
 

 

 

ֶ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 
ְ

 
ִעְניֶ  ֶןֶמ  ר  ָרא ֶץֶא  ֶלִֶיש ְ ּמִ ינוֶֹיֶש   א  ל ֶהֶרֹוצ ֶֶש   ּהֶקֶח  ִחינֶ הֶזֶ ֶּבָ גֶ תֶּבְ רִֶויָבא ֶה,ֶָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶםֶּפְ

ֶןֶָהִעְניֶָ ד  ֶיְֶרכֶ ּבְ ֶתֲֶעבֹוד  ש ּ  ּב ֶם,ֶה  ִעְניֶ רִֶויד  ּוָטֶהֱֶאמּונֶָןֶמ  ש  ךְֶֶּבוֶֹהֶּפְ ר  ִריךְִֶֶיְתּבָ ּצָ ה ֶֶש   רְֶלִהּזָ

א ֶ ּבוֶּףֶמ  ֶרֶּדִ הוֶּלֶק  גֶ אֶש   ּזֶ הֶָהֱאמּונֶָדֶנ  ֶדְמאֶֹהֶזֶ לֶע ֶֶקִויח 

 ְֶ

ְָיָצאֶָלאֹורֶ רֶׁ ּבְָבְעֶׁ ַ ְַתְש  ָרש  עְֵ-תַמּטוְֹתְּפָ  ֶתשע"הֶיַמס 

ֶיְֶלֶעֶ  ֶיֶד  ְסל ֶיֲֶחִסיד  ר  ֶבֶּבְ

ֶרִֶעי ּקֹד  ֶה  יִֶֶש  ל  ָ ֶ"אתובבםְֶירּוש 

בְָּ ַ ש  ְְתּב  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  עְֵתְַמּטוְֹתְּפָ  ס"טתשְיַמס 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

 

ְַמֲאַמר

רוְֹ ד  נְֶׁןְצֹאתְּגִּ ב  ֵננוְּהְנִּ ק  מִּ ְְל 
יְ ֵ ש  ָחדְֵמַאנ  אֶׁ לֹוםְָזָכרְל  ָ תְש  ֻעּדַ םְס  ָתהְּגַ ָהי  ֶׁ ֹוָנה,ְש  אש  הְרִּ ֻעּדָ ס  ְּבִּ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ ֵלילְש  ּב 

ְזְַ רְמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ לֹוֵמנּו,ְּדִּ ּבוְּ"ש   נּוְזְַלְּדִּ ֵריְַרּבֵ ב  יְּדִּ ֹאדְַעלְּפִּ יםְמ  ָלאִּ פ  נִּ יםְו  יםְנֹוָראִּ לְ"רִּ

יָמןְ קְא'ְסִּ ּקּוֵטיְמֹוֲהַר"ןְֵחלֶׁ נְֵק"דלִּ ּב  רְמִּ ַדּבֵ נְֵדְגְָּיְ,ְַהמ  אּובְֵיְּוב  םןר  ָ ןְש  ְ.,ְַעּיֵ
 

 

ּלּוְֵאיןְלֹוְֱאלֹוּהְַ אִּ ץְּכ  חּוץְָלָארֶׁ רְּב  לְַהּדָ ְ'ְ'ּכָ

ֶזֶ  ֶמֹוֲהָרא"ש  ר ְֶוָאמ  ח ת  ֶזֶ "ּפָ נּו ּב  ֶר  ר"ל, ֶאֹומ  ְֶ-ֶל ָרש  ד  ּמִּ ְּבַ יָתא אִּ

קֶח'( ר  רֲֶעָנָוהֶּפ  ע  יתֶָחְכָמהֶש   ִ אש  רֲֶחִסיִדיםִֶסיָמןֶקל"זֶּוְבר  פ  ס  ילְ)הּוָבאֶּבְ בִּ ש   :ְ'ּבִּ

נֹוְָעַבדְ ןְּב  ּבֶׁ ֶׁ ְש  ֱעַנש  ים,ְנֶׁ אִּ יםְַחּטָ ִּ ּבּותְֲאָנש  ר  ֵניְָגדְּתַ ב  הְלִּ ֶׁ ָאַמרְמש  ֶׁ ש 

ַהְ ְו  יָכה'. ְמִּ ל סֶׁ פֶׁ יםְל  ִּ ְֲאָנש  ּבּות ר  ְּתַ ל ֶׁ ְש  ה ְזֶׁ ָין נ  ְעִּ ְָמה ה, ֶׁ ְָקש  ָבר ּדָ

יְ ְּכִּ רּוץ, ַהּתֵ ְו  ְָזָרה. ְֲעבֹוָדה נֹו ְּב  ן ְּבֶׁ ֲעֹבד ּיַ ֶׁ ְש  ּלֹו ֶׁ ְש  ש  ְָלֹענֶׁ ים, אִּ ַחּטָ

ְ רּו ֶקיְ"לֲחזְַָאמ  ֻתּבֹות ְלֹוְ(ע"בֶ)ּכְ ְֵאין ּלּו אִּ ץְּכ  חּוץְָלָארֶׁ רְּב  לְַהּדָ ְ'ּכָ :

ְ רּו ָאמ  ְו  ,' ֶצז)ְ"לֲחזְֱַאלֹוּהַ ת ּבָ הְ(ע"אֶש   ְלֹוקֶׁ ים רִּ ֵ ש  כ  ְּבִּ ד ֵ ְ'ַהחֹוש  :

ְֵאיָנםְ ְָגד ֵני ְּוב  אּוֵבן ְר  ֵני ּב  ֶׁ ְש  ְאֹוָתם ד ֵ ְחֹוש  ְָהָיה ה ֶׁ ְּומש  גּופֹו'. ּב 

ילְ בִּ ש   .ְּבִּ םְֱאלֹוּהַ ֵאיןְָלהֶׁ ֶׁ ָצאְש  מ  ק,ְנִּ ּוםְֵחלֶׁ ָרֵאלְש  שֹ  ץְיִּ רֶׁ אֶׁ יםְּב  רֹוצִּ

תְ ַ ָרש  ְּפָ ש  תְֹקדֶׁ ּבָ ַ עְֵ-תַמּטוְֵֹלילְש   טה'תשס"ְיַמס 
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ּלֹאְָהָיהְלֹוְ ֶׁ נֹוְש  ןְּב  בֶׁ ְּב  ֱעַנש  הְנֶׁ ָדָבר,ְזֶׁ יםְָהיּוְּב  רִּ ֵ ש  יְֵהםְּכ  ,ְּכִּ ֱאלֹוּהַ

ּמּוָבא ְּכַ ן ְּכֵ ם ְּגַ ץ ָארֶׁ ְּבָ ק ְֵחלֶׁ ּטֹל ְלִּ ְָרצּו י ֶע ְֶֶ;'ּכִּ אד ֶּכָ וֶֹן ְֶלש  נּוֶן ּב  ר 

ֶל."זֶ 

ֶ

כוְּ ּיָ ַ יתְַהש ּ ֵחלְֶׁןְָהָרצוְֹיְאְִּןְּבֵ ְקְל  רֶׁ אֶׁ ָרֵאְץְּב  ש   ְְהָזָרְהְַלֲעבֹוָדְלְיִּ

ֶזֶ  ירֶמֹוֲהָרא"ש  נּוֶזֶ הִֶהּנֶ יֶכִֶֶּל,"ְוִהְסּבִ ּב  ּל ֶֶל"ר  תֹוָרֶהְֶמג  דִֶלּמוֶֶּזוֶֹהֶּבְ

ֶָעצוֶּ ִריִכיםם, ּצְ רֶש   ה  ְֶמאְֶֶֹלִהּזָ ֶלֶֹד ֶֹא ֲחש  ֶל  ִריד ְכש   םִֶאֲֶֶאִפּלוֶֶּ,םּבִ

ִֶנְרא ֶ רוֶּה ֶּבָ נֶ ר ּוָ ּכ  נִֶתֶש   ש ּ  ֶה  ְֶלָרָעֶי ֶכִֶּה, ִֶמֶי דוֶֶָֹלנוֶּי ֶּגָ ֶל נוֶּהִֶמּמֹש   ּב  ֶ,ר 

ֶָעָלי לוֶֹו ָ ש ּ ֶה  ֶם, ֲחמ  ּמ  ֶש   ֶת ָחש   ֶש   ְבנֶ ד ֶּבִ ֶגֶָּי ֶּוִבְבנֶ ד ְֶראּוב ֶי ינֶָן א  םֶש  

ֶרֹוִצי ל ֶם ֶח  ֶק ר  א  ֶּבְ ָרא ֶץ ִֶיש ְ ֶל, ש  ֱענ  ּב ֶֶנ  ֶש   נוֶֹן ֶָעב ֶֶּבְ ס ֶד ְֶלפ  הִֶמיכֶָל

ּמּוָבֶ) ְלקוֶּאֶּכ  י  נִֶטֶּבְ ֶיְֶראּוב  ָרש   ּטוֶֹתֶּפָ ֶתֶמ  ש   ֶםֶּבְ ְדָרש  ּמִ נּוֶזֶ ֶ.(ה  ּב  ּלֶ ֶל"ְור  דֶסוֶֹהְֶמג 

ֶָהִעְניֶָ זֶ ן, ּבָ ָחֶהֶש   ֶש   ינֶָםֶאֹוָתֶדֶש   א  ל ֶםֶרֹוִציםֶש   ֶקֶח  ר  א  ָרא ֶץֶּבְ ל,ִֶיש ְ

ֶ ֶיֲֶהר  ְפגֶ םֶאֹוָתֶדֶָחש   ֲחָמנֶָהֶָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶםֶּבִ ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹן,ִֶליְצָלֶאֶר  ֶש  

ינוֶּ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ֻתּבֹותם ֶּכֶָ'ֶ:(ע"בֶיקֶ)ּכְ ֶל ּדָ ֶה  חוֶּר ֶּבְ ֶץ ֶָלָאר  ִאּלוֶּץ ֶּכְ

ֶדֶעֹוב ֶ ֶ'םּכֹוָכִביתֲֶעבֹוד  ִֶמֶלֶע ְֶוֶ, ֶי חֹוש   ִרידֶש   ְכש   ינוֶֶָּאְמרוֶּםֶּבִ ֲֶחָכמ 

י ִ דֹוש  ּקְ ּבֶָ)םֶה  ֶלֶכֶָּ'ֶ:(זֶע"בצתֶש   חֹוש   ִרידֶה  ְכש   ֶםֶּבִ גּופוֶֹהֶלֹוק  ןְֶוָלכֶ ,ֶ'ּבְ

ֶ ֲחמ  ֶהֶזֶ תֶמ  ש  ֱענ  ּב ֶֶנ  נוֶֹןֶש   ס ֶדֶָעב ֶֶּבְ הוֶּה,ִֶמיכֶָלְֶלפ  גֶ אֶש   הֲֶעבֹוָדֶםֶּפְ

ִהיןְֶלָהִביְֶוָצִריךְֶֶה.ָזָרֶ ֶֶמ  ּמִ ֶה  גֶ הֶּדָ נ  ֶדֶּכְ זֶ הִֶמּדָ ע ֶה,ֶּבָ ֶלֶש   ֶיְֶיד  ָחש   דֶש  

ינֶָםֶאֹוָתֶ א  ל ֶםֶרֹוִציםֶש   ֶקֶח  ר  א  ֶץֶּבְ ָרא  ִֶיש ְ הוֶּל, מוֶֹאֶ"ש   ֶּכְ הֲֶעבֹוָדֶ"
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ֶה,ֶָזָרֶ ש  ָענ  ֶֶי  ש  ֹענ  ּב ֶרֶָחמוֶֶּּבְ נוֶֹןֶש   ֲעבֶֶֹּבְ ס ֶדֶי  ֶֶ,הִמיכֶָלְֶלפ  ְרא  ּנִ מוֶֹהֶש   ֶּכְ

ֶהֶָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶ ש  ּמָ יןְֶוכֶ ,ֶמ  ֶאְֶלעּוְבָדֶאֶיֹוצ ֶדִֶלּמוֶּהֶזֶ א  ֲעש   לִֶמּכֶָהֶּוְלמ 

ֶה?זֶ 
ֶ

ְ ֵ ְבְַהּיֹוש  רֶׁ אֶׁ ָרֵאְץְּב  ש   ֻסּבְָלְיִּ יםְעְִּבְמ  ְרְֲאוִּ ְְָקדֹוש  ֶׁ ְהְֱאמּונְָלְש 

ֶ ש  ְֶֶוי  אוֶּרֶלֹומ  ב  ִעְניֶ הִֶהּנֶ יֶכִֶּן,ֶָהִעְניֶָרֶּבְ ֶןֶּבְ ּדָ ֶרֶה  ר  א  ָרא ֶץֶּבְ אִֶאיָתֶלִֶיש ְ

ֶ ָ ֶש  ָמָרֶם ּגְ ֶּב  ֻתּבוֶֹ)א ֶעּכְ ֶקי ֶּכֶָ'ֶ:("בת ֶל ּדָ ֶה  ֶר ר  א  ֶּבְ ָרא ֶץ ִֶיש ְ ְל ִמֶֶהּדֹומֶׁ יֶּכְ

ֶ ש  ּי  ֶלְֶוָכֶ,ֱֶאלֹוק ֶֶלוֶֶֹש   ּדָ חוֶּרֶה  ֶץֶּבְ ְץֶָלָאר  ִמֶֶהּדֹומֶׁ ייֶּכְ א  ,ֶ'ֱאלֹוק ֶֶלוֶֹןֶש  

