
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶץקֹבֶ 

חֶֶַּתֹוךֶ  ֶלַהּנַ
ֶ

ים, ָלאִּ פ  נִּ יםֶו  יםֶנֹוָראִּ ּבּורִּ  ּדִּ

ים,ֶֶ קִּ ַחזּ  יםֶּומ  ירִּ עִּ יםֶמ  רִּ עֹור  ֶמ 

ים, עִּ ָמהֶנֹוב  קֹורֶָחכ  ַחלֶנֹוֵבַעֶמ  ֶַהּנַ ּתֹוך  רֶמִּ ֲֶאש  

םֶֶ ָ ש ּ לֶַחיֶּומִּ ֶּכָ ש  פ  ַהֲחיֹותֶנ  ש ֶ ל  ים,קוֶּיִּ ֶןֶָהֲעָדרִּ

יםֶ ָצאִּ מ  יּוֶנִּ ה  ּיִּ הֶש   ּגָ ר  ָכלֶּדַ ֲעבֹוַדתֶַהּבֹוֵראֶּב  ַחזֵּקֶּבַ ת  הִּ ֶל 

*ֶ

רוֶּ מ  א  רֶנ  יֲֶאש   ַרּבִּ ַמֲהַלךֶ ֶםּבָ עּודוֶֶֹּב  בֶָּתֶס  ֶלש ֶ תֶש ַ

ש  ַׁ רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח  ַַׁׁהש ָּ
נֶַ ש   ֶתשע"בֶתּבִּ

*ֶֶ

דֵֶלֶעֶַ יטֶֶָשֶ "מֹוֲהָראןֶָמָרֶֶיי  לִּ ֶ"אש  
ֶ

צַָּׁ או ַׁאַׁיָּ ארַׁלָּ ַָּׁתִַׁלְקר  ב  ש  ַׁתַׁש   רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח  ַׁ"גתשעַׁהש ָּ

ַׁ

דֵֶלֶעֶַ ידֵֶֶיי  מִּ ל  תֶָיֶּתַ יב  תִּ שֶ לֵֶהיכֶַאֶמ  ֶֶַהּקֹד 

ידֵֶ לֶ יֲֶחסִּ ס  ר  ֶבּב 

י שֶ רֶעִּ ַליִֶֶַּהּקֹד  רּוש ָ ֶ"אתובבםֶי 

ֶ
ַׁ
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ש  ַׁ רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח  ַׁהש ָּ

הַׁה'תש רָּ ָּ יַׁש  י   תַׁח  ש   רָּ ָּ ַׁפ  ש  תַׁק ד  ָּ ב  ילַׁש   ַׁע"בל 

ֶ

ֵלי ֶּב  בֶָּל ַ ֶש  שֶ ת עּודֶֶָקֹד  ס  ֶּבִּ ֹונֶָה אש  ֶרִּ בֵֶּה ֶּדִּ ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר ינ"י ּבּורִּ םֶּדִּ

י יםֶנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ אֶֹםֶו  רֵֶיֶּפִֶּלֶעֶַדֶמ  ב  נּוֶַז"ליֶּדִּ ּקּוטֵֶֶַרּבֵ לִּ 'ֶבקֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶיֶּב 

יָמן ַדבֵֶֶּי"אֶסִּ לֶָּרֶַהמ  פִּ ּת  דֶ הֶמִּ ָ ש ּ ֶם.ש ֶָןֶַעיֵֶּ,ֶהּבַ

ֶ

תֶַ ֶּפָ ָאמֶַח ֶו  ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר ֶַז"לנ"י, נּו ֶאֹומֵֶֶַרּבֵ ַׁר, ע, לַׁד   ל   ִַׁמְתפ   ם דָּ אָּ ש   כ ְ

ש  ַָּׁ ,ַׁב   ַׁלו  ִעין י ְ ְמס  ַׁו  ה, ָּ ִפל  ת ְ ַׁה  ְך תו  ַׁב ְ ִאין ָּ ַׁב  ם ָּ ל  ֻּ ַׁכ  ִבים ָּ ֲעש  ַׁהָּ ל ָּ ַׁכ  י ֲַׁאז  ה, ד 

ַׁכ  ח ַׁ ַׁלו  ְתִנין ה,ְַַׁׁונו  יחָּ ַׁש ִ ה ָּ ִפל  ת ְ ַׁה  את ְקר  נ ִ ַׁש   ת ִחינ  ַׁב ְ ְַׁוז ה . תו  ָּ ְתִפל  ב ִ

ַׁ ת ִחינ  ַׁב(ב ְ ית אש ִ ר  ַׁה ַׁ)ב ְ יח  ַׁ"ש ִ ה"ש  ַָּׁ: ש  ַָּׁד  ַׁה  יח  ַׁש ִ ל ָּ כ  ַׁש   ,ַׁ ַׁכ  ח  ְתִנין ַׁנו  ה ד 

ַׁ ת ִחינ  ַׁב ְ ְַׁוז ה . תו  ָּ ְתִפל  ַׁב ִ ע  ַׁכ"ד(ְוִסי ו  ם ָּ ַׁ"ו ַׁ)ש  ש  ַָּׁ: ַׁב   ח  ו  ש  ַׁלָּ ק ִַׁיְצחָּ א צ  ה"ַׁי   ד 

פִַׁ ת ְ ש  ַָּׁש   ַׁה  ְַׁוכ ח  ע  הִַׁעםִַׁסי ו  ְיתָּ ַׁהָּ תו  ָּ ש  ַָּׁל  ַׁה  י ב  לִַׁעש ְ ָּ כ  ה,ַׁש   ַׁד  ַׁכ  ח  ְתנו  הַׁנָּ ד 

לַׁ "ל.ְַׁוע  נ   הַׁכ   יחָּ הַׁש ִ ָּ ִפל  ת ְ אתַׁה  ִבילַׁז הִַׁנְקר  ש ְ ב ִ "ל,ַׁש   נ   ַׁכ   תו  ָּ ְתִפל  ַׁב ִ ע  ְוִסי ו 

ןַׁב  ַַׁׁ- רַׁכ   ֱאמָּ הַׁנ  לָּ לָּ ִריםַׁיא(ק ְ בָּ תַׁ)ד ְ ןַׁא  הַׁל אִַׁתת   מָּ ֲאדָּ לַׁ:ַׁ"ְוהָּ יַׁכָּ ִ ";ַׁכ  ה  לָּ ְיבו 

םַׁ גָּ ְ ַׁפ  ש  י   ְכש   ַׁו  ה, ָּ ִפל  ת ְ ַׁה  ְך תו  ַׁב ְ ע  ְַׁוִסי ו  ַׁכ  ח  ן ִַׁלת   ְַׁצִריִכין ץ ר  אָּ ַׁהָּ ל ְיבו 

ר: ֱאמ  יַׁנ  לַׁז ה,ֲַׁאז  ו בַׁע  ְַַׁׁוִעכ  ו  יֲַׁאִפל  ִ ".ַׁכ  ה  לָּ תְַׁיבו  ןַׁא  הַׁל אִַׁתת   מָּ ֲאדָּ "ְוהָּ

םכ ְַׁ ְתִניםַׁג  ַׁנו  ה, ד  ש  ָּ לַׁב   ל   ִַׁמְתפ   ינו  א  ןַַׁׁש   ,ַׁכ   תו  ָּ ְתִפל  ַׁב ִ ע  ץִַׁסי ו  ר  אָּ לַׁהָּ ְיבו 



ְבר ַׁ ְררו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ש  ַׁתְַׁוִהְתעו  רָּ ע ַׁתְַׁלפָּ בו  ָּ ש    ג  _______________________________ ה 
 
 

ְַׁוכ ַׁ תו  ִתי ָּ ש ְ ַׁו  תו  ןֲַׁאִכילָּ גו  ְ ם,ַׁכ  דָּ אָּ לַׁהָּ ְךַׁא  מו  ָּ ס  הַׁש    לַׁמ  ָּ ַׁכ  ְינו  ה  קַׁד ְ א,ַׁר  צ  י ו 

ש  ַָּׁ אַׁב   הו  ש   לַׁכ ְ לְַׁיבו  ִביםְַׁוכָּ ָּ ֲעש  לַׁהָּ ָּ יַׁכ  ר,ֲַׁאז  ת  יו  םַׁב ְ ה  ְךַׁלָּ מו  יַׁסָּ ֲאז  ה,ַׁש   ד 

תְַׁ ַׁב ִ ַׁכ  ח  ן ת  ַׁנו  ה מָּ ֲאדָּ תו ַׁהָּ ָּ יִַׁפל  אש   ַׁרָּ ל ְַׁיבו  ְַׁוז ה "ל. נ   ַׁו ַַׁׁכ   ת: בו  אַׁת  צ  י  

ש  ַָּׁ ַׁב   ח  ו  ש  קַׁלָּ לִַׁיְצחָּ לְַׁיבו  ָּ כ  הַׁש   ש  ַָּׁד  "לה  נ   ַׁכ   , ו  ִַׁעמ  לו  ל ְ הִַׁהְתפ   אדֶעֶַַׁ.ד  ןֶּכָ

וֶֹ ש  נּוֶַז"לןֶל  ַׁ.ַרּבֵ

ֶ

י ּבִּ ס  הִּ ֶּכִֶֶּנ"י,ֶשֶ "מֹוֲהָרארֶו  נֵֶּי ּבֹודֵֶהֶַהזֹּוכֶ תֶַמֲעלֶַהֶהִּ ת  הִּ ַדבֵֶּדֶל  ּמוֶֹרֶּול  ֶעִּ

ַרךֶ  ּבָ ת  דֶ ֶיִּ ָ ש ּ ֶּבַ ֵֶאיה ָתאֵֶן ֶל  ֵאיר ֶו  עֵֶן ַ ש  ֶל  לֶָר ֶּכ  ֶּכִֶּל, ֶאֶָי ֶכֶָּז יחֶַל דֶ ֶש ִּ ָ הֶַהש ּ

י ֶעֹולִּ ים פִּ ָטר  צ  ֶּומִּ תֹוךֶ ן ּלָתוֶֶֹּב  פִּ ֶּת  י, רִּ עֹוז  לוֶֶּלוֶֶֹםו  ַקּב  ת  ּיִּ ֶכֶֶָּש   ּלֹוָתיל פִּ וֶּת 

