
ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ָרִטית, ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ח ּבְ ּגָ  ִאם ַהּכֹל ֻמׁשְ

���������������������������������������������������������� ג יק ַלֲחֵברֹו? יַצד ָיכֹול ָאָדם ְלַהּזִ ּכֵ

ל ָהאֹוִטיְסִטים?��������������������������� ה ּלוִּיים ׁשֶ י ַהּגִ יק ְלַגּבֵ ּדִ ַעת ַהּצַ ַמה ּדַ

����������� ז ׁש ַאְזָעקֹות, ְונֹוְפִלים ִטיִלים? יֵּ ׁשֶ ֱאמוָּנה, ּכְ ִקים ּבֶ ֵאיְך ִמְתַחּזְ

ְרחֹובֹות� ְדָיה נֹוָרָאה ּבִ בוַּע ָהְיָתה ְטַרּגֶ ָ  ַהּשׁ

�������������������������������������������������������������������������������� י ַמּדוַּע ֶזה ָקָרה ָלנוּ?

ָרֵאל?��������� יג ָמה ְוָהַאְכָזִרית ְלַעם ִיׂשְ ֹוָאה ָהֲאיֻּ ה ַהּשׁ  ַמּדוַּע ִהְתַרֲחׁשָ

ֱאמוָּנה,  ֵיׁש ִלי ְסֵפקֹות ּבֶ

������������������������������������������������ יז ית? יַע ֶלֱאמוָּנה ֲאִמּתִ ר ְלַהּגִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

יִתי  ים, ֶמה ָעׂשִ י ֶאת ַהַחיִּ ְדּתִ ָרִכים ְוִכְמַעט ִאּבַ אוַּנת ּדְ י ּתְ ָעַבְרּתִ

יַע ִלי?������������������������������������������������������������������������������������� כא ה ִהּגִ ּזֶ ׁשֶ

א נֹוׂשֵ ּבְ

ֱאמוָּנה



ָמה ַהְקּדָ
ָפִרים  ַהּסְ ִסְדַרת  ִמּתֹוְך  לוְּקטוּ  זוּ  חֹוֶבֶרת  ּבְ ֵאלֹות  ְ ַהׁשּ

ֵאלֹות וְּתׁשוּבֹות  ַהִנְפָלָאה  "ׁשְ
ֶרְסֶלב"� ֲחִסידוּת ּבְ ּבַ

ַרֲחֵבי  ל  ִמּכָ יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ֵאלֹות,  ְ ַהּשׁ

בֹוד  ּכְ ת  ּכַ ְלִלׁשְ ְלחוּ  ִנׁשְ ָהעֹוָלם, 

 – ִליָט"א  ׁשְ מֹוֲהרֹא"ׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ

יב  ֵהׁשִ ר  ֲאׁשֶ ְבְנֵאל,  ִמיַּ יק  ּדִ ַהּצַ

נֹוָראֹות  ֵעצֹות  תֹוָכן  ּבְ אֹוְצרֹות  ׁשוּבֹות  ַהּתְ י�  ִאיׁשִ ֹאֶפן  ּבְ ֲעֵליֶהן 

ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ֵאיְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוִנְפָלאֹות 

דֹול,  ּגָ ְוַעד  ֹטן  ִמּקָ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ

ים  ָעיֹות ַהַחיִּ ל ּבְ ִמיּוּת, ְוֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ּכָ וְּבַגׁשְ רוָּחִניּוּת  ּבְ

ֶזה ָהעֹוָלם� ּבְ

להזמנת מנוי לסדרה: 

טלפון: 04-6650050

6650050@gmail.com :דוא“ל

גם לכם יש שאלה? 
www.breslevcity.co.il :שלחו דרך האתר



ֶרְסֶלב גׁשוּ"ת ּבְ

ָרִטית, ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ח ּבְ ּגָ ל ֻמׁשְ  ִאם ַהּכֹ
יק ַלֲחֵברֹו? יַצד ָיכֹול ָאָדם ְלַהּזִ ּכֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ז"ל  ֲחָכֵמינוּ  מֹוֲהֹרא"ׁש�  נוּ  ְוַרּבֵ ְלמֹוֵרנוּ  לֹום  ׁשָ ָמעֹוז:  ֵמֵאת 

נֹוֵגַע  ָאָדם  ְוֵאין  ָרִטית,  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ח  ּגָ ֻמׁשְ ַהּכֹל  ׁשֶ אֹוְמִרים 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּכֹוֵתב  נוּ  ַרּבֵ זֹאת,  ת  ְלֻעּמַ ַלֲחֵברֹו�  ּמוָּכן  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ

ַחת ֶהָחֵבר�  ּפַ ָבר ָיכֹול ִלְגֹרם ֵנֶזק ְלִמׁשְ ָאָדם ּגֹוֵזל ֵמֲחֵברֹו, ַהּדָ

יַצד ָאָדם ָיכֹול ִלְגֹרם ֵנֶזק ַלֲחֵברֹו? ֲהֵרי ַהּכֹל  ֲאִני לֹא ֵמִבין ּכֵ

ׁשוַּבת ָהַרב, ְותֹוָדה� ל ּתְ ַמח ְלַקּבֵ ח ִמְלַמְעָלה! ֶאׂשְ ּגָ ֻמׁשְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט  ׁשְ כ"ג  ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָמעֹוז, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְמָך ִיְקָראּוָך,  ׁשִ ים ָאְמרּו )יֹוָמא לח.( ּבְ דֹוׁשִ ה ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ִהּנֵ

ּמּוָכן  נּו ָלְך. ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ּבַ ָך ִיּתְ ּלְ ֶ יבּוָך, ּוִמּשׁ ּוִבְמקֹוְמָך יֹוׁשִ

ִניָמא,  ְמלֹא  ּכִ ֲאִפּלּו  ּה  ֲחֶבְרּתָ ּבַ נֹוַגַעת  ַמְלכּות  ְוֵאין  ַלֲחֵברֹו, 

נּו ז"ל  ִני, ְוַרּבֵ ֵ יק אֹו ָלַקַחת ֵמַהּשׁ ֶאָחד לֹא ָיכֹול ְלַהּזִ ִנְמָצא ׁשֶ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

כֹול  ּיָ ֵזָלה, ׁשֶ ה ָלנּו )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ט( ַעל ִאּסּור ּגְ ּלָ ּגִ

ל  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ָחַמד  ַרק  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו  ּוַבְיָלִדים,  ה  ָ ִאּשׁ ּבָ ִלְפֹגַע 

ר  ּדֵ ּתֹו ּוִביָלָדיו, ְוֵאיְך ֶזה ִמְסּתַ ִאׁשְ ַהּזּוָלת – ֶזה ָיכֹול ִלְפֹגַע ּבְ

ִלְנּגַֹע  ָיכֹול  לֹא  ֶאָחד  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ ִעם  ַיַחד 

ּמּוָכן ַלֲחֵברֹו ְוכּו'? ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ִעְנַין  ּבְ ִנְכָלל  ֶזה  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְסִתיָרה  זֹו  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 

)ִלּקּוֵטי  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִחיָרה,  ְוַהּבְ ַהְיִדיָעה 

ר ְלָהִבין ַמה ּזֹו ְיִדיָעה ּוַמה  ִאי ֶאְפׁשָ מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כ"א( ׁשֶ

נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן  ִדְבֵרי ַרּבֵ ִחיָרה, ְוֵכן הּוא ּבְ ּזֹו ּבְ

ֱאֶמת ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ַמה הּוא ֶטַבע, ּוַמה  ר ּבֶ י"ז( ֲאׁשֶ

ַרְך,  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ הּוא  ַבע  ַהּטֶ ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ָחה,  ּגָ ַהׁשְ ִהיא 

ַהְינּו  ְדּ ֶאָחד,  ְכּ ָבִרים  ּדְ ֵני  ׁשְ ְלָהִבין  ָלָאָדם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוֶזה 

ָחה  ּגָ ד ַהׁשְ ָרִטית, ְוָלֵכן ִמּצַ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ֱאֶמת ַהׁשְ הּוא ּבֶ ַבע ׁשֶ ַהּטֶ

ְלָעָדיו  ֵאין ּבִ ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ ִהיא ַהְיִדיָעה, ׁשֶ ָרִטית, ׁשֶ ּפְ

ָאָדם  ֵאין  ֲאַזי  הּוא,  מּור  ּגָ ֱאלֹקּות  ַלּכֹל  ְוַהּכֹל  ָלל,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ

ֲאִפּלּו  ּה  ֲחֶבְרּתָ ּבַ נֹוַגַעת  ַמְלכּות  ְוֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ּמּוָכן  ּבַ נֹוֵגַע 

ִחיָרה ָאָדם ָיכֹול ָלַקַחת ֵמַהּזּוַלת  ד ַהּבְ ְמלֹא ִניָמא, ֲאָבל ִמּצַ ּכִ

חֹוֵמד  ׁשֶ ה  ַהֶחְמּדָ יק  ּזִ ּתַ ׁשֶ ְוֵכן  ְוכּו',  ְוִלְגֹזל אֹותֹו  ִלְגֹנב  ְוכּו', 

ּתֹו ְוִליָלָדיו. ם ְלִאׁשְ ל ַהּזּוָלת ְוכּו', ּגַ ֶסף ׁשֶ ֶאת ַהּכֶ



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

ֵני ֲהָפִכים  ׁשְ ִעים, ֵאיְך  ּדֵ ִמים  ּתְ ִנְפְלאֹות  ְוָדָבר ֶזה הּוא 

ח  ּגָ ַהּכֹל ֻמׁשְ ה  ִהּנֵ י  ּכִ ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ְך  ּיָ ׁשַ ְוֶזה  א ֶאָחד,  נֹוׂשֵ ּבְ ֵהם 

ד ְוכּו', ֲהֵרי ָהְיָתה לֹו  ה ָאָדם הֹוֵלְך ּוִמְתַאּבֵ ַרְך, ְוִהּנֵ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

ָחה  ּגָ א ַהַהׁשְ ד ְוכּו', ֶאּלָ ד אֹו לֹא ְלִהְתַאּבֵ ן ְלִהְתַאּבֵ ִחיָרה ּכֵ ּבְ

ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ ִחיָרה,  ַהּבְ תֹוְך  ּבְ ִהיא  ְוַהְיִדיָעה  ַבע,  ּטֶ ּבַ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ

נּו ז"ל לֹא  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ְוָלֵכן  י,  ֱאנֹוׁשִ ֶכל  ׂשֵ ּבְ ַלֲהִבינֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ים. דֹוׁשִ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַהּקְ סֹוְתִרים ַעְצָמם ִעם ּדִ

ְרֵכי  ּדַ ִיְמָצֶאּנּו,  ִמי  ָעֹמק  ָעֹמק  ֶזה  י  ּכִ ִבין,  ּתָ ׁשֶ ה  ֲאַקּוֶ

ָרִטית. ָרֵטי-ּפְ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ל  ִיים ׁשֶ ּלוּ י ַהּגִ יק ְלַגּבֵ ּדִ ַעת ַהּצַ ַמה ּדַ
ָהאֹוִטיְסִטים?

