גיגעסין. האט אּון ּברֹויט ׁשטיק א גיטאן ּביס א ער האט ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָדעמּולט
ׂשמחהאּון אין נאר גיווען איז ער אּון גיווען. פריילי ּתמיד איז ער גיווען. איז ׁשטייגער ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָזיין

זאגין פלעגט ער מלּבּוׁשים. אלע אּון מׁשקאֹות אלע אּון מאכלים אלע גיהאט האט ער אּון ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּתמיד.
דערנא גיגעסן. ער האט ּברֹויט. ׁשטיק א גיגעּבן אים זי האט עסין מיר גיּב ווייּב. מיין ווייּב. ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָצּום
אּון ּברֹויט ׁשטיק א נא גיׁשניטן אּפ אים זי האט קאׁשע. מיט יֹו די מיר גיּב גיזאגט. ער ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָהאט
וואס אּון גּוטקייט א פאר וואס גיזאגט. האט ער אּון גילֹויּבט זייער האט אּון גיגעסין. האט ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָער
ווידער אים זי האט פלייׁש. גיּבין גיהייסין זי ער האט אזֹוי אּון איז. יֹו די וואֹוילקייט א ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָפאר
א פאר וואס גיזאגט האט אּון גילֹויּבט זייער אֹוי האט אּון גיגעסין. ער האט ּברֹויט. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָגיגיּבן
אּון גיּבן גיהייסין אלץ זי האט ער וואס מאכלים אנדערע אזֹוי אּון איז. פלייׁש דאס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוואֹוילקייט
אּון ּברֹויט. ׁשטיק א גיגיּבן אלץ אים זי האט גיּבין גיהייסין זי האט ער וואס מאכל איטליכן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָפאר
א פאר וואס גירעכט. דאס גילֹויּבט זייער האט אּון גיהאט ּתענּוג גרֹויס זייער דערפּון האט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָער
אין פילן ּבאמת טאקע פלעגט ער ווארין גיגעסין. ממׁש עס וואלט ער ווי גליי איז סע ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגּוטקייט

מחמ גיוואלט. האט ער וואס הּמאכלים ּכל פּון טעם דעם גיגעסין האט ער וואס ּברֹויט זייןדעם ת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכל עסט ער ווי גליי ּברֹויט אין טעם דעם גיפילט ער האט פרייליכקייט זיין אּון ּתמימֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָגרֹויס

ֲִַַָהּמאכלים.
פלעגטאּון וואסער. גיגיּבן אים זי האט ּביר. טרּונק א מיר גיּב ווייּב. מיין זאגין. ער פלעגט ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאזֹוי

האט מעד. מיר גיּב גיהייסין ער האט דעם נא איז. ּביר דאס וואֹוילקייט א פאר וואס לֹויּבין ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָער
מיר גיּב איז. דאס מעד גּוטער א פאר וואס גילֹויּבט. אזֹוי אֹוי ער האט וואסער גיגיּבן אים ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָזי
אּון גיהאט ּתענּוג האט ער אּון וואסער. גיגיּבן אלץ אים זי האט מׁשקאֹות. אנדערע אדער ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוויין

זי. טרינקט ער ווי גליי מׁשקה די גילֹויּבט ְְְְְְִִִִִֶֶַַָהאט
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להם היה ּבמלּבּוׁשים, וכן מּמׁש. אֹותּה ׁשֹותה הּוא ּכאּלּו הּמׁשקה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו
ּפעלץ ּולאׁשּתֹו לֹו -Êּבׁשּתפּות הּפעלץ לי ּתן אׁשּתי, אֹומר: והיה אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

צרי ּכׁשהיה לֹו. נֹותנת והיתה לּׁשּוק; ליל ּכגֹון ּפעלץ, ללּבש צרי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשהיה
טּוליּפ והיתהÁללּבש הּטּוליּפ; לי ּתן אׁשּתי, אֹומר: היה אנׁשים, ּבין ליל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ

הּזה. הּטּוליּפ יפה ּכּמה מׁשּבח: והיה מּמּנּו, מתעּנג והיה הּפעלץ, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנֹותנת
אׁשּתי, ואֹומר: מצּוה היה לביתֿהּכנסת, ליל ּכגֹון לקאפטין, צרי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
יפה ּכּמה ואֹומר: מׁשּבח והיה הּפעלץ, לֹו נֹותנת והיתה הּקאפטין; לי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתן
ֿ ּכן ּגם לֹו נֹותנת היתה יּוּפא, ללּבׁש צרי ּכׁשהיה וכן הּזה. הּקאפטין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹונאה
וכן ּכּנ"ל, הּזאת הּיּוּפא ונאה יפה ּכּמה ּגםּֿכן: ּומתעּנג מׁשּבח והיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּפעלץ,

ּתמיד. וחדוה ׂשמחה מלא רק והיה בזה; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבכּיֹוצא

‰È‰Lkיכֹול היה לא ּכי קצוֹות, ׁשלׁש לֹו היה הּסתם ּומן - הּמנעל ּגֹומר ¿∆»»ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹֹ
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ּפעלץאּון איין גיהאט ּביידע האּבין ווייּב זיין מיט ער גיווען. אזֹוי אֹוי איז מלּבּוׁשים. אין ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאזֹוי
מיר גיּב ווייּב. מיין זאגין ער פלעגט גיין. צּו מארק אין דהיינּו ּפעלץ א ּבאדארפט האט ער ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאז
גיזאגט. ער האט לייט. צוויׁשן גיין טּוליּפ א ּבאדארפט האט ער אז גיגיּבן. אים זי האט ּפעלץ. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָדעם
האּבין. צּו ּתענּוג גרֹויס ער פלעגט ּפעלץ. דעם גיגיּבן אים זי האט טּוליּפ. דעם מיר גיּב ווייּב ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָמיין
קאפטין איין ּבאדארפט האט ער אז איז. טּוליּפ דער וואֹוילקייט איין פאר וואס לֹויּבין. פלעגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּון
האט קאפטין. דעם מיר גיּב ווייּב מיין גיזאגט. האט אּון גיהייסין ער האט גיין. צּו אריין ׁשּול ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
וואסיר אּון פיינקייט א פאר וואס גיזאגט האט אּון לֹוּבין צּו ער פלעגט ּפעלץ. דעם גיגיּבן אים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזי
אֹוי אים זי האט יּוּפא. א טאן אן ּבאדארפט האט ער אז אזֹוי אּון איז. קאפטין דער ׁשיינקיט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָא
וואסיר אּון פיינקייט א וואסיר גיהאט ּתענּוג האט אּון לֹויּבין אֹוי ער פלעגט ּפעלץ. דעם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָגיגיּבן
פרייד אּון ׂשמחה מיט גיווען פּול איז ער אּון זאכין. אלע ּביי אזֹוי אּון איז. יּוּפא די ׁשיינקייט ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא

ּתמיד. לּוסטיג ְִִָאּון
עראז ווארין עקין דריי גיהאט ׁשּו דער האט הסּתם מן אּון .ׁשּו דעם גימאכט ׁשֹוין האט ער ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

‰˘Ï˘ ÂÏ ÂÈ‰ Ì˙Ò‰ ÔÓÂ ,ÏÚ�Ó‰ ¯ÓÂ‚ ‰È‰˘Î
:'ÂÎÂ ˙ÂÂˆ˜מנעל הוא כראוי, אינה התפילה ואם

קצוות. המעשה)בשלשה בסוף ז"ל רבינו (דברי

לפני לבבו את שלשבר ז"ל אדמו"ר הודיענו כבר
ביום, אחת שעה לייחד רק צריכין יתברך השם
פי על אף כי בשמחה, להיות צריך היום כל אבל
עשירות אחר להוט להיות צריכים שברוחניות
לבנו ממעל, אלוקי לחלק ויפה נאה כאשר מופלג

יתברך הבורא לה'של אתם "בנים שכתוב (כמו

אחד כל שנשמת אמת בספרי מזה וכמובא אלקיכם"

כידוע) ממעל אלקי חלק הוא איןמישראל עד המרומם ,
העולם בזה לזכות תכלית, ואין גבול ואין סוף
מאחר אבל אחריו, מעלה שאין המעלה לתכלית
כל על שנעשה, מה אחד כל עם נעשה שכבר
נודף הריח שיהיה שום ולאכול להחזיר אין פנים

ביותר.
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הי - ּכּנ"ל ּבׁשלמּות מאד,האּמנּות אֹותֹו מׁשּבח והיה ּבידֹו, הּמנעל לֹוקח ה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּזה, הּמנעל ונפלא יפה ּכּמה אׁשּתי, אֹומר: והיה מּמּנּו, מאד מתעּנג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהיה

וצּוקיר ּדבׁש ׁשל מנעל ּכּמה הּזה, הּמנעל מתֹוק והיתהËּכּמה הּזה. הּמנעל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעד זהּובים ׁשלׁשה נֹוטלים רצענים ׁשארי מה מּפני אםּֿכן אֹותֹו: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹואלת

טאלער חצי רק לֹוקח ואּתה מנעלים, וחצי)זּוג זהּוב ּלי(הינּו מה לּה: הׁשיב ? ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.Ë.¯ÎÂÒ

ׁשּו דעם נעמען ער פלעגט גאנצין. אין גיקענט ניט מלאכה די זי אּוןהאט אריין האנט דער אין ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ווייּב. מיין זאגין. פלעגט אּון אים. פּון גיהאט ּתענּוג גרֹויס האט ער אּון גילֹויּבט. זייער אים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאט
ׁשיכעלע דאס זיסקייט א וואסיר איז. ׁשיכעלע דאס וואֹוילקייט א וואסיר אּון ׁשיינקייט א ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוואסיר
איז עס אז גיפרעגט. אים זי האט איז. דאס ׁשיכעלע צּוקירדיק א וואסיר האניקדיק. א וואסיר ְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאיז.
א נאר נעמסט דּו אּון .ׁשי ּפאר א פאר גּולדען דריי נעמען ׁשּוסטירס אנדערע וואס פאר אזֹוי ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָיֹוא

אדמו"ר ציווה כאשר לעשות צריך פנים כל על כי
על שאף ראשין, בתרי החוטרא לאחוז שצריך ז"ל
המעלה, לתכלית לזכות ומתגעגעין שכוספים פי
כפלים בכפלי ויותר ביותר זה לעומת אבל
יגילון "בשמך ולקיים בשמחה, להתגבר צריכים
נקודה בכל בחלקו שמח ולהיות היום", כל

ש איך דשערה שערה ובכל הלאונקודה כי הוא.
שאין מצוה היא כמונו לחולים בעצמה השמחה
ז"ל אדמו"ר הודיענו וכאשר ממנה, למעלה
ידי על שזכה מה הקדוש התם של בהמעשה

הזאת שלאהשמחה פי על אף בתפילתו שמח (שהיה

שם) כמובן טובה נקודה בכל וכן כראוי לתכליתהיתה ,
בפנים, פנים לנבואת והשלימות, המעלה תכלית
כל על מנהיג ולהיות כביכול, ה' בתמונת ולהביט
שאחר בהשיחות זה כל כמובן המנהיגים,

הזאת. המעשה

כל כי דעת למען ז"ל אדמו"ר לנו סיפר זה וכל
ביכולתו ויש יש עליו שעובר איך ואחד אחד
אשר הזה, בדרך הוא גם ילך אם זה לכל לזכות
הוא הוא הזה והישן החדש הנורא הדרך
שיקוים התיקון עולם של דלתתא ההתערותא
מזה דלתתא וההתערותא במעשיו" ה' "ישמח
הבכיות וכל בעושיו", ישראל "ישמח הוא

כ"ד)והזעקות אות ו' הלכה הודאה הלכות בליקוטי (עיין

לעשות האדם שצריך והתיקונים התשובות וכל
שירגיש לזה שיזכה בעבור הוא הכל העולם, בזה
שעל הזאת, והשמחה הגילה עוצם באמת בלבבו
הצדיקים כל של הבא העולם יהיה זה ידי
ביותר יתברך אותו שישיגו שכל והחסידים,
ישמחו יותר אשר וכל ביותר, בו ויתענגו ישמחו
היום וגם אותו, ולהשיג לדעת בו יתאחדו יותר בו
המשכת ידי על הוא וישועות הצלות מיני כל
ולהאמין לידע הזה האחרון והסוף מהקץ הדעת
הרבה מזה כמובא לטובתו, הם מאורעותיו שכל
מבוקר יתברך באהבתו לשמוח הקדושים בספריו
זה על ואשר טובה, ונקודה נקודה בכל ערב עד
מאהבה תשובה העושה שכל ז"ל חכמינו אמרו
ידי על והעיקר לזכויות, עוונותיו נתהפכים
ושמחה, לששון בעצמו ואנחה היגון שמהפכין
ג' הלכה ורביה פריה הלכות בליקוטי מזה כמובא
היטב שם עיין הנ"ל ו' הלכה הודאה ובהלכות
גדלה אחד שבאופן זה, בענין שמבאר מה
עלינו עבר כבר אשר אחרי ויותר ביותר שמחתנו
בעוצם חטפנו אנחנו גם כן פי על ואף שעבר, מה
עיין כאלה יקרות נקודות כזה וערפל ענן חושך

ג')שם. הגהה ושמחה ששון אור, (כוכבי
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מאחרים? לדּבר לנּו לּמה ועֹוד: ׁשּלי; מעׂשה וזה - ׁשּלֹו מעׂשה זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזה?
הּוא - העֹור ליד: מּיד זה ּבמנעל מרויח אני וכּמה ּכּמה לחׁשב נתחיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹהלא
לאּפקיס ,ּבכ - ּבזה ּכּיֹוצא ּדברים ּוׁשארי ,ּבכ - וכּו' והחּוטים הּזפת ,ּבכÈ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.È.˙Â¯ÂÚ‰ ÔÈ·˘ ÈÂÏÓ‰

טאלער. האלּבין)האלּבין א מיט גּולדן א איז(דהיינּו דאס מיר. צּו דאס האט וואס גיענפערט. ער האט ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אנדערע פּון ׁשמּוסין צּו מיר האּבין וואס ווידער אּון מעׂשה. מיין איז דאס אּון מעׂשה. ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיענעמס
לעדער די ליד. מיד ׁשיכעל דעם אין דא גווין אי וויפיל ּבארעכענען אנהייּבן נאר לאמיר ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלייט.
אנדערע אזֹוי אּון פיל. אזֹוי לאּפקיס פיל. אזֹוי קאסט דראטוויס אּון זיוויצע פיל. אזֹוי מי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָקאסט

:ÈÏ˘ ‰˘ÚÓ ‰ÊÂ ÂÏ˘ ‰˘ÚÓ ‰Êוספרתם" זהו
דייקא, לעצמכם לכם לעצמכם, 'לכם' - לכם"
שהוא העומר, ספירת לספור צריך אחד שכל
שהוא, מה כפי לעצמו, הנ"ל התחזקות בחינת
בני שחבריו לו שנדמה מחמת בדעתו יפול ולא
מידה שהוא פי על אף כי הרבה, ממנו טובים גילו
ממנו, טוב אדם כל ולהחזיק עניו להיות טובה
אין ושלום, חס זה ידי על בדעתו יפול אם אבל
ל נאה שאין גדול גדלות זהו אדרבא, ענוה, וזה

הוא ועדיין יתברך להשם עבודה איזה שיעבוד
אסור כי שזכו, למה זכו כבר וחבריו כך, כל רחוק
הוא מקום מאיזה יודע ומי המקום, אחרי להרהר
אדם אין כי מעשיו, ידי על נמשך מקומות ובאיזה
לצאת שרוצה אדם כל וכן כלל. לחבירו דומה
העומר ספירת בחינת שזה וזוהמתו, מטומאתו
לעצמו הימים לספור צריך וכו', שיטהרו כדי
ושלום. חס כלל, חבירו אותו יפיל ואל דייקא
דייקא, לעצמכם 'לכם' - לכם" "וספרתם וזהו

היטב. והבן

היה "אחד פסוק: על ז"ל רבינו שכתב וכעין
עליו אבינו אברהם התקרבות שעיקר אברהם",
תמיד שחשב ידי על היה יתברך לה' השלום
מונע שום על הסתכל ולא בעולם, אחד רק שהוא
לקוטי הספר בתחילת עיין וכו', ומבלבל ומעכב

זה. ענין תנינא

מהמונעים מניעות מיני כמה שיש כמו ובאמת
מהאמת למנוע הרוצים מתנגדים או הרשעים

וחלקלקות ליצנות ודברי ופיתויים הסתות בכמה
הדעת וחלישות מניעות מיני כמה גם יש כן וכו',
אפשר אי זה וכל באמת. ואוהביו מחביריו אפילו
ענינו, כפי בעצמו יבין אחד כל רק בכתב לבאר
שבעולם הדעת וחלישות מניעות מיני כל וכנגד
היה אחד בבחינת הנ"ל, בדרך לילך צריכין
כנ"ל. בעולם יחידי הוא כאילו לחשוב אברהם,
לעצמכם - 'לכם' לכם", "וספרתם בחינת וזה

כנ"ל.

מבואר והתם, החכם של בהמעשה שמובא וכמו
המלאכה יכול היה ולא וכו' רצען היה שהתם שם
והוא וכו', קצוות בשלשה היה שלו ומנעל כראוי,
הזה המנעל ויפה נאה כמה מאוד בו מתפאר היה
מה מפני כן, אם אשתו: לו שואלת והיתה וכו'.
זוג בעד זהובים ג' נוטלים מלאכות בעלי שארי
וחצי, זהוב אם כי לוקח אינך ואתה מנעלים
מעשה וזה שלו מעשה זה בזה, לי מה לה: השיב

מעשה)שלי. מיין איז דאס אין מעשה יענימס איז ,(דאס
נתחיל הלא מאחרים, לדבר לנו למה ועוד,
מיד זה בהמנעל מרויח אני וכמה כמה לחשוב

וכו', בכך הוא העור היטב)ליד, זה כל שם ,(עיין
והבן.

דברים כמה העולם רוב מבינים הזאת במעשה כי
להתנהג שצריכין יתברך, השם לעבודת הנוגעים
אפילו תמיד בשמחה ולהיות התמימות בדרכי
אינו ותפילתו עבודתו וגם גדול, ודחקות בעניות
בשמחה יהיה כן פי על אף כלל, בשלימות
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ּגדֹולים עׂשרה ליד מּיד מרויח אני ועּתה ,ּבכ לי(מטּבעֹות)- אכּפת ּומה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָ
היה העֹולם ואצל ּתמיד. וחדוה ׂשמחה מלא רק והיה ליד? מּיד ּכזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָרוח
נדמה היה ּכי ּכרצֹונם, להתלֹוצץ מּמי ׁשּמצאּו ּבֹו, ּתאותם והּׂשיגּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָללעג,

מיד רווח א אזֹוי מי עס איירט וואס נא גראׁשין. צעהן ליד מיד אי גיווין היינט פיל. אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָזאכין
ּתמיד. לּוסטיק אּון פריילי נאר גיווען איז ער אּון ְְְִִִִִֵֶֶַָָליד.

וואריןאּון ווילין. זיי וואס גיקריגן דא האּבן זיי אּון גיׁשּפעט. א גיווען ער איז וועלט דער ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּביי
אּפנים האט ער ווארין גיוואלט. האּבן זיי ווי אזֹוי ׁשּפעטין צּו וועמען אֹויס גיהאט דא האּבין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזיי
מיט גיהֹויּבין אן מיסטנע אין האּבין אּון קּומען. מענׁשן פלעגין מׁשּוגענער. א ווי זיי ּביי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָגיהאט

שיש כלל העולם על יסתכל ולא תמיד, בחלקו
אכילה להם ויש כפלים, בכפלי כנגדו פרנסה להם

וכו' נאים ומלבושים מלאיםושתיה כן פי על (ואף

חסרונות) בריבוי תמיד בתורהדאגות ה' בעבודת וגם ,
ואףובתפילה פעמים, אלפים ממנו גדולים הם

יהיה רק כלל, מזה בדעתו יפול אל כן פי על
שלו שהלחם שם כמבואר תמיד, בחלקו שמח
ומנעל וכו', שבעולם המאכלים כל אצלו היה
מלא והיה גדולה ביגיעה ימים בכמה שגמר שלו
על אף מאחרים, הרבה פחות בו והרויח חסרונות
הרבה, בו והתפאר מאוד בעיניו יקר היה כן פי
בזה, לי 'מה ואמר, כלל, אחרים על הסתכל ולא

וכנ"ל. וכנ"ל שלי', מעשה וזהו שלו מעשה זה

זאת מעשה שסיפר אחר בעצמו רמז ז"ל ורבינו
שם שמובא כמו ה', ועבודת תפילה לענין שכונתו
כראוי אינו התפילה 'ואם ז"ל: רבנו שאמר בסוף
היינו שם, עיין והבן, קצוות' בשלשה מנעל היא
כדרכי גדול בתמימות להתנהג שצריכין כנ"ל,

הנ"ל. התם

מוסר לעצמו ליקח המעשה בכל לדקדק וצריכין
ולהיות בדרכיו ולילך הנ"ל, התם מדברי ועצות
כלל, העולם אותו יבלבל ואל תמיד, בשמחה
יותר הרבה ועבודה לתפילה שזוכין חבריו ואפילו
רק כלל, מזה בדעתו יפול אל כן פי על אף ממנו,
טובה ונקודה נקודה בכל תמיד בשמחה יהיה
שם עיין שהוא, איך ועבודתו בתפילתו שמרויח

ותבין. בהמעשה
כ"ב) אות ט' הל' פסח הלכות הלכות (ליקוטי

עוסק הוא כן על השפל, ערכו את יודע הוא התם
בתמידות, ה' ועבודת הקודש מלאכת במלאכתו
לסעודה עצמו לקבוע אפילו פנאי לו שאין עד
שעוסק בתוך רק העולם, צרכי משאר בזה וכיוצא
בדרך כן גם סעודתו ואוכל חוטף הוא במלאכתו
עולה שאין רואה אם כן פי על ואף וכו', עראי
מנעל בבחינת רק והוא בשלימות בידו האומנות
כן גם מצפה אינו זה מחמת קצוות, ג' של
שיודע מחמת עבודתו על גדול גמול לתשלום
הוא כן פי על אף אך בשלימות, שאינו בעצמו
נעימות בו ומרגיש מעבודתו מאוד מתענג
מה על כלל מסתכל ואינו מאוד, נפלא ומתיקות
מעבודתו, יותר בשלימות הוא חבירו שעבודת
השגה, ובעל גדול שכל בעל הוא שחבירו מחמת
על יותר גמול תשלום כן גם יקבל ומסתמא

מעבודתםעבודתו. ונפלו דעתם שנחלש רבים שיש (ומה

שמעשיהם שראו בחביריהם שהתקנאו כאלו דברים ידי על

וכו') יותר בשלימות בידם עולה התםועבודתם אבל ,
מסתכל אינו הוא באמת בתמימות ה' העובד היינו
מעשה זה חבירו, אצל לו מה כי כלל, זה על
ומתענג בחלקו שמח והוא שלו, מעשה וזה חבירו
מיד ריוח לו שיש מה ה' עבודת מעבודתו מאוד
בתמידות, שלו והיגיעות העבודות כל ואחר ליד.

יתבר שה' רק זוכה כלאם נחת איזה ממנו יקבל ך
שמים לשם שעושה בעלמא תנועה מאיזה שהוא
הון, מכל מאוד יקר זה בוודאי ובתמימות, באמת
גם ובוודאי חייו, ימי כל זה על להתייגע וכדאי
בעולם אחת רוח קורת ויפה יקופח, לא שכרו

וכו'. ט')הבא אות תמימות היראה, (אוצר
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להתלֹוצץ, ּבׁשביל עּמֹו לדּבר ּבכּונה והתחילּו אדם ּבני ּבאים והיּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻלמׁשּגע.
- ליצנּות ּבלי לֹו: ׁשהׁשיבּו ותכף ליצנּות; ּבלי רק אֹומר: הּתם אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהיה
לחׁשב להעמיק, רֹוצה היה לא יֹותר ּכי עּמם, לדּבר והתחיל ּדבריהם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹקּבל
ׁשּכּונתם רֹואה ּוכׁשהיה ּתם. איׁש היה ּכי ליצנּות, ּבעצמֹו זה ׁשּגם - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָחכמֹות
ׁשֹוטה, ּתהיה אזי הלא מּמּני? חכם ּכׁשּתהיה ּיהיה מה אֹומר: היה - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלליצנּות

ׁשֹוטה. ּתהיה אזי אּדרּבא, - מּמּני חכם ּוכׁשּתהיה נחׁשב? אני מה זהּכי (ּכל ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון) לענין נחזר ועּתה הּתם; ּדרכי .היה ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

CB˙a.גדֹולה וחכמה ּבגדּלה לכאן ּובא נֹוסע הּנ"ל ׁשהחכם רעׁש נעׂשה ּכ ¿ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
מהר לי ּתן לאׁשּתֹו: אֹומר והיה גדֹולה, ּבׂשמחה לקראתֹו ֿ ּכן ּגם הּתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָורץ

אל רץהּיּוּפא, והיה הּפעלץ, לֹו ונתנה לראֹותֹו; ידידי חברי לקראת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּזה, הּתם לקראתֹו ּובא ּבגדּלה, ֿ צב ּבעגלֹות נֹוסע היה והחכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלקראתֹו.
ּברּו עֹוׂשה? אּתה מה חביבי, אחי ּבׂשמחה: ּבאהבה ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָוהיה
היה העֹולם ּכל ּגם - הּנ"ל והחכם .לראֹות זֹוכה ואני ׁשהביא ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּמקֹום
ֿ ּפיֿכן, ֿ על אף א למׁשגע; ׁשּנדמה ּכזה איׁש מּכלֿׁשּכן ּכּנ"ל, ּכלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבעיניו
לתֹו עּמֹו ונסע מקרבֹו, היה ּביניהם ׁשהיה הּגדֹולה נעּורים אהבת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמחמת

אן נאר זאגין צּו זיי פלעגט ּתם דער אּון ׁשּפעטין. צּו עּפעס האּבן זאלין זיי ּכדי ׁשמּוסין. צּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאים
האט אּון גיהערט. צּו זיי ער האט ליצנֹות. אן גיענפערט אים האט מען ווי ּתיּכף אּון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָליצנֹות.
חכמֹות. טראכטן איּבער גיוואלט ניט ער האט ווייטער. ווארין ׁשמּוסין. צּו זיי מיט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאנגיהֹויּבן

א זייטאמער אז גיזעהן פארט האט ער אז אּון ּתם. א גיווען איז ער ווארין ליצנֹות. אליין דאס יז ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
וועסטּו מיר. פּון זיין קלּוגער ׁשֹוין וועסט דּו אז זיין וועט וואס זאגין, ער פלעגט ליצנֹות. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמיינען
זיין קלּוגער מיר פּון ׁשֹוין וועסט דּו אז אּון אן. אי טרעף וואס ווארין נאר. א זיין ערׁשט ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָזי

נאר. א זיין ערׁשט זי דעםוועסטּו פּון דערציילן ווידער מיר וועלן היינט ּתם. דעם פּון ׁשטייגער דער גיווען אלץ איז (אזֹוי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

.חכם) ָָ

מיטדערווייל אּון גדּולה גרֹויס מיט אן קּומט ער אּון פארט. חכם דער אז רעׁש א גיווארן איז ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
צּום גיזאגט האט אּון ׂשמחה. גרֹויס מיט אקעגין אים גילאפין אֹוי ּתם דער איז חכמה. ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָגרֹויס
אים זי האט זעהן. אים אי לאם חבר ליּבן מיין אקעגין גיין אי לאם יּוּפא די גי מיר גיּב ְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָווייּב.
מיט קארטע. א אין גיפארין איז חכם דעם אּון גילאפין אקעגין אים ער איז ּפעלץ. דעם ְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיגעּבן
גרֹויס מיט ׂשמחה מיט ׁשלֹום גיגעּבין אים האט אּון ּתם. דער אקעגין גיקּומען אים איז ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָגרֹויסקייט.

גיזאגט)ליּבׁשאפט. אים צּו האט האט(אּון ער וואס גאט איז גילֹויּבט טּוסטּו. ווואס ּברּודער ליּבער מיין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
די זי איז אים ּביי אן. אים קּוקט חכם דער אּון זעהן. צּו די זֹוכה ּבין אי אּון גיּבראכט ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָדי

ניׁשט גאר גיווען אֹוי וועלט ניטגאנצע גאר אים ּביי האּבין וועלט דער פּון מענׁשן אלע אז גיׁשטאנען. איז אֹויּבן ווי (אזֹוי ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וועלט) דער גאר פּון גיווען קלּוגער זי ּביי איז ער ווארין גיטראפן. ּפניםאן א האט ער וואס מענׁש. א אזֹוי ׁשּכן. מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
זי האּבין זיי וואס יּוגנט דער פּון אהבה די מחמת פארט וועגין דעסט פּון נאר מׁשּוגע. א ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָווי
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אֹותֹו ּבתֹו מתּו ּבנים, הּׁשני אּלּו ׁשל אביהם הּנ"ל, ּבּתים ּבעלי והּׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהעיר.
ׁשהיה והּתם, ׁשּלהם. הּבּתים ונׁשארּו ּבּמדינֹות, מׁשֹוטט החכם ׁשהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּזמן
מי היה לא - ּבּמדינֹות ׁשהיה והחכם, וירׁשֹו, אביו לבית נכנס - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבמקֹומֹו
ולא ּכלּום, מּמּנּו נׁשאר ולא החכם, ּבית ואבּוד ּכלה ונעׂשה הּבית, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלקּבל
ׁשם לֹו והיה - אחת אכסניא לתֹו ונסע ּבבֹואֹו, ּבֹו לּכנס מקֹום להחכם ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
עבּדא עּתה לֹו מצא הּנ"ל והּתם ּכרצֹונֹו. האכסניא היתה לא ּכי ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹֻיּסּורים,
רֹואה והיה ּבׂשמחה, ּבאהבה להחכם מּביתֹו ּפעם ּבכל ּובא רץ והיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָחדׁשה,
ותעמד לביתי עּול אחי, להחכם: הּתם ואמר מהאכסניא. יּסּורין לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
לפני הּכל - ּביתי וכל אחד, ּבקמץ לי ּׁשּיׁש מה ּכל אקּבץ ואני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאצלי,

אריין. ׁשטאט אין גיפארין אים מיט איז ער אּון גיווען. מקרב אים ער האט גיהאט. ליּב ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזייער
קינדעראּון צוויי די פּון פעטער די ּבּתים ּבעלי צוויי ּתם)די דעם פּון אּון חכם דעם פּון זיי(דהיינּו זענען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

גיווען אֹויסין איז חכם דער וואס צייט דער אין גילאזטגיׁשטארּבן. איּבער האּבין אּון מדינֹות. אין ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
האט אּון הֹויז פאטערס זיין אין אריין ער איז ארט. זיין אֹויף גיווען איז ּתם דער הייזער. ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזייערע
נעמען צּו אּפ גיהאט ניט קיינער האט מדינֹות פרעמדע אין גיווען אּבער איז חכם דער גירׁשי'ט. ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעס
גיּבליּבן. ניט גאר דערפּון איז סע אּון גיווארין. ואבד ּכלה חכם דעם פּון הֹויז דאס איז הֹויז. ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָדאס
פארין פאר ער איז גיקּומען. איז ער אז ּבׁשעת אריין זאל ער ׁשטּוב קיין גיהאט ניט חכם דער ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאט
ארּביריק איין אזֹוי גיווען ניט איז סע ווארין יסּורים. גיהאט דארט ער האט אריין. ארּביריק איין ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאין
לֹויפין פלעגט אּון טּועכץ ניי א גיפּונען היינט ׁשֹוין זי האט ּתם. דער אּון גיוואלט. האט ער ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָווי
יסּורים האט חכם דער אז גיזעהן האט ער אּון ׂשמחה. מיט אּון ליּבׁשאפט מיט חכם צּום מאל ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאלע
אריין. ׁשטּוּב מיין אין אריין מיר צּו גיי ּברּודער. חכם. צּום גיזאגט ּתם דער האט ארּבריק. דער ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָפּון
האּב. אי וואס גאר זמעני איין אין נעמען אֹויף צּום מי וועל אי אּון ׁשטיין מיר ּביי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָוועסטּו

:Â˘¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙È·Ï Ò�Î� ÂÓÂ˜Ó· ‰È‰˘ Ì˙‰Â
הקדושה האמונה הוא אביו בית כי לרמז, נראה

אבות נחלת ח"אשהוא מוהר"ן בליקוטי צ"ד סי' (עיין

חסדו) זכר ודירהבמאמר מנוחה לו היה כן ועל ,
להשיג יכול היה שלא במקום כי אבותיו, בנחלת
האמונה שהיא אבותיו בנחלת קבוע היה בשכלו
כלה אביו בית נעשה החכם אבל הקדושה,
רוצה ואינו שכלו אחר רק הולך הוא כי ואבד,
ומטורף מטולטל הוא כן ועל אמונה, על לסמוך
יסוד לו שאין מאחר מנוחה, בית לו ואין
ולנוח עליו לסמוך החזק יסוד שהוא האמונה

ה')בו. אות תמימות היראה, (אוצר

ÏÎ ı¯ ‰È‰Â ,‰˘„Á ‰„·ÂÚ ‰˙Ú ÂÏ ‡ˆÓ Ì˙‰Â
:‰·‰‡· ÌÎÁ‰Ï Â˙È·Ó ÌÚÙמחמת התם רק

ומדריגתו האיתנה אמונתו ובכוח תמימותו,
החכם אל ללכת להרבות היה מסוגל הגבוהה
שנהג כמו לו, שיזיק לחשוש בלי עמו ולדבר
האפיקורסים עם בדברים בא היה שהוא רבינו,
אסור אנחנו אבל להם, ויוכל שבאומן הגדולים
עמם, לשוחח ולא אלו של מפתנם על לדרוך לנו

מאד. להזהר וצריך גדולה סכנה בזה יש כי
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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אצלֹו. ועמד לביתֹו ונכנס החכם, ּבעיני וּייׁשר ;ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכרצֹונ

ÌÎÁ‰Âואּמן מפלג חכם ׁשהּוא ׁשם הּניח ּכי ּתמיד: יּסּורים מלא היה ¿∆»»ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻֻ
זהב, ׁשל טּבעת לֹו ׁשּיעׂשה לֹו וצּוה אחד ׂשר ּבא והיה מאד, ּגדֹול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹודֹוקטיר
וחקק מאד, נפלאים ּבדרכים צּיּורים ׁשם וחקק מאד, נפלא טּבעת לֹו ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹֹועׂשה
והיה הּטּבעת; ּכלל ּבעיניו יׁשר ולא - הּׂשר ּובא מאד, נפלא ׁשהיה אילן ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם
האילן עם הּטּבעת היה ׁשאּלּו ּבעצמֹו יֹודע היה ּכי מאד, ּגדֹולים יּסּורים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹלֹו

מאד. ונפלא חׁשּוב היה - ּבׁשּפאניא ְְְְְִִֶַַָָָָָֹהּזה

ÔÎÂוהביא מּמרחּקים, ׁשּבא יקר ֿ טֹוב אבן והביא גדֹול ׂשר ּבא אחד ּפעם ¿≈ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ֿ ט אבן עֹוד ׁשהביא,לֹו ֿ טֹוב האבן על הּזה ּכּצּיּור ׁשּיצּיר לֹו וצּוה צּיּור, עם ֹוב ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מבין אדם ׁשּום היה ׁשּלא אחד ּבדבר ׁשּׁשגה רק - הּצּיּור ּכאֹותֹו מּמׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוצּיר
לֹו והיה ּבעיניו; וּייׁשר טֹוב, האבן וקּבל - הּׂשר ּובא לבּדֹו, הּוא רק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעלֿזה,
ועּתה חכמתי, מּגיע היכן עד הלא הּׁשגיאה: מן ּגדֹולים יּסּורים הּזה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלהחכם
לחֹולה, ּבא ּכׁשהיה יּסּורים: לֹו היה הדֹוקטיריי ּבענין וגם ׁשגיאה? לי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיזּדּמן

אּון אריין. אים צּו חכם דער איז חכם. דעם גיפעלין דאס איז האּבין. וועסטּו ׁשטּוּב מיין גאר ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּון
גיׁשטאנען. אים ּביי איז ְִִִֶֶַַער

אאּון איז ער אז ׁשם א גילאזט האט ער ווארין ּתמיד. יסּורים מיט פּול גיווען איז חכם ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדער
ׂשררה. א גיקּומען איז זייער. דאקטער גרֹויסער א אּון מלאכה ּבעל גרֹויסער א אּון חכם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָגרֹויסער
וואֹויל א זייער גימאכט אים ער האט פינגעריל. גילדין א מאכין אים זאל ער אז גיהייסין האט ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּון
אֹויס דארט האט אּון גענג וואֹוילע זייער מיט גימעלין גיקריצט אֹויס דארט האט אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָפינגעריל.
ניט גאר אים איז סע אּון ׂשררה. דער גיקּומען איז חידּוׁש. א גאר גיווען סע וואס ּבֹוים א ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָגיקריצט

י גרֹויסע גיהאט ער האט פינגעריל. דאס דאסגיפעלין אז גוואּוסט זי ּביי האט ער ווארין סּורים. ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
וואלט סע גיווען חׁשּוב זייער עס וואלט ׁשּפאניא אין זיין גיווען זאל ּביימיל דעם מיט ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָפינגעריל

ניט. גאר עס גיפעלט דא אּון חידּוׁש. א גיווען ְְִִִִֶֶֶַָָָדארט
האטאּון מען וואס דּומיט טייערין א גיּבראכט האט אּון ׂשררה גרֹוסער א גיקּומען אמאל איז ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאזֹוי

אּון גימעל א מיט דּומיט איין נא גיּבראכט אים האט ער אּון לענדער. ווייטע פּון גיּבראכט ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאים
אֹויף קריצין אֹויס ער זאל אזֹוי איז גימעל דאס ווי אזֹוי אֹוסקריצין זאל ער אז גיהייסן אים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאט

גיּבראכט אים האט ער וואס דּומיט לענדער)דעם ווייטע פּון גיווען איז ער גיקריצט(וואס אֹויס ער האט ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
קיין דרֹויף איז מענׁש ׁשּום קיין וואס זא איין גיפעלט האט ער נאר גימעל. דאס ווי אזֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפּונקט
ער אּון דּומיט. דעם אּפגינּומען האט אּון ׂשררה דער גיקּומען איז אליין. ער נאר גיווען ניט ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמבין
האט ער וואס פעלער דעם פּון יסּורים גרֹויסע גיהאט האט חכם דער אּון גיפעלין. וואֹויל אים ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאיז

פעלער. א טרעפן מיר זי זאל היינט ּבין. אי ווי קלּוג אזֹוי גיטראכט. זי האט ער ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָגיפעלט.
עראּון אּון חֹולה. איין צּו גיקּומען איז ער אז יסּורים גיהאט אֹוי ער האט דאקטיריי אין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאזֹוי

איז לעּבין אֹויף גיין וועט חֹולה דעם אז קלאר גוואּוסט האט ער וואס רפּואֹות גיגעּבן אים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהאט
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ּבוּדאי - לחּיים להחֹולה לֹו יל ׁשאם ּבברּור יֹודע ׁשהיה רפּואה לֹו נֹותן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהיה
מת ּכ ֿ ואחר מאד; נפלאה רפּואה היא ּכי מּזה, להתרּפאֹות ּבברּור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּיב
מּזה. ּגדֹולים יּסּורים לֹו והיה ֿ ידֹו, על ׁשּמת העֹולם אֹומרים והיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהחֹולה,
הּוא. מקרה העֹולם: אֹומרים והיּו ונתרּפא; - לחֹולה רפּואה נתן לפעמים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכן
עד עּמֹו ויגע החּיט וקרא למלּבּוׁש, צרי היה וכן ּתמיד. יּסּורים מלא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָוהיה
ועׂשה החּיט וכּון יֹודע, ׁשהיה ּכמֹו - ּכרצֹונֹו הּמלּבּוׁש לעׂשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלּמדֹו

אחד ּכנף רק ּכרצֹונֹו, 'לעּפיל')המלּבּוׁש והיה(ׁשּקֹורין יפה; ּכּונֹו ולא ּבֹו, ׁשגה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מבינים אינם ּכי - יפה הּוא ׁשּבכאן אף ּבעצמֹו: יֹודע היה ּכי מאד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמצטער
והייתי לׂשחֹוק הייתי - הּזה הּלעּפיל עם ּבׁשּפאניא הייתי אם אבל זה, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעל

'(יּתיר)' ּכמֹו ּתמיד.Îנדמה יּסּורים מלא היה וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

Ìz‰Âּומלא מצר ׁשהּוא ּומצאֹו ּבׂשמחה, החכם אל ּפעם ּבכל ּובא רץ היה ¿«»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּתמיד? יּסּורים ל יׁש מה על - ּכמֹות ועׁשיר חכם הלא ּוׁשאלֹו: ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָֹיּסּורים.
ּבעיניו ונדמה לׂשחֹוק, החכם ּבעיני והיה ּתמיד; ׂשמחה מלא אני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֹהלא
ׁשֹוטים, הם מּמּני ׁשּמתלֹוצצים אדם ּבני סתם הלא הּתם: לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלמׁשּגע.
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דערנא רפּואֹות. וואֹוילע זייער איז סע ווארין רפּואֹות די פּון ווערין צּו גיהיילט ּבוודאי מחּויב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָער
האט אים. דֹור גיׁשטארּבן איז ער אז גיזאגט. עֹולם דער האט גיׁשטארּבן. חֹולה דער אּבער ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָאיז
חֹולה דער אּון חֹולה. א רפּואֹות גיגעּבן ער האט אמאל אזֹוי אּון גיהאט. דערפּון יסּורים גרֹויסע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָער

מקרה א איז סע גיזאגט האט עֹולם דער אּון גיווארין. גיזּונד פּוןאיז ניט גיווארין גיזּונד אזֹוי איז ער (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּתמיד.אים) יסּורים מיט גיווען פּול איז ער אּון גיהאט. יסּורים גרֹויסע אֹוי דערפּון ער האט ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָ
מלּבּוׁש.אּון איין ּבאדארפט האט ער אז מיטאזֹוי זי האט אּון ׁשניידער. דעם גירּופן ער האט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מאדע דער מיט מלּבּוׁש דאס מאכין זאל ער אז אֹויסגילערינט אים האט ער ּביז גימּוטׁשעט. ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאים
גימאכט אים האט אּון גיטראפין צּו ׁשניידער דער האט גוואּוסט. האט ער ווי אזֹוי וויל. ער ווי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאזֹוי
עס האט אּון גיפעלט ׁשניידער דער האט לעּפיל איין נאר גיוואלט. האט ער ווי אזֹוי מלּבּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדאס
גוואּוסט זי ּביי האט ער ווארן גיהאט. יסּורים גרֹויסע דערפּון ער האט גיטראפין. צּו גּוט ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָניט
לעּפיל. דעם מיט ׁשּפאניא. אין זיין אּבער זאל אי ניט. מבין קיין קיינער דרֹויף איז דא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָכאטׁשי
גיווען ער איז אזֹוי אּון חֹוזק. ווי גיהאט ּפנים א וואלט אי אּון גילאכט. מיר אֹויס מען ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָוואלט

ּתמיד. יסּורים מיט ְִִִָפּול
אּוןאּון פרייד. מיט ׂשמחה מיט חכם צּום קּומען פלעגט אּון לֹויפין מאל אלע פלעגט ּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָדער

חכם א אזֹוי גיפרעגט אים האט ער אּון יסּורים. מיט פּול אּון צער אין גיפּונען אלץ אים האט ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָער
.פריילי ּתמיד אי ּבין וואס פאר ּתמיד. יסּורים אלץ האסטּו וואס ּביסט דּו ווי עֹוׁשר איין אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאּון
דער האט מׁשּוגע. פאר גיהאט ּפנים א אים ּביי האט ער אּון גיׁשּפעט. א גיווען חכם ּבאם דאס ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאיז
ווארין נערנים. אֹוי זיי זענען מיר אֹויס ׁשּפעטן זיי אז מענׁשן גלאטע אפילּו גיזאגט. אים צּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתם
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חכם ֿ ׁשּכן מּכל ּכּנ"ל; ׁשֹוטים הם אּדרּבה, הלא - מּמני חכמים הּמה אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכי
ו הּתם ענה מּמּני? חכם אּתה אם תהיה ּומה ,יּתןּכמֹות מי להחכם: אמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשאני להיֹות, אפׁשר זה ואמר: החכם הׁשיב ׁשּלי. מדרגה על אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתבֹוא
וׁשלֹום, חס חֹולה אהיה אֹו וׁשלֹום, חס הּׂשכל מּמּני ׁשּיּנטל - ׁשּל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבֹוא
על ּתבֹוא ׁשאּתה אבל מׁשּגע; איׁש אּתה? מה הלא ּכי מׁשּגע, נעׂשה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻואהיה
אצל הּתם: הׁשיב ּכמֹוני. חכם אּתה ׁשּתהיה אפן, ּבׁשּום אפׁשר אי זה - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלי
וׂשחק ;ׁשּל על אבֹוא ׁשאני עין ּכהרף להיֹות ויכֹול אפׁשר, הּכל יתּבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם

מאד. מּמּנּו ְִֶֶָָֹהחכם

el‡Â,'ּתם' ּבּכּנּוי וזה 'חכם' ּבּכּנּוי זה העֹולם ּבפי נקראים היּו ּבנים הּׁשני ¿≈ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
נּכר היה ּכאן ֿ כן אףֿעלּֿפי ּבעֹולם, ותּמים חכמים ּכּמה ׁשּיׁש ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאףֿעלּֿפי
מפלג חכם נעׂשה וזה ּביחד, ולמדּו אחד מּמקֹום ׁשניהם ּכי ּביֹותר, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּובהּסקאסקי מאד. ּגדֹול ּתם היה וזה ּכּנּויÏמאד, עם אחד ּכל ּכֹותבין ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
'ּתם'. ּכּנּוי זה ועל 'חכם' ּכּנּוי זה על ּכֹותבין היּו ׁשּלֹו, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָפאמעליא

ÌÚtהּׁשני אּלּו ׁשם ּכתּובין ׁשהיּו ּומצא הּסקאסקי, על הּמל ּבא אחד ««ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ּביסט. דּו ווי חכם א אזֹוי ׁשּכן מּכל נערנים. ערׁשט זי זיי זענען מיר פּון קליגער ׁשֹוין זענען זיי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאז
צּום גיזאגט האט אּון אנגירּופין ּתם דער זי האט מיר. פּון קלּוגער ׁשֹוין ּביסט דּו אז איז ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָוואס

ׁשטייגער מיין אֹויף קּומען זאלסט דּו אז אייּבירׁשטער דער גיט ווי ווערין)חכם ּתם א אֹוי זאלסט דּו (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

גאט אז ׁשטייגער. דיין אֹויף קּומען זאל אי אז זיין גימאלט קאן דאס גיענפערט. חכם דער ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאט
וׁשלֹום חס נעמען אוועק ׂשכל דעם מיר ּביי קאןזאל ווערין. קראנק וׁשלֹום חס זאל אי אֹודער , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קּומען זאלסט דּו אז נאר מׁשּוגע. נאר דען ּביסטּו וואס ווארין מׁשּוגע. ווערין אֹוי זאל אי אז ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָזיין
.אי ווי חכם א אזֹוי זיין זאלסט דּו אז אֹופן. ּבׁשּום גימאלט ניט איז דאס ׁשטייגער. מיין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאֹויף

עין ּכהרף זיין קאן .מעגלי אלץ איז יתּבר הּׁשם ּביי גיענפערט. ּתם דער ּבליק)האט אֹויגין איין ווי (אזֹוי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

גילאכט. זייער אים אֹויס חכם דער האט חכמה. דיין אֹויף קּומען זאל אי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאז
דעםאּון אּון חכם גירּופן זיי האּבין דעם ּתם. אּון חכם רּופין וועלט די פלעגט קינדער. צוויי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָדי

דא וועלט. דער אֹויף ּתמים אּון חכמים אסא האנדן פאר איז סע כאטׁשע ּתם. גירּופן זיי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאּבין
אין האּבין אּון ׁשטאט. איין פּון גיווען ּביידע זענען זיי ווארין גיזעהן אן זייער אּבער עס זי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָהאט
גרֹוסער א זייער גיווען איז דער אּון חכם. ווילדער א זייער גיווען איז דער אּון גילערינט חדר ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיין

ּתם)ּתם דעם אּון חכם דעם גיגיּבן נעמען צּו די זיי מען האט דעם זי(איּבער מען ׁשרייּבט פאר סקאסקע דער אין אּון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמען. צּו דעם דעם. אֹויף אנגיׁשריּבן מען האט פאמעליא. זיין פּון נעמען אלע מיט ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאיטליכן

ּתם. דעם. אֹויף אּון ֶַָָחכם.
זענעןאמאל זיי ווי צוויי. די גיפּונען ער האט סקאסקע. דער איּבער גיקּומען מל דער איז ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מל ּבאם דאס איז ּתם. נאמען צּו דעם מיט דער אּון חכם. נעמען צּו דעם מיט דער ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָפארׁשריּבן
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מכּנים הּׁשנים ׁשאּלּו לפלא בעיניו והיה 'ּתם'. ּבׁשם וזה 'חכם' ּבׁשם זה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּבנים
אחריהם אׁשלח אם :הּמל וחׁשב לראֹותם. הּמל ונתאּוה ותם, חכם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבׁשם
לגמרי, טענֹותיו יסּתּתמּו - והחכם מאד, יתּפחדּו - לפני ׁשּיבֹואּו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּפתאם,
אחד חכם לׁשלח הּמל ונתיּׁשב ּפחד. מחמת יׁשּתּגע אפׁשר ֿ ּכן, ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּתם
מלּוכה ּבעיר ּכי ּתם, מלּוכה ּבעיר מֹוצאין אי רק הּתם; אל ותם החכם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאל
החכם ּכי ּדוקא, ּתם הּוא האֹוצרֹות על ׁשהממּנה רק חכמים; הם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻעלּֿפיֿרב
יּוכל וׂשכלֹו חכמתֹו ֿ ידי על ּפן האֹוצרֹות, על ממּנה לעׂשֹות רֹוצים אינם -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמל וקרא ּדוקא. ּתם האֹוצרֹות על ממּנה עֹוׂשין ֿ ּכן על האֹוצרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלבזּבז
אּגרֹות ּבידם ונתן הּנ"ל, ּבנים להּׁשני ּוׁשלחם הּנ"ל, הּתם ּולאֹותֹו אחד ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלחכם

להּגאּבירניר אּגרת ּבידם נתן ּגם ואחד. אחד הגאּבערניאÓלכל ׁשאּלּו�ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּב להםהּׁשני יׁשלח ׁשהּגאּבירניר ּבהאּגרת וצּוה ממׁשלּתֹו, ּתחת הם נים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

.Ó.ÊÂÁÓ‰ Ï˘ÂÓ.#.ÈÊÂÁÓ‰ Ï˘ÓÓ‰

זייער מל דער האט ּתם. אּון חכם נעמען צּו אזֹוינע האּבין צווי די וואס וואּונדער. א ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָגיווען
זיי אז זיי. נא ׁשיקין ּפלּוצים וועל אי אז גיווען. מייׁשב מל דער זי האט זעהן. זיי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיוואלט
וויסין. ניט גאר וועט חכם דער אּון ׁשרעקין. איּבער זייער זי זיי וועלין מיר. פאר קּומען ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָזאלן
גיווען מייׁשב זי האט ּפחד. מחמת ווערין מׁשּוגע אפׁשר וועט ּתם דער אּון ענפערין. צּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוואס

קר ווי נאר ּתם. צּום ּתם א אּון חכם. צּום חכם א ׁשיקין זאל ער אז מל אייןדער אין מען יגט ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מלּוכה עיר איין אין ווארין ּתם. א מלּוכה זיצט)עיר מל דער וואס ׁשטאט די חכמים.(דהיינּו רֹוב דאס זענען ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מען וויל חכם א ווארין ּתם. א דווקא איז ער אֹוצרֹות די אּבער ממּונה א איז ער וואס דער ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנאר
ׂשכל. זיין מיט חכמה זיין דֹור טאמער ווארין אֹוצרֹות. די איּבער ממּונה קיין פאר מאכין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָניט
ּתם א אֹוצרֹות די איּבער ממּונה א מען מאכט דעם איּבער אֹוצרֹות. די ּברענגען אֹויס ער ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוועט

ְַָדווקא.
ּתםהאט דעם אּון חכם א גירּופין מל אֹוצרֹות)דער די איּבער ממּונה א איז ער גיׁשיקט(וואס זיי האט ער אּון ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

צוויי די ּתם)צּו צּום אּון חכם צּום ער(דהיינּו אּון ּבאזּונדער. איטליכן צּו ּבריו גיגעּבין זיי האט ער אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מיט חכם דער דהיינּו צוויי די וואס גאּבערניא דער פּון גאּבירניר צּום גיגעּבין ּבריוו נא זיי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאט
זיי זאל גאּבירניר דער אז ּבריוו דעם אין גיהייסין האט מל דער אּון אים. אּונטער זענען ּתם ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָדעם

Ì˙Â ÌÎÁ‰ Ï‡ „Á‡ ÌÎÁ ÁÂÏ˘Ï ÍÏÓ‰ ·˘ÈÈ˙�Â
:Ì˙‰ Ï‡,והתם להחכם המלך ששלח השלוחים

אחד, לכל יתברך ה' ששולח הרמזים מאותם הם
התם ואכן אליו, אותו לקרב כדי שהוא, מה כפי
על להתקרב רמזים עליו שעובר דבר בכל ראה
להבדיל, ואילו להשי"ת, רץ ומיד להשי"ת, ידם

ואפיקורסותו בכפירותיו ללכת המשיך החכם,
כליל, אותם והכחיש לרמזים, כלל לב שם ולא
כמה עד המעשה מהלך בכל רואים שאנו כמו
כדי אליו שנשלחו מהרמזים החכם התעלם

שחת. מבאר להצילו
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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הּדבר ׁשאין להם ויכּתב יתּפחדּו; ׁשּלא ּכדי והּתם להחכם מּׁשמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּגרֹות
הם אם ּברצֹונם: ּתלּוי הּדבר רק ׁשּיבֹואּו, ּדוקא ּגֹוזר הּמל ואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנחּוץ,

לראֹותם. חפץ ׁשהּמל רק ְִִֵֶֶֶַַָָָרֹוציםֿיבֹואּו;

eÚÒ�Â.האּגרת לֹו ונתנּו להּגאּבירניר, ּובאּו והּתם, החכם הּׁשלּוחים אּלּו ¿»¿ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מפלג חכם הּוא ׁשהחכם לֹו ואמרּו ּבנים, הּׁשני אּלּו על הּגאּבירניר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻוׁשאל
הּפעלץ ׁשל הּמלּבּוׁשים ּכל לֹו ויׁש ּביֹותר, ּתם הּוא - והּתם ּגדֹול, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָועׁשיר
ּבלבּוׁש הּמל לפני להביאֹו ראּוי אין ׁשּבוּדאי הּגאּבירניר ונתיעץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָּכּנ"ל.
ונתן הּתם, ׁשל צב העגלֹות ּבתֹו והּניח ּכראּוי, מלּבּוׁשים לֹו ועׂשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפעלץ,
החכם להם: האּגרֹות ונתנּו לׁשם, ּובאּו הּׁשלּוחים ונסעּו ּכּנ"ל. אּגרֹות ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהם
הּׁשליח להּתם אמר האּגרת, לֹו ׁשהּגיע ּתכף והּתם להּתם. והּתם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלהחכם
אסּפר אני לֹו: הׁשיב לפני. אֹותֹו קרא ּבֹו; ּכתּוב מה יֹודע איני הלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשהביאֹו:
ּבלי רק ּתכף: ׁשאל אליו. ׁשּתבֹוא רֹוצה ׁשהּמל ּבֹו, ּׁשּכתּוב מה ּבעלּֿפה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל

ער אּון ׁשרעקין. ניט זי זאלין זיי אז ּכדי ּתם צּום אּון חכם צּום וועגין זיינעט פּון ּבריוו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשיקן
קּומען. זאלין זיי אז דווקא גֹוזר ניט איז מל דער אּון נייטיק. ניט איז זא די אז ׁשרייּבן. זיי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזאל

זעהן. זיי וויל מל דער נאר קּומען. זיי זאלין ווילין זיי אז ּברירה. די זיי ּביי איז סע ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנאר
האּביןזענען אּון גאּבירניר. צּום גיקּומען זענען אּון ּתם. דעם מיט חכם דער ׁשלּוחים די גיפארין ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אים מען האט קינדער צוויי די אֹויף גיפרעגט נא גאּבירניר דער האט ּבריוו. די גיגעּבן אּפ ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאים
גרֹויסער א זייער איז ּתם דער אּון עֹוׁשר. אגרֹויסער אּון חכם ווילדער א איז חכם דער אז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָגיזאגט.
גיווען. מייׁשב גאּבירניר דער זי האט ּכנ"ל. ּפעלץ דעם פּון מלּבּוׁשים אלירליי האט ער אּון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּתם.

ּבו איז איםסע ער האט ּפעלץ. א אין מל דעם פאר ּברענגען אים זאל מען אז ׁשיין ניט ודאי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתם. דער פּון קאריטע דער אין גילייגט אריין האט אּון זיין. צּו קער סע ווי אזֹוי קליידער ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָגימאכט
אּון גיקּומען. זיי צּו זענען זיי אּון גיפארין. ׁשלּוחים די זענען ּכנ"ל. ּבריוו גיגעּבין זיי האט ער ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּון
אּון ּתם. צּום ּתם דער אּון חכם. צּום גיגעּבן אּפ האט חכם דער ּבריוו. די גיגעּבן אּפ זיי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאּבן
ׁשליח דעם צּו אנגירּופן זי ער האט ּבריוו. דעם גיגעּבין אּפ אים האט מען ווי ּתיּכף ּתם. ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָדער

ּכנ"ל) ּתם. א גיווען אֹוי איז ער אין(וואס וואס ניט זי ווייס אי ּבריוו. דעם גיּבראכט אים האט ער וואס ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ווייניק אֹויסין זאגין דיר וועל אי גיענפערט. אים ער האט מיר. פאר אים ליין ׁשטייט. ּבריוו ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָדעם
נאר גיפרעגט. ּתיּכף ער האט קּומען אים צּו זאלסט דּו אז וויל מל דער ׁשטייט. אים אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוואס

¯ÊÂ‚ ÍÏÓ‰ ÔÈ‡Â ıÂÁ� ¯·„‰ ÔÈ‡˘ Ì‰Ï ·Â˙ÎÈÂ
Ì‰ Ì‡ Ì�Âˆ¯· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ˜¯ ,Â‡Â·È˘ ‡˜Â„

:Ì˙Â‡¯Ï ıÙÁ ÍÏÓ‰˘ ˜¯ ,Â‡Â·È ÌÈˆÂ¯כשהשם
נותן הוא אליו, שיתקרבו כדי רמזים שולח יתברך

בתשובה, ולהתעורר לקבלו ובידו בחירה, לאדם
הוא ברוך שהקדוש אלא מעליו, לדחותו בידו וגם

אליו. ובקירובו בו חפץ שהוא שידע לו מודיע

חן) (לוית
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ואמר ורץ ּתכף, ׂשמחה ונתמּלא ליצנּות. ּבלי אמת, ּבוּדאי לֹו: הׁשיב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָליצנּות.
ולא ולּמה? מה על אֹותֹו: וׁשאלה ּבׁשבילי! ׁשלח הּמל אׁשּתי, ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלאׁשּתֹו:
הּׁשליח עם ונסע והל ּבׂשמחה, נזּדרז ותכף ּכלל. להׁשיבּה ּפנאי לֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהיה
יֹותר וׂשמח הּנ"ל, הּבגדים ׁשם ּומצא צב, העגלֹות ּבתֹו ויׁשב ונכנס ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתכף,
והעבירֹו עולֹות; עֹוׂשה ׁשהּוא הּגאּבירניר על מסירֹות נׁשלחּו ּכ ּבתֹו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָויֹותר.
הּמדינה ינהג ׁשהּתם ּתם, איׁש ּגאּבירניר ׁשּיהיה ׁשּטֹוב הּמל ונתיעץ .ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמל

ׂשמחה מלא ּתיּכף ער איז ליצנֹות אן אמת וודאי א איז סע גיענפערט. אים ער האט ליצנֹות. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאן
גיׁשיקט. מיר נא האט מל דער ווייּב מיין ווייּב. צּום גיזאגט האט אּון גילאפין איז אּון ְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָגיווארין
צייט קיין גאר ער האט גיׁשיקט. דיר נא ער האט וואס נא דאס. איז וואס גיפרעגט. אים זי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאט
איז אּון ׂשמחה מיט גיווען מזרז ּתיּכף זי האט אּון ענפערין. עּפעס איר זאל ער גיהאט ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָניט
דערווייל ׁשליח. דעם מיט פארין זאל ער קאריטע דער אין גיזעצט אריין זי האט אּון ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָגיגאנגען

קליידער די דערזעהן דארט ער זייןהאט אין גילייגט אריין האט אּון וועגין זיינעט פּון גימאכט האט גּבירניר דער (וואס ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכנ"ל) פרייליקאריטע זייער איז אּון .אֹוי קליידער ׁשֹוין האט ער גיפרייט. מער נא זי ער האט ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ִֶגיווען.

פאלטׁשקייט.דער טּוט ער ּבאׁשר גּוּבירניר. דעם אֹויף מסירֹות מל צּום דערלאנגט מען האט ווייל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
גיווען מעביר אים מל דער גיזעצט)האט אּפ אז(ּכלֹומר גּוט איז סע גיווען. מייׁשב מל דער זי האט ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

מ ּפראסטי א גּוּבירניר א זיין זאל מיטסע מדינה די פירין וועט ּתם א ווארין ּתם. א דהיינּו ענטׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

:ÛÎÈ˙ ÁÈÏ˘‰ ÌÚ ÚÒ�Â ÍÏ‰Âרוצים כאשר
התעוררות, מלמעלה, מתנה לאדם להעניק
להזדרז הידים, שתי את להושיט צריך דביקות,
שמא אחד, רגע אפילו להשתהות ולא וליטול,
הגיע כאשר התם, אצל היה כן הכל, את יאבד
רוצה שהמלך והודיעו מהמלכות, השליח
לו להעניק עמדו כאשר כלומר, עמו, להתראות
ממדרגתו לצאת מסוימת, קירבה השמים מן
של מלכו המלך, אל ולבוא לעלות הנמוכה,
הבא למול וקרא השתהה, לא הוא עולם,
התמהמה לא הוא מיד! הולך אני אכן להזמינו:

ב עלייתו ראשית היתה וזו וכלל, רוםכלל
המעלות.

התעוררות שכשמגיעה רבינו בספרי מבואר
או מצוה דבר איזה מיד לעשות צריך לאדם,
שנשלחה התעוררות אותה עם קדושה של עובדה
לעצמו שקבע הזמן שיגיע להמתין ולא לו,

האדם כשהולך ואפילו מצוה, אותה לעשות
לתשובה, התעוררות אליו הגיעה ופתאום ברחוב
להשי"ת, דיבורים מיד וידבר השמימה עיניו ירים
עלול אחת, פסיעה אפילו יזוז שאם יתכן כי
יגיע מתי יודע ומי ממנו, לחלוף התשובה הרהור
זה מסוים זמן שדוקא גורם, הזמן אשר ויש שוב,
מעט ימתין ואם לטוב, רוחו את לעורר מסוגל

וייעלם. חן)יסתלק (לוית

‡Â‰˘ ¯È�¯È·‡‚‰ ÏÚ ˙Â¯ÈÒÓ ÂÁÏ˘� ÍÎ ÍÂ˙·
:˙ÂÏÂÂÚ ‰˘ÂÚשדוקא שמה כאן, מדייקים אנ"ש

עתה עד כי הסוכן, של עוולותיו נתגלו עכשיו
את השאירו לכן התם, של האמת אור האיר לא
מהתם כשנודע אבל במקומו. הזייפן המושל
נתעוררו מיד - להאיר החל שלו האמת ואור

מההנהגה. המושחת הסוכן את להוריד
חן) (לוית
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את לעׂשֹות הּמל ונמל והמצאֹות, חכמֹות יֹודע ׁשאינֹו מחמת ויׁשר ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאמת
- אחריו ׁשּׁשלח הּנ"ל ׁשהּתם ּפקּדתֹו הּמל וׁשלח ּגאּבירניר. הּנ"ל הּואהּתם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

על ויעמדּו הּגאּבערניא, ׁשל העיר ּדר לנסע צרי והּוא ּגאּבירניר, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹיהיה
הּזאת, ּבהתמּנּות אֹותֹו ויכּתירּו אֹותֹו יעּכבּו ּבבֹואֹו ותכף העיר, ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשערים
עּכבּו ׁשם ּבעברֹו ותכף הּׁשערים, על ועמדּו עׂשּו, וכן ּגאּבירניר. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
הׁשיבּו ליצנּות. ּבלי רק ואמר: וׁשאל ּגאּבירניר. נעׂשה ׁשהּוא לֹו ואמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאֹותֹו,

ליצנּות. ׁשּום ּבלי ּבוּדאי ְְִֵַַָלֹו:

‰NÚ�Âּומּזל מּזלֹו, ׁשּנתרֹומם ועּתה, ועז, ּבתקף ּגאּבירניר ּתכף הּתם ¿«¬»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
רק בחכמתֹו, ּכלל הׁשּתּמׁש לא ֿ ּפיֿכן ֿ על אף - הבנה קצת לֹו ּובא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹמחּכים,
ּוביׁשר, ּבאמת ּבתמימּות, הּמדינה את והנהיג ּכבראׁשֹונה, ּבתמימּותֹו ְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹנהג
וחכמֹות, ּגדֹול ׂשכל צריכין אין הּמדינה הנהגת ועל ּבֹו; נמצא לא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹועולה
זּכאי אּתה אֹומר: היה לדין ׁשנים לפניו ּכׁשּבאּו ּבתמימּות: הּיׁשר, עלּֿפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרק
הּכל נהג וכן ּומרמה; ערמה ׁשּום ּבלי ּבאמת, ּתמימּותֹו ּכפי - חּיב ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואּתה

גיפעלין מל דעם איז המצאֹות. קיין אּון חכמֹות קיין ניט ווייסט ער מחמת יֹוׁשר. מיט אּון ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמת
ּתם דעם מאכין זאל ער גיׁשיקט)אז אים נא האט מל דער וואס חכם דעם פּון חבר דער איז ער וואס ּתם דער פאר(דהיינּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

זאל גיׁשיקט. אים נא האט ער וואס ּתם דער אז אֹוקאז. איין גיׁשיקט מל דער האט גּוּבירניר. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָא
זי מען זאל ּבכן גּוּבירניא. דער פּון ׁשטאט דער דֹור פארין מּוז ּתם דער אּון גּוּבירניר. ווערין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָער
אים מען זאל קּומען. אן וועט ּתם דער ווי ּתיּכף אז ׁשטאט. דער פּון טֹויערין די אֹויף ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשטעלין
גיטאן. אזֹוי מען האט גּוּבירניר. זיין זאל ער אז טׁשין די אּפגעּבין אים זאל מען אּון ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָפארהאלטן.
אים מען האט גיפארין. דֹור איז ער ווי ּתיּכף אּון טֹויערין די אֹויף גיׁשטאנען איז מען ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּון
אן נאר גיפרעגט. ער האט גּוּבירניר. גיווארין איז ער אז גיזאגט אים האט מען אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָפארהאלטן.

ליצנּות. ׁשּום אן אוודאי גיענפערט. אים מען האט ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָליצנּות.
אֹויףאיז ׁשֹוין אים זי האט מזל דאס אז היינט אּון ועֹוז. ּבּתֹוקף גּוּבירניר ּתיּכף גיווארין ּתם דער ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מחּכים מזל אּון קלּוג)גיהֹויּבן. מאכט מזל דאס הבנה(דהיינּו אּביסל גיקריגן ׁשֹוין ער פארׁשטאנד)האט (דהיינּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָ

מיט גיפירט זי האט ער נאר חכמה. זיין מיט גינּוצט ניט גאר ער האט פארט וועגין דעסט ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָפּון
יֹוׁשר. מיט אּון אמת. מיט ּתמימּות מיט מדינה די גיפירט האט ער אּון פריר. ווי אזֹוי ּתמימּות ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָזיין
א פּון פיריכץ אֹויף אּון קיינעם. גיטאן ניט עולה קיין אּון פאלטׁשקייט ׁשּום קיין האט ער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּון
זענען סע אז ּתמימּות. אּון יֹוׁשר נאר ניט. חכמֹות קיין אּון ׂשכל גרֹויסן קיין מען ּבאדארף ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמדינה.

אים. פאר לאדין זי מענטׁשן צוויי חייב.גיקּומען ּביסט דּו אּון זּכאי ּביסט דּו גיזאגט ער האט ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אזֹוי אּון פאלטׁשקייט. אן אּון רמאּות ׁשּום א אן גיווען. איז אמת זיין אּון ּתמימֹות זיין ווי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאזֹוי

:ÊÂÚÂ Û˜Â˙· ¯È�¯È·‡‚ ÛÎÈ˙ Ì˙‰ ‰˘Ú�Âהתם
שהיתה היינו בתוקף, דקדושה המלכות את קיבל

להשם להכניעם שלו האברים כל על ממשלה לו
באמת. חן)יתברך (לוית
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ּבאמת. אֹוהבים יֹועצים לֹו והיּו מאד, הּמדינה אֹותֹו אהבים והיּו ְְְְֱֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹּבאמת.
הּמל אל קרּוא ּתהיה ּבהכרח ׁשּבוּדאי ּבאׁשר אחד: לֹו יעץ האהבה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּומחמת
מכרח ׁשהּגאּבירניר הּדר וגם ,אחרי ׁשלח ּכבר הלא ּכי לפניו, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתבֹוא
ׁשּום ּב יּמצא ולא מאד ּכׁשר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי ֿ ּכן ועל ,הּמל לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלבֹוא
ּבדבריו לנטֹות ּבדבריו הּמל ּדר ֿ כן אףֿעלּֿפי הּמדינה, ּבהנהגת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעולה
ׁשּתּוכל ארץ ודר נאה עלּֿכן אחרים; ּולׁשֹונֹות חכמֹות לדּבר אחר, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלצד
הּתם, ּבעיני הּדבר ונתקּבל ּולׁשֹונֹות. חכמֹות ׁשאלּמד טֹוב ֿ ּכן על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהׁשיבֹו,
ּדעּתֹו על עלה ותכף ּולׁשֹונֹות? חכמֹות אלמד אם לי אכּפת מה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואמר:

אמת. מיט גיפירט אלץ ער ְְִִִֶֶֶַָהאט
איםהאט האּבן זיי וואס יֹועצים גיטרייע גיהאט האט ער אּון גיהאט. ליּב זייער מדינה די אים ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

זי וועסט דּו ּבאׁשר גיגעּבן. עצה איין איינער אים האט ליּבׁשאפט. מחמת אּון ּבאמת. גיהאט ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָליּב
דער ווידער. אּון גיׁשיקט. דיר נא ׁשֹוין זי האט ער ווארין .מל דער פאר קּומען מּוזן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבוודאי
דער אּון .ערלי זייער ּביסט דּו כאטׁשע ּבכן. .מל דעם פאר קּומען מּוז גּוּבירניר א אז איז. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָסדר
דעסטוועגין פּון מדינה. די פיריכץ דיין אין פאלטׁשקייט. ׁשּום קיין גיפינען ניט דיר אין וועט ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמל
אין אריין ער גייט רייד די אין אז ׁשמּוסט. ער אז .מל דעם פּון סדר דער אּבער איז סע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָפארט
ארץ דר דער איז סע אּון ׁשיין. איז ּבכן. לׁשֹונֹות. אּון חכמֹות ׁשמּוסין אן הייּבט אּון זייט. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָדער
חכמֹות לערנען אֹויס די זאל אי אז רעכט איז דעם איּבער ענפערין. קענען אים זאלסט דּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאז
אי אז מי עס איירט וואס גיווען. מייׁשב זי ער האט ּתם. דעם גיפעלין דאס איז לׁשֹונֹות. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון
אּון חכמֹות גיווען מקּבל האט אּון גילערינט זי ער האט לׁשֹונֹות. אּון חכמֹות לערנען מי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָוועל

:˙Â�Â˘ÏÂ ˙ÂÓÎÁ „ÓÏ‡ Ì‡ ÈÏ ˙ÙÎÈ‡ ‰Óמזה
שהיו גדולים צדיקים כמה שהיו מה קצת מובן
לרקחות להם והיו ולשונות, בחכמות גם בקיאים
שנים ה' את עבדו מתחילה כי וזה ולטבחות.
ומופלג גדול ופשיטות ובתמימות באמת רבות
יתברך ה' עבודת על ממש נפשם ומסרו מאוד,
פעמים רבבות בעצמם וקיימו גדול, ועד מקטן
כמו תמיד" תשגה "באהבתה שכתוב מקרא
לחכמתם, יראתם והקדימו ז"ל, רבותינו שדרשו
המדרש לא כי הקדושה, התורה לחכמת אפילו
ומעשים במצוות והרבו המעשה, אלא עיקר
בדרכי מאד שנשתרשו ואחר שיעור. בלי טובים
לטובת הוכרחו אז הקדושה והאמונה התמימות
החכמות, בלימוד גם לכנוס לפעמים העולם
וגופם, נפשם וצחות וזכות צדקתם גודל ומחמת

זה, לימוד על זמן לבלות צריכין היו לא כן על
החכמות, בכל בקיאים נעשו מאוד מועט בזמן רק
דרכי ח"ו והניחו עזבו לא כך אחר גם אך
כן ועל הקדושה. ואמונתם ופשיטותם תמימותם
כלל. בהם לפגום האלו החכמות יכולים היו לא

וכו'. אדרבה רק

היטב עדיין ונשתרשו הורגלו שלא אלו אבל
הקדושה והאמונה התמימות בדרכי כראוי
מזיק בוודאי החכמות, באלו ונכנסים בשלימות,
מאוד מאוד כך אחר להם שקשה עד מאוד, להם
על כי הקדושה, התמימות בדרכי ולאחוז לשוב
ישיגו ולא ישובון לא באיה "כל ח"ו נאמר זה
תמימות של הדרכים אלו שהם חיים", ארחות
כמו חיים, הארחות עיקר שהם הקדושה ואמונה
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והּנה - ׁשּלֹו על יבֹוא ׁשהּוא אפן ּבׁשּום אפׁשר ׁשאי לֹו אמר החכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשחברֹו
חכמתֹו על ּבא ּכבר היהעּתה לא - חכמֹות יֹודע היה ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על אף ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על (ואף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכבראׁשֹונה) ּבתמימּותֹו הּכל נהג רק ּכלל, החכמֹות עם .מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

איז סע אז גיזאגט. אים האט חבר זיין חכם דער זין דעם אֹויף גיקּומען ּתיּכף אים איז ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלׁשֹונֹות.
אֹויף גיקּומען ׁשֹוין אי ּבין האט חכמה. זיין אֹויף קּומען זאל ער אז אֹופן. ּבׁשּום גימאלט ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָניט

חכמה. זיזיין האט ער נאר חכמֹות. די מיט גינּוצט ניט גאר ער האט חכמֹות. גיוואּוסט ׁשֹוין האט ער כאטׁשע וועגין דעסט פּון (אּון ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

פריר) ווי אזֹוי ּתמימּות זיין מיט .גיפירט ְְְִִִִִִַַ

התם שאמר וזהו יחיה". באמונתו "וצדיק שכתוב
ואתה שלך על באתי כבר שאני 'ראה להחכם
יותר קשה שזה רואה ואני שלי, על באת לא עדיין
כנ"ל. היינו שלי'. התמימות על תבוא שאתה
שעיקר בענין י"ט סימן תנינא בליקוטי ועיין
בתמימות ה' לעבוד רק הוא והשלימות התכלית
בפנים, כמבואר זה לסיפור כן גם שייך וכו', גמור

ביותר. הנ"ל ענין כל ומבואר מובן ושם
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

וז"ל: י"ט סימן תנינא מוהר"ן בליקוטי עיין
השם" לעבוד רק הוא והשלימות התכלית עיקר

יש כי כלל. חכמות שום בלי גמור, בתמימות
הבא והעולם התכלית שעיקר שאומרים, מחקרים
לידע כגון שהוא, כמות דבר כל לדעת רק הוא
עומד מה ומפני מהותו לידע שהוא, כמו הכוכב
ושכל, ומושכל משכיל יש כי ההוא. במקום
והדבר בעצמו והשכל המשכיל הכח דהיינו
אצלם, הבא והעולם התכלית וזהו המושכל,
והשכל, והמושכל מהמשכיל אחד נעשה שיהיה
לחקור הזה בעולם זה על ימיהם מבלים והם
וזהו אצלם, התכלית שזהו המושכלות, ולהשיג
הזה שבעולם רק לדעתם. הבא העולם בעצמו
מן כך כל תענוג להם אין בגוף, שמלובשין
יתענגו מהגוף, שיתפשטו הבא ובעולם החקירות,
התכלית השגת עיקר הרעה, ולדעתם מזה. מאוד

שלהם. חיצוניות וחכמות חקירות ידי על הוא

רק הוא התכלית השגת עיקר אצלנו באמת אבל
על השם לעבוד מעשיות, ומצוות אמונה ידי על

זה ידי ועל ובפשיטות. בתמימות התורה פי
וכו', ראתה' לא 'עין שזוכין, למה זוכין בעצמו

שכתוב קי"א)כמו יראת(תהלים חכמה "ראשית :
יראת רק הוא החכמה וקדימת ראשית שעיקר ה'"

להחכמה. היראה להקדים שצריך ה',

כן אם כי ושלום. חס כדעתם, הדבר שאין ותדע
מאוד, מעט מעט מתי רק התכלית, ישיגו לא
קטני יעשו ומה פילוסופים. שכל הבעלי דהיינו
לדעת חקירות, לחקור כזה שכל להם שאין הערך,
ישיגו איך העולם, ועיקר רוב שהם המושכלות,

התכלית. את הם

ידי על רק הוא התכלית השגת עיקר באמת אבל
ומצוות השם יראת דהיינו דייקא, תמימות

וזהו גמור. בפשיטות קהלת)מעשיות "סוף(סוף :
מצותיו ואת ירא האלקים את נשמע, הכל דבר
המלך, ששלמה היינו האדם". כל זה כי שמור,
השגת שעיקר אותנו, מלמד השלום, עליו
ידי על רק הוא דבר, סוף בחינת שהוא התכלית,
מצוותיו ולשמור ה' את ליראה ופשיטות, תמימות
את נשמע, הכל דבר "סוף וזהו: בפשיטות.
בחינת שזהו שמור", מצותיו ואת ירא האלקים
מצוותיו ולקיים ה' את ליראה ופשיטות, תמימות
זה "כי שסיים: וזה כנ"ל. בפשיטות וכו' בעובדא
לקיים אדם כל יכול זה כי היינו האדם" כל
שעיקר מאחר התכלית, את זה ידי על ולהשיג
אדם כל יכול כן על וכו'. ירא" אלקים "את הוא

לקיים. יכול אדם כל זה כי התכלית, להשיג

חס מחקר, להיות מאוד גדול איסור הוא ובאמת
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CkŒ¯Á‡ׁשּיבֹוא הּמל ודּברׁשלח אליו. ונסע אליו, הּגאּבירניר הּתם זה ««»ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
מאד, מאד הּמל ּבעיני והּוטב הּמדינה, מהנהגת ּבּתחּלה הּתם עם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּמל
ּכ ֿ אחר ּומרמה. עולה ׁשּום ּבלי ּגדֹול, ואמת ּביׁשר מתנהג ׁשהּוא ראה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכי

איםדער צּו ער איז קּומען. אים צּו זאל גּובירניר דער ּתם דער אז גיׁשיקט. מל דער האט נא ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ער איז מדינה. דער פּון פיריכץ דעם פּון ּתם דעם מיט גיׁשמּוסט פריר מל דער האט ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָגיפארין.

וואר גיפעלין. וואֹויל זייער מל מיטדעם אּון יֹוׁשר מיט פירט ער אז גיזעהן. האט מל דער ין ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ
צּו אנגיהֹויּבן מל דער האט דעם. נא פאלטׁשקייט. אן גאר אּון עולה ׁשּום א אן אמת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָגרֹויס

ושלום. חס החכמות, ספרי וללמוד רקושלום,
בזה, עצמו להכניס יכול הוא מאוד, הגדול הצדיק
בתוך שנכנס מי כי חכמות. השבע ללמוד

שם. ליפול יכול ושלום, חס הללו, החכמות

בחינת שהיא וחכמה, חכמה בכל נגף אבן יש כי
ליפול, יכולין הזה הנגף האבן ידי שעל עמלק,
וכפר ומחקר פילוסוף היה עמלק כי ושלום. חס

שכתוב כמו כ"ה)בעיקר, ירא(דברים "ולא :
חכמות, פי על נוהג רק שהוא דהיינו אלקים",
באלו כשנכנס הצדיק אבל כלל. יראה לו ואין
על קיים ונשאר עצמו מחזיק הוא חכמות, השבע

בבחינת אמונה, ידי על ב)עמדו "וצדיק(חבקוק :
וקם" צדיק יפול "שבע כי יחיה". (משליבאמונתו

השבעכ"ד) אלו דרך הולך הגדול שהצדיק היינו
וליפול להחליק יכולין ששם פי על ואף חכמות,
הצדיק אבל כנ"ל, עמלק בחינת נגף, האבן ידי על
"שבע וזה: כנ"ל. אמונה ידי על וקם יפול, שבע
האבן שהוא עמלק, תיבות סופי וקם" צדיק יפול
חס נופלין, ידו שעל חכמות, השבע של נגף
אמונה ידי על וקם יפול, שבע הצדיק אך ושלום,

כנ"ל:

רבינו במשה שכתוב י"ז)וזה ידיו(שמות "ויהי :
אמונה ידי על כי עמלק במלחמת אמונה",
והחקירות החכמות דהיינו עמלק, את החליש
בחינת היינו 'ידיו' אמונה". ידיו "ויהי וזה: כנ"ל.
שכתוב כמו אמונה, בחינת שהם מעשיות מצוות

קי"ט) ידי(תהלים שעל אמונה". מצותיך "כל :
עמלק, בחינת הפך שהם מעשיות, ומצוות אמונה

שתרגם: כמו תפילה, זה ואמונה כנ"ל. החלישו
הטבע, משנה התפילה כי בצלו'. 'פרישן
על הולכים שהם והחקירות, החכמות ונתבטלין
שתהיה אצלנו, התכלית עיקר וזהו הטבע. פי

בבחינת יתברך, באחדותו נכללת (דבריםהתפילה

והשםי) שהתפילה אלקיך", והוא תהלתך "הוא :
באמת. התכלית עיקר וזהו כביכול, אחד, יתברך

כולה התורה כל מפרשים והכופרים והמחקרים
התורה, שכל שלהם, ואפיקורסות חכמות פי על
מפרשים בתורה, הכתובים מעשיות מצוות ואפילו
מעשיות מבעיא לא ושכל. צורה פי על הכל
על רק מרמזים שהם אומרים בתורה, הכתובים
אלא שלהם, שכליות דהיינו לבד, והצורה הנמשל
בתורה, המפרשים מעשיות מצוות אפילו
שכליות על רק מרמזים שהם הכל מפרשים
וזהו לגמרי. בפשוטו וכופרים שלהם, וחכמות

לברכה זכרונם רבותינו שאמרו מה (תנחומאבחינת

תצא) ברש"י וזורקוהובא מילות חותך עמלק 'שהיה ,
ראשונה, מצוה היא מילה כי מעלה'. כלפי
ראש שהיה אבינו, אברהם בה שנצטוה
הפילוסופים בחינת שהוא ועמלק, למאמינים.
הכל ומפרש המצוות בכל כופר הוא והכופרים,

' וזהו: כנ"ל. לבד שכליות וזורקעל מילות חותך
כלפי וזורקה מילה, במצות שכופר מעלה' כלפי
על רק הכל מפרשים הם כי השכל. אל מעלה
כנ"ל. המצוות בעשיות וכופרים לבד, שכליות
עיקר כן ועל כלל. מהם יודע שאינו מי אשרי
אמונה" ידיו "ויהי בחינת: אמונה, ידי על הכנעתו

כנ"ל. וכו'
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ּבעיני והּוטב ּכראּוי, הּתם והׁשיבֹו - ּולׁשֹונֹות חכמֹות לדּבר הּמל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהתחיל
ֿ כן ואףֿעלּֿפי - ּכזה חכם ׁשהּוא רֹואה אני ואמר: ויֹותר, ּביֹותר זאת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמל
אֹותֹו הּמל ּומּנה מאד. מאד הּמל ּבעיני וּייטב ּכזה; ּבתמימּות מתנהג ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

מיניסטר הּמיניסטריׂשÒׁשּיהיה ּכל יהיהÚעל ׁשּׁשם מיחד מקֹום לֹו וצּוה . ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.Ò.¯˘.Ú.ÌÈ¯˘

דעם דאס איז ּבאדארף. מען ווי אזֹוי גיענפערט ּתם דער אים האט לׁשֹונֹות. אּון חכמֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשמּוסן
זי פירט אּון חכם א אזֹוי איז ער אז זעה. אי גיזאגט. האט מל דער גיפעלין. ּבעסער נא ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
אים מל דער האט גיפעלין. וואֹויל זייער זייער מל דעם ער איז ּתמימֹות. א אזֹוי מיט ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָפארט
אים זאל מע גיהייסן האט מל דער אּון מיניסטעריס. אלע איּבער מיניסטער א פאר ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָגימאכט

ÏÎ ÏÚ ¯ËÒÈ�ÈÓ ‰È‰È˘ Â˙Â‡ ÍÏÓ‰ ‰�ÈÓÂ
:˘È¯ËÒÈ�ÈÓ‰,ז"ל רבינו מדברי המבואר כפי

ונעלמו גבהו שסיפר המעשיות שעצם פי על שאף
הלבשתם ברוב אבל חקר, לאין בתעלומות
העולם זה גשמיות עד ממדרגה, למטה במדרגה
אפילו השכל מוסר מאתם ללמוד יש השפל,

ומליצה)בפשיטות משל קצת(להבין נפלאתי ,
נהפך אשר והתם, מהחכם המעשה סיפור בראותי
ביון ונשקע נלכד בחכמתו שהחכם כך כל הדבר
גם אשר מהחכמה, הרחוק התם וכנגדו מצולה,
ללמוד ביכלתו היה לא המנעלים תפירת מלאכת
כי שם, כמבואר מאוד ונתרומם נתעלה כראוי,
ואור החכמה עצם כל הלא כן, יהיה באמת למה
הבורא ורוח מנשמת הוא האדם, בקרב אשר המח
הבריאה, מתחילת באפו נפח אשר יתברך, בעצמו
יותר בו יאיר אשר שכל מבואר, ממילא זה ולפי
התם ולא ולהתרומם, להתעלות לו היה האור, זה

מהחכמה. בריחוקו

הפליאה בזאת גם כי ראיתי, ראה עוד והנה
המשנה במאמר להתפלא יש פ"ג)בעצמה, (באבות

דומה הוא למה ממעשיו מרובה שחכמתו 'כל
בא והרוח מועטין ושרשיו מרובין שענפיו לאילן
לשון ומהחלטת וכו'', פניו על והופכתו ועוקרתו
חכמת על גם סובבת שהיא נראה בסתם, המשנה
כל שגם לפרש, מוכרח זה לפי ואשר התורה,
רק תסובב לא משלי, בספר הנזכר החכם שבח

ומרבה חטאו יראת המקדים האמיתי החכם על
הכתוב וכלשון טובים, איוב)במעשים (בספר

לפה מפה וגם וכו', חכמה" היא ה' "יראת
רבינו בשם ממוהרנ"ת ששמע מורי מאבי שמעתי
החכמים גדולי לענין בפרטיות מזה שדיבר ז"ל,
כשרים היו וגם בימיו, שהיו התורה בחכמת
חכמים הבלתי ההמון ככל התורה בדרך והחזיקו
לא אם זאת שבכל ּז"ל רבינו עליהם ואמר כך, כל
כפי זולתם, על מעשיהם את ויגדילו ירבו
חכמתם, להם תזיק חכמתם, למדרגת המוכרח
לפי ותתחזק הנ"ל, המשנה מלשון המבואר כפי
כן. יהיה באמת למה אשר הנ"ל, הפליאה זה כל

ומצאתי חיפשתי הזאת, הפליאה בסיבת ואולם
הכונה אין כי ז"ל, רבינו דברי צירופי מפלפולי
כנ"ל, החכמה במידת שנמצא החסרון בדבר

ר עצמה מצד כלשהיא אדרבה כי ושלום, חס עה
בה, שנמצא הטוב מרוב היא החכמה מידת חסרון
מאור הוא והמוח שהחכמה בעצמו זה מחמת כי
אין יתברך, בעצמו סוף האין הבורא זריחת
בצמצום לא אם בה, לבוא המוגבל האדם ביכולת

כנ"ל. והיראה האמונה

א' בליקוטי ז"ל רבינו מדברי ביארתי אשר וככל
ה' וכו')סימן בחצוצרות הכתוב ודוגמא(על במשל

מהרבה לרפאות סגולתם אשר הים ממימי
לא בהם, אשר והחיים הרפואה כל אבל מחלות,
ואת רגליו את שומר בהם הרוחץ אם רק יהיה
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על ּכתב לֹו ונתן ּכראּוי, ּומפארֹות נאֹות חֹומֹות לֹו ׁשּיבנה וצּוה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹיׁשיבתֹו,
ּבאֹותֹו ּכּנ"ל ּבנינים לֹו ׁשּבנּו היה, וכן ּכּנ"ל. מיניסטר ׁשיהיה הּזאת, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתמּנּות

ּבתקף. הּגדּלה וקּבל והל ,הּמל ׁשּצּוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמקֹום

ÌÎÁ‰Â,ׁשהביאּה:הּנ"ל להחכם הׁשיב - ּכּנ"ל מהּמל האּגרת אליו ּכׁשּבא ¿∆»»ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
סעּדתֹו ּבתֹו ּגדֹולה. סעּדה עבּורֹו עׂשה לערב ונתיּׁשב. ּונדּבר ּפה, ולין ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהמּתן
ּכזה ׁשהּמל ּזאת מה ואמר: וענה ׁשּלֹו, ּופילֹוסֹופיה ּבחכמתֹו החכם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתחּכם
הלא אחרי? יׁשלח ׁשהּמל אני ּומה ּכמֹוני, ּבר ׁשפל עבּור אחרי, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹיׁשלח

אים זאל מען אז גיהייסין האט אּון זיצין. ער זאל דארט וואס ׁשטאט ּבאזּונדערע א ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּפגעּבין
דעם אֹויף אּכתב גיגעּבן אים האט אּון זיין. צּו קער סע ווי אזֹוי מֹויערן ׁשיינע זייער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאֹויסמֹויערן
מֹויערן וואֹוילע זייער גימֹויערט אֹויס אים האט מען גיווען אזֹוי איז מיניסטער. זיין זאל ער ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאז

ּבּתֹוקף. גדּולה די אּפגינּומען האט ער אּון גיהייסן האט מל דער וואס אֹורט דעם אין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשיינע.
חכםדער דעם צּו גיענפערט ער האט ,מל דעם פּון ּבריוו דער גיקּומען אן אים איז סע אז חכם, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשמּוסין. איּבער מיר וועלין איּבער. דא נעכטיג אּון ווארט. ּבריוו. דעם גיּבראכט האט ער ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוואס
אין סעּודה. גרֹויסע א אים אֹויף גימאכט ער האט נאכט דער אֹויף זיין. מייׁשב זי וועלין מיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאּון

חכם דער האט עסן ּתם)דעם דעם פּון חבר חכמה(דער זיין מיט קלערין צּו אּון קלּוגן צּו גיהֹויּבן אן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אזֹוי וואס ּבאּטייטין. דאס קאן וואס גיזאגט. האט אּון גירּופן אן זי האט אּון פילּוספיא. זיין ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָאּון
זאל מל דער אז עס. אי ּבין וואס ּבין. אי ווי מענׁש קליינעם א אזֹוי נא ׁשיקין זאל מל ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָא

וכן מידתו, מכפי יותר בהם מלבוא פסיעותיו
ולבוא לשוט הים ממימי המגיע התועלת בדבר
שגם זה, עם זה במסחרם למדינה ממדינה בהם
הצמצום כעין שהיא הספינה בכלי רק יהיה לא זה
הצמצום זה שזולת כנ"ל, הדעת למימי המוכרח
כל וזה ושלום, חס לגמרי בזה ונשקעים נטבעים
בבואו גם אשר הנ"ל בתמימותו התם מעלת
לסור רצה לא הנ"ל, במעשה כנזכר להחכמה
לזה, שהקדים והיראה והאמונה התמימות מדרכי
התמימות, במדריגת עצמו את החזיק אז גם כי
ברוב עולם של מלכו אותו העלה לבד זה ומחמת

השרים כל על והממשלה בזההמשרה (כמובן

אחר המובאות השיחות עם הקדושים דבריו מצירופי

הזאת) א').המעשה אות וסיפורים שיחות אור, (כוכבי

את ועובד ובפשיטות בתמימות מתנהג אדם אם

השגות במתנה לו נותנים אזי כוחו, כפי השי"ת
להשיג, בכוחו שהיה ממה למעלה גבוהות
בחכמה עצומות השגות להשיג כדי שגם כלומר,
תמימות היא היחידה העצה אלקות, ובהשגות

חן)ופשיטות. (לוית

ÏÙ˘ ¯Â·Ú ,È¯Á‡ ÁÏ˘È ‰ÊÎ ÍÏÓ‰˘ ˙‡Ê ‰Ó
:È�‡ ‰ÓÂ ,È�ÂÓÎ Í¯·ודיבר התחכם החכם

שתכליתה ענוה היינו פסולה, ענוה דיבורי
(סי' מוהר"ן בליקוטי רבינו שביאר כמו גיאות

שתכליתהי"א) הפסולה הענוה של גנותה את
שעיקר וידוע ידה. על ולהתייקר להתכבד

כשמביאה היא הענוה האדםמעלת את
על כשנתפקר אבל יתברך, הבורא לעבודת
אז ואדרבה ומגונה, פסולה ענוה זוהי ידה,
לבו "ויגבה של הבחינה אצלו להיות צריך
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ּגדֹול מל ּכנגד ונבזה ׁשפל ואני  ֿ ּכזֹו ּוגדּלה ממׁשלה לֹו ׁשּיׁש ּכזה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמל
אם ּכמֹוני? ׁשפל עבּור יׁשלח ּכזה ׁשּמל ּבּדעת זאת יתיּׁשב ואי ּכזה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹורא
וגם חכמים? להּמל אין וכי ?הּמל ּכנגד אני מה - חכמתי ּבׁשביל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
עבּורי? יׁשלח ׁשהּמל הּזה, הּדבר ּומה ּגדֹול, חכם ּבוּדאי ּבעצמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמל

מאד. מאד ֿ זה על ְְְִֵֶַַֹֹוּיׁשּתֹומם

‰�Úהחכם זה מּדבריוואמר הּכל זה ּכל ּכי הּתם; ׁשל חברֹו ׁשהּוא הראׁשֹון החכם (הינּו »»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

מא עצמֹו והתמיּה ׁשהׁשּתֹומם ׁשאחר הּתם, ׁשל חברֹו הראׁשֹון החכם אֹותֹו ּבעצמֹוׁשל ענה ּכּנ"ל, ד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּׁשליח) להחכם ואמר אּלּו, הּדברּדברים ׁשּבהכרח ּדעּתי אֹומר: ּׁשאני מה ּתדע : ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּזה, ּבּׁשטּות טֹועים העֹולם וכל ּכלל, ּבעֹולם מל ׁשאין ּומברר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמּובן
ימסרּו העֹולם ּבני ׁשּכל זאת, אפׁשר אי והבן: ּוראה ;מל ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּסֹוברים
הׁשיב ּכלל. ּבעֹולם מל אין ּבוּדאי ?הּמל ׁשהּוא אחד איׁש על לסמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעצמן
החכם אֹותֹו ׁשאל .מהּמל אּגרת ל הבאתי אני הלא הּנ"ל: הּׁשליח ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחכם
הׁשיב מּמׁש? ּבעצמֹו הּמל מּיד האּגרת קּבלּת ּבעצמ האּתה הּנ"ל: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון

אּון ממׁשלה א אזֹוי האט ער וואס מל גרֹויסער א אזֹוי טייטׁש. וואס מיר. נא אׁשיקין אזֹוי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אין דאס זי גיׁשיקט ווי נא .מל גרֹויסען א אזֹוי קעגין א ּבין אי ווי קליין אזֹוי אי אּון ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָגדּולה.
מיר נא ער האט חכמה. מיין מחמת זאגן זאל אי מיר. נא ׁשיקן זאל מל א אזֹוי אז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׂשכל
מל דער אּון ניט. חכמים קיין מל דער דען האט .מל דעם אקעגן אן אי טרעף וואס ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָגיׁשיקט.
ׁשיקן. מיר נא זאל מל דער אז דאס. איז וואס אּון חכם. גרֹויסער א ּבוודאי אֹוי זי איז ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאליין
ער רּופט אזֹוי. זי פארוואּונדערט ער ווי אּון פארוואּונדערט. זייער זייער דרֹויף זי האט ער ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאּון

אן גיּבראכט)זי ּבריוו דעם האט וואס ׁשליח דער חכם אנדערן דעם מיין(צּו האט זאגן. דיר וועל אי וואס ווייסטּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
גאנצע די אּון וועלט. דער אין דא ניט מל קיין גאר איז סע אז גידרּונגען. איז סע אז איז ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדיעה
זי גיׁשיקט ווי פארׁשטיי. אדרּבא .מל א דא איז סע אז מיינען זיי טֹועה דרינען זי איז ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוועלט
זיין זאל ער אז אריין. האנט דער אין מענׁשן איין צּו אּפגיּבן זי זאל וועלט. גאנצע די אז ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָדאס.

דא. ניט וועלט דער אֹויף מל קיין אוודאי איז סע .מל ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָדער
איםענפערט פרעגט .מל דעם פּון ּבריוו א גיּבראכט דיר זי האּב אי ׁשליח. דער חכם דער ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

חכם ּתם)דעם דעם פּון חבר ארֹויס.(דער האנט דער אֹויס מל ּבאם ּבריוו דעם גינּומען אליין האסטּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

דברי של התוצאה היתה מה כי ה'". בדרכי
כלל, מלך שאין - חיי" ומה אני "מה החכם
צריכים פחותים אנשים וגם ליצלן. רחמנא
שמביאה מענוה כלומר כזו, ענוה מסוג להזהר
לחשוב צריכים הם אלא לגמרי, ליפול אותם

אליו לרוץ צריך אני אחרי, שלח המלך שאם
ח"ו המוח את להחמיץ ליתן ולא מיד,
בדרכי לבו שיגבה אלא פסולה, בענוה ולשקוע

ה'.
חן) (לוית
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ראה עּתה ואמר: ענה ;הּמל ּבׁשם האּגרת ּבידי נתן אחר איׁש רק לאו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹו:
הלא לי, ּתאמר אֹותֹו: וׁשאל וחזר ּכלל. מל אין ּכי ּכנים, ׁשּדברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבעיני
את מּימי הראית לי: הּגידה ,מּימי ׁשם ּומגּדל מלּוכה, העיר מן ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻאּתה

לאו לֹו: הׁשיב ?הּמל,הּמל את לראֹות זֹוכה ואחד אחד ּכל ׁשּלא הּדבר, ּכן ּבאמת (ּכי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מאד) רחֹוקֹות ּבעּתים רק מתראה הּמל אין ראהּכי עּתה ואמר: הראׁשֹון החכם ענה ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אּתה אפּלּו הלא ּכי ּכלל, מל אין ׁשּבוּדאי ּומבררים, ּברּורים ׁשּדברי ראה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּגם

מעֹולם. הּמל את ראית ִֵֶֶֶַָָָֹלא

·eLהחכם הׁשיב הּמדינה? מנהיג מי ּכן, אם הּׁשליח: החכם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאל
ּכי ּבזה; ּבקי אני ּכי תׁשאל, מּמּני ּכי הּברּור, ל אסּפר אני זאת ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהראׁשֹון:
ׁשבעים ׁשּיׁש הּמנהג: וכ איטליה, ּבמדינת והייתי ּבּמדינֹות, מׁשֹוטט ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהייתי

יֹועצים 'ראטהיירין')ׂשרי ועם(ׁשּקֹורין מיחד, זמן הּמדינה ּומנהיגים עֹולים והם , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּדבריו והתחילּו זה; אחר ּבזה הּמדינה ּבני ּכל עצמן חֹולקין הּׂשררּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
ּבעֹולם מל אין ׁשּבוּדאי וגזרּו ׁשהסּכימּו עד הּׁשליח, החכם ּבאזני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלכנס
אחר ּבברּור עֹוד ל אברר הּבקר, עד המּתן הראׁשֹון: החכם ענה ׁשּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכלל.

ּבּבקר הראׁשֹון החכם וּיׁשּכם ּכלל. ּבעֹולם מל ׁשאין חברֹוּברּור ׁשהּוא (החכם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ער רּופט .מל דעם פּון ּבריוו דעם גיגיּבן מיר האט מענׁש אנאנדערער נאר ניין. אים. ער ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָענפערט
ניט מל קיין גאר איז סע אז גירעכט ּבין אי אז אֹויגן. דיינע מיט זעה היינט אדרּבא. נא אן. ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזי

ווידער אים ער פרעגט האנדן. ׁשליח)פאר דעם חכם אנדערן דעם ּתם דעם פּון חבר דער חכם נאר.(דער מיר זאג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ווענס האסטּו מיר זאג גיווארן. גיוואקסן דארט ּביסט דּו אּון מלּוכה עיר דער פּון זי ּביסט ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָדּו
גירעכט ּבין אי אז זעה היינט אן. זי ער רּופט ניין. גיענפערט. אים ער האט .מל דעם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָגיזעהן

מ קיין גאר ּבוודאי איז סע מלאז דעם מאל קיין האסט דּו אפילּו האט ווארן פארהאנדן. ניט ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
גיזעהן. ְִִֶניט

האטהאט מדינה. די פירט זע ווער אזֹוי. יֹוא איז סע אז גיפרעגט. ׁשליח דער חכם דער ווידער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
גיענפערט אים ּתם)ער דער פּון חבר דער חכם דער אי(דהיינּו ווארן קלאר. דערציילן דיר וועל אי דאס. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

גיווען. אי ּבין לענדער. גיווען אֹויסן ּבין אי ווארין פרעגין. זאלסטּו מי אּון גיניט. דרינען ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָּבין
אּון ארֹויף גייען זיי אּון ראטהיירין זיּבציג פארהאנדן איז סע מנהג. דער אזֹוי איז איטליא. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאין
נא איינער מדינה גאנצע די איין זי טיילן ׁשאפט ׂשררה דעם מיט אּון צייט. א מדינה די ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָפירן

אנדערן אלעדעם אזֹוי אּון מדינה די פירן אּון ארֹויף גייען אנדערע אּון אראּפ די גייען נא דער ראטהיירין. די די. זענען פריר (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

אנדערע) חכםמאל אנדערן דעם פּון אֹויערן די אין גיין צּו אריין רייד זיינע גיהֹויּבן אן (דהיינּוהאּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשליח) דא.דער ניט וועלט דער אֹויף מל קיין ּבוודאי איז סע אז גיּבליּבן ּביידע זיי ּביי איז סע ּביז ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
חכםהאט דער גירּופן אן ווידער ּתם)זי דעם פּון חבר דיר(דער אי וועל פריא דער אין ּביז ווארט ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אין גיחאּפט אֹויף זי חכם דער האט דא. ניט מל קיין ּבוודאי איז סע אז קלאר דערווייזן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנא
קּום גיזאגט אים צּו האט אּון ׁשליח. דעם חכם אנדערן דעם גיוועקט אֹויף האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָדערפרי.
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ּבׁש ּתמיד אֹותֹו קֹוראים אנּו הּתם הראׁשֹון')ׁשל 'החכם הּׁשליח,ם החכם חברֹו את והקיץ , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבטעּות, ּכּלֹו העֹולם אי ּבברּור הּדבר ואראּך החּוץ אל עּמי ּבֹוא לֹו: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻואמר
אחד, חיל איׁש וראּו ּבּׁשּוק, והלכּו ּגדֹול. ּבטעּות וכּלם ּכלל, מל אין ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּובאמת

.הּמל את הׁשיב: עֹובד? אּתה למי אֹותֹו: וׁשאלּו אֹותֹו אֹותֹו:)ותפסּו (ׁשאלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּוב ּכזה? ׁשטּות היׁש ראה, ואמר: ענה לאו; ?מּימי הּמל את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהראית
אּתה למי ׁשּׁשאלּוהּו: עד ּבדברים עּמֹו ונכנסּו החיל מן אחד אדֹון אל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהלכּו
בעיני ראה עּתה ואמר: ענה לאו; ?הּמל את הראית .הּמל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעֹובד?
הּדבר ּביניהם ונסּכם ּבעֹולם. ּכלל מל ואין טֹועים, ׁשּכּלם מברר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻׁשהּדבר

ּכלל. מל ְֵֶֶֶָׁשאין

‰�Úהעֹולם ּכל אי עֹוד ואראּך ּבעֹולם, ונל ונּסע ּבֹוא עֹוד: ואמר החכם »»ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ׁשּבאּו מקֹום ּובכל ּבעֹולם, ונֹוסעים הֹולכים והיּו ּגדֹולים. ּבטעּותים ְְְְְְְִִִִֶָָָָָָָֻּכּלֹו
מקֹום ּובכל למׁשל, אצלם נעׂשה הּנ"ל הּמל ּודבר ּבטעּות, העֹולם את ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמצאּו
מל ׁשּיׁש אמת, ׁשּזה ּכמֹו למׁשל: הּמל את לקחּו - ּבטעּות העֹולם ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּמצאּו
למּכר והתחילּו ּׁשּבידם, מה ׁשּכלה עד ונֹוסעים הֹולכים והיּו הּזה. הּדבר ּכן -ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

גאר איז סע אּון טעּות. אין איז וועלט גאנצע די ווי ווייזן. דיר אי וועל גאס דער אֹויף מיר ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָמיט
זיי האּבן זעלנער א דערזעהן זיי האּבן מארק. אין גיגאנגען זיי זענען פארהאנדן. ניט מל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקיין

דעם גיענפערט. ער האט דינסטּו. וועמען גיפרעגט אים האּבן אּון אנגיחאּפט. האסטּואים .מל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אנגירּופן זי ער האט ניין. ער. ענפערט לעּבסט. דּו זינט מל דעם דערגיזעהן חכם ערׁשטער דער (דהיינּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

חכם) ערׁשטער דער אלץ מיר רּופן אים ּתם. דעם פּון נייריׁשקייטחבר איין אזֹוי דא איז זע, גיזאגט. האט (ּכלֹומראּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

גאר איז סע אז דרּונגען חכמה נאריׁשער זיין מיט גיוואלט אלץ האט חכם דער ווארן ניט. אים קאן ער אּון מל דעם דינט סאלדאט ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָדער

ּכּנ"ל) דא ניט מל זענעןקיין זיי אּון חיל. דעם פּון אפיציר איין צּו גיגאנגען ווידער זיי זענען דעם נא ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
גיענפערט. ער האט דינסטּו. וועמען גיפרעגט. אים האּבן זיי ּביז רייד אין גיגאנגען אריין אים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמיט
אֹויגן די מיט זעה האט אדרּבא. גירּופען. אן זי ער האט ניין. .מל דעם גיזעהן האסטּו .מל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָדעם

דא ניט מל קיין איז סע אּון טֹועה. זי אלע זענען זיי מל)אז דעם גיזעהן ניט אֹוי האט אפיציר דער (ווארען ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

דא. ניט מל קיין איז סע אז גיּבליּבן זי צוויׁשן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאיז
נאהאט דיר אי וועל וועלט. דער אֹויף פארן לאמיר קּום גירּופן. אן חכם ערׁשטער דער זי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אּון גיגאנגען זיי זענען נייריׁשקייט. גרֹויסע אין טֹועה זייער זי איז וועלט גאנצע די ווי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַווייזן
וועלט די גיפּונען אלץ זיי האּבן גיקּומען זענען זיי ווי אּומידּום אּון וועלט. דער אֹויף גיפארן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָזענען

טעּות וועלטאין גאנצע די אז גידאכט זי האט זיי ּביז נאריׁשקייט אזֹוינע אין גאנגען פאר חכמה זייער דֹור זענען חכמים די (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

טעּות) אין אלץ מלאיז דעם פּון זא די דא)אּון ניט מל קיין איז סע אז אּפגיקלערט גיווען איז זיי ּביי וואס דאס (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האּבן טעּות. אין וועלט די גיפּונען האּבן זיי ווי אּון מׁשל. א פאר גיווארין זיי ּביי ׁשֹוין איז ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָדאס
דאס איז אזֹוי .מל א דא איז סע אז אמת איז דאס ווי אזֹוי מׁשל. א פאר מל דעם גינּומען ִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזיי

אֹוי זיי ּבי איז סע ּביז גיפארין. זענען אּון וועלט די גיווען אֹויסין אזֹוי זיי זענען .גיגאנגעןאֹוי ס ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
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ותמיד רגלי; ליל ׁשהכרחּו עד ּכּלם, ׁשּמכרּו עד הּׁשני, ּכ ֿ ואחר אחד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻסּוס
רגלי, הֹולכי ענּיים ונעׂשּו ּבטעּות. ׁשהעֹולם ּומצאּו העֹולם, חֹוקרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהיּו
ּכלל, עליהם מׁשּגיחים היּו לא ּכי ּכלל, נחׁשבים היּו ולא חׁשיבּותם, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונסּתּלק

ּכמֹותם. אביֹונים ְְִֶַָעל

ÏbÏb˙�Âּבּה ׁשּדר העיר אל ׁשּבאּו עד וסֹובבים הֹולכים והיּו הּדבר, ¿ƒ¿«¿≈ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּנ"ל הּנ"ל)הּמיניסטר החכם ׁשל חברֹו הּתם, היה(ׁשהּוא העיר, ּבאֹותּה וׁשם, . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבין ואפּלּו נפלאים, ּדברים עׂשה ּכי מאד, חׁשּוב והיה אמּתי, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבעלֿׁשם
ה וסבבּוהּׂשרים והלכּו העיר, לאֹותּה ּבאּו החכמים ואּלּו ּומפרסם. חׁשּוב יה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָֻ

ארּבעים - עגלֹות ּכּמה ׁשם עֹומדים ׁשהיּו וראּו ֿ ׁשם, הּבעל ּבית לפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּובאּו
לּכנס רֹוצה והיה דֹוקטיר, ּדר ׁשּׁשם החכם וסבר חֹולים; עם - ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוחמּׁשים
עּמֹו. הּכרּות לעׂשֹות לּכנס ורצה ּגדֹול, ּדאקטיר היה הּוא ׁשּגם מחמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלביתֹו,
זה לחברֹו: ואמר ׂשחֹוק, ּפיו וּיּמלא ֿ ׁשם. ּבעל הׁשיבּו: ּבכאן? ּדר מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוׁשאל:
חברי, ;הּמל ׁשל מּטעּות יֹותר ׁשטּות הּוא וזה מאד, נפלא וטעּות ׁשקר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּוא

אנדערע. דאס דערנא אּון פערד. איין פארקֹויפין צּו אנגיהֹויּבין זיי האּבן גיהאט. האּבן זיי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוואס
גיקלערט אלץ זיי האּבן ּתמיד אּון צּופּוס. גיין גימּוזט האּבן זיי ּביז פארקֹויפט. אלע האּבין זיי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּביז
פּוס קּבצנים גיווארין זענען זיי אּון טעּות. אין איז וועלט די אז אלץ גיפּונען האּבין אּון וועלט. ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָדי
אּום ניט גאר זיי אֹויף ׁשֹוין זי האט מען אּון גיווען. חׁשּוב ניט גאר ׁשֹוין זענען זיי אּון ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָגייערס.

קּבצנים. אזֹוינע אֹויף ְְִִֶַַָגיקּוקט.
צּוזענען גיקּומען זענען זיי אז אֹויסגיקּומען. איז סע ּביז וועלט דער אֹויף גיווען אֹויסין אזֹוי זיי ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַ

הנ"ל מיניסטער דער וואֹוינט דארט וואס ׁשטאט ּכנ"ל)דער חכם דעם פּון חבר זיין ּתם דער דארט(דהיינּו אּון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ווארין גיווען. חׁשּוב זייער איז ׁשם ּבעל דער אּון ׁשם. ּבעל אמתיר איין גיווען איז ׁשטאט דער ְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאין
אּון מפּורסם א גיווען ער איז ׂשררֹות די צוויׁשן אפילּו אּון ּבאמת זאכין ווילדע גיטאן האט ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָער
ארּום זענען זיי אּון אריין. ׁשטאט דער אין גיקּומען זענען חכמים די אּון גיווען. חׁשּוב זיי ּביי ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאיז
ׁשטייט סע גיזעהן זיי האּבין ׁשם ּבעל דעם פּון ׁשטּוּב דער פאר אנגיקּומען זענען אּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָגיגאנגען.
דארט אז גימיינט. חכם דער האט פּופציג. אּבער פערציג חֹוליים. מיט וועגעלי אסא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדארט
איין גיווען אֹוי זי איז ער מחמת גיין. אריין אים צּו גיוואלט ער האט דאקטער. א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוואֹוינט
גפרעגט ער האט דערקענען. אים מיט זי זאל ער גיין. אריין גיוואלט ער האט דאקטער. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגרֹויסער
אּון גילעכטער. גרֹויס א גיטאן ער האט ׁשם. ּבעל א גיענפערט. אים מען האט דא. וואֹוינט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָווער

אנדערן צּום גיזאגט ׁשליח)האט דער חכם צּום איז(דהיינּו דאס נאריׁשקייט. א אּון ליגן א נא איז דאס ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אייד נאריׁשקייט מער דאסנא דערציילין דיר וועל אי ּברּודער .מל דעם פּון טעּות דער ער ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

:„Â‡Ó ‡ÏÙ� ˙ÂÚËÂ ¯˜˘ ‡Â‰ ‰Êהתגאה החכם
שכל עד כך, כל וגדולתו ועשירותו בחכמתו

גדולים יסורים לו והיה כלא, בעיניו היה העולם
לדבר מי עם לו היה לא חכמתו מחמת כי בדרך,
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היּו ּכ ּבתֹו ּכזה. ּבׁשקר ּבטעּות העֹולם וכּמה ּכּמה הּזה, הּׁשקר ל ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאסּפר
ּגדֹולים ארּבעה ׁשלׁשה אצלם עדין ּומצאּו הּתבׁשילÙרעבים, ּבית אל והלכּו . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

('קע 'ּגאר ּגדֹולים;(ׁשּקֹורין ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ּבעד אפּלּו לאכל מֹוצאים וׁשם , ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מסּפרים היּו אֹוכלים ׁשהיּו ּבתֹו להם. ונתנּו מאכל, להם לּתן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוצּוּו
ׁשמע קע הּגאר והּבעל הּבעלֿׁשם, ּדבר ׁשל וטעּות מהּׁשקר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּומתלֹוצצים
להם: וּיאמר מאד. ׁשם חׁשּוב היה הּבעלֿׁשם ּכי מאד, לֹו וחרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּדבריהם,

.Ù.Ú·ËÓ ‚ÂÒ

אליגן. אזֹוי אּון טעּות אין איז וועלט די אזֹוי ווי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָפאלׁשקייט.
זיידערווייל זענען גראׁשן. פיר דריי גיפּונען נא זי ּביי זיי האּבין גיווען. הּונגעריק זיי זענען ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אּון גראׁשן. פיר דריי פאר אפילּו עסן מען קריגט דארט אּון אריין. קע גאר דער אין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיגאנגען
גיׁשמּוסט. זיי האּבן גיגעסן. האּבן זיי ווי דערווייל גיגיּבן. זיי מען האט עסן. גיּבן גיהייסן זי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאּבן

ׁשם. ּבעל דעם פּון טעּות דעם פּון אּון ליגן דעם פּון גיׁשּפעט האּבן טֹועה)אּון זי איז וועלט די אּון(ווי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשם ּבעל דער ווארן פארדראסן זייער אים עס האט רייד. זייערע גיהערט האט קעכער גאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדער

המלך כששלח כך אחר ולבסוף בפנים, וכמבואר
שהמלך זה מה בחכמתו, החכם התחכם אחריו
שבא עד וכו', כמוני ונבזה שפל אחר ישלח כזה
בהמלך לגמרי שכפר גמורה כפירה לידי כך מתוך
שרי שבעים ידי על ההנהגה שכל והוכיח
ראה מי כי הוכחותיו כל היה ובתחילה המדינה,
התם לו כשאמר ולבסוף וכו', המלך את
המלך' את ראיתי בעצמי אני 'הלא המיניסטער
יודע אתה 'מנין לו ואמר כן, גם אותו הכחיש
רשעת עמקות והבן ראה וכו''. מלך שזה
שהוא טוב שם בהבעל ובפרט שלו. האפיקורסות
וכל שם, כמבואר ביותר כפר האמת הצדיק בחינת
והמשובשת הרעה חכמתו שטות מחמת זה
מן היפוך אל מהיפוך יושר ארחות ההופכת

ממש. לגמרי האמת
הם תמימות בחינת שהם דקדושה השכל דרכי כי
באמת להאמין צריכין כי זה, מכל בהיפוך
במלכו שכן וכל אמיתיים, והצדיקים בהחכמים
ואמונת חכמים אמונת ובאמת בעצמו. עולם של
אחר, במקום כמבואר אחד, הכל יתברך ה'

בזה. זה תלוים ושניהם
גדול יתברך שה' פי על שאף להאמין צריכין וגם

כל על ומרומם הרוחניות מכל למעלה מאוד
אף כלל, ביה תפיסא מחשבה ולית ותהלה ברכה
כמו דייקא, בעבודתינו חפץ הוא כן פי על
ומקרוצי עפר מגושי תהלה "ואבית שכתוב
עת, בכל אותנו וקורא אחרינו שולח והוא חומר",
יתברך. אליו להתקרב קדושים רמזים לנו ומרמז
שפל להיות בוודאי האדם שצריך פי על ואף
להאמין צריכין כן פי על אף באמת, עצמו בעיני
מעבודתינו. גדולים שעשועים מקבל יתברך שה'

ולידע אדם, לכל בז תהי אל לקיים וצריכין
טובה נקודה מישראל אחד בכל שיש ולהאמין
לקבל וצריכין בחבירו, שאין מה מאוד ויקרה
אחר. במקום וכמבואר ממנו הזאת הנקודה הארת
מישראל אחד כל בוודאי זה בדרך שהולך ומי

מאוד, בעיניו ויקר אפילוחשוב וכשפוגע
עמו לדבר מה לו יש בוודאי שבישראל בהפחות
עם כשפוגע ואפילו בו, להאיר או ממנו ולקבל
מי במאמר וכמבואר ממנו, לקבל יוכל העכו"ם
זה וכל ל"ג, סימן א' ליקוטי חיים החפץ האיש

דייקא. התמימות דרכי ידי על זוכין
ח') אות תמימות היראה, (אוצר
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מּכאן. ּוצאּו - לפניכם ּׁשּיׁש מה לכם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָאכלּו

CkŒ¯Á‡ׁשם ֿ הּבעל מן מתלֹוצצים היּו עדין והם ֿ ׁשם, הּבעל ּבן לׁשם ּבא ««»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ֿ ׁשם הּבעל מן מתלֹוצצים ׁשהם על קע ּגאר הּבעל ּבהם וגער ּבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבפני
ורצּו מאד, להם וחרה מּביתֹו. ּודחפם ּופצע הּכה אֹותם ׁשהּכה עד ּבנֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבפני
ׁשּלהם הּבעלֿהּבית אל ליל ונתיּׁשבּו אֹותם, הּמּכה על מׁשּפט ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָלבּקׁש
הּנ"ל. על מׁשּפט להּׂשיג אי עּמֹו להתיעץ ׁשּלהם, החבילֹות ׁשם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּניחּו
וסּפרּו לּמה? להם: וׁשאל מאד. אֹותם הּכה קע הּגאר ׁשּבעל לֹו וסּפרּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובאּו
אדם; ּבני להּכֹות יׁשר אינֹו ּבוּדאי להם: הׁשיב ֿ ׁשם. הּבעל על ׁשּדּברּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלֹו
ֿ ׁשם הּבעל ּכי הּבעלֿׁשם, על ׁשּדּברּתם ּכלל נכֹונה עׂשיתם לא אּתם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאבל
אל מּמּנּו והלכּו ּבטעּות, הּוא וגם מּמׁש, ּבֹו ׁשאין וראּו מאד. ּכאן ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחׁשּוב

היה והּפקיד מה?הּפקיד, על ׁשאל: אֹותם. ׁשהּכּו הּמעׂשה, לֹו וסּפרּו גֹוי, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּודחפם ּופצע הּכה הּפקיד אֹותם והּכה ֿ ׁשם; הּבעל על ׁשּדּברּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהׁשיבּו

וה לפנימּביתֹו. ׁשּבאּו עד מּמּנּו, ּגבֹוּה למֹוׁשל מּמֹוׁשל לזה, מּזה לכּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

איי גייט אּון האט איר וואס אּפ איי עסט גיזאגט. זיי צּו ער האט גיווען. חׁשּוב זייער דארט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאיז
נא האּבן זיי אּון ׁשם. ּבעל דעם פּון זּון א אהין. אנגיקּומען איז דעם נא דאנעט. פּון ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָארֹויס
וואס נא אנגיׁשריגן קעכער גאר דער זיי האט אֹויגן. די אין זּון דעם ׁשם ּבעל דעם פּון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגיׁשּפעט
גאנץ גיׁשלאגן זיי האט קעכער. גאר דער ּביז אֹויגן. די אין זּון דעם ׁשם ּבעל דעם פּון ׁשּפעטן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזיי
זיי האּבן פארדראסן. זייער זיי עס האט ׁשטּוּב. זיין פּון גיׁשטּוּפט ארֹויס זיי האט אּון ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשטארק.
וועלן זיי גיווען. מייׁשב זי זיי האּבן גיׁשלאגן. זיי האט ער וואס דעם אֹויף מׁשּפט א זּוכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָגיוואלט
איין אים מיט זאלן זיי .ּפעקלע זייערע אּפגילייגט דארט האּבן זיי וואס הּבית. ּבעל זייער צּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגיין
זיי האט ער וואס קעכער גאר דעם אֹויף מׁשּפט א דערלאנגען זאלן זיי אזֹוי ווי האלטן. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצה
האט קעכער גאר דער אז דערציילט דאס הּבית ּבעל זייער האּבן אּון גיגאנגען זיי זענען ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָגיׁשלאגן.
גירעט האּבן זיי ווייל דערציילט. אים זיי האּבן פארוואס. גיפרעגט זיי ער האט גיׁשלאגן זייער ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזי
מען אז ניט יֹוׁשר קיין אוודאי איז סע גיענפערט. הּבית ּבעל דער זיי האט ׁשם. ּבעל דעם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאֹויף

ׁשלאגן גירעטזאל איר האט וואס נא גיטאן. רעכט ניט גאר אּבער האט איר לּוׁשמיר מענׁשן. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָ
אֹוי איז ער אז גיזעהן זיי האּבן חׁשּוב. זייער דא איז ׁשם ּבעל דער ווארן ׁשם. ּבעל דעם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹויף
איז ּפקיד דער אּון ּפקיד. צּום גיגאנגען זענען אּון גיגאנגען. אוועק אים פּון זיי זענען טעֹות. ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאין
גיפרעגט. ער האט גיׁשלאגען. זיי האט מען אז מעׂשה די דערציילט אים זיי האּבן גֹוי. א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיווען
אֹוי ּפקיד דער זיי האט ׁשם. ּבעל דעם אֹויף גירעט האּבן זיי ווייל גיזאגט. זי האּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָפארוואס.

גיׁשטּוּפט. ארֹויס זיי האט אּון גיׁשלאגן. ְְְְְִִִֵֶַַָָגיהרגעט
אּוןזענען ׁשאפן. צּו האט וואס העכערן איין צּו גיגאנגען זענען אּון גיגאנגען. אוועק אים פּון זיי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אלע אנדערן. צּום איינעם פּון גיגאנגען אלץ אזֹוי זענען אּון מׁשּפט. קיין גיּפֹויעלט ניט אלץ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּבן
העכערן איין צּו מאל)מאל אלע גיׁשלאגן גּוט זיי האט מען נאר גיּפֹועלט ניט אלץ האּבן גיקּומען(אּון זענען זיי ּביז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ּדהינּו ֿ חיל, אנׁשי עֹומדים הּמיניסטר ּבית לפני וׁשם הּנ"ל. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּמיניסטר
ּובא ׁשּיכנס. וצּוה אליו; צרי אחד ׁשאיׁש להּמיניסטר והֹודיעּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוואכן,
החכם ׁשּזהּו הּמיניסטר הּכירֹו ּבבאֹו ותכף הּמיניסטר, לפני החכם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו
התחיל ותכף ּכזֹו. ּבגדּלה ׁשהיה מחמת הּכירֹו, לא והחכם ּכּנ"ל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחברֹו
ואל ּכזֹו; לגדּלה אֹותי, ּׁשהביא למה תמימּותי ראה אליו: ודּבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמיניסטר
חברי הּוא ׁשאּתה מאחר ואמר: החכם ענה ?אֹות הביאה חכמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָמה
אֹותי. ׁשהּכּו על מׁשּפט לי ּתן עּתה לעת ;ּכ ֿ אחר נסּפר מּזה - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּתם
ּומרמה ׁשקר ׁשהּוא ֿ ׁשם, הּבעל על ׁשּדּברּתי ּבׁשביל הׁשיבֹו: לּמה? ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאלֹו:
ראה: ?ׁשּל ּבחכמֹות אֹוחז אּתה עדין ואמר: הּמיניסטר הּתם ענה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹולה.
על לבֹוא אּוכל לא ואני ּבקל, ׁשּלי על לבֹוא יכֹול ׁשאּתה אמרּת ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאּתה
על ּבאת לא עדין ואּתה ּכּנ"ל, ׁשּל על ּבאתי ּכבר ׁשאני ראה ;ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּל
ׁשּלי. ּתמימּות על ּתבֹוא ׁשאּתה יֹותר קׁשה ׁשּזה רֹואה ואני ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלי,
ּבגדים לֹו לתת צּוה ּבגדּלתֹו, מּכבר ּבֹו מּכיר ׁשהיה מחמת ֿ כן, ֿ עלּֿפי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻואף

עּמֹו. ׁשּיאכל ּובּקׁשֹו ְְְִִִֶַַֹלהלּביׁשֹו,

מיניסטער דעם ּכנ"ל)פאר ּתם דער גיווען איז וואכן.(דאס גיׁשטאנען זענען מיניסטער דעם פאר דארט אּון ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אז גיהייסן ער האט אים. צּו ּבאדארף מענׁש א אז מיניסטער. דעם פאר גימעלדעוועט מען ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאט
האט גיקּומען. אריין איז ער ווי מיניסטער דעם פאר גיקּומען חכם דער איז גיין. אריין זאל ְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָער
ניט אים האט חכם דער אּון חבר. זיין חכם דער איז דאס אז דערקענט. ּתיּכף מיניסטער דער ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאים
צּו אים צּום אנגיהֹויּבן מיניסטער דער ּתיּכף האט גדּולה. אזֹוי אין היינט איז ער מחמת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדערקענט.
אזֹוי צּו גיּבראכט מי האט ּתמימֹות. מיין וואס. צּום זעה. גיזאגט אים צּום האט ער אּון ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָריידן.

גיּבראכט. די האט חכמה. דיין וואס. צּו אּון גדּולה. ְְְְִִֵַַָָָָָאיין
מייןהאט דאס. ּביסט דּו אז גיזאגט. האט אּון אנגירּופן חכם דער וועלןזי דערפּון ּתם. דער חבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ער פרעגט גיׁשלאגן. מי האט מען וואס נא מׁשּפט. א מיר גיּב עּתה. לעת ׁשמּוסן. ׁשּפעטער ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמיר
דעם אֹויף גירעט האּב אי ווייל האט אים. ער ענפערט גיׁשלאגן. די מען האט פארוואס ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאים.
מיניסטער דער ּתם דער אן זי רּופט ׁשווינדל. א גאר איז דאס אּון ליגנער. א איז ער וואס ׁשם. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבעל
מיינעם אֹויף קאנסט דּו אז גיזאגט. האסט דּו זעה חכמֹות. דיינע אין די האלסטּו נא אים. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָצּו
אֹויף ּבין אי אז זעה. היינט קּומען קאנען ניׁשט דיינעם אֹויף וועל אי אּון גרינג. גאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָקּומען

גיקּומען. לאנג ׁשֹוין ּכנ"ל)דיינעם אֹוי חכם גרֹויסער א גיווען ׁשֹוין זי איז ּתם דער ניט(ווארן נא ּביסט דּו אּון ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתמימֹות. מיין אֹויף קּומען זאלסט דּו אז ׁשווערער. איז דאס אז זעה אי אּון מיינעם. אֹויף ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָגיקּומען
איז ער אז לאנג פּון גיקענט אים האט מיניסטער דער ּתם דער ווייל פארט. וועגן דעסט פּון ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּון
אים האט אּון טאן. אן אים זאל מען אז קליידער גיּבן גיהייסן אים ער האט גיווען. גרֹויס ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאמאל

עסן. אים מיט זאל ער אז ְְִִִֶֶֶַָגיּבעטן
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˙ÚLaּדעּתֹו לֹו להֹוכיח החכם התחיל יחד. לדּבר התחילּו אכילתם ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּכלל. מל ׁשאין ראיתיהּנ"ל, ּבעצמי אני הלא הּמיניסטר: הּתם ּבֹו ּגער ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

?הּמל היה ׁשּזה ּבעצמ יֹודע אּתה ּבׂשחֹוק: החכם לֹו הׁשיב !הּמל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ׁשּזה יֹודע אּתה מאין מלכים? ׁשהיּו זקנֹו ואת אביו ואת אֹותֹו מּכיר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּתה
מאד להּתם וחרה ּבׁשקר; אֹות ורּמּו ,מל ׁשּזה ל הּגידּו אנׁשים ?ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמל
ואמר: אחד ּבא ּכ ּבתֹו .ּבּמל ּכֹופר ׁשהּוא על ,הּמל ּדבר על ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמאד

ור מאד, מאד הּתם ונזּדעזע אחריכם. ׁשלח - 'הּטייול' ּדהינּו וסּפרהעזאזל, ץ ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
עבּור לׁשלח אׁשּתֹו לֹו ויעצה אחריו. ׁשלח ׁשהּנ"ל ּבאׁשר ּגדֹול ּבפחד ְְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלאׁשּתֹו
ואמר ּוׁשמירֹות, קמיעֹות לֹו ונתן ֿ ׁשם הּבעל ּובא אחריו, וׁשלח ֿ ׁשם, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָהּבעל
עֹוד יֹוׁשבים והיּו ּבזה. ּגדֹולה אמּונה לֹו והיה ּכלל, יפחד לא ׁשעּתה ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָֹלֹו
לֹו: אמר ?ּכלּֿכ נפחדּת מה על אֹותֹו: החכם וׁשאל הּנ"ל, והּתם ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהחכם
הׁשיב טייול? ׁשּיׁש מאמין אּתה מּמּנּו: ׂשחק אחרינּו. ׁשּׁשלח הּנ"ל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבׁשביל

זייןּבׁשעת דרינגען צּו אים חכם דער אנגיהֹויּבן האט ׁשמּוסן. צּו אנגיהֹויּבן זיי האּבן (נייריׁשע)עסן. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

גיטאן. גיׁשרי א מיניסטער דער ּתם דער אים אֹויף האט דא. ניט מל קיין גאר איז סע אז ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעה
דּו גילעכטער. מיט חכם דער אים ענפערט .מל דעם גיזעהן זי האּב אליין אי זאגסטּו. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוואס
זיידן זיין טאטן זיין גיקענט האסט דּו אים. קענסט דּו .מל דער גיווען איס דאס אז אליין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוויסט
דיר האּבן מענׁשן .מל דער גיווען איז דאס אז ווייסטּו וואנעט פּון מלכים. גיווען זענען זיי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאז
אֹויף פארדראסן. זייער ּתם דער דאס האט אּפגיניירט. די האּבן זיי .מל דער איז דאס אז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָגיזאגט

.מל דעם אין לייקנט ער וואס ְְִֵֶֶֶֶֶָדעם
דערדערווייל איז גיׁשיקט. איי נא האט טייוול דער גיזאגט. האט אּון אנגיקּומען איינער איז ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ג איז אּון גיווארן דערציטערט זייער ּבאׁשרּתם ּפחד גרֹויס מיט ווייּב זיין דערציילט האט אּון ילאפן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבעל דעם נא ׁשיקן זאל ער אז גיגיּבן. עצה איין אים זי האט גיׁשיקט אים נא האט טייוול ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדער
אּון קמיעֹות גיגיּבן אים האט אּון גיקּומען ׁשם ּבעל דער איז גיׁשיקט. אים נא ער האט ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשם.
גיהאט דרינען ער האט ׁשרעקן. ניט גאר ׁשֹוין זי ער וועט היינט אז גיזאגט אים האט אּון ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשמירֹות
אים פרעגט חכם. דעם מיט ּתם דער איינעם אין גיזעסן וייטער זיי זענען דערנא אמּונה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָגרֹויס
טייוול דעם איּבער גיענפערט. אים ער האט גיׁשראקן. איּבער אזֹוי זי האסטּו וואס חכם. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָדער

:'ÂÎÂ „Â‡Ó „Â‡Ó Ì˙‰ ÚÊÚ„Ê�Âזה מסיפור מובן
להרע מהחכמים עצמו להרחיק צריכין כמה
הרעים דבריהם מלשמוע בפרט הנ"ל,
עם ישב שהתם ידי על כי ר"ל. וכפירותיהם
שאין דעתו לו הוכיח והחכם אחת במסיבה החכם
בו גער המיניסטער שהתם פי על אף כלל, מלך

גרם כן פי על אף זה, דבר על מאוד לו וחרה וכו'
שהטייויל ידי על מאוד שנתפחד עד פגם איזה לו

מהקליפות) אחריו,(שהוא גם זהשלח ידי על רק (כי

לו היה כן על כפירותיו דברי ושמע להרע החכם עם שישב

בו) גם קמיעותאחיזה לו ליתן הוצרך שם והבעל
וכו'. מטשהרין)ושמירות להרב המעשיות (רמזי

−ïôþ ¬šñó
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אחי זהּו ּבוּדאי ואמר: החכם ענה אחרינּו? ׁשּׁשלח זה הּוא מי ֿ ּכן ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלֹו:
אי אםּֿכן הּתם: אֹותֹו ׁשאל זֹו. ּבמרמה אחרי וׁשלח עּמי, ׁשּיתראה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרצה

הווארטׂש ּכל על ּבמרמהˆעבר אֹומרים והם אֹותם, ׁשחד ּבוּדאי הׁשיבֹו: ? ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּכלל. אֹותֹו ראּו ׁשּלא ְֶֶֶָָָֹוׁשקר

CB˙aלא והּתם אחריהם; ׁשלח ׁשהּטייול ּכּנ"ל, ואמר אחד ּובא חזר ּכ ¿ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ֿ ׁשם הּבעל ׁשל הּׁשמירה מחמת ּכלל, ּפחד ׁשּום לֹו היה ולא עּתה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹנזּדעזע
אח לי ׁשּיׁש ל אֹודיע אמר: אֹומר? אּתה מה עּתה להחכם: ואמר ענה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּנ"ל.
לאֹותֹו וׁשאל ועמד אֹותי. להפחיד ּכדי זֹו מרמה ועׂשה ּבכעס, עּמי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
לֹו, יׁש ּפנים איזה אחרינּו? ׁשּׁשלח זה ׁשל ּדמּותֹו הּוא ּומה ּבׁשבילם: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
החכם ענה ;וכ ּכ לֹו: הׁשיב וכּיֹוצא, וכּו' ׁשּלֹו לּׂשערֹות יׁש מראה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָואיזה
הׁשיב: עּמם? התל הּתם: לֹו אמר הּנ"ל. אחי מראה הּוא זה ראה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואמר:

'זלאגא' ׁשּיהיּו ֿ חיל אנׁשי איזה עּמי ׁשּתּתן רק אֹותי.˜הן; יצערּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבׁשבילם. ׁשּבא האיׁש אֹותֹו עם הּנ"ל חכמים הּׁשני והלכּו זלאגא, לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָונתן

.ˆ.ÌÈ¯ÓÂ˘‰.˜.ÌÈÂÏÓ ÌÈ¯ÓÂ˘

דּו אים צּו גיזאגט האט אּון גילאכט. אים אֹויס חכם דער האט גיׁשיקט. אּונז נא האט ער ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָוואס
האט דען זע ווער מיניסטער. דער ּתם דער אים פרעגט טייוול. א האנדן פאר איז סע אז ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָגלייּבסט
גיוואלט האט ער ּברּודער. מיין פּון ּבוודאי איז דאס האט חכם. דער אים ענפערט גיׁשיקט. אּונז ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָנא
דעם מיט גיׁשיקט מיר נא האט אּון גיׁשטעלט. אֹויף עס ער האט זעהן. מיר מיט זי זאל ער ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאז
ווארטעס. אלע איּבער אריּבער ער איז אזֹוי ווי אזֹוי. יֹוא איז סע אז ּתם. דער אים פרעגט ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָאנׁשטעל.
האּבען זיי אז ליגן א מיסטנע אין זאגן זיי אּון גיווען מׁשחד ּבוודאי זיי האט ער אים. ער ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָענפערט

גיזעהן. ניט גאר ְִִִֶָאים
אּוןדערווייל גיׁשיקט. איי נא האט טייוול דער אזֹוי. ווידער זאגט אּון איינער ווידער קּומט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

גיהאט. ניט ׁשֹוין ּפחד ׁשּום קיין האט ער אּון גיׁשראקן ניט גאר ׁשֹוין איצט זי האט ּתם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָדער
אן זי ער רּופט ׁשם. ּבעל ּבאם גינּומען האט ער וואס ׁשמירֹות די ּתם)מחמת דער זאגט(דהיינּו אּון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּברּודער א האּב אי דערציילן דיר וועל אי אים. ער ענפערט זאגסטּו. וואס היינט. נא חכם. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָצּום
ע ער האט ּברֹוגז. מיר אֹויף איז ער ׁשרעקן.וואס איּבער מי זאל ער ּכדי אנׁשטעל דעם גימאכט ס ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

וואס זיי. נא גיקּומען איז ער וואס דעם גיפרעגט האט אּון גיהֹויּבן. אֹויף זי האט חכם דער ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּון
וכּו' האר זיינע האּבן פארּב א וואס אּונז. נא גיׁשיקט האט וואס דאזיגער דער האט ּפנים א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָפאר
זאגט אּון חכם דער אן זי רּופט אזֹוי. אּון אזֹוי גיענפערט אים ער האט זאכן אנדערע אזֹוי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּון
זיי. מיט גיין זע וועסטּו ּתם. דער אים זאגט ּברּודער. מיין פּון גיׁשטאלט דאס איז דאס האט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזע.
אזאלאגא אֹויף זעלנער עטליכע גיּבן מיר זאלסטּו דּו נאר זיי. מיט גיין וועל אי יֹוא. ער ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָענפערט

אזאלאגא. גיגיּבן אים ער האט אנטאן. ניט יסּורים קיין מיר זאל מען ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכדי
זייזענען נא גיקּומען איז ער וואס דעם מיט גיגאנגען הנ"ל חכמים צוויי טייוול.די דעם מיט (דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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הׁשיבּו: הּנ"ל? החכמים הם היכן הּמיניסטר: הּתם אֹותם וׁשאל החיל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוחזרּו
והּנ"ל נעלמּו. אי ּכלל יֹודעים הּטייול)אינם החכמים(הינּו את אֹותם, חטף ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכּסא על הּטייול יֹוׁשב היה וׁשם וטיט, רפׁש אל אֹותם והביא הּנ"ל, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּלּו
ודבּוק עב היה והרפׁש הרפׁש. ּבתֹו הּנ"ל החכמים את והׁשליכּו הרפׁש, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבתֹו

ו 'קליי', ׁשּקֹורין מּמׁש ּדבק הרפׁש.ּכמֹו ּבתֹו ּכלל עצמן לזּוז יכֹולים היּו לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ואנׁשיו)וצעקּו הּטייול ּדהינּו אֹותם, מיּסרים ׁשהיּו לאּלּו החכמים אּתם(אּלּו מה על רׁשעים, : ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבחּנם אֹותנּו מיּסרים רׁשעים, אּתם, ּבעֹולם? טייויל יׁש וכי אֹותנּו? ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמיּסרים
אֹותם מיּסרים רׁשעים ׁשאנׁשים אמרּו רק טייוויל, ׁשּיׁש האמינּו לא עדין הּנ"ל החכמים אּלּו ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ(ּכי

ּזאת,ּבחּנם) מה חֹוקרים: והיּו הרפׁש, עבי ּבתֹו חכמים הּׁשני אּלּו מּנחים והיּו . ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
הם ועּתה ּפעם, איזה עּמהם מתקֹוטטים ׁשהיינּו ּפֹוחזים ׁשאנׁשים רק זאת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאין

ׁשנים. ּכּמה ּגדֹולים ּבעּנּויים ׁשם מתיּסרים והיּו ;ּכ ֿ ּכל אֹותנּו ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָמיּסרים

ÌÚtּבחברֹו ונזּכר הּבעלֿׁשם, ּבית לפני הּנ"ל הּמיניסטר הּתם עבר אחת ««ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָ
אֹותֹו וׁשאל הּׂשרים, ּכדר אליו עצמֹו והּטה ֿ ׁשם, הּבעל אל ונכנס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהחכם,

אֹותֹו ׁשּיראה אפׁשר הּנ"ל)אם החכם את ואמר(הינּו מּׁשם. להֹוציאֹו יּוכל ואם , ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּיֹום ּומאֹותֹו ּונׂשאֹו, הּטייול ׁשּׁשלח החכם את זֹוכרים האּתם הּבעלֿׁשם: ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָאל

ּכנ"ל) טייוול דער איז דאס אז גלייּבן גיוואלט ניט האּבן זיי אּומגיקערט.ווארן זאלאגא דער פּון זעלנער די זי האּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ווי ניט גאר וויסן זיי גיענפערט זיי האּבן חכמים. די זענען ווי מיניסטער דער ּתם דער זיי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָפרעגט

דער אּון גיקּומען. אהין זענען טייוול)זיי דער פּון ׁשליח דער זיי(דהיינּו האט אּון חכמים די גיחאּפט האט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשטּול א אֹויף טייוול דער גיזעסן איז דארטן אּון ליים. א מיט אריין ּבלאטע א אין גיטראגן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאריין
די אּון ּפּונקט. קלייע א ווי אזֹוי גידיכט אּון גראּב גיווען איז ּבלאטע די אּון ּבלאטע. דער ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
רׁשעים גיׁשריגן. האּבן חכמים די אּון ּבלאטע. דער אין רירן גיקענט ניט גאר זי האּבן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחכמים
איר רׁשעים זענט איר וועלט דער אֹויף טייוול א דא דען איז יסּורים. אן אּונז איר טּוט ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָפארוואס

אּומזיסט יסּורים אן אּונז האּבןטּוט זיי נאר טייוול. א האנדן פאר איז סע אז גלייּבן גיואלט ניׁשט נא האּבן חכמים די (ווארן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

אּומזיסט) יסּורים אן זיי טּוהן רׁשעים מענטׁשן אז ּבלאטע.גיזאגט גידיכטער דער אין חכמים צוויי די גילעגן זענען ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
זיא האּבן מיר וואס הּולטייעס די נאר ניט אנדערׁש איז דאס דאס. איז וואס גיקלערט. האּבן ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּון

אין גילעגן דארט חכמים די זענען יסּורים. אזֹוינע היינט אן אּונז זיי טּוהן גיקריגט. זיי מיט ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמאל
ענּויים. ווילדע מיט יסּורים ווילדע אנגיטאן דארט זיי האט מען אּון ׁשנים. ּכמה ּבלאטע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָדער

זיאמאל ער האט ׁשם. ּבעל דעם פּון ׁשטּוּב דער פאר גיגאנגען פיר מיניסטער דער ּתם דער איז ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
אים צּו זי האט אּון ׁשם. ּבעל צּום גיגאנגען אריין איז אּון חכם. דעם אין חבר זיין אין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָדערמאנט
ווייזן אים זאל ער אז .מיגלי איז סע אֹויּב גיפרעגט. אים האט אּון איז סדר דער ווי אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָגינייקט.
ּבעל צּום גיזאגט האט מיניסטער דער ּתם דער אּון נעמען ארֹויס אים קאן ער אֹויּב אּון חכם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָדעם
גיטראגן אוועק אים האט אּון אים נא גיׁשיקט האט טייוול דער וואס חכם דעם איר גידענקט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשם
גידענק. אי יֹוא גיענפערט ׁשם ּבעל דער אים האט גיזעהן. ניט אים אי האּב אן דעמּולט פּון ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּון
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ואמר מּׁשם. ויֹוציאֹו מקֹומֹו לֹו ׁשּיראה מּמּנּו ּובּקׁש הן. הׁשיבֹו: ראיתיו? ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
ילכּו ׁשּלא רק ּולהֹוציאֹו, מקֹומֹו ל להראֹות יכֹול אני ּבוּדאי ֿ ׁשם: הּבעל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹלֹו
וראה לׁשם, ּובאּו ּׁשּידע מה הּבעלֿׁשם ועׂשה יחד. והלכּו ואּתה. אני אם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
אליו: צעק הּמיניסטר, את החכם ּוכׁשראה ורפׁש. טיט ּבעבי מּנחים ְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשהם
ּבֹו ּגער ּבחּנם. הּללּו הרׁשעים ּכלּֿכ אֹותי ּומעּנים מּכים ׁשהם ראה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאחי,
ּדבר; ּבׁשּום מאמין אּתה ואין ,ׁשּל ּבחכמֹות אֹוחז אּתה עדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמיניסטר:
ּכֹופר ׁשהיית הּבעלֿׁשם הּוא זה הלא ראה: עּתה אנׁשים? הם אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולדברי

להֹוציאכם יכֹול ּדיקא והּוא - האמת)ּבֹו לכם יראה הּמיניסטר(והּוא הּתם ּובּקׁש ; ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

איז חכם דער וואּו אֹורט דאס ווייזן אים זאל ער אז גיּבעטן מיניסטער דער ּתם דער אים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאט
ווייזן דיר ּבוודאי קאן אי גיזאגט. ׁשם ּבעל דער אים האט דארט פּון נעמען ארֹויס אים זאל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאּון

דּו. אּון אי נאר גיין ניׁשט מער זאל סע נאר נעמען ארֹויס אים קען אּון אֹורט. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָזיין
אהיןזענען זיי זענען גיוואּוסט. האט ער וואס גיטאן ׁשם ּבעל דער האט גיגאנגען. ּביידע זיי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

חכם דער ווי ליים. אין ּבלאטע גידעכטער דער אין דֹורט ליגן זיי ווי גיזעהן ער האט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָגיקּומען
אּון .מי ׁשלאגן זיי זע. ּברּודער. גיׁשריגן אים צּו ער האט מיניסטער. דעם ּתם דעם דערזעהן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָהאט
גיטאן. גיׁשרי א מיניסטער דער אים אֹויף האט אּומזיסט. ׁשטארק אזֹוי מי ּפייניקן הּולטייעס ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָדי

ד אין זי האלסטּו אזנא זאגסט דּו אּון .זא ׁשּום קיין אין גלייּבן ניט ווילסט אּון חכמֹות יינע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
גילייקנט. אים אין האסט דּו וואס ׁשם ּבעל דער איז דאס האט זעה. היינט האט מענׁשן. איז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָדאס

נעמען ארֹויס איי קאן ער נאר דייקא אז ווייזן דיר מען אמת)וועט דעם ווייזן איי וועט ער דער(אּון האט ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
דאס אז ווייזן זיי זאל אּון נעמען ארֹויס זיי זאל ער אז ׁשם. ּבעל דעם גיּבעטן מיניסטער דער ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּתם
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יוכל חכמתו אחר הולך כשהאדם כי חכמות,
אותו מתעה החכמה כי גדולות, רעות לידי לבוא
שנלכד עד לחכמה ומחכמה לחכמה מחכמה
ממש כמשוגע שנעשה עד עצמו, בחכמת ונתעה
ר"ל גמורות לכפירות זה ידי על לבוא ויוכל ר"ל,
של במלכו לכפור היינו בשריו, במלך לכפור
אצלו נעשה העולם וכל אמת, הצדיקי ובכל עולם
העולם כל כאילו העולם מכל ומתלוצץ כלא
ובזוי ושפל ירוד זה ידי על ונעשה ח"ו, בטעות
תמיד שהוא מה מלבד ובגשמיות, ברוחניות מאוד
מה וכל מאוד, רבים וחסרונות יסורים מלא
כעס מלא והוא רצונו, כנגד הכל עמו שמתנהג

הגדולה, הצלחתו בשעת גם תמיד ומכאובים
עליו ובאים ממעלתו כשיורד כך אחר שכן ומכל
כלל, הטבע כדרך שלא ר"ל ומרים קשים עונשים
ומכניס בחכמתו ותועה במרדו עומד עדיין והוא
מבינים שהכל פי על אף הטבע, דרך בתוך הכל
וכמובן ממש משוגע דברי שהם דבריו על אז
כך כל הטעתו חכמתו רשעת כן פי על אף בפנים,
זה ידי ועל אז, גם הרעה בדעתו חזק שהוא עד
מענים בעצמם והעונשים היסורים אלו גם ממילא
מאחר כי ביותר, נפשו ומעגמים אותו ומסגפים
כן אם הטבע בדרך הכל ותולה אמונה לו שאין
ויסוריו צערו על כלל להתנחם במה לו אין

ר"ל. הקשים

הוא באמת התמימות בדרכי לילך שזוכה מי אבל
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ועׂשה אנׁשים. ואינם טייול, ׁשּזהּו להם ויראה ׁשּיֹוציאם הּבעלֿׁשם מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּנ"ל
רפׁש ׁשם היה ולא הּיּבׁשה, על עֹומדים ונׁשארּו - ּׁשעׂשה מה ֿ ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּבעל
והכרח הּנ"ל, החכם ראה אז ּבעלמא. עפרא נעׂשּו הּנ"ל הּמּזיקים ואּלּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכלל,

וכּו'. מל ׁשּיׁש הּכל, על להֹודֹות ּכרחֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָֹּבעל

זענען גיטאן. האט ער וואס גיטאן ׁשם ּבעל דער האט מענׁשן. קיין ניט איז סע אּון טייוול א ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאיז
יּבׁשה דער אֹויף ׁשטיין גיּבליּבען טריקעניׁש)זיי דער אֹויף גיווען.(דהיינּו ניט ּבלאטע קיין גאר דֹורט סע אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבעלמא עפרא גיווארן זענען מזיקים די גיווארן)אּון ערד גאר זענען זיי דער(דהיינּו ערׁשט האט דעמּולט ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
מל א דא יֹוא איז סע אז אלימען אֹויף זיין מֹודה גימּוזט האט ער אּון אמת דעם דערזעהן ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחכם

וכּו'. ׁשם ּבעל אמתיר איין דא יֹוא איז סע ְִִֵֵֶֶֶַַָאּון

ואיך באמת, טובים חיים אמיתיים חיים חי
מלא והוא לפניו, וישר טוב הכל עמו שמתנהג
ומים צר לחם רק לו אין אם ואפילו תמיד, שמחה
ומים בהלחם ומרגיש מאוד מזה מתענג הוא לחץ

המאכלי כל של הטעמים כל ומשקאותבאמת ם
לו אין אם אפילו המלבושים, בענין וכן שבעולם.
ממנו מתענג הוא מאוד פחות מלבוש איזה רק
טובים המלבושים כל לו היה כאלו מאוד
ואינו דבר, שום לעולם לו חסר ואינו שבעולם,
באמת בחלקו שמח הוא רק אדם, בשום מתקנא
מעשה על מסתכל ואינו ובגשמיות, ברוחניות
ליצני של מהליצנות גם מתפעל ואינו כלל, חבירו
משיב הוא ממנו מתלוצצים כשהם ואפילו הדור,
אדם כל עם ומדבר ובאמת, בתמימות להם

כלל. ערמימות שום בלי גדול בתמימות

לעלות כך אחר לזכות יוכל בעצמו זה ידי ועל
ולהיות ובגשמיות ברוחניות מאוד עליונה למעלה
להיות כך אחר לזכות יוכל גם צדק, ושופט מושל
מאוד עליונה במעלה החכמות בכל מחוכם חכם
דרכי עוזב אינו אז גם אך וגשמיות, ברוחניות
אצל יותר חשוב הוא זה ידי ועל שלו, התמימות
למעלה מעלהו שהוא עד עולם, של מלכו המלך

ביותר. עוד במאמרעליונה ה' סימן תנינא ליקוטי (עיין

תמימות) ידי על שזוכין מה אמונה סוףתקעו כל וסוף ,
שנתעו החכמים אלו של האחרון התיקון תכלית
עונשים עליהם שיעבור אחר חכמתם אחר

הזה בעולם ר"ל מאוד מאוד קשים ויסורים
ידי על רק יהיה תיקונם ואחרית הבא, ובעולם
לילך שזכו דרך התמימי והכשרים הצדיקים אלו
התמימות בדרכי רק חייהם ימי כל באמת

באמת. כראוי והפשיטות
ד') אות תמימות היראה, (אוצר

ההתחברות יקרת מעלת גודל זה מסיפור מובן
ידי על כי והתמימים. הכשרים עם והאהבה
אחד בחדר התם עם נעוריו בימי למד שהחכם
כך אחר שגם עד מאוד, זה את זה אוהבים והיו
בגדולה צב בעגלות מולדתו לעיר החכם כשבא
בשלומו ושאל התם לקראתו ובא ועשירות
נעורים אהבת מחמת אז וכו', ובשמחה באהבה
לתוך עמו ונכנס מקרבו החכם היה ביניהם שהיה
כמה לו והיה לביתו, כך אחר הכניסו והתם העיר,
מלא שהוא על והוכיחו לפניו, פה פתחון פעמים
יתן מי מלא בפה לו שאמר עד תמיד, יסורים
כמבואר וכו' שלי מדריגה על אתה שתבוא
כל שסוף עד כך אחר נתגלגל זה ידי על בפנים,
הבעל הצדיק אצל המיניסטער התם השתדל סוף
שהיה וטיט מהרפש החכם את שהוציא עד שם,
עד לעיניו, האמת לו ובירר כמה, זה בו נטבע
והכל האמת, על להודות כן גם החכם שהוכרח
התם עם לו שהיה הגדולה האהבה ידי על נתגלגל

כנ"ל. נעוריו מטשערין)בימי להרב המעשיות (רמזי
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8
ÏÚŒ‰Êהּתֹורה נאמרה הּוא¯הּמעׂשה הּׁשלמּות ׁשעּקר ּותמימּות, מחכמֹות המדּברת «∆ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּפסּוק על ׁשם עּין וכּו', ּבעּקר וכפר חכם ׁשהיה עמלק וענין ּופׁשיטּות, ּתמימּות :˘רק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
חכמֹות עלֿידי הם הּנפילֹות ּכל עּקר ּכי 'עמלק', תבֹות סֹופי וקם' צּדיק' יּפֹול' ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבע'

ׁשם. עּין ְֵַָוכּו',

Ìbלהרגֹו ׁשאּול אצל ׁשמּואל ׁשּבא ּבׁשעה מּפלּתֹו ׁשראה אףֿעלּֿפי עמלק, מּזרע אגג «ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מאמין, היה לא עדין "מפנקא",˙- יֹונתן: ותרּגם מעדּנת", אגג וּיל" : ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

.¯.Ë"È ÔÓÈÒ '· ˜ÏÁ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï.˘.Ê"Ë ˜ÂÒÙ „"Î ˜¯Ù ÈÏ˘Ó.˙.·"Ï ˜ÂÒÙ Â"Ë ˜¯Ù '‡ Ï‡ÂÓ˘

יּודיׁשקייטאֹויף עיקר דער אז ּתמימֹות פּון ׁשמּוסט זי וואס ּתֹורה די גיווארן גיזאגט איז מעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָדער
וכּו'. ּפׁשיטֹות אּון ּתמימֹות נאר חכמֹות קיין ניט ְְְְִִִִֵָָאיז

איז(נא דאווינען דאס אז אּון אנגירּופן). זי ער האט מעׂשה. די גילאזט אֹויס האט ער אז דעם ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אזֹוי ווי מדערציילט. וואס גּוט פארׁשטיי עקן. דריי מיט ׁשיכעלע א עס איז מדארף. ווי אזֹוי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָניט

:'ÂÎÂ ˜ÏÓÚ Ú¯ÊÓ ‚‚‡ Ì‚המעשה בסוף מובן
שמר מלחמתבהרמזים לענין נוגע זה שסוד מז,

הזהירה אשר וכו', ואגג עמלק קליפת והכנעת
את זכור ואמרה הרבה, זה על הקדושה התורה
ונאמר תשכח, לא וכו' עמלק לך עשה אשר
רבותינו ואמרו דור, מדור בעמלק לה' מלחמה
ז"ל רבותינו אמרו וכן משיח. של דורו עד ז"ל

שלם הכסא ואין שלם השם שלאין השם (בחינת

בשמו כלול יתברך ששמו שם הבעל בחינת שהוא הצדיק

מלכות) כסא ובחינת אחר, במקום שימחהכמבואר עד
המבוארים הענינים לסוד נוגע והכל עמלק, זכר
העולם תיקון עיקר כל כי זה, בסיפור ומרומזים
החכמות דרכי כל העולם מן שיתבטלו בזה תלוי

מלאהרעות תמיד והוא מאוד האדם חיי את (שממררין

עוד ולא ר"ל, וכמאובות כעס מלא הוא ימיו וכל חסרונות

ר"ל) ואפיקורסות כפירות מיני כל כן גם נמשכין שמהם אלא

יתברך בה' שלימה לאמונה עולם באי כל ויזכו
הקדושים דבריהם ובכל הקדושים, ובצדיקיו
נפלאה ובחכמה גדול ובתמימות באמת הנאמרים

באמת, התמימות בדרכי ולילך מאוד. ונוראה
ויכולין אמיתיית החכמה עיקר זה באמת אשר
זה ידי על ולעלות טוב, לכל זה ידי על לזכות
וגשמיות. ברוחניות מאוד ונשגבות רמות במעלות
מדבריו רבים במקומות ועוד זה מסיפור כמובן

מטשערין)ז"ל. להרב המעשיות (רמזי

רבינו משיחות מבואר ותם, החכם במעשה
שהיה עמלק בענין המעשה, אחר שם שמובא
שהוא אמת מספרי נודע וכאשר וכופר, חוקר
שנתגדל בזה לבאר יש מאתו, שיצא עשו, קליפת

תם. איש יעקב עם עשו

נפש חלקי גם נמצאים זה לעומת זה אשר ויען
שבא, דור הוא הולך ודור אחריו, בזרעו יעקב
והשתיה האכילה סדר ז"ל רבינו שסיפר וכפי
שזה לבאר יש וכו', התם של והמלבושים
העננים, דבר את בשלח בפרשת התורה שסיפרה
סימן א' בליקוטי ז"ל רבינו מדברי מבואר אשר
בהכתוב זאת ושמרמז המלבושים, ענין שזה נ"ח
בפרשת מהכתוב נראה וגם לבושו", ענן "בשומי
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מר סר אכן "וּיאמר אז: מּפלּתֹו, סֹוף ּבעיניו ׁשראה עד ּבמּפלּתֹו; האמין לא עדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכי
האמין לא עּתה עד ּכי ּפלאֹות)הּמות", ּפלאי ותבין הּמעׂשה, על עיני הּתפּלה(ׂשים ואם . ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

והבן. קצוֹות, ּבׁשלׁשה מנעל הּוא - ּכראּוי ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹאינּה

לעּבן אּבעסער מזאל אּון ּפעלץ. מיט אּון וואסער מיט אּון ּברֹויט מיט וועלט די איּבערלעּבן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמקאן
מיר ווי אזֹוי עֹוׁשר גרעסטער דער אּון חכם גרעסטער דער איידער לעּבן. פרייליכער א אּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאּבן
ער וואס ּתם דעם גּוט נאר אוודאי זי איז סֹוף צּום אּון ּתמיד. יסּורים מיט פּול זענען זיי אז ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזעהן
וואס דער אּון גיווען. פריילע ּתמיד איז אּון גיהאט האט ער וואס מיט גילאזט ּבאנּוגן זי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאט
אֹויסלאז. אין ּביז אנהייּב דעם פּון פארׁשווארצט ער ווערט איּבער. פיל טראכט אּון חכם א זיין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוויל

מאל קיין האט דער אּון ּתמיד. יסּורים מיט פּול איז עראּון ווערט סֹוף צּום אּון ניט. לעּבן קיין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
דא נא איז דעם חּוץ העלפן. אים זאל אּון האּבן. רחמנֹות אים אֹויף מּוז ּתם דער ּביז ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָפארלֹוירן.

הּתֹורה. סֹודֹות גרֹויסע דֹור זענען מעׂשיֹות אלע די ווארן סֹודֹות. גרֹויסע זייער מעׂשה דער ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאין

להחליף כלל הצטרכו שלא וכו'" "שמלתך עקב,
העננים, עם הליכתם משך בכל המלבושים את
בדבר התורה סיפרה בשלח בפרשת שם וגם

השמים)הלחם המאכלים,(מן כל טעם בו שהרגישו
בדבר התורה סיפרה בשלח בפרשת שם וגם
הבאר במימי שגם אמת בספרי נודע אשר הבאר,

המשקאות. כל טעם הרגישו

שאחר הנ"ל המעשה לענין זה מכל מובן שוב
והשתיה האכילה בדבר ז"ל רבינו שסיפר
נעשה כך 'בתוך ואמר ענה התם, של והמלבושים
שמזאת לבאר ויש ובא', נוסע שהחכם רעש
כך אחר נשתלשל קדמוניות שבשנים המעשה
סיפור כל שאחר השלום עליו רבינו משה בימי

והמלבושים והשתיה ישראלהאכילה זכו זה (שכל

הנ"ל) תם האיש הם פרשתשהם בסוף הכתוב סובב ,
יש להתם החכם ואהבת עמלק". "ויבא בשלח

אחר)לבאר במקום ז"ל רבינו מדברי שהיא(כמובן
ששחק והשחוק הלצון מרוב משנאה גרועה
עמלק מלחמת בשם זאת נקרא עתה גם כי מאתו,

הקדושים. מדבריו כמובן

יתרו פרשת התורה סמכה זה כל אחר והנה
לכלל יתברך עליון המלך ששלח מבואר שמשם

כנ"ל)ישראל תם בשם והם(שנקראים אלקים, מכתב
בהמכתב, כלל שקראו קודם ונשמע נעשה ענו
את שלח עשו לבני שגם למו" משעיר "וזרח
כלל נתקרבו שלא עד כך כל חקרו אבל המכתב,
סוף סוף כן פי על ואף יתברך, עליון להמלך
על להתתקן ישראל נפשות חלקי מהם גם יתברר
של בניו מבני גם כי טוב, שם והבעל התם ידי
לגמרי רע שהם ויש וכו', תורה למדו המן

עד. עדי להמחות
ו') כרך וסיפורים שיחות אור, (כוכבי
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'È ‰NÚÓ«¬∆

È#ÚÂ ¯Èb¯ÚaÓƒ∆¿ƒ¿»ƒ

:‰NÚÓּבערּגיר היה אחת סחרֹות‡ּפעם לֹו והיה מאד, מפלג עׁשיר והיה , «¬∆ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הוועקסלען והיּו וכּיֹוצא, מאד והיה‚והּבריב·רּבֹות העֹולם, על הֹולכין ׁשּלֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לֹו והיה מאד, ּגדֹול עני ׁשהיה אחד עני ּדר היה מּמּנּו ּולמּטה טּוב. ּכל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹלֹו
ּבנים, היה לא לזה ּבנים: חׂשּוכי היּו ּוׁשניהם העׁשיר. הּבערּגיר מן ההפ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לזה. ְֵֶָוכן

.‡.ÏÂ„‚ ¯ÁÂÒ.·.˙Â¯Ë˘.‚.ÌÈ·˙ÎÓ

ּבערגירמעׂשה א גיווען איז סֹוחר)אמאל גרֹויסער א איז ער(דאס עֹוׁשר. גרֹויסער א זייער גיווען איז ער ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
דער אֹויף גיגאנגען זענען ּבריוו זיינע אּון וועקסלען זיינע אּון סחֹורֹות. אסא זייער גיהאט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהאט
ער וואס מאן. ארּום איין גיוואֹוינט האט אים פּון נידיריקער טּוב. ּכל גיהאט האט ער אּון ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוועלט.

ּבערגער דעם פּון היּפ דעם גאר גיהאט האט ער אּון מאן. ארּום גרֹויסער א זייער גיווען (דהיינּואיז ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ארּומאן) גרֹויסער א פארקערט גיווען ער איז אזֹוי עֹוׁשר גרֹויסער א גיווען איז ּבערגער דער ווי אזֹוי פארקערט ּביידעגאר די אּון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ארּום דער אזֹוי אּון גיהאט. ניט קינדער קיין האט ּבערגער דער גיהאט. ניט קינדער קיין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאּבן

גיהאט. ניט קינדער קיין אֹוי האט ְִִִֵֶַַָמאן

:„‡Ó ‚ÏÙÂÓ ¯È˘Ú ‰È‰Âעל מרמז העשירות ענין
תמיד משיג שהצדיק אלוקות, השגות של עושר
בליקוטי המובא על מרמז הוא וכן ויותר. יותר

ס') (סימן להםמוהר"ן שצריך כאלו השגות שיש
בגשמיות. גם רב חן)עושר (לוית

:ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ÔÈÎÏÂ‰ ÂÏ˘ ·È¯·‰Â ÔÈÏÒ˜ÚÂÂ‰ ÂÈ‰Â
אות י"ז (סימן מוהר"ן בליקוטי המובא כפי זה

"וימצאה') עליו: שנאמר הצדיק, מרדכי על
בכל הולך "ושמעו וכן מרדכי" הגיד אשר כתוב

כתובים נמצאים הצדיק שדיבורי המדינות"
גם שמגיעים עד המדינות, בכל למרחוק והולכים
מוצאים כך ומתוך העכו"ם, של ספריהם לתוך
זה ידי ועל אמונתם, היפך בספריהם הגויים
הולך "ושמעו שלאחר כמו גרים. הרבה מתגיירים
הארץ מעמי "ורבים נאמר: המדינות" בכל
הצדיק שהוא הבערגיר אכן כי מתייהדים".
ומקרב כולו העולם בכל הולך דיבורו משיח,

יתברך. להשם חן)אנשים (לוית
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ÌÚtּדהינּו חבילֹות, חבילֹות ועׂשּו אנׁשים ׁשּבאּו להּבערּגיר חלם אחד ««ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
לׂש הׁשיבּו: עֹוׂשים? אּתם מה אֹותם: וׁשאל הּנ"ל.'ּפאקין'. העני אל הּכל את ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ולכעס העני, אל מּביתֹו הֹונֹו ּכל לׂשאת רֹוצים ׁשהם על מאד מאד לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹוחרה
אׁשר מּכל חבילֹות חבילֹות עׂשּו והם רּבים. אנׁשים ׁשהם אפׁשר, אי - ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעליהם
העני ּבית אל לּכל ּכאׁשר הּכל ונׂשאּו ּורכּוׁשֹו, והֹונֹו סחרֹותיו מּכל לֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהיּו
מאד לֹו וחרה ריקם, הּבית ּדפנֹות אם ּכי ּבביתֹו ּכלּום הׁשאירּו ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹהּנ"ל,
הּכל הּׁשם ּוברּו חלֹום, ׁשהּוא ׁשראה ואף חלֹום; והּנה וּירא והקיץ, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד.

ּפאקיןאמאל גימאכט האּבין אּון מענׁשן גיקּומען זענען סע אז ּבערגער. דער גחלימט זי האט ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אוועק גאנצין אין דאס ווילין זיי גיענפערט. זיי האּבין איר טּוט וואס גיפרעגט זיי ער האט ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפאקין.

מאן ארּום דעם צּו האט ּכנ"ל)טראגין גיוואֹוינט אים אּונטער האט ער וואס מאן ארּום דעם אים(דהיינּו עס האט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אועק עׁשירֹות גאנץ זיין ווילין זיי וואס נא גיווען. ּברֹוגז זייער איז ער אּון פארדראסין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזייער
אסא גיווען זענען זיי ווארין ניט. זי מען קאן זי ּבייזערין אּון מאן. ארּום דעם צּו ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָטראגין
סחֹורֹות. זיינע אלע פּון פארמעגיניס. זיין גאר פּון ּפאקין ּפאקין גימאכט האּבין זיי אּון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמענׁשין.

גאר עס האּבין אּון גּוטץ זיין גאר פּון הנ"ל.אּון מאן ארּום דעם צּום גיטראגין אוועק גאנצין אין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
גיארט. זייער זייער אים עס האט ווענט. ליידיקע די נאר גילאזט ניט גאר אים ּביי האּבן זיי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּון
האט ער כאטׁשע אּון חלֹום. א איז סע אז גיזהן ער האט גיחאּפט אֹויף זי ער האט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָדערווייל
פּון גאנצן. אין פארמעגיניס זיין אים ּביי הׁשם ּברּו איז סע אּון חלֹום. א נאר איז סע אז ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָגיזעהן

Â˘ÚÂ ÌÈ˘�‡ Â‡·˘ ¯È‚¯Ú·‰Ï ÌÏÁ „Á‡ ÌÚÙ
:È�Ú‰ Ï‡ ÏÎ‰ ˙‡˘Ï ...'ÔÈ˜‡Ù' ˙ÂÏÈ·Á ˙ÂÏÈ·Á
בנסיעתו הקדוש, טוב שם מהבעל המעשה ידוע
שאמרו רוצחים, שודדים שתפסוהו ישראל, לארץ
רבי תלמידו ואת אותו וכפתו רח"ל, נפש לרצחו
וכבר הקרקע על והשכיבום אדל ובתו הירש צבי
נעלמו שעה באותה סכיניהם. את להשחיז החלו
תלמידו הנעלות. השגותיו כל טוב שם מהבעל
משהו שיעשה טוב שם לבעל התחנן הירש רבי
טוב שם הבעל אך טורפות. חיות מאותן שינצלו
משיב, אינו מדוע תלמידו ולשאלת כלל, הגיב לא
נעלם והכל מאומה יודע שאינו הבעש"ט אמר
יודע אתה שמא לו: ואמר תלמידו אל ופנה ממנו,
כלום יודע אינני הירש: צבי רבי השיב משהו,
הינך מדוע כן, אם א-ב. האותיות את מלבד
רבי הא-ב! את אמור הבעש"ט, קרא שותק,
שם והבעל הא-ב אותיות את לומר החל הירש

חזרו כך כדי תוך במילה. מילה אחריו חזר טוב
נפלאותיו, הבעש"ט הראה ומיד השגותיו, אליו
מידיהם. ניצלו והם נפשם על נמלטו הרשעים
לידי הצדיק את גם מביאים שלפעמים כלומר,
איך לראות השגותיו, כל ממנו ונוטלים נסיון
כל נטול הוא כאשר יתברך השם את יעבוד

חן)השגה. (לוית

˙È·‰ ˙Â�Ù„ Ì‡ ÈÎ Â˙È·· ÌÂÏÎ Â¯È‡˘‰ ‡ÏÂ
:Ì˜È¯המסבבים הדפנות כי אומרים היו אנ"ש

שכתוב כמו ל"אמונה", מרמזים הבית את
הבית שדפנות כמו כי – סביבותיך" "ואמונתך
האמונה כן עליו, ומגינים האדם על מסבבים

ומג מסבבת כיהקדושה לרמז, ובא האדם. על ינה
הבית, דפנות את אבל כלום, השאירו שלא למרות
לקחת אפשר אי הקדושה, האמונה את היינו

ואופן. פנים בשום חן)מהאדם (לוית
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ּדבר על מאד מאד הּדבר לֹו וחרה מאד, נֹוקפֹו לּבֹו היה ֿ כן אףֿעלּֿפי ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאצלֹו,
הּנ"ל. החלֹום ּדבר מּדעּתֹו לצאת יכֹול היה ולא ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָֹהחלֹום,

È�Ú‰Âלהם ולתת עליהם להׁשּגיח מּקדם ּגם רגיל היה - זּוגתֹו עם הּנ"ל ¿∆»ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
עת ּבכל א מּקדם; יֹותר הׁשּגחה עליהם נתן החלֹום אחר ועכׁשו ידֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּסת
מחמת מּפניהם ונבהל ּפניו, מׁשּתּנים היּו - אׁשּתֹו אֹו העני לביתֹו ּבאים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיּו
אצלֹו והיּו אצלֹו, לפרקים רגילים היּו אׁשּתֹו, עם העני והם, ׁשּזכר. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחלֹום
מה לּה ונתן הּנ"ל, העני אׁשת אצלֹו ּבאתה אחת ּפעם ויֹוצאים. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנכנסים
הּנ"ל: הענּיה אֹותֹו ׁשאלה מאד. ונׁשּתֹומם ונבהל צּורתֹו, ונׁשּתּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּׁשּנתן;
ּבאים אנּו אׁשר עת ׁשּבכל ּזאת מה לי: ּתּגידּו מּכבֹודכם, מחילה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבּקׁש
ּכּנ"ל לֹו ׁשחלם הענין, אֹותֹו ּכל לּה סּפר מאד? ּפניכם מׁשּתּנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאצלכם
החלֹום היה האם לֹו: הׁשיבה ּכּנ"ל. וכּו' מאד נֹוקפֹו לּבֹו הּיֹום ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּומאֹותֹו
לֹו: הׁשיבה ּבזה? ּומה הן, לּה: הׁשיב לֹו? ׁשאמרה ּפלֹונית הּלילה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותֹו
ּביתי לתֹו אנׁשים ּובאּו ּגדֹולה, עׁשירה ׁשאני ּגםּֿכן לי חלם הּלילה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבאֹותֹו
העני אֹותֹו אל הׁשיבּו: נֹוׂשאים? אּתם להיכן ּוׁשאלּתים: ּפאקין, ּפאקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָועׂשּו

דער גיהארט זייער אים האט סע אּון גיקלאּפערט זייער הארץ דאס אים האט פארט. וועגין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדעסט
חלֹום. דער זין דעם פּון ארֹויס גיקאנט ניט אים האט סע אּון ְִִִִֶֶֶַָָָָחלֹום.

מאןאּון ארּום זיי.(הנ"ל)דער אֹויף גיּבין הׁשגחה אֹוי פריר ּבערגער דער פלעגט ווייּב. זיין מיט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
גיגיּבן הׁשגחה מער זיי אֹויף ער האט חלֹום. דעם נא היינט אּון גיּבין. צּו אפט זיי פלעגט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּון
פלעגט ווייּב. זיין אֹודער מאן. ארּום דער קּומען צּו אריין אים צּו פלעגן זיי ווען נאר פריר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאיידער

ווערין נׁשּתנה ּפנים דאס גיווארין)אים פארענדערט מחמת(דהיינּו גיווארין דערׁשראקין זיי פאר איז ער אּון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אפט פלעגין ווייּב. זיין מיט מאן ארּום דער דהיינּו זיי אּון חלֹום. דעם דערמאנען זי פלעגט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָער

גיווען. אפט אים ּביי זענען זיי אּון גיין. צּו אריין אים ְִִִֵֵֶֶֶַַַָצּו
איראמאל האט ער וואס גיגיּבן איר ער האט ווייּב. ארּומאנס דעם גיקּומען אריין אים צּו איז ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אים זי האט גיווארין דערׁשראקין זייער איז ער אּון גיווארין נׁשּתנה אים איז צּורה זיין אּון ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָגיגיּבן.
אז דאס. איז וואס מיר זאגט ּכבֹוד. אייער איּבער ּבעט אי גיזאגאט. אים צּו האט אּון ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָגיפרעגט
גאנצע די דערציילט איר ער האט פארענדערט. זייער ּפנים אייער ווערט .איי צּו קּומען מיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָווען

גיחלימט. אזֹוי אים זי האט סע ּבאׁשר דאס(ּכּנ"ל)מעׂשה. אים קלאּפירט אן דעמּולט זינט אּון ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זייער נאכט.(ּכּנ"ל)הארץ דער אּון דער אין גיווען ניט חלֹום דער איז גיענפערט. אים זי (וואסהאט ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

גיזאגט) אים האט איזי ער מירענפערט זי האט נאכט. דער אין אים. זי ענפערט דען. איז וואס יֹוא. ר. ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ׁשטּוּב אין מיר צּו מענׁשן גיקּומען זענען סע אּון עׁשירת. גרֹויסע א ּבין אי אז גיחלימט. ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָאֹוי
טראגין. דאס איר ווילט הין ווי גיפרעגט. זיי אי האּב ּפאקין. ּפאקין גימאכט האּבין אּון ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאריין.

מאן ארּום דעם צּו גיענפערט. זיי מאן)האּבין ארּום היינט ׁשֹוין אים רּופין זיי וואס ּבערגער צּום וואס(דהיינּו ּבכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מער נא היינט איז ּבערגער דער אּון גיחלמ'ט. אֹוי זי האט מיר אלמיי חלֹום. א אֹויף ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָקּוקסטּו
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על מׁשּגיח אּתה מה ֿ ּכן על עני; עכׁשו ׁשּקראּוהּו הּנ"ל להּבערּגיר הינּו -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
עכׁש ונׁשּתֹומם נבהל והּוא ּבחלֹומי. אני אף הלא עלחלֹום, ויֹותר יֹותר ו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹ

העני, אצל ּורכּוׁשֹו עׁשירּותֹו ׁשּיּׂשאּו נראה ׁשהּדבר חלֹומּה, את עֹוד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשמע
מאד. מאד ונבהל אצלֹו; יּׂשאּו - העני ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹודּלּות

È‰ÈÂ,רעֹותיה עּמּה ולקחה לטּיל, צב עגלֹות עם הּבערּגיר אׁשת ונסעה הּיֹום «¿ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אדֹון, חיל, איׁש עבר והּנה הּטּיּול. על ונסעּו עּמּה, העני אׁשת ּגם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָולקחה

'יעדניראל' ועבר„ׁשּקֹורין ּבׁשבילֹו. הּדר מן הּצד אל ּופנּו ׁשּלֹו, החיל עם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
לטּיל. ׁשּנסעּו הּנׁשים מן אחת ׁשּיֹוציאּו וצּוה נׁשים, ׁשּנֹוסעים וּירא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחיל
ׁשל צב העגלת ּבתֹו אֹותּה וחטפּו העני, אׁשת את והֹוציאּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהלכּו
ּבפרט להּלן, נסע ּכי להׁשיבּה, אפׁשר אי ּובוּדאי עּמּה; ונסעּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּיעדניראל,
והיא ׁשּלֹו, לּמדינה עּמּה ונסע ּולקחּה חילֹותיו. עם יעדניראל חיל, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאיׁש
והיּו מאד, ּבֹוכה והיתה ּכלל, לֹו לׁשמע רצתה ולא ׁשמים יראת ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהיתה
לביתם ׁשבּו והם ּביֹותר. ׁשמים יראת היתה והיא - אֹותּה ּומפּתים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמבּקׁשים
ּומתמרמר ּובֹוכה מתאּבל העני והיה הּנ"ל. הענּיה נלקחה והּנה הּטּיּול, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמן
ׁשמע העני, ּבית אצל הּבערּגיר עבר אחת ּפעם ּתמיד. אׁשּתֹו על מאד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמאד
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ווארין .אֹוי חלֹום איר דערהערט האט ער ווייל גיווארין. פארטּומילט איז אּון גיווארין ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָדערׁשראקין
אּון מאן. ארּום צּום גּוטץ זיין מיט עׁשירֹות זיין טראגין איּבער זאל מען אז אֹויס. עּפעס ווייזט ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעס

גיווארין. דערׁשראקין זייער ער איז טראגן. איּבער אים מען זאל דלּות ארּומאנס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָדעם
מיטויהי גינּומען מיט האט זי אּון קארעטע. א מיט זי ׁשּפאצירן גיפארין ּבערגערין די איז הּיֹום ְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

נאׁשּפאציר. גיפארין זענען אּון גינּומען. מיט אֹוי זי האט ווייּב ארּומאנס דעם אּון ווייּבער. נא ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזי

וועג. דעם פּון אּפגיטרעטין אים זיי האּבין חיל. זיין מיט יעדניראל א גיפארין דֹור איז ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָדערווייל.
גיהייסין ער האט ווייּבער פארין סע אז גיזעהן יעדניראל דער האט גיגאנגען. דֹור חיל דאס ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאיז
ארּומאנס דעם גינּומען ארֹויס האּבין אּון גיגאנגען זיי זענען זיי פּון איינע נעמען ארֹויס זאל מען ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאז
אוועק איר מיט זענען אּון קארעטע יעדניראלס דעם אין גיחאּפט אריין זי האּבין זיי אּון ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָווייּב.
א ּבפרט גיפארין. אוועק ווייטער איז ער ווארין ניט. אוודאי ׁשֹוין מען קאן נעמען קריק ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָגיפארין.
זיין אין גיפארין איר מיט איז אּון גינּומען. זי האט יעדניראל דער אּון חיל. זיין מיט ְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָיעדניראל

ׁשמיםמד יראת א גיווען איז זי אּון אריין גאט)ינה פאר גיהאט מֹורא האט זי גאר(דהיינּו אים האט זי אּון ְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָ
האט מען אּון גיּבעטין. זייער זי האט מען אּון גיוויינט. זייער האט זי אּון הערין צּו גיוואלט ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָניט

זיי אּון ׁשמים. יראת גרֹויסע א זייער גיווען אּבער איז זי אּון גירעט. אן דיזי מיט ּבערגערין די (דהיינּו ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ווייּבער) דא.איּבריקע ניט איז ווייּב מאנס ארּום דעם אּון ׁשּפאצירן. דעם פּון גיקערט אּום זי האּבין ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתמיד האט אּון וואנט דער אין קאּפ גיׁשלאגין זי האט אּון גיוויינט זייער מאן ארּום דער ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאט

ווייּב. זיין אֹויף גיטרֹויערט ְְִֵֶֶַַזייער
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ּובֹוכה מתמרמר אּתה מה ּוׁשאלֹו: נכנס מאד. מאד ּומתמרמר ּבֹוכה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהּוא
העׁשירּות, להם ׁשּנׁשאר יׁש לי? ּנׁשאר ּומה אבּכה? לא וכי הׁשיבֹו: ?ּכ ֿ ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

לי? נׁשאר ּומה מּמּני, נלקחה אׁשּתי וגם ּכלּום, לי אין - אני ּבנים; ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָאֹו

¯ÓÎ�Âמאד מאד עליו רחמיו ונתעֹוררּו הּנ"ל, העני על הּבערּגיר ׁשל לּבֹו ¿ƒ¿«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּגעֹון, היה ּובאמת - מבהל ּדבר ועׂשה והל ּבֹו, ׁשראה הּמרירּות ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹמּגדל
ּדבר ועׂשה לׁשם, ונסע והל הּנ"ל, הּיעדניראל ּדר מדינה ּבאיזה וׁשאל ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהל

'וואכין' עֹומדים וׁשם הּיעדניראל, לבית והל מאד, מּגדל‰מבהל והּוא , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ
על ּכלל הׁשּגיח ולא ּגדֹולה ּבבהלה והל נׁשּתֹומם מאד מאד ׁשּלֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹהּבהלה

מאד ונׁשּתֹוממּו נבהלּו הּוואכין וגם אדםהּוואכין, ּבן ּפתאם ׁשראּו מחמת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

.‰.˙Â¯Ó˘Ó

ארּוםאמאל דער ווי גיהערט ער האט ׁשטּוב. ארּומאנס דעם פאר גיגאנגען פיר ּבערגער דער איז ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אריין אים צּו ּבערגער דער איז וואנט. דער אין קאּפ זי ׁשלאגט אּון ּביטער זייער ווינט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמאן
פארוואס גיענפערט. אים ער האט ׁשטארק. אזֹוי וויינסטּו וואס גיפרעגט. אים האט אּון ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָגיגאנגען.
ּבלייּבט סע אדער עׁשירֹות. דאס ּבלייּבט אינעם ּביי גיּבליּבן. דען מיר איז וואס וויינען. ניט אי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזאל
מיר איז וואס גינּומען. אוועק מיר ּביי אֹוי מען האט ווייּב מיין אּון ניט. גאר האּב אי ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָקינדער.
רחמנֹות גרֹויס זייער האט ער אּון הארץ. ּבאם אנגיחאּפט זייער ּבערגיר דעם עס האט ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָגיּבליּבן.
איז אּון זייער. טרֹויערט ער ּביטערניׁש. זיין גיזעהן האט ער מחמת מאן. ארּום דעם אֹויף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגיהאט

ּבערגיר)גיגאנגען ׁשגעֹון.(דער א אמת צּום גווען טאקע איז סע אּון זא ווילדע א גיטאן האט אּון ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
איז אּון יעדניראל. דער וואֹוינט סע מדינה וועלכער אין גיפרעגט האט אּון גיגאנגען איז ער ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּון
אין יעדניראל צּום גיגאנגען אריין איז ער אּון .זא ווילדע א גיטאן האט ער אּון גיפארן. ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאהין
ּבהלה גרֹויס זייער מחמת ער אּון וואכין. זי ׁשטייען יעדניראל דעם פאר דארט אּון אריין. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשטּוּב
אּו וואכין. די אֹויף גיקּוקט אּום ניט גאר זי האט אּון גיגאנגען ּבהלה גרֹויס מיט ּפלּוצים ער ןאיז ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָ

האּבין זיי מחמת גיווארין. פארטּומעלט זייער זענען אּון גיווארין דערׁשראקין אֹוי זענען וואכין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדי
ווי גיווארין. דערׁשראקין זייער זיי זענען ּבהלה. גרֹויס מיט זי לעּבין מענׁשין א גיזעהן ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּפלּוצים

Ï‡¯È�„ÚÈ‰ ˙È·Ï ÍÏ‰Â „‡Ó Ï‰Â·Ó ¯·„ ‰˘ÚÂ
:'ÂÎÂלוע לתוך נכנס הצדיק, היינו הבערגיר,

הפסוק על הקליפות. בית לתוך "תחרישהארי,
מציעא (בבא חז"ל דרשו ממנו" צדיק רשע כבלע
הרשע, בולע ממנו' 'צדיק רק שהוא מי ע"א) דף
כתב לזה הסבר בולע. אינו גמור' 'צדיק אבל
שהוא מי כי ח') (סימן מוהר"ן בליקוטי רבינו
עד וכלל, כלל הרע אחיזת בו שאין גמור, צדיק

רק עבירה, מכשול לו יארע שלא שבטוח כך כדי
של הצינורות לתוך להכנס וחייב יכול דייקא הוא
דקדושה הניצוצות משם ולהוציא הרשעים
הצדיק זה כן ועל נוקפו... לבו אין "כי שבלעו,
להתגרות מותרים אליו הנלווים וכל גמור
כל לתוך לירד יכול הצדיק זה כי ברשעים,

ולבטלם" לשברם .הצינורות...
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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הּבהלה ּומחמת לכאן? זה ּבא איפה מאד: ונבהלּו מאד, מבהל ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאצלם
הּיעדניראל, לבית ׁשּנכנס עד הּוואכין ּכל על ועבר הּוואכין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָהּניחּוהּו
אֹותֹו וראתה ּבֹוא; לּה: ואמר והקיצּה ּובא ׁשם, ׁשֹוכבת ׁשהיתה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלּמקֹום
ּכל על עּתה ּגם ועברּו עּמֹו, והלכה עּמי; ּבֹוא ּתכף לּה: ואמר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָונבהלה,
והבין ּכזה, ּדבר ּׁשעׂשה מה ונזּכר נבהל ּתכף ואזי ׁשּיצאּו. עד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּוואכין,
ּגדֹול רעׁש ּתכף ׁשם ׁשּנעׂשה הוה, וכן ּגדֹול. רעׁש נעׂשה יהיה ּתכף ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּבוּדאי
ּגׁשמים מי עם ׁשהיה אחד ּבֹור ּבתֹו עצמֹו והטמין והל הּיעדניראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאצל
האּׁשה וראתה הּבֹור. ּבתֹו ימים ׁשני עּמּה ׁשם וׁשהה הרעׁש, ׁשּיעבר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹעד
ּבׁשבילּה, ׁשּסֹובל והּצרֹות ּבׁשבילּה, לֹו ׁשהיה נפׁש הּמסירת ּגדל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנ"ל
איזה לּה ׁשּיהיה מּזל איזה לּה יׁש אפׁשר לּה, ׁשּיׁש הּמּזל ׁשּכל ּבה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונׁשּבעה

אלע אריּבער איז ער אּון גילאזט. וואכין אלע אים האּבין ּבהלה מחמת אּון אהער. דער ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָקּומט
דארט איז זי וואס ארט דעם צּו אריין. ׁשטּוּב אין יעדניראל צּום גיקּומען אריין איז ער ּביז ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָוואכין
זי ווי קּום. גיזאגט. איר צּו האט אּון גיוועקט אֹויף זי האט ער אּון גיקּומען איז ער אּון ְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָגילעגין.
זי איז מיר. מיט קּום ּתיּכף גיזאגט. איר ער האט גיווארין. דערׁשראקין זי איז דערזעהן אים ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָהאט
גיקּומען. ארֹויס זענען זיי ּביז וואכין אלע איּבער אריּבער אֹוי איצט זיי זענען גיגאנגען. אים ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַמיט

דאדערנא האט ער וואס דערמאנט ערׁשט זי האט ער אּון גיקּוקט ארּום ערׁשט זי ער האט ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
גרֹויס א ווערין ּתיּכף ּבוודאי וועט דא אז פארׁשטאנען האט ער אּון .זא ווילדע א אזֹוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָגיטאן.
גיּפילדער גרֹויס א ּתיּכף גיווארין סע גיווען. אזֹוי טאקע איז סע אּון יעדניראל. דעם ּביי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָגיּפילדער
וואס גרּוּב א אין איר מיט ּבאהאלטין זי האט אּון ּבערגער. דער גיגאנגען איז יעדניראל. ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבאם
איר מיט דארט האט ער אּון גיין. איּבער וועט רעׁש דער ּביז וואסער. רעגין גיווען איז ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדארט
צרֹות די אּון וועגין. אירעט פּון האט ער וואס נפׁש מסירת דאס גיזעהן זי האט טאג. צווי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָגיזאמט
אפׁשר האט. זי וואס מזל איר גאר אז גאט. ּביי גיׁשוואֹוירין זי האט איר. איּבער לייט ער ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוואס
זיין ניט הצלחה. איר גאר זאל הצלחה. אּון גדּולה. גרֹויס האּבין זאל זי אז אמזל. עּפעס זי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאט

...‰ÊÎ ¯·„ ‰˘Ú˘ ‰Ó ¯ÎÊ�Â Ï‰·� ÛÎÈ˙ ÈÊ‡Â
„Á‡ ¯Â· ÍÂ˙· ÂÓˆÚ ÔÈÓË‰Â ÍÏ‰Âאברהם רבי

והוא, רמז, כאן שיש אומר היה נחמן ב"ר
של דבר איזה לפעול האדם שזוכה שלאחר
שלא עצמו ולהטמין להסתתר צריך נפש, מסירות
שכבר יחשוב לא כן כמו וגאוה. גדלות לידי יבוא
לא למשהו... זכה שכבר מאחר לנוח, ללכת יכול
ליפול לא יתירה לזהירות זקוק האדם ולא!
עושה כשאדם כי זו, בשעה דוקא לשאננות
לו ממתין כבר הרע היצר נפש, במסירות עבודה

במעשה שרואים וכפי להפילו, ומתבונן בפינה,
את להוציא הבערגער של נפשו מסירות שאחר
תיכף שם נעשה היעדניראל, מבית העני אשת
דייקא ואז אחריו, לחפש והתחילו גדול רעש
התגברות אחרי לכן בבור. עצמו להטמין הוכרח
לא גדולה זהירות צריך ה', בעבודת נפש ומסירות
עלול אז דייקא כי לשאננות, והן בגדלות ליפול
זכה שכבר אחרי – ה' בעבודת לירידה להגיע

למשהו.
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÈ�ÚÂ ¯È‚¯Ú·Ó - 'È ‰˘ÚÓÊÙ˜

לּקח ירצה ואם מאּתֹו, נמנע לא ׁשּלּה הצלחה ּכל ׁשּיהיה - והצלחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּגדּלה
ּכלל; מּמּנּו ימנע לא - ּכמּקדם תּׁשאר והיא ׁשּלּה, ּוגדּלה הצלחה ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻלעצמֹו

לעדּות. הּבֹור אֹותֹו ולקחה עדּות? ׁשם מֹוצאים ְְְְְִֵֵֵַָָָואי

¯Á‡להּלן עּמּה ּובא הֹול והיה להּלן, והל מּׁשם עּמּה יצא ימים ׁשני ««ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָ
והחּביא עֹוד, והל אחריו, מחּפׂשים הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשם ׁשּגם והבין ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהּלן,
ׁשּסֹובל והּצרה נפׁש הּמסירּות ּבגדל ׁשּוב ונזּכרה מקוה. ּבתֹו עּמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעצמֹו
ׁשם והיּו לעדּות. הּמקוה את ולקחה ּכּנ"ל, הּפעם עֹוד ונׁשּבעה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבׁשבילּה,
ׁשהחּביא ּפעמים, ּכּמה היה וכן להּלן. והלכּו ויצאּו ימים, ׁשני ּבער ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּגםּֿכן
מים, ׁשל מקֹומֹות ּבׁשבעה ּדהינּו ּבאּלּו, ּכּיֹוצא אחרים ּבמקֹומֹות עּמּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָעצמֹו
מקֹום ּובכל ויּמים; ּונהרֹות, ּונחלים, ּומעין, ואגּמים, ּכּנ"ל, ּומקוה ּבֹור ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהם:

נזּכ ׁשם נחּבאים ׁשהיּו ונׁשּבעהּומקֹום ּבׁשבילּה, וצרתֹו נפׁשֹו ּבמסירּות רה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָ
מחּביאים והיּו ּובאּו, והלכּו ּכּנ"ל. לעדּות הּמקֹום אֹותֹו ולקחה ּכּנ"ל, ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָלֹו
והּוא הּים, על ּכׁשּבאּו הּים. על ׁשּבאּו עד הּנ"ל, ּבּמחבֹואֹות ּפעם ּבכל ְְְְֲֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָעצמם

אים פּון ּבערגער)פאמיטין דעם פּון ה(דהיינּו איר גאר נעמען זי וועלין וועט ער אז איראּון מיט צלחה ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ווי לּוׁשמיר זיין. פארמיטין ניט גאר אים פּון עס זאל פריר. ווי אזֹוי ּבלייּבין זאל זי אּון ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַָָָָגדּולה.
מיט ער איז טאג. צוויי נא עדּות. איין פאר גרּוּב דעם גינּומען זי האט עדּות. דארט מען ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנעמט
ווייטער ווייטער איר מיט איז ער אּון גיגאנגען. ווייטער איז אּון גיגאנגען ארֹויס דארט פּון ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאיר
גיגאנגען ער איז .אֹוי זי מען זּוכט ארט. דעם אין דארט. אז פארׁשטאנען האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיגאנגען.
אמאל ווידער דארט זי זי האט מקוה. א אין אמאל נא ּבאהאלטין איר מיט זי האט ְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאּון
אמאל נא זי האט וועגין. אירעט פּון לייט ער וואס צרֹות די אּון נפׁש. מסירת דאס ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָדערמאנט.
זענען עדּות. צּו מקוה די גינּומען האט אּון ּכּנ"ל. וכּו' מזל איר גאר אז פריר. ווי אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָגיׁשוואֹוירין.
ווייטער זענען אּון גיגאנגען. ארֹויס זענען זיי אּון טאג. צוויי קעגין א גיווען אֹוי דארט ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזיי
איר מיט ווידער זי ער האט אֹוי דא זּוכט מע אז פארׁשטאנען. ווידער ער האט ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיגאנגען.
איין אין מאל אלע איר מיט זי האט ער וואס מאל. עטליכע גיווען איז אזֹוי אּון ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאהאלטין.
אין אּון וואסער מיט גרּוּב א אין דהיינּו וואסערין. אירליי זיּבן אין דהיינּו ּבאהלטין ארט ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָאנדער

אגמים אּון ּכּנ"ל מקוה נחלים(גימֹויזיכץ)א אּון קוואל א נהרֹות(ריטׁשקעס)אּון ימים.(טייכין)אּון אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָ
זיין אין דערמאנט אלץ זי זי האט ּבאהלטן. דארט זי האּבין זיי וואס ארט איטליכן אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאּון
אז אלץ. גיׁשוואֹוירין אים האט זי אּון וועגין אירעט פּון לייט ער וואס צרֹות די אּון נפׁש ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמסירּות
אלץ זענען זיי אּון ּכּנ"ל. עדּות צּו ארט דאס גינּומען מאל אלע האט זי אּון ּכּנ"ל. וכּו' מזל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאיר

ערטער די אין ּבאהאלטין מאל אלע זי האּבין זי אּון גיגאנגען גיקּומען(הּנ"ל)אזֹוי זענען זיי ּביז ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

:Ï"�‰ ˙Â‡Â·ÁÓ· ÌÚÙ ÏÎ· ÌÓˆÚ ÌÈ‡È·ÁÓ ÂÈ‰Â
הקדושה להוציא הוא ישראל עבודת שכל ידוע

ולפעמים אחרא, והסטרא הקליפות מבין מגלותה
לאיזה גדול בהתעוררות מאוד האדם נתעורר
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לבֹוא עצמֹו [וחתר] וחת הּים, על הּדרכים מּכיר והיה ּגדֹול סֹוחר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָהיה
והיה להעני, והׁשיבּה הּנ"ל העני אׁשת עם לביתֹו ּובא ׁשעבר עד ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלמדינתֹו;

ׁשם. ּגדֹולה ְְִָָָׂשמחה

¯Èb¯Úa‰Â,נפקד - עּמּה ּבּנּסיֹון עמד וגם ּכזה ּדבר ׁשעׂשה ּבׂשכר הּנ"ל, ¿«∆¿ƒְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשעמדה ּבׂשכר הּנ"ל, העני אׁשת היא, ּגם והיא זכר. ּבן ׁשנה ּבאֹותּה לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָונֹולד
והיתה נקבה, וילדה ּגםּֿכן זכתה - עּמֹו וגם הּיעדניראל עם ּכזה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבנּסיֹון
לא אדם ּבני ּבין ּכי ּכלל, אדם מין ׁשל יפי היה ׁשּלא מאד מאד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹיפתּֿתאר

ׁשּתתּגּדל הלואי אֹומרים: העֹולם והיּו ּכזה, יפי קׁשהנמצא ּכזה נפלא חּדּוׁש (ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבעֹולםׁשּיתּגּדל) ּכזאת נראה ׁשּלא מאד מאד מפלג ותפארּתּה יפיּה היה ּכי , ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּגדל על מאד מׁשּתֹוממים והיּו לראֹותּה, ונכנסים ּבאים העֹולם והיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָֹֹּכלל,

סֹוחר. גרֹויסער א גיווען איז ּבערגער דער אּון ים. דעם אֹויף גיקּומען זענען זיי ווי ים. דעם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַאֹויף
האט ים דעם אֹויף גענג די גיוואּוסט האט ער מדינהאּון זיין אין קּומען זאל ער גיׁשניטן זי ער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ווייּב. מאנס ארּום דעם מיט גיקּומען אהיים איז אּון וועג דעם גיפארין איּבער איז ער ּביז ְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאריין
ׂשמחה. גרֹויסע א גיווען דארט איז מאן. ארּום דעם גיּבראכט אּפ זי האט ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאּון

ּבנסיֹוןאּון עמד ער איז דערצּו אּון .אזא אזֹוי גיטאן האט ער וואס דערפאר ּבערגער. (ּביידער ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפרּוב) דער ּביי אירׁשטאנען אנגירירט)מיט ניט זי האט אּון גאט פאר גיהאט מֹורא האט ער וואס ער(דהיינּו איז דערפאר ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
גיווארין יתּבר)נפקד הּׁשם ּביי גיווארין גידאכט אֹוי(דהיינּו זי אּון זּון, א יאר דאס גיהאט האט ער אּון ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

יעדניראל דעם מיט ניסיֹון א אזֹוי אין ּבאׁשטאנען איז זי וואס דערפאר ווייּב ארּומאנס דעם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָדהיינּו
א גיווען איז זי אּון טאכטער א גיהאט האט זי אּון גיווען זֹוכה זי האט דערפאר אים. מיט ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון
גיווען. ניט ׁשיינקייט מענטׁשלי קיין גאר איז סע וואס ּפארׁשֹוין גרֹויסע ווילד א זייער ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפארׁשֹוין
זאל סע הלואי זאגין פלעגט וועלט די ניט. ׁשֹוינקייט א אזֹוי גאר מען זעהט מענׁשן צוויׁשן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָווארין

וואקסין. וואקסין)אֹויס אֹויס זאל סע אז ׁשווער איז חידּוׁש ווילד א אזֹוי גאר(ווארין גיווען איז ׁשיינקייט איר ווארין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
קּומען פלעגין אּון גיין אריין וועלט די פלעגט ניט. וועלט דער אֹויף אזֹוינס מזעהט וואס ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָווילד.

