
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶץֹקבֶ 

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 ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ  ַַׁׁל 
נֶַ ש   ֶ"עתשֶתּבִּ

*ֶֶ

דֵֶלֶעֶַ יטֶֶָשֶ "מֹוֲהָראןֶָמָרֶֶיי  לִּ ֶ"אש  
ֶ

צַָּׁ או ַׁאַׁיָּ ארַׁלָּ ר  ַָּׁתִַׁלק  ב  ש  ַׁתַׁש   רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ  ַׁ"גתשעַׁל 

ַׁ

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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ַָּׁלֵַׁלי ב  ש  ַַׁׁק ֶדש ַׁתַׁש   רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ  ַׁ"עה'תשַׁל 

שֶ  ֶקֹד  ת ּבָ ַ ֶש  ֵליל ֹוָנהֶ,ּב  אש  ֶרִּ עּוָדה ס  ֶנ"יֶ,ּבִּ ֶמֹוֲהָרא"ש  ר ּבֵ יםֶֶ,ּדִּ ּבּורִּ ּדִּ

ֹאד ֶמ  ים ָלאִּ פ  נִּ ֶו  ים רֵֶֶ,נֹוָראִּ ב  ֶּדִּ י ֶּפִּ ֶַעל ֶַז"לי נּו מֶֶַַרּבֵ ּדָ ַהק  ֶּב  ּקּוטֵֶת יֶלִּ

ַגּלֶ קֶב',ֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶ ּלוֶּהֶַהּמ  לֶָיֶּגִּ פ  סוֶּאֶנִּ ּפָ חֶָק:ֶ"ּבַ ָרהֶָהֶָהיֶָדֶא  גֹו',ֶֶם"ַאב  ו 

ם. ָ ןֶש  ֶַעּיֵ

ֶנ"י, ָאַמרֶמֹוֲהָרא"ש  ַתחֶו  ֶַז"לֶּפָ נּו ִתיַׁר:אֹומֵֶֶַרּבֵ ֵקא)בַׁכ   ֶחז  ַׁל"ג(י  דֶַׁאחַָּׁ"ַׁל

יַָּׁ הַָּׁהַׁהָּ רָּ ב  הַָּׁם",ַׁא  רָּ ב  א  ֶ ב ַׁםַׁש  ש  ֵַׁדַׁעָּ דֵַׁלַׁע ַׁקַׁר ַׁםַׁה  יַָּׁיַׁי  הָּ ֶ ש  ַׁד,ֶַׁאחַָּׁהַׁש  חָּ ֶ בַׁש 

ו ַׁ ת  ע  ד  הו ַַׁׁב   ֶ ִחידִַׁקַׁר ַׁאַׁש  ַׁי  לַָּׁי עו  ָּ ַׁב  ל ַׁם, כ ֵַׁאַׁו  ת   ִַׁהס  לַָּׁל ַׁכ   ַׁע ַׁל נֵַׁל ַׁב   לַָּׁי עו  ם,ַׁהָּ

ִרי ָּ ס  ֶ ַׁש  ֲחרֵַׁם ֵַׁמא  ַׁה' ִעיי נ  מו  ַׁו  תו ַׁם ַׁאו  ל ַׁ, ַׁו  ַׁע ַׁא ִביל ַׁאָּ אַָּׁו ש   ַׁו  ִעיר נ  ו  מ  ם,ַׁה 

ַׁר ַׁ ו ַׁק ִאל  ַׁהו ַַׁׁכ   ֶַׁאחַָּׁא לַָּׁד עו  ָּ ַׁב  ֶזהו ַׁם, ַׁ"ו  ֶַׁאחַָּׁ: יַָּׁד ַׁהָּ הַָּׁה רָּ ב  ַׁא  כֵַׁם", ַׁו  ַָּׁן לַׁכ 

צֶַׁ רו  ַׁהָּ נֵַׁה ָּ ִַׁלכ  ד ַׁס ֲעבו  ַׁב   ש  ֵַׁת ַׁה  ַׁאִַׁם, ַָּׁאֶַׁי ש  ַׁפ  נֵַַׁׁלו ַׁר ָּ ִַׁלכ  ַׁכ ִַׁס ַׁאִַׁי ַׁע ַׁם דֵַׁל יַׁי 

ִחינַָּׁ ַׁב   ַׁזו ַׁה ש  ַׁ, ח  י   ֶ ֵאיבַׁש  ֶ ַׁש  לַָּׁן עו  ָּ ַׁב  ַׁכ ִַׁם ַׁאִַׁי ו ַׁאַׁהו ַׁם ד  ב  ִחידִַַׁׁל  ַׁי  לַָּׁי עו  ָּ ם,ַׁב 

ל ַׁ ַׁו  כ ֵַׁא ת   ִַׁיס  ַׁע ַׁל ו ַׁל ַׁש  דַָּׁם ַׁאָּ עו ַׁם נ  ו  מ  ַׁה  גו ַׁ, ַׁכ   ִבין ַׁאָּ ו ַׁו ִאמ  נו ַַׁׁאו ַַׁׁו  ת  ַׁחו 

ו ַׁ ת  ִאש   יַׁו  נָּ בָּ ַׁו  צֵַׁו י ו  כ  ַׁו  ִניעו ַַׁׁאו ַׁא, מ   ַׁה  ש ַׁת י ֵ ֶ אַַָּׁׁש  ִַׁמש    נֵַׁר ַׁב   לַָּׁי עו  ם,ַׁהָּ

ִעיִגי ל  מ   ִסיִתיםַׁה  מ  ִעיםַׁו  נ  מו  תו ַׁםַׁו  דָּ ך ֵַַׁׁמֲעבו  ר  ָּ ב  ִַׁית  ִריך ַׁ, צָּ ל  ַַׁׁו  ֶ ש ַׁאַׁש  חו  ַׁיָּ

כ ֵַׁ ת   ִיס  לַָּׁםֲַׁעֵליהֶַׁלַׁו  יֶַׁקַׁר ַׁל,ַׁכ   ִחינ ַׁהִַׁיה  ב  יַָּׁדֶַׁאחַָּׁת:ַׁ"ב ִ הַָּׁהַׁהָּ רָּ ב  ו ַַׁׁ-ם"ַׁא  ִאל  ַׁכ  

ִחיאַׁהו ַׁ לַָּׁדַׁיָּ עו  ָּ אדֶעֶֶַם,ב  וֶֹןֶּכָ נּוֶַז"לןֶָלש  ֶ.ַרּבֵ

י ּבִּ ס  הִּ ֶו  ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר ֶּכִֶּנ"י, נֵֶּי ֶהִּ ֶַז"לה נּו ֶמֹוסֵֶֶַרּבֵ לֶֶָָלנוֶּר ֶּכ  דוֶֹל לֶּגָ

ֲעבֹודֶַ ֶּבַ ֶה', עֶָת ש ָ ּב  ֶש   ָאדֶָה ֶש   ֶרֹוצֶ ם ֶַלֲעסֹה ֲעבֹודֶַק ֶּבַ ֶַהש ֵֶּת ַרךֶ ם ּבָ ת  ,ֶיִּ
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ָקרֵֶ ת  הִּ ֶּול  ֵֶאָליב ַרךֶ ו ּבָ ת  ֱאמֶ ֶיִּ ֶּב  ֵֶאית, כֵֶּלֶ ֶלוֶֹן ּתַ ס  ֶהִּ ֶעֶַל וֶּל ֶש  ֶּבֶ ם םֶָאדֶָן

עֹולֶָ ּבָ יֶ ם,ֶש   ה  יֶ יֶמִֶּהֶיִּ ה  ּיִּ לֶָּה,ֶש   ֶֹאֶא  ש  ּלוֶּבֶַיח  אִּ יאֶהוֶֶּּכ  עֹולֶָדֶָיחִּ ּלוֶּם,ֶּבָ אִּ ֶּכ 

חֶָםֶָאדֶָאֶהוֶּ בֶַדֶא  דֹושֶ םֶעִֶּדֶל  רּוךֶ ֶַהּקָ הא,ֶהוֶֶּּבָ ַיֲעש   ּתוֶֹהֶמֶַלֶכֶֶָּו  יָכל  ּבִּ ֶש  

ַקיֵֶּ צוֶֹםֶל  ֶר  ַרךֶ םֶַהש ֵֶּן ּבָ ת  ָקרֵֶֶיִּ ת  הִּ ֶּול  ֵֶאָליב ַרךֶ ו ּבָ ת  ֱאמֶ ֶיִּ ֶּב  אֶָת, ֶו  אז ַוּדַ יֶּב 

יחֶַ לִּ אֶֶַֹיצ  כֶָדֶמ  ָיָנילֶּב  נ  יעוֶֹבֶרֹיֶּכִֶּו,ֶעִּ נִּ ּיֵשֶ תֶַהּמ  ֲעבֹודֶַםֶָלָאדֶֶָש   םֶַהש ֵֶּתֶּבַ

ַרךֶ  ּבָ ת  ֶיִּ אוֶֹ, ֶּבָ צֶַּת ֶמִּ ֲֶחֵבָריד ֵכָניו ֶּוש   נֵֶו ֶּוב  ּתוֶֹי ח  ּפַ ש   ֶמִּ י, יגִּ עִּ ל  ּמַ ֶש   ו,ֶָעָלים

י עֹוש ִּ ֶו  ּנוֶּם ּמ  ֵֶליָצנוֶֶּמִּ ית, רֹוצִּ ֶו  ֹנעֶַם מ  ֵֶמֲעבֹוָדתוֶֶֹאֹותוֶֶֹלִּ ֲֶאבֶָ, ּלֶֹל ש   אֶּכ 

כֵֶּ ּתַ ס  ֶיִּ ֲֶעֵליהֶ ל לֶָם ֶּכ  ֶַרֶל, ֶַיֲעש ֶ ק ֶאֶ ה ּלוֶֹת ֲעבֹוָדתוֶֶֹש   ֶּבַ ּלוֶּ, אִּ ֶהוֶֶּּכ  יא דֶָיחִּ

עֹולֶָ ֶּבָ ֲֶאזֶַם, יחֶַי לִּ אֶֶַֹיצ  ֶמ  כֶָד ֶּב  ָיָניל נ  ֶעִּ זוֶֹו, תֶֶָו  ֶָהי  ָלחֶַה ֶַהצ  ית יקִּ ּדִּ םֶַהּצַ

כֶָ ּב  ֶש   ֶּדוֶֹל ֲחרוֶּר, ּבָ מֶֶָש   ַעצ  ֶל  ךֶ ם ר  ֲעבֹודֶֶַּד  ֶּבַ ֶַהש ֵֶּת ַרךֶ ם ּבָ ת  ֶיִּ לֶֹ, אֶו 

ֲעלוֶּ ּפַ ת  לֶֶָהִּ נֵֶלֶּכ  ּפ  ייֶמִּ יגִּ עִּ ל  יֶאוֶֹםֲֶעֵליהֶ םֶַהּמַ יָצנִּ ּדוֶֹםֵֶמַהּלֵ ּבַ מוֶּקֶַרֶר,ֶש   ּי  ֶקִּ

ֵלמוֶּ ש   ֶּבִּ ֶאֶ ת ֶַהּמּובֶָת לֶַּא חִּ ת  ֶּבִּ חֶָת ל  ֻּׁ ֶַהש ּ יֶֹאַרח)ֶָערּוךֶ ן ֶַחּיִּ יָמןם לֶֹ"ֶא'(ֶסִּ אֶו 