ֵאָלה: ׁשְ

יִגים  וּבֹו ַמּצִ ָצא ָלַאֲחרֹוָנה,  יָּ ֵביִתי ֵסֶפר ׁשֶ ּבְ ֵיׁש  ֵמֵאת ִאיִריס: 



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

ַהְיָלִדים  ם, ׁשֶ ֲאלוּ, ְוָכתוּב ׁשָ ָלִדים אֹוִטיְסִטים ִנׁשְ יְּ ֵאלֹות ׁשֶ ׁשְ

ב�  ַמְחׁשֵ ַעל  ַהְקָלָדה  ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֶמת  ֵמעֹוָלם  ׁשוּבֹות  ּתְ ָענוּ 

ִעם  ר  ְלַתְקׁשֵ ְיכֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ י,  ֲאִמּתִ ֶזה  ַהִאם  ֹאל,  ִלׁשְ ָרִציִתי 

יעוּ  ִהּגִ ָהאֹוִטיְסִטים  ׁשֶ ָנכֹון  ֶזה  ְוַהִאם  ֶעְליֹוִנים?  עֹוָלמֹות 

ְלּגוּל ַהּקֹוֵדם? ּגִ ִאים ּבַ ְגַלל ַחּטָ ֶזה ּבִ ב ּכָ ַמּצָ ה ּבְ ָלעֹוָלם ַהּזֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט  ׁשְ כ"ג  ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב

ְחֶיה. לֹום ַרב ֶאל ִאיִריס, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְיָלִדים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ְרְסמּו  ּפִ ׁשֶ ִעְנָין  ּבָ

ְיכֹוִלים  ְוֵהם  ְוכּו',  רֹות  ִנְסּתָ ים  ְמַגּלִ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  אֹוִטיְסִטים 

ְמיֹון ֶאָחד  ר ִעם ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוכּו', ֶזה ַהּכֹל ּדִ ְלַתְקׁשֵ

ֵני  ַעת ּבְ ִלים ֶאת ּדַ ֵני ָאָדם, ּוְסָתם ְמַבְלּבְ דֹול, ְועֹוְבִדים ַעל ּבְ ּגָ

ְוכּו'  ֲהָבִלים  ֲהֵבל  ל  ׁשֶ ְפָחִדים  ּבִ אֹוָתם  ּוַמְפִחיִדים  ָהָאָדם, 

ְתַנֵהג  ּמִ ְלָחן-ָערּוְך, ִויהּוִדי ִנְקָרא ַרק ִמי ׁשֶ ֻ ְוכּו', ָלנּו ֵיׁש ֶאת ַהּשׁ

ָלַאֲחרֹוָנה,  ְרְסמּו  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ֻטּיֹות  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְוָכל  ַהֲהָלָכה,  י  ּפִ ַעל 

ְלָחן-ָערּוְך  ְוׁשֻ ּטּור  ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְמַנֵחׁש,  עֹוֵנן  ִעְנְיֵני  ּבְ ִנְכָנִסים 
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ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ַהּגֹוִיים,  ה  ַמֲעׂשֵ הּוא  ׁשֶ וקע"ט(  קע"ח  ִסיָמן  ָעה,  ּדֵ )יֹוֶרה 

ה. ְוָלֵכן ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ִמּזֶ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

ׁש ַאְזָעקֹות,  יֵּ ׁשֶ ָנה, ּכְ ֱאמוּ ִקים ּבֶ ֵאיְך ִמְתַחּזְ
ְונֹוְפִלים ִטיִלים?

ֵאָלה: ׁשְ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְקלֹון�  ַאׁשְ ּבְ ָרה  ּגָ ֲאִני  ָהַרב�  בֹוד  ּכְ לֹום  ׁשָ יָנה:  ּדִ ֵמֵאת 

ְוַגם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ִנְמׁשַ ֶזה  ְוָכְך  וְּגָראִדים,  ַאְזָעקֹות  ִהְתִחילוּ 

קֹולֹות  ָהיוּ  ַהיֹּום  ְך  ֶהְמׁשֵ וְּבָכל  ִהְפִסיק�  ְוָאז  ּבֶֹקר,  ּבַ ְקָצת 

ַלֲעׂשֹות  ָעַלי  ֶמה  ָהַרב,  ֶאת  ֹאל  ִלׁשְ ָרִציִתי  ָצצֹות�  ּפְ ְנִפיַלת 

ַנע  ְולֹא ְלִהּכָ ֱאמוָּנה,  ּבֶ ר ְלִהְתַעּלֹות  ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ ֶזה?  ּכָ ב  ַמּצָ ּבְ

ִליִליֹּות? בֹות ׁשְ ֶצר ָהַרע וְּלַמֲחׁשָ ֶזה ַליֵּ ב ּכָ ַמּצָ ּבְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ֲאָדר  י"ז  קּוֵדי,  ּפְ ְקֵהל  ַוּיַ ְלֵסֶדר  ִראׁשֹון  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
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ה'תשע"ב

יָנה תחי' לֹום ַרב ֶאל ּדִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ַרְך, ֵליַדע  ׁשּוָטה ּבֹו ִיְתּבָ ֱאמּוָנה ּפְ ק ּבֶ ָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ

עֹוָלמֹו  ֶאת  ַמְנִהיג  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַדע,  ּוְלִהּוָ ְלהֹוִדיַע 

ָקָטן  ְוָדָבר  דֹול  ּגָ ְוָדָבר  ט,  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ

ַעד  ָהֶעְליֹון,  ֲאִציל  ַהּמַ ַחת  ּגָ ַהׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ ֵמַעְצמֹו,  ה  ַנֲעׂשֶ ֵאינֹו 

ין ז:( 'ֵאין ָאָדם נֹוֵקף  ים )ֻחּלִ דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ּכְ

ן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְלַמְעָלה'; ָאָדם  א ִאם ּכֵ ה, ֶאּלָ ַמּטָ עֹו ִמּלְ ֶאְצּבָ

ה, ִאם לֹא ַמְכִריִזין ַעל  ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ה ּבְ ה ְקַטּנָ ל ַמּכָ ֵאינֹו ְמַקּבֵ

ֵיׁש  ּדּור  ּכַ ָכל  ּלְ ׁשֶ ֵהיֵטב  ִלְזּכֹר  ּוְצִריִכים  ִמְלַמְעָלה,  ֹקֶדם  ֶזה 

ֹתֶבת ְוכּו'. ּכְ

ִעְמֵקי ֲעָמִקים ְוכּו', ִאם  א ּבְ ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ִאם ָאָדם ִיְתַחּבֵ

יֵגהּו ַעד  ּשִׂ ֵזָרה ּתַ הּו ְוכּו', ֲאַזי ַהּגְ ֶ לֹום, ַמּשׁ ִנְגַזר ָעָליו, ַחס ְוׁשָ

ת לב.( 'ְלעֹוָלם  ּבָ ים )ׁשַ דֹוׁשִ ל ֹזאת ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ם. ִעם ּכָ ׁשָ

א  ּמָ ׁשֶ ֵנס,  לֹו  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ לֹוַמר  ָנה  ַסּכָ ְמקֹום  ּבִ ָאָדם  ַיֲעֹמד  ַאל 

ֻכּיֹוָתיו'.  ִמּזְ ין לֹו  ְמַנּכִ ין לֹו ֵנס,  ין לֹו ֵנס, ְוִאם עֹוׂשִ ֵאין עֹוׂשִ

ּמּוָבא  ּכַ ְרחֹובֹות,  ּבָ ְלִהְסּתֹוֵבב  ַדאי  ּכְ לֹא  ָנה  ַסּכָ ֵעת  ּבְ ְוָלֵכן 

ַכח  ּתְ ָעְלָמא, ּומֹוָתא ִאׁשְ ַער ּבְ יָנא ִאּתְ ד ּדִ ב קפ"ב:( 'ּכַ ׁשֶ ּזַֹהר )ַוּיֵ ּבַ
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ׁשּוָקא,  ּבְ ְיִחיָדאי  ְלֵמיַהְך  ְלַבר-ָנׁש  ֵליּה  ֵעי  ִליּבָ ָלא  ָמָתא,  ּבְ

ִעיר, ָאסּור ָלָאָדם ָלֶלֶכת  עֹוָלם, ְוִנְגְזָרה ִמיָתה ּבָ ין ּבָ ׁש ּדִ ּיֵ ׁשֶ ]ּכְ

ְרֵמיּה  ָרא ּגַ ֵעי ְלַאְסּגָ א ּבָ י, ֶאּלָ ּוק[ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ ּשׁ ְלַבד ּבַ

ִית,  ּבַ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְסּגֹר  ָצִריְך  ָאָדם  א  ]ֶאּלָ ְלַבר,  ִיּפּוק  ָלא  ּדְ

ְרֵמיּה  ּגַ ר  ַאְסּגַ ּדְ ֹנַח,  ּבְ אּוְקמּוָה  ּדְ ָמה  ּכְ ַהחּוָצה[  ֵיֵצא  ְולֹא 

ֵאֶצל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ]ּכְ ָלא,  ְמַחּבְ י  ַקּמֵ ַכח  ּתְ ִיׁשְ ָלא  ּדְ ֵתיבּוָתא,  ּבְ

ל[  ֵצא ִלְפֵני ַהְמַחּבֵ ּלֹא ִיּמָ ֵדי ׁשֶ ָבה, ּכְ ּתֵ ַגר ֶאת ַעְצמֹו ּבַ ּסָ ֹנַח, ׁשֶ

ְרָמְך,  ר ּגַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך", ַאְסּגַ ְעָיה כ"ו, כ'( "ֵלְך ַעּמִ א )ְיׁשַ ְוַעל ּדָ

]ָאָדם  ָלא;  ְמַחּבְ ּדִ יּה  ַקּמֵ ִיְתֲחֵזי  ָלא  ּדְ ֲעֶדָך",  ּבַ ָלְתָך  ּדְ "ּוְסֹגר 

ֵעת  ּבְ ְרחֹובֹות,  ּבָ ְלִהְסּתֹוֵבב  ְולֹא  ַעְצמֹו,  ֶאת  ִלְסּגֹר  ָצִריְך 

ִלים ִנְמָצִאים[. ַהְמַחּבְ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ֱאמּוָנה  ּבֶ ק  ְלִהְתַחּזֵ ִלי  ּדְ ּתַ ׁשְ ּתִ ר  ָהִעּקָ

ְלִהְתַוּדֹות  ַעְצֵמְך  ֶאת  יִלי  ְוַתְרּגִ ִנְמָצא,  ְלָעָדיו  ּבִ ְוֵאין  ִנְמָצא, 

ִוּדּוי  אֹות  ּדֹות,  ַהּמִ )ֵסֶפר  ָאַמר  ז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ ְוכּו',  ֲחָטַאִיְך  ל  ּכָ ַעל 

א  ּבָ מֹוָרא  ֲעוֹונֹוָתיו,  ַעל  ה  ִמְתַוּדֶ ֵאינֹו  ׁשֶ 'ִמי  ד'(  ִסיָמן  ָבִרים,  ּדְ

רּוְך-הּוא ַעל  דֹוׁש-ּבָ ִמיד ְלִהְתַוּדֹות ַלּקָ ָעָליו'. ְוָלֵכן ְצִריִכים ּתָ

ּנּו ְסִליָחה, ְוָכְך ִנְהֶיה  ׁש ִמּמֶ ו, ּוְלַבּקֵ ינּו ַעד ַעְכׁשָ ָעׂשִ ל ָהַרע ׁשֶ ּכָ

לֹט ָעֵלינּו. ַגע ַרע לֹא יּוַכל ִלׁשְ ל ַרע, ְוׁשּום ּפֶ מּוִרים ִמּכָ ׁשְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
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ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

ְרחֹובֹות. ְדָיה נֹוָרָאה ּבִ ַע ָהְיָתה ְטַרּגֶ בוּ ָ  ַהּשׁ
ַע ֶזה ָקָרה ָלנוּ? ַמּדוּ

ֵאָלה: ׁשְ
ָרה  ּקָ ׁשֶ ַהְמַזְעֵזַע  ְקֶרה  ַהּמִ ַעל  ֶאְתמֹול  ַמְענוּ  ׁשָ יֹוֵסף:  ֵמֵאת 

לֹא  ִמי  ְוֵלב  ְלָמֶות,  ְרפוּ  ִנׂשְ ָניו  ּבָ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ָאב  ׁשֶ ְרחֹובֹות,  ּבִ

ֵאּלוּ� ַמּדוַּע ֶזה קֹוֶרה  ּנֹות ְונֹוָראֹות ּכָ ֵזרֹות ְמׁשֻ ֹמַע ּגְ ֶיֱחַרד ִלׁשְ

ָלנוּ? וָּמה ֲאַנְחנוּ ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות?

