
 

 

 

ֶ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 
ְ

 
ּב ֶ ִעְניֶ תִֶנְפָלאוֶֹתֶנֹוָראוֶֹרְֶיד  ֲעלוֶֹןֶמ  ֶלֶכֶָּתֶא ֶתְֶלה  ּדֹומ  ח ֶםֶה  ֶֶצֹומ  ּב ֶיֶח  ִריָאֶרְֶמד  ּבְ ּב  הֶש  

ָלי ךְֶֶוא  ר  ֶלְֶועֶ ,ִֶיְתּבָ קוֶּםֶזֹוִכיהֶזֶ יְֶיד  יהֲֶעצּוָמֶתִֶלְדב  א  ִאיןֶש   ּנְ וֶּםְֶמק  יםֶש  ּדִ םִֶאֶיֶכִֶּקֶצ 

ךְֶֶאֹותוֶֹ ר  ְבָיכוִֶֶֹיְתּבָ ּב ֶל,ֶּכִ ִעְניֶ רִֶויד  ְנָחֶןֶמ  ּפִ יסֶש   ִ ש  יתֶה'ֲֶחמ ֶתֶא ֶבֶה  ֶקְֶוִהְמּתִ יִניתֶא  ּדִ םֶה 

ֲהָפכֶָ ֲחִמיםֶו  מּוִריםְֶלר  ֶםּגְ

 ְֶ

ְָיָצאֶָלאֹורֶ רֶׁ ּבְָבְעֶׁ ַ ְַתְש  ָרש  ָחְתְּפָ נ   ֶתשע"הֶסּפִּ

ֶֶלעֶ  ֶיְֶיד  ְסל ֶיֲֶחִסיד  ר  ֶבֶּבְ

ֶרִֶעי ּקֹד  ֶה  יִֶֶש  ל  ָ ֶ"אתובבםְֶירּוש 

בְָּ ַ ש  ְְתּב  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  ָחְתְּפָ נ   ס"טתשְסּפִּ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

 

ְַמֲאַמר

אוְֹ ַקנ  ָאתְִּתְאְְֶּׁב  נ  ְיקִּ
ֵלי בְַּלְּב  ַ ְתְש  ש  ְְ,ֹקדֶׁ ֻעּדָ ס  ֹונְָהְּבִּ אש  בְֵּה,ְרִּ ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְ,ל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ יםְנֹוָראִּ ָלאִּ פ  נִּ םְו 

אְֹ ֵרְיְּפְִּלְעְְַ,דמ  ב  נּוְזְַיְּדִּ ּקְְל"ַרּבֵ לִּ יָמןקְא'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְּוֵטְּב  ַדבְֵּ,ְ"חרעְסִּ ְרְַהמ  ןְמִּ

י ְףְַהֲחלִּ ֶׁ ֹוֵחְלְש  ְןְַעיְְֵּן,ָהגוְּטְַהש ּ ָ ְ.םש 
 

 

אוְֹ ר  יתְאְֶׁתְלִּ לִּ ְםְַהּכֵ ֶׁ ילְש  ְתְּבֵ ש  ּדָ ק  ְְַהּמִּ

ֶ ת  ֶּפָ ֶח ְֶוָאמ  ֶ"מֹוֲהָראר ֶל"זֶ ֶש  ֶזֶ , נּו ּב  ֶֶל"ר  יףְ'ֶ–ֶראֹומ  ְֲחלִּ ַעל ֶׁ ְש  ע ּדַ

ים נִּ הְּפָ ְֵאיזֶׁ ש  ּדָ ק  יתְַהּמִּ לְַהּבֵ ֶׁ יםְש  לִּ לְַהּכֵ אֹותְּכָ ר  יןְלִּ כֹולִּ ְְטֹובְי  ֵיש 

יְִּ ְו  ין ּכִּ ְַהּסַ ּדֹק ב  ּיִּ ֶׁ ְש  ו ֵעשָֹ ְל  ָחק צ  ְיִּ ָאַמר ֶׁ ש  ְּכ  תּוב ּכָ ֶׁ ְש  ה זֶׁ ְו  ם, ַחטְָלהֶׁ ש  

יָך" ְֵכלֶׁ ְָנא א ְ"שָֹ ה ֶכְָיפֶׁ ית ִ אש  ר  ֶגז)ּבְ יתְ(, ְּבֵ ל ֶׁ ְש  ים לִּ ְּכֵ ְַעל ְָרַמז ,

ָרְ ד  ּמִּ יָתאְּבַ ֵכןְאִּ "ל,ְו  ּנַ ָפהְּכַ יןְַהּיָ ּכִּ יםְַעלְַהּסַ אִּ ר  ֵהםְנִּ ֶׁ ,ְש  ש  ּדָ ק  ְַהּמִּ ְש 

יתֶ ִ אש  ר  ּבֶָ)ּבְ מֹוְְ:(,ֶיגהסֶהר  ,ְּכ  ש  ּדָ ק  יתְַהּמִּ לְּבֵ ֶׁ יםְש  לִּ זְַעלְּכֵ מֶׁ יָךְרֶׁ לֶׁ ּכֵ ֶׁ ש 

ם:ְ'כְֵּ ָ רּוְש  ָאמ  ֶׁ ֱאַמרש  ּנֶׁ ֶׁ ל'.ְש  בֶׁ הְּבָ יָךְזֶׁ א)ְלֶׁ ִנּי  יםְְ:(לֶא,ֶבּדָ לִּ תְַהּכֵ אֶׁ "ו 

ָצא מ  יתְאֹוַצרְֱאלָֹהיו",ְנִּ יאְּבֵ זְַעלְְ,ֵהבִּ ַרּמֵ יָךְמ  לֶׁ ּכֵ ֶׁ יתְש  לְּבֵ ֶׁ יםְש  לִּ ּכֵ

ְ ּדָ ק  ְַהּמִּ ְש  ;ְ י" ָאתִּ נ  ְקִּ ת ְאֶׁ אֹו ַקּנ  ֶכ"ּב  ר ְדּבָ ּמִ ֶיבה)ּב  יקְ(, ּדִּ ְַהּצַ יַנת חִּ ְּב  ,

בְָּלְֵלי ַ ְתְש  ש  ְְֹקדֶׁ ַ ָרש  ָחְתְּפָ נ   טסְה'תשס"ּפִּ
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ְ א, עֹוָלםְַהּבָ ְּבָ לֹא הְו  עֹוָלםְַהּזֶׁ ְּבָ ְלֹא יק, ּוםְַצּדִּ אְש  ַקּנֵ ְמ  ֵאינֹו ֶׁ ַרקְש 

ַרךְ  ּבָ ת  ַבּדֹוְיִּ אדֶע ְֶ;אֹותֹוְל  וֶֹןֶּכָ נּוֶזֶ ןְֶלש  ּב  ְ.ל"ר 

ְ

כוְּ ּיָ ַ יתְַהש ּ ָאְןְּבֵ נ  ֵאיהְַהּקִּ ֶׁ יןְש  ּדִּ לְֵקְַלּצַ כ  ְיְלִּ ש  ּדָ ק  ְְַהּמִּ

י ְֶוִהְסּבִ ֶ"מֹוֲהָראר ֶכִֶֶּ,ל"זֶ ֶש  ִֶהּנֶ י אה ּד  ו  ֶּבְ ֶזֶ י ּלוֶּה ֶּגִ ֶנֹוָרֶי םְֶוָעצוֶּא

ְֶמאֶֹ כֹוִליד, ּיְ ִליֶתא ֶֶתִלְראוֶֹםֶש   ּכ  ֶםֶה  ילֶש   ֶתֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ילֶע ֶֶה  ּכִ ּס  ןֶה 

ֶ ֹוח ֶלֶש   ש ּ ָהגוֶּטֶה  ה ֶֶּוְכמוֶֹן,ֶה  ִהְתל  ְרנֶ בֶש   ֶ"מֹוה  ְמעוֶֹדְֶמאֶֹ"לֶזֶ ֶּתְ ָ ש  ֶּבְ

ֶזֹא ֶת, ֶזֶ רְֶוָאמ  נּו ּב  ֶל"ְלר  נִֶ, ְמֻדּמ  ֶּכִ ֶי א  אוֶֹםֶָלכֶ ןֶיש   ּנְ וֶּתְֶלק  יםֶש  ּדִ קֶצ 

עֹולֶָאֶלֶֹ ּזֶ םֶּבָ עֹולֶָאְֶולֶֹהֶה  ּבֶָםֶּבָ ֶהְֶוָענֶָא,ֶה  ֶזֶ ֶלוֶֹרְֶוָאמ  נּו ּב  ךְֶ,ֶל"ר  ֶּכָ

תוֶּ ֶּכָ ּתֹוָרֶב ֶּב  ְדּבֶָ)ה ּמִ ֶכּב  ֶיבהר אוְֹ"ֶ(, ַקנ  ְאְְֶּׁב  ָאתְִּת נ  הוֶֶּי",קִּ יֶז  ּדִ ּצ  קֶה 

ינוֶֹ א  ּנֶ ֶש   וֶּאְֶמק  יםֶש  ּדִ ח ֶקֶצ  עֹולֶָאֶלֶֹר,ֶא  ּזֶ ֶםּבָ עֹולֶָאְֶולֶֹהֶה  ּבֶָםֶּבָ א,ֶה 

לֶָּ ֶא  ֶא דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ֶהוֶֶּּבָ ְֶלב ֶא ְֶוָלכֶ ד, נֶ ן ְ ֶש  ֲאָמִריי ֶמ  ּלוֶּם סוֶֶּא  ִֶנְדּפְ

ֶ ח  י  ְמרוֶּיֶכִֶּד,ֶּבְ א  ֶֶנ  ח  י  ֶןְֶלָהִביְֶצִריִכיםלֲֶאָבֶֶ.דּבְ נּוֶזֶ הֶמ  ּב  ֶֶל"ר  ּמ  דְֶמל 

ָדָבֶֶאֹוָתנוֶּ יזוֶֹה,ֶזֶ רֶּבְ כוְֶֶּוא  ּיָ ֶתֶש   ש  כִֶֶּי  ּס  ֶןֶיל  ֹוח ֶלֶש   ִליםןֶָהגוֶּטֶש  ּכ  ֶל 

ֶ ֶש   יתל ֶֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ,ֶ ְֶוָלּמָ ֶה ֲחמ  ֶמ  ֶזֶ ת ָבֶה ֶּכְ יר ֶא  ין ּדִ ּצ  ֶל  אוֶֹק ּנְ תְֶלק 

וֶּ ש  יםֶּבְ ּדִ ח ֶקֶצ  עֹולֶָאֶלֶֹרֶא  ּזֶ םֶּבָ עֹולֶָאְֶולֶֹהֶה  ּבֶָםֶּבָ ֶא.ה 
ֶ

ְ ֱאמֶׁ ְתְּבֶׁ ש  ֹרֶׁ ש ּ ָחְלְכְַֹּהְְּבַ ֶֶדאֶׁ

ֲֶאָבֶ ֶָהִעְניֶָל ְֶמֹבָאֶן ֶע ֶר ֶּפִֶל ֶי ְבר  ֶּדִ ֶזֶ י נּו ּב  יחוֶֹ)ֶל"ר  ֶש ִ ֶת ,ֶמ'(ִֶסיָמןֶ"ןָהר 

ּכֶָ ִריָאֶלֶש   ּבְ ִֶעְניֶ אֶהוֶּהֶה  ְלּגֶ ן חֹוזֶ לֶּג  ֶה  ּקֹוִריר, ֶש   ייִדין ר  ,ֶן(ְסִביבוֶֹ)לֶּדְ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

כֶֹּ ְֶוה  ֶחֹוזֶ ל ֶָחִליָלֶר ךְֶה ּפ  ְֶוִנְתה  ָאָדֶ, ֶמ  ְלָאךְֶם ְלָאךְֶֶמ  ם,ֶָאָדֶֶּוִמּמ 

ֶ רֹאש  גֶ ֶּומ  גֶ לֶר  ר  ֶלֶּומ  ָאֶןְֶוכֶ ,ֶרֹאש  ְ ָבִרילֶּכֶָרֶש  ּדְ עֹולֶָםֶה  ּבָ לֶָּ,ֶםש   םֶּכֻ

ֶחֹוְזִרי ֶָחִליָלֶם ִליה ְלּגְ ֶּוִמְתּג  ִכים ּפְ ֶּוִמְתה  ִֶמּזֶ ם ֶָלזֶ ה ֶּוִמּזֶ ה ה,ֶָלזֶ ה

ְליוֶֹ ע  ֶמ  ְחּתוֶֹן ּת  ֶל  ְחּתוֶֹן ֶּוִמּת  ְליוֶֹן ֶָלע  ֶכִֶּן, ֶי ֱאמ  ֶּב  ֶת ש  ֹר  ש ּ ה  כֶֶֹּּבְ לֶה 