ּיֵשֶ  ּבַ ת  נֵֶֶיִּ ּפ  נֵֶיֶמִּ ֶּב  יםֶָאדֶָי יגִּ עִּ ל  ֶָעָליםֶַהּמַ ֲעבֹודֶַו ַרךֶ םֶַהש ֵֶּתֶּבַ ּבָ ת  ֶיִּ עֶַ", לֶו 

דֵֶ יחוֶּהֶזֶ יֶי  לִּ צ  אֶֶֹהִּ כֶָדֶמ  יֶָלֶּב  נ  ֶן.עִּ

ֶ

נֵֶּ הִּ ּלוֶּהֶו  יעוֶֹלֶעֲֶֶַאפִּ נִּ ּיֵשֶ תֶמ  מוֶֹםֶָלָאדֶֶָש   גוֶֹ,ֵֶמַעצ  יעוֶֹןֶּכ  נִּ צֶַּתֶמ  רוֶֹדֶמִּ צ  ֶיִּ

ֶָהָרע צֶַּ, ֶּומִּ ֲאווֶֹד ֶַהּתַ ּדוֶֹת ַהּמִּ ֶו  ֶָהָרעוֶֹת רוֶֹת ּב  ּגַ ת  ֶַהּמִּ ֶָעָלית ֶגֶַּו, ןֲֶעֵליהֶ ם

כֵֶֶּלוֶֹןֵֶאי ּתַ ס  הִּ לֶָלֶל  יךֶ קֶַרֶל,ֶּכ  ש ִּ ַהמ  ֲעבֹוָדתוֶֶֹל  ָלַדעֶֶַּבַ ַהכֶֹּתֶו  חֶָלֶש   ּגָ ַהש   הֶּב 

ֶד"ֶאחַָּׁ"ַׁה'מֵֶ דֹושֶ , ַהּקָ רּוךֶ ֶש   ַנּסֶ אֶהוֶֶּּבָ אוֶֶֹתוֶֹאוֶֹהֶמ  ר  קֶָחזֶָדֶַיֲעמֹםֶאִֶּתֶלִּ
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ֲעבֹוָדתוֶֹ ֶּבַ גֶַּ, ֶש   ֶזֶ ם לֶָה כ  ֶנִּ רֵֶל ב  דִּ ֶּב  ֶַז"לי נּו ֶַׁאחַָּׁ"ֶַרּבֵ יַָּׁד" ַׁהָּ הַָּׁה רָּ ב  ,ֶםא 

ָרהֶָ ַאב  ינוֶּםֶש   בֵֶֶָּאבִּ מוֶֹקֶּדִּ ַרךֶ םֶַהש ֵֶּלֶאֶ ֶַעצ  ּבָ ת  ָידֶַ,ֶיִּ ַהכֶֹּבֵֶהיטֵֶעֶו  ה'ֶמֵֶלֶש  

ָעלֶָדֶעֶַ,ֶד"ֶאחַָּׁ" בֵֶּהֶש   ּדַ ת  הִּ ּדּותוֶֹקֶו  ַאח  ַרךֶ ֶּב  ּבָ ת  ַנֲעש ֶ ,ֶיִּ ָיכוֶֶֹד"ֶאחַָּׁ"הֶו  ב  לֶּכִּ

ַרךֶ םֶַהש ֵֶּםֶעִֶּ ּבָ ת  זֹּוהִֶּ,ֶיִּ ֵרגֶַיֶש   יתֶַמד  יקִּ ּדִּ יםֶַהּצַ זֹּוכִּ לֵֶםֶש   ּכָ הִּ ַרךֶ ֶּבוֶֹלֶל  ּבָ ת  ֶיִּ

רֵֶ ַגמ  ֶל  ש ֵֶי, ֶו  ֲֶהָויֶָם י"ה ֵֶמאִּ נֵֶר פ  ֶלִּ ֵֶעיֵניהֶ י ים מִּ ֶּתָ ָלכֵֶד, ֶו  ֵֶאין ין ֲעלִּ ּפַ ת  םֶמִּ

נֵֶ ּפ  ֶמִּ וֶּי ֶש  יֶָּם רִּ ֶּב  עֹולֶָה ּבָ ֶש   ֶַרֶם, יק מִּ ַקּי  ֶמ  צֹונוֶֹם ַרךֶ ֶר  ּבָ ת  פִֶֶּיִּ ֶּכ  יי אִּ ּמֵ רֶש  

ֵאים,ֶָלהֶ  יןֶו  לִּ ּב  ל  ּבַ ת  יםֶמִּ לֶָםֵֶמֲאֵחרִּ כֵֶל,ֶּכ  ּיֵשֶ ם,ֶָאדֶָלֶכֶָּלֵֶאצֶ אֶהוֶּןֶו  ֶלוֶֶֹש  

תוֶֹ ּדָ קֻּׁ דֶ ֶנ  יֻּׁח  ֲעבוֶּ,ֶלוֶֹתֶַהּמ  ּבַ ָרֶהֶזֶ רֶש   ב  עֹולֶָאֶנִּ ֶּבָ ָעָלים, הוֶֹוֶו  יל  ֶאֹוָתהֶּאֶצִּ

ֶַהּפֹעֶַלֶאֶ ֵֶמַהּכֹחֶַ אִֶּל, כֵֶּאֶלֶֹםֶו  ּתַ ס  ֶיִּ ילֶעֶַל ֲֶאֵחרִּ תוֶֹלֶעֶַדֶַיֲעבֶֹקֶַרֶם, ּדָ קֻּׁ ,ֶנ 

א ַוּדַ יחֶַיֶּב  לִּ אֶֶַֹיצ  ּכֶ ד,ֶמ  ז  יִּ יעֶַהֶו  ַהּגִּ ָינוֶֹלֶאֶ ֶל  נ  ֶ.עִּ

פֵֶּ סִּ דֹושֶ ֶ"י,נֶ"שֶ מֹוֲהָרארֶו  ָהַרבֶַהּקָ ֶַרּבִֶֶּש   ַנחֵֶי יםֶַנחוֶּםֶמ  ָנאּב  ער  ש   ּט  לֶמִּ

ֶ ֶָהיֶָזי"ע ּדּושֶ ה דוֶֶֹחִּ ֶּגָ וֶַל צ  מִּ ֶּב  ָדקֶָת ֶצ  ָהיֶָה, ֶו  ַחלֵֶּה ֶמ  יק כּומִּ ֶס  ים םֲֶעצּומִּ

יֵֶּ ָראֵֶיֶַלֲענִּ ש   רֵֶלֶיִּ ּב  ש   נִּ רוֶֹבֶָיש ֶַםֶּוַפעֶַב,ֶלֵֶיֶּול  ַחד  ֵבקוֶֶּּב  ד  דֹולֶָתֶּבִּ ּכוֶֹהֶּג  ַדר  ,ֶּכ 

ָפָניאֶּובֶָ ֶל  ֶָענִֶּהֵֶאיזֶ ו ָפָניהֶּוָבכֶָי, ֶל  ֵאיו ֶש   ֶל ֱאכֶֹםֶל חֶ ֶלוֶֹן גֶ ל ֶּוב  ּבֹשֶ ד ל  ,ֶלִּ

גֶַ נוֶֶֹלוֵֶֶֹישֶ םֶו  יאֶָתֶּבָ ִּ ַהש ּ ֵאין,ֶל  לוֶֶּלוֶֹןֶו  חֵֶם,ֶּכ  רִּ דֹושֶ וֶָעָליםֶו  יֶַרּבִֶֶָּהַרבֶַהּקָ

אֶֹםֶזי"עֶַנחוֶּ ֶמ  יד, הֹוצִּ גֶ ֶלוֶֹאֶו  ֶמִֶֶָּחָדשֶ דֶּב  ין ָגדִּ ּלוֶֹםֶַהּב  ֶש   גֶַ, ֶָנתֶַםֶו  ֶלוֶֹן

כוֶּ ֶס  דוֶֹם ֶּגָ ֶ ל ֶש  יל ִּ ש ּ ֲֶחמִּ ים הּובִּ ֶז  ש ִֶּם, ֶלֶַּו  ּכוֶֶֹאֹותוֶֹח ַדר  ֶל  ָחזֶַ, ֶו  ֵבקּותוֶֹר ד  ֶלִּ

יַרֶ גִּ ס  ֵֶעיַניִֶּתֶּבִּ ָראֶָם, ש   ָענִֶּהֶּוכ  ֶה  ֵאיי ֶש   ֶָהַרּבִֶּן כֵֶּי ּתַ ס  ֶָעָלילֶמִּ ּמוֶֹחֶָלקֶַו, ֶעִּ

נֵֶ ֶש   מֹוטֹותי ֶ ֶּפָ ֶש  סֶ ל ֶּכ  דוֶּף ָעמ  ֶעֶֶַש   חֶָל ל  ֻּׁ ֶַהש ּ ָהַלךֶ ן ֶלוֶֶֹו  ַרֶ, ש   ֶּכ  ןֶמִֶּאֶָיצֶָק
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יִֶּ יֶָראוֶּתֶַהּבַ אִּ ּבָ ֶַהּגַ ים ֲחזִּ ּמַ ֶש   ָידוֶֹק מֹוטֹותֶּב  ֶ ֶַהּפָ ֶש  ֶָהַרּבִֶּל יֶַּי, ֶּומִּ סוֶּד פ  ֶּתָ

ילוֶֶּאֹותוֶֹ חִּ ת  הִּ ַהּכֹותוֶֶֹו  אוֶּ,ֶל  ָקר  נֶָּ"ֶאֹותוֶֶֹו  לֶָבֶּגַ ַגז  ָצעֶַרֶָחזֶַאֶהוֶּלֲֶאבֶָן",ֶו  קֶו 

ַעזּּותוֶֹ ָתנֶָיֶָהַרּבִֶּ"ֶּב  יֶַּי",ֶלִֶּםֶנ  חוֶּדֶּומִּ דֶ הֲֶחָזָרֶֶאֹותוֶֶָֹלק  ח  דֹושֶ רֶל  ֶָהַרבֶַהּקָ

ֶַרּבִֶּ ֶַנחוֶּי ֶזי"ע, אוֶּם ר  ה  קֶֶַלוֶֶֹו  ּלָ ֶש   מֹוטֹותח ֵֶמעֶֶַַהּפָ חֶָל ל  ֻּׁ ֶַהש ּ רוֶּן, ָאמ  ,ֶו 

הוֶּ ָהַרּבִֶּקֶצֹועֵֶאֶש   ָתנֶָיֶש   נֵֶּ,ֶלוֶֹםֶנ  הִּ דֹושֶ הֶו  אֶלֶֹםֶזי"עֶַנחוֶּיֶַרּבִֶֶָּהַרבֶַהּקָ

ֶָרצֶָ וֶֹה ש  ַבּי  ֶל  ָאמֶַ, ֶ"ו  ֶכֵֶּר: ֶכֵֶּן, ֶָנַתּתִֶּן, ֶלוֶֹםֶאֹותֶָי יחוֶּ", ּנִּ הִּ ּכוֶֶֹאֹותוֶֶֹו  ַדר  ,ֶל 

צֶָ ּיָ ש   ָענִֶּאֶּכ  ֶה  ֶמִֶּי יִֶּן ֶַהּבַ ֲאלוֶּת, ָ יֶש  אִּ ּבָ ֶָהַרּבִֶּתֶאֶ םֶַהּגַ יהֶָי מִּ ת  דֹולֶָהֶּבִּ ה,ֶּג 

נֶָּיֶָהַרּבִֶּןֶָנתֶַהֶָלמֶָּ ֵנבֶָםֶעִֶּתֶָלל כֶ בֶַלּגַ ּלוֶֹהֶַהּג  ָאמֶַהֶָענֶָ,ֶש   דֹושֶ רֶו  ֶָהַרבֶַהּקָ

