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 )‚, ·ËÈ ¯·„Ó(  ...והוציא אותה אל מחוץ למחנה

שזה בחינת מה שהצדיק מתבטל  - :)כ, מסכת זבחים ( כל מעשיה בחוץ,פרה
קא ילם עסקי חֹל ובזה דיו ומדבר עם העוצא מבית קֻדשתורה ויולפעמים מן הת

המקדש  ך הביתות מעשיהן בפנים בתוכי כל הקרבנ. יתברך' הוא מקרבם לה
כי , רהוטולה של תיזהו בחינת ב, אבל פרה מעשיה בחוץ, ֻדשהששם התגלות הק

וכשבטלין מן , בחינת רֹאש בית, בחינת בית דבראשית, רה הוא בחינת ביתוהת
לו בשעה שבטל מן יאבל הצדיק האמת אפ, צאין לחוץורה זהו בחינת שיוהת
 סימן –' ן ב"כמבואר בלקוטי מוהר(' רה הנעלמת וכוו עם התורה מחיה עצמוהת

רה וטולה של תיבחינת ב, וזהו בחינת פרה שכל מעשיה בחוץ. )עיין שם, ח"ע
אמרתי :  שכתובוכמ, כי פרה אֻדמה נעלם מעין כל, רה הנעלמתושהיא בחינת ת

  .רה הנעלמתו בחינת הת)כג,  ז–קהלת  (קה ממניואחכמה והיא רח
כי הוא אבי , תומאומאת מת שהוא רֹאש לכל הטוכן הפרה מטהרת מט ועל

, לםושזהו בחינת עמלק שהוא ֻזהמת הנחש שהביא מיתה לע, מאהות הטואב
ואחריתה דרכי :  שכתובוכמ, תאושהוא סטרא דמ, אוףיות נושהוא בחינת תא

פל ואשר מי שנ. 'ות את האשה וכווצא אני מר ממוומ:  שכתובווכמ. תומו
דע וידי הצדיק האמת שי  להטהר כי אם עלולֻטמאה זֹאת אי אפשר ל

נם שהצדיק מקבל משם יצר מתנת חונם מהאיעליו חסד חלהמשיך 
רה הנעלמת בכל ווזהו בחינת הת. רהובעת שבטל מן הת

ד פרה אֻדמה שכל מעשיה ווזהו בחינת ס. לםוהדברים שבע
רה הנעלמת שהיא מטהרת ובחוץ שהיא בחינת ת

  .מאת מתומט
כן הפרה מטהרת טמאים ומטמאה  ועל

רה ו הת מןוכי הצדיק כשמבטל עצמ, ריםוטה
, קיםוידי זה מחיה כל הפשוטים וכל הרח שעל

אבל אצל , להומאתם הגדותם מטוומטהר א
 ורה ונקרא אצלוהצדיק הוא בחינת בטול מן הת

 בעת שדבוק ודל קֻדשתוירידה וֻטמאה קצת לפי ערך ג
בלקוטי (ם אחר ול במק"נו זירה וכמובן בדברי רבובהת

סע והצדיק נבהמאמר המתחיל לפעמים ) סימן לח -תנינא 
לם הוא ו לפעמים לעסֹק עם העוריד עצמושמה שהצדיק מ', וכו

אבל , ומולה למקוזר ועוכך ח אך אחר,  לפי שעהובחינת ירידה אצל
וזהו בחינת פרה שהוא בחינת . 'לם וכוובה לעושה טולם הוא עולהע

כי , רים ומטהר טמאיםורה של הצדיק האמת שהוא מטמא טהובטולה של ת
כך מטהר  טול לבחינת ֻטמאה קצת לפי שעה ואחרישב זה הבאצל הצדיק נח

סקים בה הוא רק לפי שעה עד ומאה שהפרה מטמאה את העוכי הט,  מידועצמ
, לה מאֹד שהוא ֻטמאת מתואבל הוא מטהר את הטמאים בֻטמאה גד, הערב

