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רור
ַמעֲ ֶשה ִמ ָּמ ֹ
רבי נחמן( ,מתוך הספר כוכבי אור)

הּודי וְ ג ְֶׁרמַּ נִ י יַּחַּ ד לִ נְ דֹוד
שֶׁ ַּפ ַּעם אַּ חַּ ת הָ לְ כּו יְ ִ
הּודי
הּודי אֶׁ ת הַּ ג ְֶׁרמַּ נִ י שֶׁ ַּיעֲשֶׁ ה אֶׁ ת עַּצְ מֹו כְ מֹו יְ ִ
וְ לִ מֵּ ד הַּ יְ ִ
וְ לא יִ קְ שֶׁ ה ָעלָיו הַּ דָ בָ ר כֵּיוָן שֶׁ הַּ לָשֹון הּוא אֶׁ חָ ד
הּודים ה ֲֵּרי ַּרחֲמָ נִ ים ּובְ וַּדַּ אי יְ ַּרחֲמּו ָעלָיו.
וְ הַּ יְ ִ
כֵּיוָן שֶׁ בָ א סָ מּוְך לְ ֶׁפסַּ ח
הּודי שֶׁ ַּיז ְִמינֹו לְ שֻׁ לְ חָ ן הַּ סֵּ דֶׁ ר
לִ ְמדֹו אֵּ יְך שֶׁ יִ ְתנַּהֵּ ג בְ בֵּ ית הַּ יְ ִ
עֹושין קִ דּוש וְ אַּ חַּ ר כְַּך רֹוחֲצִ ים יָדַּ יִ ם
בַּ ְתחִ לָה ִ
אּולָם שָ כַּח לֹומַּ ר לֹו שֶׁ אֹוכְ לִ ים מָ רֹור.
הּודי אֶׁ חָ ד אֵּ לָיו לַּסֵּ דֶׁ ר
וְ כֵּן הָ יָה שֶׁ הִ ז ְִמינֹו יְ ִ
אּולָם הּוא הָ יָה ָר ֵּעב ִמכָל הַּ יֹום
הּודי.
וְ צִ פָה שֶׁ כְ בָ ר יַּגִ יעּו ֶׁלאֱכֹול אֶׁ ת הַּ ְדבָ ִרים הַּ ּטֹובִ ים שֶׁ אָ מַּ ר לֹו הַּ יְ ִ
אּולָם הּוא ָראָ ה כִ י נ ְָתנּו לֹו ח ֲִתיכַּת כ ְַּר ַּפס ְבמֵּ י מֶׁ לַּח
ּושאָ ר הַּ ְדבָ ִרים הַּ ּנֹוהֲגִ ים בַּ סֵּ דֶׁ ר
ְ
אֹומ ִרים אֶׁ ת הַּ הַּ גָדָ ה
וְ ְ
וְ הּוא בְ ֵּעינַּיִ ם צֹופִ יֹות ְמצַּ פֶׁה כְ בָ ר ַּלאֲכִ ילָה
וְ הִ ּנֵּה ַּכאֲשֶׁ ר הִ בְ חִ ין כִ י בֹוצְ עִ ים אֶׁ ת הַּ מַּ צָ ה שָ מַּ ח
כִ י הִ ּנֵּה עֹוד ְמ ַּעט קָ ט יּוכַּל לְ הַּ ְשקִ יט אֶׁ ת ַּרעֲבֹונֹו
נֹותנִ ים לֹו מָ רֹור
ּופִ ְתאֹום ְ
וְ ַּכאֲשֶׁ ר הִ כְ נִ יסֹו ַּלפֶׁה ַּנעֲשָ ה לֹו מַּ ר ְבפִ יו
וְ חָ שַּ ב שֶׁ זֶׁהּו הַּ ְסעּודָ ה שֶׁ ַּרק זֶׁה יאכְ לּו
ּובָ ַּרח תֵּ יכֶׁף בִ ְמ ִרירּות וְ ָרעֵּב
רּורים
וְ חָ שַּ ב לְ עַּצְ מֹו יְ הּודִ ים ֲא ִ
נֹותנִ ים לִ י ֶׁלאֱכֹול מָ רֹור.
אַּ חַּ ר כָל הַּ חֲגִ יגָה ְ
ּובָ א לְ בֵּ ית הַּ ִמ ְד ָרש וְ נִ ְרדַּ ם שָ ם.
ּוש ִתיָה
הּודי ְבפָנִ ים ְשמֵּ חֹות שָ בֵּ ַּע מֵּ אֲכִ ילָה ְ
אַּ חַּ ר כְַּך בָ א הַּ יְ ִ
וְ שָ אֲלֹו אֵּ יְך הָ יָה לְ ָך הַּ סֵּ דֶׁ ר
וְ ִספֵּר לֹו בְ ַּכ ַּעס ִממַּ ה שֶׁ ָעבַּ ר ָעלָיו
הּודי אֹוי ג ְֶׁרמַּ נִ י שֹוטֶׁ ה
אָ מַּ ר לֹו הַּ יְ ִ
ִאם הָ יִ יתָ ְמחַּ כֶׁה ַּרק עֹוד ְמעַּט
הָ יִ יתָ אֹוכֵּל כָל טּוב כָמֹונִ י.
וְ ִספֵּר זאת ַּרבֵּ נּו לֹומַּ ר
שֶׁ זִכּוְך הַּ גּוף בָ א בִ ְמ ִרירּות
אּולָם הָ אָ דָ ם חֹושֵּ ב שֶׁ תָ ִמיד יִ הְ יֶׁה ַּרק הַּ ְמ ִרירּות
עַּל כֵּן ב ֵֹּורחַּ תֵּ יכֶׁף
אּולָם ִאם ְמחַּ כֶׁה ְמ ַּעט וְ סֹובֵּ ל ְמ ַּעט הַּ ְמ ִרירּות ִמזִכּוְך גּופֹו
אַּ ז מַּ ְרגִ יש אַּ חַּ ר כְַּך כָל ִמינֵּי חַּ יּות וְ תַּ עֲנּוג.