ָחֶ ֶא  ֶכִֶּד, ֶי ש  ִליֶי  ִֶנְבּדָ ְינוֶּם ה  ְלָאִכיֶּדְ ֶמ  ה ֶם ֶש   ִלים ִֶנְבּדָ ֶם ְמר  ְֶלג  ןִֶמֶי

ֶ ֹחמ  ֶר,ֶה  ש  יְֶוי  ּלִ ְלּג  ה ֶםֶּג  ִחינֶ םֶש   ֶתֶּבְ ֶד,ְֶמאֶֶָֹזךְֶםֶָחְמָרֶלֲֶאָבֶר,ֶֹחמ  ש  ְֶוי 

פ ֶםֶעֹולֶָ ָ ש ּ ְינוֶּלֶה  ה  פ ֶםֶָהעֹולֶָהֶזֶ ֶּדְ ָ ש ּ הוֶּלֶה  מוֶּרֶֹחמ ֶאֶש   לֶע ֶףְֶוא ֶר,ֶּגָ

ֶּפִֶ אי ּד  ו  ּבְ ֶש   ֶּכֶָי ָחֶל ָחֶדֶא  ְֶוא  ּלוֶּד א  ֶֶמ  לֹש ָ ְ ש ּ ֶה  קחִֶנְלָקֶאֶהוֶּה, םֶוִֶֹמּמְ

ֶןֶכֶ יֶּפִֶלֶע ֶףֶא ֶד,ְֶמֻיָחֶ ש  ֹר  ש  כֶֶֹּּבְ ֶלֶה  ָ ּלוֶֹםֶש  ֶֶּכֻ םֶָהעֹולֶָלֶּכֶָןֶּכֶ לְֶוע ֶד,ֶח 

ּלוֶֹ ֶהוֶֶּּכֻ ִחינֶ א ֶּבְ ְלּגֶ ת ֶּג  חֹוזֶ ל ֶה  כֶֹּר ְֶוה  ֶחֹוזֶ ל ךְֶר ּפ  ְֶוִנְתה  ה, ּתָ ע  הֶזֶ ֶש  

ָבֶ ּדָ ְבִחינֶָאֶהוֶּרֶה  ֶּבִ ְליֹונֶָה ְבִחינֶ הֶע  ֶתֶּבִ ֶרֹאש  ְֶוָדָבֶ, ח ֶר ֶא  ְבִחיר הֶנֶָּבִ

ָפָלֶ ְ ֶש  ְבִחינֶ ה ֶּבִ גֶ ת ֶר  ח ֶל, ְֶוא  ךְֶר ךְֶֶּכָ ּפ  ְֶוחֹוזֶ ִֶנְתה  ֶר ֲעש ָ ְֶונ  ִחינֶ ה תִֶמּבְ

גֶ  ֶר  ִחינֶ ל ֶּבְ ֶת ֶֶרֹאש  רֹאש  גֶ ֶּומ  ֶר  ְֶוכֶ ל, ךְֶן ּפ  ָאָדִֶֶנְתה  ֶמ  ְלָאךְֶם ֶמ 

ְלָאךְֶ מוֶֹם,ֶָאָדֶֶּוִמּמ  ִצינוֶֶּּכְ ּמָ ִליכוֶֶּ,ש   ְ ִהש  ְלָאִכיֶש   יִֶןִֶמֶםֶמ  מ  ָ ש ּ לֶא ֶםֶה 

ֶעֹולֶָ פ ֶם ָ ש ּ ֶה  ְֶֶוִנְכְנסוֶּל ֹחמ  ֶּבְ מוֶּר ֶּגָ ֶע ֶר ָהיוֶּד ֲעל ֶֶש   ֶּב  ֲאווֶֹי ֶּת  ןְֶוכֶ ת,

ךְֶ פ  ִצינוְֶֶּלה  ּמָ ֶֶש   ֲעש ָ ּנ  ֶש   ָאָדֶה ֶמ  ְלָאךְֶם ֶמ  ֶכִֶּ, ֶָהעֹולֶָי ֶהוֶּם ִחינֶ א תֶּבְ

ְלּגֶ  ֶּג  חֹוזֶ ל ֶה  ּקֹוִריר ֶש   ייִדין ר  ֶּדְ כֶֹּל ְֶוה  ֶחֹוזֶ ל ֶָחִליָלֶר ֶכִֶּה, ֶי ֱאמ  תֶּב 

ֶ ֹר  ש ּ ה  ֶּבְ ּלוֶֶֹש  ָחֶֶּכֻ ֶד.א 

ְ



 

 
 ה

י יֹונִּ ל  ְְםעֶׁ ַמּטָ יְהל  ּתֹונִּ ַתח  ַמְְםו  לְָל  ֶֶהע 

הוֶּ ֶסוְֶֶֹוז  ְניֶָד ֶּבִ ין ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ֶכִֶּ, יי ב  ֶּבְ ֶת ש  ְקּדָ ּמִ לֶֶָּה  ִֶנְתּג  ֶה יֹות  רֶּבְ

ְליֹוִני'ןִֶעְניֶ  ּטֶָםֶע  ְחּתֹוִניהְֶלמ  ְעָלֶםְֶות  ָסִחי)ֶ'הְלמ  ֶיֶכִֶּ,ֶ(א"םֶנ'ֶעּפְ ש ּ  םֶה 

ךְֶ ר  ָרִֶֶיְתּבָ ְ ִֶהש  ִכיָנתוֶֹה ְ כֶֶָּש  ְ ש  ּמִ ֶּב  ין ֶּוְבב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ּזֶ ֶה  ֶש   ִחינֶ ה תֶּבְ

ְליֹוִני ֶע  ּטֶָם ְֶלמ  ְֶוכֶ ה, ךְֶן פ  ְֶלה  ֶּכֶָ, ִֶצּיּוָרֶ'ל נֶָא ּכְ ְ כֶֶֹּ'אְדִמש  ֶה  הֶָהיֶָל

וֶּ ֶָרש  ְעָלֶם ְֶוזֶ ֶהְלמ  ִחינֶ ה ֶּבְ ְחּתֹוִני'ת ֶּת  ְעָלֶם ֶ'הְלמ  ּזֶ , ֶש   ִחינֶ ה תֶּבְ

ייִדי ר  ֶּדְ ִחינֶ ל, ֶּבְ ְלּגֶ ת ֶּג  חֹוזֶ ל ֶה  כֶֹּר, ה  ֶש   ֶחֹוזֶ ל ךְֶר ּפ  ְֶוִנְתה  ֶכִֶּ, ֶע ֶי יֶּפִֶל

ֲֶחִקיָרֶ ֶוֶּהה ָבֶא ֶּדָ ֶָרחוֶֹר ְֶמאֶֹק ֶד ש ּ  ה  ֶש   ךְֶם ר  הוִֶֶּיְתּבָ ֶש   םְֶמרֹוָמֶא

ֶ ָ ֶּוְמֻנש ּ ְעָלֶא ְֶלמ  ִֶמּכֶָה ֶָהרּוָחִנּיוֶּל ִֶיְהיֶ ת, ְמצ ֶה ְֶמצ  ִכיָנתוֶֹם ְ ְכל ֶֶש  יֶּבִ

כֶָּ ְ ש  ּמִ ֶה  ֶכִֶּן, ֶה ֶ"י יִֶן מ  ָ ש ּ מ ֶםֶה  ְ ֶּוש  יִֶי מ  ָ ש ּ ֶה  ֶלֶֹם לּוךֶָא ְלּכְ ָבִרי)ֶ"ְיכ  ֶי,ֶּדְ ם

ֶֶ.(יד ְֶוא  ֶע ֶף ֶּפִֶל ֶכֶ י ְרָאֶן ֶה  ֶה ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  הוִֶֶּיְתּבָ ֶש   ְוָקֶא ֶּד  ךְֶא פ  ְֶלה 

ֶ ְעּתָ ִֶמּד  ֶכִֶּם, ֶי ֱאמ  ֶּב  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ָרִֶֶיְתּבָ ְ ִֶהש  ִכיָנתוֶֹה ְ כֶֶָּש  ְ ש  ּמִ ןְֶוכֶ ֶ.ןּב 

ךְֶ פ  ְֶלה  ֶהוֶּ, ָבֶא ֶּדָ ֶָרחוֶֹר ֶע ֶק ֶּפִֶל ֲֶחִקיָרֶי ָהָאָדֶה ֶש   הוֶּם ֶש   ִריֶָּא הֶּבְ

ָלֶ פ  ְ וֶֶֹּכֹח ֶֶלוֶֹהִֶיְהיֶ הֶש  ֲעש  ֶתֶל  ְעֶםֶרֹש   ָמֶֶאוֶֹה,ֶָלְֶלמ  ה  ָלֶהֶּבְ פ  ְ ִֶיְהיוֶּהֶש 

ְקִריִבי ֶמ  ְֶלָקְרּבֶֶָאֹוָתּהֶן ֲעל ֶן ּת  ֶש   יח ֶה ְֶֶלר  ִֶֶניחֹוח  ח  ְֶלנ  וְֶלָפָניֶרּוח ֶת

ךְֶ ר  ִֶֶיְתּבָ ָאמ  ֶרֶש   ֲעש ָ ֶ)ְֶרצֹונוֶֹהְֶונ  ִ ש  ֶ"ר  מוֶֹי ְ ֶיחש  ֶכט, ֶ(ת יךְֶ, ךְְֶֶוא  ּיָ ןֶָרצוֶֶֹש  

ְצלוֶֹ ךְֶֶא  ר  ֶלֲֶאָבֶ?ִֶיְתּבָ ֱאמ  ְרָאֶתֶּב  ֶהֶה  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ךְִֶֶיְתּבָ פ  ְֶֶלה  ְעּתָ ם,ִֶמּד 

ֶכִֶּ ֶי ֱאמ  ֶּב  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ָרִֶֶיְתּבָ ְ ִֶהש  ִכיָנתוֶֹה ְ ֶֶש  ּטָ ְֶלמ  כֶָּה ְ ש  ּמִ ֶּב  ין תֶּוְבב 

ֶ ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ָמֶ, ה  ּבְ ְֶוה  ֶֶָעְלָתהה יח  ְֶֶלר  ִֶניחֹוח  ְֶוזֶ , ִחינֶ ה ֶּבְ ְליֹוִני'ת םֶע 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

ֶ ּטָ ְחּתֹוִניהְֶלמ  ְעָלֶםְֶות  ִחינֶ ,ֶ'הְלמ  ְלּגֶ תֶּבְ חֹוזֶ לֶּג  ִחינֶ רֶה  ייִדיתֶּבְ ר  ֶ;לּדְ

ּיֶ  ֶןֶע  ָ יח ֶהֶזֶ לֶּכֶָםֶש  ש ִ נּוֶזֶ תֶּבְ ּב  ֶ.ל"ר 

ֶ

יםְֻכלְָּיְּכְִּ לִּ ַקּב  ּקוְּםְמ  יְָּןְּתִּ ֵדְלְַעְה,ְַוֲעלִּ בֹוּהְַקְַהֵחלְֶׁיְי  ְְםֵמהְְֶַׁהּגָ

ּיֹוצ ֶֶ,אִנְמָצֶ ֶאֶש   ְבר  נּוֶזֶ יִֶמּדִ ּב  ּכֶָ,ֶל"ר  ִריָאֶלֶש   ּבְ ֱאמ ֶאִֶהיהֶה  תתֶּב  ח  ,ֶא 

ֶכִֶּ כֶֹּי ֶה  ֶּבֶָל ּנוֶּא ךְִֶֶמּמ  ר  ִֶיְתּבָ כֶֹּ, ְֶוה  ֶחֹוזֶ ל ָליר ֶא  ךְֶו ר  ְֶוָלכֶ ֶ.ִיְתּבָ םֶּגֶ ן

עֹוָלֶ ֶּבָ יֶָּם ֶהָהֲעש ִ ,ֶ ש  ּי  ְרּב ֶֶּבוֶֶֹש   ֶא  גוֶֹע ְדר  ֶמ  ֶת, ֶֶ,םּדֹומ  ח  ֶֶ,צֹומ  ֶ,יח 

ּב ֶ כֶֶֹּ-ֶרְמד  ֶה  ֶל ֱאמ  ֶּב  ָחֶת ֶא  ֶּוִמֶד, ֶ'ן ֶֶ'םּדֹומ  ֲעש ָ ֶנ  ח ֶ'ה ֶ'צֹומ  ןֶּוִמֶ,

'ֶ ח  ֶֶ'צֹומ  ֲעש ָ ֶנ  ֶ'יח ֶ'ה ֶּוִמֶ, ֶ'ן ֶֶ'יח  ֲעש ָ ֶנ  ּב ֶ'ה ֶ'רְמד  ֶכִֶּ, ֶֻכלֶָּי ִלים ּבְ םְֶמק 

