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 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ג סֻפִּ

 

יְנָחס ן "ֻפִּ ְלָעָזר ֻבֶּ ן אֶּ יב ַהֻכֵֹהן, ַאֲהרֹן ֻבֶּ ִּ ת ֵהש   אֶּ
י ֵני ֵמַעל ֲחָמתִּ ָרֵאל, ֻבְ ש ְ ַקְנאוֹ  יִּ ת ֻבְ י אֶּ ְנָאתִּ  קִּ

תֹוָכם, י ֻבְ יתִּ ֻלִּ ת  ְולֹא כִּ י" אֶּ ְנָאתִּ קִּ ָרֵאל ֻבְ ש ְ ֵני יִּ ֻבְ
 (ָּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּרָּכה,ָּיא(בַֻּּ

יב ִׁ י" ֶאת "ֵהש  יב ַמאי, ֲחָמתִׁ ִׁ אָּ.י'ֲחָמתִׁ  ֶאת 'ֵהש  לָֻּּ יןָּאֶּ לֵֻּּ ןָּאִּ וֻּ ינֻּ 'ָּגָּאִּ
ים נִּ םְָּממוֻּ נָֻּּ יהִּ גֵּ יתדְֻּ חִׁ ְׁ ֵחיָמה, ַאף, : ַמש  יןָּ.וְׁ גִּ אָּבְֻּ מָּ חָּ אָּדְֻּ הוֻּ  'ֵחָמה'ָּהַּ

ה ֲהוָּ יטָּדְֻּ ִּ ש  ָּ ְךָָּּפֻּ ַּ ְתְמש  אְָּואִּ ְטרָּ סִֻּּ ָָּּמִּ ק ְצחָּ יִּ דְוכוָֻּּדְֻּ כַּ ָּדְֻּ אָּ'. מָּ אָּחָּ הוֻּ ָּהַּ
א, 'ֵחָמה' מָּ ָָּּחָּ יהֻּ הָּלֵּ ֲהוָּ יתָּדְֻּ חִּ לָּנָּ ןָּעַּ יהוֹּ ֵּ יש  ָָּּרֵּ ש ְ יִּ ָּדְֻּ ל. אֵּ ָֹחָמא, ַמאירָּ
א ָאת', מ ָחָמא ֲהָוה ֻדָ יָעא ָטאס ֻדְׁ קִׁ רְׁ אָּ,ֻבִׁ אְָּודָּ אָּהוֻּ נָּ ימָּ 'ָּסִּ ְךָּדְֻּ ְלאַּ ־מַּ
ָּ וֶּ ָּ מֻּ א,ָּת'הַּ ְעיָּ בַּ הָּדְֻּ אָּ נָּ ְתבָֻּּ תְָּלאִּ אָּ אָּבְֻּ תָּו"וָּ ה'.ָּתְָּואָּ דָּמָּ ס,ֲָּעבַּ ְנחָּ ִּ הָּפֻּ ֲהוָּ ָּדְֻּ

ָּ ש  בֵֻּּ ְתלַּ קָּמִּ ְצחָּ יִּ ֹבְֻּ ֵדין, יל ֻכְׁ ָחַטף', מ ָאת ַההֻוא ָנטִׁ ר, ֵליֻה  וְׁ בֵֻּּ ְָָּּוחִּ יהֻּ ָּלֵּ
ָּ יהֻּ ֲהדֵּ ָּבַֻּּ ן. יוָּ אָּכֵֻּּ מָּ חָּ ְךָּ'ָּדְֻּ ְלאַּ ָּ־מַּ וֶּ ָּ מֻּ ָָּּת'הַּ ס, ְנחָּ פִּ ַההֻוא מ ֵליֻה  ָחַטףדְֻּ ' לְׁ

ֲהֵדיֻה   ד, ֻבַ יַֻּּ בָּמִּ אָָּּתָֻּּ רָּ ֲאחוֹּ ָּ'.ְוכוָֻּּלַּ

ין גִׁ אֹות ֻבְׁ הָּ,'מ ֻדְׁ אֲָּהוָּ נָּ ימָּ הָּסִּ אָּ ְדמָּ ןָּקַּ וֹּ אש  רִּ ם־הָּ דָּ י,ְָּלאָּ ְבנֵּ ְָָּּלמִּ וֶּ לָּתמָּ ָּעַּ
א ְלמָּ ין,ָּעָּ גִׁ ָאת ֻבְׁ הָּאֻדָ  ֻדְׁ אסֲָּהוָּ לָּטָּ ָָּּעַּ יהֻּ ֵּ יש  םָּרֵּ דָּ אָּ א,ָּדְֻּ ֲעתָּ ַּ ש  יָּבְֻּ ְכתִּ ָּבדִֻּּ

י) ִּ אש  רֵּ ָּוָּתבְֻּ ח"ָּ:(ג, קַֻּּ תִֻּּ ָָּּוַּ ְריוֹּ ִּ פֻּ ָּ"מִּ ָּמ, ְריוָֹּּ' ִּ ָּפֻּ ה. ֲהוָּ אָּוַּ כָֻּּ ָּת"וְָּמחַּ א, ְמנָּ זִּ ָּבְֻּ
י ְכתִּ ָּ)בָּדִֻּּ ָּ ָּםָּש  ָּ ָּו־ז(ש  לם, ֹּאכַּ תֻּ ָּ:ָּ"וַּ ן, תֵֻּּ תִֻּּ ָּוַּ ה", ְחנָּ קַּ ָּ פֻּ תִֻּּ ין.ָּוַּ דֵּ יָּכְֻּ נֵּ ְתבְֻּ ָּ'ָּאִּ וֶּ ָּת'מָּ

לָּ ָָּּעַּ ְלמָּ ָּא.עָּ

ָחס נְׁ א ֵליֻה  ָחֵמי ֲהָוה ֻפִׁ ֻתָ ְׁ יס', מ ָאת ַההֻוא ַהש  יהֹון ַעל ָטאִׁ ֵ  ֵריש 
ָרֵאל ש ְׁ יִׁ ְךָּ. ֻדְׁ יאַּ אְָּוהֵּ מָּ ָָּּחָּ יהֻּ א.ָּלֵּ מָּ אָּחָּ ְקנָּ וֻּ יֻּ מָּדִֻּּ ה'ָּדְֻּ חָּ תוֻּ ְ א,ָּפֻּ ְליָּ אָּמַּ מָּ .ָּדָֻּּ

ן יוָּ אָּכֵֻּּ מָּ חָּ ָָּּדְֻּ יהֻּ ר,ָּלֵּ מַּ אָּאָּ איָּהָּ דַֻּּ אָּוַּ נָּ ימָּ 'ָּסִּ ְךָּדְֻּ ְלאַּ ָּ־מַּ וֶּ ָּ מֻּ ד,ָּת'הַּ ֻיַ  ָחַטף מִׁ
ר, ָלֻה  ְדכַֻּּ ָָּּאַּ הֻּ לָּ אָּעָּ מָּ ְ ָָּּש  ש  ְָּמפֹּרָּ ית, חִּ איְָּונָּ תְָּלהַּ ָָּּאָּ יהֻּ בֵֻּּ ָדא. 'ְוכוְָֻּּלגַּ  וְׁ

יל ָחס ָנטִׁ נְׁ ָקם, ֻפִׁ תֹוךְׁ  וְׁ לָּ',מ ֻבְׁ א:ְָּועַּ יָּדָֻּּ יתִׁ ֻלִׁ לֹא כִׁ ֵני ֶאת "וְׁ ָרֵאל ֻבְׁ ש ְׁ  יִׁ
י".  ָאתִׁ נְׁ קִׁ ָּ)ֹֻבְׁ ֹּהַּ ָּרָּזֻּ ְנחָּ ִּ ֹרלז.(ָּספֻּ

  .א

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  ח"אָּריג("ןָּמוֹּ

ֹ ֹׁשֵ ׁש ֻיֵ ־הֻואֹׁשֶ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ׁשֶ ֻכְּ ֹׁשֶ ם,
ָבר,ֹ ַעל־ֻדָ ַֹהֻבַ ירָֹהָאָדםִֹמן ֻתִ ַהסְּ רֹוֶצהֹלְּ

ילוֹֹ ַהֻצִ ַזרָֹעָליוֹֹלְּ גְּ ֻנִ ֶותֹׁשֶ הֹֹ–ִמֻמָ ַכֻסֶ ירֹֻומְּ ֻתִ ַמסְּ
םֹ ֵ ֶזהַֹהׁשֻ ֹ!אֹותֹוֹֻבְּ

יבֹותַׁ ְַׁסבִּ ׂש ַֻׁוְמַחֻפֵ ֹוֵטט ְַׁמש  ָבר ַעל־ֻדָ ַהֻבַ
ַׁלוַֹׁ ש  ְַׁלַבֻקֵ ַָׁהָאָדם, ֻיֻוַכלֶַַׁׁזה ֶ ַׁש  ָמקֹום

ַׁ ְכֶסה ְַׁוַהֻמִּ ר ְסֻתָ ַַׁהֻמִּ ַחת ַֻׁתַ ֵנס ֻכָ יקוְַֹׁלהִּ ַַׁאְךְַׁלַהֻזִּ .
ַֻׁכַֹחַׁ ַׁלֹו ְַׁוֵאין ק ֻלֵ ְסֻתַ ַׁנִּ ַָׁעָליו, יט ֻבִּ ֻמַ ֶ ש  ַֻׁכְ ֶכף ֻתֵ
ַׁמֹוֵצאַׁ לֹום ָ ַחס־ְוש  ֶ ש  ַֻׁכְ ֲַׁאָבל ם. ֵ ַַׁהש ֻ ֶַׁזה ֵמֲחַמת
ֲַׁאַזיַׁ ְכֶסה, ְַׁוַהֻמִּ ר ְסֻתָ ַַׁהֻמִּ ַחת ַֻׁתַ ְכֹנס ַׁלִּ ָמקֹום

ַרֻבַָׁ הַַׁאֻדְ ֻזֶ ַׁמִּ ָברַׁיֹוֵתרַֻׁכַֹח ַעל־ֻדָ לַׁעֹודַַׁהֻבַ אְַׁמַקֻבֵ
ם.ַׁ ֵ ַַׁהש ֻ

ַׁ דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ תֻובַֻׁבַ ֻכָ ֶ יַנתַַׁמהַׁש ֻ חִּ ְנח ָ)ֻבְ ִּ סָפ 

ַׁרלז.( ָֹמֶותֹ: ל ֹׁשֶ "ם ַֹהֻמֵ ָחס ינְּ ֹֻפִ ָרָאה "ׁשֶ
ָֹאז". ׁשֹוֵטט יַנתַַׁׁמְּ חִּ ַֻׁבְ יא ַׁהִּ "ם, ַַׁהֻמֵ י ַֻׁכִּ ַהְינֻו:

ֹוֵטטַָׁסַַׁׁ ֶמ"ְך־ֵמ"םַַׁהְמש  "ל.ַהֻסָ ֻנַ יבַֻׁכַ יבַָׁסבִּ ַׁבִּ

םֹסא"ל, "לֹהֻואֹׁשֵ ַֹהֻנַ ם ֵ ַהׁשֻ ְויֹוֵצאַַׁׁׁשֶ
ַׁ סֻוק ֻפָ י)מִּ ל ִּ הִּ ָז(ת ְ ָלב, ה'ַאַ"ַׁ:ם ֶַתר'ֵסַַֻתָ

בֹות,ַׁ'י",ִלַ י־ֻתֵ ֵ ֹ"ֵַׁמָראש  ל ֹׁשֶ "ם ַהֻמֵ רִֹמַוְּ 'ֻצַ
ֵרִני", ֻצְּ יַנתַַֻׁׁתִ חִּ ַֻׁבְ "ל, ַַׁהֻנַ "ם ַַׁהֻמֵ יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא

ְַׁסַׁ ֹוֵטט ַַׁהְמש  ֶמ"ְך־ֵמ"ם ְכֶסהַַׁהֻסָ ַַׁהֻמִּ יב בִּ
ַַׁחס־ ם ְַׁואִּ ַָׁהָאָדם. ַַׁעל לֹט ְ ש  ַׁלִּ "ל ַַׁהֻנַ ר ְסֻתָ ְוַהֻמִּ
ַׁיֹוֵתרַׁ ל ְַׁמַקֻבֵ ֲַׁאַזי לֹט, ְ ש  לֹוםַׁמֹוֵצאַָׁמקֹוםַׁלִּ ָ ְוש 
םַׁסא"לַׁ ֵ "םְַׁלַהש ֻ ְצָטֵרףַַׁהֻמֵ יַׁנִּ ם,ַֻׁכִּ ֵ הַַׁהש ֻ ֻזֶ ֻכַֹחַׁמִּ

ֵא"ל'.ַׁ מֹוַׁ'ַסֻמָ ְ הֵַׁצרֻוףַׁש  "ל,ְַׁוַנֲעׂשֶ ַַהֻנַ

ֹ ַהפְּ ֹלְּ הָֹצִריךְּ ֹ"ַאֻתָ בֹות ֹֻתֵ ין ֹֻבֵ ִסיק
ר",ֹ ֵתַבתֹ"ִמֻצַ ֻלֹאֵַׁסֶתרִֹלי",ֹלְּ ֶ ֵדיַׁש  ֻכְ

לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  מֹו ְ ַׁש  ֵַׁצרֻוף ְַׁוכוַַַֻׁׁלֲעׂשֹות ֲאָבלַׁ'.
ֲַׁאַזיַׁהֻואַׁ "ל, םַַׁהֻנַ ֵ ֹכַחַַׁהש ֻ יןַַׁעְצָמןַֻׁבְ רִּ ֻמְ ַ ש  ֻמְ ֶ ש  ֻכְ

ר, ְסֻתָ ַֻׁומִּ ְכֶסה יַנת:ֹמִּ חִּ ֹֹֻבְ ִֹלי", ֵֹסֶתר ה ְֹוַגם"ַאֻתָ
ֹֹ רֹֻתִ ֹ"ִמֻצַ ֵרִניֻצְּ מְּ ִתׁשְּ ֹ.ֵרִני"ֹוְּ

  .ב

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּרמאָּ"ןמוֹּ

ים,ַָׁהָיהַׁ ינִּ ַֻׁדִּ ֻדַ הַָׁהָאָדםַׁמִּ יןְַׁמַכֻלֶ ת־ַהֻדִּ
לֹום.ֲַׁאָבלֵַׁאיןַָׁלֻהַֻׁכַֹחְַׁלַכֻלֹותַׁ ָ ַחס־ְוש 

ַׁ ְַׁלַכֻלֹותְַׁוכוְַֻׁלַגְמֵרי ַֻׁכַֹח ַׁלֹו ֵַׁיש  ַָׁהָאָדם ֲַׁאָבל .'
לוַֹׁ ָ ַַׁחס־ְוש  ֲַׁחֵברֹו ֶַׁאת ׁשַֹׁ.םְלַגְמֵרי ֻיֵ ׁשֶ ֹֻכְּ ן ַעל־ֻכֵ וְּ

חֹוֵלקָֹעָליו,ֹ ֹֻוָבאָֹאָדםַֹאֵחרֹוְּ יִניםַֹעלָֹאָדם, ֻדִ

ַֹדע:

ַֹוֲאַזי

ֶזה ֹוְּ

ַדֹ ֹע:וְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ׁשֹ ֻיֵ ׁשֶ ֹֻכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ד סֻפִּ

ֻנֻו, קִֹמֻמֶ ֻלֵ ֻתַ יןִֹמסְּ ת־ַהֻדִ יםַׁיֹוֵתרֲַַׁׁאַזיִֹמֻדַ יַׁרֹוצִּ ֻכִּ
ַׁלֹוַֻׁכַֹח.ַׁ יֵַׁיש  ְנֹקםַֻׁבֹוַָׁהָאָדם,ַֻׁכִּ ֻיִּ ֶ  ש 

יַחֹ ֻגִ ֹֻוַמׁשְּ דֹול ֹֻגָ יק ַֹצֻדִ הֻוא ֹׁשֶ ִמי
ֹ ִתֻקֻון ֹחֹוֵלקֹֻבְּ ֹהֻוא ָהעֹוָלם,

קֹ ַסֻלֵ ֹלְּ ֵדי ֹֻכְּ ֶֹאָחד, יק ַֹצֻדִ ַֹעל ָנה ַכֻוָ ֹֻבְּ ָעִמים ִלפְּ
ין, ת־ַהֻדִ ִֹמֻדַ הֻואֵַַׁׁמָעָליו ֶ ַׁש  ַָׁעָליו ְסְמכֻו ַׁיִּ י ֻכִּ

ַׁ ַׁיֹוֵתר, ְנֹקם הֹיִּ ֹעֹוש ֶ ֹהֻוא ךְּ ַֹאַחר־ֻכָ ֲאָבל
יק.ֹ ֻדִ אֹותֹוַֹהֻצַ הִֹיֻסֻוִריםֹלְּ ֵאינֹוֹעֹוש ֶ ַרֲחִמיםֹוְּ ֹֻבְּ

רוַֻׁ ַֻׁפֵ ְדב ָ )ש  ִּ מ  ָעָזרֹ:ַׁרָכה,ָיא(ב ַּ ןֶֹאלְּ ָחסֹֻבֶ ינְּ "ֻפִ
ֶֹאתֹ אֹו ַקֻנְּ ֹֻבְּ כֻו', יבֶֹאתֲֹחָמִתיֹוְּ כֻו',ֵֹהׁשִ וְּ

כֻו'". ֹוְּ יִתי ִֹכֻלִ לֹא ֹוְּ תֹוָכם, ֹֻבְּ ָאִתי ַהְינֻו:ִַַׁׁקנְּ
יבֶֹאתֲֹחַמתֹ ָחסֵֹהׁשִ ינְּ ֻפִ ֹׁשֶ ת־ַהׁשֵ קִֹמֻדַ ִסֻלֵ ֹוְּ ם,

ָלַבׁשֹ ֹׁשֶ ֵדי ַֹעל־יְּ ָרֵאל, ש ְּ ִֹמֻיִ ין ֹקםַֹֹהֻדִ ִֹלנְּ ָקָמה נְּ
יִנים. ַֹהֻדִ קֻו ֻלְּ ֻתַ ןִֹנסְּ ֶהם,ַֹעל־ֻכֵ יַַֻׁׁבָ ְוֶזהֵַׁמֲחַמתַֻׁכִּ

ַׁ ְַׁוכֻו', ְַׁלַכֻלֹות ים ְַׁיכֹולִּ ֵַׁאיָנם ים ינִּ יַהֻדִּ םְַׁורֹוצִּ
ְנֹקם.ַׁ ָאָדםַׁרֹוֶצהַׁלִּ ֶ ש  ַׁיֹוֵתרַֻׁכְ

ָרֵאלֹ ִֹיש ְּ ֵני ֹֻבְּ ֶֹאת יִתי ִֹכֻלִ לֹא "וְּ
ָאִתי". ִקנְּ ַַֻׁׁבְּ ֹמֹוִדַֹהְינֻו: ֶזה ֻבָ ָֹלנֻוֹׁשֶ יַע

ָרֵאל,ֹ ִיש ְּ ָחסֹלְּ ינְּ הֹֻפִ ָעש ָ ַהֻתֹוָרהֹֻגֶֹדלַֹהֻטֹוָבהֹׁשֶ
ֹקםֹ ָקָמהִֹלנְּ ָלַבׁשֹנְּ ,ֹוְּ ַרךְּ ֻבָ ָאתֹוִֹיתְּ אֹוֶֹאתִֹקנְּ ַקֻנְּ ֻבְּ

ֶהם.ֹ ַֻׁבָ

ַׁ י ַֻׁכִּ ֹֻבְֹּהֻוא: ֶֹאת יִתי ִֹכֻלִ לֹא ֵניֹ"וְּ
ֹ ָאִתי" ִקנְּ ֹֻבְּ ָרֵאל נוֹֹֻ–ִיש ְּ ֹ:ַהיְּ

ֹ 'ִמֻדַ ֹֻבְּ ָאִתי', ִקנְּ 'ֻבְּ הֹׁשֶ ַכֻלֶ ֹמְּ ֵֹאיִני י, ֻלִ ֹׁשֶ ין' ת־ַהֻדִ
ָרֵאל, ִֹיש ְּ ֵני ֹֻבְּ ַֻׁכַֹחֶַַׁׁאת ֻה ַֻׁבָ ֵַׁאין ין ת־ַהֻדִּ ֻדַ ַׁמִּ י ֻכִּ

ַֻׁכַֹחַׁ ַׁלֹו ֵַׁיש  ֻנֹוֵקם ֶ ש  ַֻׁכְ ַָׁהָאָדם ֲַׁאָבל ְלַכֻלֹות.
לֹום.ַׁ ָ ְַׁלַכֻלֹותְַׁלַגְמֵריַַׁחס־ְוש 

ָלָאהֹ ִֹנפְּ ֹטֹוָבה ָחס ינְּ ֹֻפִ ה ָעש ָ
ֹ ֻלָ הֹׁשֶ ֻמֶ ָרֵאלֹֻבַ ִיש ְּ ֹקםֹלְּ ָאהִֹלנְּ ַבׁשִֹקנְּ

ֹֻכַֹחֹ ָרֵאל ש ְּ ִֹמֻיִ ָתה ָֹרפְּ ֵדי־ֶזה ַֹעל־יְּ י ֹֻכִ ֶהם, ֻבָ
יִנים. יֹוֵתר.ַַַׁׁהֻדִ ֶהםַֻׁבְ ְנֹקםַֻׁבָ יְנָחסַׁיִּ ֻפִּ ֶ ָבםַׁש  ֹחש ְ ֻבְ

ָחסֶֹאתֲֹחָמִתי'ֹ ינְּ יבֹֻפִ ֵדי־ֶזהֹ'ֵהׁשִ ןַֹעל־יְּ ַעל־ֻכֵ וְּ
ין ַֹהֻדִ ת ִֹמֻדַ ק ִסֻלֵ ַַׁׁוְּ "ל. ֻנַ ָחסֻכַ ינְּ ֹֻפִ ֱאֶמת ֹֻבֶ ֲֹאָבל

ֵֹהֵקלֹ ךְּ ַֹאַחר־ֻכָ אי ַוֻדַ ֹֻובְּ ַֹרֲחָמן, ָֹהָיה אי ַוֻדַ ֻבְּ
יִניםֵֹמֲעֵליֶהם.ֹ ַֹהֻדִ

  .ג

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּרעחָּ"ןמוֹּ

ָאִתי" ְדב ָ )ֶַׁאתִֹקנְּ ִּ מ  ִחיַנתֹֹ–ֹרָכה,ָיא(ב ַּ ֻבְּ
יק,ֹ אֹׁשֻוםַֹצֻדִ ַקֻנֵ ֹמְּ ֵאינֹו יקֹׁשֶ ֻדִ ַהֻצַ

עֹוָלם־ לֹאֹֻבָ הֹוְּ עֹוָלם־ַהֻזֶ אֹלֹאֹֻבָ ַרקֹאֹותֹוֹֹ–ַהֻבָ
ֹ. ַרךְּ ֻבָ ַבֻדֹוִֹיתְּ ֹלְּ

  .ד

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּסהָּ"ןמוֹּ

ֹ ַאת ִֹקנְּ בַֹהׁשֵ ֶֹנֱחׁשָ ָב־אֹות, ֹצְּ ם
ָדָקה. ֹצְּ מֹו ְתבֻוַַֻׁׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

ַֻׁתֹוְספוַֹׁ'ַהַׁ ָאְמרֻו ֶ ַַׁמהַׁש ֻ ַַׁעל ַַׁרזַַׁת' א)"ל ב  ָב   ְתר  י:ָָא־ב ַּ

ָעַָּ לָ ל ְ ש  ָלד(מִּ ָיד, ַׁי ָדָקה"': רֹוֵמםֹצְּ ֵֹאֻלֻוֹֻגוֹֹֹתְּ י',
ֵֹאֻלֻוֹ את', ַֹחֻטָ ים ֺאֻמִ ֹלְּ ֶחֶסד ֹ'וְּ ָרֵאל. ִיש ְּ

יןַָׁהַעֻכֻו"ם, עֹוׂשִּ ֶ ַׁש  ֶַׁחֶסד ל ֻכָ ֶ ַַׁׁ"ש  ְטָ]ְוכֻו' ָאהוָ ָאח 

ה ָ ינָ ָן,ל  א  יָםש   ָעֹוש ִּ ל ָ ָ–ן ָָאא  ד   ְתג ַּ וָָֹלְלהִּ ָב  ל ָ ; ָא  ךְָא ש   מ   ת ִּ ָש  

ָ ת  ְלכו  ָמַּ ל ָ ן; ָא  ה ָא ְתיַּ ְָלהִּ וָֹר ָב  ל ָ ; ָא  ָא ר  ְָלח  נוָ ף יאֻוַׁ[אֹות  ְַׁוֵהבִּ .
ם:ַׁ ָ ַׁש  ַַׁה'ֻתֹוְספֹות' ְַׁוָכְתבֻו בֻוַזְרֲאָדן'. 'ֻנְ ַׁמִּ ְרָאָיה
אֹ ֻנֵ ֻקִ ֹׁשֶ ָדָקה, ֹצְּ ָֹאז ה ָֹעש ָ ֲאָדן בֻוַזרְּ "ֻונְּ

־הֻוא".ֹ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ְמָצא:ַׁלְּ ַאתֹנִּ נְּ 'ֻקִ ֹׁשֶ םַֹהׁשֵ
ָדָקה'.ֹ מֹוֹ'צְּ ָב־אֹות'ֹהֻואֹֻכְּ ֹצְּ

ֻקֻוֵט ] ֻכַ  ,י־ֲהָלכֹותלִׁ רְׁ ַחר ה, פחֻבִׁ ַ  ן"מֹוֲהַר ־ִלֻקֻוֵטיַעל ) ת־ַהש ֻ

ןָ–ָ"ל(ַהנַ  רָכ  יםְָמֹבא  ל ִּ ְתהִּ ןָב ִּ ְניַּ ס',ְָלעִּ ְנח  ִּ מוָָֹ'פ  בָכ ְ תו  כ   ָש  
ים) ִהֻלִ ֲעֹמדָ:(קו, ל ֻתְּ י ַּ סָ"וַּ ְנח  ִּ אָפ  נ   ק ִּ ָש   ל", ל   ְיפַּ תָוַּ ְנאַּ 'ָהָקִּ

אֹות, ב"ְָצב  ש   ח  ת   ק ָָלוָָֹוַּ ְצד  ָלִּ ָ )ה" סוֻ ם ש  מוֻ ק לא ֻפָ ָ(ךְּ ַהֻסָ י. ֲָהר 
ר יְָמֹבא  ְבר  ְדמוָָֹד ִּ ָאַּ תָ"ל:זַָּ"ר ְנאַּ ק ִּ ָָ"ש   ש   ־אֹות,ָםהַּ בְָצב  ֱחש   ָנ 

ה"[.ָ ק  ְצד  ָלִּ

  .ה

יחוָֹּּ) ָּת־ש ִּ רַּ  ("ןָּצוהָּ

ַַׁׁעֹוָלמֹות ש  ֻיֵ ֶ יקַׁש  ֻדִּ ְַׁלַהֻצַ ַֻׁבֹוֶנהַׁהֻוא,
ְַׁוכֻו'ַׁאֹוָתם ֲחלֶֹקת ֻמַ ַׁמִּ י. יקֹֻכִ ֻדִ ַֹהֻצַ

ה יַֹמֻטֶ ַלֻפֵ ֶֹחֶסדֹֻכְּ ָדן, לֹוְּ ִקיםַהֹֹֻכָ ָֹעָליוֹחֹולְּ
כֻות, ַכף־זְּ ָנָתםֹלְּ ֻוָ ֻכַ ַמִים.ֹׁשֶ ם־ׁשָ ׁשֵ יַׁלְּ ַׁלֹאַֻׁכִּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה: ֹוְּ

ַעם ַהֻטַ ֹוְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

אוֹֹ ַקֻנְּ ֹ"ֻבְּ

ִאין ַקֻנְּ ֻמְּ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֹ ַ ֹי"ַהׁשֻ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ה סֻפִּ

ְסֻבֹלַָׁיכֹולַָׁהעֹוָלםַָׁהָיה יק,ַׁאֹורַׁלִּ ֻדִּ דֹולַַׁהֻצַ ֻגָ ֶ ַׁש 
ֵַַׁׁמֲחַמתְַׁוַגםְַׁלָסְבלֹו,ְַׁמֹאד ש  ֻיֵ ֶ הַׁש  ֻמָ יםַֻׁכַ ינִּ ַֻׁדִּ

ים ְטרֻוגִּ יםְַׁוקִּ דֹולִּ יקַַׁעלַֻׁגְ ֻדִּ דֹולַַׁהֻצַ ַָׁהֱאֶמת.ַַׁהֻגָ
ן ִקיםֵֹהםַֹעל־ֻכֵ ָֹעָליוֹחֹולְּ ֵֹהםֹֻוָבֶזה,
יִקיםֹ ֻתִ יִניםַֹמׁשְּ רֻוִגיםַֹהֻדִ טְּ ַהֻקִ ֹ.וְּ

ָאנוַֻׁ ֶ יםַׁש  ַַׁׁרֹואִּ ש  ֻיֵ ֶ ש  יןַֻׁכְ הַֻׁדִּ ֶ ַָׁאָדםַַׁעלַָׁקש 
ֶַׁאָחד ְַַׁׁוֶאָחד, ְנָאהַׁלֹוֵבש  ְַׁואֹוֵמרַׁקִּ י: ַׁ"ֲאנִּ

ֻנוְַַֻׁׁוֶאְנֹקםֵַׁאֵלךְַׁ ֻמֶ הַׁמִּ ין"ַֻׁבוְַַֹׁׁוֶאֱעׂשֶ ֶַׁזהְַׁיֵדיַַׁעל,ַֻׁדִּ
יקַׁהֻוא ֻתִּ ְ ֻנוַַַֻׁׁמש  ֻמֶ ָארַׁמִּ ְ יןַׁש  ֲעֵלי־ֻדִּ ַַׁהֻבַ

ים, ַקְטְרגִּ ֻמְ ֶ ֻלֹאַׁש  ֶ רַָׁהָיהַׁש  ָ ְסֻבֹלַׁלוֶַַֹׁׁאְפש  ַׁלִּ
יֵניֶהםַׁ ַׁ.ֻדִּ

ה ֻזֶ הֹוֵלךְֹֹּׁשֶ ֹקםֹׁשֶ ֻנֻו,ִֹלנְּ הִֹמֻמֶ ֹעֹוש ֶ
דֹוָלהֹטֹוָבהֹלוֹֹ ֹאד,ֹֻגְּ יֹמְּ איֹֻכִ ַוֻדַ ֹֻבְּ

נֹוַחֹֹטֹוב ֻבֹלֹלוֹֹֹוְּ ינוִֹֹֹלסְּ לֹֻדִ ֹֹׁשֶ ֹׁשֶ הֶזה, רֹֻזֶ ׁשָ ֶֹאפְּ
לֹו,ֹלוֹֹ ָסבְּ ֻבֹלֹלְּ סְּ יֵניֶהםִֹמֻלִ לֹוםֹֻדִ ׁשָ ֻלֹא,ַֹחס־וְּ ֹׁשֶ

רָֹהָיהֹ ׁשָ לוֶֹֹֹאפְּ ָסבְּ ֹ.לְּ

ִצינוֹֻ ֻמָ ָחסֵֹאֶצלֹׁשֶ ינְּ הֹֻפִ ַמֲעש ֵ ִריֹֹֻבְּ ֹ–ִזמְּ
י ָחסֹלֻוֵלאֹֻכִ ינְּ ָרֵאלָֹהיוֹֹֻֻפִ ִביןִֹיש ְּ ַֹחֻיָ

ָלָיה לֹוםֹֻכְּ ׁשָ ַֹחס־וְּ ָצֵֹֹמֲחַמתַֹאךְֹּ. ֻיָ ָחסֹאׁשֶ ינְּ ֹֻפִ
א ִקֻנֵ ַאתֹוְּ םִֹקנְּ ַֹהׁשֵ ֵדי־ֶזה, קַֹעל־יְּ ֻתַ יןִֹנׁשְּ ַֹהֻדִ
ָרֵאל,ֵֹמַעל מוִַַֹׁׁיש ְּ ַַֻׁׁכְ תֻוב ֻכָ ֶ ָיא(ש  ָכה, ר ְדב   ִּ מ  :ַׁ)ב ַּ

אוֹֹ"ַׁ ַקנְּ ָאִתיֶֹאתֹֻבְּ תֹוָכםִֹקנְּ לֹאֹֻבְּ יִתיֹוְּ כוִֹֹֻכֻלִ ַׁ.'"וְּ

חֹוֵלקֶֹזה יקַֹעלֹׁשֶ ֻדִ יְַׁואֹוֵמר:ַַׁהֻצַ ַׁ"ֲאנִּ
ה יַׁלוַַַֹׁׁאְרֶאהוְַַׁׁלוֶַַֹׁׁאֱעׂשֶ בֻוָרתִּ יַֻׁגְ ְקָמתִּ ְַׁונִּ

ֻנֻו" ֻמֶ ַׁמִּ ֵדי־ֶזה, יקַֹעל־יְּ ֻתִ ֻנוַֹֹֻמׁשְּ ָארִֹמֻמֶ ֹׁשְּ
ַגם ֹוְּ יִנים. הַֹהֻדִ כֻו'.ֹלוֹֹֹעֹוש ֶ ֵדי־ַׁטֹוָבהֹוְּ ַעל־יְּ וְּ

הֹאֹותוַֹֹֹמֲעִליןֶֹזהֹ ֻגָ רְּ הִֹמֻדַ ֻגָ ַדרְּ יֹוָנהֹיֹוֵתרֹלְּ ֹ.ֶעלְּ

י" ְננִּ ת לוֹ  נֵֹתן הִּ י אֶּ יתִּ רִּ לוֹ  ֻבְ ָ  ֻלוֹ  ְיָתהם. ְוָה ש 
ית ַאֲחָריו ֻוְלַזְרעוֹ  רִּ ת ֻבְ ֺהֻנַ ָּ)עֹוָלם"  ֻכְ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  רָּכה,ָּיב־יג(בַֻּּ

  .ו

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּלג,ָּאָּ"ןמוֹּ

ְמָצאַָׁמה םַׁיִּ ֵ ַרךְַַַׁׁהש ֻ ְתֻבָ יןַׁיִּ יבוַַֻֻׁׁבֵ טִּ ַֻׁבְ

ין ָעקוַַֻֻׁׁבֵ ַֻׁבְ ְקֵראתַַׁה'ֻתֹוָרה'ַַׁעל־ְיֵדי, לֹום'ַַׁהֻנִּ ָ ,ַׁ'ש 
ָמה ַַֻׁׁכְ ַאֻתְ י)ַׁרָאַמַַֻׁׁדְ ל  ְ ש  ָיזָמִּ ַׁ(ג, יבֹוֶתיָהַַׁׁ"ְוָכל: ְַׁנתִּ

לֹום". ָ ים'ְַׁוַעל־ְיֵדיַׁש  יקִּ ְקְראוַַֻׁׁ'ַצֻדִּ ֻנִּ ֶ םַׁש  ןַֻׁגַ ַֻׁכֵ
ִרית לֹום'ֹ'ֻבְּ ְָועֹוד(ַׁׁשָ ָנט: ָֹנחַּ ָלג. ית ִּ אש  ר  ָב ְ ר ֹהַּ .ַׁ)ז 

לֹוםֶַׁאתֶַׁלֱאֹהבַָׁיכֹולֶַׁזהַֻׁוֵמֲחַמת ָ ָכלַַׁהש ֻ ַֻׁבְ
יבוֵַַֻׁׁהן,ַָׁמקֹום טִּ ְהיְַׁוָיכֹול',ְַׁוכוַַֻֻׁׁבְ לֹוםַֹׁותלִּ ָ יןַׁש  ַֻׁבֵ

ָרֵאלַׁ ׂשְ  ֶזה.ֶַׁאתֶַׁזהְַׁוֶלֱאֹהב,ַׁיִּ

  .ז

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּלד,ָּז־חָּ"ןמוֹּ

הֹ ֺהֻנָ ַֹהֻכְּ ָנַתן
ָֹאַמר ָחס, ִפינְּ ַׁלְּ

ְדב ָ ) ִּ מ  ִני:ֹ"רָכה,ָיב(ב ַּ ִריִתיֶֹאתֹלוֹֹֹֹנֵתןִֹהנְּ לוֹֹֹֻבְּ ַׁם".ׁשָ
ַַׁהַׁ י ה'ֻכִּ ֺהֻנָ ַַׁׁ'ֻכְּ יַנת חִּ ַֻׁבְ יא ַׁהֻואַׁ'ַאֲהָבה'הִּ ,

ָרָהם' ְמקֹוםַׁ'ַאבְּ ֹוָרהַֻׁבִּ ַׁש  לֹום', ִריתֹׁשָ ַַׁהְינֻו:ַׁ'ֻבְּ ,
סֹודֹעֹוָלם'ַׁ יקֹיְּ ַׁ.'ַצֻדִ

ֹ'ַאֲהָבה'? ִחיַנת ִֹלבְּ בֹוא ֹֻתָ ַׁ–ַַׁמה
ֺקֻדֹות, ַֹהֻנְּ ל ֹֻכָ ִֹמן ל ַקֻבֵ ֻתְּ ׁשֶ ֵהןַַֻׁׁכְּ

ֶַׁאָחדַׁ ָכל ֻבְ ֶ ַׁש  ֺקֻדֹות ֵַׁמַהֻנְ ְַׁוֵהן ַֻׁוֵבֻה, ֻה ֻנֵ מִּ
ָרֵאַׁ ׂשְ ֻיִּ ַׁמִּ ֻיֻות ָללִּ ַֻׁכְ ה ֺקֻדָ ֻנְ ַׁמִּ ֵַׁהן ֵֹאֶצלַֹׁ–ל, ם ָ ׁשֻ ׁשֶ

ָראֹ קְּ ַֹהֻנִ ה' דֹוׁשָ ֹקְּ ֹ'ַאֲהָבה ֹׁשֹוָרה ֺקֻדֹות, ַֹהֻנְּ ל ֻכָ
תֻוב:ַַׁׁ'ֻכֵֹהן', ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ִריִתיֹֻכְ ֶֹאתֹֻבְּ ִניֹנֹוֵתןֹלֹו "ִהנְּ

לֹום" ְַׁוַהַׁׁשָ ה'. ֺקֻדָ ַַׁׁ'ֻנְּ לֹום'הֻוא ֹׁשָ ִרית מֹוַׁ'ֻבְּ ַֻׁכְ ,
ַׁ ים' 'ֵעץ־ַחֻיִּ ַֻׁבְ תֻוב ֻכָ ֶ עַָּ)ש  ַּ ָש  ָר ירַּ בִּ ְ ית־ש  לִּ כ   ָפ"ג(הַּ :ַׁם

ילֻות".ַׁ ֲאצִּ יסֹודַֻׁדַ ָארַֻׁבִּ ְ ש  ָהאֹורַַׁהֶחֶסדַׁנִּ ֶ ַׁ"ש 

  .ח

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (לטָּא"חָּ"ןמוֹּ

לֹש ֵַׁהם ָ ֻפֹות'ַׁ'ש  ְַׁקלִּ ים, בִּ ַַׁהְמַסֻבְ
ִריתַהַׁ לֹום'.ֹ'ֻבְּ יןַׁׁשָ רִּ ֻבְ ַ ש  ֻמְ ֶ ֶַׁאתַֻׁוְכש 

ַָׁה'ָעְרָלה' הֲַׁאַזי, ֻלֶ ְתֻגַ ִריתַׁנִּ ֹֹ'ֻבְּ ַַׁׁ.לֹום'ׁשָ ש  ֻיֵ ֶ ַֻׁוְכש 
לֹום' ָ הַׁ'ש  ְַׁלַמֻטָ ,ַׁ לֹום'ַׁלוֵַַֹׁׁיש  ָ ְַׁלַמְעָלהַׁ'ש 
ְמרֹומוַֹׁ ַֻׁבִּ .ַׁ ש  ֻיֵ ֶ לֹום'ַֻׁוְכש  ָ ְַׁלַמְעָלהַׁ'ש  הֲַׁאַזי, ֻלֶ ְתֻגַ ַׁנִּ
הַׁ ְתַרֻבֶ דֹול'ַׁ'ׂשַבעְַׁונִּ עֹוָלםַֻׁגָ ַׁ.ֻבָ

א   – ְׁ נ  ר ש  יְׁ ח  י 'ִענְׁ נְׁ ִ ִאים פ  צ  סו  ס', ִנמְׁ ת ף ב ְׁ ַׁ ש  ר  ל  פ   – קב  

מוֹֹ ֹֻכְּ

ָצא: ִֹנמְּ

מוֹֹ ֹֻוכְּ

ן ֹֻכֵ

ֵדי ַֹעל־יְּ

־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ׁשֶ ֹֻכְּ

ַעֹ ֵדֹל־וְּ ֹייְּ

ָלה' ָֹה'ָערְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ו סֻפִּ

ְ  "ֲחנֹוךְ  ש  ַחתמִּ י ֻפַ ָּ)" ַהֲחנֹכִּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  (ה,ָּכוָּרבַֻּּ
י" טִֻּּ ָָּּלהִּ ש  דוֹּ קָֻּּ ְךָּ־הַּ רוֻּ א־בָֻּּ מוָָֹּּּהוֻּ ְ ָָּּש  יהֶּ ֻצַ  א"ֵה ָםֲעלֵּ יוֻ  הֶז  דמִׁ ֻצַ  ד"וְׁ ָה,ֶז  דמִׁ

ָּ מַּ יָר:לוֹּ ֵה  ם,ֲעֵליֶה  יֲאנִׁ  דֵמעִׁ ֶ נֵ  םש  הוָָֻּּם.ֲאבֹוֵתיֶה  יֻבְׁ ְָָּּוזֶּ ש  רֵּ פָּ ְ מֻּ ֶּ לָּש  יָּעַּ ְָּידֵּ
ָּ וִּ י)ָּדדָֻּּ לִֻּּ הִּ ָּדָּםתְֻּ ֵטי"ָ:(קכב, בְׁ ָרֵא  ֵעדֻות ֻה ־יָ  ש ִׁ ש ְׁ יִׁ ֵ . ל"לְׁ יה ַהֻזֶ  םַהש  ד ֵמעִׁ

ֵטיֶה  םֲעֵליֶה  בְׁ ִׁ ש  ְךָָּם,לְׁ יכָּ ְָָּּלפִּ לָֻּּ כֺּ יָּםבְֻּ תִּ אִׁ ' י'ַהֲחנֹכִׁ 'ָב:כְֻּ ֻלֺ "י(ָ'.ְוכוָ ָי'ַהֻפַ ִּ ש   )רַּ

  .ט

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּלו,ָּוָּ"ןמוֹּ

אֻוֹ רְּ ִֹנקְּ ָרֵאל ש ְּ ֻיִ ֹ"ׁשֶ תֻוב: ַֹהֻכָ ֲעֵליֶהם
ָֹי־ֻה'", ֵטי בְּ ַַׁׁׁשִ ֶ ַׁש  מֹו ַַׁז"לַֻׁכְ "י ִּ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ

ַׁ ְדב ָ )ַׁ"ַהֲחנֹוִכי"ַעל ִּ מ  ָה(ב ַּ ָכו, ַׁר ֵֹמִעידֹ: ִמי "ׁשְּ
ֲַַׁׁעֵליֶהם". ם ֵ ַׁ'ָי־ֻה'ש  יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  ,ַׁ'ֹמִחין',

ַׁ ֻמֻוָבא ֶ ַׁש  מֹו יר)ֻכְ ִּ ים־ש  ירִּ ִּ ש   ב ָ ־הַּ ָכה(רַּ ָד, :ַׁה
ַָׁהיֻוַׁ גֻוָפם ַֻׁבְ ם ַׁאִּ ים: ַׁאֹוְמרִּ ַָׁהיֻו ָהַעֻכֻו"ם ֶ "ש 

ְַׁלַׁ ים"ְַׁוכֻו', לִּ ְ תֻובֲַׁעֵליֶהם"ַׁמֹוש  ידַַׁהֻכָ ֵַׁהעִּ יָכְך פִּ
ֹהַָּ)'.ְַׁוֶזהַׁהֻואְַׁוכוַֻׁ ַׁר(ז  ֻלֻוָקאַֻׁדִּ אַׁ:ַׁ"סִּ יסֹוָדאַַׁעדַַׁאֻבָ

א"ַַׁׁ ֻמָ יַנת:ַַׁׁ:ַהְינוַַֻׁׁ–ְואִּ חִּ ִמיֵֹמִעידֲֹעֵליֶהם".ֻבְ  "ׁשְּ

ה ָחֵלק "ָלֵאֻלֶּ ץ" ֻתֵ רָּכו,ָּנג(ָֹהָארֶּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  )בַֻּּ

  .י

ת) וֹּ דֻּ ִּ מֻּ ר־הַּ פֶּ ָּ,ָּסֵּ מָּ ְקדָֻּּ  (ההַּ

ֵלָמהֹקֹוָמהִֹהיא ,ֹׁשְּ
ת ָרֵאל'ַֹו'ֲחֺלֻקַ ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ

ִפיִֹהיא ֵחֶלקַַׁהְינֻו:ַָׁאָדם.ֹקֹוַמתֹֻכְּ ֶ ֶַׁזהַֻׁוְגבֻולַׁש 
יַנתַׁהֻוא חִּ 'ַֻׁבְ יַנתַׁהֻואֶַׁזהַֻׁוְגבֻולְַׁוֵחֶלק,ַׁ'רֹאש  חִּ ַֻׁבְ
ין'ַׁ'ַיד ַָׁימִּ ֶזהְַׁוַכֻיֹוֵצא, לַֻׁבָ רַֻׁכָ ֵנים־ָעׂשָ ְ ַַׁהש ֻ

ים בֻולִּ לַֻׁגְ ֶ ָרֵאַַׁׁש  ׂשְ ַׁלֶאֶרץ־יִּ ָקה, ְתַחֻלְ ֻנִּ ֶ ַׁש 
ים ָבטִּ ְ ַַׁלש ֻ ם, ֻלָ ֻכֺ ֶ יֵַׁהםַׁש ֻ פִּ ,ַָׁאָדםַׁקֹוַמתֶַׁחְלֵקיַֻׁכְ

ֻמֻוָבאַׁ הַֻׁכַ ֻזֶ יםַַׁׁמִּ ָפרִּ ֻסְ רָמגָפ"א(ֻבַ עַּ ַּ ים,ָש  י ִּ ץ־חַּ ַׁ.)ע 

יש  " י אִּ ם ,לוֹ  ֵאין ֻוֵבן ָימֻות ֻכִּ ת ְוַהֲעַבְרֻתֶּ  ַנֲחָלתוֹ  אֶּ
ֻתוֹ   ָּ)" ְלבִּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ְנְינֵ  – רָּכז,ָּח(בַֻּּ ָ ה ַנֲחָל ' יעִּ ירֻוש   ה'וִּ
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(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּנט,ָּהָּ"ןמוֹּ

ֵביִתיָֹלֶהם חֹוֹמַתיֹֻבְּ םָֹידֹ,ֻובְּ ֹטֹובָֹוׁשֵ
ִנים נוִֹֹֹמֻבָ ְעיָ )ַׁת"ֻוִמֻבָ ַּ ָה(ְיש  ָנו, .ַׁה

ַׁ ם" ֵ לַַׁׁ–"ְוש  ֻכָ ֶ ַׁש  ַׁטֹוב', ם ֵ ְַׁל'ש  ה ְזֻכֶ ֻיִּ ֶ ַׁש  ַהְינֻו:

ַׁ ִּ ָרש  ְ ש  ְהיֹותַׁנִּ ֲאָוהַׁלִּ ַֻׁתַ ְתַאֻוֻו ֹותַׁיִּ ָפש  מֹוַַׁהֻנְ ְ ש  יםַֻׁבִּ
יַנתַׁ'חֹוָמה',ְַׁוכוַֻׁ חִּ ְזֻכֻו,ֵַׁמֲחַמתַֻׁבְ הַׁיִּ ם'ַַׁהֻזֶ ֵ '.ְַׁוַל'ש ֻ
ֲעסֹוַַׁׁ ְכֻבֹש ַֻׁכַ ֻיִּ ֶ יְךַַׁאף,ַׁש  יַנתַַׁמֲארִּ חִּ ַׁ'.ְוכוַֻֻׁבְ

ַׁ : רֻוש  לָ )ֻפֵ ְ ש  ָיד(מִּ ָיט, ַׁי ִית": ַֹנֲחַלתָֹוהֹוןֹֻבַ
ַַׁׁת".ָאבוֹֹ ַָׁוהֹון" ת יִּ יַנת:ַַׁׁ–"ֻבַ חִּ ַֻׁבְ ֶזה

י" ֵביתִּ ַַׁתַֻׁוְבחֹומַַֹֻׁׁבְ ְַׁוכֻו' לַֹׁ–י" ַקֻבֵ ֹמְּ ַֹהֻכַֹח ֶזה
יםֵַַׁׁמ'ָאבֹות',ֹ רִּ יםַֻׁגֵ רִּ ָה'ָאבֹות'ַָׁהיֻוְַׁמַגֻיְ ֶ ַׁ'.ְוכוַֻׁש 
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(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּס,ָּדָּ"ןמוֹּ

ן' יְךַַַׁׁהֻבֵ ַָׁצרִּ ַָׁוֵאם", הֻואַׁ"מֹוָראַָׁאב ֶ ש 
ַׁ יַנת ְבחִּ ַֻׁבִּ יָכֻה ִּ ָֹאבֹות',ְלַהְמש  ַׁ'ַנֲחַלת

יַנתַׁ חִּ לָ )ֻבְ ְ ש  ָיד(מִּ ָיט, ִיתֹ":ַׁי ַׁת".ָאבוַֹֹֹנֲחַלתָֹוהֹוןֻבַ
ַׁ'ֶחְלֵקיַׁ ל ַֻׁכָ ַַׁעל ְרָאה' ַַׁה'ֻיִּ ט ֵ ש ֻ ְתֻפַ ֻתִּ ֶ ַׁש  יְך ְוָצרִּ

ַׁ ֵהם ֶ ַׁש  ירֻות', ִּ ָֹאבֹות'.ֲעש  יַנתַַׁׁ'ַנֲחַלת חִּ ַֻׁבְ ַהְינֻו ֻדְ
ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ ין', ַַׁקֻוִּ לֹש  ָ א)'ש  ב  א־ב   יע  ַׁ"ְלעֹוָלםַׁמב.(ְָמצִּ :

ְפַרְקַׁ ַֻׁבִּ יש  לִּ ְ ַׁש  ַָׁמעֹוָתיו, ַָׁאָדם ש  ֻלֵ ַ ַמְטָיא,ְַׁיש 
ָידֹו".ְַׁוכוַַֻׁׁ ַֻׁבְ יש  לִּ ְ ַקְרַקע,ַֻׁוש  ַֻׁבְ יש  לִּ ְ ַׁ'.ֻוש 

  .יג
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּסטָּ"ןמוֹּ

אַָׁלעֹוָלם,ַׁהֻואַׁ רַׁהֻואַֻׁבָ ֶ ֲאש  ָאָדםְַׁוָאָדםַֻׁכַ
םְַׁסכֻוםַׁ ת־זֻוגֹוַַׁהְמֺיֶחֶדתַׁלֹו,ְַׁועִּ םַֻׁבַ אַׁעִּ ֻבָ
ַָׁהעֹוָלם,ַׁ ֶזה ַֻׁבְ ַׁלֹו ְהֶיה ֻיִּ ֶ ַׁש  ַׁלֹו, צֻוב ַַׁהֻקָ ָממֹון

ֶזהְַׁוַכַׁ ַֻׁבְ ַׁלֹו ְהיֻו ֻיִּ ֶ ַׁש  ים', נִּ ַׁ'ֻבָ ַַׁהְינֻו רֹות', ַׁ'ֻפֵ ה ֻמָ
ַָׁהעֹוָלם.ַׁ

ים'ַֻׁו'ֵפרֹות'ַׁ יָלן'ַַׁו'ֲעָנפִּ יַנתַׁ'אִּ חִּ ַהְינֻו:ַַׁׁ–ֻבְ
רַׁ ֻקַ ַׁ'עִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַׁהֻוא ֻה' ָ ַַׁנְפש  'אֹור ֶ ש 
ים',ַׁ יםַׁ'ֲעָנפִּ טִּ ְ ש ֻ ְתֻפַ יםַֻׁומִּ ֻנֻוַׁיֹוְצאִּ ֻמֶ ֻמִּ ֶ יָלן'.ַׁש  ָהאִּ

ְתנֹוְצַׁ ַׁהִּ ַַׁהְינֻוַַׁהְינֻו: ַׁ'אֹוָרֻה', טֻות ְ ש  ְתֻפַ ְַׁוהִּ צֻות
ַׁ מֹון' ַַׁה'ֻמָ יַנת חִּ לַַׁׁ–ֻבְ ֶ ַׁש  ים' ַׁ'ֲעָנפִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא

רֹות',ַׁ ַַׁה'ֻפֵ ים ֵדלִּ ַֻׁגְ ֵַׁאֻלֻו ים' ַָׁה'ֲעָנפִּ ְַׁוַעל יָלן'. ָה'אִּ
ים'.ַׁ נִּ ַַׁהְינֻוַַׁה'ֻבָ

ַׁהֻואַׁ ַׁ'ָממֹון', ֵַׁמֲחֵברֹו ַֻׁגֹוֵזל ֶאָחד ֶ ש  ֻכְ
נַֻׁ ֻמֶ ַׁמִּ ְַׁונֹוֵטל לַֻׁגֹוֵזל ֶ ַׁש  ים' ַׁ'ֲעָנפִּ ֻו

ֵֹהִעיד

ָרֵאל'' ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ

י" ָנַתֻתִ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ַאת ֹ'ִירְּ

ֹלֻכָֹ

ֵהם ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ז סֻפִּ

ֻה',ַׁ ָ ַׁ'אֹור־ַנְפש  ְתנֹוְצצֻות ַׁהִּ ַַׁהְינֻו: ֻלֹו, ֶ ַׁש  יָלן' ָה'אִּ
מֹון'ַֻׁכַַַׁׁ םַַׁה'ֻמָ ָ ש ֻ ֻמִּ ֶ "ל.ש  ַֻׁנַ

ֻנֻוַׁ ֻמֶ ַׁמִּ ְַׁונֹוֵטל ַֻׁגֹוֵזל ַׁהֻוא ַעל־ְיֵדי־ֶזה
יםַׁ יםַֻׁוְגֵדלִּ לֻויִּ ֻתְ ֶ ָניוַֻׁוְבנֹוָתיוַׁש  ַֻׁבָ ֶנֶפש 

ה יםֵַׁמאֹורֶַׁהָעָנףַַׁהֻזֶ רֹות'ְַׁויֹוְנקִּ יֵַׁהםֵַׁהםַַׁה'ֻפֵ ,ַֻׁכִּ
ֶַׁה'ָעָנף'ַׁ ֻנֹוֵטל ֶ ַֻׁוְכש  ֵַׁאֻלֻו, ים' ַָׁה'ֲעָנפִּ ַַׁעל ים ֵדלִּ ַהֻגְ

רֹות'.ַׁ ַׁנֹוֵטלַַׁה'ֻפֵ

ָאְמרֻוַׁ ֶ בָ )"לַַׁרזַַׁסֹודַׁש  ָא־ב   מ   :ַׁ"ַהֻגֹוֵזלַׁאָקיט(קַּ
ָניוַׁ ַֻׁבָ ֶַׁנֶפש  ֻנֻו ֻמֶ ַׁמִּ ַֻׁגֹוֵזל ֻלֻו אִּ ַֻׁכְ ֲַׁחֵברֹו, ֶאת

ַֻׁוְבנֹוָתיו".ַׁ

ינַַׁ חִּ ַֻׁבְ ים נִּ ַַׁלֻבָ ְך ֻיָ ַ ש ֻ ֶ ַׁש  ה' ָ ַׁ'ְיֺרש ֻ יַַׁׁ–ת ֻכִּ
ןַׁ ֲַׁעַדיִּ ים ְפָעמִּ ַׁלִּ ין, ַׁיֹוְצאִּ רֹות ַהֻפֵ ֶ ש  ֻכְ
ןַׁ ַֻׁכֵ ְַׁוַעל ֵַׁמֶהם. יֹנק ַׁלִּ ְַׁלַעְנֵפיֶהם ים יכִּ ְצרִּ
ְפָסקַׁ ַׁנִּ י ַֻׁכִּ יֹנקַׁעֹוד, ַׁלִּ ים ְַׁיכֹולִּ ְַׁוֵאיָנם ְפָטר, ֻנִּ ֶ ש  ֻכְ
יםַׁ ִּ ְַׁויֹוְרש  ים לִּ ְַׁמַקֻבְ ֵַׁהם ן ַַׁעל־ֻכֵ יָלן, ַָׁהאִּ ֲהָנַקת

יאַַׁהַׁ ְַׁוהִּ ַׁאֹוָרם, ים לִּ ְ ְַׁלַהש  ַָׁלֶהם, ְך ֻיָ ַ ַַׁהש ֻ מֹון ֻמָ
ַׁ ְַׁלאֹוָרֻה ַָׁלֻה ָראֻוי ֶ ַַׁמהַׁש ֻ ָאר ְ ַַׁהש ֻ ֶלת ְוֶזהַַׁׁ–ְמַקֻבֶ

ֻנֹוֶטֶלת.ַׁ ֶ ה'ַׁש  ֺתֻבָ יַנתַַׁה'ֻכְ חִּ ַֻׁבְ

ַׁעֹודַׁ ל ְַׁלַקֻבֵ ים נִּ ַַׁהֻבָ ין יכִּ ְַׁצרִּ ֵאין
ְַׁוַאף ים, ֵַׁמָהֲעָנפִּ י־ַעל־אֹור ֵכןַׁ־ֻפִּ

ְַׁירַֺׁ ים ַׁנֹוְטלִּ ה ָ יַַׁׁ–ש ֻ ַֻׁכִּ ַַׁאֶחֶרת. יָנה חִּ ֻבְ ַׁמִּ ֶזהֻו
ֶהםַׁ ֻמָ ַׁעִּ ֶכף ַֻׁתֵ ַׁיֹוֵצא ַָׁלעֹוָלם, ים ַׁיֹוְצאִּ ים נִּ ַהֻבָ ֶ ש  ֻכְ

ת ַׁ־'ֻבַ ַֻׁו'ְבֵניֶהם' ַֻׁו'ָממֹוָנם', ַהְינֻו:ַַׁׁ–זֻוָגם',
ץַׁ ְַׁמַקֻבֵ ְַׁוָהָאב רֹות', ְַׁוַה'ֻפֵ ים', ְַׁוָה'ֲעָנפִּ יָלן', ָה'אִּ

ַׁגַַֻׁ ְהֶיה ֻיִּ ֶ ַׁש  ר ָ ֶַׁאְפש  ן ְַׁוַעל־ֻכֵ ַָׁלָאבַׁאֹוָרם. ן ם־ֻכֵ
ץֶַׁחְלֵקיַׁאֹורַׁ ַקֻבֵ ֻמְ ֶ ָניו,ַַׁעל־ְיֵדיַׁש  ילַֻׁבָ בִּ ְ ש  ָממֹוןַֻׁבִּ

ֶהם.ַׁ ֻלָ ֶ ַׁש 

ַַׁאףַׁ ה, ָ ְַׁיֺרש ֻ ים ַׁנֹוְטלִּ ֵַׁהם ים ְפָעמִּ לִּ
ַׁאֹורַׁ ל ְַׁלַקֻבֵ ן ֻמָ ְַׁלאִּ ים יכִּ ְַׁצרִּ ֵאיָנם ֶ ש 
ֶהם,ַׁ ֻלָ ֶ ַׁש  ַָׁממֹון ים ַׁנֹוְטלִּ ֵַׁהם ֲַׁאָבל ֵמֲעָנֶפיָה,

יֶהםַַׁעַַׁׁ ץֲַׁאבִּ ֻבֵ ֻקִּ ֶ ֶהם.ש  ֻלָ ֶ ַׁל־ָיָדםֵַׁמֶחְלֵקיַׁאֹורַׁש 

הַׁ ָ ַַׁהְיֺרש ֻ ק ְַׁלַחֻלֵ ַָׁראֻוי ַָׁהָיה לֹא
ֶַׁחְלֵקיַׁ ֶוה ָ ַׁש  ֵַׁאינֹו אי ַוֻדַ ַֻׁבְ י ַֻׁכִּ ֶוה, ָ ש  ֻבְ

ֶַׁזהַׁ ט ֻפָ ְ ש  ַׁמִּ ְמֹסר ַׁלִּ ר ָ י־ֶאְפש  ַׁאִּ ֲַׁאָבל אֹוָרם.
יםֵַׁאֻלֻו,ַׁ ֻלֻוקִּ יֵַׁאיןַׁיֹוֵדַעַׁחִּ ה,ַֻׁכִּ ַמֻטָ ֻלְ ֶ יןַׁש  ְלֵבית־ֻדִּ

ַַׁהיַֻׁ ם י־אִּ רַֻׁכִּ ְַׁמַסֻדֵ ֱאֶמת ַֻׁבֶ ְַׁוהֻוא ֲעלֻומֹות, ַֻׁתַ ֹוֵדַע
הְַׁונֹוֵתןַָׁלֶזה.ַׁ ֻזֶ ָראֻוי,ְַׁונֹוֵטלַׁמִּ ְךַֻׁכָ ַַׁאַחר־ֻכָ

  .יד

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּקגָּ"ןמוֹּ

ַׁ ָמָרא ֻגְ י)ֻבַ ְדרִּ ְנה  ָצא:(סַּ ָדף ַׁן ַֹהֻמֹוֵנַעֹ: ל "ֻכָ
לֹוֹ ֹֻגֹוזְּ ִאֻלֻו ֹֻכְּ ִמיד, לְּ ֹֻתַ י ִֹמֻפִ ֲהָלָכה

ָֹאבֹות, ֲחַלת ֱאַמרִֹמֻנַ ֻנֶ י)ַׁׁשֶ רִּ ב  ָד(ד ְ ָלג, ֹ'ם ֹֻתֹוָרה:
הֹ הָֹלנוִֹֹֻצֻוָ ֹֹֹמש ֶ ְַׁוכֻו'.ַׁה'"מֹוָרׁשָ

ַָׁגדַׁ ַֻׁוְבֵני ְַׁראֻוֵבן ֵני ֻבְ ֶ ַׁש  ה, ַֹׁמש ֶ ָרָאה ֶ ש 
ֵני־ ַֻׁבְ ֵַׁלב ין יאִּ ֲחַלתְַׁמנִּ ֻנַ ַׁמִּ ָרֵאל ׂשְ יִּ

ַׁ ַַׁׁ–ֲאבֹוָתם ַָׁלֶהם: ַָׁקָרא ֶַׁזה יל בִּ ְ ש  ְרֻבֻות"ֻבִּ ַֻתַ
ים ִ ִאיֲַאָנש  ְדב ָ ב ַָּ)ַׁם"ַחֻטָ ִּ ָיד(מ  ָלב, םַׁר ְרֻגֵ ְַׁותִּ ,

ַׁ א".אֻוְנְקלֹוס: ַבֻיָ ַֹחֻיָ א ַרֻיָ בְּ ֹֻגֺ ִמיֵדי לְּ ָברַַׁׁ"ֻתַ ַהֻדָ
םַׁ ֻכֶ ַׁמִּ ַזל ַֻׁגָ ֶכם ַרֻבְ ֶ ַׁש  ֵניֶכם, ֵַׁמַרֻבָ ם ְלֻתֶ ֻבַ ַׁקִּ ה ַהֻזֶ

ַַׁׁ'ֲהָלכֹות'וְַַׁׁ'ֲהָלכֹות', ָֹאבֹות'ֵהם "ל.ַַׁׁ'ַנֲחַלת ֻנַ ֻכַ
ֲַׁאבוַֹׁ ַדְרֵכי ַֻׁבְ ים ַׁהֹוְלכִּ ם ַַׁאֻתֶ ם ַֻׁגַ ה ֵתיֶכם,ְַׁוַעֻתָ

ָרֵאלַַׁׁ ׂשְ ֻיִּ ְגזֹלַׁמִּ ֹ.'ַנֲחַלתֲֹאבֹוָתם'ֻוְרצֹוְנֶכםַׁלִּ

  .טו

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּעאָּ"ןמוֹּ

ָרהַֹנֲחָלת פְּ י)ַׁי"ָעָלֹֹׁשָ ל ִּ הִּ ָו(ת ְ ָטז, .ַׁם
ַַׁׁ–ַׁ"ַנֲחָלת" יַנת חִּ ַֻׁבְ יַנתַַׁׁ'ַיֲעֹקב',ֶזה חִּ ֻבְ

י)ַׁ רִּ ב  ֹ".ַנֲחָלתוֶֹֹֹחֶבלַֹיֲעֹקב":ַׁםָלב,ָט(ד ְ

  .טז

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּלזָּ"ןמוֹּ

ֵדיַׁ ַֻׁכְ ַׁהֻוא, ֲַׁעבֹוָדָתם ל ֻכָ ֶ ַׁש  ָהעֹוָלם:
ַׁ ְַׁלָבָניו ה ָ ְַׁיֺרש ֻ יר אִּ ְ ֲַׁאָבלְַׁוכוְַֻׁלַהש  .'

