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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ג ַמֻטֹותתַֻׁפָ

 

ר" ַדֻבֵּ ה ַוֻיְּ ֶׁ ל מש  י אֶׁ ֵּ ֻטֹות ָראש  כוֻ  ַהֻמַ  ,'וְּ
ה ָבר זֶׁ ר ַהֻדָ ֶׁ ה ֲאש  ָּ) '"ה ִצֻוָ ְדֻבָ ֻמִּ  רָּל,ָּב(ֻבַ

ים יאִּ בִּ אוָָֻּּ"ַהֻנְ ְתַנֻבְ 'ֹכהָּנִּ ֲָּעֵליֶהםָּנֹוַסףָּ,''הָָּאַמרָֻּבְ
ה ֶ ָּ,ָּמש  ְתַנֻבֵ ֻנִּ ֶ 'ֶזה:ָּאש  ָבר'"ָֻּבְ ָּ)ַָּהֻדָ ִּ ָּ"י(ַרש 

  .א

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּה,ָּא־בָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָכל־ֵעתֹ ֹֻבְ ן ֹֻוְלַעֻיֵ ִֹלְראֹות ָֹאָדם ל ֻכָ
ֶֹחְסרֹוןֹ אֹות ֹֻוְלַמֻלְ ִתֻקֻון־ָהעֹוָלם, ֻבְ

ֲעבֻוָרם.ֹ לֹֻבַ ֻלֵ ַָׁהעֹוָלם,ֹֻוְלִהְתֻפַ

ַׁ ִנים ַֻׁפָ ֵני ְּ ש  ַֻׁבִ ֵַׁהן ה ִפֻלָ ַזר־ַׁ–ַהֻתְּ ַֻׁגְּ ֹקֶדם
ה,ֲַׁאָבלַׁ ִפֻלָ ַַׁהֻתְּ יש  ֻבִ ַהלְּ ַׁלְּ יןֵַׁאין־ָצִריךְּ ֻדִ

ַזר־ ַֻׁגְּ ַאַחר ֵדיַׁלְּ ַֻׁכְּ ה, ִפֻלָ ַַׁהֻתְּ יש  ֻבִ ַהלְּ ַׁלְּ ַָׁצִריךְּ ין ֻדִ
ֻלֹאַָׁיִבינֻוַַׁהַַׁׁ ֶ גֻו.ש  רְּ ַקטְּ לֹאַׁיְּ ָאִכיםַׁוְּ לְּ ַֻׁמַ

ל־ ֹֻכָ דֹוָלה ֹֻגְ ְמָחה ש ִ ֹֻבְ ְצוֹות ַהֻמִ
ֹ ְך, ׁשֻוםַֹעֹֻכָ ֹֻבְ ֹרֹוֶצה ֵאין ֹׁשֶ ד
א, ֹעֹוָלם־ַהֻבָ ַכר דֹוׁש־ֹש ְ ַֹהֻקָ ֹלֹו ְזִמין ֻיַ ֹׁשֶ א ֶאֻלָ

רֻוְך־הוֹֻ ַכרִֹמְצָוהֹזֹאתֹאִֹמְצָוהֻבָ ש ְ ֹ–ַֹאֶחֶרתֹֻבִ
יןְֹיכֹוִליןֵֹליַדע ַזר־ֻדִ יןֹֹקֶדםֹֻגְ ין.גְְֹֹֻלַאַחרֹֻבֵ ַֹזר־ֻדִ

ֵביןַׁ ַׁלְּ נֻו, הַַׁרֻבֵ ֶ בֻוַאתַׁמש  ַׁנְּ ין ֻבֵ ֶ ַהִחֻלֻוקַׁש 
"יַׁ ִ ַַׁרש  ֵפרֻוש  ַֻׁכְּ ִביִאים, ַׁנְּ ָאר ְּ ַׁש  בֻוַאת נְּ

ְדבָָֻּ) ֻמִ ה אֶׁ :ַׁרָּל,ָּב(ֻבַ ר ֹמש ֶׁ ַדֻבֵּ ֻטֹות "ַוֻיְּ י ַהֻמַ ֵּ ל ָראש 
ה ה'", ר ִצֻוָ ֶׁ ָבר ֲאש  ה ַהֻדָ כֻו', זֶׁ "י:ַַׁׁוְּ ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ

ֹכה ָאַמר ה', נֹוַסף  אֻו ֻבְּ ַנֻבְּ ִביִאים ִנתְּ ל ַהֻנְּ "ֻכָ
ם   יהֶׁ ָבר".ֹמש ֶׁ ֲעלֵּ ה ַהֻדָ זֶׁ א ֻבְּ ַנֻבֵּ ִהתְּ ֶׁ  ה ש 

ִחיַנתַׁ ֵאיָנֻהֹהֻואַַׁׁ–ַׁ"ֻכֹה"ֻבְּ ְקַלְרָיאֹׁשֶ 'ַאְסֻפַ
ָבר""וְַַּׁׁ.ְמִאיָרה' ַֹהֻדָ ִחיַנתַַׁׁ–ֶַׁזה ַֻׁבְּ הֻוא
ִאיָרה'.ַׁ ְקַלְרָיאַֹהֻמְ ַׁ'ַאְסֻפַ

ֲעבֹוַדת־ ַֻׁבַ ֵַׁיש  ִביאֻות, ַׁנְּ ִחינֹות ַֻׁבְּ י ֻתֵ ְּ ַהש ֻ
ַׁ ֵַׁיש  ַַׁהֻבֹוֵרא: ַכרַָׁהעֹוש ֶ ש ְּ ַֻׁבִ ָוה צְּ ַַׁהֻמִ ה

ָמֻה,ַׁ ַעצְּ ַֻׁבְּ ָוה צְּ ֵַׁמַהֻמִ ֶַׁנֱהֶנה ֵאינֹו ֶ ַׁש  א, עֹוָלם־ַהֻבָ
ִאֻלוַֻׁ ֶ נִַַׁׁש  ַׁנֹותְּ ַָׁהיֻו ַָׁהָיהַׁלֹא ַׁלֹא א, ַׁעֹוָלם־ַהֻבָ יןַׁלֹו

ַׁ הַׁאֹוָתֻה, ְקַלְרָיאֹעֹוש ֶ ֹ'ַאְסֻפַ ִחיַנתֹ"ֻכֹה", ְוֶזהֹֻבְ
ָברֹ ֹֻדָ ֵֹאיֶזה רֹוֶאה ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְ ְֹמִאיָרה', ֵאיָנֻה ׁשֶ
ָכָרֻהֹ ֹש ְ ִביל ׁשְ ֹֻבִ ְצָוה ַֹהֻמִ ה ֹעֹוש ֶ ן ֹֻכֵ ֵמָרחֹוק,

אְֹלֵעתָֹרחֹוק.ֹ ַֹהֻבָ

ם ׁשֵ ֹֻבְ ִֹנְקָרא ָכר' יַַׁׁ–ַׁ'ָנִביא'ֹש ָ ֻכִ
ה'בְּ ֹֹבא'יָ " א'נֹ ִֹרֻנָ ַׁו"ֺלֻמָֹתי'ֲא ֹש ֵ

י) ִהֻלִ ָּב(ֻתְ ָּקכו, ַׁם ,ֹ בֹות י־ֻתֵ םַַׁׁ–ַׁ'ָנִבי"א'ָראׁשֵ ָ ש  וְּ
ַׁ ָכר': ַׁש ָ ֻלֻום ִ ַׁ'ש  ַַׁעל ַמז ִַׁנרְּ ה ַַׁהֻזֶ סֻוק ֻפָ "ָהלֹוְךֹֻבַ

ַרע" ַֹהֻזָ ְך ֶֹמׁשֶ א ֹנֹוש ֵ ֹֻוָבֹכה ַטֵערֵַׁיֵלְך צְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ,
ַׁ ָתֻה. ֻיָ ֲעש ִ ֹֻבַ ָֹיֹבא ֲֹאֺלֻמֹוָתיו""ֻבֹא א ֹֹנש ֵ ה ,ְַׁבִרֻנָ

וֹות.ַׁ צְּ ַכרַַׁהֻמִ לַׁש ְּ ַקֻבֵ ֻיְּ ֶ ש  ַמחֶַׁלָעִתידַֻׁכְּ ש ְּ ֻיִ ֶ ַׁש 

ָבר", ַֹהֻדָ "ֶזה ֹֻבְ א ְתַנֻבֵ ֻמִ ֹׁשֶ ֵאינֹוַַָׁׁנִביא ֶ ש 
ָוהַׁ צְּ ֻמִ ַֻׁבַ א ֶַׁאֻלָ וֹות, צְּ ַַׁהֻמִ ַכר ש ְּ ַֻׁבִ רֹוֶצה

ַׁ ָמֻה ַעצְּ נַַֻׁבְּ ֻלֹוַֻׁכַ ֶ ַׁש  א עֹוָלם־ַהֻבָ ֶ ַׁש  ָצא ִַׁנמְּ "ל,
ַהַַׁׁ ָוהֻבְּ צְּ ָמֻה.ַֻׁמִ ַעצְּ ַֻׁבְּ

ָכר',ֹ ֹש ָ ֻלֻום ֹ'ׁשִ ַֹהְינֻו ֹ'ָנִביא', ִחיַנת ֻבְ
ְבִחיַנתֹ ֹֻבִ ָבר", ַֹהֻדָ ֹ"ֶזה ְבִחיַנת ֻבִ

ִאיָרה', ְקַלְרָיאַֹהֻמְ ָברַַׁׁ'ַאְסֻפַ מֹוַָׁאָדםַָׁהרֹוֶאהַֻׁדָ ֻכְּ
ַֻׁבִַׁ רֹוב מוִַֹׁמֻקָ ַֻׁכְּ ַֻׁוָבָרה, ַָׁיָפה ה ִאֻיָ ֶַׁנֱהֶנהַׁ־רְּ ֵכן

ָמֻהַַׁׁ ַעצְּ ָוהַֻׁבְּ צְּ ָכֵַׁמַהֻמִ ַׁרֹוֶַׁנֶגדֵַׁעיָניו.,ַֻׁוש ְּ

ְדֵרָגהַֹהֻזֹאתֹ ֻמַ הֻואֹֻבַ הֻואָֹיכֹולֵֹליַדעֹֹ–ׁשֶ
יןֹ ַזר־ֻדִ יןְֹלַאַחרֹֻגְ ַזר־ֻדִ יןֹֹקֶדםֹֻגְ ֹ'.ְוכוֹֻֻבֵ

  .ב
יחֹוָּ)  ("ןָּרבָהַרָּ־תש ִּ

יןִֹחֻלֻוק י־ֻתֹוָרהֹֻבֵ יןַֹהִחֻדֻוׁשֵ ַגֻלִ ֻמְ ֹׁשֶ
יִקים ֻדִ ֵעיןַהֻצַ ַֻׁכְּ רוַַֻׁׁ, ָאמְּ ֶ ְָּיָבמֹות)ַַׁרַז"לַׁש 

ַׁ:(מט ׁשֹ: ֻיֵ יןִֹחֻלֻוקֹ"ׁשֶ ְקַלְרָיאָֹנִביאֹֻבֵ 'ַאְסֻפַ ֹֻבְ

ֹיְךָֹצִרֹ

ְֹוִעְנַין

י עֹוש ִ ֹןֻוְכׁשֶ

ְֹוֶזהוֹֻ

י ֹֻכִ

ְֹוֵאֻלוֹֻ

ֻלֻום ְֹו'ׁשִ

ֲֹאָבל

ְֹוֶזה

ֹֻוִמי

ֵֹיׁשֹ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ד ַמֻטֹותתַֻׁפָ

ֵאיָנֻהֹ הִֹלְנבֻוַאתְֹמִאיָרה',ֹׁשֶ נוֹֹֹֻמש ֶ ָעָליו־ַֹרֻבֵ
לֹוםֹ ָ ָהָיהַֹהׁשֻ ְקַלְרָיאֹׁשֶ 'ַאְסֻפַ ִאיָרה'".ֹֻבְ ַַׁהֻמְ

ָאר ְּ ִביִאים'ַׁ'ש  אוַַַֻׁׁהֻנְּ ַנֻבְּ  ֹכה"ֻבְִַַּׁׁהתְּ
הֻואַׁ–ַׁ'"ה ָאַמר ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ

ְקַלְרָיא ֵאיָנֻהֹֹ'ַאְסֻפַ ה'ֲַׁאָבלַׁ.ְמִאיָרה'ֹׁשֶ ַׁ'ֹמש ֶ
ה"ַָׁאַמר ָבר זֶׁ הֻואַׁ–ַׁ"ַהֻדָ ֶ ָברַׁש  רֻור,ַֻׁדָ ִחיַנתַֻׁבָ ַֻׁבְּ

ְקַלְרָיא ִאיָרה'ֹ'ַאְסֻפַ ֻמֻוָבאַַׁהֻמְ ַַֻׁׁכַ ֵפרֻוש  ַַֻׁׁבְּ ִ ַׁי"ַרש 
תַׁ ַ ָרש  ר)ַַׁמֻטֹותַֻׁפָ ְדֻבָ ֻמִ ַׁ.(.ל,ָּבָֻּבַ

ִחיַנתֵֹיׁשֹ הֹקִחֻלוֹֹֻֻבְ יןַֹהֻזֶ ֹֻבֵ
י־ֻתֹוָרה לַֹהִחֻדֻוׁשֵ יִקיםֹׁשֶ ֻדִ ַׁ.ַהֻצַ

י ַַֻׁׁכִ יִקיםֵַׁיש  ִריםַַׁצֻדִ אֹומְּ ֶ י־ֻתֹוָרהַׁש  ֵ ִַׁחֻדֻוש 
ים, ֻיִ ִניִסיםֲַׁאִמֻתִ ֵאיֶזהַׁאֹוָתםַֻׁוַמכְּ סֻוקַֻׁבְּ ַׁאוַַֹֻׁׁפָ

ִניםֵֹאיןֲֹאָבלֹ,ַרַז"לַַׁמֲאַמר ֵֹהיֵטבְֹוִנְכָנִסיםְֹמַכֻוְ
תֹוךְֹ ְבֵריֹֻבְ ְקָראֹֻדִ ֹכוֹֻוְַֹֹהֻמִ ֵאיֶזהַֹרק' ֶֹרֶמזֹֻבְ

ָעְלָמאֹֻוְסִמיכֻות ֹֻבְ ִחיַנתְֹוֶזה, ָֹנִביאֹֻבְ
ְקַלְרָיא 'ַאְסֻפַ ֵאיָנֻהֹֹֻבְ ֵאינוַַֹׁׁ,ְמִאיָרה'ֹׁשֶ ֶ אַׁש  ַנֻבֵ ִַׁמתְּ

ִחיַנתַַׁרקַׁ בְּ כוַַֻׁׁ'"הָֹאַמרֹֻכֹה"ַֻׁבִ ַׁ'.וְּ

יִקיםֵֹיׁשֹ ֵהםֹנֹוָרִאיםַֹצֻדִ ְבִחיַנתֹׁשֶ ֹֻבִ
ה', י־ֻתוֹֹֹ'ֹמש ֶ ִחֻדֻוׁשֵ רֻוִריםֵֹהםָֹרָתםׁשֶ ֹֻבְ

ים ֶמׁש,ְֹוַזֻכִ ֶ ׁשֻ יםֹֻוְמֹבָאִריםֹֻכַ ֵֹהיֵטבֹֻוְמֹפָרׁשִ
סֻוק ַהֻפָ ְכִניִסיםַֹרַז"לַֹמֲאַמרֹאוֹֹֹֻבְ ֻמַ ֹאֹוָתםֹׁשֶ

ֶהם. ֶזהַֻׁבָ ִחיַנתַׁוְּ ְקַלְרָיאַֻׁבְּ ִאיָרה'ֹ'ַאְסֻפַ ַׁ,ַהֻמְ
ִחיַנת ָברֶֹזה"ַֻׁבְּ יַׁ–ַׁ"ַהֻדָ ְבֵריֶהםֹֻכִ ְֹמֹבָאִריםֹֻדִ

ֹ ְקָראֵֹהיֵטבֹיםֻוְמֹפָרׁשִ ַהֻמִ ְֹוכוֹֹֻֻבְ ֵהם' ֹׁשֶ
יםֹ ִפיְֹמָפְרׁשִ ם.ֹֻכְ ְרֻכָ ֹֻדַ

י ִאיש  " דֶׁ  ִיֻדֹר ֻכִ כוֻ ר נֶׁ ין'. וְּ ֻתוֹ  ִאיש   ֻבֵּ ְּ ִאש   "לְּ
רָּל,ָּג־יז( ְדֻבָ ֻמִּ נֵּ  – )ֻבַ יְּ ָדִריי 'ִענְּ ַת " –ם' נְּ  ה"ֲחָרָט ח ֻפֶׁ

  .ג

ֻקֻוֵטָּ)  (ב־ג־ד,ָּנזָּא"ח"ןָּמֹוֲהַרָּ־ילִּ

פ ַֹהֻנְ ַֹעל־ְיֵדיֹ'ֱאמֻוָנה ִֹהיא ֻוָלה',
ֹ םֹֹ–'ֶנֶדר' ִֹויַקֻיֵ ֶֹנֶדר' ֹ'ֵאיֶזהֻו ֻדֹר ֻיִ ׁשֶ

ד.ְֹוַעל־ְיֵדי־ֹ ַׁהָֹיׁשֻובֶֹל'ֱאמֻוַנת־ֲחָכִמים'.זִֶֹמֻיָ

ַׁ ַׁלֹו ֵאין ֶ ש  ִחיַנתַַׁׁ,'ֱאמֻוַנת־ֲחָכִמים'ֻכְּ ַֻׁבְּ ֶזה
ַֹהֲחָכִמים' קֻות ֻלְ ַַׁׁ,'ִהְסֻתַ ִחיַנת ֶלא'ֻבְּ ַׁ,'ֻפֶ

ַׁ ִחינֹות בְּ ְעיָָּ)ֻבִ ַ ְָּיש  ָּיד(ה ַׁכט, ְֹלַהְפִליאֹיֹוִסףִֹהְנִני":
הָֹהָעםֶֹאת ָֹחְכַמתְֹוָאְבָדהָֹוֶפֶלאַֹהְפֵלאַֹהֻזֶ

ַַׁׁ,ו"ֲחָכָמי ֻו ש  ָדרְּ ֲַׁחזַַׁוְּ ָּלז(ַרבָָֻּה־ֵאיכָָּ)"ל ָּא, ַׁה "ַעלֹ:
לֲֹחָכִמים"ֹ  .ִסֻלֻוָקןֹׁשֶ

לַׁ ֶ לִַׁסֻלֻוָקןַׁש  ֶ ָלָאהַַׁהֻזֹאת,ַׁש  לַַׁהפְּ ֶ ש 
ַׁ ֶֹנֶדֲֹחָכִמים: ל ֹׁשֶ ַׁ–ַׁר''ַהְפָלָאה

ִחיַנתַׁ בְּ ְדבָָֻּ)ֻבִ ֻמִ י":ַׁרָּו,ָּב(ֻבַ יַֹׁ.ר"ֶנֶדִֹֹלְנֻדֹרַֹיְפִלאֹֻכִ ֻכִ
ֹ ֶדר' ַֹה'ֻנֶ ֶֹרׁשֹֹ–ַעל־ְיֵדי ַֹלׁשֻ ֹעֹוֶלה הֻוא

ִליאֹותֹ ֹ"ֻפְ ִחיַנת ֹֻבְ ם, ֹׁשָ ים ָרׁשִ ֹֺמׁשְ ַהֲחָכִמים ׁשֶ
ֵָּסֶפָּ)ַָׁחְכָמה" ָּמ"א(ְיִציָרָּר ָּפ"א ֹה ירְֹֹויֹוֵדַעֹ, ֻוַמֻכִ

ְֹוַעֹ ַֹהֲחָכִמים, בַֹמֲעלֹות ֹׁשָ ֹהֻוא ל־ְיֵדי־ֶזה
ֶהם.ֹ ֹֻוַמֲאִמיןֹֻבָ
ַׁ ִחיַנת ְעיָָּ)ֻבְּ ַ ָּא(ְיש  ָּכה, ַׁה ְמךָֹֹאֹוֶדה": יֹׁשִ ֹֻכִ
יָתֹ ֶלאָֹעש ִ ֱֹאמֻוָנהֵֹמָרֹחקֵֹעצֹותֹ,ֻפֶ

ַַׁׁ.ן"ֹאֶמֹ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ נֻו ִחינֹותַַׁׁ,'ֶנֶדר'ַהיְּ ֻבְּ
ֶלא' ַַׁׁ,'ֻפֶ ן ֻקֵ ֻתַ ֲעָצָתםַַׁׁ'ֱאמֻוַנת־ֲחָכִמים'ִנתְּ ֶ ש 
ֵַׁמָרחוַֹׁ ִחיַנת: בְּ ַֻׁבִ ְרָחק"ק, ִביאִֹמֻמֶ ַׁ"ַלְחָמֻהֹֹֻתָ

לֵָּ)ַׁ ְ ַׁ.יָּלא,ָּיד(ִמש 
יִריםֹ ַֹוֲעׁשִ ְמקֹוָמם ֹֻבִ ים ֲֹעִנֻיִ ֹֻתֹוָרה ְבֵרי "ֻדִ

ַֹאֵחר" קֹום ְלִמָּ)ִַׁמֻמָ ַ ְָּירֻוש  ָּי ָנה־רֹאש  ָ פ"גַָָּּהש ֻ

קֹומֹותַׁה"ה( ִַׁמֻמְּ ֵריֶהם בְּ ַֻׁדִ ֵמִדים ַׁלְּ ַהֲחָכִמים ֶ ַׁש  ,
ַׁ ֶ ַׁש  ֻתֹוָרה, ֻבַ ֶ ַׁש  חֹוִקים רֹש ַׁרְּ ִַׁלדְּ ַָׁלֶהם ָסר ִַׁנמְּ ה ֻזֶ

לֹש ־ ְּ ש  ַֻׁבִ ֵציֶהם, ֶַׁחפְּ ָכל ַׁלְּ ֵרַַׁהֻתֹוָרה ִַׁמֻדֹות,ֶַׁעש ְּ ה
ֵריֶהם.ַׁ בְּ ָכלַֻׁדִ ַהֲאִמיןַׁלְּ נֻוַׁלְּ ִביןֲַׁאַנחְּ ֺחֻיָ ַֻׁומְּ

ֻלֹאַֹהֻזֹאתֵֹמחֹוַלַאתָֹיקֻום ֹׁשֶ
וַֹעדֶֹהֱאִמין ָֹאָדםֹׁשֻוםַֹעְכׁשָ

ׁשֹ ֻיֵ תֹו.ֹלַעְֹֹרפֻוָאהֹׁשֻוםֹלוֹֹֹׁשֶ ןַַׁמֻכָ ַתֻקֵ ַֻׁומְּ
ִחינֹות לַׁ'ָיַדִים'ַֻׁבְּ ֶ ַַׁׁש  ָאִכים. ַעַַׁמלְּ ֵדַׁל־וְּ ַׁהזֶַׁי־יְּ

ִצי נֹוצְּ ַעַַׁׁת.ָהָאבוַַֹׁׁתאֹורוַַֹֻׁׁבוַַֹׁׁםִמתְּ ֵדַׁל־וְּ ַׁהזֶַׁי־יְּ
ֻבַָׁ־גֹענֶַׁ'לְַַּׁׁהזֹוֶכַׁ ַ ַׁ'תש  נוַֻׁ, ִחינַַַַׁׁהיְּ ַׁהֲאִכיָלַׁ'ַׁתֻבְּ

ַַׁׁ ָ ֺדש ֻ קְּ ַׁ.'הֻבִ
ַַׁׁןזֹוִכי ַבֻטֵ ַעַַׁׁללְּ ִניַעַַׁׁ.סַהֻכַ ַהכְּ ַֻׁולְּ

י ַהֻפִ ִביַׁלֻולְּ ִאיַׁםָהאֹויְּ ֹונְּ ַהש ֻ ַׁם.וְּ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֹֻוְכמֹו־ֵכן

ֹלֲאָבֹ

 ְלָהִקים

י ֹֻכִ

ְֹוִתֻקֻונוֹֹ

ְֹוֶזה

י ֹֻכִ

ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ֹהזֶֹי־ְיֵדֹל־ְוַעֹ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ה ַמֻטֹותתַֻׁפָ

ַעַׁ ֵדַׁל־וְּ ַעַַׁׁלִיֻפַַֹׁׁהזֶַׁי־יְּ ַ ָרַַׁׁרש  ִסטְּ זֹוִכיַׁא,ַאֲחָרַׁא־ֻדְּ ַׁןוְּ
ִביַאַַׁׁ יַחַַׁׁתלְּ ִ נֶַׁ,ַָׁמש  ִיֻבָ ֲעֵרַׁ'ַׁהוְּ ַ ַַׁׁיש  ָ ֺדש ֻ ַׁ.'הַהֻקְּ

  .ד

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּסו,ָּבָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

רֹ ִֹעֻקַ י ֹֻכִ ׁשֻוָבהַֹעלֲֹעֵבָרה, מֹוִעילֹֻתְ
ׁשֻוָבה ַֹֹהֻתְ ְתָחֵרטֹ'ֲחָרָטה'ִהיא ֻמִ ֹׁשֶ ,

ִחינֹות ֹֻבְ ָֹהֲעֵבָרה, ָּכב:(ְנָדִרי)ַַׁעל ַתחֹם ֹ"ֻפֶ :
ִחינֲַֹחָרָטה",ֹֹ ח'.ֻבְ ֻתָ  תֹ'ֻפַ

  .ה

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּכזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֻנֹוְדִרין, םְֹצִריִכיןֹׁשֶ ֻלֵ ד.ְֹלׁשַ ִֹמֻיַ
עֵֹאֻלוֹֹֻֻגֹוֵרםִֹנְדרֹו,ְֹוַהְמַאֵחר ָֹהַאְרֻבַ

ֲֹעבוֹֹ ֻלֻוי־ֲעָריֹות,ָֹדה־ָזָרה,ִמֻדֹות: ִפיכֻות־ֹֻגִ ׁשְ
ִמים, ִליןְֹוַעל־ְיֵדיַׁ–ְַׁלׁשֹון־ָהָרע.ֹֻדָ ֻכְ ְסֻתַ ֻמִ ֹׁשֶ
יל אֹויְֹלַהֻטִ שְֹ לַֹעלַֹהֻמַ ָראֻויֶֹאָחדֹֻכָ ַעל־,ֹלוֹֹֹֻכָ
ַרת־ְנָדִרים'ֹזֹוִכיןְֹיֵדי־ֶזה ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזהַׁ,ְל'ַהֻתָ

עִֹנֻצֹוִליןֹ  ִמֻדֹותַֹהַנ"ל.ֵֹמַאְרֻבַ

ָּב( ָּלז, ה ְקָרא־ַרֻבָ ַׁ)ַוֻיִ ִביל: ׁשְ ֻבִ ָרָאהֹׁשֶ ֹׁשֶ
ה ִסְבלֹותֹֹמש ֶ ָרֵאלֹֻבְ ֵני־ִיש ְ מוַַֹׁׁ,ֻבְ ַֻׁכְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָּיא(ש  ָּב, מֹות ְ ַׁ)ש  ְרא: ִסְבלָֹתם"ֹ"ַוֻיַ ַהְינוַֹֻׁ,ֻבְ ֹֻדְ
ַתן ֻנָ ָהיוִֹֹֻסְבלֹוָתםַֹעלֵֹלבֹׁשֶ יִדיןֹׁשֶ ַֹמְכֻבִ

ֲֹעֵליֶהם ךְְֹֹוָהֲעבֹוָדה, ֻיָ ַ ַֹעלָֹנְתנוְֹֹֻלִאיׁשַֹֹהׁשֻ
ה ָ הְֹוָהָיהְֹלֶהֶפְך.ְֹוֵכן,ִֹאׁשֻ לֹֹמש ֶ ֻכֵ ,ֶֹזהַֹעלִֹמְסֻתַ
ךְֹ ָברְֹוִהֻפֵ לַֹעלְֹוָנַתןַֹהֻדָ ָֹהֲעבֹוָדהֶֹאָחדֹֻכָ
ֹלוָֹֹֹהָראֻוי ָראֻויַֹמה, ֶ יןֹ'ְוכוְֹֹֻלִאיׁשֹֹׁשֻ ֹֻבֵ ְֹוֵכן .