ידי בחינת פרה שמעשיה  לם עלותם לעווהוא מטהר א, שהוא ֻטמאה חמורה
',  מתנה ג-לקוטי הלכות  (.'רה זהו קיומה וכוו בטולה של תשהוא בחינת, בחוץ
  )ב"יאות 

  
  )ËÈ ¯·„Ó· ,„È( ... זֹאת התורה אדם כי ימות באֹהל

אדם כי ימות : ל"כמו שאמרו רבותינו ז, צריך לעמֹל בתורה ביגיעה גדולה
וכמו שאמרו אם . מת אלא במי שממית עצמו עליהי אין התורה מתקי- באֹהל

קר העמל יוע. יקאיעמלים ד,  על מנת שתהיו עמלים בתורה,בֻחקותי תלכו
הוא בשביל לברר עסק התורה שיהיה הלמוד , והיגיעה שצריכין בעסק התורה

ולֹא יהיה למודו חס ושלום ,  רק לעשות נחת רוח ליוצרו יתברך,לשמה באמת
.  חס ושלום,תקרי רבי או כיוצא באלו הפניותיבשביל תועלת עצמו בשביל שי

וזה מחמת ,  היגיעה והעמל בהלמוד הוא רק בתורה שבעל פה כמובן לכלקריוע
  . קר אחיזת הלמוד שלא לשמה חס ושלוםישמשם ע

לברר ולהכניע ולדחות , יגע מאֹד בעסק התורה שבעל פהיועל כן צריכין להת
, ולבטל לגמרי המחשבות של גסות ופניות וערמומיות שרודפין אחר מחשבתו

,  האמת חס ושלום לעסֹק בתורה שלא לשמה חס ושלוםורוצים להטות לבבו מן
וצריכין להתאמץ בכל עֹז , נו בשביל איזה פניה של שטות והבל חס ושלוםיהי

נו ידהי,  יתברך שיזכה שיהיה למודו להשכינה'ולבקש מה, לבטל אלו המחשבות
ואז על ידי זה זוכה לברר , שיעסֹק בתורה רק בשביל רצון השם יתברך לבד

ואז זוכה , חיזת המץ ותבן שהם הקשיות והֻחמרות שיש בהלכהההלכה מא
כי כשעוסק . ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, להלכה ברורה ומשנה ברורה

כמו , עמו ואזי הלכה כמותו' אזי ה,  יתברך לבד'נו בשביל היהי, בתורה לשמה
 ',הלכה ג - תלמוד תורה כותהל. (עמו שהלכה כמותו' וה: ל"שאמרו רבותינו ז

  )ח" אות נ,ורההתריאת תלמוד תורה וק -לפי אוצר היראה ' אות ב
  

 )Î ¯·„Ó· ,„Î‡( ...ויכהו ישראל לפי חרב 

ישראל  פי ששאר ארץ על  אף,גון ועו ארץ סיחוכן כבש משה רבנו בעצמ ועל
קף וקר תיוזה ע, ישראל מד על המצר של ארץוג עון ועוכי ארץ סיח, לֹא כבש

כן באמת לֹא אבה  ועל. ישראל בשין ארץומצר ואז ממילא כש הוהמלחמה לכב
מד כאן כי אם בשביל וכל עצמי איני ע: כי אמר, וג להעבירם בארצון ועוסיח

נו כי כל השלֹשים ואחד מלכים של יהי, י שם"רש רשי שפוכמ', לשמֹר הגבול וכו
ת ופיג היו קלון ועותם שיעמדו על הגבול מחמת שסיחוישראל שכרו א ארץ

 כדי שלא יוכלו ,ישראל ת מאֹד ועמדו על הגבול והמצר של ארץות ועצומושק
חם לֹא היה מי שיוכל לכבשם כי אם משה רבנו וומעֹצם כ.  לארץלכנֹסישראל 

קר המלחמה לבטל יכי ע, ישראל שע את כל ארץו ואז בקל כבש יה, בחייוובעצמ
ל וקר המצר הגדיכי רצה לבטל ע, םוכן רצה משה לעבֹר דרך ארץ אד ועל. המצר

