
 

 

 

ֶץֹקב ֶ

ַחְְּתֹוךְ  ְלַהּנַ
ְ עֹור  ְמ  ים, ָלאִּ פ  נִּ ְו  ים ְנֹוָראִּ ים ּבּורִּ ְּדִּ ים, קִּ ַחּז  ְּומ  ים ירִּ עִּ ְמ  ים ְרִּ ּתֹוך  ְמִּ ר ֶׁ ֲאש 

םְ ָ ש ּ לְַחיְּומִּ ְּכָ ש  פֶׁ ַהֲחיֹותְנֶׁ ים,ְל  עִּ ָמהְנֹוב  קֹורְָחכ  ַחלְנֹוֵבַעְמ  קוְַּהּנַ ש   ןְיִּ

ים,ְ יםָהֲעָדרִּ ָצאִּ מ  יּוְנִּ ה  ּיִּ ֶׁ הְש  ּגָ ר  ָכלְּדַ ֲעבֹוַדתְַהּבֹוֵראְּב  קְּבַ ַחּזֵ ת  הִּ ְל 
 

 

 
 

ְמרּוֶ א  רֶנ  ֶלֶעֶ ֲאש   ֶיְיד 

ְ"מֹוֲהָראןְָמָרְ ְזי"עְש 
ְ

 
ּב ֶ ֶיֶּפִֶלֶע ֶדְֶמאֶֶֹתִנְפָלאוֶֹתֶנֹוָראוֶֹרְֶיד  ְבר  נּוֶזֶ יֶּדִ ּב  ִלּקּוט ֶֶל"ר  ֶיֶּבְ לֶ "ןֶמֹוֲהר  קֶב'ֶח 

ּב ֶֶ,כ"הִֶסיָמן ְמד  עֲֶרֶה  ִהְתּבֹוְדדוֶּתֶלֶ ִמּמ  ֶ;ֶתה  ִסּפּור  ּיוֶֹיֶּבְ ֲעש ִ ִסּפוֶּתֶמ  עְרִגירֶּבְ רִֶמּב 

ֶ;ֶיְוָענִֶ ִלּקּוט  ֶיֶּבְ לֶ "ןֶמֹוֲהר  חּודד'ִֶֶסיָמןקֶא'ֶח  רִֶמּיִ ּב  ְמד  ּיֶ ם,ֱֶאֹלִקי"הֲֶהָויֶֶָה  ןֶע 

ֶ ָ ֶם.ש 

ֶ

 ֶ
יםְיוְֹיְמֹוָצֵאְָיָצאֶָלאֹורֶ ּפּורִּ  ֶותשע"ְםַהּכִּ

ֶלֶעֶ  ֶיְֶיד  ְסל ֶיֲֶחִסיד  ר  ֶבֶּבְ

ֶרִֶעי ּקֹד  ֶה  יִֶֶש  ל  ָ ֶ"אתובבםְֶירּוש 

בְָּ ַ ש  ְתְּב  ַ ָרש  ינוְּתְּפָ  ו"סתשְַהֲאזִּ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ֲאִזינו   תפ    ו"סתש הַׁ

 

ְַמֲאַמר

ְנְ יְְַדָדְּבְְָ'ה ּמֹוְֵאלְֵנכְָיֵאְוְ ְוְּנְּחֶׁ ְרןְעִּ
ֵלי בְָּלְּב  ַ ְתְש  ש  ְְֹקדֶׁ ֻעּדָ ס  ֹונְָהְּבִּ אש  בְֵּהְרִּ ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ יםְנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ םְו 

אְֹ ֵרְיְּפְִּלְעְַדְמ  ב  נּוְזְַיְּדִּ ּקּוֵטְְל"ַרּבֵ לִּ יָמןקְב'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְּב  ַדּבְְֵ,כ"הְסִּ עְֲרְַהמ  ּמַ תְלְַמִּ

דוְּ ּבֹוד  ת  ְןְַעיְֵּת,ְַההִּ ָ ְם.ש 

 

ֶ ת  ֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארְֶוָאמ  ֶל"זֶ ֶש  ֶזֶ , נּו ּב  ֶֶל"ר  דּותֶ-ֶראֹומ  ּבֹוד  ת  ְהּואְַההִּ

יֹוָנהְַמֲעָלה ל  דֹוָלהְעֶׁ ןְּוג  ְַהּכֹלְמִּ נוְּ. ַהי  ּבֹעְְַּד  ק  לְַעלְלוְְֹלִּ יםְּכָ נִּ ְּפָ

ָעה ָ ּבֹוֵדדְיֹוֵתרְאוְְֹש  ת  הִּ ַבּדוְְֹל  הְל  ֵאיזֶׁ רְּב  דֶׁ הְוְֹאְחֶׁ דֶׁ ש ָ ְּב  ,ְ ָפֵרש  ְּול 

יָחתוְֹ ינוְְֹש ִּ ֵביןְּבֵ ָענֹותְקֹונוְְֹל  ט  ָלאֹותְּבִּ ֵריְַוֲאַמת  ב  דִּ ּצּויְֵחןְּב  רִּ ְו 

ּיּוס ְּופִּ ,ְ ש  ַבּקֵ ןְל  ַחּנֵ ת  הִּ ָפָניוְּול  ּל  ַרךְ ְמִּ ּבָ ת  ְיִּ בוְֹ, ָקר  ּי  ֶׁ ְַלֲעבֹוָדתוְְֵֹאָליוְש 

ת ֱאמֶׁ ְּבֶׁ ה. ּלָ פִּ יָחהְּות  ש ִּ הְזוְְֹו  יֶׁ ה  וְְֹיִּ ש  ּלָ יםְןּבַ רִּ ַדּב  ּמ  ֶׁ ְּבוְְֹש  נוְּ, ַהי  ְּד 

ֹון ש  ל  ַנזְּבִּ ּכ  יָנֵתנוְּ)ְַאש   דִּ מ  ְ(ּבִּ י. ֹוןְּכִּ ש  ל  ְְּבִּ ש  הְַהּקֹדֶׁ ֶׁ ְְלוְְָֹקש  ָפֵרש  לְל  ְּכָ

יָחתוְֹ ְשִֹּ ַגם, בְֵאיןְו  ךְ ְַהּלֵ ָ ש  מ  יםְַאֲחֵריְנִּ ּבּורִּ ְַהּדִּ ֵאינוְְֵֹמֲחַמת, ֶׁ ְש 

ל ּגָ לְֻמר  ךְ ְּכָ ֹוןְּכָ ש  ַהּלָ ְּב  י, ְְֵאיןְּכִּ נוְּּדַ ּכֵ רְר  ַדּבֵ ֹוןְל  ש  ל  ְְּבִּ ש  ְַהּקֹדֶׁ ְֲאָבל.

ֹון ש  ל  ַנזְּבִּ ּכ  יםְַאש   רִּ ַסּפ  ּמ  ֶׁ יםְש  רִּ ַדּב  ְּבוְְֹּומ  ָקרֹובְַקל, רְיֹוֵתרְו  ּבֵ ַ ש  ְל 

בְָּלְֵלי ַ ְתְש  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  ינוְּתְּפָ  "ותשס'הְַהֲאזִּ



 

 
 ג

ּבוְֹ י,ְלִּ בְּכִּ ךְ ְַהּלֵ ָ ש  מ  ָקרֹובְנִּ לְיֹוֵתרְו  ֹוןְאֶׁ ש  ַנזְל  ּכ  הּואְֵמֲחַמת,ְַאש   ֶׁ ְש 

ל ּגָ ֹון.ְּבוְְֹֻמר  ש  ל  ּכְ ְּובִּ ְְָיכֹולְַנזַאש   ָפֵרש  לְל  יָחתוְְֹּכָ ת.ְשִֹּ אֶׁ לְו  רְּכָ ֶׁ ְֲאש 

ם ָבבוְְֹעִּ יַחְְל  רְָישִֹּ יַסּפֵ ָפָניוְוִּ ַרךְ ְל  ּבָ ת  ְיִּ ּוָבהְֲחָרָטהְֵהן, ש  ְַעלְּות 

ָעָבר ֵהן,ְהֶׁ תְו  ַ ש  ּקָ יםְּבַ ּכֹותְַתֲחנּונִּ ז  ָקֵרבְלִּ ת  הִּ ַרךְ ְֵאָליוְל  ּבָ ת  ְֵמַהּיֹוםְיִּ

ָאה ָהל  תְּול  ֱאמֶׁ ְּבֶׁ ַכּיוְֹ, הְֵצאו  זֶׁ לְּבָ פּוםְַחדְּכָ ּהְְל  ּגֵ ר  ְּדַ ֵהר. ּזָ יִּ ֹאדְו  ְמ 

יל ּגִּ ַהר  מוְְֹל  ידְַעצ  מִּ ַהת  הְל  זֶׁ יְּבָ ּדֵ יֹוםְיֹוםְמִּ ָעהְּב  ָ תְש  דֶׁ ֻיחֶׁ נְְַּמ  ,ְל"ּכַ

ָאר הְַהּיֹוםְּוש   יֶׁ ה  ָחהְיִּ מ  שִֹּ נְְַּּב  ָהָגהְ.ל"ּכַ ַהנ  ואְזוְְֹו  דֹוָלהְהִּ ַמֲעָלהְּג  ְּב 

ֹאד ֹאדְמ  ְמ  הּוא, ךְ ְו  רֶׁ ֵעָצהְּדֶׁ ֹאדְטֹוָבהְו  ָקֵרבְמ  ת  הִּ ַרךְ ְֵאָליוְל  ּבָ ת  ,ְיִּ