ׁשוָּבה: ּתְ
ַרְך, יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ַצו, ה' ִניָסן ה'תשע"ב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל יֹוֵסף, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְוָאסּור  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֵמֵעיֵני  ְלַגְמֵרי  ֱעָלִמים  ּנֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש 

ֶאת  יֹוֵדַע  לֹא  ֶאָחד  ַאף  י  ּכִ ָוֹאֶפן,  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ֶהם  ּבָ ַלֲחֹקר 

ה  עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ אי ּכָ רּוְך-הּוא, ּוְבַוּדַ דֹוׁש-ּבָ ל ַהּקָ ּבֹונֹות ׁשֶ ַהֶחׁשְ

ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ  - ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ֶזה  ּבָ ֵיׁש  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
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ד ְלעֹוֵרר ֶאת  ְלּגּול ְוכּו', ְוֵהן ִמּצַ ד ַהּגִ ֶזה ְוכּו', ֵהן ִמּצַ ג ּבָ ֻמּשָׂ

ְהֶיה  י ָמָרה ּתִ ֵלָמה ְוכּו', ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְחְזרּו ּבִ ּיַ ֲעֵלי ָהֲעֵבָרה ׁשֶ ּבַ

ֶהן ֵחְטא  ֵאין ּבָ מֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה ְוכּו', ְולֹוְקִחים ְנׁשָ ּבָ

ְוכּו',  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ ִצּבּור,  ן  ְלָקְרּבַ

ֵאלֹות,  ׁשְ ֹאל  ְוִלׁשְ ֵאּלּו  ּכָ ְדָבִרים  ּבִ ֵנס  ְלִהּכָ ַדאי  ּכְ לֹא  ְוָלֵכן 

ְהֶיה  ּתִ ִמים  "ּתָ יג(:  יח,  ָבִרים  )ּדְ ָאְמָרה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ

ְתִמימּות  ּבִ ִעּמֹו  ְך  ִהְתַהּלֶ "י,  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי"ה  ִעם 

בֹוא  ּיָ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ְחֹקר ַאַחר ָהֲעִתידֹות, ֶאּלָ ה לֹו, ְולֹא ּתַ ּוְתַצּפֶ

ם. ְוֵאין  ן ׁשָ ְהֶיה ִעּמֹו ּוְלֶחְלקֹו, ַעּיֵ ְתִמימּות, ְוָאז ּתִ ל ּבִ ָעֶליָך ַקּבֵ

ֲחִקירֹות  ּלֹא ִנְכָנס ּבַ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ָבר, ְוָלֵכן ַאׁשְ נּו יֹוֵדַע ׁשּום ּדָ ִאּתָ

ֵאין  ׁשֶ ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ ֶנֶאְספּו  ה  ְוָלּמָ ַמה  ַעל  ַלְחקֹור  ְוכּו', 

ֶהן ֵחְטא ְוכּו' ְוכּו'. ּבָ

ָעָליו  ֲחמּורֹות,  ֲעֵברֹות  ַעל  עֹוֵבר  ׁשֶ ָאָדם  ן,  ּכֵ ֶ ּשׁ ַמה 

ְרּכֹו  ע ּדַ ְעָיה נה, ז(: "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ֵלָמה - )ְיׁשַ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְלִהְתעֹוֵרר ּבִ

י  ֹבָתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ּכִ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ

ל.(:  תּובֹות  )ּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְך  ּכָ י  ּכִ ִלְסלַֹח",  ה  ַיְרּבֶ

ְטלּו  ּבָ י ׁשֶ ׁש, ַאף-ַעל-ּפִ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ א, ִמּיֹום ׁשֶ י ִחּיָ ֵני ַרּבִ ּתָ

ב ְסִקיָלה  ְתַחּיֵ ּנִ ְטלּו ְוכּו', ִמי ׁשֶ ע ִמיתֹות לֹא ּבָ ַסְנֶהְדִרין - ַאְרּבַ

ֵרָפה -  ב ׂשְ ְתַחּיֵ ּנִ ה ּדֹוַרְסּתֹו, ּוִמי ׁשֶ ג אֹו ַחּיָ - אֹו נֹוֵפל ִמן ַהּגָ

ב ֲהִריָגה - אֹו  ְתַחּיֵ ּנִ יׁשֹו, ּוִמי ׁשֶ ְדֵלָקה אֹו ָנָחׁש ַמּכִ אֹו נֹוֵפל ּבִ
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ב ֶחֶנק -  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ ִאין ָעָליו, ּוִמי  ּבָ ְלכּות אֹו ִלְסִטים  ִנְמַסר ַלּמַ

ַסרּוְנִכי.  ָהר אֹו ֵמת ּבְ ּנָ אֹו טֹוֵבַע ּבַ

ַוֲעַדִין  ְוכּו',  ָחָטא  הּוא  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְוָלֵכן 

ֲאֵחִרים,  ֵאֶצל  ֵאַרע  ׁשֶ ֶזה  ּכָ נֹוָרא  ָאסֹון  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ּכְ חֹוֵטא, 

הּוא  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ִלְפֹחד  ְוַיְתִחיל  ְתׁשּוָבה  ּבִ ִיְתעֹוֵרר 

ין ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן,  ית ּדִ ַאַחת ֵמַהד' ִמיתֹות ּבֵ ָיכֹול ְלֵהָעֵנׁש ּבְ

ם- ַעל-ׁשֵ ַהּבַ אֹוָתנּו  ד  ִלּמֵ ְוׁשֹוְמִעים,  רֹוִאים  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ י  ּכִ

ֵני  ּבְ רֹוִאים  הּו,  ֶ ַמּשׁ ה  ִמּזֶ ִלְלֹמד  ְצִריִכים  זי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ טֹוב 

ָהעֹוָלם ֶהְפֵקר ְוכּו',  ִבים ׁשֶ ֶתר ְוכּו', ְוחֹוׁשְ ּסֵ ָאָדם חֹוְטִאים ּבַ

ּלֹא ָחְלמּו ָעֶליָה, ְוָלֵכן ַמה ּטֹוב  זֹו ׁשֶ ה ּכָ ִלים ַמּכָ ּוִפְתאֹום ְמַקּבְ

ְהֶיה ְמֻאָחר. ּיִ ֵלָמה ִלְפֵני ׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ִעים ַלֲחֹזר ּבִ ּוַמה ּנָ

ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ים  ְלַהֲאׁשִ ָאסּור  ָוֹאֶפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ

ִצּבּור,  נֹות  ָקְרּבְ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ָלַדַעת  ְצִריִכים  ה  ַרּבָ ַאּדְ ְוכּו',  ַהּזֹו 

י,  י יֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ ָאַמר ְלעֹוָלמֹו ּדַ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ

ָחָמס  עֹוד  ַמע  ָ ִיּשׁ "לֹא  יח(:  ס,  ְעָיה  )ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ ִויקּוְימּו 

חֹוֹמֶתיָך,  ְיׁשּוָעה  ְוָקָראת  ְגבּוָלִיְך,  ּבִ ֶבר  ָוׁשֶ ׁשֹד  ַאְרְצָך,  ּבְ

ֲאֵבֵלי  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ אֹוָתם  ְיַנֵחם  קֹום  ְוַהּמָ ה",  ִהּלָ ּתְ ָעַרִיְך  ּוׁשְ

ַלִים. ִצּיֹון ִוירּוׁשָ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
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ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ֵמַח...  ר ְוׂשָ ׁשֵ ַהְמַאֵחל ְלָך ַחג ּכָ

ָמה ְוָהַאְכָזִרית  ֹוָאה ָהֲאיֻּ ה ַהּשׁ ַע ִהְתַרֲחׁשָ ַמּדוּ
ָרֵאל? ְלַעם ִיׂשְ

ֵאָלה: ׁשְ

ל  ּכָ ַעל  ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  ִליָט"א�  ׁשְ יק  ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד  ָאִמיר:  ֵמֵאת 

ִמיד  ּתָ ָרֵאל�  ִיׂשְ ּכֹוְתִבים ְלַעם  ם  ַאּתֶ ׁשֶ קֹות  ׁשוּבֹות ַהְמַחּזְ ַהּתְ

ֹוָאה ָהֲארוָּרה"� ֲאִני  ה ַהּשׁ ֵאָלה "ַמּדוַּע ִהְתַרֲחׁשָ ְ י ַהּשׁ ָנה ּבִ ִקּנְ

ָחה,  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ּמוָּבן,  ּכַ ַהּכֹל,  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמוָּנה  ּבֶ ַמֲאִמין 

ַמְענוּ  נוּ ׁשָ ּלָ ְך?! ּכֻ ֵדי ּכָ ּבֹונֹות, ֲאָבל ַעד ּכְ ְוֵאין ָלנוּ ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ

ח  אִצים, ִיּמַ ָעׂשוּ ַהּנַ ְחִריִדים ְוַהְמַזְעְזִעים ׁשֶ ּפוִּרים ַהּמַ ַעל ַהּסִ

ִהְתַיֲחסוּ ֲאֵליֶהם  ִנים... ֵאיְך ׁשֶ ְסּכֵ הוִּדים ַהּמִ ָמם ְוִזְכָרם, ַליְּ ׁשְ

רוַּע, ְוָעׂשוּ ֲעֵליֶהם ִנּסוִּיים ְוכוּ',  ה יֹוֵתר ּגָ מֹו ֶאל ַחיֹּות, ְוַהְרּבֵ ּכְ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ֶכל,  ּשֵׂ ּבַ ֶזה  ַעל  ְוַלְחׁשֹב  ְלַדְמֵין  ֲאִפּלוּ  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ְיהוִּדים?!  ִמְליֹון  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ִמיד  ְלַהׁשְ ִהְסטֹוְרָיה�  ּבַ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ

ֵזָרה  ּגְ ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ וַּמה  ְך?  ּכָ ִלְהיֹות  ב  ַחיָּ ָהָיה  ֶזה  ַמּדוַּע 
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ָארֹות  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵאלֹות ָהֵאּלוּ  ְ ִרים ַעל ַהּשׁ ּבְ ּכֹה נֹוָרָאה? ְוֵאיְך ִמְתּגַ

ה!  ב? ּתֹוָדה ַרּבָ ּלֵ ּבַ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ַצו, ו' ִניָסן ה'תשע"ב. ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָאִמיר, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ָהָיה  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ָדה(  ַאּגָ )ִמְדָרׁש  ָאְמרּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו 

