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שָּ  ִסּפּור ַעל רָּ  הַהּפָּ

  

 

 ְמַסּפֵּר מֹוַהרָּא"ש

דֹוׁש ּכֹוֵתב   ה ט"ו(הַרְמַב"ם ַהקָּ כָּ ב, ֵפֶרק ח', ֲהלָּ ֶׁשְיהּוִדי    )ִהְלכֹות לּולָּ
ִריְך ִלְהיוֹ  ִריְך ִלְשמֹוַח ְמֹאד ִעם ַהִמְצוֹות ֶׁשהּוא ְמַקֵים, הּוא צָּ ת  צָּ

ֵמַח  ַרְך, ּוִמי ֶׁשֹּלא שָּ ֶזה ֶׁשהּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵשם ִיְתבָּ ֵמַח ְמֹאד בָּ שָּ
לּו דֹול, ְּכמֹו שֶ   לַבֲעבֹוַדת ַהֵשם ֶׁשּלֹו, עָּ אֹוֵמר ְלַקֵבל ַעל ֶזה עֹוֵנׁש גָּ

ֶׁשֹּלא  ִבְגַלל  ִאים  בָּ ִׁשים  ַהקָּ ִׁשים  עֹונָּ הָּ ל  ֶׁשּכָּ ה,  ַבּתֹוֵכחָּ סּוק  ַהפָּ
ֵמַח, שָּ ּוְבֵלב  ה  ְבִשְמחָּ ַרְך  ִיְתבָּ ַהֵשם  ֶאת  תּוב   עֹוְבִדים  ֶׁשּכָּ ְּכמֹו 

ִרים כ"ח, מ"ז( ה )ְדבָּ ַבְדּתָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְבִשְמחָּ , "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא עָּ
ב". ּוִמי ֶׁשִמְתגָּאֶ ּוְבט לֹו ִלְשמֹוַח ַבֲעִשַית ַהִמְצוֹות    הְוֹלא נָּאֶ   הּוב ֵלבָּ

ת  רֶׁ ֲעצֶׁ י  ינִּ ְׁשמִּ בִּ ׁשֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַרֵבנּו  ל  ְמֻקבָּ
ים ה ְמַחְלקִּ ַמיִּם ןמִּ  ַפְרנָּסָּ ל  ַהשָּ ד   ְלכָּ חָּ  אֶׁ
אֹו ת  רֶׁ ֲעצֶׁ י  ינִּ ְׁשמִּ בִּ ה,  נָּ ַהשָּ ל  ים  ְלכָּ ְמַבְקׁשִּ ם"  ׁשֶׁ גֶׁ ַלת  "ְתפִּ ים  ְמרִּ

ה   סָּ ר ְכַפְרנָּ בָּ ה אֹותֹו  דָּ ם, ְוזֶׁ ׁשֶׁ ַרְך ַעל ַהגֶׁ ְתבָּ ית ג':(ֵמַהֵשם יִּ י )ַתֲענִּ , כִּ
ם ׁשֶׁ ים ַעל ְיֵדי גֶׁ ם צֹוְמחִּ דָּ אָּ ל הָּ ְצַטְרכּויֹות ׁשֶׁ ל ַההִּ ה טֹוב   .כָּ ְגַלל זֶׁ בִּ

ד ת ַהְזַמן ַהְמיֻחָּ ְלַנֵצל אֶׁ ה   תאֶׁ   ,ְמֹאד  סָּ ַעל ַפְרנָּ צֹון ּוְלַבֵקׁש  ַהֵעת רָּ
ה. נָּ ל ַהשָּ דֹול ְלכָּ ַפע גָּ   ְבׁשֶׁ

י  ת הִּ ֱאמֶׁ ה ֲהֵרי ַגם    אהָּ ה, זֶׁ סָּ ַרְך ַעל ַפְרנָּ ְתבָּ ים ְלַהֵשם יִּ ְמַבְקׁשִּ ְכׁשֶׁ
ְתַעְצֵבן, ַרֵבנּו אֹוֵמר   לֹא נִּ ְכַעס, ְוׁשֶׁ לֹא נִּ ה ׁשֶׁ לָּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, חֵ ְתפִּ ק  )לִּ לֶׁ

ן ס"ח( ימָּ ה ְתלּויָּ   א', סִּ סָּ ַפְרנָּ ְהיֹות ְבַכַעס,   הׁשֶׁ ים לֹא לִּ שֹוְמרִּ ה ׁשֶׁ ְבַכמָּ
ים אֹותֹו קֹוֵדם   ם, ְמַנסִּ ַמיִּ ם ֵמַהשָּ דָּ אָּ ה לָּ סָּ ְׁשֹלַח ַפְרנָּ ים לִּ רֹוצִּ ְפֵני ׁשֶׁ לִּ

י יָּכֹול ְלַהְכעִּ הּו ׁשֶׁ ים לֹו ַמשֶׁ ל ַכַעס, ׁשֹוְלחִּ יֹון ׁשֶׁ סָּ ם נִּ ם   סעִּ אֹותֹו, ְואִּ
סּוק  ַהפָּ ה, ְכמֹו ׁשֶׁ סָּ ת ַהַפְרנָּ ז הּוא ְמַאֵבד אֶׁ ְתַעְצֵבן, אָּ ם נֹוֵפל ּומִּ דָּ ַהאָּ

