
 

 

 

ֶ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  ֶלֶע ֲֶאש   ֶיְיד 

ְ"מֹוֲהָראןְָמָרְ ְזי"עְש 
ְ

 
ַדּבְְֵ ָלאוְֹרְי  פ  ֲעלְַתְנִּ ּמַ יתְמִּ ּדִּ כְָּקְַהּצַ ּנִּ ֶׁ ֵדְלְעְַרְש  יָדייְי  מִּ ל  יְוּתַ ילִּ ּדִּ ג  ּמַ ֶׁ מוְֹםְש  ְש  

ַנֲהגּוָתְ ת  הִּ ֵעסְֶׁהְַהּטֹובְָםְּב  ָתְםְּתֹוָרָתְקְּוב  ּלָ פִּ יַדּבְֵם,ְּות  יְַרְוִּ נ  לוְּןְֵמעִּ פ  ִּ יתְַהש ּ לִּ ַקּב  ּמ  ֶׁ םְש 

י ּדִּ יְָקְֵמַהּצַ נ  עִּ ּבֹונוְֹןְו  ש   ְְחֶׁ ֶׁ ְםעֹולְָלְש 

 

 ְֶ

ְָיָצאֶָלאֹורֶ רֶׁ ּבְָבְעֶׁ ַ ְַתְש  ָרש   ֶתשע"הֶתֻחּקְַתְּפָ

ֶלֶעֶ  ֶיְֶיד  ְסלֶ יֲֶחִסיד  ר  ֶבֶּבְ

ֶרִֶעי ּקֹד  ֶה  יִֶֶש  ל  ָ ֶ"אתובבםְֶירּוש 

בְָּ ַ ש  ְְתּב  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  ְתְּפָ  ע"שתְתֻחּקַ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   ע"שת תֻחק ַׁ ת פ  

 

ְַמֲאַמר

ַתּתְֶׁ ָעזְָלְאְְֶׁאֹוָתּהְםְּונ  ל  ְןּכֵֹהְַהְרְאֶׁ
ֵלי ּבְָלְּב  ַ ְתְש  ש  ְְ,ֹקדֶׁ ֻעּדָ ס  ֹונְָהְּבִּ אש  בְְֵּ,הרִּ ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ יםְנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ םְו 

אְֹ ֵרְיְּפְִּלְעְַדְמ  ב  נּוְזְַיְּדִּ ּקּוֵטְְל"ַרּבֵ לִּ יָמןקְא'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְּב  ַדּבְְֵ,ק"מְסִּ ְרְַהמ  יןְמִּ ּדִּ קְַהּצַ

יָדי מִּ ַתל  ְןְַעיְֵּ,ְוו  ָ ְם.ש 
 

 

יו ָ ֵדיְֲאָנש  יקְַעלְי  ּדִּ רְלֹוְֵליַדעְַמֲעַלתְַהּצַ ָ ש  פ  ֶאֶׁ

ֶ ת  ֶּפָ ְֶוָאמ ֶח ֶ"מֹוֲהָראר ֶזֶ ֶ,ל"זֶ ֶש  נּו ּב  ֶֶל"ר  ְָאָדםְֶ-ֶראֹומ  ל ְּכָ ַיד ּב 

הּו.ְ יְַמֲעשֵֹ ֵ ש  לְַאנ  ּתֹוםְָלַדַעתְּכָ יְְ;(ז,ֶז)ִאּיֹובֶלַיח  מֹוְאִּ ַעצ  יקְּב  ּדִּ יְַהּצַ ּכִּ

יג ַהּשִֹּ רְל  ָ ש  פ  לֹו.ְאֶׁ כ  ּשִֹּ ָלהְמִּ ַמע  יְהּואְל  יָסה,ְּכִּ פִּ ּוםְּת  יְֵאיןְּבֹוְש  ֹו,ְּכִּ

יְ יק.ְּכִּ ּדִּ יןְַמֲעַלתְַהּצַ ָהבִּ יןְֵאָליו,ְיּוַכלְל  ֹקָרבִּ יוְַהמ  ָ ֵדיְֲאָנש  ַרקְַעלְי 

ים,ְ ֵלמִּ ְּוש   ים ֵראִּ ְי  ה ְַמֲעשֶֹׁ י ֵ ש  ְַאנ  ֵהם ֶׁ ְש  יו, ָ ְֲאָנש  ין רֹואִּ ֶׁ ְש  ֵדי ְי  ַעל

ְּת ְ ם ְָלהֶׁ ְֵיש  ם ןְּוָבהֶׁ ְֲעַדיִּ ים חֹוקִּ ְר  ְֵאיָנם ְָהעֹוָלם י ְּכִּ ָגה, ַהּשָֹ ְו  יָסה פִּ

תְ ְָהֱאמֶׁ ה רֹוצֶׁ ֶׁ ְש  י ְמִּ ן ְּכֵ ְַעל מֹו, ַעצ  ְּב  יק ּדִּ ְֵמַהּצַ מֹו ְּכ  ך  ְּכָ ל ְּכָ ם ֵמהֶׁ

לְ ַ ש  ְמ  מֹו ְּכ  הּו זֶׁ ְו  יו. ָ ְֲאָנש  ֵדי ְי  ְַעל יק ּדִּ ְַהּצַ ְַמֲעַלת ְֵליַדע ְלֹו ר ָ ש  פ  אֶׁ

ְָעלְָ ָחקּוק ְהֶׁ ָתב ַהּכ  ֶׁ ְש  ְֵמֲחַמתְַהחֹוָתם, רֹותֹו, ק  ְלִּ ר ָ ש  פ  ְאֶׁ י ְאִּ יו

בְָּלְֵלי ַ ְתְש  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  ְתְּפָ  "עתְה'תשֻחּקַ
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ֲעָוה,ְ ַ יןְַהחֹוָתםְַעלְש  רִּ ַצּי  יןְּומ  ּכִּ ּמַ ֶׁ ֵדיְש  .ְַרקְַעלְי  ך  פֶׁ הֶׁ ּיֹותְּב  ָהאֹותִּ ֶׁ ש 

בְִּ ְּומ  יםְַעלְַהחֹוָתם, יםְַהֲחקּוקִּ ּיּורִּ ַהּצִּ ּיֹותְו  יםְָהאֹותִּ ַתבְרֹואִּ יםְּכ  ינִּ

הוְּ זֶׁ ּתֹום"ְַהחֹוָתם.ְו  לְָאָדםְַיח  ַידְּכָ ָראְְ-ְ"ּוב  ק  יקְנִּ ּדִּ לְָאָדְ'ַהּצַ ,ְ'םּכָ

ְ תּוב ּכָ ֶׁ ְש  מֹו ֶיּכ  ת ל  ֶיגב)ֹקה  ,)ְ ה זֶׁ ְו  ְָהָאָדם". ל ְּכָ ה ְזֶׁ י ְ"ּכִּ לְ": ְּכָ ָלַדַעת

הוְּ ְַמֲעשֵֹ י ֵ ש  ְֵליַדעְ"ַאנ  ְּתּוַכל יק, ּדִּ ְַהּצַ ל ֶׁ ְש  ה ְַמֲעשֶֹׁ י ֵ ש  ְַאנ  ֵדי ְי  ְַעל ,

יַנת חִּ יקְהּואְּב  ּדִּ ַגםְַהּצַ "ל.ְו  ּנַ לְַהחֹוָתםְּכַ ַ ש  מ  מֹוְְאֹותֹו,ְּכִּ חֹוָתם,ְּכ 

ְָמאןְ ְהּוא יק ַצּדִּ ְ'ו  ," ש  ְֹקדֶׁ ית רִּ ְּב  אֹות ְּב  ְָחַתם ֱאָצָאיו צֶׁ ְ"ו  תּוב ּכָ ֶׁ ש 

ית'ְ רִּ ָנֵטרְּב  אדֶע ֶ,ְּד  וֶֹןֶּכָ נּוֶזֶ ֶןְלש  ּב  ְ.ל"ר 

ְ

יהְַמְלְכְָּ ּדִּ ַהּצַ ֶׁ דוְֹקְש ּ יֹוֵתְלְּגָ ּתְָאְהוְּןְכְֵּרְּב  ְרְֻמס  יוְֹםְָהעֹולְָןְמִּ ְרֵתְּב 

י ְֶוִהְסּבִ ֶ"מֹוֲהָראר ֶכִֶֶּ,ל"זֶ ֶש  ִֶהּנֶ י ֶזֶ ה רוֶּה ֶּבָ יר, ּדִ ּצ  ה  ֶש   ֶק יֶָהֲאִמּתִ

בוֶּ ּדָ ֶה  ךְֶֶּבוֶֹק ר  ְדִֶֶיְתּבָ קוֶּּבִ ֶב  יתת ֲֶאִמּתִ ִֶאֶ, ֶי ָ ְפש  ֶא  יר ִ ש ּ ֲעָלתוֶֶֹגְלה  ֶמ 