י יאְזֹאתְּכִּ יתְֵעָצהְהִּ ָללִּ ּכֹוֵלל,ְּכ  ֶׁ י.ְַהּכֹלְש  לְַעלְּכִּ ַסרְַמהְּכָ ח  ּיֶׁ ֶׁ ְלוְְֹש ּ

ֲעבֹוַדת םְּבַ ֵ ְַהש ּ םְאוְֹ, ֵריְָרחֹוקְהּואְאִּ ַגמ  ּכֹלְל  ְֵמֲעבֹוָדתוְְָֹוֹכלְמִּ

ַרךְ  ּבָ ת  ְְַהּכֹלְַעלְיִּ ָפֵרש  יָחְְי  ְְתוְֹשִֹּ ש  יַבּקֵ ּתוְְֹוִּ ַרךְ ְֵמאִּ ּבָ ת  נְְַּיִּ ּלוְּ.ְל"ּכַ ְַוֲאפִּ

ם יםְאִּ ָעמִּ פ  יןְלִּ מִּ ּת  ּתַ ס  ָבָריוְנִּ ֵאינוְֹ,ְּד  ּתַֹחְְָיכֹולְו  פ  יוְלִּ רְּפִּ ַדּבֵ ָפָניוְל  ְל 

ַרךְ  ּבָ ת  ָללְיִּ ְּכ  יְַעלְַאף, הְֵכןְּפִּ מוְְֹזֶׁ ַעצ  ֹאדְטֹובְּב  ְמ  נוְּ. ַהי  ְַהֲהָכָנהְּד 

הּוא ֶׁ עֹוֵמדְמּוָכןְש  ָפָניוְו  ַרךְ ְל  ּבָ ת  ְיִּ ָחֵפץ, ּתֹוֵקקְו  ש   רְּומִּ ַדּבֵ ְל  ְַאךְ ,

ֵאינוְֹ ֶׁ ְָיכֹולְש  ה, מוְְֹזֶׁ ַעצ  ןְַגםְּב  ֹאדְטֹובְּכֵ ְמ  ַגם, ְלוְְַֹלֲעשֹֹותְיּוַכלְו 

יָחה הְשִֹּ ּלָ פִּ הְּות  ּזֶׁ מוְְֹמִּ ַעצ  ְּב  ַעל. הְו  מוְְֹזֶׁ ַעצ  ֹעקְּב  צ  ןְיִּ ַחּנֵ ת  יִּ ָפָניוְו  ְל 

ַרךְ  ּבָ ת  ְיִּ ַרֵחְ, ת  ּנִּ ֶׁ לְקש  ךְ ְּכָ ְּכָ ֵאינוְְַֹעד, ֶׁ ּלוְְָּיכֹולְש  רְֲאפִּ ַדּבֵ ְל  .ְ ש  יַבּקֵ ְוִּ

ּתוְֹ ַרךְ ְֵמאִּ ּבָ ת  יםְיִּ יםְַרֲחמִּ ַתֲחנּונִּ ֲחֹמל,ְו  ּיַ ֶׁ חְָעָליוְש  ּתַ פ  יִּ יוְו  ּיּוַכל,ְּפִּ ֶׁ ְש 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ֲאִזינו   תפ    ו"סתש הַׁ

ְ ָפֵרש  יָחתוְְֹל  ָפָניוְש ִּ ְל  ַדע; ְו  ה, ּמָ ּכַ ֶׁ הְש  ַכּמָ יםְו  יקִּ יםְַצּדִּ דֹולִּ ְּג 

ים ָסמִּ ֻפר  רוְְּמ  ּפ  ְסִּ ּלֹא, ֶׁ אוְְּש  ֵרָגָתםְּבָ ַמד  ְל  ֵדיְַעלְַרק, ָהָגהְי  .ְזוְְַֹהנ 

יל ּכִּ שֹ  ַהּמַ יןְו  מוְְָֹיבִּ לְֵמַעצ  ָהָגהְַמֲעַלתְּגֹדֶׁ ְזוְְַֹהנ  ָלהְָהעֹוָלה, ַמע  ְל 

ָלה ַמע  ְל  הּוא, ָברְו  הְּדָ וֶׁ ָ ָכלְַהש ּ ְְל  ש  פֶׁ ֹטןְנֶׁ ּקָ ַעדְמִּ דֹולְו  ְּגָ י, םְּכִּ ּלָ ְּכֻ

ים כֹולִּ ֹהגְי  נ  ָהָגהְלִּ ַעל,ְזוְְַֹהנ  ֵדיְו  הְי  ָלהְָיבֹואוְְּזֶׁ ַמע  דֹוָלהְל  ֵרי.ְּג  ְַאש  

ּיֹאַחז ֶׁ הְש  זֶׁ םְ;ּבָ הְֵמַהּתֹוָרהְַלֲעשֹֹותְטֹובְּגַ ּלָ פִּ נוְּ.ְּת  ַהי  ּלֹוֵמדְּד  ֶׁ ש  ְאוְְֹּכ 

ֹוֵמעְַ הְש  יקְּתֹוָרהְַמֲאַמרְֵאיזֶׁ ּדִּ ּצַ תְמִּ ְְֲאַזי,ְָהֱאמֶׁ הְהַיֲעש ֶׁ ּזֶׁ הְמִּ ּלָ פִּ ,ְּת 

נוְּ ַהי  ְְּד  ש  ַבּקֵ ןְל  ַחּנֵ ת  הִּ ָפָניוְּול  ַרךְ ְל  ּבָ ת  לְַעלְיִּ ֱאַמרְַמהְּכָ ּנֶׁ ֶׁ םְש ּ ָ ְש 

אֹותוְֹ ֲאָמרְּב  ְַהּמַ הְָמַתי, ּכֶׁ ז  םְיִּ ָכלְָלבֹואְהּואְּגַ הְל  ְזֶׁ ה, ַכּמָ ְהּואְו 

הְָרחֹוק ּזֶׁ ְ.ְמִּ ש  יַבּקֵ ּתוְְֹוִּ ַרךְ ְֵמאִּ ּבָ ת  הוְּ,ְיִּ ַזּכֵ ּי  ֶׁ ָכלְָלבֹואְש  ֱאָמרְל  םְַהּנֶׁ ָ ְש 

אֹותוְֹ ֲאְְּב  ילַהּמַ ּכִּ שֹ  ַהּמַ ָחֵפץְָמר;ְו  הֶׁ תְו  ֱאמֶׁ יכוְֹ,ְּבֶׁ ךְּ'ְהְיֹולִּ רֶׁ דֶׁ תְּב  ְֱאמֶׁ

ין ָיבִּ מוְְֹו  ַעצ  ָברְּב  ּתֹוךְ ְּדָ ָברְמִּ ְּדָ ַנֵהגְֵאיךְ , ת  הִּ הְל  זֶׁ ְּבָ ן, ֹאפֶׁ יוְְּּב  ה  ּיִּ ֶׁ ְש 

ָבָריו ֵריְּד  ב  ָענֹותְֵחןְּדִּ כֹונֹותְּוט  ְנ  ַרּצֹותוְֹ, ַרךְ ְל  ּבָ ת  ֵבהוְְּיִּ ָקר  ּי  ֶׁ ְש 

תְתוְַֹלֲעבֹוָדְ ֱאמֶׁ ְּבֶׁ ָין. נ  עִּ ֹֹיָחהְו  ָמקֹוםְעֹוָלהְזוְְַֹהּשִֹּ בֹוּהְְַל  ֹאדְּגָ ,ְמ 

ָרט פ  הְּובִּ עֹושֶֹׁ ֶׁ ש  ּתֹוָרהְּכ  הְמִּ ּלָ פִּ ְּת  ה, ּזֶׁ הְמִּ יםְַנֲעשֶֹׁ ּועִּ ֲעש  ַ יםְש  דֹולִּ ְּג 

ֹאד ָלהְמ  ַמע  אדֶע ֶ;ֶל  וֶֹןֶּכָ נּוֶזֶ ןְֶלש  ּב  ֶ.ל"ר 

 

י ְֶוִהְסּבִ ֶ"מֹוֲהָראר ֶל"זֶ ֶש  ֶכִֶּ, ִֶהּנֶ י ֶיֶ ִענְֶה ִפלֶָּן ּתְ ֶה  ִהְתּבֹוְדדוֶּה ת,ְֶוה 

הוֶּ ֶש   ִֶעְניֶ א ּבוֶּן ּדִ ֶה  ָליר ֶא  ךְֶו ר  ִֶיְתּבָ ,ֶ ֲאש   ֶּכ  ּב ֶר ְֶיד  ֶר ִֶֶאיש  ֶא  הוֶּל ע  ֶר 



 

 
 ה

ּב ֶ ְֶוה  ֶן ֶא  ֶָאִביל וֶֹו, ָלש  ֶּבְ הוֶּן ֶש   ֶָרִגיא ּב ֶל ְֶלד  ּהֶר ֶּבָ ֶהוֶּ, ְעָלֶא הֶמ 

ְליֹונֶָ כֶֹּןִֶמֶהֶּוְגדֹולֶָד,ְֶמאֶֹהֶע  ֶרִֶעּק ֶאֶהוֶּיֶכִֶּל,ֶה  ח ֶמ  יְֶפּת  ּיִ ח  יךְֶם,ֶה  ֶא 