ירוֶּ ינוְֶֶּוִהְזּכִ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  וֶֹם ָלש  ֶּבְ ֶה"ּדֹומְֶׁ"ן ֶכִֶּ, ֶי ש  ֶ"ֶי  ֶּכֹח 

ֶ ּמ  ד  ּמְ הוֶּה"ֶה  ֶאֶש   ר  רוֶּםֶט  כֶ ה ֶרֶּב  ֶֶ-לֶש ּ  ּמ  ד  ּמְ א,ְֶלִמיְלָתֶאִֶמיְלָתֶהֶש  

יִֶלֲֶאָבֶ ֲֶעד  גֶ הֶָזכֶָאֶלֶֹן ָ ש ּ ֶָהִעְניֶָתְֶלה  מוֶּן ל  ְ ש  ִֶלּקּוט ֶ)תֶּבִ ֶי ֶמֹוֲהר  ל ֶ"ן קֶא'ֶח 

גֶָּיִֶמֶהְֶוִהּנֶ ֶ.ה(כִֶסיָמן ֶרֶש   ר  א  ָרא ֶץֶּבְ הוֶּלִֶיש ְ תֹוךְֶאֶש   ֶרֲֶאִויֶּבְ דֹוש  ּקָ ֶה 

ֶ תוֶֶּּוְכמוֶֹה,ֱֶאמּונֶָלֶש   ּכָ י)בֶש   ִהּלִ כֶָ"ֶ:(,ֶזזםֶלּתְ ְ ֶןֶש  ר  ֶ"הֱאמּונֶָהֶּוְרעֶ ץֶא 

ִֶלּקּוט ֶ) ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶז'(ִֶסיָמןקֶא' ,ֶ ְמיוֶֹיֲֶהר  ּדִ ּלוֶֹןֶה  ְמיוֶֶֹש   ֶןֶּדִ ה,ֱֶאמּונֶָלֶש  

ֶכִֶּ ֶי ֶּפִֶלֶע ֶףֶא  ינוֶֹי א  רוֶּהֶזֹוכֶ ֶש   מוֶּהֶָהֱאמּונְֶֶָוִזּכּוךְֶרְֶלב  ל  ְ ש  ֶּבִ ֶת, ףֶא 

ֶע ֶ ֶּפִֶל ֶכֶ י ְמיֹונוֶֹן ּדִ ֶה  ּלוֶֹת ִֶמְסּתֹוְבִביֶש   ְֶסִבים ֶּוְכמוֶֶֹה.ֱאמּונֶָב

ֶ ֶםֶרֹוִאיש   חּוש  ב ֶֶ,ּבְ ָ ּתֹוש  ֶיֶש   ר  ָרא ֶץֶא  ּק ֶםֶָהְרִגיִלילִֶיש ְ ְמקֹומוֶֹרְֶלב  תֶּבִ

י ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ֶם ֶּוְבִקְבר  יִקיי ּדִ ֶצ  מוֶֹם, יִֶֶּכְ ל  ָ ירּוש  ְברוֶֶֹ,םּבִ ח  ִמירוֶֶֹ,ןּבְ ֶ,ןּבְ

ְצפ ֶ ְריֶָתֶּבִ ֶלֶּלֶ ּוְלִהְתּפ ֶא,ֶּוִבְטב  ָ ְמיוֶֹם,ֶש  ּדִ ה ֶןְֶוה  ּלָ ְמיוֶֹאֶהוֶּםֶש   ֶןֶּדִ לֶש  

 



 

 
 ה

ֱֶאמּונֶָ ֶּוְתִפלֶָּה ֶכִֶּה, ֶי ֲחמ  ֶמ  ה ֶת ֶש   ִרים ֶּגָ ֶם ר  א  ֶּבְ ָרא ֶץ ִֶיש ְ יָהֶל, ָעל  ֶש  

ֶ ֱאמ  ֶנ  ָבִרי)ר ֶיּדְ ֶיבאם ִמי"ֶ:(, ֶּתָ ינֶ ד ֶע  ֶה' יךֶָי ּהֱֶֶאֹלק  יתֶּבָ ִ ש  ר  נֶֶָמ  ָ ש ּ הֶה 

ֲחִרידְֶוע ֶ נֶָתֶא  ָ ֶ"הש  ָחֶ, ּגָ ְ ש  ךְֶֶתוְֶֹוה  ר  לִֶֶָּיְתּבָ ֶהִֶמְתּג  ָ ֶםֶש  יֹות  ֶּבְ ָכֶר לִֶמּבְ

ְמיוֶֹםֶּגֶ ןֶָלכֶ ם,ֶָהעֹולֶָ ּדִ ה ֶןֶה  ּלָ ְמיוֶֹאֶהוֶּםֶש   ֶןֶּדִ ֶה"דֹומְֶׁ"ְוֶה,ֱֶאמּונֶָלֶש  

ִמֶ ֶיֶּכְ ש  ּי  ֶֶלוֶֶֹש   ֶ,ֱֶאלֹוק  יהֶמ  א  ֶןֶּכֶ ןֶש ּ  ּדָ חוֶּרֶה  ֶץֶּבְ הוֶּץֶָלָאר  רֲֶאִויאֶש  

ֶ ֶָטמ  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹא, ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ּבֶָ)ם ֶע"אש   ֶיד םֲֶחָכִמי'ֶ:(ת

ְזרוֶּ ֶֻטְמָאֶֶּגָ ֶע ֶה ֶל ר  ֶא  יץ ּמִ ֶ'םָהע  ְמיֹונוֶֹ, ּדִ ֶה  ֶת ָ ֶש  ְמיֹונוֶֹםֶה ֶם ֶּדִ ֶת לֶש  

ב ֶ ֶה  ֶּוְרִדיָפֶל ח ֶה ֶא  ס ֶר ּכ  ֶה  מוֶֹף ּמָ ְֶוה  הוֶּן, ֶש   גֶ א ֶּפְ ֲֶעבֹוָדֶם ֶ,הָזָרֶה

ֲחָמנֶָ ֶר  ִֶליְצָלֶא ֶכִֶּן, ּנֹוְפִליי ֶה  ֲאווֶֹם ת  ֶּבְ ֶָממוֶֹת ינֶָן, ְֶוא  ֲאִמיִנים םֶמ 

ֶ דֹוש  ּקָ ה  רּוךְֶֶש   ֶהוֶֶּּבָ ֶָיכוֶֹא ְרנֶ ל ְֶלפ  ֶא ֶס ֶָהָאָדֶת ִסּבֶָם ֶּבְ ּלֶָה ה,ֶק 

ְֶורֹוְדִפי ח ֶם ֶא  ְרָנָסָתֶר ֶּפ  יִגיעוֶֹם ֶּבִ דֹולוֶֹת ֶּגְ ֶזֶ ת, גֶ ה ֶּפְ ֶם ֶש   הֲֶעבֹוָדֶל

ֲחָמנֶֶָ,הָזָרֶ ִֶליְצָלֶאֶר  ִֶלּקּוט ֶ)ן ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ֲאִפּלוֶֶּ,אִנְמָצֶֶ.ג(כִֶסיָמןק ֶש  

ינוֶֹםִֶאֶ ֶהֲֶעבֹוָדֶדֶעֹוב ֶֶא  ש  ּמָ ֶמ  ְמיֹונוֶֹלֲֶאָבֶ, ּדִ ּלוֶֹתֶה  ְמיֹונוֶֹםֶה ֶֶש   תֶּדִ

ֶ ֶש   ס ֶל ֶּכ  ְֶוָזָהֶף הוֶּב ֶש   מוֶֹא ֲֶעבֹוָדֶֶּכְ ֲחָמנֶֶָ,הָזָרֶה ֶר  ִֶליְצָלֶא ןְֶוָלכֶ ן,

ִמֶֶה"ּדֹומְֶׁ" ייֶּכְ א  ייֶכִֶּ,ֱֶאלֹוק ֶֶלוֶֹןֶש   רוִֶֶּזּכּוךְֶֶלוֶֹןֶא  ֶרֶּוב  ּמ  ד  ּמְ ֶמוֶֹכְֶּהֶה 

ִֶמֶ ֶי ּיֹוש   ֶש   ֶב ר  א  ֶּבְ ֶץ ָרא  ִֶיש ְ ֻסּבֶָל, ּמְ ֶש   ֲֶאִויםֶעִֶב ֶר ֶֶָקדֹוש  ֶש   הֱֶאמּונֶָל

ֶ ש  ְמיֹונוֶֶֹלוְֶֶֹוי  ֶתֶּדִ ֶלֶש   ָ ֶה.ְקֻדש ּ

ֶ

ְ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

יְָהיוְּ ֵניהְֶׁלְֵמַעְםְָממֹונְָלְעְַרְיֹוֵתְםְָחסִּ ֶֶםּב 

ֶהְֶוִהּנֶ  נוֶּהֶֹמש   ּב  ֶֶר  ְבנֶ דֶָחש   ֶן,ְֶראּוב ֶיֶּוְבנֶ דֶגֶָּיֶּבִ ֲחמ  ּמ  ָהיֶָתֶש   םֶָלה ֶהֶש  

ִֶמְקנֶ  ֶה ֶר  ֶּוָממוֶֹב ְרּב ֶן ֶה  ֶה ֶה, ים ֶעֹוש ִ ִֶעּק ֶם מוֶֹר ּמָ ה  ֶמ  ֶן ְֶוָהְרכּוש 

ה ֶ ּלָ ֶש   ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹם, ְדּבֶָ)ֶש   ּמִ ֶלּב  ֶטזבר רוְֶֹ:(, ד  ְּגִּ ְֹצאת נְֶׁן ב  ְנִּ ֵננוְּה ק  מִּ ְל 

ְּפְֹ יה ָערִּ ְו  נוְּם ַטּפֵ ֶל  ימוֶּ, ִהְקּדִ יה ִֶמֶֶש   ְֶקנ  ּפֶָם ְֶלט  ֶָחִסיְֶוָהיוֶּם, ֶם רֶיֹות 

ֶע ֶ ֶָממֹונֶָל ע ֶם ֶמ  יה ֶל נ  ֶּבְ ּמּוָבֶ)ם ֶּכ  ֶא ִ ש  ר  ֶּבְ סוֶּ"י ֶּפָ ֶָלכֶ ֶ.ז(טק ֶן ש  םֶָלה ֶֶי 

ְמיֹונוֶֹ ֶתֶּדִ ֶץֶחוֶּלֶש   ֶָלָאר  ה ֶץ, ְמיֹונוֶֹםֶש   ֶתֶּדִ ֲאו ֶלֶש   הוֶּןֶָממוֶֹתֶּת  אֶש  

מוֶֹ ֲחָמנֶֶָ,הָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶֶּכְ ֶֶן.ִליְצָלֶאֶר  ֲחמ  ינֶָהֶזֶ תֶּומ  ֶרֹוִציםֶא  ל ֶםֶ קֶח 

ֶ ר  א  ֶץֶּבְ ָרא  ֶלֲֶאָבֶל,ִֶיש ְ ֱאמ  ִריתֶּב  ש   ָבֶֶָהיוֶּםֶּכְ ּדָ ל ֶלִֶלּטוֶֶָֹרצוֶּיֶכִֶּר,ֶּב  קֶח 

ֶםֶּגֶ  ָאר  ּמּוָבֶץֶּבָ ן)אֶּכ  ּי  ֶֶע  רּוש  פ  ָראוֶֶֹּבְ ְרּפְ ֶּפ  ָחְכָמֶת ּקּוט ֶלֶע ֶהֶל  ּלִ ֶה  ֶי ֶמֹוֲהר  הֶּתֹוָרֶ"ן

ֶ(זוֶֹ ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹ, ֶ)ֶש   ָ נוְֲּאְְ:ם(ש  ְֵנָחלְְֵַנח  יץ ִּ ְחּוש  נְֵם פ  ְלִּ נְֵי ְּב  ָרֵאְי ש   לְיִּ

גוְֹ ְו  ְלְֹ' וְּא ְָנש  ְאְֶׁב ינוְּל ּתֵ ְעְְַּבָ ַנֵחְד ת  ְהִּ נְֵל ְּב  ָרֵאְי ש   ְיִּ ְל יש  ֶ.ַנֲחָלתוְְֹאִּ

ֶֶ,אִנְמָצֶ ֱאמ  ּב  ּסּוִפיםֶָלה ֶֶָהיוֶּתֶש   ֶּוְרצֹונוֶֹםֶּכִ ֶת ר  ֶץְֶלא  ָרא  ה ֶלִֶיש ְ םֶש  

ְמיֹונוֶֹ ֶתֶּדִ ֶלֶש   ָ ֶה ֶןְֶוָלכ ֶה,ְֶקֻדש ּ ָ יה ֶדֲֶחש  ִחנֶָּהֶָהיֶָםֲֶעל  ֶם.ּבְ
ֶ

יךְ  ִּ ש  מ  יְלוְְֹהִּ ְןְמֹוחִּ ֶׁ ְלְש  רֶׁ ָרֵאְץְאֶׁ ש   ֵהְל,ְיִּ ֶׁ יֹונוְֹםְש  מ  ְתְּדִּ ֶׁ ֶֶהֱאמּונְָלְש 

