
 

 
 

ֶץקֹבֶ 

יחוֹ  ֲהָראתֹש ִׂ ֹֹשֹ "מו 
ַַ דִּּבּורִּים נוָֹראִּים וְנְִּפָלאִּים, ְמעוְֹררִּים ְמעִּירִּים ּוְמַחזְקִּ   ַענַַחל נוֵֹבים, אשֶׁרר מִּוּוְְֹ 

 ַחזֵקן ַָעשָדרִּים, ְלִַּתְ יְִֶּׁקּום ְמקוֹר ָחְכָמַ נוְֹבעִּים, ְלַַחשיוֹת נרפרֶׁ ָכל ַחי ּומִּשָ 

 נְִּמָצאִּיםַּבעשבוַֹדת ַַּבוֵֹרא ְּבָכל ַדְרגַָ ֶׁריְִַּיּו 
 

 

 

 
 

 לֶׁר  מִּפרַ ָקְדֶׁוֹ  ְוקִּּבְלנּו ֶׁרָשַמְענּוי ְכפִּ 

 זי"ע ֶׁ"מוַֹשָראן ָמרָ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תשע"ַ אָתֹבי כִּ ת ָפָרֶַׁ ת ֶַָּׁבב עררר יָָצא ָלאוֹר 

 ב ּבררְנלר י חשנִּידֵ ' ַַֹקדרֶׁל ֵַיַכא 'ְמתִּיְבתָ י וְַּלמִּידֵ י יְדֵ ל ַע

 "אתובבם יְרּוֶַָׁליִּ  ֶַַֹׁקדר ר עִּי

יַ  ִענְּ רָּש ַןַבְּ בֹיַכִַתַפָּ  אתָּ
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יחו   ְפָלאו  ת ש ִׂ ְני  ת נִׂ ָרש   ן ֵמעִׂ ָ  אָתב  י כ ִׂ ת פ 

 

 

יעַַ ַהֻגִ ֻבַַָֻבְּ ַ ַש  ַת ַ ָרש  ַֻפָ ִּכ  ִּ'ת ַָהיַָ א'ָתבִֹּי ַָרִגיה ַ"מֹוֲהָראל ַדֻבֵַַל"זַַַש  רַלְּ

ֻבֵַ ַַהרְּ ַה ַ ָרש  ִַמֻפָ ַַהֻתֹוֵכָחַת תֻוָבַה ַַהֻכְּ ַה ָ ָפָרש  ַֻבְּ ַזוַֹה ָעֶליָהַ, ֶ רוַַֻש  ַָאמְּ

יֲַחָכֵמינוַֻ ִ דֹוש  ִגלַָֻ)םַַהֻקְּ ָרֶַעַ'ַ:הַלאַע"ב(מְּ ֻקֵַאַזְּ ָרֵאַםַָלֶהַןַֻתִ ִיש ְּ רוַֹלַלְּ תִַלקְּ

ָללוַֹ נֵַתַַהֻקְּ ְּ ִמש  ֻבְּ ֶ נֵַהַֻתֹוָרַהַש  ִַלפְּ ַי נַַָרֹאש  ָ ַַהש ֻ ַלַַעַה, ֵ ֶלַםַ"ש  כְּ נַָהַֻתִ ָ הַש 

לֹוֶתיָהַוְַּ ַַ.'"ִקלְּ ֻדֵ ִדקְּ ַוְּ ַ"מֹוֲהָראק ַל"זַַַש  ,ַ ש  ֻיֵ ֶ ָהִביַש  ַלְּ יַַן ִַענְּ ַזֶַן ֵַאיךְַּה,

ִריַאַ קְּ ַתַֻבִ ַ ָרש  ַבַהַַהֻתֹוֵכָחַתַֻפָ ַןַזֹוִכיד,ַלְּ ֶ ֶלַ"ש  כְּ נַָהַֻתִ ָ לֹוֶתיָהַהַש  ִקלְּ ַ"?וְּ

 

י ֻבִ ִהסְּ ַוְּ ַ"מֹוֲהָראר ַל"זַַַש  ,ַ ש  ֻיֵ ֶ ָאָדַַש  ַלְּ כַַָֻת,ָלַדַעַם ֶ ַש  ָללוַֹל ַַהֻקְּ ֵַהןת

ֱאֶמַ ָרכוַַֹתֻבֶ ַֻבְּ ֲַעצֻומוַֹת ַַרַת, ֵהןק ֶ וַַֹש  ש  ֺלֻבָ ַמְּ ית ִ בֻוש  לְּ ַֻבִ ֹוִנים ם,ַש 

חוַֻ ֻבַ ֻמִ ֶ אוַֹץַש  ָללוַַֹתִנרְּ קְּ ַֻכִ ֲַאָבַת, ִניל פְּ נֻוזוַֹםִַמֻבִ ַֻגְּ ָרכוַֹת ַֻבְּ ִריִכיםת, ַֻוצְּ
ָללַַַָלֲהֹפךְַּ ַַהֻקְּ ָרָכַה ִַלבְּ ֶדֶרךְַּה, ִכיםַֻכְּ הֹופְּ ֶ גֶַַש  ַֻבֶ ִניד פְּ ִַמֻבִ ַבחוַֻם ץ,ַלְּ