ֲאַותַׁעֹוָלם לַֻׁתַ ֶ מֹוןַׁש  ַׁהֻואַׁ'מֹוָתרֹות',ַׁ־ַהֻמָ ה, ַהֻזֶ
אַׁ ֻלֵ ֻמִּ ֶ ַׁש  ַַׁאַחר ַׁ'מֹוָתרֹות', ַָׁהָאָדם ן ַׁמִּ ָאר ְ ש  ֻנִּ ֶ ש 

עֹוָלם ַֻׁבָ ֲאָותֹו ְַׁוַה'ֻמֹוָתַׁ־ֻתַ ה, לַַׁהֻזֶ ַֻׁכָ ַַׁאַחר רֹות'
ָארַַׁאֲחָריו.ַׁ ְ ש  ֻנִּ ֶ מֹון'ַׁש  ֲאוֹוָתיו,ַׁהֻואַַׁה'ֻמָ ַֻׁתַ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ָעִמים ִלפְּ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ִֹאיָתא

ֵכיָון ֹוְּ

ַֹאף"

ֶֹדֶרךְֹּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ח סֻפִּ

ֵַׁהםַַׁגם־ ה, ָ ְקֺדש ֻ יםַֻׁבִּ ֵאיָנםַׁנֹוָלדִּ ֶ יםַׁש  נִּ ַהֻבָ
יםַׁ אִּ ַֻׁבָ ֵַׁהם י ַֻׁכִּ , ש  ַַׁמֻמָ ַׁ'מֹוָתרֹות' ן ֻכֵ

יַרת ַַׁו'ֲעכִּ ְרחֹון', ְַׁו'סִּ 'ֻמֹוָתרֹות', ֻיֹוֵצאַׁ־מִּ ֶ ַׁש  ַהֻמַֹח'
ְתַַׁׁ הַׁנִּ ֻזֶ ים'ַַׁלחֻוץ,ַֻׁומִּ נִּ ַׁ'.ְוכוַַֻׁהֻוֻוַַׁה'ֻבָ

יַׁ יֹון,ַֻׁכִּ ֻזָ ַנאיַֻׁובִּ ֵאֻלֻו,ַׁהֻואַֻׁגְ יםַֻׁכָ נִּ יַחַֻׁבָ ֻנִּ ֻמַ ֶ ש 
ןַׁ ַַׁעל־ֻכֵ ֻנֻוף', ְַׁו'טִּ ַׁ'מֹוָתרֹות' ינֹות חִּ ַֻׁבְ ֵהם
םַׁ ַׁעִּ ַׁאֹוָתם ַֻׁוְלַיֻפֹות ַׁאֹוָתם ְַׁלַכֻסֹות ַׁרֹוֶצה הֻוא
מֻור',ַׁ ַֻׁגָ ַׁ'מֹוָתרֹות ן ַַׁגם־ֻכֵ הֻוא ֶ ַׁש  מֹון', ַה'ֻמָ

ַׁ ְ ש  ֻנִּ ֶ ה'ַׁש  ָ ַַׁה'ְיֺרש ֻ ְַׁוֶזהֻו ֲאוֹות. ַַׁהֻתַ ל ַֻׁכָ ַַׁאַחר ָאר
הַׁ ַכֻסֶ ֻמְ ֶ ַׁש  ְמָצא ַׁנִּ ַׁמֹותֹו, ַַׁאַחר ַָׁלֶהם יר אִּ ְ ש  ֻמַ ֶ ש 

ֻנֻוף.ַׁ ֻנֻוףַַׁעלַׁטִּ טִּ ַֻׁבְ

י) ל ִּ הִּ ָיד(ת ְ ָיז, ַׁם ָֹבִנים": עֻו ֻבְּ ַׁ–ַׁ"ִיש ְּ
ים',ַׁ נִּ ַׁ'ֻבָ ַׁהֻוא ֶהם ֻלָ ֶ ַׁש  יָעה' בִּ ְ ַה'ׂשֻ ֶ ש 

י ְַׁמַבֻלִּ ֵַׁהם יָלם בִּ ְ ש  ֻבִּ ֶ ַׁש  ְַׁיֵמיֶהם. ֶַׁאת יחֻוֹם ִהֻנִ "וְּ
ֵליֶהם" עֹולְּ ָרםֹלְּ 'מֹוָתרֹות'ַַׁעלַַׁׁ–ִַׁיתְּ יםַֻׁבְ ַכֻסִּ ֻמְ ֶ ש 

ַׁ'מֹוָתרֹות'ַׁ ינֹות חִּ ַֻׁבְ ן ַַׁגם־ֻכֵ ֵהם ֶ ַׁש  ים', ָה'עֹוְללִּ
ַׁ "ל ֻנַ ים,ַַׁׁ–ֻכַ נִּ ַַׁלֻבָ ים יחִּ ֻנִּ ֻמַ ֶ ַׁש  ה' ָ ַַׁה'ְיֺרש ֻ ַהְינֻו:

יםְַׁיֵמיֶהם.ַׁ ילֶַׁזהְַׁמַבֻלִּ בִּ ְ ש  ֻבִּ ֶ ַׁש 

יַׁ ְזֻכֹותֵַׁאַַׁׁ–ֲאנִּ םַׁלִּ י־אִּ יַֻׁכִּ יןַֻׁבֹוֵחרְַׁלַעְצמִּ
ַׁ ְַׁוֶזהֻו ַׁה'". ֹנַעם ַֻׁבְ ָ)"ַלֲחזֹות ָש   ָם ָטו(ש   :ַׁם,

ָֹפֶניָך" ֶֹאֱחֶזה ֶצֶדק ֹֻבְּ ֶלְךַַׁׁ–ַׁ"ֲאִני ַַׁהֻמֶ ד וִּ ֻדָ ֶ ש 
ְזֻכֹותַׁ ַׁלִּ ַַׁרק ַׁלֹו ַחר ֻבָ ֶ ַׁש  ַָׁאַמר: לֹום ָ ָעָליו־ַהש ֻ

ַׁ ֵני ַֻׁפְ ַַׁלֲחזֹות ֻלֹו, ֶ ַׁש  ְדקֻות צִּ ַֻׁבְ ֵ ירַַׁהש  ַֻׁוְלַהֻכִּ ם
ַָׁחֵפץַַׁהבַֻׁ הֻוא ֶ ַׁש  ים נִּ ַַׁהֻבָ ְַׁוַגם ַרְך. ְתֻבָ ֹוֵרא־יִּ

ַׁ יר אִּ ְ ֵדיַַׁׁ–ְלַהש  ַֻׁכְ ַרְך, ְתֻבָ ַׁיִּ ילֹו בִּ ְ ש  ַֻׁבִּ ַַׁרק ָנתֹו ֻוָ ֻכַ
ַׁ יתֹו" ְבנִּ מֻותַֻׁתַ ְבָיכֹולַׁ"ֶצֶלםַֻׁדְ ַֻׁכִּ ים לִּ ְ ְרכ ַָּ)ְלַהש  תָב ִּ

בַָּ כוָֹע־ש   ר  יםַׁת(ב ְ בֹוהִּ ַֻׁגְ ֵַׁהם ה' ָ ְקֺדש ֻ ַֻׁדִּ ים נִּ ַַׁה'ֻבָ י ַֻׁכִּ ,
ַׁ'.ְוכוְַֻׁמֹאדַַׁׁ

ְַׁורֹוֶצהַׁ א, עֹוָלם־ַהֻבָ ַֻׁבָ ֻבֹוֵחר ֶ ַׁש  י מִּ
יַנתַׁ חִּ ַֻׁבְ ֶַׁזה ם ַֻׁגַ ְַׁלָבָניו, ְַׁזכֻותֹו יר אִּ ְ ְלַהש 

עוַֻׁ" ֻבְ ׂשְ יםַׁיִּ ְַׁמֹאדַַׁׁ"ָבנִּ ַׁטֹוב ל־ֶזה ם־ֻכָ ְַׁועִּ ְוכֻו'.
א.ְַׁוַגםַׁטֹובַׁ ילַׁעֹוָלם־ַהֻבָ בִּ ְ ש  עֹוֵבדַֻׁבִּ ֶ יַׁש  ֻלֻוַׁמִּ ֲאפִּ

"ַׁ ֻמֻוָבא: ַֻׁכַ ְַׁלָבָניו, ְַׁזכֻותֹו יר אִּ ְ ַָׁלָאָדםְַׁלַהש  ֵאין ֶ ש 
ְַׁלָבָניוַׁ כֻותֹו ֻזְ ַׁמִּ יר אִּ ְ ַַׁיש  ַַׁרק ָכרֹו, ַׁׂשְ ל ַֻׁכָ ל ְלַקֻבֵ

ַַׁאֲחָריו".ַׁ

ַׁאֹוֲהֵבי־ ים ֵלמִּ ְ ַַׁהש ֻ ים יקִּ ֻדִּ ַהֻצַ ֶ ַׁש  ֵ םַַׁהש 
יםַׁ ַֻׁבֹוֲחרִּ ֵַׁאין ְַׁוַכֻיֹוֵצא, ד וִּ ַֻׁדָ גֹון ַֻׁכְ ֱאֶמת, ֻבֶ
ה,ַׁ עֹוָלם־ַהֻזֶ ַֻׁבָ ַׁלֹא ים ַׁרֹוצִּ ְַׁוֵאין ָלל, ַֻׁכְ ָכל־ֶזה ֻבְ

ַֻׁבַָׁ ְַׁזכֻוָתםְַׁולֹא יר אִּ ְ ְַׁלַהש  ְַׁולֹא א, עֹוָלם־ַהֻבָ
ַרְךַׁ ְתֻבָ ַׁיִּ ַַׁרקְַׁלַמְלאֹותְַׁרצֹונֹו ְבֵניֶהם, ְדָקָתםַׁלִּ ְוצִּ

"ל.ַׁ ְַׁוַכֻנַ

  .יז

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּעבָּ"ןמוֹּ

ַֹנֲחָלהֹ ֹלֹו ִנין ֹנֹותְּ ת, ֻבָ ַ ַֹהׁשֻ ֶֹאת ג ַעֻנֵ ַהמְּ
ָצִרים" ֹמְּ ִלי ב ָ )ַֻׁבְּ ַּ ָקיח(ש  ַׁת ַַׁהְינֻו: ִליֹ. 'ֻבְּ

בֻול' ַַׁׁ,ֻגְּ י ת'ֻכִּ ֻבָ ֹׁשַ ַַׁׁ'ֹעֶנג הֻוא ֶ ֹעֹוָלםש  ־'ֵמֵעין
א',ֹ יַנתַַַׁׁהֻבָ חִּ בֻול'.הֻואַֻׁבְ יֹֻגְּ ֻתִ לְּ ֹ'ֻבִ

  .יח

יחוָֹּּ) ָּ־תש ִּ רַּ  ("ןָּריזהָּ

יָעה ֻנוַַַֻׁׁהְידִּ ֻמֶ ַרְך,ַׁמִּ ְתֻבָ ָברַׁיִּ יעוַַֻֻׁׁכְ ַׁהֹודִּ
יֲַׁאבֹוֵתינוַַָֻׁׁלנוַֻׁ ִּ דֹוש  יחוְַֻׁוכוַַֻׁׁםַהֻקְ ֻנִּ ְַׁוהִּ ,'ַׁ

הַָׁלנוַֻׁ ָ זֹאתַׁטֹוָבהְַׁיֺרש ֻ יםַַׁוֲאַנְחנוַַֻׁׁ.ֻכָ בִּ לְַׁמֺחֻיָ ְַׁלַקֻבֵ
ה ָ ְמָחהַַׁהֻזֹאתַַׁהֻטֹוָבהַַׁהְיֺרש ֻ ׂשִּ דֹוָלה,ַֻׁבְ מוַַֹֻׁׁגְ ַֻׁכְ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ל ַָּ)ש  פִּ ָת ְ ית ֲחרִּ ַּ ֵרינוַֻׁ"ַׁ:ת(ש  ְ ַֻׁטֹובַַׁמהַַׁאש 
יםַֻׁוַמהֶַׁחְלֵקנֻו, ָפהַֻׁוַמהַֻׁגֹוָרֵלנֻו,ַָׁנעִּ ֵתנוַַֻֻׁׁיָ ָ "ְַׁיֺרש ֻ

ת)ַׁ ל ַּ פִּ ת ְ יתָמִּ ֲחרִּ ַּ ַׁ.'ְוכוַַֻׁׁ(ש 

ַׁ יםַהֻפְ יםַׁסֻוקִּ ירִּ חַׁאֹוָתנֻו:ַַׁמְזהִּ ֻקַ ַׁלִּ
יָעה הַַׁהְידִּ ָ דֹוש  ֹמֵחנֻו,ַַׁהֻזֹאתַַׁהֻקְ ַֻׁבְ
יָכֻהַׁ ִּ ָרֻהַַֻׁׁוְלַהְמש  ְ נוַַֻֻׁׁוְלָקש  ֻבֵ לִּ ידֵַׁהיֵטבַֻׁבְ מִּ ָכלַֻׁתָ ַֻׁבְ

ְהֶיהַׁ"ְלַמַעןֵַׁעת, ְרָאתוַַֹֻׁׁתִּ ֵנינוַַַֻׁׁעלַׁיִּ יַֻׁפָ ְלֻתִּ ְַׁלבִּ
ַׁ'.ְוכוֶַַֻׁׁנֱחָטא"ַׁ

  .יט
(ָּ פֶּ וָֹּּר־סֵּ דֻּ ִּ מֻּ ְנְינֵָָּּּ,תהַּ ָּנַָּּיָּ'עִּ ָּהֲָּחלָּ ָּ ש ֻּ ירֺּ  (ה'וִּ

לַׁ]א[ ֹוֵרףֹֻכָ בֻוָאתוַֹֹֹהש ֻ לֹֻתְּ ֲֹחֵברוֹֹֹׁשֶ ֵֹאינוֹֹ,
יַחֹ ןַֹמֻנִ ׁשוֹֹֹֻבֵ ָירְּ ָלא(ַׁלְּ ָח"א ים נִּ עֹוָלםַׁ]ב[ַׁ.)ב   ֹלְּ
ַנֲחַלתָֹאָדםַֹיֲחִזיק ֲֹאבֹוָתיוֹֻבְּ ַאל, ֻכֹֹֹוְּ ַאלֹרִימְּ ֹוְּ
מוָֹ)ַׁאֹוָתםַֹיֲחִליף ָעטמ  ַׁ(ן חֹורֹוָתיוִֹמיַׁ]ג[. ֻסְּ ֹׁשֶ

ַנֲחלֹוָתיו ֹֹוְּ ִריםמְּ ֵאיָנםֹֺפֻזָ ָמקֹוםֹוְּ ,ֶֹאָחדֹֻבְּ

ם ֹֻגַ

ֹֻוִמי

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֲֹאָבל

ַֹגםוְֹּ

ֹקַרֹ

ל" ֹֻכָ

ר ִֹעֻקַ

ַֹרק



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  ט סֻפִּ

ָעִמים ֵדי־ֶזהִֹנֻצֹולִֹלפְּ ִריָעהַֹעל־יְּ ֵַׁמתוַֹֹֹעלִֹמֻקְּ
מוָֹ) ָמ  ִמידוֲֹֹֹהָלָכהַֹהֻמֹוֵנַעַֹׁ]ד[ַׁ.(כחָח"בן לְּ ,ִֹמֻתַ

ִאֻלוֹֻ לוֹֹֹֻכְּ ֲחַלתֹֻגֹוזְּ ֲֹאבֹוָתיוִֹמֻנַ ִריןַֹוֲאִפֻלוֹֻ, ֹֺעֻבָ
ֵעי מְּ ֻבִ ןֹׁשֶ ִליןִֹאֻמָ ַקֻלְּ ֹֹאֹותוֹֹֹמְּ ַנֻקְּ ֹאֹותוִֹֹֹביןֻומְּ
ָבָרה כְּ ֹֻכִ ִאם. דֹו,ֹוְּ ָרכֹותֹזֹוֶכהִֹלֻמְּ יֹוֵסףִֹלבְּ ,ֹֻכְּ
זֹוֶכה ָדֻהֹֹוְּ ַלֻמְּ א־ָלעֹוָלםֹֻומְּ י)ַַׁהֻבָ ד ִּ ִֹמיַׁ]ה[ַׁ.(קָנצַּ

ה ַוֻדֶ תְּ ֻמִ ֲֹעוֹונֹוָתיוַֹעלֹׁשֶ ה, ֻכֶ ֻלאִֹיזְּ ָטֵרךְֹֹּׁשֶ ִֹיצְּ
ֻכֹֹֹ ֲחַלתֹרִלמְּ בָ )ֲַׁאבֹוָתיוִֹמֻנַ ו  ש  ַׁ.(הָסטת ְ

  .כ

י) לִּ ָּ־םעָּ פָּ ְתרוֻּ אָּתקצוָּדה,ָּלִּ צֵּ יֵֻּּ  (וַּ

ַרְךַׁ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ַַׁהש ֻ יז ַׁאִּ ט ֶַׁגעלֹויֻבְ יְנֶדער! קִּ
ןַַׁאַׁ ֹויןֶַׁגעֶגעֻבְ יְךַָׁהאֻבַַׁאייְךַׁש  גֻוֶטעַׁ'ַׁאִּ

ה ָ ַַׁׁ'ְירֻוש  יגֵאַׁאֹויף ֶֹדערַֹׁ.ייֻבִּ ִֹאין ר ֹעֹש ֶ ֵקיין
ט ה'ַאֹֹיֶקעןַֹאזוֹֹֹ,ֶוועלְּ רֻוׁשָ ן,ֹ'יְּ טָֹלאזְּ ירִַַׁׁניׁשְּ מִּ

רֻוְך־ַׁ יְךַֻׁבָ ןַׁזִּ עְמַָׁהאֻבְ ֶ טַׁצֻוַׁש  ְ יש  םַָׁגאְרנִּ ֵ ַׁ.ןַהש ֻ

ים בִּ ֲאהו  ָה  י נַּ ךְָָ!]ב   רו  ָ־ב   ש   םָָםהַּ כ  ָל  י ת ִּ תַּ ָנ  ר ב  ה'כ ְ הָטֹוב  ש   ָ'ְירו 
ם עֹוָלםָ.ְלעֹול  ֻבָ ירֹׁשֶ ִאירֹֹ,ׁשֻוםָֹעׁשִ ַהׁשְּ ה'לֹאָֹיכֹולֹלְּ רֻוׁשָ ֹ'יְּ

ֶזה.ֹֹ ךְָֻכָ רו  ָב   נו  יןָל  [.־א  ש  י   ְתב ַּ הְָלהִּ מַּ םָב ְ ש    ָהַּ

י    – עַׁ ט  ד עו   ןוְׁ ו  ִלק  כו  ־יב ְׁ כו  ת 'ֲהל  ֲחלו  ת ִהלְׁ  – ת'נַׁ

ְפקֹד יש   'ְוכוֻ  ה' "יִּ רְוכוֻ ָהֵעָדה  ַעל אִּ ֶּ  '. ַוֲאש 
יֵאם ר יֹוצִּ ֶּ יֵאם, ַוֲאש  ה ְולֹא ְיבִּ ְהיֶּ ֻצֹאן ה' ֲעַדת תִּ  ֻכַ
ר ֶּ ם ֵאין ֲאש  ה  ָלהֶּ יש  ְוכוֻ  ְלךָ  '. ַקחְוכוֻ רֹעֶּ  ' אִּ
ר  ֶּ ָּ) '"ְוכוֻ ֻבֹו  רֻוַח  ֲאש  ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  רָּכז,ָּטז־יז־יח(בַֻּּ

  .כא

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּח,ָּב־חָּ"ןמוֹּ

ָהַרבֹ יקֹוְּ ֻדִ ִליןֵֹמַהֻצַ ַקֻבְּ ים',ֹמְּ ָה'רֻוַח־ַחֻיִ
ֹהֻואֹ ים' ֹ'רֻוַח־ַהַחֻיִ ר ִֹעֻקַ י ֹֻכִ ֻדֹור, ֻבַ ׁשֶ

ַהֻתֹוָרהֹ כוֹֻֻבְּ יקְַׁוָהַרבַַׁׁ'.וְּ ֻדִּ רְַׁלַהֻצַ ָ הֻואְַׁמֺקש ֻ ֶ ֻוְכש 
ְתַאנֵַֻׁ ַׁמִּ הֻוא ֶ ש  ַֻׁכְ ֻדֹור, ֻבַ ֶ ַׁרֻוֵחֻה,ַׁש  יְך ַֻׁוַמֲארִּ ַח

ַׁ'רֻוַח־ַהַחַׁ יְך ִּ יקַמְמש  ֻדִּ ֵַׁמַהֻצַ ים' הֻואַׁ־ֻיִּ ֶ ֻדֹורַׁש  ֻבַ ֶ ש 
םַָׁה'רֻוַח'.ַׁ ָ רַׁש  ֶ ַהֻתֹוָרה,ֲַׁאש  בֻוקַֻׁבְ  ֻדָ

יק ֻדִ ַֹהֻצַ ָרא קְּ ֻנִ ְדב ָ )ַׁׁשֶ ִּ מ  ָיח(ב ַּ ָכז, ַׁר ִֹאיׁשֹ":
ר ֶֹנֶגדֹֻבוֹֹֹרֻוַחֲֹֹאׁשֶ ַֹלֲהלֹךְּ ֻיֹוֵדַע ֹ"ׁשֶ ,"

לֹֻכָֹ ֹׁשֶ ֶאָחד"רֻוחֹו ָ)ַׁלֶֹאָחדֹוְּ ִּ ש  ָרַּ ְדב ָ "י; ִּ מ  ב ָ ר־ב ַּ הָכא,ָרַּ

יםַֹׁ–ַׁטו( ִליםָֹהרֻוַח־ַחֻיִ ֹֻוַמׁשְּ יךְּ ׁשִ יקַֹממְּ ֻדִ יַֹהֻצַ ֻכִ
ֶאָחד.ֹ לֶֹאָחדֹוְּ לֹֻכָ ֹׁשֶ

ַׁ רֻוש  בָ )ֻפֵ אָעד.(ב   ְתר  רֹ:ַׁא־ב ַּ רֹֻבַ הֹֻבַ "ָאַמרַֹרֻבָ
ֹ כוָֹֻחָנה ֻה"וְּ ֻכֵ רְּ ֹֻבִ ֹֻתֻוֵתֻה ָעא ַֹטיְּ ַעֵיל ֹוְּ ,'ַׁ

ְָכנְַָּונִָּ] ָסֹוח ָס ח ָר ָא  חַָּד ָת ַּ יק'ַהַַׁׁ:ַהְינוַַֻׁׁ–ַׁ[וְָֹרכָ ב ִָּת ֻדִ ,ַׁ'ֻצַ
ַׁ ְקָרא ֻנִּ ֶ ָעא'ש  ָכלַׁ'ַטיְּ ַֻׁבְ "י ִּ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ,
ַׁ ָמֵעאל"ָמקֹום: ִֹיׁשְּ ַׁוְַׁ"סֹוֵחר הֻואַַׁׁ'סֹוֵחר',
יַנתַָׁהַׁ חִּ תֻובַׁ'רֻוַח'ֻבְ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  לָ ),ַֻׁכְ ֹסֹוֵבב":ַׁתָא,ָו(ֹקה 

ַׁ"ָהרֻוַחֹֹהֹוֵלךְֹֹֹּסֵבב ַהיְֹּ. לֹוְּ ַקֻבֵ ֻמְּ ֹׁשֶ יק ֻדִ ַֹהֻצַ נֻו
ה.ֹ ָ ֺדׁשֻ ַָׁהרֻוַחֵֹמַהֻקְּ

ָמֵעאל" םַַׁׁ–ַׁ"סֹוֵחרִֹיׁשְּ ֵ י)ַעל־ש  ִּ אש  ר  תָב ְ

ָיא( ַׁטז, י": ַמעֹֻכִ ֹהֹׁשָ ֵיךְֶֹֹּאל' יַַׁׁ",ָענְּ ֻכִּ
ַֻׁבֹו,ַׁ ים ֵבקִּ ַַׁהֻדְ ל ֶ ַׁש  ַָׁהֲאָנחֹות ל ַֻׁכָ ֹוֵמַע ַׁש  יק ֻדִּ ַהֻצַ

ים" ַֹחֻיִ אֹות ֹֻתֹוצְּ ֻנֻו ִֹמֻמֶ י לָ )ַׁ"ֻכִ ְ ש  ָכג(מִּ ָד, ָכל־ַׁי לְּ
רֹרֻוַחֹֻבֹו",ֶַׁאָחדֹ יֹהֻואֹ"ִאיׁשֲֹאׁשֶ "ל.ַֻׁכִ ֻנַ ַֻׁכַ

ָחא" קוָ ְָורֹוְמחוָֹ]ַֺׁרמְּ ָז  דוָֹף י  ַׁ'רֹוַמח'ַׁ–ַׁ[ב ְ
ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ ֵֹמ"ם"הֻוא י ָ )ַׁ"רֻוַח ָעַּ ֹהַָּן רָז 

ְנח ָ ִּ ָרלז.(פ  ְַׁוכוַַֻׁׁס יַנת חִּ ַֻׁבְ י)', ִּ אש  ר  ָב(ב ְ ָא, ַׁת רֻוַחֹ": ֹוְּ
ַרֶחֶפתֱֹאלִֹקים ֵניַֹעלֹמְּ יִֹֹֻפְּ ַהֻתֹוָרהֹ,ַַׁהְינֻו:ַׁם"ַהֻמָ

ֹ ם ׁשָ ֹׁשֶ ֹיֹום, ִעים ֻבָ ַארְּ ֹלְּ ָנה ִנֻתְּ ַׁ־ַחִייםָהרֻוַחֹׁשֶ
ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

  .כב
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּי,ָּה־טָּ"ןמוֹּ

ִהיאֹ ֹׁשֶ ֲאָוה, ַֹהֻגַ ל ַבֻטֵ ֹלְּ עֻוָצה ַהֻיְּ
ֵדיֹ ַֹעל־יְּ ֹהֻוא ר ָֹהִעֻקָ ָהֲעבֹוָדה־ָזָרה,

יִקים ֻדִ ַֹלֻצַ בֻות ָקרְּ ַׁ'ִהתְּ ַׁוְַׁכוַֻׁוְַׁ' יק'', הֻואַַׁׁ'ַצֻדִ
ַׁ יַנת חִּ ַׁ'רֻוָחא'ֻבְ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ְדב ָ ), ִּ מ  ָיח(ב ַּ ָכז, :ַׁר

רִֹאיׁשֹ" ַׁ"ֻבוֹֹֹרֻוַחֲֹֹאׁשֶ ֹ'רֻוַחֹ. ָנע ִֹנכְּ ַעל־ָידֹו וְּ
ַֹאֵחר" ֹ"ֵאל ,' בֹוֻהַ מוָֹ)ַֻׁגָ ְ ָיד(ש  ָלד, ַׁת ִפירוֹֹ', ַׁת',ֻכְּ

אֹותַׁד'ַׁ יַׁהֻואַׁקֹוָצאַֻׁדְ הֵַׁמ'ַאֵחר'ַׁ'ֶאָחד',ַֻׁכִּ ְוַנֲעׂשֶ
ַׁ(ָ נָ ת ִּ ו  ֹהַָּי־ק  ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁרָנה:(ז 

ַׁ רֻוש  בָ )ֻפֵ אָעד.(ב   ְתר  רֹ:ַׁא־ב ַּ רֹֻבַ הֹֻבַ "ָאַמרַֹרֻבָ
ֹ כוָֹֻחָנה ָחא"וְּ ֺרמְּ ֹֻדְּ ֻה ֵריׁשֵ ֹֻבְּ ֵחֻה ַאנְּ ֹוְּ ,'ַׁ

ע ִֹליֻבֶ

ר ִֹעֻקַ

ֶֹזהוֹֻוְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ִקיף ֹ"ֻוזְּ

ָֹהֵעָצה

ֶזה ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  י סֻפִּ

ה ָ] יח  נ ִּ ְָָוהִּ רֹאש  ָָב ְ רֹמַּ אַַׁׁרַֹמח"ַׁ–ַׁח[ה  ֹהַָּ)ֵַׁמ"ם"רֻוַחֹֻדָ רָז 

ְנח ָ ִּ ָרלז.(פ  עְוכוַַֻׁׁס ַַׁאְרֻבַ יא ַׁהִּ "ם ַַׁהֻמֵ י ַֻׁכִּ רֻוחֹות,ַַׁׁ',
ַׁ יַנת חִּ ַלִין"ֻבְ ַרגְּ ֹוְּ ָיַדִין ֹֻבְּ ב ָנׁשֵ ֹֻדְּ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ֹ"רֻוַח

ָנג.( ר ֹהַּ י־ז  נ  ו  ק  ַׁוְַׁ)ת ִּ ָֹהרַֹמח', ַַׁהַַׁׁ'רֹאׁש יק'הֻוא ֻדִ ,ַׁ'ֻצַ
אֹותָֹהרֻוַחֹ" ֻנֻוֹֻתֹוצְּ יִֹמֻמֶ יָד,ָָ"ֻכִ ל  ְ ש  מִּ קָב ְ סו  פ   ֹוןָהַּ )ְלש 

ָ ָחָ–כג ה ֹור  ָת  ָח"א ן י   בָ ָ–ָעַּ ָמו  יא ַׁ(לְלע  ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ תֻוב:ַׁ, ֻכָ
רֹרֻוַחֹֻבֹו"ַׁ "ל.ַׁ"ִאיׁשֲֹאׁשֶ ֻנַ ַֻׁכַ

  .כג

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּכט,ָּבָּ"ןמוֹּ

ַַׁעל־ְיֵדיַׁ ַׁהֻוא ַעת', ַַׁה'ֻדַ ֶַׁאת ֻוְלרֹוֵמם
ַׁ ים'. יקִּ ֻדִּ ַַׁהֻצַ ַבח ֶ ִחיןֹ'ש  ֻבְּ ׁשַ ֻמְּ ׁשֶ ֻכְּ

ַעת. רֹוֵמםַֹהֻדַ יִקים,ִֹנתְּ ֻדִ ָפֲאִריןַֹהֻצַ יַנתַַֻׁׁומְּ ְבחִּ ֻבִּ
י) רִּ ב  ָיא(ד ְ ר"ַׁ:םָלב, ֶנׁשֶ אַֹׁ",ִקֻנוָֹֹֹיִעירֹֻכְּ ֹֻדָ ָרא, "ִנׁשְּ

נָ )ַׁרֻוָחא" ו  ק  ֹהַָּי־ת ִּ ָנג.(ז  ַׁר יַנת חִּ ַֻׁבְ א ַֻׁדָ יק', ,ַׁ'ַצֻדִ
ַׁ יַנת ְבחִּ ְדב ָ )ֻבִּ ִּ מ  ָיח(ב ַּ ָכז, ַׁר ֹֻבֹו": ֹרֻוַח ר ֲֹאׁשֶ .ַׁ"ִאיׁש

ֹ ִֹקֻנֹו" ַֹהֻמִֹחיןֹֹ–"ָיִעיר עֹוֵרר ֹמְּ הֻוא ׁשֶ
נוֹֻ ַקטְּ ִחיַנתֹֹמִחיןֹֻדְּ מֻוָתן,ִֹמֻבְּ ֻדֵ רְּ ִחיַנתִֹמֻתַ ת,ִֹמֻבְּ

ָנהֹ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁׁשֵ

  .כד

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּח,ָּחָּ"ןמוֹּ

ִהיגֹ ֹ'ַמנְּ ֹאדַֹאֲחֵרי ׁשֹמְּ ַבֻקֵ ֹֻולְּ ש  ַחֻפֵ לְּ
ָֹכלֹ י ֹֻכִ ֵֹאָליו. ָקֵרב ִהתְּ ֹלְּ י', ֲאִמֻתִ

ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֹלֹו ֵֹיׁש ִהיג ֹֻוַמנְּ ִהיג בֻוָאה'ַמנְּ ֹ'.רֻוַח־נְּ
בֻוָאה, ָלהַֹהֻנְּ טְּ ֻבָ ֹׁשֶ ו ׁשָ ַגםַֹעכְּ ֶיהֹֹוְּ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֵרַח ֶהכְּ ֻבְּ

ִחיַנת:ֹ" ִהיגֹֻבְּ נְּ ַהֻמַ ְדב ָ )ַׁת"ַאֶחֶרֹֹרֻוַחֹלְּ ִּ מ  ָכד(ב ַּ ,ֹרָיד,
ֵדי־ֶזהֹ ַעל־יְּ ָארֶֹהָהמֹון,ֹׁשֶ ׁשְּ ָצאֹֻבִ ֵאיןִֹנמְּ ֶ ַמהֹׁשֻ

ִהיג.ֹ יֹותַֹמנְּ ָֹזָכהִֹלהְּ

ַׁ ֱאֶמת ִהיגֻבֶ ֹֻוַמנְּ ִהיג ַֹמנְּ ל ָרֵאל,ַַֻׁׁכָ ׂשְ ַׁיִּ ל ֶ ש 
ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַׁלֹו ַֹאֵֹיש  ְדב ָ )ֶַׁחֶרת""רֻוַח ִּ מ  ָיד,ָב ַּ ר

יַנת:ַׁכד( חִּ יַׁהֻואַֻׁבְ רֹ,ַֻׁכִּ רֹרֻוַחֹֻבֹו,ֲֹאׁשֶ "ִאיׁשֲֹאׁשֶ
ִביֵאם" ֹיְּ ר ַֹוֲאׁשֶ ְדב ָ )ַׁיֹוִציֵאם ִּ מ  ָיז־יח(ב ַּ ָכז, ַׁר יֹ, ֻכִ

איֹ ַוֻדַ ָרֵאל,ֹֻבְּ ִביאֶֹאתִֹיש ְּ ַהֻמֵ ִהיגַֹהֻמֹוִציאֹוְּ נְּ ַהֻמַ
ַֹאֶחֶרת", ִחיַנתֹ"רֻוַח ֹֻבְּ ֹלֹו רֵַׁמֲחַמֵַַׁׁיׁש ֶ תֶַׁזהֲַׁאש 

ָרֵאל.ַׁ ׂשְ יגְַׁליִּ ְיָקאַַׁמְנהִּ הַׁהֻואַֻׁדַ ַַׁנֲעׂשָ

ַֹאֶחֶרת'ָהַׁ ַַׁׁ–ַׁ'רֻוַח יַנת חִּ ַֻׁבְ 'רֻוַח־הֻוא
ַַׁהֻקֶֹדׁש' בֻוָאה', יַַׁׁ.'רֻוַח־נְּ ַאף־ַעל־ֻפִּ

ַׁ' ְמָצאַׁ'רֻוַח־ְנבֻוָאה',ַׁ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  וֵַׁאיןַׁנִּ ָ ַעְכש  ֶ ש 
ַׁ , ש  ִחַֹמֻמָ ֹֻבְּ ֹלֹו ֵֹיׁש אי ַוֻדַ ֹֻבְּ י־ֵכן יַנתַֹאף־ַעל־ֻפִ

ֵאיןֹ ֶ ה,ַֹמהֹׁשֻ ָ ֺדׁשֻ ִֹמןַֹהֻקְּ ךְּ ׁשָ מְּ 'רֻוַחַֹאֶחֶרת',ַֹהֻנִ
ָארֶֹהָהמֹון. ׁשְּ ָצאֹֻבִ ֵאינֹוַׁ'רֻוַח־ִַׁנמְּ ֶ יַׁש  ַאף־ַעל־ֻפִּ

י־ֵכןַׁ ַַׁאף־ַעל־ֻפִּ ידֹות, ֲַׁעתִּ ֵַׁליַדע ש  ַַׁמֻמָ ' ַהֻקֶֹדש 
יַנתַַׁׁ ְבחִּ בֻוָאה',ַׁ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש'הֻואַֻׁבִּ ַׁ.'רֻוַח־נְּ

ָֹהֹ ִחיַנת ׁשֹֻבְּ ֻיֵ ֹׁשֶ 'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש'
לֹ ֵדי־ֶזהֹֻכָ י,ַֹעל־יְּ ִהיגָֹהֲאִמֻתִ נְּ ַהֻמַ לְּ
ָלםֹ ֶֹאצְּ ן ֻקֵ ֻתַ ִנתְּ ֹוְּ ק ַחֻזֵ ִֹנתְּ ֵֹאָליו ִבים ָקרְּ תְּ ַהֻמִ

ה, ָ ֺדׁשֻ קְּ יֻותֹֻדִ ֵקַַָׁׁהֱאמֻוָנהָֹהֲאִמֻתִ ְתֻתַ ֵררְַׁונִּ ְתֻבָ ןְַׁונִּ
ַׁ ה, ַַׁהְמַדֻמֶ יַנת חִּ יֻבְ ָרהְַׁוזֹוכִּ ָ ְַׁיש  ֶַׁלֱאמֻוָנה ן

ַַׁׁ ָ ְקֺדש ֻ ַׁ'.ְוכוַֻׁהַֻׁדִּ

ֹ: ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵֹמַהׁשֻ ֹאד ֹמְּ ׁש ַבֻקֵ לְּ
י"!ֹ ֲֹאִמֻתִ ִהיג ַמנְּ ֹלְּ ָקֵרב ִהתְּ ֹלְּ ה ֻכֶ זְּ ֻיִ "ׁשֶ

ֵלמֻות.ֹ–ֹ ׁשְּ יֻותֹֻבִ הֶֹלֱאמֻוָנהֲֹאִמֻתִ ֻכֶ זְּ ֻיִ ֵדיֹׁשֶ ֹֻכְּ

  .כה

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּטָּ"ןמוֹּ

ֹ'רֻוַח', ִחיַנת ֹֻבְּ מֹוֵַַׁׁהם ֻכְ
ֻכַָׁ ֶ ַׁש  ְדב ָ )תֻוב ִּ מ  ָיח(ב ַּ ָכז, :ַׁר

ֶֹנֶגדֹרֻוחֹוֹ ֻיֹוֵדַעַֹלֲהלֹךְּ רֹרֻוַחֹֻבֹו",ֹ"ׁשֶ "ִאיׁשֲֹאׁשֶ
ֶֹאָחד" ל ֹֻכָ ל ָ)ַׁׁשֶ ִּ ש  ָרַּ ְדב ָ "י; ִּ מ  ב ָ ר־ב ַּ ָטו(רַּ ָכא, .ַׁה

ֵֹהםֹ ָרֵאל ֹ"ִיש ְּ י ֹֻכִ א', ֹ'ִלֻבָ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵֹהם ָרֵאל' 'ִיש ְּ וְּ
ָמא"ֹ ָכלַֹעלְּ אֹֻדְּ ֹהַָּ)ִַׁלֻבָ ְנח ָרָז  ִּ  .סָרכא:(פ 

ִחיַנתֹ בְּ ֹֻבִ ב ֵ ַנׁשֻ ֹלְּ ִהיֵגי־ַהֻדֹור', 'ַמנְּ
ָרֵאל,ַַׁׁ'רֻוָחם', ׂשְ ֻיִּ ַׁמִּ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ַעל

ַׁ ָעְלָמא', ַֻׁדְ א ֻבָ ַׁ'לִּ ֵהם ֶ ֵֹמֶהםֹש  ַח ַנֻפֵ לְּ
ֻנֹוֵפלֹ ֹׁשֶ חֹוָרה' ֹ'ָמָרה־ׁשְּ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ רֻוִרֻיֻות', ָה'ַעפְּ

ֲַַׁׁעֵליֶהם, יש  ַָׁהאִּ ַָׁיכֹול ֵַׁאינֹו ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ש 
ְרַׁ ׂשְ ְבֹערַַׁהֻיִּ ְַׁולִּ ְדלֹק ַׁלִּ ַׁ'ֵלב', יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  י, ֵאלִּ

ַרְךַַׁׁ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ַׁ'.ְוכוְַֻׁלַהש ֻ

ָכלֶֹאָחדֹ ֻבְּ ֵקיָֹהֵאׁשֹׁשֶ ִריןֶֹחלְּ ַחֻבְּ ִנתְּ וְּ
ַיַחד,ֹ ִריןֹֻבְּ ְּ ַקׁשֻ ִנתְּ ָרֵאל,ֹוְּ ש ְּ ֶאָחדִֹמֻיִ וְּ

ָהִקים ֹלְּ

ִריִכין ֹצְּ

ַֹאךְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

ִהיֵגי־ַהֻדֹור', ֹ'ַמנְּ

ִריִכיןוֹֻ ֹצְּ

ִרין חֹוזְּ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יא סֻפִּ

ֵֹלב. ִחיַנת ֹֻבְּ ין ַנֲעש ִ הַַׁׁוְּ ַַׁנֲעׂשֶ ְַׁוֶאָחד ֶַׁאָחד ְוָכל
יַנת חִּ יַנתַַֻׁׁבְ חִּ םַֻׁבְ ָ ְהֶיהַׁש  ֻיִּ ֶ יְךַׁש  רִּ ֻצָ ֶ קֹום,ַׁש  ֵלבַַׁלֻמָ
ַרךְֵֹּלב,ַַׁׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ חֹוֵזרֹֻובֹוֵערֹלְּ  '.ְוכוַַֻׁׁוְּ

  .כו
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּלטָּ"ןמוֹּ

ֻתֹוֵקקֹ ִהׁשְּ ֹֻולְּ ַע ֻגֵ עְּ ֻגַ ִהתְּ ֹֻולְּ ֹסף ִֹלכְּ ָלנֻו
ֹ"ִמֹ ֹאד: ִהיגמְּ ַֹמנְּ ָֹלנֻו ָהָיה ֹוְּ ן ִֹיֻתֵ ַהֻדֹור,ֹ־י

לֹום",ֹרֹוֶעהֶֹנֱאֹ ָ נֻו'ָֹעָליו־ַהׁשֻ הַֹרֻבֵ מֹוֹ'ֹמש ֶ ָמן,ֹֻכְּ
ָהִאירֲֹאִפֻלֻוֹ ֻגֶֹדלֹעֶֹצםַֹמֲעָלתֹוָֹהָיהָֹיכֹולֹלְּ ֻמִ ׁשֶ

ָחה, פְּ ׁשִ ֹֻבְּ ֲֹאִפֻלֻו חֻוִתים, ֻפְּ ֻבַ ֹׁשֶ חֻות ֻפָ מֹוַַֻׁׁבַ ֻכְ
ָאְמרֻוַַׁׁ ֶ ָ)"לַַׁרזַַׁש  יְלת   ל ַָּאְָמכִּ ַּ ש  ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁח(ב ְ

ֻיוַֻׁ ֶ ַׁש  ַַׁהֻכַֹח, ֶַׁזה ֻלֻוַׁלֹו ֲַׁאפִּ יר ְַׁלָהאִּ ַכל
ֻלֻוַׁ ֲאפִּ ֶ ַׁש  ין', ַׁ'ַרְגלִּ יַנת ְבחִּ ַֻׁבִּ נֻו, ֻבָ

ין'ָהַׁ יםֵַׁמַהַַׁׁ'ַרְגלִּ ְרחֹוקִּ ֶ םַׁ'ֻמַֹחַׁ'ש  י־ֵכןַֻׁגַ ,ַַׁאף־ַעל־ֻפִּ
לַׁ יתַַׁעל־ְיֵדיַֻׁכָ ְכלִּ יגְַׁוָלַדַעתַַׁהֻתַ ִּ ֵהםַׁיֻוְכלֻוְַׁלַהׂשֻ

ָברְַׁוָדָברַַׁׁ ָרַֻׁדָ ֻבָ ֶ ה.ש  ָפלַַׁהֻזֶ ָ עֹוָלםַַׁהש ֻ ַׁאַֻׁבָ

ָמעֹותָֹֹלנוֹֻ דְּ ֹֻבִ ה, ִכֻיָ בְּ ֹֻבִ ֹזֹאת לֹוַמר
ׁשֹ ַבֻקֵ ֹלְּ ַע ֻגֵ עְּ ֻגַ ִהתְּ ֹֻולְּ ֻכֹות ִֹלבְּ ִליׁש, ׁשָ
ָֹלֶזה,ֹ ה ֻכֶ ִֹנזְּ ֹ"ָמַתי : ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ ָפָניו ֹלְּ ן ַחֻנֵ ִהתְּ ֻולְּ
ירֹ ַהֻכִ ֻנֻוַכלָֹלַדַעתֹֻולְּ ֹׁשֶ ַעת, ֶֹזהַֹהֻדַ ֶיהָֹלנֻו הְּ ֻיִ ׁשֶ

ָֹהֹ ֶֹזה ל ֹׁשֶ ָבר ֹֻדָ ל ִֹמֻכָ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ עֹוָלםַֹהֻבֹוֵרא
ִלית".ֹ כְּ ָרִטֻיֻות,ַֹעדַֹהֻתַ ָרֵטיֹֻפְּ פְּ ַֻׁבִ

נֻוַׁ ְַׁוֺכֻלָ ה, ַַׁעֻתָ נֻו ֻלָ ֶ ַׁש  חֻוָתה ַֻׁפְ ְדֵרָגה ַהֻמַ
יןַׁ יכִּ ְַׁצרִּ ַָׁאנֻו ָלל, ַֻׁכְ ַָׁיפֹות ֵנינֻו ַֻׁפָ ֵאין
יגַׁ ַַׁמְנהִּ ַָׁלנֻו ן ֻתֵ ַׁלִּ ַרְך, ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ַַׁהש ֻ ַָׁעֵלינֻו ַרֵחם ֻיְ ֶ ש 

ַׁ ְַׁלָהאִּ ֻיֻוַכל ֶ ַׁש  ֶַׁנֱאָמן, "ל,ַׁרֹוֶעה ַַׁהֻנַ יָעה ְַׁידִּ נֻו ַֻׁבָ יר
ֶַׁאלַׁ ְַׁוָלבֹוא ָראֻוי ַֻׁכָ ַרְך ְתֻבָ ַׁיִּ ְַׁלָעְבדֹו ֻנֻוַכל ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְ

ית.ַׁ ְכלִּ ַַׁהֻתַ

  .כז

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּעבָּ"ןמוֹּ

ִהיגֹ נְּ ַהֻמַ ֶאָחד,ֹוְּ ָכלֶֹאָחדֹוְּ ֹֻבְּ ִחיַנתֹ'רֻוַח' ֻבְּ
ה,ֹ ִחיַנתֹֹמש ֶ ֹֻבְּ ָרֵאל, ִֹיש ְּ ל ֹֻכָ ל ֹׁשֶ י ָהֲאִמֻתִ

ִחי יַנתַַַׁׁנתֹ'רֻוַחַֹהֻכֹוֵלל',הֻואֹֻבְּ חִּ ְדב ָ )ֻבְ ִּ מ  :ַׁרָכז,ָיח(ב ַּ

רִֹאיׁשֹ" ַׁ"ֻבוֹֹֹרֻוַחֲֹֹאׁשֶ "י: ִּ ַַׁרש  ַֻׁוֵפֵרש  ֻיֹוֵדַעֹ, "ׁשֶ
ֶאָחד" ֹוְּ ֶֹאָחד ל ֹֻכָ ל ֹׁשֶ ֶֹנֶגדֹרֻוחֹו ְדב ָ )ַַׁלֲהלֹךְּ ִּ מ  ר־ב ַּ

ב ָ  ָטו(רַּ ָכא, ַׁה ֻנוֹֻ. ִֹמֻמֶ ִלים ַקֻבְּ ֹמְּ ם ֹֺכֻלָ י ַׁהֻואַֻׁכִ י ַֻׁכִּ ,
ַׁ יַנת חִּ ַֹהֻכֹֻבְ ְַׁוכוַַֹֻׁׁוֵלל''רֻוַח יַנת חִּ ַֻׁבְ "רֻוַחֹ'.

