


ַהְּכֹתֶבת ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה
ְוָכל ִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ִמְּבֶרְסֶלב ִזי"ע

ְוִסְפֵרי ַּתְלִמיָדיו ַהְּקדֹוִׁשים
* * *

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ַיְבְנֵאל

ִעיר ְּבֶרְסֶלב
ָּגִליל
* * *

ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית
ְמִתיְבָתא ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש – ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב

1129 42nd st.
Brooklyn N.Y. 11219

* * *
מֹוְסדֹות "ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש" ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ָּבָאֶרץ ּוְבחּו"ל
שע"י ֲעֻמַּתת "ִיְׂשַמח ַצִּדיק - ְקִהַּלת ְּבֶרְסֶלב ַּבָּגִליל"

ִּבְנִׂשיאּות כ"ק מֹוֲהֹרא"ש ְׁשִליָט"א – ַהַּצִּדיק ִמַּיְבְנֵאל
רח' ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב 1, ת.ד. 421 ַיְבְנֵאל, 15225
ֶטֶלפֹון ַרב ַקִּוי: 04-6708356 – ַפְקס: 04-6708359

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 תחי‘
יובל יעקב בן לאה הי“ו

מירב מרים בת לאה תחי‘
עדן אביה שרה בת לאה 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

רונן רני ישראל
בן מאיר ג‘רופי הי“ו

לרפואת נפשו 
ולמציאת זיווגו 

ולהצלחת משפחתו 
בגשמיות וברוחניות

***



הקונטרס הקדוש הזה נדפס 

לזכות

ציון בן מסעודה הי“ו
חנה בת בת-שבע תחי‘

ובני משפחתם

***

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

***

רבקה בת מזל תחי‘
מרדכי בן חנה הי“ו

ובני משפחתם

***



יָעם ƒ„ֹו‰ י˙ֹו ל¿ ƒר ָ‡יו ּוב¿ יר≈ ƒסֹו„ ‰' ל

‰ לֹו מֹו ָנ‡∆ ¿ ׁ̆  ‰ ז∆

י  ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇
ים  ƒ‡ ּיּו˙ ַ‰ַחּטָ ƒָלל כ¿ ƒל „‡ֹ ֹ‡„ מ¿ ָל‡ מ¿ פ¿ ƒנ ּון ּנֹוָר‡ ו¿ ּ̃ ƒּ̇

ָלן ¿̂ י ƒי˙, ַרֲחָמָנ‡ ל ƒר ַ‚ם ַ‰ּב¿ ‰ּו‡ ּפ¿ ו¿

*

ָכל ָלָח‰ ּב¿ ¿̂ ‰ַ ָנָס‰ ּול¿ ַפר¿ ם ל¿ ַ‚ּ „‡ֹ ל מ¿ ֻסּ‚ָ ּומ¿

ּיּו˙ ƒרּוָחנ ּיּו˙ ּוב¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ים ּב¿ ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ

ָכל יֹום ם ּב¿ ר≈ ּיֹ‡מ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒי מ ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

*

ל.  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָכל י מֹו ל¿ ס¿ ַפר¿ ‰ ל¿ ּוָ ƒ̂ ּלֹו ו¿ ƒ‚ּ ,נֹו ¿ּ̃ ƒּ̇ „ֹו,  ּס¿ ƒי

יָנ‡  ƒ̂ פּון ּבֹו ָּ̂ ‰ַ נּוז ו¿ ַ‰ּנֹוָר‡ ‡ֹור ַ‰ּ‚ָ ׁ̆ ו¿ „ֹו ָּ̃ נּו ַ‰ ַרּב≈

נּו ַרּב≈ נּו ו¿ נּו, מֹור≈ ָ‡‰, ֲ‡„ֹונ≈ ּלָ ƒע ‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃

ינּו ן ָעל≈ כּו˙ו… ָי‚≈ ב, ז¿ ל∆ ס¿ ר∆ ּ ב¿ ƒָמן מ י ַנח¿ ƒַרּב
*

י ≈„ פּוס ַעל-י¿ ¿„ ƒּוָב‡ ל‰

ב ל∆ ס¿ ר∆ י ּב¿ י„≈ ƒֲחס

ם ˙ובב"‡ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו עי‰"˜ י¿



 

ִּתּקּון ַהְּכָלִלי כו

 

ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ב

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

ָכל  ל¿ ּלּו  ≈‡ ים  ƒמֹור ז¿ ƒמ ָר‰  ָׂ̆ ָ‰ֲע יַר˙  ƒמ‡ֲ ּבַ י  ƒמ ¿̂ ַע ר  ≈ ׁ ּ̆ ַ̃ מ¿ י  ƒינ ֲ‰ר≈

ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ָכל  ּול¿ נּו,  „ֹור≈ ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ

 ׁ̆ „ֹו ָּ̃ נּו ַ‰ ַרּב≈ ָרט ל¿ פ¿ ƒּוב ,‰ ּמָ ≈‰ ı ר∆ ∆‡ ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ֹו ¿̃ י ָעָפר,  נ≈ ֹוכ¿ ׁ̆

 ,‡ י‚∆ ן פ≈ ָמן ּב∆ נּו ַנח¿ ָמ‰, ַרּב≈ ˜ֹור ָחכ¿ ַע מ¿ סֹו„ עֹוָלם ַנַחל נֹוב≈ י˜ י¿ ƒ„ּ ַ̂

.‰ ּון ז∆ ּ̃ ƒּ̇  ‰ ּלָ ƒ‚ּ ∆ ׁ̆ ינּו,  ן ָעל≈ כּו˙ֹו ָי‚≈ ז¿

רֹו˙  ƒמ ז¿ ƒֹוָ„‰ ּב˙ ָמ‰ ָפָניו ּב¿ ¿„ּ ַ̃ נּו: נ¿ ע≈ ¿ ׁ̆ ƒּור יˆ יָע‰ ל¿ ƒָי ָנר ָנ‰ ַלי¿ ַרּנ¿ כּו נ¿ ל¿

ים: ƒ‰ֹל ל ‡¡ „ֹול ַעל ּכָ ך¿ ּ‚ָ ל∆ ָי ּומ∆ „ֹול י¿ ל ּ‚ָ י ‡≈ ƒיַע לֹו: ּכ ƒָנר

˜ו„ם ˘י˙חיל ˙‰לים י‡מר ז‰:

ם  ≈̆ י. ל¿ ƒ‡ ˙ ּבֹור¿ ַח ‡∆ ּב≈ ַ ׁ̆ ל ּול¿ ַ‰ּל≈ ‰ֹו„ֹו˙ ּול¿ י ל¿ ƒּפ ˙ ן ‡∆ ַזּמ≈ י מ¿ ƒינ ֲ‰ר≈

י  ≈„ י¿ ַעל  ימּו  ƒח ּור¿ ילּו  ƒח ¿„ ƒּב  ‰ּ ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿̆ ּו ‰ּו‡  יך¿  ƒר ּב¿  ‡ ָ̆ ˜ּו„¿ חּו„  ƒי

ל: ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ם ּכָ ≈ ׁ̆ ַלם ּב¿ ע¿ נ∆ יר ו¿ ƒּו‡ ָטמ‰‰ַ

