
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶ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   ֶע"בתשֶתּבִּ

*ֶֶ

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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ש  ַׁ רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ  ַׁל 

דַָּׁ עו  יהַׁס  ִליש ִ ש  ַׁתַׁש   רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ  ֶ"בתשעַׁל 

עּודֶָ ס  י הּבִּ יש ִּ לִּ עּודֶֶַ,תש   יאֶַרֲעוֶָתֶס  ַרֲעוִּ ֶד  אֵֶן, נ  ַיב  ֶּב  יל לֶ רֶעִּ ס  ר  בֵֶֶּ,בּב  רֶּדִּ

ינ"יֶֶשֶ "מֹוֲהָרא ּבּורִּ יםֶּדִּ יםֶנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ אֶֹםֶו  ֶּפִֶּלֶעֶַדֶמ  רֵֶי ב  ֶּדִּ ֶזֶַי נּו ֶל"ַרּבֵ

ּקּוטֵֶ יָמןקֶא'ֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהרֶַיֶלִּ ַדבֵֶֶּ-ֶק"וֶסִּ יֶַרֶַהמ  נ  דֶַּןֵֶמעִּ ָדקֶָתֶמִּ ןֶַעיֵֶּה,ֶַהּצ 

 ם.ש ֶָ

תֶַ ָאמֶַחֶּפָ ֶזֶֶַנ"י,ֶשֶ "מֹוֲהָרארֶו  נּו ֶֶשֶ "מֹוֲהָרא)רֶאֹומֵֶֶל"ַרּבֵ ֶָחזֶַנ"י ּצוֶּר קִּ ֶּב  לֶעֶַר

רֵֶ ב  ֶּדִּ ֶַזלי נּו תֹוָרֶֶַרּבֵ ֶּב  ַׁ(זוֶֹה ִתי, י)בַׁכ   ִהל ִ ַׁמ"א(ת   ר ַַׁׁם ש   ַׁא  יי ִ כ  ש   ַׁמ  ַׁאֶַׁל ַׁד ַָּׁל יו ַׁל םַׁב  

עַָּׁ הו ַׁהַׁרָּ ט  ל   מ  יאַׁ'ִאיתַָּׁ,ַׁה'ַׁי  א  ַָּׁתֲַׁעִני ו ַׁןַׁד   ע ַׁןַׁמִַׁאֶַׁאל  ד   ִרי)ת'ַׁה  דָּ ע ַַׁׁ,םַׁמא(נ  לַׁו 

ִריך ַׁהַׁזֶַׁ נו ַַׁׁצָּ מָּ ח  ייַׁכ ִַׁת,ַׁר  נו ַׁןַׁא  מָּ ח  לַָּׁתַׁר  דו  ֲעִני ו ַַׁׁ,הִמז ֶַׁהַׁג   לו ַׁהַׁזֶַׁתַׁו  לָּ כ  תַׁב ִ

טו ַׁ רָּ ִבפ  לו ַׁת,ַׁו  לָּ כ  יִַׁאיש ַׁלַׁע ַׁתַׁב ִ א  ֶ כֶַַׁׁלו ַׁןַׁש  ד ַׁלַׁש   ֲעבו  ר ַׁתַׁב   ו  ב  ִריך ַׁא,ַׁה  צָּ ַׁו 

ע ַׁ ב   כֶַׁלַׁה  ילו ַׁלַׁש   ִ כ  ש   ה  טו ַַׁׁ,ל  רָּ ִבפ  ִאיש ַׁלַׁע ַׁתַׁו  מו ַַׁׁהָּ צ  ש ַׁיַׁכ ִַׁ,ַׁע  מ ַַׁׁי  יןַׁז  א  ֶ ןַׁש 

כֶַַׁׁלו ַׁ הו ַׁל,ַׁש   רַָּׁאַׁו  נו ַׁאִַׁנק  ט  ִחיתַׁק  ו  מ  ִריך ַׁן,ַׁה  צָּ ז  ַַׁׁו  ח  מו ַׁתַׁאֶַׁקַׁל  צ  בו ַַׁׁע  אַׁלָּ

לו ַׁ ד  ג  ַׁל  ִחית ו  מ  ַַָּׁׁ,ןה  ב  ֶ ש  כ  ַׁו  לו ַׁא ד  ג  ַׁל  ִחית ו  מ  ַׁה  ַׁנמתקין, ַָּׁן ַׁכ  יִניל ד ִ ַׁ,ןה 

יך ַׁ ש ִ מ  מ  יַׁו  לָּ ַׁעָּ ִדיו ֲַׁחסָּ ֲחִמים ר  כו ַַׁׁםו  ַׁו  ֶזהו ַׁ', ש ַַׁׁו  רו  סו ַַׁׁפ   ָּ פ  ר ַַׁׁ,קה  ש   יַׁא 

י ִ כ  ש   ַׁמ  ַׁאֶַׁל ַׁד ַָּׁל נו ַׁל, י  הו ַַׁׁה  ֶ ש  ַׁכ   ו ַׁא נ  ט  ק  ַׁב   ִחית ו  מ  ַׁה  ין, ִ כ  ש   מ  ַׁו  מו ַׁל צ  ַׁע 

לו ַׁ ד  ג  ִחיתַׁל  ו  מ  יו ַׁיֲַׁאז ַׁן,ַׁה  עַָּׁםַׁב   הו ַׁהַׁרָּ ט  ל   מ  ַָּׁמ ַׁנִַׁה',ַַׁׁי  ַָּׁןַׁיקִַׁת  יִנילַׁכ  ד ִ אִַַׁׁ,ןה  םַׁו 



