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ּכתּוב,ּבאּבאּבאּבא מה נז)ּוראה (ישעיה Ÿ§¥©¨
לּבֹו. ּבדרךְ  ׁשֹובב ¦¤¤§¨¤¥©וּילךְ 
ראיתי ּדרכיו אחריו, ¦¦¨¨¨§¨£©¨§וכתּוב
ואׁשּלם ואנחהּו ¥©£©¥§©§¥¨§¤§וארּפאהּו
וּילךְ  ולאבליו. לֹו ¤¥©¨¥£©§¦ª¦נחמים
ׁשהרׁשעים ּגב על אף ¦¨§¨¤©©©¨ׁשֹובב,
ּׁשעֹוׂשים מה ּכל ¦¤©¨¦עֹוׂשים
לּבם, ּבדרךְ  ׁשהֹולכים ¨¦¤¤§¦§¤¨§ּבזדֹון,
התראה ּבהם עֹוׂשים ¨¨§©¤¨¦¦¥£©ואחרים
- להם לצּית רֹוצים ¤¨¥©§¦Ÿ§ולא
ּבתׁשּובה ׁשּׁשבים ¨§¦¦¨¤¨¨§ּבׁשעה
ׁשל טֹובה ּדרךְ  ¤¨¤¤¦§§ונֹוטלים
מזּמנת הרפּואה הרי ¤¤ª§¨§¨¥£¨§ּתׁשּובה,
להתּבֹונן, יׁש עכׁשו ¥§¦§¥¨§©¨§¤§ּכנגּדם.
הּכתּוב, אֹומר החּיים על ¨©¥¦©©©¦אם
אֹומר הּמתים ׁשעל ¥¦¥©©¤אֹו
הּפסּוק ראׁש ׁשהרי ¨©Ÿ¥£¤¨©הּכתּוב,
- ראׁש אינֹו והּסֹוף סֹוף, Ÿ¥©§¥אינֹו
על מראה הּכתּוב ©¤§©¨©Ÿראׁש
על מראה וסֹופֹו ©¤§©§¦©©החּיים,

ׁשהּפסּוק אּלא (ראׁשהּמתים. ©¥¦¤¨¤©¨Ÿ

ׁשהאדםהּפסּוק) ּבעֹוד אֹומר, ©¨¥§¤¨¨¨
וּילךְ  - הּוא וכךְ  ּבחּייו, ¤¥©¨§¨©§הּוא

רֹוצה ולא ׁשֹובב הֹולךְ  ולכן ּבֹו, ּומחזיק חזק הרע יצר ּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום לּבֹו, ּבדרךְ  ¤Ÿ§¨¥¥¨§¦£©¨¨¨¨¤¥¥¤¦¦¤¤§¨ׁשֹובב
ּבתׁשּובה. ¨§¦̈לׁשּוב

`Y`Y`Y`Yaizk dn ,ifg(fp diryi).FAl jxcA aaFW KlIe ¨¨¥©§¦©¥¤¨§¤¤¦
Ed`Rx`e izi`x eikxC ,DixzA aizkE§¦©§¥§¨¨¨¦¦§¤§¨¥
,aaFW KlIe .eila`le Fl mingp mNW`e Edgp`e§©§¥©£©¥¦ª¦§©£¥¨©¥¤¨
oFcfA oicarc dn lM ,oicar oiaiIgC aB lr s ©̀©©§©¨¦©§¦¨©§©§¦§¨
EdA oicar oipxg`e ,EdiiAlc `gx`A oilf`C§©§¦§¨§¨§¦©§§©£¨¦©§¦§
oiazc `zrWA .oFl `ziivl o`ra `le ,d`xzd©§¨¨§¨¨¨§©§¨§©£¨§¨¦
`d ,`YaEizc `ah `gx` oilhpe ,`YaEizA¦§§¨§©§¦¨§¨¨¨¦§§¨¨
,`lMYq`l zi` `YWd .Edilawl `pinf `zeeq ©̀§¨¨§¦¨¨¢§©§©§¨¦§¦§©§¨
.`xw xn` `iIzn lr F` ,`xw xn` `iIg lr i ¦̀©©¨¨©§¨©¥©¨¨©§¨
e`l ,`tiqe .`tiq Edi` e`l ,`xwc `Wix `dC§¨¥¨¦§¨¨¦¥¨§¥¨¨
DitFqe .`iIg lr ifg` ,`xwc `Wix .`Wix Edi ¦̀¥¨¥¨¦§¨©§¥©©¨§¥

