
 

 

 

ֶ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 ֶ ֲעל ֶתִֶנְפָלאוֶֹתֶנֹוָראוֶֹרְֶיד  ֶתִֶמּמ  לֹש   ְ ִפּלֹותתֶש  ּתְ בּועוֶֶֹה  ּקְ ִליתֶה  ּלְ ְתּפ  ּמִ כֶָםֶש   ם,ֶיוֶֹלֶּבְ

ֶ ּל ֶרִֶויעֹור  נֶָןֶאֹוָתֶלְֶלִהְתּפ  ּוָ כ  ִמְניֶָה,ֶּבְ יןֶּבְ ס ֶתֶּוְבב  נ  ּכְ ּזֶ ת,ֶה  ֶרִֶעּק ֶהֶש   ָרא ֶתְֶקֻדש ּ  לְֶועֶ לִֶיש ְ

ְלעֶָםֶָלח ֶהֶזֶ  ּלֶ ם,ֶּבִ כֶָּהִֶויג  ִחּלוֶּלֶש   יקֶה  ֶןֶּב  ְלִמיד  ְבָרָהֶיֶּת  ֶםֶא  ְלִמיד  ְלעֶָיְֶלת  סוֶֹאֶהוֶּםֶּבִ דֶּבְ

ָחֶ' ְבָרָהֶהֶָהיֶָדֶא  ֶם'.א 

 ְֶ

ְָיָצאֶָלאֹורֶ רֶׁ ּבְָבְעֶׁ ַ ְַתְש  ָרש  לְָתְּפָ  ֶתשע"הֶקּבָ

ֶלֶעֶ  ֶיְֶיד  ְסל ֶיֲֶחִסיד  ר  ֶבֶּבְ

ֶרִֶעי ּקֹד  ֶה  יִֶֶש  ל  ָ ֶ"אתובבםְֶירּוש 

בְָּ ַ ש  ְְתּב  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  לְָתְּפָ  ע"תשקְּבָ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ל  ת פ    תש"ע קב  

 

ְַמֲאַמר

ְ ר  לְָאְַוּיַ ּפוְֹןְּבְֶׁקְּבָ ְרצִּ
ְ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ ֵלילְש  ֹוָנהְ,ּב  אש  הְרִּ ֻעּדָ ס  ְזְְַ,ּבִּ רְמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ יםְְ,ל"ּדִּ ָלאִּ פ  נִּ יםְו  יםְנֹוָראִּ ּבּורִּ ּדִּ

נּוְזְַ ֵריְַרּבֵ ב  יְּדִּ ֹאדְַעלְּפִּ ּקּוֵטיְמֹוֲהַר""מ  לִּ קְְןלְּב  יָמןְבֵחלֶׁ ְְח','ְסִּ ַ ֻדש ּ ּק  רְמִּ ַדּבֵ ג'ְַהְתְַהמ 

ּלֹות,ְַעיְֵּ פִּ ם.ְןַהּת  ָ ְש 
 

 

ּלוְֹרְַלֲעקְֹהְרֹוָצְ פִּ ָרֵאְתְּת  ש   יָכןל,ְיִּ ִּ ש  ַהמ  עְָםְֲאֵליהְְֶׁל  ָבל  ְְןּול 

ְזְַ ְמֹוֲהָרא"ש  ָאַמר ְו  ַתח ְ"ּפָ ֶזֶ ל תֶ")מֹוֲהָרא"ש  ח  ֶא  ה ְֶנֻקּדָ ל ֶע  ִקּצּור ֶּבְ ר ֶָחז  ל

נּוֶזֶ  ּב  לֶר  תֹוָרהֶזֹוֶש   ּבְ ְהְזְֶֶׁ:ל("ש   רּוש  ךְ גְעוְֹלְעְַ"לְזְְַַרּבֹוֵתינוְּרְַמֲאָמְְּפֵ לֶׁ ְמֶׁ

ְ ָ ש  ָרֵאְהְַמֲחנְֶׁר,ְָאַמְן:ְַהּבָ ש   ְלְיִּ ּמָ ָלָתְְי?ָהוְֵהְּכַ ֵסְאְּת  ר  ֲעַקְלְֵזיאְְִּ,יּפַ אִּ רְו 

ְטּוָרְ ְּבְַא ָלָתְת ְּת  ֵסְא ר  ְּפַ ֵדְי, ַאש   ְו  הוְּי כוְְָּעַלי  ָלָתְְ.'ו  ְּת  ֵסְא ר  ְּפַ נוְּי, ְַהי 

לְָ ְּת  ית ְֹמחִּ כְָּן, ֶׁ ְש  ָחְל ְאֶׁ ָחְד אֶׁ ְו  ְהוְּד ּצְָא חִּ ְמ  רּוָסְה ְּפ  נְֵה פ  ְּבִּ ֲאוְַי תְּתַ

אוְּ ְנִּ ֵהְף, ְו  לֹׁשם ָ ּלֹותְש  פִּ ּיוְְֹּת  ְּבַ נוְּם, ָראְַהי  ט  ַהּסִּ ֶׁ ְַאֲחָרְ-ש  ְא ש  ּיֵ ֶׁ ְָלּהְְש 

יָקְ נִּ ְהְי  עְַןְמִּ לוְֹסְַחְְ,תַהּדַ ָ ש  ינְַם,ְו  חִּ יג,ְעוְֹתְּב  סְַחְְ,רַלֲעקְֹהְרֹוָצְאְהִּ

לוְֹ ָ ש  ּלוְֹם,ְו  פִּ ָרֵאְתְּת  ש   ְיִּ יָכןל, ִּ ש  ַהמ  עְָםְֲאֵליהְְֶׁל  ָבל  לוְֹסְַחְן,ְּול  ָ ש  ם,ְו 

הוְּ זֶׁ ָאַמְְו  ֶׁ ְ'ש  ֵדְר: ַאש   ְו  הוְּי ְָעַלי  ְּכְִּ', ְי ּקַ ְעִּ צֹונוְֹר ְַרְאְהוְְּר  יךְ ק ִּ ש  ַהמ  ְל 

תְ ַ ָרש  ְּפָ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ לְֵָלילְש   "עה'תשְקּבָ
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ְֵאָלי ּלֹותו פִּ ָרֵאְְּת  ש   ְיִּ ַאֵחְל ת  הִּ ְל  הְֶׁז ְּבָ ְלְֲאָבְם, נוְּהְֹמׁשֶׁ ְָהַרְְַרּבֵ ְאֹותוְֹג

י הֹוצִּ עוְֹאְו  ל  יְּבִּ ּפִּ נּוֶזֶ ֶ';ְוכוֶֶּומִּ ּב  יֶר  ִדְבר  הֶּבְ לֶז  םֶּכָ ָ ןֶש  ּי  ְ.ל"ע 

ְ

ָטְ ֵאְחְֻמב  ָ ש ּ ּיִּ ֶׁ תֹוךְ רְש  ָרֵאְהְַמֲחנְְֵּב  ש   ֵצְל,ְיִּ ּנָ יִּ ֲאווְֹלְו  ְְָהָרעֹותתְֵמַהּתַ

ֶזֶ  ירֶמֹוֲהָרא"ש  ֶרִֶעּק ֶהִֶהּנֶ יֶל,ֶכִֶּ"ְוִהְסּבִ ֲחנֶ תְֶקֻדש ּ  ָרא ֶהֶמ  לוֶּלִֶיש ְ יֶּתָ

ֹלש  ָ ש  ִפּלֹותֶּבְ ּתְ ִליֶה  ּלְ ְתּפ  ּמִ ָכֶֶםש   ֲחִריֶ–םֶיוֶֹלֶּבְ ְרִביֶ,הִמְנָחֶֶ,תש   ת,ֶע 

ְזה ֶיִֶמֶלְֶוכֶָ ּנִ ֶרֶש   ּתָ ְ ָלש  ְ ש  ֶן,ֶּבִ ְקּד  ּל ֶקֶּוְמד  יֶאֹוָתןלְֶלִהְתּפ  ב  ס ֶתֶּבְ נ  ּכְ תֶה 

ֶּוְבִמְניֶָ ֶֻמְבָטֶֶ-ן א ֶח ָ ש ּ ּיִ ֶש   תֹוךְֶר ֲחנֶ ֶּבְ ֶמ  ָרא ֶה ִֶיש ְ ְֶוִיְהיֶ ל, לִֶנּצוֶֹה

ֲאווֶֹ ּת  ה  ֹותֶָהָרעֹותתֶמ  ְקש  ְמב  ֶרְֶלָהפ ֶֶה  ֶתְֶקֻדש ּ  ָרא  ֶֶ,לִיש ְ לוֶֹסֶח  ָ ֶם.ְוש 

תיֶכִֶּ לֹש   ְ ִפּלֹותֶש  ּתְ ֶֶּבֹונֹותֶה  תתֶא  לֹש   ְ ּמֹוִחיןֶש  ְקָרִאיֶה  ּנִ הֶָחְכָמֶ'םֶה 

ינֶָ צ ֶ,ֶ'תָוָדע ֶהֶּבִ מוֶֹםְֶוה ֶֶם.ָהָאָדֶלֶא  רּוסוֶֹתְֶמִחיצוֶֶֹּכְ נֶ תֶּפְ ֲאו ֶיִֶמּפְ תֶּת 

ֹוְמִריף,ִֶנאוֶּ ֶלִֶמּכֶֶָאֹותוֶֹםְֶוש  ֶֶע.ר 

ֶ

לְְֵּ-םְָאָדְתְֲעבֹוַדְ ּפַ ת  הִּ תלְל  לֹשֶׁׁ ּלֹותְש   פִּ ֵבקוְְַּהּת  ד  דֹולְָתְּבִּ ְְהּג 

ְֶוע ֶ ֶּכֶ ל ְֶֶצִריִכיםן ְקּד  ְֶלד  ְֶמאֶֹק ּלֶ ד ְֶלִהְתּפ  תל לֹש   ְ ִפּלֹותֶש  יֶּתְ ב  תֶּבְ

ס ֶ נ  ּכְ ִמְניֶָתֶה  ָכֶןֶּבְ וֶֹרְֶוִלְמסֶֹם,ֶיוֶֹלֶּבְ ְפש  ֶֶנ  ש ּ  ְבּתוֶֶֹמֹוחוֶֹרְֶלק  ְחש   ֶֶּומ  לֶא 

ּבּוִרי ּדִ ּמֹוִציםֶה  יאֶש   ֶיֶכִֶּו,ִֶמּפִ ְניֶ רִֶעּק  ּמֹוִחיןֶּבִ ֶלֶע ֶאֶהוֶּןֶה  נֶ יְֶיד  ּוָ תֶּכ 

ּלֶ  ֶה  ּוֶ ב, כ  ּמְ ֶןֶש   ּבּוִרילֶא  ּדִ ּמֹוִציםֶה  יאֶש   ִֶמּפִ ּב ֶו, ְבּתוֶֹקֶּוְמד  ְחש   ֶּבוֶֶֹמ 

ךְֶ ר  ע ִֶֶיְתּבָ ֶּבְ ִפלֶָּת ּתְ ֶה  ךְֶה, ר  ֶּבֹונֶ ֶהזֶ ֶּוְבד  כֶָה ֶּבְ ע ֶל ֶּפ  תְֶמִחיצוֶֹם
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ל  ת פ    תש"ע קב  

וֶֹ ֲֶאָבֶֶת.ֲחָדש  ע ֶל ּב  ֶה  ָבֶל ֶּדָ ּב ֶר ִֶמְתּג  ְֶמאֶֹר ְלּב ֶד ְֶלב  עֶ ל ֶּד  םֶָהָאָדֶת

ע ֶ ְ ש  ִפלֶָּתֶּבִ ּתְ ְיָקֶה,ֶה  ע ֶאְֶוד  ְ ש  ִפלֶָּתֶּבִ ּתְ ִמיע ֶהֶה  ְ ש  ְלּבּוִלילֶּכֶֶָלוֶֶֹמ  ּבִ םֶה 

בוֶֹ ָ ְחש  ּמ  רֹותתְֶוה  ּזָ ּמּוָבֶ,ֶה  ֶאְֶוכ  ִדְבר  ליֶּבְ נּוֶז  ּב  ִֶלּקּוט ֶ)ֶר  ֶי לֶ "ןֶמֹוֲהר  קֶא'ֶח 

סוֶּלֶע ֶֶל'(ִֶסיָמן ּפָ י)קֶה  ִהּלִ ּל ֶיִֶמֶ"ֶ:(,ֶבםֶקוּתְ בּורוֶֹלְֶימ  ִמיע ֶתֶה'ֶּגְ ְ ש  לֶכֶֶָּי 