מוַֹ תוַַֻֻוכְּ ֻכָ ֶ ָבִרי)בַש  ֲהֹפך ִּ"ַ:(ו,ַםַכגֻדְּ ךִָּה'ִִַּּוי ַ ָללִָּתִּא ִִּּל  ָרכִָּהִַּהק   ב  יַכִַַֻה",ל 

ָרכַָ ַַהֻבְּ ָבַה ַֻכְּ ַר ֻמָ ָ ַש  ַַרַה, כַָק ַהֻפְּ תְּ ֻנִ ֶ ַש  ֵאיה ִנרְּ חוַַֻתוְּ ִַמֻבַ ָללַָץ קְּ ַֻכִ לֲַאָבַה,

ִַמיַָֻ ִכיד ַהֻפְּ ֻמְּ ֶ ִניַאֹוָתֻהַםַש  פְּ ַבחוַֻםִַמֻבִ ַלְּ ָרכַָתֶַאַםַרֹוִאיץ, ִגֻלוַֻהַַהֻבְּ יַֻבְּ

ַָעצוַֻ ָלכֵַם, ַוְּ ַַאַן ַַעַף ַֻפִַל ַי ש  ֻיֵ ֶ ַנֹוֲהִגיַש  רַֹם ִַלקְּ ַַהֻתֹוֵכָחַא קוַֹה ַֻבְּ ַָנמֻוךְַּל

רֻוָצַ ָהַלֲַאָבַה,ַֻוִבמְּ ֻבֵַגִַמנְּ יִקיהַַהרְּ כֵַם,ַַצֻדִ ִרַאַמֻוָבַ)"לַָהֲאִריזַַגַָנַהַןַוְּ פְּ יַֻבִ

ל ִּ כ  נִָּהִּת   ָ יָהִּהִּש  לֹות  ל  ק   ִּו 
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ַעֵַ יץ ַַחֻיִ עַַם ַ ַש  ֻבַָר ַ ַַהש ֻ ַסוַֹת ֶרַף ַיט(ֻפֶ ַק רַֹ, קוַֹםַאֹוָתַאִַלקְּ ַָרַלַֻבְּ ַכִַֻם, ֵרַלַֻכַָי בְּ יַֻדִ

מֹוָתיםֵַהַהַַהֻתֹוָרַ ְּ ַש  ַו ֶ ַלַש  דֹוש  רֻוךְַַַּהֻקָ ַהוַַֻֻבָ וַֹא, ש  ֺלֻבָ כַַָתֻומְּ הִַמֻלַָלַֻבְּ

ָרכוַֹ ַֻבְּ ַַרֻבוַֹת ַַעַת ִלַד ַֻבְּ ַי ַֻדַ ָאָדַי, ֶ ש  ַֻוכְּ וֵַֻם ֻכַ ִַמתְּ ָרכוַֹן ַַלֻבְּ וַֹת ש  ֺלֻבָ תַַהמְּ

תֹוכַָ כוַֹן,ַֻבְּ ָ ש  ָרכוַֹוַָעָליַתִנמְּ ַת.ֲעצֻומוַֹתַֻבְּ

ַ

ִסֻפֵַ ַ"מֹוֲהָרארַוְּ ַ,ַל"זַַַש  ֶ ִּש  דֹוש  עִִַָּּהַרבִַּהק ָ יִָּלִּב ַ נ  ַאִּזי"עַהת ַ לַָרִגיהַָהיַָ,

רוַֹ ִַלקְּ ֻתֹוָרַת ַֻבַ ֵביה ַֻבְּ וַֹת ָרש  ִַמדְּ ַֻוַפעַַ, ַלַֹם ַָהיַָא ַעַה ַַהֻבַ יַָל נְּ ַזי"עַַהֻתַ א

ֵבי ַֻבְּ וַֹת ָרש  ֻבִַַָמדְּ ַ ש ֻ ַֻבַ אוַֻת רְּ ֻקָ ֶ ֶַאַַש  ַַהֻתֹוֵכָחַת ָקָרַה, ַוְּ ַא ר,ַַאֵחִַַאיש 

ַצַ ֶאמְּ ִריָאַעַֻובְּ ַעֻלֵַהַַהֻקְּ נוַֹףִַהתְּ ַֻבְּ ,ִּ דֹוש  ִַּרב  ִִָּּהַרבִַּהק ָ עי ֹוב  מוַֹ)ַרד  "רַָהַאדְּ

