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ו  ק בעּו  ׁשמֹונ ת ':  ּכמֹו  ׁש ּכתּוב, י  מי  חנ  ּכה  הם  י מי הֹו דָאה

ו י מי הֹו דָאה ז ה  ּב חי נת  ׁש עׁשּו ע עֹו לם ', ו כּו' י  מי  חנ  ּכה  אּלּו  להֹודֹות ּו ל ה ּלל
 ּו ל ה ּלל  ל ׁשמֹו  ה ּגדֹול  י ת ּב ר ך  להֹודֹות- ּכי ז ה  עי ּקר  ׁש עׁשּו ע עֹו לם  ה ּבא,  ה ּבא

 ּכי  כל  מה ,  א ליו  י ת ּב ר ך-ז ה  סמּו כים ּו קרֹו בים-י  די- ׁש על, ּו ל ה ּכיר אֹותֹו  י ת ּב ר ך
 ּכי  ׁשָאר  ּכל ,  א ליו  ּביֹו תר- סמּו כים,  ּׁשּיֹו ד עין ּו מ ּכי רין אֹותֹו  י ת ּב ר ך  ּביֹו תר

חּוץ  מ ּק ר ּבן ,  ּכל  ה ּק ר ּבנֹות  ּב ט לין':  ּב ב חי נת,  רים י  ת ּב ּטלּו  ל ע תיד  ּכ ּלם ה ּד ב
 רק ,  ׁשּלא י  ּש אר  ל ע תיד, ) עּי ן  ׁשם,  אמֹור  ּפ ר ׁשה כז,  צו  ּפ ר ׁשה ט,  מ ד רׁש  ר ּבה(' ּתֹו דה

י  ׁש עי ה ( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב , ל ו  ל ד עת אֹותֹו י  ת ּב ר ך להֹודֹות ּו ל ה ּל,  ּב חינ ת ּתֹו דה ו הֹו דָאה
 ׁשּז ה  ּכל  ׁש עׁשּו ע , " ּכ ּמי ם  לּי ם  מ כ ּסים'  ּכי  מ לָאה  הָא רץ  ּד עה  את ה "):א"י

 ,עֹו לם  ה ּבא
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מֹון הּוא  ע ּקר  ּכי  ה ּמ,  ׁשּלא י  הי ה נ  ח סר  א צ לם  ממֹון  ּכ לל, ו  היּו  מ ׁש ּת ּד לים

 צ רי כים  ל ה ׁש ּת ּדל  להֹו סיף ּו ל ה כנ יס , ַא ּד ר ּבא, ל" ה אמּונ ה ו  ה אלקּות  ׁש ּל הם  ּכּנ 
ו  היּו יֹו צ אים  מ הם סֹו ח רים  ל סחֹור ,  ממֹון  מ ּמקֹומֹות  א ח רים  לתֹו ך  ה ּמ דינ ה

,  ל ה כנ יס  ממֹון יֹו תר  לתֹו ך  ה ּמ דינ ה, ר  ממֹון ּב מ דינֹות  א ח רים  ּכ די  ל ה ׂש ּת ּכ
 ּכי הּוא  מ ח סיר  ׁש פע  ממֹונֹו  א ׁשר ,  ּבו  ּדאי הּוא  אּסּור  ּגדֹול  ל פי  ד ע ּתם-ּו צ ד קה

ו הּוא ּפֹו גם ּו מ ח סיר ,  ׁשּי  הי ה לֹו  ממֹון,  א ׁשר ז ה הּוא  ה עי ּקר, נ  תן לֹו  ה אל קים
 . על  ּכן  ּבו  ּדאי  הי ה ָאסּור  א צ לם  ל ּתן  צ ד קה, מֹונֹו מ

 
       ׁשּלא י  הי ה , ו  היּו  מ ׁש ּת ּד לים 

, ל" ּכי  ה ּממֹון הּוא  ע ּקר  ה אמּונ ה ו  ה אלקּות  ׁש ּל הם  ּכּנ , נ  ח סר  א צ לם  ממֹון  ּכ לל
 צ רי כים  ל ה ׁש ּת ּדל  להֹו סיף ּו ל ה כנ יס  ממֹון  מ ּמקֹומֹות  א ח רים  לתֹו ך ,  ּבאַא ּד ר