תוֶֹ ִהּלָ תוֶֹ"ֶ".ּתְ ִהּלָ ֶּתְ וֶֶֹ-" ֶָלש  ִֶעְרּבוֶּן ֶּוִבְלּבּוִליב תּובֶּוְכמוֶֹם, ּכָ ֶש  

ְלָאָכי"ֶ:(בֶד,ֶיחִאּיוֶֹ) יוֶּוְבמ  ֳהָלֶםֶָיש ִ ֶ,ֶ"הּתָ ּמִ ּבֶָיֶש   ּל ֶאֶש   בּורוֶֹלְֶלמ  תֶּגְ

ֶ ּלֶ ה' ֶּוְלִהְתּפ  ֶָאֶל, ְיָקֶז ֶּד  ִמיִעיא ְ ש  ֶמ  ֶא ֶֶלוֶֹם ֶכֶָּת ְלּבּוִליל ּבִ ם,ֶה 

ֶֶּוְצִריִכים ֶתְֶמִסיר  ש  פ  ֶֶנ  ש ּ  ּבּורוֶֹלֶא ֶֶמֹוחוֶֹרְֶלק  ֶּדִ ּל ֶ, כֶ לֶּוְלִהְתּפ  נֶ ּבְ תֶּוָ

ּלֶ  ֶה  ֶֶּוְכמוֶֹב, אֹומ  ֶש   ֶזֶ ר נּו ּב  ִֶלּקּוט ֶ)ֶל"ר  ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ֶ:פ'(ִֶסיָמןק

ִריִכים ּצְ ֶֶש   ְֶמִסיר  ֶת ש  פ  ע ֶֶנ  ְ ש  ֶּבִ ִפלֶָּת ּתְ ֶה  ֶה, ש ּ  ְֶלק  ָבֶר ָ ֲחש  ּמ  ֶה  לֶא ֶה

ּבוֶּ ּדִ ֶה  ּיֶ ר, ֶע  ֶן ָ ֲֶעבֹוָדְֶֶוִהיאֶם.ש  דֹולֶָה ֶּגְ יח ֶה, ִ נוֶֶּּוְמש  ְכִניִֶצְדק  סֶי 

עֹולֶָתֶזֹאהֲֶעבֹוָדֶ מוֶּםֶּבָ ל  ְ ש  ע ֶֶּוְכמוֶֹת,ֶּבִ ּפ  ְרֶָאמ ֶםֶש   דֹוש  ר'ְְָהַרבְַהּקָ

ָרָהְ ָמְ"רְּב ְםְַאב  ֶ,ֶ"לזְַןְַנח  יח  ִ ש  ּמָ ּל  הֶש   ְהי  ָמֶהֲֶעבֹוָדֶֶּתִ ל  ְ ְכִניהֶש  סְֶלה 

"ֶ ֶעיינֶ ר  מֹונֶ ר ְ ֶש  ֶה ר  ש ְ ֶע  מֹונֶ )ה" ְ ֶש  ֶה ר  ש ְ ֶע  עֹולֶֶָה(ְנִקיֶָּה ֲֶאָבֶֶם.ּבָ םִֶאֶל

ּל ֶֶזֹוִכים ְֶלִהְתּפ  ִֶעֶל בוֶֹם ָ ֲחש  ֶמ  ּכוֶֹת ֶז  ֶּוְטהֹורוֶֹת ְֶיכֹוִלית, תִֶלְזּכוֶֹם

ְֶֶלרּוח ֶ ש  ּקֹד  ֶה  ע ֶֶּוְכמוֶֹ, ּפ  ֶָאמ ֶםֶש   יר ּדִּ ְְקַהּצַ דֹוש  ְַרּבְְִַּהּקָ ְי ְש ַ לוְֹר ָ םְש 

זְ  על  ּבֶׁ ֶאְזי"עמִּ ִאֶ, ּלֶ הֶזֹוכֶ םֶָאָדֶםֶש   ְֶלִהְתּפ  מֹונֶ ל ְ ֶהֶש  ר  ש ְ ה,ְֶנִקיֶָּהֶע 

ְֶֶלרּוח ֶהִֶיְזּכֶ  ש  ּקֹד  ּזֶ ֶ,אִנְמָצֶֶ.ה  ֶתִֶלְהיוֶֶָֹצִריךְֶהֶש   ֶרִֶעּק  ם,ֶָאָדֶתֲֶעבֹוד 



 

 
 ה

ּל ֶ תתֶא ֶלְֶלִהְתּפ  לֹש   ְ ִפּלֹותֶש  ּתְ ּיוֶֶֹה  קוֶּםֶּב  ְדב  דֹולֶָתֶּבִ ֶלְֶוע ֶה,ֶּגְ הֶזֶ יְֶיד 

ֶבֶטוֶּלְֶלָכֶהִֶיְזּכֶ  ֶיֶ.ְוִנְצִחֶיֲֶאִמּתִ

ֶ

ְ נוְּהְֹמשֶׁׁ ְְַרּבֵ ּמֵ מוְֹתְאְֶׁדְלִּ ש   ָרֵאְתְנִּ ש   ְלְיִּ לְָּתְַמֲעלְַלְּגֹדֶׁ פִּ ְְהַהּת 

ךְֶגֶעוֶֹתֲֶעצ ֶלֲֶאָבֶ ל  ֶֶמ  ָ ש  ּבָ ֶןֶה  ּט  מוֶֹלְֶלב  ְ ֶתִֶנש  ָרא  נֶ לִֶיש ְ ּוָ ִפלֶָּתִֶמּכ  ּתְ הֶה 

ֶֶרְוִלְסּתֶֹ ָתֶֶתא  ָ ֶֶ,םְקֻדש ּ ֶח  לוֶֹס ָ ְֶוש  ּזֶ ם, ֶש   ֶסוֶֹה ֲאָמֶד ֶמ  ינוֶּר ֲֶחָכמ 

י ִ דֹוש  ּקְ ֶע ֶםֶה  ֶל ְבר  ֶּדִ ֶעוֶֹי ֶג, ָאמ  ֶש   ָרכוֶֹ)ר, ֶּבְ ֶע"בת ֲחנֶ 'ֶ:(נד ָרא ֶהֶמ  לִֶיש ְ

ֶ ּמָ ֶָהו ֶהֶּכ  ָלָתֶי, ְרס ֶאֶּתְ הוֶֶּ'.יּפ  ֶרִֶעּק ֶֶמ  ֲחנֶ תְֶקֻדש ּ  ָרא ֶהֶמ  ֹלש ל?ִֶיש ְ ָ ֶש 

ִפּלֹות ֶּתְ ן, ה  מוֶֶֹש   ֹלש ֶּכְ ָ ְֶמִחיצוֶֶֹש  רּוסוֶֹת ֶּפְ נֶ ת ִֶמּפְ ֲאו ֶי ֶּת  ף,ִֶנאוֶּת

ֲעַקְלְֵזייאְִּ אִּ ָלָתְתְּבְַאְטּוָרְרְו  ֵסְאְּת  ר  ֵדְי,ְּפַ ַאש   הוְּיְו  ךְֶֶ-ֶָעַלי  ל  ֱעקֶֶֹא  רְֶוא 

ֶּב ֶרֶה ֶ לֹשֶ ן ָ ְרָסאוֶֶֹש  ֶּפ  ְזרֶֹת, יה ֶקְֶוא  ְכִניֶ-םֲֶעל  א  בוֶֹסֶש   ָ ֲחש  תֶָזרוֶֹתֶמ 

ָכֶ ֶּבְ ֶל לֹש   ְ ִפּלֹותֶתש  ּתְ ה ֶֶה  ּלָ ֶש   ְֶוע ֶם, ֶל ְֶיד  ֶזֶ י ְפִריה ֶֶע ֶא  ֶא  לֶּכֶָת

ָתֶ ָ ֶֶ,םְקֻדש ּ לוֶֹסֶח  ָ ֶלֲֶאָבֶֶם.ְוש  נוֶּהֶֹמש   ּב  ּב ֶֶר  ְגּדוֶֹרִֶהְתּג  נ  ֶֶּכְ ,ֶאֹותוֶֹגְֶוָהר 

ֶכִֶּ ֶי ִֶלּמ  ֶא ֶד מוֶֹת ְ ִֶנש  ָרא ֶת ִֶיש ְ ֶל ֶּגֹד  ֲעל ֶל ֶמ  ִפּלֶָת ּתְ ֶה  יךְֶה, רִֶלְמסְֶֶֹוא 

ֶ ָ ְפש  ֶנ  ע ֶם ֶּבְ ָתֶת ִפּלָ ֶּתְ ֶע ֶם, לוֶּד ּטְ ב  ּיְ ֶֶש   ֶֻטְמא  ֶעוֶֹת ֶג ְמר  ְֶלג  ִחלֶָּי, ּתְ הֶּוב 

ֶםֶּגֶ  נוֶּהֶֹמש   ּב  ֶֶר  ּנוֶּאִֶנְתָיר  ִֶמּמ  ֶדֶע ֶ, ָאמ  ֶֶלוֶֹרֶש   ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְדּבֶָ)ִֶיְתּבָ ּמִ רֶּב 

ֶלדאכ ֶא ֶ"ֶ:(, יָרֶל ֶּתִ ְֶוגוֶֶֹ"אֹותוֶֹא ֶכִֶּ', ֶעוֶֹי ֶָהיֶָג נֶ ה ִֶמּבְ יתוֶֹי ֶֶּב  לֶש  

ְבָרָהֶ ֶא  ֶָאִבינוֶּם ְֶוָהיֶָ, ִֶנּמוֶֹה ֶל, ש  ְֶֶוָחש   ֶֹמש   ֲעֹמדה ּת  תְֶזכוֶֶּלוֶֶֹש  

ילֶָ ּמִ ּמּוָבֶהֶה  ּזֹה ֶאֶּכ  ֶרֶּב  דֹוש  ּקָ ֶףֶסוֶֹ)ֶה  ָרש   ֶתֶּפָ ֶלֲֶאָבֶֶ.ת(ֻחּק  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ֶּבָ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ל  ת פ    תש"ע קב  

ֶהוֶּ ֶָאמ ֶא עוֶֶֹלוֶֹר ֶש   ֶלֶֹג מ ֶא ָ ֶש  ֶא ֶר ִריתוֶֹת ֶּבְ ְֶוָלכֶ , ין ֶא  ְֶצִריִכיםן

ֶ ּנוֶּאְֶלִהְתָיר  ֶ,ִֶמּמ  ְכִניִעיקֶר  ֶלֶע ֶֶאֹותוֶֶֹםמ  ֶיְֶיד  ֲחנֶ תְֶקֻדש ּ  ָרא ֶהֶמ  ל,ִֶיש ְ

ן ה  תֶש   ֹלש   ְ ִפּלֹותֶש  ּתְ ֶה  ְֶוע ֶ, ֶָיָדֶל ִֶנּצֹוִלין ְמָאתוֶֹם ִֶֶמּטֻ ְמר  ןְֶוָלכֶ ֶ.יְלג 

ֶ ר  ְ ש  ֶא  ִֶמֶי ְזָהֶי ּנִ ֶש   ְֶמאֶֹר ֶד ֹלש   ְ ש  ֶּבִ ִפּלֹותת ּתְ ָכֶֶה  ֶּבְ ֶיוֶֹל ּלֶ ם, לֶּוִמְתּפ 

יֶאֹוָתן ב  ס ֶתֶּבְ נ  ּכְ ִמְניֶָתֶה  ּדוֶֶּּוִמּתֹוךְֶןֶּבְ ּסִ ְיָקֶרֶה  ִפלֶָּיֶּכִֶא,ֶּד  ּתְ תֹוךְֶהֶה  ֶּבְ

ּדוֶּ ּסִ ֶה  תר ל  ְֶמאְֶֶֹמֻסּג  ּט ֶד ְֶלב  בוֶֹל ָ ֲחש  ֶמ  ֶָזרוֶֹת ָרֶֶּוְכמוֶֹת, תֶזֹאְֶמזוֶּש  

י יקִּ ּדִּ ךְֶֶםְזי"עַהּצַ ר  סוֶֶּהְמִליָצֶֶּד  ּפָ ֶ)קֶּב  ְסּת  ֶכהא  ֶט, יִֶלְפנֶ ֶּוְבֹבָאּהֶ"ֶ:(ר

ךְֶ ל  ּמ  ְָאַמְֶה  ְעְִּר פְֶׁם וֶֶּרַהּסֵ ֶָיש  ְבּתוֶֹב ְחש   ֶהָהָרָעֶֶמ  ֲאִמיָרֶֶ-" ֶש   םֶעִֶה