ד'(אֹוֵמר   י"ח,  יֹוב  יק   )אִּ ַמְחזִּ ם  דָּ אָּ הָּ ְכׁשֶׁ ל  ֲאבָּ ְבַאפֹו",  ַנְפׁשֹו  "ֹטֵרף 
דֹול   גָּ ַפע  ׁשֶׁ ְמַקֵבל  הּוא  ז  אָּ ְתַעְצֵבן,  מִּ ְולֹא  ְתַאֵפק  ּומִּ ל רֹאׁש,  ׁשֶׁ

ה.  סָּ  ַפְרנָּ
כֵ  ל   ןלָּ ׁשֶׁ צֹון  רָּ הָּ ֵעת  בָּ ד  ְמיֻחָּ ּובִּ ַהְזַמן,  ל  כָּ ֵמַהֵשם  ְלַבֵקׁש  ים  יכִּ ְצרִּ

ְתַעְצֵבן ַאף  לֹא נִּ ֵלו, ׁשֶׁ גּוַע ְוׁשָּ ם רָּ דָּ ן אָּ ְהיֹות בֶׁ ה לִּ ְזכֶׁ נִּ ת, ׁשֶׁ רֶׁ י ֲעצֶׁ ינִּ ְׁשמִּ
י טִּ ה אֹוטֹומָּ ְזכֶׁ ְך נִּ וַ  תַפַעם, ְוכָּ ה ְברֶׁ סָּ  ח. ַגם ְלַפְרנָּ

אֹוֵמר   ַרֵבנּו  ׁשֶׁ ַמה  ְזֹכר  לִּ ים  יכִּ ס"ט( ְצרִּ ן  ימָּ סִּ א',  ק  ֵחלֶׁ מֹוֲהַר"ן,  יקּוֵטי    )לִּ
יעָּ  ַמגִּ ה  סָּ ַהַפְרנָּ הֹוֵלְך   הׁשֶׁ ה  זֶׁ ת  ֱאמֶׁ ּובֶׁ ה,  יׁשָּ אִּ הָּ ְזכּות  בִּ ַרק  ם  דָּ ְלאָּ

ת   מֶׁ ה ַהקֹודֶׁ ַרֵבנּו אֹוֵמר ַבתֹורָּ ם ַמה ׁשֶׁ ן ס"ח(ְבַיַחד עִּ ימָּ ם, סִּ ַעל   )ׁשָּ   ׁשֶׁ
ְׁשתֹו,  ם אִּ עִּ ת  ַבַביִּ ם  דָּ אָּ הָּ ְכׁשֶׁ י  כִּ ה,  סָּ ַהַפְרנָּ ת  ים אֶׁ ְמַאְבדִּ ַכַעס  ְיֵדי 

ְהיֹו לִּ ְסיֹונֹות  יָּכֹול  נִּ ים  מִּ ְפעָּ ַהְרֵבה  ְכעֹו  תלֹו  ת סלִּ ַבַביִּ ַהֹכל  לֹא   ,
ְוכֵ  ה,  צָּ רָּ הּוא  ׁשֶׁ ְכמֹו  ר  י  ן ְמֻסדָּ ַמְספִּ ֵיׁש  ה  ְלאָּ ה   קהָּ שָּ אִּ הָּ ׁשֶׁ בֹות  סִּ

ְכעֹוְיכֹו ם לִּ דָּ אָּ ת הָּ יא אֶׁ בִּ ה ְלהָּ  .סלָּ
ְתַאֵפק ְוַאף ַפַעם לֹא   ה ְלהִּ וֶׁ ה? ׁשָּ סָּ ם ֲעבּור ַפְרנָּ דָּ ן אָּ ה בֶׁ ַמה לֹא עֹושֶׁ

ְכעֹו ַפע  סלִּ ה ְבׁשֶׁ סָּ ְהיֶׁה לֹו ַפְרנָּ ְך יִּ ה, ְוכָּ יׁשָּ אִּ ת ַעל הָּ ד לֹא ַבַביִּ ְמיֻחָּ , בִּ
יְך   רִּ צָּ ם  דָּ אָּ הָּ א,  ְוַאְדַרבָּ יֹות,  ְבעָּ ְׁשתֹו ְללֹא  אִּ ת  אֶׁ ְלַכֵבד  ְתַאֵמץ  ְלהִּ

יר  ְזהִּ הִּ א  בָּ רָּ ׁשֶׁ ְכמֹו  ה,  ְגדֹולָּ ירּות  ֲעׁשִּ יא  ֵמבִּ ה  ְוזֶׁ ּה,  אֹותָּ יְך  ּוְלַהֲערִּ
א  חֹוזָּ ים". )ב"מ נט.(ְלַאְנֵׁשי מָּ ירִּ ְהיּו ֲעׁשִּ ים ְותִּ ׁשִּ ת ַהנָּ  "ְתַכְבדּו אֶׁ