יםֶַאּתֶ הֶמֶַםֶזי"ע,ֶַנחוֶּיֶַרּבִֶּ ּנִֶּםֶרֹוצִּ ּמ  כֶ הֶרֹוצֶ יֲֶאנִֶּי,ֶמִּ כֵֶתֶָלל  ַדר  םֶַהש ֵֶּיֶּב 

ַרךֶ  ּבָ ת  ֶיִּ עֶַ, ֶו  ֶַהש ֵֶּל ַרךֶ ם ּבָ ת  ֱאמֶֶַיִּ ֶנ  ּלוֶֹ)ר פִּ ת  ֶּבִּ נֶֶָרֹאשֶ ת ָ ֶ"ה(ַהש ּ ֶַהּטוֶֹ, יב בֶּוֵמטִּ

י יםֶָלָרעִּ ַלּטֹובִּ ָלכֵֶם",ֶו  ַנהֵֶהֶרֹוצֶ יֲֶאנִֶּםֶגֶַּןֶו  ת  הִּ ָלמֶָּן,ֶכֵֶּגֶל  יםֶַאּתֶ הֶו  םֶרֹוצִּ

ּנִֶּתֶזֹאתֶָלַקחֶַ ּמ  ֶי?...ֶמִּ

י ֶרֹואִּ אִֶּם ֶש   ים ֶַצּדִּ ֶּבֹוחֵֶק מוֶֹר ַעצ  ךֶ ֶל  ר  ֲעבֹודֶֶַּד  ֶּבַ ֶַהש ֵֶּת ַרךֶ ם ּבָ ת  ֶיִּ ֵֶאינוֶֹ,

יךֶ  בֵֶֶָּצרִּ ל  ּבַ ת  הִּ יֶָּףֵֶמאֶַלֶל  רִּ עֹולֶָהֶּב  ּבָ יֶ ם,ֶש   ה  יֶ יֶמִֶּהֶיִּ ה  ּיִּ ָלכֵֶה,ֶש   רֵֶןֶו  יֶמִֶּיֶַאש  

י נִּ כ  ּמַ ֶש ּ  ּתוֶֹס ַדע  ּלוֶּתֶאֶ ֶּב  ֶּגִּ ֶַהנֶַּי ֶ "ל ֶש  ֶַז"לל נּו ֶַׁאחַָּׁ"ֶַרּבֵ יַָּׁד ַׁהָּ הַָּׁה רָּ ב  ,ֶם"א 

ֵאינוֶֹ כֵֶֶּו  ּתַ ס  יֶָּףֶאֶַלֶעֶַלֶמִּ רִּ עֹולֶָהֶּב  ּבָ בֶָּםֶש   ש   ַרךֶ םֶַהש ֵֶּתֶאֶ דֶַלֲעבֶֹאֶּכ  ּבָ ת  ,ֶיִּ

שֶ קֶַרֶ ַחּפֵ תוֶֹתֶאֶ ֶמ  ּדָ קֻּׁ דֶ ֶנ  יֻּׁח  י,ֶלוֶֹתֶַהּמ  ל,ֶַהּפֹעֶַלֶאֶ ֶַהּכֹחֶַןֶמִֶֶּאֹותוֶֹאֶּומֹוצִּ

דֵֶלֶעֶַיֶּכִֶּ יחֶַהֶזֶ יֶי  לִּ אֶֶַֹיצ  כֶָדֶמ  יֶַלֶּב  נ  ּכֶ ן,ֶעִּ ז  יִּ בֵֶּתֶַלֲעלוֶֹהֶו  ּדַ ת  הִּ ֵבקוֶּקֶּול  ד  תֶּבִּ

ַרךֶ םֶַהש ֵֶּ ּבָ ת  ֱאמֶ ֶיִּ יתֶּב  ָתמִּ ילֶכֶָּםֶּוב  מִּ רֵֶם,ֶַהּיָ רֵֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 



ך ַׁץַׁק בֶַׁ ____________________________ ַׁו ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ   תש"עַׁל 

 

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  ֶּכִֶּד,ֶמ  נֵֶּי יהֶהִּ תִּ י)בֶּכ  ֵראש ִּ ֶב(יתֶּב  י  אמֶַׁ, ַׁו  רַָּׁלַׁאֶַׁרַׁה' ב  ךֶַַָּׁׁלך ַׁםַׁא  ַׁל 

ךַָּׁ צ  ר  ךֵַַָּׁׁמא  ת   ד  ל  ו  ִממ  יַׁו  ֵ ִמב  ִביךַָּׁתַׁו  רֶַׁלַׁאֶַַׁׁאָּ אָּ ַָּׁרֲַׁאש ֶַׁץַׁהָּ ֶאך  ר  ֶ.ֶא 

ֵישֶ  ֶלֹומֶֶַו  מֶָּר, רֻּׁ ּמ  ֶש   ָפסוֶּז ֶּב  ּלוֶּהֶהֶַזֶ ק ֶּגִּ ֶַהנֶַּי ֶ "ל ֶַז"ללֶש  נּו יַָּׁדֶַׁאחַָּׁ"ֶַרּבֵ הַׁהָּ

הַָּׁ רָּ ב  ֶם"א  ֹבאֶָ. ַכּמ  ֶו  רֵֶר ב  דִּ ֶּב  נֶַי ֶזֶֶַּתֶ "מֹוֲהר  ּקּוטֵֶ)"ל ֶלִּ ֲֶהָלכוֶֹי בֶָּת ֶש ַ ֲֶהָלכֶָת ֶז' תֶאוֶֹה

ֶע"ה( דֹושֶ , ַהּקָ רּוךֶ ֶש   ָרהֶָרֶָאמֶַאֶהוֶֶּּבָ ַאב  ינוֶּםֶל  ךֶַַָּׁׁלך ַׁ"ֶָאבִּ ֶ"ל  ֵלךֶ , ּתֵ ךֶֶָש   ֶל 

ךֶָ מ  ַעצ  נוֶּ,ֶל  קוֶֶַֹהי  מ  ךֶָרֶלִּ ָמת  ש   כֶָּ,ֶנִּ ּלּוֲכךֶָלֶש   ךֶֶָהִּ יָעת  סִּ כֶָ,ֶּונ  יךֶָלֶו  ָרכ  זֶ ֶּד  הֶּב 

ֶָהעֹולֶָ לֶָּם, כֻּׁ ֶּב  ַכוֵֶּם ֶּת  ךֵֶֶָליֵלךֶ ן ךֶֶָל  מ  ַעצ  ֶל  נוֶּ, קוֶֶַֹהי  מ  ֶלִּ ךֶָר ָמת  ש   אֶ ֶנִּ לֶו 

דֶָּ קֻּׁ דֶ הֶַהּנ  יֻּׁח  ךֶָתֶַהּמ  אֶַ,ֶל  כֵֶּלֶו  ּתַ ס  יעוֶֹלֶעֶַלֶּתִּ נִּ לֶָתֶמ  יעוֶֹלֶעֶַאֶלֶֹל,ֶּכ  נִּ תֶַהּמ 

ּיֵשֶ  ךֶֶָש   יֶל  לֶֹםֵֶמֲאֵחרִּ יעוֶֹלֶעֶַאֶו  נִּ ּיֵשֶ תֶַהּמ  ךֶֶָש   ךֶֶָל  מ  זּ הוֶּ,ֵֶמַעצ  ךֶַָּׁש   צ  ר  ,ֵֶמא 

נוֶּ ֵלךֶ ֶַהי  ּתֵ ּתֹוךֶ ֶש   ּיוֶֶּמִּ צִּ ֶָהַאר  ּיוֶּת מִּ ש   ַהּגַ ֶו  ךֶָת ּל  ֶש   כֵֶ, ֶו  ַרחֵֶן ת  ֶּתִּ ןֶמִֶּק

י ֵכנִּ ֶַהש ּ  נֵֶם ֶּוב  ֶָאדֶָי ים בִּ ֶַהּיֹוש   ךֶָם צ  ַאר  ֶּב  אֶַ, ֶו  כֵֶּל ּתַ ס  ֶּתִּ ֲֶעֵליהֶ ל לֶָם ֶּכ  יֶּכִֶּל,

יעוֶֶֹקַרֶםֶהֵֶ נִּ ַרךֶ םֶַהש ֵֶּתֶַלֲעבֹודֶַתֶמ  ּבָ ת  ךַָּׁ,ֶיִּ ת   ד  ל  ו  ִממ  נוֶּ,ֶו  כֵֶּלֶאֶֶַַהי  ּתַ ס  לֶּתִּ

ֵאיזוֶֹ ּיוֶֶּּב  מִּ ש   ֶּגַ תֶָּת ֶנֹוַלד  ֶאֶַ, ֶעֶַף ֶּפִֶּל גֶַּי ֶש   ֶזֶ ם יה ָעמִּ פ  ֶלִּ דוֶֶֹמֹוֵנעֶַם לֶּגָ

ֶַלֲעבֹודֶַ ֶה', מוֶֹת ָאמֶֶַּוכ  ֶש   וִֶּר ֶּדָ ל ךֶ ד י)ֶַהּמ  ּלִּ הִּ ֶנא(ּת  ֶ"ם ֶהֵֶ: ָעוֶֹן ֶּב  ּתִֶּן יֶחֹוָלל 

ֵחטֶ  ֶּוב  נִֶּא ֱחַמת  ֶי  ּמִֶּי ֶאִּ ֶאֶַי", ֶעֶַף ֶּפִֶּל ֶכֵֶי ֶַאתֶָּן ָרֶה כ  ֶמֻּׁ ךֵֶֶָליֵלךֶ ח ּת  ּמֹוַלד  ,ֶמִּ

לֶֹ כֵֶּאֶו  ּתַ ס  הִּ לֶָהֶזֶ לֶעֶַלֶל  ַַׁׁל.ּכ 

י ֵ ִמב  ִביךַָּׁתַׁו  ֶאָּ הֵֶ, חֶָםֶש   ּפָ ש   ֶַהּמִּ יה, רֹובִּ יםֶַהּק  רִּ ּכָ ַהּמַ ךֶָםֶו  ּל  ֶש   גֶַּ, םֵֶמהֶ םֶש  

בֵֵֶֶּישֶ  יעוֶֹהֶַהר  נִּ ַרךֶ םֶַהש ֵֶּתֶַלֲעבֹודֶַתֶמ  ּבָ ת  ֶיִּ לֶָּ, ּכֻּׁ יךֶ הֶַאתֶָּםֶּומִּ תֶָלֵצאֶָצרִּ



רֵַׁ ב  רו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ר  עו  ִהת  ש  ַׁתַׁו  רָּ פָּ ע ַׁתַׁל  בו  ָּ ש    ז  _______________________________ ה 

 

 

כֶ  ָלל  ךֶָתֶו  ךֶֶָל  ָמת  ש   נִּ ֶל  ַדּמֶ , ךֶָהֶּות  מ  ַעצ  ּלוֶֶּל  אִּ יהֶַאתֶֶָּּכ  עֹולֶָדֶָיחִּ ֶּבָ זּ הוֶּם, ֶש  

ֶךַָּׁ"ל ַַׁׁך ַׁ"לֶַׁ ֶָהעֹולֶ , יֶָּה רִּ יַמט  גִּ ֶּב  הוֶֶּק'א ֶש   ֶהֵמאַָּׁא מֶ , ֶר  מֶַז ֶל  רוֶּה ָאמ  ֶש  