פ ֶ ּס  ּדוֶּרֶה  ּסִ תר,ְֶוה  ל  יְֶמֻסּג  ִ ֶבְֶלָהש  ּט  בוֶֹלֶּוְלב  ָ ֲחש  ֶלְֶוע ֶֶת.ָרעוֶֹתֶמ  יְֶיד 

ִהירוֶּ ּזְ ְתִפּלֶָתֶה  ָראוֶּהֶּבִ יךְֶי,ֶּכָ ִ ְמש  ְצמוֶֹלֶע ֶֶי  ֶֶע  ָ ְליֹונֶָהְֶקֻדש ּ הְֶוִיְזּכֶ ה,ֶע 

ְֶלָכֶ ִֶמינֶ ל עוֶֹי ּפָ ְ ש  ֶה  ֶטֹובוֶֹת רּוָחִנּיוֶּת ֶּבְ ִמּיוֶּת ְ ש  ֶּוְבג  ֶת, ר  ְ ש  ֶא  ֶלוֶֹי

ֶ ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 

ֶ

הוְּ ֶׁ יךְ אְש  כְְָָצרִּ עְַםְיוְֹלְּב  ש   לְָּתְּבִּ פִּ יעְַהְַהּת  נִּ ַהכ  עְָתְאְְֶׁל  ל  ְְםּבִּ

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

ֶנֹוָרֶ ְֶוִנְפָלֶא ְֶמאֶֹא ֶכִֶּד, ִֶהּנֶ י ִתיה ֶּכְ ְדּבֶָ)ב ּמִ ֶכּב  ֶבבר ,):ְֶ ר  ְַוּיַ לְָא ְּבָ ןְּבְֶׁק

ּפוְֹ ְלְכְָּתְאְֶׁרְצִּ ֶׁ ְרְֲאש  ָרֵאְהְָעש ָ ש   ְלְיִּ ךְֶבֶסֹוב ֶהֶזֶ הְֶוִהּנֶ ֶ-ֶיָלֱאמֹורִּ ְֶוהֹול 

ֶע ֶ ִֶסיחוֶֹל ְֶועוֶֹן ְלכֶ ג ֶמ  ֶָהֱאמֹוִרֶי מוֶֹי, ֶֶּכְ ִ ש  ֶר  ש  ר  ּפ  ֶי"ש   ִהְכִניעוֶּ, ֶש  

ֶאֹוָתֶ לוֶּם הוֶֶּם.ֻטְמאֹוָתֶֶּוִבּטְ ְאְְֶֶׁוז  ְכְָּת ְל ֶׁ ְֲאש  ְר ְָעש ָ ָרֵאְה ש   לְיִּ
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"ְ וְֶֹלֶֶ-ֶי"ָלֱאמֹורִּ ֶּוְתִפּלֶָהֲֶאִמיָרֶןֶש  נוֶּה, ּקְ ּתִ ֶֶש   ָרא  ָתֶתֶא ֶלִֶיש ְ ִפּלָ ם,ֶּתְ

ֶלְֶוע ֶ לוֶּהֶזֶ יְֶיד  ִֶֶנּצְ ְמא  ָרָצֶגֶעוֶֹתִֶמּטֻ ּט ֶהֶש   ֶתֶא ֶלְֶלב  ִפלֶָּתְֶקֻדש ּ  ּתְ הֶה 

ע ֶ ֶמ  ָרא ֶם ְֶוִהּנֶ ֶל.ִיש ְ ָרָאֶה ש   ֶּכְ ָלֶה ֶּבָ מוֶֹק ְ ש  ּנִ ֶש   ָרא ֶת ִֶיש ְ םֲֶחָזִקיל

ָתֶ ְתִפּלָ ֶּבִ ֶם, ר  ְֶוִנְתּבָ לוֶֶּלוֶֹר ּבְ ּקִ ָתֶֶש   ָ ְֶקֻדש ּ ֶם ִֶמּמֹש   נוֶּה ּב  ֶֶר  ּד  ְתּג  ּנִ לֶש  

ִמְדיֶָ ֶּבְ ֶן, ְֶוִעּקָ ִפיֶּכֹחוֶֹר ֶּבְ ֶו, ְֶוִלּמ  מוֶֹד ְ ִֶנש  ֶת ָרא  ִֶיש ְ ִֶלְהיוֶֹל םֲֶחָזִקית

ִפיה ֶ ֶּבְ ָתֶם ֶּוִבְתִפּלָ ֲֶאזֶ ם, ע ֶי ִֶנְתי  ָלֶץ ֶּבָ ֶָלבוֶֹק ֶעִֶא ֶם ָ ֶָרש  ּגֶ ע ֶש   רִֶעּק ֶם

ִפיֶּכֹחוֶֹ הוֶּוֶּבְ ְלָעֶאֶש   ֶםֶּבִ ָ ֶלְֶוע ֶע,ֶָהָרש  דֹולֶֶָֻטְמָאתוֶֹיְֶיד  ּגְ ֶיֹוִעילוֶּהֶה 

ְֶלָהפ ֶ ֶר ְֶקֻדש ּ  ָרא ֶת ִֶיש ְ ֶל ּט  ֶּוְלב  ָתֶל ִפּלָ ֶֶ,םּתְ ֶח  לוֶֹס ָ ֶכִֶֶּם.ְוש  ְלָעֶי םֶּבִ

ֶ ָ ֶָהָרש  ֶָהיֶָע ֶזֶ "ה ֶה ְֶלֻעּמ  ֶֶ"הזֶ ת ֶש   ֶל ֶֹמש   נוֶּה ּב  ֶר  ,ֶ ֶֹמש   נוֶּה ּב  הֶָהיֶֶָר 

ֶ רּוש  ְכִליֶּפָ ת  וֶּתֶּבְ ִריש  ּפְ רֶֹת,ֶה  תוֶֹבֶּומ  ָ לְֶֶָּקֻדש ּ ֲעל ֶםֶֹעצ ֶםֶּוִפְרס ֶהֶּגִ תֶמ 

ִפּלֶָ ּתְ ֶה  מוֶֹה ְ ְֶלִנש  ֶת ָרא  ִֶיש ְ ֶּוִבְלעֶָל, ֶָהיֶָם ְֶמזָֹהֶה ְכִלים ת  ֶּבְ ֲהָמֶת ּזֻ א,ֶה 

ֶע ֶ ֶד ָעש ָ ֶש   ֶה ֲעש   ֶמ  וֶּה ִֶאיש  ֶעִֶת ֲחָמנֶֶָ,ֲאתֹונוֶֹם ֶר  ִֶליְצָלֶא הְֶוָרָצֶן,

ֲעקוֶֹ ִפלֶֶָּּכֹח ֶֶתא ֶֶרל  ּתְ ָרא ֶהֶה  ש ְ ֶֶ,לִמּיִ לוֶֹסֶח  ָ ע ֶֶּוְכמוֶֹם,ְֶוש  ּפ  רֶָאמ ֶםֶש  

ֶזֶ  נּו ּב  ּיֶ )ֶל"ר  ֶח  ֶי ֶמֹוֲהר  ֶֶ:ד(רמִֶסיָמן"ן ש  ּי  ִֶיּסּוִריֶלוֶֶֹש   דֹוִלים ֶּגְ הוֶּם אֶש  

ֶֻמְכָרֶ ֶֹח ֲחש  ֶל  ְבּתוֶֹב ְחש   מ  ָכֶֶּבְ ֶּבְ ֶיוֶֹל ֶא ֶם ְלָעֶת ֶּבִ תֹוךְֶם תוֶֶֹּבְ ִפּלָ ,ֶּתְ

ֶ ְֶוָאמ  ְרנֶ ר ֶ"מֹוה  ֶזֶ ֶּתְ ּמּוָבֶ"ל, ה  ֶש   ָבָרין ִֶמּדְ יטוֶּו ִ ְפש  ֶּבִ הוֶּת, ֶָצִריךְֶאֶש  

ָכֶ ע ֶםֶיוֶֹלֶּבְ ְ ש  ִפּלֶָתֶּבִ ּתְ ְכִניע ֶהֶה  ְֶֶלה  ְלָעֶתֶא  ֶםֶּבִ ָ ֶעֶָהָרש  ּט  ֶֻטְמָאתוֶֹלְֶלב 

ּיֶ ם,ֶָהעֹולֶָןִֶמֶ ֶןֶע  ָ ְלָעֶיֶכִֶֶּם.ש  ִלּפֶָאֶהוֶּםֶּבִ ּקְ ֶהֶה  ָ ש  ּקָ רְֶלָהפ ֶהֶָהרֹוָצֶהֶה 
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ְֶוִלְסּתֶֹ ֶא ֶר ִפּלֹותת ֶֶּתְ ָרא  ֶֶ,לִיש ְ ֶח  לוֶֹס ָ ְֶוש  יִקים, ּדִ ּצ  ְֶוה  דֹוִלים ּגְ םֶה 

ִֶנְלָחִמי ִֶֶעּמוֶֹם ּט  ְֶלב  ִֶמֶֶֻטְמָאתוֶֹל ֶָהעֹולֶָן ְֶוָכֶם, ֶל ֶמ  מוֶֹה ְ ש  ּנִ תֶש ּ 

ָרא ֶ ִֶיש ְ ֶזֹוִכיל ֶם ְֶלִהְתָקר  יה ֶב ִליֶ-ֶםֲאל  ּבְ ְֶמק  ה ֶם ֶמ  ִפּלֶֶָּכֹח ֶם ּתְ ה,ֶה 

ִריתְֶוִלְהיוֶֹ תֹוךְֶםֶֻמְסּתָ ֲחנֶ ֶּבְ ֶהֶמ  ָ ְקֻדש ּ ֶה.ּדִ

ֶ

ְדְַלֲעמְֹהְָרָאְהְַמְ לֹׁשָ ש   קֹומוְֹהְּבִּ יָמנְֵת?ְמ  ָאהוְּתְָאבוְֹיְסִּ ר  ְְהֶׁ

ְלָעֶתְֶרִכיב ֶןִֶעְניֶ הְֶוזֶ  ּל ֲֶֶאתֹונוֶֹלֶע ֶםֶּבִ מוֶֶֹתא ֶֶלְלק  ְ ָרא ֶתִֶנש  ֶֶ,לִיש ְ סֶח 

לוֶֹ ָ ְֶוש  ֶם, ֶּומ  ֲאתֹונוֶֹה ֶֶש ּ  ֶָיר  ִֶמֶט ךְֶן ר  ּד  לֹשֶ ֶה  ָ ָעִמיֶש  ֶּפְ ֶע ֶם ִהכֶָּד הֶש  

לֹשֶ ֶאֹותוֶֹ ָ ְֶרָגִליֶש  תוֶֶּּוְכמוֶֹם, ּכָ ְדּבֶָ)בֶש   ּמִ ֶכּב  ֶכגבר ְָהָאתוְֹטְַוּתְְֵ(, ְן ןְמִּ

ךְ  רֶׁ גוְְַֹהּדֶׁ ךְ 'ְו  עְְַָוּיַ ל  גוְֹןְָהָאתוְֹתְאְֶׁםְּבִּ ֶ,ֶ'ו  ִ ש  ֶר  ש  ר  סוֶּ)ֶי"ּופ  ֶֶו(קֶכּפָ ש   םֶּבְ

ְנחּוָמֶ ּת  ֶה  ֶא, ֶמ  ֶָרָאֶה ֲעמֶֹה ֶל  ֶד לֹש ָ ְ ש  ֶּבִ ִֶסיָמנֶ ֶת?ְמקֹומוֶֹה תֶָאבוֶֹי

ְרָאהוֶּ ּיֶ ֶ;ה  ֶןֶע  ָ ֶןְֶוָאתוֶֹרֲֶחמוֶֹלֶע ֶהְֶרִכיָבֶןִֶעְניֶ יֶכִֶּם.ֶש  ָ ְקֻדש ּ אֶהוֶּה,ֶּבִ

ִֶעְניֶ  ְכָנע ֶן ָחְמִרּיּותתֶה  ִמּיוֶֶּה  ְ ש  ּג  ֶלֶע ֶתְֶוה  ְֶיד  ֶי ִפלֶָּתֲֶעבֹוד  ּתְ ֶה  מוֶֹה, ֶּכְ

ֶ ֱאמ  ּנ  צ ֶרֶש   ְבָרָהֶלֶא  י)ֶָאִבינוֶּםֶא  ִ אש  ר  ּכֶ "ֶ:ב(תֶכּבְ ְ ש  ּי  ּבֹק ֶםֶו  ֲחֹבשֶ רֶּב  ּי  ֶו 

ֶ ֶ"ֲחמֹורוֶֹתֶא  ֶֶּוְכמוֶֹ, ֱאמ  ּנ  יח ֶלֶע ֶרֶש   ִ ְריֶָ)ֶָמש  ֶָענִֶ"ֶ:(הֶטְזכ  לֶע ֶבְֶורֹוכֶ י

