הַ ּכְ תֹ בֶ ת לְ הַ ִּׂשיג אֶ ת הַ ּסֵ פֶ ר הַ ּזֶה
ַאדמוֹ"ר מ ֹוה ֲַר"ן ִמּבְ ֶרסְ לֶב זִ י"ע
וְ כָל סִ פְ ֵרי ְ
וְ סִ פְ ֵרי ּתַ לְ ִמ ָידיו הַ ְּקדו ִֹׁשים
***
ּבְ אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל
יַבְ נְאֵ ל
עִ יר ּבְ ֶרסְ לֶב
ּגָלִ יל
***
ַארצוֹת הַ ּבְ ִרית
ּבְ ְ
ְמתִ יבְ תָ א הֵ יכַל הַ ּקֹ ֶדׁש – חֲסִ ֵידי ּבְ ֶרסְ לֶב
1129 42nd st.
Brooklyn N.Y. 11219
***
ָארץ ּובְ חּו"ל
מוֹסְ דוֹת "הֵ יכַל הַ ּקֹ ֶדׁש" חֲסִ ֵידי ּבְ ֶרסְ לֶב ּבָ ֶ
שע"י עֲמֻ ּתַ ת "י ְִׂשמַ ח צַ ִּדיק ְ -קהִ ּלַת ּבְ ֶרסְ לֶב ּבַ ּגָלִ יל"
ּבִ נ ְִׂשיאּות כ"ק מ ֹו ֲהרֹא"ש ְׁשלִ יטָ "א – הַ ּצַ ִּדיק ִמּיַבְ נְאֵ ל
רח' ַרּבִ י נ ְַחמָ ן ִמּבְ ֶרסְ לֶב  ,1ת.ד 421 .יַבְ נְאֵ ל15225 ,
טֶ לֶפוֹן ַרב קַ ּוִ י – 04-6708356 :פַ ְקס04-6708359 :
E-Mail: info@breslevcity.co.il
Web site: www.breslevcity.co.il
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הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות

כנרת אסתר בת לאה
יובל יעקב בן לאה הי“ו
מירב מרים בת לאה תחי‘
עדן אביה שרה בת לאה תחי‘
***
תחי‘

הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות

רונן רני ישראל
בן מאיר ג‘רופי הי“ו
לרפואת נפשו
ולמציאת זיווגו
ולהצלחת משפחתו
בגשמיות וברוחניות
***

הקונטרס הקדוש הזה נדפס
לזכות
מסעודה הי“ו

ציון בן
חנה בת בת-שבע תחי‘
ובני משפחתם
***

לירון בן חנה
מזל בת רבקה תחי‘
אליה בן מזית הי“ו
הי“ו

***

רבקה בת מזל
מרדכי בן חנה הי“ו

תחי‘

ובני משפחתם
***

יﬠם
סוֹ „ ƒ '‰ל ≈יר ָ‡יו וּ ¿ב ƒרי˙וֹ ¿ל‰וֹ ָ „ƒ
∆ז˘¿ ׁ ‰מוֹ נָ ∆‡ ‰לוֹ

ּּ ˜ּ ˙ƒון ַּ¿ ‰כ ָל ƒלי
˜ּ ˙ּƒוּן נּ וֹ ָר‡ ¿ונ¿ ƒפ ָל‡ ¿מ‡ֹ„ ¿מ‡ֹ„ ƒל ¿כ ָל ƒל ּיוּ˙ ַַ ‰ח ָּט ‡ƒים
יˆ ָלן
¿ו‰וּ‡ ּ ¿פ ַ‚ם ַּ ¿ ‰ב ƒרי˙ַ ,ר ֲח ָמנָ ‡ ƒל ¿
*
וּ ¿מ ֻס ָ ּ‚ל ¿מ‡ֹ„ ַ ּ‚ם ¿ל ַפ ¿רנָ ָס ‰וּ ¿ל ַָ ˆ¿ ‰ל ָחּ ¿ ‰ב ָכל
ָƒ ‰ענ¿ ָינ ƒים ¿ ּב ַ‚ ׁ ¿˘ ƒמ ּיוּ ˙ וּ ¿ברוּ ָחנּ ƒיוּ ˙
ֹ‡מ ≈רם ¿ ּב ָכל יוֹ ם
ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי ƒמי ׁ ∆˘ ּי ¿
*
ƒי ¿ּס„וֹ ˜ּ ¿ ˙ּƒ ,נוֹ ּ ‚ּ ƒ ,לוֹ ¿ו ˆƒוָּ ¿ ‰ל ַפ ¿ר ¿סמוֹ ¿ל ָכל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל.
ַר ≈ ּבנוּ ַ„˜ּ ָ ‰וֹ ׁ˘ ¿ו ַ‰נּ וֹ ָר‡ ‡וֹ ר ַ‚ּ ָ ‰נוּ ז ¿ו ַˆּ ָ ‰פוּ ן ּבוֹ ˆƒינָ ‡
ַ˜„ָּ ׁ ƒ
י˘‡ ƒע ָ ּל ָ‡„‡ֲ ,‰וֹ נ≈ נוּ  ,מוֹ ≈רנוּ ¿ו ַר ≈ ּבנוּ

ינו
כו˙ו… יָ ≈‚ן ָﬠ ≈ל ּ
ַר ּƒבי נַ ¿ח ָמן ƒמ ¿ּב ∆ר ¿ס ∆לב¿ ,ז ּ
*
ל-י ≈„י
‰וּ ָב‡ ƒל ¿„פוּ ס ַﬠ ¿
ֲח ƒס ≈י„י ¿ ּב ∆ר ¿ס ∆לב
עי¿ ˜"‰ירוּ ׁ ָ˘ ַל ƒים ˙ובב"‡

ּתִ ּקּון הַ ּכְ לָלִ י

בוכ

טוב לומר ז‡˙ לפני ‡מיר˙ ‰ע˘ר ‰מזמורים:

ֲ≈ ‰רינ ƒי ¿מ ַ˜ ּ ׁ ≈˘ר ַﬠ ¿ˆ ƒמי ַ ּב ֲ‡ ƒמ ַיר˙ ֲָ ‰ﬠ˘ָׂ ָרƒ ‰מ ¿זמוֹ ƒרים ≈‡ ּלוּ ¿ל ָכל
וּל ָכל ַƒ ƒּ„ˆּ ַ ‰
ַƒ ƒּ„ˆּ ַ ‰
י˜ים ָƒ ‡ֲ ‰מ ּ ƒ ˙ּƒיים
י˜ים ָƒ ‡ֲ ‰מ ּ ƒ ˙ּƒיים ׁ ∆˘ ¿ ּב„וֹ ≈רנוּ¿ ,
ָ
¿
וּב ¿פ ָרט ¿ל ַר ≈ ּבנוּ ַ„˜ּ ‰וֹ ׁ˘
ׁ˘וֹ ¿כנ≈ י ָﬠ ָפר„˜ ,וֹ ׁ ˘ƒים ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿ ּב ∆‡ ∆רָּ ‰≈ ıמƒ ,‰
ַˆ„ּ ƒי˜ ¿יסוֹ „ עוֹ ָלם נַ ַחל נוֹ ≈ב ַﬠ ¿מ˜וֹ ר ָח ¿כ ָמַ ,‰ר ≈ ּבנוּ נַ ¿ח ָמן ∆ ּבן ≈פ ∆י‚‡,
¿זכוּ˙וֹ ָי ≈‚ן ָﬠ ≈לינוּּ ָ ‚ּ ƒ ˘∆ ׁ ,ל˜ּ ˙ּƒ ‰וּן ∆ז.‰
יﬠ¿ ‰לˆוּר ƒי ׁ ¿˘ ≈ﬠנוּ :נ¿ ַ˜„ּ¿ ָמָ ‰פנָ יו ¿ ּב˙וֹ ָ„ּ ƒ ‰ב ¿ז ƒמרוֹ ˙
¿לכוּ נ¿ ַר ¿ ּננָ ַ ‰ל ¿י ָי נָ ƒר ָ
¿
וּמ ∆לך ָ ּ‚„וֹ ל ַﬠל ָּכל ¡‡ל ‰ֹƒים:
יﬠ לוֹ ּƒ :כי ≈‡ל ָ ּ‚„וֹ ל ¿י ָי ∆
נָ ƒר ַ
˜ו„ם ˘י˙חיל ˙‰לים י‡מר ז:‰