`xw ,`N` .`iIzn lr ifg`(`xwc `Wix `"q),xn` ©§¥©¥©¨¤¨§¨¥¨¦§¨¨©
aaFW KlIe ,`Ed ikde ,iFIga Edi` Wp xaC cFrA§§©¨¦§©§¨¦©¥¤¨
sTYz`e siTY ,DiaC rxd xviC oibA ,FAl KxcA§¤¤¤¦§¦§¥¤¨©§¥©¦§¦§¨©
`az`l ira `le ,aaFW lif` `C lre ,DiA¥§©¨¨¦¨§¨¨¥§¨¨¨

.`YaEiza¦§§¨
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הּואהּואהּואהּוא ּברּוּברּוּברּוּברּוךְ ךְ ךְ ךְ  רֹואההּקדֹוׁשהּקדֹוׁשהּקדֹוׁשהּקדֹוׁש ©¨¨¤
ּברע ׁשהֹולכים ּדרכיו ©§¦§¤¨¨§¤את
הּקדֹוׁש אֹומר תֹועלת, ¨©¥¤¤¦§ּבלי
להחזיק צריךְ  אני הּוא: ¦£©§¦¨¦£ּ̈ברּוךְ 
ּדרכיו ׁשּכתּוב זהּו ¨¨§¨¤¤¨§ּבידֹו.

ׁשהֹולכים(וארּפאהּו)ראיתי , ¨¦¦§¤§¨¥¤§¦
לֹו תת רֹוצה אני ¥¤¦£¨¥£©ּבחׁשכה,
ׁשּכתּוב זהּו ¨¤¤¨§רפּואה.
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¥¨§¤§וארּפאהּו.
הּתׁשּובה ּדרךְ  ללּבֹו ¨§©¤¤¦§¦§©מכניס
לנׁשמתֹו. ּורפּואה ¨§¦§¨§¤ׁשּלֹו
ּכמֹו ואנחהּו? ּזה מה §¥§©§¤©¥§©§ואנחהּו,

לב)ׁשּנאמר את(שמות נחה לךְ  ¤¤¡©¥§¥¤
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¨̈העם.
ּכמי יׁשר ּבדרךְ  אֹותֹו ¦§¨¨¤¤§¦§©מנהיג
אחר ׁשל ּבידֹו ¥©¤¨§¦£©¤ׁשּמחזיק
החׁשכה. מּתֹוךְ  אֹותֹו ¨¥£©¦¦ּומֹוציא

ולאבליו,ואׁשּלםואׁשּלםואׁשּלםואׁשּלם לֹו נחמים ©£©¥¦ª¦§©£¥¨
מת! ׁשהּוא נראה ּכן(אּלא)הרי £¥¦§¤¤¥¤¨¥

ּבחּיים. ועֹומד מת וּדאי ¦©©¥§¥©©הּוא
ועֹומדיםׁשהֹואיל הּוא ׁשהיא (אּלא ¤¦¤¨¤¦§§¦

והֹואיל) נקראּבחּיים, רׁשע, והּוא ©©¦§¦§¨¨¦§¨
לֹו נחמים ואׁשּלם ּזה מה ¦ª¦¥©£©¤©¥מת.
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש אּלא ¨¨©¨¤¨¥£©§ולאבליו?
אדם, ּבני עם טֹוב עֹוׂשה ¨¨¥§¦¤הּוא
עׂשרה מּׁשלׁש ׁשּנכנס ¥§¤Ÿ§¦¨§¦¤¨¥¤ׁשּכיון
עּמֹו מפקיד ומעלה, ¦¦§©¨§©¨¦ׁ̈שנים

מּׂשמאלֹו. ואחד מימינֹו אחד אֹותֹו, ׁשּׁשֹומרים ׁשֹומרים מלאכים Ÿ§¦¨¤§¦¦¨¤¦§¤¦§¦¨§©¥§ׁשני