ֲֶחמוֶֹ ְֶוע ֶר יִֶל ֶע  ֶּב ֶר ֶכִֶֶּ".תֲאתֹונוֶֹן ֶי ִֶעּק  מוֶּר ל  ְ ֶש  ִפּלֶָת ּתְ ֶה  ֶה ש ּ  רְֶלק 

ְבּתוֶֶֹמֹוחוֶֹ ְחש   ֶֶּומ  ֶא  ּבּורוֶֹל ֶע ֶֶּדִ ֶד ּט  ְתּב  ּתִ ֶש   ּותוֶֹל ש  "ֶָחְמִרּיּותוֶֹ"ְוֶֶי 

ֶ ְמר  ע ֶיְֶלג  ְ ש  ִפלֶָּתֶּבִ ּתְ ֶיִֶלּקּוט ֶ)הֶה  ל ֶ"ןֶמֹוֲהר  ּיֶ זְֶוָאֶֶ.ה(נִֶסיָמןקֶא'ֶח  ֶּבוֶֹםִֶנְתק 

ִרֶ"ֶ:ט(בֶיִאּיוֶֹ) ש ָ ֱחזֶ יֶּוִמּבְ ּגֶ ,ֶ"ֱאלֹוּה ֶהֶא  ֶםֶש   ש   ּגוֶּרִֶמּבְ ִמּיוֶּףֶה  ְ ש  ּג  תְֶוה 

 



 

 
 ט

ֶזֹוכֶ  ִֶלְראוֶֹה ֱֶאלֹקוֶּת ִֶלּקּוט ֶ)ת ֶי ֶמֹוֲהר  ל ֶ"ן ֶח  ֶא' ְֶוָלכֶ ֶ.ב(כִֶסיָמןק ֶן דֶָעמ 

ְלָאךְֶ ּמ  ֶעִֶֶה  ְרּבוֶֹם לּוָפֶֶח  ְ ֶש  ָידוֶֹה לֹש ֶּבְ ָ ָעִמיֶש  ֶּפְ ֶם, ִ ש  ֶר  ש  ר  ,ֶי"ּופ 

ִֶסיָמנֶ  ֶָאבוֶֹי ְרָאהוֶּת ֶה  ְינוֶּ, ֶה ֶֶה  ִפּלֹותג' ֲחִריֶּתְ ֶש   ִֶמְנָחֶת ְרִביה ת,ְֶוע 

ן ה  ֶֶש   ר  ח  יִפּיוֶֹבֶּכְ יֶ תֶּפִ יתֶָהָאבוֶֹדֶּבְ ִ דֹוש  ּקְ ְבָרָהֶםֶה  ֲעקֶֹקִֶיְצָחֶםֶא  ב,ְֶוי 

נוֶּ ּקְ ּתִ ִפּלֹותג'ֶה ֶֶש   ֶֶרִעּק ֶםְֶוה ֶ,ֶּתְ ֲחנֶ תְֶקֻדש ּ  ָרא ֶהֶמ  ֶֶל.ִיש ְ

ֶ

כְָּ לֹשׁןְָהָאתוְֹהְהִּ ָ יְש  ָגלִּ ְםְר  ַבּטֵ ְלְל  ַ ֻדש ּ ַסְתְק  בּועוְֹחְּפֶׁ ָ ֻסּכוְֹתְש  ְְתו 

ְלָעֶלֲֶאָבֶ ֶהֶזֶ הֶָהיֶָםֶּבִ ֻטְמָאֶהֶזֶ תְֶלֻעּמ  גֶ הֶּבְ ֶדֶנ  ִפלֶָּתֲֶעבֹוד  ּתְ ןְֶוָלכֶ ה,ֶה 

ֹלש ןֶָהָאתוֶֹתֶא ֶהִֶהכֶָּ ָ ֶם,ְֶרָגִליֶש  ד  ֶיֶּכְ ּט  ֶלְֶלב  ֶתְֶקֻדש ּ  לֹש ָ ְ ש ּ ת,ֶָאבוֶֹהֶה 

ה ֶ ֹלש דְֶיסוֶֹםֶש   ָ ש ּ ס ֶם,ְֶרָגִליֶה  בּועוֶֹחֶּפ  ָ לֹשֶ ת,ְֶוֻסּכוֶֹתֶש  ָ ש ּ ִפּלֹותְֶוה  ֶּתְ

ָכֶ ִֶלּקּוט ֶ)םֶיוֶֹלֶּבְ ּבֶָתֲֶהָלכוֶֹי ֲֶהָלכֶָתֶש   ּסוֶֹלֲֶאָבֶֶ.תֶז'(אוֶֹהֶג' גְֶֶׁ-ֶףְלב  לְה'ְַוּיָ

עְָיְֵעינְֵתְאְֶׁ ל  ְםְּבִּ ר  ַאךְ תְאְֶׁאְַוּיַ ּצְָה'ְְַמל  ךְ בְנִּ רֶׁ ּדֶׁ ּבוְְֹּבַ ַחר  לּוָפְְו  ָידוְֹהְש   ְּב 

גוְֹ ֶֶ.'ו  ֶלֶע ֶתְֶלהֹודוֶֹחְֶוֻהְכר  ָרא ֶתְֶקֻדש ּ  ְֶוע ֶלִֶיש ְ ָתֶֶּכֹח ֶםֶֹעצ ֶל ִפּלָ ם,ֶּתְ

ךְֶֶּוְכמוֶֹ ר  ּב  ח ֶםֶאֹוָתֶֶש   ךְֶרֶא  יךְְָּטֹובוְּהְַמְֶ-ֶּכָ יךְָבְַיֲעקְְֹֹאָהלֶׁ נֹותֶׁ ּכ  ש   ְמִּ

ָרֵאְ ש   ה ֶֶ-ֶליִּ ֶםֶש   ּת  ִסּיוֶֹיֶּבָ נ  ֶתֶּכְ וֶֹיֶּוָבּת  ֶֶ,תִמְדָרש  ָ ש ּ מוֶֹםֶש   ְ ָרא ֶתִֶנש  לִֶיש ְ

ְתִפלֶָּםֶעֹוְסִקי ֶּבִ ֲעלוֶֹםְֶוזֹוִכיה, ּב ֶתֶל  ךְֶֶּבוֶֹקֶּוְלִהְתּד  ר  יךְִֶֶיְתּבָ ִ ְמש  ֶּוְלה 

ְצָמֶלֶע ֶ ֶםֶע  ָ ְליֹונֶָהְֶקֻדש ּ ֶֶה.ע 

ֶ
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ֶ ש ּ  ְֶוה  ךְֶם ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  ֲעסְֶֶֹיז  ֶל  ֶק ֲעבֹוד  ֶּב  ֶת ּתְ ִֶפלֶָּה  ֶה ֱאמ  ֶּב  ֶת, ש ּ  רֶּוְלק 

נוֶּ ְעּת  ֶֶּד  ֶלֶא  ינוֶּיִֶאְמר  ִמיֶּפִ ֶד,ֶּתָ ֲאלוֶֹלֶּכֶָלִֶלְפעֶֹהִֶנְזּכֶ יֲֶעד  ְ נוֶּתִֶמש  ִֶלּב 

ְֶלטֹוָבֶ ֲעלוֶֹה, ְֶול  ל ֶת ֶּוְלִהּכָ ךְֶֶּבוֶֹל ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  ְֶלג  ֶי ּתָ ע  ֶמ  ְֶוע ֶה םֶעֹוָלֶד

ֶןֶָאמ ֶ ֶן.ְֶֶֶֶוָאמ 

ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ 

 

ְַמֲאַמר

י יֵדְןְּבֵ מִּ ל  ָרָהְיְּתַ יֵדְםְַאב  מִּ ַתל  עְָיְל  ל  ְםּבִּ
ְַז" רְמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ ין,ְּדִּ ַרֲעוִּ תְַרֲעָואְד  ֻעּדַ ית,ְס  ִּ יש  לִּ הְש   ֻעּדָ ס  יםְְלּבִּ יםְנֹוָראִּ ּבּורִּ ּדִּ

נּוְזְַ ֵריְַרּבֵ ב  יְּדִּ ֹאדְַעלְּפִּ יםְמ  ָלאִּ פ  נִּ קְב'"ו  ּקּוֵטיְמֹוֲהַר"ןְֵחלֶׁ לִּ ָמהְל  ּדָ ַהק  רְְ,לְּבַ ַדּבֵ ַהמ 

סּוקְ ְַהּפָ רּוש  ּפֵ ָרָהם'מִּ ָחדְָהָיהְַאב  ם.'אֶׁ ָ ןְש  ְ,ְַעּיֵ
 

 

נְֵ ּכָ הְלִּ לְָהרֹוצֶׁ ם,ְֵאְּכָ ֵ ֲעבֹוַדתְַהש ּ נְַןְיסְּבַ כ  יָנהְזוְְֹקַרְסְנִּ חִּ ֵדיְּב  ְֶַעלְי 

ֶזֶ  ֶמֹוֲהָרא"ש  ר ְֶוָאמ  ח ת  ֶזֶ ֶ-ֶל"ּפָ נּו ּב  ֶ"ר  ר, ֶאֹומ  ְל יב תִּ ֶלגּכ  אל ְזק  ,ֶ)ְיח 

ָהָיהְְ:(כד ֶׁ ֵדיְש  םְַרקְַעלְי  ֵ ָרָהםְָעַבדְַהש ּ ַאב  ֶׁ ָרָהם",ְש  ָחדְָהָיהְַאב  "אֶׁ

ָללְ לְּכ  ּכֵ ּתַ ס  לֹאְהִּ עֹוָלם,ְו  יְּבָ ידִּ חִּ הּואְַרקְי  ֶׁ ּתֹוְש  ַדע  בְּב  ַ ָחש  ֶׁ ָחד,ְש  אֶׁ

יםְֵמַאֲחֵריְה רִּ ּסָ ֶׁ ֵניְָהעֹוָלם,ְש  יוְַעלְּב  לֹאְַעלְָאבִּ יםְאֹותֹו,ְו  עִּ 'ְּומֹונ 

תְ ַ ָרש  יתְּפָ ִּ יש  לִּ הְש   ֻעּדָ ָלקְס   "עה'תשּבָ
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עֹוָלם, ְּבָ ָחד ְאֶׁ ְהּוא ּלּו אִּ ְּכ  ְַרק ים, עִּ ְַהּמֹונ  ָאר הוְְּּוש   זֶׁ ְָהָיהְְו  ָחד "אֶׁ

ְלֹוְ ר ָ ש  פ  ְאֶׁ י ְאִּ ם, ֵ ְַהש ּ ֲעבֹוַדת ְּבַ ֹנס כ  ְלִּ ה ְָהרֹוצֶׁ ל ְּכָ ֵכן ְו  ָרָהם". ַאב 

םְַעל יְאִּ ֹנסְּכִּ כ  יָנהְזוְְֹלִּ חִּ ֵדיְּב  ְְ-ְי  ֶׁ ֹבְש  ש  ח  ּיַ ֶׁ םְהּואְש  יְאִּ עֹוָלםְּכִּ ֵאיןְּבָ

גֹוןְ ְּכ  עֹו, ְַהּמֹונ  ְָאָדם ּום ְש  ְַעל ל ּכֵ ּתַ ס  ְיִּ לֹא ְו  עֹוָלם, ְּבָ י ידִּ חִּ ְי  ַבּדֹו ל 

ְ ש  ּיֵ ֶׁ ְש  יעֹות נִּ ְַהּמ  ְאֹו ַכּיֹוֵצא, ְו  ְּוָבָניו ּתֹו ש   אִּ ְו  נֹו ְחֹות  ְאֹו ּמֹו אִּ ְו  יו ָאבִּ

ְ ים יתִּ סִּ ְּומ  ים יגִּ עִּ ל  ְַהּמַ ְָהעֹוָלם, ֵני ְּב  ָאר ש ּ  ְֵמֲעבֹוָדתֹוְמִּ ים עִּ ּומֹונ 

הְ יֶׁ ה  ְיִּ ְַרק ָלל, ְּכ  ם ְֲעֵליהֶׁ ל ּכֵ ּתַ ס  יִּ ְו  ְָיחּוש  ּלֹא ֶׁ ְש  יך  ָצרִּ ְו  . ַרך  ּבָ ת  יִּ

ּלוְּ אִּ ָרָהם"ְּכ  ָחדְָהָיהְַאב  יַנת:ְ"אֶׁ חִּ ב  "לְּבִּ ּנַ עֹוָלםְּכַ ידְּבָ דֶֶ;הּואְָיחִּ ע 

