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סימן תשעג

ֶנעְמרּוב  ַקיין  ֶגעֶקעְרט  צּוִריק  ָנָתן  ֶרִּבי  ִזיְך  ָהאט  ַּתמּוז:  כ"ב  זּוְנָטאג, 
ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ְׁשֶווער  ַזיין  ַווייל  וואֹויֶנען,  ִדיָרה צּו  ַא  ָדאְרט  ָאְנצּוְגֵרייְטן 
ֶרִּבי ָדִוד ְצִבי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן אּום י"ט ִאָייר אּון ַזיין ַווייּב אּון ְׁשִוויֶגער 
ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעָוואְלט ִזיְך אּוְמֶקעְרן צּוַזאֶמען ִמיט ִאים פּון ָמאַהלּוב ַקיין 
ֶנעְמרּוב. ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָפאְרן ַקיין ָמאַהלּוב צּו ְּבֶרעְנֶגען ַזיין ַווייּב 

אּון ִקיְנֶדער צּו ַזיין ֵנייֶע ִדיָרה ִאין ֶנעְמרּוב.

סימן תשעד

ַקיין  ִמְׁשָּפָחה  ַזיין  ִמיט  ָאְנֶגעקּוֶמען  ָנָתן  ֶרִּבי  ִאיז  ְּבָאב:  ִּתְׁשָעה  ָנאְך 
ָנאְנט  ַזיין  ֶער  ֶוועט  ֶיעְצט  ַווייל  ֶגעְפֵרייְדט  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֶנעְמרּוב. 
צּום ֶרִּבי'ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶהעְרן ַזייֶנע ּתֹורֹות אּון 
ְׁשמּוֶעְסן. אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאז ֶער ִאיז ִּכְמַעט ֶיעֶדע ָוואְך ֶגעָפאְרן 
צּום ֶרִּבי'ן אּון ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן, ָּברּוְך 
ַהֵׁשם ַאז ָדאס ִאיז ְמַחֶיה ִּביז ַהייְנט ַאֶלע ָוואס ֵלייֶנען ַזייֶנע ֶוועְרֶטער, אּון 
ַהָּגנּוז  ֶרִּבי'ְנס אֹור  ֶדעם  ֶווען  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ַזיין  ְמַחֶיה  ָנאְך  ֶוועט  ֶעס 

ֶוועט ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶוועְרן ַפאר ִדי ֶוועְלט.

סימן תשעה

רֹאׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול: ִאיז ַפאְרִטיג ֶגעָוואְרן ָדאס ְדרּוְקן ֶדעם ֵהייִליְגן ֵסֶפר 
ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִאין ְׁשָטאט אֹוְסְטָרָהא. אּון ֶרִּבי ַיֲעקֹב פּון ֶמעְדֶוועִדיְבֶקע 
ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט ַאֶלע ְסָפִרים ַקיין ְּבֶרְסֶלב צּום ֶרִּבי'ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ֶדער 
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ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ָגאר ְׁשַטאְרק ֶגעְפֵרייְדט. ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ֶדעָמאְלט ֶגעְׁשַטאֶנען 
ָנאְך  ָזאְלְסט  "דּו  ַהָּלׁשֹון:  ָּבֶזה  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶרִּבי'ן,  ֶנעְּבן 
אּון  ְפֵרייִליְך!"  ְמׁשּוָנה  ַזיין  צּו  ְמחּוָיב  ִּביְסט  דּו  ְׁשחֹוָרה?!  ָמָרה  ַזיין 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "דּו ָזאְלְסט ִזיְך ָלאְזן ַאָראְּפַוואְרְפן?! ִמיט 
ַא ְגרֹויְסן ֵחֶלק ִאין ֶדעם  ַזיין?! דּו ָהאְסט  ִניְׁשט ְמַחֶיה  ִזיְך  ֶדעם ֶקעְנְסטּו 
ַווייל  ַדייְנס,  ִאיז  ֵסֶפר  ַגאְנֶצע  "ִדי  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ֵסֶפר!" 
ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ֶוועְלט".   ִדי  אֹויף  ֵסֶפר  ֶדער  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ָוואְלט  ִדיר  ָאן 
ִאיז  ֵסֶפר  ַגאְנֶצע  ִדי  ַאז  ַטאֶקע  ֶעס  ִאיז  ַאזֹוי  ַאז  ֶגעֶווען  ַמְסִּביר  ִאים  ָהאט 
ֶגעַמאְכט דּוְרְך ִאים, )ַווייל דּוְרְך ַזיין ִהְׁשּתֹוְקקּות ָוואס ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג 
ֶגעַהאט צּו ֶהעְרן ּתֹוָרה פּון ֶרִּבי'ן, אּון אֹויְך דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ַאֶלעס 
עְרֶגעְּבִליְּבן ְסָפִרים פּון ֶרִּבי'ן(. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן - ִאיז ִאיֶבּ
ֵווייְסטּו פּון ָדאס ְגרֹויְסֵקייט אּון ֵהייִליְגֵקייט פּון  ִאים ֶגעָזאְגט: "ַאִּביְסל 
ָוואס  ְגרֹויְסֵקייט,  ַזיין  ִאין  ְגֵלייְּבן  ָזאְלְסטּו  ֵסֶפר, ָנאְך ֶמער פּון ֶדעם  ֶדעם 
ָדאס ֶוועט ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶוועְרן דּוְרְך ֶדער ָוואס ֶוועט ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶוועְרן", 