ּקוֶּ ֶּתִ ֲעִליֶָּן ֶו  ֶע ֶה, ֶל ְֶיד  ל ֶי ח  ֶה  בֹוּה ֶק ּגָ ה ֶֶה  ֶםמ  ֶכִֶּ, ֶ'ה ֶי אֶמֹוִציֶ'םּדֹומ 

ֶ ּד  ֶּוְמג  ֶא ֶל ָמִחית ּצְ ֶה  ְֶוע ֶם ֶל ְֶיד  ֶזֶ י ּב ֶה ְֶמק  ּקוֶּל ֶּתִ ֲעִליֶָּן ֶו  ח ֶה, ֶא  ךְֶר ֶּכָ

ָמִחי ּצְ ֶה  ֱאָכִלים ֶנ  ֶע ֶם ֶל ְֶיד  ֲעל ֶי ּב  ֶה  יי ּיִ ֶח  ִלים, ּבְ ֶּוְמק  ּקוֶּם ֶּתִ ֲעִליֶָּן הֶו 

ֶע ֶ יה ֶל ְֶיד  ח ֶם, ְֶוא  ךְֶר ֲעל ֶֶּכָ ּב  ֶה  יי ּיִ ֶח  ֱאכֶָם ִֶלינ  ֶע ֶם ֶל ְֶיד  ִריי ּבְ ְמד  םֶה 

ה ֶ נֶ םֶש   ִלים,ֶָאָדֶיֶּבְ ּבְ ּקוֶּםֶּוְמק  ֲעִליֶָּןֶּתִ יה ֶלֶע ֶהֶו  לֶֶָּ,אִנְמָצֶם,ְֶיד  ּכֻ םֶש  

ִלי ּבְ ְֶמק  ּקוֶּם ֶּתִ ֶע ֶן ֶל ְֶיד  ֶָהָאָדֶי אֹוכֶ ם ֶש   רוֲֶֶּאִכיָלתוֶֹל ְ ש  כ  ֶּבְ ֶע ֶת יֶּפִֶל

ינֶ  ֶּדִ ּתֹוָרֶי ֶה  ּוֶ ה, כ  ּמְ ֶּוְכש   ֲאִכיָלתוֶֹן ֲעבוֶֶֹּב  ֶתֶא ֶדֶל  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  אֶהוֶֶּּבָ

ֶ ְעָלֶאֶהוֶּיֲֶהר  ִריָאֶלֶכֶָּהֶמ  ּבְ ֶלֶא ֶהֶה  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ֶ.ִיְתּבָ

ֶ

ֶ
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לְֵ יְיּכ  ְְתּבֵ ש  ּדָ ק  ֱעלוְְַּהּמִּ ְְלַהכְְֹּהֶׁ ֵ ַהש ּ ַרְםְל  ּבָ ת  ֶֶךְ יִּ

ָבֶהְֶוִהּנֶ  ֶהֶָהיֶָהֶזֶ רֶּדָ ֲעש ָ ְקִביעוֶּהֶנ  יתֶּבִ ב  ֶתֶּבְ ש  ְקּדָ ּמִ ִלילֶּכֶָיֶכִֶּ,ֶה  ּכ  םֶה 

ֶ ֶש   יתל ֶֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ִליֶָהיוֶֶּה  ֶּכ  ים ִמּיִ ְ ש  ֶּג  ה ֶם ּבָ ֶש   ֱעלוֶּם ֶֶה  ֶֶתא  ּדֹומ  םֶה 

ח ֶ ּצֹומ  ֶֶה  ח  ֶה  ּב ֶי ד  ּמְ ְֶוה  ֶר ֶא  ֶל ֲֶעבֹוד  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ,ֶ ְרק  ֶק  כֶָּע ְ ש  ּמִ ןֶה 

ֶ ח  ְזּב  ּמִ ְֶוה  ְֶוכֶ , ִלין ּכ  ֶה  ָהֶם ִֶמּזָ ס ֶב ֶּכ  ֶף ֶּוְנֹחש   ְֶוכֶ ת, לֶ ן ּמ  ֶה  ֶח לֶש  

נוֶֹ ְרּבָ ּקָ ֶה  ֶֶָהיוֶּת, ְלק  ֶח  ֶי ּדֹומ  ֶה  ֱעלוֶּם ה  ֶע ֶֶש   ֶל ְֶיד  ֶי ֲֶעבֹוד  ית תֶּב 

ֶ ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ח ֶה ֶ, ֶּל  ָסִכים ּנְ ְֶוה  ֶם מ  ש ּ  ְֶוה  ֶן ֹטר  ּקְ ְֶוה  ֶע ֶת ְלָחֶל ֻ ש ּ ֶה  לְֶוע ֶן

ח ֶ ְזּב  ּמִ נֹוָרֶלְֶוע ֶֶה  ּמְ ֶֶָהיוֶּה,ֶה  ְלק  ֶיֶח  ח  ּצֹומ  ֱעלוֶֶּה  ה  ֶלֶע ֶֶש   ֶיְֶיד  תֲֶעבֹוד 

י ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ִרי, ּפָ יֶ,םְוה  ָבש ִ ּכְ יֶ,םה  ֶָהִעּזִ ְֶוָהעֹופוֶֹם ֶֶָהיוֶּת, ְלק  יֶח 

ֶ ח  ֶה  ֱעלוֶּי ה  ֶלֶע ֶֶש   ְֶיד  ֶי יתֲֶעבֹוד  ֶתֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  כֶֹּ, ֶלְֶוה  ֲעש ָ ֶנ  ֶלֶע ֶה יְֶיד 

ֶ ּכֹה ֶתֲֶעבֹוד  הוֶּןֶה  ּב ֶםֶָהָאָדֶאֶש   ְמד  ע ֶר,ֶה  ֶלֶש   ִחיָטתוֶֹיְֶיד  ְ ֶ,ְסִמיָכתוֶֶֹ,ש 

ְקָרָבתוְֶֶֹזִריָקתוֶֹ ְֶוכוְֶֶּוה  ֱעלוֶּ', ֶֶה  ֶא  ְלק ֶת ֶח  ּב ֶי ְמד  ֶה  ֶר ֲעבֹוד  ֶל  ֶת ש ּ  םֶה 

ךְֶ ר  ִֶיְתּבָ ע ֶֶ,אָצִֶנְמֶ, ֶש   ֶל ְֶיד  ל ֶי יתֶיּכְ ֶֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  לֶָּ, ִֶנְתּג  ֶה יֹות  ֶּבְ ֶר תֶא 

ֶ"סוֶֹ ְלּגֶ ד ֶּג  חֹוזֶ ל ֶה  ֶר" ֶש   ִריָאֶל ּבְ ֶה  יֶיכִֶּה, ב  ֶּבְ ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ִמיֶָהיוֶֶּה  דֶּתָ

ֲעָלא ֶםֶעֹוְסִקי ה  ִמּיוֶּתֶּבְ ְ ש  ִריָאֶתֶּג  ּבְ ֶלֶא ֶהֶה  ֶתֲֶעבֹוד  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ֶ.ִֶיְתּבָ

ֶ

י ּכִּ תןְַהּסַ בֶׁ ֶׁ ש  ח  מוְְֹנֶׁ לְְִּּכ  וְּיְּכ  לְֵבְָחש  ּכ  ייְמִּ ְתְּבֵ ש  ּדָ ק  ֶֶַהּמִּ

ְֶוִהּנֶ  ֶָהֲעבֹוָדֶה ִחיִדיה ּיְ ֶה  ֲאָרהת ְ ש  ּנִ יֶ ֶש   ֶּבְ ֶָהָאָדֶד ֶּגֶ ם ח ֶם ְֶלא  ןֶֻחְרּבֶָר

יִֶ ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ִֶהיֶה  ֶא ֲֶעבֹוד  ִחיָטֶת ְ ש ּ ֶה  הוֶּה, ֶש   ָבֶא ּדָ ֶה  ִרֶר יֶָהִעּקָ
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י ִ ְכש  ּמ  ֶש   ֶא ֶר ֲעל ֶת ֶּב  יי ּיִ ֶח  ֲאִכיל ֶם ֶל  ֶָהָאָדֶת ֶכִֶּם, ךְֶי ְזָרֶֶּכָ ֶּגָ ֶָחְכָמתוֶֹה

ֶ ר  ָאסוֶֶּךְִֶיְתּבָ ֱאכֶֹרֶש   וֶּלֶל  ָמֶםֶש  ה  יֶָּהֶּבְ ֲֶֶאִפּלוֶּהְֶטהֹוָרֶהְֶוח  ילֶש   ן,ֶֻחּלִ

ִלֶ ֶּבְ ִחיָטֶי ְ ֶש  ֲהָלכֶָה ֶּכ  רֶּוְצִריִכיםה, ה  כְֶֶָלִהּזָ ֶּבְ ֶל ָ ֲֶחִמש ּ סּולֶ ה יֶּפְ

ִחיָטֶ ְ ִהיֶֶָּ-ֶ:הש  ְ ָרָסּהֶֶ,הש  ְגָרָמֶֶ,הֲחלּוָדֶֶ,ּדְ ֶה  ְֶוִעּקוֶּה ְֶוִלְבדֶֹּר, תֶא ֶק

י ּכִ ּס  ֶה  ָראוֶּן ֶּכָ ְֶוֶי, ֹוח  ש ּ ֶה  ִֶלְהיוֶֶָֹצִריךְֶט ֶת ְֶיר  יִֶא מ  ָ ֶש  ֶם, ְקּד  ְֶלד  דְֶמאֶֹק

ָכֶ ֶּבְ ִֶהְלכוֶֹל ִחיָטֶת ְ ֶש  ּוֶ ה, ֶּוְלכ  ֲעלוֶֹן ְֶלה  ֶת ש  פ  לֶ ֶנ  ְמֻגְלּג  תֹוךְֶֶתה  ֶּבְ

ע ֶ ּב  ֶיִֶלּקּוט ֶ)יֶח ֶלֶה  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ֶֶ,אִנְמָצֶ.ֶז(לִֶסיָמןקֶא'ֶח  ִעּק  ִלֶרֶש   ֲעלֶ יֶּכְ ּמ  הֶש  

ֶתֶא ֶ ֹלש ָ ְ ְלק ֶהֶש  ֶיֶח  ח ֶֶםּדֹומ  ֶיֶח ֶֶצֹומ  ל ֶלֶא  ּב ֶקֶח  ְמד  יאֶהוֶּר,ֶה  ּכִ ּס  ןֶה 

ֶ ֶש   ִחיָטֶל ְ ֶש  יה, ּכִ ּס  ְֶוה  תן ב  ְחש   מוֶֶֹנ  ִלֶֶּכְ ֶּכְ וֶּי ֶָחש  ל ֶב ִֶמּכְ יי תֶּב 

ֶ ש  ְקּדָ ּמִ ֶיֶכִֶּ,ֶה  ֻעּלֶֶָאֹוָתּהֶהֶעֹוש   ֶהֶּפְ ֶלֶש   ֲעָלא  ְלק ֶתֶה  ִריָאֶיֶח  ּבְ לֶא ֶהֶה 

ֶ ֲֶעבֹוד  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  מוִֶֶֹיְתּבָ ָאֶֶּכְ ְ ֶש  ֶל ֶּכְֶר יי ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ְֶוִאֶ, ןֶּכֶ ם

ֶדְֶמאֶֶֹמּוָבִנים ְבר  ֶּדִ ֶזֶ י נּו ּב  ֶל"ר  ,ֶ ֶָראוֶּהֶָלּמָ ְתָראוֶּי ּיִ יֶש   ּכִ ס  ֶֶןּבְ ֹוח  טֶש 

ל ֶֶןָהגוֶּ ֶּכְ יי ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ּלוֶּ, ִניֶא  ֶּפָ ֶם ש  ֶָלה ֶֶי  ֶכִֶּם, ֶה ֶי ִֶעְניֶ ם ָחֶן דֶא 

ֶ ש  ּמָ ֶמ  ֶכִֶּ, ֶּכְֶֶָכמוֶֹי ִלֶל ּכ  ֶיה  ֶם ֶש   יל ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֲעִליֶָהיוֶֶּה  ֶמ  תֶד'ֶא ֶם

ְלק ֶ ִריָאֶיֶח  ּבְ ֶה,ֶה  ח ֶםֶּדֹומ  ּב ֶיֶח ֶֶצֹומ  ֶלֶא ֶרְֶמד  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  מוֶֹ,ִֶיְתּבָ ןֶכֶ ֶּכְ