כֵ  ְׁשעַ ןלָּ בִּ ם  ת,  ׁשֶׁ ַהגֶׁ ַלת  "ְתפִּ ת  אֶׁ ים  אֹוְמרִּ דֹול   "ׁשֶׁ גָּ צֹון  רָּ ֵעת  ה  זֶׁ
ְהיֹו לִּ ְתַפֵלל  ְכעֹו  ת ְלהִּ לִּ לֹא  ַפַעם  ְוַאף  גּוַע  רָּ ם  דָּ אָּ ן  ת סבֶׁ אֶׁ ְלַכֵבד   ,

ַפע   ְבׁשֶׁ ְבַקלּות  ה  סָּ ַפְרנָּ ַעל  ְתַפֵלל  ּוְלהִּ ּה,  אֹותָּ ְלַצֵער  ְולֹא  ה  יׁשָּ אִּ הָּ
ה. נָּ ל ַהשָּ דֹול ְלכָּ ְמַחת  קּוְנְטֵרס )                                                                        גָּ השִּ  ( תֹורָּ

 

 

 

>>>>>> 

 

>>>>>> 

 



 ב

 

 

  

סּוק  הְוׁשֹוטֶ א  ְלַמֲעֵשה הּוא חֹוטֵ   – יו אֹוֵמר הפָּ לָּ ְועָּ )ִמְׁשֵלי , 
"ַאל ִּתְתַהַדר ִלְפֵני ֶמֶלְך", ּוְלֵהֶפְך, ִמי ֶׁשֹּלא ִמְסַּתֵּכל ַעל   כ"ה, ו'(

ַרְך  ִיְתבָּ ַהֵשם  ִעם  ְורֹוֵקד  ֵמַח  ְושָּ ש  שָּ ְוהּוא  ַעְצמֹו,  ְּכבֹוד 
אֹותוֹ  ֲאִמִּתי,  הָּ בֹוד  ַהּכָּ ֶאת  ֵיׁש  ַהֶזה  ם  ָאדָּ לָּ תֹו,  ְיהּוִדי    ְותֹורָּ

ְלַהֲעִריְך ִריְך  ֶשאוֹ   ,צָּ ַהֶמֶלְך  ְּכמֹו  ִוד  דָּ כ"ב(-)ְׁשמּוֵאלֵמר  ו',   ב' 
ְשאּו י", ַּכֲאֶׁשר נָּ ל ְבֵעינָּ פָּ ִייִתי ׁשָּ ֶאת   "ּוְנַקֹלִתי עֹוד ִמֹזאת ְוהָּ

ֵמַח ִעם ַהֵשם   ִוד ַהֶמֶלְך רֹוֵקד ּוְמַפֵזז ְושָּ יָּה דָּ דֹוׁש הָּ ָארֹון ַהקָּ הָּ
סּוק   ַרְך, ְּכמֹו ֶשאֹוֵמר ַהפָּ ם, ט"זִיְתבָּ ִוד   ()ׁשָּ "ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶמֶלְך דָּ

ה' ִלְפֵני  ּוְמַכְרֵּכר  יו    ",ְמַפֵזז  לָּ עָּ ֶׁשִמְסַּתְּכִלים  אֹותֹו  ִעְנֵין  ֹלא 
ִעְנֵין אֹותֹו ֶׁשהּוא ִמְתַבזֶ זְבבּו ַקד  ה, ְוֹלא  ַמח ְורָּ , הּוא ַרק שָּ

ה. ה ַהְקדֹוׁשָּ ַרְך ִלְכבֹוד ַהּתֹורָּ  ִעם ַהֵשם ִיְתבָּ
ַמגִ  ּוְשֵמִחים  ַּכֲאֶׁשר  ִשים  שָּ ְּכֶׁשְיהּוִדים  פֹות,  ְלַהקָּ יִעים 

ה, ָאסּור ִליהּוִדי   תֹו ַהְקדֹוׁשָּ ַרְך ְותֹורָּ ְורֹוְקִדים ִעם ַהֵשם ִיְתבָּ
ַבַצד   ֶׁשֶבת  לָּ ֹלא  ה,  ַלִשְמחָּ ֵרף  ּוְלִהְצטָּ ִלְרֹקד  ְלִהְתַבֵיׁש 

א ְלִהּכָּ  ה ְוִלְרֹקד ַיַחד ּוְלִהְסַּתֵּכל ֵאיְך ַההּוא רֹוֵקד, ֶאּלָּ ֵנס ְפִנימָּ
ַרְך ל ַהְיהּוִדים ְוִלְשמֹוַח ּוְלהֹודֹות ְלַהֵשם ִיְתבָּ ַוֲאִפילּו   .ִעם ּכָּ

יו ְּכַעל ִטֵפׁש ִּכי הּוא רֹוֵקד ּכָּ  לָּ ם ְמַפֵחד ֶׁשִיְסַּתְּכלּו עָּ ל ֶׁשָאדָּ
ְך זָּ  ּכָּ ֶזה. קחָּ ִשים ֵלב לָּ  ָאסּור לֹו לָּ