אןֶ וֶֹּכָ נּוֶזֶ ְלש  ּב  ְל.ֶ"ןֶר 

ְ

ּלוְּ אִּ יאְהוְְּּכ  עֹולְָדְָיחִּ ַרךְ אְַהּבֹוֵרְםְעְִּםְּבָ ּבָ ת  מוְְֹיִּ בְְַש   ְְדל 

ֶזֶ  ירֶמֹוֲהָרא"ש  ֶכִֶּ"ְוִהְסּבִ ֶזֶ הִֶהּנֶ יֶל, נּו ּב  ּלֶ ֶל"ר  תֹוָרֶהְֶמג  דֶסוֶֶֹזוֶֹהֶּבְ

ְצָלח ֶ ְבָרָהֶתֶה  יךְֶ,ֶָאִבינוֶּםֶא  ּלוֶֹהֶָזכֶֶָא  ְרס ֶתְֶלג  ךְֱֶֶאלֹקּותוֶֹםֶּוְלפ  ר  ִֶיְתּבָ

ָכֶ ּלוֶֹםֶָהעֹולֶָלֶּבְ ֶלֶע ֶאְֶוהוֶּ,ֶּכֻ ָעב ֶיְֶיד  ֶתֶא ֶדֶש   ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְבִחינֶ ִֶיְתּבָ תֶּבִ

ָחֶ" ֶא  ִאּלוֶּד", ֶָיִחיאֶהוֶֶּּכְ עֹולֶָד ֶּבָ ֶםֶעִֶם ּבֹור  ךְֶאֶה  ר  מוִֶֶֹיְתּבָ ְ ד,ְֶלב ֶֶש 

ְֶולֶֹ ּכֶ א ִֶהְסּת  ֶע ֶל וֶּל ֶש  ִריֶָּם ֶּבְ עֹולֶָה ּבָ ֶש   ָלֶם ֶּוִמּיוֶֶֹל.ּכְ ֶם ָעמ  ֶש   לֶע ֶד

ֶ ֶת,ֶָהֱאמ  ש  ּי  ֶֶש   ָחֶם,ֶעֹוָלֶאֶּבֹור  ְנִהיד,ֶּוְמֻיָחֶדֶָיִחידֶא  ּמ  כֶֹּתֶא ֶגֶש   ל,ֶה 

ֶ יש  ר  ֶּכֶֶָמ  ְרִגיל ֶּד  ֶע ֶן ֶסוֶֹד ֶּכֶָף ְרִגיל ֶּד  ֶלֶֹן, נֶָּא ִ ֶש  ְעּתוֶֹה נֶ ֶּד  ִֶמּפְ וֶּי םֶש 

ָבֶ עֹולֶָרֶּדָ ּבָ ע ֶאְֶולֶֹם,ֶש   ֶאֶלֶֹלִֶהְתּפ  ר  ךְֶאְֶולֶֹוֶָאִביחִֶמּת  ל  ּמ  ה  ד,ִֶנְמרוֶֶֹמ 

 



 

 

 
 יב

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ל  ת פ    תש"ע קב  

ְֶֶוָכךְֶ ִֶלּמ  ֶא ֶד ִרּיוֶֹת ּבְ ֶה  ְבדוֶּת, ע  ּי  ֶֶש   ֶא  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ְבִחינֶ ִֶיְתּבָ תֶּבִ

ָחֶ" ֶא  ְֶולֶֹד", לוֶּא ּכְ ֶע ִֶֶיְסּת  ִריל ֲֶאח  ָלֶם ֶּכְ הוֶּל, צ ְֶֶוז  ֶע  ֶָהֱאמ ֶם יֶכִֶּת,

"ֶ ֱֶאמ  ֶהוֶּת" ֶא ֶסוֶֶֹּתֹוךְֶֶרֹאש  ְלִמֶ)ף ְֶירּוש   ֶי יש  ְדִריֶר  ְנה  ֶן(ס  ְינוֶּ, ֶֶה  תֶאוֶֹא'

ֹונֶָ ִֶראש  ֶה ֶש   ֶָאל ֶל יף ֶּב  ֶוֶּת, ֶאוֶֹמ' ְמָצִעית ֶא  ְֶוֶת, ֶאוֶֹת' ֲחרֹונֶָת ה,ֶא 

ִחלֶָּ ּתְ ּמִ ֶש   ֶע ֶה ּסוֶֹד ֶה  ִֶיְהיֶ ף ֶָחזֶָה ְֶמאֶֹק ְעּתוֶֹד ד  ֶּבְ ְֶולֶֹ, ּנֶ א ְֶיש   ֶאֹוָתּהֶה

נֶ  וֶּיִֶמּפְ ִריֶָּםֶש  עֹוָלֶהֶּבְ ּבָ ֶם,ֶש   ְתִחיקֶר  יךְֶלֶי  ִ ְמש  תוֶֹתֶא ֶרְֶוִיְגמְֶֶֹוי  ,ְֶנֻקּדָ

ֲחזֶֹאְֶולֶֹ ְעּתוֶֹרֶי  ד  נֶ ֶּבְ וֶּיִֶמּפְ ָבֶםֶש  ָלֶרֶּדָ ֶֶל.ּכְ

ְ

ֵאְאְלְֹ ָ ש ּ לוְְּלוְֹרְיִּ ֻקּדוְֹקְַרְםְּכ  ָחַטְְַהּטֹובֹותתְַהּנ  ֶׁ וְֹףְש  ש  ַנפ  ְֶל 

ְֶוזֶ  ֶסוֶֹה ְצָלח ֶד ֶה  ֶּכֶָת ֶָאָדֶל ֶם ימ  ֶּבִ יי ּיָ ֶח  ֶו, ָבר  ּיְ ֶש   ְצמוֶֹר ְכִליתוְֶֶֹלע  ֶּת 

זֶ  ֶּבְ ֶָהעֹולֶָה ְֶוא ֶם, ֶל ֶמ  ִריךְֶה יעֶ ֶּצָ ּגִ ְֶלה  ְֶוִיְזכֶֹּ, ֶכִֶּר ֶָיְרָדֶי ָמתוֶֹה ְ ִֶנש 

עֹולֶָ ֶמ  ְליוֶֹם ֶָהע  ּסוֶֹן, ֶּוְלב  ְֶצִריכֶָף ֲחזֶֹה ֶל  ֶר ָ ְֶלש  ְֶולֶֹם, ָאֶא ֶּבָ םֶָלעֹולֶָה

ּזֶ  ֶה  ֶה ֶר  ּגֶ ק ְֶלס  ְצמוֶֹל ֶּתֹוָרְֶֶלע  ִֶמְצווֶֹה ית ֲעש ִ ֶּומ  ֶטֹוִבים ֶכִֶּם, ּגוֶּי ףֶה 

ֶאְֶולֶֹל,ֶיּוָבֶתִֶלְקָברוֶֹ א  ָ לוֶֶּלוֶֹרִֶיש ּ ֶםֶּכְ ֻקּדוֶֹקֶר  ּנְ ּטֹובֹותתֶה  ֶֶה  ָחט  ףֶש  

וֶֹ ְפש  ֶֶּוְכמוֶֹ,ְֶלנ  ָאמ  נֶָּרֶש   ּת  ייְֶלִפֶ:ֶ'(תֶו,ֶיָאבוֶֹ)אֶה  א  יןֶש   ּוִ םֶָלָאָדֶֶלוֶֹןְֶמל 

ֶלֶֹ ס ֶא ֶכ  ְֶולֶֹף ֶָזָהֶא ְֶולֶֹב ֲֶאָבִניא ִלּיוֶֶֹטֹובֹותם ְרּגָ ֶּומ  לֶָּת, ֶא  הֶּתֹוָרֶא

ֶּוִמְצווֶֹ ית ֲעש ִ ֶּומ  ֶטֹוִבים ְֶלב ֶם ְֶוָלכֶ ד'. ָאָדֶן ש   ֶּכְ ֶם ְֶמָבר  ְצמוֶֹר ְֶלע 

ְכִליתוֶֹ זֶ ֶּת  ֶּבְ ֶָהעֹולֶָה ְֶועֹוב ֶם, ֶע ֶד ֶזֶ ל ְבִחינֶ ה ֶ"ּבִ ָחֶת ֶא  ינוֶֹד", א  ֶש  

ּכ ֶ וֶּלֶע ֶלִֶמְסּת  ִריֶָּםֶש  עֹולֶָהֶּבְ ּבָ ֶם,ֶש   ֶקֶר  ְצמוֶֹהֶעֹוש   ךְְֶֶלע  ר  ֶֶּד  ָ בּוש  הֶּכְ

 



 

 
 יג

ּיֶ  ֶםְֶלק  ְצוֶֹתֶא  ּמִ ּתֹוָרֶלֶכֶָּדְֶוִלְלמֶֹתֶה  נֶָאִֶמְקָרֶה,ֶה  ְ ָמָרֶהִֶמש  ֶאֶּגְ ִֶמְדָרש 

דוֶֹתֲֶהָלכוֶֹ ּגָ ְֶוא  ֶיֲֶאזֶ ת, ְצִליח  ְתָחָלהֶמ  ה  ה  ּסוֶֹדֶע ֶֶמ  יע ֶהְֶוזֹוכֶ ףֶה  ּגִ ְֶלה 

ֶ ֶלֶא  יעֶ הֶמ  ִהּגִ ֶ,ֶש ּ  ר  ְ ש  ֶֶלוֶֹיֶא  ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 

ֶ

י יָדיןְּבֵ מִּ ל  ְוְּתַ ֶׁ ָרָהְלְש  ינוְּםְַאב  יָדיְָאבִּ מִּ ַתל  ְוְל  ֶׁ ָעְלְש  ל  ְםְּבִּ ָ ְְעָהָרש 

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

ֶנֹוָרֶ ְֶוִנְפָלֶא ְֶמאֶֹא ֶכִֶּד, ִֶהּנֶ י ֶה ָפָרש   ֶּבְ בּועֶ ת ָ ש ּ ֶֶָמִצינוֶֶּה  ֶא  ּדוֶֹת ּמִ תֶה 

ֶֶָהָרעֹות ֶש   ְלָעֶל ֶּבִ ֶם ָ ֶָהָרש  ה ֶע ֶש   ִדּיוֶּן ֶּבְ ךְֶק פ  ה  ּדוֶֶֹה  ּמִ ה  ּטֹובֹותתֶמ  ֶה 

ֶ ְבָרָהֶלֶש   ֶֶּוְכמוֶֹ,ֶָאִבינוֶּםֶא  אֹומ  נֶָּרֶש   ּת  ֶיִֶמֶלֶכֶָּ'ֶ:(תֶה,ֶיטָאבוֶֹ)אֶה  ש  ּי  ֶש  

ָידוֶֹ ֶֶּבְ ֹלש ָ ְ ֶש  ָבִריה ֶּדְ לוֶּם ּלָ ֶה  יָדי, מִּ ל  ּתַ ְמִּ ְו ֶׁ ְש  ָרָהְל ְַאב  ינוְּם ,ֶָאבִּ

ֶ לֹש ָ ְ ָבִריהֶּוש  ִריםֶּדְ יָדים,ֲֶאח  מִּ ל  ּתַ ְוְמִּ ֶׁ עְָלְש  ל  ְםְּבִּ ָ יִֶ,ֶעָהָרש  ה,ֶטֹוָבֶןֶע 

ְֶנמּוכְֶֶָורּוח ֶ ֶה, ש  פ  ָפָלְֶֶונ  ְ ֶש  ְלִמיָדיה, ִֶמּת  ֶו ֶש   ְבָרָהֶל ֶא  ֶָאִבינוֶּם יִֶ, ןֶע 

ֶָרָעֶ בֹוָהְֶֶורּוח ֶה, ֶּגְ ֶה, ש  פ  ְֶרָחָבהְֶונ  ְלִמיָדי, ִֶמּת  ֶו ְלָעֶלֶש   ֶּבִ ֶם ָ ע,ֶָהָרש 

ֶ יהֶמ  ְלִמיָדיןֶּב  ֶוֶּת  ְבָרָהֶלֶש   ְלִמיָדיֶָאִבינוֶּםֶא  ֶוְֶלת  ְלָעֶלֶש   ֶםֶּבִ ָ ע,ֶָהָרש 

ְלִמיָדי ֶוֶּת  ְבָרָהֶלֶש   עֹולֶָןֶאֹוְכִלי,ֶָאִבינוֶּםֶא  ּזֶ םֶּבָ עֹולֶָןְֶונֹוֲחִליהֶה  םֶּבָ

ּבֶָ ֶה  ֶא, ֱאמ  ּנ  ֶש   לֶ )ר ְ ֶחִמש  ֶכאי ְנִחי"ֶ:(, ְֶלה  ֶֹאֲהב ֶל ֶי ש  ֶי  יה ֶ, םְֶוֹאְצרֹת 