ָלֶ ֶּכְ ֶכִֶּל, ֶהוֶּי ּמ ֶא ִֶמְתּד  ְֶליֹוְצרוֶֹה ֶֶּוְכמוֶֹ, ש ּ  ה  ֶש   ךְֶם ר  וִֶֶּיְתּבָ ש  טֶּפָ

ְכִלי ת  ֶּבְ יטוֶּת ִ ש  ּפְ ֶה  ךְֶת, ֶהוֶֶּּכָ יא ּדִ ּצ  ֶה  ְֶוהוֶּק, ה ֶא ִֶמְתנ  ְכִליג ת  תֶּבְ

יטוֶּ ִ ש  ּפְ ְֶולֶֹתֶה  ְצלוֶֹםֶרֹוִאיא וֶֶּא  ָבֶםֶש  ֶּדָ ָלֶר ֶּכְ עֶ ֶּוְכמוֶֹל, ּפ  רֶָאמ ֶםֶש  

נּוֶזֶ  ּב  ְצמוֶֹלֶע ֶֶל"ר  ייְמְִּ"ֶ:ע  ּכִּ ּמַ ֶׁ ייְאֹותְִּרְש  ֵאידְָיעִּ ֶׁ וְּיְּבְִּןְש  נּועְָםְש  הְּת 

ְ ֶׁ ְ"ש  על ְּגּוטֶׁ יר ְאִּ י)ד" ּדִ ֶצ  לְְָם(ְמֻפְרָסֶק ְֶוכֶֶָ."לּכ  ֶל ֶמ  יה ּדִ ּצ  ה  ֶש ּ  דוֶֹק לֶּגָ

ֶ יֹות  ֶאֶהוֶּןֶּכֶ רֶּבְ יוֶֹםֶָהעֹולֶָןִֶמֶרֶֻמְסּתָ ֶּבְ יֶ,רת  ְצלוֶֹםֶרֹוִאיןְֶוא  וֶֶּא  םֶש 

ָבֶ ָלֶרֶּדָ ֶֶּוְכמוֶֹל,ֶּכְ אֹומ  נּוֶזֶ רֶש   ּב  יֶתְמִגּלֶ ֶלעֶ ֶל"ר  ִ יִרירֶש  ִ ש ּ יִֶלּקּוט ֶ)םֶה 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   ע"שת תֻחק ַׁ ת פ  

ֶ ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ֶג(רמִֶסיָמןק לֹמֶֹ, ְ ש ּ ֶש   ךְֶה ל  ּמ  ֶֶה  ת  ֶּכָ ֶג' ְֶסָפִריב ל ֶם, ְ יִֶמש 

לֶ  יתֶֹקה  ִ ְֶוש  יִריר ִ ש ּ ֶה  לֶ ם, ְ ֶּוִמש  לֶ י ִאֶתֶֹקה  ֶםֶיְמל  ְבר  ֶּדִ תְֶוִיְרא ֶרֶמּוָסֶי

יִֶ מ  ָ ילֲֶאָבֶם,ֶש  ִ ש  יִרירֶּבְ ִ ש ּ בוֶֹאִֶנְמָצֶֶאלֶֹםֶה  ֶתֶּת  ָ ָלֶהְֶוָטֳהָרֶהְֶקֻדש ּ ל,ֶּכְ

ּבֶָ ר  ּדְ ִֶנְרָאֶֶ!הא  מוֶֹה יֶּכְ ִ ֶש  ֶר ֶש   ֶל ש   ֶח  יק ֶּב  ֶָאהוֶּן ֲאהּוָבתוֶֹב יֶל  ןְֶוא 

ֶ ִֶנְרא  וֶֶּּבוֶֹה ֶש  ֶמּוָסֶם ָלֶר ֶּכְ ְֶוא ֶל, ֶע ֶף ֶּפִֶל ֶכֶ י ינוֲֶּחֶֶָאְמרוֶּן ֶָכמ 

י ִ דֹוש  ּקְ ֶה  יִֶ)ם ֶָיד  ֶם ר  ֶג'(ּפ  ֶכֶָּ'ֶ:ק יִריל ִ ש ּ ֶה  ֶם ש  יֶֹקד  ִ ְֶוש  יִריר ִ ש ּ ֶה  ֶם ש  ֶֹקד 

י ִ ְיָקֶֶ,אִנְמָצֶֶ'.םָקָדש  ּד  ֶש   יא ִ ש  ֶּבְ יִריר ִ ש ּ ֶה  ים א  ֶש   ֶרֹוִאין תֹוָכּהֶם ֶּבְ

וֶּ ֶש  ֶם ָ ְֶקֻדש ּ ְֶוָטֳהָרֶה ָלֶה ֶּכְ ֶל, ָ ֶש  נּוָזהם ֶֶּגְ ָ ֻדש ּ ּקְ ֶה  ֲֶהכִֶה דֹולֶָי ֶּגְ ןְֶוכֶ ה,

צ ֶאֶהוֶּ ילֶא  ּדִ ּצ  כֶָּק,ֶה  הוֶּהֶמ ֶלֶש   דוֶֹאֶש ּ  ֶלֶּגָ יֹות  יֶ,רּבְ ְצלוֶֹםֶרֹוִאיןֶא  ֶא 

וֶּ ָבֶםֶש  ָלֶרֶּדָ ֶּכְ ּבֶָל, ר  ּדְ ְצלוֶֶֹםרֹוִאיֶ!הא  ְכִליֶא  ִהּפּוךְֶתֶּת  ֶה  ,ֶ תֶּוְכֻדְגמ 

חֹוָתֶ ֶה  ִאֶם, ֶש   ֶי ָ ְפש  ֶא  מוִֶֶֹלְקרֹותוֶֹר הוֶֶּּכְ ֶכֶֶָּיכִֶֶּ,אש   ֶָהאֹוִתּיוֶֹל ןת ֶה 

ֶֶם,יֲהפּוכִֶ ֶקֶר  ֲאש   יִמיֶרּכ  ֲחּתִ יזֶ לֶע ֶֶאֹותוֶֹםֶמ  ְֶניֶָהֶא  ֶָאֶר, תֶָהאֹוִתּיוֶֹז

מוֶֹ ָ ֶֶתִנְרש  יֹש   ֲחִתיָמֶר,ֶּבְ ְלִמיִדיֶםה ֶהְֶוה  ּת  ֶםֶה  ילֶש   ּדִ ּצ  ע ֶק,ֶה  ֶםָיָדֶלֶש  

ְֶיכֹוִלי ְֶלָהִבים ֶן ֶא  ֲעלֶ ת ֶמ  ית ּדִ ּצ  ֶה  ֶכִֶּק, רֹוִאיםי ש   ֶֶּכְ ֶא  ְלִמיִדית ּת  ֶםה 

ה ֶ ֲהִגיֶםש   ֶםִֶמְתנ  יֹש   ךְֶרֶּבְ ר  ֶֶּוְבד  ֶא  ְתִמיִדיץ,ֶר  תֹוָרֶםֶּומ  ה,ֶּוִבְתִפלֶָּהֶּבְ

ֲעל ֶםֶֹעצ ֶתֶא ֶםְֶמִביִנייֲֶאזֶ  יתֶמ  ּדִ ּצ  יךְֶֶ,קה  ְֶֶוא  ש  ּי  יעֶ ֶּכֹח ֶֶלוֶֶֹש   ּפִ ְ ש  ְֶלה 

ֶ ָ ילֶע ֶהְֶוָטֳהָרֶהְֶקֻדש ּ ָ ֶ.וֲאָנש 

ֶ

ְ



 

 
 ה

ְ ְיְלְִּרְַוּיֹאמֶׁ ּדִּ ָרֵאְהְַאּתְָיְַעב  ש   ְלְיִּ ֶׁ ךְָרְֲאש  ָאְְּב  ּפָ ת  ְראֶׁ

ְֶוָלכֶ  ֲחָריוֶּן דֹוָלהתֶא  תֶּגְ ל  ֶלֶע ֶֶֻמּט  ְלִמיד  ֶּת  יי ּדִ ּצ  ה ֶקֶה  ְֶלִהְתנ  ךְֶג ר  ד  ֶּבְ

ֶ ר  ֶא  רוֶּץ ְ ש  דֹולֶֶָתּוְבי  ֶהּגְ ֶכִֶּ, ֶע ֶי ֶָיָדֶל ְרס ֶם ִֶמְתּפ  ֶש  ֶם ים ּדִ ּצ  ֶה  םְֶוִאֶק,

ֲהגוֶּ רוִֶֶּיְתנ  ְ ש  י  ֶֶ-ֶתּבְ ש  ּד  ִֶֶיְתק  ֶש   ּבֶָם ֶר  עֹולֶָם ֶּבָ ְֶוִאֶם, ּלֶ ֶ,אלֶֹם ֶלִיְתח 