ִֶלְזּכוֶֹ ְֶלָכֶת ֶל ֶמ  ִריךְֶה ּצָ רּוָחִנּיוֶֶּש ּ  ֶּבְ ִמּיוֶּת ְ ש  ֶּוְבג  ְֶוהוֶּת, ךְֶא ר  ּד  ֶה 

ִחיִדית ּיְ ּזֹוִכיםֶה  ֶע ֶֶש   ֶֶָיָדּהֶל ֶא  וֶּל ִֶיש ּ עֶ ב ּד  ֶה  ֶת ֲֶאִמּתִ ֶכִֶּי, ָאָדֶי ש   םֶּכְ

י ְרּגִ ְצמוֶֹתֶא ֶלֶמ  ּב ֶֶע  ָלירְֶלד  ךְֶוֶא  ר  ֶלְֶוָכֶ,ִֶיְתּבָ ֶ,ְֶלָבבוֶֹםֶעִֶרֲֶאש   יח  ש ִ ֶמ 

ּפ ֶ ךְֶוְֶלָפָנירֶּוְמס  ר  ְתִמימוִֶֶּיְתּבָ יטּותתֶּבִ ִ מּוָרהֶּוִבְפש  ֶּבוֶֹסִֶנְכנֶ יֲֶאזֶ ,ֶּגְ

וֶּ ִֶיש ּ עֶ ב ּד  ֶה  ֶת ֲֶאִמּתִ ינוֶֹי, ְֶֶוא  ִֶמְתָיר  ח ֶֶאוֶֹא ִֶמְתּפ  וֶּד ִֶמש ּ ָבֶם רֶּדָ

עֹולֶָ ּבָ ֶש   ְֶוָתִמים, ח ֶד ָליֶּבֹור  ֶא  ךְֶו ר  ִֶיְתּבָ ּס ֶ, ֶּוִמְתּכ  ח ֶה ֶּת  ֶצ ֶת ֶָידוֶֹל

ךְֶ ר  ִֶיְתּבָ ְֶוִאֶ, ֶי ָ ְפש  ֶרֶא  ָלֶֶלוֶֹעְֶלָהר  ֶּכְ יְֶצִריִכיםהְֶוִהּנֶ ל, ְרּגִ ְצמוֶֹלְֶלה  ֶע 

ֲעבֹוָדֶ ֶּב  ֶה ָ ְֶקדֹוש  ֶזֹאה ֶת ִֶמּד  ֶיוֶֹי יֹומוֶֹם ֶּבְ ָכֶ, ּבְ ֶש   ֶיוֶֹל ֶָויוֶֹם רִֶיְבח ֶם

ְצמוֶֹ ְֶֶלע  ְֶזמ  ֶּוָמקוֶֹן ְֶמֻיָחֶם ֶד ש  ֶּכְֶֶָלָפר  יָחתוֶֹל ְֶלָפָניֶש ִ ךְִֶיְתֶו ר  ֶּבָ

ְתִמימוֶּ ֶּבִ יטּותת ִ מּוָרהֶּוִבְפש  ֶּגְ ְֶוע ֶ, ֶל ְֶיד  ֶזֶ י ִֶיְזּכ ֶה ֶָלבוֶֹה לְֶלכֶָא

גוֶֹ ְדר  ּמ  עֹולֶָתֶה  ּבָ ָאָדֶיֶכִֶּם,ֶש   ש   ְתִפלֶָּקֶָחזֶָםֶּכְ ית,ֶּוְבִהְתּבֹוְדדוֶּהֶּבִ ןֶא 

ְרגֶָּ ֶּד  עֹולֶָא ּבָ ֶש   ּלֶֹם ֶש   ֶָיכוֶֹא ֶָלבוֶֹל ָליא ֶא  ֶּוְכָבֶו, ֶר ֶָאמ  ֶזֶ ר נּו ּב  ֶל"ר 

ֶּקּוט ֶלִֶ) ֶי ֶמֹוֲהר  ל ֶ"ן ֶח  ֶב' טֶֶֹק'(ִֶסיָמןק ּקָ ּמִ ֶש   דוֶֹדְֶוע ֶן ִֶאֶלֶּגָ ֶי ָ ְפש  תִֶלְהיוֶֹרֶא 

ֶ ִֶֶאיש  ש   ֶּכָ ֶר ֱאמ  ֶּב  ֶכִֶּת, ִֶאֶי ֶע ֶם ֶל ְֶיד  ִֶהְתּבֹוְדדוֶּי ֶת, ְֶוָאמ  כֶָּר, לֶש  

יִקי ּדִ ּצ  אוֶּאֶלֶֹםֶה  ָגָתֶֶּבָ ְדר  ֶלֶע ֶםִֶאֶיֶכִֶּםְֶלמ  ּיֶ ת,ִֶהְתּבֹוְדדוֶּיְֶיד  ֶןֶע  ָ ם,ֶש 

ּב ֶ ְצמוֶֶֹל"נּוֶזֶ ְור  ע  ִניָסתוֶֹרִֶעּק ֶלֶּכֶָ,ֶּבְ ְבדוֶֶּּכְ ֶתְֶלע  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  הֶָהְיָתֶ,ִֶיְתּבָ



 

 

 
 ו

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ֲאִזינו   תפ    ו"סתש הַׁ

ֶע ֶ ֶל ְֶיד  ִפלֶָּי ֶּתְ ְֶוִהְתּבֹוְדדוֶּה ְהיֹותוֶֹת, ּבִ ב ֶֶש   ֶּכְ ֶן ש  ִניֶש   ָ ֶש  ָבֶם, רֶּכְ

ִֶהְתִחי ֶל ש  ֶּכְֶֶָלָפר  יָחתוֶֹל ִֶלְפנֶ ֶש ִ ֶי ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ֶכִֶּ, ֶי מ  ָ ֶש  יע ב  תֶּבְ

ֶהֹוָרי ֶא ֶו ּפּוִרית ּסִ ֶה  רוֶּם ּפְ ּסִ ֶֶש   ְלִמיד  ֶּת  ע ֶי ּב  ֶה  ֶל ֶש   ֶטוֶֹם ֶב דֹוש  ּקָ ֶה 

ֶ ֶע ֶזי"ע ּבֶָל ֶר  ֶם דֹוש  ּקָ ֶה  יךְֶ, ְהיֹותוֶֶֹא  ּבִ ל ֶֶש   ֶי  ֶָקָטֶד ֶָקָרֶן ו,ֶָאִביֶלוֶֹא

ֶ הוֶֶּלוֶֹרְֶוָאמ  ךְֶאֶש   ּל ֶֶהֹול  ךְֶקְֶלִהְסּת  ר  ד  ֶלֶּכֶֶָּכְ ֶץ,ֶָהָאר  ד  א ֶעְֶוי  ע ֶףֶש   םֶּפ 

ינוֶֹ ֶיֶכִֶּד,ְֶלב ֶֶא  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ִמיִֶעּמוִֶֶֹיְתּבָ ֶלְֶוָכֶד,ֶּתָ ךְֶהֶמ  ְצָטר  ּיִ ֶ,ֶש ּ  ש  ּק  ְֶיב 

ֶ ּנוֶּקֶר  ךְִֶֶמּמ  ר  ּלֶ הֶּוָבזֶ ד,ְֶלב ִֶֶיְתּבָ ָאֶק,ִֶנְסּת  ע ֶסִֶנְכנֶ זֶּומ  ּב  ֶלֶה  בֶטוֶֹםֶש  

ֶ דֹוש  ּקָ תֹוךְֶזי"עֶֶה  ֶדְֶוָתִמית,ֶזֹאהֲֶעבֹוָדֶֶּבְ ש  ּק  ֶןִֶמֶֶּבִ ש ּ  ךְֶםֶה  ר  לֶכִֶֶָּיְתּבָ

ֶ ָהיֶָהֶמ  ֶָצִריךְֶהֶש ּ  ְֶוע ֶ, ֶל ְֶיד  ֶהֶָזכֶָהֶזֶ י ֶלֶא  כֶָהֶמ  ּזָ ֶש ּ  ֹמע ֶה, ְ נּוֶֶּוִבש  ּב  ר 

ְהיֹותוֶֶֹל"זֶ  ֶּבִ ל ֶֶ ֶי  ֶא ֶד, ּפוֶּת ּסִ ֶה  הר ּז  נוֶֶֹה  ק  ִֶֶמּזְ דֹוש  ּקָ ֶה  ֶָענֶָ, ֶה ר,ְֶוָאמ 

ו ָ ְכש  ע  עֶ אֶהוֶֶּש   ֶֶיֹוד  ּסוֶֹתֶא  יךְֶדֶה  יעֶ ֶא  ע ִֶֶהּגִ ּב  ֶלֶה  ֶבֶטוֶֹםֶש   דֹוש  ּקָ ֶה 

ֶ ֶא ֶזי"ע ִֶעְנָינוֶֹל ֶכִֶּ, כֶֹּי ֶה  לוֶּל ֶּתָ ְתִפלֶָּי ֶּבִ ֶּוְבִהְתּבֹוְדדוֶּה ְֶוָאֶת, סִֶנְכנֶ ז

ל ֶז  נּו ּב  זֶ ֶר  ֶםִֶמּיוֶֹהֶּבָ כֶָדֶע ֶם,ֶיוֶֹלֶא  ּזָ ֶלֶא ֶהֶש   כֶָהֶמ  ּזָ ֶזֶ ה,ֶש ּ  נּו ּב  ֶל"ְור 