מוָֹ)ֱַׁאלִֹקים"ֹ ְ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁתָלא,ָג(ש 

ׁשֹ ֻיֵ ֹׁשֶ ֱֹאלִֹקים' ִחיַנתָֹה'רֻוַח ֹֻבְּ ִפי ֶאָחדֹלְּ
ֹ'רֻוַחֹ ֹ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש', ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ֹׁשֶ ֻבֹו,
ֻתֹוָרה ֹֻבַ ׁש ַחֻדֵ ֹלְּ ֹזֹוֶכה ֹהֻוא מֹו־ֵכן ֹֻכְּ בֻוָאה', ַׁנְּ

יֶַׁזהַָׁהְַׁוכוַֻׁ ֵניַׁלִֹקים''רֻוַחֱֹאֹ'.ַֻׁכִּ ֹוֶרהַַׁעלַֻׁפְ ,ַׁהֻואַׁש 
ַׁ ַָׁהְַׁוכוַַֻׁהֻתֹוָרה ַַׁעל־ְיֵדי ן ַַׁעל־ֻכֵ ֱֹאלִֹקים'', ַׁ'רֻוַח

ֻתֹוָרה.ַׁ ַֻׁבַ ש  יןְַׁלַחֻדֵ הַׁזֹוכִּ ַַׁהֻזֶ

ַַׁהַׁ י'ַעל־ְיֵדי ָֹהֲאִמֻתִ ִהיג נְּ הֻואַַׁׁ'ֻמַ ֶ ש 
ַׁ יַנת חִּ ה'ֻבְ ַׁ'ֹמש ֶ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַעתֹ, 'ֻדַ

ַַׁהֻכֹוֵלל' ַֹהֻכֹוֵלל', ַעל־'רֻוַח ֶ ַׁש  ְתנֹוֵצץַׁ, ַׁמִּ ָידֹו
ַׁ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ל ֶ ַׁש  ְַׁוכוַֹֻׁמחֹו ,'ֹ ךְּ ׁשָ ִֹנמְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ

ָתא', אֹוַריְּ ֹֻדְּ ין ָכל־ֶאָחדֹ'ִחֻדֻוׁשִ ַַׁהַַׁׁלְּ י יןֹֻכִּ 'ִחֻדֻוׁשִ
ָתא' אֹוַריְּ יַנתַָׁהַַֻׁׁדְּ חִּ ַֻׁבְ ֱֹאלִֹקים'ֵהםַַׁעל־ְיֵדי ַׁ'רֻוַח
ֵניַַׁהֻתֹוָרהַַׁׁ ֹוֶרהַַׁעלַֻׁפְ ש  ֶ ַׁ'.ְוכוַֻׁש 

ת "ְוָסַמְכֻתָ  ָּ)ָליו" ָע  ָיְדךָ  אֶּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  (יח,ָּכזָּרבַֻּּ

  .כח

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּסא,ָּבָּ"ןמוֹּ

ָתב',ַׁ ְַׁוַה'ֻכְ ַָׁהַרב, ֶַׁאת ין ֻסֹוְמכִּ ֶ ש 
ַׁ ַַׁאַחת. יָנה חִּ ֻבְ ַׁמִּ יֵֹהם ֻכִ

ָיַדִים, ֹֻבְּ ִמיָכה' ַַַׁׁה'ֻסְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְ רִּ ב  ָט(ד ְ ָלד, :ַׁם
ַעֹ" ןִֹויהֹוׁשֺ ָמהֹרֻוַחָֹֹמֵלאֹנֻוןֹֻבִ יֹ,ָחכְּ ַֹמךְָֹּסֹֹֻכִ

ה ָתב',ַׁו"ָעָליָֹיָדיוֶֹאתֹֹמש ֶ ַַׁה'ֻכְ יַנת חִּ ַֻׁבְ ְַׁוהֻוא .
ַׁ יַנת חִּ ֹֻכֹוֶתֶבת"ֻבְ נָ )ַׁ"ָיד ו  ק  ָפט.(ז ֹהַָּי־ת ִּ יַנתַׁר חִּ ַֻׁבְ ,
ָמה' ַׁ'ָחכְּ י ַֻׁכִּ ָתב', ַֹהֻכְּ לַַׁׁ'אֹוִתֻיֹות ַֻׁכָ ְבְראֻו ַׁנִּ ֶהם ֻבָ

 '.ְוכוַָֻׁהעֹוָלמֹותַַׁׁ

םֹ ׁשֵ ֹֻבְּ ָמךְּ ִֹנסְּ ִמיָכה ִֹלסְּ ָהָראֻוי
י ְַׁוכוַַַֻׁׁרֻבִ ֵדיֹ', ַֹעל־יְּ ֲאַזי

ִחיַנתֹ'ַידֹ ִֹמֻבְּ ָמתֹו לָֹחכְּ ַקֻבֵ ֲאַזיֹמְּ ֹׁשֶ ִמיָכה', ַה'ֻסְּ
ַַׁׁה'', יַנת: ְבחִּ ֹרֻוַחֹֻבִּ ָֹמֵלא ֹנֻון ן ֹֻבִ ַע "ִויהֹוׁשֺ

ֵֹיׁשֹ

ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ

ָראֻוי ֹוְּ

ִפי ֹֻוֻכְּ

ֵֹיׁשֹ

ָכל ֹוְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ִמיָכה' ַֹה'ֻסְּ

ֶהָחָכם ׁשֶ ֹֻוכְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יב סֻפִּ

ָמה" ַַָׁׁחכְּ "ל, ֻנַ ַֻׁכַ ֹכַחְֹוכֻו' ֹוְּ ֶֹהָאָרה ֵֹמִביא ֲאַזי
ַתב־ָיֵדנֻו', 'כְּ ַַֻׁׁבִ יַנת חִּ ֻבְ ַׁמִּ ן ַֻׁכֵ ם ַֻׁגַ הֻוא ֶ ָמהש  ַׁ''ָחכְּ

ַׁה'',ְַׁוכוַֻׁ ד 'ֻיַ ַׁמִּ ל ַקֻבֵ ֻמְ ֶ ַׁש  ֶכל' ֵ ַַׁה'ׂשֻ ַעל־ְיֵדי ֶ ַׁש  ,'
יאֶַׁהָאָרהְַׁוֹכַחַׁ יָכה',ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזהֵַׁמבִּ יַנתַׁ'ְסמִּ חִּ ֻבְ

"ל.ַׁ ֻנַ ָתב'ַֻׁכַ 'ֻכְ  ֻבַ

ה" ר)" ָעָליו ֵמהֹוְדךָ  ְוָנַתֻתָ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  (כ,ָּכזָּבַֻּּ
", ְדךָּ הוֹּ ל'ְָּולֹּאָּמֵּ ָָּּכָֻּּ ְדךָּ ינוָָֻּּּ–ָּ'הוֹּ ְמצִּ ין:ָָּּנִּ דִּ יְלמֵּ נֵּ ְ הָּפֻּ ָּמֹּש ֶּ

ה ָּ מֻּ חַּ יָּכַֻּּ נֵּ ְ ָָּּפֻּ עַּ ֺּ ש  הְָּיהוֹּ נָּ ְלבָּ ָּ)"ָּכִֻּּ ִּ ש  א;ָּי"רַּ ְתרָּ א־בַֻּּ בָּ  .(עהָּבָֻּּ

  .כט

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ו,ָּהח"אָָּּ"ןמוֹּ

ַׁ יָקה תִּ ְ ְַׁוַהש ֻ יָמה מִּ ןַָהֻדְ ָמִּ ה ְהי  י ִּ )ש  

ְָולֹאָ ים, יבִּ ִּ ְָמש  ם ינ  ְָוא  ם ת  ְרפ   ָח  ים ֹוְמעִּ ש   הַּ

בֹודֹו( ָכ ְ ְזיֹון ָב ִּ ל ָעַּ ק ְקד   יק',ַׁנַַַׁׁ–ְַׁידַּ ירִּ ַׁ'חִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ ה ֲעׂשֶ
ַׁ ים ֻקֻונִּ ֻתִּ ַֻׁבְ ֻמֻוָבא נָ )ֻכַ ו  ק  ֹהַָּי־ת ִּ ָז  ָז. ָעַָּר מוָֹל ְ ָש  ָי(כת :ַׁד,

הַַׁרְגָליוְַׁוַתַחת" ַמֲעׂשֵ ְבַנתַֻׁכְ יַׁלִּ ֻפִּ אַַׁהֻסַ ַׁ"ֻדָ ר",
יק".ַׁ ירִּ ַׁחִּ

ַׁ יַנת חִּ ְעיָ )ֻבְ ַּ ָא(ְיש  ָסו, ֲַׁהדֹםַׁה ַׁ"ְוָהָאֶרץ :
י מִּ ַׁ'ֻדְ יַנת חִּ ַֻׁבְ ֶַׁזה ַׁ'ֲהדֹם' ְַׁוֶזהַַׁרְגָלי". ָמה'.

ַׁ מֻוַנת ַֻׁתְ ל ֶ ַׁש  ְחֻתֹוָנה' ַַׁהֻתַ ה ֺקֻדָ ַַׁה'ֻנְ יַנת חִּ אוָֹ]ֻבְ ַׁת[ה 
 '.ְוכוַֻׁ"ףַָׁאֶלַַׁׁ

ָבָנה,ֹ ִֹללְּ ה ַֹחֻמָ ין ֹֻבֵ ִֹיחֻוד ה ַנֲעש ֶ
ִֹיחֻודֹ ה ַנֲעש ֶ ֹוְּ ָבָנה, ַֹלֻלְּ ֵֹמִאיר ֶמׁש ֶ ַהׁשֻ ׁשֶ

ַע.ֹ הִֹויהֹוׁשֺ יןֹמׁשֶ ֹֻבֵ

א) ב  א־ב   ְתר  ה:ַׁעה.(ָב ַּ ֵניַֹמש ֶ ה",ַ"ֻפְ ְפֵניַַחֻמָ ַֻׁכִ
א',ַׁ ֻסֵ ַׁ'ֻכִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַָׁהֶעְליֹוָנה', ה ֺקֻדָ ַׁ'ֻנְ ְוָדא

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ה', ֶ ַׁ'מש  יַנת חִּ י)ֻבְ ל ִּ הִּ ָלז(ת ְ ָפט, :ַׁם
ְסאוַֹׁ" ְַַׁׁוכִּ ֶמש  ֶ ַַַׁׁכש ֻ ֶַׁנְגֻדִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ א)י", ְזק  ָכו(ְיח  ָא, :ַׁל

א".ַׁ ֻסֵ מֻותַֻׁכִּ יַעַֻׁדְ ַעלַָׁלָרקִּ ֻמַ ַׁ"ֻומִּ

ְחַׁ ַַׁהֻתַ ַע',ַַׁׁ–ֻתֹוָנה' ֺ ַׁ'ְיהֹוש  יא הִּ
ַׁ"ְוַתַחתַׁ יַנת: חִּ ַֻׁבְ ַׁ'ְלָבָנה', יַנת חִּ ֻבְ

ְבַנת"ַַׁׁ הַׁלִּ ַמֲעׂשֵ אַׁ'ְלָבָנה'.ַׁ–ַרְגָליוַֻׁכְ ַֻׁדָ

ַׁ ַָׁהָאֶלף' תֹוְך ֻבְ ֶ יַע',ַַׁׁ–ש  ַָׁה'ָרקִּ הֻוא
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ַָׁה'ֹאֶהל', יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא

מוָֹ) ְ ָיא(ש  ןַׁנוַֻׁתָלג, ַֻׁבִּ ַע ֺ יהֹוש  ֻתֹוְךַׁ:ַׁ"וִּ ַׁמִּ יש  ןַׁלֹאַָׁימִּ
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ יַע', ַׁ'ָרקִּ ַׁהֻוא ְַׁו'ֹאֶהל' ָהֹאֶהל".

ְעיָ ) ַּ ֵחם:ַׁ"הָמ,ָכב(ְיש  ְמֻתָ ֹאֶהלַַׁוֻיִּ ֶבַַֻׁׁכָ ָ יבַָׁלש  ת",ַֻׁוְכתִּ
י) ל ִּ הִּ ָב(ת ְ ָקד, ַׁ"ם םַׁנֹוֶטה: ַמיִּ ָ יָעַַׁׁש  ְירִּ ְַׁוֶזהַֻׁכַ ה".

מוָֹ)ַׁ ְ יֹעת:ַׁ"תָכו,ָיג(ש  ַׁל".ָהֹאֶהְַַׁׁירִּ

ַָׁהֶעְליֹוָנה',ַָׁהֶעְליוַֹׁ ה ַׁ'ְנֺקֻדָ ַַׁהְינֻו ן',
ֻוָבהַׁ ש  ַֻׁתְ י ַֻׁכִּ ין. ֻפִּ ַׁטִּ לֹש  ָ ְַׁלש  ֶנְחֶלֶקת
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ים', ָנאִּ ַֻׁתְ לֹש  ָ 'ש  ַֻׁבְ ְהיֹות ַׁלִּ יְך ָצרִּ

ְעיָ ) ַּ ָי(ְיש  ָו, ָמע,ַׁה ְ ש  ַׁיִּ ַֻׁוְבָאְזָניו ְרֶאהְַׁבֵעיָניו, ַׁיִּ ן ַׁ"ֻפֶ :
יןַֻׁוְלָבבוַֹׁ ַַָׁׁיבִּ ָ ַֻׁבְַָׁוש  לֹש  ָ ַַׁה'ש ֻ ְַׁוֵאֻלֻו ֵַׁהםַׁב". ינֹות' חִּ

ה"ַׁ אַַׁחֻמָ תַׁ'ֶסֻגֹו"ל',ְַׁו"ֶסֻגֹולַֻׁדָ נָ )ְנֺקֻדַ ו  ק  ֹהַָּ־ית ִּ ַׁ–ַׁרָז:(ז 
ה".ַהְינֻו:ַַׁׁ ְפֵניַַחֻמָ הַֻכִ ֶ ֵניַמש  ַ"ֻפְ

ַׁ רֻוש  י)ֻפֵ ל ִּ הִּ ָד(ת ְ ָמז, ַׁם ר ַׁ"ַיְדֻבֵ ים: ַַׁעֻמִּ
ינוַֻׁ ְחֻתֵ יםַׁ,ֻתַ ַחתַֻׁוְלֺאֻמִּ ַַׁרְגֵלינוַַֻֻׁׁתַ ֶזהַַׁׁ–"

ַׁ'נְַֻׁ יק', ירִּ ַׁ'חִּ יַנת חִּ ַָׁאֶלף',ַֻׁבְ ל ֶ ַׁש  ְחֻתֹוָנה ַַׁהֻתַ ה ֺקֻדָ
ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַַׁרְגָליו", ַׁ"ְוַתַחת יַנת: חִּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ְעיָ )ש  ַּ הְָיש 

ַׁי".ַרְגָלֲַַׁׁהדֹםְַׁוָהָאֶרץ:ַׁ"סו,ָא(ָ

ֶַׁאתַַׁנֲחָלֵתנֻו"ַׁ י)ָלנֻו ל ִּ הִּ ָםָת ְ ָה(ש   ֶזהַַׁׁ–ַׁם,
הַׁ ַׁ'ְנֺקֻדָ יַנת חִּ ַֻׁבְ ה', ַׁ'ֹמש ֶ יַנת חִּ ֻבְ

לַָׁהָאֶלף ֶ יַעַָׁהֶעְליֹוָנהַׁש  ַעלַָׁלָרקִּ ֻמַ יַנת:ַׁ"ֻומִּ חִּ ',ַֻׁבְ
הַׁ ַׁמֹש ֶ ֵני ַׁ"ֻפְ ," ֶמש  ֶ ש ֻ ַֻׁכַ ְסאֹו ַׁ"ְוכִּ א". ֻסֵ ַֻׁכִּ מֻות ֻדְ

ַׁ ַמֲאַמר ַֻׁכְ ה", ַַׁחֻמָ ְפֵני ֲַׁחזַַֻׁכִּ י)"ל חִּ ָקיט.(ְזב  ַׁ"ם יַַׁרֻבִַּׁ:
אַׁ ַֻׁדָ ילֹה, ִּ ַׁ"ש  ילֹה. ִּ ַׁש  ַׁזֹו ַַׁנֲחָלה, ַׁאֹוֵמר: ְמעֹון ִּ ש 

ה"ַַׁׁ ֶ ֹהַָּ)מש  ירָז  ִּ אש  ר  נָ תָכג:ָכה:ָב ְ ו  ק  ֹהַָּ־ית ִּ ַׁ.רָמג:ְָועֹוד(ז 

ַׁ ַַׁיֲעֹקב" אֹון י)ֻגְ ל ִּ הִּ ָת ְ ָם יַנתַַׁׁ–ַׁם(ש   חִּ ַֻׁבְ ֶזה
ַׁ'ֹאֶהל',ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַָׁאֶל"ף', תֹוְך ֻבְ ֶ ַׁש  'ָוא"ו
מֹוַׁ ַֻׁכְ ַע, ֺ יהֹוש  ַׁלִּ יר ֵַׁמאִּ ה ֻמֹש ֶ ֶ ַׁש  ַׁ'אֹור', יַנת חִּ ֻבְ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ י)ש  ִּ אש  ר  ָכז(ב ְ ְַַׁׁוַיֲעֹקב:ַׁ"תָכה, יש  םַׁאִּ בַֻׁתָ ַׁיֹש ֵ
יַׁ ַׁם".ֹאָהלִּ

  .ל
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (בסוףח"אָּכב,ָָּּ"ןמוֹּ

ַׁ ֵַׁמ'ֹעֶנש  ַׁיֹוֵתר ְַׁמֹאד דֹול ַֻׁגָ ה', ָ ַהֻבֻוש 
ַׁעֹוָלם ֻסֻוֵרי ַׁיִּ ְַׁוָכל ֻנֹם'. יהִּ ַׁ־ֻגֵ ֵַׁיש  ה, ַהֻזֶ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

ָאז ֹוְּ

י ֹֻכִ

ַה' הוְּ ֺקֻדָ ֹֻנְּ

ַה' א"ווְּ ֹֻוָ

' אוְּ ִֹכֻסֵ

ֶזה ֹוְּ

ַחר" ִֹיבְּ

ֶֹאת"

ַֹצַער'



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יג סֻפִּ

ַׁ ה' ָ ַַׁהֻבֻוש  ַׁ'ַצַער ֶהם ַַׁעלַַׁׁ–ֻבָ ֵַׁמֲחֵבָריו ש  ֻיֵ ְתֻבַ ֻמִּ ֶ ש 
ַַׁׁ ש  ֻיֵ ֶ ין.ַׁש  ֻסֻורִּ ַׁלֹוַׁיִּ

יד ַַׁהֻבוַֻׁ־ֶלָעתִּ ַׁ'ַצַער דֹולַָׁלבֹוא, ַֻׁגָ ה' ָ ש 
תֹוַׁ ֵַׁמֺחֻפָ ְכֶוה ַׁנִּ יק ַַׁצֻדִּ ל ַׁ"ֻכָ ֻלֻו ַַׁוֲאפִּ ְמֹאד,
ְַׁלאֹוָתֻהַׁ ַׁאֹוי ה, ָ ַֻׁבֻוש  ְַׁלאֹוָתֻה ַׁאֹוי ֲַׁחֵברֹו, ל ֶ ש 

ַׁ ָאְמרֻו ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ה", ֻמָ לִּ ַַׁרזַַֻׁכְ א)"ל ב  א־ב   ְתר  ,ַׁעה(ָב ַּ
ַׁ ם: ָ ַׁש  ֵניְַוָאְמרֻו ַֻפְ ה, ַַחֻמָ ְפֵני ַֻכִ ה ֶ ַמש  ֵני "ֻפְ

ְַלָבַ ְפֵני ַֻכִ ַע ֺ ה,ְַיהֹוש  ַֻבֻוש ָ ְַלאֹוָתֻה ַָלֻה ַאֹוי ָנה,
ה"ַ ִלֻמָ ְַׁוכֻו'.ַׁאֹויַָלֻהְַלאֹוָתֻהַֻכְ

יםַׁ ַַׁהחֹוְטאִּ ֻו ש  ֻיְ ְתֻבַ ַׁיִּ ֵאיְך
ַׁהֻואַׁ־ַרֲחָמָנא ם ְַׁואִּ ָלן. ֻצְ לִּ

ַָׁאָדם,ַׁ ֻום ש ֻ ַׁמִּ ש  ֻיֵ ְתֻבַ ְַׁלהִּ יְך ַָׁצרִּ ֵאין ֶ ַׁש  ַמְדֵרָגה ֻבְ
רֻוךְַַׁׁ ־ֻבָ דֹוש  ֵַׁמַהֻקָ ש  ֻיֵ ְתֻבַ ְַׁלהִּ ַׁ'.ְוכוַֻׁ־הֻואֵַׁיש 

  .לא

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (טו,ָּהָּח"בָּ"ןמוֹּ

יַנתַׁ חִּ ַֻׁבְ א', ָ ְמש  ִּ ַׁ'ש  יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא
יַנתַׁ חִּ ַֻׁבְ ה', א)'ֹמש ֶ ב  א־ב   ְתר  ַׁעה(ָב ַּ ֵניַ: "ֻפְ

ה" ַַחֻמָ ְפֵני ַֻכִ ה ַעת"ַַׁׁ–ַֹׁמש ֶ ַַׁהֻדַ הַׁהֻוא ַׁ"ֹמש ֶ י ֻכִּ
ֹהַָּ)ַׁ ָרָז  ד  קו  ְ ַׁ.יָרכא.(פ 

ר" ֲאש ֶּ ר ֻכַ ֻבֶּ ַיד' ה ֻדִּ ָּ)ה" מֹש ֶּ  ֻבְ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּרָּכז,ָּכג(בַֻּּ

  .לב
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּכב,ָּא־בָּ"ןמוֹּ

ֹחֹוָתם'. תֹוךְּ ֹֻבְּ ֹ'חֹוָתם ֵיׁש ֹוְּ ַׁ–ַׁ'חֹוָתם',
ֹהֻוא: ַַׁׁ'חֹוָתם' ֵַׁיש  י ,ַַׁהֻדֹור'־ֹוִכיֵחי'מֻכִּ

ַׁ ינֹות חִּ ִלין'ֻבְ ַׁ'ַרגְּ ֵהם ֶ ַׁש  ם ֵ ַַׁעל־ש  ,ֹ ַׁ'"ה"ִלֻמֻוֵדי
ְעיָ ) ַּ ָיג(ְיש  ָנד, ַׁה ָיכוֹֹ, בְּ ֹֻכִ ִדין ֻלֹומְּ ֹׁשֶ ֶֹאת ֹל ַׁם,ַהׁשֵ

ַׁ ֵַׁעצֹות, ַׁלֹו ין ֻנֹוְתנִּ ֶ ִכים'ש  'הֹולְּ יחֻותֹוַַׁׁוְּ לִּ ְ ש  ֻבִּ
ַרְך.ַׁ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ יָרםְַׁלַהש ֻ יָחםַֻׁוְלַהֲחזִּ ָרֵאלְַׁלהֹוכִּ ׂשְ  ְליִּ

הַֹה'חֹוָתם': ָלהִֹמֻזֶ ַמעְּ הֻואֹלְּ ֹׁשֶ ַׁ'חֹוָתם'
ַׁ ינֹות חִּ ַֻׁבְ ֹ'מֻוָסר'ַהְינֻו ִלים ַקֻבְּ ַֹהמְּ ַׁ'ָיַדִים'

ַַׁה'ֻמוַֹׁ ֵַׁמֵאֻלֻו ינֹות חִּ ַֻׁבְ ים', יחִּ וָֹ)כִּ י  ָז(אִּ ָלז, ַׁב ַיד": ֹֻבְּ
ל ֻתוָֹֹֹאָדםֹֻכָ ְַׁוַהַׁם"ַיחְּ ַדִים'. יַנתַַׁׁ'ֻיָ חִּ ַֻׁבְ ֶזה

יַנתַׁ'ֱאמֻוָנה' ְבחִּ ַֻׁבִּ ַַׁה'ֻמֻוָסר', ֻה ַֻׁבָ ל ְתַקֻבֵ ֻנִּ ֶ ַׁש  ,
ְדב ָ ) ִּ מ  ָכג(ב ַּ ָכז, ַׁר ר": ֲאׁשֶ רֹֻכַ ֻבֶ ֹהֹֻדִ ַיד' ֹֹֻבְּ ,ַׁה"ֹמש ֶ

יַנתַַׁׁ חִּ מוָֹ)ֻבְ ְ ִהי":ַׁתָיז,ָיב(ש  ַׁ.ה"ֱאמֻונָָֹֹדיויַָֹֹויְּ

  .לג
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּנו,ָּטָּ"ןמוֹּ

לֹ ֹֻכָ ם ׁשָ ֹוְּ ַמִים', ֹ'ׁשָ ִחיַנת בְּ ֹֻבִ ֵהן
ֻבֻוִרים', יַנתַַַׁׁה'ֻדִ חִּ י)ֻבְ ל ִּ הִּ ָפט(ת ְ :ַׁםָקיט,

עֹוָלם" ֹהֹלְּ ךָֹ' ָברְּ בֹֻדְּ ָמיִִֹֹנֻצָ ָ ׁשֻ ְמָצא,ַַׁׁ–ַׁם"ֻבַ נִּ
ַׁ ם. ַדיִּ ֵַׁמַהֻיָ ים ֻבֻורִּ ַַׁהֻדִּ ין לִּ ַקֻבְ ֻמְ ֶ זֶַֹׁ–ש  ִחיַנת:וְּ ֹֻבְּ ַׁה

ֹ ַיד", ֹֻבְּ ֹה' ר ֻבֶ ֹֻדִ ר ֲאׁשֶ ֱאַמֹ"ֻכַ הַהֻנֶ מׁשֶ ֹֻבְּ ְדב ָ )ַׁר ִּ מ  רָב ַּ

ָכג( ִביִאים.ַׁכז, ֹנְּ ָאר ים,ַַֻׁׁוִבׁשְּ ֻבֻורִּ ַַׁהֻדִּ ל ַֻׁכָ ם ָ ַׁש  י ֻכִּ
יןַׁאֹוָתםַַׁׁ לִּ םְַׁמַקֻבְ ָ ש ֻ י ָ )ֻומִּ יןָעַּ ְפנִּ ַׁ.ם(ב ִּ

ת ש   "אֶּ בֶּ ָחד ַהֻכֶּ ה אֶּ ֲעש ֶּ ר ְוכֻו'.  ֻתַ  עַֹלתַבֻבֹקֶּ
י  מִּ ָּ)'" ְוכוֻ ד ֻתָ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ְנְינֵ  – רָּכח,ָּד־ו(בַֻּּ ין ָקְרֻבַ י 'עִּ מִּ  ד'ֻתָ

  .לד

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ ָּח"אָּכח,ָָּּ"ןמוֹּ ָּלָּכָֻּּ רָּ וֹּ תֻּ  (ההַּ

ֵאי־ ִֹירְּ ִפים ָחרְּ ַהמְּ ֹוְּ ים ַבֻזִ ַהמְּ וְּ
ִליםֹ ַקֻבְּ ֻמְּ ֹׁשֶ ֵֹמֲחַמת ֶֹזה ם, ֵ ַהׁשֻ

הֻוָדִאין'.ֹ ִדיןֹיְּ ִמיֵדי־ֲחָכִמיםֹׁשֵ לְּ ַֻׁתֹוָרהִֹמ'ֻתַ

הֻוָדִאין'' ֹיְּ ִדין ֹׁשֵ ִמיֵדי־ֲחָכִמים לְּ ,ַֻׁתַ
ֵַׁמַהַׁ ַֻׁתֹוָרָתם ים לִּ ִדין'ְמַקֻבְ ֵ ַָׁלֶהםַַׁׁ'ׁשֻ ש  ֻיֵ ֶ ש 

פֻוִלין' ִפיןֹנְּ פֻוָלהֵֹמ'ַאלְּ יןֵַׁאֻלֻוַֻׁתֹוָרהֹנְּ ַֻׁוְבַאְלפִּ .
י תִּ ַֻׁכְ לֹֹמה: ְ ש  ר"בַֻׁבִּ ַדֻבֵ תַֹויְּ לֹש ֶ לֲֹאָלִפיםֹׁשְּ ָֹמׁשָ
ִהיֹ ירוַֹֹֹויְּ הֹׁשִ ָ ים־אָה,ָיב()ְמלָ ף"ָֹוָאֶלֲֹֹחִמׁשֻ ֹ.כִּ

לֹֹמה' ֹֹ'ׁשְּ ֲֹאָבל ה. ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻבִ ָֹלֶהם םֵֹהָֹזָכה
ִלֻפֹות ַֹהֻקְּ ֶרךְּ ֹֻדֶ ֵֹמֶהם ִלין ַקֻבְּ '.ְַׁוכוַַֻׁׁמְּ

ִריִכי ֹמַעֹֻוצְּ ׁשְּ ֹאדִֹמֻלִ ַרֵחקֹמְּ ִהתְּ ַׁםֹֻתֹוָרהֵמֶהֹןֹלְּ
ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ

ָֹלֶזה: ִתֻקֻון ַַׁׁוְּ יַנת חִּ ַֻׁבְ יא ,ַׁ'ֻתֹוָלע'הִּ
ַׁ יַנת חִּ יַנתְַׁוכוַַֻׁׁ'ֱאמֻוָנה'ֻבְ חִּ ַֻׁבְ ְַׁוהֻוא ,'

ָרָהם' ַׁ'ַאבְּ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַׁ'ֶחֶסד', יַנת חִּ ַֻׁבְ ַׁ'ֱאמֻוָנה', יֹ. ֻכִ
ֹ'ָיִמין' ִחיַנת ֹֻבְּ ֹ'ֱאמֻוָנה' ֵדי ַֹעלַֹׁ–ַַׁעל־יְּ ר ֻבֵ ֻגַ ִמתְּ

ֵכן ֹוְּ

ל ן־ִמֻכָ ֻכֵ ֹׁשֶ

ֹ,'ֹמָחא'

ֵֹיׁשֹ

ֵֹיׁשֹוְֹּ

ַדִים' ַֹה'ֻיָ

ִדים ַנֻגְּ תְּ ַֹהֻמִ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֵעָצה ֹוְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יד סֻפִּ

ָביו ְַׁוכוַַֻׁׁאֹויְּ ֵֹאֻלֻוֹ'. ן ַתֻקֵ ֹמְּ ַֹה'ֶחֶסד' ֶזה ֻובְּ
פֻוִלים'ֹ ִפיןַֹהֻנְּ ַׁ.ָה'ַאלְּ

'ֶחֶסד ֹלְּ ַַׁעל־ְיֵדיֶַׁאֻלַַָׁׁ',ָלבֹוא א
יםַׁ יֵדי־ֲחָכמִּ ְלמִּ ַֻׁתַ יס ְכנִּ ֻיַ ֶ ש 

ַׁ י ַֻׁכִּ יתֹו. ַֻׁבֵ ְַׁלתֹוְך ים יקִּ ִחיםַֹצֻדִּ ֹאֹורְּ ִניס כְּ "ַהֻמַ
ִאֻלֻוֹ ֹֻכְּ יתֹו, ֹֻבֵ תֹוךְּ ֹלְּ ים ֻיִ ֲֹאִמֻתִ ִמיֵדי־ֲחָכִמים לְּ ֻתַ

ִמיִדין" ֹֻתְּ ִריב ִַׁהקְּ ַמֲאַמר ַֻׁכְ ֲַׁחזַַׁ, כוָֹ)"ל ר  ָב ְ ָי: לָעַָּת

י כִּ ָט(ְמל  ָד, ַׁם־ב ֹעוֹֹ: ָֹקדֹוׁש ָֹעֵלינֻוֹ"ִאיׁש ֵבר
ִמיד'"ֹ ְַׁוכֻו'.ַׁ'ֻתָ

ַׁ ש  ֻמֵ ַ ַֻׁוְמש  ֲַׁעֵליֶהם עֹוֵמד ֶ ַׁש  ֻמֻוש  ִּ ַהש ֻ
ַמֲאַמרַׁ ַֻׁכְ "ל, ַַׁהֻנַ ַַׁלֶחֶסד ַׁזֹוֶכה אֹוָתם,

וָֹ) ֻתב  ָצו(כ ְ ַׁת ׁשֹו,ֹ: ֻמְּ ׁשַ ִֹמֻלְּ ִמידֹו לְּ ֹֻתַ ַֹהֻמֹוֵנַע ל "ֻכָ
ֻנֻוֶֹחֶסד"ֹ ִאֻלֻוֹמֹוֵנַעִֹמֻמֶ ַׁ.ֻכְּ

ֹ 'ֶֹזהָֹהָיהַֹהֻתָ ֶבש  ֻנֻוֹֹ–ִמידֹ'ֻכֶ יִֹמֻמֶ ֻכִ
ִפין', ָֹה'ַאלְּ נֻו ֻקְּ ֻתַ יַנתִַַׁׁנתְּ ְבחִּ ְרְמיָ )ֻבִּ הָיִּ

ֶכֶבשֹ ַֹוֲאִני":ַׁיא,ָיט(ָ ַׁ.ף"ַאֻלוֹֹֻֻכְּ

יַנתַׁ חִּ 'ֻבְ ֶבש  ַחתַֹידַֹרֻבֹוֹֹ–ֹ'ֻכֶ ֹֻתַ בֻוׁש ֻכָ "ׁשֶ
ׁשֹאֹוָתם"ֹ ֻמֵ ׁשַ ַׁ.ֻומְּ

ִמ"ד' אַַׁׁ–ַׁ'ֻתָ ֻיָ יַמְטרִּ ִפיןֹֻגִּ ַֹאלְּ ְָד' ָפ  ים:ָ]ד' מִּ ע 

"ף[ָ ל  ִפין'ַׁ–ַׁא  ֻקֻוןָֹה'ַאלְּ הֻואֹֻתִ ַׁ.ׁשֶ

ַׁ : דֹוש  ַַׁהֻקָ יו ֻפִּ ַֹהֻתֹוָרה,ֹמִּ ֻזֹאת "ׁשֶ
תֹ ָרׁשַ לֹ'ֻפָ נֹותֹׁשֶ ֻוָ לַֹהֻכַ ֻהֹֻכָ זֹֻבָ ֺרֻמָ מְּ

ֻבֶֹקר",ֹ ִריםֹֻבַ אֹומְּ ִמיד'ֹׁשֶ ַֻׁוֵבֵארַָׁלנֻוְַׁקָצת.ַַׁהֻתָ

ַׁ ין: ְַׁוָתבִּ ְרֶאה ְַׁותִּ נֹות, ֻוָ ֻכַ נֹותֹֻבַ ֻוָ ַֹהֻכַ ל ֻכָ ׁשֶ
ֻתֹוָרהֹ ֹבָאִריםֹֻבַ ִמיד',ֹמְּ תַֹהֻתָ ָרׁשַ לֹ'ֻפָ ׁשֶ

ַַׁהֻזֹאת.ֹ

ַׁ ם: ָ ַׁש  ְֹמבָֹאר ִמיד'ׁשֶ ֹֹ'ֻתָ ִניַע ִלֻפֹותַמכְּ ־'קְּ
ה ֻיָ ֲעש ִ ִחיַנתְֹוכֻו',ַַׁׁ'ֻדַ ֵהםֹֻבְּ ַׁ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה'ׁשֶ

םַַׁׁ"עֹוַלת"ְוכֻו'.ַׁוְַׁ ֵ אַׁש  ֻיָ יַמְטרִּ ְוכֻו',ַַׁׁאב"גֹית"ץֻגִּ
ַֻׁבְַׁ הֻוא ֶ ֹש  ַׁ'ֶחֶסד' סֹוד: ַֻׁבְ ם"ְוכֻו', ֻכֵ ׁשְּ ָרָהםַֹוֻיַ ַֹאבְּ
ֻבֶֹקֹֹ י)ַׁר"ֻבַ ִּ אש  ר  ַׁ.תָיט,ָכז;ָכא,ָיד;ָכב,ָג(ב ְ

ַׁ ְעיָ )סֹוד ַּ ָיד(ְיש  ָמא, ַׁה ִאיַֹאל": ירְּ ֹֻתִ
ַַׁׁת"ֻתֹוַלַעֹ הְֹוכֻו'. ִלֻפָ ֻקְּ ֹֻבַ ֻדֹו ֶנגְּ ֹֻכְּ ֵיׁש וְּ

אֹוֵכלַֹהֻכֹל הֹוְּ ַכֻלֶ רֹמְּ ַעלְוכֻו'.ַַׁׁ'ֻתֹוָל"ע',ֲֹאׁשֶ ־וְּ
ִריבֹ ַהקְּ ֹלְּ ַרֲחָמיו: ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַֹהׁשֻ ה ִֹצֻוָ ן ֻכֵ

ֹ ִמיד' ֹֻתָ ִמיד'ֹֹ–'עֹוַל"ת ֹֻתָ ֹ'עֹוַל"ת ר ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ לְּ
ה, ָ ֺדׁשֻ ֻקְּ ֻבִ יַנתַַׁׁׁשֶ חִּ הֻואַֻׁבְ ֶ ַׁ'ֻתֹוַלַעתַֹיֲעֹקב'ש  ַעלֹ,
ה'ֹ ִלֻפָ ֻקְּ ֻבַ ְַׁוכֻו'.ַַׁה'ֻתֹוָל"עֹׁשֶ

ִחֹ בְּ ֹֻבִ ִֹהיא ֹעֹוָלה', ן ֻבָ ֹ'ָקרְּ ל ֹֻכָ י יַנתֹֻכִ
ַַׁׁ'ֵלָאה' ִמיד'ְֹוכֻו', ֹֻתָ ֹ'עֹוַלת א ֹֻבָ ָלֵכן וְּ

לֹטֹ ִֹיׁשְּ ֻלֹא ֹׁשֶ ֵדי ֹֻכְּ יֶניָה, ֹֻדִ ק ַמֻתֵ ֹלְּ ֵדי ֹֻכְּ ֻה, ֻדָ ֶנגְּ ֻכְּ
ַֹיֲחזֹרֹ 'תֹוָל"ע' ֹוְּ ֵמא', ַֹהֻטָ ַֹה'ֻתֹוַלַעת ׁשֹל ִימְּ וְּ

'עֹוַל"ת'. ַַׁׁלְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ְדב ָ )ְוֶזה ִּ מ  ָו(ב ַּ ָכח, ַׁר "עֹוַלתֹ:
ִמד", ַַֻׁׁתָ י ִמ"ד'ֻכִּ ַֻׁבְַַׁׁ'ֻתָ א ֻיָ יַמְטרִּ ִפיןגִּ ַֹאלְּ ַׁד'

ֻלֹוַקַחתַַׁׁ ֶ ְַׁוכֻו'.ַׁ'ֵלָאה'ש 

ַערַׁ ַ ַׁ'ש  ים', י־ֵעץ־ַחֻיִּ רִּ 'ֻפְ ַֻׁבַ ְמבָֹאר
ֵַׁהיֵטב,ַׁ ם ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ ַׁד', ֶרק ַֻׁפֶ נֹות' ְרֻבָ ַהֻקָ

ל־זֶַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  ְרֶאה: ְַׁותִּ ק ַהֻתֹוָרהַֻׁוְתַדְקֻדֵ ַֻׁבְ ְַׁמבָֹאר ה
"ל.ַׁ ַַׁהֻנַ

ַׁ ם: ָ ַׁש  ַנֻגְְֹּמבָֹאר תְּ ַהֻמִ ִפיןֹׁשֶ ָחרְּ ַֹהמְּ ִדים
ֵֹמָהֹ ךְּ ׁשָ ִֹנמְּ ֶֹזה ם, ֵ ֵאי־ַהׁשֻ ִפיןֹ'ִירְּ ַאלְּ

פֻוִלים ָֹהֹ'ַהֻנְּ ֵאֻלֻו ֹׁשֶ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻבִ ִפין ֵהםֹֹ'ַאלְּ
ֹ ִחיַנת ִחיַנתַׁ,'ֵלָאה'ֻבְּ ֹֻבְּ ה ִֹמֻזֶ ה ַֹנֲעש ֶ ָלם ֶאצְּ ַׁוְּ

ְעיָ ) ַּ ָיג(ְיש  יֹ:ַׁהָז, ֹֻכִ ים, אֹותֲֹאָנׁשִ םַֹהלְּ ַעטִֹמֻכֶ "ַהֻמְּ
ֶֹאלִֹקים ם ֹֻגַ אֻו דֹוׁש־ַתלְּ ַֹהֻקָ ֹלֹוֶאה ִאֻלֻו ֹֻכְּ ,"
ֲעזֹר ִֹמֻלַ ־הֻוא רֻוךְּ ַַֻׁׁבָ הְֹוכֻו'. ַֹנֲעש ֶ ָא"ה' ִֹמ'ֻלֵ י ֻכִ

ֹ'לֹוֶא"ה', ִחיַנת ֹֻבְּ ָלם יםֶַַׁׁאצְּ ַׁיֹוְנקִּ ֵַׁהם י ֻכִּ
יַזתַׁ ֲַׁאחִּ ם ָ ש ֻ ֻמִּ ֶ ַׁש  'ֵלָאה', ֻבְ ֶ ַׁש  ים ִּ ש  ַַׁהֻקָ ים ינִּ ֵמַהֻדִּ
ֲַׁעבֹוָדה־ָזָרהַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ ֵהם ֶ ַׁש  ֹות, ש  ַַׁהֻקָ ֻפֹות לִּ ַהֻקְ

"ל.ַׁ ַַׁהֻנַ

ַׁ "ל: ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְ בָֹאר ֻמְ ֶ ַׁש ֻ ִליםַֹמה ֻנֹופְּ ׁשֶ
ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה'. ִחיַנת ֹֻבְּ ִפירֹות', 'כְּ ַֻׁבִ

לֹאִֹאיׁש" ֻקֻון:ֹ"ָאֹנִכיֹֻתֹוַלַעתֹוְּ ַהֻתִ י)ְוכֻו'ַַׁׁוְּ ל ִּ הִּ םָת ְ

ָז( ַׁכב, יַנת חִּ ַֻׁבְ ַַׁהְינֻו ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ יַעַׁ'ֻתֹוָלע ְכנִּ ֻמַ ֶ ַׁש  ,
ַֹׁ קְּ ה''ֻתֹוָלעֹֻדִ ַׁ.ִלֻפָ

הֻואַׁ ֶ ַׁש  "ל: ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְ ְַׁלֵעיל ֻמֻוָבא ֶ ש 
ַׁ יַנת חִּ ָרָהם'ֻבְ םַַׁׁ.'ַאבְּ ָ ַׁש  ְַׁמבָֹאר ֵַׁכן י ֻכִּ

ִאֹ ֹי־וְּ ׁשַ ֹרֶאפְּ

ֶזה ֹֻובְּ

ִביל ֹֻוִבׁשְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נוֹֻ ַמעְּ ׁשָ ֹוְּ

ן ַעֻיֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ

הֻוא ֹוְּ

ַדע ֹ:וְּ

ל ֶֹזה־ֻכָ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  טו סֻפִּ

ַׁ ֶ ַׁש  נֹות: ֻוָ ֻכַ ה'ֻבַ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ַׁ'ֻתֹוָל"ע יַנת חִּ ַֻׁבְ 'עֹוַל"תֹ,
ִמד' ַַׁׁ,ֻתָ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַׁ'ֶחֶסד'הֻוא יַנת חִּ ַֻׁבְ ָרָהם', ,ַׁ'ַאבְּ

יַנתַַׁׁ חִּ בֻוָרֹֻבְ גְּ ֻבִ ַׁ.ה''ֶחֶסדֹׁשֶ

יַנת:ַׁ חִּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ַׁש  "ל ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְ ֻמֻוָבא ֶ ש 
ֺברֹות" גְּ עֹֻבִ ִמינוֵֹֹֹיׁשַ ָ)ַׁ"יְּ ָז(ש   ָכ, ַַׁהְינֻוַׁם ,

יַנתַַׁׁ חִּ בֻוָרה'ֻבְ גְּ ֻבִ ַׁ.'ֶחֶסדֹׁשֶ

ַׁ ם: ָ ַׁש  ֻמֻוָבא ֶ ֵדיֹש  ַֹעל־יְּ ֻקֻון: ַֹהֻתִ ר ִעֻקַ ׁשֶ
ִמיֵדי־ֲחָכִמיםֹ לְּ ֹֻתַ ִחים ֹאֹורְּ ִניס כְּ ֻיַ ׁשֶ

ֹ תֹוךְּ ִמיִדין,ֻבְּ ֹֻתְּ ִריב ִֹהקְּ ִאֻלֻו ֹֻכְּ ב ֱחׁשָ ֻנֶ ֹׁשֶ יתֹו, ַֻׁבֵ
רַׁ ֻקַ ַׁעִּ י ַֻׁכִּ ין. ַַׁאְלפִּ ַׁד' א ֻיָ יַמְטרִּ גִּ ַֻׁבְ "ד' מִּ ַׁ'ֻתָ י ֻכִּ
עֹוֶלהַׁ ֶ ַׁש  ד', מִּ ַֻׁתָ ן ַׁ'ָקְרֻבַ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי ֻקֻון: ַהֻתִּ
יןַׁ ַָׁהַאְלפִּ ין נִּ ֻקְ ְתֻתַ ַׁנִּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶ ַׁש  ין, ַַׁאְלפִּ ד'

ַׁ "ל, ִחיַנתַהֻנַ ִֹלבְּ זֹוִכין ה',ֹֹוְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ 'ֻתֹוָל"ע
ִמיד', ֹֻתָ ֹ'עֹוַל"ת ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ַַׁׁׁשֶ יַנת חִּ ֶֹחֶסד"ֻבְ

ָרָהֹֹ ַאבְּ יכָ )ַׁם"לְּ ַׁ.הָז,ָכ(מִּ

יןַׁ ְַׁוָתבִּ ֵַׁהיֵטב, נֹות ֻוָ ַֻׁוַבֻכַ "ל ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ֻבְ
תַׁ ַ ָרש  ַֻׁפָ ל ֶ ַׁש  נֹות ֻוָ ַַׁהֻכַ ל ַֻׁכָ ְכְללֻו ַׁנִּ ֵאיְך

ן ַַׁעֻיֵ "ל. ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְ יד מִּ יןַַַׁׁהֻתָ ְַׁוָתבִּ ֵהיֵטב
ָלאֹות.ַׁ ַֻׁפְ

  .לה

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּלה,ָּחָּ"ןמוֹּ

ֱאמֻוָנה,ֶֹזהֻוֹ ןֹֻבֶ א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ עֹוֵסקֹֻבְּ
ִמיד,ֹ ֹֻתָ ן ֻבַ רְּ ַֹהֻקָ ָרַבת ַֹהקְּ ִחיַנת ֻבְּ

טֶֹרת.ֹ ָטַרתַֹהֻקְּ ַהקְּ ֹוְּ

  .לו

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּמדָּ"ןמוֹּ

ָחַאֹ יִֹ־תמְּ ֻפַ ֹֻכַ ֹם ִפֻלָ תְּ ֹֻבִ ֹֻכַֹחַֹׁ–ה ֵיׁש
ים,ֹ ָֹהַעֻמִ ֶֹאֶרץ ֲֹאִויר ַטֵהר ֹלְּ ָיֵדינֻו ֻבְּ

ָגֵרׁשֹ ֲֹאִויֹֻולְּ ֵמֹר קֹוםַַׁׁא.ַהֻטָ ַַׁהֻמָ יר ֲַׁאוִּ ְטָהר ַׁנִּ ְוָאז
ַׁ ל, ֻלֵ ְתֻפַ ַׁמִּ י ְרֵאלִּ ׂשְ ַַׁהֻיִּ יש  אִּ ֶ ֲֹאִוירֹש  ׁשֹוֵאב וְּ

ָרֵאל.ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ מֹוֹֻבְּ דֹוׁשֹֻכְּ ַֹהֻקָ

ַׁ רֻוש  כוָֹ)ֻפֵ ר  ֹ:ַׁתָכו:(ב ְ ִפֻלֹותֹֻכְּ ִמיִדיןֹ"ֻתְּ ֶנֶגדֹֻתְּ
נֻום". ֻקְּ ִמיד'ַֻׁתִ ַַׁׁ–ַׁ'ֻתָ ינֹות חִּ ַֻׁבְ 'ֶאֶרץ־ֶזה

ָרֵאל' ַַׁׁ,ִיש ְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְ רִּ ב  ָיב(ד ְ ָיא, ַׁם ִמיד": ֹֻתָ
ֹהֵֹעיֵני ֻהֱֹֹאלֶֹקיךָֹ' ַׁ"ֻבָ ַַׁהְינֻו: אֹותֹ, ִֹלרְּ ָצִריךְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ ֲאִויָרא ֹֻבַ תֹו ִפֻלָ ֹֻתְּ ל ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻיִ ,ַׁׁשֶ
ַׁ ֻקוַֹֻהְינֻו: הֻתִ ִפֻלָ ֻתְּ ֻבַ ֹׁשֶ בֹות־ָזרֹות ַֹמֲחׁשָ ֵהםַׁן ֶ ַׁש  ,

ינֹותַַׁׁ חִּ ֶנֶגד'ֻבְ ִפֻלֹותֹ'ֻכְּ ַׁ.ֻתְּ

ַׁ־תְמָחַאַׁ' ף' רַַׁׁ–ֻכַ ַֻׁדָ ַׁהֻוא ֲאַזי
ַׁוְַׁ ָרֵאל, ׂשְ ֶאֶרץ־יִּ ַֻׁדְ יָרא ֲאוִּ ֹלֹוֹ"ֻבַ ֵיׁש

וָֹ)ַׁ"ֱאלֹוַקי ֻתב  בֹותַַׁעֻכֻו"ם.ַׁ(תָקי:כ ְ ְ לַַׁמְחש  ֻטֵ ְתֻבַ ,ְַׁונִּ
ה'וַֻׁ ִפֻלָ יאַֻׁבְַַׁׁ–ַׁ'תְּ יַנתַׁהִּ תֻובַַׁׁ,'ֱאמֻוָנה'חִּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
מוָֹ) ְ ָיב(ש  ָיז, ַׁת ִהי": ֹֻבֹאַֹעדֱֹאמֻוָנהָֹיָדיוַֹויְּ

ֶמׁשֹ ָ ַׁ"ַהׁשֻ ְַׁוַתְרֻגֻומֹו: לֹו", צְּ ֹֻבִ ן ִריש ָ 'ֶנֶגדֹוְַַׁׁ."ֻפְּ
ֹ ַַׁעֻכֻו"םֹ–ֱאמֻוָנה' בֹות ְ ַַׁמְחש  ירֹות פִּ ַַׁהֻכְ ַׁ.ֵהם

ַַׁׁ:'ִתֻקֻוָנם'וְַׁ ִמיִדין'ַעל־ְיֵדי ַׁ'ֻתְּ ַַׁעל־ְיֵדי ץ־'ֶאֶרֹ,
ָרֵאל'ֹ ף'ַעל־ְיֵדיַַׁׁ,ִיש ְּ ָחַאתֹֻכַ ַׁ.'מְּ

ַׁ ִמיִדין"ַאֵחר: ֹֻתְּ ֶנֶגד ֹֻכְּ ִפֻלֹות ַׁ–ַׁ"ֻתְּ
ַַׁהַׁ ַעל־ְיֵדי ֶ ה'ש  ִפֻלָ הֹ,'ֻתְּ ֻלֶ ְתֻגַ ־'סֹודֹותֹנִּ

ַַַׁׁהֻתֹוָרה', ים ְקָראִּ ֹעֹוָלם'ַהֻנִּ ל ֹׁשֶ ׁשֹונֹו בְּ ,ַׁ'ֻכִ
ַרֲחָמָנא' ֹֻדְּ י ׁשֵ בְּ ַׁ'ֻכַ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ לָ ), ְ ש  ָכומִּ ָכז, :ַׁ(י

ָך" בֻוׁשֶ ִֹללְּ ים ָבש ִ ַׁ"ֻוכְּ .ָ ו  ְרש  ד   ָש   מֹו זַָּ)כ ְ קָרַּ סו  ָפ   ל ָעַּ "ל

ָ ה יגָ ז  ֲחגִּ '(ב ַּ ְָוכו  ם" ָעֹול  ל ָש   ֹונֹו ְבש  ָכ ִּ ם ה  ָש   ים רִּ ב  ָ"ד ְ ָיג: .ַׁה
ֹוַֻׁ ִמיִדין' ים',ֵֹהם'תְּ ָבש ִ ַַׁׁ'ֻכְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ְדב ָ )ֻכְ ִּ מ  רָב ַּ

ֶבשֹ ֶֹאת":ַׁכח,ָד(ָ הֶֹאָחדַֹהֻכֶ ֲעש ֶ ְַׁוכֻו'."ֹרַבֻבֶֹקֹֹֻתַ

ַׁ ֶנֶגד"ַאֵחר: ֹֻכְּ ִפֻלֹות ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַׁ"ֻתְּ
ֶנֶגד',ֹ ֹ'ֻכְּ ֵהם ֹׁשֶ בֹות־ָזרֹות' ֲחׁשָ ַה'ֻמַ

תֹו. ִפֻלָ ֹֻתְּ ִלין ֻבְּ ַבלְּ ֹמְּ ֵהם ַַׁׁׁשֶ ים ְקָראִּ ַׁ,'ַמֻבֻול'ְונִּ
ֵהםַַׁׁ ֶ ִלין'ש  ֻבְּ ַבלְּ תֹו.ַׁ'מְּ ֻלָ פִּ ֶַׁאתַֻׁתְ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָדָקהֹלְּ ןֹצְּ ֻתֵ ֻיִ ל־ְוַעַֹׁ.ׁשֶ
ְכָללַׁ ָרֵאל',ֶאֶרַׁ'ֻבְְַׁיֵדי־ֶזהַׁהֻואַׁנִּ ׂשְ ַׁץ־יִּ

רַָׁעֶליָהֶַׁנֱאַמרַׁ ֶ י)ֲאש  חִּ ְזב  סוָ לָעַָּםָקיג.ָב ִּ פ   אקָבהַּ ְזק  לְָיח 

ָכד( ַׁכב, :ֹ ָמֻהֹֹלֹא"ֶאֶרץ ָֹזַעם"ֹֺגׁשְּ יֹום ַֻׁבְּ ַעל־. וְּ
בֹות־ָזרֹות'.ֹ ֲחׁשָ ֵדי־ֶזהִֹנֻצֹולִֹמ'ֻמַ ַׁיְּ

ֻקֻוָנם' ֹ'ֻתִ נֻום". ֻקְּ ֹֻתִ ִמיִדין ַעל־ְיֵדיַַׁׁ–ַׁ"ֻתְּ
ָרֵאל' ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻה ַֻׁבָ ֱאַמר ֻנֶ ֶ ַׁש  י), רִּ ב  ָיא,ָד ְ ם

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ן ַֹעֻיֵ

ָאָדֹ ׁשֶ ֹםֻכְּ

ֵדֹל־ַעֹ ֹייְּ

ֶזה ֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

רֻוׁשֹ ֹֻפֵ

רֻוׁשֹ ֹֻפֵ

ִֹתֻקֻונֹו:וְֹּ

ֶזה ֹ:וְּ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  טז סֻפִּ

ַׁיב( ר: ֲֹאׁשֶ ַַׁׁ"ֶאֶרץ ִמידְוכֻו' ֹהֵֹעיֵניֹֻתָ ֱֹאלֶֹקיךָֹ'
ֻהֹֹ ַׁ."ֻבָ

ים" ֻכִ ַֹמחְּ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻדְּ א)ַׁ"ֲאִויָרא ב  ־ב  

ָ ְתר  ַׁ'ֹמחֹו',ַׁקנח:(ָאב ַּ ְך ֻכֵ ְזֻדַ ַׁנִּ ְַׁוַעל־ְיֵדי־ֶזה ,
ְבַַׁׁ ַ ַֻׁתֹו'.ַהְינֻוַׁ'ַמֲחש 

  .לז
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּז,ָּיאָּ"ןמוֹּ

ׁשֹ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֹׁשֶ םָֹהָיה, ַֹקֻיָ ָֹהִיינוֹֻ,
ים ִקֻיִ מוֵַַֹׁׁמֲעוֹונֹות,ֹנְּ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ה)ַׁש  ְעי  ַּ ְָיש 

ָכא ֻהֹֹןָיִליֶֹצֶדק"ַׁ:(א, ַַׁׁ,"ֻבָ ַַֻׁׁוֵפֵרש  ִּ יַׁי:"ַרש  ֹ"ֻכִ
ִמיד לֹֻתָ ַחרֹׁשֶ רָֹהָיהֹׁשַ ַכֻפֵ לֲֹעֵברֹותַֹעלֹמְּ ֹׁשֶ
ָלה, ָתִמידַֹליְּ לֹוְּ יןֹׁשֶ ִיםֹֻבֵ ֻבַ רָֹהָיהָֹהַערְּ ַכֻפֵ ֹמְּ
לֲֹעֵברֹותַֹעלֹ ָ)יֹום"ֹֹׁשֶ מ  ְנחו  ְנח ָאָת ַּ ִּ ַׁ.סָיג(פ 

ָרֵאל ׂשְ ַַַׁׁעםַׁיִּ ַָׁקדֹוש  י, ֻיֻוָתםַׁלֻגֶֹדְַַׁׁלפִּ ַׁרֻוָחנִּ
יןֵַׁאיןְַׁוַדֻקֻוָתם, אְַׁיכֹולִּ ָ ׂשֻ ֲַׁעֵליֶהםַׁלִּ

א ָ ׂשֻ לַַׁהֻמַ ֶ ֻלוַַָֻׁׁעוֹוןַׁש  ןַעֶַֹׁאָחד,ַׁיֹוםֲַׁאפִּ ָֹאנוֹֹֻל־ֻכֵ
ִריִכין ׁש'ֹצְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ רַֹה'ֻבֵ ַכֻפֵ ֻיְּ ָכלָֹעֵלינוֹֹֻׁשֶ ֹֻבְּ

ָחַרֹֹֻוֵמֵעתֹיֹום, נֻו,ֹבׁשֶ ׁשֵ ֻדָ ית־ִמקְּ ָֹאנוֵֹֹֻאיןֹֻבֵ
כֹוִלים ַנֻקֹותֹיְּ ֵמנוֹֹֻלְּ יָֹהֲעוֹונֹות,ִֹמןַֹעצְּ ִֹמיֵֹאיןֹֻכִ

רֹ ַכֻפֵ ֻיְּ ֲעֵדנֻו.ֹׁשֶ  ֻבַ

כֹות,ָ י־ֲהל  ט  ו  ק  לִּ ןָעֹודָב ְ י   יםָגָ]ְועַּ עִּ ֹול  ן־ָ–ת  ְרב ַּ לָ'ק  נֹותָש   ו   כ ַּ הַּ
ה י   "ןָח"בָיבָ'ְואַּ י־מֹוֲהרַּ ט  ו  ק  ָלִּ י ִּ ל־פ  ָעַּ ע", ֹול  ת־ת  ָ"עֹולַּ יד' מִּ ָת  

ה'[ָ הְָלעֹול  ש    ָ.הַּ

ית" ירִּ ת ָהֵאיָפה ַוֲעש ִּ ְנָחה, סֹלֶּ לֻוָלה ְלמִּ  ֻבְ
ן  מֶּ ֶּ ש  ית ֻבְ תִּ ת ֻכָ יעִּ ין ְרבִּ ָּ) "ַההִּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּרָּכח,ָּה(בַֻּּ

  .לח

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּמט,ָּזָּ"ןמוֹּ

כֻות ֹ'ַמלְּ ֻלֻות ֻגַ ה',ֹ־ִהתְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֻדִ
ָרא־ָאֳחָרא', ִסטְּ ֹֻדְּ כֻות ֹ'ַמלְּ ל ֻטֵ ֻבַ ִַׁיתְּ
ִֹחֻיֻוָתם, לֻו ַקֻבְּ ֹיְּ ֻה, ֹֻבָ בֻוִקים ַֹהֻדְּ ָרֵאל ִֹיש ְּ ֲַׁאָבל

ַׁ ֻזַֹהר ַֻׁבַ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְ ִּ אש  ר  ָב ְ ָנא. ָדף ָעַָּת סוָ ל פ   קָהַּ

י רִּ ב  ָד(ד ְ ָד, ַׁם :"ֹ ַאֻתֶ ֵבִקיםֹםוְּ הַֹהֻדְּ ֹֻבַ ַׁם",ֱאלֵֹקיֶכֹ'
ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ֵכֶלת'ש  ַׁ'ֻתְּ ָאֹ", ֵציֹֻדְּ ׁשָ ֹוְּ א ֹֻכֹֻלָ ֵלי כְּ

א ַֻׁכֹֻלָ "–ַַׁׁ י־ֵכן: ַֹהֻיֹום"ַאף־ַעל־ֻפִּ ֶכם ֻלְּ ֹֻכֺ ים ,ַׁ"ַחֻיִ
יַנת:ַׁ ְבחִּ ם,ַֻׁבִּ ָ ש ֻ אַׁמִּ ֻיֻותַֻׁבָ רַַׁהחִּ ֻקַ יַׁעִּ ֹֻכִּ ִודֶֹמֶלךְּ "ֻדָ

ם" ַקֻיָ ֹוְּ ַֹחי ָרֵאל ָ)ִַׁיש ְּ נָ ־רֹאש  ש    ַׁכה.(ָההַּ ְוֶזהַַׁׁ–.
יַנתַַׁׁ חִּ ה'ֻבְ ֻלָ יַנתַׁ'ֻכַ חִּ ֵכֶלת',ַֻׁבְ ַׁ'.ְוכוַַֻׁׁ'ֻתְּ

ַׁ רֻוש  ְדב ָ )ֻפֵ ִּ מ  ָה(ב ַּ ַׁרָכח, יִריתָֹהֵאיָפהֹ: "ַוֲעש ִ
ָחה" ִמנְּ ֹלְּ ַֻׁכַֹחַַֹׁׁסֶלת ר ֻקַ ַׁעִּ י ַֻׁכִּ ְוכֻו'.