ו  היּו יֹו צ אים  מ הם סֹו ח רים  ל סחֹור  ּב מ דינֹות  א ח רים  ּכ די  ל ה ׂש ּת ּכר ,  ה ּמ דינ ה
, ל ה כ ניס  ממֹון יֹו תר  לתֹו ך  ה ּמ דינ ה,  ממֹון   
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 ּכי הּוא  מ ח סיר  ׁש פע  ממֹונֹו  א ׁשר ,  ּבו  ּדאי הּוא  אּסּור  ּגדֹול  ל פי  ד ע ּתם-ּו צ ד קה

ו הּוא ּפֹו גם ּו מ ח סיר ,  ׁשּי  הי ה לֹו  ממֹון, ר ז ה הּוא  ה עי ּקר א ׁש, נ  תן לֹו  ה אל קים
, על  ּכן  ּבו  ּדאי  הי ה ָאסּור  א צ לם  ל ּתן  צ ד קה,  ממֹונֹו
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ו  ק בעּו  ׁשמֹונ ת ':  ּכמֹו  ׁש ּכתּוב,  י מי  חנ  ּכה  הם  י מי הֹו דָאה

ה ז ה  ּב חי נת  ׁש עׁשּו ע עֹו לם ָאו י מי הֹו ד', ו כּו' י  מי  חנ  ּכה  אּלּו  להֹודֹות ּו ל ה ּלל
  , להֹודֹות ּו ל ה ּלל  ל ׁשמֹו  ה ּגדֹול  י ת ּב רך- ּכי ז ה  ע ּקר  ׁש עׁשּו ע עֹו לם  ה ּבא,  ה ּבא

 ּכי  כל  מה ,  א ליו  י ת ּב ר ך-ז ה  סמּו כים ּו קרֹו בים-י  די- ׁש על, ּו ל ה ּכיר אֹותֹו  י ת ּב ר ך
 .' א ליו  ּביֹו תר וכו- סמּו כים,  ּו מ ּכי רין אֹותֹו י  ת ּב ר ך  ּביֹו תר ּׁשּיֹו ד עין
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ּכי , ז ה  ּב חינ ת  ה לכֹות,  ׁשהּוא  ׁש עׁשּו ע עֹו לם  ה ּבא, ּו ב חי נת ּתֹו דה 
ז ה  ּב חי נת  ׁש עׁשּו ע ,  ּב פ רט  מי  ׁשּזֹו כה  ל ח ּדׁש  ּב הם,  ה ה לכֹות  ׁשּזֹו כין  ל למד

 מ ב טח לֹו  ׁשהּוא  ּבן ,  ּכל  הּׁשֹונ ה  ה לכֹות  ּב כל יֹום ':)נ  ּדה עג( ּב ב חי נת , עֹו לם  ה ּבא
ו  ה ּד עת הּוא  ע ּקר ,  נ ת ח ּדׁש  ׂש כל ו י די עה,  ּכי  ּכ ׁש ּנ ת ח ּדׁש  ה ל כה'  העֹו לם  ה ּבא

 .ל" ׁש עׁשּו ע עֹו לם  ה ּבא  ּכּנ 
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 ּד הי נּו ּתֹו דה', ַא ר ּב עה  צ רי כין  להֹודֹות ':): ּב רכֹות נד(ו ז ה  ּב חינ ת  ,
 מי  ח כם ו  י ׁש מר  א ּלה ו י  תּבֹונ נּו : " ׁש ּסּי ם  ּבסֹו פם, ז" ׁש הם  מפ ר ׁשין  ּב מ ּזמֹור ק

ז  כרֹונ ם ,  ּכמֹו  ׁשָא מרּו  רּבֹו תינּו, ֹותז ה  ּב חי נת  ה לכ" ' ח ס ּדי ה", "' ח ס ּדי ה
',  ּכ אּלּו מֹונ  ע  מ ּמּנּו  ח סד,  ּכל  הּמֹונ  ע  ּת ל מידֹו  מ ּל ׁש ּמׁשֹו '): ּכ תּבֹות צו( ל ב ר כה 
  ׁש הם  ּב חינ ת, ו  ׁשּמּוׁש  ח כ מים ז ה  ּב חי נת  ה לכֹות"  ל ּמס  מ ר עהּו  ח סד: " ׁשּנ  א מר

ז  כרֹונ ם ,  ּכמֹו  ׁשָא מרּו  רּבֹו תינּו,  ׁש ה ל כה  ּכמֹותֹו-" ח ס ּדי  ּדו ד "):ה"י  ׁש עי ה נ(
 הי נּו , " עּמֹו' ו ה: "ו ז הּו'  ׁש ה ל כה  ּכמֹותֹו'-" עּמֹו' ו ה ":): סנ  ה ּד רין צג( ל ב ר כה 