)ָדאס ִאיז ָמִׁשיַח, ָוואס ֶוועט ַזיין פּון ַזייֶנע ֵאייִניְקֶלעְך(.

זאגט דער ראש ישיבה שליט"א: דאס וואס דער רבי האט געזאגט 
אויף  ארויף  נאר  נישט  גייט  אייניקלעך,  זיינע  פון  זיין  וועט  משיח  אז 
ווערן  ווייל תלמידים  אייניקלעך, נאר דאס קען אויך מיינען תלמידים, 

אויך אנגערופן קינדער )רש"י במדבר ג, א(.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ָדאְך ֶגעְדרּוְקט ֶגעָוואְרן טֹויֶזעְנט 
ְסָפִרים, אּון ֶיעֶדע ֵסֶפר קּוְמט ָאן צּו ֶעְטִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן", ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים 
ֶגעָזאְגט ֶער ָזאל ִזיְך ְמַחֶיה ַזיין ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְמַזֶּכה 

ַזיין ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶדעם ָפאְרְכִטיְגן וואּוְנֶדעְרִליְכן ֵסֶפר.

ווי שטארק  זעט מען  ישיבה שליט"א געזאגט: דא  האט דער ראש 
עלינו  יגן  זכותו  מוהרא"ש  ווען  הפצה.  מיט  זיין  מחיה  זיך  דארף  מען 
האט געליטן אויף זיין הארץ אטאקע לא עלינו האב איך זייער געוואלט 



אשר היה אל יואל

הפרשת דברים שנת תשפ"א לפ"ק

אריינגיין צו אים, אבער איך האב נישט געוואוסט צי איך מעג אריינגיין 
אין אזעלכע אומשטענדן אים שטערן, נאכ'ן נישט אריינגיין א לענגערע 
צייט האב איך געשפירט אז איך קען שוין מער נישט ווארטן אזוי לאנג 
נישט צו זיין ביי מוהרא"ש, בין איך אריין צו מוהרא"ש צוזאמען מיט 
נאך עטליכע חברים, און מוהרא"ש האט גערעדט מיט אונז וועגן הפצה, 
אינמיטן האט מוהרא"ש געזאגט: "וויפיל קונטרסים קומען דען אן אין 
צום  צו  ברענגט  דאס  און  ספרים  די  זוכן  מענטשן  אסאך  גאר  מיסט? 

אייבערשטן!"

הדפוס  בית  דעם  באזוכט  מאל  ערשטן  צום  האט  מוהרא"ש  ווען 
אן  געהאט  האט  ער  פרייליך,  זייער  געווען  ער  איז  וויליאמסבורג  אין 
אויסטערלישן שמייכל אויף זיין פנים, און האט זיך אנגערופן: "רבי נתן 

וואלט זיך מחיה געווען צו האבן אזא בית הדפוס" .