מוֶֹ ְ ֶֶש  לוֶֹסֶח  ָ ְֶוש  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹם, ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶ:(א"עֶופאֶיֹוָמֶ)םֶה 

ֶָאָדֶ' ֶָקָרֶם ֶָא ֶנְֶָוש  ֶה ש  ּמ  ִ ְֶֶוש  ְלִמיד  ֶּת  ֲֶחָכִמיי ְֶֶוִעְסקוֶֹם ח  נ  ֶּבְ םֶעִֶת

ִרּיוֶֹ ּבְ ֶה  אוֶֹת ָ ש ּ נוֶֶֹּומ  ּתָ ֱאמּונֶֶָּומ  ֶֶ,הּב  ֶמ  ִרּיוֶֹה ּבְ ֶה  ֶאֹוְמרוֶֹת ו,ֶָעָלית

ֶ ר  ְ ש  ֶא  ֶָאִביי דוֶֹו ּמְ ּלִ ֶּתֹוָרֶֶש   ֶה ר  ְ ש  ֶא  ּבוֶֹי דוֶֶֹר  ּמְ ּלִ ֶּתֹוָרֶֶש   ֶאוֶֹה, םֶָלה ֶי

ִרּיוֶֹ ּבְ ּלֶֹתֶל  ֶּתֹוָרֶֶדוֶָּלְמֶאֶש   לֹונִֶה, ֶּפְ דוֶֹי ּמְ ּלִ ְֶֶראוֶּהֶּתֹוָרֶֶש   ּמָ םֶָנִאיהֶּכ 

ָרָכי ֶּדְ ֶו ּמָ ֶּכ  ִניה ְֶמֻתּקָ ים ֲעש ָ ֶמ  ֶָעָליו, תוֶּו ּכָ ֶה  ֶב ְעיֶָ)ֶראֹומ  ֶגְיש   ֶמט, ֶ:(ה

"ֶ ּיֹאמ  ֶו  ִֶלֶר ֶי ְבּדִ ֶע  ֶי ּתָ ָרא ֶהֶא  ִֶיש ְ ֶל ֲֶאש   ךֶָר ָאֶֶּבְ ְתּפָ ֶ"רא  ֶאִֶנְמָצֶ, ש ּ  םֶש  

יִֶ מ  ָ ה ֶםֶש  ֶיִֶמֶלֲֶאָבֶ,ֶָידוֶֹלֶע ֶֶבִמְתא  ֶש   ֹונֶ אֶּקֹור  ֶהְֶוש  ש  ּמ  ֶֶּוְמש   ְלִמיד  יֶּת 

ֲֶחָכִמי ים ְֶוא  אוֶֹן ָ ש ּ נוֶֶֹמ  ּתָ ֱאמּונֶֶָּומ  ֶּב  יה, ְֶוא  ּבּורוֶֹן ֶֶּדִ ח  נ  ֶּבְ םֶעִֶת

ִרּיוֶֹ ּבְ ִרּיוֶֹהֶמ ֶת,ֶה  ּבְ ֶיִֶלְפלֹונִֶֶלוֶֹיֶאוֶֶֹ,וָעָליתֶאֹוְמרוֶֹתֶה  מ  ּלָ הֶּתֹוָרֶדֶש  

דוֶֹוְֶלָאִביֶלוֶֹיֶאוֶֹ ּמְ ּלִ ּבוֶֶֹלוֶֹיֶאוֶֶֹ,הּתֹוָרֶֶש   דוְֶֶֹלר  ּמְ ּלִ לֹונִֶֶ,הּתֹוָרֶֶש   יֶּפְ

ֶ מ  ּלָ ֶש   ֶּתֹוָרֶד ְֶֶראוֶּה ּמָ ֶּכ  ְֶמֻקְלָקִליה ין ֲעש ָ ֶמ  ֶו ּמָ ְֶוכ  ְֶמֹכָעִריה ָרָכין ֶ,וּדְ

ְֶוָעָלי תוֶּו ּכָ ֶה  ֶב א)ֶראֹומ  ְזק  ֶלְיח  ֶכאול ֱאמֶֹ"ֶ:(, ֶּב  ֶָלה ֶר ֶע ֶם ֶה' ּלֶ ם הֶא 

ְרצוֶֹ א  ֶאִֶנְמָצֶ,ֶ"ָיָצאוֶֶּּומ  ש ּ  יִֶםֶש   מ  ָ ּלֶ םֶש  ֶןְֶוכֶ ֶ;'ָידוֶֹלֶע ֶלִֶמְתח  רֶאֹומ 

ֶזֶ  נּו ּב  פ ֶ)ֶל"ר  ֶס  ּדוֶֹר ּמִ יתֶאוֶֹתֶה  ּדִ ֶצ  ִֶמֶ'ֶ:(טסִֶסיָמןק אֹוה ֶי יתֶא ֶבֶש   ּדִ ּצ  ק,ֶה 
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מֶֶָֹצִריךְֶ ְ יתֶא ֶרִֶלש  ּדִ ּצ  ּלֶֹק,ֶה  צ ֶאֶש   ֶוֶָעָליאֶי  ֶםֶש   ִפֶיֶכִֶּ,ֶ'ער  ָאָדֶיֶּכְ םֶש  

ה ֶ ִרּיוֶֶֹיֹאְמרוֶֶּ,גִמְתנ  ּבְ ּב ֶתֶה  ּקִ ּבוֶֹןֶּכֶ לֶש   ר  ֶןְֶוָלכֶ ֶ.מ  ר  ְ ש  ּזֹוכֶ יִֶמֶיֶא  הֶש  

ֶ ְֶלִהְתָקר  ֶא ֶב יל ּדִ ֶצ  ֶק ֲֶאִמּתִ ּב ֶי ֶּוְלק  ּנוֶּל ִֶלּמּוָדיִֶמּמ  יו ּיִ ם,ֶָהֲאִמּתִ

ה ֶ ֶּוְלִהְתנ  ְרכֶ ג ד  ֶּבְ ֶי ּיֹש   ֶה  ִמימוֶּר ּתְ ְֶוה  ֶע ֶת ִעידוֶּד ּיָ ֶכֶֶָּש   ִרּיוֶֹל ּבְ תֶה 

ּב ֶ ּקִ ֶש   ִֶלּמּוִדיל ּלוֶּם ּבוֶֶֹא  ר  ֶמ  ֶכִֶּ, ֶָאֶי ֶז ּד  ִֶיְתק  ֶֶש  יִֶםֶש   מ  ָ ְֶוש  ֶםֶש  ּבוֶֹם ֶר 

ְרס ֶ,ֶָידוֶֹלֶע ֶ ֶםְֶוִיְתּפ  ייִֶלּמּוד  ּדִ ּצ  כֶָקֶה  ִרּיוֶֹלֶכְֶֶָּוִיְזּכוֶּם,ֶָהעֹולֶָלֶּבְ ּבְ תֶה 

ֶ ָליבְֶלִהְתָקר  ֶו,ֶא  ר  ְ ש  ֶֶלוֶֹיֶא  ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 

ֶ

ילְֵאצְֶׁ מִּ ל  הוְְּ-ְדַהּתַ ֶׁ גְָאְש  ין,ְַהּס  יעוְֹםְרֹואִּ גִּ ְתַוֲעבֹודוְֹתְי 

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

ֶנֹוָרֶ ְֶוִנְפָלֶא ֶכִֶּא, ִֶהּנֶ י ֶֶָמִצינוֶּה ָפָרש   ֶּבְ בּועֶ ת ָ ש ּ ֶֶה  ֶא  ִֶמְצו ֶת ָרֶת הֶּפָ

ֶ ֲֶאֻדּמָ ָהְיָתֶה ֶש   ְסגֶ ִֶמְצָוָתּהֶה ֶּבִ ֶּכֹה ֶן תוֶֶּּוְכמוֶֹן, ּכָ ֶש   ְדּבֶָ)ב ּמִ ֶיּב  ֶבטר ,):ֶ

חוְּ ק  יִּ יךְְָו  ָרְְֵאלֶׁ ְּפָ ְה ְֲאֻדּמָ יָמְה מִּ ְת  גוְֹה ְו  ַתּתְֶׁ' ְּונ  ְאְְֶׁאֹוָתּהְם ָעזְָל ל  רְאֶׁ

גוְְֹןּכֵֹהְַהְ ֶ'ו  ,ֶ ִ ש  ֶר  ש  ר  ְסגֶ ִֶמְצָוָתּהֶֶ,י"ּופ  ֶֶ.ןּבִ ש  ֶֶ,ןְלָהִביְֶוי  הִֶמְצָוֶהֶָלּמָ

ֶ ָ ּהֶ,ֶזוֶֹהְֶקדֹוש  ּבָ לּויֶש   ֶֶּתָ תרִֶעּק  ֶֶָטֳהר  ָרא  וֶֶֹהְצִריכֶָל,ִֶיש ְ ָעש  לֶע ֶתְֶלה 