דבר לעשות יכול ואז שבקדושה, ודבר עבודה
שום ואין לשגעון, באמת שנראה ומה מבוהל,
דבר להשיג שיוכל איך לזה שיסכים אדם שכל
אמיתי התעוררות מחמת כן פי על אף אך זה,
כל על לעבור וזוכה בידו מצליח ה' שלו
שזוכה עד כולם, את ולשבר והמניעות הגדרים
מביניהם הקדושה ולהוציא הדבר לגמור
הטבע מדרך למעלה הוא ובאמת בשלימות,
רצוא בחינת הוא זה כל אך לגמרי, אנושי ושכל

כשהוא כך אחר הוא הנסיון ועיקר עייל, בחינת
ואז ולישותו, לדעתו ושב כשחוזר ושוב בבחינת
והוא אחריו ורודפת אחרא הסטרא חוזרת
מיני וכמה בכמה מלפניה להתחבא מוכרח
חולפין מימות מיני וכמה וכמה תחבולות,
ומי וכו', וכו' נסיונות וכמה וכמה עליו ועוברין
בשלום הכל על לעבור אז גם להתחזק שזכה

לו. אשרי
ל"ח) אות ה' ועבודת יראה היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó
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והיּו חּבה, מחמת מּתנֹות מּתנֹות לּה נֹותנים והיּו מאד, מאד הּמפלג ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹֻיפיּה
העני. ׁשּנתעּׁשר עד מּתנֹות ְְִִִֵֶֶַַַָָנֹותנים

¯Èb¯Úa‰Âׁשהיה יפיּה מּגדל הּנ"ל העני עם ׁשּיׁשּתּד ּבדעּתֹו נפל הּנ"ל, ¿«∆¿ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
להעני ׁשּלֹו ׁשּנֹוׂשאין החלֹום מראה עלֿזה אפׁשר ּבלּבֹו: וּיאמר ּכזה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחּדּוׁש
.הּׁשּדּו עלֿידי יחד ויתערבּו יחד ׁשּיׁשּתּדכּו ּדהינּו אצלֹו, נֹוׂשאין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומהעני
עּמּה, להׁשּתּד ׁשרצֹונֹו ּדעּתֹו, לּה ואמר אצלֹו, העני אׁשת ּבאתה אחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּפעם
ּבדעּתי, זאת חׁשבּתי אני ּגם לֹו: הׁשיבה ּכּנ"ל. החלֹום יתקּים ּבזה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹואפׁשר
רֹוצים אּתם אם א עּמכם; אׁשּתּד ׁשאני מּזה, לדּבר העזה לי היה לא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא
והצלחתי טּובי ׁשּכל נׁשּבעּתי ּכבר ּכי מּכם, אמנע ולא מּוכן, אני ּבוּדאי -ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וכּיֹוצא, לׁשֹונֹות אחד ּבחדר ׁשניהם למדּו הּנ"ל והּבת והּבן מּכם. ימנע ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻלא

ונתנּוּכדר ּכּנ"ל, החּדּוׁש מּגדל לראֹותּה ּובאים הֹולכים היּו הּנ"ל והּבת ּכם. ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ
מאד, ּבעיניהם והּוטבה לראֹותּה, ׂשרים ּבאים והיּו העני. ׁשּנתעּׁשר עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּתנֹות
ּומּגדל ּכלל, אנֹוׁשי ׁשל יפי היה לא ּכי ּביניהם, ּגדֹול חּדּוׁש יפיּה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹוהיה
ּבן לֹו ׁשהיה וׂשר הּזה, העני עם להׁשּתּד הּׂשרים ּדעת על ּבא יפיּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהפלגת

ווילד זייער זייער איז סע וואס ׁשֹוינקייט איר אֹויף פאוואּונדערין זייער זי פלעגין אּון זעהן. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָזי
אלץ אזֹוי האּבין זיי אּון ליּבׁשאפט מחמת מאל אלע מּתנֹות ׁשענקען איר פלעגין אּון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָגיווען
אין גיפאלין אים איז ּבערגער. דער אּון גיווארין. ריי איז מאן ארּום דער ּביז מּתנֹות. ְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָגיׁשענקט

ו ׁשיינקייט. גרֹויס איר מחמת מאן. ארּום דעם מיט זיין מׁשד זי זאל ער אז אריין. סעזין ואס ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חלֹום. דער ּבאטייטין דרֹויף וועט אפׁשר גיטראכט זי האט ער אּון חידּוׁש. א אזֹוי סעגיווען (וואס ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

גיחלמ'ט) אים זי מעןהאט טראגט מאן ארּום דעם פּון אּון ארּומאן. צּום זיינס איּבער טראגט מע אז ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אים צּום איינעם(ּכּנ"ל)איּבער אין זיי וועלין זיין. מׁשד זי וועלין זיי אז דרֹויף עס ּבאטייט אפׁשר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

.ׁשידּו דעם דֹור ווערין ְְְִִִִֶֶאֹוסגימיׁשט
עראמאל אז גיזאגט. איר עס ער האט ּבערגער. צּום גיקּומען אריין ווייּב מאנס ארּום דעם איז ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

האט ּכּנ"ל. חלֹום דער ווערין מקּוים דערמיט וועט אפׁשר אּון זיין. מׁשד זי איר מיט חׁשק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאט
אי העזה. קיין גיהאט ניט האּב אי נאר גיהאט. זין אין אֹוי דאס האּב אי גיענפערט אים ְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָזי
אי ּבין ווילט. איר אז נאר .איי מיט זיין מׁשד מי זאל אי אז ׁשמּוסין. דערפּון איי מיט ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָזאל
אז גיׁשוואֹוירין זי האּב אי ווארין פארמיידין. ניט איי פּון ּבוודאי וועל אי אּון גרייט. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָאוודאי

פארמיטין. זיין ניט איי פּון זאל הצלחה מיין אּון גּוטץ מיין ְְְִִִַַַַַַָָָָגאר
זּוןאּון ּבערגער)דער דעם אּון(פּון לׁשֹונֹות חדר איין אין גילערינט ּביידע האּבין טאכטער. די אּון ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָ

מחמת זעהן זי קּומען מען פלעגט טאכטער די אּון זיי. ּביי איז סדר דער ווי אזֹוי זאכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאנדערע
סע אּון גיווארין. ריי איז מאן ארּום דער ּביז מּתנֹות. גיׁשענקט אלץ האט מע אּון חידּוׁש ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָגרֹויס
ווילד א זיי ּביי איז ׁשיינקייט איר אּון גיפעלין. זייער זיי איז זי אּון זעהן. זי ׂשררֹות קּומען ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָפלעגין
גרֹויס ווילד איר מחמת אּון ׁשיינקייט. מענטׁשלי קיין גיווען ניט גאר סע ווארין גיווען. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחידּוׁש
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הכרחּו עלּֿכן ּכזה, עם להתחּתן להם נאה אין א עּמּה; להתחּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻחׁשק
ונעׂשה הּקיסר. אצל ׁשּיעבד והׁשּתּדלּו הּזה, האיׁש את לגּדל להׁשּתּדל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלראֹות

'ּפראפירטׁשיק' להגּביהֹוÂמּתחּלה הׁשּתּדלּו ּכי למעלה, למעלה ּכ ֿ ואחר , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָ
חפצים והיּו יעדניראל. ׁשּנעׂשה עד למעלה מּמעלה מהר ׁשהל עד ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבמהרה,
ּבאּו ׂשרים ּכּמה ּכי עלֿזה, קֹופצים רּבים היּו א עּמֹו, להׁשּתּד ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׂשרים
מחמת להתחּתן לֹו אפׁשר היה לא ּכי וגם להגּביהֹו; ּבזה ועסקּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעלֿזה

עּמֹו. להׁשּתּד מדּברים היּו ׁשּכבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּבערּגיר

È�Ú‰Âאֹותֹו ׁשֹולח והיה ויֹותר, יֹותר מצליח היה יעדניראל ׁשּנעׂשה הּזה ¿∆»ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
למעלה יֹותר עֹוד אֹותֹו ונׂשא ּפעם, ּבכל מאד והצליח - להּמלחמה ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהּקיסר
ונתיעצּו - הּקיסר ׁשם נסּתּלק אׁשר עד מאד, ּומצליח הֹול והיה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלמעלה.
ּכּלם והסּכימּו הּׂשרים ּכל ונתקּבצּו לקיסר; אֹותֹו לעׂשֹות הּמדינה ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻּכל

.Â.ÍÂÓ� ‡·ˆ ÔÈˆ˜

מאן. ארּום דעם מיט זיין מׁשד זי זאלין זיי אז זין. דעם אֹויף גיקּומען ׂשררֹות איז ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשיינקייט.
לּוׁשמיר איר. מיט זיין מׁשד זי גיהאט חׁשק ער האט זּון. א גיהאט האט ער וואס ׂשררה א ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאּון

זיין. מׁשד זי אים מיט גיׁשטאנען אן ניט ׂשררֹות די איז מאן)סע ארּום דעם מיט דעם(דהיינּו איּבער ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
גימּוזט זיי מאכיןהאּבן גרֹויס מענטׁש דעם זיין מׁשּתּדל זי מאן)זעהן ארּום דעם האּבן(דהיינּו זיי אּון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

העכער דערנא אּון ּפראּפירטׁשיק. א פריר גיווארין איז ער אּון קיסר. ּבאם דינען זאל ער אז ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיזעהן
גיווארין גי איז ער ּביז מאל אלע הייּבין צּו גי אים גיזעהן האּבין זיי ווארן מאל. אלע ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעכער
גיוואלט ׁשֹוין האּבין ׂשררֹות די אּון יעדניראל, א גיווארין איז ער ּביז העכער. העכער מאל ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאלע
ווארין גיוואלט. דאס האּבין זיי וואס ׂשררֹות אסא גיווען זענען סע נאר אים, מיט זיין מׁשד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזי
מאל אלע אים הייּבין צּו גיּפארעט. דרינען זי האּבין אּון גיפאלין. דרֹויף זענען ׂשררֹות ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאסא

זיין) מׁשד קיינעם מיט גיקאנט ניט זי ער האט דעם מׁשד(איּבער קיינעם מיט גיקאנט ניט זי ער האט דערצּו אּון ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אים. מיט זיין מׁשד זי זאל מע אז גיׁשמּוסט ׁשֹוין האט מע ווארין ּבערגער. דעם מחמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזיין

זייעראּון ווייטער אּון ווייטער ער האט יעדניראל. א גיווארין ׁשֹוין איז ער וואס מאן. ארּום ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדער
גיווען מצליח זייער ער האט אריין. מלחמֹות אין ׁשיקין אים פלעגט קיסר דער אּון גיווען. ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצליח
האט ער אּון העכער. העכער מאל אלע גיהֹויּבין אֹויף העכער נא קיסר דער אים האט מאל. ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאלע
גיווען. מייׁשב מדינה גאנצע די זי האט גיׁשטארּבין. איז קיסר דער ּביז גיווען. מצליח זייער ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאלץ
האּבין זיי אּון ׂשררֹות. אלע גיקּומען אֹויף צּום זענען סע אּון קייסר פאר מאכין אים זאלין זיי ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאז

‡ ˙Â˘ÚÏ ‰�È„Ó‰ È�· ÏÎ ÂˆÚÈÈ˙�Â...¯ÒÈ˜Ï Â˙Â
:¯ÒÈ˜ ‰˘Ú� Ï"�‰ È�Ú‰ Â�ÈÈ‰ ,¯ÒÈ˜ ‰˘Ú�Âאמנם

עטרת את לקבל ראוי אינו עצמו מצד שהעני יתכן
בשביל הבחירה, למען לפעמים, רק הקיסרות,

שהוא האמת הצדיק אור את ולהסתיר להעלים
שהוא הזה השידוך את ולמנוע משיח, בבחינת
גם להגדיל שכנגד לצד כוח ניתן הנצחי, התיקון
אליו אנשים ימשוך כך ידי שעל פשוט, אדם
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קיסר ונעׂשה קיסר, יהיה קיסר)ׁשהּוא נעׂשה הּנ"ל העני מלחמֹות,(הינּו לֹוחם והיה . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
עד והֹול וכֹובׁש ּומצליח לֹוחם והיה מדינֹות, וכבׁש מאד, מצליח ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹוהיה
הצלחתֹו ראּו ּכי טֹוב, ּברצֹון ידֹו ּתחת למסר נתיעצּו הּמדינֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשאר
נתקּבצּו עלּֿכן אצלֹו; העֹולם ׁשל הּמּזל וכל העֹולם ׁשל הּיפי ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹולה,
ּכתב לֹו ונתנּו העֹולם, ּכל על קיסר יהיה ׁשהּוא והסּכימּו הּמלכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

זהב. ׁשל ְִֶָָּבאֹותּיֹות

¯ÒÈw‰Âעּת מאן להׁשּתּדהזה לקיסר נאה אין ּכי הּבערּגיר, עם להׁשּתּד ה ¿«≈»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קיסר. גיווארין ער איז קיסר זיין זאל ער אז גיווען מסּכים גיוואריןאלע ׁשֹוין איז הּנ"ל מאן ארּום דער (היינּו ְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

איינגינּומעןקיסר) האט ער אּון גיווען. מצליח זייער האט ער אּון מלחמֹות. גיהאלטין האט ער אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
א גיהאלטין מלחמֹות ווייטער האט ער אּון מאלמדינֹות. אלע האט אּון גיווען. מצליח אלץ האט ּון ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אים אּונטער גיגעּבן אּונטער אליין זי האּבין מדינֹות איּבריקע די ּביז מדינֹות. גינּומען אּפ ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָווייטער
דאס גאר ווארין גרֹויס. זייער איז זיינע הצלחה די גיזעהן האּבין זיי ווארין ווילין. גּוטן ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמיט
גיזאמלט איין זי האּבן אים. ּביי איז וועלט דער פּון מזל דאס גאר אּון וועלט דער פּון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשיינקייט
וועלט. דער גאר איּבער קיסר א זיין זאל ער אז גיווען. מסּכים האּבין אּון מלכים. אלע איינעם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

אֹותיֹות. גילדענע מיט ּכתב א גיגיּבין אים האּבין זיי ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָאּון
קיסראּון וועלט)דער דער גאר איּבער קיסר גיווארין איז ער וואס מאן ארּום דער גיוואלט(דהיינּו ניט היינט ׁשֹוין האט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הצדיק על כילחלוק לשעתו, רק זה כל אבל .
מקומו על אותו ומעמידים אותו משפילים לבסוף
וכלל כלל לו שייכת היתה לא הגדלות כי הנכון,
כמו הצדיק, את להסתיר בכדי אותה קיבל ורק
העני-הקיסר את שהעבירו המעשה בסוף שמסופר
כשחזר וגם פניו, על ושלחוהו מממשלתו
וכן שם. עיין וגדולה, שלטון לו היה לא למדינתו
נתן הרע שהיצר והמצרים, פרעה אצל גם היה
לישראל, להצר כדי רק מוגזמת, גדולה להם
שבני שלפני ע"א) י"ז דף (שמות בזוהר כמובא
נחשלת, מדינה מצרים היתה למצרים ירדו ישראל
למען פרעה נתגדל לשם נכנסו ישראל כשבני ורק
ירדו וחילו פרעה סוף כל סוף אבל להם; הצר

אחד. עד בהם נשאר ולא וכו' חן)בים (לוית

:¯È‚¯Ú·‰ ÌÚ Í„˙˘‰Ï ‰˙Ú Ô‡Ó ‰Ê‰ ¯ÒÈ˜‰Â
הטובה כפיות גודל את תמיד משננים היו אנ"ש
חסדו ואיש למיטיבו הנ"ל העני הקיסר שגילה
כזאת, גדולה טובה עליו השפיע הוא הבערגיר,

ואשתו ואביון עני שהיה בעת צרתו, בעת כי
בקיר, ראשו הכה צער מרוב ממנו, נחטפה
אשתו את להציל עבורו נפשו מסר והבערגיר
לידו וקיבל נתעלה כאשר ועתה הושיעו, ובכך
כל על מעט לו להשיב בכוחו והיה סמכות
זאת, רק ולא הכל, שכח למענו, שעשה הטובה
שונות צרות עליו והביא צעדיו את הצר גם אלא
ללמוד ועלינו בהמשך, שמסופר כמו ומשונות
לדורשי טובה בכפיות להכשל לא ומוסר לקח
שדואג למי טובה להכיר ובפרט טובתינו,
האמת, הצדיק הוא הלא הנצחית, לטובתינו

מוהר"ן חיי שצ"ו)ובספר מוהרנ"ת,(סימן כותב
הפסוק: את עליו החולקים על קרא שרבינו
דברו "והמה הוא: הפסוק וסיום אפדם"... "ואנכי
את סיים לא שרבינו פי על ואף כזבים", עלי
הנביא לדברי לרמז שרצה היה מובן אבל הפסוק,
היו מחשבותיו שכל ישראל על קובל שהיה הושע
כזבים. עליו דברו הם אבל טובות, להם לעשות
חן) (לוית
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הּקיסר וּירא ּכלל. הּבערּגיר מן זזה לא היא - הּקיסרית ואׁשּתֹו ּבערּגיר; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעם
אׁשּתֹו ּכי ּבפרט הּנ"ל, הּבערּגיר נגד אחר ׁשּדּו לעׂשֹות לֹו אפׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאי
ּובּתחּלה הּנ"ל. הּבערּגיר על מחׁשבֹות חׁשב עלּֿכן מאד, מאד עּמֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמחזקת
הפסד; לֹו לגרם מּמּנּו הּדבר אין ּכאּלּו ּבתחּבּולֹות והׁשּתּדל לחּס רֹו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹראה
עד אֹותֹו ּומחּסרים מפסידים והיּו ּכזאת. לעׂשֹות יכֹול ּבוּדאי ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹוהּקיסר
תמיד. עּמֹו מחזקת היתה - הּקיסרית והיא, ּגמּור; עני ונעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתּדלּדל
אי - הּנ"ל הּבערּגיר ּבן הינּו קּים, הּבן ׁשּזה זמן ׁשּכל הּקיסר ראה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאחרּֿכ
ׁשל הּבחּור אֹותֹו את להעביר והׁשּתּדל אחר; ׁשּדּו לעׂשֹות לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאפׁשר
עליו והֹוׁשיב עלילֹות, עליו וגלּגל להעבירֹו, מחׁשבֹות וחׁשב ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּבערּגיר.
וׁשפטּו העֹולם, מן להעבירֹו הּקיסר ׁשרצֹון הבינּו והּׁשֹופטים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹופטים;

לּים. ּולהׁשליכֹו ּבׂשק ְְְְִִַַַַָלהּניחֹו

˙È¯ÒÈw‰Âלּה אפׁשר אי הּקיסרית ּגם א עלֿזה, מאד ּדוה לּבה היה ¿«≈»ƒְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
להׁשליכֹו ממּנים ׁשהיּו הממּנים אל הלכה עׂשתה, מה הּקיסר. ּכנגד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻלעׂשֹות
למענּה ׁשּיעׂשּו מאד מהם והתחּננה רגלם, לפני ונפלה אצלם, ּובאתה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלּים,

א מיט זיין מׁשד זי זאל קייסר א אן ניט ׁשטייט סע ווארין ּבערגער. דעם מיט זיין מׁשד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזי
ּבערגער דעם פּון אּפגיטרעטין ניט האט זי קיסרטע. די ווייּב זיין אּון דעםּבערגער. מיט האט זי (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּכּנ"ל) וועגן אירעט פּון גיווען נפׁש מֹוסר זי האט ער ווארין גיהאלטין קייןּבערגער קאן ער אז גיזעהן קיסר דער האט ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ער האט דרּום זייער. אים מיט האלט ווייּב זיין ּבפרט ּבערגער. דעם מחמת טאן ניט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשידּו
אים גיזעהן ער האט ּתחילה דער אין אּון ּבערגער. דעם אֹויף מחׁשבֹות טראכטן צּו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאנגיהֹויּבין
אלץ האט אּון אים. פּון ניט איז סע ווי אז גליי ּתחּבּולֹות. גיטאן האט ער אּון ׁשטעלין צּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבדלּות
מאל אלע אים מען האט טאן. ּבוודאי דאס קאן קיסר א אּון היזיקֹות. זיין צּו גֹורם אים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָגיזעהן
גיווארין איז ער אּון גיווארין. ּבדלּות איז ער ּביז געלט. איזּבאֹויט אלץ אים מהאט אּון גיטאן ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשאדין
האט דעם נא גיהאלטין. ּבערגער דעם מיט אלץ האט קיסר'טע די זי אּון מאן. ארּום איין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָגאר

לעּבט זּון דער זמן ּכל אז גיזעהן. קיסר זּון)דער ּבערגערס דעם ניט(דהיינּו ׁשידּו אנדערין קיין ער קאן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ער אּון וועלט. דער פּון זיין מעביר ּבחּור דעם גיווען מׁשּתדל זי קיסר דער האט האטטאן. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

האט אּון ּבלּבּולים. גיׁשטעלט אֹויף אים אֹויף האט ער אּון זיין. צּו מעביר אים מחׁשבֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָגיטראכט
דעם אז פארׁשטאנען האּבין ׁשֹופטים די אּון מׁשּפטין. אים זאלין זיי ׁשֹופטים גיזעצט אים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאֹויף
מזאל אז מׁשּפט. דעם גיגיּבן אֹויס זיי האּבין זיין העֹולם מן מעביר אים מזאל אז איז רצֹון ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקיסרס

זאק א אין לייגין אריין ּבערגער)אים דעם פּון זּון דער ּבחּור דעם ים(דהיינּו אין ווארפין אריין אים מזאל אּון ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
ַַאריין.

זייאּון וואס ממּונים די צּו גיגאנגען זי איז קיסר. אקעגין טאן ניט גאר אֹוי קאן קייסרטע. ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָדי
גיווען ממּונה גיווען)זענען אּון(גיזעצט זיי צּו גיקּומען איז זי אּון אריין ים אין ווארפין צּו אריין אים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

אּון טאן צּוליּב איר דאס זאלין זיי אז גיּבעטין. זייער זיי האט זי אּון פיס. די צּו גיפאלין זיי ִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאיז
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מחּיב אחר ׁשבּוי ׁשּיקחּו מאד מהם ּובּקׁשה מיתה? חּיב הּוא לּמה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלהּניחֹו,
אצלם, ּבּקׁשתּה ּופעלה הּנ"ל. הּבחּור אֹותֹו ויּניחּו לּים, להׁשליכֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָמיתה
ואֹותֹו לּים, והׁשליכּוהּו אחר איׁש ולקחּו עׂשּו, וכן ׁשּיּניחּוהּו, לּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָונׁשּבעּו
והל ֿ ּדעת, ּבר היה ּכבר הּזה והּבחּור לֹו; והל ,ֿלל לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּניחּו
ּבּתי, לּה: ואמרה הּנ"ל, לבּתּה וקראה הּנ"ל הקיסרית הלכה לזה וקדם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹו.
הּמעׂשה אֹותֹו ּכל לּה וסּפרה ;ׁשּל החתן הּוא הּבערּגיר ׁשל הּבן ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתדעי

ּבׁשבילי נפׁשֹו מסר הּבערּגיר ואי ּכּנ"ל, עליה עּמי(ּכּנ"ל)ׁשעבר והיה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
מּמּנ ימנע לא טּובי ׁשּכל ּבה' לֹו ונׁשּבעּתי הּנ"ל, מקֹומֹות ולקחּתיּבׁשבעה ּו, ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻ

הּנה עּתה ּבכן ּכּנ"ל; וכּו' ּומקוה ּבֹור ׁשהם: לעדּות, מקֹומֹות הּׁשבעה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן
החתן הּוא הּנ"ל ּובנֹו ׁשּלֹו אּת ּובוּדאי והצלחתי, ּומּזלי טֹובתי ּכל היא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאּת

ואבי .להּצילֹו,ׁשּל הׁשּתּדלּתי ּוכבר - חּנם להרגֹו רֹוצה ּגּסּותֹו מחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּל החתן ׁשהּוא ּתדעי עלּֿכן ּכּנ"ל; ׁשּיּניחּוהּו הּנ"ל)ּופעלּתי הּבערּגיר ּבן ,(הינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

היא ּגם ּכי ּבעיניה, אּמּה ּדברי ונתקּבלּו ּכלל. ּבעֹולם אחר עם ּתתרּצי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואל
וׁשלחה הּזאת הּבת והלכה .ּכ ּתקּים ׁשּבוּדאי והׁשיבה ׁשמים, יראת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהיתה

אז גיּבעטין זייער זיי האט זי אּון מיתה. אים קּומט פארוואס ווארין לאזין. אוועק אים זאלין ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזיי
אין ווארפן אריין אים זאלין זיי אּון מיתה חייב איז ער וואס ׁשבּוי אנדערן איין נעמען זאלין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזיי
אז גיׁשוואֹוירין איר זיי האּבין גיּפֹועלט. זיי ּביי דאס זי האט לאזין. זיי זאלין ּבחּור דעם אּון ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָים.
אּון מענטׁש אנדערן איין גינּומען האּבין זיי אּון גיטאן. אזֹוי האּבין זיי אּון לאזין. אים זאלין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזיי
גיי גיזאגט. אים האּבין אּון גילאזט. זיי האּבין אים אּון אריין. ים אין גיווארפין אריין אים ְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהאּבין
אוועק זי ער איז דעת ּבר א גיווען ׁשֹוין איז ּבחּור דער אּון גיגאנגען. אוועק זי ער איז ְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָגיי

ְִֶַגיגאנגען.
גירּופןאּון האט אּון קיסרטע. די גיגאנגען איז אוועק איז ּבחּור דער איי פריר דהיינּו דעם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָפאר

זּון ּבערגערס דעם אז וויסין זאלסט טאכטער. מיין גיזאגט. אזֹוי איר צּו האט זי אּון טאכטער ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאיר
ח דיין איז וויער אּון גיטאן. זי האט איר מיט וואס מעׂשה די גאר דערציילט איר האט אּון תן. ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

די אין גיווען מיר מיט איז ער אּון וועגין. מיינעט פּון גיווען נפׁש מֹוסר זי האט ּבערגער ְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָדער
ערטער וואסערין)זיּבין ערליי זיּבין די אין גאר(דהיינּו אז גאט ּביי גיׁשוואֹוירין מאל אלע אים האּב אי אּון ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

עדּות צּו ערטער זיּבין די גינּומען האּב אי אּון פארמיטין. זיין ניט אים פּון זאל גּוטץ (דהיינּומיין ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

וואסערין) אירליי זיּבין איּבריקע אלע די אּון מקוה די אּון גרּוּב גארדעם אּון גּוטץ מיין גאר זי ּביסטּו היינט. ּבכן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
מחמת טאטע דיין אּון חתן. דיין איז ער זּון זיין אּון זיין. ּבוודאי ּביסטּו גליק. מיין אּון מזל ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָמיין
צּו מציל אים גיווען מׁשּתדל ׁשֹוין מי האּב אי אּון אּומזיסט. הרגענען אים ער וויל גדלּות ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָזיין

חתן דיין איז ער אז וויסין זאלסטּו ּכן. על לאזין. אים מזאל אז גיּפֹועלט האּב אי אּון (דהיינּוזיין. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זּון) ּבערגערס וועלט.דעם דער אין חתן אנדערין ׁשּום קיין וועלין ניט זאלסט דּו אּון ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
זיהאט אּון ׁשמים. יראת א גיווען אֹוי איז זי ווארן רייד. מּוטערס דער גינּומען צּו טאכטער די ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אּון טאכטער. די גיגאנגען איז רייד. אירע האלטן ּבוודאי וועט זי אז מּוטער. דער גיענפערט ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהאט
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והּוא ּבֹו, עצמּה מחזקת ׁשהיא הּתפיסה, אל הּנ"ל הּבערּגיר ּבן אל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכתב
קארט לאנד חתיכת ּכמֹו לֹו וׁשלחה ׁשּלּה, הּמקֹומֹותÊהחתן ּכל ּבֹו וצּירה , ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכּנ"ל, וכּו' ּומקוה ּבֹור עדּות: הּׁשבעה ׁשהם ּכּנ"ל אביו עם אּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחּביאה
הּכתב ׁשּיׁשמר מאד מאד אֹותֹו והזהירה וכּו'; ּומקוה ּבֹור ּכמֹו ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּצּירה

למּטה. עצמּה וחתמה מאד, מאד ְְְְְְַַַָָָָֹֹֹהּזאת

CkŒ¯Á‡.לֹו והל הּניחּו, ואֹותֹו אחר, איׁש הממּנים ׁשּלקחּו ּכּנ"ל, היה «¬«ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
סערה רּוח ּובא ּבּים. ועבר ּבספינה ויׁשב הּים, אל ׁשּבא עד וּיעבר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוּיל
ׁשּקֹורין הּסערה ּומּגדל מדּבר, ׁשם ׁשהיה אחד ספר אל הּספינה ונׂשא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹּגדֹולה
וׁשם הּיּבׁשה. על ויצאּו נּצלּו ׁשּבּה האנׁשים א הּספינה, נׁשּברה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אּומּפיט'
ּבאֹותֹו ּכי לנפׁשֹו, אכל לֹו לבּקׁש ואחד אחד ּכל לנפׁשם וּילכּו מדּבר, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
היּו לא ועלּֿכן מדּבר, היה ּכי לׁשם, לבֹוא הּספינֹות רגילים היּו לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהּמקֹום
אכל, לבּקׁש ּבּמדּבר ׁשם והלכּו למקֹומם; לׁשּוב ספינה איזה על ׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצּפים
הֹול והיה ּבּמדּבר, הּנ"ל הּבחּור והל ואחד. אחד ּכל והּנה הּנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָונתּפּזרּו
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אּון אים. אין זי האלט זי אז אריין. ּתפיסה דער אין זּון ּבערגערס דעם צּום ּכתב א גיׁשיקט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהאט
אֹויס דרֹויף האט זי אּון קארט. לאנד ׁשטיק א ווי אזֹוי גיׁשיקט אים האט זי אּון חתן. איר איז ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָער
זענען זיי וואס פאטער. זיין מיט ּבאהאלטין זי האט אירע מּוטער די וואס ערטער אלע ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגימאלט
אֹויס דרֹויף האט זי דהיינּו ּכּנ"ל. איּבריקע די אּון מקוה די אּון גרּוּב דער דהיינּו עדּות. זיּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָדי
זי אּון וואסערן. אירליי זיּבין איּבריקע די אזֹוי אּון מקוה א ווי אזֹוי אּון גרּוּב א ווי אזֹוי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָגימאלט
אּונטן זי האט זי אּון היטין. זייער זייער ּכתב דאס זאל ער אז אנגיזאגט. זייער זייער אים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאט

גחתמ'ט. ְְִֶֶַאּונטער
האּבןנאדער אים אּון מענטׁשן. אנדערין איין גינּומען האּבין ממּונים די ּכּנ"ל. גיווען אזֹוי איז ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

גיקּומען איז ער ּביז גיגאנגען אּון גיגאנגען איז ער אּון גיגאנגען. אוועק זי ער איז גילאזט. ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזיי
גרֹויסער א אנגיקּומען איז ים. דעם אֹויף אוועק איז אּון ׁשיף איין אֹויף גיזעצט זי ער האט ים. ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצּום
מדּבר גיווען איז דארט וואס ּבארטין איין צּו ׁשיף די גיטראגין אוועק האט אּון ווינט. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשטֹורעם

וויסט) פּון(דהיינּו מענׁשן די נאר גיווארין ּבראכין צּו ׁשיף די איז אימּפעט גרֹויסין דעם מחמת אּון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָ
יּבׁשה. דער אֹויף ארֹויס זענען זיי אּון גיווארין ניצּול זענען ׁשיף ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָדער

עסין.אּון עּפעס זּוכין זי גיגאנגען ׁשיף דער פּון מענׁשין די זענען מדּבר גיווען איז ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָדארט
די אז סדר דער גיווען ניט איז ארט דעם אֹויף ווארין עסין. עּפעס גיזּוכט זי האט ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאיטליכער
גירעכט ניט זי זיי האּבין דעם איּבער מדּבר. גיווען איז סע ווארין אנקּומען. אהין זאלין ְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשיפין
דארט זיי זענען אהיים. אּומקערין זי זאלין זיי אז אנקּומען ׁשיף א עּפעס זאל סע אז ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָדארט
איטליכער אהער אּון אהין גיווארין צּוׁשּפרייט זענען זיי אּון עסין. זּוכין זי מדּבר דער אין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיגאנגען

ְֶַּבאזּונדער.
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לׁשּוב ּׁשרצה מה וכל יכֹול, ולא - לׁשּוב ורצה הּספר; מן ׁשּנתרחק עד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהֹול
א ׁשאי ׁשראה עד ויֹותר, יֹותר נתרחק -והל .יל ּבאׁשר וּיל לׁשּוב, לֹו פׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּבּמדּבר, רעֹות החּיֹות נגד עצמֹו מּציל ׁשהיה קׁשת ּבידֹו והיה ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשם
הּמדּבר, מן יצא אׁשר עד והֹול הֹול והיה לאכל. ּדברים איזה ׁשם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּומצא

מקֹום אל סביב(יּׁשּוב)ּובא ואילנֹות מים ׁשם והיה ּפנּוי, מקֹום ׁשם ׁשהיה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָ
ליׁשב ּבדעּתֹו ונתיּׁשב הּמים. מן וׁשתה הּפרֹות מן אֹוכל והיה ּפרֹות, ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָסביב
אם יֹודע ּומי הּיּׁשּוב, אל לׁשּוב לֹו קׁשה זה ּבלא ּכי חּייו; ימי מסּפר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשם
ליׁשב ּבדעּתֹו היה עלּֿכן לֹו. ויל הּזה הּמקֹום יּניח אם ּכזה למקֹום עֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיּגיע
לאכל הּפרֹות לֹו ׁשהיה ׁשם, לֹו ׁשּטֹוב מאחר חּייו, ימי ׁשם ולחיֹות ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשם
לֹו והיה צבי, אֹו ארנבת ּבקׁשּתֹו ורֹובה יֹוצא היה ולפעמים לׁשּתֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּמים
ּבתֹו מאד טֹובים ּדגים ׁשם היה ּכי ּדגים, לעצמֹו צד היה ּגם לאכל, ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

חּייו. ימי ׁשם לבּלֹות ּבעיניו וּייטב ְְְִִֵֵַַַַַָָָָהּמים;

¯ÒÈw‰Âנפטר ועּתה הּנ"ל, הּבערּגיר ּבבן הּמׁשּפט ׁשּנעׂשה אחר הּנ"ל, ¿«≈»ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ּבעֹולם)מּמּנּו אינּנּו וׁשּוב הּנ"ל, הּבערּגיר ּבבן ּבאמת, הּמׁשּפט ּבֹו נתקּים ׁשּכבר סבר הּקיסר (ּכי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

זיאיז האט ער ּביז גיגאנגען אּון גיגאנגען איז ער אּון מדּבר. דער אין גיגאנגען ּבחּור דער ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
גיקענט. ניט ׁשֹוין האט ער אּון אּומקערן. גיוואלט זי האט ער אּון ּבארטן דעם פּון ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָדערווייטערט
האט ער ּביז גיווארין. דערווייטערט מער אלץ ער איז קערין אּום גיוואלט זי האט ער וואס ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּון
ער אּון מדּבר. דער אין גיגאנגען. אּון גיגאנגען ער איז אּומקערין. ניט ׁשֹוין זי קאן ער אז ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיזעהן

חיֹו די קעגין א גיווען מציל זי האט ער וואס ּבֹויגין א האנט דער אין גיהאט פּוןהאט רעֹות ת ְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אזֹוי איז ער אּון עסן. עּפעס גיפּונען דארט זי ער האט גיגאנגען. איז ער ווי אּון מדּבר. ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדער
וואס ארט. איין צּו גיקּומען איז ער אּון מדּבר. דער פּון ארֹויס איז ער ּביז גיגאנגען אּון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיגאנגען
ּפירֹות. פּון ארּום ּביימער אּון וואסער גיווען דארט איז סע אּון ארט. ליידיק א גיווען איז ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָדארט

וואסער. דעם פּון גיטרּונקען האט אּון ּפירֹות די פּון גיגעסן האט ער ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָאּון
לעּבן.אּון וועט ער ווייל זיצן אוועק דארט זאל ער אז דיעה. דער אין גיווען מייׁשב זי האט ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָער

ער צּו ווייסט ווער אּון אריין. יׁשּוב אין זי קערן צּו אּום ׁשווער ׁשֹוין אים זי איז ּבלֹויז ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָווארן
דאנעט פּון וועט אּון לאזן. אוועק ארט דאס וועט ער אז ארט. איין אזֹוי צּו קּומען נא ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוועט
די לעּבן איּבער דארט זאל ער אּון זיצן. אוועק דארט גיוואלט ער האט דעם איּבער גיין. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאוועק
אּון עסן. צּו ּפירֹות די גיהאט זי האט ער ווארן גיווען. גּוט דארט אים איז סע ווארן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוועלט.
א ּבֹויגן זיין מיט ׁשיסן זי פלעגט אּון גיין ארֹויס זי ער פלעגט אמאל אּון טרינקען. צּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָוואסער
ווארן פיׁש חאּפן דארט זי פלעגט ער אּון עסן. צּו פלייׁש גיהאט ער האט הערׁש א אדער ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאז
לעּבן איּבער דארט זאל ער אז גיפעלן אים איז וואסער. דעם אין פיׁש גּוטע זייער גיווען איז ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדארט

יארן. ְֶַָזיינע
אּוןאּון זּון ּבערגערס דעם אין מׁשּפט דער גיווארן גיטאן ׁשֹוין איז סע אז דעם נא קיסר. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָדער

גיווארן ּפטּור ׁשֹוין אים איז דעםער אין מׁשּפט דעם גיטאן אזֹוי ּבאמת טאקע האט מען אז גימיינט האט קיסר דער (ווארן ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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מל עם ׁשּדּוכים לּה לדּבר והתחילּו הּנ"ל; ּבּתֹו עם להׁשּתּד יּוכל ּכעת -ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ולקחה ׁשם, ויׁשבה ּכראּוי חצר לּה ועׂשה וכּיֹוצא. ּפלֹוני מל ועם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָּפלֹוני
ּבכלי מנּגנת והיתה ׁשם. ויׁשבה לרעֹותיה, לּה להיֹות ׂשרים ּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלעצמּה
מׁשיבה היתה - ׁשּדּוכים לּה מדּברים ּׁשהיּו מה וכל ּכדרּכם; וכּיֹוצא, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשיר
והיא ּבעצמֹו. המׁשּד ׁשּיבֹוא רק ,הּׁשּדּו לדּבר ּדהינּו ּבדברים, רצֹונּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשאין
על המׁשּד ׁשּיבֹוא מקֹום ּבאּמנּות ועׂשתה הּׁשיר, ּבחכמת מאד ּבקיאה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהיתה
ּכדר חׁשק, ׁשל ׁשיר הינּו ׁשיר, ּדברי וידּבר ּכנגּדּה ויעמד הּמקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאֹותֹו

חּבה. ּדברי לחׁשּוקתֹו החׁשּוק ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמדּבר

eÈ‰Âאחד ּכל מדּברים והיּו הּמקֹום, אֹותֹו על ועלּו ,להׁשּתּד מלכים ּבאים ¿»ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
רעֹותי ֿ ידי על ּתׁשּובה ׁשלחה ולקצתם ׁשּלֹו. ׁשיר ׁשירואחד ּבדר ּגםּֿכן ה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

והׁשיבה ּבׁשיר קֹולּה והרימה ּבעצמה, הׁשיבה יֹותר לּה ׁשּנראּו ולקצת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָוחּבה;
ּפנים עצמּה מראה היתה יֹותר עֹוד לּה ׁשּנראּו ולקצת חּבה; ּדברי ֿ ּכן ּגם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָלֹו
סּימה ּולכּלם וחּבה; ׁשיר ּדברי לֹו והׁשיבה ּפניה, את מראה והיתה ּפנים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻאל
ּוכׁשהיתה ּכּונתּה. ׁשּמבין מי היה ולא הּמימֹות; עלי עברּו לא אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּסֹוף:

דא) ניט וועלט דער אֹויף ׁשֹוין איז ער אּון מעןּבחּור האט טאכטער. זיין מיט טאן ׁשידּו א ׁשֹוין ער קאן היינט ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
א גימאכט איר האט ער אּון .מל דעם מיט אּון מל דעם מיט ׁשידּוכים. ריידן צּו אנגיהֹויּבן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיר
ׂשררֹות ּפאנעס גינּומען זי האט זי אּון גיזעסן. דארט איז זי אּון איז. סדר דער ווי אזֹוי ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹויף

פ זי אּון גיזעסן. דארט איז זי אּון זיין. איר מיט זאלן זיי אזֹויטעכטער ׁשיר ּכלי אֹויף ׁשּפילן לעגט ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ניט וויל זי אז גיענפערט. אלץ זי האט ׁשידּוכים. גירעט איר האט מע וואס אּון איז. סדר זייער ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָווי

קּומען אליין זאל ער נאר .ׁשידּו דעם ריידן זאל מע דהיינּו רייד נעמען)קיין זי וויל ער וואס דער (דהיינּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הׁשיר חכמת גיקאנט וואֹויל זייער האט זי חכמה)אּון גרֹויס מיט לידער ׁשיינע זייער ריידן זאל מע חכמה די .(דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ארט דעם אֹויף קּומען ארֹויף זאל ער וואס ארט. איין מלאכֹות מיט גימאכט האט זי דעראּון (דהיינּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נעמען) זי וויל ער ׁשירוואס א דהיינּו ׁשיר. א ריידן זאל ער אּון איר. קעגן א ׁשטעלן זי זאל ער אּון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חׁשּוקה זיין צּו רעט חׁשּוק א ווי אזֹוי חׁשק ליּבׁשאפט)ׁשל פּון רייד .(דהיינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

האּבןזענען זיי אּון ארט. דעם אֹויף גיקּומען ארֹויף זענען זיי אּון זיין. מׁשד זי מלכים גיקּומען ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מיט אֹוי ּפאנעס. אירע דאר ּתׁשּובה א גיׁשיקט ארֹויס טייל א זי האט ׁשיר. זיין איטליכער ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָגירעט
אליין זיי זי האט גיפעלן. מער איר זענען זיי וואס טייל א אּון ליּבׁשאפט. מיט אּון ׁשיר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא
רייד אֹוי גיענפערט אים האט זי אּון ׁשיר. א מיט קֹול איר אֹויפגיהֹוּבין האט זי אּון ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָגיענפערט.
ארֹויס אליין זי זי האט גיפעלן ּבעסער נא איר זענען זיי וואס טייל א צּו אּון ליּבׁשאפט. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָפּון

:˙ÂÓÈÓ‰ ÍÈÏÚ Â¯·Ú ‡Ï Ï·‡לשלימות לזכות
שעברו מי רק הוא אלקות השגת של האמיתית

כמו בהם, ועמד ומשברים מעברים מיני כל עליו
למראות שזכו גדולים צדיקים אצל שמצאנו
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נׁשּתּגעּו ּוקצת חּלׁשּות נׁשארים קצת והיּו יפיּה, מּגדל נֹופלים היּו ּפניה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹמראה
ֿ ּפיֿכן, ֿ על ואף מאד; מאד מפלג ׁשהיה יפיּה מּגדל אהבה, חֹולת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻמחמת
מלכים ּבאים היּו ֿ זאת עםּֿכל - חּלׁשּות ונׁשארּו ׁשּנׁשּתּגעּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

הּנ"ל והּבן ּכּנ"ל. הׁשיבה ּולכּלם עּמּה. הּנ"ל)להׁשּתּד הּבערּגיר ּבן יׁשב(הינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ׁשם. יֹוׁשב והיה ּבֹו, ליׁשב מקֹום ׁשם לעצמֹו ועׂשה הּנ"ל, מקֹום ּבאֹותֹו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָׁשם

מיט ׁשיר א גיענפערט אים האט זי אּון ּפנים. איר גיוויזן ארֹויס האט זי אּון ּפנים. אל ּפנים ְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָגיוויזן
דיר איּבער אּבער זענען וואסערן די סֹוף. צּום גילאזט אֹויס אלץ זי האט אלע צּו אּון ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָליּבׁשאפט.
ארֹויס האט זי אז אּון מיינט. זי וואס פארׁשטאנען ניט קיינער האט סע אּון גיגאנגען. אריּבער ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָניט
גיּבליּבן זענען טייל א אּון ׁשיינקייט. גרֹויס מחמת פאלן אנידער מען פלעגט ּפנים איר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָגיוויזן

ג מׁשּוגע זענען טייל א אּון סעחלׁשֹות וואס ׁשיינקייט גרֹויס איר מחמת אהבה חֹולת מחמת יווארן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
אּון געווארן מׁשּוגע זענען זיי חאטׁשע פארט דעסטוועגן פּון אּון גיווען. ווילד זייער זייער ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָאיז
מיט זיין מׁשד זי זאלן זיי אז קּומען מלכים פלעגן פארט פּונדעסטוועגן חלׁשֹות. געּבליּבן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזענען

ּכּנ"ל. גיענפערט אּפ אזֹוי אלע זיי האט זי אּון ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאיר.

מיוחדים, יסורים שסבלו לאחר רק (כמואלקים

בייש גרא בן ששמעי ידי שעל השלום עליו המלך דוד אצל

למרכבה) רביעי רגל נעשה אז ושתק, שמובאאותו וכמו ,
יאיר בן פנחס שרבי רשב"י, האלקי התנא אצל
שהיה הרשב"י של גופו את בראותו נזדעזע חותנו
בתוך ארוכה ישיבה לאחר ופצעים בקעים מלא
לי אוי פנחס: רבי לו ואמר במערה, עפר
אשריך הרשב"י: לו וענה בכך, שראיתיך
לא בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, שראיתני
העל היסורים ידי על רק כי כך. בי מצאת
את שרואים וכמו האלקים, לדעת זכה אנושיים
של נכדו את לקבור רצו כאשר בחז"ל, ההמשך
רשב"י במערת אלעזר, ב"ר יוסי רבי הרשב"י,
ואמרה, קול בת יצאה וסבו, אביו עם יחד במירון
עליו עברו ולא במערה עמם היה לא שהוא מכיון
להקבר יכול אינו לכן כדוגמתם נוראים יסורים

חן)עמם. (לוית

:‰ÈÙÈ Ï„Â‚Ó ÌÈÏÙÂ� ÂÈ‰ ‰È�Ù ‰‡¯Ó ‰˙È‰˘ÎÂ
לפרדס הכניסה אודות על להתפלא יש לכאורה
ונפגע הציץ זה שעה לפי שגם תואר, היפת ומקום

ונתעלף הציץ ומת)וזה אור(כנגוע בהירות מעוצם
רצונה היתה אם גם ולכאורה שם, עיין פניה

בכתב מכולם והנבחר הבחור בעיניה והוטב
גם אבל שם, המובא מימות השבעה של העדות
איה כי לזה, יכולת שום לו היה לא בעצמו הוא
כלל ויוצא נכנס להיות והתקנה העצה ואיפה
הפנים אור שבנפלאות והנשגב הנורא במקום

הנ"ל.

ונעלמות בתעלומות הנ"ל לפי תבין מרחוק ואולם
שבשבעה הנסיונות אודות על הקדושים דבריו
יצאה לבד ידם על בתחילה גם אשר הנ"ל, מימות
וממה שם, כמובא הולדתם פקודת הפועל אל

הקולות שבעת ז"ל אדמו"ר הולדתשהשוה (של

לפנים) שלהבאתם המידות ושבעת עלהמוחין לסובב
וכפי ימים", שבעת "תכלם הכתוב בדברי שניהם
לענין שהזכיר שמה דעתי בעניות לבאר שיש
בחינה שכל מחמת הוא ותפילה, תורה הקולות
עיקר יהיה כלל בדרך אבל הבחינות, מכל כלול
והתגלות בהבאת הנ"ל, בהתפילה קלין הע'
פי על שהוא הפנים, באור התורה של המוחין
חצבה שבכלליות, ומידותיה מצותיה עמודי
ונרותיה מידותיה שבעה בתיקוני אותם וחלקה

בפנים. מהמובא הנ"ל,
ו') כרך וסיפורים שיחות אור, (כוכבי
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ׁשראּויים עצים לֹו ּבֹוחר והיה הּׁשיר, חכמת ויֹודע לנּגן יכֹול היה הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוגם
עׂשה החּיֹות ׁשל ּומהּגידין ׁשיר. ּכלי לעצמֹו ועׂשה ׁשיר, ּכלי מהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלעׂשֹות
הּכתב לֹוקח והיה לעצמֹו. ּומׁשֹורר מנּגן והיה 'סטריניס', ׁשּקֹורין נימין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכל ונזּכר ּומנּגן, מׁשֹורר והיה הּנ"ל, הּקיסר הּבת לֹו ׁשּׁשלחה לֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהיה
והל לכאן. נׁשל ועּתה וכּו'; ּבערּגיר היה אביו ואי לֹו, ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמארעֹות
ׁשם וטמן מקֹום ׁשם ועׂשה אחד, ּבאילן סימן לֹו ועׂשה הּנ"ל, הּכתב ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָולקח

זמן. איזה ׁשם ויׁשב הּנ"ל. ְְְֵֶַַַַַָָָהּכתב

ÌÚt,ׁשם עֹומדים ׁשהיּו האילנֹות ּכל וׁשבר ּגדֹולה, סערה רּוח היה אחת ««ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָָ
היה - עֹומדים ׁשהיּו ּבעֹוד ּכי הּכתב, ׁשם ׁשּטמן האילן להּכיר יכֹול היה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹולא
הרּבה ׁשם ׁשהיּו האילנֹות ּבין האילן נתערב - ׁשּנפלּו ועכׁשו להּכיר, סימן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלֹו
לחּפׂש האילנֹות ּכל לבקע אפׁשר, אי וזה האילן; להּכיר יכֹול היה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹמאד,

ארטאּון דעם אֹויף גיזעסן דארט זי איז הּנ"ל. ּבערגער דעם פּון זּון זי(הּנ"ל)דער האט ער אּון ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
גיקענט אֹוי האט ער אּון גיזעסן. דארט זי איז ער אּון דרינען. זיצן צּו ארט איין גימאכט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָדארט
דרֹויס קאן מע וואס האלץ אֹויסגיקליּבן זי ער האט הׁשיר. חכמת גיקענט האט ער אּון ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפילן

ׁשיר ּכלי זיי)מאכין אֹויף ׁשּפילט מע וואס ּכלים אדערן(דהיינּו די פּון אּון ׁשיר. ּכלי גימאכט זי האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נעמען פלעגט ער אּון ׁשּפילן. צּו זי פלעגט ער אּון סטרינעס. גימאכט זי ער האט חיֹות די ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָפּון

גיׁשיקט אים האט זי וואס גיהאט האט ער וואס ּכתב ׁשביה)דאס דער אין גיווען איז ער אז ער(דעמאלט אּון ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
גיטאן. איּבער זי האט אים מיט וואס דערמאנט זי האט ער אּון גיׁשּפילט אּון גיזּונגען זי ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָהאט
אּון גיווארן. פארווארפן אהער ער איז היינט אּון וכּו' ּבערגער א גיווען איז פאטער דער ווי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון
ער אּון ּבֹוים. א אין סימן א גימאכט זי האט אּון ּכתב דאס גינּומען האט אּון גיגאנגען איז ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָער
איז ער אּון ּבאהאלטן. ּכתב דאס דארט האט אּון ארט. איין גימאכט ּבֹוים דעם אין דארט ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאט

צייט. א גיזעסן ְְִֶַַָדארט
זענעןאמאל זיי וואס ּביימער אלע ּבראכן צּו האט ער אּון ווינט. ׁשטֹוירעם גרֹויסער א גיווען איז ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

דאס ּבאהאלטן דארט האט ער וואס ּבֹוים דעם דערקענען גיקאנט ניׁשט ער האט גיׁשטאנען. ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָדארט
צּו סימן א גיהאט ער האט ארט. זייער אֹויף גיׁשטאנען דארט זענען ּביימער די אז ווארן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכתב.

צו גיווארן פארמיׁשט ּבֹוים דער איז גיפאלן. איין זענען זיי אז היינט אּבער דידערקענען. ויׁשן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

:ÂÏ ‰È‰˘ ·˙Î‰ Á˜ÂÏ ‰È‰Âקמא לשני בסליחות
עוז מכתב זאת בכל שכחה "לא אומרים אנו
לוקה היא כאשר גם ישראל פזורה שה כי חביון",
ואת הקדושה התורה את שכחה לא בכפליים,
היא כי חביון", עוז "מכתב הנקראת מצוותיה
הצרות, בכל לעמוד והעוז הכח את נותנת אשר

חז"ל, שאמרו איךכמו לישראל ישאלו שכאשר
תהיה הקשים, גלותם בימי מעמד החזיקו
שנכתבו בפסוקים תמיד מסתכלים שהיו תשובתם
הפיקו וכן השי"ת, יגאלם שלבסוף קבלה בדברי
"היה וזהו בתורה, שעסקו ידי על ותקוה חיות

המאורעות". כל ונזכר הכתב... חן)לוקח (לוית
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מא רּבים היּו ּכי ׁשאםהּכתב, וראה מאד, מאד ֿ זה על ּומצטער ּבֹוכה והיה ד. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ונתיּׁשב מאד, עליו קׁשה ׁשהיה הּצער מּגדל יׁשּתּגע ּבוּדאי - ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹיׁשב
מּגדל מאד מסּכן הּוא זאת ּבלא ּכי מה, עליו ויעבר להּלן ליל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻׁשּמכרח
לעצמֹו ועׂשה .יל ּבאׁשר וּיל ׂשּקֹו, ּבתֹו ּופרֹות ּבׂשר לֹו ולקח ּכּנ"ל. ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָהּצער
וׁשאל: יּׁשּוב, אל ׁשּבא עד הֹול והיה מּׁשם. ׁשּיצא הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָסימנים
הּנ"ל; הּקיסר מאֹותֹו ּכאן נׁשמע אם וׁשאל לֹו. הׁשיבּו זאת? היא מדינה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאיזה
א הן, לֹו: הׁשיבּו ֿ ּתאר; היפת מּבּתֹו ּכאן נׁשמע אם וׁשאל הן. לֹו: ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהׁשיבּו
לבֹוא לֹו אפׁשר ׁשאי מאחר ּבדעּתֹו ונתיּׁשב ּכּנ"ל. עּמּה להׁשּתּד אפׁשר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאי
החתן וׁשהּוא לּבֹו, ּכל לֹו וסּפר הּמדינה, אֹותֹו ׁשל הּמל אל והל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשם,
לבֹוא לֹו אפׁשר ׁשאי ּומאחר אחר; עם להׁשּתּד רֹוצה אינּה ּובׁשבילֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלּה,
הּנ"ל, מימֹות הּׁשבעה ּדהינּו ׁשּבידֹו, הּסימנים ּכל לֹו מֹוסר הּוא ּבכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם,

זה. ּבעד מעֹות יּתן - ולֹו עּמּה, ויׁשּתּד לׁשם יל הּמל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשאֹותֹו

¯Èk‰Âהּדבר והּוטב הּלב, מן זאת לבּדֹות אפׁשר אי ּכי ּכנים, ׁשּדבריו הּמל ¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אין - ּפה יהיה הּבחּור ואֹותֹו לכאן, אֹותּה יביא אם נתּיׁשב: א ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבעיניו,

דעם דערקענען געקענט ניט ׁשֹוין ער האט פיל זייער געווען דארט איז סע וואס ּביימער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָאיּבריקע
ּכתב דאס זּוכן זאל מע אּון ּביימער אלע ׁשּפאלטן אֹויף זאל מע אז גימאלט ניט איז דאס אּון ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבֹוים
גיווען. מצער זייער זי האט ער אּון גיוויינט זייער ער האט ּביימער. פיל זייער גיווען סע ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָווארן
צער גרֹויס מחמת ווערן מׁשּוגע ּבוודאי ער וועט זיצן דא וועט ער אז פארׁשטאנען האט ער ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָאּון
וועט סע וואס אּון ווייטער. גיין אוועק מּוז ער גיווען מייׁשב זי ער האט גיהאט. האט ער ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוואס
זייער מסּוּכן ּבלֹויז ׁשֹוין זי איז ער ווארן ער. מּוז אוועק גיין טאן. זי לאז טאן אים מיט ׁשֹוין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזי
גיגאנגען איז ער אּון אריין. זאק א אין ּפירֹות אּון פלייׁש גינּומען זי האט ער אּון צער. גרֹויס ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמחמת
דארט פּון איז ער וואס ארט דעם אין סימנים גימאכט זי האט ער אּון גיין. וועט ער הין ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָווי

גיגאנגען. ְִֶֶַַאוועק
מדינהאּון א פאר וואס גיפרעגט ער האט יׁשּוב. איין צּו גיקּומען איז ער ּביז גיגאנגען איז ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָער

קיסר. דעם פּון דא הערט מע אֹויּב גיפרעגט. ער האט גיענפערט. אים מען האט דאס. .(הּנ"ל)איז ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

יפת די טאכטער זיין פּון דא הערט מע אֹויּב גיפרעגט. ער האט יֹוא. גיענפערט. אים מען ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאט
זיין מׁשד ניט איר מיט קיינער זי קאן סע לּוׁשמיר יֹוא. גיענפערט. אים מען האט (ּכּנ"לּתֹואר. ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכּנ"ל) ניט וויל זי איזווארן אּון קּומען. ניׁשט אהין ׁשֹוין קאן ער מחמת גיווען. מייׁשב זי ער האט ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
איז ער אז אּון הארץ. זיין גאר דערציילט אֹויס אים האט אּון מדינה. דער פּון מל צּום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיגאנגען
קּומען. ניׁשט אהין קאן ער מחמת אּון ניט. ׁשידּו אנדערן קיין זי וויל אים איּבער אּון חתן ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאיר

וואס זיּבן די דהיינּו מל דעם צּו האט ער וואס סימנים אלע אּפ ער גיט דערדרּום אּון הּנ"ל. ערין ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
דערפאר. געלט גיּבן ער זאל אים אּון איר. מיט זיין מׁשד זי ער וועט אהין גיין זי זאל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמל
אֹויסטראכטן ניט אזֹוינס זי קאן מען ווארן אמת. זענען רייד זיינע אז דערקענט. מל דער ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהאט

גיפעלן. מל דעם זא די איז הארץ. דעם ְְִִִֶֶֶֶֶַַפּון
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ׁשעׂשה הּטֹובה על יהרג מּדּוע ּכי ּבעיניו, קׁשה - ּולהרגֹו לפניו; טֹוב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּדבר
ּבעיני מאד הּדבר וחרה ּפרסאֹות. מאתים למרחֹוק לׁשלחֹו נתיּׁשב ּבכן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹלֹו?
אל ׁשם והל לֹו, ׁשעׂשה ּכזֹו טֹובה ּבעד מׁשּלחֹו הּוא אׁשר על הּנ"ל, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבן
ּולהּׁשני - הּסימנים ּכל לֹו ּומסר ּכּנ"ל, ּגםּֿכן לֹו וסּפר ּגםּֿכן, אחר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמל
חברֹו; את להקּדים יּוכל אּולי ּתכף, ׁשּיּסע וזרזֹו עליו וצּוה יֹותר, סימן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהֹוסיף
ֿ ּכן ּגם נתיּׁשב והּׁשני מחברֹו. יֹותר סימן לֹו יׁש - יקּדימֹו לא אם אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֹוגם
ּפרסאֹות. מאתים למרחֹוק הּבן אֹותֹו את ֿ ּכן ּגם וׁשּלח הראׁשֹון, ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכּנ"ל
סימנים עֹוד מסר ּולהּׁשליׁשי הּׁשליׁשי; אל וּיל מאד, ּגםּֿכן לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוחרה

וּיל ּביֹותר. ּבתמבהקים למקֹום לׁשם, ּובא הּנ"ל, הראׁשֹון הּמל ּתכף וּיּסע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
אֹותן ּכל זֹו החכמה ֿ ּפי על הּׁשיר ּבתֹו ונעץ ׁשיר, לֹו ועׂשה הּנ"ל, ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָהּקיסר

דאנאר וועט ּבחּור דער אּון אהער. ּברענגען דא זי וועט ער אז גיווען מייׁשב זי האט מל דער ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ווארן אזא אזֹוי טאן גיוואלט ניט ער האט הארגענען אים ער זאל גּוט. ניט אים פאר זי איז ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזיין.
זי האט ּבכן גיטאן. אים האט ער וואס טֹובה דער פאר הארגענען נא אים מען זאל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָפארוואס
אים עס האט ווייט. מייל הּונדערט צוויי אֹויף פארׁשיקן אים וועט ער גיווען מייׁשב מל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָדער
ער איז גיטאן. אים האט ער ווי טֹובה א אזֹוי פאר אים פארׁשיקט ער וואס נא פארדראסן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזייער

ּכּנ"ל דערציילט אזֹוי אֹוי אים האט אּון .מל אנדערן איין צּו אֹוי דארט ּבחּורגיגאנגען דער (דהיינּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אּון מל אנדערן איין צּו גיגאנגען ער איז פארׁשיקט אים האט מל ערׁשטער דער וואס פארדראסן אים האט סע ווייל זּון ּבערגערס ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדעם

ּתֹואר) יפת די נעמען לֹויפן גי זאל אנדערער דער ּכדי סימנים אלע מיט מעׂשה גאנצע די דערציילט אֹוי יענעם איםהאט האט אּון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ער אּון סימן. א מער גיווען מֹוסיף נא ער האט אנדערן דעם צּו אּון סימנים אלע גיווען ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמֹוסר
יענעם קענען ער וועט טאמער פארן. ּתיּכף זאל ער אז גיווען מזרז אים האט אּון גיהייסן אים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהאט
האט קּומען. פריר ניט וועט ער אז אפילּו אּון אהין. קּומען פריר זאל ער ּכדי יאגן. איּבער ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמל

ערׁשטן. דעם פּון מער סימן א אּבער זי ְְְִִֶֶֶֶֶַָָער
ערׁשטעראּון דער ווי גיווען מייׁשב אזֹוי אֹוי זי האט אנדערער דערדער אז גּוט ניט אים פאר איז סע (אז ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

זיין) דא זאל ווייטער.ּבחּור מייל הּונדערט צוויי אֹויף פארׁשיקט אֹוי אים מל אנדערער דער האט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
גיגאנג ער איז פארדראסן. זייער ווידער אים עס דריטןהאט צּום ווידער ּבערגערסען דעם ּבחּור דער (דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

מעׂשה) גאנצע די ּכּנ"ל גיזאגט אזֹוי אֹוי אים האט אּון דריטער. דער גיווען ׁשֹוין איז דאס מל איין צּו גיגאנגען ווידער איז צּוזּון אּון ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

סימנים. גּוטע זייער גיזאגט סימנים מער נא ער האט דריטן ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָדעם
גיקּומעןהאט אהין איז אּון ּתיּכף אהין גיפארין איז אּון הּנ"ל מל ערׁשטער דער גיהֹויּבן אֹויף זי ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשיר. א גימאכט זי האט מל דער אּון ּתֹואר יפת די דהיינּו הּנ"ל קיסר ּבת דער פּון ארט דעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָצּו

:˜ÂÁ¯ÓÏ ÂÁÏ˘Ï ·˘ÈÈ˙� ÔÎ·ב"ר אברהם רבי
כן פי על אף צדיקים, היו הם אמנם אמר, נחמן
וכן למרחוק, אותו ושלחו הבערגיר בן את רדפו
שהרודפים ישראל, ימי תולדות בכל מוצאים אנו

כמו צדיקים, הם גם לעיתים היו הצדיקים את
שרדפו צדיקים ועוד דוד, את שרדף שאול
צדיקים נשארו כן פי על ואף אחרים, צדיקים

טעותם. חן)למרות (לוית

−ïôþ ¬šñó
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סּדרם ׁשּלא לֹו נזּדּמן הּׁשיר ֿ ּפי על א הּנ"ל; עדים הּׁשבעה ּדהינּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמקֹומֹות,
לׁשם, ּובא הּׁשיר. חכמת עלּֿפי לֹו הּגיע כן ּכי הּנ"ל, הּמקֹומֹות את ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכסדר,
נפלא הּנ"ל הּמקֹומֹות הּקיסר ּבת ּכׁשמע הּׁשיר. והּגיד הּנ"ל, הּמקֹום ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָֹעל
ׁשּלא על ּבעיניה קׁשה היה רק ּגילּה; ּבן ׁשּזהּו ׁשּמכרח לּה ונראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּבעיניה,
מׁשקל חכמת מחמת אּולי ּבדעּתּה: חׁשבה ֿ כן אףֿעלּֿפי א ּכסדר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָסּדרם
מׁשּדכת ׁשהיא לֹו וכתבה הּוא, ׁשּזה ּבלּבּה ונסּכם הּסדר. זה לֹו ּבא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשיר

החתּנה. על והכינּו ּגילּה, ּבן לּה ׁשּנמצא ורעׁש ׂשמחה ונעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻלֹו,

CB˙aמׁשּדכת היא ׁשּכבר לֹו ואמרּו לׁשם; ּגםּֿכן רץ והיה הּׁשני, ּבא ּכ ¿ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ׁשּבוּדאי לּה ׁשּיּגיד ּדבר לֹו יׁש ֿ ּפיֿכן ֿ על ׁשאף ואמר ֿ זה, על הׁשּגיח ולא -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
עֹוד נתן וגם ּכסדר, הּנ"ל הּמקֹומֹות ּכל וסּדר ׁשירֹו, והּגיד ּובא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיפעֹול.
טֹוב לא - האמת ּולהּגיד הראׁשֹון; יֹודע מאין אֹותֹו: וׁשאלה יֹותר. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹסימן
ּגם ּכי מׁשּתֹומם, ועמדה מאד, ּבעיניה ונפלא יֹודע. ׁשאינֹו ואמר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלפניו,

הּנ"ל עדּות זיּבן די דהיינּו ערטער אלע די חכמה מיט ׁשיר דער אין גיזעצט איין האט (דהיינּואּון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ"ל) חתן איר אין גיהאט האט זי וואס סימנים עיקר דער גיווען איז דאס וואס וואסערן אירליי זיּבן דערדי וועדליק לּוׁשמיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכסדר ניט ערטער זיּבן די גיקּומען אֹויס אים איז ׁשיר. דעם פּון צּוחכמה ּבאדארפט האט ער למׁשל (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

גיזאגט) פארקערט האט ער אּון וכּו' מקוה די נא דער אּון גרּוּב דעם פריר עלזאגן אֹויסגיקּומען אזֹוי אים איז סע ווארן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ארט דעם אֹויף גיקּומען ארֹויף איז מל דער אּון הׁשיר. חכמת האטּפי סע ווער וואס ארט דעם אֹויף (דהיינּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) חכמה מיט ׁשיר א זאגן אּון קּומען ארֹויף ארט דעם אֹויף גימּוזט האט איר מיט זיין מׁשד גיוואלט גיזאגטזי האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ערטער די דערהערט האט זי ווי ׁשיר. וואסערן)זיין אירליי זיּבן די חידּוׁש(דהיינּו ווילד א איר ּביי איז ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ער וואס פאר גיווען קׁשה איר איז סע נאר חתן איר ּבוודאי איז דאס אז גיפעלן איר איז ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגיווען.
חכמה דער מחמת אפׁשר גיטראכט זי זי האט פארט. וועגין דעסט פּון לּוׁשמיר ּכסדר ניט זיי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזאגט

ה אין גיּבליּבן איר ּביי איז סדר. דער גיקּומען אֹויס אים איז ׁשיר דעם ערפּון איז דאס אז ארץ ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
אּון ׂשמחה גרֹויסע א גיווארין איז אים. מיט מׁשד זי איז זי אז אּפגיׁשריּבן אים זי האט ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאליין.
אֹויף גירעכט ׁשֹוין זי מהאט אּון ׁשידּו א גיפּונען ׁשֹוין זי האט ּתֹואר יפת די ּבאׁשר רעׁש. ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָא

חתּונה. ֶַָדער
אנדרערדערווייל דער אן נאקּומט אּון סימנים אלע גיזאגט אֹויס ּבחּור דער אֹוי האט אים וואס מל אנדער דער (דהיינּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכּנ"ל) סימן א אמער ׁשֹוין האט זי אז גיזאגט אים מען האט אהין. גילאפין אֹוי איז אנדרער דער אּון ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
האט פארט. וועגין דעסט פּון גיזאגט. האט ער אּון גיקּוקט. ניט דרֹויף האט ער אּון גיטאן. ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָׁשידּו

גיקּומען ער איז ּפֹועלין. ּבוודאי וועט ער וואס זאגין. איר וועט ער וואס אזא אּבער דערער (דהיינּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(מל ערטעראנדרער אלע די גיווען מסדר ׁשֹוין האט אנדרער דער אּון ׁשיר. זיין גיזאגט האט אּון ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
דער ווייסט וואנעט פּון גיפרעגט אים זי הא סימן. א מער נא גיגיּבן ער האט דערצּו אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכסדר.

גּוט ניט אים פאר זי איז אמת דעם זאגין ער זאל קאןערׁשטער. ער גיטראכט. זי האט אנדרער דער (דהיינּו. ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

וויסן) דאס זאל זי אז ניׁשט אים זי טֹויג דאס ווארן אֹויסגיזאגט. ערׁשטן דעם האט ּבחּור דער אז אמת דעם אֹויסזאגן ניט עראיר האט ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ניט. וויסט ער גיענפערט. סימנים)איר די גיוואּוסט האט ערׁשטער דער וואנעט ווילד(פּון א דאס איר ּביי איז ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
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ֿ עלֿ אף א הּללּו? סימנים לאדם יתוּדע ּומאין הּמקֹומֹות, סּפר ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
ׁשּסּפר ּבֹו ׁשראתה מאחר ּגילּה, ּבן הּוא הּׁשני ׁשּזה ּבעיניה נראה ֿ כן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּפי
ׁשהזּכיר זאת לֹו ּבא הּׁשיר חכמת עלּֿפי אפׁשר - והראׁשֹון ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכסדר
חרה - הּׁשני ּכׁשּׁשלחֹו הּנ"ל, והּבחּור עֹומדת. נׁשארה א הּמקֹומֹות; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלּו
יֹותר עֹוד לֹו ּומסר ּכּנ"ל, ּגםּֿכן לֹו וסּפר הּׁשליׁשי אל והל ּגםּֿכן, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלֹו
לֹו ׁשהיה ּבאׁשר לּבֹו: ּכל סּפר הּׁשליׁשי ולפני ּביֹותר; מבהקים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסימנים
ּכל ניר על ּגםּֿכן לעצמֹו יצּיר ּבכן ּכּנ"ל, הּמקֹומֹות ּבֹו מצּיר ׁשהיה ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּכתב

א ויביא הּמקֹומֹות, טֹובאֹותן ׁשאין ּכּנ"ל, ֿ ּכן ּגם נתיּׁשב והּׁשליׁשי ליה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּבחּור את ֿ ּכן ּגם וׁשּלח ּכאן, יהיה הּבחּור וזה - לכאן אֹותּה ׁשּיביא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפניו

ּפרסאֹות. מאתים יֹותר למרחֹוק ְְִֵֵַַָָָעֹוד

‰ÊÂלׁשם ּגםּֿכן רץ הּׁשליׁשי ּתאר)הּמל ֿ היפת את לּקח לׁשם,(ּדהינּו ּובא , ¿∆ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּדבר לֹו יׁש ּכי ֿ ּפיֿכן, ֿ על אף והׁשיב: - הּנ"ל ׁשני ּכאן יׁש ׁשּכבר לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגידּו
לאּלּו נתרּצה היא מה מּפני ּכלל יֹודעים היּו לא והעֹולם יפעֹול. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּבוּדאי
והראה יֹותר, מבהקים ּבסימנים ׁשירֹו והּגיד הּׁשליׁשי ּגם ּובא מאחרים. ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיֹותר

אֹויס אֹוי זי האט ערׁשטער דער ווארין פארטּומילט. ׁשטיין גיּבליּבן איז זי אּון גיווען. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָחידּוׁש
דעסט פּון לּוׁשמיר סימנים. די וויסין מענטׁש א זאל וואנעט פּון אּון ערטער. אלע די ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָדערציילט
ער אז גיזעהן האט זי ווארין חתן. איר איז ער אנדערער דער אז גיפעלין איר איז פארט ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוועגין
אֹויס אים דאס איז אפׁשר ערׁשטער דער אּון מער סימן א נא דערצּו אּון ּכסדר. דערציילט ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהאט
ׁשֹוין איז זי נאר ערטער. די דערמאנט האט ער וואס ׁשיר דעם פּון חכמה דער דאר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָגיקּומען

ׁשטיין זגיּבליּבן האט זי גיוואלט(ּכלֹומר ניט קיינעם מיט ׁשֹוין האט אּון ׁשטיין גיּבליּבן זי איז גיּבין גיקאנט ניט עצה קיין ׁשֹוין י ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

זיין) מׁשד זי. ְִֵַַ

איםאּון עס האט פארׁשיקט. אים האט מל אנדרער דער ווי זּון. ּבערגירס דעם דהיינּו ּבחּור ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָדער
גאנצע די גאר דערציילט אֹוי אים האט אּון דריטין צּום גיאנגען ער איז פארדראסין. זיער ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָווידער
דריטין דעם פאר אּון סימנים. גּוטע זייער גיזאגט סימנים מער נא אים האט ער אּון ּכּנ"ל ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה
איז ּכתב דעם אֹויף וואס ּכתב א גיהאט האט ער ּבאׁשר הארץ. זיין גאר גירעט אֹויס ער ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאט

ערטער אלע די גימאלט אֹויס וואסערין)גיווען אירליי זיּבין די א(דהיינּו אֹויף מאלין אֹויס זי ער זאל ּבכן ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
דעם פארׁשיקט אֹוי האט מל דריטער דער אּון ּברענגען. איר זאל אּון ערטער אלע די ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּפאּפיר

מייל. הּונדערט צוויי ווייטער נא ְְְֵֶֶַַָָּבחּור
סעאּון אז גיזאגט אים מען האט גיקּומען. אהין איז אּון אהין. גילאפין אֹוי איז דריטער ְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָדער

צוויי די דא דא ׁשֹוין הּנ"ל)איז מלכים צוויי די ווארין(דהיינּו פארט. וועגין דעסט פּון גיענפערט. ער האט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
פארוואס גיוואּוסט. ניט גאר האט וועלט די אּון ּפֹועלין. ּבוודאי וועט ער וואס אזא אזֹוי האט ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָער
גיזאגט האט אּון אנגיקּומען אֹוי איז דריטער דער אּון אנדערע. איידער ּבעסער דאזיגע די וויל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָזי
דאס גיוויזין האט ער אּון ערׁשטע. די פּון סימנים ּבעסערע סימנים וואֹוילע זייער מיט ׁשיר ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָזיין
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מחמת ּדבר, לעׂשֹות יכלה לא א מאד; ונבהלה הּמקֹומֹות. צּיּור עם ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹהּכתב
עד ּתאמין ׁשּלא אמרה ֿ ּכן על הּׁשני. ּכ ֿ ואחר ׁשּזהּו, נראה הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּגם

ּבעצמֹו. ידּה ּכתב לּה ְְְִֶַַָָָָׁשּיביאּו

CkŒ¯Á‡ּבכל אֹותֹו מׁשּלחין יהיּו מתי עד הּנ"ל: הּבחּור ּבדעּתֹו נתיּׁשב ««»ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ
לׁשם, ליל עצמֹו יּניח ּבעצמֹו ׁשהּוא עצמֹו יּׁשב עלּֿכן יֹותר? להּלן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּפעם
ּדבר לֹו יׁש ׁשהּוא ואמר לׁשם, ׁשּבא עד וסֹובב הֹול והיה הּוא. יפעֹול ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּולי
אֹותּה והזּכיר מבהקים, סימנים ויֹותר יֹותר עֹוד ונתן ׁשירֹו, והּגיד ּובא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻוכּו',
הּמלכים ׁשלח ׁשהּוא הּכל, לּה וסּפר ּבזה, וכּיֹוצא אחד ּבחדר עּמּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּלמד
ּכלל הׁשּגיחה לא היא אבל עליו. ּׁשעבר מה וכל ּבאילן, הּכתב וׁשּטמן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּנ"ל,

הּכתב)עלֿזה ּבידם ּׁשאין מה על טעמים איזה אמרּו הּנ"ל, הּמלכים הראׁשֹונים, ּגם ,(ּובוּדאי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

להׁשּגיח רצתה ולא רב; זמן עבר ּכבר ּכי אפׁשר, אי ּבוּדאי - אֹותֹו ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹּולהּכיר
ׁשּזהּו סברה הראׁשֹון על ּגם ּכי הּכתב, לּה ׁשּיביאּו עד ּכלל סימנים על ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעֹוד
ׁשּכאן הּבחּור ונתיּׁשב ּכּנ"ל. וכּו', רצתה לא עלּֿכן וכּו', הּׁשני על וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹּבוּדאי,
הּמדּבר אל למקֹומֹו, ולחזר לׁשּוב ונתיּׁשב ּכלל, ׁשהּיֹות לעׂשֹות אפׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאי

ערטער)ּכתב די גימאלט נא אליין זי האט ער וואס נבהל(דהיינּו זייער זי איז גימאלט. אֹויס ערטער אלע די מיט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
פארטּומלט)גיווארין אּון דערׁשראקן אֹויף(ּכלֹומר מחמת .זא ׁשּום קיין טאן גיקענט ניׁשט ׁשֹוין האט זי נאר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ע איז דאס אז גימיינט. אֹוי זי זי האט ערׁשטין אנדעריןדעם דעם אֹויף דעם נא אּון אליין. ר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אייגין איר ּברענגען איר וועט מע ּביז גלייּבין ניט ׁשֹוין וועט זי אז גיזאגט זי האט דעם ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאיּבער

אליין. ְֵַַּכתב
ּבחּורדערנא דער גיווען מייׁשב זי זּון)האט ּבערגערס דעם אים(דהיינּו עס מען וועט לאנג ווי ּביז ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אהין. לאזן זי וועט אליין ער גיווען מייׁשב זי ער האט ווייטער. פארׁשיקן ּבתאלץ דער צּו (דהיינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

אּוןקיסר) גיקּומען. אהין איז ער ּביז גיגאנגען אּון גיגאנגען איז ער אּון ּפֹועלן. ער וועט טאמער ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
גיזאגט האט אּון גיקּומען איז ער אּון ּפֹועלן. ּבוודאי וועט ער וואס .אזא האט ער גיזאגט האט ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָער
אז דערמאנט זי האט ער אּון סימנים. גּוטע זייער סימנים מער נא גיזאגט האט ער אּון ׁשיר. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזיין
אֹויס אלץ איר האט אּון סימנים. אנדערע נא אּון גילערנט. חדר איין אין איר מיט האט ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָער
ּבֹוים. א אין ּכתב דאס ּבאהאלטן האט ער אז אּון הּנ"ל מלכים די גיׁשיקט האט ער אז ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָדערציילט.

גיקּוקט. ניט גאר דרֹויף האט זי אּבער גיטאן. איּבער זי האט אים מיט וואס אלדינג דיאּון (אּון ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָ

ּכתב) דאס ניט האּבן זיי וואס פאר טעמים עּפעס זאגן גימּוזט אֹוי ּבוודאי האּבן מלכים דריי איזערׁשטע אים. דערקענען צּו אּון ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ניט ׁשֹוין האט זי אּון צייט. לאנגע א גיגאנגען אוועק ׁשֹוין איז עס ווארן .מעגלע ניט ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבוודאי
אליין. האנט איר פּון ּכתב דאס ּברענגען איר וועט מע ּביז סימנים. ׁשּום קיין אֹויף קּוקן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָגיוואלט
דעם אֹויף אזֹוי אּון ּבוודאי. ער איז דאס אז גימיינט אֹוי זי זי האט ערׁשטין דעם אֹויף ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָווארין

ּכּנ"ל. וכּו' סימנים ׁשּום קיין גיוואלט ניט ׁשֹוין זי האט דעם איּבער וכּו' ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאנדערין
ּבחּוראּון זּון)דער ּבערגירס דעם מאכין(דהיינּו ניט ׁשהיֹות קיין דא קאן ער גיווען. מייׁשב זי (ּכלֹומרהאט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
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והּגיע הּנ"ל, לּמדּבר להּגיע וסֹובב הֹול והיה חּייו. ימי יבּלה וׁשם ּבֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּו ּכ ּבין עברּו הּנ"ל ּכל ּבתֹו הּנ"ל. הּמדּבר אל ׁשנים,לׁשם, ּכּמה ּכ בין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

מה ּכפי חּייו; ימי ׁשם ויבּלה ּבּמדּבר ׁשם ׁשּיׁשב הּנ"ל הּבחּור אצל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָונסּכם
ּכאן לבּלֹות ׁשּטֹוב ּבדעּתֹו נחקר - הּזה ּבעֹולם האדם חּיּות ּבדעּתֹו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשער

ּכּנ"ל. וכּו' ואכל ׁשם ויׁשב ימיו. ְְְְִַַַַַָָָָָמסּפר

ÏÚÂוחׁשב ּבעֹולם, ּכזֹו ֿ ּתאר יפת ׁשּנמצא ׁשמע והרֹוצח רֹוצח. היה הּים ¿«ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לתפסּה חׁשק א - סריס היה ּכי אֹותּה, צרי היה לא ׁשהּוא אף ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָֹלתפסּה;
והרֹוצח ּבזה. להׁשּתּדל והתחיל רב. הֹון ּבעדּה ויּקח ,מל לאיזה למכרּה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכדי
ּיפסיד? ּומה לאו, - לאו ואם יפעֹול, - יפעֹול אם עצמֹו: והפקיר מפקר, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻהּוא
מאד, מאד רּבֹות סחרֹות וקנה הרֹוצח והל הרֹוצח. ּכדר מפקר, הּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻּכי
ׁשּנדּמה ּבאּמנּות נעׂשים והיּו זהב, ׁשל צּפרים עׂשה ּגם מאד. מפלג ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻרּבּוי

ּכּנ"ל) הרגינען קיסר דער אים וועט דא איז ער אז גיוואר מען ווערט טאמער ווארין זאמען. ניט דא קאן מייׁשבער זי ער האט ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ו ער דארטגיווען פריר איז ער וואס אריין מדּבר דער אין ארט זיין צּו קערין אּום ווידער זי ועט ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ער ּכדי גיגאנגען אּון גיגאנגען איז ער אּון יארין. זיינע לעּבין איּבער ער וועט דארט אּון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיווען.
האט דאס ווי דערווייל הּנ"ל. מדּבר דער צּו גיקּומען אהין איז ער אּון מדּבר. דער צּו קּומען ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזאל
גיּבליּבן איז ּבחּור דעם ּביי אּון יארין אסא זייער גיגאנגען אוועק זענען דערווייל גיטאן אלץ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָזי
זיינע לעּבין איּבער דארט זאל ער אּון מדּבר דער אין זיצין אוועק דארט זאל ער אז דיעה דער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאין
איז וועלט. דער אֹויף מענׁשן דעם פּון לעּבין גאנצע דאס גיׁשאצט אּפ האט ער ווי וועדליג ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָיארין.
לעּבין צּו איּבער מדּבר דער אין דא גּוט איז סע אז דעה. זיין אין גיווארין גיקלערט אּפ אים ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּביי

ּכּנ"ל. וכּו' ּפירֹות די פּון גיגעסין האט אּון גיזעסין דארט איז ער אּון יארין ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזיינע
יפתאּון א אזֹוי זי גיפינט סע אז גיהערט האט רֹוצח דער אּון רֹוצח. א גיווען איז ים דעם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאֹויף

ווארין גידארפט. ניט זי האט ער כאטׁשע חאּפין. אֹויף זי גיוואלט ער האט וועלט דער אֹויף ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּתֹואר
מל איין צּו פארקֹויפין זי זאל ער ּכדי חאּפין זי גיוואלט האט ער נאר סריס. א גיווען איז ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָער
דער אין ּפארען צּו זי אנגיהֹוּבין האט רֹוצח דער אּון געלט אסא זייער נעמען איר פאר ער ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוועט

אֹויפחאּפן)זא קענען זי זאל ער ער(דהיינּו וועט גיווען מפקיר זי ער האט מּופקר. א זי איז רֹוצח א אּון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
דער ווי אזֹוי מּופקר א זי איז ער ווארין איינׁשטעלין. דא ער וועט וואס ניט. אּון ּפֹועלין. ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹועלין
סחֹורֹות. אסא זייער אנגיקֹויפט האט אּון גיגאנגען. איז רֹוצח דער אּון רֹוצח. א פּון איז ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשטייגער

גיווארי גימאכט זענען זיי אּון .פייגלי גילדינע גימאכט האט ער אּון פיל. מלאכֹותמׁשּונה מיט ן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

·‰Ê Ï˘ ÌÈ¯Ùˆ ‰˘Ú Ì‚˙Â�Ó‡· ÌÈ˘Ú� ÂÈ‰Â ,
:˘ÓÓ ÌÈÈÁ Ì‰˘ ‰Ó„�˘,התאוות כל

אלא אינם הזה, העולם ותענוגי השעשועים
נדמה הבחירה שלמען בלבד, עינים אחיזת

ונוצצים, וחיוניים חיים דברים שהם להאדם
אבל מלמעלה, נוצץ ציפוי רק כאן יש ובאמת

מאומה. בו שאין מת דומם דבר הוא למעשה
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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מּמׁש חּיים עֹומדיםÁ(נאטירלי)ׁשהם הּצּפרים והיּו זהב, ׁשל ׁשּבלים עׂשה ּגם . ְְְֳֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבלים על עֹומדים ׁשהּצּפרים לחּדּוׁש, נדמה ּבעצמֹו היה וזה הּׁשּבלים; ְְְְְְֳֳֳִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעל

ּגדֹולים- צּפֹורים היּו ּכי נׁשּברים, הּׁשּבלים חּדּוׁש)ואין היה ּכן עׂשה(על ּגם . ְְְֳִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּבלׁשֹונּה ּומקׁשקׁשת מּכה היתה ואחת מנּגנים, ׁשהם ׁשּנדמה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבתחּבּולֹות
'ּגיׁשויׁשטׁשיט', ׁשּקֹורין ּבפיה מצלצלת היתה ואחת 'ּגיקנאקט', ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּקֹורין
ׁשם עֹומדים אדם ּבני ׁשהיּו ּבתחּבּולֹות, היה והּכל - מזּמרת היתה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹואחת
הּבני אֹותן הּנ"ל ּכל ועׂשּו הּצּפרים, מאחֹורי הּספינה על ׁשהיה חדר ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבתֹו
'ּדראטין' עם עׂשּויים היּו ּכי מנּגנים, ּבעצמן ׁשהּצּפרים ונדמה Ëאדם, ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

הּנ"ל ּכל עם הרֹוצח ונסע הּנ"ל. ּכל עֹוׂשין ּבעצמן ׁשהם ׁשּנדמה עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאּמנּות
עם ועמד ׁשם, ׁשהיתה העיר אל ּובא הּנ"ל, הּקיסר ּבת ׁשם ׁשהיתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלּמדינה

האנקירׂש וׁשלׁשל ּבּים, 'ּגיאנקירט'Èספינתֹו ׁשּקֹורין עצמֹוÎועּכבּה, ודּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והי ּגדֹול, יקרֹות,לסֹוחר רּבֹות סחרֹות אצלֹו לקנֹות ׁשם ּובאים נכנסים ּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּקנּו יפֹות סחרֹות מּמּנּו נֹוׂשאים והיּו ויֹותר, ׁשנה רבע זמן, איזה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹועמד
סחרה ׁשּיּׂשא אליו וׁשלחה מּמּנּו, סחרה לקנֹות הּקיסר ּבת ּגם וחׁשקה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאצלֹו.
ֿ ּפי ֿ על אף הּקֹונה, לבית סחרה לׂשאת לזה, צרי ׁשאינֹו לּה וׁשלח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאצלּה,
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ווידער .פייגלי לּבעדיגע ווי אזֹוי ּפּונקט נאטירלי גיווען זענען זיי לעּבין זיי גימיינט מהאט ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאז
אליין דאס אּון זאנגען די אֹויף גיׁשטאנען זענען פייגיל די אּון זאנגען. גילדינע גימאכט ער ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהאט
צּוּבראכין. ניט ווערין זאנגען די אּון זאנגען די אֹויף ׁשטייען פייגיל די וואס חידּוׁש. א גיווען ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאיז
גידאכט זי האט סע אז מלאכֹות גימאכט ווידער האט ער אּון פייגיל. גרֹויסע גיווען סע ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָווארין
האט איינע אּון גיׁשוויׁשטׁשיט. האט איינע אּון גיקנאקט האט איינע אּון ׁשּפילין פייגיל די ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאז
א אין גיׁשטאנען דארטן זענען מענׁשן ווארין ּתחּבּולֹות. מיט גיווען אלץ איז דאס אּון ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיזּונגען.
פייגיל די אּונטער גיׁשטאנען דארט זענען מענׁשן די אּון ׁשיף דער אֹויף גיווען איז סע וואס ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָחדר
ׁשּפילין. אליין פייגיל די אז גידאכט זי האט סע אּון גיטאן. אלץ דאס האּבין מענטׁשן די ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּון
אליין פייגיל די אז גידאכט זי האט מלאכֹות מיט דראטן מיט גיוווארין גימאכט זענען זיי ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָווארין

אלץ. דאס ְֶַָטּוען
דארטאּון איז הּנ"ל קיסר ּבת די וואס מדינה דער צּו אלימען דעם מיט גיגאנגען איז רֹוצח ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדער

אנידער זי האט ער אּון גיווען. דארט איז זי וואס ׁשטאט דער צּו גיקּומען איז ער אּון ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגיווען.
איין פאר גימאכט זי האט ער אּון גיאנקערט. ׁשיף די האט אּון ים אין ׁשיף זיין מיט ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָגיׁשטעלט
איז ער אּון טייערע. סחֹורֹות קֹויפין אים ּביי מזאל אים צּו גיין אריין מען פלעגט סֹוחר. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָגרֹויסן
סחֹורֹות ׁשיינע זייער גיטראגין אלץ מהאט אּון ווייטער. אּון יאר פערטל א צייט א גיׁשטאנען ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָדארט
האט סחֹורה. קֹויפין צּו אים ּביי גיהאט חׁשק אֹוי קיסר ּבת די האט גיקֹויפט. אים ּביי מהאט ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוואס
ּבאדארף ער אּפגיׁשיקט. איר צּו ער האט סחֹורה. טראגין איר צּו זאל ער אז גיׁשיקט. אים צּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָזי
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ׁשּיכריח מי אין ולּסֹוחר אצלֹו; יבֹוא - סחרה ׁשּצרי ּומי הּקיסר, ּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיא
זה. על ֶַאֹותֹו

‰·MÈÂהיתה ּבּׁשּוק ּכׁשהלכה היה ודרּכּה אצלֹו. ׁשּתל הּקיסר ּבת עצמּה ¿ƒ¿»ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
וכּו' לּפל אדם ּבני יּוכלּו ּכי ּבּה, יסּתּכלּו ׁשּלא ּכדי ּפניה, על מכסה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתֹולה
וכּסתה הּקיסר ּבת והלכה ּכּנ"ל. ּפניה מכּסה היתה עלּֿכן ּכּנ"ל, יפיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמחמת

'וואך' ׁשּקֹורין וחיל עּמּה, רעֹותיה ּגם ולקחה ּפניה, אחריה.Ïאת הל , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּנ"ל הּסֹוחר אל לסֹוחר)ּובאתה ׁשּנדמה הרֹוצח אצלֹו(הינּו סחרֹות ׁשם וקנתה , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּדברים עֹוד ל אראה - הּפעם עֹוד ּתבֹוא אם הּסֹוחר: לּה ואמר לּה. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהלכה
וקנתה, ּבאתה אחרת ּפעם ׁשּוב לביתּה. וׁשבה מאד; נפלאים ׁשהם מּזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיפים

ׁשם ועמד לּה. הּזה)והלכה נעׂשית(הרֹוצח ּכ ּבתֹו זמן; הּנ"ל)איזה קיסר (הּבת ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

החדר לּה ּופתח והל אצלֹו, ּבאתה אחת ּפעם ויֹוצאת. נכנסת אצלֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָרגילה
ורצּו נפלא. חּדּוׁש ׁשהּוא וראתה וכּו', זהב ׁשל הּצּפרים ׁשם עֹומדים ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיּו
אדם, לׁשּום מראה איני זה לאו, לאו ואמר: לּכנס, - החיל הינּו האחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּגם
היא ונכנסה ּכלל; רֹוצה איני לאחרים אבל הּקיסר, ּבת ׁשאּתה אלי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרק
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טאכטער. קיסר'ס א איז זי כאטׁשע אריין. ׁשטּוּב אין קֹונה צּום סחֹורה טראגן זאל ער אז ניט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָדאס
א אּון קּומען. אים צּו זאל סחֹורה ּבאדארף סע דרֹויף.ווער נייטין ניט קיינער קען סֹוחר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

פלעגטהאט זי ווען גיווען איז סדר איר אּון גיין. אים צּו וועט זי גיווען מייׁשב קיסר ּבת די זי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
מענׁשן ווארין קּוקין. ניט איר אֹויף מזאל ּכדי ּפנים. דאס הענגען פאר זי זי פלעגט מארק. אין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָגיין
קיסר ּבת די איז ּכּנ"ל. ׁשיינקייט איר מחמת וכּו' ּבלייּבן חלׁשֹות אּון פאלין אנידער קענען ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוועלן
א אּון ּפאנעס. אירע גינּומען זי מיט האט זי אּון פארהאנגען. ּפנים דאס זי האט אּון ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָגיגאנגען.

סֹוחר דעם צּום גיקּומען איז זי אּון גיגאנגען. נא איר איז וואזי האט ער וואס רֹוצח דעם צּו (דהיינּו ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

סֹוחר) א פאר ערפארׁשטעלט האט גיגאנגען. אוועק זי איז זי אּון סחֹורֹות. גיקֹויפט אים ּביי האט זי אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
גיזאגט סֹוחר)איר דער רֹוצח דער ׁשענערע(דהיינּו נא ווייזין דיר אי וועל קּומען אמאל נא וועסט דּו אז ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אמאל ווידער זי איז דערנא אהיים. אּומגיקערט זי האט זי אּון זאכין וואֹוילע זייער דערפּון ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזאכין
איז רֹוצח דער אּון גיגאנגען. אהיים ווידער איז אּון סחֹורה אים ּביי גיקֹויפט האט אּון ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָגיקּומען
זי זיין. צּו אים ּביי גיווארין גיוואֹוינט ׁשֹוין קיסר ּבת די איז דערווייל צייט. א גיׁשטאנען ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָדארט

גיין. צּו אריין אים צּו אֹופט ְְְִֵֶַַפלעגט
דארטאמאל וואס חדר דאס גיעפינט אֹויף איר האט אּון גיגאנגען ער איז גיקּומען. אים צּו זי איז ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

די אּון חידּוׁש. ווילד א זייער איז סע גיזעהן זי האט וכּו' פייגיל גילדינע די גיׁשטאנען ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָזענען
גיווען איר מיט זענען וואס מענׁשן וכּו')איּבריקע ווא די אין(דהיינּו גיין אריין גיוואלט אֹוי האּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּביסט דּו ווייל דיר. נאר מענׁשן ׁשּום קיין ניט אי ווייז דאס ניין. ניין גיזאגט. ער האט חדר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָדעם
אנדער פאר אּבער טאכטער. קיסר'ס ארייןדעם אהין אליין זי איז ווייזין. ניט גאר דאס אי וויל ע ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ׂשק ׁשּלקח ּכפׁשּוטֹו, ועׂשה הּדלת, ונעל החדר, אל הּוא ּגם והל ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבעצמּה.
אתוהּניחּה והלּביׁשם מלּבּוׁשיה מּמנּה ּופׁשט הּׂשק, ּבתֹו ּבעלּֿכרחּה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּזהÓמאטראס והּמאטראס .ל לֹו: ואמר לחּוץ ּודחפֹו ּפניו וכּסה אחד, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
והחיל מכּסה, ּופניו לחּוץ ׁשּיצא ותכף עּמֹו, ּנעׂשה מה ּכלל יֹודע אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּוא

ּכמ מּיד, עּמֹו ליל והתחילּו - ידעּו ֿ הּקיסר.לא הּבת היא ׁשּזאת להם דּמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּמאטראס)והּוא עד(הינּו ּכלל הּוא היכן ידע ולא ׁשהֹוליכּוהּו, החיל עם הֹול ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשהּוא וראּו ּפניו וגּלּו ׁשם, יֹוׁשבת ֿ קיסר הּבת ׁשהיתה לחדר לׁשם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּבא
ּגדֹול רעׁש ונעׂשה ּכימאטראס, ּודחפּוהּו, היטב היטב ּפניו על טפחּו הּמאטראס (ואת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכלל) ידע לא ּכי חּיב, אינֹו .הּוא ְִֵַַָָָֹ

ÁˆB¯‰Âמן והל אחריו, ירּדפּו ׁשּבוּדאי וידע ֿ הּקיסר, הּבת את לקח ¿»≈«ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ואת הרעׁש. ׁשּיעבר עד ּגׁשמים מי ּבֹו ׁשהיה ּבבֹור עּמּה עצמֹו וטמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּספינה
ּכי מּיד, ויברחּו האנקירס יחּתכּו ּומּיד ׁשּתכף צּוה הּספינה ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמאטראסין
ֿ קיסר הּבת מחמת הּספינה, אל רֹובים יהיּו לא ּובוּדאי אחריהם; ירּדפּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבוּדאי
מּיד, ּתברחּו ֿ ּכן ועל אתכם, ׁשּירּדפּו רק ּבּספינה, ׁשם ׁשהיא סבּורים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהם

.Ó.ÁÏÓ

אּון טיר. די פארׁשלאסין האט ער אּון אריין. חדר דעם אין גיגאנגען אריין אֹוי ער איז ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָגיגאנגען.
זאק אין גילייגט אריין גיוואלד מיט זי האט אּון זאק א גינּומען האט אּון ּפראסטי גיטאן האט ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָער
קליידער די אנגיטאן האט ער אּון קליידער. אירע אלע גינּומען אראּפ איר פּון האט ער אּון ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאריין.
האט ער אּון גיׁשטּוּפט ארֹויס אים האט אּון ּפנים דאס פארהאנגען אים האט ער אּון מאטראס ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָא
ווי ּתיּכף אּון .זי טּוט אים מיט וואס ניט גאר ווייסט ער מאטראס דער אּון גיי. גיזאגט. אים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצּו

חיל דאס אּון האנגען. פאר גיווען אים איז ּפנים דאס אּון גיגאנגען ארֹויס איז ווא)ער די האט(דהיינּו ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבת די איז דאס אז גימיינט האּבן זיי ּתיּכף. גיין צּו אים מיט אנגיהֹויּבין זיי האּבין גוואּוסט. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָניׁשט
גאר האט ער אּון גיפירט. אים האּבן זיי וואּו חיל דעם מיט גיגאנגען איז מאטראס דער אּון ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָקיסר.
ּבת די וואס אריין חדר דעם אין גיקּומען איז ער ּביז וועלט. דער אין איז ער ווי גוואּוסט ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָניט
איז דאס אז דערזעהן. מען האט ּפנים. דאס גידעקט אּפ אים מען האט גיזעסין. דארט איז ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָקיסר

רעׁש. ווילדער א זייער דארט גיווארין איז מאטראס. א גּוטגאר גאנץ אנגיּפטׁשט מען האט מאטראס דעם (אּון ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

גוואּוסט) ניט גאר האט ער ווארין ניט חייב קיין זי איז ער ווארין גיׁשטּופט ארֹויס אים האט מען אּון ּפנים .אין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

נאאּון ּבוודאי אים וועט מען אז גוואּוסט האט ער אּון קיסר. ּבת די גינּומען האט רֹוצח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָדער
וואס גרּוּב א אין ּבאהאלטין איר מיט זי האט ער אּון ׁשיף דער פּון גיגאנגען ארֹויס ער איז ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָיאגין.
ׁשיף דער פּון מאטראסין די אּון גיין. איּבער וועט רעׁש דער ּביז וואסער רעגן גיווען איז ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָדארט
ווארין אנטלֹויפן. ּתיּכף זאלין זיי אּון אנקערס די ׁשניידין אּפ ּתיּכף זאלין זיי אז אנגיזאגט ער ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאט

נ ּבוודאי מען וועט ׁשיסין אּון יאגין. נא ּתיּכף ּבוודאי זיי וועט דערמען מחמת ׁשיף. דער צּו יט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נא איי וועלין זיי נאר ׁשיף. דער אין דארט איז זי אז מיינען זי וועלין זיי ווארין קיסר. ְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבת



úåéùòî éøåôéñÈ�ÚÂ ¯È‚¯Ú·Ó - 'È ‰˘ÚÓ Á¯

על מׁשּגיחין ׁשאינם הרֹוצחים, ּכדר ּבזה? מה יּׂשיגּו, - אתכם יּׂשיגּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואם
ׁשם. מצאּוה לא א אחריהם, תכף ורדפּו רעׁש ׁשּנעׂשה היה, וכן ּכלל. ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעצמן
והיה ׁשם, מּנחים והיּו ּגׁשמים, מי ׁשל ּבבֹור עּמּה עצמֹו החּביא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻוהרֹוצח
מסרּתי אני לּה: אֹומר והיה אדם, ּבני יׁשמעּו ׁשּלא תצעק, ׁשּלא אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמפחיד
אצלי נחׁשבים חּיי אין - אֹות אפסיד ואם ,לתפס ּכדי ּבׁשביל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנפׁשי
אין - מּמּני ותמנע אֹות ואפסיד אחזר אם ּבידי, אּת ׁשּכבר מאחר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּכלּום;
אֹות אחנק - צעקה ׁשּתּתני תכף ֿ ּכן על ּכלל, מאּומה אצלי נחׁשבים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיי

מּפניו לנפׁשּה וּתירא ּכלּום; ּבעיני ׁשוה איני ּכי מה, עלי ויעבר (הינּומּיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

הרֹוצח) אימת מּפני לצעק יראה היתה ֿ קיסר והֹוליהּבת עּמּה מּׁשם יצא אחרּֿכ . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשם ׁשּגם והבין אחר, למקֹום ּובאּו והֹולכים הֹולכים והיּו ּבעיר, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותּה
והחּביא והל מּׁשם יצא וכן ּבמקוה; עֹוד עּמּה עצמֹו והחּביא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמחּפׂשים,
מקֹומֹות הּׁשבעה ּבכל עּמּה עצמֹו מחּביא ׁשהיה עד אחר, ּבמקֹום עֹוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעּמּה

דער ווי אזֹוי איז. וואס חאּפין איי מען וועט ּתיּכף. אנטלֹופין איר זאלט דעם איּבער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיאגין.
ניט גאר זי אֹויף קּוקין זיי רֹוצחים. פּון איז מפקיר)ׁשטייגער זי זענען זיי גיווען.(ּכלֹומר איז אזֹוי אּון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

גיפּונען. ניט דארט זי מהאט נאר גייאגט. נא ּתיּכף זיי האט מען אּון רעׁש. גרֹויסער א גיווארין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסע
דארטיןאּון זענען זיי אּון וואסער. רעגין פּון גרּוּב א אין איר מיט ּבאהאלטין זי האט רֹוצח ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָדער

אּון דערהערין. ניט זאלין מענׁשן ּכדי ׁשרייען. ניט זאל זי אז גיׁשראקין. זי האט ער אּון ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָגילעגין
די זאל אי ּכדי וועגין דיינעט פּון גיווען נפׁש מֹוסר מי האּב אי גיזאגט. אזֹוי איר צּו האט ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָער
ווארין ווערט. ניט גאר מיר ּביי לעּבין מיין איז ווערין. אן ווידער דיר זאל אי אז אּון ְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָחאּפין.
דיר זאל מע אּון ווערין. אן ווידער די זאל אי אז הענט. די אין מיר ּביי ׁשֹוין ּביסט דּו ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָווייל
א נאר וועסט דּו ּבאלד ווי דרּום ווערט. ניט גאר מיר ּביי לעּבין מיין ׁשֹוין איז מיר. פּון ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאּפנעמען
זי וועט סע וואס טאן מיר מיט ׁשֹוין זי לאז אּון דערווארגן. ּתיּכף די אי וועל טאן. ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָגיׁשריי

אים פאר גיהאט מֹורא זי האט ווערט. ניט גאר מיר ּביי ׁשֹוין ּבין אי ווארן קיסרטאן. ּבת די (ּכלֹומר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

גיׁשראקן) זי האט רֹוצח דער ווייל ׁשרייען צּו גיהאט מֹורא האט רֹוצח דעם מיט גרּוּב דעם אין גילעגן איז זי ערוואס איז דערנא ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
גיגאנגען זענען זיי אּון ׁשטאט אין גיפירט זי האט ער אּון איר. מיט דארט פּון גיגאנגען ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָארֹויס
זּוכט דארט אז פארׁשטאנען האט רֹוצח דער אּון ארט. איין צּו גיקּומען זענען זיי אּון גיגאנגען ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּון

האט .אֹוי דארטמען פּון ער איז נא דער אּון מקוה. א אין ּבאהאלטן. ווידער איר מיט זי ער ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
איר מיט אֹוי דארט זי ער האט ארט אנדער איין צּו גיקּומען איז אּון גיגאנגען ארֹויס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹוי
איין אין מאל אלע ּבאהאלטן איר מיט זי ער האט אזֹוי אּון וואסער אנדער איין אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבאהאלטן
דער וואס וואסערן ערליי זיּבן אלע די אין ּבאהאלטן איר מיט זי האט ער ּביז וואסער. ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאנדער

‰Ú·˘‰ ÏÎ· ‰ÓÚ ÂÓˆÚ ‡È·ÁÓ ‰È‰˘ „Ú
:ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ�‰ ˙ÂÓÂ˜Óזה על אומרים היו אנ"ש

באותם בדיוק עמה עצמו החביא הגזלן שהרוצח
הבערגיר עצמו החביא בהם מימות סוגי שבעה
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הּנ"ל עדים הּׁשבעה ׁשהם ּכּנ"ל, אּמּה עם הּבערּגיר מיניׁשהחּביא ׁשבעה (הינּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' ּומעין ּומקוה ּבֹור ׁשהם למצאמים, ׁשם וחּפׂש הּים, אל ּבא אׁשר עד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ולקח ספינה, ּומצא עּמּה. לעבר ּכדי דגים צּידי ׁשל קטּנה ספינה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹעלּֿכלּֿפנים
רֹוצה היה א ּכּנ"ל, סריס היה ּכי אֹותּה, צרי היה לא והּוא הּקיסר; ּבת ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאת
אֹותּה והלּביׁש והל מּמּנּו, אֹותּה יתּפסּו ּפן מתירא והיה ,מל לאיזה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלמכרּה

ּבּים עּמֹו ועבר לזכר, ונדמית מאטראס, ֿ קיסרּבבגדי הּבת על נדּבר ּולהלאה (מּכאן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ

זכר) ּכמֹו אֹותּה הלּביׁש ׁשהרֹוצח מחמת לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו סּפר זה ּבלׁשֹון ּכי זכר, ּובאּבלׁשֹון . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
הּספר אֹותֹו אל ּובאּו הּספינה, את וׁשבר הּספר, אל הּספינה ונׂשא סערה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָרּוח

הּנ"ל. הּבחּור ׁשם ׁשהיה הּנ"ל מדּבר ְִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיה

Ì‡B·aמקֹום הּוא ׁשּכאן וידע ּכדרּכם, ּבּדרכים ּבקי היה והּגזלן לׁשם, ¿»ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
אדם, מּׁשּום ּכאן מתירא היה לא ֿ ּכן על לכאן, הּספינֹות מּגיעים ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹמדּבר

והלכּו הּקיסר)והניחּה. ּובת הרֹוצח אכל,(הינּו להם לבּקׁש לכאן וזה לכאן זה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ער ּביז ּכּנ"ל. עדּות זיּבן די זענען דאס וואס ּכּנ"ל. מּוטער איר מיט ּבאהאלטן זי האט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבערגער
די פּון ׁשיפל קליין א כאטׁשע גיזּוכט דארט רֹוצח דער האט ים. דעם אֹויף איר מיט גיקּומען ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאיז
ּבת די גינּומען ער האט ׁשיף. א גיפּונען ער האט אריּבער. איר מיט זאל ער ּכדי פיׁש חאּפן ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוואס
זי גיוואלט האט ער נאר ּכּנ"ל. סריס א גיווען איז ער ווארן גידארפט ניט זי האט ער אּון ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקיסר.
איז אים. ּביי חאּפן אוועק זי מען וועט טאמער גיהאט מֹורא האט ער אּון .מל איין צּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָפארקֹויפן
זכר. א ווי גיהאט אּפנים זי האט מאטראס. א פּון קליידער אין אנגיטאן זי האט אּון גיגאנגען ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָער

ים דעם אֹויף גיפארן אים מיט איז רֹוצח דער מחמתאּון זכר ּבלׁשֹון אן זי רּופן מיר וואס קיסר ּבת דער מיט (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) פארׁשטעלט אזֹוי זי האט רֹוצח צּודער ׁשיף די גיטראגן אוועק האט אּון ווינט ׁשטארעם א גיקּומען איז ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
דארט וואס ּבארטן דעם צּו גיקּומען זענען זיי אּון גיווארן ּבראכן צּו איז ׁשיף די אּון ּבארטן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאיין

הּנ"ל. ּבחּור דער גיזעסן איז דארט וואס מדּבר די גיווען ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָאיז
האטווי איז סדר זייער ווי אזֹוי וועגן אין גיווען גיניט איז גזלן דער אּון גיקּומען. אהין זענען זיי ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

האט דעם איּבער ניט. אהער קּומען ׁשיפן קיין וואס מדּבר. פּון ארט איין איז דא אז גיוואּוסט. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָער
גיגאנגען זיי זענען גילאזט. זי ער האט מענׁשן ׁשּום קיין פאר גיהאט ניט מֹורא קיין ׁשֹוין דא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָער

קיסר) ּבת די אּון רֹוצח דער עסן.(דהיינּו עּפעס זּוכן זי זאלן זיי אהער דער אּון אהער זידער זי האט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
אז דערזעהן האט ער אּון וועג. זיין אין גיגאנגען איז גזלן דער אּון גזלן. דעם פּון ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדערווייטערט

– חוטפיה מידי שהצילה בעת העני אשת עם
כמעשה עשה המתועב שהרוצח פי על שאף
כזה, ונשאר ורוצח גזלן היה הכשר, הבערגיר
כי – הצדיק מהבערגיר הקצה אל מהקצה היפך
עושה והאדם יתכן כי הכוונה. אחר הולך הכל

רשע הוא אבל – הצדיק כמעשה ממש במדוייק
רבינו שכתב וכמו בכוונה, תלוי הכל כי גמור,

ועוד), י"ב אבל(בסימן למדן להיות שיכולים
רח"ל. גמור רשע

חן) (לוית
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לצעק והתחיל אצלֹו, אינּה והּנה וראה ּבדרּכֹו הל והּגזלן הּגזלן. מן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹונתרחק
לֹו הׁשיבה ולא עצמּה, יּׁשבה והיא אמרהאליה. יהיה):(ּכי ׁשּסֹופי מאחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּלא לֹו אׁשיב - אצלי ויּגיע יחזר ואם לֹו? להׁשיב לי לּמה - אֹותי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּימּכר
הׁשיבה ולא אֹותי. למּכר צרי הּוא ּכי להרגני, רצֹונֹו אין ּכי ּבפרט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹׁשמעּתי;
להּלן והל מצאּה. ולא ואנה אנה מחּפׂש הּגזלן, והּוא, להּלן, והלכה ְְְְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאֹותֹו,
והיתה להּלן, להּלן הלכה והיא רעֹות. חּיֹות אכלּוהּו הּסתם ּומן מצאּה, ְְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָָָֹולא
ׁשם יֹוׁשב ׁשהיה הּמקֹום אל ׁשהּגיעה עד והלכה אכל, איזה לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמֹוצאת
ּבבגדי זכר, ּכמֹו לבּוׁשה היתה וגם ּבׂשערֹות נתּגּדלה ּוכבר הּנ"ל, ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָהּבחּור

עֹודמאטרא ׁשּבא ׂשמחה לֹו ּבא ּבבֹואּה ותכף זה. את זה הּכירּו ולא ּכּנ"ל, ס ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּים סֹוחר איזה עם הייתי הׁשיבה: לכאן? ּבאת מאין אֹותֹו: וׁשאל ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָאדם.
איזה ֿ ידי על ֿ ּכן ּגם לּה: הׁשיב לכאן? אּתה ּבאת מאין אֹותֹו: ׁשאלה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכּו'.

ׁשניהם ׁשם ויׁשבּו וכּו'; ּופעםסֹוחר זכר ּבלׁשֹון נקראת היא ּפעם ּכי מדקּדק, הּלׁשֹון (אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

נקבה) .ּבלׁשֹון ְְִֵָ

¯Á‡Âּומּכה מקֹוננת הּקיסרית היתה ּכּנ"ל, הּקיסר מן הּקיסר ּבת ׁשּנלקחה ¿««ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּקיסר, את מאד ּבדברים מצערת והיתה ּבּתּה, אבדת על ּבּכתל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹראׁשּה

גיווען. מייׁשב זי האט זי אּון איר. צּו ׁשרייען צּו אנגיהֹויּבן ער האט אים. לעּבן דא ניט איז ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזי
מיר וועט ער זי איז סֹוף מיין גיטראכט. זי האט זי ווארן גיענפערט. גארניט אים האט ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָאּון
אים אי וועל מיר. צּו אנקּומען ווידער וועט ער אֹויּב ענפערן אים אי זאל וואס נא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָפארקֹויפן.
מי זי וויל ער ווארן ניט. מי זי ער וויל הרגענען ּבפרט גיהערט. ניט האּב אי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָענפערן.
גיזּוכט זי האט גזלן דער אּון גיגאנגען. ווייטער איז זי אּון גיענפרט. ניט אים זי האט ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָפארקֹויפן.
האט ער אּון גיגאנגען ווייטער איז ער אּון גיפינען. גיקאנט ניט זי האט ער אּון אהער אּון ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאהין

גיגעסן. אֹויף רעֹות חיֹות אים האּבן הסּתם מן אּון גיפינען. גיקאנט ניׁשט אלץ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָזי
גיגאנגעןאּון אזֹוי איז אּון עסן. עּפעס גיפּונען זי האט זי אּון ווייטער. ווייטער גיגאנגען איז ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָזי

הּנ"ל ּבחּור דער גיזעסן איז דארט וואס ארט דעם צּו גיקּומען איז זי הּנ"ל)ּביז זּון ּבערגערס דעם (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

זכר א ווי אנגיטאן גיווען זי איז דערצּו אּון האר מיט גיווארן פארואקסן דערווייל ׁשֹוין איז זי ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאּון
ּתיּכף אּון אנדערע. דאס איינס דערקענט ניט זי זיי האּבן ּכּנ"ל מאטראס א פּון קלידער די ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין
זי ער האט מענׁש. א נא גיקּומען דא איז סע וואס גיווארן פריילע ער איז גיקּומען. איז זי ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָווי
דעם אֹויף סֹוחר א מיט געווען ּבין אי געענטפערט זי האט אהער. קּומסטּו וואנען פּון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָגיפרעגט.
א דאר גיענפערט. אֹוי איר ער האט אהער. קּומסטּו וואנען פּון געפרעגט אים זי האט וכּו'. ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָים

גיזעסן. ּביידע דארט זיי זענען ְְִֵֵֵֶֶֶֶָסֹוחר.
דאּון ווי נא קיסר'טעדער די האט ּכּנ"ל. קיסר דעם פּון גיווארן גיחאּפט אוועק איז קיסר ּבת י ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

איז טאכטער איר וואס דעם אֹויף וואנט. דער אין קאּפ גיׁשלאגן זי האט זי אּון גיקלאגט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָזייער
איּבער גיזאגט. אים צּו האט זי רייד. מיט גיגעסן זייער קיסר דעם האט זי אּון גיווארן. ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָפארפאלן
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ּבּתם; אּבד ועּתה - הּנ"ל הּבחּור את אּבד ּגּסּותֹו היא(ואמרה)ׁשעלֿידי הלא : ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
והיתה הּיֹום? עֹוד לי ּיׁש ּומה אֹותּה, ואּבדנּו - ׁשּלנּו והצלחה הּמּזל ּכל ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּבּתֹו, אבדת על מאד צר היה ּבעצמֹו אליו ּגם ּובוּדאי מאד. אֹותֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמצערת
ּוכעסים קטטֹות ונעׂשּו מאד, אֹותֹו ּומכעסת מצערת הּקיסרית היתה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועֹוד
אׁשר עד מאד, אֹותֹו ׁשהכעיסה עד רעים ּדברים לֹו מדּברת והיתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּביניהם,
ׁשיקט'. 'פאר ׁשּקֹורין וׁשּלחּוה, לׁשּלחּה, ּופסקּו ּדּינים, והֹוׁשיב לׁשּלחּה; ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
הּדבר תֹולה והיה מצליח, היה ולא לּמלחמה ׁשֹולח הּקיסר היה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאחרּֿכ
וׁשּלח הּמלחמה; אּבדּת עלֿידיֿזה - ּכ ׁשעׂשית ׁשּבׁשביל יעדניראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאיזה

יעדניראלין עֹוד וׁשּלח הצליח, ולא לּמלחמה עֹוד ׁשלח ּכ ֿ אחר (הינּואֹותֹו. ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשיקט) זרים,פאר ּדברים ׁשעֹוׂשה הּמדינה ּבני וראּו יעדניראלין. ּכּמה ׁשּלח וכן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
,להפ אפׁשר עצמן: ויּׁשבּו יעדניראלין; אחרּֿכ הּקיסרית, ׁשּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבתחּלה
עׂשּו, וכן הּמדינה. ּתנהג והּקיסרית יׁשּלחּו, ואֹותֹו - הּקיסרית אחר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹלׁשלח

הּמדינה. נהגה והיא הּקיסרית, את והׁשיבּו הּקיסר, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשּלחּו

˙È¯ÒÈw‰Âוהכניסה הּבערּגירין, אׁשּתֹו עם הּברּגיר את להחזיר ּתכף ׁשלחה ¿«≈»ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

גיווארן. פארלארן טאכטער אּונזער איז היינט אּון גיּבראכט. אֹויס ּבחּור דעם האסטּו גדלּות. ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָדיין
מיר האּבן היינט הצלחה. אּונזער גאר אּון מזל אּונזער גאר גיווען זי איז זי גיזאגט. האט זי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאּון
איז אליין אים אּון גיגעסן. זיער אים האט זי אּון היינט. גיּבליּבן ׁשֹוין מיר איז וואס פארלארן. ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזי
די האט דערצּו גיווארן פארפאלן איז טאכטער די וואס דאס גיווען ּביטער זייער אֹוי ּבוודאי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזי
צוויׁשן עסיניׁש אּון קריג גרֹויסע גיווארן סע אּון דערצערנט. זייער אּון גיגעסן זייער אים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָקיסר'טע
גיהייסן זי האט ער ּביז דערצערנט. זייער אים האט זי ּביז רעים דברים ריידן אים פלעגט זי אּון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזיי.
האט פארׁשיקן. זי זאל מען אז גיּפסק'ט זיי האּבן איר. אֹויף דיינים גיזעצט האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָפארׁשיקן.

פארׁשיקט. זי ְְִִֶַמען
האטדערנא גיווען. מצליח ניט האט ער אּון אריין. מלחמה דער אין גיׁשיקט קיסר דער האט ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

די אנגיווארן האסטּו דריּבער גיטאן אזֹוי האסט דּו ווייל יעדניראל. א אין אנגיהאנגען דאס ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָער
מלחמה דער אין גיׁשיקט ווידער ער האט דערנא פארׁשיקט. יעדניראל דעם ער האט ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה.
ער האט אזֹוי אּון יעדניראלן פארׁשיקט ווידער ער האט גיווען מצליח ניט ווידער האט אּון ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאריין.
פארׁשיקט ער האט פריר זאכן ווילדע טּוט ער אז גיזעהן מדינה די האט יעדניראלן. ּכמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָפארׁשיקט

גיווען מייׁשב זי זיי האּבן יעדניראלן. דערנא קיסר'טע. מדינה)די די מען(דהיינּו פארקערט. טאמער ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מדינה. די פירן זאל קיסר'טע די אּון פארׁשיקן. מען זאל אים אּון קיסר'טי. דער נא ׁשיקן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזאל

גיט אזֹוי זיי גינּומען.האּבן צּוריק זיי האּבן קיסר'טע די אּון פארׁשיקט. קיסר דעם האּבן אּון אן. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מדינה. די גיפירט האט זי ְְִִִִִָָאּון

ווייּבאּון זיין מיט ּבערגער דעם ּברנגען צּוריק ווידער זאל מען אז גיׁשיקט ּתיּכף האט קיסר'טע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָדי
ּבערגערן ּכּנ"ל)די לייט ארימע פאר גימאכט זיי האט אּון גיווען מׁשּפיל זיי האט קיסר דער אריין(וואס זיי האט זי אּון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
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ּבּפלטין אֹותֹו�אֹותן מהּמֹוליכים ּובּקׁש עמד נׁשלח, ּכׁשהיה והּקיסר ׁשּלּה. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
טֹובֹות, לכם עׂשיתי ּובוּדאי ׁשּלכם, קיסר הייתי ֿ כן ֿ עלּֿפי אף ּכי ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּניחּוהּו:
עֹוד, הּמדינה אל אׁשּוב לא ּבוּדאי ּכי ;ליל אֹותי והּניחּו ּבזאת נא חּנני ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻעּתה
ׁשּיׁש חּיי ימי חפׁשי ֿ ּפנים עלּֿכל ואהיה ואל לי הּניחּו להתירא, לכם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
ׁשנים, ּכּמה עברּו ּכ ּובין ּכ ּבין .והֹול הֹול והיה אֹותֹו. והּניחּו לחיֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלי
ּובא הּספינה, את הרּוח ּגםּֿכן ונׂשא הּים, על ּובא הּקיסר והֹול הֹול ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהיה
הּׁשנים אּלּו ׁשם ׁשּיֹוׁשבים הּמקֹום אל ׁשּבא עד הּנ"ל, הּמדּבר אל ֿ ּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּגם

ּכּנ"ל)הּנ"ל זכר ּבבגדי ׁשּלבּוׁשּה היפתּֿתאר ּובּתֹו הּבערּגיר, ּבן הּבחּור זה(הינּו הּכירּו ולא . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הם וכן ׁשנים. ּכּמה עברּו ּוכבר ּבׂשערֹות, הּקיסר נתּגּדל ּכבר ּכי זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאת
והׁשיב לכאן? ּבאת מאין אֹותֹו: וׁשאלּו ּכּנ"ל. ּבׂשערֹות נתּגּדלּו ּכבר ֿ ּכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּגם

וכּו'. לֹו הׁשיבּו הם וכן וכּו', סֹוחר עלֿידי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָלהם:

e·LÈÂמנּגנים והיּו ּכּנ"ל; וׁשֹותים אֹוכלים והיּו יחד, הּנ"ל אּלּו ׁשם ¿»¿ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָ
לנּגן ֿ ּכן ּגם יכלּו הם וכן קיסר, זה ּכי לנּגן, יכֹולים היּו כּלם ּכי ֿ ׁשיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּבכלי

הּבריה היה הּנ"ל, הּבחּור והּוא, מּכבר,Òּכּנ"ל. ׁשם היה ּכבר ּכי ּביניהם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
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אּון גיגאנגען ער איז גיווארין. פארׁשיקט איז ער ווי קיסר. דער אּון ּפאלאצן. אירע אין ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָגינּומען
גיווען פארט זי ּבין אי ווארין לאזין. אים זאלין זיי אז גיפירט. אים האּבין וואס די גיּבעטין ְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאט
מי לאזט אּון צּוליּב דאס מיר טּוט היינט. טֹובֹות. גיטאן ּבוודאי איי האּב אי אּון קיסר. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאייער
מֹורא קיין איר האט מדינה. דער צּו קערין אּום ניט ּבוודאי ׁשֹוין מי זי וועל אי ווארין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָגיין.
וואס לעּבין ּביסל דאס זיין פריי כאטׁשע אי לאם גיין. מיר אי לאם .מי לאזט האּבין. צּו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָניט
זענען דערווייל גיגאנגען. אּון גיגאנגען ער איז גילאזט. אים זיי האּבין לעּבן. צּו נא האּב ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאי
אֹויף גיקּומען איז ער ּביז גיגאנגען אּון גיגאנגען איז קיסר דער אּון ׁשנים ּכמה גיגאנגען ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאוועק
מדּבר דער צּו גיקּומען אֹוי איז ער אּון גיטראגין. אוועק אֹוי ׁשיף די ווינט דער האט ים. ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָדעם

גיזעסין דארט זענען ּביידע זיי וואס ארט דעם צּו גיקּומען איז ער ּביז דעםהּנ"ל. ּבחּור דער (דהיינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זכר) א ווי גיגאנגען איז זי וואס ּתֹואר יפת די טאכטער זיין אּון זּון. דאסּבערגירס איינס דערקאנט ניט זי זיי האּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
גיגאנגען אוועק ׁשֹוין איז סע אּון האר מיט גיווארין פארוואקסן ׁשֹוין איז קיסר דער ווארין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאנדערע.
גיפרעגט אים זיי האּבין ּכּנ"ל. האר מיט גיווארין פארוואקסין אֹוי ׁשֹוין זענען זיי אּון ׁשנים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמה

וואנע אזֹויפּון אֹוי אים האּבן זיי אזֹוי אּון סֹוחר. א דּור גיענפערט זיי ער האט אהער. קּומסטּו ט ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גיטרינקען. אּון גיגעסין דארט האּבין אּון איינעם. אין גיזעסין דארט דריי די זענען ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָגיענפערט.
ווארין ׁשּפילין. גיקענט האּבין אלע זיי ווארין ׁשיר. ּכלי אֹויף גיׁשּפילט דארט האּבין זיי אּון ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכּנ"ל.

ׁשּפילין. גיקענט אֹוי האּבין זיי אזֹוי אּון קיסר. א איז ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָדער
גיוועןאּון דארט ׁשֹוין איז ער ווארין זיי. צוויׁשן ּבריה דער גיווען איז ער ּבחּור. דער דהיינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָער

ּברענען דארט פלעגין זיי אּון גיגעסין. זיי האּבין פלייׁש ּברענגען צּו זיי פלעגט ער אּון לאנג. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָפּון
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זהב מן יקרים ׁשהיּו עצים ׁשם ׂשֹורפים והיּו ואכלּו, ּבׂשר להם מביא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָוהיה
להם מֹוכיח הּנ"ל הּבחּור אֹותֹו והיה ּדברים)ּבּיּׁשּוב. ּוברּור הֹוכחה ׁשּכאן(לׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

טֹוב - ּבּיּׁשּוב ּבעֹולם אדם לבני ׁשּיׁש הּטֹוב ּכפי חּייהם; ימי לבּלֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָטֹוב
,ל היה טֹוב מה אֹותֹו: ׁשאלּו חּייהם. ימי ּכאן לבּלֹות ּכאן, ליׁשב ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניהם
ּׁשעבר מה לפניהם וסּפר להם הׁשיב ?לפני יֹותר טֹוב ׁשּכאן אֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאּתה
ּבן ׁשהּוא ּבזה לֹו היה ּומה לכאן, ׁשּבא עד וכּו', ּבערּגיר ּבן ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָעליו,
ׁשּטֹוב להם והֹוכיח טּוב; ּכל לֹו יׁש ּכאן ּגם - טּוב ּכל לֹו ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבערּגיר,

מאֹותֹו הׁשמעּת הּנ"ל: הּזה הּקיסר ׁשאלֹו חּייהם. ימי ּכאן הּקיסר?לבּלֹות ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לֹו הׁשיב - מּמּנה ׁשמע אם היפתּֿתאר, על אֹותֹו ׁשאל ׁשּׁשמע. לֹו ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהׁשיב

הרֹוצח זה ואמר: להתרּגז, הּבחּור והתחיל הן; ֿ ּכן: הּנ"לּגם הּקיסר אֹותֹו (הינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּבכעס אֹומר הּבחּור והיה ּבעצמֹו, הּקיסר הּוא הּוא עּמֹו ׁשּמדּבר ׁשּזה ידע לא הּוא ּכי מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּדּברּו

הרֹוצח) זה ּבכעס: ואמר עליו, ּבׁשּניו ּוׁשאלֹוּכחֹורק ׁשאל. אחר לאיׁש ׁשּנדמה הּקיסר זה (הינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבאתילהּבחּור) וגּסּותֹו ׁשּלֹו אכזרּיּות ּבׁשביל לֹו: הׁשיב רֹוצח? הּוא מה מּפני : ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
והּגיד להתירא, מּמי לֹו אין ׁשּבכאן הּבחּור עצמֹו ויּׁשב ?ואי ׁשאלֹו: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלכאן.

עליו ׁשעבר הּמארע אֹותֹו ּכל לֹו וסּפר ּגּוףלֹו לֹו סּפר לא ׁשּבּתחּלה הּדברים (נראין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבערּגיר) ּבן ׁשהיה רק ּבֹוהּמעׂשה, נֹוקם היית ,ליד ּבא הּקיסר זה היה אם ׁשאלֹו: . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אז דרינגען צּו ּבחּור דער זיי פלעגט ייׁשּוב. אין גאלד פּון גיווען טייעררער איז סע וואס ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאלץ
וועלט דער אֹויף האּבין מענטׁשין וואס גּוטץ דאס וועדליג יארין. די לעּבין צּו איּבער גּוט איז ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָדא
אים זיי האּבין וועלט. די לעּבין איּבער דא זאל מען זיצין. דא זאל מען אז ּבעסער איז ייׁשּוב. ְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאין
האט ּבעסער. דיר פאר איז דא אז זאגסט דּו אז גיהאט דען האסטּו גּוטץ א פאר וואס ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָגיפרעגט.
גיווען איז ער ווי גיטאן איּבער זי האט אים מיט וואס דערציילט. זיי האט אּון גיענפערט. זיי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָער
איז ער וואס גיקּומען דרֹויס אים איז וואס אּון גיקּומען אהער איז ער ּביז וכּו' זּון ּבערגירס ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָא

טּוב. ּכל אֹוי ער האט דא טּוב. ּכל גיהאט האט ער זּון. ּבערגירס א צּוגיווען אלץ ּבחּור דער האט (אזֹוי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

גיזאגט) וועלט.זיי די לעּבין צּו איּבער גּוט איז דא אז אלץ גידרּונגען זיי האט ער אּון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
האטהאט ער גיענפערט אים ער האט קיסר. דעם פּון גיהערט האסטּו גיפרעגט. קיסר דער אים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

ער האט איר. פּון געהערט האט ער אֹויּב ּתֹואר. יפת דעם אֹויף געפרעגט אים ער האט ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגיהערט.
דער גיזאגט. האט אּון ּכעס מיט ריידין צּו אנגיהֹויּבן ּבחּור דער האט יֹוא. גיענפערט. אֹוי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאים

דרֹוצח. אֹויף ּכעס מיט גיזאגט ּבחּור דער האט אזֹוי אנדערין דעם אֹויף ציין די מיט קריצט איינער ווי פּון(אזֹוי האּבין זי וואס קיסר עם ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אים) מיט ׁשמּוסט אליין קיסר דער אז גיוואּוסט ניט האט ער ווארין גׁשמּוסט. איזאים פארוואס גיפרעגט. אים ער האט ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אהער אי ּבין גסּות זיין איּבער אּון אכזריֹות זיין איּבער גיענפערט. אים ער האט רֹוצח. א ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָער
דא גיווען. מייׁשב ּבחּור דער זי האט גיווען. דאס איז אזֹוי ווי גיפרעגט. אים ער האט ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגיקּומען.
דערציילט אים האט אּון גיזאגט אים ער האט האּבין. צּו ניט מֹורא קיין קיינעם פאר זי ער ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאט
זאל קיסר דער אז גיפרעגט. אים ער האט גיטאן. איּבער זי האט אים מיט וואס מעׂשה גאנצע ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדי
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לאו לֹו: הׁשיב רחמן)עכׁשו? היה הּוא ׁשאני(ּכי ּכמֹו מפרנסֹו הייתי אּדרּבא, , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
.אֹות ְְְֵַמפרנס

·eLלהּקיסר ּומרה רעה ׂשיבה ּכּמה ולגנח: להתאּנח הּקיסר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹהתחיל
אֹותֹו עֹוד וּיאמר נׁשלח. והּוא נאבדה, ׁשּלֹו ֿ ּתאר ׁשהיפת ׁשמע ּכי ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּזה;
ואני ּבּתֹו, ואת עצמֹו את אּבד - ׁשּלֹו וגדלּות אכזרּיּותֹו ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּבחּור:

עֹוד ׁשאלֹו ֿ ידֹו. על הּכל לכאן; להּבחּור)נׁשלכּתי הּקיסר ּבא(הינּו היה אם : ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכמֹו מּמׁש מפרנסֹו הייתי אּדרּבא, לאו, לֹו: הׁשיב ּבֹו? נֹוקם היית ,ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָליד
הּוא ּבעצמֹו ׁשהּוא והֹודיעֹו אליו, הּקיסר וּיתוּדע .אֹות מפרנס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאני

עליו ונפל וכּו'; עליו ּׁשעבר ּומה הּנ"ל, הּנ"ל)הּקיסר ּונׁשקֹו.(הּבחּור וחּבקֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לזכר)והיא נדמית ׁשהיתה רק ׁשם, ֿ ּכן ּגם ׁשהיתה היפתּֿתאר מה(הינּו זאת, ּכל ׁשמעה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לזה. זה מדּברים ְְִֵֶֶֶַָּׁשאּלּו

¯eÁa‰Â,אילנֹות ּבׁשלׁשה סימן לֹו ועׂשה יֹום, ּבכל ליל ּדרּכֹו היה הּנ"ל ¿«»ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ
הּנ"ל הּכתב ׁשם ּובּקׁש אילנֹות, אלפים אלפי ׁשם היה ּבׁשלּכי אילנֹות(הינּו ׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ

גיענפערט אים ער האט גיווען. נֹוקם היינט אים אין זי וואלסטּו אריין האנט דער אין קּומען ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָדיר
רחמן)ניין איין גּוטער איין גיווען איז ער די(ווארן ּבין אי ווי גיווען. מפרנס אזֹוי אים וואלט אי אדרּבא ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ְְֵַמפרנס.
אייןהאט פאר וואס גיזאגט. האט אּון קרעכצין. צּו אּון זיפצן צּו אנגיהֹויּבן קיסר דער ווידער ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

זיינע טאכטער די אז גיהערט האט ער ווארין האט. קיסר דער עלטער ּביטערע איין אּון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשלעכטע
דער ווידער זי האט גיווארין פארׁשיקט איז אליין ער אּון גיווארין. פארפאלין איז ּתֹואר יפת ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָדי

אכזריֹות זיין איּבער אנגירּופין. ּבארימקייט)ּבחּור דער אּום זי(ּכלֹומר ער האט גדלּות. זיין איּבער אּון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
האט אים. איּבער אלץ גיווארין. פארווארפין אהער ּבין אי אּון טאכטער. זיין אּון גיּבראכט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹויס

גיפרעגט ווידער אים ּבחּור)ער דעם צּו קיסר וואלסטּו(דער אריין. האנט דער אין קּומען דיר זאל ער אז ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ווי אזֹוי ּפּונקט גיווען מפרנס אזֹוי אים וואלט אי ניין. אים ער ענפערט גיווען נֹוקם אים אין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזי

גיו מֹודיע אים האט אּון אים. צּו דערקענט קיסר דער זי האט מפרנס. די ּבין איזאי ער אז וען ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אים אֹויף ּבחּור דער איז גיטאן. איּבער אים מיט זי האט סע וואס אּון קיסר. דער אליין ִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָדאס

זי אּון גיהאלצט. אּון גיקּוׁשט אים האט אּון גיפאלין גיווען.אנידער אֹוי דא איז זי וואס ּתֹואר יפת די (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ"ל) פארׁשטעלט אנדערין.נאר דעם מיט איינער ׁשמּוסין ּביידע די ווי אלץ דאס הערט ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גימאכטאּון סימן איין זי האט אּון גיין. טאג אלע פלעגט ער גיווען. סדר זיין איז ּבחּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדער

אלפים אלפי גיווען דארט איז סע ווארין ּכתב. דאס גיזּוכט דארט האט אּון ּביימער. דריי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין
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הּׁשלׁשהמהם) ּבאּלּו ּולחּפׂש לבּדק יצטר לא ׁשּלמחר ּכדי סימן ּבהם ועׂשה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
היה מּׁשם חֹוזר ּוכׁשהיה הּנ"ל. הּכתב אֹותֹו ימצא ואּולי האי ּכּלי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻאילנֹות;
אֹותֹו: ׁשאלּו מצא. ולא ּכׁשּבּקׁש ּבֹוכה ׁשהיה מחמת ּבכּויֹות, עינים עם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבא
ּבכּויֹות? ועיני חֹוזר אּתה ואחרּֿכ ּכּנ"ל, האילנֹות ּבאּלּו מבּקׁש אּתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמה
וכּו' ּכתב לֹו ׁשלחה הּקיסר ׁשּבת הּמעׂשה, אֹותֹו ּכל להם וסּפר להם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהׁשיב
אּולי מבּקׁש, הּוא ועּתה ּכּנ"ל; וכּו' סערה רּוח ּובא אילנֹות, ּבאּלּו אֹותֹו ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָוטמן
אנחנּו נמצא אּולי ,עּמ ֿ ּכן ּגם נל - לבּקׁש ּכׁשּתל למחר, לֹו: אמרּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָימצא.
אֹותֹו את הּבתֿקיסר ּומצאה ֿ ּכן ּגם עּמֹו הם והלכּו היה, וכן הּכתב. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּבדעּתה: חׁשבה מּמׁש. ידּה ּכתב ׁשהּוא וראתה אֹותֹו ּופתחה ּבאילן, ְְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּכתב
ותחזר הּמלּבּוׁשים אּלּו ותפׁשט ּכׁשּתחזר היא, ׁשהיא תכף לֹו ּתּגיד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאם

ׁשֹוין זאל ער ּכדי גיזּוכט. האט ער וואס ּביימער. דריי אין סימן איין מאכין זי ער פלעגט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּביימער.
פארט טאמער טאג. אלע טאן ער פלעגט אזֹוי ּביימער. דריי די אין זּוכין ּבאדארפין ניט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמארגין

ּכתב. דאס גיפינען ער דיוועט צוויׁשן גיווארין פארפלין אים ּביי איז סע וואס גיׁשיקט אים האט זי וואס ּכתב דאס (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) אֹויגן.ּביימער פארוויינטע מיט קּומען ער פלעגט דארט פּון אּומקערין זי פלעגט ער אז אּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אים זיי האּבין גיפינען. גיקענט ניׁשט האט אּון גיזּוכט האט ער אז וויינען. פלעגט ער ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָווארין

ּתֹואר)גיפרעגט יפת דער מיט קיסר דער צּוריק(דהיינּו קּומסטּו דערנא אּון ּביימער. די צוויׁשן זּוכסטּו וואס ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
קיסר ּבת די ּבאׁשר מעׂשה. גאנצע די דערציילט זיי ער האט אֹויגין. פארוויינטע יפתמיט די (דהיינּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

גיקּומעןּתֹואר) איז ּביימער די פּון ּבֹוים איין אין ּבאהאלטין עס ער האט ּכתב. א גיׁשיקט אים האט ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אים צּו זיי האּבין גיפינען. עס ער וועט טאמער ער זּוכט היינט ּכּנ"ל וכּו' ווינט ׁשטֹוירעם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיין
גיפינען מיר וועלין טאמאר גיין. אֹוי דיר מיט מיר וועלין זּוכין גיין וועסט דּו אז מארגין ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָגיזאגט.
ּכתב דאס גיפּונען קיסר ּבת די האט גיגאנגען. אֹוי אים מיט זיי זענען גיווען. אזֹוי איז ּכתב. ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָדאס

איר איז דאס אז גיזעהן. זי האט גיעפינט. אֹויף עס האט זי אּון ּבֹוים. איין פּוןאין ּכתב אייגין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
האנט. ְִַאיר

יום, שבכל התפילות לשלושת מרמז האילנות
צריך כן כי בוכיות, עינים עם אותם מתפלל שהיה

חן)להתפלל. (לוית

ÂÏ ‰˘ÚÂ ,ÌÂÈ ÏÎ· ÍÏÈÏ ÂÎ¯„ ‰È‰ Ï"�‰ ¯ÂÁ·‰Â
Í¯ËˆÈ ‡Ï ¯ÁÓÏ˘ È„Î ...˙Â�ÏÈ‡ ‰˘ÂÏ˘· ÔÓÈÒ

:˙Â�ÏÈ‡ ‰˘ÂÏ˘‰ ÂÏ‡· ˘ÙÁÏÂ ˜Â„·Ïאף הנה
תפילות אותן אנו מתפללים יום שבכל פי על

שכ צריך זאת בכל תהיהבשווה, תפילה ל
התפילה צריכה יום וכל לגמרי, חדשה כתפילה
הסימן מרמז זה ועל מאתמול, מעולה להיות

כבר עצים באיזה יום כל הבערגיר בן שעשה
רצה שלא היינו באחרים, חיפש ולמחר חיפש,
להוסיף רצה אלא אתמול, כמו היום להתפלל
עם לחיות צריכים אנו ואכן עצמו. על קדושה
הימים, עלינו עוברים איך תמידי נפש חשבון
או שעבר, היום על יום כל מוסיפים אנו האם
את לנו שיש השם וברוך להיפך. וחס חלילה
עצמינו ליישב היומיומית ההתבודדות של העצה
והיא יום, יום וטהרה קדושה להוסיף איך היטב

להתחדשות לזכות נפלאה חן).עצה (לוית

−ïôþ ¬šñó
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ׁשּיהיה רֹוצה והיא ולגֹוע; לּפל יּוכל - ּכמּקדם יפתּֿתאר ׁשּוב ותהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹליפיּה,
ותכף הּכתב; ׁשּמצאה לֹו ואמרה הּכתב, לֹו והחזירה והלכה ּכּדת. ְְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבכׁשרּות

ֿ ּכנפל אחר ּגדֹולה. ׂשמחה ּביניהם והיה אֹותֹו, והבריאּו והחיּו חּלׁשּות, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
עכׁשו היא ּבהכרח ּכי אמצאּה? היכן הּכתב? לי לּמה הּבחּור: אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָאמר
ואמר הּכתב לּה והׁשיב חּיי; ימי ּכאן אבּלה זאת? לי ולּמה ,מל איזה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאצל

ותּׂשאּנה ותל הּכתב, ל הא ּכּנ"ל)לּה: לזכר נדמית היא ליל,(ּכי ורצתה . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ההּוא הּטֹוב והיה אֹותּה, יּקח ּבוּדאי הּוא ּכי ֿ ּכן; ּגם עּמּה ׁשּיל מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקׁשה

ֿ ּכן ּגם חלק ל אּתן - לי יהיה הּבחּוראׁשר אל אמרה לזכר ׁשּנדמית ֿ קיסר ׁשהּבת (הינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

את יּקח ּבוּדאי והּוא ּגםּֿכן, עּמֹו ׁשּיל - הּנ"ל היפתּֿתאר היא ּבעצמּה ׁשהיא ידע ׁשּלא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ

ֿ ּכן) ּגם הּבחּור עם וייטב ֿ ּתאר, חכםהיפת איׁש ׁשהּוא ראה והּבחּור ֿ קיסר. הּבת (הינּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכּנ"ל) זכר ּבלׁשֹון עליה מדּברים לׁשאנּו ונתרּצה אֹותּה, ויּקח יּׂשיג ּובוּדאי עּמֹו., יל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּובּקׁשה הּמדינה; אל לׁשּוב ירא היה הּוא ּכי לבּדֹו, נׁשאר היה הּנ"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּקיסר
אימה לֹו אין - היפתּֿתאר ויּקח יׁשּוב ׁשהּוא מאחר ּכי ֿ ּכן, ּגם ׁשּיל ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּמּנּו

הּמּזל)עֹוד יחזר ּגםּֿכן.(ּכי להׁשיבֹו ויּוכל , ְְֲִִֵַַַַַַָֻ

וועטהאט זי אז אליין. דאס איז זי אז זאגין. אֹויס ּתיּכף אים וועט זי אז גיווען. מייׁשב זי זי ְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
וועט זי אּון ׁשיינקייט. איר צּו אּומקערין ווידער זי וועט אּון קליידער. די אֹויסטאן ווידער ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָזי
סע וויל זי אּון גיין. אֹויס אּון פאלן אנידער זי ער קאן פריר. ווי אזֹוי ּתֹואר יפת א זיין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָווידער

ּכדת ּבּכׁשרּות זיין סעזאל ווי אזֹוי האּבין חתּונה אים מיט ּבאדארף זי ווארין מדּבר דער אין ניט דא אים זי קאן נעמען (ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

זיין) צּו זיקער אז גיזאגט אים צּו האט זי אּון ּכתב דאס אּומגיקערט אים האט אּון גיגאנגען. זי איז ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּכתב. דאס גיפּונען אזהאט גיזאגט סּתם אים האט זי נאר אליין דאס איז זי אז גיזאגט אֹויס ניט נא אים זי האט דאס (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

גיפּונען) ּכתב דאס האט איםזי זיי האּבין חלׁשֹות. גיּבליּבן איז אּון גיפאלין אנידער ּתיּכף ער איז ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׂשמחה. גרֹויסע א גיווען זיי צוויׁשן איז ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָדערמינטערט.

גיפינען.דערנא קאנען ׁשֹוין זי אי וועל ווי ּכתב דאס מיר טֹויג וואס גיזאגט. ּבחּור דער האט ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.מל א עּפעס ּביי ערגעץ וודאי א היינט זי איז דעםזי דֹור גיווארין פארקֹויפט איז זי אז גימיינט האט ער (ווארין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

דערציילט) אים האט קיסר דער ווי אזֹוי מיינערֹוצח לעּבין איּבער דא מיר וועל אי דאס. מיר טֹויג וואס נא ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
דיר נא גיזאגט איר צּו האט אּון ּכתב. דאס אּומגיקערט איר האט אּון גיגאנגען. איז אּון ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָיארין.

נעמען. זי וועסט אּון גיין וועסטּו ּכתב זכר)דאס איין ווי פארׁשטעלט גיווען זי איז זי גילאזט(ווארין זי זי האט ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
וועט נעמען. ּבוודאי זי וועל אי ווארין גיין. איר מיט אֹוי זאל ער אז גיּבעטין אים האט אּון ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיין

איין אֹוי דיר אי וועל זיין. גּוט מיר גּוטץזי מיין פּון גיּבין גיוועןחלק איז זי וואס קיסר ּבת די (ּכלֹומר ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבחּור) דעם צּו גיזאגט אזֹוי עס האט זכר איין ווי אּוןפארׁשטעלט חכם א איז דער אז גיזעהן האט ּבחּור דער אּון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
גיין. צּו אים מיט גיווארין מרּוצה ער איז נעמען. ּבוודאי זי וועט האטער ער וואס קיסר ּבת דער מיט (דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

זכר) איין איז זי אז צּוגימיינט אּום זי גיהאט מֹורא האט ער ווארין אליין. גיּבליּבן איז קיסר דער אּון ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
זי וועט ער ווארין גיין אֹוי זאל ער אז גיּבעטין. אים זי האט אריין. מדינה דער אין ְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָקערין.

האּבין צּו ניט מֹורא קיין ׁשֹוין זי האסטּו ּתֹואר. יפת די נעמען וועלּבוודאי אי גיזאגט אים האט זי (ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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eÎÏ‰Âׁשּיֹוׁשבת הּמדינה אל ּובאּו ספינה, להם וׂשכרּו יחד הּׁשלׁשה אּלּו ¿»¿ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּספינה. והעמידּו ׁשם, יֹוׁשבת ׁשהיא העיר אֹותֹו אל ּובאּו הּקיסרית, ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשם

עצמּה הּקיסר)ויּׁשבה לגֹוע.(ּבת ּתּוכל - ׁשּבאתה לאּמּה ּתכף ּתֹודיע אם : ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
הלכה ּכ ֿ אחר מּבּתּה; ידיעה ׁשּיֹודע איׁש ׁשּנמצא ּבאׁשר אצלּה: ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוׁשלחה

גיפינען) זי וועט מען אז אּומקערין זי וועט מזל דאס ווארין האּבין. צּו ניט מֹורא קיין ׁשֹוין האסטּו ּתֹואר יפת די אּפזּוכן ּבוודאי אּוןזי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

קערין. אּום הייסין אֹוי די וועט ִִִֵֶֶֶמען
זענעןזענען זיי אּון ׁשיף א גידּונגען זי האּבין זיי אּון איינעם. אין דריי אלע די גיגאנגען זיי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

זיצט זי וואּו ׁשטאט דער צּו גיקּומען זענען זיי אּון זיצט. קיסר'טי די וואּו מדינה. דער צּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָגיקּומען
וועט זי אז גיווען. מייׁשב קיסר ּבת די זי האט ׁשיף די גיׁשטעלט אנידער האּבין זי אּון ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָדארטין.
גיׁשיקט האט אּון גיגאנגען זי איז אֹויסגיין. זי קאן גיקּומען. איז זי אז מּוטער. דער זאגין אֹויס ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתיּכף
טאכטער. איר פּון ידיעה איין האט ער וואס מענטׁש. א זי גיפינט סע ּבאׁשר מּוטער. דער ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָצּו

:'ÂÎÂ „ÁÈ ‰˘Ï˘‰ ÂÏ‡ ÂÎÏ‰Âאיך מהסיפור מובן
כמו כי במידה. מידה עולמו מנהיג יתברך ה'
אותו ליתן הבערגיר בן על השופטים שפסקו
כך אחר יתברך ה' סיבב לים ולהשליכו בשק
השק. לתוך הקיסר בת את נתן הים שעל שהרוצח
בשבעה העני אשת עם נחבא שהבערגיר וכמו
נחבא כן כמו וכו' לו ונשבעה מים של מקומות
באלו כן גם הקיסר בת עם הרוצח כך אחר
נודד להיות הוכרח הבערגיר שבן וכמו המקומות,
באה כן כמו המדבר. אל שנתעה עד אביו מבית
וכן עצמו. הזה המדבר אל הקיסר בת גם כך אחר
זה אל כן גם ובא מביתו נתגרש בעצמו הקיסר
יתברך ה' סיבב סוף כל בסוף אך המדבר,
נתוועדו שם כי הישועה. היתה זה ידי על שדייקא
וחזרו הכתב מצאה קיסר והבת יחד שלשתם
הזוג וקיבלו לביתו שב הקיסר וגם לביתם, כולם

המלוכה.

את לייאש לאדם שאסור איך מהסיפור מובן עוד
כלל, בעולם יאוש שום אין כי ח"ו, לגמרי עצמו
דעתו על עלה שלא הבערגיר בבן שראינו כמו
שם היה כי בהאילן, שטמן הכתב את למצוא כלל
שלא בדעתו נסכם וכבר אילנות, אלפים אלפי
שם לבלות רק ישוב, מקום לשום עוד לשוב
ובת להקיסר גם והוכיח חייו. ימי כל במדבר

על אף חייהם. ימי כל שם לבלות שטוב הקיסר
בכל הלך רק לגמרי בליבו נתייאש לא עדיין כן פי
בהם וחיפש אילנות, בשלשה סימן לו ועשה יום

הכתב את ימצא ואולי האי כולי הכתב, (שבואחר

לעצם שמרמז הקיסר לבת שבינו ההתקשרות עיקר היה

ישראל) תקוות כלל הקדושה מצאמקור ולא וכשביקש ,
עינים עם משם וחזר מאוד הרבה בוכה היה
וכן כנ"ל כן גם עשה שלאחריו וביום בוכיות,
הקיסר בת מצאה כך שאחר עד ויום, יום בכל
ובוודאי לו, והחזירה שלה הכתב את בעצמה
כן פי על אף אך ונפלאה, גדולה שמחה היתה
הכתב לי למה ואמר הבערגיר בן על היאוש גבר
והשיב חיי. ימי כל כאן אבלה וכו', אמצאה היכן

לב שהוכרחה עד הכתב עמהלה שילך ממנו קש
עמה. לילך ונתרצה וכו' כן גם

רק עצמו לייאש שאסור איך אדם לכל מובן ומזה
נדמה אם ואפילו עת, בכל הקדושה אחר לחפש
ומכאוביו לבבו נגעי בנפשו שיודע מה שכפי לו
כן פי על אף הקדושה, את שישיג מאוד רחוק
כוחו. בכל אחריה ויחפש שלו את יעשה הוא
כמה זה החיפוש אחר שגם לו נדמה אם ואפילו
שום עדיין השיג ולא עדיין מצא ולא שנים וכמה
על לבכות צריך ובוודאי כלל, הקדושה מדריגת
כולי עוד, יחפש כן פי על אף יום, בכל הרבה זה
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הּמעׂשה; ּכל לּה וסּפרה ּבּתּה, על ּׁשעבר מה ּכל להּקיסרית וסּפרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבעצמה
אני - אני האמת: לּה אמרה אחרּֿכ ּבכאן. ּגםּֿכן והיא לּה: אמרה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּולבּסֹוף
א ּבכאן; ּגםּֿכן הּוא הּבערּגיר, ּבן ׁשּלּה, החתן ׁשּגם לּה והֹודיעה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיא,
למקֹומֹו. הּקיסר אביה את ׁשּיׁשיבּו רק - אחר ּבאפן רֹוצה ׁשאינּה לּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאמרה
היה ׁשּבׁשבילֹו על מאד, עליו לּה חרה ּכי ּכלל, לזה מרּצית היתה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻואּמּה

איּבער זי האט סע וואס דערציילט. איר האט אּון קיסר'טי דער צּו גיגאנגען אליין זי איז ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדערנא
איר זי האט סֹוף צּום אּון מעׂשה. גאנצע די דערציילט איר האט אּון טאכטער. איר מיט ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָגעטאן

לׁשֹון)גיזאגט דעם זי(מיט אּון טאכטער). די אמת.(דהיינּו דעם גיזאגט איר זי האט דערנא דא. אֹוי איז ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
אֹוי איז זּון ּבערגערס דעם דהיינּו חתן איר אז גיווען. מֹודיע איר האט זי אּון אליין. דאס ּבין ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאי

מּוטע דער צּו גיזאגט האט זי נאר קריקדא. אּומקערין זאל מען אז נאר ניט. אנדערׁש וויל זי אז ר. ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
איז זי ווארין גיוואלט. ניט גאר דאס האט מּוטער די אּון ארט. זיין אֹויף קיסר דעם פאטער ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאיר
צּוליּב גימּוזט האט זי נאר גיווען אלץ דאס איז אים איּבער ווייל גיווען. ּברֹוגז זייער אים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹויף

חזק האדם שאם עד ואולי, האי כולי ואולי האי
עליו, מרחם יתברך ה' חייו, ימי כל באמת בזה
לחפש עצמה הקדושה מקור לו ועוזרה ומסייעה
את מוצאת בעצמה היא שכביכול עד כן, גם
שיהיה שמוכרח מחמת רק אליו. ומחזירתו הכתב
הבחירה, קיום בשביל דבר ובהעלם בסוד הדבר
עד כך, אחר גם היאוש עליו מתגבר כן על
עד עמה שילך ממנו לבקש מוכרחת שכביכול
הגדולה מקבלים אז וכו', לביתם שבאים
עילאין והרזין הסיפור ענין ותוכן בשלימות.
גנוז שבו, וענין ענין בכל שמלובשין הקדושים

ימצאנו. מי עמוק עמוק מאוד, ונעלם וצפון
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

לכל סימנים ומוסרת נותנת ישראל קדושת שורש
בכדי בה, ולהתקשר להתדבק הבא מישראל אחד
והיחוד ההתקשרות יהיה הללו הסימנים ידי שעל
רק ביניהם. יתערב אל וזר בשלימות ביניהם
שגורם עד בזה, מאוד מתגרה דבר שהבעל
מדבר למקום מקדושתו האדם ונתגרש שנתרחק
רוח שבא עד יותר עוד מתגרה כך ואחר שממה,
הסימנים, גם שאובד עד כך כל ומבלבל סערה
כן גם וכן שעובר, מה האדם על עובר זה ובתוך
עובר אחד לכל השייך הקדושה חלקי ניצוצי על
עליהם אורבים הרבה כי הרבה, כן גם עליהם

גורם עצמו האדם רוב פי ועל במצודתם, לתפסם
ואחר ח"ו, ממנו שלוחים כמו הם אלו וכל לזה,
חלקי על גם יותר עוד דבר הבעל מתגבר כך
במצודתו ותפסה רוצח בחינת שבא עד הקדושה

ח"ו. לגמרי אותה להטביע ורוצה לגמרי

מרום ואתה תקום היא ה' עצת כן פי על אף אך
מייאש ואינו בדעתו חזק וכשהאדם ה', לעולם
יום בכל עיתים לו וקובע פנים כל על עצמו
שנאבדו הקדושה סימני אחר ולחתור לחפש
הוא פנים כל על למצאה זוכה שאינו ועם ממנו,
ובוכה יתברך ה' לפני זה על שיחתו מפרש
אז אביו, לפני המתחטא כבן יתברך לפניו ומתחנן
ידי על ודייקא לטובה, הכל יתהפך סוף כל סוף
על לגמרי, במצודתו הקדושה שתפס הזה רוצח
אל הקדושה שנתקרב יתברך ה' מסבב זה ידי
יודעים אינם שעדיין רק ממש, לו מסמוך האדם
יתברך ה' מסבב כך אחר זה, את זה ומכירים
ולגרשו האדם לרחק שגרם הראשון שהמרחיק
לו עוזרים וכולם לשם, נזדמן הוא גם מקדושתו

סימ אחר ולבקש לחפש וה'להאדם הקדושה, ני
את מוצאת בעצמה שהקדושה בעזרתם יתברך
להאדם, היינו לבעליה, אותם ומחזרת הסימנים

גדולה. שמחה נעשה בוודאי ואז
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להׁשיבֹו, ורצּו ּבּתּה. רצֹון למּלאֹות הכרחה ֿ כן אףֿעלּֿפי א הּנ"ל; ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֻּכל
ּבכאן. הּוא ׁשּגם ּבּתּה לּה והּגידה ּכלל; נמצא הּקיסר אין והּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָויבּקׁשּו
הּזה, הּזּוג קּבלּו והּקיסרּות והּמלּוכה ּבׁשלמּות, והּׂשמחה החתּנה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻוהיתה

ּבּכּפה. ְִַָָּומלכּו

אּומקערין אים גיוואלט מען האט טאכטער. איר דאס קיסר)טאן דעם דעם(דהיינּו גיזּוכט מען האט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מיט דא אֹוי איז קיסר דער אז גיזאגט אֹויס טאכטער די איר האט דא. ניט גאר איז ער אּון ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָקיסר.
האּבין קיסרית דאס אּון מלּוכה די אּון גאנצין. אין איז ׂשמחה די אּון חתּונה. די גיווען איז ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָזיי.
אּון גיהאט. חתּונה האּבין זיי וואס ּתֹואר יפת דער מיט זּון ּבערגערס דעם דהיינּו אּפגינּומען. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזיי

ואמן. אמן וועלט. דער גאר איּבער גיקיניגט האּבן זיי דהיינּו גיווען. ּבּכיּפה מֹול האּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזיי

את מגלת אינה הקדושה עדיין כן פי על אף אך
יהיה שלא בכדי זאת, היא שהיא להאדם עצמה
פן בחינת הריסה בבחינת והיחוד ההתקרבות
וכו', מדבר ובמקום ח"ו כדת ושלא וכו' יהרסו
כך אחר הסימנים לו כשמחזרת אפילו זה ומחמת
כי האדם, על והיאוש ההעלמה ומתגבר חוזר
שגם שיודע מאחר הקדושה אחרי יחפש היכן
היא היכן יודע ומי שעבר. מה עבר כביכול עליה
האדם את מפייסת בעצמה הקדושה ואז עכשיו.
וחוזרים שבאים עד עמה, שילך ממנו ומבקשת
קדושתם, שורש למקור הראשון למקומם שניהם
והשמחה היחוד ונעשה לזה, זה נתוועדים ואז

וכו', הארץ כל על למלך ה' והיה (עייןבשלימות,

דברים של בפשוטן המרומז כפי ביותר ותבין עוד בפנים

בפנים) כמובן זה סיפור בכל שיש הנוראות מהסודות .לבד
ל"ט) אות ה' ועבודת יראה היראה, (אוצר

ÂÎÏÓÂ ‰Ê‰ ‚ÂÊ‰ ÂÏ·È˜ ˙Â¯ÒÈ˜‰Â ‰ÎÂÏÓ‰Â
:‰ÙÈÎ·אך פתרונו. נודע לא ונפלא נורא סיפור

מסוד שמדבר מובן הסיפור שבסוף מהרמזים
ומסוד בימינו, במהרה לבוא העתידה הגאולה
מכלל והנה המשיח. מלך של נשמתו המשכת
אורבת אחרא שהסטרא איך ומבואר מובן הסיפור
על ואף ח"ו. לגמרי אותה להעלים הקדושה על
לעולם מרום "ואתה תקום" היא ה' "עצת כן פי
גומר יתברך והוא העליונה, על ידך לעולם ה'"
ההעלמה תוקף התגברות ידי על ודייקא שלו. את

קרן כך אחר ונתעלה נתרומם זה ידי על כך כל
עצמו זה בסיפור שראינו כמו ביותר, הקדושה

והעני הבערגיר היה כךשמתחילה אחר יצאו (שמהם

בכיפה) כך אחר שמלכו הקדוש בניםהזוג חשוכי
אשת את היעדניראל האדון תפס כך ואחר לגמרי.

שיצאההעני וזכתה שמים ויראת גדולה צדקנית (שהיתה

והקדושה) היקרה הבת כך אחר רחמיממנה ונתעוררו
מאוד מבוהל דבר ועשה מאוד (ובאמתהבערגיר

וכו') שגעון ונחבאהיה משם, להוציאה שזכה עד
ומקוה בור שהם מים, של מקומות בשבעה עמה

וימים ונהרות ונחלים ומעין לכלואגמים מובן (שזה

מאוד) ונעלמים גבוהים לדברים מקוםשמרמז ובכל ,
על ודייקא בפנים, כמבואר וכו' לו נשבעה ומקום
כך אחר זכו כך כל ההעלמה התגברות תוקף ידי

הנ"ל. הקדוש הזוג מהם ויצאו בנים להוליד

ורצו מאוד ההעלמה התגברה כך אחר גם אך
על ארבו וביותר הזה. הקדוש הזוג בין להפריד
בני עמה להשתדך ורצו הנ"ל היקרה הבת
שנעשה עד העני של ההצלחה רום וכן השרים.
התגברות בכלל כן גם היה העולם כל על קיסר
עם להשתדך ביותר מיאן זה ידי על כי ההעלמה.
מן להעבירו עליו מחשבות וחשב הבערגיר בן
ולסוף תקום היא ה' עצת אך וכו'. לגמרי העולם
הנ"ל הקדוש הזוג קיבלו כי לטובה, זה כל נתהפך

בכיפה. ומלכו המלוכה את
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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Ìbהּמאטראס ֿ ידֹו. על היה הּכל ּכי ּגדּלה, הּזקן להּקיסר היה לא ּכ ֿ אחר «ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּודחפּוהּו. ּפניו, על אֹותֹו טפחּו טפחּו הּוא)- (ּכי מאד, ּגדּלה לֹו היה - אבי(הּבערּגיר ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֻ

העּקר) ׁשהּוא .הּקיסר, ִֵֶַָָָ

8
ËBÏaּכתיבÚּבערּגיר הינּו - הּמלט" "ההרה :Ùּבמהרה ׁשּיבֹוא מׁשיח נֹולד ּומּמּנו ; ¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אמן. ְֵֵָָּבימינּו,

Ï‡¯NÈסימ להם ּפקדּתי"היה "ּפקד ּבמצרים -ˆנים הּלׁשֹון זה להם ׁשּיאמר מי , ƒ¿»≈ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּס ימן? מהּו אםּֿכן - מּזה יׂשראל ּכל ׁשּידעּו מאחר ּתמּוּה: והּדבר הּגֹואל; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּוא

.Ú.Ê"È ˜ÂÒÙ Ë"È ˜¯Ù ˙È˘‡¯·.Ù.˜ÂÒÙ· "‰¯‰‰" ˙·È˙Ï ÊÓÂ¯ "¯È‚¯Ú·" ÔÎÏ ,'ÌÈ¯‰' Â˘Â¯ÈÙ ˘È„È‡· '‚¯Ú·'.ˆ'‚ ˜¯Ù ˙ÂÓ˘
.Ê"Ë ˜ÂÒÙ

איםדערנא איּבער אלץ איז סע ווארין גיהאט ניט גדּולה קיין קיסר אלטער דער אֹוי האט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
דער איז ער וואס פאטער קיסר'ס דעם איז ער גדּולה גרֹויס גיהאט האט ּבערגער דער ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגיווען:
גיׁשטּוּפט. ארֹויס אים האט מען אּון גיּפאטׁשט אן גיּפאטׁשט אן מען האט מאטראס דעם ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָעיקר:

האּביןּביי יּודין מׁשיח: ארֹויס קּומט אים פּון אּון ּבערגיר. א איז דאס המלט ההרה ׁשטייט לֹוט ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
קּומען וועט סע וואס גֹואל דעם אֹויף אּון וכּו' זיין וועט גֹואל דער ווער סימנים גיהאט מצרים ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין

סימנים. דא אֹוי ּבוודאי ְִִִַַָָאיז

:'ÂÎÂ ÌÈ¯ˆÓ· ÌÈ�ÓÈÒ Ì‰Ï ‰È‰ Ï‡¯˘Èשמעתי
את זצוק"ל אדמו"ר שסיפר שאחר ז"ל מאבי
שמחה אנשיו בין אז היה מהבערגיר, המעשה
ניחם "כי הכתוב את אז ושוררו ועצומה, גדולה
משיחותיו אז הבינו כי וכו'", ציון [את] ה'
בסוף המבוארים כך אחר ששח הקדושות
שם המובא מלך והבת הבחור שענין המעשה,
הם שעכשיו ישראל וכנסת משיח נשמת על מרמז
והמלכות ישראל כנסת וכל מזה, זה נפרדים
יד תחת וירדו נפלו מאתה שנמשך דקדושה
עד בפנים, המובא הרוצח כעס של הקליפות
להשי"ת מלצעוק האדם על ופחד אימה שמפיל

מיד. אותך אחנוק תצעק אם לו ואומר

הגאוה של הקליפות יד תחת וירדו נפלו וגם

אסור הוא שגם וכביכול וכו', בדעת מהעני
בגלות נכבש משיח נשמת גם כי כידוע. בזיקים
שם עבר לא ושממה מדבר במקום הקליפות תחת
וערבב והתגבר התפשט סערה והרוח איש,
כל גם מאתו שאיבד עד כאלה, בערבובים
עד ישראל, נשמות משרשי לו שנמסרו הסימנים
מרוב כי להכירו. אופן בשום להם אפשר שאי
ידיהם תחת מכבישתו עליו העוברות ההרפתקאות
מרזי להם גם נמסרו מאתו יניקתו ומעוצם
גם שנמצאו עד והמופתים, והאותות הסימנים
לכנות אדם בפני כקוף התדמו אשר ובהם מהם
השקר משיחי עניני כל שזה משיח, בשם עצמם
משקריהם כשנודע כך ואחר בעולם. שהיו
אמיתת באור גם להאמין מאד קשה היה ופחזותם
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סימנים. יׁש ּבוּדאי האחרֹון הּגֹואל על וגם להּזקנים. אּלא נמסר לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹאפׁשר

ÁÈLÓואחד אחד ּכל על ויֹום, יֹום ּבכל יׂשראל על ּׁשעבר מה ּכל ליׂשראל יּגיד »ƒ«ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבפרט. ְְִִִֵָָמּיׂשראל

¯Ózּבּמדרׁש ּכּמּובא הּס ימנים, ּגםּֿכן ּבא˜אּבדה לּׂשרף יֹוצאת ּכׁשהיתה ּגם , »»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו וקרבן ּגבריאל ּובא - הּס ימנים מּמּנה והרחיק ;¯הּס מ"ֿמ"ם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיבֹוא מׁשיח נֹולד ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּומּמּנה

.˜.‡"È ‡˜ÒÈÙ ‰"Ù ‰˘¯Ù ‰·¯ ˙È˘‡¯·.¯.'· „ÂÓÚ 'È Û„ ‰ËÂÒ

האטמׁשיח ּתמר טאג: איטליכן גיטאן איּבער זי האט אים מיט וואס יּודין איטליכן זאגין וועט ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָ
פארּברענען גיוואלט זי האט מען אז אּון ׁשטייט. מדרׁש אין ווי אזֹוי סימנים. די פארלֹוירין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹוי
איז גבריאל מלא דער אּון סימנים. די דערווייטערט איר פּון האט אּון ס"מ דער גיקּומען ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאיז

גי אּפ איר צּו זיי האט אּון ארֹויסגיקּומען קּומט איר פּון אּון ׁשטייט מדרׁש אין ווי אזֹוי ּבראכט. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אמן. ּבימינּו ּבמהרה ְְִִֵֵֵַָָָָמׁשיח.