ָצעִַ ָנַפַ,ַ"דַזי"ע(ֵמַחֻבַַיַָהֶאמְּ וַֻלַוְּ ש  ֵהִעירוַֻת,ַַחֻלָ ֶ ש  ֲאלוַֻ,ַוַֻהֻוכְּ ָ ש  ַַאֹותוַַֹוְּ הַָלֻמָ

ַעֻלֵַ ִַהתְּ ָאַמַהַָענַָף, ַאֻבַָ'ַר:וְּ ֶ ש  ַַהֻתֹוֵכָחַתֶַאַאַקֹוֵרַאַֻכְּ ֲַאנִַה, ֹוֵמעַַי קַַרַַש 

ָרכוַֹ ַֻבְּ ֲַאָבַת, ַל ִאיש  ֶ ש  ַזֶַַֻכְּ ַָקָרַה ַא ֻתִ ַמעְּ ָ ַש  ַַרַי ָללוַֹק ַקְּ ָצרוַֹת ַוְּ דַֻוִמיַַֻת,

ַ ֻתִ ַעַלפְּ ַ'יִהתְּ ַכִַֻ... ַכֵַֻי ֶרךְַּן יִקיַֻדֶ ֻדִ ַַהֻצַ מֹוַעַם, ְּ ָרכוַֹתֶַאִַַלש  נֻוזוַֹתַַהֻבְּ תַַהֻגְּ
תֹוךְַּ ַֻכַַָֻבְּ ֵרַל בְּ ַֻדִ ַֻתֹוָרַי עֹוֵרַה, ִהתְּ ַֻולְּ ֵבקוַֻר ַתִַלדְּ דֹוש  רֻוךְַַַּהֻקָ לַַעַאַהוַַֻֻבָ

ֵדיֶהַ ַם.יְּ

ַ

ָאַמַ ַ"מֹוֲהָרארַוְּ כֵַֻ,ַל"זַַַש  ֶ ָצַןַש  ַאִַנמְּ ֹפָרש  זַֹהַַמְּ ַרַֻבְּ ַ)ַָחָדש  ַ ָרש  ַכִַֻתַֻפָ אַָתבַֹי

כַָֻ,ַעגַע"ב( ֶ ָללוַֹלַש  ַתַַהֻקְּ ֶ ַלַש  ַ ָרש  לַָֻםֵַהַה,ַַהֻתֹוֵכָחַתַֻפָ ָרכוַֹןַֻכֺ ָכתוַֻת,ַֻבְּ בַוְּ
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יחו   ְפָלאו  ת ש ִׂ ְני  ת נִׂ ָרש   ן ֵמעִׂ ָ  אָתב  י כ ִׂ ת פ 

 

ַ ָ ַםַש  עוַֹיַַרֻבִַםַעִַאַנֹוָרַהַַמֲעש ֶ מְּ ִ ִמיִדַיַיֹוַחארַֻבַַןַש  לְּ ַהֻתַ ָעַיַכִַֻם,ַיוְּ ָ ש  הַֻבְּ

ָהיוַֻ ֶ ַַרֻבִַַש  עוַֹי מְּ ִ ַש  ַֻבַַן ַיֹוַחאר נוַֹי ַַרֻבִַַֻובְּ ָעזַָי ֶַאלְּ מֻוִניר ַטְּ ָעָרַם ֻמְּ הַֻבַ

ֻבַָ דְּ ֻמִ ֲאָלהד,ַלוַֹרַֻבַ ְּ ֵאָלִַַנש  ְּ ֵביהַש  ַתַֻבְּ ָרש  דְּ ַַהֻמִ ,ַ ִתיאַלַֹהַָלֻמָ סוַֹבַֻכְּ ףַֻבְּ

ַַהֻתֹוֵכָחַ ַה ֶ ַש  ַל ַ ָרש  ַֻפָ ַכִַֻת ַָתבַֹי וַֻא ַש  ֶַנָחמוַֹם מוַֹת, תוַַֻֻכְּ ֻכָ ֶ ַש  סוַֹב ףַֻבְּ

ַַהֻתֹוֵכָחַ ַה ֶ ַש  ַל ַ ָרש  ַֻפָ ֺחֻקֹוַתַת ַֻבְּ לַֹי, ַוְּ עוַֻא ִמיִדיַָידְּ לְּ ַַהֻתַ ֻוָבַם ש  ה,ַֻתְּ

ַטֲערוַֻ ִנצְּ אַַֹוְּ ַמְּ ֵאיד ֶ ַש  ַַרֻבִַן עוַֹי מְּ ִ ַש  יֵניֶהַן ַֻבֵ ַכִַֻם, אי ַוֻדַ ַֻבְּ ַָהיַָי ָתֵרַה ץַמְּ

ֵאָלָתַםַָלֶהַ ְּ ַש  ָהַלךְַּם, ַַרֻבִַַוְּ ַיֹוֵסַי ַֻבַַי ַַרֻבִַר הֻוָדַי ַיְּ ָאַמַה, יֹונַָרַוְּ ת,ַַאַחַהַלְּ