ֶ ְֶיד  ְֶסגֶ י ֶּכֹה ֶן ְיָקֶן ֶּד  ֶלֶע ֶאְֶולֶֹא, ְֶיד  ֶי ֶלֶע ֶאְֶולֶֹהֶֹמש   ְֶיד  ֲהרֶֹי ֶא  הוֶּן אֶש  

כֶֹּ ֶה ֶה  דֹולן ּגָ ְֶוִהּנֶ ֶ.ה  ֶע ֶה ֶּפִֶל ֶי ְבר  ֶּדִ ֶזֶ י נּו ּב  ּנֶ ֶל"ר  ֶה  ֶמּוָבֶ"ל ןֶָהִעְניֶָן

ְיָקֶיֶכִֶּד,ְֶמאֶֹ ִהיֶ,תזֹאֶהִמְצָוֶאֶּד  ֶאֶש   ָרא ֶתֶָטֳהר  ְמאוֶֹלִֶמכֶָּלִֶיש ְ ּטֻ תֶה 

ֲחמּורוֶֹ ֶה  לֶ ת, ּכֹול  ֶה  ֶּגֶ ת ִפירוֶּם ֶּכְ יקֹוְרסוֶּת ּפִ ְֶוא  ֲאו ֶת ְֶות  ףִֶנאוֶּת



 

 
 ז

ְקָרִאי ּנִ ֶה  ֲֶאִבֶם ֲֶאבוֶֹי ְמָאֶת ּטֻ ֲחָמנֶֶָ,הה  ֶר  ֶןִליְצָלֶא כֶֹּ, ֶה  ֶָצִריךְֶל

וֶֹ ָעש  ְֶלה  ֶע ֶת ֶל ְֶיד  ְלִמיי ֶּת  יד ּדִ ּצ  ֶה  הוֶּק ֶש   גֶ א ּסְ ֶה  ֶּכֹה ֶן ֶכִֶּן, יי ּדִ ּצ  קֶּב 

ְצמוֶֹ ע  יֶּבְ ֶא  ִֶלְבנֶ ן ֶָאָדֶי גֶָם ָ ש ּ ֶה  יה, ְֶוא  ְצלוֶֶֹרֹוִאיםן וֶֶּא  וֶּםֶש  ִריש  ֶתּפְ

ָרֶ ְֶית  ָלֶה ֶּכְ ֶל, ֶּוְכֻדְגמ  י'ת ִ ֶש  יִריר ִ ש ּ יֶ'םה  א  ֶש   ּהֶן וֶֶּּבָ ֶש  ָבֶם ֶּת  ֶה לֶש  

ֶ ָ ְֶקֻדש ּ ָלֶֶהְוָטֳהָרֶה ֶלּכְ ֲֶאָבֶ, צ ֶל ֶא  ְלִמיל ּת  הוֶֶּ-ֶדה  גֶָאֶש   ּסְ ֶה  םֶרֹוִאין,

ֲעבֹודוֶֹתְֶיִגיעוֶֹ ֶת,ֶו  ש  גֶָםֶָאָדֶיִֶלְבנֶ ְֶוי  ָ ש ּ לֶֶָּםְיכֹוִליֶָידוֶֹלְֶועֶ ,ֶּבוֶֹהֶה  ֶםּכֻ

ֶאֶָלבוֶֹ ֶיִֶליד  ָ ֱאמ ֶהְֶוָטֳהָרֶהְֶקֻדש ּ ּב ֶת,ֶּב  ֶלֶּוְלק  ייִֶלּמּוד  ּדִ ּצ  ָראוֶּקֶה  ֶֶ.יּכָ

ֶ

ֶ ש ּ  ךְֶםְֶוה  ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  יִקילֶא ֶםְֶמֹקָרִביתִֶלְהיוְֶֶֹיז  ּדִ יםֶצ  ּיִ ּב ֶםֲֶאִמּתִ לֶּוְלק 

ה ֶ ֶמ  ִֶלּמּוָדֶם ְפָלאם ּנִ ֶה  ,ֶ ֲֶעד  ִֶנְזּכֶ י ה ֶה ְֶלִהְתנ  ְרכֶ ג ד  ֶּבְ ֶי ּיֹש   רֶה 

ִמימוֶּ ּתְ ֶתְֶוה  ש  ּד  ֶֶּוְלק  יִֶםֶש   מ  ָ עםֶש  ֶֹולֶָּבָ ִביא ֶתְֶוִלְראוֶֹם, נתֶּבְ יח  ִ ֶוְֶּמש 

ָרֶ ְמה  ינוֶּהֶּבִ ָימ  ֶֶ,ּבְ ֶןֶָאמ  ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶן.ְֶוָאמ 
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ְַמֲאַמר

רוְּןְכְֵּלְעְַ יְיֹאמ  לִּ ְםַהּמֹש  
ְ ֻעּדָ ס  יהְּבִּ ִּ יש  לִּ ְת,ְש   ֻעּדַ יאְַרֲעוְָתְס  ַרֲעוִּ בְֵּן,ְד  ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ ינֹוָרְםְּדִּ םְאִּ

י ָלאִּ פ  נִּ אְֹםְו  ֵרְיְּפְִּלְעְַדְמ  ב  נּוְזְַיְּדִּ ּקּוֵטְְל"ַרּבֵ יָמןקְא'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְלִּ ַדּבְְֵ,פ"חקְסִּ רְַהמ 

ְ ָצאוְֹתְָהֲאֵבדוְֹןְמִּ מ  ּנִּ ֶׁ ילְֵאצְְֶׁתש  ּדִּ ְןְַעיְֵּ,ְקַהּצַ ָ ְם.ש 
 

 

יק ּדִּ לְַהּצַ יאְֵאצֶׁ ּלֹוְהִּ ֶׁ ֶָהֲאֵבָדהְש 

ֶ ת  ֶ"מֹוֲהָרארְֶוָאמ ֶחֶּפָ ֶזֶ ,ֶל"זֶ ֶש  נּו ּב  ֶֶל"ר  ע'ֶ:ראֹומ  ֹסַעְְ,ּדַ נ  ְלִּ יך  רִּ ּצָ ֶׁ ש 

ַהּצְַ ירְָהעֹוָלם,ְל  ּיֹוֵצאְָהָאָדםְַלֲאוִּ ֶׁ םְש  יְֹקדֶׁ יקְַלֲחֹזרְַעלְֲאֵבָדתֹו,ְּכִּ ּדִּ

הְ זֶׁ יגְּב  ַהּשִֹּ ַלֲעֹבדְּול  ְַלֲעשֹֹותְו  יך  רִּ ּצָ ֶׁ לְַמהְש ּ ְּכָ יןְלֹו אִּ ְּוַמר  ין דִּ ַלּמ  מ 

מֹוְ ְּכ  ּתֹו, ְֵמאִּ ח ּכַ ש   ְנִּ ד ּיָ ְמִּ ְָהעֹוָלם יר ְַלֲאוִּ ָצא ּיָ ֶׁ ְש  ֵכיָון ְו  ָהעֹוָלם,

ְ ָאמ  ֶׁ ְש  ָרָכה ב  ְלִּ רֹוָנם כ  ְזִּ ְַרּבֹוֵתינּו, ֶלרּו ה ֶע)ִנּדָ יאְ(ב"' ְהִּ ָחה כ  ִּ ַהש ּ ְו  ,

ֹוֵכַחְ תְַהש ּ ָרָכה,ְאֶׁ ב  רֹוָנםְלִּ כ  אּוְַרּבֹוֵתינּו,ְזִּ ר  ּקָ ֶׁ מֹוְש  יַנתְֲאֵבָדה,ְּכ  חִּ ּב 

ְ ָרָכה ב  ְלִּ רֹוָנם כ  ְזִּ ַמֲאָמָרם, ְּכ  ֶה'(אֹוֵבד, ק ר  ֶּפ  ֹמַעְ)ָאבֹות ש   ְלִּ יר ְ'ָמהִּ :

ַאְ ירְל  ּלֹוְּוָמהִּ ֶׁ ָהֲאֵבָדהְש  ְו  ְֲאֵבָדתֹו, ש  ַבּקֵ ְּול  ְַלֲחֹזר יך  ָצרִּ ְו  כּו'. ְו  ד' ּבֵ

ָאּה,ְ ּמֹוצ  ֶׁ ְש  ְַעד ְֲאֵבָדתֹו ְַעל ְחֹוֵזר יק ּדִּ ְַהּצַ י ְּכִּ יק, ּדִּ ְַהּצַ ל ְֵאצֶׁ יא הִּ

ְ ֻעּדָ יהְס  ִּ יש  לִּ ְַתְש   ָרש  ְתְּפָ  "עה'תשתְֻחּקַ
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ּמֹוֵצאְ ֶׁ יםְַעדְש  ְַאַחרְֲאֵבדֹותְֲאֵחרִּ ש  ַבּקֵ ְּומ  ְחֹוֵזר ָאּה, ּמֹוצ  ֶׁ ַאַחרְש  ו 