ּלֶ  ְלִמיָדילֲֶאָבֶ,ֶ"אֲאמ  ֶּת  ֶו ְלָעֶלֶש   ֶםֶּבִ ָ יעֶָהָרש  ִ יִהנֶֹּןֶיֹוְרש  ןְֶויֹוְרִדיםֶּג 

ֶ ח ֶרִֶלְבא  ֱאמ ֶת,ֶש   ּנ  י)רֶש   ִהּלִ ֶ"ֶ:(,ֶכדםֶנהּתְ ּתָ ֶםֱֶאלִֹהיהְֶוא  רִֶלְבא ֶםֶּתֹוִרד 

ח ֶ ֶש   ֶת, ְנש   ֶא  ִמיי ֱחצוֶּאֶלֶֹהֶּוִמְרָמֶםֶּדָ יה ֶֶי  ְֶימ  ֲאנִֶם, ֶו  ֶי ְבט  ךְֶחֶא  ֶ'."ּבָ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ל  ת פ    תש"ע קב  

ְֶוִהּנֶ  ֶה ְבר  ִֶמּדִ נֶָי ְ ש  ּמִ ֶה  ֶיֹוצ ֶה ֶא ְֶמֹפָרש  ָאָדֶ, ֶש   ֶָיכוֶֹם ִֶלְחיוֶֹל יזוֶֹת א  ֶּבְ

קּוָפֶ ֶּתְ ְהיֶ ה ּיִ ֶש   ֲֶֶאִפּלוֶּה, ּמָ ֶּכ  נִֶםֲֶאָלִפיה ָ ֶיםֶש  ֲחר  ֶא  ְבָרָהֶי ,ֶָאִבינוֶּםֶא 

ֶ רוֶֹןֶכֶ יֶּפִֶלֶע ֶףְֶוא  יָדי"תְֶלִהּקָ מִּ ל  ּתַ ְוְמִּ ֶׁ ָרָהְלְש  ינוְּםְַאב  םִֶאֶיֶכִֶּ,ֶ"ָאבִּ

ךְֶ ְדָרָכיֶהֹול  ֶּבִ ֶּוְבִמּדֹוָתיו ֶו ֶש   ְבָרָהֶל ֶא  ֶָאִבינוֶּם ְֶועֹוב ֶ, ֶא ֶד ֶת ש ּ  םֶה 

ךְֶ ר  ְבִחינֶ ִֶיְתּבָ ֶ"ּבִ ָחֶת ֶא  מוֶֹד" ֶֶּכְ ָעש ָ ֶש   ְבָרָהֶה ֶא  ֶָאִבינוֶּם ֲֶאזֶ , אִֶנְקָרֶי

יָדי" מִּ ל  ּתַ ְמִּ ְו ֶׁ ָרָהְלְש  ינוְּםְַאב  ֶ"ָאבִּ ְבָרָהֶ, ּבוֶֹאֶהוֶֶָּאִבינוֶּםְֶוא  ֶר  ןְֶוכֶ ,

ֶהוֶּ צ ֶא ֶא  יִקיל ּדִ ּצ  ֶה  ָכֶם ּבְ ֶש   ּדֹורוֶֹל ֶה  ִאֶת, ֶש   ְחנוֶּם םֶהֹוְלִכיֲֶאנ 

יה ֶ ְרכ  ד  ֶּבְ ֹותם דֹוש  ּקְ ֶה  ִמי, ּיְ ֶּוְמק  יה ֶם ֲֶעצֹות  ְחנוֶּם, םִֶנְקָרִאיֲֶאנ 

יה ֶ ְלִמיד  ֶת  ְֶוִאֶם, ְחנוֶּם ֶהֹוְלִכיֲֶאנ  ְרכֶ ם ד  ֶּבְ ֶזֶ י נּו ּב  ִמיֶל"ר  ּיְ םֶּוְמק 

ֲֶעצֹוָתי ְתִמימוֶּו ֶּבִ יטוֶּת ִ ֶּוִבְפש  מּוָרהת ֶּגְ ְחנוֶּ, ִֶנְקָרִאיֲֶאנ  ֶם ְלִמיד  יֶּת 

נּוֶזֶ  ּב  ֶ,ֶל"ר  ְחש   ִאּלוֶּבְֶונ  נּוֶזֶ ֶּכְ ּב  נוֶּיֶח ֶֶל"ר  ִֶֶעּמָ ש  ּמָ ֶ.מ 

ֶ

אּומוְֹלְֲאבְָ עְָ?ְּוַמנוְּם,ְָקְםְָהעֹולְָתְּב  ל  ְְםּבִּ

ֶהְֶוִהּנֶ  ש  ֶֶי  ְקּד  ֶקְֶלד  ִדְבר  ֶּבְ נֶָי ְ ֶזֹאהִֶמש  ֶת, נֶָּהֶָלּמָ ּת  ֹוא ֶאֶה  ֶלֶש  יהֶמ  ןֶּב 

ְלִמיָדי" ֶּת  ֶו" ֶש   ְבָרָהֶל ֶא  ְלִמיָדי"ֶָאִבינוֶּם ְֶלת  ֶו" ֶש   ְלָעֶל ֶּבִ ֶם ָ ע,ֶָהָרש 

י ְֶוא  נֶָּן ּת  ֶה  ֶא ֹוא  ֶש  ֶל ֶמ  יה ֶּב  ְבָרָהֶן ֶא  ְצמוֶֶָֹאִבינוֶּם ע  יֶּבְ ְֶלב  ְלָעֶן םֶּבִ

ֶ ָ ֲֶאָבֶֶע?!ָהָרש  רוֶּל ּת  ֶה  ֶהוֶּץ ע ֶא, ֶש   ֶּפִֶל ֶרֶֹי ֶב ֶָקש   ְֶמאֶֹה ְבִחיד ןְֶלה 

ִחּלוֶּ יקֶה  יןֶּב  ּדִ ֶקֶצ  בוֶּיֲֶאִמּתִ ּדָ ךְֶֶּבוֶֹקֶה  ר  קוִֶֶּיְתּבָ ְדב  יתתֶּבִ י,ֲֶאִמּתִ ןְֶלב 

ְקָרֶ אןֶש   ּמ  ְֶֶוָצבּועֶ יְֶור  ּמ  ד  ּמְ ְצמוֶֹהֶש   ֶֶע  ֶלֶא  ּדִ ְטעֶ ק,ֶיצ  נֶ הֶּומ  םֶָאָדֶיֶּבְ
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ְרמּוִמּיּותוֶֹ ע  ֶכִֶֶּ.ּבְ ִֶלְפָעִמיי ֶּגֶ ם ְקָרֶם ש ּ  ֶה  בּועֶ ן ּצָ ךְְֶֶוה  ֶעִֶֶהֹול  ֶם ְגד  יֶּבִ

ֶדֶָכבוֶֹ ר  ִדּיוֶּתְֶוִתְפא  מוֶֹקֶּבְ יֶּכְ ּדִ ּצ  ֶקֶה  חוֶּי,ֶָהֲאִמּתִ מֹותוֶֹהִֶנְרָאֶץֶּוִמּב  ֶּכְ

ֶ ש  ּמָ ֶמ  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹ, יִקיֶש   ּדִ ֶצ  ּגֶ ם, ְלָעֶםֶש   ֶםֶּבִ ָ ךְֶעֶָהָרש  ֶםֶעִֶֶָהל  ְגד  יֶּבִ

ֶדֶָכבוֶֹ ר  ֶהְֶוָהיֶָת,ְֶוִתְפא  ידְֶמאֶֹהֶָקש   ּכִ ָעתוֶֹרְֶלה  ְ חוִֶֶּרש  הֶָהיֶָיֶכִֶּץ,ִֶמּב 

ֶ ֻדְגמ  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹא,ֶָנִביתֶּבְ ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ְדּבֶָ)םֶה  ּמִ ּבֶָרֶּב  ,ֶ(יד,ֶטהֶר 

ֶע ֶ סוֶּל ּפָ ֶה  ָבִרי)ק ֶלּדְ ֶידם ְֶולֶֹ"ֶ:(, ֶָקֶא ֶָנִבים ֶעוֶֹא ָרא ֶד ִיש ְ ֶּבְ ֶל ֹמש   ֶ"הּכְ

ְֶוגוֶֹ אּומוֶֹלֲֶאָבֶ', ֶָקֶםֶָהעֹולֶָתֶּבְ ֶם, ְלָעֶֶ?נוֶּּומ  ֶּכִֶֶם.ּבִ ֶי דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ֶּבָ

ֶאֶהוֶּ ֶָנת  ֶָנִבין ְֶלֻאּמוֶֹא ֶָהעֹולֶָת ֶם ד  ֶּכְ ּלֶֹי ִֶיְהיֶ אֶש   ְתחוֶֹםֶָלה ֶה ֶּפִ הֶּפ ֶן

ֶ ֶאֶָנִביֶָלנוֶּהֶָהיִֶֶָאּלוֶּרֶלֹומ  ֹמש   ֶּכְ ֶםֶעֹוְבִדיֶָהִיינוֶּה, דֹוש  ּקָ רּוךְְֶֶלה  ֶּבָ

ֶןְֶוָלכֶ א,ֶהוֶּ ֶםֶָלה ֶןֶָנת  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ְלָעֶתֶא ֶאֶהוֶֶּּבָ ֶםֶּבִ ָ א,ְֶלָנִביעֶָהָרש 

ֲֶאָבֶ ֶהוֶּל ֶָהיֶָא ֶזֶ "ה ֶה ְֶלֻעּמ  ֶֶ"הזֶ ת ֶש   ֶל ֶֹמש   נוֶּה ּב  ֶר  ֶכִֶּ, ֶי ֶֹמש   נוֶּה ּב  ֶר 

ֶָהיֶָ ֶה רּוש  ְכִליֶּפָ ת  ֶּבְ וֶּת ִריש  ּפְ ֶה  ְֶוהֹוִסית, ֶף ָ ְֶקֻדש ּ ֶּוְבָרכֶָה עֹוָלֶה ם,ֶּבָ

ֶּוִבְלָעֶ ֶם ָ ֶָהָרש  ֶָהיֶָע ְֶמזָֹהֶה ְכִלים ת  ֶּבְ ֲהָמֶת ּזֻ ֶה  ֶע ֶא הד ָעש ָ ֶֶש   ֲעש   הֶמ 

וֶּ ֲחָמנֶֶָ,ֲאתֹונוֶֹםֶעִֶתִֶאיש  עֹולֶָהֶּוְקָללֶָהֶֻטְמָאֶףְֶוהֹוִסין,ִֶליְצָלֶאֶר  ם,ֶּבָ

חוֶּלֲֶאָבֶ יםְֶיכֹוִליֶָהיוֶּאֶלֶֹץִֶמּב  ּכִ ָלֶֶאֹותוֶֹרְֶלה  ךְֶיֶּכִֶל,ֶּכְ ֶםֶעִֶֶָהל  ְגד  יֶּבִ

ֶָכבוֶֹ ֶד ר  ְֶוִתְפא  ְֶוגֶ ת, ֶם ֶָעמ  ְצמוֶֹד ֶע ֶֶע  יזֶ ל ֶא  סוֶּה ֶּפָ ֶק ְֶוָאמ  הֶּתֹוָרֶר

ֶיִֶלּקּוט ֶ) ל ֶ"ןֶמֹוֲהר  ֶ.ז(נִֶסיָמןקֶב'ֶח 

ֶ

ְ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ל  ת פ    תש"ע קב  

יתְאְֶׁ ּדִּ ְקְַהּצַ ָ ש  פ  ירְאֶׁ ַהּכִּ ֵדְלְעְַרְל  ֹקָרָביותְַמֲעלְַיְי  ְְמ 

ְֶוָלכֶ  ֶן ְבִחידְֶמאֶֹהֶָקש   ְֶלה  ין ֶּב  ין ּדִ ֶקֶצ  יתֱֶאמ  ְֶלב  ֶן ָ אעֶָרש  ּמ  ְֶור  ֶי, קֶר 

יפוֶֹ יִריםֶרֹוִאיאֶא  ּכִ ִחּלוֶּםֶּומ  יה ֶקֶה  ינ  ֶלֶע ֶֶם?ּב  ְלִמיִדייְֶיד  ּת  יֶכִֶֶּם!ה 

י ּדִ ֶצ  ֶק ֱֶאמ  ִקית ֶמ  ְלִמיִדים ֶּת  ֶם ֶעֹוְבד  ֶה' ֶי ְֶלש   ֶם ר  ֶּוְלִתְפא  םְֶוה ֶת,

