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על ר ר ר ר ּב ּב ּב ּב י י י י  י ֹו ׁש ב  היה  א ּב א  ©¦©¨¨¨¥©
ראה  ל ֹו ד . ׁש ל  ה ּכ ניסה  ¨¨¤¨¦§©©©ׁש ער 
וי ׁש ב  ּב א , ׁש היה  אחד  ©¨§¨¨¨¤¨¤¦אי ׁש 
והיה  ההר , ּב צד  ּב ליטה  ¨¨§¨¨©§¨¦§©על 
וי ׁש ן  וי ׁש ב  ה ּד ר ךְ , מן  ©¨§©¨§¤¤©¦¥̈עיף 
אחד  נח ׁש  ראה  ּב ינתים  ¨¤¨¨¨¨¦©§¥ׁ̈ש ם .
יצא  אליו . ּב א  ¨¨¨¥¨¨¨¤ׁש היה 

דג ֹו ר ּד נא  ׁש רץ )ק ֹו סטפא  (מין  §§¨§§§¨¦¤¤

ה ּנ ח ׁש . את  ¨¨©¤©¨§והרג 
האי ׁש , א ֹו ת ֹו  ¦¨¥§¦¤§ּכ ׁש התע ֹו רר 
ּכ נג ּד ֹו  ה ּנ ח ׁש  א ֹו ת ֹו  את  §¤§¨¨©¤¨̈ראה 
א ֹו ת ֹו  הז ּד ּק ף  מת . ¥©§¦¥¨¨¤ׁש היה 

ונ  הּבליטההאי ׁש , אֹותּה פלה ¨¦§¨§¨¨©§¦¨
ונּצֹול. ׁשּתחּתיה ¦§¨¤§©¤¤Ÿ̈לעמק

לֹו,ּבאּבאּבאּבא אמר אּבא, רּבי אליו ¨¥¨©¦©¨¨©
ׁשהרי ּמעׂשיךָ , מה לי ¥£¤¤£©©¦Ÿ¡אמר
לךָ  הרחיׁש הּוא ּברּוךְ  §¦§¦¨¨©הּקדֹוׁש
ׁשאינם הּללּו הּנּסים ¨¥¤¨©¦¦©¥§ׁשני
האיׁש, אֹותֹו לֹו אמר ¦¨©¨¨¦§לחּנם?
רע איׁש לי ׁשּלם לא ימי ¨¦¦¥¦Ÿ©¨ּ̈כל
עּמֹו התּפּיסּתי ׁשּלא ¦¦§©©§¦Ÿ¤¨ּ̈בעֹולם
לא אם ועֹוד, לֹו. Ÿ¦§¦§©¨ּומחלּתי
לא עּמֹו, להתּפּיס Ÿ§¦§¦§©¥¦Ÿ̈יכלּתי
ׁשּמחלּתי עד מּטתי על ¦§©¨¤©¦¨¦©¦¦̈עליתי
אֹותי, ׁשּצערּו אֹותם ּולכל ¦£¦¤¨¨§לֹו

והלאה הּיֹום ׁשּמאֹותֹו אּלא זה, לי די ולא לי, ׁשּׁשּלם הרע לאֹותֹו הּיֹום ּכל חׁשׁשּתי ¨§¨¨©¥¤¨¤¤¦©Ÿ¨©§¦¨©§¨¨¤¦¥¦§Ÿ§ולא
טֹוב. עּמהם לעׂשֹות ¤¨¦£©¦§©©§¦הׁשּתּדלּתי

iAxiAxiAxiAx`ng ,cFlc `aA`c `rxz` aizi ded `A` ¦¦©¨¨¨¨¦£©§¨§©¨¨§¨¨
`hlEw cgA aizie ,iz` dedC Wp xA cg©©¨§£¨¨¥§¨¦§©§¨
.oOY mi`pe aizie ,`gx`n i`l dede ,`rx`c `lzc§¨¨§©§¨§£¨¨¥¥¨§¨§¨¦§¨¦©¨
wtp ,DiAbl iz` dedC ,`ieg cg ing ikdC ©̀§¨¦¨¥©¦§¨§£¨¨¥§©¥¨©
xrz` cM .`iegl Dil lihwe ,`pCxEbc `thqFw§§¨§§§¨§¨¦¥§¦§¨©¦§©
.zin dedC ,Dilawl `ieg `Edd `ng ,Wp xa `Edd©©¨¨¨©¦§¨§¢§¥§£¨¦
`wnErl `hlEw `Edd ltpe ,Wp xa `Edd sTCf ¦̀§©©©©¨§¨©©§¨§§¨