ֹ ַעְצָמן ֹֻבְ ים ָאַמרַׁ'.ְוכוֲֹֻאָנׁשִ :ַׁלוַַֹׁׁוְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ
ַעל־יְֹ הֵֹדי־ֶזהׁשֶ ְזֻכֶ ירֹֻתִ ֱאַמרֶֹנֶדרְֹלַהֻתִ ֻנֶ ֹֻבוֹֹֹׁשֶ

ןֹֹ רָּל,ָּיז(ַגם־ֻכֵ ְדֻבָ ֻמִ ין:ַׁ)ֻבַ ֻתֹו"ִֹאיׁשֹֹ"ֻבֵ כוְַַֻׁׁלִאׁשְ ַׁ'.וְּ

  .ו
ְבֵחָּ) ִּ  ("ןָּח"אָּטוָהַרָּ־יש 

ְֹמֹאד ְֹמֹאד ְנָדִרים ֹֻבִ הַָׁרִגיל ֻמָ ֻכַ ֶ ַׁש  ,
ֵנֶדרַׁ לַָׁעָליוַֻׁבְּ אַַׁהֻיֹום,ִַׁקֻבֵ ֻבָ ֶ ש  ָעִמיםַֻׁכְּ ֻפְּ

לֵַׁסֶדַׁ אֹותֹוַֻׁכָ ֹותַֻׁבְּ ָהָיהַׁרֹוֶצהַַׁלֲעש  ֶ רַָׁהֲעבֹוָדהַׁש 

הַָׁעָליוַׁ ֶ ָהָיהַָׁקש  ֶ יַׁש  ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ךְּ ַאַחר־ֻכָ ַׁוְּ ַהֻיֹום,
ֵכןַׁ ַׁוְּ ֶדר. ַַׁהֻנֵ ֵַׁמֲחַמת ֹות ַַׁלֲעש  ָרח ַֺׁמכְּ ַָׁהָיה ֹאד, מְּ

ָעִמים.ַׁ הַֻׁפְּ ַכֻמָ הַׁוְּ ֻמָ הַֻׁכַ  ָעש ָ

ִריׁשֻות ֹֻפְ ל ֹׁשֶ ֹֻוְסָיִגים ָדִרים ֹֻגְ ִֹמיֵני ָכל ֹֻבְ
ָֹרִגילֹ ָֹהָיה ה ִֹמֻדָ ֹֻוֵמֵאיֶזה ֲאָוה ֹֻתַ ֵמֵאיֶזה

ָעִמים. ֹֻפְ ה ְֹוַכֻמָ ה ֻמָ ֹֻכַ ְנָדִרים ֹֻבִ ה הַֹׁ–ַַׁהְרֻבֵ ְוַכֻמָ
ָבִריםֹ ֹֻדְ ֵֹאיֶזה ַֹעל ע ֻבַ ִֹנׁשְ ָעִמים ֹֻפְ ה ְוַכֻמָ

ֵֹחֶפץ", "ְנִקיַטת רֹש ַַֻׁׁבִ ִַׁלפְּ ַָׁחָזק ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְּ
רַַֹׁׁ ָהָיהַׁרֹוֶצהִַׁלפְּ ֶ ָברַׁש  מֹו.ֵמאֹותֹוַַׁהֻדָ ַׁש ַַׁעצְּ
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ְרֶזל',־ָהָּ"'ֲאָבֶני) יחֹוָָֻּּבַ ית־ש ִּ ֻפֻורִּ ָּםְָּוסִּ מֹוַהְרַנ"תָּטו;ָּמִּ
יַחָּ ְרֵפָּ־ש ִּ ָּי־ש ַ  (ָּתקיבָּח"אָֹּקֶדש 

נוֹֻ ַֹֹרֻבֵ ְבֵחָּ)ַׁת"ְלמֹוַהְרנַַֹז"ל ִ ש  "ןָָּהַרָּי־ֻבְ

ָּטו( ֵכיַׁח"א רְּ ֲַׁעבֹוָדתוִַַֹׁׁמֻדַ :ַָׁאַמר,
ְנָדִריםָֹרִגילֹיְוָהִייִתֹ" ַאלַׁ–ַׁ!"ֻבִ ָ ַׁתוַֹׁאוַַֹׁׁש 

נַַׁ ַׁת"מֹוַהרְּ יֲֹהלֹא: ָמָרֹֹןִדיַֹעל־ֻפִ ָּט.ְָּנָדִרי)ַׁאַהֻגְ ם

ַׁכב.( יבַׁ–ִַׁלְנֻדֹר"?!ָֹנכֹוןֹ"ֵאין: ִ נוַַֻׁׁלוֵַַֹׁׁהש  :ַַׁרֻבֵ
ִליַמְזְלֹ'ַֹאזֹויֶנעֶֹמעןֵֹמייְנטֹסָדא" ֹס'ִניֶקע'ׁשְ

ָמָרָּ]ַׁ!"רִאיְהִֹֹווי ַָּהֻגְ וֵָֻּא ִָּהְתֻכַ ין ִ ַָּלֲאָנש  מֹוכֶָּם ָּםֻכָ

ִליַמְזִלי' ְ ְלָחןָּןְוַעיֵָֻּ)ַׁ.ם'[ש  ֺ ש  ָּרגָּהֵדָעָּה־יֹוֶרָָָּּערֻוךְָּ־ֻבְ ;ָּו־ז,

ְרכַָֻּ'ָּתֲהָלכוָֹּי־ֻוְבִלֻקֻוֵטָָּּ ַחָּת־ֻבִ ַ ַׁ.צ(,ָּהָּר'ַהש ֻ
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ֻדֹוָּ־רֵסֶפָּ) בֻועֹות'ת,ַָּהֻמִּ ְ יםָֻּוש  ְנְיֵניָּ'ְנָדרִּ  (עִּ

ְזָהֹֹיִמֹֹ]א[ ֻנִ בֻוַעֹֹרׁשֶ ְ ֶקֹֹתִמׁשֻ ֹרׁשֶ א, ַוֻדַ ֹאלֹֹֹיֻבְ
ֹ.י(ָּהַאֲהבָָּ)ֹ"רִתֻטְֹֹֹולֹאִֹתֻקֹםֹלֹא"ֹלַעֹֹרַיֲעבֹֹ

ְבָגִדיֶֹנֱעַנׁשֹֹח,ֶמַצֹֹתַעֻזוֹֹֻיְיֵדֹל־ַעֹֹ]ב[ ֹםגַֹֹֻם,ֻבִ
בֻועוֹֹֹיְיֵדֹל־ַעֹ ָגִדי)תֹׁשְ ֹ.ג(ָּםֻבְ

ֲעוֹוןֹ]ג[ ִניםְֹנָדִרים,ֹֻבַ ִניםֵמִתיםֹֹֻבָ ֹ.יב(ָּ)ֻבָ

ֲעוֹוןֹ]ד[ ִניםְֹנָדִרים,ֹֻבַ ֵהםֵֹמִתיםֹֻבָ ׁשֶ יםֹֹֻכְ ְקַטֻנִ
ִנים ֹ.נו(ָּ)ֻבָ

ֹת,ְזנוֹֹֻיהֻוֵרְֹוִהְרֹֹה,ָזָרֹה־ֲעבֹוָדֹֹיִהְרהֻוֵרֹֹ]ה[
ִפיכוֹֻ ִמית־ֻוׁשְ ִאיֹםֵהֹֹ–עָֹהַרֹן־ֻוְלׁשוֹֹֹם,ֻדָ ֹלַעֹֹםֻבָ

ָרִגיֹיִמֹ ְנָדִריֹלׁשֶ ִליֹלֲאָבֹֹם.ֻבִ ֻטְ ֹיְיֵדֹל־ַעֹֹםִנְתֻבַ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֶדר ַֹהֻנֶ

ִאֹ ֹאיָתֹֻדְ

ְֹוָהָיה

ְֹוֵכן

ר ֻפֵ ֻסִ ׁשֶ ֹֻכְ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ו ַמֻטֹותתַֻׁפָ

ְנִהי ִעיֹגַהֻמַ ֻבָ ֹ,ֹרׁשֶ ַסֻדֵ יֹתַהְגִביוֹֹֹרַהֻמְ ֻסִ ֹלַעֹֹםְוַהֻמִ
ֻיֻוַכֶֹֹעְרֻכוֹֹֹיְלִפֹֹדְוֶאָחֹֹדֶאָחֹֹלֻכָֹ לִֹלְסבֹֹֹֻלׁשֶ
אוָֻּיב;ָָּּח"בָּםִריִהְרהוָֻּ) ְ ֹ."בָּו(חתִָּהְתַנש ֻ

בֻועוֹֹֹיְיֵדֹל־ַעֹֹ]ו[ ִאיֹת,ֻוְקָללוֹֹֹתׁשְ ֹםֻבָ
בוֹֹ ֹ.לב(ָּםִהְרהֻוִרי)תָֹרעוֹֹֹתַמֲחׁשָ

ַדרִֹמיֹ]ז[ ֻנָ םְֹולֹא,ֹׁשֶ ֻלֵ רֻוְך־,ִֹנְדרוֹֹֹׁשִ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ
ִֹיֻסֻוִריןָֹעָליוֵֹמִביאֹהֻוא ֹוֵתק,. ׁשֻ ׁשֶ בֹֻוֻכְ ֶֹנְחׁשָ
ִאֻלוֹֹֻלוֹֹ ֹֹֻכְ ֻלֵ ין)ֶנֶדרֹֹםׁשִ ַקת־ֻדִ ֹ.יט(ַָּהְמֻתָ

בֶֹנֶדר,ַֹעל־ְיֵדיֹ]ח[ לַֹהֵחָמהִֹנְתַעֻכֵ ם־ֹׁשֶ ַהׁשֵ
ַרְךֹ יןָּמא(ִיְתֻבָ ַקת־ֻדִ ֹ.)ַהְמֻתָ

יֹ]ט[ יֹקְלַהְמֻתִ ֹ'ֹרֻתֹאַמֹֹן,ַהֻדִ ָרׁשַ ֹם'ְנָדִריֹתֻפָ
ְדבָָֻּ) ֻמִ ָניוֹֹֹ,(לָּרֻבַ ֹֹתֻוִמׁשְ ֶכֹ'ֹלׁשֶ בֻועוֹֹֹתַמֻסֶ ת'ֹׁשְ

ין ַקת־ֻדִ ֹ.פז(ָּ)ַהְמֻתָ

הֻואִֹמיֹ]י[ ֲעָסןֹׁשֶ ֹֻכַ םֶֹנֶדרִֹיֻדֹר, ֻלֵ ֶכףִֹויׁשַ ,ֹֻתֵ
לַֹעל־ְיֵדי־ֶזה ֻנוְֹֹֻיֺבֻטַ ַעסִֹֹמֻמֶ ַעסַהֻכַ ֹ.כ(ָּ)ֻכַ

בֻוָעֹֹיְיֵדֹל־ַעֹֹ]יא[ ְ ֶרֹֹהַהׁשֻ ֹ[תִנְכַרָּ]ֹתִנֻכֶ
ֻתֹוְקקוֹֻ ֹֹתַהִהׁשְ ַמְרֵאָּ]ֹם.ָאָדֹֹלׁשֶ ָָּּתְמקֹומוָֹּי־ֻבְ ֶ בָָּהַרָָּּלש 

עְהִרי ֶ א:ָּל"זַָָּּןִמְטש  ָָּּןֻכָ ֶרתלֹוַמרָָּצִריךְָָּּםִאָָּּקֵפָָּסֵָָּּיש  ֶסגֹֹ)ָּ־ִנֻכֶ ֹלב ְּ

ַחֹ ֵריֹתִמת ַ ֹ"לְּ ֹ)ִָּנְכַרתָּלֹוַמר־ָצִריךְָָּּאוָָֹּּ(ש  ַפת ָ ַחֹֹחב ְּ ֵריֹתִמת ַ ֹ"לְּ .ָּ(ש 

ָּ ַמְעֻתִ ָ מוָָֹּּיְוש  ְ ש  ָאַמָָּּל"זַָָֻּּבִ ֶ ָּ"ָּר:ש  ֻתֵ ְ ש ֻ ֶ ְרָסאוָָֹּּיש  ָּאְולָֹּ.ָּת"ֱאֶמָָּּתַהֻגִ

ֵאָּ ָבָריָּרֻבֵ ֹ.ו(ָּהְנִפילָָּ).ֹ[ל"זַָָּּוֻדְ

ָדִריםֹ]יב[ ָדבֹות,וְַֹֹהֻנְ ְמָחהְֹֹמִביִאיןַֹהֻנְ )ַעְצבֻותָּש ִ

ְמָחהָּח"בָּב( ֹ.ח"בָּו;ָּש ִ

בֻוָעֹֹיְיֵדֹל־ַעֹֹ]יג[ ֵאֹֹאֻבָֹֹה,ׁשְ ח"בָָּּהְרִאיָָֻּ)םֵֹעיַניִֹֹבֻכְ

ֹ.ה(

ׁשֹֹרִעיֹ]יד[ ֻיֵ ֻהֹֹׁשֶ בֻועוֹֹֹֻבָ ֱחַרֹֹת,ׁשְ ֹסְוֵתָהֵרֹֹבֻתֶ
לוֹֹס־ַחֹ בֻוָעָּ)םְֹוׁשָ ְ ֹ.א(ָּהש 

בֻועוֹֹֹיְיֵדֹל־ַעֹֹ]טו[ ֶקֹֹתׁשְ ֹםינֹוְפִלֹֹר,ׁשֶ
בֻוָעָּ)הֵֹמֱאמֻונָֹ ְ ֹ.הָּלה(ֱאמֻונָָּב;ָָּּהש 

ֶכֹֹדִלֻמוֹֹֻ]טז[ בֻועוֹֹֹתַמֻסֶ ֹתִליִריַדֹֹלְמֺסגָֹֹֻת,ׁשְ
ֹ ׁשֶ בֻוָעָּ)םַֹהֻגֶ ְ ֹ.ג(ָּהש 

בֻוַעֹֹיְיֵדֹל־ַעֹֹ]יז[ ֶקֹֹתׁשְ ִאיֹר,ׁשֶ ֹיִהְרהֻוֵרֹֹןֻבָ
בֻוָעָּ)ףִֹנאוֹֻ ְ ֹ.ףָּנד(ִנאוָֻּד;ָָּּהש 

הוֹֹֻיִמֹֹ]יח[ בֻועוֹֹֹלָרִגיֹאׁשֶ ׁשְ ֹתֻבִ בוֹֹ, ־תַמֲחׁשָ
ִאיֹתָרעוֹֹ ִמיֹלוֹֹֹםֻבָ בֻוָעָּ)דֹֻתָ ְ ֹ.(הָּהש 

בֻוָעַֹֹהֲעָבַרתֹיְיֵדֹל־ַעֹֹ]יט[ ְ קֻוָמֹֹןֵאיֹה,ַהׁשֻ ֹהֻתְ
ְלָחָמֹ ֻמִ בֻוָעָּ)הֹֻבַ ְ ֹ.הָּא(ְמִריבָָּו;ָָּּהש 

עֹוֵבֹֹיִמֹֹ]כ[ בֻוָעֹֹלַעֹֹרׁשֶ ְ ֹהַהׁשֻ ָידֻוַעֹ, ֵאינוֹֹֹֻבְ ֹׁשֶ
ֹי־ִיְרֵאֹֹדְמַכֻבֵֹ בֻוָעָּ)םַֹהׁשֵ ְ ֹ.ז(ָּהש 

ֻתֹוָרֹֹתֲעֵברוֹֹֹלֻכָֹֹלַעֹֹ]כא[ ֻבַ ֻנוֹֹֻןִנְפָרִעיֹה,ׁשֶ ֹ.ִמֻמֶ
ְֹוָכא ֻנוֹֹֻ–ן ְחֻתוֹֹֹ,ִמֻמֶ ֻפַ ׁשְ ֹםָהעֹוָלֹֹלֻוִמֻכָֹֹ,ֻוִמֻמִ
ֻלוֹֹ ֻנוֹֻ,ֹֻכֺ ֹֹןִנְפָרִעיֹֻוִמֻמֶ בֻוָעָּ)רְֹלַאְלֻתַ ְ ֹ.ח(ָּהש 

ָבִריֹ]כב[ ֵאיֹםֻדְ ,ֹםאֹוָתֹֹןיִלַֹכְֹמֹֹםֻוַמיִֵֹֹאׁשֹֹןׁשֶ
בֻועוֹֹ ֶקֹֹתׁשְ בֻוָעָּ)ןֹאֹוָתֹֹןִליַכְֹמֹֹרׁשֶ ְ ֹ.ט(ָּהש 

ַדרִֹמיֹ]כג[ ֻנָ ֶֹנֶדרֵֹאיֶזהוֹֹֻׁשֶ ִליןֵֹאין, ְֹמַקֻבְ
תוֹֹ ִפֻלָ םַֹעדֹֻתְ ֻלֵ ׁשַ ֻיְ הִנְדרֹוֶֹֹאתֹׁשֶ ִפֻלָ ֹ.עג(ָּ)ֻתְ

ָיִני" דְּ ת ַהֻמִ אֵּ ל מֵּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ ַמת ֻבְּ קֹם ִנקְּ ָּ)ם" נְּ ְדֻבָ ֻמִּ  רָּלא,ָּב(ֻבַ
יַ  – ָקָמ 'ַה ן ִענְּ ֺאֻמוֹ ה' ֻנְּ ִאי םָהעֹוָל ת־ֻבְּ ֹונְּ ש   –ם ֻובְּ
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ֻקוָֻּ)  (ד,ָּוח"בָָּּ"ןמֹוֲהַרָּ־יֵטָּלִּ

ַׁ ֶ ַָׁהָרצֹון,ַׁש  ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ צֹונֹו רְּ ַׁ–ַהֻכֹלַֻׁבִ
ִעים ַׁיֹודְּ ֻבֻוִדיםַַׁׁ:ֲאַזי עְּ ִ ַַׁהש ֻ ל ֻכָ ֶ ש 

לֻות ַהֻגָ ָכַַׁׁ,וְּ ֵהםַׁוְּ ֶ ַׁש  ַָׁהַעֻכֻו"ם ל ֶ ַׁש  דֹות ֻבָ ַַׁהַהכְּ ל
ַׁ ַָׁעֵלינֻו יִדים ֻבִ ַׁהֻואַַׁׁ–ַמכְּ ֶהם ַֻׁבָ ֹקם ִַׁינְּ ם ֻלָ ַֻׁכֺ ַעל

ַַׁׁ ַרךְּ ֻבָ ָדם.ִיתְּ ָאֵלינֻוִַׁמֻיָ ִיגְּ ַׁוְּ

ִריםַַׁחס ֻסֹובְּ ֶ ש  יַׁ־ֻכְּ ַהֻכֹלַַׁעלַֻׁפִ ֶ ַׁש  לֹום, ָ ש  וְּ
ֶהם,ַׁ ַֻׁבָ ָקָמה ַׁנְּ ךְּ ֻיָ ַ ַׁש  ֵַׁאין ַבע, ַַׁהֻטֶ ִחֻיֻוב

נַַׁ ִַׁמתְּ ַהֻכֹל ֶ ַׁש  ַבעֵַׁמַאַחר ַַׁהֻטֶ ֵַׁסֶדר י ַֻׁפִ ַַׁעל ַַׁרק ֵהג
לֹום.־ַחסַׁ ָ ש  ַׁוְּ

ַׁ ִחיַנת י)ֻבְּ ִהֻלִ ָּיא(ֻתְ ָּנח, ַׁם יק": ַַׁצֻדִ ַמח יִַַׁׁיש ְּ ֻכִ
ע ָ ַָׁהָרש  ַדם ַֻׁבְּ ַחץ ִַׁירְּ ָעָמיו ַֻׁפְּ ַָׁנָקם, .ַׁ"ָחָזה

ָקא" ָעָמיוַַׁדיְּ נוַַֻׁׁ–"ַֻׁפְּ ֵדיַַׁׁ:ַהיְּ ָעִמיםַׁ"ַעל־יְּ לֹש ַֻׁפְּ ָ ש 
ָנה ָ ש ֻ ָבִריםָּטז,ָּטז(ַׁ"ֻבַ מֹותָּכג,ָּיז;ָּלד,ָּכג־כד;ָֻּדְ ְ ֵהםַׁ)ש  ֶ ,ַׁש 

הֻכְֹ ֻלֶ ְתֻגַ ֻנִ ֹׁשֶ

ָֹבלֲאֹ

ְֹוֶזה



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש   ז ַמֻטֹותתַֻׁפָ

ִמים ַעל־ַהֻיָ ֶ הַָׁהָרצֹוןַׁ־טֹוִבים,ַׁש  ֻלֶ ֻגַ ַעל־ַׁ–ָיָדםִַׁנתְּ
ֵדי־ֶזה:ַַׁׁ ַׁ"יְּ יַָׁחָזהַָׁנָקםִיש ְּ יקַֻׁכִ כֻו'ַׁ"ַמחַַׁצֻדִ ַׁ.וְּ

  .י

י) ְתרֻוָפָּםָעלִּ ָּיֹוםָּו'ה,ָּ־לִּ
רָּתקצב ְדֻבָ ֻמִּ ָֻּבַ ת־ֹקֶדש  ֻבַ ַ  (ֶעֶרב־ש 

ֵהָרה,ַׁ ַׁמְּ יֶכם ֵ ש  ַַׁנפְּ ח ֻמַ ש ַ יְּ
ֵאינ ֹונְּ ַׁש  אֻו ִירְּ ֻו.ַׁוְּ ֵיבֹוש  ַׁוְּ ֻו

ַׁ ֵ ַהש ֻ ַׁלְּ יִתי ִקֻוִ ֵהַׁםוְּ ַׁמְּ דֹוָלה ַֻׁגְּ ָלה ַַׁמֻפָ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ָרהַׁ,
ֵפי רֹודְּ ַׁוְּ ֵאיֶכם ֹונְּ ַׁש  ָכל ַׁלְּ ַַׁיֲחִריש  ַׁלֹא י ַֻׁכִ ֶכם,

ם ֵ הַַׁהש ֻ ֵאֻלֶ ַֻׁכָ ִדיפֹות ַֻׁורְּ יֹונֹות זְּ ַֻׁבִ ַַׁעל ַרךְּ ֻבָ ־ִיתְּ
ַָׁידַׁ חֻו לְּ ָ ַׁש  י ַֻׁכִ ָרט פְּ ַֻׁבִ ם, ִַׁחֻנָ ֶכם ֶַׁאתְּ פֻו ָרדְּ ֶ ש 

ה.ַׁ ֵאֻלֶ יֹונֹותַֻׁכָ ִבזְּ יםַֻׁבְּ ִ דֹוש  ָפָריוַַׁהֻקְּ סְּ ַֻׁבִ

ֲַׁאדֹונֵַׁ ל ֶ ַׁש  ַׁטֻובֹו ֵכי רְּ נֻוַֻׁדַ ַרֻבֵ ַׁוְּ ַׁמֹוֵרנֻו נֻו
ַׁ ָקדֹוש  ַׁוְּ יק ַַׁצֻדִ ֵַׁזֶכר ב ֻגָ ש ְּ ַהֻנִ ַׁוְּ ַהֻנֹוָרא

ָרָכה ֵַׁאיןַׁ,ִלבְּ ַַׁעד ִליֵהם ַֻׁבְּ ַַׁאֻפֹו ַַׁוֲאִריכֻות ַׁ־סֹוף,
ַַׁעל ֶַׁזה ַֻׁוֵמֲחַמת עֻור, ִ י־ש  ַׁרֹוִאיןַַׁׁ,־רֹבֻפִ ֵאין

ָקַׁ כֻו'נְּ ַׁוְּ ָפיו רֹודְּ ַֻׁבְּ ֶכף ַֻׁתֵ י־ַעל־ַאףַׁ–ַָׁמה ַׁ,־ֵכןֻפִ
ִַׁחַׁ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ָמקֹום ַֻׁכַָֻׁלֻולֻבְּ יֹון ַֻׁוִבֻזָ ם ֵ ַַׁהֻנֹוֵגַעַׁ־ַהש ֻ ֶזה

ַַׁׁ ֶפש  .ַׁ–ַַׁעדַַׁהֻנֶ ַהֲחִריש  ֻכֹוַׁלְּ רְּ ֵַׁאיןַֻׁדַ

ַרךְַּׁ ֻבָ ִַׁיתְּ ֻדֹו ַחסְּ ֵהָרהַׁ,ֻבְּ ַׁמְּ ם ֺקֻיַ ֻיְּ ֶ ַׁש 
י) ִהֻלִ ָּו(ֻתְ ָּיב, יםַׁ"ַׁ:ם ֲַׁעִנֻיִ ֹד ִמש ֻ

יֹוִנים ַקתֶַׁאבְּ הַָׁאקֻוםַׁיֹאַמרַׁהַׁ,ֵמֶאנְּ כֻו',ַַׁׁ"'ַעֻתָ וְּ
ַׁוְַּׁ ֻו ֵַׁיבֹוש  ל ַֻׁכָ ַַׁיַחד רֻו ֻפְּ ֵאינוַַֻׁיחְּ ֹונְּ לֹאַַׁׁ,ש  ַׁוְּ לֻו ִיֻפְּ

ַָׁיקֻומֻו.ַׁ

ַָׁלֶהם ַַׁיֲעֹמד ַָׁלֶהםַַׁׁ,ֲאבֹוָתם ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ש 
יִַׁאםַָׁלאו ַֻׁכִ ד, דֹוָלהִַׁמֻיָ ָלהַֻׁגְּ ־ַחסַׁ,ַמֻפָ

ֵניַׁ ְּ ִַׁמש ֻ ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ ֶנֱעָקִרין ַׁוְּ ֶַׁנֱאָבִדין יֻו ִַׁיהְּ לֹום ָ ש  וְּ
ַׁה ֵַׁריק ָבר ַֻׁדָ ַׁלֹא י ַֻׁכִ ֻו,ַָׁהעֹוָלמֹות, ָעש  ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ֻוא

יֶהַׁ" ַֻׁפִ ַמִים ָ ַַׁבש ֻ ֻתֻו ַ כֻו'ַׁ"םש  י)ַׁוְּ ִהֻלִ ָּט(ֻתְ ָּעג, ַׁם ה'ַׁ",
ִַׁריבוַֹׁ ַׁ"ָיִריב ,"ַׁ וַֻׁה' ֲחִרש  ַֻׁתַ ם ַאֻתֶ ַׁוְּ ַָׁלֶכם ֵחם "ַׁןִיֻלָ

מוָֹּ)ַׁ ְ   .תָּיד,ָּיד(ש 

רוֻ " סְּ ֻמָ י ַוֻיִ פֵּ ַאלְּ ָראֵּ  מֵּ ָּ)ל" ִיש ְּ ְדֻבָ ֻמִּ ָּרָּלא,ָּה(ֻבַ

ְרָחן"ָּ ְמְסרֻוַָּעל־ֻכָ ֻנִּ ֶ "י"ש  ִּ ָּ()ַרש 

  .יא

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְלכֻות" ָסִחי)ַׁ"ֻומֹוֶסְרָךַֹלֻמַ ָהָיהָֻּפְ ֶ ש  םָּקיב.ָֻּכְ

ןָּ ָֻּבֶ ְמעֹון ִ ָּש  י ַָּרֻבִ ָּלֹו ָָּאַמר ִפיָסה, ֻתְ ָֻּבַ ֲָּעִקיָבא י ַרֻבִ

אָּ ַָּאֻבָ ֲָּאִניָּאֹוֵמרְָּליֹוַחאי ְָּוִאםָָּלאו, ֵדִניָֻּתֹוָרה, ַָּלֻמְ י ַָּרֻבִ יֹוַחאי:

ְלכוָֻּ ַָּלֻמַ ַעל־ַׁ–ַׁת'('ֻומֹוֶסְרָך ֹ'ֻבְ ְֹלׁשֹון ֹהֻוא 'ְמִסיָרה'
ְרחֹו' ַֻׁכָ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ְדבָָֻּ), ֻמִ ָּה(ֻבַ ָּלא, ַׁר ְסרוֹֻ": ֻמָ ַֹוֻיִ

ָרֵאֵֹֹמַאְלֵפי ַׁל"ִיש ְ "י: ִ ַַׁרש  ֵרש  ַֻׁפֵ ְמְסרֻוֹ, ֻנִ "ׁשֶ
ְרָחם" ַעל־ֻכָ ןֹיֹוַחאי,ָֹיִביאַֹׁ–ַֻׁבְ ְמעֹוןֹֻבֶ יֹׁשִ יַֹרֻבִ ֻכִ

ְרחוֹֹ ַעל־ֻכָ ֹֻבְ ֲֹעִקיָבא י ַֹרֻבִ ְלכֻות',ֶֹֹאת ַל'ֻמַ
הֻואֹיֹאַמרֹֻתֹוָרה ֹׁשֶ ַֹעל־ְיֵדי ְדלֻות', ִַׁלְבִחיַנתֹ'ֻגַ

ְפִניןַָּעיֵָֻּ)ַׁ ַׁ.ם(ֻבִ

ת אֵּ ָעם "וְּ לְּ ן ֻבִ עֹור ֻבֶׁ גוֻ  ֻבְּ ב"  ָהרְּ ָחרֶׁ רָּלא,ָּח(ֻבֶׁ ְדֻבָ ֻמִּ ָּ)ֻבַ

  .יב

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּרלדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַֹרע,ֹ ֶנְגֻדֹו ֹֻכְ ֵֹיׁש יק, לַֹצֻדִ הֹׁשֶ לַֹמֲעש ֶ ֻכָ
ֹ לֹֻדְ ֹׁשֶ ֻיֹות ַֹמֲעש ִ ֶנְגֻדֹו ֹֻכְ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ַהְינֻו

ֶזה. ֹֻבָ ֻיֹוֵצא ֹֻכַ ֵֹאַרע ָֹלֶהם ם ֻגַ ֹׁשֶ ִעים, גֹוןְַַׁׁרׁשָ ֻכְּ
ַׁ ִצינֻו: ֻמָ ֶ ְנָחֹ"ש  ֻפִ ַרחֹׁשֶ ֻפָ ֹׁשֶ דֹול ֹֻגָ ָבר ֹֻדָ ה ָֹעש ָ ס

ֲאִויר" ְרֻגוָֻּ)ַֻׁבָ ָּיֹוָנָתָּם־ֻתַ ְדבָָֻּן ֻמִ ָֻּבַ ָּח; ָּלא, ָּר טַָּיְלקוִָָֻּּמְדָרש 

ַׁ.ה(זָּתשפֶרֶמָּת'ַָּמֻטוָֹּ'ָּ

ַׁ ע: ָ ַָׁרש  ל ֶ ַׁש  ה ַַׁמֲעש ֵ ֵַׁיש  םֶֹזה ֻגַ "ׁשֶ
ֲאִויר" ֹֻבָ ַרח ֹֻפָ ְלָעם ָּ)ַֻׁבִ ָ ַׁם(ש  ֵכןַַׁׁ–. וְּ

ֶזה,ַַׁׁ ֻיֹוֵצאַֻׁבָ תַֹהֻטֹוב.ֻכַ יָֹהָרעְֹלֺעֻמַ ֹֻכִ

ם ֵ ַרְךְֹוַהׁשֻ ֹ־ִיְתֻבָ

ְֹוִאם

ֹֻוֺמְבְטַחִני

ֹֻוְזכֻות

ֶֹזהֻו:ְוֹ

ֶנֶגד ֹֻכְ

ֹֻוְכֶנֶגד



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   ח ַמֻטֹותתַֻׁפָ

צֹף" קְּ ה ַוֻיִ ֶׁ י ַעל מש  קֻודֵּ ָחִיל. ֻפְּ כֻו'  רַוֻיֹאמֶׁ  הֶׁ וְּ
ם יתֶׁ ל ַהִחֻיִ ָבה. ֻכָ קֵּ ן נְּ ה הֵּ ֻנָ כוֻ  ָהיוֻ  הֵּ ַבר' וְּ דְּ  ֻבִ

ָע  לְּ ָכלם. ֻבִ ה וְּ ָ כוֻ  ִאיש   יַֹדַעת ִאש ֻ בוֻ וְּ רְּ קְּ ל '. ַוֻיִ  אֶׁ
ה ֺקִדים מש ֶׁ כוֻ  ַהֻפְּ רֻו  .'וְּ כוֻ ַוֻיֹאמְּ ב '.וְּ רֵּ קְּ ת ַוֻנַ  אֶׁ
ן ֻבָ כוֻ ' ה ָקרְּ ר' וְּ ַכֻפֵּ ינוֻ  ַעל לְּ ֹותֵּ ש  י ַנפְּ נֵּ ָּ'"ה ִלפְּ

ָּ(ָּ ְדֻבָ ֻמִּ ָּרָּלא,ָּיד־טו־טז־יז־מח־מט־נ(ֻבַ

  .יג

ֻקֻוֵטָּ)  (אָּמגח"ָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹמֹוִליִדיםֹ ַעת', ר־ֻדַ ֹ'ֻבַ ע ָֹרׁשָ ל ׁשֶ
ֹוֵמַעֹ ַהׁשֻ ֹֻבְ ֻוֻוִגים'ַֹׁ–ִַׁנאֻוף ַֹה'ֻזִ י ֻכִ

ַעת', ִכיםֵֹמַה'ֻדַ תֻובִַַׁׁנְמׁשָ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  י)ֻכְּ ִ ֵראש  :ַׁתָּד,ָּא(ֻבְ
הֶֹאתָֹיַדעְֹוָהָאָדם" ֻתוַֹֹֹחֻוָ ִתיבַׁ"ִאׁשְ ַֻׁוכְּ ְדבָָֻּ), ֻמִ רָֻּבַ

לֹ:ַׁלא,ָּיז(ָּ ה"ֻכָ ָ  ."ִאיׁשַֹֹדַעתיִֹֹֹאׁשֻ

רֻותַׁ ְּ ַקש ֻ ִַׁהתְּ ַׁהֻוא ה', ָ ֺדש ֻ קְּ ַֻׁדִ ַׁ'ִזֻוֻוג ֵיש 
ַׁ יִקים ַצֻדִ תֹוָרַׁלְּ ַֻׁולְּ ַׁה ֵ ַהש ֻ ֶַׁזהַֻׁולְּ , ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ

ֲַׁעֵבָרה',ַׁ ל ֶ 'ִזֻוֻוִגיםַׁש  ַׁוְּ ה'. ָ ֺדש ֻ קְּ ַֻׁדִ ַעת ִַׁמ'ֻדַ ךְּ ָ ש  ִנמְּ
ַׁ ה'. ִלֻפָ קְּ ַֻׁדִ ַעת ִַׁמ'ֻדַ ִכים ָ ש  ַׁהֻואַַׁׁ–ִנמְּ ֻבֻור' ַה'ֻדִ וְּ