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

 

 

כו ַׁאַׁל ַׁ מו ַׁלַׁיָּ צ  ע  בו ַַׁׁב   לו ַׁאַׁלָּ ד  ג  ִחיתַׁל  ו  מ  צַָּׁן,ַׁה  זֶַׁהַׁע  יה,ַׁלָּ ִ כ  ש   י   ֶ ִרילַׁש   ם,ֲַׁאח 

ע ַׁ ד ַׁלַׁו  ר ַׁהַׁזֶַׁיַׁי  עו  לו ַׁםַׁג  ַׁרִַׁנת  רֵֶהֶזֶ לֶכֶָּםֶש ֶָןֶַעיֵֶֶּ,ֶאצ  ב  דִּ נּוֶזֶַיֶּב  ֶ.ל"ַרּבֵ

י ּבִּ ס  הִּ ֶו  ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר ֶּכִֶּנ"י, נֵֶּי נוֶּהֶהִּ ַגּלֶ ֶלַז"ֶַרּבֵ תֹוָרֶהֶמ  ֶזֹאהֶּב  םֶעֹצֶ ת,

ֶַמֲעלֶַ וֶַת צ  ֶמִּ ָדקֶָת ֶצ  ּלֶֹה, ֶש   ֶַרֶא סֶ ק כ  ֶּב  ֶּוָממוֶֹף ין כֹולִּ ֶי  ֶַלֲעׂשוֶֹן ָדקֶָת ה,ֶצ 

לֶָּ ֶא  ֶגֶַּא ֶעִֶּם ל כ  ֶׂשֵ ַדעֶַם ֶו  ית כֹולִּ ֶי  ֶַלֲעׂשוֶֹן ָדקֶָת ֶצ  ַרבֶָּה, ַאד  ֶו  קֶֶַּז הוֶּה רֶעִּ

וֶַ צ  ָדקֶָתֶמִּ מוֶֹיֶּכִֶּה,ֶצ  קֶֶַּּכ  עִּ ּיוֶּרֶש   הֶַתֶָהֲענִּ ּלוֶּו  ֶּדַ ּיוֶּאֶהוֶּת, ַדּלוֶּתֲֶענִּ ֶ תֶו  לֶש 

כֶ  ֶׂשֵ ַדעֶַל ֶו  מוֶֹת, רוֶֶּּוכ  ָאמ  יֲֶחָכֵמינוֶֶּש   דֹוש ִּ ֶַהּק  י)ם ָדרִּ ֶנ  ֵֶאיֶ"א.(מם ּיוֶּן תֲֶענִּ

לֶָּ עֶַןֶמִֶּאֶא  מוֶֹת,ֶַהּדַ קֶַּןֶכֵֶֶּכ  ָדקֶָרֶעִּ יאֶהוֶּהֶַהּצ  ַהֲענִּ ָאדֶָקֶל  כֶ םֶל  ַדעֶַלֶׂשֵ ת,ֶו 

ֱאמֶ  ֶּוב  ֵֶאית ָדקֶָן ֶצ  לֶָה ַמע  ֶל  זֶּ ה ֶמִּ ֶּכִֶּה, ֶּבֶ י ֶָאדֶָן בוֶּם ָ ש ּ ֶש   ֹיָאשֶ ר ֵעינֵֶֶמ  יֶּב 

מוֶֹ ּלוֶּ,ֶַעצ  תֵֶּםֶאֲִֶֶּאפִּ מֶָןֶהוֶֹלֶכֶֶָּלוֶֹןֶּתִּ ָעל  פֶַּאֶלֶֹאֶּד  כ  לֶֶָלוֶֹתֶאִּ הֶרֹוצֶ יֶּכִֶּל,ֶּכ 

לֶָאֶַרֲחָמנֶָתֶָלמוֶּ יצ  לֶֹן,ֶלִּ יֵֶאֶו  ַענ  סֶ ֶאֹותוֶֹןֶמ  לֶָףֶַהּכ  יםֶאִֶּלֲֶאבֶָל,ֶּכ  רִּ ַדּב  םֶמ 

ֶעֶַ ּבוֶֹל ּבּורֵֶֶלִּ ֶּדִּ ֱֶאמּונֶָי ַאתה ר  יִּ ַמיִֶֶּו  ָ ֶש  ים, אִּ ֶּוַמר  ֲעַדיִֶֶּלוֶֹם ֶש   ףֶסוֵֶֶֹאינוֶֹן

דֹושֶ יֶּכִֶּם,ֶָהעֹולֶָ רּוךֶ ֶַהּקָ אן,ֶָהַרֲחמֶָבֶאֶָאֶהוֶֶּּבָ ַוּדַ יףֶסוֶֹלֶכֶָּףֶסוֶֹיֶּוב  בֵֶייטִּ

דֹושֶ  רּוךֶ ֶַהּקָ ּמוֶֹאֶהוֶֶּּבָ ֶכֶֶָּעִּ עֹולֶָתֶַהּטֹובוֶֹל ּבָ ֶש   זֶ ם, ֶּבָ תֶָּה ל  ּצַ מֵֶֶהִּ ֶי  יי ו,ֶַחּיָ