יֲֶחָכֵמינוֶּ דֹוש ִּ ּלוֶּהֵֶמאֶָןֶּבֶ ֶתֶה'(ָאבוֶֹ)םֶַהּק  אִּ ָעבֶַתֶמֵֶֶּכ  ם,ֶָהעֹולֶָןֶמִֶּלֶּוָבטֵֶרֶו 

ַדּמֶ  ּת  ךֶָהֶש   מ  ַעצ  בֶֶָל  ּכ  ּיוֶֶָּיָצאתֶָרֶש   מִּ ש   ּגַ ֵאיה,ֶַהזֶּ םֶעֹולֶָתֶמִּ ךֶָןֶו  כוֶֶּל  ּיָ ַ תֶש 

יֶָּףֶאֶַםֶעִֶּ רִּ ֶה.ֶּב 

רֶַׁלַׁאֶַׁ אָּ ַָּׁרֲַׁאש ֶַׁץַׁהָּ ֶאך  ר  ֶא  ֵלךֶ , ּתֵ ּיוֶּלֶאֶ ֶש   צִּ ֲאנִֶּתֶָהַאר  אֶ יֶש   ךֶָהֶַמר  ֶל  ש ֶָ, םֶו 

אֶ  ר  ּלוֶּהֶּתִּ כֶָּתֱֶאלֹקוֶּיֶּגִּ בֶָלֶמִּ בֶָר,ֶּדָ בֵֶּאֶלֶֹרֶּוכ  ל  ּבַ ת  וֶּלֶּתִּ ש ּ בֶָםֶמִּ זּ הוֶּר,ֶּדָ ֶש  

ַבעֶַאֶַהּמּובֶָ ילֶּב  אֶַׁם,ֶַהּטּורִּ ר  ַָּׁ"א  יֶֶָּך  רִּ יַמט  גִּ ִניאֶּב  ַלמֵֶֶּ"םֲענָּ ָהיוֶּדֶמ  יֶש   םֲֶעָננִּ

י כִּ ֶהֹול  ָפָנים ֶל  יו אִּ ֶּוַמר  ךֶ ֶלוֶֹם ר  ֶַהּד  ֶּכִֶּ, ֶזֹוהִֶּי ֵרגֶַי ֶַמד  ית יקִּ ּדִּ ֶַהּצַ ים זֹּוכִּ םֶש  

ש ֵֶּ ֶש   ֲֶהָויֶָם רּוךֶ "ה ֶהוֶֶּּבָ יא ֵֶמאִּ נֵֶר פ  ֶלִּ ֵֶעיֵניהֶ י ים מִּ ֶּתָ מוֶֹד, תוֶֶּּוכ  ּכָ בֶש  

י) ּלִּ הִּ ֶּת  יתִֶֶּ"ז(טם ּוִּ ֶש ִּ ֲֶהָויֶָי ּדִֶּ"ה ג  נ  ֶל  יי מִּ ֶּתָ ָמקוֶֹד, ֶּוב  ים אִּ ּמֵ ֶש   ֶש ֵֶר "ה,ֲֶהָויֶָם

ש ֶָ ֶל  ֶהֵֶם ים כִּ ֶהֹול  ים, כִּ הֹול  ֶו  ךֶ ם ר  ּד  ֶּבַ מֶָ, ג  דֻּׁ ֶּב  כוֶּא ָהל  מוֶֶֹש ּ  ש   ֶנִּ ָראֵֶת ש   לֶיִּ

בֶָּ ד  ּמִּ ֶּבַ ָהיוֶּר, יֶש   סֹוָבבִּ ֶמ  ֶעִֶּם ֲֶעָננֵֶם בוֶֹי ֶַהּכָ אוֶּד ר  ה  ֶָלהֶ ֶש   ֶאֶ ם ךֶ ת ר  ,ֶַהּד 

ָאדֶָ ש   ֶּוכ  ֶבֶָּם ֵרגֶָא ַמד  ֶל  ֶזוֶֹה ֲֶאזֶַ, ֶהוֶּי בוֶּא ֶּדָ ַהש ֵֶּק ֶּב  חֶָם זּ הוֶֶּ,דא  דֶש   ַׁ"ֶאחָּ

יַָּׁ ַׁהָּ הַָּׁה רָּ ב  ֶם"א  בֶָ, ֶּוכ  בֵֵֶֶּאינוֶֹר ל  ּבַ ת  ֶמִּ וֶּל ש ּ ֶמִּ יֶָּם רִּ ֶּב  עֹולֶָה ּבָ ֶש   ַהש ֵֶּם, םֶו 

ַרךֶ  ּבָ ת  נוֶֶּיִּ ַזּכֵ יעֶֶַי  ַהּגִּ ֵבקוֶּלֶאֶ ֶל  יתֶּד  ּתִּ ַרךֶ ֶּבוֶֹתֲֶאמִּ ּבָ ת  ֶיִּ ּלֶֹדֶעֶַ, אֶ אֶש   ר  הֶנִּ

וֶּ ש ּ בֶָםֶמִּ תֶַּקֶַרֶרֶּדָ יאּותוֶֹתֲֶאמִּ צִּ ַרךֶ ֶמ  ּבָ ת  בֶֶַיִּ ּכֶ ד,ֶל  ז  נִּ לֵֶתֶַלֲעלוֶֹהֶו  ּכָ הִּ לֶּול 

ַרךֶ ֶּבוֶֹ ּבָ ת  רֵֶֶיִּ ַגמ  עֶַהֵֶמַעתֶָּיֶל  ָאמֵֶןֶָאמֵֶםֶעֹולֶָדֶו  ֶֶֶֶן.ֶֶֶֶֶו 

ַׁ



ך ַׁץַׁק בֶַׁ ____________________________ ַׁח ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ   תש"עַׁל 

 

תַׁ ש   רָּ ָּ יתַׁפ  ִליש ִ הַׁש   דָּ עו  ַׁס  ךָּ ַׁל  ַׁה'תש"עֶלך 

יםֶ ּבּורִּ ֶנ"יֶּדִּ רֶמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ ין,ֶּדִּ ַרֲעוִּ עּוַדתֶַרֲעָואֶד  ית,ֶס  יש ִּ לִּ עּוָדהֶש   ס  ּבִּ

יםֶ ֹאדנֹוָראִּ יםֶמ  ָלאִּ פ  נִּ ּקּוֵטיֶמֹוֲהַר"ןֵֶחל קֶא'ֶֶ,ו  לִּ נּוֶַז"לֶּב  ֵריֶַרּבֵ ב  יֶּדִּ ַעלֶּפִּ

יָמן רֵֶמָחלֶָס"ד,ֶֶסִּ ַדּבֵ נוֶּלֶַהמ  ּכֹחֶַיֶַהּפָ יָרֶֶּומִּ חִּ ם.הַהּב  ןֶש ָ ֶ,ֶַעּיֵ

ֶַז"לֶאֹוֵמרֶ נּו ֶַרּבֵ ֶנ"י, ָאַמרֶמֹוֲהָרא"ש  ַתחֶו  ֶַעלֶּפָ ּצּור קִּ ֶּב  ֶָחַזר ֶנ"י )מֹוֲהָרא"ש 

קֶֻּׁ ֶַז"ל(נ  נּו ֶַרּבֵ ל ֶש   תֹוָרהֶזֹו ּב  הֶַאַחתֶש ּ  ֶּדָ ֲאש ֶַׁ: צַָּׁרַׁכ   ש  ֵַׁהַׁרָּ ך ַׁםַׁה  ר  ָּ ב  ר ִַׁית  תַׁאֶַׁאִַׁלב 

לַָּׁ עו  ַׁהָּ יַָּׁאַׁל ַׁם, קו ַׁהַׁהָּ או ַׁםַׁמָּ ר  בָּ ַׁל  יַָּׁתֵַׁמֲחמ ַׁ, הָּ ֶ כ  ַׁהַׁש  ַׁה  ֵַׁאיל ַׁסו ַׁן ןַׁכ ֵַׁלַׁע ַׁף,

צֵַׁ או ַׁתַׁאֶַׁםִַׁצמ  ִדירַׁהָּ דָּ צ   ע ַׁן,ַׁל  דֵַׁלַׁו  צו ַׁיַׁי  מ  צ ִ ז ֶַׁםַׁה  ֲעש ֶַׁהַׁה  לַָּׁהַׁנ  נו ַׁלַׁחָּ ָּ פ  י,ַׁה 

ך ַׁ תו  ב  לַַָּׁׁו  ו ַׁלֶַׁהחָּ נ  ִ פ  ַׁה  ז ֶַׁי ַׁה  ו ַׁה, ו  ה  ִַַָּׁׁנת  ִמילַׁכ  י ָּ ו ַׁםַׁה  ד  ִ מ  ה  ַׁו  הֵַׁת, ֶ ִריא ַׁםַׁש  תַׁב  

לַָּׁ עו  ַׁהָּ מו ַׁ)ם תו ַַׁׁכ   ָּ כ  ֶ ַׁש  עֵַׁב ַׁב   יץ י ִ ַׁח  תו ַׁם ָּ ִחל  ת  ַׁ(ב ִ זֶַׁ, ַׁו  לַָּׁה ֶַׁהחָּ ַָּׁל פ  ו ַׁה  ַׁנ  יַָּׁי, ַׁהָּ רַָּׁה חַֻׁמכ 

ִריא ַׁ לַָּׁתִַׁלב  עו  ת ִַׁיַׁכ ִַׁם,ַׁהָּ ל  לַָּׁיַׁב ִ נו ַׁלֶַׁהחָּ ָּ פ  יַָּׁאַׁל ַׁי,ַׁה  ו ַׁהַׁהָּ קו ַׁםַׁש  ִריא ַׁםַׁמָּ תִַׁלב 

לַָּׁ עו  זֶַׁם,ַׁהָּ צו ַׁהַׁו  מ  צ ִ לַָּׁלַׁש ֶַׁםַׁה  נו ַׁלֶַׁהחָּ ָּ פ  ַָּׁיַׁאִַׁי,ַׁה  ש  ִבירֶַׁאפ  הָּ יןַׁל  ִ ש   ה  ל  יַׁכ ִַׁג,ַׁו 

ִתיםַׁאִַׁ בו ַׁדֶַׁלעָּ ִריך ַׁיַׁכ ִַׁא,ַׁלָּ מ ַַׁׁצָּ ו ַׁרַׁלו  נֵַַׁׁב  ִכייַׁש   יִֵַַׁׁיש ַׁם,ֲַׁהפָּ א  לַָּׁיַׁכ ִַׁן,ַׁוָּ לֶַׁהחָּ

נו ַׁ ָּ פ  ַׁה  דֵַׁלַׁע ַׁאַׁהו ַׁי ַׁי  צו ַׁי מ  צ ִ ַׁה  כו ַׁם, יָּ ב  ִ כ  ֶ צֵַׁלַׁש  ֱַַָּׁׁאל קו תו ַׁםִַׁצמ  ִַׁמש   ֵאים, ןַׁו 

ַָּׁ כו ַׁתֱַׁאל קו ַׁםַׁש  יָּ ב  ִ נו ֵַַׁׁאינו ַׁןַׁכ ֵַׁאַׁל ַׁםַׁאִַׁיַׁכ ִַׁל,ַׁכ  ָּ כ  ַׁי,ַׁפ  ה  ֵאיף,ַׁסו ַׁןֵַׁאילַׁו  ןַׁו 

קו ַׁ ִריא ַׁםַׁמָּ לַָּׁתִַׁלב  עו  לַָּׁםַׁהָּ ֱאמֶַׁלֲַׁאבַָּׁל,ַׁכ   ֶ ו ַׁתַׁב  ֲאִמת  א,ַׁל  ד   ו  יַׁפ ִַׁלַׁע ַׁףַׁא ַׁיַׁב  