דֹוׁש אוֹ  ן כ"ד(ֵמר  ַרֵבנּו ַהקָּ ה    )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסימָּ "ִמְצוָּ
ֵמַח   ה ִלְהיֹות שָּ ה ְגדֹולָּ ִמיד", זֹו ִמְצוָּ ה ּתָּ ה ִלְהיֹות ְבִשְמחָּ ְגדֹולָּ
ם ֶׁשֲאִפילּו ִאם  דֹוׁש ַמֲאִריְך ׁשָּ ב, ְוַרֵבינּו ַהקָּ ל ַמצָּ ל ֵעת ּוְבכָּ ְבכָּ

ִיי  םעֹוְבִרי רֹות ּוְקׁשָּ ם צָּ ָאדָּ ִריְך  ַעל הָּ ל ֹזאת הּוא צָּ יו, ְבכָּ ם ְבַחיָּ
ה,   לְלִהְתַאֵמץ ּוְלִהְׁשַּתדֵ  ִמיד ַרק ְבִשְמחָּ יו ִלְהיֹות ּתָּ ל ֹּכחֹותָּ ְבכָּ

ֵמַח. ר ֶׁשִיְהֶיה שָּ ִעקָּ א, הָּ  ַוֲאִפילּו ְבִמֵלי ִדְׁשטּותָּ
ן ַרִבי תָּ כֹות, )ִליקּוֵטי  ֶזה ֶאת ַמְסִביר נָּ כָּה ַאַפִים, ְנִפיַלת ִהְלכֹות ֲהלָּ   ד',  ֲהלָּ

ִבין   ֵיַדע  ֶבֱאֶמת  ְיהּוִדי   ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ה'(  אֹות ה   ְויָּ ַרְך   ַהֵשם  ַּכמָּ   ִיְתבָּ

ה  אֹותֹו,   אֹוֵהב ׁשּוב  הּוא  ְוַכמָּ ַמִים,  חָּ ה  ַבשָּ ה  ַּכמָּ   ַהֲחִׁשיבּות   ְגדֹולָּ

ה  ֶׁשּלֹו,   ַהּטֹוִבים  ְוַהַמֲעִשים  ַהִמְצוֹות  ֶׁשל ר   הּוא  ַּכמָּ קָּ   ְבֵעיֵני   יָּ

ַרְך   ַהֵשם  יָּה   הּוא   ִבְלַבד  ִמֶזה   ְיהּוִדי;   ֱהיֹותוֹ   לִבְגלַ   ק רַ   ִיְתבָּ ל   הָּ   ּכָּ

ְך ֵמחַ  ּכָּ יָּה ֹלא ֶׁשהּוא ,שָּ ל ְוִלְשֹמחַ  ִמִּלְרֹקד  פֹוֵסק הָּ  ַהיֹום.  ּכָּ
ַרְך,  ַאְך ְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו ְבגָּלּות, ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים   ֵמַהֵשם ִיְתבָּ

נּו ַרְך ִאּתָּ ה   ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִגיִׁשים ֶׁשַהֵשם ִיְתבָּ ַאֲהבָּ ְוֶאת ֹגֶדל הָּ
ל   ּכָּ ֶאת  ַלֲעשֹות  ִבים  ַחיָּ ֲאַנְחנּו  ֵכן  לָּ נּו,  אֹותָּ אֹוֵהב  ֶׁשהּוא 

ֵעצוֹ  ִכית  הָּ ה. ּובָּ   םְוַהְדרָּ ְלֵּתנּו ּוִבְלַבד ֶׁשִנְהֶיה ְבִשְמחָּ   ע ֶרגַ ֶׁשִביכָּ
ֵמַח הּוא ַנֲעשֶ  רוֹ ה  ֶׁשְיהּוִדי שָּ ַמְתִחיל ְלַהְרִגיׁש  א  הּום,  ְלַהשֵ ב  קָּ

ַרְך ְבַעְצמֹו.  רהּוא ְּכבָּ ז  ֶאת ַהֵשם ְוָא ֵמַח ִעם ַהֵשם ִיְתבָּ  שָּ
ִמְׁשַּתֵּתף   אֹותֹו  ַגׁש  פָּ ן  תָּ נָּ ַרִבי  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ַאַחת,  ַפַעם 

ֶׁשל   ה  חָּ ַבֲחתּונָּ ִמְׁשפָּ רֹוב  ֶׁשַרִבי ה  קָּ ָאה  רָּ ְוהּוא  ֶׁשּלֹו,  חֹוק  רָּ
ִבין  ל ְלהָּ יָּה ְמֻסגָּ ֵמַח ְורֹוֵקד ְמֹאד, ְואֹותֹו ַהַּתְלִמיד ֹלא הָּ ן שָּ תָּ נָּ

ְגדֹולָּ  ה  ְבִשְמחָּ ַהְרֵבה  ְך  ּכָּ ל  ּכָּ ן  תָּ נָּ ַרִבי  רֹוֵקד  יָּ הַמדּוַע  הָּ  ה , 
רֹוב ִמְׁשפָּ  ר ְבַסְך ַהֹּכל ְבקָּ ן ְוהּוא  ה  חָּ ְמֻדבָּ תָּ חֹוק ֶׁשל ַרִבי נָּ רָּ