יתֶָ ָעׂשִּ ּמוֶֶֹו  ָדקֶֶָעִּ דֹולֶָיֲֶהכִֶּהֶצ  צֶָה,ֶּג  מ  ָדקֶָאֶנִּ ּצ  ּיוֶּהֶש   רּוָחנִּ ותֶּב  בֵֶּאֶהִּ הֶַהר 

ֶיֹותֵֶ ּובֶָר ֲֶחש  ָדקֶָה ּצ  ֶמִּ ּיוֶּה מִּ ַגש   ֶּב  ֶּכִֶּת, ּיוֶּי מִּ ַגש   ֶּב  ֶָאדֶָת אם ַוּדַ ֶּב  צֶָי ֻצמ  םֶמ 

מֶָּ ָדקֶָתֶָלתֵֶלֶָיכוֶֹהֶּכַ צ  ֲהרֵֶה,ֶלִּ ֶאוֶֹתֶַאחֶַהֶעּודֶָסֶ ןֶָמזוֶֹיֶל ָענִֶּתֶָלתֵֶלֶָיכוֶֹיֶש  

תֵֶּ עּודוֶֹיֶש   בּועֶֶַאוֶֹתֶס  חֶֶָש ָ שֶ ֶאוֶֹדֶא  חֶֶָחֹד  ּלוֶֶּאוֶֶֹדא  נֲֶֶָאפִּ ָ לֲֶאבֶָת,ֶַאחֶַהֶש 

ֶלֶֹ עֹולֶָא ֶל  ֶָועֶ ם ֶמֶַד, ֵאיה ֶש   ֶכֵֶּן ָדקֶָן ֶצ  ּיוֶּה רּוָחנִּ ֶּב  ֲֶהרֵֶת, יי כֹולִּ ֶי  ין ַהּצִּ לֶל 
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וֶ ֶאֹותוֶֹ ּמָ יתֶמִּ ַחּיִּ תֶָּם,ֶל  ל  ּצַ הִּ כֶֶָאֹותוֶֶֹו  יתֶַהּדֹורוֶֹלֶו  ידִּ ּנוֶּתֶָלֵצאםֶָהֲעתִּ ּמ  ,ֶמִּ

צֶָ מ  ֵאיאֶנִּ ךֶ ןֶש   ָדקֶָלֶאֶ ֵֶער  זֹאהֶצ  לֶָתֶּכָ ֶל.ּכ 

עֶַ ָאדֶָןֵֶאיןֶכֵֶּלֶו  ֶֹםֶל  ש  עֶַףֶאֶַבֶַלח  הוֶּםֶּפַ טוֶּאֶש   וֶַרֶּפָ צ  ּמִּ ָדקֶָתֶמִּ תֵֶמֲחמֶַהֶצ 

ֵאי סֶ ֶלוֶֹןֶש   ֶּכ  לֶָּף, ַרבֶָּאֶא  סֶ ֶלוֶֹןֵֶאיםֶאִֶֶּ!הַאּד  ָנירֶַלֲחגוֶֹוֶָעָלייֲֶאזֶַףֶּכ  וֶָמת 

ָדקֶָתֶַלֲעׂשוֶֹ ּיוֶּהֶצ  רּוָחנִּ ית,ֶּב  ּכִּ ַהׂש  כֶ לֶּול  ַדעֶַלֶׂשֵ ַאתהֱֶאמּונֶָת,ֶו  ר  יִּ ַמיִֶֶּו  ָ ם,ֶש 

ֶעִֶּ נֵֶם ֶּב  ֶָאדֶָי ים ֶַהֲחֵסרִּ הֶּם ּנָ ּמ  ֶמִּ ּבֶ , ַיר  ֶו  ַדבֵֶּה ֶל  ּבּורֵֶר ֶּדִּ ֱֶאמּונֶָי אֶַה ר  יִּ תֶו 

ַמיִֶּ ָ יָרילֶכֶָּםֶעִֶּםֶש  ָעיוֶַמּכִּ ֻיּדָ ידֶעֶַו,ֶּומ  ּיֹוצִּ נוֶּםֶתֶָאוֶֹאֶש   ט  ּקַ יתֶמִּ לֶאֶ ןֶַהּמֹוחִּ

לוֶּ ד  ֶּגַ ית ֶַהּמֹוחִּ אֶָן, ֶו  כֶַז ׂש  ֶּבִּ ֶזֹאר ֶגֶַּת דֹושֶ ם רּוךֶ ֶַהּקָ ֶהוֶֶּּבָ יעֶַא ּפִּ וֶָעָליֶַיש  

לוֶּ ד  יתֶּגַ ֶַהּמֹוחִּ ּכֶ ן, ז  יִּ כֶ הֶו  ׂשֵ דוֶֹלֶל  ֲעבֹודֶַלֶּגָ ֶַהש ֵֶּתֶּבַ ּיּוכֶַדֶעֶַם, תֶַלֲעׂשוֶֹלֶש  

ָדקֶָ סֶ הֶצ  וֶֹןֲֶהמוֶֹםֶעִֶּדֶָוח  ָפש  ָקרֵֶת,ֶַרּבוֶֹתֶנ  דֹושֶ לֶאֶ םֶאֹותֶָבֶּול  רּוךֶ ֶַהּקָ ֶּבָ

ֶהוֶּ זֶּ א, ֶש   רּושֶ ה סוֶֶּּפֵ ֶַהּפָ רֵֶק, ֶַאש   יי ּכִּ ֶַמׂש  ֶאֶ ל ֶדֶָּל רֵֶל, ֶַאש   ֶמִֶּי יי נִּ כ  ּמַ סֶש  