וּל ׁ ַ˘ ≈ ּב ַח ∆‡˙ ּבוֹ ¿ר ‡ƒי¿ .ל ≈˘ם
וּל ַּ ≈ ‰לל ¿
ֲ≈ ‰רינ ƒי ¿מ ַז ּ≈מן ∆‡˙ ּ ƒפי ¿ל‰וֹ „וֹ ˙ ¿
˜וּ„ ָ˘‡ ¿ ּב ƒר ¿
וּ˘ ƒכינ¿ ≈ּ˙ ּּ ƒ ‰ב ¿„ ƒחילוּ ¿וּר ƒחימוּ ַﬠל ¿י ≈„י
יך ‰וּ‡ ¿
ƒיחוּ„ ¿
ַ‰‰וּ‡ ָט ƒמיר ¿ונ∆ ¿ע ַלם ¿ ּב ׁ ≈˘ם ָּכל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל:
י˙י ָב ¿ך :ב ָ‡ ַמ ¿ר ּ˙ ַל ¿י ָי ֲ‡„ֹנָ י
טז ‡ ƒמ ¿כ ָּ˙ם ¿ל ָ„ ƒו„ ׁ ָ˘ ¿מ ≈רנ ƒי ≈‡ל ּƒכי ָח ƒס ƒ
ָ‡ ָּ˙ ‰טוֹ ָב ˙ƒי ַ ּבל ָﬠ ∆ל ָ
יךƒ ‚ :ל ¿˜„וֹ ׁ ˘ƒים ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָ ּב ָ‡ ∆רָּ ‰≈ ıמ¿ ‰ו ַ‡„ּ≈ ƒירי
ָּכל ∆ח ¿פ ˆƒי ָבםƒ „ :י ¿ר ּבוּ ַﬠ ¿ ּˆבוֹ ָ˙ם ַ‡ ≈חר ָמ ָ‰רוּ ַ ּבל ַ‡ ּƒס ¿
י‰ם
יך נ¿ ƒס ≈ּכ ∆
וּבל ∆‡ ּ ָ˘ׂ ‡ ∆‡˙ ׁ ¿˘מוֹ ָ˙ם ַﬠל ˘ׂ¿ ָפ ָ˙י¿ ‰ :י ָי ¿מנָ ˙ ∆ח ¿ל ˜ƒי ¿וכוֹ ƒסי
ƒמ„ָּ ם ַ
ַ‡ ָּ˙˙ּ ‰וֹ ƒמ ¿
יך ‚ּ וֹ ָר ƒלי :ו ֲח ָב ƒלים נָ ¿פלוּ ƒלי ַ ּב ¿ ּנ ƒע ƒמים ַ‡ף נַ ֲח ָל˙ ׁ ָ˘ ¿פ ָר‰
ָﬠ ָלי :ז ֲ‡ ָב ≈ר ¿ך ∆‡˙ ¿י ָי ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿י ָﬠ ָˆנ ƒי ַ‡ף ≈לילוֹ ˙ ƒי ּ¿סרוּנ ƒי ƒכ ¿ליוֹ ָ˙י :ח
ימינ ƒי ַ ּבל ∆‡ ּמוֹ ט :ט ָל ≈כן ˘ָׂ ַמח ƒל ּ ƒבי
י˙י ¿י ָי ¿לנ∆ ¿‚„ּ ƒי ָ˙ ƒמי„ ּƒכי ƒמ ƒ
ׁ ˘ƒוּƒ ƒ
ַו ָ ּי ∆‚ל ¿ּכבוֹ „ƒי ַ‡ף ¿ ּב˘ָׂ ƒרי ƒי ׁ ¿˘ ּכֹן ָל ∆ב ַטח :י ּƒכי לֹ‡ ַ˙ ֲﬠזֹב נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ƒל ׁ ¿˘‡וֹ ל
יﬠנ ƒי ‡ ַֹרח ַח ּ ƒיים ˘ׂ ַֹבע
לֹ‡ ˙ּ≈ ˙ƒן ֲח ƒס ¿י„ ָך ƒל ¿ר‡וֹ ˙ ׁ ָ˘ ַח˙ :י‡ ּ˙וֹ ≈ „ƒ
˘ׂ¿ ָמחוֹ ˙ ∆‡˙ ּ ָפנ∆ ָ
ימינ¿ ָך נ∆ ַˆח:
יך נ¿ ƒעמוֹ ˙ ּ ƒב ƒ

לב

‡

¿ל ָ„ ƒו„ ַמ˘ׂ¿ ּƒכיל ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי נ¿ ˘ׂ וּי ּ ∆פ ׁ ַ˘ע ¿ּכסוּי ֲח ָט ָ‡:‰

ב

ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי
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זכג