ְ ֶׁ ְש  ְַעד ְֲאֵבָדָתם, ם ְּגַ יך  ְָצרִּ ן ְּכֵ ְַעל ְָהעֹוָלם, ל ְּכָ ל ֶׁ ְש  ְָהֲאֵבדֹות ּמֹוֵצא

ְ לֹו,ְַאך  צ  ָלּהְאֶׁ ַקּב  ּובְל  ָלש  ירְֲאֵבָדתֹו,ְו  ַהּכִּ ְּול  ש  ַבּקֵ ָחָכםְל  הֶׁ ָלבֹואְל 

איְ ְַרּמַ ְֵאינֹו ם ְאִּ ּנּו ֶׁ ש  ר  ד  ּיִּ ֶׁ ְש  ְַעד ְָהֲאֵבָדה ְלֹו יב ִּ ְֵמש  ְֵאינֹו יק ּדִּ ַהּצַ

תּוב: ּכָ ֶׁ מֹוְש  ָרן,ְּכ  ק  ַ ש  ְְו  רש  ד  ּתִּ ֶׁ ֹבתֹוְלֹו"ְ'ַעדְש  ֵ יָךְַוֲהש  ְָאחִּ רש  "ַעדְּד 

אי'ְ םְֵאינֹוְַרּמַ יָךְאִּ תְָאחִּ ָבאְֶמִצֶאֶׁ אדֶעֶ ;ְ(ב"עֶיָעאֶכז)ּבָ וֶֹןֶּכָ נּוֶןְֶלש  ּב  ר 

ְ.ֶל"זֶ 
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י ּדִּ עְְַטֹוֵרַחְקְַהּצַ ַיּגֵ ּמֹוֵצְדְעְְַּומ  ֶׁ ּלוְֹתְָהֲאֵבדוְֹלְכְָּאְש  ֶׁ ְש 

י ֶ"מֹוֲהָרארְֶוִהְסּבִ נּוֶזֶ ֶהִהּנֶ יֶכִֶֶּ,ל"זֶ ֶש  ּב  ּלֶ ֶל"ר  תֹוָרֶהְֶמג  יךְֶֶ,זוֶֹהֶּבְ ֶא 

ע ֶןְֶיכֹוִלי ֱאמ ֶבְֶמֹקָרֶםֶָאָדֶםִֶאֶתֶָלד  ילֶא ֶתֶּב  ּדִ ֶיֶכִֶּא,ֶלֶֶֹאוֶֹקֶצ  ש  נֶ ֶי  יֶּבְ

ְדמ ֶםֶָאָדֶ ּנִ ה ֶםֶָלה ֶהֶש   ילֶא ֶםְֶמֹקָרִביםֶש   ּדִ ֶלֲֶאָבֶק,ֶצ  ֱאמ  םְֶרחֹוִקיתֶּב 

ּנוֶּ ְֶמאִֶֶֹמּמ  ֶכִֶּד, ֶכֶָּי דוֶֹל ֶָהֲאב  צ ִֶֶנְמָצאֹותת ֶא  יל ּדִ ּצ  ֶה  ְינוֶּק, לֶכֶֶָּה 

ּתֹוָרֶ ֶה  ָחֶה ּכְ ְ ש  ּנִ ּנוֶֶּהש   ָעִֶֶמּמ  ָ ש  ֶּבְ ּנֹולֶ ה ֶש   ְֶוָיָצֶד ֲאִויא ֶל  ֶָהעֹולֶָר יֶכִֶּם,

ְהיֹותוֶֹ ֶָנתוֶֶּּבִ ְמע ֶן ֶּבִ ּתֹוָרֶלֶכִֶֶָּעּמוֶֶָֹלְמדוֶֶּ-ִֶאּמוֶֹי ְראוֶֶּה,ה  לֶכֶֶָּלוְֶֶֹוה 

ֶ ֶהֶמ  ש  ּי  יֶלוֶֶֹש ּ  ִ ש ּ ְֶלה  זֶ ג ֶּבְ ֶָהעֹולֶָה ָצֶם, ּיָ ֶּוְכש   ֶָלֲאִויא אֶּבֶֶָ-ֶםָהעֹולֶָר

ךְֶ ְלא  ֶע ְֶֶוָסְטרוֶֶֹמ  יל ֶּפִ כֶ ו ָ ְֶוש  כֶֶֹּתא ֶח ֶה  ִֶנְמָצֶל, ּתֹוָרֶא ה  ֶש   ְבָדֶה א  ֶהנ 

ּנוֶּ דוֶֹלֶכֶָּלֲֶאָבֶ,ִֶמּמ  צ ִֶֶנְמָצאֹותתֶָהֲאב  ילֶא  ּדִ ּצ  ייֶכִֶּק,ֶה  ּדִ ּצ  ח ֶקֶה  ֶטֹור 

עֶ  ּג  ֶע ֶֶּוְמי  ּמֹוצ ֶד ֶש   ֶכֶָּא דוֶֹל ֶָהֲאב  ּלוֶֹת ֶֶ,ש   ח  ְֶוא  ךְֶר ֶמֹוצ ֶֶּכָ ֶּגֶ א לֶכֶָּם
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   ע"שת תֻחק ַׁ ת פ  

דוֶֹ ֶָהֲאב  ֶת ֶש   ָאֶל ְ ֶָהעֹולֶֶָרש  ֶּוְצִריִכים, ֶָלבוֶֹם ָליא ּב ֶֶוא  ֶֶלְלק  ֶתא 

ָדתוֶֹ ֲֶאב  ְינוֶּ, ֶֶה  ְֶלִהְתָקר  ֶא ֶב יל ּדִ ּצ  ֶה  ּב ֶק ֶּוְלק  ּנוֶּל ִֶֶמּמ  ד  ֶס  ךְֶר ר  ְֶוד 

ּמוֶּ ּלִ ֶה  ְזּכֶ ד ּיִ ּיֶ ֶהש   ְֶלט  כֶָל ֶּבְ ּתֹוָרֶל ֶה  ּהֶה ּלָ נֶֶָ,אִמְקָרֶֶ:ּכֻ ְ ָמָרֶֶ,הִמש  ֶ,אּגְ

ֶ ש  ֶּוְבכֶֶָ,ִמְדר  ֶל ִֶסְפר  ּתֹוָרֶי ֶָהֶה  דֹוש  ּקְ ֶֶ,אִנְמָצֶֶ.הה  ש  ּי  ֶיָמִֶסֶֶש   קֶֻמְבָהֶן

ִֶאֶ ֶָאָדֶם ְֶמֹקָרֶם ֶא ֶב יל ּדִ ִֶאֶֶ-ֶאלֶֶֹאוֶֶֹקצ  ִֶקּב ֶם ּנוֶּל ִֶֶמּמ  ד  ֶס  ךְֶר ר  ֶּד 

ּמוֶּ ּלִ ּיֶ אְֶוהוֶּדֶה  כֶָלְֶמט  ּתֹוָרֶתְֶמקֹומוֶֹלֶּבְ ֹקָרֶןִֶסיָמֶֶהזֶ ה,ֶה  ּמְ לֶא ֶבֶש  

י ּדִ ּצ  ֱאמ ֶקֶה  ּנוֶּלְֶוִקּב ֶתֶּב  דֹוָתיִֶמּמ  ינוֶֹםִֶאֶלֲֶאָבֶו,ֲֶאב  ֶֶא  ּיֶ דֶלֹומ  ֶלּוְמט 

כֶָ ּתֹוָרֶלֶּבְ ּהֶהֶה  ּלָ ֶםְֶוגֶ ,ֶּכֻ ירֶאֹומ  א  ְרּכוֶֹהֶזֶ ןֶש   ֲעָצתוֶֶֹּד  ֶֶו  ילֶש   ּדִ ּצ  ק,ֶה 

ֶ ֲֶהר  ִֶסיָמֶהֶזֶ י יִֶקֶֻמְבָהֶן ֲעד  ֶש   ֶהֶָזכֶָאֶלֶֹן ילֶא ֶבְֶלִהְתָקר  ּדִ ּצ  ָלֶקֶה  ֶ,לּכְ

ְֶולֶֹ ּנוֶֶּלִקּב ֶא דֹוָתיִֶמּמ  ֲֶאב  ְֶוכֶָו, ִהְתָקְרבוֶּל ֶה  ּלוֶֹת ֶֶאהוֶֶּש   ֶר  ןִֶמֶק

ָפֶ ָ ש ּ ֶה  חוֶּה ְֶוָעָליֶץ,ְול  וֶֹו ֲעש  ֶל  ּבוֶֹת ְ ש  ֶח  ֶן ש  פ  ּנ  ֶֶה  ֶמ  ֶּמ ֶה ְֶרִויח 

