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    ּכמֹו  ׁשָא מרּו  ח כ מינּו ,  ּגאּות ו נ אּוף,  ּכי ז ה  ּתלּוי  ּבז ה 

ו  על  ּכן  ּב רית , "ו  א ׁשת  איׁש נ  פׁש י  ק רה  ּתצּוד "): מ ׁש לי ו(  על  ּפסּוק :)סֹו טה ד(ל "ז 
 ּכי , " אנ י  אל  ׁש ּדי  ּפ רה ּו ר בה"): ה"ית ל ּב רא ׁש( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב , י" מ כּנ ה  ּב ׁשם  ׁש ּד

, ) ל ך יז-י  ל ך" ּכּמּו בא  ּב פי ר ׁש('  ׁשּי ׁש  ּדי  ּב אלקּו תי  ל כל  ּב רּי ה' ׁש ּדי הּוא  ּב חי נת 
הּוא עֹו ׂשה  ל ע צמֹו  עבֹו דת , י  די  ּגאּות- הי נּו  על, ּו כ ׁש אינֹו ׁשֹו מר  ה ּב רית

ו  על ,  עד  ׁש ּצ רי ך  עבֹו דת  א לי לים, לֹו  ּב אלקּותֹוהּוא  מ ר אה  ׁש אין  ּדי , י לים א ל
הּוא זֹו כה , ּו כ ׁשּׁשֹו מר  ה ּב רית;  ׁש ּיׁש  ּדי  ּב אלקּותֹו  ל כל  ּב ר ּיה,  ּכן ּפֹו גם  ּב ׁש ּדי

  , לאֹור  ה ּמ איר לֹו  ל תׁשּו בה
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ו  ה ּגי ע  סמּו ך , י  חי דהו  הי ה  ל הם  ּבת , ּו מ ע ׂשה  ׁש הי ה  ּכ ך  הי ה  ׁש הי ה  מ ל ך ּו מ ל ּכה
ו  גם  אנ י  ה יי תי  ׁשם , ו הֹו ׁשיבּו יֹו ע צים  לי  עץ  את  מי  ראּוי  ל ה ּׂשיָאּה לֹו,  ל פ ר קּה

 ׁשּי  ּתנּו  לּה  את -ו  הי  תה  ע צ תי,  ּכי  ה ּמ ל ך  הי ה אֹו הב אֹו תי,  ּבין  ּב ע לי  ה ע צה
 על  ּכן ,  ׁש ּכ בׁש  ּכ ּמה  מ דינֹות,  ה ּגּבֹור  ע ׂשה  לנּו  ּכ ּמה טֹובֹות ּב א ׁשר  ׁש,  ה ּגּבֹור

ו  ה ס ּכימּו  ּכ ּלם , ו הּו ט בה  ע צ תי  מאד,  מ ל ּכה  ל א ּׁשה- ראּוי  ׁש ּי ּתנּו לֹו  את  ה ּבת
 ל ּכה ו  ה ּׂשיאּו אֹו תּה  מ- לז ה ו  הי  תה  ׂש מ חה  ּגדֹו לה  ׁשם  על  ׁש ּמ צאּו  ח תן  ל ה ּבת

 . עם  ה ּגּבֹור
 

   ּו מ ע ׂשה  ׁש הי ה  ּכ ך  הי ה  ׁש הי ה
ו הֹו ׁשיבּו יֹו ע צים , ו  ה ּגי ע  סמּו ך  ל פ ר קּה, ו  הי ה  ל הם  ּבת י  חי דה,  מ ל ך ּו מ ל ּכה

, ּׂשיָאּה לֹו לי  עץ  את  מי  ראּוי  ל ה    
             

   
           


             

          








 
 

, ּכי  ה ּמ ל ך  הי ה אֹו הב אֹו תי, ו  גם  אנ י  ה יי תי  ׁשם  ּבין  ּב ע לי  ה ע צה 
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,  ּב א ׁשר  ׁש ה ּגּבֹור  ע ׂשה  לנּו  ּכ ּמה טֹובֹות,  ׁשּי  ּתנּו  לּה  את  ה ּגּבֹור-ו  הי  תה  ע צ תי