המקדש  קר ֻחרבן ביתילם וראה שעו קשה מכופה שלים שהקלושהוא אד
כי לֹא אתן לך : "ויתברך הזהיר' אבל ה, ו ורצה לבטלויד ואריכת הגלות יהיה על

ידי שחלקו כמה  תיהם עלונווכל זה גרמו ישראל בעו".  עד מדרך כף רגלומארצ
ופגמו , "'נתנה רֹאש וכו"ואמרו ', פעמים על משה ואהרן במרגלים וכו

 שעל, ת בליל תשעה באבורובהרֹאש בית ומאז נגזר עליהם בכיה לד
שאז היה מתבטלת , םוש מצר אדוח לכבוידי זה לֹא היה להם כ

י בפרשת דברים על פסוק "רש רשי שפווכמ. פה לגמרייהקל
ברים דרך הר ואלו לֹא חטאו היו ע, "ונפן ונסע המדברה"

דם על פסוק וי מק"רש רשיוכן פ. 'שעיר לכנֹס לארץ וכו
כמבֹאר , ין חטא המרגליםישנאמר בענ, "פנו לכם"

: ונוי וזה לש"רש רשישם בפרשה וגם שם פ
ם לצד ואמרתי להעביר אתכם דרך רֹחב ארץ אד

קלקלתם וגרמתם לכם ,  לארץלכנֹסן וצפ
שהוא , קר לבטל מצרי הקֻדשהיכי הע. כוביע

לֹא יכלו אבל מחמת חטאיהם , ישראל מצר ארץ
ם רק נכנסו וקר המצר שהוא אדיש ולבטל עולכב

ג וגם ון ועוידי שכבשו המצרים של סיח ישראל על לארץ
 הלכות -ליקוטי הלכות  (. של משהוחוזה בגֹדל עֹצם כ

  )'האות ', מצרנות ד
  

)¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        

הוא מצא , א לטבריהלה רבי ישראל ביבתח...                                  
, להובאהבה גד, ביחד,  שאנחנו פהואני הייתי כמ, ותואני מצאתי א, תיוא

, תומו בכל המקותואני מחפש א" ?איפֹה רבי ישראל" !נעלם.. םופתא. באמת
  "?איפֹה רבי ישראל", אני חפשתי, בכל היערים

בב ויש אדם שהוא מסת, יש אחד. ק אישועד שראיתי מרח.. חפשתי וחפשתי
אל ווראיתי איך שהוא מדבר עם השם יתברך וש. ומפֹה לפֹה, כה מפֹה לפֹהכ

הוא , דדולך להתבוהוא לֹא אמר לי שהוא ה. על זה, מר על זהו מה הוא אותוא
  "?לךואיפֹה ה, מה זה", אבל אני לֹא ידעתי. הלך

בב אחת הנה וק אדם מסתועד שראיתי מרח.. חפשתי, חפשתי, וחפשתי
ם ופתא,  גנבוכמ. כן, ומיעץ את, וך עם אחד ומדבר אתלווהוא ה, ואחת הנה

ש ונו הקדירב. לם הזהות בעוככה צריכים להי .דעים איפֹה הואולֹא י, נעלם
אצל זה נעלם מה , אצל זה נעלם חתן, אצל זה נעלם בן: "תומספר בהמעשי

לה שהוא יתפ-יש בעל: "עד שאמרו !נאבדו, נעלם. לֹא ידעו איפֹה הם, "שנעלם
מרים ותם ליער ושמה הם אוקח אוהוא ל. 'לם הזה לֹא כלוםוהע'מדבר לך ווה

  ". בדים השם תמידומדים ועודדים ולוותהלים ומתב' תולקוטי תפל'רק 
ים עד שכבר ימו יום אוזה היה י, לֹא ידעתי, דדותואני לֹא ידעתי מהתב

ם ופתא, אני תמיד עם רבי ישראל. לֹא ידעתי, נתקרבתי אבל לֹא ידעתי הכל
  !נאבד,  הוא איננו,עלםנ