ֹוָתי ש  נוֶּו,ֶּוַבּקָ ַרּבֵ ַגּלֶ ֶלַז"ֶו  יהֶמ  בִּ ֲעש ָ יםֶש   ֵדלִּ דֶ םֶַהּג  ָ ש ּ יהֶּבַ ָראִּ ק  יחֶַםֶ"נִּ "ֶש ִּ

דֶ  ָ ֶַהש ּ ֶעֶַה, ֶ"ש ֵֶל יחֶָם ֶש ִּ לֶֶָּזוֶֹה פִּ ֶּת  ֶּכִֶּה", ֶהֵֶי ֶמתעלים אֶֹן ֶמ  ֶעֶַד דֵֶל יֶי 

ילֶַ פִּ ישֶ תֶּת  ֵאלִֶֶּאִּ ר  ש   לֵֶּיֶַהּיִּ ּפַ ת  יֵניהֶ לֶַהּמִּ ייֶּכִֶּם,ֶּבֵ בִּ יםֶָהֲעש ָ רִּ ָ ֻקש ּ אֶֹםֶמ  דֶמ 

לֶָּלֶאֶ  פִּ ַכּמּובֶָה,ֶַהּת  יֶאו  ֶַרש ִּ ֵפרּוש  י)ֶּב  ֵראש ִּ ֶּב  סוֶּתֶב' בֵֶ,ֶקֶה'(ּפָ ש   עִּ דֶ יֶש   ָ הֶַהש ּ

אוֶּ ר  ב  יוֶֶֹנִּ יש ִֶּםֶּב  לִּ ֶש   דוֶּלֲֶאבֶָי, תֶַלֶעֶֶַָעמ  קֶַחֶּפ  ר  לֶֹעֶַהּקַ אוֶּאֶו  םֶיוֶֹדֶעֶֶַָיצ 

ִֶּ ש ּ ֶש ִּ ֶעֶַי, בֶָּד ֶש   ֶָאדֶָא ים ּכִּ הִּ ֶו  טֹובֶַר ֶּב  ית מִּ ש ָ ֶּג  לֵֶּם, ּפַ ת  הִּ ֶו  ֲֶעֵליהֶ ל אֶָם, זֶו 

דוֶּ יֶָיר  מִּ ָ ש  ֶּג  חוֶּם ָצמ  יֶו  בִּ ֶָהֲעש ָ ֶַעיֵֶּם, ֶש ֶָן צֶָם, מ  ֶנִּ כֶָּא ֶש   יָאתֶָל צִּ ֶי  ֶ ם לֶש 

יחֶַ" ֶש ִּ דֶ " ָ ֶַהש ּ תֶָה ֶָהי  ֶעֶַה דֵֶל ֶ"י  יחֶַי ֶש ִּ לֶָּ" פִּ ֶַהּת  ָלכֵֶה, ֶו  ָאדֶָן ש   ֶּכ  אֶבֶָּם

לֵֶּ ּפַ ת  ֶּומִּ דֶ ל ָ ש ּ ֶּבַ יֵניהֶ ה ֶּבֵ ֶָלהֶ ֵֶישֶ ם, יֶָּם ֲֶעלִּ דֹולֶָה ֶּג  הֵֶה, ֶו  ים רִּ ֶלוֶֶֹםעֹוז 

לוֶּ ַקּב  ת  ּיִּ ּלֹוָתילֶכֶֶָּש   פִּ יוֶּת  ַרֲחמִּ ָרצוֶֹםֶל  ֶן.ּול 
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נֵֶּ הִּ ָמקוֶֹהֶו  רֵֶרֶַאחֵֶםֶּב  ב  דִּ נוֶּיֶּב  ּקּוטֵֶ)ֶלַז"ֶַרּבֵ יָמןקֶא'ֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶיֶלִּ ֹבאֶָ,ֶנ"ב(ֶסִּ רֶמ 

ּבֹודֵֶהֶַהזֹּוכֶ תֶַמֲעלֶַרֶיֹותֵֶדֶעוֶֹ ת  הִּ דֶ דֶל  ָ ש ּ ךֶ הֶּבַ ר  ד  ידִֶֶּּוב  חִּ כוֶֹי,ֶי  ּיָ יעֶַלֶש   ַהּגִּ ֶל 

ֶעֶַ דֵֶל ֶי  ֶזֶ י ֵרגֶָה ַמד  ֶל  יֹונֶָה ל  ֶע  זֹאה ֶּכָ ֶעֶַת לֵֶּד ּכָ ּיִּ ֶש   רֵֶל ַגמ  ֶל  ֻחיֶָּי מ  בֶּבִּ

יאוֶּ צִּ ֶַהּמ  נוֶּת, בֶֶַָהי  ּכ  ֶש   ֶלֶֹר אֶ א ר  ֶיִּ נֵֶה פ  ֶלִּ ֵֶעיָניי וֶּו ֶש  בֶָם ֶּדָ ֶַרֶר תֶַּק תֲֶאמִּ

יאּותוֶֹ צִּ ַרךֶ ֶמ  ּבָ ת  ֶיִּ ַיֲעל ה, בֵֶֶּו  ּדַ ת  יִּ רֵֶקֶו  ַגמ  ֶל  אוֶֹי רּוךֶ ףֶסוֶֹןֶָהֵאירֶּב  א,ֶהוֶֶּּבָ

ֶּכִֶּ יהֶזֹי לִּ כ  לֶָּתֶּתַ פִּ דוֶּהֶַהּת  ּבֹוד  ת  ַההִּ ֶו  ית, ָהבִּ ּטוֶּלֶאֶ םֶָהָאדֶָתֶאֶ אֶל  לֶַהּבִּ

מוֶּ טֵֶּר,ֶַהּגָ ּבַ ת  ּיִּ ּנוֶּלֶש   ּמ  ּדֹוָתילֶכֶֶָּמִּ ַתֲאוֹוָתיוֶמִּ לֶֹת,ֶָהָרעוֶֹוֶו  אֶ אֶו  ר  נֵֶהֶיִּ פ  יֶלִּ

ֵֶעיָני ֶּכִֶּו ֶאִֶּי תֶַּם ֲֶאמִּ יאּותוֶֹת צִּ ַרךֶ ֶמ  ּבָ ת  ָלזֶ ֶ,יִּ ֶו  ֶעֹוזֵֶה אֶֹר ֶמ  לֶָּד פִּ הֶַהּת 

דֶ  ש ָ ֶּב  יה ֶּבֵ ין בִּ ֲֶעש ָ ש ֶָּם, ֶש   ֶָהָאדֶָם בֶַם ֶל  ֶעִֶּד דֹושֶ ם רּוךֶ ֶַהּקָ ֶהוֶֶּּבָ יא ןֶּבֵ

בֵֶ ש   דֶ יֶעִּ ָ ָיכוֶֹה,ֶַהש ּ ידֵֶאֶָלבוֶֹלֶו  ּטוֶּיֶלִּ מוֶּלֶּבִּ ָפָנירֶּגָ ַרךֶ וֶל  ּבָ ת  מוֶֹ,ֶיִּ עֶֶַּוכ  ּפַ םֶש  

ֶָאמֶַ נוֶּר יחוֶֹ)ֶלַז"ֶַרּבֵ ֶש ִּ ֶָהַרֶת יָמן"ן ֶ"ג(קסֶסִּ יֶ ֶאִּ ֶזייעז ֶגוֶּר רוֶּט ֶפ  ןֶייזֵֶֶצוֶּם

ֶצווישע ֶזיי ֶטוֶֹ)ן אֹב ֶמ  יוֶֹד ה  ֶָיֵרֶתֶלִּ יֵניהֶ אֶה' ֶּבֵ נוֶֶּ-ם יֶַהי  ֶּבֵ ין בִּ ֶם(ָהֲעש ָ ָלכֵֶ, ֶו  רֵֶן יֶַאש  

י ּגִּ ר  ֶַהּמַ מוֶֹל ָהגֶֶַָעצ  ַהַהנ  ֶּב  דֹוש ֶָה ֶק  ֶזֹאה דֵֶּתֶָלֵצאת, ֶמִּ עֶַי ֶּפַ ַפעֶַם ֶל  ים ןֶּבֵ

בֵֶ ש   ֶעִּ דֶ י ָ ֶַהש ּ ּבֹודֵֶה ת  הִּ ֶּול  יֵניהֶ ד ֶּבֵ ֶּכִֶּם, ֶעֶַי דֵֶל ֶי  ֶזֶ י ּכֶ ה ז  ֶיִּ ֶָלבוֶֹה ּטוֶּא בִּ לֶל 

ּתִֶּ ֲֶאמִּ אוֶֹי ֶּב  ֶָהֵאיר ֶסוֶֹן רּוךֶ ף ֶהוֶֶּּבָ עֹוָלמוֶֹא, אֶ ֶו  ר  ֶיִּ יה ַחּיָ ֶּב  ֶ ו, ֲֶאש  ֶלוֶֹר

רֵֶ ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 

ֶ

ש ֵֶּ קִּ ֶו  ֶנִֶֶּשֶ "מֹוֲהָראר ֶאֶ "י יֶַת נ  ֶעִּ ֶַהנֶַּן ָפָרש ֶַ"ל ֶל  בּועֶַת ָ ֶ ֶַהש ּ ש  ק  ֶּב  אֶּנֹוָרֶר

לֶָ פ  נִּ ֶו  אֶֹא ֶמ  ֶּכִֶּד, ֲֶהלֶֹי סוֶּא ֶּפָ י)ק ֵראש ִּ ֶכ"ד(ּב  צ ֶַׁת י   ַׁו  ִַׁיְצחַָּׁא ח ַׁק ו  ש  ד ַַׁׁלָּ ָּ ש   הַׁב  



ְבר ַׁ ְררו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ש  ַׁתְַׁוִהְתעו  רָּ ע ַׁתְַׁלפָּ בו  ָּ ש    ה  ______________________________ ה 
 
 

ר ַׁתִַׁלְפנו ַׁ ֶ'ְוגו ַׁבַׁע  י, תִּ ָפָרש ֶַבֶּכ  בּועֶַתֶּב  ָ ֶַהש ּ ֵישֶ , ָפֵרשֶ ֶו  ךֶ ֶל  ֵ ש  מ  סוֶֶּה  קֶַהּפָ

