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ְוֶזהּו "ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם"-'ָלֶכם' ְלַעְצֵמיֶכם. 'ָלֶכם'-ְלַעְצֵמיֶכם ַּדְיָקא, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִרי� ִלְסֹּפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַחְּזקּות ַהַּנ"ל

ְלַעְצמֹו ְּכִפי ַמה ֶּׁשהּוא ְוֹלא ִיֹּפל ְּבַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ֶׁשֲחֵבָריו ְּבֵני ִּגילֹו טֹוִבים ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה, ִּכי ַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשהּוא ִמָּדה טֹוָבה

ִלְהיֹות ָעָנו ּוְלַהֲחִזיק ָּכל ָאָדם טֹוב ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ִאם ִיֹּפל ְּבַדְעּתֹו ַעל-ְיֵדי ֶזה ַחס ְוָׁשלֹום, ֵאין ֶזה ֲעָנָוה, ַאְּדַרָּבא, ֶזהּו ַּגְדלּות ָּגדֹול ֶׁשֵאין

ָנֶאה לֹו ֶׁשַּיֲעֹבד ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַוֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ָּכל ָּכ� ַוֲחֵבָריו ְּכָבר ָזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו, ִּכי ָאסּור ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ַהָּמקֹום ּוִמי

יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ָמקֹום הּוא ּוְבֵאיֶזה ְמקֹומֹות ִנְמָׁש� ַעל-ְיֵדי ַמֲעָׂשיו, ִּכי ֵאין ָאָדם ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ְּכָלל. ְוֵכן ָּכל ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ָלֵצאת ִמֻּטְמָאתֹו

ְוֻזֲהָמתֹו, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ְּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו ְוכּו', ָצִרי� ִלְסֹּפר ַהָּיִמים ְלַעְצמֹו ַּדְיָקא ְוַאל ַיִּפיל אֹותֹו ֲחֵברֹו ְּכָלל, ַחס ְוָׁשלֹום. ְוֶזהּו

"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם"-'ָלֶכם' ְלַעְצֵמיֶכם ַּדְיָקא ְוָהֵבן ֵהיֵטב ּוְכֵעין ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק, "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם", ֶׁשִעַּקר

ִהְתָקְרבּות ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָהָיה ַעל-ְיֵדי ֶׁשָחַׁשב ָּתִמיד ֶׁשהּוא ַרק ֶאָחד ָּבעֹוָלם ְוֹלא ִהְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום מֹוֵנַע

ּוְמַעֵּכב ּוְמַבְלֵּבל ְוכּו', ַעֵּין ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִעְנָין ֶזה. ּוֶבֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ִמיֵני ְמִניעֹות ֵמַהּמֹוְנִעים ָהְרָׁשִעים אֹו ִמְתַנְּגִדים

ָהרֹוִצים ִלְמֹנַע ֵמָהֱאֶמת ְּבַכָּמה ֲהָסתֹות ּוִפּתּוִיים ְוִדְבֵרי ֵליָצנּות ַוֲחַלְקַלּקּות ְוכּו', ֵּכן ֵיׁש ַּגם ַּכָּמה ִמיֵני ְמִניעֹות ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ֲאִפּלּו

ֵמֲחֵביָריו ְואֹוֲהָביו ֶּבֱאֶמת. ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ַרק ָּכל ֶאָחד ָיִבין ְּבַעְצמֹו ְּכִפי ִעְנָיָניו ּוְכֶנֶגד ָּכל ִמיֵני ְמִניעֹות ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת

ֶׁשָּבעֹוָלם ְצִריִכין ֵליֵל� ַּבֶּדֶר� ַהַּנ"ל ִּבְבִחיַנת ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ַלֲחֹׁשב ְּכִאּלּו הּוא ְיִחיִדי ָּבעֹוָלם ַּכַּנ"ל. ְוֶזה ְּבִחיַנת ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם, 'ָלֶכם'-

ְלַעְצֵמיֶכם ַּכַּנ"ל. ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ֶהָחָכם ְוַהָּתם. ְמֹבָאר ָׁשם ֶׁשַהָּתם ָהָיה ַרְצָען ְוכּו' ְוֹלא ָהָיה ָיֹכל ַהְּמָלאָכה ָּכָראּוי ּוִמְנָעל

ֶׁשּלֹו ָהָיה ִּבְׁש�ָׁשה ְקָצוֹות ְוכּו' ְוהּוא ָהָיה ִמְתָּפֵאר ּבֹו ְמֹאד ַּכָּמה ָנֶאה ְוָיֶפה ַהִּמְנָעל ַהֶּזה ְוכּו'. ְוָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת לֹו ִאְׁשּתֹו, ִאם ֵּכן, ִמְּפֵני

