
ים,  דֹוׁשִ ין ּבֹו ַעל ֲהִריַגת ַהּקְ ְתַעּנִ ּמִ ִחיַנת כ' ִסיָון ׁשֶ ְוֶזה ּבְ
לּו  ְ ִהְתַרּשׁ "ל ַעל ׁשֶ ר ַהֲהִריָגה ָהָיה ַעל ֵחְטא ַהּנַ י ִעּקַ ּכִ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֶאת  שֹ  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ

ִחיַנת ְנִביֵאי ֱאֶמת. ֵהם ּבְ יֵמיֶהם, ׁשֶ ָהָיה ּבִ ה ׁשֶ מֹשֶׁ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ָכל ּדֹור, ׁשֶ יְך ּתֹוָרה ּבְ יק ָהֱאֶמת ַמְמׁשִ ּדִ י ַהּצַ ּכִ
ר  ִעּקַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ רּור  ּבֵ ִחיַנת  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח 

"ל. ּנַ הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלם ּכַ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ׁשְ

ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ִיחּוָדא  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהּתֹוָרה  ַכת  ְוַהְמׁשָ
ָרֵאל  ִישְֹ ַנְפׁשֹות  ְיֵדי  חּוד ַעל  ַהּיִ ר  ְוִעּקַ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא 
ּמֹוְצִאים  ׁשֶ ֱאֶמת ַעד  ּבֶ ים אֹותֹו  ׁשִ ּוְמַבּקְ ים  שִֹ ַהְמַחּפְ
יִגיעֹות  ִרים ְמִניעֹות ּוָבִאים ּבִ ּבְ ַעם ּוְמׁשַ ָכל ּפַ אֹותֹו ּבְ
הּוא  ּנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ׁשֶ ל ִמּמֶ ֵדי ְלַקּבֵ ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵאָליו ּבְ
יק  ּדִ ַהּצַ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ִחיַנת  ּבְ
ִחיַנת ְולֹוֵקַח ְנָפׁשֹות  ץ ַנְפׁשֹוָתם ּבְ י ְמַקּבֵ יְך ּתֹוָרה, ּכִ ַמְמׁשִ
ָפׁשֹות  ַהּנְ ַמֲעֶלה  י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ִיחּוד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוגֹוֵרם  ָחָכם 
מֹו  )ּכְ "ל  ְוַכּנַ ְוכּו'  ּתֹוָרה  יְך  ַמְמׁשִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְבִחיַנת מ"נ  ּבִ

ם(. ן ׁשָ ִסיָמן י"ג ַעּיֵ ָחה ּבְ ּגָ ֵרי ַהׁשְ ַהּתֹוָרה ַאׁשְ בָֹאר ּבְ ּמְ ׁשֶ

ְוֵליֵלְך  ׁשֹו  ְלַבּקְ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָפׁשֹות  ַהּנְ ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
יק  ְלַהְמּתִ חּוד  ַהּיִ ַלֲעשֹֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֲאַזי  ַאֲחָריו, 
ים  ׁשִ יִנים ַהּקָ לֹום ַהּדִ ִרים ַחס ְוׁשָ ּבְ יִנים ַוֲאַזי ִמְתּגַ ַהּדִ
ה  ּמָ ם ּכַ ֵ ְכָרִחין ָלמּות ְוֵלָהֵרג ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ּמֻ - ַעד ׁשֶ
ה  ה ְנָפׁשֹות ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ִמיָתָתם ַוֲהִריָגָתם ַנֲעשֶֹ ְוַכּמָ
הּוא  ה  ַחּיָ ֶנֶפׁש  ִעְנַין  ּבְ ִסיָמן רס(  )ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ "ל,  ַהּנַ חּוד  ַהּיִ

ם. ן ׁשָ מֹו ְוכּו', ַעּיֵ ׁשְ

ִמים  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ַהֲהִריגֹות  ִרּבּוי  ל  ּכָ ָהָיה  ה  ּוִמּזֶ
ִסיָון,  כ'  ּבְ ין  ִמְתַעּנִ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ָרֵאל  ִישְֹ ל  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ
ר  ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּקּון ַהּתְ ר ּתִ ׁשּוָבה ְוִעּקַ ֲעִנית הּוא ּתְ י ַהּתַ ּכִ
ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל  ְמבָֹאר ּבְ יק ָהֱאֶמת, ּכַ ּדִ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּכִ

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ּכַ

ְסִליחֹות  ּבִ ין  ּוַמְרּבִ ִלין  ּלְ ּוִמְתּפַ ּצֹוֲעִקין  ׁשֶ ָעקֹות  ַהּצְ ר  ִעּקַ ְוֶזה 

ְוכּו'".  ָאְבדּו  ֲאָמָנה  י  "ַאְנׁשֵ תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעִנית,  ַהּתַ יֹום  ּבְ