ה"ַהַׁ ֻלָ ַׁ"ֻכַ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַח ַֻׁכֹ ַַׁהְינֻו ֵכֶלת', יאַׁ'ֻתְּ ַׁהִּ ,
ַׁ יַנת: ְבחִּ ַֻׁבִּ ֶלת ְֹמַקֻבֶ א ָהאֹ"ִאֻמָ ָֹמאנְּ ַפת אֹוזְּ

ֻה" ַרֻתָ ָ)ִַׁלבְּ מַּ ְקד   ָהַּ ֹהַָּת ז  ָב.(הַּ ַׁר י ַֻׁכִּ יִניןֹ. ֹֻדִ יָנה, "ֻבִ
ֻה" ִֹמֻנַ ָעִרין ֹהַָּ)ִַׁמתְּ ָז  ְיחִָּר ָוַּ ָרכ: ְקר ָי י ִּ ָוַּ ָי: ָא ֲחר  ָסה(אַּ ,ַׁי

יןַַׁׁ קִּ ְמֻתָ ַעלַָׁיָדֻהַׁנִּ ֶ ן,ַׁש  ָ ְרש  ָ יאַׁש  ַׁ'.ְוכוְַֻׁוהִּ

ַׁ: רֻוש  יִריתָֹהֵאיָפה"ֻפֵ ַׁ–ַׁ"ֵאיָפה"ַׁ."ַוֲעש ִ
ה"ַׁ,י־ֶפה''ִאֹ ֹֻפֶ כֻות ָ)ַׁ"ַמלְּ תַּ ָפ   הוָ ח י   לִּ ,ַׁ(א 
ַׁ ינֹות חִּ ֹבד"ֻבְ לָ )ַׁם"ֱאלִֹקיֹֻכְּ ְ ש  ָב(מִּ ָכה, ַׁי ֶֹמֶלךְֹּ",

בוֹֹ י)ַׁד"ַהֻכָ ל ִּ הִּ ָכד(ת ְ ֵליִקית,ַֹׁ.ם ֹסְּ ִֹאיִהי ד "ֻכַ
קֹוםֹ הֹמְּ ַֹאֻיֵ ֹ'ֵאי־ֶפה', ִגיָנֻה: ֹֻבְּ ֵאִלין אֹׁשְּ ָאַכֻיָ ַמלְּ

בֹודֹו" ֹהַָּ)ַֻׁכְּ ָז  יר ִּ אש  ר  ָב ְ ָכד; נָ ת ו  ק  ֹהַָּי־ת ִּ ָז  ָכד: ַׁ.ד(ְועוָֹר
יִרית" ַַׁׁ–ַׁ"ַוֲעש ִ יַנת חִּ ַֻׁבְ יַנתַַׁׁ,יֻו"דֶזה חִּ ֻבְ

ה'ַׁ ָ ֺדׁשֻ ַׁ.'קְּ

ַׁ יְך ִּ ְַׁלַהְמש  ין רֹוצִּ ֶ ש  ה'ֻכְ ָ ֺדׁשֻ ְלתֹוְךַַׁׁ'קְּ
כֻות' ַׁאֹוָתֻהַׁ'ַמלְּ ְַׁלַהֲעלֹות ֵדי ַֻׁכְ ,

ַׁ יַנת ְבחִּ לֻוָלהַֹׁ.'ֵאי־ֶפה'ֻבִּ ֹֻבְּ ָחה ִמנְּ ֹלְּ "ֹסֶלת
ֶמן" ֶ יְךְַׁלַחֻבֵַַׁׁ–ַַׁבׁשֻ ְהיֹותֶַׁאָחד.ַָׁצרִּ יםַׁלִּ ֻתִּ ֵניַֻׁבָ ְ רַׁש 

ָאה' יָתאִֹעֻלָ ְקָראַַׁׁ'ֻבֵ ָחה"נִּ ִמנְּ ָחה'ַׁ."ֹסֶלתֹלְּ ֹ'ִמנְּ
יַנתַֹׁ– חִּ יִנים'ֶזהַֻׁבְ יַנתַַׁׁ,'ֻדִ חִּ כוָֹ)ֻבְ ר  ָחקֹ:ַׁתָכו:(ב ְ "ִיצְּ

ָחה"ֹ תִֹמנְּ ִפֻלַ ןֹֻתְּ ֻקֵ ַׁ.ֻתִ

ֹוןַַׁׁ– י)ְלש  ל ִּ הִּ לֹ:ַׁםָקיט,ָקיח(ת ְ "ָסִליָתֹֻכָ
יךָֹ ֵֹמֺחֻקֶ יָתא"ׁשֹוִגים 'ֻבֵ ֶ ַׁש  ָאה'ַׁ, ֻלָ ַׁעִּ

יק רַַׁמְמֻתִּ ֻבֵ ַ יךְַַֻׁׁוְמש  ְַׁוָצרִּ ים. ינִּ ַלל'ַַׁהֻדִּ בְּ ֻיֺ ַׁ'ׁשֶ
יָתא ָאה',ֹ'ֻבֵ םִַׁעֻלָ יָתאַׁעִּ ָאה'ֹ'ֻבֵ ֻתָ ְקָראַֻׁתַ ַַׁהֻנִּ
ֶמן' יַנתַׁ,'ׁשֶ חִּ כֻותַֻׁבְ ִוד'ֹ'ַמלְּ מוַֹׁ,ַֻׁדָ תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָש  

ָח ַׁ(מה, ןֹ'ַעל: ֲחךָֹֹֻכֵ ׁשָ ֶמןֱֹאלֶֹקיךֱָֹֹאלִֹקיםֹמְּ ֹׁשֶ
ֹון'"ֹ ש  ַׁ.ש ָ

ם ֹ:ֻגַ

ַמֹ זְּ ֹןֻבִ

י ֹֻכִ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֹ"ֹסֶלת"



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יז סֻפִּ

ַֹהִהין" ִביִעת הַׁ"רְּ ַַׁנֲעׂשֶ ,
ַׁ ִתין'מִּ לְּ ַׁ'ֻדַ י ָ )ַׁ'ֵהִהין', ָעַּ ין ְפנִּ םָב ִּ

ָָ ֹור  ת  ַׁ.ה(הַּ

ָֹמעֹות ִנין ֻנֹותְּ ֶ ֲחֻתנ ָ )ַׁׁשֻ ִאיןַֹׁה(ב ַּ ֻקֹורְּ ׁשֶ ֻכְּ
ת" ֻבָ ְַׁוכוַַֻׁׁ"ׁשַ דֹולַַׁׁ–' ַֻׁגָ ָרנֻות ַַׁוֻתְ ְלהֹורֹות

ְַׁלהוַֹׁ ַָׁמעֹות, ין קִּ ַחֻלְ ֻמְ ֶ ַׁש  ֶזה ַֻׁבָ ה'ֹרֹות: ֻלָ ַה'ֻכַ ׁשֶ
ֵֹה"א,ֹ ית ַֹנֲעש ֵ ֶל"ת ֻדָ ֻמִ ֹׁשֶ ֹ'ֵה"א', ִחיַנת ֹֻבְּ ִהיא

דֹול, ֹֻגָ ירֻות ֲֹעׁשִ א ֹֻבָ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ינֹותַַׁׁׁשֶ ְבחִּ ֻבִּ
ב ָ ) ַּ ָש  ָלב: ָעַָּת כִָּל ְלא  ָי(מַּ ָג, ַׁי ָרָכהָֹלֶכםַֹוֲהִריֹקִתי": ֹֻבְּ

ִליַֹעד תֹוֵתיֶכם"ָדֹֹֻבְּ פְּ ֹש ִ לֻו בְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֹ"ַעד ְוכֻו'.ַַׁׁי",
ַׁ ֻמְ ֶ ְַׁלזֹאתַׁש  יעֻו ֻגִּ הִּ ֶ ַׁש  ַׁמֹוֶרה עֹות, ַַׁהֻמָ ין קִּ ַחֻלְ
ֻובֶַׁאְצָלם.ַׁ עֹותֵַׁאיןַָׁחש  ַהֻמָ ֶ ָרָכה,ַַׁעדַׁש  ַַׁהֻבְ

ַׁ: רֻוש  יִריתָֹהֵאיָפה"ֻפֵ יִרית'ַׁ."ַוֲעש ִ ַׁ,'ֲעש ִ
ַׁ יַנת ְבחִּ ַֻׁבִּ הֻוא ֶ לֻוַֹׁ,'ֵאי־ֶפה'ש  ֻבָ ֹׁשֶ נֻו ַהיְּ
י', ֹ'ֻדַ ִֹמֻלֹוַמר יֶהם ךְַַֻׁׁפִ ל־ֻכָ ַֻׁכָ ַָׁלֶהם ש  ֻיֵ ֶ ַׁש 

ַׁ ירֻות. ִּ ִביִעי"תֲֹעש  ֹ'ֵמרְּ ה ֲעש ָ ֻנַ ֹׁשֶ ֵֹמֲחַמת ֶזה וְּ
ֶל"תֹה'ֹ "ל.ַַׁהִהי"ן',ִֹמֻדָ ֻנַ ַֻׁכַ

ה ֵ ש ֻ יחַֹח  ֵריַח  "אִּ ָּ)ַלה'"  נִּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּרָּכח,ָּח(בַֻּּ

  .לט

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּטו,ָּהָּ"ןמוֹּ

ָתןֹ ִפֻלָ ִֹלתְּ ה ַאֻוֶ ִמתְּ
ָרֵאל" ִֹיש ְּ ל י)ַׁׁשֶ לִּ ןָחו 

ַׁס:( יןַֻׁוְכַׁ, אִּ ַֻׁוְמַמֻלְ ְַׁלָפָניו ין לִּ ֻלְ ְתֻפַ ַׁמִּ ָרֵאל ׂשְ ֻיִּ ֶ ש 
יַנת ְבחִּ ַֻׁבִּ ְבָיכֹול ַֻׁכִּ ה ַַׁנֲעׂשֶ ֲַׁאַזי ֲאָותֹו, ה',ֹֹֻתַ ָ 'ִאׁשֻ

נֻו, ֵֹמִעֻמָ ֲענֻוג ֹֻתַ ל ַקֻבֵ ֹמְּ הֻוא תֻובַַׁׁׁשֶ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ
ְדב ָ ) ִּ מ  ה":ַׁרָכח,ָח(ב ַּ ֵ ַֹעל־ְיֵדיַׁ–ַׁ'"ַלהִֹניֹחַחֵֹֹריַחִֹֹאׁשֻ

ֹ ִֹניחֹוַח' ַָׁה'ֵריַח ֶ ל,ש  ַקֻבֵ יַנתֹֻמְ ְבחִּ ַֻׁבִּ ה ַֹנֲעׂשֶ
ה'.ֹ ָ ֹ'ִאׁשֻ

  .מ
ָּ(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּמאָּ"ןמוֹּ

ֹוֶתהַׁ–ַׁ'ִרֻקֻוִדין' ש ֻ ֶ ןַׁש  ַחַַַׁׁייִּ ֻמֵ ,ַַׁהְמׂשַ
ין כִּ ָ ְמש  הְַׁונִּ תֹוךְְַַׁׁלַמֻטָ יןַֻׁבְ ,ַָׁהַרְגלִּ

דַַׁהְינוַֻׁ ַרֻקֵ ֻמְ ֶ ַׁש  ֶזה, ָגֵרׁשֹֹֻבָ םַֹהִחיצֹוִניםֹמְּ ָ ,ִַׁמׁשֻ
ְתַלֲהבֻותְַׁוזֹאת לַׁהִּ ֶ ֻקֻודַׁש  ַָׁהרִּ הֻוא:, הַׁוְּ ֵ ֹ"ִאׁשֻ
ְדב ָ )ַַׁלה"ִֹניֹחַחֵֹֹריַחֹ ִּ מ  דִֹמיֲֹאָבל.ַׁרָכח,ָח(ב ַּ ַרֻקֵ ֻמְּ ֹׁשֶ

ַלֲהבֻות ִהתְּ ֶצרֹֻבְּ ַֹהֻיֵ ָראֶֹזה, אִֹנקְּ לֵֹחטְּ ֹ'ָנָדבֹׁשֶ
תֻובַׁ,ַוֲאִביהֻוא' ֻכָ ֶ ֶהםַׁש  א)ַֻׁבָ ְקר  י ִּ ָאָוַּ ַׁ(י, ִריבוֹֻ: קְּ ֹ"ַוֻיַ

ַׁ.ָזָרה"ֵֹאׁשֹֹ

  .מא
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּעגָּ"ןמוֹּ

ָבא', ֹ'נֻוקְּ ָרא ִֹנקְּ ֵֹמַאֵחר, ֲענֻוג ֹֻתַ ל ַקֻבֵ ֻמְּ ַׁׁשֶ
ַׁ ְמָצא: ְַׁונִּ ֻה. ְַׁלַגֻבֵ ם־רֹוֶצה־לֹוַמר ֵ ַהׁשֻ ׁשֶ ֻכְּ

ָתן,ֹ ִפֻלָ ִֹמֻתְּ ָרֵאל ש ְּ ִֹמֻיִ ֲענֻוג ֹֻתַ ל ַקֻבֵ ֹמְּ ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ָרֵאל.ֹ יִֹיש ְּ ַגֻבֵ ָבא'ֹלְּ הֹ'נֻוקְּ ָיכֹולַֹנֲעש ֶ בְּ ַֻׁכִ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְדָ)ש  ִּ מ  ָח(ב ָ ב ַּ ָכח, ַׁר ֵֹריַחֹ: ה ֵ "ִאׁשֻ
יחֹוַח'ִַֹׁניחֹוַחַֹלה'". ֵדיֹ'ֵריַחַֹהֻנִ יַֹעל־יְּ ֻכִ

ָרֵאל,ֹ לִֹיש ְּ ִפֻלֹותֹׁשֶ ִֹמֻתְּ ַרךְּ ֻבָ םִֹיתְּ ֵ לַֹהׁשֻ ַקֻבֵ ֻמְּ ׁשֶ
ה'ֹ ָ סֹודֹ'ִאׁשֻ הֹֻבְּ ַׁ'.ְוכוַַַֻׁׁנֲעש ֶ

  .מב

"ן רַּ ת־הָּ יחוֹּ  (מָּ)ש ִּ

ָבר יַָׁרחֹוקַֻׁדָ יָרה,ַַׁעל־ֻפִּ ָהָאָדםֲַׁחקִּ ֶ ַׁש 
הֻוא ֶ הַׁש  ֻיָ רִּ ֵפָלהַֻׁבְ ְ ְהֶיהַׁש  ַֻׁכַֹחַַׁׁלוַַֹׁׁיִּ

םַַׁלֲעׂשֹות ֵהָמהַׁאוְַַֹׁׁלַמְעָלה.ַׁרֹש ֶ ֵפָלהַֻׁבְ ְ ְהיוַַֻׁׁש  ַׁיִּ
ין יבִּ ן,ַׁאֹוָתֻהַַַׁׁמְקרִּ ֲעֶלהְַׁלָקְרֻבָ ֻתַ ֶ יחֹוַח'ְַׁל'ֵריַחַַׁׁש  ַׁנִּ

ַרךְְַַׁׁלָפָניוַׁרֻוַחְַַׁׁלַנַחת ְתֻבָ ָאַמרַׁיִּ ֶ הַׁש  ְַׁרצֹונֹו.ְַׁוַנֲעׂשָ
ךְְַַׁׁוֵאיךְַַׁׁ ֻיָ ַ ַרךְֶַַׁׁאְצלוַַָֹׁׁרצֹוןַׁש  ְתֻבָ ַׁ!?יִּ

ֱאֶמת ַרךְֶַַׁׁהְרָאהַֻׁבֶ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ְַׁלֵהֶפךְַַַׁׁהש ֻ
ם ְעֻתָ ֻדַ ַׁמִּ י, ֱאֶמתַֻׁכִּ םַֻׁבֶ ֵ ַרךְַַַׁׁהש ֻ ְתֻבָ ַׁיִּ

ָרה ְ ש  יָנתוַַֹׁׁהִּ כִּ ְ הַׁש  ןְַׁלַמֻטָ ֻכָ ְ ש  ֻמִּ ֻוְבֵבית־ַֻׁבַ
ַׁ ש  ְקֻדָ ַַׁהֻמִּ ֵהָמה, יחֹוַח'ְַׁל'ֵריַחַַָׁׁעְלָתהְַׁוַהֻבְ '.ְַׁוכוַַֻׁׁנִּ

ְַַׁׁוֶזה יַנת חִּ ים)ֻבְ חִּ ס  ְ ָנָפ  א. ְתר  א־ב ַּ ב  יםַׁ::(יָב   ַׁ"ֶעְליֹונִּ
ה יםְַׁלַמֻטָ ְַׁלַמְעָלה"ְַׁוַתְחֻתֹונִּ יַנת, חִּ ל'ַֻׁבְ ְלֻגַ ַֻׁגַ

ַׁ.'ַהחֹוֵזרַׁ

ֵדי־ֶזה: ַעל־יְּ ֹוְּ

ֹֻוַמה

ֶזה ֹוְּ

־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ֹ"ַהֻקָ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ִֹמי

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֹהֻוא

ֲֹאָבל



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יח סֻפִּ

י" ֵ יכֶּ  ֻוְבָראש  ֵ ָּ) "םָחְדש  ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּ(כח,ָּיא־טוָּרבַֻּּ

  .מג
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּקנאָּ"ןמוֹּ

ָמאֹ לַֹקֻיָ ֶזַרעֹׁשֶ ֵניֶהם,ֹֹ–לְּ ֹׁשְּ רֻו ֻיֹאמְּ ׁשֶ
ִאֹ ֹוְּ תָֹהִאיׁש ָרׁשַ ֹֻפָ ֻוֻוג: ַֹהֻזִ ֹֹקֶדם ֻתֹו, ׁשְּ

יֶכם"ֹ ׁשֵ יָֹחדְּ ָראׁשֵ ְדב ָ )ַׁ"ֻובְּ ִּ מ   .רָכח,ָיא־טו(ב ַּ

לֹוםֹ ׁשָ ינֹוקֹחֹוֶלהַֹחס־וְּ ַהֻתִ ׁשֶ רֻוֹֹ–ֻכְּ יֹאמְּ
תֹ ָרׁשַ ֹֻפָ ה ָ ָהִאׁשֻ ֹוְּ ָֹהִאיׁש ן ם־ֻכֵ ֹֻגַ ָאז

יֶכם".ֹ ׁשֵ יָֹחדְּ ָראׁשֵ ַׁ"ֻובְּ

ֹארֹת' י)ַׁ"'מְּ ִּ אש  ר  ָיד(ב ְ ָא, ָֹוא"ו"ָחֵסַֹׁת ַׁר
(ָ מַּ ְקד   ָהַּ ֹהַָּת ז  ָהַּ ָא: לַׁד(ְועוָֹר ֶ ַׁש  ֻיֻות ַַׁהחִּ הֻוא ֶ ַׁש  ,

ַׁ ְַׁוֵכן ָבר. ַֻׁדָ ל ה'ֻכָ ֹֹמש ֶ ֻלֹת ְדב ָ )ַׁ"'ֻכַ ִּ מ  ָא(ב ַּ ָז, ָחֵסרַֹׁר
ן"ַַָׁׁוא"וֹ ם־ֻכֵ ֹהַָּ)ֻגַ ְיחִָּרָז  ְקר ָיָרלו:ָוַּ י ִּ ַׁ.ד(ְועוָֹאָד:ָוַּ

ָבָנה'הֻואֹסֹודֹ ִגיַמתַֹהֻלְּ םַַׁׁ',ֻפְּ ָ ש ֻ ֻמִּ ֶ ש 
ךְַׁ ָ ְמש  ַַׁׁנִּ יַנת: חִּ ָֹחֵסרָֹוא"ו,ֹֻבְ ֹארֹת "מְּ

לֹום" ׁשָ ַֹחס־וְּ ֵיי ַרבְּ ֹלְּ ָרה ֻכָ ַֹאסְּ הֻוא ֹהַָּ)ַׁׁשֶ רָז 

י ִּ אש  ר  ָיט:(ב ְ ַׁת ַֹהֹ. י א"ו'ֻכִ ַֹהֹֹ'ֻוָ לֹֹ'ִחֻיֻות'הֻוא ֹֻכָ ל ׁשֶ
ֹ ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ ָבר, א"ו'ֻדָ ַֹהֻוָ רֹון ַֹעלֹֹ'ֶחסְּ ז ַרֻמֵ מְּ

ַֹהִחֻיֻות' רֹון יַׁ,'ֶחסְּ נִּ ַַׁהֻבָ יַתת ַׁמִּ ְך ָ ְמש  ַׁנִּ ם ָ ש ֻ םַֻׁומִּ
לֹום.ַׁ ָ יםַַׁחס־ְוש  ְַׁקַטֻנִּ

ָבָנהֹ ַֹהֻלְּ ֶחֶלת ַמתְּ
ןֹ ֻקֵ ֻתַ ִהתְּ ֹֻולְּ ַמֻלֹאת ִהתְּ לְּ

דֻוַע, ֻיָ רֹון,ַַֻׁׁכַ ֻסָ ָגםְַׁוַהחִּ יתַַׁהֻפְ יָעהְַׁלַתְכלִּ ֻגִּ יַָׁאזַׁהִּ ֻכִּ
ֻלֻוי.ַׁ ֻקֻוןְַׁוַהֻמִּ ילַַׁהֻתִּ ֶכףַַׁמְתחִּ ַַׁוֲאַזיַֻׁתֵ

ֻלֹת" בֹות:ַַׁׁ–ַׁ"ֻכַ י־ֻתֵ ֵ ָרהֹ'ֻכַַ"ָראש  'ָכלְֹלַֻפָ
דֹוָתם"ֻתַ סַָּ)ַׁ'ֹולְּ ָמו  ָף ָ־ְלרֹאש  ש  ַׁ–ַׁ(ֹחד 

ֻלֹתֹ ֹ"ֻכַ ִחיַנת ֹֻבְּ ק ֻתָ ִנמְּ ֹוְּ ן ֻקֵ ֻתַ ִֹנתְּ רֹאׁש־ֹחֶדׁש ֻבְּ ׁשֶ
ֲֹאַזיֹ י ֹֻכִ ָבָנה', ַֹה'ֻלְּ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ֹׁשֶ ה", ֹמש ֶ

ֹ ַמֻלֹאת ִהתְּ ֹלְּ ֶחֶלת ַַׁמתְּ "ל. ֻנַ ֹֻכַ ךְּ ׁשָ ִֹנמְּ ָאז וְּ
ה" ֹֹמש ֶ ֻלֹת ֹ"ֻכַ ִחיַנת ֹֹ,ִמֻבְּ 'ֻפָ 'ָכלֹ"ֻכַ ֹלְּ ָרה

ֹ דֹוָתם" ִליָחהֹֹ–ֻת'ֹולְּ ֹֻוסְּ ָרה ֻפָ ֹֻכַ ךְּ ׁשָ מְּ ֻנִ ׁשֶ
ָרֵאל,ֹ ִֹיש ְּ ל ֹׁשֶ דֹוָתם ֹֻתֹולְּ ל ֹֻכָ ַֹעל ָקה ֻתָ ַהמְּ וְּ

ים.ֹ יםֹטֹוִביםַֹוֲאֺרֻכִ ֲֹעֵליֶהםַֹחֻיִ ךְּ ׁשָ ֶיהִֹנמְּ הְּ ֻיִ ַׁׁשֶ

ֹ יֶכם" ׁשֵ ָֹחדְּ י ָראׁשֵ ֹ"ֻובְּ ת ָרׁשַ ֹ–ֻפָ
ָבִנים. הֹלְּ ֺגֻלָ ֹסְּ

יםַהֻבִּ  ֻוְביֹום ם ֻכֻורִּ יְבכֶּ ַהְקרִּ ְנָחה ֻבְ ה מִּ ' ַלה ֲחָדש ָ
ם ֺבעֵֹתיכֶּ ָ ש  ְקָרא ,ֻבְ ש   מִּ ה קֹדֶּ ְהיֶּ ם יִּ  ,ָלכֶּ

ל  ת ֻכָ אכֶּ וֻ  לֹא ֲעבָֹדה ְמלֶּ ָּ) "ַתֲעש  ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּ(כח,ָּכוָּרבַֻּּ

  .מד

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּנו,ָּבסוףָּ"ןמוֹּ

ֻכֻוִרי ְדב ָ )ַׁם"ַהֻבִ ִּ מ  יַנתַַׁׁ–ַׁרָכח,ָכו(ב ַּ חִּ ֶזהַֻׁבְ
כֻות'' ַַׁׁ,ַמלְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְ ל ִּ הִּ ָפט,ָת ְ ם

ַׁכח( כֹור'ָֹאִניַֹאף": ֵנהוֹֹֻ'ֻבְּ יֹוןֶֹאֻתְּ ֵכיֶֹעלְּ ַמלְּ ֹלְּ
 .ץ"ָאֶרֹֹ

ַֹלה'" ה ֲֹחָדׁשָ ָחה ֶזהַַׁׁ–ִַׁמנְּ
ַׁ יַנת חִּ ה'ֻבְ ֲֹחָדׁשָ ַׁ,'ֻתֹוָרה

ֹ ֹ'ֻתֹוַרת יַנתַַׁׁ,ם'ַהׁשֵ חִּ ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי ה ֲעׂשָ ֻנַ ֶ ש 
כֻות'ַהַַׁׁ לְּ ֹ.'ֻמַ

ַַׁהַַׁׁ– יַנת חִּ ַֻׁבְ ַעת'ֶזה ַׁ,'ֻדַ
ַׁ יַנת חִּ יַנתַַׁׁ,'ָמן'ֻבְ חִּ ֻבְ

בֻועֹות' ֹׁשָ ל ֹׁשֶ ֶוה ַערַֹׁ,'ִמקְּ ֹׁשַ ל ֹׁשֶ ֶוה 'ִמקְּ
ֹ'ֲעֶצֶרת',ַֹׁ.ַהֻנֻו"ן' בֻועֹות: ֹׁשָ ָרא ִֹנקְּ ן ַעל־ֻכֵ וְּ

כֻות', ֹ'ַמלְּ ׁשֹון תֻובִַַׁׁמֻלְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָ)ֻכְ א  מו  ְ ָיז(ש  :ַׁל־אָט,
צֹרֶֹזה"ַׁ ַֹֹיעְּ ַעֻמִ  י".ֻבְּ

ֹ ָֹלֶכם" ֶיה ִֹיהְּ יַנתַֹׁ–ֹקֶדׁש חִּ ַֻׁבְ ֶזה
ַַׁׁ,'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש' יַנת חִּ 'רֻוַחֹֻבְ

רֹותֶֹאתַֹה'ֻקֶֹדׁש'ַׁ.ַהֻדֹוֵפק' ִריִכיןִֹלקְּ ֻצְּ נֻו:ֹׁשֶ ַׁ,ַהיְּ
ַׁ יַנת חִּ ַֹהֻדֹוֵפק'ֻבְ ֲהַמתַֹׁ–ֹ'רֻוַח 'ֻזֺ ַׁמִּ ֵצל ֻנָ ְַׁלהִּ ֵדי ֻכְ
',ַׁל"טְַׁמָלאכֹות,ַַׁעְצבֻותַׁרֻוַח.ַׁ ָחש  ַַׁהֻנָ

ֻו" ַֹתֲעש  ֹלֹא ֲֹעֹבָדה ֶלאֶכת לַֹׁ–ַׁמְּ ַבֻטֵ לְּ
בֹוןֹ ָלאכֹות,ֹ'ִעֻצְּ ָחׁש',ֹל"טֹמְּ ַֹהֻנָ ֺזֲהַמת'

ַַָׁׁיַדִים', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ָמה י)ֻכְ ִּ אש  ר  ָכט(ב ְ ָה, ַׁת ֶֹזה":
ַנֲחֵמנוֹֹֻ נוֹֹֻיְּ ֲעש ֵ בֹוןִֹמֻמַ ֹ".ָיֵדינוֹֹֻֻוֵמִעֻצְּ

ה ֺגֻלָ ֹסְּ

ֵכן ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

רֹאׁש־ֹחֶדׁשֹ ֹֻובְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

יֹום" ֹֻובְּ

ֶכם ִריבְּ ַהקְּ ֹ"ֻבְּ

בֻועֵֹתיֶכם""ֻבְֹּ ֹׁשָ

ָרא ֹ"ִמקְּ

ֹל"ֻכָֹ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  יט סֻפִּ

  .מה

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּסז,ָּז־בסוףָּ"ןמוֹּ

ָֹחֹ בֹוד ׁשֹֻכָ ֺלֻבָ ֹֻומְּ ָֹהָאָדם ֶֹאל ָדׁש
אֹותֹ ִֹלרְּ ה,ָֹצִריךְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֶֹנֶפׁשֹֻדִ תֹוכֹו ֻבְּ
ֹהֹוָלָדה ֻוי ִֹקׁשֻ ִלי ֹֻבְּ ָנֵקל ֹֻבְּ ֶפׁש ַֹהֻנֶ ֶֹאת הֹוִליד ַׁלְּ

ְַׁוכוַֻׁ לֹ'. ַגֻדֵ ֹלְּ ָֹצִריךְּ ֶפׁש, ַֹהֻנֶ ֻנֹוָלד ׁשֶ ֹֻכְּ ךְּ ַאַחר־ֻכָ וְּ
ֶפׁש.ֹ  ֶאתַֹהֻנֶ

יַנתַׁ חִּ ְדב ָ )ֻבְ ִּ מ  יֹום":ַׁרָכח,ָכו(ב ַּ ֻכֻוִריֹֻובְּ ֹם"ַהֻבִ
–ַֹׁ יַנת חִּ ֶפׁש'ֻבְ ַֹהֻנֶ ֶדת ֻויַַׁׁ'ֺהֻלֶ ש ֻ ַׁקִּ י לִּ ֻבְ

יַנתַׁ חִּ ַֻׁבְ ְרְמיָ )ֵליֵלד, ָלא(יִּ ַׁהָד, יָרָֹֹצָרה": ֻכִ ַמבְּ ַׁ,ה"ֻכְּ
ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ הֻוא ֶ ֵֹליֵלד'ש  ֻוי יַנתַַׁׁ,'ִקׁשֻ חִּ ַֻׁבְ ַׁהֻוא ְוַגם
ֶפׁש' ֻדֻולַֹהֻנֶ יַנתַַׁׁ,'ֻגִ חִּ ָֻבְ הָיב, ְרי  ָהִמירַֹעֹ:ַׁ(י)ְזכַּ לֹ"ֻכְּ

כֹור"ֹ הֻואַַׁׁ,ַהֻבְּ ֶ ֻדֻול'ש  ַׁ.'ַצַערַֹהֻגִ

ֹ ַהַֹׁ–ֹקֶדׁש" ֶ ַׁש  יַנת: חִּ ַֻׁבְ בֹוד'ֶזה ַׁ'ֻכָ
יַנתַׁ חִּ הֻואַֻׁבְ ֶ תֻובַַׁׁ,'ֹקֶדׁש'ש  ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְ

מוָֹ) ְ ָמג(ש  ָכט, ַׁת ׁשֹ": ֻדַ ִנקְּ ֹבִדֹֹוְּ כְּ ֶֹאתַֹׁ,י"ֻבִ קֹוֵרא
ִלין' ַַׁׁ,ָה'ַרגְּ יַנת ְבחִּ ְעיָ )ֻבִּ ַּ ָב(ְיש  ָמא, ַׁה ֶֹצֶדק":
ָרֵאהֹ לוֹֹֹוִֹֻיקְּ ַרגְּ י ָ )ַׁ"לְּ יןָעַּ ְפנִּ ַׁ.ם(ב ִּ

  .מו

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּד,ָּבסוףָּ"ןמוֹּ

ֻכֻוִרי ְדב ָ )ֹם"ַהֻבִ ִּ מ  יַנתַֹׁ–ֹרָכח,ָכו(ב ַּ חִּ ֶזהַֻׁבְ
ָחָלה' ַַׁׁ,'ַהתְּ יַנת חִּ ְרְמיָ )ֻבְ ָלא(יִּ ָד, :ַׁה

יָרָֹֹצָרה" ֻכִ ַמבְּ ַׁ'ַהְתָחָלה':ַַׁׁ.ה"ֻכְּ ְוֵאיֶזהֻו
ֹ ה ֲֹחָדׁשָ ָחה ִֹמנְּ ֶכם ִריבְּ ַהקְּ ַהְינֻו:ַַׁׁ–ַַׁלה'""ֻבְּ

ַַׁׁ ְתחִּ ֻמַ ֶ ש  ןְַׁצָדָקה.ֻכְ ֻתֵ ַׁלִּ יןֵַׁמָחָדש  ַׁילִּ

ַׁ יַנת: חִּ ה"ֻבְ ֲֹחָדׁשָ ָחה יַנתַַׁׁ–ַׁ"ִמנְּ חִּ ֻבְ
ה' ֲֹחָדׁשָ ָדָקה ַׁ'צְּ יַנת חִּ ַֻׁבְ ָחַלתֹ, 'ַהתְּ

ָדָקה' ַַׁׁ.ַהֻצְּ י ָחה'ֻכִּ ַַׁׁ'ִמנְּ יַנת חִּ ָדָקה'ֻבְ מֹוַַׁׁ,'צְּ ֻכְ
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ כִָּ)ש  ְלא  י":ַׁיָג,ָג(מַּ יׁשֵ ָחהַֹמֻגִ ָדָקִֹֹמנְּ צְּ  .ה"ֻבִ

ֹ'ָזֵקן'. ִחיַנת ֹֻבְּ ן ֻקֵ ֻתַ ִֹנתְּ ָדָקה', ַַׁה'ֻצְּ
ַׁ ְֹוֶזהֻו: ֺבעֵֹתיֶכם" ׁשָ יַנתַֹׁ–"ֻבְּ חִּ ַֻׁבְ ֶזה

ַַׁׁ,'ָזֵקן' י ָזֵקן"ֻכִּ ֹֻכְּ ָֹלֶהם ָמה ִֹנדְּ ִסיַני ָ)ַׁ"ֻבְּ יְלת   אְָמכִּ

ְתרוָֹ ַַׁׁ,(יִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ ַַׁעל־ְיֵדי י ה"ֻכִּ ֲֹחָדׁשָ ָחה ַׁ"ִמנְּ

ָדָקה' ַֹהֻצְּ ָחַלת ֹ'ָזֵקן',ֹנִַֹׁ,'ַהתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ן ֻקֵ ֻתַ תְּ
בֻועֹות'. ֹ'ׁשָ ִחיַנת לַֹֻׁבְּ ֹׁשֶ ִניָקתֹו ֹיְּ ל ֻטֵ ֻבַ ִֹנתְּ ַוֲאַזי

ֵאיָנםֹ ֹׁשֶ ֵני־ַהֻדֹור' קְּ ִֹמ'ֻזִ ֻיֹוֵנק ֹׁשֶ ָחׁש' ַֹהֻנָ 'ֵמַצח
ֹיֹום־טֹובֹ ל ֹׁשֶ ִריָאה ַֹהֻקְּ ֹקֹול ַמע ִנׁשְּ ֹוְּ ִתֻקֻונֹו, ֻכְּ

הֶֹאתָֹהָרצֹון.ֹ ַגֻלֶ ֻמְּ ֹׁשֶ

ֹֹקֶדֹ ָרא ֹ"ִמקְּ ָֹלֶכם" ֶיה ִֹיהְּ ַהְינֻו:ַֹׁ–ׁש
הֻואֹ ֹׁשֶ ֹיֹום־טֹוב ל ֹׁשֶ ִריָאה ַֹהֻקְּ קֹול

ֻלֻותָֹהָרצֹון', ֻגַ הַַׁעל־ְיֵדיַַׁׁ'ִהתְּ ַמעַַׁעֻתָ ְ ש  הֻואַׁנִּ ֶ ש 
ַָׁחְכַמתַׁ ָחש  ַַׁהֻנָ ֵַׁמַצח ֶַׁאת יַע ְכנִּ ֻמַ ֶ ַׁש  ָדָקה, ַהֻצְ

ַבע.ַׁ ַַׁהֻטֶ

ֻו"ֹ ֶלאֶכתֲֹעֹבָדהֹלֹאַֹתֲעש  לֹמְּ יַֹׁ–"ֻכָ ֻכִּ
ָֹהָרצֹון'ַַׁעל־ְיֵדי ֻלֻות ֻגַ הַַׁׁ'ִהתְּ ַנֲעׂשֶ

ָאה' ַׁ'ִירְּ ְַׁוַעל־ְיֵדי ָאה', ַַׁׁ'ִירְּ ע ֻפָ ְ ש  ַׁ'ֶחֶסד'נִּ ַוֲאַזיֹ.
םֹ ַקֻיֵ יִֹנתְּ ֹֻכִ ָלאָכה, ֹותֹׁשֻוםֹמְּ ִריִכיןַֹלֲעש  ֵאיןֹצְּ

ֻדֹו, ַחסְּ ֹֻבְּ ַַָׁׁהעֹוָלם ְעיָ )ַוֲאַזי ַּ ָה־ו(ְיש  ָסא, ַׁה דוֹֻ": ָעמְּ ֹוְּ
ָרעוָֹֹֻזִרים ֶכֹֹוְּ ֹצֹאנְּ כֻו', ֹוְּ םם ַאֻתֶ 'ֹהֲֹהֵניֻכֹֹֹוְּ

ֵראוֹֹֻ ֻקָ ַׁ".ֻתִ

ֻו" ֶלאֶכתֲֹעֹבָדהֹלֹאַֹתֲעש  לֹמְּ יַֹׁ–ַׁ"ֻכָ ֻכִ
ָלאָכהֹ ֹמְּ ֹׁשֻום ֹות ַֹלֲעש  ִריִכין ֹצְּ ֵאין

ׁשֻוםֵֹעֶסק".ֹ ֹוְּ

רֻוָעה יֹום" ה ֻתְ ְהיֶּ ָּ)ם" ָלכֶּ  יִּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  רָּכט,ָּא(בַֻּּ
ְנְינֵ  – רֻוָע י 'עִּ  – ה'ֻתְ

  .מז

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּי,ָּהָּ"ןמוֹּ

ֵֹאלֹ ֲעִביר ִֹאתְּ ֹרֻוָחא, ִאיהֻו ֻדְּ
נָ )ַַׁאֵחר" ו  ק  ֹהַָּי־ת ִּ ָמח.(ז  יק'ַֹׁ–ַׁר 'ַצֻדִ
ִחיַנתֹ'רֻוָחא', תֻובַַׁׁהֻואֹֻבְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ְדב ָ )ֻכְ ִּ מ  :ַׁרָכז,ָיח(ב ַּ

רִֹאיׁשֹ" ֹ'רֻוַחַֹׁ".ֻבוֹֹֹרֻוַחֲֹֹאׁשֶ ָנע ִֹנכְּ ַעל־ָידֹו וְּ
' בֹוֻהַ ֲאוָ ]ַֻׁגָ ַׁ"ה[ג ַּ ַַׁאֵחֵַַׁׁאל, מוָֹ)ר" ְ ָיד(ש  ָלד, ,ַׁת

ירוַֹֻׁכְַׁ' ַׁפִּ ֹון ְַׁוֶזהְַׁלש  רֻוָעה'ת'. ַׁ'ֻתְּ ֹון ְַׁלש  י), ל ִּ הִּ םָב,ָת ְ

ַׁט( רֵֹעם": ֶבטֹֻתְּ ׁשֵ זֶֹֹֻבְּ רְּ ֹהַָּ)ַׁל"ֻבַ ָז  ְנח ָר ִּ ָרלא:(פ  ַׁס יֹ, ֻכִ
ִפירֹות'.ֹ ',ֹ'ֵאלַֹאֵחר',ֹ'ֻכְּ בֹוֻהַ רֹ'רֻוַחֹֻגָ ֻבֵ ׁשַ ֹהֻואֹמְּ

א ֻבָ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֶזה ֹוְּ

ָרא ֹ"ִמקְּ

יֹום" ֹֻובְּ

ֶזה ֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ַֹוֲאַזי:

ֶזהֻו: ֹוְּ

רֻוָעֹ תְּ ֹה,"ֻבִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כ סֻפִּ

  .מח

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּכב,ָּהָּ"ןמוֹּ

–ַַׁׁ יַנת חִּ ָ)ֻבְ א  מו  ְ ָש  ָב(ל־ב ַׁה, הֹ: ַאֻתָ "וְּ
ֶעה ֶֹֹאתִֹתרְּ ַָׁהַׁי"ַעֻמִ ֵהם ֶ ַׁש  'רֹוִעיםֹ,

ה' ָ ֺדׁשֻ קְּ י־ַׁ–ַֻׁדִ ֹֻכִ ָֹלֶהם, ָקֵרב ִהתְּ ֹלְּ ר ׁשָ ִאי־ֶאפְּ ׁשֶ
ִחיַנתֹ ֹֻבְּ ֵהם ֹׁשֶ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ֹ'ַעֻזֻות ֵדי ַֹעל־יְּ ִאם

ִחיַנתֹ'קֹולֹׁשֹוָפר'.ֹ ה',ֹֻבְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹ'קֹולֹותֹֻדִ

  .מט
(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּלה,ָּיאָּ"ןמוֹּ

ֵעיָֹהָעם רֻוָעֹֹיֹדְּ ֶניָךֹתְּ ֹֻפָ אֹור ֹֻבְּ ֹה' ה
כֻון" ַהֻלֵ י)ַׁיְּ ל ִּ הִּ ָטז(ת ְ ָפט, הֻואַַׁׁ–ַׁם

יַנתַׁ חִּ טֶֹרת',ֹֻבְ ַֹהֻקְּ ָמֵני רַֹסמְּ 'ַהֲעָלַאתַֹאַחד־ָעש ָ
ִביבֹותֹ ִניםֹסְּ ֹוכְּ ָהֲאָרצֹותַֹהׁשֻ ָֹהַעֻכֻו"םֹוְּ תֹוךְּ ֻבְּ ׁשֶ

ִרים ַחֻבְּ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ ֱאמֻוָנה, ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ ש ֻ ֵאָליוַֹֹהֻמַ
יצֹוצֹות.ֹ ַַׁהֻנִ

רֻוָעה" ֹתְּ ֵעי ֵעי"ֹ."יֹדְּ ֹוןַַׁׁ–ַׁ"יֹדְּ ְלש 
רֻות' ַחֻבְּ רֻוָעה"ַׁ.'ִהתְּ ֹוןַַׁׁ–ַׁ"ֻתְּ ש  ֻלְ מִּ

ִביָרה ִביַרת־ַׁ','ׁשְּ ְּ ִֹמ'ׁשֻ ֵֹהם יצֹוצֹות' ַֹה'ֻנִ י ֻכִ
ִלים' כֻון"ַׁ.ֻכֵ ַהֻלֵ ֹיְּ ֶניָך ֹֻפָ אֹור ֹֻבְּ יַנתַַׁׁ–ַׁ"ה' חִּ ֻבְ

ן'ַַׁׁ א־ֻוַמֻתָ ָ ַׁ'.ְוכוַֻׁ'ַמׂשֻ

  .נ

וָֻּּ) קֻּ ָּלִּ ָּ־יטֵּ ֲהרַּ  (ח"אָּס,ָּטָּ"ןמוֹּ

יַנתַַׁהַַׁׁ– חִּ ֻבֻור'הֻואַֻׁבְ יַנתַַׁׁ,'ֻדִ חִּ לָ )ֻבְ ְ ש  יָמִּ

ֵתי":ַׁי,ָכא(ָ פְּ יקֹש ִ עוַֹֹֻצֻדִ יִֹירְּ ַׁ.ם"ַרֻבִ

  .נא

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּה,ָּיגָּ"ןמוֹּ

–ַַׁׁ ֶַׁזה יַנת: חִּ ה"ֻבְ ַׁה"רֶֹעָֹֹהָיהֹֻוֹמש ֶ
מוָֹ) ְ ָא(ש  ָג, ַַׁׁ,ת יַנת חִּ ין'ֻבְ ִפֻלִ ֶהֶפְךַַׁׁ,'ֻתְּ

לָ )ַׁת"זֹונוֹֹֹרֶֹעה"ַׁ ְ ש  ַׁ.יָכט,ָג(מִּ

  .נב

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּח,ָּיאָּ"ןמוֹּ

–ַַׁׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ בֻוָאה'ֶזה ַׁ,'רֻוַח־נְּ

ַׁ יַנת ְבחִּ ְדב ָ )ֻבִּ ִּ מ  ָכא(ב ַּ ָכג, ַׁר ֹה": ִֹעֻמוֱֹֹֹאלָֹקיו'
רֻוַעת ַַׁׁ,"ֻבוֶֹֹֹמֶלךְֹֹֻּותְּ ִכיַנתְֹוַתְרֻגֻומֹו: "ֻוׁשְּ

הֹון" ֹֻבְּ ֵכיהֹון ַַׁהיְַַׁׁ,ַמלְּ ִכיָנה'נֻו: ְּ ַֹהׁשֻ ָרַאת ַׁ,'ַהׁשְּ
יַנתַַׁׁ חִּ בֻוָאה'ֻבְ ַׁ.'נְּ

י" ְבַעת ָימִּ ִּ ם ַחג ַלה' ש  ָּ)ם" ְוַחֻגֹתֶּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  רָּכט,ָּיב(בַֻּּ

  .נג

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּד,ָּיבָּ"ןמוֹּ

ַׁ יַנת חִּ ַֻׁבְ פֻוָאה'הֻוא ֹ'רְּ יַׁ. ֻכִּ
ְַׁו'יֹום־טֹוב'ַׁ ַׁ'ֶרֶגל' ַעל־ְיֵדי

ֻלֻות־ָהַׁ ְתֻגַ ַׁ'הִּ הֻוא ֶ ַׁש  הַַׁׁ–ָרצֹון' ַַׁנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה
ֻיֻוְכלֻוַׁ ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְ ים', מִּ ַַׁהֻדָ ֻבֻוס ְַׁוכִּ ַׁ'ֲהָדַחת יַנת חִּ ֻבְ

ֶדר.ַׁ ֻסֵ ֻבֻוָבםַֻׁכַ בַׁסִּ יםְַׁלַסֻבֵ מִּ ַַׁהֻדָ

יַנתַׁ חִּ יַנתַׁ'ֶרֶגל',ַֻׁבְ חִּ ים־אָא,ָט(ֻבְ כִּ :ַׁ"ֵעיןַׁ)ְמל 
"יַׁ ִּ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְ ַֻׁכֹוֵבס", ַׁ"ֵעין רֹוֵגל",

ם.ַׁ ָ ַׁש 

אַׁ ְתַרֻפֵ ְַׁונִּ ֶדר, ֻסֵ ַֻׁכַ ב ְַׁלַסֻבֵ ים מִּ ַַׁהֻדָ ים ְיכֹולִּ
ֵלמֻות.ַׁ ְ ש  ַֻׁבִּ

ַָׁהַׁ ְקָרא ַׁנִּ ְדב ָ )ַׁ'ֶרֶגל'ֶזה ִּ מ  ָיבב ַּ ָכט, :ַׁ(ר
ֹוןַֹׁ–"ַֹחג" תֻובַַׁׁ'ִסֻבֻוב',ְלש  ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ֻכְ
ָכב( ָמ, ה ְעי  ַּ ַׁ)ְיש  ָֹהָאֶרץ": ֹחֻוג ַֹעל ב ַעלֹ'ֹ–ֹ"ַהֻיֹש ֵ

ָֹהָאֶרץ' ַַׁעַַׁׁ–ִַׁסֻבֻוב י ֻבֻוסַֻׁכִּ ְַׁוכִּ ֲַׁהָדַחת ל־ְיֵדי
ֶדרַׁ ֻסֵ יםַֻׁכַ בִּ ים,ַַׁעל־ְיֵדי־ֶזהֵַׁהםְַׁמַסֻבְ מִּ  .ַהֻדָ

מֹוֲעֵדיכֶּ " ֻו ַלה' ֻבְ ֲעש  ה ֻתַ ָּ)ם" ֵאֻלֶּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּרָּכט,ָּלט(בַֻּּ

  .נד

(ָּ פֶּ וָֹּּר־סֵּ דֻּ ִּ מֻּ ָּת,ָּהַּ קַּ ְמתָֻּּ יןהַּ  (דָּב"חָּת־דִֻּּ

תֻוִבים תַֹהֻכְּ ָפָרׁשַ ֹֻבְּ
ָחס נְּ ִלַֹׁ–ֹֻפִ ֺסֻגָ ֹיםמְּ

ִריָאָתם קְּ לֹֻבִ ַבֻטֵ יִניםֹלְּ ֹֻדִ ִלים, ֺסֻגָ ֻכֹותֹֻומְּ ִֹלזְּ
ִדיֵניֹ ֹם."ַעֻכוֹֹֻֻבְּ

י נ  יְׁ ר ִענְׁ א  ְׁ ֲעִדים ש  ו  מ  ִלים הַׁ ג  ל שׁ־רְׁ ש    וְׁ
ִאים  – צ  כ  ִנמְׁ ד לב ְׁ ע  ֲעדו   מו  מו   ב ְׁ

רֻוָעה' ֹ'ֻתְּ

"ֹ ֵֹריַאׁשְּ

ֶזה: ֹוְּ

רֻוָעה' ֹ'ֻתְּ

רֻוָעה' ֹ'ֻתְּ

רֻוָעה' ֹ'ֻתְּ

ָגִלים' לֹש ־רְּ ֹ'ׁשָ

ֶזה ֹוְּ

ַֹזיַוֲאֹ

ִביל ֹֻוִבׁשְּ

ֻיֹות ָרׁשִ ַֹהֻמֹוֲעִדיםֹֻפָ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כא סֻפִּ

Gִַפּלֹות ִלּקּוֵטי ת  –ַעל ַהּתֹוָרה  ּתְּ ַ ָרש  ָחסּפָ נְּ gַַּפִ
ְנַין:  עִּ ֻלֹות ֻבְ פִּ ָֻּתְ ֶּ ת',ָּש  יגֱָּאמֶּ ְנהִּ ן',ָּ'מַּ ֱאמָּ הָּנֶּ עֶּ ְךָּ'רוֹּ רַּ ְתבָֻּּ ם־יִּ ֵּ ש  ָּהַּ נוֻּ ןָּלָּ תֵֻּּ יש  יִֻּּ ר "אִׁ ֶ ־ָֻּבֹו", רֻוַח  ֲאש  חַּ ָּ'רוֻּ ָּלוֹּ ש  יֵֻּּ ֶּ ש 

ָּ,' ש  ֹּדֶּ קֻּ ֶאָחד"הַּ ל ֶאָחד וְׁ ל ֻכָ ֶ ֻיֹוֵדַע ַלֲהלֹךְׁ ֶנֶגד רֻוחֹו ש  ֶ לֹאָּ–ָּ"ש  ֶיה "וְׁ הְׁ ֻצֹאן' ה ֲעַדת תִׁ ר ֻכַ ֶ ָּ–ָּרֶֹעה" ָלֶהם ֵאין ֲאש 
ָּ ְלהִּ ָּוֻּ לֵּ רָּעָּ ֵּ פֻּ כַּ יְֻּ ֶּ ָּש  יד' מִּ תָֻּּ ןָּהַּ ְרבַֻּּ יבָּ'קָּ ְקרִּ הְָּלהַּ ְזכֶֻּּ ְָּונִּ , ש  ְקדָֻּּ ִּ מֻּ ית־הַּ הָּבֵֻּּ נֶּ בָֻּּ יִֻּּ ֶּ ָּש  |ָּ ר' קֶּ ֶּ יָּש  יגֵּ ְנהִּ ַּ 'מֻּ לָּמִּ צֵּ ָּנָֻּּ ה ינוֻּ ִפל   ת ְׁ  )הַׁ

ִרים'(    צ  ְׁ מ  ין־הַׁ י 'ב   ד ִלימ  ֻיח  ם מְׁ ה ג ַׁ ז ֶּ ָּ|ָָּּהַׁ ְניַּ עִּ ָּןָּבְֻּ לָֻּּ גֺּ סְֻּ ָּהָּהַּ רַּ ָּעְָּלזֶּ ֶּ ָּלָּש  מָּ יָֻּּ ָּא,ָּקַּ מַּ ָּלוֹּ רָּ ָּ ם'רָּפֻּ יכֶּ ֵּ ְדש  יָּחָּ ֵּ אש  ְברָּ תָּ'וֻּ ַּ  ש 

[ָּ ָּןָּמִּ לָֻּּ פִּ ָּהָּאָּתְֻּ ָּדָּעַּ לָֻּּ פִּ ָּאָּהוָָֻּּּ–הָּטָּתְֻּ ְניַּ עִּ יגֵָּּןָּ'בְֻּ ְנהִּ ָּיָּמַּ ָּ[ת'ֱאמֶּ

ְפקֹד יש   'ְוכוֻ  ה' "יִּ רְוכוֻ ָהֵעָדה  ַעל אִּ ֶּ יֵאם '. ַוֲאש  ר יֹוצִּ ֶּ יֵאם, ַוֲאש  ה ְולֹא ְיבִּ ְהיֶּ  תִּ
ֻצֹאן ֲעַדת ר ֵאין ה' ֻכַ ֶּ ם ֲאש  ה  ָלהֶּ יש  ְוכוֻ  ךָ ְל  '. ַקחְוכוֻ רֹעֶּ ר ' אִּ ֶּ '". ְוכוֻ ֻבֹו  רֻוַח  ֲאש 

(ָּ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָּרָּכז,ָּטז־יז־יח(בַֻּּ

ָּ יש  ת',ָּ"אִּ יגֱָּאמֶּ ְנהִּ ן',ָּ'מַּ ֱאמָּ הָּנֶּ עֶּ ְךָּ'רוֹּ רַּ ְתבָֻּּ ם־יִּ ֵּ ש  ָּהַּ נוֻּ ןָּלָּ תֵֻּּ יִֻּּ ֶּ ןָּש  ְניַּ עִּ רָּבְֻּ ֶּ ֲָָּּאש  חַּ ָָּּרוֻּ ָּלוֹּ ש  יֵֻּּ ֶּ ",ָּש  וֹּ בֻּ
ָּ לָּכָֻּּ ֶּ 'ָּש  חוֹּ דָּ'רוֻּ גֶּ ֲהלְֹּךָּנֶּ ָּלַּ עַּ דֵּ וֹּ יֻּ ֶּ ',ָּ"ש  ש  ֹּדֶּ קֻּ ־הַּ חַּ ד"ָּ'רוֻּ חָּ דְָּואֶּ חָּ הָּ"ְולֹּאָּ–לָּאֶּ ְהיֶּ תָּתִּ ֹּאן'ָּהֲָּעדַּ צֻּ ָּכַֻּּ

ין רָּאֵּ ֶּ םֲָּאש  הֶּ ה"ָָּּלָּ ר'ָּ–רֹּעֶּ קֶּ ֶּ יָּש  יגֵּ ְנהִּ ַּ 'מֻּ לָּמִּ צֵּ נָֻּּ ְלהִּ ָּוֻּ

Pַֹׁ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]א pַֹׁחֹא"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ת, 'ח א"ח ן"ִלק  רַׁ נו  ִאיִתי מְׁ ב ר  ה   '(ז 

ָפֶניָךַַָרצֹון ֵַואלֵֹקיֱַאלֵֹקינוַַֻה'ִַמֻלְ
ִיםֶַאֶרְךְַַוַחֻנֻוןַַרחֻוםַ"ֵא־ל,ֲַאבֹוֵתינוַֻ ַַאֻפַ