ׁשטֹויסיןדאס עּפעס קענען זי זאל מען ּכדי מעׂשה דער נא גׁשמּוסט ז"ל רּבי דער אלץ האט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
פּון סֹוד דעם וויסין צּו זיין זֹוכה וועט ער וואס דעם איז וואֹויל אז דערלאנגט. מעׂשה די ווייט ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָווי

וועלט. יענער אֹויף אפילּו מעׂשיֹות ְֲִִִֶֶֶַַדי

הראשון על גם הלא כי להם, כשנגלה עצמיותו
גם וכן השני. על וכן הוא. שזה כיום ברור דימו
מאין ועתה בהמעשה, שם כמובא השלישי, על
שגם מאחר בעצמו, אותו להכיר עזרם יבא
אחד לכל היה עמה להתחבר שרצו להשקרנים

כאלה, ומופתים בניזקיןסימנים גרמא היה הזה (וענין

הגדולים הצדיקים על שהיו והמריבה בהמחלוקת גם

זכו שלא זצוק"ל ואדמו"ר זצוק"ל הבעש"ט כמו האמיתיים

ישראל כל היו ואם גדולתם מעלת להכיר העולם כל

שלימה) גאולה היתה בוודאי אליהם .נתקרבים

ישראל כנסת ירידת גברה עוד הנה ועד ומאז
פשטו אשר ומופקרים לרוצחים נתפס להיות
פניה שנשתנה עד היקרים לבושיה הוד כל מאתה
זאת כל ועל שם, כמובא כלל ניכרת תהיה לבל
הסיבות כל וסיבת העלות עילת ויתגדל יתעלה
בגלגולי ולסבב לעליות, כאלה ירידות גם להפוך
נתוועדין יהיו זה ידי על שדייקא סיבותיו
הסימנים את תמצא בעצמה והיא ונתחברים

שיתעלו עד האמיתיים, שהם בעין עין להכירם
לעולמי להם תנתן והמלכות למקומם, ויוחזרו

וכו'. ציון ה' ניחם כי עד,

הקדושים מדבריו שם שמבואר פי על ואף
ישראל גדולי על מרמזים עמה להשתדל שהבאים
למעשיותיו גבול בלי כפלים אבל שם, עיין באמת
בזה סובבים שדבריו לבאר יש וגם הקדושות.
אשר עמה להשתדך בהבאים מקודם שביאר כמו
ולקצתם שליח ידי על תשובה שלחה לקצתם
ואותם הכותל. מאחורי בעצמה השיבה
את להם שהראתה עד ביותר בזה שהשתדלו

שה ויש ונפגע שהציץ יש ונתעלףפניה. ציץ
ומת) הציץ ידי(בחינת שעל מי שיש מובן וממילא ,

נכנס בענין וגם ח"ו. לגמרי בנטיעות מקצץ זה
בחינות כמה נמצאים בשלום ויצא בשלום
שבמובחרים הבחור של הבחינה הוא והעיקר

וכו'. ויגיע המחכה אשרי לזה.
נחמן) ב"ר לר"א המעשיות על (פירוש
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ÔÈ�Úaהּנמׁשל וכּו' ולקצתם חׁשק, ׁשל ׁשיר עם ּבא אחד ׁשּכל זֹו ּבמעׂשה המבאר »ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וכּיֹוצא, ׁשירים אֹומר אחד וכל ּׁשעֹוׂשים, מה עֹוׂשים ּגדֹולים ּכּמה כן ׁשּכמֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּובן,
ּכי ּבׁשלמּות האמּתי הּתכלית לעּקר ׁשּזֹוכה מי ואין המבּקׁש; ּתכלית להּׂשיג ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻורֹוצים
להם ׁשּמראים אֹו הּכתל, מאחֹורי אֹו ׁשליח, עלֿידי מׁשיבים ולקצתם לזה. הראּוי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאם
להם מׁשיבים - ּכׁשּמסּתּלקים הינּו לּס ֹוף, א הּנ"ל, ּבהמעׂשה ּכמבאר וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּפנים
ׁשּמׁשיבה הּתׁשּובה סֹוף ּבּמעׂשה ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', ּכלּום עׂשּו לא ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעדין

וכּו'.˘היפתּֿתאר הּנכֹון הּמנהיג ׁשּיבֹוא עד ׁשם; עּין : ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

.˘.˙ÂÓÈÓ‰ ÍÈÏÚ Â¯·Ú ‡Ï Ï·‡

מעןדאס ענפערט טייל א אּון ׁשיר. זיין מיט קּומט איטליכער ווי מעׂשה דער אין ׁשטייט דא וואס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ער וואס טּוט אטליכער וואס לייט. גרֹויסע ּכמה האנדין פאר איז אזֹוי ּכּנ"ל. וכּו' ׁשליח איין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָדֹור
זֹוכה ניט איז קיינער אּון ּתכלית. רעכטן דעם דערלאנגען וויל אּון זי ּפאריט איטליכער אּון ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָטּוט.
דֹור מען ענפערט טייל א אּון דערצּו. ראּוי איז ער וואס דער נאר אמת. צּום ּתכלית רעכטען ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצּום
אין ווי אזֹוי וכּו' ּפנים דאס ארֹויס זיי ווייזט מען אדער וואנט. דער אּונטער פּון אדער ׁשליח. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאיין
זיי אז זיי. מען ענפערט וועלט. דער פּון אוועק גייען זיי אז סֹוף צּום נאר ׁשטייט. מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָדער
זיי סֹוף צּום האט ּתֹואר יפת די ווי ׁשטייט מעׂשה דער אין ווי אזֹוי גיטאן. ניט גאר נא ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאּבין
קּומען וועט סע ּביז גיגאנגען. אריּבער ניט נא דיר איּבער אּבער זענען וואסערין די ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיענפערט

גיׁשמּוסט. ז"ל רּבי דער אֹוי האט דאס אמן. ּבימינּו ּבמהרה מנהיג רעכטער ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָדער
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‡"È ‰NÚÓ«¬∆

eÙlÁ˙pL ‰ÁÙL Ô·e CÏÓ ÔaÓƒ∆∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

‰NÚÓאת מׁשּמׁשת ׁשהיתה ּבביתֹו אחת ׁשפחה ׁשהיתה אחד, ּבמל «¬∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
קטּנההּמלּכה מׁשרתת ׁשפחה איזה היתה א ,הּמל אל לּכנס רּׁשאה אינּה מבּׁשלת (ּומּסתמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

לדתּהּבמעלה) זמן הּגיע הּנ"ל הּׁשפחה וגם הּמלּכה, ׁשל לדתּה זמן והּגיע . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
המי והלכה העת. מּזהּבאֹותֹו ּיצמח מה ּתראה למען הּולדֹות, והחליפה ּלדת ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבאדינטמעׂשה האט זי וואס ׁשפחה. איין גיווען ׁשטּוּב אין אים ּביי איז .מל איין גיווען איז אמאל ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מלּכה דינסט)די קלינע א דינסט. אנדער איין עּפעס גיהאט האט ׁשפחה די נאר .מל צּום קּומען אריין ניט טאר קעכערן קין הסּתם (מן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אֹוי האט ׁשפחה די אּון קינד. איין האּבן ּבאדארפט האט מלּכה די וואס צייט די גיקּומען ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיז
קינדער. די גיּביטן איּבער האט אּון ּבאּבע די גיגאנגען איז צייט. דער אין גווינען צּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבאדארפט

גינּו האט זי אּון וואקסן. ארֹויס וועט דערפּון וואס טאן, זי וועט דא וואס זעהן זאל זי מעןּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

:'ÂÎÂ „Á‡ ÍÏÓ· ‰˘ÚÓוחברי אני אליו נכנסנו
תמיד כדרכו חדשות, לו לספר וצוה נפתלי, רבי
לו וסיפר דייקא, חדשות לו לספר שואל שהיה
הצרפת מלחמת מענין אז ששמע מה נפתלי רבי
היינו השיחה באותה ואז העיתים. באותן שהיה
שנתנשא התנשאות גודל על ומתמיהים מתפלאים
פשוט עבד בתחילה היה כי פתאום, כלֿכך
ענה זה. מענין אז עמו ודיברנו קיסר. ונעשה
להיות יכול כי לו, יש נשמה איזה יודע מי ואמר,
נתחלפין התמורות בהיכלי כן כי שנתחלף,

וכו'. הנשמות לפעמים

כזאת מעשה היה שכבר לספר התחיל ואחרֿכך
וכו', העת ובאותו המלכה ילדה אחת שפעם

שנחלף. מלך הבן של המעשה כל וסיפר
ס"א) סי' מוהר"ן (חיי

שנחלף, מלך הבן של הנ"ל נוראה המעשה ענין
השפחה, בן שהוא להעולם נדמה זה ידי שעל
השפחה הבן האכזר עליו התגבר זה ידי ועל
המלך בן נפל זה ידי ועל ממקומו, וגירשו באמת
כל וכו'. וכו' רעות לידי שבא עד בדעתו האמת
שזה מעט, למבין היטב ומובן מבואר הזה ענין
מארצם מגורשים שהם ישראל גלות ענין כל סוד
איש כן קינה מן נודדת כציפור והם וממקומם,
והמלכות הגוים, בין ומפוזרים ממקומו, נודד
נחשבים וישראל אצלם, היא והממשלה
זה שכל ושפחות, כעבדים הרבים בעוונותינו
מלך הבן של הנ"ל החליפין מבחינת נמשך
התמורות היכלי בחינת סוד שזה וכו', שנחלף
שמענו כאשר הנשמות, לפעמים נחלפין ששם
הנ"ל, המעשה שסיפר קודם בפירוש הקדוש מפיו
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ּובן הּׁשפחה אצל הּמל ּבן והּניחה הּולדֹות, והחליפה ּדבר, יּפל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואי
הּמל ּובן להתּגּדל, הּבנים אּלּו התחילּו ואחרּֿכ הּמלּכה. אצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּׁשפחה

(הּמל ּבן ׁשהּוא סֹוברים היּו ּכי הּמל אצל ׁשהתּגּדל זה מּמעלה(הינּו אֹותֹו מגּדלים היּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבריה והיה וגדֹול, הֹול ׁשהיה עד הּׁשפחה˙למעלה, ּבן אֹותֹו וגם ּגדֹולה, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

.˙.ÁÏˆÂÓÂ ÊÈ¯Ê

ׁשפחה דער פּון קינד דאס אּון ׁשפחה. דער לעּבן גילייגט אנידער האט אּון מל דעם פּון קינד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָדאס
דערנא מלּכה. דער לעּבן גילייגט זי אּוןהאט וואקסן. צּו אּונטער קינדער די גיהֹויּבן אן האּבן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מל ּבן מל)דעם דעם פּון זּון דער איז דאס אז גימיינט האט מען וואס מל ּבאם גיווארן דערוואקסן סע וואס קינד דאס (דהיינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

גיווען מגדל אים מען גיגרייסט)האט איז(דהיינּו ער ּביז העכער. העכער מאל אלע גיהֹויּבן אֹויף אּון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשפחה ּבן דער אּון ּבריה. גרֹוסער איין גיווען איז ער אּון גיווארן גרֹויס איזזייער ער וואס דער (דהיינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ששם התמורות היכלי מענין מקודם שדיבר
סיפר זה ענין על כך ואחר ח"ו, הנשמות נחלפין
מעשה היה אחת פעם שכבר ואמר הנ"ל, המעשה
עד הנ"ל המעשה כל לספר והתחיל כזאת,
מלך הבן של הנ"ל שהמעשה נמצא, שגמרה.
וכו'. התמורות היכלי מבחינת נמשך זה שנחלף,

בכלליות ישראל וצרות גלות כל סוד וזה
ועיקר ואחד, אחד כל על שעובר מה ובפרטיות,
העמים בין שגלינו מה הנפש וצרות גלות הוא
זה שכל וכו', שבשמים מאבינו רחוקים ואנו
מלך הבן של הנ"ל החליפין מבחינת נמשך
שזה התמורות, היכלי בחינת שהוא שנחלף,
הדעת מעץ שאכל הראשון אדם מחטא נמשך
בחינת ח"ו להתגבר גרם זה ידי שעל ורע, טוב
היכלי בחינת שהוא המתהפכת, החרב להט
לנחש ממטה התהפכות בחינת שהוא התמורות,
העשוקות נשמות בחינת שהוא למטה, ומנחש
וכו'. בגלגולא המתגלגלין נוגה בקליפת בטיקלא
והתמורות החליפין בחינת נמשכין ומשם
ח"ו, אחרא הסטרא אחיזת עיקר שמשם שבעולם,
כי ובפרט, בכלל ישראל של הגלות עיקר ומשם
כל כי לישראל, רק שייכה המלוכה עיקר באמת
לא ומלואו העולם כל כי הם, מלכים בני ישראל
"בראשית שכתוב, כמו ישראל, בשביל אלא נברא
והכל וכו'. ראשית שנקראו ישראל בשביל וכו'",

דוד בימי קצת שהיה וכמו להם. ומשועבד שייך
וכמו ישראל, אצל המלוכה עיקר שהיה ושלמה
תשיב שאז צדקנו, משיח כשיבוא לעתיד שיהיה
תחת משועבדים יהיו וכולם לישראל, המלוכה

שכתוב כמו מ"ט)ישראל, מלכים(ישעיה "והיה :
ישתחוו ארץ אפים מניקותיך ושרותיהם אומניך

וכו'". לך

נחלף הרבים בעוונותינו בגלות עכשיו אבל
ומושלים,הדב מלכים הם כוכבים שהעובדי ר,

מבחינת נמשך זה שכל כעבדים, ח"ו הם וישראל
הראשון אדם מחטא שנמשך התמורות היכלי
המלך בן בחינת שהוא שאחריו הדורות וחטאי
אחרא הסטרא נתגברה זה ידי שעל כנ"ל, שנחלף
להם המלוכה שנחלפה עד ברייתא, אנפי דמחשיך
המלך, בן בחינת שהם ונדמה הרבים, בעוונותינו
ח"ו, העבד בן היה כאילו תחתם בגלות וישראל
כי עבד תחת ארץ, רגזה שלש "תחת בחינת שזה

בחינת גבירתה", תירש כי ושפחה י')ימלוך (קהלת

כעבדים הולכים ושרים סוסים על עבדים "ראיתי
בן על האמה בן התגבר הרבים ובעונותינו וכו'".
גלות בחינת שזה מארצו, שגירשו עד המלך
נתן אשר אבותם ארץ שהיא ישראל מארץ ישראל
מארצם שנתגרשו ומחמת יתברך, השם להם
בגוים ונחשבו ולקלס, ללעג והם כעבדים ונחשבו
זה ידי על לצלן, רחמנא וכו', יובל לטבח כצאן
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ּכּנ"ל) הּׁשפחה אצל נתּגּדל א ּבאמת, הּמל ּבן לֹומדים(הינּו היּו ּוׁשניהם ּבביתֹו, נתּגּדל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
נמׁש טבעֹו היה הּׁשפחה' 'ּבן ׁשּנקרא האמּתי מל ֿ הּבן וזה אחד. ּבחדר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיחד
ׁשּנקרא הּׁשפחה ּבן ,ּולהפ העבד. ּבבית נתּגּדל ׁשהיה א הּמלכּות; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלנימּוס
ׁשהיה א ;הּמל ּכנימּוס ׁשּלא אחר, לנימּוס נמׁש טבעֹו היה - 'הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'ּבן
מגּדלים ׁשהיּו הּמלכּות, ּבנימּוס להתנהג מכרח והיה ,הּמל ּבבית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻנתּגּדל

זה. ּבנימּוס ְִֶאֹותֹו

ּכּנ"ל) מל דעם פּון זּון דער גיווען ער איז אמת צּום וואס ׁשפחה דער ּביי גיווארן ּביידערצֹויגן גיווארן דערוואקסן אֹוי איז ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבן אמתיר דער אּון חדר. איין אין איינעם אין גילערנט האּבן קינדער ּביידע די אּון ׁשפחה. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָדער

הּׁשפחה)מל ּבן אנגירּופן ווערט ער איז(וואס ער נאר מלכּות איין פּון נימּוס צּום גיצֹויגן טבע זיין זי האט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּׁשפחה ּבן דער פארקערט אּון ׁשטּוּב. אין עבד דעם ּביי גיווארן הּמל)מגּודל ּבן אנגירּופן ווערט ער (וואס ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נאר איז. מל איין פּון נימּוס דער ווי אזֹוי ניט נימּוס אנדער איין צּו גיצֹויגן טבע זיין זי ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהאט
פּון נימּוס דעם מיט פירן גימּוזט זי ער האט ׁשטּוּב. אין מל דעם ּביי גיווארין מגּודל איז ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָער

נימּוס. דעם מיט גיפירט אזֹוי אים האט מע ווארן מלכּות. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָאיין

הגשמיות כל נמשכין ומשם בדעתם, נפלו
לפי ואחד אחד כל ישראל של והפגמים והעוונות
עיקר כי ישראל, וצרת גלות עיקר שזה בחינתו
הגלות תוקף שמחמת הוא והצרה הגלות
על הגלות, בעת עכשיו אחרא הסטרא והתגברות
נפשות על מאוד אחרא הסטרא מתגברת זה ידי
בעוונות אותם ומטמאת הקדושים, ישראל

שכתוב כמו ח"ו, פגמים ושאר (תהליםופשעים

כיק"ו) מעשיהם". וילמדו בגוים "ויתערבו :
עוון ואין מעוון, לגמרי רחוקים ישראל באמת

אחר במקום כמבואר כלל, להם (בליקוטישייך

ז') סימן רקתנינא נמשכין ישראל עוונות ועיקר .
החליפין מבחינת שנמשך כנ"ל, הגלות מתוקף

כנ"ל. התמורות היכלי בחינת שהוא הנ"ל,

שמחמת ועשו, יעקב וישמעאל יצחק סוד וזה
אברהם שהוכרח נמשך התמורות, ההיכלי בחינת
בו שהיה הפסולת תחילה להוציא שפחה ליקח
שהתחיל העיקר שהוא הראשון, אדם מחטא
הנחש מזוהמת שנמשך הפסולת שמזה לתקנו,
של החליפין ומחמת האמה. בן ישמעאל נולד
ומי האמה בן מי בעולם ניכר לא התמורות היכלי

שם על שנקראת שרה בחינת שהיא המלכה, בן
התפאר כן ועל העולם. כל על ששרה המלכות
והממשלה אברהם זרע העיקר שהוא ישמעאל,
המחלוקת בחינת שזהו לו, שייך מלכות בחינת

שכתוב כמו ויצחק, ישמעאל בין (בראשיתשהיה

וכמוכ"א) מצחק". וכו' הגר בן את שרה "ותרא :
בן יירש לא כי שרה, 'מתשובת רש"י: שפרש
יצחק עם מריב שהיה למד אתה בני, עם האמה

וכו''. בכור אני ואומר הירושה על

בחינת היה שם כי ועשו, יעקב בחינת כן גם וזהו
אחת, בבטן התמורות היכלי של החליפין אחיזת

כ"ה)בחינת לאומים"שני(שם ושני בבטנך גוים
יעבוד ורב יאמץ מלאום ולאום יפרדו ממעיך
משתנים התמורות היכלי של החליפין כי צעיר",
וגם שיעור, בלי שונות בחינות בכמה פעם בכל
נתרבים עצמו בפני בפרטיות אדם כל אצל
ומספר, וערך שיעור בלי והתמורות השינויים
על העוברים והירידות העליות כל בחינת שזהו
מותו. יום עד היותו מיום חייו ימי כל אדם כל
במקום נשמתו שמתגלגלת הגלגולים וכל
נמשך שהכל הסוף, עד לדור מדור שמתגלגלת
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˙„lÈÓ‰Âאי לאחד, הּסֹוד וגּלתה הלכה קּלֹות ּדעּתן ׁשּנׁשים מחמת הּנ"ל, ¿«¿«∆∆ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
מאחד הּסֹוד ׁשּנתּגּלה עד ליּה, אית חברא - וחברא ּכּנ"ל. הּבנים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהחליפה
;הּבןֿמל ׁשּנחלף אי ּבזה, מרּננים העֹולם ׁשהיּו עד העֹולם, ּכדר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלחברֹו
ׁשּידע רּׁשאים אין ּבוּדאי ּכי .לּמל יתּגּלה ׁשּלא מּזה, לדּבר רּׁשאים אין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאבל

קלֹותאּון דעּתן נׁשים מחמת ּבאּבע דעה)די גרינגע איין האּבן וויּבער ניט(דהיינּו זי קענען זיי ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
האט זי אז ּבאׁשר מענׁשן. איין פאר סֹוד דעם אֹויסגיזאגט האט אּון גיגאנגען זי איז ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאיינהאלטן.

חבר דער אּון חבר. איין זי האט מענׁש איטליכער אּון קינדער די חבר.פארּביטן איין נא האט ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשטייגער דער ווי אזֹוי גיקּומען. ארֹויס איז סֹוד דער ּביז אנדערן. דעם אֹויסגיזאגט איינער אזֹוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאט
מל ּבן דער אז ּבאׁשר ׁשטילערהייט גיׁשמּוסט דערפּון האט עֹולם דער ּביז איז. וועלט דער ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָפּון
ניט זאל מל דער ניט. דערפּון ּבוודאי מען קאן ׁשארף ׁשמּוסן לּוׁשמיר גיווארן. פארּביטן ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז
ניט דאס קאן ער ווארן .זא א אזֹוי אין טאן קענען מל דער וועט וואס ווארן ווערן. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָגיווארן

גלגול סוד נמשך שמשם התמורות, היכלי מסוד
עצמו את הוא ברוך הקדוש שמטריח הנשמות
כדי שונים גלגולים וכמה בכמה הנשמות לגלגל
אדם מחטא התמורות, היכלי מבחינת לבררם

וכנ"ל. ח"ו החטאים כל שמשם הראשון

שרואין בענין ז"ל האר"י בכתבי מבואר כי
מעבודתו נופל ה' ועובד גדול צדיק שלפעמים
לצלן, רחמנא גמורות, לעבירות נופל ולפעמים
גדולים רשעים שנעשו מאוד שנפלו שיש עד
הרבים, את שהחטיאו לצלן, רחמנא מאוד,
נבט בן ירבעם כמו גדולים, צדיקים היו ומתחילה
נמשך זה וכל הדורות. בשאר בהם וכיוצא ואחר,
באדם נתעבר שלפעמים הנשמות, גילגולי מצד
פתאום יכול זה ידי ועל וכו' בליעל אדם נשמת
להיפך וכן ח"ו, אחר לאיש להתהפך ח"ו
ידי שעל קדושה, נשמה ברשע נתעבר שלפעמים

בחינת סוד שזה בתשובה, מתעורר ח')זה (קהלת

צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל "יש
רשעים ויש הרשעים כמעשי אליהם שמגיע
מזה וכמובא הצדיקים", כמעשה עליהם שמגיע

כיסופין של בהתורה ז"ל רבינו ל"א)בדברי .(סימן

בחירתו כפי והכל בחירה, בעל האדם ובאמת
ואמונתו התחזקותו אמיתת וכפי כיסופיו וכפי

יתברך השם כן כמו וכו', וכו' יתברך בהשם
משפטיו. וישר ה' צדיק כי ברחמיו, עמו מתגלגל
שיזכה תמיד בתפילה להרבות האדם צריך כן ועל
שהוא הזאת, המתהפכת החרב מלהט להנצל
ח"ו יתגברו שלא כנ"ל, התמורות היכלי בחינת
נפשו של הטוב מעט ח"ו ולהחליף ולגזול לעשוק
עליו המלך דוד התפלל זה שעל עדיין, בו שיש

קי"ט)השלום אל(תהלים לטוב עבדך "ערוב :
שהם הזדים, יעשקוהו שלא זדים", יעשקוני
הנפשות את העושקים והקליפות אחרא הסטרא
העשוקים דמעת בחינת שזהו הטיקלא, בתוך ח"ו

כידוע. מנחם להם ואין כח עושקיהם ומיד

בחינת ואשמרה(שם)וזה אדם מעושק "פדני :
מעושק "פדני שם: רש"י שפירש וכמו פיקודיך",

העו הרע מיצר בחינתאדם", שזה הבריות, את שק
הנ"ל, בטיקלא העשוקות נשמות של העושק
להחליף שחשודים התמורות היכלי בחינת שהוא
שנחלף הנ"ל המלך בן בחינת שזה ולקלקל,

בחינת: וזה ק"מ)כנ"ל. רע(שם מאדם ה' "חלצני
בחינת וזה וכו'". תנצרני חמסים כ"ב)מאיש (שם

ואתה גורל יפילו לבושי ועל להם בגדי "יחלקו
כלב מיד נפשי מחרב הצילה וכו' תרחק אל ה'
להשם להתפלל דוד הרבה זה שכל וכו'". יחידתי
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אפׁשר אי ּכי לזה, ּתּקנה אין ּכי ּבזה? הּמל ּיעׂשה מה ּכי מּזה, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמל
אסּור ּבוּדאי ועלּֿכן ּולהחליף; לחזר אפׁשר ואי ׁשקר, הּוא אּולי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלהאמין,
והל הּיֹום ויהי זה. על ּביניהם מרּננים היּו העם רק ,לּמל זאת לגּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלהם
אי א ּכּנ"ל; ׁשּנחלף עליו ׁשאֹומרים אי ,הּבןֿמל ּבאזני הּסֹוד וגּלה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

צּוריק. ווידער מען ּבייט אזֹוי ווי אּון ליגן. דאס איז טאמער גלייּבן. ניט עס קאן ער ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָפאררעכטן.
זי צוויׁשן האט עֹולם דער נאר .מל דעם פאר זאגן אֹויס ניט ּבוודאי דאס מען טאר דעם ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאיּבער

דערפּון. גיׁשמּוסט סֹודויהיׁשטילערהייט דעם אֹויסגיזאגט האט אּון איינער. גיגאנגען איז הּיֹום. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ניט דאס קאנסט דּו נאר. גיווארן. פארּביטן איז ער אז אים אֹויף מזאגט ּבאׁשר .מל ּבן דעם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָפאר

של והחמס והגזילה מהעושק להנצל יתברך
העושקים וחיילותיו הרע היצר שהם הקליפות
מהם ומפשיטים בעוונותיהם הנפשות את ח"ו
פניהם שנשתנין עד הקדושים ולבושיהם בגדיהם
ומחליפין תפארתם, גדולת יקר את מכירים ואין
הוא זה שכל ח"ו, בטוב ורע ברע טוב וממירין

כנ"ל. התמורות היכלי בחינת

בחינת ל"א)וזה פדיתה(שם רוחי אפקיד "בידך :
להפקיד תמיד האדם שצריך אמת", אל ה' אותי
הוא שיהיה כדי יתברך בידו ונשמתו ונפשו רוחו
העושק מן אותו שיפדה כדי הפקדון, בעל יתברך
אמת". אל ה' אותי "פדיתה וזהו: ח"ו, והחליפין
שהם הנ"ל, והעשק התמורות היפך דייקא, 'אמת'
באחרת ומחליפה בנפשו שמשקר שקר בחינת

בחינת דייקא, 'פדיתה' וזהו י"ג)ח"ו, (דברים

פודה יתברך שהשם היינו עבדים, מבית הפודך
כמו שקר, בחינת שהוא עבדות, מבחינת נפשו

בחינת: וזה לקמן. כ"ה)שמבואר ה'(תהלים "אליך
וזה אשא", קמ"ג)נפשי נפשי(שם נשאתי אליך "כי

למסור תמיד צריכין כי וכו'", ה' מאויבי הצילני
שעל יתברך, להשם וחיותו תנועותיו כל עם נפשו
והשונאים מהאויבים מצילו יתברך השם זה ידי
ח"ו ולהחליפה הנפש את ולעשוק לגזול הרוצים
מכל להנצל אפשר אי כי כנ"ל, התמורות בהיכלי
הרבה, הרבה ותחנונים תפילה ידי על אם כי זה
לצלן, רחמנא זה, ידי על שקעו נפשות כמה כי
וצריך תמיד, האדם נפש על אורבים הם כי כנ"ל,

כמו מהם, להנצל גדול והתגברות רבים רחמים
י')שכתוב בסוכה(שם כאריה במסתר "יארוב :

ידכה ברשתו במשכו עני יחטוף עני לחטוף יארוב
מה בחינת וזה חלכאים". בעצומיו ונפל ישוח

דוד ז')שהתפלל מכל(שם הושיעני חסיתי "בה' ,
ואין פורק נפשי כאריה יטרוף פן והצילני רודפי

בחינת וזה הרבה. בזה וכיוצא וכו'", (שםמציל

בחינתקט"ז) היפך למנוחייכי", נפשי "שובי :
הטלטול בחינת ששם התמורות של העושק

בחינת וזה ח"ו, כ"ג)והגלות ישובב(שם "נפשי
בריבוי בטח השלום, עליו המלך, דוד כי וכו'",
יתברך שהשם יתברך, להשם באמת תפילותיו

מ נפשו נפשויציל וישוב הנ"ל. התמורות כל
ולמנוחתה. למקומה

הרבה דייקא השלום עליו המלך דוד כן ועל
כי הצדיקים, משאר יותר הרבה זה על להתפלל
דוד ידי על הוא התמורות היכלי תיקון עיקר
התיקון זה יגמר והוא ביותר, זה בתיקון שעסק
דוד, בחינת שהוא צדקנו, משיח בימי בשלימות
שם כי כידוע, בשלימות התיקון זה יוגמר שאז
אדם חטא ידי על נתפסו התמורות היכלי בבחינת
מאוד, מאוד ויקרות קדושות נפשות הראשון
הוכרח זה שמחמת אברהם נפש בחינת שהם
גבוהים צדיקים כמה נפשות וכן מתרח, לצאת
נפש בחינת וזה בכתבים. כמובא וכו', ונוראים
כן, גם שם שנתפסה משיח, בחינת שהוא דוד,
כן ועל שיעור, בלי ביותר ביותר התגברו ועליו
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ּכלל; זאת לחקר ל אפׁשר ואי ,ּכבֹוד זה אין ּכי ֿ זה, על לחקר ל ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאפׁשר
ּכ זאת ל הֹודעּתי הּקׁשרא ויּוכל - הּמלּוכה ּכנגד קׁשר יהיה אּולי י ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הינּו ,למל הּבןֿמל לעצמם לֹוקחים ׁשהם יאמרּו ּכי עלֿידיֿזה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהתחּזק
לחׁשב צרי אּתה ֿ ּכן על ּכּנ"ל; האמּתי הּבןֿמל ׁשהּוא עליו ׁשאֹומרים ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאֹותֹו

להעבירֹו הּנ"ל הּבן על הּׁשפחהמחׁשבֹות לבן הּסֹוד ׁשּגּלה האיׁש אֹותֹו ּדברי הּוא זה (ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

דערצייל אי נאר .זא איין אזֹוי מען קלערט אזֹוי ווי אּון אן. ניט דיר ׁשטייט סע ווארן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקלערן.
וועט מלּוכה. דער אקעגן ּבּונט אין זיין אמאל וועט טאמער ווארן וויסן. זאלסט דּו ּכדי דיר. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעס
פאר מל ּבן דעם זי נעמען זיי זאגן וועלן זיי ווארן זיין ׁשטארקער קאנען דעם דאר ּבּונט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדער
דרּום ּכּנ"ל. מל ּבן דער אמת צּום איז ער אז אים אֹויף מזאגט וואס דער דהיינּו .מל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאיין

ּבחּור. דעם פארטראכטן צּו זעהן רעכטןּבאדארפסטּו צּום וואס הּמל ּבן דעם צּו גיזאגט איינער דער אלץ האט (אזֹוי ְְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכּנ"ל) ׁשפחה דער פּון זּון דער ער איז .אמת ְִִֶֶֶֶֶַַָ

שהוציא עד הוא בריך קודשא עביד גילגולין כמה
עיקש עם כי וערמה, גניבה בדרך משם נפשו
האר"י, בכתבי הסוד זה כמבואר כתיב, תתפתל
על תחילה לצאת דוד נפש הוכרחה זה שמחמת
כזה. זר ודבר משונה מעשה ידי על לוט בנות ידי
היה זה שכל וכו', וכו' ותמר יהודה ענין וכן
אחרא מהסטרא גניבה בדרך נפשו להוציא
אם כי לצאת להניח רצתה ולא אותה שעשקה

בכתבים. כמבאר גניבה, עלבדרך תורה בלקוטי (עיין

מקומות) בכמה ועוד להיותאיוב ראוי היה דוד כי .
אדם לו שנתנו מה אם כי חיים לו היה ולא נפל,
כל היה באמת כן ועל כידוע. והאבות הראשון
שהתגברה אחרא מהסטרא גדולה בסכנה ימיו

שכתוב כמו עת, בכל צ"ד)עליו ה'(תהלים "לולא :
סוד: וזהו נפשי". דומה שכנה כמעט לי עזרתה

המות". ובין ביני "כפשע

כשרואה לעצמו, מוסר ליקח אדם כל יכול ומזה
מאוד עליו מתגברים וכו' והתאוות הרע שהיצר
לידע צריך לשברם, שקשה לו ונדמה מאוד
עמו, בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש אין שבודאי
השם היה לא לשבר כח לו היה לא אם ובודאי
ידע אדרבא, רק כזה. הרע יצר בו מגרה יתברך
כזה, גדול הרע יצר לו שיש כשרואה בנפשו
מאוד וקדושה יקרה נפש היא נפשו שבודאי

כי כך, כל עליו מתגברים כן ועל בשרשו, מאוד
עליו מתגבר ביותר וגבוה יקרה שהנפש מה כל
זכרונם רבותינו שאמרו וכמו ביותר. הרע היצר

נ"ב)לברכה גדול(סוכה יצרו מחברו הגדול כל ,
כל מניח הרע שהיצר עוד שאמרו וכמו ממנו.
ולא בישראל, אלא מתגרה ואינו כוכבים העובדי
אלא מתגרה ואינו ישראל כל שמניח אלא עוד
הגדיל "כי שכתוב: כמו חכמים, בתלמידי

בחינתלעשות שזהו דייקא, בגדולים ידו שפשט ,"
בסכנה ימיו כל שהיה השלום, עליו המלך דוד

שכתוב וכמו כנ"ל. קט"ז)גדולה "אפפוני(תהלים ,
וכו'". מצאוני שאול ומצרי מות ס"ט)חבלי (שם

הצילני וכו'. מעמד ואין מצולה ביון "טבעתי
תהלים ספר כל וכן וכו'". אטבעה ואל מטיט
להנצל להתפלל שהרבה מהתפילות שנתייסד
ח"ו, נפשו יאבד לבל וחיילותיו הרע מהיצר
עצה שום אין כי לילך, אדם כל צריך זה ובדרך
ריבוי ידי על אם כי זה מכל להנצל ותקנה
כמו חייו, ימי כל שיעור בלי ותחנונים תפילות
אצלנו וכמבואר כנ"ל, השלום עליו המלך דוד

פעמים. כמה

עצמו את שיחזיק האמיתית הענוה דרך זה אין כי
הקדושה, נפשו מעלת ולהקטין ח"ו, גמור לרשע
בשרשה שנפשו ולהאמין לידע צריך אדרבא, רק
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(הּמל ּבן ֿ מלהּנקרא הּבן זה והל ׁשּנזּכר. מקֹום ּבכל והּכלל: ;'מל ֿ 'ּבן ׁשּנקרא זה (הינּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכי 'הּמל 'ּבן ׁשּנקרא רק הּׁשפחה, ּבן ּבאמת ׁשהּוא הינּו הּנחלף, על הּכּונה - סתם 'הּמל 'ּבן ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכאן

הּמל 'ּבן ׁשּנזּכר ּבמקֹום רק הּׁשפחה'; 'ּבן ׁשּנזּכר ּבמקֹום הּׁשפחה ּבבן וכן ּכּנ"ל, הּמל אצל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנתּגּדל

לאמּתֹו) האמת על הּכּונה אז - האמת' הּׁשפחה 'ּבן אֹו לאביהאמת' רעֹות לגרם והתחיל , ְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

פאטעראיז יענעמס ׁשּפיצלע טאן צּו אנגיהֹויּבן האט אּון מל ּבן דער איזגיגאנגען אמת צּום (וואס ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

פאטער) זיין טאקע גיווען זי האטער ער אּון ּתמיד. ׁשלעכץ טאן צּו אים גילייגט אלץ זי האט ער אּון ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואלפי מאוד, מאוד וגבוה ויקרה גדולה היא
תלויים שיעור בלי עולמות רבבות וריבי אלפים
את מהפכין היו שאם ז"ל רבינו שאמר וכמו בה,
האדם מגידי וגיד גיד שבכל רואין היו האדם
עולמות. רבבות וריבי אלפים אלפי תלויים
שהוא האדם מעלת מגדל ספרים בשאר וכמבואר
הפחות נפש ואפילו אלקים. צלם בחינת
מאוד, מאוד גבוה כן גם ישראל של שבפחותים
ובפרט תורה, בני של נפשות שכן וכל שכן מכל
שהשכל מה כל כי גדול, שכל להם שיש אותן
רבינו שאמר כמו יותר, גבוה הנשמה ביותר גדול

שכתוב כמו השכל, היא הנשמה כי (איובז"ל

הברל"ב) האדם כן על תבינם". שדי "ונשמת :
ביותר, דבר הבעל עליו שמתגבר כשרואה שכל
מאוד, מאוד גבוה נפש לו יש שבודאי לידע צריך
אוצרות יאבד לבל עצמו על לרחם להתגבר וצריך
בנפשו התלויים כאלה וחמודות יקרות וסגולות
להציל עוז בכל ויתגבר וכו'. ראתה לא עין אשר
והתמורה העושק מן להצילה שחת מיני נפשו את
וכו' ובקשות תפילות ריבוי ידי על והעיקר ח"ו,

כנ"ל.
בחינת י"ז)וזה ב' הימים בדרכי(דברי ליבו "ויגבה :

ה', בדרכי ודעתו ליבו להגביה שצריכין ה'",
כאלה מעשים לעשות לי נאה שאין בנפשו ולומר
נפש מאוד, גבוה נפשי כי ח"ו, בהמה מעשה
להתנהג לי וראוי מלכים, בני שכולם ישראל
לנפשות שראוי כמו דקדושה, המלכות בנימוסי

שנקראים י"ד)ישראל לה'(דברים אתם "בנים
"ויהי בהתורה שכתוב מה בחינת וזה אלקיכם".

שקיהם" מריקים י"ז)הם רבותינו(בסימן מאמר על

לברכה ע"ד)זכרונם שבים(ב"ב קלה בריה אנא :
זוכר ישראל נפש של שהטוב מה שם, עיין וכו',
שעלו ישראל מנפשות נמשך שהוא מעלתו

בבר ונתייעץ נמלך ובהם תחילה, יאתבמחשבה
במקומות משוקעת תהיה ח"ו ועתה וכו'. עולמות
עצמו על מרחם זה ידי ועל לצלן, רחמנא כאלה

שם. עיין וכו', למעלתו וחוזר
טועים אדם בני שרוב מה בעצמו זה ענין ובאמת
משרשה, קדושה אינה שנפשם וסוברים בעצמם,
איש או צדיק איש ולהיות לה' לשוב להם וקשה
כמו והכשרים, הצדיקים שאר כמו באמת כשר
כששומעין לומר דאינשי בפומא שמרגלא
באמת וירא כשר איש או צדיק מאיזה שמספרין
להתחיל תשובה הרהור בהם להתעורר ומתחיל
ישראל כל כי יתברך, להשם להתקרב כן גם
להשם והתקרבות תשובה של מחשבות מלאים
יכול מי אומרים, תיכף כך אחר אך תמיד, יתברך
היה כי וכו', הצדיק האיש לזה אליו להתדמות
לומר עצמם הורגלו כך כי מנעוריו, קדושה נשמה
הנשמה מצד הוא והכשרים הצדיקים שצדקת
רבינו אמר ובאמת מתולדתם. להם שיש הקדושה
של החסרון עיקר וזה כן. שאינו בפירוש ז"ל
מתעוררים אינם זה ומחמת כך, שאומרים העולם
באמת אבל לצדיקים, עצמן להשוות ומתגברים
רק הוא והכשר הצדיק צדקת עיקר כי כן, אינו
וטרחו ויגיעתו והתחזקותו התגברותו ידי על
הרבה ושנים ימים כך כל וטרח שיגע ה', בעבודת
והרבה בעולם, אופן בשום ליפול עצמו הניח ולא
אחד כל שזכה למה שזכה עד ותחנונים בתפילה
להיות יכול אדם וכל להם. אשרי ערכו כפי

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓ ·Ï¯

הּנ"ל ּכּנ"ל)הּבן אביו הּוא ּבאמת ּתמיד,(אׁשר רעֹות ּבֹו רֹובה להיֹות עינֹו וׂשם , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל ּבנֹו. עם לעקר ׁשּיכרח ּכדי רעה, אחר רעה רעֹות, לֹו ּגֹורם ּתמיד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻוהיה
היה ֿ ּפיֿכן ֿ על אף ,ּכלּֿכ ממׁשלה לֹו היה לא - עדין חי הּמל ׁשהיה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹזמן

הּמלּוכה את הּוא ולקח ּומת, הּמל נזקן ואחרּֿכ רעֹות. לֹו (הינּוּגֹורם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

זּון. זיין מיט זיין עֹוקר מּוזן זאל ער ּכדי אנדערע. עס נא איינס ׁשּפיצלע דערלאנגט אלץ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאים
א פארט נא ער האט גילעּבט. נא האט אליין מל דער זמן ּכל גיהאט.אּון ניט ממׁשלה איין זֹוי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אּון גיווארן אלט מל דער איז דערנא .ׁשּפיצלע טאן אים ער פלעגט פארט וועגן דעסט ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָפּון
יענעם צּו גיטאן ׁשלעכץ מער נא דעמאלט ער האט מלּוכה. די גינּומען אּפ ער האט גיׁשטרּבן. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאיז

טוב שם וכתר לכל, חפשית הבחירה כי כמותם,
רבותינו שאמרו כמו בו, זוכה שרוצה ומי מונח,

לברכה ע"ב)זכרונם אהרן(יומא זכה כהונה 'כתר :
טוב שם כתר ונטלו, דוד זכה מלכות כתר ונטלו,

בו'. זוכה הרוצה וכל מונח

טועים אדם שבני בעצמו הענין זה ובאמת
וקדושה, יקרה אינה שנפשם וסוברים בעצמם
כמעשה לעשות מתגברים אינם זה ומחמת
היכלי מבחינת נמשך זה כל כנ"ל, הצדיקים
הבן של המעשה בחינת שמשם הנ"ל, התמורות
המחשבות אלו באים שמשם שנחלף, הנ"ל מלך
ונתגרש שנחלף הנ"ל מלך הבן כמו האדם, על
את ולקח שנפל למקום נפל זה שמחמת ממקומו,
כמסופק שהיה עד וכו'. השכרות אל עצמו
השפחה בן או האמת המלך בן הוא אם בעצמו
שבא עת שבכל הנ"ל בהמעשה שם כמבואר ח"ו,
ממה עצמו, את מיישב היה תשובה הרהורי לו
שמבואר שם, עיין וכו', המלך בן אני אם נפשך
אם בעצמו מסופק שהיה עד כך כל שנפל שם

האמת. המלך בן הוא

יתברך, מהשם הרחוק אדם בכל הוא כן כמו
חבלי שהוא הזה, המר הגלות סוף בתוקף בפרט

שהתגברש הללו, בעיתים שמתגבר משיח ל
בחוש, כידוע ישראל נפשות על ביותר דבר הבעל
נפשם כאילו עצמן מייאשין אדם בני שכמה עד
רק הוא זה וכל ה', לעבודת כלל מסוגלת אינה

דעתו שמחליש הרע היצר ומחשבות פיתוי
אחרא, דסטרא וקטנות חלישות בליבו ומכניס
מבחינת התמורות, היכלי מבחינת נמשך שזה
עד כך כל שנפל הנ"ל, מלך הבן של החילוף
אבל האמת, המלך בן הוא אם בעצמו ידע שלא
אחד כל שנפש ולהאמין לידע האדם צריך באמת
הם וכולם מאוד, מאוד ויקרה גבוה מישראל
למדרגות לזכות ויכולים מלכים, בני בחינת
הצדיקים כל כמו מאוד וקדושות גבוהות
עברו והכשרים הצדיקים כל על גם כי והכשרים,
היו אך וכאלה, כאלה וחלישות מחשבות
והתגברו אותם להטעות להניח לבלי משכילים
שאמר וזה שזכו. למה שזכו עד מאוד והתחזקו

פ"ו)דוד כמו(תהלים אני", חסיד כי נפשי "שמרה :
לברכה זכרונם רבותינו ד')שאמרו וכן(ברכות ,

קרא שדוד בלק, פרשת הקדוש בזוהר איתא
דלא נש לבר ליה דאיצטרך בגין חסיד לנפשיה
בחינת שזה כנ"ל, היינו וכו', רשע גרמיה לשוואה
ז"ל רבינו בדברי כמובא ה', בדרכי לבו ויגבה

תנינא) בלקוטי קכ"ה מעלת(בסימן לידע צריך כי .
הנ"ל, שבים קלה בריה אנא בחינת בשרשה נפשו
האמת, מלך הבן של הנפש משורש שהוא לידע

כנ"ל. למעלתו לחזור שיתגבר כדי

היה הוא כי ביותר, זה על דוד השתדל כן ועל
כן ועל ישראל, על דקדושה למלוכה לזכות צריך
רוצה הוא כי ביותר, דבר הבעל עליו התגבר
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ּכּנ"ל) 'מל 'ּבן עּתה ונקרא ׁשּנחלף ֿ הּׁשפחה הּנ"ל,הּבן הּבן לאבי יֹותר רעֹות עׂשה ואז , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהּוא העֹולם יבינּו ׁשּלא ּבאפן ערמה, ּבדר עֹוׂשה והיה רעה. אחר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹרעה
לֹו וגרם הרּבה מעלים היה רק ההמֹון, ּבפני נאה זה אין ּכי רעֹות, לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעֹוׂשה

ּתמיד. ִָָרעֹות

פאטער טאקעזּונס איז פאטער דער אּון הּמל ּבן דער גיווען ער איז אמת צּום וואס הּׁשפחה ּבן דעם פּון פאטער דעם צּו (דהיינּו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) גיווארן פארּביטן זי זענען זיי ווארן מלּוכה די גינּומען אּפ האט ער וואס דעם פּון פאטער זיין גיטאןגיווען האט ער אּון ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לייט. פאר ׁשיין ניט איז סע ווארן אים. פּון איז סע אז וויסן ניט זאל מען פארׁשטעלט ׁשלעכץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאים

אנדערע. עס נא איינס ׁשּפיצלע מאל אלע דערלאנגט אים האט ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאּון

בן לבחינת המלך בן בחינת להחליף תמיד
שהוא בעצמו המלך בן נפש על ובפרט השפחה,
רצה כן על ישראל, על האמת המלך שהוא דוד,
כוחו בגודל הוא אבל ביותר, ח"ו עליו להתגבר
בחינת כל מנפשו לבטל זכה תפילותיו וריבוי
למלוכה שזכה עד עבדות, בחינת של הזוהמא
כל על מלך להיות האמת, המלך בן של דקדושה

פעמים כמה אמר כן ועל לעולם. (תהליםישראל

וכו'",פ"ו) עבדך קט"ז)"הושע כי(שם ה' "אנא ,
למוסרי", פיתחת אמתך בן עבדך אני עבדך אני
זה כי בשרשו, עבדות בחינת ולבטל להכניע כדי
עשה כן ועל בשרשו, אלא נמתק הדין שאין כלל
העבדות לבטל כדי יתברך להשם כעבד עצמו
אמתך בן עבדך "אני בחינת אחרא, דסטרא
בחינת זה למוסרי' 'פיתחת למוסרי". פיתחת
יתברך השם שביטל אחרא הסטרא של העבדות
המלך בן בחינת שהוא למלוכה זכה כן ועל ממנו,

וכו'". אתה בני אלי אמר "ה' בחינת האמת,

ליקח השלום עליו אבינו יעקב השתדל כן ועל
ה כי מעשו, מלכות,הבכורה בחינת היא בכורה

אחר במקום ז"ל רבינו שכתב נ"ו)כמו ,(סימן
פ"ט)בחינת יעקב(שם כי אתנהו", בכור אני "אף

הוא נשמתו ועשו האמת, המלך בן בחינת הוא
ורצה אביו את לרמות שרצה השפחה, בן בחינת
השם אבל לעצמו, והממשלה הברכה להמשיך
והברכה הבכורה ממנו ולקח ליעקב עזר יתברך
הנ"ל מעשה כי דקדושה, מלכות בחינת שהוא

וכל כולה, התורה כל כוללת שנחלף מלך בן של
אדם חטא מתחילת סוף, ועד מתחילה שעבר מה
שמרומז מחטאו עדן מהגן שנתגרש הראשון
עד הגמר עד שם, בסופו כמבואר הנ"ל, בהמעשה
ותשוב המלוכה, ויטול צדקנו משיח שיבוא
ודור דור בכל אך האמת, המלך לבן המלוכה
הזאת המעשה ענין משתנה וזמן מקום ובכל
עליו אבינו אברהם כי שונות, בחינות בכמה
מלחמה לו היה התיקון התחלת שהוא השלום,
מין שהוא עליו שאמרו דורו ואנשי נמרוד עם
בהשם להאמין אדם בני מקרב שהיה על וכופר,
להם ואנשיו נמרוד כאילו נראה והיה יתברך,
היסורים כל עשו אבינו ולאברהם המלוכה, מגיע
עליו. שעבר מה וכל וכו' האש לכבשן והשליכוהו
בן אחיו עם וויכוח מלחמה לו היה ויצחק
שהיה עשו, עם אחד בבטן נולד ויעקב השפחה.
הנ"ל החילוף כי וכו', השפחה בן מבחינת נפשו
התמורות היכלי מבחינת נמשך המלך בן של

וערך. שיעור בלי רבים שינויים יש ששם

ישראל בין והחילופים השינויים שנמשכין עד
כמו האמת, מן בהיפך מתנהג שהעולם בעצמן,

ג')שכתוב והנקלה(ישעיה בזקן הנער "ירהבו :
מאוד, מבוזים באמת והכשרים שהיראים בנכבד",
עליהם, למשול מתגברים והפחותים והקלים
שמתנהג שיעור בלי היפוכים הרבה בזה וכיוצא
התנאים בימי וגם באמת. כראוי שלא בעולם
שאמרו כמו קצת, זה מעין מתנהג היה ואמוראים

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓ „Ï¯

ÔÈ·‰Âואמר וענה הּנ"ל, הענין ּבׁשביל רעֹות לֹו עֹוׂשה ׁשהּוא הּנ"ל הּבן אבי ¿≈ƒְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבנֹו)לבנֹו ׁשהּוא נדמה החּלּוף עלֿידי א - ּבאמת הּמל ּבן הענין,(הינּו ּכל לֹו וסּפר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבוּדאי - ּבני אּתה אם :מּמהֿנפׁש ּכי עליו, ּגדֹול רחמנּות לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָואמר
ּגדֹול הרחמנּות ּבוּדאי - ּבאמת הּמל ּבן אּתה ואם ,עלי רחמנּות לי ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיׁש

אּת ֿ ּכן על וׁשלֹום; חס לגמרי אֹות להעביר רֹוצה הּוא ּכי ,עלי הּביֹותר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּנ"ל הּמל א מאד, הּדבר ּבעיניו והּורע מּכאן. לעקר ׁשּנעׂשהמכרח זה (ּדהינּו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

זא.האט דער מחמת ׁשּפיצלע אים טּוט ער אז דאזיגער. דער ׁשמּוסטפארׁשטאנען וועלט די ווייל (דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

גיווארן) פארּביטן זענען קינדער די זּוןאז צּום גיזאגט האט אּון אנגירּופן זי ער פּוןהאט מאן דער עבד דער (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

פארּביטן זענען קינדער די אז זאגט מען ווייל זּון זיין פארטרייּבן זאל ער ּכדי ׁשּפיצלע דערלאנגט אלץ עס מען האט אים וואס ׁשפחה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָדער

ּכּנ"ל) גרֹויסגיווארן האּב אי גיזאגט. אים צּו האט אּון מעׂשה. גאנצע די דערציילט אים האט אּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
רחמנֹות גרֹויס ּבודאי זי אי האּב קינד. מיין אנדרׁש ּביסטּו .נפׁש ממה ווארן דיר. אֹויף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָרחמנֹות
מער נא זי איז .מל ּבן דער אמת צּום ּביסט נאר קינד. מיין ניט אנדערׁש ּביסטּו דיר. ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאֹויף

דער ווארן דיר. אֹויף מלּוכה)רחמנֹות די אּפגינּומען האט ער וואס דער חס(דהיינּו רייסן אֹויס גאר די זי וויל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
זיין עֹוקר מּוסטּו דעם איּבער אנטלֹויפן)וׁשלֹום. אּון(דהינּו גיאיירט. זייער אים עס האט דאנעט. פּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

י') למטה(ב"ב עליונים ראיתי הפוך "עולם :
עכשיו שכן מכל וכו'". למעלה ותחתונים
שכתוב: כמו שיעור, בלי ביותר השקר שהתגבר
רבותינו שאמרו וכמו ארצה". אמת "ותשלך

לברכה מ"ט)זכרונם משיחא(סוטה בעקבות :
האמת שנעשה נעדרת, תהיה והאמת יסגא חוצפא
וכו'. האמת שאצלו אומר אחד וכל עדרים, עדרים
הנ"ל המלך בן של החילוף מבחינת נמשך זה וכל
המלך בן ואת לעצמו, המלוכה השפחה בן שלקח
המלוכה חילוף בחינת נמשך שמשם וכו', גירש
כל להם יש כוכבים שהעובדי בכלליות, עכשיו
ושפלים מבוזים וישראל והממשלה המלוכה
בין וגם כנ"ל. מארצם ומגורשים ועבדות בגלות
להם יש והאפיקורסים הרשעים בעצמן ישראל
הכשרים ישראל ובני גדול, ועשירות ממשלה
עול עליהם ומכבידים ומבוזים ודלים עניים
בזוהר שכתוב וכמו ולקלס. ללעג והם הנתינות,
אנון רב ערב אינון בתראה ובגלותא הקדוש:
ככלבים וחשובים ימאסו חטא ויראי עמא רישא

וכו'. בר"מ שם עין בעיניהם,

יש בעצמן הכשרים ישראל בני בין ואפילו
היכן יודעין שאין עד גדולה, ועירבוביא מחלוקת

ז"ל רבינו שאמר כמו סימןהאמת, תנינא (בלקוטי

עצמע"ח) הניח דבר עכשיושהבעל מאוד זה על ו
בין מחלוקת והכניס וכו', העולם את לבלבל
של הרבה מפורסמים בעולם והקים הצדיקים,
מחלוקת הכניס האמיתיים הצדיקים בין וגם שקר.
כן על האמת, היכן יודע אחד שאין עד גדול,
להתקרב לזכות יתברך מהשם מאוד לבקש צריכין
נמשך זה וכל שם. עיין וכו', אמיתיים לצדיקים
כל שמשם הנ"ל החילוף מבחינת ונשתלשל
להחליף שרוצים שבעולם והשינויים החילופים
בזוהר ועיין לאמת, והשקר ח"ו, לשקר האמת

רכ"א) ד' מענין(ויחי העמקים", "שושנת פסוק על
השינויים כל שמשם המתהפכת, החרב להט
כל נמשך שמשם שם, עיין וכו' שבעולם
ושקר לשקר האמת שמהפכין שבעולם החילופים
בכל פרטיות ובפרטי ובפרטיות בכלליות לאמת,

זמן". ובכל מקום
ג') הלכה השחר ברכת הלכות הלכות (ליקוטי
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החּלּוף) מחמת הּבןֿמל ׁשהּוא נדמה ּכי אביו, ּתחת חּצימל ּפעם ּבכל לֹו רֹובה היה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הרּבה, ממֹון אביו לֹו ונתן מּׁשם, לעקר הּנ"ל הּבן ונתיּׁשב זה, אחר זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹרעתֹו

הּנ"ל לּבן מאד הּדבר לֹו וחרה לֹו. והל(הּמל ּבן ּבאמת הּוא אׁשר(אׁשר על ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
זאת לי מּגיע מה ועל לּמה ּבעצמֹו: הסּתּכל ּכי ּבחּנם, מּמדינתֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹנתּגרׁש
הּמל ּבן איני ואם זאת, לי מּגיע אינֹו ּבוּדאי - הּמל ּבן אני אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלהתּגרׁש,
לֹו והּורע חטאי; מה ּכי ּבחּנם, ּבֹורח להיֹות זאת, לי מּגיע אינֹו ּגםּֿכן -ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ
ורצה הּזֹונֹות, לבית והל הּׁשתּיה, אל עצמֹו את לקח זה ּומחמת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמאד.
ּבחּנם. ׁשּנתּגרׁש מחמת לּבֹו, ּבׁשרירּות וליל להׁשּתּכר ימיו, את ּבזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבּלֹות

CÏn‰Âאנׁשים איזה ׁשּיׁש ׁשֹומע ּוכׁשהיה ּבחזקה, הּמלּוכה את ּתפס הּנ"ל ¿«∆∆ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּומל מאד, ּבם ונֹוקם מעניׁשם היה - הּנ"ל מהחּלּוף ּומדּברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּמרּננים
ׁשּקֹורין חּיֹות, לתּפס ׂשריו עם הּמל ונסע הּיֹום ויהי ועז. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּבתקף

ׁשלעכט זייער אים איז זא.סע די מאלנארגיווען אלע דערווייל אלץ דערלאנגט מל דער ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גיווען מייׁשב זּון דער זי האט אנדערע. עס נא איינס .איזׁשּפיצלע ער וואס מל ּבן אמתער דער (דהיינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

גיווארן) אוועק.פארּביטן זי איז ער אּון געלט. אסא גיגיּבן פאטער דער אים האט אנטלֹויפן. מּוז ער ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ווארן אּומזיסט. מדינה זיין פּון גיווארן פארטריּבן איז ער וואס פארדראסן. זייער אים עס ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאט
אי ּבין ווערן. פאריטריּבן זאל אי אז דאס מיר קּומט פארוואס גיקּוקט. ארּום זי האט ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָער
אז אפילּו אּון ווערן. פארטריּבן זאל אי אז דאס ניט ּבוודאי מיר קּומט .מל ּבן דער ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאנדערׁש

ּבֹורח איין זיין זאל אי אז דאס ניט אֹוי מיר קּומט .מל ּבן דער ניט ּבין אנטלאפינער)אי איין (דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

פארדראסן זייער אים עס האט ׁשּולדיג. דא אי ּבין וואס גיזינדיגט אי האּב וואס ווארן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאּומזיסט.
הזֹונֹות לבית גיגאנגען איז אּון טרּונק. צּום גינּומען זי ער האט דעם מחמת ׁשטיּבעראּון די אין (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

זיצן) הּורן זאלוואּו אּון ׁשיּכּורן זאל ער יארן. זיינע פארּברענגען זי דערמיט גיוואלט האט ער אּון ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אּומזיסט. גיווארן פארטריּבן איז ער ווייל גלּוסט. הארץ זיין וואס נא גיין ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנא

מלאּון מל)דער גיווארן איז ער וואס פארּביטענער דער מל ּבן פאלטׁשער דער מלּוכה(דהיינּו די אּפגינּומען האט ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
דערפּון עּפעס ׁשמּוסן אּון מּומלען מענׁשן אז גיהערט עּפעס האט ער אז אּון זייׁשטארק. אז (דהיינּו ְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

גיּפייניקט) אּון גיׁשטראפט ּכלֹומר גיווען מעניׁש זיי ער האט ּכּנ"ל גיווארן פארּביטן גיוועהן.זענען נֹוקם זיי אין זי האט אּון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ועֹוז. ּבּתֹוקף גיקיניגט האט ער ְְְִִִֶֶָאּון

נאוולאוויויהי ׂשרים. זיינע מיט גיפארן מל דער איז חיֹות)הּיֹום. חאּפן גיקּומען(דהיינּו זענען זיי אּון ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

:‰È˙˘‰ Ï‡ ÂÓˆÚ Á˜Ïכי שלו, פגם היה זה
לו היה אסור שעבר מה עליו שעבר אפילו
לו גרם והיאוש ממדריגתו, וליפול להתייאש
ולחשוב מצרותיו, לב לשבירת שיבוא שבמקום
לקח יותר, השי"ת את ולעבוד תכליתו, על

של הנורא הפגם וזה השתיה, אל עצמו
לעולם אבוד שהוא בדעתו שחושב היאוש,
יציל זה שרק בחשבו בשתיה מרבה ואז ח"ו,

מצבו. את
חן) (לוית
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ׁשם ועמדּו ההּוא, הּמקֹום לפני מים ּונהר נאה, למקֹום ּובאּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ"נאוולאוויע".
ׁשעׂשה, הּנ"ל הּמעׂשה ּדעּתֹו על ּובא לׁשּכב, הּמל עצמֹו והּניח ּולטּיל. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָלנּוח
ּדי לא - הּמל ּבן הּוא אם :נפׁש ֿ מּמה ּכי ּבחּנם; הּנ"ל הּבן את ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגרׁש
מּגיע אין ּגםּֿכן - הּמל ּבן אינֹו ואם מּכאן, נתּגרׁש יהיה מּדּוע ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנתחּלף,
והעולה החטא על ּומתחרט ּבזה חֹוׁשב הּמל והיה חטא. מה ּכי לגרׁשֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלֹו
ואי ּבזה, ּלעׂשֹות מה לנפׁשֹו עצה לתת ידע ולא ׁשעׂשה, הּזאת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹולה
מאד, ּבדאגה ונתעּצב עּמֹו. להתיעץ אדם ׁשּום עם ּכזה מּדבר לדּבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאפׁשר

דארט גיׁשטעלט זי זיי האּבן ארט. דעם פאר גיווען איז וואסער טייכל א אּון ארט. ׁשיין א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָצּו
איםאּפרּוען איז צּוגילייגט. אּביסל מל דער זי האט ׁשּפאצירן דארט גיוואלט זי האּבן אּון .זי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

דאזיגן דעם פארטריּבן האט ער וואס גיטאן. האט ער וואס מעׂשה די זין אין אֹויף ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָגיקּומען
גיווארן, פארּביטן איז ער וואס די לא .מל ּבן דער אנדערׁש ער איז .נפׁש ממה ווארן ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּומזיסט.
אים קּומט .מל ּבן דער ניׁשט איז ער אז אּון אּומזיסט. ווערן פארטריּבן נא ער זאל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָפארוואס
זי מל דער האט גיזינדיגט. ער האט וואס ווארן פארטרייּבן. אים זאל מען אז ניט ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹוי
עוולה גרֹויסער דער אֹויף אּון עבירה דער אֹויף גיהאט חרטה האט אּון זא דער אין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָפארטראכט
דא זאל ער וואס גיּבן. עצה קיין גיקאנט ניׁשט זי האט מל דער אּון גיטאן. דא האט ער ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָוואס

:'ÂÎÂ ·Î˘Ï ÍÏÓ‰ ÂÓˆÚ ÁÈ�‰Âשהעולם מה
שאין מחמת רק הוא יתברך מה' כך כל רחוקים
באמת כי אחר, במקום וכמבואר הדעת ישוב להם
שממירין די לא אזי מתגברין התמורות כשהיכלי
העולם, בכל וכו', ברע וטוב בטוב רע ומחליפין
לבן רק הוא והגדולה הממשלה שכל וגורמין
השפחה בן של מחשבתו ובפנימיות השפחה,
כך כל התמורות ההיכלי כן גם התגברו בעצמו
רעות לגרום כך כל ולבבו דעתו את שהפכו עד
בן את ולגרש בעצמו האמיתי לאביו גדולות
המלך בן מחשבת בפנימיות גם אף לגמרי, המלך
התמורות ההיכלי כן גם התגברו בעצמו האמיתי
עד האמת, מן להיפוך דעתו את והחליפו והמירו
מה על לו שחרה ידי על כך כל בדעתו שנפל
והלך השכרות אל עצמו שלקח עד שנתגרש,
הבן אפילו כך אחר באמת כן ועל ליבו, בשרירות
הדעת ישוב לכלל קצת כשבא בעצמו השפחה
שגירש במה גדולה חטאה שחטא בעצמו הבין
הבן שכן ומכל וכו'. נפשך ממה כי המלך בן את

שאדרבא האמת הבין אזי דעתו כשנתיישב מלך
כן אם וכו' כזאת לעשות יכול יתברך ה' אם

וכו שעשיתי מה ידיהיתכן ועל מאוד. ונתחרט '
וכמבואר לתיקונו העולם חזר האלו החרטות
הדעת בישוב רק תלוי הכל כי ראינו הרי בפנים.

כנ"ל. י"ז)באמת דעת היראה, (אוצר

אף אז באמת, גמורה לחרטה זוכה האדם היה אם
למקומו יחזיר כך שאחר להיות שיכול פי על
כבר כן פי על אף שנעשה, מה עמו נעשה ויהיה
ותשובה חרטה של המחשבות אותו מבלבלין היו
אל לבוא זוכה היה סוף כל שסוף עד פעם, בכל
מלך מהבן שראינו וכמו בשלימות, האמת תיקונו
שנתחרט ידי על שפחה הבן ואפילו שנחלף,
גם עליו באים היו זה ידי על פעם, באיזה היטב
והעוולה רע המעשה על תמיד חרטות כך אחר
וכו', שגירשו על מלך הבן כנגד שעשה הגדולה
העולם חזר שניהם של אלו החרטות ידי שעל עד

בפנים. וכמבואר לתיקונו
ח') תשובה היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó
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עֹוד צריכין אין ּדאגה עליו ׁשּנפלה מאחר ּכי לׁשּוב, להּׂשרים לטּיל,ואמר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ועסקים, ענינים ּכּמה לֹו היּו ּבוּדאי לביתֹו הּמל ּוכׁשחזר לביתם. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזרּו

ׁשּנתּגרׁש הּנ"ל והּבן הּנ"ל. ענין מּדעּתֹו ועבר ּבעסקיו, ּבןונתעּסק הּוא (אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבאמת) לטּיל,הּמל לבּדֹו יצא אחת ּפעם - מעֹותיו ּובזּבז ּׁשעׂשה, מה ועׂשה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אלקים עׂשה ּזאת מה וחׁשב: עליו. ּׁשעבר מה ּדעּתֹו על לֹו ּובא לׁשּכב, ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּניח
ֿ ּכן ּגם - הּמל ּבן איני ואם זאת, לי ראּוי אינֹו ּבוּדאי - הּבןֿמל אני אם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלי,
ּכן, אם אדרּבא, ּבדעּתֹו: ונתיּׁשב ּומגרׁש. ּבֹורח להיֹות זאת, לי מּגיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹאינֹו
ּכּנ"ל עליו וׁשּיעבר הּמל ּבן את להחליף ּכזאת, לעׂשֹות יכֹול יתּבר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשהּׁשם
ׁשעׂשיתי; ּכמֹו להתנהג, לי ראּוי היה ּכ וכי ּׁשעׂשיתי, מה היּתכן ֿ ּכן אם  ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֿ
חזר ואחרּֿכ ׁשעׂשה. רעים הּמעׂשים על מאד ּולהתחרט להצטער ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹוהתחיל
מבלּבל היה להתחרט, התחיל ׁשּכבר מחמת א הּׁשכרּות; אל וחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמקֹומֹו,
לׁשּכב, עצמֹו הּניח אחת ּפעם ּפעם. ּבכל ּותׁשּובה חרטה ׁשל הּמחׁשבֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָאֹותֹו

עצה איין אים מיט זאל מען מענׁשן ׁשּום קיין מיט ניט זא א אזֹוי מען קאן ׁשמּוסן אּון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטאן.
לייט)האלטן מיט ׁשמּוסן צּו אזֹוינס ּבוודאי זי ׁשעמט מען גרֹויס(ווארן אין גיווארן פארזארגט זייער מל דער איז ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

גיפאלן אים אֹויף איז סע ווייל ווארן אּומקערן. זי זאל מען אז ׂשרים. די גיהייסן ער האט ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָדאגה.
איז מל דער ווי אהיים. אּומגיקערט זי זיי האּבן ׁשּפאצירן. ניט ׁשֹוין זי מען ּבאדארף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָדאגה.
אין גיּפארעט זי ער האט אינטערעסן. אּון זאכן ּכמה גיהאט ּבוודאי ער האט אהיים. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָגיקּומען

ארֹויס. זין אין אֹויס זא די אים איז אינטערעסן. אֹויףזיינע גיהאט האט ער וואס חרטה די אּון דאגה די (דהיינּו ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

אּומזיסט) פארטריּבן יענעם האט ער וואס .דעם ְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

גיווארןאּון פארטריּבן איז ער וואס מל)דער ּבן אמתער דער האט(דהיינּו ער וואס גיטאן האט ער אּון ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּפאצירן. זי גיגאנגען ארֹויס אליין ער איז אמאל געלט. זיין גיּבראכט אֹויס האט ער אּון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָגיטאן.

הא ער גיטאןאּון איּבער זי האט אים מיט וואס זין. אין אֹויף גיקּומען אים איז צּוגילייגט. זי ט ְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
.מל ּבן דער אנדערׁש אי ּבין גיטאן. מיר גאט עס האט וואס טראכטן. צּו אנגיהֹויּבן האט ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּון
דאזיגע דאס ניט אֹוי מיר קּומט .מל ּבן דער ניט ּבין אי אז אּון דאס. ניט ּבוודאי מיר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָקּומט
דער אין גיווען. מייׁשב זי ער האט דערנא פארטריּבענער. א אּון ּבֹורח איין זיין זאל אי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאז
א פארּבייטן זאל מע אז טאן אזֹוינס יֹוא קאן יתּבר הּׁשם אז אזֹוי. יֹוא איז סע אז אדרּבא. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָדיעה.
רעכט זע איז פירן. צּו אזֹוי יֹוא מי זע אי קער גיין איּבער אזֹוינס אים אֹויף זאל סע אּון .מל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּבן
גיטאן. האּב אי ווי אזֹוי פירן. אזֹוי מי זאל אי אז אן מיר עס ׁשטייט גיטאן. האּב אי ְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוואס
וואס רעים מעׂשים די אֹויף האּבן צּו חרטה זייער אּון האּבן צּו צער גרֹויס אנגיהֹויּבן האט ער ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאּון
האט ער אּון גיווען. איז ער ווי דארט אהיים אּומגיקערט זי ער האט דערנא גיטאן. האט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָער
אים פלעגט האּבן צּו חרטה אנגיהֹויּבן ׁשֹוין האט ער מחמת נאר טרּונק. צּום גינּומען ווייטער ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָזי
אלע זין אין אֹויף גיקּומען אים איז סע וואס ּתׁשּובה אּון חרטה פּון מחׁשבֹות די זיין. צּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמבלּבל

ָמאל.
ירידאמאל איז ארט דעם אין אּון דעם אין ּבאׁשר גיחלמט. אים זי האט גילייגט צּו זי ער האט ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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ׁשּיזּדּמן ּומה לׁשם, ׁשּיל ּפלֹוני, ּביֹום יריד יׁש ּפלֹוני ׁשּבמקֹום אי לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחלם
אינֹו אם אף העבדּות, אֹותֹו יעׂשה - להׂשּתּכר עבדּות איזה ּבראׁשֹונה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו
עֹובר לפעמים ּכי ּבמחׁשבּתֹו; מאד לֹו נכנס הּזה והחלֹום והקיץ, ּכבֹודֹו. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלפי
א ּבמחׁשבּתֹו; הרּבה נכנס הּזה החלֹום ּדבר א הּמחׁשבה, מן ּתכף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּדבר
וחלם הּׁשתּיה. אל יֹותר והל זאת, לעׂשֹות ּבעיניו קׁשה היה ֿ כן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאףֿעלּֿפי

מאד. אֹותֹו ּובלּבל ּפעמים, ּכּמה הּנ"ל החלֹום יֹותר ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹלֹו

ÌÚtּתעׂשה - עצמ על לחּוס רֹוצה אּתה אם ּבחלֹום: לֹו אֹומרים היּו אחת ««ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָ
על עדין לֹו ׁשהיה הּמעֹות מֹותר ונתן והל החלֹום. את לקּים והכרח ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻּכּנ"ל;
והּוא האכסניא, על ּגםּֿכן הּניח לֹו ׁשהיה חׁשּובים הּמלּבּוׁשים ּגם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָהאכסניא,
הּיריד. על ונסע 'אּפינטׁשע', ּכגֹון סֹוחרים, ׁשל ּפׁשּוט מלּבּוׁש לעצמֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָלקח

הּיריד על והל והׁשּכים לׁשם רצֹונּובא לֹו: ואמר אחד סֹוחר ּבֹו ּופגע , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבהמֹות; להֹולי צרי אני לֹו: אמר הן. לֹו: הׁשיב עבדּות? ּבאיזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלהׂשּתּכר

ערׁשטן צּום טרעפן אים זי וועט סע וואס אּון גיין. אהין ער זאל ּבכן טאג. דעם אּון דעם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאין
ּכבֹוד זיין וועדליג זיין ניט וועט סע כאטׁשע טאן. ּתיּכף עס ער זאל פארדינסט. א האטעּפעס (אזֹוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

גיחלימט) אים מחׁשבהזי דער אין זייער אריין אים איז חלֹום דער אּון גיחאּפט. אֹויף זי האט ער אּון ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חלֹום דער נאר מחׁשבה. דער פּון ארֹויס ּתיּכף גייט זא די אז פארהאנדין איז אמאל ווארין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאריין.
גיווען ׁשווער אים ּביי איז פארט. דעסטוועגן פּון לּוׁשמיר מחׁשבה. דער אין אריין זייער אים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז
אים זי האט חלֹום דער אּון טרּונק. צּום ווייטער גיגאנגען איז ער אּון טֹון. דאס זאל ער ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאז

גיווען. מבלּבל זייער אים האט חלֹום דער אּון ּפעמים ּכמה גיחלימט ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָווייטער
טאןאמאל אזֹוי זאלסטּו האּבין רחמנֹות דיר אֹויף ווילסט דּו אז חלֹום. אין גיזאגט אים מען האט ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' יריד דעם אֹויף גיין זאל ער גיגאנגען.(דהיינּו איז ער אּון חלֹום. דעם זיין מקיים גימּוזט ׁשֹוין ער האט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
גיגיּבן אוועק עס ער האט גיהאט נא האט ער וואס געלט איּבריקע דאס גיגיּבן אוועק האט ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּון
ער האט גיהאט. האט ער וואס קליידער גּוטע די אּון גיׁשטאנען איז ער ווי ארּביריק דער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹויף
דהיינּו סֹוחרים ווי מלּבּוׁש ּפראסטע א גינּומען זי האט ער אּון סטאנציא. דער אֹויף גילאזט ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאֹוי

גיקּומען. אהין איז אּון יריד. דעם אֹויף גיפארין איז אּון פינטׁשע א ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָאיין
אאּון ּבאגעגינט אים האט יריד. דעם אֹויף גיגאנגען איז אּון פריא גאנץ גיׁשטאנען אֹויף איז ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָער

ער האט יֹוא. גיענפערט אים ער האט פארדינען עּפעס ווילסטּו גיזאגט. אים צּו האט אּון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָסֹוחר
האט ער אּון מיר. ּביי פארדינגען זי וועסטּו ּבהמֹות. טרייּבין צּו דא ּבאדארף אי גיזאגט ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאים

:'ÂÎÂ „Á‡ ¯ÁÂÒ Â· Ú‚ÙÂשהשכיר מה בענין
אנ"ש מדייקים היו בהמות להנהיג עצמו
תשובה לעשות התחיל הוא הלא ושואלים:
כדי תוך שדוקא יתכן ואיך שעשה, מה על וחרטה

בהמות, הנהגת של כזאת לעבדות יפול תשובתו
התשובה מדרכי והתרחקות כירידה נראה שזה

להשי"ת. וההתקרבות
שלהנהיג להלן המבואר פי על בזה מבארים והיו
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מחמת ּבזה עצמֹו את ליּׁשב ּפנאי לֹו היה לא והּוא אצלי? עצמ ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתׂשּכיר
לׁשּמׁש התחיל ותכף ּתכף, ׂשכרֹו והּסֹוחר הן. ּתכף: ואמר וענה הּנ"ל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחלֹום
ּבעצמֹו: להסּתּכל התחיל והּוא מׁשרתיו. על האדֹון ּכדר עליו ּולצּוֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעּמֹו
יצטר ועּתה ,ר איׁש הּוא ּכי ּכזה, עבדּות לֹו ראּוי אין ּבוּדאי ּכי עׂשה? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמה
להתחרט, אפׁשר אי א הּבהמֹות; אצל רגלי ליל ויכרח ּבהמֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻלהֹולי
עם לבּדי אל אי הּסֹוחר: את וׁשאל האדֹון. ּכדר עליו מצּוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּסֹוחר

הּנ"ל חלֹום דעם מחמת זיין צּו מייׁשב זי גיהאט צייט ערׁשטעניט דאס אז גיווען זי איז חלֹום דער (ווארן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' אנעמען ער מּוז גידּונגען.פארדינסט ּתיּכף אים האט סֹוחר דער אּון יֹוא. גיענפערט. ּתיּכף ער האט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ער אּון מׁשרתים. זיינע אֹויף האר איין ווי אזֹוי ׁשאפין צּו אים אֹויף אנגיהֹויּבין ּתיּכף האט ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּון
אזֹוי ניט ּבוודאי קּומט אים צּו ווארין גיטאן. דא האט ער וואס קּוקין צּו ארּום אנגיהֹויּבן זי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהאט
ּבהמֹות. טרייּבין מּוזין ער וועט היינט אּון מענטׁש. איידלער איין זי איז ער ווארין דינסט. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאיין
דער אּון האּבין. ניט חרטה קיין ׁשֹוין קאן מע נאר ּבהמֹות. די ּביי צּופּוס גיין מּוזין וועט ער ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּון
גיין אליין אי וועל ווי סֹוחר. דעם גיפרעגט ער האט האר. איין ווי אזֹוי אים. אֹויף ׁשאפט ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָסֹוחר

עוונותיו, אחר עצמו את שמנהיג מרמז הבהמות
הר"ן בשיחות שמובא למה שייך זה כן (סימןואם

לעשותע"ט) עצמו הלוקח האדם את שממשיל
שכאשר לרתיחה, אותם שמעמידים למים תשובה
רואים ואין לגמרי, צלולים הם הרי צוננים המים
ורק המים, עם מעורבת היא כי זוהמא, כלל
הלכלוך כל עולה לרתיחה מתקרבים כאשר
יתאדו בטרם מהמים נפרד הוא כי למעלה,

באמת. לצלולים ויהפכו
לו הראו תשובה לעשות התחיל כאשר כאן וכן
תשובה, לעשות מה על שידע כדי וזאת עוונותיו,
נמצא, הוא נמוך מקום באיזה לו שמראים כלומר
מעליו להשליך הבהמות, בהנהגת והכוונה
לך חדל לו: שאמר לקמן כמבואר הבהמיות,
רק כלל בהמות זה אין כי העוונות, אחר לרדוף
כלומר כך, אותך מוליכים הם שלך העוונות
בכלל לעסוק התחיל לא שעדיין התשובה שקודם
לו ונדמה עבדות, בלי הוא הרי עוונותיו עם
לעשות כשמתחיל אבל עצמו, על מלך שהוא
לו נעשה ואז ירוד, שהוא כמה לו נתגלה תשובה
ומתגבר בדעתו נופל כשאינו אך ויותר, יותר קשה
משם לצאת יזכה השם בעבודת מעמד להחזיק

ידי על הוא מהעוונות לצאת העצה ועיקר לגמרי,
האמת. חן)הצדיק (לוית

המלך שבן הנ"ל במעשה שכתוב מה סוד זה
אחרי שהלך ידי על ותיקונו ענשו היה שנחלף
ולרעות להנהיג הסוחר האדם לו שנתן הבהמות
שרדף עד לבקשם והלך בהמות שני אצלו שנתעו
שהוכרח עד וכו', היער עבי עומק לתוך אחריהם
לו, ואמר אחד אדם אליו שבא עד וכו', שם ללון
אינם אלו כי העוונות, אחרי לרדוף לך חדל
כך אותך מוליכין שלך שהעונות רק כלל בהמות

שם. עיין וכו',

הם אדם של עוונות כל כי הקרבנות, כל סוד וזה
כל שמשם הבהמיות רוח בחינת בהמות, בחינת
שכתוב כמו הבהמיות, תאוות שהם התאוות,

ט"ו)בסוטה וכו'.(סוטה בהמה מעשה עשתה היא ,
כי לכפר, בהמה קרבן להביא צריך זה ובשביל
בהמה מעשה אחר כרוך שהיה החטא ידי על
זה ידי על הבהמיות, תאוות הבהמיות, רוח אחר
עיקר שזה הבהמה, ברוח האדם רוח נתערב
חטא פגם בחינת שהוא ברע, טוב עירוב בחינת
שבעולם. החטאים כל שכולל ורע טוב הדעת עץ
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ונתן עּמם. ותל ׁשּלי, ּבהמֹות מֹוליכי רֹועים עֹוד יׁש לֹו: הׁשיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָהּבהמֹות?
ׁשאר יחד נתקּבצּו וׁשם לעיר, חּוץ והֹוליכם ׁשּיֹוליכם, ּבהמֹות איזה לידֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹו
היה והּסֹוחר הּבהמֹות, את והֹולי יחד. והלכּו הּבהמֹות, הּמֹוליכים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהרֹועים
היה - ּוכנגּדֹו ּבאכזרּיּות, רֹוכב היה והּסֹוחר אצלם. והל סּוס על ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוכב
ׁשראהּו מחמת הּסֹוחר מן מאד מאד מתּפחד היה והּוא מאד, יֹותר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּבאכזרּיּות
וימּות - ּבמקלֹו אחת הּכאה אֹותֹו יּכה ּפן מתירא והיה ּכנגּדֹו, ּגדֹול ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבאכזרּיּות

ּכן)ּתכף לֹו נדמה ֿ ּכן על מאד, [עדין] ר איׁש היה ּכי ּדּקּותֹו, מרב ּכי הֹול(הינּו והיה עם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הּלחם ּבֹו ׁשּמּנח הּׂשק ולקחּו מקֹום, לאיזה ּובאּו אצלם. והּסֹוחר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּבהמֹות,

להם ונתן הרֹועים ואכל.(הּסֹוחר)ׁשל זה, מּלחם ֿ ּכן ּגם לֹו ונתנּו לאכל, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבהמֹות. מיינע טרייּבין זיי וואס האדאייעס נא האּב אי גיענפרט. אים ער האט ּבהמֹות. די ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמיט
וואס ּבהמֹות עטליכע האנט דער צּו גיגיּבן אּפ אים האט ער אּון גיין. איינעם אין זיי מיט ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוועסטּו
צּום זי זענען דארט אּון ארֹויס ׁשטאט דער אֹויס גיפירט ּבהמֹות די ער האט טרייּבין. זיי זאל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָער
אּון גיגאנגען. איינעם אין זיי זענען ּבהמֹות. טרייּבן זיי וואס האדייעס איּבריקע די גיקּומען ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאֹויף
גיגאנגען. זיי ּביי איז אּון פערד. איין אֹויף גיריטן האט סֹוחר דער אּון ּבהמֹות. די גיטריּבן האט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָער

אכזריֹות מיט גיריטן האט סֹוחר דער דערּבארימקייט)אּון אּום אּון ּכעס מיט ער(דהיינּו איז אים אקעגין אּון ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ער מחמת סֹוחר. דעם פאר גיׁשראקין זייער אּון זייער זי האט ער אּון אכזריֹות. מער מיט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיווען
גיהאט. מֹורא האט ער אּון אים. אקעגין ּכעס אּון אכזריֹות גרֹויס זייער האט ער אז גיזעהן אים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאט

ׁשטארּבן ּתיּכף ער וועט ׁשטעקין דעם מיט זעץ איין אים ער טּוט גיוועןטאמער איז מל ּבן דער (ווארן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ

גידאכט) אזֹוי אים זי האט סע אּון גיׁשראקין זייער זי ער האט איידילקייט זיין מחמת אּון מענׁש איידלער איין איזזייער ער אּון ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מען האט ארט. אין צּו גיקּומען זענען זיי אּון זיי. ּביי סֹוחר דער אּון ּבהמֹות די מיט ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָגיגאנגען
עסין. גיגיּבן זיי האט מע אּון האדאייעס די פּון ּברֹויט דאס ליגט דארט וואס זאק דעם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָגינּומען

גיגעסין. האט ער אּון ּברֹויט. דעם פּון גיגיּבן אֹוי מען האט אים ְְִִִִִֶֶֶֶָָאּון

ידי ועל לקרבן, בהמה להביא צריך כן ועל
שזהו הבהמה, מרוח האדם רוח מבררין הקרבן
לבן אמר כן ועל כידוע. כולם הקרבנות כל סוד
הבהמות, אחר שרדף שמה הנ"ל שנחלף המלך

נתלבשוזה שלו העוונות כי כנ"ל, שלו העוונות ו
הם העוונות כי כך, כל אותו וציערו בבהמות
בן חילוף באמת כי כנ"ל, הבהמה רוח בחינת
תערובת בחינת בעצמו זהו העבד, בבן המלך
זהו הבהמה, רוח כי הבהמה, ברוח האדם רוח
כנ"ל, עבד בחינת שהוא הגוף, תאוות בחינת
רבותינו שאמרו כמו בהמה, בחינת שהוא

כמו לבהמה, נמשלו שעבדים לברכה זכרונם
פסוק על כ"ב)שדרשו פה(בראשית לכם "שבו ,

לחמור הדומה עם החמור", ס"ח)עם כי(קדושין .
רוח ונחלף שנתערב ח"ו, גורמין העוונות ידי על
בבחינת המלך בן בחינת הבהמה, ברוח האדם
התמורות היכלי בחינת שזהו העבד, בן
ועל כידוע. האדם עוונות ידי על ח"ו שמתגברין
אחר שהלך שנחלף המלך בן עונש היה כן
את ולרדוף לבקש ענשו היה כן על תאוותיו,

וכנ"ל. הבהמות
ג') הל' השחר ברכת הל' הלכות (ליקוטי

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓ‡Ó¯

מאד עב יער אצל הֹולכים היּו ּכ ֿ זהאחר מאד ּותכּופים רצּופים הם ׁשהאילנֹות (הינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

זה) אצלאצל רֹועה ׁשּנעׂשה הּבן זה ׁשל מהּבהמֹות ּבהמֹות ׁשּתי ותעּו והלכּו , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
יֹותר, ּברחּו והם - לתפסם אחריהם והל הּסֹוחר. עליו וצעק ּכּנ"ל, ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּסֹוחר
- הּיער לתֹו ּכׁשּנכנס ּתכף ועב, רצּוף היה ׁשהּיער ּומחמת אחריהם. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָורדף

החברים מעיני ונתעּלם זה, את זה ראּו מּיד.לא ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

‡e‰Â,הרּבה אחריהם ורדף ּבֹורחים, והם - הּבהמֹות אחרי ורֹודף הֹול היה ¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבלי אׁשּוב אם ּכי אמּות, ּכ ּובין ּכ ּבין ונתיּׁשב: הּיער. עבי לתֹו ׁשּבא ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעד
מן לֹו ׁשהיה ּפחד מחמת לֹו נדמה היה ּכי הּסֹוחר, ֿ ידי על אמּות - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמֹות
אמּות ֿ ּכן ּגם - ּכאן אהיה ואם הּבהמֹות; ּבלי ּכׁשּיׁשּוב אֹותֹו ׁשּימית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּסֹוחר

פּוןדערנא ּבהמֹות צוויי פארגאנגען זענען וואלד. גידעכטין איין זייער פאר גיגאנגען זיי זענען ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
נא גיגאנגען ער איז גיטאן. גיׁשריי א סֹוחר דער אים אֹויף האט אריין. וואלד אין ּבהמֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזיינע
זיי האט ער אּון גיווארין. אנטלֹויפין ווייטער זענען ּבהמֹות די אּון חאּפין. זיי זאל ער ּבהמֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָדי

גיוו איז וואלד דער מחמת אּון גיאגט גיגאנגעןנא אריין איז ער ווי ּתיּכף איז גידעכט. זייער ען ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נעלם ּתיּכף איז ער אּון אנדערע. דאס איינס גיזעהן ניט ׁשֹוין זי זיי האּבין אריין. וואלד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאין

גיווארין)גיווארן פארהֹוילין אֹויגין(דהיינּו זייערע גיגאנגען)פּון אים מיט זענען זיי וואס איּבריקע די פּון ער(דהיינּו אּון ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
(מל ּבן דער האט(דהיינּו אּון גיגאנגען אלץ איז ּבהמֹות צוויי די פארגאנגען עס זענען אים ּביי וואס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

איז ער ּביז גיאגט. נא אסא זיי האט ער אּון אלץ. אנטלֹויפן זיי אּון ּבהמֹות. די נא גיאגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנא
ׁשֹוין אי וועל סיי. ווי סיי גיווען. מייׁשב זי ער האט אריין וואלד גידעכטין אין גיקּומען ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאריין
סֹוחר. דעם דֹור ׁשטארּבין אי וועל ּבהמֹות. די אן אּומקערין מי וועל אי אז ווארין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשטארּבין
דער אז גידאכט. אים זי האט סֹוחר. דעם פאר גיהאט האט ער וואס ּפחד גרֹויס מחמת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָווארין
זיין. דא וועל אי אז אּון ּבהמֹות. די אן אּומקערין. זי וועט ער אז הרגענען. אים וועט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָסֹוחר

המלך בו שהתגרה עצמו זה ענין באמת הנה
השפחה) בן באמת לברוח,(שהוא שהוכרח עד כך כל

ושקרים ההטעאות מבחינת רק כן גם הוא
איך כי התמורות, היכלי של והתמורות והחליפין
כנגד כך כל גדולה עוולה לעשות דעתו על עלה

אביו הוא אולי כי עצמו באמת)העבד היה ,(כאשר
שהוא אומרים שיש די לא כי הבן, כנגד בפרט
החילוף ידי ועל שלו, המלוכה וכל המלך בן
בבחינת העבד לבן הממשלה ניתנה והתמורה
מחשבות לחשוב גם אף ימלוך", כי עבד "תחת
עד ח"ו, העולם מן לגמרי המלך בן את להעביר
אין נפשך וממה ומגורש, בורח להיות שהוכרח

על כך אחר זאת עלה באמת כאשר זאת, לו מגיע
שעשה בעצמו והתבונן בעצמו המלך מחשבת

בפנים. כמבואר גדולה עוולה בזה

הבן בלב התמורות התגברו הנ"ל מכל יותר אך
ונמשך מאוד, בדעתו נפל אשר עד עצמו, מלך
יותר גרוע זה ליבו, בשרירות והלך השכרות אחר
של וסברות ההטעאות מצד רק זה וגם הכל, מן
התבונן כאשר התמורות, מהיכלי הנמשכין שקר
לעשות יכול יתברך שה' כן אם כך, אחר בעצמו
על ונתהחרט שעשיתי מה היתכן וכו' כזה ענין

שם. כמבואר מאוד זה

עצמו להמלך שבא מה בעצמו הענין זה אך
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אליו לבֹוא אּוכל אי ּכי הּסֹוחר, אל לׁשּוב לי ולּמה ׁשּבּיער; חּיֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעלֿידי
הּבהמֹות, אחרי יֹותר ורדף והל מּמּנּו. ּגדֹול ּפחד לֹו היה ּכי הּבהמֹות? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבלי
ׁשּיצטר עליו, עבר לא עדין ּכזה ודבר לילה; נעׂשה ּכ ּבתֹו ּבֹורחים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹוהם
ׁשהֹומים החּיֹות נהמת קֹול וׁשמע ּכזה. הּיער עבי ּבתֹו ּבּלילה יחידי ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָללּון
החּיֹות קֹול וׁשמע ׁשם; ולן אילן, איזה על ועלה ּבדעּתֹו ונתיּׁשב ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכדרּכם,
אצלֹו. סמּוכים עֹומדים הּבהמֹות והּנה וראה הסּתּכל ּבּבקר ּכדרּכם. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשֹואגים
ּוברחּו - יֹותר אחריהם והל להּלן, ּוברחּו - לתפסם והל האילן מן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָוירד
והיה ולאכל, לרעֹות ועמדּו עׂשבים איזה ׁשם מֹוצאים הּבהמֹות והיּו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיֹותר.

אי זאל וואס גיווען. מייׁשב זי ער האט וואלד. דעם פּון חיֹות די דֹור ׁשטארּבין אֹוי אי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוועל
גרֹויס גיהאט האט ער ווארין ּבהמֹות. די אן קּומען אים צּו אי קאן ווי סֹוחר. צּום אּומקערין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמי
אנטלֹויפין זיי אּון ּבהמֹות די נא גיאגט נא ווייטער האט אּון גיגאנגען. ער איז אים. פאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפחד
נעכטיגן מּוזין זאל ער אז גיהאט ניט נא ער האט אזֹוינס אּון גיווארין נאכט איז דערווייל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאלץ.
וואס חיֹות די פּון ּברּומען דאס גיהערט האט ער אּון וואלד. גידיכטן איין אזֹוי אין ּביינאכט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאליין
גיגאנגען ארֹויף איז אּון גיווען. מייׁשב זי ער האט איז. סדר זייער ווי אזֹוי גיּברּומט האּבין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזיי

וואס חיֹות די פּון קֹול דאס גיהערט האט ער אּון גינעכטיגט. דארט האט אּון ּבֹוים א זייאֹויף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
איז. סדר זייער ווי אזֹוי גיׁשריגן ְְְִִִִֵֵֶֶַָהאּבן

אים.אין לעּבין נאהנט ׁשטייען ּבהמֹות די אז גיזעהן. ער האט גיטאן. קּוק א ער האט פריה דער ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
גיווארין אנטלֹויפין ווייטער זיי זענען חאּפין. זיי גיגאנגען איז אּון ּבֹוים. דעם פּון אראּפ ער ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאיז
האּבין ּבהמֹות די אּון גיווארין. אנטלֹויפין ווייטער זענען זיי אּון ווייטער. גיגאנגען נא זיי ער ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז

שבאו מה וכן וחרטה, תשובה של מחשבות
המלך לבן וחרטה תשובה של כאלו מחשבות
כך אחר זה ידי על שנסתבב הענין וכל האמת,
ה' בחסדי רק הוא הכל התיקון, שנגמר עד
שהופיע ה', לעולם מרום ואתה בבחינת יתברך,
ממקום קודש והתנוצצות הארה איזה והמשיך
התמורות שהתחילו עד והופיע, שהמשיך

העולם. שנתתקן עד קצת, להתברר

על היער עובי לתוך נתעה שהמלך השי"ת וסיבב
מלך והבן ממנו שברח הסוס אחר שרדף ידי
שברחו הבהמות אחרי שרדף ידי על לשם נתעה
שגברו כשם כי במידה, מידה היה זה וכל ממנו,
קיבל כן כמו כך כל והתמורות החילופים עליהם
עד הבהמות אחר שרדף במה ענשו את מלך הבן
כן גם זה כי זה, ידי על כך כל נתעה אשר

את ברא יתברך ה' כי והתמורה, החילוף מבחינת
טפל הסוס זה ידי שעל ודעת שכל עם האדם
וחיה בהמה כל על בדעתו מושל האדם כי לרוכב,
הכסילות אחר שנמשכו אלו אבל אותם, ומנהיג

אצל הדבר נחלף כן על שהבהמותוהתמורות ם
על שנתעו למקום שנתעו עד אותם והנהיגו משכו
כשאמר באמת כן ועל כך, כל אחריהם שרדפו ידי
הבהמות אחר רודף שהוא היער לאדם מלך הבן
העוונות אחר לרדוף לך חדל הנ"ל האדם לו אמר
הם שלך העוונות רק כלל בהמות זה אין כי
וכו', שלך את קבלת כבר לך די כך אותך מוליכין
למה ותבוא עמי בא עוד, מלרדפם לך חדל ועתה
כך אמר המלך לבן ודייקא וכו', לך שיאות

בפנים. גם וכמובן
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

−ïôþ ¬šñó
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אחריהם הֹול ּבֹורחים, והם אחריהם הֹול היה וכן ּוברחּו. - לתפסם ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹול
ׁשאינם חּיֹות ׁשם ׁשהיה מאד, הּיער עבי ּבתֹו ׁשּבא עד ּבֹורחים, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהם
וׁשמע לילה, נעׂשה וׁשּוב הּיּׁשּוב. מן רחֹוקים הם ּכי ּכלל, מאדם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמתיראים
מאד, מאד ּגדֹול אילן ׁשם עֹומד והּנה וּירא מאד, ונתירא החּיֹות, נהמת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹקֹול

האילן. אֹותֹו על ְִַָָָָועלה

B‡B·aכן ֿ אףֿעלּֿפי א ונתירא, אדם; ּבן ׁשם ׁשֹוכב והּנה וּירא האילן על ¿ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
אּתה? מי זה: את זה וׁשאלּו אדם. ּבן ּכאן ׁשּמצא מאחר לנחמה, לֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיה
מה לֹו לסּפר רצֹונֹו היה ולא לכאן? ּבאת מאין אדם. ּבן אּתה? מי אדם. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבן

ׁש ותעּו ּבהמֹות, רֹועה ׁשהייתי הּבהמֹות, ֿ ידי על לֹו: והׁשיב עליו, ּתיּׁשעבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּמצא האדם את הּוא וׁשאל ּכּנ"ל. לכאן ּבאתי ֿ זה ועלֿידי לכאן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהמֹות
עלֿידי לכאן ּבאתי אני לֹו: הׁשיב לכאן? אּתה ּבאת מאין האילן: על ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָׁשם
הּיער, ּבתֹו ותעה הּסּוס והל לפּוׁש, ועמדּתי הּסּוס, על רֹוכב ׁשהייתי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָהּסּוס,
ונתחּברּו לכאן. ׁשּבאתי עד יֹותר, ּברח והּוא - לתפסֹו אחריו רֹודף ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהייתי
- ליּׁשּוב ּכׁשּיבֹואּו ׁשאפּלּו ּביניהם ודּברּו חדא, צוּתא להם ׁשּיהיה יחד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשם

זיי גיגאנגען נא ער איז ּפאסען. גיׁשטעלט זי זיי האּבין עסין. צּו גראז עּפעס דארט גיפּונען ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָזי
זיי אּון גיגאנגען נא זיי אלץ ער איז אזֹוי אּון גיווארין אנטלֹויפין ווייטער זיי זענען ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָחאּפין.
גידיכטן זייער אין גיקּומען אריין איז ער ּביז אנטלֹויפין. זיי אּון נא ווייטער זיי גייט ער ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאנטלֹויפין
קיין פאר ניט מֹורא קיין גאר האּבין זיי וואס חיֹות גיווען ׁשֹוין איז דארטין וואס אריין. ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוואלד
גיהערט האט ער אּון נאכט. גיווארין ווידער סע אּון ייׁשּוב. דעם פּון ווייט זענען זיי ווארין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמענטׁשן
ווי דערזעהן ער האט דערווייל גיׁשראקין. זייער זי האט ער אּון ּברּומען. חיֹות די ווי קֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדאס
אֹויף ארֹויף איז ער ווי ּבֹוים. דעם אֹויף ארֹויף ער איז ּבֹוים. גרֹויסער א זייער גיׁשטאנען דארט ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָסע
פּון נאר דערׁשראקן. זי ער האט מענטׁש. איין דארט ליגט סע דערזעהן. ער האט ּבֹוים. ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָדעם
גיפרעגט זי זיי האּבין מענטׁשן. א גיפּונען דא האט ער מחמת גיהאט. הנאה ער האט וועגין. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָדעסט
אהער. קּומסטּו וואנעט פּון מענטׁש. א ּביסטּו. ווער מענטׁש. א ּביסטּו. ווער אנדערע דאס ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאיינס
אים ער האט גיטאן. איּבער זי האט אים מיט וואס דערציילין גיוואלט ניט אים ער ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָהאט
אּון אהער. פארגאנגען ּבהמֹות צווי זענען גיּפאסעט. האּב אי וואס ּבהמֹות די דאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיענפערט.
גיפּונען האט ער וואס מענטׁשן יענעם גיפרעגט ווידער ער האט גיקּומען. אהער אי ּבין דעם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָדֹור
אהער ּבין אי גיענטפערט. אים ער האט אהער. קּומסטּו וואנעט פּון ּבֹוים. דעם אֹויף ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָדארט

פערד. דעם דֹור אּפרּוען.גיקּומען גיׁשטעלט מי אי האּב פערד. א אֹויף גיריטן האּב אי ווארין ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אּון חאּפין. עס זאל אי גיאגט נא עס אי האּב אריין. וואלד אין פארגאנגען פערד דאס ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאיז
זי צוויׁשן זיי האּבין אהער. גיקּומען ּבין אי ּביז גיווארין. אנטלֹויפין ווייטער איז פערד ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָדאס
וועלין זיי אז אפילּו אז אּפגיׁשמּוסט. האּבין זי אּון איינעם. אין האלטין זי זאלין זי אז ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָגימאכט.
איּבער דארט האּבין זיי אּון איינעם. אין האלטין אֹוי זי זיי זאלין אריין יׁשּוב אין ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּומען
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החּיֹות נהמת קֹול וׁשמעּו ׁשניהם, ׁשם ולנּו חדא. ּבצוּתא ּביחד ּגםּֿכן ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָיהיּו
חּוכא קֹול ׁשמע ּבקר לפנֹות מאד. וׁשֹואגים על‡ׁשהֹומים מאד מאד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ

חּוכא היתה ּכי הּיער, ּכל על החּוכא קֹול מתּפּׁשטת ׁשהיתה הּיער, ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּפני
נתּבהל והּוא הּקֹול, מן ּומתנענע מזּדעזע האילן ׁשהיה עד מאד מאד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּגדֹולה

הּׁשני לֹו ואמר מּזה. מאד מאד ׁשּׁשכבונתּפחד האילן, על ׁשם ׁשּמצא האדם זה (הינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מּקדם) לילֹות,ׁשם ּכּמה זה ּכאן לן אני ּכבר ּכי מּזה, ּכלל מתּפחד אני אין ׁשּוב : ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
האילנֹות ׁשּכל עד הּזה, החּוכא קֹול נׁשמע הּיֹום אל סמּו לילה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובכל
מקֹום ׁשּזהּו נראה הּדבר לחברֹו: ואמר מאד, ונתּבהל ּומזּדעזעים. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרֹועׁשים

על·הידּועים חּוכא קֹול ׁשמע מי ּכי ּכזה, חּוכא קֹול נׁשמע לא ּבּיּׁשּוב ּכי , ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ׁשל הּבהמֹות והּנה וּיראּו והסּתּכלּו יֹום, ּתכף נעׂשה ואחרּֿכ העֹולם? ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל
הּבהמֹות אחר זה לרּדף, והתחילּו וירדּו עֹומד. זה ׁשל הּסּוס וגם עֹומדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה
ּכּנ"ל, וכּו' רֹודף והּוא - יֹותר להּלן ּבֹורחים היּו והּבהמֹות הּסּוס, אחר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָוזה
ּבתֹו מּזה. זה ונתעּו ׁשּנתרחקּו עד ּבֹורח; והּסּוס - הּסּוס אחר רדף הּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָוכן
על הּׂשק ולקח ּבּמדּבר. מאד מאד ּבוּדאי חׁשּוב וזה לחם; עם ׂשק מצא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכ

.‡.˜ÂÁˆ.·.ÌÈ„˘‰

אּון גיּברּומט האּבין זיי ווי חיֹות די פּון קֹול דאס גיהערט דארט האּבין זיי אּון ּביידע ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָגינעכטיגט
גיׁשריגן. זייער ְְִִִֵֶָהאּבין

גילעכטעראקעגין גרֹויס א זייער גיהערט ער האט חא)טאג. חא וואלד(חא גארין דאסאיּבערין (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

וואלד) דעם גאר איּבער גיגאנגען איז גילעכטער דעם פּון דערקֹול ּביז גילעכטער. גרֹויס א זייער גיווען סע ווארין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
גיווארין ׁשראקין דער זייער איז ער אּון גילעכטער. דעם פּון קֹול דעם פּון גיציטערט האט ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָּבֹוים

גיזאגט אנדערער דער אים האט דערפּון. גיהאט ּפחד גרֹויס האט גיפּונעןאּון האט ער וואס מענׁש דער (דהיינּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבֹוים) דעם אֹויף נעכט.דארט ּכמה ׁשֹוין דא נעכטיג אי ווארין דערפּון ניט ּפחד קיין גאר ׁשֹוין האּב אי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּביימער אלע ּביז גילעכטער. דאס מען הערט טאג. צּו נאהנט קּומט סע ווי אזֹוי. נאכט אלע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז
א האט סע אנדערין צּום גיזאגט האט אּון גיׁשראקין זייער זי ער האט .זי טרעסין אּון ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָציטערין

לייט די פּון ארט דאס איז דא אז ׁשדים)ּפנים די פּון אזֹוי(ּכלֹומר ניט גאר מען הערט יׁשּוב אין ווארין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וועלט. דער גאר אֹויף גילעכטער א גיהערט האט ווער ווארין גילעכטער ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָאיין

קּוקדערנא א זיי האּבין טאג. ּתיּכף גיווארין זיינעאיז ּבהמֹות די גיזעהן. זי האּבין גיטאן. ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
האּבין אּון גיגאנגען. אראּפ זיי זענען גיׁשטאנען. אֹוי איז יענעם פּון פערד דאס אּון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשטייען.
זענען ּבהמֹות די אּון פערד. דעם נא דער אּון ּבהמֹות די נא דער יאגין. צּו נא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאנגיהֹויּבין
פערד דאס נא אלץ יאגט אנדערער דער אזֹוי אּון ּכּנ"ל. וכּו' נא יאגט ער אּון ווייטער ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנטלֹויפין
פּון איינער אּון אנדערין. דעם פּון איינער פארגאנגען זענען זיי ּביז אלץ אנטלֹופט פערד דאס ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאּון

גוואּוסט. ניט ׁשֹוין האט אנדערין ְְְִִֶֶַָדער
גיפּונעןדערווייל ער ּבהמֹות)האט די נא גיאגט נא עס האט ער וואס מל ּבן דער אּון(דהיינּו ּברֹויט. מיט זאק א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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הּבהמֹות. אחרי והל ְְְֲֵֵֵַַַָּכתפֹו,

CB˙aונתּבה אחד; ּבאדם ּפגע לֹוּכ היה ֿ ּפיֿכן ֿ על אף א מּתחּלה, ל ¿ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
לכאן? ּבאת אי האדם: אֹותֹו וׁשאל אדם. ּכאן ׁשּמצא מאחר קצת, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָלנחמה
- אני לֹו: הׁשיב לכאן? אּתה ּבאת אי הּזה: האדם את וׁשאל הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָחזר
לא לכאן ּכי לכאן, ּבאת אי - אּתה א ּכאן, נתּגּדלּו אבֹותי ואבֹות ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאבֹותי
מאחר ּכלל, אדם זה ׁשאין הבין ּכי ונתּבהל, הּיּׁשּוב. מן אדם ׁשּום ּכלל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיבֹוא
ֿ ּכן על לכאן, ּבא אינֹו הּיּׁשּוב מן ואדם - ּכאן נתּגּדלּו אבֹותיו ׁשאבֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאֹומר
וקרבֹו ּכלּום, לֹו עׂשה לא ֿ ּפיֿכן ֿ על אף א ּכלל. אדם זה אין ׁשּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהבין
האמת הּמל ּבן ׁשהּוא הּבהמֹות, אחרי ׁשהל לזה רעה ׁשּום עׂשה לא האדםֿהּיער ׁשּזה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ(הינּו

ּכּנ"ל) לֹוׁשּנחלף ואמר האמת), הּמל לבן אדםֿהּיער ּכאן?(הינּו עֹוׂשה אּתה מה : ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ל חדל הּנ"ל: האדם לֹו אמר ּכּנ"ל. הּבהמֹות אחר רֹודף ׁשהּוא לֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהׁשיב
מֹוליכים הם ׁשּל העוֹונֹות רק ּכלל, ּבהמֹות זה אין ּכי העוֹונֹות; אחרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלרּדף

איז אּון ּפלייצעס. די אֹויף זאק דעם גינּומען ער האט מדּבר. א אין חׁשּוב זייער ּבוודאי איז ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָדאס
ּבהמֹות. די גיגאנגען ְְִִֵֶַָנא

דעסטדערווייל פּון נאר דערׁשראקין ּתחילה דער אין זי ער האט מענׁשן. איין ּבאגעגינט ער האט ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אים האט מענׁשן. איין גיפּונען דא האט ער ווייל גיהאט. הנאה אּביסל ער האט פארט. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוועגין
אהער קּומסטּו ווי מענׁשן. יענעם גיפרעגט צּוריק ער האט אהער. קּומסטּו ווי מענׁש. דער ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָגיפרעגט

אי גיענפערט מענׁש יענער אים זי)האט פארווינדערט איינער ווי לׁשֹון א מיינע(מיט אּון עלטערין. מיינע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
קּומט אהער ווארין אהער. קּומסטּו ווי דּו. אּבער גיווארין. מגּודל דא זענען עלטערין. ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעלטערינס
פארׁשטאנען. האט ער ווארין דערׁשראקין. זייער זי ער האט יׁשּוב. דעם פּון ניט מענׁש קיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָגאר
גיווארין. מגּודל דא זענען עלטערין זיינע אז זאגט ער ווארין ניט. מענטׁש קיין גאר איז דאס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאז
קיין גאר איז דאס אז פארׁשטאנען ער האט ניט. אהער גאר קּומט יׁשּוב דעם פּון מענטׁש קיין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּון

גיווען מקרב אים האט ער אּון גיטאן ניט גאר אים ער האט וועגין דעסט פּון נאר ניט. (דהיינּומענׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ד נא גיגאנגען נא איז ער וואס מל ּבן דעם גיטאן. ניט ׁשלעכץ ׁשּום קיין האט וואלד דעם פּון מענׁש ּבהמֹות)דער מענטׁשי דער אּון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
די נא יאגט ער גיענטפערט. אים ער האט דא טּוסטּו וואס גיזאגט. אים צּו האט וואלד דעם ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָפּון
דאס ווארן עוֹונֹות. דיינע יאגין נא אֹויף ׁשֹוין הער אנגירּופן אים צּו מענׁש דער זי האט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבהמֹות.

שאר אחר או פרנסתו, אחר רודף האדם לפעמים
לרדוף מאוד מוכרח שהוא לו שנדמה דברים
יכול ואינו ימיו כל אחריהם רודף והוא אחריהם,
כעס מלא הוא זה ומחמת אותם. להשיג
ליבו אל משים היה אם ובאמת תמיד. וכמאובים
העוונות אחרי רק רודף שהוא בעצמו רואה היה

מוליכים אותו מתעים הם שלו העוונות כי שלו,
רודף שהוא עד לסיבה. ומסיבה לענין מענין אותו
רוחו, השב יתנהו ולא ימיו כל ממש ההבל אחרי
די שלו העוונות על ענשו קיבל כבר אולי ובאמת

ומנוחתו. תיקונו זמן כבר והגיע והותר,
כ"ג) פרנסה ממון היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓ ÂÓ¯

ועּתה קּבלּת, ּכבר ׁשּל הענׁש הינּו ,ׁשּל את קּבלּת ּכבר ,ל ּדי .ּכ ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹות
ונתירא עּמֹו, והל .ל ּׁשּיאּות למה ותבֹוא עּמי, ּבֹוא עֹוד; מּלרֹודפם ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָחדל

ויבלענּו ּפיו יפּתח ּפן - ּכזה אדם ּכי ּולׁשאלֹו, עּמֹו הּמללדּבר הּבן ׁשּזה (הינּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ויבלעּנּו, ּפיו יפּתח ּפן ּדבר אֹותֹו ולׁשאל עּמֹו לדּבר מתירא והיה הּזה, ֿ הּיער האדם עם הל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהאמת

ּכלל) אדם זה ׁשאין הבין אחריו.ּכי והל , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

CB˙a:לֹו רמז ּכׁשראהּו ותכף ּכּנ"ל, הּסּוס אחר ׁשרדף חברֹו את ּפגע ּכ ¿ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּכלל; אדם זה אין ּכי ּכלל, עּמֹו ותּתן תּׂשא ולא ּכלל, אדם זה ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּתדע
והסּתּכל ּכּנ"ל. וכּו' ּכלל אדם זה ׁשאין זה, ּכל ּבאזניו לֹו ולחׁש מּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוהל

הּסּוס)חבירֹו ׁשל האדם להתחּנן(הינּו והתחיל ּכתפֹו, על לחם עם ׂשק והּנה וּירא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּמדּבר ּכאן לֹו: הׁשיב לחם. לי ּתן אכלּתי, ׁשּלא ימים ּכּמה זה אחי, ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלֹו:

הּל צרי ואני קֹודמין, חּיי ּכי ּדבר, ׁשּום מֹועיל והתחילאין ּבׁשבילי. חם ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּׁשאּתן מה ל אּתן מאד: ּולבּקׁשֹו לֹו ּומּתןלהתחּנן מהר ׁשּום מֹועיל אין ּבוּדאי א) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ

ּבּמדּבר) לחם לחם,ּבעד ּבעד לי לתת ּתּוכל מה ּכי לי, תּתן מה לֹו: הׁשיב . ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
לֹו הׁשיב הּבהמֹותּבּמדּבר. ׁשל לאדם הׁשיב הּסּוס, ׁשל האדם ׁשהּוא הּלחם, ׁשּבּקׁש זה (הינּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

האמת) הּמל ּבן לחם.ׁשהּוא ּבעד ל עצמי את ׁשאמּכר עצמי; ּכל ל אּתן : ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשֹוין האסט דּו ׁשֹוין. גינּוג ארּום. אזֹוי די עס פירין עוֹונֹות דיינע נאר ניט. ּבהמֹות קיין גאר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאיז
דייניקע דאס גינּומען גינּומען)אּפ אּפ ׁשֹוין האסטּו ׁשטראף דיין יאגין.(ּכלֹומר צּו נא זי אֹויף ׁשֹוין הער היינט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

גיהאט. מֹורא האט ער אּון גיגאנגען. אים מיט ער איז .זא דיין צּו קּומען וועסטּו מיר. מיט ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָקּום
דאס אֹויף ער עפנט טאמער מענׁש. א אזֹוי ווארין עּפעס אים פרעגין צּו אּון ריידין צּו אים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמיט

גיגאנגען. נא אים ער איז איינׁשלינגען. אים וועט אּון ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָמֹויל
ערדערווייל ווי ּתיּכף אּון פערד. דאס גיאגט נא האט ער וואס חבר. זיין ּבאגעגינט ער האט ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אּון ניט מענטׁש קיין גאר איז דאס אז גיטאן. ווינק איין ּתיּכף אים ער האט דערזעהן. אים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאט
גיגאנגען. ּתיּכף איז אּון ניט. מענטׁש קיין גאר איז דאס ווארין האנדלען. ניט גאר אים מיט ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזאלסט

וכּו' ניט מענׁש קיין גאר איז דאס אז אריין. אֹויער אין גירֹוימט איין דאס אים האט (ּכּנ"ל)אּון ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

גיטאן קּוק א יענער האט פערד)דערווייל דעם פּון מענׁש דער זאק(דהיינּו איין האט ער גיזעהן. ער האט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
טעג ּכמה ׁשֹוין איז סע ּברּודער. ּבעטין. צּו אנגיהֹויּבן אים ער האט ּפלייצעס. די אֹויף ּברֹויט ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמיט
קיין העלפט מדּבר דער אין דא גיענפערט. אים ער האט ּברֹויט. מיר גיּב גיגעסין. ניט האּב אי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאז
האט וועגין. מיינעט פּון ּברֹויט דאס ּבאדארף אי ּבילכיר. איז לעּבין מיין ווארין ניט. זא ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּום
וועל אי וואס געּבין דיר וועל אי גיּבעטין. זייער אים האט ער אּון ּבעטין. צּו אנגיהֹויּבין אים ְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָער

געּבן ּברֹויט)דיר פאר ניט גאּב ׁשּום קיין ּבוודאי העלפט מדּבר דער אין קאנסטּו(נאר וואס גיענפערט. אים ער האט ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
גיזאגט אים ער האט מדּבר. דער אין ּברֹויט פאר געּבין האטמיר ער וואס פערד דעם פּון מענטׁש דער (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(מל ּבן אמתיר דער גיווען איז ער וואס ּבהמֹות די פּון מענׁשן דעם צּו גיזאגט האט ּברֹויט דאס גיּבעטין איןעס מי גיּב אי ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
מייׁשב זי ער האט ּברֹויט. דעם פאר קנעכט א פאר דיר צּו מי פארקֹויף אי אוועק. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָגאנצין
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ּבעצמֹו)ונתיּׁשב נתיּׁשב הּבהמֹות ׁשל האדם לחם.(הינּו לֹו לּתן ּכדאי - אדם לקנֹות : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּגם עֹולם עבד לֹו ׁשּיהיה ּבׁשבעֹות לֹו ונׁשּבע עֹולם, לעבד אֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻוקנה
ׁשּיכלה עד הּׂשק מן יחד ׁשּיאכלּו ּדהינּו לחם, לֹו יּתן והּוא ליּׁשּוב, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּכׁשּיבֹואּו

אחריו הֹול העבד וזה הּנ"ל, ֿ הּיער האדם אחרי יחד והלכּו זההּלחם. (הינּו ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבהמֹות, ׁשל האדם אחרי אחריו, הל הּבהמֹות, ׁשל להאדם לעבד ׁשּנמּכר הּסּוס ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָהאדם

ֿ הּיער) אדם אחרי הלכּו להגּביּהּוׁשניהם צרי ּכׁשהיה קצת: עליו הקל זה ֿ ידי ועל , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
עבּדֹו על מצּוה היה - אחר ענין איזה אֹו ּדבר, ׁשלאיזה האדם זה על (הינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לעבד) לֹו ׁשּנמּכר חפצֹו.הּסּוס לֹו וׁשּיעׂשה לֹו ׁשּיגּביּה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

eÎÏ‰Âנחׁשים ׁשם ׁשהיּו למקֹום ּובאּו הּנ"ל, אדםֿהּיער אחרי יחד ¿»¿ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
נעבר אי ֿ הּיער: האדם את ׁשאל הּפחד ּומחמת מאד, ונתּפחד ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹועקרּבים.

- יּפלא זה ּגם הלא לֹו: הׁשיב מאי)ּכאן? לביתי?(אּלא ותבֹוא ּתּכנס אי , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּיער האדם עם והלכּו ּבביתי? ּתכנס ואי ּבאויר; ׁשעֹומד ּביתֹו את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהראהּו

הּנ"ל)גיווען. ּבהמֹות די פּון מענטׁש דער ער(דהיינּו האט ּברֹויט. געּבין צּו אים ּכדאי איז מענטׁשן א קֹויפין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
זאל ער אז ׁשבּועֹות. מיט גיׁשוואֹוירין אים האט ער אּון קנעכט. אייּביגין איין פאר גיקֹויפט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאים
געּבין אים זאל ער אּון אריין. ייׁשּוב אין קּומען וועלין זיי אז אפילּו קנעכט אייּביגער איין זיין ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאים

גיין. אֹויס וועט סע ּביז ּברֹויט זאק דעם פּון עסין ּביידע זאלין זיי דהיינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּברֹויט.
וואלד.אּון דעם פּון מענׁשן דעם גיגאנגען נא זענען אּון איינעם אין גיגאנגען זענען ּביידע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָזיי

גיגאנגען נא אים איז קנעכט דער איזאּון קנעכט. א פאר פארקֹויפט זי האט ער וואס פערד דעם פּון מענׁש דער (דהיינּו ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

פּון מענׁשן דעם גיגאנגען נא זענען ּביידע זיי אּון גיווען. קנעכט זיין ׁשֹוין איז ער ווארין ּבהמֹות די פּון מענׁשן דעם נא גיגאנגען ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָנא

וואלד) גיוואריןדעם גרינגער אּביסיל אים ׁשֹוין איז דערווייל קנעכט)אּון א ׁשֹוין גיהאט האט ער ער(מחמת אז ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
קנעכט זיין גיהייסין ער האט טּון. אנדערׁש עּפעס אדער זא א עּפעס הייּבין אֹויף ּבאדארפט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהאט
דעם גיגאנגען נא איינעם אין זענען זיי אּון טּון. עּפעס אדער הייּבין אֹויף אים עס זאל ער ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאז
ועקרּבים נחׁשים גיווען איז דארט וואס ארט. איין צּו גיקּומען זיי זענען וואלד דעם פּון ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמענטׁשן

עקדיׂשין) אּון ׁשלענג ד(דהיינּו גיפרעגט ער האט ּפחד מחמת אּון גיׁשראקין. איּבער זייער זי ער עםהאט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מאי אלא גיענפערט. אים ער האט גיין אריּבער דא מיר וועלין אזֹוי ווי וואלד דעם פּון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמענטׁשן
דער אין ׁשטייט זי ווי ׁשטּוב זיין גוויזין אים האט אּון ׁשטּוּב. מיין אין אריין וועסטּו אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָווי

אים מיט גיגאנגען זיי זענען וואלד)לּופטין. דעם פּון מענׁשן דעם מיט איּבער(דהיינּו ּבׁשלֹום זיי האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

:ÌÁÏ ˙Ù „Ú· ÈÓˆÚ ˙‡ ¯ÂÎÓ‡˘מסבב הקב"ה
כזה רעב לידי הרשע את מביא הסיבות, כל
שחטף, הקדושה ניצוצות את למכור שיצטרך
שמכר עשיו אצל שהיה כמו עדשים, נזיד עבור

עולם לעבד עצמו שמכר הרשע והמן בכורתו, את
של ההצלה תחילת היתה שזה הצדיק, למרדכי

למפרע. ישראל עם
חן) (לוית

−ïôþ ¬šñó
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לֹו. והל והׁשקם והאכילם לביתֹו, והכניסם ּבׁשלֹום, אֹותם והעביר ְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנ"ל,
הּבהמֹות)וזה ׁשל האדם ׁשהּוא האמת הּמל ּבן ּככל(הינּו הּנ"ל עבּדֹו עם מׁשּמׁש היה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחת ׁשעה ּבׁשביל לעבד נמּכר אׁשר על מאד להעבד וחרה .צרי היה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאׁשר
לחם צרי אחתׁשהיה ׁשעה ּבׁשביל ורק ּלאכל, מה להם יׁש עּתה ּכי לאכל, ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

עבד. להיֹות ּכזֹו, למּדה ּבאתי אי וגֹונח: מתאּנח והיה עֹולם; עבד יהיה -ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו אֹותֹו)ׁשאל ׁשאל ׁשּלֹו האדֹון ׁשהּוא האמת הּמל ּבן היית,(הינּו ּגדּלה ּובאיזה : ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

,מל היה ׁשהּוא אי לֹו וסּפר לֹו הׁשיב זֹו? למּדה ׁשּבאת על מתאּנח ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאּתה
ּכּנ"ל וכּו' ׁשּנחלף עליו מרּננים הּמלוהיּו הּוא הּוא - הּסּוס ׁשל האדם זה ּבאמת (ּכי ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) הּׁשפחה ּבן הּוא ּבאמת אׁשר עלהּנ"ל, ּבא אחת ּופעם ּכּנ"ל, חברֹו את וגרׁש , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ
על ּתמיד חרטֹות עליו ּבאים והיּו וכּו', ונתחרט עׂשה, טֹוב ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹּדעּתֹו
לֹו חלם אחת ּפעם חברֹו. נגד ׁשעׂשה הּגדֹולה והעולה הרעה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמעׂשה

אּון עסין גיגעּבין זיי האט אּון אריין. ׁשטּוּב זיין אין גיּבראכט אריין זיי האט ער אּון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָגפירט.
גיגאנגען. אוועק איז אּון ְְְִִִֶֶֶַַטרינקען.

גיטריּבין)דעראּון ּבהמֹות די האט ער וואס מל ּבן אמתיר דער וואס(דהיינּו קנעכט. זיין מיט גיׁשאפט זי האט ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
א פאר פארקֹויפט זי האט ער וואס פארדראסין. זייער קנעכט דעם עס האט גידארפט. האט ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָער
זי ער האט היינט ווארין עסין. צּו ּברֹויט ּבאדארפט האט ער וואס וועגין ׁשעה איין פּון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקנעכט
האט ער אּון קנעכט. אייּביגער איין זיין ער זאל וועגין ׁשעה איין פּון נאר אּון עסין. צּו וואס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשֹוין
אים ער האט קנעכט. איין זיין זאל אי אז גיקּומען. ּבין אי וואס צּו גיטאן. זיפץ גרֹויסן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָא

גיפרעגט)גיפרעגט אים האט גיווען האר זיין איז ער וואס מל ּבן אמתיר דער עס(דהיינּו האסטּו גדּולה א פאר וואס ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אים האט אּון גיענפערט אים ער האט גיקּומען. דערצּו ּביסט דּו וואס זיפצט. דּו אז ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָגיהאט.
פארּביטין איז ער אז גיזאגט. אים אֹויף מען האט .מל איין גיווען איז ער ּבאׁשר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָדערציילט.

ּכּנ"ל. וכּו' דערגיווארין גיווען ער איז אמת צּום וואס אליין מל דער גיווען טאקע איז דאס פערד דעם פּון מענטׁש דער (ווארין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּׁשפחה) חברּבן זיין פארטריּבין ער מל)האט ּבן אמתין דעם דער(דהיינּו אֹויף גיקּומען אים איז אמאל ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
גיהאט חרטה האט ער אּון גיטאן. רעכט ניט האט ער אז זיןדיעה אין קּומען אים פלעגט וכּו'. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

זיין אקעגין האט ער וואס עוולה גרֹויסער דער אֹויף אּון רע מעׂשה דעם אֹויף ּתמיד חרטֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאלץ
גיטאן. ִֶַָחבר

זאלאמאל ער אּון מלּוכה. די ווארפין אוועק זאל ער אז איז. ּתיקּון זיין אז גיחלמט אים זי האט ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

:ÂÏ ÍÏ‰Â Ì˜˘‰Â ÌÏÈÎ‡‰Â Â˙È·Ï ÌÒÈ�Î‰Âלימוד
נשאר אינו הצדיק כאן, לומדים אנו וחשוב עצום
הדרך את להם שהראה לאחר אלא קבוע, באופן
בקרבם, קדושה של רושם והכניס להם, והאיר
שכאשר הבחירה, למען וזאת לו, והולך פונה הוא

ואחר האור אחר לחפש ימשיך לבדו, נותר האדם
הרשימה בכח וזאת הצדיק, של הקודש רוח
כיצד שלו הנסיון עיקר וזה הצדיק, בו שהכניס
של האורות בלי לבדו שנשאר לאחר יתנהג

עמו. שהיה בעת לו שהיו חן)הצדיק (לוית

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓËÓ¯

אֹותֹו; יּׂשאּו ׁשעיניו למקֹום ויל הּמלּוכה, את ׁשּיׁשלי הּוא ׁשּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּתּקּון
ּתמיד אֹותֹו מבלּבלין היּו א ּכזאת, לעׂשֹות רצה ולא חטאֹו. יתּקן ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּובזה
את והׁשלי ,ּכ ׁשּיעׂשה ּבדעּתֹו ׁשּנגמר עד ּכּנ"ל, ׁשּיעׂשה הּללּו ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָחלֹומֹות
את ׁשמע וזה עבד? יהיה ועּתה לכאן; ׁשּבא עד הל ּבאׁשר והל ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמלּוכה,

וׁשתק זה האדםּכל לֹו ׁשּסּפר זה ּכל ׁשמע הּבהמֹות, ׁשל האדם ׁשהּוא האמת הּבןֿמל זה (הינּו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

וׁשתק) עבּדֹו, עכׁשו ׁשהּוא הּסּוס זה.ׁשל עם לנהג אי ואתיּׁשב אראה ואמר: , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

‰ÏÈlaלפנֹות ׁשם. ולנּו ולׁשּתֹות, לאכל להם ונתן הּנ"ל, ֿ הּיער האדם ּבא ««¿»ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
רֹועׁשים היּו האילנֹות ׁשּכל עד ּכּנ"ל, מאד הּגדֹולה החּוכא קֹול ׁשמעּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבקר

והסיתֹו ּכּנ"ל. אדֹונֹו)ּומזּדעזעים ׁשהּוא האמת הּמל ּבן את הסית העבד לׁשאל(הינּו ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
סמּו הּזאת הּגדֹולה החּוכא ּקֹול מה ּוׁשאלֹו: ּזאת; מה הּיער אדם ְְֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
את ׁשֹואלת ׁשהּלילה הּלילה; מן ׂשֹוחק ׁשהּיֹום חּוכא זהּו לֹו: הׁשיב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּבקר?

ער האט חטא. זיין רעכטין פאר ער וועט דערמיט אּון טראגין. אים ועלין אֹויגין די הין ווי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָגיין
אזֹוי זאל ער אז חלֹומֹות. דאזיגע די ּתמיד זיין מבלּבל אים פלעגין סע נאר טאן. גיוואלט ניט ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָדאס
גיווארפין אוועק האט ער אּון טאן. אזֹוי זאל ער אז דיעה דער אין גיּבליּבן אים ּביי איז סע ּביז ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָטאן.
ער זאל היינט אּון גיקּומען. אהער איז ער ּביז גיגאנגען איז ער ווי גיגאנגען איז אּון מלּוכה. ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָדי

ׁשווייגט אּון אלץ דאס הערט דער אּון קנעכט. א ּבהמֹות.זיין גיטריּבן האט ער וואס מל ּבן אמתיר דער (דהיינּו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אלץ) אים דערציילט דער וואס גיהערט אֹויס אלץ דאס וויהאט וויסין ׁשֹוין וועל אי גיטראכט. זי האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
דיר. מיט פירין צּו זי ִִִִִַאזֹוי

אּוןּביי טרינקען. אּון עסין גיגיּבן זיי האט אּון וואלד דעם פּון מענׁש דער אנגיקּומען איז נאכט ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
גילעכטער גרֹויסע דאס גיהערט זיי האּבין טאג אקעגין גינעכטיגט. איּבער דארט האּבין (הּנ"ל)זיי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּביימער אלע גיּבראכין האט סע גיציטערט. האּבין ּביימער אלע גילעכטער)ּביז דעם פּון קֹול ער(דאס האט ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אנגירעט האר)אים זיין איז ער וואס מל ּבן אמתין דעם אנגירעט האט קנעכט דער דעם(דהיינּו פרעגין זאל ער אז ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

גרֹויס א אזֹוי דאס איז וואס גיפרעגט. אים ער האט איז. דאס וואס וואלד. דעם פּון ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמענׁשן
ווארין נאכט. דער אֹויס טאג דער לאכט דאס גיענפערט. אים ער האט טאג. צּו נאנט ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָגילעכטער

:‰ÏÈÏ‰ ÔÓ ˜ÁÂ˘ ÌÂÈ‰˘ ‡ÎÂÁ Â‰Êאנשי
נמצא האדם כאשר הוא שכן בזה, אמרו שלומינו
שום רואה ואינו ליצלן, רחמנא ובחושך בצרה
מעלה אינו שאז מצרתו, לצאת אור וקרן מפלט
שכך חושב אלא מזה, פעם אי שיצא בדעתו
ליאוש שמגיע וכמעט ימיו, את כבר יבלה
עוזרו יתברך השם כאשר כך ואחר מוחלט,
שחוק שוחק הוא אזי מצרתו, ויוצא אותו ומושיע

התהפכו שכולם שבעבר מחשבותיו מכל גדול
היינו היום כשבא כאן, כאמור היינו לטובה,
הלילה מן שוחק הוא הישועה, כשמגיעה
צריך כן ואכן שרוי, היה בהם והמצוקה והחושך
ובחשכת במצוקה שנמצא בעת לחשוב האדם
הלילה מן שישחק היום יבוא שבודאי הלילה,

שרוי. היה בהם והאפילה
חן) (לוית
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ּגדֹולה, חּוכא ועֹוׂשה ׂשֹוחק הּיֹום ואזי ׁשם? לי אין ּבא ּכׁשאּתה מּדּוע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּיֹום:
ענין זהּו ּכי ּבעיניו, ונפלא הּנ"ל. החּוכא קֹול וזהּו יֹום; נעׂשה ּכ ֿ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָואחר

ה חזר ּבּבקר הּלילה. מן ׂשֹוחק ׁשהּיֹום היּוּפלא, והם לֹו, והל אדםֿהּיער ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
קֹול ׁשמעּו ּבּלילה ולנּו. וׁשתּו ואכלּו ּובא, חזר ּבּלילה ׁשם. וׁשֹותים ְְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָאֹוכלים
ּכּלם והעֹופֹות החּיֹות ׁשּכל מׁשּנֹות, ּבקֹולֹות והֹומים ׁשֹואגים ׁשּכּלם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻֻֻהחּיֹות
והעֹופֹות אחר, ּבקֹול הֹומה והּלביא ׁשֹואג, היה האריה ּבקֹולם: ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָנתנּו
נזּדעזעּו ּובּתחּלה ּבקֹולֹות. הֹומים ּכּלם וכן ּבקֹולם, ּומקׁשקׁשים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻמצפצפים
וׁשמעּו אזנם הּטּו ּכ ֿ אחר הּפחד. מחמת הּקֹול אל אזנם הּטּו ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹמאד,
ׁשהּוא וׁשמעּו יֹותר, אזנם והּטּו מאד, ונֹוראה נפלאה וזמרה נגינה קֹול ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשהּוא
לׁשמע מאד ועצּום נפלא ּתענּוג ׁשהּוא מאד, מאד נפלא ּונגינה זמרה ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹקֹול
לגמרי ּובטלים נחׁשבים ואינם ּכאין ּכּלם - העֹולם ׁשל הּתענּוגים ׁשּכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻזאת,
ּכי ּכאן, ׁשּיּׁשארּו ּביניהם ודּברּו הּזאת. הּנגינה ׁשל הּזה הּנפלא הּתענּוג ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגד
ּתענּוגים מיני ׁשּכל ּכזה נפלא ּבתענּוג ּומתעּנגים ולׁשּתֹות, לאכל להם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

האדֹון את העבד והסית זה. ּכנגד האמת)ּבטלים הּמל ּבן אֹותֹו(הינּו (אתלׁשאל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

א טאג דער טּוט ניט. נאמען קיין אי האּב קּומסט. דּו אז פארוואס טאג. דעם פרעגט נאכט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָדי
צּו נאנט הערט מע וואס גילעכטער דאס איז דאס אּון טאג. ווערט דערנא אּון גילעכטער. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָגרֹויס

דאס איז טאגטאג. דער אז .זא ווילדע א עּפעס איז דאס ווארין גיווען. ווינדער גרֹויס א אים ּביי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
נאכט דער אֹויס לׁשֹון)לאכט א אזֹוי ענפערט יענער אז גיקענט. ניט ׁשֹוין ער האט ווייטער .(פרעגין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

גיגעסיןאין דארט האּבין זיי אּון גיגאנגען. אוועק וואלד דעם פּון מענׁש דער ווידער איז פריא דער ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
האּבין אּון גיטרּונקען אּון גיגעסין האּבין זיי אּון גיקּומען. ווידער ער איז ּביינאכט גיטרינקען. ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּון
גיׁשריגן אלע האּבין זיי ווי חיֹות. די פּון קֹול דאס גיהערט. זיי האּבין ּביינאכט דארט. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָגינעכטיגט
מיט גיּברּומט האט לעמּפערט דער אּון גיׁשריגן. האט לייּב דער קֹולֹות. ווילדע מיט גיּברּומט ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאּון
גיּברּומט. קֹול אנדער איין מיט חיה איטליכע האט חיֹות. איּבריקע די אזֹוי אּון קֹול. אנדער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאיין
קֹולֹות. ווילדע מיט גיּברּומט האּבין אלע אזֹוי אּון גיקנאקט. אּון גיׁשוויׁשטׁשיט האּבין עֹופֹות די ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַָָאּון
צּום צּוגיהערט רעכט ניט זי זיי האּבין גיווארין. דערׁשראקין זייער זיי זענען ּתחילה. דער אין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָאּון
זיי האּבין גיהערט. צּו זי האּבין אּון אֹויערין די גיּבֹויגין צּו זיי האּבין דערנא ּפחד. מחמת ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקֹול
ווילד א איז סע וואס ניגּון וואֹוילין א זייער זינגען זי ניגּון א פּון קֹול איין איז דאס אז ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָגיהערט.
ניגּון וואֹוילער ווילד א איז סע אז גיהערט. זיי האּבין צּוגיהערט. מער נא זי זיי האּבין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחידּוׁש.
וואס הערין. צּו דאס ּתענּוג גרֹויסער ווילד א איז סע וואס חידּוׁש. ווילד איין זייער איז סע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוואס
ווילד דעם אקעגין אן. ניט גאר טרעפין אּון ניׁשט. גאר אלע זענען וועלט דער פּון ּתענּוגים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאלע
גיׁשמּוסט זי צוויׁשין זיי האּבין ניגּון. ווינדערליכן דעם הערט מע אז האט מע וואס ּתענּוג ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָגרֹויסין

וועלין זיי אזֹויאז דא האּבין אּון טרינקען. צּו אּון עסין צּו דא האּבין זיי ווארין ּבלייּבין דא ׁשֹוין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבטל גאר ווערין וועלט דער פּון ּתענּוגים אלירליי וואס חידּוׁש. א אזֹוי איז ער וואס ּתענּוג ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיין

ּתענּוג. דעם ֲִֶֶַַאקעגין
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ֿ הּיער) מלּבּוׁשאדם עׂשה ׁשהחּמה אי ׁשּזהּו לֹו הׁשיב ּוׁשאלֹו. ּזאת, מה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
טֹובֹות להם עֹוׂשה ׁשהּלבנה היֹות הּיער: ׁשל החּיֹות ּכל ואמרּו ְְְְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלהּלבנה,
ּבּיּׁשּוב לּכנס צריכין הם לפעמים ּכי ּבּלילה, הּוא ממׁשלּתם עּקר ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּגדֹולֹות,
ּכזֹו, טֹובה להם עֹוׂשה והּלבנה ּבּלילה, ממׁשלּתם ועּקר יכֹולים, אין ּובּיֹום -ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
קֹול וזהּו הּלבנה, לכבֹוד חדׁש נּגּון ׁשּיעׂשּו הסּכימּו ֿ ּכן על להם; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמאירה

ׁשֹומעים ׁשאּתם ׁשּקּבלההּנגינה הּלבנה לכבֹוד חדׁש נּגּון מנּגנים והעֹופֹות החּיֹות ׁשּכל (ּדהינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הארין.האט דעם קנעכט דער מל)אנגירעט ּבן אמתין דעם פרעגין(דהיינּו אים זאל ער מענׁשןאז דעם (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

וואלד) דעם האטפּון זּון די ּבאׁשר גיענפערט אים ער האט גיפרעגט. אים ער האט דאס. איז וואס ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לבנה די ּבאׁשר וואלד. דעם פּון חיֹות אלע אנגירּופין זי האּבין לבנה. דער מלּבּוׁש איין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָגימאכט
ווארין נאכט. ּביי נאר עיקר דער זי איז חיֹות די פּון ׁשליטה זייער ווארין טֹובֹות. גרֹויסע זיי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּוט
עיקר דער זי איז ניט. זיי קאנען טאג ּביי אּון אריין. יׁשּוב אין גיין צּו אריין זיי ּבאדארפין ְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאמאל
איּבער ּביינאכט. זיי לייכט זי וואס טֹובה א אזֹוי זיי טּוט לבנה די אּון נאכט. ּביי נאר ׁשליטה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָזייער
דאס אּון לבנה. דער לכבֹוד ניגּון נייעם א מאכין זאלין זיי אז גיווען. מסּכים אלע זיי האּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדעם
מער נא זי זיי האּבין ניגּון א איז דאס אז גיהערט. האּבין זיי ווי הערט. איר וואס ניגּון דער ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאיז

:‰�·Ï‰Ï ˘Â·ÏÓ ‰˘Ú ‰ÓÁ‰˘הנ"ל בחינה כל
פגימת מבחינת נמשך זה הנ"ל החילוף של
מלכים לשני אפשר אי שאמרה הלבנה,
דקדושה, במלכות ופגמה אחד, בכתר שישתמשו
עצמך. את ומעטי לכי יתברך, השם לה אמר ואז
נמשך שמשם כידוע, הקליפות אחיזת גרם וזה

בחינת שהוא אחרא, דסטרא מלכות ל')כח (משלי

גבירתה תירש כי ושפחה ימלוך כי עבד "תחת
הנ"ל בהמעשה מבואר כן ועל כידוע. וכו'"
בחינת שהוא דסיהרא, חדתותי מענין הרבה
ששמע שם, שכתוב כמו הלבנה, פגימת תיקון
עשה שהחמה הלבנה לכבוד שעשו הניגון בלילה
דסיהרא, חדתותי בחינת שהוא חדש, מלבוש לה
שם. עיין הנ"ל, המעשה בסוף ברמז שם כמבואר
מדוע החמה עם טוענת שהלבנה הענין וכן
ענין כל כי שם. עיין וכו' שם לי אין בא כשאתה
זה כנ"ל, שקר בחינת שהוא הנ"ל, החילוף
מיעוט מבחינת שנמשך כנ"ל לילה חשכת בחינת
בחינת ידי על התיקון עיקר כן ועל הירח.
פגימת מילוי בחינת שהוא דסיהרא, חדתותי
כי בזה, זה וקשור אחת בחינה הכל כי הלבנה,

זוהמת נדחה כן כמו הלבנה פגימת תיקון כפי
החילוף של השקר ונתבטל כנ"ל, והעבד הנחש
שיבוא שנזכה עד בעולם, האמת ונתגלה הנ"ל
ויגלה האמת, מלך הבן שהוא צדקנו, משיח
כי כסדר, הכסא ויסדר בעולם בשלימות האמת

הנשמו שרשי כל מקומהידע היכן בשלמות ת
תיקוני כל ויתקן ונשמה נשמה כל של ותיקונה
כסא ושולחן, מטה בחינת שהם השכינה,
שלם השם יהיה ואז כראוי. הכל ויסדר ומנורה,
החמה. כאור הלבנה אור והיה שלם. וכסאו
ציון בהר מושיעים "ועלו שכתוב: מקרא ויתקיים
את ולבטל להכניע עשו". הר את לשפוט
עמלק, עשו בחינת שהוא העבד, בחינת ממשלת
לה' והיתה בבחינת למקומה, המלוכה ותחזור
שהוא משיח, מלכות בחינת שהוא המלוכה,
לגלות רק יהיה מלכותו שכל דקדושה, מלכות
הוא ה' כי עולם באי לכל להודיע בעולם, האמת
למלך ה' "והיה יתקיים: ואז עוד, אין האלקים
ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על

אמן. בימינו, במהרה אחד"
ג') הלכה השחר ברכת הלכות הלכות (ליקוטי
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החּמה) מן נּגּוןמלּבּוׁש ׁשהּוא וׁשמעּו יֹותר, אזנם הּטּו נּגּון ׁשּזהּו ּוכׁשּׁשמעּו . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אצלכם, חּדּוׁש ּזה מה הּנ"ל: ֿ הּיער האדם להם ואמר מאד. מאד ונעים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹנפלא
ׁשהּכלי אבֹותיהם, מאבֹות ירׁשּו ׁשהם מאבֹותי ׁשּקּבלּתי ּכלי אצלי יׁש ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהלא
ּבהמה איזה על הּזאת הּכלי ׁשּכׁשּמּניחים ּכאּלּו, וצבעֹונים עלים עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשּויה

הּזה. הּנּגּון לנּגן מתחיל ּתכף אזי - עֹוף ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַאֹו

CkŒ¯Á‡.הּנ"ל הּיער האדם לֹו והל יֹום, ונעׂשה הּנ"ל, החּוכא ונעׂשה חזר ««»ְְְֲֲַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
האמת)והּוא הּמל ּבן החדר(הינּו אֹותֹו ּבכל וחּפׂש הּנ"ל, הּכלי אחר לחּפׂש הל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

האדֹון הינּו והם, .ליל מתירא היה - יֹותר ּולהּלן מצא, הּמלולא ּבן (ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּכּנ"ל)והעבדהאמת) מל מּתחּלה ׁשהיה ּבאמת הּׁשפחה ּבן לֹומר(ׁשהּוא מתיראים היּו ְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
להם ואמר הּנ"ל, אדםֿהּיער ּבא ּכ ֿ אחר ליּׁשּוב. ׁשּיֹוליכם הּנ"ל ֿ הּיער ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלאדם
לבן ּונתנּה הּנ"ל, הּכלי את ולקח ליּׁשּוב, אֹותם והֹולי ליּׁשּוב. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיֹוליכם

הּזה האדם ועם ;ל נֹותן אני הּכלי לֹו: ואמר האמּתי ׁשּלֹו,הּמל העבד (הינּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכּנ"ל) החּלּוף מחמת ּתחּלה מל ׁשהיה ּבאמת הּׁשפחה ּבן עּמֹו.ׁשהּוא להתנהג אי ּתדע - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ווילד א איז סע וואס ניגּון זיסער וואֹוילער א זייער איז סע אז גיהערט. זיי האּבין גיהערט. ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָצּו
אנגירּופין זיי צּו זי ער האט זייער. וואלד)חידּוׁש דעם פּון מענׁש דער אזֹוי(דהיינּו איי ּביי דאס איז וואס ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

זיי וואס עלטערין. מיינע פּון גיווען מקּבל האּב אי וואס ּכלי א האּב אי מאי אלא חידּוׁש. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָא
אזֹוינע מיט גיווארין גימאכט איז ּכלי די וואס עלטערין. עלטרינס זייערע פּון גירׁשיט עס ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאּבין
זי ליגט מען אּון ּכלי די נעמט מען אז וואס פארּבין. אזֹוינע מיט אּון ּבלעטלי אזֹוינע מיט ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזאכין
ניגּון דעם ׁשּפילין צּו אן ּתיּכף עס היּבט אזֹוי עֹוף. וואסער א אֹויף אֹודער ּבהמה. וואסירע א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹויף

גיׁשּפילט) דא האּבין חיֹות די וואס ניגּון דעם .(דהיינּו ְְְִִִִִֶַַָָָ

דעםדערנא פּון מענׁש דער אּון טאג. גיווארין איז סע אּון גילעכטער. דאס גיווארין ווידער איז ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ
ער אּון גיגאנגען. אוועק ווידער זי איז מל)וואלד ּבן אמתיר דער ּכלי.(דהיינּו די זּוכין גיגאנגען איז ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ער האט ווייטער אּון גיפּונען ניׁשט האט ער אּון חדר גאנצין דעם אין אֹויסגיזּוכט האט ער ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּון
זיי אּון גיין. צּו גיהאט ערמֹורא איז פריר וואס הּׁשפחה ּבן דער איז ער וואס קנעכט זיין מיט מל ּבן אמתיר דער (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(מל ייׁשּובגיווען אין פירין זיי זאל ער אז וואלד דעם פּון מענׁשן דעם זאגין צּו גיהאט מֹורא האּבין ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זיי וועט ער אז גיזאגט זיי צּו האט אּון וואלד. דעם פּון מענׁש דער גיקּומען איז דערנא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאריין.
הּנ"ל. ּכלי די גינּומען האט ער אּון אריין. ייׁשּוב אין גיפירט זיי ער האט אריין. ייׁשּוב אין ְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָפירין
אּון דיר. אי ׁשענק ּכלי די גיזאגט. אים צּו האט אּון .מל ּבן אמתין דעם צּו גיגיּבן זי האט ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָאּון

דעם ּכּנ"ל)מיט וכּו' מל גיווען פריר איז ער וואס קנעכט דעם מיט מיט(דהיינּו פירין צּו זי אזֹוי ווי וויסין וועסטּו ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

:'ÂÎÂ ÈÏÎ ÈÏˆ‡ ˘È ‡Ï‰,רבינו לעצות מרמז הכלי
על שם הוא אם שיהיה, מי יהיה ואחד, אחד וכל
את שמקיים כלומר הזה, הנפלא הכלי את עצמו

הזה, הניגון את לנגן מתחיל תיכף רבינו, עצות
אליו. בטלים התענוגים שכל גדול, תענוג שהוא
חן) (לוית
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ׁשּנקראת הּמדינה אחר וידרׁשּו ׁשּיׁשאלּו להם אמר ?נל להיכן אֹותֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשאלּו
חכם' והּמל - טּפׁשית 'הּמדינה הּזה: קלּוגערּבּׁשם ּדער אּון - לאנד נייריׁשע ('ּדאס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאיר) נרֹו רּבנּו סּפר הּלׁשֹון ּבזה - להיכןמלכּות' אֹותֹו: ׁשאלּו נתחיל. צד ּולאיזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּפלֹוני לצד ּבידֹו להם הראה הּזאת? הּמדינה אחר ּבאצּבע)לׁשאל ואמר(ּכמראה . ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּתבֹוא וׁשם - הּנ"ל הּמדינה אל לׁשם, ל האמּתי: להּבןֿמל ֿ הּיער ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאדם
למצא מאד מתאּוים והיּו ּבדרּכם, הֹולכים והיּו להם. והלכּו ;ׁשּל הּגדּלה ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻאל
עדין א ּכּנ"ל; לנּגן ּתּוכל אם הּנ"ל הּכלי את לנּסֹות ּבהמה, אֹו חּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָאיזה
ּבהמה, איזה ּומצאּו לּיּׁשּוב, יֹותר ּבאּו ּכ ֿ אחר חּיה. מין ׁשּום רֹואים היּו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

ּכּנ"ל. לנּגן והתחילה - עליה הּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוהּניחּו

eÈ‰Âחֹומה היה הּמדינה ואֹותּה הּנ"ל. הּמדינה אל ׁשּבאּו עד ּובאים הֹולכים ¿»ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּפרסאֹו ּכּמה לסּבב ּוצריכים אחד, ּבׁשער אם ּכי אליה נכנסין ואין לּה, תסביב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּׁשער. אל ׁשּבאּו עד וסבבּו והלכּו הּמדינה. אל לּכנס הּׁשער אל ׁשּבאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעד
הּמדינה ׁשל ׁשהּמל היֹות לּכנס: אֹותם להּניח רצּו לא הּׁשער אל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבבֹואם
קֹוראין היּו עכׁשו ׁשעד ּבאׁשר צּואה: הּמל והּניח ,מל ֿ הּבן ונׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמת,

מלכּות' קלּוגער ּדער אּון לאנד נייריׁשע 'ּדאס הּמדינה יהיּו‚את עכׁשו , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

.‚.ÌÎÁ ÍÏÓÂ ˙È˘ÙË ‰�È„Ó

פרעגין זי זאלין זיי אז גיזאגט. זיי ער האט גיין. מיר זאלין הין ווי גיפרעגט. אים זיי האּבין ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאים.
האּבין מלכּות. קלּוגער דער אּון לאנד נייריׁשע דאס נאמען. דעם מיט הייסט זי וואס מדינה. דער ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָצּו
ער האט מדינה. דער צּו פרעגין צּו אנהייּבין זי מיר זאלין זייט וועלכער אין גיפרעגט. אים ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזיי

אהער האט האנט דער מיט גוויזין פינגער)זיי אין מיט וויזט איינער ווי וואלד(אזֹוי דער פּון מענׁש דער האט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גדּולה. דיין צּו קּומען וועסטּו דארט אּון מדינה. דער צּו אהין גיי .מל ּבן אמתין דעם צּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָגיזאגט

זייזענען האּבין גיגאנגען. זענען זיי ווי גיגאנגען. עּפעסזיי גיפינען זאלין זיי אז גיגלּוסט זייער ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּפילין קאנען וועט זי אֹויּב ּכלי די ּפרּובין זאלין זיי ּכדי ּבהמה. א אדער חיה זיי(ּכּנ"ל)א נאר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זיי האּבין גיקּומען. אריין יׁשּוב אין מער זיי זענען דערנא גיזעהן ניט חיה ׁשּום קיין נא ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאּבין
ׁשּפילן צּו אנגיהֹויּבין זי האט ּכלי. די גילייגט אנידער איר אֹויף זיי האּבין ּבהמה. א עּפעס ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָגיפּונען

ניגּון אּון(ּכּנ"ל)דעם מדינה. דער צּו גיקּומען זענען זיי ּביז גיגאנגען אּון גיגאנגען אזֹוי זיי זענען ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
נאר גיין אריין גיקאנט ניט מדינה דער אין האט מע אּון איר ארּום מֹויער א גיווען איז מדינה ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָדי
גיגאנגען ארּום זיי זענען טֹויער. צּום קּומט מען ּביז מייל ּכמה גיין ארּום מען מּוז טֹויער. איין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמיט
ניׁשט זיי מען האט טֹויער. צּום גיקּומען ׁשֹוין זענען זיי אז טֹויער. צּום גיקּומען זענען זיי ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָּביז
.מל ּבן דער גיּבליּבן איז גיׁשטארּבין. איז מדינה דער פּון מל דער ּבאׁשר לאזין אריין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיוואלט
לאנד נייריׁשע דאס מדינה. די גירּופין מען האט אהער ּביז ּבאׁשר צוואה גילאזט מל דער ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאט
דער אּון לאנד קלּוגע דאס פארקערט רּופין ׁשֹוין זי מען זאל היינט מלכּות. קלּוגער דער ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּון



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓ „�¯

מלכּות' נייריׁשער ּדער אּון לאנד קלּוגע 'ּדאס :להפ אֹותּה ּומי„קֹוראין , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
את וקֹוראים חֹוזרים ׁשּיהיּו ּדהינּו לקדמּותֹו, הּׁשם ׁשּיחזר לזה מתניו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיחּגר
;מל יהיה הּוא - חכם' ּומל טּפׁשית 'מדינה ּדהינּו הראׁשֹון, ּבּׁשם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמדינה
לזה, מתניו ׁשּיחּגר מי אם ּכי הּמדינה אל לּכנס אדם ׁשּום מּניחין אין ֿ ּכן ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
לזה, מתני לחגר יכֹול האּתה לֹו: ואמרּו לּכנס, אֹותֹו להּניח רצּו לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעלּֿכן
לדבר עצמֹו להכניס אפׁשר אי ּובוּדאי הראׁשֹון? הּׁשם הּמדינה אל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלהחזיר
רצה לא הּוא א לביתם; ׁשּיחזרּו הּנ"ל העבד והסיתֹו לכנס. יכלּו ולא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכזה,
ׁשּלֹו. לּגדּלה יבֹוא וׁשם זֹו למדינה ׁשּיל לֹו אמר ׁשהאדםֿהּיער מחמת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלחזר,

CB˙aולא לּכנס ורצה סּוס, על רֹוכב ׁשהיה אחד אדם עֹוד לׁשם ּבא ּכ ¿ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹ
אֹותֹו ׁשל הּסּוס ׁשעֹומד ראה ּכ ּבתֹו הּנ"ל. מחמת לּכנס ֿ ּכן ּגם אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּניחּו
מאד הּנפלא הּנּגּון לנּגן והתחיל הּסּוס, על והּניחּה הּנ"ל הּכלי ולקח ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹהאדם,
למכרּה, רצה ולא הּזאת, הּכלי לֹו ׁשּימּכר הּסּוס ׁשל האדם מאד ּובּקׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכּנ"ל.
הּסּוס ׁשל האדם לֹו אמר ּכזֹו? נפלאה ּכלי ּבעד לי לּתן ּתּוכל מה לֹו: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוהׁשיב

הּזאת? הּכלי עם לפעל ּתּוכל מה רק)הּנ"ל: הּוא עּמּה(הלא ׁשּתעׂשה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ

.„.˘ÙË ÍÏÓÂ ‰ÓÎÁ ‰�È„Ó

דעם מדינה דער צּו קערין אּום זאל ער אז נעמען. אּונטער זי וועט סע ווער אּון מלכּות. ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנייריׁשע
נייריׁשע דאס נאמען. ערׁשטין דעם מיט מדינה די רּופין ווידער זאל מע אז דהיינּו נאמען. ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָערׁשטין
ׁשּום קיין מען לאזט דעם איּבער ווערין. מל דאזיגער דער זאל מלכּות. קלּוגער דער אּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלאנד
אז דאזיגע דאס נעמען אּונטער זי וועט ער וואס דער סיידין מדינה. דער אין אריין ניט ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמענׁשן
דאס די קאנסטּו גיזאגט אים מען האט נאמען. ערׁשטין דעם מדינה דער קערין אּום זאל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָער
ּבוודאי זי ער האט נאמען. ערׁשטין דעם קערין אּום מדינה דער זאלסט דּו אז נעמען. ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאּונטער
אן קנעכט דער אים האט גיין אריין גיקאנט ניׁשט זיי האּבין נעמען. אּונטער דאס גיקאנט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָניט

אהיי אּומקערין זי זאלין זיי אז דערגירעט ווארין .זי אּומקערין גיוואלט ניט האט ער נאר ם. ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
קּומען ער וועט דארט אּון מדינה דער צּו גיין זאל ער אז גיזאגט אים האט וואלד דעם פּון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמענׁש

גדּולה. זיין ְַָצּו
האטדערווייל ער אּון פערד. א אֹויף גיריטין האט ער וואס מענׁש. איין נא אנגיקּומען אהין איז ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דעם מחמת אריין גילאזט ניט אֹוי אים מען האט גיין. אריין ער(ּכּנ"ל)גיוואלט האט דערווייל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּכלי. די גינּומען האט אּון גיגאנגען ער איז מענטׁשן. יענעם פּון פערד דאס ׁשטייט סע ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָדערזעהן
וואֹוילין זייער דעם ׁשּפילין צּו אנגיהֹויּבין עס האט פערד. דעם אֹויף גילייגט אנידער זי האט ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאּון

אּון(ּכּנ"ל)ניגּון פארקֹויפין. אים זאל ער אז גיּבעטין. זייער פערד דעם פּון מענׁש דער אים האט ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מענׁש דער האט ּכלי. ווינדערליכע איין אזֹוי פאר גיּבין מיר קאנסטּו וואס גיענפערט. אים האט ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָער
מיט מאכין וועסט דּו נאר ּכלי. דער מיט טאן דען קאנסטּו וואס גיזאגט. אים צּו פערד דעם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָפּון
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ׁשּל,‰קאמעדיא מהּכלי יֹותר טֹוב ׁשהּוא ּדבר יֹודע אני אבל ּדינר; ּותקּבל , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדבר, מּתֹו ּדבר מבין להיֹות אבֹותי, מאבֹות ׁשּקּבלּתי ּדבר יֹודע ׁשאני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדהינּו

ׁש ֿ ידּההינּו על להיֹות ׁשּיכֹולים אבֹותי מאבֹות ׁשּקּבלּתי ּכזה ּדבר יֹודע אני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עלֿידי יכֹולים - ּבעלמא ּדּבּור איזה אֹומר ׁשּכׁשאחד ּדבר, מּתֹו ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמבין
לׁשּום זאת ּגּליתי לא ועדין ּדבר. מּתֹו ּדבר להבין לי ׁשּיׁש הּנ"ל ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקּבלה
הּזאת הּכלי לי ּתּתן ואּתה - הּזה הּדבר אֹות אלּמד אני ּבכן ּבעֹולם; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאדם

ונתיּׁשב ּכּנ"ל)הּנ"ל. הּזאת הּכלי לֹו ׁשהיה האמת נפלא,(הּבןֿמל ּדבר הּוא ׁשּבאמת ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
והּוא הּנ"ל, הּכלי לֹו ונתן ּדבר, מּתֹו ּדבר מבין הּסּוסלהיֹות ׁשל האדם (הינּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּדבר.הּנ"ל) מּתֹו ּדבר מבין להיֹות הּנ"ל, הּדבר ולּמדֹו הל ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

.‰.‰‚ˆ‰ ,˜Á˘Ó

פּון ּבעסער איז סע וואס זא א אּבער קאן אי גילדן. א נעמען וועסט דּו אּון קאמעדיא איין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאיר
זאל מע אז עלטערין. עלטירנס מיינע פּון גיווען מקּבל האּב אי וואס זא א ווייס אי ּכלי. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדיין
מיינע פּון גיווען מקּבל האּב אי וואס זא א אזֹוי ווייס אי דהיינּו דבר. מּתֹו דבר מבין איין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָזיין

דבר. מּתֹו דבר מבין איין זיין מען קאן זא דער דֹור וואס עלטערין. פארׁשטייןעלטערינס זאל (מע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(זא אנדערער דער פּון זא האּבאיין אי וואס דעם דֹור מען קאן ווארט. איין עּפעס רעט איינער אז ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
דבר מּתֹו דבר פארׁשטיין זאל מע אז גיווען. אנדערער)מקּבל דער פּון זא איין נא(דהיינּו האּב אי אּון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

די אֹויסלערנען די אי וועל ּבכן וועלט. דער אין מענׁשן ׁשּום קיין פאר אֹויסגיזאגט ניט זא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָדי
גיוועןדאזיגע מייׁשב זי ער האט דערפאר. ּכלי דאזיגע די געּבין מיר וועסט דּו אּון .דהיינּוזא) ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכלי) די גיהאט האט ער וואס מל ּבן אמתיר מביןדער איין זיין זאל מע אז חידּוׁש גרֹויס איין אמת איין איז סע ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ער אּון ּכלי. די גיגיּבן אוועק אים ער האט דבר. מּתֹו פערד)דבר דעם פּון מענׁש דער גיגאנגען(דהיינּו איז ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דבר. מּתֹו דבר מבין א זיין זאל ער גילערינט אֹויס אים האט ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּון

¯·„ ÔÈ·Ó ˙ÂÈ‰Ï Ï"�‰ ¯·„‰ Â„ÓÈÏÂ ÍÏ‰ ‡Â‰Â
:¯·„ ÍÂ˙Óלו שמסר שהגם מבואר להלן הנה

נשאר כן פי על אף הכלי, את הסוס של לאדם
המדינה של המלכות של הכסא כי הכלי, אצלו
מפרשים ואנ"ש הנ"ל, הכלי של מהעץ עשוי היה
מתוך דבר מבין אינו שהוא זמן שכל משום כאן,
הוא אדרבה הנ"ל, מהכלי תועלת שום לו אין דבר
יש כי ולעג, שחוק "קאמעדיא" עמו עושה רק
המעוותת, מדעתם ליצלן רחמנא רבים, אנשים
בה לחפור קרדום רק הוא בתורה עסקם שכל
פועל הכלי אין כן ואם זה, ידי על דינר ולקבל
מתוך דבר מבין כשהוא אבל האמיתית, פעולתו

אלא הכלי, את לו שיש רק לא אדרבה, דבר,
הסכים ולכן שלו, האמיתי הניגון את מנגן שהוא
כי הסוס, של לאדם הכלי את למסור המלך בן
המעשיות, ולסגולותיו לכלי זכה כך ידי על דווקא

דבר. מתוך דבר מבין להיות היינו

מקיים ואף ומתפלל לומד שאדם יתכן לפעמים כי
שאין זאת לו חסר כן פי על אף הצדיק, עצות
נמצא הוא ואז דבר, מתוך דבר מבין הוא
שחוק, "קאמעדייע" המכונה נמוכה במדריגה
מתוך דבר להבין של הנעלה המדריגה לעומת
לצדיק להתבטל אלא אחרת עצה ואין דבר,
את לגמרי לו ולתת כלום, יודע אינו כאילו לגמרי
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CÏÓŒÔa‰Âׁשם הֹול היה ּדבר מּתֹו ּדבר מבין ׁשּנעׂשה מאחר האמת, ¿«∆∆∆ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
להחזיר לזה, מתניו ׁשּיחּגר ּבאפׁשר ׁשהּוא והבין הּנ"ל, הּמדינה ׁשער ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאצל
הבין עלּֿכן ּדבר, מּתֹו ּדבר מבין נעׂשה ּכבר ּכי הראׁשֹון; ׁשם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלהּמדינה
זאת לעׂשֹות יּוכל אי ּומה, אי יֹודע אינֹו ׁשעדין ֿ ּפי ֿ על אף ּבאפׁשר, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּוא
ׁשהּוא הבין עלּֿכן ּדבר, מּתֹו ּדבר מבין ׁשּנעׂשה מאחר ֿ ּפיֿכן, ֿ על אף -ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לזה עצמֹו יכניס והּוא לּכנס, אֹותֹו להּניח ׁשּיצּוה ונתיּׁשב להחזירּבאפׁשר. (הינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הראׁשֹון) ׁשם ואמרלהּמדינה ּבזה? ּיפסיד ּומה לכנס; להּניח רצּו ׁשּלא האנׁשים (לאֹותן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנ"ל)ׁשם לענין מתניו ׁשּיחּגר מי אם ּכי אדם יחּגרׁשּום והּוא לכנס, אֹותֹו ׁשּיּניחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
לכנס. אֹותֹו והּניחּו הראׁשֹון; ׁשם הּמדינה אל להחזיר הּנ"ל, לענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמתניו
להחזיר לזה, מתניו לחגר ׁשרֹוצה ּכזה איׁש ׁשּנמצא הּׂשרים אל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהֹודיעּו

אּוםאּון דארט ער איז דבר. מּתֹו דבר מבין א גיווארין ׁשֹוין איז ער מחמת .מל ּבן אמתיר ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדער
ער אז גימאלט יֹוא איז סע אז פארׁשטאנען האט ער אּון מדינה. דער פּון טֹויער דעם ּביי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָגיגאנגען
ער ווארין נאמען ערׁשטין דעם מדינה דער צּו אּומקערין זאל ער אז נעמען. אּונטער דאס זי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָזאל
איז סע אז פארׁשטאנען ער האט דעם איּבער דבר. מּתֹו דבר מבין איין גיווארין ׁשֹוין זי ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאיז
זאל ער אז קאנען דאס ער וועט ווירמיר אזֹוי. ווי גוואּוסט ניט נא האט ער חאטׁשע ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָגימאלט
א גיווארין איז ער ווייל פארט דעסטועגין פּון נאר מדינה. דער צּו נאמען ערׁשטין דעם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּומקערין
ער גיווען. מייׁשב זי ער האט גימאלט. איז סע אז פארׁשטאנען ער האט דבר מּתֹו דבר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמבין
דער צּו אּומקערין זאל ער אז נעמען אּונטער דאס זי וועט ער אּון לאזין. אריין הייסין זי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוועט

גיזאגט ער האט לייגין. צּו דא ער וועט וואס נאמען. ערׁשטין דעם איםמדינה האּבין זי וואס מענׁשן די (צּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

לאזין) אריין גיוואלט אזניט דאזיגע דאס נעמען אּונטער זי וועט ער אּון לאזין אריין אים זאלין זיי אז ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
גילאזט. אריין אים מען האט נאמען. ערׁשטין דעם מדינה דער קערין אּום זאל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָער

דסאּון זי וויל ער וואס מענׁש. איין אזֹו זי גיפינט סע אז ׂשרים די גיווען מֹודיע האט ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמע

את להפיק כיצד אותו ילמד והצדיק הכלי,
מתוך דבר להבין היינו הכלי, מן הנכונה התועלת
ותמימה שלימה עבודתו תהיה זה ידי ועל דבר,

"קאמעדייע". חן)ולא (לוית

וילמדנו יורנו ז"ל שאדמו"ר ודיבור דיבור בכל
ידי רמזי ידי על מעצמנו להבין לנו ירמוז עוד
בספריו היום גם המלובשים הקדושה חכמתו
הבנים של בהמעשה מזה וכמובן הקדושים,
על מרמז שהוא מלך הבן של שהתיקון שנחלפו,

ברכת הלכות בליקוטי כמובא מישראל, אחד כל
דבר מבין כשנעשה רק היה לא ג', הלכה השחר
להבין הבחירה שעיקר פי על אף כי דבר, מתוך
בבחינת שהם גדולים גדולי אצל רק הוא מעצמו

מדעתו אחד יום שהוסיף פ"ח)משה אבל(שבת ,
שזה זה, מעין קצת נמצא פשוטים אנשים אצל גם

אחד כל של הבחירה שורש הזהירעיקר זה (ובעבור

העצות) תיקון על יתברך להשם לצעוק ז"ל אדמו"ר כך .כל
ג') הגה"ה ושמחה ששון אור, (כוכבי
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הראׁשֹון. ׁשם ְְִִֵַָָלהּמדינה

e‰e‡È·‰Âאנחנּו ׁשּגם ּתדע, הּׂשרים: לֹו ואמרּו הּמדינה, ׁשל הּׂשרים אל ¿¡ƒְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מאד מפלג ּגדֹול חכם היה ׁשהיה ׁשהּמל רק וׁשלֹום; חס טּפׁשים אנּו אין -ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
נקראת הּמדינה היתה ועלּֿכן טּפׁשים, נחׁשבים ּכּלנּו היינּו ּכנגּדֹו אׁשר -ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ה ונׁשאר הּנ"ל, הּמל נפטר ּכ ֿ ואחר חכם'. ּומל טּפׁשית ּבןֿמל;'מדינה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּמדינה נקראת עלּֿכן ּכלל, חכם אינֹו - ּכנגּדנּו אבל חכם, הּוא (עכׁשו)וגם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

חכם ׁשּיּמצא ׁשּמי צּואה הּמל והּניח טּפׁש'. ּומל חכמה 'מדינה :ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלהפ
לבנֹו וצּוה ,מל יהיה הּוא - הראׁשֹון ׁשם להּמדינה להחזיר ׁשּיּוכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכזה
,מל נעׂשה יהיה האיׁש ואֹותֹו הּמלּוכה, מן הּוא יסּתּלק ּכזה איׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכׁשיּמצא
יהיּו ׁשּכנגּדֹו עד מאד, מאד ּבחכמה מפלג ׁשּיהיה ּכזה חכם ּכׁשּיּמצא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻהינּו
ׁשם להּמדינה להחזיר יכֹול האיׁש זה ּכי ;מל יהיה הּוא - טּפׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלם
הם ּכי חכם', ּומל טּפׁשית 'מדינה אֹותּה וקֹורין חֹוזרים יהיּו ּכי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָָהראׁשֹון,

עצמ מכניס אּתה ּדבר לאיזה ּתדע עלּֿכן ּכנגּדֹו. טּפׁשים אמרּוּכּלם זה (ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּנ"ל) הּׂשרים לֹולֹו ואמרּו ּדבריהם). המׁש הּוא זה ּכל ּכי הּנ"ל, הּׂשרים ֿ ּכן ּגם הּנּסיֹון(הינּו : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא ׁשהיה הּמל מן ׁשּנׁשאר ּגן ּכאן ׁשּיׁש היֹות ּכזה: חכם אּתה אם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיהיה
מּתכֹות, ּכלי ּבֹו ׁשּגדלים מאד, מאד נפלא הּוא והּגן מאד, ּגדֹול חכם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיה

די צּו גיּבראכט אים מען האט נאמען. ערׁשטין דעם מדינה דער אּומקערין זאל ער נעמען ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּונטער
די אים האּבין מדינה. דער פּון קייןׂשרים אֹוי זענען מיר אז וויסין. זאלסט דּו גיזאגט. ׂשרים ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

זייער. חכם גרֹויסער ווילד א גיווען איז ער גיווען. סע וואס מל דער נאר וׁשלֹום. חס ניט ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנערנים
דאס רּופין צּו מדינה די מען פלעגט דעם איּבער נערנים. גיווען אלע מיר זענען אים. אקעגין ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוואס
ּבן דער גיּבליּבן איז גיׁשטארּבין. מל דער איז דערנא מלכּות. קלּוגער דער אּון לאנד ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנייריׁשע
דעם איּבער ניט. חכם קיין גאר ער איז אּונז אקעגין נאר חכם. א אֹוי איז מל ּבן דער אּון .ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמל
מל דער האט מלכּות. נייריׁשער דער אּון לאנד קלּוגע דאס פארקערט. מדינה די היינט מען ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרּופט
מדינה דער צּו אּומקערין קענען זאל ער וואס חכם א אזֹוי גיפינען זי וועט סע אז גלאזט ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָצוואה
אזֹוי גיפינען זי וועט סע אז זּון דעם אנגיזאגט האט אּון .מל זיין ער זאל נאמען. ערׁשטין ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעם
וואס חכם. א אזֹוי גיפינען זי וועט סע אז דהיינּו מלּוכה. די אּפטרעטין אים ער זאל מענטׁש. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָא
ער זאל נערנים. זיין אלע זיי וועלין אים אקעגין וואס חכם. גרֹויסער ווילד א אזֹוי זיין וועט ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָער
נאמען. ערׁשטין דעם מדינה דער צּו אּומקערין ווידער זי וועט מענטׁש דער ווארין .מל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָווערין
ּבכן אים. אקעגין נערנים אלע זי זענען זיי ווארין מלכּות. קלּוגער דער אּון לאנד נייריׁשע ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדאס

אּונטער דא די נעמסט דּו וואס וויסן גיזאגט)זאלסטּו אים צּו ׂשרים די אלץ האּבין .(אזֹוי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

דאנא איז סע ּבאׁשר חכם. א אזֹוי ּביסט דּו אֹויּב זיין וועט ּפרּוב די גיזאגט אים זיי האּבין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
איז ער וואס גיווען. סע וואס מל דעם פּון גיּבליּבן איּבער איז סע וואס גארטין א ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָפארהאנדין
ּכלי אים אין וואקסין סע חידּוׁש. ווילד א זייער איז גארטין דער אּון חכם. גרֹויסער א זייער ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָגיווען
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ּכי ּבֹו, לּכנס אפׁשר אי א מאד; ונֹורא נפלא והּוא זהב, ּוכלי ּכסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכלי
צֹועק, והּוא אֹותֹו ורֹודפין לרֹודפֹו, ׁשם מתחילין ּתכף אזי - אדם ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּנכנס
עד אֹותֹו רֹודפין הם וכ אֹותֹו, רֹודף מי רֹואה ואינֹו ּכלל יֹודע אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָוהּוא
אל לּכנס ּתּוכל אם חכם, אּתה אם נראה ֿ ּכן על הּגן. מן אֹותֹו ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמבריחין
אֹותֹו, ׁשרֹודפין ׁשהעּקר לֹו אמרּו הּנכנס. האדם את מּכים אם וׁשאל הּזה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּגן
כן ּכי מאד, ּגדֹולה ּבבהלה ּובֹורח אֹותֹו, רֹודף ומי מי ּכלל יֹודע אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהּוא

לׁשם. ׁשּנכנסּו אדם ּבני להם ְְְְְִִֵֶֶָָָָסּפרּו

CÏ‰Âהּגן האמת)אל מל הּבן זה והּׁשער(הינּו סביב, חֹומה לֹו ׁשּיׁש וראה , ¿»«ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
והיה הּגן. לזה ׁשֹומרים צריכים אין ּבוּדאי ּכי ׁשֹומרים; ׁשם ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפתּוח,

ו והסּתּכל הּגן, אצל מצּירהֹול ׁשהיה הינּו אדם, הּגן אצל ׁשם ׁשעֹומד ראה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּקֹורין ּדף, יׁש האדם, מעל ׁשּלמעלה, וראה והסּתּכל אדם. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשם

ּובימיÂ"טאּבליצע" ׁשנים, מאֹות ּכּמה לפני מל היה האדם ׁשּזה ׁשם וכתּוב , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
היה אחריו וכן מלחמֹות, היה הּמל אֹותֹו עד ּכי ׁשלֹום. היה הּזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּמל

.Â.ÁÂÏ

ווארג)מּתכֹות אייזין פּון ּכלים זייער.(דהיינּו חידּוׁש ווילד א איז ער אּון ּכלים. גילדענע אּון ּכלים זילּבערנע ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
הייּבט אזֹוי אריין. אים אין גייט מענׁש איין אז ווארין גארטין. דעם אין גיין אריין ניט קען מע ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנאר
גאר זעהט אּון ניט גאר ווייסט ער אּון ׁשרייט ער אּון יאגט. מע אּון יאגין. צּו ּתיּכף אן אים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמען
דעם פּון אנטלֹויפין אים מאכט מע ּביז אלץ אים מען יאגט אזֹוי אּון אים יאגט סע ווער ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָניט
דעם אים גיין אריין קענען וועסט דּו אז חכם. איין ּביסט דּו אֹויּב זעהן מיר וועלין ּבכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָגארטין.
דער גיזאגט. זיי האּבין אריין. גייט ער וואס מענׁשן דעם ׁשלאגט מע צּו גיפרעגט ער האט ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָגארטין.
מיט אנטלֹויפין מּוז ער אּון אים. יאגט סע ווער ניט גאר ווייסט ער אּון אים. יאגט מע איז ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָעיקר
גיגאנגען. אריין אהין זענען זיי וואס מענׁשן דערציילט זיי האּבין אזֹוי ווארין זייער. ּבהלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָגרֹויס

(מל ּבן אמתין דעם צּו ׂשרים די גיזאגט אלץ האּבין .(אזֹוי ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

פארהאנדיןהאט איז סע גיזעהן ער האט גארטין. דעם צּו גיגאנגען איז אּון גיהֹויּבין אֹויף זי ער ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ווארין פארהאנדין. ניט דארט ׁשֹומרים קיין סע אּון אֹויפין. איז טֹויער דער אּון אים. ארּום מֹויער ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא

גארטין דעם צּו ׁשֹומרים קיין ניט ּבוודאי ּבאדארף ּכּנ"ל)מע גיין אריין ניט אים אין קיינער זי קאן סע איז(ווארין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
גארטין דעם ּביי גיגאנגען מל)ער ּבן אמתיר דער אז(דהיינּו דערזעהן ער האט גיטאן. קּוק א ער האט ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מענׁש. א גימאלט אֹויס גיווען דארט איז סע דהיינּו מענׁש. א גארטין דעם לעּבין דארט ׁשטייט ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָסע
איין פארהאנדין איז מענׁשן דעם איּבער אז גיזעהן ער האט גיטאן קּוק א ווייטער ער ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאט
מאֹות ּכמה פאר מל א גיווען איז דאס מענׁש. דער אז אנגיׁשריּבן ׁשטייט דארט אּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטאּבליצע.

יאר)ׁשנים. הּונדערט וויפיל מל(פאר דעם ּביז ווארין ׁשלֹום. גיווען איז מל דעם פּון צייטין די אין אּון ְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
איז אים נא אזֹוי אּון מלחמֹות. גיווען איזאיז מל דעם פּון טעג די אין אּון מלחמֹות גיווען ְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשלֹום. ִֶָגיווען



úåéùòî éøåôéñ‰ÁÙ˘ Ô·Â ÍÏÓ Ô·Ó - ‡È ‰˘ÚÓË�¯

נעׂשה ׁשּכבר מאחר - והתּבֹונן ׁשלֹום. היה - הּזה הּמל ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמלחמֹות,
לּגן ׁשּכׁשּנכנסין האדם; ּבזה ּתלּוי ׁשהּכל - ּכּנ"ל ּדבר מּתֹו ּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמבין
הּזה, האדם אצל עצמֹו לעמד רק ּכלל, לברח צריכין אין - אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹורֹודפין
אֹותֹו ויעמידּו הּזה, האדם את יּקחּו ׁשאם מּזה: ויֹותר יּנצל. ֿ זה ֿ ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל

הּזה הּגן אל ּבׁשלֹום לּכנס אדם ּכל יּוכל אזי - הּזה הּגן ּבתֹו זהלפנים, (ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכּנ"ל) ּדבר מּתֹו ּדבר מבין ׁשהיה ֿ ידי על האמת הּבןֿמל זה .הבין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

CÏ‰Âהאדם אצל ועמד הל - לרדפֹו ּכׁשהתחילּו ותכף הּגן, אל ונכנס ¿»«ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכי ּכלל; ּפגע ּבלי ּבׁשלֹום, יצא ועלֿידיֿזה מּבחּוץ, הּגן אצל ׁשעֹומד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנ"ל
והיּו מאד, ּגדֹולה ּבבהלה ּבֹורחים היּו לרדפם והתחילּו לּגן ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאחרים
אצל עצמֹו ׁשעמד ֿ ידי על וׁשלוה ּבׁשלֹום יצא והּוא ֿ זה, ֿ ידי על ונלקים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכים

צּוה ואזי ּבׁשלֹום. ׁשּיצא על ותמהּו ראּו והּׂשרים הּנ"ל. מלהאדם הּבן (זה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ואזיהאמת) עׂשּו, וכן הּגן. ּבתֹו ּבפנים, אֹותֹו ּולהעמיד הּנ"ל האדם את לּקח ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לֹו אמרּו ּכלל. ּפגע ּבלי ּבׁשלֹום, ויצאּו ונכנסּו הּגן, ּבתֹו הּׂשרים ּכל ְְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעברּו
ֿ כן אףֿעלּֿפי - ּכזה ּדבר מּמ ׁשראינּו אףֿעלּֿפי ֿ ּפיֿכן, ֿ על אף ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׂשרים:

גארהאט איז סע אז דבר. מּתֹו דבר מבין א גיווען ׁשֹוין זי איז ער ווארין פארׁשטאנען. ער ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבאדארף יאגין. צּו אן הייּבט מע אּון אריין גארטין דעם אין גייט מע אז מענטׁשן. דעם אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָגיווענט
מען וועט דעם דֹור מענטׁשן דעם לעּבין ׁשטעלין זי זאל מע נאר אנטלֹויפין צּו ניט גאר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמען
ׁשטעלין ארייין אים זאל מע אּון מענׁשן דעם נעמען זאל מע אז אפילּו מער נא ווערין. ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָניצּול
דעם אין ּבׁשלֹום גיין אריין מענׁש איטליכער קענען וועט אזֹוי אריין. גארטין דעם אין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאינעווייניק

אריין. דבר)גארטין מּתֹו דבר מבין א גווען איז ער ווייל מל ּבן אמתיר דער פארׁשטאנען אלץ האט זי(אזֹוי ער האט ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אנגיהֹויּבין אים האט מע ווי ּתיּכף אּון אריין. גארטין דעם אין גיגאנגען אריין איז אּון ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹויפגיהֹויּבין
לעּבין גיׁשטאנען סע וואס מענטׁשן דעם לעּבין גיׁשטעלט זי האט אּון גיגאנגען ער איז יאגן. ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצּו
גיׁשאט ניט גאר אים האט סע אּון ּבׁשלֹום ארֹויס ער איז דעם דֹור אּון דרֹויסן פּון גארטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָדעם
יאגין. צּו אנגיהֹוּבין זיי האט מע אּון גארטין דעם אין גיגאנגען אריין זענען זיי אז אנדערע ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָווארין
דעם. דֹור גיווארין גיׁשלאגין זענען זיי אּון זייער. ּבהלה גרֹוס מיט גיווארין אנטלֹויפין זיי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָזענען
מענטׁשן. דעם לעּבין גיׁשטעלט זי האט ער וואס דעם דֹור וׁשלוה. ּבׁשלֹום ארֹויס איז ער ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּון
ּבׁשלֹום. ארֹויס איז ער וואס פארווינדערט. זייער זי האּבין אּון גיזעהן דאס האּבין ׂשרים די ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּון

גיהייסין ער האט גיהייסין)דערנא האט מל ּבן אמתיר דער מע(דהיינּו אּון מענׁשן. דעם נעמען זאל מע אז ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ג אזֹוי מען האט אריין גארטן דעם אין איניווייניק ׁשטעלין אריין אים אלעזאל זענען אזֹוי יטאן. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

זענען אּון גיגאנגען דֹור דארט זי זענען זיי אּון אריין גארטין דעם אין גיגאנגען אריין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׂשרים
ּבׁשלֹום. ְַָארֹויס

גיזעהןהאּבין דיר פּון האּבין מיר חאטׁשע פארט וועגין דעסט פּון אנגירּופין. אים צּו ׂשרים די זי ְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָ
מלּוכה. די אּפצּוגיּבין ניט נא דיר קּומט וועגין. זא איין פּון פארט. וועגין דעסט פּון .זא א ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאזֹוי
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אחד. ּבדבר עֹוד אֹות ננּסה הּמלּוכה; ל לּתן ראּוי אין אחד ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשביל
הּכּסא ואצל מאד, ּגבּה והּכּסא ׁשהיה, מהּמל ּכּסא ּכאן ׁשּיׁש היֹות לֹו: ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאמרּו

עץ ׁשל ועֹופֹות חּיֹות מיני ּכל ּבלע"ז:עֹומדים עץ, מן ּומתּקנים חתּוכים ׁשהם (הינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

עֹומדאֹויסגׁשניצט) הּמּטה ואצל מּטה, עֹומד הּכּסא ולפני הּׁשלחן; ועל ׁשלחן, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻ
ּכבּוׁשים ּדרכים יֹוצאים הּכּסא ּומן מנֹורה; ועגין')עֹומד 'ּגׁשלאגיניע ,(ׁשּקֹורין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חֹומה ּבבנין ּבנּויים הם ועגין)והּדרכים ּגימֹואירטי יֹוצאים(הינּו הּדרכים ואּלּו , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּדרכים עם הּזה הּכּסא ענין מה ּכלל יֹודע אדם ואין צד; לכל הּכּסא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמן
ׁשם עֹומד ׁשעּור, איזה להּלן ּומתּפּׁשטים יֹוצאים ּכׁשהם הּדרכים ואּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּללּו.
ויבלעּנּו; ּפיו את יפּתח אזי אדם איזה אצלֹו ויתקרב יל ואם זהב, ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאריה
הּדרכים ּבׁשאר וכן יֹותר. להּלן עֹוד הּדר מתּפּׁשט האריה אֹותֹו מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּולהּלן

וואס מל דעם פּון ׁשטּול א פארהאנדין איז דא ּבאׁשר .זא איין מט נא ּפרּובן די וועלין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמיר
פּון עֹופֹות אּון חיֹות אלירליי ׁשטייען ׁשטּול דער ּביי אּון .הֹוי זייער איז ׁשטּול די אּון גיווען. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַסע
אּון טיׁש א ׁשטייט ּבעט דעם ּביי אּון ּבעטיל א ׁשטייט ׁשטּול דער פאר אּון גיׁשניצט. אֹויס ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהאלץ
די אּון וועגין. גיׁשלאגינע ארֹויס גייען ׁשטּול דער פּון אּון לייכטער. א ׁשטייט טיׁש דעם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹויף
ׁשּום קיין אּון זייטין. אלע אין ׁשטּול דער פּון ארֹויס גיען וועגין די אּון גימֹויערט. זענען ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַוועגין
זיי אז וועגין די אּון וועגין די מיט ׁשטּול דער פּון זא די איז סע וואס ניט גאר ווייסט ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמענטׁש
זאל מענׁש א אז אּון לייּב. גילדינער א דארט ׁשטייט ׁשטיק. א אועק זי ציהען אּון ארֹויס ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָגייען
לייּב דעם פּון ווייטער אּון איינׁשלינגען. אים וועט אּון מֹויל דאס עפינען ער וועט גיין. צּו אים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצּו
דער פּון ארֹויס גייען זיי וואס וועגין איּבריקע די ּביי אזֹוי אּון ווייטער. נא וועג דער זי ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָציהט

:'ÂÎÂ ‡ÒÎ Ô‡Î ˘È˘ ˙ÂÈ‰לפרדס הכניסה בדבר
וזה ונפגע הציץ זה אשר מרכבה, מעשה שהוא
ויצא בשלום נכנס עקיבא רבי רק ומת, הציץ
מעשה מוסרין אין אשר חז"ל ואמרו בשלום,
מה ממילא מובן מדעתו, ומבין לחכם רק מרכבה
כל אשר שנחלפו הבנים של בהמעשה שמבואר
עד מאוד אותם רדפו להגן שנכנסו האנשים
מחמת מלך הבן רק מהגן, לברוח שהוכרחו
ויצא בשלום נכנס דבר מתוך דבר מבין שנעשה
הגן אצל העומד בהאדם רק תלוי והכל בשלום,
הכסא, עם אחת בחינה שהוא הנ"ל והפרדס
דמות הכסא על כי המעשה, בסוף שם כמבואר
משה גם כן ועל מלמעלה. עליו אדם כמראה
את שרודפין המלאכים מקנאת ניצול לא רבינו

רק בו ומתקנאין התורה בגן לכנוס הרוצה האדם
כמראה אשר כבודי בכסא אחוז העצה ידי על
וכמבואר מלמעלה, עליו עומד הנ"ל אדם
א', סי' ממשלה תקעו בהתורה תנינא בליקוטי
בתכלית בשלום ויצא בשלום נכנס הוא וגם
מדעתו והוסיף והבין חכם שהיה ידי על המעלה
העם כל ושאר חז"ל. שדרשו כמו אחד יום
פן מרחוק לעמוד מוכרחים האלה הכלים בהעדר
סקול ואז הנ"ל הכלים בלתי לשם ויגיעו יהרסו

וכו'. יירה ירה או יסקל
נחמן) ב"ר אברהם לר' המעשיות על (פירוש

היה זה ידי שעל כראוי שסידר הכסא בחינת זה
על למלכותו שחזר האמת המלך בן של תיקונו

כתיב כי שם. עיין שם, שכתוב כמו זה, (שמותידי

−ïôþ ¬šñó
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הּוא אחר לצד הּכּסא מן הּיֹוצא הּׁשני הּדר ׁשּגם הינּו הּכּסא, מן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַהּיֹוצאים
אחר, חּיה מין ׁשם עֹומד ׁשעּור, איזה הּדר ונמׁש ּכׁשּמתּפּׁשט ,ּכ ֿ ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגם

לביא ּולהּלןּכגֹון ּכּנ"ל, אליו להתקרב אפׁשר אי ֿ ּכן ּגם וׁשם מּתכֹות, מיני ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
מתּפּׁשטים הם הּדרכים ואּלּו הּדרכים, ּבׁשאר וכן יֹותר, הּדר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמתּפּׁשט
ּכל עם הּנ"ל הּכּסא ענין יֹודע אדם ׁשּום ואין ּכּלּה. הּמדינה ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻוהֹולכים
ענין לידע ּתּוכל אם ּבזה, ּתתנּסה עלּֿכן הּנ"ל; הּדרכים עם הּנ"ל, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּדברים

הּנ"ל. ּכל עם ִִֵַַַָהּכּסא

e‡¯‰Âוהסּתּכל הּכּסא אצל והל וכּו', מאד ּגבּה ׁשהּוא וראה הּכּסא, לֹו ¿∆¿ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנ"ל הּתבה ׁשל העץ מן עׂשּויה הּכּסא ׁשּזאת לֹווהתּבֹונן ׁשּנתן הּנ"ל הּכלי (הינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכּנ"ל) הּיער ׁשֹוׁשּנהאדם איזה למעלה הּכּסא מן ׁשחסר וראה והסּתּכל (הינּו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּנ"לרייזילי) להּתבה ׁשּיׁש הּכח לּה היה - הּׁשֹוׁשּנה זאת להּכּסא היה ואם , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עֹוף אֹו ּבהמה אֹו חּיה מין איזה על אֹותּה מּניחין ּכׁשהיּו לנּגן ּכח לּה ׁשהיה הּנ"ל, הּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ(הינּו

היאּכּנ"ל) - הּכּסא מן למעלה ׁשחסר הּׁשֹוׁשּנה ׁשּזאת וראה יֹותר והסּתּכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

זייט. אנדערע איין צּו ׁשטּול דער פּון ארֹויס גייט סע וואס וועג אנדערין דעם ּביי דהיינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשטּול.
א דהיינּו חיה. אנדערע איין דארט ׁשטייט אוועק. ׁשטיק א זי ציהט וועג דער אז אזֹוי. אֹוי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאיז

גיין צּו ניט אים צּו אֹוי מען קאן דארט אּון ווארק. אייזן פּון ׁשלינגען)לעמּפערט איין וועט ער ווארין (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

וועגין. איּבריקע די ּביי איז אזֹוי אּון ווייטער. וועג דער זי ציהט לעמּפערט דעם פּון ווייטער ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַאּון
ווייסט מענטׁש ׁשּום קיין אּון מדינה. גאנצער דער אין גייען אּון זי ציהען וועגין. דאזיגע די ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּון

פּון איז זא די וואס דערמיטניט וועסטּו ּבכן וועגין. די מיט זאכין אלע די מיט ׁשטּול דער ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
אלימען. דעם מיט ׁשטּול דער פּון זא די וויסין קאנען וועסט דּו אֹויּב ווערין. ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָגיּפרּובט

צּוהאט גיגאנגען ער איז וכּו'. הֹוי זייער איז זי אז גיזעהן ער האט ׁשטּול. די גוויזין אים מען ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
פּון גיווארין גימאכט איז ׁשטּול די אז פארׁשטאנען ער האט גיטאן. קּוק א ער האט ׁשטּול. ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָדער

קעסטיל דעם פּון האלץ ּכּנ"ל)דעם גיׁשענקט אים האט וואלד דעם פּון מענׁש דער וואס ּכלי די ווייטער(דהיינּו ער האט ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
די אז אּון רייזילע. א עּפעס אֹויּבין פּון ׁשטּול דער פּון אּפ גייט סע אז גיזעהן. ער האט ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָגיקּוקט.

קעסטיל. דעם פּון ּכח דעם גיהאט ׁשטּול די וואלט רייזילע. דאס האּבין זאל הּנ"לׁשטּול ּכלי די (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכּנ"ל) ׁשּפילין צּו אנגיהֹויּבין האט וכּו' חיה א אדער ּבהמה א עּפעס אֹויף לייגין צּו ּכלי די פלעגט מע אז ּכח. דעם גיהאט האט זי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוואס

ׁשטּול. דער פּון אֹויבין אּפ גייט סע וואס רייזילע דאס אז גיזעהן ער האט גיקּוקט. ווייטער ער ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהאט

שלםי"ז) שמו אין וכו'", י"ה כס על "יד ,
עמלק זכר שימחה עד שלם כסאו (פסיקתאואין

רש"י) בפרוש שהואהובא הנחש, זוהמת שהוא ,
השינויים אלו שיש זמן כל כי עבד, בחינת
אינו כביכול הכסא גם בעולם, והחילופים

יפה מסודר היה שלא מה בחינת שזהו שלם,
שרשי בחינת שהם הכסא, של הציורים
הכבוד כסא מתחת חצובים שכולם הנשמות

וכו'.
ג') הל' השחר ברכת הל' הלכות (ליקוטי
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מּׁשם אֹותּה לּקח ּוצריכין ּבּכּסא, למּטה יהיהמּנחת ואזי למעלה, ּולהּניחּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
ּבאפן ּבחכמה ּדבר ּכל עׂשה ׁשהיה הּמל ּכי הּנ"ל; הּתבה ׁשל הּכח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלהּכּסא
הּדבר, את ׁשּיבין מפלג חכם ׁשּיבֹוא עד הענין, את אדם ׁשּום יבין ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּלא
ׁשּצריכין הבין, - הּמּטה וכן ּכראּוי. הּדברים ּכל ּולסּדר להחליף לכּון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויּוכל
קצת, לנּתקֹו ּגםּֿכן צריכין הּׁשלחן וכן ׁשעֹומדת, הּמקֹום מן קצת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלנּתקּה
וכן מּמקֹומּה; קצת לנּתקּה ֿ ּכן ּגם צריכין הּמנֹורה וכן קצת, מקֹומם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלׁשּנֹות
מּמקֹום העֹוף זה לּקח מּמקֹומם, ּכּלם לׁשּנֹותם ּגםּֿכן צריכין והחּיֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהעֹופֹות
ּובחכמה ּבערמה הּכל עׂשה הּמל ּכי ּכּלם; וכן זה, ּבמקֹום ּולהעמידֹו - ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻזה
ּכראּוי; לסּדרם להתּבֹונן ׁשּיּוכל החכם ׁשּיבֹוא עד אדם, ׁשּום יבין ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבאפן

ׁשם ׁשעֹומד האריה הּדר)וכן התּפּׁשטּות ּכּלם.(אצל וכן ּכאן, להעמידֹו צריכין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אּון אּונטן פּון נעמען ארֹויס רייזילע דאס מען ּבאדארף ׁשטּול. דער אין אּונטין ליגט רייזילע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָדאס
קעסטיל דעם פּון ּכח דעם האּבין ׁשטּול די וועט אזֹוי אֹויבין עס זעצין דער(הּנ"ל)אריין ווארין ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּכדי פארׁשטעלט. אלץ האט אּון חכמה מיט גיטאן זא איטליכע האט גיווען איז ער וואס ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמל
חכם גרֹויסער ווילד א אזֹוי קּומען וועט סע ּביז מיינט ער וואס זא די פארׁשטיין ניט זאל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקיינער
זיין צּו מסדר אּון ּבייטין. צּו איּבער אלץ צּוטרעפין קענען וועט אּון ׁשטֹויסין זי וועט ער ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוואס

דארף. מע ווי אזֹוי זאכין ְִִֶֶַַַַאלע
דעםאּון פּון רּוקין אוועק אּביסיל עס ּבאדארף מע אז פארׁשטאנען ער האט ּבעטיל. דאס ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאזֹוי

אווע אּביסיל אֹוי מען ּבאדארף טיׁש דעם אזֹוי אּון ׁשטייט. סע ווי אּוןארט ארט דעם פּון רּוקין ק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
אּון עֹופֹות די אזֹוי אּון ארט. אים פּון רּוקין אוועק אּביסיל אֹוי מען ּבאדארף לייכטער דעם ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאזֹוי
מע אּון ארט דעם פּון עֹוף דאס נעמען זאל מע ׁשטעלין. איּבער אלע אֹוי זיי מען מּוז חיֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדי
דער ווארין אנדערׁש. ׁשטעלין איּבער אלץ מען מּוז אלע אזֹוי אּון ארט. דעם אֹויף ׁשטעלין עס ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזאל
מיינט. מע וואס וויסין ניט זאל קיינער ּכדי חכמה מיט פארׁשטעלט מיסטנע אין אלץ האט ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל
ווי אזֹוי זיין מסדר אלץ זאל ער פארׁשטיין קאנען וועט ער וואס חכם דער קּומען וועט סע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּביז
מען ּבאדארף ארֹויס גייט וועג דער ווי דארט ׁשטייט ער וואס לייּב דער אזֹוי אּון ּבאדארף. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמע
זאל מע אז גיהייסין ער האט ׁשטעלין איּבער אלץ מען ּבאדארף אלע אזֹוי אּון ׁשטעלין. אהין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאים
עס זאל מע אּון אּונטין פּון ריייזילע דאס נעמען ארֹויס זאל מע ּבאדארף. מע ווי זיין מסדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאלץ
מסדר זי זאל מע אּון ׁשטעלין איּבער אלץ מען זאל זאכין אלע די אזֹוי אּון אֹויבין. זעצין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאריין

אנדערׁש גיהייסין)זיין האט ער ווי אזֹוי ּבאדארף מע ווי אלע(אזֹוי אנגיהֹויּבין האּבין גיטאן. אזֹוי האט מע ווי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

וכו': קצת לנתקה שצריכים הבין המיטה וכן
לנתק ה', לעבודת עצמם לקחת שצריכים הכוונה
מוקדם, לקום שצריכים הכוונה קצת, המיטה
הבוקר, באשמורת לפחות או הלילה, בחצות
המנורה" "וכן באכילה, למעט השולחן" "וכן

רבינו שכותב כמו המנורה, קני שבעת הם אלה
מוהר"ן כ"א)בליקוטי את(סימן לשמור שצריכים

האזניים העינים, שתי שהם המנורה, קני שבעת
וכו'.

