
 

 

 

ֶ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,ְ ָכלָהֲעָדרִּ ֲעבֹוַדתְַהּבֹוֵראְּב  קְּבַ ַחּזֵ ת  הִּ יםְל  ָצאִּ מ  יּוְנִּ ה  ּיִּ ֶׁ הְש  ּגָ ר  ְּדַ
 

 

 
 

ְמרּוֶ א  רֶנ  ֶלֶעֶ ֲאש   ֶיְיד 

ְ"מֹוֲהָראןְָמָרְ ְזי"עְש 
ְ

 
ּב ֶ ִעְניֶ ֶתִנְפָלאוֶֹתֶנֹוָראוֶֹרְֶיד  ְצווֶֹןֶמ  ּמִ ָאָדֶתֶה  ֶםֶש   ש  ָביֶּדָ ֲעק  ינוֶֶֹוּב  א  ֶֶש   ּגֶ בֶלֶ םֶש ָ םֶש  

ּוִטיםִֶלּמּוִדי ש  ּוִביםֶּפְ ֶןְֶוָלכֶ םֲֶחש  ש ּ  ִעְניֶ ןֶכֶ וְֶל,ִֶמְתר  יןֶּבְ ּצִ ןְֶוִעְניֶָ,ְֶלזּוָלתוֶֹקְֶלה 

ֶ ָעק  ּסוֶֹבֶה  ִהיףְֶוה  לוֶּאֶש   ּכְ ְכִלילֶע ֶתִֶהְסּת  ּת  ּב ֶת,ֶה  ִעְניֶ רִֶויד  ֶןֶמ  ָקא  ְ ש  ןִֶאילֶָתֶה 

י ּיִ ח  ּלֶָםֶה  ּגִ נּוֶזֶ הֶש   ּב  ֶֶל"ר  ִסּפּור  ּיוֶֹיֶּבְ ֲעש ִ ּב ֶת,ֶמ  ִעְניֶ רִֶויד  ּתֹוָרֶןֶמ  ּוָטֶהֶה  ש  ּפְ ֶהֶה  לֶש  

יִקי ּדִ ּצ  לֶ םֶה  ּכֹול  ָבִריתֶה  ְליֹוִניםֶּדְ ֶד.ְמאֶֹםֶע 

 ֶ
ְָיָצאֶָלאֹורֶ רֶׁ ּבְָבְעֶׁ ַ ְַתְש  ָרש  ְתְּפָ  ֶתשע"הֶבֵעקֶׁ

ֶלֶעֶ  ֶיְֶיד  ְסל ֶיֲֶחִסיד  ר  ֶבֶּבְ

ֶרִֶעי ּקֹד  ֶה  יִֶֶש  ל  ָ ֶ"אובבתםְֶירּוש 

בְָּ ַ ש  ְְתּב  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש   ס"חתשְבֵעקְֶׁתְּפָ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

 

ְַמֲאַמר

ָהיְָ עוְּבְֵעקְֶׁהְו  מ  ש   ְןּתִּ
ְזְַ רְמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ ֹוָנהְּדִּ אש  הְרִּ ֻעּדָ ס  ְּבִּ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ ֵלילְש  יםְ"ּב  ָלאִּ פ  נִּ יםְו  יםְנֹוָראִּ ּבּורִּ לְּדִּ

סוְּ יְַהּפָ ֹאדְַעלְּפִּ ָהיְָ"קְמ  ְהְו  ָמעוְּבְֵעקֶׁ ש   גוְְֹ"ןּתִּ ְ'.ו 

 

ווְֹ צ  ּלוְֹתְַהּמִּ ָאָדְתְַהּקַ ֶׁ ְםְש  ש  ֲעֵקָביְּדָ ְְוּבַ

ֶזֶ  ֶמֹוֲהָרא"ש  ר ְֶוָאמ  ח ת  ִתיֶל,"ּפָ ֶּכְ ָבִרי)ב ֶזּדְ ָהיְֶָ:(ביֶ,ם ְו  ְה בְֵעקֶׁ

עוְּ מ  ש   ְּתִּ ְאְֶׁן ית טִּ ּפָ ש   ְַהּמִּ ְָהֵאּלְֶׁם ּתְֶׁה ַמר  ְּוש   יתְֶׁם ְַוֲעש ִּ ְֹאָתְם ַמְם, ָ ש  רְו 

ךְָ ְְל  יךְָה' ְאְְֱֶׁאלֹקֶׁ ית רִּ ְַהּב  אְֶׁת ְו  סְֶׁת ְַהחֶׁ ְד ֶׁ ְֲאש  ּבְַר ש   ְנִּ יךְָע ֶ.ַלֲאבֹותֶׁ

ֶ ִ ש  ֶר  ש  ר  ָהיְְָ,י"ּופ  ְהְו  עוְּבְֵעקֶׁ מ  ש   ְצווֶֹםִֶאֶֶ-ֶןּתִּ ּמִ ּלוֶֹתֶה  ָאָדֶתֶק  ֶםֶש   ש  ֶּדָ

ָבי ֲעק  ֶּב  ָמעוֶּו ְ ש  ַמְֶן.ּתִ ָ ש  ְו  ְה' יךְָר ךְְֱָאלֹקֶׁ ְאְְֶׁל  ית רִּ מֶֶֹ-ֶתַהּב  ְ ִֶיש  ְֶלךֶָר

ְבָטָחתוֶֹ ֶה  ּיֶ , ֶע  ֶן ָ ֶֶ.םש  ש  ְֶלָהִביְֶוי  ֶן ֶמ  ןה ְצווֶֶֹה  ּמִ ֶה  ּלוֶֹת ּק  ֶה  ָאָדֶת םֶש  

ֶ ש  ָביֶּדָ ֲעק  ע ֶֶ.וּב  ּטּוִרילֶּוְבב  עוְּא,ִֶאיָתֶםֶה  מ  ש   ּתְֶׁןְּתִּ ַמר  יתְֶׁםְּוש   ,ֶםַוֲעש ִּ

גֶ ג',ֶ נ  נֶָאִֶמְקָרֶדֶּכְ ְ ְלמוֶּהִֶמש  ּיֶ ד,ְֶות  ֶןֶע  ָ ְינוֶֶּ.םש  ֶֶה  לֹש   ְ ּמּוִדיֶתש  ּלִ םֶה 

י סֹוִדּיִ ּיְ ֶםֶה  ִֶנְגלוֶֹלֶש   ּתֹוָרֶת ֶה  ה ֶה, נֶ םֶש   ָניוֶֶֹךְֶ"ּת  ְ ֶּוְגָמָרֶתִֶמש  םְֶוה ֶא,

גֶ  נ  ֶדֶּכְ ֹלש ָ ְ ש ּ יֶָּתֶעֹוָלמוֶֶֹהה  ּמּוָבֶה,ֶּוְבִריָאֶהְֶיִציָרֶהֲֶעש ִ ּקּוִניאֶּכ  ּתִ ם,ֶּב 

בְה'תשס" תְֵעקֶׁ ַ ָרש  ְּפָ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ  חֵלילְש 

 



 

 
 ג

חוֶֹלְֶלָכֶדִֶלְלמֶֹםֶָאָדֶלֶּכְֶֶָוָצִריךְֶ ּפָ ה ֶתְֶקָצֶתֶה  ָכֶםֶמ  ֹבָאֶם,ֶיוֶֹלֶּבְ ּמְ רְֶוכ 

ִכְתב ֶ ִרֶ)"לֶָהֲאִריזֶ יֶּבְ יץֶע ֶיֶּפְ ּיִ עֶ םֶח  ְנָהגֶ רֶש   ּמוֶּתֶה  ּלִ ֶדֶה  ר  ֶֶ.קֶא'(ּפ 

ֶ

ֵרְ יבוְְֵּדעְַַהּיוְְֹיַאש   ִּ ְְתֲחש  ֶׁ ּמוְְּלכְְָּלש  הוְְּדלִּ ֶׁ ְְאש 

ֶ ש  ְֶֶוי  ּלוֶּרֶלֹומ  א  ְצוֶֶֹןה ֶֶש   ּמִ ה  ָאָדֶתֶּלוֶֹק ֶתֶמ  ֶםֶש   ש  ָביֶּדָ ֲעק  צ ֶיֶכִֶּו,ֶּב  לֶא 

נֶ בֶרֶֹ ְםֶָאָדֶיֶּבְ ּמוְּרְֵסדֶׁ ֶֶדַהּלִּ ֲעבוֶֹםִֶויכֹוִליד,ְֶמאֶֹלֶּוְמֻזְלזֶָלֶק  םֶָיִמירֶל 

בּועוֶֹ ָ ינוֶֹתְֶוש  א  ח ֶֶש   ֶֶּפֹות  ש  ָניוֶֶֹאוֶֶֹֻחּמָ ְ ָמָרֶֶאוֶֹתִֶמש  ֶֶ,אּגְ לוֶֹסֶח  ָ ם,ְֶוש 

ֶכִֶּ ֶי ִֶנְדמ  ָדָבֶֶלוֶֹה ֶּכְ ֶר ֶק  ינוֶֹל, ע ֶיוְֶֶֹוא  ֶֶד  ֶא  ֶֹעצ ֶת יבוֶּם ִ ֲחש  ֶה  ֶת לֶש  

ִֶלּמּוִדי ּלוֶּם ֶא  ִמְקָצֲֶֶאִפּלוֶּ, ֶּבְ ֲאִפּלוֶּת, ךְֶֶו  ר  ד  יְרָסֶֶּבְ ֶּגִ הֶָהיְֶֶָוִאּלוֶּא,

עֶ  ֶֶיֹוד  ֶתֶא  יבוֶּלֶּגֹד  ִ ֲחש  ֶתֶה  ּתֹוָרֶלֶש   ֶה  יךְֶה, כְֶֶָּוא  ָבֶלֶש   תֶאוֶֹלְֶוָכֶהֶּת 

ִֶמְצָוֶ ְפנֶ ה ֶּבִ ְצָמּהֶי ֶע  ֶָהיֶָ, ֶה ֶּגֹור  ְרּב ֶס ֶה  ֶּפְֶה ֶסּוק  נֶ י םֶּוְפָרִקיֶךְֶ"ּת 

ָניוֶֹ ְ יתִֶמש  ּפִ ָמָרֶםְֶוד  ְרּב ֶיֶכִֶּא,ֶּגְ נֶ הְֶלה  ֶםֶָאָדֶיֶּבְ יהִֶנְדמ  א  יבוֶּןֶש   ִ תֲֶחש 

ֶ ֶר  ְֶלִלּמוֶּק ֶָרצוֶּד ֶף ְֶזמ  ֶן ֶר  ֶּוְבִעּיוֶּב, ֶָעמוֶֹן ֶעִֶק ים ִ ְֶמָפְרש  א ֶם יְֶונֹוש ְ

ִלי ֶּכ  ֶלֲֶאָבֶם, ךְֶרֶָקָצֶןִֶלְזמ  ר  יְרָסֶֶּוְבד  יֶ-ֶאּגִ יבןֶא  ִ ָלֶתֶוֲֶּחש  ֶּכְ ְֶוזֹוִהיל,

ֶָטעוֶּ דֹולֶָת ֶּגְ ֶכִֶֶּ!דְמאֶֹה ֶי ש  יבוֶֶּי  ִ ֲֶחש  ֲֶעצּוָמֶת ְֶלָכֶה ָבֶל ֶּת  ֶה לֶש  

ּתֹוָרֶ ֶה  ֶה ָ דֹוש  ּקְ ֶה  ְֶוע ֶה, ֶכֶָּל גֶ ל ֶר  ּלֹוְמִדיע ֶזֹוִכיֶ-ֶםש   כֶ ם ִֶלש ְ יר ןֶא 

ֶסוֶֹ ֲֶאָבֶף, ֶל ֲחמ  ֶמ  ָהִעְניֶָת ֶש   ְעָלֶן ֶנ  ֶם ֶּוֻמְסּתָ נֶ ר ִֶמּבְ ֶָאָדֶי ןֶָלכֶ ם,

ְלְזִלי ֶּבוֶֶֹםְמז  ְֶוָלכֶ , ֶהוֶּן ִֶנְקָרֶא ֶא ש   ֶּבְ וְֹ"ם צ  ְמִּ ְַקּלוְֹת ָאָדְת ֶׁ ְש  ְם ש  ְּדָ

ֲעֵקָבי ֶכִֶֶּ.ו"ּבַ יי ֶא  ֲעָלתוֶֹםֶיֹוְדִעין ֶמ  ,ֶ ר  ְ ש  ְֶוא  ִֶמֶי ינוֶֹי א  ְטע ֶֶש   תֶא ֶהֶמ 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

ְצמוֶֹ ֶ,ֶע  ּמּוִדיתִֶמְקָצֲֶֶאִפּלוֶּםֶיוֶֹלֶכֶָּףֶחֹוט ֶקֶר  ּלוֶּםִֶמּלִ גוֶֹ,ֶא  ֶןֶּכְ ש  ֶֻחּמָ

ֶ ִ ש  ְֶור  ֶ"י ָרש   בּועֶ ֶתִמּפָ ָ ש ּ ֶה  ,ֶ ר  ֶּופ  ָחֶק ֶא  ֶֶאוֶֹד ּמָ ֶּכ  ָרִקיה ֶּפְ ָניוֶֹם ְ תִֶמש 

ִסְדָרֶ ֶּכְ ֶןְֶוכֶ ן, ָמָרֶףֶּד  ֶּגְ ְבִלֶא, ְלִמֶיֶּב  ֶיְֶירּוש   ְפּתָ ֶּתֹוס  לֶע ֶםֶּגֶ ףֶּומֹוִסיא,

ֶתְֶקָצֶהֶזֶ  ְֶוזֹה ִֶֶמְדָרש  ה ֶר, ְכָלֶםֶש   ֶּבִ רוֶֹל ִֶנְסּתָ ּתֹוָרֶת ֶה  ה ֶה, גֶ םֶש   נ  דֶּכְ