כִַ ַיַלְּ ִליחוַֻיִַלַיַַוֲעש ִ ְּ ִחַת,ַש  ִתקְּ ֶתַיַוְּ ֵאָלַםַעִַקַֻפֶ ְּ ַרֻבִַתַֹזאהַש  עוַֹיַלְּ מְּ ִ ן,ַש 

ָתִביִאַ ַוְּ ִַלַי ֻוָבַי ש  ַֻתְּ ָחַה, ָלקְּ ַוְּ ַַהֻיֹונַָה ֶתַה ַַהֻפֶ יעַָק ִהֻגִ ַוְּ ָעַרַה ִַלמְּ יַַרֻבִַת

עוַֹ מְּ ִ ָקָרַן,ַש  עוַֹיַַרֻבִַאַוְּ מְּ ִ ֶתַןַש  אַֹהַֻוָבכַָקַַהֻפֶ ָעזַָיַַרֻבִַםַעִַדַמְּ נוַֹרֶַאלְּ ,ַֻבְּ

ַַעַ ֻוָתַל ִריש  ַֻפְּ ִַמַם ַַהֲחֵבִרין ֻלַֹם, ֶ ַש  כֹוִליא ַיְּ ַדֻבֵַם ַלְּ ֶהַר ִַעֻמָ ֵרַם ִדבְּ יַֻבְּ

ַֻתֹוָרַ ֲַאָבַה, תֹוךְַּל ךְַַֻּבְּ יעַַַֻכָ הוִַַֻהֻגִ ִביֵַאִלֻיָ ַַהֻנָ ָאַמַא, ַוְּ ַָלֶהַר ִסיקוַֻם פְּ ֻיַ ֶ ַש 

ֻכוַֹ הת,ִַלבְּ נוַֻהַֻוַמַהַַהֻתֹוֵכָחַדַסוַֹםַָלֶהִַַויַגֻלֶ ֻגָ ֶ ֻהַזַש ֻ ָאַמַ,ַֻבָ לַכַָֻםַ"ָלֶהַרַוְּ

ָטחוַֹ ַַהבְּ ֶנָחמוַֹת ַוְּ ָרֵאַת ִיש ְּ ַֻדְּ ָהנֵַל ַֻבְּ ָללוַֹי ַקְּ ִתיֵבַת ַֻכְּ ַי", ָ ַָמש  ֶמֶלךְַּל ַלְּ

ַָהאֹוֵהַ ֶַאַב נוַֹת ַֻבְּ ַאף, ַַעַַוְּ ַֻפִַל לוַֹי ֻלְּ ֻקִ ֶ הוַַֻש  ִהֻכָ ַוְּ ַַאֲהַבַ, ֵַמָעית ו,ַָעָליו

ֶאַ רְּ ֻמַ ֶ ש  ַֻוכְּ ַרֹגֶַה ַכַעַז ַוְּ ַָחזַָס ַָאַק, ָמנוַֻז ַָהַרחְּ ֻלוַֹת ֶ ַָעָליַש  ךְַּו, ַַֻכָ דֹוש  ַַהֻקָ
רֻוךְַּ ֻלֵַבַגַַֻלַַעַףַַאַא,ַהוַַֻֻבָ ֻקִ ֶ דֹולוַֹתַטֹובוַֹםֵַהַלֲַאָבַל,ַש  ִפַת,ַֻגְּ ֵאֻלוַֻיַלְּ ֶ ַש 

ָללוַֹ ַאֲהָבַַָהיוַֻתַַהֻקְּ ַֻבְּ מוַֹה, נוַֹתֶַאַבַָהאֹוֵהַבַָאַַֻכְּ ַֻבְּ צֻועַָקַֻוַמֲחִזי, הַָהרְּ



 

 
 ה

ָידוַֹ ַֻבְּ ֲַאָבַ, ֻכוַֹל ַַהֻמַ ַרֲחִמֵַַהןת ַיֻבְּ ָאַמַם, ַוְּ הוַַֻלוַֹר ֵַאִלֻיָ הוַֻ, ֻזֶ ֶ דַסוַַֹש 

סוַֻ ָבִרי)קַַהֻפָ ָכַיֳַחִלַלַֻכַָםַגַַֻ"ַ:(םַכח,ַסאֻדְּ ַהַַמכַָֻלַוְּ ֶ תוַֻאַלַֹרֲַאש  ֵסֶפַבַֻכָ רַֻבְּ

ל ִּתַַהֻזֹאהַַהֻתֹוָרַ ָדךְַּדַַעַַָעֶליךַַָםַיע  מְּ ָ ִתיאַלַַֹה'ַיֲעֶלַ'ַ–".ִַהש ֻ אֶַאלַָֻב,ַֻכְּ

ֵלַ' וַֹ,ַם'ַיעְּ ֻבֹשׁה,ַַהֲעָלָמַןַָלש  כְּ ֻיִ ֶ ַַש  ֶנֶקַםַאֹוָתַהִַויַכֻסֶ קֹוָמַבַֻבְּ מְּ ֻלַֹם,ַֻבִ ֶ אַש 