ֶהְֶוִהּנֶ  נוֶּהֶֹמש   ּב  ֶֶר  ש  ֱענ  ּב ֶֶנ  נוֶֹןֶש   ס ֶדֶָעב ֶֶּבְ ָבֶֶּוָמִצינוֶֶּה.ִמיכֶָלְֶלפ  רֶּדָ

ל ֶ ּזֶ ֶ,אּפ  אֹותוֶֹהֶָהיֶָהֶש   ֶןִֶעְניֶֶָּבְ ש  ּמָ ֶֶמ  ֶש   נֶ תֶא ֶדֶָחש   ן,ְֶראּוב ֶיֶּוְבנֶ דֶגֶָּיֶּבְ

ְינוֶּ ִעְניֶ ֶה  ֲאו ֶןֶּבְ ּמּוָבֶן,ֶָממוֶֹתֶּת  ָבֶ)ֶאְוכ  ְתָרֶאֶּבָ ָהיֶֶָ(אֶקיֶע"אּב  ןְֶיהֹוָנָתֶהֶש  

 

 



 

 
 ז

ֶּב ֶ וֶֹן ְרש  ֶּג  ֶּב ֶם ֶן ֶֹמש   ֶָענִֶה דוֶֹי ֶּגָ ְֶוָטָעֶל, ֶה ְֶוָאמ  ךְֶר, נִֶֶּכָ ל  ְֶמֻקּבְ יי תִֶמּב 

ּבֶָיֲֶאִבֶ הוֶּא,ֶא  ֶאֶש   נהֶֹמש   ּב  לוֶֹוֶָעָליֶ,וֶּר  ָ ש ּ יםְֶלעֹולֶָם,ֶה  ּכִ ש ְ םֶָאָדֶרֶי 

ְצמוֶֹ ֲעבֹוָדֶֶע  ֶהֶָזָרֶהֶל  ךְֶלְֶוא  ִרּיוִֶֶֹיְצָטר  ּבְ ֲעבֹוָדֶרֶָסב ֶאְֶוהוֶּת,ֶל  הֶָזָרֶהֶל 

ֶ ש  ּמָ לֶָּא,ִֶהיאְֶולֶֹ,ֶמ  ָרֶהֲֶעבֹוָדֶאֶא  ּזָ יָוֶ,ֶלוֶֹהֶש   ָרָאֶןֶּכ  וִֶהֶש   מוֶֹדֶּדָ ּמָ ןֶש  

ֶוֶָעָליבֶָחִבי יֹות  הוֶּר,ֶּבְ ֶת,ֶָהאֹוָצרוֶֹלֶע ִֶֶמּנָ ֱאמ  ּנ  ֶ)רֶש   ְבר  ֶּדִ ִמיי ּיָ ,ֶוא'ֶכ-םה 

ֶ"ֶ:(כד ֻבא  ְ ֶּוש  ֶּב ֶל ֶֹן ְרש  ֶּג  ֶּב ֶם ֶן ש ּ  ְֶמנ  ֶָנִגיה ֶע ֶד ֶ"תָהאֹוָצרוֶֹל יְֶוכִֶ,

ֶ בּוא  ְ ֶש  מוֶֹל ְ ֶש  ֲהלֶֹ, ֶו  ְֶיהֹוָנָתֶא מוֶֹן ְ ֶש  לֶָּ, ֶא  ֶא ָ ש ּ ֶש   ֶָלא ֶב כֶָל ֶּבְ ֶ.'ִלּבוֶֹל

הֹוָנָתֶֶ,אִנְמָצֶ ּיְ ֶש   ֶּב ֶן וֶֹן ְרש  ֶּב ֶםֶג  ֶן ֶֹמש   ְמיוֶֹהֶָטָעֶה, ּדִ ֶּב  ּלוֶֹן ֶֶש   ּתָ ּמֻ רֶש  

ֶ ר  ָ צ ֶתְֶלש  ֶהֶָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶלֶא  ד  ֶּכְ ֶי ְרִויח  ֶָממוְֶֶֹלה  הוֶּן, ְמיֹונוֶֹאֶש   ּדִ ה  תֶמ 

ֶ ֶש   ֶחוֶּל ֶץ ה ֶֶ,ץָלָאר  ֶש   ְמיֹונוֶֹם ֶּדִ ֶת ֶש   ֲאו ֶל ֶּת  ֶָממוֶֹת ֲעבֹוָדֶן ֶו  ה,ֶָזָרֶה

ָעָלי ֶש   ִמֶֶה"ּדֹומְֶׁ"ֶ"לֲחזֶ ֶָאְמרוֶּו ֶּכְ ֶי יש   ֶא  ֲֶאָבֶֶ.ֱאלֹוק ֶֶלוֶֹן וִֶל דֶּדָ

ךְֶ ל  ּמ  ָהיֶֶָה  ֶש   ּמוֶּה ֶע  ִפּלֶָד ּתְ ֶה  ְֶוָהֱאמּונֶָה ְחִזיה, ּוָבֶֶוֶֹרה  ְתש  ה,ֶּבִ

יךְֶ ִ ִהְמש  ש   ֶמֹוִחיֶלוֶֶֹּכְ ֶן ֶּדְ ר  ֶא  ָרא ֶץ ִֶיש ְ ה ֶל, ֶש   ְמיֹונוֶֹם ֶה.ֱאמּונֶֶָתּדִ

ּמּוָבֶֶ,אִנְמָצֶ ֶדְֶמאֶֹןֶש   ּדָ ּמִ גֶ הֶה  נ  ֶדֶּכְ ֶהִֶמּדָ ֱעָנש  ּנ  ֶמֶֶֹש   נוֶּהֶש   ּב  ִעְניֶ ֶר  ןֶּבְ

נֶ  ֶן,ְֶראּוב ֶיֶּוְבנֶ דֶגֶָּיֶּבְ ֲחמ  ּמ  ֶתֶש   ָחש   ְבנֶ דֶש   ֶןְֶראּוב ֶיֶּוִבְבנֶ דֶגֶָּיֶּבִ ש  ּי  ֶש  

ֶָלה ֶ ְמיֹונוֶֹם ֶּדִ ֶת ֶחוֶּּדְ ֶץ ֶָלָאר  ה ֶץ, ֶש   ְמיֹונוֶֹם ֶּדִ ֶת ֶש   ֲאו ֶל ֶּת  ןֶָממוֶֹת

ִהיא ֲעבֹוָדֶֶש   ֶָזָרֶהֶּכ  ֶָלכ ֶה, ְכּדוֶֹםֶּגֶ ן ִדְמֶהֶָטָעֶֶנ  ֶֶיֹונוֶֹּבְ ּתָ ּמֻ ֶרֶש   ר  ָ תְֶלש 

ֲעבֹוָדֶ ֲאו ֶהֶָזָרֶהֶל  ּת  ּסוֶֹלֲֶאָבֶן,ֶָממוֶֹתֶמ  ּוָבֶרֶָחזֶ ףְֶלב  ְתש  ֶן.ְוָהב ֶה,ֶּבִ

ְ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

יחוְּ ּתוְֹ,ְלוְְַֹהּנִּ ּפִּ ֶׁ צּויְְָש  ֵרְהְמ  עֹוב  ייְל  ָרכִּ ְְםּד 

ִעְניֶ הְֶוִהּנֶ  ֶּבְ ֶהֶָזָרֶהֶָהֲעבֹוָדֶן ֶהִֶמיכֶָלֶס ֶּפ ֶלֶש   ר  ש ּ  ְֶיהֹוָנָתֶתֶש   ןֶּכֶ םֶּגֶ ן

ב ִֶֶצינוֶָּמֶ ֶּדְ ל ֶר ֶּפ  ינוֶּא, ֲחָכמ  יֶש   ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ְדִרי)םֶאֹוְמִרים ְנה  ֶס  ֶ:(ע"בֶגקן

נֶ ' ֶֶיִמּפְ ֶמ  ֶלֶֹה ֶֶָמנוֶּא ֶא  ִֶמיכֶָת ֶעִֶה ּלוֶּם יֶא  א  ֶש   ֶָלה ֶן ל ֶם ֶח  םֶָלעֹולֶָק

ּבֶָ נֶ ֶא?ה  ִֶמּפְ ּתוֶֹי ּפִ ֶהְֶמצּויֶֶָש   ְֶלעֹוְבר  ָרִכיי ֶּדְ ֶהְֶוָהיֶָם, ֲֶעש   ֲעָרכֶָן ּמ  הֶה 

ֶ ְֶוֲעש   ֶּפ ֶן ֶס  ִֶמיכֶָל ִֶמְתָעְרִביה ֶזֶ ן זֶ ה ֶּבָ וֶּה, ש  ּקְ ְלֲאכֶ ֶּבִ ֶמ  ֶי ר  ָ ש ּ תֶה 

ֶ,ְֶלדֹוֲחפוֶֹ םרֶָאמ  ֶֶָלה  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  יחוֶּא,ֶהוֶֶּּבָ ּנִ ּתוֶֹ,ֶלוֶֶֹה  ּפִ הְֶמצּויֶֶָש  

ֶ ְֶלעֹוְבר  ָרִכיי ּיֶ ֶ';םּדְ ֶע  ֶן ָ ֶֶ.םש  ֲֶהר  ֶָהִעְניֶָי ל ֶן ּפ  אוְֶֶּוָצִריךְֶדְֶמאֶֹאֶה  ר,ֶּב 

ֶ ֲהר  ֶיֶש   ש  ֶםֶגֶ ּפְֶֶי  ס ֶהֶָזָרֶהֲֶֶעבֹוָדֶלֶש   פ  ֶה,ִֶמיָכֶלֶּבְ אֶלֶֹןֶכֶ יֶּפִֶלֶע ֶףְֶוא 

ִֶנְדח ֶ ִֶמֶה ֶָהעֹולֶָן ֶם ְמר  ְֶלג  ֲֶאָבֶי, ֶָהִעְניֶָל ֶמּוָבֶן ְֶמאֶֹן ֶע ֶד ֶּפִֶל ֶי ְבר  יֶּדִ

ֶזֶ  נּו ּב  ִֶלּקּוט ֶ)ֶל"ר  ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ֶז(כִֶסיָמןק ֹוךְֶ, ְמש  ּלִ םֶָהעֹוָלֶלֶּכֶָתֶא ֶֶש  

ֲעבֹוָדתוֶֹ ךְֶֶל  ר  כֶ ְֶלָעְבדוִֶֶֹיְתּבָ ְ ָחֶםֶש  ִליכוֶּםְֶוֻכלֶָּד,ֶא  ְ ש  ְסּפֶָיֱֶאִליל ֶֶי  םֶּכ 

ְללוֶּםֶּוְזָהָבֶ ְֶֶוִיְתּפ  ֶלֶא  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ָבֶהֶזֶ ד,ְֶלב ִֶֶיְתּבָ ּדָ ֶרֶה  ֲעש ָ ָכֶהֶנ  רֶּדוֶֹלֶּבְ

ֶָודוֶֹ ְֶלִפֶר לוֶֹי ָ ש ּ ֶה  ּדוֶֹם ּב  ֶש   ֶכִֶּר, ֶע ֶי ֶל ְֶיד  לוֶֹי ָ ש ּ ֶה  ֶם ש  ּי  יֶש   ֶּב  נֶ ן יֶּבְ

ֶָהָאָדֶ ֶחֹוְקִריֶםְוה ֶם, יִרים ְסּבִ ֶּומ  ֶזֶ ם ֶָלזֶ ה ֶה ֶָהֱאמ  ֶע ֶת, ֶל ְֶיד  הֶזֶ י

ִליךְֶ ְ ש  ֶּכֶֶָמ  ֶל ִֶֶאיש  ֶא  ק ֶת ֶש   ֱֶאִליל ֶר ְסּפוֶֹי ֶּכ  ,ֶ ֶּוְמָקר  ֶא ֶב ְצמוֶֹת ֶע 

ֶ ְֶלָהֱאמ  ּיֶ ת, ֶע  ֶן ָ ּכֶֶָ,אִנְמָצֶֶם.ש  ֶש   ֶל ְֶזמ  ֶן ש  ּי  לוֶֶֹש   ָ ֶש  ְחדוֶּם ְֶוא  ית ןֶּב 

ִרּיוֶֹ ּבְ ֶה  ְֶוגֹוְמִלית, ס ֶם ֶח  ֶזֶ ד ֶעִֶה ֶזֶ ם ֶסוֶֹה, ֶּכֶָף ֶסוֶֹל ְצאוֶּף גֶ ֶי  םִֶמּפְ

ֲֶעבֹוָדֶ ֶָזָרֶה ִליכוֶּה, ְ ש  ֱֶאִליל ְֶֶוי  ס ֶי ֶּכ  ְֶוָזָהֶף ה ֶב ּלָ ֶש   ְחְזרוֶּם, ְֶֶוי  לֶא 
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ֶ דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ָאְמרוֶֶּּוְכמוֶֹא,ֶהוֶֶּּבָ ינוֶֶּש   יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ י)םֶה  ִ אש  ר  ּבֶָתֶּבְ הֶר 

ֲֶֶאִפּלוֶּ'ֶ:(וֶ,חל ָרא  ֶםֶעֹוְבִדילִֶיש ְ ֶּכֹוָכִביתֲֶעבֹוד  לוֶֹם, ָ יה ֶםְֶוש  ינ  ם,ֶּב 