ן ִהְסִביר  תָּ ִנים. ַרִבי נָּ יָּה ִביִדידּות ְמיֶֻחֶדת ִעם ַהְמחּוּתָּ ֹלא הָּ
א הּוא רֹוֵקד ִּכי  ה, ֶאּלָּ ל ֹלא רֹוֵקד ִבְגַלל ַהֲחתּונָּ לֹו ֶׁשהּוא ִבְכלָּ

ֵמַח ְורֹוֶצה ְלהֹודֹות ְלַהֵשם ֶׁשהּוא ְיהּוִדי, ְוַעל ׁשֶ  הּוא  הּוא שָּ
ֶאּלָּ  ַרְך,  ִיְתבָּ ַהבֹוֵרא  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ַיְתִחיל   אזֹוֶכה  הּוא  ֶׁשִאם 

ר, ַאְך   אֹות מּוזָּ ִהיר ֶזה יָּכֹול ְלֵהרָּ ְך ִלְרֹקד ְבֵאיֶזה יֹום בָּ ם ּכָּ ְסתָּ
ה    ִאם ֵיׁש ן ֶׁשִהְזַדֵמן ַלֲחתּונָּ ה ִלְרֹקד ִמֵּכיוָּ לֹו ִהְזַדְמנּות ֹּכה טֹובָּ

ר ְמַנֵצל ִאם ֵּכן ֵיׁש    - ל ַהִסבֹות ִלְרֹקד ְוהּוא ְּכבָּ ר ֶאת ּכָּ לֹו ְּכבָּ
ּה...   ֶאת ַהִהְזַדְמנּות ַעד ֻּתמָּ

ֲאַנְחנּו עֹוְמִדי ֵעת ַּכֲאֶׁשר  פֹות ַהְקדֹוׁשֹות נֹוְתִנים ם  ּכָּ ַבַהקָּ
ה   ַהְקדֹוׁשָּ ה  ַהּתֹורָּ ִעם  ְוִלְשמֹוַח  ִלְרֹקד  ַהִהְזַדְמנּות  ֶאת  נּו  לָּ

הַ  בָּ ְוִעם  הָּ ַרְך,  ִיְתבָּ ִריְך    הֵשם  ֶׁשצָּ ְּכמֹו  ַהִהְזַדְמנּות  ֶאת  ְנַנֵצל 
ם, ַרק ִנְרֹקד  ל ְועַ ד ֶאחָּ ף ְוֹלא ִנְסַּתֵּכל ַעל ַא עֹולָּ ר ֶׁשבָּ בָּ ׁשּום דָּ

ל ַהֹּכַח.  ְוִנְשַמח ִעם ּכָּ
ֵאר ַבֲאִריכּות   ן ְמבָּ תָּ כֹות, ִהְלכֹות ְנִפיַלת אַ ֶרִבי נָּ ַפִים,  )ִליקּוֵטי ֲהלָּ

ד'( ה  כָּ ְמעַ   ֲהלָּ ִעם  ם  ָאדָּ ל  הּוא   טֶׁשּכָּ ִאם  גֹוי,  ֲאִפילּו  ֵשֶכל, 
ם ַהֶזה ֵאין   עֹולָּ ה ֶׁשְבִעְנְיֵני הָּ נָּ ִיְתבֹוֵנן ֵהיֵטב הּוא ַיִגיַע ַלַמְסקָּ

לֵ   הְבמַ  ם מָּ עֹולָּ רֹות ְוִיסּוִרים,  א  ִלְשמֹוַח. הָּ ְך ַהְרֵבה צָּ ל ּכָּ ְבכָּ
יוֹ  ד ְלֹלא  ל ֶאחָּ ם ַהֶזה ְבַהְרֵבה  ּכָּ עֹולָּ ל ִמְתַיֵסר בָּ ֵצא ִמן ַהְּכלָּ
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יֹות, ּוֶבֱאמֶ  ִיים ּוְבעָּ ל   תְקׁשָּ ֵאין ִמַמה ִלְשמֹוַח ְבכָּ
ַבר ַעל ם ַהֶזה, ַוֲאִפילּו ֶׁשעָּ עֹולָּ ָאדָּ   ִעְנְיֵני הָּ יֹום    םהָּ

חָּ  ה ֵאיזֹו ַהְצלָּ ְיתָּ ל ֶזה ְמֻעְרבָּ הטֹוב ְוהָּ   ב , ְבֶדֶרְך ְּכלָּ
רֹות.  ִעם ַהְר  ִיים ְוצָּ  ֵבה ְקׁשָּ

ֶזה   בָּ ם  ָאדָּ הָּ ֶאת  ְלַשֵמַח  ֶׁשיָּכֹול  ִחיד  ַהיָּ ר  בָּ ַהדָּ
ְויֹוֵדַע   ַמֲאִמין  ְּכֶׁשְיהּוִדי  ה.  ֱאמּונָּ ַרק  ֶזה  ם  עֹולָּ הָּ
ַוֲאִפילּו  ם,  עֹולָּ הָּ ל  ּכָּ ֶאת  ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתבָּ   ֶׁשַהֵשם 