אוַֻ ַַלחוֵַַֻיצְּ יוַֻץ, ִיהְּ ֶַנֱעָלִמיַוְּ ים ֺכֻסִ ַֻומְּ ֵביֶהַם ִנקְּ ַֻבְּ כוַֻם ַוְּ ַרֻבִַ', ַוְּ עוַֹי מְּ ִ ןַש 

ַתַ ַֻכָ ֶתַלַַעַתַזֹאלַֻכַָב ַֻפֶ ָנַתַק, ַוְּ תֹוךְַַּאֹותוַֹן יָהַַלְּ ַַֻפִ ֶ ַַהֻיֹונַָלַש  ָלָחֻהַה, ְּ ַֻוש 

ָרַ ַַהֲחֵבִרילֶַאַהַָחזְּ חוַֻם, מְּ ש ָ ַַהֲחֵבִרילַכַַָֻוְּ ַאַם, ֶ ַֻפִַלַַעַףַש  ֻלַֹי ֶ עוַֻאַש  ַָידְּ

קוַֹ ַםַַהֻמָ ֶ עוַֹיַַרֻבִַלַש  מְּ ִ ֹפַעַןַש  ַלַֻבְּ ש  ָצִאיםַַהֲחֵבִרילֲַאָבַ,ַַמֻמָ ,ִַעֻמוַֹםִַנמְּ

ִרי עֹורְּ ַֻוִמתְּ ַַעַם ַָידוַֹל ָתה, ָהיְּ ָחַַוְּ מְּ ַש ִ דֹולַָה ַֻגְּ יֵניֶהַה ַֻבֵ ַַעיֵַֻם, ַן ָ ַש  לַכַָֻם

ָבִרי ָלִאיםַֻדְּ ֵרַהֵַאלֶַֻםִַנפְּ ִדבְּ ַר.ַַַַהֻזַֹהַיַֻבְּ

ַ

ָאַמַ ַ"מֹוֲהָרארַוְּ ֵאֻלוַֻ,ַל"זַַַש  ֶ ֵרַםֵַהַַש  בְּ יֲַחָכֵמינוַֻיַֻדִ ִ דֹוש  ִמי)םַַהֻקְּ דַכחַֻתָ

ַַרֻבִַ'ַ:ע"ב( ַאֹוֵמַי ֶרךְַּאִַהיֵַאיֶזהוַֻר, ָרַַֻדֶ ָ ש  בוַֹהַיְּ ֻיָ ֶ ַָהָאָדַַלוַֹרַש  בַיֹאַהַם,

ַ'תַהֻתֹוֵכחוַֹתֶַאַ ֻכַָ, ֶ ַמַלַש  ַזְּ ֻתֹוֵכחוַֹן ֶ עֹולַָתַש  ָרכַָהַטֹוָבַַ-םַֻבָ ִאיהַֻובְּ ןַֻבָ

עֹולַָ ַלְּ ָרָעַם, ַוְּ ֶקַה ֻלֶ ֻתַ ִַמסְּ ִַמַת ַַעיֵַַֻ';םָהעֹולַָן ַן ָ ֲַהֵרַַם.ש  ַי ֹפָרש  ,ַמְּ

ַהֻתֹוֵכחוַֹ ֶ ַש  ִביאוַֹת ַמְּ ַטֹובוַֹת ָרכוַֹת ַֻובְּ ַָלעֹולַָת ַכִַֻם, ִניִמֻיֻוָתַי פְּ ַֻבִ םֵַהַם

ן ֻלָ ָרכוַַֹֻכֺ ַת.ַֻבְּ

ַַ



ַ

 

 
 ו

יחו   ְפָלאו  ת ש ִׂ ְני  ת נִׂ ָרש   ן ֵמעִׂ ָ  אָתב  י כ ִׂ ת פ 

 

ָאַמַ ַוְּ ַ"מֹוֲהָראר ַל"זַַַש  ִפַ, ֻלְּ ֶ ַש  אַַֹיםנִַמֻוָבַַהזֶַי ֵרַַדמְּ בְּ ַֻדִ ֲַחָכֵמינוַֻי

י ִ דֹוש  ַַהֻקְּ ִגֻלַָ)ם ַע"ב(מְּ ַלא ָרַ'ַ:ה ֶַעזְּ ןא ֻקֵ ַָלֶהַַֻתִ ָרֵאַם ִיש ְּ ַלְּ הוַֻל ֻיְּ ֶ ןַקֹוִריַש 

ָללוַֹ ַקְּ נֵַת ְּ ִמש  ֻבְּ ֶ ַש  ַֻתֹוָרַה ַֹקֶדַה ַם נַַָרֹאש  ָ ַַהש ֻ ֵדַה, ַ"ֻכְּ ֶלַי כְּ ֻתִ ֶ ַש  נַָה ָ הַש 