חן) (לוית
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ּכל וכן למעלה, ּולתחבּה - מּלמּטה הּׁשֹוׁשּנה לּקח ּכראּוי: הּכל לסּדר ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹוצּוה
נּגּון לנּגן ּכּלם התחילּו ואז ּכּנ"ל; הראּוי, ּבּסדר ּכּלם לסּדר הּנ"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהּדברים
ענה הּמלּוכה. לֹו נתנּו ואז להם; הראּויה הּפעּלה ּכּלם ועׂשּו מאד, ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהּנפלא
עּתה הּנ"ל: האמת הּׁשפחה ּבן אל ,מל עּתה ׁשּנעׂשה האמת הּבןֿמל ְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָואמר

ּבאמת. הּׁשפחה ּבן ואּתה ּבאמת, הּמל ּבן ׁשאני מבין ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאני

8
Ìb)(:אּלה ּדברים ואמר ענה הּמעׂשה, זאת ׁשּסּפר אחר יאיר; נרֹו רּבנּו ּדברי אּלה «ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

˙B¯Bcaּכזה ּבלׁשֹון מׂשיחים היּו - קּבלה ּומׂשיחים מדּברים ּכׁשהיּו (ּכמֹוהראׁשֹונים, «ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

זֹו) רּבימעׂשה רק ּבאתּגליא, קּבלה מדּברים היּו לא יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי עד ּכי . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
- קּבלה מדּברים החברים ּכׁשהיּו ּומּקדם, ּבאתּגליא, קּבלה ּגּלה יֹוחאי ּבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשמעֹון

ּכזה. ּבלׁשֹון מדּברים ְְְִֶַָָָהיּו

eÁÈp‰Lkּדסיהרא חדּתּותי יׁש ּכי והבן. לׁשֹורר, התחילּו - הּפרֹות על ,Êהארֹון ¿∆ƒƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
וז הּׁשמׁש. מן חּדּוׁשים מקּבלת ׁשמׁש,ּכׁשהּלבנה ּבית אל הארֹון ּכׁשּנֹוׂשאין ּבחינת ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחינת חדׁש, נּגּון עֹוׂשין הּכּסא נֹוׂשאי החּיֹות ּכל ׁשירÁואזי לה' ׁשירּו "מזמֹור : ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
הּבׁשן ּפרֹות ׁשּׁשרּו הּׁשיר ׁשּזהּו הםËחדׁש", ּומנֹורה וכּס א וׁשלחן מּטה ּבחינת וזה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּדׁשכינּתא עלֹוהיÈּתּקּונהא אגין וׁשּבת הּגן, מן נתּגרׁש הראׁשֹון אדם ּכי הּגן, ּובחינת . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ

.Ê.'‡ „ÂÓÚ ‰"Ï¯ Û„ È„Â˜Ù ˙˘¯Ù ¯‰ÂÊ ,‰�·Ï‰ ˘Â„ÈÁ.Á.'‡ ˜ÂÒÙ Â"ˆ ˜¯Ù ÌÈÏ‰˙.Ë˙˘¯Ù ¯‰Ê ÔÈÈÚÂ ,'· „ÂÓÚ „"Î Û„ Ê"Ú
.'‡ „ÂÓÚ Á"Ï˜ Û„ ‰ÓÂ¯˙.È.'‡ „ÂÓÚ ‚"Ï˜ Û„ ‰ÓÂ¯˙ ¯‰ÂÊ ÔÈÈÚ

דאס גיטאן אלע האּבין זיי אּון חידּוׁש. ווילד א זייער איז ער וואס ניגּון וואֹוילין דעם ׁשּפילין ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצּו
מלּוכה. די אּפגיגעּבן אים מען האט אזֹוי טּון צּו ּבאדארפין זיי האטוואס ער וואס מל ּבן אמתין דעם (דהיינּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) ּבאוויזין חכמֹות אלע .די ְִִִֶַַַַָ

ּביןהאט אי אז אי פארׁשטיי היינט הּׁשפחה. ּבן דעם צּו גיזאגט האט אּון אנגירּופין זי ער ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבאמת. הּׁשפחה ּבן דער ּביסט דּו אּון מל ּבן אמתיר דער ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָטאקע

לׁשֹוןפארצייטין א אזֹוי מיט ׁשמּוסין מען פלעגט קּבלה ׁשמּוסין פלעגט מע איז)אז מעׂשה די (ווי ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ְוכּו'.

:'ÂÎÂ ÂÏ˘ ÌÂÏ˘‰˘ ÍÏÓ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ˙·˘Âפי על
שם, עיין וכו' שנחלפו בנים השני של המעשה

אמונה. שהיא שבת אצל עצמו שעמד
מה שכל עדן, מהגן האדם את שכשמגרשין

−ïôþ ¬šñó
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ׁשּלֹו"Îּכּמּובא ׁשהּׁשלֹום מל" ּבחינת הּוא וׁשּבת .Ïמל ׁשהּוא הּנ"ל האדם ּבחינת , ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבאר. לא והּׁשאר ׁשּבת; אצל עצמֹו עמד ועלּֿכן ּבימיו, ׁשלֹום ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהיה

‰�Ú)(הּלׁשֹון ּבזֹו הּזאת הּמעׂשה ׁשּסּפר אחר :ואמר »»ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

‰NÚn‰הּכל - והּגן וכּו' והּכּסא וכּו' הּבהמֹות אחד, והּכל ּגדֹול; הפלא היא הּזאת ««¬∆ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
נקרא ּפעם ּבהּסּפּור)אחד, המרּמזת הענין(הּבחינה לפי הּכל זה, ּבׁשם ּופעם זה, ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

מאד. מאד ונֹוראים נפלאים עמּקים, והּדברים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹֹֻוהּבחינה.

.Î.Á"Ï˜ Û„ ˙ÂÓ˘ ¯‰ÂÊ ÔÈÚ.Ï.'‡ ˜¯Ù ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ‰·¯ ˘¯„Ó

גארטןדי דער אּון ׁשטּול די אּון וכּו'. ּבהמֹות די איינס. גאר סע אּון חידּוׁש. ווילד א איז. מעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אזֹוי. אמאל אזֹוי עס הייסט אמאל איינס. גאר סע ְְְֵֵֶֶַַַַָָָוכּו'.

שהוא שבקדושה דבר איזה לעשות שרוצים
ומבלבלין אותו מגרשין עדן לגן כניסה בחינת
אמונה אצל עצמו שיעמיד תקנתו עיקר אותו,
יתברך שה' יאמין כן פי על שאף שבת, שהוא
יגמור סוף כל וסוף העליונה על וידו בכל, מושל
פי על ואף בעולם. תשובה יש כי כרצונו, הכל
עד בו מתגרין אדרבא מתשובה, עתה רחוק שהוא
אף ושלום, חס יותר יום בכל ושלום חס שפוגם
בחינת שיש מאמין הוא פנים כל על כן פי על
נתתקן זה ידי שעל אמונה, שבת בחינת תשובה,

הכל. מתקן אמונה כי הכל,

שהוא אמונה אצל עצמו להעמיד צריך כן ועל
כל לסדר איך ולהבין להשיג זוכה כך ואחר שבת,
ומנורה וכסא ושולחן מיטה שהם השכינה, תיקוני
מלך הבן שזכה הנ"ל, בהמעשה שם המובאים
דבר מבין שהיה ידי על היטב, לסדרם האמת
לעמוד תחילה השיג זה ידי שעל דבר, מתוך
להבין זכה כך ואחר אמונה, שבת אצל עצמו
כל נתתקנים בשבת כי האלה, התיקונים כל לסדר
ושולחן מיטה שהם הנ"ל השכינה של התיקונים

וכו'.
ד') הל' שבת להלכות פרקים ראשי או"ח הלכות (ליקוטי

ההתנגדות כל כנגד גדולה עצה הוא שבת בחינת

מאחרים, הן מעצמו הן לאדם, שיש והבלבולים
רעות והמחשבות והבלבולים התאוות בכל כי
שהוא בשבת, לזכור צריך עליו, ועוברין החולפין
את זכור שכתוב: כמו התכלית, אל ביטול בחינת
הוא שבת כי בשבת. מאחד זכרהו השבת, יום
וביטול, שביתה בחינת תעשה, ואל שב בחינת
עליו, ועובר שחולף מה שבכל גדולה, עצה שהוא
עצמו את ויזכור שעה איזה עצמו יבטל
את לבטל יכול שבעולם אדם כל כי בהתכלית,
האין באור להכלל שהוא בהתכלית ולזכור עצמו
הוא כי בכתב, זאת לבאר אפשר ואי יתברך. סוף
כל על אבל בליביה, דמשער מה כפום חד לכל
תכליתם עיקר שזה מאמינים ישראל כל פנים
מה בכל שהוא מה כפי אחד וכל לנצח, ותקותם
כל בתוך עצמו לבטל יכול עליו, שעובר
שהוא שבת, בחינת שזהו והטרדות, הבלבולים

וביטול. שביתה בחינת

וכל הטורדות המחשבות כל יתבטלו זה ידי ועל
עסקיו כל לעשות ויזכה ושקר, הבל של החכמות
תחילה, ניזון המח בבחינת התכלית, בשביל
שהוא התכלית בשביל עסקיו וכל אכילתו שיהיה
כל ושלום חס שיהיה לא האמיתי. והחכמה המח
והגוף, הזה העולם בשביל ותחבולותיו חכמתו
כי תחילה. ניזון הגוף בחינת עשו, בחינת שהוא
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Ìb)(:יאיר נרֹו רּבנּו ּדברי מהאּלה עֹוד, יׁש ּגם לכם. לגּלֹות צריכין ואין עֹוד, ויׁש «ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּלבנה ּכנגד ודבר החּמה, ּכנגד ּדבר עׂשה הּנ"ל ּבהּמדינה ׁשהיה ׁשאּלּוּׁשהּמל (הינּו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּולבנה) חּמה על מרּמזים היּו -הּדברים הּיֹום ּוכׁשּמּגיע ּבידּה, נר אֹוחזת היתה והּלבנה , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבטיהרא ׁשרגא ּכי מאיר, הּנר אין מּפניÓאזי הּיֹום: אל הּלילה ׁשאמרה וזהּו וכּו'; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשם לי אין ּבא ּכׁשאּתה לעיל)מה ּכלל.(ּכמבאר הּנר מֹועיל אין ּבּיֹום ּכי , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

Le¯tלידע ׁשּצריכין - החכמה ׁשעּקר ּכּנ"ל, הּמל ׁשעׂשה הּכּסא ּכמֹו הּוא הּמעׂשה ≈ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
א הּפרּוׁש, להבין יּוכל ׁשלם ולּבֹו ּבּספרים ׁשּבקי מי כן ּכמֹו הּדברים. לסּדר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאי
הּדברים; ּבׁשאר וכן ,ּכ נקרא ּופעם ,ּכ נקרא ּפעם ּכי היטב, הּדברים לסּדר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָצריכין

נ לפעמים - הּמעׂשה ׁשל ּבּפרּוׁש זה,הינּו ּבׁשם הּנ"ל הּמעׂשה ׁשל האדם קרא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
אּלּו ּדברים להבין ׁשּיזּכה מי אׁשרי הּדברים. ּבׁשאר וכן אחר, ּבׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָולפעמים

ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו ְְֲִֵֵַָָָָָָלאמּתתן.

לברכה) צּדיק זכר הּׁשלֹום, עליו הּקדֹוׁש רּבנּו ּדברי זה .(ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

.Ó.ÏÈÚÂÓ Â�È‡ ÌÈ¯‰ˆ· ¯�

דערדער פּון עיקרּפירּוׁש דער וואס גימאכט האט מל דער וואס ׁשטּול די ווי אזֹוי איז מעׂשה. ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
גרֹויסער א איז סע ווער אֹוי אזֹוי זא איטליכע זיין צּו מסדר אזֹוי ווי וויסין זאל מע אז איז ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָחכמה
וויסין מּוז מע נאר ּפירּוׁש. דאס פארׁשטיין ער קאן ּבאמת. חכם גרֹויסער א איז אּון ספרים. אין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבקי
וואס דעם איז וואֹויל אז אזֹוי, אמאל אזֹוי זא די הייסט אמאל ווארין זיין. מסדר גּוט זאל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמע
מעׂשה. דער נא גיׁשמּוסט ע"ה אליין ער אלץ האט דאס פארׁשטיין. צּו דאס זיין זֹוכה וועט ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָער

וכנ"ל. עשו אחיזת בחינת מבטל שבת בחינת
הבנים של בהמעשה שכתוב מה בחינת וזה
לכנוס שרוצה אותו שכשרודפין בסוף, שנחלפו

הגן עדן)אל הגן על שבת,(שמרמז אצל עצמו יעמוד
והבן. כנ"ל דהיינו

ה') אות ו' הלכה שבת הלכות הלכות (ליקוטי
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·"È ‰NÚÓ«¬∆

‰lÙz ÏÚaÓƒ««¿ƒ»

:‰NÚÓוׁשירֹות ּבתפּלֹות ּתמיד עֹוסק ׁשהיה ּתפּלה, ּבעל היה אחד ּפעם «¬∆ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
לּיּׁשּוב, לּכנס רגיל והיה לּיּׁשּוב. חּוץ יֹוׁשב והיה ,יתּבר להּׁשם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָותׁשּבחֹות

אּוןמעׂשה ּתפילֹות אין גיווען עֹוסק נאר ּתמיד האט ער וואס ּתפּלה. ּבעל איין גיווען איז אמאל ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
גיווען. איז סדר זיין אּון ליׁשּוב. חּוץ גיזעסין איז ער אּון .יתּבר הּׁשם צּו ּתּוׁשּבחֹות אּון ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשירֹות
מענׁשן א עּפעס צּו צּוגיין אריין פלעגט ער אּון אריין. ייׁשּוב אין גיין צּו אריין אמאל פלעגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָער

:'ÂÎÂ ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ· ‰È‰ „Á‡ ÌÚÙשל המעשה
רבי החזן עם שסיפר אחר התחילה תפילה הבעל
היה הנ"ל והחזן לפניו, עמדנו ואנחנו דפה, יוסף
בעל אתם הלא להחזן ואמר ענה קרוע. מלבושו

הכל נמשך ידה שעל ההשפעות)תפילה כל (היינו

מלבוש לכם יהיה לא קאפטין)ומדוע .(שקורין
היה כבר הלשון, בזה לספר התחיל כך ובתוך
כל וסיפר תפילה, בעל שהיה כזאת מעשה
שמספר ידענו לא סיפורו ובתחילת המעשה.
מעשה שמספר סברנו רק שלו, ממעשיות מעשה
בדברים כשנכנס אחרֿכך רק כך. שארע סתם
נוראה מעשה שהוא שמספר, הענין נוראות הבננו
שנים של מעשיות סיפורי שהם שלו. ממעשיות

ס"ב)קדמוניות. סימן מוהר"ן (חיי

:·Â˘ÈÏ ıÂÁ ·˘ÂÈ ‰È‰Âהעולם מישוב סיפור
ותענוגיו העולם הבלי אחר נמשכים שרובם
ואנשיו תפילה הבעל מקום היה כן ועל ותאוותיו,
לחשוב שרוצה מי עכשיו גם כן וכמו לישוב. חוץ
להרבות שצריך מה לבד באמת, תכליתו על

בתוך כשהוא גם אף אלא ממש, בהתבודדות
כאלו הבריות עם מעורב להיות ומוכרח הישוב
כן פי על אף התכלית, מן לגמרי רחוקים שהם
והמחשבה, השכל הוא האדם עיקר כי ידוע כבר
פנים כל על שיהיה אז גם ליזהר צריך כן על
מחשבתו וירחיק הישוב, מן חוץ במחשבתו
הזרות ההנהגות בחינות מכל הנהגותיו וכל ודעתו
שקר של וסברות רעות ודיעות זרות ומידות

הישוב. בני ברוב הרבה ושכיחים הנמצאים

שעל לקמן שמבואר במה כן גם נכלל שזה ואולי
ונעשה העולם כל נתבלבל סערה הרוח ידי
הרבים בעוונותינו עכשיו כי וכו'. ישוב ממדבר
האמת, מדרך הרבה תועים הם הישוב בני רוב
עיר דרך בישימון במדבר תעו בבחינת ממש והם
מרגישים שאינם אלא עוד ולא מצאו, לא מושב
להם נדמה אדרבא רק במדבר, תועים שהם כלל
הבעל מוכרח היה כן ועל הישוב, עיקר שזה

וכו'. לישוב חוץ לישב אנשיו עם תפילה
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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ענּיים ּכגֹון ּבמעלה, להּקטּנים נכנס היה מּסתמא - אדם איזה אצל נכנס ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָוהיה
אין ׁשּבאמת היֹות העֹולם: ּכל ׁשל מהּתכלית לּבֹו על מדּבר והיה ְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא,
ּבתפּלה ימיו ּולבּלֹות חּייו, ימי ּכל ה' ּבעבֹודת לעסק אם ּכי ּתכלית ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹׁשּום
ּדברי עּמֹו לדּבר מרּבה והיה וכּו'; ותׁשּבחֹות וׁשירֹות יתּבר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּׁשם
האדם אֹותֹו ׁשּנתרּצה עד ּבאזניו, ּדבריו ׁשּנכנסּו עד ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהתעֹוררּות
ׁשהיה למקֹומֹו ּומֹוליכֹו לֹוקחֹו היה - עּמֹו ּכׁשּנתרּצה ותכף עּמֹו. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתחּבר
ּכּנ"ל, לּיּׁשּוב חּוץ מקֹום לֹו ּבחר הּנ"ל ּתפּלה הּבעל אֹותֹו ּכי לּיּׁשּוב. חּוץ ְִִִִַַַַַַַַַַָָָלֹו
אֹוכלים והיּו ּופרֹות, אילנֹות ׁשם היה ּגם לפניו, נהר ׁשם היה הּמקֹום ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָָָּובאֹותֹו

גלייכין. איין אזֹוי נא אּון לייט ארימע דהיינּו לייט. קליינע צּו גיין אריין ער פלעגט הסּתם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמן
ּבאׁשר וועלט. דער גאר פּון ּתכלית דעם פּון ׁשמּוסין צּו אנהייּבין מענׁשן דעם מיט פלעגט ער ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּון
ווייל דינען גאט זאל מע נאר וועלט. דער אֹויף פארהאנדין ניט ּתכלית ׁשּום קיין איז אמת צּום ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאז
ׁשירֹות מיט אּון יתּבר הּׁשם צּו ּתפּלה מיט נאר יארין די פארּברענגען זי זאל מע אּון לעּבט. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמע
וואס רייד אזֹוינע מענׁשן דעם מיט ׁשמּוסן צּו אסא פלעגט ער אּון וכּו'. יתּבר הּׁשם צּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוּתׁשּבחֹות
ּביז אריין. הארצין דעם אין יענעם גיגאנגען אריין זענען רייד זיינע ּביז דערוועקין. יענעם זאל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָער
איז מענׁש דער ווי ּתיּכף אּון ּבאהעפטין. אים צּום זי זאל ער אז גיווארן מרּוצה איז מענׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדער
וואס ארט זיין אֹויף גיפירט אים האט אּון גינּומען ּתיּכף אים ער האט אים. מיט גיווארן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמרּוצה

ליׁשּוב חּוץ גיהאט האט פּוער ארֹויס זיצין)(דהיינּו מענׁשן ווי ניט ייׁשּוב. דעם זין האט ּתפּלה. ּבעל דער ווארין ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
איז ּפירֹות אּון ּביימער, אּון טייכיל א גיווען איז דארט אּון לייׁשּוב. חּוץ ארט איין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹויסגיקליּבן
גיקּוקט. ניט גאר זיי האּבין קליידער אֹויף אּון ּפירֹות. די פּון עסין פלעגין זיי אּון גיווען. אֹוי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָדארט

:‰ÏÚÓ· ÌÈ�Ë˜‰Ï Ò�Î� ‰È‰ ‡Ó˙ÒÓהעוסק זה
שבאמת פי על אף ה'. לעבודת אדם בני לקרב
גדולים אנשים שיתקרבו להשתדל העיקר בוודאי
כי מיוחסים, עשירים חכמים דהיינו שם, אנשי
מצד גם וגבוה יתירה מעלה להם יש כאלו אנשים
אזי כאלו אנשים לקרב כשזוכין כי וגם נשמתם,
כמובן ממילא מתקרבים במעלה הקטנים
כן פי על אף אך אחר, במקום מזה וכמבואר
והעיקר מאוד זה על מתגבר דבר שהבעל מחמת
וכמה כמה זה על ומזמין הגדולים, התקרבות על
המתחיל האמת הצדיק זה גם כן על מניעות,
מוכרח ה', לעבודת אדם בני לקרב בזה לעסוק
עם תחילה לעסוק ראשונה בהתחלה כן גם
ולדבר וכיוצא, העניים עם דהיינו במעלה הקטנים

היטב להם ולהסביר יתברך, לה' לעוררם ליבם על
לעסוק רק כולו העולם מכל תכלית שום שאין
האלה, בדברים וכיוצא חייו. ימי כל ה' בעבודת
לבבם בכל ונתרצין באזניהם דבריו שנכנסין עד
אותם לוקח הוא ואז עמו, להתחבר נפשם ובכל

לישוב חוץ שהוא למקומו לעילומוליכם (וכמבואר

לישוב) חוץ של הענין כשאלוביאור כך ואחר ,
רק ועוסקים באמת דבריו לקבל זוכים המקורבים
גם שנמצאים עד וכו' ותעניתים וכו' בתפילות
בני לקרב כן גם ראוים שהם אנשים איזה ביניהם
רשות הצדיק להם נותן אז ה', לעבודת אדם
עד זה, בענין ולעסוק להישוב כן גם לכנוס
ועושה הנ"ל הצדיק של הקיבוץ ונתגדל שנתרבה

בעולם. גדול ז')רושם תוכחה היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓ‡Ú¯

ּכלל. מקּפיד היה לא - ּבגדים ועל הּפרֹות; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹמן

ÔÎÂהּׁשם לעבֹודת אדם ּבני ּולרּצֹות ּולפּתֹות לּיּׁשּוב לכנס ּתמיד רגיל היה ¿≈ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
היה - עּמֹו מרּצה ׁשהיה מי וכל וכּו'; ּבתפּלֹות לעסק ּבדרּכֹו, ליל ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻיתּבר
ּבתפּלֹות רק ׁשם עֹוסקים היּו והם ּכּנ"ל. לּיּׁשּוב חּוץ למקֹומֹו ּומֹוליכֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלֹוקחֹו
וכּיֹוצא ּותׁשּובה וסּגּופים ותעניתים ווּדּויים ,יתּבר להּׁשם ותׁשּבחֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָוׁשירֹות
ותׁשּבחֹות וׁשירֹות תפּלֹות ּבעניני לֹו ׁשהיּו חּבּורים להם נֹותן והיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה.
האנׁשים ּבאֹותן ּגם נמצאים ׁשהיּו עד ּתמיד; ּבזה עֹוסקים והיּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּווּדּויים,
,יתּבר הּׁשם לעבֹודת אדם ּבני לקרב ֿ ּכן ּגם ראּויים ׁשהיּו לׁשם, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהביאם

לעסק לּיּׁשּוב יכנס הּוא ׁשּגם רׁשּות לאחד נֹותן ׁשהיה ּדהינּועד הּנ"ל, ּבענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבענין עֹוסק הּנ"ל ּתפּלה הּבעל היה וכן ּכּנ"ל. יתּבר להּׁשם אדם ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָלקרב

מען. גייט גייט מע ִֵֵֶֶווי
גייןאּון צּו אריין אלץ פלעגט ער וואס ּתמיד. ּתפּלה ּבעל דעם פּון זיין צּו סדר זיין פלעגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאזֹוי

נאר זאלין זיי אז וועג זיין מיט גיין זאלין זיי אז מענׁשן רידין איּבער פלעגט אּון אריין. ייׁשּוב ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
פלעגט גיהערט צּו אים האט סע ווער אּון וכּו' ּתפילֹות אין זיין עֹוסק נאר זאלין זיי דינען ּב"ה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָגאט
דארט פלעגין זיי אּון ּכּנ"ל. לייׁשּוב חּוץ ארט זיין אֹויף פירין אים פלעגט אּון נעמען צּו אים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָער
אּון ּתעניתים אּון ווידּויים אּון יתּבר הּׁשם צּו ותּוׁשּבחֹות ׁשירֹות אּון ּתפילֹות אין נאר זיין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָעֹוסק

גּוף)סיגּופים דעם זי ּפייניקין גיּבין(דהיינּו זיי פלעגט ּתפּלה ּבעל דער אּון גלייכין דעסט אּון ּתׁשּובה אּון ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
חיּבּורים ספרים)זיינע ווידּויים.(דהיינּו אּון ותּוׁשּבחֹות ׁשירֹות אּון ּתפילֹות פּון גיהאט האט ער וואס ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָ

מענׁשן. זיינע צוויׁשין גיפינען צּו ׁשֹוין זי פלעגט סע ּביז ּתמיד. דרינען זיין עֹוסק פלעגין זיי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּון
הּׁשם צּו מענׁשן ּברענגען גיקאנט אֹוי ׁשֹוין האּבין זיי וואס אזֹוינע גיּבראכט אהין האט ער ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוואס
אין גיין אֹוי ׁשֹוין זאל ער אז מענׁשן. זיינע פּון איינעם צּו רׁשּות גיּבין אמאל ער פלעגט .ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיתּבר

דינען. גאט נאר זאלין זיי אז אייּבירׁשטן. צּום מענׁשן דערועקין זאל אּון אריין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָייׁשּוב

:ÏÏÎ „ÈÙ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÌÈ„‚· ÏÚÂבני רוב כי
ידי ועל יקרים, בגדים אחרי מאוד להוטים העולם
כמבואר דבר, הבעל ברשת ביותר נתפסים הם זה
והבעל בבגדו, ותתפשהו פסוק על אחר במקום
פי על ואף כלל, דייקא זה על הקפיד לא תפילה
תפילה הבעל מבין שכשהיה לקמן מבואר כן
שיהיה ה' לעבודת צריך שהוא מאנשיו באחד
ממילא אך לו. מספיק היה זהב במלבושי מלובש
אדם בני רוב אבל סגולה, ליחידי רק זה כי מובן
על להקפיד שלא לפניהם הדרך נכון יותר בוודאי
למדריגה הגיעו שלא זמן כל בפרט כלל. בגדים

לטובתם יתברך ה' ירצה ואם רב. ועשירות גדולה
להם מסוגל כי יקרים בבגדים מלובשים שילכו
ולהשפיע להושיע לה' מעצור אין ה', לעבודת
ליזהר צריכים בעצמם הם אבל רב, הון להם
אין בגדים שעל היטב בדעתם לעצמם ולקשר
צרכי שאר על וכן כנ"ל. כלל להקפיד צריכין
להקפיד, אין כן גם ושתיה אכילה כגון האדם
הבעל שם יושב שהיה זה שבמקום שם כמבואר
והיו ופירות ואילנות לפניו נהר שם היה תפילה

הפירות. מן אוכלים
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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עד ּכּנ"ל, הּיּׁשּוב מן ּומֹוציאם אנׁשים ּפעם ּבכל מקרב והיה ּתמיד, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָזה
איזה נמלטּו ּפתאם ּכי להתּפרסם, הּדבר והתחיל ּבעֹולם, רׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנעׂשה
ּבנֹו אחד אצל נאבד ׁשּפתאם נזּדּמן וכן אּים, נֹודע ולא - הּמדינה מן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאנׁשים
ּתפּלה הּבעל ׁשּנמצא היֹות ׁשּנֹודע: עד הם; איפה נֹודע ולא - ּבֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוכּיֹוצא
היה לא א ּכּנ"ל. יתּבר הּׁשם לעבֹודת אדם ּבני ּומפּתה הֹול ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהּנ"ל,
והיה ּבחכמה, מתנהג היה הּזה ּתפּלה הּבעל ּכי ּולתפסֹו, להּכירֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאפׁשר
נדמה היה זה ׁשאצל אחר, ּבׁשּנּוי ואחד אחד ּכל אצל עצמֹו ּומחליף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּנה
נכנס ּכׁשהיה ּגם ּבזה. וכּיֹוצא אחר ּבענין זה ואצל ּכסֹוחר, זה ואצל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכעני,
מרּמה היה ּכּונתֹו אצלם לפעל יכֹול ׁשאינֹו רֹואה ּכׁשהיה אדם, ּבני עם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלדּבר
ּכּונתֹו אין ּוכאּלּו הּטֹובה, ּכּונתֹו ּכלל מבינים היּו ׁשּלא עד ּבדברים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותם
להבין ּכלל אפׁשר היה ולא ,יתּבר להּׁשם לקרב ּדהינּו הּנ"ל, לענין ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכלל
אדם ּבני עם מדּבר ּכׁשהיה ּכּונתֹו עּקר ּכל ׁשּבאמת אףֿעלּֿפי לזה; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּכּונתֹו

פלעגטאזֹוי אּון מענטׁשן. זיין מקרב מאל אלע פלעגט אּון גיפירט. אלץ זי ּתפלה ּבעל דער האט ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
וועלט דער אֹויף רֹוׁשם איין גיווארין איז סע ּביז ּכּנ"ל. ייׁשּוב דעם פּון נעמען ארֹויס מעןזיי (ּכלֹומר ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

וועלט) דער אֹויף אנגיזעהן זא די ווארהאט ווערין. צּו מפֹורסם אנגיהֹויּבין האט זא די זענעןאּון ּפלּוצים ין ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
גיקּומען. אהין זענען זיי ווי גוּואּוסט ניט האט מען אּון מדינה. דער פּון מענׁשן גיווארין ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָפארפלין
וואּו גוואּוסט ניט האט מען אּון איידים. איין דעם ּביי זּון איין גיווארין פארפאלין איז דעם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּביי
אּון אּום גייט ער וואס ּתפּלה. ּבעל דער זי גיפינט סע אז גיווארין. גיוואר איז מען ּביז זענען. ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזיי
ּתפּלה ּבעל דער ווארין גיקאנט. ניט אים מען האט חאּפן נאר .יתּבר הּׁשם צּו מענׁשן אן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָרעט
דעם ּביי אנדערׁש. פארׁשטעלין איטליכן ּביי זי פלעגט אּון חכמה. גרֹויס מיט פירין זי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָפלעגט
האט דעם ּביי אּון סֹוחר. איין פאר דעם ּביי אּון מאן. ארים איין פאר פארׁשטעלט זי ער ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהאט
ער אז מענׁשן. א מיט ׁשמּוסין קּומען פלעגט ער אז דערצּו אּון פארׁשטעלט. אנדערׁש נא זי ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָער
דעם ער פלעגט וויל. ער וואס דאס ּפֹועלין ניט מענׁשן דעם ּביי קאן ער אז פארׁשטאנען ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאט
דאס מיינט ער אז פאלן צּו גיווען גימאלט ניט גאר סע ּביז רייד. מיט פארדריען אזֹוי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמענׁשן
ׁשטֹויסין צּו גיווען גימאלט ניט סע אּון .יתּבר הּׁשם צּו זיין מקרב אים זאל ער אז דהיינּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָדאזיגע
ער וואס ווארין דאס. נאר גיווען ּכוונה זיין גאר איז אמת צּום חאטׁשע דאס. מיינט ער אז ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָזי

:ÌÈÙÂ‚ÈÒÂ ÌÈ˙È�Ú˙Â ÌÈÈÂ„ÈÂÂתעניתים סתם
לשבר גדולים אצל נהוג שהיה מה וסיגופים
בקל זאת ובכל רבינו, לנו אסר הגוף ולענות
שהאדם מה למשל, לסיגופים, לזכות אנו יכולים
סיגוף זהו הלילה, בחצות לקום השינה את שובר
ומידות הנהגות דהיינו בזה, כיוצא וכן גדול,

בהם יש לפעמים רבינו, עצות קיום וכן טובות
רבינו, רצון נגד אינם כאלו וסיגופים גדול, סיגוף
זה ידי ועל לכך, מאוד אותנו זירז רבינו ואדרבה
אודות זו במעשה כאן המובא את לקיים אפשר
הבעל אנשי של והסיגופים התעניתים מעלת

חן)תפילה. (לוית
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רק זאת, רק היה ּכּונתֹו ּכל ּכי ּכּנ"ל, יתּבר להּׁשם לקרב לזה, רק ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשּלא עד ּומרּמהּו, ּומעּקמֹו מסּבבֹו היה - אצלֹו ּפֹועל ׁשאינֹו מבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשהיה
עד זה ּבענין עֹוסק ּתפּלה הּבעל והיה הּטֹובה. ּכּונתֹו להבין ּכלל יכֹול ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָהיה
ּכּנ"ל. אפׁשר היה לא א לּתפסֹו, מצּפים והיּו ּבעֹולם, ּופרסּום רׁשם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנעׂשה

‰È‰Âרק ועֹוסקים ּכּנ"ל, לּיּׁשּוב חּוץ יֹוׁשבים אנׁשיו עם הּנ"ל ּתפּלה הּבעל ¿»»ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָ
ותעניתים ּווּדּויים ,יתּבר להּׁשם ותׁשּבחֹות וׁשירֹות ּבתפּלה הּנ"ל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָּבענינים

ּתפ הּבעל ענין היה ּגם ּכּנ"ל. ּותׁשּובֹות יכֹולוסּגּופים ׁשהיה הּנ"ל, ּלה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּלפי מאנׁשיו ּבאחד מבין היה ואם ,ּׁשּצרי מה ואחד אחד לכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלהסּפיק
ׁשּקֹורין זהב ּבמלּבּוׁשי מלּבׁש הֹול ׁשּיהא ה' לעבֹודת צרי הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמחֹו
איזה אליו נתקרב ׁשּלפעמים ,להפ וכן לֹו, מסּפיק היה - ּגיׁשטיק" ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ"ּגילדין
ליל צרי העׁשיר ׁשּזה מבין והיה ּכּנ"ל, הּיּׁשּוב מן מֹוציאֹו והיה ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעׁשיר,
הסּפקת צר יֹודע ׁשהיה ּכפי הּכל ;ּכ מנהיגֹו היה - ונבזים קרּועים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבבגדים
,יתּבר להּׁשם ׁשּקרבם האנׁשים אּלּו ואצל לֹו. מסּפיק היה - ואחד אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכל
להם היה ּכי ׁשּבעֹולם, הּתענּוגים מּכל יֹותר יקר - ּגדֹול סּגּוף אֹו ּתענית ֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיה

ׁשּבעֹולם. הּתענּוגים מּכל יֹותר מּתענית אֹו ּגדֹול הּסּגּוף מן ֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתענּוג

מקרב זאל ער אז דהיינּו דאס. נאר גימיינט ניט מער ער האט לייט. מיט גירעט אּון גיׁשמּוסט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאט
אים ער פלעגט ניט. דעם ּביי ּפֹועלט ער אז פארׁשטאנען האט ער ווי נאר .יתּבר הּׁשם צּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָזיין

דאס. ניט גאר וויל ער אז גימיינט האט יענער ּביז רייד מיט פארׁשטעלין אּון זיין מרמה (איּבעראזֹוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

חאּפין) גיקאנט ניט ּתפלה ּבעל דעם מען האט ּכּנ"לדעם זא דער אין אלץ גיווען עֹוסק ּתפלה ּבעל דער האט ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
נאר חאּפין אים גיוואלט האט מע אּון וועלט. דער אֹויף ּפרסּום א אּון רֹוׁשם א גיווארין סע ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּביז

ּכּנ"ל. גיווען גימאלט ניט איז ְִִִִֶֶַַָסע
איןאיז נאר גיוועק עֹוסק האּבין זיי אּון לייׁשּוב. חּוץ גיזעסין לייט זיינע מיט ּתפּלה ּבעל דער ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתׁשּובֹות. אּון סיגּופים אּון ּתעניתים אּון ווידּויים אּון הּוא ּברּו גאט צּו ותּוׁשּבחֹות ׁשירֹות אּון ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָּתפּלה
זיין מסּפיק איטליכן גיקענט האט ער גיווען איז ּתפלה ּבעל דעם פּון זא די איטליכןאּון זאל ער (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זייןגיּבין) נא אז לייט. זיינע פּון איינעם אין פארׁשטאנען האט ער אז ּבאדארפט. האט ער וואס ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
עס ער האט גיׁשטיק. גילדן אין אנגיטאן גיין זאל ער אז דינסט. גאטס צּו ער ּבאדארף .נא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמֹוח
האט ער אּון עֹוׁשר איין גיווארן מקּורב אים צּו איז אמאל פארקערט. אזֹוי אּון גיווען מסּפיק ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאים
גיין צּו ּבדארף עֹוׁשר דער אז פארׁשטאנען האט ער אּון ייׁשּוב. דעם פּון גינּומען ארֹויס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאים
צּו איטליכין ּבאדארף מע אזֹוי ווי גוואּוסט. האט ער ווי אזֹוי גיפירט אזֹוי אים ער האט ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאּפגיריסן.
הּׁשם צּו גיווען מקרב זיי האט ער וואס מענׁשן די ּביי אּון גיווען. מסּפיק אים ער האט אזֹוי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָפירין

סיגּוף גרעסטער דער אּון ּתענית א זיי ּביי איז .יתּבר(זי ּפייניקין אלע(דהיינּו פּון גיווען טייערער ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
א פּון אדער סיגּוף גרעסטין דעם פּון ּתענּוג גיהאט האּבין זיי ווארין וועלט. דער פּון ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתענּוגים

וועלט. דער פּון ּתענּוגים אלע פּון איידער מער ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַּתענית
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È‰ÈÂא עׁשירים. ּכּלם ׁשהיּו ּגדֹול, עׁשירּות ׁשם ׁשהיה מדינה והיה הּיֹום, «¿ƒְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכפי אצלם מתנהג היה הּכל ּכי מאד, ּומׁשּנה זר והנהגתם ּדרּכם ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשּיׁש ׁשּמי ׁשּלֹו, העׁשירּות ּכפי ואחד אחד ּכל מעלת ער ׁשהיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעׁשירּות,
ממֹון וכ ּכ לֹו ׁשּיׁש ּומי זֹו, מעלה לֹו יׁש - רבבֹות אֹו אלפים וכ ּכ ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו
ּכפי אצלם היה הּמעלֹות סדר ּכל ּבזה, ּכּיֹוצא וכן אחרת, מעלה לֹו יׁש -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּסכּום ּכפי ּורבבֹות, אלפים וכ ּכ לֹו ׁשּיׁש ּומי ואחד; אחד ּכל ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּממֹון
וכ ּכ לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ּדגלים: להם היה וכן .מל הּוא - אצלם קצּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשהיה
ׁשּיׁש ּומי הּדגל, ּבאֹותֹו ּפלֹונית הּמעלה אֹותֹו לֹו ויׁש זה, ּבדגל הּוא - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָממֹון
הּדגל ּבאֹותֹו מעלה איזה ׁשם לֹו ויׁש אחר, ּבדגל הּוא - ממֹון וכ ּכ ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו
ּבאֹותֹו נחׁשב ויהיה לֹו יהיה ממֹון ּכּמה אצלם קצּוב והיה ממֹונֹו. ער ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלפי
ּבאיזה אחר ּבדגל נחׁשב ויהיה לֹו יהיה ממֹון וכּמה ּפלֹונית, ּבמעלה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּדגל
ּכפי הּממֹון, ּכפי הּכל היה ואחד אחד ּכל ׁשל והּמעלה הּדרּגה וכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמעלה,
הּוא - ממֹון וכ ּכ לֹו ּכׁשּיׁש אצלם: קצּוב היה וכן אצלם. קצּוב ּׁשהיה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָמה

מ ּפחֹות עֹוד לֹו יׁש ואם אדם, ּבן והיהסתם וכּיֹוצא, עֹוף אֹו חּיה הּוא - ּזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אריה נקרא הּוא - וכ ּכ רק לֹו ּכׁשּיׁש ּדהינּו ועֹופֹות, רעֹות חּיֹות ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאצלם

גיוועןויהי אלע זענען זיי עׁשירֹות. גרֹויס גיווען איז דארט וואס מדינה. א גיווען סע אּון הּיֹום ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אלץ זיי ּביי זי האט סע ווארין מיצר. זייער גיווען איז מדינה דער פּון פיריכץ דאס נאר ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעׁשירים
זיין וועדליג גיווען נאר איז ּכבֹוד. איטליכינס אּון מעלה איטליכינס עׁשירֹות. דעם וועדליג ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָגיפירט
אלפים פיל אזֹוי אייגענס זיין האט ער וואס דער אז גיווען. אֹויסגיזעצט זיי ּביי איז סע ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעׁשירֹות.

רבבֹות טֹויזינט)אדער אזֹוי(פיל האט ער וואס דער אּון ּכבֹוד. דער אּון מעלה די אים קּומט געלט. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
געל פיל אזֹוי אּון אלץפיל איז זיי ּביי מעלֹות אלע אזֹוי אּון מעלה. אנדערע איין אים קּומט ט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

אזֹוי אּון פיל אזֹוי האט ער וואס דער אּון גיהאט. האט איטליכער וואס געלט דעם וועדליג ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיווען
.מל א ׁשֹוין איז דער גיווען גיזעצט אֹויס זיי ּביי דארט סע אזֹוי ווי ּורבבֹות. אלפים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָפיל

פאן.אּון דער אין ער איז געלט. פיל אזֹוי האט ער וואס דער אז פאנען. גיהאט זיי האּבין ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאזֹוי
געלט. פיל אזֹוי האט ער וואס דער אּון פאן. דער אין ּכבֹוד דער אּון מעלה די אים קּומט סע ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּון
וועדליג אלץ פאן. יענער אין מעלה די דארט אים קּומט סע אּון פאן. אנדערע איין אין ער ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאיז
ער אז האּבין. זאל ער געלט וויפיל גיווען גיזעצט אֹויס אלימען אֹויף זיי ּביי סע אּון געלט. ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזיין
איין אין זיין ׁשֹוין זאל ער אז האּבין זאל ער געלט וויפיל אּון פאן. דער אין מעלה די האּבין ְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזאל
מענטׁשנס איטליכן אזֹוי אּון ּכבֹוד. א אּון מעלה. איין האּבין עּפעס דארט זאל אּון פאן. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאנדערע
ווי אזֹוי גיהאט. האט ער וואס געלט זיין וועדליג רק גיווען אלץ איז מעלה זיין גאר אּון ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכבֹוד
האּבן. צּו ּבאדארף ער געלט וויפיל ּכבֹוד אּון מעלה איטליכער אֹויף גיווען גיזעצט אֹויס איז זיי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּביי

מענׁש.אּון גלאטער א ער איז געלט. פיל אזֹוי נאר האט ער אז גיווען. אֹויסגיזעצט זיי ּביי איז ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאזֹוי
אדער חיה א איז ער נאר ניט. מענׁש קיין גאר ׁשֹוין ער איז ווייניגער. נא אּבער האט ער אז ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּון

עֹוף. מענׁש)איין א ווי ּפנים א האט וואס חיה א נאר איז דאס עֹופֹות(דהיינּו אּון חיֹות גיווען זיי ּביי איז סע אּון . ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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לייּב)אנֹוׁשי מענטׁשליכר איין אׁשּכנז: רעֹות(ּבלׁשֹון חּיֹות ׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא וכן , ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עּקר ּכי וכּו'; עֹוף אֹו חּיה רק הּוא - ממֹונֹו מעּוט ׁשּלפי ּדהינּו וכּו', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָועֹופֹות
ונׁשמע הּממֹון. לפי רק היה אחד ּכל ׁשל ודרּגא ּומעלה הּממֹון, אצלם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
מי אֹומר: והיה עלֿזה, מתאּנח ּתפּלה הּבעל והיה ּכזֹו, מדינה ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבעֹולם
מאנׁשיו אנׁשים ונמצאּו זה? ידי על ולתעֹות ליל יכֹולים הם היכן עד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָיֹודע
הּמדינה אל לׁשם, והלכּו ּכלל, ּדעּתֹו את ׁשאלּו ולא הּנ"ל, ּתפּלה הּבעל ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשל
ׁשּנתעּו על עליהם, ּגדֹול רחמנּות להם היה ּכי למּוטב; להחזירם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּנ"ל,
ליל יכֹולים ׁשהם אמר הּנ"ל ּתפּלה ׁשהּבעל ּובפרט ממֹון, ּבתאות ּכ ֿ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכל
הּמדינה אֹותֹו אל הּנ"ל האנׁשים אּלּו הלכּו עלּֿכן ּכּנ"ל ויֹותר יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָולתעֹות

למּוטב. אֹותם יחזירּו אּולי ְֲִַַַַָָהּנ"ל,

eÎÏ‰Âנכנסּו מּסתמא - מהם לאחד ונכנסּו הּנ"ל, הּמדינה אל ּובאּו לׁשם, ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
חּיה ּכּנ"ל)לאיזה חּיה אצלם נקרא ׁשהיה מּועט, ס לֹו יׁש ּכי ּבמעלה, קטן ׁשהּוא לאדם ,(ּדהינּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּתכלית ועּקר ּכלל, ּתכלית זה אין ּבאמת אׁשר ּכדרּכם, עּמֹו לדּבר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתחילּו
ׁשעּקר אצלם נׁשּתרׁש ּכבר ּכי ּכלל, להם ׁשמע ולא וכּו'; ה' עבֹודת רק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּוא
והּוא ֿ ּכן. ּגם אליו ׁשמע ולא - אחר עם עֹוד מדּבר היה וכן הּממֹון. רק ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּוא

לייּב מענטׁשליכער א איז דאס לייּב א נאר דאס איז געלט אּביסיל אזֹוי נאר האט ער אז ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָדהיינּו
אנדערע גיהאט זיי האּבין אזֹוי אּון עֹוף. איין נאר ער איז געלט אּביסל אזֹוי נאר האט ער אז ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּון

וואס דער ווארין עֹופֹות. אּון זיי.חיֹות ּביי ניט מענטׁש קיין גאר איז דער געלד. ווייניג האט ער ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מעלה די אּון גיווען. געלט דאס עיקר דער איז זיי ּביי ווארין עֹוף. איין אדער חיה א איז ער ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנאר

געלט. דעם וועדליג גיווען נאר איז איטליכן פּון ּכבֹוד דער ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָאּון
ּתפּלההאט ּבעל דער האט מדינה. א אזֹוי פארהאנדין איז סע אז וועלט דער אֹויף גיהערט מען ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

קאנען דאזיגע די הין ווי ווייסט. ווער גיזאגט האט ער אּון דרֹויף. גיטאן קרעכץ גרֹויסין א ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָזייער
ניט דיעה קיין גאר אים האּבין אּון לייט. זיינע פּון מענׁשן גיפינען זי האּבין דעם. דֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָפארגיין
זיי זאלין זיי אז מדינה דער צּו גיגאנגען זענען אּון גיהֹויּבין. אֹויף זי האּבין זיי אּון ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָגיפרעגט

זיי ווארין דערפּון. פירין ּתפּלה)ארֹויס ּבעל דעם פּון לייט די דער(דהיינּו אֹויף גיהאט רחמנֹות גרֹויס האּבין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּתפּלה ּבעל דער ּבפרט אּון געלט. פּון ּתאוה דער אין גיווארין פארפירט אזֹוי זענען זיי וואס ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמדינה
ּבעל דעם פּון לייט די זענען דעם איּבער ווערין. פארפירט ווייטער נא קאנען זיי אז גיזאגט. ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאט
נאריׁשקייט. זייערע פּון זיי פירין ארֹויס קאנען זיי וועלין טאמער מדינה. דער צּו גיגאנגען ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלה

קלינעםדי א צּו הסּתם מן גיגאנגען אריין זענען זיי אּון אריין. מדינה דער אין גיקּומען זענען ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
אז ּבאׁשר ׁשמּוסין. צּו אים מיט אנגיהֹויּבין האּבין זי אּון חיה א זיי ּביי הייסט דער וואס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמענׁשן
וכּו'. דינען צּו גאט נאר איז ּתכלית עיקר דער אּון ניט. ּתכלית קיין גאר געלט דאס איז אמת ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָצּום
אין גיווען איינגיווארצילט אזֹוי זיי ּביי ׁשֹוין איז סע ווארין גיהערט. צּו ניט גאר זיי האט דער ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּון
אנדערין. איין מיט נא גיׁשמּוסט זיי האּבין אזֹוי אּון געלט. דאס נאר איז עיקר דער אז דיעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדער
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הּנ"ל) ּתפּלה הּבעל מאנׁשי אחד האיׁש(הינּו זה לֹו והׁשיב עּמֹו; לדּבר מרּבה היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
מה? מּפני ׁשאלֹו: .עּמ לדּבר ּכלל ּפנאי לי אין מּזה, ויתר עּמֹו: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּדּבר

מּוכנים ּכּלנּו ׁשאנחנּו היֹות לֹו: למדינההׁשיב ליל הּמדינה, מן לעקר עּתה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אצלנּו נסּכם עלּֿכן - הּממֹון רק הּוא הּתכלית ׁשעּקר ׁשראינּו ּבאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָאחרת;
מּמּנה ׁשעֹוׂשין עפר ׁשם ׁשּיׁש ּדהינּו ממֹון, לעׂשֹות יכֹולין ׁשּׁשם למדינה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָליל
נסּכם ּגם הּמדינה. אֹותּה אל ּכּלנּו ליל עּתה צריכים אנּו ֿ ּכן על וכסף; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻזהב
ׁשּיהיה ׁשּמי ּדהינּו ּגםּֿכן, ּומּזלֹות ּכֹוכבים אצלם ׁשּיהיּו רֹוצים ׁשהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאצלם
מאחר ּכי ּכֹוכב, יהיה הּוא - ֿ זה על ׁשּקצבּו הּסכּום ּכפי ממֹון, ּכלּֿכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹו
הּזהב; מגּדל הּכֹוכב ּכי הּכֹוכב, אֹותֹו ׁשל הּכח לֹו יׁש - ממֹון ּכ ֿ ּכל לֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
ּבאֹותֹו ׁשּמגּדל הּכֹוכב מחמת זהּו זהב, מּמּנה ׁשעֹוׂשין עפר ּׁשּיׁש מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכי
ׁשּיׁש ּומאחר הּכֹוכבים, מן נמׁש הּוא ׁשהּזהב נמצא זהב, עפרֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמקֹום
ּבעצמֹו הּוא ועלּֿכן הּכֹוכב, אֹותֹו ּכח לֹו ׁשּיׁש נמצא - זהב ּכ ֿ ּכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאחד
,וכ ּכ לאחד ּכׁשּיהיה ּדהינּו ֿ ּכן, ּגם מּזלֹות אצלם ׁשּיהיּו אמרּו וכן ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכֹוכב.
הּכל מלאכים, להם עׂשּו וכן מּזל. יהיה הּוא - עלֿזה ׁשּקצבּו הּסכּום ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכפי
ׁשּמי אלקּות, ּגםּֿכן להם ׁשּיהיּו ּביניהם ׁשהסּכימּו עד ּכּנ"ל; הּממֹון רּבּוי ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכפי

ער האט ׁשמּוסין. גיוואלט ווייטער אים מיט האּבין זיי אּון גיהערט. צּו ניט זיי אֹוי האט ער ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּון
גיענפערט גזיי אים מיט האּבין זיי וואס מענטׁש דער גיענפערט)(דהיינּו זיי ער האט צייטיׁשמּוסט ניט אי האּב ווייטער ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבאדארפן מיר ּבאׁשר גיענפערט. ער האט פארוואס. גיפרעגט. אים זיי האּבין ׁשמּוסין. צּו איי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמיט
עיקר דער אז גיזעהן האּבין מיר ווארין אריין. מדינה אנדערע איין אין מדינה. דער פּון ארֹויס ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאלע
מדינה א אזֹוי צּו גיין זאלין מיר אז גיּבליּבן אּונז ּביי איז דעם איּבער געלד. דאס נאר איז ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּתכלית

געלט. מען מאכט דארט זילּבער)וואס אּון גאלד מען מאכט דערפּון וואס ערד איין אזֹוי דארט איז סע איּבער(דהיינּו . ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מדינה. דער צּו גיין אלע היינט מיר מּוזין ְְִִִֵֶֶֶַַָדעם

אֹויאּון מזלֹות אּון ּכֹוכבים האּבין זאלין זיי אז ווילין. זיי אז גיּבליּבן זיי ּביי איז (דהיינּוווידער ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הימיל) אין וואס מזלֹות אּון זייׁשטערין אזֹוי ווי געלט. פיל אזֹוי אּון פיל אזֹוי האט ער וואס דער אז דהיינּו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכֹוכב א זיין זאל דער דרֹויף. גיזעצט אֹויס דארט ׁשטערין)האּבין א פיל(דהיינּו אזֹוי האט ער אז ווארין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

גאלד. דאס זי וואקסט ׁשטערין דעם דֹור ווארין ׁשטערין דעם פּון ּכח דעם זי ער האט ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹגעלט
די מחמת דאס זי איז גאלד. מען מאכט איר פּון וואס ערד פארהאנדין איז סע וואס ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָווארין
דער אז גאלד. מען מאכט איר פּון וואס ערד איין אזֹוי דארט וואקסט זיי דֹור וואס ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשטערין.
א אליין ער איז דעם איּבער ׁשטערין. דעם פּון ּכח דעם זי ער האט געלד פיל אזֹוי האט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמענׁש

געלד)ׁשטערין דעם אין פארפירטקייט זייער וועדליג מדינה די גיזאגט אלץ זיי האּבין אז(אזֹוי גיזאגט. זיי האּבן אזֹוי אּון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אזֹוי ווי געלט. פיל אזֹוי אּון פיל אזֹוי האּבין וועט איינער אז דהיינּו .אֹוי מזלֹות האּבין ווילין ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזיי

ז זיי האּבין אזֹוי אּון מזל. איין זיין זאל דער אֹויסגיזעצט דרֹויף האּבין אלץזיי מלאכים גימאכט י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ער וואס דער אז .אֹוי גאטן האּבין זאלין זיי אז גיּבליּבן זיי ּביי איז סע ּביז געלט. דעם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוועדליג
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ֿ זה על ּׁשּקצבּו מה ּכפי ּורבבֹות אלפים וכ ּכ הרּבה, ממֹון רּבּוי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיהיה
הּוא עלּֿכן ממֹון ּכלּֿכ ּבֹו ׁשֹופע ׁשהאלקים מאחר ּכי אלֹוק, יהיה הּוא  ְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֿ
ליׁשב להם ראּוי ׁשאין אמרּו ּגם הּנ"ל. ּככל ועׂשּו קּימּו וכן אלֹוּק. ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעצמֹו
ׁשּלא העֹולם, ּבני עם להתערב להם ראּוי ואין עלמא, ּדהאי ּבאוירא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכלל
עצמן ייׁשבּו עלּֿכן ּכנגּדם. טמאים הם העֹולם ּבני ׁשאר ּכי אֹותן, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיטּמאּו
ׁשּיהיּו ּכדי ׁשם ויׁשבּו העֹולם, מּכל ּביֹותר הּגבֹוהים הרים להם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיבּקׁשּו
הּגבֹוהים הרים ּולחּפׂש לבּקׁש אנׁשים וׁשלחּו ּדעלמא. מאוירא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמרֹוממים
ויׁשבּו הּמדינה ּבני ּכל והלכּו מאד, ּגבֹוהים הרים ּומצאּו ּובּקׁשּו והלכּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּכּנ"ל,
מאנׁשי קּבּוץ איזה ׁשם יׁשבּו והר הר ּכל ׁשעל הינּו הּגבֹוהים, ההרים על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשם,
ּגדֹולֹות חפירֹות ׁשם והיה ּגדֹול, חּזקת ההר סביב ועׂשּו הּנ"ל, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּמדינה

ׁשּו אליהם ׁשּיבֹוא אפן ּבׁשּום אפׁשר היה ׁשּלא עד ההר, סביב אדם,וכּיֹוצא ם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלל יכֹול היה לא אחר ׁשאדם ּבאפן ההר אל נעלם ׁשביל רק היה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
ּכּנ"ל, וכּו', חּזקת עׂשּו ההרים ּבכל וכן הּׁשני, ּבהר וכן אליהם. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלבֹוא
יֹוׁשבים היּו והם זר, להם יתקרב ׁשּלא ּכדי ההר, מן ּברחּוק ׁשֹומרים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוהעמידּו

הּנ"ל. ּבּמנהג מתנהגים והיּו ההרים, על ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשם,

אֹויס דרֹויף האּבין זיי אזֹוי ווי ּורבבֹות. אלפים פיל אזֹוי אּון פיל אזֹוי געלט פיל זייער האּבין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוועט
גאט. א אליין ער איז געלד. פיל אזֹוי אים גיט גאט אז ווארין גאט. איין זיין זאל דער ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָגיזעצט.

זייווידער אּון וועלט. דער פּון אויר דעם אין זיצין צּו ניט גאר קערין זיי אז גיזאגט. זי האּבין ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
זיין. מטמא ניט זיי זאלין זיי ּכדי מענטׁשן אנדערע מיט איינעם אין זיין צּו גארניט ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבאדארפין
זיי האּבין דעם איּבער זיי. אקעגין טמא גאר זענען וועלט דער פּון מענטׁשן איּבריקע די ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָווארין
דער גאר פּון העכער זענען זיי וואס ּבערג הֹויכע זייער זּוכין זי וועלין זיי אז גיווען. מייׁשב ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָזי
גיׁשיקט זיי האּבין וועלט. דער פּון העכער זיין זאלין זיי ּכדי זיצין. דארט וועלין זיי אּון ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוועלט.
די גיגאנגען איז ּבערג הֹויכע זייער גיפּונען זיי האּבין ּבערג. הֹויכע זּוכין זאלין זיי אז ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמענטׁשן.
האּבין ּבארג דעם אֹויף דהיינּו ּבערג. הֹויכע די אֹויף זעצט. ּביי דארט זי האּבין אּון מדינה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָגאנצע

מדינה דער פּון מענטׁשן קּבּוץ א זעצט ּביי ׁשטאט)זי א ּבארג(ּכלֹומר אנדערין דעם אֹויף אזֹוי אּון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבארג. דעם ארּום גראּבינס גרֹויסע אּון חזקת. גרֹויס א ּבארג דעם ארּום גימאכט האּבין זיי אּון ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוכּו'
איין נאר גיווען ניט מער סע ווארין מענטׁש. א קּומען זאל זיי צּו גיווען גימאלט ניט איז סע ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּביז
צּו קּומען צּו גיקאנט ניט גאר האט מענטׁש אנדערער קיין וואס ּבארג דעם צּו וועג ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאהאלטינער
חזקת גימאכט אלץ זיי האּבין ּבערג אלע ּביי אזֹוי אּון אֹוי ּבארג אנדערין דעם אֹויף אזֹוי אּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָזיי.
קאנען ניט זיי צּו זאל קיינער ּכדי ּבארג. דעם פּון ווייט ׁשֹומרים גיׁשטעלט האּבין זיי אּון ּכּנ"ל. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּו'
ּכּנ"ל. פיריכץ דעם מיט גיפירט זי האּבין אּון ּבערג. די אֹויף דארט גיזעסין זענען זיי אּון ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָקּומען.

ג האּבין זיי ּכּנ"ל.אּון געלט דעם וועדליג דהיינּו גאטין. אסא יהאט ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּביילּוׁשמיר גיווען מען איז געלט. אסא דאר ּביז געלט. דאס גיווען עיקר דער איז זיי ּביי ווייל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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eÈ‰Âאצלם העּקר ׁשהיה ּומאחר ּכּנ"ל. הּממֹון לפי ּדהינּו רּבים, אלהּות להם ¿»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
חׁשׁש להם היה עלּֿכן - אלֹוק נעׂשים היּו הרּבה ממֹון ׁשעלֿידי עד ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּממֹון,
עלֿידי אלֹוק נעׂשה ׁשּיהיה ּכדי וגזלן רֹוצח יהיה אחד כל ּכי ּוגזלה, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמרציחה

אלֹוק ׁשהּוא ׁשּמאחר אמרּו א ׁשּיגזל; אלֹוק)הּממֹון הּוא הּממֹון ּבעל העׁשיר (ּדהינּו ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

מקריבים ׁשּיהיּו וקרּבנֹות עבֹודֹות ותּקנּו ּורציחֹות. מּגזלֹות יׁשמר הּוא -ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹ
את מקריבין והיּו אדם, ּבני מקריבים היּו ּגם הּנ"ל. האלקּות אל ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּומתּפּללים
עׁשיר; ויהיה יתּגלּגל ּכ ֿ ואחר ּבֹו, נכלל ׁשּיהיה ּכדי הּנ"ל האלקּות אל ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעצמן
ּוקטרת וקרּבנֹות עבֹודֹות להם והיה ּכּנ"ל. הּממֹון אצלם היה האמּונה עּקר ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹּכי

הּנ"ל האלקּות את ּבהם עֹובדים ּכּנ"ל)ׁשהיּו הרּבה הּממֹון ּבעלי ּובוּדאי(ּדהינּו . ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
מאמין היה ׁשּלא מי ּכי ּוגזלה, מרציחה מלאה הּמדינה היתה ֿ ּפיֿכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאףֿעל
אצלם היה עּקר ּכי ממֹון; לֹו ׁשּיהיה ּכדי וגזלן, רֹוצח היה הּנ"ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעבֹודֹות
ּומלּבּוׁשים, אכילה ּדבר, ּכל לקנֹות יכֹולים הּממֹון עלֿידי ּכי ּכּנ"ל, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּממֹון

הּממֹון ֿ ידי על האדם חּיּות והּנבֹוכה)ועּקר המׁשּבׁשת ּדעּתם לפי סברתם היתה ,(ּכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּלהם. האמּונה הּממֹון היה ֿ ּכן ֱֵֶֶַַָָָָָָעל

eÈ‰Âעּקר הּוא הּממֹון ּכי ּכלל, ממֹון אצלם נחסר יהיה ׁשּלא מׁשּתּדלים ¿»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּנ"ל, ׁשּלהם והאלקּות ּולהכניסהאמּונה להֹוסיף להׁשּתּדל צריכים אּדרּבא, ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אּון רֹוצח א זיין וועט איטליכער ווארין גזילה. אּון רציחה פאר גיהאט מֹורא זיי האּבין גאט א ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָזיי
גיזאגט. האּבין זיי נאר גזלן. וועט ער וואס געלט דעם דֹור גאט. א ווערין זאל ער ּכדי גזלן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא
זיי אּון רציחֹות. אּון גזילֹות פּון היטין זי ער וועט גאט. א איז געלט האט ער וואס דער ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָווייל
זיין מתּפלל זאל מע אּון קרּבנֹות זיין מקריב זאל מע אז קרּבנֹות אּון עבֹודֹות גיווען מתקן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהאּבין
פאר מענטׁשן זיין מקריב פלעגין זיי אּון געלט קריגין מען זאל דעם דֹור ּכדי געטער. די ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָצּו
אּון ווערין נכלל אים אין זאל ער ּכדי גאטין. די צּו זיין מקריב אליין זי פלעגין זיי אּון ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרּבנֹות
זיי ּביי איז אמּונה עיקר דער ווארין עֹוׁשר. איין זיין ער וועט ווערין. מגּולגל ער וועט נא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדער
דערמיט פלעגן זיי וואס קטֹורת אּון קרּבנֹות אּון עבֹודֹות גיהאט האּבין זיי אּון געלט. דאס ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָגיווען

גאטין די דינען געלט)צּו אסא גיהאט האּבין זיי וואס די מדינה(דהיינּו די איז פארט. וועגין דעסט פּון אּון ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עבֹודֹות די אין גיגלייּבט ניט האט ער וואס דער ווארין גזילה. אּון רציחה מיט גיווען פיל ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבוודאי
גיווען זיי ּביי איז עיקר דער ווארין געלט. האּבין זאל ער ּכדי גזלן א אּון רֹוצח א גיווען ער ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיז
לעּבין עיקר דער אּון קליידער אּון עסין אלדינג. קֹויפין זי מען קאן געלט דֹור ווארין געלט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָדאס
גיווען אמּונה עיקר דער זיי ּביי געלט דאס איז דעם איּבער געלט. דעם דֹור איז מענׁשן דעם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָפּון

גיווען) דעה פארפירטע נייריׁשע זייער אלץ איז .(אזֹוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

גיאּון אלץ האּבין געלטזיי דאס ווארין געלט. קיין ווערין גימינערט ניט זיי ּביי זאל סע אז זעהן. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּברענגען אריין זאל מע אז זעהן מּוז מע אדרּבא גיווען. גאט דער אּון אמּונה די גאר זיי ּביי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאיז
אין האנדלען זאלין סֹוחרים גייען זיי פּון פלעגין ערטער. אנדערע פּון געלט אריין מדינה דער ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאין
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לסחר סֹוחרים מהם יֹוצאים והיּו הּמדינה. לתֹו אחרים מּמקֹומֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹממֹון
הּמדינה. לתֹו יֹותר ממֹון להכניס ממֹון, להׂשּתּכר ּכדי אחרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבמדינֹות
אׁשר ממֹונֹו ׁשפע מחסיר הּוא ּכי דעּתם, לפי ּגדֹול אּסּור הּוא ּבוּדאי - ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּוצדקה
ּומחסיר ּפֹוגם והּוא ממֹון, לֹו ׁשּיהיה העּקר, הּוא זה אׁשר - האלקים לֹו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתן
ממּנים, אצלם היה ּגם צדקה. לּתן אצלם אסּור היה ּבוּדאי ֿ ּכן על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻממֹונֹו;
אֹומר. ׁשהּוא ּכמֹו ממֹון ּכלּֿכ לֹו יׁש אם אחד ּכל על להׁשּגיח ממּנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיּו
ּבאֹותֹו נׁשאר ׁשּיהיה ּכדי ּפעם, ּבכל עׁשרֹו להראֹות צרי היה אחד ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכי
אדם, - מחּיה נעׂשה היה ולפעמים ּכּנ"ל. ממֹונֹו לפי לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּמעלה
אחר חּיה, מאדם נעׂשה אזי - ממֹונֹו אּבד ּכׁשאחד ּדהינּו חּיה, - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּומאדם
אדם; מחּיה נעׂשה אזי - ממֹון הרויח ּכׁשאחד :להפ וכן ממֹון; לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין

ּופאטרעטין צּורֹות להם והיּו ּכּנ"ל. הּממֹון ּכפי הּמעלֹות ּבׁשאר אֹותן�וכן ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּממֹון)האלקּות ּבעלי והיּו(ּדהינּו הּללּו, צּורֹות ואחד אחד ּכל אצל והיּו . ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּכּנ"ל. ׁשּלהם והאמּונה העבֹודה היה זה ּכי אֹותם; ּומנּׁשקים ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָמחּבקים
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דער אין ּברענגען אריין געלט מער נא זאל מע ּכדי געלט גווינען זאלין זיי ּכדי מדינֹות. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאנדערע
אוועק מען טאר ווי ווארין גיווען. זיי ּביי איסּור גרֹויסער א ּבוודאי איז צדקה. אּון אריין. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמדינה
זאל מע אז גיווען עיקר דער זיי ּביי איז דאס וואס געגיּבן. אים האט גאט וואס געלט דאס ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָגעּבין
גיווען איסּור איין זיי ּביי ּבוודאי איז דעם איּבער גיּבין. אוועק דאס זע מען טאר ווי געלט. ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהאּבין

צדקה. גיּבין ְִִָָצּו
זאליןאּון זיי דרֹויף. גיווען גיזעצט זענען זיי וואס מענטׁשן דהיינּו ממּונים. גיהאט האּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזיי

האט איטליכער ווארין זאגט. ער ווי געלט פיל אזֹוי האט ער אֹויּב איטליכן אֹויף גיּבין ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָאכטּונג
דעם ּביי אּון מעלה. דער ּביי ּבלייּבין זאל ער ּכדי מאל. אלע עׁשירּות זיין ווייזין ארֹויס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָגימּוזט

געלט. זיין וועדליג גיהאט האט ער וואס ׁשטעריןּכבֹוד אּון גאטין גיווען זיי ּביי זענען זיי וואס עׁשירים אלע די (ּכלֹומר ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּומזיסט ניט איז ער אֹויּב געלט. פיל אזֹוי האט ער אֹויּב זעהן. צּו איּבער זיי מאל אלע מען פלעגט געלט זייער מחמת וכּו' מלאכים אּון ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּו'

זעהן) אֹויף דאס מאל אלע זאלין זיי אז גיווען גיזעצט דרֹויף זענען מענטׁשן אּון וכּו'. גאט צּואיין זיי ּביי פלעגט אמאל אּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
דאס אנגיווארין האט עֹוׁשר איין אז דהיינּו חיה א מענטׁש א פּון אּון מענטׁש. א חיה א פּון ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָווערין
זי האט ער ווארין חיה. א מענטׁש א פּון גיווארין איז גיווארין. מענטׁש אֹויס ׁשֹוין ער איז ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָגעלט.
א פּון גיווארין איז אזֹוי געלט. גווינען האט איינער אז פארקערט. אזֹוי אּון ניט. געלט קיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשֹוין

ּבי גיווען איז אזֹוי אּון מענטׁש. א דעםחיה וועדליג אלץ איז זיי ּביי וואס מעלֹות. איּבריקע די י ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
גיווען. אנגיווארין)געלט געלט דאס ׁשֹוין האט ער ווארין גיווארין. גאט אֹויס איינער איז אמאל מיט גיווען. אזֹוי אֹוי זיי(איז אּון ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

גאטין די פּון ּפאטרעטין די אּון צּורֹות די האּבין גיהאט)פלעגין געלט פיל האּבין וואס די ּביי(דהיינּו אּון ְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
געלט דאס ווארין קּוׁשן. צּו אּון האלדזין צּו זיי פלעגין זיי אּון ּפאטרעטין. די גיווען אין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאיטליכן

אמּונה. זייער אּון עבֹודה זייער גאר גיווען זיי ּביי ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיז
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ÌÈL�‡‰Âחזרּו הּנ"ל, ּתפּלה הּבעל ׁשל הּכׁשרים האנׁשים ּדהּינּו הּנ"ל, ¿»¬»ƒְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָ
הּמדינה, אֹותּה ׁשל והּׁשטּות הּטעּות מּגדל ּתפּלה להּבעל וסּפרּו ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלמקֹומם
אחרת למדינה לעקר רֹוצים וׁשהם ממֹון, ּבתאות מאד נבֹוכים הם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאי
מתירא ׁשהּוא הּנ"ל ּתפּלה הּבעל ואמר ענה ּומּזלֹות. ּכֹוכבים להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָולעׂשֹות
ענה ּכּנ"ל; אלקּות לעצמן ׁשעׂשּו נׁשמע ּכ ֿ אחר ויֹותר. יֹותר יתעּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
לֹו והיה מּתחּלה. ודֹואג מתירא היה זה ּדבר ׁשעל הּנ"ל ּתפּלה הּבעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָואמר
יׁשיב אּולי לׁשם, ּבעצמֹו ליל ונתּיּׁשב עליהם, ּגדֹול רחמנּות ּתפּלה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהּבעל

מּטעּותם. ִָָָאֹותם

CÏ‰Â.ההר סביב ׁשעֹומדים הּׁשֹומרים אל ּובא ּתפּלה, הּבעל לׁשם ¿»«ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבאוירא לעמד רּׁשאים ׁשהם ּבמעלה, קטּנים אנׁשים היּו מּסּתמא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּׁשֹומרים

ּכי עלמא; אינםּדהאי הם - ּכּנ"ל הּממֹון מחמת מעלֹות להם ׁשּיׁש אנׁשים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּלא עלמא, ּדהאי ּבאוירא ולעמד העֹולם ּבני עם להתערב ּכלל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹיכֹולים
יטּמאּו ׁשּלא העֹולם, ּבני עם ּכלל לדּבר יכֹולים היּו ולא ּכּנ"ל, עצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹיטּמאּו

ּפיהם ּבהבל ּכּנ"ל)אֹותם ּבמעלה קטּנים היּו לעיר חּוץ ׁשעמדּו הּׁשֹומרים ּבוּדאי ֿ ּכן א(על . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבכל אֹותם ּומנּׁשקים מחּבקים והיּו הּנ"ל, הּצּורֹות להם היה הּׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּגם

ּתפּלהאּון ּבעל דעם פּון לייט ּכּנ"ל)די מדינה דער ּביי גיווען דארט פריר זענען זיי אּומגיקערט(וואס זי האּבין זיי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
זיי ווי מדינה דער פּון נאריׁשקייט די פּון ּתפּלה ּבעל דעם דערציילט האּבין זיי אּון ארט. זייער ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָצּו
ווילין זיי אז אּון געלט. פּון ּתאוה דער אין גיווארין פארפירט אּון גיווארין פארנאריׁשט אזֹוי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזענען

מדינה אנדערע אין אין מדינה זייער פּון ארֹויס ּכּנ"ל)ׁשֹוין געלט מען מאכט דארט זי(וואס ווילין זיי אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מזלֹות אּון ׁשטערין מאכין זיי(ּכּנ"ל)ׁשֹוין אז מֹורא האט ער אנגירּופין ּתפּלה ּבעל דער זי האט ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

זי האּבין זיי אז גיהערט דאס מען האט נא דער ווייטער. ווערין פירט פאר מער נא ניט ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזאלין
גאטין גימאכט גימיינט(ּכּנ"ל)ׁשֹוין אי האּב דאס האט אנגירּופין. ּתפּלה ּבעל דער זי האט . ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

גיהאט מֹורא אי האּב פארפירטדערפאר ארגער נא ניט זאלין זיי מֹורא האט ער זאגין אלץ פלעגט ער וואס דאס (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

גימיינט) דאס ער האט .ווערין ְִִֵֶֶָָ

אלייןהאט וועט ער גיווען. מייׁשב זי ער האט גיהאט. זיי אֹויף רחמנֹות גרֹויס ּתפּלה ּבעל דער ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אהין ּתפּלה ּבעל דער איז נאריׁשקייט. זייערע פּון פירין ארֹויס זיי ער וועט טאמער גיין. ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאהין

ּבארגגיג איטליכן ארּום גיׁשטאנען זענען זיי וואס ׁשֹומרים די צּו גיקּומען איז ער אּון (ּכּנ"ל)אנגען. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

אויר דעם אין ׁשטיין גימעגט האּבין זיי וואס לייט. קליינע גיווען הסּתם מן זענען ׁשֹומרים די ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּון
האּבין זיי געלט. זייער מחמת מעלֹות גיהאט האּבין זיי וואס מענטׁשן די ווארין וועלט. דער ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָפּון
פּון אויר דעם אין ׁשטיין גיקענט ניט האּבין אּון וועלט. דער מיט איינעם אין זיין גיקאנט ניט ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָגאר

זיין מטמא ניט זיי זאל סע וועלט. דער(ּכּנ"ל)דער מיט ׁשמּוסין גיקענט ניט גאר האּבין זיי אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מֹויל דעם פּון דּו דעם מיט זיין מטמא ניט זיי זאל מען וועלטוואלט. די איז מדינה נאריׁשער דער ּביי (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכּנ"ל) זיי אקעגין גיווען טמא אּונטערגאר גיׁשטאנען זענען זיי וואס ׁשֹומרים די ּבוודאי זענען דעם איּבער ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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הּנ"ל ּתפּלה הּבעל ּובא ּכּנ"ל. הּממֹון האמּונה עּקר היה אצלם ּגם ּכי ְְֱִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּפעם;
הּוא הּתכלית ׁשעּקר ּבאׁשר מהּתכלית, עּמֹו לדּבר והתחיל אחד, ׁשֹומר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאצל
ואינֹו ׁשטּות הּוא והּממֹון וכּו', טֹובים ּומעׂשים ּותפּלה ּתֹורה ה', עבֹודת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָרק
אצלם נׁשקע ּכבר ּכי הּנ"ל, הּׁשֹומר ּכלל אליו ׁשמע ולא וכּו'; ּכלל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתכלית
ׁשני, לׁשֹומר ּתפּלה הּבעל הל וכן ּכּנ"ל. הּממֹון רק הּוא ׁשעּקר רּבים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָמּימים
- הּׁשֹומרים ּכל אל הל וכן ּגםּֿכן, אליו ׁשמע ולא ּכּנ"ל, ֿ ּכן ּגם עּמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹודּבר

ּכלל. אליו ׁשמעּו ְְְֵָָָֹולא

·MÈÂּכׁשּבא ּכּנ"ל. ההר על ׁשהיתה העיר לתֹו ונכנס ּתפּלה, הּבעל עצמֹו ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אפׁשר היה לא ּכי לכאן? נכנסּת אי אֹותֹו: וׁשאלּו ּפליאה, אצלם היה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹלׁשם
אי יהיה נכנסּתי, ׁשּכבר מאחר להם: הׁשיב ּכּנ"ל. אצלם לּכנס אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלׁשּום
אחד עם לדּבר ּתפּלה הּבעל והתחיל עלֿזה? ׁשֹואלים אּתם מה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה,
ּכבר ּכי ּכּלם, וכן הּׁשני, וכן ּכלל, אליו ׁשמע ולא ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻמהּתכלית
אדם ׁשּבא על העיר, אנׁשי ּבין ּתמּוּה הּדבר והיה הּנ"ל. ּבטעּותם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנׁשקעּו
אּולי ּבעצמן: והרּגיׁשּו אמּונתם. הפ האּלה, ּכּדברים אליהם ּומדּבר ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאצלם

ּפאטרעטין די גיהאט אֹוי האּבין ׁשֹומרים די נאר לייט קליינע גיווען ּבוודאי זיי זענען ׁשטאט. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָדער
זייערע) גאטין די זיי(פּון ּביי ווארין מאל. אלע קּוׁשין צּו אּון האלדזן צּו ּפאטרעטין די פלעגין זיי אּון ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

געלט. דאס גיווען אמּונה עיקר דער אֹוי ְִִִֶֶֶֶָָָאיז
דעםאיז פּון ׁשמּוסין צּו אים מיט אנגיהֹויּבין האט אּון ׁשֹומר. איין צּו גיקּומען ּתפּלה ּבעל דער ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

טֹובים. מעׂשים אּון ּתפּלה אּון ּתֹורה דינסט. גאטס נאר איז ּתכלית עיקר דער אז ּבאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּתכלית.
אּבער אים האט ׁשֹומר דער אּון וכּו' ניט ּתכלית קיין גאר סע אּון נאריׁשקייט. א גאר איז געלט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּון
דער אז צייט לאנגע א פּון גיווען איינגיזעצט אזֹוי זיי ּביי ׁשֹוין איז סע ווארין גהערט. צּו ניט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָגאר
האט אּון ׁשֹומרים. אלע צּו גיגאנגען ּתפּלה ּבעל דער איז אזֹוי אּון ּכּנ"ל. געלט. דאס נאר איז ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעיקר
ּתפּלה ּבעל דער זי האט גיהערט. צּו ניט גאר אים האּבין זיי אּון גיׁשמּוסט. אלץ אזֹוי זיי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמיט
דעם אֹויף גיווען איז ׁשטאט די וואס אריין. ׁשטאט אין גיגאנגען אריין איז אּון גיווען. ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמייׁשב

גיק(ּכּנ"ל)ּבארג אריין איז ער זייווי אּון חידּוׁש. גרֹויס א גיווען זיי ּביי איז אריין. ׁשטאט אין ּומען ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָ
זיי צּו זי האט מענטׁש ׁשּום קיין ווארין גיקּומען. אריין אהער ּביסטּו אזֹוי ווי גיפרעגט. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאּבין
אּבער ׁשֹוין זי ּבין אי איר. פרעגט וואס גיענפערט. זיי ער האט ּכּנ"ל. טרעטין צּו גיקאנט ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָניט
דער פּון ּתכלית דעם פּון ׁשמּוסין צּו איינעם מיט אנגיהֹויּבין ּתפּלה ּבעל דער האט אריין. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָפארט

וכּו' ניט ּתכלית קיין גאר איז געלט אז גיווען)וועלט איז ׁשטייגער זיין ווי אים(אזֹוי האט מענטׁש דער אּון ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אלע. אזֹוי אּון אנדערער דער אזֹוי אּון צּוגיהערט. ניט צּוגיהערט)גאר ניט אים האט קיינער זיי(ּכלֹומר ווארין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ניט קיינעם ׁשֹוין האּבין זיי אז נאריׁשקייט זייערע אין גיווען פארפירט אזֹוי אלע ׁשֹוין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָזענען
מענטׁש. א גיפינען זי זאל סע אז לייט. די ּביי ווינדער איין גיווען זיי ּביי איז סע אּון ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָגיהערט.
זי זיי האּבין אמּונה. זייער אקעגן גאר זאגין. אזֹוינס זיי זאל אּון קּומען. זיי צּו זאל ער ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוואס
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ּכזה ּתפּלה ּבעל ׁשּיׁש אצלם נׁשמע ּכבר ּכי ּתפּלה; הּבעל הּוא הּזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאדם
קֹורין והיּו ּכּנ"ל, ּבעֹולם ּתפּלה הּבעל ׁשל הּדבר נתּפרסם ּכבר ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבעֹולם,

'ּדע ּבעֹולם ֿ ּתפּלה'אֹותֹו ּבעל פרּומער להּכירֹוÒר להם אפׁשר היה לא א . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּכסֹוחר, נדמה היה זה אצל ואחד, אחד ּכל אצל עצמֹו מׁשּנה היה ּכי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּולתפסֹו,

מּׁשם. נמלט ותכף ּכּנ"ל; וכּו' ּכעני זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואצל

È‰ÈÂּגּבֹוריו עם הּגּבֹור והיה ּגּבֹורים, ּכּמה אליו ׁשּנתקּבצּו ּגּבֹור והיה הּיֹום, «¿ƒְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מדינה ּבני ּוכׁשהיּו הכנעה, אם ּכי רֹוצה היה ולא מדינֹות. וכֹובׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהֹול
הֹול והיה מחריבם. היה - לאו ואם מּניחם, היה - ּתחּתיו עצמן ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָמכניעים
ׁשל ּדרּכֹו והיה ּתחּתיו. ׁשּיהיּו הכנעה, רק ממֹון, ׁשּום רֹוצה היה ולא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוכֹובׁש,
חמּׁשים הרּבה, מּמּנה רחֹוק עדין ּכׁשהיה ּגּבֹוריו לּמדינה ׁשֹולח ׁשהיה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּגּבֹור
ׁשל והּסֹוחרים ּכּנ"ל. מדינֹות ּכֹובׁש והיה ּתחּתיו; עצמן ׁשּיכניעּו - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּפרסאֹות
ּבאּו ּכּנ"ל, אחרֹות ּבמדינֹות סֹוחרים ׁשהיּו הּנ"ל, עׁשירּות ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמדינה
ׁשהיּו ואףֿעלּֿפי ּגדֹול; ּפחד עליהם ונפל הּנ"ל. מהּגּבֹור וסּפרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלמדינתם
רֹוצה ואינֹו ּבממֹון, ממאס ׁשהּוא ׁשּׁשמעּו א - ּתחּתיו עצמן להכניע ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻמרּצים
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פאר איז סע אז גיהערט. ׁשֹוין האּבין זיי ווארין ּתפּלה. ּבעל דער זיין מּוז דאס אז ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָגיׁשטֹויסין.
מפּורסם ׁשֹוין איז ּתפּלה ּבעל דעם פּון זא די ווארין וועלט. דער אֹויף ּתפּלה ּבעל א אזֹוי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָהאנדין

וועלט דער אֹויף ּתפּלה.(ּכּנ"ל)גיווען ּבעל פרּומער דער וועלט. דער אֹויף רּופין אים פלעגט מען אּון ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
פארׁשטעלט. אנדערׁש איטליכן ּביי זי האט ער ווארין חאּפין. גיקאנט ניׁשט אים האּבין זיי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנאר
ּתיּכף אּון ּכּנ"ל. וכּו' מאן ארּום איין ווי דעם. ּביי אּון סֹוחר א ווי גיהאט ּפנים א ער האט דעם ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּביי

דארט פּון גיווארין נמלט ער זיי)איז פּון אוועק גי איז ער .(ּכלֹומר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

גּבֹורים.ויהי ּכמה גינּומען הֹויף צּום זי האּבין אים מיט וואס גּבֹור. איין גיווען איז סע אּון הּיֹום ְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
גּבֹור זיינע מיט גּבֹור דער האטאּון גּבֹור דער אּון מדינֹות. אּפגינּומען האט אּון גיגאנגען. איז ים. ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

הכנעה. נאר גיוואלט ניט אים)מער אּונטער טעניג אּונטער זיין זאל מען זי(ּכלֹומר פלעגט מדינה די אז אּון ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מאכין. צּו חרּוב זיי ער פלעגט ניט. אז אּון לאזין. צּו זיי ער פלעגט אים. אּונטער גיּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאּונטער

גיווען ּכֹובׁש אלץ האט אּון גיגאנגען. איז ער אּפגינּומען)אּון ער(דהיינּו האט געלט קיין אּון מדינֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
איז גּבֹור דעם פּון ׁשטייגער דער אּון אים. אּונטער זיין זאל מען אז הכנעה נאר גיוואלט. ניט ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָגאר
דער פּון גיווען ווייט נא איז ער אז גּבֹורים. זיינע אריין מדינה דער אין ׁשיקין פלעגט ער ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגיווען.
אּפגינּומען אלץ האט ער אּון אים. אּונטער גיּבין אּונטער זי זאלין זיי אז מייל. פּופציג ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמדינה

ְִמדינֹות.
פרעמדעאּון אין האנדלען צּו פלעגין זיי וואס הּנ"ל. עׁשירֹות פּון מדינה דער פּון סֹוחרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָדי

זיי אֹויף איז גּבֹור. דעם פּון דערציילט האּבין אּון גיקּומען. אהיים סֹוחרים די זענען ּכּנ"ל. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמדינֹות
אים. אּונטער געּבין צּו אּונטער זי גיׁשטאנען צּו וואלטין זיי חאטׁשע ּפחד. גרֹויסער א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגיפאלין
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להּכנע אצלם אפׁשר ּבלּתי היה עלּֿכן אמּונתם, הפ היה וזה ּכלל, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָממֹון
ּדהינּו ּבאמּונתם, ּכלל מאמין ׁשאינֹו מאחר ׁשמד, ּכמֹו אצלם היה ּכי ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּתחּתיו,
קרּבנֹות ּולהקריב עבֹודֹות לעׂשֹות והתחילּו מּלפניו, מאד ונתיראּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹּבּממֹון.

חּיה לֹוקחים והיּו הּנ"ל, אצלם)לאלקּותם חּיה ׁשהּוא מעט, ממֹון לֹו ׁשּיׁש מי -(ּדהינּו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּכּנ"ל. העבֹודֹות ּבאּלּו וכּיֹוצא הּנ"ל, לאלקּות לקרּבן ְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוהקריבּו

¯Bab‰Âאליהם לׁשלח והתחיל ּפעם, ּבכל אליהם ּומתקרב הֹול היה הּנ"ל ¿«ƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יֹודעים היּו ולא ּגדֹול, ּפחד עליהם והיה ּכּנ"ל, ּכדרּכֹו רֹוצים הם מה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּגּבֹוריו
ׁשּכל ּבמדינה ׁשהיּו היֹות ׁשּלהם: סֹוחרים אנׁשים אֹותם ויעצּו ּלעׂשֹות. ְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמה
אֹותּה אנׁשי ׁשּכל הינּו מלאכים, עם ונֹוסעים אלקּות, ּכּלם הם הּמדינה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּבני
הּוא ׁשּבהם ׁשהּקטן עד מפלגים, עׁשירים ּכּלם הם ּגדֹול ועד מּקטן ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּמדינה

טעּותםּג לפי אלֹוּק הּקצּובםּֿכן ּכּׁשעּור ּכלּֿכ לֹו ויׁש מפלג עׁשיר הּוא ׁשּבהם הּקטן (ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

וכּנ"ל) אצלם מכּסיםלאלֹוּק הם ׁשּלהם הּסּוסים ּכי מלאכים, עם נֹוסעים וגם , ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
מלא ׁשל לס עֹולה אחד סּוס ׁשל ׁשּכּסּוי עד וכּיֹוצא, ּבזהב ּגדֹול, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעׁשירּות
אל מלאכים זּוגֹות ׁשלׁשה ׁשּקֹוׁשרים מלאכים, עם ׁשּנֹוסעים נמצא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלהם,

איז דאס אּון ניט. געלט קיין גאר וויל ער אּון געלט. ממאס איז ער אז גיהערט. האּבין זיי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנאר
אּונטער געּבין אּונטער גיקאנט ניט זי זיי האּבין דעם איּבער אמּונה. זייער אקעגן גיווען. זיי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּביי
דהיינּו אמּונה זייער אין ניט גאר גלייּבט ער ווייל ׁשמד. ווי אזֹוי גיווען זיי ּביי סע ווארין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאים.
זייערע טאן צּו אנגיהֹויּבין האּבין זיי אּון אים. פאר גיהאט מֹורא זייער האּבין זיי אּון געלט. ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

גאטין זייערע צּו קרּבנֹות זיין צּו מקריב אּון געלט)עבֹודֹות. פיל האּבין וואס די צּו גינּומען(דהיינּו האּבין אּון ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חיה'לע גיווען)א חיה א זיי ּביי איז ער וואס געלט אּביסיל גיהאט האט ער וואס מענטׁש א מקריב(דהיינּו אים האּבין אּון ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

גאטין זייערע צּו קרּבן א פאר גיטאן(הּנ"ל)גיווען זיי האּבין אזֹוי עבֹודֹותאּון איּבריקע (דהיינּוזייערע ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

גאטין) זייערע דינען צּו דערמיט פלעגין זיי וואס זאכין .די ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

זייאּון צּו ׁשיקין צּו אנגיהֹוּבין האט ער אּון זיי. צּו גיקּומען צּו נעהנטער מאל אלע איז גּבֹור ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָדער
גרֹויסע א גיווען זיי אֹויף איז ּכּנ"ל. גיווען איז ׁשטייגער זיין ווי אזֹוי ווילין. זיי וואס גיּבֹורים. ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָזיינע
גיגיּבן. עצה איין זייערע סֹוחרים די זיי האּבין טאן. צּו וואס גוואּוסט ניט האּבין זיי אּון ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפחד.
מיט פארין אּון גאטין. אלע זענען מדינה גאנצע די וואס מדינה. א אין גיווען זענען זיי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאׁשר.
גרֹויסע ווילד אלע זענען גרֹויס ּביז קליין פּון מדינה. גאנצע די איז מדינה יענע דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמלאכים.

גאט א איז מדינה דער פּון קלענצטער דער ּביז זייער. דערעׁשירים ווארין פירטקייט. פאר נאריׁש זייער (וועדליג ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מען איז געלט פיל אזֹוי מיט אז גיזעצט אֹויס איז זיי ּביי וויפיל געלט. פיל אזֹוי האט אּון עֹוׁשר איין אזֹוי איז מדינה דער פּון ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקלענצטער

ּכּנ"ל) גאט א גרֹויסׁשֹוין א אזֹוי מיט גידעקט צּו זענען פערד זייערע ווארין מלאכים. מיט פארין זיי אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
פערד א פּון דעק א וואס גלייכין. א אזֹוי נא אּון גאלד מיט מדינה)עׁשירֹות דער אן(פּון טרעפט ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.מלא א האט זיי ּביי זייוויפיל ּביי מען איז מדינה. דער ּביי אן טרעפט פערד א פּון דעק א ווי געלט פיל אזֹוי מיט (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

(מלא א געלט פיל אזֹוי מיט אּוןׁשֹוין מלאכים ּפאר דריי איין ׁשּפאנען זיי מלאכים מיט זיי פארין נמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
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יהיה ּומּׁשם הּמדינה, אֹותּה אל לׁשלח צריכין ּבכן עּמהם; ונֹוסעים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגלה
אלקּות ּכּלם הם הּמדינה ׁשּכל מאחר ּבוּדאי, עזרה עצתלהם היתה זה (ּכל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּלהם) יהיההּסֹוחרים ׁשּבוּדאי מאמינים היּו ּכי מאד, ּבעיניהם הּדבר והּוטב . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּכּנ"ל. אלקּות ּכּלם ׁשהם מאחר מּׁשם, יׁשּועה ְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהם

ÏÚa‰Â,הּנ"ל הּמדינה אֹותֹו אל הּפעם עֹוד ׁשּיל עצמֹו יּׁשב הּנ"ל ּתפּלה ¿«««ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ
הּׁשֹומרים, אל ּובא לׁשם, והל זה. מּטעּותם אֹותם יׁשיב ֿ ּפיֿכן ֿ על אף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּולי
ׁשּיׁש הּנ"ל מהּגּבֹור הּׁשֹומר לֹו וסּפר ּכדרּכֹו; אחד ׁשֹומר עם לדּבר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהתחיל
רֹוצים אּתם ּומה ּתפּלה: הּבעל אֹותֹו וׁשאל ּכּנ"ל. וכּו' מּפניו ּגדֹול ּפחד ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלהם
ׁשהם הּמדינה אל לׁשלח רֹוצים ׁשהם הּנ"ל, ענין הּׁשֹומר לֹו וסּפר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעׂשֹות?
הּכל הלא לֹו: ואמר ּתפּלה, הּבעל מאד מּמּנּו וׂשחק ּכּנ"ל. וכּו' אלקּות ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻּכּלם
אּתם וגם ּכמֹונּו, אדם ּבני רק ּכּלם הם הּמדינה אֹותּה ּבני ּגם ּכי ּגדֹול, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשטּות
יחיד ׁשּיׁש רק אלֹוּק; ולא אדם, ּבני רק הם ּכּלם - ׁשּלכם ואלקים ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻּכלכם
להתּפּלל, ראּוי ולֹו לעבד, ראּוי לבד ואֹותֹו ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבעֹולם
הּנ"ל. הּׁשֹומר אל ּתפּלה הּבעל ּדּבר אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא הּתכלית; עּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָוזהּו
א ּכּנ"ל, רּבים מּימים טעּותם אצלם נׁשקע ּכבר ּכי הּׁשֹומר, אליו ׁשמע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא

ווארין העלפין ּבוודאי איי וועלין זיי אּון מדינה. דער צּו ׁשיקין איר ּבאדארפט ּבכן זיי. מיט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָפארין
גאטין. אלע זי זענען סֹוחרים)זיי זייערע פּון עצה די גיווען אלץ איז ווארין(אזֹוי גיפעלין. זייער זיי עצה די איז ְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זיזי זענען זיי ווארין מדינה. יענער דֹור ווערן גיהאלפין ּבוודאי וועלין זיי אז גיגלייּבט. האּבין י ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכּנ"ל. גאטין אלע ְִֶַַַָָדארט

טאמעראּון מדינה. דער צּו גיין אמאל נא וועט ער גיווען. מייׁשב זי האט ּתפּלה. ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָדער
איז ער אּון גיגאנגען. אהין איז ער אּון נאריׁשקייט. זייערע פּון פירין ארֹויס פארט זיי ער ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוועט
ׁשטייגער זיין ווי אזֹוי ׁשֹומר. איין מיט ׁשמּוסין צּו אנגיהֹויּבין האט ער אּון ׁשֹומרים. די צּו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָגיקּומען
אים האט אים. פאר ּפחד גרֹויס האּבין זיי אז גּבֹור. דער פּון דערציילט ׁשֹומר דער אים האט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאיז.
זא די דערציילט. ׁשֹומר דער אים האט טאן. צּו ּבדיעה איר האט וואס גיפרעגט. ּתפּלה ּבעל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדער
ּבעל דער האט ּכּנ"ל. וכּו' גאטין אלע זענען זיי וואס מדינה דער צּו ׁשיקין ווילין זיי אז ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנ"ל.
נאריׁשקייט. גרֹויס א זייער איז דאס גיזאגט. אים צּו האט ער אּון גילאכט. זייער אים אֹויס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתפּלה

מיר ווי אזֹוי מענטׁשן זענען זיי מענטׁשן)ווארין נאר זענען זיי ׁשיקין גיוואלט אהין האּבין זיי וואס מדינה די אּון(דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מער סע ניט. גאט קיין קיינער איז סע אּון מענטׁשן. נאר אלע זענען גאטין אייערע מיט אלע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאיר
אליין אים אּון ּבאׁשאפין. אלע האט וואס דער וועלט. דער אֹויף גאט איין נאר פארהאנדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָניט
עיקר דער איז דאס נאר אּון זיין מתּפלל נאר מען ּבאדארף אים צּו אּון דינען צּו נאר מען ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבאדארף
גירעט ּתפּלה ּבעל דער אלץ האט רייד אזֹוינע נא גלייכין דעסט אּון וועלט. דער אֹויף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּתכלית
איינגיזעצט זיי ּביי ׁשֹוין איז סע ווארין צּוגיהערט. ניט אלץ האט ׁשֹומר דער אּון ׁשֹומר. דעם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמיט
אים מיט אּבער האט ּתפּלה. ּבעל דער נאר ּכּנ"ל. צייט לאנגע א פּון נאריׁשקייט זייערע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָגיווען
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הּׁשֹומר: לֹו הׁשיב ׁשּבּסֹוף עד ּדברים, עליו הרּבה ּתפּלה הּבעל ֿ ּפיֿכן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאףֿעל
ר אני הלא לעׂשֹות? יכֹול אני מה מּזה, ּבעלמאויתר יחיד ּבניק ּכנגּדי (ויׁש ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

רּבים) ׁשהם הביןהּמדינה, ּכי ּתפּלה, להּבעל נחמה קצת היתה הּתׁשּובה וזאת . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּתפּלה הּבעל ׁשּדּבר הּדברים ּכי הּׁשֹומר, ּבאזני לּכנס קצת ּדבריו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהתחילּו
נתקּבצּו - עּתה ׁשּדּבר והּדברים הּׁשֹומר, אֹותֹו עם הראׁשֹונה ּבּפעם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמּקדם,
ולנטֹות להסּתּפק מעט ׁשהתחיל עד ּבלּבֹו, רׁשם איזה ׁשעׂשּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹיחד,
אל ּתפּלה הּבעל הל וכן הּנ"ל. הּתׁשּובה מּתֹו ּכּנראה קצת, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאליוץתצ
הׁשיב ּובּסֹוף ֿ ּכן ּגם אליו ׁשמע ולא ּכּנ"ל, ֿ ּכן ּגם עּמֹו וּדּבר הּׁשני, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹהּׁשֹומר
ּכל וכן ּכּנ"ל; וכּו' הּמדינה ּבני ּכנגד יחיד אני הלא ּכּנ"ל: ּגםּֿכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹו

ּבּסֹוף. זֹו ּתׁשּובה לֹו הׁשיבּו ּכּלם ְְִִֵַַָָֻהּׁשֹומרים

אי טאן. אי קאן וואס ווייטער גיענפערט. אים ׁשֹומר דער האט סֹוף. צּום ּביז גיטעני'ט. ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאסא
דער וואס רייד די ווארין ּתׁשּובה. איין פּון עּפעס ּפנים א ׁשֹוין האט דאס אּון איינער. נאר זי ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבין

ג פריר האט ּתפּלה זייּבעל האּבין גירעט. איצט האט ער וואס רייד די אּון ׁשֹומר. דעם מיט ירעט ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
גירירט. עּפעס אים האּבין זיי ּביז גינּומען. הֹויף צּום איינעם אין האטזי ׁשֹומר דער וואס ּתׁשּובה די (ווארין ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

אין אים גיין צּו אריין אּביסל עּפעס אן ׁשֹוין הייּבין ּתפּלה ּבעל דעם פּון רייד די אז אֹויס ווייזט דאס וכּו'. טאן אי קאן וואס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָגיענפערט.

אריין) אֹויהארצין אים מיט האט אּון ׁשֹומר. אנדערין צּום גיגאנגען ּתפּלה ּבעל דער איז אזֹוי אּון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
האט סֹוף צּום אּון גיהערט צּו ניט אֹוי אים האט ער אּון ּכּנ"ל איז ׁשטייגער זיין ווי אזֹוי ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָגירעט
ׁשֹומרים אלע אזֹוי אּון ּכּנ"ל. וכּו' איינער נאר זי ּבין אי ּכּנ"ל. גיענפערט אזֹוי אֹוי אים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָער

סֹוף. צּום ּתׁשּובה די גיענפערט אים ְְְִִִִֶֶָָהאּבין

È�Ê‡· Ò�ÎÈÏ ˙ˆ˜ ÂÈ¯·„ ÂÏÈÁ˙‰˘ ÔÈ·‰ ÈÎ
:¯ÓÂ˘‰להתחזק צריכין כמה זה מסיפור מובן

מענין אדם בני עם לדבר זה בעסק לעסוק
יש אם ואף מטעותם, ולהוציאם האמת התכלית
ואף לתפסו, עליו ואורבים שונאים זה ידי על לו

ב אצלם כלום פועל שאינו לו נדמה דיבוריואם
הוא כן פי על אף כלל, אצלם נשמעים ואינם
עמהם וידבר בזה לעסוק ויתחזק שלו את יעשה
אפילו אשר עד מאוד, הרבה ופעמים הפעם עוד
זמן ויעבור גדולות יגיעות זה ידי על לו יהיו אם
בשלימות אצלם יפעל ולא עמהם שיעסוק הרבה
מתוך מובן יהיה פנים כל שעל רק כלל, דבר שום
אולי קצת ספק איזה בליבם יש שכבר דבריהם

ולהשתדל לעסוק הוא שהעיקר דבריו, כנים
לא ממש שבפועל אף האמת, התכלית בשביל
אדרבא רק לזה הנוטה דבר שום עדיין מהם יראה
גם כן פי על אף הראשונה, כהנהגתם מתנהגים
קצת מסופקים שכבר מהם שישמע אלו דיבורים
מאוד בעיניו ויקר חביב יהיה זה גם זה, בענין
שכבר אצלו שהמובן מאחר רב, שלל כמוצא
ולבלבל קצת באזניהם ליכנס הדברים התחילו
שלא פנים, כל על ספק איזה להם ולעשות אותם
בה' ויבטח דעותיהם, בשיבושי כך כל חזקים יהיו
ענין כל זה ידי על יגמור סוף כל סוף כי יתברך

בשלימות. התיקון
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

−ïôþ ¬šñó
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CkŒ¯Á‡,ּכדרּכֹו עּמם לדּבר ׁשּוב והתחיל העיר, אל ּתפּלה הּבעל נכנס ««»ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לעסק - הּתכלית עּקר רק ּכלל, ּתכלית זה ואין ּגדֹול, ּבטעּות ׁשּכּלם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבאׁשר
רּבים, מּימים ּבזה מאד נׁשקעּו ּכּלם ּכי אליו, ׁשמעּו ולא וכּו'. ּותפּלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻּבתֹורה
וכּו' אלקּות ּכּלם ׁשהם הּמדינה אל לׁשלח רֹוצים וׁשהם מהּגּבֹור, לֹו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻוסּפרּו
וכּו', אדם ּבני רק וׁשּכּלם ׁשטּות, ׁשהּוא להם ואמר ּגםּֿכן, מהם וׂשחק ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכּנ"ל.
ואינם ּבניֿאדם, והם - אדם ּבני אּתם ּכי ּכלל, לכם לעזר יּוכלּו לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהם

להם אמר הּגּבֹור ענין ועל וכּו'. ׁשמֹו יתּבר יחיד ׁשּיׁש רק ּכלל; (ּבלׁשֹוןאלֹוּק ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ואֹומר) אדם ׁשּמתמיּה ּכדר הּגּבֹורּתמּה, זה אינֹו האם לי): ּדבריו(הּידּוע הבינּו ולא ? ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אמר הּגּבֹור ענין ועל ּכּנ"ל, עּמהם ּומדּבר לחברֹו מאחד הֹול היה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלּו.

ּדבריו. הבינּו ולא ּכּנ"ל, וכּו' הּגּבֹור זה אינֹו אם ּכּנ"ל, אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלכל

‰NÚ�Âׂשחֹוק ׁשעֹוׂשה ּכזאת, ׁשּמדּבר אחד ׁשּנמצא ּבאׁשר ּבעיר, רעׁש ¿«¬»ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והבינּו ּכּנ"ל. אֹומר הּוא הּגּבֹור ּובענין וכּו', יחיד ׁשּיׁש ואֹומר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמאמּונתם,
לחּפׂש וצּוּו ּכּנ"ל, אצלם נתּפרסם היה ּכבר ּכי ּתפּלה, הּבעל הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבוּדאי

אצ עצמֹו מׁשּנה ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּולתפסֹו; ּכּנ"לאחריו ּפעם ּבכל (הינּולם ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

מיטדערנא ווידער אנגיהֹויּבן האט אּון אריין. ׁשטאט אין גיגאנגען אריין ּתפּלה ּבעל דער איז ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
אּון זייער. טעֹות אין גאר זענען אלע זיי אז ּבאׁשר גיווען. איז ׁשטייגער זיין ווי ׁשמּוסין צּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזיי
אין זיין עֹוסק נאר זאל מען אז איז ּתכלית עיקר דער נאר ניט ּתכלית קיין גאר איז געלט ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדאס
גיווען זייער אלע ׁשֹוין זענען זיי ווארין צּוגיהערט ניׁשט אים זיי האּבין וכּו'. ּתפּלה אּון ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּתֹורה
גּבֹור. דעם פּון דערציילט אים האּבין זיי אּון צייט. לאנגע א פּון געלט דעם אין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאיינגיווארצילט
אֹוי זיי אֹויס ער האט ּכּנ"ל. וכּו' גאטין אלע זענען זיי וואס מדינה דער צּו ׁשיקין וילין זיי אז ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּון
אּון מענטׁשן. נאר אלע זענען זיי אּון נאריׁשקייט. א איז דאס אז גיזאגט. זיי האט ער אּון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגילאכט.
זענען זיי אּון מענׁשן זענען זיי אּון מענׁשן זענט איר ווארין העלפין קאנען ניט גאר איי וועלין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָזיי
ער האט גּבֹור. דעם מּכח אּון וכּו'. פארהאנדין איז הּוא ּברּו גאט איין נאר ניט. גאט קיין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹגאר

אנגירּופין לׁשֹון)זי דעם גּבֹור(מיט דער ניט סע אֹויּב וואס. דער ניט איז דאס אֹויּב .זי פארווינדארט איינער ווי (אזֹוי ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ווייסט) צּוםער איינעם פּון גיגאנגען ער איז אזֹוי אּון מיינט. ער וואס פארׁשטאנען ניט זיי האּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
איטליכן צּו ער האט גּבֹור דעם מּכח אּון ּכּנ"ל. גיׁשמּוסט. אזֹוי אלץ זיי מיט האט אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאנדערין
מיינט. ער וואס רייד. זיינע פארׁשטאנען ניט זיי האּבין ּכּנ"ל. וכּו' גּבֹור דער ניט סע אֹויּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיזאגט.

אזֹוינסדערווייל רעט ער וואס איינער זי גיפינט סע אז ּבאׁשר רעׁש. איין ׁשטאט אין גיווארין איז ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
פארהאנדין יחיד א נאר איז סע אז זאגט ער אּון אמּונה. זייער פּון גילעכטער א מאכט ער ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוואס
וכּו' גּבֹור דער ניט סע אֹויּב אלץ ער זאגט גּבֹור דעם מּכח אּון וכּו'. הּוא ּברּו יתּבר הּׁשם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹדהיינּו
איז ּתפּלה ּבעל דער ווארין ּתפּלה. ּבעל דער זיין ּבוודאי מּוז דאס אז פארׁשטאנען זי האּבין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָּכּנ"ל.
אים זאל מען אּון זּוכין אים זאל מען אז גיהייסן מען האט ּכּנ"ל. גיווען מפֹורסם זיי ּביי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשֹוין

פארׁשטעלין אנדערׁש מאל אלע זי פלעגט ער כאטׁשע אייןחאּפין. פאר פארׁשטעלט זי ער האט אמאל (דהיינּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓÊÙ¯

ּכּנ"ל) וכּו' ּכעני ּופעם ּכסֹוחר נדמה ּתפּלהּפעם ׁשהּבעל ֿ ּכן, ּגם מּזה ידעּו הם א - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
אחריו וחּפׂשּו ּולתפסֹו. אחריו לחקר וצּוּו ּפעם, ּבכל עצמֹו מׁשּנה הּוא ְְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָֹהּנ"ל
ֿ ּכן ּגם להם ואמר עּמֹו, לדּבר והתחילּו הּׂשרים, אל והביאּוהּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפסּוהּו,

ּכלל ּתכלית זה ואין ּגדֹול, ּוׁשטּות ּבטעּות ׁשּכּלם ּבאׁשר ׁשהּממֹוןּכּנ"ל, (הינּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּכלל) הּתכלית אֹותּהאינֹו ּובני וכּו'; ׁשמֹו יתּבר הּבֹורא ׁשהּוא יחיד ׁשּיׁש רק ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הם ּכי ּכלל, לכם לעזר יּוכלּו לא - אלקּות ּכּלם ׁשהם אֹומרים ׁשאּתם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻמדינה
ׁשקּועים היּו הּמדינה ּבני ּכל ּכי למׁשּגע, אצלם ונחׁשב וכּו'. אדם ּבני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻרק
היה וטעּותם ּדעּתם ּכנגד ׁשּדּבר ׁשּזה עד ּכּנ"ל, ּכלּֿכ הּממֹון ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבטעּות

הּגּבֹור ענין על אֹומר ׁשאּתה ּזה מה אֹותֹו: וׁשאלּו למׁשּגע. (ּבלׁשֹוןנחׁשב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אחד,ּתמּה) מל אצל הייתי ׁשאני להם: הׁשיב ּכּנ"ל? הּגּבֹור זה אינֹו אם : ֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
עּמֹו; הּכרּות לי יׁש - הּגּבֹור אֹותֹו הּוא הּנ"ל הּגּבֹור ואם ּגּבֹור, אצלֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַונאבד
ׁשטּות, זהּו אלקּות ּכּלם ׁשהם הּנ"ל ּבּמדינה ּבטּוחים ּׁשאּתם מה מּזה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻויתר
זה אּדרּבא, - עליהם ּבטּוחים ּתהיּו אם ּולדעּתי לכם, לעזר יּוכלּו לא הם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכי
ׁשאצל היֹות להם: הׁשיב זאת? יֹודע אּתה מּנין לֹו: אמרּו ׁשּלכם. מּפלה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיהיה

ּכּנ"ל) חאּפין גיקאנט ניט אים מען האט דעם מחמת וואס וכּו' ארימאן איין פאר אמאל אּון דערפּוןסֹוחר אּבער האּבין זיי נאר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
נא גיהייסין זיי האּבין אנדערׁש. מאל אלע זי פארׁשטעלט ּתפּלה ּבעל דער אז גוואּוסט. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹוי
גיחאּפט. אים האּבין זיי ּביז גיזּוכט נא אים מען האט חאּפין, אים זאל מען אּון אים. נא ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקלערין

ּתפּלה) ּבעל דעם מיט(דהיינּו אנגיהֹויּבין האּבין זיי אּון עלצטע. זייערע צּו גּבראכט אים האּבין זיי אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
גרֹויסע אין אּון טעֹות. אין אלע זענט איר ּכּנ"ל. גיזאגט אזֹוי אֹוי זיי ער האט ׁשמּוסין. צּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאים
נאר ניט. ּתכלית קיין גאר איז געלט דאס דהיינּו ניט. ּתכלית קיין גאר איז דאס אּון ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנאריׁשקייט.
ּבאׁשאפי אלע האט ער וואס ׁשמֹו יתּבר ּבֹורא דער דהיינּו האנדין פאר הּוא ּברּו יחיד א איז ןסע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

זאגט. איר וואס מדינה די אּון וכּו'. נאריׁשקייט א גאר איז געלט אּון דינען. מען ּבאדארף אים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנאר
וכּו' מענטן נאר זענען זיי ווארין העלפין. קאנען ניט גאר איי וועלין זיי גאטין. אלע זענען זיי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאז

גיזאגט) ּתפּלה ּבעל דער זיי האט זענען(אזֹוי מדינה גאנצע די ווארין מׁשּוגע. פאר גיהאלטין אים זיי האּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
וואס דער ּביז גיווארין. פארנאריׁשט דרינען אזֹוי ׁשֹוין זענען אּון געלט דעם אין גיליגין אזֹוי ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשֹוין

מׁשּוגע. גיווען זיי דערּביי איז גירעט. עּפעס נאריׁשקייט זייערע אקעגין האט ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָער
גּבֹורהאּבין דער ניט סע אֹויּב גּבֹור. דעם אֹויף זאגסט דּו וואס דאס איז וואס גיפרעגט. אים זיי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

פארפאלין מל דעם ּביי איז .מל א ּביי גיווען ּבין אי ּבאׁשר גיענפערט. זיי ער האט ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּכּנ"ל.
איר וואס דאס וויטער אּון אים. מיט מי אי קאן גיּבֹור. דער איז דאס אֹויּב אּון גּבֹור. א ִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָגיווארין
נאריׁשקייט. א איז דאס גאטין. אלע זענען זיי אז זאגט איר וואס מדינה דער אֹויף זי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָפארלאזט
איר אז מּפלה אייער זיין נא וועט דאס אדרּבא. העלפין. קענען ניט גאר איי וועלין זיי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָווארין

דאס ווייסטּו וואנען פּון גיזאגט אים זיי האּבין פארלאזין. זיי אֹויף זי ניטוועט זיי קאן מדינה די (אז ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

דעם) דֹור האּבין מּפלה א נא וועלין זיי אּון איזהעלפין. ער וואס מל דעם ּביי ּבאׁשר גיענפערט. זיי ער האט . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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הּמל אֹותֹו אצל ׁשהיה ּדהינּו יד, לֹו היה ּכּנ"ל אצלֹו היה ׁשהּוא הּנ"ל ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמל
הּיד וזאת הּיד, על ׁשּיׁש הּׂשרטּוטין ּכל ועם אצּבעֹות חמׁש עם יד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתמּונת

קארט הּלאנד העֹולם)היתה מּפת מן(הינּו ּׁשהיה מה וכל העֹולמֹות, ּכל ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
על מצּיר היה הּכל - ּכ ֿ אחר ּׁשּיהיה ּומה הּסֹוף, עד וארץ ׁשמים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבריאת

הּיד. ַָאֹותֹו

מיט האנט א ווי אזֹוי זא א גיהאט האט מל דער דהיינּו יד א גיהאט ער האט גיווען. אים ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָּביי
ׂשירטּוטין אלע מיט אּון פינגער. קריצין)פינעף אלע אּון קנייטׁשן אלע איז(דהיינּו האנט א אֹויף וואס ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

גיווען איז סע וואס גאר אּון וועלטין. אלע פּון קארט לאנד דער גיווען איז יד די אּון ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָפארהאנדין.
ּבאׁש איז ערד אּון הימיל אלץזינט איז .דערנא זיין וועט סע וואס אּון סֹוף. אין ּביז גיווארין אפין ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

פּון קנייטׁשן אּון קריצין די אין אֹויסגימאלט גיווען סע ווארין יד. דער אֹויף גיווען ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹויסגימאלט

˘ÓÁ ÌÚ „È ˙�ÂÓ˙ ÍÏÓ‰ Â˙Â‡ Ïˆ‡ ‰È‰˘
:˙ÂÚ·ˆ‡עשרה בחינת שהם דזמרה פסוקי עיקר

שהיתה דוד של כינור מבחינת נמשכין נגינה מיני
פסוקי כל נמשכין שמשם בו, מנשבת צפונית רוח
הוא זה וכל השלום. עליו המלך דוד שיסד דזמרה
עיין הנ"ל, בהמעשה המבואר הנ"ל היד בחינת
שם שמבואר מה הזה והנורא הנפלא ענין שם
כל מפת שהיתה "יד" המלך אצל שהיה

היינו קארט)העולמות, העולמות,(לאנד כל של
ממקום הנתיבות וכל הדרכים כל שם כתוב שהיה
בני וכל למדינה וממדינה לעיר ומעיר למקום
וכו', להם שיארע המאורעות כל עם וכו' אדם
הדרכים וכל וכו'. לעולם מעולם הדרכים וכל
שעלה הדרך הן לשמים, לעלות הארץ מן שיש
וכו', ואליהו משה בו שעלה הדרך הן חנוך, בו
דהיינו הנ"ל, היד על כתוב היה לכל כאשר הכל
וכו', זה כל ומבואר מצויר היה היד בשרטוטי
ותעמוד האלה לדברים שם היטב ליבך שים
הנשמע אל, נפלאות ותתבונן ומשתומם מרעיד
של תיקון שעיקר שם מבואר והנה וכו'. כזאת
כל תיקון עם ממון לתאוות שנפלו הנ"ל המדינה
הנ"ל היד ידי על היה הכל הנ"ל, הכתות שאר
לקבל להגיבור שיש הדרך כתוב היה ששם
להוציא יכולין דייקא הזה הדרך ידי שעל גבורתו
של הדרכים כל שם כתובים היו וכן ממון, מתאות

ענינו אחד כל יקבל מהיכן הנ"ל, המלך אנשי כל
לו הראה המליץ כגון צריך, שהוא מה ומידתו
וכן דקדשה, מליצה יקבל מהיכן הדרך המלך
על כתובים היו הדרכים אלו וכל כולם. וכן החכם
כל את כך אחר תיקנו זה ידי ועל הנ"ל, היד
שלו הכת תיקן אחד כל כי כנ"ל, שנתעו הכתות
דרכו ידי על שקיבל בקדושה מידתו ידי על
ששם הנ"ל היד ידי על המלך מן וקיבל שהשיג
התיקון שעיקר נמצא כנ"ל. הדרכים כתובים היו
ממון תאוות תיקון ובפרט הנ"ל, הכתות כל של

הנ"ל. היד ידי על היה הכל העיקר, שהוא

דזמרה פסוקי בחינת הנ"ל,וזה היד בחינת שהם
אשר וכל העולמות וכל הדרכים כל שם שכתובים
מבחינת נמשכין הם דזמרה פסוקי כי וכו', בהם
היד, מבחינת נמשך שעיקרן כנ"ל, דוד של כינור
זה וכמבאר לך", וטוב בידו "וניגן בבחינת

מקץ" "ויהי נד)בהתורה הם(בסימן וזמרה שניגון
בחינת יד, יט)בחינת א כי(שמואל וכו', בידו וניגן

אותו ומשבחים מהללים אנו דזמרה בהפסוקי
אשר כל על ומטה מעלה ברואי כל על יתברך
הנאצלים כל את והאציל וברא ויצר ועשה פעל
כמה שנזכר כמו והנעשים והנוצרים והנבראים
כמו דזמרה, בפסוקי כולה הבריאה פלאות פעמים
כל ואת הים את וארץ שמים עושה שאומרים
מן ה' את הללו במזמור ובפרט וכו', בם אשר
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Èk,ּפרטיו ּכל עם ועֹולם עֹולם ּכל עמידת צּיּור הּיד ּבׂשרטּוטי מצּיר היה ƒְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָֻ
קארט הּלאנד על ׁשּמצּיר מּכמֹו צּיּור ּבענין לּבקיאים 'לאנד(ּכּידּוע ׁשּקֹורין העֹולם ּפת ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

אֹותּיֹותקארט') ּכתּובים קארט ׁשּבלאנד ּכמֹו אֹותּיֹות, ּכמֹו ּבהּׂשרטּוטין והיה , ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ
הּוא ׁשּכאן לידע ּדהינּו הּזה, הּדבר הּוא מה לידע ּכדי ודבר ּדבר ּכל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאצל

פּון זאכין אלע מיט ׁשטייט. וועלט איטליכע אזֹוי ווי וועלטין. אלע פּון גימעל דאס יד. ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָדער
איז קארט לאנד א אֹויף ווי אזֹוי יד. דער אֹויף גיׁשטעלט ארֹויס אלץ ּבפרטיֹות. וועלט ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאיטליכער

גימאלט איטליכעאֹויס ּפאּפיר א אֹויף גימאלט אֹויס איז סע דהיינּו קארט. לאנד דעם אין גיניט זענען זיי וואס די ווייסין סע ווי (אזֹוי ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אלץ ׁשטייט זא איטליכע ּביי אּון וכו'. וועלדער אּון טייכלי זאכין אנדערע אזֹוי אּון ּבריקל איטליכס אּון מדינה. איטליכע אּון ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשטאט

וכּו') מדינה די איז דאס אּון ׁשטאט די איז דאס אז וועלטיןאנגיׁשריּבין אלע אֹויסגימאלט גיווען יד דער אֹויף איז אזֹוי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

את הללו שכתוב, כמו הכל, חושב ששם השמים,
שמי הללוהו וכו' במרומים הללוהו השמים מן ה'
ה' את הללו וכו' ונבראו צוה הוא כי וכו' השמים
להשם מזמרים שאנו ידי ועל וכו'. הארץ מן
כל על יתברך אותו ומפארין ומשבחין יתברך
הוא כי לכל ומודיעין ומפרסמין ומגלין הבריאה
צוה הוא כי שכתוב: כמו הכל, ברא יתברך
הדרכים ומאירין מגלין זה ידי על וכו', ונבראו
בחינת שזהו כולם, העולמות כל של והנתיבות

שהוא הנ"ל קארט)היד העולמות.(הלאנד כל של

למקום ממקום שיש והנתיבות הדרכים כל כי
ביבשה למדינה וממדינה לכפר ומכפר לעיר מעיר
לשמים הארץ מן לעולם, מעולם וכן ובים
בחינת הוא הכל וכו', השמים לשמי ומשמים
שנתאחדין הבריאה פרטי והתאחדות חיבור
לעלות שיוכלו כדי בזה וזה בזה זה יחד ונתחברין
בדרך אל בית העולה בדרך למעלה למעלה
ויוכללו שיחזרו כדי לעולם, מעולם הקודש
יתברך היחיד הבורא שהוא האחדות בשורש
הדרכים ידי על כי הכל, תכלית עיקר שזה שמו,
נתחברין זה ידי על למקום, ממקום שיש
הדרך כי יחד, המקומות שני אלו ונתאחדין
הדרך ידי על כי יחד, וכוללם יחד מחברן
השפע להביא יכולין זה ידי על למקום שממקום
כגון להפך, וכן אחר, למקום המקום שבזה
אחר ובמקום הרבה התבואה שפע זה במקום

התבואה סחורות ומוליכין הרבה המלבושים שפע
המלבושים, סחורות לכאן מוליכין ומשם לשם,
נתחברין זה ידי ועל המקומות, בכל בזה וכיוצא
מזה. זה ונשפעים וחיים יחד ונתאחדין בזה זה
ואחדות חיבור בחינת הם הדרכים שכל נמצא
כדי התכלית בשביל הכוונה ועיקר יחד, המקומות
לשרשן לחזור שיוכלו כדי בזה, זה יחד שיוכללו

כנ"ל. באחד להכלל

דרך באיזה שהולך מי כי דרך, בשם נקרא זה ורק
חס זו כוונה בשביל שלא ברוחניות או בגשמיות
הישר בדרך שהולך לו שנדמה פי על אף ושלום,
כן פי על אף בדרך, תועה ואינו המקום לאותו

בבחינת ממנו, יותר בדרך תועה אין (משליבאמת

מות.יד) דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך יש
גדודי למקום ומכוון הישר בדרך ההולך בודאי כי
כבושה הדרך שזה פי על אף ולסטים, חיות
בדרך ותועה ופתי משוגע אין בודאי וסלולה
כשאדם שכן וכל שכן מכל ממנו. יותר עקומה
והולך חטאים בדרך והולך השכל מדרך תועה
התכלית בשביל מכון ואינו לסחורה למרחקים

יתברך השם שהולךבשביל לו שנדמה פי על אף ,
כן פי על אף ללייפסיק, או לברעסלא הישר בדרך
שמאבד מאחר מזה עקומה דרך אין בודאי באמת
לו היה יותר וטוב זה, ידי על הנצחי עולמו את
על לעבור ולבלי ומדבריות ביערים תועה להיות
משני המטרידו הזה בדרך מלילך ה', מצות
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הּיד ּבׂשרטּוטי נרׁשם היה מּמׁש כן ּכמֹו - וכּיֹוצא ּפלֹוני נהר וכאן ּפלֹוני, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָעיר
נרׁשם ׁשהיה ודבר ּדבר ּכל אצל נרׁשמים האֹותּיֹות ׁשהיּו אֹותּיֹות, ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּנ"ל
ּונהרֹות ועירֹות הּמדינֹות ּכל ּפרטי וגם הּדבר. מהּות לידע ּכדי הּיד, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָעל

אֹותיֹות. ווי אזֹוי גיווען איז יד דער פּון קריצין די אין אּון יד. דער פּון קניטׁשן אּון קריצין די ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַדֹור
וויסין זאל מען ּכדי זא איטליכער ּביי אֹותיֹות אנגיׁשריּבן ׁשטייען קארט לאנד א אֹויף ווי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאזֹוי
אזֹוי אּון טייכיל דאס איז דא אּון ׁשטאט. די איז דא אז וויסין זאל מען דהיינּו איז דאס ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָוואס
האנט דער פּון קריצין די דֹור אנגיצייכינט גיווען ּפּונקט איז אזֹוי זאכן. אנדערע גלייכין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָדעסט
גימאלט אֹויס גיווען סע וואס זא איטליכער ּביי גיׁשטאנען זענען אֹותיֹות די וואס אֹותיֹות. ווי ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאזֹוי

אֹויסגימאלט. איז דארט וואס איז זא איטליכע וואס וויסין זאל מען ּכדי יד. דער ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹויף

ושלום. חס עולמות

הוא דרך בשם שנקרא הדרך עיקר כי הכלל,
רשעים 'דרך כי וכשרים, צדיקים של הדרך
דרך בשם נקרא אינו כי אבודה, שדרכם תאבד',
הישר דרך שהוא להם שנדמה פי על אף כלל,
לצלן רחמנא מות דרכי שאחריתה מאחר לפניהם
מגלין שאנו דזמרה בפסוקי כן ועל כנ"ל,
סוף, ועד מראש הכל ברא יתברך שהשם ומודיעין
כל מגלין אנו בזה הבריאה, פרטי רוב ופורטין
הדרכים כל עיקר כי הבריאה, כל של הדרכים
אחד הכל ששם האחדות, משורש נמשכין בשרשן
הבריאה כל יפרד ומשם האחדות, בתכלית
הצינור וכפי במושבותם, למקומותם למיניהם
משורש חיות המקום זה מקבל שם שדרך והנתיב
צנורות המקום מזה הולכין כן כמו האחדות,
בשרשו אליו הסמוך אחר למקום ודרכים ונתיבות
הם הדרכים אלו ידי ועל למקום, ממקום וכן
ולהתאחד לחזור שיוכלו כדי יחד מתחברין

כנ"ל. האחדות לתכלית לשרשם ולעלות

האחדות, משורש נמשכין הדרכים שכל נמצא
דזמרה בפסוקי הבריאה את פורטין כשאנו כן ועל
זה ידי על וכו', ונבראו ציוה הוא כי ומגלין
נמשכין שכולם והנתיבות הדרכים כל נתגלין
ועל יתברך. היחיד הבורא שהוא האחדות משורש
יד בחינת ומאיר נתגלה דזמרה פסוקי ידי על כן
כל כתובים ששם הנ"ל היד בחינת שהוא ה'

וכן וכנ"ל. שלהם הדרכים כל עם העולמות
בחינת הם דזמרה שפסוקי כוונות פי על מבואר
היינו ידים, בחינת שהם תפארת, גבורה, חסד,
שהוא הזאת היד ידי ועל כנ"ל. הנ"ל היד בחינת
דרכי כל נתגלין זה ידי על דזמרה, פסוקי בחינת
על הנ"ל הכתות כל נתתקנין זה ידי ועל הקדושה,
בחינת שזהו עשרה, שהם ואנשיו המלך ידי
הלולים עשרה בחינת שאומרים הללויה עשרה
תאות להכניע ועיקר בקדשו. אל הללו שבמזמור
הוא העשירות ותיקון בירור עיקר כי כנ"ל, ממון
כינור בחינת שהם דזמרה פסוקי בחינת ידי על
בו. מנשבת צפונית רוח שהיתה כנ"ל, דוד של
ומנגן דוד של בכנור המנשב הזה צפונית ורוח
נתברר זה ידי על דזמרה, פסוקי בחינת שזה
זהב מצפון כי מצפון, שנמשך העשירות ונתתקן
יד על הוא העשירות תיקון עיקר כן ועל ייאתה,

כנ"ל. דליואי דנגונא חדוה שהוא דזמרה, פסוקי
בכל מושל ואתה מלפניך והכבוד והעשר וזהו:
תיקון עיקר כי וכו', ובידך וגבורה כח ובידך
היינו יד, בחינת ידי על הוא דקדושה העשירות

הנ"ל. היד בחינת

אז כי כך, אחר שאומרים הים שירת בחינת וזה
דקדושה גדול לעשירות זכו סוף ים קריעת בשעת
שאמרו כמו ממצרים, אחרא הסטרא מן שהוציאו

לברכה זכרונם בשלח)רבותינו שגדולה(מכילתא ,
נתברר אז כי וכו', מצרים מביזת הים ביזת היתה
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ּבּׂשרטּוטין הּיד על נרׁשם היה הּכל ּפרטּיים, ּדברים ּוׁשאר והרים ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹּוגׁשרים
ּפלֹוני. ּדבר וזה ּפלֹוני, ּדבר ׁשּזהּו אֹותּיֹות, ּכתּובים היּו ּדבר ּכל ואצל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּנ"ל,
היה הּכל - ׁשּלהם הּמארעֹות וכל הּמדינה, ּבתֹו ׁשהֹולכים אדם ּבני ּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹוגם

ׁשם. למקֹום;והיהנרׁשם ּומּמקֹום למדינה מּמדינה הּדרכים ּכל ּגם ׁשם ּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָָָָָ

אּוןאּון ּבערג אּון ּבריקין אּון טייכן אלע אּון ׁשטאט איטליכע אּון ּבאזּונדער מדינה איטליכע ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאזֹוי
זאכין וועלטין)אנדערע אלע אין אּון וועלט דער אין זי גיפינט סע דער(וואס אֹויף אֹויסגימאלט גיווען אלץ איז ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אֹותיֹות גיׁשטאנען אלץ איז זא איטליכער ּביי אּון יד. דער פּון קנייטׁשן אּון קריצין די דֹור ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַיד
א אזֹוי אּון וכּו'. זא די איז דאס אּון זא די איז דאס איןאז ארּום גייען סע וואס מענׁשן לע ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

מאֹורעֹות זייערע אלע אּון מדינה לעּבט)איטליכער ער ווייל איּבער גייט מענׁשן א אֹויף וואס אלץ אלץ(דהיינּו איז ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
איין פּון וועגין אלע אפילּו גיׁשטאנען דארט איז סע אּון האנט. דער אֹויף גימאלט אֹויס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָגיווען
דעם גוואּוסט אי האּב דעם מחמת אּון אנדערין צּום ארט איין פּון אּון אנדערער. דער צּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמדינה

ה', יד נתגלה אז כי בקדושה, העשירות ונתתקן
שכתוב יד)כמו היד(שמות את ישראל וירא :

ניגון שהוא לשירה אז זכו כן ועל וכו'. הגדולה
היד מבחינת הנמשך דזמרה פסוקי בחינת וזמרה,

בחינת טז)כנ"ל, א לך"(שמואל וטוב בידו "וניגן
כנ"ל.

בבית כי המקדש, בבית היו הקרבנות כל כן ועל
בבחינת הנ"ל, היד בחינת מאיר שם המקדש

טו) כל(שמות כן ועל ידיך". כוננו ה' "מקדש
משם יוצאים כולם והנתיבות והשבילים הדרכים
הנקודה היא שתיה האבן כי יחד, נכללים ושם
מתחילין שמשם העולם, הושתת שממנה
אשר שבעולם, הדרכים כל ולהתפרד להתפשט
והיה בהם מכיר היה השלום עליו המלך שלמה
ההולך הדרך יודע היה כי פרי, כל עץ בהם נוטע
רש"י שפירש כמו וכו', פלפלין בו ונוטע לכוש
שדרך השמים שער הוא המקדש בבית וגם שם.
עד לעולם מעולם וכן לשמים. מארץ עולין שם
היו המקדש בבית שם כן ועל הוא. ברוך סוף אין
מסופקים שהיו והדרכים העצות כל לידע יכולים
שהוא ותומים האורים היו שם כי בהם, ונבוכים
נודע ששם ליבו, על אהרן שנשא המשפט חושן
המשפט חושן כי והדרכים, העצות כל ונתברר
זה ידיו, שני בין כתפיו ועל ליבו על הכהן שנשא

שהוא הנ"ל היד הארת קארט)בחינת של(הלאנד
היה המשפט בחושן שם כן ועל העולמות. כל
נודע זה ידי שעל ומצטרפות, בולטות אותיות
היד הארת עיקר כי להתנהג, איך הדרכים כל לכל
הדרכים כל היד בשרטוטי ומתגלין מאירין ששם
זאת בחינה עיקר העולמות, כל של וכו' והנתיבות
שבלב הדפק רוח שהוא דליבא, מרוחא נמשך
ביד, הדופק עיקר כן ועל בידים, ביותר שנמשך
דרכי כל את ומבין היודע לידע יכול בדופק ושם
ופקודתו איש מעשה ועניניו ומאורעותיו האדם
היד, לתוך נמשך הדופק וזה גבר. מצעדי ועלילות
היד, בשרטוטי זה כל ומתגלה מתעלם ושם
העולמות מכל שכלול האדם דרכי כל על שמורין
הבכורים וביום בהתורה ועיין סוף. ועד מראש

נו)הסתרה שבלבמב(בסימן הדופק רוח ענין ואר
שם. עיין ביותר, הידים לתוך שנמשך

שבלב הדופק רוח זה של וחיות כח ועיקר
רוחא מבחינת נמשך ביותר, בהידים שמתפשט
הלב חיות עיקר שמשם ריאה, בכנפי דנשיב
הוי ליבא על דנשבי ראה כנפי אלמלא כי והאדם.
הוא ריאה שבכנפי ורוח גופא. כל אוקיד ליבא
לשכך נחית רוחא בחינת הנ"ל, רוחא בחינת
תאוות שבירת בחינת שהוא וכו', דליבא חמימא

ממון.
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אדם לׁשּום אפׁשר ּׁשאי מה הּזאת, העיר אל לּכנס יֹודע הייתי זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומחמת
הּדר יֹודע אני - אחרת לעיר אֹותי לׁשלח רֹוצים אּתם אם וכן לכאן, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּכנס
ּכי לעֹולם; מעֹולם הּדר ּבּה נרׁשם היה וכן הּנ"ל. הּיד עלֿידי הּכל ֿ ּכן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

לּׁשמים מארץ לעלֹות יכֹולין ׁשעלֿידֹו ּונתיב ּדר לּׁשמיםיׁש לעלֹות אפׁשר אי (ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

לּׁשמים) לעלֹות הּדר נרׁשם היה וׁשם ,הּדר יֹודעין ׁשאין ּכלמחמת ׁשם נרׁשם והיה , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
והיה - ּפלֹוני ּבדר לּׁשמים עלה אלּיהּו ּכי לעֹולם. מעֹולם ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּדרכים

קּומען. ניט אהער קאן מענׁש ׁשּום קיין וואס אריין. ׁשטאט אין אהער גיין צּו אריין דיוועג (ווארין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּכּנ"ל) קּומען גיקאנט ניט זיי צּו האט קיינער אּון ׁשטעט זייערע גיגראּבין ארּום זי האּבין געלט פּון ווילטמדינה איר אז אזֹוי אּון ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יד. דעם דֹור אלץ וועג. דעם אֹוי אי ווייס אריין. ׁשטאט אנדערער דער אין ׁשיקין אזֹויאּוןמי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

איז סע ווארין וועלט. אנדערער דער צּו וועלט איין פּון וועג דער יד. דער אֹויף גיׁשטאנען ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאיז
הימיל. דעם אֹויף ערד דער פּון גיין ארֹויף מען קאן וועג דעם דֹור וואס וועג א (וואריןפארהאנדין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מען ווירימיר וועג דער גיׁשטאנען איז דארט אּון וועג. דעם ניט ווייסט מע מחמת גיין ארֹויף ניט מען קאן הימיל דעם אֹויף ערד דער ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָפּון

הימיל) דעם אֹויף גיין ארֹויף אייןזאל פּון פארהאנדין איז סע וואס וועגין אלע גיׁשטאנען דארט איז סע אּון ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
וועג. דעם מיט הימיל דעם אֹויף גיגאנגען ארֹויף איז אליהּו ווארין וועלט. אנדערער דער צּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוועלט

שהוא הכהן, לב על המשפט חושן בחינת וזה
כל כתובים ששם העליונה היד הארת בחינת
היה שם כן ועל וכו'. המאורעות וכל הדרכים
והעצות הדרכים כל ובולט ומצטרף מתבאר
מבחינת נמשך הכל כי בהם, מסופק האדם שהיה
הוא היד כי כנ"ל, הכל כתוב היה שם הנ"ל היד
נקרא כן ועל כנ"ל. שבלב הדופק רוח בחינת
תיקון בחינת הוא משפט כי המשפט, חושן
וכל משפט נקרא ממונות דיני כי ממון, תאוות
הם כי ממון, תאוות תיקון בחינת הם ממונות דיני
עושקו מיד עשוק ומצילין האמת מבררין
ממון המכחשים והשקרנים הגזלנים ומכניעין
ממון. תאות הכנעת בחינת עיקר שזהו חבריהם,
חושן ותומים האורים נקראים זה שם ועל
שעיקר הנ"ל היד הארת בחינת הם כי המשפט,
משפט בחינת שזהו ידה, על ממון תאוות הכנעת

כנ"ל. ממון תאוות תיקון בחינת שהוא

הנ"ל היד ידי על הוא ממון תאות ביטול עיקר כי
ידי שעל וכו', הגיבור של הדרך כתוב היה ששם
שאם כתוב היה ושם ממון, תאות מבטלין זה
יפלו וכו' לדעתם אלהות שכולם להמדינה ילכו

וכשל ידו יטה וה' בפסוק מרמז שזה וכו', שניהם
תאוות עיקר כי שם, עין וכו', עזור ונפל עוזר
כוחי בבחינת הידים, פגם בבחינת הוא ממון
עיקר שזה הזה, החיל את לי עשה ידי ועוצם
וכפירות זרה עבודה בחינת שהוא ממון, תאות
יתברך מאתו שהכל יתברך בהשגחתו שכופר
תאוות של ותיקונו הכנעתו עיקר כן ועל לבד.
והשגחתו, יתברך בהשם אמונה ידי על הוא ממון
כן ועל אמונה. ידיו ויהי בחינת יד, בחינת שזהו
ממון, תאות בטול בחינת שהם הקרבנות, כל
הוא המקדש הבית כי המקדש, בבית היו כולם
כנ"ל. הכנעתם עיקר זה ידי על כנ"ל, יד בחינת
הלויים היו הקרבנות של העבודה בשעת כן ועל
רוחא בחינת הנ"ל, בחינת זה וכו', בשיר מנצחים
בחינת שהם וכו', דלבא חמימא לשכך נחית
ואז כנ"ל, ממון תאות שבירת בחינת הקרבנות,
בחדוה לה מקבל ליבא רוחא ההוא נחית כד
בשעת הלויים של שיר שהוא דליואי, דנגונא

ש פרשתהקרבן, אחר דזמרה פסוקי בחינת זה
כנ"ל. היינו הקרבנות,

ד') הלכה תפילה הלכות הלכות (ליקוטי
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ּכתּוב והיה - אחר ּבדר לּׁשמים עלה רּבנּו ּומׁשה ,הּדר אֹותֹו ׁשם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשם ּכתּוב והיה - אחר ּבדר לּׁשמים עלה חנֹו וכן ּגםּֿכן, הּדר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשם
הּנ"ל. הּיד ּבׂשרטּוטי נרׁשם היה הּכל - לעֹולם מעֹולם וכן ;הּדר אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגם
העֹולם, ּבריאת ּבעת ּׁשהיה מה ּכפי ודבר ּדבר ּכל הּיד על נרׁשם היה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָּגם
ּכפי ׁשם נרׁשם היה סדֹום: ּכגֹון .ּכ ֿ אחר ּׁשּיהיה מה ּוכפי ׁשּלֹו, ההוה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי
סדֹום, הפיכת ׁשם מצּיר היה ּגם ׁשּנהּפכה; קדם יּׁשּובּה, ּבעת ּׁשהיתה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמה

ׁש אחרּכמֹו לּה ׁשּיׁש סדֹום ׁשל צּיּור ׁשם מצּיר היה וגם נהּפכת; העיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
וׁשם, ּׁשּיהיה. ּומה ּׁשהוה ּומה ּׁשהיה מה הּיד על נרׁשם היה ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹההפיכה;
ּכּלם ׁשהם עליהם אֹומרים ׁשאּתם הּנ"ל הּמדינה ׁשאֹותֹו ראיתי הּיד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאֹותֹו
נכלין יהיּו ּכּלם - מהם עזר לקּבל אליהם הּבאים האנׁשים ּכל עם ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאלקּות,

ּתפּלה)ואֹובדין הּבעל להם הׁשיב זה .(ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

‡ÏÙ�Âׁשעל ידּוע זה ּכי אמת, ּדברי נּכרים היּו ּכי מאד, הּדבר ּבעיניהם ¿ƒ¿»ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכי אמת, ּדברי נראין ּדבריו ׁשּגם והבינּו הּדברים, ּכל מצּיר קארט ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּלאנד
אֹות מהם ויהיה - הּיד ׁשל ׂשרטּוטין ׁשני ּולחּבר לקּבץ ׁשאפׁשר רֹואין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָזה

מאד) ּבעיניהם ונפלא מּלּבֹו, זאת לבּדֹות אפׁשר אי הּנ"ל אּלּו ׁשּדברים הבינּו וׁשאלּו(עלּֿכן . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

אנדערן איין מיט הימיל דעם אֹויף גיגאנגען ארֹויף איז רּבינּו מׁשה וועג. דער גיׁשטאנען דארט ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאיז
הימיל דעם אֹויף גיגאנגען ארֹויף איז חנֹו אזֹוי אּון .אֹוי וועג יענער גיׁשטאנען דארט איז ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָוועג.
דער צּו וועלט איין פּון אזֹוי אּון גיׁשטאנען אֹוי וועג דער דארט איז וועג. אנדערין איין מיט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנא

העכער)אנדערער אֹוי(ווייטער גיׁשטאנען אלץ דעראיז פּון קנייטׁשן אּון קריצין די דֹור האנט. דער ף ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ
וועלט די ּבׁשעת גיווען איז סע אזֹוי ווי זא איטליכע יד. דער אֹויף גיׁשטאנען איז סע אּון ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהאנט
דהיינּו .דערנא זיין וועט סע אזֹוי ווי אּון היינט. איז סע אזֹוי ווי אּון גיווארין. ּבאׁשאפין ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאיז
גיקערט איּבער איז זי איי פריר גיווען איז ׁשטאט די ווי אזֹוי אֹוסגימאלט דארט גיווען איז ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָסדֹום.
א ווי אזֹוי איּבער. זי קערט סדֹום ווי אזֹוי אֹויסגימאלט דארט גיווען איז ווידער אּון ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָגיווארין.
האט סע ּפנים א וואסיר סדֹום אֹויסגימאלט דארט גיוען איז ווידער אּון איּבער. זי קערט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשטאט
איז סע וואס גימאלט. אֹויס גיווען איז יד דער אֹויף ווארין .זי קערין איּבער דעם נא ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָהיינט.
גיזעהן. אי האּב יד דער אֹויף דארט אּון זיין. וועט סע וואס אּון היינט. איז סע וואס אּון ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגיווען.
וועלין זיי וואס מענׁשן אלע די מיט גאטן. אלע זענען זיי אז זיי אֹויף זאגט איר וואס מדינה די ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאז

הילף אֹויף קּומען זיי העלפן)צּו זיי זאל מדינה די אז האּבן.(דהיינּו מּפלה א ּביידע אלע זיי האטוועלן (אזֹוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

דערציילט) ּתפּלה ּבעל דער אלץ .זיי ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

וואריןאיז רייד. אמתע איז דאס אז דערקענט מען ווארין גיווען. חידּוׁש ווילד א זא די זיי ּביי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
פארׁשטאנען זיי האּבין זאכן. אלע אֹויסגימאלט ׁשטייט קארט. לאנד א אֹויף אז מען ווייסט ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָדאס
מען זעהט דאס ווארין אֹויסטראכטין. ניט זי מען קאן אזֹוינס ווארין אמת זענען רייד זיינע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאז
איּבער אֹות. איין ווערין דרֹויס וועט האנט דער פּון קריצין צוויי נעמען הֹויף צּום קאן מען אז ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָזי
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הׁשיב ממֹון. למצא אי ּדר לנּו יגּלה אּולי הּנ"ל? הּמל הּוא היכן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו:
ממֹון רֹוצים אּתם עדין ּתמּה)להם: ׁשאלּו(ּבלׁשֹון ּכלל. ּתדּברּו לא מּממֹון ? ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יֹודע איני אני ּגם להם: הׁשיב הּנ"ל? הּמל הּוא היכן ֿ כן, אףֿעלּֿפי ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹותֹו:
הּנ"ל. ֵֶֶַַַמהּמל

‰NÚÓeוהּגיע יחידה, ּבת להם והיה ּומלּכה, מל ׁשהיה היה: ּכ ׁשהיה «¬∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
הייתי אני וגם לֹו. להּׂשיאּה ראּוי מי את ליעץ יֹועצים והֹוׁשיבּו לפרקּה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָסמּו
את לּה ׁשּיּתנּו עצתי והיתה אֹותי; אֹוהב היה הּמל ּכי העצה, ּבעלי ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשם
ֿ ּכן על - מדינֹות ּכּמה ׁשּכבׁש טֹובֹות, ּכּמה לנּו עׂשה ׁשהּגּבֹור ּבאׁשר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּגּבֹור,
ּכּלם והסּכימּו מאד, עצתי והּוטבה לאּׁשה. ֿ מלּכה הּבת את לֹו ׁשּיּתנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻראּוי
אֹותּה והּׂשיאּו ֿ מלּכה. להּבת חתן ׁשּמצאּו על ׁשם ּגדֹולה ׂשמחה והיתה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלזה,
מאד, מאד ֿ תאר יפה היה הּתינֹוק ואֹותֹו ולד. ֿ מלּכה הּבת וילדה הּגּבֹור, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעם

מין ׁשל יפי היה ּכלׁשּלא להם והיה זהב ׁשל היּו וׂשערֹותיו ּכלל, אנֹוׁשי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
נֹולד הּזה והּתינֹוק אחרים. אֹורֹות היּו ועיניו חּמה, ּכפני היּו ּופניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּגונים,

תכף ּבֹו ראּו ּכי ּגמּורה, חכמה ההֹולדה)עם ׁשּכׁשהיּו(ּבׁשעת ּגמּור, חכם ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ווילד א זיי ּביי איז סע אּון .זא גיטראכטע אֹויס קיין ניט איז דאס אז פארׁשטאנען זיי האּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָדעם
א ווייזין אּונז ער וועט טאמער .מל דער ערגעץ איז וואּו גיפרעגט אים זיי האּבין גיווען. ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָחידּוׁש

געלט איר ווילט נא גיענפערט. זיי ער האט געלט. גיפינען זאל מען ווי איינערוועג. ווי לׁשֹון א (מיט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

זי)פארווינ ּבייזערט אּון זי דעסטוועגיןדערט פּון גיפרעגט. אים זיי האּבן ניט. גאר ׁשמּוסט געלט פּון ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ווי מל דעם פּון ניט אֹוי ווייס אי גיענפערט. זיי ער האט איז. מל דער ווי אּונז זאג ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָפארט.

גיווען. אזֹוי איז מעׂשה די אּון איז. ֲִִִִֶֶֶַַער
נאהנטאמאל גיקּומען סע אּון יחידה. ּבת א גיהאט האּבין זיי אּון מלּכה. א מיט מל א גיווען איז ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

זאל מען יֹועצים גיזעצט מען האט מאכין. צּו חתּונה ּבאדארפט איר האט מע וואס צייט דער ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָצּו
יֹועצים די צוויׁשן גיווען אֹוי דארט ּבין אי אּון געּבין איר זאל מען וועמען האלטין. עצה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיין

זיי) פאר אלץ דאס דערציילט ער וואס ּתפּלה ּבעל דער עצה(דהיינּו מיין איז גיהאט. ליּב מי האט .מל דער ווארין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ווארין טֹובֹות. ּכמה גיטאן אּונז האט גּבֹור דער ווארין גּבֹור. דעם גיּבין איר זאל מען אז ְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָגיווען
ווייּב. איין פאר מלּכה ּבת די גיּבין צּו אים מען קער דעם איּבער מדינֹות ּכמה איינגינּומען האט ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָער
א גיווען דארט איז סע אּון גיווען. מסּכים דרֹויף אלע האּבין זיי אּון גיפעלין. זייער עצה מיין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז
חתּונה מלּכה ּבת דער מען האט מלּכה. ּבת דער צּו חתן א גיפּונען האט מען וואס ׂשמחה. ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָגרֹויסע
ווילד א זייער גיווען איז קינד דאס אּון קינד. א גיהאט מלּכה ּבת די האט גּבֹור. דעם מיט ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָגימאכט
זענען האר זיינע אּון גיווען. ניט ׁשיינקייט מנטׁשלי קיין גאר איז סע וואס ּפארׁשֹוין. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגרֹויסער
זּונען. די ווי אזֹוי גיווען איז ּפנים זיין אּון פארּבין. אלירליי גיהאט האּבין אּון גאלד. פּון ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָגיווען

אֹורֹות אנדערע גיווען זענען אֹויגין זיינע לעכטין)אּון מיט(ּכלֹומר גיווארין גיּבֹוירין איז קינד דאס אּון ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשֹוין איז ער אז גיווארן. גיּבֹוירין איז ער ווי ּתיּכף גזעהן אים אין האט מען ווארין חכמה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָגרייטער

ווארין חכם. גרֹויסער האטא לאכין. ּבאדארפט האט מע ווי דארטין גיׁשמּוסט. האּבין מענטׁשן אז ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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ּכי בזה, ּכּיֹוצא וכן ׂשֹוחק, היה - לׂשחק ׁשּצריכין ּבמקֹום אדם, ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמדּברים
ּדּבּור ּכגֹון ּגדֹול, ׁשל הּתנּועֹות לֹו אין ׁשעדין רק ּגדֹול, חכם ׁשהּוא ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּכירּו
יכֹול ׁשהיה ּומליצה לׁשֹון ּבעל ּדּברן ּדהינּו מליץ, הּמל אצל והיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכּיֹוצא.
והּמליץ .להּמל ותׁשּבחֹות ׁשירֹות מאד, נפלאים צחּות ּדברי ּולהמליץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלדּבר
לקּבל יעלה אי ּדר לֹו הראה הּנ"ל הּמל א נאה; מליץ מעצמֹו ּגם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהיה
להּמל היה ּגם מאד. מאד נפלא מליץ היה ועלֿידיֿזה הּמליצה, חכמת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכח
יעלה אי ּדר לֹו הראה הּמל א חכם; מעצמֹו ֿ ּכן ּגם היה והחכם ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָחכם.

מאד. נפלא חכם היה ועלֿידיֿזה חכמה, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹויקּבל

ÔÎÂויקּבל יעלה אי ּדר לֹו הראה והּמל מעצמֹו; ּגּבֹור היה הּגּבֹור ¿≈ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
תֹולה ׁשהיא חרב יׁש ּכי מאד. ונֹורא נפלא ּגּבֹור היה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּורה,
אזי - החרב את ּכׁשּמגּביהין ּכחֹות: ׁשלׁשה הּזאת להחרב ויׁש העֹולם, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבאויר
הּׂשרים ּכׁשּנסים ּכי מּפלה, להם יׁש ּומּמילא החילֹות, ׂשרי ּכל ונסים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבֹורחים
ֿ כן אףֿעלּֿפי א ּבּמלחמה. ּתקּומה אין ואזי הּמלחמה, ׁשינהג מי אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
להם ויׁש ּפּיֹות, ׁשני הּנ"ל להחרב ויׁש לּמלחמה; הּנׁשארים ׁשּיתקרבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
להם מּגיע - הּׁשני חד ֿ ידי ועל ּכּלם, נֹופלים אחד חד ׁשעלֿידי ּכֹוחֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשני

א איז ער אז דערקענט אים אין האט מע זאכין. אנדערע גלייכין דעסט אזֹוי אּון גילאכט. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָער
אּון ריידין ניט נא קאן ער דהיינּו גרֹויסין. א פּון ּתנּועֹות די ניט נא האט ער נאר חכם. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָגרֹויסער

חכם. גרֹויסער א ׁשֹוין איז ער אז ּתיּכף אנגיזעהן מען האט דאס אּבער זאכין. אנדערע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאזֹוי
גיקענטאּון האט ער וואס ּומליצה. לׁשֹון ּבעל א ריידער א דהיינּו מליץ. א גיווען איז מל דעם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּביי

מליץ דער אּון .מל צּום תּוׁשּבחֹות אּון ׁשירֹות אּון ׁשּפראכין ׁשיינע זייער רייד. ׁשיינע זייער ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָריידין
וועג דעם אּון ׁשליי דעם גוויזין אים האט מל דער נאר מליץ ׁשיינער א גיווען אֹוי אליין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאיז
זייער גיווען ער איז דעם דֹור אּון מליצה. פּון חכמה דער פּון ּכח דעם נעמען זאל ער וואנען ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹפּון

מליץ. גרֹויסער ווילד ְְִִֵֶַא
דערווידער נאר חכם. א גיווען אֹוי אליין איז חכם. דער אּון חכם. א גיהאט מל דער האט ִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

זייער גיווען ער איז דעם דֹור אּון חכמה. נעמען זאל ער וואנען פּון אוועג גוויזין אים האט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמל
גוויזין אים האט מל דער נאר גּבֹור. א אליין גיווען איז גּבֹור דער אזֹוי אּון חכם. גרֹויסער ווילד ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָא
גרֹויסער ווילד א זייער גיווען ער איז דעם דֹור אּון גבּורה. נעמען זאל ער וואנען פּון וועג ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָדעם
האט ׁשווערד די אּון לּופטין. דער אין הענגט זי וואס ׁשווערד א פארהאנדין איז סע ווארין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָגּבֹור.
האּבין חיל. דעם פּון עלצטע אלע זי לֹויפין צּו אזֹוי ׁשווערד. די אֹויף הייּבט מע אז ּכחֹות. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹדריי

מּפלה א ממילא ׁשֹוין ׂשֹונאים)זיי די פירין(דהיינּו צּו ניט קיינער האט אנטלֹויפין. עלצטע די אז ווארין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
פארט אפׁשר וואלטין פארט. וועגין דעסט פּון נאר מּפלה. א ּבוודאי ׁשֹוין זיי האּבין מלחמה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָדי
זיי אּון ׁשארפין. צוויי ׁשווערד די אּבער האט האלטין. מלחמה נא עּפעס גיקאנט איּבריקע ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָדי

דֹור ּכחֹות. צוויי דיהאּבין זיי קריגן ׁשארף אנדערער דער דֹור אּון אלע. זיי פאלין ׁשארף איין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
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רחמנא זה חלי ּכּידּוע ונמס, נכחׁש ׁשּבׂשרם ּדהינּו "ּדאר", ׁשּקֹורין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהחלי,
ׁשהיא, ּבמקֹום החרב ּבאֹותֹו ׁשעֹוׂשין הּתנּועה ֿ ידי על ׁשרק הינּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלצלן,
לּה. ׁשּיׁש הּכח וחד חד ּכל ֿ ידי על ּדהינּו ּכּנ"ל, להּׂשֹונאים מּגיע ֿ זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹעלֿידי
הּגדֹולה. ּגבּורתֹו קּבל ּומּׁשם הּנ"ל, להחרב ׁשּיׁש הּדר להּגּבֹור הראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּמל

צר ּׁשאני מה מּׁשם וקּבלּתי ׁשּלי, לענין הּדר הּמל לי הראה אני, י.וגם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאהבה הּמל עם עצמֹו את אֹוהב ׁשהיה נאמן, אֹוהב להּמל היה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
את זה יראּו ׁשּלא ּכלל להם אפׁשר היה ׁשּלא עד מאד, מאד ונֹוראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹנפלאה
והיּו קצת; להתּפרד ׁשּצריכין ׁשעֹות יׁש ֿ כן אףֿעלּֿפי א ׁשעה. איזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזה
הּצּורֹות ּבאּלּו עצמן מׁשעׁשעין והיּו ׁשניהם, צּורת מצּירין ׁשהיּו צּורֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהם
האֹוהב עם הּמל אי מצּירין היּו האּלּו והּצּורֹות מחברֹו. אחד ׁשּנפרדּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעת
סגּלה והיה ּגדֹולה, ּבאהבה עצמן ּומנּׁשקים ּומחּבקים עצמן אֹוהבים ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻנאמן
אהבה לֹו מּגיע היה - הּצּורֹות ּבאּלּו מסּתּכל ׁשהיה ׁשּמי הּצּורֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלאּלּו

מאד הּצּורֹות)ּגדֹולה ּבאּלּו מסּתּכל ׁשהיה למי ּבאה האהבה ׁשּמּדת נאמן(הינּו האֹוהב וגם . ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.הּמל לֹו ׁשהראה הּמקֹום מן האהבה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָקּבל

מלחמה)דאר. זיי מיט האלט מען וואס ׂשֹונאים די אּפ.(דהיינּו זיי פאלט לייּב דאס אּון מאגער ווערין זיי דהיינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשווערד דער מיט מא א טּוט מע וואס דעם דֹור נאר אּון ליצלן. רחמנא איז קרענק די ווי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאזֹוי
דער מיט מאכט מע וואס דעם דֹור דהיינּו הּנ"ל זאכין די ׂשֹונאים די ׁשֹוין קריגין איז זי ווי ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָדארט
ׁשארף. אנדערער דער מיט מאכט מע וואס דעם דֹור אּון מּפלה. א גאר ׂשֹונאים די האּבין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשארף
פאר איז סע וואס וועג דעם גּבֹור. דעם גוויזין האט מל דער אּון ּכּנ"ל. דאר די ׂשֹונאים די ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָקריגין
דער האט מיר אּון גבּורה. גרֹויסע זיין גינּומען ער האט דארט פּון אּון ׁשווערד. דער צּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאנדין
דאס דארט פּון גינּומען אי האּב .זא מיין נעמען זאל אי וואנען פון וועג דעם גוויזין אֹוי ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמל

ּבאדארף אי דעםוואס גוויזין מל דער אֹוי האט אים אז גיזאגט ער האט אלץ דאס דערציילט ער וואס ּתפּלה ּבעל דער (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּתפּלה) דהיינּו זא זיין נעמען זאל ער וואנעט פּון .וועג ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָ

נאמןאּון אֹוהב איין גיהאט מל דער האט גיטרייען)אזֹוי א פריינט גּוטן א ליּב(ּכלֹומר זי האט ער וואס ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
האּבין זיי ּביז גיהאט. ליּב אזֹוי זי האּבין זיי ליּבׁשאפט גרֹויס זייער מיט מל דעם מיט ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָגיהאט
אּבער זי איז סע נאר זעהן. ניט ׁשעה א זי זאלין זיי אז אנדערין דעם אן איינער זיין גיקענט ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָניט
דארט וואס ּפאטרעטין. גיהאט זיי האּבין איינעם. אין זיין ניט מּוז מע וואס צייט פארהאנדין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָפארט

זיין מׁשעׁשע זי זיי פלעגין צּורֹות. ּביידע זייערע אֹויסגימאלט גיווען האּבין)איז נחת אּון ּתענּוג (ּכלֹומר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

אֹויס אזֹוי גיווען זענען צּורֹות די אּון זעהן. גיקאנט ניט זי האּבין זיי אז דעמּולט צּורֹות די ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמיט
האלדזיןגימאלט אּון זי קּוׁשין זיי ווי אּון ליּב זי האּבין נאמן אֹוהב דעם מיט מל דער ווי אזֹוי ְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

האט סע ווער אז גיהאט. סגּולה א זי אין האּבין ּפאטרעטין די אּון ליּבׁשאפט. גרֹויס מיט ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזי
ליּבׁשאפט גרֹויס גיקריגין ער האט צּורֹות די אֹויף מעגיקּוקט אז גיקריגין מען האט אהבה פּון מדה די (ּכלֹומר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

צּורֹות) די אֹויף גיקּוקט אהבההאט די גינּומען אֹוי האט נאמן אֹוהב דער ליּבׁשאפט)אּון דאס דעם(דהיינּו פּון ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
איטליכער גיגאנגען זענען אלע די וואס צייט. א גיקּומען איז גוויזין. אים האט מל דער וואס ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָארט
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ÚÈb‰Âּדהינּו ּכחֹו, מּׁשם לקּבל למקֹומֹו, ואחד אחד ּכל הּנ"ל ּכל ׁשהלכּו עת ¿ƒƒ«ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּנ"ל למקֹומֹו עלה ואחד אחד ּכל הּנ"ל, הּמל אנׁשי וכל והּגּבֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמליץ
הּזה סערה והרּוח ּבעֹולם, ּגדֹולה סערה רּוח והיה הּיֹום ויהי ּכחֹו. ׁשם ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלחּדׁש
יּׁשּוב ּומּמדּבר לים, ּומּיּבׁשה ליּבׁשה מּים והפ ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻּבלּבל
ּבית לתֹו הּזה סערה הרּוח ּובא ּכּלֹו. העֹולם ּכל את והפ מדּבר, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּומּיּׁשּוב

גּבֹור דער אּון מליץ דער דהיינּו .זא זיין פּון ּכח זיין נעמען דארט זאל ער אז אריין. ארט זיין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאין
ּבאנייען דארט זאל ער אריין ארט זיין אין גיגאנגען אטליכער איז מל דעם פּון לייט אלע די ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאּון

ּכח. ַַֹזיין
סערהויהי רּוח גרֹויסער א גיווען איז ווינט)הּיֹום ׁשטֹורעם א רּוח(דהיינּו דער אּון וועלט. דער אֹויף ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

גיווען מבלּבל האט פארמיׁשט)סערה יּבׁשה(ּכלֹומר ים פּון גיקערט איּבער האט ער אּון וועלט. די גאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
איּבער וועלט די גאר האט ער אּון מדּבר. ייׁשּוב פּון אּון ייׁשּוב מדּבר פּון אּון ים. יּבׁשה פּון ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּון
דארט האט סערה רּוח דער אּון אריין. ׁשטּוּב אין מל צּום אריין איז סערה רּוח דער אּון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָגיקערט.

:ÌÏÂÚ· ‰ÏÂ„‚ ‰¯ÚÒ ÁÂ¯ ‰È‰Â ÌÂÈ‰ È‰ÈÂ'ר
מה על אמר ז"ל מוהרנ"ת כי סיפר, ז"ל אברהם
שבועות בערב ז"ל רבינו אשת הרבנית שנסתלקה
בחזרתו הקיץ באותו כך ואחר תקס"ז, שנת
החולאת עליו בא לנאווריטש הגדולה מנסיעתו

הקשה ההוסט רחמנאשל מאוד קשה שיעול (היינו

להתפללליצלן) מאוד ז"ל רבינו אותנו הזהיר ואז ,
שנים שלש אחר ונסתלק וכו', וכו' עבורו הרבה
שעשה ותיכף מוהר"ן, בחיי כמובא הזאת מעת
תקס"ח בסוכות כי וכו', שיסתלק מיד ידע ההוסט
חולי אצלו שהתחיל בעת ללמברג שנסע קודם
סוכות של א' בליל הקדוש מפיו נשמע ההוסט

אושפיזא נכרים הוסט,("גאסט")שבלשון נקרא
כי חכמה, בלשון שדיברו חז"ל מאמר והזכיר
וכו', נשגבה פליאה היתה לנאווריטש הנסיעה
התינוק בקיץ תקס"ו בשנת לזה מקודם שנסתלק
כן גם ז"ל אפרים שלמה רבי והיקר הקדוש
הסתלקות שהיה ליצלן, רחמנא ההוסט מחולי

תקס"ו. בסיון התינוק

אחר זה שלשתן הסתלקות על ז"ל מוהרנ"ת ואמר
תפילה הבעל של במעשה שמובא הענין זה
ויהי וכו', ומלכה מלך שהיה תפילה הבעל שסיפר
הרוח ובא וכו', בעולם גדול סערה רוח והיה היום

היזק, שום עשה ולא המלך בית לתוך הזה סערה
הבת של הילד וחטף סערה הרוח שנכנס רק
תוקף היה תקס"ו בקיץ כי וכו', וכו' מלכה
של עדות גביית ועשה הידוע, הזקן המחלוקת
זה ידי על שהתגברו עד ז"ל, רבינו כנגד שקר
זיע"א, הזה הקדוש התינוק ונסתלק הקטרוגים
ידי על כי ל"ח, סימן מוהר"ן בליקוטי שכתוב במה (ועיין

מקטרג בשר, כל קץ בחינת סערה, רוח נעשה הדיבור פגם

וכו' בדחקות התורה לימוד ידי על הדיבור ותיקון הגדול,

שם) וכןעיין מלכה הבת רדפה הרעש ובתוך .
שהוא וכו', כולם שנתפזרו עד המלך וכן המלכה
תקס"ז, בקיץ ז"ל רבינו אשת הסתלקות על רומז
בשנה הנ"ל ההוסט ז"ל רבינו עשה כך ואחר
כך ואחר וכו', זה ידי על כן גם שנסתלק הזאת
זה בלק, פרשת תקס"ח בשנת מלמברג כשבא
לביתו המלך שבא התיקון עולם התחלת על רומז

וכו'. כולם שנתפזרו מהפיזור

בחינת בעצמו שהוא מוהרנ"ת אמר עצמו ועל
המלךה לפני תנחומין ומדבר שעומד מליץ

תנחומין ומדבר חוזר הוא כךך ואחר והמלכה,
יין של הים נעשה הדיבורים ומאלו המלך, לבת

הטוב) כיין וחכך וכו'.(ככתוב וכו'
תשל"ה) ח"א קודש שרפי (שיח

−ïôþ ¬šñó
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ׁשל הּולד את וחטף סערה הרּוח ׁשּנכנס רק הּזק, ׁשּום ׁשם עׂשה ולא ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמל
את ּכׁשחטף ּתכף "אּומּפיט", ׁשּקֹורין הרעׁש, ּובתֹו הּנ"ל. ֿ מלּכה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּבת
עד ,הּמל וכן הּמלּכה, וכן אחריו, ֿ מלּכה הּבת רדפה - הּנ"ל הּיקר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּתינֹוק
ּכי זה, ּבכל היינּו לא ּכּלנּו ואנחנּו אּים. מקֹומם נֹודע ולא ּכּלם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשּנתּפּזרּו
לא ּובאנּו ּוכׁשחזרנּו ּכּנ"ל, ּכחֹו לחּדׁש למקֹומֹו ואחד אחד ּכל עֹולים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיינּו
ּומאז ּכּלנּו. נתּפּזרנּו ּומאז אז, נאבדה הּנ"ל הּיד וגם ּכּנ"ל, ּכּלם אֹותם ְְְְֱִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻמצאנּו

ו אחד ּכל לעלֹות עֹוד יכֹולים אנּו אחראין ּכי ּכחֹו, לחּדׁש למקֹומֹו אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וכּו' ליּבׁשה מּים העֹולם מקֹומֹות ּכל ונחלפּו ּכּלֹו העֹולם ונתּבלּבל ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנהּפ
צריכים עּתה ּכי הראׁשֹונים, ּבּדרכים לעלֹות עּתה אפׁשר אי ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָּכּנ"ל,
עֹוד יכֹולים היינּו לא ועלּֿכן הּמקֹומֹות, וׁשּנּוי חּלּוף לפי אחרים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֹּדרכים
ׁשּנׁשאר הרׁשימה א הּנ"ל; ּכחֹו לחּדׁש למקֹומֹו ואחד אחד ּכל ולעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלחזר
הּגּבֹור הּוא הּזה הּגּבֹור ואם מאד, ּגדֹולה ּגםּֿכן היא ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצל

מאד ּגדֹול ּגּבֹור ּבוּדאי הּוא - הּנ"ל הּמל ועּיןׁשל קצת, חסר ׁשּכאן לי (ונראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל)למּטה) להאנׁשים ּתפּלה הּבעל הׁשיב זה מאד,(ּכל ותמהּו ּדבריו ׁשמעּו והם . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מאּתם ליל אֹותֹו הּניחּו ולא ּתפּלה, הּבעל את ׁשּבאוהחזיקּו הּגּבֹור אּולי (ּכי ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עּמֹו) הּכרּות ּתפּלה להּבעל ׁשּיׁש הּנ"ל הּגּבֹור הּוא .עליהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

גיטאן ניט גיטאן)גאר ניט ׁשאדין ׁשּום קיין מל ּבאם דארט האט ער אריין(ּכלֹומר איז ער סערה)נאר רּוח אּון(דער ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

האט ער ווי ּתיּכף אּומּפיט. דעם אין אּון הּנ"ל. מלּכה ּבת דער פּון קינד דאס גיחאּפט אוועק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאט
נא מלּכה ּבת די ּתיּכף איז קינד. טייער דאס גיחאּפט נאאוועג אנגיהֹויּבין ּתיּכף האט מלּכה ּבת די (ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ווי) ניט ווייסט מע אּון אוועק ערגיץ אֹוי זי איז חאּפין. קריק עס זאל זי קינד דעם נא אזֹוילֹופין אּון מלּכה. די אזֹוי אּון ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ו מע אּון גיווארין. צּוׁשּפרייט אלע זענען זיי ּביז קינד. דעם נא .נא אלע זענען מל וייסטדער ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אוועק דעמּולט זענען מיר ווארין גיווען. ניט גאר דערּביי זענען אלע מיר אּון זענען. זיי וואּו ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָניט
צּוריק זענען מיר ווי אּון ּכּנ"ל. ּכח זיין נייען ּביי צּו אריין ארט זיין אין איטליכער ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹגיגאנגען
גיווארין פארפאלין אֹוי איז יד די אּון ּכּנ"ל. גיפּונען ניט ׁשֹוין אלע זיי מיר האּבין ְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָגיקּומען.
גיין ניט ׁשֹוין קענען מיר אּון גיווארין. צּוׁשּפרייט אלע מיר זענען אן. דעמּולט פּון אּון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָדעמּולט.
גיקערט איּבער ׁשֹוין איז וועלט די אז ווארין ּכח. זיין ּבאנייען צּו אריין. ארט זיין אין ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאיטליכער
ארֹויף ניט ׁשֹוין מיר קאנען דעם איּבער היינט. וועגין אנדערע ׁשֹוין זי מען ּבאדארף ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגיווארין.
איטליכן ּביי וואס רׁשימה די נאר ּכח. זיין נעמען זאל ער אריין ארט זיין אין איטליכער ווידער ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹגיין

גיּבליּבן לאנג)איז פּון גיּבליּבן איטליכן ּביי נא איז סע וואס ּכח ּביסל דאס דהיינּו צייכין דער גרֹויס.(ּכלֹומר זייער אֹוי איז ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
גיּבֹור דער אֹויּב גיהאט)אּון מֹורא אים פאר האט מדינה די ּבוודאי(וואס ער איז .מל דעם פּון גּבֹור דער איז ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

גּבֹור גרֹויסער א הּנ"ל)זייער לייט די פאר ּתפּלה ּבעל דער דערציילט אלץ האט גיהערט(דאס אֹויס האּבין זיי אּון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּביי ּתפּלה ּבעל דעם גיהאלטין ׁשֹוין האּבין זיי אּון פארוואּונדערט. זייער זי האּבין אּון רייד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזיינע

זי פּון לאזין אוועק גיוואלט ניט ׁשֹוין אים האּבין זיי אּון .אנקּומעןזי וויל ער וואס גּבֹור דער טאמער (ווארין ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

אים) מיט זי קאן ּתפּלה ּבעל דער וואס הּנ"ל מל דעם פּון גּבֹור דער ער איז זיי. .אֹויף ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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¯Bab‰Âׁשּנתקרב עד ׁשלּוחיו, ּפעם ּבכל וׁשֹולח ּומתקרב הֹול היה הּנ"ל ¿«ƒְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּובּקׁשּו מאד, ונתיראּו ׁשלּוחיו. להם וׁשלח לעיר, חּוץ ועמד אליהם ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּובא
לחקר ׁשּצריכין ּתפּלה הּבעל ואמר עצה. להם ׁשּיּתן הּנ"ל ּתפּלה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמהּבעל
הּגּבֹור אֹותֹו הּוא אם ֿ זה ֿ ידי על ׁשּיּכיר ּכדי הּגּבֹור, אֹותֹו ׁשל וההנהגה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדר

הּנ"ל) הּמל ׁשל הּגּבֹור אל(ּדהינּו ּובא הּנ"ל, הּגּבֹור אל ויצא ּתפּלה הּבעל והל . ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
הּגּבֹור ׁשל מּגּבֹוריו אחד ּגּבֹור עם לדּבר והתחיל הּגּבֹור, ׁשל (הינּוהּמחנה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנ"ל) הּגּבֹור אֹותֹו הּוא אם לחקר ּכדי מהּׁשֹומרים, אחד ּתפּלה:עם הּבעל אֹותֹו וׁשאל . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
לֹו הׁשיב הּזה? הּגּבֹור עם נתחּברּתם ואי ּמעׂשיכם, מהּגּבֹוריםמה אחד (הינּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּתפּלה) להּבעל הׁשיב היה:הּנ"ל ּכ ׁשהיה, מעׂשה : ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

˙BÈ‰אי "קראֹויניקיׂש", ׁשּקֹורין ׁשּלהם הּימים ּדברי ּבספרי ּכתּוב ׁשּנמצא ¡ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּכּלֹו, העֹולם ּכל את הפ סערה והרּוח ּבעֹולם, ּגדֹולה סערה רּוח ְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻׁשהיה

ּומּיּב ליּבׁשה מּים העֹולםׁשהפ ּכל את ּובלּבל וכּו', יּׁשּוב ּומּמדּבר לים, ׁשה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
העֹולם ּבני עצמן יּׁשבּו העֹולם, ּכל ׁשּנתּבלּבלּו והּבלּבּול הרעׁש ואחר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכּלֹו.
ואמרּו: וחקרּו עליהם, מל לעׂשֹותֹו ראּוי מי וחקרּו .מל להם ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלעׂשֹות

מאלאּון אלע האט ער אּון מדינה דער צּו נענטער גיקּומען צּו מאל אלע איז הּנ"ל גּבֹור ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדער
גיׁשטעלט זי האט ער אּון מדינה דער צּו גיקּומען איז ער ּביז זיי. צּו ׁשלּוחים זיינע ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָגיׁשיקט

ה אּון ׁשטאט דער ׁשלּוחים.אּונטער זיינע גיׁשיקט אריין זיי צּו צּואט ווילין זיי וואס זאגין אים זאלין זיי (אז ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) ניין צּו זי גיּבין ּבעלאּונטער דעם גיּבעטין זיי האּבין אים. פאר גיהאט מֹורא גרֹויס זייער זיי האּבין ְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
קלערין. ּבאדארף מען גיזאגט. זיי צּו ּתפּלה ּבעל דער האט געּבין. עצה איין זיי זאל ער אז ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּתפּלה.
דעם פּון גּבֹור דער איז דאס אֹויּב דערקענען. דעם דֹור זאל ער ּכדי גּבֹור. דעם פּון פיריכץ ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָדאס
גיקּומען איז ער אּון גּבֹור. צּום גיגאנגען ארֹויס איז אּון ּתפּלה. ּבעל דער גיגאנגען איז הּנ"ל. ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמל
וואס גּבֹורים די פּון גּבֹור איין מיט ׁשמּוסין צּו אנגיהֹויּבין האט ער אּון גּבֹור. דעם פּון חיל זיין ְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָצּו

גּבֹור דעם מיט גיגאנגען זענען ווארטעס)זיי די פּון איינעם מיט וואס(דהיינּו גּבֹור דער איז דאס אֹויּב קלערין זאל ער (ּכדי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אים) מיט זי קאן אירער זענט אזֹוי ווי אּון טּון. אייער איז וואס גיפרעגט. ּתפּלה ּבעל דער אים האט ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
גיענפערט אים ער האט גּבֹור דעם מיט גיקּומען אֹויף צּום גיענפערטאיי האט גּבֹורים די פּון איינער דער (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּתפּלה) ּבעל גיווען.דעם אזֹוי איז מעׂשה די ְֲִִִִֶֶֶַַַַָ
סערהּבאׁשר רּוח גרֹויסער א גיווען אמאל איז סע אז קרֹויניקעס. זייערע אין פארׁשריּבן (דהיינּוסע ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ווינט) ׁשטֹורים האטא ער וועלט. די גאר גיקערט איּבער האט סערה. רּוח דער אּון וועלט. דער אֹויף ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ער אּון מדּבר. ייׁשּוב פּון אּון ייׁשּוב מדּבר פּון אּון ים יּבׁשה פּון אּון יּבׁשה ים פּון גיקערט ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאיּבער
גיווארן. פארמיׁשט אזֹוי איז וועלט די גאר וואס רעׁש דעם נא אּון פארמיׁשט. וועלט די גאר ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאט
האּבין .מל א מאכין זי ווילין זיי גיווען. מייׁשב וועלט דער פּון מענׁשן די זי האּבן דעם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנא
האּבין זיי. איּבער מל א פאר מאכין אים זאל מען אז ראּוי איז סע ווער קלערין. צּו אנגיהֹויּבין ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזיי
אּון מער זי ּפאריט סע ווער דריּבער. ּתכלית. דער נאר זי איז עיקר דער ּבאׁשר גיקלערט. ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזיי
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הּוא - ּבהּתכלית ּביֹותר מׁשּתּדל ׁשהּוא מי ֿ ּכן על הּתכלית, הּוא ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבאׁשר
ּכּתֹות: ּכּתֹות ּביניהם והיה הּתכלית. מהּו לחקר והתחילּו ;מל להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹראּוי

˙kהּוא ׁשהּכבֹוד רֹואים אנּו ּכי ּכבֹוד: הּוא הּתכלית ׁשעּקר אמרּו אחת «ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
איזה לֹו ׁשּמדּברים ּדהינּו ּכבֹודֹו, לאדם נֹותנין ּכׁשאין ּכי העֹולם, אצל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעּקר
ּכל אצל הּכבֹוד הּוא העּקר ּכי ּדמים, ׁשפיכּות לֹו יׁש - ּכבֹודֹו ּכנגד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּדּבּור

מׁש מער זי האּביןאיז .מל א זיין צּו קער דאזיגער דער וועלט דער פּון ּתכלית דעם אין ּתדל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
דעֹות. ּכמה גיווארין זיי צוויׁשן איז ּתכלית. דער איז וואס קלערין. צּו אנגיהֹויּבין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזיי

טייל דערא איז ּכבֹוד אז זי זעהן מיר ווארין ּכבֹוד. איז ּתכלית עיקר דער אז גיזאגט. האּבין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אים רעט מע אז דהיינּו ּכבֹוד. זיין מענׁשן דעם אּפ ניט גיט מען אז ווארין וועלט. דער ּביי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעיקר
ּביי ּכבֹוד דער איז עיקר דער ווארין דמים. ׁשפיכֹות ער האט ּכבֹוד. זיין אקעגין ווארט א ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעּפעס
ּכבֹוד. זיין מת דעם אּפגיּבין זאל מען אז אּפ. אֹוי מען היט טֹויט דעם נא אּון וועלט. דער ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָגאר

שם עיין תפילה, הבעל של נוראה המעשה פי על
וזהו סופה. ועד מתחילתה הזאת המעשה כל
מבואר כי בעשרה. דהיינו בצבור, תפילה בחינת
המלך שהם עשרה, היו אנשיו עם שהמלך שם
והאוהב המליץ והתינוק, מלכה הבת והמלכה,
התיקון. עולם בחינת והם וכו'. הממונה נאמן,
מעט להבין יכול לראות עינים לו שיש מי והנה
המלכים מיתת בענין נוגע זאת מעשה שסוד
פעמים כמה אמרנו וכבר ותיקונן. כלים ושבירת
רמז רק הוא בהמעשיות מוצאין שאנו מה שכל
במקום ואפילו הים, מן מטיפה פחות בעלמא,
שזה היינו האמת, לכוין בעזרנו יתברך שהשם
סוד אבל המעשיות. בסוד נרמז זה ענין שגם אמת
מדעתנו. מאוד ונשגב רחוק בעצם המעשה גוף
בו. לעבור נוכל לא אשר נובע נחל המים גאו כי

שמרמז שם בביאור מובן זה פנים כל על אבל
ותיקונן. כלים שבירת מענין הזאת המעשה בענין
בהם אשר ספירות עשר כנגד בחינות עשרה והם
בעץ כמבואר והביטול, והפגם השבירה היה
אם כי היתה לא שהשבירה פי על שאף חיים,
גם כן פי על אף אבל מלכים, שבעה בבחינת
עיין וביטול, פגם בחינת היה ראשונות בשלוש
כל נמשכין משם כלים שבירת ידי על כי שם.

והמבוכות הטעויות וכל רעות והמידות התאוות
שכל יתברך, מהשם הרחוקים עולם באי כל של
תאוותיו ידי על שנתעה למקום נתעה אחד
בחינת שזהו כוזביות. זרות לדעות אותו שהתעו
הכתות כל של והטעויות השטות עניני כל
מאוד מאוד ונבוכו נתעו שכולם שם, המבוארים

הרעות. תאוותיהם ידי על

לסברא, ומסברא לדעה מדעה נתעו הכת זאת כי
להם והיה כבוד, הוא התכלית שעיקר שאמרו עד
התכלית שעיקר זה על והוכחות גדולות סברות
שעיקר ואמרו נתעו אחרת וכת כבוד. הוא
סברות כן גם לה והיה וכו', רציחה הוא התכלית
אחת וכל הכתות. בשאר בזה וכיוצא זה. על רבות
שאפשר עד טעותם על רבות סברות להם היה
זכרונו רבינו שאמר כמו בהם. לטעות באמת
לכל שיש הסברות כל לגלות רוצה שאינו לברכה
שאפשר סברות כך כל להם יש כי וכת, כת
שבירת מבחינת נמשך זה וכל באמת. בהם לטעות
העליונות המידות בחינת שהם הנ"ל, כלים
ידי ועל אורם. לקבל הכלים יכלו שלא הקדושות
הקליפות, למדור למטה הכלים ונפלו נשברו זה
אל מהיפך טובות המידות כל אצלם שנתהפך עד
אצלם שנעשה עד חיים אלקים דברי והפכו היפך,
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ּבכבֹוד לקברֹו ּכבֹודֹו, להּמת לּתן מקּפידים מיתה לאחר ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהעֹולם;
ּכבֹוד)וכּיֹוצא ּבׁשביל ל עֹוׂשין הּכל - ּׁשעֹוׂשין מה ׁשּכל לֹו ׁשאחר(ואֹומרים אףֿעלּֿפי , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

- הּמת ּכבֹוד על ֿ כן ֿ ּפי ֿ על אף הּמת, אצל ּתאוה וׁשּום ממֹון ׁשּי אין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמיתה
ּכאּלּו ּבסברֹות וכּיֹוצא הּתכלית; העּקר הּוא ׁשהּכבֹוד נמצא (ׁשלמקּפידים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּנבּוכה לדעּתם הרּבה סברֹות להם היּו ּכּלם למּטה, המבארים הּכּתֹות ּכל וכן ּוׁשטּות, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמבּוכה

ּבאּלּו ׁשּיׁש הּנבּוכֹות הּסברֹות ּכל לבאר רצה לא ז"ל רּבנּו א למּטה; מבארים ּוקצתם ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוהּסכלה,

ׁשל הּסברֹות ּבאּלּו ּבאמת לטעֹות וׁשלֹום חס ׁשאפׁשר עד ,ּכלּֿכ נבּוכֹות סברֹות ּבזה יׁש ּכי ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּדעֹות,

לּצלן) רחמנא צריכיןׁשקר ֿ ּכן על ּכבֹוד. הּוא הּתכלית ׁשעּקר אצלם, ׁשּנסּכם עד , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
אחר רֹודף ׁשּיהיה הינּו הּכבֹוד; אחר רֹודף ׁשּיהיה וגם מכּבד, איׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻלבּקׁש

הּכבֹוד את ויּׂשיג - ּכבֹוד)הּכבֹוד לֹו ׁשּיׁש מכּבד, איׁש איׁש(ׁשּזהּו ׁשהּוא מאחר ּכי , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
רֹוצה ׁשהיא הּטבע את ּומסּיע ּכבֹוד אחר רֹודף והּוא ּכבֹוד, לֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻמכּבד,

גלייכין. דעסט אּון ּכבֹוד מיט זיין מקּבר אים זאל מען דיראז מען טּוט דיר טּוט מע וואס אים זאגט מען (אּון ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

וועגין) ּכבֹוד דיין פּון גלּוסטאלץ מת דער אּון געלט קיין ניט ׁשֹוין מען וויל טֹויט. דעם נא חאטׁשע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מען איז מת דעם פּון ּכבֹוד דעם אֹויף פארט וועגין דעסט פּון .זא ׁשּום קיין ניט ּבוודאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשֹוין
אזֹוינע נא אּון ּתכלית. עיקר דער ּכבֹוד דער זי איז נמצא ּכבֹוד. זיין אּפ אים היט מע אּון ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמקּפיד.
פּון ּתכלית עיקר דער איז ּכבֹוד אז גיזאגט. אלץ דאזיגע די האּבין אזֹוינע גידראנגען אּון ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָסברֹות
זּוכין מען מּוז דעם איּבער ּכבֹוד. איז ּתכלית עיקר דער אז גיּבליּבן. זיי ּביי איז סע ּביז וועלט. ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָדער

מכּוּבד איׁש ּכבֹוד)איין האט ער וואס מענטׁש א ּכבֹוד.(ּכלֹומר נא יאגין נא מענטׁש דער זאל דערצּו אּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
זי וואס טבע די העלפט ער אּון ּכבֹוד. דעם נא יאגט אּון ּכבֹוד האט מענטׁש דער ווייל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָווארין

לה הניצוצותסברות מחמת והכל האמת, מן יפך
שעל בהם, שנפלו העליונות המידות של קדושות
כח מהם ומקבלים הקליפות בהם נתאחזו זה ידי
האמת, אותו מעין גמור לשקר האמת את להפך
אינו בתחילתו אמת בו שאין שקר כל בבחינת
הרעות מהכתות וכת כת כל כי בסופו. מתקיים
להיפך וכזביות בדויות סברות להם שהיו הנ"ל
אמת צד מאיזה בשרשו נמשך זה כל האמת, מן
האמת זה נתקלקל אצלם אבל ובמקומו. בשרשו
מעין אחד כל מאוד, זרות לדעות זה ידי על ונתעו
בחינת ידי על אצלם שנפל המידה אותה

השבירה.

כבוד, הוא התכלית שעיקר שאמרו הכת למשל

זה זה, על רבות וסברות הוכחות להם והיה
יש כי דקדושה, הכבוד מנפילת נמשך הטעות
וכבוד יתברך השם כבוד שהוא דקדושה כבוד
שכל האמיתיים, וצדיקיו הקדושה תורתו
שאמרו כמו הכבוד, זה בשביל נבראו העולמות

לברכה זכרונם לח)רבותינו שברא(יומא מה כל :
לכבודו, אלא בראו לא בעולמו הוא ברוך הקדוש
יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר,
רבינו בדברי תורות בכמה וכמבואר עשיתיו. אף
כל שורש הוא דקדושה שכבוד לברכה זכרונו

בחינת הנפשות, כל שורש מט)הבריאה (בראשית

כבודי תיחד אל בקהלם נפשי תבוא אל בסודם
השה ואיה פסוק על בהתורה שם עיין וכו'.

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓ ·˘

הּתכלית ּכי ּומּׂשיגֹו, הּתכלית אחר מׁשּתּדל האיׁש ׁשּזה נמצא ּכּנ"ל, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּבכבֹוד
ּכבֹוד והּנבּוכה)הּוא הּסכלה דעּתם היה זה להיֹות(ּכל ראּוי האיׁש זה עלּֿכן ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

('ּבעטליר') את נֹוׂשאים ׁשהיּו ּומצאּו והלכּו ּכזה, איׁש לבּקׁש והלכּו .מלÚ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
'ציגיינירס' ּכּלם אנׁשים, מאֹות חמּׁשה לער אחריו והלכּו אחד, וגםÙזקן , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּנ"ל והאנׁשים ואּלם, ועקם עּור היה הּזה והּבעטליר 'ציגייניר'. היה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּוא
ואחים אחיֹות לֹו היּו ּכי ׁשּלֹו, הּמׁשּפחה אנׁשי היּו ּכּלם ּכי אחריו, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהלכּו
אֹותֹו. ונׂשאּו אחריו ׁשהלכּו הּנ"ל קּבּוץ מהם ׁשּנעׂשה עד ׁשּלֹו, מרעים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזרע
עליהם ּפעם ּבכל וכֹועס ּגדֹול, ּכעסן היה ּכי ּכבֹודֹו, על מאד הקּפיד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ּבכל וכעס אחרים, אנׁשים אֹותֹו ׁשּינׂשאּו ּפעם ּבכל וצּוה ּגדֹולֹות, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָּבקפידֹות
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דערלאנגט האט אּון ּתכלית. דעם נא גייט אּון מׁשּתדל מענטׁש דער זי איז נמצא ּכבֹוד. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוויל
מל זיין צּו קער מענׁש דער דעם איּבער ּכּנ"ל. ּכבֹוד. זי איז ּתכלית דער ווארן ּתכלית. (אזֹוידעם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

דרינען זענען זיי ּביז גידראנגען אּון סברֹות. נאריׁשע גיפּונען אזֹוי זי האּבין זיי אּון זיי. פּון טייל א פּון דיעה נאריׁשע די גיווען אלץ ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאיז

גיהאט אלע זיי האּבין ׁשטיין ווייטער וועט דא וואס ּכּתֹות אלע די אזֹוי אּון ּתכלית. דער איז ּכבֹוד אז גיזאגט האּבין אּון גיווארין. ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָפארפירט

דעֹות) נאריׁשע זייערע אֹויף גידראנגען אּוןנאריׁשע גיגאנגען זיי זענען מענׁשן. א אזֹוי זּוכין גיגאנגען זיי זענען ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
נא אים זענען סע אּון ציגיינער. א ּבעטלער אלטין איין גיטראגין האט מע ווי גיזעהן. ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאּבין
ׁשטּום. אּון קרּום אּון ּבלינד גיווען איז ּבעטליר דער אּון ציגיינערס. הּונדערט פינעף אפׁשר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַגיגאנגען
האט ער ווארין מׁשּפחתירע זיין גיווען זענען אלע זיי ווארין גיגאנגען נא אים זענען לייט די ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּון
די פיל. אזֹוי גיווארין זיי פּון איז סע ּביז מרעים. זרע זיין אּון ּברּודערס. אּון ׁשוועסטערס. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָגיהאט
האט ּבעטלער אלטער דער אּון גיטראגין. אים האּבין אּון גיגאנגען. נא אים זענען זיי וואס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאלע
מאל אלע זי האט ער אּון ּבייז. זייער גיווען איז ער ווארין ּכבֹוד. זיין אֹויף גיווען מקּפיד ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזייער
אּון טראגין. אים זאלין אנדערע אז גיהייסין מאל אלע האט אּון גיטאן. ּבייזער גרֹויסין א זיי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹויף

יב)לעולה לי(בסימן נפלו חבלים ובהתורה ,
עא)בנעימים ובשאר(בסימן תנינא בליקוטי
מקומות.