טֹוִבים ֹלא  ֶׁשִנְרִאים  ֶבאֱ   ַהִמְקִרים  ַרק  ֵהם  ֶמת 
ם   עֹולָּ ֶזה הָּ תֹו, ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֹּלא ִנְׁשָאִרים בָּ ְלטֹובָּ
ם ַהֶזה ְוַרק   עֹולָּ ד הּוא ִיְסַּתֵּלק ֵמהָּ ֶנַצח ְויֹום ֶאחָּ לָּ
לֹו   ִּתְהֶיה  ָאז  ֲאִמִּתִיים,  הָּ ַהַחִיים  ַמְתִחיִלים  ָאז 
ה   ה טֹובָּ ל ְנקּודָּ ר ַעל ּכָּ כָּ ה, ָאז הּוא ְיַקֵבל שָּ ְמנּוחָּ

ה  ֶׁשה ל ִמְצוָּ ם ַהֶזה, ַעל ּכָּ עֹולָּ ּוא ִהְסִפיק ַלֲחטֹוף בָּ
ַפַעם   ל  ּכָּ ְוַעל  ַהֶזה  ם  עֹולָּ בָּ ִקֵים  ִנְמַנע  שֶׁשהּוא 

ץ ְלַקֵיים ֶאת ְרצֹון   ל ַמֲאמָּ ה ְוַעל ּכָּ ִמַּלֲעשֹות ֲעֵבירָּ
ַרְך,  ִיְתבָּ ֶבֱאמֶ   ַהֵשם  יָּכֹול  ְך  ּכָּ ֶׁשַחי  ם  ָאדָּ ת ַרק 
ה.  ִלְהיֹות ְבִשמְ   חָּ

ֶׁשַהֵשם    ימִ  ַמֲאִמין  ה, הּוא ֹלא  ֶשֵאין לֹו ֱאמּונָּ
ר  בָּ ל דָּ ַׁשַעל ּוְלכָּ וָּ ל ַצַעד  ַרְך ַמְנִהיג אֹותֹו ְבכָּ ִיְתבָּ
יו ֵיׁש ֶחְׁשבֹון ְמֻדיָּק, הּוא ֵאינֹו ַמֲאִמין  לָּ ֶׁשעֹוֵבר עָּ
ל  ּכָּ ַעל  ר  כָּ שָּ ְמַקְבִלים  ם  ֶׁששָּ ם  עֹולָּ עֹוד  ֶׁשֵיׁש 

ֶזה  ַהַמעֲ  ם ּכָּ ם ַהֶזה, ְלָאדָּ עֹולָּ שּו בָּ ִשים טֹוִבים ֶׁשעָּ
ם ַהֶזה, הּוא עֹוֵבר    הֶבֱאֶמת ֵאין ְבמַ  עֹולָּ ִלְשמֹוַח בָּ

רֹות ְוִיסּוִרים ְוֵאין לֹו ִעם ַמה ְלִהְתַנֵחם.   צָּ
כ"ט   ִמְזמֹור  ֶאת  פֹות  ַבַהקָּ אֹוְמִרים  ָאנּו  ֵכן  לָּ
רּוַח   הָּ ֶאת  ם  ֵמָאדָּ ְלַסֵּלק  ל  ְמֻסגָּ ֶׁשֶזה  ִבְתִהִּלים, 
עֹות ֶׁשִנְכְנסּו ְבמֹוחֹו,  רָּ בֹות הָּ ְׁשטּות, ֶאת ַהַמְחׁשָּ

ן וְּכמֹו ֶׁשַרֵבנּו אֹוֵמר   ה, ִסימָּ  (')ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ְקִליפָּ
ה" ן    ַהִשְבעָּ ִוד ַעל ַהַמִים, ְבִדבּורָּ קֹולֹות ֶׁשָאַמר דָּ

ְלַהִגיַע   ה  ַהְיִחידָּ ה  ֵעצָּ ִּכי הָּ ה".  עָּ רּוַח רָּ ַמְכִניִעין הָּ
ְיֵדי ֶׁשָאדָּ  ה ִהיא ַרק ַעל  ְמַסֵּלק ֵמַעְצמֹו ם  ְלִשְמחָּ

ֶׁשִנְכנָּסֹות  ה  ְּכִפירָּ ֶׁשל  עֹות  רָּ הָּ בֹות  ַהַמְחׁשָּ ֶאת 
ְזַמן ׁשֶ  ל  א ְבִקְרבֹו ֵאין ַבֹמַח. ּכָּ רּוַח ְׁשטּות ִנְמצָּ הָּ
ְטהֹורָּ  ה  ֱאמּונָּ ָא  הלֹו  ַרְך,  ִיְתבָּ ְבַהֵשם  ה  ז  ּוְברּורָּ

ה. ְוֵכן ַהֵשם   הּוא ַאף ַפַעם ֹלא יָּכֹול ִלְהיֹות ְבִשְמחָּ
ם  א  מ"ב ֶׁשהּו ל ְלַסֵּלק ֵמָאדָּ נָּא ְבֹכַח" ַגם ְמֻסגָּ "אָּ