ֶ יהֶעֹוש ָ ּכִ ִחיָטֶֶןס  ְ ֶּגֶ הֶש  ּיוֶֹם ֶה  ְֶוָלכֶ ם, ֶָראוֶּן ֶע ֶתְֶלִהְתָראוֶֹי יל ּכִ ּס  ןֶה 

ֶ ֹוח ֶלֶש   ֶן,ֶָהגוֶּטֶש  אְכּתוְֶֹמֶהֶָהעֹוש   ֱאָמנוֶֶּל  נ  ֶתֶּבְ ָ ָראוֶּהֶּוִבְקֻדש ּ ֶי,ֶּכָ תֶא 

ִלילֶכֶָּ ּכ  ֶםֶה  יתלֶש   ֶֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ָחֶןִֶעְניֶ םֶה ֶיֶכִֶּ,ֶה  ֶדֶא  ש  ּמָ ֶן.ְוָהב ֶ,ֶמ 

ְ
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י יעִּ נִּ יםְַמצ  ּכִּ ְןְַהּסַ ֶׁ יָטְלְש  חִּ ְְְהש  

ֶע ֶהְֶוִהּנֶ  ֶּפִֶל ֶמּוָבֶהֶזֶ י ְזכֶָּדְֶמאֶֹן ּמֻ ְלָחֶרֶה  ֻ ש ּ ֶּב  ֶ)ֶָערּוךְֶן ֶֹאר  יח ּיִ ֶח  ִֶסיָמןם

ֶֶףֶט'(ְסִעיאֶתקנ רֹאש  ּמ  ֶחֶֶֹש   ש  יָלךְֶבֶָאֶֶד  ְצִניִעיְֶוא  יֶתא ֶֶםמ  ּכִ ּס  ֶה  ֶן לֶש  

ִחיָטֶ ְ ֶש  ּיֶ ה, ֶע  ֶן ָ ֶכִֶֶּ.םש  ָיִמיי ּלוֶּםֶּבְ בֶא  ְחר  ּנ  יֶש   ֶתֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ְֶוִנְפְסקוֶּ,

ִלי ּכ  ֶםֶה  יתלֶש   ֶֶּב  ש  ְקּדָ ּמִ וֶֶֹה  ֲעש  ָתֶתִֶמּל  ֻעּלָ וֶֶָֹלנוֶּיֶָראוֶּםֶּגֶ ם,ֶּפְ ֲעש  תֶל 

כֶ  ְצִניעֶ ה,ֶָלזֶ רֶז  יַהְ"ֶּוְלה  ּכִּ ְןְּסַ ֶׁ יָטְלְש  חִּ ִהי,ֶה"ש   ֻדְגמ ֶאֶש   ִליתֶּבְ ּכ  םֶה 

ֶ ֶש   יל ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  ,ֶ ֲהר  ֶש   ֶָראוֶּי ְֶלִהְתָראוֶֹי יָהֶת ֶכֶֶָָּעל  ִליל ּכ  ּלוֶּםֶה  ֶא 

ִני ֶםֶּפָ ש  ֶן.ְוָהב ֶם,ֶָלה ֶֶי 

ֶ

ָחְלְַהכְֹּאְֲהלְֹ ַהכְֹּד,ְאֶׁ ְלְאְֶׁרְחֹוזְֵלְו  ֵ ַרךְ םְַהש ּ ּבָ ת  ְְיִּ

הְוֶ ֶע ִֶֶהּנ  ֶּפִֶל ֶזֶ י ֶיּוב ֶה ְֶמאֶֹן ךְֶד ְמש   יָחֶֶה  ִ ש ּ ֶה  יה ֶּב  ֶזֶ ן נּו ּב  ֶל"ר 

ְרנֶ  ִעְניֶ "ל,ֶזֶ "תְֶלמֹוה  יןֶּבְ ּדִ ּצ  ינוֶֹקֶה  א  ּנֶ ֶש   וֶּאְֶמק  יםֶש  ּדִ ח ֶקֶצ  אֶלֶֶֹ,רא 

עֹוָלֶ ּזֶ םֶּבָ עֹולֶָאְֶולֶֹהֶה  ּבֶָםֶּבָ לֶָּאֶה  ֶתֶא ֶאֶא  דֹוש  ּקָ רּוךְֶֶה  ד,ְֶלב ֶאֶהוֶֶּּבָ

ֶ ְֶוָאמ  ֶזֶ ר נּו ּב  ּכֶ ֶל"ר  ֶש   ִתין ֶּכְ ּתֹוָרֶב ֶּב  ְדּבֶָ)ה ּמִ ֶּב  ֶהכר אוְֶֹ:(יא, ַקנ  אתְְּב 

ָאתְִּקְִּ ֶינ  הוֶּ, ּז  יֶש   ּדִ ּצ  ֶה  ינוֶֹק א  ּנֶ ֶש   ְֶמק  וֶּא ֶש  ים ּדִ ֶצ  ֶלֶֹק עֹולֶָא ֶּבָ ּזֶ ם הֶה 

ְֶולֶֹ עֹולֶָא ֶּבָ ּבֶָם ֶכִֶֶּ.אה  ִֶמיֶָּי ָאָדֶד ֶש   ֶּבֶָם ֶע ֶא ֶל ֲֶאִמּת  גֶָת ָ ש ּ ֶה  ת,ֶזֹאה

ּכֶָ ִריָאֶלֶש   ּבְ ּהֶהֶה  ּלָ ָחֶֶּכֻ ֶד,ֶא  ֶםֶּוִמּדֹומ  ֲעש ָ ח ֶהֶנ  ֶ,ֶצֹומ  ח  ֶֶּוִמּצֹומ  ֲעש ָ הֶנ 

ֶֶי,ח ֶ ח  ֶּומ  ֶי ֲעש ָ ֶנ  ּב ֶה ְֶמד  ָאָדֶר, ֶמ  ְלָאךְֶם ְלָאךְֶֶמ  ֶָאָדֶֶּוִמּמ  ְֶוגוֶֹם לְֶוכֶָ',

ִריָאֶ ּבְ ייִדיאֶ"ִהיהֶה  ר  ֶּדְ ְלּגֶ ל" ְֶוג  חֹוזֶ ל ֶה  ֶר, ֲֶהר  יי ֶא  ךְֶן ּיָ ֶֶש   ָ ֶֻמש ּ ֶג לֶש  
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ִֶקְנָאֶ ָלֶה ֶּכְ ֶכִֶּל, ֲֶהלֶֹי כֶֹּא ֶה  ָחֶל ֶא  כֶֹּד, ְֶוה  ֶחֹוזֶ ל ֶר ֶא  ֶל ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ,ִֶיְתּבָ

י ְֶוא  ֶן אוֶֶֹהמ  ּנְ ק  לֶָּתֶּלְ ֶאֶא  ש ּ  ךְֶםֶה  ר  ְבָיכוֶֹדְֶלב ִֶֶיְתּבָ ֶּכִ ֶכִֶּל, ֶי ֶָמת  ךְֶי ּיָ ֶש  

ִֶקְנָאֶ ִליה, ּכְ ְסּת  ּמִ ש   ֶּכְ ֶע ֶם ֶכֶָּל ָבֶל ֶּדָ ְפנֶ ר ֶּבִ ְצמוֶֹי ֶע  ְפִריִדי, ֶּומ  ים ןֶּב 

ָחֶ נִֶדֶא  ש ּ  ָבֶיֲֶאזֶ י,ֶל  ּנֶ הֶזֶ רֶּדָ ָדָבֶאְֶמק  נִֶרֶּבְ תִֶלְהיוֶֹהֶרֹוצ ֶהֶזֶ םְֶוָאָדֶי,ֶש  

ֶָאָדֶכְֶּ ֶזֶ ם ֶכִֶּה, ינוֶֹי ֶֶא  ח  מ  ֶֶש ָ ּמ  ֶּב  ֶה ש  ּי  ֶלוֶֶֹש ּ  ֲֶאָבֶ, עֶ ל ּיֹוד  ש   כֶֶֹּּכְ ה  לֶש  

ָחֶ ֶא  ּסוֶֹד, ֶּוְלב  ְחְזרוֶּף ּלֶֶָי  ֶּכֻ ֶא ֶם םל ָ ְרש  ָ הוֶֶּש  ֶש   ֶא ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ יֲֶאזֶ ,

ֶ ּט  ֶלֶּכֶָלִֶנְתּב  ָ ש ּ ּמֻ ֶגֶה  ֶהִֶקְנָאֶלֶש   ְמר  ֶןְֶוָלכֶ י,ְֶלג  מ  ָ ש ּ ש   ְרנֶ עֶּכְ ֶ"מֹוה  "לֶזֶ ֶּתְ

ּלוֶּ ֶּגִ הי ִֶמּפִֶֶז  לי ֶז  נּו ּב  ֶר  כֹוִלי, ּיְ ילֶע ֶתִֶלְראוֶֹםֶש   ּכִ ּס  ֶה  ֶן ִחיָטֶלֶש   ְ הֶש 

ֶא ֶ ל ֶת ֶּכְ יי ֶּב  ֶת ש  ְקּדָ ּמִ ֶה  הוֶּ, ֶש   ִֶעְניֶ א ֶן ֲעָלא  ֶה  ֶכֶָּת ִמּיוֶּל ְ ש  ּג  תֶה 

ִמּיוֶּ ה  ּבְ ְֶוה  ֶא ֶת ֶל ֲֶעבֹוד  ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ִֶיְתּבָ ֲֶאזֶ , ה ֶי ִֶנְתל  ְֶמאֶֹב הְֶוָענֶָד

ְֶוֶ ֶָאמ  אר, ּד  ו  ּבְ ֶש   יי ֶא  לן ֶז  נּו ּב  אוְֶֶֹלר  ּנְ ְֶלק  וֶּת ֶש  ים ּדִ ֶצ  ֶלֶֹק עֹולֶָא םֶּבָ

ּזֶ  ֶה  ְֶולֶֹה עֹולֶָא ֶּבָ ּבֶָם ֶה  ֶא, ֶר  ֶא ֶק ֶת ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  ְֶלב ִֶֶיְתּבָ ֶכִֶּד, ֶי יש  ִֶהְרּגִ

ֶ ִדְבר  ֶּבְ לי ֶז  נּו ּב  יךְֶֶר  ּכֶֶָא  ִריָאֶלֶש   ּבְ ִֶֶהיאהֶה  ירֶאוֶֹקֶר  ֶא  רּוךְֶףֶסוֶֹן ֶּבָ

ךְֶןֶיְוא ֶא,ֶהוֶּ ּיָ ֶֶש   ָ ֶגֶֻמש ּ ָלֶהִֶקְנָאֶלֶש   ֶהֶָענֶָהֶזֶ לְֶוע ֶל,ֶּכְ נּוֶֶלוֶֹרְֶוָאמ  ּב  ר 

ךְֶ,ֶל"זֶ  ּכָ ִתיֶש   סוֶּבֶּכְ ּפָ אוְֹ"קֶּב  ַקנ  ָאתְִּתְאְְֶּׁב  נ  הוֶּ,ֶי"קִּ יֶז  ּדִ ּצ  ינוֶֹקֶה  א  ֶש  

ּנֶ  וֶּאְֶמק  יםֶש  ּדִ ח ֶקֶצ  עֹולֶָאֶלֶֹרֶא  ּזֶ םֶּבָ עֹוָלֶאְֶולֶֹהֶה  ּבֶָםֶּבָ ֶאֶה  תֶא ֶקֶר 

ֶ ש ּ  ֶה  ךְֶיִֶם ר  ֶכִֶֶּ.דְלב ְֶֶתּבָ ֶי ֶא  גֶָל ָ ש ּ ֶה  ֶזֹאה יעֶ ת ְנָחִֶֶהּגִ ֶּפִ יס ּדִ ּצ  ֶה  זֶָאֶק

ְנאוֶֹ ק  ֶלֶע ֶֶּבְ ֲעש   ֶי,ִֶזְמִרֶהֶמ  ּט  ּבִ ֶלֶש   ְצמוֶֹתֶא  ע ֶאְֶולֶֹל,ֶָוכֶֹלִֶמּכֶֶָע  לִֶהְתּפ 
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ָלֶ בוֶֹלִֶמּכֶָלֶּכְ ּתֹוע  וֶּתֶה  ֲעש  ּנ  ֲאִפּלוֶּז,ֶָאֶֶש   ֶֶו  ָרצוֶּהִֶמּמ  ב ֶֶש ּ  ְמעוֶֹטֶש   ִ ןֶש 

ֶ,ְֶרגוְֶֹלָהֶ ֶקֶר  ש  ֶֶָלב  ֶתְֶצָבאוֶֹתֶה'ִֶקְנא  יגְֶוָהר  ב ֶאְֶנש ִ ָרא ֶטֶש   ִיש ְ ּבְ ל,ֶש  