ֶָמס ֶ ֶסוֶֶָֹלנוֶּר ֶזֶ ד ע ֶה, ְֶלמ  ִֶנְזּכֶ ן ךְֶה יל  ְדָרָכיֶל  ֶּבִ יו ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ןְֶוָלכֶ ם,

ֶ ְ ש  ֶא  ֶר  ִֶמֶי ינוֶֹי א  ְטע ֶֶש   ְצמוֶֹהֶמ  ָלֶֶע  ֶּכְ ֶל, ֶּוִמְתּבֹוד  ךְִֶֶעּמוֶֹד ר  ִֶֶיְתּבָ יִֶמּד 

יֹומוֶֹםֶיוֶֹ ֶלֶע ֶיֶכִֶּ,ֶּבְ וֶּהִֶיְזּכֶ הֶזֶ יְֶיד  עֶ בְֶלִיש ּ ּד  ע ֶרְֶוִיְפטֶֹא,ִֶנְפָלֶתֶה  לֶמ 

ְצמוֶֹ ֶכֶֶָּע  ִֶמינֶ ל ִֶיְראוֶֹי ֶּוְפָחִדית ֶָזִרים ְֶוִיְהיֶ ם, בוֶּה ֶּדָ ךְֶֶוֶֹבֶּק ר  ִֶיְתּבָ

קוֶּּבִֶ יתתְֶדב  ֶ,ְֶוִנְצִחיתֲֶאִמּתִ ר  ְ ש  ֶֶלוֶֹיֶא  ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 



 

 
 ז

ֶ ְֶוִקש ּ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶֶל"זֶ ֶש  ֶא  ֶָהִעְניֶָת ּנֶ ן ֶה  ֶ"ל ְֶלָפָרש   בּוע ֶת ָ ש ּ ֶֶה  ש   ק  רֶּבְ

ְֶמאֶֹאְֶוִנְפָלֶאֶנֹוָרֶ ֶכִֶּד, ִתיהִֶהּנֶ י ָבִרי)בֶּכְ ֶלּדְ ֶיבבם ְנְ יְְַדָדְּבְְָ'ה"ֶ:(, ְוְּנְּחֶׁ

ּמֹוְֵאלְֵנכְָיֵאְוְ  ְֶוֶ,ֶ"רןְעִּ ש  ֶֶי  ֶרֶלֹומ  ֻרּמָ ּמְ ִמְקָרֶזֶש   האֶּבְ ּנֶ דֶסוֶֹ,ֶז  ֶ"לֶה  לֶש  

ָדֶת,ֶ"ה'ִֶהְתּבֹוְדדוֶּ ּנוֶּדֶּבָ ְנח  ֶ",ֶי  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ָדֶםֶָנֲהגִֶֶָיְתּבָ ךְֶתֶא ֶםְֶוִלּמְ ר  ֶּד 

ָדֶ" ֶד",ֶּבָ ךְִֶֶעּמוֶֹדְֶלִהְתּבֹוד  ר  ִֶֶיְתּבָ יֹומוֶֹםֶיוֶֹיִֶמּד  ֶלְֶוע ֶ,ֶּבְ ֶָיבֹואוֶּהֶזֶ יְֶיד 

ירוֶֹ ּכִ ךְִֶיְתְֶֶלה  ר  וֶֶּּבָ ִיש ּ עֶ בֶּבְ ּד  ֶתֶה  יךְֶי,ֲֶאִמּתִ י"ְֶוא  ִֶֶעּמוֶֹןְֶוא  כֶָלֶא  ר",ֶנ 

י א  ֶש   וֶּן ֶש  ְֶמִציאוֶּם ְלָעָדיות ךְֶֶּבִ ר  ָלִֶֶיְתּבָ ֶּכְ יל, ְֶוא  וֶּן ֶש  ִריֶָּם הֶּבְ

עֹולֶָ ּבָ ֶלֶָיכוֶֹםֶש   ֶֶלוֶֹעְֶלָהר  ְלּתִ ּותוֶֹיֶּבִ ךְְֶֶרש  ר  ִֶיְתּבָ ֶלֶע ֶיֶכִֶּ, ָאָדֶיְֶיד  םֶש  

ךְֶ ֶֶהֹול  ד  ךְֶּבְ ֶֶר  ּזֶ ֶָקדֹוש  ֶה  ֶה ֶ"ש   ָדֶל ֶּבָ ֶד", ְֶלִהְתּבֹוד  ךְִֶֶעּמוֶֹד ר  לֶּכִֶֶָיְתּבָ

ֶלֶע ֶם,ֶיוֶֹ ֲעל ֶהֶזֶ יְֶיד  ֶה,ְֶטהֹוָרֶתֶה'ִֶיְרא ֶהֶמ  ש  ְצמוֶֶֹּוְמָגר  ע  ֶלֶכֶֶָּמ  מ  ץֶש  

ֶ ֶלֶ"ש   כֶָלֶא  ּב ֶהֶעֹול ֶאְֶוהוֶּר",ֶנ  ךְֶֶּבוֶֹקֶּוִמְתּד  ר  ִֶֶיְתּבָ ֱאמ  ֶֶ.תּב 

ֶ

ֶ ש ּ  ְֶוה  ךְֶם ר  ּכֶ ִֶיְתּבָ ֲעסֶֶֹנוְֶּיז  ֶל  ְתִפלֶָּק ֶּבִ ְֶוִהְתּבֹוְדדוֶּה ִמית ֶּתָ הְֶוִנְזּכֶ ד,

ֲעלוֶֹ ל ֶתֶל  ךְֶֶּבוֶֹלֶּוְלִהּכָ ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  ֶי,ְֶלג  ּתָ ע  ֶֶ,םעֹוָלֶדְֶוע ֶהֶמ  ֶןֶָאמ  ֶן.ְֶֶוָאמ 

 

ֶ

ֶ

ֶֶֶֶ
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ֶ 

ְַמֲאַמר

עְַ ָעָרְְרּוַחְהְָהיְְַָאַחתםְּפַ דֹוָלההְס  ְְּג 
בְָּ ַ ש  ְתְּב  ש  ְְֹקדֶׁ ּבֹקֶׁ עְֵר,ְּבַ ְתְּב  ָ יּדּוש  האְקִּ ּבְֵ,ְַרּבָ ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ םְנֹוָראִּ

י ָלאִּ פ  נִּ אְֹםְו  ּפּוֵרְדְמ  סִּ ּיוְֹיְּב  ְתְַמֲעש ִּ ֶׁ נּוְזְַלְש  ּפוְּ"ַרּבֵ סִּ ירְלְּב  גִּ ער  ּבֶׁ ָענְִּרְמִּ ְ)יְו  ְְהְי'(ַמֲעש ֶׁ ףְּדַ

ְןְַעיְֵּ"ד,ְרכ ָ ְם.ש 

 

ֶ ת  ֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארְֶוָאמ  ֶזֶ ,ֶל"זֶ ֶש  נּו ּב  יךְֶֶל"ר  ִ ְמש  ּפ ֶֶמ  עְַר,ְֶלס  ְַאַחתםְּפַ

ְָהיְָ ָעָרְְרּוַחְה ְס  דֹוָלהה ְֶ-ְּג  ְֶסָעָרֶֶָהרּוח  ֶהוֶּה ְלּבוֶּא ּבִ ֶה  דוֶֹל ּגָ לֶה 

ֶ ֲעש ָ ּנ  ֶש   ִֶמֶה ּבוֶּן ּדִ ֶה  ֶר ֶש   ֶָהָאָדֶל תוֶֶּּוְכמוֶֹם, ּכָ ֶש   י)ב ִהּלִ ֶקמּתְ ֶחחם ,):ֶ

ֶהְֶסָעָרֶֶרּוח ֶ" ָברוֶֹהֶֹעש ָ ֶיִֶלּקּוט ֶ)ֶ"ּדְ ל ֶ"ןֶמֹוֲהר  ֶלֶע ֶיֶכִֶֶּ.ח(לִֶסיָמןקֶא'ֶח  יְֶיד 

ֶ ְפִקיםֶָאָדֶש   ּבּורוֶֹתֶא ֶרֶמ  ּב ֶ,ֶּדִ ֶלֶע ֶ,ֶרּוחוֶֹלֶע ֶהֶָהעֹול ֶלֶּכֶָרֶּוְמד  הֶזֶ יְֶיד 

ֶ ֲעש ָ מֹוחוֶֹהְֶסָעָרֶֶרּוח ֶהֶנ  ְלּב ֶ,ֶּבְ ִאֶדֶע ֶד,ְֶמאֶֹלְֶוִנְתּב  ֶיֶש   ָ ְפש  ֶרֶא  ש ּ  בְֶלי 

ְעּתוֶֹ ֶֶֹּד  ֲחש  ְֶול  ִהיב ְכִליֶמ  ּת  ֶה  זֶ ת ֶּבְ ֶָהעֹולֶָה ינוֶֹם, ֶמֹוצ ְֶֶוא  תֶא ֶא

ֶ.ְמקֹומוֶֹ
ֶ

ַבְ ָ ש  יָלנוְֹלְכְָּרְו  ָהיוְּתְָהאִּ ֶׁ יְש  דִּ ְָםְעֹומ  ֻדְגמ ֶאֶהוֶּםֶָאָדֶלֶּכֶָיֶכִֶֶּ-ֶםש  תֶּבְ

ֶץֶע ֶ ד  ָ ש ּ תוֶֶּּוְכמוֶֹה,ֶה  ּכָ ָבִריםֶֶכ)בֶש   ֶֶ(,ֶיטּדְ ד  ָ ש ּ ץֶה  יֶָהָאָדםֶע  ',ְֶוגוֶֹהֶּכִ

