
ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

ֵלמוּת?��������ג ׁשְ יַע�ְלִתּקוּנֹו�ּבִ ּגִ יַּ אוַּמן�ׁשֶ ָהָיה�ּבְ ַהִאם�ֻמְבָטח�ְלָכל�ִמי�ׁשֶ

אוָּמן��ַהִאם�ְלַחּכֹות� נוּ�ּבְ וּן�ַרּבֵ ִציּ �ֲעַדִין�לֹא�ָהִייִתי�ּבְ

ָנה?������������������������������������������������������������������������������������ה ָ �ַעד�ֹראׁש�ַהּשׁ

אוַּמן?��������ז ָנה�ּבְ ָ ֹראׁש�ַהּשׁ ִלים�ּבְ ּלְ ֵאיֶזה�ִמְנָין�ִמְתּפַ ה�ּבְ ּנֶ ַהִאם�ֶזה�ְמׁשַ

יד�לֹא�ָלֵצאת�ֵמָהָאֶרץ,� ְקּפִ ּמַ �ַהִאם�ִמי�ׁשֶ

����������������������������������������������ט ל�ֶאת�ִמְנָהגֹו�ְוִלְנֹסַע�ְלאוָּמן? ָצִריְך�ְלַבּטֵ

���������������������������������יב ֹראׁש�ֹחֶדׁש�ִניָסן? ַהִאם�ֵיׁש�ִעְנָין�ָלטוּס�ְלאוַּמן�ּבְ

י�ְלאוַּמן?���������������������������טו ם�ִאם�לֹא�ָנַסְעּתִ ן�אֹוִתי,�ּגַ נוּ�ְיַתּקֵ ַהִאם�ַרּבֵ

יַח� ׁשִ יַאת�ַהּמָ ם�ְלַאַחר�ּבִ �ַהִאם�ּגַ

���������������������������������������כ ָנה? ָ ִסיעֹות�ְלאוַּמן�ְלֹראׁש�ַהּשׁ ְכָנה�ַהּנְ ְמׁשֵ ּתַ

ְרִטיס� ן�ּכַ ָנה,�אֹו�ְלַמּמֵ ָ ם�ַהּשׁ ט:�ַהִאם�ִלְנֹסַע�ְלאוַּמן�ּגַ ֲאִני�ִמְתַלּבֵ

���������������������������������������������כג ַעם? ם�ַאף�ּפַ ּלֹא�ָהָיה�ׁשָ ִטיָסה�ְלָחֵבר�ׁשֶ

א נֹוׂשֵ ּבְ

ָנה ָ אוַּמן רֹאׁש ַהּשׁ



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

ַמֲעָמד� ְלַהֲחִזיק� ֵאיְך� ַרְך,� ִיְתּבָ ם� ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת� ּבַ ְוִנְפָלאֹות�
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ֶרְסֶלב גׁשוּ"ת ּבְ

ַמן  אוּ ָהָיה ּבְ  ַהִאם ֻמְבָטח ְלָכל ִמי ׁשֶ
ֵלמוּת? ׁשְ נֹו ּבִ יַע ְלִתּקוּ ּגִ יַּ ׁשֶ

ֵאָלה: ׁשְ

ית�ֲאִני�ְמַאֵחל�ְלָך�ְרפוָּאה� לֹום�ִלְכבֹוד�ָהַרב��ֵראׁשִ ר: ׁשָ ֵמֵאת ּבַ

ִדיּוּק�ִהְבִטיַח� ִנים��ָרִציִתי�ָלַדַעת�ַמה�ּבְ ֵלָמה�ְלֹאֶרְך�ָיִמים�ְוׁשָ ׁשְ

אוַּמן� ָהָיה�ּבְ ָאָדם�ׁשֶ ֵכן�ׁשֶ בֹוא�ֶאל�ִציּוּנֹו?�ְוַהִאם�ִיּתָ יָּ נוּ�ְלִמי�ׁשֶ ַרּבֵ

ֵלמוּת? ׁשְ יַע�ְלִתּקוּנֹו�ּבִ ּגִ ָנה�לֹא�יַּ ָ ֹראׁש�ַהּשׁ ּבְ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ָנׂשֹא י' ִסיָון ה'תשע"ב ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ר, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ּבַ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ה  ַאּתָ ׁשָ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְלָך  ֵחן  ׁשּואֹות  ּתְ

ל  ּכָ רּוְך-הּוא ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ְרפּוָאִתי ְוַהֲחָלָמִתי ַהְמִהיָרה, ַיֲעֹזר ַהּקָ

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

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ נּו ַז"ל ּבְ ָהָיה ֵאֶצל ַרּבֵ י ׁשֶ ּמִ ֶזה ׁשֶ ָבר ּכָ ֵאין ּדָ

ׁש  ּיֵ נּו ַז"ל ׁשֶ ה ָלנּו ַרּבֵ ּלָ ֵפרּוׁש ּגִ י ּבְ ּקּון, ּכִ ֵאין לֹו ּתִ אּוַמן, ׁשֶ ּבְ

ן אֹוָתם  ם הּוא לֹא ָיכֹול ְלַתּקֵ ּגַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ְפלּו ּכָ ּנָ ֵאּלּו ׁשֶ מֹות ּכָ ְנׁשָ

ן  ְלַתּקֵ ָיכֹול  הּוא  אֹוָתם  ם  ּגַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֲאָבל  ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

ָהָיה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ֵאין  ְוָלֵכן  ְמֹאד,  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ִתּקּון  ּבְ

ֶזה  ֶאת  ים  יׁשִ ַמְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְוַאף  ּקּון.  ּתִ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ַמה  ִיְרֶאה  ָאז  ִנים  ָ ְוַהּשׁ ִמים  ַהּיָ ַעְברּו  ּיַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ד,  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ

נּו ַז"ל. ָהָיה ֵאֶצל ִצּיּון ַרּבֵ ֶזה ׁשֶ ַעל ּבָ ּפָ ֶ ּשׁ

ְסֵפקֹות,  ּוְסֵפק  ְסֵפקֹות  ׁשּום  ְלָך  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ְוָלֵכן 

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד  ַמח  ׂשְ ּתִ ה,  ַרּבָ ַאּדְ

ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ָאה  ַהּבָ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ל  ּדֵ ּתַ ְוִתׁשְ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

יֹוֵתר  ָבר  ּדָ ֵאין  ׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֵאֶצל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִלְהיֹות 

ק ּוְתעֹוֵדד ֶאת ֲחֵבֶריָך ִויִדיֶדיָך ְוֶאת ְקרֹוֵבי  ה, ּוְתַחּזֵ דֹול ִמּזֶ ּגָ

ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ָיבֹואּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָך,  ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ

דֹוִלים  ּגְ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ים  ַנֲעׂשִ ן  ּכֵ ּבּוץ,  ַהּקִ ה  ְתַרּבֶ ּמִ ׁשֶ ָכל  ּכְ י  ּכִ

ּלֹו עֹוְמִדים  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ נּו ַז"ל ָאַמר ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ְוַרּבֵ ּבְ

א ֶאל ִצּיּון  ּבָ ֵרי ִמי ׁשֶ ּלֹו, ְוָלֵכן ַאׁשְ ָנה ׁשֶ ָ ּוְתלּוִיים ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ִצּיּון  ים ֶאל  ֲאָנׁשִ ִביא עֹוד  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ְוַאׁשְ ֵרי  ְוַאׁשְ נּו ַז"ל,  ַרּבֵ

רּור. ַמִים, ְוֶזה ּבָ ָ ּשׁ דֹוָלה ּבַ אי ְזכּותֹו ּגְ נּו ַז"ל, ּוְבַוּדַ ַרּבֵ

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



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

ְ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

ָמן.  אוּ נוּ ּבְ ן ַרּבֵ וּ ִציּ  ֲעַדִין לֹא ָהִייִתי ּבְ
ָנה? ָ ַהִאם ְלַחּכֹות ַעד רֹאׁש ַהּשׁ