ָי ֲ‡„ָֹני  ּ̇ ַלי¿ :  ב  ָ‡ַמר¿ י ָבך¿ ƒ̇ י ƒי ָחס ƒל ּכ י ‡≈ ƒנ ר≈ מ¿ ָ ׁ̆  „ ƒו„ָ ם ל¿ ָּ̇ כ¿ ƒטז  ‡  מ
י  יר≈ ƒ„ּ‡ַ ‰ ו¿ ּמָ ≈‰ ı ָ‡ר∆ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ֹו ¿̃ ƒיָך:  ‚  ל ל ָעל∆ י ּבַ ƒ̇ ‰ טֹוָב ָּ̇ ‡ָ

ם  י‰∆ ּכ≈ ס¿ ƒיך¿ נ ƒל ַ‡ּס ר ָמָ‰רּו ּבַ ם ַ‡ח≈ ָ̇ בֹו ¿ּ̂ ּבּו ַע ר¿ ƒי ָבם:  „  י ƒ̂ פ¿ ל ח∆ ּכָ

י  ƒכֹוס י ו¿ ƒ̃ ל¿ ָנ˙ ח∆ ָי מ¿ י:  ‰  י¿ ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ם ַעל  ָ̇ מֹו ¿ ׁ̆  ˙ ∆‡ ‡ ָ ּׂ̆ ם ּוַבל ‡∆ ָ„ּ ƒמ

ָר‰  פ¿ ָ ׁ̆ ים ַ‡ף ַנֲחָל˙  ƒמ ƒע ּנ¿ י ּבַ ƒלּו ל ים ָנפ¿ ƒי:  ו  ֲחָבל ƒיך¿ ּ‚ֹוָרל ƒֹומ ּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ

י:  ח   ָ̇ יֹו ל¿ ƒי כ ƒרּונ ּס¿ ƒילֹו˙ י י ַ‡ף ל≈ ƒנ ָ̂ ָע ר י¿ ∆ ׁ̆ ָי ֲ‡ ˙ י¿ ך¿ ‡∆ ָעָלי:  ז  ֲ‡ָבר≈

י  ƒּב ƒַמח ל ָׂ̆ ן  ּמֹוט:  ט  ָלכ≈ ל ‡∆ י ּבַ ƒינ ƒימ ƒי מ ƒי„ ּכ ƒמ ָ̇ י  ƒ„ּ ¿‚ נ∆ ָי ל¿ י י¿ ƒ̇ י ƒּו ƒ ׁ̆

‡ֹול  ¿ ׁ̆ ƒי ל ƒ ׁ̆ ֲעזֹב ַנפ¿ ַ̇ י לֹ‡  ƒַטח:  י  ּכ ּכֹן ָלב∆ ¿ ׁ̆ ƒי י ƒר ָׂ̆ י ַ‡ף ּב¿ ƒ„בֹו ל ּכ¿ ∆‚ ַוּיָ

ַֹבע  ׂ̆ ים  ƒַחּי ‡ַֹרח  י  ƒנ יע≈ ƒ„ֹו ּ̇ י‡   ַח˙:   ָ ׁ̆ ‡ֹו˙  ר¿ ƒל ָך  י„¿ ƒֲחס ן  ≈ּ̇ ƒ̇ לֹ‡ 

ח:  ַ̂ ָך נ∆ ינ¿ ƒימ ƒמֹו˙ ּב ƒע יָך נ¿ נ∆ ˙ ּפָ ָמחֹו˙ ‡∆ ¿ׂ̆

י  ר≈ ¿ ׁ̆ סּוי ֲחָטָ‡‰:  ב  ַ‡ ע ּכ¿ ַ ׁ̆ ּוי ּפ∆ ׂ̆ י נ¿ ר≈ ¿ ׁ̆ יל ַ‡ ƒּכ ¿ׂ̆ „ ַמ ƒו„ָ לב  ‡  ל¿



כזִּתּקּון ַהְּכָלִלי גִּתּקּון ַהְּכָלִלי

י  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַר ח¡ י ‰∆ ƒּכ   ‚   :‰ ּיָ ƒמ ר¿ רּוחֹו  ּב¿ ין  ≈‡ ו¿ ָעוֹן  ָי לֹו  י¿ ֹב  ׁ̆ ַיח¿ ָ‡ָ„ם לֹ‡ 

ָך  „ ָעַלי ָי„∆ ּבַ כ¿ ƒּ̇ ָל‰  י יֹוָמם ָוַלי¿ ƒל ַ‰ּיֹום:  „  ּכ י ּכָ ƒ̇ ‚ָ‡ֲ ַ ׁ̆ ָמי ּב¿ ָ̂ לּו ֲע ּבָ

י לֹ‡  ƒַוֲעוֹנ יֲעָך  ƒ„י ‡ֹו ƒ̇ ‡ ַחּטָ   ‰ ָל‰:   ı ס∆ ƒי ַ̃ י  בֹנ≈ ַחר¿ ּב¿ י  ƒ„ּ ַ ׁ̆ ך¿ ל¿ ּפַ ¿‰ נ∆

י  ƒ̇ ‡ ָ̇ ֲעוֹן ַחּטָ ‡ ָׂ̆ ‰ ָנ ָּ̇ ‡ַ ָי ו¿ ַעי ַלי¿ ָ ׁ̆ י פ¿ ‰ ֲעל≈ י ‡ֹו„∆ ƒּ̇ י ָ‡ַמר¿ ƒ̇ י ƒּס ƒכ

ף  ט∆ ≈ ׁ̆ ˆֹ‡ ַר˜ ל¿ ˙ מ¿ ע≈ יָך ל¿ ל∆ י„ ‡≈ ƒל ָחס ל ּכָ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒָל‰:  ו  ַעל זֹ‡˙ י ס∆

י  ָרּנ≈ י  ƒנ ר≈ ¿ּ̂ ƒּ̇ ר  ַּ̂ ƒי1 מ ƒר ל ∆̇ ‰ ס≈ ָּ̇ ‡ַ ז   יעּו:   ƒ‚ַּי ָליו לֹ‡  ים ‡≈ ƒַרּב ם  ƒַמי

 ‰ ָ̂ יֲע ƒ‡ ¿ך ל≈ ≈̇ ך¿ זּו  ר∆ ∆„ ָך ּב¿ ‡ֹור¿ ָך ו¿ יל¿ ƒּכ ¿ׂ̆ ָל‰:  ח  ַ‡ י ס∆ ƒנ ב≈ סֹוב¿ ¿ּ̇ ט  ַפּל≈

יֹו  ¿„ ן ע∆ ס∆ ‚ ָור∆ ∆̇ מ∆ ין ּב¿ ƒין ָ‰ב ≈‡ „ ר∆ פ∆ סּוס ּכ¿ יּו ּכ¿ ¿‰ ƒּ̇ י:  ט  ַ‡ל  ƒינ יָך ע≈ ָעל∆

ָי  ַח ַבי¿ ַ‰ּבֹוט≈ ע ו¿ ָ ׁ̆ ים ָלָר ƒֹוב‡ ים ַמכ¿ ƒיָך:  י  ַרּב ל∆ רֹב ‡≈ ¿̃ ל  לֹום ּבַ ב¿ ƒל