ְ בְָּרְּבֹקֶׁ ַ ְתְש  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  ינוְּתְּפָ  "ותשס'הְַהֲאזִּ



 

 
 ט

ּזֹוִהי ֶֶש   יתְֶנֻקּד  ּדִ ּצ  ֶקֶה  ש  ּי  ִקְרּבוֶֶֹש   ֶּבְ אץֶע ֶיֶכִֶּ, יֶּדָ ּדִ ּקוֶּ)קֶצ  ֶנֶ ּתִ ֶכֹזה ֶי ֶאר

ָחֶלֶּוְבכֶָ,ֶ(א"ע ָחֶדֶא  ָרא ֶדְֶוא  ש ְ ֶלִֶמּיִ ש  ֶֶי  יתְֶנֻקּד  ּדִ ּצ  תוֶֶּּוְכמוֶֹק,ֶה  ּכָ בֶש  

ֶס) ְעָיה ֶכאְיש   ךְֶֶ:(, ּמ  ּלְֶֶָוע  ֶּכֻ יִקים ּדִ ֶצ  ֲֶאָבֶם, ֶע ֶל ֶל ְֶיד  ֶי הְֶסָעָרֶֶָהרּוח 

ֶ ֲעש ָ ּנ  ֶש   גֶ ה ִֶמּפְ ּבוֶּם ּדִ ֶה  ֶהוֶּר, ֶאֹוב ֶא ֶא ֶד תוֶֹת ְֶנֻקּדָ ּב ֶ, ְ ְֶוִנש  ֶר ְמר  יְֶלג 

ִרּבוֶּ ְלּבּוִלייֶמ  ּבִ ְתָקאוֶֹםֶה  ְרּפ  עֹוְבִריתְֶוה  ֶו.ָעָליםֶש  

ֶ

לְֹ ילְָיכוְֹהְָהיְָאְו  ַהּכִּ ילְָרְל  ַמְן,ְָהאִּ ּטָ ֶׁ ְןְש  ָ ָתְםְש  ֶיֶכִֶֶּ-ֶבַהּכ  הֶָהיֶָםִֶמּקֹד 

ָתֶֶלוֶֹ ּכְ ֶבֶה  ּתֹוָרֶלֶש   ֶהֶה  ָ דֹוש  ּקְ ִהיה,ֶה  ָתֶאֶש   ּכְ ֶבֶה  ִכינֶָלֶש   ְ ש ּ ןְֶוָטמ ֶה,ֶה 

ִֶאיָלֶֶתֹוךְֶּבְֶֶאֹותוֶֹ ְֶמֻיָחֶן ְינוֶּד, צ ֶֶה  ֶא  יל ּדִ ּצ  ֶה  ֶק ֶָהֱאמ  ֶכִֶּת, ֶע ֶי ֶל יְֶיד 

ֶ מ  ּלָ ֶש   רוֶֶּּתֹוָרתוֶֹד ְ ש ּ ִהְתק  ֶּבְ ֶא ֶת יל ּדִ ּצ  ֶה  ֶק ֶָהֱאמ  ֶָהיֶָת, ֶה מ  ְ ִֶנש  לִֶמּכֶָר

ֶ ֶדִֶמיֶָּלֲֶאָבֶע,ֶר  ֲעש ָ ּנ  ה ֶה,ְֶסָעָרֶֶרּוח ֶהֶש   ּבּוִריםֶש   ּדִ גּוִמיםםֶה  ּפְ ֶֶה  לֶש  

ֶ ְנש   ֶא  ֶָהעֹולֶָי ֶּוִבְפָרֶם, ִריט ּבְ ד  ּמְ ֶש   ה ֶמ  ֶם ֶר  ֶע ֶע יל ּדִ ּצ  ֶה  ֶק תֶָהֱאמ 

י ָ ֲאָנש  ֶו  ֶע ֶו, ֶד ְֶיד  ֶזֶ י ְלּב ֶה ִֶנְתּב  ֶכֶָּל ֶָהעֹולֶָל ְֶוִאֶם, ֶי ָ ְפש  ֶא  תֶא ֶאִֶלְמצֶֹר

ּכֶ םְֶמקוֶֹ ְ יןִֶמש  ּדִ ּצ  ֶק,ֶה  יש   ח ֶבְֶול  ֶ.ִֶֶצּלוֶֹתֶּת 
ֶ

ְּכְִּ עוְֹי ְּב  ָהיוְּד ֶׁ יְש  דִּ ְעֹומ  ְָהיְָם, יָמְְלוְֹה ְסִּ ַהּכְִּן ֶּכֶֶָ-ֶירל  ֶל ְֶזמ  ין א  ןֶש  

ְֶסָעָרֶֶָהרּוח ֶ ֶה ר  ּב  ֶתִמְתּג  ינוֶֹ, ע ְֶֶוא  ֹומ  ּבּוִריֶש  ּדִ ֶה  ּפְֶם םֶגּוִמיה 

ִרי ּבְ ד  ּמְ ילֶע ֶםֶש   ּדִ ּצ  יקֶה  ָ ֲאָנש  יִֶו,ֶו  ֶםְֶיכֹוִליןֲֶעד  ֶבְֶלִהְתָקר  ילֶא  ּדִ ּצ  ק,ֶה 

ּב ֶ ּנוֶּלֶּוְלק  ִֶֶמּמ  ייִֶלּמּוד  ּיִ ח  ֶם.ה 
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ו ָ ש  ַעכ  לוְְּו  פ  ּנָ ֶׁ ְש  ָעֵרְ, ת  ְנִּ ילְָב ְָהאִּ ין ְּבֵ יָלנוְֹן ְָהאִּ ָהיוְּת, ֶׁ ְְש  ָ ְש  ּבְֵם הְַהר 

אְֹ ְמ  לְֹד, ְו  ְָהיְָא ְָיכוְֹה יל ַהּכִּ ְל  ילְָר ְָהאִּ זְֶׁן, ְו  ְאְִּה ְי ָ ש  פ  ְאֶׁ ֹקעְַר ב  לְכְְָּלִּ

יָלנוְֹ ְָהאִּ שְ ת ַחּפֵ ָתְְל  ְַהּכ  ְּכְִּב, יְָהיוְּי ְַרּבִּ אְֹם ֶכִֶֶּ-ֶדמ  ִֶמיֶָּי ּב ֶד ְתּג  ּמִ רֶש  

ּבוֶּהְֶסָעָרֶֶָהרּוח ֶ ּדִ ָבֶם,ֶָרִעיםִֶריְוה  ֶרֶּכְ ֶאִֶלְמצֶֹדְֶמאֶֹהֶָקש   יתֶא  ּדִ ּצ  קֶה 

ֶ ִלייֶכִֶּת,ֶָהֱאמ  ּדְ ְרְסִמיםִֶמְתּג  ְנִהיִגייִֶמינֶ לֶכֶָּםֶּוִמְתּפ  םֶּוְמֻפְרָסִמיםֶמ 

ֶ ק ֶלֶש   ֶר,ֶש   ֶלֶע ֶקְֶור  ִֶֶחּפּושֶ יְֶיד  אִֶלְמצֶֹםְֶיכֹוִליד,ְֶמאֶֹםֶָעצוֶֶּּוִבּקּוש 

ֶֶרּוח ֶתֶא ֶ ש  ּקֹד  ֶֶה  ֶלֶש   ּדִ ּצ  ֶקֶיה  ֶיִֶלּקּוט ֶ)תֶָהֱאמ  ל ֶ"ןֶמֹוֲהר  ֶ.ח'(ִֶסיָמןקֶב'ֶח 

ֶ

ָהיְָ ַטעְֵהְּבֹוכְֶׁהְו  צ  אְֹהְזְֶׁלְעְַרְּומִּ אְֹדְמ  איֶכִֶֶּ-ֶדמ  ּד  ו  ייֶּבְ ע ֶדֶעוֶֹןֶא  רֶצ 

זֶ  מוֶֹה,ֶּכָ ֶיִֶמֶֶּכְ ח  ְתר  ּנִ כֶָּןִֶמֶקֶש   ְ ש  ּמִ ֶןֶה  ילֶש   ּדִ ּצ  ֶק,ֶה  ָ ש ּ ּמִ לֶםֶש   בֶּכָ א  ָ ש 

ֱאב ֶ וֶנ  ָ ְכש  ּנּו.ִחּיּותֹו,ְֶוע  ְֶדִֶמּמ 

ְ

ָרָאְ אְִּה,ְו  ֶׁ ְֵםְש  אבְֵיש  אן,ְּכָ ַוּדַ ְּב  עְַי ּגֵ ּתַ ש   ְְיִּ ּגֹדֶׁ עְַלְמִּ ָהיְָר,ְַהּצַ ֶׁ ְֶׁהְש  הְָקש 

ְָעָלי אְֹו ְמ  ְד, ֵ ַיש ּ ת  נִּ ְו  ָרְב, כ  ּמֻ ֶׁ ְש  ַהלְְֵָּליֵלךְ ח ְל  ַיֲעבְֹן, ְו  ְָעָליר ְַמְו יְּכְִּה,

לְֹ ֻסכְָּאְהוְּתְזֹאאְּב  אְֹןְמ  ְדְמ  ּגֹדֶׁ עְַלְמִּ נְַּר,ְַהּצַ ייֶּכִֶֶ-ְ"לּכַ ּדִ ּצ  ֶקֶה  ש  ֶלוֶֶֹי 