ֶ ֶָאמ  קוֶֹר ּמָ ֶה  ְבָיכוֶֹם ֶּכִ ינִֶל ֶא  ֶָיכוֶֹי לוֶֹל ְ ִֶלש  ה ֶט ֶּבָ יָוֶן ֶּכ  לוֶֹן ָ ש ּ םֶש  

יה ֶ ינ  ֶּב  ֶם, ֱאמ  ּנ  עֶ )רֶש   ֶיזֶהֹוש   ירֲֶחבוֶּ"ֶ:(ד, ּבִ יִֶםֲֶעצ  ְפר  חםֶא  ּנ  ֶ"';לוֶֶֹה 

ּיֶ  ֶע  ֶן ָ ְֶוָלכֶ ֶם.ש  ֶמּוָבֶן ְֶמאֶֹן ֶד ֶָלּמָ ֶלֶֹה ִֶנְדָחֶא ִֶמיכֶָה ִֶמֶה םֶָהעֹולֶָן

ֶ ְמר  ְֶלג  ֶכִֶּי, ֶי ֲחמ  ֶמ  ָהְיָתֶת ֶש   ּתוֶֹה ְֶמצּויֶֶָּפִ ֶה ְֶלעֹוְבר  ָרִכיי ֶּדְ הְֶוָהיֶָם,

ֶ ֶעֹוש   ס ֶה ֶח  ֶעִֶד ִרּיוֶֹם ּבְ ֶה  ֶָלכֶ ת, ְקוֶֶָָהְיָתהן ֶּתִ ֶטֹוָבֶה ְחזֶֹה ּי  לֶא ֶֶרש  

ֶֶּוְכמוֶֹה,ֶָהֱאמּונֶָ ר  א  וֶֹןֶּב ֶןְֶיהֹוָנָתֶםִֶעֶעֶש ּ  ְרש  ֶןֶּב ֶםֶּג  ּבֶֶָה,ֹמש   לֶא ֶאֶש  

י ֶּב  ִֶמיכֶָת ֶה ֲחמ  ֶמ  ֶת ת  ּנָ ֶש   ס ֶֶלוֶֹן ֶּכ  ֶּוְבָגִדיף ְֶוֹאכֶ ם ֲֶאָבֶל, ּסוֶֹל ףְֶלב 

ירוֶּ ּוָבֶרְֶוָחזֶ ת,ֶָהֱאמ ֶתֶא ֶֶלוִֶֶֹהְסּבִ ְתש  ֶה.ּבִ

ֶ

ְ קּותוְֹרְַאַחְהְֹמש ֶׁ ּל  ּתַ ס  ַעְהְָזכְְָהִּ ַ ש  ְְ"ןַהּנוְּרְל 

ְֶוִהּנֶ  ְזכֶָּה ּמֻ ש   ֶּכְ צ ֶר ֶא  ס ֶל ֶּפ  ִֶמיָכֶל ְֶיהֹוָנָתֶה ֶּב ֶן וֶֹן ְרש  ֶּג  ֶּב ֶם ֶן הֶֹמש  

ֹוְפִטי) ֶיש  ֶלחם ,)ֶ ֶלֶֹ, ִתיא ֶ"ּכְ ֶּב ֶב ֶן ֶֹמש   לֶָּה" ֶא  ִתיא ֶ"ּכְ ֶּב ֶב ֶן ש ּ  ה"ְֶמנ 

ּנוֶּ ְֶוה  לּויֶָ"ן ֶּתְ ינוְֶֶּוָאְמרוֶּה, יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ְלִמֶ)ם ְֶירּוש   ָרכוֶֹי ֶּבְ ֶת ר  ֶט'ֶּפ  ק

ֶאֶּומּוָבֶהֶב'ֲֶהָלכֶָ ָ ֶםֶש  ִ ש  ֶר  רּוש  פ  נֶ ֶ:(י"ּבְ ָעֶיִֶמּפְ ֶש   ֶהֶש ָ ֲעש   ֶהֶמ  ש ּ  נֶ ה,ְֶמנ  יֶּוִמּפְ

בֹודוֶֹ ֶֶּכְ ֶלֶש   ֶֹמש   ִתיאֶלֶֹה, ֶןֶּב ֶבֶ"ּכְ ֶה",ֶֹמש   ֶּב ֶקֶ"ר  ֶן ש ּ  "ןֶוֶּנֶּה ְֶוֶה"ְֶמנ 

לּויֶָ ֶּתְ ּיֶ ה, ֶע  ֶן ָ ֶם,ֶש  ש  הוֶּןְֶלָהִביְֶוי  ִֶעְניֶ ֶמ  לּויֶָ"ןֶנוֶּן ֶּתְ ֶה, רֶֻמְזכֶָּהְֶוָלּמָ

ֶּכֶ  ְיָקֶן ֶּד  צ ֶא ֶא  ְֶיהֹוָנָתֶל ֶּב ֶן נוֶֹן ָעֶֶּבְ ֶב ֶש   ס ֶד ְֶלפ  ִֶמיָכֶל ֲֶאָבֶה, ֶָאְמרוֶּל
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ינוֶּ יֲֶחָכמ  ִ דֹוש  ּקְ ֶה  ֶע"אְנָדִרי)ם ֶלח י'ֶ:(ם ִ ֲֶחִמש ּ ֶם ֲער  ֶש   ינֶָי ֶּבִ ִֶנְבְראוֶּה

עֹוָלֶ ֶּבָ ְֶוֻכּלֶָם נוֶּם ִֶֶנּתְ ְֶלֹמש   ֶָחס ֶה ח ֶר ֶא  ֱאמ ֶת, ּנ  ֶש   י)ר ִהּלִ ֶחּתְ ֶום ,):ֶ

הוֶּ" ר  ּסְ ח  ּתְ ְֶמע ֶֶו  ֱאֹלִקיט ֶ"'םמ  ,ֶ ּמֹש   ֶש   נוֶּה ּב  ֶָכֶזֶֶָר  ְֶלמה ֶ"ט ֲער  יֶש  

ינֶָ יהֶּבִ ּיָ ח  ֶו,ֶּבְ ח ֶקְֶור  קּותוֶֹרֶא  ּלְ ע ֶהֶָזכִֶֶָהְסּת  ּנוֶּרְֶלש   הוֶּ"ן,ֶה  ּז  םְֶמקוֶֶֹש  

ה ְֶֶקבּוָרתוֶֹ ֶּבְ בוְֹר ֶנ  ֶאֹוִתּיוֶֹ, ְת ֶּבוְֹנ' כֶָ, ּזָ ֶש   ל ֶה ְֶלִהּכָ ע ֶל ש   ֶּבְ ּנוֶּר "ן,ֶה 

ילֶמוֶֶּּוְקבּוָרתוֶֹ עוֶֹתֶּב  ּט ֶר,ֶּפְ ב  ּמְ ְכִניעֶ לֶש   ֶהֶָזָרֶהֶבֹוָדֶעֲֶֶּומ  עוֶֹלֶש   רֶּפְ

ֶּגֶ  ח ֶם ְֶלא  קּותוֶֹר ּלְ ְֶלִהְסּת  ְֶוִכְדִאיָתֶ, ֶא ש  ִמְדר  ָדֶֶּבְ ּגָ ֶא  ֶמּוָבֶ)ה תֹוְספוֶֹא תֶּבְ

ֶסֹוָטֶ ֶה ֶּד  ָכֶ'ֶ:(ע"אֶדיף נֶֶָלּבְ ָ נֶָהֶש  ָ ְֶוש  ע ֶה ֶּבְ ָחְטאוֶּת ָרא ֶֶש   ִֶיש ְ ְבנוֶֹל תֶּבִ

ֶמֹוָאֶ אֹותוֶֹב, ֶֶּבְ ר  ֶּפ  יק ֶּב  עוֶֹת ֶּפְ ֶעֹולֶ ר ְעָלֶה ְֶלמ  ֶּכְֶה ֶד  ֶי ְטר  גְֶלק 

י ְזּכִ ֶּוְלה  ֶָעוֶֹר הוֶּן, ֶּוְכש   ֶרֹוא ֶא ִֶֶקְברוֶֹה ֶש   ֶל ֶֹמש   ֶחֹוזֶ ה ע ֶר ֹוק  ,ְֶוש 

ֶ ּמֹש   נוֶּהֶש   ּב  עוֶֶֹר  ּקְ ִ ֶֶש  ְרק  ק  ָעֶלְֶוָכֶ,ֶחֹוְטמוֶֹדֶע ֶעֶּבְ ָ עֹולֶ הֶש  רֶחֹוזֶ הֶש  

ק ֶ ְ ְקעוֶֹםְֶלָמקוֶֹעְֶוִנש  ִ ש ּ ֶֶש   נוֶּהֶֹמש   ּב  ּיֶ ֶ';ר  ֶןֶע  ָ דֹולִֶיֶכִֶֶּם.ש  יִקיםֶיּגְ ּדִ םֶצ 

ִמיָתָתֶ ֶּבְ ֶן יה ֶרֶיֹות  ּי  ח  י)ֶןִמּבְ ֶע"ב(ֻחּלִ ֶז' הֶ,אִנְמָצֶֶ.ן ּמ  ֶֶש   ָעש ָ ֶהֶש   הֶֹמש  

נוֶּ ּב  ֶלֶּכֶֶָר  ייְֶימ  ּיָ ס ֶלִֶלְגמֶֹו,ֶח  מוֶֹםֶעִֶדֶח  ְ ֶתִֶנש  ָרא  ילִֶיש ְ ּצִ ֶןאֹוָתֶלֶּוְלה 

ֲעבֹוָדֶ ֶמ  ֶָזָרֶה ְכִניה ֶּוְלה  ה ֶס ֱֶאמּונֶֶָןּבָ ֶּגֶ ֲֶעבֹוָדתוֶֶֹזֹוִהיה, ח ֶם רְֶלא 

קּותוֶֹ ּלְ ִֶהְסּת  ,ֶ ת  ֶּוְבי  ֶעֶֹר ֶכִֶּז, ֶי ֲֶהר  ֶָזכֶָי ָבֶה ֶּכְ ל ֶר ְֶלִהּכָ ע ֶל ש   ֶּבְ ּנוֶּר "ן,ֶה 

ֶ ָ יךְֶםֶּוִמש ּ ִ ְמש  ֶםֶָלה ֶֶמ  ֶֶּכֹח  ּט  ְֶלב  ְֶוָלבֶֹהֶָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶל ֶא ִֶליד  ה,ֱֶאמּונֶָי

הוֶּ לּויֶֶָ"ןּנוְּה ֶןִֶעְניֶ ְֶוז  ּתְ ב ֶהֶה  ת  ֶתֶּבְ זֶ ה,ֶֹמש   ּמ  ר  ּמְ ֶלֶע ֶֶתש   ָ ש ּ ֶֶָגתוֶֹה  לֶש  



 

 
 יא

ֶ ֶֹמש   נוֶּה ּב  ע ֶֶר  ִֶמש ּ  ּנוֶּר ֶה  ֶּוֻמְזכֶָּ"ן, צ ֶר ֶא  ְֶיהֹוָנָתֶל ֶּב ֶן וֶֹן ְרש  ֶּג  ֶם, ד  יֶּכְ

י ּצִ ֶהֶָזָרֶהֶָהֲעבֹוָדֶןִֶמֶֶאֹותוֶֹלְֶלה  ילֶש   ּוָבֶֶּוְלעֹוְררוֶֹהִֶמיכֶָתֶּב  ְתש  ֶה.ּבִ

ֶ

ְ יךְ הְֹמש ֶׁ ִּ ש  מְְַֹממ  ג  סְֶׁלְלִּ מוְֹםְעְִּדְחֶׁ ש   ָרֵאְתְנִּ ש   ְֶליִּ

ְֶוָלזֹא ְקּב ִֶֶצינוֶָּמֶת ּנִ ֶש   ֶר ֶֹמש   נוֶּה ּב  ְלקוֶֶֹר  ח  ֶֶּבְ ֶש   ֶגֶָּל ְיָקֶד ֶּד  ֶּוְכמוֶֹא,

תוֶּ ּכָ ִבְרּכֶ בֶש   ָבִרי)דֶגֶָּתֶּבְ ְרֶ"ֶ:(,ֶכאגםֶלּדְ ּי  יאֶו  ִ אש  ֶיֶכִֶֶּלוֶֹתֶר  ָ ְלק ֶםֶש  תֶח 

ְינוֶּ,ֶ"ןָספוֶּקְֶמֹחק ֶ ִֶֶקְברוֶֶֹה  ֶלֶש   מוֶֹםֶּגֶ יֶכִֶּה,ֶֹמש   ְ ֶֶש  ֶד"ֶגֶָּלֶ"ש   הֶמֹור 

ֶןִֶעְניֶ לֶע ֶ ִמילוֶּלֶש   ס ֶתֶּגְ ה ֶד,ֶח  ְינוֶּ'ד',ֶגֶָּתֶאֹוִתּיוֶֹםֶש   ֶ'גֶֶּה  ֶלֶֹומ  י'ּד  םֶּלִ

ּבֶָ) ֶֶּוְכמוֶֶֹ.(תֶקדֶע"אש   ֱאמ  ּב  וֶּתֶש   נֶ ֶָעש  ָהְלכוֶּד,ֶגֶָּיֶּבְ יִֶלְפנֶ םֲֶחלּוִציֶש ּ 