ֶ ד  ֶּכְ ְראוֶֹי ְֶלה  ְכִלית ּת  ֶש   ִריָאֶת ּבְ ֶה  ֶה ֶר  ֶק ש ּ  ְֶלק  כֶֹּר ֶה  ֶל ֶא  ֶל ש  ֹר  ֶש 

ִריָאֶ ּבְ הוֶּהֶה  ֶאֶש   ש ּ  ךְֶםֶה  ר  יהֶזֶ יֶּוְבלִֶ,ִֶיְתּבָ יןֶא  ּיִ ָלֶםֶח  ֶֶ.לּכְ

ֶ

ה יָאְלְכְְַָּיֲעלֶׁ רִּ ּהְלְאְֶׁהְַהּב  ָ ש  ר  ָ יָתּהְְש  לִּ ַתכ  ְְו 

ְֶוָלכֶ  ֶמּוָבֶן ֶא דֹוש  ּקָ ֶה  ר ּזֹה  ְנָחֶ)ֶּב  ֶּפִ ְרָחֶֶ(א"עֶורטס ּפָ ֶש   ָמתוֶֹה ְ ִֶֶנש  לֶש  

ְנָחֶ הז,ֶָאֶסֶּפִ ָ ש  ּבְ ֶֶּבוְֶֶֹוִהְתל  מ  ְ הוֶּתִֶנש  ִלּיָ ֶלֶע ֶיֶכִֶּ,ֶא  ְלָמהִֶקְנָאתוֶֹיְֶיד  ְ ִֶנש 

ְכִלי ִריָאֶתֶּת  ּבְ ָאָדֶה,ֶה  ֶםֶּומ  ֲעש   ְלָאךְֶהֶנ  ְלָאךְֶֶמ  ֶֶּוִמּמ  ֲעש   ֶָאָדֶהֶנ  יֶכִֶּם,

ְנָחֶ ֶּפִ הוֶֶּהזֶ ס ִלּיָ ֶא  ,ֶ ֲֶהר  ָאָדֶי ֶמ  ֶם ֲעש   ֶנ  ְלָאךְֶה ֶמ  הוֶּ, ִלּיָ ֶזֶ ְֶוא  ְנָחֶה ס,ֶּפִ

ֶ ְלָאךְֶיֲֶהר  ִֶֶמּמ  ֲעש   הוֶּם,ֶָאָדֶהֶנ  ִלּיָ ֶאֶָיבְֶֶֹוא  ש ּ  ֻאלֶָּתֶא ֶרְֶלב  ּגְ הה,ֶה  ֲעל  ְֶוי 

ֶכֶָּ ִריָאֶל ּבְ ֶה  ֶא ֶה ּהֶל ָ ְרש  ָ ְכִליָתּהֶֶש  ְֶות  ְֶוָאֶ, ֶּכֶָז ִרּיוֶֹל ּבְ ֶה  אוֶּת ּנְ ְֶֶיק  קֶר 

ךְֶֶאֹותוֶֹ ר  ּכֶָאִֶנְמָצֶד,ְֶלב ִֶֶיְתּבָ ָבִרילֶש   ּדְ ּוִריםֶה  זֶ הֶזֶ םְֶקש  ֶֶ.הּבָ

ֶ

ֶ ש ּ  ְֶוה  ךְֶם ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  יעֶ ְֶיז  ּגִ ְֶֶלה  ֶא  קוֶּת ב  ּדְ ֶה  יתת ךְֶֶּבוֶֶָֹהֲאִמּתִ ר  ,ִֶיְתּבָ

ֲעלוֶֹ לֶ תְֶול  ךְֶֶּבוֶֹלֶּוְלִהּכָ ר  ִֶֶיְתּבָ ְמר  ֶיְֶלג  ּתָ ע  ֶןֶָאמ ֶםֶעֹולֶָדְֶוע ֶהֶמ  ֶ.ןְוָאמ 

 

ֶ

 



 

 

 
 יב

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

 

ְַמֲאַמר

י ִּ ְיָמתְֲִּחְתְאְֶׁבְֵהש 
ְ ֻעּדָ ס  יהְּבִּ ִּ יש  לִּ ְת,ְש   ֻעּדַ יאְַרֲעוְָתְס  ַרֲעוִּ ּבְֵן,ְד  ְ"מֹוֲהָרארְּדִּ יְל"זְְַש  ּבּורִּ יםְּדִּ םְנֹוָראִּ

י ָלאִּ פ  נִּ אְֹםְו  ֵרְיְּפְִּלְַעְדְמ  ב  נּוְזְַיְּדִּ ּקּוֵטְְל"ַרּבֵ יָמןקְא'ְֵחלְֶׁ"ןְמֹוֲהַרְיְלִּ ַדבְֵּרמ"אְְסִּ רְַהמ 

ַקְ ּתָ יַהְתְֵמַהמ  ֵדְלְעְַןְּדִּ ָחְיְי  נ  ְןְַעיְֵּס,ְּפִּ ָ ְם.ש 
 

 

ָרֵאל שֹ  ּיִּ יןְמִּ תְַהּדִּ ּדַ קְמִּ ּלֵ סִּ תְֲחַמתְה'ְו  יבְאֶׁ ִּ ָחסְֵהש  ינ  ֶֶּפִּ

ֶ ת  ֶחֶּפָ ֶ"מֹוֲהָרארְֶוָאמ  ֶזֶ ,ֶל"זֶ ֶש  נּו ּב  ֶֶל"ר  ים,ְַחסְ:ֶ'ראֹומ  ינִּ ְּדִּ ש  ּיֵ ֶׁ ש  ּכ 

לֹום,ְֲאָבלְ ָ ש  תְָהָאָדם,ְַחסְו  הְאֶׁ ַכּלֶׁ יןְָהָיהְמ  תְַהּדִּ ּדַ לֹום,ְֲאַזיְַהּמִּ ָ ש  ו 

גְַ ְל  ַכּלֹות ְל  ְּכַֹח ְָלּה ְֵאין ין ְַהּדִּ ת ּדַ ְַרּבֹוֵתינּו,ְַהּמִּ רּו ָאמ  ֶׁ ְש  מֹו ְּכ  ֵרי, מ 

ָרָכהְ ב  רֹוָנםְלִּ כ  ים',ְֲאָבלְְ:(א"'ֶע)סֹוָטהֶטזִּ לִּ ֵהםְֵאיָנםְּכָ יםְו  לִּ יְּכָ ּצַ 'חִּ

ְ ַגמ  ַכּלֹותְל  ְל  ְּכַֹח ְלֹו ְַחסְוְ ָהָאָדםְֵיש  תְֲחֵברֹו, ְאֶׁ לֹוםֵרי ָ ןְְ.ש  ְּכֵ ַעל ו 

ְּובְָ לֹום, ָ ש  ְַחסְו  ָחד, יםְַעלְָאָדםְאֶׁ ינִּ ְּדִּ ש  ּיֵ ֶׁ ש  עֹוֵמדְּכ  אְָאָדםְַאֵחרְו 

יםְיֹוֵתרְ ְֵהםְרֹוצִּ י ְּכִּ ּנּו, ּמֶׁ קְמִּ ּלֵ ּתַ ס  ְמִּ ין ְַהּדִּ ת ּדַ ְמִּ ְֲאַזי ְָעָליו, חֹוֵלק ו 

יקְ ְַצּדִּ הּוא ֶׁ ְש  י ְמִּ ן ְּכֵ ְַעל "ל, ּנַ ְּכַ ְּכַֹח ְלֹו ְֵיש  י ְּכִּ ְָהָאָדם, ְּבֹו ֹקם נ  ּיִּ ֶׁ ש 

ְ ָעמִּ פ  ְלִּ ְחֹוֵלק ְהּוא ְָהעֹוָלם, ּקּון תִּ ְּב  יַח ּגִּ ְּוַמש   דֹול ְַעלְּגָ ָנה ַכּוָ ְּב  ים

ְ ֻעּדָ יְהס  ִּ יש  לִּ ְתְש   ַ ָרש  ָחְתְּפָ נ   ט"תשס'הסְּפִּ

 



 

 
 יג

ְָעָליוְ כּו מ  ס  ְיִּ י ְּכִּ "ל, ּנַ ְּכַ ין ְַהּדִּ ת ּדַ ְמִּ ְֵמָעָליו ק ַסּלֵ ְל  ֵדי ְּכ  ָחד ְאֶׁ יק ַצּדִּ

ה ֵאינֹוְעֹושֶֹׁ יםְו  ַרֲחמִּ הְּב  ְהּואְעֹושֶֹׁ ך  ֹקםְיֹוֵתר,ְֲאָבלְַאַחרְּכָ נ  הּואְיִּ ֶׁ ְש 

יק ּדִּ ְַהּצַ אֹותֹו ְל  ים ּסּורִּ ְְ.יִּ רּוש  ְּפֵ ה זֶׁ ֶכו  ר ְדּבָ ּמִ ֶה)ּב  ְ(יא, ןְ: ְּבֶׁ ָחס ינ  "ּפִּ

לֹאְ תֹוָכםְו  יְּב  ָאתִּ נ  תְקִּ אֹוְאֶׁ ַקּנ  כּו'ְּב  יְו  תְֲחָמתִּ יבְאֶׁ ִּ כּו'ְֵהש  ָעָזרְו  ל  אֶׁ

יןְ תְַהּדִּ ּדַ קְמִּ ּלֵ סִּ תְֲחַמתְה'ְו  יבְאֶׁ ִּ ָחסְֵהש  ינ  ּפִּ ֶׁ נּוְש  כּו'.ְַהי  י"ְו  יתִּ ּלִּ כִּ

ם.ְַעלְכְֵּ הֶׁ ֹקםְּבָ נ  ָקָמהְלִּ ְנ  הּואְָלַבש  ֶׁ ֵדיְש  ָרֵאל,ְַעלְי  שֹ  ּיִּ קּוְמִּ ּל  ּתַ ס  ןְנִּ

כּו',ְ ַכּלֹותְו  יםְל  כֹולִּ יםְֵאיָנםְי  ינִּ ְַהּדִּ י הְֵמֲחַמתְּכִּ זֶׁ ְו  "ל, ּנַ יםְּכַ ינִּ ַהּדִּ

לֹאְ ְ"ו  ה: זֶׁ ְו  "ל. ּנַ ְּכַ ֹקם נ  ְלִּ ה ְרֹוצֶׁ ָאָדם ֶׁ ש  ְּכ  ְיֹוֵתר ים ְרֹוצִּ ְֵהם ן ְּכֵ ַעל

יעְַ הְמֹודִּ זֶׁ ּבָ ֶׁ ְש  נּו ְַהי  י", ָאתִּ נ  קִּ ָרֵאלְּב  שֹ  ְיִּ ֵני תְּב  ְאֶׁ י יתִּ ּלִּ ְַהּתֹוָרהְְכִּ ָלנּו

ְ. ַרך  ּבָ ת  ְיִּ ָאתֹו נ  תְקִּ ְאֶׁ אֹו ַקּנ  ְּב  ָרֵאל, שֹ  יִּ ָחסְל  ינ  הְּפִּ ָעשָֹ ֶׁ לְַהּטֹוָבהְש  ּגֹדֶׁ

ַעםְ ַהּטַ דֹוָלה,ְו  םְטֹוָבהְּג  הְָלהֶׁ הְָעשָֹ זֶׁ ּבָ ֶׁ ם,ְש  הֶׁ ֹקםְּבָ נ  ָקָמהְלִּ ְנ  ָלַבש  ו 

ְ י", ָאתִּ נ  קִּ ְּב  ָרֵאל שֹ  ְיִּ ֵני ְּב  ת ְאֶׁ י יתִּ ּלִּ ְכִּ לֹא ְ"ו  י ְּכִּ יְהּוא ָאתִּ נ  קִּ ּב  ֶׁ ְש  נּו ַהי 

יןְֵאיןְ תְַהּדִּ ּדַ יְמִּ ָרֵאל,ְּכִּ שֹ  ֵניְיִּ תְּב  הְאֶׁ ַכּלֶׁ יְמ  י,ְֵאינִּ ּלִּ ֶׁ יןְש  תְַהּדִּ ּדַ מִּ ּב 

ַכּלֹותְ ְל  ְּכַֹח ְלֹו ְֵיש  ּנֹוֵקם ֶׁ ש  ְּכ  ְָהָאָדם ְֲאָבל "ל. ּנַ ְּכַ ַכּלֹות ְל  ְּכַֹח ּה ּבָ

ָחסְטֹובְָ ינ  הְּפִּ ןְָעשָֹ לֹום.ְַעלְּכֵ ָ ש  ֵרי,ְַחסְו  ַגמ  ָרֵאל,ְל  שֹ  יִּ ָלָאהְל  פ  הְנִּ