הבריאה כל שורש הוא דקדושה שכבוד ומחמת
שבירת שהיה מעת כן על הכבוד, בשביל שנברא
המידות כל נפלו שאז המלכים ומיתת כלים
העולמות כל נתבלבלו ואז למטה, הקדושות
בהמעשה שכתוב מה בחינת שזהו כידוע. כולם
והפך שבלבל סערה רוח היה אחת שפעם הנ"ל,
בחינת סוד הוא זה שכל וכו', כלו העולם כל את
העולמות כל נתבלבלו שאז וכו' כלים שבירת
אחר אז כן ועל כידוע. האמת מסדרן ונתהפכו

אז כלים, שבירת בחינת שהוא הנ"ל סערה הרוח
שנתעו שם, המבוארין רעות הכתות כל נתהוו
נמשך זה שכל שלהם. זרות בדעות ונבוכו
שנפלו הקדושות ממידות הניצוצות מנפילת
טעו זה ידי שעל כלים שבירת ידי על אליהם
שעיקר ואמרו היפך, אל מהיפך האמת והפכו
הדבר אדרבא שבאמת מה כבוד, הוא התכלית
הבריאה של התכלית עיקר כי ממש, בהיפך הוא
וצדיקיו ותורתו יתברך השם כבוד רק הוא
אם כי לזה לזכות אפשר שאי האמיתיים,

בכבוד מןכשממעטין ובורחים לגמרי עצמו
ושפלותו פחיתותו ויודעין באמת, לגמרי הכבוד

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓ‚˘

ּכבֹוד לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול, מכּבד איׁש הּוא הּזקן הּבעטליר ׁשּזה נמצא עליהם. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּפעם
ֿ ּכן על ּכּנ"ל, ּכבֹודֹו על ּכלּֿכ מקּפיד הּוא ּכי הּכבֹוד, אחר רֹודף וגם - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּכזה
ארץ ּגם ולהיֹות .למל אֹותֹו וקּבלּו הּזה, הּבעטליר הּזאת הּכת ּבעיני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹהּוטב
למּדה ּגֹורמת ארץ יׁש וכן לכבֹוד, ּומסּגלת ׁשּגֹורמת ארץ יׁש ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻּגֹורמת,

הּכת אּלּו עלּֿכן ּכבֹוד)אחרת, הּוא הּתכלית ׁשעּקר לעצמם ּגֹורמת(ׁשחקרּו ארץ ּבקׁשּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ׁשם. ויׁשבּו לזה, ׁשּמסּגלת מדינה ּומצאּו ְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָֻלכבֹוד,

˙kהּוא הּתכלית ׁשעּקר וחקרּו הּתכלית, עּקר הּכבֹוד ׁשאין אמרּו אחרת «ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבעֹולם, ׁשּיׁש מה וכל ונפסדים, נכלים הּדברים ׁשּכל רֹואים אנּו ּכי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָרציחה:
לכּליֹון לבֹוא צרי הּכל - ּבעֹולם ּׁשּיׁש מה וכל אדם ּובני ּוצמחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹעׂשבים

מכּוּבד. איׁש גרֹויסער א ּבעטלער אלטער דער זי איז נמצא זיי. אֹויף גיּבייזערט מאל אלע זי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאט
אֹויף מקּפיד זייער זי איז ער ווארין ּכבֹוד. דעם נא אזֹוי יאגט אּון ּכבֹוד. א אזֹוי האט ער ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָווארין
א פאר גינּומען אֹויף אים האּבין זיי אּון גיפעלין. זיי ּבעטלער דער איז דעם איּבער ּכבֹוד. ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזיין
גֹורם איז מדינה די וואס מדינה א פארהאנדין סע ווארין גֹורם. אֹוי איז לאנד דאס ווייל אּון .ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל
אנדערע איין צּו מסּוגל איז זי וואס מדינה א פארהאנדין איז אזֹוי אּון ּכבֹוד. צּו מסּוגל איז זי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאּון

ּכיּתה די האּבין דעם. איּבער ּכבֹוד)מדה. ּתכלית עיקר דער גיווען איז זיי ּביי איז(וואס זי וואס מדינה א גיזּוכט ְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכבֹוד צּו מסּוגל אּון זיגֹורם זיי האּבין דערצּו מסּוגל איז זי וואס מדינה א גיפּונען זיי האּבין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּבאזעצט. ְְֶַָדארט
טייל דערא אז גיקלערט. האּבין זיי אּון ּתכלית. עיקר דער איז ּכבֹוד דער ניט אז גיזאגט. האּבין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וועלט. דער אֹויף פארהאנדין איז סע וואס זאכין אלע אז זעהן מיר ווארין רציחה. איז ּתכלית ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעיקר
פרּוכטין אלע אּון גראז וועלט. דער אין פארהאנדין איז סע וואס אּון ווערין. פארלענט אלע ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּוזין

אז יכבד, ה' יראי ואת נמאס בעיניו נבזה והוא
לעתיד האמיתי התכלית אל להגיע יזכה דייקא

בבחינת באמת, ה' בכבוד נח)להכלל כבוד(ישעיה
בחינת יאספך, ב)ה' א אכבד(שמואל מכבדי כי

שמבטל מה כפי אם כי לזה זוכה אדם שאין וכו',
ימיו כל ומתייגע ומשתדל לגמרי באמת כבודו
התורה כבוד שהוא המקום כבוד להרבות
עצמו כבוד על חושש ואינו האמיתיים, והצדיקים
האמת הפכו והם אחר. במקום כמבואר וכו' כלל
הוא התכלית שעיקר ואמרו היפך אל מהיפך
לצלן רחמנא ושלום, חס הכבוד אחר לרדוף כבוד

דעתא. מהאי

ואמרו הרעות בסברותיהם שטעו האחרת כת וכן

סברות להם והיה רציחה הוא התכלית שעיקר
פי על אף ובאמת זה. על רבות והוכחות
כאלה אנשים שימצאו להאמין רחוק שלכאורה
אבל מצוה, היא שרציחה סברות להם שיהיה
שיכולין עד בעולם כאלה טעותים יש באמת
שיוכלו כאלה רעות סברות יש כי בזה, גם לטעות
כאשר מצוה, היא שרציחה לומר ידם על לטעות
קודם לברכה זכרונו רבינו מפי שמעתי כבר
אצלם שהיה שיש שאמר זאת, מעשה שסיפר
הנראה וכפי מצוה, היא שרציחה והוכחות סברות
שנמצאו ספר באיזה כתוב שראה היה מדבריו
מצוה, היא שרציחה שאמרו כאלה אנשים והיו
הטעות זה וגם זה. על רבות סברות להם והיה

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓ ˘„

ׁשהּוא הרֹוצח, ֿ ּכן על וההפסד; הּכּליֹון הּוא הּכל ׁשּתכלית נמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהפסד,
הּתכלית. אל העֹולם את להביא מרּבה ׁשהּוא נמצא אדם, ּבני ּומכּלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהֹורג
וכעסן רֹוצח ׁשּיהיה איׁש ּובקׁשּו רציחה, הּוא ׁשהּתכלית ּביניהם נסּכם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿכן

הּתכלית אל יֹותר קרֹוב הּוא ּכזה איׁש ּכי ּביֹותר; ֿ קנאה הּנבּוכה)ּובעל דעּתם ,(לפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לבּקׁש והלכּו .מל להיֹות ראּוי קֹולוהּוא מהּו וׁשאלּו: צעקה. קֹול וׁשמעּו , ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ
אביו את ׁשחט ׁשאחד היֹות היא הּצעקה ׁשּקֹול להם והׁשיבּו הּזאת. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּצעקה
את ׁשּיהרג מּזה יֹותר וכעסן לב אּביר רֹוצח יׁש וכי ואמרּו: ענּו אּמֹו. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואת
אֹותֹו וקּבלּו ּבעיניהם, והּוטב הּתכלית; את הּׂשיג הּזה האיׁש אּמֹו? ואת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאביו
הרים ּבמקֹום להם ּובחרּו לרציחה, ּגֹורמת ארץ להם ּובקׁשּו .למל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָעליהם

מלּכם. עם ׁשם ויׁשבּו לׁשם, והלכּו הרֹוצחים, מקֹום ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָּוגבעֹות

דער זי איז נמצא ווערין. ניׁשט סֹוף צּום אלץ מּוז וועלט. דער אין וואס אלץ אּון מענטׁשן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָאּון
ווערין. נכלה זאל סע אז זכין אלע פּון ווערין)ּתכלית פארלענט ער(דהיינּו וואס רֹוצח. א דעם איּבער ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

זי זיי האּבין דעם איּבער ּתכלית צּום וועלט די זי ער ּברענגט מענטׁשן. פארלענט אּון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהרגיט
רֹוצח א זיין זאל ער וואס מענטׁשן א גיזּוכט זיי האּבין רציחה. איז ּתכלית דער אז ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאּפגיקלערט.

ּתכלית ּבאם איז מענטׁש א אזֹוי ווארין קנאה. ּבעל גרֹויסער א אּון ּכעסן א פארפירטעאּון זייער (וועדליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ

אדיעה) גיהערט זיי האּבין מענטׁשן. א אזֹוי זּוכין גיגאנגען זיי זענען .מל א זיין צּו קער דער אּון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
גיׁשריי דאס גיענפערט. זיי מען האט גיׁשריי. א אזֹוי דאס איז וואס גיפרעגט. זיי האּבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָגיׁשריי.
זי גיפינט ווי אנגירּופין. זי זיי האּבין גיקֹויליט. מּוטער אּון פאטער זיין האט איינער וואס ְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאיז.
ער אז ּכעסן. א אזֹוי זיין זאל אּון האּבין הארץ ׁשטארק א אזֹוי זאל ער וואס רֹוצח א אזֹוי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָנא

ּתכלית דעם דערלאנגט האט מענטׁש דער אט מּוטער. אּון פאטער הרגענען האטזאל וואס דער (דהיינּו ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

גיקֹוילעט) מּוטער אּון מל.פאטער א פאר גינּומען אֹויף אים האּבין זיי אּון גיפעלין. וואֹויל זיי איז ער אּון ִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
זיין גֹורם זאל זי וואס אמדינה גיזּוכט זי האּבין זיי קערין)אּון דערצּו זאל זי האּבין(דהיינּו רציחה. צּו ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אהין זענען זיי אּון רֹוצחים. זי האלטין דארטין וואס ּבערג. צוויׁשן ארט איין אֹויסגיקליּבן זי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזיי
.מל זייער מיט ּבאזעצט דארט זי האּבין זיי אּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָגיגאנגען.

כי דקדושה, מגבורה ניצוצות מנפילת נמשך
כמו גדולה, מצוה שהיא ונקמה כעס יש בקדשה
ארבע בחינת שזהו ה'. ונוקם קנא אל שכתוב,
שמצוה מלקות, ותשע ושלשים דין בית מיתות
והוא בהם. שנתחייב מי את בם לדון דין הבית על
ארבע מצות ידי על כי מאוד, העולמות תיקון
הויה שם אותיות ארבע מייחדין דין בית מיתות
ושאר וכו', אדני שם אותיות וארבע הוא ברוך

שנעשו נוראים עליונים ותיקונים גדולים יחודים
לידי שבאו עד המידה זאת נפלה ואצלם ידם. על
על חיים אלקים דברי והפכו ממש. ורציחה כעס
עד לסברא מסברא ונטו הרעות תאותיהם ידי
והיא היא מצוה שרציחה ואמרו שנשתגעו

התכלית.

הטעות זה התכלית. הוא שניאוף שאמרו הכת וכן
שמצות כידוע נמשך. הוא מהיכן לכל מבואר
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˙kנּזֹון ואינֹו - הרּבה מזֹונֹות ׁשפע לֹו ׁשּיׁש מי למל ׁשראּוי אמרּו אחרת «ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּדּקים מּמזֹונֹות רק אדם, ּבני ׁשאר ׁשל ׂשכלֹו)מּמזֹונֹות יתּגּׁשם ׁשּלא ּכדי חלב, ;(ּכגֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מּמזֹונֹות נּזֹון יהיה ׁשּלא ּכזה, איׁש ּתכף מצאּו לא א .למל ראּוי ּכזה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹואיׁש
מזֹונֹות ׁשפע לֹו ׁשּיׁש עׁשיר איׁש ׁשעה לפי להם ּובחרּו אדם, ּבני ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשל
ּולפי ּכּנ"ל, וכּו' נּזֹון יהיה ׁשּלא ּדהינּו ּכרצֹונם, איׁש ימצאּו אׁשר עד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרּבה;
מן העׁשיר ירד אז ּכּנ"ל, איׁש ימצאּו אׁשר עד למל העׁשיר את עׂשּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעה
והלכּו לזה, ּגֹורמת ארץ להם ּובחרּו .למל האיׁש אֹותֹו את ויקּבלּו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּמלּוכה

ׁשם. ְְָָויׁשבּו

טייל עסטא ער אּון עסין אסא האט ער וואס דער .מל א זיין צּו קער סע אז גיזאגט. האּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נאר מל א זיין צּו קער מענׁש א אזֹוי אּון זאכין. איידלע נאר מענטׁשן אנדערע פּון עסין דאס ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָניט
אנדערע פּון עסין דאס עסין ניט זאל ער וואס מענטׁשן. א אזֹוי גיפינען גיקאנט ניט ּתיּכף האּבין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזיי

עסין אסא האט ער וואס עֹוׁשר איין אֹויסגיקליּבן דערווייל זי זיי האּבין איזמענׁשן. עסין זיין (אּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

איידלער) ּכּנ"ל,אּביסיל וכּו' עסין ניט זאל ער וואס ווילין. זיי ווי מענטׁשן א אזֹוי גיפינען וועלין זיי ּביז ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ווי מענׁש א אזֹוי גיפינען וועלין זיי ּביז .מל א פאר עֹוׁשר דעם גימאכט זיי האּבין דערווייל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאּון
נעמען אֹויף יענעם וועט מע אּון מלּוכה. דער פּון אראּפ עֹוׁשר דער וועט דעמּולט ּכּנ"ל ווילין ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזיי
זענען זיי אּון דערצּו. קערין זאל זי וואס מדינה א אֹויסגיקליּבן זי האּבין זיי אּון .מל א ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָפאר

ּבאזעצט. דארט זי האּבין אּון ְְְִִִֶֶַַָָגיגאנגען

לא כי שבתורה, ראשונה מצוה היא ורביה פריה
יצרה לשבת בראה מה)תהו יתברך(ישעיה והשם .

ולרבות, לפרות מצוה כן על העולם בקיום חפץ
קיום בשביל אם כי בזה לעסוק צריכין אין אבל
כמבואר גדולה, ובטהרה בקדושה לבד המצוה
הטו תאוותם מגודל והם הקדושים, הספרים בכל
עיקר שזה שאמרו עד האמת מן דעתם את

דעתא מהאי לצלן רחמנא ומכלהתכלית,
לשזבן. רחמנא הרעות, דעותיהם

ניזון ואינו מעט שאוכל שזה שאמרו הכת וכן
להיות ראוי הוא אדם בני שאר של ממאכלים
הענין זה למלך, עשיר שעה לפי להם ובחרו מלך,
נמשך, מהיכן הזה הטעות ענין קצת להבין יכולין
באמת קדושים שהם אמיתיים צדיקים יש כי
שאינם עד לגמרי באמת אכילה תאוות ושיברו
המעט זה וגם דמעט, מעט אם כי לאכול יכולים
מאכלם שכל עד נוראה בקדושה הוא שאוכלין

כי ממנו, ניזונין שהעולם ומזון מאכל אינו ומזונם
בחינת שהוא מן בבחינת הוא עח)מאכלם (תהלים

שהמלאכי מזון שהוא איש, אכל אבירים לחם
הצדיקים מאכל בחינת והוא ממנו, ניזונין השרת

בבחינת בשלח)האמיתיים, תורה(מכילתא נתנה לא ,
הא"ב בספר וכמבואר המן. לאוכלי אאלא (אות

ה) סימן שהואאכילה עד זכים במוחין שלימודו מי :
וכן וכו'. ממנו ניזונין שהמלאכים ממאכל ניזון
על לזכות שיכולין לברכה זכרונו בדבריו מבואר
שעל יתברך להשם וכיסופין התבודדות ריבוי ידי
שיהיה זוכין זה ידי ועל וכו', נפשות עושה זה ידי
בהתורה כמבואר הפנים, לחם בבחינת מאכלו כל

בדברא בירא לן לא)אית מבואר(בסימן וכן .
לחבקוק תפילה יט)בהתורה ידי(בסימן שעל ,

לשמירת זוכין זה ידי שעל הקודש לשון שלימות
ותענוגיו מאכליו שכל זוכין זה ידי על הברית,
הקדושים האותיות מההתנוצצות אם כי אינו
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˙kהעֹולם ׁשּיהיה - הּתכלית עּקר ּכי ;למל ראּויה ׁשּיפתּֿתאר אמרּו אחרת «ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ליּׁשּוב זֹו ּתאוה מעֹוררת ֿ ּתאר ׁשהּיפת ּומאחר העֹולם; נברא לזה ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻמיּׁשב,
.למל ראּויה ּתאר יפת עלּֿכן הּתכלית, אל מביאה ׁשהיא נמצא - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהעֹולם
והלכּו לזה, ּגֹורמת ארץ להם ּובקׁשּו עליהם, ּומלכה יפתּֿתאר, להם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּובחרּו

ׁשם. ְְָָויׁשבּו

˙kהּבהמה מן האדם מֹותר ּכי הּדּבּור: הּוא הּתכלית ׁשעּקר אמרּו אחרת «ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
עּקר זהּו ֿ ּכן על - לאדם ׁשּיׁש הּיתרֹון עּקר ׁשּזה ּומאחר הּדּבּור, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא

טייל אזא .זי איז ּתכלית עיקר דער ווארין .מל א זיין צּו קער ּתֹואר יפת א אז גיזאגט האּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּבאׁשאפין וועלט די זי איז וועגין דעסט פּון ווארין מענטׁשן. מיט ּבאזעצט זיין זאל וועלט ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָדי
ייׁשּוב דער גרעסער ווערט דעם דֹור וואס ּתאוה. דער צּו ּברענגט ּתֹואר יפת א ווייל אּון ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיווארין.

וועלט. דער מענׁשן)פּון מער ווערן סע יפת(ווארין א קער דעם איּבער ּתכלית. צּום זי זי ּברענגט נמצא ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
.מל גיווארין זיי איּבער איז זי אּון ּתֹואר יפת א אֹויסגיקליּבן זי זיי האּבין .מל א זיין צּו ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּתֹואר
האּבי אּון גיגאנגען זענען זיי אּון קערין. דערצּו זאל סע וואס מדינה א גיזּוכט זי האּבין זיי ןאּון ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבאזעצט. דארט ְְִֶַָזי
טייל ּביזא מענׁש א פּון חילּוק דער ווארין דיּבּור. דער איז ּתכלית עיקר דער אז גיזאגט האּבין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

א פּון גרעסער איז מענטׁש א וואס עיקר דער איז דאס אז אּון דיּבּור. דער נאר זי איז ּבהמה. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָא

וכו'. ושותה אוכל שהוא הדבר שבאותו

ושותה אוכל אינו לזה שזוכה הצדיק שזה נמצא
הוא רק כלל, אדם בני שאר של ומשקה מאכל
נפשות בחינת שהם קדושות אותיות ושותה אוכל
המאכל חיות פנימיות בחינת שהוא קדושות
מבואר וכבר וכו'. הפנימי החיות עיקר שמשם
לזה, שזכה הצדיק מענין נוראה מעשה אצלנו
מונח שהיה הלחם שכל אכילתו בשעת שראה
צדיקים שיש נמצא וכו'. אותיות כולו היה לפניו
מאכל כלל אינו שמאכלם כאלו גדולים אמיתיים
הנ"ל הכת של הטעות נמשך ומזה העולם, זה של
בצבועים שבחרו עד כנ"ל, האמת נפל שאצלם
אדם, בפני כקוף עצמן המתדמין ושקרנים
וגסות גדלות מחמת מעט לאכול עצמן ומרגילין
מחמת זה, ידי על ולהתייקר להתכבד כדי הרוח
זה ובשביל עכשיו. חשוב הדבר שזה שרואין
מעט שאוכל כשרואין ומנהיג לרבי אותו מקבלין
לא עדיין באמת אשר שקר, של בחן בדקות

בדרכ לילך בהקדושההתחילו נגעו לא ועדיין ה' י
לשבר התחילו לא ועדיין כלל, הקדושה ובתורה
אכילה תאוות אפילו וגם כלל, ומידה תאוה שום
ממעטים רק כלל, לשבר התחילו לא עדיין
מרומז מזה ויותר זה וכל כבוד. בשביל באכילה
בהכת הנ"ל בהמעשה לברכה זכרונו רבינו בדברי
שיש מי מלך לקבל שראוי להם ובחרו בו שטעו
של ממזונות ניזון ואינו הרבה מזונות שפע לו

והבן. וכו' דקים ממזונות רק אדם, בני שאר

התכלית, הוא ודיבור שמליצה שאמרו הכת וכן
וכו'. נאה מליץ ויהיה לשונות כמה שידע דהיינו
כל את ידוע כי קצת, כן גם מבואר הטעות זה
ידי על עכשיו השמש תחת הנעשה הרע המעשה
זכרונו רבינו שאמר כמו הפושעים, המליצים
מאוד. המליצה את כששיבח צחות בדרך לברכה
פושעי שהם מליצים יש אבל כך, אחר ואמר

שכתוב כמו מג)ישראל, בי,(ישעיה פשעו ומליציך
רובם והאפיקורסים והפלוסופים המחקרים כל כי
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ּכמה ׁשּידע ּבעלֿלׁשֹון, ׁשּיהיה ּדּברן איׁש להם ּבקׁשּו עלּֿכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּתכלית.
לדּבר וירּבה ּומצאּולׁשֹונֹות והלכּו הּתכלית. אצל הּוא ּכזה איׁש ּכי ּתמיד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לׁשֹונֹות, יֹודע אם ּוׁשאלּוהּו לעצמֹו, ּומדּבר הֹול ׁשהיה מׁשּגע צרפּתי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻאיׁש

ּתכלית עיקר דער דאס איז דעם איּבער דיּבּור)ּבהמה. דער דּברן(דהיינּו א גיזּוכט זי זיי (דהיינּוהאּבין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ריידיר) ריידיןא אסא זאל ער אּון לׁשֹונֹות. ּכמה קענען זאל ער וואס לׁשֹון. ּבעל א זיין זאל ער וואס ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
א גיפּונען האּבין אּון גיגאנגען. זיי זענען ּתכלית. ּבאם איז ער מענטׁש. א אזֹוי ווארין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּתמיד.
גפרעגט. אים זיי האּבין גירעט. אליין זי צּו האט אּון גיגאנגען איז ער וואס פראנצֹויז ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּוגענים

המליצה בדרכי ובחרו גדולים, מליצים הם ככולם
ולהיות צחות, ולדבר רבות לשונות ללמוד מאוד
זה. כל ומפורסם כידוע נאה. ומליץ לשון בעל
מאוד, טובה המליצה שבקדושה בשורשו ובאמת
את בעצמו לברכה זכרונו רבינו שיבח וכאשר
גדול כח לה יש שהמליצה ואמר מאוד, המליצה
לפעול יכולין למעלה וגם האדם, את לעורר
כי המליצה, ידי על גדולה וישועה רחמים לעורר
זה שם על נקרא למעלה זכות המלמד שגם אמר
בעצמו הזכות זה כי דייקא, המליצה שם על מליץ
כך אומרו היה אם אדם, איזה על מלמד שהוא
לעורר כלום פועל היה לא המליצה דרכי בלי
מזה יודעין בלעדו גם הלא כי עליו, רחמים
לפעול זכות המלמד של כוחו עיקר אך הזכות,
ידי על המליצה ידי על הוא ורחמים ישועה
בדרך שמלמד וכיוצא הזכות אותו שאומר
נאות בטענות יפה הדבר שמציע דהיינו מליצה,
זה ידי על נאה, ובמליצה יפים ובדבורים ונכונות
וכן וישועה. רחמים למעלה לעורר כח לו יש
היו אם כי המליצה, כח בחוש רואים למטה
כך כל יתעורר לא מת שפלוני סתם לאדם אומרים
בדרך עליו יעוררו אם אבל הרבה, לבכות
היה נאה כמה ולהרחיבו. הדבר להציע המליצה
כדרך בזה וכיוצא וכו' מעשיו נאים וכמה זה אדם
לעורר המליצה ידי על כח יש אז המליצים,
רבינו מפי שמענו זה כל מאוד, האדם לב ולשבר
מליץ יש אבל סיים כך ואחר לברכה, זכרונו
בי פשעו ומליציך בחינת ישראל פושעי שהוא

כנ"ל.

מאוד נצרך הוא המליצה מעלת של זה ענין והנה
הרוצה ונצחיים, אמיתיים חיים החפץ אדם לכל
אליו לשוב ה' בדרכי לילך הקודש אל לגשת
כל יסוד שהוא הכללית העצה אשר יתברך,

הוא קונו,העצות, לבין בינו והשיחה ההתבודדות
עצמו שירגיל דהיינו פעמים, כמה אצלנו כמבואר
שם להתבודד מיוחד למקום לילך יום בכל
אל איש ידבר כאשר יתברך לפניו שיחתו ולפרש
ובקשות והפצרות בטענות ולהרבות רעהו,

בו, שמדברים בלשון במדינתנוופיוסים (דהיינו

בו) מדברים שאנו אשכנז יתברךבלשון השם שיעזרהו .
אליו ולהתקרב הרעים ממעשיו לשוב ויזכהו
ענין גדול דבר הוא זה ולענין וכו'. יתברך
שיחתו להרחיב עצמו שירגיל דהיינו המליצה,
בכל לעצמו למצוא ולבקש בטענות ולהרבות
נאות וטענות חדשים ופיוסים תחנונים דברי פעם
כדרך הרבה רחמים של התעוררות ודברי
ושופטים מלכים לפני הבאים כדרך המפצירים,
שהם בעצמם כשיודעים נפשם על להתחנן
מרירות מגודל שאז לפייסם. באים והם חייבים
ופיוסים תחנונים דברי ממילא מליבם יוצא נפשם
או המלך לב מעוררים שלפעמים עד הרבה,
מגודל כן גם עמהם לבכות שמתחיל עד השופט

הרבה. אלה בדיבורים וכיוצא הרחמנות

עיקר שהוא קונו לבין בינו שיחה לענין כי
לחיים זה ידי על לזכות שצריכין האמת התכלית
מבאר ולהנצל נצחים, ולנצח עד לעולמי נצחיים
כל צריכין זה לענין וכו', וכו' היון ומטיט שחת
וריצויים ובקשות תחינות שבעולם, דיבורים מיני
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הּתכלית הּׂשיג ּבוּדאי - ּכזה ואיׁש לׁשֹונֹות; ּכּמה יֹודע הּנבּוכה)והיה דעּתם ,(לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּוא ּכי מאד, הרּבה ּומדּבר לׁשֹונֹות, ּכּמה ׁשּיֹודע ֿ לׁשֹון, ּבעל ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמאחר
.למל אֹותֹו וקּבלּו הּזה, איׁש ּבעיניהם הּוטב עלּֿכן לעצמֹו, אפּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמדּבר

ּבוודאי ׁשֹוין זי האט דער מענׁש א אזֹוי אּון לׁשֹונֹות ּכמה גוואּוסט ער האט לׁשֹונֹות. קען ער ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָצּו
ּתכלית. דעם נא)דערלאנגט דעה פארפירטע נאריׁשע זייער ווייסט(נא ער אּון לׁשֹון ּבעל א זי איז ער ווארין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

איז דעם. איּבער אליין. זי צּו אפילּו זי רעט ער ווארין .אסא זייער רעט ער אּון לׁשֹונֹות. ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכמה
זי האּבין זיי אּון .מל א פאר גינּומען אֹויף אים האּבין זיי אּון גיפעלין. וואֹויל זיי ִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָער

וכיוצא וטענות וחנינה ורחמנות והפצרות ופיוסים
הם וכאלה אלה דיבורים עניני וכל הרבה. בזה
נמשך זה כל כי מליצה, בבחינת כלולים כולם
דוד יסד שמשם העליונה, מליצה מבחינת בשרשו
קדשו, ברוח תהילים ספר השלום עליו המלך
באמת, דקדושה למליצה קדשו רוח ידי על שזכה
מכל כלול תהילים ספר הקדוש שספרו שזכה עד
לו יש באמת כן ועל הקדושה, המליצה לשונות
רחמים ולעורר האדם לב לעורר גדול כח
את ולקרב הלב בכונת אותו כשאומרים העליונים

יתברך. להשם האדם

מזה מאוד, יקרה המליצה שבקדושה מחמת והנה
עד המליצה, נפלה הנ"ל הכת שאצל נמשך
לרעתם במליצה ובחרו חיים, אלקים דברי שהפכו
להמשיך כדי מליצה, דרכי על ימיהם כל לבלות
המחקרים לדרכי ושלום חס ישראל לב
ישיגו ולא ישובון לא באיה כל אשר והפילוסופים
עצמן את עוקרין זה ידי על אשר חיים, ארחות
משני בעקבותם ההולכים ותלמידיהם בניהם ואת
למה הרעים דרכיהם ומפורסם כידוע עולמות,
שמחללים עד הפושעים, מליציהם ידי על שבאים
תורתו ועל ה' על סרה ומדברים בפרהסיא, שבת

ומתלוצציםהקדושה ואמוראים, תנאים על
שבגמרא לברכה זכרונם רבותינו מאגדת
כוכבים העובדי בדרכי והולכים ומדרשים.
את ומרגילים עצמם את ומכריחים ובמנהגיהם,
ובמנהגיהם בדרכיהם ללכת עת בכל עצמם
ובמלבושיהם וכלים הדירות בעניני הן דייקא,
הקדושה התורה אשר כמפורסם, תנועותיהם ובכל

זה על יח)הזהירנו תלכו,(ויקרא לא ובחוקותיהם
כמבואר דבר, בשום להם להתדמות שאסור

ערוך קעח)בשלחן סימן דעה על(יורה ימים ולבלות .
יתברך להשם מקרבת שאינה כזו מליצה
האדם את ועוקרת מרחקת אדרבא ולעבודתו,
מזה. יותר שגעון אין בודאי לצלן, רחמנא לגמרי

צרפתי באיש שבחרו הנ"ל, הכת ענין ממש והוא
והיה נפלא מליץ שהיה בשביל למלך, משוגע
אפילו תמיד מדבר והיה לשונות כמה יודע
השקר לכסות רוצים שהם פי על ואף לעצמו.
שבתחילה דהיינו באמת, שלהם והאפיקורסות
ללמדם שרוצים ואומרים ישראל בני את מטעים
כל באמת אבל הלשון, דקדוק בכל היטב מקרא
שלהם האפיקורסות עיקר וזה להרע כונתם
הקראים כמו לגמרי פה שבעל בתורה שכופרים
ממילא אזי פה שבעל בתורה וכשכופרים ממש,
שום יודעים אין כי שבכתב, בתורה כופרים הם
זכרונם רבותינו דברי בלי שבכתב מתורה דבר
פה. שבעל תורה שהוא ומדרשים בגמרא לברכה
תמיד עצמם שמכריחים ונשמתם רוחם ותיפח
שום בלי דייקא הפשוט דרך פי על המקרא לפרש
ופנימיות לברכה, זכרונם רבותינו מדרשות דרשה
קצת בהם שבקי למי כל לעין ניכר הרעה כוונתם
על המקרא לפרש כוונתם שכל הרעים, ובדרכיהם
שום בה אין כאילו לבד, המליצה דרכי פי
רבנו משה את משבחים והם ושלום. חס פנימיות
מליץ שהיה עליו ואומרים מאוד השלום עליו
נראה אין נביאים וקצת מאוד, גדול לשון ובעל
ואם לנפשם, אוי להם אוי מליצתם. דברי להם
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ּובוּדאי מלּכם. עם ׁשם ויׁשבּו והלכּו ׁשּלהם, לענין ּגֹורמת ארץ להם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּובחרּו
הּיׁשר... ּבּדר אֹותם ְִִֶֶַַָָָהנהיג

דארט זי האּבין אּון גיגאנגען זענען זיי אּון קערין. דערצּו זאל זי וואס מדינה א ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹויסגיקליּבין
היׁשר. ּבדר גיפירט ּבוודאי זיי האט ער אּון .מל זייער מיט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאזעצט

יוכלו לא הגבעות על יקפצו ואם ההרים על ידלגו
על מתיישבת שתהיה הקדושה התורה את לפרש
בתורה מקראות הרבה יש כי המליצה, דרכי פי
פשוט פי על פירוש סובלים שאין שיעור בלי
המקובל כפי הדין סותרים שהם ובפרט כלל,
כגון בעצמו, השלום עליו רבנו משה מפי בידינו

טז) וכן(דברים וכו'". מצות תאכל ימים "ששת
נאכל(שם) אינו שבאמת בפסח ואכלת" "ובשלת

וכן צלי. כה)אלא וכו'.(שם יכנו" "ארבעים
מעשיות הסיפורי כל ובפרט הרבה. בזה וכיוצא
של ונקודה נקודה ובכל ואות אות שכל שבתורה
גניזין רזין עלאין רזין יש הקדושה התורה כל
ואין סוף אין עד ולעילא לעילא דרזין ורזין

מבואר וכבר הרבהתכלית. שמקלל הקדוש בזוהר
אם כי בהתורה שאין שאומרים הכופרים את
מקרא ללמוד צריכין אין באמת כן ועל הפשוטו.
הקדוש שרש"י לבד, רש"י פירוש עם אם כי
פשוטו. פי על המקרא לפרש מאוד עצמו מכריח
פי על לפרשו אפשר שאי המקומות בכל אבל
הוא לברכה זכרונם רבותינו קבלת מחמת פשוטו
וגם לברכה. זכרונם רבותינו דברי פי על מפרשו
מביא פשוט פי על המקרא שמפרש בהמקומות
וגמרא, במדרשים ז"ל רבותינו דברי רוב פי על
המקרא. בזה דרשות כמה עוד שיש ולהודיע לידע
שלהם ביאור ללמוד רש"י מפירוש עצמו והפורש
מן פורש הוא הפירושים באלו וכיוצא הרע
ומתורתו החיים מחי עצמו את ועוקר החיים,
יקצרו כי כאן, בזה להאריך אפשר ואי הקדושה.
הזאת הצרה מרירות בגודל לספר יריעות המון
הנגע שנתפשטה בדורותינו, עכשיו שנתהווה

במדינתנו. גם הזאת

התכלית בשביל הוא המליצה מעלת ועיקר

יתברך. להשם ידה על להתקרב לזכות האמיתי
להמליץ ימיו ומבלה כזאת למליצה שזוכה ומי
וכו', ותחנונים בתפילה יתברך השם לפני דבריו
לעבודתו לעוררם לישראל דבריו להמליץ או
ומי חלקו. אשרי לו אשרי בודאי באמת, יתברך
לעבודתו, מעכב אינו בשלימות לזה זוכה שאינו
עם בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש אין כי
שאין מה שיעשה מהאדם חפץ ואינו בריותיו,
ידי על יתברך להשם להתקרב ויכול ביכולתו,
בעיני נחשב יהיה שידבר ואיך שהוא, איך שיחתו
השם אצל כי ונאה, יפה למליצה יתברך השם
ליבו כוונת שיהא האמת הוא העיקר יתברך
כמו הדברים, הן הן הלב כונת אחר כי באמת,
יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה' קרוב שכתוב:
פי על אף אזי באמת, ליבו שמכוין ומי באמת,
אף מעולם, המליצה דרכי למד ולא מליץ שאינו
לדבר ויוכל וליבו, פיו נפתח ממילא כן פי על
וכו', יתברך להשם נכונות וטענות נאים דיבורים
כל ועל דקדושה. מליצה מבחינת נמשכין שהם

בדבריו. יקלקל לא פנים

על מקרא ללמד בניהם המרגילים הנ"ל אלו אבל
זה ידי על שבאים שלהם המליצה דרכי פי
זה על כנ"ל, מפורסם ורשעות גדולות לכפירות
נאמר זה ועל כנ"ל. בי" פשעו "ומליציך נאמר

טו) שכתוב(ערכין וכמו הלשון". לבעל יתרון "ומה
ה) וכתיב(עמוס וכו'". שיריך המון מעלי "הסר

לה) וכתיב(יחזקאל דבריכם". עלי "והעתרתם ,
עה) תדברו(תהלים קרנכם למרום תרימו "אל

וכתיב עתק". לא)בצואר שפתי"ת(שם אלמנה
וכמו ובוז". בגאוה עתק צדיק על הדברות שקר
'תאלמנה', לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו
צדיקו על הדוברות ישתתקון, יתרחשון יתפרכון
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˙k,ׂשמחים - ּבן ּכׁשּנֹולד ּכי ׂשמחה: הּוא הּתכלית ׁשעּקר אמרּו אחרת «ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּתכלית נמצא ׂשמחים; - מדינה איזה ּכׁשּכֹובׁשים ׂשמחים, - חתּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכׁשּיׁש
אצל ׁשהּוא נמצא - ּתמיד ׂשמח ׁשּיהיה איׁש ּבקׁשּו ֿ ּכן על ׂשמחה. הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל
אחד ערל הֹול ׁשהיה ּומצאּו והלכּו עליהם. מל יהיה והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּתכלית,

ּכדרּכֹו, ּבזּוי פלעׁשילּבכּתנת ֿ ׂשרף)ˆ(ונׂשא וזהיין ערלים, ּכּמה אחריו והלכּו , ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

.ˆ.˜Â·˜·

טייל מעןא איז גיּבֹוירין. וועט קינד א אז ווארין ׂשמחה. איז ּתכלית עיקר דער אז גיזאגט. האּבין ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
נמצא .פריילי מען איז מדינה. א אּפ נעמט מען אז .פריילי מען איז חתּונה א איז סע אז ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָפריילי
וואס מענׁשן א גיזּוכט זיי האּבין דעם איּבער ׂשמחה. נאר אלימען פּון ּתכלית עיקר דער זי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאיז

ּב זי איז דער ווארין זיין. פריילי ּתמיד זאל זיי.ער אֹויף מל זיין צּו קער דער אּון ּתכלית. אם ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
האט אּון העמד מיאּוס איין אין גֹוי א גיגאנגען סע גיזעהן זיי האּבין זּוכין גיגאנגען זיי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזענען
איז גֹוי דער אּון גֹויים. ּכמה גיגאנגען נא אים זענען סע אּון ּבראנטוויין. פלעׁשיל א ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיטראגין

מליצה שיש ידי שעל הכלל וכו'. עולם של
נתעו זה ידי על מאוד, יקר דבר שהיא דקדושה
שעיקר שאמרו עד הרעות תאוותם ידי על
איש להם ובחרו מליצה. ובעל דברן הוא התכלית
למלך, לשונות, כמה יודע שהיה משוגע צרפתי

להם. אוי הישר, בדרך אותם הוליך ובודאי

ושכרות שמחה התכלית שעיקר שאמרו הכת וכן
בודאי הוא דקדושה שמחה כי קצת, כן גם מבואר
ובתורתו בה' לשמוח דהיינו מאוד, גדול דבר
כמו העבודה, שלימות עיקר שזה הקדושה,

כח)שכתוב ה'(דברים את עבדת לא אשר תחת :
הוא דקדושה שמחה כי וכו'. בשמחה אלהיך
שכתוב כמו המצוות, כל של הקדושה הנקודה

יט) כי(תהלים לב". משמחי ישרים ה' "פקודי
בבחינת בה', לשמוח לזכות הוא קד)העיקר (שם

שכתוב וכמו בה'". אשמח לג)"אנוכי בו(שם "כי
וכתיב וכו'". ליבנו מג)ישמח וכו'(שם "ואבואה

וכתיב גילי". שמחת אל לב)אל בה'(שם "שמחו
וכתיב צדיקים". צז)וגילו הארץ(שם תגל מלך "ה'

זה ועל וכו'". הארץ ותגל השמים ישמחו וכו'.
השלום עליו המלך שלמה ח)אמר :(קהלת

לאדם טוב אין אשר השמחה את אני "ושבחתי
שדרשו ולשמוח", ולשתות לאכול אם כי וכו'

ולשמוח ולשתות לאכל לברכה, זכרונם רבותינו
בכלל שהוא מי באמת כי טובים, וימים בשבתות
כל לשמוח לו יש האמיתית הקדושה האמונה
עצמו את כשיזכור רגע, ובכל עת בכל ימיו
עמנו יתברך השם שעשה הנפלא והחסד הטובה
את פתח אשר השלום, עליו רבנו משה ידי על
הקדושה האמונה את עלינו והמשיך עינינו
ומצותיו תורתו לקיים עבדו, ובמשה בה' להאמין
ישראל פושעי אפילו אשר יום, בכל הקדושים
באלקים מאמינים וכולנו כרמון. מצוות מלאים
כל אדון לנצח. וקיים לעד חי עולם, ומלך חיים
שמו יתברך מיניה, לעילא ולית כולא מן לעילא
ובעל בכתב לבאר אפשר ואי לנצח. חי כל בפי
חקר. אין לגדולתו כי הזאת, השמחה עוצם פה
דמשער מה כפום חד לכל הוא הזאת השמחה כי
וכו', בעלה בשערים נודע בבחינת בליביה,

אחר. במקום מזה כמבואר

ושלום, חס כשנפגמת הזאת הקדושה ומהשמחה
שבחרו הנ"ל הכת של הטעות נשתלשל מזה
נאמר זה שעל ושכרות, הוללות של בהשמחה

ב) שאמרו(קהלת וכמו עושה". זה מה "ולשמחה
מדליקין במה בפרק לברכה זכרונם (דףרבותינו

שלל) שאינה שמחה זו עושה', זה מה 'ולשמחה ,
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מאד ׂשמח היה מאד)הערל ׁשּכֹור היה מאד,(ּכי ׂשמח הּוא הערל ׁשּזה וראּו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ
הּתכלית את הּׂשיג ּכי הּזה, הערל ּבעיניהם הּוטב ֿ ּכן על ּדאגה, ׁשּום לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין
הּיׁשר... ּבּדר אֹותם הנהיג ּובוּדאי עליהם, למל אֹותֹו וקּבלּו ׂשמחה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשּיהיּו וכּיֹוצא, ּכרמים מקֹום ּדהינּו ׁשּלהם, לענין ּגֹורמת ארץ להם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּובחרּו

ּדבר ׁשּום יל ולא ֿ ׂשרף, יין עֹוׂשין יהיּו ּומהחרצּנים יין, ˜[מהענבים]עֹוׂשין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ּתמיד; ׂשמח ולהיֹות ּולהׁשּתּכר לׁשּתֹות אצלם, הּתכלית עּקר זהּו ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלאּבּוד.
וענין ׁשּיכּות ׁשּום ׁשאין מה¯אףֿעלּֿפי על ּכלל להם אין ּכי לׂשמחתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

על ּתמיד ׂשמח להיֹות אצלם, הּתכלית עּקר היה זה ֿ ּפיֿכן, ֿ על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּלׂשמח,
ׁשם. ויׁשבּו והלכּו ּכּנ"ל, ּגֹורמת ארץ להם ּובחרּו דבר. ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלא

˙kאֹותֹו ועׂשּו ּגדֹול, חכם להם ּובקׁשּו חכמה. הּוא ׁשעּקר אמרּו אחרת «ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

.˜.˘È„È‡ ÔÂ˘Ï· ¯ÂÙÈÒ· ‡·ÂÓ ÔÎ.¯.‰·ÈÒÂ

זייער איז גֹוי דער אז גיזעהן זיי האּבין גיווען. ׁשיּכֹור זייער איז ער ווארין גיווען. פריילי ְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָזייער
ער ווארין גֹוי. דער גיפעלין וואֹויל זייער זיי ער איז ניט. דאגה ׁשּום קיין האט ער אּון ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָפריילי
א פאר גינּומען אֹויף גֹוי דעם זיי האּבין ׂשמחה. נאר זי איז ּתכלית דער ווארין ּתכלית. ּבאם ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאיז
א גיקליּבן אֹויס זי האּבין זיי אּון היׁשר. ּבדר גיפירט ּבוודאי זיי האט ער אּון זיי. איּבער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
וויין מאכין זאל מען אז זענען גערטנער וויין ווי דארט דהיינּו קערין. דערצּו זאל זי וואס ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמדינה
גיין ניט גאר זאל סע אּון ּבראנטוויין. מאכין מען זאל טרֹויּבין. וויין די פּון קערינדלי די פּון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּון
אז גיווען ּתכלית עיקר דער זיי ּביי זי איז דאס ווארין טרֹויּבין. וויין די פּון זא ׁשּום קיין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלאּבּוד
גאר ווייסט מע חאטׁשע זיין. פריילי ּתמיד זאל מע אּון ׁשיּכרין זאל מע אּון טרינקען זאל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמען
דאס זיי ּביי פארט אּבער איז זיין. צּו פריילי עּפעס מיט ניט גאר האּבין זיי ווארין וואס. מיט ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָניט
מדינה א אֹויסגיקליּבן זי האּבן זיי אּון זיין. פריילי ּתמיד זאל מע אז גיווען ּתכלית עיקר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָדער

ּבאזעצט. דארט זי האּבין אּון גיגאנגען זענען זיי אּון ּכּנ"ל. דערצּו קער סע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוואס
טייל זייא אּון חכם. גרֹויסין א גיזּוכט זי זיי האּבין חכמה. איז עיקר דער אז גיזאגט האּבין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

'ושב שלמצוה. שמחה זו השמחה', את אני חתי
עצבות מתוך שורה השכינה שאין ללמדך מצוה,

מצוה. של שמחה מתוך אלא וכו'

שחקרו אחת כת שהיתה החכמה, בענין וכן
הטעות זה חכמה, הוא התכלית שעיקר ואמרו
אמת הוא בודאי כי נמשך, מהיכן מאוד מבואר
הבריאה כל כי מאוד, יקרה דקדושה שחכמה

שכתוב כמו החכמה, ידי על קד)היתה (תהלים

הכל, חיות היא והחכמה עשית". בחכמה "כולם

שכתוב ז)כמו עיקר(קהלת אבל תחיה". "החכמה
יתברך, אותו ולעבוד ה' את ליראה היא החכמה

שכתוב קיא)כמו ה'(תהלים יראת חכמה "ראשית
לדעת הוא החכמה אמתיית עיקר כי וכו'".

בבחינת החכמה, ממנו ז)שרחוק "אמרתי(קהלת
בדברי כמבואר וכו'", ממני רחוקה והיא אחכמה
שישכיל החכמה שעיקר לברכה זכרונו רבינו
ואין חכמה אין באמת כי החכמה, ממנו שרחוק
החכמה ועיקר ה'. לנגד עצה ואין תבונה
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ׁשם. ויׁשבּו והלכּו לחכמה, ּגֹורמת ארץ להם ּובקׁשּו עליהם, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמל

˙kהּתכלית ׁשעּקר אמרּו ּוׁשתּיה,אחרת ּבאכילה עצמֹו על להׁשּגיח הּוא «ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
אברים לֹו ׁשּיׁש אברים, ּבעל ּובקׁשּו האברים. לגּדל "ּפילווין", ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקֹורין

צּו קער זי וואס מדינה א גיזּוכט זי האּבין זיי אּון זיי. איּבער מל א פאר גימאכט אים ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאּבין
ּבאזעצט. דארט זי האּבין אּון גיגאנגען זענען זיי אּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָחכמה.

טייל טרינקען.א אּון עסין אין ּפילעווין זי זאל מע אז איז ּתכלית עיקר דער אז גיזאגט. האּבין ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
די גרייסין זאל האטמע ער וואס אזֹוינער דהיינּו אברים. ּבעל א גיזּוכט האּבין זיי אּון אברים. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להבין האמת לשכל שזוכה מי הוא האמיתית
יתברך אותו לעבוד הוא שהעיקר האמת ולהשכיל
יזכה דיקא זה ידי ועל גמור. ובפשיטות בתמימות
אותו לדעת דהיינו האמיתית, החכמה לעיקר
החכמה, עיקר שזה באמת, שלמה באמונה יתברך

שכתוב ט)כמו בחכמתו(ירמיה חכם יתהלל "אל
וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי וכו'

וכתיב א)אותי". דעת".(משלי ראשית ה' "יראת

שכן מכל ממעשיו, מרובה שחכמתו מי אבל
לצלן. רחמנא מעשיות במצוות לגמרי הכופרים

נאמר ח)עליהם מאסו(ירמיה ה' בדבר "הנה
יותר ושגעון שטות אין כי להם", מה וחכמת
רוצה מחומר קרוץ אשה ילוד כשאדם מזה,
להתחכם ורוצה ה', דרכי בשכלו ולהשיג לחקור
לידע או שכלו פי על מצותיו טעמי לידע ה' על

נאמר זה ועל יתברך. הנהגותיו כו)דרכי :(משלי
ממנו". לכסיל תקוה בעיניו חכם איש "ראית

ה)וכתיב פניהם(ישעיה ונגד בעיניהם חכמים "הוי
עליו המלך ושלמה הרבה. בזה וכיוצא נבונים"

אמר חכמתו לרוב ל)השלום אנכי(משלי בער "כי
הטעות קצת על ואפילו לי". אדם בינת ולא מאיש
משה, תורת כנגד מעט להתחכם ורצה שטעה
וכו' ואוכל לאיתיאל ואמר מאוד כך אחר התחרט
שאמרו כמו וכו', שמים עלה מי וכו' אנכי בער כי
וחומר וקל שכן מכל לברכה, זכרונם רבותינו

אנשים. שאר

בחינת היא מאוד שיקרה החכמה שעיקר הכלל,
בחינת ה', קיא)יראת יראת(תהלים חכמה ראשית

ט שכל נאמרה' לא 'ללומדיהם' עושיהם. לכל וב
'לעושיהם' יז)אלא זוכה(ברכות דייקא זה ידי ועל ,

אותו ולהשיג לדעת דהיינו האמיתית, לחכמה
בחינת ד)יתברך, אל(דברים והשבת היום וידעת

הקדוש הדעת שזה וכו'. האלקים הוא ה' כי לבבך
ומצוות תורה ידי על אם כי להשיג אפשר אי
שזהו ובפשיטות, בתמימות טובים ומעשים
עיקר שהוא הקדושה תורתנו חכמת בחינת

שכתוב כמו האמיתית, ח)החכמה אני(משלי ,
החכמה נפל ואצלם וכו'. בינה אני וכו' חכמה
שלהם שהחכמות שאמרו עד דקדושה, הזאת
אשר התכלית, עיקר הם חיצוניות חכמות שהם
ואת עצמן עוקרים הם כאלו חכמות ידי על
ואין הבא. ועולם הזה מעולם אחריהם הנמשכין
הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא חיות שום להם
לו שאין שמי אחר במקום בדברינו כמבואר

שכתוב וכמו כלל. חיים שום לו אין (איובאמונה

נלכדיםה) שהחכמים בערמם", חכמים "לוכד ,
בכמה בדברינו וכמבואר עצמם, של בחכמתם
לתכלית בחכמה שבחרו אלו שגם נמצא מקומות.
מחכמות להשיבם גדול תיקון כן גם צריכין
ומצות תורה שהוא האמיתית, החכמה אל שלהם

וכנ"ל. טובים ומעשים

גם הרבה, שאוכל מי למלך להם שבחרו הכת וכן
שיאכל מצוה ודאי שבקדושה מחמת נמשך זה
את לעבוד כוח לו שיהיה כדי ההכרח כפי האדם
אכילת כגון ממש, מצוה של אכילה יש וגם ה'.
נמשך ומזה וקדשים. מצה ואכילת טוב ויום שבת
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יׁש - ּגדֹולים אברים לֹו ׁשּיׁש מאחר ּכי ּכּנ"ל, האברים לגּדל ּומׁשּגיח ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגדֹולים
ּבעֹולם יֹותר חלק ּבעֹולם)לֹו יֹותר מקֹום ּתֹופס הּוא אל(ּכי יֹותר סמּו והּוא , ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

.למל ראּוי ּכזה איׁש עלּֿכן האברים, לגּדל הּתכלית, זהּו ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּתכלית;
ּבעל הּוא ּכי ּבעיניהם, והּוטב 'וויינגיר', ׁשּקֹורין ,אר איׁש ּומצאּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהלכּו
לזה, ּגֹורמת ארץ להם ּובקׁשּו .למל אֹותֹו וקּבלּו הּתכלית, אל וסמּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאברים

ׁשם. ויׁשבּו ְְְְָָָוהלכּו

אברים. זיינע גרייסין צּו זי ּפילעוויט ער אּון אברים. גּוף)גרֹויסע דעם פּון גלידער די ווייל(דהיינּו ווארין . ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ארט מער פארנעמט ער ווארין וועלט. דער אין חלק מער זי ער האט אברים גרֹויסע האט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָער
זאל מע אז .זי איז ּתכלית דער ווארין ּתכלית. צּום נעהנטער איז מענׁש דער אּון וועלט. דער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאין
האּבין אּון גיגאנגען. זיי זענען .מל א זיין צּו קער מענׁש א אזֹוי דעם. איּבער אברים. די ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגרייסין
ּבאם איז ער אּון איברים. ּבעל א זי איז ער ווארין גיפעלין זיי ער איז וויינגער. לאנגין א ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָגיפּונען
זאל זי וואס מדינה א גיזּוכט זי האּבין זיי אּון .מל א פאר גינּומען אֹויף אים זיי האּבין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתכלית

ּבאזעצט. דארט זי האּבין אּון גיגאנגען זענען זיי אּון דערצּו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָקערין

האכילה היא שהתכלית שאמרו הטעות להם ונפל
שלהם בשגעון ונשתגעו הרבה. לאכול ושצריכין
שהיה בספרים מובא וכבר התכלית, עיקר שזהו
שאמר הזאת, הכת של בטעות שהיה אחד מלך
ואומר, מתפלל והיה האכילה, היא שהתכלית
כאשר הרבה. לאכול שאוכל בטן לי תן אלקי
בפעם לברכה זכרונו רבינו מפי זה סיפור שמעתי

זאת. מעשה שספר קודם אחר

עשירות של המדינה אותה ונבוכו נתעו וביותר
החשיבות שכל עד כך, כל ממון לתאוות שנפלו
ריבוי כפי היה הכל שלהם והכבוד והגדולה
היה מעט ממון לו שיש ומי וכו'. לו שיש הממון
להם והיה וכו'. לעוף או לחיה אצלם נחשב
עבודה לידי שבאו עד ומלאכים ומזלות כוכבים
הרבה ממון הבעלי את לעצמן שעשו ממש, זרה
ככל וכו' קרבנות להם והקריבו אחרים לאלהים
שמכל שם ומבואר הנ"ל. במעשה שם המבואר
כי ממון, מתאות לא אבל להוציא יכולין התאוות
זה כי וכו', להגיבור שיש הדרך ידי על אם
שבחרו והמדינה הכת של והמבוכה הטעות
מיני מכל יותר גדול הטעות זה ממון, בתאוות
מחמת כי הנ"ל, הרעות הכתות כל של טעויות

כן על להאדם, גדול הכרח הוא המוכרח שהממון
הטעות מתגבר שנדמהשם עד ביותר, והמבוכה

ושצריכין ושלום, חס התכלית עיקר שהממון להם
העולם ברוב מצוי כאשר זה, על ימיו כל לבלות
כי ממש, בהיפך הוא באמת אשר ליצלן, רחמנא
לבד, יתברך מהשם רק הוא הפרנסה עיקר באמת

שכתוב עה)כמו וממערב(תהלים ממוצא לא "כי :
וכו'", שופט אלוקים כי הרים ממדבר ולא
בה' ולבטוח בתורה ולעסוק בעסק למעט וצריכין
פרנסתו לו ויזמין שעוסק העסק במעט שיצליחו
בהשם שלמה אמונה לו ויהיה קלה, בסיבה

לבד. יתברך ממנו שהכל יתברך

כל של התיקון עיקר כי תפילה. בחינת וזה
רעות הכתות כל בחינת שהם הנפולין, המידות
בכתבים כמבואר כנ"ל. תפילה ידי על הוא הנ"ל,
ידי על הוא המידות כל ובירור תיקון שעיקר
כדי בעשרה' 'תפילה בחינת וזה דייקא. תפילה
הבעל ידי על הנ"ל הכתות כל ולתקן לברר
יחד שכולם הנ"ל, המלך אנשי שאר עם תפילה
שמתקבצין מקום בכל כי כנ"ל. עשרה מספר הם
מעשרה הארה עליהם נמשך להתפלל עשרה מנין
בחינת שהם הנ"ל, המלך אנשי של הנ"ל בחינות
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‰˙È‰Âרק הּוא הּתכלית עּקר רק ּתכלית, זה ּכל ׁשאין ׁשאמרּו אחרת ּכת ¿»¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבעל להם ּובקׁשּו וכּו'. ּבר ֿ ּוׁשפל ענו ולהיֹות ,יתּבר להּׁשם ּבתפּלה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלעסק

עליהם למל אֹותֹו ועׂשּו אחד, טעּוּתפּלה ּכּלם הּנ"ל הּכּתֹות ׁשּכל יבין מאליו (והמעּין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

להם) אׁשרי האמת, ּכּונּו האחרֹונה הּכת זאת רק מאד, ּגדֹולֹות ּבמבּוכֹות אחדמאד סּפר זה ּכל . ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשהם לֹו וסּפר ּתפּלה. להּבעל הּנ"ל עםמהּגּבֹורים ׁשּנתחּברּו הּגּבֹורים אּלּו (ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ

קייןאּון גאר אלע זענען זאכין אלע די אז גיזאגט. האּבין זיי וואס ּכּתה. אנדערע איין גיווען ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָסע
יתּבר הּׁשם צּו ּתפּלה אין זיין עֹוסק נאר זאל מע אז איז. ּתכלית רעכטער דער נאר ניט. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּתכלית

.ּבר ׁשפל א אּון עניו איין זיין זאל מען האלטין)אּון ניט גאר זי פּון זאל מע האּבין(ּכלֹומר זיי אּון וכּו'. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
זיי איּבער מל א פאר גימאכט אים האּבין זיי אּון ּתפּלה ּבעל א גיזּוכט ׁשֹויןזי מען פארׁשטייט (דאס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

איר אין ּכיּתה איטליכע נאריׁשקייט. גרֹויסע אין גיווארן פארפירט אלע זענען אּון גיווען טֹועה אלע זי האּבין הּנ"ל ּכּתֹות אלע די אז ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָאליין

אז אמת. רעכטין דעם גיטראפין צּו האּבין די ּכיּתה אּונטערׁשטע די נאר גידראנגען. נאריׁשע אּון סברֹות נאריׁשע זייערע דאר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנאריׁשקייט

זיי) איז ּתפּלה.וואֹויל ּבעל דעם פאר גיּבֹורים די פּון איינער דערציילט אלץ האט דאס . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הכתות כל מתקנים זה ידי שעל התיקון, עולם
ועליית תיקון בחינת עקר שזהו הנ"ל. רעות

והמידות. העולמות

מיוחד כח לו יש הנ"ל המלך מאנשי אחד כל כי
צריך המלך של המליץ כגון מיוחדת. מידה לתקן
הרעה הכת שהם הנפולה, המליצה בחינת לתקן
להם שבחרו לתכלית, ודיבור מליצה שבחרו
את מצאו כך ואחר למלך, רע מליץ איזה תחלה
ועל למלך, אותו וקיבלו הנ"ל המלך של המליץ
בשאר בזה וכיוצא כך, אחר נתתקנו המליץ זה ידי
למלך לקבל כך אחר זכתה אחת שכל הכתות,
שעל מידתם, לפי להם השייך המלך מאנשי אחד
על היה התיקון עיקר אך כך. אחר נתתקנו זה ידי
ונתאספו נתקבצו ידו שעל תפילה, הבעל ידי
ואנשיו, ביתו כל עם המלך יחד ונתחברו וחזרו
שלחו כך אחר וגם הנ"ל. בהמעשה שם כמבואר
הנ"ל הכתות לכל בכוחם תפילה הבעל את
ידי על התיקון עיקר כי שם, שכתוב כמו לתקנם,
להתפלל עשרה כשמתקבצין כן ועל כנ"ל. תפילה
המלך שהם הנ"ל, אנשים עשרה בחינת הם
פגם בחינת מתקנים זה ידי ועל כנ"ל, ואנשיו
שעיקר הנ"ל, רעות הכתות כל של המידות
הוא העיקר כן ועל כנ"ל, התפילה ידי על התיקון

העובר והחזן ציבור השליח שהוא תפילה הבעל
תפי 'בעל נקרא הוא התיבה אתלפני שמוציא לה'

הבעל ידי על התיקון עיקר כי חובתן, ידי הרבים
כנ"ל. תפילה

מידות בחינת הם הנ"ל רעות הכתות כל כי
כנראה זמן, ובכל אדם בכל והם כנ"ל, הנפולין
השמש תחת הנעשה הרע המעשה כל את בחוש
בחינת שהוא הנ"ל, רעות המידות פגם ידי על
יש כי הנ"ל, הכתות כל של ומבוכה וטעויות פגם
ורודפים הכבוד, אחר ביותר שלהוטים אדם בני
וגם הנצחי עולמם ואובדים מאוד, הכבוד אחר
להשיגו. שרוצים מעט כבוד בשביל הזה העולם
שם לו שיהיה עשירותו, ידי על להתכבד רוצה זה
וזה וכו'. ארץ וחורי וקצינים נגידים בין וכבוד
ועבודתו, תורתו ידי על ולהתייקר להתכבד רוצה
בעיר ומנהיג לרב נתקבל שיהיה ימיו כל וחותר
מידת ביותר בהם שמתגבר ויש וכו'. גדולה
רוצחים שאינם או ממש, רוצחים כגון הרציחה,
בעלי שהם רציחה, בחינת להם שיש רק ממש
עד האדם את ורודפים וקנאה, ושנאה מחלוקת
שזאת רציחה, בחינת כן גם שזהו וכו'. לחייו
וכן לצלן. רחמנא בעולם מאוד שכיחה הרציחה
ואפילו מאליו. למעיין כמובן הכתות, בשאר
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הּנ"ל) אבריםהּגּבֹור ּבעל למל עליהם ׁשּקּבלּו האברים, ּבעלי ׁשל הּכת מן הם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרי ׁשהֹולכין העגלֹות עם מהם אחת מחנה והלכּו הּיֹום, ויהי ּכּנ"ל. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
ואּלּו וכּיֹוצא. ּומׁשּתה מאכל אחריהם ׁשּמֹוליכין "איּבאז", ׁשּקֹורין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמחנה,
ּגדֹולים אנׁשים היּו ּכי הּברּיֹות, על מּטלת אימתן ּבוּדאי היתה אברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּבעלי

דאּון ווייטער אים האט זיי.ער אז ּכּנ"ל)ערציילט. גּבֹור דעם מיט גיגאנגען זענען זיי וואס גיּבֹורים די זיי(דהיינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּכּנ"ל אברים ּבעלי די פּון ּכיּתה דער פּון נארזענען איז ּתכלית עיקר דער אז גיזאגט האּבין זיי וואס ּכיּתה די (דהיינּו ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

אברים) די גרייסין צּו ּפילעווין זי זאל מע ּכּנ"לאז אברים ּבעל א מל א פאר גינּומען אֹויף זי האּבין זיי וואס ְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּכּנ"ל) מענטׁשן גרֹויסין א זיי(דהיינּו פּון מחנה א גיגאנגען איז הּיֹום ויהי מענׁשן. אסא איינעם אין גיגאנגען סע (ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ

אברים) ּבעלי די גלייכיןפּון דעסט אּון טרינקען אּון עסין גיפירט נא זיי האט מע וואס איּבאז דעם מיט ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זיי ווארין גיהאט. מֹורא זייער ּבוודאי וועלט די האט אברים. ּבעלי די פאר אּון זאכין. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאנדערע
אּפ ּבוודאי זיי האט ּבאגעגינט. זיי האט סע ווער אּון גּבֹורים. אּון מענׁשן גרֹויסע גיווען ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזענען

כי הנ"ל, הכתות מכל בחינות נמצאים אחד באדם
קנאה רעות המידות כל לו יש בטבעו האדם
הרעות ומידות תאוות ושארי וכבוד ותאווה
רק הנ"ל, הרעות הכתות מבחינת נמשכין שכולם
ביותר, רעה המידה זאת מתגבר האדם זה שאצל
אחר אדם ואצל זאת. כת שם על נקרא כן ועל
שם על נקרא כן על אחרת, רעה מדה מתגברת

כולם. וכן האחרת הכת אותה

על ולחשוב עצמו את להטעות לבלי שרוצה ומי
לזכות אפשר אי הנצחי, תכלית האמיתי התכלית
של הקדושה מהכת להיות כשיזכה אם כי לזה
בתכלית בחרו הם שרק הקדוש, תפילה הבעל
ותשבחות ושירות תפילה שהוא והנצחי, האמיתי
לשבר זוכין התפלה ידי ועל וכו', יתברך להשם
מכל שנמשכין אדם בכל שיש רעות המידות כל
ידי על ונתתקנים מתבטלים שכולם הנ"ל, הכתות
בעשרה תפלה בחינת וזהו כנ"ל. דייקא התפילה

כנ"ל.

שנפלו הכת את לתקן הוא התפילה ועיקר
הבעל נתייגע שעליהם ביותר, ממון לתאוות
שם ומבואר כמובן לתקנם, ויותר ביותר תפילה
מענין שם מדברת המעשה רוב כי הנ"ל, במעשה
תאווה של והמבוכה הטעות שזה ממון, תאוות
כי הכתות, כל של הטעויות מכל גרועה זאת

שכתוב כמו ממש, זרה עבודה הוא ממון תאוות
של הטעות בזה כי וכו'. אלהות עצמן שעשו שם
שרובם עד ביותר העולם טועים ממון תאוות
תאוות בשביל ושנותיהם ימיהם מבלים ככולם
מת אדם אין כי בעמלם, ישאו לא ומאומה ממון,
בשעת לאדם לו מלוין ואין בידו, תאוותו וחצי
טובות אבנים ולא זהב ולא כסף לא פטירתו

תו אלא ועיקרומרגליות בלבד. טובים ומעשים רה
שהוא ממון, תאוות לתקן בשביל הוא התפילה
אמונה, בחינת הוא התפילה כי ממש, זרה עבודה

שכתוב יז)כמו אמונה",(שמות ידיו "ויהי
במקום כמבואר בצלו, פרישן ידוהי והוו ותרגומו,
והכפירות, זרה העבודה היפך הוא ואמונה אחר.
זרה עבודה שהוא ממון, תאוות בחינת שהוא

צדק צוית בהתורה וכמבואר כנ"ל. (בסימןוכפירות

שם.כג) עיין בממון, תחובים זרות העבודות שכל ,
כי התפילה, קודם צדקה ליתן צריכים זה ובשביל
התפילה בחינת שהוא ממון תאות שבירת עיקר
בהתורה שכתוב כמו צדקה, ידי על הוא כנ"ל

השגחה העם יג)אשרי שם.(בסימן עיין ,

פרשת אומרים התפילה בתחילת כן ועל
כי הקרבנות. הקרבנו כאילו שנחשב הקרבנות,
ידי על הוא ממון תאוות וביטול שבירת עיקר
בחינת נקראין הם שמקריבין הקרבנות כי קרבנות,
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הלכּו ּכאׁשר ויהי .הּדר מן מהם נטה ּבהם ׁשּפגע מי ּובוּדאי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוגּבֹורים,
אחד ּגּבֹור ּכנגּדם ּבא הּנ"ל, ּכּנ"ל)הּמחנה עּמהם עּתה ׁשהֹול הּנ"ל הּגּבֹור ;(והּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הּמחנה ּבתֹו ונכנס ,הּדר מן נטה לא הּמחנה ּכנגד ּכׁשּבא הּזה ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוהּגּבֹור
והּוא מּלפניו, הּמחנה אנׁשי ונתיראּו ּולכאן, לכאן אֹותם לתֹוּופּזר נכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּדבר ונפלא ׁשם. ּׁשהיה מה ּכל ואכל הּמחנה אחרי ׁשהֹולכין הּנ"ל ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהעגלֹות

זיי איז גיגאנגען. אזֹוי זענען אברים ּבעלי די פּון מחנה די ווי דערווייל. וועג. דעם פּון ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָגיטרעטין
ער אּון וועג. דעם פּון אּפגיטרעטין ניט זיי האט גּבֹור דער אּון גּבֹור. גרֹויסער א גיקּומען ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאקעגין

צּוׁשּפרייט זיי האט ער אּון אריין. מחנה דער אין גיגאנגען אריין הערס)איז די אהער.(מיט אּון אהין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
ער אּון גיהאט. מֹורא אים פאר האּבין מחנה דער פּון לייט די גּבֹור)אּון דער אריין(דהיינּו זי איז ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

גיגעסין אֹויף האט ער אּון געגאנגען. נא זיי זענען זיי וואס הּנ"ל וועגילע די צוויׁשן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיגאנגען
גיווען חידּוׁש ווילד א זיי ּביי דאס איז גיווען איז דארט וואס עראלדינג וואס גּבֹור א אזֹוי איז דער (וואס ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וזה הקדוש. בזוהר כמבואר דמלכא, מאכלין
הנ"ל. בהמעשה המבוארים המאכלים בחינת
לתאוות שנפלו הכת של התיקון עיקר ידם שעל
אפשר התאוות שמכל שם כמבואר ממון,
כי להוציא אפשר אי ממון מתאוות אבל להוציא,
שם, המבוארים המאכלים אלו ידי על אם
אלו של הריח להם שהגיע עד אותם שהוליך
כך ואחר וכו'. מאוד להם ונתאוו המאכלים
סרחון מיאוס ראו אז המאכלים מאלו להם כשנתן
וקברו וברחו בחייהם, שמאסו עד ממון תאוות
וכו', בושה מחמת וקברים בחפירות עצמן את
קרבנות בחינת הם המאכלים ואלו שם. עיין

בחינת הריח, בחינת כח)שעיקרם אשה(במדבר
דמלכא מאכלין נקראים והם לה'. ניחוח ריח
ידי שעל התמיד פרשת בכוונות מבואר כי כנ"ל,
את צו בחינת וזהו זרה, העבודה נכנע הקרבנות
עיין וכו', זרה עבודה אלא צו אין ישראל, בני
העבודה ומבטלין מכניעין שהקרבנות היינו שם,
זרה, העבודה עיקר שהוא ממון תאוות של זרה

כנ"ל. בממון הם זרה העבודה כל כי

לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כהנים)וזה (תורת

בפרשת הנאמר וכו' אהרן את צו פסוק על
'ביותר ולדורות, מיד זירוז אלא צו אין העולה,
כנ"ל, היינו כיס', חסרון שיש במקום לזירוז צריך

שבירת בחינת שזהו כיס, חסרון הם הקרבנות כי
בשביל ממונם שמחסרים ידי על ממון תאוות
עיקר שזהו מממונם, קרבנות שקונים יתברך השם
דבר על הממון כשמוציאין ממון תאות שבירת
וזה הנ"ל. צדק צוית בהתורה כמבואר שבקדושה,
חסרון שיש במקום לזרז צריך 'ביותר וכו' צו
על שזוכין ממון תאות שבירת בחינת שהוא כיס'.
כי צדקה, בחינת לב, נדבת שהם הקרבנות, ידי
בשביל כיס חסרון בחינת ממון תאוות שבירת על
מאוד ביותר זה על לזרז צריכין שבקדושה, דבר
מכל ביותר קשה ממון מתאוות להוציא כי מאוד,

ה שצו נמצא כנ"ל. מרמזהתאוות בקרבנות נאמר
אלא צו אין בחינת שזהו ממון, תאוות שבירת על
כיס חסרון שיש במקום לזרז צריך ביותר זירוז,
עבודה אלא צו 'אין בחינת בעצמו וזהו כנ"ל.
העבודה ביטול הוא ממון תאוות שבירת כי זרה',
כנ"ל. ממון בתאוות הם זרה העבודה כל כי זרה,

לב ישמח קטורת כי קטורת, בחינת (משליוזהו

ומרהכז) עצבות בחינת שהוא ממון, תאוות היפך ,
בחינת ג)שחורה, וכן(בראשית תאכלנה. בעצבון

העם אשרי בהתורה יג)מבואר ששבירת(סימן
ועיקר לב. ישמח קטורת בחינת הוא ממון תאוות
הריח בחינת זה הקדוש, הריח בחינת הם הקטורת
ממון תאוות שבירת שעיקר הנ"ל המאכלים של
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מאד מאד ואכלּבעיניהם ּבתֹוכם ונכנס ּכלל הּמחנה מן מתירא היה ׁשּלא ּגבּורתֹו, ּגדל (על ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּכּנ"ל) העגלֹות על ּׁשהיה מה ּכיּכל ;הּמל יחי לֹו: ואמרּו לפניו נפלּו ּומּיד ותכף , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשהּוא מי הּוא הּתכלית ׁשעּקר דעּתם לפי למל ראּוי ּבוּדאי ּכזה ׁשּגּבֹור ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹידעּו
גּבֹור ׁשּנמצא מאחר הּמלּוכה את הּמל לֹו ימחל ּובוּדאי ּכּנ"ל, אברים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹּבעל

ׁשּנתקּבל הוה, וכן הּמלּוכה. ראּוי לֹו ּכי ּכזה, אברים ׁשּבאּבעל הּנ"ל הּגּבֹור (זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּזאתּכנגּדם) הּכת על ּכּנ"ל)למל אברים ּבעל הּוא ׁשעּקר אצלם הּוא(ׁשּנחקר והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
אֹומר והּוא העֹולם. לכּבׁש עּמֹו עּתה הֹולכין ׁשאנּו ׁשּנעׂשההּגּבֹור הּגּבֹור זה (הינּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עליהם) מל העֹולם,עּתה את לכּבׁש הֹול ׁשהּוא ּבּמה אחרת ּכּונה ּבזה לֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אחרת ּכּונה לֹו ׁשּיׁש רק ּתחּתיו, ּכבּוׁש העֹולם ׁשּיהיה לזה ּכלל ּכּונתֹו אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכי

עםּבזה נתחּברּו אי לֹו ׁשּׁשאל ּתפּלה, להּבעל זה ּכל ׁשּסּפר מהּגּבֹורים אחד ּדברי הם זה (ּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זה) ּכל לֹו הׁשיב ּכּנ"ל .הּגּבֹור ִִֵֶַַַָ

Ï‡Lהּמל ׁשהּוא הּנ"ל הּגּבֹור זה ׁשל ּגבּורתֹו ענין ּומה ּתפּלה: הּבעל לֹו »«ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

(וועגילע די אֹויף גיווען סע וואס גאר גיגעסין אֹויף האט אּון גיגאנגען אריין זיי צוויׁשן איז אּון זיי פאר ניט מֹורא קיין זייהאט זענען ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמל יחי ּתיּכף. גזאגט האּבין אּון גיפאלין. אנידער אים פאר פארּתיּכף גימאכט אים ּתיּכף האּבין זיי (ּכלֹומר ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(מל קּוא אים דערווארין איז ּתכלית עיקר דער אז נא דיעה זייער נא מלּוכה. די ּבוודאי מט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ווארין מלּוכה. די זיין מֹוחל ּבוודאי אים וועט מל דער אּון ּכּנ"ל. אברים ּבעל א איז ער ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוואס
גיווען. איז אזֹוי אּון אברים. ּבעל א אזֹוי גּבֹור א אזֹוי איז ער ווייל מלּוכה די ּבוודאי קּומט ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָאים

.מל א פאר גינּומען אֹויף אים האּבין ּכּנ"ל)זיי קעגין א גיקּומען זיי איז ער וואס גּבֹור דעם איז(דהיינּו דאס אּון . ְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זאגט ער אּון וועלט. די אּפנעמען אים מיט היינט גייען מיר וואס גּבֹור ערדער וואס גּבֹור דער (דהיינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

זיי) אֹויף גיווארין מל דא דיאיז אּפנעמען גייט ער וואס דערמיט אנדערׁש. עּפעס דערמיט מיינט ער אז ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
דערמיט מיינט ער נאר אים. אּונטער זיין זאל וועלט די אז דאס ניט גאר מיינט ער ווארין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוועלט

אנדערׁש. קּומעןעּפעס זיי אזֹוי ווי גיפרעגט. אים האט ער וואס ּתפּלה ּבעל דעם גיּבֹורים די פּון איינער דערציילט. אלץ האט (דאס ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

גיענפערט) אלץ דאס אים עס ער האט גּבֹור דעם מיט אֹויף .צּום ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָ

אייערהאט איז ער וואס גּבֹור. דעם פּון גבּורה זיין איז וואס מיט גיפרעגט. ּתפּלה ּבעל דער אים ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מעשרת קטורת בחינת וזה זה. ידי על (יומאהוא

שהואכו) דקדושה העשירות תיקון בחינת היינו ,
לתאוות הנופל זה כי ממון, תאוות שבירת בחינת
בעל הוא כי לעולם, עשירות שום לו אין ממון
לו חסר לו שיש מה וכל לתאוותו. תמיד חוב

בחינת ויותר. ב)ביותר פרק נכסים(אבות מרבה
באמת לעשירות זוכה אדם ואין וכו'. דאגה מרבה
בהשם ומאמין ממון תאוות כשמשבר אם כי

שמח והוא קלה בסיבה פרנסתו לו שיזמין יתברך
שאמרו כמו העשירות. עיקר שזהו בחלקו,

לברכה זכרונם ד)רבותינו פרק עשיר(שם איזהו ,
צדק צוית בהתורה זה כל כמבואר בחלקו, השמח
בחינת שהוא כזאת דקדושה והעשירות הנ"ל,
בחינת קטורת, ידי על זוכין ממון תאוות שבירת
כנ"ל, מעשרת קטורת בחינת לב, ישמח קטורת

ד')וכו'. הלכה תפילה הלכות הלכות (ליקוטי
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ולקח ּתחּתיו, עצמן להכניע רצּו לא אחת ׁשּמדינה היֹות לֹו: הׁשיב ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלכם?
ּכחֹות: ׁשלׁשה לּה יׁש ׁשּלֹו והחרב לֹו, ׁשּיׁש החרב את הּזה ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגּבֹור

וכּו' החילים ׂשרי ּכל ּבֹורחין אֹותּה המבאריםּכׁשּמגּביהין ּכחֹות ׁשלׁשה (הינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּנ"ל.למעלה) הּמל ׁשל הּגּבֹור ּבוּדאי ׁשּזהּו הבין ּתפּלה הּבעל זאת ּכׁשּׁשמע . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
הּמל ׁשהּוא הּגּבֹור זה עם ּפנים ׁשּיתראה אפׁשר אם ּתפּלה הּבעל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּובּקׁש
רׁשּות, יּתן אם אֹותֹו ויׁשאלּו להּגּבֹור, הּדבר ׁשּיֹודיעּו לֹו הׁשיבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלהם.

אליו. ׁשּיבֹוא רׁשּות ונתן אֹותֹו, וׁשאלּו והלכּו "מעלדיווין", ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּקֹורין

‡aLkׂשמחֹות ּביניהם והיה זה, את זה הּכירּו הּגּבֹור אל ּתפּלה הּבעל ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּזכ על מאד מאד ּכיּגדֹולֹות ּובכּיֹות, ׂשמחֹות ּביניהם והיה יחד. להתועד ּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּובכּיֹות. ׂשמחֹות ּביניהם היה עלּֿכן ֿ זה, על ּובכּו ואנׁשיו, הּמל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזכרּו
הּגּבֹור וסּפר לכאן. ּובאּו נתּגלּגלּו אי הּגּבֹור עם ּתפּלה הּבעל יחד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָודּברּו
אז ּכּנ"ל, ּכּלם נתּפּזרּו ׁשאז הּנ"ל סערה הרּוח ׁשהיה ׁשּמאז ּתפּלה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלהּבעל
הּמל את מצא ולא ּכׁשחזר ּכּנ"ל, ּכחֹו לחּדׁש לׁשם ׁשעלה מּמקֹום ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכׁשחזר
הּנ"ל, האנׁשים ּכל על ועבר ,הל ּבאׁשר הל אז הּנ"ל, ׁשּלֹו האנׁשים ּכל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעם

אּונטער זיין מכניע גיוואלט ניט זי האט מדינה איין ּבאׁשר גיענפערט. אים ער האט היינט. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמל
מע אז ּכֹוחֹות. דריי האט ׁשווערד די אּון האט ער וואס ׁשווערד זיין גינּומען גּבֹור דער האט ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאים.

חיילֹות די פּון ׂשרים אלע אנטלֹויפין אֹויף זי עלצטע)הייּבט אלע דרייוכּו'(דהיינּו די אֹויסגירעכינט האט (אּון ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ"ל) גבּורה גינּומען מל דעם פּון גּבֹור דער האט דארט פּון וואס גיׁשטאנען. איז אֹויבין וואס האטּכֹוחֹות ּתפּלה ּבעל דער ווי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
האט הּנ"ל. מל דעם פּון גּבֹור דער ּבוודאי איז דאס אז גיׁשטֹויסין זי ער האט דערהערט. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדאס

גיּבעט ּתפּלה ּבעל איזדער ער וואס גּבֹור דעם מיט זעהן זי זאל ער אז מיגלי איז סע אֹויּב ין. ְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
מע אּון גיגאנגען. מען איז אים פאר מעלדיווען מּוז מע גיענפערט. אים מען האט .מל זיי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּביי
גיקּומען אריין ּתפּלה ּבעל דער איז קּומען. אריין זאל ער אז גיהייסין ער האט גימעלדיוועט. ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאט
איז אנדערע דאס איינס דערקענט זי זיי האּבין גיקּומען. אריין אים צּו איז ער ווי גּבֹור דעם ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָצּו
אין זי קּומען אֹויף צּום גיווען זֹוכה האּבין זיי וואס ׂשמחֹות גרֹויסע זייער גיווען זיי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָצוויׁשן

ּבכיֹות אּון ׂשמחֹות זיי צוויׁשן גיווען סע אּון גיוויין)איינעם. אּון דערמאנט(פרייד זי האּבין זיי ווארין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׂשמחֹות גיווען זיי צוויׁשן איז דעם איּבער גיוויינט. דרֹויף זיי האּבין לייט. זיינע מיט מל דעם ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאין

ּבכיֹות. ְִאּון
אנגיקּומען.האט אהער זענען זיי ווירימער ׁשמּוסין. צּו אנגיהֹויּבין גּבֹור דעם מיט ּתפּלה ּבעל דער ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

וואס גיווען. איז סערה רּוח דער אז דעמּולט. אז ּתפּלה. ּבעל דעם פאר דערציילט גּבֹור דער ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאט
גיווען איז ער ווי דארט פּון גיקּומען צּוריק איז ער ווי גיווארין. צּוׁשּפרייט אלע זיי זענען ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָדעמּולט
זי ער האט ּכּנ"ל. לייט זיינע אלע מיט מל דעם גיפּונען ניׁשט האט אּון ּכח. זיין זיין ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמחדׁש
ער דהיינּו אלע. זיי איּבער גיגאנגען איּבער איז ער אּון גיין. וועט ער הין ווי גיין גילאזט ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָדעמּולט
זיינע לייט אלע די ווי אּון איז מל דער ווי ארט דעם אֹויף גיווען איז ער אז פארׁשטאנען ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאט
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הּוא ׁשּׁשם והבין מקֹום, ּבאיזה ׁשעבר הינּו ּכּלם. ּבמקֹום ׁשהיה ׁשהבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהינּו
אחר, ּבמקֹום עבר וכן ּולמצאֹו; לבקׁשֹו יכֹול היה לא א - הּמל ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבוּדאי
עבר וכן ּולמצאּה; לבקׁשּה יכֹול היה לא א - הּמלּכה היא ׁשּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהבין

עברּתי לא - אֹות א הּנ"ל. האנׁשים ּכל ׁשהיהעל מקֹום על עבר לא ׁשהּגּבֹור (הינּו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּתפּלה) הּבעל עלׁשם וגם ּכּלם, מקֹום על עברּתי אני ּתפּלה: הּבעל ואמר ענה . ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּל הּגּבֹור)מקֹום מקֹום על ּגם עבר ּתפּלה ׁשהּבעל אחד,(הינּו ּבמקֹום עֹובר הייתי ּכי . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הייתי לא א - הּמל ּבוּדאי יׁש ׁשּכאן והבנּתי ,הּמל ּכתר ׁשעֹומד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוראיתי
ׁשּזה והבנּתי ּדם, ׁשל ים על ועברּתי יֹותר, הלכּתי וכן ּולמצאֹו; לבקׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיכֹול
ּובוּדאי הּנ"ל, ּכל על ּבֹוכה ׁשהיא הּמלּכה, ׁשל מהּדמעֹות ּבוּדאי נעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּים
ים על עברּתי וכן ּולמצאּה; לבקׁשּה אפׁשר היה לא א - ּכאן היא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּמלּכה
ׁשּנאבד ֿ מלּכה הּבת ׁשל מהחלב ּבוּדאי נעׂשה הּים ׁשּזה והבנּתי חלב, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשל
חלב, ׁשל הּזה הּים נעׂשה ּומּזה החלב, רּבּוי אֹותּה דֹוחק והיה ּכּנ"ל, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבנּה
וכן ּולמצאּה; לבקׁשּה אפׁשר היה לא א - הּבתֿמלּכה היא ּבכאן ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּובוּדאי
ולא הּנ"ל, הּתינֹוק ׁשל זהב ׁשל הּׂשערֹות מּנחים ׁשהיּו וראיתי יֹותר, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻעברּתי

הּנ" הּתינֹוק ּבוּדאי הּוא ׁשּכאן וידעּתי ּכלל, מהם היהלקחּתי לא א - ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

איז ארט דעם אין דארט אז פארׁשטאנען. ער האט ארט איין אֹויף גיווען איז ער דהיינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזענען.
איּבער ער איז אזֹוי אּון גיפינען. אּון זּוכין גיקאנט ניט אים האט ער נאר דא. מל דער ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבוודאי
זי האט ער נאר מלּכה די ּבוודאי איז דארט אז פארׁשטאנען ער האט ארט. איין אֹויף ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָגיגאנגען
.מל דעם פּון לייט אלע די איּבער גיגאנגען איּבער ער איז אזֹוי אּון גיפינען אּון זּוכין גיקאנט ְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָניט

גיגאנגען. איּבער ניט אי ּבין די אלע(הייננאר איּבער אז ּתפּלה. ּבעל צּום גיזאגט האט דאס דערציילט וואס גּבֹור דער ּו ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

גיגאנגען) איּבער ניט איז ּתפּלה ּבעל דעם פּון ארט דעם איּבער נאר גיגאנגען. איּבער ער איז לייט אלע פּון איםערטער ענטפערט ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ארט דיין איּבער אּון אלע. זיי פּון ערטער אלע איּבער גיגאנגען איּבער ּבין אי ּתפּלה ּבעל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָדער
.מל דעם פּון קרֹוין די ׁשטיין גיזעהן אי האּב ארט. איין אֹויף גיגאנגען ּבין אי ווארין .ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאֹוי
אּון זּוכין גיקאנט ניט אים האּב אי נאר .מל דער ּבוודאי איז דא אז פארׁשטאנען. אי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאּב
אי האּב ּבלּוט. פּון ים א פאר גיגאנגען פיר אי ּבין גיגאנגען. ווייטער אי ּבין אזֹוי אּון ְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָגיפינען.
אֹויף וויינט זי וואס מלּכה. דער פּון טרערין די פּון גיווארין ּבוודאי איז ים דער אז ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָפארׁשטאנען
אּון גיפינען. אּון זּוכין גיקאנט ניט זי האּב אי נאר דא. ּבוודאי איז מלּכה די אּון אלימען. ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָדעם
ּבוודאי איז ים דער אז פארׁשטאנען. אי האּב .מילע פּון ים א פאר גיגאנגען פיר אי ּבין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָאזֹוי
זי האט גיווארין. פארפאלין איז קינד איר וואס מלּכה ּבת דער פּון מילע דער פּון ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָגווארין
דא. ּבוודאי מלּכה ּבת די איז .מילע פּון ים דער גיווארין איז דערפּון אּון מילע די ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָגיׁשּפארט
אי האּב גיגאנגען ווייטער אי ּבין אזֹוי אּון גיפינען. אּון זּוכין גיקאנט ניט זי האּב אי ְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָנאר
גינּומען. ניט גאר זיי פּון האּב אי אּון קינד. דעם פּון האר גילדענע די גילעגין זענען סע ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָגיזעהן.
אּון זּוכין צּו אים גיווען גימאלט ניט סע נאר קינד דאס ּבוודאי איז דא אז גוואּוסט האּב אי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָאּון
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וידעּתי יין, ׁשל ים על עֹובר והייתי יֹותר, עברּתי וכן ּולמצאֹו; לבקׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
ּתנחּומין ּומדּבר עֹומד ׁשהּוא הּמליץ, ׁשל מהּדּבּורים ּבוּדאי נעׂשה הּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּזה
ֿ מלּכה, להּבת ּתנחּומין ּומדּבר ּפניו חֹוזר הּוא ּכ ֿ ואחר והּמלּכה, הּמל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָלפני

יין ׁשל הּים נעׂשה הּדּבּורים ׁשּכתּובּומאּלּו הּטֹוב")˘(ּכמֹו ּכיין וחּכ" לא: א - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
עליו ׁשחקּוק אבן ׁשעֹומד וראיתי יֹותר, עברּתי וכן למצאֹו; יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהייתי

החכם ּבוּדאי הּוא ׁשּכאן והבנּתי ׂשרטּוטין, עם הּנ"ל הּיד הּמלּתמּונת (ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

וכןהּנ"ל) למצאֹו; אפׁשר היה לא א - האבן על הּיד ּתמּונת לֹו חקק והּוא ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זהב ׁשל הּׁשלחנֹות אחד הר על מסּדר ׁשעֹומד וראיתי יֹותר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻעברּתי

על˙והקרידענצין הממּנה ּבוּדאי הּוא ׁשּכאן והבנּתי ,הּמל אֹוצרֹות ּוׁשאר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
הּנ"ל)האֹוצרֹות הּמל למצאֹו.(ׁשל אפׁשר היה לא א - ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

·ÈL‰מן לקחּתי ואני הּללּו, הּמקֹומֹות ּכל על עברּתי אני ּגם הּגּבֹור: ≈ƒְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָ
ּכל להם ׁשּיׁש ׂשערֹות ׁשבעה לקחּתי ּכי הּנ"ל, הּתינֹוק ׁשל זהב ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשערֹות
והייתי ׁשּיׁשבּתי, ּבּמקֹום יֹוׁשב והייתי מאד. אצלי יקרים והם גונין, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמיני
ּדבר ׁשּום לי היה ׁשּלא עד וכּיֹוצא, ּבעׂשבים ּׁשאפׁשר, ּבמה עצמי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמחּיה
ׁשכחּתי הּנ"ל, מּמקֹומי הלכּתי וכאׁשר ;אל ּבאׁשר והלכּתי עצמי, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלהחיֹות
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האּב וויין. פּון ים א פאר גיגאנגען פיר אי ּבין גיגאנגען. ווייטער אי ּבין אזֹוי אּון גיפינען. ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָצּו
רעט אּון ׁשטייט ער וואס מליץ. דעם פּון רייד די פּון גיווארין ּבוודאי איז ים דער אז גוואּוסט ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאי

טרייסט)ּתנחּומין רעט(דהיינּו אּון ּפנים דאס אּום ער קערט דערנא אּון מלּכה. די אּון מל דעם פאר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ניט אים האּב אי נאר וויין. פּון ים דער גיווארין איז רייד די פּון אּון מלּכה. ּבת דער צּו ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתנחּומין
וואס ׁשטיין א ׁשטייט סע גיזעהן אי האּב גיגאנגען. ווייטער אי ּבין אזֹוי אּון גיפינען. ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָגיקאנט

ׁשירטּוטין די מיט יד די ווי אזֹוי גיקריצט אֹויס איז אים וואסאֹויף וכּו' קריצין אלע מיט יד די ווי אזֹוי (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַָ

ּכּנ"ל) מל ּבאם גיווען חכםסע דער ּבוודאי איז דא אז פארׁשטאנען אי מל)האּב דעם חכם(פּון דער אּון ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
גימאלט ניט סע נאר ׁשטיין. דעם אֹויף יד דער פּון גיׁשטאלט דאס אֹויסגיקריצט דאס זי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאט
גיווען איז סע ווי גיזעהן אי האּב גיגאנגען. אי ּבין ווייטער. אזֹוי אּון גיפינען. צּו אים ְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָגיווען
פּון אֹוצרֹות איּבריקע די אּון קרידענצין די אּון טיׁשלי גילדינע די ּבארג א אֹויף ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַאֹויסגיׁשטעלט

.מל דעם פּון האֹוצרֹות על ממּונה דער ּבוודאי איז דא אז פארׁשטאנען אי האּב .מל (דהיינּודעם ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אֹוצרֹות) אלע איּבער גיזעצט איז וואס גיפינעןדער צּו אים גיווען גימאלט ניט סע ּתפּלהנאר ּבעל דער אלץ האט (דאס ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

גּבֹור) דעם אּוןדערציילט ערטער. אלע די איּבער גיגאנגען איּבער אֹוי ּבין אי גּבֹור. דער ענטפערט ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַ
וואס האר זיּבין גינּומען האּב אי ווארין קינד. דעם פּון האר גילדינע די פּון גינּומען יֹוא האּב ְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָאי
מי האּב אּון גיזעסין ּבין אי אּון טייער. זייער מיר ּביי זענען זיי אּון פארּבין. אלירליי האּבין ְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזיי
ׁשּום קיין גיהאט ניט האּב אי ּביז גלייכין דעסט אּון גראז מיט איז מיגלי וואס מיט גיווען ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמחיה
אוועק ּבין אי אז אּון גיין. וועל אי הין ווי גיין גילאזט מי אי האּב זיין. צּו מחיה זי ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזא
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וידעּתי הּזה, הּקׁשת את ראיתי אני ּתפּלה: הּבעל הׁשיב ׁשם. ׁשּלי הּקׁשת ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
הּגּבֹור יֹותר וסּפר .אֹות למצא יכֹול הייתי לא א - ׁשּל קׁשת הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּבוּדאי
הּנ"ל, ּבהּמחנה ׁשּפגעּתי עד ּובא הֹול הייתי מּׁשם, ׁשּכׁשהל ּתפּלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָלהּבעל
ּכׁשּנכנסּתי ותכף לאכל, רֹוצה והייתי מאד רעב הייתי ּכי לתֹוכם, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹונכנסּתי
העֹולם, לכּבׁש הֹול אני ועּתה ּכּנ"ל; עליהם למל אֹותי קּבלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלתֹוכם

הא עם הּמל את למצא אּוכל אּולי הּנ"ל.וכּונתי: ׁשּלֹו נׁשים ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

¯a„Âּבני ּדהינּו הּללּו, האנׁשים עם עֹוׂשים מה הּגּבֹור: עם ּתפּלה הּבעל ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּבעלי ּכאּלּו, לׁשטּותים ׁשּבאּו עד ּכלּֿכ ממֹון ּבתאות ׁשּנפלּו הּנ"ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמדינה
זאת. מדינה לבני ׁשּיׁש הּנ"ל ׁשטּות עניני ּוׁשאר אצלם אלהּות הם ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּממֹון
אפׁשר הּתאוֹות ׁשּמּכל מהּמל ׁשּׁשמע ּתפּלה, להּבעל הּגּבֹור ואמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָענה
אפׁשר אי - ממֹון ׁשל זֹו לתאוה ׁשּנֹופל מי א לתֹוכם, ׁשּנפל מי את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהֹוציא

אי ּתפּלה. ּבעל דער ענטפערט דארט. ּבֹויגין מיין פארגעסין אי האּב ארט. דעם פּון ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָגיגאנגען
דיי ּבוודאי איז דאס אז גוואּוסט אי האּב ּבֹויגין. דעם גיזעהן דירהאּב האּב אי נאר ּבֹויגין. ן ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

אוועק ּבין אי ווי אז ּתפּלה. ּבעל דעם ציילט דער ווייטער גּבֹור דער האט גיפינען. גיקענט ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָניׁשט
הּנ"ל מחנה די ּבאגעגינט האּב אי ּביז גיגאנגען אזֹוי אי ּבין ארט. דעם פּון ׁשארגיגאנגען די (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הּנ"ל) אברים ּבעלי גּבֹורים די גיווען.פּון הּונגעריק זייער ּבין אי ווארין גיגאנגען. אריין זיי צוויׁשן אי ּבין ְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
אֹויף ּתיּכף מי זיי האּבין זיי. צוויׁשן גיקּומען אריין ּבין אי ווי ּתיּכף אּון עסין. גיוואלט אי ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּב
טאמער איז. ּכוונה מיין אּון וועלט. די אּפנעמען אי גיי היינט אּון ּכּנ"ל. מל א פאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָגינּומען

הּנ"ל. לייט די מיט מל דעם גיפינען קענען אי ִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַוועל
דהיינּוהאט לייט. די מיט מען טּוט וואס גּבֹור דעם מיט ׁשמּוסין צּו אנגיהֹויּבן ּתפּלה ּבעל דער ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ארֹויס זענען זיי ּביז געלט. פּון ּתאוה דער אין גיפאלין אריין אזֹוי זענען זיי וואס מדינה. דער ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמיט
אּון גאטין. זיי ּביי זענען געלט אסא האּבין וואס די אז נאריׁשקייט. ווילדע אזֹוינע אֹויף ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָגיקּומען
אז ּתפּלה. ּבעל דעם גיענפערט גּבֹור דער האט האט. מדינה די וואס נאריׁשקייט איּבריקע די ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאזֹוי
איז ער וואס דעם נעמען. ארֹויס מען קאן ּתאוֹות אלע פּון אז .מל דעם פּון גיהערט האט ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָער
מען קאן געלט. פּון ּתאוה דער אין גיפאלין אריין איז ער וואס דער נאר זיי. אין גיפאלין ְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאריין

,ÍÏÓ‰Ó ÚÓ˘˘ ,‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·‰Ï ¯Â·È‚‰ ¯Ó‡Â ‰�Ú
ÏÙ�˘ ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ˙ÂÂ‡˙‰ ÏÎÓ˘

:'ÂÎÂ ÌÎÂ˙Ïזאת בתאוה הוא האדם נסיון עיקר
ופוגם בזה לעמוד זוכה שאינו מי אבל משגל, של
לתאות זה ידי על נופל אזי ושלום, חס בברית
אפשר שאי וכו', בו מים אין בור שנקרא ממון
הברית, שמירת ידי על אם כי משם להנצל

אסיריך שלחתי בריתך בדם את "גם בבחינת
צדק" "צוית בהתורה כמבואר בו", מים אין מבור
ונשתקע ושלום, חס וכשנופל שם. עיין וכו',
תקוה אפס כמעט ושלום חס אז ממון, בתאות
לעיל שהבאתי מה בחינת וזהו משם. להוציאו
הבעל של בהמעשה לברכה זכרונו רבינו דברי

שמ שאמר אפשרתפילה אי ממון לתאות שנופל י
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אפׁשר אי ּכי אצלם, ּכלל תפעל לא ּובוּדאי מּׁשם, להֹוציאֹו אפן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשּום
הּנ"ל, להחרב ׁשּיׁש הּדר ֿ ידי ׁשעל מהּמל ׁשּׁשמע רק ּכלל; מּזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלהֹוציאם
ׁשל הּזאת מּתאוה להֹוציא יכֹולים ֿ זה ֿ ידי על - ּכּנ"ל ּגבּורתֹו קּבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשמּׁשם

ניט סע ווארין ּפֹועלין. ניט גאר זיי ּביי וועסטּו ּבכן אֹופן. ּבׁשּום דערפּון נעמען ארֹויס ניט ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאים
ׁשווערד דער צּו פארהאנדין סע וואס וועג דעם דֹור נאר דערפּון זיי נעמען צּו ארֹויס ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָגימאלט
נעמען ארֹויס יֹוא מען קאן וועג דעם דֹור נאר ּכּנ"ל. גבּורה זיין ער נעמט דארט פּון וואס ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנ"ל.

להוציא, יכולין התאוות ומכל משם, להוציאו
של זאת מתאווה חוץ ניאוף, מתאוות אפילו
נאוף, מתאוות גם ממון תאוות גרוע ובזה ממון,
שבא האדם של הנפילה עיקר היא ממון תאוות כי
על התגבר שלא מי היינו ניאוף, תאוות ידי על לו
גוררת עבירה אזי נייאוף, בתאוות ופגם יצרו
מפילין אזי לשוב להתגבר זוכה וכשאינו עבירה,
לתאוות אותו שמפילין דהיינו גדולה, נפילה אותו
הצטרכותו, וריבוי הפרנסה עול עליו ונופל ממון,
ודאגות רבות ויגיעות גדולות טרדות עליו ובאין
בענין רבים ובלבולים ומכאובות וכעס עצומות
בזעת בחינת תאכלנה, בעצבון בחינת הממון,
ושלום, חס ימיו, כל ונטרד וכו', לחם תאכל אפיך
שבת מאחרי קום משכימי בחינת ממון, בתאות
בתאות כשנטרד ואז וכו', העצבים לחם אוכלי
על אם כי עוד משם להוציאו אפשר אי אז ממון
להתקרב יזכה אם הנ"ל, להגבור שיש הדרך ידי

הזה. מהדרך שידע כזה ונורא גדול לצדיק

נופל האדם שאין זמן שכל בחוש רואין אנו וכן
משוקע שהוא פי על אף ממון, לתאוות עדיין
שמים ביראת עמו לדבר אפשר עדיין בתאוותיו,
ולהוציאו יתברך להשם ולקרבו ולהמשיכו
בתאות ונשקע שנפל כיון אבל הרעות, מתאוותיו
רוצה אחד שכל עכשיו ששכיח כמו בפרט ממון,
הנגידים, בדרך להתנהג צרכיו להרבות דייקא
מסתכלין במעלה וקטנים ואביונים עניים ואפילו
נאים במלבושים בגדולות להתנהג עת בכל
לו שיש מי שכן ומכל נאים, וכלים ובדירות
מחמת ביותר, עני עכשיו שהוא קצת, עשירות
לעולם עינו תשבע ולא בגדולות, תיכף שמסתכל

הוא אדומים מאה לו שיש תיכף כי לו, שיש במה
ממאתים יותר לפרנסתו לו שמוכרח כך מתנהג
אדומים אלף לו נותן יתברך השם ואם אדומים,
הנהגות ובשאר כסף בכלי מרבה הוא יותר, או
דעתו, לפי פרנסה דחקות לו שיש עד גדולות
אתה אי מיד, משיב הוא לצדקה אותו וכשתובעין
כימים ולא העתים, בצוק שעכשיו יודע
ונתמעט נלקה ומתן המשא כי עכשיו, הראשונים
צרכי כי בדוחק, פרנסה אם כי מרויחין ואין
סמוך שזה ה' חסדי שוכח והוא מאוד. מרובים
ירשו לא העשירים רוב כי הסך, זה כל הרויח
לגדולה עלו ככולם רובם רק מאבותם, עשירותם
תחילה משרתים היו רובם כי ודחקות, מעניות
מעפר הקימם יתברך והשם בזה, וכיוצא
כפי אחד לכל כזה עשירות להם ונתן ומאשפות
ולפני זה, בכל תשבע לא ועינו אותו, שחנן מה
לו היו שאם בעצמו לו נדמה שנתים או שנה
היה כי מאוד, לו מספיק היה אדומים מאות ארבע
להשתתף או ומשרת לנאמן עצמו להשכיר צריך
בעצמו לו יש ועכשיו מאתים, רק לו שיש למי
לריבוי לו מספיק אינו ועדיין אדומים אלפים שני

נו הוא כאילו עצמו, על שהרבה כלצרכיו עם לד
אפשר שאי לו ונדמה בזה, תלויים חייו כאילו זה,
מקמץ, הוא אחד בדבר רק דבר, בשום לקמץ לו
הוא לצדקה אותו שכשתובעין בצדקה, דהיינו
ולא עכשיו. דחוקה והפרנסה מרבים צרכי משיב,
לאמור, תבונה ולא דעת לא ליבו אל ישיב
נצרך ואני כך כל מרובים שצרכי מאחר אדרבא,
להרבות צריך אני ורגע, עת בכל יתברך להשם
שהכל הכל יודעים זאת כי עת. בכל בצדקה
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הּבעל עם הּגּבֹור זמן, איזה יחד ויׁשבּו ּבתֹוכּה. ונׁשקע ׁשּנפל מי את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָממֹון
ׁשּיצא ּתפּלה מהּבעל ׁשּבקׁשּו הּנ"ל, הּמדינה ּבני ׁשל הּנ"ל ענין ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתפּלה,
אצל ּפעל ּתפּלה ׁשהּבעל הינּו הּזמן, הרחיבּו - ּכּנ"ל ּבׁשבילם הּגּבֹור ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָאל
ּומסרּו זמן. איזה ארכא להם ונתן הּמדינה, לבני הּזמן, להם להרחיב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּגּבֹור
ׁשּיּוכלּו ּכדי לזה, זה סימנים מסרּו ּתפּלה והּבעל הּגּבֹור הינּו לזה, זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָסימנים

גיפאלין. אריין דרינען איז ער וואס דעם געלט. פּון ּתאוה דער גפּון ער האט מל)(אזֹוי דעם פּון איזיהערט ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
וואס הּנ"ל מדינה דער מּכח אּון איינעם. אין צייט א גיזעסן אוועק ּתפּלה ּבעל דעם מיט גּבֹור ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹדער
וועגין. זייערט פּון גּבֹור דעם צּו גיין ארֹויס זאל ער אז ּתפּלה ּבעל דעם גיּבעטין עס האּבין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזיי
ער אז גּבֹור דעם איינגיּבעטין האט ּתפּלה ּבעל דער דהיינּו גיווען. זמן מרחיב זיי האּבין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּכּנ"ל.

צייט א גיּבין זיי טּון)זאל ניט גאר זיי ער זאל צייט דער אין ּביז וואס צייט(דהיינּו א פריי גיגיּבן זיי ער האט ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
האּבין גּבֹור דעם מיט ּתפּלה ּבעל דער דהיינּו .זי צוויׁשן סימנים גימאכט זי זיי האּבין ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָדערנא

כי איש, יגבר בכח לא כי לבד, יתברך מהשם
ואין חכמה ואין ירים, וזה ישפיל זה שופט אלקים
ואי בעצמו, הון לאסוף ה' לנגד עצה ואין תבונה
וחסדו ה' ישועת בלי אחת פרוטה להרויח אפשר
חיל לעשות ועצה כח הנותן הוא כי הגדול,
בכמה והזהיר ציוה יתברך והוא ופרנסה, ועשירות
בעין לו ולתת ואביון דל על לחוס אזהרות וכמה
בהתורה כמבואר לו, יחסר אשר מחסורו די יפה
ששקולה צדקה מצות מעלת גודל הספרים ובכל
בגלל "כי אותנו, והבטיח כולה. התורה ככל
שאמרו וכמו אלקיך", ה' יברכך הזה הדבר
שתתעשר. בשביל עשר לברכה, זכרונם רבותינו
הצטרכותו בשביל בצדקה לקמץ פניו יעז ואיך
פי על מוכרח הוא כאלו לעצמו, שהרבה הרבים
לאשתו, ותכשיטין מרגליות לקנות המלך גזירת
ולכל ולאשתו לו מיחדים ובגדים הרבה כסף וכלי
דייקא הגדולים הנגידים כמנהג הכל ובנותיו, בניו
בקול צועק העני ועל ורבבות, אלפים להם שיש
ממני, יותר הרחבה לו יש כי לו, אתן למה גדול,
וכו', העניים קונים והאווזות העופות כל כי
כמה מפי הנשמעים כאלה בדיבורים וכיוצא

וכו'. נגידים
ג') הלכה קידושין הלכות העזר אבן הלכות (ליקוטי

Ì‰Ï ·ÈÁ¯‰Ï ¯Â·È‚‰ Ïˆ‡ ÏÚÙ ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·‰˘

:ÔÓÊ‰שהעשרה זצ"ל אדמו"ר מדברי מבואר
ספירות, העשר בחינת הם המלך של אנשים
מידת כנגד הוא הגיבור אשר מזה מובן וממילא
רוצה הקשות בגבורותיו והוא והדין, הגבורה
הערל ליבם יכנעו לא אם העולם את להחריב
של בהמעשה וכמבואר שלימה, בתשובה לשוב
הכנעה רק רצה לא הגיבור אשר תפילה הבעל

מחריבם. היה לאו ואם

נתן הר"ר הצדיק מורינו אחת פעם מזה דיבר וכן
שב הקללות שאחר מה ענין הוא שזה תורתזצ"ל

הקב"ה של ודינו גבורתו ממידת שהם כהנים
הכתוב שסיים וזה הערל, לבבם יכנע אז או נאמר
אליהו את לכם שולח אנכי הנה מלאכי בסוף
בתשובה שישובו היינו וכו', והשיב הנביא
היינו חרם, הארץ את והכיתי אבוא פן שלימה,

כנ"ל.

ממתיקים הנוראות בתפילותיהם הצדיקים אך
להם וירחיב אפו שיאריך פועלים והם הדינים,
אשר הנ"ל בהמעשה וכמבואר ישובו, אולי זמן
אצל פעלו האוצרות על והממונה תפילה הבעל
לתאוות שנפלה להמדינה זמן שירחיב הגיבור
הבעל של תפילותיו בזכות עזר יתברך וה' ממון,
כולם. ונתתקנו התיקון גמר שנגמר הכשר תפילה
נחמן) ב"ר אברהם לר' המעשיות על (פירוש

−ïôþ ¬šñó
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לדרּכֹו. ּתפּלה הּבעל לֹו והל מחברֹו; אחד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָלידע

C¯„·eונֹוׂשאים ּומתּפללים, אנׁשים ׁשהֹולכים ראה ּתפּלה הּבעל ׁשל הּלּוכֹו ¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
להתּפּלל, ועמד מּמּנּו. נתיראּו הם וגם מהם, ונתירא ּתפּלֹות. ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּבּורים
ׁשהיה ׁשּבעת לֹו: הׁשיבּו אּתם? מי אֹותם: ׁשאל אחרּֿכ התּפּללּו. הם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוגם
ּבזה ואּלּו ּבזה ּבחרּו אּלּו למיניהם, העֹולם ּבני נפרדּו ׁשאז הּנ"ל, סערה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָרּוח

הּנ"ל) הּכּתֹות חּלּוקי למעלה המבאר ּתמיד(ּככל ּבתפּלה לעסק לנּו ּבחרנּו אנחנּו אז , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
למל.לה אֹותֹו ועׂשינּו אחד, ּתפּלה ּבעל ּומצאנּו ּובּקׁשנּו ;יתּבר ּׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

חפץ; הּוא ּבזה ּכי מאד, ּבעיניו הּדבר הּוטב הּזה, ּתפּלה הּבעל זאת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכׁשּׁשמע
ּכׁשּׁשמעּו ועניניו. וחּבּוריו ּתפּלֹותיו סדר להם וגּלה עּמהם, לדּבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוהתחיל
עׂשּו ותכף הּזה, ּתפּלה הּבעל ׁשל מעלתֹו ּגדל וראּו עיניהם, נפּתחּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבריו
ׁשהּוא ׁשראּו מחמת הּמלּוכה, לֹו מחל ׁשּלהם הּמל ּכי עליהם, למל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו
והאיר הּזה, ּתפּלה הּבעל עּמהם ולמד מאד. מאד יתרה ּבמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻמפלג
מּתחּלה היּו הם ּכי מאד; ּגדֹולים ּגמּורים לצּדיקים אֹותם ועׂשה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעיניהם,

צּדיקים ּכּנ"ל)ּגםּֿכן ּבתפּלה רק ׁשעסקּו עיניהם(מאחר האיר ּתפּלה הּבעל זה א , ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ

איז דערנא אנדערן. דעם פּון ידיעה א האּבין קענען זאל איינער ּכדי סימנים. גימאכט זי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָצוויׁשן
אריין. וועג זיין אין גיגאנגען אוועק ּתפּלה ּבעל דער ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָזי

גאטווי ּבעטין אּון מענׁשן גייען סע אז דערזעהן ער האט גיגאנגען. אזֹוי איז ּתפּלה ּבעל דער ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
זיי. פאר גיׁשראקין זי ער האט ּתפילֹות. פּון ספרים טראגין זיי אּון מתּפלל. זענען אּון הּוא. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּברּו
האּבין זיי אּון זיין. מתּפלל גיׁשטעלט זי ער האט דערׁשראקין. אֹוי אים פאר זי האּבין זיי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּון
אים זיי האּבין איר. זענט ווער גיפרעגט. זיי ער האט דערנא זיין. מתּפלל גיׁשטעלט אֹוי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזי
צּוטיילט וועלט די דעמּולט זי האט ּכּנ"ל. גיווען איז סערה רּוח דער אז דעמּולט ּבאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגיענפערט.

דאס אֹויסגיקליּבן זי האּבין די אּון דאס. אֹויסגיקליּבן זי האּבין די ּכּתֹות. ּכמה פריראֹויף ווי (אזֹוי ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִַַָָָָָ

ּכּתֹות) אלע די גיׁשטאנען צּואיז עֹוסק נאר איז ּתכלית עיקר דער אז אֹויסגיקליּבין זי מיר האּבין דעמּולט ְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתפּלה. ּבעל א גיפּונען האּבין מיר אּון גיזּוכט. זי מיר האּבין .יתּבר הּׁשם צּו ּתפּלה אין ּתמיד ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָזיין
אים דאס איז דערהערט. דאס האט ּתפּלה ּבעל דער ווי .מל א פאר גימאכט אים האּבין מיר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּון
האט אּון ׁשמּוסין. צּו אנגיהֹויּבין זיי מיט ער האט .זי ער וויל דאס ווארין גיפעלין. וואֹויל ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזייער

ּתפילֹות.זיי אֹויף האט ער וואס זאכין זיינע אּון ספרים זיינע אּון ּתפילֹות זיינע פּון סדר דעם גוויזין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
דאס גיזעהן האּבין זיי אּון גיעפינט. אֹויגין די זיי זי האּבין רייד. זיינע דערהערט האּבין זיי ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָווי
זייער ווארין .זי איּבר מל א פאר גימאכט ּתיּכף אים זיי האּבין ּתפּלה. ּבעל דעם פּון ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָגרֹויסקייט
מאן. גרֹויסער א זייער איז ער אז גיזעהן האּבין זיי ווארין מלּוכה. די גיווען מֹוחל אים האט ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמל
ווי גוויזין זיי האט אּון אֹויגין. די גיעפינט זיי האט אּון גילערינט. זיי מיט ּתפּלה ּבעל דער ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאט
גמּורים. צדיקים גרֹויסע זייער פאר גימאכט זיי האט ער אּון .יתּבר הּׁשם צּו טאן צּו ּתפּלה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאזֹוי
ּתפּלה. אין נאר גיווען עֹוסק זי האּבין זיי ווארן צדיקים. גיווען אֹוי פריר זי זענען זיי ְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָווארין
צדיקים. גרֹויסע זייער גיווארין זענען זיי ּביז אֹויגין די גיעפינט זיי האט ּתפּלה ּבעל דער ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלּוׁשמיר
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הּנ"ל, להּגּבֹור אּגרת ּתפּלה הּבעל וׁשלח מאד. נֹוראים צּדיקים ׁשּנעׂשּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹעד
הּמדינה ּובני .מל עליהם ונעׂשה ּכאּלּו אנׁשים ּומצא ׁשּזכה אי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהֹודיעֹו
והּזמן הּנ"ל. ּככל ּבעבֹודתם ּבעניניהם יֹותר עֹוסקים היּו הּנ"ל ממֹון ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל
ועׂשּו מאד, ונתּפחדּו לבֹוא, ממׁשמׁש היה הּנ"ל הּגּבֹור עּמהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהגּביל
ׁשהיּו ׁשּלהם ּבתפּלֹות ועסקּו ּוקטרת, קרּבנֹות והקריבּו הּנ"ל, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעבֹודתם

מכרחים ׁשהם ּביניהם ונסּכם הּנ"ל. לאלקּותם הראׁשֹונה,מתּפללים עצתם (לקּים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

היּוּדהינּו) דעּתם לפי אׁשר ּכּנ"ל, מפלג עׁשירּות ּבּה ׁשּיׁש הּמדינה אל לׁשלח ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּכּנ"ל, ּבוּדאי אֹותם יֹוׁשיעּו והם ּכּנ"ל; אלקּות ּכּלם הּמדינה אֹותּה ּבני ְְְְֱִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻּכל

לׁשם. ׁשלּוחים וׁשלחּו ּכּנ"ל. אלקּות הם ׁשּכּלם ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָֻמאחר

C¯„·eהּׁשלּוחים)הּלּוכם עם(ׁשל הֹול ׁשהיה אדם ּומצאּו והלכּו, ּתעּו לׁשם ¿∆∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
היה ׁשּלֹו ׁשהּמּקל הינּו אלקּותם, מּכל יֹותר עֹולה היה - ׁשּלֹו ׁשהּמּקל ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּקל,
ׁשל העׁשירּות מּכל יֹותר ׁשוה היה הּמּקל זה אׁשר יקרים, טֹובֹות אבנים ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעם

הּנ"ל אלקּותם היהּכל הּמּקל ּכי אצלם, ׁשהלכּו האלקּות ּובין ׁשּבמדינתם האלקּות ּבין (הינּו ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

זֹוכה האט ער אז גיווען. מֹודיע אים האט אּון גיּבֹור. צּום ּבריב א גיׁשיקט ּתפּלה ּבעל דער ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאט
זיי. איּבער מל גיווארין איז אּון וויל. ער ווי מענׁשן אזֹוינע גיפּונען האט אּון ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָגיווען

הּנ"לאּון מדינה ּכּנ"ל)די וכּו' גיווען עיקר דער געלט דאס איז זיי ּביי וואס געלט פּון מדינה די ווייטער(דהיינּו האּבין זיי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
עבֹודֹות זייערע אין אּון זאכין זייערע אין גיווען מקריבעֹוסק האּבין אּון זאכין ווילדע טּון פלעגין זיי וואס (דהיינּו ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּכּנ"ל) געלט פיל גיהאט האּבין וואס די צּו דהיינּו גאטין זייערע צּו קרּבנֹות זייגיווען האט גּבֹור דער וואס צייט די אּון ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אּון גיׁשראקין. זייער זי זיי האּבין צייט. די צּוגיין אֹויס ּבאלד אנגיהֹויּבין ׁשֹוין האט גיגיּבן. ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנא

האּבין אּון קטֹורת אּון קרּבנֹות גיווען מקריב האּבין אּון עבֹודֹות. זייערע גיטאן האּבין עֹוסקזיי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
א גחאּפט האּבין זיי גאטין. זייערע צּו זיין צּו מתּפלל פלעגין זיי וואס ּתפילֹות זייערע אין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיווען
א פאר גיווען מקריב אים האּבין אּון געלט ווייניג האט ער וואס מענׁש א אזֹוי דהיינּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָחיה'לע.
וואס עצה ערׁשטע די טּון מּוזין זיי אז דיעה די גיּבליּבן זיי ּביי איז סע אּון גאטין. זייערע צּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבן
ווארין גאטין אלע דארט זענען זיי וואס מדינה דער צּו ׁשיקין זאלין זיי אז גיגיּבן. זיי האט ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמע

עׁשירֹות גרֹויס ווילד זייער דארט האּבין ּכּנ"ל)זיי וכּו' גאטין אלע זיי זענען נא דיעה זייער נא מדינה(וואס די אּון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
האּבין אּון גיטאן. אזֹוי זיי האּבין ּכּנ"ל. גאטין אלע זי זענען זיי ווארין העלפין. ּבוודאי זיי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוועט

הּנ"ל. מדינה דער צּו אהין ׁשלּוחים ְְְִִִִִֶַַַָגיׁשיקט
זיידערווייל האּבין גיווארין. פארּבלאנדזעט זיי זענען גיגאנגען. זענען ׁשלּוחים די ווי וועג. אין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

מער אנגיטראפין האט ׁשטעקין זיין וואס ׁשטעקין. א מיט גיגאנגען איז ער וואס מענׁש א ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָדערזעהן
דּומיטין. טייערע זייער מיט גיזעצט גיווען איז זיינער ׁשטעקין דער דהיינּו גאטין. זייערע אלע ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָפּון
זאל מע גאטין. אלע זייערע פּון עׁשירֹות דאס איידער מער גיווען ווערט איז ׁשטעקין דער ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוואס
מדינה יענער פּון גאטין די פּון אפילּו אּון גאטין זייערע פּון עׁשירֹות דאס גאר נעמען אֹויף ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָצּום
איז ווידער עׁשירֹות. אלע זייערע פּון גיווען ווערט מער ׁשטעקין דער איז זיי צּו גייען זיי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָוואס
קאּפיליׁש דער וואס דּומיטין. גיווען אים אין איז סע וואס קאּפיליׁש א אין גיגאנגען מענׁש ְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָדער
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ּכּלם) ׁשל העׁשירּות מּכל יֹותר ׁשהיהׁשוה "קאּפיליׁש", ׁשּקֹורין ּבכֹובע הֹול היה ּגם . ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לפניו נפלּו ּומּיד ותכף רב. הֹון ׁשוה ׁשהיה טֹובֹות, אבנים ּבֹו ּבכריעהקבּוע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

מאחר ׁשּלהם, אלקים ּכל על אלֹוּק הּזה האדם היה דעּתם לפי ּכי ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהׁשּתחויה,
ּכזה מפלג עׁשירּות לֹו הּמלׁשּיׁש ׁשל האֹוצרֹות על הממּנה היה הּוא ׁשּפגעּו הּזה (והאדם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

אצלכםהּנ"ל) חּדּוׁש הּוא זה הּזה: האדם להם ואמר ּתמּה). עּמי(ּבלׁשֹון ּבֹואּו ? ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
,הּמל אֹוצר ׁשם מסּדר ׁשהיה ההר אל אֹותם והֹולי עׁשירּות. לכם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻואראה
אלֹוּק זהּו ּכי והׁשּתחויה, ּבכריעה נפלּו ּומּיד ותכף האֹוצר; את אֹותם ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָוהראה

דעּתם לפי אלקים ּכל והעׁשירּותעל הּממֹון האמּונה עּקר אצלם ׁשהיה והּנבּוכה, (הּסכלה ְְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשםּכּנ"ל) הקריבּו לא קרּבנֹות א היּו. ּבוּדאי וכּו' על אלֹוּק ׁשהּוא הּנ"ל דעּתם לפי (ּכי ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

וכּו') א ּכזה, לאלֹוּק עצמן את אֹותםמקריבים הזהירּו הּׁשלּוחים, אּלּו ּכׁשּיצאּו ּכי , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
להקריב ּבּדר ירצּו ׁשאם חׁשׁשּו ּכי קרּבנֹות; מקריבים יהיּו לא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבּדר
יל אּולי ,ּבּדר אֹוצר איזה ימצאּו אּולי ּכי ּכלּום, מהם יּׁשאר לא - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹקרּבנֹות

אֹוצר ׁשם וימצא הּכּסא לבית ּכּנ"ל)אחד אלֹוּק אצלֹו את(והּוא להקריב ויתחילּו , ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשלּוחים את הזהירּו עלּֿכן אחד, מהם יּׁשאר ולא אליו, הּמדינהעצמן ּבני (הינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּׁשלּוחים) את אּלּוהזהירּו הקריבּו לא עלּֿכן ּכלל, קרּבנֹות יקריבּו לא ׁשּבּדר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אלֹוּק ׁשהּוא אצלם, ּברּור היה זה אבל הּנ"ל. הממּנה לזה קרּבנֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּׁשלּוחים

ּכזה. ורב עצּום עׁשירּות לֹו ׁשּיׁש מאחר אלקים, ּכל ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

ּתיּכף זיי זענען דערזעהן. מענטׁשן דעם האּבין ׁשלּוחים די ווי פיל. ווילד גווען ווערט אֹוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָאיז
והׁשּתחויה. ּבכריעה אים פאר גיפאלין פיל)אנידער זייער אים פאר גיּבּוקט זי האּבין זיי נא(דהיינּו ווארין ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אזֹוי זי האט ער ווארין גאטין. אלע איּבער גאט א מענׁש דער זי איז נא דיעה נאריׁשע ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָזייער
עׁשיר גרֹויס ווילד הּנ"ל)ֹותא מל דעם פּון האֹוצרֹות על ממּונה דער גיווען איז דאס ּבאגעגינט האּבין זיי וואס מענטׁש דער (אּון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

איי אי וועל מיר מיט קּומט חידּוׁש. א איי ּביי איז דאס האט זיי. צּו גיזאגט מענׁש דער ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהאט
דער גיסדר'ט אֹויס גיווען איז דארט וואס ּבארג דעם אֹויף גיפירט זיי ער האט עׁשירֹות. ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָווייזין
זיי זענען אֹוצר. דעם דערזעהן האּבין זיי ווי אֹוצר. דעם גוויזין זיי ער האט .מל דעם פּון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָאֹוצר

גאטין אלע איּבער גאט א זי איז ער ווארין והׁשּתחויה. ּבכריעה גיפאלין אנידער זייערּתיּכף נא) ְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) געלט דאס גיווען אמּונה עיקר דער איז זיי ּביי וואס דיעה. פארפירטע מקריבנאריׁשע ניט זיי האּבין קרּבנֹות קיין נאר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבוודאי אים צּו זי זיי וואלטין וכּו' גאט א אזֹוי איז דער אז נא דיעה זייער נא ווארין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָגיווען.
מקריב ניט קרּבנֹות קיין זיי זאלין וועג אין אז אנגיזאגט. ׁשלּוחים די האט מע נאר גיווען. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמקריב
גאר זיי פּון וועט זיין. מקריב קרּבנֹות וועג אין וועלין זיי אז גיהאט. מֹורא האּבין זיי ווארין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזיין.
איינער וועט טאמער וועג. אין אֹוצר איין גיפינען זיי פּון איינער וועט טאמער ווארין ּבלייּבין. ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָניט
צּו זיין מקריב וועלין זי ער וועט אֹוצר. איין גיפינען דארט וועט אּון אריין הּכסא ּבית אין ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָגיין
אין אז ׁשלּוחים די אנגיזאגט מדינה די האּבין דעם איּבער ּבלייּבין. ניט קיינער זיי פּון וועט ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאים.

זיין. מקריב ניט קרּבנֹות קיין זיי זאלין ְְִִִֵֵֶַַָָָוועג
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e·MÈ˙�Âאל ּדהינּו הּנ"ל, האלקּות אל ליל להם לּמה הּׁשלּוחים: אּלּו ¿ƒ¿«¿ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הלא ּכי ּכּנ"ל; אלקּות ּכּלם אצלם ׁשהם מאד מפלגים עׁשירים ׁשהיּו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻהּמדינה
אלֹוּק הּוא האיׁש זה הלא ּכי יׁשּועה, לקּבל יּוכלּו ּבוּדאי - האיׁש זה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאצל

ּכּלם על הּנ"ל)ּגדֹול הרעה דעּתם ּכזה(לפי ּומפלג עצּום עׁשירּות לֹו ׁשּיׁש מאחר , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
מּכּלם יֹותר ּכפלים ונתרּצה)(ּכפלי למדינתם, עּמם ׁשּיל האיׁש מּזה ּבקׁשּו ֿ ּכן על . ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

גדֹולה ׂשמחה הּמדינה ּבני אצל והיה למדינתם, ּובא עּמם. והל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלהם
ּבוּדאי, ּתׁשּועה להם יהיה ׁשעלֿידֹו ּבטּוחים היּו ּכי ּכזה, אלֹוּק ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמצאּו

ּכזה אלֹוּק ׁשהּוא דעּתם)מאחר זה(לפי וצּוה ּכזה. עצּום עׁשירּות לֹו יׁש ּכי , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לאלֹוּק)האיׁש הּזאת הּמדינה ּבני אֹותֹו ׁשּקּבלּו הּנ"ל, הּמל ׁשל הממּנה ׁשּיהיה(ׁשהּוא ׁשּקדם ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

ּכלל קרּבנֹות יקריבּו לא - ּבּמדינה ונכֹון מתּקן הּמלסדר ׁשל הממּנה זה ּבאמת (ּכי ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

ממאס היה ּובוּדאי מאד, ּגדֹולים צּדיקים ּכּלם ׁשהיּו הּנ"ל הּמל מאנׁשי היה ּכי ּגדֹול, צּדיק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיה

אֹותם להׁשיב יכֹול היה לא עדין א הּמדינה; אֹותּה ׁשל והׁשטּותים הרעים הּמנהגים ּבכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמאד

קרּבנֹות) יקריבּו לא ֿ ּפנים ׁשעלּֿכל עּתה לעת צּוה א הרעה, הּמדינהמּדרּכם ּבני והתחילּו . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
אפׁשר ענה: הממּנה וגם עליהם; ׁשעמד הּנ"ל הּגּבֹור אֹודֹות מאּתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻלבּקׁש

הּגּבֹור זה לֹו)הּוא מאנׁשיו(הּידּוע ּובּקׁש הּגּבֹור, אל ויצא הממּנה זה והל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
אֹותֹו, ויׁשאלּו לֹו ׁשּיֹודיעּו ואמרּו עּמֹו. ּפנים להתראֹות אפׁשר אם הּגּבֹור ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשל

דערהאּבין צּו דהיינּו גאטין. יענע צּו גיין ׁשֹוין זיי זאלין וואס נא גווען. מייׁשב ׁשלּוחים די זי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
זיי ּביי וואס עׁשירים גרֹויסע אלע זיי זענען דארט וואס גיׁשיקט אהין זי האט מע וואס ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמדינה

ע ווארין העלפין. קענען ּבעסער זיי זי וועט מענטׁש דער ּבעסער מער א גאטין. זיי איזזענען ר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ
אלע זיי איּבער גאט א זי(נא דיעה מׁשּוגענע זייער עׁשירּות(נא גרֹויס ווילד א אזֹוי זי האט ער ווארן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אלע זיי פּון ּכפליים)מער גיין(ּכפלי זיי מיט זאל ער אז מענׁשן דעם גיּבעטין זיי האּבין דעם איּבער . ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
גיקּומען איז אּון גיגאנגען. זיי מיט איז אּון גיווארין. מרּוצה זיי צּו ער איז אריין. מדינה זייער ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
אזֹוי גיקריגין האּבין זיי וואס ׂשמחה. גרֹויסע א גיווען מדינה דער ּביי איז אריין. מדינה זייער ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין
הילף. א האּבין ּבוודאי זיי וועלין אים דאר אז פארזיכערט גיווען ׁשֹוין זענען זיי ווארין גאט. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָא
גיהייסין מענׁש דער האט עׁשירֹות. גרֹויס א אזֹוי זי האט ער ווארין גאט א אזֹוי איז ער ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָווארין

ּכּנ"ל) מל דעם פּון האֹוצרֹות על ממּונה דער גיווען עס איז ער מדינה.(וואס דער אין רעכט א זיין וועט סע איידער אז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זיין מקריב ניט קרּבנֹות קיין דערווייל מען איזזאל ער ווארין צדיק. גרֹויסער א גיווען ּבאמת איז ממּונה דער (ווארין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נאריׁשע די גיהאט פיינט זייער ּבוודאי ממּונה דער האט זייער. צדיקים גרֹויסע אלע גיווען זענען זיי וואס מל דעם פּון לייט די פּון ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָגיווען

מע אז גיהייסין ער האט דערווייל לּוׁשמיר וועג. ׁשלעכטין זייער פּון פירין ארֹויס גיקענט ניט נא זיי האט ער נאר מדינה. דער פּון ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמנהגים

זיין) מקריב ניט קרּבנֹות קיין חאטׁשע .זאל ְְְִִֵֶַַָָָָ

זייערהאט אים פאר האּבין זיי וואס הּנ"ל. גּבֹור דעם מּכח ּבעטין צּו אנגיהֹויּבין אים מדינה די ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
גיּבֹור. דער ניט סע אֹויּב געענפערט אֹוי זיי האט ממּונה דער אּון ּכּנ"ל. וויסט)מֹורא ער האט(וואס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לייט די גיּבעטין האט ער אּון גּבֹור. צּום גיגאנגען ארֹויס איז אּון ממּונה. דער גיהֹויּבין אֹויף ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָזי
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רׁשּות. ונתן אֹותֹו, וׁשאלּו ְְְְְֲַָָָוהלכּו

Ò�Î�Âּגדֹולֹות ׂשמחֹות ּביניהם והיה זה, את זה והּכירּו הּגּבֹור, אל הממּנה ¿ƒ¿«ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ׁשּלנּו הּכׁשר ּתפּלה הּבעל ׁשּגם ּתדע, להממּנה: הּגּבֹור ואמר ּכּנ"ל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻּובכּיֹות

מל נעׂשה ּוכבר ּגםּֿכן, ראיתיו לכאן)- ּובאּו נתּגלּגלּו אי לזה זה וסּפר(וסּפרּו . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנ"ל, האנׁשים ּכל מקֹום ועל הּמל מקֹום על עבר ׁשהּוא להּגּבֹור ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻהממּנה

על והּגּבֹור, ּתפּלה הּבעל מקֹום על הינּו עבר, לא - ׁשניהם על (מקֹום)א ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹ

הּנ"ל, הּמדינה אֹודֹות הּגּבֹור עם הממּנה יחד ודּברּו עבר. לא ׁשניהם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻאֹותם
להממּנה הּגּבֹור הׁשיב ּכאּלּו. לׁשטּותים ׁשּבאּו עד ּכלּֿכ ונבֹוכּו ׁשּנתעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעל
ׁשּנׁשקע ׁשּמי מהּמל ׁשּׁשמע הינּו ּכּנ"ל, ּתפּלה להּבעל ׁשהׁשיב הּנ"ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָּתׁשּובה

ׁשל זֹו אםּבתאוה ּכי מּׁשם; ולצאת לׁשּוב אפן ּבׁשּום לֹו אפׁשר אי - ממֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
הּנ"ל להחרב ׁשּיׁש הּדר ֿ ידי ּגבּורתֹו)על ּכח הּגּבֹור מקּבל ֿ זה(ׁשּמּׁשם ֿ ידי על , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

עם דּבר ׁשהממּנה הינּו יֹותר, עֹוד הּזמן והרחיבּו מּזה. להֹוציאם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻיכֹולים
עֹוד הּגּבֹור להם ונתן יֹותר, עֹוד הּנ"ל הּמדינה ּבני עם הּזמן להרחיב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּגּבֹור

והּגּבֹור. הממּנה לזה זה סימנים מסרּו אחרּֿכ ּוזמן. ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻארכא

CÏ‰Â- הּנ"ל הּמדינה אל הממּנה וחזר הּגּבֹור, מן הּזההממּנה הממּנה (וגם ¿»«ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻ

מעלדיווען. וועלין זיי גיזאגט. זיי האּבין אים. מיט זעהן צּו זי מיגלי איז סע אֹויּב גּבֹור. דעם ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָפּון
ממ דער איז לאזין. אריין אים גיהייסין. ער האט גימעלדיוועט זיי צּוםהאּבין גיגאנגען אריין ּונה ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכּנ"ל ּבכיֹות אּון ׂשמחֹות גיווען זיי צוויׁשן איז דערקאנט. אנדערע דאס איינס זי זיי האּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָגּבֹור.
ווי גיוויינט. זייער ווידער האּבין אּון אנדערין. דעם איינער גיפינען זי גיווען זֹוכה האּבין זיי וואס גיווען פריילי זייער זענען זיי ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ(דהיינּו

הּנ"ל) לייט איּבריקע די נא מען ּתפּלהנעמט ּבעל ּכׁשרער אּונזער ממּונה. צּום אנגירּופין זי גּבֹור דער האט ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ממּונה דער האט .מל א גיווארין ׁשֹוין איז ער אּון גיזעהן. ׁשֹוין אים האּב אי אּון דא. אֹוי ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאיז
דעם פּון ארט דעם איּבער דהיינּו אלע איּבער גיגאנגען איּבער איז ער אז גּבֹור. דעם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָדערציילט
ארט דעם איּבער דהיינּו גיגאנגען איּבער ניט ער איז ּביידע זיי איּבער נאר הּנ"ל. לייט די מיט ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמל
מיט גיׁשמּוסט ממּונה דער האט גיגאנגען. איּבער ניט ער איז גּבֹור דעם מיט ּתפּלה ּבעל דעם ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָפּון
פארפירט אזֹוי זענען אּון גיווארין פארנאריׁשט אזֹוי זענען זיי וואס מדינה דער מּכח גּבֹור ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹדעם
גּבֹור דער האט נאריׁשקייט. אזֹוינע אין גיפאלין אריין זענען זיי ּביז געלט דעם אין ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגיווארין
פּון גיהערט האט ער אז ּתפּלה. ּבעל דעם גיענפערט האט ער וואס דאס ממּונה. דעם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָגיענפערט
ארֹויס ניט אֹופן ּבׁשּום אים מען קאן געלט פּון ּתאוה דער אין אריין פאלט סע ווער אז .מל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדעם
דער דהיינּו גיווען זמן מרחיב וויטער זיי האּבין ּכּנ"ל. וכּו' וועג דעם דֹור נאר דערפּון ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָנעמען
דער זיי האט ווייטער. צייט א גיּבין נא מדינה דער זאל ער אז גּבֹור ּבאם גיּפֹועלט האט ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָממּונה
דעם מיט ממּונה דער זי צוויׁשן סימנים גימאכט זי זיי האּבין דערנא צייט. א נא גיגיּבין ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָגּבֹור

ִגּבֹור.
דעראּון אין אּומגיקערט זי האט ער אּון גּבֹור דעם פּון גיגאנגען אוועק זי איז ממּונה ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָדער
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ּכלל, להם הֹועיל לא א ממֹון, ּבתאות ּכלּֿכ ונבֹוכּו ׁשּנתעּו הרעה, ּדרּכם על אֹותם הֹוכיח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבוּדאי

וגם ּתפּלה הּבעל הרּבה אֹותם הֹוכיחּו ׁשּכבר מחמת רק ּכּנ"ל, מאד מאד ּבזה נׁשקעּו ּכבר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּכי

היּו ׁשהם אףֿעלּֿפי מּטעּותנּו, אֹותנּו נא הֹוציאּו אּדרּבא, אֹומרים: והיּו אֹותם, ּבלּבלּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהממּנה

למֹוכיחיהם אֹומרים היּו א הרעה, מּטעּותם לׁשּוב ּכלל רֹוצים היּו ולא ּבחזקה, ּבדעּתם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹאֹוחזים

אֹותנּו נא הֹוציאּו ֿ ּכן אם - גדֹולה ּובמבּוכה ּבטעּות ׁשאנחנּו ּכדעּתכם, הּוא אם אּדרּבא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנ"ל:

עצהמּטעּותנּו) להם ונתן הּנ"ל). הּמדינה לבני עצה נתן הממּנה ׁשהּוא(הינּו ּבאׁשר : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
ענין להם וסּפר ּגבּורתֹו, ּכח מקּבל הּוא מהיכן הּגּבֹור, זה ׁשל הּכח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיֹודע
מקֹום אל ואּתם אני נל ּבכן ּגבּורתֹו; ּכח הּגּבֹור מקּבל ׁשּמּׁשם הּנ"ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרב
ׁשּכׁשּיבֹואּו היה, הממּנה וכּונת ּכנגּדֹו. להתּגּבר ּתּוכלּו ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהחרב,

ּכּנ"ל מּטעּותם עלֿידיֿזה ולצאת לׁשּוב יּוכלּו - ׁשּיׁשלׁשם הּדר אֹותֹו ֿ ידי על (ּכי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) ממֹון מּתאות להֹוציא יכֹולים עלֿידיֿזה הּזאת, ּדבריולהחרב וקּבלּו הּמדינה. ּבני (הינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל) החרב אל עּמֹו ליל הממּנה, עצת עּמֹוקּבלּו ׁשלחּו הּמדינה ּובני הּממּנה, והל , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻ
אלקּות אצלם ׁשהם הּמדינה, ּגדֹולי וזהבאת ּכסף ּתכׁשיטי עם הֹולכים היּו (ּובוּדאי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אצלם) העּקר היה זה ּכי עליהם, ּתלּוים הּזהׁשהיּו הּדבר הממּנה והֹודיע יחד. והלכּו ; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
יזּכה אּולי וכּונתֹו: החרב, מקֹום לבּקׁש עּמם הֹול ׁשהּוא ּבאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלהּגּבֹור,

אר איןיין.מדינה גיפאלין אריין זענען זיי וואס וועג ׁשלעכטין זייער אֹויף ׁשטראפין זייער אֹוי ּבוודאי זיי פלעגט ממּונה דער (אּון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

דעסט פּון נאר גיווען. איינגיווארצילט זייער דרינען ׁשֹוין זענען זיי ווארין דערפּון. פירין ארֹויס גיקאנט ניט זיי האט ער נאר געלט. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָדעם

זיי אּון גיווארין. מבּולּבל אּביסיל ׁשֹוין זיי זענען גיׁשמּוסט פיל זיי מיט ׁשֹוין האּבין ממּונה דער אּון ּתפּלה ּבעל דער מחמת פארט ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוועגין

ניט גאר האּבין אּון דעה. נאריׁשער זייער אין ׁשטארק גיהלטין נא זי האּבין זיי חאטׁשע דערפּון. ארֹויס אּונז נעמט אדרּבא. זאגין. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָפלעגין

מיר אז אזֹוי. יֹוא איז סע אז אדרּבא. גיׁשטראפט. זיי האט מע אז זאגין פארט ׁשֹוין פלעגין זיי נאר נאריׁשקייט. זייער פּון ארֹויס ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָגיוואלט

נאריׁשקייט) אּונזערע פּון ארֹויס אּונז נעמט נא טעֹות. אין איזענען מדינה. דער צּו אנגירּופין זי ממּונה דער האט ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
עצה איין געּבין איי גּבֹור)וועל דעם ער(אקעגין וואנעט פּון גּבֹור. דעם פּון ּכח דעם ווייס אי ווארין ִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

נעמט דארט פּון וואס הּנ"ל ׁשווערד דער פּון זא די דערציילט זיי האט אּון גבּורה. זיין ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנעמט
דאר אּון הּנ"ל. ׁשווערד דער פּון ארט דעם צּו גיין איי מיט אי וועל ּבכן גבּורה. זיין גּבֹור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָדער

גּבֹור. דעם אקעגין ּבאׁשטיין קענען איר וועט דארט)דעם פּון גבּורה נעמען אֹוי זי וועט איר די(ווארין אּון ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשווערד. דעם פּון ארט דעם צּו קּומען אהין ׁשֹוין וועלין זיי אז גיווען. איז ממּונה דעם פּון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכוונה

געלט. פּון ּתאוה זייער פּון ארֹויס ׁשֹוין זי זיי דארוועלין ׁשווערד. דער צּו איז סע וואס וועג דעם דאר (ווארין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכּנ"ל) געלט פּון ּתאוה דער פּון ארֹויס זי מען נעמט ארֹויסדעם האּבין אּון עצה. זיין גינּומען צּו מדינה די האט ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
גיין איינעם אין זאלין זיי אז גאטין. גיווען זיי ּביי זענען זיי וואס זיי פּון לייט גרֹויסע די ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָגיׁשיקט

הּנ"ל. ׁשווערד דער צּו ממּונה דעם דימיט דהיינּו גאטין די ממּונה.(אּון דעם מיט גיגאנגען זענען זיי וואס זייערע עׁשירים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

גיווען) עיקר דער זיי ּביי זי איז דאס ווארין זילּבער. אּון גאלד פּון צירּונג אין אנגיטאן גיגאנגען ּבוודאי איינעםזענען אין זיי זענען ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
גאטין. זיי ּביי הייסין זיי וואס מדינה דער פּון לייט גרֹויסע די מיט ממּונה דער ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָגיגאנגען.

דערהאט פּון ארט דאס זּוכין זיי מיט גייט ער ּבאׁשר גּבֹור. צּו זא די גיווען מֹודיע ממּונה דער ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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;עּמ אל אני ּגם הּגּבֹור: ואמר ענה ואנׁשיו. הּמל את למצא הּלּוכֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדר
ׁשּזהּו הממּנה עם ׁשהלכּו האנׁשים אּלּו יבינּו ׁשּלא ּכדי עצמֹו, הּגּבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוׁשּנה
ׁשּיֹודיעּו ונתיּׁשבּו הממּנה. עם ּגםּֿכן והל עצמֹו, ׁשּנה ֿ ּכן על הּנ"ל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻהּגּבֹור
עּמם, יל הּוא ׁשּגם ּתפּלה הּבעל ואמר לֹו. והֹודיעּו ּתפּלה, להּבעל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָהּדבר
ֿ זה על ׁשּיתּפללּו ׁשּלֹו לאנׁשים ּתפּלה הּבעל וצּוה ּתפּלה. הּבעל אליהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהל
היה ּתמיד ּכי הּנ"ל; אנׁשיו עם הּמל למצא ׁשּיזּכּו ּדרּכם, הּׁשם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיצליח
ּתפּלֹות להם מתּקן והיה לאנׁשיו מצּוה והיה עלֿזה, מתּפּלל ּתפּלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּבעל
והּגּבֹור הממּנה אל ּכׁשהל ּביֹותר, אֹותם הזהיר ועּתה עלֿזה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיתּפללּו
לזּכֹות ּתמיד, עלֿזה ׁשּיתּפללּו ּכּנ"ל, ואנׁשיו הּמל את לבּקׁש עּמם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָליל

אֹותם. ְִָֹלמצא

‡·eׂשמחה ּביניהם היה ּובוּדאי הּנ"ל, והּגּבֹור הממּנה אל ּתפּלה הּבעל »ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
והּגּבֹור הממּנה ּדהינּו יחד, ׁשלׁשּתן והלכּו ּכּנ"ל. ּובכּיֹות ׂשמחֹות ְְְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻגדֹולה,

הּנ"ל הּמדינה ּגדֹולי העׁשירים ּדהינּו הּנ"ל, והאלקּות ּתפּלה, (ׁשהםוהּבעל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) אלקים ּבמדינתם ׁשם ּובאּונקראים יתהּלכּו, ּבאׁשר וּיתהּלכּו עּמהם. הלכּו - ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
על הּׁשֹומרים את וׁשאלּו הּמדינה. סביב ׁשֹומרים ׁשם והיּו אחת, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָלמדינה

די מיט מל דעם גיפינען צּו וועג אין זיין זֹוכה ער וועט טאמער איז. ּכוונה זיין אּון ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשווערד.
פארׁשטעלט. גּבֹור דער זי האט דיר מיט גיין אֹוי וועל אי אנגירּופין. גּבֹור דער זי האט ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלייט.

אליין) גּבֹור דער דאס איז ער אז וויסין ניט זאלין ממּונה דעם מיט גייען זיי וואס לייט די מיט(ּכדי גיגאנגען אֹוי איז אּון ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
גיווען מייׁשב זי זיי האּבין ממּונה. גּבֹור)דעם דעם מיט ממּונה ּבעל(דער דעם זיין מֹודיע דאס וועלין זיי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

גיין אֹוי וויל ער אנגירּופין. ּתפּלה ּבעל דער זי האט גיווען. מֹודיע אים זיי האּבין .אֹוי ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתפּלה
לייט. זיינע אנגיזאגט האט ּתפּלה ּבעל דער אּון גיגאנגען זיי צּו ּתפּלה ּבעל דער איז זיי. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמיט
מצליח זיי זאל יתּבר הּׁשם אז זיין מתּפלל דרֹויף זאלין זיי אז גיגאנגען. אוועק איז ער ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָאיידער
ּתפּלה ּבעל דער ווארין לייט. די מיט מל דעם גיפינען צּו זיין זֹוכה זאלין זיי אז וועג. זייער ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזיין
פלעגט אּון לייט. די מיט מל דער אּפזיכין זי זאלין סע אז זיין. צּו מתּפלל דרֹויף ּתמיד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָפלעגט
ּתפילֹות גימאכט זיי האט ער אּון זיין. מתּפלל דרֹויף אֹוי זאלין זיי אז לייט זיינע הייסין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתמיד
דער מיט ממּונה דעם צּו גיין גיוואלט האט ער ווי איצט אּון זיין. מתּפלל דרֹויף זאלין זיי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוואס

ד זּוכין גיין איינעם אין זאלין זיי ּכדי אנגיזאגט.גּבֹור מער נא זיי ער האט לייט. זיינע מיט מל עם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתפּלה ּבעל דער איז זיי. גיפינען צּו זיין זֹוכה זאלין זיי אז ּתמיד. זיין מתּפלל דרֹויף זאלין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאז
ׂשמחֹות ׂשמחה. גרֹויסע א גיווען זיי צוויׁשן ּבוודאי איז גּבֹור דעם מיט ממּונה דעם צּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָגיקּומען
אּון גּבֹור דער אּון ממּונה דער דהיינּו איינעם. אין גיגאנגען דריי אלע די זענען ּכּנ"ל. ּבכיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאּון

גיגאנגען. זיי מיט זענען מדינה דער פּון לייט גרֹויסע די דהיינּו גאטין די אּון ּתפּלה. ּבעל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָדער
גיׁשטאנעןזענען דארטין איז מדינה. איין צּו אנגיקּומען זיי זענען גיגאנגען. אּון גיגאנגען זיי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ווער אּון דאס איז מדינה א פאר וואס ווארטיס. די גיפרעגט זיי האּבין מדינה. דער ּביי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָווארטיס



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓ‡Ï˘

סערה הרּוח ׁשהיה ׁשּבעת הּׁשֹומרים הׁשיבּו ׁשּלכם. הּמל ּומי הּמדינה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעסקי
הּמדינה ּבני להם ּבחרּו אז ּכּנ"ל, למיניהם העֹולם ּבני נפרדּו ׁשאז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּנ"ל,
מּקרֹוב וזה .למל ּגדֹול חכם עליהם וקּבלּו החכמה, הּוא ׁשעּקר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּלהם
הּמלּוכה, את הּמל לֹו ּומחל מאד, מאד ּבחכמה מפלג ּגדֹול, חכם ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻמצאּו

היה אצלם ּכי ;למל אֹותֹו מפלגוקּבלּו חכם ׁשּמצאּו ּומאחר החכמה, העּקר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּנ"ל הּׁשלׁשה אּלּו ואמרּו .למל אֹותֹו קּבלּו ֿ ּכן על - והּגּבֹורּכזה הממּנה (הינּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

ּתפּלה) ׁשּלנּווהּבעל החכם ׁשּזהּו הּדברים ׁשּנראין הּנ"ל), הּמל ׁשל החכם .(ּדהינּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ויׁשאלּו לֹו ׁשּיֹודיעּו להם והׁשיבּו עּמֹו. ּפנים להתראֹות אפׁשר אם ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּובּקׁשּו
רׁשּות. להם ונתן וׁשאלּו, והלכּו ְְְְְֲֶַָָָָאֹותֹו,

e‡·e(הּׁשלׁשה זה(אּלּו והּכירּו הּמדינה, אֹותּה ׁשל הּמל ׁשהּוא החכם אל »ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשמחה ׁשם היה ּובוּדאי הּנ"ל, הּמל ׁשל החכם היה הּזה החכם ּכי זה, ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאת
ּכל עם הּמל את למצא זֹוכים אי ּבכּו: ּכי ּכּנ"ל, ּובכּיֹות ׂשמחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹולה,
ׁשהּיד להם והׁשיב .הּמל ׁשל הּיד מן יֹודע אינֹו אם החכם את וׁשאלּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנ"ל.
מהם נעלם ׁשאז ּכּנ"ל, סערה הרּוח ֿ ידי על ׁשּנתּפּזרּו מעת א אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
ׁשּיכה היא ּכי הּיד, ּבתֹו ּכלל להסּתּכל רֹוצה אינֹו הּוא מאז ּכּנ"ל, וכּו' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמל

איז סערה רּוח דער אז דעמּולט ּבאׁשר. גיענפערט. ווארטעס די האּבין .מל דער איי ּביי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאיז
ּכּתֹות ּכמה אֹויף גיווארין צּוטיילט וועלט די איז דעמּולט וואס איטליכעגיווען. וואס דעֹות פיל אֹויף (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּכּנ"ל) דעה אנדערע איין גיהאט האט דערּכּתה אז אֹויסגיקליּבין. זי מדינה דער פּון לייט די האּבין דעמּולט ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
זיי האּבין לאנג. ניט .מל א פאר חכם גרֹויסין א גינּומען אֹויף זי האּבין אּון חכמה. איז ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעיּקר
דעם אים האט זייער. חכם גרֹויסער א מׁשּונה איז ער וואס חכם גרֹויסין ווילד א זייער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָגיפּונען
עיקר דער איז זיי ּביי ווארין .מל א פאר גינּומען אֹויף אים זיי האּבין מלּוכה די גיווען מֹוחל ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמל

גיזאגט דריי די האּבין ּתפּלה)חכמה. ּבעל דעם מיט גּבֹור דעם מיט ממּונה דער אז(דהיינּו ּפנים א האט סע אז ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
חכם אּונזער זיין מּוז מל)דאס דעם פּון חכם דער מע(דהיינּו אז מעגלי איז סע אֹויּב גיּבעטין. זיי האּבין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

האּבין אּון גיגאנגען זיי זענען מעלדיווען. מּוז מע גיענפערט. זיי מען האט אים מיט זעהן זי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָזאל
זיי זענען גיין. אריין זיי גיהייסין ער האט דריי)גימעלדיוועט די גיקּומען(דהיינּו חכםאריין דעם צּו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ווארין דערקענט אנדערע דאס איינס זי זיי האּבין מדינה. דער אין מל גיווארין איז ער ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוואס
גרֹויסע א גיווען דארט ּבוודאי איז הּנ"ל. מל דעם פּון חכם דער גיווען טאקע איז דאס חכם. ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדער
די מיט מל דעם נא מען גיפינט ווי גיוויינט האּבין זיי ווארין ּבכיֹות. אּון ׂשמחֹות ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׂשמחה.
ער האט מלּך. דעם פּון יד דער פּון ניט ווייסט ער אֹויּב חכם. דעם גיפרעגט זיי האּבין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאיּבריגע.
דֹור גיווארין ׁשּפרייט צּו זענען זיי אז דעמּולט זינט נאר אים. ּביי איז יד די אז גיענפערט. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזיי
יד די ווארין אריין. יד דער אין קּוקין אריין ניט גאר ער וויל אן דעמּולט פּון סערה. רּוח ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָדעם
א אֹויף יד דער פּון גיׁשטאלט דאס גיקריצט אֹויס זי האט ער נאר אליין. מל צּום נאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָקער
ניט גאר ער קּוקט אליין יד דער אין אּבער .זא זיין צּו נּוצין אּביסיל אים זאל סע ּכדי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשטיין
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לצר קצת ּבזה ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי אבן, על הּיד ּתבנית ׁשחקק רק ;הּמל אל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹרק
ּובא נתּגלּגל אי החכם עם ודּברּו ּכלל. מסּתּכל אינֹו - ּבהּיד אבל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָענינֹו,

הל ּבאׁשר הל הּנ"ל סערה הרּוח ׁשהיה ׁשּמעת להם וסּפר (ּובדרלכאן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עבר) לא - והממּנה והּגּבֹור ּתפּלה הּבעל הינּו הּׁשלׁשה, אּלּו על רק ּכּלם, על עבר עדהּלּוכֹו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
צרי הּוא עּתה ּולעת ּכּנ"ל; למל אֹותֹו וקּבלּו אּלּו מדינה ּבני אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמצאּו
יּׁשיב הּזמן ּברבֹות אׁשר עד חכמתם, ּדר ּכפי ּדרּכם, לפי אֹותם ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלהנהיג
ונבֹוכּו ׁשּנתעּו הּנ"ל, הּמדינה ּבני אֹודֹות החכם עם ודּברּו האמת. אל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותם
נתּבּדרנּו לא אלמלא ואמרּו: ּכּנ"ל. ממֹון ׁשל זרה ועבֹודה ּבׁשטּות ּכ ֿ ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּכל
לנּו ּדי היה - למּוטב אֹותם להחזיר הּמדינה, אֹותּה ּבׁשביל אם ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָונתּפּזרנּו

ּבאמת ּכי ;ּכ ֿ ּכל ונתעּו נתּטּפׁשּו ּכי נתעּוּבזה, ּכּלם הּנ"ל, הּכּתֹות ּכל ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
האמּתי, הּתכלית אל ּולהחזירם מּׁשטּותם להׁשיבם לתּקנם ּוצריכים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָונבֹוכּו,
הּתכלית הּׂשיגּו לא הם ּגם לתכלית, חכמה להם ׁשּבחרּו הּכת אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכי
ואּפיקֹורסּות, חיצֹונּיֹות ּבחכמֹות ּבחרּו ּכי ּותׁשּובה, ּתּקּון ּוצריכין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶָָָָהאמּתי,
מּטעּותם להׁשיבם יֹותר ּבנקל הּוא לעיל, הּנזּכרים הּטעּותים מּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָא
ּבּה ונׁשקעּו ממֹון, ׁשל זרה ּבעבֹודה נתעּו אּלּו אבל האמת; אל ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּולהחזירם

ּכּנ"ל מּזה להׁשיבם אפׁשר ׁשאי עד - הּנ"ל ּככל להםּכלּֿכ הׁשיב החכם (וגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

דערציילט. זיי ער האט גיקּומען אהער איז ער אזֹוי ווי חכם. דעם מיט גיׁשמּוסט זיי האּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאריין.
גיגאנגען. איז ער ווי גיגאנגען ער איז גיווען איז סערה רּוח דער אז דעמּולט זינט איזאז ער ווי (אּון ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ממּונה דעם מיט גּבֹור דעם מיט ּתפּלה ּבעל דעם פּון ארט דעם איּבער דהיינּו דריי זיי איּבער נאר אלע גיגאנגען איּבער ער איז ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָגיגאנגען.

גיגאנגען) איּבער ניט ער מל.איז א פאר גינּומען אֹויף אים האּבין אּון גיפּונען. אים האּבין מדינה די ּביז ְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
דערנא ּביז חכמֹות. זייערע וועדליג וועג. זייער וועדליג פירין זיי ער מּוז דערווייל עּתה לעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּון

אמת. רעכטין דעם אֹויף פירין ארֹויס זיי ער ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַוועט
איןהאּבין גיווארין פארפירט אזֹוי זענען זיי וואס מדינה דער מּכח חכם. דעם מיט גיׁשמּוסט זיי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ז מיר ווען גיזאגט האּבין זיי אּון ּכּנ"ל. געלט. צּוׁשּפרייטדעם אּון ווערין. פארווארפין ניט מער אלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
איז אמת. צּום קערין אּום אּון רעכטין פאר זיי זאל מע ּכדי וועגין מדינה דער פּון נאר ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָווערין.
וואס הּנ"ל ּכּתֹות אלע די אמת צּום ווארין גיווארין. פארפירט אזֹוי זענען די ווארין ּכדאי. ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹוי
ּכּנ"ל. וכּו' רציחה די אּון ּכבֹוד. גיוואלט האּבן די נאריׁשקייט. איר גיקליּבן אֹויס זי האט ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָאיטליכע
רעכטין דעם אֹויף פירין ארֹויס ּבאדארפט אלע זיי האט מע אּון גיווען. פארפירט אלע זי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָזענען
די חכמה. איז ּתכלית דער אז גיקליּבין אֹויס זי האּבין זיי וואס ּכיּתה די אפילּו ווארין ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתכלית.
דערפּון. פירין ארֹויס אֹוי מען ּבאדארף זיי אּון ּתכלית. אמתין דעם דערלאנגט ניט אֹוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהאּבין
נאריׁשקייט אלע פּון לּוׁשמיר אּפיקֹורסית. אּון חיצֹוניֹות חכמֹות אין גיהאלטן זי האּבין זיי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָווארין
עבֹודה דער אין גיווארין פארפירט אזֹוי זענען דאזיגע. די אּבער פירין. ארֹויס גרינגער מען ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָקאן
נעמען צּו ארֹויס זיי גימאלט ניט סע וואס גיפאלין. אריין אזֹוי דרינען זענען זיי אּון געלט. פּון ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזרה
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להֹוציא אפׁשר אי - ממֹון ׁשל זֹו מּתאוה אבל להֹוציא, אפׁשר הּתאוֹות ׁשּמּכל מהּמל ּגםּֿכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּׁשמע

הּנ"ל) להחרב ׁשּיׁש הּדר עלֿידי אם ּכי לתֹוכּה; ׁשּנפל מי לילאת ֿ ּכן ּגם החכם ונתרּצה . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
עּמהם הלכּו הּנ"ל הּׁשֹוטים האלקּות אּלּו וגם יחד, ארּבעּתן והלכּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹעּמהם,

ּכּנ"ל. ֿ ּכן ֵַַַּגם

eÎÏ‰Â,הּמדינה ענין על הּׁשֹומרים את ּגםּֿכן וׁשאלּו אחת, למדינה ּובאּו ¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
להם ּבחרּו אז הּנ"ל, סערה הרּוח ׁשהיה ׁשּמעת הׁשיבּו ׁשּלהם. הּמל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּומי
.למל לׁשֹון ּבעל דּברן עליהם וקּבלּו הּדּבּור, הּוא ׁשהּתכלית זֹו מדינה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבני
מאד, מאד מפלג ודּברן ּומליצה, לׁשֹון ּבעל ׁשהיה אחד איׁש מצאּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאחרּֿכ
ּכזה. לׁשֹון ּבעל ׁשהּוא מאחר הּמלּוכה, לֹו מחל הּמל ּכי ,למל אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוקּבלּו

ׁשּלנּו הּמליץ הּוא זה ׁשּבוּדאי הּנ"ל הארּבעה אּלּו הּמלוהבינּו ׁשל הּמליץ (ּדהינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

לֹוהּנ"ל) ׁשּיֹודיעּו ואמרּו הּזה. הּמל עם להתראֹות אפׁשר אם ֿ ּכן ּגם ּובּקׁשּו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצל הארּבעה אּלּו ונכנסּו רׁשּות. להם ונתן וׁשאלּו, והלכּו רׁשּות, ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָויקּבלּו
זה, את זה והּכירּו ּכּנ"ל, הּמל ׁשל הּמליץ היה והּוא זֹו, מדינה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ּגםּֿכן, עּמהם הּמליץ והל ּכּנ"ל. ּובכּיֹות ּגדֹולה ׂשמחה ֿ ּכן ּגם ּביניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהיה
ׁשה' ראּו ּכי וכּו', הּמל ּדהינּו הּנׁשארים ימצאּו אּולי לבּקׁש, יֹותר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהלכּו

פּון אז .מל דעם פּון גיהערט אֹוי האט ער אז גיענפערט. אֹוי זיי האט חכם דער אּון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָדערפּון.
נעמען. ארֹויס ניט מען קאן געלט פּון ּתאוה דער פּון נאר נעמען. ארֹויס מען קאן ּתאוֹות ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאלע
גיזאגט. חכם דער האט ּכּנ"ל. ׁשווערד דער צּו פארהאנדין איז סע וואס וועג דעם דאר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָסיידין

גאטין די אּון גיגאנגען. פיר אלע זיי זענען זיי, מיט גיין אֹוי וועט מדינה)ער דער פּון עׁשירים די (דהיינּו ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

גיגאנגען. זיי מיט אֹוי ְִִֵֶֶֶַזענען
איזזענען מדינה א פאר וואס ווארטיס. די גיפרעגט אֹוי זיי האּבין מדינה. איין צּו גיקּומען זיי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

איז סערה רּוח דער אז דעמּולט ּבאׁשר גיענפערט. זיי מען האט .מל אייער איז ווער אּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדאס
דיּבּור. דער איז ּתכלית דער אז גיקליּבין. אֹויס מדינה דער פּון לייט די זי האּבין דעמּולט ְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָגיווען.

דערנא .מל א פאר לׁשֹון ּבעל א דּברן א גינּומען. אֹויף זיי אהאּבין זייער גיפּונען זיי האּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
דער ווארין .מל איין פאר גינּומען אֹויף אים זיי האּבין דּברן. א אּון ּומליצה לׁשֹון ּבעל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָגרֹויסין
גיׁשטֹויסין זי זיי האּבין לׁשֹון. ּבעל א אזֹוי איז ער ווייל מלּוכה די גיווען מֹוחל אים האט ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמל
איז סע אֹויּב גיּבעטין אֹוי זיי האּבין הּנ"ל. מל אּונזער פּון מליץ דער זיין ּבוודאי מּוז ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָדאס
מען האט מעלדיווען מּוז מע גיענפערט. זיי מען האט .מל דעם מיט זעהן צּו זי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָמעגלי
.מל דעם צּו גיקּומען אריין זיי זענען קּומען אריין זאלין זיי אז גיהייסין ער האט ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגימעלדיוועט
אֹוי זיי צוויׁשן גיווען איז דערקענט זי זיי האּבין .מל דעם פּון מליץ דער גיווען איז דאס ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָאּון
גיגאנגען ווייטער זיי זענען גיגאנגען אֹוי זיי מיט מליץ דער איז ּבכיֹות. אּון ׂשמחה גרֹויסע א ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזייער
זיי. העלפט יתּבר הּׁשם אז גיזעהן האּבין זיי ווארין איּבריקע. די גיפינען זיי וועלין טאמער ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזּוכין.
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ּפע ּבכל מֹוצאים ׁשהם ּדרּכם, ּבזכּותמצליח זה ּכל ותלּו חבריהם; את ם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ועלֿידי עלֿזה, להתּפּלל ּתמיד עֹוסק ׁשהּוא ׁשּלהם, הּכׁשר ּתפּלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּבעל
ּגם למצא יזּכּו אּולי יֹותר, והלכּו הּנ"ל, חבריהם את למצא זכּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹתפּלֹותיו
הּמל ּומי הּמדינה, ענין על ּגםּֿכן וׁשאלּו אחת, למדינה ּובאּו והלכּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשאר.
ּומׁשּתה הּׂשמחה את להם ׁשּבחרּו הּכת מן ׁשהם להם הׁשיבּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלהם.
מל להיֹות ּתמיד ּבׂשמחה ׁשהּוא אחד ׁשּכֹור איזה עליהם וקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלתכלית,
והּוטב יין, ׁשל ים ּבתֹו יֹוׁשב ׁשהיה אחד איׁש מצאּו ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליהם,
אֹותֹו וקּבלּו מאד, מאד מפלג ׁשּכֹור ּבוּדאי הּוא זה ּכי ּביֹותר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻּבעיניהם

ונכנסּו רׁשּות. וקּבלּו והלכּו עּמֹו, ּפנים להתראֹות ּגםּֿכן ּובּקׁשּו .אּלּולמל) ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

הּנ"ל) חברים ׁשהיההחמּׁשה ,הּמל ׁשל נאמן האֹוהב היה והּוא ,הּמל זה אצל ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכּנ"ל הּמליץ ׁשל הּתנחּומין מּדברי ׁשּנעׂשה יין ׁשל הּים ּבתֹו (ּובנייֹוׁשב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

(למל אֹותֹו וקּבלּו יין, ׁשל ּבים ׁשּיֹוׁשב מאחר ּגדֹול, ׁשּכֹור איׁש ׁשהּוא סברּו זֹו והּכירּוהּמדינה , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

זייער פּון זכּות דעם אין אנגיהאנגען אלץ דאס האּבין זיי אּון חברים. זייערע מאל אלע גיפינען ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָזיי
אלץ זֹוכה זי זענען ּתפילֹות זיינע דאר אּון דרֹויף. מתּפלל ּתמיד איז ער וואס ּתפּלה ּבעל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשרין
איּבריקע. די גיפינען נא זיי וועלין טאמער גיגאנגען ווייטער זיי זענען חברים זייערע גיפינען ְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָצּו

אזענען פאר וואס גיפרעגט אֹוי האּבין זיי אּון מדינה איין צּו גיקּומען זענען אּון גיגאנגען זיי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכיּתה דער פּון זענען זיי אז גיענפערט זיי מען האט .מל אייער איז ווער אּון דאס איז ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמדינה
האּבן זיין פריילי אּון ׁשיּכירין זאל מע אז איז ּתכלית דער אז אֹויסגיקליּבין זי האּבין זיי ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוואס
האּבין דערנא .פריילי ּתמיד איז ער ווארין .מל איין פאר ׁשיּכֹור א עּפעס גינּומען אֹויף זי ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָזיי

וו מענׁשן איין גיפּונען גיפעליןזיי וואֹויל זייער זיי ער איז וויין פּון ים איין אין גיזעסין איז ער אס ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
וויין פּון ים א אין זי זיצט ער ווארין ׁשּכֹור גרֹויסער א זייער ּבוודאי זי איז דער ווארין ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבעסער.
איז זעהן אים מיט זי זאל מע גיּבעטין אֹוי זיי האּבין .מל א פאר גינּומען אֹויף אים זיי ְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהאּבין
איז דאס אּון מל דעם צּו גיגאנגען אריין זיי זענען גימעלדיוועט. האט מע אּון גיגאנגען ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָמען

:Ì‰Ï˘ ¯˘Î‰ ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·‰ ˙ÂÎÊ· ‰Ê ÏÎ ÂÏ˙Â
כי הכל. על שעולה התפילה קדושת מעלת גודל
מאוד וקדוש גדול צדיק שהיה תפילה הבעל הלא
על ואף הצדקות, מעלת ובכל טובות המידות בכל
וחיבר תפילה. בעל נקרא שמו עיקר כן פי
לתלמידיו וסידר התפילה, בענין הרבה חיבורים
על לעבור זכה דייקא והוא בזה, נכון דרך
המלך אנשי וכל המלך, אנשי כל של המקומות

ונפלא נורא חידוש היה מהם אחד שכל בעצמם
כולם כן פי על אף ומידתו, בחינתו כפי אחד כל
אנשיו עם המלך שנתקבץ שמה ואמרו הודו
בזכות רק הוא הכל בשלימות, העולם ונתתקן
הקדושות, תפילותיו ריבוי ובזכות תפילה הבעל
כפי וכת כת כל ותיקונו העולם כל טהרת וכן

הנ"ל. תפילה הבעל ידי על רק היתה בחינתה
כ"ד) תפילה היראה, (אוצר

−ïôþ ¬šñó
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האֹוהב והל ּכּנ"ל, ּובכּיֹות ּגדֹולה ׂשמחה ֿ ּכן ּגם ּביניהם והיה זה, את ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה
ּגםּֿכן. עּמהם ֱִֵֶֶַָָנאמן

eÎÏ‰Â?ׁשּלכם הּמל מי הּׁשֹומרים: את וׁשאלּו אחת, למדינה ּובאּו יֹותר, ¿»¿ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכי הּתכלית, אל מביאה ׁשהיא מחמת ֿ ּתאר, יפת הּוא ׁשּלהם ׁשּמל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהׁשיבּו
איזה אצלם היתה ּובּתחּלה לעיל. ּכמבאר העֹולם יּׁשּוב הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּתכלית
וקּבלּו מאד, מאד ּביפיּה מפלגת יפתּֿתאר מצאּו אחרּֿכ למלּכה; ְְְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻיפתּֿתאר

והבינּו .למל הבינּו)אֹותּה הּנ"ל החברים אּלּו הּבתֿמלּכה(הינּו ּבוּדאי ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
הּמלּכה, אל ונכנסּו רׁשּות. וקּבלּו והלכּו עּמּה, להתראֹות ּגםּֿכן ּובּקׁשּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנ"ל,
לׁשער. אין ּבוּדאי - ׁשם ׁשהיה הּׂשמחה וגדל ֿ מלּכה. הּבת היא ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּכירּו

ו לכאן? ּבאת אי אֹותּה: וחטףוׁשאלּו סערה הרּוח ׁשּבא ׁשּמעת להם סּפרה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
הּיקר הּתינֹוק העריסה)את ולא(מן הּתינֹוק אחר הּבהלה ּבׁשעת יצאה אז ּכּנ"ל, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מצאּו ּכ ֿ ואחר חלב; ׁשל ים נעׂשה ּומּזה החלב, אֹותּה ודחק אֹותֹו, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָמצאה
ּגדֹולה; ׂשמחה ׁשם והיה עליהם. למל אֹותּה וקּבלּו זֹו, מדינה ּבני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותּה
ׁשאינּה ואּמּה אביה ועל מהם ׁשּנאבד הּנ"ל הּיקר הּתינֹוק על מאד ּבכּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

איז ער וואס וויין פּון ים דעם אין גיזעסין איז ער וואס מל דעם פּון נאמן אֹוהב דער ֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגיווען
ּכּנ"ל. זיי גיטרייסט האט ער וואס מליץ דעם פּון רייד די פּון ערגיווארין אז גימיינט האט מדינה די (אּון ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

(מל א פאר גינּומען אֹויף אים זיי האּבין וויין פּון ים א אין זיצט ער ווייל ׁשיּכֹור גרֹויסער א גיקּומעןאיז אריין זענען זיי ווי ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ
אּון ׂשמחה גרֹויסע איין גיווען זיי צוויׁשן איז אנדערע דאס איינס דערקענט זי זיי האּבין אים. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָצּו

זיי. מיט גיגאנגען אֹוי נאמן אֹוהב דער איז ּכּנ"ל. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבכיֹות
ווארטיסזענען די גיפרעגט זיי האּבין מדינה איין צּו גיקּומען זענען זיי אּון גיגאנגען ווייטער זיי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּברענגט זי מחמת ּתֹואר יפת א איז מל זייער אז גיענפערט. זיי האּבין .מל איין איי ּביי איז ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָווער
העֹולם ייׁשּוב איז ּתכלית דער ווארין ּתכלית. מענׁשן)צּום מיט ּבאזעצט זיין זאל וועלט די אז אּון(דהיינּו ּכּנ"ל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּתֹואר יפת א גיפּונען זיי האּבין נא דער מלּכה איין פאר ּתֹואר יפת א גיווען זיי ּביי איז ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָפריר
גיׁשטֹויסין. זי זיי האּבין מלּכה א פאר גינּומען אֹויף זי זיי האּבין זייער. ׁשיין ווילד איז זי ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוואס
איז איר. מיט זעהן זי קאן מע אֹויּב גיּבעטין אֹוי זיי האּבין מלּכה ּבת די זיין ּבוודאי מּוז ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָדאס
זי זיי האּבין מלּכה דער צּו גיגאנגען אריין זיי זענען גימעלדיוועט. האט מע אּון גיגאנגען ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמען
ּבוודאי מען קאן גיווען. איז דארט וואס ׂשמחה די אּון אליין מלּכה ּבת די איז דאס אז ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָדערקענט

האּבן זיין. מׁשער דערניט אז דעמּולט אז דערציילט זיי זי האט אהער. קּומסטּו ווי גיפרעגט זי זיי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
זי איז ּכּנ"ל ארֹויס וויג דער פּון קינד טייערע דאס גיחאּפט אֹויס האט אּון גיווען. איז סערה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָרּוח
מילי די זי האט גיפּונען. ניט עס האט זי אּון קינד דעם נא גילאפין נא ּבהלה ּבׁשעת ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתיּכף
אּון מדינה די גיפּונען זי האּבין דערנא .מילי פּון ים א גיווארין איז פּון דער אּון ְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָגיׁשּפארט
זיי אּון ׂשמחה גרֹויסע א גיווען דארט איז סע אּון זיי. אֹויף מל איין פאר גינּומען אֹויף זי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהאּבין
אּון פאטער איר אֹויף אּון דא. ניט איז סע וואס קינד טייערן דעם אֹויף אֹוי גיוויינט זייער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהאּבן
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הּזאת הּמלּכה ׁשל ּבעלּה ׁשּבא נמצא והּנה מהם. ׁשּנעׂשיתיֹודעת ֿ מלּכה הּבת (הינּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

מלּכה) ּובּקׁשהּכאן .מל להּמדינּה יׁש ועּתה ּכּנ"ל, ּבעלּה הּוא הּגּבֹור ּכי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ֿ מלּכה זֹו)הּבת ּבמדינה מלּכה ויטהר(ׁשהיא ּבמדינתּה ׁשּיל ּתפּלה הּבעל את ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ענין הּתכלית עּקר היה ׁשאצלם מאחר ּכי ׁשּלּה, הּגדֹולה מהּזהמא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ּבּקׁשה ּכן על זֹו; ּבתאוה מאד מאד מזהמים היּו ּבוּדאי ּכּנ"ל, ֿ ּתאר ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהיפת
עּתה לעת יתּגּׁשמּו ׁשּלא עּתה, לעת קצת אֹותם ויטהר ׁשּיל ּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמהּבעל
אמּונה ּכמֹו אצלם היה הּתאוה, התּגּברּות מלבד ּכי ,ּכ ֿ ּכל הּזאת ְְְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֻּבזהמא

הּתכלית ּכּנ"ל,ׁשּזהּו לתכלית רעה מּדה איזה ואחת אחת ּכל להם ׁשּבחרּו הּנ"ל הּכּתֹות ּכל (ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רעה) הּמּדה אֹותּה ּגמּורה אמּונה ּכמֹו ואחת אחת ּכל אצל מׁשּקעיםהיה היּו ּבוּדאי ֿ ּכן ועל , ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
עּתה. לעת קצת אֹותם ויטהר ׁשּיל מּמּנּו ּבּקׁשה עלּֿכן ּבזה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאד

CkŒ¯Á‡למדינה ּובאּו והלכּו וכּו'. הּמל ּדהינּו הּׁשאר, לבּקׁש ּכּלם הלכּו ««»ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשנה, ּבן הּוא ׁשּלהם ׁשהּמל הׁשיבּו ׁשּלכם? הּמל מי ֿ ּכן: ּגם וׁשאלּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחת,
מּמזֹון נּזֹון ואינֹו מזֹונֹות, ׁשפע לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי להם ׁשּבחרּו הּכת מן הם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכי
אחד עׁשיר ׁשעה לפי וקּבלּו ,מל להיֹות ראּוי הּוא - אדם ּבני ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשל
ּבעיניהם והּוטב חלב, ׁשל ּבים יֹוׁשב ׁשהיה אדם מצאּו ּכ ֿ אחר ;ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלמל

איז דא ווארין .אֹוי מל א מדינה די ׁשֹוין האט היינט אּון ניט. זיי פּון ווייסט זי וואס ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּוטער
זי איז גּבֹור דער ווארין מלּכה גיווארין דא איז זי וואס מלּכה ּבת דער פּון מאן איר דא ׁשֹוין ְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָזי
זאל ער אז ּתפּלה ּבעל דעם גיּבעטין מלּכה ּבת די האט .מל א מדינה די ׁשֹוין האט מאן. ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאיר
ווארין ׁשלעכץ מיאּוס זייער פּון רייניקן אּביסיל דערוייל זי זאל אּון מדינה איר אין גיין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָדערוייל
אּון גיווען מזּוהם זייער ּבוודאי זיי זענען ּתֹואר יפת א גיווען ּתכלית עיקר דער איז זיי ּביי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָווייל
גיין זאל ער אז ּתפּלה ּבעל דעם גיּבעטין זי האט דעם איּבער ּתאוה דער אין גיליגין זייער ְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזענען

דערפּון רייניקין אּביסיל דערווייל זיי זאל ּתאוהאּון דער אין ליגין אזֹוי ניט זאלין זי אז זאגין מּוסר זיי זאל ער (ּכלֹומר ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ניאּוף) איזפּון ּתאוה א איז סע וואס חּוץ ווארין ׁשלעכץ דעם אין זיין גראּב אזֹוי ניט זאלין זיי אז ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכלית דער איז דאס אז אמּונה איין ווי אזֹוי גיווען זיי ּביי נא איטליכעדאס ווואס ּכּתֹות אלע די (ווארין ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

איין ווי אזֹוי גיווען איטליכער ּביי זא די איז ּכּנ"ל. ּתכלית א פאר זא ׁשלעכטע אירע גיקליּבין אֹויס זי דערהאט איז דאס אז אמּונה ְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

אּביסילּתכלית) רייניקין זיי זאל אּון גיין זאל ער אז ּתפּלה ּבעל דעם גיּבעטין זי האט דעם איּבער ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ְֶַדערווייל.
אייןדערנא צּו גיקּומען זענען אּון גיגאנגען זיי זענען איּבריקע די זּוכין גיגאנגען אלע זי זענען ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

איז מל זייער אז גיענפערט. זיי מען האט מל אייער איז ווער גיפרעגט אֹוי זיי האּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמדינה
האט ער וואס דער אז אֹויסגיקליּבין. זי האּבין זיי וואס ּכיּתה דער פּון זענען זיי ווארין ׁשנה ּבן ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָא
א זיין צּו קער דער מענׁשן. אנדערע פּון עסין דעם פּון גיׁשּפייזט ניט ווערט ער אּון מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַאסא
א גיפּונען זיי האּבין דערנא .מל איין פאר עֹוׁשר איין דערווייל גינּומען אֹויף זיי האּבין .ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמל
מענטׁש דער ווארין גיפעלין זייער זיי ער איז .מילי פּון ים א אין גיזעסין איז ער וואס ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמענׁשן
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ׁשאר ׁשל מּמזֹונֹות נּזֹון ואינֹו מחלב, ימיו ּכל נּזֹון הּוא האדם זה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹמאד,
ׁשנ 'ּבן נקרא ועלּֿכן .למל אֹותֹו קּבלּו ּכן על ׁשּנּזֹוןהעֹולם, מחמת ה', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפנים להתראֹות ּובּקׁשּו הּנ"ל, הּתינֹוק הּוא ׁשּזה והבינּו ׁשנה. ּבן ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמחלב,
ּגם ּכי זה, את זה והּכירּו אצלֹו, ונכנסּו רׁשּות. וקּבלּו וׁשאלּו, והלכּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָעּמֹו,

מל)הּוא ׁשּנעׂשה הּתינֹוק ּכׁשנעלם(הינּו קטן ּתינֹוק ׁשהיה אףֿעלּֿפי אֹותם, הּכיר ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עם נֹולד ּכי הּולדֹו, מעת ּגמּור חכם ׁשהיה מאחר ֿ כן, אףֿעלּֿפי ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמאּתם,
ּובוּדאי ּבוּדאי. אֹותֹו הּכירּו והם אֹותם; הּכיר עלּֿכן ּכּנ"ל, ּגמּורה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָחכמה
מהּמל יֹודעים ׁשאינם על עדין ּבכּו וגם מאד; נֹוראה ׂשמחה ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה
אֹותֹו ׁשחטף ׁשּבעת להם וסּפר לכאן? ּבאת אי אֹותֹו: וׁשאלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמלּכה.
מחּיה והיה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ׁשם והיה ׁשּנׂשאֹו, למקֹום נׂשאֹו סערה ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהרּוח
ׁשּזה והבין חלב, ׁשל ים אל ׁשּבא עד ׁשם, ּׁשּמצא ּבמה ּׁשאפׁשר, ּבמה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעצמֹו
נעׂשה ּומּזה החלב, אֹותּה ּדחק ּבוּדאי ּכי אּמֹו, ׁשל מחלב ּבוּדאי נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּים
ּבני ׁשּבאּו עד החלב, מן נּזֹון והיה חלב, ׁשל הּים ּבאֹותֹו ׁשם ויׁשב הּים. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָזה

.למל אֹותֹו וקּבלּו זֹו ְְְְִִֶֶַָהּמדינה

CkŒ¯Á‡הׁשיבּו ׁשּלכם? הּמל מי וׁשאלּו: אחת, למדינה ּובאּו יֹותר, הלכּו ««»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אנדערע פּון עסין פּון גיׁשּפייזט ניט ווערט ער אּון .מילי פּון לעּבט ער זינט גיׁשּפייזט זי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַווערט
ּבן א ער הייסט דעם איּבער אּון .מל א פאר גינּומען אֹויף אים זיי האּבין דעם איּבער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָמענטׁשן.

ׁשנה ּבן א ווי מילי פּון לעּבט ער ווייל יאר)ׁשנה איין פּון קינד א דאס(דהיינּו אז גיׁשטֹויסן זי זיי האּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
גיגאנגען מען איז אים. מיט זעהן זי זאלין זיי אז גיּבעטין זי האּבין זייערס. קינד דאס ּבוודאי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז
ווארין אנדערע דאס איינס דערקענט זי זיי האּבין אים צּו גיגאנגען אריין זיי זענען ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעלדיווען
אוועק איז ער אז דעמּולט קינד קליין א גיווען זי איז ער חאטׁשע דערקענט אֹוי זיי האט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָער
ווארן גיווארן. גיּבֹוירן איז ער ווי חכם גרייטער א גיווען איז ער ווייל לּוׁשמיר גיווארן. ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָגיחאּפט
זי אּון דערקענט. זיי ער האט דעם איּבער ּכּנ"ל. חכמה גרייטער מיט גיווארין גיּבֹוירן זי איז ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָער
האּבין זיי לּוׁשמיר ׂשמחה. גרֹויסע איין זייער גיווען דארט ּבוודאי איז דערקענט. ּבוודאי אים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאּבין

ווינא גיפרעגט אים האּבין זיי אּון מלּכה. דער מיט מל דעם פּון ניט ווייסין זיי וואס גוויינט ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
גיחאּפט אוועק אים האט סערה רּוח דער אז דעמּולט אז דערציילט זיי ער האט אהער ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקּומסטּו
ארט. דעם אֹויף גיווען דארט ער איז גיטראגין אים האט ער הין ווי גיטראגן אוועק אים ער ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאט
ים דעם צּו גיקּומען איז ער ּביז גיפּונען. דארט האט ער וואס מיט גיווען מחיה זי האט ער ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּון
ווארין .מילי מּוטערס זיין פּון גיווארין ּבוודאי איז ים דער אז פארׁשטאנען ער האט .מילי ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָפּון
אֹויף גיזעסין דארט ער איז ים. דער גיווארין איז דערפּון אּון גיׁשּפייזט. ּבוודאי זי האט מילי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָדי
גיקּומען. זענען מדינה די ּביז מילי דער פּון גיׁשּפייזט גיווארין איז ער אּון .מילי פּון ים ְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָדעם

.מל איין פאר גינּומען אֹויף אים האּבין ִִִֵֶֶֶַָאּון
גיפרעגטדערנא האּבין זיי אּון מדינה. איין צּו גיקּומען זענען זיי אּון גיגאנגען ווייטער זיי זענען ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
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אחד. רֹוצח למל עליהם וקּבלּו הּתכלית, הּוא ׁשרציחה להם ּבחרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהם
אֹותּה וקּבלּו ּדם, ׁשל ים ּבתֹו יֹוׁשבת ׁשהיתה אחת אּׁשה מצאּו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחרּֿכ
ׁשּיֹוׁשבת מאחר מאד, מאד ּגדֹול רֹוצח ּבוּדאי ׁשהיא ׁשראּו מחמת ,ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלמל
רׁשּות. וקּבלּו והלכּו עּמּה, ּפנים להתראֹות ֿ ּכן ּגם ּובּקׁשּו ּדם. ׁשל ים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּבתֹו
ׁשּלּה ּומהּדמעֹות ּתמיד ּבֹוכה ׁשהיתה הּנ"ל, הּמלּכה היתה והיא אליה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָונכנסּו
ּבוּדאי; מאד ּגדֹולה ׂשמחה והיה זה, את זה והּכירּו ּכּנ"ל. ּדם ׁשל הּים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנעׂשה
ּובאּו יֹותר, והלכּו עדין. הּמל מן יֹודעים ׁשאינם על ּבֹוכים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועדין
איׁש למל להם ּבחרּו ׁשהם הׁשיבּו ׁשּלכם? הּמל מי וׁשאלּו: אחת, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלמדינה

יֹוׁשבמ ׁשהיה מצאּו ּכ ֿ אחר ּכבֹוד. הּוא הּתכלית עּקר אצלם ּכי אחד, כּבד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מאחר ּגדֹול מכּבד הּוא ּכי ּבעיניהם, והּוטב ראׁשֹו; על וכתר אחד, זקן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבּׂשדה
זה ּבוּדאי ּכי והבינּו .למל אֹותֹו וקּבלּו ּבכתר, מכּתר ּבּׂשדה יֹוׁשב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא

הּמל הּנ"ל)הּוא ׁשּלהם הּמל עּמֹו,(הינּו להתראֹות אפׁשר אם ֿ ּכן ּגם ּובּקׁשּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
רׁשּות וקּבלּו 'מעלדיוין')והלכּו ּׁשּקֹורין מה הּוא רׁשּות והּכירּו(קּבלת אצלֹו, ונכנסּו . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ

אפׁשר אי ּבוּדאי - ׁשם ׁשהיה הּׂשמחה וגדל ּבעצמֹו; הּמל הּוא הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכי

רציחה אז גיקליּבין אֹויס זי האּבין זיי אז גיענפערט זיי מען האט .מל דער איי ּביי איז ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָווער
גיפּונען זיי האּבין דערנא רֹוצח. איין מל א פאר גינּומען אֹויף זי זיי האּבין ּתכלית. דער ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיז
האּבין זיי ווארין מל א פאר גינּומען אֹויף זי זיי האּבין ּבלּוט. פּון ים א אין גיזעסין איז ְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאיינע
זיי האּבין ּבלּוט. פּון ים א אין זי זיצט זי ווארין רֹוצח גרֹוסער א זייער ּבוודאי איז זי אז ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָגיזעהן.
זענען גימעלדיוועט. האּבין אּון גיגאנגען זיי זענען זעהן. איר מיט זי זאלין זיי אז גיּבעטין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאֹוי
אּון וויינען. ּתמיד פלגט זי וואס הּנ"ל. מלּכה די גיווען איז דאס אּון גיגאנגען. אריין איר צּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזיי
דערקענט. אנדערע דאס איינס זי זיי האּבין ּכּנ"ל. ּבלּוט פּון ים דעם גיווארין איז טרערין אירע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָפּון

א זייער גיווען ּבוודאי דארט וויסיןאיז זיי וואס גיוויינט. נא האּבין זיי לּוׁשמיר ׂשמחה גרֹויסע ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ניט. מל דעם פּון ִֶֶֶָנא

איזזענען ווער גיפרעגט זיי האּבין מדינה. איין צּו גיקּומען זענען זיי אּון גיגאנגען. ווייטער זיי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מכּוּבד. איׁש איין מל א פאר גיקליּבן אֹויס זי האּבין זיי אז גיענפערט. זיי מען האט מל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאייער

ּכּנ"ל) וכּו' ּכבֹוד האט וואס מענטׁש א זיי(ּכלֹומר האּבין דערנא ּכבֹוד. ּתכלית עיקר דער איז זיי ּביי ווארין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
זייער זיי ער איז קאּפ. זיין אֹויף קרֹוין איין אין אנגיטאן זקן א פעלד. אין גיזעסין איז סע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָגיפּונען
האּבין קרֹוין. איין אין אנגיטאן פעלד אין זיצט ער ווארין מכּוּבד. א איז ער ווארין גיפעלין. ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוואֹויל
מל זייער ּבוודאי איז דאס אז גיׁשטֹויסין. זי זיי האּבין .מל איין פאר גינּומען אֹויף אים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזיי
אּון גיגאנגען מען איז זעהן. צּו זי אים מיט מעגלי איז סע אֹויּב גיּבעטין. אֹוי זיי האּבין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאליין.
דער איז דאס אז דערקענט. זיי האּבין גיגאנגען אריין אים צּו זיי זענען גימעלדיוועט. האט ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמע
אּון מֹוח. אין זיין מׁשער ניט ּבוודאי מען קאן גיווען איז דארט וואס ׂשמחה די אּון אליין. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמל

גאטין נאריׁשע גיגאנגען)די זיי מיט זענען זיי וואס עׁשירֹות פּון מדינה דער פּון עׁשירים גרֹויסע די זיי.(דהיינּו מיט גייען ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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הּנ"ל הּׁשֹוטים האלקּות ואּלּו ּבּמח. עׁשירּות,לׁשער ׁשל הּמדינה ּגדֹולי העׁשירים, (הינּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ

אלקּות) ּבמדינתם הּׂשמחֹותׁשהיּו מהּו מחּיּותם, ּכלל ידעּו ולא עּמהם, הלכּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ַָהּללּו.