כֶ  ֶׂשֵ דֶַל ֶּב  הוֶּל ֶש   ֶָחסֵֶא הֶּר ּנָ ּמ  ֶמִּ ֶּכִֶּ, ֶאֶָי יוֶֹז, ֶּב  ֶָרעֶָם ֵטהוֶּה ַמּל  ֶֶי  גֶַּה', םֶש  

הוֶּ ש   יֶ אֶּכ  ה  ימֵֶהֶיִּ ֶּבִּ לוֶֹסֶחֶַהֶָרעֶָי ָ ש  ֶו  ישֶ ם, ּגִּ ַיר  מוֶֶֹו  ּנוֶֶַּעצ  ַקט  יתֶּב  ן,ֶַהּמֹוחִּ

ֵטהוֶּ ַמּל  ֶֶי  יה', ּכִּ ַיׂש  ֶו  לוֶֶּאֹותוֶֹל ד  ֶּגַ ית ֶַהּמֹוחִּ ּכֶ ן, ז  יִּ ֶו  יךֶ ה ש ִּ ַהמ  ֶעֶֶַל  מוֶֹל ֶַעצ 

ַרךֶ ֶאֹורוֶֹ ּבָ ת  ֶף.סוֶֹןֶָהֵאיֶיִּ

צֶָ מ  ָדקֶָאֶנִּ ּצ  ּיוֶּהֶש   רּוָחנִּ ותֶּב  ָדקֶָאֶהִּ זֹּוכֶ יֶּומִֶּה,ֶדֹולֶָּגֶ יֲֶהכִֶּהֶַהּצ  תֶַלֲעׂשוֶֹהֶש  

ָדקֶָ ֶצ  ּיוֶּה רּוָחנִּ ֶּב  ַדבֵֶּת, ֶּול  ֶעֶַר ּבוֶֹל ֶלִּ נֵֶת ֶּב  ֶָאדֶָי ּבּורֵֶם ֶּדִּ ֱֶאמּונֶָי ַאתה ר  יִּ ֶו 

ַמיִֶּ ָ ֶש  עֶַאֶהוֶּם, ָדקֶָלֶַהּבַ ֲֶהכִֶּהֶצ  דוֶֹי ֶּגָ אל, ַוּדַ ֶּוב  ּכֶ י ז  עוֶֹהֶיִּ ּפָ ַהש   תֶטובות,ֶל 



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

 

 

כֶֶָלוֶֹ יוֶּדֹורֹוָתילֶּול  ידִּ זֶ ֶא,ָלבוֶֹםֶָהֲעתִּ צֶַאֶּוַבבֶֶָּהּבָ רֵֶח,ֶָלנ  רֵֶֶלוֶֹיֶַאש   ַאש   יֶו 

קוֶֹ ל  ֶ.ח 

ש ֵֶּ קִּ ֶו  ֶֶשֶ "מֹוֲהָראר יֶָתֶאֶ נ"י נ  ֶָהעִּ ֶַהנֶַּן ָפָרש ֶַ"ל בּועֶַתֶל  ָ ֶ ֶַהש ּ ש  ק  ֶּב  אֶּנֹוָרֶר

לֶָ פ  נִּ ֶו  אֶֹא ֶמ  ֶּכִֶּד, נֵֶּי ֶהִּ יה תִּ ֶּכ  י)ב ֵראש ִּ ֶט"ו(ּב  ֶהֱאִמיֶת ַׁו  הן ַׁב   ֶבהַָּׁ' ש   ח  י   ַׁלו ַַׁׁו 

קַָּׁ דָּ ֶהִלצ  ֵישֶ , יֶו  ָהבִּ ֶל  ֶ ֶַמהוֶּן ש  ֶַהּק  יר ֶּבֵ ֱֶאמּונֶָן ֶבֶַּה וֶַה' צ  מִּ ֶל  ָדקֶָת ֶצ  כֵֶה, ןֶו 

ֵספֶ אֶמּובֶָ ּדוֶֹרֶּב  ָדקֶָתֶאוֶֹ)תֶַהּמִּ יָמןהֶצ  וֶּהֱֶאמּונֶֶָמ"ב(ֶסִּ ָדקֶָבֶָחש  צ  ֶּכִּ ָראוֶּה, יֶו 

י ָהבִּ ֶל  ֶמֶַן ֶ ה ש  ֶַהּק  יֵניהֶ ר ֶּבֵ נֵֶּם, הִּ ֶו  פִֶּה ֶל  רֵֶי ב  ֶּדִּ נוֶּי ֶַהנֶֶַּל"זֶֶַַרּבֵ ןֶמּובֶָ"ל

יֶָ נ  אֶֹןֶָהעִּ ֲהרֵֶד,ֶמ  קֶָיֶש   י  דֵֶלֶעֶַאֶּדַ שֶ יֶי  ּיֵ ָאדֶֶָש   רּוָרֶהֱֶאמּונֶָםֶל  כֶ הֶּב  ֻזּכ  ת,ֶּומ 

ֶעֶַ דֵֶל ֶי  ֶזֶ י ֹכחוֵֶֶֹישֶ ה ֶַלֲעׂשוֶֶֹּב  ָדקֶָת ֶצ  סֶ ה ֶָוח  ֶעִֶּד ֶכֶָּם ּיוֶֹל רִּ ֶַהּב  ֶּכִֶּת, לֶָיכוֶֹי