ׁשֶ  ִעים  רָּ הָּ ַהַמִזיִקים  ם  ֶאת  ָאדָּ בָּ ְלַהְכִניס  רֹוִצים 
ּוְלַהְרִחיקֹו   ן  ִלְצלָּ נָּא  ַרֲחמָּ ְוַאִפיקֹוְרסּות  ְּכִפירֹות 

ְך  ַרְך ְוכָּ יו.  ֵמַהֵשם ִיְתבָּ ֵרר ֶאת ַחיָּ  ְלמָּ
ה   ֱאמּונָּ ִעם  ֶׁשַרק  יֹוֵדַע  "ֲאִני  ם,  ָאדָּ הָּ ִיְׁשַאל 

ם ַהֶזה, ַמה    םְיכֹוִלי עֹולָּ ִלְהיֹות ִלי ַחִיים טֹוִבים בָּ
ִתי?אֶ  ֱאמּונָּ ֶאת  ִאַבְדִּתי  ֶׁשְּלַצֲעִרי  אִתי   ֱעֶשה  רָּ קָּ

ַמְעִּתי ַהְרבֵ  ִעים, ׁשָּ ִרים רָּ ה,  ה  ַהְרֵבה ְדבָּ ִדְבֵרי ְּכִפירָּ
ֲאִני   ַרְך,  ִיְתבָּ ַהֵשם  ֶאת  יֹוֵתר  ַמְרִגיׁש  ֹלא  וֲאִני 
ַלי   ה, ַמה עָּ ה ַהְקדֹוׁשָּ ֱאמּונָּ חֹוק ֵמהָּ ְך רָּ ל ּכָּ ַמְרִגיׁש ּכָּ

יו?ַלעֲ  ַעְכׁשָּ נּותֹו   "שֹות  ְבַרְחמָּ ַרְך  ִיְתבָּ ַהֵשם  ֵכן  לָּ
דֹוׁש, ֶׁשֵיׁש לֹו ֶאת   נּו ֶאת ַרֵבנּו ַהקָּ ַלח לָּ ֵלינּו ׁשָּ עָּ
ֵמַהבֹוץ   נּו  אֹותָּ ּוְלהֹוִציא  נּו  אֹותָּ ְלַרְפאֹות  ַהֹּכַח 

ַפְלנּו.  יו נָּ  ֵאלָּ
ִסֵפר   דֹוׁש  ַהקָּ מַ ַרֵבנּו  ַמֲעִשיֹות,  י"ג()ִספּוֵרי   ֲעֶשה 

ה   צָּ ַדף ַאֲחֶריהָּ ְורָּ ר רָּ ה ַבת ֶמֶלְך, ֶׁשֶמֶלְך ַאְכזָּ ְיתָּ ֶׁשהָּ
ְוַהֶמֶלְך ְלהוֹ  ַמִים,  ֶׁשל  ר  ְלִמְבצָּ ה  ְרחָּ בָּ ְוִהיא  ּה,  ְרגָּ

ּה  בָּ ה  ׁשּוַח    יָּרָּ מָּ יָּה  ֶׁשהָּ ִחִצים,  סּוֵגי  ה  רָּ ַבֲעשָּ
ִמינֵ  ה  רָּ ְרחָּ י  ַבֲעשָּ בָּ ִהיא  ְך  ְוכָּ ְך ְלתוֹ   הַסִמים, 

ְוַרֵבנּו ִסֵים ם,  ה ׁשָּ ְוִהְתַעְלפָּ ר   א "ֲאִני רֹופֵ   ,ַהִמְבצָּ
ּה".   אֹותָּ

ל ְיהּוִדי, ֶׁשָאהּוב ֵאֶצל ַהֵשם    אַבת ַהֶמֶלְך ִהי ּכָּ
ע ֶזה   ׁשָּ רָּ ר ְוהָּ ַאְכזָּ ִחיד, ְוַהֶמֶלְך הָּ ַרְך ְּכמֹו ֶבן יָּ ִיְתבָּ

ע ע ְמֻרשָּ ׁשָּ ֶזה רָּ ַרע, הּוא ּכָּ ַרק רֹוֶצה    הּוא  ,ַהֵיֶצר הָּ
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רֹוֶצה   הּוא  ַהְיהּוִדי,  ֶאת  ַלֲהרֹוג 
ַהֶזה   ם  עֹולָּ בָּ ַהַחִיים  ֶאת  לֹו  ֵרר  ְלמָּ
יֹוֶרה   ַרע  הָּ ַהֵיֶצר  א.  ַהבָּ ם  עֹולָּ ּובָּ

ֶׁשְמׁשּוִחי ִחִצים  ַהְיהּוִדי   ם ְלתֹוְך 
ה ְוַאִפיקֹוְרסּות, הּוא   ְבַסם ֶׁשל ְּכִפירָּ

ם ַמחְ  ָאדָּ בֹות  ַמְכִניס ְלֹמחֹו ֶׁשל הָּ ׁשָּ
ה, הּוא רֹוֶצה ַלֲעקוֹ  אֹותֹו    רֶׁשל ְּכִפירָּ