ֵאָלה: ׁשְ

ָזִכיִתי� ַרב�� לֹום� ׁשָ ְבְנֵאל,� ִמיַּ יק� ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד� לֹֹמה:  ׁשְ ֵמֵאת 

וּן� ִציּ ּבְ ָהִייִתי� לֹא� ַוֲעַדִין� ֶרְסֶלב,� ִמּבְ ַנְחָמן� י� ַרּבִ ֶאל� ְלִהְתָקֵרב�

ָבר�ִלְנֹסַע? ָנה,�אֹו�ּכְ ָ נוּ,�ַהִאם�ָנכֹון�ְלַחּכֹות�ַעד�ֹראׁש�ַהּשׁ ַרּבֵ

ׁשוָּבה: ּתְ

ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  ת-ֹקֶדׁש,  ּבַ ֶעֶרב-ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ָבט ה'תשע"ב כ"ד ׁשְ

לֹֹמה, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ׁשְ ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְלַמְעָלה  ֵאין   - ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֵאֶצל  ְהיֹות  ּלִ ׁשֶ ְלָך,  ע  ּדַ

ִעם  ְמֹאד  ֲחָזָקה  ַהְבָטָחה  ּבְ ִהְבִטיָחנּו  ז"ל  נּו  ַרּבֵ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ

אּוָמן,  ִעיר  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ֶאל  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֵעִדים,  ֵני  ׁשְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

ים,  ִהּלִ ַהּתְ ִמְזמֹוֵרי  ֶרת  ֲעׂשֶ ֶאת  ְויֹאַמר  ִלְצָדָקה,  רּוָטה  ּפְ ן  ְוִיּתֵ

ְוָגְבהּו  ָעְצמּו  ִאם  ֲאִפּלּו  ֲאַזי  ָלִלי",  ַהּכְ ּקּון  "ּתִ ְקָרִאים  ַהּנִ

ְוכּו'  יו  ְחּתָ ּוִמּתַ ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ֵמַהּשׁ יֹוִציאֹו  ָעיו,  ּוְפׁשָ ֲחָטָאיו 

נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֵאֶצל  ִלְהיֹות  ָזָכה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶאָחד  ְלָכל  ְוָידּוַע  ְוכּו', 

ם,  ִלים ׁשָ ַרְך ְמַקּבְ ז"ל, ֵאיזֹו ִהְתעֹוְררּות ּוְתׁשּוָקה ַאֲחָריו ִיְתּבָ

ֲעצּוָמה  ְתׁשּוָקה  ּבִ ָקָטן  ֶיֶלד  מֹו  ּכְ ּובֹוִכים  ב,  ַהּלֵ ח  ְפּתָ ּנִ ׁשֶ ַעד 

ׁשּום ָמקֹום. ׁש ֵאין ּבְ ֶזה ַמּמָ ָבר ּכָ ֵלָמה, ּדָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַלֲחֹזר ּבִ

נּו ז"ל, ַוֲעַדִין לֹא  ִכיָת ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַרּבֵ ּזָ ְוָלֵכן ֵמַאַחר ׁשֶ

רֹאׁש  ַעד  ה  ַחּכֶ ּתְ ַאל  אּוָמן,  ִעיר  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ֵאֶצל  ָהִייָת 

ַעם  ם ּפַ ְהֶיה ׁשָ ּתִ חֹות ׁשֶ ע, ְלָכל ַהּפָ ּסַ ד ּתִ ֶכף ּוִמּיָ א ּתֵ ָנה, ֶאּלָ ָ ַהּשׁ

ה,  ַהּזֶ ְפָלא  ְוַהּנִ ַהּנֹוָרא  ּקּון  ַהּתִ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ יָך,  ַחּיֶ ּבְ ַאַחת 

נּו ז"ל. ִהְבִטיָחנּו ַרּבֵ ׁשֶ

נּו ז"ל,  ַרּבֵ ִצּיּון  ֵאֶצל  ַעם  ּפַ ָהָיה ַאף  ֲעַדִין לֹא  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ

ַדאי  ּכְ ְולֹא  ֶזה,  ּכָ ְוִנְפָלא  נֹוָרא  ּקּון  ּתִ ְוַלְחֹטף  ֵרז  ְלִהְזּדָ ָעָליו 

ָנה. ָ ְלַחּכֹות ַעד רֹאׁש ַהּשׁ

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



ֶרְסֶלב זׁשוּ"ת ּבְ

ְ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

לֹום... ת ׁשָ ּבַ ַהְמַאֵחל ְלָך ׁשַ

ֵאיֶזה ִמְנָין  ה ּבְ ּנֶ  ַהִאם ֶזה ְמׁשַ
ַמן? אוּ ָנה ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִלים ּבְ ּלְ ִמְתּפַ

ֵאָלה: ׁשְ

ֵאיֶזה�ִמְנָין� ה�ּבְ ּנֶ לֹום�ְלמֹוֲהֹרא"ׁש��ַהִאם�ֶזה�ְמׁשַ ֵמֵאת ָמעֹוז: ׁשָ

ֵיׁש� וַהִאם� אוַּמן?� ּבְ ָנה� ָ ַהּשׁ ֹראׁש� ּבְ ְמָצִאים� ּנִ ׁשֶ ּכְ ִלים� ּלְ ִמְתּפַ

ַמח� וּן�ַעְצמֹו?�ֶאׂשְ יּ ּצִ ם�ּבַ ְתַקיֵּ ּמִ ִמְנָין�ׁשֶ ְוָקא�ּבְ ל�ּדַ ּלֵ ִעְנָין�ְלִהְתּפַ

ה� ׁשוָּבה,�ּתֹוָדה�ַרּבָ ל�ּתְ ְלַקּבֵ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ָנׂשֹא ח' ִסיָון ה'תשע"ב ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָמעֹוז, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ָנה  ּוָ ָנה, ְוַהּכַ ָ ְהֶיה ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּנִ נּו ַז"ל ָרָצה ׁשֶ ַרּבֵ

דֹוׁש,  ִצּיּונֹו ַהּקָ אּוַמן ַעל  ּבְ ָנה  ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ָהְיָתה ִלְהיֹות 

לֹא  ְוָלֵכן  ֵנִסּיֹות.  ּכְ י  ּתֵ ֵמַהּבָ ֶאָחד  ּבְ ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר 



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ח

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ר ִלְהיֹות  ִלים, ָהִעּקָ ּלְ ִמְנָין ִמְתּפַ ֵאיֶזה  ּבְ ת  ִאְכּפַ

ַהּיֹום  ֶ ּשׁ ּוִבְפָרט  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֵאֶצל  ְוִנְרֶאה  ָסמּוְך  אּוַמן,  ּבְ

ר ֶזה  ָנה, ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ נּו ַז"ל ַעל רֹאׁש  ַרּבֵ ִצּיּון  ם הֹוְלִכים ֶאל  ּלָ ּכֻ

ִמְנָין  ֵאיֶזה  ּבְ ת  ִאְכּפַ ְולֹא  ּקּוִנים,  ַהּתִ ל  ּכָ ַעל  ָהעֹוֶלה  ּקּון  ַהּתִ

ִני  ֵ ְכֵנַע ֶאת ַהּשׁ ֶאָחד ְמׁשַ דֹול ׁשֶ ְמיֹון ֶאָחד ּגָ ִלים, ְוֶזה ּדִ ּלְ ִמְתּפַ

ְנָין  ַהּמִ ֶאל  בֹוא  ּתָ ְכֵנַע  ְמׁשַ ְוֶזה  ְוכּו',  י  ּלִ ׁשֶ ְנָין  ַהּמִ ֶאל  בֹוא  ּתָ

נּו ַז"ל ְוֶזה אֹוֵמר ֶאְצִלי  י ְוכּו', ֶזה אֹוֵמר ֶאְצִלי ִנְמָצא ַרּבֵ ּלִ ׁשֶ

נּו ַז"ל ִנְמָצא  נּו ַז"ל ְוכּו', ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוכּו', ַרּבֵ ַרּבֵ