א מענטש דארף זיך מאכן א חשבון: 'ווי אזוי האב איך אויסגעקוקט 
געווען מיינע  זענען  וואס  רבי'ן?  געווארן צום  בין מקורב  איידער איך 
געדאנקען? איך האב דאך שטענדיג געטראכט פון נארישקייטן, צי מען 
מיר  האט  ספר'ל  קליין  איין  און  נישט...  אדער  כבוד  גענוג  מיר  געבט 
ווי  אינגאנצן געטוישט מיין לעבן, מיין גאנצע בליק, מיינע געדאנקען 
אזוי צו טראכטן - אלעס האט זיך מיר געטוישט צום גוטן, וויל איך אז 
נאך מענטשן זאלן אויך וויסן פון די אלע ליכטיגע עצות פון רבי'ן, זיי 

זאלן אויך קענען מצליח זיין אין לעבן'.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט אֹויְך ֶגעֶרעְדט צּו ֶעְטִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו 
ַאז ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ַטאֶקע ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ֵחֶלק ִאין ֶדעם ֵסֶפר. אּון ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ַאז ֶמען ַדאְרף ַמֲחִזיק טֹוָבה ַזיין ֶדעם 
ִניְׁשט  ָוואְלט  ַזיין ִאין ֶדעם  ָנָתן ָזאל עֹוֵסק  ֶרִּבי  ִניְׁשט  ֶווען  ַווייל  ָנָתן,  ֶרִּבי 
עְרֶגעְּבִליְּבן ֲאִפילּו ֵאיין ְּבֶלעְטל פּון ַזייֶנע ְסָפִרים. ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער  ִאיֶבּ
ֶרִּבי  ֶגעָזאְגט: "ֶיעֶדער פּון ֶעְנק ָהאט ַא ְגרֹויס ֵחֶלק ִאין ַמיין ּתֹוָרה )ַעֵיין 
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ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן יג, ָוואס ָדאְרט ְׁשֵטייט ַאז ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם 
ָנָתן  ֶרִּבי  ָאֶּבער  ִאים(,  צּו  קּוֶמען  ָוואס  ְמקּוָרִבים  ַזייֶנע  דּוְרְך  קּוְמט  ַצִדיק 
ָהאט ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ֵחֶלק ִאין ַמיין ּתֹוָרה; ִאיר ֵווייְסט ָדאְך ַאז ֶווען ִניְׁשט 
ֶער ָוואְלט ִאיר ִניְׁשט ֶגעַהאט ֲאִפילּו ֵאיין ְּבֶלעְטל פּון ֶדעם ֵסֶפר!" אּון ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֶווען ִניְׁשט ֶער, ָוואְלט ִאיר ִניְׁשט ֶגעַהאט 

ַא ְּבֶלעְטל ְׁשמֹות".

סימן תשעו

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה מֹוָרא'ִדיג ָאְנֶגעהֹויְּבן אֹויְסִריֶמען 
ִמיְך  ָהאט  ֶוועְלט  "ִדי  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  אּון  ֵסֶפר,  ֵהייִליג  ַזיין  לֹויְּבן  אּון 
ִניגּון  ֶדעם  ִמיט  ּתֹוָרה  ֵאיין  ֶהעְרן  ִמיר  ָזאְלן  ֵזיי  ֶגעֶווען,  טֹוֵעם  ָנאְכִניְׁשט 
ִדי  ַחיּות,  ִדי  ֲאִפילּו  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי   - ֶיעֶדער  ָוואְלט  ִמיְט'ן ַטאְנץ,  אּון 
ְגָראז אּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ָדא ִאין ִדי ֶוועְלט - אֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדעם ָגאר 
ֶגעְׁשַמאְקן ַּתֲענּוג". ]מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ָדא ַמְסִּביר ַא ֶלעְנֶגעֶרע 
ִאיִדיׁש,  ִאין  ֶגעֶווען  ְמַתְרֵּגם  ִניְׁשט  ִעְנָין. ִמיר ָהאְּבן ָדאס  ֵּבאּור אֹויף ֶדעם 
ְׁשמּוֶעס  ֶלעְנֶגעֶרע  ַא  ִאין  ַאַריין  ֶדעָמאְלט  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער   .] אּוְנְטן  ֶעס  ֶזע 
ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ּתֹורֹות,  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ִאיֶּבער 
ֶגענּוֶמען  ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֵקייֶנער  וואּו  ְּפַלאץ  ַא  פּון  ֶער  ֶנעְמט  ּתֹוָרה  ַזיין 
ַקיין ּתֹוָרה, ִאיְנִמיְטן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֵזיי ָזאְלן ִמיר 
ֶהעְרן ֵאיין ּתֹוָרה ִמיט ֶדעם ִניגּון אּון ִמיְט'ן ַטאְנץ ָוואְלט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט 
ִאיְך  ָהאּב  "ָוואס  ִאיֶּבעְרֶגעְפֶרעְגט:  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אֹויְסֶגעַגאְנֶגען!" אּון 
ִאים ֶדער  ֶוועְרֶטער, ָהאט  ַזייֶנע  ִאיֶּבעְרֶגעָזאְגט  ָנָתן  ֶרִּבי  ֶגעָזאְגט?" ָהאט 

ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: "ָוואס ֵמייְנְסטּו? ֲאִפילּו ִדי ַחיּות אּון ְּבֶלעֶטער ְוכּו'".

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: וואס איז דער תורה, ניגון 
און טאנץ וואס אויף דעם האט דער רבי געזאגט: 'ווען די וועלט וואלט 
גייט  דאס  תענוג'?  גרויס  פון  אויסגעגאנגען  זיי  וואלטן  געהערט  עס 
ארויף אויף די ווערטער וואס דער רבי ברענגט אין ליקוטי מוהר"ן )חלק א, 

א
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סימן סד(: "ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִמַּבְלָעֶדיָך 

ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ְוָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", וואס מוהרא"ש 
האט אויף די ווערטער פארפאסט א הערליכן ניגון, און ווען די וועלט 
גאר  דעם  פון  אויסגעגאנגען  אלע  וואלטן  ניגון  מיט'ן  הערן  עס  זאל 
געשמאקן תענוג, ווייל עס איז נישט קיין גרעסערע תענוג אויף די וועלט 
ווי ווען מען נעמט אריין אין זיך די היילגע אמונה מיט א קלארקייט אז 
עס איז גארנישט דא אויסער דעם אייבערשטן, און די גאנצע וועלט איז 

איין שטיק אייבערשטער.

עס איז דא אסאך ספרים אויף די וועלט אבער עס זענען דא געוויסע 
ווי עס ציט צו לערנען, מען  וואס מען שפירט בשעת'ן לערנען  ספרים 
קען עס נישט ארויסלאזן פון האנט, מען וויל עס לערנען איינמאל און 
נאכאמאל און נאכאמאל, צום ביישפיל, ווען מען לערנט דער הייליגער 
ספר 'זהר הקדוש' שפירט מען ווי דאס ציט זייער שטארק, מען קען עס 
נישט ארויסלאזן פון האנט, אפילו מען פארשטייט כמעט גארנישט וואס 
דארט שטייט, און אפילו דער 'תיקוני זהר' וואס מען פארשטייט ממש 
גרויסע  א  גאר  וואס דארט שטייט, דאך שפירט מען דערביי  גארנישט 
געשמאק בשעת מען לערנט עס, מען זעט ווי עס ליגט באהאלטן דערין 

פארבארגענע סודות.

און אזוי איז עס אויך מיט'ן רבי'נס ספרים; אז מען הערט דעם רבי'נס 
דיבורים, מען לערנט דעם רבי'נס ספרים, ווערט מען זייער צוגעקלעבט 
דערצו, מען וויל עס לערנען נאכאמאל און נאכאמאל. איך לערן ברוך 
השם אסאך ספרים אבער דער ספר 'אשר בנחל' איז א ספר וואס האט 
נישט זיינס גלייכן, דער ספר ציט זייער מורא'דיג לערנען, ווער עס עפענט 

עס נאר אויף - שפירט דערביי אן אויסטערלישן געשמאקען טעם.