ֻלֻות ֻגַ ַַׁׁ'ִהתְּ ַעת' כוַַֻׁהֻדַ רַׁוְּ ַדֻבֵ ַׁמְּ ע ָ ָרש  ֶ ש  ַֻׁוכְּ .'
יםַׁ ִסֻיִ ַׁמֹוִלידֲַׁאִויִריםַַׁארְּ ֲַׁהָבִלים, יו ֻומֹוִציאִַׁמֻפִ
ִניסַׁ ַַׁמכְּ ֻבֻוִרים, ַַׁהֻדִ ֻנֻו ִַׁמֻמֶ ֹוֵמַע ַהש ֻ ַׁוְּ ִַׁנאֻוף, ל ֶ ש 

גֻופֹוֵַׁאֻלֻוַָׁהֲאִויִרים.ַׁ ַֻׁבְּ

ַעתֹ ֹ'ֻדַ ִחינֹות ֹֻבְ הֻוא ֹ"ׁשֶ 'ִבְלָעם' ֻבְ
ה ְקִלֻפָ ַערֵָּעָּ)ַׁ'"ֻדִ ַ ָּש  ָּפ"ד; ָּש"ח ים ץ־ַחֻיִ

ָלק( סֻוִקיםָֻּבָ ַַׁהֻפְ ֻו ש  רְּ ֻדָ ֶ מֹוַׁש  ָרכָָּיִָּסְפִרָּ)"לֲַׁחזַַׁ,ַֻׁכְּ הָּטז;ָֻּבְ

ְדבָָֻּ ֻמִ ָֻּבַ ָּט; ָּיד, ה ָֻּזַֹהָּר־ַרֻבָ מוָֹּר ְ ָּש  ָּכא: לָָּת ָּקצג:(ֻבָ ַַׁעלַׁק :
ַׁ סֻוק ָבִרי)ֻפָ ָּי(ֻדְ ָּלד, ַׁם ְֹוכֻו',ֹ: ה" ֹמש ֶ ֹֻכְ ָֹקם "לֹא

ֹֻבָֹ ֲֹאָבל ָֹקם, ֹלֹא ָרֵאל ִיש ְ ֹֻוַמנֹוֹֺאֹ"ֻבְ ָֹקם, ֻמֹות
ֹ ְלָעם" ַֹׁ–ֻבִ י ֹֻכִ ֹהֻוא ה ַעת"ֹמש ֶ ָֻּזַֹהָּ)ַׁ"ֻדַ קֻוֵדָּר יָֻּפְ

ָלֶזהַׁרכא.( ַׁוְּ ָעה", ֹֻדֹורֹֻדֵ ְקָרָּ)ַׁ"ִנְקָראֹֻדֹורֹו הַָּרבָָֻּא־ַוֻיִ

ַׁ.ט,ָּא(ָּ

ָֹאְמרֻוֹ ְדָין, ֹמֹוָאבֵֹעָצהִֹמֻמִ ְטלֻו ֻנָ ׁשֶ "ֻכְ
ה" ֻפֶ אֹֻבַ ְדבָָֻּ)ַָׁלֶהם:ֵֹאיןֹֻכֹחֹוֶֹאֻלָ ֻמִ הָּר־ֻבַ ַרֻבָ

ָּג( ָלק ָֻּבָ ְנחֻוָמא ָֻּתַ ָּד; ֻלֻותַֹׁ–ַׁכ, ֹ'ִהְתֻגַ ֹהֻוא ה' ַֹה'ֻפֶ י ֻכִ
ַעת' ַַׁהֻדַ ֲֹעֵליֶהםֹ. ָֹנבֹוא ָֹאנֻו ַֹאף ֹמֹוָאב: "ָאַמר

ה" ֻפֶ ֹֻבַ ֻכֹחֹו ֹׁשֶ ָאָדם ָּ)ַֻׁבְ ָ ןַֹׁ–ַׁם(ש  ם־ֻכֵ ֹֻגַ ֹהֻוא י ֻכִ

ה' ְקִלֻפָ ַעתֹֻדִ תֻובַׁ'ֻדַ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ָּיד(ֹקֶהלֶָּ), "ֶאתֹ:ַׁתָּז,
תֶזהֹֹ הֱֹאלִֹקים".זְֶֹֹלֺעֻמַ ֹהָֹעש ָ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְדבָָֻּ)ש  ֻמִ ָּטז(ֻבַ ָּכד, ַׁר ַעתְֹויֵֹדַעֹ": ֹֻדַ
ַׁן"ֶעְליוֹֹ ֻו ש  ָדרְּ ַׁוְּ ַַׁרזַַׁ, ָרכוָֹּ)"ל ָּז.(ֻבְ ַׁת ַדעֹ: ֻיָ "ׁשֶ

רֻוְך־הֻואֹֻכֹוֵעס"ֹ דֹוׁש־ֻבָ ַׁ.ָמַתיַֹהֻקָ

יִַׁ ַֻׁבְּ ֵַׁאינֹו ַעת ַהֻדַ ֶ ש  ַֻׁכְּ ֻוב ַעס,ַַׁׁ–ש ֻ ַֻׁכַ ֵַׁיש  ֲאַזי
ַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַׁזַַַׁרַֻׁכְּ ָסִחי)"ל ָּסו:(ֻפְ ַׁם לֹ: "ֻכָ

ֻנֻו" ִֹמֻמֶ ֶקת ֻלֶ ִֹמְסֻתַ ָֹחְכָמתֹו ַַׁהֻכֹוֵעס ֻוְלִפיָכְךֹ.
יֹ לֹוםַֹעלֹ'ַאְנׁשֵ ָ נֻו'ָֹעָליו־ַהׁשֻ הַֹרֻבֵ ַעסֹ'ֹמש ֶ ֻכָ ׁשֶ ֻכְ
ַעת,ֹ ַֹהֻדַ ֻנֻו קִֹמֻמֶ ֻלֵ ִֹנְסֻתַ ְדָין, ִֹמֻמִ אֻו ֻבָ ׁשֶ ֹֻכְ ָבא' ַהֻצָ

כֹות ' ָעָזר' לֹוַמר ִהלְּ לְּ ַרךְּ 'אֶׁ ֺהצְּ ִבילֹות וְּ טְּ
ִלים'  ָּ)ַֻׁכֵּ ִ ְדבָָֻּ"יַָּרש  ֻמִ ַׁ.רָּלא,ָּכא(ֻבַ

ֵלם ָ מֹוַַׁׁ–ַׁש  ַֻׁכְּ ַעס, ַֻׁכַ ֵַׁאין ֲאַזי
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ְעיָָּ)ש  ַ :ַׁ"לֹאַָׁיֵרעֻוַׁהָּיא,ָּט(ְיש 

ָאהַָׁהָאֶרץַׁ יַָׁמלְּ י,ַֻׁכִ ִ ש  ָכלַַׁהרַָׁקדְּ ִחיתֻוַֻׁבְּ ְּ לֹאַַׁיש  וְּ
ָעה".ַׁ ַֻׁדֵ

ַׁ 'ַדַעת ַֻׁבְּ ל ֻכֵ ֻתַ ִַׁמסְּ ה',ַָׁהָיה ִלֻפָ קְּ ֻדִ
יֹון',ַׁ ַעתֶַׁעלְּ לַׁ'ֻדַ ֶ הֻואַׁ'מֹוָתרֹות'ַׁש  ֶ ש 

ה, ֻנֶ ֻתַ ְּ ש  ֻמִ ֶ ש  ַכַעס.ַַֻׁׁוכְּ ־הֻואַֻׁבְּ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ֶ ָיַדעַׁש 
ֵדיַׁ ַעל־יְּ ה',ַׁוְּ ִלֻפָ קְּ ַעתַֻׁדִ ָעם'ַׁהֻואַׁ'ֻדַ לְּ 'ֻבִ ֶ ָצא:ַׁש  ִנמְּ

לִַׁנאֻוף.ַׁ ֶ יםַׁש  ִסֻיִ ֻבֻוָריוַׁהֹוִלידֲַׁאִויִריםַַׁארְּ ַֻׁדִ

ֻבָֹ ׁשֶ ְלֶחֶמתִֹמְדָין,ֻכְ ִֹמֻמִ ְדבָָֻּ)ֶנֱאַמרַַׁׁאֻו ֻמִ רָֻּבַ

ָּיד־טו־טז( ַׁלא, קֻוֵדיֹ: הַֹעלֹֻפְ ֹֹמש ֶ ְקצֹף "ַוֻיִ
הָֹהיֻוֹ לְֹנֵקָבה,ֵֹהןֵֹהֻנָ יֶתםֹֻכָ ֶהָחִיל,ַֹוֻיֹאֶמרַֹהִחֻיִ

ְלָעם". ֹֻבִ ְדַבר ְדַבר'ַֻׁבִ ַַׁׁ'ֻבִ ָקא יְּ ַֹעל־ְיֵדיַֹׁ–ֻדַ י ֻכִ
ֹ ֻלֻותַֹהֻדַ הֻואֹ'ִהְתֻגַ ָבָריו',ֹׁשֶ ֻלֹו',ֹהֹוִלידֹ'ֻדְ ַעתֹׁשֶ

ִמְדָין.ֹ ִַׁנאֻוףֹֻבְ

ִתיבַׁ ַֻׁכְּ ָין, ִַׁמדְּ ֲחמֹות לְּ ִַׁמֻמִ אֻו ֻבָ ֶ ש  ֻכְּ
(ָּ ָ ָּש  ָּם ָ ָּמח־מט־נ(ש  ַׁם, ֶֹאלֹ: ְקְרבֻו "ַוֻיִ

ֺקִדיםְֹוכֻו', יַֹהֻפְ הָֹראׁשֵ ְקֵרבֶֹאתַֹֹׁמש ֶ ַוֻיֹאְמרֻוַֹוֻנַ
ִֹלְפֵניֹ רַֹעלַֹנְפׁשֹוֵתינֻו ןֹה'ְֹוכֻו',ְֹלַכֻפֵ .ַׁה'"ָקְרֻבָ

ֻוַׁ ש  ָדרְּ בָָֻּ)"לַַׁרזַַׁוְּ ַ ְךָֹאְמרֻו:ַֹאף־ַעל־:ַׁתָּסד.(ש  ֻכָ "ׁשֶ
ֹלֹאֹ ִֹהְרהֻור ִֹמיֵדי ָֹיָצאנֻו, ֲֹעֵבָרה יֵדי ֻמִ ֹׁשֶ י ֻפִ

ָֹיָצאנֻו".ֹ

ֻבֻוִרים ַֹהֻדִ

ַֹאךְֹ

ֹֻוְלִפיָכְךֹ

ֹֻוְלָכְךֹ

ְֹוֶזה

י ֹֻכִ

ַעת ַהֻדַ ֹֻוְכׁשֶ

ֹֻו'ִבְלָעם'

ָֹלֶזה

ִֹפיָכְךֹֻוְלֹ
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ַׁ ַ ָרש   ט ַמֻטֹותתַֻׁפָ

 ַ ָרש  ִביַל ת 'ֻפָ ִלית טְּ ָּ) ם'ֻכֵּ ְדֻבָ ֻמִּ  רָּלא,ָּכא־כב־כג־כד(ֻבַ

  .יד

ֻקֻוֵטָּ) ָּ(ח"אָּמגָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

יִַׁ ֻובֵַׁאינֹוַֻׁבְּ מֹוַַׁׁ–ש ֻ ַעס,ַֻׁכְּ ַֻׁכַ ֲאַזיֵַׁיש 
ַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ַַׁרזַַׁש  ָסִחי)"ל ָּסו:(ֻפְ ַׁם לֹ: "ֻכָ

ֻנֻו" ִֹמֻמֶ ֶקת ֻלֶ ִֹמְסֻתַ ָֹחְכָמתֹו ַַׁהֻכֹוֵעס ֻוְלִפיָכְךֹ.
יֹ לֹוםַֹעלֹ'ַאְנׁשֵ ָ נֻו'ָֹעָליו־ַהׁשֻ הַֹרֻבֵ ַעסֹ'ֹמש ֶ ֻכָ ׁשֶ ֻכְ
ַעת,ֹ ַֹהֻדַ ֻנֻו קִֹמֻמֶ ֻלֵ ִֹנְסֻתַ ְדָין, ִֹמֻמִ אֻו ֻבָ ׁשֶ ֹֻכְ ָבא' ַהֻצָ
ִבילֹות  כֹות 'טְּ ָעָזר' לֹוַמר ִהלְּ לְּ ַרךְּ 'אֶׁ ֺהצְּ וְּ

ִלים'  ָּ)ַֻׁכֵּ ִ ְדבָָֻּ"יַָּרש  ֻמִ ַׁ.רָּלא,ָּכא(ֻבַ

ל" ָבר ֻכָ ר ֻדָ ֶׁ ש   ָיֹבא ֲאש  ֲעִבירוֻ  ,ָבאֵּ ש   ֻתַ " ָבאֵּ
(ָּ ְדֻבָ ֻמִּ ָּרָּלא,ָּכג(ֻבַ

  .טו

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּד,ָּה־וָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְלִמיד־ָחָכֹ ֹ'ֻתַ ִֹלְפֵני ָבִרים' ֹֻדְ ם',ֹ'ִוֻדֻוי
ִחיַנתֹ'ַמְלכֻות'. ןֹֻבְ ֻקֵ ִחיַנתִַַׁׁנְתֻתַ ֶזהַֻׁבְּ וְּ

כֻותַׁ לְּ ַַׁהֻמַ ֶֹרש  ַׁש  י ַֻׁכִ ֻה, ָ ש  רְּ ָ ש  כֻותַׁלְּ לְּ ָזַרתַַׁהֻמַ ַהחְּ
ַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ , ֵַׁאש  ֲַׁחזַַׁהֻוא ָּקא:(ַסְנֶהְדִרי)"ל :ַׁן

ֵַׁמֲאָמתֹו".ַׁ ָצאֵַׁאש  ֻיָ ֶ ָרָאהַׁש  ֶ ָבט,ַׁש  הַָׁטָעהַׁנְּ "ָלֻמָ
ֹ'ֵאׁשֹ ִֹנְקֵראת ְלכֻות',ְוַה'ֻתֹוָרה' ַֹה'ֻמַ ם ָ ׁשֻ ֻמִ ֹׁשֶ ,'ַׁ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָּכט(ִָּיְרְמָיהוָֻּ)ֻכְּ ַׁכג, ְֹדָבִריֹֹכהֲֹהלֹוא":
ֵאׁשֹ ַׁ"ֻכָ ִתיב ַֻׁוכְּ לֵָּ), ְ ָּטו(ִמש  ָּח, ַׁי י": ְֹמָלִכיםֹֻבִ
ִמיֵדי־"ִיְמלֹכוֹֻ לְּ ַַׁה'ֻתַ ֵַׁהם ַַׁה'ֻתֹוָרה' ר ִעֻקַ ַׁוְּ .
רֻוַַׁׁ ָאמְּ ֶ מֹוַׁש  ַׁ.תָּכב:(ַמֻכוָֹּ)"לֲַׁחזֲַַׁחָכִמים',ַֻׁכְּ

ְדבָָֻּבַָֻּ) ָּכג(ֻמִ ָּלא, ַׁר ל": ָברֹֻכָ רֹֻדָ ָֹיֹבאֲֹאׁשֶ
ֲעִבירוֹֹֻ,ָבֵאׁשֹ ָבר"ַׁ".ָבֵאׁשֹֹֻתַ ֶזהַַׁׁ–ַׁ"ֻדָ

ַׁ ִחיַנת ָאה,ַׁ'ַמְלכֻות'ֻבְּ מְּ ַַׁהֻטֺ תֹוךְּ ַֻׁבְּ ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ,
ַׁ מֹו ַֻׁכְּ ֶצר, ֲַׁחִמימֻותַַׁהֻיֵ תֹוךְּ י)ֻבְּ ִ ָּפא.(ִקֻדֻוש  ַׁ"נֻוָראַׁן :

ַׁ ָרם". יַַׁעמְּ ָֹבֵאׁש"ֻבֵ ֲעִבירֻו ֻקוַֹֻׁ–ַׁ"ֻתַ ַֹעל־ְיֵדיֹֻתִ נֹו
ְלִמיד־ָחָכם'.ֹ ָבִרים'ִֹלְפֵניֹ'ֻתַ ֹ'ֵאׁש',ַֹהְינֻוֹ'ִוֻדֻויֹֻדְ

  .טז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקנוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחיַנתֹ ֹהֻואֹֻבְ ְֹלֵביןֹקֹונֹו, ינֹו ִריםֹֻבֵ ַדֻבְ ֻמְ ֶ ׁשֻ
ִמיד,ַַׁׁ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש'. ַֻׁתָ ש  ַחֻדֵ ַׁלְּ ָצִריךְּ וְּ

ַׁוְַּׁ ַתֲחנֻוִנים ַֻׁבְּ ַעם ַֻׁפַ ָכל ַֻׁבְּ ש  ַבֻקֵ ִַׁרֻצֻוִייםַׁלְּ ֵרי ִדבְּ
ֻכֹותַָׁלַַׁׁ ִלזְּ ים.ַׁוְּ ִ ב'.ֲחָדש  ַׁ'ָטֳהַרתַַׁהֻלֵ ֶַׁזה,ַָׁצִריךְּ

ְתַלֵהבֹֹ– ֻמִ ֹׁשֶ ַֹעל־ְיֵדי הֻוא
ַרְך,ֹ ם־ִיְתֻבָ ֵ ְֹלַהׁשֻ ִֹלֻבֹו ֻובֹוֵער
ְֹלַתֲאָוהֹ ֹאֹו ַֹלֲעֵבָרה ְֹוִנְבָער ְתַלֵהב ֻנִ ֹׁשֶ ֶֹנֶגד י ֻכִ

ה ֻזֶ ֻמִ ֹׁשֶ לֹום, ַֹחס־ְוׁשָ ָֹצִריְךָֹֹרָעה ִֹלֻבֹו, ִנְטָמא
ְֹוַעל־ ַרְך, ם־ִיְתֻבָ ֵ ְֹלַהׁשֻ ִֹלֻבֹו ְֹוִיְבַער ְתַלֵהב ֻיִ ׁשֶ

תֻובְַַׁׁיֵדי־ֶזהִֹיְטַהרִֹלֻבֹו, ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ְדבָָֻּ)ֻכְּ ֻמִ :ַׁרָּלא,ָּכג(ֻבַ
ַׁ." ש  ֲעִבירֻו ָבאֵּ , ֻתַ ש  ר ָיֹבא ָבאֵּ ֶׁ ָבר ֲאש  ל ֻדָ  "ֻכָ

י" נֵּ י ָגד ֻבְּ נֵּ אֻובֵּ  ֻובְּ ָּ)ן" רְּ ְדֻבָ ֻמִּ  ,ָּב(רָּלבֻבַ
ֻבֻות" רְּ ים ֻתַ ִ ִאי ֲאָנש  ָּ)ם" ַחֻטָ ְדֻבָ ֻמִּ ָּרָּלב,ָּיד(ֻבַ

  .יז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקגָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁ ָמָרא ֻגְּ ָּצא:(ַסְנֶהְדִרי)ֻבַ ָּדף ַׁן ַֹהֻמֹוֵנַעֹ: ל "ֻכָ
ֹֻגֹוְזלֹוֹ ִאֻלֻו ֹֻכְ ְלִמיד, ֹֻתַ י ִֹמֻפִ ֲהָלָכה

ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ָֹאבֹות, ֲחַלת ָבִרי)ִַׁמֻנַ ָּד(ֻדְ ָּלג, ֹ'ם ֹֻתֹוָרה:
הִצֹֹ הָֹלנוֹֹֻֻוָ ֹֹֹמש ֶ כֻו'.ַׁה'"מֹוָרׁשָ ַׁוְּ

ָֹגדֹ ֹֻוְבֵני ְֹראֻוֵבן ֵני ֻבְ ֹׁשֶ ה, ֹֹמש ֶ ָרָאה ׁשֶ
ֲחַלתֹ ִֹמֻנַ ָרֵאל ֵני־ִיש ְ ֹֻבְ ֵֹלב ְמִניִאין

ֹ ָֹלֶהם: ָֹקָרא ֶֹזה ִביל ׁשְ ֹֻבִ ֻבֻות"ֲאבֹוָתם, רְּ  ֻתַ
ים ִ ִאי ֲאָנש  ְדבָָֻּ)ֹם"ַחֻטָ ֻמִ ָּיד(ֻבַ ָּלב, םַׁר ֻגֵ ִתרְּ ַׁוְּ ,

לֹוס: קְּ א".ַׁאֻונְּ ַבֻיָ א ַחֻיָ ַרֻיָ בְּ י ֻגֺ ִמידֵּ לְּ ָברַַׁׁ"ֻתַ ַהֻדָ
םַׁ ִַׁמֻכֶ ַזל ַֻׁגָ ֶכם ַרֻבְּ ֶ ַׁש  ֵניֶכם, ֵַׁמַרֻבָ ם ֻתֶ לְּ ִַׁקֻבַ ה ַהֻזֶ
"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ ַָׁאבֹות' ַׁ'ַנֲחַלת ֵַׁהם 'ֲהָלכֹות' ַׁוְּ 'ֲהָלכֹות',
ֲֹאבֹוֵתיֶכם,ֹ ַדְרֵכי ֹֻבְ ֹהֹוְלִכים ם ַֹאֻתֶ ם ֹֻגַ ה ְוַעֻתָ

ָרֵאלֹֹ ש ְ ַַׁנֲחַלתֲֹאבֹוָתם.ֻוְרצֹוְנֶכםִֹלְגזֹלִֹמֻיִ

ַעת ַהֻדַ ׁשֶ ֹֻכְ

ֹל־ְיֵדיַעֹ

ְֹוֶזהוֹֻ

ַֹמה

ב' ְֹו'ָטֳהַרתַֹהֻלֵ

ִֹאיָתא

ְֹוֵכיָון



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש   י ַמֻטֹותתַֻׁפָ

ָּ ַָּעָָּּ–)ח: אל ִנֻיֵ ָּג(ֻדָ ָּיב, :ַׁל
יֵקי"' יםֹֻוַמְצֻדִ ָֹהַרֻבִ

ֻכֹוָכִבי ינֹוקֹות".ֻכַ ֹֻתִ ֵדי ְֹמַלֻמְ ֵֹאֻלֻו וַַׁׁם', ָ ש  ַעכְּ וְּ
ֵהםַׁ ֶ ָרָאה,ַׁש  ֶ ים'ש  ִביםַֹרֻבִ ֵניַַׁׁ'ְמַחֻיְ ִניִאיןֵַׁלבַֻׁבְּ ֻמְּ ֶ ש 

ֵַׁאינַָׁ ם ַַׁרֻבָ ם ַֻׁגַ ָתָמא ִַׁמֻסְּ ָרֵאל, ִַׁיש ְּ יֵקיֹם 'ַמְצֻדִ
ים' ַָׁהַרֻבִ א ֶַׁאֻלָ ים', ָֹהַרֻבִ ֵבי ֶַׁזהַׁ'ְמַחֻיְ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ .

ִאים",ָקָראַָׁלֶהם:ַׁ ים ַחֻטָ ִ ֻבֻות ֲאָנש  רְּ םַַׁׁ"ֻתַ ֻגֵ ִתרְּ וְּ
לֹוס:ַַׁׁ קְּ א".אֻונְּ ַבֻיָ א ַחֻיָ ַרֻיָ בְּ י ֻגֺ ִמידֵּ לְּ  "ֻתַ

  .יח

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁ ָרש  דְּ ֻמִ ָּהֻובָָּ)ֻבַ ֵסֶפָּא ָּקלז,ִָּדיֲחִסיר־ֻבְ ם

י ִ ַעָּהָָּחְכָמָּת־ֻוְבֵראש  ַ ִבילֹ:ַׁהָּפ"ה(ֲעָנוָָּרָּש  ׁשְ "ֻבִ
ֹ ָֹגד ִֹלְבֵני ה ֹֹמש ֶ ָאַמר ְדבָָֻּ)ׁשֶ ֻמִ ָּיד(ֻבַ ָּלב, ֹר ֻבֻות : רְּ 'ֻתַ

ִאים' ים ַחֻטָ ִ ָֹעַבדֹֹ–ֲֹאָנש  נֹו ֹֻבְ ן ֻבֶ ֹׁשֶ ֶנֱעַנׁש,
 .ְלֶפֶסלִֹמיָכה"ֹ

ַׁ ה: ֶ ְרֻבֻותָֹקש  ֹ"ֻתַ ל ֹׁשֶ ֶֹזה ִֹעְנָין ָמה
ֹ ֻלֹוֲֹאָנׁשִ ֹׁשֶ ָֹלעֶֹנׁש ִאים", ַֹחֻטָ ים

נֹוֲֹעבֹוָדה־ָזָרה?!ֹ ןֹֻבְ ֲעֹבדֹֻבֶ ֻיַ ַׁׁשֶ

ַׁ רֻו ַָׁאמְּ י ֲַׁחזַַֻׁכִ ֺתֻבוָֹּ)"ל ָּקי:(ֻכְ ַׁת לֹ: "ֻכָ
ֹלֹוֹ ֵֹאין ִאֻלֻו ֹֻכְ חֻוץ־ָלָאֶרץ, ֹֻבְ ר ַהֻדָ

" ַַׁׁ,ֱאלֹוֻקַ רֻו ָאמְּ ֲַׁחזַַׁוְּ בָָֻּ)"ל ַ ָּצז.(ש  :ַׁת
גוֹֻ ִריםֹלֹוֶקהֹֻבְ ְכׁשֵ דֹֻבִ הָֹהָיהַֹׁ.פֹו""ַהחֹוׁשֵ ֻוֹמש ֶ

ֵֹאיָנםֹ ָֹגד ֹֻוְבֵני ְֹראֻוֵבן ֵני ֻבְ ֹ"ׁשֶ ֹאֹוָתם: ד חֹוׁשֵ
ֹ ֵֹחֶלק"! ֹׁשֻום ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְ ֹֻבְ ִנְמָצאֹֹ–רֹוִצים

ֹ. ֵאיןָֹלֶהםֱֹאלֹוֻקַ ַׁׁשֶ

ֹלֹוֹ ָֹהָיה ֻלֹא ֹׁשֶ נֹו ֹֻבְ ֶבן ֹֻבְ ֶֹנֱעַנׁש ֶזה
ָדָבר,ֹ ֹֻבְ ָֹהיֻו ִרים ׁשֵ ֹֻכְ ֵֹהם י ֹֻכִ , ֱאלֹוֻקַ

ן.ֹ ם־ֻכֵ ָאֶרץֹֻגַ יָֹרצֻוִֹלֻטֹלֵֹחֶלקֹֻבָ ַֻׁכִ

  

ְתָראָבָבֹ'ֻוְבֹ ֹא־ֻבַ

ִֹאיָתא

ָבר ְֹוַהֻדָ

רוֹֻ ֹץ:ְוַהֻתֵ

ִביל ׁשְ ֹֻבִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַֻׁפָ ַ ֵעַׁתַָׁרש   יא יַמסְּ

 

ה ֻלֶׁ י "אֵּ עֵּ י ַמסְּ נֵּ ל"  בְּ ָראֵּ רָּלג,ָּא(ִיש ְּ ְדֻבָ ֻמִּ  )ֻבַ
טֻוִלים'  – ִטלְּ ִסיעֹות וְּ י 'נְּ נֵּ יְּ  –ִענְּ

י ַמְעֻתִּ ָ םָּש  ֵ ש  יָֻּבְ י־ְזֵקנִּ י־ָאבִּ ם־טֹוב)ֲָּאדֹנִּ ֵ ַעל־ש  (ַָּהֻבַ

ָּה"זללה י: לָֻּכִּ עֹותָֻּכָ ֻסָ ָּב"מָָּהיוַָָֻּּהֻמַ לֵָּאֶצלָּםְוֵהָּ, ָֻּכָ
ָָּאָדם ֻיֹום, ְלדֹוָָּּמִּ ֻוָ ֻובֹוַָָּּעדָּהִּ ָּעֹוָלמֹוֶָָּּאלָּש  ין. ָֻּוְלָהבִּ
ֶָּזה י: ֻיֹוםָֻּכִּ ָדהָּמִּ ֻמֹוֵָָּּמֶרֶחםְָּוהֹוֵצאתֹוַָָּּהֻלֵ ָּאִּ ָּהֻוא,

יַנת חִּ םָֻּבְ ְצַריִּ יַאת־מִּ ֻנֹוָדעְָּיצִּ ָֻּכַ ְךָּ, ָּנֹוֵסַעְָָּּוַאַחר־ֻכָ
ע ֻסָ ֻמַ עָּמִּ ְָּלַמֻסָ יםְָּלֶאֶרץָֻּבֹאֹוַָָּּעד, ָֹּוָנהָהֶעְליַָּהַחֻיִּ

ְָּוכוָֻּ אי'. בוָָֻֻּּוְבַוֻדַ ְכֻתְ עֹותָּנִּ ֻסָ ֻתֹוָרהַָּהֻמַ ָֻּבַ ְָּלהֹורֹות,
ר ָ ש  ֶרְך־ַהֻיָ ַָָּּהֻדֶ יש  יְָּלאִּ ְרֵאלִּ ש ְ ַָּהֻיִּ ֶרְךֵָָּּליַדע, רַָּהֻדֶ ֶ ֲָּאש 

לָֻּבֹוֵָָּּיֵלְךָּ יוְָּיֵמיָֻּכָ ע,ַָּחֻיָ ֻסַ עָּלִּ ֻסָ ֻמַ עָּמִּ ָּ.ְלַמֻסָ
ם)' ֶגל־ַמֲחֶנה־ֶאְפַריִּ ת'ָֻּדֶ ַ ָרש  ָּ,ַָּמְסֵעיָֻּפָ ָ ן־ש  ֹ(םַעֻיֵ

  .א

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּמָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָרה־ַמֲאָמרֹות' 'ֲעש ָ ְָּלָהְרַמָּ)ֹֻבַ אנוָֹּ"ע ָּ–ִָּמֻפַ

ָּמֻובָָּ ַָּמְסֵעי(ַיְלקוָֻּ'בְָֻּא ת ַ ָרש  ָֻּפָ :ֹט־ְראֻוֵבִני'
ל'" ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ י ֻבְּ עֵּ ה ַמסְּ ֻלֶׁ ְדבָָֻּ)ֹ'אֵּ ֻמִ ָּכח(ֻבַ ָּי, ,ֹר

' ָחְטאֻוֹֻבְ ִבילֹׁשֶ ׁשְ הֻבִ ָרֵאֱֹֹאלֶֹקיךֵָֹֹאֻלֶ ָּ)ֹל'ִיש ְ ְ תָּמוָֹּש 

ָרֵאל",ֹלב,ָּד(ָּ ֵניִֹיש ְ ִבילֶֹזהִֹיְסעֻוֹֻבְ ׁשְ  .ֻבִ

ֹהֻואֹ ָֹאָדם, ל ֹׁשֶ ִסיעֹות ַֹהֻנְ ל ֻכָ
ַֹהְינֻוֹ ָֹהֱאמֻוָנה', ֹ'ִקְלקֻול ִביל ׁשְ ֻבִ
יִֹאםָֹהָיהַֹמֲאִמיןֹ ֹֻכִ ִחיַנתֹ'ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים'. ֻבְ
רֻוְך־הוֹֻ דֹוׁש־ֻבָ ַֹהֻקָ כֹול ֻיָ ֹׁשֶ ֵלָמה ֹׁשְ ֱאמֻוָנה אֹֻבֶ

ֹׁשֻוםֹ ֹנֹוֵסַע ָֹהָיה ֹלֹא ָֹצְרֻכֹו, ל ֹֻכָ ֹלֹו ְלַהְזִמין
ֲעבֹוַדת־ֱאִליִליםַַׁׁ–ְַׁנִסיָעה. תֻובַֻׁבְּ ֻכָ ֶ ֶזהַׁש  ְעיָָּ)וְּ ַ הְָּיש 