.aifYW`e iFzFgzc¦§§¦§¥¦

`z``z``z``z`o`n il `ni` ,Dil xn` ,DiAbl `A` iAx ¨¨¦¦©¨§©¥¨©¥¦¨¦¨
Kl Wigx `Ed Kixa `Wcw `dC .KcaFr¨¨§¨ª§¨§¦¨¦¨
`Edd Dil xn` .`pBnl oEPi` e`l ,oiQp oixY oiN ¦̀¥§¥¦¦¨¦§©¨¨¨©¥©
`WiA Wp xa il milW` `l i`nFi lM ,Wp xa©¨¨¨¨©§¦¦©¨¦¨
,Eze .Dil `plignE ,Dicda `pqiIRz` `lC ,`nlra§©§¨§¨¦§©©§¨©£¥¨¦§¨¥§
`pwilq `l ,Dicda `qiiRz`l `pliki `l i ¦̀¨¨¦§¨§¦§©§¨©£¥¨¨¦§¨
,il ExrvnC oEPi` lklE ,Dil `plignC cr ,iqxrl§©§¦©§¨¦§¨¥§¨¦¦§©£¦
.il milW`c `Wia `Eddl `nFi lk `pWiig `le§¨©¦¨¨¨¨§©¦¨§©§¦¦
,d`ldlE `nFi `EddnC `N` ,`c il ic e`le§¨©¦¨¤¨¦§©¨§¨§¨

.`ah oFdOr cArnl `plCYW ¦̀§©©§¨§¤§©¦§¨¨
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מעׂשיוּבכהּבכהּבכהּבכה ואמר, אּבא רּבי ¨¨©¦©¨§¨©©£¨
מּיֹוסף, יֹותר הם זה ¥¦¥¥¤¤ׁשל
והיה וּדאי, אחיו היּו ¨¨§©©¨¤¨¥¤ׁשּיֹוסף
מה אבל עליהם, לרחם ©¨£¤¥£¥©§לֹו
מּיֹוסף, יֹותר - עׂשה ¥¦¥¨¨¤¤ּׁשּזה

ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש הּוא הּואנאה ¨¤¤©¨¨
נס. על נס לֹו ¥©¥¦§©ירחיׁש

י)ואמר,ּפתחּפתחּפתחּפתח ּבּתם(שם הֹולךְ  ¨©§¨©¥©Ÿ
ּדרכיו ּומעּקׁש ּבטח ¨¨§¥©§©¤¤¥ילךְ 
- ּבטח ילךְ  ּבּתם הֹולךְ  ©¤¤¥Ÿ©¥©¥¨¦יּודע.
ׁשהֹולךְ  ההּוא האדם ¥¤©¨¨¨¤זה
- ּבטח ילךְ  הּתֹורה, ©¤¤¥¨©¥§©§ּבדרכי
העֹולם נזקי יכֹולים ¨¨¥§¦¦§Ÿ¤ׁשּלא
ּדרכיו ּומעּקׁש לֹו. ¨¨§¥©§©¨§להרע
מי הּוא זה יּודע? מי - ¦¤©¥¨¦¦©¥¨¦יּודע
ורֹוצה האמת מּדרךְ  ¤§¤¡¨¤¤¦¤¤ׁשּסֹוטה
ּזה מה יּודע. מחברֹו, ¤©©¥¨¦¥£¥§¦לגּבֹות
ּכל ּבעיני יּכר הּוא ¨¥¥§©ª©¥¨¦יּודע?
מהם יאבד ׁשּלא הּדין ¤¥©ŸŸ¤¦©¥£©ּבעלי
ּכדי האדם, אֹותֹו ׁשל ¥§¨¨¨¤§©הּדמּות
ׁשּינקמּו למקֹום אֹותֹו §§¦¤¨§¦¨§להביא