ָ‡ ָ„ם לֹ‡ ַי ¿ח ׁ˘ֹב ¿י ָי לוֹ ָﬠוֹן ¿ו ≈‡ין ¿ ּברוּחוֹ ¿ר ƒמ ָ ּיּƒ ‚ :‰כי ∆¡ ‰ח ַר ׁ ¿˘ ˙ּƒי
ָ ּבלוּ ֲﬠ ָˆ ָמי ¿ ּב ׁ ַ˘ ֲ‡ ָ‚ ˙ƒי ָּכל ַּ ‰יוֹ םּƒ „ :כי יוֹ ָמם ָו ַל ¿י ָל¿ ˙ּƒ ‰כ ַ ּב„ ָﬠ ַלי ָי ∆„ ָך
יﬠ ָך ַו ֲﬠוֹנ ƒי לֹ‡
‡˙י ‡וֹ ֲ „ƒ
נ∆ ¿ַ ּ ‰פ ¿ך ¿ל ׁ ַ˘„ּ ƒי ¿ ּב ַח ¿רבֹנ≈ י ַ˜ ƒי∆ ıס ָלַ ‰ :‰ח ָּט ƒ
‡˙י
‡˙ ֲﬠוֹן ַח ָּט ƒ
י˙י ָ‡ ַמ ¿ר ˙ּƒי ‡וֹ ∆„ֲ ‰ﬠ ≈לי ¿פ ׁ ָ˘ ַﬠי ַל ¿י ָי ¿ו ַ‡ ָּ˙ ‰נָ ˘ָׂ ָ
ƒכ ּƒס ƒ
ָ
∆ס ָל :‰ו ַﬠל זֹ‡˙ ƒי ¿˙ ּ ַפ ≈ ּלל ָּכל ָח ƒסי„ ≈‡ ∆ליך ¿ל ≈ﬠ˙ ¿מˆֹ‡ ַר˜ ¿ל ׁ ≈˘ ∆טף
ַמ ƒים ַר ּ ƒבים ≈‡ ָליו לֹ‡ ַי ‚ּ ƒיעוּ :ז ַ‡ ָּ˙≈ ‰ס ∆˙ר ƒליƒ 1מ ַ ּˆר ≈ ˆּ ¿ ˙ּƒרנ ƒי ָר ≈ ּני
יﬠ ָˆ‰
יל ָך ¿ו‡וֹ ¿ר ָך ¿ ּב ∆„ ∆ר ¿ך זוּ ≈˙ ≈ל ¿ך ֲ ‡ƒ
ַפ ≈ ּלט ¿ּ˙סוֹ ¿ב ≈בנ ƒי ∆ס ָל :‰ח ַ‡˘ׂ¿ ּƒכ ¿
ָﬠ ∆ל ָ
יך ≈ﬠינ ƒי :ט ַ‡ל ‰¿ ˙ּƒיוּ ¿ּכסוּס ¿ּכ ∆פ ∆ר„ ≈‡ין ָƒ ‰בין ¿ ּב ∆מ ∆˙‚ ָו ∆ר ∆סן ∆ﬠ ¿„יוֹ
ƒל ¿בלוֹ ם ַ ּבל ¿˜רֹב ≈‡ ∆ל ָ
יך :י ַר ּ ƒבים ַמ ¿כ‡וֹ ƒבים ָל ָר ׁ ָ˘ע ¿ו ַּ ‰בוֹ ≈ט ַח ַב ¿י ָי
∆ח ∆ס„ ¿יסוֹ ¿ב ∆בנּוּ :י‡ ˘ׂ¿ ƒמחוּ ַב ¿י ָי ¿ו ‚ƒילוּ ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ¿ו ַ¿ ‰רנ ƒינוּ ָּכל ƒי ׁ ¿˘ ≈רי
≈לב:
מ‡ ‡ ַל ¿מנַ ≈ ּˆ ַח ƒמ ¿זמוֹ ר ¿ל ָ„ ƒו„ :ב ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי ַמ˘ׂ¿ ּƒכיל ∆‡ל „ָּ ל ¿ ּביוֹ ם
ָר ָﬠ¿ ‰י ַמ ¿ ּל ≈ט‰וּ ¿י ָי¿ ‚ :י ָי ƒי ׁ ¿˘ ¿מ ≈ר‰וּ ƒו ַ
יח ≈ ּי‰וּ ¿ו ֻ‡ ּ ׁ ַ˘ר ָ ּב ָ‡ ∆ר¿ ıו ַ‡ל ˙ּ¿ ˙ּƒנ≈ ‰וּ
¿ ּבנ∆ ∆פ ׁ˘ ‡ ¿ֹי ָביו¿ „ :י ָי ƒי ¿ס ָﬠ ∆„נּוּ ַﬠל ∆ﬠ ∆ר˘ׂ „ּ¿ ָוי ָּכל ƒמ ׁ ¿˘ ָּכבוֹ ַָ ‰פ ¿כ ָּ˙
¿
‡˙י ָלך :ו
¿ב ָח ¿ליוֹ ‡ֲ ‰ :נ ƒי ָ‡ ַמ ¿ר ˙ּƒי ¿י ָי ָח ≈ ּננ ƒי ¿ר ָפ ָ‡ ‰נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּƒכי ָח ָט ƒ
ֹ‡מרוּ ַרע ƒלי ָמ ַ˙י ָימוּ˙ ¿ו ָ‡ ַב„ ׁ ¿˘מוֹ  :ז ¿ו ‡ƒם ָ ּב‡ ƒל ¿ר‡וֹ ˙
‡וֹ ¿י ַבי י ¿
¿
ׁ ָ˘ ¿ו‡ ¿י ַ„ ≈ ּבר ƒל ּבוֹ ƒי˜ ָ ּב∆ ‡ָ ıון לוֹ ≈י ≈ˆ‡ ַלחוּ¿ ıי ַ„ ≈ ּבר :ח ַי ַח„ ָﬠ ַלי
ƒי ¿˙ ַל ֲח ׁ˘וּ ָּכל ˘ׂ ֹנ¿ ָ‡י ָﬠ ַלי ַי ¿ח ׁ ¿˘בוּ ָר ָﬠƒ ‰לי :ט ּ¿„ ַבר ¿ ּב ƒל ַ ּי ַﬠל ָיˆוּ˜ ּבוֹ
י˘ ׁ ¿˘לוֹ ƒמי ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָ ּב ַט ¿ח ˙ּƒי
ַו ֲ‡ ׁ ∆˘ר ׁ ָ˘ ַכב לֹ‡ יוֹ ƒסיף ָל˜וּם :י ַ ּ‚ם ׁ ‡ƒ
ימנ ƒי
בוֹ ‡וֹ ≈כל ַל ¿ח ƒמי „ƒּ ‚¿ ‰ƒיל ָﬠ ַלי ָﬠ ≈˜ב :י‡ ¿ו ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ָח ≈ ּננ ƒי ַו ֲ≈ ˜ƒ ‰
יﬠ ‡ ¿ֹי ƒבי
ַו ֲ‡ ׁ ַ˘ ¿ ּל ָמָ ‰ל ∆‰ם :יב ¿ ּבזֹ‡˙ ָי ַ„ ¿ע ˙ּƒי ּƒכי ָח ַפ ¿ˆ ָּ˙ ּ ƒבי ּƒכי לֹ‡ ָי ƒר ַ
יך ¿לעוֹ ָלם :י„ ָ ּברוּך¿
יבנ ƒי ¿ל ָפנ∆ ָ
ָﬠ ָלי :י‚ ַו ֲ‡נ ƒי ¿ ּב ֻ˙ ּƒמי ָּ˙ ַמ ¿כ ָּ˙ ּ ƒבי ַו ַּ˙ ≈ ˆּ ƒ
ֹו‰י ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ≈מ ָ‰עוֹ ָלם ¿ו ַﬠ„ ָ‰עוֹ ָלם ָ‡ ≈מן ¿ו ָ‡ ≈מן:
¿י ָי ¡‡ל ≈
‡ 1חר ‡˙ ‰ס˙ר לי ˆ -ריך ל‰פסי˜ מעט )עיין בל˜ו"מ ח"‡ סי' רי‚(