ָרֵאלְּכַֹחְ שֹ  ּיִּ ָתהְמִּ הְָרפ  ֵדיְזֶׁ יְַעלְי  ם.ְּכִּ הֶׁ ֹקםְּבָ נ  ָאהְלִּ נ  ְקִּ ַבש  ּלָ ֶׁ הְש  ּמֶׁ ּבַ

ָחסְהּואְָאָדםְ ינ  יְּפִּ יֹוֵתר,ְּכִּ םְּב  הֶׁ ֹקםְּבָ נ  ָחסְיִּ ינ  ּפִּ ֶׁ ָבםְש  ֹחש   ים.ְּב  ינִּ ַהּדִּ

ְ ַגמ  ַכּלֹותְל  ֹקםְיֹוֵתרְל  נ  ְּכַֹחְלִּ ְלֹו ש  ּיֵ ֶׁ ַעלְש  "ל,ְו  ַכּנַ לֹום,ְו  ָ ש  ֵרי,ְַחסְו 



 

 

 
 יד

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

"ל.ְ ּנַ ְּכַ ין ְַהּדִּ ת ּדַ ְמִּ ק ּלֵ סִּ ְו  י ְֲחָמתִּ ת ְאֶׁ ָחס ינ  ְּפִּ יב ִּ ְֵהש  ה ְזֶׁ ֵדי ְי  ְַעל ן ּכֵ

ְֵהֵקלְ ך  ְּכָ ְַאַחר אי ַוּדַ ְּוב  ְַרֲחָמן, ְָהָיה אי ַוּדַ ְּב  ָחס ינ  ְּפִּ ת, ֱאמֶׁ ְּבֶׁ ֲאָבל

יםְֵמֲעֵלי ינִּ םַהּדִּ אדֶע ֶֶ,הֶׁ וֶֹןֶּכָ נּוֶזֶ ןְֶלש  ּב  ְ.ל"ר 

ְ

ְ ּדַ יתְמִּ ְןְַהּדִּ טֶׁ ֹולֶׁ ָמקוְֹקְַרְְתש  יְֵּםְּב  ֶׁ ְש  ַרתְש  ּתָ נְְֵַהס  ְְיְה'ּפ 

י ֶ"מֹוֲהָרארְֶוִהְסּבִ ֶזֶ הִֶהּנֶ יֶכִֶּ,ֶל"זֶ ֶש  נּו ּב  ּלֶ ֶל"ר  תֹוָרֶהְֶמג  דֶסוֶֶֹזוֶֹהֶּבְ

ק ֶ ְמּתָ ֶה  יִנית ּדִ ֶה  יךְֶם, יִקיְֶוא  ּדִ ּצ  ֶה  ִֶלְפָעִמים יִקים ְמּתִ ֶמ  יִנים ּדִ םֶה 

ע ֶ ֶלֶמ  ָרא  ֶלֶע ֶלִֶיש ְ ְֶיד  ִֶקְנָאָתֶי ֶכִֶּם, ֶי יתִֶמּד  ּדִ ֶה  ֶן ט  ֹול  ֶֶתש  ָמקוֶֹקֶר  םֶּבְ

ּיֶ  ֶש   תֶש  ר  ְסּתָ נֶ ֶה  ֶּפְ ֶה', יי א  ֶש   יִרין ּכִ ֶמ  ֶם ֲֶאִמּת  ךְְֶֶמִציאּותוֶֹת ר  ,ִֶיְתּבָ

ֶ ְֶוִנְדמ  ֶָלָאָדֶה ִאּלוֶּם ֶֶּכְ ש  ב ֶֶי  ֶט  ֶע ִֶמְקר  זֶָּה ֶֶ,לּומ  ֶח  לוֶֹס ָ ְֶוש  ְֶוָאֶם, ֶז ש  ֶי 

ֶקוֶָֹמֶ ֶם ְֶלִמּד  ית ּדִ ֶה  לוֶֹן ְ ִֶלש  ֶכִֶּט, ֶי ִֶנְדמ  ִאּלוֶֶּלוֶֹה ּנוֶֶּםנֹוְקִמיֶּכְ ִֶמּמ 

ְעָלֶ ֲֶאָבֶֶה,ִמְלמ  כ ֶל ֶּת  ֶּוִמּיֶ ף לֶָּד ְתּג  ּנִ ֶש   ֶָלָאָדֶה ֶם ֲֶאִמּת  ְֶמִציאּותוֶֹת

ךְֶ ר  עֶ ,ִֶיְתּבָ ידֶָוע ְֶֶויֹוד  א  וֶּןֶש   ְלָעָדיותְֶמִציאוֶּםֶש  ךְֶֶּבִ ר  ָלִֶֶיְתּבָ יֲֶאזֶ ל,ֶּכְ

ֶ ִֶנְמּתָ ּט ֶק ְֶוִנְתּב  יל ּדִ ֶה  ֶן ְמר  ְֶלג  ִכיי, ָ ְֶוִנְמש  ֶָעָלים ֲֶחָסִדיו ֲחִמים ם,ְֶור 

ֶןְֶוָלכֶ  ָ ש  ָאָדֶהֶָעֶּבְ ֶהֶרֹוא ֶםֶש   ֹור  ש ּ יזֶ וֶָעָליהֶש   יהֶא  ָרֶֶאוֶֹןֶּדִ ז  ֶ,הָרָעֶהֶּגְ

ֶ ֶח  לוֶֹס ָ ְֶוש  ִֶעּק ֶם, ָצֶר ֶָהע  ֶה ֶר  ָליִֶלְברֹח ֶק ֶא  ךְֶו ר  ְתִפלִֶֶָּיְתּבָ הֶּבִ

ֲחנּוִני ֶּוְבת  ֶם, ְֶולֹומ  ִֶלְפנֶ ר ֶי ש ּ  ֶה  ךְֶם ר  פ ִֶֶיְתּבָ ֶּבְ ֶָמל ֶה הוֶּא ֶש   יא ּכִ רֶמ 

כֶֹּ ה  ּנוֶּלֶש   ךְִֶיְתּבִֶֶָמּמ  ְֶלב ֶֶר  ע ֶאְֶוהוֶּד, אֶיֹוד  ּד  ו  ּבְ ֶש   ילֶכֶָּי ּדִ ֶה  ָרֶן ּצָ הְֶוה 

ֶ ֶר  יק ְזּכִ ְֶלה  ֲחזֶֶֹאֹותוֶֹר ֶל  ּוָבֶר ְתש  ֶּבִ ָמֶה ל  ְ ֶש  ֶּוְלָהִביה ֶָסמּוךְֶֶאֹותוֶֹא
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ָליבְֶוָקרוֶֹ ךְֶוֶא  ר  ָאָדֶ,ִֶיְתּבָ ָרֶהֶזֹוכֶ םֶּוְכש   ּכָ ה  ּזֹאֶהל  י,ֶתה  ְמּתִ ע ֶקֶמ  לֶמ 

ְצמוֶֹ ֶֶע  ִֶמּד  ית ּדִ ֶה  ֶן ְמר  ְֶלג  יךְֶי, ִ ְמש  ֶע ֶֶּומ  ְצמוֶֹל ֲֶחָסִדיֶע  ֲחִמים םְֶור 

מּוִרי ֶם.ּגְ

ֶ

ילְכְָ לִּ כ  ְתְַהּתַ ֶׁ ילְש  יןְַהּדִּ יעְַקְַרְאְהִּ נִּ ַהכ  ְְםָהָאָדְבְלְֵתְאְְֶׁל 

ָלֶהֶזֶ הְֶוִהּנֶ  דוֶֹלֶּכְ ֶּגָ ִאֶל, ֶש   ֶי ָ ְפש  ֶרֶא  יתְֶלִמּד  ּדִ ֶה  ּלוֶֹן םֶָהָאָדֶֶתא ֶֶתְלכ 

ֶ ְמר  ֶֶ,יְלג  ֶח  לוֶֹס ָ ְֶוש  ֶכִֶּם, ֶכֶָי ְכִליל ּת  ֶה  ֶת ֶש   יל ּדִ ֶה  ִֶהין ֶא ֶר  ְכִניע ֶק ְֶלה 

ֶ בֶֹּםֶָהָאָדֶבֶל ֶתֶא  ְ ֶרְֶוִלש  וֶּתֶא  ש  ּי  ּלוֶֶֹתה  ֶש   ,ֶ יתֶּוִמּד  ּדִ ֶה  ֶן ט  ֹול  ֶּבוֶֶֹתש 

ֶ ֶר  ִפֶק ֶּכְ ֶי יוֶּק  ְ ֶש  ֶֶָעְרּפוֶֹת ְֶוֹתק  ִֶיְצרוֶֹף ְֶוִאֶ, וֶּם ֶָיש  ּוָבֶב ְתש  ֶּבִ אה ּד  ו  יֶּבְ

לוֶּ ּטְ יִניִֶיְתּב  ּדִ ֶה  ֶם ְמר  ְֶלג  כוֶּי, ּפְ ֲחָסִדיְֶוִיְתה  ֶל  ֲחִמים ְֶור  ֲֶאָבֶם, נֶ ל יֶּבְ

ִמיםֶָאָדֶ ּקָ ָחֶלֶע ֶםֶש   ע ֶּולְֶֶּבוֶֹםִֶלְנקֶֹדֶא  ֶ,ֶלוֶֶָֹהר  ש  ֶםֶָלה ֶֶי  ּלוֶֶֹּכֹח  תְֶלכ 

ֶֶאֹותוֶֹ ְמר  ֲחָמנֶֶָ,יְלג  ֶר  ִֶליְצָלֶא ֶכִֶּן, נֶ י ֶּבְ ֶָאָדֶי ֶם ש  ֶָלה ֶֶי  ֶם ִֶלְמֹנעֶ ֶּכֹח 

ֲחקוֶֹםֶָהָאָדֶתֶא ֶתֶּוְלָהִסי ְֶֶלר  ֲעבֹוד  ֶתֶמ  ּבֹור  יק ֶאֶה  ּדִ ֶיֶּוִמּצ  ֶתֱֶאמ  רֶיֹות 

ִֶמֶ צ ֶן ּי  ֶה  ֶר ֶָהר  ֶכִֶּע, צ ֶי ּי  ֶה  ֶר ֶָהר  יע ֶא  ְֶיֹכלֶ ֶלוֶֹן ֶת ֶר  ִפֶק ֶּכְ ֶּכֹחוֶֹי ִפֶ, יֶּכְ

ִחינֶ  ֶּבְ צ ֶת ּי  ֶה  ֶר ֶָהר  יזֶ ע א  ֶמ  ֶָהעֹולֶָה הוֶּם ֶש   ֲֶאָבֶא, ֶָהָאָדֶל אֶהוֶּם

ָלִלּיוֶּ לוֶּת,ֶּכְ ּכָ ֶתְֶמִניעוֶֹןֶּכֶ לְֶוע ֶת,ֶָהעֹוָלמוֶֹלִֶמּכֶָלֶש   נֶ לֶש   ֶןה ֶםֶָאָדֶיֶּבְ

ֶ ֶיֹות  ִניעוֶֹר ִֶמּמְ צ ֶת ּי  ֶה  ֶר ֶָהר  יחוֶֹ)ע ֶש ִ ֶת ֶָהר  ְֶוכֶ ֶ.פ'(ִֶסיָמן"ן ֶן ֶאֹומ  נּוֶר ּב  ר 

ִֶלּקּוט ֶ)ֶל"זֶ  ֶי ֶמֹוֲהר  לֶ "ן ֶח  ֶא' ִרי'ֶ:א(קפִֶסיָמןק ְ ש ּ ְתק  ּמִ ש   ֶּכְ ֶם ש   ק  ֶּבְ יזֶ ר הֶא 

י ִ ֶלֶע ֶםֲֶאָנש  ָחִֶֶאיש  וֶּםֶָאָדֶאֶהוֶּםִֶאֲֶֶאִפּלוֶּד,ֶא  ֶבֶָחש  ה ֶרֶיֹות  לֶע ֶם,ֶמ 
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

ֶכֶָּ ֶזֶ ל ְֶיכֹוִליה ילוֶֹם ּפִ ְֶלה  ֶכִֶּ, ִציי ּבְ ִֶנְתק  ְלק ֶם ֶח  בוֶֹי ּכָ ֶה  ּיֶ ד ֶש   לְֶלכֶֶָש 

ָחֶ ה ֶדֶא  ֶמ  ֶלְֶוע ֶם, ְֶיד  ּט ֶהֶזֶ י ל ֶלִֶנְתּב  בוֶֹקֶח  ּלוֶֹדֶּכָ ם,ֶָיָדֶלֶע ֶלְֶונֹופ ֶֶש  