יעֶַ ּפִּ ַהש   ֱאמּוָנתוֶֶֹל  ֶעֶֶַמ  ֶכֶָּל יֵֶאּלוֶּל חֹוקִּ ֶָהר  ֶמִֶּם ֶנֶָָהֱאמוֶּן דֹוש ֶָה ה,ֶַהּק 

י ַהּצִּ יהֶ לֶּול  זֶ םֶַחּיֵ צֶַאֶּוַבבֶָּהֶּבָ ָלכֵֶח,ֶָלנ  ָאדֶָןֶו  ש   יםֶּכ  ּדִּ ךֶ לֶַמג  ַזּכֵ ֱֶאמּוָנתוֶֶֹּומ 

ה וֶּהֶזֶ יֲֶהרֵֶ',ֶּבַ ָדקֶָבֶָחש  צ  שֶ הֶּכִּ פִֶּיֶּכִֶּ,ֶַמּמָ ּכּוךֶ לֶֹגדֶ יֶּכ  זִּ ּכֶ ןֶכֵֶּ,ֱֶאמּוָנתוֶֶֹו  ז  הֶּיִּ

יעֶַ ּפִּ ַהש   ֱאמּוָנתוֶֶֹל  יֶמ  ֵאים,ֶַלֲאֵחרִּ ָדקֶָןֶו  לֶָהֶצ  ַמע  זֶּ הֶל  ֶה.מִּ

ז הוֶּ ֶהֱאִמיֶו  הןַׁו  ֶבהַָּׁ'ַׁב   ש   ח  י   קַַָּׁׁלו ַַׁׁו  דָּ דֵֶלֶעֶַ,ֶהִלצ  ייֶי  ֱאמִּ ה  ָרהֶָןֶש   ינוֶּםֶַאב  ֶָאבִּ

ה ָזכֶָ',ֶּבַ כֶ הֶל ֱאמּונֶָהֶו  ֻזּכ  רֶ תֶמ  ֹבר  ַהש ֵֶּתֶּומ  ַרךֶ םֶּב  ּבָ ת  דֵֶלֶעֶַ,ֶיִּ ש ֶָהֶזֶ יֶי  ח  בֶנ 

ָדקֶֶָלוֶֹ צ  ֲֶהכִֶּהֶלִּ דֹולֶָי ֶּג  ֶּכִֶּה, נֹוסֶָי כֶָףֶּב  ָדקֶָלֶל  ָעשֶָׂהֶַהּצ  ּיוֶּהֶש   מִּ ַגש   םֶעִֶּתֶּב 

ּיוֶֹ רִּ ֶַהּב  ֶעֶַת, דֵֶל ֶי  ֶֹגדֶ י ֶָעשֱֶֶָׂאמּוָנתוֶֹל ֶגֶַּה ָדקֶָם ֶצ  ּיוֶּה רּוָחנִּ ֶּב  ֶעִֶּת לֶכֶָּם

ּיוֶֹ רִּ זֶ ת,ֶַהּב  ש ֶָהֶו  ח  ָדקֶֶָלוֶֹבֶנ  צ  דֹולֶָיֲֶהכִֶּהֶלִּ ֶה.ּג 



ך ַׁץַׁק בֶַׁ ___________________________ ַׁו ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ    תשע"בַׁל 

 

נֵֶּ הִּ נוֶּהֶזֶ יֶּפִֶּלֶעֶַהֶו  אֶֶֹיּוב  רֵֶדֶמ  ב  דֹושֶ "יֶַרש ִֶּיֶּדִּ סוֶּ)ֶַהּקָ ֶהֱאִמי,ֶ(הזֶ קֶּפָ הןַׁו  ,ֶ'ב  

ֶלֶֹ אֶַא ֶש ָ ֶאוֶֶֹלוֶֹל ֶעֶַת ֶזֹאל ֲֶאבֶָת, ֶעֶַל רּוש ֶַל ֶי  ֶָהָארֶ ת אֶַץ ֶש ָ ת,ֶאוֶֶֹלוֶֹל

ָאמֶַ ַָּׁ"ֶלוֶֹרֶו  מ  ד ַׁהַׁב   ֶע"א  ֶַעיֵֶּ, ֶש ֶָן נֵֶּם, הִּ אהֶו  ַוּדַ ֶּב  לֵֶי ּפָ ֶיִּ ֱאמֶ הֶָלמֶָּא, לֶעֶַתֶּב 

ׂשֹוַרֶ יתֶּב  נִּ אֶַאֶלֶֹםֶַהּבָ ָרהֶָלֶש ָ ינוֶּםֶַאב  רּוש ֶַלֶעֶַלֲֶאבֶָת,ֶאוֶֶָֹאבִּ ץֶָהָארֶ תֶי 

אֶַ נֵֶּת,ֶאוֶֹלֶש ָ הִּ רֵֶיֶּפִֶּלֶעֶַהֶו  ב  נוֶּיֶּדִּ אֶֹןֶמּובֶֶָל"זֶֶַַרּבֵ ָרהֶָיֶּכִֶּד,ֶמ  ינוֶּםֶַאב  ֶָאבִּ

ישֶ הֶָרצֶָ הֹורִּ רּוש ֶֶַל  כֶָהֶָהֱאמּונֶָתֶי  אֵֶלֶל  ֶיֹוצ  ֲֶחָלָציי דֹורוֶֹו לֲֶאבֶָם,ֶעֹולֶָתֶל 