דחכ
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מב ‡ ַל ¿מנַ ≈ ּˆ ַח ַמ˘ׂ¿ ּƒכיל ƒל ¿בנ≈ י ˜ ַֹרח :ב ¿ּכ ַ‡ ָ ּיל ַּ˙ ֲﬠרֹ‚ ַﬠל ֲ‡ ƒפ ≈
י˜י ָמ ƒים
≈ּכן נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ַ˙ ֲﬠרֹ‚ ≈‡ ∆ל ָ
ֹו‰ים ¿ל ≈‡ל
ל‡ל ƒ
ֹו‰ים¿ ˆָ ‚ :מ ָ‡ ‰נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ¡
יך ¡‡ל ƒ
ֹו‰ים¿ ‰ָ „ :י ָ˙ּ ƒ ‰לי ¿ „ƒמ ָﬠ ˙ƒי ∆ל ∆חם
ָחי ָמ ַ˙י ָ‡בוֹ ‡ ¿ו ≈‡ ָר ∆‡¿ ּ ‰פנ≈ י ¡‡ל ƒ
ָ
ֹו‰יךּ ∆ ‡≈ ‰ :ל¿ ‡∆ ‰ז ¿ּכ ָר‰
יוֹ ָמם ָו ָל ¿י ָלּ ∆ ‰ב ¡‡מֹר ≈‡ ַלי ָּכל ַּ ‰יוֹ ם ַ‡ ≈ ּי‡¡ ‰ל ∆
ֹו‰ים
¿ו ∆‡ ׁ ¿˘ ּ ¿פ ָכָ ‰ﬠ ַלי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּƒכי ∆‡ ¡ﬠבֹר ַ ּב ָּס ¿ך ∆‡ ַּ„„ּ≈ ם ַﬠ„ ≈ ּבי˙ ¡‡ל ƒ
¿ ּב˜וֹ ל ƒר ָ ּנ¿ ‰ו˙וֹ ָ„‰ָ ‰מוֹ ן חוֹ ≈‚‚ :ו ַמ˙ּ ˘¿ ׁ ˙ּƒ ‰וֹ ֲח ƒחי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ַו ∆ּ˙ ¡ƒ ‰מי
ֹו‰י
ֹו‰ים ּƒכי עוֹ „ ‡וֹ ∆„נּוּ ¿י ׁ˘וּעוֹ ˙ ּ ָפנָ יו :ז ¡‡ל ַ
ל‡ל ƒ
ילי ¡
ָﬠ ָלי ‰וֹ ƒח ƒ
ָ
ָﬠ ַלי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ˙ּ ˘¿ ׁ ˙ƒוֹ ָחח ַﬠל ≈ּכן ∆‡ ¿ז ָּכ ¿רך ≈מ ∆‡ ∆רַ ıי ¿ר ּ≈„ן ¿ו ∆ח ¿רמוֹ נ ƒים ≈מ ַ‰ר
יך ָּכל ƒמ ׁ ¿˘ ָ ּב ∆ר ָ
ƒמ ¿ˆ ָﬠר :ח ¿ּ˙‰וֹ ם ∆‡ל ¿ּ˙‰וֹ ם ˜וֹ ≈ר‡ ¿ל˜וֹ ל ˆƒנּוֹ ∆ר ָ
יך
¿ו ַ‚ ∆ ּל ָ
וּב ַ ּל ¿י ָל˘ƒ ׁ ‰ירוֹ ƒע ּƒמי
יך ָﬠ ַלי ָﬠ ָברוּ :ט יוֹ ָמם ¿י ַˆוּ∆ ¿ ‰י ָי ַח ¿ס„ּ וֹ ַ
¿ּ˙ ƒפ ָ ּל¿ ‰ל ≈‡ל ַח ָ ּיי :י ‡וֹ ¿מ ָר¿ ‰ל ≈‡ל ַס ¿ל ƒעי ָל ָמַ ˘¿ ׁ ‰כ ¿ח ָּ˙נ ƒי ָל ָּמ„ֹ≈ ˜ ‰ר
≈‡ ≈ל ¿ך ¿ ּב ַל ַח‡ ıוֹ ≈יב :י‡ ¿ ּב ∆ר ַˆח ¿ ּב ַﬠ ¿ˆמוֹ ַ˙י ≈ח ¿רפוּנ ƒי ˆוֹ ¿ר ָרי ¿ ּב ָ‡ ¿מ ָרם
ֹוָ ‰
וּמƒ ‰¡ ˙ּ∆ ‰מי
יך :יב ַמ˙ּ ˘¿ ׁ ˙ּƒ ‰וֹ ֲח ƒחי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ַ
≈‡ ַלי ָּכל ַּ ‰יוֹ ם ַ‡ ≈ ּי‡¡ ‰ל ∆
ֹו‰י:
ֹו‰ים ּƒכי עוֹ „ ‡וֹ ∆„נּוּ ¿י ׁ˘וּ עֹ˙ ּ ָפנַ י ≈ו‡ל ָ
ל‡ל ƒ
ילי ¡
ָﬠ ָלי ‰וֹ ƒח ƒ

נט ‡ ַל ¿מנַ ≈ ּˆ ַח ַ‡ל ַּ˙ ׁ ¿˘ ≈ח˙ ¿ל ָ„ ƒו„ ƒמ ¿כ ָּ˙ם ּ ƒב ׁ ¿˘ל ַֹח ׁ ָ˘‡וּל ַו ּ ƒי ׁ ¿˘ ¿מרוּ
ֹו‰י ּƒמ ƒמ ¿˙˜וֹ ¿מ ַמי
ילנ ƒי ≈מ‡ ¿ֹי ַבי ¡‡ל ָ
∆‡˙ ַּ ַ ‰ב ƒי˙ ַל ֲƒ ‰מי˙וֹ  :ב ַ≈ ˆּ ƒ ‰
יﬠנ ƒי„ :
וּמ ַ‡נ¿ ׁ ≈˘י ָ„ ƒמים ‰וֹ ׁ ≈ ˘ƒ
ילנ ƒי ƒמ ּפ ֲֹﬠ ≈לי ָ‡ ∆ון ≈
¿ּ˙˘ַׂ ¿ ּ‚ ≈בנ ƒי≈ ˆּ ƒ ‰ַ ‚ :
‡˙י
ּƒכי ּ ≈ ‰ƒנ¿ ‡ָ ‰רבוּ ¿לנַ ¿פ ׁ ˘ƒי ָי‚וּרוּ ָﬠ ַלי ַﬠ ƒזים לֹ‡ ƒפ ׁ ¿˘ ƒעי ¿ולֹ‡ ַח ָּט ƒ
‡˙י ¿וּר ≈‡ :‰ו ¿ו ַ‡ ָּ˙‰
עוּרƒ ‰ל ¿˜ ָר ƒ
¿י ָיּ ¿ ‰ :ב ƒלי ָﬠוֹן ¿ירוּˆוּן ¿ו ƒי ּכוֹ נָ נוּ ָ
יˆƒ ‰ל ¿פ˜ֹ„ ָּכל ַ ּ‚‰וֹ ƒים ַ‡ל
ֹו‰י ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ָָ ˜ƒ ‰
ֹו‰ים ¿ˆ ָב‡וֹ ˙ ¡‡ל ≈
¿י ָי ¡‡ל ƒ
ָּ˙חֹן ָּכל ּב ¿ֹ‚ ≈„י ָ‡ ∆ון ∆ס ָל :‰ז ָי ׁ˘וּבוּ ָל ∆ﬠ ∆רב ∆י ¡‰מוּ ַכ ָּכ ∆לב ƒויסוֹ ¿בבוּ
י‰ם ּƒכי ƒמי
י‰ם ֲח ָרבוֹ ˙ ¿ ּב˘ׂ¿ ƒפ˙וֹ ≈˙ ∆
ƒעיר :ח ּ ≈ ‰ƒנַ ‰י ּ ƒביעוּן ¿ ּב ƒפ ∆
ׁ˘ ≈ֹמ ַﬠ :ט ¿ו ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ַ ¿ׂ˘˙ּƒח˜ ָלמוֹ ¿ ˙ּƒל ַﬠ‚ ¿ל ָכל ‚ּ וֹ ƒים :י ֻﬠ ּזוֹ ≈‡ ∆ל ָ
יך
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טכה