ֶעֹולֶָ ֶָהֲאִצילוֶּם ֲֶאזֶ ו ֶת, ֶי ש  וֶֶֹי  ְפש  ֶָמזוְֶֶֹלנ  ֶרּוָחנִֶן ִֶמּכֶָי תל ע  ְרּבָ ֶא 

ָכֶֶָהעֹוָלמֹות יעֶ ם,ֶיוֶֹלֶּבְ ּבִ ש ְ ֶֶּומ  וֶֹתֶא  ְפש  ֶֶנ  ָ ְקֻדש ּ ֶֶ.הּבִ

ְ

יעְַ ּבִּ ַהש   ְְתאְְֶׁל  ש  פֶׁ זוְְֹםעְְִַּהּנֶׁ כְְָיָהרּוָחנְְִּןַהּמָ ְְםיוְְֹלּב 

ֶםְֶורֹוִאי חּוש  ְמזוֶֶֹ,ּבְ ּבִ ֶש   ִמֶן ְ ש  ֶּג  יי ֶא  ְטע ֶםֶָאָדֶן ְצמוֶֹהֶמ  ָלֶֶע  ֶּכְ ֶל, קֶר 

ִֶמּכֶָםֶטֹועֶ  ִֶמינֶ ל ֲאָכִליי ִביםֶמ  ֲֶער  ֲאִפּלוֶּם, רוֶֶֹו  ֲחב  ּכ ֶֶש   ִֶמְסּת  וֶָעָליל

ֶ ינוֶֶֹ-ֶקְוצֹוח  ע ֶֶא  ִֶמְתּפ  ּנוֶּל ָלִֶֶמּמ  ֶּכְ ֶל, ֶר  יךְֶק ִ ְמש  ֱאכֶֶֹמ  ֶל  יעֶ ל, ּבִ ש ְ ֶּומ 

ֶ ֲעבֹונוֶֹתֶא  ְֶוכֶ ֶ.ר  רּוָחִנּיוֶּתִֶלְהיוֶֶָֹצִריךְֶן ֶּבְ ּיֹאכֶ ת, כֶָםֶָאָדֶלֶש   ֶּבְ םֶיוֶֹל

ָעֶלִֶמּכֶָיֶרּוָחנִֶןֶָמזוֶֹ ְרּבָ יע ֶת,ֶעֹוָלמוֶֶֹהא  ּבִ ש ְ ְֶֶוי  וֶֹנֶ תֶא  אְֶמזֹונֶָםֶעְִֶֶפש 

ָמָתֶ ְ מוֶֹאְֶדִנש  יעֶ ֶּכְ ּבִ ש ְ ּמ  גּוָפֶאְֶמזֹונֶָםֶעִֶֶּגּופוֶֶֹש   ֶיִֶלּקּוט ֶ)אֶּדְ לֶ "ןֶמֹוֲהר  קֶח 

ָהיְָאִֶנְקָרֶהְֶוזֶ ֶ.ח'(ִֶסיָמןב'ֶ ְ'הְו  ָמעוְְּ'בֵעקֶׁ ש   עֶ ,ֶןּתִּ ֹומ  ש ּ ךְֶֶקֹולוֶֶֹש   ר  ִֶיְתּבָ

תֹוךְֶ יֶּבְ ְקָבּיִ ֶרְֶמֹבָאֶיֶכִֶֶּ.םָהע  ִדְבר  ּב ֶיֶּבְ ֶ)ֶל"נּוֶזֶ ר  ָ ע ֶ,ֶם(ש  ֶלֶש   אְֶמזֹונֶָיְֶיד 

גּוָפֶ ְינוֶּאֶּדְ ִתיֶָּהֲֶאִכיָלֶֶה  ְ יִליה,ֶּוש  ְגּדִ ִסְטָרֶֶב"ָעֵקְ"תֶא ֶןֶמ  ֲחָרֶאֶּדְ א,ֶא 

תוֶֶּּוְכמוֶֹ ּכָ י)בֶש   ִהּלִ ֶמּתְ ְחִמֶלֶאֹוכֶ "ֶ:(יֶ,אם ֶל  יי ִֶהְגּדִ ֶָעל ֶל יֶכִֶֶּ.ב"ָעֵקְי

ֶע ֶ ֶל ְֶיד  ֶָהֲאִכיָלֶי ִקיה ּזְ יֶםִמְתח  ְקָבּיִ ֶָהע  ְגִליְוֶם ֶָהר  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹן, ֶש  

 



 

 
 ה

ינוֶּ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ּבֶָ)ם ֶש   ֶע"אקנת ֶּדוֶֹ'ֶ:(ב ּכֶ ק כ  ֶּבְ ּכֶ י ְ ְֶוִתש  ֶח ְגר  נ  ,ֶ'יּבְ

ֶ ִ ש  ֶר  ש  ר  ְרּב ֶלֱֶאכוֶֹ'ֶ:י"ּופ  יךֶָהֶָהֲאִכיָלֶאְֶוִתְמָצֶהֶה  ְפִסיעֹות  ּזֶ ,ֶּבִ ח  ּיְ קֶש  

ּיֶ ֶ;'ּכֲֹחךֶָ ֶןֶע  ָ ָאָדֶלֲֶאָבֶֶם.ש  ש   ְכִניםֶּכְ ֶֶחוֶֹכֶֹּסֶמ  ְמזֹונֶָקֶר  גּוָפֶאֶּבִ יֲֶאזֶ א,ֶּדְ

ֶ ְחָלש  ְֶמזֹונֶֶָנ  ָמָתֶא ְ ְֶדִנש  ֶא, ּד  ְֶוִנְתּג  ֶָעק ֶל ֶב ֶש   ְטָרֶל ּסִ ֶה  ֲחָרֶא ֶֶ,אא  סֶח 

לוֶֹ ָ ְֶוש  ֶם, ֶמ  יה א  ֶש ּ  ֶּכֶ ן אֹוכֶ ן ש   ֶּכְ כֶָל ֶּבְ ֶיוֶֹל ֶּגֶ ם ֶָמזוֶֹם ֶרּוָחנִֶן ֶי לֶש  

ֶ ּתֹוָרֶיִֶלּמּוד  ֲעבוֶּהֶה  ָמתוֶֹרֶּב  ְ ייֲֶאזֶ ,ִֶנש  ְגּדִ ֶָעֶלֶמ  ֶבֶק  ָ ְקֻדש ּ ּיֶ ה,ֶּדִ םְֶוִנְתק 

לֶ )ֶּבוֶֹ ְ ֶכִמש  ֲֶעָנָוֶֶב"ֵעקְֶׁ"ֶ:(דֶ,בי ֶה'ִיְרא ֶה ְֶוָלכֶ ֶ.ת ין ּפִ ֶש   םִֶנְקָרִאיר

ֶ ִֶלּמּוד  ּתֹוָרֶי וְֹ"הֶה  צ  ָאָדְתְַקּלוְֹתְמִּ ֶׁ ְםְש  ש  ֲעֵקָביְּדָ ֶו"ּבַ ֶכִֶּ, צ ֶֶןה ֶי ע  םֶּבְ

ּלוֶֹתִֶמְצוֶֹ ֶק  כוֶֹת, ּיָ ּיֶ םֶָאָדֶלֶּכֶָלֶש   ְֶלק  ֲֶֶאִפּלוֶּם, ר  ד  לֶֶָּךְֶּבְ ה,ֶּוְמִהיָרֶהֶק 

ֲֶאָבֶ ֶרֶֹל נֶ ב ֶּבְ ֶָאָדֶי ְלְזִלים ְֶמז  ה ֶם ֶןּבָ ,ֶ ר  ְ ש  ְֶוא  ִֶמֶי ינוֶֹי א  ְטע ֶֶש   ֶמ  תֶא ֶה

ְצמוֶֹ ֶ,ֶע  ה ֶתְֶקָצֶףֶחֹוט ֶקֶר  ָכֶֶןמ  ֶם.יוֶֹלֶּבְ

ֶ

יְּ ֻיָחְְםוְַּהּסִּ ְְדַהּמ  ֶׁ אוְְֹלש  יְיַרּבְְִּןַהּגָ עלִּ אּובְְֵגזֶׁ יְןר  גִּ ענ  ְְסּבֶׁ

ֶ"מֹוֲהָרארְֶוִסּפ ֶ אוְֶֹיכִֶּ,ֶל"זֶ ֶש  דוְְֹןַהּגָ ייְַרּבְְִּלַהּגָ עלִּ אּובְֵגְזֶׁ יןְר  גִּ ענ  סְּבֶׁ

ֶ"לזְַ ּהֶ, ּבָ ֶֶר  ֶש   ֶל ָ יְִֶירּוש  ֶל  ֶָהיֶָם, ְתִמיה ֶמ  ֶָעצוֶּד ֶם, ְֶוָעש ָ ִֶסּיוֶּה לֶע ֶם

ֶ ֶש   ָאֶ"ס ֶמ  תה ח  ָעִמיְֶוא  ע ֶֶ.םּפְ ֶּפ  ֶָקָרֶם ֲהָביא ִֶלְמא  ֶו ִֶלְסֻעּד  םִֶסּיוֶּת

ֶ ש ּ  ל ֶהְֶוָהיֶָ"ס,ֶה  ֶאֶלֶֹיֶכִֶּא,ְֶלפ  מ  ִֶמּזְ ֶן ֶםִֶסּיוֶּהֶָעש ָ ש ּ  הִֶנְרָאֶאְֶולֶֹ"ס,ֶה 

ֶֶ,םָלה ֶ ְזמ  ּבִ ֶש   ֶָקָצֶן זֶ ר ֶּכָ ֶה ֶָעש ָ ֶעוֶֹה יֶ.םִסּיוֶּד ְֶוִהְסּבִ יר ָ ֲאָנש  ו,ֶל 

ּיוֶּ ּסִ ה  ֶש   ּזֶ ם ֶה  ֶהוֶּה ְֶמֻיָחֶא ִמינוֶֹד ֶּבְ ֶכִֶּ, ֶי ֲחמ  ֶמ  הוֶּת ֶש   ּהֶא ּבָ ֶֶר  לֶש  
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

יִֶ ל  ָ ע ֶם,ְֶירּוש  ְרחוֶֹלֶּב  ֶאֶָקרוֶּאֶהוֶֶּּכָ ְרּב ֶןֶּוְמֻזּמָ ת,ֶּוְבִריתוֶֹתֲֶחֻתּנוֶֹהְֶלה 

ִֶלְהיוֶֹ ֶת ּד  ְֶמס  יר ִ ִֶקּדּוש  ְֶוִלְהיוֶֹן ֶת ְנּדָ ֶס  ְֶוע ֶק, ֶּפִֶל ֶרֶֹי ח ֶב ֶֶלֹוק  ְֶזמ  דֶע ֶן

ִכיִני ּמְ ֶש   ֶא ֶם ֻחּפֶָת ֶה  ְֶוע ֶה ִביִאיד ּמְ ֶא ֶֶםש   ינוֶֹת ּתִ ֶה  ןְֶוָלכֶ ֶ.לָלמוֶּק

ִמי ֶּתָ ח ֶד ָמָרִֶֶעּמוֶֶֹלֹוק  ֶּגְ ְֶוע ֶא, יד ּכִ ח  ּמְ ֶש   ֻחּפֶָם ֶל  ִֶלְבִריֶאוֶֹה אֶהוֶּת,

ִסְדָרֶתְֶקָצֶדֶלֹומ ֶ ֶּכְ ְֶקָצֶדְֶועוֶֹן, הוֶּת, ּיוְֶֶּוז  ּסִ ֶםֶה  ָעש ָ והֶש   ָ ְכש  ֶע  לִֶמּכֶָ,

י ּנִ מ  ּזְ ֶה  ים ּנִ ְֶקט  ֶם מ  ּלָ ֶש   ע ֶד ֶּבְ ָנתוֶֹת ְמּתָ ֶה  ...ֶ ֲֶהר  ִֶמֶי ֶי ש  ּי  כ ֶֶלוֶֶֹש   לֶש  

ע ֶ ְֶוד  ֶָיכוֶֹת, ֶל ְֶלָצר  ִֶלּמּוִדיף ים ּנִ ְֶקט  ּבוֶֹם ְ ש  ְֶלח  דוֶֹן ֶּגָ ּיֶ ל, ֶּוְלט  ָכֶל לֶּבְ

ּתֹוָרֶתְֶמקֹומוֶֹ ֶה,ֶה  ר  ְ ש  ֶ.לוֶֹיֶא 

ְ

ֵהְ ּזָ הִּ ְְרל  ֶׁ ַצֵעְְאּלְֹש  ּלוְְּזּוָלתוְְֹתאְְֶׁרל  ךְ ְֲאפִּ רֶׁ דֶׁ חוְְֹּב  ְְקצ 

ְֶוִהּנֶ  ֶעוֶֹה ִֶעְניֶ ד ֶן ֶק  ְֶוזֶֹל ינֶ ל ע  ֶּבְ ִרּיוֶֹי ּבְ ֶה  נֶ ת, ּבְ ֶש   ֶָאָדֶי ים ִ ש  םֶּדָ

יה ֶ בֹות  ִעּקְ ֶּבְ ֶהוֶּם, ע ֶא ְֶלצ  ֶא ֶר רוֶֹת יזֶ ֲֶחב  א  ֶּבְ ע ֶה ֶצ  ֶּכֶָר הוֶּל ֶש   יֶכִֶּא,

ֶ ינוֶֹםֶָאָדֶיִֶלְבנֶ הִֶנְדמ  א  לוֶֶּש   ֶם,ֶּכְ ָכךְֶהֶּומ  עֶ ֶּבְ ּצִ רוֶֹתֶא ֶרֶש   גּופוֲֶֶֹחב  ֶּבְ