רּוחֶַהֶָראֶָ וֶֶֹּב  ש  ֶ ֶָקד  יֶָש  נ  עִּ רּוש ֶַןֶּב  רֶ תֶי  ָראֵֶץֶא  ׂש  יֶ לֶיִּ ה  יוֶֹםֶָלהֶ הֶיִּ ּסָ ֶ ןֶנִּ הֶָקש 

אֶֹ ֶ דֶמ  ייֶּכִֶּה,ֱֶאמּונֶָלֶש  לִּ ַרּג  יאוֶּםֶַהמ  בֶֶָּיֹוצִּ רֶ לֶעֶַהֶָרעֶָהֶדִּ ָראֵֶץֶא  ׂש  דֶעֶַל,ֶיִּ

רוֶּ ּיֹאמ  בֶָּ)ֶש   ד  ּמִּ ֶּבַ ֶלאר ֶּכִֶֶּ(יג, ֶָחזֶָי ֶהוֶּק ּנוֶּא ּמ  ֶמִּ ֵאי, ֶש   עֶַן ֶּבַ יִֶּל ֶַהּבַ לֶָיכוֶֹת

י הֹוצִּ ֶל  ָליא ֶּכֵ ש ֶָּו ֶמִּ הוֶּם, ֶש   גֶַא ֶּפ  ֶ ם ֶש  ירוֶֹל פִּ ֶּכ  סוֶּת יקֹור  ּפִּ א  ֶו  אֶַרֲחָמנֶָת

לֶָ יצ  ֶלִּ זֶ ן, ֱאמֶ הֶו  רֹתֶּב  ג  ךֶ רֶַאחֶַםֶיִּ בֶֶָּּכָ ֶֻחר  ין שֶ תֶּבֵ ּדָ ק  ֶַהּמִּ מוֶֹ, רוֶֶּּוכ  ָאמ  ֶש  

יֲֶחָכֵמינוֶּ דֹוש ִּ י)םֶַהּק  ֲענִּ יתֶ םֶַאּתֶ ֶ(כטֶע"אתֶּתַ כִּ יֶָּםֶּב  כִּ ֶ הֶּב  נֶָּלֶש  יכֶ ם,ֶחִּ םֶַחּיֵ

ֲאנִֶּ בֶַּיֶש   ק  יֶָּםֶָלכֶ עֶא  כִּ דֹורוֶֹהֶּב  ֶל  ָלכֵֶת, ֶו  שֶ ן ּקֵ ָרהֶֶָּבִּ ינוֶּםֶַאב  דֹושֶ ֶָאבִּ ֵֶמַהּקָ

רּוךֶ  ֶהוֶֶּּבָ ֶאוֶֹא ֶעֶַת רּוש ֶַל ֶי  ֶָהָארֶ ת יחֶַץ, טִּ ב  ּיַ דֹושֶ ֶלוֶֶֹש   רּוךֶ ֶַהּקָ אֶהוֶֶּּבָ

ּכוֶּ ז  ּיִּ ָניֶש   ֶּבָ בֵֶּו ּגַ ת  הִּ ֶל  ֶעֶַר יוֶֹל ּסָ ֶנִּ ֶָהֱאמּונֶָן יֶ ה, ה  תִּ ֶו  כֶ ה ש   מ  יעֶֶַתנִּ טִּ תֶנ 

ּלוֶֹהֶָהֱאמּונֶָ ּבוֶֹ,ֶש   לִּ ֱאָצָאילֶכֶָּתֶּב  צוֶֹלֶכֶָּיֶּכִֶּו,ֶצ  פ  צֹונוֶֶֹח  ָדקֶָתֶַלֲעׂשוֶֶֹּור  הֶצ 

יתֶּדֹורוֶֹםֶעִֶּ ידִּ ּכוֶּם,ֶָהֲעתִּ ז  ּיִּ רּוָרֶהֶל ֱאמּונֶֶָש   הֹוָרֶהֶּב  עֶַה,ֶּוט  דֵֶלֶו  ּכוֶּהֶזֶ יֶי  ז  ֶיִּ

יֻרש ֶַּ ֶלִּ ֶָהָארֶ ת אוֶֹץ, ֶּול  ֱֶאמּונֶָהֶָר יה אִּ ֶַהּמֵ רֶ ר א  ֶּב  ָראֵֶץ ׂש  ֶיִּ יֹותֵֶל ּקּוטֵֶ)ֶרּב  יֶלִּ

יָמןקֶא'ֵֶחלֶ "ןֶמֹוֲהַרֶ ֶ.ז'(ֶסִּ



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

 

 

נֵֶּ הִּ ֶו  ֶעֶַה ֶּפִֶּל ֶזֶ י ירוֶּה אֶֶָֹיאִּ ֶמ  רֵֶד ב  ֶּדִּ סֹוָרֶי ֶַהּמָ ֶַהּמּובֶָה ַבעֶַא ֶּב  יל םֶַהּטּורִּ

סוֶּ) ֶּפָ ֶ(הזֶ ק ש ֵֶ, ֶּב  ים ֶָאבִּ ֶזֶֶַשֶ "ָהרֹאו זֶ "ל, ֶו  ֹונוֶֹה ש  ֶֶ:ל  סֹרֶ ג' ּמָ אֶָהכֶֶָ,תּבַ

ֶבהַָּׁ ש   ח  י   קַַָּׁׁלו ַַׁׁו  דָּ יָדךֶ ֶ,הצ  אִּ ֶבהֶַָּׁ,ו  ש   ח  י   זֹונֶֶָו  בֵֶּהֶל  ֶּגַ מֶָי י)רֶּתָ ֵראש ִּ ֶטו(ּב  ֶ,תֶלח,