נֶ  ֶּבְ ֶי ָרא  ִֶיש ְ ֶל ֶתֶא ֶםֶאֹוָתְֶֶלהֹוִריש  ֶָהָאר  ְֶוָלכֶ ץ, ֶן ֶא  ֶע ֶף ֶּפִֶל ֶי ָחש   דֶש  

ֶאֹוָתֶ ִחלֶָּם ּתְ ֶּב  ינֶָה א  ֶש   ֶרֹוִצים ל ֶם ֶח  ֶק ָאר  ֶּבָ ְֶוגֹוְרִמיץ, ֶם ֶר  יִֶלְבנֶ ע

ֶ ָרא  נֶ םֶאֹוָתִֶֶלְמֹנע ֶלִֶיש ְ ִהּכָ ֶֶסִמּלְ ר  ֶץְֶלא  ָרא  ִֶיש ְ ּסוֶֹלֲֶאָבֶל, ֶףֶּב  ר  רִֶנְתּבָ

ִרי ש   ּכְ ֶש   ֶָהיוֶּם ל ְֶֶוָרצוֶּ, ֶח  ֶק ָאר  ֶּבָ ְֶֶוָגְמלוֶּץ, ס  ֶח  ֶעִֶד נֶ ם ֶּבְ ֶי ָרא  לִֶיש ְ

ֶ ְֶֶלהֹוִריש  ֶתֶא  ֶרִֶנְקּב ֶןְֶוָלכֶ ץ,ֶָהָאר  נוֶּהֶֹמש   ּב  ְלָקֶֶר  ח  ְיָקֶםֶּבְ ֶא,ֶּד  ָ םֶּוִמש ּ

יךְֶאֶהוֶּ ִ ְמש  ס ֶלִֶלְגמֶֶֹמ  מוֶֹםֶעִֶדֶח  ְ ֶתִֶנש  ָרא  ִֶיש ְ יל, ּצִ ןִֶמֶםֶאֹוָתֶלֶּוְלה 

ֲֶעבֹוָדֶ ֶָזָרֶה ֶּוִמֶה ְמיֹונוֶֹן ּדִ ֶה  ֶת ֶש   ֶחוֶּל ֶץ ֶָלָאר  ְכִניץ, ֶּוְלה  ה ֶס םֶּבָ

ֶה.ֱֶאמּונֶָ ש ּ  ֶםְֶוה  ר  נוֶֶּךְִֶיְתּבָ ּכ  ֶםְֶמֹקָרִביתִֶלְהיוְֶֶֹיז  יִקילֶא  ּדִ יםֶצ  ּיִ םֲֶאִמּתִ

ה ֶ ֶש   ִחינֶ ם ֶּבְ ֶת ֶֹמש   ְֶוִנְזּכֶ ה, ֱאמּונֶָה ֶל  רּוָרֶה ֶּבְ כֶ ה ֶּוְמֻזּכ  ֶת, ֲֶעד  הִֶנְזּכֶ י

ֲעלֹות ל ְֶֶלה  ךְֶֶּבוֶֹלֶּוְלִהּכָ ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  ֶיְֶלג  ּתָ ע  ֶןֶָאמ ֶם,ֶעֹולֶָדְֶוע ֶהֶמ  ֶן.ְוָאמ 

 



 

 

 
 יב

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ 

 

ְַמרַמֲאְ

כְָ יאְַהּיֹוֵצְלְּכ  ּפִּ ְְומִּ ְהַיֲעש ֶׁ
ְזְַ רְמֹוֲהָרא"ש  ּבֵ ין,ְּדִּ ַרֲעוִּ תְַרֲעָואְד  ֻעּדַ ית,ְס  ִּ יש  לִּ הְש   ֻעּדָ ס  יםְ"ּבִּ יםְנֹוָראִּ ּבּורִּ לְּדִּ

נּוְזְַ ֵריְַרּבֵ ב  יְּדִּ ֹאדְַעלְּפִּ יםְמ  ָלאִּ פ  נִּ ּקּוֵטְ"ו  לִּ יָמןקְב'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְלְּב  ַדּבְְֵ,מ"הְסִּ רְַהמ 

לוְּהְֵמֱאמּונְָ פְֶׁיְַהּתָ ְהְּב  ֶׁ ם.ַעיְֵּ,ְםָאָדְלְש  ָ ְןְש 
 

 

סּות יקֹור  ּפִּ אֶׁ יָרהְו  פִּ לְּכ  ֶׁ יםְש  ּבּורִּ ּדִּ ֹאדְמִּ ֵהרְמ  ּזָ ְלִּ יך  ֶֶָצרִּ

ֶזֶ  ֶמֹוֲהָרא"ש  ר ְֶוָאמ  ח ת  ֶזֶ "ּפָ נּו ּב  ֶר  ֶֶל"ל, ְּתֹוָלהְ'ְ–ְראֹומ  ָהֱאמּוָנה

ְ י" פִּ ְּב  ָך ְֱאמּוָנת  יַע ְ"אֹודִּ יַנת: חִּ ב  ְּבִּ ְָאָדם, ל ֶׁ ְש  ה פֶׁ יםּב  ִהּלִ ֶבפטֶ)ּתְ ,)ְ.

ַגםְַעלְ מֹוְֱאמּוָנה,ְו  ַעצ  הּוְּב  ה,ְזֶׁ ּפֶׁ יןְָהֱאמּוָנהְּבַ רִּ ַדּב  ּמ  ֶׁ ֵדיְש  נּוְַעלְי  ַהי 

לְ ֶׁ יםְש  ּבּורִּ ּדִּ ֹאדְמִּ ֵהרְמ  ּזָ ְלִּ יך  הְָצרִּ ֱאמּוָנה.ְּוֵמֲחַמתְזֶׁ יםְלֶׁ אִּ הְּבָ ֵדיְזֶׁ י 

ּבוְֹ ּלִּ ָרםְמִּ ֵאינֹוְאֹומ  ֶׁ יְש  סּות,ְַאףְַעלְּפִּ יקֹור  ּפִּ אֶׁ יָרהְו  פִּ הּואְּכ  ֶׁ נּוְש  ;ְַהי 

אֹוֵמרְ הּואְחֹוֵזרְו  ֶׁ ְַרקְש  לֹום, ָ ש  ְַחסְו  ְּכֹוֵפר, ֵאינֹו ְו  ין ְַמֲאמִּ מֹו ַעצ  ּב 

הּואְ ים,ְו  סִּ יקֹור  ּפִּ ֵהםְאֶׁ ֶׁ ים,ְש  םְֲאֵחרִּ ֵ ש  ַמעְּב  ָ ש ּ ֶׁ סּותְש  יקֹור  ּפִּ ֵריְאֶׁ ב  דִּ

ֹאד,ְּכְִּ ֵהרְמ  ּזָ ְלִּ יך  הְָצרִּ ּזֶׁ םְמִּ יְֵכןְּגַ ם,ְַאףְַעלְּפִּ לֹוֵצץְֵמהֶׁ ת  ּבּורְמִּ יְַהּדִּ

ְ הְש   ֻעּדָ ֵעיְה'תשס"ס  תְַמּטֹותְַמס  ַ ָרש  יתְּפָ ִּ יש   טלִּ

 

 



 

 
 יג

םְ ֵ יְַעלְַהש ּ מּור,ְּכִּ ּסּורְּגָ םְהּואְאִּ יקְָלֱאמּוָנה.ְּגַ יָרהְַמּזִּ פִּ לְּכ  ֶׁ הְש  ַהּזֶׁ

חֹוק ְש   ך  רֶׁ דֶׁ ּלּוְּב  ֵריְֲהָלצֹות,ְֲאפִּ ב  ְהּוא,ְָאסּורְלֹוַמרְּדִּ רּוך  ,ְּבָ ַרך  ּבָ ת  .ְיִּ

ַהְ ְל  קֹומֹות, ְמ  ה ַכּמָ ְּב  ָבֵרינּו ד  ְּובִּ ים ָפרִּ ס  ְּבִּ ֹבָאר ְמ  ָבר מֹוְּוכ  ְַעצ  יק חִּ ר 

ָיא,ְ ילֹוסֹופ  ְַהפִּ ים רִּ ַחק  ְַהמ  ֵרי פ  סִּ ְּב  ָלל ְּכ  ן ַעּיֵ ְל  י לִּ ב  ְלִּ ֹאד ְמ  ֹאד מ 

לְ ֶׁ יםְש  ָפרִּ ּס  ּלּוְמִּ יָרְַוֲאפִּ ָרֵאל,ְֲחקִּ שֹ  ֵניְיִּ יםְֵמַאֵחינּוְּב  דֹולִּ רּוְּג  ּב  חִּ ֶׁ הְש 

ֹאדְָלֱאמּונְָ יםְמ  יקִּ ְֵהםְַמּזִּ י ְּכִּ ֹאד, יקְמ  חִּ ַהר  ְל  יך  םְָצרִּ םְֵמהֶׁ יְּגַ ְּכִּ ה,

ים.ְ ִּ דֹוש  נּוְֵמֲאבֹוֵתינּוְַהּק  ל  ּבַ ּקִּ ֶׁ ֱאמּוָנֵתנּוְש  יְָלנּוְּבֶׁ ְּדַ

ְ

ירֹותְ מֹותְַוֲחקִּ ּוםְָחכ  יְש  לִּ ימּות,ְּב  מִּ ת  ְּבִּ ַרך  ּבָ ת  ְַלֲעֹבדְאֹותֹוְיִּ

כּו',ְ רְו  ָ ָיש  םְו  יֹותְּתָ ה  םְלִּ ֵ ֲעבֹוַדתְַהש ּ רְּבַ ּקָ עִּ יסֹודְו  דֹולְוִּ ָללְּגָ הְּכ  זֶׁ ו 

ְאוְֹ ָללְַלֲעֹבד ְּכ  ירֹות ְַוֲחקִּ מֹות ְָחכ  ּום ְש  י לִּ ְּב  ימּות, מִּ ת  ְּבִּ ַרך  ּבָ ת  ְיִּ תֹו

ָללְלֹא יקְ.ְּכ  חִּ ַהר  ְל  יך  מֹוְָצרִּ ַעצ  םְּב  ֵ ֲעבֹוַדתְַהש ּ ְּבַ ש  ּיֵ ֶׁ מֹותְש  םְֵמָחכ  ּגַ

יןְ ילִּ חִּ יןְּוַמת  ָנסִּ כ  ַהּנִּ ְל  ש  ּיֵ ֶׁ לְָהעֹוָלם,ְש  ֶׁ מֹותְש  יְָכלְֵאּלּוְַהָחכ  ֹאד.ְּכִּ מ 

ְּבְַ ָצת יֹונֹותְק  מ  ְּדִּ ְַרק ֵהם ְו  ָלל, ְּכ  מֹות ְָחכ  ְֵאיָנם ם, ֵ ְַהש ּ ֲעבֹוַדת

תְ ְאֶׁ ֹאד ְמ  ין ילִּ ְַמּפִּ מֹות ְַהָחכ  ֵאּלּו ְו  ים. דֹולִּ ְּג  ים ּבּולִּ ל  ְּובִּ ים טּותִּ ּוש  

יֹוֵתר,ְ קְּב  ּדֵ ַדק  חֹוֵקרְּומ  בְו  ֵ חֹוש  ֶׁ נּוְַמהְש  ַהי  ם,ְּד  ֵ ָהָאָדםְֵמֲעבֹוַדתְַהש ּ

ָראוְּ ְּכָ םְהּואְיֹוֵצא ְלֹוְאִּ ר ָ ש  פ  ְאֶׁ י ְָוָדםְאִּ ר שָֹ ְּבָ י ְּכִּ ה. עֹושֶֹׁ ֶׁ הְש  ּמֶׁ ְּבַ י

אְ ְּבָ ְהּוא רּוך  ְּבָ דֹוש  ְַהּקָ ֵאין ְ'ו  ֵלמּות, ש   ְּבִּ ְחֹוָבתֹו ֵדי ְי  ֵצא ּיֵ ֶׁ ש 

ְ כּו' ְו  ָיא' רּונ  ט  ֶגּבִּ ֶָזָרה ֶע"א)ֲעבֹוָדה ֲאֵכיְ(' ַמל  ְל  ְּתֹוָרה ָנה ּת  ְנִּ לֹא ְו  ,
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ֵרת'ְ ָ ָרכוֶֹ)ַהש ּ ַעלְֵאְ(כהֶע"בֶתּבְ רֹותְ.ְו  ֻחמ  יםְּב  ירִּ מִּ יםְּוַמח  קִּ ּד  ַדק  ּלּוְַהמ 

ְ ֱאַמר ְנֶׁ ם ְֲעֵליהֶׁ ֵתרֹות, ֶיח(י  ְקָרא ּיִ ם"ְ:)ו  הֶׁ ְּבָ ַחי מּותְְ-ְ"ו  ּיָ ֶׁ ְש  לֹא 'ו 

ְ ם', הֶׁ ֶפהּבָ ְֵהםְְ(ע"בֶ)יֹוָמא יד ָתמִּ ְו  ָלל, ְּכ  ּיּות ְחִּ ּום ְש  ם ְָלהֶׁ ְֵאין י ּכִּ

ֵאינְָ ֶׁ ְש  ם ְָלהֶׁ ה מֶׁ ד  ּנִּ ֶׁ ְש  ְֵמֲחַמת ֹחָרה, ָמָרהְש   ְחֹוָבָתםְּב  ֵדי ְי  ים אִּ ְיֹוצ  ם