ָּכב( ַׁל, ַׁ"לוֹֹֹֻתֹאַמרֵֹצא": ִחיַנתַׁ'ֵצא'. ַֻׁבְּ ֶַׁזה ,
ַׁ.'ְנִסיָעהְֹוִטְלטֻול'ַׁ

ֹ ֹ'ִטְלטֻול' ְלטֻולֹֹ–ַעל־ְיֵדי ַֹהֻטִ ֶֹאת ן ְמַתֻקֵ
ֹֻכִֹ ַרם ֻגָ ְֹלַמְעָלה,ׁשֶ תֻובְַַׁׁבָיכֹול ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

ַׁ(ָּ ָ ָכה:ַׁ"םָּכח,ָּכ(ש  ֻסֵ ַהֻמַ נֵַַָֻׁׁצָרהַׁוְּ ֻכַ ִהתְּ ַׁס".ֻכְּ

ֹ ֹ'ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים' ִנְמָנעֹֹ–ַעל־ְיֵדי
ָטר', ַַַׁׁה'ֻמָ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָבִרי)ֻכְּ ָּטז־יז(ֻדְ ָּיא, :ַׁם

ֶיהַׁ ִַׁיהְּ לֹא ַׁוְּ כֻו' ַׁוְּ ֲַׁאֵחִרים ֱַׁאלִֹהים ם ֻתֶ "ַוֲעַבדְּ
ַׁ ֹ'ֻוְכָֹמָטר". ֵֹאין ֹ'ָמָטר', ֵאין ַֹבֹׁשֶ ֵאיןֹש  ֹֻוְכׁשֶ ע',

ַֹבֹ' לֹום',ש  תֻובַַׁׁע',ֵֹאיןֹ'ׁשָ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  י)ֻכְּ ִהֻלִ :ַׁםָּעב,ָּג(ֻתְ
אוַֻׁ" לֹוםַָׁהִריםִַׁיש ְּ ָ "י.ַָׁלָעַַׁׁש  ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ מֹוַׁש  ם",ַֻׁכְּ

ַֹלֲחֵברֹו,ֹ ֹעֹוֵזר ִֹאיׁש ֵֹאין ֲֹאַזי לֹום', ֹ'ׁשָ ֵאין ֻוְכׁשֶ
ְֹוֹ ִֹלְנֹסַע ָֹצִריְך ֶֹאָחד קֹוםְֹוָכל ִֹמֻמָ ְלֵטל ִלֻטַ

ְרָנָסתֹו.ֹ ִבילֹֻפַ ׁשְ ְֹלָמקֹוםֹֻבִ

ֹ א ֹֻבָ לֻות' ֻטֻול־ֻתֹוָרה',ֹ–ַה'ֻגָ ֹ'ֻבִ מֹוַַַׁׁעל ֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָָּ)ש  ַ ָּיג(ְיש  ָּה, ַׁה ָלה": יֹֻגָ ִליַֹעֻמִ ִֹמֻבְ

אַׁ'ֲעִציַרתַׁת"ָדַעֹ ֵדיַׁ'ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים',ַֻׁבָ ַעל־יְּ .ַׁוְּ
ֶַׁקַמח, "ֵאין ֶ ש  ַֻׁוכְּ ִמים', ָ ש  ַַֻׁׁגְּ ַֻׁתֹוָרה" תָּפ"גָָּאבוָֹּ)ֵאין

ַׁ.מי"ז(ָּ

  .ב

ֻקֻוֵטָּ) ָּ(ח"אָּריחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַֹחס־ ָֹהָאָדם ַֹעל ְגָזר ֻנִ ׁשֶ ֹֻכְ ְפָעִמים ֻלִ ׁשֶ
ֵזָרה, לֹוםֵֹאיֶזהֹֻגְ ִאיהֻוְַַׁׁוׁשָ בַֻׁדְּ ַאף־ַעל־ֻגַ וְּ

ַׁ ַָׁחֵזי ֵלֻה ַַׁמֻזָ ָּג.(ְמִגלָָֻּ)ָלאַָׁחֵזי ַֻׁוֵמֲחַמתֶַׁזהַׁרֹוֶצהַׁה ,
ַׁ מֹו, ַַׁעצְּ יר ֻתִ ַהסְּ ְתֹאםֹֻוִמֹלְּ ֹֻפִ ְפָעִמים ֻלִ ֹׁשֶ א ֹֻבָ ה ֻזֶ

ֹ ָֹרחֹוק ָֹמקֹום ְֹלֵאיֶזה ֹנֹוֵסַע ֵדיֹֹ–ָהָאָדם ֻכְ
ירַֹעְצמֹו, ה,ְַַׁׁלַהְסֻתִ ֵאינֹוַׁיֹוֵדַעִַׁמֻזֶ ֶ יַׁש  ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ

ַׁ ה, ִַׁמֻזֶ ַׁיֹוַדַעת ֶפש  ַַׁהֻנֶ ל־ֶזה אֹלֹוִֹעם־ֻכָ ֹֻבָ ן ַעל־ֻכֵ
ם.ֹ  ָרצֹוןִֹלְנֹסַעְֹלׁשָ

ֹ ְֹלׁשָ א ֻבָ ׁשֶ םֹֻכְ ֹׁשָ ְרֵסם ִֹנְתֻפַ ם,
ְֹמֹאדֹ ֹלֹו יק ְֹלַהֻזִ ְֹויֻוַכל יֹוֵתר, ֻבְ

לֹום. יקַַׁׁ–ַַׁחס־ְוׁשָ ַַׁצֻדִ קֻות ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ַָׁהָיה ה ֻוִמֻזֶ
ֶאֶרץ־ ַׁלְּ ֹסַע ִַׁלנְּ ַָׁרָצה ֹאם תְּ ֻפִ ֶ ַׁש  ֹאד, ַׁמְּ דֹול ֻגָ
ָהָיהַׁ ֶ ַׁש  ה ִַׁמֻזֶ ַׁיֹוֵדַע מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ַָׁהָיה הֻוא ַׁוְּ ָרֵאל, ִיש ְּ

מֹו,ַׁ ירַַׁעצְּ ֻתִ ַהסְּ ַׁלְּ ָהָיהַָׁצִריךְּ ִדיָנהַׁוְּ ָנַסעַַׁעלַַׁהֻמְּ וְּ
ֵכןֵַׁאַרעַׁ ,ַׁוְּ ֶרךְּ ַַׁהֻדֶ אֹותֹו קַֻׁבְּ ֻלֵ ֻתַ ִנסְּ דֹול,ַׁוְּ סֻוםַֻׁגָ רְּ ֻפִ

יֵלנֻו.ַׁ ם־ַיֻצִ ֵ ַַׁהש ֻ ָסמֻוךְּ נֻוַֻׁבְּ ַמֻנֵ זְּ ַֻׁבִ

ִֹאיָתא

 ִנְמָצא:

ם ֹֻגַ

ם ֹֻגַ

ם ֹֻגַ

ע: ֹֻדַ

ְֹוִלְפָעִמים



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ֵעַׁתַֻׁפָ  יב יַמסְּ

  .ג

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּנוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָֹמקֹוםֹ ֶֹאְצלֹו ְך ֻיָ ֹׁשַ ֵֹאין ֵֹלב, ְלָהָאָדם
ָלל, א,ֹֻכְ ַרֻבָ ַֹאֻדְ י לֹֹֻכִ ֹׁשֶ "הֻואְֹמקֹומֹו

ַַׁׁעֹוָלם" כֻו' י)וְּ ִ ֵראש  ָּט(ֻבְ ָּסח, ה ַׁת־ַרֻבָ ָֹהֱאלֹקֻותֹ. י ֻכִ
בֹ ֻלֵ כוַַֻׁׁהֻואֹֻבַ ַׁ'.וְּ

ָֹראֻויֹ ֵֹאין ְרֵאִלי, ֵֹלבִֹיש ְ ׁשֹלֹו ֻיֵ ֹׁשֶ ִמי
ֹטֹובֹ ֵֹאין ֶֹזה קֹום ֻמָ ֹׁשֶ ֹלֹוַמר לֹו

יְַַׁׁלָפָניו, ַֻׁכִ ָלל, ַֻׁכְּ ַָׁמקֹום לֹו ֶַׁאצְּ ךְּ ֻיָ ַ ַׁש  ֵַׁאין י ֻכִ
ַׁ אַַׁאֻדְּ לֹעֹוָלם,ְֹוֵאיןָֹהעֹוָלםַֹרֻבָ "הֻואְֹמקֹומֹוֹׁשֶ

ְֹמקֹומֹו".ֹ

  .ד
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסבָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָרֵאְֹֹבֵניַֹמְסֵעי ְדבָָֻּ)ַׁל"ִיש ְ ֻמִ ָּא(ֻבַ ָּלג, .ַׁר
ַׁ ָרש  דְּ ֻמִ ַֻׁבַ ָּמֻובָָּ)ִאיָתא ט־ְראֻוֵבִני'ַָּיְלקוָֻּ'בְָֻּא

ַָּמְסֵעי( ת ַ ָרש  ַֻׁפָ :ֹ ֹֻדְ ָרֵאל', ִֹיש ְ ְֹבֵני ְסֵעי 'ֻמַ ַהְינֻוֹ"ׁשֶ
קֹוםֹ ִֹמֻמָ ֹנֹוְסִעין ָרֵאל ֵני־ִיש ְ ֻבְ ֹׁשֶ ִסיעֹות ַהֻנְ

"ֹ ַֹעל ִרין ְֹמַכֻפְ ֵֹהם הְלָמקֹום, ֱֹאלֶֹקיךֵָֹֹאֻלֶ
ָרֵאֹ מוָֹּ)ַׁל"ִיש ְ ְ ָּד(ש  ָּלב, ַׁ'ֲעבֹוָדה־ת ַגם ַֻׁפְּ ַַׁעל נֻו ַַׁהיְּ ,

 ָזָרה'.ַׁ

ַׁ ִדיןַׁ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה' ֵאיןַׁעֹובְּ ֶ ש  ַֻׁכְּ ַַׁׁ–ֲאִפֻלֻו ֵיש 
ַגםַׁ'ֲעבֹוָדה־זַָׁ יֹ'ִקְלקֻולָֹהֱאמֻוָנה'ַֹׁ–ָרה'ַֻׁפְּ ֻכִ

ֹ ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה', ִחיַנת ֹֻבְ ן ַֹגם־ֻכֵ מֹוִַׁהיא ֻוכְּ
ֻמֻוָבאַׁ ֶ ם־טֹוב(ש  ֵ ַעל־ש  םַָּהֻבַ ֵ ש  סֻוקַַׁׁ)ֻבְ ָבִרי)ַעלַֻׁפָ םָּיא,ָֻּדְ

ַׁטז( ם": םְֹוַסְרֻתֶ ם",ֲֹאֵחִריֱֹאלִֹקיםַֹוֲעַבְדֻתֶ
ַרְךֹהֻואֹֻבְֹ ם־ִיְתֻבָ ֵ ִריםֵֹמַהׁשֻ ֻסָ ׁשֶ ֶכףֹֻכְ ֻתֵ ִחיַנתֹ"ׁשֶ

ל  'ֲעבֹוָדה־ָזָרה'". ֶׁ ִסיעֹות ש  י ַהֻנְּ דֵּ ַעל־יְּ וְּ
ר. ֻפֵּ ֻכַ ל, ִנתְּ ָראֵּ ֲַׁעבֹוָדה־ָזָרהִַַׁׁיש ְּ ש  ֻיֵ ֶ ַמןַׁש  "ָכלַׁזְּ וְּ

עֹוָלם"ַׁ עֹוָלם,ֲַׁחרֹון־ַאףַֻׁבָ ָּיִָּסְפִרָּ)ֻבָ ַ ָרש  ָּה;ְָּרֵאָּתָֻּפָ ִ "יַָּרש 

ָבִריָּ ַׁ.םָּיג,ָּיח(ֻדְ

ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה ַגם ֹֻפְ ר ֻפֵ ְתֻכַ ֻנִ ׁשֶ 'ֹֻכְ
ְךֹ ְֹוִנְמׁשָ ַֹה'ֲחרֹון־ַאף', ק ִֹנְמֻתָ "ל, ֻנַ ֻכַ

ֹהֻוא:ַׁ–ַׁ'ַרֲחָמנֻות'. ֹ'ַרֲחָמנֻות' ר ִחיַנתְַַׁׁוִעֻקָ בְּ ֻבִ
י) ִ ֵראש  ָּיד(ֻבְ ָּמג, ַׁת ֹֹל־ְוֵאֹ": ֹ־ׁשַ ןֹי־ֻדַ ָֹלֶכםִֹיֻתֵ

ַַׁׁם",ַרֲחִמי ָקא. יְּ ַֻׁדַ ָֹהַרֲחָמנֻות,ֹ'ָלֶכם' ָֹלנֻו ן ִיֻתֵ ׁשֶ
ֹ ֹׁשֶ ָיֵדינֻו, ֹֻבְ ָֹהַרֲחָמנֻות ְמֹסר ֻיִ ַעְצֵמנֻוֹׁשֶ ֹֻבְ ֲאַנְחנֻו

ְֹנַרֵחםָֹעֵלינֻו.ֹ

אִַׁמןַׁ ַרֻפֵ ִהתְּ ַׁלְּ יטֻות, ִ ש  פְּ ָהַרֲחָמנֻותַֻׁבִ
לֹוַׁ ֶַׁאצְּ י ַֻׁכִ ֶזה. ַֻׁבָ ַכֻיֹוֵצא ַׁוְּ ַהֹחִלי
הַׁ ָ ש  ַַׁהֻקָ ַַׁהחֹוַלַאת ם ֻגַ ֶ ַׁש  יֹות, ִַׁלהְּ ַָׁיכֹול ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ

וַַׁ יַֻׁבְּ ֻלֹו,ַֻׁכִ ֶ ֻסֻוִריןֵַׁהםַָׁהַרֲחָמנֻותַׁש  ָכלַַׁהֻיִ לַׁוְּ איַֻׁכָ ֻדַ
ַׁ ַַׁמה עֹוש ֶ ֶ ים,ַׁש  ִ ַָׁקש  ִַׁיֻסֻוִרין ֲַׁאִפֻלֻו ָהָאָדם, ַׁלְּ ה

ַׁ ַַׁרֲחָמנֻות. ַַׁרק ַׁהֻוא ֵאיַהֻכֹל ִביִניםַׁוְּ ַׁמְּ ַָׁאנֻו ן
ֻלֹו,ַׁ ֶ ֵאיָהַרֲחָמנֻותַׁש  לַׁאֹותֹוַׁוְּ ַקֻבֵ כֹוִליןַׁלְּ ַׁ–ןַָׁאנֻוַׁיְּ

ָיֵדינֻוַָׁהַרֲחָמנֻות.ַׁ ןַֻׁבְּ ִיֻתֵ ֶ ַַׁרקַׁש 

ָרֵאל' י־ֵתבַׁ–ַׁ'ִיש ְ ֵ ַ ־לַׁ'אֵּ ֹות:ַָׁראש  ־'ש  ־ֻדַ
ןַׁ'יִ יַׁ יָֹה'ַרֲחָמנֻות'ַֹׁ–ֲחִמיםַׁ'ַר ֶכםַׁ'ָל ֻתֵ ֻכִ

ה,ַֹעל־ְיֵדיֹֹ ל",ַנֲעש ָ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ י בְּ עֵּ "ל.ַׁ"ַמסְּ ֻנַ ַֻׁכַ

  .ה
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּעוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְֹלַבֲעֵליֶהם" ֲֹאדֹוִנים ים ַַׁנֲעש ִ
ָּקד:(ַסְנֶהְדִרי) ָֹמקֹוםַֹׁ–ַׁן ָכל ֹֻבְ י ֻכִ

ֹֻבַֹ ִאין ֻבָ ֻגֹוָלה,ֹׁשֶ ֹֻבַ ים בֻוׁשִ ֹֻכְ ֵֹהם ה ִחֻלָ ֻתְ ֹֻבַ לֻות, ֻגָ
יֹ ֹֻכִ יםֲֹאדֹוִניםְֹלַבֲעֵליֶהם, ַֹנֲעש ִ ְך ַֹאַחר־ֻכָ ֲאָבל

ֹ ִאים ֻבָ ֹׁשֶ ַֹההֻוא קֹום ַֹהֻמָ ֶֹאת ים ֹֻכֹוְבׁשִ םֹׁשָ
לֹ ֹֻכָ ֹֻוַמֲעִלין ְֹמִריִמין ָרֵאל ִֹיש ְ י ֹֻכִ ֻגֹוָלה. ֻבַ

פֻוִלים, ְֹוַהֻנְ ָפִלים ְ ַֹהׁשֻ קֹומֹות רֻוַֻׁכְַַַּׁׁהֻמְ ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו
ַַׁרזַַׁ ָּו.(ְמִגלָָֻּ)"ל ַׁה ְרִטיאֹותֹ: ֹֻתֵ י ֻתֵ ֹֻבָ "ֲעִתיִדין

ים,ֹ ַרֻבִ ֹֻבָ ֹֻתֹוָרה ֶהן ֹֻבָ ְלְמדֻו ֻיִ ֹׁשֶ ְוִקְרְקָסאֹות
ֱאַמר ֻנֶ ַאר'ַׁ:הָּט,ָּז(ְזַכְריָָּ)ַׁׁשֶ םְֹוִנׁשְ 'ֵֹלאלֵֹקינוֹֹֻהֻואֹֻגַ

ְַׁוכֻו'" י ַֻׁכִ ָרֵאַׁ. לִַׁיש ְּ ַֻׁכָ ִאין ְּ ַנש ֻ ַֻׁומְּ ַַׁמֲעִלין ל
קֹומוַַֹׁׁ פֻוִלין.ַהֻמְּ  תַַׁהֻנְּ

ֵניֹ ֹ'ֻבְ לֻות ֻגָ ֹֻבַ ָרֵאל ִֹיש ְ ִנְקָרִאין
ַַַׁׁהֻגֹוָלה', ךְּ ַאַחר־ֻכָ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ י ֻכִ

ַֻׁוַמֲעִליןַׁ ִאין ְּ ַנש ֻ ַֻׁומְּ ִקיִמין ַֻׁומְּ ֲַׁאדֹוִנים, ים ַנֲעש ִ
יַׁ ַֻׁכִ לֻות, ֻגָ ַֻׁבַ ֵַׁהם ה ִחֻלָ ֻתְּ ַֻׁבִ י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ַהֻכֹל,

לוַֻׁ ֻגָ ַֻׁבַ ַׁ'ָנע־ָוָנד' ֵַׁהם ָרִאין: ִַׁנקְּ ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ֵניֹת. 'ֻבְ
ַַַׁׁהֻגֹוָלה', ַׁאֹוִתֻיֹות ֶַׁזה י י־ֵתבֹות:ַַׁׁ'ֻגֹוָלה',ֻכִ ֵ ָראש 

ׁשֹ ֻיֵ ׁשֶ ֹֻכְ

ִֹנְמָצא:

ה" ֵֹאֻלֶ

י ֹֻכִ

ִֹנְמָצא:

ְֹוֶאְצֵלנוֹֻ

ְֹוֶזהֻו:

ָרֵאל ֹ"ִיש ְ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַֻׁפָ ַ ֵעַׁתַָׁרש   יג יַמסְּ

ֹוְּ  ָאר ֹגַֻ 'ִנׁשְ ֹה'ם ַַׁׁ'אלֵֹקינֻו.לֵּ 'ֻוא ךְּ ַַׁאַחר־ֻכָ י ֻכִ
ַׁ ִחיַנת: בְּ ַֻׁבִ ַַׁהֻכֹל, ִאין ְּ ַנש ֻ ַֻׁומְּ םַֹמֲעִלין ֹֻגַ ָאר "ְוִנׁשְ

ֹהֻואֵֹלאלֵֹקינֻו".ֹ

  .ו
ְבֵחי) ִּ  (אָּן"ָהַרָּ־ש 

יטֻות,ָֹהיוְֹֹֻנִסיעֹוָתיו ְפׁשִ ֶדֶרךְֹֹֻבִ ֹֻכְ
ים ׁשֻוִטים,ֲֹאָנׁשִ ִליֹֻפְ אֻותֹׁשֻוםֹֻבְ ְ ִֹהְתַנש ֻ

ְרסֻום,ֹׁשֻוםֹֻוְבִלי יֹֻפִ ָאזַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֶ ָברַׁש  ַָׁהָיהַֻׁכְּ
ָסם ֺפרְּ עֹוָלם,ַׁמְּ ִהירַֻׁבָ ֹאדִַׁהזְּ יוַׁמְּ ָ עוַַַֻׁׁלֲאָנש  סְּ ֻנָ ֶ ַׁש 

ָזֲהרוִַֹֻׁעֻמֹו: ֻיִ ׁשֻוםְֹלהֹוִדיַעִֹֹלְבִליֹ"ׁשֶ ָֹמקֹוםֹֻבְ
הֻוא לֹאַׁ–ַׁנֹוֵסַע".ֹׁשֶ עוַַֻׁׁוְּ ֻוםַָׁידְּ ש  ַָׁמקֹוםַֻׁבְּ
ָהָיה, ֶ הֻואַׁש  ֶ ָצאַׁש  םִַׁנמְּ ָ ַׁש  י, ֵלםַָׁנַסעַֻׁכִ ֶהעְּ ַֻׁבְּ

ֶדֶרךְַַּׁׁ ַׁ.ַהֻסֹוֲחִריםַֻׁכְּ

  .ז

יחֹות)  (נָּן"ָהַרָּ־ש ִּ

ִסיעֹות ֻלוַֹֹֹהֻנְ ָלאֹותָֹהיוֹֹֻׁשֶ בֹותֹֻפְ ֻגָ ִֹנש ְ
מוַַֹׁׁ,ְמֹאדְֹוֶנֱעָלמֹות ִסַַֻׁׁכְּ ַׁיָעהַהֻנְּ

ַקאִמיִניץ, ,ַׁלְּ ש  וִריטְּ ָנאוְּ ַראד,ַֻׁולְּ אִריגְּ ַ ש  ַֻׁולְּ
ַכֻיֹוֵצא ֶהםַׁוְּ ִריםַֻׁבָ ֻכָ זְּ ָצתַַׁהֻמֺ ַַׁׁקְּ ָבֵרינֻו דְּ יַׁ–ֻבִ ֹֻכִ

ֶזהֹלוָֹֹֹהָיה ֱעָלמֹותְֹמֹאדֹנֹוָראֹותֹסֹודֹותֹֻבָ ַֹהֻנֶ
לֵֹמֵעיןֹ  .ַחיֹֻכָ

ַעם־ֶאָחד ֻפַ ֶ אַׁש  ֻבָ ֶ ש  ֶרךְַַֻּׁׁכְּ ,ֵַׁמַהֻדֶ
ָרִכים ֵעילַהנִֵַַֻׁׁמַהֻדְּ ִרים־לְּ ֻכָ ַׁזְּ ר, ֵַׁאיֶזהִַׁסֻפֵ

ה בָֹארַׁנֹוָרָאהַַׁמֲעש ֶ ֻיֹות"ַַַׁׁהמְּ "ִסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ ֻבְּ
) ִביש  בֻובְָּוַעֻכָ הָּזִָּמֻזְ ָאַמר,ַׁ)ַמֲעש ֶ ֻזֹאת:ַׁוְּ הֹ"ׁשֶ ֲעש ֶ ַֹהֻמַ

ִסיָעהִֹעְנַיןְֹמָבֶאֶרת ֻלֹו"ַֹהֻנְ םַָּׁׁשֶ ָ ָּש  ִהְתִחיל ֶ ָּש  מֹו )ֻכְ

ֻפֻור:ָּ"ָעָנה ַהֻסִ ְָּוָאַמרָֻּבְ רֲאַסָּ: לָָּלֶכםָֻּפֵ ִסיָעהָֻּכָ יַָּהֻנְ ֻלִ ֶ ָהָיהָּש  ֶ ָּש 

ַׁ.ִלי"(ָּ

ָבר ְֹמֹאדְֹוָחתֻוםָֹסתֻוםַֹהֻדָ י, ִֹמיֹֻכִ
סֹודַֹלֲעֹמדֹיֻוַכל ֻיֹותֹֻבְ ֲעש ִ ַֹהֻמַ

ר ֻפֵ ֻסִ ֹׁשֶ סֹודֹאוֹֹ, ִסיעֹותֹֻבְ ְֹוַהַהְנָהגֹותַֹהֻנְ
ְפָלאֹותֹ ֱעָלמֹותַֹהֻנִ ֻלֹו.ְֹוַהֻנֶ ֹׁשֶ

  .ח

יחֹות)  (ָהַר"ןָּפה־ש ִּ

ַאל ְֹלֵאיֶזהְֹנִסיָעהִֹעְנַיןַֹעלֹאֹותוֹֹֹׁשָ
עִֹאם,ָֹמקֹום ם?!ִֹיֻסַ  ְלׁשָ

ַׁלוַֹׁ רֹוֶאה": ׁשֶ ,ְֹלָפָניוְֹנִסיָעהָֹאָדםֹֻכְ
ׁשֹֹלוֵֹֹֹאין הִֹלְמֹנַעְֹֹלִהְתַעֻקֵ ב,ִֹמֻזֶ ֵֹליׁשֵ

ֵביתוֹֹ ְוָקא"!ֹֹֻבְ יֹ–ֻדַ ָכלֹֻכִ נֹוֵסַעָֹֹמקֹוםֹֻבְ ם,ֹׁשֶ ְֹלׁשָ
ן םְֹמַתֻקֵ ָבר,ֹיֶזהֵאֹֹׁשָ ֵהרַֹרקֹֻדָ ֻזָ ֻיִ ִֹלְהיֹותֹׁשֶ
מֻור לֹוםָֹהֲעֵבָרהִֹמןֹׁשָ ַֹחס־ְוׁשָ לֲֹאַזי, ָֹאָדםֹֻכָ
ן ָכלְֹמַתֻקֵ נֹוֵסַעָֹֹמקֹוםֹֻבְ םֹׁשֶ ְֹלׁשָ ִֹאיׁשֲֹֹאִפֻלוֹֻ.

ׁשֻוטֹ ֹ.ְלַגְמֵריֹֻפָ

ָכל־ָמקֹום אֹֻבְ ֻבָ םֹׁשֶ ְֹלׁשָ ה, םֹעֹוש ֶ ֹׁשָ
אי ַוֻדַ ָברֵֹאיֶזהֹֻבְ ֹֹֻדָ ָ ְקֺדׁשֻ ֻבִ יַׁה,ׁשֶ לַֻׁכִ ֻלֵ ֻפַ ִַׁמתְּ

ם, ָ אֹוֵכלַׁש  ם,ַׁוְּ ָ ָבֵרךְַַּׁׁש  ָפָניוֲַׁאִכיָלתוַַַֹׁׁעלַֻׁומְּ ַׁלְּ
ַאֲחָריו, ַכֻיֹוֵצאַֻׁולְּ ֶזהַׁוְּ ַֻׁבָ י. איֹֻכִ ַוֻדַ ִֹאיׁשֹֹֻבְ
ְרֵאִלי חֻותֲֹאִפֻלוִֹֹֻיש ְ חֻוִתיםַֹהֻפָ ֻפְ ֻבַ ֹׁשֶ ה, ֹעֹוש ֶ

ה ֻמָ ָבִריםֹֻכַ הֹֻדְ ָ ְקֺדׁשֻ ֻבִ ָכל־ָמקֹוםֹׁשֶ רֹֻבְ ֹהֻואֲֹאׁשֶ
ֹ ן.ֹםׁשָ איְֹוַעל־ֻכֵ ַוֻדַ ַמִיםִֹמןֹֺמְכָרחֹֻבְ ָ ִֹלְהיֹותַֹהׁשֻ

ם אֹותוֹֹֹׁשָ ְוָקאָֹמקֹוםֹֻבְ ֵדי,ֹֻדַ ןֹֻכְ ַתֻקֵ ֻיְ םֹׁשֶ ַֹמהֹׁשָ
הֻואֹ ֶ ְיָקאֹׁשֻ ןָֹצִריךְֹֹֻדַ םְֹלַתֻקֵ ַׁ.ׁשָ

ָפָניוַׁטֹוָבה ןַַׁמהַׁלְּ ֻמֵ ֻדַ זְּ ֻנִ ֶ ִסיָעהַׁלוַַֹׁׁש ֻ ַׁנְּ
ם ָ ש  ַׁלְּ י, ֶיהַׁאֻוַליַֻׁכִ ָרחִַׁיהְּ ַָׁלבֹואַֺׁמכְּ

ם ָ ש  ָלאֹות"ַׁלְּ ְּ ש  לְּ ַ ש  לַֻׁבְּ ֶ ֶזלַׁש  רְּ ַֻׁבַ מוַֹׁ", רוַַֻֻׁׁוכְּ ָאמְּ ֶ ַׁש 
ַַַׁׁיֲעֹקבַַׁעלַׁל"זַַַַׁׁרֻבֹוֵתינוַֻׁ ת)ָאִבינֻו ֻבָ ַ ְֹוָכלַׁ–.ַׁ:(פטָּש 

רֶֹזהֹ ֻבֵ נֻוַֹז"לִֹעםֹֻדִ ׁשֻוטִֹאיׁשַֹֹרֻבֵ ֹ.ְלַגְמֵריֹֻפָ

  .ט

יחֹות)  (ָהַר"ןָּקכב־ש ִּ

מוַֹׁ ְּ ש  ָאַמרַֻׁבִ ֶ ַׁש  ִאם: ֹהָהיָֹֹלֹאֹׁשֶ
ין חֹוןַֹמְמֻתִ ִבֻטָ םֹֻבְ ,ִֹליׁשֻוַעת־ַהׁשֵ

ָבר מוֹֹֹֻוְמֺטְלָטל,ֹנֹוֵסַעִֹֹאיׁשָֹֹהָיהֹֻכְ לֹֻכְ ֹֻכָ
ִבילַֹעְצָמםֹֻוְמַטְלְטִליםַֹהֻנֹוְסִעים ׁשְ ְרָנָסהֹֻבִ ַֹהֻפַ

הֻוגֹ ֻנָ וֹֻכַ  .ַעְכׁשָ

ֹלְוָכֹ

ל ֹֻכָ

ֹֻוְכמוֹֹ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ֶֹאָחד

יב ֵֹהׁשִ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

י ַמְעֻתִ ֹׁשָ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ֵעַׁתַֻׁפָ  יד יַמסְּ

ַיןַׁזֹאת ִענְּ ָהַגתַׁלְּ ִיתַַׁהנְּ ָנָסהַַׁהֻבַ ַפרְּ ַֻׁבְּ
ים ִ ֻבֻוש  ָאַַֻׁׁוַמלְּ ְּ ֵכיַׁרֻוש  ִיתַָׁצרְּ ַעל־,ַַׁהֻבַ ֶ ש 

י־רֹב כֻו',ַָׁלָאָדםַָׁחֵסרַֻׁפִ ַׁוְּ ה ֻבֵ ִריִכיןַַׁהרְּ ֻצְּ ֶ ַׁש 
ין ֻתִ ַהמְּ םַׁלְּ ֵ ֻוַעת־ַהש  ִליִַׁליש  ִלבְּ ֹחקַׁוְּ ֶַׁאתִַׁלדְּ
ָעה ָ אֹותַׁ:(יגֵָּערֻוִבין)ַַׁהש ֻ ַמֻלְּ רֹוןַׁלְּ ֶכףַַׁהִחֻסָ ד.ַֻׁתֵ ַֻׁוִמֻיָ

מֹו: ִאםַַׁעל־ַעצְּ יןָֹהָיהֹלֹאֹׁשֶ ,ַֹמְמֻתִ
גוֹֹ ָהָיהֹןֻכְ ׁשֶ ָברְֹוכֻו'ֵֹאיֶזהֹלוָֹֹֹחֵסרֹֻכְ ,ֹֻדָ