‰p‰Âּתפּלה הּבעל את וׁשלחּו יחד, הּקדֹוׁש הּקּבּוץ ּכל ונתקּבצּו חזרּו עּתה ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָ
הּנ"ל הּמדינֹות לתכלית)אל הּנ"ל רעֹות מּדֹות להם ׁשּבחרּו הּנ"ל הּכּתֹות ׁשל הּמדינֹות (הינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ

מּׁשטּות ּומדינה מדינה ּכל מּׁשטּותם, להׁשיבם אֹותם, ּולטהר אֹותם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָלתּקן
הּבעל ּביד ּכח ּבוּדאי היה ועּתה ּכּנ"ל. ונבֹוכּו ּתעּו ּכּלם ּכי ׁשּלּה, ְְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוטעּות
ּכל ׁשל הּמלכים מן ּורׁשּות ּכח קּבל ּכי ולהׁשיבם, אליהם ליל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתפּלה

ּכּנ"ל ׁשּלהם הּמלכים ּכל היּו ּכאן ּכי הּנ"ל, ׁשלהּמדינֹות הּזה הּקדֹוׁש הּקּבּוץ (ּכי ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) הּנ"ל הּכּתֹות ׁשל הּמדינֹות ּכל על מלכים היּו ּכּלם ונתקּבצּו, עּתה ׁשחזרּו הּמלוהל . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
הּמל עם הּגּבֹור ודּבר ּבתׁשּובה. ּולהחזירם לטהרם ּבכחם ּתפּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּבעל
הּגּבֹור ואמר ּכּנ"ל, ממֹון ׁשל זרה העבֹודה אל ׁשּנפלּו הּמדינה ּבני ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹודֹות
הּנ"ל, החרב אל לי ׁשּיׁש הּדר ׁשעלֿידי מּפיכם ׁשּׁשמעּתי אי :ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָלהּמל
ממֹון; ּתאות ׁשל זרה ּבעבֹודה ׁשּנׁשקע מי את להֹוציא יכֹולים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידיֿזה

הּדבר. ּכן :הּמל לֹו ִֵֵֶֶַַָָהׁשיב

ÚÈ„B‰Âּדר יׁש הּנ"ל החרב אל עֹולה ׁשהּוא ׁשּבּדר היֹות להּגּבֹור: הּמל ¿ƒ«ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

.פריילי אזֹוי דא איז מע וואס .זי טּוט דא וואס לעּבין זייער פּון ניט גאר ווייסין זיי ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּון
דעראּון דהיינּו קיּבּוץ. הייליגער דער גיקּומען אֹויף צּום איינעם אּון ווידער ׁשֹוין זענען ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַהיינט

מדינֹות אלע די צּו ּתפּלה ּבעל דעם גיׁשיקט זיי האּבין לייט. הייליגע אלע די מיט דימל (דהיינּו ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכּנ"ל) ּתכלית א פאר זא ׁשלעכטע איין גיקליּבן אֹויס זי האט ּכיּתה איטליכע וואס ּכּתֹות אלע פּון פארמדינֹות זיי זאל ער אז . ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מדינה איטליכע פירטקייט. פאר זייער פּון פירין ארֹויס זיי זאל ער רייניקין. זיי זאל אּון ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרעכטין.

א פּון פירין ארֹויס ער פארפירטזאל זי זענען אלע זיי ווארין נאריׁשקייט. איר פּון אּון ׁשלעכץ יר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
אּומקערין זיי אּון גיין צּו זיי צּו גיהאט ּכח ּבוודאי ּתפּלה ּבעל דער האט היינט אּון ּכּנ"ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹגיווארין
ווארין מדינֹות. אלע די פּון מלכים די פּון רׁשּות אּון ּכח גינּומען האט ער ווארין וועג. רעכטין ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹצּום

ּכּנ"ל זייערע מלכים אלע גיווען זי זענען זיידא גיקּומען אֹויף צּום זי זענען זיי וואס לייט די מיט מל דער (ווארין ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנ"ל) ּכּתֹות די פּון מדינֹות אלע די פּון מלכים זי זענען זאלאלע ער ּכח זייער מיט גיגאנגען ּתפּלה ּבעל דער איז ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זיין. ּבּתׁשּובה מחזיר זיי זאל אּון רייניקין ְְִִִִֵֵֵַַָָזיי

איןהאט גיפאלין אריין אזֹוי זענען זיי וואס מדינה דער מּכח .מל דעם מיט גיׁשמּוסט גּבֹור דער ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
דאר אז גיהערט. איי פּון האּב אי מל צּום גיזאגט גּבֹור דער האט געלט. פּון זרה עבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָדער
איז ער וואס דעם נעמען ארֹויס מען קאן דעם דאר ׁשווערד. דער צּו האּב אי וואס וועג ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָדעם
דער האט אזֹוי. איז סע יֹוא גיענפערט מל דער אים האט געלט. פּון ּתאוה דער אין גיפאלין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאריין

גּבֹור. דעם גיזאגט געלט)מל פּון ּתאוה דער פּון נעמען ארֹויס זיי וועג דעם דֹור קאן מע אזֹוי ווי זא אין(די ּבאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
דעם מיט מען קּומט זייט. דער אין וועג א פארהאנדין איז ׁשווערד. דער צּו גייט ער ווי וועג ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַדעם
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וע אׁש, ׁשל הר אל הּדר ּבאֹותֹו ּובאים הּצד, והאריהמן אריה, רבּוץ ההר ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּובהמֹות צאן לֹו ולֹוקח העדרים, על ונֹופל הֹול הּוא לאכל צרי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכׁשהּוא
האריה אבל מּפניו, הּצאן את מאד וׁשֹומרים מּזה, יֹודעים והרֹועים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹואֹוכלם;
העדרים, על נֹופל הּוא לאכל רֹוצה ּכׁשהּוא רק עלֿזה, ּכלל מׁשּגיח ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
רק ּכלל, זאת ׁשֹומע אינֹו האריה אבל עליו, ּומרעיׁשים מּכים הם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹוהרֹועים
הּנ"ל אׁש ׁשל ההר ואֹותֹו ואֹוכלם. והֹומה ּובהמֹות צאן לעצמֹו לֹוקח ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
אל הּדר ּבאֹותֹו ּובאים אחר, ּדר עֹוד יׁש הּצד מן ועֹוד ּכלל. נראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאינֹו

קע הּנקרא הּבּׁשּול)‡מקֹום ּבית מאכלים,(הינּו מיני ּכל יׁש הּקע ּבאֹותֹו וׁשם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ההר ֿ ידי על מתּבּׁשלים הּמאכלים רק ּכלל, אׁש ׁשּום אין הּקע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובאֹותֹו
ׁשבילים ׁשהֹולכים רק הרּבה, מּׁשם רחֹוק הּוא אׁש ׁשל וההר הּנ"ל; אׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ּכל ׁשם מתּבּׁשלים ועלֿידיֿזה הּנ"ל, הּקע אל אׁש ׁשל ההר מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוצּנֹורֹות
סימן, ׁשּיׁש רק ּכלל, נראה אינּה הּזאת הּקע וגם הּנ"ל. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּמאכלים
הּוא ׁשּׁשם יֹודעים ֿ זה ֿ ידי ועל ,הּקע אֹותּה על צּפרים ׁשם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעֹומדים
האׁש מבעירים הם ֿ זה ועלֿידי ּבכנפיהם, מרחפים הם הּצּפרים ואּלּו .ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּקע
ּומלהיבים מבעירים הם הּצּפרים ׁשל הרחיפה עלֿידי הינּו האׁש; ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומכּבים
והם מּדי. יֹותר יתלהב ׁשּלא האׁש, מכּבים הם ּבעצמֹו זה עלֿידי וגם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאׁש

.‡.Á·ËÓ

ּבאדארף ער אז לייּב דער אּון לייּב. א ליגט ּבארג דעם אֹויף אּון ּבארג. פייערדיקין איין צּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַוועג
אֹויף. זיי עסט אּון ּבהמֹות אּון ׁשאף זי נעמט אּון טׁשערדעס די אֹויף פאלט אּון ער גייט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָעסין
קּוקט לייּב דער לּוׁשמיר אים. פאר ׁשאף די זייער היטין זיי אּון דערפּון. וויסין ּפאסטיכיס די ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאּון
קלאּפין ּפאסטיכיס די אּון טׁשערידעס. די אֹויף ער פאלט עסין וויל ער אז נאר ניט. דרֹויף ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָגאר

ׁשטּור אּון ׁשלגין ׁשאףאּון זי נעמט ער נאר ניט. גאר דאס הערט לייּב דער לּוׁשמיר אים. אֹויף מין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ניט גאר מען זעהט פייער פּון ּבארג דעם אּון זיי. עסט אּון ּברּומט אּון ּבהמֹות. איזאּון סע (ּכלֹומר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ניט) אים זעהט מע נאר פייער. פּון ּבארג א פארהאנדין .דארט ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָ

וואסאּון ארט אין צּו וועג דעם מיט מען קּומט וועג. א פארהאנדין נא איז זייט דער פּון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָווידער
איז קע דער אין אּון מאכלים. אלירליי פארהאנדין איז קע דער אין דארט אּון .קע הייסט ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָסע
הּנ"ל פייער פּון ּבארג דעם דאר גיקאכט ווערין מאכלים די נאר פארהאנדין. ניט פייער ׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָקיין
רינוויס ווי אזֹו אּון ׁשטעׁשקיס גייען סע נאר ווייט. זייער דארט פּון איז פייער פּון ּבארג דער ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּון
די אּון הּנ"ל מאכלים אלע גיקאכט ווערין דעם דאר אּון .קע דער צּו פייער פּון ּבארג דעם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָפּון
פייגיל דארטן ׁשטייען סע סימן. א פארהאנדין איז סע נאר ארֹויס. ניט גאר אֹוי מען זעהט ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקע
די מיט פאכין פייגיל די אּון קע די איז דארט אז מען ווייסט דעם דאר אּון .קע דער ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאֹויף
דעם דאר דהיינּו פייער. דאס פארלעׁשין אּון פייער דאס אן זיי צינדין דעם דאר אּון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָפליגיל.
טאקע ווידער אּון פייער. דאס אן צּונדין אּון אֹויף זי ּבלאזין דעם דֹור פאכין פייגיל די ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוואס
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להלהיב צריכים  ֿ ּפלֹוני מאכל ׁשּלצר הּמאכלים: ּכפי האׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמלהיבים
הּמאכל ּכפי הּכל ,ּכ האׁש להלהיב צריכים - אחר מאכל ּולצר ,ּכ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש

האׁש את מלהיבים הם ּכן הּגּבֹור)- אל הּמל ּדברי הּוא זה אֹותם(ּכל ּתֹולי ּבכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשל הּמדינה ׁשל האלקּות ׁשהם ממֹון, ׁשל זרה ּבעבֹודה ׁשּנפלּו הּנ"ל האנׁשים אּלּו את ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ(הינּו

ּכּנ"ל) עּמהם ׁשהלכּו הּנ"ל ריחעׁשירּות אליהם ׁשּיּגיע ּכדי הרּוח, נגד ּתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבודאי - הּנ"ל הּמאכלים מן להם ּכׁשּתּתן ,ּכ ֿ אחר הּנ"ל; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּמאכלים

ממֹון. ׁשל זֹו ּתאוה ְֲִֶַַָָיׁשליכּו

ÔÎÂׁשל הּמדינה ּגדֹולי ּדהינּו הּנ"ל, האנׁשים את ולקח הּגּבֹור, עׂשה ¿≈ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבאּו ּכי ּבכאן, היּו האלקּות אּלּו ּכי ּכּנ"ל; ּבמדינתם אלקּות ׁשהם ְְֱֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹעׁשירּות

מער ׁשטארק צּו פלאמען ניט זאל פייער דאס אז פייער דאס זיי פארלעׁשין פאכין זייער ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָדאר
דהיינּו מאכלים די צּו ּבאדארף מע וועדליג פייער דאס אֹויף ּבלאזין זיי אּון ּבאדארף. מע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאיידער
אנדער איין מען ּבאדארף מאכל אנדער איין צּו אּון פייער. א אזֹוי מען ּבאדארף מאכל דעם ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָצּו

פייער. דאס אֹויף פייגיל די ּבלאזין אזֹוי מאכל דעם וועדליג אלץ דעםפייער. מל דער אלץ דערציילט (דאס ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

פיריןגּבֹור) זיי זאלסטּו גאטין)ּבכן זענען זיי וואס עׁשירֹות פּון מדינה דער פּון לייט די ּכדי(דהיינּו ווינט. אקעגין פריר ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
פּו גיּבין זיי וועסט דּו אז דערנא גייען. פאר זיי זאל מאכלים. די פּון ריח וועליןדער מאכלים. די ן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

געלט. פּון ּתאוה די ווארפין אוועק ּבוודאי ׁשֹוין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָזי
דערהאט פּון לייט גרֹויסע די דהיינּו לייט. דאזיגע די גינּומען האט אּון גיטאן. אזֹוי גּבֹור דער ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מיט גיקּומען אהער זענען זיי וואס מדינה. זייער אין גאטין זענען זיי וואס עׁשירֹות פּון ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמדינה

ÂÎÈÏ˘È È‡„Â· Ï"�‰ ÌÈÏÎ‡Ó‰ ÔÓ Ì‰Ï Ô˙˙˘Î
:ÔÂÓÓ Ï˘ ÂÊ ‰Â‡˙גדולת בחינת הם דאשא גוונין

הם כי שבממון, גוונין בחינת הם כי הבורא,
כן ועל כידוע. דגבורה, מסטרא אחת, מבחינה
בהמעשה לברכה, זכרונו רבינו בדברי מרומז
המאכלים ידי שעל תפילה, הבעל של הנוראה
על וכו', וכו' הבישול בית של באש המתבשלים
נתגלה זה ידי על כי ממון, מתאוות יוצאין זה ידי
התגלות בחינת שהוא כנ"ל, הבורא גדולת
אז הממון שורש שהם הגוונין וכשנתגלין הגוונין.
פתי מי כי שבגשמי, הממון את לגמרי משליכין

תע וליקח רוחני תענוג להשליך הנה עב,יסור נוג
צדק" "צוית במאמר שמבואר כמו ושלום, חס

שם, עיין כג)וכו', והבן.(סימן
ג') הלכה עכו"ם מאכלי הלכות הלכות (ליקוטי

המובא לענין ז"ל יצחק לוי ר' אומר היה
בענין תפילה", מבעל "מעשה מעשיות בסיפורי
של המדינה בני אלו שכשהריחו המאכלים
שאלו וכו', בממון מאסו ריחם את עשירות
הצדיקים דברי כל על הם מרמזים המאכלים
האדם שכשזוכה הקדושים, רבינו תורות ובפרט
כל ממנו מתבטלים כראוי ממנעמיהם לטעום
וכמו מכולם, הקשה ממון תאוות ובפרט התאוות

רבינו קנ"ז)שפירש סימן מוהר"ן הנהנה(בליקוטי כל
על מרמז חייו העולם, מן חייו נוטל תורה מדברי
והנהנה נפשו', את נושא הוא ש'אליו הממון
מתבטל זה ידי על הצדיקים של תורה מדברי

ממון. תאוות אצלו

ש"ה) ח"ו קודש שרפי (שיח

−ïôþ ¬šñó
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עם מּמדינתם ּוכׁשּיצאּו למעלה. המבאר ּככל לכאן האֹוצרֹות על הּממּנה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻעם
אּלּו ּׁשּיעׂשּו מה ׁשּכל והרׁשאה, ּכח הּמדינה ּבני להם נתנּו ּכּנ"ל, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻהּממּנה
ּׁשּיעׂשּו מה לכל להתרּצֹות מכרחים הּמדינה ּבני וכל עׂשּוי, יהיה - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּׁשלּוחים

הּׁשלּוחים ׁשּלהם)אּלּו אלקּות הּמדינה, ּגדֹולי הּגּבֹור(ׁשהם ולקח לׁשּנֹות. יּוכלּו ולא , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
והֹולי ּכּנ"ל, עׁשרם מחמת ּבמדינתם אלקּות נקראים ׁשהם האנׁשים אּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
ּובּתחּלה הּנ"ל. הּמאכלים ׁשל הּקע עד אֹותם והביא הּנ"ל, ּבּדר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאֹותם
לבּקׁשֹו והתחילּו הּמאכלים, ׁשל הריח להם והּגיע הרּוח, ּכנגד אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהֹולי
מּכנגד אֹותם הֹולי ּכ ֿ אחר הּללּו. הּטֹובים מהּמאכלים להם ׁשיּתן ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמאד
- הרּוח ּכנגד אֹותם והביא חזר ּגדֹולה. סרחה ׁשּיׁש לצעק והתחילּו - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהרּוח
להם ׁשּיּתן אֹותֹו ּובּקׁשּו וחזרּו הּמאכלים, ׁשל הּטֹוב הריח להם הּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוׁשּוב
סרחה ׁשּיׁש וצעקּו וחזרּו - הרּוח מּכנגד אֹותם והֹולי חזר הּמאכלים. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמן
ׁשאין רֹואים אּתם הלא הּנ"ל: להאנׁשים הּגּבֹור להם ואמר ענה מאד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּגדֹולה
ּבעצמכם ׁשאּתם ּבוּדאי לֹומר צריכים ּבהכרח ׁשּיסריח; ּדבר ׁשּום ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכאן

ׁשּיסריח. ּדבר ׁשּום אין ּבכאן ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָמסריחים,

CkŒ¯Á‡- הּמאכלים מאּלּו ּכׁשאכלּו ותכף הּנ"ל; הּמאכלים מן להם נתן ««»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לעצמֹו חפר אחד וכל ּוזהבם, ּכסּפם את מהם ולזרק להׁשלי תכף ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהתחילּו
ׁשּנתּבּיׁשּו הּבּוׁשה ּגדל מחמת החפירה, ּבתֹו עצמֹו את וקבר וקבר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחפירה

זיי האּבין ממּונה דעם מיט מדינה זייער פּון גיגאנגען ארֹויס זענען זיי אז אּון ּכּנ"ל ממּונה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָדעם
ׁשטיין צּו מּוז מדינה די גאר אּון גיטאן. זיין זאל טאן וועלין זיי וואס אז גיגיּבן. ּכח מדינה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹדי
אין גיפירט זיי האט אּון לייט. די גינּומען גּבֹור דער האט טאן. וועלין זי וואס אלימען דעם ְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹויף

וועג. ּכּנ"ל)דעם גיזאגט אים האט מל דער זענען(וואס דארט וואס קע דער ּביז גיּבראכט זיי האט ער אּון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
די פּון ריח דער גאנגען פאר זיי איז ווינט קעגין א גיפירט זיי ער האט פריר אּון מאכלים. ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָדי
מאכלים. גּוטע די פּון גיּבין זיי זאל ער אז ּבעטין צּו זייער אנגיהֹויּבין אים זיי האּבין ְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאכלים.
זייער. ׁשטינקט סע ׁשרייען. צּו אנגיהֹויּבין זיי האּבין ווינט. דעם פּון גיפירט זיי ער האט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָדערנא
די פּון ריח גּוטער דער פארגאנגען ווידער זיי איז ווינט. אקעגין גיּבראכט ווידער זיי ער ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהאט
האט דערנא מאכלים די פּון גיּבין זיי זאל ער אז גיּבעטין. זייער ווידער אים זיי האּבין ְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמאכלים.
זייער ׁשטינקט סע ׁשרייען צּו אנגיהֹוּבין ווידער זיי האּבין ווינט דעם פּון גיפירט ווידער זיי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָער
קיין פארהאנדין ניט גאר דא איז סע אז זי זעהט איר אנגירּופין. זיי צּו גּבֹור דער זי האט ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָווילד.
ניט איז דא ווארן עס. ׁשטינקט אליין איר אז זיין ּבוודאי מּוז ׁשטינקען. זאל סע וואס זא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּום

זיי ער האט .דערנא רע. ריח א האּבין זאל סע וואס זא ׁשּום קיין מאכלים.דא די פּון גיגיּבן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
דאס זי פּון ווארפין צּו אוועק אנגיהֹויּבין ּתיּכף זיי האּבין מאכלים. די פּון גיגעסין האּבין זיי ְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָווי
מחמת גרּוּב דעם אין ּבאגראּבין זי האט אּון גרּוּב. א אֹויסגיגראּבין זי האט איטליכער אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָגעלט.
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הּממֹון ׁשל הּסרחֹון ּגדל ׁשהרּגיׁשּו ֿ ידי מּמׁש)על צֹואה ּכמֹו מסריח מחמת(ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ע את וקברּו ּפניהם, את וקרעּו הּנ"ל. הּמאכלים מן היּוׁשּטעמּו ולא צמן, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמקֹום, ּבאֹותֹו ׁשם, ּכי מחברֹו; אחד ונתּבּיׁש ּכלל, ּפניהם להרים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיכֹולים
ּבּזּוי ּדברי לדּבר ׁשרֹוצה ּומי הּבּוׁשֹות, מּכל הּגדֹולה הּבּוׁשה הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּממֹון
ׁשם, מאד ּגדֹולה ּבּוׁשה הּוא ממֹון ּכי ממֹון, לֹו ׁשּיׁש לֹו אֹומר הּוא - ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹלחברֹו
מּגדל עצמן את קברּו ֿ ּכן על יֹותר. מתּבּיׁש - ממֹון יֹותר לֹו ּׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכל
מּכלֿׁשּכן חברֹו, ּבפני אפּלּו ּפניו להרים יכֹול היה לא אחד וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהּבּוׁשה,

גדֹול אֹו ּדינר איזה עֹוד אצלֹו מֹוצא ׁשהיה מי וכל הּנ"ל, הּגּבֹור -·ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול. ּבחּפזֹון למרחֹוק מּמּנּו ּומׁשליכֹו מּיד, אֹותֹו מבער ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

CkŒ¯Á‡אֹותם והֹוציא הּגּבֹור, אליהם הּנ"ל)ּבא והּקברים החפירֹות ואמר(מן ««»ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּגּבֹור מן עֹוד להתירא צריכים אינכם עּתה ּכי עּמי, ּבֹואּו ּבנילהם: ּכל (ׁשהיּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכּנ"ל) מּמּנּו מתיראים עׁשירּות ׁשל הּגּבֹורהּמדינה הּוא אני - אני ּכי ּובקׁשּו(ּכּנ"ל); . ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּבוּדאי הם ּכי למדינתם, להֹולי ּכדי הּללּו הּמאכלים מן להם ׁשּיּתן הּגּבֹור ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
זֹו מּתאוה יצאּו הּמדינה ּבני ּכל ׁשּגם רצּו א ּבממֹון, מאד ממאסים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיהיּו
ותכף ׁשּלהם, הּמדינה אל והֹוליכּו הּמאכלים, מאּלּו להם ונתן ממֹון. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל

.·.Ú·ËÓ ‚ÂÒ

ׁשטינקט געלט דאס ווי דערפילט האּבין זיי ווארין גיׁשעמט. זייער זי האּבין זיי וואס ּבּוׁשה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָגרֹויס
זיי אּון ּפנים דאס צּוריסין זי האּבין זיי אּון מאכלים. די פּון פארזּוכט האּבין זיי ווייל ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָזייער.
דעם פאר איינער אּון הייּבין. אֹויף גיקאנט ניט גאר ּפנים דאס האּבין אּון ּבאגראּבין. זי ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּבין

גיׁשעמט. זי האט פיינטאנדערין זייער ער האט מאכלים די פּון עסט סע ווער אז מאכלים. די פּון סגּולה די איז אזֹוי (ווארין ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

איינערגעלט) אז אּון ּבּוׁשֹות. אלע פּון ּבוׁשה גרעסטע די געלט דאס איז ארט. דעם אין דארט ווארין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
איז געלט ווארין געלט. האסט דּו אֹויס אים ער ווארפט ווארפין. אֹויס עּפעס אנדערין דעם ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוויל
דעם איּבער מער. זי ער ׁשעמט געלט מער האט איינער וואס אּון ּבּוׁשה גרֹויסע א זייער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָדארט
דאס הייּבין אֹויף גיקענט ניׁשט האט איטליכער אּון ּבּוׁשה. גרֹויס מחמת ּבאגראּבין זי זיי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאּבין
גיפּונען זי ּביי נא האט סע ווער אּון גּבֹור. דעם פאר ׁשּכן. מּכל אנדערין. דעם פאר אפילּו ְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפנים
א אים האט ער אּון ּתיּכף זי פּון גיווען מבער אים ער האט גראׁשין א אדער גילדין איין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעּפעס

.זי פּון גיטאן ְִִָָווארף
זיידערנא וואס גריּבער זייערע פּון גינּומען ארֹויס זיי האט אּון גיקּומען זיי צּו גּבֹור דער איז ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

היינט ווארין מיר. מיט קּומט גיזאגט זיי צּו האט ער אּון ּבּוׁשה. פאר ּבאגראּבין דארט זי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהאּבין
גּבֹור. דער אליין דאס ּבין אי ווארין גּבֹור. דעם פאר האּבין צּו ניט מֹורא קיין ׁשֹוין איר ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדארפט
זייער אין פירין זאלין זיי ּכדי מאכלים די פּון גיּבין זיי זאל ער אז גּבֹור דעם גיּבעטין זיי ְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאּבין

ה זיי לּוׁשמיר געלט. האּבין פיינט ּבוודאי ׁשֹוין וועלין אליין זיי ווארין אריין. גיוואלטמדינה אּבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
די פּון גיגיּבין זיי גּבֹור דער האט געלט. פּון ּתאוה דער פּון ארֹויס זאלין מדינה גאנצע די ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאז



úåéùòî éøåôéñ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ·Ó - ·È ‰˘ÚÓ Ó„˘

ּוזהבם ּכסּפם את להׁשלי ּתכף התחילּו - הּמאכלים מאּלּו להם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּנתנּו
הּגדֹולים והעׁשירים הּבּוׁשה. מּגדל עפר ּבמחילֹות עצמן וטמנּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּכּנ"ל,
רעֹות חּיֹות אצלם נקראים ׁשהיּו הּקטּנים, וגם ּביֹותר, נתּבּיׁשּו הּנ"ל ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהאלקּות
מחמת עצמן ּבעיני קטּנים הּנה עד ׁשהיּו על ּגםּֿכן, ּבעצמן נתּבּיׁשּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָּכּנ"ל,
אּלּו ּכי הּבּוׁשה. עּקר הּוא הּממֹון ׁשאּדרּבא, נתּגּלה עּתה ּכי ממֹון, להם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאין
מאד, ּבממֹון ממאס - מהם ׁשאֹוכל ׁשּמי זֹו, סגּלה להם יׁש הּנ"ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמאכלים
כסּפם אלילי הׁשליכּו ואזי מּמׁש. וטּנּוף צֹואה ּכמֹו הּממֹון סרחֹון מרּגיׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָּכי

זהב להםואלילי ונתן הּנ"ל, ּתפּלה הּבעל את לׁשם ׁשלחּו ואחרּֿכ ם, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשבּו העֹולם וכל ּבּכּפה, מל הּנ"ל והּמל אֹותם. וטהר ותּקּונים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתׁשּובֹות
אמן טֹובים; ּומעׂשים ּותׁשּובה ּותפּלה ּבתֹורה רק ועסקּו ,יתּבר הּׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאל

ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו רצֹון. יהי ְְְִֵֵֵָָָָָּכן

8
¯‡·Óּבמקֹום ׁשם, הּוא והאׁש - זה ּבמקֹום ּתּנּור להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיׁש ּבּפסּוק ¿…»ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתּנּור, מן רחֹוק לֹו‚אחר, ותּנּור ּבצּיֹון, לֹו אּור אׁשר ה' "נאם : ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻ

.‚.'Ë ˜ÂÒÙ ‡"Ï ˜¯Ù ‰ÈÚ˘È

גיגיּבן זיי האּבין זיי ווי ּתיּכף אּון אריין מדינה זייער אין מאכלים די גיפירט זיי האּבין ְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאכלים
זי האּבין אּון געלט זייער ווארפין צּו אוועק אנגיהֹויּבין ּתיּכף אלע זיי האּבין מאכלים. די ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָפּון
מער זי האּבין גאטין. די אּון עׁשירים גרֹויסע די אּון ּבּוׁשה. גרֹויס פאר ערד דער אין ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבאגראּבין
אֹוי זי זיי האּבין עֹופֹות אּון חיֹות זיי ּביי הייסין פלעגין זיי וואס לייט קליינע די אּון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָגיׁשעמט.
ניט. געלט קיין האּבין זיי ווייל גיווען קליין אזֹוי זי ּביי אהער ּביז זענען זיי וואס נא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָגיׁשעמט
די ווארין ּבּוׁשה. עיקר דער איז געלט פארקערט אדרּבא אז גאוּוסט ׁשֹוין זיי האּבין היינט. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָווארין
געלט. ממאס זייער ער איז מאכלים. די פּון עסט סע ווער אז סגּולה א אזֹוי זי אין האּבין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמאכלים
גיווארפין אוועק אלע זיי האּבין ּפּונקט. טינּוף פּון ווי אזֹוי געלט פּון רע ריח דעם פילט ער ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָווארין
ער האט ּתפּלה. ּבעל דעם גיׁשיקט זיי מען האט דערנא זילּבער. אּון גאלד זייער אּון געלט. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָזייער
מל א גיווארין איז מל דער אּון גירייניקט זיי האט ער אּון ּתיקּונים. אּון ּתׁשּובֹות גיגיּבן אֹויס ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזיי
האּבין זיי אּון הּוא. ּברּו גאט צּו גיקערט אּום זי האט וועלט די גאר אּון וועלט. דער גאר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָאיּבער
ּברּו רצֹון יהי ּכן אמן טֹובים: מעׂשים אּון ּתׁשּובה אּון ּתפּלה אּון ּתֹורה אין נאר גיווען עֹוסק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאלע

ואמן. אמן לעֹולם ְְֵֵָָָה'
אֹויףסע איז פייער דאס אּון ארט דעם אין אֹויבין איין האט יתּבר הּׁשם אז ּפסּוק אין ׁשטייט ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ארט. אנדער ל"א)איין די(ּביׁשעיה ּבירּוׁשלים": לֹו ותנּור ּבצּיֹון לֹו אֹור אׁשר ה' "נאּום : ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
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"הֹוי הּנ"ל: הּמעׂשה ּכל מענין ׁשּמדּבר הּנ"ל, הּקּפיטל ּכל ׁשם ועּין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבירּוׁשלים".
ּבׂשר וסּוסיהם אל, ולא אדם ּומצרים יּׁשענּו, סּוסים ועל לעזרה מצרים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּירדים
יֹוׁשיעּו ׁשהם עׁשירּות ׁשל הּמדינה עליה ׁשּס מכּו הּמדינה ּבחינת הינּו - רּוח" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ּכמבאר מלאכים, הם וסּוסיהם אלקּות, ּכּלם ׁשהם סברּו טעּותם לפי ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻאֹותם,
וסּוסיהם אל, ולא אדם "ּומצרים הּפסּוק: ׁשּס ּים וזה ׁשם, עּין הּמעׂשה, ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלעיל

והבן. וכּו'", ְְֵָָָּבׂשר

'‰Â",הּנ"ל הּיד ּבחינת הינּו - יכליּון" ּכּלם ויחּדו עזר ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה «ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
האריה יהּגה "ּכאׁשר ּכּנ"ל. והעזּור העֹוזר נכלין, יהיּו ׁשּׁשניהם ראּו הּיד על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכי

- וכּו'" עפֹות "ּכצּפרים וכּו'", רעים מלא עליו יּקרא אׁשר טרּפֹו על (הינּווהּכפיר ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

הּנ"ל) והּצּפרים הּנ"ל האריה ההּואּבחינת ּבּיֹום "ּכי והבן. הּמעׂשה ּבתֹו לעיל היטב עּין , ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָ
וכּו'". זהבֹו ואלילי כסּפֹו אלילי איׁש ְְְְֱֱִִִִֵֵֶַָָימאסּון

ÏÙ�Â"- יעבֹור" מּמגֹור וסלעֹו וכּו', חרב מּפני לֹו ונס וכּו', איׁש לא ּבחרב אּׁשּור ¿»«ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּנ"ל: החרב ׁשל ּכּתֹות הּׁשלׁשה ּבחינת הּנ"ל,זה הּכחֹות ׁשני ּבחינת זה - "ונס" ("ונפל" ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

הּנ"ל הּדאר חלי ּבחינת זה - יעבר" מּמגֹור 'סלעֹו'"וסלעֹו ּכי מּמּנּו, וכחֹו חזקֹו ועֹובר ׁשחֹולף , ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

הּנ"ל) החרב ׁשל הּׁשליׁשי ּכח ּבחינת וזה 'חזקֹו', זהּפרּוׁשֹו ּכל אחר והבן. היטב עּין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
הּפסּוק והאׁשסּים הּתּנּור הינּו ּבירּוׁשלים", לֹו ותּנּור ּבצּיֹון לֹו אּור אׁשר ה' "נאם : ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּכּנ"ל. ַַַַהּנ"ל

הּנ"ל.¯‡‰ הּמעׂשה ּכל מבאר הּזה ּבהּקּפיטל ּכי והבן, רּבנּווהּבט ּדברי זה (ּכל ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

לברכה) .זכרֹונֹו ְְִִָָ

CÎÂהיא - סֹוף ועד מראׁש ּכּלּה, הּמעׂשה ׁשּכל ּבפרּוׁש: לברכה זכרֹונֹו רּבנּו אמר ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּנ"ל הּקּפיטל ּבתֹו ּכּלּה ל"א)רמּוזה יׁשעיה הּמעׂשה(הינּו ׁשל הּדברים ׁשּכל ואמר . ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

כסּפ ּפסילי צּפּוי את "וטּמאתם [ּכגֹון וכּיֹוצא ּבּמקראֹות למצא יכֹולים ּכּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּנ"ל,
לֹו" ּתאמר צא ּדוה, ּכמֹו ּתזרם ,זהב מּס כת אפּדת ׁשּכתּוב„ואת ּוכמֹו ההּוא‰, "ּבּיֹום : ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

ּבנקרֹות לבֹוא וכּו', ּפרֹות לחּפר וכּו', זהבֹו אלילי ואת כסּפֹו אלילי את האדם ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁשלי
עצמן ויטמינּו מּמׁש, זרה עבֹודה ׁשהיא ממֹון, ּתאות ׁשּיׁשליכּו הינּו - וכּו'" ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּצרים
ּכמֹו מּמׁש, צֹואה ּכמֹו מסריח הּוא הּממֹון ּכי הּנ"ל, ּבּמעׂשה ּכמבאר וכּו' ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבחפירֹות
ּדברי ּכל למצא יכֹולים ּבזה ּכּיֹוצא וכן לֹו". ּתאמר צא ּדוה ּכמֹו "ּתזרם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב:
הּנ"ל, קּפיטל על נאמרה ּכּלּה הּמעׂשה עּקר אבל וכּיֹוצא], ּבּמקראֹות הּנ"ל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻהּמעׂשה
ּׁשּגּלה מה אם ּֿכי מה עד יֹודע אּתנּו אין אבל ּכּלּה, ּומרּמזת מבארת היא ׁשם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּכי

ּבפרּוׁש המבארלנּו ּכל היאלעיל)(הינּו אי להּׂשיג זכינּו לא הּמעׂשה עניני ׁשאר אבל , ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשם. מרּמזת ּכּלּה הּמעׂשה ׁשּכל ּבפרּוׁש אמר אבל הּנ"ל; ּבּקּפיטל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻֻמרּמזת

.„.·"Î ˜ÂÒÙ 'Ï ˜¯Ù ‰ÈÚ˘È.‰.'Î ˜ÂÒÙ '· ˜¯Ù ‰ÈÚ˘È

ע"ש. ל"א יׁשעיה קאּפיטל דעם אין מרּומז איז מעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָגאנצע
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¯„Òהאֹוצרֹות על הּממּנה הּגּבֹור, עם ּתפּלה הּבעל :ּכ הּוא הּנ"ל אנׁשיו עם הּמל ≈∆ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
הּוא ּכ והּמלּכה. הּמל ּבנּה; עם הּבתֿמלּכה נאמן; והאֹוהב הּמליץ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהחכם;
ּכּסדר, נחׁשבּו ולא ּדברים, עׂשרה והם הּתּקּון. עֹולם ּבחינת והם ׁשּלהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּס ּדּור

נחׁשבּו ׁשּלא הּנ"ל)הינּו העׂשרה ּב(אּלּו המבאר הּס דר יׁשּכפי אבל קּבלה; ספרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אחרת, מּדה ּדר עֹוברת אחת מּדה ׁשּכׁשהׁשּפעת ּבּספרים מבאר ּגם ּבגֹו. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּדברים
ׁשהּמּדה הינּו הּמּדה, אֹותּה ׁשם על נקראת אזי - ההׁשּפעה זאת ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּכׁשּמתעּכבת
ׁשם על נקראת היא ׁשם, ּדר ׁשעֹוברת אחרת מּדה ׁשל ההׁשּפעה מתעּכבת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּׁשם
עֹוד יׁש וגם הּס דר, ּכאן נׁשּתּנה זה ּובׁשביל ההׁשּפעה; מּמּנה ׁשּבא הּמּדה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹותּה
זכרֹונֹו רּבנּו אמר זה ּכל ּבּס פרים, היטב להּבקיאים המבארים ּבזה ענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה
ותּקּונם; הּמלכים מיתת הּמעׂשה ּבזאת ׁשּמרּמז מּדבריו הבנּתי ּגם ּבפרּוׁש. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻלברכה
הּנ"ל, ּבחינֹות העׂשר ּכּס דר נאמרּו לא - הּתּקּון ּבבחינת ּובין החרּבן, ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּובין

הּנ"ל. וענינים הּטעמים ְְְֲִִִֵַַַַָָמחמת

ÔÈ„ÚÂעינינּו האיר רק ּכלל, ּגּלה לא הּמעׂשה סֹוד ּכי וחתּומים, סתּומים הּדברים «¬«ƒְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ונֹוראים ּגדֹולים נסּתרים סֹודֹות ּבהּמעׂשה ׁשּיׁש ׁשּנדע ּכדי הּנ"ל וענינים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבפסּוקים
הּללּו הּמעׂשּיֹות סֹודֹות קצת להבין ׁשּיזּכה מי אׁשרי מה. עד יֹודע אּתנּו ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמאד;
עמק עמק מאד, מאד ונֹוראים נפלאים חּדּוׁשים הם ּכּלם ּכי הּספר, ּבזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻהמבארים

ּכאּלה. ראה מי ּכזאת, ׁשמע מי ּנדּבר. מה ּנאמר, מה ימצאּנּו. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמי

זיינעדער מיט מל דעם פּון עלסדר ממּונה דער גּבֹור. דעם מיט ּתפּלה ּבעל דער אזֹוי איז לייט ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מל דער קינד. דעם מיט מלּכה ּבת די נאמן. אֹוהב דעם מיט מליץ דער חכם. דעם מיט ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹוצרֹות
נעמען אּון וועלט. די גאר רעכטין פאר צעהן די וואס זאכין. צעהן זענען זיי אּון מלּכה. דער ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמיט

אמת. רעכטין צּום אלע אּום קערין אּון נאריׁשקייט. זיין פּון איטליכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַארֹויס
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‚"È ‰NÚÓ«¬∆

Ò'¯ÈÏËÚa ‰Ú·M‰Ó≈«ƒ¿»∆¿∆¿

ׂשמחים: היּו אי לכם ְֲִֵֵֵֶַָָאסּפר

:‰NÚÓלמסר הּמל ורצה יחיד, ּבן לֹו והיה ,מל היה אחת ּפעם «¬∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּגדֹול מׁשּתה ועׂשה ּבחּייו, לבנֹו 'ּבאל')הּמלּוכה ּפעם(ׁשּקֹורין ּבכל ּובוּדאי ; ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּמלּוכה ׁשּמסר עּתה, ּבפרט מאד, ּגדֹולה ׂשמחה הּוא ּבאל, עֹוׂשה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּמל
מלּוכה, הּׂשרי ּכל ׁשם והיּו מאד. ּגדֹולה ׂשמחה היה ּבוּדאי ּבחּייו, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָֹלבנֹו
היּו הּמדינה וגם הּמׁשּתה; על מאד, ׂשמחים והיּו והּׂשרים, הּדּכסים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻוכל
והיה .לּמל ּגדֹול ּכבֹוד הּוא ּכי ּבחּייו, לבנֹו הּמלּוכה ׁשּמֹוסר מּזה, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנהנים

גיווען.אי פריילי אמאל איז מע אזֹוי ווי דערציילן. איי וועל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
אּפגיּבןמעׂשה גיוואלט מל דער האט יחיד, ּבן א גיהאט האט מל דער ,מל א גיווען איז אמאל ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבחייו זּון זיין מלּוכה לעּבן)די זיין פאר מל(דהיינּו דער ווען אּון ּבאל. גרֹויסן א גימאכט ער האט ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
זּון זיין מלּוכה די אּפגיגיּבן האט ער וואס היינט, ּבפרט .פרילע זייער ּבוודאי איז ּבאל א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמאכט
ּבאל דעם אֹויף גיווען דארט איז סע אּון ׂשמחה. גרֹויסע א זייער גיווען וודאי א איז לעּבן. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבאם
דעם אֹויף גיווען פריילע זייער איז מע אּון ׂשררֹות. אלע אּון דּוכסים אלע אּון מלּוכה. ׂשרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאלע
זּון זיין מלּוכה די אּפ גיט מל דער וואס דעם פּון גיהאט הנאה אֹוי האט מדינה די אּון ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאל.
גיווען. ׂשמחה א זייער דארט איז סע אּון .מל דעם ּכבֹוד גרֹויסער איין איז סע ווארן לעּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאם

:ÌÈÁÓ˘ ÂÈ‰ ÍÈ‡ ÌÎÏ ¯ÙÒ‡להתחלת שייך
אני תיבות: אחר בעטלירס, השבעה של המעשה
ושמעתי שמחים, היו אחת פעם איך לכם אספר
איך יודעים אתם מה הלשון: בזה אז שאמר
איך לכם אספר אני שחורה, מרה מתוך לשמוח

וכו'. שמחים היו אחת פעם
ס"ג) סימן מוהר"ן (חיי

:ÂÈÈÁ· Â�·Ï ‰ÎÂÏÓ‰ ¯ÂÒÓÏ ÍÏÓ‰ ‰ˆ¯Âהבן
בנו הם כי ישראל, לבני מרמז המלך, של יחיד
הוא, ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך של יחידו
בה הנשגבה השעה היתה התורה קבלת של והזמן
כמו לבניו, המלוכה למסור כביכול, הקב"ה, רצה
לי תהיו ואתם ישראל: לבני הקב"ה אז שאמר

כהנים. חן)ממלכת (לוית

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÒ'¯ÈÏËÚ· ‰Ú·˘‰Ó - ‚È ‰˘ÚÓ �˘

ׂשמחה: מיני ּכל ׁשם והיה מאד, ּגדֹולה ׂשמחה ÊאמעדייׂשוקÂקאּפעלייׂשׁשם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ׂשמחים ּוכׁשּנעׂשּו הּמׁשּתה. על ׁשם היה הּכל ׂשמחה, מיני ּכל מּזה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשאּתה רֹואה ואני ּבּכֹוכבים, חֹוזה ׁשאני היֹות לבנֹו: ואמר הּמל עמד ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמאד,
מן ּכׁשּתרד עצבּות ל יהיה ׁשּלא ּתראה ּבכן הּמלּוכה, מן לירד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעתיד
ּבׂשמחה; אהיה אני ּגם - ּבׂשמחה ּוכׁשּתהיה ּבׂשמחה; ּתהיה רק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמלּוכה,
אּתה ׁשאין על ּבׂשמחה, אהיה אני כן ּפי על אף עצבּות, ל ּכׁשּיהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגם
ּבׂשמחה, עצמ להחזיק יכֹול ׁשאינ מאחר למלּוכה, ראּוי אינ ּכי ,ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמל
ּבׂשמחה אהיה אזי - ּבׂשמחה ּכׁשּתהיה אבל הּמלּוכה; מן יֹורד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשאּתה

מאד. ְְֵָֹיתרה

Ïa˜Âוׂשרים ודּכסים מלּוכה ׂשרי לֹו ועׂשה רמה, ּביד הּמלּוכה את מל הּבן ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
חכמים אצלֹו והיּו מאד, חכמה אֹוהב והיה חכם, היה מל הּבן וזה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹוחיל.
ּבחׁשיבּות אצלֹו היה - חכמה ּדבר איזה עם אצלֹו ּבא ׁשהיה מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּגדֹולים,
ּכפי אחד לכל החכמה, ּבׁשביל ועׁשירּות ּכבֹוד להם נֹותן והיה מאד, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּגדֹול
- ּכבֹוד רֹוצה ׁשהיה ּומי ממֹון, לֹו נֹותן היה - ממֹון רֹוצה ׁשהיה מי ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָרצֹונֹו:
החכמה אצלֹו חׁשּוב ׁשהיה ּומחמת החכמה. ּבׁשביל הּכל ּכבֹוד, לֹו נֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהיה

.Â.¯ÓÊ ˙ÂÏ‰˜Ó.Ê.˙Â‚ˆ‰ È˜Á˘Ó

גלייכן, דעסט אּון קאמעדייעס אּון קאּפעלייעס ׂשמחה. פּון זאכן אלערליי גיווען דארט איז סע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּון
ּבאל. דעם אֹויף גיווען דארט אלץ איז ׂשמחה, צּו נאר ניצט סע וואס אלדינג ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָאּון

גיזאגטאז האט אּון גיׁשטעלט, אֹויף מל דער זי האט גיווארן, פריילע זייער ׁשֹוין זענען זיי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבכן מלּוכה, דער פּון אראּפ אמאל וועסט דּו אז אי זע זעהער, ׁשטערן א ּבין אי ּבאׁשר זּון, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָצּום

עצבּות קיין האּבן ניט זאלסט דּו אז זעהן טרֹויעריקייט)זאלסטּו קיין דער(דהיינּו פּון אראּפ וועסט דּו אז ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זיין פריילע וועסט דּו אז אּון זיין. פריילע זאלסט דּו נאר זיין,מלּוכה, פריילע אֹוי אי וועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ווארן ניט, מל קיין ּביסט דּו וואס זיין, פריילע אֹוי אי וועל עצבּות, האּבן וועסט דּו אז ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאפילּו
.פריילע ניט זי ּביסט דּו ווארן זיין, צּו ניט מל קיין זי קערסט מענטׁשדּו איין אזֹוי ּביסט דּו אז (ּכלֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

(מל קיין זיין ניט קערסטּו מלּוכה, דער פּון אראּפ גייסט דּו אז אפילּו זיין פריילע ּתמיד זאלסט דּו אז דערהאלטן ניט די קאנסט דּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוואס

זיין. פריילע מׁשּונה אי וועל זיין, פריילע וועסט דּו אז ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָלּוׁשמיר
אּוןהאט מלּוכה. ׂשרי גימאכט זי האט ער אּון ׁשארף. זייער מלּוכה די אּפגינּומען מל ּבן דער ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

זייער האט ער אּון חכם, א גיווען איז מל ּבן דער אּון חיל. אּון ׂשרים אּון דּוכסים גיהאט ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאט
גיקּומען איהם צּו איז סע ווער אּון חכמים. גרֹויסע גיווען איהם ּביי איז סע אּון חכמה. גיהאט ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָליּב
ּכבֹוד גרֹויס גיּבן זיי פלעגט ער אּון גיווען. חׁשּוב זייער איהם ּביי ער איז חכמה, א עּפעס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמיט
האט איינער גיגיּבן. איהם ער האט גיוואלט האט איטליכער וואס חכמה. דער פאר עׁשירֹות ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּון
ּכבֹוד. גיגיּבן איהם ער האט ּכבֹוד, גיוואלט האט איינער געלט. גיגיּבן אים ער האט געלט, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָגיוואלט
אלע זי זיי האּבן חכמה. גיווען חׁשּוב זייער איהם ּביי איז סע מחמת אּון חכמה. דער פאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאלץ
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ּכי ּבחכמֹות, הּמדינה ּכל ועסקּו החכמה, אל עצמן לֹוקחין ּכּלם היּו ,ּכ ֿ ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכל
חׁשיבּות רֹוצה היה וזה זה, ידי על ממֹון ׁשּיקּבל ּכדי ממֹון, רֹוצה היה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה
הּמדינה ּבאֹותּה ׁשם ׁשכחּו ּכן על ּבחכמֹות, רק עסקּו ׁשּכּלם ּומחמת ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻוכבֹוד,
הּמדינה ּבני ּכל ׁשהיּו עד ּבחכמֹות, עֹוסקין ּכּלם היּו ּכי מלחמה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻטכסיסי
חכם אחרת ּבמדינה היה - הּמדינה ׁשּבאֹותּה ׁשהּקטן עד ּגדֹולים; ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָחכמים
מאד, ּגדֹולים מפלגים חכמים היּו הּמדינה ׁשּבאֹותּה והחכמים מּכּלם, ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻּגדֹול
הּבן את ּגם ּומׁשכּו הּמדינה, אֹותּה ׁשל החכמים נתּפּקרּו החכמֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּומחמת

לדעּתם הּנ"ל מחמתמל נתּפּקרּו, לא הּמדינה ּבני ּוׁשאר ֿ ּכן. ּגם ונתּפּקר , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
לא ּכן על הּנ"ל, החכמים ׁשל החכמה ּבאֹותּה ּגדֹול ודּקּות עמקּות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
החכמים אבל להם, הּזיק ולא החכמה, ּבאֹותּה לכנס הּמדינה ּבני ׁשאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹיכלּו

ּכּנ"ל. נתּפּקרּו - מל ְְְִֶֶֶַַַַוהּבן

Ôa‰Âטֹובֹות מּדֹות לֹו והיּו טֹוב, עם נֹולד ּכי טֹוב ּבֹו ׁשהיה מחמת ,מל ¿«∆ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

גיוואלט האט דער ווארן חכמֹות. אין גיווען עֹוסק האט מדינה גאנצע די אּון חכמה, צּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָגינּומען
מחמת אּון ּכבֹוד. אּון חׁשיבּות גיוואלט האט דער אּון דערפאר. געלט נעמען זאל ער ּכדי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגעלט.
פארגעסן מדינה דער אין דארט זיי האּבן דעם איּבער חכמֹות אין נאר גיווען עֹוסק אלע האּבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזיי

מלחמה פירן)ּתכסיסי צּו מלחמה א אזֹוי ווי ּביז(ּכלֹומר חכמֹות. אין נאר גיווען עֹוסק אלע האּבן זיי ווארן ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
א מדינה. דער פּון קלענצטער דידער אּון מדינה. אנדערע איין אין חכם גרעסטער דער גיווען יז ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

די זענען חכמֹות, די ּומחמת חכמים. גרֹויסע ווילד זייער גיווען זענען מדינה דער פּון ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחכמים
אריין אֹוי מל ּבן דעם האּבן אּון אריין. אּפיקֹורסּות אין גיפאלן אריין מדינה דער פּון ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָחכמים
ניט זענען זיי גיׁשאט, ניט דאס האט עֹולם ּפראסטן דעם לּוׁשמיר אריין. אּפיקֹורסּות אין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָגיצֹויגן
פּון חכמה זייער אין טיפקייט גרֹויס א גיווען סע ווארן אריין. אּפיקֹורסּות דעם אין גיפאלן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאריין
האט דעם איּבער חכמֹות. זייערע אין גיין אריין גיקאנט ניט עֹולם ּפראסטער דער האט חכמים. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָדי

גיווארן. אּפיקֹורסים זענען מל ּבן דער אּון חכמים די נאר גיׁשאט. ניט זיי ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָעס
טֹוב,אּון מיט גיווארן גיּבֹוירן איז ער ווארן טֹוב, גיווען איהם אין איז סע מחמת מל ּבן ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָדער

ÈÒÈÒÎ˙ ÂÁÎ˘ ˙ÂÓÎÁ· ˜¯ Â˜ÒÚ ÌÏÂÎ˘ ˙ÓÁÓÂ
:‰ÓÁÏÓאלא לשמה ללמוד זוכים שאינם אלו

במעשה רבינו כדברי וכבוד, כסף להם שיהיה כדי
מהמלך לקבל בשביל בחכמה, (הקב"ה)שעסקו

ולידי התורה לקיום לבוא בשביל ולא וכבוד, כסף
נגד מלחמה תכסיסי שוכחים זה ידי על מעשה,
ולהתגבר ה' את לעבוד אינו לימודם אם כי היצר,
לא וכבוד, כסף בשביל אם כי הרע היצר על

הקדושה: התורה על חז"ל שאמרו למה זוכים
תבלין". תורה לו בראתי הרע יצר "בראתי

חן) (לוית

· ‰È‰˘ ˙ÓÁÓ ÍÏÓ Ô·‰Â:'ÂÎÂ ·ÂË Âשם מובן
ליזהר צריך שבגדולים הגדול האדם שאפילו איך
כמו חכמתו, ריבוי ידי על ח"ו יכשל שלא מאוד
שעל שלו, החכמים עם מלך הבן זה אצל שהיה
והבן ר"ל, לאפיקורסות נפלו חכמתם ריבוי ידי

−ïôþ ¬šñó
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והיה וכּו', עֹוׂשה הּוא ּומה ּבעֹולם, הּוא היכן לפעמים: נזּכר היה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָויׁשרֹות,
מתאּנח והיה ,ּכלּֿכ ונתעה ּכאּלּו למבּוכֹות ׁשּנפל על זה על ּומתאּנח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּגֹונח
אצלֹו ונתחּזק חזר - הּׂשכל עם להׁשּתּמׁש מתחיל ּכׁשהיה ּתכף אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמאד;
והיה ּכּנ"ל, נזּכר ׁשהיה ּפעמים ּכּמה היה וכן הּנ"ל, אּפיקֹורסית ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהחכמֹות
אצלֹו ונתחּזק חזר - הּׂשכל עם להׁשּתּמׁש ּכׁשהתחיל ותכף ּומתאּנח, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגֹונח

ּכּנ"ל. ְִֶַַָהאּפיקֹורסּות

דער אין אי ּבין וואּו מאל, אלע דערמאנען צּו זי ער פלעגט מדֹות. גּוטע גיהאט האט ער ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּון
ער דרֹויף. זיפצן זייער פלעגט אּון טאן, קרעכץ גרֹויסן א זייער פלעגט אּון .אי טּוה וואס ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוועלט.
מיר, מיט זי טּוט וואס זאכן, אזֹוינע אין פארגיין זאל אי טייטׁש וואס דערמאנען, זי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָפלעגט
אנגיהֹויּבן האט ער ּבאלד ווי ּתיּכף לּוׁשמיר זיפצן. זייער פלעגט אּון וועלט, דער אין אי ּבין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוואּו
אזֹוי אּון אּפיקֹורסּות. פּון חכמֹות די גיווארן ׁשטארק איהם ּביי ווידער איז ׂשכל, זיין מיט ניצן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָצּו
וואס וועלט, דער אין ער איז וואּו דערמאנען צּו אלץ זי פלעגט ער וואס ּפעמים, ּכמה גיווען ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאיז
מיט ניצן צּו אנגיהֹויּבין האט ער ווי ּתיּכף נאר זיפצן. אּון קרעכצן פלעגט אּון ּכּנ"ל. וכּו' ער ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָטּוט

ּכּנ"ל. אּפיקֹורסּות דאס גיווארן ׁשטארק ווידער איהם ּביי איז ׂשכל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָדעם

נזכר היה טוב בו שהיה מחמת אף בעצמו, מלך
ומתאנח גונח והיה בעולם, הוא היכן לפעמים
תיכף אבל כאלו, למבוכות שנפל על הרבה
אצלו ונתחזקו חזרו השכל, עם לשמש כשהתחיל
פעמים כמה היה וכן אפיקורסות, של החכמות
להזהר צריכין איך מובן מזה בפנים, כמבואר
ועל נאמר זה ועל כלל, בזה לכנוס שלא ולהשמר
הרבה אזהרות זה על מבואר וכבר יותר, תתחכם

ז"ל. מטשעהרין)בדבריו להרב המעשיות (רמזי

שלא פי על שאף אומר, הייתי דמיסתפינא לולא
הבעטליר של המעשה כל את ז"ל אדמו"ר סיפר
שנפל מלך מהבן הסיפור אבל השביעי,
הוא בעצמו זה המעשה, שבתחילת לאפיקורסות
המעשה של הנעלמים מהסיפורים קצת
אדמו"ר יספר אשר כפי כי השביעי, מהבעטליר
בצוארו שהעקום הקדוש התפארותם בענין ז"ל
והבעל וכו', הזוג את דייקא בקולו מתקן
אנשי את דוקא בכתפיו ומעלה מתקן חטוטרות
בדבריו המבואר וכפי כולם, וכן וכו', הכת
שבריקוד פ"א סימן תנינא בליקוטי הקדושים

את מעלין מצוה של שמחה מחמת הרגלין
סיפורי בכל הנראה וכפי שם, עיין האמונה,
המתחיל סיפור כל שגמר הקדושים מעשיותיו
מכל שמקודם, להסיפור והולך סובב היום' 'ויהי
הזאת בהמעשה גם דעתי עניות לפי לרמז יש זה
שהוא היום' 'ויהי המתחיל הסיפור שגמר
לגמר והולך סובב רגלים, שבלא זה של המעשה
מלך הבן של המעשה שהוא שמקודם, הסיפור
גמר לא האלה דברים שהשני מהאמונה, שנפל

ז"ל. אדמו"ר

ידים שבלא זה כי הוא, אחד סיפור וזה זה כי
הבת את ומרפא מתקן הקדושים ידיו בניגון
רגליו וריקוד במחול רגלים שבלא וזה מלכה,
שנפל מלך הבן את ומעלה מתקן הקדושים
בע'ק'ב'ות עתה המלחמה כל וזה מהאמונה,
והולך השמים מן יורד האפיקורסות אשר משיחא
זה ידי על מתגבר וממילא ועת, עת בכל ומתגבר
מלך והבן ופשעים, ועונות החטאים כל שאר גם

מלכים) בני שנקראים ישראל נשמות כלל מחמת(שהם
טוב עם דקודשאשנולד עליונה ממחשבה נמשכו (כי
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È‰ÈÂעברּו ּבריחתם ּובדר ּכּלם, ּוברחּו מדינה, ּבאיזה ּבריחה והיה הּיֹום «¿ƒְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נקבה, אבד ואחד זכר אבד אחד ּונקבה: זכר ׁשם ואבדּו יער, איזה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּדר
ּלאכל מה להם היה ולא ׁשנים, וחמׁש ארּבע ּבני קטּנים, ּבנים היּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹועדין

'ּבעטליר' אצלם ּבא ּכ ּבתֹו ּלאכל. מה להם היה לא ּכי ּובכּו, אחדÁוצעקּו ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלֹו הּׂשּקים 'טארּבעס')עם הּבנים(ׁשּקֹורין אּלּו והתחילּו לחם, ּבהם ׁשּנֹוׂשא , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

וׁשאל ואכלּו, לאכל, לחם להם ונתן אחריו, ּכרּוכים ולהיֹות אליו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהתקרב
קטּנים ּבנים היּו ּכי יֹודעים, אנּו אין לֹו: הׁשיבּו לכאן? ּבאתם מהיכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹותם:
את להם: ואמר עּמֹו, אֹותם ׁשּיּקח מּמּנּו ּובקׁשּו מהם, ליל והתחיל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכּנ"ל.

.Á.Ôˆ·˜

זענעןויהי זיי ווי גיווארן. צּולאפן אלע זיי זענען מדינה. איין אין ּבריחה איין גיווען סע אּון הּיֹום. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קינדער, צוויי פארלֹוירן דארט זיי האּבן וואלד. איין דאר גיגאנגען זיי זענען גיווארן, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאנטלאפן

זכר זייא אּון נקבה. א פארלֹוירן האט איינער אּון זכר, א פארלֹוירן האט איינער נקבה. א אּון ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
צּו וואס גיהאט ניט האּבן קינדערלי די יאהר. פינעף פיר פּון קינדער. קליינע גיווען נא ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָזענען
זיי צּו איז דערווייל עסן. צּו וואס גיהאט ניט האּבן זיי ווארן גיוויינט, אּון גיׁשריגן זיי האּבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעסן,
טׁשעּפען אנגיהֹויּבן קינדער די האּבן טארּבעס. די מיט גיגאנגען איז ער ּבעטלער, איין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאנגיקּומען
ער האט גיגעסן. זיי האּבן ּברֹויט, גיגיּבן זיי ער האט איהם. צּו זי טּולען צּו אּון איהם, צּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָזי
זיי ווארן ניט, ווייסן מיר גיענפערט איהם זיי האּבן אהער. איהר קּומט וואנעט פּון גיפרעגט, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָזיי
גיּבעטן, איהם זיי האּבן זיי. פּון גיין צּו אוועק אנגיהֹויּבן ער האט קינדער. קליינע גיווען ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָזענען

הוא) עתבריך בכל בקרבו ונוקש דופק דודי קול ,
"היכן פעם בכל עצמו את זוכר הוא כן שעל ועת,
תיכף אבל וכו'", עימי נעשה ומה בעולם אני
ונתחזק חוזר שכלו עם להשתמש כשמתחיל ומיד
הסוף זה ובשביל אפיקורסות, של החכמות אצלו
כי שם, כמובן וממשלתו ממלכותו גם שירד
בזה זה תלויים והם אמונה, בחינת הוא מלכות

כידוע.

הזהיר זה כל וראה כשצפה מלך הבן של ואביו
העיקר בשמחהאותו עצמו שיתחזק שמחה, על

כי ואמונתו ממלכותו וירידתו נפילתו בעומק גם
דלתתא אתערותא הוא זה כי תיקונו, כל זה
וריקוד המחול שמחת ויותר ביותר עליו שיתעורר
זה ידי שעל השביעי, הבעטליר של הרגלין
ויתר שאת ביתר ואמונתו למלכותו יחזור בעצמו

עוז.
ט"ו) אות ואמונה אמת זצ"ל, נחמן ב"ר לר"א אור (כוכבי

:¯ÈÏËÚ· ÌÏˆ‡ ‡· ÍÎ ÍÂ˙·המעתיק אמר
שקרא במה ז"ל רבינו שרמז שמעתי והמסדר,
הצדיקים זכו לא אשר בעטלירס, בשם אותם
על רק האלה הנפלאות להשגת האלה הנוראים
ומתחננים מבקשים שהיו בעטלירס, שהיו ידי
שזכו עד יתברך, לעבודתו לזכות להשי"ת תמיד
בדבריו וכמובא כאלה, רמות גבוהות למדריגות
באו לא הצדיקים כל אשר אחר במקום ז"ל
יזכינו יתברך וה' תפילה, ידי על רק למדריגתם
כרצונו להיות שנזכה עד תמיד בתפילה לעסוק

אמן. זי"ע הקדושים יראיו וכרצון יתברך
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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אצלם והיה עּור, הּוא והּנה - הסּתּכלּו ּכ ּבתֹו עּמי. ׁשּתלכּו רֹוצה איני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
?ליל יֹודע אי עּור, ׁשהּוא מאחר להםּפלא: קׁשה ּׁשהיה מה חּדּוׁש הּוא (ּובאמת ֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכּנ"ל) אצלם ּפלא והיה חכמים, ּבנים ׁשהיּו רק קטּנים, ּבנים היּו עדין ּכי ּוברכםזאת, (זה; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

העּור) זקניהּבעטליר ׁשּיהיּו ּכמֹותֹו, לחםׁשּיהיּו עֹוד להם והׁשאיר ּכמֹותֹו! ם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
והזמין עליהם, הׁשּגיח יתּבר הּׁשם ּכי הּבנים אּלּו והבינּו לֹו; והל ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלאכל,
וׁשּוב הּלחם, אצלם ּכלה ּכ ֿ אחר אכל. להם לּתן ּבכאן עּור ּבעטליר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהם
לא ּגםּֿכן ּבּבקר ׁשם; ולנּו לילה נעׂשה אחרּֿכ אכל. עבּור לצעק ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹהתחילּו
חרׁש, ׁשהיה ּבעטליר ּובא וחזר ּובֹוכים, צֹועקים והיּו לאכל, להם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהיה
להם ונתן ׁשֹומע. ׁשאינֹו להם ואמר ּבידיו, להם והראה אליו לדּבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתחילּו
ּוברכם רצה, ולא עּמֹו ׁשּיּקחם ּגםּֿכן ורצּו מהם, והל לאכל, לחם ֿ ּכן ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּגם

לֹו. והל לחם להם ּגםּֿכן והׁשאיר ּכמֹותֹו, ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגםּֿכן

¯ÊÁÂּבעטליר אצלם ּובא וחזר ּכּנ"ל, וצעקּו וחזרּו אצלם, הּלחם וכלה ¿»«ְְְְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מה ידעּו ולא ּבלׁשֹונֹו, מגמּגם והיה עּמֹו, לדּבר והתחילּו ּפה, ּכבד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה
אֹומר הּוא מה ידעּו לא הם א מדּברים, הם מה יֹודע היה והּוא אֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹהּוא

מיט גיין זאלט איהר אז ניט, אי וויל דאס גיזאגט זיי ער האט ,זי מיט נעמען זיי זאל ער ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאז
אז גיווען, חידּוׁש א זיי ּביי איז ּבלינד. ּבעטלער דער איז גיטאן, קּוק א זיי האּבן ווייל דער ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמיר.

גיין צּו ער ווייסט אזֹוי ווי ּבלינד, איז גיווען.ער קׁשה דאס איז קינדער די וואס חידּוׁש, א אליין דאס איז אמת, צּום (אּון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

גיווען) חידּוׁש א זיי ּביי דאס איז דעם איּבער קינדער, קלּוגע גיווען זענען זיי לּוׁשמיר גיווען. קינדער קליינע זי זענען זיי האטווארן ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
גיּבענטׁשט זיי ּבעטלער)ער ּבלינדער אי.(דער ווי אלט אזֹוי זיין זאלט איר .אי ווי אזֹוי זיין זאלט איר , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

קינדער די האּבן גיגאנגען. אוועק זי איז ער אּון ּברֹויט, נא גילאזט איּבער זיי האט ער ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּון
א אהער גיׁשיקט צּו זיי האט ער אּון גיהאט, הׁשגחה זיי אֹויף האט יתּבר הּׁשם אז ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָפארׁשטאנען,

עסן. גיּבן זיי זאל ער ּבעטלער, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָּבלינדן
אנגדערנא ווידער זיי האּבן ּברֹויט. דאס גיגאנגען אֹויס זיי ּביי דערנאאיז עסן. ׁשרייען צּו יהֹויּבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

גיהאט ניׁשט ווייטער זיי האּבן דערפרי, אין גינעכטיגט. איּבער דארט זיי האּבן נאכט, גיווארן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאיז
איז ער וואס ּבעטלער, א אנגיקּומען ווידער איז דערווייל, גיוויינט. אּון גיׁשריגן זיי האּבן עסן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצּו
צּו זאגט אּון הענט די מיט זיי ער ווייזט ריידן, צּו איהם צּו אנגיהֹויּבן זיי האּבן טֹויּבער, א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָגיווען
אנגיהֹויּבן האט אּון עסן, צּו ּברֹויט גיגיּבן אֹוי זיי האט ּבעטלער דער אּון ניט. גאר הער אי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָזיי.
ניׁשט ער האט ,זי מיט נעמען זיי זאל ער אז גיוואלט, אֹוי זיי האּבן זיי. פּון גיין צּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאוועק
אֹוי זיי האט אּון .אי ווי אזֹוי זיין זאלט איהר אז גיּבענטׁשט, אֹוי זיי האט ער אּון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָגיוואלט.

גיגאנגען. אוועק זי איז אּון ּברֹויט, ְְְִִִִֶֶַַָגילאזט
ווידערדערנא איז ּכּנ"ל. גיׁשריגן ווידער זיי האּבן אֹויסגיגאנגען, אֹוי ּברֹויט דאס זיי ּביי איז ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפה. ּכבד א גיווען איז ער וואס ּבעטלער, א זיי צּו מֹויל)גיקּומען דעם מיט גיׁשטאמּפלט האט ער האּבן(ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
וואס גיוואּוסט ניט זיי האּבן רייד. זיינע גיׁשטאמּפלט ער האט ׁשמּוסן. צּו איהם מיט אנגיהֹויּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזיי
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ֿ ּכן ּגם לֹו והל לאכל, לחם ֿ ּכן ּגם להם ונתן ּכּנ"ל; ּבלׁשֹונֹו מגמּגם היה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכי
ּבעטליר ּובא וחזר ּכּנ"ל. הּכל לֹו, והל ּכמֹותֹו ׁשּיהיּו ֿ ּכן ּגם ּוברכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכּנ"ל,
חטֹוטרֹות, ּבעל ּבעטליר ּובא וחזר ּכּנ"ל, ּגםּֿכן והיה עקם, צּוארֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהיה

'הֹויקיר') ּבלאË(ׁשּקֹורין ּבעטליר ּובא וחזר ידים... ּבלא ּבעטליר ּובא וחזר ... ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּנ"ל. הּכל ּכמֹותֹו, ׁשּיהיּו ּוברכם לחם להם נתן אחד וכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרגלים...

CkŒ¯Á‡לאיזה ׁשּבאּו עד ליּׁשּוב, ליל והתחילּו אצלם, הּלחם וכלה חזר ««»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּבנים אּלּו ונכנסּו ּכפר, לאיזה ׁשּבאּו עד הּדר אֹותֹו על והלכּו ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדר
ּבאיזה ונכנסּו וחזרּו לחם, להם ונתנּו עליהם מרחמים והיּו ּבית, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאיזה

ור הּפתחים, על מחזירים והיּו ּגםּֿכן, להם ונתנּו לפניהם,ּבית טֹוב ׁשּזה אּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשּקים להם ועׂשּו ּביחד; ּתמיד ׁשּיהיּו ּביניהם 'טארּביס')ועׂשּו ּגדֹולֹות,(ׁשּקֹורין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּברית סעּודת על הּׂשמחֹות: ּכל על והלכּו הּפתחים, על מחזירים ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָוהיּו
מחזירים והיּו לעירֹות, והלכּו אחר, למקֹום להם והלכּו חתּנֹות, ועל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמילה,

הּבעטלירׂש ּבין ויׁשבּו הירידים, על והלכּו הּפתחים; ׁשּיֹוׁשביםÈעל ּכדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.Ë.˙�·È‚.È.ÌÈ�ˆ·˜

רעט, ער וואס גיוואּוסט ניט האּבן זיי נאר רעדן. זיי וואס גיוואּוסט יא האט ער אּון רעט, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָער
אֹוי זי איז אּון עסן. צּו ּברֹויט גיגיּבן אֹוי זיי ּבעטלער דער האט גיׁשטאמּפלט. האט ער ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָווארן
גיגאנגען אוועק זי איז אּון ער, ווי זיין זאלן זיי אז גיּבענטׁש, אֹוי זיי האט אּון גיגאנגען ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאוועק

ַַּכּנ"ל.
אזֹוידערנא אֹוי איז האלדז. קרּומען א גיהאט האט ער וואס ּבעטלער, א גיקּומען ווידער איז ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

א גיקּומען ווידער איז דערנא הֹויקער. א ּבעטלער, א גיקּומען ווידער איז דערנא ּכּנ"ל, ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגיווען
ּברֹויט. גיגיּבן זיי האט איטליכער אּון פיס. אן ּבעטלער, א גיקּומען איז דערנא הענט. אן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבעטלער,

ּכּנ"ל. ּבעטלערס יענע ווי אזֹוי גאר ער, ווי אזֹוי זיין זאלן זיי אז גיּבענטׁש. זיי האט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּון
,יׁשּובדערנא אין גיין צּו אנגיהֹויּבן זיי האּבן אֹויסגיגאנגען. ּברֹויט דאס ווייטער זיי ּביי איז ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

גיקּומען זענען זיי ּביז וועג. דעם מיט גיגאנגען זיי זענען וועג. א צּו גיקּומען זענען זיי ּביז ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַאריין,
רחמנֹות זיי אֹויף מען האט אריין. ׁשטּוּב א אין גיגאנגען אריין קינדער די זענען דארף. איין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָצּו
מען האט גיגאנגען. אריין ׁשטּוּב א אין ווייטער זיי זענען ּברֹויט. גיגיּבן זיי האט מע אּון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָגיהאט.
זיי גיט מע גּוט, סע גיזעהן זיי האּבן הייזער. די אין גיין זיי פלעגן ּברֹויט. גיגיּבן אֹוי דארט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָזיי
זי האּבן זיי אּון איינעם. אין זיין ּתמיד זאלן זיי אז גימאכט זי צוויׁשן קינדער די האּבן ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברֹויט,
אלע אֹויף גיגאנגען זענען אּון הייזער. די אין גיגאנגען זענען אּון טארּבעס. גרֹויסע ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָגימאכט
אין גיגאנגען זענען אּון ווייטער, גיגאנגען זענען זיי אּון חתּונֹות. אֹויף אּון ּברית'ן אֹויף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׂשמחֹות,
פלעגן אּון ירידים. די אֹויף גיגאנגען זענען אּון הייזער, די אין גיגאנגען זענען אּון אריין. ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשטעט
קינדער די ּביז טעלער. די מיט ּפריזּבעס די אֹויף דארט זיצן זי ווי אזֹוי ּבעטלערס, די צוויׁשן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָזיצן
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'הּפריזּביס' על הּטעלירÎׁשם אצלÏעם מפרסמים הּבנים אּלּו ׁשהיּו עד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאבדּו הּבנים הם ׁשאּלּו מהם, וידעּו אֹותם הּכירּו ּכּלם ּכי הּבעטלירׂש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
לׁשם והלכּו ּגדֹולה, עיר ּבאיזה ּגדֹול יריד היה אחד, ּפעם ּכּנ"ל. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבּיער
הּבעטלירׂש ּדעת על ּובא לׁשם, ֿ ּכן ּגם הלכּו הּבנים ואּלּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּבעטלירׂש,
קצת זאת ׁשּדּברּו ותכף זֹו, את זה ׁשּיׂשאּו הּבנים ׁשני אּלּו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשּדכּו
עֹוׂשין אי אבל .הּׁשּדּו וגמרּו ּכּלם, ּבעיני מאד הּדבר הּוטב - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעטלירׂש
הּלדת יֹום ׁשל סעּודה יהיה ּפלֹוני ׁשּביֹום ּבאׁשר ונתיעצּו חתּנה?! ְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻלהם

מיניניס')הּמל' לעצמן(ׁשּקֹורין ּׁשּיבקׁשּו ּומּמה הּבעטלירׂש. ּכל לׁשם וּילכּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל הּמיניניס על לׁשם והלכּו היה. וכן חתּנה, יעׂשּו מּזה ולחם, ּבׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשם
הּסעּודה מן ּׁשּנׁשּתּיר מה קּבצּו וגם ּובׂשר, לחם להם ּובקׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבעטלירׂש,

ולחם 'קֹוליטׁש')ּבׂשר מאהÓ(ׁשּקֹורין מחזיק ׁשּיהיה ּגדֹול ּבֹור וחפרּו והלכּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
חתּנה ׁשם ועׂשּו ּכּלם, לׁשם ונכנסּו וזבל, ועפר קנים עם אֹותֹו וכּסּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָָָָֻֻאנׁשים,
וגם מאד, מאד ׁשם ׂשמחים והיּו לחּפה, אֹותם והכניסּו הּנ"ל, הּבנים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֻלאּלּו

מאד. ׂשמחים היּו והּכּלה ְְְִֵֶַַָָָָֹהחתן

.Î.Ô·‡ ˙Â‡·Ëˆ‡.Ï.˙ÂÚ·ËÓ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÁÏˆ.Ó.˙ÂÁÓ˘Ï ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÏÁ

זיי פּון האּבן אּון גיקאנט, זיי האּבן אלע ווארן ּבעטלערס. אלע ּביי מפּורסמים גיווען ׁשֹוין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזענען
ּכּנ"ל. וואלד אין גיווארן פארפאלן זענען זי וואס ,קינדערלע די זענען דאס אז ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָגיוואּוסט,

ּבעטלערס,אמאל אלע גיגאנגען אהין זענען ׁשטאט. גרֹויסער א אין יריד, גרֹויסער א גיווען איז ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
זאלן זיי אז דעה, דער אֹויף ּבעטלערס די גיקּומען איז גיגאנגען. אהין אֹוי זענען קינדער די ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּון
האט מע ווי ּתיּכף אּון נעמען. אנדערע דאס איינס זי זאלן זיי אז קינדער, צווי די זיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשד

זייע אלע זיי דאס איז ׁשמּוסן, צּו דערפּון לּוׁשמיראנגיהֹוּבן גיווען, מׁשד זיי מען האט גיפעלן, ר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
זיין וועט טאג, דעם אּון דעם אין ּבאׁשר גיווען, מייׁשב זי זיי האּבן חתּונה, זיי מען מאכט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָווי
אּון קֹויליטׁש אֹויסּבעטן דארטן זי זיי וועלן ּבעטלערס אלע גיין אהין וועלן מינינעס, מל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבאם
אֹויף גיגאנגען ּבעטלערס אלע זענען גיווען, אזֹוי איז חתּונה. מאכן זיי מען וועט דערפּון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָפלייׁש,
סע וואס פארנּומען נא האּבן זיי אּון ּברֹויט, אּון פלייׁש אֹויסגיּבעטן זי האּבן אּון מינינעס, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָדי
אֹויסגיגראּבן. זי האּבן אּון גיגאנגען, זענען אּון קֹויליטׁש. אּון פלייׁש סעּודה, דער פּון גיּבליּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאיז
איהם האּבן זיי אּון מענטׁשן. הּונדערט אריין קענען איהם אין זאל סע וואס גרּוּב, גרֹויסן ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָא
גיגאנגען. אריין אלע אהין זענען זיי אּון מיסט. מיט אּון ערד מיט אּון ּפרּוטעס, מיט ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַצּוגידעקט
זענען זיי אּון חּוּפה, א גיׁשטעלט זיי האּבן זיי אּון קינדער, די חתּונה גימאכט דארט האּבן זיי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּון

גיווען. פריילע זייער אֹוי זענען ּכלה חתן די אּון גיווען, פריילע זייער זייער ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָדארט
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eÏÈÁ˙‰Âוהיּו ּבּיער, ּבהיֹותם יתּבר הּׁשם עּמהם ׁשעׂשה החסדים לזּכר ¿ƒ¿ƒְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
העּור הראׁשֹון הּבעטליר את לכאן לֹוקחין אי מאד: מתּגעּגעים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹוכים

זייהאּבן אז גיטאן, זיי מיט האט השי"ת וואס חסדים די דערמאנען, צּו אנגיהֹויּבן ּכלה חתן זי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
נעמט ווי גיּבענקט, זייער האּבן אּון וויינען, צּו אנגיהֹויּבן האּבן זיי אּון וואלד. אין גיווען ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָזענען
ווי וואלד. אין ּברֹויט גיּבראכט אּונז האט ער וואס ּבלינדן, דעם ּבעטלער, ערׁשטן דעם דא ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמען

Í¯·˙È '‰ Ì‰ÓÚ ‰˘Ú˘ ÌÈ„ÒÁ‰ ¯ÂÎÊÏ ÂÏÈÁ˙‰Â
:'ÂÎÂוכיסופין השתוקקות מעלת גודל שם מובן

הקדושים הבנים שהיו מה ידי על כי דקדושה,
איך פעם בכל ומשתוקקים ובוכים מתגעגעים
שנתגלה זכו וכו', הבעטליר זה בכאן לוקחים
הבעטלירס מאלו אחד בעטליר פעם בכל להם
אלא עוד ולא חדשות, נפלאות נוראות להם וגילה
כל להם ונתנו מסרו שהבעטלירס הבנים שזכו
גישאנק, לדרשה מתנה בתורת הנ"ל הבחינות
הבנים ומדריגת מעלת גודל גם מובן וממילא
כל על אבל כאלו, מתנות לקבל שזכו הקדושים
וגעגועים השתוקקות ידי על היה הכל פנים

שלהם. הקדושים וכיסופים

של זמן איזה להאדם כשמגיע איך שם מובן עוד
וכיוצא)שמחה חתונה שמחת את(כגון להזכיר צריך

ועד מעודו השי"ת עמו שעשה החסדים עצמו
זה כל על והודיה שבח להשי"ת וליתן הזה, היום
בכיסופין שמחתו מתוך ולהתעורר שמחתו, מתוך
עמו ועשה שגמל להשי"ת גדולים וגעגועין
נדבה בתורת רק הכל כי דייקא, כאלה חסדים

יתברך. מאתו חינם וחסד
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

השבעה של מאד הנוראה המעשה פי על
מענין מעשיות, סיפורי בספר הנדפס בעטלירש
החתן אצל שבא עוור שהיה הראשון הבעטליר
שנותן להם ואמר החופה אחר החתונה על והכלה
וכו', כמוני זקנים שתהיו לדרשה מתנה להם
שאני סוברים ואתם כמוני, ארוכים חיים שתחיו
העולם שכל רק כלל, עוור אני אין באמת עוור,
זקן אני כי וכו', עין כהרף אצלי עולה אינו כלו

לגמרי יניק עדיין ואני יונג)מאוד, ולא(היינו

זקן אני כן פי על ואף כלל, לחיות עדיין התחלתי
הגדול מהנשר זה על הסכמה לי ויש וכו', מאוד
שכל עיני ואם היטב. היטב זה כל שם עיין וכו',
ואי מחשבותיו, עמקו מאוד מה מרחוק תבין לך,
יראה באמת והחפץ כלל, בזה להאריך אפשר
הצדיקים וגדולת יתברך השם גדלות משם ויבין
אחד כל שזכה מעלתם גודל הגדולים, האמיתיים

ב שהתפאר מה כפי שםואחד עצמו

ענין הוא אחד כל שסיפר שם שמבואר מה כל כי
מאוד ונורא גדול צדיק איזה של ההתפארות
במקום עליונים בעולמות שהתפאר מאוד
לו, אשרי שזכה, למה העולם בזה שזכה שהתפאר

חלקו. אשרי

הזקנים, שהתפארו לפנינו, שיתבאר בענין למשל
וכו', הראשון מזכרון שזכר מה סיפר אחד וכל
אפשר שאי מה מאוד מאוד גבוה שבכולם הקטן
כגון קדושתו, ותוקף גדולתו עוצם במח להכניס
בעת עמו שנעשה מה שזוכר התפאר שאחד
כזה הנמצא והבט, והבן ראה טבורו, את שחתכו
שיזכך כזה להתפאר שיוכל בדרא חד אפילו
שיזכה עד כך כל כך כל וחומרו גופו ויקדש
כשיצא הלידה בתחלת אז עימו שנעשה מה לזכור
הקטן וזה טבורו, את שחתכו בעת העולם לאויר

שבכולם.

השני הקדוש הזקן קדושת מעלת תראה וממנו
ואמר הראשון, הזקן מעלת לשחוק בעיניו שהיה
זאת זוכר אני ישנה, מעשה היא זאת כמתמיה,
דולק, הנר כשהיה גם זוכר אני אבל המעשה,
גם שזוכר שזהו כך, אחר הגדול הנשר ופירשה
נר שהיה אמו בבטן שהיה בעת עמו שנעשה מה

שם. כמבואר ראשו, על דלוק

−ïôþ ¬šñó
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אחרי מאד מתּגעּגעים ׁשהיּו ּבתֹו ּומּיד ותכף ּבּיער? לחם לנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהביא
נֹותן ואני החתּנה, על אצלכם ּבאתי הּנה הּנני! ואמר: ענה העּור, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּבעטליר

אי דא. ּבין אי אן, זי ער רּופט דערווייל ּבעטלער, ּבלינדן דעם נא גיּבענקט, אזֹוי האּבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזיי
זיין זאלט איהר אז גיׁשאנק, דרׁשה איי ׁשענק אי אּון חתּונה. דער אֹויף איי צּו גיקּומען ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבין

להבין יכולין הראשון על השני זה מעלת והנה
מאוד מזה רחוקים שאנו פי על אף מרחוק קצת
קודם בין להאדם שיש הגדול החילוק כי מאוד,
בדברי מבואר כך אחר בין העולם לאויר שיצא

בגמרא לברכה זכרונם ל')רבותינו ומדרשים(נדה
במעי כשהוא העיבור בעת כי הקדוש, ובזוהר
מסוף ומביט וצופה ראשו על דולק נר אז אמו
מיד העולם לאויר שיצא וכיון סופו ועד העולם
אמר זה ועל הכל, ושוכח פיו על וסטרו מלאך בא

כט)איוב אלקי(איוב כימי קדם כירחי יתנני "מי ,
זכרונם רבותינו בדברי כמבואר וכו'". ישמרני

לידע(שם)לברכה שיזכה האדם עבודת וכל ,
דלוק נר שהיה בעת מתחילה שידע מה ולהשיג
משבעת הגנוז באור מסתכל היה שאז ראשו על
העולם מסוף צופה האדם היה שבו בראשית, ימי

כמובא. סופו ועד

הזקן מעלת גדלה כמה והבט והבן ראה ועתה
וכן וכו' הארץ על שמים כגבוה הראשון על השני
גבוה שבהם שהקטן כולם וכן השני על השלישי
יחיד אם כי כמותו נמצא שאין עד מאוד מאוד
הגבוה השני כנגד כן פי על ואף דורות, בכמה
וכו' השלישי נגד השני וכן כנקודה, נחשב ממנו
שהיה שהתפאר זה עד להלן, להלן וכן וכו',
בעצמו העוור הבעטליר שהוא לגמרי, אז תינוק
זוכר אינו והוא המעשיות אלו כל שזוכר שאמר

שם. עיין וכו', כלום

ומ גדול כלל זה רבותינוכי בדברי ומובן בואר
שאפילו ז"ל, האר"י ובכתבי לברכה זכרונם
כנגד כן פי על אף שבמדרגות הגבוה המדרגה
כנקודה הכל נחשב יותר עוד הגבוה המדרגה

הקדוש בזהר שכתוב כמו כנגדה, (תקוניםבעלמא

קכג) ד' קדםע' הוא אוכמא עליון כתר 'אפילו

והנפלאות הגדולות אלו וכל וכו''. העילות עילת
ויום יום בכל וכן א', יום של במעשה מבוארים
כל שהתפאר נפלאים דברים וכמה כמה מבוארים
וכן טובים החיים בענין הב' ביום כגון אחד,
המרבה, את מחזיק מועט בענין הימים, בשאר
לחברם יכול שהוא הקדושים צפרים הזוג ובענין
יוכל האדם למה וראה עיניך פקח וכו', וכו' יחד
לזכות יוכלו אשה שילודי העולם בזה לזכות
בעצמו יתברך שהשם כאלה גבוהים לדברים

בהם, הלכותמתפאר העזר באבן בדברינו עוד (ועיין

של הקדושה המעשה מענין קצת כן גם דיברנו שם אישות

שם) עיין הידים, כח מענין הששי ז"ליום הנורא ורבינו
במקום הנעשה המעשה לספר וידע מכולם ידע
בעת עצמו על אמר ובאמת מכולם, שנעשה
בעולם יודע היה לא שאם הזאת המעשה שסיפר
מאוד, גדול חידוש כן גם היה המעשה זאת אם כי

כאן, בזה יותר להאריך הדרושואין בסוף למטה (עיין

הזכרון נפלאות לענין כתובות מהירושלמי שם שהובא מה

הנ"ל) הזקנים .של

שכל שאמרו שם מבואר והנה לענינינו, נחזור
מזכרון זוכר שהוא מה ישנה מעשה יספר אחד
שביניהם הראשון הזקן וסיפר וכו', הראשון
דהיינו הענף, מן התפוח כשחתכו גם זוכר שהוא
שזוכר סיפר והשני וכו', טבורו את שחתכו בעת
עימו שנעשה מה דהיינו דולק, הנר כשהיה גם
וכו', ראשו על דולק נר שהיה העיבור בעת
להתרקם שהתחיל בעת גם שזוכר סיפר והשלישי
שהיה בעת גם שזוכר סיפר והרביעי וכו', הגוף
כשנמשכה דהיינו הפרי, לנטוע הגרעין מוליכין
את גם שזוכר סיפר והחמישי הזיווג, בעת הטיפה
דהיינו הגרעין, את ממציאים שהיו החכמים
והשישי והו' וכו', במוח עדיין כשהיה גם שזוכר
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לּדרׁשה מּתנה ּגיׁשאנק')לכם 'ּדרׁשה ּכ(ׁשּקֹורין ּכמֹוני! זקנים ׁשּתהיּו ּבתחּלה, י ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לּדרׁשה: ּגמּורה ּבמּתנה זאת לכם נֹותן אני ועכׁשיו ּבזה, אתכם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּברכּתי
רק ּכלל, עּור אני אין עּור? ׁשאני סבּורים ואּתם ּכמֹוני! ארּכים חּיים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּתחיּו

ווי אלט אזֹוי זיין זאלט איהר אז גיוואּונטׁשן, דאס איי אי האּב פריער ווארן .אי ווי אלט ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָאזֹוי
אזֹוי זיין זאלט איהר אז גיׁשאנק, דרׁשה גמּורה ּבמּתנה דאזיגע דאס איי אי ׁשענק היינט .ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאי
וועלט, גאנצע די נאר ּבלינד, ניט גאר ּבין אי ּבלינדער, א ּבין אי אז מיינט, איהר .אי ווי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאלט

והטעם המראה את גם זכרו והשמיני והשביעי
נפש בחינת שהוא הפרי על שנמשך קודם והריח
העוור הבעטליר שהוא והתינוק, וכו', נשמה רוח
כי כלום, לאו שזוכר אמר זה, כל שמספר בעצמו,
קודם שהוא מה אפילו וזוכר הכל מן למעלה הוא
עיין וכו', וכו' אין בחינת שהוא נשמה, רוח מנפש
האמת, בעין להביט תרצה ואם היטב, זה כל שם
ולא נשמע לא אשר ה', פלאות מרחוק תראה

עולם. מימות כזאת נראה

זכרון, בחינת הם תפילין כי תפילין, בחינת וזה
שכתוב יג)כמו עיניך",(שמות בין "ולזכרון

הוא הזכרון עיקר כי דייקא, עיניך' בין 'ולזכרון
בהמעשה כמובן דייקא, העינים בתיקון תלוי

העוו שזה דהאיהנ"ל מחיזו לגמרי עוור שהיה ר
בזה כלל הסתכלות שום לו היה שלא עלמא
עולה היה לא העולם שכל שזכה עד העולם
העינים, תיקון עיקר שזה עין, כהרף אפילו בעיניו
שלימות שאין הזכרון שלימות לתכלית זכה
יותר זוכר היה העוור שזה לעיל, כמבואר אחריו,
הנ"ל. בהמעשה שם שכתוב כמו וכו', מכולם
מבואר וכן בעינים, תלוי הזכרון שעיקר נמצא,

זכרון" מקץ "ויהי נ"ד)בהתורה שהעיקר(סימן ,
זה שם ומביא שם, עיין בעינים, תלוי הזכרון
תפילין כי שם. עיין עיניך" בין "ולזכרון הפסוק,
זכרון בחינת שזהו דגדלות, מוחין בחינת הם
ומוחין, דעת בחינת הוא הזכרון כי דקדושה,

ה'", "דרשו בהתורה ל"ז)כמבואר .(בסימן

בשניהם שיש יד ושל ראש של תפילין בחינת וזה
כנגד יד, בשל וד' ראש בשל ד' פרשיות, שמונה
הזכרון, בעלי שהם הנ"ל קדושים זקנים השמונה

כנ"ל. עיניך בין ולזכרון תפילין בחינת שהוא

בבחינת הם ראש של שתפילין בכוונות ידוע כי
נוקבא, בבחינת הם יד של ותפילין דכורא
ב' דעיבור מוחין בבחינת הם התפלין וכלליות
שזכו הנ"ל הקדושים הזקנים בחינת וזהו דגדלות.
לזכור זכה אחד שכל עד כך כל גדולים למוחין
עמו שנעשה מה ההתחלה את יותר ולהשיג
זוכר היה יותר שהשיג מה וכל בההתחלה, מקודם
לעיל. כמבואר ויותר יותר קדומה התחלה ומשיג

פעמים לשתי ונחלקים זקנים שמונה הם והנה
יד שבשל פרשיות ארבע פעמים שתי כנגד ארבע,
שהתפארו הראשונים זקנים ארבעה כי ראש, ושל
שנעשה מה היה ענינם כל שלהם, בזכרון תחילה
עד הטיפה יציאת מעת אמו במעי הולד עם
דהיינו העולם, לאויר כשיוצא הטבור חתיכת
הגרעין את שהוליכו בעת שזוכר התפאר שאחד
זכר והב' וכו', הטפה הולכת שהוא הפרי ליטע
נר שהיה בעת זכר והג' הפרי ריקום התחלת
האחרון שהוא והד' העיבור. ימי כל שהם דולק,
שאז טבורו חתיכת שהוא הולד גמר עיקר זכר

העולם, לזה ביאתו בכאןהתחלת נכתבו הד' (אלו

וזה המעשיות, בספר שנכתב ממה בהיפך למטה, ממעלה

פי על כן על הרביעי, מן להתחיל עתה שהוכרחתי מחמת

אחת) והכוונה הסדר, נתהפך הלשון שכלרהיטת נמצא, .
גדולת בנפלאות הוא סיפורים הארבעה אלו
אצל הולד עם שנעשה מה שמו יתברך הבורא
שהשיגו אלו וההשגות המוחין אלו כן ועל אמו,
דנוקבא, מוחין בבחינת הם אלו זקנים הארבע
יד של תפילין של פרשיות ארבע בחינת שהוא

דנוקבא מוחין כנ"ל.שהם
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עין ּכהרף אצלי עֹולה אינֹו ּכּלֹו העֹולם זמן איןׁשּכל ּכי ּכעּור, נדמה הּוא ּכן (ועל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אין ּכן ועל עין, ּכהרף אצלֹו עֹולה אינֹו העֹולם זמן ׁשּכל מאחר העֹולם, על ּכלל הסּתּכלּות ׁשּום ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹו

ּכלל) העֹולם ּבזה ּוראּיה הסּתּכלּות אצלֹו יּניקׁשּי אני ועדין מאד זקן ואני לגמרי�, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

.#.„Â‡Ó ¯ÈÚˆ

אן ניט מיר ּביי עין,טרעפט גארּכהרף טּוט ער ווארן ּבלינד, ווי ּפנים א ער האט דעם איּבער אֹויגנּבליק איין ווי (דהיינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

גיׁשיקט דעם איּבער אֹויגנּבליק, איין ווי אפילּו אן ניט גאר איהם ּביי טרעפט וועלט גאנצע די ווארן אריין. ניט וועלט דער אין קּוק ׁשּום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָקיין

וועלט) דער אין קּוק קיין אּון זעהן, קיין ניט גאר איהם ּביי גארזי נא ּבין אי אּון אלט, זייער ּבין אי ווארן . ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הם הארבעה הזקנים אלו שסיפרו הבחינות ואלו
הקדוש בזוהר הנאמר רקיע, מים, אור, בחינת
שהוא הטיפה, יציאת בתחילת כי ובכוונות,
הגרעין שהוליכו בעת שזוכר שסיפר זה בחינת
ציור, שום לה אין עדיין כי אור, בחינת זה וכו',
התחלתו בשעת להתרקם שהתחיל בעת כך ואחר
בכל הולד כשנתהוה כך ואחר מים, בחינת הוא
כשנגמר ואז כידוע, רקיע בחינת זה העיבור, ימי
וכל ונולד, העולם לאויר יוצא הוא רקיע בחינת
ולידה, עיבור בחינת שהם תפילין, בחינת הוא זה
והארבעה כידוע, מצרים יציאת בחינת שזהו
שנעשה מה הוא סיפורם כל הראשונים זקנים
סיפרו הם כי אמו, במעי הטיפה שירדה מקודם
האב, במח עדיין הטיפה כשהיה שזוכרים
רוח, נפש, בחינת שהם וריח, טעם והמראה
המחשבה המשכת התחלת שמשם נשמה,
מעולם לעלול, מעילה שנמשכת ממקום שנמשכת
ורוח נשמה בחינת שהם לשכל, משכל לעולם,
התהוות ידה שעל המחשבה שנתהוה עד ונפש
הארבע אלו וכל הולד, של הקדושה הטיפה
כנ"ל, דכורא בחינת אצל האב אצל כולם בחינות
מוחין שהוא ראש של תפילין בבחינת הם כן על
תיקוני מבחינת נמשכין התפילין כי כנ"ל, דדכורא
שבקדושה זקנים בחינת שזהו כידוע, דיקנא
קדישא, דיקנא תיקוני בבחינת הם שכולם הנ"ל,
פני הדרת בחינת דקדושה, הזקנה עיקר שמשם

כידוע. זקן

ממשיכין התפילין של המוחין קדושת ועיקר
היניק שהוא שבכולם והגדול העליון מהזקן

תינוק שהיה העוור הבעטליר שהוא שבכולם,
הזקנה, קדושת עיקר ממנו כי כנ"ל, וכו' לגמרי
פרשיות השמונה בחינת שהם זקנים, השמונה וכל
העליון, הזקן מזה מקבלים כולם שבתפילין,
שלו המוחין בחינת אבל הנ"ל, העוור שהוא
בפרשיות אפילו להתלבש אפשר אי בעצמו
הוא כי כנגדו, פרשה שום אין כן ועל שבתפילין,
כל מקבלין שממנו הכל, ושורש מהכל גבוה
הזקנים כל בחינת שהם התפילין של המוחין
כנ"ל, סוף באין נכלל הוא כי כנ"ל, שבקדושה
כלל זכרון בשם נקרא אינו שלו מוח כן ועל
שזוכר אמר הוא כי כנ"ל, תפילין בחינת שהוא
שזוכר פי על שאף היינו כלל, זוכר ואינו זה כל
מכולם כלול הוא כי זוכרים, שהם מה כל הכל,
אף ממנו, רק שלהם וזכרון מוח מקבלים וכולם
זכרון בשם לכנותו אפשר אי שלו מוח כן פי על
כי הזכרון, ושורש מזכרון גבוה הוא כי כלל,
אינו כן ועל שם, שכתוב כמו סוף, באין נכלל
ושורש מהכל גבוה הוא כי פרשה, בשום מרומז

כנ"ל. הכל

חיות בחינת הם התפילין של המוחין ועיקר
הם המוחין כי התפילין, ידי על שזוכין דקדושה

שכתוב כמו ז')החיים תחיה".(קהלת "החכמה
לברכה זכרונם רבותינו שאמרו מד)וכמו ,(מנחות

עליהם "ה' שנאמר, לחיים, זוכה תפילין המניח
ג' בחינת הם שתפילין בכוונות וכמובא יחיו".
שהם חיים, שעולים אהיה הויה אהיה שמות,
נמשכין התפילין של המוחין כי שם, עיין המוחין,
בכוונות, כמובא קדישא דיקנא תיקוני מבחינת
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יּונג) ולא(הינּו מאד, זקן אני כן ּפי על ואף ּכלל, לחיֹות עדין התחלּתי ולא , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֹ
ואסּפר הּגדֹול; מהּנׁשר זה על הסּכמה לי ׁשּיׁש רק זאת, אֹומר ּבעצמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאני

מעׂשה הּנ"ל)לכם העּור ּדברי הּוא זה .(ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אליין אי ניט אּון אלט. זייער פארט ּבין אּון לעּבן, צּו אנגיהֹויּבן ניט גאר נא האּב אי אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיּונג,
א דערציילן איי וועל אי אדלער. גרֹויסן דעם פּון דרֹויף הסּכמה א האּב אי נאר דאס, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזאג

ּבעטלער)מעׂשה. ּבלינדער דער אלץ רעט .(דאס ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

ששרשם הנ"ל הקדושים הזקנים כלליות שהם
שהתפאר הנ"ל העוור שהוא הנ"ל, העליון מהזקן
מאוד זקן הוא כי באמת, ארוכים חיים חי שהוא
לחיות עדיין התחיל ולא מאוד יניק הוא ועדיין
העולם זמן וכל מאוד זקן הוא כן פי על ואף כלל

וכו'. עין כהרף אצלו עולה אינו

עתיק שכיסם דברים הם אלו דברים האמנם והנה
איתא ולא כלל, בהם תפיסא מחשבה ולית יומין
ורזא דנא פשרא למפשר יכול די יבשתא על אינש
ה' שבחמלת מאחר כן פי על אף להחויא, דנא
הקדוש מפיו אלו דבריו יצאו כבר עמו על
לחתור לנו ראוי בספר, ונדפסו בכתב ונצטיירו
באופן למעשה הנוגע רמז איזה בהם למצוא
כונתו היתה זה אשר משינתנו, להתעורר שנזכה
לעורר כדי שסיפר המעשיות באלו הקדושה
וכו', ימיהם את שישנים אדם בני כל את מהשינה

שמעון" ר' "פתח בהתורה ס')כמבואר ,(בסימן
מעשיות סיפורי נוראות גדולות ותבין תראה ושם
קדמוניות, שנים של מעשיות בחינת הם כי הללו,
השבעים שכל פנים, הדרת בחינת עתיק, בחינת
היטב. שם עיין וכו', מהם נמשכין תורה של פנים

הוא מעשה, לענין הנ"ל דברים כוונת עיקר והנה
כמה בעצמו ז"ל רבינו מפי ושמעתי שראיתי מה
כאשר פעם, בכל חדש חיות חי שהיה פעמים,
היום חייתי אני שאמר, פעמים כמה ממנו שמעתי
שמעתי וכן כאלו. חיים מעולם חייתי שלא חיים
החיים מענין הרבה שדיבר אחרים פעמים עוד
צער חיי וגם וכו', העולם אצל חיים נקרא שהכל
אבל בהשיחות, שם עיין וכו', הרבה חילוקים יש

אמיתיים, ארוכים חיים הוא החיים עיקר באמת
הנ"ל, העוור של ארוכים החיים בחינת שהוא
שהוא התפאר כי באמת, ארוכים חיים חי שהוא
עדיין התחיל ולא מאוד יניק הוא ועדיין מאוד זקן
כשמתחילין החיים עיקר זה כי כלל, לחיות
התחיל לא כאילו מחדש פעם בכל ה' את לעבוד

שכתוב וכמו כלל. בעבודתו ו')עדיין ,(דברים
זכרונם רבותינו ודרשו היום". מצוך אנכי "אשר

שם)לברכה כחדשים,(ספרי בעיניך יהיו יום בכל ,
אדם שאין ישנה כדיוטגמא בעיניך יהיו שלא

אלא שכתובסופנה, וכמו כחדשים. יהיו יום בכל
כז) נהייתה(שם הזה היום ישראל ושמע "הסכת

לברכה זכרונם רבותינו ודרשו אלקיך". לה' לעם
רש"י) בפירוש כאילו(הובא בעיניך יהיו יום בכל ,

בברית. עמו נכנסת היום

שאף מספר אין פעמים ז"ל מרבינו שראיתי וכמו
בגדולות עצמו התפאר הקודמת שבשעה פי על
כזאת נשמע לא אשר נפלאה תורה וגילה ונוראות
אותו ראינו שאחריה בשעה כך ואחר כדרכו,
צערו פירש פעמים וכמה גדול בצער שרוי
מאוד מצטער שהוא הלב, מעומק לפנינו ושיחתו
מעולם הריח שלא כמי יהודי, להיות זוכין איך
אפשר אי זאת ראה שלא ומי ה', עבודת ריח
מעט מזה מבואר וכבר זה, ענין בכתב לו לצייר
לומר רגיל היה פעם ובכל הנדפסים, בשבחיו
על אף וכו' לא כלל כלל כלל, יודע אינו שעכשיו
והתפאר שגילה מה גילה הקודמת שבשעה פי
על אף לגלות, אפשר שאי מה שהשיג מה שהשיג
כלום. יודע שאינו אומר היה כך אחר תיכף כן פי
היה רק אחת, מדרגה על עמד לא שמעולם הכלל,
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Èkוׁשּבר סערה רּוח ּובא הּים, על הרּבה ּבספינֹות אנׁשים הלכּו אחת ּפעם ƒְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
ּומצאּו הּמגּדל, אל ועלּו אחד, מגּדל אל ּובאּו נּצלּו, והאנׁשים הּספינֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאת
טּוב ּכל ׁשם והיה ּׁשּצריכים, מה וכל ּומלּבּוׁשים ּומׁשקאֹות הּמאכלים ּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשם

סערה,אמאל רּוח א גיקּומען איז ים. דעם אֹויף ׁשיפן, סא א אֹויף מענטׁשן גיגאנגען (דהיינּוזענען ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ווינט) ׁשטּורעם מענטׁשןא די זענען גיווארן, ניצֹול זענען מענטׁשן די אּון ׁשיפן. די צּוּבראכן האט אּון ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
אלערליי גיפּונען דארט האּבן זיי אּון טּורעם. דעם אֹויף ארֹויף זיי זענען טּורעם, איין צּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָגיקּומען
טּוב, ּכל גיווען דארט איז סע אּון ּבאדארף. מע וואס אּון מלּבּוׁשים, אּון מׁשקאֹות, אּון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמאכלים,

ברום לדרגא מדרגא פעם בכל בזריזות הולך
כשהגיע ואפילו והגבוהות, העליונות מדרגות
בזה דעתו נתקררה לא עדיין וכו', שהגיע למה
אחר. במקום ויתבאר כאן בזה להאריך ואין וכו',

בכל להתחיל כשזוכין באמת החיות עיקר וזה
החיים עיקר שהוא ה' בעבודת מחדש פעם

שכתוב כמו ל')באמת, חייך".(דברים הוא "כי ,
פעם בכל עבודתו שיהיה ה' עבודת והעיקר
שלא אחרא הסטרא של לזקנה יפול ולא מחדש
ז"ל רבינו שהזהיר וכמו ח"ו, אצלו עבודתו תזקן
הן זקן, צדיק הן זקן, להיות שאסור ואמר זה על
בהשיחות כמבואר וכו', טוב אינו זקן זקן, חסיד
כי היינו מעשיות, הספורי אצל שנדפסו הקדושות
עיקר וזהו מחדש. פעם בכל להתחיל צריכים
העוור שהוא דקדושה הזקן של ארוכים החיים
שכל היינו מאוד, ויניק מאוד זקן היה כי הנ"ל,
ביותר, דקדושה בזקנה ונכלל ביותר שנזקן מה
שם שנכלל מה כל דעתיקין, עתיק בחינת שהוא
שעדיין פעם בכל השיג כי יותר, יניק היה יותר
אין לגדולתו כי יתברך, מהשם מאוד רחוק הוא
יותר, דקדושה בזקנה שנכלל מה כל כן ועל חקר,
עד כלל, לחיות התחיל לא שעדיין והשיג ראה
הזקנה נכלל ששם הנ"ל ארוכים לחיים שזכה

כלל. זאת להשיג אפשר שאי יחד והינקות

שהוא הנ"ל, מהזקן שנמשכין התפילין בחינת וזה
חיים בחינת שהם כנ"ל, מוחין התפילין שורש

בחינת ד')כנ"ל, אלקיכם(שם בה' הדבקים ואתם
כי כידוע, תפילין על שנאמר היום, כולכם חיים
מצות ידי על לזכות כדי מוחין התפלין עיקר זה

כנשר לחדש דקדושה, חדש חיות לחיות תפילין
פעם בכל יתברך בעבודתו להתחיל מחדשימיו,

תהיה שלא אחרא, דסטרא לזקנה יפול ולא
לא כאילו ממש חדש אלא כישנה, בעיניו עבודתו
שהוא מי אפילו באמת כי כלל, מעולם התחיל
בעבודתו הרבה שנים ויגע וטרח מאוד גדול צדיק
בראשית מעשה חידוש לפי כן פי על אף יתברך,
יתברך השם כי כלל, התחיל לא עדיין יום שבכל
"ובטובו שכתוב, כמו עת, בכל חדשות עושה
יום ואין בראשית". מעשה תמיד יום בכל מחדש
נפלאות מחדש יתברך הוא כי לחברו, דומה
בכתבי וכמבואר שעה, ובכל עת בכל חדשות
שעה ואין לחברו דומה יום שאין ז"ל, האר"י
עליית נשתנים ורגע רגע ובכל לחברתה, דומה
בשינויים והנהגתם ומעמדן וסדרן העולמות
חיותם המשכת וכל חקר, אין עד ונוראים נפלאים
הכל תלוי שבו הזה בעולם האדם עבודת כפי הוא
לעבוד פעם בכל צריך כן ועל סוף, ועד מראש
מעשה חידוש כפי מחדש, יתברך השם את
וכפי עכשיו, שצריכין העולמות שבכל בראשית
לגלות שצריכין יתברך הבורא גדולת התגלות
יחוה ללילה ולילה אומר יביע ליום יום כי עכשיו,
שעה ובכל עת ובכל לילה ובכל יום שבכל דעת,
חדשה וידיעה הכרה בדרך יתברך גדולתו נתגלה
בכל להתחיל צריכין כן ועל מעולם, היה שלא
יהיו יום בכל בבחינת מחדש, בעבודתו פעם

כחדשים, בעיניך

הנ"ל, ארוכים חיים בחינת החיות, עיקר וזה
ימים, אריכת שעיקר ז"ל, רבינו בדברי וכמבואר
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ּׁשהּוא מה יׁשנה מעׂשה יסּפר אחד ׁשּכל ואמרּו ענּו ׁשּבעֹולם; הּתענּוגים ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוכל
והיּו הּזּכרֹון. אצלֹו ׁשהתחיל מעת זֹוכר ּׁשהּוא מה הינּו הראׁשֹון, מּזּכרֹון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזֹוכר
ּבתחּלה. ׁשּיסּפר ׁשּביניהם הּגדֹול הּזקן את מכּבדים והיּו ּונערים, זקנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשם

איין דערציילן זאל איטליכער אז אנגירּופן זי זיי האּבן וועלט. דער אין וואס ּתענּוגים אלע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּון
סע זינט גידענקט ער וואס דהיינּו זיּכרֹון. ערׁשטן דעם פּון נא גידענקט ער וואס מעׂשה. ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאלטע
מכּבד מען האט יּונגע, אּון אלטע גיווען דארטן איז זּכרֹון. דער אנגיהֹויּבן איהם ּביי זי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאט
ער האט דערציילן. ערׁשטן צּום זאל ער אז זיי, צוויׁשן גיווען סע וואס זקן גרעסטן דעם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָגיווען,

יום בכל לראות שצריכין הוא ארכים, חיים בחינת
בתוספת היום את להאריך כך אחר שבא ויום
להאדם כשבא בתחילתו היום כי ודעת, קדושה
להרחיבו לראות וצריכין מאוד קצר הוא
יום בכל וכן פעם. בכל קדושה בתוספת ולהאריכו
יותר ארוך יהיה יום שכל לראות צריכין ויום

וכו', וטהרה קדושה בתוספת (כמבוארמחברו

א') לקוטי ס' בסימן שמעון" ר' "פתח עיקרבהתורה וזה ,
להתחיל היינו ארוכים, ימים בחינת ימים אריכת
מרובה, בתוספת חדשה בעבודה מחדש פעם בכל
לשכוח צריכין הנה עד שעבד עבודה כל כי

כנ"ל. מחדש עתה ולהתחיל לגמרי

מצות עיקר וזה כנ"ל. לזה זוכין תפילין ידי ועל
בחינת לחיים לזכות כדי יום בכל שמניחין תפילין
ארוכים לחיים לזכות היינו כנ"ל, הדבקים ואתם
להתחיל עת, בכל דקדשה חיותו לחדש הנ"ל,
והחיים המוחין עיקר וזה מחדש. פעם בכל
שורש שמשם הנ"ל העליון מהזקן הנמשכין
ששם הנ"ל, ארוכים חיים שחי כנ"ל, התפילין

בחינת שזה יחד, והינקות הזקנה קג)נכלל (תהלים

רבותינו שאמרו כמו נעוריכי, כנשר תתחדש
לברכה שם)זכרונם רש"י בפרוש הזה(מובא הנשר ,

הוא יותר שמזקין מה שכל היינו וכו', כשמזקין
מחדש פעם בכל ומתחיל יותר חיותו מחדש
כן ועל מחדש, פעם בכל לחיות ומתחיל ביותר,
חיות כי דייקא, הגדול הנשר מן הסכמה לו היה
ומשם כנ"ל, כנשר תתחדש בחינת הוא כזה

כנ"ל. הנ"ל החיים בחינת שהם התפלין, בחינת

בפנים, המוחין התנוצצות הם התפילין עיקר כי

תיקוני מבחינת שנמשך הפנים אור בחינת שהוא
כידוע, פנים הדרת עיקר שהוא קדישא, דיקנא
ותיקוני כנ"ל. הנ"ל דקדושה זקן בחינת שהוא
ועיקרם רחמים, של מידות י"ג בחינת הם דיקנא
והחרון הדין להמתיק כעס כבישת בחינת הוא
כן ועל העיקר. שזה אפים ארך בחינת שזהו אף,

לברכה זכרונם רבותינו קיא)אמרו על(סנהדרין
ראה, מה וכו'", ארצה ויקד משה "וימהר פסוק
שהם מדות, הי"ג של עיקרן כי ראה. אפים ארך
אז, יתברך השם לו שגילה דיקנא תיקוני תליסר
בחינת שהוא אפים, אריכת בחינת הוא העיקר
מידה ידי על משה נתלהב כן ועל פנים, כבישת
אפים אריכת מעלת בענין וכמבואר דייקא, זו

ז"ל רבנו שם)בדברי עין קנ"ה, במאמר(בסימן
עיין וכו', מאוד רעה מדה היא עצבות המתחיל,
נפלא דרך הוא כי הסוף, עד הענין כל שם
היטב, שם ותעיין תסתכל ואם הבורא, לעבודת
גדול והתחזקות נפלאות עצות משם לקבל תוכל

יתברך. לעבודתו שיעור בלי מאוד

השם של במדותיו להתדבק צריך שאדם והכלל,
לברכה זכרונם רבותינו בדברי כמבואר יתברך,
לו שיהיה לראות צריך כן ועל הספרים, ובכל

אפו שיאריך דהיינו אפיים, אריכת כלמידת על
ולא דבר שום על יקפיד ולא יכעס ולא דבר
הן בעבודתו, ובלבול מניעה שום על יסתכל
מבני לו שיש ויסורים ועיכובים ובלבולים מניעות
או וקרוביו ואשתו וחותנו מאביו כגון העולם,
בחוש, ורואין ידוע כאשר העולם, בני משאר
לכנוס רוצה שהוא כל אדם שאיזה פעם שבכל
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הענף". מן הּתּפּוח את ּכׁשחתכּו ּגם זֹוכר אני לכם, אסּפר "מה ואמר: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָענה
זאת ּבוּדאי ואמרּו: חכמים, ׁשם היּו א אֹומר, הּוא מה אחד ׁשּום ידע ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹולא

מאד. יׁשנה מעׂשה ְְֲִֶַָָֹהיא

אנגירּופן זקן)זי עלצטער דער האט(דהיינּו מע אז ,נא גידענק אי דערציילן, איי אי זאל וואס , ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נ קיינער האט צווייג. דער פּון עּפעלע דאס סעאּפגיׁשניטן לּוׁשמיר זאגט. ער וואס פארׁשטאנען יט ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דערנא מען האט מעׂשה. אלטע גאנץ א איז דאס אווא, גיזאגט, זיי האּבן חכמים, גיווען דארט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאיז

וכיוצא וכו' בכונה להתפלל להתחיל ה' בעבודת
וצריך שיעור, בלי רבות מניעות לו יש תיכף בזה,
לעשות כארי וגיבור וכו' כנמר עז להיות אחד כל
המניעות כל כנגד להתגבר שבשמים, אביו רצון
כלל, עליהם להסתכל ולבלי עליהם, ולעבור
בתורה לעסוק שלו, את לעשות מאוד ולהתחזק
אריכת בחינת וזה וכו'. ובכח בכונה ותפילה
להפסיק ח"ו, רוח קוצר לו יהיה לבל אפים
לו שיש והיסורים המניעות ידי על ח"ו, עבודתו
ולא דבר, כל על אפו ויאריך עצמו יחזק רק מהם,

כלל. מניעה שום על יסתכל

מה מעצמו לו שיש הבלבולים אפילו וכן
אותו רודפין וזרות רעות והמחשבות שהתאוות
יסורים לו ויש התפילה בשעת ובפרט עת בכל
אפים אריכת בחינת הוא העיקר מהם, גדולים
שעיקר שם כמבואר אמונה, בחינת שהוא הנ"ל
היינו אמונה, ידי על זוכין אפיים אריכת בחינת
ובצדיקים יתברך בהשם שלמה אמונה לו שיהיה
יפל ולא בעבודתו ויתחזק אמיתיים, וכשרים
משום רוחו תקצר ולא ליה יכפת ולא דבר משום
בלבולים בדעתו מכניס דבר שהבעל מה בלבול
מחמת ח"ו, תקוה אפס כאילו הדעת וחלישות
צריך כי הנה, עד שפגם והפגמים רעים המעשים
בדברי כמבואר כלל, זה כל על להסתכל לבלי
זה בענין פעמים וכמה כמה ובדברינו ז"ל רבינו
יאוש שום אין כי להתחזק, צריך האדם היכן עד
נפל שכבר פי על אף שהוא ואיך כלל, בעולם
אף שיעור, בלי פעמים כמה בעצמו זאת נפילה
אשר הימים וכל כלל, בעולם יאוש אין כן פי על
להתחזק צריך הוא האדמה פני על חי הוא

דסטרא לזקנה יפל ואל מחדש פעם בכל להתחיל
מבחינת הם שבעולם הנפילות כל כי כלל, אחרא
נזקן שכבר בעיניו שנדמה אחרא, דסטרא זקנה
לו אפשר שאי עד בהם, שרגיל ובמעשיו בחטאיו
צריך הוא ובאמת ח"ו, אופן בשום מהם לצאת
יש שעה ובכל עת ובכל יום שבכל ולהאמין לידע
בריה נעשה ולהיות להתחדש האדם ביד כח
בכל חדשות עושה יתברך השם כי ממש, חדשה
כנ"ל, וכו' לחברו דומה שעה ואין יום ואין עת

ולהתחילע מחדש פעם בכל להתחזק צריך כן ל
צריכין אחד ביום גם ולפעמים מחדש, יום בכל
אחר, במקום כמבואר פעמים, כמה להתחיל
שיהיה, איך יהיה ארוך זמן כך יהיה אם ואפילו
בהשם עצמו את להזכיר צריך שעה ובכל עת בכל
הנה עד שעבר מה כל לגמרי ולשכוח יתברך
ואל שיוכל, מה כל ממש מחדש מעתה ולהתחיל

כלל. הדעת וחלישת בלבול שום על יסתכל

להאריך שצריך אפים, אריכת בחינת הוא זה וכל
ולבלי והמניעות הבלבולים כל על לעבור רוחו
דבר, שום ליה יכפת ולא דבר שום על להסתכל
שעובר מה מכל רוחו תקצר ולא לבבו ירך ואל
כי שיוכל, מה בכל יתברך בהשם יתחזק רק עליו,
לא ה' וחסדי עת, בכל רחמים מלא יתברך השם
מענין דברנו וכבר לעולם. רחמיו כלו ולא תמנו
כמה לחזור צריכין כזה ענין אבל פעמים, כמה זה
התרחקות כל כי חייך, הוא כי שיעור, בלי פעמים
שאובדים, מה ואובדים יתברך מהשם העולם רוב
רק הוא ככולם רובם ואמיתיים, נצחיים חיים
מחמת בדעתם, שנופלין מה הדעת חלישת מחמת
קצת שהתחילו פעמים כמה התנסו שרובם
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e„aÎÂהיא "זאת הראׁשֹון: ּכמֹו זקן היה ׁשּלא הּׁשני ענה ׁשּיסּפר. הּׁשני את ¿ƒ¿ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יׁשנה ּתמּה)מעׂשה ּגם(ּבלׁשֹון זֹוכר אני אבל ֿ ּכן, ּגם זֹוכר אני הּמעׂשה זאת ? ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּביֹותר יׁשנה מעׂשה היא זאת ׁשם: ואמרּו ענּו ּדֹולק". הּנר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
מעׂשהמה וזֹוכר מהראׁשֹון, יּניק ׁשהּוא הּׁשני ׁשּזה אצלם ּפלא והיה ראׁשֹונה; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מהראׁשֹון. יֹותר ְִֵֵָָָיׁשנה

דערציילן. זאל ער אז ערׁשטן. דעם פּון יּונגער גיווען איז ער וואס זקן, אנדערן דעם גיווען ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמכּבד
מעׂשה.האט אלטע איין איז דאס אט אנגירּופן, אנדערער דער זי(זי פארווינדערט איינער ווי לׁשֹון א .(מיט ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

זי זיי האּבן גיּברענט. האט לעכט דאס אז אפילּו נא גידענק אי אּון מעׂשה, די גידענק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאי
א זיי ּביי איז סע אּון ערׁשטער. דער פּון מעׂשה עלטערע איין נא איז דאס האט אנגירּופן, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדארט
דעם פּון מעׂשה עלטערע איין גידענקט אּון יּונגער, זי איז אנדערער דער וואס גיווען, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָחידּוׁש

אחד כל שנפלו, למה נפלו כך ואחר ה' בעבודת
התייאשו זה ידי ועל לצלן, רחמנא נפילתו לפי
עוד קצת נתעוררו וקצתם עוד, מלהתחיל עצמן
כך אחר אבל פעמים, או מחדש והתחילו הפעם
כן על כך, אחר נפלו כן פי על שאף כשראו
שרצו כמה שזה שראו מאחר בעצמן, נתייאשו
שנפלו, למה ונפלו ה' בעבודת ולכנוס להתנסות
שנשתה בעיניהם נדמה כן על לצלן, רחמנא

מעתה. עוד להתחיל גבורתם

בעצמו, דבר הבעל מעשה הוא זה כל באמת אבל
זקן מלך נקרא כי אחרא, דסטרא זקן בחינת שהוא

ד')וכסיל האדם(קהלת את להפיל רוצה שהוא
נזקן כבר כאילו ח"ו, כח ותשות זקנה לידי
עוד, להשתנות אפשר שאי עד ובמעשיו בחטאיו
בריה הוא האדם יום בכל כי הוא, כן לא ובאמת
נטילת על יום בכל מברכין שאנו וכמו חדשה,
ואשה ועבד גוי עשני שלא הברכות ושאר ידים
מחמת שהוא הטעם הפוסקים שכתבו וכו',
כמבואר חדשה, כבריה יום בכל נעשה שהאדם
מברכין כח ליעף הנותן ברכת וכן ערוך. בשלחן
כמובא יום, בכל והחיות המוחין התחדשות על
לבלי מאוד ליזהר צריך האדם כן ועל בכוונות,
להתחזק רק הנ"ל, אחרא דסטרא לזקנה ליפול
בכל בעיניו דומה ויהיה כנ"ל, עת בכל להתחדש
היום וכאילו נולד היום כאילו שעה ובכל יום

זכרונם רבותינו שאמרו כמו מחדש, התורה מקבל
שכל כנ"ל, כחדשים בעיניך יהיו יום בכל לברכה,
כל על אפו שמאריך אפיים, ארך בחינת הוא זה
הכל על ועובר שבעולם ובלבול מניעה דבר

ומיד כנ"ל. וכו' בעבודתו פעם בכל הומתחזק
תיקוני בחינת עיקר הוא אפיים ארך של זאת
זקן שהוא שבקדושה זקן בחינת שהוא דיקנא
הוא כי באמת, ארוכים חיים חי הוא כי באמת,
הוא זה ורק מחדש, פעם בכל לחיות מתחיל
כנ"ל, ארוכים חיים בחינת דקדושה, זקנה בחינת
שנזקן דהיינו אחרא דסטרא לזקנה כשנופל כי
ח"ו, מעבודתו כשנופל שכן ומכל אצלו, עבודתו
שאי עד כך כל בחטאיו שנזקן לו שנדמה מחמת
לצלן, רחמנא כזאת, זקנה ח"ו, לשוב לו אפשר
ז"ל רבינו בדברי כמבאר ימים, קיצור עיקר הוא
ותוספת חיות מוסיפים שאינם כאלו, שזקנים
רוגז שבע ימים קצר נקראים עת, בכל וכו' עבודה

סימןוכו', תנינא בליקוטי הביכורים" "וביום בהתורה (עיין

.ד')

תכליתו על לחשוב שרוצה אדם שכל הכלל
כלל, זקן להיות לבלי מאוד ליזהר צריך האחרון
הן ח"ו, אחרא דסטרא לזקנה יפול שלא דהיינו
הפחות אפילו אדם כל שאר הן חסיד הן צדיק
מליפול לזהר צריך שהוא מה כפי שבפחותים
להיות לו אסור גדול צדיק אפילו כי הנ"ל, לזקנה
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e„aÎÂאני" יֹותר: יּניק ׁשהיה הּׁשליׁשי, ואמר ענה ׁשּיסּפר. הּׁשליׁשי את ¿ƒ¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואמרּו: ענּו הּפרי", להתרּקם ּכׁשהתחיל ּדהינּו הּפרי, ּבנין ּכׁשהתחיל ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזֹוכר
"אני יֹותר: עֹוד יּניק ׁשהיה הרביעי, ענה ּביֹותר". יׁשנה מעׂשה היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ"זאת

דערציילן. זאל ער אז זקן, דריטן דעם גיווען מכּבד מען האט דערנא דריטעראּוןערׁשטן. דער ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זי האט סע אז אפילּו נא גידענק אי אנגירּופן. זי דריטער דער האט גיווען. יּונגער נא ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאיז
זיי האּבן ּפרי. א ווערן צּו אנגיהֹויּבן גאר האט ּפרי די אז ּפרי דער פּון ּבנין דער אנגיהֹויּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָגאר
זקן פערדער דער זי האט דערנא מעׂשה. עלטערע איין נא זי איז דאס דארט. אנגירּופן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָזי

שלמה לעבודה שזכה פי על אף בעבודתו, זקן
לעלות להתחזק צריך כן פי על אף גבוה, במדרגה
זה כי מחדש, פעם בכל ולהתחיל לדרגא מדרגא
מדרגא פעם בכל לעלות להתחזק היהדות עיקר
בעת ז"ל רבינו מפי ששמעתי כמו לדרגא,
אתמסרו יקירין תקונין ט' התורה לומר שהתחיל

א')לדיקנא לקוטי כ' הלשון,(בסימן בזה אז שאמר ,
שילך דהיינו ישראלי, איש להיות שרוצה מי
ארץ ידי על אם כי לו אפשר אי לדרגא, מדרגא
נקרא שאין שומעין אנו דבריו ומכלל ישראל.
מדרגא כשהולכין אם כי באמת, ישראלי איש
עיין וכו', ישראל ארץ ידי על זוכין וזה לדרגא

הנ"ל. יקירין תקונין ט' בהתורה שם

שנקראת התורה בחינת ארוכים, חיים עיקר וזה
וכן כנ"ל. וכו' מחדש פעם בכל כשמתחילין חיים
מה ועבר שעשה מה שעשה מי אפלו להפך
ח"ו, זקן להיות לו אסור כן פי על אף שעבר,
זקנה מבחינת ויותר ביותר ליזהר צריך והוא
יאמר שלא ח"ו, יאוש שום לידי יבוא שלא הנ"ל,
שאי עד וכו', במעשיו ח"ו, נזקן שכבר בליבו
בכל להתחיל יתחזק רק ח"ו, להשתנות לו אפשר
דבר או קטן דבר שיוכל מה ויעשה דאפשר מה
אחד דיבור אם כי לומר יוכל לא אם אפילו גדול,
מעט ללמוד או בהתבודדות, או בתפילה ממש
ויתחזק שיוכל מה יעשה פנים כל על דמעט,

ד במעט עצמו את ליגעויחיה עדיין שזוכה מעט
בודאי שהוא איך פנים כל על כי ישראל, בקדושת
פושעי אפילו כי יום, בכל מצוות כמה עושה הוא
למצוא וצריך כרימון, מצוות מלאים ישראל

בכל עצמו את ולהחיות טובות נקודות בעצמו
בעודי" לאלהי "אזמרה בתורה וכמבואר פעם,

רפ"ב) פעמים(בסימן כמה בדברינו כמובא ,
את יאבד ואל מחדש פעם בכל להתחיל ולהתחזק
לעשות ידך תמצא אשר וכל ח"ו, לגמרי עצמו
אפיים אריכת בחינת הוא והעיקר עשה, בכוחך
בלי מאוד הרבה אפיים אריכות לו שיהיה הנ"ל,
להאריך היינו הרוח, אריכת בחינת שהוא שיעור,
להסתכל ולבלי ה' לישועת ולייחל להמתין רוחו,

כנ"ל. ומניעה בלבול שום על

ולרשעים לצדיקים אפיים ארך בחינת (ב"קוזהו

אפיים,נ') ארך של זו למידה צריכים שהצדיקים
ימים אריכת בחינת דקדושה, זקנה בחינת שהוא
שלא דהיינו הנ"ל, ארוכים חיים בחינת ושנים,
תהיה שלא ח"ו, אחרא דסטרא לזקנה ליפול
כנשר לחדש רק אצלו, וחלושה זקינה עבודתו
בתוספת מחדש יתחיל יום ובכל פעם, בכל נעוריו
ולא לעולם, יגע ולא ייעף ולא ועבודה קדושה
אפיים, אריכת בחינת שזהו דבר, משום יתבלבל
שכבר מחמת ה' את העובד נתייגע לפעמים כי
ליפול יכול זה ידי ועל וכו', יסורים כמה סבל
על ח"ו, כח ותשות אחרא דסטרא זקנה לבחינת
הנ"ל אפיים ארך במידת מאוד להתחזק צריך כן
היגיעות כל על ורוחו אפו להאריך חייו ימי כל
בחינת וזה מחדש. פעם בכל ולהתחיל והכבידות

לצדיקים. אפים ארך

שגם לרשעים, אפיים ארך בחינת יש וכן
ימי כל אפו להם מאריך יתברך השם הרשעים,
מותו יום "עד שכתוב כמו שישובו, כדי חייהם
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יֹותר: עֹוד יּניק ׁשהיה החמיׁשי, ענה הּפרי". לנטע הּגרעין ּכׁשהֹוליכּו ּגם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹזֹוכר
ענה הּגרעין". את ּוממציאים חֹוׁשבים היּו ׁשהם החכמים ּגם זֹוכר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ"אני
ּבתֹו הּטעם ׁשּנכנס קדם הּפרי ׁשל הּטעם "את ּגם זֹוכר ׁשהּוא וכּו', ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹהּׁשּׁשי

קערנדל דאס גיפירט האט מע אז אפילּו נא גידענק אי גיווען. יּונגער נא איז ער וואס ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאנגירּופן,
אי גיווען, יּונגער נא איז ער וואס אנגירּופן. פיפטער דער זי האט ּפרי. די פלאנצן זאל ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָמע
זעקסטער, דער זי האט קערנדל. דאס אֹויסגיטראכט האּבן זיי וואס חכמים די אפילּו נא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָגידענק
איידער ּפרי, דער פּון טעם דעם אפילּו נא גידענק אי אנגירּופן, גיווען, יּונגער נא איז ער ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוואס

גם צריכים כן על וכו'". ישוב אם לו תחכה
ארך של זאת במידה להתחזק בעצמן הרשעים
להשם מלשוב רשעותם אותם יבלבל שלא אפיים
דעתם נחלש יהיה ולא לבבם ירך ולא יתברך,
כבר התחילו אם בפרט שלהם, העוונות מריבוי
יבטחו כן פי על אף וכו', מזה ונפלו פעמים איזה
מה כל על ורוחם אפם ויאריכו הגדול בחסדו
מעתה להתחיל פעם בכל ויתחזקו עליהם שעובר
לעזוב עצמו, על לרחם מעתה יזכה אולי מחדש
וחלוש זקן יהיה ולא שמקודם ומחשבותיו דרכו
הוא התשובה עיקר כי לעולם, עצמו בעיני כח
לחדש שצריך עת, בכל החיות התחדשות בבחינת

בבחינת בחושך, שעברו ה')ימיו ה'(איכה השיבנו
שהכל נמצא, כקדם. ימינו חדש ונשובה אליך
ארך וזהו הנ"ל. אפים ארך מידת בחינת צריכין
ושאר כנ"ל. לרשעים אפים וארך לצדיקים אפים
כולם שבעולם אדם בני שאר כל של המדרגות כל
הוא וחיותם עבודתם קיום כל כי בהם, נכללים

ה אפים אריכת של זאת מידה ידי כנ"ל.על נ"ל

שהוא דקדושה הזקן מבחינת כח מקבלים זה וכל
סבא שבזקנים, זקן בחינת שהוא הנ"ל, העוור
שאמר עד כזה, דקדושה לזקנה שזכה דסבין,
שממנו וכנ"ל. וכו' מאוד ויניק מאוד זקן שהוא
בעבודתם להתחזק כח הצדיקים כל מקבלים
אלו ידי ועל פעם. בכל ועבודתם כוחם לחדש
מחדש פעם בכל שמתחילין הגדולים הצדיקים
שבמדרגות, הגבה למדרגה כשמגיעים ואפלו
כן פי על אף הגדולים, עליה בני למדרגת אפלו
מי אומרים, הם רק בזה, עצמם מסתפקין אינם

פעם בכל ומתחילין להשיג, עוד שיש מה יודע
בענין הרבה ז"ל מרבינו ששמעתי וכמו מחדש.
פעם בכל שבאים עד אחר. במקום כמבואר זה,
כן על וכו', וכו' ונוראות נפלאות חדשות להשגות
להתחדש יכולין הזה בכל האלו הצדיקים בכח
הרבה עתה ששכיח כמו הנופלים, אלו פעם בכל
אחרא הסטרא שהתגברה הזה הגלות בחושך
לעסוק להתחיל הרוצה כל על מאוד דבר והבעל
אחד כל פעם בכל אותו ומפילים ה' בעבודת
לצלן, רחמנא ח"ו, אותו שמפילים מה כפי ואחד
בשבעה פעם בכל ולהחיותם אותם לחזק וצריכים
ויתחילו לעולם עצמן יתייאשו שלא טעם משיבי

כנ"ל. מחדש פעם בכל

מה כל כי הנ"ל, מצדיקים מקבלין הכח זה וכל
ביותר, גדול רופא צריך ביותר גדול שהחולה

אחר במקום ל')כמבואר עוצם(סימן מחמת כי ,
שהתחילו הנ"ל הצדיקים אלו של והשגתם כוחם
ויותר יותר פעם בכל והשיגו מחדש פעם בכל
מחשבות חושב יתברך הוא איך ה'. חסדי גדולת
יש זה ידי על וכו', נדח ממנו ידח לבל עת בכל
לכל חדש והתחזקות חיות להמשיך כח להם
יפלו שלא פעם בכל ולעוררם לחזקם הנופלים
על ורוחם אפם יאריכו רק לעולם, דבר משום
לא כי אמיתיים, הצדיקים ובכח בה' ויאמינו הכל
להתקרב להתחיל ויתחזקו לעולם, חסדיו אפסו
שיכול מה בכל פעם בכל מחדש יתברך להשם

וכנ"ל. וכו'

מחדש פעם בכל שהתחילו הצדיקים אלו בכח כי
שבמדרגות, הגבוה למדרגה כשהגיעו שאפילו
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קדם הּפרי ׁשל הריח "את ּגם זֹוכר ׁשהּוא ואמר וכּו', הּׁשביעי ענה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרי".
קדם הּפרי ׁשל "הּמראה ּגם זֹוכר ׁשהּוא ואמר הּׁשמיני ענה ּבּפרי". ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנכנס

ואני הּפרי". על זה)ׁשּנמׁשכה ּכל ׁשּמסּפר העּור הּבעטליר זה ּתינֹוק(הינּו אז הייתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

דעם אפילּו נא גידענק אי אנגירּופן, זיּבעטער דער זי האט ּפרי. דער אין אריין איז טעם ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָדער
אי אנגירּופן, אכטער דער זי האט ּפרי. דער אין אריין איז ריח דער איידער ּפרי, דער פּון ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָריח

ּפר דער פּון מראה די אפילּו נא איגידענק אּון ּפרי, דער אֹויף ארֹויף איז מראה די איידער י, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
קינד. א גאר גיווען דעמאלט נא אלץ)ּבין דאס דערציילט ער וואס ּבעטלער ּבלינדער דער אֹוי(דהיינּו ּבין אי אּון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הוא באמת ואשר מזו גדולה מעלה שאין שנדמה
שכמה מאוד ונוראה נפלאה ומדרגה מעלה
על אף והם לזה, זכו לא ונפלאים גדולים צדיקים
פי על אף וכו', וכו' ויותר ויותר לזה שהגיעו פי
מחשבות וחשבו בזה מסתפקים היו לא לעולם כן

פ על אף מחדש, להתחיל פעם היובכל שלא י
אף יותר, הגבוה מדרגה של שם שום עוד יודעים
וכו'. עוד שיש מה יודע מי אומרים היו כן פי על
היה אחת שפעם ז"ל, מרבינו ששמעתי וכמו
יהודי להיות זוכין איך ואמר, לפני מאוד מצטער
סמוך שזה מחמת גדול, לפלא בעיני והיה וכו',
יודע מי ואמר, ענה וכו'. ונוראות נפלאות גילה
לא מעולם הלא כי וכו', להשיג עוד שיש מה
כזאת להשגה להגיע ולכסוף לבקש דעתי על עלה
שיש מה עתה גם יודע מי כן על כזו, ולמדרגה
וכו'. חייו ימי כל לעולם דרכו היה וכן וכו', עוד

כאן. מזה ולספר להאריך אפשר ואי

שאפלו כך כל גדולים צדיקים שיש נמצא,
שנדמה שבמדרגות הגבוה למדרגה כשמגיעים
הם כן פי על אף מזו, גבוה מדרגה שאין
מחדש ומתחילים ומחפשים ומבקשים מתגעגעים
פי על אף עוד, שיש מה יודע מי כי לגמרי,
מאד, גבוה באמת עתה של ומדרגתם שהשגתם
אין יתברך השם הלא אומרים, הם כן פי על אף
להשיג העולם בזה שיכולים מה יודע ומי סוף,
עד מחדש פעם בכל מתחילים הם כן על עוד,
כך ואחר יותר. עוד גבוה למדרגה באים שבאמת
עוד ומתחילים עוד שיש מה יודע מי אומרים,
אלו הצדיקים בכח כן על לעולם. וכן וכו' מחדש

בעולם יאוש שום ואין הנופלים. לכל תקוה יש
אי כזאת שמירידה לו שנדמה פי על אף כי כלל,
יודע מי כן פי על אף ח"ו, לעלות לו אפשר
יתברך אצלו כזה חסד יש כי ה', חסדי גדולת
נפל ח"ו, אם אפילו וכן לעלות. יכולין משם שגם
כן פי על אף שיעור, בלי פעמים וכמה כמה עוד
פעם בכל עצמו לנשאות רוצה שהוא תנועה כל
אפילו שצועק וצעקה צעקה וכל מנפילתו, לעלות
וכמו לעולם. נאבד אינו כן גם תחתיות בשאול
משאול צעקה קול שאפילו ז"ל רבינו שאמר
כי כך, אחר שיהיה איך יהיה נאבד אינו תחתיות
תכלית, ואין סוף אין הוא ותורתו יתברך השם
גבוה כי גדולתו, לפי בעולם עליה שאין וכמו
כמו וכנ"ל, וכו' עליהם וגבוהים וכו' גבוה מעל
יש ח"ו, הירידות בכל כי בעולם, ירידה אין כן
מזו גרוע ירידה שיש ומאחר יותר. גרוע ירידה

ח"ו. יותר ליפול לבלי להתחזק צריך ח"ו,

שלא הנ"ל הצדיקים בכח הוא התחזקות ועיקר
כי כנ"ל, וכו' יותר פעם בכל ועלו לעולם עמדו
אין כן כמו לעולם, עליה שאין שכמו להשיג, זכו
באמת כי משם, לעלות יוכלו שלא לעולם ירידה
למדרגה עולה שהצדיק מה כל כי אחד, הכל
עיקר שזהו ה', חסדי יותר משיג הוא יותר גבוה
נקרא חסד של מידה כי יתברך, השם גדולת
הגדולה", ה' "לך שכתוב, כמו כידוע, גדולה
נקרא חסד שמידת נמצא, כידוע. חסד שהוא
השם גדולת יותר שמשיגים מה כל כן על גדולה,

חסדיויתברך, כי יתברך, חסדיו יותר משיגים
כנ"ל. גדולתו עיקר זהו יתברך
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הּמעׂשּיֹות, אּלּו ּכל זֹוכר אני להם: ואמרּתי ועניתי ׁשם, ּגםּֿכן והייתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכלּום"! "לאו זֹוכר ניׁשט")ואני גאר ּגידענק אי מעׂשה("אּון היא זאת ואמרּו: ענּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּכּלם. יֹותר זֹוכר ׁשהּתינֹוק אצלם ּגדֹול חּדּוׁש והיה מּכּלם! יֹותר מאד, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻֻיׁשנה

ניׁשט. גאר גידענק אי אּון מעׂשיֹות, אלע די גידענק אי אנגירּופן, מי אי האּב גיווען ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָדארט
זיי ּביי איז סע אּון אלע, פּון עלטער מעׂשה, אלטע גאנץ א איז דאס האט אנגירּופן, זי זיי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאּבן

אלע. פּון מער גידענקט קינד דאס וואס גיווען, חידּוׁש גרֹויס ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָא

לעולם עומדים שאינם הצדיקים אלו כן ועל
פעם בכל ומשיגים ויותר יותר פעם בכל ועולין
ידי על חסדיו, גודל היינו יתברך, גדולתו ביותר
בעולם ונפילה ירידה שום שאין להשיג זוכין זה
פעם בכל משיגים כי כלל, בעולם יאוש שום ואין
ידי שעל הבורא, גדולת עיקר שהם כאלו חסדים

לעלות. יכולין הכל זה

דסכינא" "מישרא בהתורה ז"ל רבינו שכתב וזה
ל') במעלה(בסימן הגדול צדיק דייקא שצריכים

הוא ביותר, גדול שהחולה מה כל כי מאוד, מאוד
היינו ביותר, גדול ודאקטיר גדול רופא צריך
יכול הוא ביותר גדול שהצדיק מה כל כי כנ"ל.
שבכח עד מאוד, הנופלים אפילו ביותר להגביה
יוכלו שלא וירידה נפילה שום אין הנ"ל הצדיקים
ולהתקרב להאמין יזכה אם בכוחם משם לעלות
אפיים אריכת בחינת הוא זה וכל וכנ"ל. אליהם
אפיים וארך לצדיקים אפיים ארך בחינת הנ"ל,
צדיקים, בחינת במעלה הגדולים שאלו לרשעים.
ולא רוחם תקצר שלא רוחם להאריך צריכים
עלייתם גודל מחמת וחיותם. רוחם תוספת תופסק
צריכים כן פי על אף כי שזכו, הגבוה ומדרגתם
גבוה למדרגה להגיע ולהסתכל עוד רוחם להאריך
ואלו כנ"ל. וכו' מחדש ולהתחיל ויותר יותר עוד
הנופלים הרשעים ואפילו במעלה הקטנים
זמן כל כן פי על אף ח"ו, גמור לרשעות
באבר עוד לזוז שיכול זמן כל בקרבו, שהנשמה
לישועה לצפות ורוחו אפו להאריך צריך אחד,
בכל מחדש פעם בכל להתחיל ולהתגבר תמיד
תנועה שום אין כי שיהיה, איך יהיה שיוכל מה
וכיסופין וצעקה אנחה שום ולא קדושה של

יזנח לא כי לעולם, כלל נאבד וכו' דקדושה
ה'. ה')לעולם הל' תפילין הלכות הלכות (ליקוטי

התפאר אחד שכל הנ"ל המעשה לענין לעיל שייך
שנמצא ז"ל הוא אז ודיבר וכו' שלו בהזכרון
זה מעין רמז איזה לברכה זכרונם רבותינו בדברי
וקצת היטב לנו באר ולא וכו'. זכר ששמואל
פרק כתובות בירושלמי מצאתי עתה מזה. נשכח
דילדין לחייתא אנא חכים אמר, שמואל אעפ"י.
ר' לי. דגזרין לגזירה אנא חכים אמר ריב"ל לי.
אימא. עם דצבתין לנשיא אנא חכים אמר יוחנן
גדולי אלו של הזכרון של ההתפארות אלו ובודאי
האמוראים, גדולי גדולי שהם הנוראים, הצדיקים
אלו כל אבל מאוד, נפלאים חדושים הוא

והואההתפארות העולם. לאויר שיצא לאחר הם
הקטן הראשון הזקן של ההתפארות מעין
מה אבל הטבור, חתיכת שזכר שהתפאר שבכולם
דולק הנר שהיה בעת כגון לזה, קודם שנעשה
לא עדיין יותר קודם שכן וכל שכן וכל וכו'.
הקדמונים מהצדיקים מי על יודע ומי רמז. נמצא
שעסק בעת אמר ובאמת מרמז. הוא העולם אבות
המעשה זאת הזאת, נוראה המעשה בסיפור
לבך שים וכו'. קדמונים צדיקים מכמה מדברת
גדולת מרחוק ותבין הנ"ל בהמעשה היטב לעיין
ומכל המספרה. וגדולת שם המרומזים הצדיקים
בליביה דמשער מה כפום חד כל להבין יכולין זה
העולם את שברא שמו יתברך הבורא גדולת
לזכות אשה הילוד שיוכל כזאת עמוקה בחכמה
הנ"ל הזכרון בענין כגון כאלה, ונוראות לגדולות
את מחזיק מיעוט ובענין וכו'. טובים חיים ובענין
להוציא שיכול שבידים הכח ובענין המרובה
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CB˙aמּלהיֹות עֹוד חדלּו להם: ואמר הּמגּדל, על ודפק ּגדֹול נׁשר ּבא ּכ ¿ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ואמר ׁשּלכם. ּבאֹוצרֹות מׁשּתּמׁשים והיּו ׁשּלכם, האֹוצרֹות אל ׁשּובּו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָענּיים!

האטדערווייל ער אּון טֹורעם. דעם אֹויף אנגיקלאּפט האט אּון אדלער, גרֹויסער א אנגיקּומען איז ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מיט ניצט אּון אֹוצרֹות. אייערע צּו אּום איי קערט לייט, ארימע זיין צּו אֹויף הערט גיזאגט, זיי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָצּו

היטב שם עיין וכו', וכו' שזרקם אחר החיצים
ה')ותבין. הל' תפילין הלכות הלכות (ליקוטי

הזכרון, שלימות בחינת הוא הדעת שלימות
"דרשו" בהתורה לז)כמובא הוא(בסימן שזכרון ,

כן ועל כסילות. בחינת היא ושכחה דעת בחינת
בבחינת הוא הדעת, שלימות שהוא הזכרון
שעיקר בחוש וכנראה וכנ"ל. מהזמן למעלה
עיקר כי הזמן, הגדלת מחמת הוא השכחה
שכתוב, וכמו והזמן. הימים בריבוי היא השכחה
לדעת שזוכה מי אבל נשכח. הכל הימים ברבות
לזכרון זוכה הוא הזמן נתבטל זה ידי שעל שלם
שכחה, אין זמן כשאין בודאי כי שכחה, לו ואין
בחוש וכנראה הזמן מריבוי השכחה עיקר כי
הנוראים הקדושים הזקנים אלו כן ועל כנ"ל.
שזכה מה כפי דעתו שלימות כפי אחד כל הנ"ל
מה ונורא נפלא לזכרון זכה כן כמו הזמן, לבטל
שום נמצא לא בודאי כי כלל, הטבע בדרך שאין
מה שזוכר עצמו שיתפאר החכמות בכל חכם
וכל שכן מכל טבורו, חתיכת בעת עמו שנעשה
בימי עמו שנעשה מה שזוכר מי נמצא שלא שכן
יותר שכן מכל העולם, לאויר שיצא קודם העיבור
הזכרון גדולת נוראות נפלאות שם כמבואר ויותר,

שם. עיין חברו, על יותר אחד כל של

מרעיד תעמוד האמת השכל בעין תביט ואם
נשמע ולא נראה שלא בעצמך ותעיד ומשתומם
כל של ההתפארות כל כי עולם, מימות כזאת
אפילו הנ"ל והקדושים הנוראים הזקנים
מי אין מכולם, הקטן הראשון של ההתפארות
ונורא גדול צדיק אם כי בזה להתפאר שיזכה
כך כל עצמו את לקדש שזכה מאוד מאוד וקדוש
כל שתיקן עד לגמרי הזה עולם מהבלי ולצאת
היניקה, ימי ואפילו הנערות ימי אפילו ימיו

לברכה זכרונו הנורא רבינו בדברי (בסימןוכמבואר

עםקעט) שישתמש עד כך כל להתענות שצריכין
אמ ממעי שינק החלב של שיעלההכח כדי ו

לזה שזכה ומי שם. עיין הימים, אלו גם ויתקן
שנעשה מה שזוכר להתפאר יכול הוא באמת
זכה כי טבורו, חתיכת בעת לידתו בעת עימו
דעתו להשלים שזכה עד כך כל כולם ימיו לקדש
עד אצלו, הזמן שנתבטל עד כך כל בקדושה
זמן וכשאין נולד, היום כאילו אצלו שנחשב

כנ"ל. שכחה אין בודאי

מדרגות. וכמה כמה יש הזמן ביטול בענין אבל
נתבטל ביותר גבוה והמדרגה שהעולם מה וכל
כן על הנ"ל, בהתורה כמובן ויותר יותר הזמן שם
בזכרון עצמו התפאר הקדוש הזקן שזה פי על אף
שזהו טבורו, חתיכת שזוכר כזה ונורא נפלא
גדולים כן פי על אף כנ"ל, הזמן ביטול בחינת
מעל גבוה יש כי חקר, אין ולגדולתו ה' מעשה
מזאת ששחק השני זקן נמצא עדיין כי וכו', גבוה

ואמר והתפלא תמה)ההתפארות היא(בלשון זאת ,
זוכר אני אבל המעשה, זאת זוכר אני ישנה מעשה
בעיבור שהיה בעת דהיינו דולק, הנר כשהיה גם
יותר הזמן לביטול זכה השני כי שם. עיין וכו',
השלישי וכן יותר. לזכרון זכה כן ועל ויותר.
ביטול לבחינת זכה ואחד אחד כל וכו' והרביעי
נפלא לזכרון אחד כל זכה כן על יותר, הזמן
כלם של ההתפארות אחר אבל כנ"ל, יותר ונורא
הזקן עד וכו' גבוה מעל וגבוה גבוה מעל גבוה
הנ"ל העוור עליהם התפלא כך אחר וכו', השמיני
הוא ישנות, מעשיות הם אלו תמה], [בלשון ואמר
כלל, זוכר אינו הוא אבל המעשיות, אלו כל זוכר
הוא הזקנים מכל העליון העוור זה כי שם. עיין
למעלה הביטול בתכלית הזמן לביטול זכה
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ּתחּלה, יצא - יֹותר ׁשּזקן מי ׁשּכל זקנּותם, ּכדר הּמגּדל מן ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלהם
זקן הּוא ּבאמת ּכי הּנ"ל, הּתינֹוק את ּתחּלה והֹוציא הּמגּדל. מן ּכּלם ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻוהֹוציא
הֹוציא הּגדֹול והּזקן קדם, הֹוציא - יֹותר יּניק ׁשהיה מי ּכל וכן מּכּלם, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻיֹותר
היה ׁשּבהם והּזקן ּכּנ"ל, יֹותר זקן היה יֹותר, יּניק ׁשהיה מי ּכל ּכי ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבאחרֹונה,

מּכּלם. יֹותר ִִֵַָֻיּניק

¯Ó‡Âהּנ"ל)להם הּגדֹול ּכל(הּנׁשר ׁשּסּפרּו הּמעׂשּיֹות את לכם אפרׁש אני : ¿»«ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא הינּו הענף, מן הּתּפּוח את ּכׁשחתכּו ּגם זֹוכר ׁשהּוא ׁשּסּפר זה ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּנ"ל,

ּגם טּבּורֹוזֹוכר את ההֹולדה,ּכׁשחתכּו ּבעת ּתכף עּמֹו ׁשּנעׂשה הּזאת הּמעׂשה את ׁשּגם (הינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

נא עלטער טֹורעם דעם פּון גיין ארֹויס זאלן זיי אז גיזאגט, זיי צּו האט ער אּון אֹוצרֹות. ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאייערע
טֹורעם. דעם פּון גינּומען ארֹויס אלע זיי ער האט גיין. ארֹויס פריער זאל עלטער סע ווער ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלטער,
אּון אלע. זיי פּון עלטער זי ער איז אמת צּום ווארן גינּומען, ארֹויס קינד דאס פריער ער ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאט
גאר ער האט זקן, עלצטן דעם אּון גינּומען. ארֹויס פריער אים ער האט גיווען יּונגער איז סע ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָווער

עלטער. גיווען זי איז דער יּונגער, גיווען איז סע ווער ווארן גיפירט. ארֹויס סֹוף וואסצּום (ווארן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

דערציילט) מעׂשה עלטערע איין אלץ זי ער האט אלע.יּונגער זיי פּון יּונגער גיווען איז דער זקן עלצטער דער אּון . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
וואסהאט מעׂשיֹות, אלע די זיין מפרׁש איי וועל אי אנגירּופן, זיי צּו אדלער גרֹויסער דער זי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

דאס אּפגיׁשניטן העט מע אז ,נא גידענקט ער אז דערציילט האט דער דערציילט. האּבן אלע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדי
דעם אּפגיׁשניטן איהם האט מע אז אפילּו נא גידענקט ער ער, מיינט צווייג, דער פּון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָעּפעלע

אפילּונאּפל. נאּפל,(ּכלֹומר דעם אּפגיׁשניטן איהם האט מע אז גיווארן, גיּבֹוירן איז ער ווי ּתיּכף גיטאן זי האט איהם מיט וואס דאס ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(אֹוי ער גידענקט דאס דאסאפילּו אז אפילּו נא גידענקט ער גיזאגט, האט ער וואס אנדערער, דער אּון ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הזכרון תכלית שורש הוא כן ועל למעלה,
לקרוא אפשר אי שהשגתו עד מהזכרון ולמעלה
וכו', כלל זוכר שאינו אמר כן ועל זכרון. בשם
עיין כוונתו, עמקות רמז לעז בלשון שם [כמבואר

ד')שם]. הל' מילה הל' הלכות (ליקוטי

חזרו הגדול הנשר להם ואמר שסיים ממה באמת
שנשברו שלכם הגופים שהם שלכם הספינות אל
שהלכו האנשים כי מובן מזה וכו', ויבנו שיחזרו
שבאו מצדיקים נשמות הם הנ"ל הרבה בספינות
בחינת שהם בגופים מלובשים העולם בזה
פרשת הקדוש בזוהר שמבואר דרך ועל הספינות,
איהו דא לספינה דנחית יונה קצ"ט, דף ויקהל
למהוי עלמא להאי דנחתא נש דבר נשמתא
בהאי אזיל נש בר וכדין וכו', נש דבר בגופא

לאיתברא דחשיבת רבא ימא בגו כספינה עלמא
וכו', להשבר חישבה והאניה אמרת דאת כמה

אעי ודאוכדין וכו', תקיפה סערה רוח קוב"ה ל
וכו'. לספינתא מטי דקא איהו

שזה י"ח, תיקון בתיקונים גם מבואר בזה וכיוצא
רוח שבא איך זה בסיפור שמבואר מה בחינת

הספינות את ושיבר נשברוסערה שהגופים (המשמעות

ר"ל) אחדומתו מגדל אל ובאו ניצולו והאנשים ,
וכל טוב כל שם והיה וכו' המגדל על ועלו

שבעולם עלהתענוגים דר"ל המשמעות לכאורה (מובן

שניצולו הגופים באותן מלובשים שהיו צדיקים של הנשמות

עדן לגן גם ואולי התחתון עדן לגן מנוחתם למקום ועלו

זוכרהעליון) שהוא מה מהם אחד כל סיפרו ושם ,
שייך אין ששם מובן וממילא הראשון, מזכרונו
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זֹוכר) הּוא זה את ּגם טּבּורֹו, את ׁשחתכּו הּנרּבעת ׁשהיה ּבׁשעה ׁשּזֹוכר ׁשאמר והּׁשני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
וזה ראׁשֹו; על ּדֹולק נר ׁשהיה ּבעּבּור, ּכׁשהיה ּגם זֹוכר ׁשהּוא הינּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדֹולק,
ּכׁשהתחיל ּגם ׁשּזֹוכר הינּו הּפרי, רּקּום ׁשהתחיל ּבעת ּגם ׁשּזֹוכר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאמר
מֹוליכים ׁשהיּו ּבעת ׁשּזֹוכר וזה הּולד; יצירת ּבעת ּדהינּו הּגּוף, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהתרּקם
ׁשּזֹוכר וזה הּזּוּוג; ּבעת הּטּפה ּכׁשּנמׁשכה ּגם ׁשּזֹוכר הינּו הּפרי, לנטע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּגרעין
עדין הּטּפה ּכׁשהיה ּגם ׁשּזֹוכר הינּו הּגרעין, את ממציאים ׁשהיּו החכמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

הּטּפה)ּבּמח את ממציאים הּמחין והריח(ּכי הּנפׁש, הינּו - הּטעם את ׁשּזֹוכר וזה ; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
ּכי ּכלּום, לאו ׁשּזֹוכר אמר והּתינֹוק הּנׁשמה; הינּו - והּמראה הרּוח, הינּו -ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא נׁשמה, רּוח מּנפׁש קדם ּׁשהּוא מה אפּלּו וזֹוכר הּכל, מן למעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּוא

'אין'. ְִִַָּבחינת

ּברענט דעמאלט וואס ּבעיּבּור, גיווען איז ער אז נא גידענקט ער ער, מיינט גיּברענט, האט ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלעכט
קאּפ. דעם אֹויף לעכט דעמאלטא ,ּבֹוי אין מּוטער דער ּביי איז קינד דאס אז דעמאלט אז גמרא דער אין ׁשטייט אזֹוי (ווארן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

וכּו') קאּפ זיין אֹויף לעכט א האטּברענט סע אז אּפילּו נא גידענקט ער אז גיזאגט האט ער וואס דער אּון ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ווערן, צּו אנגיהֹויּבן האט גּוף זיין ווי אפילּו נא גידענקט ער איז, דאס ּפרי. א ווערן צּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאנגיהֹויּבן
מע אז דעמאלט, ,נא גידענקט דער אּון ווערן. צּו ּבאׁשאפן אן נאר הייּבט קינד דאס אז ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָדעמאלט
איז טּפה די ווי אפילּו נא גידענקט ער איז, דאס ּפרי. די פלאנצן צּו קערנדל דאס גיפירט ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהאט
מיינט קערנדל. דאס אֹויסגיטראכט האּבן זיי וואס חכמים די נא גידענקט דער אּון גיווארן. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנמׁש
טעם, דעם נא גידענקט דער אּון מח. אין גיווען נא איז טּפה די אז אפילּו ,נא גידענקט ער ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹער,
דאס אּון נׁשמה. די איז דאס מראה. די אּון רּוח. דער איז דאס ריח, דער אּון נפׁש. דאס איז ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָדאס
גידענקט ער אּון אלע. זיי פּון גרעסער איז ער ווארן ניט. גאר גידענקט ער גיזאגט האט ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָקינד

ניט גאר גידענקט ער גיזאגט, ער האט דרּום ּונׁשמה. רּוח נפׁש פאר גיווען סע וואס (ּכלֹומראפילּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אלע) פּון העכער איז דאס וואס גיטאן זי האט דארט וואס אפילּו ער גידענקט גיווען. ניט גאר סע אז נא גידענקט .ער ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הזכרונות בחינת של ההתפארות כל שהיו לומר
מעל גבוה יותר עוד רק ממש, כפשוטן האלו

כלל. ושיעור ערך בלי גבוה

ודפק שבא הגדול שהנשר ממילא מובן זה וכפי
המעשיות כל להם ופירש וכו', המגדל על
אל חזרו להם ואמר וכו', הזקנים אלו כל שסיפרו
שנשברו שלכם הגופים שהם שלכם הספינות
הגדול הנשר אליהם, חזרו עתה ויבנו, שיחזרו
להקיץ הממונה השר בחינת הוא לכאורה הזה,

עצמו על אמר כן ועל המתים, לתחיית עפר שוכני
הקדוש בזוהר וכמובן יניק, אני ועדיין זקן שהוא
וגם הייתי נער נאמר שעליו קפ"ב קפ"א דף וישב
מעל גבוה בחינת כמה יש בזה אך ע"ש, זקנתי
בענינים אנחנו באמת אך עליהם, וגבוהים גבוה
שום לנו ואין באפילה המגשש כעוור רק כאלו
דברינו וכל זה, בכל כלל והשגה ידיעה התנוצצות

בזה. המעיין לב קצת לעורר רק הם בזה
מטשעהרין) מהרב המעשיות (רמזי
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¯Ó‡Â,ׁשּנׁשּברּו ׁשּלכם הּגּופים ׁשהם ׁשּלכם, הּספינֹות אל חזרּו להם: ¿»«ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ולי אֹותם. ּובר אליהם, חזרּו עּתה ויּבנּו; ׁשהיהׁשּיחזרּו העּור הּבעטליר זה (הינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זה) ּכל מסּפר ׁשהּוא אז, אּתהּתינֹוק ּכי עּמי, ּבֹוא אּתה הּנ"ל: הּגדֹול הּנׁשר אמר , ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לחיֹות התחלּת לא ועדין מאד", יּניק אּתה ועדין מאד "זקן אּתה ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹּכמֹותי,
יּניק אני ועדין זקן אני ּכי ,ּכ אני וגם מאד; זקן אּתה כן ּפי על ואף ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹּכלל,

הּגדֹול הּנׁשר מאֹותֹו הסּכמה לי ׁשּיׁש נמצא ּכּנ"ל)וכּו'; ארּכים חּיים חי ;(ׁשאני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ׂשמחה ׁשם ונעׂשה לּדרׁשה! ּבמּתנה ׁשּלי, ארּכים חּיים לכם נֹותן אני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻועּתה
מאד. מאד ועצּומה ּגדֹולה ְְְְְֲֶַָָָֹֹוחדוה

ÌBiaהּז הּזּוג וזכרּו חזרּו הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ׁשל הּבעטלירהּׁשני את ה «ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּומתּגעּגעים: ּבֹוכים והיּו לחם, להם ונתן אֹותם ׁשהחיה החרׁש הינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני,

אייערעאּון זענען דאס ׁשיפן, אייערע צּו אּום איי קערט גיזאגט, זיי צּו האט אדלער גרֹויסער ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדער
צּו אּום איי קערט היינט ווערן. גיּבֹויעט ווידער וועלן זיי גיווארן, צּוּבראכן זענען זיי וואס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָגּופין

מ צּו אּון גיּבענטׁשט. זיי האט ער אּון אלץ)יר,זיי, דאס דערציילט ער וואס ּבעטלער ּבלינדן צּום ער(דהיינּו האט ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
אדלער)גיזאגט. גרֹויסער דער זייער(דהיינּו ּביסט דּו ווארין .אי ווי אזֹוי ּביסט דּו ווארין מיר מיט קּום דּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

זייער פארט ּביסט דּו אּון לעּבין צּו אנגיהֹויּבין ניט גאר נא האסט דּו אּון יּונג. גאר אּון ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָאלט.
האּב נמצא וכּו'. יּונג גאר נא ּבין אּון אלט. זייער ּבין אי ווארין אזֹוי. אֹוי ּבין אי אּון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָאלט.
ׁשענק היינט וכּו'. יּונג גאר ּבין אּון אלט זייער ּבין אי אז אדלער. גרֹויסין דעם פּון הסּכמה א ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאי
גיווארן דארט איז .אי ווי אלט אזֹוי זיין זאלט איר אז גיׁשאנק. דרׁשה גמּורה ּבמּתנה איי ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָאי

גיווען. פריילי זייער זענען זיי אּון חדוה. גרֹויסע א זייער אּון ׂשמחה גרֹויסע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָא
דעםאין אין דערמאנט. ווידער ּכלה חתן די זי האּבין המׁשּתה. ימי ׁשבעת פּון טאג אנדערין דעם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

זיי האט אּון גיווען. מחיה זיי האט ער וואס טֹויּבער א גיווען איז ער וואס ּבעטלער. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאנדערין
ּבעטלער טֹויּבין דעם אהער דא מען נעמט ווי גיּבענקט. אּון גיוויינט האּבין זיי אּון ּברֹויט. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָגיגעּבין

:'ÂÎÂ ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘ Ï˘ È�˘‰ ÌÂÈ·פי על
בענין קצת רמז איזה להבין יכולים לעיל הנזכר
בענין בעטלירש, השבעה של הנוראה המעשה
חרש איני אני שאמר, חרש, שהיה השני סיפור
הם כולם העולם, כל של הקולות שכל רק כלל,
עולה כולו העולם כל אין ואצלי חסרונות. רק
חיים חי אני כי וכו', שלהם החסרון שאשמע כלל
וחיים וכו'. כלל חסרון שום בהם שאין טובים
מים ושותה לחם אוכל שהיה היה שלו טובים
והנשגב והנורא הנפלא ענין היטב שם עיין וכו',

הזה.

לברכה, זכרונו רבינו שסיפר שקודם אחי, דע כי
השני, יום של זאת שלמעשה הזאת המעשה (כי

ימים, בכמה רק אחד ביום סיפרה לא בעטלירש השבעה

במקום יבואר כאשר שבועות, שני בערך הסיפור ענין ונמשך

לפניאחר) עומד שהייתי היה, כך שהיה מעשה ,
הצהרים סעודת קודם ובתחילה קדשו, הדרת
שסיפר הזאת הנורא המעשה מענין עמו דיברתי
של הסיפור סיום עד הקודם, קודש שבת ביום
לא אנכי אשר העוור, שהוא הראשון, הבעטליר
רביעי ביום כך ואחר הזה, הספור בעת הייתי

הנ מענין עמו דברתי הזה,הסמוך והנפלא ורא
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ּבתֹו ּכּנ"ל? אֹותנּו, ׁשהחיה החרׁש הּבעטליר אֹותֹו את לכאן לֹוקחין ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאי
ונׁשק עליהם ונפל הּנני! ואמר: ּבא, הּוא והּנה אחריו, מתּגעּגעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיּו
חּיים ׁשּתחיּו ּכמֹוני, ׁשּתהיּו ּבמּתנה לכם נֹותן אני עּתה להם: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותם,
טֹובים חּיים לכם נֹותן אני ועּתה ּבזה, אתכם ּברכּתי ּבתחּלה ּכי ּכמֹוני, ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָטֹובים

קּומט דערווייל אים. נא גיּבענקט אזֹוי האּבין זיי ווי דערווייל. גיווען. מחיה אּונז האט ער ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוואס
ער אּון גיקּוׁשט. זיי האט אּון גיפאלין ארּום זיי אֹויף איז אּון דא. ּבין אי זאגט אּון אריין. ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָער
זאלט איר אז אי ווי אזֹוי זיין זאלט איר אז ּבמּתנה. איי אי ׁשענק היינט גיזאגט. זיי צּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהאט

טֹובים חיים א אזֹוי לעּבין)לעּבין. גּוט א גיּבענטׁשט(ּכלֹומר איי אי האּב פריר ווארין .אי ווי אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
אי אז מיינט איר גיׁשאנק: דרׁשה גמּורה ּבמּתנה טֹובים חיים מיין איי אי ׁשענק היינט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָדערמיט.

ומשתוקק חפץ שהוא הקדוש מפיו ושמעתי
שאר לנו לספר נצחית, טובה עמנו להיטיב
בא כך בתוך אך לשמעם, נפשי וכלתה המעשה,
משם והלכתי לאכול, עת הגיע ואמר, המשרת
ועמדתי חזרתי הערבים בין כך אחר עד וכו',
מסיפורי ענינים כמה עוד עמו ודברתי לפניו,
מבארדיטשוב, מעשיות כמה לו וסיפרתי העולם,
היסורים מענין לפניו ואמרתי עניתי דברי ובתוך
הגדולים, והגבירים הנגידים לכל שיש והחסרונות
כל וכן תמיד, להם וחסר דאגות מלאים שכולם
תמיד חסרה חכמתם כל והמחקרים החכמים
להם כידוע בשלימות, דבר שום יודעים ואינם

בעצמם.

את גם הזה, מקרא לפניו אמרתי כאלו ענינים ועל
את האדם ימצא אשר מבלי בליבם נתן העולם
וכו'. סוף ועד מראש האלקים עשה אשר המעשה

שם) רש"י בפירוש ג' קהלת זכרונו(ועיין רבינו ענה .
שלנו, המעשה ענין הוא זה הלא ואמר, לברכה
השבתי בהמעשה, עומדים אנו היכן תיכף, ושאל
ואמר, ענה השני. יום של הסיפור אצל ברעדה, לו
השני, יום של המעשה כל וסיפר וכו', השני ביום
שכך אזנים אשרי הנ"ל, החרש מענין שהוא
להעריך יוכל מי נדבר מה נאמר מה וכו'. שומעות
שבמח ההתנוצצות ממעט מאלף חלק הכתב על
הנוראה המעשה של ודיבור דיבור כל היכן עד

כאן. בזה להאריך ואין וכו', וכו' מגיע הזאת

ענין היטב מבואר לעיל הנזכר פי על והנה
בלי טובים חיים שחי זה של והסמיכות החיבור
שומע ואינו חרש נקרא דייקא שהוא חסרון, שום
של הקולות כל כי העולם, זה של קול שום כלל
השמחות ואפילו חסרונות, הם כולם העולם זה
הוא כן ועל חסרונות, הם כלם העולם זה של
כלל העולם זה עולה אינו אצלו כי חרש, נקרא
של הקולות כל כי וכו', שלהם החסרון שישמע
דקדושה שאינם הקולות שהם הגשמי העולם זה
כולם כי בודאי, חסרונות הם כולם באמת,
הדינים כל שמשם החוזר, קול מבחינת נמשכים
היסורין כל כי שבעולם, החסרונות כל שמשם
מחמת כולם שבעולם, אדם לכל שיש והחסרונות
זה ידי שעל השפע, המעכב והצמצום הדין מדת
ועיקר ושלום, חס והיסורים, החסרונות כל באים
החסרונות, שמשם ושלום, חס הדין, התגברות
כנ"ל, הברה קול שהוא החוזר, קול ידי על הוא
ואינו בעצמו החוזר קול רק ששומע ידי על היינו
קול בחינת שהוא החוזר, מקול אזניו סותם

עולם הבלי של ואזנוכסילות לבבו להטות הזה,
כלליות שהוא בעצמו, הישר קול בחינת אל
בחינת הישר, מקול שנמשכת והמצוות התורה
התורה ועיקר וכו', שומעים אתם דברים קול
אזנו להטות דהיינו כנ"ל, האמונה הוא והמצוות
לידע הכל, נברא זה ידי שעל הישר לקול ולבבו
כפי אחד וכל וכנ"ל. הישר מקול רק נמשך שהכל
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חרׁש אני אין חרׁש? ׁשאני סֹוברים ואּתם לּדרׁשה. ּגמּורה ּבמּתנה - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלי
ׁשּלהם, החּסרֹון ׁשאׁשמע לכלּום, אצלי עֹולה אינֹו ּכּלֹו העֹולם ׁשּכל רק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכלל!
חסרֹונֹו, על צֹועק ואחד אחד ּכל ּכי חסרֹונֹות; מן הם ּכּלם - הּקֹולֹות ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכי
על ׁשּׂשמח החּסרֹון, מחמת רק הם ּכּלם - ׁשּבעֹולם הּׂשמחֹות ּכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻואפּלּו

זאל אי אז אן ניט גאר מיר ּביי טרעפט וועלט. גאנצע די נאר טֹויּב. ניט גאר ּבין אי טֹויּב. ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבין
ח זייער וואריןהערין חסרֹונֹות. פּון נאר אלע זענען וועלט. דער פּון קֹולֹות אלע גאר ווארין סרֹון. ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׂשמחֹות אלע אפילּו אּון אּפ. אים גייט סע וואס דעם אֹויף דהיינּו חסרֹון. זיין אֹויף ׁשרייט ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאיטליכער
אים איז סע וואס דעם אֹויף זי פרייט מע וואס חסרֹונֹות. פּון נאר אלע זענען וועלט. דער ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָפּון

בחינת אמונה, פגם בחינת שהוא בזה, שפוגם מה
זה ידי שעל ואפיקורסות, וכפירות זרה עבודה
קול מבחינת הנמשך טוב כל השפעת מפריד
הקול בחינת נשמע שבהם העולם לכלליות הישר

החסרונות. כל באין מזה כנ"ל, החוזר

בשרשו נמשך החוזר קול בחינת עיקר באמת כי
בגשמיות החוזר שקול ידוע כי חסרון, מבחינת
כגון בו, ומכה מחיצה באיזה פוגע כשהקול הוא
קול נשמע זה ידי שעל ההרים, בין או ביער
נמשך העליון ובשורש החוזר, קול שהוא הברה,
הישר, קול בחינת מהכאת החוזר קול בחינת
תחילת בחינת הוא העליונה, מחיצה בבחינת
ידי שעל המרכז, נקודת בחינת שהוא הצמצום,

החוזר. קול בחינת נמשך זה

היה הבריאה שקודם אחר במקום ומבואר ידוע כי
העולם, לבריאת מקום היה ולא סוף אין הכל
צמצם העולם את לברוא יתברך השם וכשרצה
הפנוי חלל שנעשה עד הצדדין אל אלקותו
זה ידי ועל קו, בדרך האור המשיך ושם באמצע,
חיים" ב"עץ כמבואר וכו', העולמות כל נבראו
המקום בחינת הוא הצמצום וזה בתחילתו.
היה הצמצום בלא כי העולמות, כל של והמחיצה
העולמות לבריאת מקום היה ולא סוף, אין הכל
חלל בחינת כשנעשה הצמצום אחר ותיכף כנ"ל.
קו בדרך אורו יתברך השם המשיך אז הפנוי,
נברא ידו שעל הישר, קול בחינת שהוא הישר,
פיו וברוח וכו' ה' "בדבר שנאמר, כמו הכל,

בנקודת פגע הישר הקול שזה ומחמת וכו'".
כידוע, הצמצום. מחיצת תכלית שהוא המרכז,
נקודת בבחינת הוא הצמצום תכלית שעיקר
אין האור מכל הריחוק בתכלית שרחוק המרכז

הפנוי. החלל את הסובב סוף

הזה, הצמצום במחיצת הזה הישר הקול וכשפגע
קול בחינת תיכף נעשה המרכז, נקודת שהוא
של הריחוק ומגודל הברה, קול שהוא החוזר,
זה ידי על הישר, הקול מהתחלת הברה הקול
שאפשר עד עצמו, בפני לקול הברה הקול נדמה
חס הברה, הקול זה כאילו ושלום, חס לטעות,
עיקר שזהו כנ"ל, וכו' הקול עיקר הוא ושלום,
הצמצום כל גם באמת כי וכנ"ל. הבחירה בחינת
והדעת, בהמוח רק הוא הפנוי חלל של הנ"ל
בדברי וכמובן אחר, במקום קצת מזה וכמבואר
פרעה" אל "בא בהתורה לברכה זכרונו רבינו

סד) את(סימן שצמצם מה הוא הצמצום שעיקר ,
להשיג והדעת המוח יוכל שלא עד והדעת, המוח

י אלקותו לבד,בחכמה באמונה אם כי תברך
שאי המחקרים של הקושיות כל נמשכין שמזה
הצמצום מבחינת נמשכין הם כי ליישבן, אפשר
אלקותו למצוא אפשר אי ששם הפנוי החלל של
שם ועיין וכו', לבד באמונה אם כי ושכל בחכמה
ואם מזה, שדיברנו המקומות ובכל הנ"ל בהתורה
ותשכיל תבין באמת, וחפץ אתה אמונות איש
כולם, החכמות כל על העולה האמונה מעלת

היטב. הדברים ותבין
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לכלּום, עֹולה אינֹו ּכּלֹו העֹולם ּכל - ואצלי ונתמּלא; לֹו ׁשחסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהחּסרֹון
חּסרֹון, ׁשּום ּבהם ׁשאין טֹובים חּיים חי אני ּכי ׁשּלהם, החּסרֹון ּבאזני ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיּכנסּו
וחּיים עׁשירּות, ׁשל הּמדינה מן טֹובים, חּיים חי ׁשאני זה על הסּכמה לי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָויׁש

מים. וׁשֹותה לחם אֹוכל ׁשהיה היּו, ׁשּלֹו להם)טֹובים :(וסּפר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

גאנצע די טרעפט מיר ּביי אּון אּפגיגאנגען. אים איז סע וואס דאס ער האט היינט אּון גיגאנגען. ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּפ
סע וואס טֹובים חיים א אזֹוי לעּב אי ווארין חסרֹון. זייער הערין זאל אי אז אן. ניט גאר ְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוועלט
דער פּון טֹובים, חיים לעּב אי אז דרֹויף הסּכמה א האּב אי אּון ניט. חסרֹון ׁשּום קיין גאר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאט
וואסער. גיטרּונקען אּון ּברֹויט גיגעסין האט ער גיווען. איז טֹובים חיים זיין אּון עׁשירֹות. פּון ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמדינה

דערציילט) זיי ער .(האט ְְֵֵֶֶָ

של שאינם העולם זה של הקולות כל כן ועל
תאוות אחיזת בהם יש רק בשלימות, הקדושה
קול בבחינת הם וחכמותיו והבליו הזה עולם
בשורשו, חסרון מבחינת שנמשך כנ"ל החוזר
חסרון, בחינת שהוא הצמצום, מתחילת דהיינו
וצמצם חיסר יתברך שהשם מה דהיינו כביכול,
החלל של המקום מבחינת וגדלו וטובו אלקותו
ההשפעה חסרון בחינת הוא הצמצום כי הפנוי,
ידי על החוזר קול בחינת נתהוה ומזה כידוע,
של החיות שורש שהוא הישר, קול בחינת שפגע
הזאת מחיצה בבחינת שפגע כולה, הבריאה כל
נמצא, כנ"ל. חסרון בחינת שהוא הצמצום, של
חסרון מבחינת רק הוא החוזר קול שבחינת
ביותר שנמשך מי כל כן ועל ההשפעה, ועיכוב
מה וכל תמיד, חסרונות מלא הוא הזה הקול אחר
כן כמו החוזר, הקול זה אחר ביותר שנמשך

ביותר. וגדולים רבים שלו החסרונות
מה קנית דעת קנית מה חסרת דעת בחינת וזה
כי לברכה. זכרונם רבותינו שאמרו כמו חסרת,
אין האלקים הוא ה' כי לדעת הוא הדעת עיקר
הקדושה, האמונה של הדעת שהוא מלבדו, עוד
שהוא ה', את וידעת באמונה לי וארשתיך בחינת
בני מאמינים קדוש עם ישראל כלליות של הדעת
ומקיימין עבדו ובמשה בה' שמאמינים מאמינים,
כי ועשיתם "ושמרתם נאמר, זה שעל התורה, את
ואמרו וכו', העמים לעיני ובינתכם חכמתכם הוא
כל כי וכו'. הזה" הגדול הגוי ונבון חכם עם רק

עין תשבע לא לדבר, איש יוכל לא יגעים הדברים
מי כל כי וכו', משמוע אזן תמלא ולא לראות
הוא העולם זה של וחכמות חקירות אחר שנמשך
החכמות כל מקשר שאינו מאחר לעולם, חסר
כי השלימות, עיקר שהוא יתברך להשם והחיות
שיודע ומי יתברך, להשם אם כי שלימות אין
הוא שלימה, אמונה ידי על דהיינו יתברך, ממנו
השלימות, כל כן גם לו ויש יתברך, בו כלול
אחר, במקום לברכה זכרונו רבנו בדברי וכמבואר
הקול עצם שומע ואינו אזניו כשסותם תיכף אבל

הח הקול רק הצמצוםהישר, מחמת הנמשך וזר
הוא כן על חסרון, בחינת שהוא כנ"ל הדעת של
החסרונות כל בחינת וזהו תמיד, חסרונות מלא
הדעת, מחסרון נמשכין שכולם העולם כל של
מי כי אמונה, חסרון הוא הדעת חסרון ועיקר
בשלימות יתברך בהשם שלמה אמונה לו שיש
כי לבד בהשגחתו יתברך מהשם שהכל ויודע
חיים חי הוא ירים וזה ישפיל זה שופט אלקים
עבד לטב רחמנא דעבד מה כל כי תמיד, טובים
וכמבואר לטובה, יתברך כונתו ובודאי בודאי,
מקומות בכמה לברכה זכרונו רבינו בדברי מזה
הוא יתברך, בהשם שלימה אמונה לו שיש שמי

שם. עיין תמיד, טובים חיים חי
כן ועל אמונה, מחסרון רק הוא החסרונות וכל
כי כלום, חיים אינם חייהם והמחקרים החכמים
וחקירתם חכמתם ידי על החיים מחי רחוקים הם
אחר תמיד וכרוכים משרשם אותם שעוקרת
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Èkאחת ּפעם ּגדֹולים. אֹוצרֹות להם ׁשּיׁש ּגדֹול, עׁשירּות ּבּה ׁשּיׁש מדינה יׁש ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חּיים חי הּוא אי ׁשּלֹו, טֹובים חּיים עם להתּפאר אחד ּכל והתחיל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנתקּבצּו,
ואמרּתי ועניתי ׁשּלֹו, טֹובים החּיים מּסדר ואחד אחד ּכל סּפר וכן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָטֹובים,
ראיה והא ׁשּלכם, טֹובים מחּיים יֹותר טֹובים ׁשהם טֹובים חּיים חי אני ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהם:

אמאלּבאׁשר אֹוצרֹות. גרֹויסע האּבין זיי עׁשירֹות. גרֹויס איז איר אין וואס מדינה א פארהאנדין סע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
זיין מיט ּבארימען צּו אנגיהֹויּבין אטליכער זי האט עׁשירים. די גיקּומען אֹויף צּום זי זיי ְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזענען
זיין פּון סדר דער דערציילט. האט איטליכער אּון טֹובים. חיים לעּבט ער אזֹוי ווי טֹובים. ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחיים

זיי צּו גיזאגט האּב אּון אנגירּופן מי אי האּב טֹובים. דערציילטחיים ער וואס ּבעטלער טֹויּבער דער (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אלץ) טֹוביםדאס חיים לעּבט איר אז ווארין ראיה. והא .איי פּון ּבעסערע טֹובים חיים לעּב אי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

כי חסרונות, מלא ששם הטבע, שאחר חכמות
ואין ומכאובות, כעס חסרונות, מלא הזה העולם
כל וסוף העולם, בזה תאותו שישלים אדם שום
כל וגם וכו', עמלו מכל לו יתרון מה סוף
שאין בעצמם מודים שרובם עד אחרים החכמות
חכמת שחוקרים שנה אלפיים זה כי כלל, יודעים
חדשה תכונה אחד המציא סמוך וזה התכונה,
שטות הוא ובאמת באהבה, קיבלו וכולם כידוע,
בדעת וכמבואר בקדקדו, מח לו שיש למי גדול
מהם אחת דעה כך ובין כך ובין עליו, החולקים
או הראשונים או החכמים, עמלו ולשוא שקר
התכונה, חכמת למצוא ימיהם כל האחרונים,
סתרו האחרונים כי בעמלם, נשאו לא ומאומה
ובאמת האמת, האיך יודע ומי הראשונים, דעות

זה. כדברי ולא זה כדברי שלא הוא

הדאקטירי בחכמת ובפרט החכמות, בשאר וכן
להציל כדי העולם לטובת שהוא לכאורה שנראה
אלפים כמה הרואות עינינו ובאמת מחליו, האדם
הדאקטורים ידי על ומתו שקעו נפשות ורבבות
שאמר כמו יום, בכל בחוש רואים כאשר דוקא,
נפשות הורגים שהדאקטורים לברכה זכרונו רבינו
כך שכל מודים בעצמן והם מספר, לאין רבות
יודעין אין שעכשיו עד הדאקטיירי בחכמות חקרו
זה שלדברי ביניהם גדול מחלוקת ויש מאומה,
שכנגדו ולדברי האדם, את ממיתה האחרת דעה
הלואי כן ואם מזה. בדברינו כמבואר להיפך, הוא

הדאקטיריי, מחכמת מעולם יודעים היינו ולא
בזה וכיוצא בכפלים תבל בני עכשו היו בודאי
מצד נצמח לפעמים אם ואפילו החכמות, בשאר
מצד רעה היא חכמתם, ידי על טובה איזה אחד
כי גדולה, רעה הוא הטובה צד ואפילו אחר,
לאדם יתרון ומה כלל טובה שום אין הזה בעולם
עליו שיגע המוזיקא בחכמת יפה ניגון כשממציא
אחר נמשך הזה הניגון ידי על ולבסוף ימיו, כל

שממי ניאוף, בגשמיותתאוות האדם את ת
בבתי הולכים שהם בחוש, כנראה ורוחניות,
"טייאטור" שקורין שלהם וקרקסאות טרטיאות
זכרים מעורבים ושם בזה, וכיוצא "וקומעדיוס"
עגבים, שיר ושומעים הבדל, שום בלי ונקבות
ואינם זה, כל כמפורסם שעושים מה ועושים
יודעים בעצמם הם כי זאת, להכחיש יכולים
להם שיש והטהורה הקדושה מחשבתם בעצמם
לנפשם, אוי להם אוי כך, אחר שעושים ומה שם,
החיים, מדרך עצמם פורשים הם פנים כל ועל
שכתוב, כמו זאת, שאסרה הקדושה תורתנו מדרך
שם. רש"י שפירש כמו תלכו", לא "ובחוקתיהם
שטותים על המובחר וזמן ימים מבלים והם
והיסורים הצרות וכל תוגה, שמחה ואחרית כאלו,

בעצמם. יודעים הם ימיהם כל להם שיש

השכל קטני והאביונים העניים רק באמת כי
סוברים הם רק העולם, בטיב בקיאים שאינם
בדרכים לבם, בשרירות ההולכים כאלו שאנשים
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מדינה את להֹוׁשיע ּתּוכלּו אם אראה טֹובים, חּיים חּיים אּתם אם ּכי -ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ
להם ׁשהיה ּפרֹות, הּגן ּבאֹותֹו והיה ּגן, להם ׁשהיה מדינה ׁשּיׁש היֹות ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּפלֹונית,
ׁשם היּו ּגם ׁשּבעֹולם, ריחֹות מיני ּכל ׁשם היה ּגם ׁשּבעֹולם; טעמים מיני ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכל

'הּקוויאטין' וכל הּגונין ּכל מראה, מיני ּבאֹותֹוÒּכל ׁשם היה הּכל ׁשּבעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

.Ò.ÌÈÁ¯Ù

אין אּון גארטין א גיהאט האּבין זיי וואס מדינה א פארהאנדין סע ווארין מדינה דער זע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעלפט
אּון וועלט. דער אין וואס טעמים אלירליי גיהאט האּבין זיי וואס ּפירֹות גיווען איז גארטין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָדעם
גארטין דעם אין גיווען דארט סע אּון וועלט. דער אין וואס ריחֹות אלירליי גיהאט האּבין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזיי
גיווען אלץ איז וועלט. דער אין וואס קווייאטין אלע אּון פארּב א פאר וואס מראֹות. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאלירליי

גארטין. דעם אין ְְִִֶָָדארט

בעוונותינו מחדש שהתחילו המחקרים של הללו
אבל בנחת, וחיים הזה העולם כל להם יש הרבים
בהם ובקי בקדקדו מוח לו שיש מי באמת
שהם חייהם, מרירות מעוצם יודע הוא ובדרכיהם,
ימיהם, כל ואנחה יגון ומכאובות, כעס מלאים
התמימים החסידים על עת בכל שינם וחורקים
בהשם אמיתית שמחה ששמחים על והכשרים
גדולה ושמחה רוח נחת להם ויש יתברך,
שאנו עת בכל בזה וכיוצא טובים וימים בשבתות
יתברך השם עמנו היטיב אשר הטוב לזכור זוכים
בחיים חלקנו ושם האלה הטועים מן שהבדילנו
ותורה שבכתב בתורה עבדו, ובמשה בה' להאמין
שם והבעל ז"ל והאר"י הזהר ובספרי פה, שבעל

וכו'. לברכה זכרונו טוב

אמיתית שמחה שום להם אין ימיהם כל הם כי
שיש השמחה ממעט מאלף לחלק מגיע שתהיה
רק וכיוצא, שבת בכניסת שבישראל לפחות
חסר ותמיד ומכאובות כעס ימיהם כל להיפך,
רוצים הם כי קץ, לאין תאוותיהם ריבוי להם
המלבוש שיהיה אצלם, בשלימות הכל שיהיה
והפרטים הדקדוקים בכל דייקא כרצונו תפור
מלבושים כמה לו ושיהיה רוצה, שהוא הרבים
המלבוש זה כי דעתו, לפי לו המוכרחים שונים
בעת צריך וזה ממיטתו, כשקם בבוקר צריך

בצהרים וזה לשוק, אינויציאתו הקבר לתוך (ומלבוש

וכו') כלל ומשיחתןחושב המנעלים בענין וכן .
אותן, מושחין שעליהם הדפוסים שהם עץ והכלי
ולא להם, המוכרחים צרכיהם ריבוי בזה וכיוצא

המט חסרלנו, עשיר שהוא ומי ימיהם. את רידים
בעניני ובפרט מאד, הרבה כאלו הצטרכות לו
רוצים שהכל שלהם, הבית וכלי שלהם הדירות
צרכיהם רבו זה שמחמת עד חכמה, פי על שיהיה
למרחקים, עצמן להפליג שמוכרחים עד מאוד,
ולילה ינוחו לא יומם ונדים נעים ימיהם כל והם
בית להם שיהיה שרוצים ומחמת ישקוטו, לא
פי על לנים זה מחמת שלהם, הכלים כל עם נאה
ימיהם רוב ומבלים נכרים ובבתי בכפרים רוב
טרודים לביתם וכשבאים אחרים, בבית
הם אם בביתם הם אם יודעין שאין עד בהבליהם,
חובות, בעלי נעשים סוף כל וסוף בדרך, בחוץ
בידים עצמם שממיתים הרבה אצלם ששכיח עד
לדעת עצמן שמאבדין בסכין, או שרפה, בקני
ולא ימיהם כל שרדפו תאוותיהם ריבוי מחמת

השיגום.