ׁש ַאֲהָבה ַאְחדּות ְוֵרעּות, ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו יֹאַמר  ּיֵ ַרק ֵאיֹפה ׁשֶ

ל ֶאת  ַבְלּבֵ ְזָענּות ֲארּוָרה ְוכּו', ְוָלֵכן ַאל ּתְ ה ּגִ ּמָ ֲחַזק, ְוֵאין ׁשָ

נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֶאל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָלבֹוא  ַרק  ָבר,  ּדָ ּום  ִמּשׁ ַעְצְמָך 

ה. ר ֵאין ְלַמְעָלה ִמּזֶ יָך ֲאׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ ַז"ל ּכָ

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



ֶרְסֶלב טׁשוּ"ת ּבְ

ְ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

יד לֹא ָלֵצאת ֵמָהָאֶרץ,  ְקּפִ ּמַ  ַהִאם ִמי ׁשֶ
ָמן? ל ֶאת ִמְנָהגֹו ְוִלְנֹסַע ְלאוּ ָצִריְך ְלַבּטֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ְפָלִאים� ַהּנִ ָבָריו� ּדְ ַעל� ְותֹוָדה� ָלַרב� לֹום� ׁשָ ָיִאיר:  ֵמֵאת 

ִסיָעה� ַהּנְ ִעְנָין� ּבְ ק� וְּלַחּזֵ ְלעֹוֵרר� ָיכֹול� ָהַרב� ַהִאם� ִקים�� ְוַהְמַחּזְ

אֹוָתן� ַלֲעׂשֹות� ר� ֶאְפׁשָ ִאי� ַמּדוַּע� נוּ?� ַרּבֵ ל� ׁשֶ ְלִציּוּנֹו� ְלאוָּמן�

ִמי� ַהִאם� ֵמרֹון?� ּבְ ְמעֹון� ׁשִ י� ְוַרּבִ ָהָאבֹות� ִקְבֵרי� ּבְ ֻעּלֹות� ּפְ

ֶאת� ל� ְלַבּטֵ ָצִריְך� ְלעֹוָלם,� ֵמָהָאֶרץ� ָלֵצאת� לֹא� יד� ְקּפִ ּמַ ׁשֶ

ק� ּפֵ ְלִהְסּתַ ר� ֶאְפׁשָ ִאי� ַמּדוַּע� יק?� ּדִ ַלּצַ ְנִסיָעה� ם� ְלׁשֵ ִמְנָהגֹו�

ַוֲהִליָכה� ְסָפָריו� ִלּמוּד� ַעל-ְיֵדי� יק� ּדִ ַלּצַ ִרים� ְ ְתַקּשׁ ּמִ ׁשֶ ָכְך� ּבְ

ֲעצֹוָתיו? ּבַ

ׁשוָּבה: ּתְ

ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  ת-ֹקֶדׁש,  ּבַ ֶעֶרב-ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ י

ָבט ה'תשע"ב כ"ד ׁשְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ָיִאיר, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

דֹול ְמֹאד ִלְהיֹות ָרִגיל ָלֶלֶכת  ָבר ּגָ ה ּדָ ּזֶ ָעֶליָך ָלַדַעת, ׁשֶ

יק,  ּדֹות, אֹות ַצּדִ נּו ז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ְך ָאַמר ַרּבֵ י ּכָ יִקים, ּכִ ֶאל ִקְבֵרי ַצּדִ

דֹוׁש- יִקים, ַהּקָ ּדִ חּות ַעל ִקְבֵרי ַהּצַ ַתּטְ ִסיָמן קע"ג( 'ַעל ְיֵדי ִהׁשְ

ְלָכְך';  ֵאינֹו ָראּוי  ׁשֶ י  ּפִ ה לֹו טֹובֹות ַאף ַעל  רּוְך-הּוא עֹוׂשֶ ּבָ

ֶחְברֹון,  ּבְ ָהָאבֹות  ִקְבֵרי   ֵאֶצל  ִלְנֹסַע  ָרִגיל  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ְוָלֵכן 

ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֵאֶצל  גֹון  ּכְ ִליל,  ּגָ ּבַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִקְבֵרי  ְוֵאֶצל 

ְטֶבְרָיה ְוכּו' ְוכּו'. ס ּבִ ַעל ַהּנֵ י ֵמִאיר ּבַ ֵמרֹון, ְוַרּבִ יֹוַחאי ּבְ

ָבר ַאֵחר ְלַגְמֵרי,  ִעיר אּוָמן ֶזה ּדָ נּו ז"ל ּבְ ֲאָבל ִצּיּון ַרּבֵ

ֵעִדים  ֵני  ׁשְ ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ עֹוָלם,  ִמימֹות  יק  ַצּדִ עֹוד  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ

ן  ְוִיּתֵ ִקְברֹו,  ֶאל  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ְוַיְבִטיַח  דֹוִלים,  ּגְ יִקים  ַצּדִ

ים,  ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ רּוָטה ִלְצָדָקה ֲעבּורֹו, ְויֹאַמר ֶאת ָהֲעׂשָ ּפְ

ֲחָטָאיו  ְוָגְבהּו  ָעְצמּו  ִאם  ֲאִפּלּו  ָלִלי",  ַהּכְ ּקּון  "ּתִ ְקָרִאים  ַהּנִ

יו. ְחּתָ ית ּוִמּתַ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ָעיו, יֹוִציאֹו ֵמַהּשׁ ּוְפׁשָ

ֶלְך  ָהָיה ְלָדִוד ַהּמֶ ַהּכַֹח ׁשֶ י מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן רצ"ח( ׁשֶ ְוָאַמר )ַחּיֵ

מּוֵאל ב' י"ט, א'(, ְוַעל  ִני )ׁשְ ִני ּבְ לֹום ּבְ ָעִמים ַאְבׁשָ מֹוֶנה ּפְ לֹוַמר ׁשְ



ֶרְסֶלב יאׁשוּ"ת ּבְ

יִהּנֹום, ְוִהְכִניסֹו ְלַגן ֵעֶדן,  ְבָעה ְמדֹוֵרי ּגֵ ִ ְיֵדי ֶזה ֶהֱעָלה אֹותֹו ִמּשׁ

הּוא ָיכֹול  ן, ׁשֶ ם ּכֵ ה ֵיׁש לֹו ּגַ ַמֲאָמָרם ז"ל )סֹוָטה י:(, ַהּכַֹח ַהּזֶ ּכְ

יִהּנֹום, ּוְלַהְכִניסֹו  ְבָעה ְמדֹוֵרי ּגֵ ִ ל ַהּשׁ ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ִמּכָ

ִצּיּונֹו  ֶאל  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ְמֹאד,  ׁש  ּקֵ ּבִ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְוָידּוַע  ֵעֶדן.  ְלַגן 

ָאה  ַצּוָ ִאיר  עֹוָלם לֹא ִהׁשְ ּבָ יק  ַצּדִ ְוׁשּום  ְוֵיִטיב ָלנּו,  דֹוׁש,  ַהּקָ

ִביל ַהְבָטָחה  ׁשְ ַדאי ּבִ זֹו. ְוָלֵכן ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְתָך, ַהִאם לֹא ּכְ ּכָ

זֹו,  נּו ז"ל? ֲהלֹא הּוא ִהְבִטיַח ַהְבָטָחה ּכָ זֹו ִלְנֹסַע ְלִצּיּון ַרּבֵ ּכָ

זֹו,  יק לֹא ִהְבִטיַח, ַרק הּוא ִהְבִטיַח ַהְבָטָחה ּכָ ַאף ֶאָחד ַצּדִ ׁשֶ

ָרֵאל?  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ יִקים ׁשֶ ָאר ִקְבֵרי ַצּדִ ה ָקׁשּור ִלׁשְ ְוָלֵכן ַמה ֶזּ

ָאה  ִאירּו ַצּוָ זֹו, ַוֲאֵחִרים לֹא ִהׁשְ ָאה ּכָ ִאיר ַצּוָ ן ִהׁשְ נּו ז"ל ּכֵ ַרּבֵ