רֵֶיֶּפִֶּלֶעֶַ ב  נוֶּיֶּדִּ צ ַׁ"ל,ֶַהנֶֶַּלַז"ֶַרּבֵ י   ח ַׁקִַׁיְצחַָּׁאַׁו  ו  ש  ד ַַׁׁלָּ ָּ ש  ר ַׁתִַׁלְפנו ַׁהַׁב ְ ,ֶבע 

ר ַׁתִַׁלְפנו ַׁ" מֶַאֶהוֶֶּב"ע  ָחלֶַןֶז  ידֶַתֶַהת  רִּ שֶ תֶי  מ  מֶַ,ֶַהש ּ  ז  ּנֹופֵֶןֶּבִּ ֶתוֶּכֶּש ֶ חֶַלֶש  

נוֶּ ַקט  ֶָהָאדֶָלֶעֶַתֶו  הֵֶם, יםֶש   ּבּולִּ ל  נוֶּםֶַהּבִּ ַקט  יתֶו  ֶַהּמֹוחִּ ין רִּ עֹוב  ֶש   ו,ֶָעָלין

אֶָ ֶו  יךֶ ז בֵֶֶָּצרִּ ּגַ ת  הִּ יֹותֵֶרֶל  ָפֵרשֶ רֶּב  יָחתוֶֶֹל  נֵֶֶש ִּ פ  ֶלִּ ַרךֶ םֶַהש ֵֶּי ּבָ ת  ֶיִּ ַספֵֶּ, רֶּול 

ָפָני ֶל  ַרךֶ ו ּבָ ת  ֶכֶֶָּיִּ ֶמֶַל עֹובֵֶה ֶש   ֶָעָליר זּ הוֶּו, ֶַמֲעלֶֶַש   ילֶַת פִּ ֶּת  חֶָת נ  הֶַהּמִּ

קֵֶּ ּתִּ חֶָןֶש   צ  ינוֶּקֶיִּ הוֶּ,ֶָאבִּ ֳהַריִֶּרֶַאחֶַאֶש   אֶָם,ֶַהּצָ אֶֹדֶָטרוֶּםֶָאדֶָזֶש   כֶָדֶמ  לֶּב 

יךֶ ו,ֲֶעָסָקי ָצרִּ רוֶֶּו  ּב  ּגַ ת  דֹולֶָתֶהִּ יֶהּג  סִּ ַהפ  ָיָנילֶכֶָּקֶל  נ  לֵֶּוֶעִּ ּפַ ת  הִּ ילֶַלֶּול  פִּ תֶּת 

חֶָ נ  ֶַהּמִּ אִֶּה, ֶכֵֶּהֶעֹוש ֶ םֶו  ֲֶאזֶַן, קֶָי י  ֹכחֶַאֶּדַ מֶֶַּב  ֶז  לֶַּן פִּ חֶָתֶּת  נ  ֶַהּמִּ לוֶּה, ַקּב  ת  ֶיִּ

ֶכֶָּ ֹוָתיל ש  ּקָ ֶּבַ מוֶֹו, רוֶֶּּוכ  ָאמ  יֲֶחָכֵמינוֶֶּש   דֹוש ִּ ֶַהּק  ָרכ)ם ֶו:(וֶֹּב  עֹולֶֶָת ֶל  הֵֶם אֶי 

ֶָאדֶָ הֶָם ז  ֶנִּ לֶַּר פִּ ת  ֶּבִּ חֶָת נ  ֶַהּמִּ כֵֶּה, ֶש   הוֶּן ּיָ ֶלֵֶֶֹאלִּ ֶַנֲענֶ א לֶָּה ֶא  לֶַּא פִּ ת  תֶּבִּ

חֶָ נ  ֶַהּמִּ ֶּכִֶּה, ֶזֶ י וֶּה ֶָחש  אֶֹב ֶמ  ַמיִֶּד ָ ש ּ ֶּבַ ָאדֶָם, ש   ֶּכ  ישֶ ם רִּ מוֶֶַֹמפ  כֶֶַָּעצ  לֶמִּ

רוֶּוֲֶעָסָקי ּב  ּגַ ת  הִּ דֹולֶָתֶּב  הֹוֵלךֶ ,ֶהּג  לֵֶֶּו  ּפַ ת  הִּ ילֶַלֶל  פִּ חֶָתֶּת  נ  ֶה.ַהּמִּ

ֶ

ַסיֵֶּ סוֶּםֶּומ  ַָּׁק,ֶַהּפָ ש   י ִ יאַׁו  ינָּ ְרַׁוַׁע  י   יהְַׁוִהנ  ַׁאַׁו  ל ִ ִאיםְַׁגמ  ָּ אֹוָרֶֶם,ב  כ  לִּ לֵֶהֶו  ּפָ אֶיִּ

אֶֹ דֹולהֶַמֲחנֶ םֶגֶַּםֶש ֶָהֶָהיֶָאֲֶהלֶֹד,ֶמ  ֶ ֶּגָ ילֶש  זֶ ם,ֲֶאָנש ִּ יע  אֶ רֱֶאלִּ יתֶו  ָ ו,ֲֶאָנש 

קֶָ ב  רִּ אֶ הֶו  הֶּתֶו  ּתָ ק  אֶ ֵֶמנִּ יהֶָתֶו  ֶַנֲערֹות  אִֶּ, יהֶָלמֶָּןֶכֵֶּםֶו  תִּ ַָּׁבֶּכ  ש   י ִ יאַׁו  ינָּ וַׁע 

ְרַׁ י   ַׁו  ַׁ"ְוִהנ  ַׁא יה ל ִ ְַׁגמ  ִאים" ָּ ֶםב  ָראֶָ, ֶש   ֶַרֶה י"ק ל ִ ֶם"ְגמ  ֵאיפוֶֹ, ֶו  ֶהֵֶא לֶכֶָּם

י ֶָהֲאָנש ִּ ים ֶָהַרּבִּ ָהיוֶּם ֶש ֶֶָש   ֶעִֶּם ים ַמּלִּ ֶַהּג  ֲֶאבֶָם? חֶָל צ  ֶיִּ ינוֶּק יעֶֶַָאבִּ ּגִּ ֶהִּ



ךְַׁץַׁק ב ַׁ _________________________ ַׁו ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח   הַׁתשע"בש ָּ
 

ּטוֶּ בִּ ֶל  זֹאל ֶאֶ תֶּכָ ֶָהֵאירֶאוֶֹל ֶסוֶֹן רּוךֶ ף ֶעֶַאֶהוֶֶּּבָ דֵֶל ֶי  ּלָתוֶֹי פִּ יָחתוֶֶֹּת  ש ִּ ֶו 

דֶ  ָ ש ּ בֶָדֶעֶַה,ֶּבַ ּכ  וֶּהֶָראֶָאֶלֶֹרֶש   יםֶש  לֶָםֲֶאָנש ִּ רּוךֶ ףֶסוֶֹןֶָהֵאירֶאוֶֹקֶַרֶל,ֶּכ  ֶּבָ

ָלכֵֶא,ֶהוֶּ ילֶכֶָּןֶו  יםֶָהֲאָנש ִּ ש ִּ ַהּנָ מוֶּםֶו  ד  יֶלוֶֶֹנִּ ַמּלִּ ג  ַחּיוֶֹםֶּכִּ דֶ תֶו  ָ מוֶֹה,ֶַהש ּ ֶּוכ 

ָאמֶַ ֶַרּבִֶּרֶש   ידֶ י ֶּגִּ ָרכוֶֹ)ל ֶכ.(ּב  ֶת ש ֶַ, ּיָ ש   ֶּכ  ֶעֶַב ֲערֵֶל ַ ֶש  ילֶָי בִּ ֶט  ֲאלוֶּה, ָ ש  ֶאֹותוֶֶֹו 

ַפחֵֵֶֶאינוֵֶֶֹאיךֶ  ֶמ  ּיֵצֶ ד ֶמִּ ֶָהַרֶר ָענֶָע, ֶו  ָאמֶַה ֶ"ו  ָייר מ  ֶּדָ ֶבאפאן ֶּכִֶּי יֶקאקי

רֵֶ ו  ּדֹומוֶֹי",ֶחִּ ֵעינֶַתֶש   ייֶּב  זִּ ַאּוָ יםֶּכ  ָבנִּ ָאדֶָיֶּכִֶּם,ֶל  ש   ֵבקוֶּהֶזֹוכֶ םֶּכ  ד  אוֶֹתֶלִּ רֶּב 

ֶָהֵאי רּוךֶ ףֶסוֶֹן ֶהוֶֶּּבָ ֲֶאזֶַא, וֶּהֶעֹוש ֶ ֵֶאינוֶֹי וֶּםֶש  יאוֶּתֵֶיש  צִּ יתֶּומ  םֵֶמֲאָנש ִּ

יֶאוֶֹ ש ִּ ּנָ לוֶֹלֶַהכֶֹּקֶַרֶם,ֶמִּ צ  רּוךֶ ףֶסוֶֹןֶָהֵאירֶאוֶֹקֵֶחלֶ ֶא  מוֶֹא,ֶהוֶֶּּבָ ָאמֶֶַּוכ  רֶש  

עוֶֹיֶַרּבִֶּ מ  יָדייֶיֹוַחארֶבֶַּןֶש ִּ מִּ ַתל  ירֶזֹהֶַ)וֶל  דֹוש ִּ עֶָ,ֶ"ד:(פםֶק  ש ָ כוֶּהֶּב  ָהל  וֶֶּש   ש  קֶּב 

ָראוֶּ ֶ"נשיֶו  ֶשפירין, ֶאֶַן נוֶּל פ  ֶאֶ ֶּתִּ יל ילִּ ֶָהֱאלִּ אֹוָרֶם", כ  לִּ ֶו  כוֵֶֶּאיזוֶֹה ּיָ ַ תֶש 

לוֵֶֶּישֶ  ּכ  ּתַ ס  הִּ יתֶל  ָנש ִּ ּסוֶּםֶּב  אִּ נוֶּלֶאֶַרֶ"ל  פ  ילֶאֶ ֶּתִּ ילִּ ֶָהֱאלִּ ֲֶאבֶָם"? אוֶּל ףֶנִּ