ֹו‰ים
ֹו‰י ַח ¿ס ּ„ƒי ¿י ַ˜ ּ¿„ ≈מנ ƒי ¡‡ל ƒ
ֹו‰ים ƒמ˘ׂ¿ ַ ּ‚ ּ ƒבי :י‡ ¡‡ל ≈
∆‡ ׁ ¿˘מ ָֹרּƒ ‰כי ¡‡ל ƒ
ילךָ
יﬠמוֹ ¿ב ≈ח ¿
ַי ¿ר ≈‡נ ƒי ¿ב ׁ˘ ¿ֹר ָרי :יב ַ‡ל ַּ˙ ַ¿ ‰ר ≈‚ם ּ ∆פן ƒי ׁ ¿˘ ¿ּכחוּ ַﬠ ּƒמי ֲ‰נ≈ ƒ
¿ו‰וֹ ƒר ≈י„מוֹ ָמ ּ ≈ ‚ƒננוּ ֲ‡„ֹונָ י :י‚ ַח ַּט‡˙ ּ ƒפימוֹ ּ¿„ ַבר ˘ׂ¿ ָפ ≈˙ימוֹ ¿ו ƒי ָ ּל ¿כ„וּ
וּמ ָ‡ ָלƒ ‰
ƒב ¿‚‡וֹ נָ ם ≈
וּמ ַּכ ַח ׁ˘ ¿י ַס ּ ≈פרוּ :י„ ַּכ ≈ ּל¿ ‰ב ≈ח ָמַּ ‰כ ≈ ּל¿ ‰ו ≈‡ינ≈ מוֹ
¿ו ≈י ¿„עוּ ּƒכי ¡‡ל ƒ
ֹו‰ים ֹ
מ ≈˘§ל ¿ ּב ַי ֲﬠ˜ֹב ¿ל ַ‡ ¿פ ≈סי ָ∆ ‡ָ ‰ר∆ ıס ָל :‰טו ¿ו ָי ׁ˘וּבוּ
ָל ∆ﬠ ∆רב ∆י ¡‰מוּ ַכ ָּכ ∆לב ƒויסוֹ ¿בבוּ ƒעיר :טז ≈ָּ ‰מ¿ ‰ינ ƒיעוּן ∆ל ¡‡כֹל ‡ƒם לֹ‡
י˙
ƒי˘ׂ¿ ¿ ּבעוּ ַו ָ ּי ƒלינוּ :יז ַו ֲ‡נ ƒי ָ‡ ׁ ˘ƒיר ֻﬠ ∆ ּז ָך ַו ֲ‡ ַר ≈ ּנן ַל ּב ∆ֹ˜ר ַח ¿ס ּ∆„ ָך ּƒכי ָƒ ‰י ָ
וּמנוֹ ס ¿ ּביוֹ ם ַˆר ƒלי :יח ֻﬠ ּ ƒזי ≈‡ ∆ל ָ
ֹו‰ים
יך ֲ‡ ַז ּ≈מ ָרּƒ ‰כי ¡‡ל ƒ
ƒמ˘ׂ¿ ָ ּ‚ב ƒלי ָ
ֹו‰י ַח ¿ס ּ„ƒי:
ƒמ˘ׂ¿ ַ ּ‚ ּ ƒבי ¡‡ל ≈
ֹו‰ים
עז ‡ ַל ¿מנַ ≈ ּˆ ַח ַﬠל ¿י„וּ˙וּן ¿ל ָ‡ ָסף ƒמ ¿זמוֹ ר :ב ˜וֹ ƒלי‡∆ 2ל ¡‡ל ƒ
ֹו‰ים ¿ו ַƒ ‡ֲ ‰זין ≈‡ ָליּ ¿ ‚ :ביוֹ ם ָˆ ָר ˙ƒי ֲ‡„ֹנָ י
¿ו ∆‡ ¿ˆ ָﬠ ָ˜˜ ‰וֹ ƒלי ∆‡ל ¡‡ל ƒ
ָּ„ ָר ׁ ¿˘ ˙ּƒי ָי „ƒי ַל ¿י ָל ‰נָ ‚ּ ¿ ƒר¿ ‰ולֹ‡ ָ˙פוּ‚ ≈מ ֲ‡נָ ּ ָ ‰ƒ ‰נ ≈חם נַ ¿פ ׁ ˘ƒי¿ ‡∆ „ :ז ¿ּכ ָר‰
רוּחי ∆ס ָלַ ‡ָ ‰ :‰ח ¿ז ָּ˙
ƒ
יח¿ ‰ו ַ ˙¿ ˙ƒﬠ ּ≈טף
ֹו‰ים ¿ו ∆‡ ¡ָ ‰מ ָיָ ƒׂ˘‡ָ ‰
¡‡ל ƒ
ׁ ¿˘ ֻמרוֹ ˙ ≈ﬠינָ י נ¿ ƒפ ַﬠ ¿מ ˙ּƒי ¿ולֹ‡ ֲ‡ ַ„ ≈ ּבר :ו ƒח ּ ׁ ַ˘ ¿ב ˙ּƒי ָי ƒמים ƒמ ∆ ּ˜ ∆„ם ׁ ¿˘נוֹ ˙
יחַ ‰ו ¿י ַח ּ ≈פ˘ׂ
עוֹ ָל ƒמים :ז ∆‡ ¿ז ¿ּכ ָר ‰נ¿ ‚ƒינָ ˙ƒי ַ ּב ָּל ¿י ָלƒ ‰עם ¿ל ָב ƒבי ָ‡˘ָׂ ƒ
רוּחי :ח ַ¿ ‰לעוֹ ָל ƒמים ƒי ¿זנַ ח ֲ‡„ֹנָ י ¿ולֹ‡ י ֹƒסיף ƒל ¿רˆוֹ ˙ עוֹ „ :ט
ƒ
∆≈ ‡ָ ‰פס ָלנ∆ ַˆח ַח ¿ס„ּ וֹ ָ ּ‚ ַמר ‡ ∆ֹמר ¿ל„ֹר ָו„ֹר :י ֲַ ˘ָ ׁ ‰כח ַחנּוֹ ˙ ≈‡ל
‡ƒם ָ˜ ַפּ ¿ ıב ַ‡ף ַר ֲח ָמיו ∆ס ָל :‰י‡ ָו‡ ַֹמר ַח ּלוֹ ˙ƒי ‰ƒי‡ ׁ ¿˘נוֹ ˙ ¿י ƒמין
י˙י
∆ﬠ ¿ליוֹ ן :יב ∆‡ ¿ז ּכוֹ ר ַמ ַﬠ ¿ל ≈לי ָי ּּƒ ‰כי ∆‡ ¿ז ¿ּכ ָרƒ ‰מ ∆ ּ˜ ∆„ם ּ ƒפ ¿ל ∆‡ ָך :י‚ ¿ו ָƒ ‚ƒ ‰
וּב ֲﬠ ƒלילוֹ ∆˙ ָ
ֹו‰ים ַ ּב ּ˜ ∆ֹ„ ׁ˘ „ַּ ¿ר ∆ּכ ָך ƒמי
יח :‰י„ ¡‡ל ƒ
יך ָ‡˘ָׂ ƒ
¿ב ָכל ּ ָפ √ﬠ ∆ל ָך ַ
ֹו‰ים :טו ַ‡ ָּ˙‡≈ ‰ָ ‰ל עֹ˘ׂ≈ ∆ ‰פ ∆ל‡ ‰וֹ ַ„ ¿ע ָּ˙ ָב ַﬠ ּƒמים
≈‡ל ָ ּ‚„וֹ ל ≈ּכ ¡‡ל ƒ
ֻﬠ ∆ ּז ָך :טז ָ ּ‚ ַ‡ ¿ל ָּ˙ ּ ƒב ¿זרוֹ ַﬠ ַﬠ ּ∆מ ָך ¿ ּבנ≈ י ַי ֲﬠ˜ֹב ¿ויוֹ ≈סף ∆ס ָל :‰יז ָר‡וּךָ
ֹו‰ים ָר ָ
‡וּך ַּמ ƒים ָי ƒחילוּ ַ‡ף ƒי ¿ר ¿ ּ‚זוּ ¿˙ֹ‰מוֹ ˙ :יח ז ¿ֹרמוּ ַמ ƒים
ַּמ ƒים ¡‡ל ƒ
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ָﬠבוֹ ˙ ˜וֹ ל נָ ¿˙נוּ ׁ ¿˘ ָח ˜ƒים ַ‡ף ֲח ָˆ ∆ˆ ָ
יך ƒי ¿˙ ַּ ָ ‰לכוּ :יט ˜וֹ ל ַר ַﬠ ¿מ ָך