`Wcw`Wcw`Wcw`Wcw,WiaA oilf` `wC ,iFgx` ing `Ed KixA ª§¨§¦¨¥¨§§¨©§¦§¦
,`Ed Kixa `Wcw xn` ,`YlrFY `lA§¨©§¨¨©ª§¨§¦
`Ed `cd ,Dicia `twz`l `pkixhv` `p £̀¨¦§§¦§¨§©§§¨¦¥¨¨

,izi`x eikxC aizkc(Ed`Rx`e),`kFWgA oilf` `wC ¦§¦§¨¨¨¦¦§¤§¨¥§¨©§¦§¨¨
aizkc `Ed `cd `zeeq` Dil adinl ira `p £̀¨¨¥§¥¨¥©§¨¨¨¨¦§¦
DiAlA lir` Edi` `Ed Kixa `Wcw ,Ed`Rx`e§¤§¨¥ª§¨§¦¦¨¦§¦¥

Wpl `zeeq`e `YaEizc Digx`,Edgp`e .Dizn ¨§¥¦¦§¨§©§¨¨§¦§¨¥§©§¥
xn` Y`c dnM .Edgp`e i`n(al zeny)z` dgp Kl ¨§©§¥§¨§©§¨¥¥§¥¤

,xWin gx`a `Ed Kixa `Wcw Dil bidp` .mrd̈¨©§¦¥ª§¨§¦§Ÿ©¥¨
FBn Diwt`e ,`xg`c `ciA siwz`C o`nM§©§©§¦¦¨§©£¨§©§¥¦

.`kFWg£¨

mNW`emNW`emNW`emNW`e`zinc ifgz` `d ,eila`le Fl mingp ©£©¥¦ª¦§©£¥¨¨¦§£¥§¦¨
,Edi`(`N`),Edi` `zin i`Ce ,oi` ¦¤¨¦©¨¥¨¦

li`FdC oiIga `niIwe(li`Fde oiiga `niiwe Edi` idi`c `N`) §©§¨©©¦§¦¤¨§¦¦¦§©§¨§©¦§¦

Fl minEgp mNW`e Edn .ixw` `zin ,rWx Edi`e§¦¨¨¥¨¦§¥©©£©¥¦¦
mr Eaih ciar `Ed Kixa `Wcw `N` .eila`le§©£¥¨¤¨ª§¨§¦¨¦¦¦
,d`ldlE oipW xqilYn l`rC oeikC ,`Wp ipA§¥¨¨§¥¨§¨¦§¥©§¦§¨§¨
cg ,Dil ixhpC oixEhp oik`ln oixY DiOr ciwR̈¦¦¥§¥©§¨¦§¦§©§¥¥©

.Dil`nVn cge ,DiPinin¦¦¥§©¦¨¥
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יׁשר,ּכׁשאדםּכׁשאדםּכׁשאדםּכׁשאדם ּבדרךְ  הֹולךְ  §¤¨¨¥§¤¤¨¨
ּומחזיקים ּבֹו ׂשמחים ¦¦£©¦¥§¥הם
מכריזים ּבׂשמחה, ¦¦§©¨§¦§אֹותֹו
כבֹוד ּתנּו ואֹומרים: ¨§¦§§¨¨§לפניו
ּוכׁשהֹולךְ  הּמלךְ . ¥¤§¤¤©§¦לדמּות
מתאּבלים הם עקם, ¦§©§¦¥Ÿ¨¤¤§ּבדרךְ 
ּכיון מּמּנּו. ועֹוברים ¨¥¤¦¦§§¨̈עליו
מחזיק הּוא ּברּוךְ  ¦£©¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
יׁשרה, ּבדרךְ  אֹותֹו ּומנהיג ¨¨§¤¤§¦§©ּבֹו
לֹו נחמים ואׁשּלם ּכתּוב ¦ª¦¥©£©¨̈אז
לֹו נחמים ואׁשּלם ¦ª¦¥©£©¨¥£©§ולאבליו.
על התנחם ׁשהּוא ©¥©§¦¤¨¦§©ּבּתחּלה,

וע ּבּתחּלה ּׁשעׂשה מהמה ל ©¤¨¨©§¦¨§©©
וׁשב עכׁשו ¨§¨§©¤¤ּׁשעֹוׂשה
ולאבליו, ּכךְ  ואחר ¨¥£©§¨©©§¨§¦ּבתׁשּובה.
ׁשהיּו מלאכים ¨¤¦¨§©¨אֹותם
ּכׁשעברּו עליו §¨¤§¨¨¦§©§¦מתאּבלים
עּמֹו, ׁשחזרּו ועכׁשו ¦§¨¤¨§©§¤¦מּמּנּו,
לכל נחּומים וּדאי ¨§¦¦©©¥£הרי

¦¨§©הּצדדים.