ַעל־חֹוב,ְֹוִלְהיֹותְֹלַעְצמוִֹֹֹלְלוֹותָֹצִריךְָֹֹהָיה ֹֻבַ
ָהָיהַֹעד ֹֹנֹוֵסַעִֹֹלְהיֹותֹֺמְכָרחֹׁשֶ ֹ–ֻוְמֺטְלָטל!
מוֹֹ ָאנוֹֹֻֻכְ ֵהםַֹהֻנֹוְסִעים,ִֹעְנַיןֹיֹוְדִעיםֹׁשֶ ֹׁשֶ

ִמידֹֺמְכָרִחים עֹֻתָ ִדיָנהַֹעלִֹלֻסַ ֲֹחַמתֵמַֹֹהֻמְ
ֵהםֹ ִמידֹׁשֶ ֲעֵלי־חֹובֹותְֹוכֻו'ֹֻתָ ֹ.ֻבַ

יֵֹליַדעְֹצִריִכיםֶֹזה ָֹאָדםְֹלָכלְֹמֹאד,ֹֻכִ
ְֹוכֻו'ָֹחֵסר ה ַֹהְרֻבֵ קְֹוָצִריךְֹ, ֻפֵ ְֹלִהְסֻתַ

ִמעֻוט ִאםְַׁוכֻו',ֹֻבְ ֶמהַׁוְּ ִריךְַַּׁׁלוִַַֹׁׁנדְּ ֻצָ ֶ ַַׁׁש  ֻבֻוש  ַַׁמלְּ
כֻו',ַַׁאל ַחקַׁוְּ ָעהִַׁידְּ ָ וֹותַַׁהש ֻ ִַַׁׁללְּ ַהֻקִ יֹותַׁיףֻולְּ ִלהְּ ַׁוְּ

ַעל־חֹובַׁ יןַַׁאךְַּׁ,ַֻׁבַ ֻתִ בֹואַַׁעדַַׁימְּ ֻיָ ֶ ַׁ.ִעֻתוַַֹׁׁש 

ְמזֹונֹות,ֲֹאִפֻלוֹֹֻֻדַֹחקִֹלְסֻבֹל ןֹֻבִ ֻכֵ ְֹוָכל־ׁשֶ
ים ַמְלֻבֻוׁשִ ִֹלְהיֹותְֹולֹאֹ,'ְוכוְֹֹֻוִדירֹותֹֻבְ

ַעל־חֹוב ֹֻבַ ְהֶיהֹֻומֻוָטב. ֻיִ ַעל־חֹובֹׁשֶ ְֹלַעְצמוֹֹֹֻבַ
יתוֹֹֹאוֹֹ ַמִֹֹלְבֵני־ֻבֵ ים,ֻבְ ְהיֹותְֹלֻבֻוׁשִ ַעל־חֹובִֹמֻלִ ֹֻבַ

ֹ.ַלֲאֵחִריםְֹוכֻו'ֹאוְֹֹֹלַהֶחְנָוִניֹ

  .י

יחֹות)  (ָהַר"ןָּקלט־ש ִּ

יוֶַׁאָחדִַׁלי ָ ֵַׁמֲאָנש  ַעם: ֻפַ ֶׁ ָחד ש  ר אֶׁ  ִסֻפֵּ
נוֻ  ַרֻבֵּ רוֻ  ל:"זַ  לְּ ֻבְּ ֻדִ ֶׁ ה לוֹ  "ש  יזֶׁ  אֵּ

 !" ֻדֻוךְּ ִ ָאַמר –ש  ָפָניו ל"ַהנַֻ  ָהִאיש   וְּ : ל"זַ  לְּ
ם ָ ש ֻ ין "ש ֶׁ ָפָניו"!  ָמקֹום אֵּ יב –לְּ ִ :ַׁלוֵַַֹׁׁהש 
ש   ֻיֵּ ֶׁ ש  ָהָאָדם "ֻכְּ ב לְּ ל לֵּ ֶׁ ִלי ש  אֵּ רְּ ין, ִיש ְּ ךְּ  אֵּ ֻיָ ַ  ש 
לוֹ  צְּ כוֻ  ָמקֹום אֶׁ י'. וְּ ב ֻכִ כוֻ  ֱאלֹקֻות הֻוא ַהֻלֵּ ' וְּ

כוֻ   ס)ַׁ."'וְּ ְדֻפַ ֻנִ ְנָיָנאָֻּכַ ִלֻקֻוֵטי־ֻתִ  .(מֻוָבאְָּלֵעילָּ–וָּ"נִָּסיָמןָֻּבְ

  .יא

יחֹות)  (רפָּן"ָהַרָּ־ש ִּ

יִקים ֻדִ ַהֻצַ ֶ ֶרךְְֹֹוָנִדיםָֹנִעיםֹׁשֻ ֻדֶ ַׁ,ֻבַ
ַָׁאַמר ׁשֹ: ֻיֵ מֹותֹׁשֶ חֹותְֹנׁשָ ֵאיָנםִֹנֻדָ ֹׁשֶ

יְֹלִהְתַעֻלֹות,ְֹיכֹוִלים ַֹמהַֹעל־ְיֵדיִֹאםֹֻכִ
יקֹ ֻדִ ַהֻצַ ֶ ַׁ.'ָנע־ָוָנד'ֹׁשֻ

יק ֵאינוַֹֹֹצֻדִ ֹ'ָנע־ָוָנד',ִֹלְהיֹותֹרֹוֶצהֹׁשֶ
י־ֵכןֲֹאָבל ֹ'ָנע־ָוָנד'ֹאהוַֹֹֻאף־ַעל־ֻפִ

ֵביתוֹֹ ֹֻבְ הֻואַֹמהַֹהְינֻו:. ֶ הֹהֹוֵלךְֹֹׁשֻ הֵֹהֻנָ ָֹוֵהֻנָ
ֵביתֹו, ןֶֹזהוֹֹֻֻבְ ם־ֻכֵ ִחיַנתֹֻגַ ִלֻקֻוֵטי־ֹ.'ָנע־ָוָנד'ֹֻבְ ]ֻבְ

ָּ"ַעל־ְיֵדי ָאָדםַָּמהָּמֹוֲהַר"ןָּח"אָּצב: ֶ תֹוךְָָּּ'ָנע־ָוָנד'ָּש ֻ יתֹו,ָֻּבְ ָֻּבֵ

ַׁ.ֵמִתים"[ְָּלַהֲחיֹותָָּיכֹולָּ

  .יב

י)  (קכָּמֹוֲהַר"ן־ַחֻיֵ

נֹותֹֻתֶֹכןֹיֹוֵדַעָֹֹאָדםֹׁשֻוםֵֹאין ֻוָ ֹֻכַ
יםְֹנִסיעֹוָתיו דֹוׁשִ נֻוַָּז"ל(ַַׁהֻקְ לַָּרֻבֵ ֶ ַׁ.)ש 

  .יג

י)  (מֹוֲהַר"ןָּקכא;ָּקנה־ַחֻיֵ

ְֹֹבֵניַֹמְסֵעי ָרֵאל" ָּא(ִיש ְ ָּלג, ר ְדֻבָ ֻמִ ַׁ.)ֻבַ
ֵרי הַֹהֻזֹוֶכהַֹאׁשְ ֶֹאָחדֹסֹודֵֹליַדעְֹוִיְזֻכֶ

ִסיעֹוָתיו ִליאֹותִֹמֻנְ ֻלֹאְֹמֹאד,ַֹהֻפְ ָֹלֶהםָֹהָיהֹׁשֶ
יַֹטַעםֹׁשֻוםֹ ׁשֻוטַֹעל־ֻפִ ַׁ.ֻפָ

ֵעת ַסעַֻׁבָ ֻנָ ֶ :ַׁש  ש  וִריטְּ ָנאוְּ ָֹהיוֹֹֻ"ִאֻלוַֹֻׁלְּ
ָֹהיוְֹֹֻנִסיָעִתי,ִֹעְנַיןֹיֹוְדִעיםָֹהעֹוָלם

ִקים ְ ִסיעֹותְֹמַנׁשֻ י.ַֹהֻפְ ֻלִ ָכלֹׁשֶ ִסיָעהֹֻבְ ֹֻפְ
לֹֻוְפִסיָעה לֶֹאתַֹמְכִריַעִֹֹניֲאְֹֹנִסיָעִתי,ֹׁשֶ ֹֻכָ

ֻלוָֹֹֹהעֹוָלםֹ ְֹלַכף־ְזכֻות".ֹֻכֺ

  .יד

י)  (מֹוֲהַר"ןָּקכח־ַחֻיֵ

ר ַסֻפֵ יָרה',ַׁמְּ ִ ת־ש  ֻבַ ַ 'ש  ַֻׁבְּ
ָין: ִמיםֵַׁמִענְּ ֻיָ ֻבַ ֹׁשֶ

ְֹוָאַמר

ְֹוָאַמר

ְֹוִעְנָין

ְֹוטֹוב

ר ִֹסֻפֵ

ִֹעְנַיןְלֹ

ְֹוֵיׁשֹ

אי ַוֻדַ ֹֻבְ

ה ֹ"ֵאֻלֶ

ְֹוָאַמר

ַעם־ַאַחת ָֹהָיהֹֻפַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַֻׁפָ ַ ֵעַׁתַָׁרש   טו יַמסְּ

ִדיָנהַֹעלֹנֹוֵסַעָֹֹהָיהַֹהֻקֹוְדִמין יםַֹהֻמְ ִעֻתִ ֹֻבָ
לֻו,ֹ םֹאֹוֵמרְֹוָהָיהַֹהֻלָ כוַַֻׁׁהִנְפָלָאֹֹֻתֹוָרהֹׁשָ ַׁ'.וְּ

ר ַסֻפֵ ַעַַׁׁמְּ ֻגֵ עְּ ֻגַ ִמתְּ ַֻׁכְּ ָאַמר:, ָהָיהַׁוְּ ֶ ש  ֻכְּ ֶ ַׁש 
ב ֵ ָיןַָׁהָיהַָׁהֲעָגָלה,ַַׁעלַׁיֹוש  ֺיָחד.ִַׁענְּ ַׁמְּ

ָהָיה ֶ ש  אַֻׁוכְּ ַסעַָׁלִעירַֻׁבָ ֻנָ ֶ םַׁש  ָ ש  אוַַֻׁׁלְּ ָיצְּ ָראתוַַֹׁׁוְּ ִַׁלקְּ
ו ֵעש ָ בֹוד,ַׁלוַַֹׁׁוְּ הַָׁהָיהַֻׁכָ ָיןַַׁנֲעש ֶ ַַׁאֵחר.ִַׁענְּ

ַנס כְּ ֻנִ ֶ ש  ָיןַָׁהָיהַׁ,ָהִעירֶַׁאלַֻׁכְּ ָאַמרַַׁאֵחר.ִַׁענְּ ֶ ש  ַֻׁכְּ
ם,ַֻׁתֹוָרה ָ ָיןַָׁהָיהַׁש  ךְַַַּׁׁאֵחר.ִַׁענְּ לַַׁאַחר־ֻכָ ֻבֵ ֻקִ ֶ ש  ַֻׁכְּ

ָיןַָׁהָיהַָׁמעֹות,ַׁ ַׁ.ַאֵחרִַׁענְּ

ֻיֹוֵצא ֶזהַֻׁכַ הַֻׁבָ ֻמָ ָיִנים,ַֻׁכַ ָכלִַׁענְּ ֻבְּ ֶ ַׁש 
ַעם ָיןַָׁהָיהַֻׁפַ  ַאֵחר.ִַׁענְּ

ָבָריו: ָהָיהִֹמֻדְ ִענְֹֹלוֹֹֹׁשֶ ִסיָעה,ַֹיןֻבְ ַֹהֻנְ
ְֹונֹוָרָאהִֹנְפָלָאהְֹמֺיֶחֶדתֲֹעבֹוָדה

ָכלְֹמֹאד, ְפֵני־ַעְצמֹו,ִֹעְנָיןֹֻבְ ִסיָעה,ֵֹהןֹֻבִ ַהֻנְ ֹֻבְ
בֹודֵֹהןֹ ַהֻכָ ֹ.'ְוכוֹֻ'ְֹוכוֹֹֻֻבְ

  .טו

י)  (קנוָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

קֹום יַֹהֻמָ ֻלִ ָרֵאל',ַֹרקֹהֻואֹׁשֶ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְ
ֲאִניַֹמה ֶ ַֹרקֹנֹוֵסַעֲֹֹאִניֹנֹוֵסַעֹֹׁשֻ

ָרֵאל', ָעהֹֻוְלִפיְֹל'ֶאֶרץ־ִיש ְ ֹרֹוֶעהֲֹאִניֹׁשָ
'ְבֶרְסֶלב'ֹ ְֹוַכֻיֹוֵצא!ֹֻבִ

  .טז
י)  (רדָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

הַֹעלַֹעל־ַעְצמֹו, עֹוש ֶ ִמידֹׁשֶ ָבִריםֹֻתָ ֹֻדְ
ים ֻנִ ַעתְֹוִנְפָלִאיםְֹמׁשֺ ֵני־ָאָדםִֹמֻדַ ֹ–?ֹֻבְ

רַֹעל ִמידֹהֻואֲֹאׁשֶ ָֹֹנע־ָוָנדֹֻתָ ַׁ?ְלָמקֹוםֹקֹוםִמֻמָ
וֶקעַׁלוַַָֹׁׁחֵסרַָׁהָיהַֻׁוֶמהַׁ– ֶוועִדיוְּ ֶמעדְּ ַָׁהָיהַׁ–ַׁ?ֻבְּ

בַׁלוַַָֹׁׁראֻוי ֵ םֵַׁליש  ָ ִמיד,ַׁש  יַֻׁתָ םַֻׁכִ ָ בַָׁהָיהַׁש  ֵ ַׁיֹוש 
ָוה לְּ ַ ש  ֵקטַֻׁבְּ ְּ ַהש  הֻוא.ַׁוְּ בַָׁרָצהַׁלֹאַׁוְּ ֵ ָוהֵַׁליש  לְּ ַ ש  ,ַֻׁבְּ
ָנַסע םַׁוְּ ָ ָקַבעִַׁמש ֻ יָרתוַַֹׁׁוְּ ֶיע,ַֻׁדִ אלְּ ַלאִטיֻפָ זְּ ָהָיהַֻׁבִ ַׁוְּ

םַׁלוַֹׁ ָ דֹולַַׁמֲחלֶֹקתַׁש  ִיֻסֻוִריםַֻׁגָ דֹוִליםַׁוְּ ֹאדַֻׁגְּ ,ַׁמְּ

ָנַסע םַׁוְּ ָ ָקַבעִַׁמש ֻ יָרתוַַֹׁׁוְּ ֶלבַֻׁדִ ֶרסְּ ֻבְּ ךְַּׁ־ַאַחר.ַֻׁבִ ֶזהַֻׁכָ ַֻׁבָ
ִיץ, ֶלבַָׁנַסעַַׁהֻקַ ֶרסְּ ָקַבעִַׁמֻבְּ יָרתוַַֹׁׁוְּ כֻו'.ַֻׁדִ אֻוַמןַׁוְּ ַֻׁבְּ

  .יז

י)  (ריָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ר ֻבֵ יַֻׁדִ ַיןִַׁעֻמִ ִסיָעתֵַׁמִענְּ ַׁוַֹׁנְּ ָאַמר, ִַׁליַׁוְּ
ֶרךְֹֹ"ֵיׁשַָֹׁאז: ֶזהֹֻדֶ ִיתֹֻכָ ,ַֹלחֻוץִֹמֻבַ

ם ָ ָֹהָהרֶֹאלֹֻוִמׁשֻ ם, ָ בֹֻוִמׁשֻ ֶרךְְֹֹלַסֻבֵ ָהרֹֻדֶ ַֹהֻנָ
ָטן ר,ַֹהֻקָ ׁשֶ םְֹוַהֻגֶ ָ יְֹלֵביתֹֻוִמׁשֻ ְמעֹון,ַֹרֻבִ ֹׁשִ
ם ָ יְֹלֵביתֹֻוִמׁשֻ םֶֹזִליג,ַֹרֻבִ ָ יְֹלאֻוַמן,ֹֻוִמׁשֻ ֹֻכִ

ֶדֶרךְֹֹ כֻו'.ֶַׁמין"ְלאוָֹֹֻיָצאֶֹזהֹֻבְ  וְּ

י ד'ַֹעלֹֻכִ ָהָיהַֹה'ֻיָ ֶלְך'ֵֹאֶצלֹׁשֶ ַֹה'ֻמֶ
הַֹהְמֹבָאר ֲעש ֶ ַהֻמַ לֹֻבְ ַעל־ֹׁשֶ ַה'ֻבַ

ֹ ה' ִפֻלָ םֹ–ֻתְ ִריןָֹהיוֹֹֻׁשָ לְֹמֺצֻיָ ָרִכיםֹֻכָ ַֹהֻדְ
עֹוָלם ֻבָ ן,ֹׁשֶ םָֹאַמר:ַֹעל־ֻכֵ ֻגַ ֶרךְֵֹֹיׁשֹֹ"ׁשֶ ֶזה"ֹֻדֶ .ֹֻכָ
לֹוַמר: איַֻׁכְּ ַוֻדַ ֻבְּ ֶ םַׁש  ֶרַַֻׁׁגַ רַָׁהָיהֶַׁזהַׁךְַֻּׁדֶ ֺצֻיָ םַׁמְּ ָ ַׁש 

ד,ַׁאֹותוַַַֹׁׁעל נוַַַֻׁׁהֻיָ ִיתַַׁהיְּ םַַׁלחֻוץ,ֵַׁמַהֻבַ ָ ַֻׁוִמש ֻ
ָהָהר,ַׁ םַׁלְּ ָ יםַֻׁוִמש ֻ ֻתִ ַהֻבָ םַׁל,"ַהנַַַֻׁׁלְּ ָ אֻוַמןַֻׁוִמש ֻ ַׁ.לְּ

הִַׁמי ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ָהִביןַׁש  ֶַׁלָעִתידַׁזֹאתַׁלְּ י, ֹֻכִ
ִעְנַין ֹנֹוָראֹותֹסֹודֹותֵֹיׁשְֹֹנִסיָעתֹו,ֹֻבְ

ָכל ֹֹֻבְ יֹֻוְפִסיָעה,ִֹסיָעהֻפְ ָכלֹֻכִ ְֹנִסיעֹוָתיוֹֻבְ
דֹוׁשֹות ִאיןָֹרִזיןֵֹיׁשַֹֹהֻקְ בֹוִהיםִֹעֻלָ ,ְֹמֹאדֹֻגְ
ן ֻכֵ ל־ׁשֶ ִסיָעהִֹמֻכָ ֻנְ ַסעַֹהֻזֹאתָֹהַאֲחרֹוָנהֹֻבַ ֻנָ ֹׁשֶ

קֹ ֻלֵ םְֹוכֻו'.ְֹלִהְסֻתַ ֹׁשָ

  .יח

י)  (מֹוֲהַר"ןָּתקמג־ַחֻיֵ

ָעִמים רַָׁהָיהַֻׁפְּ ַדֻבֵ הַׁמְּ ֻבֵ ַַַׁׁהרְּ ַׁנוִַֻׁעֻמָ
ִהיר ִהזְּ ֹאד,ַׁאֹוָתנוַַֻׁׁוְּ ָקֵרבַׁמְּ ֹותַׁלְּ ָפש  ַׁנְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַׁלְּ ל, ֻדֵ ֻתַ ְּ ִהש  רַׁלְּ ַדֻבֵ הַׁלְּ ֻבֵ ִַׁעםַַׁהרְּ

ֵני־ָאָדם, ֵדיַֻׁבְּ ָרםַֻׁכְּ עֹורְּ יָבםַׁלְּ ִ ַלֲהש  ָבםַׁוְּ ָקרְּ ַׁלְּ
ַׁ כֻו'. ַׁוְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ְסעוְֹֹֻרצֹונוָֹֹֹהָיהְֹוַגםַׁ–לְּ ֻיִ ֹׁשֶ

ִבילְֹנִסיעֹותֹ ׁשְ ֵדיֹה,זֶֹֹֻבִ רֹֻכְ ֵניִֹעםְֹלַדֻבֵ ֹ.ָאָדםֹֻבְ

ְֹוָהָיה

ב ֵ ְֹוִחׁשֻ

ְֹוַהֻמֻוָבן

ָֹאַמר:

ַמֻהֹ ֹֻתָ

אֻוַמן ֹֻבְ

ַֹהְינֻו:

ֵרי ַֹאׁשְ

ה ֻמָ ֹֻכַ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ֵעַׁתַֻׁפָ  טז יַמסְּ

  .יט

ֻקֻוֵטי) דֹוןָּה,ָּלט־לִּ ֻקָ  (ֲהָלכֹות,ָֻּפִּ

רְֹלַהֲאִמין:ְֹצִריִכין ִעֻקַ ַנתֹׁשֶ ֻוָ ֹֻכַ
ַרךְֹ ם־ִיְתֻבָ בַֹמהַֹהׁשֵ ַסֻבֵ ֻמְ ֶ עֹׁשֻ ֻסַ ֻיִ ֹׁשֶ

ִבילַֹרקֹהֻואָֹהָאָדם,ֹ ׁשְ ֵלמֻותֹֻבִ ַֹהֻתֹוָרה.ֹׁשְ

ָהָאָדם יתוָֹֹֹלֵצאתָֹצִריךְֹֹׁשֶ ֵֹליֵלְךִֹֹמֻבֵ
ֵדיְֹלָמקֹום־ַאֵחר,ִֹלְנֹסַעֹֹאוֹֹ ֻיֻוַכלֹֻכְ ֹׁשֶ
הִֹעםֹאוַֹֹֹאֵחר,ָֹאָדםִֹעםְֹלִהְתַוֵעד ֻמָ ים,ֹֻכַ ֲֹאָנׁשִ

ר ֶהםְֹלַדֻבֵ ְכִליתִֹעֻמָ יֵֹמַהֻתַ ְצִחי,ָֹהֲאִמֻתִ ְֹוַהֻנִ
עֹוְררוֹֻ ֻיְ יַֹלֲאִמֻתֹו,ָֹהֱאֶמתֶֹאלֶֹזהֶֹאתֶֹזהֹׁשֶ ֶֹזהֹֻכִ

ל ֹםָהָאָדֹֹֻכָ רָֹצִריךְְֹֹוָכל־ָאָדם. ֲֹחֵברוִֹֹֹעםְֹלַדֻבֵ
ַמִים ִיְרַאת־ׁשָ ָכלֹֻבְ ןֵֹעת,ֹֻוְבָכלֹיֹוםֹֻבְ ְֹוַעל־ֻכֵ

ב ַרךְְֹֹמַסֻבֵ ם־ִיְתֻבָ ֵלךְַֹֹהׁשֵ ֻיֵ עֹׁשֶ ַֹהֻכֹלָֹהָאָדם,ְֹוִיֻסַ
ִבילַֹרקֹ ׁשְ ֹ.ֶזהֹֻבִ

לַָׁידֻוַע:ֶַׁזה ֻכָ ֶ ָבִריםַׁש  ֶזהַַׁהֻדְּ ֻבְּ ֶ ַָׁהעֹוָלם,ַׁש 
ֵרַחַׁ ֶהכְּ וַַֻֻׁׁבְּ ש  ַלֻבְּ תְּ ֻיִ ֶ הַׁש  ֻמֶ ים,ַֻׁבַ ִ ש  ַלֻבְּ ִמתְּ ֶ ַׁש 

ה ִלֻפָ ַהֻקְּ ִרי,ַׁקֹוֶדֶמתַׁוְּ ןַַׁלֻפְּ י־רֹבַֹעל־ֻכֵ ַֹעל־ֻפִ
ים ׁשִ ִסיעֹותִֹמְתַלֻבְ ְלטֻוִליםַֹהֻנְ ִעְסֵקיְֹוַהֻטִ ַׁ.ֹחלֹֻבְ

ֱאֶמת,ֶַׁהָחֵפץ ֻוםַָׁצִריךְַַֻּׁׁבֶ ִַַׁׁלֻבוַַָֹׁׁלש  ֶֹרש  ש  ַׁלְּ
ָבר ה,ַַׁהֻדָ ָ ֺדש ֻ ֻקְּ ֻבַ ֶ ןַׁש  לָֹצִריךְַֹֹעל־ֻכֵ ֹֻכָ

ֻוםֶֹאָחד רְֹלַהֲאִמין,ֵֹלבָֹלש  ִעֻקַ ְֹנִסיָעתוֹֹֹׁשֶ
ֵדיְֹוִטְלטֻולֹו, ְתַוֵעדֹֻכְ ֻיִ ֵני־ָאָדם,ִֹעםֹׁשֶ ֹאֻוַליֹֻבְ

רֹיֻוַכל ֶהםְֹלַדֻבֵ ְבֵריִֹעֻמָ לוֹֹֻאוֱֹֹֹאֶמת,ֹֻדִ ַקֻבְ ֻיְ ֹׁשֶ
ֻנֻו,ֵֹהם לֹאוִֹֹֹמֻמֶ ַקֻבֵ ֻיְ לוֹֹֻאוֵֹֹֹמֶהם,ֹהֻואֹׁשֶ ַקֻבְ ֻיְ ֹׁשֶ

ֶזה,ֶֹזהֹוְֹֻוָיִאיר ִחיַנתַֻׁבָ בְּ ִליןַֻׁבִ ַקֻבְּ יןַׁ"ֻומְּ ין"ִַׁמןַֻׁדֵ ַׁ.ֻדֵ

ָכל ָרֵאלֶַׁאָחדַֻׁבְּ ש ְּ ִַַׁׁמֻיִ הֵַׁיש  ֺקֻדָ ַׁטֹוָבה,ַׁנְּ
ִריִכין לַֻׁוצְּ ַקֻבֵ ֻנֻו,ֶַׁהָאָרהַׁלְּ ָהִאירִַׁמֻמֶ ַׁלְּ

וַֹׁ ש  ַנפְּ ַבלַֻׁבְּ ןַׁלְּ ַ ַנתַָׁיָמיוֶַׁאתִַׁייש  ְּ ַחס־ַׁעֹוָלםַׁש 
לֹום ָ ש  כוַַֻׁׁוְּ רְֹוֶזהַׁ,'וְּ לֹׁשֶֹרׁשִֹֹעֻקַ ִסיעֹותֹֻכָ ַֹהֻנְ

עֹוָלםֹ ֻבָ ֹ.ׁשֶ

  .כ

ים) יםָּת"ר־ָעלִּ ָברִּ ְתרֻוָפה,ָּג'ָֻּדְ  (לִּ

ְלֵאיְֹוִנְפָלאֹותֲֹחָסִדים ָלאֹותֹֻפִ ֹֻפְ
ִסיעֹותָֹרִאיִתי ֻנְ ְלִעְנָיֵננֻוַֹֹהֻנֹוֵגַעָֹֹהֵאֻלוֹֹֻֻבַ

רֹ– ִבילֲֹאׁשֶ ׁשְ ל־ֶזה,ֶֹאָחדֵֹעֶסקֹֻבִ רִֹמֻכָ ֹֻוְלַדֻבֵ
ַבר־ֻתֹוָרה יֶֹאָחד,ִֹאיׁשֹֹםִעֶֹֹאָחד,ֹֻדְ ְרֻתִ ֻבַ ֻדִ ֹׁשֶ

ָכל ִסיעֹותֹֻבְ ַֹֹהֻנְ איֹ–ָהֵאֻלֻו ַוֻדַ ַדאיֹֻבְ לֹֻכְ ֹֻכָ
הִֹטְלטֻוִלי ׁשֶ רְֹמֹאדְֹמֹאדָֹעַליַֹהֻקָ ֵֹאיןֲֹאׁשֶ

ֵער,ֹ ְלֻבֻוִליםַֹההֹוָצאֹותִֹרֻבֻויְֹוָכלְֹלׁשַ ֹ.'ְוכוְֹֹֻוַהֻבִ

  .כא

ֻדֹות־ֵסֶפר) יָעהָּ,ַהֻמִּ ְנְיֵניָּ'ְנסִּ ְלטֻול'ָּעִּ  (ְוטִּ

ֵאיןִֹמיֹ[]א ִניםֹלוֹֹֹׁשֶ ל,ֹֻבָ ָגלֻותַֹֹעל־ַעְצמוְֹֹֹיַקֻבֵ
ִנים ֹ.לח(ָּ)ֻבָ

לֹום,ְֹרִדיַפתַֹעל־ְיֵדיֹ]ב[ ילֹׁשָ ָניוֶֹאתַֹמֻצִ ֹֻבָ
יָתה ִניםֻוִמָגלֻות.ִֹֹמֻמִ לוָֹּעב;ָָּּ)ֻבָ ָ ֹ.םָּיז(ש 

לֹ]ג[ ָרִכיםֹֻכָ ָאָדםַֹהֻדְ ֶהן,ֹהֹוֵלךְֹֹׁשֶ ַֹהֻכֹלֹֻבָ
ַרךְֹ ם־ִיְתֻבָ ֵ םָרצֹוןְֹוֵהםֵֹמַהׁשֻ ְֹלךֵָֹֹאיןֲֹאָבל.ֹ־ַהׁשֵ

ִביןָֹאָדם ֻיָ ְרֻכֹו,ֶֹאתֹׁשֶ אֹֻדַ הֻואִֹמיֶֹאֻלָ ָעָנוֹֹׁשֶ
ֶרךְָּ ֹ.ט(ָּ)ֻדֶ

ָרִכים,ְֹנִסיַעתַֹעל־ְיֵדיֹ]ד[ הָֹהָאָדםַֹהֻדְ ַֹנֲעש ֶ
ֶרךְֵָּמִביןֹ ֹ.ד(ָּח"בָּ)ֻדֶ

לֹ]ה[ ַקֻבֵ ַֹעל־ַעְצמוָֹֹֹגלֻותַֹהֻמְ ְֹסגֻוָלהֹהֻוא,
ֹ.)ֵהָריֹוןָּו(ְלֵהָריֹוןֹ

ִסיָעהֵֹדיַעל־יְֹֹ]ו[ ֻנֹוְסִעיםַֹהֻנְ ָפרֹׁשֶ ִֹלְכָפרִֹמֻכְ
ָֹלִעירֹֻוֵמִעיר ָבָריו, ָמִעיםֵֹֹאיָנםֹֻדְ אֻותִנׁשְ ְ ָּ)ִהְתַנש ֻ

ֹ.טז(

ְלטֻול,ַֹעל־ְיֵדיֹ]ז[ ם־טֹובֹֹזֹוִכיןַֹהֻטִ ָּ)ִטְלטֻולְלׁשֵ

ֹ.ח"בָּא(

י־רֹב,ֹ]ח[ ְרָנָסָתםַֹהְיֵרִאיםַֹעל־ֻפִ א,ֹֻפַ ַעל־ֹֻבָ
ֹ.ב(ָּח"בָֻּול)ִטְלטִטְלטֻוִליםְֹֹיֵדי

יקִֹלְפָעִמיםֹ]ט[ ֻדִ אַֹהֻצַ ְֹלִטְלטֻוִליםֹֻבָ ֵדי, ֹֻכְ
ֹבא ֻיָ א,ֹׁשֶ לְֹוִיְזֻכֹרְֹלעֹוָלם־ַהֻבָ קֹומֹותֹֻכָ ַֹהֻמְ
ָהָיה ֶהםֹׁשֶ ֹֻבָ ְֹלֵאֻלוֹֹֻטֹובֹותָֹיֹבאוְֹֹֻוַעל־ְיֵדי־ֶזה,

