
 ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ר?���������������������������������������������ג ְסּתָ ַהִאם�ָצִריְך�ִלְלֹמד�ּתֹוַרת�ַהּנִ

ִניִמיּוּת�ַהּתֹוָרה?����������������������������������������������������������������ה ַמִהי�ּפְ

ּמוּד?�������ז ַטְייְנַזְלץ"�מֹוִריד�ֵמֵעֶרְך�ַהּלִ ְגָמַרת�"ׁשְ ַהִאם�ִלּמוּד�ּבִ

ֵבדוּת�ֲעצוָּמה�����ט ַחת�ָעַלי�ּכְ ֲאִני�רֹוֶצה�ִלְלֹמד�ּתֹוָרה,�ֲאָבל�ֻמּנַ

"א, ַהְרׁשָ ל�ִלּמוּד�ַהּמַ ֲעָלה�ׁשֶ �ָרִציִתי�ָלַדַעת�ַמִהי�ַהּמַ

�����������������������������������������������������יג נוּ�ז"ל�ַעל�ֶזה? וַּמה�אֹוֵמר�ַרּבֵ

�������������������טז ִגיְרָסא�ְללֹא�ֲהָבָנה? קֹור�ְלִלּמוּד�ּתֹוָרה�ּבְ ַמה�ַהּמָ

ּטוּל�ּתֹוָרה, ִעְנַין�ּבִ ה�ּבְ ָרׁשָ י�ּדְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ �ֵמָאז�ׁשֶ

ק���������������������������������������������כ ה�ִלי�ְלִהְתַחּזֵ י�ְמֹאד�ְוָקׁשֶ ְרּתִ ּבַ ִנׁשְ

נוּ�ַז"ל?��������������������כד ַעת�ַרּבֵ י�ּדַ וּן�ַעל�ּפִ ִעיּ ָמָרא�ּבְ ַמהוּ�ִלּמוּד�ּגְ

א נֹוׂשֵ ּבְ

ִלּמוּד ַהּתֹוָרה



ָמה ַהְקּדָ
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ֶרְסֶלב גׁשוּ"ת ּבְ

ר? ְסּתָ ַהִאם ָצִריְך ִלְלֹמד ּתֹוַרת ַהּנִ

ֵאָלה: ׁשְ

ַמן� וַּבּזְ ִנים,� ׁשָ ָחֵמׁש� ָבר� ּכְ ְתׁשוָּבה� ּבִ חֹוֵזר� ֲאִני� ִליָרן:  ֵמֵאת 

י� ְמּתִ ׂשַ ְכָלל�� ּבִ ְוַלֲחִסידוּת� ִלְבֶרְסֶלב� י� ִהְתָקַרְבּתִ ָהַאֲחרֹון�

ֲחִסידוּת� ּבַ ה� ַהְרּבֵ ר� ְמֻדּבָ יָטִאית,� ַהּלִ יָטה� ִ ַלּשׁ ִנּגוּד� ּבְ ׁשֶ ֵלב,�

ָהיוּ� ׁשֶ ֶיֶלד,� ָהִייִתי� ׁשֶ ֵמָאז� עֹוד� יֹוֵדַע� ַוֲאִני� ר,� ְסּתָ ַהּנִ ּתֹוַרת� ַעל�

א�ֶאת� ּלֵ ּמִ ר�ְמֹיָעד�ַרק�ְלִמי�ׁשֶ ְסּתָ ַהּנִ ּמוּד�ּתֹוַרת� ּלִ ׁשֶ אֹוְמִרים,�

ֹצֶרְך� ַמהוּ� ָלַדַעת,� ְמֻעְנָין� ֲאִני� ָלֵכן� וּפֹוְסִקים�� "ס� ׁשַ ּבְ ֵרסֹו� ּכְ

ר? ְסּתָ ָעה,�ְוַהִאם�ִלְלֹמד�ּתֹוַרת�ַהּנִ ָ ַהּשׁ

ׁ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 ִליָרן, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ּתֹוַרת  ל  ּכָ ֶאת  ָלְקָחה  ַהֲחִסידּות  ׁשֶ ָלַדַעת,  ָצִריְך  ה  ַאּתָ

ה ַקל ְמֹאד ִלְלֹמד,  ּזֶ זֹו, ׁשֶ צּוָרה ּכָ ה ֶאת ֶזה ּבְ יׁשָ ר ְוִהְלּבִ ְסּתָ ַהּנִ

ְוֶזה  ָהֱאמּוָנה,  ִחּזּוק  ה  ּזֶ ׁשֶ ֱאלֹקּות,  ּלּוי  ִמּגִ ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  י  ּכִ

ְבֵרי  ן ּדִ ּכֵ ין ַלֲחִסיִדים ּוֵבין ְלִליָטִאים, ּוִמּכֹל ׁשֶ ם, ּבֵ ֶוה ְלֻכּלָ ׁשָ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָפה  ׂשָ ּבְ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ל  ּכָ ֶאת  יׁש  ִהְלּבִ ׁשֶ ז"ל,  נּו  ַרּבֵ

ָלל, ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול  ִלי יֹוֵצא ִמן ַהּכְ ם ּבְ ֶכת ְלֻכּלָ ּיֶ ַ ּשׁ ׁשּוָטה, ׁשֶ ּפְ

ְצִריִכים  לֹא  ֶזה  ְוַעל  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְמֹצא 

נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ ַהְתָמָדה  ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ה  ַרּבָ ְוַאּדְ ָלל,  ּכְ ַלְחׁשֹׁש 

נּו  י ַרּבֵ "ס ּופֹוְסִקים, ּכִ ׁשַ ֵרסֹו ּבְ א ֶאת ּכְ ְיָקא ְמַמּלֵ ז"ל, הּוא ּדַ

ְלָחן  ְוׁשֻ ּוְגָמָרא  ָניֹות  ִמׁשְ ִלּמּוד  ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְמעֹוֵרר  ז"ל 

ְפָלא ְמֹאד,  ּמּוד ַהּנִ ֶרְך ַהּלִ ָערּוְך ְוכּו' ְוכּו', ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ֵסֶדר ּדֶ

ֵאיְך  ְוֶדֶרְך  ֵעָצה  ע"ו(  ִסיָמן  ָהַר"ן,  יחֹות  )ׂשִ ז"ל  ְדָבָריו  ּבִ ּמּוָבא  ּכַ

ׁש  ּיֵ ה, ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ דֹוׁשָ ָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ל ּבְ ִלְהיֹות ּוְלַטּיֵ

יַע  נּו ז"ל ֵעָצה, ֵאיְך ְלַהּגִ ם לֹו נֹוֵתן ַרּבֵ ה ְוכּו', ּגַ לֹו ֲהָבָנה ָקׁשָ

ְלֹמד ֶאת  ְפֹחד ִמּלִ ם. ְוָלֵכן ֵאין ְלָך ַמה ִלּ ן ׁשָ ה, ַעּיֵ ַלֲהָבָנה ֲעֻמּקָ

ַח  ּמֵ ץ, ְמעֹוֵדד ּוְמׂשַ ק ּוְמַאּמֵ ַרק ְמַחּזֵ נּו ז"ל, ׁשֶ ל ַרּבֵ ְסָפָריו ׁשֶ

יו  מֹו, ּופֹוֵתַח ֶאת ּפִ ַרְך ׁשְ יר ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֶאת ָהָאָדם, ְלַהּכִ

ַהְתָמָדה  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ְוַיְתִמיד  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו  ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ

ִקיָדה ֲעצּוָמה. ּוִבׁשְ

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

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

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

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

וּת ַהּתֹוָרה? ִניִמיּ ַמִהי ּפְ

ֵאָלה: ׁשְ

ַמן�ָהַאֲחרֹון�ֲאִני� ּזְ יָבה�ִליָטִאית,�ּבַ יׁשִ מוֵּאל: ֲאִני�לֹוֵמד�ּבִ ֵמֵאת ׁשְ

ָלה,� מֹו�ַקּבָ ְך�ּכְ ל�ּכָ יר�ּכָ ֲאִני�לֹא�ַמּכִ ִגים,�ׁשֶ ל�ִמיֵני�ֻמּשָׂ ׁשֹוֵמַע�ּכָ

ּתוְּכלוּ� אוַּלי� ׁש,� ְלַבּקֵ ְוָרִציִתי� ְסִפירֹות�� ַהּתֹוָרה,� ִניִמיּוּת� ּפְ

ֲאִני�ׁשֹוֵאל� ל�ֶאָחד�ׁשֶ י�ּכָ ל�ֶזה�אֹוֵמר,�ּכִ ְקָצָרה,�ַמה�ּכָ יר�ּבִ ְלַהְסּבִ

,�ַוֲאִני�לֹא�ֵמִבין,�אֹו� בֹוּהַ י�ְמֹאד�ּגָ ר�ִאּתִ ַדּבֵ ּמְ אֹותֹו�ַעל�ֶזה,�אֹו�ׁשֶ

א��אֹוֶדה�ָלַרב�ְמֹאד�אם�ּתוְּכלוּ�ַלֲענֹות�ִלי הוּא�ַמֲעִביר�נֹוׂשֵ ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