ּבכלועכׁשוועכׁשוועכׁשוועכׁשו חי חי. וּדאי הּוא §©§¨©©©©§¨
החּיים. ּבעץ אחּוז ¦©©¥§¨¦¨§©הּצדדים,

ּבעץ ׁשאחּוז אז וכיון הח ּי ים , §¥¨¤¨§¥©©¦¨
ׁש הרי  ּת ׁש ּו בה , ּב על  ¥£¤¨§©©¨§¦נקרא 
אף  נקראת  י ׂש ראל  ©¥§¦¥¨§¦¤¤§ּכ נסת 

זה  ועל  מ ּמ ׁש . ּת ׁש ּו בה  ּב על  אמר ּו , והרא ׁש ֹו נים  ּת ׁש ּו בה . ּב על  נקרא  וה ּו א  ּת ׁש ּו בה , ¤©§¨©¨§©©§¨¦¦¨§¨§©©¨§¦§¨§ּ̈כ ךְ 
ע ֹו מדים . ת ׁש ּו בה  ׁש ּב עלי  ּב מק ֹו ם  לעמד  יכ ֹו לים  אינם  ּג מ ּו רים  צ ּד יקים  ¦§¨§¥£©¤¨§Ÿ£©¦§¨¥¦§¦¦©¦£אפ ּל ּו 

cMcMcMcM,DiA o`Cg oEPi` ,xWin gx`A Wp xA lif` ©¨¦©¨§Ÿ©¥¨¦©¨¥
,oixn`e Dinw ofxkn ,decgA DiOr EtiwY`e§¦¨¦¦¥§¤§¨©§§¨¨¥§©§¦
,Eniwr gx`A lif` cke .`MlnC `pwEIcl xwi Ead̈§¨§¦§¨§©§¨§©¨¦§Ÿ©¨¦
siwz`C oeiM .dipn oxarznE ,Dilr olA`zn oEPi ¦̀¦§©§¨¨¥¦§©§¨¦¥¥©§©§¦
,xWin gx`A Dil bidp`e ,`Ed Kixa `Wcw DiA¥ª§¨§¦§©§¦¥§Ÿ©¥¨
mNW`e .eila`le Fl mingp mNW`e ,aizM oicM§¥§¦©£©¥¦ª¦§©£¥¨©£©¥
dn lr mgpz` Edi`C ,`zincwA Fl minEgp¦¦§©§¦¨§¦¦§§©©©
aze ,`YWd carc dn lre ,`zincwA carc§¨©§©§¦¨§©©§¨©©§¨§¨
FedC oik`ln oEPi` ,eila`le oM xzaE .`YaEizA¦§§¨¨©¥§©£¥¨¦©§¨¦©©
`YWde ,DiPn Exarz` cM Dilr olA`zn¦§©§¨¨¥©¦§£¨¦¥§©§¨
.oixhq lkl minEgp i`Ce `d ,DicdA ExCdz`c§¦§©¨©£¥¨©¨¦¦§¨¦§¦

`YWde`YWde`YWde`YWdecig` ,oixhq lka ig .i`Ce ig Edi` §©§¨¦¨©¨¨§¨¦§¦¨¦
`pli`A cig`C oeike ,iIgC `pli`A§¦¨¨§©¥§¥¨§¨¦§¦¨¨
zqpk `dC ,daEWY lra ixw` oicM ,iIgc§©¥§¥¦§¥©©§¨§¨§¤¤
lra Edi`e .ixw` ikd sF` daEWY ,l`xUi¦§¨¥§¨¨¦¦§¥§¦©©
.WOn daEWY lrA ,Exn` i`ncwe .ixw` daEWY§¨¦§¥§©§¨¥¨§©©§¨©¨
milFki mpi` mixEnB miwiCv ENit` ,`C lre§©¨£¦©¦¦§¦¥¨§¦

.micnFr daEWz ilrAW mFwnA ,cFnrl©£§¨¤©£¥§¨§¦