ָמה ְׁשָאֵרי ַּבֲעֵלי ְמָלאכֹות נֹוְטִלים ג' ְזהּוִבים ְּבַעד זּוג ִמְנָעִלים ְוַאָּתה ֵאיְנ� לֹוֵקַח ִּכי ִאם ֶאָחד ָזָהב ָוֵחִצי? ֵהִׁשיב ָלּה, ַמה ִלי ָּבֶזה? ֶזה

ַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו ְוֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּלי. (ָדאס ִאיז ֶיעִניְמס ַמֲעֶׂשה ִאין ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶׂשה) ְועֹוד, ָלָּמה ָלנּו ְלַדֵּבר ֵמֲאֵחִרים, ֲהֹלא ַנְתִחיל ַלֲחֹׁשב

ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאִני ַמְרִויַח ְּבַהִּמְנָעל ֶזה ִמָּיד ְלַיד ָהעֹור הּוא ְּבָכ� ְוכּו', (ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב). ְוָהֵבן ִּכי ַּבַּמֲעֶׂשה ַהֹּזאת ְמִביִנים ֹרב ָהעֹוָלם

ַּכָּמה ְּדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשְּצִריִכין ְלִהְתַנֵהג ְּבַדְרֵכי ַהְּתִמימּות ְוִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ֲאִפּלּו ַּבֲעִנּיּות ְוַדֲחקּות ָּגדֹול ְוַגם

ֲעבֹוָדתֹו ּוְתִפָּלתֹו ֵאינֹו ִּבְׁשֵלמּות ְּכָלל, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ְּבֶחְלקֹו ָּתִמיד ְוֹלא ִיְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ְּכָלל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּפְרָנָסה ְּכֶנְגּדֹו

ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים ְוֵיׁש ָלֶהם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוַמְלּבּוִׁשים ָנִאים ְוכּו' (ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ְמֵלִאים ְּדָאגֹות ָּתִמיד ְּבִרּבּוי ֶחְסרֹונֹות) ְוַגם ַּבֲעבֹוַדת ה'

ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה ֵהם ְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו ֲאָלִפים ְּפָעִמים ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ַאל ִיֹּפל ְּבַדְעּתֹו ִמֶּזה ְּכָלל, ַרק ִיְהֶיה ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו ָּתִמיד, ַּכְמֹבָאר ָׁשם

ֶׁשַהֶּלֶחם ֶׁשּלֹו ָהָיה ֶאְצלֹו ָּכל ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשָּבעֹוָלם ְוכּו' ּוִמְנָעל ֶׁשּלֹו ֶׁשָּגַמר ְּבַכָּמה ָיִמים ִּביִגיָעה ְּגדֹוָלה ְוָהָיה ָמֵלא ֶחְסרֹונֹות ְוִהְרִויַח ּבֹו

ָּפחֹות ַהְרֵּבה ֵמֲאֵחִרים, ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ָהָיה ָיָקר ְּבֵעיָניו ְמֹאד ְוִהְתָּפֵאר ּבֹו ַהְרֵּבה ְוֹלא ִהְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים ְּכָלל ְוָאַמר, ַמה ִּלי ָּבֶזה, ֶזה

ַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו ְוֶזהּו ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּלי ְוַכַּנ"ל ְוַכַּנ"ל. ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָרַמז ְּבַעְצמֹו ַאַחר ֶׁשִּסֵּפר ַמֲעֶׂשה ֹזאת ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְלִעְנַין ְּתִפָּלה ַוֲעבֹוַדת

ה', ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ָׁשם ְּבסֹוף ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוִאם ַהְּתִפָּלה ֵאינֹו ָּכָראּוי ִהיא ִמְנָעל ִּבְׁש�ָׁשה ְקָצוֹות ְוָהֵבן, ַעֵּין ָׁשם, ַהְינּו

ַּכַּנ"ל, ֶׁשְּצִריִכין ְלִהְתַנֵהג ִּבְתִמימּות ָּגדֹול ְּכַדְרֵכי ַהָּתם ַהַּנ"ל ּוְצִריִכין ְלַדְקֵּדק ְּבָכל ַהַּמֲעֶׂשה ִלַּקח ְלַעְצמֹו מּוָסר ְוֵעצֹות ִמִּדְבֵרי ַהָּתם

ַהַּנ"ל ְוֵליֵל� ִּבְדָרָכיו ְוִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ְוַאל ְיַבְלֵּבל אֹותֹו ָהעֹוָלם ְּכָלל ַוֲאִפּלּו ֲחֵבָריו ֶׁשּזֹוִכין ִלְתִפָּלה ַוֲעבֹוָדה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּמּנּו,

ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ַאל ִיֹּפל ְּבַדְעּתֹו ִמֶּזה ְּכָלל ַרק ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד ְּבָכל ְנֻקָּדה ּוְנֻקָּדה טֹוָבה ֶׁשַּמְרִויַח ִּבְתִפָּלתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ֵאי� ֶׁשהּוא, ַעֵּין

ָׁשם ְּבַהַּמֲעֶׂשה ְוָתִבין:

א
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