לּויִֶּתֶַוֲעָריוֶֹ זֶ הֶזֶ ןֶּת  ּקּוטֵֶ)הֶּבָ יָמןקֶא'ֵֶחלֶ "ןֲֶהַרֶמוֶֹיֶלִּ יָמןל"וֶֶסִּ סִּ םֶָאדֶָםֶאִֶּיֶּכִֶּ,ֶע"ב(ֶו 

כֵֶּ ּתַ ס  ֶמִּ יל ש ִּ ּנָ ֶּבַ עֹוש ֶ ם, ֶו  ֵֶמהֶ ה וֶּן יאוֶּתֵֶיש  צִּ ֶחֶַתֶּומ  לוֶֹס ָ ש  ֶו  ֲֶהרֵֶם, רֶעֹובֵֶי

ּסוֶּלֶעֶַ ֶ רֶאִּ ֶָזָרֶהֲֶעבֹודֶָלֶש  ֲהרֵֶה, וֶּהֶעֹוש ֶ יֶש   יאוֶּתֵֶיש  צִּ בֶָהֵֶמֵאיזֶ תֶּומ  רֶּדָ

תֶַּץֶחוֶּ יאּותוֶֹתֵֶמֲאמִּ צִּ ַרךֶ ֶמ  ּבָ ת  ֶיִּ ֵאיהֶמֶַ, בוֶּיֶמִֶּןֶכֵֶּןֶש   ּדָ אוֶֹקֶש   ןֶָהֵאירֶּב 

רּוךֶ ףֶסוֶֹ כֶָּתֱֶאלֹקוֶּקֶַרֶהֶרֹואֶ א,ֶהוֶֶּּבָ בֶָלֶמִּ ֶּדָ ֵאינוֶֹר, נֵֶהֶרֹואֶ ֶו  פ  ֶלִּ וֵֶעיָניי

י ֲֶאָנש ִּ יֶאוֶֹם ֶָנש ִּ לֶָם ֶּכ  ז הוֶּל, ֱאמֶֶָו  ֶַהּנ  ֵֶאצֶ ר חֶָל צ  ֶיִּ ינוֶּק ֶָאבִּ ,ַָּׁ ש   י ִ ַׁו  יא ינָּ וַׁע 

ְרַׁ י   ַׁו  ַׁ"ְוִהנ  ַׁא יה ל ִ ְַׁגמ  ִאים" ָּ ֶםב  ֶּכִֶּ, ֶלֶֹי ֶָראֶָא נֵֶה פ  ֶלִּ ֵֶעיָניי וֶּו ֶש  נֵֶם ֶּב  םֶָאדֶָי

לֶָ ֶּכ  ֶַרֶל, תֶַּק ֲֶאמִּ יאּותוֶֹת צִּ ַרךֶ ֶמ  ּבָ ת  בֶֶַיִּ ֶל  ַהש ֵֶּד, ֶו  ַרךֶ ם ּבָ ת  נוֶֶּיִּ ַזּכֵ קֶַלֲעֹסֶי 



ְבר ַׁ ְררו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ש  ַׁתְַׁוִהְתעו  רָּ ע ַׁתְַׁלפָּ בו  ָּ ש    ז  _______________________________ ה 
 
 

לֶָּ פִּ ת  ֶּבִּ דוֶּה ּבֹוד  ת  הִּ ֶּוב  ית מִּ ֶּתָ ּכֶ ד, ז  נִּ ֶו  לֵֶה ּכָ הִּ ֶל  רֵֶל ַגמ  ֶל  אוֶֹי ֶּב  ֶָהֵאיר ףֶסוֶֹן

רּוךֶ  ֶהוֶֶּּבָ ֲֶעדֵֶא, ּכֶ י ז  ֶנִּ יוֶֹה ה  ֶלִּ ית ּורִּ ש  ֶק  ים בּוקִּ ֶּוד  ַרךֶ ֶּבוֶֹם ּבָ ת  ֱאמֶ ֶיִּ ת,ֶּב 

עֶַהֵֶמַעתֶָּ ָאמֵֶןֶָאמֵֶםֶעֹולֶָדֶו  ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶן.ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶו 

ֶ

 

ַׁ

ַׁ

דַָּׁ יהְַׁסעו  ִליש ִ ש  ַׁתַׁש ְ רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח  ָּ ַׁ"בתשע'ההַׁש 

ֶ

עּודֶָ ס  יהֶּבִּ יש ִּ לִּ עּודֶַת,ֶש   יאֶַרֲעוֶָתֶס  ַרֲעוִּ בֵֶּן,ֶד  ינ"יֶֶשֶ "מֹוֲהָרארֶּדִּ ּבּורִּ םֶּדִּ

י יםֶנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ אֶֹםֶו  רֵֶיֶּפִֶּלֶעֶַדֶמ  ב  נּוֶַז"ליֶּדִּ ּקּוטֵֶֶַרּבֵ לִּ 'ֶבקֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶיֶּב 

יָמן ַדבֵֶֶּה'ֶסִּ ֶם.ש ֶָןֶַעיֵֶּ,ֶהֵמֱאמּונֶָרֶַהמ 

ֶ

תֶַ ָאמֶַחֶּפָ ֶֶשֶ "מֹוֲהָרארֶו  ֶַז"לנ"י, נּו ֶֶשֶ "מֹוֲהָרא)ֶראֹומֵֶֶַרּבֵ ֶָחזֶַנ"י ּצוֶּר קִּ ֶּב  לֶעֶַר

ֻקדֶָּ ּתֹוָרֶתֶַאחֶַהֶנ  ּבַ ֶ ֶזוֶֹהֶש   ֶש  נוֶּל ֶל(ַז"ֶַרּבֵ ִעק ַָּׁ, נַָּׁאַׁהו ַׁרַׁהָּ ֱאמו  ַׁהָּ ִריךְַׁה, ְַַָּׁׁוצָּ חַָּׁלַׁכ  דַׁא 

ש ַׁ פ   ְצמו ַׁתַׁא ְַַׁׁלח  ז  ַַׁׁע  ְלח  ְצמו ַׁתַׁא ַׁקַׁו  נַַָּׁׁע  ֱאמו  ש ַׁיַׁכ ִַׁה,ַׁב   ְבל ַַׁׁי  ִאייַׁסו  ם,ֳַׁחלָּ

ש ַׁ י   ה ַַׁׁש   ו ַׁםַׁלָּ כ  או ַׁתַׁמ  ְפלָּ ְבִליםְַׁוה ַׁת,ַׁמֻּ ִאיםַׁסו  ֳחלָּ ִביקַׁר ַׁםַׁה  ש ְ תְַׁנִפיל ַׁלַׁב ִ

נַָּׁ ֱאמו  ַׁהָּ ְבִחינ ַׁה, ִרי)תַׁב ִ בָּ ַׁ"םַׁכ"ח(ד ְ ְַׁוִהְפלַָּׁ: ְתךַָּׁתַׁא ַׁאַׁה' ָּ כ  ו ַַׁׁמ  כ  ל ַׁתַׁמ  דו  תַׁג ְ

נו ַׁ ֱאמָּ יִַׁתְַׁונ  ֳחלָּ ִעיםַׁוָּ ִניםַׁרָּ ֱאמָּ ִנים"ַׁ'ְונ  ֱאמָּ ְיקַָּׁם'ְַׁונ  ִאיםַׁה ַׁיַׁכ ִַׁא,ַׁד   ָּ לַׁםַׁב  ע 



ךְַׁץַׁק ב ַׁ _________________________ ַׁח ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח   הַׁתשע"בש ָּ
 

י ג ְַַׁׁיד  ְ נַָּׁםַׁפ  ייַׁכ ִַׁה,ֱַׁאמו  לְַׁיד  נַָּׁתְַׁנִפיל ַַׁׁע  ֱאמו  ִאיהַׁהָּ ָּ ו ַׁםַׁב  כ  או ַׁתַׁמ  ְפלָּ ת,ַׁמֻּ

י א  ִעיןַׁש   ה ַׁלַׁמו  או ַׁאַׁל ַׁםַׁלָּ ַָּׁאְַׁול ַׁתְַׁרפו  ִפל  בו ַׁתְַׁזכו ַׁאְַׁול ַׁהַׁת ְ ַָּׁיַׁכ ִַׁת,ַׁאָּ לַׁכ 

או ַׁ ְרפו  יםַׁה ַׁתַׁהָּ לְַׁיד  ִביַׁע  ָּ ִליםְַׁוה ַׁם,ֲַׁעש  ד  נַָּׁיְַׁיד ַַׁׁ-לע ַׁקַׁר ַׁםַׁג ְ מו ַׁה,ֱַׁאמו  ַׁכ ְ

ְמרו ַׁ אָּ ינו ַַׁׁש   ת  ו  ב  ַׁר  נַָּׁ, ִַׁזְכרו  כַָּׁם ִַׁלְברָּ ֲעִני)ה ַׁח(ת   ַׁ'ת י: ַׁא  ִמין ָּ ש  ג ְ ַׁה  ְרִדים ןַׁיו 

ַָּׁ ל  ְזכו ַׁאַׁא  נַָּׁתַׁב ִ ֱאמ ַׁה',ֱַׁאמו  נ   ר ַׁתֱַׁאמ ַׁ"ַׁר:ש   א  חץַׁמ  ְצמָּ ד ַׁ,ַׁת ִ יִַׁקְַׁוצ  מ  ָּ םִַׁמש  

קַָּׁ ִַׁנש ְ ש ַׁף", י   ש   ְ כ  נַַָּׁׁש   ַׁאַָּׁהֱַׁאמו  ְרִדיז ַׁיו  ִמין ָּ ש  ְמִחיםַׁג ְ ִביםְַׁוצו  ָּ ֲַׁעש  ֲאז ַׁם, יַׁו 

ש ַׁ או ַַׁׁי  רֵֶתֶזֹאלֶכֶָּםֶש ֶָןֶַעיֵֶֶּ,'ְַׁוכו ַׁתְַׁרפו  ב  דִּ נּוֶַז"לֶיּב  ֶ.ַרּבֵ

ֶ

י ּבִּ ס  הִּ נֵֶּיֶּכִֶֶּנ"י,ֶשֶ "מֹוֲהָרארֶו  קֶַּהֶהִּ ּיוֶּרֶעִּ זֶ םֶָהָאדֶָדֶּוַמֲעמֶַםֶקִּ םֶָהעֹולֶָהֶּבָ