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

מּוֵאל, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ׁשְ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ִרים  ְמַדּבְ ִליָטִאית  יָבה  יׁשִ ּבִ ׁשֶ ֵעיַני,  ּבְ דֹול  ּגָ ֶלא  ּפֶ

ה  יָבה ִליָטִאית לֹוְמִדים ַהְרּבֵ יׁשִ ָלה ְוכּו', ּבִ ל ַקּבָ ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ּבִ

ים. "י ְותֹוָספֹות ִעם ְמָפְרׁשִ ָמָרא, ַרׁשִ ּגְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

ׁשֹונֹות ְוכּו',  ל ֵאּלּו ַהּלְ ל ֶאת ַעְצְמָך ִמּכָ ַבְלּבֵ י ַאל ּתְ ְלַדְעּתִ

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

ָלל, ְוַהּכֹל ַלּכֹל ֱאלֹקּות  ַרְך ּכְ ְלָעָדיו ִיְתּבָ ר ֵאין ּבִ ַעְצמֹו, ֲאׁשֶ ּבְ

ם ֵאל עֹוָלם. ָמּה - ְלׁשֵ מּור הּוא, ְוִיְלַמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ּגָ

י  ַרּבִ ׁשֶ ְך ַזַצ"ל, ּכְ דֹול ָהַרב ׁשָ אֹון ַהּגָ ָאַמר ַהּגָ ֶ ָידּוַע ַמה ׁשּ

ּנֹוְלָדה  יָצה ׁשֶ ְך "ּבֵ ָמָרא ָהָיה לֹוֵמד ּכָ ֲעִקיָבא ֵאיֶגר זי"ע ָלַמד ּגְ

ַרְך  אי אֹוְמִרים, ֶזה ָהָיה ָרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּמַ ית ׁשַ יֹום טֹוב" ּבֵ ּבְ

ַרְך,  ה ָהָיה ָרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּזֶ ל אֹוְמִרים, ׁשֶ ָאֵכל', ּוֵבית ִהּלֵ 'ּתֵ

י ֲעִקיָבא  ים ַרּבִ ְך ַנֲעׂשִ ְך ַזַצ"ל, ּכָ ם ָהַרב ׁשָ ָאֵכל', ְוִסּיֵ 'ּלֹא ּתֵ ׁשֶ

ָמָרא  ּגְ ַמד  ּלָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִראׁשֹון,  ַדַעת  ּכְ הּוא  ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ֵאיֶגר, 

מֹו. ַרְך ׁשְ ְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּבִ

ָלַאֲחרֹוָנה  ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ׁשֹונֹות  ַהּלְ ל  ִמּכָ ְך  ּלֵ ּכַ ְוָלֵכן 

מֹו, ְוָכְך  ַרְך ׁשְ ְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָמָרא ּבִ ְלַמד ּגְ א ּתִ ְוכּו', ֶאּלָ

ָמָרא  ּגְ ַמד  ּלָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ זי"ע,  ַהֲחַת"ם סֹוֵפר  ַעל  ם  ּגַ ִרים  ְמַסּפְ

ָעִמים, ַעד  ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ מֹו ּכַ א, ָחַזר ַעל ׁשְ ּנָ ם ַהּתַ יר ֶאת ׁשֵ ְוִהְזּכִ

ֶנְגּדֹו ְוׁשֹוֶנה ִעּמֹו,  ב ּכְ א אֹו ָהָאמֹוָרא יֹוׁשֵ ּנָ ַהּתַ ָהָיה ִנְדֶמה, ׁשֶ ׁשֶ

ָמּה. ְוֶזה ִנְקָרא ִלּמּוד ּתֹוָרה ִלׁשְ

ַ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

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ַטְייְנַזְלץ"  ְגָמַרת "ׁשְ  ַהִאם ִלּמוּד ּבִ
ּמוּד? מֹוִריד ֵמֵעֶרְך ַהּלִ

ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט"א��ָרִציִתי� נוּ�ׁשְ לֹום�וְּבָרָכה�ְלמֹוֵרנוּ�ְוַרּבֵ ֵמֵאת ַאְבָרָהם: ׁשָ

ַטְייְנַזְלץ,� ְגָמָרא�ְמהֹוָצַאת�ׁשְ ָעָיה�ִלְלֹמד�ּבִ ֹאל,�ַהִאם�ֵיׁש�ּבְ ִלׁשְ

צוַּרת� ֶאת� ם� ׁשָ ֵאין� ׁשֶ יָון� ּכֵ ּמִ ׁשֶ אֹוְמִרים,� ׁשֶ ׁש� יֵּ ׁשֶ י,� ַמְעּתִ ׁשָ י� ּכִ

גֹו? ָבִרים�ּבְ ּמוּד��ַהִאם�ֵיׁש�ּדְ ׁש,�ֶזה�מֹוִריד�ֵמֵעֶרְך�ַהּלִ ף�ַמּמָ ַהּדַ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט ה'תשע"ב רּוָמה, כ"ט ׁשְ ַרְך, יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַאְבָרָהם, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ַטְייְנַזְלץ,  הֹוָצַאת ׁשְ ָמָרא ּבְ ָעָיה ִלְלֹמד ֶאת ַהּגְ ֵאין ׁשּום ּבְ

ַרק  ָמָרא.  ַהּגְ ֻסְגיֹות  ֶאת  ָהֵדק  ֵהיֵטב  יר  ַמְסּבִ הּוא  ה,  ַרּבָ ְוַאּדְ
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ִדּיּוק  רֹוֶצה ִלְזּכֹר ּבְ ף, ּוִמי ׁשֶ ם צּוַרת ַהּדַ ֵאין ׁשָ ַהֶהְפֵרׁש הּוא, ׁשֶ

ם, ֶזה  ָמָרא, ֵהיָכן ִנְמָצא ַמֲאָמר ֲחָכֵמינּו ז"ל ְמֻסּיָ ף ַהּגְ ֶאת ּדַ

ל  ָבר ֶאת ּכָ יסּו ּכְ ו ִהְדּפִ ַעְכׁשָ י ׁשֶ ַמְעּתִ ה ְוכּו', ְוׁשָ ִיְהֶיה לֹו ָקׁשֶ

ף. רּוׁשֹו ַעל ֵסֶדר ַהּדַ "ס ִעם ּפֵ ַ ַהּשׁ

ה,  ר ֵאין ְלַמְעָלה ִמּזֶ ָמָרא, ֲאׁשֶ ִלּמּוד ּגְ ְרֵאה ְלַהְתִמיד ּבְ

ֶזה  ֲהָוָי"ה  ַבר  ּדְ ר  ֲאׁשֶ יג:(  ֵרתֹות  )ּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 

יְך  ַמְמׁשִ ָמָרא  ּגְ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּוִמי  ָמָרא,  ּגְ ֶזה  ה  ֹמׁשֶ ַיד  ּבְ ֲהָלָכה, 

ִמ'יָכֵאל  'ְבִריֵאל  ּגַ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ַעת  ַאְרּבַ ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל 

ֶמ"ְך ֵמ"ם  בֹות ג'מ'ר'א', ְוַהּסָ י ּתֵ ֵהם ָראׁשֵ ְר'ָפֵאל א'ּוִריֵאל, ׁשֶ

ָמָרא  ּגְ ּמּוד  ִמּלִ י  ּכִ ָמָרא,  ּגְ לֹא  ֲאָבל  ַהּכֹל,  ִלְלֹמד  ָלָאָדם  ן  ִיּתֵ

נּו ז"ל ָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן  י ַרּבֵ הּוא ְמַפֵחד ְמֹאד, ּכִ

ָסֶמ"ְך  ה נּוְקָבא ּדְ ִלּפָ ל ַהּקְ ם ׁשֶ ֵ ר ַהּשׁ ִמְסּפַ רי"ד( תלמו"ד הּוא ּכְ

ִלים אֹוָתּה ְלַגְמֵרי,  ְלמּוד, ְמַבּטְ הּוא ּתַ ָמָרא, ׁשֶ ֵמ"ם, ּוְבִלּמּוד ּגְ

ְגָמָרא. עּור ּבִ ָכל יֹום ׁשִ ּלֹוֵמד ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ְוָלֵכן ַאׁשְ

ַ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
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 ֲאִני רֹוֶצה ִלְלֹמד ּתֹוָרה, 
ֵבדוּת ֲעצוָּמה ַחת ָעַלי ּכְ ֲאָבל ֻמּנַ

ֵאָלה: ׁשְ

ֹאֶפן� נוּ��ֲאִני�קֹוֵרא�ּבְ ְוַרּבֵ לֹום�וְּבָרָכה�ְלמֹוֵרנוּ� ָרֵאל: ׁשָ ֵמֵאת ִיׂשְ

ּכֹוֵתב� ְוָהַרב� ָהֲאָתר,� ֶרְך� ּדֶ ָהַרב� ל� ׁשֶ ִבים� ְכּתָ ַהּמִ ֶאת� ָקבוַּע�

י� ְלַגּבֵ ְוֵכן� ְרּגוּם,� ּתַ ְוֶאָחד� ִמְקָרא� ַנִים� ׁשְ ִלּמוּד� י� ְלַגּבֵ ה� ַהְרּבֵ