ִהְתָקְרבּותוֶֹ ֶֶּבְ ילֶא  ּדִ ּצ  וֶֹק,ֶה  ֲעש  ְתָחָלֶתְֶול  ֶהֶה  ָ ּיֶ הֲֶחָדש  וֲֶעצֹוָתיתְֶלצ 

ֶ ֱאמ  ֶת.ּב 
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ֵרְ ְיְַאש   ֵאינוְֹיְמִּ ֶׁ עְְֶׁש  מוְֹהְַמט  לְְַָעצ  ְלּכ 

ְֶוִהּנֶ  ֶזֶ ה נּו ּב  ֶֶל"ר  ֶאֹומ  ְפנֶ ר, ּלִ ֶש   יי ּדִ ּצ  ה  ֶש   ְחִזיק ְֶלָאָדֶֶרמ  ָדתוֶֹם ֶ,ֲאב 

ֶאֶהוֶּ ינוֶֹםִֶאֶֶאֹותוֶֹקֶּבֹוד  אֶא  ּמ  ֶֶּוְכמוֶֹי,ֶר  ֱאמ  ּנ  צ ֶרֶש   ב ֶתִֶמְצו ֶלֶא  ָ תֲֶהש 

ָדֶ ָבִרי)ֶהֲאב  רֹש דֶעֶ "ֶ:(כב,ֶבֶםּדְ ינוְֶֶּוָאְמרוֶּ,ֶ"ָאִחיךֶֶָּדְ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ םֶה 

ָבֶ) ֶּבָ ֶעֶאְמִציעֶָא ֶע ֶֶ:(א"כח ְדרֹש ֶד ּתִ ֶא ֶֶש   ִֶאֶֶָאִחיךֶָת ינוֶֹם אֶא  ּמ  ֶר  יֶכִֶּי,
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י ּדִ ּצ  ֶקֶה  ִֶמֶקֶּבֹוד  רֹוצ ֶי ֶֶהש   ָליבְֶלִהְתָקר  ֶא  ָנתוֶֹםִֶאֶו ּוָ ֶֶּכ  ֱאמ  ֶתֶּב  םְֶלש  

יִֶ מ  ָ ּב ֶם,ֶש  ּנוֶּלְֶלק  צוִֶֶֹמּמ  ּיוֶֹתֶע  ֶתֲֶאִמּתִ ֲעבֹוד  ֶתֶל  ש ּ  ֶתְֶוִלְזּכוֶֹם,ֶה  תְֶלִמּד 

ְפלוֶּ ִ ש ּ ֶה  ֱאמ ֶת ֶכִֶֶּ.תּב  ֶי ִֶעּק  ֻדלֶָּר ּגְ ֶה  ִליה ּבְ ק  ּמְ ֶש   ִֶמֶן ין ּדִ ּצ  ֶה  אֶהוֶּק

ְפלוֶּ ִ ֶיִֶלּקּוט ֶ)תֶש  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ייֶכִֶֶּ.ב(עִֶסיָמןקֶב'ֶח  ּדִ ּצ  ְצמוֶֹקֶה  ע  ֹוכֶ ֶאהוֶֶּּבְ ןֶש 

ירְֶלָעָפֶ ּיָ ח  ֶ,ֶ(הֶה'ֶע"אסֹוָטֶ)ֶוּבְ ינֶ לֶּוְמֻבּטֶָלֶּוָבט  ע  ְצמוֶֹיֶּבְ ֶֶע  ְמר  לְֶוכֶָי,ְֶלג 

ֶיִֶמֶ ְתָקר  ּמִ ָליבֶש   לֶ וֶא  ְפלוֶּןִֶמֶוֶָעָליםֶּגֶ ֶתנֹופ  ִ ש ּ ּזֹאתֶה  ֶֶת,ה  ּט  לְֶוִנְתּב 

ינֶ  ע  ֶּבְ ְצמוֶֹי ֶָלכֶ ְוֶֶ,ע  ָאָדֶן ש   ֶּכְ ֶּבֶָם ֶא ֶא יל ּדִ ּצ  ֶה  תק ס  ְפלוֶֶּּבוְֶֶֹוִנְכנ  ִ תֶש 

הוֶּ ִֶסיָמֶֶז  ִהְתָקְרבּותוֶֹן ֶהוֶֶּש   ֶעִֶא ֱֶאמ ֶם ְֶוָאֶת, אז ּד  ו  ֶּבְ ּב ֶי ְֶיק  ּנוֶּל ִֶמּמ 

ֶ ד  ךְֶרֶס  ר  דֹוָתילֶכֶֶָּלוֶֹרְֶוֻיְחזֶ ,ִֶלּמּודוֶֶֹּד  ּתֹוָרֶיֶכִֶּו,ֲֶאב  יָנּהֶהֶה  ֹוָרֶֶא  הֶש 

לֶָּ ֶא  ָמקוֶֹא ֶּבְ ֶם ֶש   ש  ְפלוֶֶּּי  ִ ֶש  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹת, ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ םֶה 

ֲעִני) ֶע"ּת  ֶז' ֶ'ֶ:(את ֶמ  יִֶה ֶמ  ים ּנִ ִֶחימ  ֶָמקוֶֹן בֹוּה ֶם ְֶוהֹוְלִכיֶּגָ םְֶלָמקוֶֹן

ֶֶָנמּוךְֶ ֶא  ֶף ְבר  ֶּדִ ֶּתֹוָרֶי יה ֶא  ִמין ּיְ ִֶמְתק  לֶָּן ֶא  ִמֶא ֶּבְ ְעּתוֶֹי ּד  ָפָלֶֶש   ְ ,ֶ'הש 

ֲֶאָבֶ ִֶאֶל ֶָאָדֶם ֶּבֶָם ֶעִֶא אוֶּם ֶּג  ֶא ֶת יל ּדִ ּצ  ֶה  ְֶוכֶָק, אֶהוִֶֶּהְתָקְרבּותוֶֹל

ֶ ֻדלֶָּםְֶלש   ייֲֶאזֶ ,ֶהָרֲֶהֶיוְֶֹוֶהֶּגְ ּדִ ּצ  אקֶה  ּד  ו  ינוֶֹיֶּבְ ְחִזיֶא  דֹוָתיֶלוֶֹרֶמ  ו,ֲֶאב 

ילֶָ ּב ֶאֶלֶֹאֶּוִמּמ  ּנוֶּלְֶיק  ִֶֶמּמ  ד  ךְֶרֶס  ר  ִֶלּמּודוֶֶֹּד  ,ֶ א  ְ ירֶָחס ֶרְֶוִנש  ןִֶמֶקְֶור 

ּתֹוָרֶ ֶהֶה  ְמר  ֶֶ,יְלג  לוֶֹסֶח  ָ ְֶוָלכֶ ֶ.םְוש  ֶן ר  ְ ש  ֶא  ִֶמֶי ינוֶֹי א  ְטע ֶֶש   ְצמוֶֹהֶמ  ֶע 

ָלֶ וֶֹרֶּומֹוס ֶל,ֶּכְ ְפש  ֶֶנ  ילֶא ֶבְֶלִהְתָקר  ּדִ ּצ  ֱאמ ֶקֶה  ּב ֶתֶּב  ּנוֶּלֶּוְלק  ִֶֶמּמ  ד  רֶס 

ךְֶ ר  ִֶלּמּודוֶֶֹּד  ְינוֶּ, ּיֶ ֶה  ְֶלט  כֶָל ֶּבְ ְֶמקֹומוֶֹל ּתֹוָרֶת נֶֶָ,אִמְקָרֶֶ:הה  ְ ֶ,הִמש 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   ע"שת תֻחק ַׁ ת פ  

ָמָרֶ ְבִלֶֶ,אּגְ ְלִמְֶירוֶֶּ,יּב  ֶֶ,יש   ְפּתָ ְֶוכֶֶָ,אּתֹוס  יל ִ ְדָרש  ּמִ ֶה  לֶָּם ֶּכֻ ֶכִֶּם, זֶָאֶי

יעֶ  ּגִ ְֶלעֹולֶֶָי  ּבֶָם ֶה  יתוֶֹא ְצִחֶֶּוְלב  ּנִ ֶה  ֶָמל ֶי ֶא ֶעְִֶֶוָגדּוש  ֶכֶָּם ּתֹוָרֶל הֶה 

ּהֶ ּלָ ֶּכֻ ְֶוִיְזּכֶ , ֶבֶטוֶֹלְֶלכֶָה ֲֶאִמּתִ זֶ ֶיְוִנְצִחֶי ּבֶָהֶּבָ צ ֶאֶּוב  ֶֶ,חָלנ  ר  ְ ש  ֶא  ֶלוֶֹי