ק ועד שראיתי מרח.. חפשתי וחפשתי וחפשתי. והתחלתי לחפש ולֹא מצאתי
הוא , ד אחדוכנראה שעם ע, מפֹה לפֹה, בב אדם מפֹה לפֹהומאיזה יער מסת

  "?ככה, אולי ככה? תומה לעש, מרומה אתה א: "ותואל או ושומדבר את
 תלך -אם יש לך שכל ", כלוםצה ממני ואני ראיתי הוא לֹא ר, אני נתקרבתי

  …"לך לחפש כסף,  לך-ת וצה יערואם אתה לֹא ר. אתי ליער
את האבא , לם לגמריוהוא השליך כל הע ..רבי נתן, י רבי נתןוא, יוא

דעים ו אנחנו יויד-הוא זכה שעל,  והוא זכה למה שזכה.נוי רק רב-והמשפחה 
  .נוים כלל מרבדעיולם לֹא היינו יואם לֹא היה רבי נתן בע. נוימרב
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 ÏÎ· ÈÙÈÒ ¯‡Â„‰ , Á Â·˘Ô  89-2255-7  

פה מן יאם הוא לֹא היה מגלה ט, נו כללידע מרבולולא רבי נתן לֹא הייתי י
לקוטי 'וה', עלים לתרופה '-רבי נתן עשה המכתבים . הים את מה שהוא ראה

  ...לםודיע לנו שיש רבי בעווהוא ה', תולקוטי תפל'ו' תוהלכ
ותמצא ' תוטי תפללקו'ותגיד הרבה ' תולקוטי תפל'אם יש לך שכל תקנה ה

  !חיים שנקרא חיים, חיים נצחיים, חיות
כסף , מה.  כלוםוכמ, לֹא, לֹא. לם שמחפשים רק כסףוזה החיים של הע

  ! אדםו כסף אוא. הכסף והאדם: שני דברים אין להם קיום. ישאר והוא יפטר
לם וצים כסף וכל העולם רוכל הע. לך לחפש כסף? צה כסףואתה ר, מה

   .לםועם כל העלך , מחפשים כסף

  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,ÂÏ ÌÈÓÈÒ-ÁÏ(  

כך -שיתחזק באמונה חזקה כל, קר שלמות האמונה הואיע����                        
אה בעיניו ממש ולו רימה בעיניו כאועד שיהיה ד, עד שתהיה זכה וברורה מאֹד

 .והדבר שמאמין ב
ת ושהם מחשב, רשעיםת של ופלים מחשבועל ידי זה נ, קתוידי מחל- על� � � � 
 .'ק וימסֹר המלחמה להושישת, קון לזהיוהת. על אנשים כשרים, תושל כפיר
 בפני ו כמונו לבין קות בכל הדקדוקים בינוושה כל המצו איש אמת שע� � � � 

, םוחס ושל, תו שום צד שקר לעשוכי אין ב,  כללולוק אצליואין ח, אדם-בני
-ועל, תוח כל הצדקו כושיך לעצמאדם  הוא ממ- בשביל בניודתואיזה תנועה בעב

  .ל"ת הנות של כפירוזה הוא מבטל מחשב-ידי
  

) ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï-  ‰ÏÈÙ˙ËÚ( 

אשר חשבו .  מאדם רע מאיש חמסים תנצרני'החלצני "  ����                         
  ". תם לרעום דברי יעצבו עלי כל מחשבוכל הי. תום יגורו מלחמות בלב כל יורע
דע את ואתה י, לאומריה דעלמא כ, לםו של עונורב

ומחמת , לם עכשיוועֹצם רבוי המחלֹקת שהתגברה בע
עור ית מאֹד בלי שות רבות רעופלים עלינו מחשבוזה נ

ידי עֹצם המחלֹקת באים -על, תינו הרביםונווובע. ךוער
כאשר גלית , רות על הכשרים שבדות של כפירומחשב
ובגֹדל דלותנו וחלישותנו . שיםוידי חכמיך הקד-לנו על

דעין שום עצה ותחבולה לעמֹד נגד ואין אנו י
טפים עלינו ות והבלבולים הרבים השות רעוהמחשב