לֹוֶתיָהַ ִקלְּ ַכִַַֻ'."וְּ זֶַי ִאיהַֻבָ ֻקֹורְּ ֶ ֻיוַַֹםש  ִ ָרש  ֵַאֻלוַֻתַֻפָ נוַֻםַֻוַמֲאִמיִני, גְּ ֶ תַוַֹזש 

תֹוכַָ ָרכוַַֹןֻבְּ זֶַת,ַַרֻבוַֹתַֻבְּ יהַֻבָ ִ ש  ָללוַֹלַֻכַָםַֻוַמֲעִליִמיםַֻכֹובְּ ָבַתַַהֻקְּ נֻוקְּ אַֻבְּ

הֹוָמַ ִַדתְּ הא ַַרֻבָ ִמיִחי, ַֻוַמצְּ ֵַמֶהַם ָרכוַֹם ַֻבְּ ֶנָחמוַֹת ַוְּ ֵרַת, ִדבְּ ַֻכְּ רַַהֻזַֹהַי

ָכלוַֹ"ל,ַַהנַַֻ רוַֹלַֻכַָתַוְּ ֶחלֶַת,ַַהֻצָ נַָתַֻוַמתְּ ָ ַהַש  ָ כֹוֶתיָהַהֲַחָדש  ַ.ַַֻוִברְּ

ַַ

ָאַמַ ַוְּ ַ"מֹוֲהָראר ַל"זַַַש  ֻמֻוָבַ, ֶ ַש  ָפִריא ֻסְּ ַֻבַ ים ִ דֹוש  ַַהֻקְּ ַם, ֻמָ ַֻכַ ַה ַכֻמָ הַוְּ

י ִ רֻוש  ַֻפֵ ָלִאים ִַנפְּ ַַעַם ֵרַל בְּ ַֻדִ ַַהֻתֹוֵכָחַי אוַֹה, ַהרְּ ַלְּ ֵהןת ֶ ןַש  ֻלָ ָרכוַַֹֻכֺ ת,ַֻבְּ

ָנַתַ ַוְּ ַ"מֹוֲהָראן ָמַַל"זַַַש  גְּ ַֻדֺ ַַאַחַא ַַמַת, תוַֻה ֻכָ ֶ ַש ֻ ַב ַ ָפָרש  ַֻבְּ ַכִַֻת אַָתבַֹי

ָבִרי) ַכא(ֻדְּ ֻבֵַ"ַ:םַכח, ךַָקַַידְּ ַַֻבְּ ֶבַתֶַאַה' ךַָדַַעַרַַהֻדֶ ֻלֹותְּ ךַַָֻכַ נֵַלֵַמַעַַאֹותְּ יַֻפְּ

ַ"הָהֲאָדָמַ ,ַ ָפֵרש  ִַֻּומְּ דֹוש  ִַּהק ָ יִָּהַרב ש   ָראפ   ִּזי"עמ  רוַַֹץ ִספְּ עֶַזַרַ"ַֻבְּ

ַ ַ",ַֹקֶדש  ש  ֺלֻבָ ֻמְּ ֶ ָפסוַַֻש  ָרָכַהַזֶַקַֻבְּ ֻבֵַה,ֲַעצֻוָמַהַֻבְּ ךַָקַַידְּ ֶבַתֶַאַה'ַַֻבְּ ר,ַַהֻדֶ

ַ דֹוש  רֻוךְַַַּהֻקָ ַהוַַֻֻבָ ֻבֵַא ַַידְּ ךַָק ֶַאַַֻבְּ ֻבוַֻת ַַהֻדִ ִמיר, ֻתָ ֶ ַש  ַדֻבֵַד ַֻתְּ וֵַאָליר
ַרךְַּ ֻבָ ִַיתְּ ִלַ, ַֻבְּ ֵסַי ֶַהפְּ ַַעַק, יעַַד ֻגִ ֻתַ ֶ ֵרגַַַש  ַמדְּ ַלְּ לוַֹת ַֻכְּ ַת ֶפש  ַַהֻנֶ סַֹ, כְּ ֻתִ ֶ ףַש 

ֻתֹוֵקַ ְּ ִתש  ֻבַָוַַאֲחָריקַוְּ לוַַַֹרךְִַּיתְּ כְּ ַתַֻבִ ֶפש  ַַַהֻנֶ ש  הוַֻ,ַַמֻמָ ֻזֶ ֶ ךִָּ"דַַעַַש  ֹות  ל  "ִּכ ַ

ךִָּ עִִַּּאֹות  נ ִּלִּמ  ִּפ   ַהָהֲאָדָמִּי ַכִַֻ, ֶַַזהוַֻי ִלירִַעֻקַ כְּ יֶַתַַהֻתַ הְּ ֻיִ ֶ בוַֻםַָאָדַהַש  קַֻדָ
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ַכַָֻ ךְַּל ֻבוַַֻֻכָ ֻדִ ַֻבַ ַַעַר, לַֹֻד ֶ ַש  ִסיא ַַיפְּ ִַמֻלֹוַמַק ִפֻלֹותר ִמירוַַֹֻתְּ ַזְּ ירוַֹת ִ תַש 