ַ ּב ַ ּ‚ ¿ל ַ ּ‚ל ≈‡ƒ ‰ירוּ ¿ב ָר ˜ƒים ≈ּ˙ ≈בל ָר ¿‚ ָזַ ‰ו ¿ ˙ּƒר ַﬠ ׁ˘ ָ∆ ‡ָ ‰ר :ıכ ַ ּב ָ ּים ַּ„ ¿ר ∆ּכ ָך
יל ָך ¿ ּב ַמ ƒים ַר ּ ƒבים ¿ו ƒע ¿ ּ˜בוֹ ∆˙ ָ
י˙ ַכ ּˆֹ‡ן ַﬠ ּ∆מ ָך
יך לֹ‡ נ ָֹ„עוּ :כ‡ נָ ƒח ָ
וּ˘ ƒב ¿
ׁ¿
מ ∆˘§¿ ‰ו ַ‡ ֲ‰רֹן:
¿ ּב ַי„ ֹ
ֹו‰ים ֲ‡„ֹנָ י ָמעוֹ ן ַ‡ ָּ˙ƒ ‰ָ ‰י ָ
י˘ ָ‡¡ ‰ל ƒ
מ ∆˘§ׁ ‡ƒ ‰
ˆ ‡ ¿ּ˙ ƒפ ָ ּל¿ ‰ל ֹ
י˙ ָ ּלנוּ
וּמעוֹ ָלם
¿ ּב„ֹר ָו„ֹר :ב ¿ ּב ∆ט ∆רם ָƒ ‰רים ֻי ָ ּל„וּ ַו ¿ּ˙חוֹ ≈לל ∆‡ ∆ר¿ ıו ≈˙ ≈בל ≈
ֹ‡מר ׁ˘וּבוּ ¿בנ≈ י
ַﬠ„ עוֹ ָלם ַ‡ ָּ˙‡≈ ‰ל˘≈ ׁ ˙ָּ ‚ :ב ¡‡נוֹ ׁ˘ ַﬠ„ „ַּ ָּכ‡ ַו ּ˙ ∆
ָ‡ ָ„םּƒ „ :כי ∆‡ ∆לף ׁ ָ˘נ ƒים ¿ ּב ≈ﬠינ∆ ָ
מוּר‰
יך ¿ּכיוֹ ם ∆‡ ¿˙מוֹ ל ּƒכי ַי ֲﬠבֹר ¿ו ַ‡ ׁ ¿˘ ָ
ַב ָ ּל ¿י ָל¿ ‰ :‰ז ַר ¿מ ָּ˙ם ׁ ≈˘נָ ƒ ‰י ¿‰יוּ ַ ּב ּב ∆ֹ˜ר ∆ּכ ָח ˆƒיר ַי ֲחלֹף :ו ַ ּב ּב ∆ֹ˜ר ָי ˆƒיı
וּב ֲח ָמ ¿˙ ָך נ¿ ƒב ָ¿ ‰לנוּ:
¿ו ָח ָלף ָל ∆ﬠ ∆רב ¿ימוֹ ≈לל ¿ו ָי ≈ב ׁ˘ :ז ּƒכי ָכ ƒלינוּ ¿ב ַ‡ ּ ∆פ ָך ַ
ח ׁ ַ˘ ָּ˙ֲ ‰ﬠ ֹונ ≈ֹ˙ינוּ ¿לנ∆ ¿‚„ּ∆ ָך ֲﬠ ֻל ≈מנוּ ƒל ¿מ‡וֹ ר ּ ָפנ∆ ָ
יך :ט ּƒכי ָכל ָי ≈מינוּ ּ ָפנוּ
¿ב ∆ﬠ ¿ב ָר ∆˙ ָך ּƒכ ּ ƒלינוּ ׁ ָ˘נ≈ ינוּ ¿כמוֹ ∆ :‰‚∆ ‰י ¿י ≈מי ׁ ¿˘נוֹ ≈˙ינוּ ָב ∆‰ם ׁ ¿ ˘ƒב ƒעים
י˘
ׁ ָ˘נָ ¿ ‰ו ‡ƒם ּ ƒב ¿‚בוּ רֹ˙ ׁ ¿˘מוֹ נ ƒים ׁ ָ˘נָ ¿ ‰ו ָר ¿ּ ָ ‰בם ָﬠ ָמל ָו ָ‡ ∆ון ּƒכי ָ‚ז ƒח ׁ
ַו ָ ּנ ֻﬠ ָפ :‰י‡ ƒמי יוֹ ≈„ ַﬠ עֹז ַ‡ ּ ∆פ ָך ¿
וּכ ƒי ¿ר ָ‡ ¿˙ ָך ∆ﬠ ¿ב ָר ∆˙ ָך :יב ƒל ¿מנוֹ ˙ ָי ≈מינוּ
וּב¿ ‰י ָי ַﬠ„ ָמ ָ˙י ¿ו ּ ָ ‰ƒנ ≈חם ַﬠל
≈ּכן ‰וֹ ַ„ע ¿ונָ ƒב‡ ¿ל ַבב ָח ¿כ ָמ :‰י‚ ׁ˘ ָ
ֲﬠ ָב ∆„ ָ
ב ָכל ָי ≈מינוּ :טו
יך :י„ ˘ַׂ ¿ ּב ≈ﬠנוּ ַב ּב ∆ֹ˜ר ַח ¿ס„ּ∆ ָך וּנ¿ ַר ¿ ּננָ ¿ ‰ונ¿ ¿ׂ˘ ƒמ ָחּ ¿ ‰
י˙נוּ ׁ ¿˘נוֹ ˙ ָר ‡ƒינוּ ָר ָﬠ :‰טז ≈י ָר ∆‡‡∆ ‰ל ֲﬠ ָב ∆„ ָ
יך
˘ַׂ ּ¿מ ≈חנוּ ּƒכימוֹ ˙ ƒע ּ ƒנ ָ
י‰י נ ַֹﬠם ֲ‡„ֹונָ י ¡‡ל ≈
י‰ם :יז ƒו ƒ
ָפ √ﬠ ∆ל ָך ַו ֲ¿ „ָ ‰ר ָך ַﬠל ¿ ּבנ≈ ∆
ֹו‰ינוּ ָﬠ ≈לינוּ
וּמ ֲﬠ˘ׂ≈ ָ ‰י ≈„ינוּ ּכוֹ נ¿ נ≈ ‰וּ:
וּמ ֲﬠ˘ׂ≈ ָ ‰י ≈„ינוּ ּכוֹ נ¿ נָ ָ ‰ﬠ ≈לינוּ ַ
ַ
˜‰ ‡ ‰וֹ „וּ ַל ¿י ָי ¿ ˜ƒר‡וּ ּ ƒב ׁ ¿˘מוֹ ‰וֹ „ƒיעוּ ָב ַﬠ ּƒמים ֲﬠ ƒלילוֹ ָ˙יו:
ׁ ˘ƒירוּ לוֹ ַז ּ¿מרוּ לוֹ ˘ׂ ƒיחוּ ¿ ּב ָכל נ¿ ƒפ ¿ל‡וֹ ָ˙יו¿ ‰ַ ˙¿ ‰ƒ ‚ :ללוּ ¿ ּב ׁ ≈˘ם ָ˜ ¿„ ׁ˘וֹ
ƒי˘ׂ¿ ַמח ≈לב ¿מ ַב ¿˜ ׁ ≈˘י ¿י ָי¿ ƒּ„ „ :ר ׁ˘וּ ¿י ָי ¿ו ֻﬠ ּזוֹ ַ ּב ¿ ּ˜ ׁ˘וּ ָפנָ יו ָּ˙ ƒמי„ƒ ‰ :ז ¿כרוּ
נ¿ ƒפ ¿ל‡וֹ ָ˙יו ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָﬠ˘ָׂ  ‰מ ¿ֹפ ָ˙יו ƒ
וּמ ׁ ¿˘ ּ ¿פ ≈טי ƒפיו :ו ∆ז ַרע ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם ַﬠ ¿ב„ּ וֹ
ֹו‰ינוּ ¿ ּב ָכל ָ∆ ‡ָ ‰רƒ ıמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ָטיו:
¿ ּבנ≈ י ַי ֲﬠ˜ֹב ¿ ּב ƒח ָיריו :ז ‰וּ‡ ¿י ָי ¡‡ל ≈
ב