ין  ַמְרּבִ ן  ּכֵ ְוַעל  ה.  ַהְרּבֵ ְוֵכן  ְוכּו'"  ָהָאֶרץ  ִמן  ָחִסיד  "ָאַבד 

ִרית  ּבְ ָלנּו  "ְזכֹר  תּוב,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  ְזכּות  יר  ְלַהְזּכִ

ה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ׁשֹוְכֵני  ִרית ִראׁשֹוִנים ְוכּו' ְוכּו' ֲעשֵֹ ָאבֹות, ּבְ

ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ָהרּוַח  ּכַֹח  ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ָעָפר", 

ִלְמצֹא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ים  ָהַרּבִ ּוְזכּוָתם  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ
ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְוכּו'  י  ָהֲאִמּתִ ְנִהיג  ַהּמַ
בָֹאר  ּמְ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ יִכין ׁשָ ֲעִנית ַמְמׁשִ י ַעל ְיֵדי ַהּתַ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ
ה  ה ְצָדָקה ַמְרּבֶ ִסיָמן קע"ט ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַמְרּבֶ ּבְ

י  י, ּכִ ְנִהיג ָהֲאִמּתִ ה ִלְמצֹא ַהּמַ לֹום ִנְזּכֶ ָ לֹום. ְוַעל ְיֵדי ַהּשׁ ׁשָ

דּוע. ּיָ ֲחלֶֹקת ּכַ יק ָהֱאֶמת הּוא ֵמִרּבּוי ַהּמַ ּדִ ר ַהְעָלַמת ַהּצַ ִעּקַ

ְמזֹוָנא  ֶנֶגד  גּוָפא  ּדְ ְמזֹוָנא  ַמְכִניִעין  ֲעִנית  ַהּתַ ְיֵדי  ַעל  ם  ּגַ

יק ָהֱאֶמת ֲאַזי זֹוִכין  ּדִ ּזֹוִכין ִלְמצֹא ֶאת ַהּצַ ׁשֶ י ּכְ ְמָתא, ּכִ ִנׁשְ ּדְ

ל ֶחֶסד  יר ׁשֶ ִ ַלּשׁ ּזֹוִכין  ׁשֶ ְוכּו', ַעד  ֵלָמה  ׁשְ ָידֹו ֶלֱאמּוָנה  ַעל 

ֵאין  ׁשֶ גּוָפא ְוכּו', ֲאָבל ּכְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ְמזֹוָנא ּדְ "ל ׁשֶ ַהּנַ

יק ָהֱאֶמת ֲאַזי ְצִריִכין ְלִהְתַעּנֹות  ּדִ זֹוִכין ִלְמצֹא ַהּצַ
ֲאַות ֲאִכיָלה, ַעל ְיֵדי  ִרין ּתַ ּבְ ׁשַ ּמְ ֲעִנית ׁשֶ ה. ְוַעל ְיֵדי ַהּתַ ַהְרּבֵ
הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ת  ַ ְקֻדּשׁ יִכין  ּוַמְמׁשִ גּוָפא  ּדְ ְמזֹוָנא  ִנְכָנע  ֶזה 

ְלָמְצאֹו  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמָתא,  ִנׁשְ ּדְ ְמזֹוָנא  ִחיַנת  ּבְ

הּוא  ׁשֶ ֲעִנית  ַהּתַ ְיֵדי  ַעל  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ָעָליו  יְך  ִהְמׁשִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

הּוא  ֲעִנית ַהּמַֹח, ׁשֶ יֹום ַהּתַ י ָאז ּבְ ְמָתא, ּכִ ִנׁשְ ִחיַנת ְמזֹוָנא ּדְ ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר(. תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה )ּכְ ִחּלָ ָמה, ִנּזֹון ּתְ ׁשָ ַהּנְ

ָאז  ׁשֶ ִסיָון  ּבְ ָרֵאל  ִישְֹ ֲהִריַגת  ֲעִנית ַעל  ַהּתַ ֶזה  נּו  ּקְ ּתִ ן  ּכֵ ְוַעל 

ֵחְטא  ּבְ ד  ִמּיָ ִקְלְקלּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָרֵאל  ִישְֹ לּו  ִקּבְ

ֵהיֵטב  שֹ  ְלַחּפֵ לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ָהֵעֶגל 

ל  אּו ּכָ "ל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ּנַ ה ּכַ ת מֹשֶׁ ַ ָראּוי ֶאת ְקֻדּשׁ ּכָ
ן  ָרֵאל, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוַעל ּכֵ נֹות ְוָכל ֲהִריַגת ִישְֹ ַהֻחְרּבָ

ן זֹאת. ַלת ַהּתֹוָרה ְלַתּקֵ הּוא ַקּבָ ִסיָון ׁשֶ ין ָאז ּבְ ִמְתַעּנִ

)ליקוטי הלכות, שלוחין ה, לו(

ֲעִנית כ' ִסיָון ּתַ
שמתענים בו

על הריגת הקדושים