ֶהוֶּ ֶעֶַא דֵֶל ֶי  ֱֶאמּונֶָי ֶּכִֶּה, ֱֶאמּונֶָי ֶהוֶּה וֶֹא ש  ּל  ֶמִּ ּדוֶּן ֶּגִּ יחֶָל מִּ ֶּוצ  מוֶֹה, ֶּוכ 

תוֶּ ּכָ תֵֶּ)בֶש   ס  ֶב'(א  הִֶֶּר ֶַוי  ֶֹאמֵֶי ֲֶהַדסֶָּתֶאֶ ן עֶַה, ֶו  דֵֶל ֶי  ּיֵשֶ י ָאדֶֶָש   ה,ֱֶאמּונֶָםֶל 

ּדֶֶֹּכֹחֶֶַלוֵֶֶֹישֶ  ג  מֹחֶַלֶלִּ צ  לִּ זֶ ֶו  ַלֲעבֶֹם,ֶָהעֹולֶָהֶּב  יֹונוֶֹלֶכֶָּלֶעֶַרֶו  ס  יתֶַהּנִּ ש ִּ םֶַהּקָ

י רִּ עֹוב  ֶש   ֶָעָלים ּקּוטֵֶ)ו ֶלִּ ֶמֹוֲהַרֶי ֵֶחלֶ "ן ֶא' יָמןק ֶֶקנ"ה(ֶסִּ ֶּכִֶּ, יי ַנּסִּ ֶמ  ֶאֶ ן םֶָהָאדֶָת

ַכמֶָּ ֶּב  ינֵֶה ֶמִּ יֹונוֶֹי ס  ֶנִּ זֶ ת ֶּב  ֶָהעֹולֶָה ים, רִּ עֹוב  ֶו  ֶָעָלים יו רִּ ּבֵ ֶַמש   ים ַגּלִּ םֶו 

י ֹונִּ דֵֶלֶַהכֶֹּם,ֶש  כ  אוֶֹיֶּבִּ ר  יֶ םֶאִֶּ,ֱֶאמּוָנתוֶֹףֶּתֹקֶ תֶלִּ ה  יקֶָחזֶָהֶיִּ ַהּכִּ יֶַּרֶל  דֶה'ֶש  

צֶָ מ  כֶָאֶנִּ ַרֶלֶּב  ֶ טֶּפ  ילֶש  כֶָם,ֶַהַחּיִּ ילֶּוכ  נִּ כ  ּמַ מוֶֹסֶש ּ  ַעצ  ֶלוֵֶֶֹישֶ ןֶכֵֶּה,ֱֶאמּונֶֶָּב 

ָלנוֶּ יכֶַתֶַסב  יִֶּתֶַוֲארִּ בֶֹּהֲֶעצּומֶָםֶַאּפַ ס  עֶַל,ֶַהכֶֹּתֶאֶ לֶלִּ דֵֶלֶו  הֶזֹוכֶ הֶנֱֶָאמוֶּיֶי 

לוֶֹלֶַהכֶֹּלֶעֶַרֶַלֲעבֶֹ ָ ש  יוֶֹם,ֶּב  ח  לִּ יתֶו  יםֶַחּיִּ ֱאמֶ םֶטֹובִּ ֶת.ּב 

ֶ



ְבר ַׁ ְררו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ש  ַׁתְַׁוִהְתעו  רָּ ע ַׁתְַׁלפָּ בו  ָּ ש    ט  ______________________________ ה 
 
 

ֹבאֶָ רֵֶרֶּומ  ב  דִּ ֶּב  נֶַי ֶזֶֶַּתֶ "מֹוֲהר  ּקּוטֵֶ)"ל ֶלִּ כוֶֹי ל  ֶהִּ ֵנבֶָת ֶּג  ֶהֶה'(ֲהָלכֶָה כֶָּ, רוֶֹלֶש   תֶַהּצָ

רוֶֹ עֹוב  ֶעֶֶַתש   נֵֶל ֶּב  ֶָאדֶָי ֵֶמֲחמֶֶַןהֵֶם יקֶַת חִּ ֶּד  עֶָת ָ ֶַהש ּ אֶָה, ֶַהּבָ רוֶֹה ס  ןֵֶמח 

ֱֶאמּונֶָ ֶּכִֶּה, ָמלֵֶי ל  ֶאִּ ֶָהיֶָא ָאדֶָה ֶל  ֱֶאמּונֶָם רּוָרֶה ֶּב  כֶ ה זֻּכ  ֶּומ  ַרךֶ ֶּבוֶֹת ּבָ ת  ,ֶיִּ

ָהיֶָ כֶֶָּיֹוֵדעֶַהֶו  ָרֶלֶש   ָרֶטֶּפ  גֶָּטֶּופ  חֶָחֶֻמש   ּגָ ַהש   יֹונֶָהֶּב  ל  ֶע  קֶּדֹוחֵֶהֶָהיֶָאֶלֶֹה,

עֶָתֶאֶ  ָ וֶּהֶַהש ּ ש  בֶָםֶּב  ַחּכֶ הֶָהיֶָקֶַרֶר,ֶּדָ ָלנוֶּהֶמ  ַסב  אֶָה,ֲֶעצּומֶָתֶּב  לֶכֶָּףֶסוֶֹזֶו 

ֶסוֶֹ ֶָהיֶָף יעֶַה כֶֶַָמּגִּ ֶל  יךֶ הֶמֶַל רִּ ּצָ ֶש   ֶהֵֶ, ּיוֶּן רּוָחנִּ ֶּב  הֵֶת ֶו  ּיוֶּן מִּ ַגש   ֶּב  לֲֶאבֶָת,

ֵאי ש   ֶּכ  ָאדֶָן ֶל  ֱֶאמּונֶָם ֵלמֶָה ֶש   דֹוחֵֶה, ֶו  עֶָתֶאֶ ק ָ ֶַהש ּ זֶּ ה, ֶמִּ יאֶבֶָּה חִּ ת  ּמַ לֶש  

בֶֹּ ס  ֶלִּ ֶַצעֶַל יר ּסּורִּ יִּ ֶו  ּיוֶּן רּוָחנִּ ֶּב  ּיוֶּת מִּ ַגש   ֶּוב  ית, ַחּיָ ֶו  יו רֹורִּ ֶמ  ים ּוכִּ םֶַוֲחש 

אֶֹ ָלכֵֶד,ֶמ  ֶו  ין יכִּ רִּ בֵֶּדֶַלֲעבֶֹןֶצ  קּודֶַלֶעֶַהֶַהר  ֶָהֱאמּונֶָתֶנ  שֶ ה, ַחּפֵ מוֶֶֹּול  ַעצ  ֶּב 

כֶָ ֶּב  ֶעֵֶל ֵֶאיפוֶֹת ֶהוֶּא ֶאֹוחֵֶא ֱאמּונֶָז ֶּב  עֶַה, ֶו  דֵֶל ֶי  ֶזֶ י ּכֶ ה ז  ֶּיִּ יוֶֹה ח  ֶלִּ ית םֶַחּיִּ

י ֱאמֶ םֶטֹובִּ ֶת.ּב 

ֶ

נֵֶּ הִּ ֶו  ֹבאֶָה ֶמ  רֵֶר ב  דִּ ֶּב  נוֶּי ּקּוטֵֶ)ֶלַז"ֶַרּבֵ ֶלִּ ֶמֹוֲהַרֶי ֵֶחלֶ "ן ֶא' יָמןק ֶקנ"ה(ֶסִּ קֶַּ, עִּ רֶש  

קּותוֶֹ ּתֹוק  ש   ֶ ֶהִּ ֶש  ֶ ל ֶמֹש  נוֶּה נֵֶֶַרּבֵ ּכָ ֶלִּ רֶ ס א  ֶל  ָראֵֶץ ש   ֶיִּ תֶָל, ֶָהי  תֵֶמֲחמֶַה

ָראֶָ לּויֶָהֶש   ּת  דֶַּםֶש ֶָהֶש   ךֶ תֶמִּ ר  יִֶֶּא  ָלנוֶּםֶַאּפָ ַסב  מוֶֹת,ֶו  רוֶֶּּוכ  ָאמ  ֲֶחָכֵמינוֶֶּש  

י דֹוש ִּ י)םֶַהּק  רִּ ד  ה  ֶַסנ  ֶ"א(קין ַמהֵֶ, ֶ רֶַוי  קוֶֹהֶמֹש  צֶָדֶַוּיִּ חוֶּהֶַאר  ּתַ ש   ֶַוּיִּ ה,ֶָראֶָהֶמֶַ,

ךֶ  ר  יִֶֶּא  ֶָראֶָםֶַאּפַ ֶּכִֶּה, ֶּפִֶּלֶעֶַףֶאֶַי ָהיֶָי ֶ הֶש   מֹש  נוֶּהֶל  ָלנוֶֶַּרּבֵ בֵֶּתֶַסב  ה,ֶַהר 

מוֶֹ יֶּוכ  ֶַרש ִּ ֵרש  ּפֵ סוֶּלֶעֶֶַש   בֶָּ)קֶַהּפָ ד  ּמִּ ישֶ ֶ"ב(ירֶּבַ ָהאִּ ֶ ֶו  אֶֹוֶָעָניהֶמֹש  גוֶֹדֶמ  ',ֶו 

פֵֶ ָ ֶש  לֶָל ַסב  ֶו  ֶאֶַן, ֶעֶַף ֶּפִֶּל ֶכֵֶי ינוֶּן צִּ יֶּמָ ָעמִּ פ  ּלִּ ֶש   ֶָאבֶַם ָלנּותוֶֹד םֶעִֶֶַּסב 
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מוֶֹ ש   ֶנִּ ָראֵֶת ש   ֶיִּ מוֶֹל, מֵֶֶּכ  ֶּב  יבֶָי רִּ ֶמ  מֶ ה, ח  ל  מִּ ֶּוב  יֶָת ד  ֶמִּ ָלכֵֶן, ֶו  ּתֹוקֵֶן ש   קֶהִּ

 ֶ ֶמֹש  נוֶּה אֶֶַֹרּבֵ ֶמ  נֵֶד ּכָ ֶלִּ רֶ ס א  ֶל  ָראֵֶץ ש   ֶיִּ נוֶֹל ק  ֶלִּ דֶַּת ֶמִּ ךֶ ת ר  יִֶֶּא  םֶַאּפַ