ַחת� ם�ֶאת�ֶזה,�ֲאָבל�ֻמּנַ ף�ַהיֹּוִמי��ֲאִני�ְמֹאד�רֹוֶצה�ְלַקיֵּ ִלּמוּד�ַהּדַ

ׁש� ַהֻחּמָ ֶאת� ִלְפּתַֹח� ּכַֹח� ִלי� ֵאין� ׁש� ַמּמָ ֲעצוָּמה,� ֵבדוּת� ּכְ ָעַלי�

ָיכֹול� לֹא� ֲאִני� ,וָּפׁשוּט� בוּלֹות� ּכְ ַדי� יָּ ׁשֶ יׁש� ַמְרּגִ ֲאִני� ָמָרא,� ְוַהּגְ

ַמה� ל� ּכָ רֹוֶאה� ֲאִני� ׁשֶ ְפָרט� ּבִ ִלְלֹמד,� רֹוֶצה� ְמֹאד� ֲאִני� ִלְלֹמד��

ָמה� ִלּפֹות�� ַהּקְ ל� ּכָ ֶאת� ֵמָעַלי� ל� ְיַבּטֵ ה� ּזֶ ְוׁשֶ ּכֹוֵתב,� ָהַרב� ֶ ּשׁ

ים? עֹוׂשִ

ׁשוָּבה: ּתְ

ה, ד' ֲאָדר ה'תשע"ב ַצּוֶ ִני ְלֵסֶדר ּתְ ַרְך, יֹום ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָרֵאל, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ִיׂשְ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ִעם  "י  ְוַרׁשִ ׁש  ֻחּמָ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  אי  ַוּדַ ּבְ
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ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ בּוַע  ׁשָ ל  ּכָ ם  ְמַסּיֵ הּוא  ְוָכְך  ְרּגּום,  ַהּתַ

ָרכֹות ח.(  ַמֲאָמָרם ז"ל )ּבְ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים, ּכְ ּזֹו ְסֻגּלָ ְרּגּום, ׁשֶ ּתַ

ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ּבּור  ַהּצִ ִעם  ּיֹוָתיו  ְרׁשִ ּפַ ָאָדם  ִלים  ַיׁשְ "ְלעֹוָלם 

ּבּור ַמֲאִריִכין  ּיֹוָתיו ִעם ַהּצִ ְרׁשִ ִלים ּפַ ׁשְ ל ַהּמַ ּכָ ְרּגּום, ׁשֶ ְוֶאָחד ּתַ

ְבֵרי  ּדִ ְלִפי  ּוֶבֱאֶמת  ה,  ִמּזֶ ְלַמְעָלה  ֵאין  נֹוָתיו",  ּוׁשְ ָיָמיו  לֹו 

ה  ַהְרּבֵ ָנֲהגּו  ְוָכְך  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ הּוא  כֹון  ַהּנָ ַמן  ַהּזְ ָהֲאִריַז"ל 

ם ֵמֲהמֹון ָהָעם  רֹב ֻרּבָ ִציאּות ַמְרָאה, ׁשֶ יִקים ְוכּו', ֲאָבל ַהּמְ ַצּדִ

ֹחֶרף  ּבַ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד,  ָקָצר  ַמן  ַהּזְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ י  ּכִ ִלים,  ְ ִמְתַרּשׁ

ְוִאי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִנְכֶנֶסת  ּוְכָבר  ָוֹכה,  ּכֹה  ּפֹוִנים  ְוַרק  ָקָצר,  ַמן  ַהּזְ

ן  ּכֵ ְרּגּום, ּוִמּכֹל ׁשֶ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ִלים ֶאת ׁשְ ר ְלַהׁשְ ֶאְפׁשָ

בּוַע  בּוַע ַאַחר ׁשָ ָ ּשׁ ְוִנְמָצא ׁשֶ "י, ְוזֹו ְמִציאּות,  רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ֶלת ַלֲאִריכּות ָיִמים  ֻסּגֶ ּמְ דֹוָלה ַהּזֹו, ׁשֶ ְצָוה ַהּגְ ִרים ֶאת ַהּמִ ְמַחּסְ

ִנים. ְוׁשָ

ְלָחן ָערּוְך  ֻ ּשׁ ָאַמר ָמָרן ּבַ ֶ ְוָלֵכן ְיכֹוִלים ִלְסֹמְך ַעל ַמה ּשׁ

ִעם  ִנְקָרא  ָוֵאיָלְך  ִראׁשֹון  'ִמּיֹום  ג'(  ְסִעיף  רפ"ה,  ִסיָמן  ים,  ַחּיִ )ֹאַרח 

ָר"א,  ַהּגְ ָנַהג  ְך  ּכָ ׁשֶ ֶזה,  ַעל  רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְוָכַתב  ּבּור',  ַהּצִ

ֵהִעיד  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלה,  ּבָ ּקַ ּבַ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ְוָידּוַע 

ָהָיה  ָר"א  ַהּגְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ִמּוֹולֹוִז'ין ז"ל,  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ְלִמידֹו  ּתַ
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ָלה,  ּבָ ּקַ ָגה ּבַ ַהּשָׂ יַע ּבְ ָכה ְלַהּגִ ּזָ ֶ א ֶאל ַמה ׁשּ ְגֶלה, לֹא ּבָ ּנִ דֹול ּבַ ּגָ

ְך, ֵיׁש ַעל ִמי ִלְסֹמְך. ְוָלֵכן ִאם הּוא ָהָיה נֹוֵהג ּכָ

יֹום, זֹו ַהְצָלָחה ִנְצִחית, ַהְצָלָחה  ָמָרא ּבְ ף ּגְ ְוֵכן ִלְלֹמד ּדַ

ֵסֶפר  ּמּוָבא ּבְ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ָלל, ַעד ּכְ ֵער ּכְ ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלׁשַ זֹו ׁשֶ ּכָ

י  אֹון ַרּבִ דֹוִלים )ֵחֶלק ְסָפִרים - ַמֲעֶרֶכת ת' אֹות נ"ו( ְוָכַתב ַהּגָ ם ַהּגְ ׁשֵ

סֹוף ֵסֶפר  ֶסת ּבְ ְדּפֶ ָאה ַהּנִ ּוָ ּצַ אֹון ָהַרב של"ה ּבַ ן ַהּגָ ְטל ּבֶ עּפְ ׁשֶ

ּוֵפרּוׁש  ָמָרא  ּגְ 'ִלּמּוד  ם(  ֶטְרּדַ ַאְמׂשְ פּוס  )ּדְ נֹוֲחִלין"  "ֵיׁש 

ָניֹות הּוא  ׁשְ ל ַהּמִ ין, ִלּמּוד ּכָ ִפּלִ מֹו ֲהָנַחת ּתְ ּתֹוְספֹות ִחּיּוב ּכְ

ָניֹות, ֵאינֹו  ׁשְ ּמִ ּבַ ִקי  ּבָ הּוא  י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ָיִדי  ּבְ ָלה  ְוַקּבָ דֹול",  ּגָ ָבר  ּדָ

ם. ן ׁשָ ָמָרא ְוכּו', ַעּיֵ ּגְ ִקי ּבַ יִהּנֹם. ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ֵני ּגֵ רֹוֶאה ּפְ

ָכל יֹום ִמְקָרא,  ה ִלְלֹמד ּבְ ֻדּלָ ה ַהּגְ ל ֶזה רֹוִאים ַמה ּזֶ ִמּכָ

ָאְמרּו  ּוְלֵהֶפְך,  דֹוָלה,  ּגְ ֲהִכי  ירּות  ָהֲעׁשִ ּזֹו  ׁשֶ ָמָרא,  ּגְ ָנה,  ִמׁשְ

ְמָלה",  ת קכ.( "ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ׂשִ ּבָ ים )ׁשַ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

ְלמּוד. ָנה ְולֹא ּתַ ָיִדי לֹא ִמְקָרא ְולֹא ִמׁשְ ֵאין ּבְ ׁשֶ

ֵבדּות ֲעצּוָמה,  ַחת ָעֶליָך ּכְ ּנַ ּמֻ ה ּכֹוֵתב ׁשֶ ַאּתָ ֶ ְוָלֵכן ַמה ׁשּ

ְוֵאיְנָך  ִלְלֹמד,  ָיכֹול  ְוֵאיְנָך  בּולֹות,  ּכְ ֶדיָך  ּיָ ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ה  ְוַאּתָ

ֲאִני ֻמְכָרח  ְוכּו',  ְוכּו'  ָמָרא  ַהּגְ ְוֶאת  ׁש  ַהֻחּמָ ִלְפּתַֹח ֶאת  ָיכֹול 

ּנֹוַבַעת  ׁשֶ ָך,  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעְצלּות  זֹו  ֵבדּות,  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ְלָך  יד  ְלַהּגִ
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)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  נּו ז"ל ָאַמר  ַרּבֵ ר  ִניִמי, ֲאׁשֶ ּפְ אֹון  ְוִדּכָ ֵמַעְצבּות 

ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוַעְצלּות,  ֵמַעְצבּות  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  קפ"ט(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק 

ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַעְצלּות,  ַעְצבּות  הּוא  ָחׁש  ַהּנָ יַכת  ְנׁשִ

ִחיַנת ַעְצבּות  ס"ה,כ"ה( "ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו", ָנָחׁש ָעָפר ִהיא ּבְ

ם. ן ׁשָ ִאים ִמיסֹוד ֶהָעָפר, ַעּיֵ ֵהם ּבָ ְוַעְצלּות, ׁשֶ

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ה ֶאת ַהּקָ ׁש ַהְרּבֵ ה ָצִריְך ְלַבּקֵ ְוָלֵכן ַאּתָ

ָיֶדיָך  בּול ּבְ ְהֶיה ּכָ ְמָחה, לֹא ּתִ ְהֶיה ְלָך ׂשִ י ִאם ּתִ ְמָחה, ּכִ ַעל ׂשִ

ף, ְוַעל  ף ֶאל ּכַ ָכל יֹום ּוְלַהּכֹות ּכַ א ּתּוַכל ִלְרֹקד ּבְ ּוְבַרְגֶליָך, ֶאּלָ

ׁש ְלָך  ּיֵ ְכּתֹב ִלי ׁשֶ ְמָחה ְצִריִכים ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹו, ְוָלֵכן ַאל ּתִ ׂשִ

ִניִמי,  אֹון ּפְ ּכָ ָאה ְלָך ֵמַעְצבּות ּוִמּדִ ֵבדּות, ֵיׁש ְלָך ַעְצלּות ַהּבָ ּכְ

ֶאת  ְחִטיָאה  ַהּמַ ה  ִלּפָ ַהּקְ י  ּכִ ְוכּו',  ִרית  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ נֹוֵבַע  ה  ּזֶ ׁשֶ

נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי  ִדְבֵרי ַרּבֵ ם ְיָלָלה, ּומּוָבא ּבְ ָהָאָדם ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ

ָמָרא,  ִהיא ּגְ ְלמּוד, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּתַ מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן רי"ד( ׁשֶ

נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי  ִדְבֵרי ַרּבֵ ה ַהּזֹו, ְוֵכן מּוָבא ּבְ ִלּפָ ַמְכִניִעים ֶאת ַהּקְ

ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  ְקרֹא  ּלִ ׁשֶ י"ט(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן, 

ִרית. ּקּון ַהּבְ ְרּגּום, ֶזה ּתִ ְוֶאָחד ּתַ

בּול  ּכָ ה  ַאּתָ ׁשֶ אֹוֵמר,  ה  ַאּתָ ַמּדּוַע  ְלָפֶניָך,  ָך  ּלְ ׁשֶ ֲהֵרי 

ָמָרא,  ׁש ְוֶאת ַהּגְ ה ְלָך ִלְפּתֹח ֶאת ַהֻחּמָ ָיֶדיָך ּוְבַרְגֶליָך, ְוָקׁשֶ ּבְ
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ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוכּו',  ְוכּו'  ִרית  ּבְ ּבַ ַגְמּתָ  ּפָ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ

ָך הּוא ַרק  ּלְ ּקּון ׁשֶ ר ַהּתִ ה ָעֶליָך, ְוָלֵכן ִעּקַ ׁשָ ל ְיָלָלה ִהְתַלּבְ ׁשֶ

ִזיו  ֲעֵרבּות  ְנִעימּות  יׁש  ְרּגִ ּתַ ְוָאז  ֲעצּוָמה,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

י  ּתֹוָרה, ּכִ ׁש ּבַ ּיֵ ִעימּות ׁשֶ יׁש ֶאת ַהּנְ ַרְך, ְוַתְרּגִ ִכיַנת ֻעּזֹו ִיְתּבָ ׁשְ

ֵרי ַהּזֹוֶכה  נּו ז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ע"א( ַאׁשְ ְך ָאַמר ַרּבֵ ּכָ

ר  ּתֹוָרה, ְוֶזה ָהִעּקָ י ֵיׁש ְנִעימּות ּבַ יׁש ְנִעימּות ַהּתֹוָרה, ּכִ ְלַהְרּגִ

ּתֹוָרה. ׁש ּבַ ּיֵ ִעימּות ׁשֶ יׁש ֶאת ַהּנְ ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ל ִלּמוּד  ֲעָלה ׁשֶ ָרִציִתי ָלַדַעת ַמִהי ַהּמַ
נוּ ז"ל ַעל ֶזה? "א, וַּמה אֹוֵמר ַרּבֵ ַהְרׁשָ ַהּמַ

ֵאָלה: ׁשְ

יְנָחס: ִלְכבֹוד�מֹוֲהֹרא"ׁש�ֵנרֹו�ָיִאיר��ָרִציִתי�ָלַדַעת,�ַמה� ֵמֵאת ּפִ

נוּ�ז"ל�ַעל�ֶזה? "א,�וַּמה�אֹוֵמר�ַרּבֵ ַהְרׁשָ ל�ִלּמוּד�ַהּמַ ֲעָלה�ׁשֶ ַהּמַ

ׁשוָּבה: ּתְ

ֲאָדר  ט'  ה,  ַצּוֶ ּתְ ְלֵסֶדר  ת-ֹקֶדׁש  ּבַ מֹוָצֵאי-ׁשַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ יד

ה'תשע"ב

יְנָחס, ֵנרֹו ָיִאיר.  לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ּפִ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

"א,  ַהְרׁשָ ַהּמַ י  ִחּדּוׁשֵ ּבְ ְמֹאד  ִהְפִליג  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָידּוַע 

ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ יחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ה'( ׁשֶ יף, ְוָאַמר )ׂשִ י ַמֲהַר"ם ׁשִ ּוְבִחּדּוׁשֵ

ה  ֶכל ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד, ְוָלֵכן ֵאיִני ֵמִבין ַמּדּוַע ַאּתָ ַעְמקּות ְוׂשֵ

ר,  ְוָיׁשָ ַזְך  ֶכל  ׂשֵ ְלָאָדם  ֵיׁש  ִאם  ה,  ַרּבָ ַאּדְ זֹו?  ּכָ ֵאָלה  ׁשְ ׁשֹוֵאל 

י ֵמֲחַמת ֹעֶמק  "א, ּכִ ַהְרׁשָ ִלּמּוד ַהּמַ ִיְרֶאה נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ּבְ

ָבָריו, ֲאָבל  ה ְלָהִבין ֶאת ּדְ ֶכל, ָקׁשֶ יג ְוַהּשֵׂ ּשִׂ ָבָריו ְוֹקֶצר ַהּמַ ּדְ

ֶאת  ְכִניס  ּתַ ׁשֶ ַהְלַואי  ה,  ַרּבָ ַאּדְ זֹו?  ּכָ ֵאָלה  ׁשְ ֹאל  ִלׁשְ ְך  ּיָ ַ ּשׁ ַמה 

י  דֹוׁש, ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ְך מּוָבא ֵמַהּצַ י ּכָ "א, ּכִ ִלּמּוד ַמַהְרׁשָ ַעְצְמָך ּבְ

ַער  ׁשַ רּות,  ְ ַהִהְתַקּשׁ ַער  ׁשַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאִרית  )ׁשְ זי"ע  ִמֶועֶלעְדִניק  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְמֹאד  ַח  ּבֵ ׁשִ זי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָרן  ּמָ ׁשֶ ו'(  רּוׁש  ּדְ א', 

ַעם "ִאם  ּפַ א  ּטֵ ִהְתּבַ ְוַאף  ִצְדָקתֹו,  ּגֶֹדל  ְוֶאת  "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ֶאת 

ָהיּו  "א,  ַהְרׁשָ ַהּמַ ל  ׁשֶ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּגֶֹדל  ֶאת  יֹוְדִעים  ָהעֹוָלם  ָהיּו 

ִסְפרֹו  ַעל ִקְברֹו", ְוֵכן ֵמִביא ּבְ ְלׁשֹוָנם ֶאת ֶהָעָפר ׁשֶ ְמַלֲחִכים ּבִ

דֹוׁש  ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ רּוׁש ְלֻסּכֹות( ׁשֶ ַער ב', ּדְ ים, ׁשַ ַמּנִ ַער ַהּזְ ם, ׁשַ )ׁשָ

ְכָלל,  "א ְוַעד ּבִ ַהְרׁשָ ָהיּו ַעד ַהּמַ ל ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ּכָ זי"ע ָאַמר, ׁשֶ



ֶרְסֶלב טוׁשוּ"ת ּבְ

ֵהם  ֲהֵרי  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ּבְ בּו  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ּבְ ָהיּו 

ם. ן ׁשָ ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ְוכּו', ַעּיֵ

ֱאִליֶעֶזר,  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָהָיה  "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ

מּוֵאל ֵאְיְדֶלׁש,  י ׁשְ ם ֲחמֹותֹו, ַרּבִ ְוִלְפָעִמים ָקָרא ְלַעְצמֹו ַעל ׁשֵ

ְוֶהֱחִזיָקה  דֹוָלה,  ּגְ יָרה  ֲעׁשִ ָהְיָתה  ֵאְיְדל,  ָמַרת  ֲחמֹותֹו,  י  ּכִ