יָדךֶ  אִּ ֶו  ֶבהַָּׁ, ש   ח  י   ֵֶעלִֶֶּו  ּכֹוָרֶי ש ִּ ֶל  בֵֶּה ֶּגַ ֶַחנֶָּי מּואֵֶ)ה ֶיג(ש   ֶא, ֶא' ֶל נוֶּ, ָאמֶֶַַהי  רֶּד 

ֶיֹוסִֶֶּיַרּבִֶּ בֶָּ)י ֶש ַ הֵֶֶ(ע"בֶחקית ֶי  קִֶּא ל  ֶח  ֶעִֶּי ֶמִֶּם ֶשחושדיי ֵאיֶאֹותוֶֹן ֶו  ,ֶּבוֶֹן

ֲהרֵֶ ֶש   מֶָי ירֶּתָ בִּ ש   ָדהֶּלֶּבִּ ָ ֲחש  הּודֶֶָש   תֶֶָ,הי  אוֶּהֶָזכ  ָיצ  נֶֶָּו  ּמ  רֶ הֶמִּ ַרֶץֶּפ  ֶ,חָוז 

אוֶּ צ  ּיָ יםֵֶמהֶ ֶש   ָלכִּ יםֶמ  יאִּ בִּ ַחנֶֶָּ,םּונ  יהֶו  בִּ ש   ָדהֶּלֶּבִּ ָ ֲחש  תֶֶָ,יֵעלִֶֶּש   ָיצֶָהֶָזכ  אֶו 

נֶָּ ּמ  ֶמִּ מּואֵֶה ז הוֶֶּ,לש   יֶו  בִּ ש   ֶּבִּ דוֶּל ש   ח  ּנ  זֹונֶֶָש   ֶל  ּכֹוָרֶה ש ִּ ש ֶֶָ,הּול  ח  ֶנ  ןֶָלהֶ ב

ָדקֶָ צ  אדֶעֶַ,ֶ"לזֶֶַשֶ "ָהרֹאיֲֶאבִֶּיֲֶאדֹונֶֶָ,הלִּ ֹונוֶֹןֶּכָ ש  ֶֶ.ל 

נֵֶּ הִּ אֹוָרֶהֶו  כ  יךֶ הֶלִּ אוֶֶָּצרִּ יֹותֵֶרֶּבֵ ילֶכֵֶֶָּאיךֶ ר,ֶּב  ָברִּ יֵֶאּלוֶּםֶַהּד  רִּ ָ ֻקש ּ לֶאֶ םֶמ 

ֶמֶַ תוֶּה ּכָ ֶש   ֵֶאצֶ ב ָרהֶָל ֶַאב  ינוֶּם ֶָאבִּ ֶהֱאִמי, ַׁו  הן ַׁב   ֶבהַָּׁ' ש   ח  י   קַַָּׁׁלו ַַׁׁו  דָּ ,ֶהצ 

אֶֹןֶמּובֶָ"לֶַהנֶַּיֶּפִֶּלֶעֶַלֲֶאבֶָ ֵרגֶָיֶּכִֶּד,ֶמ  ֶ תֶזֹאהֶַמד  הֵֶלֶ"ש  קִֶּאֶי  ל  יֶמִֶּםֶעִֶּיֶח 

ֵאיֶאֹותוֶֹןֶשחושדי כֵֶאֶלֶֹ"ֶּבוֶֹןֶו  ּתָ לֶָּןֶיִּ דֵֶלֶעֶַאֶא  ֵרגֶָיֶי  בֹוהֶָהֶַמד  אֶֶָהּג  ָ ׂשּ נִּ ֶהו 

אֶֹ ֱאמּונֶָדֶמ  רֹה,ֶּב  ּמֵ ַהש ֱֵֶֶּאמּוָנתוֶֹבֶש   ַרךֶ םֶּב  ּבָ ת  פֶַּאֶלֶֹ,ֶיִּ כ  לֶֶָלוֶֹתֶאִּ הֶמֶַלֶּכ 

י ֲאָנש ִּ יםֶש   דִּ יֶאֹותוֶֹםֶחֹוש   רִּ ַדּב  ַהכֶֶֹּיֹוֵדעֶַאֶהוֶּיֶּכִֶּו,ֶָעָליםֶּומ  לוֶּלֶש   ֶַאךֶ יֶּתָ

ַרֶ ָידוֶֹקֶו  ַרךֶ ֶּב  ּבָ ת  בֶֶַיִּ ֵאיד,ֶל  וֶּןֶו  יאוֶּםֶש  צִּ ָעדוֶֹתֶמ  ל  ַרךֶ ֶּבִּ ּבָ ת  לֶֶָיִּ צֶָל,ֶּכ  מ  אֶנִּ

מֶַּ תוֶּהֶש   ּכָ מֶָלֵֶאצֶ בֶש   הֶֶָ-ֶרּתָ א  ר  הּודֶֶַָוּיִּ ֶבהַָּׁהֶי  ש   ח  י   זֹונֶֶָו  ֶל  דֶָה, ש   ח  ּנ  הֶש  

נֶָּ חִּ לֶֹת,ֶזֹאלֶעֶַםֶּב  ָרֶאֶו  בֶָהֶָאמ  תֶָר,ֶּדָ דֶ תֵֶמֲחמֶַקֶַרֶהֶָהי  ה',ֶבֱֶֶַּאמּוָנָתהֶּלֶּגֹ