ֵלמוֶּ ש   רֶ יֶּכִֶּת,ֶּבִּ ָראֵֶץֶא  ש   ילֶיִּ קוֶֹאֶהִּ ּלוֶּםֶמ  ּגַ ת  יֹותֵֶהֶָהֱאמּונֶָתֶהִּ ש ֶָר,ֶּב  םֶו 

י יןֶזֹוכִּ לִּ ַתכ  ָלנוֶּתֶל  ב  זֹאתֶַהּסַ ּבָ לּויוֶֹתֶש   ָרכוֶֹלֶכֶֶָּתּת  ֶת.ֶֶֶַהּב 

ֶ

נֵֶּ הִּ ֶו  ֱאמּונֶָה ֶּב  לּויוֶֹה ֶגֶֶַּתּת  ֶכֶָּם ֶל ֶפּואוֶָֹהר  ֶּכִֶּת, ֶרוֶֹי ֲחלוֶֹב ֶַהּמַ ָרֶת, פ  טֶּובִּ

ֶַמֲחלֶַ ית ֶָהֲעַצּבִּ ֶַרֲחָמנֶָם לֶָא יצ  ֶלִּ אוֶֹן, ֶַרֶֶתּבָ רוֶֹק ס  ֵֶמח  ֱֶאמּונֶָן ֵאיה, ןֶש  

ֶָלָאדֶָ ֱֶאמּונֶָם רּוָרֶה ֶּב  דֹושֶ ה ַהּקָ רּוךֶ ֶּב  ֶהוֶֶּּבָ זֶּ א, ֶּומִּ ָלשֶ ה ח  ֹכחוֶֶֹרּוחוֶֶֹנ  ֶו 

ּיוֶּ רּוָחנִּ ֶּב  ּיוֶּת מִּ ַגש   ֶּוב  סֹובֵֶת, ֶו  ֶמֶַל ּסֹובֵֶה ֶש   ֲֶאבֶָל, ָאדֶָל ש   ֶּכ  ַחזֵֶּם ת  קֶמִּ

ֱאמּונֶָ ֶּב  יֹוֵדעֶַה, כֶֶָו  ּב  ָרֶלֶש   ָרֶטֶּפ  ֶַיֵֶֶישֶ טֶּופ  ֵאידֶה', ֶו  וֶּן בֶַםֶש  רֶ עֶט  ק  הֶּומִּ

לֶָלֶּוַמזֶָּ דֵֶלֶעֶַל,ֶּכ  ַקבֵֶּהֶזֶ יֶי  בֶֹּםֶָעצוֶֶּּכֹחֶַלֶמ  ס  ֵאינוֶֹל,ֶַהכֶֹּלֶלִּ ישֶ ֶו  ּגִּ וֶֶַּמר  םֶש 

ירֶַצעֶַ ּסּורִּ יִּ לֶָןֶו  ּקּוטֵֶ)ֶלּכ  יָמןקֶא'ֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶיֶלִּ לֶֹ,ֶ"נ(רֶסִּ יֶָאֶו  ע  יּבַ יאֶמִּ ּסּורִּ הֵֶןֶיִּ םֶש  

גוֶֹף,ֶַלּגוֶּץֶחוֶּ יןֶּכ  ּסּורִּ ֶ ןֶיִּ רוֶֹלֶש  ּסָ בוֶֹןֶחִּ סֶ ֶאוֶֹדֶּכָ יןֵֶאיף,ֶּכ  וֶּוֶָעָליןֶעֹוש ִּ םֶש 

 ֶ לֶָםֶרֹש  לֶָּל,ֶּכ  ּלוֶּאֶא  יֲֶאפִּ ּסּורִּ ּגוֶּןֶיִּ ּבַ לֶָאֶַרֲחָמנֶָףֶש   יצ  לֶָרֶיֹותֵֶלֶקֶַן,ֶלִּ ַקּב  ם,ֶל 

ּיֹוֵדעֶַ ש   ַהכֶֶֹּּכ  ֶש   ֶַרֶל ּנוֶּק ּמ  ַרךֶ ֶמִּ ּבָ ת  בֶֶַיִּ ֶל  ָלכֵֶד, ֶו  קֶַּן ֶעִּ ֲֶעבֹודֶַר םֶָאדֶָת

י לִּ ַהש   ֶל  מוֶֹם דֶֶַַּעצ  מִּ ֶּב  ֶָהֱאמּונֶָת דֹוש ֶָה ֶַהּק  יה, נִּ ַהכ  ֶּול  מוֶֹס ַעצ  הֱֶאמּונֶֶָּב 

רּוָרֶ כֶ הֶּב  ֻזּכ  ֵאיתֶּומ  ֶש   וֶּן יאוֶּםֶש  צִּ ָעדוֶֹתֶמ  ל  ַרךֶ ֶּבִּ ּבָ ת  לֶֶָיִּ ֶּכ  אֶָל, ֶו  ֶלוֵֶֶֹישֶ ז

ֶכֶָּ ָרכוֶֹל עֹולֶָתֶַהּב  ּבָ ֶש   מוֶֹם, תוֶֶּּוכ  ּכָ ֶש   לֵֶ)ב ש   ֶכ(מִּ ֶכח, ישֶ "ֶ:י בֶַרֶתֱֶאמּונוֶֶֹאִּ

ָרכוֶֹ לֶֹ,ֶ"תּב  וֶֶּלוֶֹרֶָחסֵֶאֶו  בֶָםֶש  לֶָרֶּדָ ֶל.ּכ 
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ֲֶאבֶָ ֶעֶַל ֶָאדֶָל ֶָלַדעֶַם ּלֶֹת, ֶש   קֶַא ֶּב  יל ֶזֹוכִּ יעֶַן ַהּגִּ ֶל ֱאמּונֶֶָל  ֵלמֶָה ֶש   יֶּכִֶּה,

ּיוֶּ ָללִּ כ  ֶּבִּ ֶָהעֹולֶָת בֵֵֶֶּישֶ ם ֶַהר  יֹונוֶֹה ס  ֶנִּ צֶַּת ֶמִּ ירוֶֹד פִּ ֶַהּכ  תֶוהאפיקורסות

רוֶֹ ּב  ּגַ ת  עֹולֶָתֶַהּמִּ לֶָאֶַרֲחָמנֶָםֶּבָ יצ  ין,ֶלִּ יכִּ רִּ מֵֶןֶּוצ  ָ ש ּ הִּ אֶֹםֵֶמהֶ רֶל  מוֶֹד,ֶמ  ֶּוכ 

ָאמֶַ ֶש   נוֶּר יחוֶֹ)ֶלַז"ֶַרּבֵ ֶש ִּ ֶָהָרֶת יָמן"ן ֶ"כ(רֶסִּ נֵֶ, פ  ּלִּ ֶש   יאֶַי ֶּבִּ יחֶַת ש ִּ יֶ ֶַהּמָ ה  הֶיִּ

ֶ לֶַמּבוֶּ ירוֶֹלֶש  פִּ סוֶּתֶּכ  יקֹור  ּפִּ א  עֹולֶָתֶו  ֶּבָ ַחזֵֶּיֶּומִֶּם, ת  ּיִּ ֱאמּונֶָקֶש   ֵלמֶָהֶּב  הֶש  

יֶ  ה  ֶיִּ ּדּושֶ ה דוֶֶֹחִּ ֶּגָ אֶֹל ֶמ  ֶּכִֶּד, ירוֶֹי פִּ ֶַהּכ  ֶתזנית ֶגֶַּו ּבוֶֹם לִּ ֶּב  ית רִּ ֵ ש  םֶַהּכ 

לֶָאֶַרֲחָמנֶָ יצ  ֶלִּ מוֶֹן, רוֶֶּּכ  ָאמ  דוֲֶֶֹחָכֵמינוֶֶּש   יַהּק  ּבוֶּלֶעֶַםֶש ִּ ֶַהּמַ אֶַל, ֶש   לֶעֶַף

ֶּפִֶּ ֶ י ּבוֶּדֶָיַרֶלֶש  רֶ לֶַהּמַ א  ָראֵֶץֶּב  ש   ֶיִּ מוֶֹל, תוֶֶּּוכ  ּכָ ֵקא)בֶש   ז  ח  רֶ ֶלֶכב(י  גוֶֹץֶא  'ֶו 

ָמהֶּאֶלֶֹ יוֶֶֹֻגש   ּבוֶּיֵֶמימֶַלֲֶאבֶָם,ֶָזעֶַםֶּב  אוֶּלֶַהּמַ חוֶֶּּבָ פוֶּץֶָלָארֶ ץֶמִּ ט  ש ָ םֶגֶֶַּו 

רֶ  א  ֶּב  ָראֵֶץ ש   ֶיִּ כֵֶל, ֶו  יֶ ן ה  ֶיִּ נֵֶה פ  ֶלִּ יאֶַי ֶּבִּ יחֶַת ש ִּ ֶַהּמָ ַנּסוֶּ, ּי  ּבוֶֶּש   ֶַהּמַ ֶ ל לֶש 

ירוֶֹ פִּ ֶּכ  סוֶּת יקֹור  ּפִּ א  ֶו  נֵֶת ּכָ ֶלִּ ֶגֶַּס ּבוֶֹם לִּ ֶּב  ית רִּ ֵ ש  ֶַהּכ  ֶחֶַם לוֶֹס ָ ש  ֶו  ָלכֵֶם, ןֶו 

י יכִּ רִּ ַחזֵֶּןֶצ  ת  הִּ אֶֹקֶל  ֱאמּונֶָדֶמ  ּוטֶָהֶּב  ש  עֶַה,ֶּפ  דֵֶלֶו  צֵֶהֶזֶ יֶי  ּנָ ֶל.ַהכֶֹּןֶמִֶּלֶיִּ

ֶ

נֵֶּ הִּ ֶו  ֹבאֶָה רֵֶרֶמ  ב  דִּ ֶּב  נוֶּי ּקּוטֵֶ)ֶלַז"ֶַרּבֵ ֶלִּ ֶמֹוֲהַרֶי ֵֶחלֶ "ן ֶא' יָמןק ֶ"א(צֶסִּ ֱאמּונֶָ, הֶש  