חוַֹ ֻבָ ְּ ִתש  ַוְּ ֶַאַת ַל ֵ ַרךְַּםַַהש ֻ ֻבָ ַכִַַָֻיתְּ ַַהֻיוַֹל ַרַם, ַוְּ ֹאֶפַק ַֻבְּ כֶַֻהַזֶַן ִַיזְּ יַעַה ַהֻגִ ַלְּ

ָינוַֹ ִענְּ ֱאֶמַַלְּ מוַֹת,ַֻבֶ ַעַַֻוכְּ ֻפַ ֶ נֻוַזַַרַָאַמַםַש  ִַסיָמןקַב'ֵַחלֶַ"ןַמֹוֲהַרַיִַלֻקֻוֵטַ)ַל"ַרֻבֵ

צֹונִַַצו( רְּ ֶ ַש  יֶַי הְּ ֻיִ ֶ ָאָדַהַש  ַֻכַָםַלְּ ֻלוַֹםַַהֻיוַֹל דוַַֻֻכֺ ֻבֹודְּ ִַהתְּ מוַֹת, ָאַמַַֻוכְּ ֶ רַש 

ַַרֻבִַ ַיֹוָחנַָי ָרכוַֹ)ן ַע"ב(ֻבְּ ַכא ַוא'ַ:ת ַַהלְּ ֻלֵַי ֻפַ תְּ ֻיִ ֶ ַש  ַָאָדַל ַֻכַָם ַַהֻיוַֹל ֻלוַֹם ,ַ'ֻכֺ

נוַֻ ַדֻבֵַַַהיְּ ַלְּ ֵַאָליר ַרךְַּו ֻבָ ַכִַַָֻיתְּ ַַהֻיוַֹל ֻלוַֹם ַֻכֺ כַָ, ַֻובְּ ַל ֶ ֲַאש  ַר ַעֹוש ֶ ןֵַהַה,

יָבתוַֹ ִ יש  ֵביתוַַֹֻבִ ַֻבְּ ֵהַ, ַוְּ ֲהִליָכתוַֹן ֶרךְַַֻּבַ ֻדֶ ַֻבַ ִמי, ַֻתָ ַדֻבֵַד ַיְּ ֵַאָליר ַרךְַּו ֻבָ ,ִַיתְּ

ַרַ ֶרךְַּקַוְּ ֻדֶ ַזֶַַֻבַ יִעיה, ַַמֻגִ ֵרגַַלֶַאַם יתַַמדְּ ָחִסיקַַצֻדִ ַוְּ יוַֹד, בוַֻתִַלהְּ ַֻבוַֹקַֻדָ
ַרךְַּ ֻבָ ֱאֶמִַַיתְּ ַֻבֶ מוַֹת, ֵהִעיַֻוכְּ ֶ ַזַַדַש  נֻו ִַלֻקֻוֵטַ)ַל"ַרֻבֵ ַמֹוֲהַרַי ֵַחלֶַ"ן ַק'(ִסיָמַקַב' ַן

ַַעַ ַל ֻמָ ַֻכַ ַה ַכֻמָ ַוְּ יִקיה ַַצֻדִ ֻלַֹם, ֶ ַש  ֵרָגָתַַיעוִַֻהגִַֻא ַמדְּ ַלְּ ֶַאֻלַָם ַַעַא ֵדַל יַיְּ

רוַֻ ֻבְּ ֻדִ ֶ ֻבֵַַש  ַַהרְּ ֶַאַה ַל ֵ ַַהש ֻ ַרךְַּם ֻבָ ִַיתְּ ,ִּ דֹוש  ִַּהק ָ ָהַרב יִּו  ש   ָראפ   ִּזי"עמ  ַץ

ֵַמִבי ַא ָ ַש  ַַמַם ַמַה ָ ש ֻ ֶ ַש ֻ ִֵַּמַרֻבוַֹע דֹוש  ִַּהק ָ ִָּהַרב  ִִָּּהַרב ִַּרב  ִּי ך ִּי ל  ימ  ֱִּאל 

ענס ִּ יז  ל  הוַֻ)ַקִּזי"עמ  ָצַאַוְּ ֶפַאִַנמְּ ֻסֵ ַרַֻבַ דֹוש  ַ"ֱַאִליֶמֶלךְַּםַֹנַעַ"ַַהֻקָ ֵַַריש  ַ ָרש  לַַתַֻפָ ְּ ש  ,ַח(ַוֻיִ

יַַ ִענְּ ַה,ַזֶַןַֻבְּ ָפֵרש  רוַֻהַַמַַלְּ ָאמְּ ֶ יֲַחָכֵמינוַַֻש ֻ ִ דֹוש  ָבַַאַכ'ַע"א(יֹוָמַ)םַַהֻקְּ רַֻוכְּ