שוין  "וואס שטייט  בנחל':  'אשר  ספר  פונעם  חוזק  מענטשן מאכן 
דארט 'היט שבת וועט דער שבת דיך אפהיטן', אדער 'טו אן תפילין וועסטו 
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זוכה זיין צו אריכות ימים', דאס שטייט נאכאמאל און נאכאמאל..." אבער 
דער אמת איז אז טאקע דאס וויל איך הערן נאכאמאל און נאכאמאל אז 
וויכטיג  זייער  איז  עס  תפילין',  'אנטון  זאל  איך  'היטן שבת',  זאל  איך 
די סארט מצוות  אויף  יהדות',  'פשטות  אויף  חיזוק  צו הערן שטענדיג 
וואס מען טוט סיי ווי, אזוי באקומען די טעגליכע מצוות א ווערד ביים 

מענטש, די מצות באקומען א פרישקייט און א געשמאק.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.

ג

ֶנֶפׁש ַהּׁשֹוֵמַע ַאַחר  ַהִּנּגּון, ֶּׁשִּנְמַׁשְך  ִמי ֶׁשְּמַנֵּגן ִמֶּטַבע  ִהֵּנה  ְוִרּקּוד,  ִנּגּון  יֹוֵדַע  ִּכי ִמי ֶׁשהּוא  ַלֲהִבינֹו,  ]ְוֶאְפָׁשר 
ַהִּנּגּון, ּוִמְתַּבֵּטל ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַאַחר ְּתנּוַעת ַהִּנּגּון ְּכִפי ָּכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ֶׁשל ַהִּנּגּון ְּכִפי ַמה ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח ְלאֹוָתּה 
ְמֻכָּון ַמָּמׁש  ֶׁשִּיְהֶיה ָהִרּקּוד  ִלְרקֹד,  ַאֲחֶריָה. ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשָּיכֹול  ְלַהְמִׁשיָכּה  ַהֶּנֶפׁש  ַהְּתנּוָעה ִלְׁשּבֹר ּוְלעֹוֵרר 
ְצִריִכים  ַהְּתנּוָעה  זֹאת  ֶׁשֵאֶצל  ַהִּנּגּון,  ִלְתנּוַעת  ַהַּׁשָּיכֹות  ְוֵאיָבר  ֵאיָבר  ְּבָכל  ְּתנּועֹות  ֵיׁש  ִּכי  ַהִּנּגּון,  ְּתנּוַעת  ְּכִפי 
ְלַנְעֵנַע ְּברֹאׁשֹו אֹו ִלְכּפֹל ַעְצמֹו ְוַכּיֹוֵצא ִּבְׁשָאר ֵאיָבִרים ּוְבַרְגַלִים, ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות ְּתנּוָעה ְּבגּופֹו ּוְבַרְגָליו ְּכִפי 
ְּתנּועֹות ַהִּנּגּון ְמֻכָּון ַמָּמׁש, ּוִבְפָרט ִמי ֶׁשְּמַנֵּגן ִנּגּון ִעם ִּדּבּוִרים ְוִׁשיר, ֶׁשְּמַסֵּדר ִׁשיר ְוִדּבּוִרים ִעם ְּתנּוַעת ַהִּנּגּון, 
ְוַגם ָהִרּקּוד  ְנִעימֹות ַהִּנּגּון,  ְּכִפי  ְלַהִּנּגּון, ֶׁשִּמְׁשַקל ַהִּׁשיר ְמֻכָּון ַמָּמׁש  ְוַהִּדּבּוִרים ַׁשָּיִכים ְּבִכּוּון ָּגדֹול  ֶׁשַהִּׁשיר 
ְמֻכָּון ַמָּמׁש ְּכִפי ְנִעימֹות ַהִּנּגּון ּוִמְׁשַקל ַהִּׁשיר, ִּכי ֻּכּלֹו ֶאָחד - ְּכֶׁשּזֹוִכין ִלְׁשמַֹע ִנּגּון ָכֶזה ִעם ִׁשיר ְוִדּבּוִרים ְוִעם 
ִרּקּוד ָכֶזה, ֶׁשֻּכָּלם ַׁשָּיִכים ֶזה ָלֶזה ְּבִכּוּון ָּגדֹול ַמָּמׁש, ִּכי ַהִּדּבּוִרים, ְּדַהְינּו ַהִּׁשיר ְוַהִּנּגּון ְוָהִרּקּוד - ֻּכּלֹו ֶאָחד 