ו הּו ט בה ,  מ ל ּכה  ל א ּׁשה- על  ּכן  ראּוי  ׁשּי  ּתנּו לֹו  את  ה ּבת,  ׁש ּכ בׁש  ּכ ּמה  מ דינֹות
 ס ּכימּו  ּכ ּלם  לז ה ו  הי  תה  ׂש מ חה  ּגדֹו לה  ׁשם  על  ׁש ּמ צאּו  ח תן ו  ה,  ע צ תי  מאד

 מ ל ּכה ו  ה ּׂשיאּו אֹו תּה  עם  ה ּגּבֹור- ל ה ּבת
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 )ט" ּת ה ּלים י:( ל ּׁש מׁש  ׂשם א הל  ּב הם ו הּוא 

',  ּכ ח תן י צא  מ ח ּפתֹו ו כּו
  הּוא  אין סֹוף- ּברּו ך- ּקדֹוׁש  ּכי ק דם  ה ּב ריָאה  הי ה אֹור  ה ,

ו  ה צ ר ך  ל ברא , ו  אין  מ ל ך  ּבלא  עם, הּוא  ׁש ּי ת ּג ּלה  מ לכּותֹו- ּברּו ך-ו  ר צה  ה ּקדֹוׁש
-ו  ה ת ּגּלּות  מ לכּותֹו  אי  א פ ׁשר  ל ה ּׂשיג  א ּלא  על,  ׁשּי  ק ּבלּו על  מ לכּותֹו,  ּבנ י ָא דם
ו יֹו ד עין  ׁשּי ׁש ָאדֹון מֹו ׁשל , י  די  ה ּמּדֹות  מ ּׂשי גין  אלקּותֹו- ׁש על, ֹותי  די  ה ּמּד
ו נ  ׁשַאר  ח לל  ּפנּוי ּו בתֹו ך  ה ח לל , ו  צ מ צם  את  האֹור  אין סֹוף  ל ּצ ד דין: ּו מנ  היג
: ו  הן  הן  מּדֹו תיו, )' ענ ף ג' ֹו  ּב הי כל א ּב ת ח ּלת"  חּי ים- עץ" ּכ מבָאר  ּב( ּב רא  העֹו למֹות ,  ה ּפנּוי

): א" ׁשמֹות ל( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  הי נּו  ה ח כ מה  ׁש ּב ּלב, ו  ה ּלב הּוא  ה ּצּי ר  ׁשל  ה ּמּדֹות
נ  מ צא  ׁש ה ּלב "  ּכ ּלם  ּב ח כ מה  ע ׂשי ת "):ד" ּת ה ּלים ק(' ו כּו" ּו ב לב  ּכל  ח כם  לב"

 ּכמֹו , ו  אית י  צי רה  ל טב ּו ל ביׁש, "צּור  ל ב בי "):ג" ׁשם ע( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  ה ּצּי רהּוא 
ו  הם '  ּב ׁשנ י יּו דין ו כּו-"ו ּי י צר "):א" ּב רכֹות ס( ז כרֹונ ם  ל ב ר כה ,  ׁשָא מרּו  ח כ מינּו

,  הם י  צר טֹוב,  ׁשבֹות טֹובֹות הי נּו  מ ח, י  צר טֹוב ו י  צר  ה רע,  ׁשנ י י  צ רין
 הם  ה ּמ ח ׁשבֹות ו  ה ח כמֹות ,  הם י  צר  ה רע  ּכי  ע ּקר  ה י צ רים, ּו מ ח ׁשבֹות  רעֹות

  , ׁש ּב ּלב
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   איר  דא ר פט ז י ך ז י ער י א גין  איר ז א לט נ א ך  קענ ין  ע ּפיס 
 חא ּפין
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