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ׁשּוָבה ָכךְְַּהּתְּ ֵצאתלְּ ׁשְִנמְּ תַמּמָ ָפָרׁשַ ְּבְּ הְּ,ִמיִניׁשְּ רּבָ ֻסּפָ ףעוְ ַעלמְּ

ם ׁשֵ ָלךְְּּבְּ הש"ע-ׁשָ לֶׁ ו  ׁשּ ִגיםׁשֶׁ םִמןּדָ ימּוָבא'גמב.ַהּיָ רּכִ ֲאׁשֶׁ ּכַ

הָהָיה אֶׁ ָחָנן'ררו  ףיו  ֵמרָהָיה,זֶׁהעו  טְֶׁ":'להאו  ּפָ םיךְִָמׁשְּ הו  ּתְּ

ה ַמר"ַרּבָ לו  ֵטיּכְּ ּפְּ ָצִאים'הִמׁשְּ םבְֲִּאִפּלוְִּנמְּ הו  ר.ַהּיָםתְּ ֲאׁשֶׁ 'הּכַ

ֵזר גַעלּגו  םִמןּדָ ָעָליוַהּיָ ֵלחְַהּוא,ָלמּותׁשֶׁ תׁשו  ָלךְְּאֶׁ ָ ָלצּודַהׁשּ

תוְ  ּפּור.או  ִכיחְַזֶׁהִמּסִ מוְ הו  ֵקןר"ַאדְּ ִדּיּוקַהזָּ תּבְּ נוְָּמהאֶׁ ַאלְּ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ה– ֶׁ יחַַ'ש  ג ִּ ְׁ הַמש  חָּ ג ָּ ְׁ ַהש  יתב ְׁ טִּ רָּ ְׁ ֻיחֶַׁפ  תמְׁ לַעלדֶׁ אכ ָּ רָּ בְׁ םנִּ עֹולָּ ,ב ָּ

מוְ  ׁשְּכְּ ִחּדֵ ָכל–ט"הבעשׁשֶׁ גלְּ יןֵיׁשְּדָ ְּדִ טּוִמׁשְּ ָרף'ל אהּוא,ּפָ ִנטְּ

ה רֶׁ קְּ ּמִ ַמןַעד.'ּבַ ֱאִמינוְּ,ט"הבעשזְּ יהֶׁ יחְַַמׁשְְּ'הּכִ ָחהּגִ ּגָ ַהׁשְּ ּבְּ

ָרִטית ֵניַעלַרקּפְּ תַעלֲאָבל,ָהָאָדםּבְּ ָמִחיםהְַ,ַהַחּיו  ֵמםּצְּ ַהּדו  וְּ

ׁשְט"הבעש.ל א לִחּדֵ כָּ ב ְׁ ֶׁ הש  לֶׁ ֵפלעָּ ּנו  ַקי ֵּםץָהעְִֵמןׁשֶׁ תְׁ צֹוןמִּ רְׁ

ֻדי ָּק'ה ה–ַהמ ְׁ חָּ ג ָּ ְׁ יתַהש  טִּ רָּ ְׁ .פ 

ההוראה
למעשה

ן ם,ּכֵ לּגַ הָמהּכָ רֶׁ ּקו  םׁשֶׁ ָלםַהּיו  עו  הְַזֶׁהּבָ ָחהּבְּ ּגָ ָרִטיתׁשְּ ּפְּ

ת דֶׁ ֻיחֶׁ ִמידל א.'הֵמֵאתמְּ נוְּּתָ ִביִניםֲאַנחְּ ןוְַּמהמְּ צו  'הרְּ

ת א ָרעו  ּמְּ ִריםּבַ ּקו  ׁשְהּואַהּכ ליכְִָּלַדַעתָעֵלינוְֲּאָבל,ָלנוְּׁשֶׁ ַמּמָ

ָחה ּגָ ַהׁשְּ ָרִטיתּבְּ ִבילזוְ ֲהָבָנה.ּפְּ ָתנוְּּתו  בּותלְִאו  ֻחּיָ ֹעלמְּ פְׁ לִּ

ץ ֵּ ַאמ  תְׁ הִּ רו לְׁ ת,יֹותֵּ רֶׁ ג ֶׁ סְׁ מ ִּ חְַׁב ַ ַ פ  ְׁ ש  יתַהמ ִּ נוַ ת ִּ ָּ ל  ֶׁ ל.ש  הּוִדיּכָ ּואהיְּ

ִליחְַ ָחהׁשְּ ּגָ ָנהַהַהׁשְּ יו  לְּ ָכלָהעֶׁ םּבְּ כַַָמקו  יתוַֹי ֹוםוְׁ בֵּ יב ְׁ טִּ רָּ ְׁ .ַהפ 

ת ּבָ ַ ָראַהׁשּ תה"איִנקְּ תאֶׁ ָרׁשַ ִמיִניּפָ תֵביתּבְְּ.ׁשְּ נֶׁסֶׁ פ"ע-ַהּכְּ

ת ָחיו  ִיתאוְ ,ַהַהנְּ ּבַ ךְְּּבַ ׁשְִמּתו  ר.ַהֻחּמָ ׁשָ פְּ ֵיןַלֲחׁש באֶׁ ַענְּ ִהתְּ ּולְּ

ֵכי ַדרְּ ָחהּבְּ ּגָ ָנהַהַהׁשְּ יו  לְּ ה–ָהעֶׁ ֵנעְַ'הָלּמָ נוְּמו  ַקּיֵםֵמִאּתָ תלְּ אֶׁ

ִריַאת ָרהקְּ ִצּבּורַהּתו  ָרִגילּבְּ ה'ה?ּכָ חֶׁ ִהיגּומְַַמנְּ לנְּ ָרטּכָ ּפְּ

ִריָאה ּבְּ םַהִאם,ּבַ תּגַ ָפהאֶׁ ּגֵ ַאּיְֶַׁהּמַ תַהּמְּ ָראהּואמֶׁ ַלחּבָ ׁשָ ?וְּ