ֶַוֱאֶמת"ֶַחֶסדְַוַרב עֹוֵרר. ֻתְ ֶ ַַוֲחָסֶדיָךַַַרֲחֶמיָךַַש 
דֹוִלים ַָעֵלינוַַַֻהֻגְ נוַֻ, ַרֲחֶמיָךַַֻוְתַזֻכֵ ים,ַֻבְ ַָהַרֻבִ
יִקיםַֻוְלִהְתָקֵרבְַלַהֲאִמין יםְַלַצֻדִ ֻיִ ֲַאִמֻתִ
דֹוֵרנוַֻ ֻבְ ֶ רַש  ֶ ֶַַהםֻבֲַַָאש  ַחְרֻתָ ַֻבָ ֶַאתְַלַהֲחיֹות,

ָךַ ָרֵאלַַעֻמְ ית־ִיש ְ ַָיָדםַַעלַֻבֵ י, ֵַמֶהםַֻכִ
ים",ַ"ֻתֹוְצאֹותַ ָרֵאלַֻוְלָכלַָלנוַַַֻחֻיִ ַ.ִיש ְ

הַה',ַָעְזֵרִני ְזֻכֶ ֻנִ ֶ יְךַַש  ִ ֵַמֶהםְַלַהְמש 
ים' לְַלַמֻלֹאתַ'רֻוַח־ַחֻיִ ,ַַמְחסֹוֵרנוַַֻֻכָ

ַמע ְ ַַַאְנחֹוֵתינוַַֻקֹולְַוִתש  ִַמידֻתָ ַֹכַחַַָלנוְַַֻוִיְהֶיה,
יְךַ ִ ים'ַַאְנחֹוֵתינֻו,ַַעל־ְיֵדיְַלַהְמש  ַ'רֻוַחַַ'רֻוַח־ַחֻיִ

יֵקי־ֱאֶמתַטֹוָבה' ֻדִ ֵַמַהֻצַ ִלים, ְ לְַלַהש  ַֻכָ
ָחֵסרַַהֶחְסרֹונֹות ֶ ֻגֻוףֵַהן,ַָלנוַַֻש  ֵַַהן,ַֻבַ ֶפש  ֻנֶ ֵַהן,ַֻבַ

מֹון ֻמָ ַֻבַ ִמי, ְ ַגש  ַֻוְברֻוָחִניַֻבְ ם, ֻלָ ַַֻכֺ ַאוִַֻיְתַמֻלְ
ְלמוַֻ ְ ְַלטֹוָבהְַויֻוש  י, ָךַַ"ֻכִ ים"ְַמקֹורִַעֻמְ ,ַַחֻיִ

ה יַעְַַוַאֻתָ ֻפִ ְ יםַַמש  ָברַֻוְלָכלַַחיְַלָכלַרֻוַח־ַהַחֻיִ ַֻדָ
עֹוָלם ֻבָ ֶ ַש  יֶקיָךַַַעל־ְיֵדי, יםַַצֻדִ ֻיִ ַָהֲאִמֻתִ

ֵבִקים תֹוָרְתָךַַַהֻדְ הַֻבְ ָ דֹוש  ִמידַַהֻקְ ר,ַֻתָ ֶ ִַהיאֲַאש 
ינוַַֻ ַ.וַָֻיֵמינְַוֹאֶרְךַַַחֻיֵ

ָךַַַעלֲַחֹמל ָרֵאלַַעֻמְ ה,ִַיש ְ ַָלנוַַֻֻוְתַגֻלֶ
יֶקָךַ יםַַצֻדִ ֻיִ ַָהֲאִמֻתִ נוַֻ, ַֻוְתַזֻכֵ

יְךַ ִ ים'ֵַמֶהםְַלַהְמש  ַַעדַ.'רֻוַח־ַהַחֻיִ
ְהֶיה ֻיִ ֶ ָאנוְַַֻלַבדַַאְנחֹוֵתינוְַַֻיֵדיַַעלַֹכַחַַָלנוַַֻש  ֶ ַש 

ָחֵסרַַמהַַעלְַמַאְנִחים ֶ ַָלנוַַֻש ֻ ְהֶיה, ֻיִ ֶ ַַש  ְ ַַלםִנש 
רֹון ֶכףַַהִחֻסָ ַֻתֵ א, לַֻוְתַמֻלֵ ֲאלֹותַֻכָ ְ נוִַַֻמש  ִַלֻבֵ

ַ.ְלטֹוָבהַ

ִעיםְַוַהֲחָטִאיםַָהֲעֹונֹות ָ ש  ְַוַהֻפְ
ָחָטאנוַֻ ֶ ר,ְַלָפֶניָךַַש  ֶ ְקנוַַָֻיָדםַַעלֲַאש  ִַסֻלַ

ים'ְַוִהְרַחְקנוַֻ אוְַַֻוַעל־ָיָדם,ַָה'רֻוַח־ַחֻיִ לַָלנוַַֻֻבָ ַֻכָ
ָחֵסרַַהֶחְסרֹונֹות ֶ ַנוַָֻלַַש  םַַעל, ֻלָ ְמחֹולַֻכֺ ַֻתִ

ַרֲחֶמיָךְַַוִתְסַלח ים,ַֻבְ יֵקיַַעל־ְיֵדיַָהַרֻבִ ַַהֻדֹורַַצֻדִ
ים ֻיִ רַָהֲאִמֻתִ ֶ םַ'ֱאלִֹקיםַרֻוַחַ'ֲַאש  ִקְרֻבָ ַֻבְ ר, ֶ ֲַאש 
הַַעל־ָיָדם הַַאֻתָ סִַמְתַרֻצֶ ֻיֵ ָרֵאלַֻוִמְתֻפַ ְַלִיש ְ
ַרֲחִמים ַֻבְ הְַוַעל־ָיָדם, רַַאֻתָ ַֻומֹוֵחלְַמַכֻפֵ

ָכלַֹונֹוֵתינוַַֻלֲעַ ַָודֹורַֻדֹורַֻבְ מוַֹ, תֻוב:ַֻכְ ֻכָ ֶ ַש 
ַַ ה"ַָחָכםַ"ְוִאיש  ֶרֻנָ ַ.ְיַכֻפְ

ְַיִהי

ַֻוְבֵכן

ן ַַעל־ֻכֵ

ְַוָכל



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כב סֻפִּ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ב  pַיֹא"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ל ֶּ ', י א"ח ן"ִלק  א  ִטיה וְׁ פ   ְׁ ש  מ ִ  'םהַׁ

ת – אַׁ ח  מְׁ ף  הַׁ ִדיכ ַׁ ו  ִרק   (ן'וְׁ

ר ֵ ֱאֶמת,ְַלִהְתַקש ֻ 'רֻוַח־ַםִעַַֻבֶ
' לַַהֻקֶֹדש  ֶ יֵקי־ֱאֶמת'ַש  ,ַ'ַצֻדִ

ה אֹובְַוֶאְזֻכֶ ְ יְךִַַלש  ִ י,ְַלתֹוְךַַֻוְלַהְמש  ֶַאתִַלֻבִ
' לַ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ֶ יֵקי־ֱאֶמת'ַש  ַ'ַצֻדִ ְַוַעל־ְיֵדי־ֶזה,

ה ר־ֵלָבבֶַאְזֻכֶ ֶ ֱאֶמתְַליֹוש  ַֻבֶ ְהֶיה, ֻיִ ֶ יַש  ַָנכֹוןִַלֻבִ
ִמיד,ַה'ִַעם ֱאֶמתַֻתָ ֵלָמהֻוֶבֱאמֻוָנהַֻבֶ ְ ַ־ש 

ֻיֻותַֻוַבֲעָנָוהַ ַ.ֲאִמֻתִ

ַרֲחֶמיָך, ְהֶיהַֻבְ ֻיִ ֶ ְךַַש  ַ ָה'רֻוַח־ִַנְמש 
' הַַהֻקֶֹדש  ְַוַרְגַליַָיַדיְַלתֹוְךַַַהֻזֶ ַַעד,

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ןַש  ָגםְַלַתֻקֵ ַדִיםַֻפְ ְַוָהַרְגַלִיםַַהֻיָ ְַלַגֻלֹות,
ַדִיםֶַהָאַרתַֻוְלָהִאיר ְַוָהַרְגַלִיםַַהֻיָ ַַעד,

יִַֻ ֶ יְַתעֹוֵררש  ְמָחהִַלֻבִ ש ִ ְמָךְַַגדֹוָלה,ַֻבְ ִ דֹולְַלש  ַַהֻגָ
ֱאֶמת ַֻבֶ טַַעד, ֵ ש ֻ ְתֻפַ ֻתִ ֶ ְמָחהַש  ִ הַַהש ֻ ָ דֹוש  ַַהֻקְ

ַ.ְוַרְגַליַָיַדיְַלתֹוְךַַ

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ףַש  ְַוִרֻקֻוִדיןְַלַהְמָחַאת־ֻכַ
ה ָ ְקֺדש ֻ ַֻדִ ֹאֶפן, הַֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ יקַש  יִניםְַלַהְמֻתִ ַֻדִ

לַֻוֵמַעלֵַמָעֵלינֻו, ָךַַֻכָ יתַַעֻמְ ָרֵאלַֻבֵ ַַעל־ְיֵדי,ִַיש ְ
ףַ הְַוִרֻקֻוִדיןְַמָחַאת־ֻכַ ָ ְקֺדש ֻ ַ.ֻדִ

ַרֲחֶמיָך, אַֻבְ ֵ ַֻוְלַהֲעלֹותַֻוְלָהִריםְַלַנש ֻ
לְַלַנֻקֹוָתםְַוַרְגַלי,ַָיַדיֶַאתַ ָגםִַמֻכָ ַ.ֻפְ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ג  pַזֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ֲהג  ', ז ב"ח ן"ִלק  נַׁ ם יְׁ ֲחמ  רַׁ י מְׁ  (ם'כ ִ

ה ַַעֻתָ ,ְַוַרֻבֹוֵתינוַַֻמֹוֵרינֻו,ֲַאדֹוֵנינֻו,,
נוִַַֻזיֵוינֻו,ַהֹוֵדינֻו,ֲַאבֹוֵתינֻו, ,ְַוִתְפַאְרֻתֵ

נוַֻ ֵ ִניֶתםַָאן,ֲַעֶטֶרת־רֹאש  ַֻפְ ִניֶתםַָאן, ַֻפְ ִַמיַַעל,
ם ַאֹוָתנוֲַַֻעַזְבֻתֶ ִַַמיַַעל, ְ םְנַטש  ַַהֻצֹאןְַמַעטַֻתֶ

ה ַַהֻזֶ ין, יםַֻבֵ ֻבִ יםַָרעֹותְַוַחֻיֹותַַוֲאָריֹותַֻדֺ ַַרֻבִ
ְַמֹאד ָאָרהִַהיאְַוֵהיָכן, ְ םַַהַהש  ַאְרֻתֶ ְ ִהש  ֶ ַש 

ָרֵאלֶַאתְַלַהְנִהיגַַאֲחֵריֶכם ְמקֹוְמֶכם,ִַיש ְ מוַַֹֻבִ ַֻכְ
ם ַאֻתֶ ֶ ֱאֶמתַרֹוִציםַש  ַֻבֶ י, ַאְרנוַַֻֻכִ ְ ֻתֶֹרןִַנש  ַ"ֻכַ
ַ רֹאש  סַָהָהר,ַֻבְ ְבָעה"ַַעלְַוַכֻנֵ ַַהֻגִ ה. ְַוָלֻמָ

ֻצֹאןַה',ֲַעַדתַ"ִתְהֶיה רַֻכַ ֶ ַָלֶהםֵַאיןֲַאש 
ַ."רֹוֶעהַ

ִמיַַאלַה',ֶַאת ַָלֶכםַֻדֳ ַַאל",
וַֻ ֲחִריש  ֹקטוְַַֻוַאלַֻתַ ְ ש  ַֻתִ ַַעד,

ר ֶ ַלחֲַאש  ְ יַעַַָלנוִַַֻיש  ִ יַֻוַמְנִהיגַָוַרבַמֹוש  ,ֲַאִמֻתִ
יֵלנוַֻ לַֻוֵמֲחָטִאים,ַֹונֹותֵמֲעְַַלַהֻצִ ִַמיֵניַֻוִמֻכָ
ָגִמים עֹוָלםַֻפְ ֻבָ ֶ ַש  ַרְךֵַַאָליוִַויָקְרבֻונוַֻ, ִַיְתֻבָ

ַ,ְַוַלֲעבֹוָדתוַַֹ ַ.ְמֵהָרהַַקלִַחיש 

ֶכםַַהִחֻלֶֹתם נוַַַֻחְסֻדְ ן,ִַעֻמָ ְגְמרוַַֻֻכֵ ַֻתִ
ֲעֵדנוַֻ ַֻבַ 'ָהָיהַֻו"ַמ'ה. ֶ ַה'ֻואַש ֻ

ְהֶיה" ֻיִ ֶ ַש  ה, ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֻדֹורַַגםַש  הַֻבַ ְַלַמְנִהיגַַהֻזֶ
י, ְהֶיהֲַאִמֻתִ ֻיִ ֶ ְבִחיַנתַש  ה'ַֻבִ ֶ ַ'מש  י, ַֻכִ

טֻוָתא ְ ש ֻ הַ"ִאְתֻפַ ֶ ָכלְַדמש  ָראַֻבְ ,ְַוָדָרא"ַֻדָ
נֻו:ַֻוְכָבר ֻלֹאִַהְבַטְחֻתָ ֶ ַאֹוָתנוַַַֻתַעְזבוַַֻ"ש 

ְַלעֹוָלם".ַ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ד  pַחֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  עו  '', ח ב"ח ן"ִלק  קְׁ ח   ת ִ כ  ו   (ה'ת 

ַרֲחֶמיָךַ יםַֻבְ ַָהַרֻבִ ְַלִהְתָקֵרב,
יִקים יםְַלַצֻדִ ֻיִ ֲַַאִמֻתִ ש  ֻיֵ ֶ ַָלֶהםַש 

ִחיַנת ְַנבֻוָאה'ַ'רֻוַחַַֻבְ ,' ֱאֶמתַ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ,ַֻבֶ
ֹאֶפן הַֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ןְַלָבֵררַַעל־ָיָדם,ַש  ַַהֻכַֹחַַֻוְלַתֻקֵ

ה, ליְְַַולֹאַַהְמַדֻמֶ הַאֹוָתנוַַַֻבְלֻבֵ ַחס־ַַהְמַדֻמֶ
לֹום ָ ְַוש  ִדְמיֹונֹות, ַֻוְבִבְלֻבֻוִליםַָרִעיםַֻכֹוְזִבים,ַֻבְ

לֹום.ַ ָ ַַחס־ְוש 

ה, ְהֶיהִַנְזֻכֶ ֻיִ ֶ ה,ַַהֻכַֹחַַש  ַדֻמֶ רֻורַַהֻמְ ְַוַזְךַַֻבָ
ַתְכִליתֶַאְצֵלנוַַָֻוַצח ֻקֻוןַֻבְ ַַהֻתִ ֹאֶפן, ַֻבְ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֵלָמה,ַהֶלֱאמֻונַַַָעל־ְיֵדי־ֶזהַש  ְ ָרה,ַש  ָ ִַויש 
ה,ַֻוְברֻוָרה, ֱאֶמתַֻוְנכֹוָנה,ְַוַצָחה,ַַזֻכָ ְרצֹוְנָךַַֻבֶ ַֻכִ
ִליַַהֻטֹוב, ֻוםַֻבְ ְלֻבֻוִליםַש  ָללַֻבִ הַ.ֻכְ ְַוִנְזֻכֶ

ָךְַַלַהֲאִמין ֲַאבֹוֵתינוֵַַֻואלֵֹקיֱַאלֵֹקינוַַֻה'ַֻבְ י, ַֻכִ
ה ָראָתַַַאֻתָ ְרצֹוְנָךַַעֹוָלְמָךַַֻבָ ַַַהֻטֹוב,ַֻבִ ִַיןֵמַאֵַַיש 

ְחָלט,ַ ָרהַַהֻמֺ ֲעש ָ ַ.ַמֲאָמרֹותַֻבַ

ַרֲחֶמיָךַ יםַֻבְ ְנִהיִגים,ַָהַרֻבִ לִַמ'ֻמַ ֶ ַש 
ֶקר', ֶ ֵהםַש  ֶ ַ"ְנִביֵאיִַנְקָרִאיםַש 

ְַוַתַעְזֵרִני

ה ְַוֶאְזֻכֶ

ַַעד

ה ְַוֶאְזֻכֶ

ה ְַוַעֻתָ

יִרים ְזֻכִ ַַהֻמַ

ר ֶ ְַוַכֲאש 

נוַֻ ַֻוְתַזֻכֵ

ַַרק

יֵלנוַֻ ְַוַתֻצִ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כג סֻפִּ

ֶקר" ֶ ַַהש ֻ לוְַַֻולֹא, נוֶַַֻאתְַיַבְלֻבְ ְעֻתֵ ָללַֻדַ ַֻכְ
ִדְמיֹונֹותַ ַ.ָחִליָלהַֻכֹוְזִביםַֻבְ

ְמַאתַאֹוָתנוַַֻֻוְתַטֵהר ְַוזֲֹהַמתִַמֻטֺ
ַ ָחש  ַַהֻנָ ְמֵרנוַֻ, ְ יֵלנֻו,ְַוִתש  ֻלֹאְַוַתֻצִ ֶ ַש 

נוַַַֻעלַַיֲעֶלה ְעֻתֵ ֻוםַֻדַ ַַש  ָללְַוֶקֶסםִַנחֻוש  ,ַֻכְ
ְרֵכיְַוִנְתַרֵחק יםִַמֻדַ ִ ָכלְַוַהֻקֹוְסִמיםַַהְמַנֲחש  ַֻבְ

ַַהְרָחקֹותִַמיֵני ֻוםַָלנוִַַֻיְהֶיהְַולֹא, ֱַאמֻונֹותַש 
ַָללֻכְַַֻכֹוְזִבֻיֹות הַַרק. ִמיםִַלְהיֹותַָתִמיד,ִַנְזֻכֶ ַֻתָ

ֱַאלֵֹקינוַַֻה'ִַעם ְתִמימֻותַַרקַֻוְלִהְתַנֵהג, ַֻבִ
יטֻות, ִ ֱאֶמתַֻוִבְפש  ֵלָמהַֻוֶבֱאמֻוָנהַֻבֶ ְ ַש 
ֻיֻותַ ְרצֹוְנָךַַָהֲאִמֻתִ ַ.ַהֻטֹובַֻכִ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ה  pַטֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ל, ט ב"ח ן"ִלק  ר 'אֶּ ֶּ ה ֲאש  יֶּ ה ִיהְׁ מ   ' ש    חַׁ רו   (ה 

ָפֶניָךַַָרצֹוןְַיִהי ֵַואלֵֹקיֱַאלֵֹקינוַַֻה'ִַמֻלְ
ֲַאבֹוֵתינוַֻ ִאירוַֻ, ֻיָ ֶ ְַוֹכַחְַַזכֻותַָעֵלינוַַֻש 
יֵקי־ֱאֶמת ֻדִ ַַהֻצַ ה, ְמָחהַַעל־ָיָדםְַוִנְזֻכֶ ְַלש ִ

ֵלָמה ְ ַש  דֹולַֻוְבֹכָחם. בוַַַֻהֻגָ ְ 'רֻוָחםַָעֵלינוְַַֻיַנש ֻ ַֻבְ
'ַהַ דֹוש  ַֻקָ ָבֵבנֻו,ְַוָיִסירוִַַֻויַנֲערוַֻ, לִַמֻלְ ִַמיֵניַֻכָ

חֹוָרה ְ ְַוַעְצבֻותַָמָרה־ש  ַַעְפרֻוִרֻיֻותִַמיֵניְַוָכל,
נוַַַֻעלַַהֻנֹוְפִליםַֻוְכֵבדֻותַ ַ.ִלֻבֵ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֱאֶמתֵַאֶליָךְַַוִלְבֹערְַלִהְתַלֵהבַש  .ַֻבֶ
יֵלנוַֻ ְמֵרנוְַַֻוַתֻצִ ְ ַרֲחֶמיָךְַַוִתש  יםָהַרַַֻבְ ,ַֻבִ
ֻלֹאֵַמ'רֻוַח־ְסָעָרה', ֶ נוִַַֻיְתַלֵהבְַולֹאִַיְבעֹורַש  ִַלֻבֵ

הַחֻוץ ֻדָ לֹוםֵַמַהֻמִ ָ ְקָראַַחס־ְוש  ,ַ'ֲהִריָסה'ַַהֻנִ
ַ.ה'ֶַאלַַלֲעלֹותַַנֲהרֹסְַולֹאַ

יֵקי־ֱאֶמת,ַֻוְזכֻות יְךַַַצֻדִ ִ ְמש  ַָעֵלינוַַֻֻתַ
ת ַ הוְַַֻקֺדש ֻ ִביא',ַ'ֵאִלֻיָ ָהָיהַַהֻנָ ֶ ַברֹוֵכַַש 

ַַסֻוֵסיַַעל ְסָעָרהֵַאש  ַֻבִ ר, ֶ יקַֻכֹחוֲַַֹאש  םַַמְסֻפִ ַֻגַ
לְַלַהְכִניַעַַָעֵלינֻו, נֻו,ַֻוְלַבֻטֵ ֵַַמִאֻתָ ַַהֻבֹוֵערַָהֵאש 

ְסָעָרהַ הַחֻוץַֻבִ ֻדָ ַ.ֵמַהֻמִ

נוֵַַֻאין ְַלִהְתַנֵהגֵַאיְךַַָמה,ַַעדַיֹוֵדַעִַַאֻתָ
ִעְנָין לֶַזהַֻבְ ֶ ,ַתְוַהִהְתַלֲהבוַַַֻהִהְתנֹוְצצֻותַש 

י ןַיֹוְדִעיםַָאנוֵַַֻאיןַֻכִ הְַלַכֻוֵ ֻדָ ָללַַהֻמִ ,ַֻכְ
בִַלְפָעִמים ,ְַלַגְמֵריַֻוְמֺטְמָטםַָאטֻוםַַהֻלֵ

הַחֻוץַֻבֹוֵערְַוִלְפָעִמים ֻדָ ֵַמַהֻמִ ַַעלַָלנוְַַֻוֵאין.
ֵען,ִַמי ָ יְַלִהש ֻ ַמִים,ַָאִבינוַַַֻעלִַאםַֻכִ ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ְַוַעלַש 

יִקיםְַוֹכַחְַַזכֻות ֻדִ ַַַהֻצַ ים,ֲאִמֻתִ ֶַאָחדַֻיִ ל ֻכָ ֶ ַש 
ִַַנְקָרא: רַ"ִאיש  ֶ ֻיֹוֵדַעַַֻבֹו",ַרֻוַחֲַַאש  ֶ ַַלֲהלְֹךַַ"ש 

לַרֻוחוֶַַֹנֶגדַ ֶ לַש  ַ.ְוֶאָחד"ֶַאָחדַֻכָ

נוַֻ ַרֲחֶמיָךְַַוַזֻכֵ יםַֻבְ ַָהַרֻבִ בוַֻ, ְ ַנש ֻ ֻיְ ֶ ַש 
רֻוָחם ,ַֻבְ דֹוש  לַַעלַַהֻקָ ְַוֶאָחדֶַאָחדַֻכָ
נוַֻ ָךֵַַמִאֻתָ יתַַעֻמְ ָרַַֻבֵ ַרֻוַחֵַַאל,ִיש ְ

ה ָ ְַוָטֳהָרהְַקֺדש ֻ ֹאֶפן, הַֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ְמָחהַש  ְַלש ִ
ֵלָמה ְ ֱאֶמתַש  ְרצֹוְנָךַַֻבֶ ַַהֻטֹובַֻכִ ְבַערַַעד, ֻיִ ֶ ַש 
לֵַלבְַוִיְתַלֵהב ֶ לַש  ֵַאֶליָךְַַוֶאָחד,ֶַאָחדַֻכָ
ַרְךַ ְתֻבָ ֻוָקה,ַָלֶנַצחַֻתִ ְתש  ַֻוְבִהְתַלֲהבֻותְַגדֹוָלה,ַֻבִ
ַהְדָרָגהִַנְמָרץ, ה,וַַֻֻבְ ָראֻויְַבִמֻדָ ֶַאָחדְַלָכלַֻכָ
ִחיָנתוְַַֹלִפיְַוֶאָחד ֱאֶמתַֻבְ ַֻבֶ ר, ֶ ֲאש  הַֻכַ ְַלַבדַַאֻתָ
ַ לַָיַדְעֻתָ י,ֶַזהַֻכָ ֻיֹוֵדַעִַַמיֵַאיןַֻכִ ֶ ןַש  יַזֹאת,ְַלַכֻוֵ ַֻכִ

הִַאםַ ַ.ְלַבדַַאֻתָ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ נוַַֻש  ָךַַֺכֻלָ יתַַעֻמְ ָרֵאל,ַֻבֵ אִַיש ְ ִַלֻבָ
ֻכַָ,ַַעְלָמאְַדָכל ֶ ָרֵאלְַוֶאָחדֶַאָחדַלש  ש ְ ִַמֻיִ
הַַעם ְַסֺגֻלָ ְבָחרַַעם, לַַהֻנִ יםִַמֻכָ ,ַָהַעֻמִ

הִַיְהֶיה ִריְךְַַלָמקֹוםַ'ֵלב'ַַנֲעש ָ ֻצָ ֶ םִַלְהיֹותַש  ָ ַש 
ְבִחיַנת ַ'ֵלב'ַֻבִ נוַֻ, ֶאָחד,ְַוֺכֻלָ קַֻכְ ֻבֵ ֵַאֶליךִַַָנְתֻדַ
ֱאֶמתֵַאֶליָךְַַוִנְתַלֵהב הַַעד,ַֻבֶ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֵללַש  ַָךַֻבְְַַלִהֻכָ
ֱאֶמת, ם.ְַנָצִחיםַֻוְלֵנַצחַַעדְַלעֹוְלֵמיַֻבֶ נוִַַֻויֺקֻיַ ַֻבָ
תֻוב:ִַמְקָרא ֻכָ ֶ םַש  ֵבִקיםַ"ְוַאֻתֶ ה'ַַהֻדְ ַֻבַ

יםֱַאלֵֹקיֶכם, ְלֶכםַַחֻיִ הַַהֻיֹום",ַֻכֺ ְַוַעדֵַמַעֻתָ
ַָוֶעד.ֶַסָלהֶַנַצחַָאֵמן,ַעֹוָלםַ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ו  pַיטֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  י עַׁ ט  ו  ֲהרַׁ ִלק  ם', כ ב"ח ן"־מו  נ   מַׁ ם זְׁ ִמים ק דֶּ ס  ֻפרְׁ  ('מְׁ

ַהַַרֲחֶמיָךַ יַַוֲחָסֶדיָך,' ֵַמעֹוָלםַֻכִ
ה", ַעְזֵבנוְַַֻוַאלֵַהֻמָ נוְַַֻוַאלַֻתַ ֵ ש  ֻטְ ַֻתִ

ֻדֹור הֶַהָעִניַֻבַ ַַהֻזֶ ַלח, ְ ַ'ַמְנִהיִגיםַָלנוַַֻֻוש 
ים', ֻיִ ְהיוֲַַֻאִמֻתִ ֻיִ ֶ ַאֹוָתנוְַַֻלַהְנִהיגְַראֻוִייםַש 

ְרצֹוְנָךֱַַאֶמתֻבֶַ ַ"ַהֻטֹובַֻכִ ַ,'הֲַעַדתִַתְהֶיהְַולֹא,
ֻצֹאןַ רַֻכַ ֶ ַ".רֶֹעהַָלֶהםֵַאיןֲַאש 

ְךַ ַֻוְתַזֻכֵ

ַֻוְבֵכן

ַַעד

ַֻוְבֹכַחַ

י ַֻכִ

ַָעְזֵרנוַֻ

ַַעד

ַ"ְזֹכר



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כד סֻפִּ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ז  pַכחֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  כו  , לט ב"ח ן"ִלק  ם' ֲחזו   'לְׁ ש   ת הַׁ ֲעלו   (ִמפְׁ

ָרֵאל ֻצֹאןַֹנֵהגַַהֲאִזיָנה,ִַיש ְ ַיֹוֵסף,ַֻכַ
ב ֵ רֻוִביםַהַַיש  לִַרֻבֹונוַֹ.ַהֹוִפיָעה"ַֻכְ ֶ ַש 

ַעֹוָלם לַַמְנִהיגֶַמֶלְךַ, ֵ ַֻומֹוש  ,ַַרֲחִמיםַָמֵלא,
ר ֶ ֲַַאש  ֶחְמָלְתָךַַָעֵלינוַַָֻחַמְלֻתָ דֹוָלה,ַֻבְ ַַהֻגְ

ַ ַלְחֻתָ ָ יַעַַָלנוְַַֻוש  ִ ַָוַרבַמֹוש  ָרֵאלַֻגֹוֵאל, ִַיש ְ
וַֹ הַהֻוא,ַֻוְקדֹוש  ֶ נוַַֻמש  לֹוםַַרֻבֵ ָ ר,ַָעָליו־ַהש ֻ ֶ ֲַאש 
ְךַ,ְַלאֹוָרהֵַמֲאֵפָלהַהֹוִציָאנוַֻ ֶ דֹולְַלאֹורֵַמחש  ,ַֻגָ

ְַוהֹוִדיָענוֵַַֻעיֵנינֻו,ְַוֵהִאירַַהֻתֹוָרה,ֶַאתַָלנוְַַֻוָנַתן
תַ הֱַאמֻוָנְתָךֲַַאִמֻתַ ָ דֹוש  ַ.ַהֻקְ

תוַֹ ֺדֻלָ ְפָלָאה,ַֻגְ ְַלָהִאירַָיֹכלַָהָיהַַהֻנִ
ם חֻוִתיםַֻגַ ֻפְ ֻבַ ֶ חֻות־ש  ַהֻפָ מֹונוַַֻֻבְ ַֻכָ

ֶתָךַַַלֻכֹלְַלהֹוִדיַעַ,ַַהֻיֹום ֺדֻלָ ַ"ִלְפֹקַחַ,ַֻוְגבֻוָרֶתָךַַֻגְ
ִַעְורֹות"ֵַעיַנִים לֵַעיֵניְַלָהִאיר, ָרֵאלַֻכָ ,ִַיש ְ
ֵהםַאֹוָתםֲַאִפֻלוַֻ ֶ ְבִחיַנתַש  ַ'ַרְגִלין'ַֻבִ ֻיֻוְכלוַֻ, ֶ ַש 

םְַלַהֲעִמיק ַדְעֻתָ ַֻבְ יג, ִ ְכִליתְַלַהש ֻ יַַהֻתַ ַָהֲאִמֻתִ
ל רֻוִאיִַמֻכָ עֹוָלם,ַםַהֻבְ ֻבָ ֶ ירַָלַדַעתַש  ַֻוְלַהֻכִ
ַרְךַַאֹוְתָךַ ְתֻבָ ַָלֶנַצחַֻתִ לַַעל־ְיֵדי, ִרֻיֹותַֻכָ ַַהֻבְ

עֹוָלם, ֻבָ ֶ קֵַאֶליָךַַֻוְלִהְתָקֵרבַש  ֻבֵ ָךַַֻוְלִהְתֻדַ ַֻבְ
ֱאֶמת.ַ ַֻבֶ

כוַַַֻהֻדֹור ֻזָ ֶ ֶזהְַלַמְנִהיגַש  ַֻכָ ֵרי, ְ ַַאש 
כוֵַַֻעיַנִים ֻזָ ֶ ִַלְראֹותוַַֹש  ֵרי, ְ ַָאְזַנִיםַַאש 

כוַֻ ֻזָ ֶ ֹמַעַַש ֻ ְ ְבֵריִַלש  יםֱַאלִֹקיםַֻדִ יוַַחֻיִ ִַמֻפִ
ַ דֹוש  ָהְיָתהְַוַהֻנֹוָרא,ַַהֻקָ ֶ ִכיָנהַש  ְ ֶרתַש  ְַמַדֻבֶ

רֹונוִַַֹמֻתֹוְךַַ ַ.ֻגְ

הַָאִבינוֱַַֻאלֵֹקינוַַֻה' ַָאֻתָ ַָאְזְנָךַַַהט,
ְוָעֵתנוַֻ ַ ְַלש  ַקח, ַֻוְרֵאהֵַעיֶניָךַַ"ֻפְ

ְֹמֹמֵתינֻו" ַש  ְַוהֹוֵרנוַַָֻעֵלינֻו,ְַוַרֵחםַסְוחוַֻ,
ֵדנוַֻ הַַמהְַוַלֻמְ ֲעש ֶ הַֻנַ ְפַעלַַמה,ַַעֻתָ הַֻנִ ֶַאל,ַַעֻתָ

ַ"ְלֶעְזָרהִַנְפֶנהִַמי יָדה, יַַהֻגִ ָאֲהָבהַֻלִ ֶ י,ַש  ִ ַַנְפש 
יץֵַאיָכהִַתְרֶעהֵַאיָכהַ ְרֻבִ ֳהָרִיםַֻתַ ֻצָ ַ".ֻבַ

ַָנא ֵאיֶזה, ֹוֵטטֶַדֶרְךַַֻבְ ְַַנש  ש  ְַלַבֻקֵ
י'ַַמְנִהיג' ֶזהֲַאִמֻתִ ַֻכָ י, ְַלֹעֶצםַֻכִ

ְפלֻוֵתנוַֻ ִ ֻוֵתנוַַֻש  הַַוֲחִליש  ַַעֻתָ נוַֻ, ֵנינוֵַַֻאיןְַוֺכֻלָ ַֻפָ

ָללַָיפֹות ַֻכְ ֻיֻוַכלִַמיֵַאין, ֶ יַאֹוָתנֻו,ַַלֲעזֹרַש  ַֻכִ
י'ִַאם י',ַֻו'ַמְנִהיגַ'ַרֻבִ ְהֶיהֲַאִמֻתִ ֻיִ ֶ ֱאֶמתַש  ַֻבֶ

ְבִחיַנת הַֻבִ ֶ נֻו'ַ'מש  לֹוםָעָליו־ַַרֻבֵ ָ ַַהש ֻ ֻיֻוַכל, ֶ ַש 
םְַלָהִאיר נוַַֻֻגַ ַַֻבָ דֹוש  ַעת־ַהֻקָ ַַהֻדַ ה, ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ַעל־ַש 
ְכִליתֶַאלַָלבֹאְַיֵדי־ֶזה יַַהֻתַ ַָהֲאִמֻתִ ַָלַדַעת,
יר ַרְךַַאֹוְתָךַַֻוְלַהֻכִ ְתֻבָ ַָלֶנַצחַֻתִ לַַעל־ְיֵדי, ַֻכָ
ִרֻיֹות עֹוָלםַַהֻבְ ֻבָ ֶ ַש  ר, ֶ םֲַאש  ֻלָ ַַרקִַנְבְראוַַֻֻכֺ
ִבי ְ ש  ֶַזהַלֻבִ ֵדי, הַֻכְ ְזֻכֶ ֻיִ ֶ ירַָהָאָדםַש  ַאֹוְתָךְַַלַהֻכִ

ה,ַַעל־ָיָדם ֻזֶ ֶ רַש  ְכִליתִַעֻקָ לַַהֻתַ ֶ לַש  ִריָאהַֻכָ ַַהֻבְ
ְכָלל ֶזהַַמְנִהיגִַלְמֹצאַזֹוִכיןְַוֵאיְךַ.ַֻוִבְפָרטַֻבִ .ַֻכָ
ה ַַאֻיֵ ַהֻואֵַאיפֹוא, ה, בֹודוְַַֹמקֹוםַַאֻיֵ ַֻכְ ה, ַַאֻיֵ
ְחֻבֻוָלהַָהֵעָצהַ ְַַוַהֻתַ ֶ הש  ְזֻכֶ ְַלמֹוְצאֹו.ַֻנִ

םַָאְמָנםִַאם הַֻגַ יִקיםִַנְמָצִאיםַַעֻתָ ַַצֻדִ
ָרֵאלַֻוַמְנִהיֵגי ִַיש ְ ,ִַיְחיוֲַַֻעֵליֶהםַה',

נֹוֵתיֶהםְַיֵמיֶהםְַוַיֲאִריְךַ ְ ַֻוש  לֲַהלֹאֲַאָבל. ַֻכָ
םַַהְמֺפְרָסִמים ֻלָ ַעְצָמםַיֹודוַַֻֻכֺ ֻו:ְַולֹאַֻבְ ֵַיבֹוש 

ֵאין ֶ ְרנוַַַֻהֻכַֹחֶַַזהַָלֶהםַ"ש  ִהְזֻכַ ֶ הֻוא,ְַלָפֶניָךַַש  ֶ ַש 
לַַהֻכַֹחַ ֶ הַש  ֶ נֻו'ַ'מש  ַַרֻבֵ נוְַַֻלָהִאיר, ַעתַֻבָ ַַהֻדַ
ה, יגַַהֻזֶ ִ ש ֻ ֻיַ ֶ לַש  ְכִליתְַוֶאָחדֶַאָחדַֻכָ יַַהֻתַ ַָהֲאִמֻתִ
ֶזה לַָהעֹוָלםַֻבָ ָבִריםִַמֻכָ עֹוָלםַַהֻדְ ֻבָ ֶ ַש  ר, ֶ ֲַאש 

ַ.נֹוָצְרנֻו"ְַלַכְךַַ

הַַמה ֲעש ֶ ְפַעלַֻוַמהַֻנַ ַֻנִ ַָיקֻוםִַמי,
ֲעֵדנוַֻ ַֻבַ ַ"אֹוי. יַַיֲעֹקבַָיקֻוםִַמי, ַֻכִ

ַ'הֻואַָקֹטן ַעְלָמאַָמֵריֻהַ". אַֻדְ ַֻכֹֻלָ ַַעלְַמַרֵחם',
ִרֻיֹותַַעלְַמַרֵחםַָהָאֶרץ, ַַהֻבְ ר, ֶ ַָנִחיָתַ"ֲַאש 
ָךַַַכֻצֹאןַ ַידַַעֻמֶ הַֻבְ ֶ ַ".ְוַאֲהרֹןַמש 

ָרֵאלַַעלַַרֲחָמנֻוְתָךַ ָךַַַעםִַיש ְ ֶ ַָקְדש 
ה ִַַמיַַעל,ַַעֻתָ ֻתָ ְ הַַהֻצֹאןְַמַעטַָנַטש  ,ַַהֻזֶ

ִַַמיַַעל ַאֹוָתנוַַָֻעַזְבֻתָ י, ֵ הַֹכַחֲַַחלֻוש  ֵאֻלֶ ,ַֻכָ
חֻוֵתיַ מֹונוֵַַֻעֶרְךַַֻפְ ַ.ַהֻיֹוםַֻכָ

יםֲַעִמיָדֵתינוַֻ ֻלִ ְַוֵרִקיםַֻדַ ר, ֶ ֲַאש 
ֲחרוַֻ ְ ֵנינוַַֺֻהש  ֵניַֻפָ ,ַַחֻטֹאֵתינוִַַֻמֻפְ

ָפה ֵניַָמֵתנוַֻקוְַַֹוִנְכֻפְ ַָננֻוסִַמיֶַאל.ֲַעֹונֹוֵתינוִַַֻמֻפְ
ַ"ְלֶעְזָרה ֲַַהָמאֹוס, ִַאםְַיהֻוָדה,ֶַאתַָמַאְסֻתָ
ִצֻיֹון ֲעָלהַֻבְ ָך,ַֻגָ ֶ יָתנוַַַֻמֻדֻוַעַַַנְפש  ַָלנוְַַֻוֵאיןִַהֻכִ

א, הַַמְרֻפֵ לֹוםַַקֻוֵ ָ אַֻוְלֵעתַטֹוב,ְַוֵאיןְַלש  ַַמְרֻפֵ

ַ"רֵֹעה

ַֻוֵמֹעֶצם

ֵרי ְ ַַאש 

ה ְַוַעֻתָ

ַהֹוִדיֵענוַֻ

י ַֻכִ

ה, ְַוַעֻתָ

ה ַַאֻיֵ

ְַרֵאה



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כה סֻפִּ

ה ְַבָעָתהְַוִהֻנֵ ֲַַהִאם". ָךַַתֶאִַַהְפַקְרֻתָ ַַעֻמְ
ָרֵאלַ ַָחִליָלה.ִַיש ְ

נֻו:ְַכָבר ֲאִפֻלוִַַֻהְבַטְחֻתָ ֶ ֹתֶקףַש  ַֻבְ
ֹעֶמקְַיִריָדֵתנֻו, לֻותַֻבְ הַַהֻגָ גֻוףַַהֻזֶ ַֻבְ

ַ מֹונוַַָֻוֶנֶפש  ַַהֻיֹוםַֻכָ ִַתְמָאֵסנוְַַֻולֹאַַתַעְזֵבנוַַֻלֹא,
ַ.ְלעֹוָלםַ

תֻוב: ֻכָ ֶ םַ"ְוַאףַש  ְהיֹוָתםַזֹאתַֻגַ ֶאֶרַַֻבִ ַץֻבְ
יםַלֹאַֹאְיֵביֶהם, יםְַולֹאְַמַאְסֻתִ ְַגַעְלֻתִ

ִריִתיְַלָהֵפרְַלַכֻלָֹתם, ם,ַֻבְ יִַאֻתָ ַה'ֲַאִניַֻכִ
רַ"ְולֹאַֻוְכִתיב:.ֱַאלֵֹקיֶהם" ֶַאתִַלְמחֹותַה',ִַדֻבֶ

ם ֵ ָרֵאלַש  ַחתִַיש ְ ָמִים".ִַמֻתַ ָ יַֻוְכִתיב:ַַהש ֻ ַ"ֻכִ
ֲעבֻורַַעֻמֹו,ֶַאתַה'ִַיֻטֹש ַלֹא מוַַֹֻבַ ְ יַדֹול,ַהגַַָֻש  ַֻכִ

ֹותַה'ַהֹוִאיל ְַלָעם"ַלוֶַַֹאְתֶכםַַלֲעש  ַֻוְכִתיב:.
יַ ַ.ַיֲעזֹב"ַלֹאְַוַנֲחָלתוַַַֹעֻמֹו,'ַהִַיֻטֹש ַלֹאַ"ֻכִ

ה ה,ַַהְבָטחֹותַעֹודְַוָכֵהֻנָ רַַהְרֻבֵ ֶ ֲַאש 
ַ ְַלָעְזֵרנוֲַַֻאבֹוֵתינֻו,ֶַאתִַהְבַטְחֻתָ

יֵענוַַֻ ִ ָכלַֻוְלהֹוש  ַ.ָודֹורַֻדֹורַֻבְ

ה, הַַעֻתָ ַַרֲחָמנֻוְתָךַַַאֻיֵ ה, ַַאֻיֵ
ִַנְפְלאֹוֶתיָךַ ה, ַה',ֲַעַדתִַתְהֶיה"ְַוָלֻמָ

ֻצֹאן רַֻכַ ֶ ַרֹוֶעהַָלֶהםֵַאיןֲַאש  ַַוֲחֹמלַחֻוס".
נוַַָֻעֵלינֻו.ְַוַרֵחםַחֻוסַָעֵלינֻו, ְַוָעְזֵרנֻו,ְַוַזֻכֵ

ל ֻלֵ ןְַלִהְתֻפַ הַַעל־ֶזהְַלָפֶניָךַַֻוְלִהְתַחֻנֵ ,ַַהְרֻבֵ
ַֻוָמָרהְַגדֹוָלהְַזָעָקהְַוִלְזֹעקַקִלְצעַֹ ְַוִלְבֻכֹות,
ָכלְַלָפֶניָךַַ ַַַעל־ֶזהַיֹוםַֻבְ ִליש  ָ ְדָמעֹות־ש  ַ.ֻבִ

נוַֻ ָחֻנֵ ֻתְ ֶ ַָעֵלינוְַַֻוַתְחֹמלְַוַתֲעֵננוַַֻש  ן, ְַוִתֻתֶ
ָרֵאלַרֹוֶעהַָלנוַֻ יַַמְנִהיג,ִַיש ְ ַַמְנִהיג,ֲַאִמֻתִ

מוַֹ,ַַרֲחָמן נֻו'.ַֻכְ ה־ַרֻבֵ ֶ ֻיֻוַכל,ֶַנֱאָמןַרֹוֶעהַ'מש  ֶ ַש 
ִתֻקֻוֵננֻו,ַַלֲעֹסק יֵבנוַַֻֻבְ ִ ֱאֶמתֵַאֶליָךַַַלֲהש  ,ַֻבֶ
םְַוָיִאיר נוַַֻֻגַ ַגתַֻבָ ָ ְעֻתוַַַֹהש ֻ הַֻדַ ָ דֹוש  ַַהֻקְ ְַוִיְפַקח,
נוֵַַֻעיֵני הַַדְעֻתֵ ָ ְקֺדש ֻ ה,ְַגדֹוָלהַֻוְבָטֳהָרהַֻבִ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ַש 
ם יגֲַאַנְחנוַַֻֻגַ ִ ְכִליתְַלַהש ֻ יַַהֻתַ לַָהֲאִמֻתִ ִַמֻכָ

רֻוִאים עֹוָלםַַהֻבְ ֻבָ ֶ ַש  יר, ֱאֶמת,ַאֹוְתָךַַֻוְלַהֻכִ ַֻבֶ
קֵַאֶליָך,ַֻוְלִהְתָקֵרבַ ֻבֵ ָךַַֻוְלִהְתֻדַ ַָלֶנַצח.ַֻבְ

ַקחַה',ַַרֲחִמים ְַוָנִביןְַוִנְרֶאהֵַעיֵנינֻו,ַֻפְ
יל ֻכִ ַַלֲאִמֻתוַַָֹהֱאֶמתְַוַנש ְ ֵַאיְךַ,

הְַלִהְתַנֵהג ַַעֻתָ ֹאֶפן, הַֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ְַלַַש  ש  ְַוִלְמֹצאַַבֻקֵ
יַַמְנִהיג ֶזה,ֲַאִמֻתִ ִביֵאנוַַֻֻכָ ֻיְ ֶ ינוַַֻש  ַחֻיֵ ְכִליתַֻבְ ַַלֻתַ

י ַָהֲאִמֻתִ י, ֵען,ִַמיַַעלַָלנוֵַַֻאיןַֻכִ ָ יְַלִהש ֻ ִַעםַֻכִ
ַמִים.ַָאִבינוַַָֻעֶליָךַ ָ ש ֻ ֻבַ ֶ הַַהֹחֶמר,ֲַאַנְחנוַֻ"ַש  ְַוַאֻתָ
הַיְֹצֵרנֻו, נוַַָֻיְדָךַַֻוַמֲעש ֵ ֻלָ ֵַחֵלָכה,ֲַעזֹביַַַָעֶליָךַ.ַֻכֺ

הַָיתֹוםַ ַ".עֹוֵזרַָהִייָתַַַאֻתָ

ה נוְַַֻצפֻוןַיֹוֵדַעְַַלַבדַַאֻתָ ְַלָעְזֵרנוְַַֻוֵאיְךַ,ִַלֻבֵ
ה ָכלַַעֻתָ ַָהִעְנָיִניםַֻבְ ִעְנָיןַֻוִבְפָרט, ֶַזהַֻבְ

ר ֶ לֻויַֻבוֲַַֹאש  ַַהֻכֹלַֻתָ ה, ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ְנִהיגִַלְמֹצאַש  ַַהֻמַ
י הֻואַָהֲאִמֻתִ ֶ ְבִחיַנתַש  ה'מַֻבִ ֶ נֻו',ַש  ֻיֻוַכלַַרֻבֵ ֶ ַש 
ְכִליתַַלֲהִביֵאנוַֻ יַַלֻתַ ְצִחיַָהֲאִמֻתִ ְַמֵהָרהְַוַהֻנִ

ינוַַֻ ַחֻיֵ ַ.ֻבְ

ֵעיֶניָךַ הַֻבְ נוֲַַֻעש ֵ ִַעֻמָ י, ַָאנוַַֻֻכִ
ִליִכים ְ לַַמש  ַ"ָעֶליָךְַַיָהֵבנוַַֻֻכָ ַַוֲאִני,

ִמיד ִקיףַ"ַעדֲַאַיֵחל",ַֻתָ ְ ַה'ְַוֵיֶראַַיש 
ָמִים ָ ֻובְויַַָ,"ִמש ֻ ֶַאתַֻוְכָאבִַויַרֲחֵמנֻו,ֵַאֵלינוַַֻש 

ן ָנה,ַָהֲעָטָרהַָלנוְַַֻוַיֲחִזירִַיְרֵצנֻו,ַֻבֵ ְ ןְַליֹוש  ְַוִיֻתֶ
ְלָבבוַַֹרֹוֶעהַָלנוַֻ ַֻכִ ם. ִַמְקָראְַמֵהָרהִַויֺקֻיַ

תֻוב: ֻכָ ֶ יַש  י,ַרֹוִעיםַָלֶכםַ"ְוָנַתֻתִ ִלֻבִ ְַוָרעוַַֻֻכְ
ָעהֶַאְתֶכםַ ל"ַֻדֵ ֻכֵ ַ.ְוַהש ְ

ְַוָתַ ֶַאתַָלנוְַַֻוָתִביאְַלָגֳאֵלנֻו,ִַחיש 
יַחַ ִ ִַצְדֵקנוְַַֻמש  ם, ְַמֵהָרה:ִַויֺקֻיַ

ֶַאְתֶהןְַוָרָעהֶַאָחד,ַרֹוֶעהֲַעֵליֶהםַ"ַוֲהִקֹמִתי
יֵַאת ִַיְהֶיהְַוהֻואַֹאָתם,ִַיְרֶעהַהֻואַָדִויד,ַַעְבֻדִ
ְַלרֶֹעהַָלֶהן ֵַלאלִֹקים,ַָלֶהםֶַאְהֶיהַה'ַַוֲאִני.
יַ יאנַַָָדִודְַוַעְבֻדִ י"ַה'ֲַאִניְַבתֹוָכם,ַש ִ ְרֻתִ ֻבַ ַ.ֻדִ

אוַַֻ"ְולֹא ֻמְ ִגֻלֻוֵליֶהםַעֹודִַיֻטַ ַֻבְ
ֻקֻוֵציֶהם ִ ֵעיֶהם,ַֻוְבֹכלַֻוְבש  ְ ש  ַֻפִ

י ְעֻתִ ַ בֵֹתיֶהםִַמֻכֹלַֹאָתםְַוהֹוש  ְ רַמֹוש  ֶ ַָחְטאוֲַַֻאש 
יַָבֶהם, ַַוֲאִניְַלָעם,ִַליְַוָהיוַַֻאֹוָתם,ְַוִטַהְרֻתִ
ֵַלאלִֹקיםַםָלֶהֶַַאְהֶיה י. ֶַמֶלְךַַָדִודְַוַעְבֻדִ

ם,ִַיְהֶיהֶַאָחדְַורֹוֶעהֲַעֵליֶהם, ַטיְַלֺכֻלָ ֻפָ ְ ַֻוְבִמש 
ְמרוְַַֻוֺחֻקֹוַתיֵַיֵלכֻו, ְ וִַַֻיש  ֱַאלִֹקיםַה'.ַאֹוָתםְַוָעש 
יֵבנֻו,ְַצָבאֹותַ ִ ֶניָךַַָהֵארֲַהש  ָעה".ַֻפָ ֵ ש  ְַוִנֻוָ

ֲַהלֹא

מוַֹ ַֻכְ

ה ְַוָכֵהֻנָ

הְוַעַ ַֻתָ

ַַעד

ַָמֵלא

י ַֻכִ

ְַוַהֻטֹוב

ַֻוְתַמֵהר

ְַוֶנֱאַמר:



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כו סֻפִּ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ח  pַלהֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ים', עב ב"ח ן"ִלק  ִחי ִ ים ִנצְׁ י ִ  ('חַׁ

ָחְכָמה,ַ"רֻוַח־ֱאלִֹקים,ַאֹוִתי ַֻבְ
ַֻוְבָכלַֻוְבַדַעת,ַֻוִבְתבֻוָנה,

ְמֶלאֶכתְַמָלאָכה", ַַֻבִ ֱאֶמתַַהֻקֶֹדש  ַֻבֶ ה. ְַוֶאְזֻכֶ
ל ֵהםַָה'רֻוַח־ֱאלִֹקים',ְַלַקֻבֵ ֶ ַַה'ֻמִֹחיןַש 

ים', ִ דֹוש  ַַַהֻקְ יקֵמַהֻצַ יַֻדִ ,ַַהֻכֹוֵללַַמְנִהיג,ַָהֲאִמֻתִ
ֱאֶמתַַהֻכֹוֵללַָחָכם ַֻבֶ הֻוא, ֶ ַַש  רַ"ִאיש  ֶ ַרֻוַחֲַַאש 
ַֻבֹו" ֻיֹוֵדַעַ, ֶ לַרֻוחוֶַַֹנֶגדַַלֲהלְֹךַַ"ש  ֶ לַש  ֶַאָחדַֻכָ

ְַוֶאָחד" הֻוא, ֶ לֻולַש  לַֻכָ ַַהֻמִֹחיןִַמֻכָ ל, ַֻוִמֻכָ
ַָה'רֻוַח־ֱאלִֹקים' לֻול, עַַהֻכָ ַרֻוחֹותֵַמַאְרֻבַ

יןַהְמַַ ִ ש  ָכלַֺלֻבָ ָרֵאלְַוֶאָחדֶַאָחדַֻבְ ש ְ ַ.ִמֻיִ

ה ֶאְזֻכֶ ֶ ַָה'רֻוַח־ֱאלִֹקים'ַַעל־ְיֵדיַש 
ה ַ,ַַהֻזֶ ש  יןְַלַחֻדֵ ִ אֹוַרְייָתאִַחֻדֻוש  ַֻדְ

ים ֻיִ תֹוָרְתָךֲַַאִמֻתִ הַֻבְ ָ דֹוש  ְרצֹוְנָךַַַהֻקְ .ַַהֻטֹובַֻכִ
ה ֹותְַוֶאְזֻכֶ ְַיֵדיַעל־ְַלָפֶניָךַַַנַחת־רֻוַחַַַלֲעש 

ין ִ אֹוַרְייָתאַַהִחֻדֻוש  ַֻדְ ִני, ַזֻכֵ ֻתְ ֶ ַַש  ש  ְַלַחֻדֵ
תֹוָרְתָךַַ הַֻבְ ָ דֹוש  ַ.ָתִמידַַהֻקְ

Pַֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ט  pַזֹב"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ֲהג  ', ז ב"ח ן"ִלק  נַׁ ם יְׁ ֲחמ  רַׁ י מְׁ  (ם'כ ִ

ת ש   "אֶּ בֶּ ָחד ַהֻכֶּ ה אֶּ ֲעש ֶּ ר, ֻתַ ש   ְוֵאת ַבֻבֹקֶּ בֶּ  ַהֻכֶּ
 ֵ יַהש ֻ ה נִּ ֲעש ֶּ ין ֻתַ ם ֻבֵ יִּ ר) "ָהַעְרֻבָ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ ָ(ד,ָּכחָּבַֻּּ

ָּ ְניַּ עִּ ָּבְֻּ ִּ מֻּ ית־הַּ הָּבֵֻּּ נֶּ בָֻּּ יִֻּּ ֶּ הן:ָּש  ְזכֶֻּּ ,ְָּונִּ ש  ְָּקדָֻּּ
ינוָֻּּ לֵּ רָּעָּ ֵּ פֻּ כַּ יְֻּ ֶּ יד'ָּש  מִּ תָֻּּ ןָּהַּ ְרבַֻּּ יבָּ'קָּ ְקרִּ  ְלהַּ

ֺיָחד  – ה מְׁ ה ַהֻזֶ ֻלָ פִׁ ים' גַֻ ַהֻתְׁ ָצרִׁ ין־ַהֻמְׁ יֵמי 'ֻבֵ ַ–ם לִׁ
יתֶַאתַָלנוֶַַֻנהְוִתְבַַָעֵלינֻו, נוַַֻֻבֵ ֵ ַָקְדש 

נוַֻ ְמֵהָרהְַוִתְפַאְרֻתֵ ְַבָיֵמינוַַֻֻבִ ם, ָ ְַוש 
נֹותֶַאתְַלָפֶניָךַַַנְקִריב ְַלַטֲהֵרנוַַֻחֹובֹוֵתינֻו,ַָקְרֻבְ

ַַחֻטֹאֵתינוְַַֻוִלְסלַֹחֵַַמֲעֹונֹוֵתינוַֻ ה. ְַלַהְקִריבְַוִנְזֻכֶ
ָכלְַלָפֶניָךַ נֹותַָויֹום,ַיֹוםַֻבְ ִמידַָקְרֻבְ ַֻבֶֹקרֻבַַַַהֻתָ
ִמידַֻוִבְזכֻותַֻוָבֶעֶרב. לַַהֻתָ ֶ ַחר,ַש  ַ ְמֹחלַש  ַָלנוַַֻֻתִ

לַַעל לַָהֲעֹונֹותַֻכָ ֶ ִמידַֻוִבְזכֻותַַלְיָלה.ַש  ַַהֻתָ
ל ֶ ִים,ַש  ין־ָהַעְרֻבַ ְמֹחלַֻבֵ לַַעלַָלנוַַֻֻתִ ַָהֲעֹונֹותַֻכָ