צריכים הכשרים ישראל בני אנשי גם ובאמת
אחר לרדוף לבלי יצרם עם גדולה מלחמה
כל כי דאפשר, מה בכל במועט ולהסתפק מותרות
העולם, מזה יותר חסרונו להשלים שרוצה מה
כי בחוש, כנראה ויותר יותר הרבה עוד לו חסר
רבים ביותר המכרחים האדם של ההכרחיות גם
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אחד ּגּנני הּגן על והיה 'אגראדניק')הּגן. חּיים(ׁשּקֹורין הּמדינה אֹותֹו ּבני והיּו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּׁשה מה וכל הּגּנני. ׁשם ונאבד הּגן. אֹותֹו ידי על טֹובים ּבאֹותֹוחּיים ׁשם יה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּגּנני; ּדהינּו - הממּנה ׁשם ׁשאין מאחר ונפסק, ּכלה להיֹות מכרח ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻהּגן
מל עליהם ּובא ׁשּבּגן. הּספיחים מן לחיֹות יכֹולים היּו כן, ּפי על אף ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאבל

גראדניקאּון א איין גארטין דעם איּבער גיווען זעהטסע ער וואס דער גארטין)(דהיינּו דעם דיצּו פלעגט ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
גיווארין. פארפאלין אגראדניק דער דארט איז גארטין. דעם דאר טֹובים חיים לעּבין צּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמדינה
סע ווארין ווערין ניׁשט צּו גאר ׁשֹוין ּבוודאי מּוז גארטין. דעם אין דא דארט איז סע וואס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמיילא
ארּום ּפארין זי זאל אּון זעהן צּו גארטין דעם זאל ער וואס אגראדניק. דער דא ניט ׁשֹוין זי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאיז
די פּון לעּבין גיקאנט נא וואלטין זיי לּוׁשמיר טאן. צּו גארטין דעם ארּום ּבאדארף מע וואס ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאים

גארטין דעם פּון סעספיחים וואס דעם פּון אליין גארטין א אין וואקסט סע וואס דאס דהיינּו וואקסּונג. ווידער דער פּון (דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אראּפ) אכזרפאלט מל א אנגיקּומען דערּבארימיקער)איז אּום איין מל(ּכלֹומר דער אּון מדינה דער אֹויף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מהשם מאוד הרבה לבקש וצריכים מאוד, כן גם
השם מעבודת ההכרחיות יטרידוהו שלא יתברך
לרדוף צריכין שאין שכן וכל שכן מכל יתברך,
ומר רע כמה שכן וכל שכן ומכל מותרות, אחר
ישראל, מדרכי הפורשים אלו דרכי הנפש עד
דייקא, העכו"ם בדרכי מנהגיהם בכל ההולכים
כל "כי בודאי, הבא העולם מן אותם שעוקרים
וגם חיים", ארחות ישיגו ולא ישובון לא באיה
מאוד רבות ויגונות דאגות מלאים הם הזה בעולם
ומכאובות כעס ימיהם וכל מספר, עצמו מאוד
מאחר עצמם, את לנחם במה להם ואין הרבה,
תורתו ומקדושת יתברך מהשם שרחוקים
ישראל אנשי כי טוב, ויום שבת ושמחת ומצוותיו
ומתן משא אחר שרודפין אותן אפילו הפשוטים
עולם תאוות שיברו ולא העושר אחר ולהוטים
להם שיש מאחר כן פי על אף והבליו, הזה
אבותינו בדרכי ומתנהגים פנים, כל על אמונה
מלבושיהם בדרכי הולכים ואינם מעולם, אשר
ספריהם בלימוד בניהם מחנכים ואינם ובמנהגיהם
הם שגם פי על אף האנשים אלו וכו', ולשונותם
שלהם הצטרכות מריבוי דאגות הרבה להם יש
אף כראוי, ההסתפקות מידת להם שאין מחמת
בשבתות קצת ושמחה חיות להם יש כן פי על
שייטיב לה' ומקוים בזה, וכיוצא טובים וימים

קצת, אחריתם על וחושבים להבא עמהם
לתלמוד בניהם את שנותנים במה ומתנחמים
הישר, בדרך בניהם שילכו ומשתדלים תורה,
שכן מכל מעולם, אבותינו בדרך התורה, בדרך
חיוני כדי במועט המסתפקים והכשרים היראים
אמיתיים הצדיקים שכן וכל שכן מכל בצמצום,

עולם מתאוות לגמרי ערפם פנו והבליואשר הזה
הם החיים, לחי חייהם ימי כל עצמם ומקשרים
שאין אמיתיים חיים באמת החיים לעיקר זוכים

חסרון. שום בהם

וכל חסרונות מלא הזה העולם שכל והכלל,
מי וכל תמיד, חסרונות לו יש אחריו הכרוך
לו שנדמה פי על אף ויותר, יותר אחריו שכרוך
כן פי על אף הזה, עולם ותאוות עשירות לו שיש
זכרונם רבותינו שאמרו כמו ויותר, יותר חסר הוא
לו יש בידו. תאותו וחצי מת אדם אין לברכה,
הזה העולם כל כי וכו'. מאתיים מבקש מנה
בחינת שהוא, הצמצום תחילת מבחינת נמשך
כעס יגונות מלא הוא כן ועל כנ"ל, חסרון
כל כי כנ"ל, תמיד וחסרונות ודאגות ומכאובות
כדי הבחירה, בשביל אם כי נברא לא הזה העולם
בטובו יתברך והשם ונסיון. בחירה להאדם שיהיה
צדיקיו ידי על לנו והודיע הקדים וברחמיו
לו שיש למי בחוש לנו הראה וגם האמיתיים,
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את וקלקל והל ּדבר, להם לעׂשֹות יכֹול היה ולא הּמדינה, אֹותּה על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאכזר
רק הּגן, את ׁשּקלקל ולא הּגן, מן להם ׁשהיה הּמדינה ׁשל טֹובים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהחּיים
מה ׁשּיעׂשּו עליהם וצּוה עבדים, ּכּתֹות ׁשלׁש הּמדינה ּבאֹותּה ׁשם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהׁשאיר
ּכל ׁשם, ּׁשעׂשּו מה ידי ׁשעל הּטעם, את קלקלּו זה ידי ועל עליהם; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּׁשּפקד

פּון טֹובים חיים די גימאכט ּכליא זיי האט אּון גיגאנגען ער איז טאן. גיקענט ניט גאר זיי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאט
נאר גארטין. דעם גימאכט ּכליא האט ער ניט אּון גארטין. דעם פּון האּבין זיי וואס מדינה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָדער
זיי אז גיזאגט. אן זיי האט ער אּון קנעכט. ּכּתֹות דריי מדינה. דער אין גילאזט איּבער האט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָער
וואס דאס גיטאן. דארט האּבין זיי וואס דעם דֹור אּון גיהייסין. זיי האט ער וואס דאס טאן ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָזאלין
וואס דעם דֹור ווארין טעם. דעם גימאכט ּכליא זיי האּבין דעם. דֹור גיהייסין. זיי האט מל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָדער
זאל טעם. א פילין וועלין וועט סע ווער אז גימאכט. זיי האּבין דעם דֹור גיטאן. דארט האּבין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזיי

נדע למען יסורים, מלא הזה שהעולם מעט שכל
כמו ושלום, חס עצמנו, להטעות להניח לבלי
זה את הלשון, בזה לברכה זכרונו רבינו שאמר
בזה להטעות עצמכם תניחו שלא ממני תקבלו
כי לגמרי, אותנו מטעה הזה העולם כי העולם,
וכו', העולם מזה טוב סופו שיהיה אחד גם אין
וכו', זאת להודיע צריכים העולם לאומות וגם
העולם, בזה חיים לו שיהיה שרוצה ומי שם. עיין
במועט כשמסתפק אם כי להשיג לו אפשר אי
בצמצום, חיונו כדי העולם מזה המועט בתכלית
פי על שמים לשם כוונתו יהיה המעט זה וגם
יתברך, השם את לעבוד שיוכל כדי התורה
עצמו שמרחק מה וכל נברא. זה שבשביל
יתברך להשם עצמו ומקשר הזה עולם מתאוות
בבחינת נכלל כי חסרונותיו, נתמעטים ולהתורה,
השלימות עיקר יתברך השם כי יותר, שלימות
ומתקרב הזה מהעולם יותר שמתרחק מה וכל
מהחסרונות ביותר נתרחק הוא יתברך, להשם
כי כנ"ל, האמונה הוא ועיקר בהשלימות, ונכלל
וכל כנ"ל, מהכפירות הוא הרע היצר אחיזת עיקר

כנ"ל. החוזר קול מבחינת נמשכין הכפירות

שום בלי טובים חיים שחי החרש זה כן ועל
העולם זה של קול שום שומע היה לא חסרון,
כי בזה, תלוי זה כי חסרונות, מבחינת הם שכולם
כנ"ל, החוזר קול מבחינת הם החסרונות כל

שכולם העולם זה של הקולות כל כלליות שהוא
שאין טובים חיים חי הוא אבל כנ"ל, חסרונות הם
לבחינת רק עצמו מדבק הוא כי חסרון, שום בהם
עיקר ששם החיים מחי הנמשך הישר קול

אתהש מחיה והוא וצמצום, חסרון שום בלי למות
חסרון שום בלי טובים החיים שורש שם כי כולם,
שום לו אין בודאי שם שדבקים מאחר כי כלל,
כל אבל כנ"ל, השלימות כל שם כי חסרון,
החוזר, קול בחינת שהם העולם, זה של הקולות
חרש והוא כלל, שומע אינו חסרונות, בחינת
קול שום כלל שומע אינו כי הקולות, מאלו ממש
חי הוא כי החוזר, קול בחינת שהוא חסרון, של
בחינת שהוא הישר, קול בבחינת תמיד ודבוק

כנ"ל. חסרון שום בהם שאין טובים חיים

בחינת מב)וזה בחינת(ישעיה וכו', שמעו החרשים
חרשים ג)חכם אזניו(שם שסותם הזה החרש כי ,

מכל יותר שומע הוא העולם, זה של מקולות
עיקר זה רק כי כולם, על עולה וחכמתו העולם
העולם זה של החכמות כל על לעבור החכמה
עצמו את ולדבק החוזר קול מבחינת הנמשכין
החיים עיקר שזה החיים, מחי הנמשך הישר לקול
הזוכה אשרי הנ"ל, טובים חיים בחינת אמתיים,

לזה.
ל"ב) אות ג' הל' ורביה פריה הלכות הלכות (ליקוטי

−ïôþ ¬šñó
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ׁשּכל הריח, את קלקלּו וכן נבלה. טעם יהיה טעם איזה לטעם ׁשּירצה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמי
את ׁשהחׁשיכּו הּמראה, את קלקלּו וכן חלּבנה. ריח להם יהיה - ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהריחֹות

ועבים עננים יׁש ּכאּלּו האכזרהעינים מל עליהם צּוה ּכאׁשר ׁשם, ּׁשעׂשּו מה ידי על (הּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אֹותם;ּכּנ"ל) להֹוׁשיע ּתּוכלּו אם אראה טֹובים, חּיים חּיים אּתם אם ועּתה , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
לכם אֹומר הּנ"ל)ואני החרׁש ּדברי זה יּוכלּו(ּכל - אֹותם ּתֹוׁשיעּו לא ׁשאם , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגםּֿכן. לכם להּזיק הּמדינה אֹותֹו ׁשל הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקלקּולים

eÎÏ‰Âּבדר וגם עּמהם; הלכּתי אני וגם הּמדינה, אֹותֹו אל הּנ"ל העׁשירים ¿»¿ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אֹוצרֹות להם היּו ּכי ׁשּלֹו, טֹובים חּיים ואחד אחד ּכל ֿ ּכן ּגם חּיים היּו ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּלּוכם
ּוׁשאר הּטעם אצלם ּגם להתקלקל התחיל להּמדינה, סמּו ּכׁשּבאּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּכּנ"ל.
ׁשעדין עּתה, אם להם: ואמרּתי אצלם, ׁשּנתקלקל ּבעצמם והרּגיׁשּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדברים,
ּתּכנסּו אם יהיה ואי וכּו', הּטעם אצלכם נתקלקל ּכבר אצלם, נכנסּתם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
ׁשּלי ּומים ׁשּלי לחם ולקחּתי אֹותם? להֹוׁשיע ּתּוכלּו אי ׁשּכן ּומּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשם?

הּטעמים, ּכל ׁשּלי ּומים ּבּלחם והרּגיׁשּו להם, וכּו')ונתּתי הריחֹות ונתּתּקן(וכל , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁש הּמדינה הינּו הּנ"ל, הּמדינה ּובני אצלם. ּׁשּנתקלקל הּנ"ל,מה הּגן ׁשם היה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

זאלין ריחֹות אלע אז ריח דעם גימאכט ּכליא זיי האּבין אזֹוי אּון נבילה. פּון טעם א האּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָדאס
גימאכט. האּבין זיי ווארין מראה. די גימאכט ּכליא זיי האּבין אזֹוי אּון חלּבנה. פּון ריח א ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהאּבן

וואלקינדיק. סע אז איז סע ווי אזֹוי אֹויגין. די אין טּונקיל זיין זאל סע קנעכטאז ּכּתֹות דריי די האּבין (דאס ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

דאר מדינה דער אין אנגיארּבעט ּכּנ"ל)אלץ גיהייסין זיי האט מל דער וואס גיטאן דארט האּבין זיי וואס דעם איר אז היינט . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מדינה. דער זע העלפט טֹובים חיים זיילעּבט וואס עׁשירֹות פּון מדינה דער צּו ּבעטלער טֹויּבער דער אלץ זאגט (אזֹוי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכּנ"ל) טֹובים חיים לעּבין זיי אז ּבארימט זי אייהאּבין עס וועט העלפין. ניט זיי וועט איר אז איי זאג אי אּון ְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשאטין. דעראֹוי אֹוי איי וועט דאס ריח. דער אּון טעם דער אּון מראה די גיווארין ּכליא איז מדינה דער ּביי וואס דאס (דהיינּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

.לאנגען) ְֶַ

אֹויהאּבין ּבין אי אּון מדינה דער צּו גיגאנגען זענען אּון הּנ"ל. עׁשירים די גיהֹויּבין אֹויף זי ְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ווארין טֹובים חיים זיין איטליכער גילעּבט אֹוי זיי האּבין וועג דעם אֹויף אּון גיגאנגען. זיי ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמיט
ּביי אנגיהֹויּבין האט מדינה. דער צּו נאהנט גיקּומען זענען זיי ווי ּכּנ"ל. אֹוצרֹות גיהאט האּבין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזיי
זיי ּביי איז סע אז דערפילט זיי האּבין זאכין איּבריקע די אּון טעם דער ווערין. צּו ּכליא אֹוי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָזיי
גיגאנגען אריין ניט נא זענט איר אז היינט מיידּו זיי. צּו אנגירּופין מי אי האּב גיווארן. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכליא
וועט ווי ריח. דער אּון מראה די אּון טעם דער גיווארין ּכליא איי ּביי ׁשֹוין איז מדינה. דער ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאין
אי האּב העלפין. נא זיי איר קאנט ווי ׁשּכן מּכל אּון גיין. אריין אהין וועט איר אז זיין. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹוין
אּון ּברֹויט מיין אין גיפילט זיי האּבין גיגעּבן. זיי האּב אּון וואסער. מיין אּון ּברֹויט מיין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָגינּומען

טעמים אלע וכּו')וואסער ריחֹות אלע זיי(אּון ּביי איז סע וואס גיווארין פאררעכט זיי ּביי איז סע אּון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
גיווארין. ריח)ּכליא דער אּון מראה די אּון טעם דער .(דהיינּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

גארטיןאּון דער גיווען איז זיי ּביי וואס מדינה די דהיינּו מדינה. גימאכטיענע ּכליא מען האט זיי ּביי (וואס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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ּכּנ"ל, וכּו' הּטעם אצלם ׁשּנתקלקל הּמדינה ּתּקּון על לפּקח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָהתחילּו
עׁשירּות ׁשל מדינה ׁשּיׁש היֹות הּנ"ל)ונתיּׁשבּו: עצמּה הּמדינה אֹותֹו ונראה(הינּו , ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּנאבד ׁשּלהם ׁשהּגּנני טֹובים)להם חּיים להם היה ידֹו עם(ׁשעל אחד מּׁשרׁש הּוא , ֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
היתה ּכן על טֹובים, חּיים ֿ ּכן ּגם להם ׁשּיׁש עׁשירּות, ׁשל הּמדינה ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותן
עׂשּו. וכן אֹותם; יֹוׁשיעּו ּובוּדאי עׁשירּות, ׁשל הּמדינה אֹותֹו אל לׁשלח ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעצתם

eÁÏLÂּופגעּו הּׁשלּוחים והלכּו עׁשירּות, ׁשל הּמדינה אֹותֹו אל ׁשלּוחים ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ
אצלםּבהם ליל רֹוצים היּו הם ּכי עׁשירּות, ׁשל עצמּה הּמדינה אֹותֹו ּבבני ּפגעּו ׁשהּׁשלּוחים (הינּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אלּכּנ"ל) הֹולכים אנּו הׁשיבּו: הֹולכים? אּתם להיכן הּׁשלּוחים: את וׁשאלּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הם ּבעצמנּו אנחנּו ואמרּו: ענּו אֹותנּו. ׁשּיֹוׁשיעּו עׁשירּות ׁשל הּמדינה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו

להם אני אמרּתי אצלכם. הֹולכים ואנּו עׁשירּות, ׁשל הּמדינה אֹותּה (הינּוּבני ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

להם) אמר זה ּכל ׁשּמסּפר לילהחרׁש ּתּוכלּו לא אּתם ּכי אלי, צריכים אּתם הלא : ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הּׁשלּוחים עם אל ואני ּכאן, ּתּׁשארּו אּתם ּכן על ּכּנ"ל, להם להֹוׁשיע ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשם
וראיתי ּובאתי עיר, ּבאיזה ּבּמדינה ונכנסּתי עּמהם, והלכּתי להם. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהֹוׁשיע

הלצה ּדבר איזה ואֹומרים אנׁשים 'ווערטיל')ׁשּבאים ֿ ּכ(ׁשּקֹורין ואחר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' טעם מדידעם די רעכטין פאר זאלין זיי אז קּוקין צּו ארּום אנגיהֹויּבין זי זיי וואסהאּבין נה ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
פארהאנדין איז סע ּבאׁשר גיווען. מייׁשב זי זיי האּבין וכּו' טעם דעם גיווארין ּכליא איז זיי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּביי

עׁשירֹות פּון מדינה ּכּנ"ל)א גיׁשמּוסט זיי מיט האט ּבעטלער דער וואס הּנ"ל עׁשירֹות פּון מדינה די טאקע זיי(דהיינּו איז ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
גיפעלין)גיפעלין זיי איז גיווען דארטין איז גארטין דער וואס מדינה דער ער(דהיינּו וואס זייערער אגראדניק דער אז ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

גיווארין פארפאלין טֹובים)איז חיים גילעּבט זיי האּבן אים דּור מדינה(וואס דער מיט ׁשֹורׁש איין פּון ער איז ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
זאלין זיי אז עצה. די גיפעלין זיי איז דעם איּבער טֹובים. חיים אֹוי לעּבין זיי וואס עׁשירֹות. ִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָפּון
זיי אּון גיטאן. אזֹוי זיי האּבין העלפין. ּבוודאי זי וועלין זיי עׁשירֹות. פּון מדינה דער צּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשיקין
איינס זיי האּבין גיגאנגען ׁשלּוחים די זענען עׁשירֹות. פּון מדינה דער צּו ׁשלּוחים גיׁשיקט ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּבין

ּבאגעגינט. אנדערע מדינהדאס די ווארין וועג. דעם אֹויף עׁשירֹות פּון מדינה דער מיט ּבאגעגינט זי האּבין ׁשלּוחים די (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנ"ל) גיין גיוואלט זיי צּו זי האט עׁשירֹות זייפּון האּבין איר. גייט הין וואּו ׁשלּוחים די גיפרעגט זיי האּבין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אנגירּופין. זי זיי האּבין העלפין. אּונז זאלין זיי אז עׁשירֹות פּון מדינה דער צּו גייען מיר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָגיענפערט

אנגירּופין מי אי האּב אייּך. צּו גייען מיר אּון עׁשירֹות. פּון מדינה די אליין דאס זענען (דהיינּומיר ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אלץ) דאס דערציילט ער וואס ּבעטלער טֹויּבער ניטדער זי קאנט איר ווארין מיר. צּו זי ּבאדארפט איר זיי. צּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכּנ"ל. העלפין זיי זאלט אּון אהין אֹויגיין ׁשֹוין אליין זיי האט מדינה דער צּו נאהנט גיווען נאר זענען זיי אז (ווארין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' ׁשּכן מּכל העלגיׁשאט. צּו ׁשלּוחים. די מיט גיין וועל אי אּון דא איר ּבלייּבט זיי.ּבכן פין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
גיקּומעןּבין אריין אי ּבין אריין. מדינה דער אין גיקּומען ּבין אּון ׁשלּוחים. די מיט גיגאנגען אי ְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ

אּון ווערטיל. א איינער זאגט סע אּון מענטׁשן. קּומען סע גיזעהן. אי האּב אריין. ׁשטאט א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאין
גיזאגט האּבין זיי אּון מענטׁשן רעדיל א גיווארין סע ּביז מענטׁשן גיקּומען צּו נא זענען ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָדערנא
גיהערט. אי האּב זיי. ׁשמּוסין וואס גיהערט צּו מי אי האּב גילאכט האּבין זיי אּון .ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָווערטלי
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איזה ואֹומרים קּבּוץ, איזה ׁשּנעׂשה עד ּבניֿאדם איזה עֹוד עליהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתקּבצים
הלצֹות 'ווערטלי')ּדברי וׁשמעּתי(הינּו אזני והּטיתי וׂשֹוחקים; מחּיכים והם , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

יֹותר, ּבדּקּות אֹומר וזה ּפה, נּבּול ּדברי אֹומר וזה ּפה, נּבּול מדּברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַׁשהם
אחרת, לעיר להּלן הלכּתי אחרּֿכ וכּיֹוצא. הנאה לֹו יׁש וזה ׂשֹוחק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
והלכּו ּומּתן, מּׂשא איזה מחמת זה עם זה מריבים אדם ּבני ׁשּׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוראיתי
מן ויצאּו חּיב, וזה זּכאי זה ֿ ּדין: הּבית להם ּופסק לדין, הּביתּֿדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאל

ז רֹוצים ׁשאינם ואמרּו זה, עם זה ונתקֹוטטּו חזרּו אחרּֿכ ההּביתּֿדין. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אחר ּביתּֿדין להם ּובחרּו אחר, ּביתּֿדין רֹוצים הם רק ֿ ּדין, מאחרהּבית (ּכי ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

לפניהם) לדּון יכֹולין להם ׁשּבחרּו ֿ ּדין הּבית אֹותֹו על מרּצים אֹותֹוׁשהם לפני ודנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
להם ּובחרּו אחר, עם מאּלּו אחד ונתקֹוטטּו חזרּו אחרּֿכ ֿ ּדין. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּדינים, ּבּתי ּכּמה להם ּובחרּו ׁשם, ּומתקֹוטטים מריבים היּו וכן אחר, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּביתּֿדין
ׁשם ׁשאין מחמת ׁשּזה והסּתּכלּתי, ּדינים. מּבּתי מלאה היתה העיר ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
לֹו, ּפנים נֹוׂשא חברֹו ּכ ֿ ואחר לזה, ּפנים ונֹוׂשא ּדין מּטה זה ועּתה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאמת,
נאּוף מלאים ׁשהם ראיתי אחרּֿכ אמת. ּבהם ואין ׁשחד מקּבלים הם ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכי

אצלם. ּכהּתר ׁשּנעׂשה עד הרּבה נאּוף ׁשם ויׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּמׁש,

Èz¯Ó‡Âזה ּכי והּמראה, והריח הּטעם אצלם נתקלקל זה ׁשּבׁשביל להם, ¿»«¿ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אּון איידלער אּביסיל זאגט דער אּון ּפה. ניבּול פּון ווערטיל א זאגט דער אּון ּפה. ניבּול ריידין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזיי
אי ּבין דערנא איז. ׁשטייגער דער ווי אזֹוי גלייכין דעסט אּון הנאה האט דער אּון לאכט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָדער

ׁשטאט. אנדערע איין אין גיגאנגען מדינה)ווייטער דער זי.(פּון קריגין מענטׁשן צוויי גיזעהן אי האּב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
לדּון. זי דין ּבית צּום גיגאנגען זיי זענען ּומּתן. מׂשא א עּפעס מחמת אנדערין. דעם מיט ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאיינער
פּון גיגאנגען ארֹויס זיי זענען חייב. איז דער אּון זּכאי איז דער גיּפסקי'ט. דין ּבית דאס זיי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהאט
ניט ׁשֹוין ווילין זיי אז גיזאגט האּבין אּון צּוקריגט. ווידער זי זיי האּבין דערנא דין ּבית ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָדעם
דין. ּבית אנדער איין אֹויסגיקליּבן זי זיי האּבין דין. ּבית אנדער איין ווילין זיי נאר דין ּבית ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָדאס
די פּון איינער קריגט צּו ווידער זי האט דערנא דין. ּבית יענעם פאר גילאדין זי זיי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהאּבין
האּבן אזֹוי אּון דין. ּבית אנדער איין אֹויסגיקליּבן ווידער זי זיי האּבין אנדערין איין מיט ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָדאזיגע
אֹויסגיקליּבן זי האּבין זיי אּון דעם. מיט דער אּון דעם. מיט דער קריגט. צּו ווייטער דארט זי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָזיי
א אי האּב דינים. ּבּתי מיט גיווען פּול איז ׁשטאט גאנצע די ּביז דין. ּבית אנדער איין מאל ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאלע
איז היינט אּון דא. ניט אמת קיין דארט איז סע מחמת איז דאס אז גיזעהן. אי האּב גיטאן. ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקּוק

דעם. צּו ּפנים נֹוׂשא איז אּון דין מּטה צּו)דער אים ּפסקי'ט אּון יענעם חנפיט ער דערנא(ּכלֹומר יענעראּון איז ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אים ּפנים צּו)נֹוׂשא אים ווידער יענער ּפסקי'ט דערנא קיין(ּכלֹומר זיי ּביי איז סע אּון ׁשֹוחד נעמען זיי ווארין ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

דא. ניט ִֶֶָאמת
סעדערנא ּביז ניאּוף פיל זייער דארט איז סע אּון ניאּוף מיט פּול זענען זיי אז גיזעהן אי האּב ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּכליא זיי ּביי איז איּבער דער אז גיזאגט. זיי אי האּב היּתר. א ווי גיווארין זיי ּביי גאר ׁשֹוין ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאיז
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הֹולכים ׁשּיהיּו הּנ"ל, עבדים ּכּתֹות ׁשלׁש אצלם הׁשאיר האכזר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמל
והכניסּו ּפה, נּבּול ּביניהם ּומדּברים הֹולכים ׁשהיּו הּמדינה; את ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומקלקלים
הּטעמים ׁשּכל הּטעם, נתקלקל ּפה נּבּול ועלֿידי הּמדינה, ּבתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנּבּולּֿפה
העינים נחׁשכּו זה ידי ועל ּבּמדינה, ׁשחד הכניסּו הם וכן נבלה; טעם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהם
נאּוף הכניסּו הם וכן חכמים"; עיני יעּור "הּׁשחד ּכי הּמראה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹונתקלקל

הריח נתקלקל זה ידי ועל נפּגםּבּמדינה, נאּוף ׁשעלֿידי ּבדברינּו אחר ּבמקֹום (ועּין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אחריהריח) ּולחּפׂש אּלּו, עברֹות מּׁשלׁש הּמדינה את לתּקן ּתראּו ּכן, על ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּיתּתּקן ּדי לא אּלּו, עברֹות ׁשלׁשה ּכׁשּתתּקנּו ואז ּולגרׁשם; הּנ"ל ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאנׁשים
ועׂשּו להּמצא. ּגםּֿכן יּוכל ׁשּנאבד הּגּנני ּגם אם ּכי והריח, והּמראה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּטעם

אּלּו. עברֹות מּׁשלׁש הּמדינה את לתּקן והתחילּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּכן.

eNtÁÂ:אֹותֹו וׁשֹואלין אדם, איזה את ּתֹופסים והיּו הּנ"ל, האנׁשים אחרי ¿ƒ¿ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּנ"ל,מהי האכזר הּמל ׁשל האנׁשים אצלם ׁשּנתּבררּו עד לכאן? ּבאת כן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אפׁשר רעׁש: נעׂשה ּכ ּבתֹו הּנ"ל. מעברֹות הּמדינה את ותּקנּו אֹותם, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוגרׁשּו

זיי ּביי האט ער הּנ"ל. אכזר דער מל דער ווארין מראה די אּון ריח דער אּון טעם דער ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָגיווארין.
די מאכין ּכליא זאלין זיי אּון גיין אּום זאלין זיי אז הּנ"ל. קנעכט ּכתֹות דריי די גילאזט. ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאיּבער
אריין האּבין זיי אּון ּפה. ניבּול זיי צוויׁשן גירעט האּבין אּון גיגאנגען אּום זענען זיי ווארין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמדינה.
גיווארין ּכליא דעם דֹור זיי ּביי איז ּפה ניבּול דֹור אּון אריין. מדינה דער אין ּפה ניבּול ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָגיּבראכט
ׁשֹוחד גיּבראכט אריין זיי האּבין אזֹוי אּון נבילה. פּון טעם איין האּבין טעמים אלע אז טעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָדעם
טּונקיל זיי ּביי איז סע אּון מראה די גיווארין ּכליא זיי ּביי איז דעם דֹור אּון אריין מדינה דער ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
ּבלינד מאכט ׁשֹוחד ּכלֹומר חכמים. עיני יעור הׁשֹוחד ּכי ׁשטייט אזֹוי ווארין אֹויגין. די אין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָגיווארין
ּכליא איז דעם דֹור אּון מדינה. דער אין ניאּוף גיּבראכט אריין קנעכט די האּבן אזֹוי אּון אֹויגין. ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָדי

ריח. דער ּכליא ווערט ניאּוף דֹור ווארין ריח דער גילאזטגיווארין איּבער אכזר מל דער עס האט דאס (אּון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מדינה. דער אין עבירֹות דריי די ּברענגען אריין זאלין זיי אּון גיין אּום זאלין זיי אז גיהייסין זיי האט אּון מדינה. דער אין קנעכט ּכּתֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָדריי

ּכּנ"ל) ריח דער אּון טעם דער אּון מראה די גיווארן ּכליא זיי ּביי איז דעם דֹור דיאּון רעכטין פאר זעהן איר זאלט ּבכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ד נא זּוכין נא זאלט איר אּון עבירֹות. דריי די פּון מענטׁשןמדינה האּביןי זיי וואס קנעכט די נא (דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכּנ"ל) מדינה דער אין עבירֹות דריי די גיּבראכט אריין אזֹויעס וועט איר אז אּון פארטרייּבין. זיי זאלט איר אּון ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ
סע וואס די לא אז .איי אי זאג עבירֹות דריי די פּון מדינה די אּפרייניקן וועט איר אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹטאן.
דער אפילּו מער. נא ריח, דער אּון מראה די אּון טעם דער ווערן רעכט פאר איי ּביי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוועט

אּפזּוכין. קאנען אֹוי זי ער וועט גיווארן. פארפאלין איי ּביי איז ער וואס ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָאגראדניק
זייהאּבן אּון עבירֹות. דריי די פּון מדינה די רייניקין צּו אנגיהֹוּבין האּבין זיי אּון גיטאן. אזֹוי זיי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

מענטׁשן. די נא גיזּוכט נא הּנ"ל)האּבין קנעכט די נא אּון(דהיינּו מענטׁשן. א אנגיכאּפט האּבין זיי אּון ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דעם פּון מענטׁשן די גיחאּפט האּבן זיי ּביז אהער. קּומסטּו וואנעט פּון גיפרעגט. אים האּבין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזיי

אכזר. הּנ"ל)מל קנעכט ּכּתֹות דריי די האּבין(דהיינּו זיי אּון גיטריּבן. ארֹויס מענטׁשן די האּבין זיי אּון ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
דער פארט איז אפׁשר רעׁש. א גיווארן איז דערווייל עבירֹות. די פּון מדינה די ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּפגירייניקט
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אֹותֹו מחזיק אחד וכל הּגּנני, ׁשהּוא ואֹומר ׁשהֹול המׁשּגע זה ֿ ּפיֿכן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻאףֿעל
הּוא אּולי ֿ ּפיֿכן ֿ על אף אפׁשר אֹותֹו, ּומגרׁשין אבנים אחריו וזֹורקין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלמׁשּגע,

לפניהם אֹותֹו והביאּו והלכּו ּבאמת?! הּגּנני אתהּוא ותּקנּו ׁשּיׁשבּו אּלּו לפני (הינּו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשם) היה זה ּכל ׁשּמסּפר החרׁש הינּו הּוא וגם הּגּנניהּמדינה. הּוא זה ּבוּדאי ואמרּתי: , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הּזאת)ּבאמת! הּמדינה ידֹו על ׁשּנתּתּקן .(נמצא ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

‡ˆÓ�,טֹובים חּיים חי ׁשאני עׁשירּות ׁשל הּמדינה מאֹותֹו הסּכמה לי ׁשּיׁש ƒ¿»ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
החּיים את ּבמּתנה לכם נֹותן אני ועּתה ּכּנ"ל, הּנ"ל הּמדינה את ּתּקנּתי אני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּכי

מאד. רּבה וחדוה ּגדֹולה ׂשמחה ׁשם ונעׂשה ׁשּלי. הּבעטלירׂשטֹובים ּכל (וכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

- ּכמֹותם ׁשּיהיּו אֹותם ּברכּו ּׁשּבּתחּלה מה לּדרׁשה ּבמּתנה ונתנּו החתּנה, על ּובאּו חזרּו ּכּלם ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻהּנ"ל

לּדרׁשה:) ּבמּתנה זאת נתנּו והּׁשניועכׁשו ארּכים', 'חּיים ּבמּתנה להם נתן הראׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
טֹובים'. 'חּיים ּבמּתנה להם ְִִֶַַַָָָָנתן

ÌBiaלֹוקחין אי ּומתּגעּגעים: ּבֹוכים והיּו הּזה, הּזּוג ונזּכרּו חזרּו הּׁשליׁשי «ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבא, הּוא והּנה ּכ ּבתֹו ּפה? ּכבד ׁשהיה הּׁשליׁשי הּבעטליר את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכאן

דער איז ער אז אלץ זאגט ער אּון מׁשּוגענער. א אּום גייט סע ווארין אגראדניק. דער ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשּוגענער
מע אּון ׁשטיינער. נא אים ווארפט מע אּון מׁשּוגע. פאר אים האלט איטליכער אּון ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאגראדניק
האט מע אּון גיגאנגען מען איז אגראדניק. דער ער טאקע איז פארט טאמער אוועק. אים ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטרייּבט

גיזגט אי האּב גיּבראכט. אלץ)אים דאס דערציילט ער וואס טֹויּבער דער ּבעטלער דער דער(דהיינּו ער איז וודאי א ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מׁשּוגע)אגראדניק איז ער אז גיזאגט פריר האּבין זיי וואס דער .(דהיינּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

דינמצא רעכט פאר זי האּב אי ווארין טֹובים חיים לעּב אי אז דארט פּון הסּכמה א אי האּב ְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
גילעּבמדינה ווידער זיי האּבין אּפגיזּוכט. אגראדניק דער אפילּו זיי זי האט אים דאר ּכּנ"ל)(אּון טֹובים חיים איט ׁשענק היינט ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

חדוה. גרֹויסע א אּון ׂשמחה גרֹויסע א זייער גיווארין דארט איז טֹובים. חיים מיין ּבמּתנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאיי
לאנג דהיינּו ארּוכים חיים גיׁשענקט זיי האט ערׁשטער דער גיווארן: פריילי זייער זענען זיי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּון
אלע אזֹוי אּון לעּבין. גּוט דהיינּו טֹובים. חיים גיׁשענקט זיי האט אנדערער דער אּון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָלעּבין
גיׁשאנק דרׁשה גיׁשענקט זיי האּבין אּון חתּונה דער אֹויף גיקּומען דערנא אלע זענען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעטלערס
זיי האּבין היינט אּון זיי. ווי אזֹוי זיין זאלין זיי אז גווינטׁשן פריר זיי האּבין זי וואס דאזיגע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָדאס

גיׁשאנק. דרׁשה גמּורה ּבמּתנה זיי גיׁשענקט ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָדאס
ווידעם גיּבענקט. אּון גיוויינט האּבין אּון דערמאנט. ווידער ּכלה חתן זי האּבין טאג. דריטין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפה ּכבד א גיווען איז ער וואס ּבעטליר. דריטן דעם דא. מען דעםנעמט מיט גיׁשטאמּפילט האט ער (דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זיימֹויל) האט אּון גיפאלין. ארּום זיי איז אּון דא. ּבין אי זאגט. אּון אריין ער קּומט ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָדערווייל

:'ÂÎÂ ‰Ê‰ ‚ÂÊ‰ Â¯ÎÊ�Â Â¯ÊÁ È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ·ענין כל
פרשה, בשם נקרא הקדושה בתורתנו שנזכר וענין

אל מהעלם לאור ומוציא מפרש שהוא שם על
אמונת הוא שעיקרה הקדושה אמונתו הגילוי
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ּבּתחּלה ּכּנ"ל: ּגםּֿכן להם ואמר אֹותם, ונׁשק עליהם ונפל הּנני! ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹוּיאמר:
ׁשּתהיּו לּדרׁשה ּבמּתנה לכם נֹותן אני עּתה ּכמֹוני, ׁשּתהיּו אתכם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּברכּתי
ׁשהּדּבּורים רק ּכלל, ּפה ּכבד אני אין ּפה? ּכבד ׁשאני סבּורים ואּתם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכמֹוני;

ׁשלימּות ּבהם אין ,יתּבר להּׁשם ׁשבחים ׁשאינם העֹולם, נראהׁשל הּוא ּכן (ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשלימּות) ּבהם ׁשאין העֹולם ׁשל הּדּבּורים מאּלּו ּפה ּככבד הּוא ּכי ּפה, איןּככבד ּבאמת אבל , ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לדּבר יכֹול ואני מאד, נפלא ודּברן מליץ אני אּדרּבא ּכלל, ּפה ּכבד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאני

וׁשירים 'לידער')חידֹות נברא(ׁשּקֹורין ׁשּום נמצא ׁשאין עד ּבעֹולםנפלאים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכל ּבהם יׁש יֹודע, ׁשאני והּׁשירים החידֹות ּובאּלּו אֹותי, לׁשמע ירצה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
חסד 'איׁש הּנקרא ּגדֹול האיׁש מאֹותֹו זה על הסּכמה לי ויׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחכמֹות,

לברכה)האמת' זכרֹונֹו רּבנּו סּפר הּלׁשֹון ּבזה חסד. איׁש אמתיר ּדער מאן ּגרֹוסיר ויׁש(ּדער , ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זאלט איר אז גיּבענטׁשט. איי אי האּב פריר ּכּנ"ל. גיזאגט אזֹוי אֹוי זיי האט ער אּון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָגיקּוׁשט
מיינט איר .אי ווי אזֹוי זיין זאלט איר אז גיׁשאנק. דרׁשה איי אי ׁשענק היינט .אי ווי אזֹוי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָזיין
זענען זיי וואס וועלט דער פּון דיּבּורים די נאר ניט. ּפה ּכבד קיין גאר ּבין אי ּפה. ּכבד א ּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאי

ניט ׁשלימּות קיין האּבין אייּבירׁשטן צּום ׁשבחים קיין וואסניט ּפה. ּכבד א ווי ּפנים א ער האט דריּבער (ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

רייד די ווארין .יתּבר הּׁשם צּו לֹויּב קיין ניט איז סע וואס וועלט. דער פּון ווארט ׁשּום קיין ריידן ניט גאר וויל ער ווארין ריידין. ניט ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקען

רייד) די אין ער ׁשטאמּפילט דעם איּבער ניט. ׁשלימּות קיין האּבין יתּבר הּׁשם צּו לֹויּב קיין ניט איוואס ּבין אמת צּום אּבער ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכ קיין וואֹוילערגאר א זייער ריידער. א דהיינּו דּברן א אּון מליץ א ּבין אי אדרּבא. ניט. ּפה בד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

זענען זיי וואס לידער אּון ׁשירים אּון חידֹות ריידין קאן אי אּון חידּוׁש. ווילד א איז סע ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוואס
לידער. מיינע מיט ׁשירים מיינע מיט חידֹות מיינע ריידין צּו אן הייּב אי אז וואס חידּוׁשים. ְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָווילדע

הערין וועלין ניט מי זאל ער וואס וועלט דער אין נברא ׁשּום קיין פארהאנדין ניט גאר (ּכלֹומראיז ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

וכּו') ׁשירים זיינע הערין וועלין ניט זאל סע וואס וועלט דער אין ּבאׁשעפעניׁש ׁשּום קיין דא ניט דאסע זיי אין איז סע (דהיינּואּון ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

זאגט) ער וואס ׁשירים די אין אּון חידֹות די גרֹויסיןאין דעם פּון דראף. הסּכמה איין האּב אי אּון החכמֹות. ּכל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
חסד. איׁש אמתיר דער הייסט ער וואס ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָמאן

כי שכל בשום להשיג אפשר שאי העולם, חידוש
על מעידה התורה כי הקדושה, התורה ידי על אם

"עדות" נקראת כן שעל יתברך מזההשם (וכמבואר

שם) עיין עדות, אפשרבהלכות אי העולם חידוש כי .
אמונה ידי על אם כי מאין היש נמשך איך להבין
הקדושה התורה ידי על שמתחזקת הקדושה
והוציאה שפרשה שם על פרשיות, שנקראת
בעין עין רואין אנו שבזה הגלוי, אל גמור מהעלם
האמת על להסתכל שרוצה מי כי מאין, יש יציאת
כזאת קדושה תורה לגלות אפשר שאי להבין יכול

חכמינו שגילו ונפלאים נוראים החידושים כל עם
הבורא ידי על אם כי הזה היום עד לברכה זכרונם
רוח שהופיע ויתעלה, שמו יתברך הקדמון היחיד
חכמות והוציא אמיתיים הצדיקים על קדשו
התורה התגלות ידי ועל ממש. ליש מאין התורה
באמונת ולהתחזק להבין יכולין אנו ליש מאין
ליש, מאין הבריאה כל שהמציא העולם, חידוש
עם הקדושה התורה לנו שנתן רואין שאנו כמו

כנ"ל. ממש ליש מאין וכו' חידושיה כל

מהם שיש פי על אף החיצוניות, החכמות כל כי
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התּפאר אחד וכל החכמים, ּכל יׁשבּו אחת ּפעם ּכי ׁשלמה: מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבזה
ּבמין התּפאר וזה ּברזל, עׂשּית ּבחכמתֹו ׁשהמציא מתּפאר היה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתֹו:
חׁשּוב ׁשהּוא ּכסף עׂשּית ּבחכמתֹו ׁשהמציא מתּפאר היה וזה אחר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמּתכת
ּכלי ׁשהמציא מתּפאר היה וזה זהב, עׂשּית ׁשהמציא התּפאר וזה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּביֹותר,
מאּלּו ׁשּלא הּמּתכֹות, אּלּו לעׂשֹות יֹודע ׁשהּוא מתּפאר היה וזה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלחמה,
אחרֹות, ּבחכמֹות מתּפאר היה וזה הּמּתכֹות, אּלּו מהם עֹוׂשין ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדברים
סאליטרע ּכגֹון חכמֹות, ידי על ּבעֹולם ׁשהמציאּו ּדברים ּכּמה יׁש Úּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבחכמתֹו.Ùּופילוויר מתּפאר אחד ּכל והיה ּבזה; וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

.Ú.˙ÂÎ˙Ó ˙ÈÈ˘ÚÏ ÌÏ‚ ¯ÓÂÁ.Ù.ıÙ� ¯ÓÂÁ

איינערווארין חכמה. זיין מיט ּבארימט זי האט איטליכער אּון חכמים אלע גיזעסין זענען אמאל, ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אייזין. חכמה. זיין מיט גיּבראכט ארֹויס האט ער ּבארימט. זי מאכיןהאט קענען זאל מען וואס דאס (דהיינּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

וועלט) דער אֹויף גיּבראכט ארֹויס ער האט דאס ערד דער פּון גיּבראכטאייזין ארֹויס האט ער ּבארימט זי האט דער אּון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּתכת מין אנדער וכּו')איין ּבליי אדער צין ווארג. אייזין מין אנדער איין ער(דהיינּו ּבארימט. זי האט דער אּון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

חׁשּובער ׁשֹוין איז דאס זילּבער. חכמה זיין מיט גיּבראכט ארֹויס זילּבער.האט מאכין קאן מע וואס דאס (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

גיּבראכט) ארֹויס ער האט מאכיןדאס קענען זאל מע גיּבראכט. ארֹויס האט ער ּבארימט. זי האט דער אּון ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מלחמה. ּכלי גיּבראכט ארֹויס האט ער ּבארימט. זי האט דער אּון האלטגאלד. מע וואס ּכלים די (דהיינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

גיּבראכט) ארֹויס ער האט דאס ּכלים די מאכין צּו חכמה די גלייכין דעסט אּון הּורמאטיס אּון ּביקסן דהינּו מלחמה. זיי דערמיט אּון ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
די דערפּון מאכין זיי וואס זאכין. די פּון ניט ווארג. אייזין די מאכין קאן ער ּבארימט. זי ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהאט

ּכמהאייז פארהאנדין איז סע ווארין חכמֹות. אנדערע מיט ּבארימט זי האט דער אּון ווארג. ין ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּפילוויר אּון סאליטרע דהיינּו חכמֹות. דֹור גיּבראכט ארֹויס האט מע וואס וועלט. דער אֹויף ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָזאכין

חכמה. זיין מיט ּבארימט איטליכער זי האט גלייכין דעסט ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאּון

כי מיש, יש הם כלם אבל גדולות, חכמות כמה
ועל הראשונות, מושכלות על מיוסדים כולם
ובאמת חכמתם. המציאו ומהם החושים הראות
מהשם רק נמשך חכמתם שגם מאמינים אנו
כח להם שנתן רק לדעת, לאדם המלמד יתברך
שיכולים עד שירצו כמו דעתם להטות בחכמתם
כי הבחירה, בשביל והכל ושלום, חס להתפקר

בשבילהבחי נברא הכל כי גדול, כח לה יש רה
חכמות אבל אחר, במקום שמבואר כמו הבחירה,
הם חיצוניות החכמות וכל הכל. על עולה התורה
שנמשכת התורה חכמות אור נגד וחושך כסילות
לענין איוב שאמר וזה ממש. ליש מאין רק

באמונתו חזק שהוא חבריו עם שטען הטענות
ומקום מוצא לכסף יש "כי ואמר, וענה יתברך,
שמסים, עד וכו'", יקח מעפר ברזל יזוקו לזהב
וכו' בינה מקום ואיזה תמצא מאין "והחכמה
שמעלת שאמר היינו חי". כל מעין ונעלמה
הארץ מעפר וזהב כסף עשיית שהמציאו החכמים
סיים, שעליה התורה חכמות נגד כלום אינו וכו'
רבותינו שפרשו וכמו תמצא" מאין "והחכמה
חכמה שהיא פי על אף היינו לברכה, זכרונם
הכל אבל וכו', וזהב כסף עשיית למצוא גדולה
לזהב ומקום מוצא לכסף יש כי מיש, יש הוא
שמצאו עד חקרו בחכמתם שהם רק וכו', יזוקו
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‰�Úולא הּיֹום. ּכמֹו חכם אני ּכי מּכם, יֹותר חכם אני ואמר: אחד ׁשם »»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
החכמֹות ּכל ּכי להם ואמר הּיֹום. ּכמֹו חכם ׁשהּוא ׁשאֹומר, ּזה מה ׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהבינּו
ׁשּכל ּפי על אף אחת. ׁשעה רק מהם יהיּו ולא אֹותם, לקּבץ יכֹולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלהם
ּכי הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשהיה הּבריאה ּכפי אחר, מּיֹום נלקחת היא וחכמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָחכמה

הרּכבֹות. הם הּנ"ל החכמֹות אֹותֹוּכל ּבֹו ׁשהיה הּיֹום מאֹותֹו נלקחת החכמה ּכן (ועל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ההרּכבה) ׁשּמּמּנּו אּלּוהּבריאה ּכל לקּבץ חכמה ידי על יכֹולים ֿ ּפיֿכן ֿ על אף , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשלם. יֹום ּכמֹו חכם אני אבל אחת, ּבׁשעה החכםהחכמֹות אֹותֹו התּפאר זה (ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

הּנ"ל) אליוהאחרֹון ואמרּתי עניתי הּנ"ל). להחכם אמר הּנ"ל ּפה הּכבד זה ּכמֹו(הינּו : ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
יֹום חכם)איזה אּתה יֹום איזה ּכמֹו ואמר(הינּו ענה הּנ"ל)? זה(החכם הּכבד: זה (הינּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

יֹום)ּפה איזה ּכמֹו אבל יֹום, איזה ּכמֹו ׁשּׁשֹואל מאחר מּמּני, חכם הּוא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא יֹום איזה ּכמֹו ׁשּׁשֹואל זה מה, מּפני יקׁשה, ועּתה חכם! אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּתרצּו,

טאג.האט דער ווי קלּוג ּבין אי ווארין .איי פּון קלּוגער ּבין אי אנגירּופין איינער דארט זי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
זיי צּו זי ער האט טאג. דער ווי קלּוג איז ער זאגט. ער וואס פארׁשטאנען ניט דארט מען ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאט
זיין. ניט מער זיי פּון וועט נעמען. אֹויף צּום זיי מען קאן חכמֹות. אייערע אלע ווארן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאנגירּופן.
וואס ּבריאה די וועדליג טאג. אנדערין איין פּון זי נעמט חכמה איטליכע כאטׁשע ׁשעה. איין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָנאר

הרּכבֹות זי זענען חכמֹות אלע ווארין טאג. איטליכן אין גיווען זאכיןסע עטליכע אֹויף צּום מיׁשט מע (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבאׁשאפין גאט האט טאג דעם אין וואס טאג. דעם פּון חכמה איטליכע זי נעמט דעם איּבער .זא די מען מאכט דערפּון אּון איינעם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאין

אדער זילּבער מאכין וויל מע וואס זא די מאכט מע אּון חכמה מיט אֹויס מיׁשט מע אּון מאטעריעס די מען נעמט דערפּון וואס זאכין ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָדי

גלייכין) דעסט אּון אייערעקּוּפער אלע נעמען אֹויף צּום חכמה מיט מען קאן פארט וועגין דעסט פּון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
טאג. גאנצער א ווי קלּוג ּבין אי אּבער ׁשעה. איין נאר זיין ניט מער זיי פּון וועט האטחכמֹות (אזֹוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּנ"ל) חכם אּונטערׁשטער דער ּבארימט איםזי צּו אנגירּופין מי אי דאסהאּב דערציילט ער וואס ּפה ּכבד דער (דהיינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

טאגאלץ) וועלכער קלּוג)ווי ּביסטּו טאג וועלכער ווי פּון(ּכלֹומר קלּוגער איז דער אט אנגירּופין. זי ער האט ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
קלּוג. אי ּבין אזֹוי ווילט איר טאג וועלכער ווי לּוׁשמיר טאג. וועלכער ווי פרעגט ער ווייל ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמיר.

וויד זע וואס פאר דערלּוׁשמיר טאג. וועלכער ווי גיפרעגט האט ער ווייל קלּוגער. דער איז ער ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

שאר וכן הארץ בעפר נעלם שהיה והכסף הזהב
ואיזה תמצא מאין החכמה אבל חכמות, מיני כל
היא התורה ותבונות חכמות כי בינה, מקום
זוכין ידה על כן ועל כנ"ל, גמור מאין נמשכת

וכנ"ל. העולם חידוש לאמונת

שלישי היום של המעשה בסוד מרומז זה וכל
הכבד שהתפאר בעטלירש, השבעה של מהמעשה

שהתפארו החכמים כל על עולה שחכמתו פה
פלוני מתכות מין עשיית המציא שזה בחכמתם,
וזה כסף מין המציא וזה פלוני מתכות מין וזה
הזמן, נתהוה מהיכן יודע הוא אבל וכו', וכו' זהב
שבהם ושבחים בשירים שבא היום נמשך מהיכן
היטב שם עיין וכו', וכו' החכמות כל כלולים

והבן.
ו') הלכה התורה קריאת הלכות הלכות (ליקוטי
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מעׂשה יׁש א ׁשּירצה, יֹום איזה ּכמֹו חכם ׁשהּוא מאחר מּמּנּו, יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחכם
והּוא מאד, ּגדֹול איׁש ּבאמת הּוא האמת חסד האיׁש זה ּכי זהׁשלמה: (הינּו ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּפה) האיׁשהּכבד זה אל אֹותם ּומביא אמת, ׁשל החסדים ּכל ּומקּבץ הֹול , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּזמן התהּוּות ועּקר האמת; נברא)חסד הּוא ּבעצמֹו הּזמן החסדים(ּכי ידי על הּוא , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּומביא אמת, ׁשל החסדים ּכל ּומקּבץ הֹול הּוא ּפה, הּכבד וזה אמת, ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
ּכּנ"ל. האמת חסד האיׁש זה אל ֱִֶֶֶֶֶַַָָָאֹותם

מעׂשה. גאנצע א פארהאנדין סע נאר וויל. ער טאג וועלכין ווי קלּוג אֹוי זי איז ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחכם
איווארין אּון מאן. גרֹויסער א זייער איז חסד. איׁש אמתיר דערציילטדער ער וואס ּפה ּכבד דער (דהיינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אלץ) חסד.דאס איׁש אמתין דעם צּו זיי ּברענג אּון חסדים אמתי אלע אֹויף צּום נעם אּון אּום גיי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
זמן עיקר דער דאסאּון וועלט דער אֹויף טעג אּון יאר זיין זאל סע אז דהיינּו אליין צייט די ווארין צייט א זיין זאל סע אז (דהיינּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבאׁשאפין) יתּבר הּׁשם אֹוי זי האט אֹויףאליין צּום נעם אּון אּום גיי אי אּון חסדים. אמתי דֹור נאר ווערט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זמן. דער ווערט דערפּון וואס חסד. איׁש אמתין דעם צּו זיי ּברענג אּון חסדים אמתי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאלע

˙Ó‡ Ï˘ ÌÈ„ÒÁ‰ È„È ÏÚ ‡Â‰ ÔÓÊ‰ ˙ÂÂ‰˙‰ ¯˜ÈÚ
:'ÂÎÂצדקה ידי על הוא הזמן התהוות עיקר

השבעה של בהמעשה שמבואר כמו וחסד,
במע כלבעטלירש שם עיין שלישי, יום של שה

שעיקר שם מבואר שלישי, יום של המעשה
על אמת, של החסדים ידי על הוא הזמן התהוות
אמת, של חסדים בחינת שהוא צדקה ידי על כן
הצדקה אין לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו
לכם זרעו שנאמר שבה, חסד לפי אלא משתלמת
הצדקה ידי על כן על חסד, לפי וקצרו לצדקה
עצמו לקשר יכולין ידה על כן על הזמן, נתהוה
מאחר והזמן, העת באותו לליבו השייך להנקדה
בהמעשה ועיין וכנ"ל. ידה על נתהוה הזמן שכל
על רמזים איזה בה ותמצא השלישי יום של הנ"ל

הנ"ל. התורה פי

אל שצועק העולם של לב שיש שם מבואר כי
הנפ ענין היטב שם עיין וכו', תמיד לאהמעיין

על שעומד מעיין שיש בקצור והענין הזה. והנורא
בקצה עומד שהוא העולם של לב ויש וכו' ההר
המעיין אל תמיד צועק הלב וזה העולם,
אל משתוקק המעיין וגם וכו' נמרץ בהשתוקקות
מחמת אחד חלישות, שתי לו יש הלב וזה הלב.

ומשתוקק שצועק וצעקה ההשתוקקות עוצם
שרודפת השמש מחמת ואחד המעיין. אל תמיד
ורוצה משתוקק שהוא מחמת אותו ושורפת אותו
להלב מנוחה לו ואין המעיין, אל ולהתקרב לילך
ומגן עליו כנפיו ופורש גדול ציפור שבא בעת רק
אז וגם קצת. נייחא לו יש אז השמש מן עליו
המעיין כנגד כן גם מסתכל הוא נייחא בשעת
כל אליו מתגעגע שהוא מאחר אך אליו, ומתגעגע
אך המעיין אל ומתקרב הולך אינו מה מפני כך
שעיקר והכלל, וכו'. זמן לו אין המעיין וזה וכו'
הכבד ידי על הוא בעולם והלב המעיין של קיום
פה הדיבור שלימות לו יש שבאמת הנ"ל פה
מחמת פה כבד שנקרא רק השלימות, בתכלית
לה' שבחים שאינם דיבורים לדבר פה כבד שהוא
נורא הדיבור שלימות לו יש באמת אבל יתברך,
שירות לדבר מתחיל כשהוא כי מאוד, ונשגב
שאין עד החכמות כל בהם יש שלו וכו' וחידות
אותו. לשמוע ירצה שלא בעולם נברא שום נמצא
אמת של החסדים כל ומקבץ הולך פה הכבד וזה
הזמן. נתהוה זה ידי ועל האמת חסד לאיש ומביא
וכו' להמעיין היום נותן והלב להלב יום נותן ואזי
אזי משם. שבא ממקום ובא נוסע היום וכשזה
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LÈÂ,לב לֹו יׁש ּדבר וכל מעין. יֹוצא האבן ּומן אבן, עֹומד ההר ועל הר, ¿≈ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
עם - ׁשלמה קֹומה הּוא העֹולם ׁשל הּלב וזה לב, לֹו יׁש ּבכללֹו העֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוגם
העֹולם, ׁשל הּלב אֹותֹו ׁשל הרגל, ׁשל הּצּפרן אבל וכּו'. ורגלים וידים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּפנים

מלּבב 'הארציקר')הּוא אׁשּכנז האבן(ּבלׁשֹון עם ההר וזה אחר. ׁשל מּלב יֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

גייטאּון ׁשטיין דעם פּון אּון ׁשטיין. א ׁשטייט ּבארג דעם אֹויף אּון ּבארג. א פארהאנדין איז ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַסע
דאס אּון הארץ. א אֹוי האט גאנצין אין וועלט די אּון הארץ. א האט זא איטליכע אּון קוואל. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָא
דער לּוׁשמיר וכּו'. פיס אּון הענט מיט אּון ּפנים א מיט קֹומה גאנצע א איז וועלט. דער פּון ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהארץ
הארץ. אנדערינס איין איידער הארציקער איז וועלט. דער פּון הארץ דעם פּון פּוס דעם פּון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאגיל
דער פּון הארץ דאס אּון וועלט. דער פּון עק איין אין ׁשטייט קוואל דעם מיט ּבארג דער ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאּון

והכל מאוד, נפלאים ושירים חידות עם בא הוא
יום יש כי הימים, בין שנויים יש כי היום, כפי
חודש ראש יש וכן וכו'. שני ויום בשבוע ראשון
זה כל שם עין וכו', הכפורים ויום טובים וימים

היטב.

יכול די יבשתא על אנש אתי לא אמנם ואם
עמקו מאוד מאוד כי להחויא, דנא פשרא
בפרט שסיפר, המעשיות בסיפורי מחשבותיו
בעטלירש השבעה של הזאת הנוראה במעשה
דיבור שום ואין כולם. על עולה שהוא שאמר
כל עם וכו', ונשגבה נוראה כוונה בו יהיה שלא
מחויבין אנו רמז איזה למצוא יכולין שאנו מה זה
ברוח הנאמרים דברים כי ולמצוא, להתייגע
הכל סובלים כזאת נשגבה במדרגה בפרט הקדש,
דעתו. כפי אחד כל בהם שמוצאין אמת דברי כל

התורה ענין קצת מבואר הזאת בהמעשה והנה
הנקודה אל הלב מהתקשרות שמדברת הנ"ל
התקשרות ידי על כי העולמות, תיקון תלוי שבזה
תיקון שהוא השבירה נתתקן הנקודה אל הלב
תמיד צועק שהלב הנ"ל המעשה בחינת וזה הכל.
כל של שורש הוא המעיין כי וכו', המעיין אל
הנ"ל בהתורה שם שמבואר כמו טובות, הנקודות
ועל שם. עיין מעיין, חכמה בחינת הוא שהנקודה
תיקון עיקר כי המעיין, אל תמיד צועק הלב כן

הנקודההלב ידי על הוא העולם כל תיקון שהוא
החלישות בחינת וזה כנ"ל. המעיין בחינת שהיא

אותו, ושורפת רודפת שהשמש מחמת להלב שיש
שהם והתאוות הרע היצר חמימות על מרמז זה
לב שבירת לב החרפות שהם הנפולין אהבות
הישראלי איש של הקדוש הלב אחר רודפין שהם

ושלום. חס לשרפו ורוצין

הכל ובלבוליו הזה עולם וטרדות תאוות כל כי
כמה קהלת ספר בכל כמבואר השמש, תחת נקרא
בכל לאדם יתרון מה שם, שכתוב כמו פעמים,
ראה לא אשר וכתיב, השמש. תחת שיעמול עמלו
שמכנה השמש, תחת שנעשה הרע המעשה את
תחת שנעשים בעולם הנעשים רעים המעשים כל
רעים המעשים וכל התאוות כל כי השמש.
למעלה כי הזמן, תחת הוא הכל והבלבולים
ועיקר הרע, להמעשה אחיזה שום אין מהזמן
כוכבי כל ראש שהוא השמש ידי על הוא הזמן
הזמן, את מנהיג יתברך ה' ידם על אשר השמים
דייקא ושם השמש'. 'תחת הזמן כל נקרא כן ועל
כל ונצטרף שנתנסה מה בעולם שנעשה מה נעשה
תחת הנעשה הרע המעשה כנגד יעמוד אם אחד

השמש.

שבאמת פי על אף הנ"ל והנורא הקדוש הלב וזה
תחת הנעשה הרע המעשה מכל לגמרי נקי הוא
כמובן ועליון, קדוש מלב מדבר הוא כי השמש,
רדיפת של הפגמים בו נוגעים כן פי על אף שם,
בחינת שהוא העולם בני שאר של הזה עולם
אכן בחינת השמש, תחת הנעשה הרע המעשה
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עֹומד העֹולם ׁשל הּלב וזה העֹולם, ׁשל אחד ּבקצה עֹומד הּנ"ל, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּמעין
וכֹוסף הּנ"ל, הּמעין ּכנגד עֹומד הּנ"ל הּלב וזה העֹולם, ׁשל אחר ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבקצה
מאד ּגדֹול ּבהׁשּתֹוקקּות הּמעין, אֹותֹו אל לבֹוא מאד מאד ּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹּומׁשּתֹוקק
וזה אליו. מׁשּתֹוקק הּמעין זה וגם הּמעין, אֹותֹו אל לבֹוא מאד וצֹועק ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד.

קוואל. דעם אקעגין ׁשטייט הארץ. דאס אּון וועלט. דער פּון עק אנדערין דעם אין ׁשטייט ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָוועלט.
דאס אּון ּבענקען דאס אּון קוואל. דעם צּו קּומען זאל סע אז זייער ּתמיד ּבענקט אּון גלּוסט ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּון
סע אז הארץ דאס ּתמיד ׁשרייט סע אּון ווילד. גאר איז קוואל דעם צּוא הארץ דעם פּון ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָגלּוסטין
צוויי האט הארץ. דאס אּון .אֹוי הארץ דעם צּו גלּוסט קוואל דער אּון קוואל. דעם צּו קּומען ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָזאל

מפשעינו מחולל והוא בחינת נשא, הוא חלינו
בצעקות המעיין אל תמיד צועק הלב וזה וכו'.
כנ"ל, חיותו משם כי עצום, והשתוקקות נוראות
נחשב המעיין אל והצעקה ההשתוקקות זה וגם

מהמידה. יותר שהוא מחמת לחלישות
גדול ציפור שבא בעת הוא הלב מנוחת עיקר אבל
אז וגם מהשמש. נייחא לו יש ואז כנפיו ופורש
שם. עיין וכו', המעיין אל ומשתוקק מסתכל הלב
בהתורה שמבואר מה פי על לרמז יש זה וענין

למלכו" עוז עח)"ויתן מה(בסימן שם עיין ,
שהוא דקדושה הדיבור מעלת מעצם שם שמבואר
ריאה כנפי אלמלא בחינת שזהו החיות, עיקר
גופא, כל אוקיד ליבא הוי ליבא על דנשבין
יתברך לה' בוער הלב שלפעמים שם, מבואר
שהיה עד מדאי יותר הוא אבל מאוד, מאוד
תורה דיבור ידי על אבל גופא, כל לאוקיד אפשר
יותר תהיה שלא הזאת החמימות מקררין ותפילה
בוער ושלום, חס לפעמים כי להפך, וכן מדאי.
כן שגם עד כך כל הזה עולם תאות אל האדם
ידי על אבל ושלום, חס גופא כל אוקיד היה

מקרר ותפילה תורה של כן.הדיבור גם הזה אש
ליבא על דנשבין ראה כנפי אלמלא בחינת וזה
על מנשבין והם התורה הם ריאה כנפי כי וכו'.
ריאה, וכנפי הנ"ל. התבערות משני להצילו הלב

כנפים שנקראין ותפילה התורה דיבורי (כמושהם

אחר) במקום הגדולשמבואר הציפור כנפי בחינת זה ,
בתקונים שמבואר וכמו הנ"ל, במעשה הנ"ל
דנשבין ריאה כנפי אלמלא שם שכתב הנ"ל לענין

שם שהביא גופא, כל אוקיד ליבא הוי ליבא על
על כנפים פורשי הכרובים והיו הפסוק, זה על

שם. עיין ליבא, דא כפורתא הכפורת,

שהם הלב, על המרחפים ראה שכנפי נמצא,
בחינת הם כנ"ל, ותפילה התורה דיבורי בחינת
כנפי בחינת היינו ציפרים, שהם הכרובים כנפי
כנפיו שפורש הנ"ל במעשה הנ"ל הגדול הציפור
יש ואז השמש, ורדיפת משריפת ומצילו הלב על
בהמעשה שם כמובן החלישות משני להלב נייחא
כי בזה, זה תלויים הנ"ל החלישות שתי כי הנ"ל,
שרודפין הזה עולם תאות שהם שהשמש מחמת
הצעקה גם זה מחמת אותו ושורפין הלב אחר
המעיין אל ומשתוקק צועק שהלב וההשתוקקות
לחלישות, כן גם ונחשב מהמידה חוץ כן גם הוא
ומצילו כנפיו ופורש בא כשהציפור אבל
גם נתבטל אזי הזמן, מתאוות דהיינו מהשמש,
ומשתוקק צועק אינו אז כי השניה, החלישות

ובהדרגה. במידה אם כי הלב

לדבר שמתחיל הנ"ל, בהמעשה שם מובן זה וכל
נייחא שיש מבאר כך ואחר הנ"ל חלישות משתי
ומצילו כנפיו ופורש בא כשהציפור להלב
ולכאורה להלב. נייחא יש ואז השמש משריפת
של השניה מחלישות הלב ניצל איך מובן אינו
של כנפים פרישת ידי על ההשתוקקות ריבוי
אם כי מגינים אינם הציפור כנפי הלא הציפור
דברינו פי על אך שם, כמבואר השמש כנגד
וכשהציפור כנ"ל, תליא בהא הא כי קצת, מיושב
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אֹותֹו, וׂשֹורפת אֹותֹו רֹודפת החּמה ּכי - אחת חליׁשּות: ׁשּתי לֹו יׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּלב,
הּמעין) אל ּולהתקרב ליל ורֹוצה מׁשּתֹוקק ׁשהּוא לֹו(מחמת יׁש - הּׁשנּיה וחליׁשּות , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּתמיד וכֹוסף מתּגעּגע ׁשהּוא והּגעּגּועים ההׁשּתֹוקקּות ּגדל מן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלהּלב
הּוא ּכי ּכּנ"ל, וכּו', וצֹועק הּמעין, אֹותֹו אל הּנפׁש, ּבכלֹות מאד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּומׁשּתֹוקק

ּגיוואלד"! "נא וצֹועק: הּנ"ל, הּמעין ּכנגד ּתמיד מאדˆעֹומד אליו ּומׁשּתֹוקק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.ˆ."‰‰‡" ÂÓÎ ˘È„È‡· ‰˜Úˆ ÈÂËÈ·

ׁשלאפקייט)חליׁשּות צוויי עס.(דהיינּו ּברענט אּון זייער. עס יאגט זּון די ווארין איינס אלץ. ּבענקט סע (ווייל ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

קוואל צּום קּומען וויל דאס)אּון אּון ּבענקען דעם מחמת הארץ. דאס האט ׁשלאפקייט אנדערע דאס אּון . ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
סע אּון קוואל. דעם צּו אֹויס גאר גייט סע אּון ּתמיד. גלּוסט אּון ּבענקט הארץ דאס וואס ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָגלּוסטין
דעם אקעגין ּתמיד ׁשטייט הארץ דאס ווארין ּכּנ"ל. קוואל דעם צּו קּומען זאל סע אלץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשרייט
אז לּוׁשמיר ּכּנ"ל. קוואל דעם צּו זייער זייער אלץ ּבענקט סע אּון גיוואלד. נא ׁשרייט אּון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַקוואל

שהדיבור דהיינו מהשמש, ומגן כנפיו פורש
מרדיפת הלב על מגין ותפילה תורה של הקדוש
חלישות גם נתבטל ממילא אזי הזה העולם
כי מהמידה, חוץ ההשתוקקות ריבוי של השניה
מהמידה חוץ ולהשתוקק לצעוק הלב צריך אין אז
שכתוב וזה ובמידה. בהדרגה הוא השתוקקותו רק
מסתכל אז גם להלב נייחא כשיש אז שגם שם
אליו ומשתוקק המעיין אל הלב ומביט וצופה
הלב של הנייחא בעת גם כי היינו שם. עיין וכו',
ההשתוקקות שאז רק המעיין, אל כן גם משתוקק
נייחא לו שיש מחמת ובמידה בהדרגה הוא

וכנ"ל. הזה עולם תאות שהם השמש מרדיפת

העולם של הלב קיום עיקר שכל מבואר והנה
ומשתוקק ומביט שמסתכל המעיין ידי על הוא
לב, בלא קיום אין כי העולם, כל קיום וזה אליו.
המעיין עם הלב קיום וכל שם. שמבואר כמו
כל שמקבץ פה הכבד ידי על הכל בעולם

ידיה שעל הזמן. נתהוה שמהם אמת של חסדים
אל והלב הלב אל יום אמת האיש נותן זה
המעיין בעולם להיות יכולים זה ידי שעל המעיין,
הצעקה ידי על להלב קיום יש ואז והלב.
המעיין וכן המעיין אל וההסתכלות וההשתוקקות
חיות ונמשך נתקשרים זה ידי שעל הלב, אל

מתקיים זה ידי ועל קיום לו ויש הלב אל מהמעיין
העולם. כל

שהוא צדקה ידי שעל הנ"ל בחינת הוא זה וכל
הזמן, נתהוה זה ידי שעל אמת של חסדים בחינת
שהוא הנקודה אל הלב לקשר יכולים זה ידי על
כי כנ"ל, המעיין אל הלב התקשרות בחינת
צעקת מענין הנ"ל במעשה המבואר הנ"ל מבחינה
ההתבודדות כל נמשך משם המעיין, אל הלב
שצועקין וכו' והצעקות קונו לבין בינו והשיחות
כי משם, הכל כי יתברך, לה' הלב מן ישראל בני
של לבבות שורש הוא הנ"ל במעשה הנ"ל הלב
הנקודות כל שרש הוא הנ"ל והמעין ישראל, כל
שהלב וכמו והפרטיות. הכלליות ישראל כל של
בו שמסתכל מהמעיין אם כי חיות לו אין הנ"ל
ידי שעל תמיד, אליו וצועק אליו ומשתוקק תמיד
בהמעשה שם כמובן מהמעיין, חיות לו נמשך זה
אחד כל של לב כל בפרטיות כן כמו הנ"ל,
ידי על הוא וקיומו חיותו עיקר מישראל
ששרשה הנקודה אל והצעקה ההשתוקקות
ההתבודדות כל בחינת שזהו הנ"ל, מהמעיין
מעלת גודל וזה קונו. לבין בינו והצעקה והשיחה
של חסדים בחינת שהוא צדקה ידי שעל הצדקה,
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קצת הרּוח אריכת לֹו ׁשּיהיה קצת, לנּוח ּוכׁשּצרי סאּפין')ּכּנ"ל, 'אּפ ,˜(ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ע ּומגן עליו, ּכנפיו ּופֹורׂש ּגדֹול צּפֹור ּבא ניחאאזי לֹו יׁש ואז החּמה, מן ליו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
אליו; ּומתּגעּגע הּמעין ּכנגד ֿ ּכן ּגם מסּתּכל הּוא ניחא, ּבׁשעת אז, וגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָקצת;
א הּמעין? אל הֹול אינֹו מה מּפני ,ּכ ֿ ּכל אליו מתּגעּגע ׁשהּוא מאחר ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָא
יכֹול ואינֹו הּׁשּפּוע, רֹואה אינֹו אזי ההר, אל ּולהתקרב ליל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשרֹוצה
חּיּותֹו עּקר ּכי נפׁשֹו, ּתצא אזי הּמעין על יסּתּכל לא ואם הּמעין, על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָֹלהסּתּכל
ההר, ׁשל הּׁשּפּוע ראׁש רֹואה הּוא אזי ההר ּכנגד ּוכׁשעֹומד הּמעין. מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
מעיניו נעלם אזי - ההר אל ויתקרב ּכׁשּיל ּתכף אבל הּמעין, עֹומד ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשם

הּׁשּפּוע ּבחּוׁש)ראׁש מּובן ּתצא(וזה ואזי הּמעין, את לראֹות יכֹול אינֹו ואזי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּכל יתּבּטל אזי וׁשלֹום, חס מסּתּלק היה הּלב ּוכׁשּזה וׁשלֹום. חס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָנפׁשֹו,
לב, ּבלא קּיּום אין ּובוּדאי ּדבר, ּכל ׁשל החּיּות הּוא הּלב ּכי ּכּלֹו, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהעֹולם
ּכּנ"ל. וצֹועק ּומתּגעּגע ּכנגּדֹו, עֹומד רק הּמעין, אל ליל יכֹול אינֹו ּכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָועל

.˜.‰ÁÂÂ¯ ˙ÓÈ˘�

אגרֹויסער קּומט אזֹוי אּביסל. אּפסאּפען זי זאל סע אז אּפרּוען. אּביסל זי ּבאדארף הארץ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָדאס
זי רּוט דעמּולט זּון. דער פּון אים פארׁשטעלט אּון אים אֹויף פליגל די פארׁשּפרייט אּון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַפֹויגיל.
קוואל. דעם אקעגין אֹוי עס קּוקט אּפ. זי רּוט סע אז דעמּולט אפילּו אּון אּביסל. אּפ הארץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדאס
ניט ער גייט פארוואס קוואל. צּום אזֹוי יֹוא ּבענקט סע אז לּוׁשמיר קוואל. צּום אלץ ּבענקט ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָאּון
קוואל. דער איז אֹויבין וואס ּבארג צּום נאהנט גיין צּו וויל הארץ דאס ּבאלד ווי נאר קוואל. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָצּום
קּוקט ער וויּבאלד אּון קוואל. דעם זעהן ניט ער קאן ׁשּפיץ. דעם ארֹויס ניט ׁשֹוין ער זעהט ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאזֹוי
קוואל. דעם פּון נאר איז הארץ. דעם פּון חיֹות זיין גאר ווארין אֹויס. ער גייט קוואל. דעם אֹויף ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָניט
קוואל. דער איז דארט וואס ּבארג ׁשּפיץ דעם ארֹויס ער זעהט ּבארג. אקעגין ׁשטייט ער אז ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּון

ׁשּפיץ דעם ארֹויס ניט ׁשֹוין ער זעהט ּבארג. צּום צּוגיין וויל ער וויּבאלד ּתיּכף איזאּבער אזֹוי (ווארין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשֹוין מען זעהט נאהנט צּו גייט מע אז אּון ׁשּפיץ. דעם ארֹויס מען זעהט ׁשטייט. מע אז ווייטין פּון ּבארג. הֹויכין א ּביי ׁשטייגער. דער ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָזי

ׁשּפיץ) דעם ארֹויס דאסניט אז אּון אֹויסגיין וׁשלֹום חס ער קאן קוואל. דעם אֹויף קּוקין ניט ׁשֹוין ער קאן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זי איז הארץ דאס ווארין גיווארין חרֹוב וועלט די גאר וואלט אֹויסגיין. וׁשלֹום חס זאל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהארץ

א האּבין קיּום א וועלט די קאן ווי אּון זא איטליכער פּון חיֹות דעםדאס איּבער הארץ. דעם ן ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
סע אּון קוואל דעם אקעגין ּתמיד ׁשטייט סע נאר קוואל. דעם צּום גיין צּו ניט הארץ דאס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָקאן

ּכּנ"ל. קוואל דעם צּו קּומען זאל סע אז ּתמיד ׁשרייט סע אּון ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבענקט

השירים כל עם הזמן נתהוה זה ידי על אמת
של והנפלאים קדושים הדיבורים שהם והחידות
של וחיות קיום עיקר זה כל ידי שעל פה הכבד
הזמן שכל מחמת כי כנ"ל. מהמעיין שמקבל הלב

יכולין ידה על כן על וחסד צדקה ידי על נתהוה
השייך מהמעיין הנמשכת להנקודה עצמו לקשר

כנ"ל. דייקא הזאת בעת לליבו
ד') הלכה מלמדים הלכות הלכות (ליקוטי
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‰ÊÂהּזמן עּקר א ּכלל; הּזמן ּבתֹו אינֹו הּמעין זה ּכי זמן, לֹו אין הּמעין ¿∆ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הּיֹום ּוכׁשּמּגיע אחד, יֹום ּבמּתנה לֹו נֹותן ּׁשהּלב מה רק הּוא הּמעין, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשל
חס ויסּתּלק, להּמעין זמן יהיה לא הּיֹום ּכׁשּיגמר ואזי ונפסק, נגמר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻלהיֹות
וׁשלֹום חס העֹולם, ּכל ויתּבּטל ּכּנ"ל, וׁשלֹום חס הּלב, יסּתּלק ואזי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוׁשלֹום,

מּזה זה רׁשּות לּטל מתחילים אזי הּיֹום, לגמר סמּו ואזי (ׁשּקֹוריןּכּנ"ל. ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹ

וׁשירים¯'ּגיזעגינין') חידֹות לֹומר ּומתחילין 'לידער'), לזה(ׁשּקֹורין זה נפלאים ְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

.¯.‰„È¯Ù ˙ÂÎ¯·Â ÌÈÏÂÁÈ‡

זמן.אּון אין ניט גאר איז קוואל דער ווארין ניט. זמן קיין גאר האט קוואל קוואלדער דער (ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

צייט דער פּון העכער גאר איז ער ווארין וועלט. דער אין צייט ׁשּום קיין אּון טאג ׁשּום קיין ניט האט ער דהיינּו ניט צייט ׁשּום קיין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאט

וועלט) דער וועלט.פּון דער אין זיין קוואל דער קאן אזֹוי ווי זאלּוׁשמיר. קיין זי קאן וועלט דער אין (ווארין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

צייט) א אן זיין קוואלניט דעם ׁשענקט הארץ דאס וואס נאר איז קוואל דעם פּון צייט די גאר לּוׁשמיר . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וועט גיין אוועק וועט טאג דער ווי אּון אֹויסלאזין. ׁשֹוין זי וויל טאג דער אז אּון ּבמּתנה. טאג ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא
דער ווי וועלט. דער פּון גיין אוועק קוואל דער וועט האּבין ניט זמן קיין קוואל דער ׁשֹוין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזי
די גאר וׁשלֹום חס וועט וׁשלֹום. חס אֹויסגיין אֹוי הארץ דאס זי וועט זיין. ניט וועט ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקוואל
גיזעגינען צּו אן זי זיי הייּבין אזֹוי טאג. סֹוף צּום נאהנט קּומט סע ווי אזֹוי ּכּנ"ל. ווערן ּבטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוועלט
אּון חידֹות זאגין צּו אן הייּבין זיי אּון קוואל. דעם מיט הארץ דאס אנדערין דעם מיט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאיינער
אּון ליּבׁשאפט גרֹויס מיט לידער. אּון חידֹות וואֹוילע זייער אנדערין צּום איינער לידער אּון ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשירים

:'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ ¯Ó‚Ï ÍÂÓÒ ÈÊ‡Âלהיות היום כשמגיע
ונפסק וערבית)נגמר מנחה תפלת זמן הוא אז(שאז

ולהזכיר גדול. בהתעוררות להתעורר האדם צריך
והמעיין העולם של שהלב איך עצמו ידםאת (שעל

העולם) קיום מזהעיקר זה רשות ליטול מתחילים
זיך) גיזעגינען ושירים(שקורין חידות ואומרים

גדול והשתוקקת רבה באהבה לזה זה נפלאים
עמהם, עצמו להשתתף הוא גם צריך בכן מאוד,
גדולים וכיסופין בהשתוקקות אז ולהתעורר
של הבריאה כי גדול. בדביקות ולהתפלל להשי"ת
יולד מה יודע ומי ונפסק נגמר כבר היום זה כלל
עצמו להכין צריך אח"כ וכן בפנים, וכמובן יום.
הבא, יום של החדשה הבריאה קדושת לקבל
כשהוא ויום יום שכל היטב, עצמו את ולהזכיר
בחידות הולך הוא אז משם, שבא ממקום הולך
ויש החכמות כל בהם שיש מאד נפלאים ושירים
מחבירו משונה יום כל כי הימים בין שינויים

ויו"ט, ור"ח שבת שהם המקודשים הימים בפרט
לזה כן גם עצמו לשתף האדם צריך בכן
שירים יתברך לפניו ולומר יום בכל ולהתפלל
דקדושה והתלהבות חדש בחשק וכו' ותשבחות
עצמו ולקשר לגמרי חדשים ובמוחין מאוד
לקבץ בזה העוסק וכח זכות עצמו על ולהמשיך
האמת חסד לאיש ולהביאם אמת של החסדים
והחידות הזמן התהוות עיקר זה ידי שעל
וחיות קיום עיקר וכן הנ"ל והחכמות והשירים

בפנים. כמובא כולו העולם וכל והלב המעין

נגמרת להיות השנה כשמגיע בפרט מזה מובן (וממילא

אלול חודש הוא השנה של האחרון בחודש היינו ונפסקת,

להזכיר צריך בוודאי דקדושה וכיסופים רצון ימי הם שאז

גדולים בכיסופין ביותר אז ולהתעורר הנ"ל בכל עצמו את

ולה שללהשי"ת. החדשה הבריאה קדושת לקבל עצמו כין

יום שהולך הקדוש ר"ה ביום עצמו את ולהזכיר הבאה. שנה
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מאד) מאד ּגדֹול והׁשּתֹוקקּות רּבה לֹו(ּבאהבה יׁש הּנ"ל האמת חסד האיׁש וזה ; ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
זה אזי ונפסק, נגמר להיֹות מּמׁש ּבסֹופֹו הּיֹום ּוכׁשּמּגיע זה, על ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהׁשּגחה
הּיֹום נֹותן והּלב הּנ"ל, להּלב אחד יֹום ּבמּתנה נֹותן הּוא האמת, חסד ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאיׁש

ּבאלהּמעי ׁשהּוא מּמקֹום הֹול הּיֹום ּוכׁשּזה להּמעין. זמן יׁש ׁשּוב ואזי ן, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מאד נפלאים וׁשירים ּבחידֹות ֿ ּכן ּגם הֹול הּוא אזי ּכלמּׁשם, ּבהם (ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וכןהחכמֹות) וכּו', ׁשני ויֹום ּבּׁשבּוע אחד יֹום יׁש ּכי הּימים, ּבין ׁשּנּויים ויׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
טֹובים. וימים ראׁשיֿחדׁשים ְֳִִִֵֵָָָיׁש

ÏÎÂידי על הּכל אמת ׁשל חסד להאיׁש ׁשּיׁש ּכלהּזמן ׁשּמסּפר ּפה הּכבד (הינּו ¿»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הּזמןזה) התהּוּות מהם אׁשר אמת, ׁשל החסדים ּכל ּומקּבץ הֹול אני ּכי , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
עּקרּכּנ"ל. ּכל ּכי ׁשּירצה, יֹום איזה ּכמֹו חכם ׁשהּוא הּנ"ל, מהחכם אפּלּו יֹותר חכם הּוא ּכן (ועל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אׁשר אמת ׁשל החסדים מקּבץ ׁשהּוא ּפה, הּכבד ידי על הינּו ידֹו, על נתהּוים ּכּלם - והּימים ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻהּזמן

אׁשר להּמעין, נֹותן והּלב לּלב, יֹום נֹותן והּוא האמת. חסד האיׁש אל אֹותם ּומביא הּזמן, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּׁשם

דעם צּו קוואל דער אּון קוואל. צּום הארץ דאס אנדערין צּום איינער זייער ּבענקעכץ גרֹויס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמיט
קּומט סע ווי אּון אּפ. דאס היט ער אּון הׁשגחה. דראף האט חסד. איׁש אמתיר דער אּון ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ.

אֹויסלאזן זי זאל ער נאר סֹוף. צּום גאר טאג קוואלדער דער אּון אֹויסלאזין זי וועט טאג דער ווי ּבאלד האט (וואס ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

גאנצע די וׁשלֹום חס וועט אֹויסגיין. אֹוי הארץ דאס וׁשלֹום חס וועט אזֹוי אּון גיין אוועק ער וועט ּכּנ"ל האּבין ניט טאג קיין ׁשֹוין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוועט

ווערין) חרֹוב אמוועלט דער אן קּומט דאסאזֹוי אּון הארצין. דעם טאג א ׁשענקט אּון חסד איׁש תיר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זמן א קוואל דער ווידער. ׁשֹוין האט אזֹוי קוואל. דעם טאג דעם ׁשענקט קאןהארץ טאג דעם (דהיינּו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וכּו') האּבין קיּום א אֹוי הארץ דאס ׁשֹוין קאן האּבין קיּום א ווידער קוואל דער וואנעןׁשֹוין פּון אן קּומט טאג דער אז אּון ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אלע דא איז זיי אין וואס ׁשירים וואֹוילע מיט אּון חידֹות. מיט אֹוי טאג דער גייט אזֹוי קּומט ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָער
מאנטאג אּון זּונטאג פארהאנדין איז סע ווארין טעג. די צוויׁשן חילּוקים דא איז סע אּון ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָחכמֹות.

טֹובים. ימים אּון חֹודׁש ראׁש פארהאנדין איז אזֹוי אּון קּומט.וכּו'. סע אטאג פאר וואס טאג דעם וועדליג (ּכלֹומר ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אן) ער קּומט ׁשירים אזֹוינע .מיט ְִִִֶֶַָ

מיר.אּון דאר אלץ זי איז האט. חסד איׁש אמתיר דער וואס זמן דער ּפהגאר ּכבד דעם דאר (דהיינּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אלץ) דאס דערציילט ער ווערטוואס זיי פּון וואס חסדים. אמתי אלע אֹויף צּום נעם אּון זי גיי אי ווארין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכּנ"ל. זמן דער וויגאר קלּוג איז ער ּבארימט זי האט ער וואס חכם דעם פּון אפילּו קלּוגער ּפה ּכבד דער איז דעם איּבער (אּון ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אין וואס חידֹות אּון ׁשירים מיט אן קּומען טעג די וואס אים. דֹור גאר זי ווערין טעג די מיט צייט די גאר ווארן וויל. מע טאג ְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָוועלכער

ּכּנ"ל) וכּו' חכמֹות אלע איז .זיי ְְִֵֶַַַָ

נפלאים ושירים בחידות משם, שבא ממקום כזה קדוש

ולהתפלל לזה. כן גם עצמו לשתף אז האדם צריך בכן מאוד.

עצמו על ולהמשיך דקדושה. והתלהבות חדש בחשק אז

זכות בפרט מאד במעלה הגדול האמת חסד האיש וכח זכות

קיום עיקר זה ידי שעל אמת. של החסדים לקבץ העוסק וכח

היום זה שכתוב כמו אז, שנברא כולה והבריאה העולם

וכנ"ל) מעשיך .תחילת
כ"ה) אות תפילה היראה (אוצר
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ּכל ּבהם ׁשּיׁש וׁשירים החידֹות עם הּזמן התהּוּות ׁשעּקר נמצא ּכּלֹו. העֹולם נתקּים ֿ זה ֿ ידי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

ּפה) הּכבד ידי על הּכל - .החכמֹות ְְְֵֶַַַַַָֹ

,‡ˆÓחידֹות� לֹומר יכֹול ׁשאני האמת, חסד האיׁש מּזה הסּכמה לי ׁשּיׁש ƒ¿»ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
החכמֹות ּכל ּבהם ׁשּיׁש ּכּנ"ל)וׁשירים, ידֹו על נתהּוים והּׁשירים החידֹות עם הּזמן ּכל ,(ּכי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׂשמחה ׁשם ונעׂשה ּכמֹוני. ׁשּתהיּו לּדרׁשה ּגמּורה ּבמּתנה לכם נֹותן אני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועּתה
מאד ּגדֹולה ּגיטאן)וחדוה .˘(הילּוא ְְְְִִֶָָָֹ

e¯ÓbLkּכּנ"ל הּזּוג חזרּו ּבּבקר ֿ כן, אחרי ולנּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל הּׂשמחה ¿∆»¿ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּוא והּנה ּכ ּבתֹו עקם, צּוארֹו ׁשהיה הּבעטליר אחרי וכּו' מתּגעּגעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהיּו
נֹותן אני עּתה ּכמֹוני, ׁשּתהיּו אתכם ּברכּתי ּבּתחּלה וכּו', הּנני ואמר: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא,

.˘.‰ÁÓ˘ ÈÂËÈ·

ׁשיריםנמצא אּון חידֹות ריידין קען אי אז חסד. איׁש אמתין דעם פּון הסּכמה א זי אי האּב ְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חכמֹות אלע איז זיי אין ּכּנ"ל)וואס אים דֹור גאר זי ווערין ׁשירים די מיט חידֹות די מיט טעג די גאר היינט(ווארין ְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

גיווארין דארט איז .אי ווי אזֹוי זיין זאלט איר אז גיׁשאנק דרׁשה גמּורה ּבמּתנה איי אי ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשענק
גיטאן. הילּוא א האּבין זיי אּון חדוה. גרֹויסע א אּון ׂשמחה גרֹויסע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָא

ׂשמאז די גיווען גֹומר האּבין איןזיי גינעכטיגט. איּבער דערנא האּבין זיי אּון טאג. דעם פּון חה ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ער וואס ּבעטלער דעם נא וכּו' גיּבענקט האּבין אּון דערמאנט ווידער זי זיי האּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָדערפריא
אי האּב פריר וכּו'. דא ּבין אי זאגט אּון אריין ער קּומט דערווייל האלז קרּומען א גיהאט ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהאט
זאלט איר אז גיׁשאנק דרׁשה איי אי ׁשענק היינט .אי ווי אזֹוי זיין זאל איר אז גיּבענטׁשט ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָאיי

:'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ ‰ÁÓ˘‰ Â¯Ó‚˘Îרמזים
של מהמעשה בעטלירש, השבעה של מהמעשה
פה הבל שום מניח שאינו שהתפאר הרביעי, יום
אבל עקום. שצוארו נדמה כן ועל העולם זה לתוך
וכו' שבעולם קולות מיני כל לעשות יכול באמת
המדינות משתי מעשה וסיפר וכו'. הסכמה לו ויש
אינם ובלילה פרסאות אלף מזה זה שרחוקים
זאת. נמשך מהיכן יודע והוא וכו'. לישן יכולים
ונאבדה בעולם אחד זוג שהם ציפרים שני יש כי
מחפשת והיא אותה ומחפש הולך והוא הנקבה,
זאת, לתקן הוא שיכול התפאר והוא וכו'. אותו
שבעולם, הקולות כל ולכוון לעשות יכול הוא כי
זאת יאמין מי אך וכו', קולות להשליך יכול גם

וכו'.

ראש בחינת שהיא לרמזה יש זו מעשה וענין
הקדוש. השופר של והבלים קולות בחינת השנה,
כמובא דאתי, עלמא בחינת הוא השופר כי
דאתי, עלמא שהיא בינה, בחינת שהיא בכוונות,
כי גדול. בשופר יתקע ההוא ביום והיה בחינת
שפלה עלמא דהאי מהבלים צוארו לעקם צריכין
בחינת שהוא השופר לתוך ההבלים כל ולהמשיך
לתוך פה הבל שום אפלו יניח שלא הבא, עולם
ונשימה נשימה וכל והבל הבל כל רק העולם, זה
שהוא השופר לתוך נכנס יהיה הכל מפיו שיוצא
יהיה ונשימותיו הבליו שכל דאתי, עלמא בחינת
הבא. בעולם וכלולים מקושרים התכלית אל רק
הבלים הבל בחינת קהלת, של הבלים בחינת וזה
יכניס שלא למעשה והעיקר בתקונים. עין וכו',
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אין עקם? צּואר לי ׁשּיׁש סֹוברים ואּתם ּכמֹוני. ׁשּתהיּו לּדרׁשה ּבמּתנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלכם
ׁשּיׁש רק מאד, יפה צּואר מאד, ׁשוה צּואר לי יׁש אּדרּבא, ּכלל, עקם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹצּוארי

ורּוח הבל ׁשּום להֹוציא רֹוצה איני ואני עֹולם, 'ּדּו')הבלי ּבהבלי˙(ׁשּקֹורין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
להֹוציעֹולם, רֹוצה ואינֹו עֹולם מהבלי צּוארֹו מעּקם הּוא ּכי עקם, ׁשּצּוארֹו נדמה זה א(ּומחמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עֹולם) ּבהבלי ורּוח הבל מאד,ׁשּום נפלא צּואר מאד, יפה צּואר לי יׁש ּבאמת אבל , ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּדּבּור, ּבלא קֹול ׁשהם ׁשּבעֹולם, הּקֹולֹות מיני וכל מאד, נפלא קֹול לי יׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּכי
לי ויׁש מאד, נפלא וקֹול צּואר לי יׁש ּכי ּבקֹולי, להֹוציאם יכֹול אני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֹֻּכּלם

הּמדינה. מאֹותּה זה על ְְִֵֶַַַָָָָהסּכמה

.˙.‰ˆÂÁ‰ ¯ÈÂ‡ ˙ÙÈ˘�

האלדז קרּומען קיין גאר האּב אי האלדז. קרּומען א האּב אי אז מיינט. איר .אי ווי אזֹוי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזיין
הבלי פארהאנדין איז סע נאר האלז. ׁשיינעם א זייער האלז. גלייכין א זייער האּב אי אדרּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָניט.

וועלט)עֹולם. דער פּון נאריׁשקייט לאזין.(דהיינּו אריין ניט וועלט דער אין דּו ׁשּום קיין גאר וויל אי אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אין דּו ׁשּום קיין גאר וויל ער אּון עֹולם הבלי די פּון האלז דעם פארקרּומט ער ווארין האלז. קרּומער א ווי ּפנים א ער האט דריּבער ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ(אּון

לאזין) אריין ניט וועלט האלז.דער וואֹוילין א זייער האלז. ׁשיינעם א זייער אי האּב אמת צּום אּבער ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
א אן קֹול א נאר וואס וועלט דער אין וואס קֹולֹות אלע אּון קֹול. וואֹויל א זייער האּב אי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָווארין
זייער קֹול א אּון האלז א האּב אי ווארין קֹול. מיין מיט מאכין נא קֹולֹות אלע אי קאן ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָדיּבּור.

מדינה. דער פּון דרֹויף הסּכמה א האּב אי אּון וואֹוילס ְְְְִִֶַַַָָָָא

מהבלי יפרוש רק העולם זה לתוך הבל שום
תורה הכל יהיה הבליו כל רק לגמרי, הזה העולם

כנ"ל. הבא לעולם מקושרים ותפילה

ראשון יום שהוא השנה בראש צריכים וזה
להניח התשובה עיקר זה כי תשובה, ימי לעשרת
הבא, לעולם הבלים כל ולקשר הזה עולם הבלי
תקיעת מצות ידי ועל כנ"ל. שופר בחינת שהוא
אמת מצדיקי כח עצמנו על ממשיכין אנו שופר
וזה לזה. כן גם אנחנו נזכה ובכוחם לזה שזכו
להשליך שיכול מתפאר הוא לזה שזכה הצדיק
ומצאתי עיני ה' האיר קולות השלכת וענין קולות.
נבואת בענין נבואה, בענין במקרא שנמצא
ויקרא פסוק על שם רש"י בפרוש עיין שמואל,

ג)ה' א בקולו(שמואל אל ירעם הכתוב, שאמר זהו
ושמואל מבפנים שומר כהן היה עלי נפלאות,
עלי דרך הקול וקפץ מבחוץ ושוכב לוי היה

ממעלה קולות השלכת בחינת וזהו לשמואל.
זכה עקום צואר לו שהיה הנ"ל הצדיק וזה למטה.
קולות להשליך יודע שהיה למעלה, ממטה לזה
נמשכת הנבואה באמת כי צפרים. השני לחבר
מרמזים שהם הנ"ל הצפרים שני מבחינת
ושכינתיה הוא בריך קדשא יחוד על בשורשם
בבחינת כידוע, מזה זה נתעים הם בגלות אשר
שזה ממקומו, נודד איש כן קינה מן נודדת כצפור
מקומות בכמה בתקונים וכמבואר ציפור קן סוד
שני בחינת הם ציפרים השני אלו כי מספר. לאין
אשר הארון על בכנפיהם סוככים שהיו הכרובים
שכתוב, כמו להנביאים, נבואה הרוח נמשך משם
אשר וכו'. הכרובים שני מבין הקול את וישמע
פנים הם מקום של רצונו עושין שישראל בזמן
בזוהר שאיתא וכמו להפך. ולהפך, פנים, אל
ועל וכו'. חד רק אשתאר לא יומא ומהאי חדש,

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÒ'¯ÈÏËÚ· ‰Ú·˘‰Ó - ‚È ‰˘ÚÓ Áˆ˘

Èkהּנגינה ּבחכמת מאד ּבקיאים ׁשהם מדינה 'מאזיקא')יׁש וכּלם(ׁשּקֹורין , ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
לנּגן יכֹול ׁשּלא קטן ׁשם ואין קטּנים, ּבנים ואפּלּו זֹו, ּבחכמה ׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעֹוסקים
אחרת ּבמדינה ּגדֹול חכם הּוא - הּמדינה ׁשּבאֹותֹו והּקטן ׁשיר, ּכלי איזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
והּקאּפעלייׂש הּמדינה ׁשּבאֹותֹו והּמל והחכמים נגינה, ׁשל החכמה ‡ּבאֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשל החכמים יׁשבּו אחת ּפעם החכמה. ּבאֹותֹו מאד מאד מפלגים חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻהם
ׁשהּוא מתּפאר היה זה ׁשּלֹו: ּבּנגינה מתּפאר אחד ּכל והיה הּמדינה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאֹותֹו
ּפלֹוני, ׁשיר ּכלי על לנּגן ׁשּיֹודע התּפאר וזה ּפלֹוני, ׁשיר ּכלי על לנּגן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָיֹודע
ּכלי ּכּמה על לנּגן ׁשּיֹודע מתּפאר היה וזה ּפלֹוני, ׁשיר ּבכלי התּפאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה
לעׂשֹות ׁשּיכֹול התּפאר וזה ׁשיר, ּכלי ּכל על לנּגן ׁשּיֹודע התּפאר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשיר,

.‡.¯ÓÊ ˙ÂÏ‰˜Ó

מאזיקא.ווארין פּון חכמה די וואֹויל זייער אלע קאנען זיי וואס מדינה א פארהאנדין איז (דהיינּוסע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

זינגען) אּון ׁשּפילין פּון חכמה קינדער.די קליינע אפילּו אּון חכמה. דער אין עֹוסק דארט אלע זענען זיי אּון ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשיר. ּכלי א עּפעס אֹויף ׁשּפילין קענען ניט זאל סע וואס קינד א פארהאנדין ניט דארטין איז ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָסע
דער אין מדינה אנדערע איין אין חכם גרעסטער דער איז מדינה דער פּון קלענצטער דער ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּון
זייער זענען זיי קאּפעלייס די אּון מדינה דער פּון מל דער אּון חכמים די אּון מאזיקא. פּון ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָחכמה

חכמה. דער אין חכמים. גרֹויסע ְְְִִִֶֶַָָָווילד
חכמהאמאל זיין מיט ּבארימט זי האט איטליכער אּון מדינה. דער פּון חכמים די גיזעסן זענען ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבארימט זי האט דער אּון ׁשיר. ּכלי דעם אֹויף ׁשּפילין קאן ער ּבארימט זי האט דער מאזיקא ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאין
האט דער אּון ׁשיר. ּכלי דעם מיט ּבארימט זי האט דער אּון ׁשיר. ּכלי דעם אֹויף ׁשּפילין קאן ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָער
ׁשּפילין קאן ער ּבארימט. זי האט דער אּון ׁשיר. ּכלי עטליכע אֹויף ׁשּפילין קאן ער ּבארימט ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָזי

זכה בודאי קולות להשליך שיודע הצדיק זה כן
שורש עיקר שמשם הציפרים משני הנמשך להקול

ו הקולות, קולות,כל השלכת בחינת עיקר משם
וגבורה חסד נפלאות בקולו אל ירעם בחינת
שני של הקול לזה שזכה מאחר כן על הנ"ל.

לחברם. יכול הוא כן על הצפרים

רוח בחינת הוא שופר כי כנ"ל, שופר בחינת וזה
כשופר בבחינת הנ"ל, מהציפרים הנמשך נבואה
תורה מתן וכן הנביא. בישעיה הנאמר קולך הרם
שופר, בקול היה הנבואה התגלות עיקר היה שאז
ידבר משה מאוד חזק שפר וקול שכתוב, כמו
שופר קול ידי על כן ועל בקול. יעננו והאלקים
המחבר קול בחינת שהוא נבואה קול ממשיכין

זה ידי ועל הנבואה, שורש שמשם הציפרים שני
שהם הנ"ל הציפרים שני ולייחד לחבר זוכין
שזה ושכינתיה. הוא בריך קודשא יחוד בחינת
וליחדה המלכות לנסר השופר כוונות סוד עיקר
הציפרים שורש בחינת שהם כידוע אנפין זעיר עם
נדחים מקבץ שופר כן ועל וכנ"ל. כידוע הנ"ל
יתקע ההוא ביום והיה שכתוב, כמו מהגלות,
וכו'. והנדחים וכו' האובדים ובאו גדול בשופר
תלוי הכל הגאולה ועיקר גליות קיבוץ עיקר כי
נאמר שעליהם הנ"ל, הצפרים שני בחיבור
שופר ידי ועל כידוע, וכו', קינה מן נודדת כציפור
קיבוץ בחינת הגאלה עיקר שזה זאת נתתקן

ד')גלויות. הל' סוף נדרים הלכות הלכות (ליקוטי

−ïôþ ¬šñó
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ׁשיר ּכלי ּכמֹו ּבקֹולֹו לעׂשֹות ׁשּיכֹול התּפאר וזה ּפלֹוני, ׁשיר ּכלי ּכמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָּבקֹולֹו
התּפאר וזה ׁשיר, ּכלי ּכּמה ּכמֹו ּבקֹולֹו לעׂשֹות ׁשּיכֹול התּפאר וזה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפלֹוני,

מּמׁש, ּתף ּכמֹו ּבקֹולֹו לעׂשֹות 'ּפֹויק')ׁשּיכֹול וזה(ׁשּקֹורין ּבתף, מּכין ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
ׂשרפה ּבקני מֹורין ּכאּלּו ּבקֹולֹו לעׂשֹות ׁשּיכֹול 'אֹורמאטיס')התּפאר ;·(ׁשּקֹורין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּקֹולֹות יֹותר טֹוב - קֹולי להם: ואמרּתי אני עניתי ׁשם, ּגםּֿכן הייתי ְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָואני
הֹוׁשיעּו אםּֿכן נגינה, ּבקֹול ּכלּֿכ חכמים אּתם אם ּכי - ראיה והא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּלכם!
אלף מּזה זה רחֹוקים הם מדינֹות, הּׁשּתי ואּלּו מדינֹות; ׁשּתי אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאת

יכֹול אין הּלילה ּכׁשּמּגיע הּמדינֹות, ׁשּתי ּובאּלּו ּכיּפרסאֹות, ליׁשן, ין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ונׁשים אנׁשים יללה, ּבקֹול מיּללים להיֹות הּכל מתחילים אזי לילה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשּנעׂשה
יללה קֹול ׁשֹומעים הם ּבּלילה ּכי נּמֹוח. היה - אבן ׁשם מּנח היה אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻוטף,

וכּו' ונׁשים אנׁשים מיּללים ּכּלם זה ּומחמת הּמדינֹות)מאד, ּבׁשּתי מתנהג ּכי(וכן , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
אחרת ּבמדינה וכן ּכּנ"ל. הּכל ּומיּללים יללה, הּקֹול ׁשֹומעים זֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבמדינה
אם ּכן ועל ּפרסאֹות. אלף מּזה זה רחֹוקים הם הּמדינֹות ּוׁשּתי ּכן, ֿ ּכן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּגם
ׁשּתי אֹותן את להֹוׁשיע ּתּוכלּו אם אראה ּבנגינה, ּכ ֿ ּכל חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּתם

קֹולם את לעׂשֹות לכּון ׁשּתּוכלּו אֹו ּכמֹוהּמדינֹות, מכּון קֹול להֹוציא יכּונּו ׁשהם (הינּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

.·.ÌÈÁ˙Â˙

ּכלי דאס ווי אזֹוי קֹול זיין מיט מאכין קאן ער אז ּבארימט. זי האט דער אּון ׁשיר. ּכלי אלע ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹויף
דער אּון ׁשיר. ּכלי דאס ווי אזֹוי קֹול זיין מיט מאכין קאן ער ּבארימט. זי האט דער אּון ְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשיר.
זי האט דער אּון ׁשיר. ּכלי עטליכע ווי אזֹוי קֹול זיין מיט מאכין קאן ער ּבארימט. זי ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהאט
דער אּון ּפֹויקט. מע ווי גליי ּפּונקט. ּפֹויק א ווי אזֹוי קֹול זיין מיט מאכין קאן ער אז ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבארימט
אּון הּורמאטעס איין פּון אֹויס ׁשיסט מע ווי אזֹוי קֹול זיין מיט מאכין קאן ער ּבארימט. זי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהאט

גיווען אֹוי דארט ּבין אלץ)אי דאס דערציילט ער וואס האלז קרּומען דעם מיט דער אנגירּופן(דהיינּו מי אי האּב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
זענט איר אז ווארין ראיה. והא קֹולֹות. אייערע פּון ּבעסער איז קֹול מיין גיזאגט זיי צּו האּב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּון

מדינֹות. צוויי די זע העלפט מזיקא אין חכמים אזֹוינע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָיֹוא
אנדערערווארין דער פּון איינער ווייט זענען מדינֹות צוויי די אּון מדינֹות. צוויי פארהאנדין איז סע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ווארין ׁשלאפין ניט מען קאן נאכט די קּומט סע אז מדינֹות צוויי די אין דארט אּון מייל. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָטֹויזינט
ווארין וטף. ונׁשים אנׁשים יללה. קֹול א מיט קלאגין צּו אן אלע זיי הייּבין אזֹוי נאכט ווערט סע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאז

זייער יללה קֹול א דארט מען הערט קלאגין)ּביינאכט. פּון קֹול וויינינדיק א מּוזין(דהיינּו דעם מחמת אּון ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
קלאגין. צּו אנהייּבין דארט אלע אזיי ליגין זאל סע אז קינדער. קליינע אּון ווייּבער אּון מאנען ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מדינה דער אין ווארין מדינֹות. צוויי די אין זי פירט אזֹוי אּון גיווארין. צּוגאסין ער וואלט ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשטיין
אֹוי איז מדינה אנדערע דער אין אזֹוי אּון ּכּנ"ל. קלאגין אלע זיי מּוזין יללה קֹול דאס מען ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהערט
חכמים אזֹוינע זענט איר אז ּבכן מייל. טֹויזינט ווייט איז אנדערער דער פּון מדינה איין אּון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאזֹוי.

מאזיקא. זינגען)אין אּון ׁשּפילין קאנט איר נא(דהיינּו חאטׁשע מאכט אדער מדינֹות. צוויי די זע העלפט ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ׁשם) הּנׁשמע הּיללה לֹוקֹול ואמרּו עקם). ׁשּצּוארֹו לזה אמרּו הּנ"ל החכמים התֹולי(הינּו : ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לׁשם. ליל ּכּלם ונתעֹוררּו לׁשם. אתכם מֹולי אני הן, ואמר: לׁשם? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאֹותנּו

eÎÏ‰Âלׁשם הּנ"ל)ּובאּו הּמדינֹות מּׁשּתי לאחת ּכׁשהּגיע(הינּו לׁשם, ּכׁשּבאּו . ¿»¿ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ֿ ּכן ּגם הּנ"ל החכמים וגם ּכּנ"ל, מאד מיּללים ּכּלם ׁשהיּו ּכּנ"ל היה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻהּלילה,

מיּללים הּמדינֹות)היּו אֹותן את להֹוׁשיע יכֹולים ׁשאינם ּבוּדאי ראּו להם(ּומּמילא ואמר . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּנ"ל) החכמים אל אמר עקם ׁשּצּוארֹו זה ּבא(הינּו מהיכן לי ּתאמרּו ּפנים, ּכל על : ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אני הׁשיב: יֹודע? ואּתה לֹו: אמרּו ּכּנ"ל? הּנ"ל יללה קֹול ׁשּנׁשמע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹזאת
ּבוּדאי. ְֵַַַיֹודע

Èkונאבדה ּבעֹולם; אחד זּוג רק והם נקבה, ואחת זכר אחד צּפרים, ׁשני יׁש ƒְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
הרּבה מחּפׂשים והיּו אֹותֹו; מחּפׂשת והיא אֹותּה, ּומחּפׂש הֹול והּוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנקבה,

קֹול קֹול)דאס דאס נא מאכט דארט הערט מע וואס יללה קֹול דאס אּונז(דהיינּו וועסטּו גיזאגט. אים צּו זיי האּבין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
צּו אהין אלע גיהֹויּבין אֹויף זי זיי האּבין אהין. איי פיר אי יֹוא. גיזאגט. ער האט פירין. ְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאהין

ֵגיין.
גיקּומעןזענען אהין זענען זיי אּון גיגאנגען הּנ"ל)זיי מדינֹות צוויי די פּון מדינה איין צּו גיקּומען(דהיינּו סע ווי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

אֹוי האּבין חכמים די אּון קלאגין צּו אנגיהֹויּבין אלע האּבין זיי ּתמיד. ווי אזֹוי גיווען איז ְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנאכט.
העלפין)גיקלאגט. ניט זיי קענען זיי אז גיזעהן ׁשֹוין זיי גיזאגט(האּבין זיי צּו ער אייןהאט גיהאט האט וואס דער (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּנ"ל) חכמים די צּו גיזאגט האט האלז מעקרּומען וואס יללה קֹול דאס איז וואנעט פּון מיר זאגט ּפנים. ּכל על ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ער האט ווייסט. דּו אּון גיזאגט. אים צּו זיי האּבין קֹול. דאס איז וואנעט פּון דארט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהערט

יֹוא. ווייס אי ְְִִֵֶֶגיענפערט.
נארווארין זענען פייגיל די אּון זי, א איינער אּון ער איין איינער פייגיל. צוויי פארהאנדין איז סע ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

זיי האּבין אים. זּוכט זי אּון זי ער זּוכט גיווארין. פארפאלין זי די איז וועלט דער אֹויף ּפאר ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאיין

הם מזה זה שנתעו ציפרים השתי כי הכלל,
כציפור נאמר, זה שעל השכינה, גלות על מרמזים
נודד איש כן השכינה, שהיא קינה, מן נודדת
כמובא הוא, בריך קודשא שהוא ממקומו,
קיים היה המקדש שבית בזמן כי זוהר. בתיקוני
ואחר בפנים פנים הכרובים שני היו מכונו על
היא והשכינה וכו'. פנים בהחזרת היו החורבן
בתוך השוכן אלקותו שכינת דהיינו ישראל, כנסת
בקשר וליחדו לחברו שצריכין מישראל אחד כל
הכל. על מרומם שהוא יתברך לה' לשורשו אמיץ
תעיתי בחינת תעינו כצאן כולנו בגלות ובעונותינו

אנו שאין עד הדרך מן שנתעינו אובד, כשה
הוא דודנו את למצוא הישר לדרך לשוב יכולין
ואין נפשנו שאהבה את מבקשין ואנו יתברך. ה'
דהיינו בלילות, משכבי על בבחינת למצאו יכולין
ולא בקשתיו נפשי שאהבה את בקשתי בגלות,
אנו שאין עד כך כל נתעינו כבר כי מצאתיו.
אין לפעמים כששומעין ואפילו הקול, את שומעין
פסוק, על שמבואר וכמו הקול. את מכירין אנו
יכול אינו כביכול, יתברך, ה' וכן שם. עיין תעיתי,

אלי עצמו את בינינולקרב מבדילים עונותינו כי נו
היו עונותיכם אם כי שכתוב, וכמו ובינו.
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ונׁשארּו חברֹו, את אחד למצא יכֹולים ׁשאינם וראּו ׁשּנתעּו, עד זה את ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
מּׁשּתי אחת למדינה סמּו קן לֹו עׂשה הּצּפֹור זה קּנים. להם ועׂשּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעֹומדים,
ּכי ,סמּו הּוא הּצּפֹור קֹול ׁשּבער רק מּמׁש, סמּו ולא הּנ"ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמדינֹות
ועׂשה ׁשם, ׁשעמד מּמקֹום הּמדינה ּבאֹותֹו הּצּפֹור ׁשל הּקֹול לׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹיכֹולים

לּמדינ סמּו קן ּגםּֿכן לּה עׂשתה היא וכן קן. הּׁשנּיהלֹו ּכּנ"לה ֿ ּכן ּגם (הינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

ּכּנ"ל) הּקֹול ׁשם לׁשמע ׁשּיכֹולים מחמת סמּו הּזּוגׁשהּוא אּלּו אזי הּלילה, ּוכׁשּמּגיע . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
אחד ּכל ּכי מאד, ּגדֹולה יללה ּבקֹול ליּלל ואחת אחד ּכל מתחילים ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹצּפרים

הּמדינֹות ׁשּתי ּבאּלּו ׁשּנׁשמע יללה הּקֹול וזהּו ּכּנ"ל. זּוגֹו על מחמתמיּלל (אׁשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ליׁשן) יכֹולים ואינם מאד מיּללים ּכּלם יללה הּקֹול ואמרּואֹותֹו זאת, להאמין רצּו לא א . ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ

גיזעהן האּבין זיי אּון גיווארין. ערט פאר זענען זיי ּביז אנדערע. דאס איינס גיזּוכט. לאנג זייער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזי
גיּבלי זיי זענען אנדערע. דאס איינס גיפינען ניט ׁשֹוין זי קענען זיי האּביןאז זיי אּון ׁשטיין. ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מדינֹות. צוויי די פּון מדינה איין לעּבין נעסט א גימאכט זי האט ער דער נעסטין. גימאכט ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזי
דעם פּון ווארין נאהנט דאס הייסט פֹויגיל דעם פּון קֹול דאס וועדליג נאר נאהנט רעכט ניט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאּון
מדינה. דער אין קֹול זיין הערין דארט פּון ׁשֹוין מען קאן נעסט א גימאכט זי האט ער ווי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארט

מדינה. אנדערער דער לעּבין נעסט א גימאכט אֹוי זי האט זי אזֹוי נאהנט.אּון רעכט ניט אזֹוי אֹוי (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

דארט) קֹול איר הערין ׁשֹוין מען קאן דארט פּון צּונאר פייגיל ּפאר די אן הייּבין אזֹוי נאכט. די קּומט סע אז אּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
קֹול גרֹויס א מיט זייער זיי קלאגין אים. אֹויף קלאגט זי אּון איר. אֹויף קלאגט ער ווארין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָקלאגין.
קֹול דעם מחמת וואס מדינֹות. צוויי די אין הערט מע וואס יללה. קֹול דאס איז דאס אּון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיללה.

ׁשלאפין. ניט קענען אּון דארט קלאגן אלע זיי דערציילט)מּוזין אלץ זיי האלז קרּומער דער האט לּוׁשמיר(אזֹוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
פירין אהין אּונז וועסטּו גיזאגט. אים צּו זיי האּבין גלייּבין. גיוואלט ניט דאס אים האּבין (דהיינּוזי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

קודשא ולחבר לקרב צריך והצדיק וכו'. מבדילים
לה' ישראל כנסת לקרב ושכינתה, הוא בריך
השלכת ידי על אם כי לקרבם אפשר ואי יתברך,
יתברך ה' של הקול להשליך שצריך קולות,
מה בחינת וזה שהם. מקום לכל ישראל לכנסת
שזהו מעשיות בסיפורי התורה את שמלביש
כי ישראל, לכנסת יתברך ה' קול השלכת בחינת
הגדול והכרוז התורה קול נשמע אין במקומו כאן
אבל בעלמא, מעשה איזה שמספר נדמה כי כלל,
כרוז קול שומע הוא שצריכין למי כשמגיע שם
שהוא נמצא, הזאת. המעשה ידי על היטב התורה
התורה קול שהוא יתברך ה' קול השלכת בחינת
קול להשליך צריך להיפך וכן ישראל. לכנסת

בחינת וזה יתברך. לה' ישראל כנסת של תפילות
מעשיות, בסיפורי התפילה מלביש שהצדיק מה
התפילה להעלות אפשר אי הקטרוגים מגודל כי
בסיפורי התפילה להלביש צריך והוא כפשוטו
שומעין אין הקול שמוציא במקומו ואזי מעשיות,
אבל בעלמא מעשה שמספר נדמה כי כלל, הקול
קול זה ידי על יתברך ה' שומע במקומו למעלה
כנסת קול שהוא ברחמים ישראל עמו תפילת
כנ"ל. הצדיק ידי על יתברך אליו שנשלך ישראל

קולות מיני כל לעשות שידע צריך והצדיק
של צעקתו קול את להעלות צריך כי שבעולם,
אחד לכל כרוז קול להשליך ולהפך אחד, כל
וצריך שהוא, מקום לכל ושעתו מקומו לפי ואחד
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הן, ואמר לׁשם? אֹותנּו התֹולי לׁשם)לֹו: אתכם להֹולי יכֹול אּתם(אני אין א , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היללה. קֹול את לסּבל ּתּוכלּו לא - לׁשם ּכׁשּתתקרבּו ּכי לׁשם, לבֹוא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹיכֹולים
ּכּנ"ל, ליּלל ֿ ּכן ּגם מכרחים ואּתם לסּבל, יכֹולים אּתם אין ּכאן ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻמאחר

ּכלל. לסּבל ּתּוכלּו לא לׁשם ְְְְְִִֶַָָֹֹּכׁשּתּגיעּו

פייגיל) די אהין.צּו קּומען איר קאנט ווי לּוׁשמיר אהין. פירין איי קאן אי יֹוא. גיזאגט ער האט ְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
וועט איר אז קלאגין. אלע מּוזט איר אּון יללה. קֹול דאס ׁשטיין אֹויס ניט איר קאנט דא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמיידּו

יללה. קֹול דאס אֹויסׁשטיין קאנען ניט גאר ׁשֹוין זי איר וועט קּומען. ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָאהין

לשמעו יוכל שהוא כזה קול לו להשליך
השופר קול בחינת הוא זה וכל ידו. על ולהתעורר
ועיקר הזכרון, יום שהוא השנה בראש שתוקעין
תרועה. זכרון שכתוב, כמו השופר, ידי על הזכרון
מעילא שבעולם הקולות מכל כלול השופר כי
אתר הקדוש, בזהר כמרומז לעילא, ומתתא לתתא
בזוהר וכן וכו'. שופר איקרי מנה נפיק דקלא
שופר לזמנא בעינן דא ועל מבואר אמור פרשת

וכו'. קליה כלילן דביה ולכוונא

ישראל את להזכיר הוא ששופר שאיתא וזה
מתרדמתכם ישנים עורו בבחינת לתשובה לעוררם
ששופר איתא וכן וכו'. שופר היתקע בחינת וכו',
עלינו שירחם יתברך אותו להזכיר כדי הוא
כמה לברכה זכרונם רבותינו בדברי כמבואר
יצחק עקדת לנו שיזכור כדי הוא ששופר פעמים
עיטא להון ויהיב שאיתא, כמו רחמיו, ושיעורר
שופר באמת כי בשופר. ובמה, רחמי. לאתערי
שני בחינת של הקולות משני משניהם, כלול
ומתתא לתתא מעילא בחינת שהם הנ"ל הציפרים
ישראל לכנסת יתברך קולו להשליך לעילא,
ולהיפך שהם, מקום מכל אליו שישובו להזכירם
לעורר יתברך אליו ישראל כנסת קול להשליך
כי אלינו. שישוב אבותינו זכות ולהזכירו רחמיו

השופ הנ"לקול הציפרים שני קול בחינת הוא ר
שמשם הארון על שהיו הכרובים שני בחינת שהם
הקול את וישמע שכתוב, כמו הנבואה, קול יוצא
בחינת הוא הנבואה וקול הכרובים. שני מבין וכו'
וכתיב, קולך. הרם כשופר בבחינת השופר קול

וחזק הולך השופר קול בחינת וזה שפר. חכך אל
ופירש בקול. יעננו והאלקים ידבר משה מאוד
הוא ברוך הקדוש היה מדבר משה כשהיה רש"י,
ונשמע מגביר קולו להיות כח בו לתת מסייעו
שמשליך הנ"ל הצדיק בחינת הוא משה כי וכו'.
וה' שהוא, מקום לכל מישראל אחד לכל קולו
קולו נשמע שיהיה זה ידי על לו מסייע יתברך
קול בחינת שזהו ואחד, אחד לכל למרחקים
וכו'. וחזק הולך השפר קול ויהי בחינת השופר
דמותא, סטרא זה מאוד מאוד, וחזק הולך וזהו
ושלום, חס דמותא בסטרא המונחים שאפילו
אותם ומחייה מחזק הוא אחרא הסטרא שהוא
קולו משליך הוא כי יתברך לה' ומקיצם ומעוררם
אפילו ואחד אחד לכל קולו שמגיע עד למרחקים
הוא ברוך הקדוש כי שהוא, במקום הוא אם
למרחוק, נשמע קולו שיהיה זאת על מסייעו

כנ"ל. בקול יעננו והאלקים ידבר משה בבחינת

שני מבין משם נמשך קולות השלכת בחינת כי
הנבואה, שמשם הציפרים שני שהם הכרובים
על לברכה זכרונם רבותינו שאמרו מה בבחינת
ומובא וכו'. שכב ושמואל הנביא, שמואל
בקולות אל ירעם שאמר זהו שם, רש"י בפירוש
שנרשם במקום בדברינו שם עיין וכו', נפלאות
איזה תראה ואז כסדר הכל לסדר וצריך זה. ענין
מגרר שהיה והכלב הנ"ל. הנוראה במעשה רמזים
ענין על מרמז אפשר הצידה אחר בשלג עצמו
השנה, ראש ענין על שנאמר מצדו בא אחיו ועשו
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ÌBi·e(ּבּיֹום ּכי לׁשם לבֹוא אפׁשר ּבּיֹום(אי ּכי ׁשם, ׁשּיׁש הּׂשמחה לסּבל אפׁשר אי «ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מנחמים והם הּנ"ל, מהּזּוג ואחת אחד ּכל אצל צּפרים ׁשם ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמתקּבצים
מאד, מאד ּגדֹולֹות ּבׂשמחֹות הּנ"ל מהּזּוג ואחת אחד ּכל את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּומׂשּמחים
ׁשּבּיֹום עד זֹו את זה ׁשּתמצאּו אפׁשר ׁשעדין ּתנחּומין, ּדברי להם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואֹומרים
אֹותם ׁשּמׂשּמחים הּצּפרים וקֹול ׁשם. ׁשּיׁש הּׂשמחה ּגדל את לסּבל אפׁשר ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאי
ׁשּמיּללים הּנ"ל הּזּוג קֹול אבל לׁשם; ּכׁשּמּגיעים רק למרחֹוק, נׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
אמרּו ּכּנ"ל. זה מחמת לׁשם לבֹוא אפׁשר ואי למרחֹוק; נׁשמע הּוא - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּלילה

עקֹום)לֹו ׁשּצּוארֹו לזה אמרּו הּנ"ל החכמים אני(הינּו הׁשיב: זאת? לתּקן יכֹול ואּתה : ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבעֹולם הּקֹולֹות ּכל ּולכּון לעׂשֹות יכֹול אני ּכי לתּקן, מינייכֹול ׁשּכל (הינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּיהיה) קֹול איזה ּכמֹו מּמׁש ּולכּון ּבקֹולֹו, להֹוציאם יכֹול הּוא ׁשּבעֹולם יכֹולקֹולֹות אני ּגם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשאני ּבּמקֹום - ׁשּבכאן קֹול, להׁשלי יכֹול אני ּכי הינּו, קֹולֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהׁשלי

אֹויףאּון צּום דארט זי קּומען טאג ּביי ווארן אֹויסׁשטיין. ניט ׂשמחה די דארט מען קאן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבייטאג
זיי מאכין אּון זיי טרייסטין זיי אּון איר. צּו אּון אים צּו דהיינּו ּבאזּונדער. איטליכן צּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַפייגיל
נא זי וועט איר זיי. טרייסטין אּון אֹויס זיי ריידין זיי אּון ׂשמחֹות. גרֹויסע זייער מיט ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָפריילי

.פריילי זייער זיי מאכין זיי אּון אנדערע. דאס איינס דיאּפזּוכין. דארט מען קאן טאג ּביי ּביז ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קּומט מען אז נאר ווייט. ניט מען הערט ׂשמחה דער פּון קֹול דאס אּון אֹויסׁשטיין. ניט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׂשמחה
זיי האּבין קּומען. ניט אהין דריּבער איר קאנט ווייט. מען הערט דאס יללה קֹול דאס אּבער ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאהין.
רעכטין. פאר דאס קאן אי יֹוא. גיענפערט ער האט פאררעכטין. דאס קאנסטּו גיזאגט. אים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָצּו
דהיינּו קֹולֹות. ווארפין קאן אי ווידער אּון וועלט. דער פּון קֹולֹות אלע מאכין נא קאן אי ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָווארין
הערין. ניט גאר קֹול דאס מען זאל קֹול. דאס ארֹויס לאז אי ווי דא וואס קֹול. א ווארפין קאן ְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאי

והבן. שם עיין הקדוש, בזוהר שאיתא כמו
כ"ד) אות ד' הלכה נדרים הלכות הלכות (ליקוטי

לעשות שיכול העקום הצואר שהתפאר מה לענין
להשליך ושיכול שבעולם קולות מיני כל בצוארו
מהמדינה זה על הסכמה לו ויש למרחוק. קולות
להם והראה המוזיקא בחכמת מאוד בקיאים שהיו
קולות. להשליך ושיכול בזה מהם יותר בקי שהוא
שם. מובן אינו ובאמת בזה, שלם ענין להם וסיפר
הילל קול להשקיט שיכול נגדם שהתפאר מה כי
מזה זה שרחוקים המדינות לשתי שיש והבכיה
להשליך שיכול ידי על והיינו פרסאות, אלף
מזה. זה שנתעו הרחוקים הציפורים ולקרב קולות
מבואר אינו ובאמת אליהם. קולות שישליך וע"י

שמספר רק היללה. קול והשקיט כן שעשה שם
עיין קולו להשליך שיכול להם שהראה אחר ענין

שם.
בענין רז"ל שאמרו דרך על לי נראה הענין אך

הגאולה שהואקץ לזה זה הצפרים התקרבות בחינת (שזה

יללתם) ולהשקיט ושכינתיה קוב"ה יחוד ב'בחינת שיש
והנה אחישנה. ובחינת בעתה בחינת בחינות.
כלל של בתשובה תלוי שזה אחישנה בחי'
עד זאת לתקן אפשר שאי ממילא מובן העולם.
שכאן ממילא מובן ומזה בתשובה, כולם שישובו
יהיה אשר הציפורים התקרבות מענין מדבר
תיכף הדבר לגמור יכול היה לא כן ועל בעתה
עוד להתעכב ומוכרח עדיין בעתה שאין מאחר
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הּקֹול. ׁשם נׁשמע יהיה ּברחֹוק רק ּכלל, הּקֹול נׁשמע יהיה לא הּקֹול, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמֹוציא
למקֹום סמּו ׁשּיּגיע הּצּפֹורה, ׁשל הּקֹול את להׁשלי יכֹול אני ּכן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָועל
ּולהמׁשיכם הּצּפֹורה, למקֹום סמּו ׁשּיּגיע הּצּפֹור, קֹול להׁשלי וכן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּצּפֹור,

ֿ זה, ֿ ידי על הּנ"ל)יחד ּכל יתּתּקן ֿ זה ֿ ידי .(ועל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

C‡ׁשּפֹותח אחד ּכמֹו וׁשמעּו יער. איזה לתֹו אֹותם והֹולי זאת? יאמין מי «ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבבריח ונֹועלֹו וסֹוגרֹו וחֹוזר הּדלת, 'קלאמקא')את ההּכאה(ׁשּקֹורין קֹול ונׁשמע , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּקלאמקא) ׂשרפה(ׁשל ּבקני ּומֹורה 'ּביקס')‚, לחטף(ׁשּקֹורין הּכלב את וׁשֹולח (את, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מֹורה) ׁשהיה הּׁשלגהּדבר ּבתֹו עצמֹו את וגֹורר מתחּבט היה והּכלב (ּבלׁשֹון; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשנייא) אין ּגיגראזניט ראּואׁשּכנז ולא ֿ והסּתּכלּו החכמים אּלּו ׁשמעּו זה וכל . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו ׁשמעּו לא ּגם עקם)ּדבר. ׁשּצּוארֹו זה מן ּכלל,(הינּו קֹול ׁשּום ׁשּצּוארֹו, ׁשּזה (רק ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכל לעׂשֹות יכֹול ׁשהּוא ראּו ּומּמילא הּקֹולֹות, אּלּו ׁשמעּו ּכן ועל ּכאּלּו, קֹולֹות מׁשלי היה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹעקם,

ּבזה יֹותר סּפר ולא הּנ"ל. ּכל את לתּקן יּוכל ּכן ועל קֹולֹות, להׁשלי וגם מּמׁש, ּולכּונם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּקֹולֹות

.‚.‰·Â¯· ‰¯ÂÈ

אים. צּו איר פּון קֹול דאס ווארפין אי קאן דריּבער הערין קֹול דאס דארט מען זאל ווייט ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנאר

איז. ער וואּו ארט דעם צּו נאהנט אנקּומען זאל מאכין נא איר וועל אי וואס קֹול דאס ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָדהיינּו
אי וועל דעם דֹור אּון איר. צּו נאהנט אנקּומען זאל סע אז קֹול זיין ווארפין אי קאן אזֹוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאּון

ציהען. אֹויף צּום ּברענגען)זיי אֹויף צּום זיי וועט ער .(ּביז ְְִִֵֵֶֶֶֶֶ

אריין.לּוׁשמיר וואלד א אין גיפירט זיי האט ער אּון גיגאנגען ער איז גלייּבין. אים דאס וועט ווער ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
קלאּפ א טּוט אּון ווידער זי פארמאכט אּון טיר א אֹויף עפינט איינער ווי אזֹוי גיהערט. זיי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהאּבין
חאּפין. זאל ער אז הּונט דעם נא ׁשיקט אּון ּביקס. א מיט אֹויס ׁשיסט אּון קלאימקע. דער ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמיט
אּום זי האּבין זיי אּון גיהערט. אלץ זיי האּבין דאס אּון ׁשניי. אין גיגראזניט האט הּונט דער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאּון
ׁשּום קיין גיהערט ניט אֹוי זיי האּבין איהם פּון אּון זא ׁשּום קיין גיזעהן ניט זיי האּבין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָגיקּוקט.

אלירלייקֹול. מאכין נא קאן ער אז גיזעהן ׁשֹוין זי זיי האּבין קֹולֹות. אזֹוינע גיווארפין עס ער האט האלז קרּומער דער דהיינּו ער ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ(נאר

יוגמר לא אז שגם רק לזה, והזמן העת שיהיה עד
לא וע"כ הנ"ל. הקולות השלכת ע"י כ"א התיקון
הדבר להם והראה כעת. הדבר לגמור יכול היה
קצת חיצונים בדברים קולות להשליך שיכול הזה
שירה מה וכן נסגר והדלת שנפתח הבית כגון
היה עדיין שאז מחמת זה וכל וכו'. שריפה בקנה
בדברים מלובש קולות השלכת של הענין

אמי שדבריו הבינו אעפ"כ רק ויכולחיצונים. תיים

רק בשלימות. התיקון ולגמור קולות להשליך
רק להם הודיע לא כן על עדיין. העת הגיע שלא
לשלימות עדיין הגיעו שלא שלימותם חסרון
השלימות לקבל רק כולם וצריכין בזה, הענין
העת יגיע אולי לזה כולם כשיזכו ואז ממנו.
בבחינת גם בשלימות הנ"ל ע"י התיקון לגמור

בעתה.
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי
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ּבכאן) ׁשּדּלג ּומּובן נפלאהענין ׁשּקֹולי הּמדינה מאֹותֹו הסּכמה לי ׁשּיׁש נמצא, . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לכם נֹותן אני ועּתה ּכּנ"ל. ׁשּבעֹולם קֹולֹות מיני ּכל לעׂשֹות יכֹול ואני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמאד,
וחדוה ּגדֹולה ׂשמחה ׁשם ונעׂשה ּכמֹוני. ׁשּתהיּו - לּדרׁשה ּגמּורה ּבמּתנה ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹזאת

מאד. ְַָֹרּבה

ÌBiaלֹו ׁשהיה הּבעטליר את הּזּוג וזכרּו ׂשמחים, היּו ּגםּֿכן החמיׁשי «ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
'הֹוקיר')חטֹוטרֹות אֹותֹו(ׁשּקֹורין את ּבכאן לֹוקחים אי מאד: מתּגעּגעים והיּו , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

והּנה מאד! ּגדֹולה הּׂשמחה היתה ּבכאן, הּוא היה אם ּכי ההֹוקיר? ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּבעטליר
ונּׁשק וחּבק עליהם, ונפל החתּנה. על ּבאתי הּנה הּנני! ואמר: ּבא, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּוא
לכם נֹותן אני ועּתה ּכמֹוני, ׁשּתהיּו אתכם ּברכּתי ּבּתחּלה להם: ואמר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹותם,

חטֹוטרֹות ּבעל אני ואין ּכמֹוני, ׁשּתהיּו לּדרׁשה הֹוקיר)ּבמּתנה רק(הינּו ּכלל, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכאּלּו ּכתפים לי יׁש 'ּפלייציס')אּדרּבא ּבח(ׁשּקֹורין ׁשהם את, מחזיק "מעט ינת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשהיּו וסּפּור, ׂשיחה היה אחת ּפעם ּכי זה: על הסּכמה לי ויׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהמרּבה",
לֹו ׁשּיׁש מתּפאר היה ואחד אחד ׁשּכל זֹו, ּבבחינה עצמם מתּפארים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָאנׁשים
וׂשֹוחקים מחּיכים היּו מהם ּומאחד המרּבה; את מחזיק מעט ׁשל זֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּבחינה
נתקּבלּו המרּבה, את מחזיק מעט ׁשל זֹו, ּבבחינה ׁשהתּפארּו והּׁשאר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמּמּנּו,
ּכי מּכּלם. ּגדֹול הּוא לי, ׁשּיׁש המרּבה את מחזיק מעט ּבחינת אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻֻּדבריהם.

קֹולֹות) ווארפין קאן ער אּון אּפ).קֹולֹות נא דא גייט סע אּון דערציילט. ניט דא ער האט ווייטער הסּכמה(אּון א אי האּב נמצא . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
דער פּון קֹולֹות אלע מאכין נא קאן אי אּון קֹול וואֹויל א זייער האּב אי אז מדינה. דער ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָפּון

א ׁשענק היינט אי.וועלט. ווי אזֹוי זיין זאלט איר אז גיׁשאנק דרׁשה גמּורה ּבמּתנה דאס איי י ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
זייער. חדוה גרֹויסע א אּון ׂשמחה גרֹויסע א גיווארין דארט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאיז

וואסדעם ּבעטלער דעם אין דערמאנט זי זיי האּבין גיווען. פריילי אֹוי זיי זענען טאג. פיפטין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
דעם ּבעטלער דעם אהער מען נעמט ווי גיּבענקט זייער האּבין זיי אּון הֹויקער. א גיווען איז ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָער
אּון אן. ער קּומט דעם אין גיווען. פריילי זייער מען וואלט זיין דא זאל ער אז ווארין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהֹויקער.
האט אּון גיפאלין. ארּום זיי איז אּון חתּונה. דער אֹויף איי צּו גיקּומען ּבין אי דא. ּבין אי ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָזאגט
זאלט איר אז גיּבענטׁשט איי אי האּב פריר גיזאגט. זיי צּו האט אּון גיקּוׁשט. אּון גיהאלזט ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָזי
אי אּון .אי ווי אזֹוי זיין זאלט איר אז גיׁשאנק. דרׁשה [איי] אי ׁשענק היינט .אי ווי אזֹוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָזיין
את מחזיק מּועט זענען זיי וואס ּפלייצעס. אזֹוינע האּב אי אדרּבא. ניט. הֹויקער קיין גאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבין

הסּכמה. איין דרֹויף האּב אי אּון ְְְִֵַַָָָָהמרּוּבה
איטליכערווארין .זא דער מיט ּבארימט זי האּבין מענטׁשן וואס ׁשמּוס איין גיווען איז אמאל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

המרּוּבה את מחזיק מיעּוט פּון זא די האט ער אז ּבארימט זי פיל)האט האלטין זאל ארט קליין א (ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

פּון זא דער מיט ּבארימט. זי האּבין זיי וואס איּבריקע די אּון גילאכט. איינעם פּון מען ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאט
גרעסער איז המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט מיין אּבער גיפעלין. יֹוא זענען המרּוּבה. את מחזיק ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמיעּוט
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ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ּבחינת הּוא ׁשּלֹו ׁשהּמח התּפאר מהּנ"ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻֻאחד
ׁשּלהם ההצטרכּות ּכל עם אנׁשים ּורבבֹות אלפים ׁשּלֹו ּבּמח נֹוׂשא (וכלהּוא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּלהם) נֹוׂשאהתנהגּות הּוא לּכל ּכאׁשר הּכל ׁשּלהם, והּתנּועֹות ההויֹות וכל , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
אנׁשים ּכלּֿכ נֹוׂשא מחֹו ּכי המרּבה, את מחזיק מּועט הּוא ֿ ּכן ועל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבמחֹו,
אינֹו והּוא ּכלּום, אינם האנׁשים ּכי ואמרּו, מּמּנּו, וׂשחקּו ּכּנ"ל; וכּו' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָעם

ּכזה. המרּבה את מחזיק מעט ראיתי אני ואמר: אחד ונענה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּכלּום;

Èkחּדּוׁש והיה וטּנּוף, זבל הרּבה עליו מּנח ׁשהיה הר ראיתי אחת, ּפעם ƒְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אצל אחד אדם ׁשם והיה וטּנּוף? זבל ּכ ֿ ּכל הּזה הר על ּבא מהיכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאצלי:
אֹותֹו אצל ׁשם יֹוׁשב היה האדם אֹותֹו ּכי מּמּני. זה ּכל ואמר: ההר, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאֹותֹו

המרּוּבה. את מחזיק מּועט א איז מֹוח זיין אז ּבארימט זי האט זיי פּון איינער ווארין אלע. זיי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָפּון
אלע מיט הצטרכּות זייער גאר מיט מענטׁשן. ּורבבֹות אלפים מֹוח זיין אֹויף טראגט ער ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָווארין
זיין אֹויף גאר אלץ. דאס ער טראגט ּתנּועֹות. זייערע מיט הוויֹות זייערע גאר מיט הנהגֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזייערע

א אזֹוימֹוח. טראגין זי אֹויף זאל מֹוח ׁשטיקיל א ווארין המרּוּבה. את מחזיק מּועט א זי ער יז ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
וכּו' הצטרכּות זייער גאר מיט מענטׁשן האלטפיל ארט ׁשטיקיל א דהיינּו המרּוּבה את מחזיק מיעּוט א ער הייסט (דרּום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' זאכין זייערע גאר מיט מענטׁשן פיל אזֹוי טראגט מֹוח ׁשטיקיל דאס דהיינּו פיל אזֹוי טראגט אּון זי אֹויסאֹויף מען האט ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
האט ניׁשט. זענען לייט דיינע אּון ניׁשט. ּביסט דּו אנגירּופין. דארט זי האּבין זיי אּון גילאכט. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאים

המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א אזֹוי גיזעהן האּב אי גיזאגט. האט אּון אנגירּופין איינער ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָזי
ּבארגווארין דעם אֹויף איז סע גיזעהן. אי האּב ּבארג. א פאר גיגאנגען. פיר אי ּבין אמאל ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

דעם אֹויף קּומט וואנעט פּון גיווען. חידּוׁש א מיר ּביי איז. טינּוף. אּון מיסט אסא זייער ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַגיווען
מענטׁש דער האט ּבארג. דעם לעּבין מענׁש א גיווען דארט איז טינּוף. אּון מיסט פיל אזֹוי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבארג.

ÌÈ˘�‡ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡ ÂÏ˘ ÁÂÓ· ‡˘Â� ‡Â‰ ÈÎ
:'ÂÎÂשהמוח שהתפאר מזה שוחקין שהיו לענין

שם ועיין המרובה. את מחזיק מועט הוא שלו
שבזה שם מובן עליו, שאמרו המשל בפנים
היפוך אל מהיפך שלו הטעות עוצם לו הודיע
מוח על כולם נושא שהוא לו נדמה שהרי ממש
שיש הטוב וכל ותועלתם קיומם כי היינו שלו
ממש בהיפוך הוא ולבסוף ממוחו, רק הכל בהם
הכל מהם אחד בכל שיש והפסולת הזבל שכל
אותו ומנהיג מוחו על אותם נושא שהוא ידי על
פסולת בהם מוסיף הוא זה ידי ועל דעתו. כפי
הנאחזים אלו כל שלו נשמתם ריח ומבאיש הרבה

שמו על ונקראים תקעובו במאמר תנינא בליקוטי (ועיין

ח) סי' מפוזרתוכחה שהיה הזבל כמשל ממש והם
ההר על יושב שהיה והאיש ההר, על מאוד הרבה

ממנו. הכל שהיה עצמו התפאר
מטשעהרין) להרב המעשיות (רמזי

מנהיגים על מרמז שזה אומרים היו אנ"ש
שהם הקדושה, מצד שלא שונים מפורסמים
להם שיש מכיון להנהיג ראויים שהם חושבים

מוהר"ן ובחיי אנשים, תקל"ז)הרבה כתב(סימן
שעקר מהם אחד על אמר שרבינו מוהרנ"ת,

אנשים. אלף של חן)ראשם (לוית

−ïôþ ¬šñó
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ׁשּלֹו, ּוׁשתּיה מאכילה ׁשּלֹו ּופרׁש זבל ההר אֹותֹו על ּתמיד ׁשם והׁשלי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָההר,
ׁשּזה נמצא ההר; אֹותֹו על ׁשם והּטּנּוף הּזבל נתרּבה ידֹו ׁשעל עד ׁשם, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוטּנף

ּכלּֿכ הּזבל נתרּבה עלֿידֹו ּכי המרּבה, את מחזיק מעט הּוא הּואהאיׁש (ּכן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

ּכּנ"ל) אנׁשים ּכּמה ׁשּמחזיק ּבמחֹו ׁשהתּפאר הּנ"ל האיׁש ׁשל המרּבה את מחזיק מעט .ּבחינת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

יׁש ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ּבחינת לֹו ׁשּיׁש התּפאר חתיכת(לֹו)ואחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
הּפרֹות את ּכׁשּמחּׁשבין ּכ ֿ ואחר הרּבה, ּפרֹות מֹוציאה ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמדינה,

ׁש רֹואין הּמדינה, הּפרֹות,ׁשהֹוציאה ּכמֹו ּכלּֿכ מקֹום מחזקת אינּה הּמדינה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מעט ּבחינת ׁשהיא נמצא ּפרֹות, ּכ ֿ ּכל להחזיק ּכ ֿ ּכל מקֹום ּבּה אין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכי
מחזיק מעט ּבחינת הּוא ּבוּדאי ּבאמת, ּכי ּדבריו, והּוטבּו המרּבה. את ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמחזיק

ׁשּיׁש אמר ואחד המרּבה. וכּו',(לֹו)את ּפרֹות ׁשם ׁשּיׁש מאד, נפלא ּפרּדס ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּובּקיץ מאד, נאה ּפרּדס הּוא ּכי ּוׂשררֹות, אדם ּבני וכּמה ּכּמה לׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹונֹוסעים
מקֹום ּבהּפרּדס אין ּובאמת ׁשם, לטּיל ּוׂשררֹות אדם ּבני ּכּמה לׁשם ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנֹוסעים
והּוטבּו המרּבה. את מחזיק מעט הּוא ּכן ועל אנׁשים, ּכלּֿכ ׁשּיחזיק ּכ ֿ ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּכל

ּגםּֿכן. ְֵַָָּדבריו

„Á‡Âהּוא ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ּבחינת הּוא ׁשּלֹו ׁשהּדּבּור אמר ¿∆»ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻֻ

אלץ ער האט ּבארג. דעם לעּבין גיזעסין דארט איז ער ווארין מיר. פּון אלץ איז דאס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָגיזאגט.
אים פּון דאס איז טרינקען. אּון עסין זיין פּון ּפאסקיטצווע אּון מיסט ּבארג דעם אֹויף ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָגיווארפן
המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א מענטׁש דער זי איז נמצא ּבארג. דעם אֹויף טינּוף אּון מיסט פיל ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאזֹוי

אֹוי דאס איז אזֹוי זיין. מיסט אזֹויפיל זאל מענטׁשן איין פּון אתווארין מחזיק מיעּוט דער איז אזֹוי (דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

וכּו') מענטׁשן פיל אזֹוי מֹוח זיין אֹויף טראגט ער אז ּבארימט זי האט ער וואס דעם פּון .המרּוּבה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

אאיינער האט ער ווארין המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט פּון זא די האט ער ּבארימט. זי האט ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
די וואס ּפירֹות די מען ּבארעכינט דערנא ּפירֹות סא א זייער אֹויס גיט סע וואס מדינה. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשטיקיל
ּבאדארפין ּפירֹות די וויפיל ארט פיל אזֹוי ניט גאר האלט מדינה די אז מען זעהט אֹויס. גיט ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמדינה

ּבאדארפין ּפירֹות די וויפיל דא ניט מדינה דער אין ארט פיל אזֹוי גאר סע פארנעמען.פארנעמען. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א דאס זי איז פיל)נמצא אזֹוי האלט ארט ּביסל א רייד(דהיינּו זיינע זענען ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א ּבוודאי איז דאס אז זיי. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָגיפעלין
ּפרדסאיינער איין האט ער ּבאׁשר גיזאגט. גארטין)האט א דארט(דהיינּו איז סע וואס וואֹוילין א זייער ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּפרדס. ׁשיינער א זייער איז סע ווארין ׂשררֹות. אּון מענטׁשן פיל זייער אהין פארין וכּו' ּפירֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָדא
צּום אּון דארט. ׁשּפאצירין זי ׂשררֹות אּון מענטׁשן פיל זייער אהין פארין זּומער קּומט סע אז ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאּון
האלטין קאנען זאל סע אז ארט פיל אזֹוי פארהאנדין ניט גאר גארטין. דעם אין דארט איז ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאמת

זיי. גיפעלן אֹוי דער איז המרּוּבה. את מחזיק מּועט א דאס זי איז מענטׁשן. פיל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאזֹוי
אייןאיינער איז ער ווארין המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א איז דיּבור זיין אז גיזאגט. האט ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשבחים מיט קּומט דער מענׁשן. אסא זיער קּומען מל דעם צּו אּון .מל גרֹויסין א ּביי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָסעקריטאר
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סֹוד 'סעקרטיר')ּבעל אדם:„(ׁשּקֹורין ּבני וכּמה ּכּמה אצלֹו ּובאין ּגדֹול, מל אצל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אי ּובוּדאי ּבזה, וכּיֹוצא ּבּקׁשֹות עם ּבא וזה ,להּמל ׁשבחים עם ּבא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה
איזה ּבתֹו ּדבריהם ּכל את לקּבץ יכֹול ואני ּכּלם, את לׁשמע להּמל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאפׁשר
ּבהם ּכלּול ויהיה מעטים, הּדּבּורים אּלּו הּמל לפני ּולסּפר מעטים, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּדּבּורים
מעטים ּדּבּורים איזה ּבתֹו ּכּלם, ּדבריהם וכל ׁשּלהם, והּבּקׁשֹות הּׁשבחים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻּכל

המרּבה. את מחזיק מעט הּוא ׁשּלי ׁשהּדּבּור נמצא ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּלי,

„Á‡Âיׁש ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ּבחינת היא ׁשּלֹו ׁשהּׁשתיקה אמר ¿∆»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
וכל מאד, הרּבה עליו ׁשּמלׁשינים הרע לׁשֹון ּובעלי הרּבה מקטרגים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבׁשתיקתֹו הּוא הרּבה, הרע ּבלׁשֹון עליו ּומקטרגים ודֹוברים ּׁשּמלׁשינים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמה

לבד ׁשֹותק ּׁשהּוא מה ֿ ידי על הּכל ּתרּוץמתרץ והּוא ׁשתיקה איזה רק עֹוׂשה הּוא (ּכי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּכל) ׁשהּואעל אמר ואחד המרּבה. את מחזיק מעט הּוא ׁשּׁשתיקתֹו נמצא , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
נהֹור סּגי והּוא אחד עני יׁש ּכי המרּבה, את מחזיק מעט והּוא‰ּבחינת (הינּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

והּואהעני) מאד, זאת)ּגדֹול וסּפר ׁשהתּפאר זה הינּו(הינּו אֹותֹו, ּומֹולי לגמרי, קטן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּסּג העני את ּומֹולי קטן הּוא ּבזה ׁשהתּפאר מאד,ׁשּזה ּגדֹול ׁשהּוא נהֹור, י ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

והיה להחליק, יכֹול היה נהֹור הּסּגי ּכי המרּבה, את מחזיק מעט ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻנמצא
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מל מל)צּום צּום לֹויּב א איטליכער זאגין זיי גלייכין.(דהיינּו דעסט אזֹוי אּון .מל צּום ּבקׁשֹות מיט קּומט דער ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
אין רייד זייערע אלע אֹויף צּום אי נעם אֹויסהערין. אלץ דאס ניט ּבוודאי קאן מל דער ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּון
אלע ּכלּול דרינען איז ווערטער. עטליכע נאר .מל דעם דערצייל אי אּון נאר. ווערטער ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָעטליכע
ווערטער עטליכע די אין אריין אלע קּומען רייד זייערע גאר אּון זייערע ּבקׁשֹות אלע אּון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבחים

המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א דיּבּור מיין זי איז נמצא .מל דעם דערצייל אי וואס ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמיינע
ׁשּתיקהאיינער זיין גיזאגט. ׁשווייגין)האט זיין האט(דהיינּו ער ווארין המרּוּבה. את מחזיק מּועט איז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ריי זיי וואס הרע לׁשֹון ּבעלי אּון מקטריגים אסא זייער זי וואריןאֹויף פיל. זייער אים אֹויף דין ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מע אּון אים אֹויף רעט מע וואס אּון .אסא זייער אים אֹויף רעט מע אּון אים אֹויף קריגט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמע
אלע אֹויף ּתירּוץ א דאס איז ׁשווייג. איין ער טּוט אים. אֹויף זאגט מע וואס אּון אים. אֹויף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָקריגט
ער פארענטפערט ׁשווייג זיין מיט נאר אּון אים. אֹויף רעט מע וואס ריידיכץ אלע אֹויף אּון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקׁשיֹות

המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א ׁשּתיקה זיין איז נמצא ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָאלץ.
ארימאןאיינער איין האנדין פאר איז סע ווארין המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א איז ער גיזאגט. האט ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ער אּון קליינער. א זייער איז ער אּון גרֹויסער. א זייער איז אּון נהֹור. סגי א איז ארימאן דער ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאּון
ווארין המרּוּבה את מחזיק מיעּוט א זי ער איז נמצא נהֹור. סגי דעם ארימאן גרֹויסין דעם ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָפירט
וואס דעם מיט אים דערהאלט ער אּון פאלין. אּון אֹויסגליטׁשן גיקאנט זי וואלט נהֹור סגי ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָדער
מענטׁש קליינער א איז ער ווארין המרּוּבה. את מחזיק מּועט א ער איז דעם איּבער אים. פירט ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָער
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את מחזיק מעט הּוא ּכן ועל ׁשּמֹוליכֹו, ידי על אֹותֹו מחזיק והּוא לּפל, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻיכֹול
ואני ּכּנ"ל. הּגדֹול נהֹור הּסּגי את ּומחזיק קטן הּוא ּכי ההֹוקירהמרּבה, זה (הינּו ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ

זה) ּכל מעטׁשּמסּפר ּבחינת לכם ׁשּיׁש הּוא, האמת ואמרּתי: ׁשם, ֿ ּכן ּגם הייתי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבדבריכם ּׁשּכּונּתם מה ּכל יֹודע ואני המרּבה, את ּכּונתמחזיק יֹודע ׁשהּוא (הינּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ

ׁשּלהם) המרּבה את מחזיק מעט ּבבחינת ׁשהתּפארּו הּנ"ל ׁשהּואּכל ׁשהתּפאר האחרֹון וזה , ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
למעלה למעלה אני אבל מּכּלכם; ּגדֹול הּוא הּגדֹול, נהֹור הּסּגי את ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻמֹולי
ּכּונתֹו הּגדֹול, נהֹור הּסּגי את מֹולי ׁשהּוא ׁשהתּפאר זה ּכי ּבכלל; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמּכּלכם
מעצמּה אֹור לּה אין ּכי נהֹור, סּגי ּבחינת ׁשהּוא הּירח, ּגלּגל את מֹולי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא

והּוא ּכלּום; מּגרמּה לּה ולית ּבזה)ּכלל, ׁשהתּפאר זה הּירח(הינּו את מֹולי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכי - העֹולם ּכל קּיּום והּוא מאד, ּגדֹול הּירח וגלּגל קטן, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאףֿעלּֿפי
ּבאמת; המרּבה את מחזיק מעט ּבחינת ׁשהּוא נמצא הּירח, את צרי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהעֹולם

ּבכלל. מּכּלם למעלה הּוא לי ׁשּיׁש המרּבה את מחזיק מעט ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻֻאבל

‡‰Âחּיה ׁשּכל ּבאׁשר חֹוקרים: ׁשהיּו אחת ּכת היּו אחת ּפעם ּכי - ראיה ¿»ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
מיחד צל יׁש וכן ׁשם, לנּוח רֹוצה היא ּדיקא הּצל ׁשּבזה מיחד, צל לּה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻיׁש
ּדיקא הּצל ּובאֹותֹו צל, איזה לּה ּבֹוחרת וחּיה חּיה ּכל ּכי וחּיה, חּיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלכל
מיחד, ענף ועֹוף עֹוף לכל יׁש וכן לּה. המיחד הּצל ּכפי ׁשם, לׁשּכן רֹוצה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻֻהיא

גיווען. אֹוי דארטין ּבין אי אּון נהֹור. סגי גרֹויסין דעם האלט ער דערציילטאּון ער וואס הֹויקער דער (דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אלץ) המרּוּבה.דאס את מחזיק מיעּוט פּון זא די האט איר אז אמת. איז סע גירּופין אן מי אי האּב . ְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
גימיינט. האט אלע איר וואס ווייס אי מחזיקאּון מיעּוט זיין מיט ּבארימט זי האט איטליכער וואס אלע די (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

גימיינט) האט איטליכע וואס ער ווייסט המרּוּבה. אזאת ּבארימט זי האט ער וואס אּונטערׁשטער דער אפילּו אּון ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
גרעסער נא ּבין אי לּוׁשמיר אלע. איי פּון גרעסער ער איז נהֹור. סגי גרֹויסין דעם פירט ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָער
נהֹור. סגי גרֹויסין דעם פירט ער אז ּבארימט זי האט ער וואס דער ווארין אלע איי פּון ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעכער

הירח. גלגל דעם פירט ער ער. דארט)מיינט איז לבנה די וואס הימיל דעם א(דהיינּו הייסט לבנה די ווארין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א ער חאטׁשע לבנה. די פירט דער אּון וכּו'. אליין זי פּון ניט לייכט זי ווארין נהֹור. אסגי יז ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

וועלט. דער גאר פּון קיּום א איז דאס אּון גרֹויס זייער איז לבנה דער פּון גלגל דער אּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָקליינער
קיּום) א וועלט די גאר האט דעם דֹור ּבוודאי(ּכלֹומר דער איז נמצא לבנה. די זי ּבאדארף וועלט די ווארין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

העכער איז המרּוּבה את מחזיק מּועט מיין אּבער לּוׁשמיר המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט רעכטער ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָא
אלע. פּון ֶַָגאר

האטוהא חיה איטליכע ּבאׁשר גיקלערט. האּבין זיי וואס ּכיּתה. א גיווען איז אמאל ווארין ראיה. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
צל איר סאטין)זי איר זי(דהיינּו האט אזֹוי אּון זיין. דארט זי וויל דווקא. סאטין דעם אין נאר וואס . ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

דעם אין אּון סאטין א אֹויס זי קלֹויּבט חיה איטליכע ווארין ּבאזּונדער. סאטין איר חיה ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאיטליכע
צווייג דעם אֹויף וואס צווייג. זיין זי האט עֹוף איטליכעס אזֹוי אּון רּוען. נאר זי וויל דווקא ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָסאטין
איין זי האט עֹוף אנדערע דאס אּון ניט. צווייג אנדערע קיין אֹויף אּון רּוען. עֹוף דאס וויל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָדווקא
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אילן למצא יכֹולים אם חקרּו ּכן ועל לׁשּכן. רֹוצה הּוא ּדיקא הענף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבאֹותֹו
לׁשּכן ויתרּצּו ּבֹוחרים יהיּו החּיֹות ׁשּכל החּיֹות, ּכל יׁשּכנּו ּבצּלֹו אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכזה,

ענפיו ועל האילן, אֹותֹו הּבצל אֹותֹו וחקרּואילן)(ׁשל ׁשמּיא. צּפרי ּכל יׁשּכנּו ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

עֹוף. איטליכס אזֹוי אּון ניט. צווייג אנדערע איין אֹויף אּון עס. רּוט דארט נאר וואס צווייג ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאנדערע
אזֹוי זי גיפינט סע אֹויּב גיקלערט. ּכיּתה די האּבין דעם איּבער דווקא. צווייג זיין אלץ זי ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהאט
דעם אין רּוען וועלין זאלין חיֹות אלע וואס חיֹות. אלע רּוען זאלין סאטין זיין אין וואס ּבֹוים. ִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא
זיי האּבין עֹופֹות. אלע רּוען זאלין ּבֹוים. דעם פּון צווייגין די אֹויף אּון ּבֹוים. דעם פּון ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסאטין

הז' של הנוראה בהמעשה ז"ל רבינו בדברי איתא
שם ומובא המעשיות, בספר המובא בעטלירש
שהיה החמישי הבעטליר של המעשה בסיפור
המרובה. את מחזיק מועט מענין חטוטרת בעל
את מחזיק מועט בחינת כי קצת, שם והמובן
המקום, מן למעלה לבחינת קרוב הוא המרובה
המרובה את מחזיק מועט בענין בחינות כמה ויש
את מחזיק מועט בחינת וכל מזה. למעלה זה
קצת סמוך הוא אבל במקום, עדיין הוא המרובה
מועט בחינת שיש עד המקום מן למעלה לבחינת
לבחינת מאוד סמוך והוא המרובה את מחזיק
לגמרי יוצאין ששם עד המקום מן למעלה

מק ועלמבחינת המקום, מן למעלה לבחינת ום
תחותוהי אשר להאילן לבוא יכולין זו בחינה ידי
זה אשר וכו', ובענפוהי ברא חיות כל תטלל
שם עיין לגמרי, המקום מן למעלה עומד האילן
וציצית מאוד. והנורא הנפלא הענין זה כל היטב
את ומעלין המרובה, את מחזיק מועט בבחינת הם
המקום מן למעלה לבחינת מקום מבחינת האדם
עולם של מקומו בחינת הכבוד, כסא לבחינת

בבחינת כנ"ל, ברחמים הכל נמתק יט)ששם (שמות

אלי. אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם ואשא
בחינת מצוה כנפי דא נשרים' לב)'כנפי (דברים

אומרים שאנו ירחף גוזליו על קנו יעיר כנשר
כנפי ידי על זה, ידי ועל הציצית, עטיפת קודם
שקירבנו אלי, אתכם ואביא מצוה, כנפי נשרים
מקומו לבחינת מקום מבחינת יתברך השם אליו
רבותינו כי המקום. מן למעלה בחינת עולם, של
שזה וכו'", אתכם "ואשא זה, פסוק על דרשו ז"ל

מרעמסס שבאו ביום מצרים יציאת על נאמר
וזה אחד. ביום ובאו מיל ועשרים מאה היו לסכות
קפיצת בחינת שזהו המקום, מן למעלה בחינת
שדילג ביעקב הנאמר במקום ויפגע בחינת הארץ,
כי אחד, ביום במקום פגע כן ועל המקום, על
מן למעלה לבחינת לעלות יכול היה יעקב
בחינת וזה הארץ. קפיצת בחינת וזהו המקום.
מן למעלה שהגביהם הנ"ל, וגו' על אתכם ואשא
לסוכות. מרעמסס אחד ביום באו כן ועל המקום,
ואשא בבחינת ציצית, בחינת ידי על נעשה וזה
כנפי שהם וגו' ואביא נשרים כנפי על אתכם

כנ"ל. מצוות

הארץ כנפות מארבע נדחים מקבץ ציצית כן ועל
אחד כל כי לשם, נדחו אשר המקומות מכל
מקומו, מחמת שנפל למקום ונפל נדחה מהנדחים

בבחינת לו, גרם מקומו ב)כי פרק תדין(אבות אל
יתברך, והשם כנ"ל. למקומו שתגיע עד חברך את
אחד כל מקום ויודע כנ"ל עולם של מקומו שהוא
יודע כי זכות, לכף הכל את דן הוא ואחד,
לרחם רוצה יתברך כשהשם ואזי לו, גרם שמקומו
מן אותו מעלה הוא המרבים, ברחמיו עליו
ושם המקום מן למעלה לבחינת ההוא המקום
בחינת וזה לעיל. כמובא הכל, ונתתקן נמתק
היא תשובה כי לעולם, קדמה תשובה כי תשובה,
הכבוד, כסא בבחינת המקום, מן למעלה בבחינת

בבחינת עולם, של מקומו בחינת פז)שהוא (יומא

המקום כי הכבוד. כסא עד שמגעת תשובה גדולה
מהשם התרחקותו לו גורם ואחד אחד כל של
העשיה, תוקף בחינת הוא המקום כי יתברך,
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ׁשּיׁש הּמפלא הענג ּכי האילן, אֹותֹו אל לׁשם ליל ורצּו ּכזה, אילן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻׁשּנמצא
וׁשם החּיֹות, וכל העֹופֹות ּכל ׁשם יׁש ּכי לׁשער, אין האילן אֹותֹו אצל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשם
ׁשם, מׂשחקים וכּלם ׁשם, מערבים וכּו' החּיֹות וכל חּיה, מּׁשּום הּזק ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאין

דער ווארין ּבֹוים. דעם צּו גיין אהין גיוואלט זי האּבן ּבֹוים. א אזֹוי זי גיפינט סע אז ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָדערקלערט
איז דארט ווארין ניט. ׁשיעּור קיין גאר האט דאס ּבֹוים דעם ּביי דארט איז סע וואס ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתענּוג
קיין פּון פארהאנדין ניט היזק ׁשּום קיין איז דארט אּון עֹופֹות. אלע מיט חיֹות אלע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָפארהאנדין

חיה. קיינעם)ׁשּום מזיק ניט דארט איז חיה ׁשּום קיין ח(ּכלֹומר אלע זייאּון גימיׁשט. אֹויס אלע דארט זענען יֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹוים. דעם ּביי דארט זיין צּו ּתענּוג גרֹויסער א זייער ּבוודאי איז סע אּון דארט זי ׁשּפילין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאלע

ומי כידוע. אחיזתם עיקר שמשם הצמצום תוקף
לבקש תמיד צריך יתברך להשם להתקרב שרוצה
ולקשר שם הוא אשר המקום בכל ה' את
לבחינת שם הוא אשר המקום בחינת ולהעלות
דהיינו עולם, של למקומו המקום מן למעלה
ואין באמת ה' לעבוד זוכה ואז יתברך. להשם
אחר במקום זה וכמובא שימנענו. מקום שום

ז"ל רבנו לג)בדברי לאיזה(סימן שנפל מי ואפילו .
למקום נפל אם ואפילו בחטאיו, טוב לא מקום
ח"ו, מאוד ומלוכלך ומגושם נמוך למקום שנפל,
בהשם שיזכור צריך כן פי על אף לצלן, רחמנא
של מקום יש ששם עולם של מקומו שהוא יתברך
בעולם נפילה שום אין כן ועל ואחד, אחד כל
שהוא יתברך, להשם לחזר יוכל משם גם כי כלל,
לשם, נידח אשר המקומות מכל עולם של מקומו

ד')בבחינת אלהיך,(דברים ה' את משם ובקשת
בשם כמובא שם, הוא אשר ממקום דייקא, משם

ז"ל. טוב שם הבעל

מן למעלה בבחינת שהם ציצית, בחינת וזהו
של מקומו בחינת הכבוד, כסא בחינת המקום,
למעלה בבחינת הם בשרשם שציצית היינו עולם,
הם הציצית למטה גם כן ועל וכנ"ל. המקום מן
שכתוב כמו המרובה, את מחזיק מועט בבחינת

ח) לשונות(זכריה מכל אנשים עשרה "והחזיקו ,
עמכם ונלכה לכו ואמרו יהודי איש בכנף הגוים

לברכה זכרונם רבותינו ודרשו לב)וכו'". (שבת

אחד בכנף אנשים מאות שבע שיאחזו שעתידין
בבחינת שהוא נמצא ציצית. של כנפות מהד'

בהכנף דייקא כן ועל המרובה, את מחזיק מועט
בחינת שהוא אנשים מאות שבע להתאחז יוכלו
דייקא זה ידי ועל המרובה. את מחזיק מועט
ידי על כי לה', להתקרב עמכם ונלכה לכו יאמרו
המרובה את מחזיק מועט בחינת שהוא ציצית,
לבחינת מהמקום לעלות יכולין בהם כשאוחזין
להשם נתקרבין זה ידי שעל המקום, מן למעלה
כנ"ל. וכו' עולם של מקומו לבחינת יתברך

יט)בבחינת נשרים(שמות כנפי על אתכם ואשא
הציצית כן ועל וכנ"ל, וכו' אלי אתכם ואביא
בבחינת הארץ, כנפות מארבע הנדחים מקבץ
אוחזין שאז וגו' כנפות מארבע לשלום והביאנו
הכבוד, כסא בבחינת שהם הציצית, כי בהציצית,
לכף הכל את דנים הם עולם, של מקומו בחינת
הרבים, בעונותיהם מאוד הנדחים אפילו זכות
ממקומם הנידחים כל ומקבצים מרימים הם ואזי
לבחינת המקום מן למעלה לבחינת לשם שנדחו
ואחד אחד כל של מקום יש שם עולם של מקומו
שם כי הכל, ונתקן נמתק ושם הנדחים. של אפילו

כנ"ל. זכות לכף הכל דנים

שאז מצרים, יציאת בחינת יתברךוזה השם נשאם
שהגביהם דהיינו אליו, וקרבם נשרים כנפי על
יציאת בחינת עיקר זה כי המקום, מן למעלה
בחינת שזה והדוחק, המיצר מן לצאת מצרים
בחינת הוא ששם הצמצום, תכלית שהוא המקום
אין המקום מן למעלה בבחינת כי ודוחק, מיצר
בבחינת למטה רק כלל, ודוחק מיצר שום שייך
היסורין כל כן ועל ודוחק, מיצר שייך שם מקום
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לאיזה וחקרּו האילן. אֹותֹו אצל ׁשם להיֹות מאד מפלג ּתענּוג הּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובוּדאי
ולא זה, על ּביניהם מחלקת ונפל האילן, אֹותֹו אל לבֹוא ליל צריכים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹצד
אמר וזה למזרח, ּפלֹוני לצד ליל ׁשּצריכים אמר זה ּכי ּביניהם. מכריע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה
לאיזה להכריע יכֹולים היּו ׁשּלא עד וכּו'. לכאן וזה לכאן אמר וזה ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמערב,

האילן. אֹותֹו אל לבֹוא ליל צריכים ְִִִֵֵֶַָָָצד

ּבֹוים. דעם צּו קּומען זאל מע אז גיין צּו ּבאדארף מע ווירימיר קלערין צּו אנגיהֹויּבין זיי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהאּבין

מכריע. קיין גיווען ניט זיי צוויׁשן איז סע אּון .זא דער אין מחלֹוקת א זיי צוויׁשן גיווארין ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאיז
האט דער אּון מזרח. קיין זייט דער אין אהער גיין ּבאדארף מע אז גיזאגט. האט דער ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָווארין
זי ּביז אהער. דער אּון אהער. גיזאגט האט דער אּון גיין. מען ּבאדארף זייט מערב קיין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָגיזאגט.
צּו קּומען זאל מע אז גיין. צּו ּבאדארף מע ווירימיר וועג. רעכטין דעם וויסין גיקענט ניט ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהאּבין

ּבֹוים. ֶדעם

עיקר כי לצלן, רחמנא צרות, בשם מכונים
בחינת שהוא הצמצום מבחינת באים היסורים
כל באים שמשם ודוחק מיצר שייך ששם המקום
שהם צמצומים מבחינת באים כולם כי היסורים,
מהצרה כשיוצאין כן ועל כידוע. דינים בחינת

שנאמר כמו הרחבה, נקרא ד)והיסורים ,(תהלים
שנאמר וכמו לי". הרחבת קיח)"בצר "מן(שם ,

עיקר כי במרחב". ענני וגו' קראתי המיצר
הרחבת בחינת היא הדין המתקת ידי על הישועה
שהוא המקום, מן שיוצאין בחינת הוא הצמצום,
ששם המקום, מן למעלה לבחינת צמצום, בחינת
כלל דוחק שום שם שייך אין כי הרחבה, בחינת
למעלה הוא רק כלל, מקום שום שם שאין מאחר

כנ"ל. המקום מן

ערות היא מצרים כי מצרים, יציאת בחינת וזה
של המקום שזה נמצא, מאוד, טמא מקום הארץ
הוא כי מצרים, נקרא כן ועל לחטא, גורם מצרים
רחוק שהוא מקום כל כי ודוחק, מיצר בחינת
יותר צמצום בחינת הוא הקדושה, מן ביותר
המקום כי ביותר, עשיה בבחינת מקום, בבחינת
מן למעלה לבחינת סמוך הוא קדושה בו שיש
השם שהוא עולם, של מקומו לבחינת המקום
בחינת שם ביותר מגושם שהוא מקום וכל יתברך,
ביותר שנתרחק מה כל כי ביותר, ודוחק מיצר

מבחינת ביותר נתרחק עולם, של מקומו מבחינת
בשם ויותר יותר ונגבל המרובה את מחזיק מועט
ושם ביותר. ודוחק מיצר שייך ושם ועשיה. מקום
בבחינת שאחיזתם ביותר אחרא הסטרא אחיזת
המיצר עיקר שם עשיה. בחינת המקום גבול
טמא מקום שהוא מצרים בחינת וזה כנ"ל. והדחק
מצרים בשם נקרא כן ועל וכנ"ל, הארץ ערות
השם כשהוציאם כן ועל כנ"ל. ודחק מצר לשון
נשרים כנפי על אותם נשא ממצרים יתברך
בחינת שזה אחד, ביום לסוכות מרעמסס
העיקר זה כי כנ"ל, המקום מן למעלה שהגביהם
מן למעלה שהגביהם ידי על כי מצרים, יציאת
שהוא מצרים מגלות יצאו זה ידי על המקום,
תוקף וצמצום בגבול ביותר הנגבל המקום תוקף
אליו נתקרבו דייקא זה ידי ועל כנ"ל. העשיה
נשרים כנפי על אתכם ואשא בבחינת יתברך
יתברך אליו התקרבות עיקר כי אלי, אתכם ואביא
כסא לבחינת מקום מבחינת לצאת כשזוכין
למעלה שהוא עולם, של מקומו לבחינת הכבוד

וכנ"ל. הכל ונתקן נמתק ששם המקום מן
ג') הלכה ציצית הלכות הלכות (ליקוטי

ספרמצ לו לכתוב מישראל איש כל על עשה ות
וכו' תורה ספר אבותיו לו הניחו ואפילו תורה
וכו', מצוה כחוטף הוי דבר בה הגיה ולא לקחה
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‡·e?האילן אל ליל צד ּבאיזה חֹוקרים אּתם לּמה להם: ואמר אחד, חכם »ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
אֹותֹו אל ּכי האילן; אֹותֹו אל לבֹוא ׁשּיכֹולים האנׁשים ומי מי מּתחּלה ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָחקרּו
האילן; ׁשל הּמּדֹות לֹו ׁשּיׁש מי אם ּכי אצלֹו, לבֹוא יכֹול אדם ּכל לאו ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָהאילן
הּוא - והּׁשני אמּונה, הּוא אחד ׁשרׁש ׁשרׁשים: ׁשלׁשה לֹו יׁש האילן זה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכי

ּבאדארףאיז מע זייט וועלכער דֹור איר. קלערט וואס גיזאגט. זיי צּו האט אּון חכם א גיקּומען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
צּו קּומען קענען זאלין זיי וואס מענטׁשן די זענען סע ווער פריר. קלערט ּבֹוים. דעם צּו גיין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָצּו
ניט מען קאן ּבֹוים דעם צּו ווארין קּומען. איטליכער ניט קאן ּבֹוים דעם צּו ווארין ּבֹוים. ְִִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָדעם

ׁשרׁשים דריי האט ּבֹוים דער ווארן ּבֹוים. דעם פּון מדֹות די האט ער וואס דער נאר (דהיינּוקּומען. ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ווארצלין) אמּונה.דריי איז ׁשֹורׁש ב"ה)איין גאט אין גלייּבין זאל מע יראה.(אז איז ׁשֹורׁש אנדערער דער אּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

כל על דבר בה להגיה או בעצמו לכתוב צריך כי
פנים.

שהתפאר החמישי יום של הנוראה המעשה פי על
מעלתו הפלגת בעוצם חטוטרות הבעל עצמו את
מכל יותר המרובה, את מחזיק מועט בענין
בחינה לאיזה שזכה ואחד אחד כל של המעלות
הוא כי המרובה, את מחזיק מועט של זה בענין
מחזיק מועט לבחינת זכה הוא כי מכולם, למעלה
שמשם לגמרי המקום קצה שהוא המרובה את
יכול דייקא הוא כן ועל כלל. מקום אין ולמעלה
מן למעלה לבחינת מקום מבחינת ולהעלות לנשא
שהוא והנורא הקדוש להאילן ולהביא המקום
שורש שרשים, שלשה לו שיש מהמקום למעלה
ענוה והשלישי יראה והשני אמונה הוא אחד
עיין וכו', ענפים יוצאים ומשם האילן גוף ואמת
ועד מתחילתו ההוא והנשגב הנורא הענין כל שם
שיש שחקרו הכת ובענין היטב. שם עין סופו,

שם. עיין וכו', אילן

אחד כל על שמצוה תורה ספר כתיבת מצות וזה
כתיבת כי תורה, ספר לעצמו שיכתוב מישראל
מהמקום לעלות לזכות כדי הוא תורה ספר
להאילן לבוא כדי מהמקום למעלה לבחינת
שזוכין הבא עולם תענוג עיקר ששם הנ"ל הקדוש
האילן כי הטובים, מעשיהם ידי על הצדיקים
בה וכולא ומזון חיים עץ בחינת הוא הנ"ל
ידורן ובענפוהי ברא חיות כל תטלל תחתוהי

הנ"ל בהמעשה שם שמבואר כמו שמיא צפרי
ענפיו ועל בצילו החיות כל שוכנים האילן שתחת
התענוג וגודל שם. עיין עופות, מיני כל שוכנים
קיבול ועיקר שם. עיין וכו', לשער אין שם שיש
להאילן לבוא כשזוכה הוא הנשמה של השכר
מהמקום, למעלה שהוא חיים העץ שהוא הנ"ל
על להתענג חיים העץ דרך הנשמה עולה ששם
וזה לזה. הזוכה אשרי וכו', ה' בנועם לחזות ה'
חיים עץ שנקראת התורה שורש הוא חיים העץ
להעץ להגיע אפשר אי אבל בה, למחזיקים הוא
ידי על אם כי הנ"ל הקדוש האילן שהוא חיים
דרך בחינת החיים לעץ ההולך בהדרך שהולכין
הקדושה התורה מצוות כל הם והדרך החיים. עץ
אשר הדרך בכל שכתוב, כמו דרך, שנקראים

הרבה. בפסוקים וכן תלכו. אתכם צויתי

ועל שכחה, נתהוה הלוחות שבירת מחמת אבל
הלכה שאין עד בישראל מחלוקת נתרבו זה ידי
ומשם אחד. במקום ברורה ומשנה ברורה

ה וביןנשתלשל העולם שבכל הגמור מחלוקת
בפרט חכמים, התלמידי ובין בעצמן ישראל
בעונותינו המחלוקות שנתרבה הללו בעיתים
לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו וכמו הרבים.
איש אויבי וכו' יסגא חוצפא משיחא בעקבות
חכמים התלמידי בין וקטגוריא וכו', ביתו אנשי
שורשו שבעולם והשנאות המחלוקת וכל וכו'.
התנאים מחלוקת שהוא שבקדושה ממחלוקת
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יֹוצאים ּומּׁשם האילן, ּגּוף הּוא - ואמת עניוּות, הּוא - והּׁשליׁשי ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָיראה,
הּללּו מּדֹות ּבֹו ׁשּיׁש מי אם ּכי האילן, אל לבֹוא אפׁשר אי ּכן ועל ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָענפים.
זה להתּפרד רצּו ולא מאד, ּגדֹול אחדּות ּביניהם היה הּנ"ל הּכת ואּלּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּנ"ל.
לבֹוא ראּויים ּכּלם היּו לא ּכי יּׁשארּו, ּוקצתם האילן אל ילכּו ׁשּקצתם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹֻמּזה

עניוּות איז ׁשֹורׁש דריטער דער האלטין)אּון ניט זי פּון זאל מע ּבֹוים(דהיינּו דעם פּון גּוף דער איז אמת אּון ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ניט קיינער קאן דעם איּבער צווייגין. ארֹויס גייען דארט פּון אּון אמת. איז אליין ּבֹוים דער ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָדהיינּו

ּבֹוים דעם פּון מדֹות די זי אין האט ער וואס דער נאר ּבֹוים דעם צּו גלייּביןקּומען זאל ער אמּונה (דהיינּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

אמת) אּון האלטין. ניׁשט גאר זי פּון זאל ער עניוּות. אּון גאט. פאר האּבין מֹורא זאל ער יראה אּון גאט גיזאגטאין חכם דער האט (אזֹוי ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכיּתה) דער זיצּו אין האּבין זיי פּון טייל א נאר מדֹות. די גיהאט אלע ניט אּבער האּבין ּכיּתה די ִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
א הּנ"ל. מדֹות די אחדּותגיהאט גרֹויס א זייער גיווען זיי צוויׁשן אּבער אלעיז זי האּבין ּכיּתה די (דהיינּו ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הוא זאת וכל התורה. ודרכי בדיני ואמוראים
שם הנזכרת הכת בין שהיה המחלוקת בחינת
שקצת הנ"ל האילן אל הדרך בענין הנ"ל במעשה
הדרך אמרו ואחרים למזרח לכאן הדרך אמרו
מחמת נמשך זה כל אבל וכו', למערב להפך
שהם הנ"ל האילן של להשרשים זכו לא שעדיין
של הקדושות המידות שהם התורה, שרשי בחינת
וכן ואמת, וענוה ויראה אמונה שהם הנ"ל, האילן
הריחוק מחמת הכל בעולם שיש המחלוקת כל
להם זוכין שאין הקדושות המידות מאלו
הכת ויגעו טרחו כאשר באמת כן ועל בשלימות.
באו אזי בשלמות, המידות לאלו שזכו עד הנ"ל
הדרך הוא שכך אמיתית אחת דעה על כולם

שם. עיין באמת, הוא כאשר

תהלים, ספר פתח השלום, עליו המלך דוד כן ועל
כנגד תהילים ספרי חמישה כי התורה, כנגד שהוא
במזמור בתחילתו פתח תורה, חומשי חמישה
הנ"ל הקדוש מהאילן שמדבר וכו', האיש אשרי
ומגוף וענוה ויראה אמונה שהם שרשיו משלושת
לא אשר האיש אשרי וזהו, אמת. שהוא האילן
עיקר כי אמונה, בחינת זה רשעים, בעצת הלך
עצות ידי על הוא הקדושה האמונה וגידול בנין

שמבואר כמו מצדיקים, ז)שמקבלין (בסימן

מבואר וכן שם. עיין אמונה, משפטים בהתורה
אמונה תקעו ה)בהתורה בסימן תנינא (בלקוטי

בבחינת עצות, ידי על הוא האמונה גידול שעיקר
כן ועל שם. עיין אומן, אמונה מרחוק עצות
לכפירות נופל הוא רשעים בעצת ההולך
ותופר עצה עצו נאמר, ועליהם כזביות. ולאמונות
אנו כי היינו אל. עמנו כי יקום ולא דבר דברו
שזהו עמנו, יתברך שהוא יתברך בה' מאמינים

רשעים. מעצת ההפך

צפוניך על ויתייעצו סוד יערימו עמך על וזהו,
ברית עליך יחדו לב נועצו כי וכו', לכו אמרו
העכו"ם של עצתם שכל היינו וכו'. יכרותו
כי בחינת הקדושה, האמונה כנגד הוא והרשעים
הפיר ה' נאמר, זה ועל וכו' עליך יחדיו לב נועצו
נמצא, הקדושה. האמונה היפך שהם גוים, עצת
הולכין כשאין דהיינו בעצות, תלויה שאמונה
וזה, מצדיקים, העצות כל לקבל רק רשעים בעצת
ואז רשעים. בעצת הלך לא אשר האיש אשרי
האילן של האחד שורש בחינת וזה לאמונה, זוכה
בחינת זה עמד', לא חטאים 'ובדרך הנ"ל. הקדוש
מחטאים, ההפך שהיא יראה שהוא השני שורש

ואל רגזו שכתוב, לבעבורכמו וכתיב, תחטאו.
בגמרא וכן תחטאו. לבלתי פניכם על יראתו תהיה
כי חטא, ירא בשם היראה מכנה הספרים ובכל

חטא. יראת היא היראה עיקר

הפך שהוא ענוה בחינת זה ישב לא לצים ובמושב
יליץ הוא ללצים אם שכתוב, כמו הליצנות,
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אבל הּנ"ל, מּדֹות ּבהם ׁשהיּו קצתם אם ּכי ּביניהם נמצא לא ּכי האילן, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאל
יגעים ׁשּיהיּו עד ּכּלם, נתעּכבּו ּכן ועל הּמּדֹות; אּלּו ּבהם היּו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּׁשאר
ּכדי הּנ"ל, הּמּדֹות ֿ ּכן ּגם ּבהם ׁשּיהיּו עד הּנ"ל, הּכת אנׁשי ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָוטֹורחים

איינעם) אין גיהאלטין זייער זי האּבין זיי אּון גיהאט דעםליּב פּון איינס אּפטיילין גיוואלט ניט זי זיי האּבין ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבֹוים צּום גיין יֹוא זאלין טייל א אז ּבֹוים)אנדערן. דעם פּון מדֹות די יֹוא ׁשֹוין האּבין זיי וואס די די(דהיינּו אּון ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אין גיהאלטין זייער זי האּבין זיי ווארין גיוואלט. ניט דאס זיי האּבין ּבלייּבין. זאלין ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאיּבריקע
אלע זאלין זיי ּכדי מידֹות. די צּו האריווען דער זי זאלין אלע ּביז ווארטין. מּוז מע נאר ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאיינעם.
אלע זענען זיי ּביז גיהארעוועט האּבין זיי אּון גיטאן אזֹוי זיי האּבין ּבֹוים. דעם צּו קּומען ִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקאנען

מחמת הוא הליצנות עיקר כי חן. יתן ולענוים
בעיני וגדול לב גבה שהוא הרוח וגסות גאות
בעיניו כלא הם העולם בני שכל עד עצמו
הנגע נמצא כאשר ואחד, אחד מכל ומתלוצץ
מכל שמתלוצצים אדם בני בכמה הזאת הרעה
שמוצאין וכשרים מיראים בפרט ואחד אחד
מתלוצץ מזה ואחד. אחד בכל ומומין חסרונות
טוב שאינו מלימודו מתלוצץ ומזה מתפילתו
וכיוצא וכו' ומתנו ממשאו מתלוצץ ומזה בעיניו
שנדמה גסותו מחמת זה וכל דברים. בשארי בזה
ללמוד צריכים העולם וכל ממנו חכם שאין לו
עד בליצנותם מתגברים הלצים ואלו ממנו.
אותם שמפילים כשרים כמה של דעת שמחלישים
לצלן, רחמנא הרעה, ליצנותם ידי על מעבודתם
כן ועל כנ"ל. הרעה גסותם מחמת בא זה וכל
ותועבת שכתוב, כמו תועבה, הליצנות נקראת
שכתוב, כמו וגבהות, גאות בחינת שזה לץ. לאדם

לב. גבה כל ה' תועבת

הנ"ל שרשים השלושה כל דוד שכלל נמצא,
שהם וענוה, ויראה אמונה שהם זה, במקרא
לצים ומושב חטאים ודרך רשעים מעצת ההפך

כנ"ל.