זֹו. ּכָ

ֶאָחד  יֹום  תֹוְך  ּבְ ְיכֹוִלים  ַהּיֹום  ְטָלן,  ּבַ ְהֶיה  ּתִ ֶאל  ְוָלֵכן 

ּוְכָבר  ִעיר אּוָמן,  ּבְ נּו ז"ל  ַרּבֵ ִצּיּון  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ִלְנֹסַע 

ַהּנֹוָרא  ּקּון  ַהּתִ ֶאת  ל  ּוְתַקּבֵ ע  ּסַ ּתִ לֹא  ַמּדּוַע  ֲחָזָרה,  ִלְנֹסַע 

ה? ְפָלא ַהּזֶ ְוַהּנִ

ַ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

לֹום... ת ׁשָ ּבַ ַהְמַאֵחל ְלָך ׁשַ
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רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן? ַמן ּבְ ַהִאם ֵיׁש ִעְנָין ָלטוּס ְלאוּ

ֵאָלה: ׁשְ

ִלְהיֹות� ִעְנָין� ֵיׁש� ַהִאם� ִליָט"א�� ׁשְ יק� ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד� ַאְרֵיה:  ֵמֵאת 

קֹור� ַהּמָ ַמה� ן,� ּכֵ ְוִאם� אוַּמן?� ּבְ נוּ� ַרּבֵ וּן� ִציּ ּבְ ִניָסן� ֹחֶדׁש� ֹראׁש� ּבְ

ָלֶזה?

ׁשוָּבה: ּתְ

ְקָרא, כ"ו ֲאָדר ה'תשע"ב. י ְלֵסֶדר ַוּיִ ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַאְרֵיה, ֵנרֹו ָיִאיר ְוִיְזַרח. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֵאָליו  ָלבֹוא  ִהְזִהיָרנּו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָלַדַעת  ָצִריְך  ה  ַאּתָ

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ָאז  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ר  ָהִעּקָ

אּוַמן, ְוֵאין  ָנה ֶאְצלֹו ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ֲאִמין ּבֹו, ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּבְ ּמַ ׁשֶ

ְלַהְכִריז  ה  ִצּוָ ּוְבֵפרּוׁש  ה.  ִמּזֶ ק  ְלִהְתַחּמֵ עֹוָלם  ּבָ רּוץ  ּתֵ ׁשּום 

ָנה, ְוִאי  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְהֶיה ֶאְצלֹו ּבְ ּיִ ׁשֶ ֲאִמין ּבֹו -  ּמַ י ׁשֶ ּמִ רּוז, ׁשֶ ּכְ

ה ָלֶהם  ָבר ֶזה ָקׁשֶ ּדָ ֵאּלּו ׁשֶ ׁש ּכָ ּיֵ ְך, ְוַאף ׁשֶ ק ִמּכָ ר ְלִהְתַחּמֵ ֶאְפׁשָ

ְמֹאד.



ֶרְסֶלב יגׁשוּ"ת ּבְ

ם  ּגַ ְך  ּיָ ׁשַ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ יׁש  ַמְדּגִ ַז"ל  מֹוַהְרַנ"ת  ׁשֶ ְוָידּוַע 

ָנה ָהַאֲחרֹון, ְוֶזה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ י ָאַמר ֶאת ֶזה ּבְ קּותֹו, ּכִ ּלְ ַאַחר ִהְסּתַ

ֶזה מֹוַהְרַנ"ת  ּנּו ַז"ל, ְוֶהֱאִריְך ּבָ ת ִמּמֶ ָאה ְמֹפֶרׁשֶ מֹו ַצּוָ ׁש ּכְ ַמּמָ

יק ָהֱאֶמת  ּדִ ַהּצַ ּנֹוֵסַע ֶאל  ׁשֶ ֲעַלת ָהָאָדם  ִמּמַ ה ְמֹאד  ַהְרּבֵ ַז"ל 

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

רּוַח  ַנַחת  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֹזאת,  ל  ּכָ ִעם 

ל  ּלֵ ְוִנְתּפַ ְוִנְלַמד  ִצּיּונֹו,  ֵאֶצל  ַהְינּו  ֵאָליו,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ בֹוא  ּנָ ׁשֶ

ָהיּו  ְסִביב אּוַמן  ִרים  ּגָ ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוָלֵכן  ם,  ׁשָ

נּו ַז"ל, ּוְכָבר לֹא  ָכל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ נֹוְסִעים ּבְ

ה  ּמָ ָכל יֹום ּכַ ָעלּו ּבְ אּוַמן, ׁשֶ ִרים ּבְ ָהיּו ּגָ ִרים ַעל ֵאּלּו ׁשֶ ְמַדּבְ

ינּו. י הּוא ַחּיֵ נּו ַז"ל, ּכִ ָעִמים ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ ה ּפְ ְוַכּמָ

ָנה,  ָ אּו ַרק ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִרים ָרחֹוק, ּבָ ָהיּו ּגָ ֲאָבל ֵאּלּו ׁשֶ

ם ְצִריִכים ִלְהיֹות. ּלָ ּכֻ ָאז ִהְזִהיר ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ׁשֶ

ּוִבְפָרט  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ָעׂשּו  ׁשֶ ִסיעֹות  ַהּנְ ֶאת 

נּו ַז"ל(, ֶאת ֶזה ָעׂשּו סֹוְכֵני  רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן )יֹום הּוֶלֶדת ַרּבֵ ּבְ

ם  ּגַ ֶזה  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ְוַעל  ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ְוֵכן  ִסיעֹות.  ַהּנְ

ל  ים ִחּיּותֹו ׁשֶ ַחּיִ י ַרק ּבַ ן ִהְתעֹוְררּות ַרק ִמּסֹוְכֵני ְנִסיעֹות. ּכִ ּכֵ

רֹאׁש  ֻיָחִדים:  ַהּמְ ים  ַמּנִ ַהּזְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּבִ ֵאָליו  ָנְסעּו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

קּותֹו  ּלְ בּועֹות, ֲאָבל ַאַחר ִהְסּתַ ָ ה, ְוַחג ַהּשׁ ת ֲחֻנּכָ ּבָ ָנה, ׁשַ ָ ַהּשׁ
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ָהעֹוָלם  ל  ִמּכָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ָהיּו  ְוכּו',  ּוְלֵעיָלא  ְלֵעיָלא 

י ַעל  נּו ַז"ל, ּכִ ָנה ֵאֶצל ִצּיּון ַרּבֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִנְזָהִרים ִלְהיֹות ַרק ּבְ

ה ַאף ֶאָחד לֹא ָנַסע,  ת ֲחֻנּכָ ּבָ ׁשַ ֶזה ִהְזִהיר יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ֲאָבל ּבְ

ִית  ּבַ ּבַ ִיְהֶיה  א  ָהַאּבָ ׁשֶ ַלְיָלִדים,  ַהִחּנּוְך  ֵרי  ֵמִעּקְ ֶזהּו  ה  ַרּבָ ַאּדְ

ֶאת  ְך  ְלַחּנֵ  - ִחּנּוְך  ִעְנָין  ֶזה  ה  ֲחֻנּכָ י  ּכִ ַהְיָלִדים,  ִעם  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ

ְהּפּוכֹות,  ר הּוא ּדֹור ּתַ דֹורֹות ֵאּלּו, ֲאׁשֶ ַהְיָלִדים, ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ

ַחג  ֹמר ְמֹאד ַעל ַהְיָלִדים, ֲאַזי ֵאין ִלְנֹסַע. ְוֵכן ּבְ ּוְצִריִכים ִלׁשְ

ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ יד  ּוְלַהְקּפִ ַהְיָלִדים,  ִעם  ִלְהיֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ בּועֹות  ָ ַהּשׁ

ַלת ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ְמעּו ַקּבָ ל ְוִיׁשְ ּלֵ ֶנֶסת ְלִהְתּפַ ְלֵבית ַהּכְ

ְוָלֵכן ֵאין ׁשּום ָמקֹור ַעל ֶזה, ַהְינּו ִלְנֹסַע ַעל רֹאׁש ֹחֶדׁש 

ִניָסן.