ְצַרִים  ִמּמִ ָיְצאּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ּוֵמָאז  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֵמֵצר  ֲעָמֵלק 

ַרב  ּדְ ִסיְקָתא  )ּפְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ֲאֵליֶהם,  ל  ִנְטּפַ הּוא 

ֶכֶלב,  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָמן  ּדָ ָללּוק  א  ּבָ ׁשֶ ָלק,  ַעם  ֲעָמֵלק  ֲהָנא(  ּכַ

ֵלי  יֶלּנּו )ִמׁשְ ּפִ ׁשְ ֲאַות ָאָדם ּתַ ּגַ ה יג ִסיָמן ה(  ָרׁשָ ה ּפָ ר ַרּבָ ְדּבָ ּמִ ְוָאְמרּו )ּבַ

ֵחרּוָפיו  רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֶאה ַעל ַהּקָ ְתּגָ ּמִ כט, כג( ֶזה ֲעָמֵלק, ׁשֶ

ּדּוָפיו ְוכּו'. ְוּגִ

ְרעֹו  ּזַ ל ְזָמן ׁשֶ ת( 'ּכָ ְנחּוָמא, ֻחּקַ ים )ּתַ דֹוׁשִ ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ֵלם, ָאַבד  א ׁשָ ּסֵ ֵלם, ְולֹא ַהּכִ ם ׁשָ ֵ עֹוָלם - לֹא ַהּשׁ ל ֲעָמֵלק ּבָ ׁשֶ

ְוָאְמרּו  ֵלם'.  ׁשָ א  ּסֵ ְוַהּכִ ֵלם,  ׁשָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲהֵרי   - ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו 

ִאּלּו  ּכְ ְבָיכֹול  ּכִ  - ם  ַקּיָ ֲעָמֵלק  ַרע  ּזֶ ׁשֶ ְזַמן  ל  'ּכָ ִתי(  ַרּבָ ִסיְקָתא  )ּפְ

ִנים ְוכּו',  ּלּו ַהּפָ ִנים ְמֻכּסֹות, ֶנֱעַקר ַזְרעֹו ִמן ָהעֹוָלם - ִנְתּגַ ַהּפָ

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ִכְסאֹו  ּבְ ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ָידֹו  ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
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ֶאת  ְלָהִבין  ה  ָקׁשֶ ה  ְוִהּנֵ ָהעֹוָלם'.  ִמן  ֶנֱעַקר  הּוא  ד  ִמּיָ הּוא, 

ְך  ּיָ רּוְך-הּוא לֹא ׁשַ דֹוׁש-ּבָ ֲאָמִרים ָהֵאּלּו, ֲהֵרי ֵאֶצל ַהּקָ ל ַהּמַ ּכָ

ד אֹוָתם ְלַגְמֵרי  ה הּוא ְמַאּבֵ ִנּיָ י ּתֹוְך ׁשְ ֵאּלּו, ּכִ ָבִרים ּכָ לֹוַמר ּדְ

מֹות יז, טז(:  ה אֹוֶמֶרת )ׁשְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ׁשֶ ִמן ָהעֹוָלם, ּוַמה ּזֶ

ִמּדֹור  ֲעָמֵלק  ּבַ ַלֲהָוָי"ה  ִמְלָחָמה  ָיּה  ס  ּכֵ ַעל  ָיד  י  ּכִ "ַוּיֹאֶמר 

ּדֹור"?! 

ׁשּוָטם,  י ּפְ ה ַלֲהִביָנם ַעל ּפִ ׁשֶ ּקָ ְוָלֵכן ֵאּלּו ֵהם ַמֲאָמִרים ׁשֶ

יֹות  ׁש קּוׁשְ ּיֵ נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סד( ׁשֶ ּוְכָבר ָאַמר ַרּבֵ

ְוכּו',  יר  ְלַהְסּבִ רּוץ  ּתֵ ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ נּוי,  ַהּפָ ֵמֶהָחָלל  ִאים  ּבָ ׁשֶ

ָהִעְנָין  ל  ּכָ ְלָפֶניָך,  ָך  ּלְ ׁשֶ ֲהֵרי  ֲחָזקֹות.  יֹות  ְלקּוׁשְ ר  ֶהְסּבֵ ְוֵאין 

 - ָהֲארּוִרים  ְרָמִנים  ַהּגֶ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ִמּצַ ּמּוָבא  ׁשֶ ֲעָמֵלק,  ל  ׁשֶ

ֲעַדִין  זֹו  ה  ֻאּמָ ֵאיְך  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָהֲעָמֵלִקים 

ְוכּו'  ְוָחְנקּו  ְרפּו  ְוׂשָ ְוָרְצחּו  ָהְרגּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ֶמת  ַקּיֶ

ָרֵאל,  ֵני ִיׂשְ ּנֹות ִמְליֹוִנים ֵמַאֵחינּו ּבְ ָכל ִמיֵני ִמיתֹות ְמׁשֻ ְוכּו', ּבְ

י  י, ּכִ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ר ְלָתֵאר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ׁשֶ ַאְכָזִרּיּות ֲהִכי ּגְ ּבְ

ִעים  ָהְרׁשָ ׁשֶ ָהְרִציחֹות  ֶאת  ְלָתֵאר  ָיכֹול  לֹא  נֹוְרַמִלי  ָאָדם  ן  ּבֶ

ָהֲארּוִרים ָהֵאּלּו ָעׂשּו. 

ה יֹוֵתר  ה ָהָיה ַהְרּבֵ ּזֶ ּלֹות, ׁשֶ ָבר ַמְתִחיל ְלִהְתּגַ ]ְוַהּיֹום ּכְ

ִמְלָחָמה זֹו ָנְפלּו ְלַמְעָלה  ּבְ ה ִמְליֹון ְיהּוִדים, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ָ ּשׁ ִ ִמּשׁ
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ַאְכָזִרּיּות  ים ִמְליֹון ּגֹוִיים, ַרק ֶנֶגד ַהְיהּוִדים ֵהם ָנֲהגּו ּבְ ִ ֵמֲחִמּשׁ

ַרק ְיכֹוָלה ִלְהיֹות[. דֹוָלה ׁשֶ ֲהִכי ּגְ

יר  ר ְלַהְסּבִ ִאי ֶאְפׁשָ ֶלא, ׁשֶ ּפֶ ֹוָאה ֶזה  ִעְנַין ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָלֵכן 

ֶכל  ׂשֵ יר ּבְ ר ְלַהְסּבִ ִאי ֶאְפׁשָ ָדָבר ׁשֶ ָלל, ְוָלֵכן ּבְ י ּכְ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ּבְ

ְכֵלנּו  י ֶזה ְלַמְעָלה ִמּשִׂ ֲחִקירֹות, ּכִ ֵנס ּבַ ַדאי ְלִהּכָ י - לֹא ּכְ ֱאנֹוׁשִ

ֵחק  ּמָ ה ָהֲארּוָרה ַהּזֹו ּתִ ָהֻאּמָ אי ּבֹוא ָיבֹוא ַהּיֹום, ׁשֶ ְוכּו', ּוְבַוּדַ

יׁשּוָעתֹו  נּו ּבִ נּו ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ ַמח ִלּבֵ ִמן ָהעֹוָלם, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ

פּוְך ְלֵעיֵנינּו!  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ נּו ְנֹקם ִנְקַמת ּדַ ַרְך, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ִיְתּבָ

ָאז  יַח ִצְדֵקנּו, ׁשֶ ִביַאת ְמׁשִ מֹו ּבְ ַרְך ׁשְ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ְוֶזה ִיְקֶרה ּבְ

ה ַהּזֹו ִמן ָהעֹוָלם,  ּלֹו ִיְהֶיה ִלְמֹחק ֶאת ָהֻאּמָ עּוד ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּיִ

ַעְצמֹו. ִוד ּבְ ן ּדָ י ֶאת ֲעָמֵלק ִיְכרֹת ַרק ּבֶ ּכִ

ֲחָכֵמינּו  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ל  ּכָ ֶאת  ְמִביִנים  ּלֹא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָלֵכן 

ֶנֶגד  ּלֹוֵחם  ׁשֶ ֲעָמֵלק  ֶאת  ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ יִרים  ַמְזּכִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֲהלֹא  ְוכּו',  ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ְך  ּיָ ׁשַ ּוַמה  ְוכּו',  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ם  ּלָ ָרק ֶאָחד ְוכּו', ְוׂשֹוֵרף ֶאת ּכֻ רּוְך-הּוא מֹוִציא ּבָ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

י ְלָהִבין ֶאת  ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׁשּום ׂשֵ ּבְ ר ָלנּו  מֹו ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ּכְ ְוכּו', 

ֹוָאה. ּשׁ ָרה ּבַ ּקָ ֶ ַמה ּשׁ

ַהֲחִקירֹות  י  ּכִ ְוכּו',  ֲחִקירֹות  ּבַ ֵנס  ְלִהּכָ ַדאי  ּכְ לֹא  ְוָלֵכן 

ן ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות,  ֲאַנְחנּו ּכֵ ֶ נּוי. ַמה ּשׁ אֹות ֵמֶהָחָלל ַהּפָ ָהֵאּלּו ּבָ
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ם  ּדַ ֶאת  ִיְנֹקם  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶזה 

ֲעָמֵלק  ת  ְמִחּיַ ּבִ ֵעיֵנינּו  מֹו  ּבְ ִלְראֹות  ה  ְוִנְזּכֶ פּוְך,  ָ ַהּשׁ ֲעָבָדיו 

ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם.

ֵמַח...  ר ְוׂשָ ׁשֵ ַהְמַאֵחל ְלָך ַחג ּכָ

ָנה, ֱאמוּ  ֵיׁש ִלי ְסֵפקֹות ּבֶ
ית? ָנה ֲאִמּתִ יַע ֶלֱאמוּ ר ְלַהּגִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֵאָלה: ׁשְ

יֹוֵדַע  ֲאִני לֹא  ְבְנֵאל�  ִמיַּ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד  ֵמֵאת ֶאְפַרִים: 

ֱאמוָּנה,  ִיים ּבֶ יר ֶאת ַעְצִמי ֵיׁש ִלי ְקׁשָ ֲאִני ַמּכִ ה, ֲאָבל ֵמָאז ׁשֶ ָלּמָ

ְלַגְמֵרי,  ְלַהֲאִמין  י  ּנִ ִמּמֶ חֹוֵסם  ׁשֶ ַמְחסֹום  ֵאיֶזה  ִלי  ֵיׁש  ִאּלוּ  ּכְ

ק, ֲאָבל  ל ְלִהְתַחּזֵ ּדֵ ּתַ ָאִרים ֶאְצִלי ְסֵפקֹות� ֲאִני ִמׁשְ ְוָתִמיד ִנׁשְ

ָיכֹול  ֲאִני  ֵפקֹות לֹא עֹוְזִבים אֹוִתי, ָמה  ְוַהּסְ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֲעַדִין 

ית? יַע ֶלֱאמוָּנה ֲאִמּתִ ֵדי ְלַהּגִ ַלֲעׂשֹות ּכְ

ׁשוָּבה:  ּתְ

ַרְך, יֹום ִראׁשֹון קֶֹדם ַהַחג, ט' ִניָסן ה'תשע"ב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ  ּבְ
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לֹום וְּבָרָכה ֶאל ֶאְפַרִים, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ָהֱאמּוָנה  מד(  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