י  ר≈ ¿ ׁ̆ ƒל י ינּו ּכָ ƒנ ַ‰ר¿ ים ו¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ילּו  ƒ‚ ָי ו¿ חּו ַבי¿ מ¿ ƒׂ̆ י‡   ּנּו:   ב∆ סֹוב¿ „ י¿ ס∆ ח∆

ב:  ל≈

יֹום  ּב¿ ל  ָ„ּ ל  יל ‡∆ ƒּכ ¿ׂ̆ ַמ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ ב     :„ ƒו„ָ ל¿ מֹור  ז¿ ƒַח מ ≈ּ̂ ַנ ַלמ¿   ‡ מ‡ 
‰ּו  נ≈ ¿ּ̇ ƒּ̇ ַ‡ל  ı ו¿ ָ‡ר∆ ר ּבָ ַ ּׁ̆ ‡ֻ ‰ּו ו¿ יַחּי≈ ƒּו ו‰ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒָי י ָי:  ‚  י¿ ‰ּו י¿ ט≈ ַמּל¿ ָרָע‰ י¿

 ָּ̇ ָ‰ַפכ¿ בֹו  ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ ל  ּכָ ָוי  ¿„ּ  ׂ̆ ר∆ ע∆ ַעל  ּנּו  ָע„∆ ס¿ ƒי ָי  י¿   „ ָביו:   ‡ֹי¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ּב¿

ו     : י ָלך¿ ƒ̇ י ָחָט‡ ƒּכ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ ָפָ‡‰  י ר¿ ƒנ ָחּנ≈ ָי  י¿ י  ƒּ̇ י ָ‡ַמר¿ ƒנ‡ֲ   ‰ יֹו:   ָחל¿ ב¿

‡ֹו˙  ר¿ ƒל ‡ ם ּבָ ƒ‡ מֹו:  ז  ו¿ ¿ ׁ̆ ָ‡ַב„  י ָימּו˙ ו¿ ַ̇ י ָמ ƒרּו ַרע ל ַבי יֹ‡מ¿ ‡ֹוי¿

ָעַלי  ַיַח„  ח   ר:   ַ„ּב≈ י¿  ıַלחּו  ‡ ≈̂ י≈ לֹו  ן  ָ‡ו∆  ı ּבָ ¿̃ ƒי ּבֹו  ƒל ר  ַ„ּב≈ י¿  ‡ ו¿ ָ ׁ̆

ַעל ָיˆּו˜ ּבֹו  ּיַ ƒל ַבר ּב¿ י:  ט  ּ„¿ ƒבּו ָרָע‰ ל ¿ ׁ̆ ָ‡י ָעַלי ַיח¿ ֹנ¿ ׂ̆ ל  ּו ּכָ ׁ̆ ַלֲח ¿̇ ƒי

י  ƒּ̇ ַטח¿ ר ּבָ ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒלֹומ ¿ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡ ם יף ָל˜ּום:  י  ּ‚ַ ƒַכב לֹ‡ יֹוס ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ַוֲ‡

י  ƒנ ימ≈ ƒ̃ ַוֲ‰ י  ƒנ ָחּנ≈ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ י‡   ב:   ≈̃ ָע ָעַלי  יל  ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ י  ƒמ ַלח¿ ל  ‡ֹוכ≈ בֹו 

י  ƒב יַע ‡ֹי¿ ƒי לֹ‡ ָיר ƒי ּכ ƒּב ָּ̇ ¿̂ י ָחַפ ƒי ּכ ƒּ̇ זֹ‡˙ ָיַ„ע¿ ם:  יב  ּב¿ ָמ‰ ָל‰∆ ּל¿ ַ ׁ̆ ַוֲ‡

רּוך¿  עֹוָלם:  י„  ּבָ יָך ל¿ ָפנ∆ י ל¿ ƒנ יב≈ ƒּ̂ ַּ̇ י ַו ƒּב ָּ̇ ַמכ¿ ָּ̇ י  ƒּמ ֻ̇ י ּב¿ ƒָעָלי:  י‚  ַוֲ‡נ

ן:  ָ‡מ≈ ן ו¿ ַע„ ָ‰עֹוָלם ָ‡מ≈ ָ‰עֹוָלם ו¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י לֹו‰≈ ָי ‡¡ י¿

1 ‡חר ‡˙‰ ס˙ר לי - ˆריך ל‰פסי˜ מעט (עיין בל˜ו"מ ח"‡ סי' רי‚)
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ם  ƒי ָמי ≈̃ י ƒֲערֹ‚ ַעל ֲ‡פ ַּ̇ ל  ַ‡ּיָ ַֹרח:  ב  ּכ¿ י̃  נ≈ ב¿ ƒיל ל ƒּכ ¿ׂ̆ ַח ַמ ≈ּ̂ ַנ מב  ‡  ַלמ¿
ל  ≈‡ ים ל¿ ƒ‰לֹו י ל‡¡ ƒ ׁ̆ ָ‡‰ ַנפ¿ מ¿ ָ̂ ים:  ‚   ƒ‰לֹו יָך ‡¡ ל∆ ֲערֹ‚ ‡≈ ַ̇ י  ƒ ׁ̆ ן ַנפ¿ ּכ≈

ם  ח∆ י ל∆ ƒ̇ ָע מ¿ ƒ„ י ƒּל ‰ ָ̇ ים:  „  ָ‰י¿ ƒ‰לֹו י ‡¡ נ≈ ‰ ּפ¿ ָר‡∆ ≈‡ י ָ‡בֹו‡ ו¿ ַ̇ ָחי ָמ

ָר‰  ּכ¿ ז¿ ∆‡ ‰ ּל∆ יָך:  ‰  ‡≈ לֹו‰∆ ¡‡ ‰ ל ַ‰ּיֹום ַ‡ּי≈ ַלי ּכָ ֹמר ‡≈ ¡‡ ָל‰ ּב∆ יֹוָמם ָוָלי¿

ים  ƒ‰לֹו ¡‡ י˙  ּב≈ ַע„  ם  ≈„ּ ַ„ּ ∆‡ ך¿  ּסָ ּבַ בֹר  ע¡ ∆‡ י  ƒּכ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ ָעַלי  ָכ‰  ּפ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ ו¿

י  ƒמ ¡‰ ∆ּ̇ ַו י  ƒ ׁ̆ י ַנפ¿ ƒֹוֲחח ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ו  ַמ‰    :‚ ˙ֹוָ„‰ ָ‰מֹון חֹו‚≈ ‰ ו¿ ּנָ ƒֹול ר˜ ּב¿

לֹוַ‰י  ז  ‡¡ ָניו:   ּפָ ּועֹו˙  ׁ̆ י¿ ּנּו  י עֹו„ ‡ֹו„∆ ƒּכ ים  ƒ‰לֹו י ל‡¡ ƒיל ƒָעָלי ‰ֹוח

ַ‰ר  ים מ≈ ƒמֹונ ר¿ ח∆ ן ו¿ ≈„ּ ı ַיר¿ ר∆ ∆‡ ָך מ≈ ר¿ ּכָ ז¿ ן ‡∆ ֹוָחח ַעל ּכ≈ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ̇ י  ƒ ׁ̆ ָעַלי ַנפ¿