ַׁכֵַׁ ֵַַָּׁׁיש ַׁן ַׁכ ֵַׁםַׁג  ַׁםַׁש  ֱַׁאל קו ַׁן ַׁכ ִַׁת, אי ד   ו  ַׁב   ֵַׁאיי ו ַׁן בַָּׁםַׁש  ֲעדֵַׁרַׁד ָּ ל  ַׁב ִ תו ַׁי י ו  ַׁח 

ך ַׁ ר  ָּ ב  ִַׁית  ע ַׁ, ַׁו  ַׁכ ֵַׁל ַׁאִַׁן ַָּׁי ש  ֶַׁאפ  יר ִ ש   ה  ַׁל  לַָּׁג ַׁכ   ִחינ ַׁל ַׁב   לַָּׁת ַׁחָּ נו ַׁל ָּ פ  ַׁה  דַׁע ַׁי,

ִתי בו ַׁדֶַׁלעָּ ֶזהו ַׁא,ַׁלָּ מו ַׁ)ַׁו  ת ִַׁרֲַׁאש ֶַׁתַׁאֶַַׁׁתַׁי'(ש   ל  ל   ע  יִַׁיִַׁהת  ר  ִמצ  גו ַׁםַׁב   ֶַׁזהו ַׁ',ַׁו 



רֵַׁ ב  רו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ר  עו  ִהת  ש  ַׁתַׁו  רָּ פָּ ע ַׁתַׁל  בו  ָּ ש    ט  ______________________________ ה 

 

 

ִלפ ַׁ ק   ִאיתַׁו ַׁה  ָּ ב  ֶ ו ַׁםַׁש  או ַׁיֵַׁמִרב  ִביר ַׁר,ַׁהָּ ִליתִַׁמש    ֵ ת ִַׁיַׁ'כ ִַׁם,ַׁכ  ל  ל   ע  ֵרש ַׁי',ִַׁהת  ֵ ַׁפ 

ש ִַׁ ַׁ'ר  ת ִַׁ"י: ק  ח  ָּ ַׁש  נו ַׁי', י  יתִַַׁׁה  ש ִ עָּ ֶ ַׁש  חו ַׁי ַׁש   ֵללו ַׁק עו  ַׁו  לַָּׁת עו  ָּ ַׁב  נו ַׁם, י  ַׁה 

ו ַׁ ִלפ  ק   ַׁה  הֵַׁת, ֶ ַׁש  ֶנגֶַׁן ַׁכ   ַָּׁד ֻדש   ק   ַׁה  מו ַׁקַׁר ַׁה, ַׁמִַַׁׁכ   מ ֶַׁי ד  מ   ֶ חֵַׁהַׁש  ש   מ  ַׁו  ק ֵַׁק ע  מ  םַׁו 

מו ַׁ צ  ֲחֵברו ַַׁׁע  ַׁל  ַׁכ ִַׁ, קו ַׁקַׁר ַׁםַׁהֵַׁי חֵַׁףַׁכ   ש   מ  מ ֶַׁקַׁה  ד  מ  מו ַׁהַׁו  צ  דַַָּׁׁע  אָּ כו ַׁםַׁל  ֶ,'ו 

נּוֶַז"ל. ֵריֶַרּבֵ ב  דִּ לֶז הֶּב  םֶּכָ ןֶש ָ ַַׁעּיֵ

ֶּכִֶּ ֶנ"י, ֶמֹוֲהָרא"ש  יר ּבִּ ס  הִּ ֶו  נֵֶּי ֶהִּ נוֶּה ֶַז"ֶַרּבֵ ַגּלֶ ל ֶמ  תֹוָרֶה ֶּב  תֶאֶ ֶזוֶֹה

ָלאוֶֹ פ  יָרֶֶּכֹחֶַתֶנִּ חִּ ֶַהּב  תֶַה, ּנָ ֶש   דֹושֶ ן רּוךֶ ֶַהּקָ ָאדֶָאֶהוֶֶּּבָ ֶל  זֶ ם ֶּב  ם,ֶָהעֹולֶָה

קֹורוֶֹ ֶּומ  ֵאיךֶ , ָאדֶֶָּכֹחֵֶֶַישֶ ֶו  ֶל  וֶֹם ֶַלֲעש  ּפּוךֶ ת צֹונוֶֶֹהִּ ַרךֶ ֶר  ּבָ ת  ֶיִּ ֲֶהלֶֹ, לֶכֶָּא

יאֶָ רִּ ֶַהּב  לֶ ה ּט  ּבַ ת  ֶמִּ נֵֶת ּפ  ֶמִּ צֹונוֶֹי ַרךֶ ֶר  ּבָ ת  ֶיִּ ֵאיךֶ , ֶָלָאדֵֶֶָישֶ ֶו  חֶֹּכֹחֶַם ב  רֶלִּ

ַרֶ ֶע?ֶּבָ

יּומֶַ ּבִּ ֶס  נוֶּר ֶַז"ֶַרּבֵ ּכֹחֶַל, יָרֶֶש   חִּ ֶַהּב  ךֶ ה ָ ש  מ  ֶמִֶֶּנִּ ָחלֶָן ֶה  נוֶּל ֶַהּפָ ָעש ֶָי, הֶש  

דֹושֶ  רּוךֶ ֶַהּקָ ֶהוֶֶּּבָ לֶַּא חִּ ת  ֶּבִּ יאֶָת רִּ ֶַהּב  ֶּכִֶּה. ָעלֶָי ש   ֶּכ  צֹונוֶֹה ר  ַרךֶ ֶּבִּ ּבָ ת  ֶיִּ

רֹ ב  רּוךֶ ףֶסוֶֹןֵֶאירֶאוֶֹהֶָהיֶָלֶַהכֶֹּם,ֶָהעֹולֶָתֶאֶ אֶלִּ אִֶּא,ֶהוֶֶּּבָ הֶָהיֶָאֶלֶֹןֶכֵֶּםֶו 

יאֶָםֶָמקוֶֹ רִּ ֶַלּב  ָלכֵֶה, דֹושֶ הֶָעש ֶָןֶו  רּוךֶ ֶַהּקָ נוֶּלֶָחלֶָאֶהוֶֶּּבָ ֶַהּפָ נוֶּי, םֶָמקוֶֶַֹהי 

ֶָחלֶָ אֶ ל, ר  ּנִּ ֶש   ּלוֶּה אִּ ֶהוֶֶּּכ  נוֶּא ֶּפָ בֹודוֶֹי ּכ  ַרךֶ ֶמִּ ּבָ ת  ֶיִּ תֹוכוֶֹ, ָרֶֶּוב  ֶּבָ תֶאֶ א

יאֶָ רִּ ֶַהּב  נֵֶּה, הִּ ֶו  ֵֶמֲחמֶַה קוֶֹת ַהּמָ ֶש   אֶָם ר  ֶנִּ ּלוֶּה אִּ ֶהוֶֶּּכ  נוֶּא ֶּפָ בֹודוֶֹי ּכ  ֶמִּ

ַרךֶ  ּבָ ת  ֶיִּ ֶָלכֵֶ, יָרֶםֶָמקוֶֹםֶש ֵֶֶָישֶ ן חִּ ֶַלּב  ָאדֶָה, ֶָיכוֶֹםֶש   חֹל ב  ַקיֵֶּרֶלִּ צֹונוֶֹםֶל  ֶר 

ַרךֶ  ּבָ ת  ֶיִּ צֹ, מ  לִּ בֹודוֶֹתֶאֶ אֶו  ַרךֶ ֶּכ  ּבָ ת  תֹוךֶ םֶגֶֶַּיִּ ָחלֶֶָּב  נוֶּלֶה  ֶַהּפָ תֶָלל כֶ ֶאוֶֹי,

ירוֶּ רִּ ש   ּבוֶֹתֶּבִּ ֶֶֹלִּ ש  ַלח  ּלוֶּבֶו  אִּ קֵֶםֶָהעֹולֶֶָּכ  פ  לוֶֹסֶחֶַר,ֶה  ָ ש  ֶם.ֶו 
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ַגּלֶ  נוֶּהֶּומ  ֶַז"ֶַרּבֵ כֶָּל, ָחלֶָלֶש   נוֶּלֶה  ֶַהּפָ מֹחֶַקֶַרֶאֶהוֶּי ֶָהָאדֶֶָּב  ֶּכִֶּם, אי ַוּדַ יֶּב 

ֱאמֶ  ּתוֶֹתֶּב  וֶּןֵֶאי,ֶַלֲאמִּ נוֶּםֶָמקוֶֹםֶש  בֹודוֶֹיֶּפָ ּכ  ַרךֶ ֶמִּ ּבָ ת  ַרךֶ אֶהוֶּיֶּכִֶּ,ֶיִּ ּבָ ת  ֶיִּ

ַמלֵֶּ ילֶכֶָּאֶמ  מִּ סֹובֵֶןֶָעל  ילֶכֶָּבֶו  מִּ ֵאיןֶָעל  וֶּןֶו  יאוֶּםֶש  צִּ ָעדוֶֹתֶמ  ל  ַרךֶ ֶּבִּ ּבָ ת  ֶיִּ

לֶָ דֹושֶ קֶַרֶל,ֶּכ  רּוךֶ ֶַהּקָ בֵֶּאֶהוֶֶּּבָ ּמֹחֶַבֶסִּ ּב  יֶ םֶָהָאדֶֶָש   ה  אֶָהֶיִּ ר  ּלוֶּהֶנִּ אִּ ֵֶישֶ ֶּכ 

נוֶּלֶָחלֶָ נוֶּי,ֶַהּפָ ּלוֶֶַּהי  אִּ נוֶּםֶָמקוֵֶֶֹישֶ ֶּכ  ַרךֶ ֵֶמֱאלֹקּותוֶֹיֶּפָ ּבָ ת  כֶָ,ֶיִּ ֲֶעבֹוָדתוֶֹלֶו 

יֶ  ה  צוֶֹהֶּתִּ מ  ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹאֶלִּ ּבָ ת  תֵֶֶּיִּ ּתַ ס  ֶם.ֶש ֶָרֶַהּמִּ

ז הוֶּ יָרֶֶּכֹחֶֶַו  חִּ ֶַהּב  חֶֶֹאוֶֹה, ב  ֶלִּ יעֶָר ידִּ ַהכֶֹּתֶַהזֹּאהֶּבִּ ֶש   ֱֶאלֹקוֶּל וֶֹת, ַלֲעש  תֶו 

צֹונוֶֹ ַרךֶ ֶר  ּבָ ת  מוֶֶֹיִּ תוֶֶּּכ  ּכָ ֶש   ּתֹוָרֶב ֶּבַ דֹוש ֶָה ֶַהּק  ּתוֶֶֹאוֶֹה, ס  ֶלִּ ֵֶעיָנים ּבוֶֹו לִּ ֶו 

יעֶָ דִּ ֵֶמַהי  ֶזֹּאהֶַה ָלל כֶ ת, ֶו  ירוֶּת רִּ ש   ֶּבִּ ּבוֶֹת גֶ ֶלִּ ֶנ  ֶַהּתֹוָרֶד דֹוש ֶָה ֶַהּק  סֶחֶַה,

לוֶֹ ָ ש  ֶו  ָאדֶָם, ש   ֶּוכ  צֶֶָלוֵֶֶֹישֶ ם ֶק  כֶ ת ֶש ֵ וֶּל ש ּ יִּ ֶו  עֶַב ֶַהּדַ הוֶּת, ֶו  כֶֶָּיֹוֵדעֶַא לֶש  