י ִ ש  ּדְ ֶםְֶמק  יִֶםֶש   מ  ָ עֹולֶָםֶש  ךְֶםְֶוהֹוְלִכים,ֶּבָ ר  ד  ּבֶֶָּבְ תֶא ֶםְֶועֹוְבִדים,ֶר 

ֶ ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְבִחינֶ ִֶיְתּבָ ָחֶתֶ"ּבִ ֶד",ֶא  ש  יִֶםֶָלה ְֶֶוי  ה,ְֶנמּוכְֶֶָורּוח ֶה,ֶטֹוָבֶןֶע 

ֶ ש  פ  ָפָלְֶֶונ  ְ ֶֶ,ּוְלִהּפּוךְֶֶה.ש  ָ אְֶוָצבּועֶ עֶָרש  ּמ  ִקייְֶור  ְלִמיִדיםֶמ  םֶָרִעיםֶּת 

ֶּוְפָרִאי ִלים ּלְ ח  ּמְ ֶש   ֶם ֶש   יִֶם מ  ָ ֲחָמנֶֶָ,םש  ֶר  ְסְטִמיֶ,ןִליְצָלֶא תֶא ֶֶםּוְמל 

ִרּיוֶֹ ּבְ ֶה  ֶת, ש  ֶָלה ְֶֶוי  יִֶם ֶע  ֶָרָעֶן בֹוָהְֶֶורּוח ֶה, ֶּגְ ֶה, ש  פ  ְֶרָחָבהְֶונ  זְֶוָאֶ,

ִחּלוֶּתֶא ֶםֶּוְמִביִניםֶרֹוִאי יקֶה  ֶּב  ין ּדִ ּצ  ֶקֶה  ָ ֶָלָרש  ֹבָאֶע, ּמְ ְֶוכ  ֶר ִדְבר  יֶּבְ

נּוֶזֶ  ּב  ֶיִֶלּקּוט ֶ)ֶל"ר  ל ֶ"ןֶמֹוֲהר  יֶ,מ(קִֶסיָמןקֶא'ֶח  ּדִ ּצ  ה  ְצמוֶֹקֶש   ע  ֶיִֶאֶֶּבְ ָ ְפש  רֶא 

יגוֶֹ ִ ש ּ ייֶכִֶּ,ְֶלה  וֶֶּּבוֶֹןֶא  ִפיָסֶםֶש  ֶה,ֶּתְ ֶלֶע ֶקֶר  רֹוִאייְֶיד  יֶתםֶא ֶש   ָ וֲֶאָנש 

ְמֹקָרִבי ָליםֶה  ֶא  ְֶלָהִביםְֶיכֹוִליֶ-ו ֲעל ֶן יתֶמ  ּדִ ּצ  ֶה  ֶכִֶּק, יי ּדִ ּצ  אֶהוֶּקֶה 

מוֶֹ ָהאֹוִתּיוֶֹם,ֶחֹוָתֶֶּכְ ֲחקּוקֹותתֶש   ֶיִֶאֶוֶָעָליֶה  ָ ְפש  ֶןה ֶיֶכִֶּןִֶלְקרֹוָתֶרֶא 

ךְֶֶתוִֶֹנְרא פ  ה  ֶּבְ ,ֶ ֶר  ֶע ֶק ֶל ְֶיד  חֹוְתִמיי ֶע ֶֶןאֹוָתֶֶםש   יֶָל ּנְ ֶה  ֶםְיכֹוִליר

ה ֶֶ-ןִֶלְקרֹוָתֶ ְלִמיִדיםֶש   ּת  ֶםֶה  ְחּת  ּנ  יה ֶםֶש   ּבֶָםֶחֹוָתֶםֲֶעל  ּיֶ ֶם;ר  ֶןֶע  ָ ֶם.ש 

ֶֶ,אִנְמָצֶ ד  ּכְ ֶש   יי ּכִ ְֶלה  ִחּלוֶּר יקֶה  ֶּב  ְבָרָהֶן ֶםְֶלִבְלָעֶֶָאִבינוֶּםֶא  ָ ע,ֶָהָרש 

ּכֶ ְֶצִריִכים ְֶלִהְסּת  ֶע ֶל ִחּלוֶּל ֶה  יק ּב  ֶש   ְלִמיִדי"ה ֶן ֶּת  ֶם" ֶש   ְבָרָהֶל םֶא 

ְלִמיִדים"ל ֶֶָאִבינוֶּ ֶ"ֶּת  ְלָעֶלֶש   ֶםֶּבִ ָ ֶע,ֶָהָרש  ֶֶָיִבינוֶּזֶָאֶקְֶור  יט  םֶֹעצ ֶבֶה 
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ִחּלוֶּ יה ֶקֶה  ינ  ּב  ּזֶ ם,ֶש   ֶדִֶמּצ ֶהֶש   ָ ֻדש ּ ּקְ ְמָאֶדִֶמּצ ֶהְֶוזֶ הֶה  ּטֻ ֶהֶה  ּמָ ד  ּמְ הֶה 

ֶא ֶ ְצָמּהֶת ֶֶע  ֶא  ֶל ָ ֻדש ּ ּקְ ֶה  ֶה, ר  ְ ש  ְֶוא  ּזֹוכֶ י ֶה  יה ּכִ ְֶלה  ִחּלוֶּר ֶה  יה ֶק ינ  םֶּב 

ֶ ֱאמ  ֶת.ּב 

ֶ

ַכוְֵּ אוְּןְל  כְֵּוְֵעיָניתְר  ּתַ ס  הִּ יבְַהּטוְֹלְַעְלְל  לִּ כ  ַהּתַ ְתְו 

ְֶוִהּנֶ  ִֶאֶה ֶם ְקּד  ְֶנד  ּכֶֶָ,הִנְרא ֶק ֶש   ּדוֶֹל ּמִ ֶה  ית ּב  ֶש   ֶן ְלִמיד  ֶּת  ְבָרָהֶי םֶא 

ֶֶָאִבינוֶּ ְלִמיד  ְֶלת  ְלָעֶי ֶּבִ ֶם ָ לֶֶָּ,עָהָרש  ֶּכֻ לּוִיים ֶּתְ ִעְניֶָם ֶ"ּבְ ָחֶן ֶא  הֶָהיֶָד

ְבָרָהֶ ּנֶ ם"ֶא  ֲעבוֶֶֹ-"לֶה  ֶתֶא ֶדֶל  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְבִחינֶ ִֶיְתּבָ ָחֶתֶ"ּבִ אְֶולֶֹד"ֶא 

ּכ ֶ ְֶלִהְסּת  ֶע ֶל ִריל ֲֶאח  ָלֶם ֶכִֶֶּל.ּכְ ֶי ֶ"ִמּד  יִֶת ֶע  ֶטֹוָבֶן ּוֶ ֶ-ֶאִהיה" ןְֶלכ 

ְֶראוֶּ יָנית ּכ ֶֶוע  ְֶלִהְסּת  ֶע ֶל ּטוֶֹל ֶה  ְכִליב ּת  ְֶוה  ָכֶת ּבְ ֶש   ָבֶל ֶּדָ הוֶּר, אֶש  

ֶ ךְֱֶֶאלֹקּותוֶֹתְֶנֻקּד  ר  ְמָצִֶֶיְתּבָ ּנִ ָכֶאֶה  ָבֶלֶּבְ ּטוֶֹתְֶוִלְראוֶֹר,ֶּדָ צ ֶבֶה  לֶכֶָּלֶא 

ָחֶ ָחֶדֶא  ִיןֶ,אִנְמָצֶֶד.ְוא  ָהע  ּלוֶֶֹש   תֶש   ל  ּכ  ִמיִֶמְסּת  ֶדֶּתָ ָחֶלֶ"ע ֶקֶר  ד",ֶא 

הוֶּ ֶאֶש   ּבֹור  ךְֶאֶה  ר  מוִֶֶֹיְתּבָ ְ הוֶּ,ֶש  ִֶֶהּפּוךְֶאֶש   ְלָעֶתִֶמּד  ֶםֶּבִ ָ ֶעֶָהָרש  ש  ּי  ֶש  

יִֶ"ֶלוֶֹ ֶע  ֶָרָעֶן ּכֶ ֶ-ה" ְֶלִהְסּת  יִֶל ע  ֶּבְ ֶָצָרֶן ֶע ֶה ֶכֶָּל אוֶֹל ּנְ ֶּוְלק  ה ֶת ם,ֶּבָ

י ּטִ ֶּוְלה  ְֶקָלָלֶל ֲחָמנֶָה ֶר  ִֶליְצָלֶא כֶָן ֶּבְ ְֶמקוֶֹל לּותוֶֹם ּכְ ִֶהְסּת  ֶּוְכמוֶֹ,

תוֶּ ּכָ ְדּבֶָ)בֶש   ּמִ אוְֶּ:(,ֶגדרֶכּב  בְֶׁםְּונ  ֻתְרְַהּגֶׁ ֶ,ֶןיְִָּהעְָםְש   ִ ש  ֶר  ש  ר  ינוֶֹ'ֶ:י"ּופ  ֶע 

ֶָרֶקוֶּנְֶ אּומוֶּה ֶצ  חוֶּת ֶכִֶֶּץ'ל  ֶּכֶָי לּותוֶֹל ּכְ חוִֶֶּהְסּת  ֶּב  ֶע ֶץ ִריל ם,ֲֶאח 

ֶ ְֶלָהר  יע ּזִ ֶּוְלה  ֶָלה ֶק ִֶנְמָצֶם, יִֶא ָהע  ֶש   ּלוֶֹן ְֶֶרחֹוָקהֶש   ְמר  ְֶלג  ִעְניֶ י ןֶמ 

ָחֶ" ּנֶ ד"ֶא  ֶ"ל.ה 
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לוְְּלוְֹןְֵאי ּכ  ּתַ ס  ילְעְַתְהִּ ֵאינוְֹם,ְֲאֵחרִּ ַצּפְְֶׁו  ַקּבְֵהְמ  לוְּםְֵמהְֶׁלְל  ְְםּכ 

ֶןְֶוכֶ  ֶה"ְֶנמּוכֶֶָרּוח ֶתֶ"ִמּד  ְבָרָהֶלֶש   ינוֶֹ,ֶָאִבינוֶּםֶא  א  ֲחִזיֶש   ְצמוֶֹקֶמ  ֶע 

ִֶלְכלוֶּ ינוֶֹם, ֶרֹוצ ְֶֶוא  ֶה ר  ּתָ ְֶלִהש ְ ֶע ֶר ּזּולֶ ל ֶה  ּב ֶת, ֶּוְלק  ה ֶל ֶמ  בוֶֹם ד,ֶּכָ

ֶ ֲֶהר  ֶזֶ י ֶּבֶָה רֶֹא ֶמ  קּותוֶֹב ב  ְבִחינֶ ֶּדְ ֶ"ּבִ ָחֶת ֶא  יד", א  ֶש   וֶֶּלוֶֹן םֶש 

לוֶּ ּכְ ִֶהְסּת  ֶע ֶת ִריל ֲֶאח  ינוֶֹם, ּפ ְֶֶוא  ְֶמצ  ּב ֶה ְֶלק  ה ֶל ֶמ  לוֶּם ֶּכְ ֶּוְכמוֶֹם,

ֶ ָאמ  ְבָרָהֶרֶש   י)ֶָאִבינוֶּםֶא  ִ אש  ר  פ ֶרֶָעָפֶיְֶוָאֹנכִֶ"ֶ:(,ֶכזחתֶיּבְ ִֶהּפּוךְֶֶ-"ֶרָוא 

ֶ ְלָעֶתִֶמּד  ֶםֶּבִ ָ ֶעֶָהָרש  ש  ּי  בֹוָהֶֶרּוח ֶ"ֶלוֶֶֹש   ֶּגְ יה", ְֶוא  ין ְסּפִ לֶּכֶֶָלוֶֹקֶמ 

בוֶֹ ּכָ ֶה  עֹולֶָד ּבָ ֶש   ֶֶּוְכמוֶֹם, ָאמ  ֶש   ָלֶֶלוֶֹר ֶּבָ ְדּבֶָ)ק ּמִ ֶכּב  ֶיאדר ּתְִֶּ:(, יְָאַמר 

בְֵּ ךְָדְּכַ ד  נְְֲֵּאַכּבֶׁ הִּ ָנֲעךְָהְו  בוְֹה'ְְמ  ּכָ ל ֶיֶכִֶֶּ.דמִּ ָ ע ֶלֶכֶֶָּלוֶֹחֶש  ִריםֶּפ  םֶש ָ

י ּבִ ִדיםֶר  ְרּבוֶֹםְֶוִנְכּבָ בֹודוֶֹתְֶלה  יֶלֹאלֲֶאָבֶ,ֶּכְ לוֶֶּלוֶֹקִֶהְסּפִ לֶכֶָּיֶכִֶּם,ֶּכְ