ֶּוֵמֲחמֶַ ֶזֶ ת תֶָה ֶָזכ  אוֶּה ָיצ  נֶֶָּו  ּמ  ֶמִּ יה ָלכִּ ֶמ  ים יאִּ בִּ ֶּונ  ֶ ם, לֶָּש  ֶּכֻ ָדקֶֶָָעׂשוֶּם הֶצ 



ך ַׁץַׁק בֶַׁ ___________________________ ַׁח ו  ח ַַׁׁת  נ   ש  ַׁל/ַׁה  רָּ ָּ ךֶַַָּׁׁלך ַׁתַׁפ    תשע"בַׁל 

 

יכוֶּ ש ִּ מ  הִּ ךֶ ֶו  ר  מוֶֹהֶָהֱאמּונֶֶָּד  ש   נִּ ָראֵֶתֶּב  ׂש  ֶיִּ כֵֶל, ֶו  תוֶּהֶמֶַן ּכָ הֶַחנֶָּלֵֶאצֶ בֶש  

ֶבהַָּׁ ש   ח  י   ֵֶעלִֶֶּו  ּכֹוָרֶי ש ִּ ֶהל  ֵֶמרֹ, ַהש ֱֵֶֶּאמּוָנָתהֶּב ֶּב  ַרךֶ ם ּבָ ת  ֶיִּ ֶלֶֹ, הֶַחנֶָּא

ֲעלֶָ ּפַ ת  ֶהִּ לֶָה ֶּכ  מֶַּל ֶמִּ דוֶּה ָחש   ֶאֹוָתהֶֶּש ּ  ֶַרֶ, יכֶָק ש ִּ מ  ֶהִּ לֵֶּה ּפַ ת  הִּ ֶל  שֶ ל ַבּקֵ ֶּול 

דֹושֶ  רּוךֶ ֶַהּקָ ֶהוֶֶּּבָ ּכֶ א ז  ּתִּ ֶש   לֶ ה י  ֶל  יד ֶַצּדִּ ָלכֵֶק, ֶו  תֶָן ֶָזכ  ָיָצאה נֶֶָּו  ּמ  ֶהמִּ

מּואֵֶ יךֶ לֶש   ש ִּ מ  הִּ ךֶ ֶש   ר  עֹולֶָהֶָהֱאמּונֶֶָּד  ָעשֶָׂםֶּבָ סֶ הֶו  ּיוֶֹלֶכֶָּםֶעִֶּדֶח  רִּ ת,ֶַהּב 

רוֶּדֶעֶַ ָאמ  יֲֶחָכֵמינוֶֶּש   דֹוש ִּ נֶֶָרֹאשֶ )םֶַהּק  ָ דוֶֶֹ(הֶכהֶע"אַהש ּ מּואֵֶלֶּגָ ֶ לֶש   מֹש  הֶּכ 

ַאֲהרֶֹ צֶָן,ֶו  מ  כֶָּאֶנִּ לֹשֶ לֶש   ָ ּורֵֶאּלוֶּתֶָמסֹורוֶֶֹש  ש  ַיחֶֶַֹותק  לֶָּיֶּכִֶּד,ֶּב  אוֶֹןֶּכֻ ֶתֵמר 

דֹוש ֶָהֶָהֱאמּונֶָתֶַמֲעלֶַםֶעֹצֶ לֶעֶַ ֶַהּק  יה, הִּ בֶ אֶש   ש   ח  מוֶֹתֶנ  ָדקֶֶָּכ  יֲֶהכִֶּהֶַהּצ 

דֹולֶָ קֶָיֶּכִֶּה,ֶּג  י  דֵֶלֶעֶַאֶּדַ יהֱֶאמּונֶָיֶי  ֹכחֶַןֶזֹוכִּ ָדקֶָתֶַלֲעׂשוֶֹםֶָעצוֶֶּל  לֶכֶָּםֶעִֶּהֶצ 

ּיוֶֹ רִּ ית,ֶַהּב  ָהאִּ דֹורוֶֹרֶּול  ידתֶל  הֹוָרֶהֶָהֱאמּונֶָרֶאוֶֹתֶאֶ ֶאָלבוֶֹיםֶָהֲעתִּ ה,ֶַהּט 

ַהש ֵֶּ ַרךֶ םֶו  ּבָ ת  נוֶֶּיִּ ַזּכֵ ֵלמוֶֶּי  ש   ּכֶ ה,ֶָהֱאמּונֶָתֶלִּ ז  נִּ ָדקֶָתֶַלֲעׂשוֶֹהֶו  סֶ ֶהצ  ח  םֶעִֶּדֶו 

ּיוֶֹלֶכֶָּ רִּ ידֶעֶַתֶַהּב  אִּ ּנָ אוֶֹםֶָהעֹולֶָלֶכֶָּרֶש   דֹוש ֶָהֶָהֱאמּונֶָרֶּב  ּכֶ יֲֶעדֵֶה,ֶַהּק  ז  הֶנִּ

ַקבֵֶּ נֵֶלֶל  יחֶַיֶּפ  ש ִּ ֵקנוֶֶּמ  ד  ֵהָרֶֶצִּ מ  ָיֵמינוֶּהֶּבִּ ָאמֵֶןֶָאמֵֶֶ,ּב   ן.ֶֶֶֶו 

ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ 

ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ
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