"אֹוִדיַע  ב(:  פט,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ה  ּפֶ ּבַ ּתֹוָלה 

ה - ֶזהּו  ּפֶ ִרין ָהֱאמּוָנה ּבַ ַדּבְ ּמְ ִפי", ַהְינּו, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֱאמּוָנְתָך ּבְ

ִאים ֶלֱאמּוָנה. ּוֵמֲחַמת ֶזה  ַעְצמֹו ֱאמּוָנה, ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ּבְ

יקֹוְרסּות, ַאף- ִפיָרה ְוֶאּפִ ל ּכְ ּבּוִרים ׁשֶ ֵהר ְמֹאד ִמּדִ ָצִריְך ְלִהּזָ

ַמֲאִמין  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּבֹו,  ִמּלִ אֹוְמָרם  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַעל-ּפִ

ְבֵרי  ּדִ ְואֹוֵמר  חֹוֵזר  הּוא  ׁשֶ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּכֹוֵפר,  ְוֵאינֹו 

יקֹוְרִסים, ְוהּוא  ֵהם ֶאּפִ ם ֲאֵחִרים ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ַמע  ָ ּשׁ יקֹוְרסּות ׁשֶ ֶאּפִ

י  ֵהר ְמֹאד, ּכִ ה ָצִריְך ְלִהּזָ ם ִמּזֶ י-ֵכן ּגַ ִמְתלֹוֵצץ ֵמֶהם, ַאף-ַעל-ּפִ

מּור,  ם הּוא ִאּסּור ּגָ יק ָלֱאמּוָנה. ּגַ ִפיָרה ַמּזִ ל ּכְ ה ׁשֶ ּבּור ַהּזֶ ַהּדִ

ְבֵרי ֲהָלצֹות,  ּדִ רּוְך הּוא, ָאסּור לֹוַמר  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י ַעל  ּכִ

ם. ן ׁשָ חֹוק ְוכּו', ַעּיֵ ֶדֶרְך ׂשְ ֲאִפּלּו ּבְ

ר  ְלַדּבֵ לֹא  ְמֹאד  ְמֹאד  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְלָפֶניָך,  ָך  ּלְ ׁשֶ ֲהֵרי 

ַאַחר  הֹוֵלְך  ָאָדם  י  ּכִ יקֹוְרסּות,  ְוֶאּפִ ִפירּות  ּכְ ּבּוֵרי  ּדִ ׁשּום 

יִנים  ַהּמִ ֵאּלּו  ל  ִמּכָ ֹמר  ִלׁשְ ְמֹאד  ְצִריִכים ְמֹאד  ְוָלֵכן  ּבּור,  ַהּדִ

ַעד  ְוכּו',  ֱאמּוָנה  ִדּבּוֵרי  ּבְ ִזְלזּול  ִהְכִניסּו  ׁשֶ יקֹוְרִסים  ְוָהֶאּפִ

ּגֹוֵרם  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזה  יקֹוְרסּות,  ְוֶאּפִ ִפירֹות  ּכְ ּבּוֵרי  ּדִ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ר  ְמַדּבֵ לֹא  ָבר  ּכְ ֲאִני  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ְסֵפקֹות  ּבֹו  ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם 



ֶרְסֶלב יטׁשוּ"ת ּבְ

ּדֹות, אֹות ֱאמּוָנה ִסיָמן כב(  נּו ַז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ָאָדם חֹוֵטא, ָאַמר ַרּבֵ ׁשֶ ּכְ

ְעָיה  ִביא )ְיׁשַ ִפיָרה ָלָאָדם, ְוָאַמר ַהּנָ ל ָהָאָדם ַמְכִניס ּכְ ע ׁשֶ ׁשַ ַהּפֶ

יֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכם  ִלים ּבֵ י ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבּדִ נט, ב(: "ּכִ

מֹוַע". ְ ם ִמּשׁ ירּו ָפִנים ִמּכֶ ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ִהְסּתִ

ּבּוֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ לֹא  יָך,  ּפִ ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  מֹור  ׁשְ ּתִ ְוָלֵכן 

ּבּוֵרי  ּדִ ל  ַקּבֵ ּתְ ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ּוִמּכֹל  יקֹוְרסּות,  ְוֶאּפִ ִפיָרה  ּכְ

ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ ְוכּו',  ׁש  ְוִטּפֵ ׁשֹוֶטה  ֵמַאף  יקֹוְרסּות  ֶאּפִ

ָעה  ּדֵ ֲחַסר  ָאָדם  ׁשּוט  ּפָ הּוא  יקֹוְרסּות,  ְוֶאּפִ ִפירּות  ּכְ ּבּוֵרי  ּדִ

ְוכּו',  ְמַתְפֵקד  ּלֹו  ׁשֶ ַהּגּוף  ֵאיְך  ִמְתּבֹוֵנן  ַרק  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְוכּו', 

ַהּכֹל  ֶזה  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוׁשֹוֵמַע  ְורֹוֶאה  ּוִמְתנֹוֵעַע  הֹוֵלְך  הּוא 

ְסֵפקֹות  ה  ַהּזֶ ׁש  ּפֵ ַלּטִ ֵיׁש  ַוֲעַדִין  ּבֹו,  ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ ֱאלֹקּות  ִחּיּות 

ן לֹא  ּכֵ ׁשֶ ּוִמּכֹל  ִפיָרה,  ּכְ ּבּוֵרי  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ַדאי  ּכְ ְוָלֵכן לֹא  ְוכּו', 

ׁש אֹוְתָך  ן ֲאִני ְמַבּקֵ יקֹוְרסּות. ְוַעל ּכֵ ִפיָרה ְוֶאּפִ ּבּוֵרי ּכְ ר ּדִ ְלַדּבֵ

ּבֹר  עֹוָלם לֹא יּוַכל ִלׁשְ ָבר ּבָ ּום ּדָ ּשׁ ק ְמֹאד ְוִתְרֶאה ׁשֶ ְתַחּזֵ ּתִ ׁשֶ

ַרְך. רּוָרה ּבֹו ִיְתּבָ אֹוְתָך, ְוֶאל ֶזה זֹוִכים ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבְ

ָלל ְוַהּכֹל  ַרְך ּכְ ְלָעָדיו ִיְתּבָ ֵאין ּבִ ַעְצְמָך ׁשֶ יר ּבְ ְחּדִ ְוָלֵכן ּתַ

ה  ַנֲעׂשֶ לֹא  ָקָטן  ְוָדָבר  דֹול  ּגָ ְוָדָבר  הּוא,  מּור  ּגָ ֱאלֹקּות  ַלּכֹל 

יִרים  ְחּדִ ּמַ ֲאִציל ָהֶעְליֹון, ּוְכִפי ׁשֶ ַחת ַהּמַ ּגָ ַהׁשְ א ּבְ ֵמַעְצמֹו ֶאּלָ

י  צּוָרה ַאֶחֶרת, ּכִ ָבר ּבְ ים הֹוְלִכים ּכְ ל ַהַחּיִ ַעְצָמם ְיִדיָעה זֹו, ּכָ ּבְ
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ַרְך, ֲאַזי הּוא לֹא  ּנּו ִיְתּבָ ח ִמּמֶ ּגָ ַהּכֹל ֻמׁשְ ָרֵאל יֹוֵדַע ׁשֶ ר ִיׂשְ ּבַ ׁשֶ ּכְ

ּבֹון ְלַאף ֶאָחד, הּוא  ה ֶחׁשְ ָבר, ְולֹא עֹוׂשֶ ּום ּדָ ָבר ִמּשׁ ְמַפֵחד ּכְ

ַדְעּתֹו ְיִדיעֹות ֵאּלּו,  ְכִניס ּבְ ּמַ ֶ ֵרי ִמי ּשׁ ַרְך, ַאׁשְ ַחי ַרק ִעּמֹו ִיְתּבָ

ה  ּלָ ּגִ מֹו ׁשֶ ים ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, ּכְ ָבר ַחּיִ ּלֹו ֵהם ּכְ ים ׁשֶ ְוָאז ַהַחּיִ

ֱאמּוָנה, ֲאַזי  ָחָזק ּבֶ י ׁשֶ ּמִ יחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן לב( ׁשֶ נּו ַז"ל )ׂשִ ָלנּו ַרּבֵ

ר יֹוֵתר ֵמָאָדם  ָ י ֵאין עֹוד ְמֻאּשׁ ִרים, ּכִ ָ ים ְמֻאּשׁ ּלֹו ַחּיִ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ְצִריִכים  ָלֶזה  יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ֲאָבל  ׁשּוָטה,  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ק  ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ

ּבּור. ּדִ לּוי ַרק ּבַ ר ּתָ י ָהִעּקָ ַרְך, ּכִ ה ֵמֱאמּוָנה ּבֹו ִיְתּבָ ר ַהְרּבֵ ְלַדּבֵ

יקֹוְרִסים,  ְוָהֶאּפִ ַהּכֹוְפִרים  יָצִנים  ַהּלֵ ֵאּלּו  ׁשֶ ְורֹוִאים, 

ְמַזְלְזִלים  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ֵמא,  ַהּטָ ּבּור  ַהּדִ ַרק  ֶזה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּכַֹח  ל  ּכָ

ָהָעם  ֲהמֹון  ּבַ ִהְכִניסּו  ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֱאמּוָנה  ּבָ

ז(:  כ,  מֹות  )ׁשְ ָלאו  ִאּסּור  ה  ּזֶ ׁשֶ ָלה,  ְלַבּטָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ יר  ְלַהְזּכִ

ה ֲהָוָי"ה  י לֹא ְיַנּקֶ ְוא, ּכִ ָ ם ֲהָוָי"ה ֱאלֶֹקיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ "לֹא ִתּשָׂ

ִהְכִניסּו  ָהֵאּלּו  ִעים  ְוָהְרׁשָ ְוא",  ָ ַלּשׁ מֹו  ׁשְ ֶאת  א  ִיּשָׂ ר  ֲאׁשֶ ֶאת 

ְמֹאד,  ְמֻזְלֶזֶלת  צּוָרה  ּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ מֹוָתיו  ׁשְ ֶאת 

ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוְבִרים ָלאו ָחמּור ְמֹאד, ְוַעל  ַרֲחָמָנא ִליֵשְזָבן, ׁשֶ

ִעים  ֵמָהְרׁשָ א  ּבָ ֶזה  ל  ּכָ י  ּכִ ֵהר,  ְלִהּזָ ְמֹאד  ְמֹאד  ְצִריִכים  ֶזה 

ְוָלֵכן  ָהָעם,  ֵמֲהמֹון  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ַלֲעקֹור  רֹוִצים  ׁשֶ ָהֵאּלּו, 
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ָלה ְוכּו',  ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ ּיֹוִציאּו ׁשֵ ֵני ָאָדם ׁשֶ ִדּבּוֵרי ּבְ ִהְכִניסּו ּבְ

ָרֵאל. ֵדי ַלֲעקֹור ֶאת ָהֱאמּוָנה ֵמַעם ִיׂשְ ְוַהּכֹל ּכְ

ֱאמּוָנה,  ּבּוֵרי  ּדִ ִמיד  ּתָ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ְוַאׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ְוָלֵכן 

ַרק  ם  ּלָ ּכֻ ִעם  ר  ְיַדּבֵ ְוֵכן  ֶלֱאמּוָנה,  אֹותֹו  ָיִביא  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ

ָהֱאמּוָנה  ִעם  ב  ְמֻסּבָ ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֱאמּוָנה,  ּבּוֵרי  ּדִ

ים טֹוִבים ּוְנִעיִמים. ה, ְוִיְחֶיה ַחּיִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ֵמַח... ר ְוׂשָ ׁשֵ ַהְמַאֵחל ְלָך ַחג ּכָ

י ֶאת  ְדּתִ ָרִכים ְוִכְמַעט ִאּבַ ַנת ּדְ אוּ י ּתְ ָעַבְרּתִ
יַע ִלי? ה ִהּגִ ּזֶ יִתי ׁשֶ ים, ֶמה ָעׂשִ ַהַחיִּ

ֵאָלה: ׁשְ

י  ָעַבְרּתִ ְבְנֵאל�  ִמיַּ מֹוֲהֹרא"ׁש  יק  ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד  ים:  ַחיִּ ֵמֵאת 

י  ְדּתִ ִאּבַ ְוִכְמַעט  ה,  ּנָ ִמּמֶ י  ְלּתִ ִנּצַ וְּבֵנס  ה  ָקׁשָ ָרִכים  ּדְ אוַּנת  ּתְ

י  ְלּתִ ּבַ ּקִ יִתי ׁשֶ ֶזה? ֶמה ָעׂשִ ָבר ּכָ יַע ִלי ּדָ ה ִהּגִ ים, ָלּמָ ֶאת ַהַחיִּ

ֲענוּ ִלי� ֶזה ֹעֶנׁש? אֹוֶדה ָלֶכם ְמֹאד ִאם ּתַ ּכָ
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ׁשוָּבה: ּתְ

ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ֹקֶדם ַהַחג, ט' ִניָסן ה'תשע"ב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ים, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַחּיִ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

דֹוׁש- ַלּקָ ּתֹוָדה  ָלֵתת  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֵמִבין אֹוְתָך,  ֲאִני לֹא 

ֶזה,  ּכָ לּוי  ּגָ ֵנס  ָך  ִעּמְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ם  ּגֶֹדל ַהֶחֶסד-ִחּנָ רּוְך-הּוא ַעל  ּבָ

ְמקֹום  ים, ֲאַזי ּבִ ֶות ְלַחּיִ ְלּתָ ִמּמָ ָרִכים ַקְטָלִנית - ִנּצַ אּוַנת ּדְ ּתְ ּמִ ׁשֶ

יַע ְלָך  ה ַמּגִ ה ׁשֹוֵאל ָלּמָ רּוְך-הּוא, ַאּתָ דֹוׁש-ּבָ ָלֵתת ּתֹוָדה ַלּקָ

ַהְמֵלָאה  ַהּכֹוס  ֲחִצי  ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ לֹא  ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ ֶזה?  ּכָ ָבר  ּדָ

מּוִרים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ל ֲחָסִדים  ּזֹו ּכֹוס ְמֵלָאה ׁשֶ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְוכּו', 

ֶנֶסת  ים, ֵלְך ְלֵבית ַהּכְ י ִנּסִ רּוְך-הּוא, ִנּסֵ דֹוׁש-ּבָ ָך ַהּקָ ה ִעּמְ ָעׂשָ ׁשֶ

ל טֹוב",  ּכָ ָמַלִני  ּגְ ׁשֶ ִבים טֹובֹות  ְלַחּיָ "ַהּגֹוֵמל  ת  ְרּכַ ּבִ ּוְתָבֵרְך 

ֵאלֹות ְוכּו'. אֹול ׁשְ ְמקֹום ִלׁשְ ּבִ

דֹוׁש- ַהּקָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֶאת  יִרים  ַמּכִ ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ רֹוִאים 

י  ַלּפֵ ּכְ ְטָענֹות  ַרק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִמיד  ּתָ ם,  ִאּתָ ה  עֹוׂשֶ רּוְך-הּוא  ּבָ

ים, ּוְכָבר ָאַמר  י ִנּסִ ים ֵהם ַחּיֵ ל ַהַחּיִ ּכָ ַמְעָלה, ֵהם לֹא יֹוְדִעים ׁשֶ

ים  ה ְוִנּסִ ִפּלָ ֱאמּוָנה ּתְ נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ז'( ׁשֶ ַרּבֵ

רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ּקָ ֱאמּוָנה ּבַ ֶזה, ִאם ָאָדם ָחָזק ּבֶ לּוִיים ֶזה ּבָ ּתְ

ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְמַבּקֵ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ִמיד  ּתָ הּוא  ֲאַזי 
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דֹוׁש- ר ֶאל ַהּקָ ְלַדּבֵ יל ֶאת ַעְצמֹו  ָבר, ְוִאם ַמְרּגִ ּדָ ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ

ִאּתֹו  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ רֹוֶאה  הּוא  ֲאַזי  רּוְך-הּוא,  ּבָ

ׁש,  ַמּמָ ֶרַגע  ּוְבָכל  ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

א(  ִסיָמן  כד  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ מֹות  )ׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּוְכָבר 

ָהָאָדם  ִעם  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ ים  ִנּסִ ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  ּבֹא 

ה ָהְיָתה  ִהיא ַחּיָ ׁשֶ ת ּכְ ִאּלּוֵלי ָהָיה אֹוֵכל ּפַ ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע, ׁשֶ

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ָרא ַהּקָ א ּבָ ֶרֶטת אֹותֹו, ֶאּלָ תֹוְך ֵמָעיו ּוְמׂשָ יֹוֶרֶדת ּבְ

לֹום;  ׁשָ ּבְ ת  ַהּפַ ֶאת  מֹוִריד  הּוא  ׁשֶ ְרּתֹו  ְרּגַ ּגַ תֹוְך  ּבְ ַמְעָין  הּוא 

ִמיד  ּתָ ְך ׁשֶ ל ָהָאָדם ּכָ רֹון ׁשֶ ָרא ֶאת ַהּגָ רּוְך-הּוא ּבָ דֹוׁש-ּבָ )ַהּקָ

ַקּלּות ֶאת ָהֹאֶכל(. ֵיׁש ּבֹו ֵלָחה, ְוָכְך הּוא ָיכֹול ִלְבלַֹע ּבְ

ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם  לד.(  ה  )ִנּדָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן 

ִאי  קו(  ים  ִהּלִ ּתְ )ִמְדַרׁש  ָאְמרּו  ְוֵכן  ִנּסֹו,  ּבְ יר  ַמּכִ ֵאינֹו  ס  ַהּנֵ ַעל  ּבַ

ָנתּון  ָאָדם  יַצד?  ּכֵ ָלִאין.  ּפְ ּוְבלֹא  ין  ִנּסִ לֹא  ּבְ ָלעֹוָלם  ר  ֶאְפׁשָ

יׁש ּבֹו  ָאֶרץ ְלָפָניו, ּוָבא ַלֲעֹמד ְוִהְרּגִ ָחׁש ּבָ ה ְוַהּנָ ּטָ י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ

ָניו. ְוֵאינֹו  ָחׁש ִמּפָ ַרח ַהּנָ ן ַרְגלֹו ָעָליו ּבָ א ִלּתֵ ּבָ יָון ׁשֶ ָחׁש, ּכֵ ַהּנָ

יֹוֵדַע?  ּוִמי  ִעּמֹו.  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ה  ָעׂשָ ְלִאי  ּפִ ַמה  יֹוֵדַע 

ה ִנְפָלאֹות  ים קלו, ד(: "ְלעֹוׂשֶ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ רּוְך-הּוא, ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ יֹוֵדַע  ְלַבּדֹו  הּוא  ְלַבּדֹו"  דֹולֹות  ּגְ

ָעה  ָכל ׁשָ ָכל יֹום ּבְ ים ּבְ ׁש ְלָכל ָאָדם ִנּסִ ּיֵ ה ׁשֶ נּו; רֹוִאים ִמּזֶ ִעּמָ

ַהּכֹל  ב ׁשֶ ים, הּוא חֹוׁשֵ ּסִ ּנִ יר ּבַ ּוְבָכל ֶרַגע, ְוהּוא ֲאִפּלּו לֹא ַמּכִ

ּסֹוֵבל, ַמה  ֶ ּשׁ ֶזה הּוא סֹוֵבל ַמה  ִביל  ׁשְ ּבִ ל,  ּוַמּזָ ִמְקֶרה  ֶטַבע 



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ כד

ּתֹוָדה  נֹוֵתן  ִמיד  ּתָ ָאז הּוא  ים,  ּסִ ּנִ ּבַ יר  ַמּכִ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ

ְלָך  ָהָיה  ׁשֶ מֹוֶדה  ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ּוִבְפָרט  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ

ה ׁשֹוֵאל?  ים, ָאז ָמה ַאּתָ ַחּיִ ַאְרּתָ ּבַ ׁשְ ּנִ דֹול ׁשֶ ֵנס ּגָ

ַדע  ֶזה? ּתֵ ָבר ּכָ יַע ְלָך ּדָ ה ַמּגִ ה ׁשֹוֵאל, ָלּמָ ָבר ַאּתָ ְוִאם ּכְ

א, ִמּיֹום  י ִחּיָ ֵני ַרּבִ ֻתּבֹות ל.( ּתָ ים )ּכְ דֹוׁשִ ְך ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ּכָ ׁשֶ

ע  ַאְרּבַ ַסְנֶהְדִרין  ְטלּו  ּבָ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ

ְטלּו,  ּבָ לֹא  ִמיתֹות  ע  ַאְרּבַ ין  ּדִ א  ֶאּלָ ְוכּו',  ְטלּו  ּבָ לֹא  ִמיתֹות 

ה ּדֹוַרְסּתֹו, ּוִמי  ג אֹו ַחּיָ ב ְסִקיָלה אֹו נֹוֵפל ִמן ַהּגַ ְתַחּיֵ ּנִ ִמי ׁשֶ

ּוִמי  יׁשֹו,  ַמּכִ ָנָחׁש  אֹו  ְדֵלָקה  ּבִ נֹוֵפל  אֹו  ֵרָפה  ׂשְ ב  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ

ָעָליו,  ִאין  ּבָ ִלְסִטים  ְלכּות אֹו  ַלּמַ ִנְמַסר  ֲהִריָגה אֹו  ב  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ

ַסרּוְנִכי; ְוָלֵכן ִמי  ָהר אֹו ֵמת ּבְ ּנָ ב ֶחֶנק אֹו טֹוֵבַע ּבַ ְתַחּיֵ ּנִ ּוִמי ׁשֶ

יַע ְלָך ֶאָחד  ָהָיה ַמּגִ יָת? ְוֵאיֶזה ֵחְטא ָחָטאָת? ׁשֶ יֹוֵדַע ָמה ָעׂשִ

ן  רּוְך-הּוא, ְוָלֵכן ּתֵ דֹוׁש-ּבָ יְלָך ַהּקָ ין, ְוִהּצִ ית ּדִ ֵמַהד' ִמיתֹות ּבֵ

ֵלָמה, ְוַתְתִחיל ְלָהִניַח  ְתׁשּוָבה ׁשְ ַרְך, ְוַתֲחֹזר ּבִ ּתֹוָדה לֹו ִיְתּבָ

ָך  ִאּתְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ְוָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ֹמר  ְוִלׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ

ָעה ּוְבָכל ֶרַגע. ָכל ׁשָ ָכל יֹום ּבְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ֵמַח...  ר ְוׂשָ ׁשֵ ַהְמַאֵחל ְלָך ַחג ּכָ
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סֹוד ה' ִליֵרָאיו וְּבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם
מֹו ָנֶאה לֹו ֶזה ׁשְ