יָך  ר∆ ּבָ ¿ ׁ̆ ƒמ ל  ּכָ יָך  ּנֹור∆ ƒ̂ ˜ֹול  ל¿  ‡ ˜ֹור≈ ‰ֹום  ¿ּ̇ ל  ∆‡ ‰ֹום  ¿ּ̇ ח   ָער:   ¿̂ ƒמ

י  ƒּמ ƒירֹו ע ƒ ׁ̆ ָל‰  י¿ ּוַבּלַ ּ„ֹו   ָי ַחס¿ י¿  ‰ ּו∆ ַ̂ י¿ יֹוָמם  יָך ָעַלי ָעָברּו:  ט   ַ‚ּל∆ ו¿

ר  ≈„ֹ˜ ‰ י ָלּמָ ƒנ ָּ̇ ַכח¿ ¿ ׁ̆ י ָלָמ‰  ƒע ל ַסל¿ ≈‡ ָר‰ ל¿ י:  י  ‡ֹומ¿ ל ַחּיָ ≈‡ ‰ ל¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇

ָרם  ָ‡מ¿ ָרי  ּב¿ י ˆֹור¿ ƒפּונ ר¿ י ח≈ ַ̇ מֹו ¿̂ ַע ח ּב¿ ַ̂ ר∆ ב:  י‡  ּב¿ ַלַחı ‡ֹוי≈ ך¿ ּב¿ ל≈ ≈‡

י  ƒמ ¡‰ ∆ּ̇ י ּוַמ‰  ƒ ׁ̆ י ַנפ¿ ƒֹוֲחח ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ יָך:  יב  ַמ‰  לֹו‰∆ ¡‡ ‰ ל ַ‰ּיֹום ַ‡ּי≈ ַלי ּכָ ≈‡

‡לֹוָ‰י: ַני ו≈ ּועֹ˙ ּפָ ׁ̆ ּנּו י¿ י עֹו„ ‡ֹו„∆ ƒים ּכ ƒ‰לֹו י ל‡¡ ƒיל ƒָעָלי ‰ֹוח

רּו  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּול ַוּי‡ ָ ׁ̆ לַֹח  ¿ ׁ̆ ƒם ּב ָּ̇ כ¿ ƒמ „ ƒו„ָ ˙ ל¿ ח≈ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ַח ַ‡ל  ≈ּ̂ ַנ נט  ‡  ַלמ¿
ַמי  ˜ֹומ¿ ¿̇ ƒמ ƒּמ לֹוָ‰י  ¡‡ ַבי  ‡ֹי¿ מ≈ י  ƒנ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ ב   י˙ֹו:   ƒַלֲ‰מ  ˙ ƒי ַ‰ּבַ  ˙ ∆‡

  „ י:   ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ֹו ים  ƒמ„ָ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ּומ≈ ן  ָ‡ו∆ י  ּפֲֹעל≈ ƒמ י  ƒנ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ   ‚ י:   ƒנ ב≈ ¿‚ּ ַׂ̆ ¿ּ̇

י  ƒ̇ ‡ ַחּטָ לֹ‡  ו¿ י  ƒע ¿ ׁ̆ ƒים לֹ‡ פ ƒַעז ָעַלי  ָי‚ּורּו  י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ בּו ל¿ ‰ ָ‡ר¿ ּנ≈ ƒ‰ י ƒּכ

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ ו     :‰ ≈‡ ּור¿ י  ƒ̇ ָר‡ ¿̃ ƒּכֹוָננּו עּוָר‰ ל ƒי ו¿ רּוˆּון  י¿ ָעוֹן  י  ƒל ּב¿   ‰ ָי:   י¿

ם ַ‡ל  ƒל ַ‰ּ‚ֹוי ˜ֹ„ ּכָ פ¿ ƒל ‰ ָ̂ י ƒ̃ ל ָ‰ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י לֹו‰≈ ָב‡ֹו˙ ‡¡ ¿̂ ים  ƒ‰לֹו ָי ‡¡ י¿

בּו  יסֹוב¿ ƒב ו ל∆ מּו ַכּכָ ¡‰ ב י∆ ר∆ ּובּו ָלע∆ ׁ̆ ָי ז   ָל‰:   ן ס∆ י ָ‡ו∆ ≈„ ל ּבֹ‚¿ ֹחן ּכָ ָּ̇

י  ƒמ י  ƒּכ ם  י‰∆ ≈̇ ˙ֹו פ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ֲחָרבֹו˙  ם  י‰∆ ƒפ ּב¿ יעּון  ƒַיּב  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ח   יר:   ƒע

יָך  ל∆ ם:  י  ֻעּזֹו ‡≈ ƒָכל ּ‚ֹוי ַע‚ ל¿ ל¿ ƒּ̇ ַח˜ ָלמֹו  ¿ׂ̆ ƒּ̇ ָי  ‰ י¿ ָּ̇ ‡ַ ַע:  ט   ו¿ ֹמ≈ ׁ̆



כטִּתּקּון ַהְּכָלִלי הִּתּקּון ַהְּכָלִלי

ים  ƒ‰לֹו י ‡¡ ƒנ מ≈ ¿„ּ ַ̃ י י¿ ƒ„ּ י ַחס¿ לֹו‰≈ י:  י‡  ‡¡ ƒּב ַ‚ּ ¿ׂ̆ ƒים מ ƒ‰לֹו י ‡¡ ƒֹמָר‰ ּכ ¿ ׁ̆ ∆‡

ָך  יל¿ ח≈ מֹו ב¿ יע≈ ƒי ֲ‰נ ƒחּו ַעּמ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒן י ם ּפ∆ ≈‚ ַ‰ר¿ ַּ̇ ָרי:  יב  ַ‡ל  ֹר¿ ׁ̆ י ב¿ ƒנ ≈‡ ַיר¿

„ּו  כ¿ ּלָ ƒי ימֹו ו¿ ≈̇ ָפ ¿ׂ̆ ַבר  ימֹו ּ„¿ ƒּפ ˙‡ נּו ֲ‡„ֹוָני:  י‚  ַחּטַ ּנ≈ ƒ‚מֹו ָמ י„≈ ƒֹור‰ ו¿

מֹו  ינ≈ ≈‡ ‰ ו¿ ּל≈ ּכַ ָמ‰  ח≈ ‰ ב¿ ּל≈ ּכַ י„   רּו:   ַסּפ≈ י¿  ׁ̆ ַח ּכַ ƒָל‰ ּומ‡ָ ‡ֹוָנם ּומ≈ ¿‚ ƒב

ּובּו  ׁ̆ ָי ָל‰:  טו  ו¿ ı ס∆ י ָ‰ָ‡ר∆ ס≈ ַ‡פ¿ ַיֲע˜ֹב ל¿ ל ּב¿ ים ֹמ˘§≈ ƒ‰לֹו י ‡¡ ƒעּו ּכ ¿„ י≈ ו¿

ם לֹ‡  ƒ‡ כֹל ¡‡ יעּון ל∆ ƒנ ‰ י¿ ּמָ יר:  טז  ‰≈ ƒבּו ע יסֹוב¿ ƒב ו ל∆ מּו ַכּכָ ¡‰ ב י∆ ר∆ ָלע∆