יךֶ  ש ֵֶֶָּצרִּ ּפַ ת  הִּ כֶָטֶל  רֵֶלֶּב  וֶֹם,ֶָהָאדֶָיֵֶאיב  ָלידֶעֵֶֶַמרֹאש  יו,ֶַרג  ֲאמִּ ּיַ כֶָןֶש   ּב  לֶש  

נּועֶָ ֶּת  עֹוש ֶ ה ֶש   בוֶֹה כ  ֶלִּ ֶַהש ֵֶּד ַרךֶ ם ּבָ ת  ֶיִּ יךֶ , ש ִּ ֶעֶֶַַממ  מוֶֹל ֻדש ֶֶַָּעצ  הֶק 

יֹונֶָ ל  ֶע  נוֶּה, ַרּבֵ ֶנֹותֵֶֶלַז"ֶו  מֶָן ג  ֶּדֻ ֶָלזֶ א וֶַה, צ  ּמִּ ֶמִּ ילֶַת טִּ ֶנ  ֶָיַדיִֶּת ּמּובֶָם, אֶש  

בֵֶ ת  כִּ ֶּב  יזֶַי ֶָהֲארִּ עֶַ"ל, ש   ּבִּ ילֶַתֶש   טִּ ֶנ  ֶָיַדיִֶּת ים יכִּ רִּ ֶצ  יהֶַּן ּבִּ ַהג  ַדיִֶֶּל  ֶַהּיָ גֶ ם דֶנ 
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עֶַ,ֶָהרֹאשֶ  דֵֶלֶו  יהֶזֶ יֶי  לִּ ַקּב  ֻדש ֶָּןֶמ  דֹולֶָהֶק  צֶָנִֶּה,ֶּג  יךֶ אֶמ  רִּ ּצָ הֱֶאמּונֶָהֶָלזֶ ֶש  

ַדיִֶּ ַהּיָ ים,ֶּב  ַהֲאמִּ ֲחמֶַןֶל  ּמֵ יהֶַּתֶש   ּבִּ ג  ּמַ גֶ וֶָיָדיֶש   נ  ַקבֵֶֶָּהרֹאשֶ דֶּכ  ֻדש ֶָּלֶמ  ה,ֶַהּק 

ֶּכִֶּ לֶֹי ֶּב  ֱֶאמּונֶָא לוֵֶֶּאינוֶֹה ֶּכ  כֵֶם, ֶו  ֶהוֶּן כֶָא ֶּב  ווֶֹל צ  ֶַהּמִּ יךֶ ת, רִּ ּצָ ָאדֶֶָש   םֶל 

י ַהֲאמִּ ֶל  זֶ ן, ּבָ ֶש   עֹוש ֶ ה ֶש   וֶָה צ  ֶמִּ בוֶֹה כ  ֶלִּ ֶַהש ֵֶּד ַרךֶ ם ּבָ ת  ֶיִּ ֵאיזֶ , ֶּב  רֵֶאבֶ ה

רֵֶ ַקבֵֶּ,ֶּגּופוֶֹיֵֶמֵאיב  דֵֶלֶעֶַלֶמ  ֻדש ֶָּהֶזֶ יֶי  יֹונֶָהֶק  ל  מוֶֹה,ֶע  ֻספֶֶָּּוכ  ּמ  ָמָרֶרֶש   ּג  אֶּבַ

ֶַרּבִֶּלֶעֶֶַהֶכ"ב.(סֹוטֶָ) ֶיֹוָחנֶָי מֶַן, ּלָ ּבוֶּדֶש   כֶַלֶקִּ ָמנֶָרֶש   ֵֶמַאל  תֶָה, ָהי  אֶָהֶש   הֶּבָ

כֶָ לֵֶּקֵֶמָרחוֶֹםֶיוֶֹלֶּב  ּפַ ת  הִּ ֵבילֶל  סֶ תֶּב  נ  ּלוֶֹתֶַהּכ  אֶַ,ֶש   ש ָ ן,ֶיֹוָחנֶָיֶַרּבִֶֶּאֹוָתהֶּלֶו 

יהֶָלמֶָּ ָמהֶֶּהמטריחאֶהִּ ךֶ לֶכֶָּאֶָלבוֶֶַֹעצ  יֵֶישֶ אֲֶהלֶֹק,ֶָרחוֶֶֹּכָ סֶ תֶּבֵ נ  תֶַהּכ 

כּוָנָתהֶּ ש   תֶָ,ֶּבִּ ָענ  ָמנֶָהֶו  לֶֹה,ֶ"ָהַאל  כֶַאֶו  יעוֶֹרֶש   סִּ נֶָּי",ֶלִֵֶֶּישֶ תֶּפ  ּמ  דֶָלמֶַהֶּומִּ

ֶַרּבִֶּ ֶיֹוָחנֶָי יֶַן נ  ֶעִּ כֶַן ֶש   יעוֶֹר סִּ ֶּפ  ֲֶהרֵֶת, יי ֶרֹואִּ ֱאמּונֶָן יךֶ הֶש   ש ֵֶֶָּצרִּ ּפַ ת  הִּ טֶל 

ֶגֶַּ יעֶַם סִּ פ  ֶּבִּ ַליִֶּת ֶָהַרג  ים, ַהֲאמִּ ֶל  כֶָן ּב  ֶש   יעֶָל סִּ ֶּפ  יה עֹוש ִּ ֶש   בֶַן ד  ֶלִּ וֶָר צ  ה,ֶמִּ

י לִּ ַקּב  כֶַןֶמ  יוֶֹרֶש   ל  זֶ ן,ֶע  ָרֶהֶו  ק  ֵלמֶָהֱֶאמּונֶָאֶנִּ כֶָהֶש   רֵֶלֶּב  ֶם.ָהָאדֶָיֵֶאיב 

ֶ

קֶָּ עִּ ֶו  ֶ ֱֶאמּוָנתוֶֹר ֶש  ֶָאדֶָל דֶ ם ּד  מ  ֶנִּ פִֶּת ֶּכ  קוֶֹי ס  לֶֶָּעִּ פִּ ת  ֶּבִּ מוֶֹה, אֹומֵֶֶּוכ  רֶש ּ 

נוֶּ ּקּוטֵֶ)ֶלַז"ֶַרּבֵ ֶלִּ ֶמֹוֲהַרֶי ֵֶחלֶ "ן ֶא' יָמןק ֶסב(ֶסִּ אִֶּ, ֶש   ֶָהיֶָם ֶָהָאדֶֶָיֹוֵדעֶַה יעֶָם דִּ הֶי 

לֶ  ֶּב  לֵֶב ָ ֶ'ש  לֶֹם, ּמ  ֶש   ֶכֶָּא ֶָהָארֶ ל בֹודוֶֹץ ֶּכ  יֶָ)' ע  ַ ש  ֶו(י  ֶה דֹושֶ , ַהּקָ רּוךֶ ֶו  אֶהוֶֶּּבָ

ֶעֹומֵֶ עֶַד ש   ֶּבִּ לֶָּת פִּ ֶַהּת  ֹוֵמעֶַה, ש  לֶֶָּו  פִּ ֶַהּת  אה, ֶַוּדַ ֶָהיֶָי לֵֶּה ּפַ ת  לֶמִּ

ַלֲהבוֶּ ת  הִּ ֶּב  דוֶֹת ֶּגָ ָהיֶָל, ֶו  דֵֶה ַדק  ֶמ  אֶֹק ֶמ  ַכוֵֶּד ֶל  ֶאֶ ן ָבָרית ֶּד  יו, בִּ ש   לֶּובִּ

ָהָאדֶָ יעֶָתֶזֹאֶיֹוֵדעֵֶֶַאינוֶֹםֶש   דִּ לֶ הֶי  לֵֶבֶּב  ָ ֶש  ים, בִּ ש   ֶּבִּ ַלהֵֵֶֶאינוֶֹהֶזֶ ל ת  בֶמִּ



ְבר ַׁ ְררו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ש  ַׁתְַׁוִהְתעו  רָּ ע ַׁתְַׁלפָּ בו  ָּ ש    יג  ______________________________ ה 
 
 

ךֶ לֶכֶָּ ֶּכָ ֵאינוֶֹ, דֵֶֶו  ַדק  ךֶ לֶכֶָּקֶמ  ֶּכָ כֶָ, חֶָלֶו  פִֶּדֶא  עוֶּיֶל  לוֶֹטֶמִּ כ  יָעתוֶֶֹש ִּ ידִּ ֶוִּ ןֶכֵֶּ,

ַלֲהבּותוֶֹ ת  ּדּוקוֶֶֹהִּ ק  דִּ כֵֶ,ֶו  נוֶּרֶאֹומֵֶןֶו  ּקּוטֵֶ)ֶלַז"ֶַרּבֵ ֶלִּ ֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶי יָמןקֶא' ֶ,ָקָנ"ה(ֶסִּ

א ַוּדַ ּב  ֵלמֶָהֱֶאמּונֶֶָלוֶֹהֶָהיֶָםֶאִֶּיֶש   ָהיֶָה,ֶש   יהֶו  ַהש ֵֶּןֶַמֲאמִּ ַרךֶ םֶש   ּבָ ת  דֶעֹומֵֶֶיִּ

ֶָעָלי ֹוֵמעֶַו, ש  ֶכֶֶָּו  ּבוֶּל ֶּדִּ ּבוֶּר דִּ ֶו  ּיֹוצֵֶר ֶש   יא ּפִּ ֶמִּ יו, ֶּוַמֲאזִּ קוֶֹן ֶל  ּלָתוֶֹל פִּ ,ֶּת 

א ַוּדַ ֶּב  ֶלֶֹי ֶָהיֶָא וֶֶּלוֶֹה ֶש  בוֶּם ֶַעצ  לוֶּת ַעצ  ֶו  ֵבדוֶֹת ֶּוכ  ּלָתוֶֹת פִּ ת  ֶּבִּ א, ַוּדַ יֶּוב 

לֵֶּהֶָהיֶָ ּפַ ת  ָראוֶּלֶמִּ קֶֶַַּאךֶ י,ֶּכָ ּבוֶּרֶעִּ ל  לֶָּלֶּבִּ פִּ רוֶֹתֵֶמֲחמֶַאֶבֶָּאֶהוֶּה,ֶַהּת  ּסָ ןֶחִּ