ֶ ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 

ֶ

ְְּבֹואוְּ ֵ ַחש ּ ּבֹונוְֹבְּונ  ש   ְְחֶׁ ֶׁ ְםְעֹולְָלְש 

ְֶוֶ ִֶקש ּ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶא ֶֶל"זֶ ֶש  ּנֶ ֶָהִעְנָיןת ֶה  ֶ"ל ְֶלָפָרש   בּועֶ ת ָ ש ּ ֶֶה  ש   ק  רֶּבְ

ֶנֹוָרֶ ְֶוִנְפָלֶא ְֶמאֶֹא ֶכִֶּד, ִֶהּנֶ י ִתיה ֶּכְ ְדּבֶָ)ב ּמִ ֶכּב  ֶכזאר ְעְֶַ:(, ְכְֵּל רוְּן ְיֹאמ 

י לִּ ְַהּמֹש   ּבוְְֹּבֹאוְּם ש   ְחֶׁ נְֶׁן ּבָ ְּתִּ ּכֹונְֵה תִּ ְו  ין ְעִּ יחוְֹר ֶןסִּ ֶעֶ ְֶוָאְמרוֶּ, ֶהזֶ ל

ינוֶּ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ָבֶ)ֶםה  ֶּבָ ְתָרֶא ֶּב  יֶ(ב"עֶחעא לִּ ֶםַהּמֹוש   ּלוֶּ, ִליֶא  ְ ּמֹוש  םֶה 

ִיְצָרֶ ֶּבְ ּבוְְֹּבֹואוְּם, ש   ֶֶּבֹואוְֶּ-ְןחֶׁ ש ּ  ֶּוְנח  ּבֹונוֶֹב ְ ש  ֶֶח  ְפס ֶֶ,םעֹולֶָלֶש   דֶה 

גֶ הִֶמְצָוֶ נ  ָכָרּהֶדֶּכְ כֶ ֶש ְ ָרֶרֶּוש ְ גֶ הֲֶעב  נ  ָדּהֶדֶּכְ ְפס  נְֶׁ,ֶה  ּבָ ּכֹונְֵהְּתִּ תִּ םִֶאֶֶןו 

ֶ ּתָ ֶֶהא  ֶעֹוש   ֶּכֶ ה נֶ ן ּבָ ֶּתִ עֹולֶָה ֶּבָ ּזֶ ם ֶה  ְֶוִתּכֹונֶ ה ֶָלעֹולֶָן ּבֶָם ֶה  יא, רְעִּ

יחוְֹ ֶןסִּ ִֶאֶ, ךְֶם ֶֶהֹול  ח  ֶא  ִֶסיָחֶר ֶָנָאֶה ְֶוכוֶּה ֶנֹופ ֶ' יִהנֶֹּל ּג  ֶּב  ּיֶ ם, ֶע  ֶן ָ ֶ.םש 

ְֶוִהּנֶ  ֶע ֶה ֶֶיּפִֶל ְבר  ֶּדִ ֶזֶ י נּו ּב  וֶֶֹתְמִאירוֶֶֹל"ר  ָרש  ֶּדְ ּלוֶּת ְֶמאֶֶֹא  יֶכִֶּד,

י ּדִ ּצ  ֶה  ֶק ֶֶרְמעֹור  ֶא  ֶכֶָּת ְתָקְרִביל ּמִ ֶה  ָלים ֶא  וֶֹו ֲעש  ֶל  ּבוֶֹת ְ ש  ֶח  ֶן ש  פ  ּנ  ֶה 

ְֶוִלְבדֶֹּ יט ֶק ֶה  הוֶּב ֶֶמ  ֶעֹוש   זֶ ה ֶּבְ ֶָהעֹולֶָה ֶכִֶּם, ָמתוֶֹי ְ ש  ּנִ ש   הֶָיְרָדֶֶּכְ

ָהעֹוָלם ְליוֶֶֹמ  ֶָהע  ָאֶן ֶּבָ ָאֶה ְֶמל  ֶה ָ ֶּוְגדּוש  ֶעִֶה ֶכֶָּם ּתֹוָרֶל ֶה  ּהֶה ּלָ ,ֶּכֻ

ְֶוִכְדִאיָתֶ ֹזה ֶא ֶּבְ ֶר ֶע ֶֶ(תרוֶּ)ֶָחָדש  סוֶּל ּפָ ֶה  ֶכאֶתרוֶּ)ק ֲֶאנִֶ"ֶ:(א, ָאֶי הְֶמל 



 

 
 יג

ֶ ְכּתִ יָקֶיֶָהל  נִֶםְֶור  יב  ִ ּיֶ ֶ,"יֶה'ֱהש  ֶןֶע  ָ ֶם,ֶש  ְצָאֶקֶר  ּיָ ש   ֲאִויהֶּכְ םֶָהעֹולֶָרֶל 

ְלָאךְֶאֶּבֶָ ילֶע ְֶֶוָסְטרוֶֶֹמ  כֶ דְֶוָאב ֶוֶּפִ ָ כֶֹּחְֶוש  ֶֶ.לה 

ְ

יוְֹםְָלעֹולְָרְחֹוזְֵיְֲאזְַ ל  ְאְָמלְֵןְָהעֶׁ ָגדּוש  ְו 

ְֶוָלכֶ  ֶן ִֶעּק  ּקּונוֶֹר ֶֶּתִ ְֶלִהְתָקר  ֶא ֶב יל ּדִ ּצ  ֶה  ּב ֶק ֶּוְלק  ּנוֶּל ו,ֶדֹוָתיֲאב ִֶֶמּמ 

ְדִריךְֶ ּמ  ּיֶ ֶאֹותוֶֶֹש   כֶָלְֶלט  ּתֹוָרֶלֶּבְ ּהֶהֶה  ּלָ ֶּפִֶלֶע ֶֶּכֻ ֶי ד  ךְֶרֶס  ר  ּמוֶֶּּד  ּלִ דֶה 

ּלוֶֹ ֶש   כֶֹּאִֶלְמצֶֹהְֶוִיְזּכֶ , ֶה  ּכֶ אִֶנְמָצֶל, ז  ּמְ ּבֹונוְֹ"םֶעִֶֶאֹותוֶֹהֶש   ש   ְְחֶׁ ֶׁ לְש 

ֶ,ֶם"עֹולְָ ֲעש   ּי  ְצמוֶֹהֶש   ּבוְֶֶֹלע  ְ ש  ֶןֶח  ֶיֲֶאנִֶהֶמ  עֹולֶָהֶעֹוש   ּזֶ םֶּבָ םְֶועִֶהֶה 

ֶמ ֶ ֲֶאנִֶה ֶחֹוזֶ י ֶָלעֹולֶָר ּבֶָם ֶה  ְֶוָתִמיא, יד ְזּכִ ֶי  ְצמוֶֹר מוֶֶֹע  ּכְ ִריךְֶֶש   ּצָ ֶש  

ֱאכֶֹ ִמּיוֶּלֶל  ְ ש  ג  ֱאכֶֶָֹצִריךְֶןֶּכֶ ת,ֶּבְ רּוָחִנּיוֶּלֶל  ֶיֶכִֶּת,ֶּבְ ש  גּוָפֶאְֶמזֹונֶֶָי  ֶ,אּדְ

ְינוֶּ ֶָמזוֶֶֹה  ִמֶן ְ ש  ֶּג  ֶי, ש  ְֶמזֹונְֶֶָוי  ָמָתֶא ְ ְינוֶֶּ,אְדִנש  ֶזוֶָֹמֶֶה  ֶרּוָחנִֶן ֶי לֶש  

ֶיִֶלּקּוט ֶ)הֶּתֹוָרֶ לֶ "ןֶמֹוֲהר  ִאֶֶּוְכמוֶֹ,ֶח'(ִֶסיָמןקֶב'ֶח  ֶיֶש   ָ ְפש  ְרִעירֶא  תֶא ֶבְֶלה 

ֶּגּופוֶֹ ֶּכֶ , ִֶאֶן ֶי ָ ְפש  ֶא  ְרִעיר ְֶלה  ֶא ֶב ָמתוֶֹת ְ ִֶנש  ֶּוֻמְכָרֶ, ִֶלְלמֶֹח הֶּתֹוָרֶד

יע ֶ ּבִ ש ְ ְֶֶלה  ֶא  וֶֹת ְפש  ֶֶנ  ָ ְקֻדש ּ ּזֹוכֶ ֶה,ּדִ ֶּוְכש   ּיֶ ה ְֶלט  ֶכֶָּבְֶל תְֶמקֹומוֶֹל

ּתֹוָרֶ ֶה  ְֶוִלְלמֶֹה ֶא ֶד כֶֹּת ֶה  ִֶמְקָרֶל, נֶָא ְ ִֶמש  ָמָרֶה ֶּגְ ְבִלֶא ֶּב  ְלִמֶי יְֶירּוש  

ֶ ְפּתָ ְצמוֶֹהֶּובֹונֶ א,ֶּתֹוס  יְִֶֶלע  עֹולֶָתֶּב  ְליוֶֹםֶּבָ יְִּן,ֶָהע  ֶֶ"תּבַ בוֶֹיֶָראש   תֶּת 