 ָ̇ י ƒי ָ‰י ƒָך ּכ ∆„ּ ר ַחס¿ ∆̃ ן ַלּבֹ ָך ַוֲ‡ַרּנ≈ יר ֻעּז∆ ƒ ׁ̆ י ָ‡ ƒינּו:  יז  ַוֲ‡נ ƒל עּו ַוּיָ ּב¿ ¿ׂ̆ ƒי

ים  ƒ‰לֹו י ‡¡ ƒָר‰ ּכ יָך ֲ‡ַזּמ≈ ל∆ י ‡≈ ƒי:  יח  ֻעּז ƒר ל ַ̂ יֹום  י ּוָמנֹוס ּב¿ ƒב ל ָ‚ּ ¿ׂ̆ ƒמ

י:  ƒ„ּ י ַחס¿ לֹו‰≈ י ‡¡ ƒּב ַ‚ּ ¿ׂ̆ ƒמ

ים  ƒ‰לֹו ל ‡¡ י2 ‡∆ ƒמֹור:  ב  ˜ֹול ז¿ ƒָסף מ‡ָ „ּו˙ּון ל¿ ַח ַעל י¿ ≈ּ̂ ַנ עז  ‡  ַלמ¿
ֲ‡„ָֹני  י  ƒ̇ ָר ָ̂ יֹום  ּב¿   ‚ ָלי:   ≈‡ ין  ƒז‡ֲ‰ַ ו¿ ים  ƒ‰לֹו ¡‡ ל  ∆‡ י  ƒֹול˜  ‰ ָ̃ ָע ¿̂ ∆‡ ו¿

ָר‰  ּכ¿ ז¿ י:  „  ‡∆ ƒ ׁ̆ ם ַנפ¿ ח≈ ּנָ ƒ‰ ‰ָנ‡ֲ פּו‚ מ≈ ָ̇ לֹ‡  ָר‰ ו¿ ¿‚ּ ƒָל‰ נ י ַלי¿ ƒ„י ָי ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ָר ָ„ּ

 ָּ̇ ָ‡ַחז¿   ‰ ָל‰:   ס∆ י  ƒרּוח ף  ַעּט≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿ יָח‰  ƒׂ̆ ‡ָ ָמָי‰  ¡‰ ∆‡ ו¿ ים  ƒ‰לֹו ¡‡

נֹו˙  ¿ ׁ̆ ם  ∆„ ∆ּ̃ ƒים מ ƒי ָימ ƒּ̇ ב¿ ַ ּׁ̆ ƒר:  ו  ח לֹ‡ ֲ‡ַ„ּב≈ י ו¿ ƒּ̇ ַעמ¿ פ¿ ƒיָני נ ֻמרֹו˙ ע≈ ¿ ׁ̆

 ׂ̆ ַחּפ≈ ַוי¿ יָח‰  ƒׂ̆ ‡ָ י  ƒָבב ל¿ ם  ƒע ָל‰  י¿ ּלָ ּבַ י  ƒ̇ יָנ ƒ‚ נ¿ ָר‰  ּכ¿ ז¿ ∆‡ ז   ים:   ƒעֹוָלמ

ט   עֹו„:   ˆֹו˙  ר¿ ƒל יף  ƒיֹס לֹ‡  ו¿ ֲ‡„ָֹני  ַנח  ז¿ ƒי ים  ƒעֹוָלמ ַ‰ל¿ ח   י:   ƒרּוח

ל  ≈‡ ַחּנֹו˙  ַכח  ָ ׁ̆ ‰ֲ י   ָו„ֹר:   „ֹר  ל¿ ר  ‡ֹמ∆ ַמר  ָ‚ּ ּ„ֹו  ַחס¿ ח  ַ̂ ָלנ∆ ס  ָ‡פ≈ ∆‰

ין  ƒמ נֹו˙ י¿ ¿ ׁ̆ י‡  ƒ‰ י ƒ̇ י‡  ָו‡ַֹמר ַחּלֹו ָל‰:   ַ‡ף ַרֲחָמיו ס∆ ַפı ּב¿ ָ̃ ם  ƒ‡

י  ƒ̇ י ƒ‚‰ָ ָך:  י‚  ו¿ ∆‡ ל¿ ƒם ּפ ∆„ ∆ּ̃ ƒָר‰ מ ּכ¿ ז¿ י ‡∆ ƒי ָיּ‰ ּכ ל≈ ּכֹור ַמַעל¿ ז¿ יֹון:  יב  ‡∆ ל¿ ע∆

י  ƒָך מ ּכ∆ ר¿ ַ„ּ ׁ̆ ∆„ֹ ּ̃ ים ּבַ ƒ‰לֹו יָח‰:  י„  ‡¡ ƒׂ̆ יָך ָ‡ ∆̇ ילֹו ƒָך ּוַבֲעל ל∆ ע√ ָכל ּפָ ב¿

ים  ƒָבַעּמ ָּ̇ ‡ ‰ֹוַ„ע¿ ל∆ ‰ פ∆ ≈ׂ̆ ל ֹע ≈‡‰ָ ‰ ָּ̇ ים:  טו  ַ‡ ƒ‰לֹו ¡‡ „ֹול ּכ≈ ל ּ‚ָ ≈‡

ָר‡ּוָך  יז   ָל‰:   ס∆ ף  יֹוס≈ ו¿ ַיֲע˜ֹב  י  נ≈ ּב¿ ָך  ַעּמ∆ רֹוַע  ז¿ ƒּב  ָּ̇ ַ‡ל¿ ָ‚ּ טז   ָך:   ֻעּז∆

ם  ƒמּו ַמי ֹ‰מֹו˙:  יח  זֹר¿ ¿̇ זּו  ¿‚ּ ר¿ ƒילּו ַ‡ף י ƒם ָיח ƒי ים ָר‡ּוָך ּמַ ƒ‰לֹו ם ‡¡ ƒי ּמַ

2 ב‡מרך ‡ל ‡ל‰ים ˙כוון ‰מילוי כז‰: ‡ל"ף למ"„ ‡ל"ף למ"„ ‰"י יו"„ מ"ם
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ָך  ַרַעמ¿ ˜ֹול  יט   כּו:   ַ‰ּלָ ¿̇ ƒי יָך  ∆̂ ָ̂ ֲח ַ‡ף  ים  ƒ̃ ָח ¿ ׁ̆ נּו  ¿̇ ָנ ˜ֹול  ָעבֹו˙ 

ָך   ּכ∆ ר¿ ם ּ„ַ ּיָ ı:   כ  ּבַ ׁ̆ ָ‰ָ‡ר∆ ַע ר¿ ƒּ̇ ָז‰ ַו ל ָר‚¿ ב≈ ≈ּ̇ ים  ƒ̃ ָר ירּו ב¿ ƒ‡ ל ‰≈ ַ‚ּ ל¿ ַ‚ּ ּבַ

ָך  ֹ‡ן ַעּמ∆ ּ̂ ָ̇ ַכ י ƒיָך לֹ‡ ֹנָ„עּו:  כ‡  ָנח ∆̇ בֹו ¿ּ̃ ƒע ים ו¿ ƒם ַרּב ƒַמי ָך ּב¿ יל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ּו