קֹומֹותֹ ֹ.ג(ָּח"בָּ)ִטְלטֻולַהֻמְ

ָכל־ָמקֹוםָֹלאוֹ]י[ לֹזֹוֶכהָֹאָדםֹֻבְ ֹֹוָרהֻתְֹֹלַסֻגֵ
ים־טֹוִבים ֹֻוַמֲעש ִ ִביל. ׁשְ רֻוְך־ֶֹזהֹֻבִ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֹ:ַהְינוֹֻ

ְֹוַרק

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ָמה ֹֻכַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַֻׁפָ ַ ֵעַׁתַָׁרש   יז יַמסְּ

בֹהֻוא ֵצא,ִֹסֻבֻוִביםְֹמַסֻבֵ ֻיֵ קֹוםָֹהָאָדםֶֹזהֹׁשֶ ִֹמֻמָ
ה ֹ.ד(ָּח"בָּ)ִטְלטֻולרַֹאֵחְֹֹלָמקֹוםַֹהֻזֶ

בִֹלְפָעִמיםֹ]יא[ ָֹגלֻות,ֵֹאיֶזהוָֹֹֻאָדםִֹנְתַחֻיֵ
ף ֹ.ה(ָּח"בָֻּול)ִטְלטחֹוַלַאתֵֹֹאיֶזהוַֹֹֻעלֹלוְֹֹֹוִנְתַחֻלֵ

ֹוֵכַחֹֹ]יב[ ְלמֻודוֶֹֹֹאָחדָֹדָברַֹהׁשֻ ָֹגלֻותֹגֹוֵרם,ִֹמֻתַ
תֹוֹֹאֹותוֹֹֹֻומֹוִריִדיןְֹלָבָניו, ֺדֻלָ ֹ.כג(ָּ)ִלֻמֻודִמֻגְ

ְזִמיןֹ]יג[ תֹוךְֹֹם"ַעֻכוַֹֹֻהֻמַ יתוֹֹֹֻבְ ׁשֹֹֻבֵ ֻמֵ ֹֻוְמׁשַ
ֹ.כה(ָּ)ְצָדָקהְלָבָניוָֹֹגלֻותֹגֹוֵרם,ָֹעָליו

יִקיםִֹטְלטֻולֹ]יד[ ֻדִ ִבילֹהֻואִֹלְפָעִמיםֹ,ַהֻצַ ׁשְ ֹֻבִ
יקֵֹאיֶזהְֹלַגֻלֹות רַֹֹצֻדִ יקִנְסֻתָ ֹ.קסו(ָּ)ַצֻדִ

ְכרֻות,ֹ]טו[ ִ ֹֹגֹוֵרםַֹהׁשֻ ְכרֻותָָּּ)ֶקִריָגלֻות ִ ָּש  ָּא; ח"ב

ֹ.ח"בָּב(

ֶרתָֹגלֻות,ֹ]טז[ ֻוָבהַהֻכֹלַֹֹעלְֹמַכֻפֶ ש  ֹ.ו(ָּ)ֻתְ

ׁשִֹֹמיֹ]יז[ ֻיֵ ֶנֶסתֹלוֹֹֹׁשֶ ית־ַהֻכְ ֹֻבֵ ִֹנְכַנסְֹוֵאינוֹֹ,
ֹ לֹםְלׁשָ ֻלֵ הְלָבָניוָֹֹגלֻותֹגֹוֵרם,ְֹלִהְתֻפַ ִפֻלָ ֹ.לו(ָּ)ֻתְ

ץ זֹאת ר ָהָארֶׁ ֶׁ ֻפֹל ֲאש  ם ֻתִ ַנֲחָלה ָלכֶׁ ץ ֻבְּ רֶׁ ַנַען אֶׁ  ֻכְּ
כֻו'. זֹאת יָה וְּ ֺבלֹתֶׁ ה ִלגְּ יֶׁ הְּ ם ֻתִ ץ ָלכֶׁ  ָהָארֶׁ

יָה   ֺבלֹתֶׁ רָסִביב.  ִלגְּ ְדֻבָ ֻמִּ ָּלד,ָּב־יב(ָּ)ֻבַ

ל' –  ָראֵּ ץ־ִיש ְּ רֶׁ י אֶׁ בֻולֵּ ַין 'ֻגְּ  – ִענְּ

  .כב

ֻדֹות) ַמתֵָּסֶפר־ַהֻמִּ  (ַהְקֻדָ

יו ָאַמר:ִַׁמֻפִ ֶ ַעלַׁש  ֶ פֻוָאהַׁאֹותַׁ"ש  ַׁרְּ

ַבד, לוַַָֹׁׁהיוַַֻׁׁלְּ הֶַׁאצְּ ֻמָ הַֻׁכַ ַכֻמָ ַַׁׁוְּ ן ְליֹונֹות[ֻבֹויגְּ ַׁ]ֻגִ
תֻוִבים ַֻׁכְּ ה, ֺדֻמֶ מְּ ָאַמרַֻׁכִ ֶ ןַַָׁׁמאַתִיםַׁש  ֻבֹויגְּ

ְליֹונֹות[ַׁ ָרםַָׁרָצהַׁלֹאַַׁאךְַּׁ,ַׁ]ֻגִ ָמסְּ ָהעֹוָלם"ַׁלְּ  .לְּ

יגִַׁלי: ִ ִהש ֻ ֶ לֹׁשֻ עֹוָלםָֹהְרפֻואֹותֹֻכָ ֻבָ ֹׁשֶ
תֹוךְֹ בֻוֵליֹֻבְ ָרֵאלֹֻגְ ֵסֶפרֶֹאֶרץ־ִיש ְ ֻבְ ֹׁשֶ

ַע"!ֹ ֹ"ְיהֹוׁשֺ

מֹות לֹׁשְ תֻוִביםֶֹהָעִריםֹֻכָ םַֹהֻכְ ֵֹאֶצלֹׁשָ
ל בֻולֹֻכָ ֹֹֻגְ מֹותֵֹהםֹ–ֻוְגבֻול לֵֹצרֻוֵפי־ׁשֵ ֹׁשֶ

ל עֹוָלםָֹהְרפֻואֹותֹֻכָ ֻבָ ֹׁשֶ ִֹנְקָרִאיםֵֹהםֵֹאיךְֹ,
ָכלֹ ׁשֹונֹותֹֻבְ ֹ.ַהֻלְ

ָרֵאל ֵלָמהַׁקֹוָמהִַׁהיאֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ְּ ,ַׁש 
ָרֵאלַַׁוֲחלֻוַקת ִפיִַׁהיאֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ַׁקֹוַמתַֻׁכְּ

ַָׁאָדם נוַֻׁ. ֵחֶלקַׁ:ַהיְּ ֶ בֻולַׁש  ִחיַנתַׁהֻואֶַׁזהַֻׁוגְּ ַֻׁבְּ
' ַׁ'רֹאש  ֵחֶלק, בֻולַׁוְּ ִחיַנתַׁהֻואֶַׁזהַֻׁוגְּ ,ַָׁיִמין'ַׁ'ַידַֻׁבְּ
ַכֻיֹוֵצא ֶזהַׁוְּ לַֻׁבָ רַֻׁכָ ֵנים־ָעש ָ ְּ בֻוִליםַַׁהש ֻ לַֻׁגְּ ֶ ַׁש 

ָרֵאל ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ָקה, ַחֻלְּ תְּ ֻנִ ֶ ָבִטיםַׁש  ְּ ַַׁלש ֻ ם, ֻלָ ֻכֺ ֶ ַׁש ֻ
ִפיֵַׁהם ֵקיַֻׁכְּ ַָׁאָדםַׁקֹוַמתֶַׁחלְּ ֻמֻוָבא, הַֻׁכַ ִַׁמֻזֶ

ָפִריםַַׁׁ ֻסְּ ַערָּמגָּפ"א(ֻבַ ַ ים,ָּש  ַׁ.)ֵעץ־ַחֻיִ

ֵאֶצל לֹ"ׁשֶ בֻולֹֻכָ לֹֻגְ ָרֵאל,ֹׁשֶ ֶֹאֶרץ־ִיש ְ
ת םֹֻוִביםֻכְ ִכיםָֹהְרפֻואֹותֹׁשָ ֻיָ ַ ַֹהׁשֻ

ָֹהֵאיָברְֹלאֹותוֹֹ ן, ֺכֻוָ ֻמְ ֶנֶגדֹׁשֶ בֻולֶֹזהֹֻכְ ַֹהֻגְ
נַֹֻ ַׁל""ֻכַ ל־ֶזה. יַֻׁכָ ֻתִ ַמעְּ ָ ַַׁׁש  דֹוש  יו־ַהֻקָ ָברִַׁמֻפִ ,ַֻׁכְּ

י ֻתִ ֵהַבנְּ ָבָריוַׁוְּ ים:ִַׁמֻדְּ ִ דֹוש  לַַׁהֻקְּ ֻכָ ֶ יגֶַׁזה־"ש  ִ ִַׁהש ֻ
יֵמיַׁ דֻותוַַֹֻׁׁבִ "ַַׁילְּ ש  ַׁ.ַמֻמָ

  

ַמע ְֹוִנׁשְ

ֹרְוָאַמֹ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֹר:ְוָאַמֹ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  יח ֻבֵ

 

  .א

ֻקֻוֵטָּ) ירָּ"ן,מֹוֲהַרָּ־ילִּ ִּ ים־'ש  ֶפרָּ'ָנעִּ תַָּהֻסֵ ֻלַ ְתחִּ  (ֻבִּ

ן הַֹעלָֹהֺאֻמֹותֹׁשֵ ַׁ,ְיִחיָדהֹֺאֻמָ
בֻוָנה נֻו.ֵַׁאיןַֻׁתְּ רֹותְֹמִריַרתַֻׁבָ ַֹהֻצָ

קֹותֵֹאיךְֹ נֻו.ֵֹהםְֹלַהׁשְ ֻבֹלַֻׁדָ ַָׁיבֹואַַׁעדַׁעֹוָלםִַׁנסְּ
ן ַֻׁבֵ ש ַַָׁׁעִני. ַחֻפֵ ֵזיַׁיְּ ִגנְּ רֲַׁעֶטֶרתֵַׁנֶזרַָׁאִביו.ַֻׁבְּ ַעֻטֵ ַׁנְּ

ֵבן ַַֻׁׁבְּ ירָחִביב. יר.ָֹאזָֹחָדׁשֹֹׁשִ נוָֹֹֻנׁשִ לַֹמְלֻכֵ ֹֻכָ
עַֹמְרֶאהְֹוֶאָחדֶֹאָחדֹ ֶאְצֻבַ ר.ֹֻבְ שָֹ ֹֻבָ

  .ב

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

יבֻותֹ ַֹוֲחׁשִ ֵֹחן ים, ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֻבַ
רֹ ְֹוִעֻקַ ָֹנַפל, ָרֵאל ִֹיש ְ ל ֹׁשֶ י ָהֲאִמֻתִ

ְֹוַהֵחֹ יבֻות ַֹעל־ְיֵדיַֹהֲחׁשִ ֲֹאָבל ֶֹאְצָלם. ֹהֻוא ן
ָרֵאל. לִֹיש ְ יבֻותֹׁשֶ הַֹהֵחןְֹוַהֲחׁשִ ַֹהֻתֹוָרה,ִֹנְתַעֻלֶ

  .ג

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּב,ָּאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

יֹ ַחֻיֵ ֹֻדְ ֹרֻוָחא ְך ָֹמׁשַ ָקא ש ְ ַפְרֻדַ ֻדְ
יָחא" ָָּהֶעְליֹון,ִַָּׁלְמׁשִ ַָּהֹחֶטם' ֶקב ]ִמ'ֻנֶ

ָּרֻוַח־ ְך ַ יִנְמש  ַָּחֻיִ ָּם ִ 'ִסְפָרא־ַׁ[יַחְָּלָמש  ָֻּבְ ָּקעז. רֻוָמה ָֻּתְ )זַֹהר

ְצִניעֻוָתאָּפ"ב(ָּ  .ֻדִ

ֵלי ֹֻכְ ר ֹהֻואֹ־ִעֻקַ יַח', ֹ'ָמׁשִ ל ֹׁשֶ ֵזינֹו
ֹ ֹ'ֹחֶטם', ִחיַנת ֹֻבְ הֻוא ֹׁשֶ ה', ִפֻלָ מֹוַַׁה'ֻתְ ֻכְּ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ְעָיהֻוָּמח,ָּט(ש  ַ ִתי:ַׁ)ְיש  ֹ–ָלְך"ֶֹֹאֱחָטםֹ"ֻוְתִהֻלָ
ֹ ְֹוָכל ִֹחֻיֻותֹו, ר ִֹעֻקַ ם ָ הֹֻוִמׁשֻ ֲעש ֶ ֻיַ ֹׁשֶ ִמְלַחְמֻתֹו

ם, ָ ִֹמׁשֻ ַֹהֻכֹל ְכֻבֹש , ֻיִ ֹׁשֶ ִביׁשֹות ַֹהֻכְ מֹוְַַׁׁוָכל ֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָּג(ש  ָּיא, ם ָ ַׁ)ש  ִיְרַאתֹ"ַוֲהִריחוֹֹ: כֻו',ַַׁׁה'"ֹֻבְ וְּ

ִחיַנתַַׁׁ ַׁ.''ֹחֶטםֶזהַֻׁבְּ

ֵלי־ֵזינוֹֹ רֹֻכְ תֻובִַׁעֻקַ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  יתָּמח,ָּ,ַֻׁכְּ ִ ֵראש  )ֻבְ

ַׁכב( י: ַחְרֻבִ ֹֹ"ֻבְ י"ֻוְבַקׁשְ "י:ַֻׁתִ ִ ַַׁרש  ַֻׁוֵפֵרש  ,
ה" ׁשָ ֹֻוַבֻקָ ה ִפֻלָ ַׁ"ֻתְ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ ָּז־. ָּמד, ים ִהֻלִ )ֻתְ

ַׁט( י: יֹלֹאֹ"ֻכִ ֻתִ אלִֹקיםְֹבַקׁשְ ֹֻבֵ ְֹוכֻו' ֶֹאְבָטח
ְלנֻו"ֹ ִחיַנתִַׁהֻלַ ִתי.ַֻׁבְּ ַׁ.ָלְך"ֶֹאֱחָטםֹ"ֻוְתִהֻלָ

  .ד

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּב,ָּו;ָּח"אָּט,ָּד;ָּח"אָּקיחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

י הַֹצֻדִ ֹ'ֹמש ֶ ִחיַנת ֹֻבְ ֹהֻוא ֻדֹור, ֻבַ ֹׁשֶ ק
יַח', ַַָׁׁמׁשִ ִצינֻו: ֻמָ ֶ ַׁש  מֹו יִקיםֹֻכְּ ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ

ה' ֹ'ֹמש ֶ ָֹלֶזה: ֶֹזה ַׁקֹוִרין מֹו: ַֻׁכְּ ירֹ, ֻפִ ֹׁשַ ה "ֹמש ֶ
" ָּלח:(ַָׁקֲאַמְרֻתְ יָצה ָֻּבֵ ָּלט. ה ָֺּסֻכָ ָּקא: ת ֻבָ ַ ַׁ)ש  ה'ֹ. ֻו'ֹמש ֶ

יַח' ִחיַנתֹ'ָמׁשִ תֻובֶַׁזהֹֻבְ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ָּ,ַֻׁכְּ ִ ֵראש  :ַׁיתָּמט,ָּי()ֻבְ
יֹ"ַעד יַח"ָֹיֹבאֹֻכִ הָֹמׁשִ ֹ"ָדאֹֹמש ֶ ילֹה", )ֻזַֹהרַָּׁׁשִ

יתָּכה:ָּכז.(ָּ ִ ֵראש  ַׁ.ֻבְ

  .ה

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּב,ָּבסוףָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

רֻוְך־הֻואֹ דֹוׁש־ֻבָ ַֹהֻקָ ְבָיכֹול ֻכִ
ֹ ִנים, ַרת־ֻפָ ַהְסֻתָ תֻובַֻׁבְ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

ָּח( ָּל, ים ִהֻלִ ַׁ)ֻתְ :ֹ ְרֻתָ ִחינֹותַַׁׁיָך",ָפנֶֹֹ"ִהְסֻתַ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 
ין'.ַׁ ַׁ'ֻדִ ִחינֹות ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ַׁ'ֹעֶרף', ַֻׁוָפָנה 'ַרֲחִמים',
ֹֹעֶרףֹ ָנה ֻפָ ֹׁשֶ ַֹעל־ֶזה ֵתנֻו ׁשָ ֹֻוַבֻקָ ִפֻלֹוֵתינֻו ֹֻתְ ְוָכל

ָניו, ֶֹאתֹֻפָ ֲחזֹר ֻיַ ֹׁשֶ תֻובֵַַׁׁאֵלינֻו, ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו םָּכה,ָֻּכְּ ָ )ש 

ָּטז( ָּפו, ַׁטז; ֵנה: תֻובֵַַׁׁאַלי",ֹ"ֻפְ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָּו,ָּ)ֻוכְּ ר ְדֻבָ ֻמִ ֻבַ

ָניו".'ֹהֹ"ָיֵאר:ַׁכה(ָּ  ֻפָ

ֹיֹוםֹ ֹֻוְבָכל לֻות, ַֹהֻגָ ֹֹאֶרְך רֹוִאים
ְֹוֵאיָנםֹ ֵֹאָליו ֹצֹוֲעִקים ֲאַנְחנֻו

ֲֹחִריַקת

ו ַֹעְכׁשָ

ֹ"ִמֻנֻוְקָבא

י ֹֻכִ

ְֹוֶזה

ל ֹֻכָ

ָגלֻוֵתנֻו, ֹֻבְ

ָאנוֹֻ ֹֻוְכׁשֶ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  יט ֻבֵ

ֻטֹוִעיםֹ ֹׁשֶ ָרֵאל, ֵני־ִיש ְ ֹֻבְ נֻו ֵֹמַעֻמֵ ְֹוֵיׁש ִעים, נֹוׁשָ
ֵֹהםֹ ִפֻלֹות ַֹהֻתְ ל ֻכָ ֹ"ׁשֶ ם: ִלֻבָ ֹֻבְ לֹום ַחס־ְוׁשָ

ָֹלִריק".ֹ

יִקיםֹ ֻדִ ַֹהֻצַ ִפֻלֹות, ַֹהֻתְ ל ֹֻכָ ֱאֶמת: ֻבֶ
ֹאֹוָתםֹ ַֹמֲעִלים ָֹודֹור, ֹֻדֹור ָכל ֻבְ ׁשֶ

ֹאֹוָתם, ַַֻׁׁוְמִקיִמים תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָּיח(ֻכְּ ָּמ, מֹות ְ :ַׁ)ש 
ֶקם הֹ"ַוֻיָ ן".ֶֹֹאתֹֹמש ֶ ֻכָ ׁשְ ָיָפאַַׁהֻמִ ְּ לַׁש  ֻוַמֲעִליןַֻׁכָ

ַׁ ְּ לַַׁהש ֻ ֶ יֻה,ַֻׁובֹוִניןַׁקֹוָמָתֻהַׁש  ֻתֵ דֻוכְּ ָיָפאַׁלְּ ְּ ִכיָנהַֻׁוש 
ַָׁאזַׁ ַׁקֹוָמָתֻה, עֻור ִ םַׁש  ֻלֵ ֻתַ ְּ ש  ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד ַעט, ַעטַׁמְּ מְּ

ַׁ ָֹיבֹוא יַח ֹֹ–"ָמׁשִ א הֻדָ ָֻּזַֹהָּ)ַׁ"ֹמש ֶ יתר ִ ֵראש  ,ַׁ:(כהָֻּבְ
ֵלמֻות.ַׁ ְּ ש  ָיִקיםַׁאֹוָתֻהַֻׁבִ ִליםַׁאֹוָתֻהַׁוְּ ְּ ַיש  ַׁוְּ

ִכיָנהֹ ְ ַֹהׁשֻ ִֹנְבָנה ה, ְתִפֻלָ ֹֻבִ ין ְרֻבִ ֻמַ ֶ ֹׁשֻ ַמה
ֹ ֹֻוְמִכיָנה יֹוֵתר ֻוֻוג.ֹֻבְ ְֹלֻזִ ַֹעְצָמֻה ֶאת

ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ ִכיָנה ְּ ַַׁהש ֻ ל ַֻׁכָ ל ֶ ַׁש  ַׁקֹוָמה ם ֻלֵ ֻתַ ְּ ש  ֻיִ ֶ ש  ֻוֻכְּ
ת־ ִַׁמֻדַ ךְּ ַהֻפֵ ִיתְּ ַׁוְּ ַַׁרֲחָמיו, רֻו מְּ ִַׁיֻכָ ִפֻלֹות, ַַׁהֻתְּ רֹב
ִעיָנןַׁ ַַׁטבְּ ֻדֹו, ַַׁחסְּ ַׁלֹא ִאי ַׁוְּ ת־ָהַרֲחִמים. ִמֻדַ ַׁלְּ ין ַהֻדִ

לֻות.ַׁ ֻגָ לֹוםַֻׁבַ ָ ש  ַַׁחס־וְּ

  .ו

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּגָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁלֹוַמר:ַׁ ו ָ ש  ַַׁעכְּ י ֵ ש  ִאנְּ ַֻׁדְּ פֻוָמא ֻבְּ
ֵניֹ ֹֻבְ ְֹוֵאיָנם ֹׁשֹוִטים ֵֹהם ִנים ַהַחֻזָ "ׁשֶ

ָעה" ַֻׁדֵ .ֹ ו ַֹעְכׁשָ י ה'ַמְלכֻות־ֻכִ ָ ְקֺדׁשֻ לֻות,ֹֹ'ֻדִ ֻגָ ֻבַ
ְנִביִאים,ֹ ֹֻדִ ֵֹמֲאַתר ֶכת ִנְמׁשֶ ֹׁשֶ ִגיָנה' ַֹה'ֻנְ ן ְוַעל־ֻכֵ

ִחֹ ִֹמֻבְ ְֹוַדַעת ֹֹמִחין ַמְלֹיַנת הכֻות־ֻדְ ָ ְקֺדׁשֻ ,ֹֻדִ
ֶמת.ֹ ִגיָנהִֹנְפֻגֶ לֻות,ַֹהֻנְ ֻגָ ְלכֻותֹֻבְ ַהֻמַ וֹׁשֶ ְַׁוַעְכׁשָ

יֵַׁאיןַָׁלֶהםַׁ ַעת,ַֻׁכִ לֹאַֻׁדַ ִניםֵַׁהםַֻׁבְּ ַהַחֻזָ
ִגיָנהַׁ ַַׁהֻנְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ ו ָ ש  ַַׁעכְּ ֻכַֹח

ִחינַַׁ הֻואַֻׁבְּ ֶ ה,ַׁש  ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבַ ֶ ֻהַׁש  ָ ש  רְּ ָ ַדַעתִַׁמש ֻ תַֹׁמִחיןַׁוְּ
כוַַֻׁׁ לַַׁמלְּ ֶ ה.־תש  ָ ֺדש ֻ קְּ  ֻדִ

ַֹמְלכֻותֶלֹ ה ְתַעֻלֶ ֻיִ ֹׁשֶ ה,ֹ־ָעִתיד ָ ְקֺדׁשֻ ֻדִ
ְֹוִיְהיֶֹ ָֹהָאֶרץ ל ֹֻכָ ַֹעל ְֹלֶמֶלְך ֲאַזיֹֹ–הֹה'

ַעתֹ ֹֻדַ ְבִחיַנת ֹֻבִ ִגיָנה ַֹהֻנְ ַלם ְֹוֺתׁשְ ה ְתַעֻלֶ ֻתִ
ַמְלכֻותֹ ִגיָנה.־ֻדְ ֶכתַֹהֻנְ םִֹנְמׁשֶ ָ ׁשֻ ֻמִ ה,ֹׁשֶ ָ ְקֺדׁשֻ ֹֻדִ

ָּמז ים ִהֻלִ ָּח()ֻתְ ,ַׁ י: לֶֹמֶלךְֹֹ"ֻכִ ָֹהָאֶרץֹֻכָ
רוֱֹֹֻאלִֹקים יל"ַֹזֻמְ ֻכִ ַַׁמש ְ ֲֹאַזיֹ. י ֻכִ

ֹ ל ֹֻכָ ַֹעל ְֹלֶמֶלְך ֹ"ה' ְהֶיה ֻיִ ׁשֶ הֹֻכְ ְֹוִיְתַעֻלֶ ָהָאֶרץ"
יל"־'ַמְלכֻות ֻכִ ַֹמש ְ רֻו ֹ"ַזֻמְ ֲֹאַזי ה', ָ ְקֺדׁשֻ ַׁ–ַֻׁדִ

ַׁ ֶכל, ש ֵ ַדַעתַֻׁובְּ ַֻׁבְּ יֻו ִריםִַׁיהְּ ַזֻמְּ ִניםַַׁהמְּ ַהַחֻזָ ֶ ־ַעלש 
ֹ ֹ'ַמְלכֻותְיֵדי ה ְתַעֻלֶ ֻיִ לֻוֹ־ׁשֶ ִֹויַקֻבְ ה', ָ ְקֺדׁשֻ ֻדִ

ֹ ה, ָ ְקֺדׁשֻ ֻבַ ֹׁשֶ ֻה ְרׁשָ ָ ִֹמׁשֻ ִגיָנה ִחיַנתַהֻנְ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש 
כֻותַׁ לַׁ'ַמלְּ ֶ ַעתַֻׁוֹמִחיןַׁש  ה'.־ֻדַ ָ ֺדש ֻ קְּ ַֻׁדִ

ָֹיכֹולֹ ָֹהָיה לֹום ָ ָעָליו־ַהׁשֻ
ְֹוַעל ן, ם־ֻכֵ ֹֻגַ ֹזֹו ְֹנִגיָנה ן ־ְלַתֻקֵ

הֹ'ַמְלכֻותְיֵדי־זֶֹֹ ה'ֹ־הִֹנְתַעֻלָ ָ ְקֺדׁשֻ "ל.ֻדִ ֻנַ ַֻׁכַ

  .ז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּד,ָּא־ב־גָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֵֹהםֹ ְֹמֹאְרעֹוָתיו ל ֻכָ ֹׁשֶ יֹוֵדַע
אֹ ֹ–ְלטֹוָבתֹו,ִֹהיאֵֹמֵעיןֹעֹוָלם־ַהֻבָ

אֹ ֶֹאֻלָ יג, ִ ְֹלַהש ֻ ר ִֹאי־ֶאְפׁשָ ִחיָנה ַֹהֻבְ ְוזֹאת
ֹ ָ ְקֺדׁשֻ ֹֻדִ ֹ'ַמְלכֻות ֲעֶלה ֻמַ ׁשֶ יןֹֻכְ ִֹמֻבֵ לֻות ֵֹמַהֻגָ ה'

ם ִֹנְתַקֻיֵ ַֹוֲאַזי ָּח(ַָׁהֲעֻכֻו"ם, יםָּמז, ִהֻלִ י)ֻתְ ֹ"ֻכִ ֶֹמֶלךְֹֹ:
ל יבַַׁׁ–ֱַׁאלִֹקים".ָֹהָאֶרץֹֻכָ ִ ָהש  ַׁלְּ ר ָ ש  ִאי־ֶאפְּ וְּ

ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ א ֶַׁאֻלָ ־הֻוא, רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ַׁלְּ לֻוָכה ַהמְּ
ִמיד־ָחָכם.ַׁ לְּ ֵניַֻׁתַ ָבִריםִַׁלפְּ ִַׁוֻדֻויַֻׁדְּ

  .ח

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּו,ָּזָּ"ןַרָּמֹוֲהָּ־ילִּ

ִחיָרה" יתַֹהֻבְ ָּכ:(ַסְנֶהְדִרי)ַָׁלֶהםֹֻבֵ ַׁ–ַׁן
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ה'ֶזה הַׁ'מׁשֶ ֺקֻדָ ַׁנְּ ,

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יֹוָנה, ַעת'ָהֶעלְּ ַׁ'ֻדַ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ "לֲַׁחזַַׁ,
ָרכוָֹּ) ָּלג.(ֻבְ ַׁת ִֹנְבָנהֹ: ִאֻלֻו ֹֻכְ ָעה, ֹֻדֵ ֹֻבֹו ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ "ִמי

ָיָמיו"ֹ ׁשֹֻבְ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַׁ.ֻבֵ

  .ט

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּז,ָּאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

רֹ ִֹעֻקַ י ֹֻכִ ֱאמֻוָנה, ֹֻבֶ לֻוָיה ֹֻתְ ה ֺאֻלָ ַהֻגְ
ֶֹחְסרֹוןֹ ִביל ׁשְ ֹֻבִ א ֶֹאֻלָ ֵֹאינֹו לֻות ַהֻגָ

ֱַַׁׁאמֻוָנה. ִעֻקַ ִחיַנתַׁוְּ ַֻׁבְּ ה' ִפֻלָ ִחיַנתַׁ'ֻתְּ ַֻׁבְּ רַׁ'ֱאמֻוָנה'

ֹלֲאָבֹ

ְֹוָכל

ָלא ַֹמְרֻגְ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֲֹאָבל

ְֹוֶזהוֹֻ

ֶלְךְֹֹוָדִוד ַֹהֻמֶ

ָאָדם ׁשֶ ֹֻכְ

ְֹוִלְבנֹות"

ר ִֹעֻקַ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  כ ֻבֵ

'ֶאֶרץ ַֻׁבְּ א ֶַׁאֻלָ ֵַׁאינֹו ים', רַׁ־'ִנֻסִ ִַׁעֻקַ ם ָ ש  ַׁוְּ ָרֵאל', ִיש ְּ
ַַׁמהֲַׁעַׁ תֹו ִפֻלָ תְּ ַֻׁבִ ֹעל ִַׁלפְּ ָיכֹול ַׁוְּ ִפֻלֹות, ַַׁהֻתְּ ִלֻיֹות

ַֻׁומוַֹׁ ים ִַׁנֻסִ ֹות ַלֲעש  ַׁוְּ , ִריךְּ ֻצָ ֶ יםַׁש ֻ ֻיִ ֲַׁאִמֻתִ ִתים פְּ
עֹוָלם.ַׁ ַֻׁבָ

'ֶאֶרץ ִחיַנתֹ־ֻבְ ִהיאֹֻבְ ָרֵאל'ֹׁשֶ ִיש ְ
ה'ֹ'ֱאֹ ִפֻלָ ִחיַנתֹ'ֻתְ ֲאַזיֹֹ–מֻוָנה'ֹֻבְ

ֹ ְֹוִעֻקָ ְֹלָגלֻות. הֹיֹוְרִדין ִפֻלָ ַֹהֻתְ ֻיֹוֶרֶדת ֹׁשֶ ר:
יםֹ ִֹנֻסִ ֹות ְֹוַלֲעש  ל ֻלֵ ְֹלִהְתֻפַ ר ְֹוִאי־ֶאְפׁשָ ְלָגלֻות,

עֹוָלם.ֹ  ֻבָ

ָֹלֶהםֹ ֵאין ֹׁשֶ יקֹוְרִסים ָֹהֶאֻפִ ֵאֻלֻו
ֹ ים ִנֻסִ ֹֻבְ יֱאמֻוָנה ֹֻוְמַכֻסִ לֹֻכָֹם

י ֻסִ ַֹהֻנִ ֶדֶרךְֹם ַבֹֹֻבְ ֱֹאמֻוָנהַֹהֻטֶ ה ְֹוִתְתַרֻבֶ ע,
ֲֹאֹ עֹוָלם, הֹֻבָ ֺאֻלָ ַֹהֻגְ ר ִֹעֻקַ י ֹֻכִ יַח, ָֹמׁשִ ָֹיבֹוא ַזי