ֱֶאמּונֶָ עֶַה, ֶו  ֶכֵֶּל לֶ ן ֶָעָליֶתנֹופ  לוֶּו ֶַעצ  בוֶּת ַעצ  ֶו  בֵֶּת, ַבל  ֶּומ  ּלָתוֶֹתֶאֶ ל פִּ ,ֶּת 

ָלכֵֶ ֶו  קֶַּן קּותוֶֹרֶעִּ ַחז  ת  ֶ ֶהִּ ֱאמּונֶָםֶָאדֶָלֶש  יךֶ הֶּב  יוֶֹלִֶֶָּצרִּ דֵֶלֶעֶַתֶה  ֶי  לֶָּי פִּ ה,ֶּת 

ֶּכִֶּ כֶָי ֶּכ  ּבֶ ל ר  ּמַ ֶש   לֵֶּה ּפַ ת  הִּ ֶל  ֵֶאָליל ַרךֶ ו ּבָ ת  ֶכֵֶֶּיִּ ַחזֵֶּן ת  ֶנִּ לוֶֹק צ  ה,ֶָהֱאמּונֶֶָא 

מוֶֹ תוֶֶּּוכ  ּכָ ֶש   י)ב ּלִּ הִּ ֶּת  יעֶֶַ"ט(פם ךֶֶָאֹודִּ פֱִֶֶּאמּוָנת  ֶּב  עֶַי, ֶש   דֵֶל ֶי  ּבּורֵֶי ֶּדִּ יֶּפִֶּי

לֶָּ פִּ ת  ֶּבִּ ּכֶ ה, ז  ֶא  ֶָלַדעֶַה ךֶָת ֱֶאמּוָנת  כֵֶ, ֶו  ין תִּ ֶּכ  ֶש ֶָ)ב ּתִֶֶּ"ז(קטם ֱאַמנ  ֶה  יֶּכִֶּי

ֲֶאַדּבֶ  ָהֱאמּונֶָר, ֶש   פִֶּה ֶּכ  ּבוֶּי ֶַהּדִּ רֵֶר, ַאש   ֶו  ַחזֵֶּי ת  ֶַהּמִּ אֶֹק ֶמ  לֶָּד פִּ ת  ה,ֶּבִּ

לֵֶּ ּפַ ת  ֶּומִּ מוֶֹהֶזֶ לֶעֶַל ַעצ  ּכֶ ֶּב  ז  ּיִּ רּוָרֶהֶל ֱאמּונֶָהֶש   כֶ הֶּב  זֻּכ  ֶּומ  ֶּכִֶּת, דֵֶלֶעֶַי יֶי 

אהֶזֶ  ַוּדַ ּכֶ יֶּב  ז  דֹוש ֶָהֶל ֱאמּונֶָהֶּיִּ הֹוָרֶהֶק  יוֶּה,ֶּוט  ה  יִּ ָרכוֶֹלֶכֶֶָּו  ָידוֶֹתֶַהּב  ֶ.ֶּב 

ֶ

צֶָ מ  קֶַּאֶנִּ עִּ מֶַרֶש   יתֶָחכ  נוֶֹםֶַהַחּיִּ ק  כֶָה,ֱֶאמּונֶָתֶלִּ ּיֵשֶ לֶּוכ  ָאדֶֶָש   ה,ֱֶאמּונֶָםֶל 

ךֶ  ָרכֵֶֶָישֶ ֶּכָ ֶּב  כֶָה ֶּב  מֵֶל ֶי  יי ֶַחּיָ ֶּכִֶּו, ֱֶאמּונֶָי ֶהוֶּה חֶַא ּתֵ כֶֶַָמפ  ֶל  ָרכוֶֹל תֶּב 

י כֶָם,ֶַהַחּיִּ ּיֵשֶ לֶּוכ  יןֶכֵֶּה,ֱֶאמּונֶֶָלוֶֶֹש   כִּ ר  ּבָ ת  מֵֶםֶמִּ ייֶי  ֵישֶ ו,ֶַחּיָ פּואוֶֶֹלוֶֶֹו  תֶר 



ךְַׁץַׁק ב ַׁ _________________________ ַׁיד ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ י  ַׁתַׁפ  רַָּׁיַׁח   הַׁתשע"בש ָּ
 

ּועוֶֹ יש  נֵֶתֶוִּ ֶּב  ֶַחיֵֶּי זֹונֵֶי ֶּומ  לֶֹי, ֶו  ֶָחסֵֶא וֶֶּלוֶֹר ֶש  בֶָם ֶּדָ לֶָר ֶּכ  רֵֶל, ֶַאש   הֶַהזֹּוכֶ י

יעֶַ ַהּגִּ רּוָרֶהֶל ֱאמּונֶֶָל  רֵֶה,ֶּב  רֵֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 

ֶ

ש ֵֶּ קִּ ֶו  ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר ֶאֶ נ"י יֶַת נ  ֶעִּ ֶַהנֶַּן ָפָרש ֶַ"ל ֶל  בּועֶַת ָ ֶ ֶַהש ּ ש  ק  ֶּב  אֶּנֹוָרֶר

לֶָ פ  נִּ אֶֹאֶו  נֵֶּיֶּכִֶּד,ֶמ  יהֶהִּ תִּ י)בֶּכ  ֵראש ִּ הֶֶַָּׁתֶכ"ד(ּב  ְברָּ ק ַׁםְַׁוא  ַָּׁןַׁזָּ ִמיאַׁב  י ָּ ה'ַׁו ַׁםַׁב  

ךְַׁ ר  הַָּׁתַׁא ַַׁׁב   ְברָּ כ  ַׁםַׁא  ֶלב   ֵישֶ , ָפסוֶּרֶלֹומֶֶַו  ּב  ֻרמֶָּתֶזֹאקֶש   כֶַּםֶעֹוצֵֶזֶמ  ר  תֶּבִּ

דֹוש ֶָהֶָהֱאמּונֶָ הַָּׁה,ֶַהּק  ְברָּ ק ַׁםְַׁוא  לֶָּןֶָזקֵֶןֵֶאי,ֶןזָּ נֶָיֶמִֶּאֶא  ּקָ מֶָהֶש   י)הֶָחכ  ּדּוש ִּ ןֶקִּ

ֶל"ד.( ,ַָּׁ ַׁב  ִמיא י ָּ ֶםב   ִמי, י ָּ יֶֶָּ"םב   רִּ יַמט  גִּ ֶּב  נַָּׁא ֶ"הֱאמו  נוֶּ, קֶֶַַּהי  עִּ ֶש   מֶַר תֶָחכ 

י נוֶֹםֶַהַחּיִּ ק  ֱֶאמּונֶָתֶלִּ ֶּומִֶּה, זֹּוכֶ י נוֶֹהֶש   ק  ֱֶאמּונֶָתֶלִּ ַמּלֹאוהֶזֹוכֶ ה, וֶָיָמיתֶל 

נֹוָתי ּטוֶֹוֶּוש   יבֶּבַ ימִּ עִּ זּ הוֶּם,ֶּוַבּנ  ִמיאַׁב  ֶש   י ָּ יתֶָ,ֶםב   אִּ זֹּהֶַאֶו  דֹושֶ רֶּבַ יֶַחיֵֶּ)ֶַהּקָ

ָרֶ ֶש ָ בֶֶָּ"ט.(קכה ֶש   ֶעִֶּא ֶכֶָּם ֶָיָמיל יו ֵלאִּ ֶמ  ים ֵלמִּ ֶּוש   ז הוֶּם, ַׁו ֶַׁו  ךְַׁה' ר  תַׁא ַַׁׁב  

הַָּׁ ְברָּ ַׁא  כ  ַׁם ֶלב   ֶּכִֶּ, ֶכֶָּי ָרכוֶֹל ֶַהּב  לּויוֶֹת ֶּת  ֱאמּונֶָת ֶּב  מוֶֹה, תוֶֶּּוכ  ּכָ ֶש   לֵֶ)ב ש   יֶמִּ

ישֶ ֶ(חֶַ"כֶֹ ֱֶאמּונוֶֶֹאִּ ֶַרֶת ָרכוֶֹב ֶּב  אֶָת, ֶו  ּלוֶּז דֲֶֶַּאפִּ ֶמִּ ית ֶַהּדִּ בּוָרֶן ַהּג  הֶו 

כֶ  ַהּפ  ת  לוֶֶֹתמִּ צ  יֶא  ַרֲחמִּ יםֶל  ֶַוֲחָסדִּ זּ הוֶּם, ַׁו ֶַׁש   ךְַׁה' ר  הַָּׁתַׁא ַַׁׁב   ְברָּ כ  ַׁםַׁא  ,ֶלב  

רוֶּ ָאמ  יֲֶחָכֵמינוֶֶּו  דֹוש ִּ ֶַהּק  י)ם ֵראש ִּ ֶּב  ֶַרבֶָּת ָרש ֶָה ֶּפָ ֶנ"א יָמןה ֶכֶֶָּב'(ֶסִּ םֶָמקוֶֹל

תוֶּ ּכָ ֶש   ֶוֶַב ֶהוֶֶּ–ה' ֶּוֵביא ינוֶֹת ֶּדִּ ֶּכִֶּ, שֶ י ּיֵ ש   ָאדֶֶָּכ  ֶל  ֱֶאמּונֶָם ֶכֶָּה יל ינִּ םֶַהּדִּ

י קִּ ַמּת  ת  ֶמִּ ים כִּ ּפָ ה  נ  ֶו  ים ַרֲחמִּ ֶל  ים מּורִּ ֶּג  זֹוכֶ ם, ֶו  אוֶֹה ר  ֶלִּ ָרכֶָת ֶַהּב  ּיֵשֶ ה ֶש  

כֶָ ֶּב  בֶָל ֶּדָ ַהש ֵֶּר, ֶו  ַרךֶ ם ּבָ ת  נוֶֶּיִּ ַזּכֵ יעֶֶַי  ַהּגִּ ֶאֶ ֶל  יל לִּ כ  ֵלמוֶּתֶּתַ ה,ֶָהֱאמּונֶָתֶש  

ּכֶ  ז  נִּ לֵֶתֶַלֲעלוֶֹהֶו  ּכָ הִּ ַרךֶ ֶּבוֶֹלֶּול  ּבָ ת  רֵֶֶיִּ ַגמ  עֶַהֵֶמַעתֶָּיֶל  ָאמֵֶןֶָאמֵֶםֶעֹולֶָדֶו  ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶן.ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶו 
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