ֶ ּכֹח  אוֶֶֹה  ּפְ עוֶֶָֹהרּוח ֶלֶכֶָּןִֶמֶםֶָהָאָדֶתֶא ֶתְֶלר  ּגָ ִ ְדּב ֶןֶש  ּנִ ָאָדֶקֶש   רֶֹםֶּבָ בֶמ 

ֲֶעוֹונֹוָתי ֶכִֶּו, ע ֶי ֶּב  ָרֶל ֲֶעב  ֶהוֶּה גֶָּא ֻ ְֶמש  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹע, ינוֶֶּש   ֲֶחָכמ 

י ִ דֹוש  ּקְ י'ֶ:(א"'ֶעהֶבסֹוָטֶ)םֶה  ָרֶרֶעֹוב ֶםֶָאָדֶןֶא  ּלֶָהֲֶעב  סִֶנְכנֶ ןֶּכֶ םִֶאֶאֶא 

ֶֶּבוֶֹ טוֶֶּרּוח  ְ ָאָדֶלֲֶאָבֶ,ֶ'תש  ש   ְצמוֶֹתֶא ֶרֶמֹוס ֶםֶּכְ ֶֶע  עֶ לֶא  יתֶּד  ּדִ ּצ  ק,ֶה 
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ֶָיכוֶֹ אוֶֹל ּפְ ְֶלִהְתר  עֹונוֶֹת ּגְ ִ ִֶמש ּ ֶֶּוְכמוֶֹ, ָאמ  ֶש   ֶזֶ ר נּו ּב  יחוֶֹ)ֶל"ר  ֶש ִ ֶת "ןֶָהר 

ִעּק ֶֶ:ז(סִֶסיָמן עוֶֹרֶש   ּגָ ִ ֶןֶש  ִעילֶכֶָּלֶש   ּגָ ֻ ש  ּמְ ֶאֶהוֶּםֶה  ֶקֶר  ֲחמ  התֶמ  אֶוֶּש  

ינוֶֹ ּיֶ ֶא  ְֶמצ  עֶ ת ֹומ  ְֶֶוש  ְֶלִדְבר  ֲעל ֶי ּב  ֶה  כ ֶי ֶש   ֶכִֶּל, גֶָּי ֻ ְמש  ֶה  ִֶאֶע הֶָהיֶָם

עֶ  ֹומ  ּיֶ ֶש  ֶתֶּוְמצ  ִרייְֶלִדְבר  ה ֶם,ֲֶאח  ֲעל ֶםֶש   ּב  כ ֶיֶה  אל,ֶש   ּד  ו  הֶָהיֶָאֶלֶֹיֶּבְ

גֶָּ ֻ ְֶמש  ָלֶע ֶּכְ ּיֶ ל, ֶע  ֶן ָ ְֶוָלכֶ ֶ.םש  ִֶמיֶָּן ָאב ֶד ֶש   ֶא ֶד ָתֶת ּכְ ֶה  ֶב ֶש   יל ּדִ ּצ  קֶה 

ֶ ֶָהֱאמ  ֶת, יש  הוִֶֶּהְרּגִ ֶש   נֶָא ּכָ ס  ֶּבְ ּלֶֹה ֶש   עֶ א ּג  ּת  ְ רִֶֶֹיש  ֶמ  ע ֶב ֶצ  הְֶוָהיֶָר,

כֶ חֶֻמְכָרֶ שֶ תֶָלל  ּפ  ְֶֶלח  ירֶאוֶֹתֶא  ּדִ ּצ  יזֶ קֶה  א  ְהיֶ םֶָמקוֶֹהֶּבְ ּיִ ֶה.ֶש  

ֶ

ָלַקְ ְְלוְֹחְו  ש ָ תֹוךְ תְּוֵפרוְֹרְּבָ ּקוְְֹּב  ֵיֵלךְ ,ְש ַ ְְו  ֶׁ ֲאש  ְ,ְֵיֵלךְ רְּבַ ָעש ָ מוְֹהְו  ַעצ  ְל 

י יָמנִּ ְסִּ אֹותוְֹם קוְְֹּב  ְַהּמָ ָצְם ּיָ ֶׁ ְש  ְא ָ ש ּ ֶֶ-ֶםמִּ ש ָ ּבָ ֶה  רוֶֹר ּפ  ְֶוה  ּקוֶֹת ש   ּבְ ֶש  

ִזי ּמְ ּמּוִדילֶע ֶםְֶמר  ּלִ ֶםֶה  ילֶש   ּדִ ּצ  יִֶקֶה  ֲעד  ֲארוֶּןֶש   ְ ּוִריִֶנש  תֹוךְֶםְֶקש  ֶּבְ

ֶֶּגּופוֶֹ ָ ְמש  ּנִ ֶלֶה  ֶק,ְֶלש   ֲאמ  נֶָּרֶּוְכמ  ּת  ּבֶָ)אֶה  יְננֶָ'ֶ:(א"עֶבקנתֶש   ִ ֶֶ!אש  ר  ָ ֶיש 

ְקךֶָ ִֶלּקּוט ֶ)ֶ'ש   ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ֶי'(ִֶסיָמןק ֶכִֶּ, ֶע ֶי ֶל ְֶיד  ִהְתָקְרבוֶּי ֶה  לֶא ֶת

י ּדִ ּצ  ֶה  ֶק, ֲעש   ֶנ  רוֶֹה ש ָ ֶֶּבְ ש   ֶּבְ ֶר ש  ֶֹקד  מוֶֹ, ֶֶּכְ ש ָ ֶּבָ בוֶּר ּדָ ֶה  ֶק ֶא  צ ֶל ם,ֶָהע 

ֲהֹפךְֶלְֶוָיכוֶֹ רוֶֶֹל  ש ָ אוֶֹרְֶלָהִאיֶּבְ ָמתוֶֹרֶּבְ ְ ֶיִֶלּקּוט ֶ)ִֶנש  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ִֶסיָמןקֶא'ֶח 

רוֶֹןְֶוכֶ ֶ.ב(כ ּפ  ְצווֶֹםֶה ֶתֶה  ּמִ יתֶה  ֲעש ִ ּזֹוִכיםֶטֹוִביםֶּומ  יה ֶםֶש   לֶע ֶםֲֶאל 

ֶ ְֶיד  ִֶֶהְתָקְרבּותוֶֹי ילֶא  ּדִ ּצ  ֶה  ךְֶלְֶוע ֶק, ר  ָאְמרוֶֶּּד  ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ םֶה 

ְלִמֶ) ֶיְֶירּוש   יש  ָאֶֶר  ּלוֶּ'ֶ:ה(ּפ  ָבִריֶא  אֹוְכִליםֶּדְ יה ֶםֶש   רֹות  עוֶֹםֶּפ  ּזֶ םֶָלֶּבָ ה,ֶה 

ֶ ר  ּק  ְֶוה  תן מ  ּי  ֶָלעֹולֶֶָלוֶֶֹק  ּבֶָם ְֶוכוֶֶּ'אה  ְֶוָכֶ', ֶָהאֹורוֶֹל ּלוֶּת ּב ֶֶָהא  ּקִ לֶש  
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ֲאִזינו   תפ    ו"סתש הַׁ

ע ֶ ֶּבְ ִֶֶהְתָקְרבּותוֶֹת ֶא  יל ּדִ ּצ  ֶה  ָאִריק, ְ ִֶנש  ּוִמים ְֶרש  גּופוֶֹם ֶּבְ ְֶוָצִריךְֶ,

וֶֹ ֲעש  ִקְרּבוֶֹםִֶסיָמִניתֶל  ּלֶֶֹּבְ ּכֶ אֶש   ְ ְֶלעֹוָלֶםֶאֹוָתֶחִֶיש  ֶֶּוְכמוֶֹם, ֶש   ש  ר  ֶּפ 

ֶזֶ  נּו ּב  ֶֶל"ר  סוֶּתֶא  ּפָ ֶל)קֶה  י ל  ְ ֶיחאִמש  ֶלֹאֶ"ֶ:(, ְחָרּה ֶטֹובֶס  י ֶּכִ ָטֲעָמה

ָרּהֶ ֶנ  ְיָלה ּל  ֶב  ה ֶ"ִיְכּב  יֶָּ, ּמִ ֶש   ּטֹוֲעִמיד ֶש   ע ֶן ֶט  ֶם ֶש   יל ּדִ ּצ  ֶה  ֶק ת,ֶָהֱאמ 

ֲֶאזֶ  ֲֶֶאִפּלוֶּי ֲעש ָ ּנ  ש   ֶּכְ ְיָלֶה ׁ ךְֶהֶל  ְֶוֹחש   ּכֶ אֶלֶֹ, ְ עֶ תֶא ֶחִֶיש  ּט  ְפֶםֶה  ּנִ אֶָלֶה 

ֶ יש  ִהְרּגִ צ ֶֶש   ילֶא  ּדִ ּצ  ֶיִֶלּקּוט ֶ)קֶה  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֶֶ.ה(רפִֶסיָמןקֶא'ֶח 

ֶ ש ּ  ךְֶםְֶוה  ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  יִקילֶא ֶםְֶמֹקָרִביתִֶלְהיוְֶֶֹיז  ּדִ יםֶצ  ּיִ ִמיםֲֶאִמּתִ ד,ֶּתָ

יךְֶ ִ ְמש  ֶע ֶֶּוְלה  נוֶּל ְצמ  ָאָרָתֶֶע  ֶה  ֶָהֲעצּוָמֶם ֶה, ֲֶעד  ִֶנְזּכֶ י ֲעלוֶֹה תֶל 