ָנה,  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ֵעֶרְך  ּבְ ּה  ְסּפָ ִמּכַ ּלֹו  ׁשֶ יָבה  ַהְיׁשִ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹותֹו 

ּלּוֵלא ִהיא, לֹא  י ָאַמר ׁשֶ ָמּה, ּכִ ם ַעל ׁשְ ְוָלֵכן ָקָרא ֶאת ַעְצמֹו ּגַ

ָכה. ּזָ ֶ ָהָיה זֹוֶכה ְלַמה ּשׁ

ר ְלחֹוִלים  ַסּפֵ ּתְ ׁשֶ ְלִבּתֹו ָאֶדל,  נּו ז"ל ָאַמר  ַרּבֵ ׁשֶ ְוָידּוַע 

נּו  ַרּבֵ ְוֵכן  ְרפּוָאה,  ָלֶהם  ְהֶיה  ּתִ ְוָכְך  "א,  ַהְרׁשָ ֵמַהּמַ ִסּפּוִרים 

ְוִהיא  חֹוָלה,  ָהְיָתה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִסּפּוִרים,  ָלּה  ר  ִסּפֵ ַעְצמֹו  ּבְ ז"ל 

ִמי  "א,  ַמַהְרׁשָ ִלְלֹמד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ֶזה  ְוָלֵכן  ָאה,  ִהְתַרּפְ

כֹול. ּיָ ׁשֶ

ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ֶאל  ַאְבֵרְך  א  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ֵעת  ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָחִדים  ּפְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו,  ְוָאַמר  זי"ע,  עְלָזא  ִמּבֶ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ יָנה, ְוהּוא חֹוֵלם ֲחלֹומֹות ָרִעים, ָעָנה ְוָאַמר לֹו, ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ִלְפֵני  "א,  ַהְרׁשָ ֵמַהּמַ דֹות  ַאּגָ י  ִחּדּוׁשֵ ִלְלֹמד 

ה ְוִנּצֹול. ֹמר אֹותֹו, ְוֵכן ָעׂשָ ִליׁשֹון, ְוֶזה ִיׁשְ
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ַ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

בּוַע טֹוב... ַהְמַאֵחל ְלָך ׁשָ

ִגיְרָסא ְללֹא ֲהָבָנה? קֹור ְלִלּמוּד ּתֹוָרה ּבְ ַמה ַהּמָ

ֵאָלה: ׁשְ

ִהְנִהיג� מֹוֲהֹרא"ש� ת� ַ ְקֻדּשׁ בֹוד� ּכְ ׁשֶ י� ַמְעּתִ ׁשָ ְנָיה:  ַמּתַ ֵמֵאת 

ל� ׁשֶ ּמוּד� ַהּלִ ֶרְך� ּדֶ ֵסֶדר� י� ַעל-ּפִ ִלְלֹמד� ַיְבְנֵאל� ֹקֶדׁש� ת� ְקִהּלַ ּבִ

ל� ׁשֶ ְעּתֹו� ּדַ ַעל� סֹוְמִכים� ם� ַאּתֶ י,� ֵהַבְנּתִ ׁשֶ ִפי� ּכְ ַז"ל�� נוּ� ַרּבֵ

לֹא� ּבְ ְלִלּמוּד� וְּמקֹורֹות� ִסּמוִּכין� עֹוד� ָנם� ֶיׁשְ ַהִאם� ֲהַר"ל�� ַהּמַ

ֲהָבָנה?

ׁשוָּבה: ּתְ

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

ְנָיה, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַמּתַ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ּמּוד  ַהּלִ ֶרְך  ּדֶ ֵסֶדר  ֶזה  ִגיְרָסא,  ּבְ ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ל  ּכָ
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ִסיָמן ע"ו  ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ ּבְ ֲאִריכּות  ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ

ַהְנָהַגת  זֹו  א  ֶאּלָ ֶזה,  ֶאת  ִהְמֵצאִתי  לֹא  ַוֲאִני  ם,  ָ ִמּשׁ ָקֵחהּו   -

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּוְכָבר  זֹו.  ֶדֶרְך  ּבְ ִלְלֹמד  ִהְנִהיָגנּו  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ב  ּגַ ְוַאף ַעל  ִאיִניׁש  ִליְגִריס  ָזָרה יט.( ְלעֹוָלם  )ֲעבֹוָדה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר.  ב ּדְ ח, ְוַאף ַעל ּגָ ּכַ ִדְמׁשַ

ּלֹו,  דֹות ׁשֶ י ַאּגָ ִחּדּוׁשֵ ָראג זי"ע ּבְ ֲהַר"ל ִמּפְ יר ַהּמַ ְוִהְסּבִ

ֵהן  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ׁשֶ ֵעיַנִים",  ַתח  "ּפֶ ִסְפרֹו  ּבְ ַהִחיָד"א  ְוֵכן 

ֲהֵרי  ֵמִבין,  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה,  ּבַ ּגֹוֵרס  ָאָדם  ּוְכׁשֶ רּוָחִנּיֹות, 

ּתֹוָרה ַמֲחִזיר אֹותֹו ַלּמּוָטב.  ּבַ אֹור ׁשֶ ַהּמָ

ֵאינֹו לֹוֵמד  ק ׁשֶ ּוְלִהְצַטּדֵ ְוָלֵכן ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ִלְטעֹון 

לֹו  ַתח  ּפָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ ְגרֹס  ּיִ ׁשֶ  - ּלֹוֵמד  ֶ ּשׁ ַמה  ֵמִבין  ֵאינֹו  י  ּכִ

ּטֹוב  ׁשֶ ְלׁשֹונֹו,  ְוזֹו  ם(  )ׁשָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ַהּמַֹח, 

ִלְלֹמד  ַרק  ִלּמּודֹו.  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ק  ְלַדְקּדֵ ְוִלְבִלי  ְמִהירּות  ּבִ ִלְלֹמד 

ַעת  ׁשְ ּבִ ה  ַהְרּבֵ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ ְוִלְבִלי  ְזִריזּות.  ּבִ יטּות  ְפׁשִ ּבִ

יטּות  ְפׁשִ ּבִ ָבר  ַהּדָ ְלָהִבין  ִיְרֶאה  ַרק  ְלִעְנָין,  ֵמִעְנָין  ִלּמּודֹו 

ַאל  ֶאָחד,  ָבר  ּדָ ְלָהִבין  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִלְפָעִמים  ְוִאם  ְמקֹומֹו.  ּבִ

ן. ְוַעל  יַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהּלָ ם, ְוַיּנִ ה ׁשָ ַיֲעֹמד ַהְרּבֵ

ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֵמִבין  ָהָיה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  יָלא  ִמּמֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ֵיַדע  רֹב  י  ּפִ

ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ ְוָאַמר:  יֹוֵתר,  ן  ְלַהּלָ ְזִריזּות  ּבִ ֵסֶדר  ּכְ ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ּכְ
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יָלא  ּוִמּמֵ ֵסֶדר,  ּכְ ָבִרים  ַהּדְ לֹוַמר  ְלַבד,  ָהֲאִמיָרה  ַרק  ּמּוד  ּלִ ּבַ

ָיִבין.

ְלָהִבין  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ִלּמּודֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְיַבְלּבֵ ְולֹא 

ַרק  ָלל,  ּכְ ָיִבין  ְולֹא  ֶכף  ּתֵ ה  ַהְרּבֵ לֹו  ה  ִיְקׁשֶ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֶכף  ּתֵ

ָיִבין.  יָלא  ּוִמּמֵ ְזִריזּות  ּבִ ֶדר  ּסֵ ּכַ ְויֹאַמר  ּמּוד,  ּלִ ּבַ ֹמחֹו  ַיְכִניס 

ָבִרים  ֲארּו ֵאיֶזה ּדְ ָ ְך. ְוִאם ִיּשׁ ֶכף, ָיִבין ַאַחר ּכָ ְוִאם לֹא ָיִבין ּתֵ

י  ּכִ ָכְך?  ּבְ ַמה  ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ַעל  ַלֲעֹמד  יּוַכל  לֹא  י-ֵכן  ַאף-ַעל-ּפִ ׁשֶ

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּכֹל,  ַעל  ּמּוד עֹוָלה  ַהּלִ ִרּבּוי  ַמֲעַלת 

לֹא ָיַדע  ב ּדְ ת סג.( ִלְגֹמר ְוָהַדר ִלְסּבֹר ְוַאף ַעל ּגַ ּבָ ים )ׁשַ דֹוׁשִ ַהּקְ

י  י ְלַתֲאָבה", ּכִ ְרָסה ַנְפׁשִ ים קיט, כ(: "ּגָ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ ַמה ָקָאַמר, ׁשֶ

ה,  ה ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ְמִהירּות ְוִיְזּכֶ ְלַמד ּבִ ּיִ ּמּוד ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּלִ

ּלֹוֵמד,  ָפִרים ׁשֶ ָעִמים ֵאּלּו ַהּסְ ה ּפְ ּמָ ה ַלֲעֹבר ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ

ַעם. ְוַעל ְיֵדי  ַעם ַאַחר ּפַ ְלגֹוְמָרם ְוַלֲחֹזר ְלַהְתִחיל ּוְלגֹוְמָרם, ּפַ

ּלֹא ָהָיה  ֶ ל ַמה ּשׁ ית ּכָ ִליׁשִ ְ ה ְוַהּשׁ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ יָלא ָיִבין ּבַ ֶזה ִמּמֵ

ְבֵריֶהם  ר ְלָהִבין ְוַלֲעֹמד ַעל ּדִ ֶאְפׁשָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה, ּכָ ְתִחּלָ ֵמִבין ּבִ

ַהְמָצָאה  לֹא  ְוזֹו  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ֵאּלּו  ל  ּכָ ְוכּו',  ְוכּו' 

ַעְצִמית ְוכּו' ְוכּו'.