ּזֶ אֶלֶֹםִֶאֶ ֶהֶש   חֹוְלִקיֶָהִאיש  דוֶֹאֶהוֶּוֶָעָליןֶש   ֲעָלֶלֶּגָ מ  דֶע ֶד,ְֶמאֶֹהֶּבְ

ל ֶ ח  ּלוֶֹדֶָכבוֶֹקֶש   דוֶֹ,ֶש   ֶלֶּגָ ְלק ֶלִֶמכֶָּרֶיֹות  בוֶֹיֶח  ה ֶדֶּכָ ּלָ ח ֶםֶש   י  יֶזֶ ֲאֶד,ֶּבְ

ּבֶָ ר  ּדְ ִליאֶא  ּטְ ּיֶ ֶ';וְלָפָניםֶה ֶםִֶמְתּב  ֶןֶע  ָ נֶ יֶכִֶֶּ.םש  םֶמֹוְנִעיםֶה ֶםֶָאָדֶיֶּבְ

דֹוִלי ֶּגְ ְֶמאֶֹם ְֶוִאֶד, ֶָהיֶָם ֶָהָאָדֶה ּדוֶֹם ְֶלב  ְֶולֶֹ, ְצלוֶֶָֹהיוֶּא נֶ ֶא  ֶּבְ םֶָאָדֶי

ִרי ֲֶאח  ְֶלָמְנעוֶֹם ,ֶ ֶא  ֶע ֶף ֶּפִֶל ּגֶ י ֶש   ֶָאֶם ִאיֶָהיוֶּז ֶּבָ ֶע ֶם ֶָהָאָדֶל לֶכֶָּם

ְלבֶּ ּבִ בוֶֹלְֶוָכֶםֶּוִליה  ָ ֲחש  ּמ  ּטֹוְרדוֶֹתֶה  ְֶוָכֶתֶה  ִניעוֶֹל ּמְ ֶה  יֶּפִֶלֶע ֶףֶא ֶת,

ֶכֶ  אן ּד  ו  ֶּבְ ֶָהיֶָי ּט ֶה ֶמ  ְצמוֶֹה ךְֶֶע  ר  יְֶלד  ּיִ ח  ֶה  ֶכִֶּם, ֶסוֶֹי ֶכֶָּף ֶסוֶֹל הֶָהיֶָף

ּט ֶ ֶמ  ִמיה ֶּתָ ךְֶד ר  ְֶֶלד  ֶָהֱאמ  ֲאִפּלוֶּת, ִֶאֶֶו  ֶָהיֶָם ֶעֹוב ֶה ָרֶר ֶֶ,הֲעב  סֶח 

לוֶֹ ָ ֲחָמנֶֶָ,םְוש  לֶָאֶר  ֶן,ִֶלּצְ אןֶכֶ יֶּפִֶלֶע ֶףֶא  ּד  ו  ֶהֶָהיֶָיֶּבְ הֲֶחָרָטֶטִֶמְתָחר 

דֹוָלֶ ֶּגְ ְֶמאֶֹה כֶָד ֶּבְ ע ֶל ֶםּפ  ְֶוסוֶֹ. ֶּכֶָף ָבֶל ֶּדָ ֶָהיֶָר ָאֶה ְ ִֶנש  צ ֶר ֶא  ֶל ת,ֶָהֱאמ 

ֶלֲֶאָבֶ ש  ּי  ש   נֶ ֶּכְ ִליםֶָאָדֶיֶּבְ ְלּבְ ְמב  ְינוֶּם,ֶה  ה  ָהָאָדֶֶּדְ ש   ּב ֶםֶּכְ ֶֶ,רִמְתח  סֶח 

לוֶֹ ָ ְֶוש  ּלוֶּם ֲֶחָכִמיְֶלא  ֶּבְֶם ְעּתָ ֶד  ֶם, ש  ּי  ֶָלה ֶֶש   יזוֶֹם ְֶיִדיָעֶֶא  ֲחִקיָרֶה הֶּב 

ֶהּוִפילֹוסֹוְפיֶָ ְֶלכֶ ֶאוֶֹ, ִצית ֶל  ְֶוה ֶם, ָחְכמוֶֹם ֶה  הּוִגית ּנְ ֶה  ֶם ָ ְכש  ֶ,וע 

י עֹוש ִ ֶש   יָצנוֶּם ֶל  ֶת ּמָ ִֶמּכ  ָבִריה ֶּדְ ֶם ָ ְקֻדש ּ ּבִ ֶש   דּועֶ ה, ּיָ ֶֶּכ  יט  ֶה  יְֶלִמֶב

ִקֶ ּבָ ָחְכמוֶֹיֶש   יָצנוֶּתֶּבְ ּלוֶּתְֶול  ִניעֶָתֶאזֶֹ,ֶא  ּמְ ְלּבוֶּהֶה  ּבִ רּוע ֶאֶהוֶּלְֶוה  ֶּגָ

כֶֹּ ה  ֶמ  ֶכִֶּל, ּלוֶּי ָחְכמוֶֶֹא  ִליםֶה ֶתֶה  ְלּבְ ֶםֶּומֹוְנִעיםְֶמב  יֹות  ֶּבְ ֶכִֶּר, לֶּכֶָי
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ָרָכי ֶּדְ יו ֲעש ִ ֶנ  וֶֶֹלוֶֹן ֶֶ,רִמיש  ֶח  לוֶֹס ָ ֶע ֶֶ,םְוש  ֶל ְֶיד  ָחְכמוֶֹי ֶה  ןְֶוָלכֶ ת,

רְֶצִריִכים ה  נֶ ְֶלִהּזָ יחוֶֹ)ֶדְמאֶֹםֶָאָדֶיִֶמּבְ ֶֶתש ִ ֶ.א(פִֶסיָמן"ןֶָהר 

ֶ

י כִּ ַהּפ  יְםמ  יןְַהּדִּ ַרֲחמִּ יםְל  יכִּ ִּ ש  יםְּוַממ  יםְֲחָסדִּ דֹולִּ ָרֵאְלְַעְםְּג  ש   ְְליִּ

רֹוָאֶןֶּכֶ לְֶוע ֶ ש   ֶהֶּכְ יתִֶמּד  ּדִ יזֶ ןֶה  א  רוֶֹםִֶלְנקֶֹהֶרֹוצ ֶםֶָאָדֶןֶּב ֶהֶש   ֲחב  ,ֶּב 

ֶ יתִֶמּד  ּדִ ֶןֶה  ק  ּל  ָעָליתִֶמְסּת  ֶיֶכִֶּו,ֶמ  ֶֶלוֶֶֹֹנח ֶרֶיֹות  ש ָ ּבָ ,ֶּבוֶֹםִֶיְנקֶֹםֶָוָדֶרֶש  

ֶכִֶּ ֶי ש  ְֶלב ֶֶי  ֶָאָדֶן ֶם ֶיֹות  יקוֶֶֹּכֹח ֶר ּזִ יְֶלה  ּפִ ֶֶלוֶֹּוְלה  ּד  ִֶמּמִ ית ּדִ ֶֶ,ןה  סֶח 

לוֶֹ ָ ָדָבֶלֲֶאָבֶֶ.םְוש  ֶהֶזֶ רֶּבְ ש  ְעָלֶםֶּגֶ ֶי  דֹולֶָהֶמ  צ ֶהֶּגְ יִקילֶא  ּדִ ּצ  ֶה  יֶכִֶּם,

ֶתֶא ֶםֶלֹוְקִחיםֶה ֶ יתִֶמּד  ּדִ ָיָדֶןֶה  ִאּלוֶּהְֶוִנְרא ֶם,ֶּבְ םִֶלְנקֶֹםֶרֹוִציםֶה ֶֶּכְ

ָאָדֶ וֶֹםֶּבָ ֲעִניש  ְטאוֶֹלֶע ֶֶּוְלה  ֶןְֶוָלכֶ ,ֶח  יתִֶמּד  ּדִ ִֶמֶןֶה  ק  ּל  ָעָליתְֶסּת  יֶכִֶּו,ֶמ 

ֶ ֶיֹות  ְנקֶֶֹלוֶֶֹֹנח ֶר ּיִ ֶש   ֶֶּבוֶֹם ש ָ ֶּבָ ֶָוָדֶר ֲֶאָבֶם, ח ֶל ֶא  ךְֶר יִקיֶּכָ ּדִ ּצ  םֶה 

ים ּיִ יךְֶםֶיֹוְדִעיֶָהֲאִמּתִ ֶֶא  ח  נֶ לֶע ֶםְֶלר  ֶּבְ יָבֶםֶָאָדֶי ִ ֲהש  ּוָבֶםְֶול  ְתש  ה,ֶּבִ

יךְֶםֶיֹוְדִעיםְֶוה ֶ ֶתֶא ֶרְֶלָבע ֶֶא  ִאיעֶָהר  ְ ש  ּטוֶֹתֶא ֶרֶּוְלה  ְֶוָלכֶ ,ֶבה  םֶה ֶן

ִכי ּפְ ילֶכֶָּםְֶמה  ּדִ ֶה  ֲחִמין יִכיםְֶלר  ִ ְמש  ֲחִמיםֲֶחָסִדיםֶּומ  דֹוִליםְֶור  םֶּגְ

מוֶֹלֶע ֶ ְ ֶתִֶנש  ָרא  ֶל.ִיש ְ

ְ

ַחכְֵּ ת  ָחְםְהִּ נ  ְתְאְְֶָׁלַקַחתסְּפִּ ּדַ יתְמִּ ָידוְֹןְַהּדִּ ְְּב 

ּלֶ  ֶּוְמג  ֶזֶ ה נּו ּב  ֶל"ר  ּזֶ , ֶש   ֶָהיֶָה ֶה ֲעש   ֶמ  ְנָחֶה ֶּפִ יס ּדִ ּצ  ֶה  ָעֶק, ָ ש  ּבְ הֶש  

ָרָאֶ ֶתֶא ֶהֶש   יתִֶמּד  ּדִ ֶןֶה  ש   מ  ְ ש  וֶֶֹהּוָבָאֶֶתְממ  ֲעש  יוֶֶֹתל  ּלָ ֲחרוֶֹןֶּכִ ֶןֶו  ףֶא 

 

 



 

 

 
 יח

ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

ֶ ָרא  ִיש ְ ֶֶ,לּבְ לוֶֹסֶח  ָ ּכֶ ם,ְֶוש  ְנָחֶםִֶהְתח  תסֶּפִ ח  ֶֶָלק  ֶתֶא  יתִֶמּד  ּדִ ָידוֶֹןֶה  ,ֶּבְ

ֶ ש  ּב  ְֶֶוִהְתל  ִמּד  ְנָאֶתֶּבְ ּקִ ִאּלוֶּהֶה  ה ֶםִֶלְנקֶֹהֶרֹוצ ֶֶּכְ ֶּבָ ח ֶלֲֶאָבֶם, ךְֶרֶא  ֶּכָ

ֶ ִֶרח  יה ֶם ֲֶעל  ֶם ְֶוָעש ָ ֶָלה ֶה ֶטֹוָבֶם דֹוָלֶה ֶּגְ ֶכִֶּה, ֶי ֶָנק  ֶם ֶר  ִזְמִרֶק ֶּבְ ןֶּב ֶי

ֶָסלוֶּ ָהיֶָא ֶש   ְֶמקוֶֹה ְמָאֶר ּטֻ ֶה  ֲהָסָתֶה ְֶוה  מוֶֹה ְ ְֶלִנש  ָרא ֶת ִֶיש ְ הֶּוָבזֶ ל,

י ּתִ ְ ֶתֶא ֶקִֶהש  יתִֶמּד  ּדִ ֶה  ֶן ְמר  ְֶלג  ייֶכִֶּי, ּדִ ּצ  עֶ קֶה  ֶֶיֹוד  יט  ֶֶרְלָבע ֶבֶה  ֶתא 

ֶ ֶָהר  ִאיע ְ ש  ֶּוְלה  ֶא ֶר ּטוֶֹת ֶה  ְחִזיב, ֶּוְלה  מוֶֹר ְ ִֶנש  ָרא ֶת ִֶיש ְ ּוָבֶל ְתש  ה,ֶּבִ

ְֶוָלכֶ  ּב ֶן תְמש   ּתֹוָרֶֶח  ֶה  ֶא ֶה ֶת ֲעש   ֶמ  ְנָחֶה ֶּפִ יס ּדִ ּצ  ֶה  ְדּבֶָ)ק ּמִ ֶכּב  ֶ:(יאֶ,הר

ָחְ ינ  ְּפִּ ְּבְֶׁס ָעזְָן ל  ְאֶׁ ְּבְֶׁר ְַאֲהרְֹן ְַהּכֵֹהְן ין ִּ ְֵהש  ְאְֶׁב ְֲחָמתְִּת ְֵמעְַי נְֵל יְּב 