יאֶָ רִּ יהֶַהּב  ש ֶָאֶהִּ ק  ֶ תֶַאחֶַהֶמִּ ֶש  ֱֶאלֹקוֶּל ָיכוֶֹת, ב  ֶּכִּ כֶָל, ֶו  ָרֶל ּתָ יהֶַהַהס  אֶהִּ

ּנוֶּםֶגֶַּ ּמ  ַרךֶ ֶמִּ ּבָ ת  דֵֶלֶעֶַ,ֶיִּ ַדלֵֶּץֶקֹופֵֶהֶזֶ יֶי  בֹודוֶֹתֶאֶ אֶּומֹוצֵֶל,ֶַהכֶֹּלֶעֶַגֶּומ  ֶּכ 

ַרךֶ  ּבָ ת  כֶֶָיִּ ֶּב  ֶָמקוֶֹל שֶ ם ֶַמּמָ ֹבאֶָ, ַכּמ  ֶו  תֹוָרֶר ֶּב  ֶזוֶֹה עֶַ, ֶש   ֶכֵֶּל ין ָראִּ ק  םֶנִּ

ָראֵֶ ש   ילֶ"יִּ ּיִּ רִּ ב  הֵֶםֶש ֵֶלֶעֶַם",ֶעִּ יםֶש   רִּ מוֶֹלֶכֶָּלֶעֶַםֶעֹוב  כוֶֹתֶַהָחכ  ש ָ מ  תֶַהּנִּ

ָחלֶָןֶמִֶּ נוֶּלֶה  יי,ֶַהּפָ אִּ ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹתֶאֶ םֶּומֹוצ  ּבָ ת  כֶֶָיִּ שֶ םֶָמקוֶֹלֶּב  ֶ.ַמּמָ

ֶּומּובֶָ ֶָמש ֶָא לֶָל פ  ֶנִּ רֵֶא פ  סִּ ֶּב  ֶמּוסֶָי ֶעֶַר ֶזֶ ל ֶָמש ֶָה, ל ךֶ ל מ  נֶֶָל  ּבָ ֶש   יה ָלטִּ ןֶּפָ

ֶָיפֶ  אֶֹה ֶמ  יד, אִּ ש   הִּ ֶו  נֵֶֶּבוֶֹר ֶש   ירוֶֹי ֶקִּ ית נּויִּ ֶּפ  ים ֵריקִּ ֶו  כֶָּם ֶמִּ שֶ ל, ּקֵ ןֶמִֶֶּּובִּ

י רִּ ּיָ יָנתוֶֹםֶַהּצַ דִּ מ  ּבִּ בֹואוֶֶּש   ּיָ ַציֵֶֶּש   ּיוֶּרֶל  ירוֶֹלֶעֶַהֶָיפֶ רֶצִּ ֶַהּקִּ ֶּומִֶּת, ַציֵֶּי ּי  רֶש  

ּיוֶּ ַקבֵֶּה,ֶָיפֶ רֶיֹותֵֶרֶצִּ ָרֶלֶי  דוֶֹסֶּפ  ל ךֶ תֵֶמאֵֶלֶּגָ נֵֶֶּוָבאוֶּ,ֶַהּמ  ייֶש   רִּ לוֶּם,ֶַצּיָ ּב  קִּ ֶו 
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מֶָלֶעֶַ ַציֵֶּםֶַעצ  ירוֶֹרֶל  ֶ תֶַהּקִּ ל ךֶ לֶש  נוֶּ,ֶַהּמ  ָנת  כֶֶָו  חֶָלֶל  ידֶא  חֶָרֶקִּ חֶָד,ֶא  דֶא 

ֶָעש ֶָ ּיוֶּה ֶצִּ לֶָר פ  ֶנִּ אֶֹא ֶמ  דֶ ד, ֶש ָ ֶעִֶּה ים ָפנִּ ֶּג  ים ָלאִּ פ  ֶנִּ עֶַם, ֶו  יל ָפנִּ םֶַהּג 

י חִּ ֶצֹומ  ים ֲֶעָנבִּ ֶָיפוֶֹם אוֶֹת ר  ּנִּ ֶש   ַחּיוֶֹת ֶּכ  ּיוֶֹת ּתִּ ֶַוֲאמִּ שֶ ת ֶַמּמָ ֶעֶַ, סוֶּד נ  כ  ּנִּ ֶש  

יןֶמִֶּלֶל ֱאכֶֹתֶַהַחּלֹונוֶֹןֶמִֶּתֶעֹופוֶֹ קוֶּם,ֶָהֲעָנבִּ ָדפ  יהֶ ֶו  יםֶּפִּ ּקִּ קֶרֶַהֶָהיֶָיֶּכִֶּר,ֶּבַ

ּיוֶּ ֶצִּ בֶַר ל  ֶּבִּ יֶָּד, ַהּצַ ֶו  נִֶּר ֵ ֶַהש ּ ֶָעש ֶָי ֶַרֶה ילוֶֹק ֶוִּ ֶָיפֶ ן רוֶּה ֶּפָ ֶעֶַס יל ֶַהּקִּ לֶֹר אֶו 

ָקָרֶר,ֶיֹותֵֶ ל ךֶ אֶו  יֶַהּמ  טִּ ֹופ  טוֶּםֶַלש ּ ּפ  ש   ּיִּ ּיוֶּהֶָעש ֶָיֶמִֶֶּש   לֶָּה,ֶָיפֶ רֶיֹותֵֶרֶצִּ כֻּׁ םֶו 

לוֶּ ּכ  ּתַ ס  ּיוֶּלֶעֶֶַהִּ ֶ רֶַהּצִּ דֶ לֶש  ָ יהֶַהש ּ ָפנִּ ַהּג  ָראוֶּם,ֶו  יֶו  ָנסִּ כ  ּנִּ לֶל ֱאכֶֹתֶעֹופוֶֹםֶש  

יןֶמִֶּ כֶָם,ֶָהֲעָנבִּ עֶַלֶּוב  יםֶּפַ קִּ יהֶ םֶּדֹופ  יםֶּפִּ ּקִּ ֶּבַ הּוטֶַר, ּיוֶּבֶו  ֵעיֵניהֶ רֶַהּצִּ םֶּב 

אֶֹ ּיוֶּהֶָהיֶָיֶּכִֶּד,ֶמ  שֶ יֶחֶַרֶצִּ אֶָ,ֶַמּמָ רוֶּזֶו  יֶֶָָּאמ  נִֶּרֶַלּצַ ֵ יי,ֶַהש ּ זִּ ּיָ ילוֶֹתֶאֶ זֶש   ןֶַהּוִּ

ָעש ֶָ דֵֶה,ֶש   לוֶּיֶּכ  ּיּוכ  אוֶֶֹש   ר  יֵֶּהֶמֶַתֶלִּ ּצִּ ָענֶָר,ֶש   ָאמֶַהֶו  ל ךֶ יֲֶאדֹונִֶּר,ֶו  יֲֶאנִֶּ,ֶַהּמ 

ֶרֹואֶ  וֶֹה אש  ָהרִּ ֶש   ֶָעש ֶָן ֱאמֶ ה ֶּב  ּיוֶּת ֶצִּ ֶָיפֶ ר אֶֹה ֶמ  דֶ ד, ֶש ָ ֶעִֶּה ים ָפנִּ םֶּג 

י יםֶַוֲעָנבִּ ָלכֵֶם,ֶָיפִּ שֶ יֲֶאנִֶּןֶו  ּיֵ ּבַ ת  יֶמִּ ָהזִּ ילוֶֹתֶאֶ זֶל  ּלִֶּןֶַהּוִּ יםֶאִֶּי,ֶש   טִּ ֹופ  םֶַהש ּ

י יזוֶֹםֶרֹוצִּ ָהזִּ כוֶּ,ֶל  ל  ּיֵ יזּוהוֶֶּש   ָיזִּ מֶֶָו  ַעצ  כוֶּם,ֶּב  ָהל  יֶו  טִּ ֹופ  ילֶאֶ םֶַהש ּ דֵֶרֶַהּקִּ יֶּכ 

פֶֹּ ת  ילוֶֹתֶאֶ סֶלִּ יןֶַהּוִּ ָהזִּ אֶֹהֶּומֶַ,ֶאֹותוֶֹזֶּול  הוֶּדֶמ  מ  ָראוֶּ,ֶּתָ ש   ילוֶֶֹּכ  ַהּוִּ קֶַרֶןֶש  

ּיוֶּ ֶצִּ מּונֶָר ֶּות  מֶָה ָעל  ֶּב  ֵאיא, ֶו  ֶש ֶָן ילוֶֹם ֶוִּ לֶָן ֶּכ  ָאמֶַל... ֶו  ל ךֶ ר ֶַהּמ  א, ַוּדַ ּב  יֶש  

יעֶַ כֶֶַָמּגִּ נִֶּרֶש ָ ֵ ֶַלש ּ ָעש ֶָי, ּיוֶּהֶש   זֶ הֶָיפֶ רֶצִּ ילוֶּהֶּכָ ֲאפִּ יֶש   טִּ ֹופ  ֶָהיוֶּאֶלֶֹםֶַהש ּ

י כֹולִּ יםֶי  חִּ ַהב  הוֶּןֶל  מּונֶָאֶַרקֶש   ֶה.ֶּת 

ש ֶָ מ  ַהּנִּ ךֶ ו,ֵֶמֵאָליןֶמּובֶָלֶו  ּכָ יֶש   יאֶָאֶהִּ רִּ כֶָּה,ֶַהּב  יאֶָלֶש   רִּ יהֶַהּב  יכֶָאֶהִּ הֲֶחתִּ

ֶַאחֶַ ֶ ת ֶש  ֱֶאלֹקוֶּל ֶעֶַת, ּלוֶּד ֲאפִּ ֶמֶֶַש   אֶ ה ר  ּנִּ ֶש   ֵעיֵנינוֶּה מוֶֶֹּב  בֶֶַּכ  ֶט  מוֶֹע ֶּוכ 
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ילוֶֹ ֶוִּ ַכּסֶ ן ֶַהמ  ֱֶאלֹקוֶּה ית, ֶהִּ ֶגֶַּא ֶכֵֶּם יכֶָן ֲֶחתִּ ֶ ה ֶש  ֱֶאלֹקוֶּל ֶּומִֶּת, יי בִּ ּמֵ ןֶש ּ 

ֱאמֶ  ַדלֵֶּץֶקֹופֵֶת,ֶּב  יל,ֶַהכֶֹּלֶעֶַגֶּומ  גֶַּרֶּוַמּכִּ יצֶָםֶש   חִּ ילוֶֹהֶַהמ  ַהּוִּ יןֶו  קֵֶחלֶ אֶהִּ

תֶַּ יאּותוֶֹתֵֶמֲאמִּ צִּ ַרךֶ ֶמ  ּבָ ת  רֹואֶ ,ֶיִּ ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹהֶו  ּבָ ת  כֶֶָּיִּ בֶָלֶמִּ שֶ רֶּדָ ֶ.ַמּמָ

נֵֶּ הִּ ֶו  ֶגֶַּה ּפוֶֶֹּכֹחֶַם לִּ ֶַהּק  ָרֶת ט  ַהּסִּ ֶו  ֶַאֲחָרֶא ךֶ א ָ ש  מ  ֶמִֶֶּנִּ ָחלֶָן ֶה  נל ֶוֶַּהּפָ יֶּכִֶּי,

יתֵֶמֲחמֶַ ּתִּ ס  הִּ דֹושֶ רֶש ּ  רּוךֶ ֶַהּקָ חֱֶֶַאלֹקּותוֶֹאֶהוֶֶּּבָ ילוֶֹתֶּתַ ֶַהּוִּ ֶ ן ֶש  ָחלֶָל לֶה 