ְבּתוֶֹ ְחש   ֶָהְיָתֶֶמ  ִריםֶעִֶֶהֲעסּוָקֶה ֲֶאח  ֶם, יהֶמ  ִ ֲֶאָנש  ֶאֹוְמִרים י?ֶָעל ֶם

ִאֶ ֶה  ֱאמ ֶם ֶּב  ְחִזיִקית ֶמ  נִֶּם ִֶמּמ  יךְֶי? ֶאּוכֶ ֶא  ֶל ָ ִֶלש ּ ֶא ֶח  ינֶ ן ע  ֶּבְ לֶָּי ם?ֶּכֻ

ְֶוזֶ  ֶה ֲֶאש   ִֶהְרִחיר ִחינֶ ֶאֹותוֶֹק ֶ"ִמּבְ ָחֶת ֶא  ֶע ֶד", כֶָּד ֶש   יל ּיִ ח  ֶה  ּלוֶֹם ֶש  

ִביהֶָהיֶָ ְ ש  ִרילֶּבִ ְצמוֶֹיֶח ֶאְֶולֶֹם,ֲֶאח  ָלְֶֶלע  ֶל.ּכְ

ֶ

ֵדְ יעְַיְּכ  ַהּגִּ חוְֹלְאְְֶׁל  צוְֹזְמ  פ  הוְְּחֶׁ ֶׁ ָחְאְה'ְש  ְְדאֶׁ

ְֶוכֶ  ֶן ֶ"ִמּד  ֶת ש  פ  ָפָלֶֶנ  ְ ֶש  ֶה" ֶש   ְבָרָהֶל ֶא  ֶָאִבינוֶּם ינוֶֹ, א  ס ֶֶָצִריךְֶֶש   ףֶּכ 

ְֶוָזָהֶ ָאֶב ְ ֶּוש  ֲאווֶֹר ֶּת  ֶעֹולֶָת ּזֶ ם ֶה  ֶּוְמָמא ֶה, כֶָס ֶּבְ ִמּיוֶּל ְ ש  ּג  ֶה  ֶת ד  יֶּכְ

יעֶ  ּגִ ְֶֶלה  ְפצוֶֹזְֶמחוֶֹלֶא  הוֶֶּח  ָחֶאֶה'ֶש   כֶֹּד,ֶא  עֶ לֶה  ֶֶנֹוב  ּד  ָחֶתֶ"ִמּמִ דֶא 

 

 



 

 
 יט

ֶָהיֶָ ְבָרָהֶה ֶא  ינוֶֹם", א  לוֶֶָּצִריךְֶֶש   ֶּכְ נֶ ם ִֶמּבְ ֶָאָדֶי ֶם, ֶר  כֶֹּק ֶה  ּב ֶל לְֶמק 

ֶ דֹוש  ּקָ ה  רּוךְֶֶמ  ֶהוֶֶּּבָ ֶֶּוְכמוֶֹא, ָאמ  ֶש   ךְֶר ל  ְֶסדוְֶֶֹלמ  י)ם ִ אש  ר  ֶיּבְ ֶכגדת ,):ֶ

רֹוךְֶדְֶוע ֶטִֶמחוֶּםִֶאֶ" ע ֶֶש ְ ּק ֶםְֶוִאֶלֶנ  ֶלִֶמּכֶָחֶא  ֶאְֶולֶֶָֹלךְֶרֲֶאש   רֶֹתאמ 

ֲֶאנִֶ ֶי ְרּתִ ֱעש   ֶה  ֶי ֶא  ְבָרֶת ּבֶֶָ".םא  ְדר  כֶֶָ!הְוא  ֶּבְ ס ֶל ּכ  ֶה  ֶף ש  ּי  ֶלוֶֶֹש  

ֶ ש  ּמ  ּת  ְ ֲחיוֶֶֹּבוִֶֶֹמש  נֶ תְֶלה  ֶםֶָאָדֶיֶּבְ ֶםֶָלה ֶןְֶוִלּת  ש   הוֶּ"לֶא  הִֶכיָלֶ'ֲאֶאֶש  

ֶ ְ ִֶתיֶָּ'ש  ֶינֶָ'ִלֶה וֶֹה, ֲעש  ְֶול  ְֶצָדָקֶת ס ֶה ֶָוח  ִֶעֶד ֶּכֶָם ִרּיוֶֹל ּבְ ֶה  ּלוֶֹת, תֶּוְלג 

ֶםֶָלה ֶ ךְְֶֶמִציאּותוֶֹתֲֶאִמּת  ר  ְלָעִֶֶהּפּוךְֶ,ִֶיְתּבָ ֶםֶּבִ ָ ֶעֶָהָרש  ש  ּי  ֶ"ֶלוֶֶֹש   ש  פ  ֶנ 

ְֶרָחָבה י" ְֶוא  ין ְסּפִ ֶמ  ֶכֶֶָּלוֶֹק ס ֶל ּכ  ֶה  ְֶוָזָהֶף ֶב ש  ּי  עֹולֶֶָש   ֶּבָ ֶּוְכמוֶֹם,

ֶ ָאמ  ְדּבֶָ)קְֶלָבָלֶרֶש   ּמִ ּתְֵםְאְִֶּ:(,ֶיחרֶכדּב  לְָיְלְִּןְיִּ לְֹקְּבָ יתוְֹאְמ  סְְֶּׁבֵ ָזָהְףְּכֶׁ בְו 

גוְֹ א,ֶ'ו  ּד  ו  ּבְ ֶיֶָראוֶּיֶש   ּת  ּיִ ָלֶיִֶלֶןֶש   יתוֶֹאְֶמלֶֹקֶּבָ ֶֶּב  ס  אֶהוֶּיֶכִֶּב,ְֶוָזָהֶףֶּכ 

ֶדֶחֹומ ֶ יֶ הֶמ  ּבְ ִרידֶש ּ  ּנֶ ם,ֲֶאח  ה ֶאֶּוְמק  ֶם,ֶּבָ ְחּבּולוֶֹיִֶמינֶ לֶּכֶָהְֶועֹוש   תֶּת 

אוֶּ ּלְ מ  ּיְ ֲאָותוֶֶֹלוֶֶֹש   ֶּת  ה ֶאֶהוֶּלֲֶאָבֶ, ךְֶגִֶמְתנ  ר  ד  ְקָרִניֶּכְ ש ּ  ִאיםֶה  ּמָ םֶָהר 

בּוִעי ּצְ ְֶוה  ְרא ֶם, ּמ  ֶש   ְצמוֶֹה ִאּלוֶֶּע  ֶהוֶֶּּכְ יא ּדִ ֶצ  ֶק, ש  ה,ְֶנבּוָאֶֶלוְֶֶֹוי 

ֶ ש ּ  ךְֶםְֶוה  ר  ּב ִֶֶיְתּבָ ְֶמד  ִֶעּמוֶֹר ֶֶּוְכמוֶֹ, ָאמ  ֶ)רֶש   ָ ֶכש  ֶיטבם עְֶָ:(, ֵאד  הְַמְהְו 

ְּיֵֹסְ ְה' בְֵּף ְּדַ ְר ּמִּ ֶיעִּ ֲֶאָבֶ, ָנתוֶֹל ּוָ ָאֶֶּכ  מ  ּטְ ֶה  ֶה ֶר  ְרּבוֶֹק ְֶלה  בֹודוֶֹת ֶּכְ

ֲאָותוֶֹ רוֶֶּּוְכמוֶֶֹ.ְות  ּפְ ּסִ ֲעֵליֶש   יְַהּמּוָסרְּבַ עִּ ְּב  דוְֹר ַהר  ֶקנֹוב  ע ֶ, ּפ  םֶש  

ְמצ ֶֶָמְצאוֶּ א  ֶעֶּבְ ֹחר  נֶָּףֶה  ּלֶ םְֶמֻפְרָסֶבֶּג  ְדָמעוֶֹלִֶמְתּפ  ֶתֶּבִ ִליש  ָ יִֶלְפנֶ ֶש 

ֶָהָארוֶֹ ֶן ש  ֶ"ֹקד  ִֶֶרּבֹונוֶֹ, ֶש   ֶעֹולֶָל ֶם, ֶּת  ִֶלֶן ְֶנבּוָאֶי ְֶֶורּוח ֶה ש  ּקֹד  ",ֶה 
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ֲאלוֶּ ָ ש ּ ֶע ֶֶאֹותוֶֶֹּוְכש   ֶזֶ ל ֶָענֶָה, ֶה ְֶוָאמ  ִֶהּנֶ ֶם:ָלה ֶר יִֶה ּק  ֶּב  ֶץ ש  יִֶלֶֶי 

לֶָּהֲֶעבֹוָדֶ ָלתוֶֹלֶּכֶָיֶּכִֶה,ֶק  ּדְ ּלֹונוֶֹתֶה  ח  תּוחוֶֹתְֶוה  יה,ִֶלְרָוָחֶתֶּפְ יִֶלֶןְֶוא 

ֲֶעבֹוָדֶ ֶה ָ ֶָקש  נֶ ה ִֶלּכָ יס ּתִ ּבָ ֶל  ְֶוִלְגנֶֹם ֲֶאָבֶב, ֶל ֹחר  ֶּב  ֶָהֲעבֹוָדֶף, לִֶּה יֶש  

ֶ ָ ְֶמאֶֹהֶָקש  ֶכִֶּד, ָלתוֶֹלֶּכֶָי ּדְ ּלֹונוֶֹתֶה  ח  יט ֶיםְֶנעּולִֶתְֶוה  ֶבה  ,ֶ יִֶלֶהְֶוָקש  

ְֶמאֶֹ נֶ ד ְֶלִהּכָ יס ּתִ ּבָ ֶל  ִֶלְגנֶֹם ְֶוָלכֶ ב, ֲֶאנִֶן ּלֶ י ִֶמְתּפ  ֶע ֶל ְֶנבּוָאֶל ְֶורּוח ֶה

ֶ ש  ּקֹד  ֶזְֶוָאֶ,ֶה  ד  יךְֶעֶא  נֶ ֶא  ֶתֶא ֶאְֶוִלְמצֶֹסִֶלּכָ ֶהֶָאֲהָבֶרֲֶאש   ִ ְפש  ןְֶוכֶ י...ֶנ 

ִֶנְמָצִאי ְֶצבּוִעים ּלֶ ם א  ֶּכָ ֶּגֶ ה ּיוֶֹם ֶה  ים, ִ ש  ּקְ ב  ּמְ ס ֶםֶש   ֶּכ  ְֶוָכבוֶֹף כֶֹּד לֶה 

ֶ ְֶלש   יִֶם מ  ָ ֶש  ֲֶאָבֶם, ָנָתֶל ּוָ ֶּכ  ֲאו ֶם ְֶלת  ֶת ָ ְפש  ֶנ  ֶכִֶּם, ְֶרחֹוִקיי ֶם ְמר  יְֶלג 

גֶ  ָ ש ּ ה  ָחֶתֶ"מ  ְבָרָהֶהֶָהיֶָדֶא  ינוֶֹם",ֶא  א  ֶֶש   ש  ּק  ִריְֶמב  ֲאח  לוֶּםֶמ  ֶם,ֶּכְ קֶר 

ָנתוֶֹלֶכֶָּ ּוָ לּותוֶֶֹּכ  ּכְ ְֶֶוִהְסּת  ָחֶלֶה'ֶא  ֶד,ֶא  ש ּ  ה  ךְֶםֶש   ר  ִֶֶיְתּבָ ֶלֶכֶֶָּלוֶֹןִֶיּת  הֶמ 

ִריךְֶ ּצָ ֶֶ.ש ּ 

ֶ

ֶ ש ּ  ךְֶםְֶוה  ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  ְלִמיָדיתִֶלְהיוְֶֶֹיז  ֶוִֶמּת  ְבָרָהֶלֶש   ֶֶָאִבינוֶּםֶא  ֱאמ  ת,ֶּב 

ְֶוכֶָ נוֶּל הֲֶעבֹוָדת  ְהי  ְבִחינֶ ֶּתִ ֶ"ּבִ ָחֶת ֶא  ֶָהיֶָד ְבָרָהֶה ֶא  ֲעלוֶֹם", תֶל 

ב ֶ ֶקֶּוְלִהּדָ א  ָחֶלֶּבְ ֶד,ֶא  ֲעלוֶֹהִֶנְזּכֶ יֲֶעד  ל ֶתֶל  ךְֶֶּבוֶֹלֶּוְלִהּכָ ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  יְֶלג 

ֶ ּתָ ע  ֶֶ,םעֹולֶָדְֶוע ֶהֶמ   ןֶָאמ 

 

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

breslovinternational@gmail.com 