ֶ ךְֶֶּבוֶֹקֶּב ֶּוְלִהְתּד  ר  קוִֶֶּיְתּבָ ְדב  יתתֶּבִ ְֶֶוִנְצִחיתֲֶֶאִמּתִ ּתָ ע  ֶ,םעֹוָלֶדְֶוע ֶהֶמ 

ֶ ֶןֶָאמ  ֶן.ְֶֶֶֶֶֶוָאמ 

 

ְַמֲאַמר

ָראְ ק  םְה'ְאֶׁ ֵ יְש  ְּכִּ
ְ ֻעּדָ ס  יהְּבִּ ִּ יש  לִּ ְת,ְש   ֻעּדַ יאְַרֲעוְָתְס  ַרֲעוִּ ּבְֵן,ְד  ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ םְנֹוָראִּ

נְִּ יו  ָלאִּ אְֹםְפ  ֵרְיְּפְִּלְַעְדְמ  ב  נּוְזְַיְּדִּ ּקּוֵטְְל"ַרּבֵ לִּ יָמןקְא'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְּב  רְד'ְְסִּ ַדּבֵ ַהמ 

חּוד ּיִּ י"הְֲהָויְְָמִּ ְןְַעיְֵּם,ְֱאלֹקִּ ָ ְם.ש 

 

ְ ֻעּדָ יהְס  ִּ יש  לִּ ְתְש   ַ ָרש  ינוְּתְּפָ  ה'תשס"וְַהֲאזִּ



 

 
 יג

ֶ ת  ֶּפָ ֶח ְֶוָאמ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶל"זֶ ֶש  ֶזֶ , נּו ּב  רֶל"ר  ֶ"מֹוֲהָרא)ֶאֹומ  רֶָחזֶ ֶל"זֶ ֶש 

ִקּצוֶּ ֶּבְ ֶעֶ ר ֶל ְֶנֻקּדָ ֶה ח  ֶא  ּבְֶת ֶתֹוָרֶש   ֶֶזוֶֹה ֶש   ֶזֶ ל נּו ּב  ָאָדְֶ:(ל"ר  ֶׁ ש  ְּכ  כְְָּיֹוֵדעְַם ֶׁ לְש 

עֹוָתי ֹאר  טֹוָבתוְֹםְֵהְוְמ  ינְָתְזֹא,ְל  חִּ יהְַהּב  מוְֹא,ְַהּבְָםְעֹולְָןְֵמֵעיאְהִּ ְּכ 

תוְּ ּכָ ֶׁ ְש  י)ב ִהּלִ ֶנּתְ ֶיאום ְּבְַ"ְ:(, ְֲאַהלְֵּה' ָבְל ְּדָ יר אלֹהִּ ְּבֵ ְֲאַהלְֵּם בְָל ר",ְּדָ

זֹא ְו  ינְָת חִּ ְַהּב  יה ְהִּ ְֵמֵעיא ְלְָעוְֹן ְַהּבְָם מוְֹא, רוְְּּכ  ָאמ  ֶׁ ְֲחָכֵמינוְְּש 

רֹונְָ כ  ָרכְָםְזִּ ב  ָסִחי)הְלִּ ּיוְֹ"ְ:(א"'ֶעםֶנּפְ יְֶׁאְַההוְּםְּבַ ה  ָחְהְה'ְיִּ כוְּד"ְאֶׁ ',ְו 

וְּ ש  ק  הִּ ְו  כְִּ: ְו  יָדנְָי ְָהאִּ ְָלאא ְהוְּו ָחְא ְאֶׁ צוְּד? ֵתר  רֹונְְֲָחָכֵמינוְְּו  כ  םְזִּ

ָרכְָ ב  יָדנְָה:ְלִּ יאְָהאִּ כִּ ָבר  יוְ בְַהּטוְֹהְַהּטֹובְָלְעְַןְמ  טִּ עְַב,ְַהּמֵ הְָהָרעְָלְו 

יְָּ ְּדַ ְן ְֱאמֶׁ ית, ָעתִּ לֶׁ ְו  ּלוְֹד ְַהּטוְְֹּכֻ יב טִּ ַהּמֵ ְו  יְֶׁב, ה  ּיִּ ֶׁ ְש  ְה ֵ ְש  ְה' ְֵם ש  םְו 

י ְֱאלֹקִּ דוְּם ְַאח  ָחְת ְאֶׁ זֹאד, ְו  ינְָת חִּ ְַהּב  ְאְִּה ְי ָ ש  פ  ְאֶׁ יר ִּ ַהש ּ ְל  לְָּג, אְאֶׁ

ֲעלְֶׁ ּמַ ֶׁ ש  ְּכ  ינְַה חִּ ְּב  כוְּת ְַמל  ְת ָ ֻדש ּ ק  ְּדִּ לוְּה ְֵמַהּגָ ית ּבֵ ְמִּ ֶ;'ְוכוֶֶּ"םוְָּהַעכְּן

ּיֶ  ֶןֶע  ָ ֶהֶזֶ לֶּכֶָםֶש  ִדְבר  נּוֶזֶ יֶּבְ ּב  ֶ.ל"ר 

ֶ

י ְֶוִהְסּבִ ֶ"מֹוֲהָראר ֶל"זֶ ֶש  ֶכִֶּ, ִֶהּנֶ י הוֶּה ֶֶז  ֶ"ִעּק  ְֶיִדיָעֶר ָמֶה ל  ְ ה",ֶש 

ע ֶ ֶָלד  ֶת ש ּ  ה  ֶש   ךְֶם ר  נוִֶֶּיְתּבָ ֶּגָ ָכֶז ֶּבְ נּועֶָל ֶּתְ ֶּוְתנּועֶָה זֶ ה ּבְ ֶש   ם,ֶָהעֹוָלֶה

כֶֹּ ֲֶֶאִפּלוֶֶּיכִֶּם,ֶָהָאָדֶתְֶלטֹוב ֶלְֶוה  ְרא ֶהֶמ  ּנִ יָניהֶש ּ  ע  ִאּלוֶּוֶּבְ ֶאֶהוֶֶּּכְ ע,ֶר 

ֶ ֱאמ  ֶּב  כֶֹּת ֶה  ֶל ֶר  ְֶלטֹוָבתוֶֹק ּכֹותוֶֹ, ֶָלעֹולְֶֶָלז  ּבֶָם ֶה  ֶֶאוֶֹא, קְֶלָמר 

ֲֶעוֹונֹוָתי ֶכִֶּו, ֶהוֶּי ךְֶא ר  ֶרֹוצ ִֶֶיְתּבָ ֶה ֶר  ֶא ֶק ֶטֹוב ֶת ֶָהָאָדֶת לְֶוָכֶם,
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ִריָאֶ ּבְ ֶה  ֶָהְיָתֶה ֶה ד  ֶּכְ יִטיי ְֶלה  ּמּוָבֶֶו,ִלְבִרּיֹוָתיב ְֶוכ  ָפִריא ּסְ םֶּב 

י ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ךְֶם, ר  ּד  ּמִ ּטוֶֶֹש   ֶה  יִטיב ְֶלה  ְֶוִהּנֶ ב, ָאָדֶה ש   ֶּכְ ע ֶם תֶזֹאֶיֹוד 

יִדיָעֶ ֶּבִ ָמֶה ל  ְ ֶש  ֲֶאזֶ ה, ֶזֹאי ִחינֶָת ּבְ ֶה  ִֶהיה יא ע  ֶמ  ֶעֹולֶָן ּבֶָם ֶה  יֶכִֶּא,

עֹוָלֶ ֶּבָ ּבֶָם ֶה  לֶָּא ֶּכֻ יגוֶּם ִ ש ּ ֶזֹאֶי  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹת, ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ םֶה 

ָסִחי) ֶנּפְ ֶע"בם ')ֶ ,ֶ ּיוֶֹש   ֶה  ְֶמָבְרִכים ֶע ֶן ּטוֶֹל ֶה  ּטוֶֹב, ֶה  ִטיב ּמ  ְֶוה  לְֶוע ֶב,

ֶָהָרָעֶ יֶָּה, ֶּד  ֶן ֶָהֱאמ  ֲֶאָבֶת, ָעִתיל ֶל  ֶָלבֶֹד ֶע ְֶֶיָבְרכוֶּא כֶֹּל ֶה  ּטוֶֹל בֶה 

ִטי ּמ  יגוֶּםֶֻכּלֶָיֶכִֶּב,ְֶוה  ִ ש ּ כֶ ֶי  יךְֶדֶּוִמיֶָּףֶּת  כֶֶֹּא  ה  ֶלֶש   ןֶָלכֶ ְוֶה,ְֶלטֹוָבֶקֶר 

ּיוֶֹםֶּגֶ  ִֶמֶםֶה  ּזֹוכֶ י גֶָהֶש   ָ ש ּ ֶזֹאהְֶלה  ֶח ֶאֶהוֶּת, יי ע  ּבֶָםֶעֹולֶָןֶמ  ֶה  יֶכִֶּא,

ֶ ש  יֶּבוֶֶֹי  ע  ֶמ  ע ֶן ֶּד  ָעִתית ֶה  ָאֶד, ֶש   ּלֶ ז ִֶיְתּג  יה ְֶלע  לֶָּן ֶּכֻ יךְֶם, הוֶֶּא  אֶש  