נוֶּ ֶַהּפָ ֶָלכֵֶי, ּפוֵֶֶֹישֶ ן לִּ ֶַלּק  יֶּכֹחֶַת ָהסִּ ֶל  ית חִּ ַהר  ֶּול  ֶָהָאדֶָק ֵבקוֶּם ּד  ֶמִּ םֶַהש ֵֶּת

ַרךֶ  ּבָ ת  ֶיִּ הֵֶ, ֶו  ים ּמִּ ּדַ ת  ֶמִּ מוֶֹם ֶקוֶֶֹּכ  נֵֶף פ  ֶּבִּ נֵֶי ֶּב  ֶָאדֶָי ֶעֶַם, יד ָעמִּ פ  ּלִּ םֶש  

י ש ִּ ַלּב  ת  ֶמִּ בּושֶ ם ל  ֶ ֶּבִּ ֶש  יל ֵראִּ ֶי  ים ֵלמִּ ֶּוש   מוֶֹם, ֶקוֶֶֹּכ  חֵֶף ש ַ ֶַהמ  ַדּמֶ ק הֶּומ 

מוֶֹ בֶ ֶַעצ  שֶ ם,ֶָאדֶָןֶל  ַלּבֵ ת  בּושֶ ֶּומִּ ל  ֶ ֶּבִּ רֵֶלֶש  ַמיִֶּאֶי  ָ עֹוש ֶ ם,ֶש  ןֶמִֶּתֵֶליָצנוֶּהֶו 

י יקִּ ּדִּ יםֶַהּצַ רִּ ֵ ש  ַהּכ  יםֶו  ּיִּ ּתִּ ּדוֶֹםֶָהֲאמִּ ּבַ ָכךֶ ֶר,ש   יםֶהֵֶֶו  יתִּ סִּ נֵֶםֶמ  ןֶמִֶּםֶָאדֶָיֶּב 

ש ֶָּ דֻּׁ ֶַהּק  ֹכחֶַה, יָרֶֶו  חִּ ֶַהּב  ֶכֶָּה ךֶ ל דוֶֶֹּכָ ֶּגָ ֶעֶַל, ּיֵשֶ ד יֶש   ֲֶאָנש ִּ ים ֲעלִּ ּפַ ת  ּמִּ םֶש  

ֵֶמהֶ  ים כִּ הֹול  ֶו  ֶַאֲחֵריהֶ ם ים, לִּ ז  ַזל  ֶּומ  יקֵֶם ַצּדִּ ֶּב  ֱֶאמֶ י ית, יכִּ רִּ ֶּוצ  תֶָּן יע  ּיַ אֶסִּ

ַמיֶָּ ש   ֶּדִּ דֹולֶָא ֶּג  יה ַהּכִּ ֶל  קֶ ר ֶַהש ּ  הֶ ר ּלָ ֶש   ַרחֵֶם, ת  הִּ ֶּול  ֵֶמהֶ ק ים לִּ ַתכ  תֶּב 

חוֶּ ֶק.ֶָהרִּ

ָלכֵֶ ֶו  רֵֶן ֶַאש   ֶמִֶּי ֵאינוֶֹי הֶש   ע  ֶאֶ ֶַמט  מוֶֹת לֶֶַָעצ  ֶּכ  ֶּומֹוסֵֶל, וֶֹר ש  צוֶֶַֹנפ  מ  אֶלִּ

ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹ ּבָ ת  כֶֶָיִּ ָרטֵֶלֶּב  יאֶָיֶּפ  רִּ ּלֶ דֶעֶַה,ֶַהּב  ּגַ ת  ּיִּ כֶָּ,ֶלוֶֹהֶש   יאֶָלֶש   רִּ ה,ֶַהּב 

גֶַ ֶו  ּסוֶּם ֶַהּכִּ ֶ י ֶש  יאֶָל רִּ ֶַהּב  ֶַהכֶֹּה ֱֶאלֹקוֶּל ֶּכִֶּת, ֶאֶָי יֶ ז ח  ֶיִּ יה ֶַחּיִּ ים םֶטֹובִּ

י ּיִּ ּתִּ עֹוָלמוֶֹם,ֶַוֲאמִּ אֶ ֶו  ר  יהֶיִּ ַחּיָ רֵֶו,ֶּב  רֵֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   קוֶֹיֶו  ל  ֶ.ח 
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ש ֵֶּ קִּ ֶו  ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר ֶאֶ נ"י יֶַת נ  ֶעִּ ֶַהנֶַּן ָפָרש ֶַ"ל ֶל  בּועֶַת ָ ֶ ֶַהש ּ ש  ק  ֶּב  אֶּנֹוָרֶר

לֶָ פ  נִּ עֶָיֶּכִֶּד,ֶאֶֹמֶ אֶו  ש ָ ָרצֶָהֶּב  ל ךֶ הֶש   דוֶֶֹמ  ָרהֶָתֶָלתֵֶםֶס  ַאב  ינוֶּםֶל  סֶ ֶָאבִּ ףֶּכ 

כּושֶ  ָרהֶָהֶָרצֶָאֶלֶֹ,ֶּור  ַקבֵֶּםֶַאב  ּנוֶּלֶל  ּמ  מוֶֹ,ֶמִּ תוֶֶּּוכ  ּכָ י)בֶש   ֵראש ִּ י  אמֶַַׁׁד(תֶיּב  רַׁו 

רַָּׁ ב  ַׁא  ַׁאֶַׁם דו ֶַַׁׁמֶלך ַׁל ַׁס  תִַׁם ֲַׁהִרימו  דִַׁי ַׁיָּ ַׁאֶַׁי ַׁה' ַׁאֵַׁל יו ַׁל ֶַׁעל  יִַַׁׁק ֵנהן מ  ָּ םַׁש 

רֶַׁ אָּ ַׁוָּ ַׁאִַׁץ, ִַׁמחו ַׁם ע ַׁט ַׁו  ך ַׁד רו  ע ַַׁׁש   ַׁנ  אִַׁל ַׁו  ֶַׁאק  ַׁם ַָּׁח ִַׁמכ  ֲַׁאש ֶַׁל ך ַׁר ל ַַׁׁלָּ אַׁו 

אמ ַׁ ת ִַׁיֲַׁאנִַׁרַׁת  ר  רַָּׁתַׁאֶַׁיֶַׁהֱעש   ב  ֶ.ֶםא 

ֵישֶ  יֶו  ָהבִּ ֶל  יהֶָלמֶָּן ּדִּ ק  ָרהֶָםֶהִּ ינוֶּםֶַאב  מֶָרֶלֹומֶֶַָאבִּ ּדָ ֶזוֶֹהֶַהק  תִַׁ": יֲַׁהִרימו 

דִַׁ ַׁיָּ ַׁאֶַׁי ַׁה' ַׁאֵַׁל יו ַׁל ֶַׁעל  יִַַׁׁק ֵנהן מ  ָּ ַׁש  רֶַׁם אָּ ֶץ"וָּ לֶֹ, ֶו  ֶָאמֶַא יֶֶָּלוֶֹר ֶמִּ םַׁאִֶַׁ-ד

ע ַׁטִַׁמחו ַׁ ך ַׁדַׁו  רו  גו ַַׁׁש   ֵאינוֶֹ,ֶ'ו  ּנוֶֶָּלַקַחתהֶרֹוצֶ ֶש   ּמ  לוֶֶּמִּ ֶם?!ֶּכ 

נֵֶּ הִּ ֶו  ֶּפִֶּלֶעֶַה רֵֶי ב  ֶּדִּ נוֶּי ֶַז"ֶַרּבֵ ֶַהנֶַּל ֶמּובֶָ"ל, יֶָן נ  ֶָהעִּ אֶֹן ֶמ  ֶּכִֶּד, נֵֶּי ל ךֶ הֶהִּ ֶמ 

דוֶֹ ֶס  ֶהוֶּם ָרֶא ט  ֶַהּסִּ ֶַאֲחָרֶא ַדּמֶ א, ֶַהּמ  מוֶֹה ֶאֶ ֶַעצ  ש ֶָּל דֻּׁ ֶַהּק  קוֶֹה, ֶּכ  נֵֶף פ  יֶּבִּ

נֵֶ אֶ ם,ֶָאדֶָיֶּב  מוֶֹהֶּוַמר  ּלוֶֶַּעצ  אִּ יאֶהוֶֶּּכ  בֶָדֶָחסִּ ַנד  רֹוצֶ ן,ֶו  נוֶֹתֶָלתֵֶהֶו  תֶַמּתָ

וֶֹ ַלֲעש  ָדקוֶֹתֶו  נֵֶםֶעִֶּתֶצ  ָלכֵֶם,ֶָאדֶָיֶּב  ָראֶָןֶו  ש   ל ךֶ הֶּכ  דוֶֶֹמ  יםֶס  הֹוצִּ ּכִֶּאֶש   יֶַמל 

דֶ  ָרהֶָןֶָוָייִֶּםֶל חֶ קֶצ  ַאב  בֶַםֶל  ד  נִּ ּבוֶֹתֶּב  כֵֶ,ֶלִּ תֶַהֶָראֶָןֶו  ּנָ ָרהֶָןֶש   ּכִֶּםֶַאב  ַמל  יֶל 

דֶ  בֶַרֶַמֲעש ֵֶקֶצ  ד  נִּ ּבוֶֹתֶּב  ּמוֶֹהֶָרצֶָאֶהוֶּםֶגֶַּ,ֶלִּ ּדַ ת  הִּ ש ֶָּלֶאֶ תֶל  דֻּׁ ָלתֵֶהֶַהּק  תֶו 

נוֶֹ יבוֶּתֶַמּתָ דִּ ָלכֵֶב,ֶלֵֶתֶּונ  ֶפש ַׁיַׁלִַׁןַׁת ֶַׁרֶָאמֶַןֶו  ֶ נ  ש ַַׁׁה  כו  ר  הָּ ךַָּׁחַׁק ַַׁׁו  ַקבֵֶּ,ֶל  ּי  לֶש  

ּנוֶּ ּמ  נוֶֶֹמִּ ָרהֶָלֲֶאבֶָת,ֶַמּתָ ינוֶּםֶַאב  יֶָאבִּ כֶ ןֵֶהבִּ יֶָּףֶּתֵ תֶּומִּ קֶ דֶא  ּלוֶֹרֶַהש ּ  ,ֶש  

ָאמֶַ ֶו  תִַׁר ֲַׁהִרימו  דִַׁי ַׁיָּ ַׁאֶַׁי ַׁה' ַׁאֵַׁל יו ַׁל ֶַׁעל  ַׁק נֵַׁן יִַׁה מ  ָּ ַׁש  רֶַׁם אָּ ֶץוָּ ָרהֶָ, ַאב  םֶש  

ינוֶּ לֶֶָָּאבִּ הוֶֶּלוֶֹהֶּגִּ בֵֶּדֶעֹומֵֶאֶש   לֶָהֶַהר  ַמע  זֶּ הֶל  לֶָדֶעֹומֵֶאֶהוֶּיֶּכִֶּה,ֶמִּ ַמע  הֶל 
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ָחלֶָןֶמִֶּ נוֶּלֶה  ֶַהּפָ יי, ַרֶרֶּוַמּכִּ יו ַׁלַׁאֵַׁה'ַׁקֶש   יִַׁהַׁק נֵַׁןֶַׁעל  מ  ָּ רֶַׁםַׁש  אָּ ֶץוָּ ַהכֶֹּ, לֶש  

ֱֶאלֹקוֶּ מוֶּת ֶּגָ ּלוֶּר, בּושֶ ֶַוֲאפִּ ּסוֶֶַּהּל  ַהּכִּ ֶו  כֶָי, ֶו  מוֶֹל ֶַהּמָ כּושֶ ן ָהר  ךֶ ֶו  ּיָ ַ קֶַרֶֶש 

ֵֶאָלי ַרךֶ ו ּבָ ת  ֶיִּ מוֶֹ, תוֶֶּּוכ  ּכָ ֶש   ֶב'(ַחגֶַּ)ב ֶ"י ֶלִֶּ: סֶ י ֶַהּכ  לִֶּף ֶו  הֶָי ֶַהזָּ אֶֻּׁב ֶה'ֶנ  ם

ָבאוֶֹ ֶצ  ֶּכִֶּת", ָרֶהֶזֶ םֶש ֵֶלֶעֶַי ק  י)אֶנִּ ֵראש ִּ הַָּׁ"ֶתֶיד(ּב  רָּ ב  ִרַׁםַׁא  ִעב  ֶי"הָּ ָעבֶַ, רֶש  

רֵֶ ַגמ  ֶל  ָחלֶָלֶעֶַי נוֶּלֶה  ֶַהּפָ יי, ּכִּ הִּ ַהכֶֹּרֶו  מוֶּתֱֶאלֹקוֶּלֶש   ֶּגָ ָלכֵֶר, ֶו  ין וֶָיָדיםֵֶהרִּ

זֶּ ',ֶַלה ּטוֶּלֶעֶַהֶמֹורֶ הֶש   מוֶּלֶַהּבִּ נֵֶרֶַהּגָ פ  ַרךֶ םֶַהש ֵֶּיֶלִּ ּבָ ת  ֶיִּ מוֶֹ, תוֶֶּּוכ  ּכָ בֶש  

י) ָברִּ ֶלב(ּד  ֶ"ם ֶּכִֶּ: ש ֶָּי ַמיִֶּלֶאֶ אֶא  ָ ֶָידִֶּםֶש  ּתִֶּי ָאַמר  ֶו  ֶחֶַי ֶָאֹנכִֶּי עֹולֶָי ֶל  הֶּוָבזֶ ם",

ל ךֶ רֶָאמֶַ מ  דוֶֶֹל  ֶס  אִֶּם, ֶש   ש ֶָי פ  עוֶֹרֶא  ַהט  נוֶֹםֶעִֶֶּאֹותוֶֹתֶל  קֶ תֶַמּת  ֶש   יֶּכִֶּר,

לֶָדֶעֹומֵֶאֶהוֶּ ַמע  כֶָּהֶל  ל ַַׁׁה,זֶ לֶמִּ אמ ַׁאַׁו  ת ִַׁיֲַׁאנִַׁרַׁת  ר  רַָּׁתַׁאֶַׁיֶַׁהֱעש   ב  יֶּכִֶּ,ֶםא 

ירוֶּ ּלִֶּתֶָהֲעש ִּ יאֶש   דֹושֶ ןֶמִֶּיֶהִּ רּוךֶ ֶַהּקָ בֶַאֶהוֶֶּּבָ ֶד.ל 

פִֶּ ֶּול  ֶזֶ י ֶּתּובֶַה אֶֹן ֶמ  סֹוָרֶד ֶַהּמָ אה ֶּכָ ֶמּובֶָ)ן ַבעֶַא ֶּב  יל ֶם(ַהּטּורִּ תִַׁ, ֶב'ֶיֲהִרימו  ,

סֹרֶ  ּמָ ֶּבַ ֶָהכֶָת, יָדךֶ א, אִּ ֵֶאצֶ ֶו  ֶ ל יפֶַתֵֶאש  ֶּפֹוטִּ י)ר ֵראש ִּ ֶּב  ֶט(לת ֶּכִֶּ: תִַׁי ֶיֲהִרימו 

ֶקֹולִֶּ ָרֶי ק  ֶָוא  ֶַעיֵֶּא, ֶש ֶָן אֹוָרֶם, כ  לִּ לֵֶהֶו  ּפָ ֶיִּ ֶ ֶַמהוֶּא, ש  כוֶּרֶַהּק  ּיָ ַ ַהש ּ יתֶו  ֶּבֵ הֶזֶ ן

ֶה?ֶָלזֶ 

ֲֶאבֶָ ֶעֶַל ֶּפִֶּל ֶַהנֶַּי ֶמּובֶָ"ל אֶֹן ֶמ  ֶּכִֶּד, נֵֶּי ֶהִּ ֶ ה ֵֶאש  יפֶַת ֶּפֹוטִּ תֶָר ֶָהי  צֶַּה דֶמִּ

אֶָ מ  ֶַהּטֻּׁ ָרֶה ט  ַהּסִּ ֶו  ֶַאֲחָרֶא תֶָא, ָרצ  ֶו  יה ש ִּ ַהכ  ֶל  ֶאֶ ל ֶיֹוסֵֶת יף ּדִּ ֶַהּצַ ֵחטֶ ק אֶּב 

ָעווֶֹ ֶו  לֶָאֶַרֲחָמנֶָן, יצ  ֶלִּ כֶ לֲֶאבֶָן. יֶַּףֶּתֵ ָרֲאתֶָדֶּומִּ תוֶֹתֶאֶ הֶש   ָ ש ּ דֻּׁ ֶ ֶק  ףֶיֹוסֵֶלֶש 

י ּדִּ הוֶּקֶַהּצַ לֶָאֶש   ַמע  כֶָּהֶל  ִרִַַׁׁאיש ַׁ"אֶהוֶּיֶּכִֶּה,ֶזֶ לֶמִּ עֹומֵֶ,ֶי"ִעב  לֶָדֶש   ַמע  הֶל 

ֶמִֶּ ָחלֶָן ֶה  נוֶּל ֶַהּפָ מוֶֹי, ָרהֶּוכ  ָאמ  ֶ"ם(ש ֶָ)ֶש   אוֶּ: יֶר  ֵֶהבִּ ִרִַַׁׁאיש ַׁ"ֶָלנוֶּא ֶי"ִעב 



רֵַׁ ב  רו ַׁקִַׁחז ו ַׁיַׁד ִ ר  עו  ִהת  ש  ַׁתַׁו  רָּ פָּ ע ַׁתַׁל  בו  ָּ ש    טו  ______________________________ ה 

 

 

ַצחֵֶ ֶל  נוֶּק ֶּבָ גוֶֹ" ֶו  ֶאֶָ', תֶָז ֶָרצ  ַדּמוֶֹה ֶל  ָמהֶּת ֶאֶ ֶַעצ  ש ֶָּל דֻּׁ ֶַהּק  ּלוֶּה, אִּ יֶּוכ  אֶהִּ

קֶ  ָרֶת,ֶַצּד  ָאמ  הִֶּה:ֶ"ו  עוֶֹיֶַוי  מ  ש ָ תִַׁ"יֶּכִֶֶּכ  ָרֶיֶקֹולִֶֶּי"ֲהִרימו  ק  ֲעזֹאֶָוא  דוֶֹבֶַוּיַ ג  ֶּבִּ

לִֶּ צ  ֶא  גוֶֹי" ֶו  ש ֶָ', ּמ  ּתַ ש   הִּ וֶֶֹאֹוָתהֶּםֶעִֶּהֶש   ֶָלש  ֶ ן ָרהֶָלֶש  ינוֶּםֶַאב  ָאמֶֶַָאבִּ רֶש  

תִַׁ" גוֶֹלֶה'ֶאֶ יֶָידִֶֶּי"ֲהִרימו  תֶָ',ֶו  מ  דִּ ָמהֶּהֶו  קוֶֶַֹעצ  נֵֶףֶּכ  פ  נֵֶיֶּבִּ ֶם.ֶָאדֶָיֶּב 

ֲֶאבֶָ ֶַהש ֵֶּל ַרךֶ ם ּבָ ת  ֲעלּומוֶֶֹיֹוֵדעֶֶַיִּ ֶּתַ יֹוֵדעֶַת, דֵֶֶּו  ב  ֶַהה  יל ֶּבֵ ֶזֶ ן זוֶֹה ֶל  , ֶ הֶזֶּ ש 

ָרֶ ט  ּסִּ ש ֶָּאֶמִּ דֻּׁ ק  ֶּדִּ זוֶֹה, ָרֶןֶמִֶֶּו  ט  ָלכֵֶא,ֶַאֲחָרֶאֶַהּסִּ יןֶו  ּצִּ יףֶיֹוסֵֶתֶאֶ לֶהִּ ּדִּ קֶַהּצַ

נֶָּ ּמ  עּוָתהֶּהֶמִּ ש   ֶ.ֶּוֵמרִּ

כֵֶ ֶו  ֶהוֶּן יא מִּ ֶּתָ יד, בּועִּ ַהּצ  ֶש   ים ָרנִּ ק  ַ ַהש ּ ֶו  ים ַדּמִּ ֶמ  מֶָם ֶַעצ  ים יקִּ ּדִּ ם,ֶַלּצַ

י עֹוש ִּ ֶו  נּועוֶֹם ֶּת  ָידֶָת ֶּב  ים ימִּ רִּ ֶּומ  ֶקֹולֶָם ּיוֶּם דִּ ֶּב  מוֶֹק יֶּכ  יקִּ ּדִּ ֶַהּצַ ֵישֶ ם, ֶו 

י יםֲֶאָנש ִּ ּטֹועִּ יםֶַאֲחֵריהֶ םֶש   עִּ ֹומ  ש  קֹולֶָםֶו  ַבּסוֶֹלֲֶאבֶָם,ֶּב  קֶ ףֶל  הֶ רֶַהש ּ  ּלָ םֶש  

ּלֶ  ּגַ ת  יהֶמִּ ַרּבִּ תם,ֶּבָ ַ ש ּ דֻּׁ יֶּוק  יקִּ ּדִּ לֶָהֶעֹולֶָםֶַהּצַ ַמע  יהֶ לֶעֶַהֶל  ּבֵ ֶם.ֶּגַ

ַהש ֵֶּ ֶו  ַרךֶ ם ּבָ ת  נוֶֶּיִּ ַזּכֵ יוֶֶֹי  ה  ֶלִּ ית קָֹרבִּ ֶמ  ֶאֶ ם יל יקִּ ֶַצּדִּ ים ּיִּ ּתִּ ֲֶאמִּ ּכֶ ם, ז  נִּ הֶו 

אוֶֹ ר  ּלוֶּתֶלִּ ּגַ ת  הִּ ַרךֶ ֱֶאלֹקּותוֶֹתֶּב  ּבָ ת  לֶֶָיִּ ַמע  ָחלֶָןֶמִֶּהֶל  נוֶּלֶה  ּכֶ יֲֶעדֵֶי,ֶַהּפָ ז  הֶנִּ

לֵֶתֶַלֲעלוֶֹ ּכָ הִּ ֶּול  ַרךֶ ֶּבוֶֹל ּבָ ת  רֵֶֶיִּ ַגמ  ֶל  עֶַהֵֶמַעתֶָּי ֶו  ּכֶ ֶם,עֹולֶָד ז  נִּ בֵֶהֶו  ד  תֶקוֶּלִּ

דֹולֶָ יֹותֵֶהֶַהּג  ּלוֶּר,ֶּב  ּגַ ת  הִּ בוֶֹתֶּב  ַמיִֶּדֶּכ  ָ ֵהָרֶֶָעֵלינוֶּםֶש  מ  ָאמֵֶןֶָאמֵֶֶה,ּבִּ ֶֶן.ו 

ַׁ

ֶ