 ׁשהּוא  ּב חי נת ,  ׁש עׁשּו ע עֹו לם  ה ּבא ּב חינ ת ,  ׁש ּסמּו ך ו  קרֹוב  ל ה ּׁשם י  ת ּב ר ך
 :ל" ה לכֹות  ּכּנ 

 
           

      


     
     

     
  





 - 10 - 

10 

   
 

         
 

    
 

 
 

             
   


      







   
 

 
           

          






 

    
        

            



 

 



 - 11 - 

11 

  ּכי ּתֹו דה  מ בי אין ,  ׁש ב  ׁש ביל ז ה  מ כּנ ה  הּתֹו דה  ּב ׁשם  ה ל כה 
 אז י  ע ּקר  ה ּצ רה ,  חס ו  ׁשלֹום,  ּכי  ּכ ׁשנֹו פ לין  ל איז הּו  צ רה,  ּכ ׁשיֹו צ אין  מ ּצ רה

 לב יֹו ד ע  "):ד" מ ׁש לי י( ּכמֹו  ׁש ּכתּוב ,  ה ּצ רה  ּביֹו תר ּכי  ה ּלב יֹו ד ע ּו מ ר ּגיׁש ,  ּב ּלב
, ו  על  ּכן הּוא  מ ר ּגיׁש  ה ּצ רה  ּביֹו תר, )א" ּב רכֹות ס("  ה ּלב  מ בין" ּכי "  מ רת  נ פׁשֹו

 ּכ ׁש ּיׁש  צ רה  ּכמֹו ,  אל  ה ּלב- מ ת ּכּנ  סים  ּכל  ה ּד מים ו עֹו לים,  ּב ׁש עת  ה ּצ רה, ו  אז י
 ל ק ּבל ,  אז י  מ ת ּכּנ  סים  ּכ ּלם  אל  ה ח כם  ׁשּי ׁש  ׁשם,  חס ו  ׁשלֹום,  ּב איז הּו  מקֹום

 ל ב ּקׁש  ע צה ,  אל  ה ּלב- כן נ  ת ק ּב צים  ּכל  ה ּד מים ו עֹו לים- מ ּמּנּו  ע צה  ּכמֹו
ו ָאז  ה ּלב  ּב צ רה ּו בד חק ,  ׁשֹו ט פים  על  ה ּלבו  אז י  הם, ו  ת חּבּו לה  ּכ נ גד  ה ּצ רה

ַאף ,  ּכי הּוא  מ ר ּגיׁש  ה ּצ רה יֹו תר  מ ּכ ּלם,  ּכי לא  די  ׁש ה ּלב ּדֹו אג  ּב ע צמֹו,  ּגדֹול
  צ רה,  חס ו  ׁשלֹום, ו  על  ּכן  ּכ ׁשּי ׁש,  ּגם  ה ּד מים ׁשֹו ט פין  ע ליו ּו מ צ רין לֹו  מאד

 ּכי הּוא  מ ב ּקׁש  לנ  ענ  ע  מ ע צמֹו ּו ל ה ׁש לי כם ,  ה ּלב ּדֹו פק  ּב ד פיקֹות  ּגדֹולֹות,  לָא דם
ו ַא חר ,  חס ו  ׁשלֹום, ו  על  ּכן הּוא ּדֹו פק  ּב ד פיקֹות  ּגדֹולֹות  ּב ׁש עת  ה ּצ רה,  מ ע ליו

ן  ּת הלּוכֹות  ה ּד מים  לי ל ך  ּכ ּס דר  ּבתֹו ך  ׁש בי לי  אז י חֹוז  רי,  ּכ ך  ּכ ׁשיֹו צ אין  מ ה ּצ רה
,  היא  מ כּנ ה  ּב ׁשם  ה ל כה,  ׁש היא  ּבָאה  ּכ ׁשיֹו צ אין  מ ה ּצ רה, ו  על  ּכן  הּתֹו דה,  הּגּוף

 :ל" ׁשהֹו ל כין  ּכ ּס דר  ּכ ׁשיֹו צ אין  מ ה ּצ רה  ּכּנ ,  על  ׁשם  ּת הלּוכֹות  ה ּד מים
 

             


         
  
 

  


 
      

 
 

           
        

          
 

            
          



 - 12 - 

12 

 
           
 



          




 
 

         





 


             
          

            


 


             
           


 

 












 - 13 - 

13 

           
     

            
 


    


            


      
        

 



           

           
          

 
 
 