לַ ֶ ַ.ַהֻיֹוםַש 

ה ַעלַָהַרֲחָמנֻותַֻגֶֹדלַיֹוֵדַעַַַאֻתָ ֶ ָרֵאל,ַש  ִַיש ְ
ֵהם ֶ ש  ֲעֹונֹותַנֹוְפִליםַֻכְ לֹוםַֻבָ ָ ,ַַחס־ְוש 

רַ ֶ עֹוָלםַַרֲחָמנֻותֵַאיןֲַאש  דֹולַֻבָ הַֻגָ ַ.ִמֻזֶ

ה ֵתנוַַֹֻעֶצםַיֹוֵדַע,ַַאֻתָ ָ נֻו,ְַקֺדש ֻ ֵ ְרש  ָ ש  ַֻבְ
ֻקֻוֵתנוְַַֻוֹעֶצם ָאנוְַַֻורֻוֳחִניֻוֵתנֻו,ַֻדַ ֶ ַש 

ְךַַָעֹוןְַוֵאין,ֵַמָעֹוןְַלַגְמֵריְַרחֹוִקים ֻיָ ַ ַנוַָֻלַַש 
ָלל אְַיכֹוִליןַָאנוְַַֻוֵאין,ַֻכְ ָ אֹויַֹעלַָעֵלינוִַַֻלש ֻ ְ ַַמש ֻ

ַ.ֶאָחדַיֹוםֲַאִפֻלוַַָֻהֲעֹונֹות,ַ

דֹולַָהַרֲחָמנֻות לַַהֻגָ ִַמיֵניִַמֻכָ
ַאֹוָתנוְַַֻלהֹוִציאַהֻואַַרֲחָמנֻות,
ַֻוְפָגִמיםַַוֲחָטִאיםֵַמֲעֹונֹות ר, ֶ ַַרקֲַאש 

רַהֻואֶַזה יַָהַרֲחָמנֻותִַעֻקָ ַָהֲאִמֻתִ ֻוםְַוֵאין, ַש 
עֹוָלםַַרֲחָמנֻות בַֻבָ ָ ָלל,ֶַנְחש  ֶנֶגדַֻכְ ֶַזהַֻכְ

ַָהַרֲחָמנֻות.ַ

ַרֲחֶמיָךַ ַַֻבְ ית־ֶַאתַָלנוַַָֻנַתֻתָ ֻבֵ
, ש  ְקֻדָ רַַהֻמִ לַַעלְַלַכֻפֵ ֲַעֹונֹוֵתינֻו.ַֻכָ

רַֻוֵמֵעת ֶ נֻו,ַָחַרבֲַאש  ֵ ש  ית־ִמְקֻדָ ַֻבֵ
כוַֻ ְ ַַעְצֵמנוְַַֻלַנֻקֹותְַיכֹוִליםַָאנוְַַֻוֵאין,ֵַעיֵנינוַַָֻחש 

י,ֵַמֲעֹונֹות רִַמיֵַאיןַֻכִ ַכֻפֵ ֻיְ ֶ ֲעֵדנוַַֻש  ר,ַֻבַ ֶ ַָצָרהֲַאש 
דֹוָלהַַהֻזֹאת לַֻגְ רֹותִַמֻכָ עֹוָלםַַהֻצָ ֻבָ ֶ ַש  ר, ֶ ֲאש  ַֻכַ
ַֻכֹלֲַאדֹוןְַלָפֶניָךִַַנְגָלה ְַוָעְברוַַָֻחְלפוַַֻֻוְכָבר.
ִיםַָקרֹוב ָנהְַלַאְלֻפַ ָ ַןַהֺחְרֻבִַַָמֻיֹוםַש  ר, ֶ ַָאנוֲַַֻאש 

ִכיםַֻתֹוִעיםַהֹוְלִכיםַ ֵ יתֹוִמיםַַוֲחש  ַ.ָאבְַוֵאיןַֻכִ

נֻו,ַָהֵקל ַלחַֺעֻלֵ ְ עַֻוש  ַ ַחֻוס,ְַלָגֳאֵלנוֶַַֻיש 
ְַלָצרֹוֵתינוֶַַֻוֱאֹמרַָעֵלינֻו,ְַוַרֵחםַַוֲחֹמל

ַַדי ַַֻוְתַמֵהר. הְַלָגֳאֵלנוְַַֻוָתִחיש  ְַגֺאֻלָ
ֵלָמה, ְ ִמֻיֻותַש  ְ ַגש  גֻוףַֻיֻות,ְורֻוָחנִַַֻבְ ַַֻבְ ְַוֶנֶפש 
הְַוִתְגאֹולַֻוָממֹון. נֻו,ְַוִתְפֻדֶ ֵ לַַנְפש  ִַמֻכָ

ִעיםְַוָהֲעֹונֹותַַהֲחָטִאים ָ ש  ְַוַהֻפְ ל, ִַמיֵניַֻוִמֻכָ
ָגִמים עֹוָלםַֻפְ ֻבָ ֶ ַש  ל, ֲאֹותַֻוִמֻכָ ֻדֹותַַהֻתַ ְַוַהֻמִ
ַָרעֹות נוֶַַֻאתַָלנוְַַֻוִתְבֶנה. ֵ ש  ית־ִמְקֻדָ ְנַיןַֻבֵ ַֻבִ
ַַעדַיֲעֵדַַעֹוָלם ֻובוַֻ, ַַלֲעבֹוָדָתם,ַֻכֲֹהִניםְַוָיש 
יםַ ָרֵאלְַלדֻוָכָנם,ַֻוְלִוֻיִ ַ.ְלַמֲעָמָדםְַוִיש ְ

א ַֻוְתַמֻלֵ

ְַוַתַעְזֵרִני,

ַֻוְתַרֵחם

י ַֻכִ

י ַֻכִ

ר ְַוִעֻקָ

ן ַַעל־ֻכֵ

ַָאדֹון



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ְנָחַׁתַֻׁפָ  כז סֻפִּ

ל ֶ ַעֹוָלםַש  ַָעֵלינֻו,ַַרֵחםַַרֲחָמןֶַמֶלְךַ,
ַַֻוֵמִטיבַטֹוב ֶרש  ֻוָבהַָלנֻו,ִַהֻדָ ֵַאֵלינוַַֻש 

ֲהמֹון ְגַללַַרֲחֶמיָך,ַֻבַ וַַָֻאבֹותַֻבִ ָעש  ֶ ְַרצֹוֶנָך.ַש 
ה,ֵַביְתָךֵַַנהֻבְַ ִחֻלָ ַבֻתְ ָךְַַוכֹוֵנןַֻכְ ְ ש  ַַעלִַמְקֻדָ

ִבְנָינֹו,ְַוַהְרֵאנוְַַֻמכֹונֹו, ֵחנוַַֻֻבְ ֻמְ ִתֻקֻונֹו.ְַוש ַ ַֻבְ
ב ֵ םַַלֲעבֹוָדָתם,ַֻכֲֹהִניםְַוָהש  דֻוָכָנםַֻוְלִוֻיִ ַֻבְ

יָרם ִ בַֻוְלִזְמָרם,ְַלש  ֵ ָרֵאלְַוָהש  םִַלְנֵויֶהם.ִַיש ְ ָ ְַוש 
נֹותֶַאתְַלָפֶניָךַַַנְקִריב ִמיִדיןַחֹובֹוֵתינֻו,ַָקְרֻבְ ַֻתְ

ִסְדָרן,ַ ִהְלָכָתןַֻומֻוָסִפיןַֻכְ ַ.ֻכְ

Pַֹ]ַתֲחנֻוִנים]י ִפֻלֹות־וְּ  pַכאֹא"חֹֻתְּ
י)  ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ֻגל   ', קנא א"ח ן"ִלק  רַׁ ה סְׁ זֶּ ֶּ ע לְׁ מ  ל ש  י   יל, א'קַׁ ע  ת לְׁ או   (כו ב ְׁ

יַ  נְׁ עִׁ ֺגֻלָ ן: ֻבְׁ ֶזַר ה ַהֻסְׁ ֶ ע לְׁ ָמ ל ש  ת לֹוַמ א, ַקֻיָ ָרש ַ ר ֻפָ
יֶכם" ֵ ש  י ָחדְׁ ֵ ָראש  ָּ) "ֻובְׁ ְדבָֻּּ ִּ מֻּ  רָּכח,ָּיא־טו(בַֻּּ

ַ ַָנַתֻתָ ָך ָרהַַ,ְלַעֻמְ ֻפָ ַֻכַ ְזַמן
ַֻתֹוְלדֹוָתם ִרֻבֹונֹוַַ.ְלָכל
ָרֵאל ַללִַיש ְ תֹוְךַֻכְ ִניַֻבְ לַעֹוָלם,ַַזֻכֵ ֶ לֶַאתַַ,ש  ְלַגֻדֵ

ֵנינוַֻ ַֻבָ ל ַֻוְלַַ,ֻכָ ה ַֻוְלֺחֻפָ יםְלתֹוָרה טֹוִבים,ַ־ַמֲעש ִ
ִניםַ ַֻבָ ֻדֻול ַֻגִ ַַצַער ִַמיֵני ל ִַמֻכָ ה ֵַמַעֻתָ יֵלנֻו ְוַהֻצִ

לַ־ַחס ַֻכָ ְַוַעל ַָעֵלינֻו ה ֵַמַעֻתָ יְך ִ ְַוַתְמש  לֹום, ָ ְוש 
יםַטֹוִביםַ,יֹוְצֵאיֲַחָלֵצינוַַֻ ַ.ַוֲארֻוִכיםַַחֻיִ

ַָלנוַֻ ַהֹוַדְעֻתָ ה ַַאֻתָ ַעֹוָלם, ל ֶ יַ"ַ:ש  ֻכִ
ִני ַַהֻבָ יםִַמיַתת ְַקַטֻנִ ֵהם ֶ ש  ַֻכְ ם

ִגיַמתַ־ַרֲחָמָנא ַֻפְ ִַמֻסֹוד ְך ָ ִַנְמש  ֶַזה ִליְצָלן,
ָבָנה ַָחֵסרַַ,ַהֻלְ ִחיַנתַ"ְמֹארֹת ַֻבְ ְך ָ ִַנְמש  ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 

ָרהַ"ָואַ הֻואַַאְסֻכָ ֶ לֹום־ַחסְלַרְבֵייַו",ַש  ָ ַ".ְוש 

ן ם־ֻכֵ ַֻגַ ַָלנֻו ַ"ַ:הֹוַדְעֻתָ רֹאש  ֻבְ ֶ ־ש 
ַַמְתַ ֲאַזי ֶ ַש  , ָבָנהַֹחֶדש  ַַהֻלְ ֶחֶלת

ָרהְַלָכלַ ֻפָ ַֻכַ ְַזַמן ַַוֲאַזי ן, ֻקֵ אֹותַֻוְלִהְתֻתַ ְלִהְתַמֻלְ
ַֻוְסִליָחהַ ָרה ֻפָ ַֻכַ ְך ָ ִַנְמש  ַָאז י ַֻכִ ֻתֹוְלדֹוָתם,
ָרֵאל ִַיש ְ ל ֶ ַש  ַֻתֹוְלדֹוָתם ל ַֻכָ ַַעל ָקה, ַ,ְוַהְמֻתָ

ַטֹוִביםַ ים ַַחֻיִ ֲַעֵליֶהם ְך ָ ִַנְמש  ְהֶיה ֻיִ ֶ ש 
נֻוַַ,ןַחֻוסַַוֲחֹמלַָנאַָעֵלינוַַֻעל־ֻכֵַַ".ַוֲארֻוִכים ְוַזֻכֵ

יַ ֵ תַָראש  ַ לְַקֺדש ֻ ָראֻוי.־ְלַקֻבֵ יםַֻכָ ִ ֳַחָדש 

ְמָחהַ ש ִ ַֻבְ ֲעֵלנֻו ֻתַ ֶ ַש  ָפֶניָך, ִַמֻלְ ָרצֹון
םַַ,ְלַאְרֵצנוַֻ ָ ְַוש  ְגבֻוֵלנֻו, ַֻבִ ֵענֻו ְוִתֻטָ

ַחֹובֹוֵתינוַֻ נֹות ַָקְרֻבְ ְַלָפֶניָך ה ִמיִדיןַַ,ַנֲעש ֶ ֻתְ
ִסְדָרם ִהְלָכָתםַ,ֻכְ ַֻכְ ַמֻוְסֵפיַַ.ֻומֻוָסִפים ְוֶאת
י ֵ ים־ָראש  ִ ַאֲהָבהַַ,ֳחָדש  הְַוַנְקִריבְַלָפֶניָךַֻבְ ַנֲעש ֶ

תֹוָרֶתָךַ ַֻבְ ַָעֵלינֻו ַתְבֻתָ ֻכָ ֶ מֹוַש  ִמְצַותְַרצֹוֶנָך,ַֻכְ ַ,ֻכְ
ָךַַ הַַעְבֻדֶ יַַ,ַעל־ְיֵדיַֹמש ֶ ָאמֻור:ְַכבֹוֶדָךִַמֻפִ ַֻכָ

ְקִרַ ַֻתַ יֶכם ֵ ַַלַָחְדש  ַֹעָלה ַה',יבֻו
ַנִים ְ ַש  ַָבָקר ֵני ַֻבְ ִרים ְוַאִילַַ,ֻפָ

ִמיִמםַ,ֶאָחד ַֻתְ ְבָעה ִ ַש  ָנה ָ ַש  ֵני ַֻבְ ים ָבש ִ ַ.ֻכְ
יֶהםַֻוִמְנָחָתם ר,ְַוִנְסֻכֵ ְמֺדֻבָ הַֻכִ לֹש ָ ְ רִֹניַש  ַםֶעש ְ

ר, ֵניַַלֻפָ ְ רִֹניַֻוש  רוַַָֹלָאִיל,ַםֶעש ְ ָ ֶבשַ ַןְוִעש ֻ ַ.ַלֻכֶ
ִנְסֻכוְַַֹוַיִין ַֻכְ .ַ רַרִעיְוש ָ ְַלַכֻפֵ ֵני. ְ ְַתִמיִדיםַֻוש 

ִהְלָכָתם" יֻכְ ַֻכִ לַַ. ִַמֻכָ ַחְרֻתָ ַֻבָ ָרֵאל ִַיש ְ ָך ַעֻמְ ֻבְ
יַ,ָהֺאֻמֹותַ ֵ יַָראש  יםַָלֶהםַָקָבַ־ְוֺחֻקֵ ִ ֳַחָדש  ַ.ְעֻתָ

ַָלנוַֻ ַהֹוַדְעֻתָ ה ַַאֻתָ ַעֹוָלם, ל ֶ ַ:ש 
נֹות" ְרֻבָ ַַהֻקָ ת ַ ָפָרש  ַֻבְ עֹוְסִקים ֶ ש  ֻכְ ֶ ַ,ש 

ַ ב ָ נֹותֶַנְחש  ְרֻבָ ַַהֻקָ ל ַֻכָ ִַהְקַרְבנֻו ִאֻלֻו ַֻכְ ְלָפֶניָך
ִהְלָכָתםַ םַֻוִבְמקֹוָמםַֻכְ ְזַמֻנָ ַ".ֻבִ

ַעל־ְיֵדיַ ֶ ַש  ָפֶניָך, ִַמֻלְ ַָרצֹון ְיִהי
יַ ֵ ַ"ֻוְבָראש  ת ַ ָרש  ַֻפָ ֲאִמיַרת

יֶכם" ֵ ַאֹוָתֻהַַ,ָחְדש  ֻנֹאַמר ֶ ַש  ְַזַמן ֵאיֶזה ֻבְ
ה ָ ָרש  רַַֹ,ַהֻפָ ַֻבְ ֻלֹא ֶ ַש  ֲַאִפֻלֻו ִַיְהֶיהַ־אש  , ֹחֶדש 

ַ ןַרֹאש  ִאֻלֻוִַהְקַרְבנֻוַָקְרֻבַ בְַלָפֶניָךַֻכְ ָ ַ־ֶנְחש  ֹחֶדש 
ְזַמֻנוַַֹ ַ.ֻבִ

ַֻוִמֻלֻויַ ֻקֻון ַֻתִ ִחיַנת ַֻבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה
ִַיְהֶיהַ ְַוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָבָנה, ַהֻלְ
לַ ַֻכָ ַַעל ָקה, ְַוַהְמֻתָ ַֻוְסִליָחה ָרה ֻפָ ַֻכַ ְך ָ ִנְמש 

ַ ָרֵאלֻתֹוְלדֹוָתם ִַיש ְ ל ֶ ַש  ַטֹוִביםַ, ים ְַלַחֻיִ ְזֻכֻו ֻיִ ֶ ש 
ַַוֲארֻוִכים.ַ

ִגיַמתַ ַֻפְ אֹות ְַלַמֻלְ ָפֶניָך, ִַמֻלְ ָרצֹון
ָבָנה ִַמעֻוטַ,ַהֻלְ ֻום ַש  ֻה ַֻבָ ִַיְהֶיה ַ,ְולֹא

ה אֹורַַהַחֻמָ ָבָנהַֻכְ ְבַעתַַ,ְוִיְהֶיהַאֹורַַהֻלְ ִ אֹורַש  ֻכְ
ַקַֹ ָהְיָתה ֶ ַש  מֹו ַֻכְ ית, ִ ֵראש  ַֻבְ ִַמעֻוָטֻהְַיֵמי ַ,ֶדם

ַ ֱאַמר: ֻנֶ ֶ ַש  מֹו דִֹלים"ֻכְ ַַהֻגְ ֹארֹת ַַהֻמְ ֵני ְ ַש  ,ַ"ֶאת
תֻוב ֻכָ ֶ ַש  ִַמְקָרא נֻו ַֻבָ ם וַֻ"ַ:ִויֺקֻיַ 'ַהֶַאתַֻוִבְקש 

ִוידְַוֵאתֱַאלֵֹקיֶהםַ ַ,ַָאֵמן."םַמְלֻכַַָֻדָ

ִַרֻבֹונוַֹ

ַ ֵ יםי־ָראש  ִ ֳַחָדש 

ִַרֻבֹונוַֹ

ה ְַוַאֻתָ

ַיִויִהַ

י" ֵ ַֻוְבָראש 

ִַרֻבֹונוַֹ

ן ַַעל־ֻכֵ

יְךַ ִ ְַוַתְמש 

ִַויִהי



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  כח הַהֻלַ

 

  .א

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ וָֹּּח"אָּנד,ָָּּ"ןמוֹּ סֻּ  (ףבַֻּּ

ִחיַנת ֲחצֹותִֹקיָמהֹֻבְּ ַָׁלהַליְֹֹֻּבַ י, ֻנֹורַֻׁכִּ ֹ"ֻכִ
לֻויָֹהָיה ָלהֹֻתָ ַמעְּ תוֹֹֹלְּ ֻטָ לִֹמֻמִ ִודֹׁשֶ ,ֹֻדָ

ֵכיָון יַעֹֹוְּ ִהֻגִ ָלהֲֹחצֹותֹׁשֶ ןָֹהָיהַֹליְּ ַנֻגֵ ֵַׁמֵאָליו"ֹמְּ
כֹות ר  ַׁ:(גָ)ב ְ ָלה,ַַׁהְינֻו:. ֲחצֹות־ַליְּ ֻבַ עֹוֵררָֹאזֹׁשֶ ִֹנתְּ

ִחינֹות ֻגֻוןֹֻבְּ הַֹהֻנִ ָ ֺדׁשֻ קְּ ךְֹֹֻּדִ ׁשָ מְּ ֻנֹורַֹהֻנִ ִֹֹמ'ֻכִ ֹלׁשֶ
ִוד' הֻואַׁ,ֻדָ ֶ יַנתַׁש  חִּ רֻורַֻׁבְ ֻתֹוךְַַָׁׁהרֻוַח־טֹוָבהַׁ'ֻבֵ ַׁמִּ

 .ָהרֻוַח־ָרָעה'ַׁ

ַמןָֹאז ַֹֹהֻזְּ ר ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ ָֹלקוֹֻלְּ ַלֲעסֹֹם ֹקוְּ
ם ֵ ֲעבֹוַדת־ַהׁשֻ ֹֻבַ ֻבֹוֵדד, ִהתְּ ינוֹֹֹלְּ ֹֻבֵ

ֵבין ֹקֹונוֹֹֹלְּ ָפֵרׁשֹ, ֹֹֻולְּ יָחתֹו ָפָניוש ִ ,ֹלְּ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ
שֹ  ַחֻפֵ ָֹבהָהרֻוַח־טוֹֹֹֻולְּ נוֹֻ, ַהיְּ ֺקֻדֹותֹֻדְּ ֹטֹובֹותַֹהֻנְּ
ׁשֹ ֻיֵ ֲֹעַדִיןֹֻבוֹֹֹׁשֶ ָרם, ָברְּ .ָֹהרֻוַח־ָרָעהִֹמֻתֹוךְֹֹּלְּ
הוַֻׁ ֻזֶ ֶ יַנתַׁש  חִּ ַַֻׁׁבְ ֻגֻון' יַׁ–'נִּ רַָׁאזַֻׁכִּ ֻקַ רֻורַׁעִּ ַעל־ַַׁהֻבֵ
יַנתְַׁיֵדי חִּ ֻגֻוןַֻׁבְ י'ַׁ'נִּ לִּ ֻכְ ַֻׁבַ יַנת, חִּ ֻנֹורַֻׁבְ לַׁ'ֻכִּ ֶ ד'ַׁש  וִּ ַֻׁדָ

ןַׁ ַנֻגֵ ֻמְ ֶ ַָׁאז.ַׁש 
ֻקֻוֵטי־] ַמת־ ,ֲהָלכֹותלִׁ ֻכָ ְׁ הוָ ָ–ָ, יב־יגא ַהֻבֶֹקרַהש  תְָוז  ינַּ חִּ ָב ְ

ת ימַּ ֲָחצֹותָקִּ ין, יכִּ רִּ צ ְ רָש   ב   ַּ ףְָלש  ֹק  הָת  נ   ש    יָהַּ ל־ְיד  ֹותָעַּ ֻקד  נ ְ ָהַּ
.' הָטֹובֹותְָוכו  תְָוז  ינַּ חִּ ֻנֹורָב ְ לֹ"ֻכִ ִודֹׁשֶ ָהָיהֹֻדָ ןֹׁשֶ ַנֻגֵ ֵדיֹמְּ ַֹעל־יְּ

ָרכֹות ג:(ָָצפֹון"ֹרֻוַחֹ ָ)ֻבְּ ִחֹ, ֹטֹוָבה'ֹ'רֻוַחֹֹיַנתֻבְּ ה, ֺקֻדָ ֹטֹוָבה'ֹ'נְּ
פֻון ָטִמירַֹהֻצָ ִליתֲֹאִפֻלוֹֹֻוְּ ַתכְּ הֹֻבְּ ֻנָ ֵ ַֹהׁשֻ ֵרָגהֲֹאִפֻלוֹֻ, ַמֻדְּ ֹֻבְּ

ֹ חֻוָתה ',ֻפְּ תְָוכו  ינַּ ְבחִּ ים)ָב ִּ ִהֻלִ הָ:(לא, כ ֻתְּ בָ"מ  ְבךָ ָרַּ רָטו  ֲָאש  
" ְנת   פַּ ָצ  ֵאֻלוֹֻ, ֺקֻדֹותֹוְּ ִביןֹטֹובֹותַֹהֻנְּ ְּ ַנׁשֻ ֻנֹורֹמְּ ֻכִ לֹֻבַ ִודֹׁשֶ ֹֻדָ י, ָכ ִּ

ה י־ז  ל־ְיד  יןָעַּ ֲעש ִּ ים,ָנַּ נִּ ו  ג  ןָנִּ ל־כ   הְָועַּ י  ןָה  ג   יוְָמנַּ ל  א  י־ָמ  ל־ְיד  עַּ
ה, ֵדי־ֶזהָז  ַעל־יְּ ִריןֹוְּ עֹורְּ הִֹמתְּ ֻנָ ֵ ֲחצֹותֵֹמַהׁשֻ ָלהֹֻבַ יְּ ֹתֶקףַֹהֻלַ ֹֻבְּ

הֹ ֻנָ ֵ ָ[.'ְוכוָ ַֹהׁשֻ

  .ב

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"אָּקמטָּ"ןמוֹּ

הוֹֹ ֹלְּ ָֹאקֻום ָלה ַֹעלַֹליְּ ָֹלךְּ דֹות
ֶקךָֹ ִֹצדְּ ֵטי ֻפְּ י)ַׁ"ִמׁשְּ ל ִּ הִּ ָסב(ת ְ ָקיט, .ַׁם

ַקתֹ ֻתָ יֹהֻואַֹהמְּ יֹון,ֹֻכִ דְּ מֹוֹֻפִ לֹֻכְּ ֺסֻגָ ֲחצֹותֹהֻואֹמְּ
יִנים. יַַַׁׁהֻדִ ט,ַֹרֲחֵמי"ֻכִּ ֻפָ יָנא;ֹֻוִמׁשְּ רַָׁ"ֶצֶדק,ֹֻדִ ֹהַּ )ז 

ָקפד:( ק ל  ָב   ָפה: ים ִּ ְַׁקדֹוש  ְַׁוֶזהֻו: ֵטיֹ"ַעל. ֻפְּ ִֹמׁשְּ
ֶקָך" ִַׁצדְּ ַַׁהְינֻו ט'.ַׁ, ֻפָ ְ ש  ַׁ'מִּ ַַׁעל ַֻׁגֹוֵבר ֶדק' 'ֻצֶ ֶ ש 
ֻקֻוןַָׁלֶזה:ַַׁׁ ָלהָֹאקֻום"ַהֻתִּ  ."ֲחצֹותַֹליְּ

עֹותַׁ ָ הַׁש  ָ ש ֻ ִּ ידַַׁאַחרַׁש  מִּ ַׁהֻואַֻׁתָ ֲחצֹות,
ֹחֶרף,ַׁ ץְַׁוֵהןַֻׁבַ יִּ ֻקַ ְיָלה,ֵַׁהןַֻׁבַ תַַׁהֻלַ ֻלַ חִּ ֻתְ מִּ
ַמרַׁ ַֻׁגְ ַַׁעד ְך ָ ְמש  ְַׁונִּ ֲַׁחצֹות. ְַׁזַמן יל ַַׁמְתחִּ ְוָאז

נִַַּׁׁ ְ מֻוָרהַׁש  ְ עֹות.ַאש  ָ יַׁש  ֻתֵ ְ ַהְינֻוַׁש  ה,ַֻׁדְ ַֻׁיָ

  .ג

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּסזָּ"ןמוֹּ

ית־ ֹֻבֵ ַרף ִֹנש ְּ ָבר ֹֻכְּ י ֹֻכִ ַֹאִין, ָעַבר ֶ ֹׁשֻ ַמה
נֻו. ׁשֵ ֻדָ ַרְךִַַׁׁמקְּ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ֵעת ַֻׁכָ ַאְך

ית־ ַֻׁבֵ ְבנֹות ְַׁולִּ ְַׁוַלֲחזֹר ֵַׁאֵלינֻו ֻוב ַָׁלש  ה ְמַצֻפֶ
ַׁ נֻו, ֵ ש  ְקֻדָ ֻלֹֹמִּ ֹׁשֶ ָֹלנֻו לֹוםָֹראֻוי ׁשָ ַֹחס־וְּ ב ַעֻכֵ ֹלְּ א

ָינֹו.ֹ ִבנְּ לֹֻבְּ ֻדֵ ֻתַ ִהׁשְּ ׁש',ַֹרקֹלְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַיןֹֻבֵ נְּ  'ֻבִ

ֲחצֹות,ֹ ֹֻבַ ָֹלקֻום ֵהר ִֹלֻזָ ָֹצִריךְּ ֹאד מְּ
ית־ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֹ'ֺחרְּ ַֹעל ל ַאֻבֵ ִֹמתְּ יֹות ִלהְּ
ֻגֻולָֹהִראׁשֹוןָֹהָיהֹהֻוא לְּ ֻגִ יֹאֻוַליֹֻבַ ׁש',ֹֻכִ ֻדָ קְּ ַֹהֻמִ

ֹ ׁשַֹהֻגֹוֵרםֹׁשֶ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֱחַרבַֹהֻבֵ םַָׁלאו,ַַׁׁ.ֻיֶ ֻלֻוַׁאִּ ַוֲאפִּ
ׁש',ֹ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין נְּ ֹ'ֻבִ ה ַֹעֻתָ ב ַעֻכֵ ֹמְּ ֹהֻוא אֻוַלי

ַהֲחִריבֹו.ֹ ַרםֹלְּ ִאֻלֻוֹהֻואֹֻגָ ןֹֻכְּ בַֹגם־ֻכֵ ֶנֱחׁשָ ֹוְּ

לַֹעלֹ ַאֻבֵ תְּ ָכלַֹהֻמִ ֹלְּ ִטיַח ִהבְּ
ִֹציֹֻ ַֹלֲאֵבֵלי ֻום ֹ"ָלש  ֹוןִֹצֻיֹון:

ֵֹאֶפֹ ַחת ֹֻתַ ֵאר ְעיָ )ַׁר"ֻפְּ ַּ ָג(ְיש  ָסא, ַׁה ַחתֹ, ֹֻתַ ֵאר "ֻפְּ
ְיָקא.ֵַׁאֶפר"ֹ ַֻׁדַ

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֲֹחצֹות"

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ה ִהֻנֵ ֹוְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ַרךְֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ  כט הַהֻלַ

ַַׁהַַׁׁ– יַנת חִּ ַֻׁבְ יַנתַׁ'ֻמִֹחין'ֶזה חִּ ַֻׁבְ ,
ין' ִפֻלִ יַנתַׁ'ֻתְּ חִּ ִית',ַֻׁבְ יַנתַׁ'רֹאׁש־ֻבַ חִּ ,ַֻׁבְ
ָוִנין' ַֹהֻגְּ ָלִלֻיֻות ַׁ'ֻכְּ יַנת: חִּ ַֻׁבְ ֵעיָנאֹ, ֹֻדְּ ָוִנין ֹֻגְּ ָלת "ֻתְּ

ָקכ"ו()ַֻׁוַבת־ַעִין" ר י־ז ֹהַּ נ  ו  ק  ַׁת ִּ יַנת חִּ ַֻׁבְ אֹוֵריֹ, "מְּ
לָרח.(ַׁאֹור" ְקה  י ַּ ָוַּ יתָכא. ִּ אש  ר  ָב ְ ר ֹהַּ יַנתַׁ)ז  חִּ ַֻׁבְ ת', ֻבָ ַׁ'ׁשַ
ירְַׁלַַׁׁ אִּ ׁש'ַהֻמֵ ֻדָ קְּ ַחתֵֹאֶפר".ַׁ'ֵבית־ַהֻמִ ַׁ."ֻתַ

יַנתַַׁׁ– חִּ אֹוֵריֵֹאׁש"ֶזהַֻׁבְ ם(ַׁ"מְּ רָש   ,ַׁ)ז ֹהַּ
ַׁ ֶ ַׁש  ַַׁהְינֻו: "ל. ֵַׁמַהֻנַ ַַׁהֵהֶפְך הֻוא ֶ ְהיֻוַׁש  ֻיִּ

יןַׁ ְכָנעִּ אֹוֵריֵֹאׁש'נִּ ַרףַַׁהַַׁׁ,'מְּ ׂשְ ַעל־ָיָדםַׁנִּ ֶ ית־ש  'ֻבֵ
ׁש' ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ רֻו ֻבְ ְתֻגַ ְַׁויִּ ֹאֹור'. אֹוֵרי ֻיֻוםַַׁׁ,'מְּ ַׁקִּ ֵהם ֶ ש 

ׁש'ַהַַׁׁ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַחתֵֹאֶפר"ְוֶזהֻו:ַַׁׁ.'ֻבֵ ֵארֹֻתַ ַׁ."ֻפְּ

ית־ לַַׁעלַַׁהֻבֵ ְתַאֻבֵ הֻואַׁמִּ ֶ ַעל־ְיֵדיַׁש  ֶ ש 
ַׁ ש  ְקֻדָ יַעַַׁעַַׁׁ–ַהֻמִּ ַַׁמְכנִּ ל־ְיֵדי־ֶזה

ֵֹאׁש' אֹוֵרי ַׁ'מְּ ין רִּ ֻבְ ְתֻגַ ַֻׁומִּ ֹאֹור', אֹוֵרי ֵהםַׁ'מְּ ֶ ַׁש  ,
יַנתַַׁׁ חִּ ת'ֻבְ ֻבָ ַׁ.'ׁשַ

  .ד

(ָּ טֵּ וֻּ קֻּ ָּ־ילִּ ֲהרַּ  (ח"בָּקאָּ"ןמוֹּ

כֹוִליןֹ ֹיְּ ֲֹחצֹות', ֻקֻון ֹ'ֻתִ ֲאִמיַרת
ִֹעםֹ ר ֲֹאׁשֶ ל ֹֻכָ ֶֹאת יָחתֹו ֹש ִ ָפֵרׁש לְּ

ֹ ֻבֹודְּ ֹ'ִהתְּ ֵדי ַֹעל־יְּ מֹו ֹֻכְּ ָבבֹו, ָתָמאֹלְּ ִֹמֻסְּ י ֹֻכִ דֻות',
רֲֹאִמיַרתֹ ִעֻקָ ִריםֹ'ֲחצֹות'ַֹעלֶֹהָעָבר.ֹוְּ ֵאיןֹאֹומְּ
ִֹעםֹ ו ׁשָ ַֹעכְּ ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ֹׁשֻ ַֹמה ַֹעל ֹהֻוא 'ֲחצֹות',
כֹוִליןֹ ֹיְּ ִחיָנהֹזֹו, בְּ ֹֻבִ ֻיֹאַמרֹ'ֲחצֹות' ׁשֶ ֹֻוכְּ ָהָאָדם.
ֲֹאִמיַרתֹ תֹוךְּ ֹֻבְּ ָבבֹו ֹלְּ ִֹעם ר ֲֹאׁשֶ ל ֹֻכָ צֹא ִלמְּ

ֹ'ֲחצֹות'.ֹֹ

  .ה
יח) ָּת־וָֹּּש ִּ רַּ  ("ןָּרסחהָּ

ְַׁוכוַַֻׁׁ"ָהאֻוָלםֶֹנֱחַרב ַעקָֹאןַֹעד"'. ִֹיצְּ
ִבי ְּ ׁשֻ ְַׁוכוַַֻׁׁ"ֻבַ ְַׁוכוַַֻׁׁ"ָאןַֹעד"'. ן"'. ֹֻבֶ

ן)'ְַׁוכוַַֻׁׁ"ֲאָמֶתךָֹ ו  ק  הַָׁעַלי:ְַׁוָרַמז.ַׁ(ֲחצֹות־ת ִּ ֻמָ ֲֹאִניֹ"ֻכַ
עֹקָֹצִריךְֹּ ָפָניוֹזֹאתִֹלצְּ "ֹלְּ ַרךְּ ֻבָ ְַׁוָתַפסַׁ.ִיתְּ

יםְמעֹוְרֵַַׁׁהםֵַׁאיךְְַַׁׁלֺדְגָמא בַׁרִּ ַַׁהֻלֵ ָאַמר. ֹאֹוָתםֹוְּ
ִנֻגֻוןֹ קֹולֲֹחצֹות,ֹֻבְּ ֹאדָֹעֹמקָֹנִעיםֹֻבְּ ֹ.מְּ

  .ו

יחוָֹּּ) ָּת־ש ִּ רַּ  ("ןָּרסחהָּ

ַגֻנוָֹֹֹיַרדֹֻדֹוִדי"ֵֹמֶהָחרֻוז ן)ַׁ"לְּ ו  ק  ,ַׁ(ֲחצֹות־ת ִּ
ר חוִֹֹֹסֻפֵ ֻבְּ ׁשִ ֹֹוְּ ֹאד יֹ–מְּ רֹהֻואֹֻכִ ַדֻבֵ ֹמְּ

ֻכֻוַחֹ לִֹמֻוִ ָרֵאלֹׁשֶ ֶנֶסת־ִיש ְּ ִֹֹעםֹֻכְּ ם־ִיתְּ ֵ ,ַֹהׁשֻ ַרךְּ ֻבָ
עֹוֵררֹ בֹֻומְּ ֹאדַֹהֻלֵ ֹ.מְּ

  .ז

יחוָֹּּ) ָּת־ש ִּ רַּ  ("ןָּשאהָּ

ֵאִלי,ִֹאיׁשֲֹֹעבֹוַדת רְּ ש ְּ ֹחֶרףֹהֻואַֹהֻיִ ֹֻבַ
ֲחצֹותָֹלקֻום ָלה,ֹֻבַ ִיץַֹליְּ ֹֻוַבֻקַ

ָלה יְּ ַהֻלַ ׁשֶ ֹאדָֹקָצרֹֻכְּ ץ()ַׁמְּ ר  א  ץ־ל  חו  ַׁב ְ ָאז, ֵֹאיןֹׁשֶ
ִדין ֲחצֹות,ֹעֹומְּ ֵהרָֹאזֹֻבַ ֻבֶֹקַֹֹלֲעֹמדִֹיֻזָ םֹרֻבַ ֻכֵ ַֹהׁשְּ

ַחרֹ ַ ֲעלֹות־ַהׁשֻ  .ֻכַ

י פט] ָָ–ָאֹוַצר־ַנֲחֵמנִׁ אְרףָאַּ אג,ָדַּ ןָט  הָפו  עֲָעבֹוד  ט  ְ ְרש  יָע  דִּ
יןָ ָאִּ אְגס אְרט  ָפַּ ן ָאו  ער, ויְנט  ָוִּ ין ָאִּ ֲָחצֹות יין ט  ְ ָאֹויְפש  יד אִּ

ערָ מ  אגָ–זו  ייט  עןָב ַּ ענ  עכ  ר  ְ פ  יְךָא  אף,ָזִּ ל  ְ יְטןָש  ןָמִּ )ָהֲעבֹוָדה ָאו 

ֹוָנה  ָמה ָהִראש  ֻכָ ְּ ַהש  ִיץ ֻבְּ ֹחֶרף, ֻוַבֻקַ ֲחצֹות ֻבַ הֻוִדי ָלקֻום ֻבַ יֹום, ָצִריךְּ יְּ  –ֻבְּ

ִעם   נָ וְּ ֵ ֻיֹום(ַהש ֻ ן ֻבַ ֻבֵ ְּ ַחש  ִהתְּ ָ[.ה לְּ

  .ח
תָּ) וֹּ דֻּ ִּ מֻּ רָּהַּ פֶּ ת'ָּ–סֵּ יָּ'ֲחצוֹּ ְנְינֵּ  (עִּ

ֵדיַ]א[ ֻקֻוןֲֹאִמיַרתַֹעל־יְּ ִֹנֻצֹולֲֹחצֹות',ֹ'ֻתִ
ִבים ֻנָ בָ )ִַׁמֻגַ נ  לָ ָהג ְ ְגז  ֵדיֹ]ב[ֹ.ה(ָח"בָהו  ֻקֻוןַֹֹעל־יְּ 'ֻתִ
קֲֹחצֹות', ֻתַ יןִֹֹנמְּ יןַהֻדִ ת־ד ִּ קַּ ְמת   ֻקֻוןֹ]ג[.ֹמה(ָ)הַּ ֹ'ֻתִ
הֹהֻואֲֹחצֹות', ֺגֻלָ בֹודֹֹסְּ ֻכָ בֹודלְּ ֵדיֹ]ד[.ֹד(ָ)כ   ַֹעל־יְּ
הֲֹחצֹות',ֹ'ִקיַמת ֻכֶ זְּ ָהִביןֹֻיִ ַֹהֻתֹוָרהֶֹאתֹלְּ
רֹש  ִלדְּ ֹֹוְּ דאֹוָתֻה ו  מ  ֹעט(ָ)לִּ ַסקִֹמיֹ]ה[. ֻפָ ֹׁשֶ

בְֹּ ֵטִליםֵֹרי־ֻתֹוָרהִמֻדִ ָבִרים־ֻבְּ ִֹלדְּ ֻקֻונוֹֹ, ֹֻתִ
קֻום ֻיָ ֹֹׁשֶ דֲחצֹות ו  מ  ֹפ(ָ)לִּ ֻקֻוןֹ]ו[. ֲֹחצֹות',ֹ'ֻתִ
ל ֺסֻגָ יֹמְּ אֻותַֹֹלֲחלֻוׁשֵ הָהרְּ י   ֹד(ָח"בָ)ְראִּ ַעל־ֹ]ז[.

ֵדי ֻקֻוןֹיְּ יִריןֲֹחצֹות',ֹ'ֻתִ ֻכִ ֵניַֹמזְּ דֹוׁש־ִֹלפְּ ַהֻקָ
־הֻוא, רֻוךְּ ִטיַחֶֹֹאתֹֻבָ ִהבְּ ֹׁשֶ ַֹֹהֻטֹובֹות ָרֵאלֹלְּ ִיש ְּ

הָנח(ָ ל   פִּ ֹ.)ת ְ

ֵאר" ֹ"ֻפְּ

ֹ"ֵאֶפר"

ָצא: ִֹנמְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֵֹאיָכה"

ם ֹֻגַ

ר ִֹעֻקַ



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  ל הַהֻלַ

  .ט

"לָּנו) ָּזַּ נוֻּ בֵֻּּ רַּ יםָּמֵּ רִּ וֻּ פֻּ תְָּוסִּ יחוֹּ ל,ָּש ִּ ְרזֶּ ־בַֻּּ י"הָּ נֶּ  (ֲאבָּ

ְנַיןַׁ עִּ ַַׁז"ל,ַֻׁבְ נֻו ְַׁלַרֻבֵ ֲאלֻוֲַׁאַנ"ש  ָ ש 
ַׁ יֹותֲֹחצֹות: ִֹלהְּ כֹוִלים ֹיְּ "ִאם

לֹוַמרֲֹחצֹות"?!ֹ  ֵנעֹורַֹעדֲֹחצֹותֹוְּ

: דֹוש  ַַׁהֻקָ נֻו ַַׁרֻבֵ רַָֹׁלֶהם ִעֻקַ "ׁשֶ
ָֹלקֻוםֹ ֹהֻוא, ֲֹחצֹות ל ֹׁשֶ ָהֲעבֹוָדה

לֹוַמרֲֹחצֹות"!ֹ ָנהֹוְּ ֵ ֵֹמַהׁשֻ

  .י

ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּא,ָּיגָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (הַּ

ִכיָנה ְּ ַֹהׁשֻ ָלה, יְּ ָיכֹולַֹהֻלַ בְּ ִליתֹֻכִ ַתכְּ ֹֻבְּ
עֻוט דֻוַע,ַֹהֻמִ ֻיָ ִחיַנתֹֻכַ בְּ ה'ֹֻבִ ֺקֻדָ ֹ'נְּ

ַבדֹ ְתגַַַֻׁׁהֻואְַׁוָאזַׁ.לְּ רֻותהִּ ה.ַֻׁבְ ֻנָ ֵ  ַהש ֻ

ָקא יְּ ל־ֶאָחדָֹצִריךְֹֹֻּדַ ֻנֹוֵגַעִֹֹמיֹֻכָ ַאת־ֹׁשֶ ִירְּ
ם ִלֻבֹו,ַֹהׁשֵ רֹֻבְּ ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ רֻותֹלְּ ֻבְּ ֻגַ ִהתְּ דֹולֹֻבְּ ֹֻגָ

ֹאד עֹוֵררֹמְּ ִהתְּ הֹלְּ ֻנָ ֵ ָֹאזֵֹמַהׁשֻ ֶזה. ִחיַנתֹוְּ ֹֻבְּ
ִרים עֹורְּ תְּ ֻמִ הִֹמֻתֶֹקףֹׁשֶ ֻנָ ֵ ָרא־ַאֲחָראַֹהׁשֻ טְּ ַהֻסִ ֹוְּ

הֵֹדיַעל־יְֹֹּ ֺקֻדָ ַבדֹטֹוָבהֹנְּ כוֹֹֻלְּ ֹ.'וְּ
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ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּא,ָּידָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (הַּ

תֻוב ֻכָ ֶ ַַׁׁש  זַֹהר־ָחָדש  ָֻבְ ית ִּ אש  ר  יר־ָ–)ב ְ ִּ ָש  ל עַּ

ָיג( ָח, ים ירִּ ִּ ש   ְנַיןַׁהַּ יַמתְַׁלעִּ ֲַׁחצֹות:ַׁקִּ
ֶבת ים'ֹ"'ַהֻיֹוׁשֶ ֻנִ ֻגַ ֹֻבַ נֻוָתא, גְּ ִטנֻוָפאֹֻבִ ַהאיֹוְּ ֹֻדְּ

ָמא ָֹֹעלְּ יַׁ.'ְוכוֵַַֻׁׁפָלה"ׁשְּ ַאף־ַעל־ֻפִ ָהָאָדםֹׁשֶ ֹׁשֶ
ֵרָגה דְּ ֻמַ ֻתֹוָנהֹֻבַ חְּ ַֹהֻתַ נֻוָתא, גְּ ִטֻנֻוָפאֹֻבִ ֹוְּ ַאף־,

י־ֵכן ַרךְַֹֹּעל־ֻפִ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ָאִכיםַֹהׁשֻ לְּ ַהֻמַ מֹותֹוְּ ִנׁשְּ ֹוְּ
יִקים ֻדִ ַגן־ֵעֶדןַֹהֻצַ ֻבְּ יִביםֹׁשֶ ׁשִ קֹולוַֹֹֹמקְּ ַׁ,לְּ

יַנת חִּ ם(ַֻׁבְ ָש   ים ירִּ ִּ ש   יר־הַּ ִּ ַׁ)ש  יִביםִֹרים"ֲחֵבֹ: ׁשִ ַֹמקְּ
ֹ" קֹוֵלךְּ הוַֻׁ,ֹלְּ ֻזֶ ֶ יַנתַַׁעְצמוַַֹׁׁש  חִּ יַמתַֻׁבְ ֲַׁחצֹות.ַׁקִּ

י סֻוקֵַׁהֵבאתִּ ֶבתֶַׁזהַֻׁפָ ֶ ים"ַׁ"ַהֻיֹוש  ֻנִּ ֻגַ ַׁ,ֻבַ
ְנַין הְַׁלעִּ ֺקֻדָ ַַַׁׁהֻנְ ש  ֻיֵ ֶ ָכלַׁש  ֶַׁאָחדַֻׁבְ

ֻמֻוַנַחת ֶ קֹוםַׁש  ֻמָ ֻמֻוַנַחתְַׁוכֻו'ַֻׁבַ ֶ ַׁש  ה, ְַׁמבָֹארְַׁוַעֻתָ
ְנָיןַׁ ֵַׁהיֵטב.ַָׁהעִּ
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ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּא,ָּטוָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (הַּ

ה ֺאֻלָ ָלל,ַֹהֻגְּ כְּ ָרִטֻיֻותֹֻבִ תֹֻוִבפְּ ֺאֻלַ ֹֻגְּ
ֶפׁשֹ לַֹהֻנֶ לֹׁשֶ לֻויֶֹאָחדֹֻכָ ֹֻתָ ֶאָחד, ֹוְּ

יִדיָעה ָגהֹֻבִ ַֹֹוֲהש ָ ןֹ–זֹאת ַכֻוֵ ֺקֻדֹותֵֹהיֵטבֹלְּ ֹנְּ
ָלה.ֲֹחצֹותֹ  ַליְּ

ר ֻבֵ ְתֻגַ מִּ ֶ ש  הַֻׁתֶֹקףַֻׁכְ ֻנָ ֵ ַַַׁׁעלַַׁהש ֻ ֶַׁנֶפש 
י, ְרֵאלִּ ׂשְ ילוְַַֹׁׁורֹוֶצהַַׁהֻיִּ ְַׁלַגְמֵריְַׁלַהֻפִּ

לֹום ָ ַַׁחס־ְוש  ֻבֻויַַׁעל־ְיֵדי, ְלקֻוָליו,ֲַׁעֹונֹוָתיוַׁרִּ ְַׁוקִּ
ְמַעטַַׁעד ֻכִּ ֶ ְמַעטַׁש  ֻפֹלַֻׁכִּ ְצָלןְַַׁׁלַגְמֵריַׁיִּ ַרֲחָמָנא־לִּ
ְיָקאֲַׁאַזיַׁ– ירַֻׁדַ ַרךְַַָׁׁיאִּ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ַחְסֻדֹו,ַָׁעָליוַַׁהש ֻ ַֻׁבְ
ַׁ ֶ ירש  ְזֻכִּ ֺקֻדֹותֶַׁאת־ַעְצמוַַֹֻׁׁיַ ַהֻנְ ֻבֹו,ַׁטֹובֹותַֻׁבְ ֶ ַׁש 

ה יַחֻיֶ הוַַַֻׁׁעְצמֹו.ֶַׁאתַׁוִּ ֻזֶ ֶ יַנתַׁש  חִּ יַמתַֻׁבְ ֲַׁחצֹות,ַׁקִּ
ָאז ֶ יָנה'ַׁש  כִּ ְ יאַַׁה'ש ֻ הִּ ֶ ֻיֻותַׁש  ָללִּ ֹותַׁ'ֻכְ ַַׁנְפש 

ָרֵאל', שְֹ יתַׁיִּ ַתְכלִּ ְטנֻותַֻׁבְ עֻוט,ַַׁהֻקַ יאְַׁוָאזְַׁוַהֻמִּ ַׁהִּ
קֹולַׁצֹוֶעֶקת ַַַׁׁמרַֻׁבְ ֵ ַרךְְַׁלַהש ֻ ְתֻבָ ְַׁוָאזַׁם־יִּ ְַׁוכֻו',

ַרךְַׁ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ יךְַַַׁׁרֲחָמיו,ְַׁמעֹוֵררַַׁהש ֻ ִּ ַׁחֻוטַֻׁוַמְמש 
לַׁ ֶ ֻמֻוָבן',ְַׁוכוֶַַֻׁׁחֶסדַׁש  ל־ֶזהַֻׁכַ יםַֻׁכָ ָתבִּ ֻכְ ַׁ.ֻבַ
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ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּא,ָּטוָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (הַּ

ָתה הָֹהיְּ ֺאֻלָ ֲחצֹותָֹהִראׁשֹוָנהֹֻגְּ ֹֻבַ
ָקא יְּ ֹֻדַ ֵכֹ. הֹןוְּ ֺאֻלָ ָאנוָֹֹֻהַאֲחרֹוָנהֹֻגְּ ֹׁשֶ

ים ַקֻוִ ֵהָרהֹמְּ מְּ ָיֵמינֻו,ֹֻבִ ֶיהֹֻבְּ הְּ ֵדיֹֻתִ ִחיַנתַֹעל־יְּ ֹֻבְּ
ֲֹחצֹות ֵדי, ִריםַֹעל־יְּ ׁשֵ ֵרִאיםַֹהֻכְּ ַהֻיְּ ִדיםֹוְּ ָֹהעֹומְּ
ָכל ָלהֹֻבְּ ֲחצֹותַֹליְּ ֹֻבַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ֶ ֵַׁהםַׁש 

ים יכִּ ִּ יַנתַַׁעל־ַעְצָמםַַׁמְמש  חִּ תַֻׁבְ ַ ֲַׁחצֹותְַׁקֺדש ֻ
ָאזְַׁיָלה,ַלַׁ ֶ ְתעֹוֵררַׁש  דֹולֶַׁחֶסדַׁמִּ ַעל־ְיֵדי־ֶזה,ַֻׁגָ ֶ ַׁש 

ין יךְַַׁׁזֹוכִּ ִּ ידֲַׁעֵליֶהםְַׁלַהְמש  מִּ יַנתַֻׁתָ חִּ ַֻׁבְ
ְתעֹוְררֻותַׁ הַׁהִּ ֻנָ ֵ ֲחצֹותַַׁהש ֻ ֻבַ ֶ  ַלְיָלה.ַׁש 

ָכל־ֵעת ֻבְּ רֹוִציםֹׁשֶ ילֹׁשֶ ַהֻפִ ֲֹעֵליֶהםֹלְּ
ה ֻנָ נֻותֹׁשֵ ַקטְּ דֹולֹוְּ ֹאדֹֻגָ ִֹאםֲֹאִפֻלוֹֻ,ֹמְּ

יִליםַמֹ מוֹֹֹאֹוָתםֹֻפִ יִלים,ֹֻכְּ ֻפִ ֻמַ ִֹאםֲֹאִפֻלוֹֹֻׁשֶ
ָעַברַֹמהָֹעָליוָֹעַבר ֶ י־ֵכן,ֹׁשֻ עֹוֵררַֹאף־ַעל־ֻפִ ִֹיתְּ

ִמיד ָקאֹֻתָ יְּ נֻותֹֻתֶֹקףִֹמֻתֹוךְֹֹֻּדַ טְּ ִחיַנתַֹהֻקַ בְּ ֹֻבִ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

יב ֵהׁשִ ֹוְּ

ֲחצֹות ֹֻבַ

ָאז ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֵעיל ֹֻולְּ

ר ִֹעֻקַ

נֻו: ַהיְּ ֹֻדְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

נֻו: ַהיְּ ֹֻדְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ  לא הַהֻלַ

נוֲֹֹֻחצֹות,ִֹקיַמת ַהיְּ ֵדיֹֻדְּ ִחיַנתַֹעל־יְּ ָֹה"עֹודֹֻבְּ
ַעטֹ ֻמֹוֵצאֹטֹוב"ֹמְּ מֹו.ֹׁשֶ ַעצְּ ֹֻבְּ

  .יד

ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּבָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (הַּ

ִחיַנת ִֹֹקיַמתֹֻבְּ ִריןֹ–ֲחצֹות ֻבְּ ׁשַ ֻמְּ ֹׁשֶ
ה' ֻנָ ֵ ַֹה'ׁשֻ הֻוא, ִחיַנתֹׁשֶ ֲאַות־ָממֹון',ֹֻבְּ ֹ'ֻתַ

ִלין ַאֻבְּ ַלםַֹעלֹֻוִמתְּ רֻוׁשָ ןֹיְּ ֻבַ ֺחרְּ ׁש,ֹוְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ
ֵדי־ֶזהֹ ַעל־יְּ  .אֹותוֹֹֹֻבֹוִניןֹוְּ

יקֹתֲחצוֹֹ ֻתִ יִניםַֹֹממְּ יֹ–ֻדִ ִריןֹֻכִ ֻבְּ ׁשַ ֹמְּ
ה'ֶֹאת ֻנָ ֵ ִהיא,ַֹה'ׁשֻ ִחיַנתֹׁשֶ ֹ'ִמיָתה'ֹֻבְּ

ִחיַנת ִפירֹות'ֹֻבְּ יַׁ,'ֻכְּ לַֻׁכִּ ְַַׁׁזַמןַׁ"ֻכָ ש  ֻיֵ ֶ ֲעבֹוָדה־ַׁש 
עֹוָלם"ַָׁזָרה ַֻׁבָ ֲַׁחרֹון־ַאף עֹוָלם, י)ַֻׁבָ ְפרִּ תָסִּ ַּ ש  ר  ָפ  

ה ֵדיַׁ.(ְרא  ַעל־יְּ ִקיִמיןֲֹחצֹות,ִֹקיַמתֹוְּ ֶֹאתֹמְּ
יִכיןֹמֻוָנה,ָהֱאֹֹ ׁשִ ַׁ.ֲחָסִדיםֹֻוַממְּ

ָאַמר ֶ נוַַֻׁׁש  ָח"א)ַַׁרֻבֵ "ן י־מֹוֲהרַּ ט  ו  ק  ַׁ:(קמטָלִּ
ֲחצֹות לֹ"ׁשֶ ֺסֻגָ מוֹֹֹמְּ יֹון".ֹֻכְּ דְּ מוַַֹֻׁׁפִ ַֻׁכְ

ְדיֹון' ְיָקאַׁ'ֻפִּ ַֻׁדַ י, יֹון'ֹֻכִ דְּ ִחיַנתֹהֻואַֹה'ֻפִ ֹֻבְּ
ָדָקה', רֹ'צְּ ֻבֵ ׁשַ ֻמְּ ֲאַות־ָממֹון',ֹׁשֶ יקֹ'ֻתַ ֻתִ ֹֻוַממְּ
יִני ֹםַהֻדִ ֵכן. ִביַרתֹהֻואֹ'ֲחצֹות'ֹוְּ ה'ֹ'ׁשְּ ֻנָ ֵ ,ַֹהׁשֻ
הֻוא ִחיַנתֹׁשֶ ֲאַות־ָממֹון'ֹֻבְּ נַֹֹֻ'ֻתַ ֵדי־,ֹל"ֻכַ ַעל־יְּ ׁשֶ

יִקיןֶֹזהֹ ֻתִ יִניםַֹממְּ נַֹֹֻֻדִ ֹל."ֻכַ

  .טו

ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (ד,ָּהָּהַּ

יַנת חִּ יַמתַֻׁבְ ִריִכיןֲַׁחצֹות,ַׁקִּ ֻצְּ רֹׁשֶ ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ ֹלְּ
ֹאד ֲחצֹותָֹלקֻוםֹמְּ ָלה,ֹֻבַ לַֹליְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ֹלְּ

ֹאד ןַֹעלֹמְּ ֻבַ ׁש,ֹֺחרְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֵדי־ֶזהֹֻבֵ ַעל־יְּ ֹוְּ
רֹ תִֹעֻקַ כֻותֲֹעִלֻיַ לְּ ִלֻפֹות.ַֹהִחֻצֹוִניםִֹמןַֹהֻמַ ַהֻקְּ ַׁוְּ

ל ְתַאֻבֵ ֻמִּ ֶ ש  ןַַׁעלַֻׁכְ ,ַֺׁחְרֻבַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִּ ַֻׁבֵ
ֻלוַֻׁ אִּ ְנָינוַַֹׁׁעֹוֵסקַֻׁכְ בִּ ַֻׁבְ י, לַֻׁכִּ ֹֹ"ֻכָ לַהֻמִ ַאֻבֵ ֹתְּ