ַ‡ֲ‰רֹן:  ‰ ו¿ ַי„ ֹמ˘§∆ ּב¿

נּו  ָ̇ ּלָ י ƒי‰ָ ‰ ָּ̇ ים ֲ‡„ָֹני ָמעֹון ַ‡ ƒ‰לֹו ¡‡‰ָ ׁ̆ י ƒ‡ ‰ ֹמ˘§∆ ‰ ל¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇   ‡  ˆ
עֹוָלם  ּומ≈ ל  ב≈ ≈̇ ו¿  ı ר∆ ∆‡ ל  חֹול≈ ¿ּ̇ ַו „ּו  ֻיּלָ ים  ƒר‰ָ ם  ר∆ ט∆ ּב¿ ב   ָו„ֹר:   „ֹר  ּב¿

י  נ≈ ּובּו ב¿ ׁ̆ ר  ֹ‡מ∆ ּ̇ ‡ ַו ּכָ ׁ̆ ַע„ ּ„ַ נֹו ב ‡¡ ≈ ׁ̆ ָּ̇ ל:  ‚   ≈‡ ‰ ָּ̇ ַע„ עֹוָלם ַ‡

מּוָר‰   ¿ ׁ̆ ‡ַ י ַיֲעבֹר ו¿ ƒמֹול ּכ ¿̇ יֹום ‡∆ יָך ּכ¿ ינ∆ ע≈ ים ּב¿ ƒנ ָ ׁ̆ ף  ל∆ י ‡∆ ƒם:  „  ּכ„ָ‡ָ

 ıי ƒ̂ ר ָי ∆̃ ּבֹ יר ַיֲחלֹף:  ו  ּבַ ƒ̂ ָח ר ּכ∆ ∆̃ ּבֹ יּו ּבַ ¿‰ ƒָנ‰ י ≈ ׁ̆ ם  ָּ̇ ַרמ¿ ָל‰:  ‰  ז¿ י¿ ַבּלָ

נּו:   ָ‰ל¿ ב¿ ƒָך נ ¿̇ ָך ּוַבֲחָמ ַ‡ּפ∆ ינּו ב¿ ƒי ָכל ƒז  ּכ  : ׁ̆ ָיב≈ ל ו¿ מֹול≈ ב י¿ ר∆ ָחָלף ָלע∆ ו¿

נּו  ינּו ּפָ י ָכל ָימ≈ ƒיָך:  ט  ּכ נ∆ ‡ֹור ּפָ מ¿ ƒנּו ל ָך ֲעֻלמ≈ ∆„ּ ¿‚ נ∆ ינּו ל¿ ≈̇ ‰ ֲעוֹֹנ ָּ̇ ַ ׁ̆ ח  

ים  ƒע ב¿ ƒ ׁ̆ ם  ינּו ָב‰∆ ≈̇ נֹו ¿ ׁ̆ י  מ≈ ‰:  י  י¿ ∆‚ מֹו ‰∆ ינּו כ¿ נ≈ ָ ׁ̆ ינּו  ƒּל ƒָך ּכ ∆̇ ָר ב¿ ע∆ ב¿

 ׁ̆ י ƒי ָ‚ז ח ƒן ּכ ם ָעָמל ָוָ‡ו∆ ּבָ ָר‰¿ ָנ‰ ו¿ ָ ׁ̆ ים  ƒמֹונ ¿ ׁ̆ בּורֹ˙  ¿‚ ƒם ּב ƒ‡ ָנ‰ ו¿ ָ ׁ̆

ינּו  נֹו˙ ָימ≈ מ¿ ƒָך:  יב  ל ∆̇ ָר ב¿ ָך ע∆ ¿̇ ‡ָ ר¿ ƒי ָך ּוכ¿ ַע עֹז ַ‡ּפ∆ י יֹו„≈ ƒֻעָפ‰:  י‡  מ ַוּנָ

ם ַעל  ח≈ ּנָ ƒ‰ ו¿ י  ָ̇ ָמ ָי ַע„  י¿ ּוָב‰  ׁ̆ י‚   ָמ‰:   ַבב ָחכ¿ ‡ ל¿ ƒָנב ו¿ ן ‰ֹוַ„ע  ּכ≈

ינּו:  טו   ָכל ָימ≈ ָח‰ ּב¿ מ¿ ¿ׂ̆ ƒנ ָנ‰ ו¿ ַרּנ¿ ָך ּונ¿ ∆„ּ ר ַחס¿ ∆̃ נּו ַבּבֹ ע≈ ּב¿ ַׂ̆ יָך:  י„   ֲעָב„∆

יָך  ל ֲעָב„∆ ∆‡ ‰ ָר‡∆ ינּו ָרָע‰:  טז  י≈ ƒ‡נֹו˙ ָר ¿ ׁ̆ נּו  ָ̇ י ƒּנ ƒימֹו˙ ע ƒנּו ּכ ח≈ ּמ¿ ַׂ̆

ינּו  ָעל≈ ינּו  לֹו‰≈ ¡‡ ֲ‡„ֹוָני  ֹנַעם  י  ƒ‰י ƒו יז   ם:   י‰∆ נ≈ ּב¿ ַעל  ָך  ַוֲ‰ָ„ר¿ ָך  ל∆ ָפע√

‰ּו:  נ≈ ינּו ּכֹונ¿ ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו  ּוַמֲע ָנ‰ ָעל≈ ינּו ּכֹונ¿ ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ּוַמֲע

ב   יו:   ָ̇ ילֹו ƒֲעל ים  ƒָבַעּמ יעּו  ƒ„ֹו‰ מֹו  ¿ ׁ̆ ƒּב ‡ּו  ר¿ ƒ̃ ָי  ַלי¿ ‰ֹו„ּו    ‡   ‰˜
ֹו  ׁ̆ ¿„ ָ̃ ם  ≈ ׁ̆ לּו ּב¿ ַ‰ל¿ ¿̇ ƒ‰  ‚  :יו ָ̇ ‡ֹו ל¿ פ¿ ƒָכל נ יחּו ּב¿ ƒׂ̆ רּו לֹו  ירּו לֹו ַזּמ¿ ƒ ׁ̆

רּו  כ¿ ƒי„:  ‰  ז ƒמ ָּ̇ ּו ָפָניו  ׁ̆ ¿ּ̃ ֻעּזֹו ּבַ ָי ו¿ ּו י¿ ׁ̆ ר¿ ƒ„ּ  „  :ָי י י¿ ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב ב מ¿ ַמח ל≈ ¿ׂ̆ ƒי

ּ„ֹו  ָרָ‰ם ַעב¿ ַרע ַ‡ב¿ יו:  ו ז∆ ƒי פ ט≈ ּפ¿ ¿ ׁ̆ ƒיו ּומ ָ̇ ‰ ֹמפ¿ ָׂ̆ ר ָע ∆ ׁ̆ יו ֲ‡ ָ̇ ‡ֹו ל¿ פ¿ ƒנ

ָטיו:   ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ  ı ָ‰ָ‡ר∆ ָכל  ּב¿ ינּו  לֹו‰≈ ¡‡ ָי  י¿ ‰ּו‡  ז   יָריו:   ƒח ּב¿ ַיֲע˜ֹב  י  נ≈ ּב¿



לאִּתּקּון ַהְּכָלִלי זִּתּקּון ַהְּכָלִלי

 ˙ ַר˙ ‡∆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ף ּ„ֹור:  ט   ל∆ ∆‡ ‰ ל¿ ּוָ ƒ̂ ָבר  י˙ֹו ּ„ָ ƒר עֹוָלם ּב¿ ח  ָזַכר ל¿