ַמַאַה'"ַָאנַָֻןַ"ַהֻכֵֹהַַָצַעק ְּ ִנש  יִריחוַֹדַַעַַקֹולוַֹעַוְּ ַֻבִ ֻלַֹ, ֶ ַפַעַאַש  תַַאַחַםַֻבְּ

ַַהֻכֵֹהַהַָזכַָ יעַַן ַהֻגִ ָכַַלְּ גֹוָתילַלְּ רְּ ַַמדְּ גֹוָתיו ָ ַהש ֻ ַוְּ עַֹלַָרִגיהַָהיַָקַַרַו, קִַלצְּ

ֻבֵַ ַלֶַאַהַַהרְּ ֵ ַרךְַּםַַהש ֻ ֻבָ ַדַַעַ,ַאִּה'"ָאנ ִָּ"ִַיתְּ ֲעש ֶ ֻנַ ֶ דוַֹןַֻכֵֹהַהַש  ָמַ"וְַּל,ַֻגָ ְּ עִַנש 

יִריחוַַֹקֹולוַֹ ַ",ַֻבִ רֻוש  ַהֲעלוַֹ,ַֻפֵ ַלֶַאַחִַנחוֵַַֹריַחַתַלְּ ֵ ַרךְַּםַַהש ֻ ֻבָ הַזֶַיַכִַֻ,ִַיתְּ
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יחו   ְפָלאו  ת ש ִׂ ְני  ת נִׂ ָרש   ן ֵמעִׂ ָ  אָתב  י כ ִׂ ת פ 

 

ָבַ ִריִכירַֻדָ ֻצְּ ֶ ָמָדַוַָעָלידַַלֲעבַֹםַש  ַהתְּ דֹולַָהַֻבְּ ַדֻבֵַה,ַֻגְּ ֻבֵַרַלְּ ַלֶַאַהַַהרְּ ֵ םַַהש ֻ
ַרךְַּ ֻבָ ִַיתְּ כַָ, ַוְּ ַזֶַל ַה ש  ֺלֻבָ תֹוךְַַּמְּ סוַַֻֻבְּ ַ"ַהֻפָ ֻבֵַק ַַידְּ ַה' ךַָק ֶַאַַֻבְּ ֶבַת ר"ַַהֻדֶ

ַ דֹוש  ַהֻקָ ֶ רֻוךְַַּש  ֻבֵַאַהוַַֻֻבָ ךַָקַַידְּ ךְַּלַֻכַַָאֹותְּ ֻבוַַֻֻכָ ֻדִ ַֻבַ ַדַַעַר, ֻלֹותְּ ךַַָךַָֻכַ ַאֹותְּ

ֵַמַעַ נֵַל ַֻפְּ ַָהֲאָדָמַי גוַֹה ַוְּ ָתבוַֹ, ַוְּ ִַליֵדַא לוַֹי ַֻכְּ ַת ֶפש  ַַהֻנֶ ַעַ, מְּ ֻכִ ֶ ַש  ַרַט פְּ חַֻתִ

ךַָ ךִַַָמֻמְּ ָמתְּ ְּ ִַנש  ֵַמרַֹ, ֻגֻוִעיב עְּ ַֻגַ ִכֻסֻוִפים ַוְּ ֶַאַם ַל ֵ ַַהש ֻ ַרךְַּם ֻבָ ִַיתְּ מוַֹ, ַֻוכְּ

ַעַ ֻפַ ֶ ַָאַמַםַש  ַזַַר נֻו ַַחיֵַֻ)ַל"ַרֻבֵ ַמֹוֲהַרַי ִַַסיָמן"ן ָמטוַֹתכה ְּ ָאָדַַת(ֻוַבַהש  ֶ ַָצִריךְַּםַש 

ֻלֵַ ֻפַ ִהתְּ ךְַּלַֻכַָלַלְּ ַלֶַאַַֻכָ ֵ ַרךְַּםַַהש ֻ ֻבָ עַַדַַעַ,ִַיתְּ צְּ ֻיִ ֶ ַֹאַָאנַָֻקַש  ש  קְּ יַכִַֻיַאֹוִתַרַֻתִ

ֲַאנִַ ַי ַַנֲעש ֶ ֲַחִתיכוַֹה ֲַחִתיכוַֹת ֲעבוַֻת ַֻבַ בוַֹר ַֻכְּ ֶמךַָד ְּ ַש  ֵרַ, ְּ ַַאש  הַַהֻזֹוכֶַי

מֹועַַ ְּ ֵרִַַלש  ִדבְּ יִקייַֻבְּ ֻדִ ַלֲהֹפךְַּם,ַַהֻצַ ָללוַֹלַֻכַַָוְּ ָרכוַֹתַַהֻקְּ  ת.ִַלבְּ

 