ָלִלי ּקוּן ַהּכְ ּתִ
ִאים קוּן ּנֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד ְמֹאד ִלְכָלִליוּת ַהַחָטּ ּתִ

ִרית, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ַגם ַהְבּ ְוהוּא ּפְ

ָכל ם ְלַפְרָנָסה וְּלַהְצָלָחה ּבְ ל ְמֹאד ּגָ וְּמֻסָגּ

ִמיּוּת וְּברוָּחִניּוּת ַגׁשְ ָהִעְנָיִנים ּבְ

ָכל יֹום יֹּאְמֵרם ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

לֹו ְוִצָוה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִיְשָרֵאל, ְקנֹו, ּגִ דֹו, ּתִ ִיְסּ

פוּן נוּז ְוַהּצָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהּגָ נוּ ַהָקּ ַרּבֵ
נוּ ָאה, ֲאדֹוֵננוּ, מֹוֵרנוּ ְוַרּבֵ א ִעּלָ יׁשָ ּבוִּציָנא ַקּדִ

ֶרְסֶלב, ְזכוּתֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ

הוָּבא ִלְדפוּס ַעל-ְיֵדי

ֶרְסֶלב ֲחִסיֵדי ּבְ

ַלִים תובב"א עיה"ק ְירוּׁשָ



 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ב

טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ָרה  ָהֲעׂשָ ֲאִמיַרת  ּבַ ַעְצִמי  ר  ֵ ְמַקּשׁ ֲהֵריִני 

ר  ים ֲאׁשֶ ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְקדֹוׁשִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵרנּו, ּוְלָכל ַהּצַ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל  עֹוָלם  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְלַרּבֵ ּוִבְפָרט  ה,  ֵהּמָ ֶאֶרץ  ּבְ

ּקּון ֶזה. ה ּתִ ּלָ ּגִ ן ֵפיֶגא, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ׁשֶ נּו ַנְחָמן ּבֶ ָחְכָמה, ַרּבֵ

ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:  תֹוָדה ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנה ַלְיָי ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ

ל ֱאלִֹהים: דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ּכִ

קודם שיתחיל תהלים יאמר זה:

ַח ֶאת ּבֹוְרִאי. ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא  ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ ֲהֵריִני ְמַזּמֵ

ל  ם ּכָ ׁשֵ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעַלם ּבְ ּה ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ ּבְ

ָרֵאל: ִיׂשְ

ה  י ָחִסיִתי ָבְך:  ב  ָאַמְרּת ַלְיָי ֲאדָֹני ָאּתָ ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד ׁשָ טז  א  ִמְכּתָ
ל ֶחְפִצי ָבם:  ד   יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ל ָעֶליָך:  ג  ִלְקדֹוׁשִ טֹוָבִתי ּבַ

מֹוָתם  א ֶאת ׁשְ ָ ם ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ִיְרּבּו ַעּצְ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:  ו  ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי  ָפָתי:  ה  ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ ַעל ׂשְ

רּוִני  ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ְפָרה ָעָלי:  ז  ֲאָבֵרְך ֶאת ְיָי ֲאׁשֶ ִעִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ּבַ

י  ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט:  ט  ָלֵכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד ּכִ יִתי ְיָי ְלֶנְגּדִ ּוִ ִכְליֹוָתי:  ח  ׁשִ

ן  אֹול לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכֹן ָלֶבַטח:  י  ּכִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ ַוּיָ

ֶניָך ְנִעמֹות  ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ַחת:  יא  ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחּיִ ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ

יִמיְנָך ֶנַצח:  ּבִ

ֵרי ָאָדם לֹא  סּוי ֲחָטָאה:  ב  ַאׁשְ ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל ַאׁשְ ּכִ לב  א  ְלָדִוד ַמׂשְ
ל  ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ה:  ג  ּכִ רּוחֹו ְרִמּיָ ַיְחׁשֹב ְיָי לֹו ָעוֹן ְוֵאין ּבְ

ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה:  ה   י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהּפַ ְכּבַ י יֹוָמם ָוַלְיָלה ּתִ ַהּיֹום:  ד  ּכִ

אָת  ה ָנׂשָ ַעי ַלְיָי ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ יִתי ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעוִֹני לֹא ִכּסִ ַחּטָ

ֶטף  ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלׁשֵ ל ּכָ ּלֵ אִתי ֶסָלה:  ו  ַעל זֹאת ִיְתּפַ ֲעוֹן ַחּטָ

סֹוְבֵבִני  ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי1 ִמּצַ יעּו:  ז  ַאּתָ ים ֵאָליו לֹא ַיּגִ ַמִים ַרּבִ

ְהיּו  ּתִ ט  ַאל  ֵעיִני:   ָעֶליָך  ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה  ּבְ יְלָך ְואֹוְרָך  ּכִ ַאׂשְ ח   ֶסָלה:  

1 אחר אתה סתר לי - צריך להפסיק מעט )עיין בלקו"מ ח"א סי' ריג(



ָלִלי ּקּון ַהּכְ גּתִ

ים  ַרּבִ י   ֵאֶליָך:   ל ְקרֹב  ּבַ ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ֶמֶתג  ּבְ ָהִבין  ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ

יִקים  ְמחּו ַבְיָי ְוִגילּו ַצּדִ ע ְוַהּבֹוֵטַח ַבְיָי ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו:  יא  ׂשִ ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ

ֵרי ֵלב:  ל ִיׁשְ ְוַהְרִנינּו ּכָ

ֵטהּו  יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  ב  ַאׁשְ מא א  ַלְמַנּצֵ
ֶנֶפׁש אְֹיָביו:  ד  ְיָי ִיְסָעֶדּנּו  ֵנהּו ּבְ ּתְ ָאֶרץ ְוַאל ּתִ ר ּבָ ַ הּו ְוֻאׁשּ ְמֵרהּו ִויַחּיֵ ְיָי:  ג  ְיָי ִיׁשְ

י  ִני ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיָי ָחּנֵ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו:  ה  ֲאִני ָאַמְרּתִ ּכָ ל ִמׁשְ ָוי ּכָ ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

א  מֹו:  ז  ְוִאם ּבָ י ָחָטאִתי ָלְך:  ו  אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ ּכִ

ר:  ח  ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו  ץ ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ ִלְראֹות ׁשָ

ַכב לֹא יֹוִסיף  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ בּו ָרָעה ִלי:  ט  ּדְ ל ׂשְֹנָאי ָעַלי ַיְחׁשְ ּכָ

יל ָעַלי ָעֵקב:  יא   י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר ּבָ לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ ָלקּום:  י  ּגַ

י לֹא  י ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם:  יב  ּבְ ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאׁשַ ה ְיָי ָחּנֵ ְוַאּתָ

רּוְך  יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם:  יד  ּבָ ּצִ י ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ָיִריַע אְֹיִבי ָעָלי:  יג  ַוֲאִני ּבְ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:  ְיָי ֱאלֹוֵהי ִיׂשְ

י  ן ַנְפׁשִ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ יל ִלְבֵני קַֹרח:  ב  ּכְ ּכִ ַח ַמׂשְ מב  א  ַלְמַנּצֵ
י לֱאלֹוִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה  ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלֹוִהים:  ג  ָצְמָאה ַנְפׁשִ

ל ַהּיֹום  ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ּבֶ ֵני ֱאלֹוִהים:  ד  ָהְיָתה ּלִ ּפְ

ם  ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ ּבַ י ֶאֱעבֹר  ּכִ י  ַנְפׁשִ ָכה ָעַלי  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ה ֶאְזּכְ ֵאּלֶ ה   ה ֱאלֹוֶהיָך:   ַאּיֵ

י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  ו   חֹוֵגג:   ָהמֹון  ְותֹוָדה  ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ֱאלֹוִהים  ית  ּבֵ ַעד 

ז  ֱאלֹוַהי ָעַלי  ָניו:   י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי לֱאלֹוִהים ּכִ ַוּתֶ

הֹום  ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער:  ח  ּתְ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ ּתֹוָחח ַעל ּכֵ י ִתׁשְ ַנְפׁשִ

ה  יָך ָעַלי ָעָברּו:  ט  יֹוָמם ְיַצּוֶ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ּכָ ֶאל ּתְ

י:  י  אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה  ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ירֹו ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ְיָי ַחְסּדֹו  ּוַבּלַ

ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי   ֶרַצח ּבְ ַלַחץ אֹוֵיב:  יא  ּבְ ה קֵֹדר ֵאֵלְך ּבְ ִני ָלּמָ ַכְחּתָ ׁשְ

ֱהִמי ָעָלי  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ה ֱאלֹוֶהיָך:  יב  ַמה ּתִ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ּבְ

ַני ֵואלֹוָהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ּפָ הֹוִחיִלי לֱאלֹוִהים ּכִ

ִית  ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ אּול ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ נט  א  ַלְמַנּצֵ
יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי  ֵבִני:  ג  ַהּצִ ּגְ ׂשַ ִמְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלֹוָהי ּמִ ַלֲהִמיתֹו:  ב  ַהּצִ

י ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים לֹא  ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ יֵעִני:  ד  ּכִ י ָדִמים הֹוׁשִ ָאֶון ּוֵמַאְנׁשֵ
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ּוְרֵאה:   ִלְקָראִתי  ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה  ְירּוצּון  ָעוֹן  ִלי  ּבְ ה   ְיָי:   אִתי  ַחּטָ ְולֹא  ִעי  ִפׁשְ

ַאל  ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ִלְפקֹד  ָהִקיָצה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֹוֵהי  ְצָבאֹות  ֱאלֹוִהים  ְיָי  ה  ְוַאּתָ ו  

ה  ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:  ח  ִהּנֵ ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה:  ז  ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ֹחן ּכָ ּתָ

ַחק ָלמֹו  ׂשְ ה ְיָי ּתִ י ִמי ׁשֵֹמַע:  ט   ְוַאּתָ ְפתֹוֵתיֶהם ּכִ ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ַיּבִ

י  י:  יא  ֱאלֹוֵהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלֹוִהים ִמׂשְ ֹמָרה ּכִ ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים:  י  ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ ּתִ

ֲהִניֵעמֹו  י  ַעּמִ חּו  ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ ַהְרֵגם  ּתַ ַאל  יב   ְבׁשְֹרָרי:   ַיְרֵאִני  ֱאלֹוִהים  ֵמִני  ְיַקּדְ

ְכדּו  ְוִיּלָ ָפֵתימֹו  ׂשְ ַבר  ּדְ ימֹו  ּפִ את  ַחּטַ יג   ֲאדֹוָני:   נּו  ָמִגּנֵ ְוהֹוִריֵדמֹו  ְבֵחיְלָך 

י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה  ה  ּלֵ ּכַ יד   רּו:   ְיַסּפֵ ַחׁש  ּוִמּכַ ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם 

ֶלב  ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה:  טו  ְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ל ּבְ ֱאלֹוִהים ֹמש§ֵ

יר  ִלינּו:  יז  ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ ה ְיִניעּון ֶלֱאכֹל ִאם לֹא ִיׂשְ ִויסֹוְבבּו ִעיר:  טז  ֵהּמָ

י ֵאֶליָך  יֹום ַצר ִלי:  יח  ֻעּזִ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ ֻעּזֶ