ָממֹונוֶֶֹאוֶֹ ֶּבְ ֲֶאָבֶ, ֶל ֱאמ  ֶּב  ֶהוֶּת ָבֶא ֶּדָ ֶָחמוֶּר ְֶמאֶֹר ְֶוָאָדֶד, ךְֶם ִֶיְצָטר 

ּלֶ  ְֶלש   ֶע ֶם ֶזֶ ל ֶה ִֶמּדָ גֶ ה נ  ֶּכְ ֶד ִֶמּדָ תוֶֶּּוְכמוֶֹה, ּכָ ֶש   ְקָרֶ)ב ּיִ ֶכו  ֶ:(כֶ,דא

"ֶ ֲאש   ֶּכ  ֶר ִֶיּת  ָאָדֶםֶמוֶּן ֶּבָ ֶּכֶ ם ֶן ת  ִֶיּנָ ְֶוָלכֶ ֶ."ּבוֶֹן ֶָראוֶּן ֶָלָאָדֶי ּפֶֹם ְ טִֶלש 

ְצמוֶֹ כֶֶָע  יזֶ רִֶצע ֶאֶלֶֹםִֶאֶת,ֶע ֶלֶּבְ ֶָממֹונוֶֹחֶָלק ֶאֶלֶֶֹםְוִאֶֶ.םָאָדֶןֶּב ֶהֶא 

ּלֶֹ ֶש   יא ּדִ ֶּכ  ֶכִֶּן, ִֶאֶי ֶלֶֹם ֶא ֲעש   ֶי  ּפֶָה ְ ִֶמש  ְצמוֶֹט ע  ֶּבְ ֲֶאזֶ , ֶי ֲעש   ֶי  ִֶעּמוֶֹה

ּפֶָ ְ ְעָלֶטִֶמש  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹה,ִֶמְלמ  ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶ)םֶה  ֹוְפִטייִֶסְפר  ֶ:ם(ש 
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י א  ש   ּפֶָןֶּכְ ְ ּטֶָטִֶמש  ֶהְֶלמ  ש  ּפֶֶָי  ְ ְעָלֶטִֶמש  ֶה,ְֶלמ  ֶהֶמ  יש ּ  םֶָאָדֶםִֶאֶןֶּכֶ ןֶא 

ֹופ ֶ ֶש  ְצמוֶֹט כֶֶָע  ֶּבְ ֶע ֶל ְֶוחֹוק ֶת, ֶר ש  ִֶאְֶֶודֹור  ֶלֶֹם ִֶצע ֶא ֶא ֶר רוֶֹת ֲֶחב 

גּופוֶֹ ָממֹונוֶֶֹאוֶֶֹּבְ ֶיֲֶאזֶ ,ֶּבְ ע ֶרֶּפֹוט  ְצמוֶֹלֶמ  יםיִֶמינֶ לֶכֶֶָּע  ִ יֳֶעָנש  ִ םֶָקש 

ֶּוָמִרי ֶכִֶּם, ֶי ש  ּי  ש   יֶּכְ ֶּדִ ֶן ּטָ ְֶלמ  יה ֶא  ין ֶּדִ ְעָלֶן הוֶֶּ.הְלמ  ָהיְְֶָוז  ְו  ְה בְֵעקֶׁ

עוְּ מ  ש   ֶןּתִּ ֶֶָהִיינוֶּ, מ  ְ ש  ּתִ ֶש   ְצווֶֹע ּמִ ֶה  ּלוֶֹת ֶק  ָאָדֶת ֶש   ֶם ש  ָביֶּדָ ֲעק  ו,ֶּב 

ךְֶ ּדֹור  ֶע ֶֶש   ְגל ֶל ֶר  רוֶֹי עֶ ֲֶחב  ֶּוְמצ  ְאְְֶׁ,אֹותוֶֹר ית טִּ ּפָ ש   ְַהּמִּ הְָהֵאּלְֶׁם

ּתְֶׁ ַמר  יתְֶׁםְּוש   ֶםאֹוָתְםְַוֲעש ִּ ְינוֶּ, ּפֶֶֹה  ְ ש  ּתִ ְצְמךֶָתֶא ֶטֶש   כֶֶָע  םִֶאֶתֶע ֶלֶּבְ

ֶאֶלֶֹ ְמּתָ ג  יזֶ ֶּפָ א  גֶ ןִֶעְניֶָהֶּבְ ְרךֶָדֶנ  ֶזְֶוָאֶ,ֲֶחב  ֲאש   ּפֶֹרֶּכ  ְ ש  ְצְמךֶָתֶא ֶטֶּתִ ,ֶע 

ֶ ֲעש   ס ֶבֶטוֶֹהְֶות  ִרּיוֶֹםֶעִֶדֶָוח  ּבְ ֶה  ְפטֶֹת, יךֶָרֶּתִ ָעל  ִֶמינֶ לֶכֶֶָּמ  םִֶיּסּוִריי

י ִ ַמְְז,ְוָאֶם,ֶּוָמִריםֶָקש  ָ ש  יךְָרְה'ְו  יתְאְְֱֶׁאלֹקֶׁ רִּ אְֶׁתְַהּב  סְֶׁתְו  גוְֹדְַהחֶׁ ,ֶ'ו 

ֶ גֶ הִֶמּדָ נ  ֶדֶּכְ יָתֶהִֶמּדָ ָעש ִ ס ֶֶש   ִרּיוֶֹםֶעִֶדֶח  ּבְ ֶן.ְוָהב ֶת,ֶה 

ֶ

ֵרְ ָהְְיַאש   ז  ּלְְֹרַהּנִּ ֶׁ רֹךְ ְאש  ד  ְְזּוָלתוְְֹלַעְְלִּ

ֶ"מֹוֲהָרארְֶוִסּפ ֶ ֶל"זֶ ֶש  ָהיֶָ, ֶהֶש   ִֶֶאיש  ֶָזק  ְבנֶ ן ֶּבִ ֶי ר  ה ֶקֶּבְ ּנָ ְצִניע ֶֶגש   ְֶלה 

חוֶֹ ְפּתְ ֶמ  יתוֶֹת ֶע ֶֶּב  ֲֶארוֶֹל ֶן מ  ְ ש  ח  ֶה  מּוךְֶל ּסָ ְֶלִדיָרתוֶֶֹה  ,ֶ ד  ֶּכְ ּלֶֹי אֶש  

ֶ ֶחִֶיְטר  ְלט  חוֶֶֹםעִֶלְֶלִהּט  ְפּתְ ּמ  נוֶֹ,ֶםְמקוֶֹלְֶלכֶָתֶה  כ  ְ ֹנה ֶהֶָרָאֶֶש  הֶזֶ גֶּבְ

רוֶּ ְפק  ִאיֶ-ֶתֶה  ְ ש  חוֶֹרְֶלה  ְפּתְ חוֶּתֶמ  ְחִליץ,ֶּב  דוֶֹטֶה  ּמְ ְֶֶלל  ק  ע ֶח,ֶל  םֶּופ 

ָצֶ ּיָ ש   ֶּכְ יתוֶֹא ִֶֶמּב  ֶָלק  חוֶֹח ְפּתְ ּמ  ֶה  ית ְחּבִ ְֶוה  ֶאֹוָתֶא ָמקוֶֹם ֶּבְ ח ֶם ר,ֶא 

ָחזֶ  ֶּוְכש   ק ֶר ּזָ ֶה  ע ֶן ִֶנְצט  ֶאְֶֹמֶר ֶכִֶּד, ֶלֶֹי ֶָמָצֶא חוֶֹא ְפּתְ ּמ  ֶה  ְֶולֶֹת, הֶָהיֶָא
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ֶָיכוֶֹ סל נ  יְִֶֶלִהּכָ ּב  ֶל  ךְֶת, ִֶלְקרְֶֶֹוֻהְצר  ִניא כ  ְ ִֶלש  ּיֹוִציאוֶּם ֶֻסלֶֶָּש   ךְֶם ר  ֶּד 

ס ֶ ְרּפ  ּמִ ֶה  ה ֶת ּלָ ֶש   ּפ ֶם, ֶּוְלט  ס ְֶֶלתֹוךְֶס ְרּפ  ּמִ ֶה  ּלוֶֹת ֶש   ְֶוָהיֶָ, ע ֶֶלוֶֹה רֶצ 

דוֶֹ ֶּגָ ִֶמכֶָּל ּפוֶּל ּסִ ֶה  ֶר, ר  ֲערוֶֶֹךְֶּוְבד  ִֶהְפִליֶצ  יט ִֶמּפִ ּבּוִריו ֶּדִ םֲֶחִריִפים

גֶ  ֶיִֶמֶדֶנ  ק  ּלָ חוֶֹחֶש   ְפּתְ ּמ  ֶתֶה  עֶ לֶכֶֶָּלוֶֹםְֶוָגר  ּצ  ּזֶ רֶה  ֶרֶָעב ֶאְֶולֶֹה,ֶה  ןְֶזמ 

ֶ ךְֶרְֶוִנְפָטֶֶבר  ְבר  ּזֶ ֶָהא  ק ֶהֶה  ּלָ חוֶֹחֶש   ְפּתְ ּמ  לֶָּיֶכִֶּת,ֶה  ֶהִֶנְתּג  ֶהֶמ  ָעש ָ ה,ֶש ּ 

ֶלְֶוִקּב ֶ ש  ֲחֶֶ,רָחמוֶֶֹּענ  ֶן,ִֶליְצָלֶאֶָמנֶָר  ִריִכיםיֲֶהר  ּצְ רֶש   ה  אֶלֶֹדְֶמאְֶֶֹלִהּזָ

ע ֶ רוֶֹתֶא ֶרְֶלצ  ֶיֶכִֶּ,ֲֶחב  ח  ךְֶרֶא  ֶהִֶמּזֶ םֶסֹוְבִליֶּכָ ּסֹוְבִליהֶמ  ֲחָמנֶֶָ,םש ּ  אֶר 

ִֶליְצָלֶ ֶן, ר  ְ ש  ְֶוא  ְזָהֶי ּנִ ֶה  ֶלֶֹר ֶא ֶע ְֶֶוִלְדרֹךְֶֶָלדּוש  ְגל ֶל ֶר  רוֶֹי ֲֶחב  אְֶולֶֹ,

ע ֶ וֶֶּאֹותוֶֹרְֶלצ  ש  ִניםֶּבְ ֶן.ֹאפ ֶָוֶםֶּפָ

ֶ

ָהָדְזְעְֹ ּהְרְו  ָ בּוש  ַחְְל  ש   יוְֹקְַוּתִּ ְְןַאֲחרוְֹםְל 

ֶּגֶ  ֶם ְֶמֻרּמָ יז ּלִ ּמִ ָהיְְָםּב  ְו  ְה ְֵעקֶׁ עוְּב מ  ש   ֶןּתִּ ִמי, ּתָ ֶש   ִֶיְזכֶֹּד ֶָאָדֶר תֶא ֶם

ּסוֶֶֹבָעֵקְה ֶ ְֶוה  ְינוֶּף, ֲחרוֶֶֹיֹומוֶֶֹה  ֶָהא  ְֶוִיְזכֶֹּן, יט ֶר ֶה  ּלֶֹב ֶש   א ֶא ָ ִֶיש ּ ֶלוֶֹר

לוֶּ ֶּכְ ֲחרוְֶֶֹליֹומוֶֹם ֶָהא  לֶָּן ֶא  ּתֹוָרֶא ֶה  ֶּוְתִפלֶָּה ִֶמְצווֶֹה ית ֲעש ִ םֶּומ 

ֶםֶיטֹוִבֶ ש  ָרכ  ְצמוֶֶֹש   ְֶלע  ֶֶּוְכמוֶֹ, ָאמ  נֶָּרֶש   ּת  ֶו'(ָאבוֶֹ)אֶה  ְֶלִפֶ'ֶ:ת יי א  ןֶש  

י ּוִ ס ֶאֶלֶֹםֶָלָאָדֶֶלוֶֹןְֶמל  ִלּיוֶֶֹטֹובֹותםֲֶאָבִניאְֶולֶֹבֶָזָהֶאְֶולֶֹףֶכ  ְרּגָ תֶּומ 

לֶָּ ֶא  ִֶמְצווֶֹא ית ֲעש ִ ֶּומ  ֶטֹוִבים ְלב ֶם ֶכִֶֶּ.'דּבִ ָאָדֶי ש   ֶּכְ ִֶיְזכֶֹּם תֶזֹאר

ִמי ֶּתָ ִֶיְהיֶ ד, ֶֶוֶֹלה ר  ְֶלק  ִֶנְפָלֶן ֶכֶָּא ֶל ְֶנֻקּדָ נֶָּה ְֶקט  ּזֹוכֶ ה ֶש   ֲחטוֶֹה ףֶל 

ֶ ֻדש ּ  ִֶמּקְ ֲהדּותוֶֹת ֶי  ְֶוָיִכי, ְצמוֶֹן יְֶלע  ִ ְלּבּוש  ֶמ  ֶטֹוִבים ֲחָזִקים ֶו  ּיֶ ם יְֶלח 

 



 

 
 ט

ֶעֹולֶָ ּבֶָם ֶה  תוֶֶּּוְכמוֶֹא, ּכָ ֶש   לֶ )ב ְ ֶלִמש  ֶעֶֹ"ֶ:(הכֶ,אי ְֶוָהָדֶז ּהֶר ָ ְֶלבּוש 

ֶ ח  ש ְ ּתִ ֶו  ְֶליוֶֹק ֲחרוֶֹם ֶ"ןא  ֶע ֶֶוְֶּוָאְמר, ֶזֶ ל ינוֶּה יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  מוֶֹ)ם ְ תֶש 

ּבֶָ ֶר  ֶ'ֶ:(גֶ,בנה יָמת  ֶא  ּתֹוָרֶי ֶה  ק ֶה ח  ְֶמש   ֱֶהו ֶֶ?םָלָאָדֶת ֶי ֶאֹומ  םְֶליוֶֹר,