יּודע. ּכךְ  ּומּׁשּום ©¥¨¦¨¦¤¦מּמּנּו,

ׁשהֹולךְ ּובאּובאּובאּובא אֹותֹו ּוראה, Ÿ§¥¤¥
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש אמת, ¨¨©¤¡¤¤§ּבדרךְ 
ׁשּלא ּכדי עליו מכּסה Ÿ¤¥§¨¨¤©§הּוא
הּדין, לבעלי יּכר ולא ¦©¥£©§©Ÿª§©¨¦יּודע
ויּכר יּודע ּדרכיו מעּקׁש ©ª§©¥¨¦¨¨§¥©§¨£אבל
אינם ׁשהם העֹולם, על לבטח והֹולכים אמת ּבדרךְ  ׁשהֹולכים האדם ּבני אֹותם אׁשרי ¨¥¥¤¨¨©©¤¨¦§§¤¡¤¤§¦§¤¨¨¨¥§¨¥§©¤̈להם.

הּבא. ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם ¨©¨¨Ÿ§¤©¨¨¦£ּפֹוחדים

dkAdkAdkAdkA,sqFIn oicc iFcaFr xiYi ,xn`e `A` iAx ¨¨¦¦©¨§£©©¦¨§¥¦¥
`ngxl Dil dede ,i`Ce iFg` Fed sqFiC§¥££©¨§£¨¥§©£¨

xiYi ,`C ciarC dn la` .iFlrzF`i .sqFIn `Ed ££¨©§£¦¨©¦¦¥¨
.`Qip lr `Qip Dil Wigxi `Ed Kixa `WcEwc `Ed§§¨§¦©§¦¥¦¨©¦¨

gzRgzRgzRgzR,xn`e(i ilyn)WTrnE ghA Kli mYA KlFd ¨©§£©¥©Ÿ¥¤¤©§©¥
`Edd `C ,ghA Kli mFYA KlFd .rcEi eikxC§¨¨¦̈¥©¥©¥¤¤©¨©
`lC ,ghA Kli .`ziixF`C oigx`A lif`C ,Wp xa©¨§¨¦§¨§¦§©§¨¥¤¤©§¨
eikxC WTrnE .Dil `W`a`l `nlrc iwfp Elikï¦¦§¥§©§¨§©§¨¨¥§©¥§¨¨
`gx`n ihq`C o`n `Ed `C .rcEi o`n ,rcEi¦̈¥©¨¦̈¥©¨¨§©§¥¥¨§¨
,rcEi Edn ,rcEi .Dixagc iAb iraE ,hFWwc¦§¨¥©¥§©§¥¦̈¥©©¦̈¥©
`lC ,`picc ix`n lkC oFdipira Edi` rcFnYWi¦§§©¦§¥¥§¨¨¥§¦¨§¨
oibA .Wp xa `Eddc `pwEic EdiiPn cia`zi¦§£¦¦©§¦§¨§©©¨§¦
.rcEi KM oibaE ,DiPn oEnwpic `xz`l Dil d`zii`l§©§¨¨¥§©§¨§¦§§¦¥§¦¨¦̈¥©

`Ye`Ye`Ye`YeKixa `Wcw ,hFWw gx`A lif`c `Edd ,ifg §¨¨¥©§¨¦§Ÿ©§ª§¨§¦
`le ,rciz` `lC oibA ,Dilr itg `Ed¨¥£¥§¦§¨¦§§©§¨
eikxC WTrn la` .`picC oFdix`n iAbl ,rcFnYW ¦̀§§©§©¥¨¥§¦¨£¨§©¥§¨¨
ilf`c `Wp ipA oEPi` oi`Mf .EdiiAbl rcFnYWie ,rcEi¦̈¥©§¦§§©§©©§©¨¦¦§¥¨¨§¨§¥
ilgc `lC .`nlr lr ovgFxl ilf`e ,hFWw gx`a§Ÿ©§§¨§¥§£¨©©§¨§¨¨£¥
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