 אם על אבינו ואין לנו אל מי להשען כי, עת-בכל
בידך , והננו משליכים עצמנו עליך לבד. שבשמים

, סרים כל המלחמה עליך לבדוואנו מ, נפקיד רוחנו
 וכמ, כי אתה הוא איש מלחמה, ם בעדנווואתה תלח

  .ומי יעמֹד נגדך". ו שמ'ה איש מלחמה 'ה ":שכתוב
, ראיו באמתוב לקוקר, מל דליםוח, מלא רחמים

 'הריבה "בענינו וריבה ריבנו חוס וחמֹל עלינו וראה נא 
והלחם בעדנו נגד ". נה וקומה בעזרתייהחזק מגן וצ. חמיואת יריבי לחם את ל

עזרנו כי עליך ".  ילחם לכם ואתם תחרישון'ה ":ויֻקים בנו מקרא שכתוב, ררנווצ
  .  עשקה לנו ערבנו'הם ודלו עינינו למר, נשעננו

ם לֹחם וש כל היום כי שאפנו אנקיאלחננו ". כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב"ראה 
 .עשה למענך ולֹא למעננו" ך עינינוואנחנו לֹא נדע מה נעשה כי עלי. "ילחצנו
לתן צדקה הרבה לעניים הגונים לשמך לבד בלי , וזכנו ברחמיך הרבים  ����

נך ות צדקה כראוי כרצוים מצויותעזרנו תמיד לק. תושום שקרים ובלי שום פני
תינו שלא נכשל וותציל את נפש. לה בשמחה ובטוב לבבוב בקֻדשה וטהרה גדוהט

ותחמֹל . נךות שאינם כרצות הרעוותשמרנו מצדק, לם בעניים שאינם הגוניםולע
ת שאינם ות הרעועלינו בחמלתך ותגן בעדנו ותצילנו שלא יזיקו לנו כלל הצדק

ברחמיך הרבים הצילנו , אנא רחום. רמיםורמים מה שגוהג, נך באמתוכרצ
ח להצדיקים אמתיים אנשי אמת שימשיכו לעצמם כל וותתן כ, הםושמרנו מ

, ותעזרנו ברחמיך הרבים. ק מעדורי אמתומדים מרחוהע, לםות שבעוהצדק
ונזכה ,  אמתושהיה מדת, םו של יעקב אבינו עליו השלושנזכה להכלל במדת
נו עם ונו כאשר צואלקי 'הת לפני וות כל המצוותזכנו לעש. למדת אמת בשלמות

לשמך לבד באמת בלי שום פניה ובלי שום מחשבה זרה , רטיהם ודקדוקיהםכל פ
ת וולדקדק בכל המצ, ת הצנע לכת באמתוונזכה להי, םובשביל בני אדם חס ושל

  .ותם בתכלית השלמות לשמך לבד באמת לאמתולעש, ננוובינינו לבין ק
ותעזרנו להתדבק ולהכלל בצדיקים אמתיים ובאנשים כשרים אנשי   ����

ת את כל המצוה ו וצדקה תהיה לנו כי נשמֹר לעש:ויֻקים בנו מקרא שכתוב. אמת
 וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה :ונאמר. ונוונו כאשר צאלקי 'ההזאת לפני 

תינו ו תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאב:ונאמר. ומרפא בכנפיה
ו ושמרנו שלא הצילנ, תונוהצילנו מריב לש, חננו חננו, עזרנו עזרנו. מימי קדם

ריא וובפרט הקטג, לםולה שיש עכשיו בעודתנו המחלֹקת הגדויזיק לנו כלל לעב
חוס וחמֹל עלינו שלא יזיקו לנו . רושיש עתה בין התלמידי חכמים והכשרים שבד

ת ות רעוותגרש ותבטל כל המחשב. שום מחלֹקת לֹא בגשמיות ולֹא ברוחניות
כי אם עליך לבד אנו , ה ותחבולה נגדםכי אין לנו שום עצ, מעלינו ומעל גבולנו