ךְֶ ר  ִֶנְמָצִֶֶיְתּבָ ָכֶא ֶּבְ נּוָעֶל ֶּתְ ֶּוְתנּועֶָה ֶה ֶש   ִריָאֶל ּבְ ֶה  ְלכּותוֶֹה, כֶֶֹּּומ  לֶּב 

ָלֶ ָ י)ֶהָמש  ִהּלִ תּובֶ,ֶםֶקג,ֶיט(ּתְ ּכָ ְעָיהֶּוְכמֹוֶש   ץֶֶ:(טֶ,יא)ְיש   יֶָמְלָאהֶָהָאר  ּכִ

י ּסִ ְֶמכ  ם ּיָ ֶל  ִים ּמ  ֶּכ  ֶה' ת ֶא  ָעה ֶּד  ֶכִֶּם, ֶָאֶי הז ּל  ְתע  ְלכוֶֶּּתִ ּמ  ֶה  ןִֶמֶת

לוֶּ ּגָ ֶה  ית ִֶמּב  ּכוֶּן ֶָהע  ְֶוֻכלֶָּ"ם, יבוֶּם ִ ֶֶָיש  ֶא  ְלכוֶּת ּמ  ֶה  ֶא ֶת ֶל דֹוש  ּקָ ֶה 

רוֶּ ֶהוֶֶּךְֶּבָ תוֶֶּּוְכמוֶֹא, ּכָ ֶש   ֶי)ב ְרָיה ֶטדְזכ  לֶ"ֶ:(, ֶּכָ ל ֶע  ְך ל  ְֶלמ  ְוָהָיהֶה'

ֶ ָחֶה,ֶה'ִֶיְהיֶ זְֶוָאֶ,ֶ"ץָהָאר  מוֶֹדֶא  ְ ָחֶֶּוש  יד,ֶא  ּב  ֶןֶש   ִהיא"הֲֶהָויֶָםֶש   ֶש  

ֶ ס ֶתִֶמּד  ח  יד,ֶה  ֶןֶּוב  ִהיא"םֱֶאלִֹהיםֶש   ֶֶש   יתִֶמּד  ּדִ הן,ֶה  ְהי  ְחדוֶֶּּתִ תֶא 

ת ח  ֶא  י, ּכִ ּי  ּגֶ ֶרוֶּש   ֶש   תֹוךְֶם יֶּבְ ּדִ ֶה  ֶן ש  ֶֶי  ס  ֶח  כֶֹּד, ְֶוה  ְֶלטֹוב ֶל ם,ֶָהָאָדֶת

ְֶוָלכֶ  ֶן ר  ְ ש  ֶא  ִֶמֶי ּזֹוכֶ י ֶש   ֶּגֶ ה ּיוֶֹם ֶה  ְכִנים ְֶלה  ְצמוֶֹס ע  ְֶיִדיָעֶֶּבְ ת,ֶזֹאה



 

 
 טו

י א  ֶש   וֶּן ֶש  ְֶמִציאוֶּם ְלָעָדיות ךְֶֶּבִ ר  ָלִֶֶיְתּבָ ֶּכְ כֶֹּל, ְֶוה  ֶל ֶר  תְֶלטֹוב ֶק

ֶָהָאָדֶ ֶכִֶּם, ֶָאֶי ִֶיְחיֶ ז יח ֶה ֶּיִ ֶטֹוִבים ים ְֶוִנְצִחּיִ ְעיֶָם ֶמ  ֶעֹולֶָן ּבֶָם אֶה 

עֹוָלֶ ּזֶ םֶּבָ ְֶֶועֹוָלמוֶֹה,ֶה  יהִֶיְרא  ּיָ ח  ֶו,ֶּבְ ר  ְ ש  ֶֶלוֶֹיֶא  ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 

ֶ

ֶ ְֶוִקש ּ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶֶל"זֶ ֶש  ֶא  ּנֶ ֶָהִעְנָיןת ֶה  ֶ"ל ְֶלָפָרש   בּוע ֶת ָ ש ּ ֶֶה  ש   ק  רֶּבְ

ִתֶהִֶהּנֶ יֶכִֶּד,ְֶמאֶֹאְֶוִנְפָלֶאֶנֹוָרֶ ֶבֶיּכְ יר  ִ ש  ֲאִזינוֶּתֶּבְ ָבִריםֶל)ֶה  יְ"ֶ(,ֶגבּדְ ּכִּ

לְֵלאלֵֹהינוְּ ְֹגדֶׁ ָראְָהבּו ק  םְה'ְאֶׁ ֵ ֶ,ְ"ש  ש  ֶןְֶלָהִביְֶוי  ֶהֶָלּמָ ת  ֶחֶּפָ הֶֹמש  

נוֶּ ּב  ֶֶר  ש   ֶםְֶוִסּיֶ "ה,ֲֶהָויֶָםֶּבְ ש   ינםֶּבְ ֶיֶּפִֶלֶע ֶלֲֶאָבֶ?ֶוֶּ"ֱאלֹה  ְבר  נּוֶיֶּדִ ּב  ר 

ּנֶ ֶל"זֶ  ֶיֶכִֶּד,ְֶמאֶֹןֶָהִעְניֶָןֶמּוָבֶ"לֶה  נוֶּהֶֹמש   ּב  הוֶֶּר  יאֶש   ּדִ ּצ  ֶקֶה  ת,ֶָהֱאמ 

ֶ ְרס ֶאֶקֹור  ִמיםֶּוְמפ  ְלכּותוֶֹתֶא ֶםְֶלֻכלֶָּדֶּתָ ךְֶֶמ  ר  יךְֶ,ִֶיְתּבָ יֶא  א  וֶּןֶש   םֶש 

ְֶמִציאוֶּ ְלָעָדיות ךְֶֶּבִ ר  ָלִֶֶיְתּבָ ֶּכְ ְֶוָכֶל, ֶל ֶמ  עֹוב ֶה ֶש ּ  ֶע ֶר ֶָהָאָדֶל כֶֹּם לֶה 

ֶרֶּגֹוזֶ ןְֶוָלכֶ ,ְֶלטֹוָבתוֶֹ ְיְּכְִֶּ-ֶרְואֹומ  ֵ ָרְ"הְֲהָויְָםְש  ק  ֲאנִֶ,ֶאאֶׁ ש   ֶיֶּכְ אֶקֹור 

ְרס ֶ ֶּוְמפ  מוֶֹם ְ ךְֶֶש  ר  ִֶיְתּבָ הוֶּ, ֶש   ֶא ֶש   ֲֶהָויֶָם רּוךְֶ"ה ֶהוֶֶּּבָ ֶא, תִֶמּד 

ֲחִמי ְְָהבוְּיֲֶאזֶ ם,ֶָהר  לֶָּ,ֵֶלאלֵֹהינוְּלְּגֹדֶׁ נוֶּםֶּכֻ ֻדלִֶֶָּיּתְ ס ֶהֶּגְ ֶםֶּגֶ דֶָוח  םְֶלש  

ֱֶאלִֹהי ֶכִֶּ"ם, ירוֶּי ּכִ ּגֶ ֶי  ֶש   ֶם ש   ֶּבְ ֶ"ֱאלִֹהים הוֶּם, ֶש   ֶא ִֶמּד  ית ּדִ ֶה  ֶן, ש  ֶי 

ֻדלֶָּ ס ֶהֶּגְ ֶלְֶוכֶָד,ֶָוח  עֹוב ֶהֶמ  כֶֹּםֶָהָאָדֶלֶע ֶרֶש ּ  ּכֶָ,ְֶלטֹוָבתוֶֹלֶה  הֶזֶ לֶש  

גֶ ִֶהיא ָ ש ּ יתֶה  ע  ּבֶָםֶעֹולֶָןֶמ  ֶלְֶוע ֶא,ֶה  ֹוְמִעייְֶיד  ש ּ תְֶקִריא ֶלֶקוֶֹתֶא ֶֶםש  

י ּדִ ּצ  ּלֶ ק,ֶה  ג  ּמְ ְרס ֶהֶש   מוֶֹתֶא ֶםֶּוְמפ  ְ ךְֶֶש  ר  ִאי,ִֶיְתּבָ ָמֶהִֶליִדיָעֶםֶּבָ ל  ְ הֶש 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ֲאִזינו   תפ    ו"סתש הַׁ

ּכֶָת,ֶזֹא ֶלֶש   עֹוב ֶהֶמ  כֶֹּםֶָהָאָדֶלֶע ֶרֶש ּ  ֶֶ.ְלטֹוָבתוֶֹלֶה 

ֶ

ֶ ש ּ  ךְֶםְֶוה  ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  יִקיםְֶמֹקָרִביתִֶלְהיוְֶֶֹיז  ּדִ יםְֶלצ  ּיִ יםֲֶאִמּתִ ּלִ ג  ּמְ םֶש  

עֶ ֶָלנוֶּ ֶּד  ֶת ֶָהֱאמ  ְֶוִנְזּכֶ ת, ֲעלוֶֹה ֶל  ּב ֶת ֶּוְלִהְתּד  ךְֶֶּבוֶֹק ר  ִֶֶיְתּבָ ֱאמ  תֶּב 

ֶםֶּוְבָתִמי ּתָ ע  ֶֶ,םעֹוָלֶדְֶוע ֶהֶמ  ן.ֶֶֶֶןֶָאמ  ְֶוָאמ 

ֶ
ְ ּתַ ַקּבְֵןְנִּ יוְֹתְאְֶׁלְל  ּלָ ְןְַהּגִּ ּדֵ בּועְַיְמִּ ָ ָצעוְְּש  מ  אֶׁ ְא"לותְהדּב 
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