ְֶבִלֶ'בְַּ ְלִמֶ'יְ י ֶרּוש   ֶ'ּתְי ְפּתָ ֶֹוס  ֶֶדְולֹומ ֶא, ֶכֶֶָּתא  יל ִ ְדָרש  ּמִ ֶה  לֶָּם ֶּכֻ םֶּגֶ ם

ָדֶהֲֶהָלכֶָ ּגָ ְליוֶֹםֶָלעֹולֶָרֶחֹוזֶ יֲֶאזֶ ה,ְֶוא  ֶאֶָמל ֶןֶָהע  ֲארֹונוֶֹ,ְֶוָגדּוש  אֶהוֶֶּו 

ֶןֲֶארוֶֹ ש  ּקֹד  י,ֶה  ּתֹוָלִעיןְֶוא  ב ֶםֶה  ּק  ֶםְֶיכֹוִלירֶּב  ש   ָליתֶָלג  ָלֶוֶא  ֶל,ֶּכְ הֶמ 



 

 

 
 יד

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   ע"שת תֻחק ַׁ ת פ  

י א  ָהיֶָיִֶמֶןֶּכֶ ןֶש ּ  אוֶֶּּבוֶֹהֶש   ךְֶֶא,רּוָחֶתְֶוָרמוֶּתֶּג  ְֶֶוָהל  ח  ירֶא  ן,ְיחוְֹסְִּרְעִּ

ְינוֶּ ֶֶה  ח  ֶא  ִֶסיָחֶר ֶָנָאֶה ֶה ֶש   יל ִ ש  ִֶטּפְ ֶּבּוִרים יִקים ְֶור  אֹוְמִרים, םֶש  

י א  ֶש   ֶזֶ ן ְרּכוֶֹה ֲעָצתוֶֶֹּד  ֶֶו  ֶש   יל ּדִ ּצ  ֶה  ּיֶ ק ְֶלט  כֶָל ֶּבְ ּתֹוָרֶתְֶמקֹומוֶֹל ה,ֶה 

ֲֶאזֶ  ּיֶ י ִֶנְתק  יָרְֶּבוֶֹם ְַוּנִּ ְָאבְַם ּבוְֹד ש   ֶןחֶׁ ,ֶ ֲחמ  ּמ  ֶש   ֶָרֶת דֶָאב ֶֶ,ִלּבוֶֹם

ּבוֶֹ ְ ש  ֶֶנוֶֹח  ּיֶ )ֶםעֹולֶָלֶש   ֶע  ֶן ָ ָבֶםֶש  ֶּבָ ְתָרֶא ֶּב  ֶ(ב"עֶחעא דֹוָתילֶכֶָּדְֶוָאב ֶ, וֲֶאב 

לוֶּאֶָמָצֶאְֶולֶֹ ֶּכְ ְֶוָאֶם, ֶז מוֶֹתֶמ  לֶֶָּכְ ְֶנב  ּתֹוָלִעיה, ב ֶםְֶוה  ק  ֶּבְ םֶאֹוְכִליר

רוֶֹ ש ָ ֲחָמנֶֶָ,ּבְ ֶןְֶוָלכֶ ֶן,ִליְצָלֶאֶר  ר  ְ ש  ינוֶֹיִֶמֶיֶא  א  ְטע ֶֶש   ְצמוֶֹהֶמ  ָלֶֶע  ל,ֶּכְ

ּבֹונוֶֹבֶ"ש  ֶחוֶֹדְֶוָתִמי ְ ש  ֶֶח  ֶהֶמ ֶם"ֶעֹולֶָלֶש   ש  ָידוֶֶֹלוֶֶֹּי  ֶּבְ ְֶוָאֶ, ֶז ְרִויח  ֶי 

ֶ ְצִליח  ִמיְֶוי  ֶד.ּתָ

ֶ

ְ ַתּקֵ ָחְןְל  כ  ִּ ַהוְָּהְַהש ּ ת  ּנִּ ֶׁ יַרְהְש  בִּ ש ּ  ְתְַהּלּוחוְֹתְמִּ ש  ֹחדֶׁ ּמוְְּּב  ֶֶזּתַ

ךְֶהֶזֶ לְֶוכֶָ ּיָ ֶֶש   ִֶלימ  ּמוְּי ֶֶזּתַ יֹות  ֶּבְ ֶאֶמּוָבֶיֶכִֶּר, ִדְבר  ֶּבְ לי ֶז  נּו ּב  יִֶלּקּוט ֶ)ֶר 

ֶ לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֻמְֶ:ז(ריִֶסיָמןקֶא'ֶח  ֶֶ"זּתַ בוֶֹיֶָראש   ֶוֶֹ'ּתְְֶכרוֶּ'זְִּתֶּת  ֶ'מְֹתֶר  יֶכִֶּה,ֶש  

ֶָאֶ יךְְֶֶצִריִכיםז ִ ְמש  רוְֶֶֹלה  ּכָ ּזִ ֶה  ּק ֶן ְֶלת  ְכָחֶן ִ ש ּ ֶה  וֶָּה ְתה  ּנִ ֶש   ֶה ִביר  ְ תִֶמש ּ

ּלּוחוֶֹ ֶתֶה  ש  ֹחד  ּמוֶֶּּבְ ּמוֶּ"וֶָוארֶָחס ֶןְֶוָלכֶ ז,ֶּת  ֶז,ִֶמּת  ּמ  ֶלֶע ֶזְֶלר  ִביר  ְ תֶש 

ּלּוחוֶֹ ָהיֶָתֶה  ֶָאְרכֶָּהֶש   ֶו' ְֶוָרְחּבֶָן ֶו', ְֶוכֶ ן ֻמְן ֶָרֶֶ"זּתַ ֶאש   בוֶֹי ֶ'זְ ְתּת  ןֶמ 

ֶ'ַמְ ֶּת  נוֶּ'ּתְן ֶֹוָרת  ֶכִֶּ, ֶָאֶי נוֶּז ּלּוחוִֶֶֹנּתְ ֶה  ּיֶ ת, ֶע  ֶן ָ ָיִמיֶ,אִנְמָצֶֶ.םש  ּבְ םֶש  

ּלוֶּ ֶֶא  ּמוֶּלֶש   ֶזֶּת  ֶהֶָהֲעבֹוָדֶרִֶעּק  ילֶא ֶבְֶלִהְתָקר  ּדִ ּצ  הוֶּתֶָהֱאמ ֶקֶה  אֶש  

ִחינֶ  ֶּבְ ֶת ֶֹמש   ּב ֶה, ֶּוְלק  ּנוֶּל ֶכִֶֶָּמּמ  דוֶֹל ֶָהֲאב  ְבדת א  ּנ  נוֶֶּוֶּש   ִאּתָ ֶמ  ְינוֶּ, ֶה 



 

 
 טו

ֶכֶָּ ּתֹוָרֶל ֶה  ְחנוֶּה כ  ָ ש ּ ֶש   ּב ֶ, ֶּוְלק  ּנוֶּל ִֶֶמּמ  ֶ'א  ֶת ד  ֶס  ךְֶר ר  ּמוֶֶּּד  ּלִ ֶ'דה 

מוֶּ ל  ְ ש  ֶּבִ ּיֶ ת, ֶּוְלט  כֶָל ֶּבְ ְֶמקֹומוֶֹל ּתֹוָרֶת ֶה  ְֶוָאֶה, ֶז ק  ִֶנְתּת  ֶן ִביר  ְ תֶש 

ּלּוחוֶֹ ְחזֶֹת,ֶה  ֶרְֶונ  ּתֹוָרֶרֶאוֶֹלֶא  ֱאמ ֶהֶה  ֶֶ.תּב 

ֶ

ֶ ש ּ  ְֶוה  ךְֶם ר  נוְֶּיזֶ ִֶיְתּבָ ּב ֶֶּכ  ְֶלִהְתּד  ּתֹוָרֶק ֶּב  ֶה ֱאמ  ֶּב  ּיֶ ת, ֶּוְלט  כֶָל לֶּבְ

ּתֹוָרֶתְֶמקֹומוֶֹ עֶ הֶה  ח ֶםֶּפ  עֶ רֶא  ֶּפ  ֶם, ֲֶעד  ֲעלוֶֹהִֶנְזּכֶ י ל ֶתֶל  ֶּבוֶֹלֶּוְלִהּכָ

ךְֶ ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  ֶיְֶלג  ּתָ ע  ֶֶ,םעֹולֶָדְֶועֶ הֶמ  ֶןֶָאמ  ֶן.ְֶוָאמ 

 

ּתְַ ַקבְֵּןְנִּ יוְֹתְאְֶׁלְל  ּלָ ְןְַהּגִּ ּדֵ בּועְַיְמִּ ָ ָצעוְְּש  מ  אֶׁ ְא"לותְהדּב 

breslovinternational@gmail.com 