לֻויָֹ ֱאמֻוָנה,ֻתְ ֹֻבָ ַֹהְינֻו ֶזה, מוַַֹׁׁהֹֻבָ תֻובַַֻׁׁכְּ ֻכָ ֶ י)ש  ִ ־רש 

יִריָּ ִ בֹוִאי":ַׁםָּד,ָּח(ַהש ֻ ׁשֻוִרי,ֹֻתָ ַׁ."הֲאָמנֵָֹֹמרֹאׁשֹֹֻתָ

ַׁ רֻוש  ַׁ.(צזַָּסְנֶהְדִרין)ַֻׁפֵ יַחֹֹ"ֵאין: ןָֹמׁשִ ִודֹֻבֶ ֹֻדָ
א ֹֻבָ א, ַֹֹעדֶֹאֻלָ ֻתִ רֻוָטהְֹכֶלהׁשֶ ִֹמןֹֻפְ

יס" נֻו:ַׁ–ַַׁהֻכִ ְכלוַַֹֻׁהיְּ ֻיִ יקֹוְרִסיםֵֹאֻלוֹֹֻׁשֶ ָֹהֶאֻפִ
ֵאיןַהנַֹ ֹׁשֶ ֱֹֹאמֻוָנהָֹלֶהםֹ"ל ים, ִנֻסִ יֻבְ ֹםֻוְמַכֻסִ

ָלִלֻיֻות יםֹֻכְ ֻסִ ַֹהֻנִ לֻוִלים, ְלָאךְַֹֹהֻכְ ֻמַ ְפִריָטאֹֻבַ ֹֻדִ
ְפָוֵתֻהֹֹ ים,ֹשִֹ ֶדֶרךְְֹֹמַכֻסִ ַבעֹֻבְ ֹ.ַהֻטֶ

  .י
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּט,ָּדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

לֻולֹהֻוא לֹֻכָ ִפֻלֹותֹֻכָ ִביל,ַֹהֻתְ ֶֹזהֹֻוִבׁשְ
יַחִֹֹיְהֶיה ָּ)ַסְנֶהְדִריןְַׁוָדִאין"ֹ"מֹוַרחָֹמׁשִ

ַׁ:(צג י, ִפֻלֹות'ַהַַֻׁׁכִ ִחיַנתֵַׁהםַׁ'ֻתְ ַׁ'ֹחֶטם'ַֻׁבְּ מוַֹׁ, ַֻׁכְּ
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ְעָיהוָֻּ)ַׁש  ַ ִתי"ַׁ:(מח,ָּטְָּיש  ַׁ."ָלךְֶֹֹאֱחָטםֹֻוְתִהֻלָ

  .יא

ֻקֻוֵטָּ)  (ףבסוח"אָּט,ָָּּ"ןַרָּמֹוֲהָּ־ילִּ

ֵני ֹ־ֻבְ יָאָדם ְכִחיׁשִ ים,ַֹהֻמַ ֻסִ ַֹהֻנִ ל ֹֻכָ ם
ֶרךְֹ ֹֻדֶ ַהֻכֹל ֹׁשֶ ְֹוִאםֹ־ְואֹוְמִרים ַבע, ַהֻטֶ

ֶרךְֹ ֹֻדֶ ִֹעם ס ַֹהֻנֵ ים ְֹמַכֻסִ ֵֹהם ֵֹנס, ֵֹאיֶזה ־רֹוִאים
ָבִעים ַֹהֻטְ ֶרְך ֹֻדֶ ה ֻזֶ ֹׁשֶ אֹוְמִרים ֹׁשֶ ַבע, ֹ–ֹ.ַהֻטֶ

ֹ ה' ִפֻלָ 'ֻתְ ֹֻבַ יֹ–ֻפֹוְגִמים ִחיַנתַַֻׁׁכִ ַֻׁבְּ ִַׁהיא ה' ִפֻלָ ַה'ֻתְּ
ים',ַַׁׁ נֶַֻׁ'ִנֻסִ ַ ש  ֻמְּ ֶ ַבע.ש  ֹהֶַׁאתַַׁהֻטֶ

ְֹמֹאד, ֱאמֻוָנה ַַׁמֲאִמיִניםַַֻׁׁבֶ ֵאין ֶ ש 
ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ַַׁהֻבֹוֵרא ַחת ֻגָ ְּ ַהש  ֻבְּ

ֶאֶרץ ָרֵאל־ֻופֹוְגִמיםֹֻבְ ים.ִַַׁׁיש ְ ֻסִ קֹוםַַׁהֻנִ ִהיאַׁמְּ ֶ ש 
גָֹ־ְיֵדי־ְוַעל ֹֻבְ ִֹלֻפֹול ְֹצִריִכין ִֹמְצַרִיםֶֹזה לֻות

לֻותֹ ַֹהֻגָ ֶֹאת ַֹמֲאִריִכים ְֹוֵהם ֺלֻיֹות, ֹֻגָ ָאֵרי ֻוׁשְ
ִֹלְצָלן.־ַרֲחָמָנאֹ

  .יב

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"א,ָּי,ָּגָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִית" ֹֻבַ ָסִחי)ְַׁקָראֹו ָּפח.(ֻפְ נֻו:ַׁם ַַׁהיְּ .
ית־ ַֹהֻבֵ ֹ'ְמקֹום ֶֹאת ָֹקָרא ֲעֹקב ֻיַ ׁשֶ

ֹ ִפֻלָ ַֹהֻתְ ֹ'ְמקֹום הֻוא ֹׁשֶ ׁש', ְקֻדָ ִית',ַהֻמִ ֹ'ֻבַ ַׁה',
ֵני־ָאָדםַׁ ֻובִַׁלבְּ קֹוםִַׁיש ֻ הֻואַׁמְּ ֶ יֶַׁהֱעָלהֶַׁאתַַׁׁ–ש  ֻכִ

ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ִית', ַׁ'ֻבַ ִחיַנת ִַׁלבְּ ֶדה', 'ש ָ ַׁוְּ ֵַׁמ'ַהר' ה ִפֻלָ ַהֻתְּ
ֶדַַׁׁ 'ש ָ ֵני־ָאָדםַׁיֹוֵתרֵַׁמ'ַהר'ַׁוְּ ִפיָסהִַׁלבְּ ַׁה'.ֻבֹוַֻׁתְּ

ָגה, ָ ַֹהש ֻ ְֹלַעֻכֻו"ם ם ֹֻגַ ֵֹיׁש ִית', ֹ'ֻבַ ְבִחיַנת ַֻׁבִ
ַׁ מֹו ַֻׁכְּ תֻוב ֻכָ ֶ ְעָיה)ש  ַ ָּז(ְָּיש  ַׁנו, י": יתֵֹביִתיֹֻכִ ֹֻבֵ

ה ִפֻלָ ֵראֹֻתְ יְֹלָכלִֹיֻקָ ִחיַנתַַׁׁם".ָהַעֻמִ בְּ הֻואַֻׁבִ ֶ ש  ֻוכְּ
ָאה.ַׁ ָמאִַׁעֻלָ ְּ רַׁש  ַיֻקַ ֵדיןִַׁאתְּ ִית',ַֻׁכְּ ַׁ'ֻבַ

  .יג

ֻקֻוֵטָּ)  (ףבסוח"אָּיא,ָָּּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחינַֹאִֹהי ַבֹתֹ"ֻבְ ֹעֹׁשֶ ֻתֵ ־הֲעבֹוָדֹיֹֻבָ
ָֹזָרֹ ַעֹה, ֹ־זֶֹי־ְיֵדֹלׁשֶ ָרֵאָֹֹגלוֹֻה לִֹיש ְ

י)ַׁם"ֵמַאְרָצֹ ֻטִ ָּפח.(ֻגִ ַׁן ֹ־זֶֹי־ְיֵדֹלְוַעֹ, ֲֹעַדיָֹה אֹלֹֹן
ְֹלַאְרֵצנוָֹֹֻחַזְרנוֹֻ ֵֹמֲחַמֹ, רֹוְדִפית ֹׁשֶ רַֹאַחֹם
בוֹֹֹ ְדלוֹֻיֹ־ְיֵדֹלַעֹדַֹהֻכָ ָלֹאַרֲחָמנָֹתַֹהֻגַ ַׁן.־ִלֻצְ

ֹ־ְיֵדֹלַעֹ ַֹקְטנוֹֻי ְפלוֹֻת ֻלַַֹׁׁת,ְוׁשִ ֶ ש  אַׁוְּ
יַחַׁ ֻגִ ְּ ָלַַַׁׁיש  בֹודוַֹׁלַַׁעַׁלַֻׁכְּ הֹ־זֶֹי־ְיֵדֹלַעֹ,ַֻׁכְּ

בוֹֹ ֹדֹֻכְ ֵ ַרךְֹםַהׁשֻ ֵלמוֹֹֻ־ִיְתֻבָ ׁשְ זֹוֶכַַׁׁת,ֻבִ ִדֻבֻוִריהַׁוְּ םַׁלְּ
ִאיִרי ֻובַַָׁׁלוַֹׁםַַׁהֻמְּ ש  ִַׁלתְּ זֹוֶכַׁה, בֻונוַֹׁאַָׁלבוַֹׁהַׁוְּ תִַׁלתְּ

ָקֻהַׁהַַׁהֻתֹוָרַַׁׁ ָעמְּ  .לְּ

ֻפֹוְגִמי ׁשֶ ֹןֻוֻכְ

ְכלוֹֻ ֻיִ ֹֻוְכׁשֶ

ֹהְוזֶֹ

יַחֹ ָֹמׁשִ

ֵֹאֻלוֹֻ

ֹֻופֹוְגִמים

ְֹוַיֲעֹקב"

י ֹֻכִ

ְדלוֹֻ'ַהֹ ֹ,ת'ֻגַ

ֹ:ֻוְלֵהֶפךְֹ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  כא ֻבֵ

  .יד

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּיג,ָּאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹ'ֲעבֹוָדה ׁש,ָֹֹזָרה'־ִהיא ַמֻמָ
ַׁ'ֲעבֹוָדה ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַמן ַׁזְּ "ָכל ־וְּ

ַׁ'ֲחרֹון עֹוָלם, ַֻׁבָ ַׁ'ָממֹון' ל ֶ ַׁש  ַׁזֹאת ַאף'ַׁ־ָזָרה'
עֹוָלם"ַׁ ָּיִָּסְפִרָּ)ֻבָ ַ ָרש  ָּה;ְָּרֵאָּתָֻּפָ ִ ָבִרי"יַָּרש  ֻוְכִפיֹ.ַׁםָּיג,ָּיח(ֻדְ

ֹ ֹזֹאת, ֲאָוה' ֹ'ֻתַ ל ֹׁשֶ ֻטֻול ַַׁהֻבִ ל ֻטֵ ֻבַ ִַׁנתְּ ן ־ןֲחרוַֹׁ'ַהַֻׁכֵ
עוַֹׁ ַֻׁבָ ַׁ'ֶחֶסד' ךְּ ָ ש  ִנמְּ ַׁוְּ ַַׁאף', ֶזהֹ־ְיֵדי־ְוַעלָלם.

ית ֹֻבֵ ְנַין ֹ'ֻבִ ִחיַנת ֹֻבְ ִהיא ֹׁשֶ ַעת', ַֹה'ֻדַ ְך ־ִנְמׁשָ
ִחיַנתֹ ֹֻבְ ֶֹזה ָֹממֹון', ֲאַות ֹ'ֻתַ ֹֻוִבֻטֻול ׁש'. ְקֻדָ ַהֻמִ

מֹון.ֹ תַֹהֻמָ לֶֹחְמֻדַ ֻטֵ ָאזִֹיְתֻבַ יַח,ֹׁשֶ ֻלֻותָֹמׁשִ ִֹהְתֻגַ

  .טו

ֻקֻוֵטָּ)  (ג־ח"אָּיד,ָּבָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ם ֵ ַֹהׁשֻ בֹוד ֹהֻוא:ֹ־ֻכְ ַרְך ִיְתֻבָ
ֶֹאתֹ ְֹמָקְרִבין יֹוֵתר ֹֻבְ ָהְרחֹוִקים ׁשֶ ֻכְ

ם ֵ ַרְך,־ַעְצָמןַֹלֲעבֹוַדתַֹהׁשֻ יִַַׁׁיְתֻבָ ִֹאֹ"ָאזֹֻכִ ֻלַ קְֹסֻתַ
א ֺקְדׁשָ ֹֻדְ ָמא ֹׁשְ ר ִריךְֹ־ְוִאְתַיֻקַ אֹ־ֻבְ ֵֹעיֻלָ הֻוא

ה" ְֹוִנְתַעֻלֶ ַרְך ִֹיְתֻבָ מֹו ֹׁשְ בֹוד ֹֻכְ ל ֻדֵ ְֹוִנְתֻגַ א ְַׁוַתֻתָ
ָֻּזַֹהָּ) ֹסט.(ִָּיְתרוָֹּר ,ֹ ֻדֵ ְֹוִנְתֻגַ בֹודוֹֹל ַרךְֹֹֻכְ ד.ְֹמאִֹֹֹיְתֻבָ

ל־ַעל ן ָצִריךְּ ֻכָ ֹאד, ־ֻכֵּ ל מְּ ֻדֵּ ֻתַ ְּ ִהש  ָאָדם לְּ
ם  ֵּ ַהש ֻ חֹוִקים לְּ ב ָהרְּ ָקרֵּ .־לְּ ַרךְּ ֻבָ  ִיתְּ

בֹודֵַׁאֶצלַׁ רַַׁהֻכָ יִַׁעֻקַ לֻות,ַֻׁכִ ֻגָ בֹודַֻׁבַ ַהֻכָ
ָרֵאלַׁ ֵני־ִיש ְּ ַֻׁבְּ נֻו ַַׁוֲאַנחְּ ָהַעֻכֻו"ם,

ָפִלים ְּ ַַׁׁש  ִזים, ִנבְּ הֹ־ְוֶלָעִתידוְּ ֻלֶ ְתֻגַ ֻיִ ֹׁשֶ ָלבֹוא
ְך, יןַֹהחׁשֶ ִֹמֻבֵ בֹודֹו תֻובַַֻׁׁכְ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ְעיָָּ)ֻכְּ ַ :ַׁהָּמ,ָּה(ְיש 

בֹודְֹוִנְגָלה" ַַׁׁ'"הֹֻכְ כֻו', םֹוְּ ֻלָ ֹֻכֺ ַֹיֻטֻו ָֹאז י ֻכִ
ֶֹאָחד" ֶכם ֹׁשְ ָּט(ְצַפְניָָּ)ַׁ"ְלָעְבדֹו ָּג, ַׁה ֹיֹאְמרֻוֹ, ָאז

אוֹֹ ֹֻבְ ְֹוֵנְלָכה ֹ"ְלכֻו ֹה'"ַבֻגֹוִים: ְעיָָּ)ַׁר ַ ָּה(ְיש  ָּב, .ַׁה
ָראַׁ'ָכבֹוד'וְַּׁ ַׁ'אֹור'ִַׁנקְּ מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ מג,ְָָּּיֶחְזֵקאל)ַׁש 

ֹבדוֵֹֹֹהִאיָרהְֹוָהָאֶרץ":ַׁ(בָּ ַׁ."ִמֻכְ

ֲעֵלי ֹֻבַ ִֹעם ִרים ַֹהֻגֵ ֶֹאת ־ְלָקֵרב
ֹ ׁשֻוָבה ַֹעל־ְיֵדיֹֹ–ַהֻתְ א ֶאֻלָ

ַַֻׁׁתֹוָרה, תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו לֵָּ)ֻכְּ ְ ָּטז(ִמש  ָּה, ַׁי ֹֻוצוָֹֻיפ":
ַׁאֹוָתםַׁה"חֻוָצַֹֹמְעְיֹנֶתיךָֹ קֹות ְּ ַהש  ַׁלְּ ִריךְּ ֻצָ ֶ ַׁש  ,

ַָׁבֻה"ַׁ כֻו ֵַׁילְּ ֶרךְּ הֹוִדיַעַָׁלֶהםַׁ"ַהֻדֶ חֻוץ,ַׁלְּ ֵהםִַׁמֻבַ ֶ ש 
מוָֹּ)ַׁ ְ ַׁ.תָּיח,ָּכ(ש 

,ַׁל"ִמֻזֹוֵלָֹֹיָקר"ִאםֹֻתֹוִציאֹ:ַׁהָּטו,ָּיט(ִיְרְמיָָּ)
ַׁ רֻו ָאמְּ ֲַׁחזַַׁוְּ ָבא)"ל ַׁפה.(ְָּמִציָעא־ֻבָ "ֵאֻלֻוֹ:

ָקְרֹ ֻמְ םׁשֶ ֵ ַֹהׁשֻ ַֹלֲעבֹוַדת ֵני־ָאָדם ֹֻבְ ַרְך"־ִבין ִַׁיְתֻבָ
–ַַׁׁ ָרא ִַׁנקְּ ֶַׁזהֻו י ָֹיָקר"ֻכִ ַׁ"מֹוִציא נֻו ַַׁהיְּ בֹוד', ,ַׁ'ֻכָ

ָגלֻוָתא',ִַׁמַׁ"ִמ'ֻזֹוֵלל'"ַׁ ילֻוָתאֹֻדְ ַׁ.'ֻזִ

  .טז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּטו,ָּוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחיַנתֶֹזה ־'ִסְתֵריֹֻבְ
ֹאֹוַרְיָתא' ֻזֹוִכין, ֶֹהםָלֹֹׁשֶ

ה'.ַֹעל־ְיֵדי ִפֻלָ ָראַַׁה'ֻתְ ִנקְּ יתַׁוְּ ׁש'־'ֻבֵ ְקֻדָ ,ַַׁהֻמִ
ִחינֹות ַׁ'ֹקֶדׁש'ַֻׁבְּ ִחינֹות, ית'ַֻׁבְּ ָֹזרְֹוָכל"ַׁ–ַׁ'ֵראׁשִ

ְקָרא)ַׁ"ֹקֶדׁשֹֹיֹאַכלֹלֹא ָּיַָּוֻיִ ֹֻבוֹֹֹיֹאַכלְֹולֹאַׁ,(כב,
אֹ יוֶֹאֻלָ ׁשָ ֹֻוְמֹקָרָאיו'.ֹ'ְמֺקֻדָ

  .יז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּטזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹ םׁשֶ ֵ ַהׁשֻ ֹֻבְ בֻוק ֹֻדָ ִמיד ֹֻתָ ְהֶיה ־ֻיִ
ֶֹהְפֵסק,ֹ ִלי ֹֻבְ ֹֻוְבתֹוָרתֹו ַרְך ִיְתֻבָ

ֹ ִֹלְפָעִמים, ל ְֹלַבֻטֵ ַֹהֶהְכֵרַח ָעִמיםַַׁרק ִַׁלפְּ י ֻכִ
ֵדיַׁ ַֻׁכְּ ֵריַָׁהעֹוָלם, ִדבְּ ַָׁלֵצאתַַׁלחֻוץַַׁלֲעֹסקַֻׁבְּ ָצִריךְּ

ָרא טְּ ַַׁהֻסִ ל ֶ ַׁש  ֻבֻוִלים לְּ ַַׁהֻבִ רֻו ֻבְּ ֻגַ ִַׁיתְּ ֻלֹא ֶ ַאֲחָראַׁ־ש 
ַַׁׁ ִיתְּ לַַׁחסוְּ ֻטֵ ֵרי.־ֻבַ ַגמְּ ָמתֹוַׁלְּ לֹוםַָׁחכְּ ָ ש  ַׁוְּ

ַֹעל־ָלבֶֹֹלָעִתיד יִחין,ֹ־א, ְֹמׁשִ ֵרין ֹֻתְ ְיֵדי
ו'ֹ 'ֵעש ָ ְכָלִליםֹֻבְ ֻנִ לָֹהֺאֻמֹותֹׁשֶ ֲאלֻוִֹמֻכָ ִיֻגָ
ַֹעלֹ ָיין ְמַכֻסְ ֹֻדִ ֲֹעָנִנין ֵרין ֵהםֹ"ֻתְ ֹׁשֶ ָמֵעאל', ְו'ִיׁשְ

ְנָחסָּרנב:(ַׁן"ָהַעְיִני לְֹוָאזֹלֹֹ,ַׁ)ֻזַֹהרָֻּפִ אִֹיְצָטֵרְךְֹלַבֻטֵ
ם ְֹוִיְתַקֻיֵ ֵבקֻותֹו, ְעיָָּ)ִַׁמֻדְ ַ ָּכו(ְיש  ָּל, ַׁה ֹאֹורְֹוָהָיה":

ָבָנהֹ אֹורַֹהֻלְ ֹֹֻכְ ָיֵמינֻוַָׁאֵמן.ַׁה",ַהַחֻמָ ֵהָרהַׁבְּ מְּ ַֻׁבִ

  .יח

ֻקֻוֵטָּ)  (ףבסוח"אָּכד,ָָּּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָלםֹ ִֹנׁשְ ְצוֹות', ַֹהֻמִ ְמַחת 'ש ִ
ה,ֹֻוַמֲעֶלהַֹהִחֻיֻות ָ ֺדׁשֻ הַֹֹהֻקְ ָ ֺדׁשֻ ְוַהֻקְ

ֲאַות ֹ,ָממֹון'־'ֻתַ

ר ִֹעֻקַ

ו ְֹוַעְכׁשָ

ר־ְוִאי ֶֹאְפׁשָ

ְֹוֶזהוֹֻ

ית' ׁש'־ֻבֵ ְקֻדָ ֹ,ַהֻמִ

ר־ִאי ֶֹאְפׁשָ

ֲֹאָבל

ְֹיֵדי־ַעל



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  כב ֻבֵ

ְֹוַעל ִלֻפֹות. ֻקְ ֻבַ ְצוֹותֹ־ׁשֶ ַֹהֻמִ ין עֹוש ִ ׁשֶ ֹֻכְ ן ֻכֵ
ִלֻפֹות.ֹ יןַֹהֻקְ ִכיָנהִֹמֻבֵ ְ ְמָחה,ַֹמֲעֶלהַֹהׁשֻ ש ִ ַֻׁבְ

יַׁ ַֻׁכִ ֹאד, ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ בֻות ֵַׁמַעצְּ ַרֵחק ִהתְּ לְּ
ֵהםַׁ ַׁוְּ בֻות, ַַׁעצְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵַׁהם ִלֻפֹות ַהֻקְּ

ַׁ ִדיָנא. אַֻׁדְּ ֻפָ קְּ ָהַעְצֹֻתֺ ֹֻוְכׁשֶ ֶרת ֻבֶ ִהיאֹֹ–בֻותִֹמְתֻגַ
לֹ ֹׁשֶ ְמָחָתן ֹ'ש ִ ִהיא ֹׁשֶ ִכיָנה', ְ ַֹהׁשֻ לֻות ֹ'ֻגָ ִחיַנת ֻבְ

ָרֵאל', ִַַׁׁיש ְ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְּ ִהֻלִ ָּט(ֻתְ ָּקיג, ַׁם ֵֹאם":
ִניםֹ ֵמָחַֹֹהֻבָ  ה".ש ְ

ַׁ ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ת ַַׁוֲעִלֻיַ ִלֻפֹות ַַׁהֻקְּ ֻטֻול ַׁ–ֻבִ
ַַׁעל ַׁ־ִהיא ָחה'. מְּ ַׁ'ש ִ ֵדי אֹ־ָלבֹֹידְוֶלָעִתֹיְּ

ַֹעל ְֹלַגְמֵרי, ִלֻפֹות ַֹהֻקְ לֻו ֻטְ ֹ'ִרֻבֻויֹ־ִיְתֻבַ ְיֵדי
ְמָחה,ֹ ש ִ ֹֻבְ לֻות ֵֹמַהֻגָ ֵֹיְצאֻו ָרֵאל ְֹוִיש ְ ְמָחה'. ַהש ִ

תֻוב ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ְעיָָּ)ַֻׁכְ ַ ָּיב(ְיש  ָּנה, ַׁה י": ְמָחהֹֻכִ ְֹבש ִ
ַׁ".ֵתֵצאוֹֹֻ

ַעל ַׁוְּ לֻוַׁ־ָהַעֻכֻו"ם ֻטְּ ֻבַ ִַׁיתְּ ָחם, רְּ ֻכָ
ִלֻפוַֹׁ ַַׁהֻקְּ ַעְצָמםֹת. ֹֻבְ ָֹהַעֻכֻו"ם י ֻכִ

ַֹעל לֻות, ָרֵאלֵֹמַהֻגָ יתִֹיש ְ ֶֹאתֹֻבֵ ָֹיִביאֻו ־ֻוְבָיָדם,
ְמָחה, ִֹרֻבֻויַֹהש ִ תֻובְַַׁׁיֵדי ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְּ ִהֻלִ ָּב־ֻתְ םָּקכו,

ַׁג( ֵמִחים",ֹ: ֹש ְ ָֹהִיינֻו ְֹוגֹו' ַֹבֻגֹוִים ֹיֹאְמרֻו "ָאז
ִהיַָׁרצֹוןֹ ןַׁיְּ ָיֵמינֻו,ַָׁאֵמןַֻׁכֵ ֵהָרהַֻׁבְּ מְּ ַׁ.ֻבִ

  .יט

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּכה,ָּאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

נוֹֹ'ַהֹ ְרֻבָ ֹֻקָ ֹ־ְיֵדֹלְוַעֹת', הֹי לֹש ָ ׁשְ
ָהיוֵֹֹֻאֻלוְֹֹֻדָבִרים ֵביֹׁשֶ ׁשֹתֻבְ ְקֻדָ ֹ,־ַהֻמִ

ֵהֹ ִמיר'ַהֹ"ֹם:ׁשֶ ָ ֹוְֹ'ׁשֻ ֹצֻוִפים', ֹוַֹ'ֹנֶפת 'ֲַׁאָמָנה',
[ָּ ֵ ֻבָֹעִֹנְכנַֹֹ–ֹ)סֹוָטהָּפ"טָּמי"ב("ֹה[ֲאָמנָָּיַָּאְנש  ֹֻכַֹחֹרְֹוִנׁשְ

ֹ ַֹהֻמְ ַֹדֻמֶ ֲהִמֻיוֹֻה ִחינַַַׁׁת,ְוַהֻבַ בְּ ַֻׁבִ י)ת ִהֻלִ ָּיט(ֻתְ ָּנא, :ַׁם
ֵחי" ָרַַׁׁרֻוַחַַׁׁיםִקֱַׁאלִַַֹׁׁזבְּ ֻבָ ְּ זֹוִכיה",ִַׁנש  ַלֲעלֹותֶַׁאלַַׁׁןוְּ

ֶכלַׁ ֵ ה־ַהש ֻ ָ ֺדש ֻ קְּ ַׁ.ֻדִ

ית ֹ־ֻבֵ ׁש ְקֻדָ םֹ–ַהֻמִ ִֹיְתַקֻיֵ לָּיֹוֵאָּ)ַָׁאז

ׁשֵֹיֵצא",ֹד,ָּיח( ְקֻדָ :ֹ"ֻוַמְעָיןִֹמןַֹהֻמִ
זֶֹֻ ֻזֹוִכיןֹׁשֶ ְוָקאַֹעלָלזֶֹהֹ'ַמְעַיןַֹהָחְכָמה',ֹׁשֶ ־הֹֻדַ

ה'.ֹ ִביַרתַֹהְמַדֻמֶ ְֹיֵדיֹ'ׁשְ

  .כ

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּכז,ָּהָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֻקוֹֻ' ִרי־ןֻתִ ַֹהֻבְ ֹזֹוֶכֹת', ל',ֹקוֹֹ'ְלֹה
ךְֹ ֻכֵ ְזֻדַ ֻיִ ֹקוֹֹֹׁשֶ תוֹֹל ַֹוֲאזַַֹׁ.ִרֻנָ יְֹיֵדֹ־לַעֹי

ִמיַעֹ ֹׁשְ ֹקוֹֹת תוֹֹל ְֹלַבְֹֹוִנֻגֻונוִֹֹֹרֻנָ לֹֹד, ֹֻבְ ֻבוֹֻא ֹֻדִ ֹ–ר
ם ַרךְֹ־ַהׁשֵ ֹרֹוֶאִֹֹיְתֻבָ ִֹמֹה ֵצֹי ֻמֵ ֹׁשֶ ָֹלנוֹֻר הְֹוֵאיזֶֹ,
ַֹעֻכוֹֻ ְבִעי"ם ִ ָֹלׁשוֹֹ־םֵמַהׁשֻ ֵֹמֵצֹן יַעַֹׁ,ָלנוֹֻר ֹֻומֹוׁשִ

ָרֹ ְבִחינַַֹׁה,ֵמַהֻצָ י)ַׁתֻבִ ִהֻלִ ָּמד(ֻתְ ָּקו, ֹ"ם ְרא: רַֹוֻיַ ֻצַ ֹֻבַ
ְמעוֹֹםָֹלֶהֹֹ ׁשָ ָתֶֹֹאתֹֻבְ ַׁם".ִרֻנָ

  .כא

ֻקֻוֵטָּ)  (אָּכט,ָּג־זח"ָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְֹוִנְמָצאֹ ָגִדים, ֹׁשֹוֵמרֶֹאתַֹהֻבְ ֵאינֹו ׁשֶ
ָתִמים, לֹוםֲַַׁׁעֵליֶהםֹֻכְ ָ ש  הַַׁחס־וְּ עֹוש ֶ

יֻהַׁ ֻתֵ ִכינְּ ְּ ַֻׁוש  ־הֻוא ִריךְּ א־ֻבְּ ָ ש  ַֺׁקדְּ ין ַֻׁבֵ רֻוד ֻפֵ
ַׁ , ַרךְּ ֻבָ ְפָחהִֹיתְּ ֹׁשִ לֹום ַֹחס־ְוׁשָ ֹׁשֹוֶלֶטת ְוָאז

ָעה,ְֹוגוֹֹ ִהיאַֹמְלכֻותָֹהְרׁשָ אֹׁשֶ יׁשָ הֹֻבִ םִֹנֻדָ ֵרםֹֻדַ
ִכיָנה. ְ ְֹלַהׁשֻ לֹום ִעיַַׁחס־ְוׁשָ ָ ש  ָהרְּ םַׁוְּ

ֲעוֹונֹוֵתיֶהַׁ ה'ַֻׁבַ ִַׁנֻדָ ם ַׁ'ֻדַ ִמין גֹורְּ ַׁוְּ ִרין עֹורְּ ַׁמְּ ם,
ַׁ ִמין גֹורְּ ַׁוְּ ִכיָנה, ְּ ַהש ֻ ֻוָתַׁלְּ ָרש  א־ַאפְּ ָ ש  ַֺׁקדְּ ין ַֻׁבֵ א

לֹום.ַׁ ָ ש  ֻהַַׁחס־וְּ ֻתֵ ִכינְּ ְּ ־הֻואַֻׁוש  ִריךְּ  ֻבְּ

ִכינָֹ ְ ַֹהׁשֻ ֹנֹוֶפֶלֹה לוֹֹוְֹס־ַחֹת ִחינַַַׁׁם,ׁשָ בְּ תַֻׁבִ
ָּיא(ָעמוָֹּ) ָּט, ַׁס ת": ִוידֹֺסֻכַ ַׁת"ַהֻנֶֹפֶלֹֹֻדָ .–ַׁ

ֹ'ְיֵדֹל־ְוַעֹ ֻקוֹֻי ָלִלֹן־ֻתִ ַֹהֻכְ עֹוֵרֹי', ֻמְ ֹׁשֶ ן,ַֹהֻמִֹחיר
יךְֹ ַֹלְבנֻוִניֹֻוַמְמׁשִ יִדית ִחינַַַׁׁן,ְלַהֻגִ בְּ ַֻׁבִ ָּט,ָֹּקֶהלֶָּ)ת ת

ַׁח( ָכל": יֲֹאזַַֹׁם",ְלָבִניְֹבָגֶדיךִָֹֹיְהיוֵֹֹֻעתֹֻבְ
א ִפיָלה,ֹחֹוַלַאתֵמֹֹתִנְתַרֻפֵ ָּב(ָעמוָֹּ)ַׁזְוָאַַֹׁהֻנְ ָּה, :ַׁס

ָרֵאֹֹ,ָנְפָלהְֹולֹאֹתֹוִסיף"ַׁ תֻוַלתִֹיש ְ ַׁל".קֻוםֹֻבְ

  .כב

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּל,ָּוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

לֹ ֹׁשֶ י' ֶכלָֹהֲאִמֻתִ ֵ ֹהֻואַֹרקַֹה'ש ֻ ֶכל, ַהש ֵ
ֹ יֵקי־ֱאֶמת, ֻדִ ִניִסיַהֻצַ כְּ ֻמַ ֶ ַׁש  גַַׁן ָ ת־ַהש ֻ

ִויםֲַׁאֱַׁאָלקוַֻׁ לְּ ָכלַַׁהֻנִ ְוָכלַֹה'ָחְכמֹות־ֵליֶהם.ַׁתַׁלְּ
מֻורֶֹנֶגדֶֹזהֹֹ ִסילֻותֹֻגָ ֶכִֹחיצֹוִנֻיֹות',ֵֹהםֹֻכְ ֵ  ל.ַהש ֻ

ְֹוָצִריְךֹ

ר ְֹוִעֻקַ

ְֹיֵדי־ְוַעל

ַֹעל־ְיֵדי

יִֹֻ ֶנהֻוְכׁשֶ ֹֻבָ

ֹיְיֵדֹ־לַעֹ

ַֹעל־ְיֵדי

ֹיַוֲאזַֹ

ר ִֹעֻקַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  כג ֻבֵ

ֻנֹוֵפלֶֹזהֹ ׁשֶ יםֹֻכְ ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֻבַ
ְטָרא־ ְֹוַהֻסִ ְֹלָהַעֻכֻו"ם ֶכל ַהש ֵ
ם,ֹ ְלֻתָ ֹֻוֶמְמׁשַ ָחְכָמָתם ֹֻבְ ִרים ֻבְ ִֹמְתֻגַ ֲֹאַזי ַאֲחָרא,

ֻיֹוְנִקֹ ׁשֶ ַֹהנַֹֻֻכְ ֶכל ָֹלֶהםִֹמש ֵ ֵֹמָהָראֻוי ֹיֹוֵתר "ל,ֹים
ִחיַנתֹ'ַמְלכֻותֹ הֻואֹֻבְ ה'.־ׁשֶ ָ ְקֺדׁשֻ  ֻדִ

ָעָקהֹ ְֹוַהֻזְ ָעָקה ַֹהֻצְ ִֹלְסֻבֹלֶֹאתֹקֹול יֻוַכל
ְלכֻות'ֹ ַֹה'ֻמַ ִחיַנת ֹֻבְ ֻנֹוֵפל ׁשֶ ֹֻכְ דֹוָלה ַהֻגְ

ֲַׁאֵליֶהם ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ָּיז(ֹקֶהלֶָּ), ָּט, ַׁת :ֹ ל"ַזֲעַקת ֹמֹוׁשֵ
ֻכְֹ ַׁם"ִסיִליֻבַ ִסיל ַַׁהֻכְּ רֹוֶצה ֶ ש  ַֻׁכְּ ָָּזֵקןָּ, ָּ"ֶמֶלְך ִחיַנת )ֻבְ

ַַֻׁׁוְכִסיל"( תֹוךְּ ַׁלְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ִריםַׁלְּ ֻבְּ ֻגַ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ם, ַחֻכֵ ִהתְּ לְּ
ֶַׁאתַׁ ֱאֶמת, ַֻׁבֶ ִסילֻות ַֻׁכְּ ֵהם ֶ ַׁש  ֶהם ֻלָ ֶ ַׁש  מֹות ַהָחכְּ

ָמהַׁ ִחיַנתַַׁהָחכְּ יֻבְּ ֻיִ "לַָׁהֲאִמֻתִ ֶכלַַׁהֻנַ הֻואַַׁהש ֵ ֶ תַׁש 
ל ֶ ַַׁׁש  ַגת ֵַׁהםֱַׁאָלקוַַֻׁהש ָ ַרק ֶ ַׁ"ש  ִרים: אֹומְּ ַׁוְּ ת.