ּתִ ּקּון הַ ּכְ לָלִ י

אלז

ח ָז ַכר ¿לעוֹ ָלם ¿ ּב ƒרי˙וֹ „ָּ ָבר ˆƒוָּ ¿ ‰ל ∆‡ ∆לף ּ„וֹ ר :ט ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָּכ ַר˙ ∆‡˙
בוּﬠ˙וֹ ¿ל ƒי˘ׂ¿ ָח˜ :י ַו ַ ּי ֲﬠ ƒמ ∆י„ ָ¿ ‰ל ַי ֲﬠ˜ֹב ¿לחֹ˜ ¿ל ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל
וּ˘ ָ
ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם ׁ ¿
ָ
¿ ּב ƒרי˙ עוֹ ָלם :י‡ ≈ל‡מֹר ¿לך ∆‡ ≈ּ˙ן ∆‡˙ ∆‡ ∆רּ¿ ıכנָ ַﬠן ∆ח ∆בל נַ ֲח ַל ¿˙ ∆כם:
יב ּ ƒב ¿‰יוֹ ָ˙ם ¿מ ≈˙י ƒמ ¿ס ּ ָפר ּƒכ ¿מ ַﬠט ¿ו ָ‚ ƒרים ָ ּב ּ :‰י‚ ַו ּ ƒי ¿˙ ַּ ¿ ‰לכוּ ƒמ‚ּ וֹ י ∆‡ל
יח ָ‡ ָ„ם ¿ל ָﬠ ׁ ¿˘ ָ˜ם ַו ּיוֹ ַכח
‚ּ וֹ י ƒמ ַּמ ¿מ ָל ָכ‡∆ ‰ל ַﬠם ַ‡ ≈חר :י„ לֹ‡ ּ ƒ ‰ƒנ ַ
י‡י ַ‡ל ָּ˙ ≈רעוּ :טז
יחי ¿ו ƒלנ¿ ƒב ַ
י‰ם ¿מ ָל ƒכים :טו ַ‡ל ‚ּ ¿ ˙ּƒעוּ ƒב ¿מ ׁ ָ ˘ƒ
ֲﬠ ≈ל ∆
י‰ם
ַו ּ ƒי ¿˜ ָר‡ ָר ָﬠב ַﬠל ָ∆ ‡ָ ‰רָּ ıכל ַמ ּ≈ט∆ ‰ל ∆חם ׁ ָ˘ ָבר :יז ׁ ָ˘ ַלח ƒל ¿פנ≈ ∆
י˘ ¿ל ∆ﬠ ∆ב„ נ¿ ƒמ ַּכר יוֹ ≈סף :יח ƒענּוּ ַב ∆ּכ ∆בל ַר ¿‚לוֹ ַ ּב ¿ר ∆זל ָ ּב ָ‡ ‰נַ ¿פ ׁ˘וֹ :
ׁ ‡ƒ
¿
יט ַﬠ„ ≈ﬠ˙ ּבֹ‡ ¿„ ָברוֹ ¿ ‡ƒמ ַר˙ ¿י ָי ¿ˆ ָר ָפ ¿˙‰וּ :כ ׁ ָ˘ ַלח ∆מ ∆לך ַו ַי ≈ ˙ּƒיר‰וּ
מ ≈˘§ל ¿ ּב ָכל ˜ƒנ¿ ָינוֹ :
מ ≈˘§ל ַﬠ ּƒמים ַו ¿י ַפ ¿ּ˙ ≈ח‰וּ :כ‡ ˘ָׂ מוֹ ָ‡„וֹ ן ¿ל ≈בי˙וֹ וּ ֹ
ֹ
כב ∆ל ¿‡סֹר ˘ָׂ ָריו ¿ ּבנַ ¿פ ׁ˘וֹ ¿וּז ≈˜נָ יו ¿י ַח ≈ּכם :כ‚ ַו ָ ּיבֹ‡ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ƒמ ¿ˆ ָר ƒים
¿ו ַי ֲﬠ˜ֹב ָ ּ‚ר ¿ ּב ∆‡ ∆רָ ıחם :כ„ ַו ∆ ּי ∆פר ∆‡˙ ַﬠ ּמוֹ ¿מ‡ֹ„ ַו ַ ּי ֲﬠ ≈ ˆƒמ‰וּ ƒמ ָ ּˆ ָריו:
מ ∆˘§‰
כַ ‰ָ ‰פ ¿ך ƒל ָ ּבם ƒל˘ׂ¿ נֹ‡ ַﬠ ּמוֹ ¿ל ˙¿ ‰ƒנַ ≈ּכל ַ ּב ֲﬠ ָב ָ„יו :כו ׁ ָ˘ ַלח ֹ
ַﬠ ¿ב ּ„וֹ ַ‡ ֲ‰רֹן ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָ ּב ַחר ּבוֹ  :כז ˘ָׂ מוּ ָבם ּ¿ „ƒב ≈רי ‡ֹ˙וֹ ָ˙יו וּ מ ¿ֹפ ˙ƒים
ח ∆˘§ ¿ך ַו ַ ּי ¿ח ׁ ¿ ˘ƒך ¿ולֹ‡ ָמרוּ ∆‡˙ ּ¿„ ָברוֹ  :כט ַָ ‰פ ¿ך
¿ ּב ∆‡ ∆רָ ıחם :כח ׁ ָ˘ ַלח ֹ
י‰ם ¿ל ָ„ם ַו ָ ּי ∆מ˙ ∆‡˙ „ּ¿ ָ‚ ָ˙ם :ל ׁ ָ˘ ַר¿ ‡ַ ıר ָˆם ¿ˆ ַפ ¿ר„ּ¿ ƒעים
ימ ∆
∆‡˙ ≈מ ≈
ּ
בוּלם :לב
י‰ם :ל‡ ָ‡ ַמר ַו ָיבֹ‡ ָﬠרֹב ּƒכ ּ ƒנים ¿ ּב ָכל ¿ ּ‚ ָ
¿ ּב ַח ¿„ ≈רי ַמ ¿ל ≈כ ∆
וּ˙ ≈‡נָ ָ˙ם
י‰ם ָ ּב ָר„ ≈‡ ׁ˘ ∆ל ָ‰בוֹ ˙ ¿ ּב ַ‡ ¿ר ָˆם :ל‚ ַו ַ ּי ¿ך ַ ּ‚ ¿פנָ ם ¿
נָ ַ˙ן ≈ ˘¿ ׁ ‚ּ ƒמ ∆
בוּלם :ל„ ָ‡ ַמר ַו ָ ּיבֹ‡ ַ‡ ¿ר ∆ ּב¿ ‰ו ∆י ∆ל˜ ¿ו ≈‡ין ƒמ ¿ס ּ ָפר:
ַו ¿י ׁ ַ˘ ≈ ּבר ≈ﬠָ ‚ּ ¿ ı
¿
ֹ‡כל ּ ¿פ ƒרי ַ‡ ¿„ ָמ ָ˙ם :לו ַו ַ ּיך ָּכל
ֹ‡כל ָּכל ≈ﬠ˘ׂ∆ ב ¿ ּב ַ‡ ¿ר ָˆם ַו ּי ַ
לַ ‰ו ּי ַ
י‡ם ¿ ּב ∆כ ∆סף ¿ו ָז ָ‰ב
‡˘י˙ ¿ל ָכל ‡וֹ נָ ם :לז ַו ּיוֹ ≈ ˆƒ
¿ ּבכוֹ ר ¿ ּב ַ‡ ¿ר ָˆם ≈ר ׁ ƒ
‡˙ם ּƒכי נָ ַפל ּ ַפ ¿ח ָּ„ם
¿ו ≈‡ין ּ ƒב ׁ ¿˘ ָב ָטיו ּכוֹ ׁ ≈˘ל :לח ˘ָׂ ַמח ƒמ ¿ˆ ַר ƒים ¿ ּב ≈ˆ ָ
י‰ם :לט ּ ָפ ַר˘ׂ ָﬠנָ ן ¿ל ָמ ָס ¿ך ¿ו ≈‡ ׁ˘ ¿ל ָ‡ƒ ‰יר ָל ¿י ָל :‰מ ׁ ָ˘ ַ‡ל ַו ָ ּי ≈ב‡
ֲﬠ ≈ל ∆
˘ׂ¿ ָלו ¿ו ∆ל ∆חם ׁ ָ˘ ַמ ƒים ַי˘ׂ¿ ּ ƒב ≈
יﬠם :מ‡ ּ ָפ ַ˙ח ˆוּר ַו ָ ּיזוּבוּ ָמ ƒים ָ¿ ‰לכוּ