וכו'. יהגה ובתורתו חפצו ה' בתורת אם כי וזה,
התורה שהוא אמת, שהוא דאילנא גופא זה
להנצל שזוכה זה כי היינו אמת, תורת שנקראת
ודרך רשעים עצת שהם הנ"ל רעות כיתות משלש
הנ"ל מידות לשלש בודאי זכה שזה וכו' חטאים
בודאי כן על האילן, של שרשים השלושה שהם

הנ"ל שרשים משלשה היוצא האילן לגוף זוכה
בתורת אם כי בחינת התורה, שהוא האמת, שהוא
פלגי על שתול כעץ והיה וזהו, וכו'. חפצו ה'
האילן בחינת זה מים' פלגי על שתול 'עץ מים.
העליונים פלגים על שתול שהוא הנ"ל הקדוש
יתן פריו אשר וזהו, מים. מלא אלקים פלג בחינת
יצליח. יעשה אשר וכל יבול לא ועלהו בעתו
כי אמונה, בחינת זה בעתו', יתן פריו 'אשר
כמו הצומח, וכח הגדול כח בחינת הוא אמונה

אפים אריכת של בהתורה קנה)שמבואר .(בסימן
לברכה, זכרונם רבותינו דרשו יבול', לא 'ועלהו
לימוד, צריכין חכמים תלמידי של שיחתן אפילו
שמעון רבי פתח בהתורה כמובן יראה, בחינת וזה

ס) צדיקים,(בסימן של מעשיות סיפורי ידי שעל
עיקר זה ידי על יבול, לא ועלהו בחינת שזה
כח לו שיש הצדיק זה ובודאי שם. עיין היראה,
וסיפורי שיחותיו ידי על היראה ולגלות לבנות
דיבוריו וכל יראה מלא הוא בודאי שלו מעשיות
לא בודאי זה בלי כי ויראה, באימה הם ושיחותיו
וכן שיחותיו. ידי על היראה לגלות כח לו היה
הוא הדיבור שעיקר פעמים כמה בדבריו מבואר
שמבואר כמו הדיבור, שלימות שהוא מיראה

לחבקוק" "תפילה יט)בהתורה כן,(בסימן ועל .
של חולין שיחת בחינת שהוא יבול, לא ועלהו
משורש נמשך זה לימוד, צריכה חכמים תלמידי

כנ"ל. יראה שהוא השני

השלישי שורש בחינת זה יצליח, יעשה אשר וכל
ענוה כי השרשים, כל משלים שהוא ענוה שהוא
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ּכּלם ׁשּבאּו עד וטרחּו ויגעּו עׂשּו, וכן האילן. אל לבֹוא ראּויים ּכּלם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׁשּיהיּו
על ּכּלם ּבאּו אזי הּנ"ל, הּמּדֹות לאּלּו ּכּלם ּכׁשּבאּו ואזי, הּנ"ל. הּמּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻלאּלּו

אל ּדר ּבאֹותֹו ליל אחת ּדר על ּכּלם והסּכימּו אחת, הּנ"ל,ּדעת האילן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּכּלם. ְְָָֻוהלכּו

הּנ"ל. מדֹות די צּו אּוןגיקּומען האריוועט. דער זי האּבין אלע ּביז אנדערין דעם אֹויף איינס גיווארט אלע האּבין זיי (דהיינּו ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּנ"ל) וכּו' יראה אּון אמּונה גיהאט אלע ׁשֹוין האּבין זיי דהיינּו הּנ"ל מדֹות די צּו גיקּומען אלע זענען גיקּומעןזיי אלע זענען זיי ווי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
גיווען מסּכים אלע האּבין זיי אּון דיעה. איין אֹויף גיקּומען אלע ׁשֹוין זענען אזֹוי מדֹות. די ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצּו

גיגאנגען. אלע זיי זענען ּבֹוים. דעם צּו גיין מען ּבאדארף וועג דעם מיט אז וועג. איין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַאֹויף

האמת שהוא האילן גדל שאז מכולם גדולה
יצליח, יעשה אשר וכל בחינת וזה התורה. שהוא
צדק. וענוה אמת דבר על רכב צלח והדרך בחינת
השלום, עליו המלך, דוד זכר שבתחילה ונמצא,
מהמונעים להנצל שזכה האיש של אשוריו
וכו', רשעים עצת שהם הנ"ל שרשים מהשלושה
להתורה שזכה זה, ידי על שזכה מה זכר כך ואחר
שהוא אמת תורת בחינת דאילנא גופא שהיא
יתן פריו אשר מים פלגי על שתול העץ בחינת
הטובות המעלות אלו שכל וכו' ועלהו בעתו
אשרי הנ"ל, הקדושים שרשים משלשה צומחות

להם. הזוכה

ורעה ארץ שכן טוב ועשה בה' בטח בחינת וזה
יראי בחינת יראה, בחינת זה בה'' 'בטח אמונה.
לו יחסר שלא בה' בטוח הירא כי בה', בטחו ה'
איתא וכן ליראיו. מחסור אין כי בבחינת דבר

הא"ב ג)בספר סימן בטחון ב ובטחון(אות שיראה
לא בטחתי באלקים וזה, שם. עין בזה, זה תלויים
לבטחון זוכה כשאני כי לי. בשר יעשה מה אירא
איני שוב בודאי יתברך, מה' יראה בחינת שהוא
כי ודם, מבשר חיצוניות יראה שום מתיירא
היראות כל נתבטלין דקדושה ליראה כשזוכין
וזה וכיוצא. ודם מבשר שיראין מה שהם הנפולות

כנ"ל. היינו אפחד, ולא אבטח בחינת

טוב ימנע לא בחינת אמת, בחינת זה טוב, ועשה
וכתיב בתמים, לט)להולכים ה'(ישעיה דבר טוב ,

גופא הוא אמת כי בימי. ואמת שלום יהיה כי וכו'

שנקראת אמת תורת שהיא התורה, שהוא דאילנא
תורתי לכם נתתי טוב לקח כי שכתוב, כמו טוב,
אין לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו וכו'.
רבי אמר בהתורה איתא וכן תורה. אלא טוב

נא)עקיבא עיין(בסימן וכו', טוב כולו הוא שאמת
עצמו שמשים ענוה בחינת זה ארץ' 'שכן שם.
תהיה. לכל כעפר ונפשי בחינת וכעפר, כארץ
שנעשה מי לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו וכמו
אמונה. זה אמונה', 'ורעה בחייו. לעפר שכן

שכלל זהנמצא, בפסוק הנ"ל מידות הארבע כל
שנסמך וזה ושורשיו. הנ"ל הקדוש האילן שהם
שם הנ"ל הקדוש האילן כי ה', על והתענג תיכף,
האילן כי הבא, עולם והשעשוע התענוג עיקר
של שכר הקבול ששם החיים עץ בחינת הוא הזה

לשם. לבוא הזוכים אשרי והכשרים, הצדיקים

ומשה ויעקב יצחק אברהם האבות בחינת וזה
התחלת כי לעולם, התורה נמשכה ידם שעל רבנו
עיקר כך ואחר מהאבות, התחיל התורה דרך
בדברי כמובא רבינו, משה ידי על היה קבלתה
בחינת הם ומשה האבות כי לברכה, זכרונו רבינו
כי אמונה, בחינת אברהם כי הנ"ל. ושרשיו האילן
והאמין שכתוב, כמו למאמינים, ראש היה הוא
יצחק. פחד בחינת יראה, בחינת הוא יצחק בה'.
שכתוב, כמו אמת, בחינת דאילנא, גופא יעקב
תורת שהיא התורה, עצם שהוא ליעקב, אמת תתן
מורשה משה לנו צוה תורה שכתוב, וכמו אמת.
שיעקב ז"ל האר"י בכתבי וכמובא יעקב. קהלת
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eÎÏ‰Âרֹואים ׁשהיּו עד זמן, והּנה(מרחֹוק)איזה וראּו, והסּתּכלּו האילן, את ¿»¿ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו ׁשאין ּומאחר ּכלל. מקֹום לאילן אין ּכי ּכלל, ּבמקֹום עֹומד האילן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ואני אליו? לבֹוא אפׁשר אי ההֹוקיר)מקֹום, זה עּמהם,(הינּו ׁשם ֿ ּכן ּגם הייתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מקֹום לֹו אין האילן זה ּכי האילן, אל אתכם להביא יכֹול אני להם: ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָואמרּתי

זייזענען טּוען דערווייל ווייטין. פּון ּבֹוים דעם גיזעהן ׁשֹוין האּבין זיי ּביז צייט. א גיגאנגען זיי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
אּון ניט. ארט קיין גאר האט ּבֹוים דער ווארין ניט. ארט קיין אֹויף ּבֹוים דער גאר ׁשטיט קּוק. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא

אי אּון קּומען. אים צּו מען קאן אזֹוי ווי ניט. ארט קיין גאר האט ער עראז וואס הֹויקער דער (דהיינּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אלץ) דאס יֹואדערציילט איי קאן אי זיי. צּו אנגירּופין מיר אי האּב זיי. מיט גיווען אֹוי דארט ּבין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
למעלה איז ּבֹוים דער ווארין ניט. ארט קיין גאר האט ּבֹוים דער ווארין ּבֹוים. דעם צּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּברענגען

נשלם לא שעדיין מחמת אבל התורה, בחינת
כי ענוה, שהוא השלישי שורש השלימות בתכלית
כמו משה, כמו לענוה בשלימות שזכה מי אין
נשלמה לא כן על לברכה. זכרונם רבותינו שאמרו
שבא עד ידו, על נתנה ולא יעקב בימי התורה
כמו השלימות, בתכלית לענוה וזכה משה
ואז האדם. מכל מאוד ענו משה והאיש שכתוב,
שורש שהשלים ידי על הקדוש האילן נשלם
הוא כן על מכולם, שגדולה ענוה שהוא השלישי
שהוא חיים העץ ששרשה התורה לקבלת זכה

הנ"ל. הקדוש האילן

חיים העץ בחינת הוא התורה ששורש נמצא,
ועל מהמקום. למעלה שהוא הנ"ל, האילן שהוא

לברכה זכרונם רבותינו אמרו באמת (בבבאכן

ומגילה) מןבתרא אינו והכרובים הארון מקום ,
המידה, מן אינו כן ועל התורה, שם כי המידה,
הסמוך וכל מהמקום, למעלה בבחינת הוא כי
מיעוט בבחינת ביותר הוא ביותר והלוחות לארון
שם הארון בדי שני בין כי המרובה, את מחזיק
זכרונם רבותינו שאמרו כמו ישראל, כל עמדו
בין כלם את שצמצם הנה, גשו פסוק על לברכה
שהחזיק מהמקומות אחד וזה הארון בדי שני
עומדים המקדש ובבית המרובה. את מועט
בחינת כן גם שזהו רוחים ומשתחוים צפופים
אמר לא בירושלים וכן המרובה. את מחזיק מועט
בחינת כן גם זה וכו' המקום לי צר לחברו אדם
ישראל ארץ כלל וכן המרובה. את מחזיק מועט

את מחזיק עורו אין צבי מה צבי, ארץ נקראת
שישראלבשרו, זמן שכל וכו' ישראל ארץ אף

כשיבא לעתיד וכן כלם. את החזיקה עליה ישבו
ברווח ישראל כל את תחזיק בימינו במהרה משיח
רבותינו שאמרו כמו מאוד, קטנה היא ועכשיו
את מחזיק מועט בחינת כן גם וזה לברכה, זכרונם
בחינת הוא קדושה שיש מקום בכל כי המרובה,
רבותינו שאמרו כמו המרובה, את מחזיק מועט
שם יותר גבוה שהקדושה וכל לברכה. זכרונם
גבוה בבחינה המרובה את מחזיק מועט הבחינת
עד מעלה למעלה וכן יותר. נפלא בחידוש יותר
בחינת זה כלל. מהמידה אינו הארון שמקום
הארון מקום כי כנ"ל, לגמרי מהמקום למעלה
למעלה שהוא חיים בהעץ נכלל התורה ששם

כנ"ל. מהמקום

תורה ספר לכתוב מישראל אחד כל מחויב כן ועל
על הקדושה התורה אותיות כשכותב כי לעצמו,
למעלה ששרשם התורה אותיות מביא הוא ספר,
הגויל על למקום אותם מביא הוא מהמקום,
מועט בבחינת הוא אבל מקום, שתופס והקלף
בתכלית מאוד מאוד הגבוה המרובה את מחזיק
העולמות, כל נבראו התורה באותיות כי המעלה,
וכמה כמה עומדים שבתורה ואות אות כל ועל
הקדוש מפיו שמעתי גם עולמות. ורבבות אלפים
אדם בני כל של צורות כל מצוירים אדם שבתיבת
צורות כל מצוירים בהמה בתיבת וכן שבעולם.
בראשית. מעשה בשארי וכן הבהמות כל של
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הּוא המרּבה את מחזיק מעט ּובחינת לגמרי, מהּמקֹום למעלה הּוא ּכי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻּכלל,
את מחזיק מעט ׁשהּוא רק מעט, מקֹום לֹו יׁש ּפנים ּכל על ּכי ּבּמקֹום, ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻעדין
את מחזיק מעט ּובחינת ּפנים, ּכל על מעט מקֹום לֹו יׁש עדין אבל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻֻהמרּבה,

לי ׁשּיׁש החטֹוטרֹות)המרּבה לבעל ׁשּמּׁשם(הינּו לגמרי, הּמקֹום סֹוף ּבחינת היא , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ

עמהמקֹום ניט)(ּכלֹומר ארט קיין גאר האט ער וועלט. דער פּון ארט דעם פּון העכער איז מחזיקר מּועט פּון זא די אּון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
דהיינּו המרּוּבה. את מחזיק מּועט איז סע חאטׁשע ווארין ארט. דעם אין נא זי איז המרּוּבה. ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאת
פארט. וועגין דעסט פּון ׁשטעלין. זי קאן ארט דעם אֹויף איידער מער פיל האלט ארט ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּביסל
ארט. איין עּפעס ּפנים ּכל על פארט נא זי פארנעמט סע ווארין ארט דעם אין נא דאס זי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאיז

אי הֹויקער)אּון דער את(דהיינּו מחזיק מיעּוט דער וואס המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א אזֹוי האּב ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ארט קיין גאר ׁשֹוין איז העכער. דארט פּון וואס ארט. דעם פּון עק דער גאר ׁשֹוין איז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהמרּוּבה.

המרובה את מחזיק מועט בבחינת שהם נמצא,
התורה שכותבין ידי על כן ועל מאוד, נפלא
בזה מקום, בבחינת התורה את ומכניסין בספר
מן למעלה לבחינת המקום בחינת כל את מעלין

המקום.

למעלה לבחינת מקום מבחינת לצאת אפשר אי כי
בעל בבחינת שהוא הצדיק ידי על אם כי מהמקום
את מחזיק מועט לבחינת שזכה הנ"ל החטוטרות
ורק אחריו, מעלה שאין המעלה בתכלית המרובה
מקום מבחינת ולהעלות להגביה יכול הוא
ידי על זכה זה וכל מהמקום. למעלה לבחינת
בתכלית תורה עול עליו וקבל גופו שכפף
לבעל שנדמה עד אחריו, שלימות שאין השלימות
הקדוש גופו פשט לא שמעולם מחמת חטוטרות,
בשלימות זכה כי תורה, עול עליו לישא מכפיפתו
בני בחינת תורה, עול לסבול שכמו ויט לבחינת
בהם, שנאמר הלוחות, עם הארון את שנשאו קהת
וכמו ישאו. בכתף עליהם הקודש עבודת כי
ישים לעולם לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו
למשאוי. וכחמור לעול כשור עצמו את האדם
ידי על בשלימות תורה עול עליו שנשא ידי ועל
שנדמה עד כתפו על הרבה ולהרים לישא זכה זה
לישא יכולין התורה ידי על כי חטוטרות, לבעל

נושאיו. את נושא ארון בבחינת הכל ולהרים

זה בשביל היה העולם לזה האדם ביאת עיקר כי

למעלה לבחינת המקום את וירים שיגביה כדי
את צמצם יתברך ה' כי כביכולמהמקום, עצמו

העולם, לבריאת מקום שיהיה שמבוארכדי (כמו

שם) עיין בתחילתו, חיים העולםבעץ את לברוא כדי
העולם בזה אותו וידעו שיכירו ישראל בשביל
השלימות ועיקר המקום. תכלית שהוא דייקא
המקום להשיב משם שנחצבו למקור הכל להשיב
יתברך ה' כי מהמקום, למעלה לבחינת לשורשו
מלמעלה ליש, מאין העולם את וברא המשיך
ויצטרף שיתנסה כדי מקום, לבחינת מהמקום
ישות בבחינת שיבוא ידי על זה, ידי על האדם
האדם, של הנסיונות כל ששם מקום, בבחינת
המקום. תכלית שהוא הגשמי העולם בזה דהיינו
כראוי, עיניו את ולקדש בנסיון לעמוד וכשזוכה
שיש מקום ובכל המקום. את מקדש הוא אזי
מה וכל המרובה, את מחזיק מועט קדושה
את מחזיק מועט בחינת כן יותר גבוה שהקדושה
לתכלית שיזכה עד כנ"ל. יותר גבוה המרובה
המרובה את מחזיק מועט לבחינת הקדושה
לעלות זה ידי על שיזכה עד השלימות, בתכלית
לאין, מיש מהמקום, למעלה לבחינת מהמקום
ידי על זוכין וזה הצפון. טוב לרב יזכה שאז
עולם לחיי ידה על לזכות חיינו, היא אשר התורה
אותיות לכתוב צריכין כן ועל יתברך. בו להכלל
התורה את להביא כדי הספר על בכתב התורה
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ׁשהּוא האילן אל ּכּלכם, את לּׂשא יכֹול אני ּכן על ּכלל. מקֹום אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּולמעלה
לגמרי מהּמקֹום ּוביןלמעלה הּמקֹום, ּבין ממּצע ּבחינת ּכמֹו הּוא החטֹוטרֹות ּבעל זה (ּכי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

ׁשהיא המרּבה, את מחזיק מעט ּבחינת ׁשל עליֹונה ּבחינה לֹו יׁש ּכי לגמרי, הּמקֹום מן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻלמעלה

ּבחינת היא ּולמעלה מּׁשם ּכי ּכלל, מקֹום ּתבת נמצא אין והלאה ׁשּמּׁשם מּמׁש, הּמקֹום סֹוף ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבחינת

הּמקֹום, מן למעלה לבחינת הּמקֹום, מּתֹו אֹותם לּׂשא יכֹול הּוא ּכן ועל לגמרי, הּמקֹום מן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

הּנ"ל.והבן) האילן אל לׁשם אֹותם ונׂשאתי אֹותם, ולקחּתי . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

‡ˆÓאת� מחזיק מעט ׁשל עליֹונה ּבחינה לי ׁשּיׁש מהּנ"ל, הסּכמה לי ׁשּיׁש ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
מּועטהמרּבה, ּבחינת הּוא ּכי הרּבה, עליו נֹוׂשא הּוא ּכי חטֹוטרֹות, ּכבעל נדמה היה זה (ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

פּון העכער איז ער וואס ּבֹוים דעם צּו אלע טראגין איי אי קאן דעם איּבער פארהאנדין. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָניט
ארט. איזדעם ער ווארין ארט דעם פּון העכער צוויׁשין אּון ארט צוויׁשין מיטין אין דהיינּו ממּוצע א ווי אזֹוי איז הֹויקיר דער (ווארין ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ניט ארט ׁשּום קיין גאר ׁשֹוין איז העכער דארט פּון וואס ארט. דעם פּון עק דער גאר איז סע וואס המרּוּבה. את מחזיק מיעּוט א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאזֹוי

ארט) דעם פּון העכער צּו טראגין זי זאל אּון ארט דעם פּון נעמען ארֹויס זיי הֹויקער דער קאן דעם איּבער זייפארהאנדין. אי האּב . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבֹוים. דעם צּו גיטראגין איּבער זיי האּב אּון ְִִִִֵֶֶֶָָגינּומען

המרּוּבה.נמצא את מחזיק מיעּוט א אזֹוי האּב אי אז הסּכמה. א אי אהאּב ער האט דעם איּבער (אּון ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

המרּוּבה) את מחזיק מיעּוט א זי איז ער ווארין פיל זי אֹויף טראגט ער ווארין הֹויקער. א ווי דאסּפנים איי אי ׁשענק היינט ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יזכה דייקא זה ידי ועל המקום, בחינת לתוך
בעל בחינת שהוא הנ"ל, הגדול בהצדיק להכלל
מועט לבחינת יזכה זה ידי שעל החטוטרות,
שיזכה עד השלימות, בתכלית המרובה את מחזיק
על כי לגמרי, מהמקום למעלה לבחינת לעלות
על המקום לתוך התורה אותיות את שמביא ידי
את מקדש זה ידי על הספר, על אותם שכותב ידי
את מחזיק מועט בבחינת שנעשה עד המקום
זוכה זה ידי שעל עד המעלה, בתכלית המרובה
האילן ששם מהמקום למעלה לבחינת לעלות
שורש שהוא חיים העץ שהוא הנ"ל, הקדוש
מקיימי כל של שכר הקיבול עיקר ששם התורה,
למחזיקים היא חיים עץ בחינת וזה כנ"ל. התורה
בהתורה, עצמו את ואוחז שמחזיק מי שכל בה,
שהוא חיים העץ אל אותו ונושאת מגביה היא
נושאיו את נושא ארון בבחינת מהמקום. למעלה

וכנ"ל.
ג') הלכה ס"ת הלכות הלכות (ליקוטי

ÔÎ ÏÚÂ ,˙Â„ÈÓ‰ ÂÏ‡ Ì‰· ÂÈ‰ ‡Ï ¯‡˘‰ Ï·‡
:ÌÏÂÎ Â·ÎÚ˙הרבה� לדבר צריכים שלומינו אנשי

העצות וממעלת הקדוש רבינו מגדולת ביניהם
את אחד ולחזק ולעורר הקדושים, בספריו שיש
אלא וכו', זמן לי אין ולומר להתחמק מבלי השני,
בעבודת ומתעלה עולה שהוא כדי תוך אדרבה,
על לוותר כלומר זולתו, על גם לחשוב צריך ה'
לאור יזכה חבירו שגם ובלבד האישית התקדמותו
חבירו, בשביל עצמו את להפקיר וגם הצדיק,
חשבון על לשני המתין שאחד כאן מרומז שזה
וירד לשני עזר שאחד דהיינו האישית, התקדמותו
הגיעו כך ורק בזה, זה והחזיקו למדריגתו, עמו
צריך טוב, ענין בכל וכן הצדיק. לאור כולם
לי ומה הגעתי, כבר אני יאמר ואל לזולתו, לדאוג
להקדיש עליו אדרבה זמן, לי אין הרי השני, עם
אז שרק ולהעלותו, להחזיקו בשני, לאחוז מזמנו
דהיינו בשלימות, הצדיק של אורו לקבל אפשר

החיים. לאילן חן)להגיע (לוית
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ּכּנ"ל) המרּבה את ונעׂשהמחזיק ּכמֹוני. ׁשּתהיּו ּבמּתנה זאת לכם נֹותן אני ועּתה , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
מאד. רּבה וחדוה ּגדֹולה ׂשמחה ְְְְְִֶַָָָָָֹׁשם

ÌBiaּגםּֿכ היּו אתהּׁשּׁשי ּבכאן לֹוקחין אי מתּגעּגעים: והיּו ׂשמחים, ן «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
על אצלכם ּבאתי הּנה הּנני! ואמר: ּבא, הּוא והּנה ידים? ּבלא ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו

להם: ואמר אֹותם ונׁשק ּכּנ"ל, ּגםּֿכן להם ואמר ׁשאניהחתּנה. סבּורים (אּתם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּבידי) מּום רקּבעל ּבידי, ּכח לי יׁש ּבאמת רק ידי, על ּכלל מּום ּבעל אני אין ? ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
לענין הּכח את צרי אני ּכי העֹולם, ּבזה ּׁשּבידי הּכח עם מׁשּתּמׁש אני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאין

הּמבצר מן זה על הסּכמה לי ויׁש 'ׁשלאס')אחר, מים(ׁשּקֹורין ּדעםׁשל (פּון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשלאס) :ואׂשיריקן ְְִֶַָ

Èkּבּכח מתּפאר ואחד אחד ּכל והיה אנׁשים, איזה יחד יׁשבנּו אחת ּפעם ƒְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּגבּורה לֹו ׁשּיׁש התּפאר וזה ּבידיו, זֹו ּגבּורה לֹו ׁשּיׁש התּפאר זה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבידיו:

ּבידיו, לֹו ׁשּיׁש ּבּגבּורה התּפאר אחד ּכל וכן ּבידיו, אחד(הינּו)ּפלֹונית ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
יכֹול הּוא - חץ מֹורה ׁשּכׁשהּוא ּבידיו, ּכזֹו ּוגבּורה ּכח לֹו ׁשּיׁש מתּפאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהיה
החץ, ּכבר ׁשהֹורה ּפי על ׁשאף ּבידיו, ּכזה ּכח לֹו יׁש ּכי אליו, ּולמׁשכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹלחזר
יכֹול אּתה חץ איזה אֹותֹו: וׁשאלּתי אליו. ּולמׁשכּה לחזר להחזירּה יכֹול ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹעדין

זייער אּון ׂשמחה גרֹויסע א זייער גיווארין דארט איז אי ווי אזֹוי זיין זאלט איר אז ּבמּתנה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָדאזיגע
חדוה. גרֹויסע ְְֶֶַָא

דאדעם מען נעמט ווי גיּבענקט. אֹוי האּבין זיי אּון גיווען. פרילי אֹוי זיי זענען טאג זעקסטין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָ
צּו גיקּומען ּבין אי דא. ּבין אי זאגט אּון אריין. ער קּומט דערווייל הענט. אן וואס דאזיגן ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעם

אֹוי אּוןאיי גיפאלין ארּום זיי איז אּון יענע. ווי אזֹוי גיזאגט אזֹוי אֹוי זיי האט אּון חתּונה דער ף ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבין אי הענט. די אֹויף קאליקע א ּבין אי מיינט איר גיזאגט. זיי צּו האט אּון גיקּוׁשט. זיי ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאט
דעם מיט ניט נּוץ אי נאר הענט. די אין ּכח יֹוא האּב אי הענט. די אֹויף ניט קאליקע קיין ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹגאר
אי אּון אנדערׁש עּפעס אֹויף ּכח דעם ּבאדארף אי ווארין וועלט. דער אין הענט מיינע פּון ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּכח

ׁשלאס. וואסיריקן דעם פּון הסּכמה א דרֹויף ְְְְִִֶַַַָָָָהאּב
מיטווארין ּברימט איטליכער זי האט מענטׁשן. עטליכע איינעם אין גיזעסין מיר זענען אמאל ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הענט. די אין גבּורה א אזֹוי האט ער ּבארימט. זי האט דער הענט. די אין האט ער וואס ּכח ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזיין
זי האט איטליכער אזֹוי אּון הענט. די אין גבּורה א אזֹוי האט ער ּבארימט זי האט דער ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאּון

הענט. די אין האט ער וואס גבּורה זיין מיט האט(דהיינּו)ּבארימט ער ּבארימט. זי האט איינער ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ציהען. קריק ווידער זי ער קאן פייל. א אֹויס ׁשיסט ער אז הענט. די אין גבּורה א אּון ּכח א ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאזֹוי
קאן פייל. די גיׁשאסין אֹויס ׁשֹוין האט ער חאטׁשע אז הענט זיינע אין ּכח א אזֹוי האט ער ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹווארין
גיפרעגט אים אי האּב .זי צּו ווידער ציהען צּוריק פייל די קאן ער אּומקערין. נא פארט זי ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָער

דאס) דערציילט ער וואס הענט. אן וואס דער זי(דהיינּו איז סע ווארין ציהען. צּוריק קאנסטּו פייל. א פאר וואס ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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ּכי הינּו, סּמים; מיני עׂשרה יׁש ּכי חּצים, מיני עׂשרה יׁש ּכי ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלהחזיר?
סּמים. מיני עׂשרה ויׁש סם, ּבאיזה אֹותּה מֹוׁשחין חץ לירֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשרֹוצין
היא - ׁשני ּבסם ּוכׁשּמֹוׁשחין ,ּכ מּזקת היא - זה ּבסם אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכׁשּמֹוׁשחין

יֹותר ּגרּוע אחד ׁשּכל סּמים, מיני עׂשרה יׁש וכן יֹותר, יֹותר)מּזקת ׁשּמּזיק ,(הינּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנּוי מחמת רק אחד, מין הן החּצים ּכי חּצים. מיני עׂשרה ּבעצמֹו ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו
נקראים ּכן על ּכּנ"ל, מינים עׂשרה ׁשהם ּבהם, החץ את ׁשּמֹוׁשחין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּמים
ּגם להחזיר? יכֹול אּתה חץ מין איזה אֹותֹו: ׁשאל ּכן ועל חּצים. מיני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ואם להחזירּה, יכֹול הּוא לֹו ׁשּזרקּה לאֹותֹו החץ ׁשהּגיע קדם אם אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאל
ּכׁשהּגיע אפּלּו הׁשיב: זה ועל להחזירּה. יכֹול עדין החץ ׁשהּגיע אחר ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּגם
ּכּנ"ל, וכּו' להחזיר יכֹול הּוא חץ מין איזה א להחזירּה. יכֹול עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהחץ,

לה יכֹול הּוא ּפלֹוני חץ מין לֹוהׁשיב: אמרּתי ידיםחזיר. ּבלא ׁשהּוא זה (הינּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכּנ"ל) החץ ּבענין ׁשהתּפאר לזה אמר זה, ּכל לרּפאֹותׁשּמסּפר יכֹול אּתה אין אםּֿכן, : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
אחד, חץ מין אם ּכי ולמׁש לחזר יכֹול אּתה ׁשאין מאחר מלּכה, הּבת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאת

מלּכה. הּבת את לרּפאֹות יכֹול אּתה אין ּכן ְְְֵֵֶַַַַַַָָָעל

„Á‡ּומקּבל לֹוקח ׁשהּוא מי ׁשאצל ּבידיו, ּכזה ּכח לֹו ׁשּיׁש מתּפאר היה ∆»ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וויל מע אז ווארין סמין. אירליי צעהן פארהאנדין איז סע ווארין פיילין. אירליי צעהן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָפארהאנדין
מען אז וואס סמין. אירליי צעהן פארהאנדין איז סם. א מיט זי מען ּבאׁשמירט פייל. א ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָׁשיסין
איין מיט פייל די ּבאׁשמירט מע אז אּון מזיק. אזֹוי פייל די איז סם. דעם מיט פייל די ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַּבאׁשמירט.

סמין. אירליי צעהן פארהאנדין איז אזֹוי אּון מזיק. מער זי איז סם איזאנדער סם איטליכער וואס ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
צּוריק קאנסטּו פיילין מין א פאר וואס גיפרעגט אים ער האט מזיק. מער איז ער דהיינּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָארגיר.
קריק זי ער קאן גיטראפין יענעם האט פייל די איידער צּו גיפרעגט אים ער האט ווידער ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָציהען.
ציהען. צּוריק אֹוי זי ער קאן גיטראפין. יענעם ׁשֹוין האט פייל די אז דעם נא אפילּו צּו ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָציהען.
צּוריק אֹוי זי אי קאן יענעם. ׁשֹוין טרעפט פייל די אפילּו אז גיענפערט. יענער האט דרֹויף ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּון
אּון דאס האט גיענפערט. ער האט ציהען. צּוריק קאנסטּו פיילין מין א וואסיר א לּוׁשמיר ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָציהען.

אנגירּופן מיר אי האּב ציהען. צּוריק אי קאן מין אלץ)דאס דאס דערציילט וואס הענט אן וואס דער צּו(דהיינּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

פיילין. אירליי איין נאר ציהען קריק ניט מער קאנסט דּו אז מלּכה. ּבת די היילין ניט קאנסטּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאים.
מלּכה. ּבת די היילין ניט ְְְִִִֵַַָָקאנסטּו

עראיינער גיט נעמט ער וועמען ּביי אז הענט די אין ּכח א אזֹוי האט ער ּבארימט. זי (ּכלֹומרהאט ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ממון ומקבל לוקח שאני מי אצל אמר: אחת פעם
נותן. אני מקבל שאני בזה כי לו, נותן אני וכיוצא,
מהשבעה השישי יום של בהמעשה המבואר ענין (והוא

לו שיש הכח בנפלאות עצמו את אחד שהתפאר בעטלירס

שם) עיין בידו,

ק"נ) סימן הר"ן (שיחות

−ïôþ ¬šñó
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לֹו, נֹותן הּוא - קּבלתֹומּמּנּו ּכי נֹותן, הּוא ּבזה - ּומקּבל לֹוקח ׁשהּוא ּבעצמֹו ׁשּבזה (ּפרּוׁש: ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נתינה) נֹותן?היא אּתה צדקה איזה אֹותֹו: וׁשאלּתי צדקה. ּבעל הּוא ּומּמילא , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
צדקה) מיני עׂשרה יׁש אּתה(ּכי אין אםּֿכן, לֹו: אמרּתי מעׂשר. נֹותן ׁשהּוא הׁשיב, . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אין ּכי למקֹומּה, לבֹוא ּכלל יכֹול אּתה אין ּכי מלּכה, הּבת את לרּפאֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָיכֹול
אחת ּבחֹומה אם ּכי לּכנס יכֹול ׁשם)אּתה יֹושבת ׁשהיא יכֹול(ּבּמקֹום אינ ּכן ועל , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבעֹולם, ממּנים יׁש ּכי ּבידיו, ּכזה ּכח לֹו ׁשּיׁש התּפאר אחד למקֹומּה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻלבֹוא
להם לּתן יכֹול הּוא ידיו ׁשעלֿידי ּבידיו, ּכח לֹו ויׁש חכמה צרי אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹוכל
יכֹול אּתה חכמה איזה אֹותֹו, ׁשאלּתי ּבידיו. אֹותם ׁשּמסמי עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָחכמה,
לֹו: אמרּתי ּפלֹונית. חכמה הׁשיב: חכמה. קּבין עׂשרה יׁש ּכי ?ּבידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלּתן
הּדפק לידע יכֹול אּתה אין ּכי מלּכה, הּבת את לרּפאֹות יכֹול אּתה אין ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאם

ּדפיקין מיני עׂשרה יׁש ּכי אחד, ּדפק אם ּכי לידע יכֹול אינ ּכי (ואּתהׁשּלּה, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אחת) חכמה רק ּבידיו לּתן יכֹול ׁשאינֹו מאחר אחד ּדפק אם ּכי לידע יכֹול אינ. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

„Á‡לעּכבֹו יכֹול הּוא סערה רּוח ּכׁשּיׁש ּבידיו, ּכזה ּכח לֹו ׁשּיׁש התּפאר ∆»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשאלּתי ּכראּוי. ּבמׁשקל הרּוח ׁשּיהיה מׁשקל, לרּוח ּבידיו ולעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּבידיו,

יענעם) ער גיט אליין דערמיט עּפעס איינעם ּביי נעמט ער וואס דעם איםמיט אי האּב צדקה. ּבעל א ער איז מיילא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אנגירּופן. מי אי האּב מעׂשר. גיט ער גיענפערט. ער האט גיסטּו. צדקה א פאר וואס ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָגיפרעגט
קּומען. ניט ארט איר צּו גאר קאנסט די ווארין מלּכה. ּבת די היילין ניט קאנסטּו אזֹוי. איז סע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאז

מעׂשר) נאר גיסט דּו מֹויער(ווייל איין אין נאר גיין אריין ניט מער קאנסט דּו זיצט)ווארין מלּכה ּבת די ווי (דארט ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

קּומען. ניט איר צּו קאנסטּו דעם ְְִִִֶֶֶָאיּבער
אֹויףאיינער ממּונים פארהאנדין סע ווארין הענט. די אין ּכח א אזֹוי האט ער ּבארימט. זי האט ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

וועלט. וכּו')דער מדינה א איּבער אדער ׁשטאט א איּבער ׁשאפין צּו האּבין זיי וואס עלצטע זענען זיי וואס מענטׁשן ּבאדארף(דהיינּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
גיּבי אים אי קאן הענט מיינע מיט אז הענט. די אין ּכח א אזֹוי אי האּב חכמה. ןאיטליכער ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חכמה א וואס גיפרעגט אים אי האּב הענט. מיינע מיט אן אים לעהן אי וואס דעם מיט ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָחכמה.
חכמה קּבין עׂשרה פארהאנדין זי איז סע הענט. דיינע מיט גיּבין חכמֹות)קאנסטּו אירליי צעהן (ּכלֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ניט קאנסטּו אים. צּו אנגירּופין מי אי האּב גיּבין ער קאן חכמה די אּון די גיענפערט. ער ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָהאט
צעהן פארהאנדין איז סע ווארין וויסין ניט דפק איר גאר קאנסט דּו ווארין מלּכה. ּבת די ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיילין
מיט גיּבין חכמה איין נאר קאנסט דּו ווייל דפק איין נאר וויסן ניט קאנסט דּו אּון דפייקין. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאירליי

הענט. ְֶֶַדיינע
סערהאיינער רּוח א פארהאנדין איז סע אז הענט. די אין ּכח א אזֹוי האט ער ּברימט. זי האט ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ווינט) ׁשטֹוירים א מיט(דהיינּו אנחאּפין קאן ער הענט. די מיט פארהאלטין ווינט ׁשטֹוירים דעם ער קאן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
דעם מאכין הענט די מיט ווידער קאן אּון פארהאלטין. אים זאל אּון ווינט ׁשטֹוירים דעם הענט ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָדי
אים אי האּב מאס. דער אין ּבדארף. מע ווי ווינט א אזֹוי זיין זאל סע אז מאס. א מיט ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָווינט
אירליי צעהן פארהאנדין זי איז סע הענט די מיט אנחאּפין קאנסטּו ווינט א פאר וואס ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָגיפרעגט
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לאח יכֹול אּתה רּוח איזה הׁשיב:אֹותֹו: רּוחֹות. מיני עׂשרה יׁש ּכי ?ּבידי ז ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכי מלּכה, הּבת את לרּפאֹות יכֹול אּתה אין ֿ ּכן, אם לֹו: אמרּתי ּפלֹוני. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרּוח

יּוד יׁש ּכי אחד. נּגּון אם ּכי לפניה לנּגן יכֹול אינÂהיא והּנגינה נגינה, מיני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Â.‰¯˘Ú

די היילין ניט קאנסטּו אנגירּופן. מי אי האּב ווינט. דעם אּון דעם גיענפערט. ער האט ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָווינטן.
צעהן פארהאנדין איז סע ווארין ׁשּפילין. ניט איר פאר ניגּון דעם גאר קאנסט דּו ווארין מלּכה. ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבת
ניט מער קאנסט דּו אּון ניגּונים. דֹור איז מלּכה. ּבת דער פּון רפּואה איר אּון ניגּונים. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאירליי

ידים בלא שהיה זה מענין הששי, יום של המעשה
כל להוציא בידיו מאוד גדול כח לו שהיה
העשרה כל לתוך וליכנס חיצים מיני העשרה
ולנגן דפיקין מיני היוד כל ולידע מים של חומות

א מרפא הוא זה ידי שעל נגינה מיני העשרה תכל
שכל ישראל, כנסת בחינת שהוא מלכה, הבת
הם זה שכל שירד, כמו פלאים וירד נפל אחד
ידי על שנמשכו הנ"ל חצים מיני העשרה בחינת
בחינת בי, נחתו חציך כי בחינת ישראל, עוונות
ידי על שהוא הרפואה וכל וכו'. לחץ כמטרה
שהוא הנ"ל, הדרך ידי על רק הוא התשובה
כי הכל, כלול שבו סתום מאמר בראשית בחינת
מאמר בבראשית כלולים מאמרות העשרה כל

הנ"ל)סתום, בהתורה שם הבחינות(כמובן כל כי .
מיני עשרה שהם עשרה, עשרה הם שם שמזכיר
של חומות ועשרה וכו' להוציאם שצריכין חיצים
הנ"ל, כח הבעל של הצדקה ידי על שנעשין מים
וכולם נגינה. מיני ועשרה דפיקין מיני ועשרה
נמשכין שמשם סתום מאמר בבראשית כלולים

העולם. נברא שבהם מאמרות העשרה כל

ונעלם סתום הכל בראשית בבחינת שם אבל
משם יונקין והסתרתו העלמתו שמגודל מאוד
כל שמהם וכו' החיצונים מקומות כל דייקא
מלכה הבת לבחינת שנזרקו חיצים מיני העשרה
נפשות כלליות ישראל, כנסת בחינת שהיא
ידי על שנמשכין עוונותיהם ידי שעל ישראל,
הנ"ל, המטונפים מקומות בחינת החיצונים
ידי על הרפואה ועיקר הנ"ל. החיצים כל נמשכין

להוציא יכול שהיה עד בידיו כזה כח לו שהיה זה
ידי על הוא להוציאם כוחו ועיקר החיצים, כל
משם כי בעצמו, הנ"ל סתום המאמר בראשית
בנפשות שמכניס ידי על הכנעתם ומשם יניקתם
שזהו כנ"ל, וכו' אי"ה ולחפש לבקש ישראל
שהתפאר הנ"ל בהמעשה שם שכתוב מה בעצמו
חץ כשזורק שאפילו עד בידיו כזה כח לו שיש
לו למה קשה ולכאורה וכו', להחזירה יוכל הוא
לחזור כזה בכח להתגבר כך ואחר החץ לזרוק
כלל. יזרקנה שלא יותר היה טוב והלא ולהוציאה,
יניקת שמשם הנ"ל סתום מאמר סוד הוא אך
הוא וזה כנ"ל. החיצים כל שמהם החיצונים
שיש ידי על שמתקיים העולם לקיום גדול הכרח

וכו' דייקא אחר)בחירה במקום כן(וכמובא על .
סתום מהמאמר כי ומחזירה, חץ שזורק התפאר
הסטרא כוחות שהם החיצים כל משם הנ"ל
הכנעתם, כל דייקא ומשם וכו' והחיצונים אחרא
ומוציא חוזר דייקא הנ"ל סתום המאמר ידי על כי
סוד יודע היה ידים בלא שהיה וזה וכנ"ל. אותם
החצים זריקת סוד שיודע התפאר כן על זה,
מאמר בראשית בבחינת כלול זה כל כי והחזרתם,
מגודל החיצונים יניקת שמשם הנ"ל סתום
ומשם כנ"ל חיצים זריקת בחינת שזהו העלמתו,
ידי על התשובה עיקר כי אותם, ומוציאים חוזרים
חוזרים זה ידי שעל וכו', אי"ה והחפוש הבקשה
שפגמו הפגמים בחינת שהם החיצים ומוציאים
היוד כל וכן וכו'. העוונות ידי על בהשכינה

ויו דפיקין מיני ויוד מים של נגינהחומות מיני ד

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÒ'¯ÈÏËÚ· ‰Ú·˘‰Ó - ‚È ‰˘ÚÓ „Î˙

ענּו הּנ"ל. מהעׂשרה אחד נּגּון אם ּכי לנּגן יכֹול אינ ואּתה ׁשּלּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהרפּואה
הינּו, יכֹולים. אּתם ּׁשאין מה יכֹול אני הׁשיב: ?ׁשּל היכלת מהּו הם: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואמרּו

הּנ"ל חלקים הּתׁשעה הּנ"ל)ּכל הּכל.(מּכל יכֹול אני יכֹולים, אּתם ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אי גיענפערט ער האט קאנסטּו. וואס אנגירּופן זי זיי האּבין ניגּון. איין נאר איר פאר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּפילין
האט איטליכער וואס זא איטליכער פּון חלקים ניין אלע דהיינּו ניט קאנט אלע איר וואס ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָקאן

יֹוא. אי קאן ניט. זיי קאנט איר וואס ּבארימט. ְְִִִִִֵַָָָזי

מהכל. שכלול בראשית בבחינת כלול הכל
ו') הלכה השנה ראש הלכות הלכות (ליקוטי

בדעתי שמתנוצץ ההתנוצצות קצת נבאר תחילה
השבעה של נוראה בהמעשה רמזים איזה
בלא זה שבא הששי יום של בהמעשה הבטלירש,
כוחו נפלאות בעוצם עצמו את והתפאר ידים
מלך הבת מענין המעשה, כל שם עיין בידיו,
וחשב שתהרגהו, בחלום וראה המלך שתפסה
נתקלקלה זה ידי ועל וכו'. לה לעשות מה עליה
של הפלטין לתוך מפניו וברחה ביניהם האהבה
רדף והוא מים, של חומות עשר לו שיש מים
חצים העשרה כל לה וזרק חילותיו כל עם אחריה
של חומות העשר לתוך ברחה והיא אליה, והגיעו
רופא ידים שבלא וזה חלשות ונשארה הנ"ל מים
כל להוציא שיכול בידיו כזה כח לו יש כי אותה,
כל בתוך לכנוס ויכול חיצים, מיני העשרה
מיני העשרה כל ויודע וכו', המים של החומות
שהם נגינה מיני העשרה כל לנגן ויכול דפיקין,

וכו'. היטב)רפואתה זה כל שם :(עיין

על אף אך העולמות, מכל נעלם זו מעשה וסוד
ולבקש לחפש ואחד אחד לכל רשות לנו יש כן פי
הבנתי כאשר למצוא שנוכל מה רמזים איזה בה
בחינת היא מלך הבת כי והענין הנ"ל. מדבריו
שמעי בחינת מלך, בת שנקראת ישראל נשמות
פנימה. מלך בת כבודה כל בחינת וראי, בת
זקן מלך בחינת הרע, יצר זה המלך, ותפסה
בעצמו הוא כי שתהרגהו, בחלום וראה וכסיל.
ישראל נשמות יתגברו סוף כל שסוף ומבין רואה
ואת בבחינת העולם מן ויעבירוהו ויהרגוהו עליו
שחיטת בחינת וזה הארץ. מן אעביר הטמאה רוח

זובח בחינת הרע, היצר שהוא המות המלאך
לברכה זכרונם רבותינו שדרשו מגתודה, (סנהדרין

ב) וכו'.עמוד יצרו את הזובח זה ,

ועל לה לעשות מה רעות מחשבות עליה וחשב
וברחה שביניהם האהבה נתקלקלה זה ידי
כשנפש אפילו הרע היצר כי היינו מלפניו,
שבסוף שרואה מחמת תחתיו כבושה הישראלי
לחשוב מתחיל הוא זה ידי על וכו'. עליו תתגבר
זה ידי ועל לה, לעשות מה הנפש על מחשבות
קצת היה בתחילה כי שביניהם, האהבה נתקלקלה
היצר ובין הישראלי נפש בין והתקשרות אהבה
שכחה בידו שנכבשה גלותה מעוצם כי הרע,
עמו, והתחברות אהבה קצת לה שהיה עד מעלתה
חושב שהוא והבינה ראתה שהנפש מחמת אבל
ושלום, חס לגמרי, לכלותה ורוצה עליה מחשבות

הת זה ידי ולחשבעל כנגדו להתגבר חילה
ונתקלקלה ממנו להמלט איך כנגדו מחשבות
מפניו, שברחה עד שביניהם וההתחברות האהבה
נפשות כלליות שהוא יעקב, ויברח בבחינת

אחר)ישראל במקום לעיל שנתבאר כי(כמו בחינת ,
השלום, עליו המלך, דוד שאמר וכמו העם. ברח
וכו'. לי מפלט אחישה וכו' כיונה אבר לי יתן מי
שקיבץ אחריה, ורדף חילותיו כל המלך ולקח
הישראלי, נפש אחר ורדף חילותיו כל הרע היצר
ובורחת ממנו להמלט רוצה שהנפש כשרואה כי
אחריה, ורודף חילותיו כל מקבץ הוא אזי מלפניו
מתגבר הוא כנגדו מתגברת שהנפש מה כל כי
כל לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו וכמו כנגדה.

ממנו. גדול יצרו מחברו הגדול

עשר שם שיש מים של המבצר אצל והשיגה
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Èkוהׁשּתּדל מלּכה, ּבבת אחד מל חׁשק אחת ּפעם ּכי מעׂשה: יׁש ƒְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
לאֹותֹו לֹו חלם אחת ּפעם ּותפסּה. ּבידֹו עלתה אׁשר עד לתפסּה, ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָּבתחּבּולֹות
וקרא ּבלּבֹו, החלֹום ונכנס והקיץ אֹותֹו. והרגה עליו עמדה ׁשהיא ,ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמל

מלּכהווארין ּבת א אין קאכיט פאר מל א זי האט אמאל ווארין מעׂשה. א פארהאנדין איז סע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
דערטאּפט. זי האט ער ּביז חאּפין. זי זאל ער אז ּתחּבּולֹות גיטאן האט אּון גיּפרעט זי ער ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאט

גיווען. אים ּביי איז זי ִִִִֶַאּון
איםאמאל האט אּון אים אֹויף גיׁשטאנען אֹויף איז מלּכה ּבת די אז גיחלימט. מל דער זי האט ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

האט אריין. הארצין אין אריין זייער אים איז חלֹום דער אּון גיחאּפט. אֹויף זי ער האט ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָגיהרגיט.

המבצר לתוך ברחה והיא וכו'. מים של חומות
של חומות העשר כל לתוך ונכנסה ועברה הזה,
הדעת בחינת זה מים וכו'. לפנים שבאתה עד מים
"ומלאה שנאמר, כמו מים, שנקראין והתורה
וכמו מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ
עשר הם ושם למים". לכו צמא כל "הוי שנאמר,
שכלולה התורה כלל בחינת זה מים, של חומות
של מדרגות עשר בחינת שהם הדברות מעשרת

סימןנבואה. תנינא בלקוטי ג תקעו בהתורה שמבואר (כמו

ה',ח) את לדעת הדעת למימי לכנוס אפשר ואי .
חומות בחינת שהוא התורה ידי על אם כי
שכל כים, השוטפים הדעת מימי בתוך ומחיצות
הדעת ריבוי מחמת כי בהם, נטבע בהם שנכנס מי
ה' את לדעת לכנוס אפשר ואי לקבלו. אפשר אי
גורם השמן ריבוי כי אור, ריבוי בחינת מחמת
התורה כח ידי על אם כי כידוע, הנר, כיבוי
ואמונה אמונה. מצותיך כל בחינת אמונה שיסודה
וכו'". חומה "אני שנאמר, כמו "חומה", נקרא
שהוא ומי כחומה. באמונתה חזקה רש"י, ופירש
קיבל או מעצמו, שיודע התורה, קבלת בכלל
מים של החומות אלו של השערים דרכי מרבותיו
לכל בהם, לכנוס יכול הוא התורה, דרכי שהם
שאינו מי אבל ולפנים. לפני עד חומות העשר
והדעת החכמה ים לתוך ונכנס התורה דרכי יודע
אובד, עדי שם ונשקע נטבע הוא התורה, בלא
שהם הטבע חכמי המחקרים כל בחינת שהם
הדעת ים לתוך שנכנסו הרשעה מלכות בחינת
משני ונאבדו הכפירות בתוך ונטבעו התורה בלא

זה. ידי על עולמות

העשרה כל לתוך ברחה הנ"ל הישראלי ונפש
דהיינו ולפנים, לפני שנכנסה עד הנ"ל חומות
שאמרו כמו התורה, לתוך הרע מהיצר שברחה
זה, מנול בך פגע אם לברכה, זכרונם רבותינו
לירות ציוה והוא וכו'. המדרש לבית משכהו
עוצם בחינת זה חיצים. מיני העשרה בכל אותה
ביותר מתגרה שהוא וההתגרות ההתגברות

בתורה העוסקים חכמים שעליהםבתלמידי
וכמו כידוע, ביותר, ים המצולות מתגברים
כל מניח שהוא לברכה זכרונם רבותינו שאמרו
אלא עוד ולא בישראל. אלא מתגרה ואינו העולם
בתלמידי אלא מתגרה ואינו ישראל כל שמניח
שפשט לעשות", הגדיל "כי שכתוב, כמו חכמים,
חיצים מיני העשרה כל בחינת וזהו בגדולים. ידו
מים, של החומות לתוך שברחה מלך להבת שזרק
לו, שיש רעים ארסיים מיני כל בה שזרק היינו
כתרין העשרה בחינת בכל כחותיו בכל והתגבר
חכם התלמיד של הנפש כנגד דמסאבותא
כל לתוך ברחה והיא התורה. לתוך הבורחת
כנ"ל, התורה שהוא מים של חומות העשרה
רעים הארסיים החיצים מחמת חלשות ונפלה

בה. שזרק

לו שהיה ידים שבלא זה היינו אותה, רופא והוא
מיני עשרה ידי על רפואתה ועיקר בידו. נפלא כח
"עלי שנאמר, כמו שמחה, בחינת שהם נגינה

בפעליך", ה' שמחתני כי נבל ועלי (כמועשור

−ïôþ ¬šñó



úåéùòî éøåôéñÒ'¯ÈÏËÚ· ‰Ú·˘‰Ó - ‚È ‰˘ÚÓ ÂÎ˙

ׁשהיא ּכפׁשּוטֹו, החלֹום ׁשּיתקּים ּכפׁשּוטֹו, לֹו ּופתרּו חלֹומֹות ּפֹותרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָלכל
אֹותּה יהרג לּה, ּלעׂשֹות מה לנפׁשֹו עצה לתת הּמל יכל ולא אֹותֹו. ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּתהרג
חרה וזה יּקחּנה; אחר איׁש ּכי לֹו, חרה זה - ּפניו מעל יׁשּלחּה לֹו; צר -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

חלֹומֹות ּפֹותרי אלע גירּופין חלֹומֹות)ער די ּבאׁשיידין קאנען וואס די אזֹוי(דהיינּו גיווען ּפֹותר אים זיי האּבן ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
זי האט הרגינען. אים וועט זי אז ּכּפׁשּוטֹו. ווערין מקּוים וועט חלֹום דער אז איז. ּפׁשּוט דער ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָווי
אים טּוט הרגינען. זי ער זאל טאן. איר מיט זאל ער וואס גיּבין. גיקאנט ניט עצה קיין מל ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָדער
זי וועט אנדערער איין ווארין זייער. אים פארדריסט דאס .זי פּון ׁשיקין אוועק זי ער זאל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאנק.
היינט אּון איר. ארּום גיהאריוויט פיל אזֹוי האט ער ווארין זייער אים פארדריסט דאס אּון ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעמען.

לברכה) זכרונו רבינו שהםשאמר החצים, עיקר כי ,
עצבות, ידי על הוא אחרא הסטרא התגברות
עצבות בחינת הוא עפר לחמו, עפר ונחש בחינת

לברכה זכרונו רבנו שאמר כמו (בסימןועצלות,

א) חלק לקוטי הרעקפט היצר התגברות עיקר כי ,
דיצרא עקרא כי ושלום, חס הברית, בפגם הוא
זכרונו רבנו שאמר כמו וכו', ערין לגלאה בישא
הוא הברית ופגם המשגל תאוות ועיקר לברכה.

עצבות. ידי לברכהעל זכרונו מרבנו, ששמעתי (כמו

פעמים) כמה בדבריו הקליפהוכמובא כן ועל .
שם על לילית נקראת הברית בפגם שמתגברת
זכרונו רבינו תיקן כן ועל והעצבות. היללה
הברית לתיקון תהלים מזמורי עשרה לברכה,
כי שמחה, בחינת נגינה מיני עשרה בחינת שהם
בחינת עצבות, ידי על הוא הברית פגם עיקר
שפגמו המבול בדור הנאמר לבו. אל ויתעצב
תקון ולהפך הארץ. על דרכם את והשחיתו בברית
מיני עשרה בחינת שמחה ידי על הוא הברית
אחר במקום לברכה, זכרונו רבינו כתב וכן נגינה.

א) חלק לקוטי כד הוא(בסימן השכינה גלות שעיקר ,
עקר כן על מקומות. בכמה וכן וכו' עצבות
הוא הישראלי נפש בחינת מלך הבת רפואת
וצריך כנ"ל. שמחה בחינת נגינה, מיני עשרה
ידי על יודע וזה דפיקין, מיני העשרה כל לידע
הממונים לכל חכמה ליתן בידיו כח לו שיש

שם)שבעולם. עיין הנ"ל, בהמעשה שם שכתוב כי(כמו .
אחד כל של והנפילה החולאת לידע צריך הוא

ב וזה מלךואחד. הבת של הדופק ידיעת חינת

את לך קח בחינת וזה ישראל. נפשות בחינת
עליו. ידך את וסמכת בו רוח אשר איש יהושע
חכמה ליתן הנ"ל כח בחינת זה בידים סמיכה
נגד להלוך שיודע בו, רוח אשר איש וזה בידיו.
של הדופק הרוח שיודע ואחד, אחד כל של רוחו
את רוח בחינת שהם בהדפיקין שיודע אחד, כל
לעסוק ואיך שלהם והחולאת החסרונות כל
מבחינת השמחה תיקון להם להמשיך ברפואתם,

נגינה. מיני עשרה

הזאת, המעשה בפרט לברכה, זכרונו רבינו ודברי
כי הבחינות, בכל ובפרטיות בכלליות הם
דקדושה מלכות בחינת הוא מלך בת בכלליות
העולמות, כל שורש הנפשות, כל שורש שהוא
ידי על מלכותו לגלות בשביל נבראו שכולם
מלכות זה המלך ולקחה דייקא, הזה השפל האדם
דמיתו קדמאין מלכי מסיגי שנמשך הרשעה

רפ"ח ונשארו ושמונה)ואתחרבו ושמונים (מאתים

מלכות בחינת הקליפות יניקת ומהם ניצוצין,
מלכות על פעם בכל להתגבר שרוצה הרשעה
מלך בת בחינת דקדשה המלכות ליקח דקדושה
והיא העולם. מן יתברך מלכותו להעלים לעצמו
תוהו היתה והארץ בחינת זה המים, לתוך ברחה
דחריבין עלמין בחינת שזה וכו', וחושך ובהו
התגברות הרשעה, מלכות התגברות שמהם
של רוחו דא אלקים', 'ורוח חיצים. מיני העשרה
שאז משיח, מלכות שהיא דקדושה מלכות משיח,
פני על 'מרחפת כל. לעין יתברך מלכותו תתגלה
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אם וגם אחר; ליד ּתבֹוא ועּתה ,ּכלּֿכ אחריה הׁשּתּדל הּוא ּכי מאד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלֹו
ּתהרג ׁשהיא החלֹום להתקּים יכֹול ּבוּדאי עּתה אחר, ליד ותבֹוא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹיׁשּלחּה
החלֹום מחמת מתירא הּוא - אצלֹו יחזיקּה אחר; אצל ׁשהיא מאחר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹותֹו,

אנקּומען וועט זי אּון לאזין. אוועק זי וועט ער אז דערצּו. אּון אנדערין. איין צּו אנקּומען זי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוועט
ווארין הרגינען. אים וועט זי אז חלֹום. דער ווערין מקּוים קאנען ּבוודאי זי וועט אנדערין. איין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּו
וועט טאמער חלֹום. דעם פאר מֹורא ער האט .זי ּביי האלטין זי ער זאל אנדערין. איין ּביי איז ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזי

שלשם מים של חומות העשרה בחינת המים',
וזהו משיח. מלכות דקדושה, מלכות ברחה
חס שיגוע, כמעט ונחלש שנחלה כמי מרחפת,
מ"ה אור סוד זה ומים מרחפת. רוחו רק ושלום,
מ"ה בבחינת מים כי התיקון, עולם שהוא החדש,
בכתבי ידוע כי יסודות, הארבעה שורש כפי

ט'נ'ת'א בחינת שיש ז"ל, נקדות,האר"י (טעמים,

אותיות) והםתגין, ב"ן, מ"ה ס"ג ע"ב בחינת והם
עשיה)אבי"ע יצירה, בריאה, ומשם(אצילות, .

עפר מים, רוח, אש, יסודות, הארבעה נשתלשלו
ועיקר מדבר. חי, צומח, דומם, בחינת שהם
ידי על היה והתיקון ב"ן. בבחינת היתה השבירה
בבחינת היתה שהשבירה נמצא, החדש. אור מ"ה
אחיזת עיקר ששם עשיה, בחינת שהוא עפר
היה והתיקון לחמו. עפר ונחש בחינת הקליפות,
שורש כי מ"ה, בבחינת שהוא מים בחינת ידי על
מ"ה, ס"ג, ע"ב, בחינת הם עפר מים רוח אש
היתה ששם ב"ן בחינת שעפר נמצא, ב"ן.
ועל התיקון. שמשם מ"ה בחינת ומים השבירה,
לכנוס אפשר ואי הטומאות מכל מטהרין מים כן
במים. וטבילה טהרה ידי על אם כי קדושה לשום
לבעלה אשה וטהרת בעבודתן הכהנים כמו
תורה, במתן לברית כשנכנסו ישראל כלל וטהרת
טהרתם שכולם ישראל לדת כשנכנס הגר וטהרת

בחינתבמים. שהוא מ"ה אור מבחינת הם מים כי
הטהרה. עיקר שמשם התיקון

מלכות כנגד התגבר הרשעה שמלכות מחמת אבל
זרק כי המים, לתוך שברחה פי על אף דקדושה,
לאחר גם כי חיצים, מיני העשרה כל אחריה
רפ"ח ונשארו בשלימות נתתקן לא עדיין התיקון

התגברות כל ומשם הקליפות, בין ניצוצין
חיצים מיני העשרה נמשכין ומשם הקליפות,
שכולם דמסאבותא, כתרין עשר בחינת שהם
אחר גם שמתגברים הנ"ל, מסיגים נמשכין
ביניהם שנשארו הניצוצות ידי על התיקון התחלת
כי טומאה, לקבל עלולים המים זה ומחמת
כשמתחיל כי המים, אחר ביותר כרוכה הטומאה
הם בשלימות נגמר שלא זמן כל תיקון איזה
אנשים שני כמו ביותר, שם וכרוכים מתגברים
שהאחד שכשרואה זה, כנגד זה שנלחמים
ביותר כנגדו ומתחזק מתגבר הוא אזי מתגבר,

אחר) במקום .(כמבואר

להם והמים בחינת סוף, ים קריעת בחינת וזה
כי הנ"ל, חומות העשר מבחינת שנמשך חומה
מלכות הנ"ל מלך בת בחינת הם ישראל כלל
המלך ולקחה ישראל. מנפשות שכלולה דקדשה
שלו מהשר וכוחו מצרים. מלך פרעה בחינת הנ"ל

הס"ם, מ"ם)שהוא מצרים(הסמ"ך של שר שהוא
פרעה לבית שרה שנלקחה מה סוד וזה כמובא.
גלות על מרמז היה זה שכל אבימלך, ולבית
מלך הבת לקיחת בחינת הוא זה כל כי מצרים,
שלבסוף ראה הרשעה ומלכות הנ"ל. למלך הנ"ל
פרעה את ה' וינגע בחינת ותהרגהו, עליו תקום
"ויבוא וכתיב, וכו', שרה דבר על ביתו ואת
הנך לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל אלקים
כך אחר וכן וכו'". לקחת אשר האשה על מת
"הבה כתיב, בגלות, ישראל כלל לתפוס כשרצה
מן ועלה בנו ונלחם וכו' ירבה פן לו נתחכמה
שסופם מרחוק רואים הרשעה מלכות כי הארץ",
לעשות מה מחשבות חושבים כן על להכרית,
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אצלֹו ׁשּלּה האהבה נתקלקל ּכ ּבין לּה. ּלעׂשֹות מה הּמל ידע ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכּנ"ל.
היא ּגם היא וכן ויֹותר, יֹותר נתקלקל ּפעם ּובכל החלֹום, מחמת קצת, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָקצת
אצלּה ׁשּנעׂשה עד ויֹותר, יֹותר ּפעם ּבכל אצלּה האהבה ֿ ּכן ּגם ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנתקלקל

ּביי אהבה די איז דערווייל טאן. איר זאל ער וואס גיוואּוסט ניט מל דער האט הרגינען. אים ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזי
חלֹום. דעם מחמת ווייס. ּביסלי גיווארין ּכליא פריר)אים ווי גיהאט ליּב אזֹוי ניט ׁשֹוין זי האט ער אּון(דהיינּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

די גיווארין ּכליא אֹוי איז איר ּביי אזֹוי אּון אהבה. די גיווארין ּכליא מער אלץ איז מאל ְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאלע
גיווארן אנטלֹויפין זי איז אים. אֹויף ׂשנאה א גיווארן איר ּביי איז סע ּביז מער מאל אלע ְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאהבה

אים. ִפּון

ישראל. כלל שהם מלך, בהבת

למלך ויגד בחינת ממנו, ברחה שלבסוף עד
שהיא לו והגידו ובאו העם, ברח כי מצרים
וחילו המלך והלך מים. של המבצר אצל נמצאת
עמו ואת רכבו את פרעה ויאסור בחינת לתפשה,
והיא הים. על חונים אותם וישיגו וכו' עמו לקח
חומות, העשר כל לתוך ונכנסה המים לתוך ברחה
והמים בחינת מים של החומות כל להם נפתחו כי
בחינת בשלום הים עברו זה ידי ועל חומה. להם
ופרעה הים. בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני
והוא הים. בתוך נטבעו אחריהם שרדפו וחילו

מלאךז ויסע בחינת זה חצים העשר כל אחריה רק
רש"י, ופירש מאחריהם. וילך וכו' האלקים
המצרים, של בלסטראות ואבני החצים כל שקבלו
השכינה, שהיא האלקים, שמלאך פי על ואף
ועברו ישראל ניצלו זה ידי ועל החצים קיבלה
של החיצים של הארס כן פי על אף בשלום, הים
המלחמה כי להם, והזיק לישראל הגיעו המצרים
ובגשמיות, ברוחניות ולמטה למעלה גדולה היתה

שנאמר וכמו י)כמובא. יד, מצרים(שמות "והנה ,
נוסע מצרים של שר שראו אחריהם", נוסע
הס"ם, שהוא השר, וכשראה לעזר. אחריהם
מפניהם נבקע והים הים לתוך בורחים שישראל
שהתגבר החיצים, להם זרק אז חומה, להם והמים
זרות דעות שהם חיציו, ארס בהם וזרק עליהם
על וימרו בחינת שזהו זרה, ועבודה כפירות של
זה מצד עולין שאנו כשם שאמרו סוף, בים ים
אז שגם צרה", בים "ועבר שנאמר, וכמו וכו',

איזה בהם שנזרק כפירות, איזה בישראל נמצאו
שזרק החיצים מבחינת שנמשך רעות דיעות
אבותינו שניסו הנסיונות כל בא ומזה אחריהם.
והם וכו'. ומרגלים בעגל הוא; ברוך הקדוש את
שזרק חיצים מהעשרה שנמשכו נסיונות עשרה
ועדיין הנ"ל מים של חומות העשר לתוך אחריהם

מהם. נתרפאנו לא

ישראל כנסת של החולאת כל באים ומזה
רפדוני באשישות "סמכוני שצועקת, בגלותה,
חלי, וידוע בחינת אני". אהבה חולת כי בתפוחים
פצע מתום בו אין ראש ועד רגל מכף בחינת
נמשכין החולאת אלו שכל וכו', וחבורה
של הכוחות כל כלל שהם חיצים מיני מהעשרה
חיציהם ארס שזורקין הרע היצר וחילות הקליפות
הכפירות כל באין שמשם ישראל, לנפשות
רעות והתאוות והמניעות והבלבולים והספקות
מלהתקרב והמעכבים והמפסיקים המסכים וכל
הן בפרטיות, ואחד אחד כל הן יתברך. לה'
הכל כך, כל מתארך שהגלות מה ישראל בכלליות
בחינת הנ"ל, חיצים מיני העשרה מבחינת נמשך
עליו המלך דוד שצועק וכו', בי נחתו חיציך כי
מלך בת דקדושה מלכות בחינת שהוא השלום,
בחינת וזה ישראל. נפשות כלליות בחינת הנ"ל,

יב) ג, לחץ,(איכה כמטרה ויציבני קשתו דרך
ישראל. גלות כלל על שנאמר

אופל במו לירות יתר על חיצם כוננו בחינת וזה
לסבול מלך להבת אפשר היה ולא לב. לישרי
ומרים רעים בארסיים שנמשחו החיצים כאב צער
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לֹו והּגידּו ּובאּו לבּקׁשּה, אחריה הּמל וׁשלח מּפניו. ּוברחה עליו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׂשנאה
עׂשר הם וׁשם מים, ׁשל מבצר יׁש ּכי מים, ׁשל הּמבצר אצל נמצאת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא
ּבתֹו ׁשם עליה ׁשהֹולכין הּקרקע וגם מים, ׁשל וכּלן מּזֹו, לפנים זֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻחֹומֹות

זּוכין.האט זי זאל מע גיׁשיקט ארֹויס מל אזדער גיזאגט. אים האט מע אּון גיקּומען מען איז ְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
דארט אּון ׁשלאס. וואסיריקער איין פארהאנדין איז סע ווארין ׁשלאס. וואסיריקן לעּבין זי דרייט ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזי
פּון זענען מֹויערין צעהן אלע די אּון אנדערער. דער אין איינע מֹויערין. צעהן פארהאנדין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַאיז
דער אזֹוי אּון וואסער פּון אֹוי איז איר אֹויף גייט מע וואס ׁשלאס דעם אין ערד די אּון ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוואסער.

יתברך ה' אך כזה. רב זמן בפרט מאוד, מאוד
לברוח לה שעזר מה למכה רפואה לה הקדים
כי התורה, שהם מים של חומות העשר לתוך
ה' תורת כי והרפואה, החיים עיקר היא התורה
חיים, לדרכי מיתה מדרכי נפש, משיבת תמימה
על התורה, מימי לתוך שברחה ישראל כנסת כי

הגל מרירות עול לסבול כח לה יש זה ותידי
היתה לא ואם החיצים. מרירות בחינת שהוא
כלל, לסבול כח לה היה לא התורה לתוך בורחת
אליה שהגיע פי על אף התורה, ידי על אבל
עתה לעת כן פי על אף כנ"ל, לשם גם החצים
התורה כח ידי על פנים כל על לסבול כח לה יש
וה' חייך, היא כי בחינת החיות עיקר שהוא
מרירות לסבול כח לה ונותן כח ליעף נותן יתברך
סוף כל שסוף עד התורה, כח ידי על החיצים
בידיו כח לו שיש זה שהוא האמת הרופא יבוא

כנ"ל. בשלימות אותה וירפא

העשרה מבחינת שנמשך הים שירת בחינת וזה
וזהו הנ"ל. נגינה א)מיני טו, משה.(שמות ישיר אז

משה שעתיד מכאן 'ישיר', אלא נאמר, לא 'שר'
שירה אז שאמרו פי על אף כי לבוא. לעתיד לשיר
נגינה מיני העשרה כל להמשיך זכו לא עדיין
רק בשלימות, מלך הבת רפואת לגמור בשלימות,
נגינה מיני מעשרה והארה קדושה שהמשיכו
השיר עיקר אבל הים, לשירת זכו שמשם
שהוא משיח כשיבוא לעתיד רק יהיה בשלימות

שיהיה הוא שהיה מה כי בעצמו, א,משה (קהלת

ישירט) דייקא 'אז' משה. ישיר אז בחינת כידוע,
יגמר שאז נגינה, מיני העשרה כל בשלימות משה

השכינה בחינת שהוא מלך הבת של רפואתה
בחינת חדש שיר יתער אז כי ישראל, וכנסת
עשה, נפלאות כי חדש שיר לה' שירו מזמור
כפול, פשוט שיר נפלאות, של שיר בחינת שהוא
סיימו, כן ועל לעתיד. שיתער ומרובע משולש
התגלות כי עתיד, לשון ועד", לעולם ימלך "ה'
שהיא מלך, הבת רפואת בחינת שזהו מלכותו,
מלכותו שתתגלה לעתיד יהיה דקדושה, מלכות
ואז הארץ. כל על למלך ה' והיה בחינת כל, לעין
העולמות בכל בשלימות והחדוה השמחה יהיה
שהם נגינה מיני העשרה כל שיתעוררו ידי על

בחינת וזה כנ"ל. שמחה א)בחינת צז, ה'(תהלים
ותגל השמים ישמחו בחינת הארץ, תגל מלך
זמרו יתקיים ואז מלך. ה' בגויים ויאמרו הארץ,
הארץ כל מלך כי זמרו למלכנו זמרו זמרו אלקים
יתברך מלכותו התגלות עיקר כי וכו', אלקים
זמרה ידי על הוא הנ"ל מלך הבת רפואת בחינת
הודו בחינת הנ"ל, נגינה מיני עשרה בחינת ונגינה
חדש שיר לו שירו לו זמרו עשור בנבל בכנור לה'
התגלות בהם שמבואר פסוקים הרבה וכן וכו'.
זה שכל וזמרה, וניגון שיר ידי על יתברך מלכותו
הבת רפואת שהם נגינה, מיני עשרה בחינת הוא

מ התגלות בחינת שהוא דהינומלך, דקדשה, לכות
המלוכה. לה' כי לידע

תמצא הנ"ל המעשה בדברי כשתדקדק והנה
וכל דברים, מארבעה לברכה, זכרונו רבינו שדיבר
א. והם, מעשרה, כלול מהארבעה ואחד אחד
מים, של חומות מיני עשרה ב. חיצים. מיני עשרה
דפיקין, מיני עשרה ג. צדקה. מיני עשרה שהם
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ויפי מים. ׁשל הּכל ּופרֹות, אילנֹות ׁשם יׁש וכן מים. ׁשל ֿ ּכן ּגם היא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּמבצר
חּדּוׁש הּוא ּבוּדאי ּכי לסּפר, צר אין - הּמבצר זה ׁשל החּדּוׁש וגדל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּמבצר

מים ׁשל מבצר ׁשהּוא מאחר מאד, אפׁשר,נפלא אי הּמבצר זה ּבתֹו ולכנס . ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מים. ׁשל ּכּלֹו ׁשהּוא מאחר ּבֹו, ׁשּיכנס מי ּבּמים נטּבע יהיה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻּכי

ׁשלאס דעם פּון ׁשיינקייט דאס אּון וואסער, פּון אלץ איז ּפירֹות. די מיט ּביימער די מיט ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָגארטין
ווילד איין ּבוודאי איז סע ווארין ׁשמּוסין, צּו ניט מען האט דאס ׁשלאס. דער פּון חידּוׁש דער ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּון
ּבוודאי מען קאן ׁשלאס דעם אין גיין אריין וואסער. פּון איז ׁשלאס גאנצער דער ווארין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָחידּוׁש.

וואסר. פּון זי איז ׁשלאס דער גאר ווארין ווערין. דערטרינקען וועט מע ווארין ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָניט.

נגינה מיני עשרה ד. חכמה. קבין עשרה שהם
חומות. מיני עשרה בחינת זהשהם כל שם (עיין

הנ"ל) עלבהמעשה מרמזים שהם נקל, לנבון ודעת .
אבי"ע עולמות הארבעה בריאה,בחינת (אצילות,

עשיה) שהבאתייצירה, הארבעה של הבחינות וכל
טעמים, שהם, ט'נ'ת'א, בחינות שהם לעיל,
שמות ארבעה בחינת שהם אותיות, תגין, נקודות,
עולמות הארבעה שורש שהם הנ"ל, וכו' ע"ב
שהם עשיה, יצירה בריאה, אצילות, אבי"ע,
עפר, מים, רוח, אש, יסודות, הארבעה בחינת

מדבר חי, צומח, דומם, בכתביםשהם (כמבואר

מהארבעהוכנ"ל) בפרטיות אחד שכל ידוע וזה .
ספירות מעשר כלול ואחד אחד כל הנ"ל, דברים
ב"ן, שם בחינת אותיות בחינת עשיה כי כידוע,
מעשר, כלול דומם בבחינת העפר יסוד שמשם

כולם. וכן וכו' תגין מ"ה, בחינת יצירה וכן

עשר עשר של בחינות הארבעה בחינת וזה
חיצים מיני עשרה כי הנ"ל, במעשה המבוארים
הקליפות אחיזת עיקר בעשיה שם כי בעשיה, הם
החיצים כל שמהם כידוע, אחרא והסטרא
מלכות בחינת ישראל וכנסת להשכינה, המצירים
חומות מיני עשרה הנ"ל. מלך בת בחינת דקדשה,
מ"ה, בבחינת שהוא יצירה, בחינת זה מים של

וכו' המים יסוד בחינת לעיל)שהוא .(וכמבואר
שהוא בריאה בחינת זה דפיקין מיני עשרה
העשרה כי כנ"ל, וכו' נקודות בחינת ס"ג, בבחינת
שאיתא כמו נקודות, בבחינת הם דפיקין מיני

וכו'. צירי כמו וכו' דפיק ולזמנין בתיקונים,
עשרה שם. עיין וכו', קמץ או שבא, כמו ולזמנין
בבחינת שהוא אצילות בחינת זה נגינה מיני
עשרה בחינת הם טעמים כי כנ"ל, וכו' טעמים
שארבע נמצא, הטעמים. נגינת בחינת נגינה, מיני
בחינות הארבע הם הנ"ל המעשה של בחינות
הכוללים וכו', הנ"ל שמות ארבעה בחינת טנת"א,
כל להמשיך צריכין ומכולם העולמות. כל
את לרפאות כדי הכל בהם, הכלולים התיקונים
ממלכות וכו', זקן ממלך להצילה מלכה הבת
העולמות ההשתלשלות כל עיקר כי הרשעה,
בשביל המלכות, בשביל היה הכל סוף ועד מראש

כידוע. מלכותו, לגלות

אחיזת עיקר שם עפר בחינת שעשיה נמצא,
הקליפות התגברות בחינת שהם הנ"ל, החיצים
לארץ יותר שסמוך מה כל כן ועל אחרא, והסטרא
התולעים כן ועל ביותר. הזוהמא בו נאחז
מכל ביותר לארץ שסמוכים הארץ על השורצים

ח הארץהבעלי על ורומשים שורצים כי יים,
מין שום בהם שאין אסורים כולם כן ועל ממש,
שרץ משום אסורים כולם כי באכילה, המתר
כי דייקא, הארץ' על 'השורץ הארץ, על השורץ
ונחש בחינת ביותר, אחרא הסטרא אחיזת שם
ועל חייך. ימי כל תאכל ועפר בחינת לחמו, עפר
ועל כנ"ל הנ"ל חיצים מיני העשרה כל משם כן
זמן כל שבתלוש התולעים אבל אסורים, כולם כן
על הארץ, על השורץ בכלל שאינם פירשו, שלא
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˙a‰Âׁשם הֹולכת והיתה הּמבצר, אֹותֹו עד ּבאתה ּכׁשּברחה, הּנ"ל מלּכה ¿««ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אֹותֹו סביב ׁשם הֹולכת ׁשהיא לּמל והּגידּו מים, ׁשל הּמבצר אֹותֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָסביב

דארטאּון זי איז ׁשלאס. דעם צּו אנגיקּומען זי איז גיווארין. אנטלֹויפין איז זי אז מלּכה. ּבת ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָדי
דעם ארּום דארט זי דרייט זי אז מל דעם גיזאגט מען האט ׁשלאס. דעם ארּום גיגאנגען ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָארּום

התולעים של האיסור עיקר כי מותרים, הם כן
עיקר ששם הארץ, על ששורצים מחמת הוא
כנ"ל. הנ"ל החיצים בחינת אחרא, הסטרא אחיזת

בבוקר שאומרים התמיד קרבן פרשת בחינת וזה
והעיקר כידוע, העשיה עולם ולתקן לטהר שהוא
בחינת ידי על "תולע", שנקרא הקליפה להכניע

תמיד בכוונות)עולת שמובא בעשיה(כמו שם כי
קליפה שהוא הנ"ל, תולע בחינת אחיזת עיקר
שהם התולעים כל נשתלשלין שמשם מאוד קשה
העשיה זוהמת תוקף שהם הארץ, על שורצים
התמיד, קרבן בחינת הקרבנות, ידי על שהכנעתם
גבוהים הקרבנות כי כנ"ל, תמיד עולת בחינת
העשיה זוהמת תוקף לטהר כח להם ויש מאוד

בכתבים) .(כמבואר

כזה כח לו היה שזה הנ"ל בהמעשה מבואר כי
ועל וכו'. להחזירה יכול הוא חץ שכשזורק בידיו,
וכו', מלכה הבת את לרפאות כח לו היה זה ידי
בהתפארותו הזכיר למה קשה ולכאורה שם. עיין
לו היה לא ומחזירה, חץ שזורק החצים זריקת
ולהוציא להחזיר שיכול מה אם כי להזכיר
הוא זה ידי שעל המעשה, עיקר שזה החיצים,
כל את ממנה מוציא כי מלכה, הבת את רופא
התועלת מה אבל הנ"ל, המלך בה שזרק החצים
חצים לזרוק שיכול שמזכיר החצים, מזריקת
כלל. אותם יזרוק שלא יותר טוב הלא ולהחזירם,
בשביל צריכים החצים זריקת בחינת גם אך
כן ועל בשרשן. הדינים המתקת סוד וזה הרפואה,
הנ"ל, המלך בה שזרק החצים להוציא אפשר אי
ויחזירם, חיצים בה יזרוק שהוא ידי על אם כי
החיצים כל ויבטל יוציא ממילא זה ידי ועל
של החיצים כי הנ"ל, המלך בה שזרק הרעים
הקליפות, התגברות שהם הנ"ל, הרשעה מלכות

אפשר ואי כידוע הדינים מתוקף נמשכין כולם
הדינים, המתקת ידי על אם כי ולבטלם, להוציאם
כנ"ל. בשרשן אם כי להמתיק אפשר אי והדינים
הבת ברפואת שעוסק הנ"ל כח הבעל זה כן ועל

כי לרפאותה לו אפשר אי הנ"ל ידימלך על אם
שורש בחינת שהם חיצים לה יזרוק שהוא
אינם דינים בחינת החיצים אלו אבל הדינים.
ממתיק הוא דייקא זה ידי על אדרבא, לה, מזיקים
החיצים כל ממנה ומוציא בשרשן הדינים כל

אותה. ורופא לה שנזרקו

העשיה שמטהרין הקרבנות שחיטת בחינת וזה
כי הנ"ל, רעים חיצים מיני העשרה אחיזת ששם
הדין תוקף בחינת הוא שחיטה של וסכין חרב
שהם אחרא, הסטרא אחיזת נשתלשל שמשם
עשו, של חרבו בחינת שהם הנ"ל, החיצים בחינת
שם על נקרא ועשו תחיה. חרבך ועל בחינת
חרב כי העשיה, זוהמת תוקף הוא כי עשיה,

שנאמר כמו אחת, בחינה הם כה)וחיצים ,(משלי
אצל בקדושה וכן וכו'". שנון וחץ וחרב "מפיץ
ותאחז חרבי ברק שנותי "אם כתיב, יתברך ה'
חץ זורק ודם בשר רש"י, ופירש ידי". במשפט
זורק הוא ברוך הקדוש אבל להחזירה, יכול ואינו
זה שם הביא לברכה, זכרונו ורבנו ומחזירה. חץ
נמצא, שם. עיין הנ"ל, המעשה לענין הפסוק
ידי שעל היינו אחת, בחינה הם וחץ שחרב
חיצים בחינת שהם וסכין בחרב הקרבנות שחיטת
זה ידי על כנ"ל, דקדושה הדין תוקף בחינת
אחרא דסטרא החיצים כל מהבהמה מוציאין
רוח תוקף שהוא הרע, התערבות כל שהם
שחיטה של החרב ידי ועל בה. שנאחז הבהמיות,
כל ממנה ומוציאים בשרשם הדינים ממתיקין
הטוב הבהמה מרוח האדם רוח ומבררין הרע,
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יּׁשבה מלּכה הּבת זאת ּכׁשראתה לתפסּה. וחילֹו הּמל והל ּכּנ"ל, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּמבצר
אֹותּה מּׁשּיתּפס ּבּמים לטּבע יֹותר רֹוצה היא ּכי הּמבצר, לתֹו ׁשּתרּוץ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹעצמּה

מלּכה ּבת די ווי חאּפין. זי זאל ער אז חיל. זיין מיט גיגאנגען מל דער איז ׁשלאס. ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוואסיריקן
דערזעהן. דאס חאּפין)האט זי ווילין חיל זיין מיט מל דער לֹויפין(אז אריין וועט זי גיווען. מייׁשב זי זי האט ְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

חאּפין. זי זאל מל דער איידער ווערין. דערטרּונקען ּבעסער וויל זי ווארן אריין. ׁשלאס דעם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאין

והחזרתן החיצים זריקת בחינת ידי על מהרע
עיקר כן ועל כנ"ל. השחיטה בחינת שזהו הנ"ל,
רבותינו שאמרו כמו והבאה, בהולכה השחיטה
ויביא, שיוליך כדי סכין, שיעור לברכה, זכרונם
בחינת והבאה, הולכה בבחינת השחיטה עיקר כי
המתקת בחינת שהוא והחזרתן החצים זריקת

כנ"ל. בשרשן הדינים

לברכה, זכרונו רבינו שכתב מה בחינת וזה
תוכחה תקעו תנינא)בהתורה לקוטי ח, מענין(סימן

דין, בבחינת תפילה בכונה שמתפלל כח הבעל
כל אחרא מהסטרא מוציא הוא דייקא זה ידי ועל
התפילה שהיה ידי על מהקדושה, שבלעה מה
כי כנ"ל, היינו שם, עיין וכו'. דין בבחינת
שנתקלקל ידי על דין, בבחינת כשהתפילה
הסטרא אזי וכו', ניאוף תאוות והתגבר הרחמנות
אחרא וכשהסטרא התפילה. את בולעת אחרא
שנזרקו הנ"ל החיצים בחינת זה מתגברת
כח הבעל זה צריך ואזי כביכול, להשכינה,
יניקת שמשם דין בבחינת תפילה דייקא להתפלל
כן גם הוא התפילה זאת כן ועל אחרא, הסטרא
התפילה זאת ידי על דייקא אבל חיצים, בחינת
כל ומוציא חוזר הוא כח, הבעל של דין בבחינת
על דייקא כי הנ"ל, המלך מבת מהשכינה החיצים
הוא כח הבעל של דין בבחינת התפילה זאת ידי

בלעה ומוציא אחרא הסטרא ומבטל מפיה,מכניע
שזרקה החיצים ונתבטלין יוצאין זה ידי שעל
הדינים המתקת בחינת הוא זה שכל מלך, להבת
שזה מבואר אחר במקום ועיין וכנ"ל. בשרשן
בבחינת התפילה, בבחינת שהוא שחיטה, בחינת

כנ"ל היינו כח, הבעל של לקמן,דין מזה עוד (ועין

ה') ירצה .אם

שחיטה, טעונין אין וחגבים דגים בחינת וזה
נפש "וכל מפסוק לברכה זכרונם רבותינו ולמדו
השורצת נפש ולכל וכו' במים הרומשת חיה
טעונין אין כן ועל לדגים, אתקשו שחגבים וכו'";
במעשה הנ"ל מים של המבצר ענין כי שחיטה.
שיש והשכל החכמה סוד שזה לרמז יש הנ"ל
כידוע, הצמצום ידי על שנתהוה הפנוי בחלל
אל בא בהתורה היטב שתעיין צריך ובתחילה

א)פרעה חלק לקוטי סד, מה(בסימן עוד ועיין .
בעצמו לברכה זכרונו רבינו יד מכתב שמצאתי
וזה בעצמו. הקדוש בלשונו הנ"ל התורה שכתב
שם מבואר כי הנ"ל, מים של המבצר בחינת
מים של מבצר יש כי הלשון, בזה הנ"ל בהמעשה
מים, של וכולן מזו לפנים זו חומות עשר הם ושם
הוא המבצר בתוך שם עליה שהולכין הקרקע וגם
הכל ופירות אילנות שם יש וכן מים. של כן גם
זה של החידוש וגודל המבצר ויופי מים. של
חידוש הוא בודאי כי לספר, צריכין אין המבצר
ולכנוס מים. של מבצר שהוא מאחר מאוד, נפלא
במים נטבע יהיה כי אפשר, אי המבצר זה בתוך
והבת מים. של כולו שהוא מאחר בו, שיכנס מי

שם. עיין וכו', לשם ברחה הנ"ל מלכה

שצמצם הפנוי חלל סוד שהוא לרמז יש זה וכל
אור שם שאין נדמה זה ידי שעל משם, אורו
למצוא אפשר אי באמת כן ועל והשכל, החכמה
באמת אבל ושכל, חכמה שום ידי על אלקותו שם
שהוא יתברך אורו יש בעצמו הפנוי בהחלל גם
והנסתר הנעלם השכל שזה רק ושכל, חכמה
אפשר אי הפנוי החלל של הצמצום בבחינת
שיתגלה לבוא לעתיד עד עתה ולהבין להשיג
מניה דלבושיה קמצא כההוא הוא הפנוי שהחלל
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לתֹו לכנס ותּוכל ּתּנצל, ֿ ּפיֿכן ֿ על אף אּולי וגם, אצלֹו. ותהיה ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּמל
אמר: הּמים, אל ּבֹורחת ׁשהיא ּכ הּמל ּכׁשראה הּנ"ל. מים ׁשל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּמבצר

חאּפין אריין קענען זי וועט אּון ווערין. ניצּול פארט זי וועט טאמער. אּון זיין. אים ּביי זאל זי ְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּון
האט אריין. וואסער אין לֹויפט זי אז דערזעהן. דאס האט מל דער ווי ׁשלאס. וואסיריקן דעם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

מחר ביום צדקתי בי וענתה בחינת שזהו וביה,
וכו' לבשתי צדק בחינת היטב)וכו'. זה כל שם .(עיין

החלל שהוא בעצמו הצמצום גם שבאמת נמצא,
הבריאה כל כמו נעשה בחכמה הוא גם הפנוי
בחכמה כולם בחינת בחכמה שנעשית בעצמה
זה העולם בזה להבין אפשר שאי רק עשית,
אורו הפנוי להחלל גם יש באמת איך השכל
הוא כן פי על ואף החכמה. אור שהוא יתברך

להבר מקום שיהיה כדי איפנוי הדבר זה יאה.
עד אופן בשום אנושי בשכל עתה להשיג אפשר

שם)לעתיד עיין היטב, שם .(כמבואר

מים כי הנ"ל, מים של חומות העשר בחינת וזהו
הארץ ומלאה בחינת ושכל, חכמה בחינת הוא
בבחינת ושם מכסים. לים כמים ה' את דעה
האמת והשכל החכמה בבחינת היינו המים,
עשר שהם מים של מבצר שם לעתיד, שיתגלה
נפלאים בנינים שהם וכו', מים של חומות
אי וזה מים. של והכל וכו'. ופרות וגן ונוראים
בנינים בונין איך כלל בשכלנו להבין אפשר
הנ"ל, בחינה בעצמו זהו אך בעצמן, מהמים
שכל בו יש שבאמת הנ"ל, הפנוי חלל בחינת
דהיינו מים, בחינת שהוא השכל מן נתהוה והכל
שהוא הבריאה של הצמצום וכל הבריאה שכל
שהוא יתברך, בחסדו נתהוה הכל הפנוי, חלל
וזהו זאת. להבין אפשר שאי רק מים, בחינת
חומות עשר בו שיש הנ"ל מים של המבצר בחינת
הנ"ל. השכל בחינת מים כי מים, של וכולן וכו'
שנברא הבריאה כלל על מרמזין חומות ועשר
תיקונין, עשרה בחינת שהם מאמרות, בעשרה
תיקונין, העשרה אלו וכל ספירות, עשר בחינת
כל כלל שהם מאמרות, עשרה ספירות, עשר
כי ולגלותם להוציאם באפשר היה לא הבריאה.

לא אם כי הפנוי, חלל של הצמצום ידי על אם
כן פי על ואף כנ"ל. להבריאה מקום היה לא כן,
יש בעצמו הפנוי בהחלל שם גם לאמיתו באמת
אפשר שאי רק פנוי שאינו נמצא, ודעת. שכל

כנ"ל. זאת להבין

של הצמצום וכל כולה הבריאה שכל נמצא,
שהם בעצמן המים מן נתהוה הכל הפנוי, החלל
בשכל. זאת להבין אפשר שאי אך השכל, בחינת
חידוש הוא מים של המבצר זה באמת כן ועל
יהיה כי בו לכנוס שיוכל אדם שום ואין נפלא
מי אין בודאי כי סוף, להם שאין במים נטבע
לחקור הנ"ל, הפנוי החלל בתוך לכנוס שיוכל
נאמר, זה על כי שם, נטבע יהיה כי השכל, בזה

ישובון". לא באיה בהתורה"כל שם שמבואר (כמו

.הנ"ל)

מן נתהוה הכל בגשמיות, הבריאה גם כן ועל
לכל תחילה המים ברא יתברך ה' כי המים,
לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו הבריאה,
ברא כך ואחר במים, מים העולם היה מתחילה
"יקוו שנאמר, כמו המים, מן כלה הבריאה כל
שהעפר נמצא, וכו'". היבשה ותראה וכו' המים
העפר מן ברא כך ואחר המים מן נתהוה בעצמו
המים, מן נתהוה שהכל נמצא הארץ. תולדות כל
כנ"ל, המים מן נתהוה בעצמו והעפר הארץ כי
זה וכל המים". על הארץ "לרוקע שנאמר, וכמו
העשר מבחינת ונשתלשל נתהוה שהכל מרמז
הבריאה כל שורש שהם הנ"ל מים של חומות
שצמצם הצמצום, בתוך בחכמה שנתהוה כולה
מים בחינת הוא והחכמה לצדדין חכמתו אור

ב הצמצום גם ובאמת כיכנ"ל. ממים, הוא עצמו
שאי רק ושכל, חכמה ונסתר נעלם בהצמצום גם
שכל המים, מן שהכל נמצא להשיגו. אפשר
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מֹורים והיּו ּתמּות. - ּתמּות ואם אֹותּה, לירֹות צּוה ּכן על ּכן, ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמאחר
סּמים מיני ּבעׂשרה ׁשּמׁשּוחים חּצים מיני העׂשרה ּכל אליה והּגיעּו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה,

ׁשטארּבין. זי וועט ׁשיסין. זי זאל מע אז גיהייסין ער האט ּבכן. אזֹוי. יֹוא איז סע אז גיזאגט. ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָער
מ אּון גיׁשאסין. זי מען האט זייׁשטארּבין. וואס פיילין. אירליי צעהן אלע גיטראפין איר האט ען ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

וואסיריקן דעם אין גילאפין אריין איז מלּכה. ּבת די זי אּון סמין. אירליי צעהן מיט ּבאׁשמירט ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָזענען

הצמצומים כל עם הבריאה כלל שהם הבנינים
שאי רק והשכל החכמה מן הכל כי ממים, הכל
חלל בבחינת לחקור אסור כי זאת, להשיג אפשר

כנ"ל. הפנוי

על הוא הבריאה עיקר הגשמי העולם בזה כן ועל
שהוא בחירה הבעל האדם כי הגשמי, העפר יסוד
הארץ על נברא הוא הכל נברא שבשבילו העיקר,
נעשים שיהיו עד המים לצמצם הוכרח כי דייקא,
הנבראים וכל האדם שיוכל כדי גשמי עפר
לכנוס, להאדם אפשר אי במים כי עליו, להתקיים
שלא הנ"ל, הצמצום של השכל סוד הוא שם כי
דעה הארץ "ומלאה שיתקיים, לעתיד עד יתגלה
מכסים' לים 'כמים מכסים", לים כמים ה' את
המים כמו ממש יתגלה שהדעת היינו דייקא,
חומות עשר בחינת בהם שיש הים את המכסים
הצמצום של השכל מסוד נמשכין שהם מים של
כי הדעת, זה יתגלה ולעתיד כנ"ל. הפנוי חלל של
שצמצם פי על שאף נפלא, בשכל ה' את ידעו
על אף לבריאה, מקום שיהיה כדי לצדדין אורו
עלמין כל ממלא והוא מיניה פנוי אתר לית כן פי
החלל של השכל ישיגו כי וכו', עלמין כל וסובב
לים כמים הארץ יתמלא הזה הדעת וכל הפנוי,
כמו הוא זה שכל שידעו היינו דייקא, מכסים
חומות עשר שם שיש הים על המכסים המים
העשר אותן ישיגו ואז בעולם נתגלו לא הנה שעד
שהם חומות העשר אלו השגות וכמו חומות.
לדעת יזכו כן כמו הים, על המכסים מים בחינת
שאין זמן כל כי כנ"ל, אחת בחינה הכל כי ה', את
לדעת אפשר אי הפנוי החלל של השכל נתגלה
הוא חיותנו עיקר עתה כן ועל בשלימות. ה' את
שהם האמיתיים הצדיקים בנו שמכניסין האמונה

שיתגלה מהשכל משם הדעת הארת מקבלין
איך והשכל הדעת זה יתגלה לעתיד אבל לעתיד,
יתיישבו ואז יתברך, אורו נעלם הפנוי בהחלל גם
ה' על שקשה והבלבולים והספיקות הקושיות כל
הפנוי מהחלל שנמשכין הקושיות אפילו יתברך,

היטב) שם עיין הנ"ל, פרעה אל בא בהתורה .(כמבואר

דעה הארץ ומלאה הפסוק, היטב מדוקדק כן ועל
הוא הדעת כי דייקא, מכסים לים כמים ה' את
העשר סוד שהם הים על המים בבחינת ממש
הפנוי החלל של השכל סוד שהם מים של חומות

כנ"ל. לעתיד שיתגלה

מבחינת נמשכין הנ"ל חיצים מיני העשרה וכל
בחי שהם הקליפות נתהוו שמשם כלים נתשבירת

בבחינת היה השבירה ועיקר הנ"ל. החיצים כל
שם בחינת הוא ומים עפר. בחינת שהוא ב"ן שם
שם כן ועל כנ"ל, התיקון שמשם החדש מ"ה
החלל של השכל סוד שהם מים של חומות העשר
כי התיקון, בחינת שהוא לעתיד שיתגלה הפנוי
ההעלם, גודל מחמת היתה השבירה עיקר
תוקף שמשם הצמצום של השכל סוד שנתעלם
בחינת שהם הדינים התגברו זה ידי ועל הדין,
לסבול יכלו לא זה ידי ועל בהכלים, שהיו הסיגים
נשברו זה ידי ועל מכוחם. רב היה כי האור,
שיתגלה לעתיד אבל הקליפות, נתהוו ומשם
יתתקן הפנוי החלל של הצמצום של השכל
שגם נמצא, הקליפות. כל ויתבטל לגמרי השבירה
כלים, משבירת אור, מריבוי הנמשכין הקושיות
חלל מבחינת הוא ויניקתם כוחם עיקר הם גם
הפנוי מחלל הנמשכין מהקושיות היינו הפנוי,
הקליפות התהוות עיקר כי ליישבן. אפשר שאי
וכוחם התהוותם עיקר מהשבירה, שנעשו
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הּׁשערים ּדר ועברה לתֹוכֹו, ונכנסה הּנ"ל, הּמבצר לתֹו ּברחה והיא ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּכּנ"ל,
הּנ"ל, מים ׁשל החֹומֹות ּבאּלּו ׁשערים ׁשם יׁש ּכי מים, ׁשל החֹומֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל

די פּון טֹויערין אלע דאר דֹור איז זי אּון אריין. איניווייניק אריין אים אין איז זי אּון ְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשלאס
זי אּון מֹויערין וואסיריקע די אין טֹויערין פארהאנדין דארטין איז סע ווארין מֹויערין. ְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָוואסיריקע

הדין שורש שהוא הצמצום זהמהתחלת כל (והבן

הדבריםהיטב) ותמצא האר"י בכתבי היטב ועיין .
לך. שכל עיני אם מבוארים

תלויים שכולם הקושיות בענין בחוש רואין וכן
ליישבן שאפשר הקושיות שגם בזה, זה ונסבכים
הם גם מהשבירה שנתהוו מהקליפות הנמשכין
הפנוי החלל של בהקושיות ונסבכים נשרשים
בחקירות לכנוס אסור כן ועל ליישבן, אפשר שאי
יכול לישבן שאפשר הקשיות אפילו כי כלל,
אפשר שאי להקושיות מהם לכנוס עין כהרף
הקליפות גם כי בזה, זה תלוי הכל כי ליישבן,
מתחילת וכוחם שרשם עיקר מהשבירה שנתהוו
היה לא אם כי כנ"ל. הפנוי החלל של הצמצום
התהוות שום היה לא הצמצום, סוד נעלם
סוד שיתגלה לעתיד כן ועל כנ"ל. כלל הקליפות
הקליפות יתבטלו באמת הצמצום של השכל
הטמאה רוח ואת לנצח המות בלע ויתקיים לגמרי

וכנ"ל. הארץ מן אעביר

עולם בחינת שהוא החדש מ"ה שם בחינת וזה
שלימות שעיקר עתיק, מבחינת הנמשך התיקון
פי על אף אבל לעתיד, רק נשלם יהיה התיקון
הבריאה התהוות בשעת התיקון התחיל שכבר
החדש מ"ה שם סוד בחינת שזהו בכתבים, כמובן
האצילות כל נתהוה ומשם הכלים לתקן שהמשיך
נשארו עדיין כן פי על אף אך כולה, הבריאה וכל
שלא הבחירה בשביל בהקליפות ניצוצין כמה
אלו ומחמת המשיח, ביאת עד להתברר ישלמו
שברי בחינת שהם עדיין נתבררו שלא הניצוצות
מחמת הבחירה בשביל עדיין נתתקנו שלא כלים
החלל של השכל בשלימות עדיין האיר לא שבהם
יש זה מחמת כנ"ל. התיקון עיקר שזה הפנוי
והכפירות הקושיות שהם הקליפות אחיזת עדיין

הרע היצר כח עיקר שמשם המחקרים, כל של
פעמים) כמה אצלנו מיני(כמבואר העשרה כל ומשם

משב שנמשכין הנ"ל שלאחיצים כלים ירת
שברחה פי על אף כן ועל כנ"ל. עדיין נתבררו
בחינת שהם מים של חומות עשר לתוך מלך הבת
כל לשם אליה הגיע כן פי על אף כנ"ל, התיקון
שלא מהדינים כח להם שיש חיצים מיני העשרה
ימינו כל עוסקין אנו ובזה כנ"ל. עדיין נתבררו
הניצוצות שארי ולתקן לברר מהרע, הטוב לברר
מלך מהבת החיצים להוציא כדי הנ"ל,

ולרפאותה.

כח נותן כן ושלום, חס עוונותיו, לפי אחד כל כי
בהשכינה החיצים ומתגברים כלים בשברי
בי, נחתו חיציך כי בבחינת ושלום, חס כביכול,
הנאמר לחץ, כמטרה ויצבני קשתו דרך בחינת
זה ועל ישראל. עוונות ידי על שהיה הגלות בעת
מעונותינו מדוכא מפשעינו מחולל "והוא נאמר,
על הנאמר חולי", וידוע מכאובות איש וכו'
שהוא ומכתשין, מרעין דסביל משיח נשמת
שסובלת הנ"ל מלך בת בחינת דקדושה מלכות
הנ"ל. חיצים מיני מעשרה וכו' ועינויים כאבים
מעשיו וכפי תשובתו כפי אחד כל להיפך וכן
העוסק בהצדיק כח מוסיף הוא כן הטובים
החיצים כל ממנה להוציא מלך הבת ברפואת
השכינה על נאמר הגלות זמן וכל ולרפאותה.
לך". ירפא מי שברך כים גדול "כי ישראל, וכנסת
כי שם, אין רופא אם בגלעד אין "הצרי וכתיב,
"כל וכתיב, עמי", בת ארוכת עלתה לא מדוע
אין ראש ועד רגל מכף דוי לבב וכל לחלי ראש
הנ"ל. מחצים הכל וכו'", וחבורה פצע מתום בו
במה ארפא", ואני "מחצתי יתקיים, ולעתיד
ידי, במשפט ותאחז בבחינת רופא. הוא שמוחץ
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עד מים, ׁשל הּמבצר ׁשל חֹומֹות העׂשרה ּכל לתֹו ונכנסה עברה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָוהיא
אֹותּה, רֹופא ואני חלׁשּות, ונׁשארה ׁשם ונפלה לפנים ׁשהּואׁשּבאתה זה (הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּנ"ל) ידים .ּבלא ְִַַַָֹ

זי ּביז ׁשלאס. וואסיריקן דעם פּון מֹויערין צעהן אלע פּון טֹויערין אלע דאר גיגאנגען דֹור ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאיז
גיּבליּבן איז אּון גיפאלין. אנידער דארט איז זי אּון אריין. ׁשלאס דעם אין איניווייניק אריין ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאיז

זי הייל אי אּון אלץ)חלׁשֹות. דאס דערציילט ער וואס הענט. אן וואס דער .(דהיינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ומחזירה, חץ שזורק מה שהוא בענין שם הנאמר
שזהו כנ"ל, מלך הבת רופא הוא זה ידי שעל

כנ"ל. בשרשן הדינים המתקת בחינת

לברר בשביל הכל והמצוות, התורה וכל
ידי שעל כידוע, כלים משברי שנשארו הניצוצות
בחינת וזהו כנ"ל. מלך מהבת החיצים מוציאין זה
בשרשן הדינים המתקת בחינת שהוא שחיטה
חץ זורק הנ"ל כח שהבעל מה בחינת שזהו כנ"ל,
בשרשן הדינים המתקת ועיקר כנ"ל. ומחזירה
שממשיכין ידי על היינו הנ"ל, בחינה ידי על הוא
הצמצום סוד של מהשכל התקון, מעולם הארה
הדינים כל נמתקין זה ידי שעל לעתיד, שתתגלה
מתחילת שרשן הדינים כל עיקר כי בשרשן.
כל ונתהוו נשתלשלו שמשם כידוע הצמצום
על קשים דינים מהם נתהוו שלפעמים עד הדינים,

מ שנתהוו הקליפות התגברות כלים.ידי שברי
כי להמתיקם אפשר אי הדינים להמתיק וכשרוצים
הדין לשורש לעלות שצריכין דהיינו בשרשם, אם
ומי הפנוי, חלל של הצמצום מתחילת שנמשך
הגדולים הדור צדיקי כגון, לשם, לכנוס שיכול
להמתיק יכולים הם משה, בבחינת שהם במעלה

בשרשם. הדינים כל

של השכל שנעלם ממה הוא הדינים כח עיקר כי
מהסתרת הוא הדינים כל עיקר כי הפנוי, חלל
הדעת והסתרת רחמים, בחינת הדעת כי הדעת,

דינים לברכה,בחינת זכרונו רבינו בדברי שמבואר (כמו

פעמים) שבעולםכמה הדעת הסתרת כל ועיקר .
ומשם הפנוי שבחלל הדעת מהסתרת נמשך
כן ועל והקושיות. והקליפות הדינים כל אחיזת
החלל של הצמצום לתחילת לכנוס שיכול מי

ה' ונסתר נעלם שם שגם ומשיג ויודע הפנוי
שיתגלה והתיקון מהדעת הארה וממשיך יתברך
כל ונמתקין נתבטלין ממילא זה ידי על לעתיד,
וההסתרה, הצמצום מזה יונקים שהיו הדינים
וזהו יתברך ה' נמצא שם שגם שנתגלה מאחר
ידי על היינו בשרשן, הדינים המתקת בחינת
ידי על הדינים, כל שורש שהוא הצמצום תחילת
זה ידי שעל יתברך, ה' נעלם שם שגם שיודע

כנ"ל. הכל נתתקן

בחינת הוא השחיטה בחינת שעיקר נמצא,
ומעוררין שממשיכין בשרשן, הדינים המתקת
בחינת שזהו הצמצום, תחילת שהוא הדין שורש
מקיימין שאנו ומאחר שחיטה. של והסכין החרב
ציונו, כאשר ושוחטין הזה בחרב יתברך ה' מצות
חרב בבחינת הדין בתוקף שגם מגלין שאנו נמצא
כי ורחמנותו, חכמתו ונסתר נעלם שם גם וסכין
על גדול רחמנות היא השחיטה לאמיתו באמת
על כן ועל לנצח. תיקונו עיקר הוא כי חי, הבעל
בשרשן הדינים ממתיקין אנו שחיטה מצות ידי
הבהמה, מרוח האדם רוח מהרע, הטוב ומבררין
הדינים, סיגי בחינת הדעת, העדר בחינת שהוא
ידי על אותם ומתקנים וממתיקין אותן מבררין
הדינים המתקת בבחינת שחיטה של הסכין

כנ"ל. בשרשן

דגים כי שחיטה, טעונין אין וחגבים דגים כן ועל
לעתיד, שיתגלה התיקון מבחינת שרשם וחגבים
במים גדלים דגים כי שחיטה, טעונין אין כן על
שהם מים של חומות העשר בחינת הם ששם
כן ועל כנ"ל. לעתיד שיתגלה התיקון בחינת
בחינת הם הצדיקים כי לדגים, נמשלו הצדיקים
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Èkלתֹו לכנס יכֹול אינֹו - הּנ"ל צדקֹות מיני העׂשרה ּכל ּבידֹו ׁשאין מי ƒְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
רדפּו הּנ"ל וחילֹו והּמל ּבּמים. ׁשם יטּבע ּכי הּנ"ל, חֹומֹות העׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכל

גייןווארין אריין ניט קאן דער צדקֹות. אירליי צעהן אלע הענט. זיינע אין ניט האט ער וואס דער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אין ווערין דערטרּונקען וועט ער ווארין ׁשלאס. וואסיריקן דעם פּון מֹויערין צעהן אלע די ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין
אלע זיי זענען מלּכה. ּבת דער גיאגט נא האּבין זיי חיל. זיין מיט מל דער אּון ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוואסער.

אחר)משיח במקום לברכה, זכרונו רבינו שביאר .(כמו
תיקונים דור בכל שממשיכין התיקון עולם בחינת
שהוא לעתיד שיתגלה התיקון מבחינת נפלאים
קיום ועיקר כנ"ל. מים של חומות העשר בחינת
צדקה מצות וכח בזכות הם מים של החומות

הנ"ל) בהמעשה סנפיר(כמבואר דגים, סימני כן ועל .
לו שיש מה כל כי קשקשת, הוא ועיקר וקשקשת,
בחינת צדקה, בחינת קשקשת כי וכו', קשקשת

כשריו צדקה קשקשים,וילבש שריון בחינת ן,
שם) עיין דגים, בהלכות לעיל היטב צדקה(כמבואר כי .

שיתגלה הפנוי החלל של השכל בחינת הוא
וביה, מיניה דלבושיה קמצא כההוא שהוא לעתיד
לבשתי צדק בחינת וכו'. צדקתי בי וענתה בחינת
עיין פרעה, אל בא בהתורה היטב וכמבואר וכו'
מים של החומות בבחינת הוא צדקה כן ועל שם.
בחינת שזהו לעתיד, שיתגלה התיקון בחינת שהם
דגים, בהלכות לעיל מבואר וכן כנ"ל. צדקה
שייך כי היטב, שם עיין מים, בחינת היא שצדקה
מים, של חומות העשר בחינת צדקה כי לכאן,
החלל של השכל שהוא התיקון עולם בחינת
צדקה, בחינת שהוא לעתיד, שיתגלה הפנוי

כנ"ל. וכו' לבשתי צדק בחינת

ופטורים לדגים נמשלו חגבים גם כן ועל
התיקון מבחינת הם חגבים גם כי משחיטה,
קמצא כההוא הוא שהצמצום לעתיד שיתגלה

וביה מניה הנ"ל)דלבושיה בא בהתורה ,(כמבואר
ועל בגבולך. ארבה מחר מביא הנני בחינת שזהו
כי משחיטה, ופטורים לדגים אתקשו חגבים כן
כן על לעתיד, שיתגלה התיקון מבחינת שרשם
הוא השחיטה עיקר כי שחיטה, טעונין אין בודאי
התיקון להמשיך בשרשם הדינים המתקת בבחינת

וכו' הצמצום בתחילת לעתיד שיתגלה מהשכל
נמשכו בעצמן הם וחגבים שדגים ומאחר כנ"ל.

שחיטה. טעונין אין כן על זאת, מבחינה

בהמעשה לברכה, זכרונו רבינו שם שכתב וזה
הרוחות, ידי על עומדין מים של שהחומות הנ"ל,
ידי על מלך הבת רפואת עיקר וכן שם. עיין
לעשות שיכול זה להם שזוכה נגינה מיני העשרה
שם, ועיין רוחות, מיני העשרה לכל משקל בידו
החלל של השכל בחינת שהם מים של החומות כי
בחינת ידי על אם כי להשיג אפשר אי זה הפנוי

הנ"ל)נגינה בא בהתורה היטב שעיקר(כמבואר ,
משה, ישיר אז בחינת שזהו נגינה, ידי על התיקון

וכו' אמנה מראש תשורי תבואי כלבחינת שם (עיין

היטב) .זה

בהמעשה המבוארים בחינות הארבע כל באמת כי
טנת"א בחינות ארבע שהם נקדות,הנ"ל (טעמים,

אותיות) ועוליןתגין בזה זה תלוי הכל וכו',
הנ"ל בהמעשה כמובן זה, ידי על זה ונתתקנין
והחומות מים, החומות לתוך מהחצים שברחה
שהם הרוחות ידי על עומדים בעצמן מים של
הנגינה רוח כי נגינה, ורוח הדופק רוח בחינת

הדופק רוח תנינא)מחיה בלקוטי שמבואר גם(כמו כי ,
ו בזה זה תלוי הכל טנת"א, בחינות נמשךהארבע

ידי על התיקון שלימות תכלית ועיקר בזה, זה
הטעמים, נגינת בחינת שהוא טעמים, בחינת

הכל תיקון והוא הכל שורש בכתבישהוא (כמובן

הנ"ל) ובהמעשה ז"ל היטב.האר"י זה כל והבן ,
ד') הלכה תולעים הלכות הלכות (ליקוטי

מיני עשרה בבחינת הוא התשובה תיקון עיקר
התהפכות בחינת השמחה, כלליות שהוא נגינה
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מים ׁשל חֹומֹות העׂשרה ּכל לתֹו לכנס יכֹול ואני ּבּמים. ונטּבעּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאחריה
הם - והרּוחֹות ּכחֹומה, ׁשעמדּו הּים ּגּלי הם - מים ׁשל החֹומֹות ואּלּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנ"ל,

דעם פּון מֹויערין צעהן אלע אין גיין אריין קאן אי אּון וואסער. אין גיווארין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָדערטרּונקען
ׁשטייען זיי וואס ים דעם פּון אינדין די זענען דאס וואסער פּון מֹויערין די אּון ׁשלאס. ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוואסיריקן
אינדין. די אֹויף הייּבין זיי אּון ים. דעם פּון אינדן די אֹויף ׁשטעלין זיי ווינטן די אּון מֹויער. א ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַווי

רבינו בדברי וכמובן כנ"ל, לשמחה ואנחה יגון
האדם צריך כמה מקומות בכמה לברכה זכרונו
עצמו את לשמח להתחזק ה' מעבודת שרחוק
איזה בעצמו שמוצא מה בכל דאפשר, מה בכל
כי תיקונו, עיקר זה ידי ועל עדיין, טובה נקודה
לזכות ויכול זכות לכף באמת נכנס זה ידי על
לאלקי "אזמרה פסוק על היטב כמבואר לתשובה,

רפב)בעודי" התורה(בסימן זאת כי היטב, שם עיין ,
הרבה לחזור צריכין בעודי" לאלקי "אזמרה
לברכה זכרונו רבינו הזהירנו כאשר עמה, ולילך
זמן כל אדם כל כי התורה, זאת עם לילך מאוד
על וחושב עצמו על רחמנות עדיין לו שיש
מאוד מאוד להשתדל צריך הנצחי, תכליתו
בעצמו למצוא לחפש ולראות עצמו את להחיות
לעשות מעודו שזכה מה טובות נקודות איזה
בדעתו יפול שלא כדי טובים ודברים מצוות איזה
דאפשר, מה בכל עצמו את ולשמח לגמרי,
עצמו ולהרגיל לשמחה, ואנחה היגון כל ולהפוך
ובפרט שמחה, של ניגון איזה לנגן לפעמים
להיות צריכים שאז טובים וימים בשבתות
עד מערב שמחות מיני בכל מאוד מאוד שמחים

הרבה. שמחה של בניגונים ולהרבות בוקר

בפרט יתברך, להשם ההתקרבות עיקר כי
על רק הוא לשוב הצריכים הרחוקים התקרבות
כלליות בחינת שהוא נגינה, מיני עשרה בחינת ידי
לברכה זכרונו רבינו בדברי וכמובן כנ"ל, השמחה
כזאת נשמע לא אשר והנפלאה הנוראה בהמעשה
של האחרונה הנוראה המעשה היא עולם, מימות
לא שאם עצמו על אמר אשר בעטלירש השבעה
חידוש כן גם היה המעשה זאת אם כי יודע היה
תורות מכמה כלולה היא כי מאוד, ונפלא גדול

בסוף ושם וכו'. וכו' קדמונים צדיקים ומכמה
במה הששי יום של בהמעשה הנ"ל, המעשה
אחד כל נגד ידים בלא שהיה הבעטליר שהתפאר
וכו', וכו' בידיו לו שיש בהכח שהתפאר ואחד
בין היית אם הזה, והנורא הנפלא הענין שם עיין
ובפרט בספרים, ראית ואם חקלא, מחצדי
מן כמציץ מרחוק, תבין ובסבא, וזוהר בתיקונים
ואין דעים, תמים נפלאות נוראות החרכים,

כאן. בזה להאריך

כולם כי כולם, כנגד התפאר שהוא מבואר ובסוף
מאוד מופלגת במעלה גדולים שהיו פי על אף
בידיו ונורא נפלא כח ואחד אחד לכל והיה מאוד
אם כי בדרא לחד אפילו כזאת נמצא שלא מה

נפלאים צדיקים גדולי חידושיםליחידי שהיו
התפאר שאחד כגון דורות, וכמה בכמה מיוחדים
שזרקו לאחר אפילו בידיו החיצים להוציא שיכול
לו שנזרק מי לתוך החץ שהגיע ולאחר החץ, את
אותיות צרופי שמע מי כזאת, שמע מי החץ,
אפילו כזה חידוש עם אדם שיתפאר כאלה
החץ שזרק במקומו האדם שיוכל בגשמיות,
החץ שיצאה לאחר בחזרה החץ ולהמשיך לחזור
יתברך ה' רק כי בו, שנזרקת הנוכחי לתוך ונזרקה
לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו כמו בזה, מתפאר
והקדוש להחזירה, יכול ואינו חץ זורק ודם בשר
שנאמר, מחזירה, כך ואחר חץ זורק הוא ברוך
ענין מרמז שבאמת ובפרט ידי". במשפט "ותאחז
המגיעים העוונות של הפגמים כל על החצים
מאוד ופוגמים הנזרקים כחיצים שהם להשכינה
ופגם עוון כל על ואדם אדם וכל הישראלי, בנפש
חץ זורק הוא הברית, פגם ובפרט עושה, שהוא
כידוע, וחיצים קשת נקרא ברית כי לנפשו, ממש
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הּנ"ל, חֹומֹות העׂשרה ׁשהם הּגּלים ואּלּו אֹותם, ּומנּׂשאין הּים ּגּלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמעמידין
ואני הּגּלים. את ּומנּׂשאין הּמעמידין הם הרּוחֹות א ׁשם, ּתמיד עֹומדים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהם
מּמּנּה, ולמׁש לחזר יכֹול ואני ּכּנ"ל, חֹומֹות העׂשרה ּכל לתֹו לכנס ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיכֹול

האלטין זיי ווינטין די נאר ּתמיד דארט ׁשטייען זיי מֹויערין. צעהן די זענען דאס וואס אינדין די ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּון
דעם פּון מֹויערין צעהן אלע די אין גיין אריין קאן אי אּון אינדין. די הייּבין אּון אינדין ְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָדי

איר פּון ציהן ארֹויס קאן אי אּון ׁשלאס. מלּכה)וואסיריקן ּבת דער פּון פיילין.(דהיינּו אירליי צעהן אלע ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

כל לברכה, זכרונם רבותינו שאמרו מה בבחינת
שהתפאר זה ובודאי וכו'. כחץ יורה שאינו זרע
שהשיגו לאחר החיצים ולהמשיך לחזור שיכול
נפלא צדיק היה בודאי בו הנזרק לתוך והגיעו
בכמה דוגמתו נמצא שלא נפלא וחידוש ונורא,
למי הברית תיקון לתקן שיכול שיתפאר דורות
ממקום החיצים להוציא בחינת שהוא בו, שפגם

לשם. שנזרק

נפלא חידוש היה בזה שהתפאר שזה פי על ואף
זה נגד כלא נחשב היה כן פי על אף כזה, ונורא
שאלו ידים בלא זה כי ידים, בלא שהיה הבעטליר
ולהמשיך לחזור יכול אתה חיצים מין איזה תיכף,
אתה אין ואמר, ענה פלוני. מין והשיבו, לחוץ,
על ואף שם, עיין מלכה, הבת את לרפאות יכול
מסוד הים מן כטיפה לידע זוכה איני שבודאי פי
המובאים לברכה זכרונו רבינו שסיפר המעשיות
שכן וכל שכן ומכל מעשיות, סיפורי בספר
כמו מכולם הקדושה הזאת הנוראה במעשה
מרמז בודאי זה ענין כן פי על אף שם, שמבואר
והסודות הענינים שאר כלליות בתוך בדבריו
כן גם בודאי כלול זה ענין אבל שכוון, הנוראות
שזה דהיינו הנ"ל, שבהמעשה הקדושים בדבריו
להוציא? יכול אתה חיצים מין איזה שאלו,
יש כי לתקן? יכול אתה הברית פגם איזה פירוש,
אלפים אלפי הברית בפגם בחינות וכמה כמה
והחטאים הפגמים כל לא בודאי כי רבבות, וריבי

פלוני. מין השיבו, לכל, כידוע מהשוים שם (ועיין

ז ידי שעל החיצים בהם שמושחים הסמים מענין השכתוב

הנ"ל) לענין מרמז והכל וכו', שזהמזיקים כלומר ,
פלוני, חץ מין בחינת שהוא הברית מפגם החלק

זה השיבו ולתקן, לחוץ ולהמשיך לחזר יכול הוא
הבת את לרפאות יכול אינך עדיין ידים, שבלא
כי ולהמשיך לחזר יכול אתה שאין מאחר מלכה,

אחד. חץ מין אם

השכינה על מרמז שם מלכה שהבת ידוע וזה
ישראל נפשות כלליות ישראל, כנסת שהיא
בת כבודה "כל שכתוב, כמו מלך", "בת שנקראת
"ברתא נקראת ובתיקונים בזוהר וכן פנימה", מלך
בגלות והשכינה מקומות. וכמה בכמה דמלכא"
רבותינו שאמרו כמו בעוונותינו, ביסורים מדוכאת
מה שכינה מצטער שאדם בזמן לברכה, זכרונם
שכתוב, וכמו מזרועי. קלני מראשי קלני אומרת,
בניה על להנחם מאנה בניה על מבכה "רחל

נאמר זה ועל ג)וכו'". ויציבני(איכה קשתו "דרך ,
כל כי אשפתו". בני בכליותי הביא לחץ, כמטרא
להשכינה נזרקים הברית פגם של הרעים החיצים
כן גם וזהו כידוע, ושלום, חס ישראל, וכנסת

לח)בחינת עלי(תהלים ותנחת בי נחתו חיציך כי
שיכול התפאר שזה כן פי על אף כן ועל ידך.
יכול אינו עדיין כן פי על אף חץ, להוציא
כלליות השכינה, שהיא מלכה, הבת את לרפאות
אם כי להוציא יכול שאינו מאחר ישראל, נפשות
פגם אם כי לתקן יכול שאינו דהיינו אחד, חץ
רעים חיצים עדיין יש אבל ידוע, אחד הברית
אינו הוא שגם כאלו גדולים פגמים שהם כאלו
ידים שבלא זה אבל ולתקנם, להוציאם יכול
מיני העשרה כל להוציא יכול שהוא בסוף התפאר
מיני וכל חטאים מיני כל כלולים שבהם חיצים
והעוונות החטאים כל שבעולם, הברית פגם
לצלן, רחמנא מאוד מאוד הגדולים והפשעים
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מיני העׂשרה ּכל הּנ"ל, מלּכה הּבת מן העׂשרההינּו ּכל יֹודע ואני חּצים. ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אצּבעֹות מעׂשר ואצּבע אצּבע ּבכל ּכי אצּבעֹות, העׂשר ידי על ּדפיקין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמיני
ידי על אֹותּה לרּפאֹות יכֹול ואני ּדפיקין, מיני מהעׂשרה מיחד ּדפק יֹודעין -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ּבידי ּכזה ּכח לי ׁשּיׁש נמצא אֹותּה. רֹופא אני ּכן ועל נגינה, מיני העׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכל
וחדוה ּגדֹולה ׂשמחה ׁשם ונעׂשה ּבמּתנה. זאת לכם נֹותן אני ועּתה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכּנ"ל.

מאד. ְַָֹרּבה

8
˙‡Ê.לגמרּה מכרח אני לסּפרּה, ׁשהתחלּתי מאחר א לסּפר, מאד לי קׁשה הּמעׂשה …ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

˙‡Êaלהבין יּוכל ּבספרים ׁשּבקי ּומי ּכּונה, ּבּה יהיה ׁשּלא ּתבה ׁשּום אין הּמעׂשה, ¿…ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

פּון פינגער איטליכן דֹור ווארין פינגער צעהן די דֹור דפיקין. אירליי צעהן אלע ווייס אי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאּון
פ דפק ּבאזּונדערין א וויסין מען קאן פינגער צעהן זידי קאן אי אּון דפיקין. אירליי צעהן די ּון ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ניגּונים. אירליי צעהן אלע דֹור מלּכה ּבת די ּכּנ"ל)היילן נגּונים דֹור איז רפּואה איר הייל(ווארין דריּבער ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
דאזיגע דאס איי אי ׁשענק היינט הענט. די אין ּכח א אזֹוי אי האּב נמצא מלּכה. ּבת די יֹוא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאי

גיווארין. פריילי זייער זענען זיי אּון ׂשמחה גרֹויסע א זייער גיווארין דארט איז ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמּתנה.
דערציילין.די צּו אנגיהֹויּבין ׁשֹוין זי האּב אי ווייל נאר דערציילין. צּו ׁשווער זייער מיר איז מעׂשה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

דרינען זאל סע וואס ווארט איין פארהאנדין ניט איז מעׂשה דער אין אֹויספירין. ׁשֹוין זי אי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּוז
עּפעס פארׁשטיין. עּפעס קאן ספרים. אין גיניט אּון ּבקי א איז סע ווער אּון ּכוונה. א זיין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָניט

ולהמשיך לחזור יכול הוא לכל כאשר הכל
כל לתוך לכנוס יכול הוא כי הכל, ולתקן ולהוציא
הבת מונחת ששם מים של חומות מיני העשרה
שנים, מאות וכמה כמה זה חלשות שנפלה מלכה
חומות העשרה כל לתוך לשם, לכנוס יכול והוא
חיצים מיני העשרה כל להוציא ויודע מים, של
על לרפאותה ויודע דפיקין מיני העשרה כל ויודע

נגינה. מיני העשרה כל ידי

שהיא מלכה, הבת של הרפואה שעיקר נמצא,
ידי על הוא ישראל, נפשות כלליות השכינה,
וזה השמחה. כלליות שהם נגינה מיני עשרה
שעיקר הנ"ל, בהתורה לברכה זכרונו רבינו שכתב
ידי על הוא ורוחניות בגשמיות הרפואות כל
עשרה כי נגינה, מיני עשרה בחינת שהוא שמחה,

שהם דפיקין מיני העשרה כל מחיין נגינה מיני
וכל ושלום, חס החולאת, וכל האדם, חיות
דפיקין מיני בהעשרה בהם תלויים הרפואות
על הוא דפיקין מיני העשרה חיות ועיקר כידוע,
על נגינה, מיני עשרה בחינת שהוא שמחה, ידי
לחזק וצריכין מאוד גדול דבר הוא השמחה כן
היא כי הכוחות, בכל תמיד בשמחה עצמו את
הבת רפואת בחינת והגוף, הנפש רפואות עיקר

כנ"ל. מלכה

רפואת שהוא התשובה, תיקון שעיקר נמצא,
ה' אל ונשובה "לכו שכתוב, כמו והגוף, הנפש
השמחה, ידי על הוא וכו', וירפאנו" טרף הוא כי

נגינה. מיני עשרה בחינת שהוא
ג') הלכה ורביה פריה הלכות הלכות (ליקוטי
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זה ּכּנ"ל, החּצים להחזיר ּבהּידים ּכח לֹו ׁשּיׁש הּנ"ל, החּצים ענין והּנה, רמזים. ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹקצת
יכֹולÊּבחינת ואינֹו - חץ זֹורק ודם "ּבׂשר רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ידי". ּבמׁשּפט "ותאחז : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּומחזירה". חץ זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָלהחזירּה,

˙�ÈÁ·eּבחינת זה הּים, ּגּלי ׁשהם מים ׁשל החֹומֹות ּכנגד ׁשהיא הּנ"ל, :Áהּצדקה ¿ƒ«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּים". ּכּגּלי וצדקת"ְְְְִֵַַָָ

Áe¯‰Âּבחינת זה ּבידיו, לאחז ׁשּיכֹול ּבחפניו".Ëהּנ"ל רּוח אסף "מי ּבחינת: (ׁשּזה ¿»«ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּכמבאר אחרנגינה .)Èּבמקֹום ְְְִֵַַָָָֹ

‰¯NÚÂּכבר מבאר זה ּדפקין מיני ועׂשרה נגינה, תנינאמיני בליקוטי ל"בÎ(ועיין בדף «¬»»ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
א') עניןעמוד ׁשּגּוף הינּו עמק. עמק זה ואימת, ּומה מי א ּבפרּוׁש. ׁשמענּו זה ּכל .ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מּלהׂשיג. עמק זה הּנ"ל, ּכל היה ואימת הּוא ּומה הּנ"ל, ּכל הם מי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּמעׂשה,

¯Ób,רגלים ּבלא ׁשהיה הּבעטליר ענין הינּו הּׁשביעי, ּבּיֹום ּׁשהיה מה הינּו הּמעׂשה, ¿«ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּלא ואמר לׁשמעּה. זכינּו לא - הּנ"ל הּמל מענין הּמעׂשה התחלת סּיּום ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹוגם
ּבמהרה מׁשיח ׁשּיבֹוא עד עֹוד לׁשמעּה נזּכה לא ּכי ּגדֹול, הפסד והּוא עֹוד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיסּפרּה

אמן. ְֵֵָָּבימינּו

.Ê.‡"Ó ˜ÂÒÙ ·"Ï ˜¯Ù ÌÈ¯·„.Á.Á"È ˜ÂÒÙ Á"Ó ˜¯Ù ‰ÈÚ˘È.Ë.'„ ˜ÂÒÙ 'Ï ˜¯Ù ÈÏ˘Ó.È.„"� ÔÓÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ ÔÈÈÚ
.Î.„"Î ÔÓÈÒ

ׁשטייט דאס ציהען צּוריק פיילין קאן ער אז ּבארימט זי האט דער וואס פיילין די אּון ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָווינקען.
אין אֹוי ׁשטייט דאס וואסער פּון מֹויערין די אקעגין איז דאס וואס צדקה די אּון וכּו'. ּפסּוק ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין
אֹוי ׁשטיט דאס נגּונים. אירליי צעהן אּון דפיקין אירליי צעהן די אּון הים. ּכגלי וצדקת ּפסּוק ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָא

וואס. אּון ווען אּון ווער לּוׁשמיר זֹוהר. איזאין וואס אּון אלע. די זענען ווער ּכלֹומר גיזאגט. ניט ׁשֹוין ער האט (ווייטער ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

וויסין) ניט מען קאן דאס גיווען. אלץ דאס איז ווען אּון .דאס ְִִִִִֶֶֶַָָָָ

ּבעטלירדעם דעם מיט טאג זיּבעטין דעם אין גיווען איז סע וואס דהיינּו מעׂשה דער פּון אֹויספיר ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
דאס מעׂשה. די אנגיהֹויּבן זי האט דערפּון וואס מל ּבן דעם פּון אֹויספיר דעם אּון פיס. אן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוואס
וועט מע אּון דערציילין. ניט ׁשֹוין דאס וועט ער גיזאגט האט ער אּון דערציילט. ניט ער ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָהאט

אמן. ּבימינּו ּבמהרה קּומען וועט מׁשיח ּביז הערין ניט ׁשֹוין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָדאס

¯‡Â·Ó ‰Ê ÔÈ˜Ù„ È�ÈÓ ‰¯˘ÚÂ ‰�È‚� È�ÈÓ ‰¯˘ÚÂ
:¯·Î:וז"ל כ"ד סימן תנינא מוהר"ן בליקוטי עיין

ולהתגבר תמיד, בשמחה להיות גדולה "מצוה
וכל כוחו. בכל שחורה והמרה העצבות להרחיק
מקלקול רק באין כולם האדם, על הבאין החולאת
בחינת שהם נגינה מיני עשרה יש כי השמחה.

שכתוב כמו צ"ב)שמחה, וכו'(תהלים עשור "עלי :
נגינה מיני יוד ואלו וכו'. בפעלך" ה' שמחתני כי
אותן. מחיין והם דפקין, מיני עשרה בתוך באין

שהיא בהשמחה, ופגם קלקול כשיש כן ועל
מן חולאת באין זה ידי על נגינה, מיני יוד בחינת
היוד קלקול ידי על שנתקלקלין דפקין, מיני היוד
מיני כל כי כנ"ל. השמחה שהם נגינה, מיני
מיני כל וכן דפקין, מיני ביוד כלולים חולאת
קלקול וכפי נגינה. מיני ביוד כלולים ניגונים
חכמי וגם כנ"ל. חולאת בא כן והניגון, השמחה
מרה ידי על החולאת שכל בזה, האריכו הרופאים

גדולה". רפואה הוא והשמחה ועצבות, שחורה
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Ìbע ׁשּום ידעּתי לא "אּלּו חּדּוׁשאמר: ּגםּֿכן היה הּמעׂשה, זאת אם ּכי אחר, נין «ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
מּוסר ּבּה ויׁש מאד, נפלא חּדּוׁש היא הּמעׂשה זאת ּכי ּבפרּוׁש. אמר ּכ מאד"! ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּגדֹול
צּדיקים מהרּבה מדּברת ּגם ּתֹורֹות. ּכּמה ּבּה יׁש ּכי הרּבה. ותֹורה מאד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהרּבה
הארץ ּבקצה עמד הּׁשלֹום, עליו ,הּמל ּדוד ּכי הּׁשלֹום, עליו הּמל מּדוד ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָקדמֹונים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּנ"ל. ההר, ׁשעל האבן מן הּיֹוצא הּמעין אל הארץÏוצעק "מּקצה : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
תנחני". מּמּני ירּום ּבצּור לּבי ּבעטף אקרא, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאלי

Ïk)הּוא הּׁשלֹום, עליו הּמל ּדוד ּכי מּדבריו: והּמּובן ּבפרּוׁש. מּפיו ׁשמענּו זה »ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכּמּובא לב הארץÓּבחינת ּבקצה ׁשעֹומד העֹולם, ׁשל הּלב ענין ּבּמעׂשה מרּמז ועליו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

מי אׁשרי סתּומים, הּדברים ועדין וכּו', ּתמיד אליו ּומׁשּתֹוקק וצֹועק הּמעין, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכנגד
הּמעׂשה). סֹודֹות להּׂשיג ְְֲִִֶֶֶַַַׁשּיזּכה

ÔÈ�Ú,ׁשליׁשי ליֹום ׁשּי זה ּבהּמעׂשה, ׁשּמרּמז הארץ מּקצה הּנ"ל והּמקרא הּמל ּדוד ƒ¿«ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ּדברים מרּמז ענין ּבכל אי נפלאֹות ותראה ׁשם עּין והּמעין. הּלב מענין מדּבר ׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכי
ּכּלם. על עֹולה היא ּכי ּכלל, לדּבר אפׁשר אי זֹו מעׂשה נֹוראֹות ּובגדּלת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻנפלאים.
מח לֹו ׁשּיׁש ּומי קצת, קצת ּבּה לידע הּבא ּבעֹולם אפּלּו ׁשּיזּכה מי אׁשרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁשרי
הּצּדיקים ּוגדּלת יתּבר הּבֹורא ּגדּלת קצת ויבין ּבׂשרֹו ׂשערֹות ּתּס מרנה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻֻּבקדקדֹו,

ּכזאת. יּׁשמע לא אׁשר הּזאת נֹוראה ּבמעׂשה היטב ּכׁשּיסּתּכל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהאמּתּיים,

ÔÈ�Úׁשמעּתי זה ּכּנ"ל, ׁשליׁשי יֹום ׁשל להּמעׂשה ׁשּׁשּי הּנ"ל הארץ מּקצה ּפסּוק ƒ¿«ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּדברי ׁשרב אחרּֿכ מצאתי זה ראה עֹוד לברכה. זכרֹונֹו והּנֹורא הּקדֹוׁש מּפיו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמפרׁש
ׁשם מבאר ּככּלֹו רּבֹו ס"א, קּפיטל ׁשהּוא הּפסּוק, זה ׁשם ׁשּכתּוב ּתהּלים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּקּפיטל

הּנ" ׁשליׁשי יֹום ׁשל הּמעׂשה ׁשל נׂשּגבֹות סֹודֹות ּתֹוסיף"רמזי מל ימי על "ימים ל. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מן ואמת "חסד וכּנ"ל. וכּו' ימיו על ימים לֹו ׁשּיֹוסיפּו ּתמיד צרי הּוא ּכי ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכּו',

.Ï.'‚ ˜ÂÒÙ ‡"Ò ˜¯Ù ÌÈÏ‰˙.Ó.Á"˜ Û„ ˙ÂÓ˘ ¯‰ÂÊ

גיזאגט) אֹוי ער האט .(דאס ְִֶָָָ

גיווען.אז חידּוׁש ווילד א אֹוי אי וואלט מעׂשה די נאר .זא ׁשּום קיין וויסין ניט מער זאל אי ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אסא אּון מּוסר. פיל זייער דא איר אין איז סע זייער. חידּוׁש ווילד איין איז מעׂשה די ְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָווארין
קדמֹונים. צדיקים סא א פּון ׁשמּוסט זי אּון ּתֹורֹות. סא א דא מעׂשה דער אין איז סע ווארין ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּתֹורה.
דעם צּו גיׁשריגן האט אּון וועלט. עק אין גיׁשטאנען איז הּמל דוד ווארין ע"ה. הּמל דוד ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָפּון
ּתהילים אין ווי אזֹוי ּכּנ"ל. ּבארג דעם אֹויף וואס ׁשטיין דעם פּון ארֹויס גייט סע וואס ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָקוואל

וכּו'. תנחני" מּמּני ירּום ּבצּור לּבי ּבעטף אקרא אלי הארץ "מקצה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשטייט:
פּוןדי אּון הארץ דעם פּון ׁשמּוסט דארט ווארין טאג. דריטן צּום קער דאס .הּמל דוד פּון זא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

אנהייּב דעם פּון הּתֹורה. סֹודֹות גרֹויסע זייער זייער פארהאנדין איז מעׂשה דער אין קוואל. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָדעם
ווארט איטליכס הּתֹורה. סֹודֹות גרֹויסע דֹור זענען ספר דעם פּון מעׂשיֹות אלע אֹויסלאז. אין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּביז

אלע. פּון גרעסער איז מעׂשה די אּון אנדערׁש. עּפעס גאר מען מיינט זא איטליכע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאּון
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האמת חסד איׁש זהּו - ּכי�ינצרּוהּו" חסד, איׁש אמתיר ּדער מאן ּגרֹוסיר ּדער וכּו' ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ׁשם ּכּנ"ל האמת, חסד איׁש ׁשהּוא ּגדֹול, האיׁש ידי על נעׂשה והּימים הּזמן ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
הּנ"ל הּלב ׁשהּוא ,מל ימי על ימים ּפעם, ּבכל ּומֹוסיף נֹותן והּוא הּנ"ל. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבמעׂשה
ונֹוצר, ׁשֹומר הּוא ּכי - ינצרּוהּו וזהּו ּכּנ"ל. הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
העֹולם וכל והּלב, הּמעין, מסּתּלק היה ואז הּיֹום, ׁשּיסּתּלק מאד סמּו ּכׁשּמּגיע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּתכף
וכּו'. להּלב יֹום ונֹותן ּובא זאת, וׁשֹומר נֹוצר האמת חסד איׁש אזי וׁשלֹום, חס ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּכּלֹו,
לֹו נֹותן ׁשהּוא ויֹום יֹום ּכל ּכי - יֹום" יֹום נדרי לׁשּלמי לעד ׁשמ אזּמרה "ּכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו:
הּנ"ל ּכׁשהּלב ּכי - סלה" ּכנפי ּבסתר "אחסה ּכּנ"ל: וכּו' וׁשירֹות ּבזמירֹות ּבא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא
וכּו'. "ּכנפי ּבסתר "אחסה וזהּו וכּו', עליו ּכנפיו ּופֹורׂש ּגדֹול צּפֹור ּבא לנּוח ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָצרי

CiLזֹוכר ׁשּזה זֹוכר, ּׁשהּוא מה ואחד אחד ּכל ׁשהתּפארּו הּזקנים ענין ראׁשֹון, ליֹום «»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
רּבנּו אמר וכּו'. ׁשּבכּלם הּקטן הּזקן היה וזה וכּו', הּטּבּור את לֹו ּכׁשחתכּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻאפּלּו
את זֹוכר ׁשהּוא ּבעצמֹו התּפאר ׁשּׁשמּואל זה: מעין איתא ׁשּבּגמרא לברכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזכרֹונֹו

ׁשם עּין וכּו', הּמילה .Òּכאב ְְִֵֵַַָָ

ÈÓאלפים מאלפי אחד קצה אפס לׁשער יּוכל מי ,להערי יּוכל מי יסּפר, מי יפאר ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מאד מאד ונׂשּגבֹות נֹוראֹות מּס ֹודֹות ּפלאֹות ּפלאי רמזי קצת מהתנֹוצצּות רבבֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹורּבי
ּומׂשּכיל סֹוף, ועד מּתחּלה סֹודֹות סֹודי מלאה היא אׁשר הּזאת, הּנֹוראה הּמעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשל

ערּכֹו. לפי רמזים איזה התנֹוצצּות טֹוב ימצא ּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעל

.#˙Ó‡Â „ÒÁ" :˜ÂÒÙ· ÊÓ¯Ó Â�È·¯Â ,˘È‡ Â˘Â¯ÈÙ ˘È„È‡· 'ÔÓ'ïî' - "ùéà.'˙Ó‡‰ „ÒÁ.Ò:'Â ‰ÎÏ‰ '‰ ˜¯Ù ˙Â·Â˙Î ÈÓÏ˘Â¯È
.‰ÏÈÓ‰ ·‡Î ˙‡ ¯ÎÊ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È·¯Â ,˙Â„ÏÈÓ‰ ˙‡ ¯ÎÊ Ï‡ÂÓ˘˘ ,ÈÂ�È˘· ¯·„‰ ‡·ÂÓ Â�È�ÙÏ˘ ‰Ò¯‚·
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˙BÁÈNƒ
˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ ¯Á‡ ÂÒÙ„˘

.‡,äNòîאצל רּבים ימים אחרֹות ּבמדינֹות והיה מאביו, הל אחד ÇÂÆְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּגדֹול: אּמנּות ׁשם ׁשּלמד עצמֹו והתּפאר לאביו, ּבא ולזמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאחרים,

מ לייכטער'לעׂשֹות 'הענג ׁשּקֹורין הּתלּויה ּכלנֹורה להתאּסף וצּוה . ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
עׂשה וכן האּמנּות. ּבזה חכמתֹו להם יראה והּוא הּזה, אּמנּיֹות ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבעלי
ּׁשּפעל מה הּבן, ּגדּלת לראֹות הּזאת אּמנּיֹות הּבעלי ּכל וקּבץ ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻאביו,
אחת מנֹורה הֹוציא והּבן אחרים; ּביד ׁשהיה האּלּו הּימים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכל
ּובּקׁש אצלם, הל ואביו ּכּלם, ּבעיני מאד מגּנה והיתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֻֻׁשעׂשה,
מאד. מגּנה ׁשהיא האמת לֹו להֹודיע והכרחּו האמת, לֹו ׁשּיגּלּו ְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמאּתם

ïaäåׁשּלא אביו לֹו והֹודיע אּמנּותי! חכמת ראיתם הלא התּפאר: ÀÇÅְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּגדּלתי, הראיתי ּבזה אּדרּבא! הּבן: לֹו הׁשיב ּכּלם, ּבעיני יפה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻנראה
ׁשל החסרֹונֹות נמצאים הּמנֹורה ּבזאת ּכי חסרֹונם, לכּלם הראיתי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכי
- זה ׁשאצל ּתראה, הלא ּכאן. הּנמצאים אּמנּות מהּבעלי אחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
- אחר ואצל מאד. אצלֹו יפה אחרת חתיכה אבל זֹו, חתיכה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמגּנה
יפה היא חברֹו אצל מגּנה ׁשהיא החתיכה זאת אּדרּבא, ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלהפ
ּׁשרע מה ּכּלם: אצל וכן מגּנה. החתיכה זאת רק ּבעיניו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻונפלאה
זאת מנֹורה ועׂשיתי .להפ וכן חברֹו, ּבעיני יפה היא - זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבעיני
אחד לכל ויׁש ׁשלמּות, להם ׁשאין לכּלם להראֹות לבּדם, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמחסרֹונֹות
ּבאמת אבל חברֹו, ּבעיני חּסרֹון הּוא - ּבעיניו ּׁשּיפה מה ּכי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחּסרֹון,
והּנמנעים החסרֹונֹות ּכל יֹודעים היּו אם ּכתּקּונֹו. לעׂשֹות יכֹול ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָאני

מעֹולם. אֹותֹו ראּו ׁשּלא אף הּדבר, מהּות יֹודעים היּו הּדבר, ְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשל

.·íéìBãbּבאדם היּו הּצּורֹות וכל לחברֹו, ּדֹומה אדם אין הּׁשם, מעׂשי ÀÄְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
וכן הּללּו, הּצּורֹות ּכל נכללין היּו לבד, אדם ּבתבת הינּו, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהראׁשֹון,

" ּבתבת נכללין היּו הּמאֹורֹות ּכל ּדברים. ּכּלם,אֹורּבׁשאר וכן לבד, " ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ּדֹומה אחד אין - האילן ׁשל העלין ואפּלּו ּבראׁשית. מעׂשי ּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהינּו

וכּו'. ּבזהלחברֹו חכמֹות ׁשּיׁש אז, ואמר מאד, הרּבה זה ּבענין והארי ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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ּוׁשתּיה, אכילה ׁשּום ּבלי לבד, החכמֹות עם לחיֹות ׁשּיכֹולים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָהעֹולם,
ונֹוראה. נפלאה ּבׂשיחה אז ְְְְֱִִִֶָָָָָָוהארי

.‚ïéðòìהעֹובדי עירֹות ׁשל ּגדֹול ּבכר אז ׁשהיה מאחד מסּפרים, ׁשהיּו ÀÄÀÈְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשעכׁשו ּפעם ּבכל לֹו ׁשּנדמה מחמת הרּבה ׁשם ונתעּכב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכֹוכבים,
הּדר ׁשּכן ואמר, ׁשם. הרּבה ׁשּנתעּכב עד ּפעם, ּבכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָיפעֹול,
אפעֹול עּתה אפעֹול עּתה ּפעם ּבכל ׁשּנדמה ּכאּלּו, למקֹומֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּבאין

וכּו'. ְְוכּו'

øtñåהעֹולם ּׁשאֹומרים ּבּמה האמין ׁשּלא אחד איׁש ׁשהיה מעׂשה: ÀÄÅְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכמֹו אדם, ּבני ּומטעין לפעמים ׁשּבאים אחרא מּסטרא לצים ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש

והּוא ּפעמים, ּכּמה אצלֹוׁשארע ּבא ּבּלילה אחד ּפעם ּבזה. האמין לא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו ׁשּיׁש הּלץ לֹו והראה לחּוץ, ויצא ׁשּיצא, החּוץ אל ּוקראֹו אחד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלץ
אּתה ּכּמה ּוׁשאלֹו: מאד, נאה סּוס הּוא והּנה וּירא, למּכר, נאה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹסּוס
ׁשמֹונה ּבׁשפי ׁשוה ׁשהּוא וראה אדּומים. ארּבעה הּלץ: הׁשיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹרֹוצה?
ארּבעה ּבעד הּסּוס אצלֹו וקנה מאד. וטֹוב מבחר סּוס הּוא ּכי ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֻאדּומים,
ועמדּו למּכר, הּסּוס הֹוציא למחר ּגדֹולה. מציאה אצלֹו והיה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאדּומים
ּכזה ס לי נֹותנין אם מּסתמא אמר: ,ס איזה לֹו לּתן ורצּו הּמּקח, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ּגם לֹו לּתן ורצּו להּלן, הּסּוס והֹולי נתרּצה. ולא ּכפלים! ׁשוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּוא
הֹולי וכן .הּס מּזה ּכפלים יֹותר ׁשוה מּסתמא אמר: ּכרצֹונֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכפלים
עם נתרּצה ולא לאלפים, הּסּוס מכירת ס ׁשּנכנס עד להּלן, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָֹהּסּוס
יֹותר ׁשוה מּסתמא אמר: - לֹו לּתן ּׁשרצּו מה ּכל ּכי למכרֹו, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
ורצה ,להּמל והֹוליכֹו .הּמל רק ׁשּיּקחהּו, מי נמצא ׁשּלא עד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבכפלים.
ולא ּכל, ּבעיני מאד מאד הּוטב הּסּוס ּכי עצּום, ס הּמל לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹלּתן
הּמל ׁשּגם עד יֹותר. ׁשוה מּסתמא אמר: ּכי ּגםֿ ּכן, הּמל עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָנתרּצה
ּפלֹומּפ ׁשם והיה להׁשקֹותֹו, הּסּוס עם מהּמל והל הּסּוס. קנה Úלא ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ונתעּל הּפלֹומּפ, לתֹו הּסּוס וקפץ מׁשקין, ואינּנּוׁשּמּׁשם ׁשּנדמהם (הינּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּסּוס) ׁשל הענין ּכל לצים מעׂשה היה ּכי ,ּכ זה.לֹו על מאד וצעק , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ותרגומים  מקורות 

.Ú.‰·‡˘Ó
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eöa÷úðåאּתה מה אֹותֹו: וׁשאלּו זעקתֹו, לקֹול העֹולם ּבני אליו ÀÄÀÇÀְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָ
הּכה אֹותֹו והּכּו הּפלֹומּפ. לתֹו קפץ ׁשּלֹו ׁשהּסּוס הׁשיב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָצֹועק?
אפׁשר ואי מאד, צר הּפלֹומּפ נקב ּכי למׁשּגע, נדמה ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּופצֹוע,
ורצה ּכמׁשּגע, נראה והּוא אֹותֹו ׁשּמּכין וראה לׁשם?! הּסּוס ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיקּפץ
להֹוׁשיט מתחיל הּסּוס והּנה - מּׁשם ליל ׁשרצה ּבתֹו מּׁשם. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָליל
מחמת אהּה! אהּה, ׁשנית: לצעק והתחיל הּפלֹומּפ, מּתֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָֹֹראׁשֹו
והּכּו העֹולם, ּבני אצלֹו ׁשּוב ונתקּבצּו סּוסֹו. ׁשם ׁשּיׁש לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנדמה

ּכּנ מׁשּגע הּוא ּכי ׁשנית, ׁשרצה"אֹותֹו ּכיון מּׁשם, ליל ׁשּוב ורצה ל. ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
לצעק והתחיל הּפלֹומּפ, מן ראׁשֹו את הּסּוס ׁשּוב מֹוׁשיט והּנה - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹליל

ּכּנ ּכּנ"עֹוד והּכּוהּו אליו ׁשּוב ונתקּבצּו ל."ל, ְְְְִִֵַַַַַָ

Ckּבׁשקר ּדבר, לא על ּפעם ּבכל האדם את מטעה אחרא הּסטרא Èְְְְֳִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכל לֹו ונדמה אחריה והֹול אחריה, נּסת והּוא מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגמּור
עּתים, ּכּמה אחריהם ורץ יֹותר, ּתאותֹו וימּלא יֹותר ׁשּירויח ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּפעם
ּכאׁשר הּתאוֹות, ּכל מּמּנּו ּומסּתּלקים ּובֹורחים נתעּלמּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹּופתאם
רֹוצה האדם וכאׁשר קצת, מסּתּלקים ׁשהּתאוֹות לפעמים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמזּדּמן
ורֹודף חֹוזר והּוא ראׁשם, ּומֹוׁשיטים חֹוזרים אזי מהם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹלּפרד
חֹוזר הּוא ראׁשם ׁשּמֹוׁשיטים ׁשּתכף - להּלן מתנהג וכן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחריהם,

אחריהם. היטב)לרּדף והבן יֹותר. הענין ּבאר .(ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

.„äNòîהּידּוע מּתאוה ׁשּיצא מאד, ּגדֹול צּדיק ׁשהיה אחד, ּבצּדיק ÇÂÆְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּמּנח וראה עליֹונים. לעֹולמֹות ועלה ּבׁשלמּות, ּכראּוי לגמרי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻלגמרי
ׁשּזאת לֹו, והׁשיבּו ּזאת? מה וׁשאל: ועצמֹות, ּבׂשר חתיכֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּביֹורה

מ ׁשהיתה מחמת ּכן, ועל מאד, מאד יפה אּׁשה ּגּופּההיתה חּממת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשמֹות, לֹו ּומסרּו לראֹותּה, ורצה ּכאן. אֹותּה מחּממין ּכן על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָלעברה,
מאד, ּגדֹולה ּתאר יפת ׁשהיתה וראה ּכבּתחּלה, ותתחּבר ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּתחזֹור
לחתיכֹות אֹותּה חֹותכין אם הּזאת, ּתאוה ּגנּות לראֹות ראּוי ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹּומּזה

וכּו'. הּתאוה ׁשּי יהיה האם ְְֲֲִִִֶַַַַָָחתיכֹות,

.‰òeãé.מאד מּמּנה להתרחק וצרי מאד, מגּנה מּדה היא ׁשעצבּות ÈÇְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
מניע ׁשאדם והעּתקה ּתנּועה ׁשּכל ידע ּכי עצמֹו. ּולהרים לחיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוראּוי
הּׁשם. ּבעיני מאד יקרה היא הּׁשם, לעבֹודת ּכׁשּנכנס עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעּתיק
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הּוא ׁשהאדם מחמת ּכי הּׂשערה, ּכחּוט רק עצמֹו מניע הּוא ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאפּלּו
היא ּכן על והעּתקה, ּתנּועה ּכל עליו מאד קׁשה העׂשּיה, ּבעֹולם ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹּבגּוף,

הּׁשם. ּבעיני מאד ְְְֵֵֵַָָֹיקרה

äNòîeוהעצבּות ּגדֹול. ּוכבדּות עצבּות עליו ׁשּנפל אחד, ּבצּדיק היה ÇÂÆְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
עליו ּכי עליו, מאד קׁשה היא הּצּדיק, על ּכׁשּמתּגּברת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּכבדּות
ׁשּלא עד - ּכלּֿכ ּוכבדּות עצלּות עליו ׁשּנפל עד ויֹותר. יֹותר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמתחּזקת
והעצבּות הּכבדּות ּגדל מחמת מּמׁש מּמקֹומֹו לזּוז ּכלל לֹו אפׁשר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
היה ולא עצמֹו, ּולהרים עצמֹו לׂשּמח ורצה מאד. עליו ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהתּגּברה
לׂשּמח ׁשרצה ּדבר ּבכל ּכי עצמֹו, ּולהרים לׂשּמח ּדבר ּבׁשּום לֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָאפׁשר
לֹו אפׁשר היה ׁשּלא עד עצבּות, ּבתֹוכֹו ּדבר הּבעל לֹו מצא - ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעצמֹו
ּולהרים לׂשּמח ׁשרצה ׂשמחה ּבכל ּכי עצמֹו, את לׂשּמח ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבׁשּום

" ּבׂשמחת עצמֹו לׂשּמח והתחיל ּבתֹוכּה. עצבּות לֹו מצא ׁשּלאעצמֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּגֹוי ."עׂשני ִַָ

äæåההפרׁש לׁשער אין ּכי ׁשעּור לּה ׁשאין ּגדֹולה ׂשמחה ּבוּדאי ÀÆְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּפחּות יׂשראל, קדּׁשת ּבין ׁשּיׁש הבּדלֹות, אלפים אלפי אלף ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוההבּדל,
חסד היטב ּוכׁשּיזּכר ּכֹוכבים העֹובדי טמאת זהמת לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻׁשּבּפחּותים,
מאד. ׂשמחתֹו ׁשּתגּדל ראּוי ּבוּדאי ּגֹוי, עׂשהּו ׁשּלא עליו, יתּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם
ּבדבר עצמֹו ּכׁשּמׂשּמח ּבׁשלמא ּכי עצבּות, עליה ׁשאין ׂשמחה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהיא
ּכי ׂשמחה, ּכל על עצבּות למצא אפׁשר זה על עצמֹו, הּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשעׂשהּו

ׁשּל ּכדי ּדבר ּבכל חסרֹונֹות לֹו עצמֹו,ימצא ּולׂשּמח להרים להּניחֹו א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
עׂשה יתּבר ׁשהּׁשם ,יתּבר מהּׁשם רק ׁשהּוא ּגֹוי, עׂשני ׁשּלא ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאבל
הּׂשמחה ּבזֹו חּסרֹון למצא אפׁשר אי ּגֹוי, עׂשהּו ולא עליו וחמל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹּכ
ּכל על ׁשּיהיה, אי ּבוּדאי ּכי ,יתּבר הּׁשם מעׂשה רק ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָמאחר
.וער ׁשעּור אין אׁשר ּכֹוכבים, עֹובדי לבין ּבינֹו ּגדֹול הפרׁש הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּפנים

÷écväåּולהרים"הּנ לׂשמח והתחיל ּבזה. עצמֹו לׂשּמח התחיל ל ÀÇÇÄְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשּבא עד ּביֹותר, עצמֹו וׂשּמח הרים ּפעם ּובכל מעט, מעט ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָעצמֹו
עליו רּבנּו, למׁשה ׁשהיה להּׂשמחה ׁשהּגיע עד ,ּכלֿ ּכ ּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלׂשמחה
ּפרח עצמֹו, וׂשּמח ׁשהרים ּובתֹו הּלּוחֹות. לקּבל ׁשעלה ּבעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשלֹום,
והּנה - ּבעצמֹו הּביט ּכ ּובתֹו ּפרסאֹות. אלפים וכּמה ּכּמה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבעֹולמֹות
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היה ּכי ּגדֹול: צער לֹו והיה ּבּתחּלה, ׁשהיה מּמקֹום מאד רחֹוק ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
ׁשּנעלם עליו ּגדֹולה ּתמיהה ויהיה אחר, מקֹום לאיזה ׁשּיּפל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹסבּור
התחילה והּׂשמחה לכת. הצנע להיֹות ּתמיד חפץ והּצּדיק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפתאם,
עצמּה, ּומסּימת עצמּה ׁשּמתחלת ּגבּול, לּה יׁש - הּׂשמחה ּכי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלפסק,
מעט. מעט ונׁשּפל מעט, מעט ּפסקה - לפסק הּׂשמחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּוכׁשהתחילה

øæçLëeחזר לא הּׂשמחה, ּבׁשעת לׁשם ׁשּפרח מּמקֹום ונׁשּפל וירד ÀÆÈÇְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
מּיד ׁשּירד רק ּפריחתֹו. ּכדר מּׁשם, ׁשּפרח הראׁשֹון למקֹומֹו ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּלה
ׁשּמצא על ּגדֹולה ּפליאה היה ּכן ועל לׁשם. ׁשּפרח מּמקֹום - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָלמּטה
ׁשחזר עד היטב. והבן הראׁשֹון. ּבמקֹומֹו למּטה ׁשּירד, אחר עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּבּמקֹום מּמׁש ׁשהּוא וראה ּבעצמֹו, והּביט ּבּתחּלה ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלּמקֹום
הּׂשערה ּכחּוט אפׁשר רק ּכלל, מּמקֹומֹו נעּתק ולא ּבּתחּלה, ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהיה
ּבעיני ּגדֹולה ּתמיהה והיה .יתּבר הּׁשם רק לׁשער, לאדם אפׁשר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאי

למּט וכאן ּבעֹולמֹות, ּכלּֿכ ׁשּפרח לֹו,הּצּדיק והראּו ּכלל; נעּתק לא ה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מעּתיק ׁשאדם קטּנה והעּתקה ּתנּועה יתּבר הּׁשם ּבעיני יקר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּכלּֿכ
זה נגד ּכדאי ׁשאין עד הּׂשערה, מחּוט ּפחֹות אפּלּו העֹולם, ּבזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעצמֹו

ּופרסאֹות. עֹולמֹות אלפים וכּמה ְְֲִַַַָָָָָּכּמה

ïéáäìeּבתֹו הּמרּכז נקּדת רק הּוא הּזה הּגׁשמי ׁשהעֹולם ידּוע ּכי זה ÀÈÄְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
עליֹונים עֹולמֹות נגד ׁשּכן ּומּכל ּתכּונה, לבעלי ּכמבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגלּגלים,
הּקּוים ׁשּכל וידּוע מּנקּדה. יֹותר הארץ ּכל נחׁשבת אינּה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבוּדאי

סמּוכים הּנקּדה אצל הם הּנה הּמרּכז, מּנקּדת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻׁשּתמׁש
הם - מהּנקּדה ׁשּמתרחקים מה וכל לזה, זה הּקּוים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכל
הרּבה הּקּוים ּכׁשּיתרחקּו וכן יֹותר; מּזה זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמתרחקים
אף מאד, מּזה זה הּקּוים ּגםּֿכן יתרחקּו מהּנקּדה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֻמאד

ּכזה: לזה. זה סמּוכים הם הּנקּדה אצל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּלמּטה

,àöîðרק אפּלּו הּתחּתֹונה, מהארץ נמׁשכים קּוים ּבדעּתֹו יׁשער אם ÄÀÈְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
החּוט, ּכמלא רק מּמקֹומֹו הֹול אינֹו אם אפּלּו נמצא הּגלּגלים, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָֹעד
ראׁשֹו נגד ׁשהיה מּמקֹום נתרחק הּגלּגלים ּבמקֹום ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאףֿ עלּֿפיֿכן
הּגלּגל ּגדל ער לפי ּפרסאֹות, אלפים וכּמה ּכּמה עּתה נתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלה,
אין ּכֹוכבים קבּועים ׁשם ּכי ּכּידּוע, הּתחּתֹונה הארץ נגד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהעליֹון
ׁשּכן וכל ׁשּכן מּכל ויֹותר. העֹולם זה ּגדל ּבער הּוא ּכֹוכב וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמסּפר,
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ּכל אׁשר עליֹונים, עֹולמֹות עד נמׁשכים הּקּוים ּבדעּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיׁשער
להרחּוק ׁשעּור ׁשאין נמצא ּכלּום, נחׁשבים אינם נגּדם ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגלּגלים

עליֹונים, ּבעֹולמֹות ׁשם ּפחֹותׁשּנתרחק אפּלּו ׁשהּוא, ּכל הרחּוק ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּבכאן אף ּכי ּבּתחּלה. ׁשהיה מּמקֹום והל ׁשּנתרחק הּׂשערה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמחּוט
ׁשּבעיניו הּׂשערה, מחּוט ּפחֹות רק והל נתרחק, לא הּתחּתֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארץ
זה, ּכל עם ,יתּבר הּׁשם רק לׁשער, אפׁשר אי זה ּכי ּכלּום, נתרחק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלא
ּופרסאֹות. עֹולמֹות אלפים וכּמה ּכּמה נתרחק עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשם
ּבעבֹודת ּפרסאֹות ּכּמה אֹו ּפרסה הֹול ּכׁשאדם ׁשּכן וכל ׁשּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּכל

וכּו'. ראתה לא עין ְֲִֵַַָָֹהּׁשם,

.Âcòּבֹו ּדר ּבאחד לזה. זה ּדֹומין הּפלטין ּוׁשני ּפלטין, מיני ׁשני ׁשּיׁש Çְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשל הּפלטין ּבין ּגדֹול חּלּוק הּוא ּבאמת ּובוּדאי, עבד. ּדר ּובהּׁשני ,ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
יׁש ּכי ּביניהם, לטעֹות אפׁשר כן, ּפי על אף רק עבד, ׁשל לפלטין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמל
ּכי ּופלטין, ּבית מהם ׁשּנעׂשה עד נפׁשֹות, הרּבה ׁשּמתקּׁשרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָקׁשר
ואחרֿ ּכ יסֹוד, מהם ׁשּנעׂשה עד ּבאחד ואחד ּבאחד אחד ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמתקּׁשרין
לאמת, מדֹור הּוא הּמדֹור וזה ּומדֹור. ּבית מהם ׁשּנבנה עד אהל, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה
ּבתֹו הינּו: הּמדֹור, ּבאֹותֹו ׁשם מֹוצאין - אמת לבּקׁש ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָּוכׁשּצריכין

הּנ הּנפׁשֹות ׁשל ּכּנ"הּקׁשר להאמת מדֹור נעׂשה ׁשּמהם ּכן"ל, ועל ל. ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּתֹורה "Ùצּותה להּטֹות: רּבים ּכאחד"אחרי נתקּׁשרּו ׁשרּבים מאחר ּכי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכּנ האמת ׁשם ּבוּדאי ּבחינת"- וזה "ˆל. יעקב: לבית הּבאה הּנפׁש ,"ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא לאמת ּומדֹור ּבית הינּו: יעקב, ּבית נעׂשה ׁשּמהּנפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהינּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, "˜ּבחינת ליעקב: אמת ."ּתּתן ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

ìáàהרּבה יחד ׁשּמתקּׁשרין רׁשעים, ׁשל קׁשר זה ּכנגד ׁשּיׁש ּדע, ÂÈְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
הזהיר זה ועל לּׁשקר. ּומדֹור ּבית מהם ונעׂשה רׁשעים ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפׁשֹות

"¯הּנביא קׁשר: הּזה העם יאמר אׁשר לכל קׁשר תאמרּון קׁשרלא ּכי " ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ּכתיב זה ועל הּמנין, מן אינֹו "˘רׁשעים לרעת: רּבים אחרי תהיה ."לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּנ הּבּתים ׁשני ּבין והּׁשקר."והּנה, האמת ּבין הינּו: לטעֹות, אפׁשר ל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
רּבים, מּנפׁשֹות קׁשר יׁש ׁשם ּגם ּכי להאמת, עצמֹו מדּמה הּׁשקר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכי
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עצמֹו. יקרב ּולהיכן האמת היכן יֹודע ואינֹו לטעֹות, לאדם ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָואפׁשר
הּנ הּבּתים ׁשני ּבין להבין זֹוכה ׁשבּויים ּפדיֹון מצות ידי ׁשעל ל,"ודע, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבחינת עבד, ּבחינת הּוא הּׁשקר ּכי לעבד. מל ּבין לׁשקר, אמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַּבין
ּבחינת "˙ארּור, עבד: עבד ּכנען וכּו'.יםארּור " ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

òãåׂשכל ׁשּיׁש הינּו וקדם. אחֹור ּבחינת והם ׂשכלּיֹות. ׁשני ׁשּיׁש ÀÇְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
יֹודע הּוא - יֹותר ּבּימים ּובא ּׁשּנזקן מה וכל הּזמן, לפי לאדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּמּגיע

ּבבחינת "‡יֹותר, ידּברּו: ׁשּבא"ימים אחֹור, ּבחינת הּוא הּׂשכל וזה . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לאדם ׁשּבא ׂשכל יׁש אבל זמן, צרי הּׂשכל לזה ּכי הּזמן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאחּור
מהּזמן, למעלה הּוא ּכי מרגע, ּבפחֹות ּגדֹול, ּבמהירּות ּגדֹול, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשפע
והּוא ּפנים, ּבחינת הּוא הּׂשכל וזה הּׂשכל, לזה זמן ׁשּום צרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואין

ּבבחינת אמת, ּבחינת יעקב, "·ּבחינת סלה: יעקב פני ."מבקׁשי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

.Áøçàסגּלה לי נֹודע זה סעּדֹות ּבׁשלׁש אמר: ויחי ּפרׁשת ׁשּבת ÇÇְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
קרייד‚לּפאקין לּקח זייף„. יּקח הּקרייד מׁשקל ּכמֹו ּפעמים וׁשלׁש ,‰, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

הּתינֹוק לרחץ מרחץ מּׁשניהם 'ּבאד')ויעׂשה ּתכף(ׁשּקֹורין לעׂשֹות וצרי , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּׁשם ּבעזרת ויֹועיל זה, על ולבער להתחּמם הּתינֹוק ּכׁשּמתחיל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּומּיד
יֹועיל. לא - וׁשלֹום חס חזקה הּגזרה אם אבל חזקה, הּגזרה אין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹאם

øîàåהלא קׁשה: ּכזה ּובענין העגל. מחטא נעׂשה הּפאקין חלי ּכי ÀÈÇְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמדרׁש איתא א זה?! חלי יׁש העֹולם אּמֹות אצל ׁשאּמֹותÂּגם : ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

חלי ׁשּום להם יהיה ׁשּלא ראּויים היּו העֹולםהעֹולם לחלקם ׁשּנּתן (מאחר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

החלאיםהּזה) ּכל להם נּתן ּביׂשראל, ּומתּגרין מֹונין יהיּו ׁשּלא ּכדי א , ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
רׁש ׁשּפרׁש ּוכמֹו ליׂשראל. ּפסּוק"ׁשּיׁש על "Êי ּתׂשימני: אל נבל "חרּפת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

" אּתם- לי לֹומר יּוכל ׁשּלא ּכדי ּומכאֹובֹות, נגעים עליו ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהבא
לֹוקים אנּו אין ואנּו יּסּורי"לֹוקים להביא ּגרמה הּזאת והּתפּלה . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

העגל חטא קדם ּגם הלא קׁשה: לכאֹורה וגם האּמֹות. על ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻחלאים
הּפאקין ׁשהיּו רק קׁשה, חלי היה לא - קדם א זה, חלי היה ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּבוּדאי
הרֹופאים, לחכמי ּכּידּוע אּמֹו, ּבמעי יֹונק ׁשהּתינֹוק הּדמים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
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וזה עכׁשו, ּכמֹו וׁשלֹום חס למּות מסּכן ׁשּיהא קׁשה חלי היה לא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻאבל
הּנ מחטא ל."נעׂשה ְֲֵֵַַַָ

íbּבירמיה קצת "נזÁנרמז אחד: ּבפסּוק ּכּלם ּתכּבסיּכרים ּכי ּגם Çְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לפני עֹונ נכּתם ּבֹורית ל ותרּבי רׁשּבּנתר ּפרּוׁש - עוֹון"" על י: ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

זייף. - ּבֹורית קרייד. הלעז ּפרּוׁש - נתר סֹודהעגל. ּכאן ׁשּמרּמז (נמצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּנ ׁשהּוא"הּס גּלה ּבֹורית ּולהרּבֹות קרייד ׁשהּוא ּבנתר לכּבס ּדהינּו העגל, מחטא הּבא ל ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ

נפלאֹות.זייף) והבן . ְְִֵֵָָ

.Ëéîéî- ילּדה על להתּפּלל ּפדיֹון עם אליו ּבאּו אחת ּפעם ילדּותֹו ÄÅְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
יהּודית" ּבת אסּתר זאת"ׂשרה ׁשּידע ואמר, הוה. וכן ׁשּתמּות ואמר , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּפסּוק אז ׁשראה הּקדֹוׁשה, "Ëמהּתֹורה מתה: ּביאר אׁשר והּדגה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
"וּיבאׁש הּתבֹות ּובאּלּו "מתה" "וּיבאׁש" זאת. לֹו נתּגּלה ה"מת" ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ּתבֹות:"ש"א"ב"י"ו ראׁשי ,Nרה'àסּתר'aת'é,הּודית'å,מתה - י ֵֵָÈָÆְֵÇÀִÇֵָ
יׁשמרנּו. ְְִֵֵַהּׁשם

.Èøéäæä,וׁשלֹום חס טהֹור, ּבלּתי מקרה להם ׁשּכׁשּיקרה לאנׁשיו ÄÀÄְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
נעׂשה וׁשלֹום, חס הּמקרה, ידי על ּכי לטּבל, למקוה ּומּיד ּתכף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּילכּו
איזה מּזה להעׂשֹות ׁשּמתחיל ׁשּקדם מאד טֹוב ּכן על ּׁשּנעׂשה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמה

עצמֹו. ויטהר ויטּבל האדם עצמֹו ׁשּיקּדים וׁשלֹום, חס ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּדבר,

øéäæäåוהּמרה והּדאגֹות הּפחד ּכי ּכלל, מּזה האדם יתּפחד לבל מאד ÀÄÀÄְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
העׂשרה אּלּו ׁשּגּלה אחר ּבפרט מאד. מאד מּזיק זה ּבענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשחֹורֹות

ט והם: זה, חטא לתּקּון המסּגלים ּתהּלים ל"קּפיטל מ"ז. מ"ב. ב."א. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ
ע"נ ק"ט. צ'. קל"ז. ק"ה. אז"ז. ּכבר. הּנדּפסים ּבּספרים ּכמבאר ְְְְִִִַַַָָָָָֹן.

הּנ ּתהּלים קּפיטל העׂשרה אּלּו לֹומר זאת, לקּים ׁשּיזּכה ׁשּמי ל"אמר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אל וׁשּוב חטאֹו, יתּקן ּבוּדאי אזי וׁשלֹום, חס לֹו, ׁשּיקרה הּיֹום ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָֻּבאֹותֹו
להם ׁשּכׁשּמּגיע והיראים, החסידים מאּלּו מתלֹוצץ היה ּגם ּכלל. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָידאג
זה ּומחמת מקרה, לידי יבֹואּו ׁשּלא מתּפחדים הם אזי הרהּור ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאיזה
זכרֹונֹו והּוא מקרה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּפחד מחמת ּבהּתר רגילים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהם
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ה ּכּונתֹו ועּקר מּזה. מתלֹוצץ היה לבלילברכה צרי ׁשהאדם יה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
ּכלל מחׁשבֹות לחׁשב ולבלי ּכאּלּו, מּדברים ּכלל ּולהתירא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלהתּפחד
מּזה ּדעּתֹו ויּסיח ּתאותֹו, ּכנגד לעמד חיל ּכגּבֹור יהיה רק זה, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבענין
ּׁשהּוא מה עּמֹו יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב וה' ּכלל, יתּפחד ואל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלגמרי,

חפץ. ְִֵַָָיתּבר

æîøåׁשבע ּבבת הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד ׁשל ּפגם ּבחינת ׁשּזה ּבדבריו ÀÈÇְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבׂשמחה להתחּזק צריכין מאד ּומאד היטב. הּדבר ּבאר ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹוכּו',
עליו יעבר אם אף ׁשּבעֹולם, ּדבר מּׁשּום ּכלל ּבדעּתֹו יּפל ואל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתמיד,
ּכלל מחׁשבֹות יחׁשב ולא ּכלל, יתּפחד ולא ּבדעּתֹו חזק יהיה ואם ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹמה.

טראכטין') 'איּבער הּכל(ׁשּקֹורין על לעבר לּסֹוף יזּכה - ּבׂשמחה ּבתּמֹו ויל , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
לאׁשּורֹו. יבין וערּום ּבכתב, לבאר אפׁשר אי ּכאּלּו ּודברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבׁשלֹום.

.‡ÈãBò,'וכּו מאביו ׁשּנתרחק מל מּבן ונׁשּכח, חנּכה ּבׁשּבת ּׁשּסּפר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמה
והיה מאביו, ּכתב לֹו והּגיע וכּו', וכּו' מאד מאד מתּגעּגע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹוהיה
על מתּגעּגע והיה מאד, עדין מתּגעּגע והיה מאד, מאד ּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹמׁשּתעׁשע
ּומנּׁשקּה. מחּבקּה היה יד, לֹו מֹוׁשיט היה ואם יד, לֹו ׁשּיֹוׁשיט ּפנים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָּכל
ואםּֿכן ּבעצמֹו, הּמל יד ּכתב הּוא הּכתב זה הלא עצמֹו: יּׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹאחרּֿכ

וכּו' וכּו' הּמל יד ּבזמּנֹו)הּוא נכּתב לא ּכי נׁשּכח ּכי ּכראּוי נכּתב לא זה .(ּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

íìBò àøBa ìàì çáL íìLðå ízÇÀÄÀÈÆÇÈÅÅÈ

.äaøé äîöò íéðBà ïéàìe çk óòiì ïúBpä CeøaÈÇÅÇÈÅÉÇÀÅÄÈÀÈÇÀÆ
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ÔBÁhaÓ ‰NÚÓ«¬∆ƒƒ»

תקס אלול ד' ליל לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר הּקדֹוׁש רּבנּו לפ"ׁשּסּפרּה ק."ו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

äðò:היא וזֹו מּבּטחֹון מעׂשה סּפרּתי עֹוד ואמר, ÈÈְְְֲִִִִִֶַַַָָ

Cìîיׁש ּכי מּמּני, יֹותר לדאג לֹו יהיּו ׁשּלא ימצא מי ּבלּבֹו אמר אחד ÆÆְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבּלילה הֹול והיה זה, אחר לחקר והל ּומֹוׁשל, מלך ואני טֹוב ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלי
והיה העֹולם, ּדברי את ולׁשמע להקׁשיב הּבּתים אחֹורי עֹומד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהיה

ו ּבחנּות, ּכסדר לֹו הֹול אינֹו ׁשּזה אחד, ּכל ּדאגֹות אחרֿ ּכׁשֹומע ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשאר וכן להּמלכּות, צרי ׁשהּוא ּדאגה לֹו ׁשּיׁש וׁשמע אחר, לבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהל

ואחד. אחד ּכל ׁשל הּדאגֹות ְְֶֶֶַָָָָָּכל

CkÎøçàוהחּלֹונֹות הּקרקע ּבתֹו עֹומד נמּו אחד ּבית וראה הל ÇÇÈְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ
יֹוׁשב ׁשׁשם וראה ונׁשּבר. נֹופל והּגג להארץ מּמׁש סמּוכים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלמּטה
והּוא הּקֹול את לׁשמע ּכדי מאד להקׁשיב ׁשּצרי הּכּנֹור על ּומנּגן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאחד
יין היה והּמׁשקה לפניו עֹומדת מׁשקה עם ּוקדרה מאד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׂשמח
ּדאגה ּבלא ׂשמחה מלא מאד ׂשמח והּוא לפניו עֹומדים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹּומאכלים
הּקדרה וראה והׁשיבֹו. ּבׁשלֹומֹו, וׁשאל הּבית לתֹו ונכנס הל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכלל,
את וכּבד ׂשמחה, מלא רק והּוא מאכלים והּמיני לפניו הּמׁשקה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעם
למען ּגםֿ ּכן ׁשֹותה הּמל והיה הּמל אל וׁשתה לׁשּתֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמל
ּדאגה ׁשּום ּבלי ׂשמח א ׁשהּוא וראה ליׁשן ׁשכב אחרּֿכ ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהאהבה,
אֹותֹו: הּמל וׁשאל הּמל את ולּוה עמד הּוא וגם הּמל עמד ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּובּבקר
ּתּקּוני ּכל לתּקן יכֹול אני לֹו: והׁשיב זאת? ּכל לֹוקח אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹמאין

ׁשּנתקלקלּו 'נאּפריווקיס')הּדברים יכֹול,(ׁשּקֹורין איני ׁשלמה מלאכה ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
איזה מתּקן ואני ּבּבקר יֹוצא ואני ׁשּנתקלקלּו, הּדברים ּתּקּוני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹרק
קֹונה אני זהּובים חמּׁשהֿׁשּׁשה ס איזה מּזה מקּבץ ּוכׁשאני ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים
אמר זאת, הּמל ּכׁשּׁשמע ּוׁשתּיה, אכילה ׁשל הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלי
ּדבר לֹו ׁשּיהיה מי ׁשּכל ּכרּוז ונתן הּמל הל זאת. לֹו אקלקל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלּבֹו!
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הּדבר לֹו יקנה אֹו ּבעצמֹו יתּקן רק לתּקן, אדם לׁשּום יּתן לא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלתּקן
ׁשּגזר לֹו ואמרּו הּדברים ּתּקּוני אחר לׁשאל הל ּבּבקר חדׁשה. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה
ּבה'. ּבטח א ּבעיניו, וּירע ּדבר, ׁשּום לתּקן אדם לׁשּום לּתן ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל

Cìäåאחד ּגביר חֹוטבוראה אּתה לּמה אֹותֹו: וׁשאל עצים, ׁשחֹוטב ÀÈÇְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ולא עצים ׁשּיחטב איׁש אחר חּזרּתי לֹו: אמר ?ּכבֹוד זה האם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעצים?
,עּמ אחטב ואני לי ּתן לֹו: אמר ּבעצמי. לחטב והכרחּתי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻמצאתי
לחטב והל טֹוב ׁשּזה ראה אחד, זהב הּגביר לֹו ונתן העצים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוחטב

הּסעּדה ּכל ׁשּוב וקנה זהּובים ׁשּׁשה ׁשּקּבץ עד עצים הּלׁשֹוןעֹוד (ּובזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ז רּבנּו ""אמר סעּדהל: א גיווען איז סעּדה ּדיא ׁשּוב)"אין הל והּמל ׂשמח והיה , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לפניו. והּמאכלים והּמׁשקה יֹוׁשב ׁשּזה וראה לראֹות ּביתֹו חּלֹון ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרי

ּכּנ וראה הּבית לתֹו ונכנס הּמל הל מאד, ׂשמח וׁשכב"והּוא ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
,הּמל את ולּוה האיׁש עמד ּובּבקר הראׁשֹון הּלילה ּכמֹו ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגםֿ ּכן
ממֹון? עליו להֹוציא צרי זה ּכי זאת, לֹוקח אּתה מאין לֹו: ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוׁשאל
ּגזר ואחרּֿכ ׁשּנתקלקלּו הּדברים ּכל לתּקן היה ּדרּכי לֹו: ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהׁשיב
ׁשּקּבצּתי עד עצים וחטבּתי לתּקן אדם לׁשּום עֹוד לּתן ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמל

ּכּנ לזה לחטב"ממֹון אדם לׁשּום לּתן ׁשּלא וגזר מאּתֹו הּמל והל ל, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּמל ׁשּגזר לֹו, והׁשיב עצים לחטב האדם אל ּבא ּכאׁשר ויהי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעצים.
ּכסף, אין ּכי ּבעיניו וּירע עצים, לחטב אדם לׁשּום לּתן ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּגזרּֿדין
אּתה מי אֹותֹו: וׁשאל הּדיר, מנּקה אחד וראה והל ּבה' ּבטח ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאך
והכרחּתי לי ׁשּינּקה מי מצאתי ולא חּזרּתי לֹו: הׁשיב הּדיר? ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּתנּקה
לֹו ונתן אֹותה ונּקה עמד אנּקה. ואני לי ּתן לֹו: אמר ּבעצמי, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלנּקֹות
ּכל ׁשּוב וקנה זהּובים ׁשּׁשה וקּבץ ּדירים עֹוד ונּקה הל זהּובים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָׁשני

הּנ לביתֹו"הּסעּדה והל סעּדה)ל, הּוא הל(והּס עּדה מאד. ׂשמח והיה ְְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
הּנ ּככל ׁשּוב וראה לראֹות ׁשּוב ּכּנ"הּמל לּבית ונכנס ל."ל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

CkÎøçàåּכּנ ׁשּוב הּמל אֹותֹו וׁשאל הּמל את עֹוד לּוה ל,"ּבּבקר ÀÇÇÇְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּנ ּכל לֹו ּדיר."והׁשיב לנּקֹות אדם לׁשּום לּתן ׁשּלא וגזר הּמל הל ל. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

זה על ּגזר ׁשהּמל לֹו והׁשיבּו ּדירים לנּקֹות לחזר האיׁש הל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבּבקר
ׁשּלֹוקח"ּכּנ הּמיניסטער אצל חיל לאיׁש והׂשּכיר האיׁש הל חילל. ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ויׁש מהּמדינה לֹו ׁשּמּגיע מה ּבזרֹוע אֹותם ׁשּלֹוקחין חיל יׁש ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלּמל
עם והתנה חיל לאיׁש עצמֹו והׂשּכיר הּוא והל אֹותם, ׁשּׂשֹוכרין ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָחיל
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ויֹום יֹום ּובכל לּזמן אם ּכי לעֹולם עצמֹו מׂשּכיר ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמיניסטער
חיל אנׁשי ּבבגדי ּתכף אֹותֹו הלּביׁש והּמיניסטער ׂשכרֹו. לֹו יּתן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבּבקר
ערב לעת אחרּֿכ ,ׁשּצרי למקֹום אֹותֹו ושלח ּבצּדֹו חרב לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָותלה

הּנ הּסעּדה ּכל לֹו וקנה מעליו הּבגדים הׁשלי ּפעּלתֹו ּכל ל"ּכׁשעׂשה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לביתֹו סעּדה)והל הּוא ׁשּוב(והּס עּודה הּמל הל מאד. ׂשמח והיה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכּנ מאד ׂשמח והּוא לפניו מּוכן ׁשהּכל וראה לביתֹו"לראֹות ונכנס ל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּנ ּכּנ"וׁשכב אֹותֹו וׁשאל הּנ"ל, ּככל לֹו וסּפר וקרא"ל, הּמל הל ל. ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לׁשּום מהּקאסע לׁשּלם ידֹו את ירים ׁשּלא עליו וצּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהּמיניסטער
הּיֹום. ּבאֹותֹו ְַָָאדם

ø÷aa,רצה ולא הּיֹום עבּור ׂשכרֹו לֹו ׁשּיׁשּלם להּמיניסטער הל ÇÉÆְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהּמל לֹו, הׁשיב יֹום? ּבכל לי ׁשּתׁשּלם עּמ התניתי הלא לֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשאל
הֹואיל, לא עּמֹו ׁשּטען מה וכל הּיֹום. אדם לׁשּום לׁשּלם ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגזר
לׁשּלם אפׁשר אי והּיֹום ימים ׁשני ּבעד מחר ל אׁשּלם מּוטב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוהׁשיב
ולא ּבמקֹומּה עץ ׁשם ותּקן מהחרב חתיכה וׁשבר הל עׂשה? מה .ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹל
ׁשּוב וקנה החתיכה אֹותּה והׁשּכין והל ּכלל, מּבחּוץ ונּכר נראה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָהיה

הּנ הּסעּדה סעּדה)ל"ּכל הּוא ׁשהּׂשמחה(והּס עּודה וראה הּמל ׁשּוב הל ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּכּנ ׁשם וׁשכב לביתֹו ׁשּוב ונכנס ּכמּקדם ּכּנ"ּבׁשלמּות אֹותֹו וׁשאל ל,"ל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּנ ּככל לֹו והׁשּכין"וסּפר הּקּתא מן החרב ׁשל הּלהב לׁשּבר ׁשהכרח ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ
ּבעד מעֹות ּכׁשאקּבל ואחרֿ ּכ הּסעּדה, צרכי לֹו לקנֹות ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה
יכֹול אני ּכי ּכלל, נּכר יהיה ולא החרב את ואתּקן אפּדה הּיֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ׁשּנתקלקלּו הּדברים ּכל להּמל)לתּקן הּזק ׁשּום יּגיע .(ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

Cìäחּיב ׁשּיׁש ּבאׁשר עליו וצּוה הּמיניסטער את וקרא לביתֹו הּמל ÈÇְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּותצּוה חיל איׁש ׁשּיהיה ׁשּׂשכרּת חיל האיׁש אֹותֹו ּתקרא ּבכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמיתה,
הּמיניסטער הל מיתה החּיב ׁשל ראׁשֹו יחּת ׁשהּוא ּדיקא ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכל ׁשיתאספּו צּוה והּמל הּמל לפני ּובא אֹותֹו וקרא ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָועׂשה
עץ חתיכת ׁשּנעץ איׁש ׁשּנמצא הּזה הׂשחֹוק לראֹות ּכדי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשרים
אדֹוני לֹו: וׁשאל רגליו לפני וּיּפל הּמל לפני ּבא והּוא החרב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמקֹום
מיתה. החּיב ׁשל הראׁש לחּת ּכדי לֹו, אמר ּנקראתי? מה על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּמל
אחר יקרא ּבכן ּדם ׁשפ לא ׁשּמעֹולם ּבאׁשר לפניו, והתחנן לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהׁשיב
אמר ּדמֹו, לׁשּפ עּתה מכרח דוקא ׁשהּוא לֹו הׁשיב והּמל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻלזה.
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חּיב ׁשהּוא ּברּור הּדין אין אּולי זה, על ּברּור ּפסק יׁש וכי :ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהּמל
ׁשאינֹו ּדם ׁשאׁשּפֹוך מּכלֿׁשּכן מעֹולם, ּדם ׁשפכּתי לא ואני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמיתה
ׁשחּיב ּברּור הּדין ּבוּדאי :הּמל לֹו הׁשיב מיתה. חּיב הּוא אם ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּברּור

זה על ּפסק יׁש ּבוּדאי ּכי ּדעקריט)מיתה, ׁשאּתה(ׁשּקֹורין: מכרח ועּתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
אל עצמֹו ּפנה הּמל אצל לפעל ׁשאיֿ אפׁשר ראה ּדמֹו. ּתׁשּפ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּדוקא

" ואמר! יתּבר זההּׁשם ּובאם מעֹולם ּדם ׁשפכּתי לא אני ׁשּדי אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
עץ מהּברזל נעׂשה יהיּו מיתה חּיב אינֹו וׁשלפה"האיׁש החרב וחטף . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּמל ראה ּגדֹול, ׂשחֹוק ׁשם ונעׂשה עץ ׁשהּוא הּכל וראּו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּתערּה
לׁשלֹום! ּופטרֹו ּכזה נאה איׁש ְְִֶֶֶָָָָׁשהּוא
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