זֹוֶכה  ְוָאז  זֹו,  ּכָ צּוָרה  ּבְ לֹוֵמד  הּוא  ֶכל,  ׂשֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי 

ְלִמי,  ְירּוׁשַ ְבִלי,  ּבַ ָנה,  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַנ"ְך,  ַהּתַ ַעל  ַלֲעֹבר 
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ּקּוִנים, ְוָכל  ם, ְוִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוַהּתִ ּלָ ים ּכֻ ְדָרׁשִ א, ְוָכל ַהּמִ ּתֹוֶסְפּתָ

ֵרי  ְלָחן ָערּוְך ְוכּו' ְוכּו', ַאׁשְ "ם, טּור ְוׁשֻ ְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ַרְמּבָ ּכִ

נּו ַז"ל. ת ֶאת ַרּבֵ ָלל, ּוְמַצּיֵ ֵאינֹו ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִמי ׁשֶ

ִתיאֹוְבֵתיה  ּדְ ּוָמאן  פה:(  ים  )ְקדֹוׁשִ ּזַֹהר  ּבַ מּוָבא  ם  ּגַ ְוֶזה 

ְוהּוא  ֵליּה  יֹוִליף  ּדְ ָמאן  ח  ּכַ ַאׁשְ ְולֹא  אֹוָרְיָתא  ּבְ ְלִמְלֵעי 

ָלא  ּדְ ִגְמּגּוָמא  ּבְ ּה  ּבָ ם  ּוְמַגְמּגֵ ּה  ּבָ אֹוַרְיָתא ָלֵעי  ּדְ ִבְרִחימּוָתא 

ַהִהיא  י ּבְ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ ה ָסְלָקא ְוקּוְדׁשָ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ָיַדע, ּכָ

ַההּוא ַנֲחָלא ְוִאְתֲעִבידּו  יל ָלּה, ּוְנַטע ֵלּה ַסְחָרֵניה ּדְ ה, ְוַקּבִ ִמּלָ

ֲהָדא הּוא  ַנַחל,  ַעְרֵבי  ְוִאְקרּון  ַרְבְרִבין  ִאיָלִנין  ין  ִמּלִ ין  ֵמִאּלֵ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ]ִמי  ִמיד",  ּתָ ה  ּגֶ ׁשְ ּתִ ַאֲהָבָתּה  "ּבְ יט(  ה,  ֵלי  )ִמׁשְ ְכִתיב  ּדִ

ד  ַלּמֵ ּיְ ׁשֶ ִמי  לֹו  ְוֵאין  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלֹמד  ק  ֵחׁשֶ לֹו 

ם ְוֵאינֹו ֵמִבין, ָעָליו  ַאֲהָבה ּוְמַגְמּגֵ אֹותֹו, ְוהּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ּבְ

ל ִמיָלה ּוִמיָלה עֹוָלה  ּכָ א ֵליַדע ׁשֶ ּלֹא ְלִהְתָיֵאׁש, ֶאּלָ ֵהר ׁשֶ ְלִהּזָ

ל ַהּתֹוָרה  ים ׁשֶ ּלִ ֵמַח ִעם ַהּמִ רּוְך-הּוא ׂשָ דֹוׁש-ּבָ ְלַמְעָלה, ְוַהּקָ

ֵרי ִמי  ים ְוכּו' ְוכּו'[, ַאׁשְ ה ִאיָלנֹות רּוָחִנּיִ ּלֹוֵמד, ְונֹוֵטַע ִמּזֶ ׁשֶ

ֶזה ָהעֹוָלם  נּו ַז"ל ְוֵאינֹו ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ קֹול ַרּבֵ ֹוֵמַע ּבְ ּשׁ ׁשֶ

ָלל. ּכְ

ַ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

ּטוּל ּתֹוָרה, ִעְנַין ּבִ ה ּבְ ָרׁשָ י ּדְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ  ֵמָאז ׁשֶ
ק ה ִלי ְלִהְתַחּזֵ י ְמֹאד ְוָקׁשֶ ְרּתִ ּבַ ִנׁשְ

ֵאָלה: ׁשְ

ֶעְזַרת� ּבְ ְזּכוּ� ּתִ ׁשֶ ָרצֹון� ְיִהי� מֹוֲהֹרא"ׁש,�� ִלְכבֹוד� ְמעֹון:� ׁשִ ֵמֵאת 

ַיְבְנֵאל�� ּבְ ִלְראֹוְתֶכם� ׁשוּב� ה� ְוִנְזּכֶ ֵלָמה� ׁשְ ִלְרפוָּאה� ם� ֵ ַהּשׁ

ִלְפֵני� י�� ְנּתִ ִהְתַחּתַ וִּבְזכוְּתֶכם� ים� ַחיִּ ּבַ ה� ַהְרּבֵ ִלי� ם� ָעַזְרּתֶ

ֲעַלת� ִמּמַ ר� ּבֵ ּדִ ּבֹו� יק,� ּדִ ַהּצַ ל� ׁשֶ עוּר� ִ ּשׁ ּבַ ָהִייִתי� ים� ֳחָדׁשִ ה� ּמָ ּכַ

ָכל�ֶרַגע,� ְלמוּד�ּתֹוָרה�ִהיא�ּבְ חֹוַבת�ּתַ ִלּמוּד�ַהּתֹוָרה,�ְוָאַמר�ׁשֶ

ּבוּר� ַהּדִ ִלְלֹמד��ֵמָאז,� ב� ְמֻחיָּ ן�אֹו�אֹוֵכל�הוּא� ָיׁשֵ ָאָדם�לֹא� וְּכׁשֶ

ַמן,�ׁשֹוֵבר�אֹוִתי�ְוגֹוֵרם�ִלי�ַלַחץ� ל�ַהּזְ ֹראׁש�ּכָ ה�ְמַהְדֵהד�ִלי�ּבָ ַהּזֶ

ְקִביעוּת� ְמָחה��ֲאִני�לֹוֵמד�ּבִ ׂשִ ם�ּבְ ֵ ּלֹא�נֹוֵתן�ִלי�ַלֲעֹבד�ֶאת�ַהּשׁ ׁשֶ

בוַּע�וּמוָּסר,� ָ ת�ַהּשׁ ָרׁשַ ה�ֲהָלכֹות,�ּפָ ּמָ ָמָרא,�ּכַ ָכל�יֹום�ְקָצת�ּגְ ּבְ

י�� ְיָכְלּתִ ָכל� ּכְ ִלּמוּד� ּבְ ְלהֹוִסיף� ל� ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ֲאִני� נוּי� ַהּפָ וִּבְזַמִני�

י� ַחיֵּ ּבְ אֹו� ָהַר"ן� יחֹות� ׂשִ ּבְ ָנה� ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני� קֹוֵרא� ָהִייִתי� ם� ּגַ ַעם� ּפַ

י� ַמְעּתִ ָ ּשׁ ה�ׁשֶ ּבוּר�ַהּזֶ ֵיׁש�ִלי�ַאֲהָבה�ַלּתֹוָרה,�ֲאָבל�ַהּדִ מֹוֲהַר"ן��
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ַמן� ַהּזְ ל� ּכָ ִלְלֹמד� ִלי� ה� ָקׁשֶ י� ּכִ ְמֹאד,� אֹוִתי� ׁשֹוֵבר� ה� ָרׁשָ ּדְ ּבַ

ֵסֶדר��ַמה�ָעַלי�ַלֲעׂשֹות? ֲאִני�לֹא�ּבְ ה�ׁשֶ חוּׁשָ ְוָתִמיד�ֵיׁש�ִלי�ּתְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ר  ִאּיָ כ"א  ֻחּקֹוַתי,  ּבְ ַהר  ּבְ ְלֵסֶדר  ִראׁשֹון  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב.