ַמָּמׁש. ְּכֶׁשּזֹוִכין ִלְׁשמַֹע זֹאת - ֲאַזי ִמְתַּבְּטִלים ַמָּמׁש ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ִמֹּגֶדל ֶעֶצם ַהַּתֲענּוג ַהֻּמְפָלא, ְוֶזהּו ַהַּתֲענּוג 
ַהָּגדֹול ִמָּכל ַהַּתֲענּוִגים, ְוֵאין ַּתֲענּוג ָּגדֹול ִמֶּזה. ּוִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם זֹאת, ֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ִמַּתֲענּוג. ַאְׁשֵרי ַעֵּין ָרֲאָתה 
זֹאת, ִּכי ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֵאין ַהּכֹל זֹוִכין ִלְׁשמַֹע ְוִלְראֹות זֹאת, ַרק ִמי ֶּׁשָּטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוכּו'. ְוֵאּלּו ָהעֹוְמִדים 
ְסִביבֹו ֵאין ְיכֹוִלין ְויֹוְדִעין ַמה ַלֲעׂשֹות, ַרק ֵיׁש ָלֶהם ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ִנְפָלָאה ֵמעֶֹצם ַהַּתֲענּוג, ְוהּוא 
ְוִרּקּוד,  ִנּגּון  ֶׁשּיֹוֵדַע  ּוִמי  ִּבְכָתב.  זֹאת  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ֵהיֵטב,  ָהִעְנָין  )ְוָהֵבן  ַּכַּנ"ל.  ְועֹוֶׂשה  ְּבֶאְמַצע  עֹוֵמד 
יּוַכל ִלְׁשמַֹע ְמַעט ְּבִלּבֹו ָעֶצם ְנִעימֹות עֶֹנג ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ַהַּנ"ל ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש, ַעד ֶׁשִּמְתַּבְּטִלים ְלַגְמֵרי, 
ְוָהֵבן(. ַּגם ָּכל ִמי ֶׁשָּסמּוְך ּוְמקָֹרב יֹוֵתר, ַנֲעֶׂשה ֶאְצלֹו ָּכל ַהְּתנּועֹות ִמֵּמיָלא ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש ְּבָמָׁשל ַהַּנ"ל, ֶׁשִּמי 
ֶׁשָּסמּוְך יֹוֵתר ֶאל ַהִּנּגּון ְוָהִרּקּוד ּוֵמִבין ְּביֹוֵתר, ַנֲעִׂשין ֶאְצלֹו ִמֵּמיָלא ָּכל ַהְּתנּועֹות ֶׁשל ַהִּנּגּון ְוָהִרּקּוד ֵמֲחַמת 
ֹּגֶדל ַהַּתֲענּוג ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ׁשֹוֵמַע ִנּגּון ְוִרּקּוִדים ֵמֲחַמת ַהַּתֲענּוג, ֶּׁשִּנְמַׁשְך ַאַחר ַהִּנּגּון, הּוא עֹוֶׂשה 
ַאֲחָריו ַּגם־ֵּכן אֹוָתן ַהְּתנּועֹות ְוהּוא ְמַנֵּגן ּוְמַרֵּקד ַּגם־ֵּכן ְקָצת, ִּכי ַנֲעֶׂשה ֶאְצלֹו ִמֵּמיָלא ְּתנּועֹות ַהִּנּגּון ְוָהִרּקּוד. 
ֶאְצלֹו  ַנֲעֶׂשה ַּגם־ֵּכן  ְוָהִרּקּוד,  ְוַהִּנּגּון  ַהְּקֻדָּׁשה, ָּכל ַמה ֶׁשָּסמּוְך יֹוֵתר ֶאל ַהּתֹוָרה  ְּכֶׁשְּמקָֹרב יֹוֵתר ֶאל  ֵּכן  ְּכמֹו 

ַהְּתנּועֹות ֶׁשל ָּכל ַהַּנ"ל ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ִמֵּמיָלא[.

א