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ֹזאת,  ל  ּכָ ִעם 

ָלל, ְוהּוא  ר ֵאין ֲערְֹך ֵאָליו ּכְ אּוַמן, ֲאׁשֶ נּו ַז"ל ּבְ ל ַרּבֵ ִצּיּונֹו ׁשֶ ּבְ

ם  ָרֵאל ִיְצָטְרכּו ָלבֹוא ְלׁשָ ּקּון נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד, ְוָכל ַעם ִיׂשְ ּתִ

ּקּון. ִביל ּתִ ׁשְ ּבִ

ָלל, ְולֹא  ּיּון ֶזה ַנֲחַלת ַהּכְ ַהּצִ י  ּכִ קֹום ְלעֹוֵרר,  ְוָכאן ַהּמָ

ָבר ּדֹוֵאג  נּו ַז"ל ּכְ ָרִטי ְוכּו', ְוַרּבֵ ְך ְלַצְמֵצם ֶאת ֶזה ְלָאָדם ּפְ ּיָ ַ ׁשּ

ְוֶזה  יָמא.  ְלַחּכִ ְוַדי  ָמרֹות,  ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשָ ִפים  ִמְתַחּלְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ׁשֶ

רּוַח ַהּתֹוָרה  ר לֹא ּבְ ֵדי ָזִרים ֲאׁשֶ ּיְ עֹוָלם ׁשֶ ו ּבָ ְרֵסם ַעְכׁשָ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ
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ִנים ָוֹאֶפן,  ׁשּום ּפָ ם ְוכּו', ֶזה לֹא ַיֲעֶלה ָלֶהם ּבְ לֹט ׁשָ רֹוִצים ִלׁשְ

ֵני  ּבְ ָאיו", ְולֹא ׁשֶ א ֶאת נֹוׂשְ נּו ַז"ל הּוא סֹוד "ָהָארֹון נֹוׂשֵ י ַרּבֵ ּכִ

אּו ֶאת ָהָארֹון. ָאָדם ִיׂשְ

דֹוׁש  ִצּיּונֹו ַהּקָ ְלטּו ּבְ ֵדי ָזִרים ִיׁשְ ּיְ לֹא ְצִריִכים ִלְפֹחד ׁשֶ

ָרצּו  ָמם,  ׁשְ ח  ִיּמַ ַהּקֹומֹוִניְסִטים,  ם  ּגַ י  ּכִ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ

ֵנס  ּיּון ְולֹא ִהְצִליחּו. ְוָלֵכן לֹא ְצִריִכים ְלִהּכָ ט ַעל ַהּצִ ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

דֹול. ְמיֹון ֶאָחד ּגָ ָלל, ְוַהּכֹל ּדִ ַלַחץ ּכְ ּבְ

מֹות  ִנׁשְ ָלל  ּכְ ׁשֶ רֹום  ִמּמָ רּוַח  ַיֲעֶרה  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְפָלא  ּקּון ַהּנִ לּו ֶאת ַהּתִ נּו ַז"ל, ִויַקּבְ ָרֵאל ָיבֹואּו ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ ִיׂשְ

נּו ַז"ל. ֵמַרּבֵ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ם ִאם  ן אֹוִתי, ּגַ נוּ ְיַתּקֵ  ַהִאם ַרּבֵ
ַמן? י ְלאוּ לֹא ָנַסְעּתִ

ֵאָלה: ׁשְ

ל� ּדֵ ּתַ דֹוׁש,�וִּמׁשְ ַהּקָ נוּ� ל�ַרּבֵ ְסָפָריו�ׁשֶ ֵמֵאת ַסַעד: ֲאִני�לֹוֵמד�ּבִ

אֹוִתי� ֶלת� ַבְלּבֶ ּמְ ׁשֶ ָעָיה� ַהּבְ ַאְך� ְדָרָכיו�� ּבִ ָלֶלֶכת� ּכִֹחי� ָכל� ּבְ
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ַהְמָעָטה,� ְלׁשֹון� ּבִ ַעת,� ַהּדַ ֲחִליׁשוּת� יׁש� ְלַהְרּגִ ִלי� ְונֹוֶתֶנת�

ִנים� ַרּבָ ם� ׁשֵ ּבְ י� ַמְעּתִ ְוׁשָ ְלאוַּמן�� ִלְנֹסַע� ל� ְמֻסּגָ י� ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ִהיא,�

לֹוֵמד� ֲאִני� ׁשֶ ַלְמרֹות� ְלאוַּמן,� י� ָנַסְעּתִ לֹא� ִאם� ׁשֶ ֶרְסֶלב,� ּבְ ל� ׁשֶ

נוּ,� ַרּבֵ ל� ׁשֶ ַדִים� יָּ ּבַ י� ֵאיֶנּנִ ֲעַדִין� נוּ,� ַרּבֵ ל� ׁשֶ ֲעצֹוָתיו� ֶאת� ם� וְּמַקיֵּ

ִרית��ַהִאם�ֶזה�ָנכֹון?�וַּמה�ָעַלי� ּקוּן�ַהּבְ ר�ּתִ ּקוּן,�וְּבִעּקָ ְוֵאין�ִלי�ּתִ

ַלֲעׂשֹות?

ׁשוָּבה: ּתְ

י ֹקֶדם ַהַחג, י"א ִניָסן ה'תשע"ב. ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַסַעד, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

נּו ַז"ל ִהיא  ר ַהִהְתָקְרבּות ֶאל ַרּבֵ ר ִעּקַ ָעֶליָך ָלַדַעת ֲאׁשֶ

ֵפרּוׁש  ה ָלנּו ּבְ ּלָ ְך ּגִ י ּכָ ים, ּכִ דֹוׁשִ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְסָפָריו ַהּקְ

ָמתֹו  ְוִנׁשְ ְכלֹו  ׂשִ ָניו,  ּפָ ר  ֲאׁשֶ קצב(  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי 

ָאָדם ַמְתִמיד  ָכל ׁשֶ ים, ְוָלֵכן ּכְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ תֹוְך ּדְ ִנְמָצִאים ּבְ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ֵאָליו.  ְמֹקָרב  הּוא  ְך  ּכָ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ

ֹמַע  יָמן ִאם ָאָדם ָזָכה ִלׁשְ ר ַהּסִ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס'( ֲאׁשֶ

ר  ְלַדּבֵ ַמְתִחיל  ָנה, ִאם הּוא  ֵ ֵמַהּשׁ עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת קֹול 

ינֹו ְלֵבין  יָחה ּבֵ ל ׂשִ ל ָהִעְנָין ׁשֶ ה ּכָ ּזֶ רּוְך-הּוא, ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ֶאל ַהּקָ

ֵחֶלק ב',  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ֵפרּוׁש  ּבְ ר  ֲאׁשֶ קֹונֹו, 
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ַהּכֹל.  ִמן  ּוְגדֹוָלה  ֶעְליֹוָנה  ַמֲעָלה  ַהִהְתּבֹוְדדּות ִהיא  ִסיָמן כה( 

ְלִהְתּבֹוֵדד  יֹוֵתר,  אֹו  ָעה,  ׁשָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  לֹו  ִלְקּבַֹע  ַהְינּו  ּדְ

ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ אֹו  ֶחֶדר  ֵאיֶזה  ּבְ ְלַבּדֹו 

ׁש  ְלַבּקֵ ּוִפּיּוס,  ְוִרּצּוי  ֵחן  ִדְבֵרי  ּבְ ַוֲאַמְתָלאֹות,  ְטָענֹות  ּבִ קֹונֹו 

ֱאֶמת.  ּבֶ ַלֲעבֹוָדתֹו  ֵאָליו  ָקְרבֹו  ּיְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ

ּה ְוכּו'. ִרים ּבָ ַדּבְ ּמְ ׁשֹון ׁשֶ ּלָ ְהֶיה ּבַ יָחה זֹו ּתִ ה ְוׂשִ ּוְתִפּלָ

ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ר  ִויַסּפֵ יַח  ָיׂשִ ְלָבבֹו  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת 

ֲחנּוִנים ִלְזּכֹות  ת ּתַ ׁשַ ּקָ ּבַ ֵהן ֲחָרָטה ּוְתׁשּוָבה ַעל ֶהָעָבר, ְוֵהן 

ל  ֶזה ּכָ ֱאֶמת, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַרְך ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ּבֶ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

יל ַעְצמֹו ְלַהְתִמיד  ֵהר ְמֹאד ְלַהְרּגִ יֵליּה. ְוִיּזָ ה ּדִ ְרּגָ ַחד ְלפּום ּדַ

דֹוָלה  ּגְ ִהיא  זֹו  ְוַהְנָהָגה  ְמֻיֶחֶדת.  ָעה  ׁשָ יֹום  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ֶזה  ּבָ

ֶרְך ְוֵעָצה טֹוָבה ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב  ֲעָלה ְמֹאד ְמֹאד, ְוהּוא ּדֶ ּמַ ּבַ

י  ּכִ ּכֹוֶלֶלת ַהּכֹל.  ׁשֶ ָלִלית,  ּכְ י ֹזאת ִהיא ֵעָצה  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו 

ָרחֹוק  הּוא  ִאם  אֹו  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ לֹו  ְחַסר  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל 

יָחתֹו  ׂשִ ְיָפֵרׁש  ַהּכֹל  ַרְך, ַעל  ִיְתּבָ ָוֹכל ֵמֲעבֹוָדתֹו  ל  ִמּכָ ְלַגְמֵרי 

ָבָריו,  ִמין ּדְ ּתְ ַרְך. ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְסּתַ ׁש ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ִויַבּקֵ

י- ָלל, ַאף-ַעל-ּפִ ַרְך ּכְ ר ְלָפָניו ִיְתּבָ יו ְלַדּבֵ ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְפּתֹח ּפִ

הּוא מּוָכן ְועֹוֵמד  ַהְינּו ַהֲהָכָנה ׁשֶ ַעְצמֹו טֹוב ְמֹאד. ּדְ ֵכן ֶזה ּבְ

ֶזה  ָיכֹול,  ֵאינֹו  ַאְך  ר,  ְלַדּבֵ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ְוָחֵפץ  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו 
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ה  יָחה ּוְתִפּלָ ן טֹוב ְמֹאד, ְוַגם יּוַכל ַלֲעׂשֹות לֹו ׂשִ ם ּכֵ ַעְצמֹו ּגַ ּבְ

ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ן  ְוִיְתַחּנֵ ִיְצַעק  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְוַעל  ַעְצמֹו.  ּבְ ה  ִמּזֶ

ׁש ֵמִאּתֹו  ר. ִויַבּקֵ ֵאינֹו ָיכֹול ֲאִפּלּו ְלַדּבֵ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ְתַרֵחק ּכָ ּנִ ׁשֶ

ּיּוַכל  יו, ׁשֶ ח ּפִ ְחֹמל ָעָליו ְוִיְפּתַ ּיַ ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ׁשֶ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

יָחתֹו ְלָפָניו. ְלָפֵרׁש ׂשִ

נּו  ַרּבֵ ֶאל  ַהִהְתָקְרבּות  ל  ׁשֶ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָך,  ְוַדע 

הּוא  ְך  ּכָ קֹונֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַמְרּבֶ ָאָדם  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַז"ל, 

רּוְך- דֹוׁש-ּבָ ר ֶאל ַהּקָ י ִאם ָאָדם ְמַדּבֵ נּו ַז"ל, ּכִ ְמֹקָרב ֶאל ַרּבֵ

עֹוֵרר אֹותֹו  יק, ׁשֶ ּדִ ָבר ֶאת קֹול ַהּצַ ַמע ּכְ הּוא ׁשָ הּוא, ִסיָמן ׁשֶ

ו. ן ַעד ַעְכׁשָ ׁשַ ּיָ ה ׁשֶ ָנה ָהֲעֻמּקָ ֵ ֵמַהּשׁ

ִנים  ל ּפָ נּו ַז"ל, ַעל ּכָ ּזֹוֶכה ִלְנֹסַע ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ אי ִמי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

נּו  י ַרּבֵ ֵער ֶאת ְזכּותֹו, ּכִ ים, ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלׁשַ ַחּיִ ַעם ַאַחת ּבַ ּפַ

ִצּיּונֹו  ֶאל  ֹבא  ּיָ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֶנֱאָמִנים,  ֵעִדים  ֵני  ׁשְ ִעם  ִהְבִטיַח  ַז"ל 

ֶרת  רּוָטה ִלְצָדָקה, ְויֹאַמר ֶאת ֲעׂשֶ ן ּפְ ִעיר אּוַמן, ְוִיּתֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֲאִפּלּו ִאם  ֲאַזי  ָלִלי",  ַהּכְ ּקּון  ְקָרִאים "ּתִ ַהּנִ ים  ִהּלִ ַהּתְ ִמְזמֹוֵרי 

ית  ְחּתִ אֹול-ּתַ ְ ָעיו ְוכּו', יֹוִציאֹו ֵמַהּשׁ ָעְצמּו ְוָגְבהּו ֲחָטָאיו ּוְפׁשָ

ז  ַדאי ְלַבְזּבֵ ִביל ַהַהְבָטָחה ַהּזֹאת ּכְ ׁשְ יו ְוכּו', ְוָלֵכן ּבִ ְחּתָ ּוִמּתַ

ׁש ַעל  ּיֵ ִניעֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּבֹר ֶאת ּכָ ּלֹו ְוכּו', ְוִלׁשְ ֶסף ׁשֶ ל ַהּכֶ ֶאת ּכָ
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י ַאף  ּכִ יו,  ַחּיָ ּבְ ַעם ַאַחת  ּפַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ם ַעל  ׁשָ ְוִיְהֶיה  ְוכּו',  ֶזה 

זֹו. עֹוָלם לֹא ִהְבִטיַח ַהְבָטָחה ּכָ יק ּבָ ַצּדִ

נּו ַז"ל  דֹול ִלְהיֹות ֵאֶצל ִצּיּון ַרּבֵ ָבר ּגָ אי ֶזה ּדָ ַוּדַ ְוָלֵכן ּבְ

ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ּוִמּכֹל  יו,  ַחּיָ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲאִפּלּו 

ִעיר  ּבָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֶאל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִלְנֹסַע 

יֹוֵתר,  נּו ַז"ל ִהְזִהיָרנּו ַעל ֶזה ּבְ י ַרּבֵ ה, ּכִ אּוַמן ֵאין ְלַמְעָלה ִמּזֶ

רֹאׁש  ַעל  ֵאָליו  ָיבֹואּו  דֹול  ּגָ ְוַעד  ֹטן  ּקָ ּמִ ׁשֶ ָאַמר  ּוְבֵפרּוׁש 

ּלֹו הּוא  ל ָהִעְנָין ׁשֶ ּכָ רּוז ׁשֶ ה ּכְ ֲעׂשֶ ּיַ ֲאִמין ּבֹו ׁשֶ ּמַ ָנה, ּוִמי ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ן  ּלֹו, )ַעּיֵ ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ לּוי ּבְ ּלֹו ּתָ ָנה, ְוָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ּלֹו(. ָנה ׁשֶ ָ י מֹוֲהַר"ן, ּגֶֹדל ִיְקַרת רֹאׁש ַהּשׁ ַחּיֵ

נּו  ַרּבֵ ֶאל  ַהִהְתָקְרבּות  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ָעֶליָך  ֹזאת  ל  ּכָ ִעם 

ִמים  ים ּוְמַקּיְ דֹוׁשִ ּלֹוְמִדים ֶאת ְסָפָריו ַהּקְ ִפי ׁשֶ לּוָיה ַרק ּכְ ַז"ל ּתְ

י מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שנח(  נּו ַז"ל )ַחּיֵ ה ָלנּו ַרּבֵ ּלָ ֵפרּוׁש ּגִ י ּבְ ָבָריו, ּכִ ֶאת ּדְ

ְיכֹוִלים  נּו  ִעּמָ ר  ּוְמַדּבֵ יַח  ֵמׂשִ ָהָיה  ׁשֶ יָחה  ְוׂשִ יָחה  ׂשִ ָכל  ּבְ ׁשֶ

יו  ל ְיֵמי ַחּיָ מּור ּכָ יק ּגָ ר, ַוֲאִפּלּו ַצּדִ ׁשֵ ִלְהיֹות ַעל ָיָדּה ִאיׁש ּכָ

ֲאִני רֹוֶצה )ַאזֹוי ִוויא ִאיְך ַמְיין ַאיין ּגּוֶטער ְיהּוד( ִאם  מֹו ׁשֶ ּכְ

ה. דֹוׁשָ יָחתֹו ַהּקְ ִפי ׂשִ ם ּכְ ּה ְלַקּיֵ ִיְרֶצה ֵליֵלְך ִעּמָ

ֵיׁש  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ּלֹוְמִדין  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ֲאִפּלּו  ]ְוַגם 

ִלְזּכֹות ְלַדְרֵכי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ דֹול ְלעֹוֵרר ְלַהּשׁ ּגָ ּכַֹח  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלֶהם 
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יחֹוָתיו  ּוְלׂשִ ִלְדָבָריו  ֵהיֵטב  ִלּבֹו  ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ְלִמי  ֱאֶמת,  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ

ּלֹו  יָחה ׁשֶ ל ׂשִ י ּכָ ים, ּכִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ֱאָמִרים ּבִ דֹוׁשֹות ַהּנֶ ַהּקְ

ּוְנכֹוָנה  ָרה  ְיׁשָ ְוֶדֶרְך  ְמֹאד,  ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ִהְתעֹוְררּות  ִהיא 

ַרְך, ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ִיְהֶיה  ם ִיְתּבָ ֵ ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ֶעְליֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ֵאיֶזה  ּבְ

יָחה  ׂשִ ל  ִמּכָ ִנְפָלאֹות  ְוֵעצֹות  ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ְמֹאד, 

ְדֵרָגה  ַהּמַ ַתְכִלית  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ּלֹו.  ׁשֶ יָחה  ְוׂשִ

ִיְהֶיה, ָיכֹול  ַרק לֹא  ֵאיֶזה ָמקֹום ׁשֶ ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ְחּתֹוָנה, ַחס  ַהּתַ

ּלֹו  ׁשֶ יָחה  ְוׂשִ יָחה  ׂשִ ל  ִמּכָ ְנכֹונֹות  ְוֵעצֹות  ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ל  ְלַקּבֵ

ֱאֶמת, ִאם  ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת, ְוָלׁשּוב ֶאל ַהּשׁ י ׁשַ ט ַנְפׁשֹו ִמּנִ ְלַמּלֵ

ּוִבְתִמימּות  ֱאֶמת  ּבֶ אֹוָתם  ם  ִויַקּיֵ ֵהיֵטב,  ִלְדָבָריו  ִלּבֹו  ים  ָיׂשִ

ֶהם[. ּיֹאַחז ּבָ ֵרי ִמי ׁשֶ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ַאׁשְ ּבְ

ַ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

 

יַח  ׁשִ יַאת ַהּמָ ם ְלַאַחר ּבִ  ַהִאם ּגַ
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ָנה? ָ ַמן ְלרֹאׁש ַהּשׁ ִסיעֹות ְלאוּ ְכָנה ַהּנְ ְמׁשֵ ּתַ

ֵאָלה: ׁשְ

ְלַאַחר� ם� ּגַ ַהִאם� ִליָט"א�� ׁשְ מֹוֲהֹרא"ׁש� ִלְכבֹוד� ְמַנֵחם:  ֵמֵאת 

ָנה,� ָ ַהּשׁ ְלֹראׁש� ְלאוַּמן� ִסיעֹות� ַהּנְ ְכָנה� ְמׁשֵ ּתַ יַח� ׁשִ ַהּמָ יַאת� ּבִ

זֹו,�אֹוֶדה� נוּת� ּמְ ִהְזּדַ ּבְ ְלַגְמֵרי?� ִעְנָין�ַאֵחר� ָבר� ּכְ ִיְהֶיה� ָאז� ׁשֶ אֹו�

ְפָלאֹות,� ַהּנִ יחֹוָתיו� ְוׂשִ ים� דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו� ַעל� ְמֹאד� ִלְכבֹודֹו�

ים�ֶאת�ֻיְקָרָתם� ִמּלִ רוּת�ְלָתֵאר�ּבְ ֵאין�ִלי�ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז  ּתַ רֹאׁש ֹחֶדׁש  י ְלֵסֶדר ֹקַרח ב' ּדְ ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
ה'תשע"ב

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ְמַנֵחם, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ּתּוַקד  י  ּלִ ׁשֶ 'ָהֵאׁש  שו(:  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ה  ּנֶ ּתַ יַח, לֹא ִיׁשְ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ַעד ׁשֶ יַח'; ִנְמָצא, ׁשֶ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ַעד ׁשֶ

ּנֹות  ְלׁשַ ָיכֹול  לֹא  ֶאָחד  ְוַאף  ָוֹאֶפן,  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ָבר  ּדָ ׁשּום 

ָנה,  ָ נּו ַז"ל ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ם ְצִריִכים ִלְנֹסַע ֶאל ַרּבֵ ֶאת ֶזה, ְוֻכּלָ

ָנה, ְולֹא עֹוד  ָ נּו ָנבֹוא ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּלָ ּכֻ יד ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ִהְקּפִ ֶ ּשׁ

י עֹוֶלה ַעל  ּלִ ָנה ׁשֶ ָ י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תג(: 'ָהרֹאׁש ַהּשׁ א ָאַמר )ַחּיֵ ֶאּלָ

י ַמֲאִמיִנים ִלי  ּלִ ַהְמֹקָרִבים ׁשֶ ֶלא ֶאְצִלי ֵמַאַחר ׁשֶ ַהּכֹל, ְוָהָיה ּפֶ
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ם ַעל  ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ים ַהְמֹקָרִבים ֵאַלי ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ֲהרּו ּכָ ה לֹא ִיּזָ ְוָלּמָ

י הּוא ַרק רֹאׁש  ּלִ ל ִעְנַין ׁשֶ י ּכָ ָנה ִאיׁש לֹא ֵיָעֵדר, ּכִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ַמְעּתֹו  ִמׁשְ ֶאל  ר  ּסָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ רּוז  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְוִהְזִהיר  ָנה.  ָ ַהּשׁ

ָנה ֶאְצלֹו לֹא ֶיְחַסר ִאיׁש. ּוִמי  ָ ּוְמֹקָרב ֵאָליו, ִיְהֶיה ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ֹמַח ְמֹאד ְמֹאד,  ָנה ָראּוי לֹו ִלׂשְ ָ ּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ׁשֶ

י  ים ּכִ ּקִ תּו ַמְמּתַ ים ּוׁשְ תּוב )ְנֶחְמָיה ח, י(: "ִאְכלּו ַמֲעַדּנִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָנה'. ָ ֶכם", ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ֶחְדַות ֲהָוָי"ה ִהיא ָמֻעּזְ

לֹא  יַח  ָמׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ׁש  ַחּדֵ ּלְ ַמה  ֵאין  ְוָלֵכן 

ּנּוי. ִיְהֶיה ׁשּום ׁשִ

ְהֶייָנה  ּתִ ָאז   - עֹוָלם  ּבָ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ּכְ

נּו  ּלֹו ָיבֹואּו ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי ְוכּו', ׁשֶ

ַעְצמֹו ָיבֹוא ְוכּו',  יַח ּבְ ׁשִ ָנה, ְוַגם ֶמֶלְך ַהּמָ ָ ַז"ל ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ַרְך. יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ נּו ּבִ נּו ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ ַמח ִלּבֵ ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ

ַהְמַאֵחל ְלָך ֹחֶדׁש ְמֹבָרְך...
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ן  ָנה, אֹו ְלַמּמֵ ָ ם ַהּשׁ ַמן ּגַ ט: ַהִאם ִלְנֹסַע ְלאוּ ֲאִני ִמְתַלּבֵ
ַעם? ם ַאף ּפַ ּלֹא ָהָיה ׁשָ ְרִטיס ִטיָסה ְלָחֵבר ׁשֶ ּכַ

ֵאָלה: ׁשְ

ָזִכיִתי� ם� ֵ ַהּשׁ רוְּך� ּבָ מֹוֲהֹרא"ׁש�� יק� ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד� ַגְיא:  ֵמֵאת 

ְמֹאד� ַוֲאִני� ָעִמים,� ּפְ ה� ּמָ ּכַ ָבר� ּכְ ָנה� ָ ַהּשׁ ֹראׁש� ּבְ אוַּמן� ּבְ ִלְהיֹות�

טֹוב� יֹּוֵתר� ׁשֶ אֹו� ָנה,� ָ ַהּשׁ ם� ּגַ ִלְנֹסַע� ִלי� ַדאי� ּכְ ַהִאם� ט:� ִמְתַלּבֵ

ַעם,� ּפַ ַאף� ם� ׁשָ ָהָיה� ּלֹא� ׁשֶ י� ּלִ ׁשֶ ְלָחֵבר� ִטיָסה� ְרִטיס� ּכַ ן� ְלַמּמֵ

ה�ְלִתּקוּן�ִנְצִחי? ְזּכֶ יִּ ֵדי�ׁשֶ ּכְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז ה'תשע"ב ת ה' ּתַ ִני ְלֵסֶדר ֻחּקַ ַרְך, יֹום ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַגְיא, ֵנרֹו ָיִאיר.  ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֵאָליו  ָיבֹוא  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ִהְזִהיָרנּו  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

י  )ַחּיֵ ְוָאַמר  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִמי  ִיְהֶיה  ֵיָעֵדר,  ל  ּבַ ִאיׁש  ָנה  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש 

ֶלא  י עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ְוָהָיה ּפֶ ּלִ ָנה ׁשֶ ָ מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תג(: 'ָהרֹאׁש ַהּשׁ

ֲהרּו  ה לֹא ִיּזָ י ַמֲאִמיִנים ִלי ְוָלּמָ ּלִ ַהְמֹקָרִבים ׁשֶ ֶאְצִלי ֵמַאַחר ׁשֶ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ם  ּלָ ּכֻ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵאַלי  ַהְמֹקָרִבים  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ
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ָנה. ְוִהְזִהיר  ָ י הּוא ַרק רֹאׁש ַהּשׁ ּלִ ל ִעְנָין ׁשֶ י ּכָ ִאיׁש לֹא ֵיָעֵדר, ּכִ

ַמְעּתֹו ּוְמֹקָרב ֵאָליו ִיְהֶיה  ר ֶאל ִמׁשְ ּסָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ רּוז, ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּכְ

ּזֹוֶכה ִלְהיֹות  ָנה ֶאְצלֹו - לֹא ֶיְחָסר ִאיׁש. ּוִמי ׁשֶ ָ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹאד,  ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ לֹו  ָראּוי  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל 

י ֶחְדַות ֲהָוָי"ה  ים ּכִ ּקִ תּו ַמְמּתַ ים ּוׁשְ )ְנֶחְמָיה ח, י(: "ִאְכלּו ַמֲעַדּנִ

ָנה'. ָ ֶכם" ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִהיא ָמֻעּזְ

הּוא  י  ּלִ ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ 'ָהרֹאׁש  תה(:  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  י  )ַחּיֵ ְוָאַמר 

ה  ירּוׁשָ ה ּבִ ָבר ַהּזֶ ֵאין ַהּדָ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ דֹול, ְוַהּשׁ ִחּדּוׁש ּגָ

ֲאִני יֹוֵדַע  ָנה, ׁשֶ ַמּתָ ַרְך ָנַתן ִלי ֹזאת ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֲאבֹוַתי, ַרק ַהּשׁ

לּוִיין  ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ֶכם  ּלְ ּכֻ ם  ַאּתֶ ֲעָיא  ִמּבַ לֹא  ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַמהּו 

רֹאׁש  לּוי ּבְ ּלֹו ּתָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ א ֲאִפּלּו ּכָ י, ֶאּלָ ּלִ ָנה ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

י'. ּלִ ָנה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ ָהִייִתי  יד  ַיּגִ ֶאָחד  ׁשֶ ְך  ּיָ ׁשַ לֹא  ְוָלֵכן 

ְלַאֵחר  ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ן  ֶאּתֶ ֲאִני  ו  ְוַעְכׁשָ אּוַמן,  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ֶזה. ָבר ּכָ ע, ֵאין ּדָ ּסַ ּיִ ׁשֶ

ָבא  )ּבָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  מֹוְצִאים  ֲאַנְחנּו 

ֵמֶהן  ֶאָחד  ּוְבַיד  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִכין  ְמַהּלְ ָהיּו  ׁשֶ ַנִים  'ׁשְ סב.(:  ְמִציָעא 

ֵניֶהם ֵמִתים, ְוִאם ׁשֹוֶתה ֶאָחד  ל ַמִים, ִאם ׁשֹוִתין - ׁשְ ִקּתֹון ׁשֶ

ֵניֶהם  ּתּו ׁשְ ׁשְ ּיִ טּוָרא: מּוָטב ׁשֶ ן ּפְ ַרׁש ּבֶ ּוב. ּדָ ּשׁ יַע ַלּיִ ֵמֶהן - ַמּגִ



ֶרְסֶלב כהׁשוּ"ת ּבְ

א  ּבָ ל ֲחֵברֹו. ַעד ׁשֶ ִמיָתתֹו ׁשֶ ְוָימּותּו, ְוַאל ִיְרֶאה ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ

יָך  ְקָרא כה, לו(: - ַחּיֶ )ַוּיִ ְך"  ד: "ְוַחי ָאִחיָך ִעּמָ י ֲעִקיָבא ְוִלּמֵ ַרּבִ

י ֲחֵבְרָך'. קֹוְדִמים ְלַחּיֵ

ַעְצמֹו,  ֲעבּור  ִלְדֹאג  ָצִריְך  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ה,  ִמּזֶ רֹוִאים 

נּו  ָנה ָלבֹוא ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ָנה ֵחֶלק ּבְ ל ׁשָ ְהֶיה לֹו ּכָ ּיִ ׁשֶ

ִני, ְוָלֵכן  ֵ ּלֹו ַלּשׁ ְרִטיס ׁשֶ ֶאָחד ִיְמֹסר ֶאת ַהּכַ ְך ׁשֶ ּיָ ַז"ל, ְולֹא ׁשַ

ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְדֹאג ַרק ַעל ַעְצמֹו,  ּכָ ְך ׁשֶ ֵאָלה ַעל ּכָ ֵאין ׁשּום ׁשְ

ָנה, ְוֵאין  ָ נּו ַז"ל ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּוְלָהִביא ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ

ֶזה ֲאִפּלּו ָסֵפק ְסֵפיָקא. ּבָ

ל ַעם  ּכָ עֹוָלם, ׁשֶ רּוְך-הּוא ַיְכִניס רּוַח ָטֳהָרה ּבָ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

אּוַמן. ָנה ּבְ ָ ה ְלרֹאׁש ַהּשׁ דֹוׁשָ ִסיָעה ַהּקְ ָרֵאל ִיְצָטְרפּו ֶאל ַהּנְ ִיׂשְ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ





סֹוד�ה'�ִליֵרָאיו�וְּבִריתֹו�ְלהֹוִדיָעם
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ִ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
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ֶ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  ֳעֶלָך  ּ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  ָפֳעֶלָך  ֲ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