ַלִים, רֻוׁשָ רֹוֶאהֹזֹוֶכהַֹעלֹיְּ ָחָתֻה"ֹוְּ מְּ ש ִ ית)ַֻׁבְּ ֲענִּ ָת ַּ

ַׁ(ל: ֵדי־ֶזה. ַעל־יְּ יךְֹֹּוְּ ׁשִ מוַֹֹֹעלַֹממְּ תַֹעצְּ ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ
ׁש, ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ םַֹהֻבֵ ָ ש ֻ ֶ רַׁש  ֻקַ יםַׁעִּ נִּ ַׁאֹור־ַהֻפָ

ין יכִּ ִּ ְמש  ֻמַ ֶ ים,ַׁש  לֹש ־ְרָגלִּ ָ ש  ָהיוַַֻֻׁׁבְ ֶ יןַׁש  יכִּ ְַׁצרִּ

יֶַׁאלַַׁלֲעלֹות ַַׁהֻבֵ ש  ְקֻדָ ְראֹותַׁת־ַהֻמִּ ֵניֶַׁאתַׁלִּ ַֻׁפְ
ם,ַׁ ֵ ֵדיַַׁהש  לַֻׁכְ יםְַׁלַקֻבֵ נִּ ַׁ.אֹור־ַהֻפָ

ר ֻקַ עִּ ֶ יםַׁש  נִּ .ַׁאֹור־ַהֻפָ ש  ְקֻדָ ֵבית־ַהֻמִּ ַֻׁבְ
ן ַעל־ֻכֵ ִריִכיןֹוְּ ֲחצֹות,ָֹלקֻוםֹצְּ ֹֻבַ

ל ַאֻבֵ ִהתְּ ֹאדֹֻולְּ ןַֹעלֹמְּ ֻבַ ׁש,ֹֺחרְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ
ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ הֹוְּ ֻכֶ ִפיִֹיזְּ אֹותִֹחיָנתֹו,ֻבְֹֹּלְּ ו[ִַׁלרְּ ְכש   ַׁ]עַּ
ָחָתֻה, מְּ ש ִ יךְֹֹֻּבְּ ׁשִ ַהמְּ מוֹֹֹֻולְּ םַֹעל־ַעצְּ ָ ִֹחֻיֻות,ִֹמׁשֻ

ִנים ִאירֵֹמאֹור־ַהֻפָ ֻמֵ ם,ֹׁשֶ ַהֲחיֹותֹׁשָ ִחיַנתֹלְּ ֹֻבְּ
כֻות לְּ ַֹהֻמַ ִחיַנת, ָמהֹֻבְּ ָאה,ָֹחכְּ ֻתָ ֵדיֹֻתַ ֻכֹותֹֻכְּ ִֹלזְּ
גֹות ָ יןְַׁוֶזהַׁ–ֱַׁאלֹקֻות.ַֹלַהש ֻ ירִּ ְזֻכִּ ֻמַ ֶ ת'ֲעַַׁׁש  ֻיַ ַׁלִּ
ים'ַׁ ֻקֻוןְַׁרָגלִּ 'תִּ  ֲחצֹות'ְַׁוכֻו'.ַֻׁבְ

  .טז

ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ רָּלִּ ֹּקֶּ בֻּ ת־הַּ מַּ כָֻּּ ְ ש   (ה,ָּדָּהַּ

ֹ ָֹצִריךְּ ֲחצֹות, ֹֻבַ ַֹלֲעֹמד ָֹיכֹול ֵאינֹו ֹׁשֶ ִמי
רַֹעל־ ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ ִניל־ֻכָֹלְּ רֹאוֹֹםֹֹקֶדֹדַֹלֲעמֹֹםֹֻפָ

תֹוָרֹקַֹלֲעסֹֹםַֹהֻיוֹֹֹ ֹהֹֻבְּ ִפֻלָ ֹה.ֻותְּ

  .יז

כוָֹּּ) י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ יםָּת,לִּ פִּ תָֻּּ ֺּ ת־ש  קַֻּּ  (ה,ָּטוֲָּחלֺּ

ִריִכין ֵהרֹצְּ ֹאדִֹלֻזָ ֲחצֹות,ָֹלקֻוםֹמְּ ֹֻבַ
ב ֵליׁשֵ לָֹהָאֶרץ,ַֹעלֹוְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ֹאדֹֻולְּ ֹמְּ

ןַֹעל ֻבַ ׁשֹֹֺחרְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ מוַַֹׁׁ,ֻבֵ תֻובַַֻׁׁכְ ֻכָ ֶ ָב,ָש  ה יכ  )א 

בוֹֻ"ַׁ:י(ָ מוָֹֹֻלָאֶרץֵֹיׁשְּ ֵניִֹיֻדְּ  ְוכֻו'.ִַׁצֻיֹון"ַֹבתִֹזקְּ

ַׁ רֹוֶצהַׁימִּ ֶ ְזֻכֹותַַׁעל־ַעְצמוַַָֹׁׁלחֻוסַׁש  י־ַׁלִּ ְלַחֻיֵ
םַׁעֹוָלם, הַֻׁגַ ֻדֹורֹותַַׁעֻתָ הַֻׁבַ רַָׁהֵאֻלֶ ֶ ֵַׁאיןֲַׁאש 

ין תֵַׁהיָכןַׁיֹוְדעִּ יִּ ־ֻבַ יַָׁהרֹאש  ֻתִּ ַָׁהֲאמִּ ין, יכִּ ְַׁצרִּ
ֲחצֹותַָׁלקֻום בַַׁלְיָלה,ַֻׁבַ ֵ ַָׁהָאֶרץ,ַַׁעלְַׁוֵליש 

לַׁ ְתַאֻבֵ ןַַׁעלְַׁמֹאדַֻׁוְלהִּ ַַֺׁׁחְרֻבַ ְקֻדָ ית־ַהֻמִּ ְַׁוכֻו'.ֻבֵ ַׁש 

יק ח"ד קד, ַעֻמֻוד] ֲעֵרי־ַצֻדִׁ ַ ר,ָָ–ק  ש  ְזה  ָנִּ ם עֹול  ָה  ל ֲאב 
ַֹעל־ ב ֵֹליׁשֵ ֻלֹא ֻבֵֹׁשֶ ֹֻגַ ַקֹי ַֹקרְּ ׁשֹע ַֹמֻמָ ,ֹ ֶֹאֻלָ ִסיא ֹֻפֹורְּ ֶצֶלֹן תַֹמחְּ

ַכֻדֹוֶמֹ ֹוְּ ִביה, יֹוׁשְּ ֹוְּ ָֹעָלין ־ַחי, ו ן־ִאיש  ן ֻבֶ נָ )ַעֻיֵ ָ ֹונָ ־הש  ַלח  הִראש  ְּ ש  ַוֻיִ

ַיא( גַֹ, ֹוְּ ֹזֶֹם ֹה ׁשָ ֶֹנחְּ מוֹֹב ִביֹֻכְּ ֻיֹוׁשְּ ֹׁשֶ ַֹעֹן ָכ ִָָּץ,ָהָאֶרֹל יי ידִּ ןָמֹורִּ
ָת־א ָ ְצמ  ָעַּ ים בִּ ְ ְָויֹוש  ךְָן מו  ָָס  ר  א  ָל  י ָ ץ, ְתקַּ ְָונִּ נוָ ם ָָב   ְקר  אָמִּ

תוָ ָ כ   בוָ ב:ָ"ש   ְ ש  ָָי  ר  א   [.'ְוכוָ ץ"ָל 

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָצא: ִֹנמְּ

ַגם ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  לב הַהֻלַ
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ת,) כוֹּ י־ֲהלָּ טֵּ וֻּ קֻּ יןָּלִּ מִּ חוֻּ יָּתְֻּ בֵּ רוֻּ  (ו,ָּיאָּעֵּ

ה ֺמֻנֶ עֹוֵררֹמְּ ֵני־ָאָדםֹלְּ ָנהֹֻבְּ ֵ ֵֹמַהׁשֻ
ֲחצֹות ָלהֹֻבַ ְַׁוכֻו'ַַׁליְּ ן, לְַׁוַעל־ֻכֵ ַֻׁכָ

יָרה ִּ לַַׁהש ֻ ֶ ְרְנגֹול,ַׁש  ְנַיןַׁהֻואַַׁהֻתַ עִּ ְתעֹוְררֻות'ַֻׁבְ ַׁהִּ
ָנה ֵ ַׁ'ַהש ֻ מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְ ֻכָ ֶ יָרה'ַׁש  ִּ 'ֶפֶרק־ש  ֶרקַֻׁבְ ַׁ:'דַֻׁפֶ

גֹול נְּ רְּ קֹולְַׁוכֻו',ַׁאֹוֵמרֹ"ֻתַ ,ְַׁוכֻו'ַׁאֹוֵמרִֹראׁשֹוןֹֻבְּ
קֹולַׁ ִניֹֻבְּ ַׁ.ְוכֻו'ַׁר"אֹוֵמֹֹׁשֵ

ירֹותֵֹאֻלוֹֻ ִ אֹוֵמרַֹהׁשֻ ָכלֹׁשֶ ָעהֹֻבְּ בְּ ִ ַֹהׁשֻ
ִחיַנתֵֹהםֹקֹולֹות, רֻותֹֻבְּ עֹורְּ ָנה,ִֹהתְּ ֵ ַַׁהׁשֻ

עֹוֵסק ֶ ָנה,ְַׁלעֹוֵררַׁש  ֵ ַַׁעדַַׁלְיָלהֵַׁמֲחצֹותֵַׁמַהש ֻ
 ַהֻיֹום.ַׁאֹורַׁ

ֵאינוֹֹ עֹוֵררֹׁשֶ ֲחצֹותִֹמתְּ ׁש,ֹֻבַ ַעל־ַֹמֻמָ
ִנים ל־ֻפָ עֹוֵררֹֻכָ ָנהִֹיתְּ ֵ ָעהֵֹמַהׁשֻ ַֹאַחרֹׁשָ

ִאםֲֹחצֹות. םֹוְּ עֹוֵררֹלֹאָֹאזֹֻגַ ִנים,ִֹיתְּ ל־ֻפָ ַֹעל־ֻכָ
עֹוֵרר ָעהֹעֹודִֹיתְּ .ֹׁשָ ךְּ ַׁקֹולַׁקֹוֵראְַׁוֵכןַַׁאַחר־ֻכָ

ֵהםַׁ,ַהֻיֹוםֹאֹורַֹעדַׁקֹול,ַַׁאַחר ֶ ְבָעהַׁש  ִּ קֹולֹותַַׁׁש 
םַׁ–ַׁ יַנתֵַׁהםְַׁוֺכֻלָ חִּ ְתעֹוְררֻותַֻׁבְ ָנה.ַׁהִּ ֵ ַַׁהש ֻ

  .יט

ר) י־אוֹּ ְכבֵּ וֹּ יםָּלכֻּ רִּ וֻּ פֻּ תְָּוסִּ יחוֹּ  (,ָּש ִּ

ֹֹקֶדםֹ ִים ֻתַ ֹׁשְּ ֹאֹו ָעה ֹׁשָ ָיקֻום
ִיץַֹעל־ ֹֻוַבֻקַ ל־ֻכָֹאֹורַֹהֻבֶֹקר,

ִניֹ ָמֹםֹֻפָ ֻכָ ַהׁשְּ ָכֹהֹֻבְּ רוֹֻלֹֻבְּ ׁשָ  ת.ָהֶאפְּ

ֵַׁמָאבִַּׁ ַׁזַַׁי ַׁ"ל ֵ ש  ַֻׁבְ ַׁמֹוַהְרנַַׁם "ל:ַׁזַַׁ"ת
זֶַֻׁ ֶ ַׁש  ַַׁמַׁה ְזֻכַַׁה ֻנִּ ֶ ַׁש  יָרַׁק־ֶפֶרַׁ'ֻבְַׁר ִּ ה'ַׁש 

ַׁ ִּ ְַׁבָעַׁש  ַׁקֹולוַֹׁה ְרְנגוַֹׁת ֵַׁמַהֻתַ ְַׁוכוַֻׁל ִאֹ', ֹׁשֶ אֹלֹֹם
עֹוֵרֹ ֲחצוֹֹרִֹיתְּ ִניל־ֻכָֹל־ַעֹםָֹיקוֹֻת,ֹֻבַ ךְֹּר־ַאַחֹםֹֻפָ ֹֻכָ

ָכֹ ֹֻבְּ רֻותוֹֹל ׁשָ יָֹהֶאפְּ ֻדִ ַהקְּ ְַׁוכוַַֻׁׁםלְּ ְַׁוזֶַׁ'. ָלַׁה לַַׁהֻכְ
ְמָצַַׁׁ ָאַׁםַׁגַַֻׁ"לַׁזַַׁ"תְַׁלמֹוַהְרנַַׁאַׁנִּ ְ ש ֻ ַׁת.ֺעְבֻדוַֹׁרַׁמִּ

  .כ

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (מבָּח"וָּש ִּ

ָהָיהֹל"זַֹ ׁשֶ ַמרֹאֹוֵמרֹֻכְּ גְּ ֲֹאִמיַרתֹֻבִ
ֻקֻון ָניֹותֲֹחצֹותֹֻתִ ׁשְּ ֶכתַֹהֻמִ ֻסֶ ִֹמֻמַ

ִמיד: ה"ֹֻתָ לֹש ָ ׁשְּ קֹומֹותֹֻבִ ֹמְּ כוֹֻ" ָֹהָיהֹ–ֹ'וְּ
ָרם ׁשֻותֹאֹומְּ ַחֻדְּ ִהתְּ ַלֲהבֻותֹֻבְּ ִהתְּ דֹוָלהֹֻובְּ ֹֻגְּ

ֹאדֹ ֹֹ.מְּ

  .כא
(ָּ קֻּ לִֻּּ ר־הַּ אוֻּ ר,בֵֻּּ י־אוֹּ ְכבֵּ וֹּ יםָּח"בָּיב;ָּכֻּ טִּ ָּוֻּ

יח לָּכש ִּ ְרזֶּ ־בַֻּּ י"הָּ נֶּ יםָּכו;ֲָּאבָּ רִּ וֻּ פֻּ ת־ְוסִּ  (וֹּ

יַרתַׁ טִּ ַֻׁפְ ַַׁאַחר ַַׁז"ל ַׁמֹוַהְרַנ"ת ְנַהג ַׁמִּ ָהָיה
ַׁ ַַׁז"ל: נֻו 'ֵבין־ַרֻבֵ ֻבְּ ָצִריׁשֶ ַֹהֻמְּ ָֹהיָֹם' רֹאֹוֵמֹה

ֻקוֹֻ ֹֻתִ ֲֹחצוֹֹן ֶקעֶלעת, ָ]ַׁרֻבְּ ְרת   ָֹעמֹֹֹף[מַּ ָרֹק, טֹֻוִבפְּ
ָעֹ ִתׁשְּ ָאֹה־ֻבְּ ֹֻבְּ ָֹהיָֹב ֹסֹוגֵֹה מוֹֹת־ֶאֹר לֹֻכַָֹֹעצְּ

ָלַֹהֹֹ יְּ  ם.ַהֻיוֹֹתֲֹחצוֹֹדַֹעֹהֹֻלַ

ֹרֶמעֶרעֹרִמיֹןֶקעִֹאיךְֹּ"ר:ַָׁאַמַׁ
ֹ ֹֹטִניׁשְּ ֹֹסָדאֹןִקילְּ ֹרָנא,ֹץַהארְּ

ָעֹ' ׁשְּ ָאֹה־ֻתִ י'ֹןאוֹֹֻב'ֻבְּ ָצִרים'ֻבֵ יֹן־ַהֻמְּ ֹיִדֹֹיֻבַ
ֹֹץַגאנְַֹֹּאֹֹןאוֹֻ,ֹת'ִקינוֹֹ' יֹרָיאהְּ ֹֹיֻבַ ִפֻלַ ,ֹתֲחצוֹֹֹתֻתְּ

ׁשֹ ָלאגְָֹֹּכאטְּ ֻבָֹֹםֶדעֹףאֹויֹןקְּ י]ַׁןחֻורְּ יָתב   ֹוחִּ מ  ָןהַּ

וָ  י  לִּ ְכל  וָ ָתב ִּ י  טִּ ְפר  בִּ ֹֹזִאיֹןֶמעֹסָווא,ֹ[תו  ֹיִווֹיַאזוֹֹֹטִניׁשְּ
ֹֹןֶמעֹ ֹ.ֹ"ןַזייֹצוֹֹֻףַדארְּ

ינִָּ] ָא  כוָֹי ָי  ר ָל ְָלק  ָא ָר ב ִָּת ָלִּ ָי, ָרַּ ע ָ'ב ְָק ְ ש  ין־תִּ ָ'ב   י ימ  בִּ ָו  ב' א  ה־ב ְ
ְתָ ָב ִּ ה נ  ש    ָהַּ ְָימֹות ל ְבכ  ָו  ינֹות, ק ִּ ָהַּ ת ירַּ ֲאמִּ ָב ַּ ים' רִּ צ  מ ְ תָהַּ ל ַּ פִּ

ֲָחצוָֹ חוָ ל־ְלכָ ת. פ   ָהַּ וָֹת ְבכ  ָלִּ ָעַָּת ֻחְרב ָ ל ָהַּ ָן, ָמַּ וָ ה נ  ינ  א  מוָָֹש   ָכ ְ
יָ יכִּ רִּ צ ְ ְהיוָֹםָש   ָת[.לִּ

  .כב

(ָּ קֻּ לִֻּּ ר־הַּ אוֻּ יםָּח"בָּיב;בֵֻּּ טִּ ָּוֻּ
יםָּכז רִּ וֻּ פֻּ ת־ְוסִּ יחוֹּ ר,ָּש ִּ י־אוֹּ ְכבֵּ וֹּ  (כֻּ

ֻמֹוַהְרַנ"תַׁ ַׁמִּ ַמע ָ ש ֻ ֶ ַׁש  ַַׁז"ל, י ֵמָאבִּ
ַׁ ִביַרַֹז"ל: ֹׁשְּ ר ִעֻקַ ָבבֹוֹ"ׁשֶ ֹלְּ ת

תֹ'ֵאיָכה'" תֹוִֹמֻלַ ׁשָ ֻגָ ַהרְּ ִקינֹות,ֹהֻואֹֻבְּ ֲחצֹותֹוְּ ַֻׁבַ
ן־ֲחצֹותָ ו  ק  ת ִּ ב ְ ינֹותָש   ק ִּ ָב ַּ ב", ֱחרַּ הָנ  יכ  "ןָָ–)"א  רַּ יחֹותָה  ןָש ִּ י   עַּ

ַׁ.רסח(ָ

  .כג
ערָּח"בָּעד) ְכטֶּ ֶּ יםָּהגרי"מָּש  בִּ ְכתָֻּּ ף־מִּ  (אֹּסֶּ

ַַׁז"ל:ַׁ ְַׁלמֹוַהְרַנ"ת ַעם ַֻׁפַ ַָׁאַמר ַז"ל
ֹ ׁשֶ ֻכְּ ֹ'ַעל"ׁשֶ ֲחצֹות ֹֻבַ ַעק צְּ ֵֹהיָכִליֹֻיִ

גֹול נְּ רְּ ַֹהֻתַ

ָכל ֹוְּ

י ֻמִ ֹׁשֶ

ִנים ל־ֻפָ ַֹעל־ֻכָ

ֹ ֻתִ ַמעְּ ֹיׁשָ

נַֹמֹוַהֹ ֹת"רְּ

ן ֹֻכֵ

ֹתַאַחֹם־ֻוַפַעֹ

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

נוֹֻ ַֹרֻבֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ  לג הַהֻלַ

ה ֻכֶ ָקא,ֹֹיֹוָמםֶֹאבְּ יְּ ֹֻדַ ֹ'ֵהיָכִלי' ַֹעל ן ַכֻוֵ ֹיְּ ָלה', ָוָליְּ
מֹו".ֹ ֻלֹוַֹעצְּ נֻוַֹעלַֹהֻמַֹחֹׁשֶ ַַׁהיְּ

  .כד

־) י"הָּ נֶּ ל,ֲאבָּ ְרזֶּ ָּבַֻּּ
ת יחוֹּ "לָּטוש ִּ "תָּזַּ ְרנַּ הַּ וֹּ מֻּ יםָּמִּ רִּ וֻּ פֻּ  (־ְוסִּ

ַׁ ִּ טֻוְלְטש  יַַׁנְחָמןַׁמִּ ןַַׁרֻבִּ ֵ יןַָׁהָיהַָׁיש 
ַמעַׁ ָ ְַׁוש  ַׁמֹוַהְרַנ"ת, ֶחֶדר ַֻׁבְ ַז"ל
ְַׁוָאַמר:ַׁ ֲַׁחצֹות', ֻקֻון ַׁ'ֻתִּ ַָׁאז ַָׁאַמר ֻמֹוַהְרַנ"ת ֶ ש 
טֶֹדעםֹסֹודֹ הֹיֹוֵדַעָֹרֵזיֹעֹוָלם",ֹ"דֻוֵֹווייסְּ "ַאֻתָ
ייֶֹדערֹ יִֹאיזַֹאֹסֹודֹֻבַ י'ן,ִֹוויֶֹדערֶֹרֻבִ פֻוֶנעםֶֹרֻבִ

ט יֶַׁוועלְּ ב ִּ רַּ לָה  ֹודָש   ס  תָהַּ ָא  עַּ הָיֹוד  ת   אָ]אַּ יָהו  ב ִּ רַּ ה  יְךָש   ,ָא 

ם[ עֹול  יָה  ְנש   לָאַּ צ  ֶזה"!,ַׁסֹודָא  יֹֻכָ ַרֻבִ ֹלְּ ֻתָ אֹוִתיֵֹקַרבְּ ַׁוְּ
תַַׁׁ– ַצֻיֵ ֻיְ ֶ ַׁ"ש  ַרְך: ְתֻבָ ם־יִּ ֵ ְַׁלַהש ֻ ש  ְַׁלַבֻקֵ יל ְתחִּ ְוהִּ

ֱאֶמת".ַׁ ְתָקֵרבֵַׁאָליוַֻׁבֶ נֻוַַׁז"ל,ְַׁויִּ ַַׁרֻבֵ

  .כה

"ןָּח"אָּכא) ֲהרַּ י־מוֹּ ֵּ ְנש  ר,ָּאַּ י־אוֹּ ְכבֵּ וֹּ  (כֻּ

ִריןִמֹֹדֹוב עהְּ ׁשֶ ָֹלקֻוםֹרֹוֶצהֹל,ָֹהָיה"זַֹֹֻטְּ
ֲחצֹות, הְַׁוָהָיהַֻׁבַ יְַׁמַצֻוֶ יץְַׁלָנְכרִּ ְַׁלָהקִּ

ַׁאֹותוַֹׁ יצוַֹׁ, ֱהקִּ ֶ ֻובַׁלוְַַֹׁׁוָהַלךְַַֻׁׁוְכש  ן,ַָׁהָיהַׁש  ֵ ַָׁיש 
יְַׁוָרָאה ןֵַׁעָצה.ֵַׁאינוַַֹׁׁזֹאתַֻׁכִּ בַַׁעל־ֻכֵ ֵ ְתַיש ֻ ַׁנִּ

ַדְעֻתוַֹׁ הַֻׁבְ ֻוָ יְַׁוצִּ ְכרִּ ֻלֹאְַׁלַהֻנָ ֶ ֻנוֵַַֻׁׁיֵלךְַַׁׁש  ֻמֶ ַַׁעדַׁ,מִּ
קֻום ֻיָ ֶ תוַַֹׁׁש  ֻטָ ֻמִּ ְלֻבֹש ַׁמִּ ַַׁעְצמוְַַֹׁׁויִּ ה.ְַׁוֵכן, ַָׁעׂשָ
לֶֹזהֹֻוֵמֲחַמת ֻבֵ לְּ ֻבַ ָצת,ִֹנתְּ ָהָיהֹקְּ ֵאבֹלוֹֹֹוְּ ֹֻכְּ
ָהָיהֹרֹאׁש, דֹוִלים,ִֹיֻסֻוִריםֹלוֹֹֹוְּ ׁשֹֹֻגְּ ַֹמֻמָ

ַעטֹ מְּ ֻכִ ֻלֹאֹׁשֶ ֻתֹו.ָֹיָצאֹׁשֶ עְּ  ִמֻדַ

ְתָקֵרב ֻנִּ ֶ ש  ַַֻׁׁכְ ַׁהִּ ַַׁז"ל, נֻו ָלהְלַרֻבֵ ְַׁתַנֻצְ
ֻמוַֹׁ ְפֵניַָׁעָליוַׁאִּ נוַַֻׁׁלִּ ַַׁעלַַׁז"לַַׁרֻבֵ

ל ְלֻבֵ ְתֻבַ ֻנִּ ֶ עֻוטַׁש  ֻמִּ ָנהַׁמִּ ֵ נוַַֻׁׁלוְַַֹׁׁוָאַמר,ַַׁהש ֻ ַַׁז"ל:ַַׁרֻבֵ
ָלאף ן]ַַׁצייטִֹדיִֹהיטָֹנארֶֹעס,ֹאֻוןֹ"ׁשְּ ַּ יש  ָת ִּ

ל, קְָוֹתאכַּ ֹמרָרַּ ְ ש  תָת ִּ ןָא  מַּ ז ְ ַאַחר,ַׁ[הַּ ַמןֹֻולְּ ֹבאֹזְּ ֹעֹודֹֻתָ
ַעםֹ ֵֹֹאַלי,ַֹהֻפַ ִתׁשְּ יַֹאלוְּ ֻנִ ַנֵהג".ֵֹאיךְִֹֹּמֻמֶ ִהתְּ ַׁלְּ

קֻוםַָׁאז:ַׁלוְַַֹׁׁוָאַמרַָׁהָיה, ֻיָ ָכלֹ"ׁשֶ ָלהֹֻבְּ ַֹליְּ
ָעה ׁשָ ֹ"ַדייןֹֻבְּ לׁש", ַֹזייןֶֹוועטֲֹחצֹותֹׁשָ

ֵריי ֲחצֹות]ַַׁאֵזייֶגער"ֹדְּ ְלךָ ָהַּ הָש   ְהי  הָיִּ ע  ש   ָָב ְ לש  ְַׁוֵכןַׁ.[ש  

יוָ ֲַׁהָוה יָ)ְוה  ְנש   ָָאַּ ש  ְדר  מ ִּ ית־הַּ ב   ה ָָהַּ יםָיוָ ש   עֹורִּ ים,ָנ  ָיֹוְדעִּ

יָ ב ִּ רַּ ש   ערָכ ְ ְך,ָב   זָהֹול  יאָא  הָהִּ ע  ָָש   לש   .(ש  

  .כו

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (תרעטָּח"בָּש ִּ

ל ֶ ַַׁחנַָֻׁ'ַׁת"מֹוַהְרנַַַׁׁש  יְרל'ה ָרה:ַׁצִּ ֻפְ ַׁסִּ
אֹוָתֻהַׁ ֶ ָהָיהַַׁהֲחצֹותֲַׁעבֹוַדתַׁש  ֶ םַׁש  ְַׁמַקֻיֵ

יָה, אֹוָתןַָׁאבִּ ַַֻׁׁבְ לש  ְ יםַׁש  נִּ ָ ָהָיהַַׁהש ֻ ֶ חַׁש  ֻלָ ֺ ְַׁמש 
ֶרְסֶלב ֻבְ ירֹובַׁמִּ ְַׁלֶנעמִּ ֻקֶֹדםֶַׁאְצלוַַָֹׁׁרֲאָתהַׁלֹא, ַׁמִּ

ַָׁלֶזה ָהָיה. ֲעַמִיםָֹאזֹהֹוֵלךְֹֹּוְּ ֶוה,ֹֻפַ קְּ ַעםַֹלֻמִ ֹֻפַ
ֵניֹ ֵניֹֻוַפַעםֲֹחצֹות,ִֹלפְּ הִֹלפְּ ִפֻלָ ֹֹֹ.ַהֻתְּ

  .כז

תָּכו) נוֹּ ְכרוֹּ ת־זִּ בוֹּ  (טוֹּ

ַׁ יד, מִּ ַֻׁתָ ַָׁהָיה ַׁמֹוַהְרַנ"ת ל ֶ ֲחצֹותֹש  ֻבַ
ָלֹ יְּ ֶוה.ַהֻלַ יתֹוַֹלִמקְּ ִֹמֻבֵ ֹהָֹהָיהֹהֹוֵלךְּ

  .כח

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (תרצוָּח"בָּש ִּ

ַאַחרָֹהִראׁשֹוָנה ִטיַרתֹלְּ נוֹֹֻֻפְּ ַֹרֻבֵ ָֹהָיה,
נַֹֹאֹוֵמר ָכלֹת"מֹוַהרְּ ָלה,ֲֹחצֹותֹֻבְּ ַַׁליְּ

ֶרקֶַׁאת ַַׁהֻפֶ ֶברֲֹאִני": יַלתַׁ"ֳעִניָֹרָאהַֹהֻגֶ ְמגִּ ֻבִּ ֶ ַׁש 
ַׁ ַׁ)פ"ג(ֵאיָכה ֵדי, נַֹֹֻכְּ מוֵֹֹֹחםלְּ ַֹעלֶֹאת־ַעצְּ

קֻותוֹֹֹ ֻלְּ ֻתַ לִֹהסְּ נֻו.ֹׁשֶ ַֹרֻבֵ

  .כט

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (תרצזָּח"בָּש ִּ

ָאב,ֹלֹוַמרֹנֹוֵהגָֹהָיה ָעה־ֻבְּ ִתׁשְּ ֹֻבְּ
תֶֹאת ִגֻלַ ַהִקֻנֹותֵֹאיָכהֹמְּ ֵסֶדרֹוְּ ֹוְּ

ה ִפֻלָ כוַֹֹֻהֻתְּ ֶחֶדרֹ,'וְּ ָהָיה,ָֹסגֻורֹֻבְּ לֹֻבוֹֹֹׁשֹוֶההֹוְּ ֹֻכָ
ָלהֹ יְּ תַֹעדַֹהֻלַ ִפֻלַ ָחהֹֻתְּ נְּ ָמֳחָרתַֹהֻמִ ֻלְּ ֹֹ.ׁשֶ

  .ל

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (תשפוָּח"בָּש ִּ

ר מוֹֹֹׁשֹ"ֵמַאנֶַֹֹאָחדֹֻדָ ָֹהָיהֹֻוׁשְּ
י ול'ֹ'ַרֻבִ ֵביַׁאֻוָלםַׁ,ַפייוְּ ְ ַֻׁתֹוש 

יר ֻנֻוהֻו:ַָׁהעִּ ולַֻׁכִּ ֵרנֻו'ֹ'ַפייוְּ ֻוםַׁ,ַאׁשְּ ש ֻ ָהָיהַׁמִּ ֶ ַׁש 

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

י ַֹרֻבִ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ֵכן ֹוְּ

ֻתוֹֹ ֹֻבִ

ֻכוֹֹ ַֹדרְּ

ָנה ָ ׁשֻ ֹֻבַ

נַֹ ֹת"מֹוַהרְּ

ִליק ֶטעֻפְּ ֹֻבְּ



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  לד הַהֻלַ

ֻקֻוןֶַׁאתַַׁלֲערֹךְַַָׁׁלקֻוםַׁנֹוֵהג ָכלַׁ־ַהֲחצֹות''ֻתִּ ַֻׁבְ
ֵעתַָׁוַלְיָלהַַׁלְיָלה ֲַׁחצֹותַֻׁבְ ַאַחר, ַמרֹֻולְּ ֻגָ ֶֹאתֹׁשֶ

ֻקֻוןֲֹאִמיַרת ַֹהֻתִ רֹוב, ָחתוֹֹֹלְּ מְּ ַמחֹש ִ ָ ש ֻ ֶ ֶזהֹׁשֻ ֹֻבָ
ָכה ֻזָ עֹוֵררַֹלֲעֹמדֹׁשֶ ִהתְּ ֵעת־ָרצֹוןֹֻולְּ ֶזהֹֻבְּ ,ֹֻכָ
רֹרֹוֵקדָֹהָיה ַזֻמֵ מוֹֹֹֻומְּ ַעצְּ יבֹות:ֹלְּ ֵרינוֹֻ"ַֹהֻתֵ ַֹאׁשְּ

ֵקנוֹֹֻֻטֹובַֹמהֹ כוֹֻ"ֶֹחלְּ  .'וְּ

ֵעתַׁת"מֹוַהְרנַַׁ ָהָיהַֻׁבְ ֶ אַׁש  רַֻׁבָ ְַׁלַבֻקֵ
יק לִּ ֶטעֻפְ ַֻׁבְ יַָׁהָיה, אַַׁפייְבלַַׁרֻבִּ ַֻׁבָ

ְקָראתוַֹׁ לוַַֹׁׁלִּ ְמָחהַֻׁוְמַקֻבְ ׂשִּ הַֻׁבְ ַַׁרֻבָ ַעם, ַֻׁפַ
יַעַׁ ֻגִּ הִּ ֶ ש  יר,ַׁת"מֹוַהְרנַַַֻׁׁכְ אְַׁולֹאַָׁלעִּ יַֻׁבָ ַַׁפייְוולַַׁרֻבִּ
ְקָראתוַֹׁ יןַׁלִּ ָארַֻׁבֵ ְ ַׁ"ֲאנַַַׁׁש  אוַַֻׁׁש  ֻבָ ֶ לַׁש  ָניוְַׁלַקֻבֵ ַֻׁפָ

הֻוג ֻנָ ַֻׁכַ ַאל, ָ :"ֲאנֶַַַׁׁאתַׁת"מֹוַהְרנַַַׁׁש  יֹ"ֵהיָכןַׁש  ַֹרֻבִ
ול"ֹ ַׁ!?ַפייוְּ

ים יהִּ ַמְתמִּ ַֻׁכְ י, ינוַַֻׁׁלֹאַֻׁכִּ הֵַׁהבִּ ֻלָ חִּ ַֻׁתְ
י ןְַׁלמִּ ֻוֵ ְתֻכַ ַׁמִּ ֲענוַַַֻׁׁעד, ֻנַ ֶ ֵַׁמַעְצָמםַׁש 

ְַׁוָאְמרוַֻׁ ֹ"ַאה: ֶכם, וַנתְּ ֻוָ איֹֻכַ ַוֻדַ ולַֹעלֹֻבְּ ֹ'ַפייוְּ
ֵרינֻו'"ַאֹֹ ָברֹהֻוא!ֹׁשְּ ַטרֹֻכְּ ָהַלךְִֹֹּנפְּ עֹוָלמוֹֹֹוְּ ַׁ!לְּ

ַׁזֹאת ין, ְבחִּ ַַׁז"ל:ַׁת"מֹוַהְרנַַַׁׁהִּ
ֻום ש ֻ ֻמִּ ֶ ְַׁלַלַעגַׁהֻואַָׁהָיהַָׁמהַׁש 

ֵעיֵניֶהם ַֻׁבְ ְַׁוָאַמרַַׁנֲעָנה, ֵכן": ָֹלֶכם:ֹאֹוַמרֹֻובְּ
ָעֵנׁשַֹֹהֻתֹוהֻו'ֹ'עֹוָלםֹעֹוֶנׁשֹ ֻיֵ יֹׁשֶ ול'ֹ'ַרֻבִ ַֹפייוְּ
ֶיה, קֻוםִֹיהְּ ֻיָ םֹׁשֶ ֲחצֹותֹׁשָ ָלהֹֻבַ יְּ ַיֲערֹךְַֹֹּהֻלַ ֶֹאתֹוְּ
ֻקֻון ַֹהֻתִ ַאֲחֶריָהֹ, קֹודֹֻולְּ רִֹירְּ מוִֹֹֹויַזֻמֵ ַעצְּ ֹלְּ

ֵרינֻו'. ָאָדםֹ'ַאׁשְּ ֶיהַֹאֵחרֹֻולְּ ֹ'עֹוָלםֹעֹוֶנׁשִֹֹיהְּ
ִפיַֹהֻתֹוהֻו', יוֹֻכְּ הַֹמֲעש ָ ָעש ָ ה"ֹׁשֶ עֹוָלם־ַהֻזֶ ַֻׁבָ

ָ]נוָ  ָנוָ , אג, יךְָָז  ייְך,ָאִּ ייןָאַּ ם'ָזַּ 'ָעֹול  ֹוהו  ת  ועטָהַּ יין,ָו  זָזַּ רָאַּ ָע 

ועטָ אְרטָו  ייןָד  ט  ְ ןֲָחצֹות,ָאֹויְפש  אְנְצןָאו  [ָטַּ ינו  ר  ְ ש  ַׁ.אַּ

ים־לִׁ ] ן תקצהָעלִׁ ַחֻנַ רֻוָפה, א ָוֶאתְׁ ןָ–ָתְׁ ל־כ   םְָועַּ הָג ַּ ת   ָעַּ
ינוָ  ר  ְ ש  הָ'אַּ ֹובָמַּ 'ָט  נו  ְלק  אי.ָח  ַוֻדַ יֹֻובְּ ול'ֹ'ַרֻבִ ָבָריוָֹצַדקַֹפייוְּ דְּ ֹֻבִ

ִהֹ ֲארוֹֹֻבְּ ֻפָ ֵרינֻו'ֹתְּ ַעם.ֹ'ַאׁשְּ ָכל־ֻפַ םָֻבְּ הְָוגַּ ת   נוָ ָעַּ יןָא  יכִּ ְָצרִּ
ֲחיֹות נוָ ְָלהַּ ְצמ  ה,ָעַּ ז  יָב   ד  הָכ ְ ְהי  י ִּ נוָ ָש   ֹחַָָּל  רָכ  ינֹותָלֹומַּ ק ִּ לָהַּ כ  ָב ְ

ב, רָל  ב   ַּ ְלש  נוָ ָו  ב   יָלִּ או  ר  לָכ   ד,ָכ   ח  לָא  ְלקוָָֹעַּ ָָח  ש  י   ןָלוָָֹש   ֻחְרב ַּ ָב ְ
ָָ ש  ְקד   מ ִּ ית־הַּ רֹותָ,ב   לְָוצ  א  ר  ֹשְ לָיִּ ְכל  ט[.ָב ִּ ְפר  בִּ ָָו 

  .לא

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ ת;ָּש ִּ אוֹּ לָּ תְֻּ י־הַּ  (קכאָּח"גְָּימֵּ

ל ֶ םַַׁז"לַׁת"מֹוַהְרנַַַׁׁש  ֵ ש  יַֻׁבְ ,ַׁיֹוָנהַַׁרֻבִּ
יםְַׁלַצדְַׁמקֻוָרבַָׁהָיה ַַׁהחֹוְלקִּ ַׁאֻוָלם,
י־ֵכן יקַׁלֹאַַׁאף־ַעל־ֻפִּ ֲאלוַַֹׁׁלֹו.ֵַׁהצִּ ָ ש ֻ ֶ ש  ַַׁעל־ֶזהַֻׁכְ

ֻוֵביֶַׁאָחד ים:ֵַׁמֲחש  דִּ ְתַנֻגְ יַַׁהֻמִּ םֱַׁאֶמתַׁ"ְוכִּ ֻגַ ֶ ַׁש 
הַׁ ֻתֹוְמָכיוַַׁאֻתָ דַׁמִּ ְַׁלטֹוָבתֹו?!ַֻׁוְמַצֻדֵ

ִכי:ַׁלוַֹׁ ה,ָֹמהֹ"וְּ רֶֹאֱעש ֶ ָכלֲֹאׁשֶ ָלהֹֻבְּ ַֹליְּ
עֹוֵרר ָנִתיֲֹאִניִֹמתְּ ְּ ֹקֹולֹותֵֹמֲחַמתִֹמׁשֻ

ל נַֹֹׁשֶ םֹת"מֹוַהרְּ ֲחצֹותַֹהֻקָ ָלה,ֹֻבַ קֹוֵנןַֹליְּ ֹֻומְּ
ֵלב ַרטֹר,ַמֹֹֻבְּ פְּ אֹוֵמרֹֻבִ ׁשֶ סֻוק:ֹֻכְּ ֶֹזהִֹמי"ַֹהֻפָ
בֹודֶֹמֶלךְֹּ קֹולוֹֹֹ."ַהֻכָ יַחֵֹֹאינוֹֹֹֻובְּ ִֹליׁשֹןִֹליַֹמֻנִ
ַלל, ִריםַֹעדֹֻכְּ ֻמֵ ִביֹאֹוִתיֹׁשֶ ֻכָ ׁשְּ ִֹמֻמִ ֹ'ֶער,

ט ָראגְּ ֶטער'.ִֹמירֹטְּ יַָׁיכֹולְַׁוֵאיךְַַׁׁאֻונְּ יֲַׁאנִּ קֻומִּ ַֻׁבְ
ֻבֶֹקר,ַׁ ְזרֹקַֻׁבַ יםַַׁאֲחָריוַׁלִּ ַׁ!?ֹותוַֹֻׁוְלַבזֲַַֻׁׁאָבנִּ

  .לב

ָּח"גָּקעא) ש  דָּ חָּ ָּהֶּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (ש ִּ

תֻובַׁ ַַׁהֻכָ ְך ַֻׁכָ ֵרש  ָט(ַז"לַֻׁפֵ ָו, י ל  ְ ש  :ַׁ)מִּ
בָֹעֵצלָֹמַתיֹ"ַעד ֻכָ ׁשְּ ָֹמַתיֹֻתִ

קֻום ָנֶתָך"ֹֻתָ ְּ ַַׁׁ–ִַׁמׁשֻ ַעל ֶ ִֹליׁשֹון',ש  ִכיַבת ַׁ'ׁשְּ
ב"ִֹליׁשֹון?!אֹוֵמרֶַׁהָחָכם:ַׁ ֻכַ ׁשְּ םַַׁׁ–ַׁ"ָמַתיֹֻתִ יַׁאִּ ֻכִּ

ַׁ ַָׁהעֹוָלםַֻׁתִּ ְנַהג מִּ ַֻׁכְ ְַׁזַמן, חֻור אִּ ַֻׁבְ ֹון יש  ַׁלִּ ב ֻכַ ְ ש 
ַַׁעדַׁ ְיָלה ַַׁהֻלַ ת ֻלַ חִּ ֻתְ ַׁמִּ ַַׁרב ְַׁזַמן ים ַבֻלִּ ֻמְ ֶ ש 

ַׁ ֹון יש  ַׁלִּ ים ֹוְכבִּ ש ֻ ֶ קֻוםַֹׁ–ש  ֹֻתָ ֹ"ָמַתי ן ִאם־ֻכֵ
ָך"?! ָנתְּ ְּ ַהֻגֻוףַַׁׁ–ִַׁמׁשֻ ֶ ָמהַׁש ֻ ַֻׁכַ ֹון יש  ַׁלִּ ין ַֺׁמְכָרחִּ י ֻכִּ

ֹון.ַׁ יש   ֺמְכָרחַׁלִּ

ְַׁלַׁ ין יכִּ לְַׁצרִּ ֻדֵ ֻתַ ְ ש  ְַׁלהִּ ְיָלה, ֻלַ ַֻׁבַ ָזֵרז
רֻות.ַׁ ָ ַָׁהֶאְפש  ֺמְקָדם ַֻׁבְ ֹון יש  ַׁלִּ ב ֻכַ ְ ש  לִּ
ַָׁלקֻוםַׁ ְך ַַׁאַחר־ֻכָ ין ְַׁיכֹולִּ יָלא ֻמֵ ַׁמִּ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ָלל.ַׁ יַַׁעְצלֻותַֻׁכְ לִּ ֻבֶֹקרַֻׁבְ  ֻבַ

  .לג
ת) אַּ וָֻּּ ָּצַּ "ש  יבָּ רִּ בָּזיע"א ,־הָּ ם־טוֹּ ֵּ ל־ש  עַּ בַֻּּ  (כו־כז ,הַּ

ֹאדָֹזִהיר ֲחָֹֹלקֻוםֹמְּ ָלה.ֹצֹותֻבַ יְּ םַַׁהֻלַ ַׁאִּ
ֻלֹאַָׁקםֵַׁאינוַֹׁ ֶ ֻדֻויַׁהֻואַׁאֹוֵנס,ֵַׁמֲחַמתַׁש  נִּ ַֻׁבְ

ה ִהֻנֵ ֹוְּ

דוֹֻ ָעמְּ ֹוְּ

ָרם ָאמְּ ֹֻבְּ

ֵכנוֹֹ ֹׁשְּ

ָֹעָנה

ַנ"ת ֹמֹוַהרְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֵהא ֹיְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ  לה הַהֻלַ

ְַַׁׁלַמְעָלה לֹום. ָ ילֹותְַוַיֲהֹפךְַַחס־ְוש  ְַלָיִמים,ַַהֻלֵ
ן ַ ֻיֹוםְַוִייש  ָמהַֻבַ עֹות,ַֻכַ ֵדיַש ָ יקַֻכְ ְסֻפִ ֻיַ ֶ ַלוַַֹש 

ָנהְַמַעטַ ֵ ְיָלה.ַש  ֻלַ  ֻבַ

ֲעֵר 'ֻבְׁ ] ַ יק'ש  ב קו,  י־ַצֻדִׁ ֻתַ ַעל־" :ַעֻמֻוד קלו()ח"ד ִמכְּ ַֹהֻבַ נֻו ַרֻבֵ
ִמי ֹלְּ ֻיֹום, ֹֻבַ עֹות ֹׁשָ ה ָ ׁשֻ ֹׁשִ ֲֹאִפֻלֻו ִֹליׁשֹן יר ִֹהֻתִ ם־טֹוב ֹׁשֵ

ֲחצֹותֹ ַנֵהגָֹלקֻוםֹֻבַ תְּ ֻמִ ַׁ."ׁשֶ

ים' ֵקנִׁ 'ַטַעם זְׁ ֶדער ַז"ל ָֻובְׁ ענְּ ָחק ֻבֶ י ֵלִוי ִיצְּ ֵרס י –)ֵמַרֻבִ טְּ  גקֻונְּ

ִאיִדיש   ֵר , ֻבְּ טְּ קֻונְּ וֹ ס יז וְּ ש  לְּ ֻיֹוםָֹ:(ֶדש  ַהֻקֹ ־ןֻבִ ָנהֹֻבַ ַיןַֹהׁשֵ ִענְּ ִמירֹֻבְּ ֶהחְּ
ָהֲאִריַז"ל ֹוְּ ַֹהֻזַֹהר י ים ִסיָמן ד, ַֹעל־ֻפִ ָחן־ָערֻוךְּ אֹוַרח־ַחֻיִ לְּ ֺ ש  ן ֻבְּ )ַעֻיֵ

ן( ַחֻנַ ת ָוֶאתְּ ַ ָרש  ָהֲאִריַז"ל ֻפָ ֹות' לְּ צְּ ַער־ַהֻמִ ַ 'ש  ם, ֻובְּ ָ ֻוָבה' ש  ש  ֲעֵרי־ֻתְּ ַ 'ש  ,ָֻובְּ
ן־ י   ָעַּ ת: יכו  ֲארִּ ָב ַּ ם ֹש   ֻמַ ַֹאֲחֵריֹׁשֶ ִֹליׁשֹן רֻו זְּ חְּ ֻיַ ֹׁשֶ ֲעִדיף

ָעַתִיםֹ ְּ ֻיֹום,ַהׁשֻ יׁשֹןֹֻבַ לֲֹחצֹותִֹמֻלִ הָֹׁשֶ ג  ְנה  הַּ םָהַּ יְךָש   ֲארִּ םָמַּ ְוגַּ
הָ יב  ִּ יְָיש  ר  חו  הְָלבַּ ימ  ְתאִּ מ ַּ ָ.הַּ

יק' ֲעֵרי־ַצֻדִׁ ַ 'ש  ב ש"י( ֻובְׁ ֻתַ ָָ)ח"ז ִמכְּ ב: תַּ רֻורֹכ   ֹֻבֵ ֶזה ֹֻבָ ֵאין "ׁשֶ
מֻור"! ָכל־ֶאָחד ַיֲעש ֶ )ַֻגָ ֹו, וְּ ש  כֻוַנת ַנפְּ ִפי ֻתְּ ל ֵמַרֻבֹוָתיו, ֻוכְּ ֻבֵ ֻקִ ֶ ִפי ַמה ש  ה ֻכְּ

כֹוָנה  ֶרךְּ ַהֻנְּ ֶזה ַהֻדֶ ֻיֹוֵרהֻו ֻבָ ֶ : ש  ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ה לְּ ֻבֵ ַעק ַהרְּ ִיצְּ  (.וְּ

"ם' ֻבַ 'ַרמְׁ כֹות)ָֻובְׁ מֻוד־ֻתֹוָרה ִהלְּ לְּ ָג, יג( ֻתַ י: ָוהֹ"ַאף־ַעל־ֻפִ צְּ ֻמִ ֹׁשֶ
ֹמד ֻיֹוםִֹללְּ ֹֹֻבַ ָלה,ֻוַבֻלַ ָמתוֹֹֹרֹובֹלֹוֵמדָֹאָדםֵֹאיןֹיְּ אָֹחכְּ ֶֹאֻלָ

יְֹּ ֻלַ ִפיָכךְָֹֹּלה.ֻבַ ָרָצהִֹמיֹלְּ ֻכֹותֹׁשֶ ֶכֶתר־ַהֻתֹוָרה,ִֹלזְּ ֵהרֹֻבְּ ֻזָ ָכלֹֻיִ ֹֻבְּ
לֹאֵֹלילֹוָתיו,ֹ '.ֵֹמֶהן"ֶֹאָחדֲֹאִפֻלוֹֹֻיֹאַבדֹוְּ ְָוכו 

נֹות' ֻוָ ַער־ַהֻכַ ַ 'ש  ָלה ֻובְׁ יְּ י־ַהֻלַ ֵ רֻוש  ע:ד( )ֻדְּ ְָודַּ יָ: ֹֹֻכִ ֹהֻוא,ֹרָהִעֻקָ
ִריךְֹּ ֻצָ לֹׁשֶ ֻדֵ ֻתַ ִהׁשְּ ָכלֹלְּ ֻתֹוָרהַֹלֲעֹסקֹֻכֹחוֹֹֹֻבְּ לֹֻבַ ֲחצֹות־ֹֻכָ
ָלה, ֲעֶלהַֹעדַֹליְּ ֻיַ ַחר,ֹׁשֶ ַ ֵיֵלךְַֹֹּעֻמֻוד־ַהׁשֻ ל,ֹוְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ לֹאֹלְּ ֹוְּ
ִסיק ָנהַֹיפְּ ׁשֵ ָלל,ֹֻבְּ רָֻכְּ ב  הְָוד  יןָז  הָא  ְעל  .ְָלמַּ ו  נ  מ   ִֹאםֲֹאָבלָמִּ

ָאָדםֵֹאין ֹכֶלתֹֻבָ ְהָָיְּ עֹורָיֹותלִּ לָנ  הֲָחצֹותָכ   ֲחרֹונ  לָאַּ ה,ָש   ְיל  ל ַּ ָהַּ
ז םָא  קו  ָָי  ש  מ   ֲחצֹות,ָמַּ הָב ַּ ְבכ   לְָויִּ ןָעַּ ֻחְרב   מוָָֹהַּ יָכ ְ ה,ֲָחצִּ ע  ָש  

ךְָ ר־כ   חַּ ֲעֹסקְָואַּ הָת ַּ ֹור  ת  הָב ַּ ע  'ָש   תְָוכו  ר  ח  ךְַֹּ.אַּ ַאַחר־ֻכָ זֹרֹוְּ חְּ ֹֻתַ
ַבדִֹליׁשֹן, זֹרֹֻוִבלְּ חְּ ֻתַ ָתקֻוםֹׁשֶ מוֹֹֹוְּ ָעהֲֹחִציֹֻכְּ ֲעלֹות־ֹֹקֶדםֹׁשָ

ַחר, ַ ְחזֹרַָהׁשֻ ֲעֹסקְָותַּ ה,ָלַּ ֹור  ת  ןָב ַּ ֹאפ  םָב ְ ֹד  ק  הָש   ֲעל  י ַּ ד־ָש   ו  מ  עַּ
ר, חַּ ַּ ש   הָהַּ ְהי  רָת ִּ ש    ְתקַּ םָמִּ הָעִּ ינ  כִּ ְ ש   ָָהַּ .' רְוכו  ַכֲאׁשֶ יַעֹֹוְּ ִֹהֻגִ

ַחר, ַ רֲֹעלֹות־ַהׁשֻ ִכיָנהֹעֹוֶלהָֹאזֲֹאׁשֶ ְּ כֻו',ִֹהנֵֹֹֻֻדֹוָדֻהִֹֹעםַֹהׁשֻ ֹהוְּ
ָצאֻוהוֹֻ רֵֹנעֹור,ִֹימְּ ֵ ַקׁשֻ ֻה,ֹֻוִמתְּ סֹודִֹעֻמָ ֵניֹֻבְּ ֵֹהיָכָלאֹֻבְּ

רֹוִניָתא, ַמטְּ ךָֹֹֻדְּ ֹאֹותְּ ַתֲעֶלה ֻהֹֹוְּ ֵעתִֹעֻמָ ת־ֲֹעלֹוָתֻהֹֹֻבְּ ִפֻלַ תְּ ֻבִ
ַחר. ַ ה־סֹודַָהׁשֻ ים נז, ט(ְָוז  ִהֻלִ ָ)ֻתְּ ַחר",ֹ"ָאִעיָרה: ָ ֹ"ֲאִניֹׁשֻ
עֹוֵרר ַחר"ֹֹמְּ ַ יֹ–ַהׁשֻ רֹֻכִ ֹֹהֻואָֹהִעֻקָ ֵהאׁשֶ ֵעתֵֹנעֹורֹֻיְּ ַעֻמֻוד־ֹֻבְּ

ַחרֹ ַ  [.ַהׁשֻ

  .לד

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (ָּתקחָּח"הָּש ִּ

ִלין עֹוֵררַׁ,ל"ַזַצִֹֹמֻלֻוֻבְּ ֶ ש  יוַֻׁכְ ָ ֲַׁאָנש 

יַמת ַׁאֹוֵמרַָׁהָיהֲַׁחצֹות,ְַׁלקִּ ִמידֹ"ָצִריךְֹּ: ַהתְּ ֹלְּ
ִקיַמת יֹותֲֹחצֹות,ֹֻבְּ ִלהְּ ַמןֵֹנעֹורֹוְּ זְּ ,ֶֹזהָֹקדֹוׁשֹֹֻבִ

ֵדִֹֹאםַֹאף ָהָגהֹיַעל־יְּ ןֹזוַֹֹֹהנְּ הָֹהָאָדםִֹיׁשַ ֻמָ ֹֻכַ
עֹותֹ ֻיֹום"ֹׁשָ ֹֹ.ֻבַ

  .לה

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (תצהָּח"הָּש ִּ

ןֱֹאִליֶעֶזר יֹֻבֶ קֹר'ֱֹאִליֶמֶלךְַֹֹּרֻבִ סְּ ִֹמִליֶזענְּ
ֶַׁאתַׁזיע"א, ח ֻבַ ִּ ֻמוַַֹׁׁש  ָהְיָתהַׁאִּ ֶ ַׁש  ַַׁעל־ֶזה

יוֶַׁאתְַׁמעֹוֶרֶרת יַמתַָׁאבִּ ַֻׁפֹוָנהְַׁוָהְיָתה,ֲַׁחצֹותְַׁלקִּ
יםַָׁליוֵאַׁ ֻבֻורִּ דִּ מוַַֹֻׁׁבְ י:ַֻׁכְ ֶֹיֱעַרבֵֹאיךְֹּ,ֱֹאִליֶמֶלךְֹֹּ"ַרֻבִ

ךָֹ ךָֹֹלְּ ָנתְּ ֵזרֹותֹׁשְּ ֻגְּ ׁשֶ ֵאֻלוֹֹֻֻכְּ ָכֵאֻלוֹֹֻֻכָ ַֹעלֵֹיׁשֹֹוְּ
ָרֵאל ִֹישְֹּ לֹקֻום, ֻלֵ ֻפַ ֹפךְִֹֹּהתְּ ךָֹֹֻוׁשְּ יָחתְּ ֵניֹשִֹ ִֹלפְּ

ךָֹֹ ַרֵחםֹקֹונְּ ֻיְּ ַַׁׁ.ֲעֵליֶהם"ֹׁשֶ

  .לו

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ ָּתקמט־תקנ;ָּח"וָּש ִּ
ָּ לָּבֲאבָּ ְרזֶּ ָּבַֻּּ י"הָּ  (נֶּ

ֹר' י אַֹרֻבִ ֹזיע"א,ֹזֻוׁשָ ֵַׁמַאִניֻפֹוִלי
ְתעֹוֵררַָׁהָיה יְַׁוָקםַׁמִּ ֻדֵ ַַׁלְיָלהַׁמִּ

יַמת ְתעֹוְררֻותֲַׁחצֹותְַׁלקִּ הִּ דֹוָלהַֻׁבְ ,ְַׁמֹאדַֻׁגְ
ְמעוַֻׁ ָ אֹוֵמרֵַׁאיךְְַַׁׁוש  ֶ ְַׁלַעְצמוְַַֹׁׁוכֹוֵפלַׁש  א": ֹזֻוׁשָ
א, ׁשֹֹזֻוׁשָ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ךָֹֹ,ָחֵרבֲֹעַדִיןֹֻבֵ ִהנְּ ֹׁשֹוֵכבֹוְּ