ֲחרוֶֹ ֶכִֶֶּ.'ןא  ֶָאֶי ֶז מ  ִֶיש ְ ְֶמאֶֹח ֶעִֶד ֶּכֶָם ֶל ְֶנֻקּדָ ֶטֹוָבֶה כֶָה ּזָ ֶש   ִֶלְרּכֹשֶ ה

ְצמוֶֹ ְֶלע  ֲֶאָבֶ, ֶע ֶל ֶּפִֶל ֶרֶֹי ֶהוֶּב ָבֶא ֶּדָ ָאָדְ"ר ֶׁ ְםְש  ש  ֲעֵקָביְּדָ ֶו"ּבַ ְינוֶּ, ֶה 

ךְֶ ּדֹור  ֶֶש   ּס  ֶּוְמכ  ח ֶֶאֹותוֶֹה ֶּת  ְגָלית ֶר  ֶכִֶּו, ינוֶֹי ֶרֹוצ ֶֶא  ֶֹה ֲחש  ֶל  םִֶמּיוֶֹב

יָתֶ ּמִ ֶה  ָלֶה ֶּכְ ֲֶאָבֶל, ּיֶ ל ק  ּיְ ש   ֶּכְ ָהיְָ"ם ְו  ְה ְֵעקֶׁ עוְּב מ  ש   ֶֶן"ּתִּ ּט  ּי  ֶש   ֶָאְזנוֶֹה

ֹמע ֶ ְ ִֶֶלש  יט  ֶה  ֶא ֶב ֶ"ָהֶת ֶָעק  ּסוֶֹב" ְֶוה  ֲֶאזֶ ף, ֶי ר  ִֶיְזּדָ ְֶמאֶֹז ּיֶ ד ְֶלק  ֶם תְא 

י טִּ ּפָ ש   ּתְֶׁהְָהֵאּלְֶׁםְַהּמִּ ַמר  יתְֶׁםְּוש   ֶםאֹוָתְםְַוֲעש ִּ ייֶכִֶּ, ּכִ יט ֶרֶי  ֶבֶה  ר  קֶש  

א ֶהֶזֶ  ָ ּבֶָםְֶלעֹולֶֶָלוֶֹרִֶיש ּ ֶה  ְֶוָאֶא, ַמְז ָ ש  ְו  יךְָרְה' ךְְֱָאלֹקֶׁ יתְאְְֶׁל  רִּ תְַהּב 

אְֶׁ ְו  סְֶׁת ְַהחֶׁ ְד ֶׁ ְֲאש  ּבְַר ש   ְנִּ יךְָע ֶַלֲאבֹותֶׁ ֶכִֶּ, ִֶיְזּכֶ י יעֶ ה ּגִ ְֶֶלה  ֶא  ְכִליתוֶֹל ֶּת 

ְצִחית ּנִ ֶה  ,ֶ ש ּ  ְֶוה  ךְֶם ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  ְֶֶיז  ש  ּד  ה ְֶֶלק  ֶּוְלט  ֶר ְֶימ  ינוֶּי ּי  ֶח  ֲעסֶֹ, קְֶול 

ִמי ֶּתָ טֹוב ֶד ֶּבְ ינוֶּת ָמת  ְ ִֶנש  ,ֶ ֲֶעד  ִֶנְזּכֶ י ֲעלוֶֹה ֶל  ל ֶת ֶּוְלִהּכָ ךְֶֶּבוֶֹל ר  ִֶיְתּבָ

ֶ ְמר  ֶיְֶלג  ּתָ ע  ֶֶ,םעֹולֶָדְֶוע ֶהֶמ  ֶןֶָאמ  ֶֶן.ְֶֶוָאמ 
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ְַמֲאַמר

ְ ילְְֵָיש  ְןְאִּ ש  ּיֵ ֶׁ יְלוְְֹש  יםְֲעָנפִּ ְםַרּבִּ
בְָּ ַ ש  ְתְּב  ש  ְְֹקדֶׁ ּבֹקֶׁ עְֵר,ְּבַ ְתְּב  ָ יּדּוש  האְקִּ ּבְֵ,ְַרּבָ ְ"ֹוֲהָראמרְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ םְנֹוָראִּ

י ָלאִּ פ  נִּ אְֹםְו  ּפּוֵרְדְמ  סִּ ּיוְֹיְּב  ְתְַמֲעש ִּ ֶׁ נוְּלְש  ַמֲעש ְֵ"לְזְְַַרּבֵ גְֵּהְּב  ְ,ְרֵמחִּ ְְג'הְַמֲעש ֶׁ ,ְנ"חְףְּדַ

ְןְַעיְֵּ ָ ְם.ש 

ֶ 

י ּדִּ ְְאהוְְּקַהּצַ ְְםיְִַּהּמַ קֶׁ ש   ילְְָתאְְֶׁהַהּמַ ְְןָהאִּ

ֶ ת  ֶּפָ ֶח ְֶוָאמ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶ"לזֶ ֶש  נוֶּ, ּב  ֶזֶ ֶר  יךְֶ"ל ִ ְמש  ּפ ֶֶמ  ַמְֶ-ֶרְלס  ָ ש  עְו 

ְ ש  מֶׁ ֶׁ ַהש ּ ֶׁ ְעְְִּש  ֵרַחְם יְַהּיָ רִּ ַדּב  ְמ  ָהיְָם, ְו  ְה ש  מֶׁ ֶׁ ְקֹובְְֵַהש ּ נְֵל פ  ְלִּ ֵרַחְי ְַהּיָ

ְ ֶׁ ֲאש  ְּבַ ְר ש  ּיֵ ֶׁ ילְְָש  ְאִּ ְן ש  ּיֵ ֶׁ יְלוְְֹש  ְֲעָנפִּ ים ְַרּבִּ יוְֹם ר  ָעָליְּופִּ ְו  כְָו, ְו  ףְָענְָל

ָענְָ ְו  ְף רִּ ְּופ  ָעלְֶׁי ְו  ְה ֻגלְְָּלוְְֵֹיש  ְס  ְה דֶׁ ֻיחֶׁ ְמ  ּזְֶׁת, ֶׁ ְש  ֻסגְָּה ְמ  יל ָבנִּ ְל  זְֶׁם, הְו 

ֻסגְָּ ְמ  ַפְל ָנָסְל  ְר  זְֶׁה, ְו  ֻסגְָּה ְמ  פּוַאְל ר  ְלִּ ְחֹוָלַאְת ְזְֶׁת זְֶׁה, ְו  חֹוָלַאְה תְל 

ְ רֶׁ ָחְלְכְָּת,ְַאחֶׁ ָחְדְאֶׁ אֶׁ ֻסגְָּדְו  ָדָבְלְמ  זְֶׁר,ְַאֵחְרְל  ילְָהְו  יםְָהיוְּןְָהאִּ יכִּ רִּ ְצ 

קֹותוְֹ ַהש   אְִּ,ְל  יְָהיוְּםְו  קִּ ֻסגְָּהְָהיְְָאֹותוְֹןְַמש   אְֹלְמ  לְֹד,ְמ  ְאְו  ֵאייְּדַ ֶׁ ןְש 

ְֲאנְִּ ְי קֶׁ ְַמש   ְאֹותוְֹה לְָּ, ְאֶׁ עְַא ֶׁ ְש  ֵדְל ְי  ֲאנְִּי ֶׁ ְש  יַחְי רִּ ְָעָליְַמז  ְֲאנְִּו ְי ש  ַיּבֵ ְמ 

ֶָהִאיָלֶֶ-ֶאֹותוְֹ ֶעִֶן יםֶָהֲעָנִפיםם ּבִ ֶהוֶֶָּהר  ֶָהָאָדֶא ֶם ָ ְמש  ּנִ ֶש   ץְֶלע ֶל

ְ בְה'תשס"ְרּבֹקֶׁ תְֵעקֶׁ ַ ָרש  ְּפָ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ  חש 
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ֶ ד  ָ ש ּ תוֶֶּּוְכמוֶֹה,ֶה  ּכָ ָבִרי)בֶש   ֶץֶע ֶםֶָהָאָדֶיֶכִֶּ"ֶ:(כֶ,םֶכּדְ ד  ָ ש ּ ֶ,ֶ"הה  ש  ֶלוְֶֶֹוי 

יםֲֶעָנִפי ּבִ רוֶֹםֶר  לוֶּםֶָאָדֶיֶכִֶּם,ְֶוָעִליתֶּופ  ֶת,ֶָהעֹוָלמוֶֹלִֶמכֶָּלֶּכָ יש  ר  ֶמ 

ֶכֶָּ ְרִגיל ֶּד  ֶע ֶן ֶסוֶֹד ֶכֶָּף ְרִגיל ֶּד  ין, ֲעש ָ ֶּוְבמ  ּטֹוִביו ֶה  ֶם ֶּגֹור  ּקּוִנים םֶּתִ

ִֶנְפָלִאי כֶָם ֶּבְ ֶָהעֹוָלמוֶֹל ְֶוכֶ ת, יְֶלִהּפּוךְֶן ֲעש ָ מ  ֶּבְ ֶָהָרִעיו ֶם םֶּגֹור 

נוֶֹ ֶחּוְרּבָ ֶֶ,נֹוָרִאיםת ֶח  לוֶֹס ָ ל ֶֶלְוכֶֶָ.םְוש  ֶח  ּנוֶּק ִֶֶמּמ  ש  הְֶסֻגּלֶֶָלוֶֶֹי 

ֶ ד  ְֶמֻיח  ֶכִֶּת, ֶָאָדֶי ֶם ש  ֶֶלוֶֶֹי  ִפלֶֶָּּכֹח  ּתְ ֶה  ֻסגֶָּה, ּמְ ֶש   ִֶלְפעֶֹל כֶֹּל ֶה  ןֶה ֶל

רּוָחנִֶ ֶּבְ ְֶוה ֶי ִמֶן ְ ש  ג  ֶּבְ תוֶֶּּוְכמוֶֹי, ּכָ ֶש   י)ב ִהּלִ ֶּתְ ֶ"ֶ:(בֶ,דקים ָרא  לִֶיש ְ

לֹוָתי ְ ְמש  ֶ"ומ  מוֶֹ, ְ ש  ּנִ ֶש   ָרא ֶת ִֶיש ְ ִליל ְ ֶמֹוש  כֶֹּם ֶּב  ֶע ֶל ֶל ְֶיד  ָתֶי ִפּלָ םֶּתְ

ֶיִֶלּקּוט ֶ) לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֶֶ.ד(לִֶסיָמןקֶא'ֶח  ֲחמ  יֶכִֶּה",ְֶסֻגלֶָּםֶע ֶםֶ"ִנְקָרִאיהֶזֶ תֶּומ 

לּולֹות ֻגּלוֶֹלֶּכֶָםֶּבֶֶָּכְ ּסְ כֶֹּלִֶלְפעֶֹםִֶויכֹוִלית,ֶה  ָתֶלֶה  ְתִפּלָ נֶ ם,ֶּבִ ּיֶ יֶּבָ יֶח 

ֶּוְמזֹונֶָ ֲֶאָבֶֶ.אְרִויָחֶא ֶל ּזֶ ֶןָהִאיָלֶֶתא  ְֶֶצִריִכיםֶהה  ְ ש  ֶקֹותוְֶֹלה  ְינוֶּ, ֶה 

יךְֶ ִ ְמש  ֶֶלוְֶֶֹלה  ימ  ֶמ  ֶּתֹוָרֶי ֶּוְתִפּלֶָה ֶה, ֶּוְלעֹור  ֲעסֶֶֹאֹותוֶֹר ֶל  תֹוָרֶק הֶּבְ

ֶּוִבְתִפלֶָּ ָראוֶּה ֶּכָ ֶכִֶּי, ֶּתֹוָרֶי ָלֶה ְ יִֶֶהִנְמש  ְֶלמ  תוֶֶּּוְכמוֶֹם, ּכָ ֶש   ְעיֶָ)ב הְֶיש  

ֶלֶכֶָּיֶהוֶֹ"ֶ:ה(נ יְִֶֶלכוֶּאֶָצמ  ּמ  ִפלֶָּןְֶוכֶ ֶ."םל  ָלההֶּתְ ְ יִִֶֶנְמש  ֶּוְכמוֶֹ,ֶםְלמ 

תוֶּ ּכָ יכֶָ)בֶש   ְפכִֶ"ֶ:הֶב'(א  ִ יִֶיֶש  ּמ  ךְֶםֶּכ  חִֶלּב  נֶ ֶֹנכ  יִֶיֶּוְבלִֶֶ."יֶה'ּפְ אֶלֶֹםֶמ 

ִֶיְצמ ֶ ָראוֶּח ֶּכָ ֶי, ְֶוִעּקָ ָקָאֶר ְ ש  ה  ֶה  ֶהוֶּה ֶע ֶא ֶל ְֶיד  יי ּדִ ּצ  ֶה  ּדוֶֹק ּב  ר,ֶש  

ֶ עֹור  ּמְ ֲעסֶֶֹאֹותוֶֹרֶש   ֶקֶל  ֲעבֹוד  ֱאמ ֶתֶה'ֶּב  ע ֶאֶ"הוֶּיֶכִֶּת,ֶּב  ֶלֶּב  ד  ָ ש ּ ֶה"ה 

עֹוס ֶ ֶש   ָכֶק ֶּבְ ּקּונֶ ל ֶּתִ ֶי ד  ָ ש ּ ֶה  ֶה, יח  ּגִ ְ ש  ְצְמחוֶֶּּומ  ּיִ ֶּכֶֶָש   תֶָהִאיָלנוֶֹל
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

ָראוֶּ לוֶּי,ֶּכָ ּבְ ק  ּיְ יְִֶֶוש   ִריִכיםֶמ  ּצְ ֶיִֶלּקּוט ֶ)םֶָלה ֶםֶה  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֶ.ה(סִֶסיָמןקֶא'ֶח 

ֲֶאָבֶ יל ּדִ ּצ  ֶה  ינוֶֹק ֶָיכוֶֶֹא  תל ח  ִחיָרֶֶָלק  ּבְ ֶה  ִֶמֶה ֶָהָאָדֶן ֶם, ֶר  אֶהוֶּק

ְֶמֶ ֶעֹור  מוֶֹר ְ ִֶנש  ֶת ָרא  ִֶיש ְ ֶע ֶל ֶּתֹוָרֶל ֶּוְתִפלֶָּה ִביה, ֶּומ  ֶאֹוָתֶא לֶא ֶם

יִֶ ּמ  ֶה  ֲֶאָבֶם, ינוֶֹל ֶָיכוֶֶֹא  ְכִריח ֶל ֶאֹוָתְֶֶלה  ּתוֶֹם ְ ִֶלש  ֶּוִמֶת, ֶי ש  ּי  ֶלוֶֶֹש  

כ ֶ ֶש   כ ֶל, ֶּת  ֶּוִמיֶָּף ְרו ֶד ֶמ  ֶא ֶה ֶעִִֶֶצְמאֹונוֶֹת ימ ֶם ֶמ  יי ּדִ ּצ  ֶה  ֶחְוִנְצָמֶק,

ְֶלִאיָלנֶָ ְבְרָבֶא ֶר  ֶָבֲֶאֶא, ִֶמֶל יי א  ֶש   כ ֶֶלוֶֹן ֶש   א ֶל, ְ ִֶנש  ֶר ֶָחר  ֶב ש  ,ְֶוָיב 

ֶ ר  רֶֹףְֶוִנש ְ ֶםֶחֶֹבֶמ  ש  מ  ש ּ  ֶכִֶֶּ.ה  יי ּדִ ּצ  ֶקֶה  ִֶנְמש   ֶל ש  מ  ש ּ  ֶֶל  ְזִריח  ּמ  לֶע ֶֶש  

ָמִחי ּצְ ֶה  ֶם ּד  ֶּוְמג  ֶאֹוָתֶל ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹם, ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ָבֶ)ם אֶּבָ

ְתָרֶ ֶעּב  נֶ 'ֶ:(א"עֶהא ֶּפְ ֶי ֶֹמש   ְֶפנֶ כִֶּה ֶי ּמָ ֶ'הח  ֶּוִמֶ, ּב ֶי ק  ּמְ ֶש   תֲֶחִמימוֶּל

י ּדִ ּצ  ֶה  ְֶוגֶ ק, ֶם ֹות  ֶש  ֶה ימ  ֶמ  ֶּתֹוָרֶי ֶּוְתִפלֶָּה יךְֶה ִ ְמש  ּמ  ָליֶש   ֶא  ֶו, ח  ֶצֹומ 

ָדִדילִֶמכֶָּהֶָיפ ֶ ּצְ ֶה  ֶכִֶּם, ּב ֶי ּנוֶּלְֶמק  ֲֶחִמימוִֶֶּמּמ  הוֶּת, תִֶהְתעֹוְררוֶּאֶש  

ֲהבוֶּ ְֶוִהְתל  ֶת ֲעבֹוד  ֶל  ֶה', ְֶוגֶ ת ּב ֶם ְֶמק  ּנוִֶּמֶל ֶֶּמ  ִֶמימ  ֶּתֹוָרֶי ה,ֶּוְתִפלֶָּה

ה ֶ ְחלּוִחיםֶש   ּל  ֶה  ִרירוֶּת ּקְ ְֶוה  ּווֶֹת ְֶלר  ִֶצְמאֹונוֶֹת לֶֹּ, ה ֶאֶש   ִֶיְתל  ֶב רֶיֹות 

א ִֶמּד  ִאיָתֶֶּוְכמוֶֹי, ֶּדְ ִתּקּונֶ א ֶּבְ ֶזֹה ֶי ּקוֶּ)ר ֶיּתִ ִֶאְלָמל ֶ'ֶ:ג(ן ְנפ ֶא ֶּכ  ָאֶי הֶר 

ב ֶ ְ ְֶדָנש  ֶע ֶי ִֶלּבֶָל ֶָהיֶָא, ִֶֶלּבוֶֹה ֹור  ֶש  ֶכֶָּף ִֶלּקּוט ֶ)ֶ'ּופוֶֹגֶּל ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶא'ֶח  ק

ּב ֶיִֶמֶלֲֶאָבֶֶ.ח(עִֶסיָמן ק  ּמְ נֶ לֶש   ֶיֶּפְ ש  מ  ש ּ  הוֶֶּה  יתִֶהְתעֹוְררוֶּאֶש   ּדִ ּצ  ק,ֶה 

ינוֶֹלֲֶאָבֶ ֶֶא  ֹות  יִֶתֶא ֶהֶש  ּמ  ִביםֶה  ּמ  ָליאֶש   ֶא  ָרֶאֶהוֶּו, רֶֹףִֶנש ְ ֶ,םחֶֹבֶמ 

ֲחָמנֶָ ֶרֶאוֶֹיִֶרּבוֶּיֶכִֶֶּ.ןִליְצָלֶאֶר  ֶםֶּגֹור  ִביר  ְ ִליֶתש  ּכ  ֶֶ.םה 

ְ



 

 
 יג

יַהּצְַרְאוְֹ יקְּדִּ ָעמִּ פ  ךְ םְלִּ ּפַ ה  ְםְָאָדְלְַעְְנֶׁ ֵאש  ְְל 

ְֶוזֶ  ֶה ֶמ  מ ֶה ָ ש ּ ֶש ּ  ִחּגֶ ע ֶה  ֶא ֶר ֶת ש  מ  ש ּ  ֶקֹוב ֶֶה  ִֶלְפנֶ ל ֶי ח  ר  ּיָ ְאְִֶּ-ֶה  ְָהיוְּם

י קִּ ְַמש   ֻסגְָּהְָהיְְָאֹותוְֹן ְמ  אְֹל ְמ  לְֹד, ְו  ְא ְּדַ ֵאיי ֶׁ ְש  ְֲאנְִּן ְי קֶׁ ,ְאֹותוְֹהְַמש  

לְָּ עְַאְאֶׁ ֶׁ ֵדְלְש  ְי  ֲאנְִּי ֶׁ ְש  יַחְי רִּ ְָעָליְַמז  ְֲאנְִּו ְי ש  ַיּבֵ ֶכִֶֶּ-ֶאֹותוְְֹמ  ֶי ש ּ  ֶה  ש  ֶמ 

הוֶּ יאֶש   ּדִ ּצ  ֶק,ֶה  רֶֹרֶאֹומ  ְנְוָתנּותוֶֹבֶמ  ּלֶֹ,ֶע  ֶאֶש   ינוֶֹיֶּד  א  ק ֶֶש   ְ ש  תֶא ֶהֶמ 

ָראוֶּןֶָהִאיָלֶ ינוֶֹיֶכִֶּי,ֶּכָ ֶלֶָיכוֶֶֹא  ְכִריח  ּתוֶֶֹאֹותוְֶֶֹלה  ְ ֶתִֶלש  ימ  ּתֹוָרֶיֶמ  הֶה 

ִפלֶָּ ּתְ לֶָּה,ְֶוה  ֶםֶּגֶ אֶא  ֹור  ֶףֶש  ש  ּב  רֶֶֹאֹותוֶֶֹּוְמי  ּצ ֶרֶאוֶֹיֶכִֶּם,ֶחֶֹבֶמ  יה  קֶּדִ

ךְֶםִֶלְפָעִמי ְהּפ  ֶםֶָאָדֶלֶע ֶֶנ  ש  ְֶלא  ,ֶ ר  רֶֹףְֶוִנש ְ ְֶוָלכֶ ֶ.םחֶֹבֶמ  ֶן ר  ְ ש  ֶא  יִֶמֶי

ינוֶֹ א  ְטע ֶֶש   ֶא ֶהֶמ  ְצמוֶֹת ָלֶֶע  ֶּכְ ֶל, ֶּוִמְתָקר  ֶב ֶא  יל ּדִ ּצ  ֶה  ִהְתָקְרבוֶּק תֶּבְ

ית ּב ֶ,ֲֶאִמּתִ ק  ּמְ ּנוֶּלֶש   דֹוָלהתִֶהְתעֹוְררוִֶֶּמּמ  ֶֶּגְ ֲעבֹוד  ח ֶםְֶוגֶ תֶה',ֶל  ֶלֹוק 

ּנוֶּ ִֶֶמּמ  ימ  ּתֹוָרֶיֶמ  ִפלֶָּהֶה  ּתְ ְֶוה  ֶה, ֹות  ה ֶהְֶוש  ֶָצְרּכוֶֹלֶּכֶָםֶמ  ֶלֶע ֶיֶכִֶּ, יְֶיד 

ֶזֶ  ֶה ִֶיְצמ  ֶח ְֶוִיְגּד  ְֶלִאיָלֶל ֶטוֶֹן ְֶוָיפ ֶב צ ֶה, ְֶוי  ּנוֶּא רוִֶֶֹמּמ  ֶּפ  םֶטֹוִבית

ֶם.ּוְמתּוִקי

ֶ

י ּדִּ עֹוֵרְְקַהּצַ נְֵרְמ  תֹוָרְםְָאָדְיְּב  לְָּהְל  פִּ ת  לִּ פְִּהְו  ֵרָגָתְיְּכ  ְְםַמד 

ֶ ְֶוָאמ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶ"לזֶ ֶש  ּזֶ , ֶש   ִֶסיָמֶה ֶע ֶן יל ּדִ ֶצ  ֶק ֲֶאִמּתִ יי, ּכִ ּמ  ֶש   תֶא ֶר

ְסרֹונוֶֹ ֶ,ֶח  ּד  מוֶֹו,ֶָעָליהֶּוִמְתו  ב ֶֶּכְ ּקָ ֶלֶש   ש  מ  ש ּ  ֶיִֶלְפנֶ ֶה  ח  ר  ּיָ ּלְֶֹ-ֶה  ֶׁ ְאְש  יְּדַ

ֵאי ֶׁ ְש  ְֲאנְִּן ְי קֶׁ ְַמש   ְאֹותוְֹה לְָּ, ְאֶׁ ַעְא ֶׁ ְש  ֵדְל ְי  ֲאנְִּי ֶׁ ְש  יַחְי רִּ ְָעָליְַמז  יְֲאנְִּו

ְ ש  ַיּבֵ ֶכִֶֶּ-ֶאֹותוְְֹמ  ֶי ש  ְנִהיִגיֶי  ֶמ  ֶּוְמֻפְרָסִמים לֶֹּם, ֶש   ֶא ֶּד  ֶי םֶּגֹוְרִמיש  
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

י ִ ֲאָנש  ֶל  ח ֶם ְֶלִהְתר  ּמוֶּק ִֶמּלִ ּתֹוָרֶד ֶה  ְתִמימוֶּה ֶּבִ ֲעסֶֹת, ֶּוִמּל  ְתִפלֶָּק הֶּבִ

ֶּוְבִהְתּבֹוְדדוֶּ ָראוֶּת ֶּכָ לֶָּי, ֶא  ֶּגֶ א ֲאִרים ִֶמְתּפָ ה ֶם ֶש   ְנִהיגֶ ם ֶמ  ּדוֶֹי ר,ֶה 

ְֶויֹוְדִעי יךְֶם ְדִריךְֶֶא  נֶ ְֶלה  ֶּבְ ֶָאָדֶי ֶם, ֱאמ  ֶּוב  ינֶָת ֶא  ֶיֹוְדִעים ֲֶאִפּלוֶּם

ְנִהי ְצָמֶתֶא ֶגְֶלה  ּכֶ לֶּוִמכֶָּם,ֶע  ינֶָןֶש   ְנִהיםְֶיכֹוִליםֶא  ִריתֶא ֶגְֶלה  םֲֶאח 

ִֶלּקּוט ֶ) ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ֶכִֶֶּ.א(סִֶסיָמןק ךְֶי ר  יֶּד  ּדִ ּצ  ֶה  ֶק ֶָהֱאמ  ֶת ְֶלעֹור  נֶ ר יֶּבְ

ֶָאָדֶ ְֶלתֹוָרֶם ְֶוִלְתִפלֶָּה ִפֶה ֶּכְ ָגָתֶי ְדר  ֶמ  ְֶוִאֶם, ינֶָם ֶא  ְֶיכֹוִלים דִֶלְלמֶֹם

ֲֶהָבנֶָּב ֶ דֹולֶָה ֶּגְ ֶה, ְֶמעֹור  ֶאֹוָתֶר ִֶלְלמֶֹם ךְֶד ר  ד  יְרָסֶֶּבְ ֶּגִ ֲאִמיָרֶא הֶּוב 

ָעְלָמֶ ֶּבְ ְֶוסוֶֹא, ֶכֶָּף ֶסוֶֹל יחוֶֹ)ֶָיִבינוֶּף ֶש ִ ֶת ֶָהר  ְֶוִאֶֶ.ו(עִֶסיָמן"ן ינֶָם םֶא 

ְֶיכֹוִלי ּלֶ ם ְֶלִהְתּפ  ע ֶל ֶּכָ ֲהבוֶּת ִהְתל  ֶּבְ דֹולֶָת בוֶֶֹיֹאְמרוֶֶּ-ֶהּגְ ּת  תֶה 

יטוֶּ ִ ְפש  ִסְדֶתֶּבִ ֶֶָיבֹואוֶּבֶרֶֹיֶּפִֶלְֶוע ֶן,ֶָרֶּכְ ח  ךְֶרֶא  ֲהבוֶֶּּכָ דֹולֶָתְֶלִהְתל  הֶּגְ

ֶיִֶלּקּוט ֶ) ל ֶ"ןֶמֹוֲהר  ֶיִֶמֶלֲֶאָבֶֶ.א(קכְֶוִסיָמןֶ,חצִֶסיָמןקֶב'ֶח  ְחִליש  ּמ  עֶ ֶש   נֶ תֶּד  יֶּבְ

ֶָאָדֶ ֶם, ְֶואֹומ  ֶָלה ֶר ים א  ֶש   ִֶלּמוֶּן הד ז  ֶֶּכָ ָ ְחש  ֶנ  ְֶלִלּמוֶּב יד, ְֶוא  ִפּלֶָן הֶּתְ

זֹא ֶתֶּכָ ְחש   תנ  ִֶלְתִפלֶֶָּב  ינוֶֹה, ֶאִֶנְקָרֶֶא  ש   ְנִהיםֶּבְ ָלֶגֶמ  ֶּכְ ֶל, ר  ְ ש  ְֶוא  יִֶמֶי

ינוֶֹ א  ע ֶֶש   ה ֶֶיֹוד  ֶֶם.מ 

ֶ ש ּ  ךְֶםְֶוה  ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  יִקילֶא ֶםְֶמֹקָרִביתִֶלְהיוְֶֶֹיז  ּדִ יםֶצ  ּיִ ֶםֲֶאִמּתִ ֱאמ  ת,ֶּב 

ּב ֶ ֶּוְלק  ה ֶל ֶמ  ִֶלּמּוָדֶם ְפָלאם ּנִ ֶה  ,ֶ ֲֶעד  ִֶנְזּכֶ י ֲעלוֶֹה ֶל  ּב ֶּולְֶת ִֶהְתּד  ֶּבוֶֹק

ךְֶ ר  ִֶֶיְתּבָ ֱאמ  ֶּב  ֶּוְבָתִמית ֶכֶָּם ֶל ְֶימ  ינוֶּי ּי  ֶֶח  ּתָ ע  ֶמ  ְֶוע ֶה ֶםעֹולֶָד ,ֶ ןֶָאמ 

ֶ ֶן.ְֶֶֶוָאמ 

ֶֶֶֶֶ 
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ְַמֲאַמר

יךְְָ'ההְָמְ ֹוֵאְְֱאלֹקֶׁ ךְ לְש  ּמָ ְֵמעִּ
ְ ֻעּדָ ס  יהְּבִּ ִּ יש  לִּ ְת,ְש   ֻעּדַ יאְַרֲעוְָתְס  ַרֲעוִּ ּבְֵן,ְד  ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְ"לזְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ ְםנֹוָראִּ

י ָלאִּ פ  נִּ אְֹםְו  ֵרְיְּפְִּלְַעְדְמ  ב  נּוְַזליְּדִּ ּקּוֵטְְַרּבֵ לִּ יָמן'ְאְקֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְּב  ַדבְְֵּ,"טרעְסִּ רְַהמ 

יְַ נ  יַרְןְֵמעִּ ֵדְלְעְַהְּתֹוָרְתְֲאמִּ ייְי  יקִּ ּדִּ לְָםְַהּצַ ַמע  ל  ַמּטְָהְמִּ ְןְַעיְֵּ,ְהל  ָ םש 

 

יְהַהּתֹוָרְ הִּ ֶׁ ָצָרְְאש  לְְָהַוֲאֻרכְְָּהק  ַמע  ְוְְּהל  ַמּטָ ְְהל 

ֶ ת  ֶּפָ ֶח ְֶוָאמ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶל"זֶ ֶש  ֶזֶ , נּו ּב  ֶֶל"ר  ְְ-ֶראֹומ  ְּדַ יְֵּע, ֶׁ ְש  ְש 

י רִּ אֹומ  ֶׁ ְש  ְּתֹוָרְם ְה ַמּטָ ּל  ְמִּ לְָה ַמע  ְל  יה, הִּ ְו  ְא ַמּטָ ּל  ְמִּ ָחָבהה אְְֹר  ד,ְמ 

ְ ַמּטָ ּל  ֶׁ ְש  יה יבִּ חִּ ְַמר  בְָן ְַהּדָ יר ילִּ ּדִּ ְּוַמג  אְְֹאֹותוְֹן ְמ  לְָד, ַמע  ְּול  אְהוְּה

ְָקָצְ הֹוֵלךְ ר, ַקּצְְֵו  עֹולְֶׁרְּומ  לְָדְעְַהְו  ַמע  ּל  ֶׁ לְָהְש  אְֹרְָקָצְאְהוְּהְַמע  דְמ 

אְֹ ְמ  ְּכְִּד, לְָלְ י ְַמע  ְלְֹה ַאְא ש   ְנִּ נְָּר ּמֶׁ ְמִּ לוְּה ְּכ  ְַרְם, עְַק ְמ  עְַט ְמ  יְּכְִּט,

א ַוּדַ ְּב  ְי ְְֵיש  ָ יצוְֹהְֵאיזְֶׁםְש  ְץְנִּ דֹוש  ְַהּקָ ְלְֲאָבְ, ּפּוךְ ְֵיש  הִּ ְל  י, רִּ אֹומ  ֶׁ םְש 

לְָהְּתֹוָרְ ַמע  ל  ְהְמִּ ַמּטָ ְה,ְל  ָ ש  לְָםְו  ַמע  יהְל  ָחָבהאְהִּ אְְֹר  אְֹדְמ  כְָד,ְמ  לְו 

ְַמְ ְה דֶׁ ּיֹורֶׁ ֶׁ ְש ּ ְת ַמּטָ ְל  ת ְה ְמִּ רֶׁ ְַקּצֶׁ ְת דֶׁ יֹורֶׁ ְו  ְעְַת, ְד ַמּטָ ּל  ֶׁ ְש  יה ְהִּ ָצָרְא הְק 

אְֹ יד,ְמ  הִּ עְַקְַרְאְו  עְַטְמ  ַמּטְָטְמ  לְָלְֲאָבְה,ְל  ַמע  יהְל  ָחָבהאְהִּ אְְֹר  ְ.דמ 

ְ ֻעּדָ יהְס  ִּ יש  לִּ בְה'תשס"תְש   תְֵעקֶׁ ַ ָרש   חּפָ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

כְֵ ְו  רוְּן עֹור  ת  הִּ ְתְּב  ַמּטָ ּל  ְמִּ יךְ ה, יְְֶָׁצרִּ ה  ּיִּ ֶׁ ְהְש  ַמּטָ ּל  ְָקָצְהְמִּ ינוְֹר, חִּ ב  תְּבִּ

י) ִהּלִ ּבְֵ:ְ"(דיֶ,וסםֶּתְ דִּ ּצְַיְּפְִּרְו  ינְַי",ְלְִּרְּבַ חִּ ב  ֹוָפְתְּבִּ ָהָרָחְר,ְש  ֶׁ אְהוְּבְש 

לְָ ַמע  ְל  ָצְה ַהּקָ ְו  ְהוְּר ַמּטְָא ְל  ְֵאצְֶׁה זְְֶׁה.ַהּפְֶׁל ְו  ינוְֹה חִּ ְ"ּב  ּבְֵת דִּ ְו  יְּפְִּר

ּצְַ נוְּי",ְלְִּרְּבַ יְְֶַׁהי  ה  ּיִּ ֶׁ ָצְרְַהּצְַדְַהּצְַהְש  ַהּקָ ינוְֹי,ְּפְִּלְֵאצְֶׁי,ְֵאלְַרְו  חִּ ב  תְּבִּ

ֹוָפְ ְש  מוְֹר, ינוְְּּוכ  צִּ ּמָ ֶׁ ְֵאצְְֶׁש  וְִּל כְְָדּדָ ְּב  ּלֹוָתיל פִּ ְּת  ָחלְָו, ַהַהת  ֶׁ הְָהיְָהְש 

ְ ְמִּ ַצְן ְַהּמֵ ַהּדַֹחְר ְו  ָהיְָק, ֶׁ ְַצְהְש  אְְֹלוְֹר ְמ  גוְֹד, ְּכ  ְֵמֲחַמְן ַפְת ּנָ ֶׁ ְש  וְָעָליל

לוְֹתְָצרוְֹ ָ ש  ְלְָנָבְתְָצַרְְאוְֹםְַאב  ַכּדֹומֶׁ ַאַחְה,ְו  ךְ רְו  אֹוָתּהְאְּבְְָּכָ לְְָּּב  פִּ הְּת 

תֹוךְ  ְְרּוַחְְל  ש  אדֶע ְֶ;ַהּקֹדֶׁ וֶֹןֶּכָ נּוֶזֶ ֶןָלש  ּב  ְְ.ל"ר 

ְ

כְֵּ ּתַ ס  הִּ ילְל  מִּ ילְעְַדְּתָ לִּ כ  ּבּוָריאתְַהּיֹוֵצְתְַהּתַ ּדִּ ְְומִּ

י ְֶוִהְסּבִ ֶ"מֹוֲהָראר ֶכִֶֶּ,"לזֶ ֶש  ִֶהּנֶ י ֶה ֲאִמיר  ֶּב  ֶּתֹוָרֶת ִֶעּק ֶה, ְכִליר ּת  תֶה 

ִֶהי ֶמ ֶא ּיֹוצ ֶה ֶש ּ  ְֶלעֹוָבָדֶא ֶא ֲעש   ֶּוְלמ  ֶה ֲאִמיר  ֶמ  ּתֹוָרֶת ֶה  ְֶוִאֶה, נֶ ם יֶּבְ

ֶםִֶמְתעֹוְרִריםֶָאָדֶ ֲעבֹוד  ּתֹוָרֶןִֶמֶתֶה'ֶל  ִקיןְֶוכֶ ה,ֶה  ּזְ ֱאמוֶּםִֶמְתח  הֶנֶָּב 

ֶּוְבִיְרא ֶ ִֶמֶהְֶטהֹוָרֶתֶה' ּתֹוָרֶן ֶה  ֲֶאזֶ ה, ּתֹוָרֶי דֹוָלֶהֶה  דְֶמאֶֹהֶּוְרָחָבֶהֶּגְ

ְעָלֶ ְֶלמ  יִֶה מ  ָ ש ּ ֶּב  ֶם, ְֶועֹוש   ֶה ָ ֶש  ֶם ש  ע  דוֶֶֹר  ֶּגָ ְֶוא ֶל, ֶע ֶף ֶּפִֶל ֶי ּטָ מ  ּלְ הֶש  

ִֶנְרִאי ְדָבִרים ֶּכִ ּוִטים ש  ֶּפְ ֶכִֶּם, ֶה ֶי ֶם ּבּור  ֶּדִ ֱֶאמּונֶָי ְֶוִיְרא ֶה יִֶת מ  ָ םֶש 

ֶ ָ ש ּ ִֶויה  ְֶלָכֶם ֶל ש  פ  ֶנ  ,ֶ ֶא  ֶע ֶף ֶּפִֶל ֶכֶ י ְעָלֶן ְֶלמ  ֶה ֶה דֹוִלים ֶּגְ ד,ְֶמאֶֹם

ֲאִרי ֶּוִמְתּפָ ֶעִֶם ֶּתֹוָרֶם ֶזֹאה כֶָת ֶּבְ ֶָהעֹוָלמוֶֹל ֶכִֶּת, הוֶּי ֶֶז  רִֶעּק 

יבוֶּ ִ ֲחש  ֶה  נֶ ת, ּבְ ֶש   ֶָאָדֶי ִֶמִֶֶיְתעֹוְררוֶּם ּתֹוָרֶן ֶה  ֶה ֲעבֹוד  ֶל  ֶת ש ּ  םֶה 
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ךְֶ ר  ִֶיְתּבָ וֶּ, ֲעש  ֻעּלוְֶֶֹוי  ֶּפְ ֶאְֶלעֹוָבָדֶתֶטֹובוֶֹת ֲעש   ֶּוְלמ  ֶע ֶה ֶָיָדּהֶל לֲֶאָבֶ,

יםִֶאֶ ּתֹוָרֶןִֶמֶאֶיֹוצ ֶןֶא  וֶּהֶה  ָבֶםֶש  ֶאְֶלעֹוָבָדֶרֶּדָ ֲעש   ֶאְֶוהוֶּה,ֶּוְלמ  קֶר 

ֶ רּוש  א ֶאְֶולֶֹם,ֶָעצוֶּלֶּוִפְלּפוֶֶָּארֹוךְֶֶּדְ ְ יֶ רִֶנש  לוֶּםֶָאָדֶדֶּבְ אְֶלעֹוָבָדֶםֶּכְ

ֶ ֲעש   ֶּוְלמ  ֶה, איֶּפִֶלֶע ֶףֶא  ּכָ ּטֶָןֶש   ד,ְֶמאֶֹהֶּוְרָחָבֶהֲֶאֻרכֶָּהֶּתֹוָרֶה ֶה,ְֶלמ 

ָכֶלֲֶאָבֶ עֹוָלֶלֶּכְ יִֶהֶש   מ  ָ ש ּ ֶאִֶהיםֶל  ר  ּצ  כֶ תִֶמְתק  ּלֶֹדֶע ֶתְֶוהֹול  א ֶאֶש   ְ רִֶנש 

נֶָּ ְמע ֶהִֶמּמ  לוֶּטֶּכִ נֶֶָָּיְצָאהאֶלֶֹיֶכִֶּם,ֶּכְ וֶּהִֶמּמ  ֶתִֶהְתעֹוְררוֶּםֶש  ֲעבֹוד  תֶל 

ֶ ש ּ  ךְֶםֶה  ר  קוִֶֶּיְתּבָ ֶתְֶוִלְדב  דֹוש  ּקָ ה  רוֶֶּּבְ ָאָדֶןְֶוָלכֶ א,ֶהוֶֶּךְֶּבָ ש   הֶרֹוצ ֶםֶּכְ

ֶ יהֶּתֹוָרֶרֶלֹומ  ּבִ ר  ּכֶ ֶָצִריךְֶֶ-םֶּבָ ִמילְֶלִהְסּת  ְכִלילֶע ֶדֶּתָ ּת  ּיֹוצ ֶתֶה  אתֶה 

ּבּוָרי ִֶמּדִ ִֶאֶו, יעוֶּם ּגִ ִֶלְבנֶ ֶי  ֶָאָדֶי יזוֶֹם לֶ ֶא  ֶּתֹוע  ְֶלעֹוָבָדֶת ֶא ֲעש   הֶּוְלמ 

ּבּוָרי ֶזְֶוָאֶו,ִֶמּדִ ש  וֶֶּלוֶֶֹי  ּב ֶתְֶרש  אּוְבֶר,ְֶלד  ּד  ֲעזֶֹיֶו  ֶֶלוֶֹרֶי  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ֶּבָ

ְתעֹוְררוֶּאֶהוֶּ ּיִ נֶ ֶש   ֶ.ִמּתֹוָרתוֶֹםֶָאָדֶיֶּבְ

ֶ

י ּבּורִּ ְְםַהּדִּ ֶׁ יְלש  יקִּ ּדִּ יְםַהּצַ יאִּ בִּ יְלאְְֶׁםמ  לִּ כ  ְְתַהּתַ

הוֶּ ֹבָאְֶֶוז  ּמְ ֶרֶה  ִדְבר  נּוֶזֶ יֶּבְ ּב  ֶיִֶלּקּוט ֶ)ֶל"ר  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֶ,ֶח(כִֶסיָמןקֶא'ֶח  ש  ּי  ֶש  

ֶ ְלִמיד  ֶּת  ֲֶחָכִמיי ִדים ֶש   ְֶיהּוָדִאין אֹוְמִרין, ֶש   ֶּתֹוָרֶם ךְֶה ר  ד  ֶֶּבְ ָ לֶָמש 

ֶּוְמִליָצֶ ִֶנְפָלָאהה ֶּוְבנֶ , ֶָאָדֶי ִבים ְ ֶחֹוש  יעוֶּם ּגִ ּי  יזוֶֶֹש   לֶ ְֶלא  ֶּתֹוע  לֶע ֶת

ֶָיָדֶ א ֶאֶלֶֹלֲֶאָבֶם, ְ ָיָדֶרִֶנש  לוֶּםֶּבְ ֶּכְ ּבֶָם, ְדר  תהְֶוא  ס  ה ִֶֶנְכנ  ִפירוֶּםֶּבָ תֶּכְ

יקֹוְרסוֶּ ּפִ ֲחָמנֶֶָ,תְוא  ֶר  ִֶליְצָלֶא ֶן, ְֶוִנְדמ  ֶָלה ֶה ִאּלוֶּם ֶלֶֶֹּכְ ִֶיְרא ֶא אְֶולֶֹה

ֶםֱֶאֹלִקיןֶָיִבי ֲעש   מ  נֶ הֶּבְ ֶֶ,םָאָדֶיֶּבְ לוֶֹסֶח  ָ ּיֶ ֶ;םְוש  ֶןֶע  ָ ֶיֶכִֶֶּ.םש  ְלִמיד  יֶּת 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

ֲֶחָכִמי ִדים ֶש   ְֶיהּוָדִאין אֹוְמִרין, ֶש   ְלּפּוִלים ֶּפִ ים ֲֶאֻרּכִ ְראוֶֹם תְֶלה 

ֶָחְכָמָתֶ ִֶלְבנֶ ם ֶָאָדֶי בְֶֶֹּלהֹוִכיח ֶֶאוֶֹם, ְ ְֶוִלש  ֶרּוָחֶר ֶם ִדְבר  ֶּבְ רֶמּוָסֶי

ָחֶ ְֶותֹוכ  ֶה ֶה, מוֶֹם ִדיֶּכְ ֶש   ּפֹוְרִחים ֶה  ֲאִוים ֶּבָ ה ֶר, ֶש   יק ֶם ּזִ ֶמ  אֶָעְלָמֶי

ְֶוגֹוְרִמי ִֶלְבנֶ ם ֶָאָדֶי ֶָצרוֶֹם ֲחָמנֶֶָ,םְוִיּסּוִרית ֶר  ִֶליְצָלֶא ֶכִֶּן, ֶי ָ יש  אִֶמּבִ

ֶלֶֹ ֶָהו ֶא ְֶוכֶ ֶ.אָטָבֶי ֶן ֶאֹומ  ֶזֶ ר נּו ּב  ִֶלּקּוט ֶ)ֶל"ר  ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ,ֶד(נִֶסיָמןק

נֶ  ּבְ ֶםֶָאָדֶיֶש   ְלִמיד  ה ֶםֲֶחָכִמייְֶות  ֲעל ֶםֶש   ְמיוֶֹיֶּב  ֶּדִ ֱאָחֶן, ה ֶזְֶונ  ֶּכֹח ֶםֶּבָ

ֶה ֶ ּמ  ד  ֶּמְ ה ֶה, ש   ֶּכְ ֶאֹוְמִרים יזֶ ם ֶא  ֶה ֶהוִֶֶּחּדּוש  ֶָנא ֶא ּב ֶה ֶּוִמְתק  דְֶמאֶֹל

ּקֹוִרי) ֶ"ש   ייךְֶן ֶ"(ְגל  ֲֶאָבֶ, ֶל ֶָהר  ּבוֶֹע ֶֶש   ֶיֹות  ּטוֶֹר ה  ֶמ  ּלוֶּב, יְֶוא  ִ ִחּדּוש  םֶה 

יִקי ּזִ ֶמ  ְֶמאֶֹם ּיֶ ד, ֶע  ֶן ָ ֶכִֶֶּ.םש  ֶי ִֶעּק  ְכִליר ֶּת  ֶת ִחּדּוש  ֶֶה  רּוש  ּדְ ְֶֶוה  קֶר 

ְֶלָהִבי ֶָדֶָאֶא ֶם ֶיֹות  ֶָקרוֶֹר ֶא ֶב ֶל ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ֲֶאָבֶ, ִֶאֶל ֶם ש  יזֶ ֶי  הֶא 

ְכִלי ֶּת  תת ר  ח  ֶא  ִֶֶהיא, ָ ָרש  ֶּדְ ֶה ֶש   ֶּדִֹפֶל רֶּוְצִריִכיםי, ה  ְֶמאְֶֶֹלִהּזָ אֶלֶֹד

ֶָיָדּהֶלֶע ֶקִֶנּזוֶֹתִֶלְהיוֶֹ ְֶוָלכֶ , ּב ְֶֶצִריִכיםן ֶלְֶלק  ְבר  ֶּדִ יִקיהֶּתֹוָרֶי ּדִ םִֶמּצ 

ֶ ְלִמיד  יֲאֶםֲֶחָכִמייְֶות  ּיִ ּכֶָם,ִֶמּתִ ָנָתֶלֶש   ּוָ ֶםֶּכ  נֶ רְֶלעֹור  ֶםֶָאָדֶיֶּבְ ֲעבֹוד  תֶל 

ֶ ש ּ  ךְֶםֶה  ר  אזְֶוָאֶ,ִֶיְתּבָ ּד  ו  יעֶ יֶּבְ ּגִ לֶ ֶי  דֹוָלהתְֶלתֹוע  ֶלֶע ֶֶּגְ יה ֶיְֶיד  ְבר  ֶם.ּדִ

ֶ

י יקִּ ּדִּ ּבְְִּםַהּצַ יַמל  ִּ ָגָתְְתאְְֶׁםיש  ָ טוְְּהַהּנֹוָרָאְְםַהש ּ ַפש   ְְתּב 

הוֶּ ֹבָאְֶֶוז  ּמְ ֶה  אר ֶּכָ ֶן ִדְבר  ֶּבְ ֶזֶ י נּו ּב  ֶל"ר  ,ֶ ש  ּי  ֶאֹוְמִריֶש   הֶּתֹוָרֶם

ְעָלֶ ּטֶָהִֶמְלמ  ֶ,ֶהְלמ  ש  ּטֶָהֶּתֹוָרֶםֶאֹוְמִריְֶוי  מ  ְעָלֶהִֶמּלְ יִקיה,ְֶלמ  ּדִ ּצ  םֶה 

ים ּיִ ֶאֹוְמִריֶָהֲאִמּתִ ֶּתֹוָרֶם ְעָלֶה ִֶמְלמ  ּטֶָה ְֶלמ  ֶה, ָ ְֶוש  ְעָלֶם ְֶלמ  אִֶהיה

 



 

 
 יט

דֹוָלה הֶּגְ ֲאֻרּכָ ְֶמאֶֶֹו  ֶכִֶּד, ָאִֶֶהיאי גוֶֶֹהְמל  ָ ש ּ ֶה  בֹוהוֶֹת ֶּגְ ֲעמּוקוֶֹת תֶו 

י ִ ִהש ּ יגֶש   ּדִ ּצ  אוֶֹקֶה  רּוךְֶףֶסוֶֹןֶיָהא ֶרֶּבְ לֶ לֲֶאָבֶא,ֶהוֶֶּּבָ ְלש   ּת  ְ ש  ּמִ ש   ֶתּכְ

ֶ ד  ּטֶֶָתְויֹור  ְֶלמ  ִֶהיה ֶא ר  ּצ  ִֶמְתק  ְֶמאֶֹת ֶע ֶד, ֶד ש   ּב  ְתל  ּמִ ֶש   ִדּבּוִרית םֶּבְ

ּוִטי ש  ֶםֶּפְ ש  ּמָ ֶמ  ֶכִֶּ, אי ּד  ו  ֶּבְ יי ּדִ ּצ  ּלוֶֶֹלָיכוֶֹאֶלֶֹקֶה  גוֶֶֹתא ֶֶתְלג  ָ ש ּ ה  תֶה 

מוֶֹ יֶּכְ ִ ש ּ ּמ  אוֶֶֹאֹוָתןגֶש   יָהֶרֶּבְ נֶ ֶָיִבינוֶּאְֶולֶֹף,ֶסוֶֹןֶא  ֶּבְ גוֶֹםֶָאָדֶי ָ ש ּ תֶה 

ִאּלוֶּ ָלֶֶּכְ ֶּכְ לֶָּל, ֶא  ֶהוֶּא ֶא יש  ְלּבִ ְמצ ֶֶמ  ֶּוְמצ  ֶאֹוָתןם ִעלֶָּ, ֶמ  ל,ְֶלָעלוֶּה

כֶ  ְליוֶֹלֶּוִמש ּ  כ ֶןֶע  ְחּתוֶֹלְֶלש   ֶ)ןֶּת  ִֶלּקּוט  ֶי לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֶח  ּפ ֶ,ֶל'(ִֶסיָמןקֶא' רֶּוְמס 

ֶָלה ֶ ִֶסּפּוִרים ֶּוְדָבִרים ֶם ֶש   ֶל ֶמ  ָכךְֶה ֶּבְ ֶע ֶ, ְכִניד ּמ  ֶש   ה ֶס ֶּבָ הֱֶאמּונֶָם

ְֶוִיְרא ֶ יִֶת מ  ָ ֶש  ִֶלּקּוט ֶ)ם ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶב' ֶא(צִֶסיָמןק ְֶוָלכֶ , ֶן ֶא  ֶע ֶף יֶּפִֶל

ְתָחל ֶ ה  ֶש   ּתֹוָרֶת ֶה  ְעָלֶה ְֶלמ  דֹוָלהה ְֶמאֶֶֹּוְרָחָבהֶּגְ ֲֶאָבֶד, יעֶ ל ִהּגִ ש   ֶּכְ

ֶ ּטָ ְֶלמ  ֶה ֲעש   ֶנ  ֶָקָטֶה ְֶוָקָצֶן ְֶמאֶֹר ֶכִֶּד, ֶה ֶי ָבִרים ֶּדְ ּוִטים ש  ֶּפְ ִוים ָ ש ּ םֶה 

ֶלְֶלָכֶ ש  פ  הוֶּלֲֶאָבֶ,ֶנ  ֶֶז  ֻדלֶָּרִֶעּק  ּגְ יבוֶּהֶה  ִ ֲחש  ע ֶןְֶוכֶ ֶ.תְוה  ֶםֶּפ  נּוֶרֶָאמ  ּב  ר 

ִֶלּקּוט ֶ)ֶל"זֶ  ֶי ֶמֹוֲהר  ל ֶ"ן ֶח  ֶב' ֶב(קִֶסיָמןק ּכֶָ, גוֶֹלֶש   ָ ש ּ ה  בֹוהוֶֹתֶה  ּגְ דְֶמאֶֹתֶה 

הוֶּ ֶש   יא ִ ש ּ ֶמ  יןג, ֶעֹולֶ ֶא  ְצלוֶֹה לוֶֶּא  ֶּכְ גֶ ם נ  ֶּכְ יזֶ ד ֶא  ּבוֶּה ֶּדִ הוֶּר אֶש  

ּלֶ  ְֶמג  ְפנֶ ה ֶּבִ ֶָהעֹולֶָי ֶכִֶּם, ָכֶי ֶּבְ ּבוֶּל ֶּדִ ְֶוִדּבוֶּר הוֶּר ֶש   ּלֶ א ְֶמג  ְפנֶ ה יֶּבִ

לּוִיים,ֶָהעֹולֶָ ְליֹוִנית,ֶָהעֹוָלמוֶֹלֶּכֶֶָּבוֶֹםֶּתְ ְחּתֹוִניםֶע  ֶיֶכִֶּם,ְֶות  לֶע ֶףֶא 

ֶּפִֶ אי ּד  ו  ּבְ ֶש   גוֶֹי ָ ש ּ ה  ֶה  ּלוֶֹת ינוֶֶֹש   א  ּלֶ ֶש   ְֶמג  ֶה ֶה, בֹוִהים ֶּגְ םֲֶאָלִפים

ָעִמיתֶּוְרָבבוֶֹ ִלֶםֶּפְ עוֶּיֶּבְ ִ גֶ ר,ֶש  נ  ֶדֶּכְ הוֶּהֶמ  ּל ֶאֶש ּ  ְפנֶ הְֶמג  ם,ֶָהעֹולֶָיֶּבִ



 

 