ְֵמֲחַמתְ ָוה צ  ְמִּ ּום ש ּ ְמִּ ּיּות ְחִּ ּום ְש  ם ְָלהֶׁ ֵאין ְו  ין, עֹוש ִּ ֶׁ ְש  וֹות צ  ַהּמִּ ּב 

םְ הֶׁ ּלָ ֶׁ ֹחרֹותְש  ָרהְש   ַהּמָ יםְו  ּדּוקִּ ק  ּוםֶֻחְמָראֶַהּדִּ ְחִמירֶש  ינֹוֶמ  ְצמֹוֶא  ע  )ְוהּואֶּבְ

ָלל( ְְ.ּכְ ּלּוְמִּ מֹות,ְֲאפִּ לְַהָחכ  ת,ְַאַחרְּכָ ֱאמֶׁ ת,ְּובֶׁ ֱאמֶׁ מֹותְּבֶׁ ּיֹוֵדַעְָחכ  ֶׁ יְש 

ְה'ְ ת ְאֶׁ ַלֲעֹבד ְו  מֹות ְַהָחכ  ל ְּכָ יך  לִּ ַהש   ְל  יך  ְָצרִּ מֹות ְַהָחכ  ל ְּכָ ַאַחר

ָמהְ ְַהָחכ  יא ְהִּ ה זֶׁ ְו  מֹות. ְָחכ  ּום ְש  י לִּ ְּב  מּור ְּגָ יטּות ִּ ש  פ  ְּבִּ ימּות מִּ ת  ּבִּ

ְּכְִּ ָלל. יֹותְָחָכםְּכ  ה  יְלִּ לִּ ב  מֹות,ְלִּ ָכלְַהָחכ  ּב  ֶׁ דֹוָלהְש  תְֵאיןְַהּג  ֱאמֶׁ ְּבֶׁ י

רְ ּקָ ָהעִּ ',ְו  ַרך  ּבָ ת  ּדֹוְיִּ ג  בּוָנהְנֶׁ ֵאיןְּת  ָמהְו  ֵאיןְָחכ  ָלל,ְ'ו  עֹוָלםְּכ  ָחָכםְּבָ

ְ ֵעי' אְּבָ ּבָ ְ'ַרֲחָמָנאְלִּ י ְּכִּ ֶקוהּוא, ְדִרין ְנה  ףֶרפאֶע"ב;ֶ)ס  אֶד  צ  ֶת  ר ֶ.(ע"בֶזֹה 

נּוֶזֶ  ּב  ֹוןֶר  אןְֶלש  דֶּכָ ְל.ֶֶֶֶֶֶֶ"ע 

ֶ

ְ ּקַ ְתְֲעבֹוַדְרְעִּ ֵ ַרךְ םְַהש ּ ּבָ ת  לוְְּיִּ ֱאמּונְָיְּתָ ּוָטְהְּבֶׁ ש  ְְְהּפ 

ֶזֶ  ירֶמֹוֲהָרא"ש  ֶכִֶֶּל,"ְוִהְסּבִ ֶזֶ הִֶהּנֶ י נּו ּב  ּס ֶֶל"ר  ְֶמי  תֹוָרֶֶָלנוֶּד ֶזוֶֹהֶּבְ

ְֶיסוֶֹ דוֶֹד ֶּגָ ִעּק ֶל, ֶש   ֶר ֲֶעבֹוד  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  לוִֶֶּיְתּבָ ֶּתָ ֱאמּונֶָי ֶּב  ּוָטֶה ש  הֶּפְ

ֶּוְתִמיָמֶ ִֶלְהיוֶֹה, ֶת ֶּתָ ֶם ָ ְֶוָיש  ֶר ִֶויר  ִלֶאֶה', ֶּבְ וֶּי ֶש  ֶָחְכמוֶֹם ָלֶת יֶּכִֶֶל.ּכְ

ֲעבוֶֹ ֶל  ֶא ֶד ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  יִֶיְתּבָ ֶא  וְֶֶּצִריִכיםן ֶש  ְֶכמוֶָֹחֶם ֶת, ֶר  ּיֶ ק םְֶלק 
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ֶה'ִמְצווֶֹ מוֶֶֹ,ת ה ֶֶּכְ ֶש   תּוִבים ֶּכְ ּתֹוָרֶם ֶּב  ֹמח ֶה, ה ְֶֶוִלש ְ ֶּבָ מֹוצ ֶם אֶּכְ

ָלֶ ָ ֶש  ֶָרֶל לְֶֶָּכמוֶֹוֶּב, ּגִ ֶש   ֶָהֲאִריזֶ ה ְלִמיָדי"ל ְֶלת  ֶו, ִעּק  ֶש   ֶר ֶמ  כֶָה ּזָ הֶש ּ 

יעֶ  ּגִ ְֶלָכְֶֶלה  ֶל ְדר  ֶגֹוָתימ  ֶו ֲעבֹוד  ֶּב  ֶה', ֶָהְיָתֶת ֶע ֶה ֶל ְֶיד  ֶי ְמח  תֶש ִ

ְצווֶֹ ּמִ ֶה  ָהיֶָת, ֶש   ח ֶה מ  ה ֶֶש ָ ִֶעּמָ ֶם ֶיֹות  ִאּלוֶּר ֶָהיֶֶָמ  ְרִויח ֶה ֶהוֶֶֹמ  ֶן ב,ֶר 

הוֶּ ּז  ֶֶש   רּוש  סוֶֶּּפ  ּפָ ֶ)קֶה  ח ֶ"ֶ:(,ֶמזםֶכחָבִריּדְ ֶתֶּת  ֶאֶלֶֹרֲֶאש   ְדּתָ ֶֶָעב  תֶה'ֶא 

יךֶָ ְמָחֱֶֶאלֹק  ש ִ ֶּבְ ֶּוְבטוֶּה ָבֶב ֶל  רֶֹב ֶמ  ֶ"לכֶֹּב ְמָחֶ, ִ ש ּ ה  ֶש   ֶה ֲעבֹוד  תֶּב 

ֶ ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ֶתִֶלְהיוֶֹהְֶצִריָכִֶֶיְתּבָ דֹוָלהרֶיֹות  ְמָחֶֶּגְ ִ ש ּ ה  ֶהֶמ  ל,ֶכֶֹּבֶרֶֹלֶש  

ְינוֶּ ִֶמכֶֶָּה  ֶהוֶֹל ָעְלָמֶן ְֶוזֶ ֶא.ּדְ ֶוֶָֹיכה ֶּכֶָל ֶָאָדֶל ּיֶ ם ְֶלק  ֹמח ֶם, םֶעִִֶֶלש ְ

ּתֹוָרֶ ְצווֶֹהֶה  ּמִ ּזֹוכֶ תְֶוה  וֶֹהֶש   ֲעש  ְתִמימוֶּתֶל  ֶּבִ יטוֶּת ִ ֶּוִבְפש  מּוָרהת ,ֶּגְ

גוֶֹ ֶּכְ ֶן ֹמח  ֶעִִֶֶלש ְ ים ּלִ ּט  ֶה  ית ִפּלִ ּתְ ְֶוה  ּזֹוכֶ ן ֶש   כִֶֶָלְלּבֹשֶ ה ֶּבְ ֶיוֶֹל ןְֶוכֶ ם,

ֶ ֹמח  ִפּלֶָרִֶסּדוֶּםִֶעִֶֶלש ְ ּתְ ֶה  ּזֹוכֶ ה, יאֶָלבֶֶֹהש   ס ֶתְֶלב  נ  ּכְ ּל ֶתֶה  לֶּוְלִהְתּפ 

ִמְניֶָ ֶּבְ לֹש ן ָ ָעִמיֶש  ֶּפְ ּיוֶֹם ֶּב  ֶם ְֶולֹומ  ֶא ֶר ֶת ד  ֶס  ִפלֶָּר ּתְ ֶה  ְֶוכֶ ה, ֶן ֹמח  ִֶלש ְ

ֶהֶּתֹוָרֶדִֶלּמוֶּםֶעִֶ ָ דֹוש  ּקְ ֶה  ּזֹוכֶ ה, כֶָדִֶלְלמֶֹהֶש   נֶָאִֶמְקָרֶםֶיוֶֹלֶּבְ ְ הִֶמש 

ָמָרֶ ֶּגְ ֶא ְֶוכֶ ֶ.ּוִמְדָרש  ֶן ֹמח  ֶעִִֶֶלש ְ ֶם ש ּ  ֶּבֶָה  ְֶוע ִֶֶמּבֹואוֶֹת אתוֶֹד ,ֶצ 

ֲחיוֶֹ ְצמוֶֹתֶא ֶתֶּוְלה  הוֶֶּע  ֹומ ֶאֶש   ּבֶָרֶש  ּנֶ ת,ֶש   ֲענּוגֶ גֶּוִמְתע  ת  ּבֶָיֶּבְ ש ּ  תֶה 

ְֶואֹוכֶ  לֹש ל ָ ּבֶָתְֶסֻעּדוֶֶֹש  ש ּ  ֶּב  ֶכִֶּת, ֶֹענֶ י ּבֶָג ֶָעִדיתֶש   ל ֶף א  ֲעִנּיוֶֹףֶמ  תֶּת 

ְנחּוָמֶ) יאֶּת  ִ אש  ר  ּלוֶּיֶכִֶֶּ.(ג'ֶתּבְ ָבִריֶא  ּדְ ִֶֶחּיּותוֶֹרִֶעּק ֶםֶה ֶםֶה  זֶ םֶָאָדֶלֶש   הֶּבָ

ּבֶָ צ ֶאֶּוב  ֶוְֶוָעָליח,ֶָלנ  ֹמח  ה ִֶֶלש ְ מֹוצ ֶ"םִֶעּמָ ָלֶאֶּכְ ָ י)"ֶבָרֶלֶש  ִהּלִ םֶקיט,ֶּתְ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ךְֶלֲֶאָבֶֶ.קסב( ר  ע ֶֶּד  ּב  ָבֶלֶה  ְכִנירֶּדָ ָאָדֶסְֶלה  ִֶמינֶ לֶּכֶָםֶּבָ ֶתֶָחְכמוֶֹי לֶש  

ב ֶ ֶה  ִאֶל, ֶה  ְצווֶֹם ּמִ ֶה  ּלִֶת ֶש   ֶי ֱאמ  ֶּב  וֶּת ינֶ ֶבֹותֲחש  ע  ֶּבְ ֶי ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ?ִֶיְתּבָ

ינִֶאֲֶהלֶֹ ֶיֶא  מוֶֶּאֹוָתןהֶעֹוש   ל  ְ ש  ֶת,ֶּבִ ש  ְרּב ְֶֶוי  ינִֶתֶֻחְמרוֶֶֹהה  א  לֶָיכוֶֹיֶש  

ּיֶ  ְֶלק  ְֶוגֶ ם, ֶם ֶמ  ווֶֹה ָ ּתֹוָרֶֶתש ּ ֶה  ִפלֶָּה ּתְ ְֶוה  לִֶּה ֶש   ֶכִֶּי, ינֶָי ֶא  מוֶּן ל  ְ ש  תֶּבִ

ָלֶ ּלוֶּלֶּכֶָלֲֶאָבֶל?ֶּכְ ןֶא  ָחְכמוֶֶֹה  ֶתֶה  ע ֶה ֶלֶש   ָבֶלֶּב  רֹוצ ֶר,ֶּדָ יהֶש   ּפִ לְֶלה 

ְצבוֶּםֶָאָדֶןֶּב ֶ ע  חֹוָרֶהֶּוְבָמָרֶתֶּבְ ְ ּלֶֹדֶע ֶהֶש  ֶאֶש   ֲעש   לוֶּהֶי  דִֶמיֶָּיֶכִֶּם,ֶּכְ

ָאָדֶ ֶש   ֶנֹופ ֶם ְעּתוֶֹל ד  ֶֶּבְ ְֶוִנְדמ  יֶלוֶֹה א  ֶש   ּוָבֲֶֶעבֹוָדתוֶֹן ֲֶחש  ינֶ ה ע  יֶּבְ

ֶ ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ,ֶ ֲֶהר  תי ס  ְצבוֶֶּּבוִֶֶֹנְכנ  ֶע  ְֶצלוְֶּוע ֶת ְֶוִנְדמ ֶת ֶה מ  ֶ,תּכְ

ֲחָמנֶָ ֶר  ִֶליְצָלֶא הוֶּן, ּז  ֶֶש   ֶמ  אֹומ ֶה ֶש ּ  ֶזֶ ר נּו ּב  ֶל"ר  ע ֶ, ֶש   ּלוֶּל ֶא 

ִקי ְקּדְ ד  ּמְ ְחִמיִריםֶה  ֻחְמרוֶֹםֶּומ  רוֶֹתֶּבְ ֶתְֶית  ֱאמ  ְקָרֶ)ֶרנ  ּיִ ֶה(:ו  יֶָוח ֶ"ֶאֶיח,

ה ֶ מוֶּאְֶולֶֹ'ֶ–"ֶםּבָ ּיָ ה ֶתֶש   ֶכִֶֶּ.'םּבָ יי ֶא  וֶּםֶָלה ֶן ֶָלֶכְֶּתִֶחּיוֶּםֶש  םְֶוה ֶל,