הֲֹעַדִיןֹ ֻטָ ֻמִ ֹ".ֻבַ

  .לז

(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (ָּתרכבָּח"גָּש ִּ

ל יֹר'ֹׁשֶ אַֹרֻבִ ָלרַָׁהָיהַׁזיע"א,ֹזֻוׁשָ ַַׁסְנֻדְ
ְקצֹועוַֹׁ מִּ ַֻׁבְ ְנָעָליוַׁעֹוֵבדְַׁוָהָיה, מִּ ַַׁעדַֻׁבְ

ְיָלהְַׁמֺאָחר ֻלַ חוַֹׁ,ֲַׁחצֹותְַׁלַאַחרַֻׁבַ ֻבְ ִּ יְַׁוש  אַַׁרֻבִּ ָ ַׁזֻוש 
הֻואֹב"טוֹֹ:ְַׁוָאַמר הָֹאזָֹהָאָדםַֹיֲעֹסק,ֵֹערֹׁשֶ ֻמֶ ֹֻבַ

ֲעֹסקֹ ֻיַ ר,ֹׁשֶ ֻלֹאָֹהִעֻקָ ן"ֹׁשֶ ֹ.ִייׁשָ

  .לח
(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (שנהָּח"הָּש ִּ

מֻוֵאל ְ יָראַׁש  ֻפִּ ַ ַַׁׁל"זַַַׁׁש  ֵרש  ָנהַַֻׁׁפֵ ְ ש  ַהֻמִּ
ן'( ְָמקֹומ  הו  יז  'א  ָב ְ יםָפ"הָמ"ח, חִּ ַׁ)ְזב  ַסח": ַׁ,"ַהֻפֶ ַֹהחֹוֶזה

י ַֹרֻבִ

יק ֻדִ ַֹהֻצַ

ֵכנוֹֹ ֹׁשְּ

י ַֹרֻבִ



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  לו הַהֻלַ

א ֻיָ יַמְטרִּ גִּ ָמ"ן'.'ַֻׁבְ אֶֹנֱאָכלֵֹאינוֹֹ"ַַׁנחְּ ֶֹאֻלָ
ָלה יְּ ֻלַ ָאזַׁ,"ֻבַ ֶ רַׁש  ֻקַ םַַָׁׁהֲעבֹוָדהַׁעִּ ֵ ֲעבֹוַדת־ַהש  ֻבַ ֶ ש 

ָשא( "ן רַּ ָה  יחֹות ֵאינוֹֹ"ַׁ,)ש ִּ אֶֹנֱאָכלֹוְּ ַׁ,"ָצִליֶֹאֻלָ
ֹון ש  ֻלְ לֹוָתאַׁמִּ ֹוןַֻׁוָבעֻוָתא',ֹ'צְּ ה'.ְַׁלש  ִפֻלָ ַׁ'ֻתְּ

ֵאינוֹֹ" אֶֹנֱאָכלֹוְּ ֻבוֹֹֹ–ֹ"ֲחצֹותַֹעדֶֹאֻלָ לֻויֹׁשֶ ֹֻתָ
ֻנוֹֻ,ַֹהֻכֹלֹ ָחַלתֹֻוִמֻמֶ לַֹהתְּ ֹֹ.ָהֲעבֹוָדהֹֻכָ

  .לט
(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (רמָּח"וָּש ִּ

ִריםָֹהיוֹֻ ִזיםֹאֹומְּ ַרֻמְּ ֹגֶדלֹֻומְּ ַֹמֲעַלתֹֻבְּ
ָלה,ֲֹחצֹותִֹקיַמתֲֹעבֹוַדת ןַַׁליְּ ַעל־ֻכֵ ֹׁשֶ

ַעלָֹקַבע ָחן־ָערֻוךְֹֹֻּבַ לְּ ֺ רֹאׁשַֹֹהׁשֻ ֶֹאתִֹחֻבֻורוֹֹֹלְּ
אֹוַרח־ַחַַַׁׁהֻזֹו,ֲֹעבֹוָדה יָמןֻבְ ַׁסִּ ים ַַֻׁׁיִּ ז:ַׁ–א ְַׁלַרֻמֵ
ל ֻכָ ךְֹֹּׁשֶ ׁשֵ עֶֹהמְּ ֻבַ ֵקיָֹהַארְּ ָחן־ָערֻוךְֶֹֹּחלְּ לְּ ֹׁשֺ

יִפים ֻקִ ִביםַֹהֻמַ ַהֻסֹובְּ ָכלָֹהָאָדםֶֹאתֹוְּ עֹותֹֻבְּ ֹׁשְּ
ָכלֹיֹומוֹֹ ֵמיֹֻבְּ ֹֹיְּ יו קֻוִקיםֹ–ַחֻיָ עֹותֵֹהםֹזְּ ׁשָ ֹלְּ

דֹוׁשֹות לֵֹאֻלוֹֹֻקְּ ֲֹֹחצֹותֲֹעבֹוַדתֹׁשֶ ָלה ֹ–ַליְּ
ִפֻלֹוָתיו ִלֻמֻודוֹֹֹֻוִבתְּ עֹותֹוְּ ׁשָ דֹוׁשֹותֹֻבְּ ֵֹאֻלֻו,ֹקְּ

ה ֻכֶ םִֹיזְּ ַקֻיֵ ֵלמֻותֹלְּ ׁשְּ לֹֻבִ יֵניֹֻכָ ַֹהֻתֹוָרהֹֻדִ
ָעהֹ ֻבָ ַארְּ ֻבְּ ֵקיֹׁשֶ ָחן־ָערֻוךְֶֹֹּחלְּ לְּ ֹֹ.ׁשֺ

  .מ
(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (רעהָּח"וָּש ִּ

ַׁ יםֲַׁאַנ"ש  חִּ ֻבְ ַ יםְַׁמש  לִּ ֹגֶדלַֻׁוְמַהֻלְ ַַׁמֲעַלתַֻׁבְ
יַמת ,ַֻׁבוַַַֹׁׁהֻתֹוָרהֵַׁעֶסקוְַַַׁׁלְיָלהֲַׁחצֹותַׁקִּ

נוְַַֻׁׁוָאְמרוַֻׁ ַרֻבֵ ֶ ָאְמרוַַֹׁׁש  לֹ"ֲחצֹותַֻׁבְ ֺסֻגָ מוֹֹֹמְּ ֹֻכְּ
יֹון" דְּ "ן)ַֻׁפִ י־מֹוֲהרַּ ט  ו  ק  ַׁ(קמטָא"חָלִּ הֲַׁהֵרי, ֻלָ ֻגִּ ֶ ַָׁלנוַַֻׁׁש 
נֻו: ֲעַלתַַׁרֻבֵ ֻמַ יֵֹאֻלוֹֹֻׁשֶ ֻתֵ ְּ עֹות,ַֹהׁשֻ ֲֹחׁשֻוִביםֹׁשָ
ַמֲעַלתֵֹהם ֻפֻוִריםֹֻכְּ הֻואֹיֹום־ַהֻכִ ֹתַאַחֹֹיֹוםֹׁשֶ

ָנה ָ ׁשֻ ֹֻבַ ָאז, יֹוןֹיֹוםֹהֻואֹוְּ דְּ דֻותֹֻפִ נוֹֹֻֻפְּ ׁשֵ ַֹנפְּ
ֹ דֹול םַׁ–ַהֻגָ ילְַׁואִּ ֻכִּ יןַַׁנשְֹ מוְַַֹׁׁוָנבִּ ָראֻויְַׁלַקֻיְ ַֻׁכָ
כֹון, הְַׁוַכֻנָ ֻכֶ ֻפֻוִרים,ִֹנזְּ יֹום־ַהֻכִ ֹֻכְּ יֹון ִפדְּ יֹלְּ ִֹמֻדֵ

ָלהֹ ָלהַֹליְּ ַליְּ ֹֹ.ֻבְּ

  .מא

(ָּ ר־הַּ דֶּ תסֵּ גוֹּ ְנהָּ תְָּוהַּ נוֹּ קָֻּּ ם,ָּתַֻּּ וֹּ ָּיֻּ
ְצָּ יָּיִּ בִֻּּ "לְלרַּ ערָּזַּ ייטֶּ רֵּ קָּבְֻּ  (חָּ

ָכלֹ ֹֻבְּ ָֹלקֻום ֹלֹו ה ָקׁשֶ ֹוְּ ֹאד, ֹמְּ ָאנֻוס ׁשֶ
רֹ ֻבֵ ֻגַ ִֹיתְּ ִנים ל־ֻפָ ַֹעל־ֻכָ ֲחצֹות, ֹֻבַ ָלה ַליְּ

בֻוַע.ֹ ָ ׁשֻ ַעם־ַאַחתֹֻבַ ָֹלקֻוםֹֻפַ

  .מב
יָּקסא) נִּ ֲחמֵּ ר־נַּ צַּ  (אוֹּ

ַעם־ ַֻׁפַ ַַׁז"ל: עְרֶגער ַֻׁבֶ ַדְלָיה ַֻׁגְ י ֵמַרֻבִּ
ַַׁאַחַׁ ֻבֵַׁת ַֻׁדִּ ַַׁרֻבִַּׁר ְַׁבָרָהַַׁאַׁי ַׁבֶַֻׁם יַַׁרֻבִַּׁן

ַַׁנְחָמַׁ ַׁזַַׁן יָחַׁ"ל, ַׁׂשִּ ַׁנֹוָרָאַׁה ְניַַׁה עִּ ַֻׁבְ ַַׁמֲעַלַׁן יַמַׁת תַׁקִּ
ֲַׁחצוַֹׁ ַַׁאֲחֵרַׁת. ַמַׁי ֻגָ ֶ ַׁש  יָחתוַֹׁר ַׁׂשִּ ,ַׁ ַָׁאַמְרֻתִּ ַׁלוַֹׁי

ֲאָנָחַׁ ַֻׁבַ ֵבָדַׁה ַֻׁכְ ֹאוֹֹ"ה: ַֹרֻבִֹי ָרָהֹי ַֹאבְּ ָֹוואם, לָֹזאס
ִֹֹאיךְֹּ יִֹאיךְֹּןֹטֻוהְּ רֹויֶסעַֹאֹןֹֻבִ עֶפערֹגְּ ֹר,ֹֻפֶ זִֹאי'סְּ
ִֹמי ֵֹזייֶעֹר ֶווער ֹׁשְּ ֵטייר צֻוׁשְּ ֹאֹויפְּ יָאוָֹ]ֹת"ֲחצוֹֹן

ב ִָּ ָרַּ ה ָי ְבר  ָאַּ ָם ָמ  ָה ֱעש   ָא  ֲָאנִָּה, עַָּי ָב ַּ נָ ל ָש   ק ָה ֲָחז  ָה, ש   ָק  יָלִָּה

קוָ ָ ָםָל  ְזמַּ ַׁ.ת[ֲחצוָֹןָב ִּ

ַׁלִַּׁ ַַׁרֻבִַּׁי ַַׁאְבָרָהַׁי ֵטי"ם: ֹׁשְּ ֹזֶֹי ֹאֹויע ַֹאֹף
ָעֹ ֹׁשָ ֵוויה ֹצְּ ֲֹחצוָֹֹֹנאךְֹּי ֹת, ִֹאי'סְּ ֹאֹויךְֹּז

ָקוָ ]ֹט"גוֹֻ ע ָם ָש   ָָאוָֹה ְ יִָּש  ָת ַּ ָם ֲחר  ָאַּ ֲָחצוָֹי ָג ַָּת, ָזָ ם ַׁ.ב[טוָֹה
ַׁ ַָׁאַמְרֻתִּ ַׁלוַֹׁי ִֹאיסָֹדא": ִֹמיז ֶוועֹאֹויךְֹּר םָג ַָּ]ֹר"ׁשְּ

ָזָ  ָה ש   ָק  ַָׁאַמַַׁׁ.י[לִָּה ַׁלִַּׁר ֵטי"י: ֹׁשְּ ֹזֶֹי ׁשֹע ףֹאֹויָֹכאטְּ
ָטאגְֹּ ָקוָ ]ֹס"ַפארְּ חוָֹם ְָלפ  ָת מ  כ   ְ ש  הַּ ָב ְ ְפנָ ה ָלִּ ת־ֲעלוָֹי

חַָָּ ַּ ש    .ר[הַּ

ַׁ ַָׁאַמְרֻתִּ ַׁלוַֹׁי ֵטיִֹאיךְֹּ": ֹאֹויֹיׁשְּ םֹקֹויף
ֲָאנִָּ]ֹן"ַדאֶוועֶנעםֹצוֹֻ ָי ָק  ָם ֹקש ִּ ָב ְ ל ָ י ַּ ְתפ  ַׁ.ל[ְלהִּ

ַָׁאַמַׁ ַׁלִַּׁר ַֹאזוֹֹֹאֹויבֹֻ"י: ֹזֶֹטִֹהיי ַׁ.גָטאםֶֹדעָֹאֻפֹע
ַעֹרֶֹדעזַֹאֹ ַלאֻפַֹֹאֹןֶֹגעֶגעֻבְֹּרִֹדיטָֹהארָֹדָבֹל־ֻבַ ֹקְּ

ייַנאכְֹּ ֹֻבַ ַלאֻפַֹֹאֹםִֹאיִֹגיבֹֻט, יֹקְּ ֹג"ָטאיֻבַ .[ָ ןָכ ָ ם־אִּ

מָֹ ְ ש  ָת ִּ ְָָלךָ ר וָֹתָא  י  ָםהַּ עַָּ. ב ַּ בָ ל־הַּ ָד  כ ָ ר ְילָ ָאֹוְתךָ הָהִּ ל ַּ ָב ַּ כ ָ ה, הָתַּ

וָָֹאֹותוָָֹ י  ַׁם[.ב ַּ

ֲֹאַנ"ׁשֹ

ָֹהיוֹֻ

ֹֻוִמי

י ֻתִ ַמעְּ ֹׁשָ

ֹרָאַמֹ

ֹבׁשוֹֻ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ  לז הַהֻלַ

ַׁ ֻדֵ ֻתַ ְ ש  ַֻׁתִּ ְַׁלָפחוַֹׁל ְַׁלַמֻלֵַׁת ֶַׁאַׁא לַֻׁכַָׁת
ַַׁהֻיוַֹׁ תֹוָרַׁם ַֻׁבְ ֻלַָׁה ַֻׁוְתפִּ ת־ַוֲעבֹוַדַׁה

ַׁ ֵ ַׁלְַׁוַאַׁם,ַַׁהש  ֻתֵ ַעַׁןַֻׁתִּ ַכֻלֶַׁרַָׁדָבַׁל־ְלַהֻבַ ֻיְ ֶ ַמְַַׁׁלךַָׁהַׁש  ןַַׁהֻזְ
יַׁ לוַֹׁס־ַחַׁקַָׁלרִּ ָ ַׁם.ְוש 

  .מג

ְקָּ) ָּזִּ "ש  י־ֲאנַּ ָָּּנֵּ ִּ פֻּ ָּיָּמִּ עָּ מוֻּ ְ ש ֻּ  (ההַּ

ַַׁאְבָרָהַׁ ַׁבֶַֻׁם ַַׁרֻבִַּׁן ַַׁנְחָמַׁי ַׁזַַׁן ַָׁאַמַׁ"ל מוֹֹ"ר: ֹֻכְּ
ָרֵאֹ ש ְּ ֻיִ ֲחרוֹֻלֹׁשֶ ִֹֹנבְּ ִעילִֹמֻכָ בְּ ִ ת,ֹֺאֻמוֹֹםַֹהׁשֻ

מוֹֹ ֲחרֻוֹֻכְּ ָלה,ִֹנבְּ לֲֹחצֹותַֹליְּ עֹותֹׁשֶ ָ יַֹהׁשֻ ֻתֵ ןֹׁשְּ ־ֻכֵ
לַֹהֻיֹום".ֹ ִֹמֻכָ

  .מד

(ָּ "ש  י־ֲאנַּ ְקנֵּ ָָּּזִּ ִּ פֻּ מוָֻּּיָּמִּ ְ ש ֻּ ָּהַּ  (העָּ

ַַׁאְבָרָהַׁ ַֻׁבֶַׁם ַַׁרֻבִַּׁן ַַׁנְחָמַׁי ַׁזַַׁן ַָׁהיַָׁ"ל יה לַָׁרגִּ
ַׁלֹוַמַׁ ֹֻכָֹ"ר: ֲֹחצוֹֹל ֲאנִֹת ֹׁשֶ ֹחֹוֵטֹי זֶֹף הֹֻבָ

ָֹהעֹוָלֹ ֹזֹוִהֹם, ַֹהַחֻיוֹֻי ֹת ֻלִ ֹׁשֶ ֹזֹוִהֹי, ירוֹֻי תָֹהֲעׁשִ
ֹֹ ֻלִ ֶנַצֹיֹׁשֶ ָצִחיחֹלְּ ֹם".נְּ

  .מה

(ָּ ְכבֵּ וֹּ יחוָֹּּר,ָּאוָֹּּי־כֻּ ית־ש ִּ רִּ וֻּ פֻּ  (םָּכחְוסִּ

ֹֻכָֹ ֹל ֲֹאׁשֶ נוֹֹֻףהֹוִסיר ֹלַֹעֹ"לֹזַַֹֹרֻבֵ לֹש ָ ְּ הַֹהׁשֻ
ִפֻלוֹֹ ֹֻתְּ ֻיוֹֹת ֹֻבַ ִהים, ִהזְּ ֹוְּ ֹקָרָביר ִֹלמְּ יַחֹו ָֹלש ִ

ֹ ַסֻפֵ ֹֻולְּ נֵֹר ִֹלפְּ ֹי ֵ ַרךְֹּם־ַהׁשֻ ֻבָ ָכִֹֹיתְּ ֹֻבְּ ֹיוֹֹל ֹֻכָֹם הַֹמֹל
עֹוֵבֹ ֶ ֹׁשֻ ָֹעָליר נָֹֹ–ו ִֹנכְּ סוֹֻס ֹ'לְּ ֹג ִפֻלַ ֹֻתְּ ַׁ–ַׁת'ֲחצוֹֹת
ַׁ ֶ ֲַׁאש  ְַׁלַדַעַׁר יַז"ל ַׁתַָׁהֲארִּ ֻהֵַַׁׁיש  יֶַׁהְכֵרַחַַֻׁׁבָ תַׁצוַֻֻׁוְנחִּ

דוַַֹׁׁ ַׁד.ְמאַֹׁלַֻׁגָ

ַׁגַַֻׁ ַָׁהֲאֵפָלַׁם ךְַׁה ַָׁהרֻוָחנְִַַּׁׁוַהֹחש ֶ ַׁי ֶ ֲַׁאש  ֵלַׁר בַֻׁבְ
ְתַאֵחַׁאַׁהוַֻׁם,ַָׁהָאָדַׁ ַׁדַׁמִּ ְךַָׁהֲאֵפָלַׁםַׁעִּ הְַׁוַהֹחש ֶ

ַׁ מִּ ְ ש  ֻמֻובַָׁי,ַַׁהֻגַ ָבָריןַֻׁכַ ֻדְ יוַׁמִּ ִּ דֹוש  ְתעֹוֵרַׁם.ַַׁהֻקְ רְַׁוַהֻנִּ
ֵַׁמֶאְמָצעוַֻׁ ַָׁהֲאֵפָלַׁת ךְַׁה ַַׁהזְֶַַֻׁׁוַהֹחש ֶ ןְַׁלקֹונֵַׁה

ַׁ ש  ְפנֵַַֻׁׁוְלַבֻקֵ ַׁיַׁלִּ ֵ ַרךְַׁם־ַהש ֻ ְתֻבָ ְקָרַׁ,ַׁיִּ ַׁןַֻׁכֵַׁם־גַַֻׁאַׁנִּ ֵ ש  םַֻׁבְ
ֻלַַַׁׁת  ת.ֲחצוַֹׁתְַֻּּׁפִּ

מוֹֹהֹזֶֹתֵֹמֲחַמֹ ַעצְּ ֵהֹֹֻבְּ ַאֲחִדיםֹׁשֶ הֹזֶֹםִֹמתְּ
זֶֹ ֹֻבָ ֺסגָֹֻה, ֹמְּ ֹיֹוֵתֹל ַכוֵֹֻר ֹלְּ ֹזֹאן ֹת ִפֻלָ הַֹהֻתְּ

ֲחצוֹֹ ֹֻבַ ָלֹת ַֹליְּ ׁשֹה ְַׁוֵכַַׁׁ.ַמֻמָ ְַׁמבָֹאַׁן ָבָריר ֻדְ וַׁמִּ
י ִּ דֹוש  ַַׁהֻקְ י־מוָֹם ט  ו  ק  ָ)לִּ "ן ָקא(ֲהרַּ ַׁח"ב :"ֹ ִעֻקַ רֹׁשֶ

ֲֹאִמיַרֹ ֻקוֹֻת ֲֹחצוֹֹן־ֻתִ ֹהוֹֻת, ַֹעֹא ַֹמֹל ֹה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ הֹׁשֻ
ֹ ׁשָ ַֹעכְּ ִֹעֹו ָֹהָאָדֹם ׁשֹם, ֻיֵ ׁשֶ ָפֵרׁשֹֹוְּ זֶֹֹלְּ ֹֻבָ תֶֹאֹה

יָחתוֹֹ נֵֹֹש ִ ִֹלפְּ ֹי ֵ ַרךְֹּם־ַהׁשֻ ֻבָ ָכִֹֹיתְּ ֹֻכְּ ֹל ֲֹאׁשֶ םִֹעֹר
ָבבוֹֹֹ ֹ".לְּ

  .מו
(ָּ ש  י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ  (קמטָּח"חָּש ִּ

ַֻׁבֶַׁ ְצָחק ַׁיִּ י ֵַׁלוִּ ַָׁאַמר: ַַׁז"ל ָֹהָיהֹעְנֶדער לֹא
ֹותֹ ֺיֶחֶדתַֹמהַֹלֲעש  ָהָגהֹמְּ ַֹהנְּ ֲֹאַנ"ׁש ין ֻבֵ

ָלה ַֹליְּ ֲֹחצֹות ֵעת ֹֻבְּ ָקא ַדוְּ ַָׁנַהגַַׁׁ–ַֻׁבְּ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ י ֻכִּ
ֻקֻון,ַׁ ַַׁהֻתִּ ַָׁאַמר ֶַׁזה עֹות, ָ ַׁש  י ֻתֵ ְ ַׁש  אֹוָתן ַֻׁבְ ַאֶחֶרת
ַָׁהַלְךַׁ ְַׁוֶזה ַָׁלַמד, ְַׁוֶזה ְתֻבֹוְדדֻות, ַׁהִּ ה ַָׁעׂשָ ְוֶזה

ְקוֶַַׁׁ  ה,ְַׁוַכֻדֹוֶמה.ַלֻמִּ

ֵעיָניו,ֹ ֹֻבְּ ַֹהֻטֹוב ה ַֹיֲעש ֶ ל־ֶאָחד ֻכָ ׁשֶ
רֹ ָֹהִעֻקָ ה, ִפֻלָ תְּ ֹֻבִ ִֹאם ֻתֹוָרה ֹֻבַ ִאם
ִאי־ ֹוְּ טֹוָבה, ֹלְּ עֹות ֹׁשָ י ֻתֵ ֹׁשְּ ֹאֹוָתן ָנֵצל ֻיִ ֹׁשֶ הֻוא
ָקא,ֹ ַדוְּ ֹֻבְּ ךְּ ֹֻכָ ֹאֹו ךְּ הֹֻכָ ֶאָחדֲֹעש ֵ רֹלֹוַמרֹלְּ ׁשַ ֶאפְּ

ָבבֹותֹה'ֹֻדוֹֹֹ לֹלְּ יֹ"ֻכָ ָ)ֵֹרׁש"ֻכִ ְבר  יי־ד ִּ מִּ י   ֹ.ם־אָכח,ָט(הַּ

ָקםֹ עֹוֵררֹוְּ תְּ ֻמִ מֹוֹׁשֶ כֻותַֹעצְּ ֻזֹוַֹהֻזְּ "ׁשֶ
ֶֹאתֹ ן ַכֻוֵ ֹֻתְּ ָמֻה ַֹעצְּ ֹזֹו כֻות ֹזְּ ֲחצֹות, ֻבַ
ָמתֹוֹ ִֹנׁשְּ ִתֻקֻון ֹלְּ כֹון ַֹהֻנָ ה ֲעש ֶ ֻיַ ֹׁשֶ ל־ֶאָחד, ֻכָ

ַמן".ֹ אֹותֹוַֹהֻזְּ ַֻׁבְּ

א   ְׁ נ  ר ש  יְׁ יי 'ִענְׁ ִרין־ב   צ  מ ְׁ להַׁ הם', ג  ֻאל   גְׁ ת ו   ו 
ִפיעו   – ת יו  רַׁ זְׁ עֶּ ם־ב ְׁ ש    נו   הַׁ יו  ִגלְׁ ִאית ב ְׁ ב    –ם הַׁ
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לֹוַמֹ ֹר:ֻכְּ

ֹיַרֻבִֹ

ֹיַרֻבִֹ

ֹםגַֹֻ

ֹיֻכִֹ

ֹקַרֹ

י ַֹרֻבִ

כֹון: ַהֻנָ ֹוְּ

ָאַמר: ֹוְּ



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  לח הַהֻלַ

Gִַפּלֹות ִלּקּוֵטי עֹוֵרר  ּתְּ ִהתְּ ָלה תֲחצוֹ 'ֻבַַלְּ יְּ gַַ'ַהּלַ
ה ְזכֶֻּּ נִֻּּ ֶּ רָּש  רֵּ ְתעוֹּ םְָּלהִּ קוֻּ תְָּולָּ ֲחצוֹּ הָּבַֻּּ ְילָּ לַֻּּ ר,ָּהַּ מַּ ןְָּולוֹּ וֻּ קֻּ תָּתִֻּּ ן,ֲָּחצוֹּ נֵּ ְלאוֹּ ןָּוֻּ נֵּ ְלקוֹּ זָּוֻּ לָּאָּ ְרָָּּעַּ ןחֺּ ָָּּבַֻּּ ש  ְקדָֻּּ ִּ מֻּ ית־הַּ ָּ'ְוכוָָֻּּּבֵֻּּ

Pַֹׁ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]א pַֹׁנדֹא"חֹֻתְּ
י) ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ִהי, 'נד א"ח ן"ִלק  יְׁ ץ וַׁ ן, ִמק   רו   '(ִזכ  

ָכלַ ַֻבְ ַָלקֻום ה ֶאְזֻכֶ ֶ ַש  יֵעִני, ִ ְותֹוש 
ַַיֲעבֹרַ ְַולֹא , ש  ַַמֻמָ ֲחצֹות ַֻבַ ַלְיָלה

ַֻבְַ ַַלְיָלה ֲַחצֹות הַָעַלי ֶַאְזֻכֶ ַַרק ְַלעֹוָלם, ָנה ֵ ש 
ַ, ש  ַַמֻמָ ֲחצֹות ַֻבַ ַַלְיָלה ָכל ַֻבְ ְַוָלקֻום ְלִהְתעֹוֵרר
הַָאזַ יְַלעֹוָלם,ַֹחקְַולֹאַַיֲעבֹר.ְַוֶאְזֻכֶ לְַיֵמיַַחֻיַ ֻכָ

תֹוָרהַַוֲעבֹוָדהַֻבֶַ ֲאִריַַלֲעֹסקַֻבְ רַֻכָ ֻבֵ ֱאֶמת,ְַלִהְתֻגַ
ַ ַעֻוָרה ְַכבֹוִדי ַָאַ"עֻוָרה ְַוִכֻנֹור ֶבל ִעיָרהַַהֻנֵ

ַחר".ַ ָ ַש ֻ

Pַֹׁ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ב pַֹׁפחֹא"חֹֻתְּ
י) ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ת, 'קמט א"ח ן"ִלק   '(ֲחצו 

ַַעלַ ַָלְך ְַלהֹודֹות ַָאקֻום ַלְיָלה
ַַרֲחִמים,ַ ַָמֵלא ִַצְדֶקָך". ֵטי ֻפְ ְ ִמש 
ִמים,ַחֻוסַַוֲחֹמלַ ִקיץִַנְרֻדָ ִניםְַוַהֻמֵ ֵ עֹוֵררְַיש  ַהֻמְ

ְַוַזֻכֵַ ַָלקֻוםַָעַלי, ה ֶאְזֻכֶ ֶ ַש  ים, ַָהַרֻבִ ַרֲחֶמיָך ַֻבְ ִני
יַ לְַיֵמיַַחֻיַ ַֻכָ ש  ֲחצֹותַַמֻמָ ָכלַַלְיָלהַָוַלְיָלהַֻבַ ַ.ֻבְ

ַַלְיָלה,ַ ֲחצֹות ַֻבַ ָנִתי ְ ִַמש ֻ ְלִהְתעֹוֵרר
ַַעְצלֻותַ ֻום ַש  ִלי ַֻבְ דֹול, ַֻגָ ְזִריזֻות ֻבִ

ַ ֵ ַַהש ֻ ַָעַלי ר ֻבֵ ִַתְתֻגַ ְַולֹא ָלל. ַֻכְ ָנהַֻוְכֵבדֻות
ָברַ ַֻדָ ֻום ַש  ַיֻוַכל ְַולֹא לֹום, ָ ַַחס־ְוש  ָמה ְרֻדֵ ְוַהֻתַ
יםַַוֲחָסֶדיָךַ ַָהַרֻבִ ַֻוְבַרֲחֶמיָך ה. ִַמֻזֶ ַאֹוִתי ִלְמנֹוַע
ֶבתַ ֶ ַַהְמַנש ֻ ְַצפֹוִנית ַָהרֻוַח עֹוֵרר ַֻתְ דֹוִלים, ַהֻגְ
ְךַ ַ ַֺיְמש  ם ָ ַֻוִמש ֻ ַַלְיָלה, ֲחצֹות ַֻבַ ִוד ַֻדָ ל ֶ ַש  ִכֻנֹור ֻבְ

ִַהְתעֹוְרַ ָנִתיַָעַלי ְ ִַמש ֻ ִמיד ַֻתָ ְַלִהְתעֹוֵרר רֻות,
ֵעתַ .ַ"עֻוָרהַֻבְ ש  ְכבֹוִדיַעֻוָרהֲַחצֹותַַלְיָלהַַמֻמָ

ַחר".ַ ָ ֶבלְַוִכֻנֹורַָאִעיָרהַש ֻ ַַהֻנֵ

הַ ַכֻמָ ַֻבְ נֻו ִַהְזַהְרֻתָ ה ַַאֻתָ ַעֹוָלם, ל ֶ ש 
ֲחצֹותַ ַֻבַ ִמיד ַֻתָ ַ"ָלקֻום ַאְזָהרֹות:

ֻכַָ ֶ ַש  מֹו ַֻכְ ," ש  ַַמֻמָ ַַלְיָלה דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ַֻבַ תֻוב
יַ ַֻכִ ַיֹוֵדַע: ה ַַאֻתָ ַַאְך ַַעל־ֶזה. ַנֹוָראֹות ַאְזָהרֹות

לֶַאָחדַ ִריםַָעֵלינֻוַַעלַֻכָ ֻבְ ְתֻגַ ֻמִ ֶ ִניעֹותַש  ַרֻבֻוַַהֻמְ
ַרַֹ ְדנֻו ִַאֻבַ ר ֶ ֲַאש  ַַעד ה, ִַמֻזֶ ְַלַהְטִריֵדנֻו בְַוֶאָחד

ְלנֻוַַ ֻטַ רַֻבִ ֶ ילֹותֲַאש  ֲחצֹות.ַהֻלֵ קֻוםַֻבַ ִַמֻלָ

יַע,ַ ִ אִתיְַלָפֶניָךֲַאדֹוןַֻכֹלַַרבְַלהֹוש  ֻבָ
ִַלְזֻכֹותַָלֶזהַָלקֻוםַ ֵַעָצהֵַאיְך ִַלי ן ֻתֶ
ֶכףַ ַֻתֵ הֻוא ֶ ַש  , ש  ֲחצֹותַַמֻמָ ַֻבַ ַַלְיָלה ָכל ַֻבְ ִמיד ֻתָ

ְיָלה,ַ תַַהֻלַ ִחֻלַ עֹותִַמֻתְ ָ הַש  ָ ש ֻ ִ ֹחֶרףַַאַחרַש  יןַֻבַ ֻבֵ
ִיץ.ַ ֻקַ יןַֻבַ ַֻבֵ

דֹול,ְַלִהְתעֹוֵרַ ַֻגָ ְזִריזֻות ַֻבִ ַָאז ר
ֻקֻוןֲַחצֹות,ְַלאֹוֵנןַֻוְלקֹוֵנןַ רַֻתִ ֻוְלַסֻדֵ
ַַהֻתֹוָרהַ לֻות ַֻגָ ְַוַעל , ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֻבֵ ן ַֺחְרֻבַ ַעל
ַָרֶזיָהְַלִחיצֹוִנים,ְַוַעלֲַחָטַאיַַוֲעֹונֹוַתיַ ְמְסרֻו ֻנִ ֶ ש ֻ
ל־ֶזה,ַ ַֻכָ ְרמֻו ֻגָ ֶ ַש  ים ְַוָהַרֻבִ ַָהֲעצֻוִמים ַעי ָ ֻוְפש 

ִַנְגָלהַוְַ ר ֶ ֲאש  ַֻכַ יֹוֵתר, ַֻבְ לֻות ַַהֻגָ ֶַאת ֶהֱאִריכֻו
ֶַאתַ י ֶַהֱאַרְכֻתִ ה ְַוַכֻמָ ה ֻמָ ַֻכַ ַַהֻכֹל, ַיֹוֵצר ְלָפֶניָך
ַאֹוי ַֻוִבְפָרט. ְכָלל ַֻבִ ים, ֲעֹונֹוַתי־ָהַרֻבִ ַֻבַ לֻות ַַהֻגָ
ק,ַ ֶַאְצַטֻדָ ַָמה ר ֲַאַדֻבֵ ַָמה ַאֹוַמר ַָמה ִַלי, ַַוי ִלי

ָמהַ ְ ַאש  ַֻבְ ְַלָפֶניָך ָעַברַָעַבר.ִַהְנִני ֶ ַֻוַמהַש ֻ ה, ַרֻבָ
ְַולֹאַ ֱאֶמת, ַֻבֶ ר ָ ש  ַַהֻיָ ְַלֶדֶרְך ֻוב ַָלש  ה ֵַמַעֻתָ ִני ַזֻכֵ

ֻוםַַליְַַ יַמתֲַחצֹות.ָלהַאֹוַבדַש  ילֹוַתיִַמֻקִ ִַמֻלֵ

ְמֵרִני,ַ ְ ְַוִתש  ְַוַתַעְזֵרִני ַָתִמיד, י ִעֻמִ
ָלל ַֻכְ ִַלי יק ַַיֻזִ ֻלֹא ֶ ֲַחצֹותַַש  ִקיַמת

ָבר, ַֻדָ ֻום ש  ַחַַֹֻבְ ֻום ַש  ִַלי ֶַיֱאַרע ְַולֹא ַרֹאש  ִלי
ה.ַ ֻוםֵַנֶזקִַמֻזֶ ְַוש 

ִניַ ַַזֻכֵ ְַוֶאְחֶיה, ֲַהִקיֵמִני ַמִים, ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ש 
ָכלַַלְיָלהְַוַלְיָלהַָתִמידַ הַָלקֻוםַֻבְ ֵמַעֻתָ
תְַויֹום־טֹוב,ַ ֻבָ ַ ש  יןַֻבְ ֹחלַֻבֵ יןַֻבְ ,ַֻבֵ ש  ֲחצֹותַַמֻמָ ֻבַ

ַ ַֻוְבֶלְכֻתִ ֵביִתי ַֻבְ י ְבֻתִ ִ ש  ֶרַֻבְ ַַבֻדֶ ֻקֻוןַי ַֻתִ ר ַֻוְלַסֻדֵ ְך,
ה.ְוַלֲַחצֹות,ַַ ֻתֹוָרהַַהְרֻבֵ ֲַעֹסקַָאזַֻבַ

יֵעִני ִ ֵַסֶדרַַ,ְותֹוש  הַַעל־ְיֵדי ֶאְזֻכֶ ֶ ש 
לַ ַֻוְלַבֻטֵ יק ְַלַהְמֻתִ ֲַחצֹות, ֻקֻון ֻתִ
ֵניֵַביִתי,ַֻוֵמַעלַ לַֻבְ יִנים,ֵַמָעַלי,ַֻוֵמַעלַֻכָ לַַהֻדִ ֻכָ

ְַוַתַעְזֵרִני

ַ"ֲחצֹות

ה ְַוֶאְזֻכֶ

ִַרֻבֹונוַֹ

ןַעַ ַל־ֻכֵ

הוְַ ֶַאְזֻכֶ

ְַוִתְהֶיה

ַָאִבי

ְַוַתַעְזֵרִני



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ  לט הַהֻלַ

ָרַ ֵניִַיש ְ לַֻבְ ָכלַֻכָ ַֻבְ ַָעַלי ְך ַ ְַוִיְהֶיהִַנְמש  ָך. ֵאלַַעֻמֶ
םַ ִַויֺקֻיַ ַאְבָרָהם, ִַמֻבֶֹקרַֻדְ לֶַחֶסד' ֶ ַ'חֻוטַש  ֻבֶֹקר,
ַַחְסֻדֹו,ַ ַה' ה ְַיַצֻוֶ ַ"יֹוָמם תֻוב: ֻכָ ֶ ַש  ִמְקָרא
י".ַ ַַחֻיָ ְַלֵא־ל ה ִפֻלָ ַֻתְ י ִַעֻמִ ירֹה ִ ַש  ְיָלה ֻוַבֻלַ

ֱַאמֻונַָ ָך, ַַחְסֻדֶ ַמִים ָ ַהש ֻ ַֻבְ ַ"ה' ַַעדְַוֶנֱאַמר, ְתָך
הַ ַַרֻבָ ָקִרים ַַלֻבְ ים ִ ַ"ֲחָדש  ְַוֶנֱאַמר: ָחִקים". ְ ש 

ֱַאמֻוָנֶתָךַ ִַאְמֵרי־ִפי ְַלָרצֹון ִַיְהיֻו יַ". ִַלֻבִ ְוֶהְגיֹון
ְַלָפֶניָךַה'ַצֻוִריְַוגֹוֲאִלי.ַָאֵמןְַוָאֵמן.ַ

Pַֹׁ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ג pַֹׁקמבֹא"חֹֻתְּ
י) ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  יק, 'רמז א"ח ן"ִלק  ו   ו  "ת   יק  ת ִ ִקינו   ן"וְׁ  '(ת"וְׁ

ֶרְךַָהֱאֶמת,ֵַאיְךַ ֵדנֻוַֻדֶ ָעֵלינֻו,ַֻוְתַלֻמְ
ית־ ַֻבֵ ן ַֺחְרֻבַ ַַעל ַֻוְלקֹוֵנן ְלאֹוֵנן
ְַוַלְיָלהַ ַַלְיָלה ָכל ַֻוִבְפָרטַֻבְ ָכל־ֵעת, ַֻבְ ש  ְקֻדָ ַהֻמִ
ָצִרים,ַ ין־ַהֻמְ ַֻבֵ ל ֶ ַש  ִמים ַֻוַבֻיָ , ש  ַַמֻמָ ֲחצֹות ֻבַ

ַ ְ ִתש  ְַו'ִקינֹות',ַֻוִבְפָרטַֻבְ ָאבַלֹוַמרַ'ֵאיָכה' ָעה־ֻבְ
ֵלַ ַֻבְ ֱאֶמת ַֻבֶ ה ְַוִנְדֻכֶ ר ֻבָ ְ ִַנש  ֻפְֹךַב ְ ְַוִנש  ַלֲאִמֻתֹו.

ֵניַה'.ַ ִיםַנֹוַכחַֻפְ נֻוַַכֻמַ ִַלֻבֵ

ֶַאתַ ַָלנֻו ְַוָתִביא ֶניָך, ַֻבָ ַַעל ַרֲחֶמיָך
ְַוִיְגָאֵלנֻוַ ְַמֵהָרה, ִַצְדֵקנֻו יַח ִ ְמש 

ֵלָמה,ַגְַֻ ְ הַש  ןַָלנֻוֶַאתְַגֺאֻלָ תַעֹוָלם,ְַוָאזְַיַתֻקֵ ֺאֻלַ
ַתְכִליתַ ַֻבְ ֻקֻו"ן, ַַהֻתִ ַתְכִלית ַֻבְ יק"ֻו, ַַהֻתֵ ִחיַנת ֻבְ
ַ"נֻון"ַ ַָהאֹות ְך ַ ִַנְמש  ְַוִיְהֶיה ֵלמֻות, ְ ַהש ֻ
יק"ֻוַ ִַמֻתֵ ה ַַנֲעש ָ ְַוִיְהֶיה ְַלֵתיק"ֻו, ֻנֹו"ת ֵמַהֻקִ

ְַויִַ ִַתֻקֻו"ן. ִַמן ֻנֹות ַַהֻקִ ל ַֻכָ לֻו ֻטְ ם,ַָהעֹוָלְַתֻבַ
ֻנֹו"תְַלִתֻקֻו"ן.ַ כֻוַַהֻקִ ְַוִיְתַהֻפְ

Pַֹׁ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ד pַֹׁלגֹב"חֹֻתְּ
י) ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  ית, 'סז ב"ח ן"ִלק  ִ אש  ר  י, ב ְׁ ינ  ע  ל לְׁ ל כ   א  ר   '(ִיש ְׁ

ֶַחֶסדַ ַַרב ַַרֲחִמים, ַָמֵלא ַָעַלי ַרֵחם ֻתְ
הַ ַַמְרֻבֶ ְַלֵהיִטיב, ה ַַמְרֻבֶ ֶוֱאֶמת,

ַ ַֻוְסִליָחהְַלֵהיִטיב, ַַלֲחָטִאים ְַמִחיָלה ה ַמְרֻבֶ
רְַורֻוַח.ַ ש ָ לַֻבָ הְַצָדקֹותִַעםַֻכָ ִעים,ַעֹוש ֶ ְ ַלֻפֹוש 
ְַוַתַעְזֵרִניַ ַָהֲעצֻוִמים, ֲחָסֶדיָך ַֻבַ ִני ֻוְתַזֻכֵ
ְדָרֶכיָךַ ַֻבִ ֵצִני ַֻוְתַאֻמְ ֵקִני ַֻוְתַחֻזְ יֵעִני ִ ְותֹוש 

ָכַ ַֻבְ ַָלקֻום ה ֵַמַעֻתָ ה ֶאְזֻכֶ ֶ ַש  ְפָלִאים, ַַלְיָלהַַהֻנִ ל
ֻקֻון־ֲחצֹות,ַ ַֻתִ ר ַֻוְלַסֻדֵ , ש  ַַמֻמָ ֲחצֹות ַֻבַ ְוַלְיָלה

ית־ ַֻבֵ ן ַֺחְרֻבַ הַַעל ַַהְרֻבֵ ְַוִלְבֻכֹות ַֻוְלקֹוֵנן ְלאֹוֵנן
יתַ ַֻבֵ נֻו, ְַוִתְפַאְרֻתֵ ינֻו ֵ ַָקְדש  ית ַֻבֵ ַַעל , ש  ְקֻדָ ַהֻמִ

ְַצִבַ ֵתנֻו, יתֶַחְמֻדָ ַֻבֵ ַָיֵמינֻו, ְַוֹאֶרְך ינֻו ֶַעְדֵינֻו,ַַחֻיֵ י
נֻו,ַגְַַֻ ֵתנוַֻאֹוןַֺעֻזֵ ָ ַ.הֹוֵדנֻוִַזיֵונֻוַַהְדָרֵתנֻוַֻוְקֺדש ֻ

ַָלנוַֻ ַָהָיה ֲעֹונֹוֵתינֻוַַ,ֶמה ַֻבַ ַרְמנֻו ֻגָ ֶ ש 
נוַֻ ֵ ש  ית־ִמְקֻדָ ַֻבֵ ִכיַנתַַ,ְלַהֲחִריב ְ ַש  ְמקֹום

לֻותַ ה,ְַמקֹוםִַהְתֻגַ ִפֻלָ ָך,ְַמקֹוםַַהֻתֹוָרהְַוַהֻתְ ֺעֻזְ
ַָהִיינ ם ָ ַש  ר ֶ ֲַאש  יְךֱַאָלקֻוְתָך, ִ ְַלַהְמש  ְַיכֹוִלים ֻו

ַָלַדַעתַֻוְלַהֻכִַ ַגתֱַאָלקֻוְתָך, ָ ַַהש ֻ ירַאֹוְתָךַָעֵלינֻו
ֶזהַָהעֹוָלםַ םַֻבָ ָךְַלעֹוָלםַֻגַ קַֻבְ ֻבֵ ִמיַֻוְלִהְתֻדַ ְ ש  ַהֻגַ

ַָוֶעד.ַ

ַַמהַ ַעֹוָלם, ל ֶ ַש  ִַרֻבֹונֹו ַעֹוָלם, ל ֶ ש 
ית־ ַֻבֵ ֶַנֱחַרב ְַכָבר י ַֻכִ ַָעַבר, ָעַבר ֶ ש ֻ

ַ יִקיםִַמְקֻדָ ֻדִ ַַהֻצַ קֻו ֻלְ ִַנְסֻתַ ַֻוְכָבר נֻו, ֵ ש 
איַ אַַוֻדַ ַַעלַֻדָ ַַאְך ֲהָוהֲַהָוה, ַֻוַמהַֻדְ ֲעֹונֹוֵתינֻו, ֻבַ
ֵַעיִניַ ֵַעיִני ה ַבֹוִכֻיָ ֲַאִני ה ֵַאֻלֶ ַ"ַעל ַָבִכיָנא, ָקא
יםְַוָהֲעצֻוִמיםַ ַָהַרֻבִ ֲעֹונֹוַתי ַֻבַ י ַֻכִ ִים". יֹוְרָדהַֻמַ

ַמהוַֻ ֵבִדיםְַמֹאדְַמֹאדַֻבְ תְַוַכֻמֻותְַוֵאיכֻות,ְַוַהֻכְ
ַיֹוֵדַעַ ַֻוִמי , ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֻבֵ ְנַין ַֻבִ ב ְַלַעֻכֵ י ַרְמֻתִ ֻגָ

ְלַ ֻגִ ַֻבַ ם ַֻגַ ַגֹוֵרםַאֻוַלי ַָהִייִתי ֹון ַָהִראש  גֻול
.ְלַהַַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֲַחִריבֶַאתַֻבֵ

ִליַַעלֲַחָטַאי,ַאֹויִַליַַעלֲַעֹונֹוַתי,ַאֹויִַליַ
ַ ַָעש ִ ר ֶ ֲַאש  ַעי, ָ ש  ַֻפְ ֶַזהַַעל ִגְלֻגֻול ַֻבְ יִתי

רַ ֶ ֲַאש  יִתי, ַָעש ִ ֶַמה ַאֹוי, ֲַאֵחִרים, ֻוְבִגְלֻגֻוִלים
ְנַיןַ ַֻבִ ב ַֻוְלַעֻכֵ ַרםְַלַהֲחִריב ַֻגָ מֹוִני ַֻוָמאֹוסַֻכָ ְסִחי
יָבםַ ִ ַַלֲהש  ָרֵאל ִַיש ְ ת ַֻוְגֺאֻלַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֻבֵ
ַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִ יֶַאתַֻבֵ ֶהֱחַרְבֻתִ ֶ ְלַאְרָצם.ַאֹויִַלי,ַש 

,ַֻבַַ ַַהֻקֶֹדש  ַַהֵהיָכל ֶַאת י ַרְפֻתִ ְַוש ָ ֲעֹונֹוַתי,
ים,ַ ַָהַעֻמִ ְַלֵבין ָרֵאל ֵני־ִיש ְ ַֻבְ ֶַאת ְוִהְגֵליִתי

לוְַ ַֻכָ לֻות ַַהֻגָ ֶַאת י ֶַהֱאַרְכֻתִ ְך ַַתֲאֹוַתיַ־ֻכַ ַעל־ְיֵדי
רֹות.ַ ַָהָרעֹותְַוַהֻמָ

רַ ֶ ֲַאש  ַַאֲחֵרי ַֻכֹל, ֲַאדֹון ַעֹוָלם, ל ֶ ש 
ַ ַרְמנֻו ַֻגָ ָבר ַרְמנֻו,ַֻכְ ֻגָ ֶ ַש ֻ ַַמה ֲעֹונֹוֵתינֻו ֻבַ

יִקיםַ ֻדִ ַַהֻצַ ְלקֻו ְַוִנְסֻתַ נֻו, ֵ ש  ית־ִמְקֻדָ ַֻבֵ ְוֶהֱחַרְבנֻו
הַ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ַש  ה, ֵַמַעֻתָ ַָעְזֵרנֻו ֲעֹונֹוֵתינֻו. ַֻבַ ים ֻיִ ָהֲאִמֻתִ
ַ, ש  ֲחצֹותַַמֻמָ ָכלַַלְיָלהַֻבַ ִניםַָלקֻוםַֻבְ ל־ֻפָ ַעל־ֻכָ

ַֻוְתַרֵחם

ְַוִיְכְמרוַֻ

ַֻוְבֵכן

ַאֹוי

ִַרֻבֹונוַֹ

ַאֹוי

ִַרֻבֹונוַֹ



ְיָלַׁתֲַׁחצוַֹׁ תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ  מ הַהֻלַ

ַ ִַלְבֻכֹות נֻו ִַלֻבֵ ר ֻבֵ ַ ַֻוְלש  ִליש  ָ ַש  ְדָמעֹות ַֻבִ ה ַהְרֻבֵ
ַַעדַ ל־ֶזה, ַֻכָ ְרמֻו ֻגָ ֶ ַש  ַָהֲעצֻוִמים ֲַעֹונֹוֵתינֻו ַעל
תֹוִעיםַ ַֻכְ ַָאב, ְַוֵאין ִַכיתֹוִמים ַאְרנֻו ְ ִַנש  ר ֶ ֲאש 

ְַוֵאַ , ש  ְַלַבֻקֵ ִַמיַין ְַוֵאין ְַלָקֵרב, ְַוֵאין ְרחֹוִקים ֻכִ
ֲעֵדנֻו.ַ ֲעֹמדַֻבַ ֻיַ ֶ ַש 

ָכַ ַֻבְ ַָלקֻום ַרֲחֶמיָך ֲחצֹותַֻבְ ַֻבַ ַַלְיָלה ל
ית־ ַֻבֵ ן ַֺחְרֻבַ ַַעל ל ַֻוְלִהְתַאֻבֵ , ש  ַמֻמָ
ְַוַעל־ְיֵדי־ֶזהַ ֲעֹונֹוֵתינֻו, ַֻבַ ֶנֱחַרב ֶ ַש  ש  ְקֻדָ ַהֻמִ
חַאֹוָתנֻוַ ֻמַ ַנֵחםַֻוְתש ַ ֻתְ ֶ הְַלעֹוֵררַַרֲחֶמיָך,ַש  ִנְזֻכֶ
ַחתַ ַֻתַ ֵאר' ַ'ֻפְ ִַצֻיֹון ַַלֲאֵבֵלי ים ְַוָתש ִ ְמֵהָרה,

ַ ה ְַוִנְזֻכֶ ֶנֶגדַ'ֵאֶפר'. ַֻכְ אֹוֵרי־ֵאש  ַַהֻמְ ְלַהְכִניַע
ַה',ַ ם ֵ ַש  , ַַהֻקֶֹדש  ם ֵ ַש  ר ֻבֵ ְַוִיְתֻגַ אֹוֵרי־אֹור, ַהֻמְ

יםַ ֻיִ יִקיםַָהֲאִמֻתִ ֻדִ םַַהֻצַ ֵ ַַעלַ–ש  םַַהֻטֺ ֵ ְמָאה,ַ־ש 
מֹותַַהִחיֻצֹוִנים.ַ ְ ַש 

הַ ֻלֶ ְַוִיְתֻגַ ַָהֱאֶמת. י ְַלַגֻבֵ ֶקר ֶ ַהש ֻ
ְרַ ְַוִיְתֻפַ ל ֻדֵ ַָהעֹוָלם,ְַוִיְתֻגַ ָכל ַֻבְ ֵסם

ַַוֲהָדָרםַ ַֻוְפֵאָרם ים, ֻיִ ַָהֲאִמֻתִ יִקים ֻדִ ַַהֻצַ ם ֵ ש 
ָמםַ ְ ש  ֵללַֻבִ הְַלִהֻכָ ְַוִנְזֻכֶ ְַוַהֻנֹוָרא. דֹוש  םַַהֻקָ ְוִחֻנָ
חֻוַ ַֺיְפֻתְ ר ֶ ֲַאש  ַַעד ָתם, ָ ְַקֺדש ֻ ַַהְדַרת ֻוִבְפֵאר
ֵַהיֵטבַ ַַעְצֵמנֻו ַַעל ל ֻכֵ ְַוִנְסֻתַ ֱאֶמת, ַֻבֶ ֵעיֵנינֻו

ֱאֶמַ ָכםַֻבֶ ְַלַזֻכְ ְַיסֹודֹות, ע ַָהַאְרֻבַ ָכל ַֻבְ ת,
ִַמֻכַָ ם ָ ש  ַֻוְלַקֻדְ ֲאֹותֻוְלַטֲהָרם ַַהֻתַ ָרעֹותַ־ל

ַֻוְלָבְרָרַֻוִמֻדֹות ִכיםֵַמֶהם, ָ ְמש  םֵַמַרעַ־ָרעֹותַַהֻנִ
ֻדֹות־ְלטֹוב,ַ יםְוִלְזֻכֹותְַלָכלַַהֻמִ ־טֹובֹותַֻוַמֲעש ִ

ַטֹוִבים.ַ

ַַעל־יְַ ַָעֵלינֻו ְך ַ ְמש  ֻיֺ ֶ יִקיםַש  ֻדִ ַַהֻצַ ֵדי
ַֻוְטהֹוִרים,ַ ים ִ ְַקדֹוש  ַֹמִחין ים, ֻיִ ֲאִמֻתִ
ְַוָכלַ נֻו, ֻלָ ֶ ַש  ַֹמִחין ע ַָהַאְרֻבַ ל ַֻכָ ְכְללֻו ֻיֺ ֶ ַש  ַעד
ֻוטַ ש  ַַהֻפָ סֹוד ַַהֻיְ תֹוְך ַֻבְ ְַיסֹודֹות, ע ָהַאְרֻבַ
ַעֹוָלם,ַ ְַיסֹוד יק ֻדִ ַַהֻצַ הֻוא ֶ ַש  ְַוַהֻנֹוָרא, דֹוש  ַהֻקָ

ַַהֻיוַֹ ָהר ַ"ַהֻנָ הֻוא ֶ ֶַאתַש  קֹות ְ ְַלַהש  ֵַמֵעֶדן ֵצא
ֺיָחדַ ַַהֻמְ ְמָך ִ ש  ַֻבְ ִַנְכָלל ַַהֻכֹל ְַוִיְהֶיה ן". ַהֻגָ

ְַוַהֻנֹוָראַ דֹוש  דֹולְַוַהֻקָ ַ.ַהֻגָ

יתַ ַֻבֵ ְַוִתְבֶנה ְַלָגֳאֵלנֻו, ְוָתִחיש 
ל,ַ ֻדֵ ְַוִיְתֻגַ נֻו. ְַוִתְפַאְרֻתֵ נֻו ֵ ָקְדש 

ֻבַַ ֻתַ ְ ְַוִיש  ֵרְך, ְַוִיְתֻבָ , ש  ַאר,ְַוִיְתַקֻדֵ ְַוִיְתֻפָ ח,
ְמַ ִ ַש  א, ֵ ְַוִיְתַנש ֻ לַַחיְַוִיְתרֹוֵמם, ַֻכָ ִפי ַֻבְ נֻו, ַַמְלֻכֵ ָך

ִמידְַלעֹוָלםַָוֶעד.ַ ַֻתָ

Pַֹׁ]ִפֻלֹות]ה ַתֲחנֻוִנים־ֻתְּ pַֹׁוֹב"חֹוְּ
י) ִ ל־פ  ֲהרַׁ  עַׁ י־מו  ט  ו  י, 'קא ב"ח ן"ִלק  ד  ל־יְׁ ת עַׁ ן ֲאִמירַׁ ו  ק  ת ת ִ  '(ֲחצו 

ָכלַלֹוַמר ֻקַַיֹוםַֻבְ ֲַחצֹותַֻוןֻתִ ה, ְַוֶאְזֻכֶ
ַ יָחִתיְַלָפֵרש  ֶַזה־ְיֵדי־ַעלְַלָפֶניָךַַש ִ

ם ן־ֻגַ ַֻכֵ הַַהְינוַֻ, ֶאְזֻכֶ ֶ ְַוָכלַַעְצִמיֶַאתִַלְמֹצאַש 
ר ֶ תֹוְךַַ,ְלָבִביִַעםֲַאש  ינֹותֲַאִמיַרתַֻבְ ַַהֻקִ

ְזמֹוִרים לְַוַהֻמִ ֶ ֻקֻוןַש  ֲַחצֹותַֻתִ ה, ִַלְבִליְַוֶאְזֻכֶ
ַדְלַבֶַַהָעָברַַעלְַלָאְמָרם הַַרק, ןֶַאְזֻכֶ ְַלַכֻוֵ
ֶהםְַוִלְמֹצא לַֻבָ הַַמהַֻכָ ֲעש ֶ ֻנַ ֶ יַש ֻ וִַעֻמִ ָ ַַעְכש 

ְפָרִטֻיֻותַ םַֻבִ ן־ֻגַ ַ.ֻכֵ    9 

נוַֻ ַַזֻכֵ

ל ֻטֵ ְַוִיְתֻבַ

ה ְַוִנְזֻכֶ

ַֻוְתַמֵהר

ִני ְַוַזֻכֵ