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ֹח˜ ל¿ ַיֲע˜ֹב ל¿ ָ‰ ל¿ י„∆ ƒֲעמ ַוּיַ י   ָח˜:   ¿ׂ̆ ƒי בּוָע˙ֹו ל¿ ¿ ׁ̆ ָרָ‰ם ּו ַ‡ב¿

ם:   כ∆ ¿̇ ל ַנֲחַל ב∆ ָנַען ח∆ ı ּכ¿ ר∆ ∆‡ ˙ ן ‡∆ ≈ּ̇ ָך ‡∆ ‡ֹמר ל¿ י˙ עֹוָלם:  י‡  ל≈ ƒר ּב¿

ל  ּ‚ֹוי ‡∆ ƒכּו מ ַ‰ּל¿ ¿̇ ƒי‚  ַוּי  :‰ּ ים ּבָ ƒר‚ָ ַעט ו¿ מ¿ ƒר ּכ ּפָ ס¿ ƒי מ ≈̇ ם מ¿ ָ̇ יֹו ¿‰ ƒיב  ּב

ם ַוּיֹוַכח  ָ̃ ¿ ׁ̆ ָע יַח ָ‡ָ„ם ל¿ ƒּנ ƒ‰ ‡ֹר:  י„  ל ל ַעם ַ‡ח≈ ָלָכ‰ ‡∆ מ¿ ּמַ ƒֹוי מ‚ּ

עּו:  טז   ר≈ ָּ̇ יַ‡י ַ‡ל  ƒב נ¿ ƒל יָחי ו¿ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒעּו ב ¿‚ּ ƒּ̇ ים:  טו  ַ‡ל  ƒָלכ ם מ¿ י‰∆ ֲעל≈

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַלח ל ָ ׁ̆ יז   ָבר:   ָ ׁ̆ ם  ח∆ ‰ ל∆ ל ַמּט≈ ı ּכָ ָר‡ ָרָעב ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ¿̃ ƒַוּי

ֹו:   ׁ̆ ָ‡‰ ַנפ¿ ל ּבָ ז∆ ר¿ לֹו ּבַ ל ַר‚¿ ב∆ ּנּו ַבּכ∆ ƒף:   יח  ע ר יֹוס≈ ּכַ מ¿ ƒנ „ ב∆ ע∆ ׁ̆ ל¿ י ƒ‡

‰ּו  יר≈ ƒּ̇ ך¿ ַוַי ל∆ ַלח מ∆ ָ ׁ̆ ‰ּו:  כ   ¿̇ ָרָפ ¿̂ ָי  ַר˙ י¿ מ¿ ƒ‡ ָברֹו ˙ ּבֹ‡ „¿ יט  ַע„ ע≈

ָינֹו:   נ¿ ƒ̃ ָכל  ל ּב¿ י˙ֹו ּוֹמ˘§≈ ב≈ מֹו ָ‡„ֹון ל¿ ָׂ̆ ‰ּו:  כ‡   ח≈ ¿ּ̇ ַפ ים ַוי¿ ƒל ַעּמ ֹמ˘§≈

ם  ƒָרי ¿̂ ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒבֹ‡ י ם:  כ‚  ַוּיָ ַחּכ≈ ָניו י¿ ≈̃ ֹו ּוז¿ ׁ̆ ַנפ¿ ָריו ּב¿ ָׂ̆ סֹר  ¿‡ כב  ל∆

ָריו:   ָּ̂ ƒּו מ‰ מ≈ ƒ̂ ֲע ‡ֹ„ ַוּיַ ˙ ַעּמֹו מ¿ ר ‡∆ פ∆ ı ָחם:  כ„  ַוּי∆ ר∆ ∆‡ ר ּב¿ ַיֲע˜ֹב ּ‚ָ ו¿

 ‰ ֹמ˘§∆ ַלח  ָ ׁ̆ כו   ֲעָבָ„יו:   ּבַ ל  ַנּכ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ַעּמֹו  ֹנ‡  ¿ׂ̆ ƒל ם  ּבָ ƒל ָ‰ַפך¿  כ‰  

ים  ƒ̇ יו ּוֹמפ¿ ָ̇ י ‡ֹ˙ֹו ר≈ ב¿ ƒ„ּ מּו ָבם ָׂ̆ ַחר ּבֹו:  כז   ר ּבָ ∆ ׁ̆ ּ„ֹו ַ‡ֲ‰רֹן ֲ‡ ַעב¿

ָברֹו:  כט  ָ‰ַפך¿  ¿„ּ ˙ לֹ‡ ָמרּו ‡∆ ך¿ ו¿ ƒ ׁ̆ ח¿ ך¿ ַוּיַ ַלח ֹח˘§∆ ָ ׁ̆ ı ָחם:  כח   ר∆ ∆‡ ּב¿

ים  ƒע ¿„ּ ַפר¿ ¿̂ ם  ָ̂ ַרı ַ‡ר¿ ָ ׁ̆ ל   ם:   ָ̇ ‚ָ ¿„ּ  ˙ ∆‡ ˙ מ∆ ַוּיָ ָ„ם  ם ל¿ י‰∆ ימ≈ ˙ מ≈ ∆‡

לב   בּוָלם:   ¿‚ּ ָכל  ּב¿ ים  ƒּנ ƒּכ ָערֹב  בֹ‡  ַוּיָ ָ‡ַמר  ל‡   ם:   י‰∆ כ≈ ַמל¿ י  ר≈ ַח„¿ ּב¿

ם  ָ̇ ָנ ≈‡ ¿̇ ָנם ּו פ¿ ך¿ ּ‚ַ ם:  ל‚  ַוּיַ ָ̂ ַ‡ר¿ ָ‰בֹו˙ ּב¿ ׁ̆ ל∆ ָר„ ‡≈ ם ּבָ י‰∆ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒ‚ּ ן ַ̇ ָנ

ר:   ּפָ ס¿ ƒמ ין  ≈‡ ו¿  ˜ ל∆ י∆ ו¿  ‰ ּב∆ ַ‡ר¿ בֹ‡  ַוּיָ ָ‡ַמר  ל„   בּוָלם:   ¿‚ּ  ı ע≈ ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ַוי¿

ל  ּכָ ך¿  ַוּיַ לו   ם:   ָ̇ ָמ ¿„‡ַ י  ƒר ּפ¿ ַוּיֹ‡ַכל  ם  ָ̂ ַ‡ר¿ ּב¿ ב  ∆ׂ̆ ע≈ ל  ּכָ ַוּיֹ‡ַכל  ל‰  

ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ ּב¿ ם  י‡≈ ƒ̂ ַוּיֹו לז   ‡ֹוָנם:   ָכל  ל¿ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ם  ָ̂ ַ‡ר¿ ּב¿ כֹור  ּב¿

ם  ָ„ּ ח¿ י ָנַפל ּפַ ƒם ּכ ָ̇ ‡ ≈̂ ם ּב¿ ƒַרי ¿̂ ƒַמח מ ָׂ̆ ל:   לח   ≈ ׁ̆ ָבָטיו ּכֹו ¿ ׁ̆ ƒין ּב ≈‡ ו¿