י:  י ֱאלֹוֵהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלֹוִהים ִמׂשְ ָרה ּכִ ֲאַזּמֵ

ַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור:  ב  קֹוִלי2 ֶאל ֱאלֹוִהים ְוֶאְצָעָקה  עז  א  ַלְמַנּצֵ
ָרה  י ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ יֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ּדָ קֹוִלי ֶאל ֱאלֹוִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי:  ג  ּבְ

ף  יָחה ְוִתְתַעּטֵ ָרה ֱאלֹוִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאׂשִ י:  ד  ֶאְזּכְ ֵחם ַנְפׁשִ ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהּנָ

ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחׁשּ ו   ר:   י ְולֹא ֲאַדּבֵ ִנְפַעְמּתִ ֻמרֹות ֵעיָני  ָאַחְזּתָ ׁשְ ה   רּוִחי ֶסָלה:  

ׂש  יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ נֹות עֹוָלִמים:  ז  ֶאְזּכְ ֶדם ׁשְ ִמּקֶ

ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  ט   ִלְרצֹות עֹוד:   יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים  ח   רּוִחי:  

ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה:  יא   ַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ּבְ ַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹר:  י  ֲהׁשָ ַחְסּדֹו ּגָ

ֶדם  ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ נֹות ְיִמין ֶעְליֹון:  יב  ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה ּכִ ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ׁשְ

ּקֶֹדׁש  ּבַ ֱאלֹוִהים  יד   יָחה:   ָאׂשִ ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֶלָך  ע√ ּפָ ְבָכל  ְוָהִגיִתי  יג   ְלֶאָך:   ּפִ

ים  ָבַעּמִ ֶפֶלא הֹוַדְעּתָ  ה  ָהֵאל עֹׂשֵ ה  ַאּתָ טו   ֱאלֹוִהים:   ּכֵ דֹול  ּגָ ֵאל  ִמי  ָך  ְרּכֶ ּדַ

ִים ֱאלֹוִהים  ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה:  יז  ָראּוָך ּמַ ָך ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ָך:  טז  ּגָ ֻעּזֶ

ָחִקים  זּו ְתֹהמֹות:  יח  זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ׁשְ ִים ָיִחילּו ַאף ִיְרּגְ ָראּוָך ּמַ

ְרַעׁש  ֵבל ָרְגָזה ַוּתִ ל ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ כּו:  יט  קֹול ַרַעְמָך ּבַ ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ

בֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו:  כא  ָנִחיָת  ים ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך  ּוׁשְ ְרּכֶ ם ּדַ ּיָ ָהָאֶרץ:   כ  ּבַ

ה ְוַאֲהרֹן:  ַיד ֹמש§ֶ ָך ּבְ ַכּצֹאן ַעּמֶ

2 באמרך אל אלהים תכוון המילוי כזה: אל"ף למ"ד אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם



ָלִלי ּקּון ַהּכְ הּתִ

דֹר ָודֹר:   נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלֹוִהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמש§ֶ ִפּלָ צ  א  ּתְ
ג   ה ֵאל:   ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ חֹוֵלל ֶאֶרץ  ַוּתְ דּו  ֻיּלָ ֶטֶרם ָהִרים  ּבְ ב  

יֹום  ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם:  ד  ּכִ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ

ָחִציר  ּכֶ ּבֶֹקר  ּבַ ִיְהיּו  ָנה  ם ׁשֵ ְזַרְמּתָ ה   ְיָלה:   מּוָרה  ַבּלָ י ַיֲעבֹר ְוַאׁשְ ּכִ ֶאְתמֹול 

ָך ּוַבֲחָמְתָך  י ָכִלינּו ְבַאּפֶ ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש:  ז  ּכִ ַיֲחלֹף:  ו  ּבַ

נּו  י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ֶניָך:  ט  ּכִ ָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ה ֲעוֹֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ִנְבָהְלנּו:  ח  ׁשַ

ָנה ְוִאם  ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ְיֵמי ׁשְ י   ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה:   ינּו ׁשָ ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך 

ֻעָפה:  יא  ִמי יֹוֵדַע  י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ם ָעָמל ָוָאֶון ּכִ ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ּבִ

ן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה:   ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך:  יב  ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ עֹז ַאּפֶ

ָנה  ּוְנַרּנְ ָך  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ ׂשַ יד   ֲעָבֶדיָך:   ֵחם ַעל  ְוִהּנָ ְיָי ַעד ָמָתי  ׁשּוָבה  יג  

נֹות ָרִאינּו ָרָעה:  טז  ֵיָרֶאה  יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ָכל ָיֵמינּו:  טו  ׂשַ ְמָחה ּבְ ְוִנׂשְ

ָעֵלינּו  ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ֹנַעם  ִויִהי  יז   ֵניֶהם:   ּבְ ַעל  ַוֲהָדְרָך  ֶלָך  ָפע√ ֲעָבֶדיָך  ֶאל 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ

רּו  ירּו לֹו ַזּמְ ים ֲעִלילֹוָתיו:  ב  ׁשִ מֹו הֹוִדיעּו ָבַעּמִ ׁשְ קה  א  הֹודּו ַלְיָי ִקְראּו ּבִ
י ְיָי:   ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו:  ג  ִהְתַהְללּו ּבְ יחּו ּבְ לֹו ׂשִ

ה ֹמְפָתיו  ר ָעׂשָ ִמיד:  ה  ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיָי ְוֻעּזֹו ּבַ ּדִ ד  

ִחיָריו:  ז  הּוא ְיָי ֱאלֹוֵהינּו  ֵני ַיֲעקֹב ּבְ ֵטי ִפיו:  ו ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ּבְ ּפְ ּוִמׁשְ

ר  ה ְלֶאֶלף ּדֹור:  ט  ֲאׁשֶ ָבר ִצּוָ ִריתֹו ּדָ ָטיו:  ח  ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ּפָ ָכל ָהָאֶרץ ִמׁשְ ּבְ

ִרית  ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלֹחק ְלִיׂשְ ָחק:  י  ַוּיַ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוׁשְ ּכָ

ְהיֹוָתם ְמֵתי  ָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  יב  ּבִ ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ עֹוָלם:  יא  ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ

ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר:   כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמּמַ ְתַהּלְ ּה:  יג  ַוּיִ ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר ּכִ ִמְסּפָ

יָחי  עּו ִבְמׁשִ ּגְ ּתִ ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים:  טו  ַאל  ָקם  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ִהּנִ יד  לֹא 

ַלח  ָבר:  יז  ׁשָ ה ֶלֶחם ׁשָ ל ַמּטֵ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ּכָ ֵרעּו:  טז  ַוּיִ ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ

ָאה ַנְפׁשֹו:  יט   ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ ר יֹוֵסף:   יח  ִעּנּו ַבּכֶ ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמּכַ

ים  ל ַעּמִ יֵרהּו ֹמש§ֵ ַוַיּתִ ַלח ֶמֶלְך  ׁשָ כ   ְיָי ְצָרָפְתהּו:   ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת 

ַנְפׁשֹו  ָריו ּבְ ָכל ִקְנָינֹו:  כב  ֶלְאסֹר ׂשָ ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּוֹמש§ֵ ֵחהּו:  כא  ׂשָ ַוְיַפּתְ

ֶפר ֶאת  ֶאֶרץ ָחם:  כד  ַוּיֶ ר ּבְ ָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעקֹב ּגָ בֹא ִיׂשְ ם:  כג  ַוּיָ ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ

ֲעָבָדיו:  כו   ל ּבַ ֹנא ַעּמֹו ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ ָריו:  כה  ָהַפְך ִלּבָ ֲעִצֵמהּו ִמּצָ ַעּמֹו ְמאֹד ַוּיַ



 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ו

ְבֵרי אֹתֹוָתיו ּוֹמְפִתים  מּו ָבם ּדִ ַחר ּבֹו:  כז  ׂשָ ר ּבָ ה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאׁשֶ ַלח ֹמש§ֶ ׁשָ

ָברֹו:  כט  ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם  ְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ּדְ ְחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח ֹחש§ֶ ֶאֶרץ ָחם:  כח  ׁשָ ּבְ

ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם:  לא  ָאַמר  ִעים ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ָגָתם:  ל  ׁשָ ֶמת ֶאת ּדְ ְלָדם ַוּיָ

ַאְרָצם:   ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ בּוָלם:  לב  ָנַתן ּגִ ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ בֹא ָערֹב ּכִ ַוּיָ

ה ְוֶיֶלק ְוֵאין  בֹא ַאְרּבֶ בּוָלם:  לד  ָאַמר ַוּיָ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ְך ּגַ לג  ַוּיַ

כֹור  ל ּבְ ְך ּכָ ִרי ַאְדָמָתם:  לו  ַוּיַ ַאְרָצם ַוּיֹאַכל ּפְ ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ר:  לה  ַוּיֹאַכל ּכָ ִמְסּפָ

ל:    ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ית ְלָכל אֹוָנם:  לז  ַוּיֹוִציֵאם ּבְ ַאְרָצם ֵראׁשִ ּבְ

ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש  ם ֲעֵליֶהם:  לט  ּפָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ לח  ׂשָ

ַתח צּור  ּפָ מא   יֵעם:   ּבִ ַיׂשְ ַמִים  ׁשָ ְוֶלֶחם  ָלו  ׂשְ ֵבא  ַוּיָ ַאל  ׁשָ מ   ָלְיָלה:   ְלָהִאיר 

ַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:   י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר:  מב  ּכִ ּצִ זּובּו ָמִים ָהְלכּו ּבַ ַוּיָ

ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל  ּתֵ ִחיָריו:  מד  ַוּיִ ה ֶאת ּבְ ִרּנָ ׂשֹון ּבְ מג  ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

יו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:  ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ים ִייָרׁשּו:  מה  ּבַ ְלֻאּמִ

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון:  ב  ַעל  ּבְ ִכינּו  ם ּבָ ְבנּו ּגַ ָיׁשַ ם  ֶבל ׁשָ קלז  א  ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ג   ּנֹרֹוֵתינּו:   ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ ֲעָרִבים 

יר ְיָי ַעל ַאְדַמת  יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון:  ד  ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה ׁשִ ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ

י ִאם לֹא  ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני:  ו  ּתִ ּכַ ׁשְ ַלִים ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ֵנָכר:  ה  ִאם ֶאׁשְ

ְמָחִתי:  ז  ְזכֹר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום  ַלִים ַעל רֹאׁש ׂשִ ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ ֶאְזּכְ

דּוָדה  ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּה:  ח  ּבַ ַלִים ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ֶאת  ץ  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ ט   ָלנּו:   ַמְלּתְ  ּגָ ׁשֶ מּוֵלְך  ּגְ ֶאת  ָלְך  ם  ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ

ַלע:  עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ

ַהְללּוהּו  ב   ֻעּזֹו:   ְרִקיַע  ּבִ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו  א   קנ  
ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ג   ְדלֹו:   ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו 

ים ְועּוָגב:  ה  ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  ִמּנִ ְוִכּנֹור:  ד  ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ו  ּכֹל ַהּנְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ׁשָ

אחר שסיים תהלים יאמר זה:

ָרֵאל:  ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשּוב ְיָי ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ

ֵטם  ְיַפּלְ ֵטם  ַוְיַפּלְ ְיָי  ְעְזֵרם  ַוּיַ ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ם  ָמעּוּזָ ֵמְיָי  יִקים  ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת 

י ָחסּו בֹו: יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵמְרׁשָ


