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  י ַא ּתה  ה ח סד  ּכ' ּו ל ך ה, )ב"תהלים ס(כתיב
   ׁשהּוא , הי נּו  ׁשהּוא  ח סד  ּגדֹול  מ את  ה ּׁשם י  ת ּב רך,  ּת ׁש ּלם  ל איׁש  ּכ מ ע ׂשהּו

, ז ה הּוא  מ בין  ל פ ׁש ּפׁש  ּב מ ע ׂשיו-י  די- ׁש על,  מ ׁש ּלם  לָא דם  מ ּדה  ּכ נ גד  מ ּדה
 ׁש ע ּקר  מה  ּׁש ּמ ׁש ּלם  ה ּׁשם , ַא ך  ּדע, ּו בהו  לי דע  ה ח טא  ׁש ּפ גם ּבֹו ו  לׁשּוב  ּב תׁש

י  גּלּו  ׁש מי ם  "): אּיֹוב כ( ּכ מה  ׁש ּכתּוב , י  ׂש ר אל-הּוא  ּב א רץ, י  ת ּב ר ך  מ ּדה  ּב מ ּדה
 מה  היא  מ תקֹו מ, י  ׂש ר אל- הי נּו  ּב חינֹות  א רץ'  א רץ, '" עֹונֹו ו  א רץ  מ תקֹו מ מה לֹו

 מ ּדה  ּכנ  גד ,  ּכי  ׁשם  מ ד ק ּד קין  ל ׁש ּלם  ל איׁש  ּכ מ ע ׂשהּו, לֹו ו  ׁשם  נ ת ּג ּלה  עוֹונֹו
, " א רץ א כ לת יֹו ׁש בי ה "):ג" ּב מ ד ּבר י(י  ׂש ר אל -ו ז ה  ׁש ּכתּוב  על  א רץ,  מ ּדה

-ו  על  ּכן  הּיֹו ׁש בים  ׁשם  ּב א רץ, ל"  ּכּנ  ּתבֹות ַא ּתה  ת ׁש ּלם  ל איׁש  ּכ מ ע ׂשהּו- רא ׁשי
 מ ח מת  ׁש ּמ מ ה רין  ׁשם  ל ׁש ּלם  ל איׁש , י  ׂש ר אל י ׁש  ל הם  על  הרב י ּסּו רין

 , ּכ מ ע ׂשהּו
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, ל" ׁשּי  ל ך עֹוד  ה ּפ עם  אל אֹותֹו  ה ּמ דינ ה  הּנ , ל י  ּׁשב  ע צמֹו"ו  ה ּב על  ּת פ ּלה  הּנ 
, ּו בא  אל  הּׁשֹו מ רים, ו  ה ל ך  ל ׁשם,  כן י  ׁשיב אֹו תם  מ ּטעּו תם ז ה- ּפי- על-אּו לי ַאף

 ׁשּי ׁש , ל" ד ּבר  עם ׁשֹו מר  א חד  ּכ ד רּכֹו ו  ס ּפר לֹו  הּׁשֹו מר  מ ה ּגּבֹור  הּנ ו  ה ת חיל  ל
ּו מה ַא ּתם רֹו צים : ל ו  ׁשַאל אֹותֹו  ה ּב על  ּת פ ּלה" ּכּנ '  ל הם  ּפ חד  ּגדֹול  מ ּפנ יו ו כּו

רֹו צים  ל ׁשל ח  אל  ה ּמ דינ ה  ׁש הם  ׁש הם , ל"ו  ס ּפר לֹו  הּׁשֹו מר  ענ י ן  הּנ ?  ל עׂשֹות
 הלא  הּכל : ו ָא מר לֹו,  ּת פ ּלה-ו  ׂש חק  מ ּמּנּו  מאד  ה ּב על, ל" ּכּנ '  ּכ ּלם  אלקּות ו כּו

ו  גם ַא ּתם ,  ּכי  ּגם  ּבנ י אֹו תּה  ה ּמ דינ ה  הם  ּכ ּלם  רק  ּבנ י ָא דם  ּכמֹונּו,  ׁשטּות  ּגדֹול
 רק  ׁשּי ׁש י  חיד , ָא דם ו לא  אלֹו ק- ּכ ּלם  הם  רק  ּבנ י,  ו  אל קים  ׁש ּל כם ּכ ל כם
ו לֹו  ראּוי , ו אֹותֹו  ל בד  ראּוי  ל עבד,  ׁשהּוא  הּבֹו רא י  ת ּב ר ך  ׁשמֹו,  ּבעֹו לם

 ּת פ ּלה  אל -ר  ה ּב עלו ז הּו  ע ּקר  ה ּת כ לית ו  כּיֹו צא  ּב ד ב רים  אּלּו  ּד ּב,  ל ה ת ּפ ּלל
 ּכי  ּכ בר נ  ׁש קע  א צ לם  טעּו תם  מ ּי מים , ל ו לא  ׁש מע  א ליו  הּׁשֹו מר" הּׁשֹו מר  הּנ 

 עד  ׁש ּבּסֹוף ,  כן  ה ּב על  ּת פ ּלה  ה ר ּבה  ע ליו  ּד ב רים- ּפי- על-ַא ך ַאף, ל" ּכּנ ,  ר ּבים
 הלא  אנ י  רק י  חיד ? ר  מּז ה  מה  אנ י י כֹול  ל עׂשֹותו  י ת:  ה ׁשיב לֹו  הּׁשֹו מר

ו זאת  ה ּתׁשּו בה  הי  תה  ק צת )  ׁש הם  ר ּבים, ו י ׁש  ּכנ  ג ּדי  ּב ני  ה ּמ דינ ה( ּב ע ל מא 
 ּכי , ֹו מר ׁש ה ת חילּו  ּד ב ריו  ק צת  ל ּכנ ס  ּבָאז נ י  הּׁש,  ּכי  ה בין,  ּת פ ּלה-נ  ח מה  ל ה ּב על
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,  ּב ּפ עם  ה ראׁשֹונ ה  עם אֹותֹו  הּׁשֹו מר,  ּת פ ּלה  מּק דם- ה ּד ב רים  ׁש ּד ּבר  ה ּב על
 עד ,  עד  ׁש עׂשּו  איז ה ר ׁשם  ּב לּבֹו,  ׁש ּד ּבר  ע ּתה  נ ת ק ּבצּו י  חד, ו  ה ּד ב רים

ו  כן , ל" ּכּנ  ר אה  מּתֹו ך  ה ּתׁשּו בה  הּנ ,  צת ׁש ה ת חיל  מ עט  ל ה ס ּת ּפק ו  לנ טֹות  א ליו  ק
ו לא  ׁש מע  א ליו , ל" ּכן  ּכּנ - ּת פ ּלה  אל  הּׁשֹו מר  ה ּׁש ני ו  ּד ּבר  עּמֹו  ּגם- ה ל ך  ה ּב על

' ינ ה ו כּו הלא  אנ י י  חיד  ּכ נ גד  ּבנ י  ה ּמ ד: ל" ּכן  ּכּנ -ּו בּסֹוף  ה ׁשיב לֹו  ּגם,  ּכן- ּגם
 . ו  כן  ּכל  הּׁשֹו מ רים  ּכ ּלם  ה ׁשיבּו לֹו  ּתׁשּו בה זֹו  ּבּסֹוף, ל" ּכּנ 
 

 ל י  ּׁשב  ע צמֹו"ו  ה ּב על  ּת פ ּלה  הּנ ,
 כן י  ׁשיב אֹו תם -י ּפ- על-אּו לי ַאף, ל" ׁשּי  ל ך עֹוד  ה ּפ עם  אל אֹותֹו  ה ּמ דינ ה  הּנ 

 מ ּטעּו תם ז ה         
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ו  ה ת חיל  ל ד ּבר  עם ׁשֹו מר  א חד  ּכ ד רּכֹו ו  ס ּפר לֹו , ּו בא  אל  הּׁשֹו מ רים, ו  ה ל ך  ל ׁשם
ל ו  ׁשַאל אֹותֹו " ּכּנ '  ׁשּי ׁש  ל הם  ּפ חד  ּגדֹול  מ ּפ ניו ו כּו, ל" ה ּגּבֹור  הּנ  הּׁשֹו מר  מ

 ׁש הם , ל"ו  ס ּפר לֹו  הּׁשֹו מר  ענ  ין  הּנ ? ּו מה ַא ּתם רֹו צים  ל עׂשֹות:  ה ּב על  ּת פ ּלה
, ל"ּנ  ּכ' רֹו צים  ל ׁשל ח  אל  ה ּמ דינ ה  ׁש הם  ּכ ּלם  אלקּות ו כּו    

           



            
 

 
 ּכי  ּגם  ּב ני ,  הלא  הּכל  ׁשטּות  ּגדֹול: ו ָא מר לֹו,  ּת פ ּלה-ו  ׂש חק  מ ּמּנּו  מאד  ה ּב על

,  גם ַא ּתם  ּכ ל כם ו  אל קים  ׁש ּל כםו , אֹו תּה  ה ּמ דינ ה  הם  ּכ ּלם  רק  ּבנ י ָא דם  ּכמֹונּו
 ׁשהּוא  הּבֹו רא י  ת ּב ר ך ,  רק  ׁשּי ׁש י  חיד  ּבעֹו לם, ָא דם ו לא  אלֹו ק- ּכ ּלם  הם  רק  ּבנ י
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ו ז הּו  ע ּקר  ה ּת כ לית ו  כּיֹו צא , ו לֹו  ראּוי  ל ה ת ּפ ּלל, ו אֹותֹו  ל בד  ראּוי  ל עבד,  ׁשמֹו
, ל" ּת פ ּלה  אל  הּׁשֹו מר  ה ּנ- ב רים  אּלּו  ּד ּבר  ה ּב על ּב ד

             
            





           

 
 

, ל" ּכּנ ,  ּכי  ּכ בר נ  ׁש קע  א צ לם  טעּו תם  מּי  מים  ר ּבים, ו לא  ׁש מע  א ליו  הּׁשֹו מר
 עד  ׁש ּבּסֹוף  ה ׁשיב לֹו ,  כן  ה ּב על  ּת פ ּלה  ה ר ּבה  ע ליו  ּד ב רים- ּפי- על-ַא ך ַאף
ו  יׁש ( הלא  אנ י  רק י  חיד  ּב ע ל מא ? ל  ל עׂשֹותו  י תר  מּז ה  מה  אנ י י כֹו:  הּׁשֹו מר

,) ׁש הם  ר ּבים,  ּכנ  ג ּדי  ּבנ י  ה ּמ דינ ה
            

          

 

             
      

          
 

 
 ׁש ה ת חילּו  ּד ב ריו , י  ה בין ּכ,  ּת פ ּלה-ו זאת  ה ּתׁשּו בה  הי  תה  ק צת נ  ח מה  ל ה ּב על

 ּב ּפ עם ,  ּת פ ּלה  מּק דם- ּכי  ה ּד ב רים  ׁש ּד ּבר  ה ּב על,  ק צת  ל ּכנ ס  ּבָאז נ י  הּׁשֹו מר
 עד  ׁש עׂשּו ,  ׁש ּד ּבר  ע ּתה נ  ת ק ּבצּו י  חד, ו  ה ּד ב רים,  ה ראׁשֹונ ה  עם אֹותֹו  הּׁשֹו מר

 ּכּנ  ר אה ,  עד  ׁש ה ת חיל  מ עט  ל ה ס ּת ּפק ו  לנ טֹות  א ליו  ק צת,  לּבֹו איז ה ר ׁשם  ּב
- ּת פ ּלה  אל  הּׁשֹו מר  ה ּׁשנ י ו  ּד ּבר  עּמֹו  ּגם-ו  כן  ה ל ך  ה ּב על, ל" מּתֹו ך  ה ּתׁשּו בה  הּנ 

 הלא  אנ י י  חיד : ל" ּכן  ּכּנ -ֹו  ּגםּו בּסֹוף  ה ׁשיב ל,  ּכן-ו לא  ׁש מע  א ליו  ּגם, ל" ּכן  ּכּנ 
ו  כן  ּכל  הּׁשֹו מ רים  ּכ ּלם  ה ׁשיבּו לֹו  ּתׁשּו בה זֹו , ל" ּכּנ '  ּכנ  גד  ּבנ י  ה ּמ דינ ה ו כּו

,  ּבּסֹוף    
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