 ‡ ב≈ ַ‡ל ַוּיָ ָ ׁ̆ ָל‰:  מ   יר ָלי¿ ƒ‡‰ָ ׁ̆ ל¿ ≈‡ ָמָסך¿ ו¿ ׂ̆ ָעָנן ל¿ ַר ם:  לט  ּפָ י‰∆ ֲעל≈

כּו  ָ‰ל¿ ם  ƒָמי זּובּו  ַוּיָ ˆּור  ח  ַ̇ ּפָ מ‡   ם:   יע≈ ƒּב ¿ׂ̆ ַי ם  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ח∆ ל∆ ו¿ ָלו  ¿ׂ̆



 

ִּתּקּון ַהְּכָלִלי לב

 

ִּתּקּון ַהְּכָלִלי ח

ּ„ֹו:  מ‚   ָרָ‰ם ַעב¿ ˙ ַ‡ב¿ ֹו ‡∆ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ַבר  ¿„ּ ˙ י ָזַכר ‡∆ ƒּיֹו˙ ָנָ‰ר:  מב  ּכ ƒּ̂ ּבַ

ˆֹו˙  ַ‡ר¿ ם  ָל‰∆ ן  ≈ּ̇ ƒַוּי מ„   יָריו:   ƒח ּב¿  ˙ ∆‡  ‰ ּנָ ƒר ּב¿ ֹון  ׂ̆ ָׂ̆ ב¿ ַעּמֹו   ‡ ƒ̂ ַוּיֹו

יו  ָ̇ ˙ֹורֹ ו¿ יו  ָּ̃ ֻח רּו  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒי ֲעבּור  ּבַ מ‰   ּו:   ׁ̆ יָר ƒי ים  ƒּמ‡ֻ ל¿ ַוֲעַמל  ם  ƒֹוי‚ּ

לּוָיּ‰:  ˆֹרּו ַ‰ל¿ נ¿ ƒי

ּיֹון:   ƒ̂  ˙ נּו ‡∆ ר≈ ָזכ¿ ינּו ּב¿ ƒכ ם ּבָ נּו ּ‚ַ ב¿ ַ ׁ̆ ם ָי ָ ׁ̆ ל  ב∆ ˜לז  ‡  ַעל ַנֲ‰רֹו˙ ּבָ
ינּו  ֹוב≈ ׁ̆ לּונּו  ≈‡ ¿ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ י  ƒינּו:  ‚  ּכ ≈̇ ּנֹרֹו ƒינּו ּכ ƒל ָּ̇ ˙ֹוָכּ‰  ים ּב¿ ƒב  ַעל ֲעָרב

יר  ƒ ׁ̆ יך¿ ָנ ּיֹון:  „  ‡≈ ƒ̂ יר  ƒ ּׁ̆ ƒירּו ָלנּו מ ƒ ׁ̆ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ינּו  ˙ֹוָלל≈ יר ו¿ ƒ ׁ̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ

ח  ּכַ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ם  ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י¿ ך¿  ח≈ ּכָ ¿ ׁ̆ ∆‡ ם  ƒ‡  ‰ ָכר:   נ≈ ַמ˙  ¿„‡ַ ַעל  ָי  י¿ יר  ƒ ׁ̆  ˙ ∆‡

 ‰ ַ‡ֲעל∆ לֹ‡  ם  ƒ‡ י  ƒכ ר≈ ּכ¿ ז¿ ∆‡ לֹ‡  ם  ƒ‡ י  ƒּכ ƒח ל¿ י  ƒֹונ ׁ̆ ל¿  ˜ ּבַ ¿„ ƒּ̇ ו   י:   ƒינ ƒמ י¿

˙ יֹום  „ֹום ‡≈ י ‡¡ נ≈ ב¿ ƒָי ל כֹר י¿ י:  ז  ז¿ ƒ̇ ָח מ¿ ƒׂ̆  ׁ̆ ם ַעל רֹ‡ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו ˙ י¿ ∆‡

„ּוָ„‰  ¿ ּׁ̆ ל ַ‰ ב∆ ˙ ּבָ ּ‰:  ח  ּבַ סֹו„ ּבָ ים ָערּו ָערּו ַע„ ַ‰י¿ ƒר ם ָ‰‡ֹמ¿ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י¿

ז  ּיֹ‡ח≈ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ ט   ָלנּו:    ¿ּ̇ ַמל¿ ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ך¿  מּול≈ ¿‚ּ  ˙ ָלך¿ ‡∆ ם  ּל∆ ַ ׁ̆ י¿ ∆ ׁ̆ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

ַלע:  ל ַ‰ּסָ ך¿ ‡∆ ƒעָֹלַלי ˙ ∆‡ ı ּפ≈ ƒנ ו¿

ב   ֻעּזֹו:   יַע  ƒ̃ ר¿ ƒּב לּו‰ּו  ַ‰ל¿ ֹו  ׁ̆ ¿„ ָ̃ ּב¿ ל  ≈‡ לּו  ַ‰ל¿ ָיּ‰  לּו  ַ‰ל¿   ‡ ˜נ  
ֹוָפר  ׁ̆ ע  ַ̃ ≈̇ לּו‰ּו ּב¿ לֹו:  ‚  ַ‰ל¿ ¿„ רֹב ּ‚ֻ לּו‰ּו ּכ¿ יו ַ‰ל¿ ָ̇ בּורֹ ¿‚ ƒלּו‰ּו ב ַ‰ל¿

ים  ƒּנ ƒמ לּו‰ּו ּב¿ ˙ֹף ּוָמחֹול ַ‰ל¿ לּו‰ּו ב¿ ּנֹור:  „  ַ‰ל¿ ƒכ ל ו¿ ב∆ נ≈ לּו‰ּו ּב¿ ַ‰ל¿

רּוָע‰:  ו   ¿̇ י  ל≈ ¿̂ ל¿ ƒ̂ לּו‰ּו ּב¿ ַמע ַ‰ל¿ ָ ׁ̆ י  ל≈ ¿̂ ל¿ ƒ̂ לּו‰ּו ב¿ עּוָ‚ב:  ‰  ַ‰ל¿ ו¿

לּוָיּ‰:  ל ָיּ‰ ַ‰ל¿ ַ‰ּל≈ ¿ּ̇ ָמ‰  ָ ׁ̆ ּכֹל ַ‰ּנ¿

‡חר ˘סיים ˙‰לים י‡מר ז‰:

ַיֲע˜ֹב  ל  ָי‚≈ ַעּמֹו  בּו˙  ¿ ׁ̆ ָי  י¿ ּוב  ׁ̆ ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּוַע˙  ׁ̆ י¿ ּיֹון  ƒּ̂ ƒן מ ≈ּ̇ ƒי י  ƒמ

ם  ר≈ ז¿ ע¿ ָר‰: ַוּיַ ָ̂  ˙ ע≈ ם ּב¿ ָי ָמעּוּזָ י¿ ים מ≈ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוַע˙  ׁ̆ ¿̇ ל: ּו ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַמח י ¿ׂ̆ ƒי

י ָחסּו בֹו: ƒם ּכ יע≈ ƒ ׁ̆ יֹו ים ו¿ ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ם מ≈ ט≈ ַפּל¿ ם י¿ ט≈ ַפּל¿ ָי ַוי¿ י¿