ָרֵאְ ש   אוְֹלְיִּ ַקנ  ָאתְִּתְאְְֶּׁב  נ  תֹוכְָיְקִּ ְנָחֶֶ;םּב  ּפִ ֶסֶש   יךְֶעֶָיד  יֶא  ִ ֶבְֶלָהש  תֶא 

ָמֶ ח  ֶה  ֶה ֶּוִמּד  ית ּדִ ֶה  ע ֶן ֶמ  נֶ ל ֶּבְ ֶי ָרא  ִֶיש ְ ֶע ֶל ֶל ְֶיד  ֶי ְֶלִקיח  ָמֶת ח  הֶה 

ְנָאֶ ּקִ ְֶוה  ָידוֶֹה ֶּבְ ֶּוָבזֶ , יה ּתִ ְ ִֶהש  יה ֶק ֲעל  ֶמ  ֶא ֶם ֶת ִֶמּד  ית ּדִ ֶה  ֶכִֶּן, הֶָרָצֶי

ְנָחֶ ּפִ ה ֶםִֶיְנקֶֹסֶש   ֶםֶּבָ יֹות  ְנָחֶלֲֶאָבֶר,ֶּבְ אסֶּפִ ּד  ו  ֶיֶּבְ יה ֶםִֶרח  ד,ְֶמאֶֹםֲֶעל 

ֶקְֶוִסּלֶ  ְמָאֶרְֶמקוֶֹקֶר  ּטֻ ֶּתֹוכִֶָמֶהֶה  ֶהֶּוָבזֶ ם, ר  לְֹםֶּגָ יתְִּאְו  ּלִּ ְכִּ נְֵתְאְֶׁי יְּב 

ָרֵאְ ש   ָאתְִּלְיִּ נ  קִּ תיֶכִֶּ,ֶיּב  ק  ּל  ִֶֶמְסּת  יתִֶמּד  ּדִ ֶןֶה  ְמר  ּסוֶֹי,ְֶלג  יַכּפְְֵף,ּוְלב  רְוִּ

נְֵלְעְַ ָרֵאְיְּב  ש   יךְֶ,ֶליִּ ִ ִהְמש  ָרֶהְֶסִליָחֶםֶָלה ֶֶש   ּפָ ֶה.ְוכ 

ְ

ְ ּמָ יהְּכַ ּמּודִּ יםְלִּ ָלאִּ פ  אְֹםְנִּ ְְדמ 

ְֶוִהּנֶ  ֶה ְבר  ִֶמּדִ ֶזֶ י נּו ּב  ֶיֹוְצִאיֶל"ר  ֶם ּמָ ֶּכ  ִֶלּמּוִדיה ִֶנְפָלִאים ד,ְֶמאֶֹם

ּמוְּ וְֹדְַהּלִּ אש  ִריִכיםֶ-ְןָהרִּ ּצְ ֶֶש   מ  ָ נֶ דְֶמאֶֹרְֶלִהש ּ ה ֶםֶָאָדֶיִֶמּבְ ֶםֶש   רֶיֹות 

 



 

 
 יט

רּוִעי ֶּגְ ִֶמֶם צ ֶן ּי  ֶה  ֶר ֶָהר  ֶכִֶּע, צ ֶי ֶי  ֶר ֶָהר  ֶע ש  ְֶלָכֶֶי  ָחֶל ֶא  ֶד ֶר  ִפֶק יֶּכְ

ָגתוֶֹ ְדר  ֶמ  ,ֶ ֶּוְבק  ְֶיכֹוִליל ּב ֶם ְֶלִהְתּג  ְגּדוֶֹר נ  ֶעִֶֶּכְ ֶָרצוֶֹם ֶזֶָָחֶן יק ּקִ ףְֶות 

ְֶמאֶֹ ֲֶאָבֶד, נֶ ל ֶּבְ ֶָאָדֶי ִסיִתים ּמְ ֶה  יִחים ּדִ ֶּומ  ִֶמֶם ֶן ָ ֻדש ּ ּקְ ה,ֶה 

ֶּוִמְתלֹוְצִצי ִֶמֶם ֶן יק  ּדִ ּצ  ֶה  ֶי ֱֶאמ  יה ֶת ֲעצֹות  ֶּומ  וֶֹם דֹוש  ּקְ ֶה  םֶה ֶת,

ִני ְֶמֻסּכָ ֶע ֶם וֶ ד ּמָ ֲחָמנֶֶָ,תל  ִֶליְצָלֶאֶר  ֶֶּוְצִריִכיםן, ח  ְֶלִהְתר  ה ֶק דֶע ֶםֶמ 

ֲחרוֶֹהֶָקצ ֶ ֶָהא  ֶאֶלְֶֹוֶן, יה ֶבְֶלִהְתָקר  ָלֶםֲֶאל  ֶּכְ ֶכִֶּל, לּוִליםֶה ֶי לִֶמּכֶָםֶּכְ

ֶָהעֹוָלמוֶֹ ֶת, ש  ֶםֶָלה ְֶֶוי  ּלוֶֶֹּכֹח  ֶתְֶלכ  ֶרֶיֹות  ּד  יתִֶמּמִ ּדִ ֶֶ,ןה  לוֶֹסֶח  ָ ֶ.םְוש 

ּמוְְּוֶ ְַהּלִּ נְִּד ֵ ֲעל ֶֶ-ְיַהש ּ ֶמ  ִֶהְתָקְרבוֶּת יִקית ּדִ ְֶלצ  ים ּיִ ֲֶאִמּתִ ֲאִמים, ןֶּוְלה 

ּכֶָ יה ֶלֶש   ֲעש   יה ְֶוִדֶםֶמ  ינֶָםֶּבּור  ּוִטיםֶא  ש  ֶיִֶלּקּוט ֶ)םֶּפְ לֶ "ןֶמֹוֲהר  ִֶסיָמןקֶא'ֶח 

ֶכִֶֶּ.ב(מ ִֶאֲֶֶאִפּלוֶּי ִֶלְפָעִמים ֶרֹוִאים צ ֶם ֶא  יִקיל ּדִ ֶצ  יזֶ ם ֶא  ע ֶה סֶּכ 

ָדֶ ְקּפָ ְֶוה  ע ְֶֶצִריִכיםה, ֶָלד  זֶ ת ּבָ ֶש   ֶה ֶה יִקים ּתִ ְ ש  ֶמ  ֶא ֶם ֶת ִֶמּד  ית ּדִ ן,ֶה 

יִקי ְמּתִ ֶֶאֹוָתּהֶםֶּומ  ְמר  יט ֶםֶיֹוְדִעיםֶה ֶיֶכִֶּי,ְֶלג  ח ֶבֶה  מוֶֹלֶע ֶםְֶלר  ְ תִֶנש 

ָרא ֶ ְחִזיָרֶלִֶיש ְ ּוָבֶםֶּוְלה  ְתש  ה ֶםִֶלְנקְֶֶֹצִריִכיםםְֶוִלְפָעִמיֶ.הּבִ יזוֶֹםֶּבָ ֶא 

ְֶנָקָמֶ אוֶֹה, ּנְ יזוֶֹתֶּוְלק  ֶהִֶקְנָאֶֶא  ד  ֶּכְ יי ּתִ ְ ש  ֶתֶא ֶקְֶלה  יתִֶמּד  ּדִ לֲֶאָבֶֶ.ןה 

ח ֶ ךְֶרֶא  ְרִאיֶּכָ מוֶֹםֶמ  ְ ָרֶתְֶלִנש  ִֶיש ְ ךְֶלֶא  ר  ּוָבֶֶּד  ש  ּתְ יךְֶהֶה  ֲחזְֶֶֹוא  ָלירֶל  וֶא 

ךְֶ ר  ִֶֶיְתּבָ ֱאמ  יםֶה ֶיֶכִֶּת,ֶּב  ּלִ כֶָּםְֶמג  ְכִלילֶש   ֶתֶּת  יתִֶמּד  ּדִ ֶןֶה  םְֶלעֹוְרָרֶקֶר 

ּוָבֶ ְתש  ֶּבִ ֶּוִמיֶָּה, ִביד ָ ש ּ ֶש   ּוָבֶם ְתש  ֶּבִ ֶחֹוְזִריה, ִכים ָ ְֶוִנְמש  םֲֶחָסִדים

ֲחִמי ֶֶ.םְור 

ְ
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ב     ַׁ ַׁ  ֹקֶדש   תש  ש  ר  ְנח  ת פ   ִּ  תשס"ט ספ 

ה יֶׁ ה  ָמנוְְּּתִּ כְֶׁתְָהַרח  ד  יֶׁ כְָּתְָלֵצאםְּב  ינְֵלְמִּ ְְתָצרוְֹיְמִּ

ֶ ּסוֶֶֹתְוא  ּזֶ ֶדה  ֶה  ֶָמס ֶה ֲעקֶֹר ֶי  ְֶלָבָניֶָאִבינוֶּב ְרדוֶּו ּיָ ש   יִֶֶּכְ םְֶלִמְצר 

י) ִ אש  ר  ֶמּבְ ֶידגת ,):ֶ"ֶ ְֶוא  ֶל ּד  ֶש   ֶי ִֶיּת  ֲחִמיֶםָלכְֶׁן ֶ"םר  ,ֶ דֹוש  ּקָ ה  רּוךְֶֶש   ֶּבָ

ֶהוֶּ ִֶיְמסֶֹא ֶא ֶר ְחָמנוֶּת ֶָהר  ְדכֶ ת י  ֶּבְ לֶֹּם, ֶש   ְצָטְרכוֶּא ֶֶּתִ רְֶלִהְתעֹור 

ּוָבֶ ְתש  ֶּבִ ֶע ֶה ֶל ְֶיד  ֶי ִֶמּד  ית ּדִ ֶה  גְֶּן ֶבּוָרְֶוה  ֶה, ֶר  הק ְהי  ְחָמנוֶֶּּתִ תֶָהר 

ְדכֶ  י  אֶ-ֶםּבְ אוֶֹן,ְֶוִיּסּוִריתֶָצרוֶֹיִֶמינֶ לִֶמּכֶָתֶָלצ  ּפְ חֹולִֶןִֶמֶתֶּוְלִהְתר  יֶה 

ֶ ְמר  יךְֶי,ְֶלג  ִ ְמש  פ ֶֶּוְלה  דוֶֹעֶש   ֶלֶּגָ ְרָנָסֶלֶש   ֶיִֶלּקּוט ֶ)הֶּפ  לֶ "ןֶמֹוֲהר  ִֶסיָמןקֶב'ֶח 

ֶכִֶֶּ.ג(ס ֶע ֶי ֶזֶ ל ֶטֹוְרִחיה ִעים ּגְ ֶּוְמי  יִקים ּדִ ּצ  ֶה  ֶכֶָּם ֶל ְֶימ  יה ֶי ּי  ם,ֶח 

ְכִני ְֶלה  ְֶיִדיע ֶס ֶת ֲֶאִמּת  ךְְֶֶמִציאּותוֶֹת ר  תֹוךְִֶֶיְתּבָ מוֶֶֹּבְ ְ ִֶנש  ֶת ָרא  ל,ִֶיש ְ

ֶע ֶ ּלֶֹד ֶש   ִֶֶיְצָטְרכוֶּא ְֶלִהְתעֹור  ּוָבֶר ְתש  ֶּבִ ֶע ֶה ֶל ְֶיד  ֶי ִֶמּד  ית ּדִ ןֶה 

בּוָרֶ ּגְ ֶה,ְֶוה  פ ֶםֶָלה ֶהִֶיְהיֶ קֶר  ֶעֶש   ש  ֶבֶטוֶֹלְֶוכֶֶָֹקד  תֶזֹאלֶּכֶָםְֶועִֶד,ִֶמיּתָ

ִקיִֶיְהיוֶּ ב  ֶּדְ ךְֶֶּבוֶֹם ר  ֶֶ.ִיְתּבָ ש ּ  ְֶוה  ךְֶם ר  נוִֶֶּיְתּבָ ּכ  ִֶלְהיוְֶֶֹיז  םְֶמֹקָרִבית

יִקי ּדִ ְֶלצ  ּלוֶּם א  ֶּכָ ֲהֹפךְֶ, ְֶֶול  ֶא  ֶת ִֶמּד  ית ּדִ ֶה  ֶן ְֶלִמּד  ֲחִמית ֶָהר  ֶם, יֲֶעד 

ִֶנְזּכֶ  ִֶלְהיוֶֹה ּוִרית ְֶקש  ֶּוְדבּוִקים ךְֶֶּבוֶֹם ר  ִמיִֶיְתּבָ ֶּתָ ֶד ּתָ ע  ֶמ  דְֶוע ֶה

ֶֶ,םעֹולֶָ ֶןֶָאמ  ֶן.ְֶֶֶֶֶֶֶֶוָאמ 
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