ם אירא אני אליך ו י: שכתובוכמ, ם בעדנוומשליכים כל יהבינו ואתה תלח
רבת .  מה רבו צרי רבים קמים עלי'ה. נםינאי חות רֹאשי שורבו משער, כי. אבטח

 צדיק 'ה. רשים האריכו למעניתםועל גבי חרשו ח. צררוני מנעורי גם לֹא יכלו לי
. שבי רעתיור ויחפרו חוגו אחויבֹשו ויכלמו מבקשי נפשי יס. עיםת רשוקצץ עב

ך מציל עני מחזק ו מי כמ'התי תאמרנה וכל עצמ. ו תשיש בישועת'הונפשי תגיל ב

ן עיני וראה דמעתי ואנחתי ואנקתי ומרירות לבבי וכלי. וזלון מגוממנו ועני ואבי
י -שה לעזרתי אדנחו.  אל תרחק ממניאלקי 'האל תעזבני . "לישועתך האמתיית

 ."ואלי צורי וג'הן לבי לפניך ופי והגי-ן אמריויהיו לרצ. תשועתי
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  .טבריא, ט"ח תמוז תשי"אדר, ה"ב                       
ת ול השירים והחידוטט ומתפזר בכל השערים לחפש את קוהמש, לבי הנעים

ומבטל , ולם עד תכלית שלמותו האמת בעשל הצדיק האמת שמגלה אמתת
אשרי המבלה כל ימיו להתגעגע , ואשרי ל, ורשורש שורש אחיזת השקר בשוש

  .ם וחיים אֻרכיםושל. קק ולכסֹף לזהוולהשת
 שלמות ול ונפלא ויש לושהוא חכם גד, רא מאֹדול נפלא ונויש צדיק גד

ברן נפלא מאֹד והוא מליץ וד, רא ונשגב מאֹד בתכלית השלמותופה נ, הדבור
לם שלא ירצה ות ושירים נפלאים עד שאין נמצא שום נברא בעול לדבר חידוויכ

ת שבהם ודע יש בהם כל החכמות שהוא יום והחידיובאלו השיר, ותולשמֹע א
יקא יוזה הצדיק ד. לםולם עם כל הנבראים כוקר חיות וקיום כל העיתלוי ע

' לם שאינם שבחים להוהעמחמת שהדבורים של , פה-לם ככבדונראה בעיני הע
לם שאין ופה מאלו הדבורים של הע-כן הוא כבד-על, יתברך אין בהם שלמות

רק אדרבא הוא מליץ ודברן נפלא ,  כבד פה כללואבל באמת אינ. בהם שלמות
 ודל הפלגת שלמות מעלתורק מחמת ג, ל שאין שלמות אחריוובשלמות גד

קף התגברות ההעלמה ומת תוכן מח, ראה מאֹדוה והעצומה והנו הגבוומדרגת
וכשמתחילים . פה-לם ככבדוכן הוא נראה בעיני הע-על, לםווהסתרה של זה הע

בים ות לתקן החיים טוב מחשבוינו לחשיה, לם לפקח על עסקיהםובני הע
קון של כל הצדיקים וכן ידים על האמת שכל התולם מואז כ, שנתקלקלו אצלם

  !פה הזה-כבדלם תלוי רק בהצדיק הוקון של כל באי עיהת
ל "נו זיכל מה שנמצא בדברינו איזה שבח על רב

, צריכין לידע שהכל נחשב כלֹא, רא מאֹדוש והנוהקד
כי אי אפשר לספר , לופה מן הים הגדילו כטי אפוואינ

כי היה נעלם בתכלית ההעלם משכל .  כללובשבח
לים אי אפשר להם להשיג ולו צדיקים גדיואפ, שיואנ

כי ,  כללו בהו שום השגה ותפיסואין לנ, ומקצת מעלת
לה בספריו ית הנפלאים שגורוידי קצת הת-אם על

אשרי ילוד אשה . תוראות הנושים והמעשיוהקד
לה למעלה למעלה מה שאין ושזכה למעלה כזֹאת הע