 
 כ

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

ֲֶאָבֶ ֶל ֶא  ֶע ֶף ֶּפִֶל ֶכֶ י ֶזֶ ן ינוֶֹה וֶֶּא  ֶָחש  ְֶוָיָקֶב יָניר ע  ֶּבְ ֶּכֶָו ךְֶל ֶּכָ ,ֶ ח  א  רֶמ 

ינוֶֹ א  ּכֶ ֶש   ְֶמז  ֶא ֶה ָרא ֶת ִֶיש ְ ֶכֶָּל ךְֶל זֶ ֶּכָ ֶּבָ ְֶוֶה, ֶָהִעּקָ ֶהוֶּר ְצלוֶֹא ,ֶא 

ָהעֹולֶָ ש   ֶּכְ ֹמע ֶֶזֹוִכיםם ְ ּנוִֶֶּלש  יזֶ ִֶמּמ  ֶא  ּבוֶּה ֶּדִ ּיֶ ר, ֶע  ֶן ָ ֲֶאָבֶֶם.ש  ּלוֶּל ֶא 

אֹוְמִרי ֶש   ֶּתֹוָרֶם ֶה ּטָ מ  ִֶמּלְ ְעָלֶה ְֶלמ  ְֶוָכאה, ֶן ּטָ ְֶלמ  זֶ ה ֶּבְ םֶָהעֹולֶָה

ּתֹוָרֶ דֹוָלההֶה  הֶּגְ ֲאֻרּכָ ְֶמאֶֶֹו  ֶכִֶּד, ֶי ֶרֶָאמ  רּוש  ֶֶּדְ ,ֶָארֹוךְֶלֶּפוֶּּוִפלְֶהֶָנא 

ֶלֲֶאָבֶ ֲחמ  ינוֶֹתֶמ  א  ֶאֶיֹוצ ֶֶש   ָ וֶּםִֶמש ּ ָבֶםֶש  ֶאְֶלעֹוָבָדֶרֶּדָ ֲעש   ןֶָלכֶ ה,ֶּוְלמ 

עֹולֶ  ש   ְעָלֶהֶּכְ ֶאְֶולֶֹדְֶמאֶֹרְֶוָקָצֶןֶָקָטֶאֶהוֶּהְֶלמ  א  ְ נֶָּרִֶנש  ְמע ֶהִֶמּמ  טֶּכִ

לוֶּ ים,ֶּכְ זֶ ןֶא  יבוֶּהֶּבָ ִ ָלֶתֲֶחש  ֶןְֶוָלכֶ ל,ֶּכְ ר  ְ ש  ֶיִֶמֶיֶא  ָקר  ּמְ ְצֶבֶש   לֶא ֶֶמוֶֹע 

יִקי ּדִ יםֶצ  ּיִ ֶם,ֲֶאִמּתִ ּד  ּת  ְ ֹמעֶ לֶּוִמש  ְ ִֶֶלש  ְבר  ָכֶםֶּתֹוָרָתֶיֶּדִ זֶָאֶיֶכִֶּת,ֶע ֶלֶּבְ

ִֶיְזּכֶ  ְֶלִהְתעֹוְררוֶּה דֹוָלהת קוֶֶּּגְ ְדב  ֶּבִ ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ְֶֶועֹוָלמוֶֹ, הִֶיְרא 

י ּיָ ח  ֶו,ֶּבְ ר  ְ ש  ֶֶלוֶֹיֶא  ר  ְ ש  ְלקוֶֹיְֶוא  ֶ.ח 

ֶ

י יקִּ ּדִּ יםְַהּצַ ִּ יש  ּבִּ ּבּוֵריהְְֶׁםַמל  דִּ ַאְְםּב  ר  ַמיְִּתְיִּ ָ ּתְִּםְש  ְְתיֲאמִּ

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

ְֶמאֶֹאְֶוִנְפָלֶאֶנֹוָרֶ ֶכִֶּד, ִתיהִֶהּנֶ י ָבִרי)בֶּכְ ֶיּדְ ָרֵאלְָמהְְ:(ביֶ,ם ש   הְיִּ ַעּתָ ו 

תְְ'ה ָאהְאֶׁ ר  יִּ םְל  יְאִּ ְּכִּ ך  ּמָ ֵֹאלְֵמעִּ יָךְש  ָכלְְ'הֱאלֹהֶׁ תְּב  כֶׁ ְָללֶׁ יָך ֱאלֹהֶׁ

ְ ת ְאֶׁ ַלֲעֹבד ְו  ְֹאתֹו ַאֲהָבה ְּול  ָרָכיו ְּבְ ְ'הּד  יָך ָכלְֱאלֹהֶׁ ְּוב  ָך ָבב  ְל  ָכל

ךְָ ֶׁ ש  ינוֶּהֶזֶ לֶע ְֶֶוָאְמרוֶֶּ.ַנפ  יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ָרכוֶֹ)םֶה  הִֶיְרָאֶיְֶוכִֶ'ֶ:תֶלגֶע"ב(ּבְ

ָתֶ ֶֶ?'אִהיאֶזּוְטָרָתֶאִֶמיּלְ רּוש  ָבֶאִֶהיהִֶיְרָאֶיְֶוכִֶ,ֶּפ  סוֶּןֶָקָטֶרֶּדָ ּפָ ה  קֶש  

 



 

 
 כא

ֶ ֶאֹומ  ְָמְר ְה' יךְָה ֹוֵאְְֱאלֹקֶׁ ְש  ךְ ֵמְל ּמָ ְּכְִּ"ְעִּ ְאְִּי ָאְם" ר  יִּ ֶהל  ת, ר  ְֶואֹומ 

ָמָרֶ ּגְ ִֶאי'ֶ:אה  ּב ֶן, ְֶלג  ֶי ָתֶהֶֹמש   ּב ֶֶ'!אִהיאֶזּוְטָרָתֶאִֶמיּלְ ג  ּלְ ֶש   ֶי הֶֹמש  

נוֶּ ּב  ָבֶאִֶהיהִֶיְרָאֶֶר  ֹוֲאִליֶ.ןָקָטֶרֶּדָ ילֶּכֶָםְֶוש  ִ ָפְרש  ּמְ סוֶּאֲֶהלֶֹם,ֶה  ּפָ קֶה 

ּב ֶ ְֶמד  ֶא ֶר ֶּכֶָל ֶל ָרא  ִֶיש ְ תוֶֶּּוְכמוֶֹל, ּכָ ַעּתְֶָבש   ְ"ו  ָרֵאְה ש   ְיִּ ְה'ְָמְל" ה

יךְָ ֹוֵאְְֱאלֹקֶׁ ךְ לְש  ּמָ גוְְֵֹמעִּ ֶ'ו  ּבֶָ, אםֶּוְלג  ּד  ו  ֶּבְ ָבֶאִֶהיהִֶיְרָאֶי ֶּדָ דוֶֹר ֶ!לּגָ

ְֶוִהּנֶ  ֶע ֶה ֶּפִֶל ֶי ְבר  ֶּדִ ֶזֶ י נּו ּב  ּנֶ ֶל"ר  ֶה  ֶמּוָבֶ"ל ֶָהִעְניֶָן ְֶמאֶֹן ֶכִֶּד, ֶי הֶֹמש  

נוֶּ ּב  הוֶֶּר  יאֶש   ּדִ ּצ  ֶקֶה  ע ֶת,ֶָהֱאמ  ֶֶיֹוד  יט  ֶֶיךְֶא ֶבֶה  יש  ְלּבִ ְֶֶלה  ְבר  הִֶיְרָאֶיֶּדִ

ְדָבִרי ֶּבִ ים ּנִ ְֶקט  ֶע ֶם ּיּוְכלוֶּד ֶּכֶֶָש   ֶל ָרא  ִֶיש ְ ְֶלָהִביל ֶאֹוָתֶן ֶכִֶּם, אֶהוֶּי

ֶאֹומ ֶ ֶּתֹוָרֶר ְעָלֶה ִֶמְלמ  ּטֶָה ְֶלמ  ְעלֶָה, מ  ּלְ ֶש   ֶהוֶּה דוֶֹא ֶּגָ ְֶמאֶֹל לֲֶאָבֶד,

ּטֶָ ְֶלמ  ֶהוֶּה ֶָקָטֶא וֶּן ֶּוָפש  ֶע ֶט כוֶֹד ּיָ ֶש   ֶכֶָּל ֶל ָרא  ִֶיש ְ ֲֶהִביָנּהֶל ֶל ןְֶוָלכֶ ,

סוֶּ ּפָ ֶקֶה  ּוָבֶדֶסוֶֶָֹלנוֶּרֶאֹומ  ש  ּתְ ְרָאֶהֶה  ּיִ ְֶוה  ַעּתְָה, ָרֵאְהְו  ש   ֶליִּ ְֶוָאְמרוֶּ,

ינוֶּ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  י)ם ִ אש  ר  ֶּבְ ּבֶָת ֶר  יֶ:(וֶ,אכה ֶא  ַעּתְָ"ן לֶֶָּה"ו  ֶא  וֶֹא ןֶָלש 

ּוָבֶ ש  ֶּתְ ְָמְ"ה, ְה' יךְָה" ֹוֵאְְֱאלֹקֶׁ ְש  ךְ ל ּמָ ֵֶמעִּ ,ֶ דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  אֶהוֶֶּּבָ

ֹוא ֶ ֶש  ךֶָל ִחינֶ ִֶמּמְ ֶּבְ ֶ"הַמְת ְינוֶּ, ּב ֶֶה  ק  ּתְ ֶש   ֶל ֶא  ֶת ְבר  ֶּדִ יִקיי ּדִ ּצ  םֶה 

ְרִאי ּנִ ֶש   ְדָבִרים ֶּכִ ּוִטים ש  ֶּפְ ֶּוְדָבִרים ֶם ֶש   ָכךְֶֶ"הַמְל ֶּבְ ֶכִֶּ, ֶע ֶי םֶָיָדֶל

ְזּכֶ  ֶּתִ יע ֶה ּגִ ְֶֶלה  ֶא  ִֶיְרָאֶל יה ֲֶאִמּתִ ִֶלְפנֶ ת ֶי דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ֶהוֶֶּּבָ הוֶּא, ּז  ֶש  

ְּכְִּ" ָאְםְאְִּי ר  יִּ ְאְֶׁהְל  יךְָתְה' כוְְֱּאלֹקֶׁ ֶ'"ו  ֶכִֶּ, יִקיי ּדִ ּצ  יךְֶםֶיֹוְדִעיםֶה  ֶא 

ֶ יש  ְלּבִ תֹוךְְֶֶלה  יה ֶֶּבְ ּבּור  ֶּדִ יה ֶם ְֶוִסּפּור  ִֶיְרא ֶם יִֶת מ  ָ ֶש  ֶם דֶע ֶֶתיֲאִמּתִ



 

 

 
 כב

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר   תשס"ח בֵעֶק ת פ  

ֶ עֹור  ּמְ לֶָּרֶש   ֶםֶּכֻ ֲעבֹוד  הוֶּתֶה',ֶל  ֲאלוְֶֶּוז  ָ ש ּ ינוֶֶּש   דוֲֶֶֹחָכמ  ּקְ יה  ִ יְֶוכִֶם,ֶש 

ִֶיְרָאֶ ָתֶה ִֶמיּלְ ֶזּוְטָרָתֶא ִֶהיא ְֶוכִֶא, ִֶיְרָאֶי ִֶהיה ָבֶא ֶּדָ ֶָקָטֶר אֲֶהלֶֹן,

ֲאִריךְְֶֶצִריִכים ְֶמאְֶֶֹלה  ֶד ִדּבּור  ֶּבְ ֱֶאמּונֶָי ְֶוִיְרא ֶה יִֶת מ  ָ ֶש  דֶע ֶם

עֹוְרִרי ּמְ מוֶֹםֶש   ְ ָרא ֶתִֶנש  ֶהֶזֶ לְֶוע ֶל,ִֶיש ְ ר  ָמָרֶֶתאֹומ  ּגְ ּב ֶא,ֶה  ֶיְֶלג  הֶֹמש  

ָתֶ ִֶמיּלְ ְֶטָרָתֶזוֶּא ִֶהיא ֶכִֶּא, יי ּדִ ּצ  ֶה  ֶק ֶָהֱאמ  הוֶּת ֶש   ִחינֶ א ֶּבְ ֶת הֶֹמש  

נוֶּ ּב  ֶר  עֶ , יךְֶֶיֹוד  ֶֶא  יש  ְלּבִ יִֶתְֶוִיְרא ֶהֱֶאמּונְֶֶָלה  מ  ָ ִדּבּוִריםֶש  יםֶּבְ ּנִ םְֶקט 

ּוִטי ֶםֶּוְפש  מֹותלֶּכֶָרֶּוְלעֹור  ָ ש  ּנְ ֶֶה  ֶלֶא  ֶתֲֶעבֹוד  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ֶֶ.ןְוָהב ֶ,ִֶיְתּבָ

ֶ

ֶ ש ּ  ֶםְֶוה  ר  נוֶֶּךְִֶיְתּבָ ּכ  ֶםְֶמֹקָרִביתִֶלְהיוְֶֶֹיז  יִקילֶא  ּדִ יםֶצ  ּיִ ּב ֶםֲֶאִמּתִ לֶּוְלק 

יה ֶ ְבר  ְתִמימוֶּםֶּדִ יטוֶּתֶּבִ ִ מּוָרהתֶּוְפש  ֶּגְ ,ֶ ֲֶעד  ֲחזֶֹהִֶנְזּכֶ י ּוָבֶרֶל  ְתש  הֶּבִ

ָמֶ ל  ְ ֶש  ְֶלָפָניה ךְֶו ר  ִֶיְתּבָ ל ֶ, ֶּוְלִהּכָ ךְֶֶּבוֶֹל ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  ְֶלג  ֶי ּתָ ע  ֶמ  דְֶוע ֶה

ֶֶ,םעֹולֶָ ֶןֶָאמ  ֶן.ְֶֶוָאמ 

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