חבל
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ַ ּב ּ ˆּ ƒיוֹ ˙ נָ ָ‰ר :מב ּƒכי ָז ַכר ∆‡˙ „ּ¿ ַבר ָ˜ ¿„ ׁ˘וֹ ∆‡˙ ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם ַﬠ ¿ב ּ„וֹ :
ַו ּיוֹ ַ ‡ˆƒﬠ ּמוֹ ¿ב˘ָׂ ˘ׂ וֹ ן ¿ ּב ƒר ָ ּנּ ¿ ˙‡∆ ‰ב ƒח ָיריו :מ„ ַו ּ ƒי ≈ּ˙ן ָל ∆‰ם ַ‡ ¿רˆוֹ ˙
‚ּ וֹ ƒים ַו ֲﬠ ַמל ¿ל ֻ‡ ּƒמים ƒי ָיר ׁ˘וּ :מּ ַ ‰ב ֲﬠבוּר ƒי ׁ ¿˘ ¿מרוּ ֻח ָ ּ˜יו ¿ו˙וֹ ר ָֹ˙יו
לוּי ּ:‰
ƒינ¿ ˆֹרוּ ַ¿ ‰ל ָ
מ‚

˜לז ‡ ַﬠל נַ ֲ‰רוֹ ˙ ָ ּב ∆בל ׁ ָ˘ם ָי ׁ ַ˘ ¿בנוּ ַ ּ‚ם ָ ּב ƒכינוּ ¿ ּב ָז ¿כ ≈רנוּ ∆‡˙ ּ ˆƒיוֹ ן:
ב ַﬠל ֲﬠ ָר ƒבים ¿ ּב˙וֹ ָכ ּƒ ˙ָּ ‰לינוּ ּƒכ ּנֹרוֹ ≈˙ינוּּƒ ‚ :כי ׁ ָ˘ם ׁ ¿˘ ≈‡לוּנוּ ׁ˘וֹ ≈בינוּ
ּ¿ „ƒב ≈רי ׁ ˘ƒיר ¿ו˙וֹ ָל ≈לינוּ ˘ׂ¿ ƒמ ָח˘ƒ ׁ ‰ירוּ ָלנוּ ƒמ ּ ׁ ˘ƒיר ּ ˆƒיוֹ ן¿ ‡≈ „ :
יך נָ ׁ ˘ƒיר
רוּ˘ ַל ƒים ַּ ˘¿ ׁ ˙ּƒכח
∆‡˙ ׁ ˘ƒיר ¿י ָי ַﬠל ַ‡ ¿„ ַמ˙ נ≈ ָכר‡ƒ ‰ :ם ∆‡ ׁ ¿˘ ָּכ ≈ח ¿ך ¿י ׁ ָ
¿י ƒמינ ƒי :ו ּ ַ „¿ ˙ּƒב˜ ¿ל ׁ˘וֹ נ ƒי ¿ל ƒח ּƒכי ‡ƒם לֹ‡ ∆‡ ¿ז ¿ּכ ≈ר ƒכי ‡ƒם לֹ‡ ַ‡ ֲﬠ ∆ל‰
ֹ‡˘ ˘ׂ¿ ƒמ ָח ˙ƒי :ז ¿זכֹר ¿י ָי ƒל ¿בנ≈ י ¡‡„וֹ ם ≈‡˙ יוֹ ם
רוּ˘ ַל ƒים ַﬠל ר ׁ
∆‡˙ ¿י ׁ ָ
„וּ„‰
רוּ˘ ַל ƒים ָֹ¿ ‡‰מ ƒרים ָﬠרוּ ָﬠרוּ ַﬠ„ ַ¿ ‰יסוֹ „ ָ ּב ּ :‰ח ַ ּב˙ ָ ּב ∆בל ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰
¿י ׁ ָ
¿
¿
ֹ‡חז
מוּלך ׁ ∆˘ ָ ּ‚ ַמ ¿ל ¿ּ˙ ָלנוּ :ט ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי ׁ ∆˘ ּי ≈
ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי ׁ ∆˘ ¿י ׁ ַ˘ ∆ ּלם ָלך ∆‡˙ ¿ ּ‚ ≈
¿
¿ונ≈ ּ ƒפ ˙‡∆ ıע ָֹל ַל ƒיך ∆‡ל ַָּ ‰ס ַלע:
יﬠ ֻﬠ ּזוֹ :
˜נ ‡ ַ¿ ‰ללוּ ָי ּ¿ ‰ַ ‰ללוּ ≈‡ל ¿ ּב ָ˜ ¿„ ׁ˘וֹ ַ¿ ‰ללוּ‰וּ ּ ƒב ¿ר ַ ˜ƒ
ַ¿ ‰ללוּ‰וּ ƒב ¿‚בוּ ר ָֹ˙יו ַ¿ ‰ללוּ‰וּ ¿ּכרֹב ֻ ּ‚ ¿„לוֹ ¿ ‰ַ ‚ :ללוּ‰וּ ¿ ּב ≈˙ ַ˜ע ׁ˘וֹ ָפר
וּמחוֹ ל ַ¿ ‰ללוּ‰וּ ¿ ּב ƒמ ּ ƒנים
ַ¿ ‰ללוּ‰וּ ¿ ּבנ≈ ∆בל ¿ו ƒכנּוֹ ר¿ ‰ַ „ :ללוּ‰וּ ¿ב˙ֹף ָ
רוּﬠ :‰ו
עוּ‚ב¿ ‰ַ ‰ :ללוּ‰וּ ¿ב ¿ ˆƒל ¿ˆ ≈לי ׁ ָ˘ ַמע ַ¿ ‰ללוּ‰וּ ¿ ּב ¿ ˆƒל ¿ˆ ≈לי ¿˙ ָ
¿ו ָ
לוּי ּ:‰
ּכֹל ַּ ¿ ‰נ ׁ ָ˘ ָמּ ≈ ‰ַ ˙ּ¿ ‰לל ָי ּ¿ ‰ַ ‰ל ָ
ב

‡חר ˘סיים ˙‰לים י‡מר ז:‰

וּﬠ˙ ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל ¿ ּב ׁ˘וּב ¿י ָי ׁ ¿˘בוּ˙ ַﬠ ּמוֹ ָי ≈‚ל ַי ֲﬠ˜ֹב
ƒמי ƒי ≈ּ˙ן ƒמ ּ ˆּ ƒיוֹ ן ¿י ׁ˘ ַ
וּﬠ˙ ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים ≈מ ¿י ָי ָמעוּ ָ ּזם ¿ ּב ≈ﬠ˙ ָˆ ָרַ :‰ו ַ ּי ¿ע ¿ז ≈רם
וּ˙ ׁ˘ ַ
ƒי˘ׂ¿ ַמח ƒי˘ׂ¿ ָר ≈‡ל¿ :
יﬠם ּƒכי ָחסוּ בוֹ :
¿י ָי ַו ¿י ַפ ¿ ּל ≈טם ¿י ַפ ¿ ּל ≈טם ≈מ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ¿ויוֹ ׁ ≈ ˘ƒ