ִתי מ  יה ֶםֶּכְ ּי  ח  ֲחָמנֶֶָ,םּבְ ֶןִליְצָלֶאֶר  ְֶוָלכֶ . וֶֹרִֶלְמסֶֹםֶָאָדֶלֶכֶָּלֶע ֶן ְפש  ֶנ 

ִליךְֶ ְ ש  ָחְכמוֶֹלֶּכְֶֶָלה  ּיֶ תֶה  ְתִמימוֶּןֶה'ְֶרצוֶֹתֶא ֶםֶּוְלק  יטוֶּתֶּבִ ִ תֶּוִבְפש 

מּוָרה ֶּגְ ִֶלְלמֶֹ, ְרּב ֶד ֶה  ְתִמימוֶּה ֶּבִ ּל ֶת, ֶּוְלִהְתּפ  ְרּב ֶל ֶה  ְתִמימוֶּה ,ֶתּבִ

ּיֶ  ֶּוְלק  ִֶמְצווֶֹם ְרּב ֶת ֶה  ְתִמימוֶּה ֶּבִ ח ֶת, ּמ  וֶֶֹּוְלש   ְפש  ְמָחֶֶנ  ש ִ ֶּבְ יה ןֶא 

ֶסֹוִפי ְֶוָאֶת, ִֶיְרא ֶֶעֹוָלמוֶֹז יה ּיָ ח  ֶּבְ ֶו, יש  ְרּגִ ֲענּוגֶ ְֶוי  ֶּת  ֶעֹולֶָי ּבֶָם אֶה 

י ּיִ ח  עֹולִֶֶָחּיּותוֶֹםֶּבְ ּזֶ םֶּבָ ֶה.ה 

ֶ

ְ
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ְ ּקַ ּפְֶׁהְּתֹולְָהְָהֱאמּונְָרְעִּ ְהְּבַ ֶׁ ֶֶםָאָדְלְש 

נּוֶזֶ הֶּנֶ ְוִהֶ ּב  יֶל"ר  ְקּדִ ּקְַ"ֶ-הֶזֶ לְֶלכֶָםֶמ  ּפְֶׁהְּתֹולְָהְָהֱאמּונְָרְעִּ ְהְּבַ ֶׁ לְש 

ֶם"ָאָדְ ֶכִֶּ, ּבוֶּי ּדִ ֶרֶה  ש  ֶֶלוֶֶֹי  דוֶֶֹּכֹח  ְֶמאֶֹלֶּגָ ֶּוְכִפֶד, ָאָדֶי ּב ֶםֶש   ְֶמד  ןֶּכֶ ר

ֶ ֲעש   ֶנ  ְצלוֶֹה ֶֶא  ש  ּמָ ֶמ  ִֶאֶ, ּב ֶם ְֶמד  ֶר ּבּור  ֶּדִ ֱֶאמּונֶָי ֶעִֶה ֶּכֶָם יָריל ּכִ וֶמ 

עֶָ ֶיּוְמֻיּדָ ּב ֶו, ֶּוְמד  ֶר ּבּור  ֶּדִ ֱֶאמּונֶָי ינוֶֹה יֶּב  ְֶלב  ֶן דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  א,ֶהוֶֶּּבָ

ְינוֶּ ֶֶה  ְתּבֹוד  ּמִ ֶש   ְרּב ֶד ֶה  ךְִֶֶעּמוֶֹה ר  ִֶֶיְתּבָ ש  ֶּכֶֶָּוְמָפר  יָחתוֶֹל יִֶלְפנֶ ֶש ִ

ֶ ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְתִמימוִֶֶּיְתּבָ יטוֶּתֶּבִ ִ מּוָרהתֶּוִבְפש  ֶ,ֶּגְ ֲאש   ּב ֶרֶּכ  ֶרְֶיד  ִֶֶאיש  לֶא 

הוֶּ ע  ֶר  ּב ֶ, ְֶוה  ֶן ֶא  ֶָאִביל ֲֶאזֶ ו, ּבוֶּי ּדִ ֶה  ֶקֹוב ֶר ךְֱֶֶאמּוָנתוֶֹע ר  תֹוךְִֶֶיְתּבָ ֶּבְ

ִֶלּבוֶֹ ֶע ֶ, ּזֹוכֶ ד ֶש   ֱאמּונֶָה ֶל  רּוָרֶה ֶּבְ כֶ ה ֶּוְמֻזּכ  ְֶמאֶֹת הוֶּד, ּז  ֶֶש   הֶמ 

תוֶּ ּכָ ֶש ּ  י)ב ִהּלִ ֶּתְ ֶבטפם ִפֱֶֶאמּוָנְתךֶֶָאֹוִדיעֶ "ֶ:(, ֶיּבְ ע ֶֶ-" ֶש   ֶל ְֶיד  ּפ ֶי הֶה 

לִֶּ ֶש   ע ִֶמְתו ֶֶיֲאנִֶי, ֱאמּונֶֶָד  ֶמ  ְֶוכֶ ה, ִתין ֶּכְ ֶ)ב ָ ֶש  ֶיזקטם ,):ֶ"ֶ ְנּתִ ֱאמ  ֶה  יֶכִֶּי

ּב ֶ כֶֶָּ-"ֶרֲאד  ֶלֶש   ֲאנִֶהֶמ  ְרּב ֶיֶש ּ  ּב ֶהֶמ  ֱאמּונֶָרְֶלד  תהֶָהֱאמּונֶָה,ֶמ  ע  ִֶנְקּב 

ֶּבִֶ ֶכִֶּי, כֶֹּי ֶה  לוֶּל ֶּתָ ֶי ֹכח  ּבוֶֶּּבְ ּדִ ֶה  הוֶּר ֶש   ּלוֶּא ִֶהְתּג  ֶת ש  פ  ּנ  ֶה  ֶּוְכמוֶֹ,

תוֶּ ּכָ ֶש   ֶ)ב ִ ֶיש  יִריר ִ ש ּ ֶוה  ֶה, ֶ"ֶ:(ם ִ ְפש  ֶנ  ֶָיְצָאֶי רוֶֹה ּבְ ד  ְֶוכֶ ֶ".ּבְ ךְֶן פ  ,ְֶלה 

רְֶצִריִכים ה  ְֶמאְֶֶֹלִהּזָ ּלֶֹד ֶש   ְֶלהֹוִציא וֶּא ֶש  ּבוֶּם ֶּדִ ֶר ֶש   ִפיָרֶל הֶּכְ

יקֹוְרסוֶּ ּפִ יתְֶוא  ֶֶ,וִמּפִ לוֶֹסֶח  ָ ְֶוש  ךְֲֶֶאִפּלוֶּם, ר  ד  ּטוֶֶּּבְ יָצנוֶּלֶּבִ יֶכִֶֶּת.ְול 

ֶ ּבוֶֶּּכֹח  ּדִ ֶה  ךְֶֶלכֶָּר ֶָחזֶֶָּכָ ֶע ֶק כוֶֹד ּיָ ֶש   יע ֶל ּפִ ְ ש  ֶע ְֶֶלה  ֶָאָדֶל ֶאוֶֹבְֶלטוֶֹם

ע ְֶֶלר  לוֶֹסֶח  ָ ֶֶּוְכמוֶֹם,ְֶוש  אֹומ  נּוֶזֶ רֶש   ּב  יחוֶֹ)ֶל"ר  ֶתֶש ִ לֶע ֶ,ֶז(רלִֶסיָמן"ןֶָהר 

הוֶּ ֶי  ךְֶא ל  ּמ  ֶה  ,ֶ ֲחמ  ּמ  ֶש   הֹוִצית ֶש   יא ִֶמּפִ ֶי,-םְמָלִכי)ו ֶ"יח(ֶב' הוֶּ: אֶי 

 



 

 

 
 יח

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ּנוֶּ ְבד  ע  ְרּב ֶֶי  ֶה  ֶּפִֶלֶע ֶףֶא ֶה", ִלּבוֶֹי ּבְ ִֶלְבִלֶהֶָהיֶֶָש   ְֶלָעְבדוֶֹי ,ֶ ֶקֶר  רֶָאמ 

ךְֶתֶזֹא ר  ד  יָצנוֶֶּּבְ ֶת,ֶל  ד  ְטעוֶֹיֶּכְ ֶתֶא ֶתְֶלה  ע ֶיֶעֹוְבד  ּב  ֶל,ֶה  ןֶכֶ יֶּפִֶלֶע ֶףֶא 

ֶ ָ ח ֶלִֶנְכש  ךְֶרֶא  ָעב ֶֶּכָ ְצמוֶֹדֶש   ע  ֲחָמנֶָהֶָזָרֶהֲֶעבֹוָדֶֶּבְ ֶיֶכִֶּן,ִֶליְצָלֶאֶר  ֶּכֹח 

ּבוֶּ ּדִ ֶד,ְֶמאֶֹקֶָחזֶָרֶה  יע ֶּומ  ּפִ ְ עֶאוֶֹבְֶלטוֶֹוֶָעָליֶש  ֶֶ,ְלר  לוֶֹסֶח  ָ ןְֶוָלכֶ ֶם.ְוש 

ֶ ר  ְ ש  ֶא  ִֶמֶי ְזָהֶי ּנִ ֶש   ְֶמאֶֹר ִֶמּכֶָד ִֶמינֶ ל ּבּוִריי ֶּדִ ֶם ֶש   ִפירוֶּל תֶּכְ

יקֹוְרסוֶּ ּפִ ֶֶ,תְוא  ֶח  לוֶֹס ָ ְֶוש  ּב ֶם, ֶּוְמד  ִמיר ֶּתָ ֶד ּבּור  ֶּדִ ֱֶאמּונֶָי תְֶוִיְרא ֶה

יִֶ מ  ָ ֶש  ֶעִֶם ֶכֶָּם יָריל ּכִ ֶמ  ָעיו ֶוּוְמֻיּדָ ְֶוכֶ , ְרּב ֶן ֶמ  ּב ֶה ְֶלד  ֶר ּבּור  ֶּדִ ִפלֶָּי הֶּתְ

ֶתְֶוִהְתּבֹוְדדוֶּ ֶלֶא  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְקּב ֶזֶָאֶיֶכִֶּ,ִֶיְתּבָ ךְֱֶֶאמּוָנתוֶֹעֶּתֻ ר  תֹוךְִֶֶיְתּבָ ֶּבְ

ִֶֶלּבוֶֹ ָית  ּמוֶֹלֶּב ֶקֶָחזֶָדֶּכְ ֶּתִ יָניְֶוָתֹאְרָנהט, אוֶֹוֶע  ךְֱֶֶאלֹקּותוֶֹרֶּבְ ר  ,ִֶיְתּבָ

ֲחזוֶֹ" ֹנעֶ תֶל  ֶּוְלב ֶםֶה'ֶּבְ יָכלוֶֹרֶּק  ה  י)"ֶּבְ ִהּלִ ֶ,ֶםֶכז,ֶד(ּתְ ר  ְ ש  ֶֶלוֶֹיֶא  ר  ְ ש  יְֶוא 

ְלקוֶֹ ֶ.ח 

ֶ

ּפְֶׁהְּתֹולְָהְֱאמּונְָ' ְהְּבַ ֶׁ ַהכְְֹּ-ְ'םָאָדְלְש  ֶׁ לוְּלְש  ּבּוֵרְיְּתָ דִּ ייְּב  ְוּפִּ

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

ֶנֹוָרֶ ְֶוִנְפָלֶא ֶכִֶֶּד.ְמאֶֹא ִֶהּנֶ י ִתיה ֶּכְ ֶב ָפָרש   ֶּבְ ְֶנָדִרית ְדּבֶָ)ם ּמִ ֶגּב  ֶל, ְ:(ר

ַדּבְֵ ְרְַוי  ְלְאְֶׁהְֹמש ֶׁ ֵ ּטוְֹיְָראש  נְֵתְַהּמַ ב  ָרֵאְיְלִּ ש   ָבְהְזְֶׁרְֵלאמְֹלְיִּ ְרְַהּדָ ֶׁ רְֲאש 

וְָּ ְהְה',ְצִּ יש  ּדוְֹיְּכְְִּאִּ ְרְיִּ דֶׁ ַבעְאוְֹה'ְלְַרְנֶׁ ָ ש ּ בּועְְָהִּ ֱאסוְֹהְש   ּסְָרְלֶׁ לְעְַרְאִּ

וְֹ ש  ָברוְֹלְַיֵחְאְלְְֹ,ַנפ  כְְָּד  יאְַהּיֹוֵצְלְּכ  ּפִּ ְוְמִּ ֶֶ.הַיֲעש ֶׁ ש  ֶֶ,ןְלָהִביְֶוי  הֶָלּמָ

ֶ ָפָרש   ֶםְֶנָדִריתֶּבְ ש  ָמֶֶי  ְקּדָ ֶתֶזֹאהֶה  ָבְהְזְֶׁ"לֶש   ְרְַהּדָ ֶׁ וְָּרְֲאש  ,ֶהְה'"צִּ



 

 
 יט

ֶ ֶמ  לֶֹּה ֶש ּ  ּיוֶֶָֹמִצינוֶּא ִ ָפָרש  ֶּבְ רוֶֹת ְֶוכֶ ֶת.ֲאח  הוֶּן פ ֶֶמ  ֶּכ  וֶֹל ש  ּלָ ֶה  אְלְֹ"ן