ְמעֹון, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ׁשִ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֶזה ָהעֹוָלם הּוא ִלְהיֹות  ֵלמּות ּבָ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ ָעֶליָך ָלַדַעת ׁשֶ

ה ָלנּו )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן  ּלָ נּו ַז"ל ּגִ י ַרּבֵ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ַרק ּבְ

רּוְך-הּוא, ֶזה ֵמֲחַמת  דֹוׁש-ּבָ ֵני ָאָדם ְרחֹוִקים ֵמַהּקָ ּבְ ֶ י'( ַמה ּשׁ

ֲחֵסָרה  י  ּכִ ַעת?  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ֵאין  ה  ְוָלּמָ ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ֶחְסרֹון 

ה  ְזּכֶ ּתִ ְוָאז  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ְמֹסר  ּתִ ְוָלֵכן  ְמָחה,  ׂשִ

ָבר. ְלַגְדלּות ַהּמֹוִחין ּוְכָבר לֹא ֶיְחַסר ְלָך ׁשּום ּדָ

ה  וְנֻקּדָ ה  ְנֻקּדָ ל  ּכָ ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָצִריְך  ָאָדם 

ִעם  ּוִבְפָרט  ּלֹו,  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֹמַח  ִלׂשְ לֹו  ָראּוי  ּוָבֶזה  טֹוָבה, 

מּוָבא  ְוֵכן  דֹוָלה.  ּגְ ֲהִכי  ְמָחה  ַהּשִׂ ּזֹו  ׁשֶ ּגֹוי",  ִני  ָעׂשַ ּלֹא  "ׁשֶ

ִסְפרֹו  ּבְ זי"ע  ִלין  ִמּלּוּבְ ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ֵמָהַרב 

דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ג  ּלֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ יג(  אֹות   - בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  יק  ַצּדִ ִרי  )ּפְ

ּלֹא  "ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ַחר  ַ ַהּשׁ ִבְרכֹות  ְבּ זי"ע  אְרִדיְטׁשֹוב  ִמּבַ
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קּומֹו  ה, ּבְ ַהּיֹום ַהּזֶ ֶ יב ּשׁ ָאלּוהּו ַעל ֶזה ֵהׁשִ ְ ּשׁ ִני ּגֹוי", ּוְכׁשֶ ָעׂשַ

ק  ה ְלַחּזֵ ּמֶ ְברֹון ֵלב ְמֹאד, ְולֹא ָהָיה לֹו ּבַ תֹו, ָהָיה לֹו ׁשִ ּטָ ִמּמִ

ִהיא  ּתֹוַלְדּתֹו  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ָעָלה  ׁשֶ ַעד  ַעְצמֹו, 

ָרָכה  ה ֶאת ַהּבְ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ָרֵאל, ּוֵבַרְך ּבְ ת ִיׂשְ ַ ד ׁשֶֹרׁש ְקֻדּשׁ ִמּצַ

ג  ּלֵ ִביל ֶזה ּדִ יב ֶאת ַנְפׁשֹו, ּוִבׁשְ ִני ּגֹוי", ּוָבֶזה ֵהׁשִ ּלֹא ָעׂשַ "ׁשֶ

ָרָכה. ו ֶאת ַהּבְ ר ַעְכׁשָ ְוִחּסֵ

ה  עֹוָלם, ּוְתַחּיֶ ָבר ּבָ ּום ּדָ ל ִמּשׁ ְלּבֵ ְוָלֵכן ָאסּור ְלָך ְלִהְתּבַ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ָך,  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ טֹוָבה  ה  ְנֻקּדָ ל  ּכָ ִעם  ַעְצְמָך  ֶאת 

ָמָרא ּוְקָצת  ָנה, ְקָצת ּגְ ָכל יֹום ְקָצת ִמְקָרא, ְקָצת ִמׁשְ לֹוֵמד ּבְ

ה,  ָרׁשָ ּלֹא ֵהַבְנּתָ ֵהיֵטב ֶאת ַהּדְ טּוַח ׁשֶ ֲהָלָכה ְוכּו' ְוכּו', ַוֲאִני ּבָ

ּבֹר אֹותֹו ְוכּו', ְוָלֵכן  ל ֶאָחד ִלׁשְ ֶמ"ְך-ֵמ"ם אֹוֵרב ַעל ּכָ י ַהּסָ ּכִ

נּו ַז"ל  ֵבר ֵמֶהם. ָידּוַע שַרּבֵ ָ ּיּוַכל ְלִהּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ִמיַע לֹו  ַמׁשְ

יְסל ִאיז אֹויְך ּגּוט",  ׁשֹון "ַא ּבִ זֹו ַהּלָ ָאַמר ְלמֹוַהְרַנ"ת ַז"ל ּבְ

ּמּוד ִעם  ּלִ ן טֹוב[, ְצִריִכים ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבַ ם ּכֵ ]ְמַעט ּגַ

ה  ְמַעט ְועֹוד ְמַעט ְוכּו' ְוכּו', ְוָכְך מֹוַהְרַנ"ת ַז"ל ָחַזר ְוַנֲעׂשֶ

ְלּבּוִלים ֵאּלּו. ם ָעָליו ָעְברּו ּבִ י ּגַ דֹול ְמֹאד, ּכִ ַמְתִמיד ּגָ

ה ַאַחת, ִלְהיֹות  ו ַרק ַעל ְנֻקּדָ ה ָצִריְך ַלֲעֹבד ַעְכׁשָ ְוָלֵכן ַאּתָ

מֹות  ִנׁשְ תֹוְך  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ּמֶ ּבַ ְלָך  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ָרכֹות נז.( ַעל  ַמֲאָמָרם ַז"ל )ּבְ ִרּמֹון, ּכְ ֵלִאים ִמְצוֹות ּכְ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
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ֵתְך,  ַרּקָ ֵתְך" ַמאי  ַרּקָ ָהִרּמֹון  ֶפַלח  יִרים ד, ג( "ּכְ ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ סּוק  ַהּפָ

ֲחָכֵמינּו  ִרּמֹון, ְוַדע ְלָך ׁשֶ ְך ְמֵלִאים ִמְצַות ּכְ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ

י  ם ַרּבִ ׁשֵ ֵני ּבְ ֶרק ט' ֲהָלָכה ה'(: ּתָ ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ים ָאְמרּו )ְירּוׁשַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָכל  ה ֵמָאה ִמְצֹות ּבְ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֵמִאיר, ֵאין ְלָך ֶאָחד ִמּיִ

ֶאת  ְואֹוֵכל  ּוְלַאֲחֶריָה  ְלָפֶניָה  ּוְמָבֵרְך  ַמע  ׁשְ ֶאת  קֹוֵרא  יֹום. 

ל  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ּוְלַאֲחֶריָה  ְלָפֶניָה  ּוְמָבֵרְך  ּתֹו  ּפִ

ָאר ִמְצֹות ּוְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן. ְוֵכן  ה ׁשְ ֵרה ְוחֹוֵזר ְועֹוׂשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ

ְצֹות  ֵאין ַהּמִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ י ֵמִאיר אֹוֵמר ֵאין ְלָך ָאָדם  ַרּבִ ָהָיה 

ּוְמזּוָזה  ְזרֹועֹו  ּבִ ּוְתִפיִלין  רֹאׁשֹו  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ אֹותֹו.  יפֹות  ַמּקִ

יִפין  ַמּקִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ ִציִצּיֹות  ע  ַאְרּבַ רֹו,  ְבׂשָ ּבִ ִמיָלה  ִפְתחֹו,  ּבְ

יָך  ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ים קיט, קסד(: "ׁשֶ ִהּלִ ִוד ָאַמר )ּתְ ּדָ אֹותֹו. הּוא ׁשֶ

ים לד, ח( "ֹחֶנה ַמְלַאְך  ִהּלִ ֵטי ִצְדֶקָך". ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ּתְ ּפְ ַעל ִמׁשְ

ה ָצִריְך ַרק ִלְרֹקד  ֵצם"; ְוָלֵכן ַאּתָ ַחּלְ הוי"ה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוּיְ

ָך, ְוֵתֵצא  ָך ְוַדְעּתְ ֹמַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַרֲחבּו ִלּבְ ל ַהּיֹום ְוִלׂשְ ּכָ

ָך. ּלְ ְטנּות ַהּמֹוִחין ׁשֶ ִמּקַ

ה,  ּוְלַמֲעׂשֶ ה  ְלֻעְבּדָ ֵעצֹות  ֵאּלּו  ָבַרי  ִמּדְ ּתֹוִציא  ׁשֶ ה  ֲאַקּוֶ

ל ֶהֶבל ְוכּו',  בֹות ׁשֶ ַמְחׁשָ ֶמ"ְך-ֵמ"ם ּבְ ל אֹוְתָך ַהּסָ ְוַאל ְיַבְלּבֵ

ֵני ָאָדם  ִמיד ְמעֹוֵרר ֶאת ּבְ ְך ְוכּו', ֲאִני ּתָ ר ּכָ י ְלַדּבֵ ְרּכִ י ֵאין ּדַ ּכִ

ְמיֹונֹות ַוֲהָבִלים ְוכּו', ְוָלֵכן  ִציאּות, ְולֹא ִעם ּדִ ִלְחיֹות ִעם ַהּמְ
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ַהּיֹום  ל  ּכָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַרק  ִלְהיֹות  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ִהיא  ִציאּות  ַהּמְ

ּלֹא  "ׁשֶ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ּמֶ ּבַ ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְיָלה,  ַהּלַ ּוְלַרּבֹות 

ֱאֶמת  י  ַרּבִ ֶאל  ְמֹקָרִבים  ַוֲאַנְחנּו  ָהֲאָרצֹות",  גֹוֵיי  ּכְ ּגֹוי  ִני  ָעׂשַ