ה ֶׁשּלֹו, ֶׁשַיֲעזֹוב ֶאת ַהֵשם   ֱאמּונָּ ֵמהָּ
ה ֶנְחֶלֶׁשת  ֱאמּונָּ ַרְך, ִּכי ַּכֲאֶׁשר הָּ ִיְתבָּ
הּוא   גָּמּור,  ר  ְּכבָּ הּוא  ְיהּוִדי  ֵאֶצל 
ְוהּוא   ֶׁשּלֹו,  רּוַח  ב  ַהַמצָּ ֶאת  ְמַאֵבד 
ם ַהֶזה   עֹולָּ ְמַאֵבד ֶאת ַהַחִיים ֶׁשּלֹו בָּ

א ַהבָּ ם  עֹולָּ ֹלא ּובָּ ר  ְּכבָּ ְוַהְיהּוִדי   ,
 יֹוֵדַע ַמה ַלֲעשֹות ִעם ַעְצמֹו. 

דֹוׁש   ַהקָּ ַרֵבנּו  ֶאת  נּו  לָּ ֵיׁש  ֵכן  לָּ
יָּכֹול   הּוא  נּו,  ֶׁשּלָּ רֹוֵפא  הָּ ֶׁשהּוא 

נּו אֹותָּ ֶאת ֶּכֶׁשִנְזרוֹ   .ְלַרְפאֹות  ק 
ְוִנַקח נּו,  ֶׁשּלָּ ֵעצֹות    ַהֵשֶכל  הָּ ֶאת 

דֹוׁש ַהקָּ ַרֵבנּו  ֶׁשל  הּוא    , ְוַהִּלמּוִדים 
הָּ  ַהַסם  ֶאת  נּו  ֵמִאּתָּ יל עִ רָּ יֹוִציא 

ְונּוַכל  נּו,  בָּ ה  יָּרָּ ַרע  הָּ ֶשַהֵיֶצר 
ֶנֱהֶנה   ְך  ְוכָּ ה,  ֶבֱאמּונָּ ְלִהְתַחֵזק 
א.  ם ַהבָּ עֹולָּ ם ַהֶזה ּובָּ עֹולָּ  ֵמַחֵיינּו בָּ

נוֹ  ְׁשלֹוֵמינּו  ֲהִגים ַאְנֵׁשי 
ִעם  ְּכֶׁשרֹוְקִדים  ה  ּתֹורָּ שְבִשְמַחת 

ה ַדיִ   ַהּתֹורָּ ִעים ֶׁשֵּתֶכף םַביָּ , ָאז ִנְׁשבָּ
ם, עֹולָּ ֵמהָּ ַהִהְסַּתְּלקּות  ַאַחר   ּוִמַיד 

ְּכמֹו   ן ֶאל ַרֵבנּו ַז"ל ַבֲעבּור ִּתקּו     ֵיְלכּו
מַ  ֶׁשעָּ ד  ְלֶאחָּ ָאַמר  ִלְפֵני   דֶׁשַרֵבנּו 

עוֹ  תֹו ֵמהָּ ַבע ִבְנִקיַטת ְפִטירָּ ם, ֶׁשִישָּ לָּ
הּוא   תֹו  ְפִטירָּ ְלַאַחר  ֶׁשִמיָּד  ֵחֶפץ 

ְּכדֵ  דֹוׁש  ַהקָּ ְלַרֵבינּו  ֶׁשְיַתֵקן  י  ַיִגיַע 
ן  אֹותֹו   ִסימָּ ַהַצִדיק,  ְפעּוַלת  ֵסֶפר  )ַעֵיין 

 .תתמ"ה(
ֶׁשאִ  ִהיא  ֱאֶמת  ֶׁשל   םהָּ ַהְזַמן 

ְך,  ּכָּ ל  ּכָּ ל  ְמֻסגָּ ה  ּתֹורָּ הִשְמַחת 
ְלַרֵבינּו ם  ָאדָּ ׁשֶ  ֶׁשיָּבֹוא  ִלְפֹעל  יָּכֹול 

ַאַחת   ַעל  ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ַאַחר  ִמַיד 
ִלְפֹעל  ל  ְמֻסגָּ ַהְזַמן  ה  ְוַכמָּ ה  ַּכמָּ
ֹפה   נּו  ֶׁשּלָּ ַבַחִיים  ַהֶזה  ם  עֹולָּ ֶׁשבָּ

דֹוׁש, ְּכלֹומַ   רִנְזֶּכה ְלַהִגיַע ְלַרֵבינּו ַהקָּ
ַרֵבנּו  ֶׁשל  ִרים  ַבְספָּ ִלְלֹמד  ֶׁשִנְזֶּכה 
ְוֶאת  יו  ֲעצֹותָּ ֶאת  ּוְלַקֵים  דֹוׁש  ַהקָּ

ְונּוכַ  יו,  ם   לִלמּודָּ עֹולָּ בָּ אן  ּכָּ ְנַקֵבל 
נּו   לָּ ְוִיְהיּו  כֹון,  ַהנָּ ַהִּתקּון  ֶאת  ַהֶזה 

ִרים ּוְנִעיִמים.  ַחִיים ְמֻאשָּ
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