ָברוְֹלְַיֵחְ ע ֶדְֶועוֶֹ,ֶ"ּד  ּפ  כְָ"םֶה  יאְַהּיֹוֵצְלְּכ  ּפִּ ְוְמִּ יֶּפִֶלֶע ֶהְֶוִהּנֶ ֶ.ה"ַיֲעש ֶׁ

ֶ ְבר  ֶּדִ נוֶּי ּב  ּנֶ ֶל"זֶ ֶר  ֶה  ֶמּוָבֶ"ל ֶָהִעְניֶָן ְֶמאֶֹן ֶכִֶּד, ֶסוֶֹי ֶד ָרש   ֶּפָ םְֶנָדִרית

ּלֶ  ֶהְֶמג  ֶלֶּגֹד  ּבוֶֶּּכֹח  ּדִ ָאָדֶר,ֶה  וֶֹלֶָיכוֶֹםֶש   ֲעש  ֶרִֶאּסוֶּתֶל  ֶֶָחָדש  ִדּבּור  יֶּבְ

י ֱאס ֶו,ֶּפִ מוֶֹוֶָעָלירְֶונ  ָאֶֶּכְ ְ ֶרֶש  ּתֹוָרֶיִֶאּסּור  ֶאֶלֶֹ'ּבְֶה,ֶה  ֲעש   ֶ'ו ֶֶ'הת  ֶ'הֲעש  

ֶ ש  ּמָ ֶֶ,אָצִֶנְמֶֶ.מ  ָרש   ּפָ ֶש   ְֶנָדִרית ֶם ד  ּמ  ְֶמל  ֶֶאֹוָתנוֶּת ֶא  ָלֶת ּכְ ֶה  ּנֶ ל ֶ:"לה 

ְֱאמּונְָ' ְּתֹולְָה ּפְֶׁה ְּבַ ְה ֶׁ ְש  כֶֶֹּ-ֶ'םָאָדְל ה  ֶש   לוֶּל ֶּתָ ֶי ִדּבּור  ֶּבְ יי ֶּפִ ןֶה ֶו,

ְֶלטוֶֹ ְֶוה ֶב ךְֶן פ  הוֶֶּ,ְלה  ּז  ְלְֹ"ֶש   ְַיֵחְא ָברוְֹל ּלֶֶֹ"ּד  ֶש   ֶא ֲעש   ֶי  ָבָריה וֶּדְ

י ֶֻחּלִ ְֶולֶֹן, ּב ֶא ְֶיד  וֶּר ֶש  ּבוֶּם ֶּדִ ֶר ֶש   ִפירוֶּל ֶּכְ יקֹוְרסוֶּת ּפִ ֶכִֶֶּ,תְוא  הֶזֶ י

ִֶיְגרֶֹ ֶָלבוֶֹם ֶא ִֶליד  ָרֶי ֶֶ,הֲעב  ֶח  לוֶֹס ָ ֶֶ.םְוש  ש  סוֶֶּּוְמָפר  ּפָ ֶה  עֶ ק ּט  םֶה 

כְָ" יאְַהּיֹוֵצְלְּכ  ּפִּ ְוְמִּ ּמֹוִציְֶכמוֶֹיֶכִֶּ,ֶה"ַיֲעש ֶׁ יאֶש   ֶןֶּכֶ ו,ִֶמּפִ ֲעש   ףֶסוֶֹהֶי 

יאֶיֹוִציםִֶאֶף,ֶסוֶֹלֶכֶָּ ֶוִֶמּפִ ֶּדִ ֶּבּור  יִֶתְֶוִיְרא ֶהֱֶאמּונֶָי מ  ָ ֶּכֶ ם,ֶש  ֶן ֲעש   הֶי 

ּסוֶֹ ֶאְֶוָיבוֶֹף,ְֶלב  יִֶתְֶוִיְרא ֶהֱֶאמּונֶָיִֶליד  מ  ָ ּלֶ םִֶאֶלֲֶאָבֶם,ֶש  ּבּורוֶֹלְֶיח  ,ֶּדִ

ֲֶאזֶ  ֶָיבוֶֹי ֶא ִֶליד  ָרֶי ֶֶ,הֲעב  ֶח  לוֶֹס ָ ּמּוָבֶֶם.ְוש  ְֶוכ  פ ֶא ס  ֶּבְ ּדוֶֹר ּמִ ֶה  תֶאוֶֹ)ת

ּוָבֶ ש  ֶּתְ מֶֹ'ֶ:יא(ִֶסיָמןה ְ ִֶיש  ֶָדֶָאֶר ֶם ֶא  ית ֶּפִ ֶו ִֶמּלֹומ  ֶר, ֱעש   ֶא  ָרֶה הֶָהֲעב 

ּזֹא ךְֲֶֶאִפּלוֶּתֶה  ר  ד  יָצנוֶֶּּבְ ּבּורוֶֹיֶכִֶּת,ֶל  ֶֶּדִ ְכִריח  ֶֶאֹותוֶֶֹמ  ֲעש   ּיֶ ֶ';הְלמ  ןֶע 

ֶ ָ ֲֶאָבֶֶם.ש  אל ּד  ו  ֶּבְ ֶ'י ִֶמּדָ ֶטֹוָבֶה ֶ'הְמֻרּבֶָה ִאֶ, ֶש   ְרּב ֶם ֶי  ֶָאָדֶה ּב ֶם רְֶלד 

ֶ ּבּור  יִֶתְֶוִיְרא ֶהֱֶאמּונֶָיֶּדִ מ  ָ יאֶיֹוִציְוֶם,ֶש  ּיֶ ןְֶוִכּסּוִפיתְֶרצֹונוֶֹוִֶמּפִ םְֶלק 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  וֹ ת פ   ט  ְסע  ת מַׁ  תשס"ט ימַׁ

ִֶמְצוֹוָתילֶכֶָּ ךְֶו ר  ִֶיְתּבָ א, ּד  ו  ֶּבְ ּבוֶּי ּדִ ֶֶאֹותוֶֹאֶָיִבירֶה  ִֶליד  ךְֶי ֶּכָ ֶ,אִנְמָצֶ,

ְיָקֶ ּד  ֶש   ֶא ָרש   ִֶמּפָ ְֶנָדִרית ֶלֹוְמִדים ֶא ֶם ֶת ֶּגֹד  ֶל ּבוֶֶּּכֹח  ּדִ ֶה  יךְֶר ְֶוא 

ֶ ּפְֶׁהְּתֹולְָהְֱאמּונְָ"ש   ְהְּבַ ֶׁ ֶ."םָאָדְלְש 

ֶ

ָאָדְ ֶׁ ש  ֵברוְּהְזֹוכְֶׁםְּכ  ּיוְְּיֹוֵדעְְַ-ְהָהֱאמּונְְָרל  דִּ ְֵהְַמְקְּב  ַהש ּ ֶׁ ַצּוְֶׁםְש  ְאֹותוְֹהְמ 

ֶּכֶ םִֶאֶ ֶםֶּגֶ ן ר  ֶתְֶמֹבא  ְקָדמ  סוֶּתֶה  ּפָ בְָהְזְֶׁ"ֶ:קה  ְר"ְַהּדָ ֶׁ וְָּרְֲאש  ,ֶהְה'צִּ

ָבְהְזְֶׁ"יֶכִֶּ וֶֹאֶהוֶֶּר"ַהּדָ ש  ּבוְּהְזְֶׁ"ןִֶמּלְ ע ֶ,ֶר"ַהּדִּ ֶלֶש   ּבוֶּיְֶיד  ּדִ בֶֹרֶה  אֶּתָ

ּיֶ  ֶלֶּכֶָתֶא ֶםְֶלק  יע ֶֶהֶה'.ִצוֶָּרֲֶאש   ּגִ ְֶֶות  רּוָרֶהֱֶאמּונֶָיִֶליד  כֶ הֶּבְ ת,ֶּוְמֻזּכ 

ִֶמיֶָּוֶּ ָאָדֶד ֶש   ֶזֹוכֶ ם רוֶּה ְֶלב  ֶָהֱאמּונְֶֶָוִזּכּוךְֶר ֲֶאזֶ ה, עֶ י ִדּיוֶֶּיֹוד  ֶּבְ ֶק הֶמ 

ֶ ש ּ  ה  ֶש   ךְֶם ר  ּוֶ ִֶיְתּבָ ְֶמצ  ֶאֹותוֶֹה י, ְֶוא  ְֶלהֹוִסיֶָצִריךְֶן וֶּף ֶש  ְקּדּוִקים םֶּדִ

ְֶוֻחְמרוֶֹ רוֶֹת ְֶית  הוֶּת, ּז  ֶֶש   ֶמ  ֶה ש  ר  ּפ  ֶֶש ּ  ִ ש  ֶר  בּוא ֶ"י, ּנְ ֶש   ֶת ֶֹמש   נוֶּה ּב  ֶר 

ְעָלְֶֶלָתהָעֶ ָאֶהְֶלמ  ְ ִביִאילֶּכֶָרִֶמש ּ ּנְ ֶה  ה ֶם, אוֶּםֶש   ּבְ וִֶֶֹהְתנ  ְלש  ֶ"ּבִ הֶכֶֹּן

ֶָאמ ֶ ֶה'", הוֶּר ֶש   ְריֶָא ְקל  ְסּפ  ֶא  יָנּהֶא א  ְֶמִאיָרֶֶש   ְֶוהֹוִסיה, יה ֶף םֲֶעל 

ֶ ּב ֶהֶֹמש   ִהְתנ  וֶֹאֶש   ְלש  ֶ"ּבִ ָבֶהֶזֶ ן ּדָ ֶה  הוֶּר", ְריֶָאֶש   ְקל  ְסּפ  ה,ְֶמִאיָרֶאֶא 

ֶכִֶּ ִֶמֶי ּזוֶֹי ֶכֶ ש   ֱאמּונֶָה ֶל  רּוָרֶה ֶּבְ כֶ ה ֶּוְמֻזּכ  ֶע ֶת ֶל ְֶיד  ֶי ְֶקֻדש ּ  ּבוֶּת ּדִ רֶה 

ּלוֶֹ ֶש   עֶ , ִדּיוֶֶּיֹוד  ֶּבְ ֶק וֶָּהֶמ  ֶּצִ כֶֹּהֶה', ְֶוה  ִאיל ֶמ  ְצלוֶֹר ְריֶֶָא  ְקל  ְסּפ  א  אֶּכְ

ִאיָרֶ ּמְ ֶה  ינוֶֹה, וֶֶָּצִריךְְֶֶוא  ְֶלש  ֶחּוְמרוֶֹם ָלֶת ֶּכְ ֶל, ֶמ  יה א  ֶש ּ  ֶּכֶ ן יִֶמֶן

יִֶ ֲעד  ֶש   ֶלֶֹן ֶָלזֶ ֶהָזכֶָא ּב ֶה, ִֶמְתנ  ךְֶא ר  ד  ֶכֶֹּ"ֶּבְ ֶה ֶָאמ  ֶה'", הוֶּר אֶש  

ְריֶָ ְקל  ְסּפ  יָנּהֶאֶא  א  ינוֶֹה,ְֶמִאיָרֶֶש   ע ְֶֶוא  ִדּיוֶֶּיֹוד  הוֶּקֶּבְ ךְְֶֶרצֹונוֶֶֹמ  ר  ,ִֶיְתּבָ



 

 
 כא

ֶ ֶר  ּס ֶק ְֶמנ  ּוֶ ה ְֶלכ  ךְְֶֶרצֹונוֶֹן ר  ִפִֶֶיְתּבָ ֶּכְ ְכלוֶֹי ֶש ִ ךְֶ, ּיָ ְצלוְֶֶֹוש   תְֶכמוֶָֹחֶֶא 

רוֶֹתְֶוֻחְמרוֶֹ ֶֶת.ְית 

ֶ

ְֶוָלכֶ  ֶן ר  ְ ש  ֶא  ִֶמֶי ּזֹוכֶ י ֶש   ֶה ש  ּד  ְֶֶלק  ּבּור  ֶּדִ יי ֶּפִ ּב ֶו, ֶּוְלד  ִמיר ֶּתָ ֶד ּבּור  יֶּדִ

ֱֶאמּונֶָ ְֶוִיְרא ֶה יִֶת מ  ָ ֶש  ְתִמימוֶּם ֶּבִ יטוֶּת ִ ֶּוִבְפש  מּוָרהת ְֶוכֶ ֶ.ּגְ ְרּב ֶן הֶמ 

ּב ֶ ְֶלד  ֶר ּבּור  ֶּדִ ִפלֶָּי ֶּתְ ְֶוִהְתּבֹוְדדוֶּה ֶת ֶא  ֶל ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ֶכִֶּ, ֶָאֶי הִֶיְזּכֶ ז

יעֶ  ּגִ ְֶֶלה  ְריֶָלֶא  ְקל  ְסּפ  ִאיָרֶאֶא  ּמְ ךְֱֶֶאלֹקּותוֶֶֹלוֶֹרְֶוָיִאיה,ֶה  ר  אוִֶֶֹיְתּבָ רֶּבְ

ֱעָרֶ ֶנ  ְֶוִנְפָלֶב ְֶמאֶֹא נוֶּד, ּכ  ְֶֶיז  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ֶהוֶֶּּבָ יעֶ א ּגִ ְֶלכְֶֶָלה  הֶזֶ ל

ֶ ֱאמ  ֶֶ,םּוְבָתִמיתֶּב  ֶןֶָאמ  ֶןְוָאמ 

 

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