רּוְך-הּוא ַעל  דֹוׁש-ּבָ ֶזה, טֹוב ְלהֹודֹות ְלַהּקָ י ַרֲחָמן ּכָ ֶזה, ַרּבִ ּכָ

נּו. ה ִעּמָ ָעׂשָ ם ׁשֶ ל ַהֶחֶסד ִחּנָ ּכָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

נוּ ַז"ל? ַעת ַרּבֵ י ּדַ ן ַעל ּפִ וּ ִעיּ ָמָרא ּבְ ד ּגְ ַמהוּ ִלּמוּ

ֵאָלה: ׁשְ

ָרִציִתי� ָקרֹוב�� ּבְ ֵלָמה� ׁשְ ְרפוָּאה� ת� ְרּכַ ּבִ ַחי:  לֹוִמי  ׁשְ ֵמֵאת 

ְוֵכן� ַז"ל?� נוּ� ַרּבֵ ַעת� ּדַ י� ּפִ וּן�ַעל� ִעיּ ּבְ ָמָרא� ּגְ ִלּמוּד� אֹול�ַמהוּ� ִלׁשְ

א�ִלּמוּד�ּתֹוָרה� נֹוׂשֵ ם�ּבְ ְרּתֶ ִחּבַ ָמּה"�ׁשֶ ֶפר�"ּתֹוָרה�ִלׁשְ ָהִאם�ַהּסֵ

ָבר? ס�ּכְ וּן�ֻהְדּפַ ִעיּ ּבְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ר  ִאּיָ כ"ג  ֻחּקֹוַתי,  ּבְ ַהר  ּבְ ְלֵסֶדר  י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב.

לֹוִמי ַחי, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ׁשְ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ



ֶרְסֶלב כהׁשוּ"ת ּבְ

ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְלָך  ֵחן  ׁשּואֹות  ּתְ
ל  ּכָ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ְרפּוָאִתי ְוַהֲחָלָמִתי ַהְמִהיָרה, ַיֲעֹזר ַהּקָ

ְלָנּה ְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל. ְתַקּבֵ ָך ּתִ ּלְ ִפּלֹות ׁשֶ ַהּתְ

ֵאיְך  ָלַדַעת  הּוא  ִעּיּון,  ּבְ ָמָרא  ּגְ ִלּמּוד  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ
ִעים  ה, ְוָלֵכן ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ה ּוְלַמֲעׂשֶ ְלהֹוִציא ֲהָלָכה ְלֻעְבּדָ
ָעִמים ִעם  ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ָמָרא ְוחֹוֵזר ַעל ֶזה ּכַ ּלֹוֵמד ֶקַטע ּגְ ׁשֶ ּכְ
ן  ּיֵ ּצִ ֶ ִפי ּשׁ ְך הּוא לֹוֵמד ּכְ ים, ְוַאַחר ּכָ "י ְותֹוְספֹות ּוְמָפְרׁשִ ַרׁשִ
ְלָחן ָערּוְך  "ם ְוטּור ְוׁשֻ הּוא ֲהָלָכה ֵמָהַרְמּבַ ט", ׁשֶ ּפָ "ֵעין ִמׁשְ
ים  ָפְרׁשִ ַהּמְ ֶאת  ִלְלֹמד  ְתִחיל  ּתַ יָלא  ּוִמּמֵ ה,  ַהּזֶ ַטע  ַלּקֶ ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ
ֵאיְך  ים  ֲחָדׁשִ ָבִרים  ּדְ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ְוִתְרֶאה  "ם,  ָהַרְמּבַ ַעל 
ית  ַהּבֵ ִעם  ַהּטּור  ְוֵכן  ָמָרא,  ֵמַהּגְ ֲהָלָכה  מֹוִציא  "ם  ָהַרְמּבַ ׁשֶ

ָליו ְוכּו'. ֵאי ּכֵ ְלָחן ָערּוְך ְונֹוׂשְ ֻ ְך ַהּשׁ "ח ְוַאַחר ּכָ יֹוֵסף ְוַהּבַ

א  ַהּבָ עֹוָלם  ַטַעם  טֹוֲעִמים  זֹו,  ּכָ צּוָרה  ּבְ לֹוְמִדים  ִאם 
ְלָחן- ֻ "ּשׁ ּלֹוְמִדים ֶאת ַהֲהָלָכה ּבַ ׁשֶ ְך ּכְ י ַאַחר ּכָ ה, ּכִ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ִסְפֵרי  ּבְ ָלׁשּוט  ַמְתִחיִלים  ָערּוְך", 
ִאי  ׁשֶ ים  ֲחָדׁשִ ֵהיָכלֹות  לֹו  ִחים  ְוִנְפּתָ זֹו,  ֵמֲהָלָכה  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ
ְלהֹוִציא  ִעּיּון,  ּבְ ִלּמּוד  ֵלמּות  ׁשְ ְוזֹו  ֶזה,  ֶאת  יר  ְלַהְסּבִ ר  ֶאְפׁשָ

ה. ה ּוְלַמֲעׂשֶ ֲהָלָכה ְלֻעְבּדָ

ֶאְצִלי  מּוָכן  ָבר  ּכְ ַעם  ּפַ ָהָיה  ָמּה"  ִלׁשְ "ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ
ֶרְך - ֶנְעָלם ִלי. ִלְדפּוס ּוְבֶדֶרְך לֹא ּדֶ

ָאְמרּו  ְוָכְך  ָמָרא,  ּגְ ּמּוד  ִמּלִ ָחׁשּוב  יֹוֵתר  ָבר  ּדָ עֹוד  ֵאין 
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ֵמֵתי  ּכְ יַבִני  הֹוׁשִ ים  ּכִ ַמֲחׁשַ ּבְ כד.(  )ַסְנֶהְדִרין  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו 
ֶבל; ְוִלְכאֹוָרה ֵאיְך  ל ּבָ ְלמּוָדּה ׁשֶ י ִיְרְמָיה ֶזה ּתַ עֹוָלם ָאַמר ַרּבִ
יַבִני  הֹוׁשִ ה ׁשֶ ׁשֹון ַהּזֶ ְבִלי ֶאת ַהּלָ ְלמּוד ּבַ ְיכֹוִלים לֹוַמר ַעל ּתַ
ְיָקא ֵמֲחַמת  רּוׁש הּוא ַאֵחר, ּדַ א ַהּפֵ ֵמֵתי עֹוָלם? ֶאּלָ ְך ּכְ ֹחׁשֶ ּבַ
אֹור,  ְולֹא  ָלנּו  ְך  ֹחׁשֶ ׁשֶ ְמֹאד  ָמָרה  ָגלּות  ּבְ ִנְמָצִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ
מֹו  ּכְ לּות  ּגָ ּבַ ִנְדִמים  ַוֲאַנְחנּו  ים,  ּכִ ַמֲחׁשַ ּבְ אֹוָתנּו  יבּו  ְוהֹוׁשִ
ִיְרְמָיה ֶזה  י  כֹול ְלַהֲחיֹות אֹוָתנּו? ַעל ֶזה ָאַמר ַרּבִ ּיָ ֵמת, ַמה 
ְבִלי, ְוָאַמר  ְלמּוד ּבַ ה ּתַ ֶבל, ַהְינּו ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ל ּבָ ְלמּוָדּה ׁשֶ ּתַ
ְחִטיָאה  ה ַהּמַ ִלּפָ ַהּקְ נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ריד( ׁשֶ ַרּבֵ
עֹוָלה  ׁשֶ יִלי"ת,  ּלִ ִנְקֵראת  ִלְכלּוְך  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת 
אֹוָתּה  ִלים  ְמַבּטְ ְלמּוד  ּתַ ִלּמּוד  ְיֵדי  ְוַעל  ְלמּו"ד  ּתַ ר  ִמְסּפַ ּכְ
ל  ָאָדם ְמַיּלֵ ם ְיָלָלה ׁשֶ ה ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ִלּפָ ל ַהּקְ ם ׁשֶ ֵ ְלַגְמֵרי, ְוַהּשׁ
ֶדת לֹו ֶאת ָהָרצֹון  עֹוְבִרים ָעָליו, ּוְמַאּבֶ ֵמרֹב ַצַער ּוְמִרירּות ׁשֶ
ָאז הּוא ְזַמן  ם ַלְיָלה, ׁשֶ ַרְך, ְוֵכן ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ
ים  ִהּלִ סֹוד )ּתְ ְיָלה ּבְ ְלמּוד ֵמִאיר לֹו ַהּלַ ְך, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּתַ ֹחׁשֶ

ּיֹום ָיִאיר". קלט, יב( "ְוַלְיָלה ּכַ

ְלמּוד,  ּתַ ִהיא  ׁשֶ ָמָרא  ּגְ ִמיד  ּתָ ּלֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ְוָלֵכן 
ָרה, ְוָיִאיר ָעָליו ֶמֶלְך  ָגלּותֹו ַהּמָ ַעל ְיֵדי ֶזה ָיִאיר לֹו ֲאִפּלּו ּבְ ׁשֶ

ַרְך. בֹוד אֹורֹו ִיְתּבָ ַהּכָ

ַ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



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(
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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
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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
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ְ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