 ואשרי האיש אשר יש ל. בול לדבר והלב לחשוהפה יכ
ת בדברי וטטותיו משול כזה שיהיו מחשבוזכות גד

ומהם , ך אליוורא אשר אין ערוש והנול הקד"נו זירב
ל כל חד כפום מה דמשער בלביה להבין קצת מעט ויכ

 עד אין ו וקֻדשתומזעיר עד היכן מגיע רום תקפ
  .תכלית

ת את הפתחים איך לצאת וכין לראו ז,ידי התקרבות לצדיק האמת-על
שך שלהם אם ירצו ושה פתח שיצאו גם אחרים מן החוגם ע, וד בושך שנצומהח

  .תלצא
ואקרא לשלום באהבה עזה ואהבת , םימפאת ֻחלשתי לֹא עליך ֻהכרחתי לסי
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] ל" זת"הרנומאצל [ ות העתים והימים נתמעט אצלווברב...    �                     
ן על וזיוגם כבר היה נ, וח החנות היה ֻמעט מאֹדוכי ר, ות שלוהרבה מהמע

 ווכמ,  כבר ֻהרגלה להתנהג כדרך העשיריםווזוגת, ל"ד מימי הקיץ הנו עולחנוש
 הרבה מאֹד וומחמת כל זה נחסר אצל, תנהודה בבית אביה וחושראתה מע

 כל ו שפנה את ערפ עלות דבריה כנגדווהיא התחילה מחדש להרב. ון שלומהממ
. ל" מדבריה כנוזנווהוא כנגד זה התחיל מחדש לאטֹם א, לם הזהוכך מעסקי הע

 ווהעתירה עליו בדבריה עד שנחלש דעת,  קֹדם סֻעדת הערבופעם אחת בא לבית
ן לאחרים ויבת קצת ממי מעֹצם דחקה שכבר היא חוכי הרבתה לספר ל, מאֹד

עד שנתמרמר , ל"צאה מֻרבה כנו וההוח החנות ֻמעט מאֹדובעד צרכי הבית כי ר
 של ונו רב:וענה ואמר. מאֹד מדבריה ונכנס בכֹבד רֹאש לחדר אחר וישב שם

לעת ,  הלֹא קֹדם שנעשין איש כשר באמת ֻמכרח הדבר להתמהמה הרבה,לםוע
והיה טרם יקראו ואני " מה שכתוב וים אצליוספר שאז נתק. עתה תן לי פרנסה

 והקדים השם יתברך רפואה למכת, הדברים האלהד טרם דבר את וכי ע" אענה
תפי ועד אביו עם שוכי בשעה זֹאת נתו. ם להתפרנס בלי שום עסקו מקווהזמין ל

והרבו . ל"ת ז"הרנונכמרו רחמיהם מאֹד על מ'  ובחמלת הוהחנות אשר ל
 ווהוא תרץ את עצמ.  מבן יקר ונחמד כזהוכיח את אביו על שפנה את ערפולה

 ווכבר עזרתי ל. לחני כמה שניםוהלֹא כבר החזקתיו על ש? תו מה לי לעש:ואמר
ד בנים ואחרי אשר יש לי ע, תרו יוא אעשה לוומה אפ! תי גם אחר כךוקצת במע

יקח יתפים עצה שו השוונתנו ל. צא בדברים האלהוד כיווע, טלים עליוקטנים המ
שתף וי, תה בשויהול ויאמיד א"ת ז"הרנורה שבחנות של מואת כל שארית הסח

וממה , תפת שהיה להם באדעסותיהם אשר בחנות המשורוך סחותה בתוא
.  ממה להתפרנסו יהיה לותיו חוץ מה שיותר קצת נגדווח ממעושיעלה חלק הר

ונשתהה הדבר איזה שנים עד . וכן עשה.  מזהודיעו להוומיד שלח אביו לקרֹא ל
  ...דול שהתפרנס מזה בכב"ר ז"ואחר הסתלקות אדמ

  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( ... צא כסףאצלי לֹא תמ
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