ָמָתםַׁ ָחכְּ ַֻׁכְּ דֹוָלה ַֻׁגְּ ָמה ַָׁחכְּ ֵאין ַׁוְּ ֲחָכִמים
ֶכלַׁ ַַׁהש ֵ ִפיַלת ִַׁמֻנְּ ִניָקָתֻה ַׁיְּ ל ַֻׁכָ ר ֶ ֲַׁאש  ֵעת", טְּ ַהֻמֺ

"ל.ַׁ ַַׁהֻנַ

ְבָיכֹולֹ ֹֻכִ ַעְצמֹו ֻבְ
ַֹעל־ֶזה, ַׁׁשֹוֵאג

ְבִחיַנת ָּל(ִיְרְמיָָּ)ַֻׁבִ ֹ"הָּכה, ֹאג: ַאֹֹׁשָ ",ָֹנֵוהוַֹֹֻעלֹגִיׁשְ
יֵלֻה" ֹֻדִ ָֹנֶוה ָֻּזַֹהָּ)ַׁ"ַעל ָּעד:(ַאֲחֵרָּר ִחיַנתֹי ֹֻבְ ,

ַֹחס ֻנֹוֵפל ֹׁשֶ ְלכֻות' לֹ־ַה'ֻמַ ֹׁשֶ ֺלֻיֹות ֻגָ ֹֻבַ לֹום ְוׁשָ
ִסְטָרא ֹֻדְ ַֹמְלֺכֻיֹות ע ֵהםֹ־ָהַאְרֻבַ ֹׁשֶ ַאֲחָרא,

ֺלֻיֹות.ֹ עֹֻגָ ָֹהַאְרֻבַ

יל ֹֻוְלַהְבֻדִ ַֹלְחֻתְֹך ִֹלְראֹות: ֶֹאָחד ל ֹֻכָ
יןֹ ִֹמֻבֵ "ל ַֹהֻנַ ַֹהָחְכָמה ֻוְלַהֲעלֹות

ֻה.ֹ ְרׁשָ ֺלֻיֹות,ֹֻוְלַהֲחִזיָרֻהְֹלׁשָ עֹֻגָ ֶזהַׁזֹוִכיןַָׁהַאְרֻבַ וְּ
ֵדי־ֶזהַׁ ַעל־יְּ ֶ ַׁש  ין, עֹוש ִ ֶ ַׁש  ַָׁוֶחֶסד ָדָקה ַׁצְּ ֵדי ַעל־יְּ
ִניִעיןַׁ ַֻׁוַמכְּ לֻות, ֵַׁמַהֻגָ "ל ַַׁהֻנַ ֶכל ַַׁהש ֵ ַמֲעִלין

ֶלתַָׁהַעֻכֻו"ם.ַׁ ֶ ש  ֶַׁממְּ

ִחיָנתֹו,ָֹֹצִריךְֹ ֹֻבְ ְֹלִפי ֶֹאָחד ל ֻכָ
ְֹלהֹוִציאֹ ְֹוִלְראֹות ִמיד ֹֻתָ ל ֻדֵ ֻתַ ְלִהׁשְ
"ל,ַֹעל־ְיֵדיֹ ֶכלַֹהֻנַ לֻות,ַֹהְינֻוַֹהש ֵ ִכיָנהֵֹמַהֻגָ ְ ַהׁשֻ

מֹותִַׁחיצֹוִנֻיֹות,ֶַַׁׁחֶסד. ִניִעיןַָׁחכְּ ֵדי־ֶזהַַׁמכְּ ַעל־יְּ וְּ

ָעה, ָֹהְרׁשָ ַֹמְלכֻות ֵֹמעֹול זֹוִכיןְַַׁׁוִנֻצֹוִלין וְּ
גַַַׁׁ ַהש ָ .ֱַׁאלֹקֻותוַֹׁתַׁלְּ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ

  .כג

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּל,ָּזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִפֻלֹות' לִֹעםַֹה'ֻתְ ִאיןָֹה'ִעְרֻבֻוִבים',ֹֻכָ ֹֻבָ
יִקיםֶֹֹאל ֻדִ יֹ–ַהֻצַ ִחיַנתֵֹהםֹֻכִ יַח'ֹֻבְ ,ֹ'ָמׁשִ
ֵאָליו ִאיֹׁשֶ לֹןֻבָ ִפֻלֹותֹֻכָ ִחיַנתַׁ.ְלַהֲעלֹוָתןַֹהֻתְ בְּ ַֻׁבִ

ְעָיה) ַ ָּטְָּיש  ַׁ(מח, :"ֹ לַׁ",ָלךְֶֹֹאֱחָטםִֹתיֻוְתִהֻלָ ֻכָ ֶ ַׁש 
ִהֻלֹות' ִאיןַַׁה'ֻתְ ִחיַנתַֻׁבָ יַח'ִַׁלבְּ ַׁ'ָמׁשִ הֻוא, ֶ ַׁש 

ִחיַנת ַׁ'ֹחֶטם'ַֻׁבְּ ִחיַנת, ָּכֵָּאיָכה)ַֻׁבְּ ַׁ(ד, ינוֹֹֻרֻוַחֹ": ַֹאֻפֵ
יַחֹֹ  .'"הְֹמׁשִ

יַח' ,ַׁ:(צגַָּסְנֶהְדִרין)ְַׁוָדִאין"ֹ"מֹוַרחַׁהֻואַׁ'ָמׁשִ
ִחיַנת בְּ ְעָיה)ַֻׁבִ ַ ָּגְָּיש  ַׁ(יא, ִיְרַאתֹיחוַֹֹוֲהִרֹ": ֹֻבְ

נוַַֻׁׁ.'"ה ִפֻלֹות'ַַׁהיְּ 'תְּ ַֻׁבִ ֵהן, ֶ ִחיַנתַׁש  ֵלי)ַֻׁבְּ ְ :ַׁ(לא,ָּלִָּמש 
ֹהִֹיְרַאת" ִֹֹהיא' יַׁ,"לִתְתַהֻלָ ֹמֹוַרחֹהֻואֹֻכִ

יׁשֹ ִפֻלֹות'ֹֻוַמְרֻגִ ַה'ֻתְ לֹֻבְ ַקֻבֵ ֻמְ ֵֹמֶהםֹׁשֶ לֶֹאת, ֹֻכָ
ִפיְֹוֶאָחדֶֹאָחד הֻואַֹמהֹֻכְ ֶ יַׁ,ׁשֻ לַֻׁכִ ַֻׁכָ

ֻבֻוִבים' לַָׁה'ִערְּ ֶ תֹוךְֵַַּׁׁהםֶַׁאָחדַׁלֻכַַָׁׁש  ה'ַַֻׁׁבְּ ִפֻלָ ַה'ֻתְּ
כוַַֻׁׁ ַׁ.'וְּ

  .כד

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּלה,ָּז־ח;ָּח"אָּרפָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְכלֹו'ַֹמְכִניס ֹ'שִֹ ַֹֹהְינוֹֻ, ָמתֹו' ֹ–'ִנׁשְ
תֹוךְֹ ֹֹֻבְ ָֹצִריךְֲֹֹאַזיֹ–ָה'ֱאמֻוָנה'

ֹמר ֻלֹאָֹה'ֱאמֻוָנה'ִֹלׁשְ הִֹייְנקוֹֹֻׁשֶ ֻנָ ִֹמֻמֶ
יַֹהִחיצֹוִנים, ִַַׁׁהיאַֻׁכִ תֹוךְַַֹּׁׁוֶכֶנתש  ,ַַׁהִחיצֹוִניםַֻׁבְּ

ִחיַנת ָּהְָּיֶחְזֵקאל)ַֻׁבְּ ַלִיםַׁזֹאת"ַׁ:(ה, ָ רֻוש  יָהַַׁׁיְּ ֻתִ מְּ ַׁשַֹ
תֹוךְַּׁ ִביבֹוֶתיָהַַַׁׁהֻגֹוִיםַֻׁבְּ ֲַׁאָרצֹותַֻׁוסְּ ַלִים'". ָ ִַׁו'ירֻוש 
ִחיַנתַׁהֻוא מוַֹׁ,ַׁ'ֱאמֻוָנה'ַֻׁבְּ תֻובַַֻׁׁכְּ ֻכָ ֶ ְעָיהָּא,ָּכאש  ַ ־)ְיש 

ָיה:ַׁ"(כוָּ ַׁ".ֶנֱאָמָנהִַׁקרְּ

ֱאמֻוָנה',ֹ ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ 'ַמש ָ ֹֻבְ עֹוֵסק
ן־ ָֹקְרֻבַ ֹ'ַהְקָרַבת ִחיַנת ֹֻבְ ֶזהֻו

ֹ ְֹו'ַהְקָטַרת ִמיד' טֶֹרַֹהֻתָ ָֹה'ֱאמֻוָנה'ַֹהֻקְ ְֹוָאז ת'.
ים'ֹ דֹוׁשִ יצֹוצֹות־ַהֻקְ לַֹה'ֻנִ ֶרתְֹלַהֲעלֹותֹֻכָ ֻבֶ ִמְתֻגַ

ְֹוִלְפָעִמים

ֹֻוִמי

דֹוׁש־ֻבָֹ ֹרֻוְך־הֻואְוַהֻקָ

ְֹוָצִריְךֹ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ל ֹֻכָ

י ֹֻכִ

ָאָדם ׁשֶ ֹֻכְ

ָאָדֹ ֹםֻוְכׁשֶ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  כד ֻבֵ

ַֹסְמָמֵניֹ ר ֹ'ַאַחד־ָעש ָ סֹוד ֹֻבְ ִלֻפֹות, ֻקְ ֻבַ ׁשֶ
טֶֹרֹֹ  ת'.ַהֻקְ

ה'ֹ'ִניצֹוצֹות ָ ֺדׁשֻ ׁשַֹֹהֻקְ ֻיֵ תֹוךְֹֹׁשֶ ֹֻבְ
ִביבֹותְֹוָה"ֲאָרצֹותֹם"ָהַעֻכוֹֻ ֻסְ ֹׁשֶ
ַלִים" ְֹירֻוׁשָ ְקָראֹ'ֱאמֻוָנה'ִֹלְבִחיַנתֹעֹוִלים, ַֹהֻנִ
ַלִים' הֹֻו'ַמְלכֻות',ֹ'ְירֻוׁשָ ֻזֶ ׁשֶ ַׁנֹוֵפל"ֶֹזהָֹקםֹ"ֻכְ
ָסִחי)ַׁ ָּםָּמב:ָֻּפְ ִ י"יַָּרש  ִ ֵראש  ַׁ.תָּכה,ָּכג(ֻבְ

ן ןִֹנְקָראֱֹאמֻוָנה'ֹ'ֺחְרֻבַ ַלִים'ֹ'ֺחְרֻבַ ַׁ,ְירֻוׁשָ
מוַֹׁ וַַֻֻׁׁכְּ ש  רְּ ֻדָ ֶ ת)ֲַׁחַז"לַׁש  ֻבָ ַ ָֹחְרָבהֹ"לֹא:ַׁ:(קיטָּש 
ַלִים, ְסקוַֹֹֻעדְֹירֻוׁשָ ֻפָ הֹׁשֶ ֻנָ יִֹמֻמֶ ֱַׁאמֻוָנה"ַֹאְנׁשֵ

ם) ָ ן־ש  ָנָתםְָּמבָֹארַָּעֻיֵ ַכֻוָ ןַָּעלָֻּדְ א־ֻוַמֻתָ ֱאמֻוָנה'ָּ'ַמֻשָֹ ַׁ.(ֻבֶ
ר 'ֻיְּ ֶ ש  ַלִים'ֻוכְּ ָ נוַַֻֻׁׁוש  ֶרתַָׁה'ֱאמֻוָנה'ַַׁהיְּ ֻבֶ ֻגַ ֲַׁאַזיַׁ–ִַׁמתְּ

ָהֲאָרצֹותַׁם"ָהַעֻכוֵַַֻׁׁאֻלוַֻׁ ִליםַׁוְּ עֹוִלים,ַׁנֹופְּ הַׁוְּ ֻנָ ִַׁמֻמֶ
ל ים'ַֻׁכָ ִ דֹוש  יצֹוצֹות־ַהֻקְּ תֹוָכם,ַַׁה'ֻנִ ֻבְּ ֶ סֹודַׁש  ַֻׁבְּ

רַׁ ָמֵניַׁ'ַאַחד־ָעשָֹ טֶֹרת'.ַַׁסמְּ ַַׁהֻקְּ

רוַֻׁ ָאמְּ ֶ הַׁ::(כַָּסְנֶהְדִרין)ֲַׁחַז"לַׁש  לׁשָ ֹ"ׁשְ
ָרֵאלִֹנְצַטֻווִֹֹֻמְצוֹות ְכִניָסָתןִֹישְֹ ֹֻבִ

ָֹלָאֶרץ ֶלךְַֹֹהֲעָמַדת, ַֹהֻמֶ לַֹזְרעוֹֹֹֻוְכִריתֻות, ֹׁשֶ
ׁש"ֹֻוִבְנַין,ֲֹעָמֵלקֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֹ.ֻבֵ

ָהא ַַֻׁׁבְּ ָיא לְּ יַׁ–ֻתַ ֶלְך"ֹ"ַהֲעָמַדתַֻׁכִ ַׁ–ַַׁהֻמֶ
ִחיַנתִַׁהיא כֻות',ַֻׁבְּ ַׁ'ַמלְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁ'ֱאמֻוָנה',

ַׁ.ל"נַַֻֻׁכַַַׁׁ

לַֹזְרעוֹֹ ֵַׁהםַׁ–ֲַׁעָמֵלק"ֹׁשֶ
יצֹוצֹות' עֹוִליםַַׁה'ֻנִ ֶ יןַׁש  ִַׁמֻבֵ

ָהֲאָרצֹותַׁם"ָהַעֻכוַֻׁ ַׁוְּ ִחיַנת, בְּ רַֻׁבִ ַׁ'ַאַחד־ָעשָֹ
ָמֵני טֶֹרת'ַַׁסמְּ ַַׁהֻקְּ מוַֹׁ. ֻמֻוָבאַֻׁכְּ ֶ ַַׁׁש  ָרש  דְּ ֻמִ רֻות־)ַֻׁבַ

ָּב הָּא, ה:ַׁ(ַרֻבָ ָכהַׁ"ָלֻמָ מְּ תִַׁנסְּ ַ ָרש  ִריתֻותַׁ'ֻפָ עוַַֹֻׁׁכְּ ַַׁזרְּ
ל ֶ תֲַׁעָמֵלק',ַׁש  ַ 'ָפָרש  ַַׁׁלְּ ֹקֶלת' ְּ ַׁלֹוַמר:ַׁ–ִמש 

'ֲעֹון ֻבַ ֶ ֹקֶלת'ַׁש  ְּ ֶחֶמתַָׁהָיהִַׁמש  ַׁ–ַׁ'ֲעָמֵלק'ַׁ'ִמלְּ
נוַַֻׁׁ ַהיְּ דֻוַעַַַׁׁהךְַַּׁׁוְּ ֻיָ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ָוה צְּ ַהֻמִ ַׁלְּ ית־זֹוִכין ֹֻבֵ "ִלְבנֹות
ֹ ַלִים" ִֹוירֻוׁשָ ׁש ְקֻדָ נֻו:ַֹׁ–ַהֻמִ ַהיְּ

ַָֹׁה'ֱאמֻוָנה'. ִֹנְתַחֻדֵ ֹ'ְוָאז ה ְֹוִנְתַעֻלֶ 'ֹֹמחוֹֹׁש

ׁש', ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ְנַין ֹ'ֻבִ ְבִחיַנת ַַֻׁׁבִ ַמֲאַמר "לֲַׁחזַַֻׁכְּ
ָרכוָֹּ) ָּלג.(ֻבְ ַׁת ִֹנְבֶנהֹ: ִאֻלֻו ֹֻכְ ָעה, ֹֻדֵ ֹֻבֹו ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ "ִמי
ָיָמיו",ֹ ׁשֹֻבְ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ִחיַנתַַֻׁׁבֵ בְּ ִנים'.ֻבִ ַׁ'אֹור־ַהֻפָ

  .כה
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּמָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֺלֻיוֹֹ ַֹהֻגָ ִסיעוֹֹת ְֹוַהֻנְ ְלטֻוִלית ְֹוַהֻטִ םֵֹהֹם,
ִבי ׁשְ ֹ'ֻבִ ִֹקְלקוֹֻל ַעַַׁׁה',ָהֱאמֻונָֹל ֵדַׁלוְּ הַׁ־זֶַׁי־יְּ

ַׁ ַתֻקֵ ַׁמְּ ין ֻתִ ַֻׁוַממְּ ַׁ־ַאַׁןֲחרוַֹׁ'ַהַׁק ִַׁמַׁף' ם,ַָׁהעֹוָלַׁן
ךְַַּׁׁ ָ ש  ִנמְּ עֹוָלַׁת'ַַׁרֲחָמנוַֻׁ'ַׁוְּ ַׁם.ֻבָ

  .כו

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּמָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֻטוֹֻ' ֹֻבִ ֹֻתֹוָרֹל ֹֻבָֹה', ָֹגלוֹֻא ֹתֻוְנִסיעוֹֹת
ָרִכי מוַַֹׁׁם,ַלֻדְ ֱאַמַַֻׁׁכְּ ֻנֶ ֶ ְעָיהָּה,ָּיג(רַׁש  ַ :ַׁ)ְיש 

ָלהַׁ יֹ"ֻגָ ִליַֹעֻמִ  ָדַעת".ִֹמֻבְ

  .כז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּמט,ָּב־דָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ב, ֻלֵ ֹֻבַ לֻוי ֹֻתָ ה ִפֻלָ ִַׁלֻבֹוַַַׁׁהֻתְ ל ַֻׁכָ ים ש ִ ֻיָ ֶ ש 
ַׁ נוַָֻׁעֶליָה, ַהיְּ ְבֻתֹוַֹׁ:ֻדְּ ַֹמֲחׁשַ ר ֵ ַקׁשֻ ֻיְ ׁשֶ

ִפֹֹ הֵהיֵטבְֹלִדֻבֻוֵריַֹהֻתְ ַׁ.ֻלָ

ַֹמְלכֻותֹוֹ ל ֻדֵ ְֹוִנְתֻגַ ה ֻלֶ ִנְתֻגַ
ַרךְֹ ֹֹ,ִיְתֻבָ ־ַמְלכֻות'ְונֹוֵפל

ָעה ַַׁׁ'.ָהְרׁשָ ה ֲַׁעִלֻיָ ֵַׁיש  ָאז ֵֹביָתֹ'לְַּׁוְּ ָאֹא ַׁה'ִעֻלָ
ָאה'ֵביָתֹ'וַֻׁ ֻתָ ֹֻתַ ֻבַֹ"ַׁ–ַׁא ׁשְ ֻנִ רֻוְך־ׁשֶ דֹוׁש־ֻבָ ַֹהֻקָ ע

ֹ ַמְעָלה, ֻלְ ֹׁשֶ ַלִים ירֻוׁשָ ֹֻבִ ִֹיְכֹנס ֻלֹא ֹׁשֶ ַעדֹהֻוא:
ה'" ַמֻטָ ֻלְ ַלִיםֹׁשֶ ְבֶנהֹ'ְירֻוׁשָ ֻיִ ֲעִני)ַׁׁשֶ ִחינַַׁ,ַׁתָּה.(ֻתַ תַֻׁבְּ

ַׁ'ֹ ִפֻלָ ִחינַַׁ,ַׁה'ֻתְ  .ת'ַמְלכוֹֻ'תַֻׁבְּ

  .כח

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּמט,ָּוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ה' ֺאֻלָ אַֹה'ֻגְ ׁשֻוָבה'ַֹעל־ְיֵדיֶֹאֻלָ מוַַֹׁׁ,'ֻתְ ַֻׁכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ְעָיה)ַׁש  ַ ַׁל"ֻגֹוֵאְֹֹלִצֻיֹוןֹֻוָבא":ַׁ(נט,ָּכְָּיש 

כוַַֻׁׁ ַׁ'.וְּ

ְֹוָכל

ֹיֻכִֹ

ְֹוֶזהוֹֻ

ְֹוָהא

ְֹכִריתֻות"וֹֻ

ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ֹלֻכָֹ

ֹיְיֵדֹל־ַעֹ

ר ִֹעֻקַ

ֶֹזה־ְיֵדי־ְוַעל

ֵֹאין



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  כה ֻבֵ

  .כט

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּנה,ָּבָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחיַנתְֹלַגֻלֹות ֹֻבְ יְך תֹֻוְלַהְמׁשִ ַ ֹ'ְקֺדׁשֻ
ָרֵאֶֹאֶרץ־ וֲֹאִפֻלוֹֹֻל',ִיש ְ לֻותַֹעְכׁשָ ֻגָ ֹֻבַ

ִהיא ַחתֹׁשֶ ְטָרא־ָאֳחָראַֹידֹֻתַ ִחיַנתַׁ–ַַׁהֻסִ בְּ ַֻׁבִ
ְקָרא)ַׁ םְֹוַאף":ַׁ(כו,ָּמדַָּוֻיִ ֶאֶרץֹזֹאתֹֻגַ ַׁ."ֹאְיֵביֶהםֹֻבְ

לֻותֲַׁאִפֻלוַֻׁ ֻגָ רַֻׁבַ ַַׁהֻמַ כֹוִלין, ַגֻלֹותַׁיְּ ַׁלְּ
ִחיַנת םַֻׁבְּ ִֹהְתנֹוְצצֻותַֹעל־ְיֵדיַׁ–זֹאת'ַַׁׁ'ֻגַ

ִחיַנתַָׁאבֹות',ְֹזכֻותֹ'אֹור בְּ ָּ)ַֻׁבִ ם ָ ָּש  ָ ָּמבש  :ַׁ(ם,
י" ִריִתיֶֹאתְֹוָזַכְרֻתִ ְֹוכוֹֹֻבַיֲעקוֹֹֹֻבְ ְֹוָהָאֶרץ'

ַׁ."ֶאְזֻכֹרֹ

  .ל

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּנז,ָּחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָּצח(ַסְנֶהְדִרי)ַׁם"ֲאָרֹ ַׁן ִחינַַׁהַׁזֶַׁ, ַעֹ'תַֻׁבְּ רֹׁשַ
ִסְטָרֹ ֻפַֹֹׁ–ַׁ.א'ַאֲחָרֹא־ֻדְ ֻיִ ֹֻוְכׁשֶ הְֹנִפיָלֹל

ַֹאַחֹ ְֹנִפיָלֹר ֲֹאזַֹה, ָֹיבוֹֹי ֹֻבֶֹא ִוֹן ֹֻדָ ְֹוִיְבנֶֹד, ֲעֵרֹה יֹׁשַ
ֹֹ ָ ֺדׁשֻ ֹה.ַהֻקְ

  .לא

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּנח,ָּיָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

לֻות ִכיָנה'־'ֻגָ ְ ַֹהׁשֻ ֻנֹוְפִלֹ, 'ַגְדלֻות'ֹיםׁשֶ ֹֻבְ
לֹום. ַֹחס־ְוׁשָ

  .לב

ֻקֻוֵטָּ)  (,ָּא־בח"אָּנטָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַרְך,ֹ ם־ִיְתֻבָ ֵ ְֹלַהׁשֻ ְֹנָפׁשֹות ָקֵרב ֻמְ ׁשֶ
ְתֻבֹוֵדדֹ ֻמִ ֹׁשֶ ִֹהְתֻבֹוְדדֻות ְוַעל־ְיֵדי

ינֹוְֹלֵבין יַחֹֻבֵ ְוׁשֹוֵפטְֹוָדןֶֹאתַֹעְצמֹוֹֹ,קֹונוֹֹ־ֻוֵמש ִ
ה ָעש ָ ֶ ֹׁשֻ ַֹמה ל ֹֻכָ ִליִנְתֹֹ–ַֹעל ֻטְ ָהַרעֹֹןֻבַ

ִלֻפֹות ְֹוַהֻקְ ֹ"ַהֻקֶֹדׁשֹל־ֵהיַכֹתֹ'ְוִנְבֵני, ַליִֹ', םְֹירֻוׁשָ
ֹ ֻסֵ ְעָיהָּא,ָּה"ֶֹנֱאָמנָֹהִֹקְריָֹ,ֹ")ִיְרְמָיהָּג,ָּיז(אֹה'"ֹֻכִ ַ )ְיש 

ֹ.כו(־כאָּ

  .לג

ֻקֻוֵטָּ)  (סו,ָּבח"אָָּּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַֹהֹ ר ֻבֵ ַעס'ֻוְמׁשַ ַעל־ְיֵדי־ֶזהֹֹ',ֻכַ
ְֹוֹ ה ַֹנֲעש ֶ ִחיַנת ֹֻבְ ְך רֻוחֹוֹ'ִנְמׁשָ

יַחֹ ָֹמׁשִ ל ִחיַנתַׁ,'ׁשֶ ָּכֵָּאיָכה)ַֻׁבְּ ַׁ(ד, ינוֹֹֻרֻוַחֹ": ַֹאֻפֵ
יַחֹ ַַׁהֻפַֹעלַַׁׁ–ַׁ'"הְֹמׁשִ ֶַׁאל ִַׁמֻכַֹח הֹוִציא ַׁלְּ זֹוֶכה וְּ

ַׁ ִריךְּ ֻצָ ֶ ַׁש  ה ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ ֶ ַׁש  ָבִרים ַַׁהֻדְּ ָכל ַׁוְּ וֹות צְּ ַַׁהֻמִ ל ֻכָ
ֹותַׁ ַׁ.ַלֲעש 

  .לד

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּעהָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֻבֻוֵרֹ ֹֻדִ ֹֻתֹוָרֹי ֹה ֹֻוְתִפֻלָ ַֹמֲעִליה, לֹֻכָֹן
ֹ יצֹוצֹות פֻוִליַהֻנִ ַֹהֻנְ ְקִנים, םְֹוִנֻתַ

י ׁשִ ְֹוִנְתַחֻדְ ֹֻכָֹם ָֹהעֹוָלמוֹֹל פֻוִלית ַֹהֻנְ ֹם, בְֹוֶנְחׁשַ
ִאֻלוֹֻ ָרֹֹֻכְ ֹֻבָ ַמיִֹא ֹׁשָ ָֹוָאֶרֹם ְֹוָכֹץ תָֹהעֹוָלמוֹֹל

ֵֹמָחָדׁשֹ ְֹוָאֹ. ְזֻכֶֹז ֹֻיִ לוֹֹה ַֹׁם,ְלׁשָ ִֹויַבֻטֵ ֹֻכָֹל ֹל ֹתִמֻדַ
חוֹֹֹ ֻצָ ֲחלֶֹקֹןַֹהֻנִ ֹת.ְוַהֻמַ

ִריִכי ַׁצְּ ַדֻבֵַׁן ַׁלְּ ַַׁרַׁר ֻבֻוִריק ַֻׁדִ ים ִ דֹוש  ם,ַׁקְּ
לַֹׁ ַׁוְּ ֻבֻוִריא ַֻׁדִ ֲַׁאֵחִרים ֵדַׁם, ַֻׁכְּ ַהֲעלוַֹׁי תַׁלְּ
ַׁ יצֹוצֹות ַַׁהֻנִ ַתֻקֵ ַׁלְּ ַֻׁכַָׁן ַָׁהעֹוָלמוַֹׁל הֹזֶֹי־ְיֵדֹל־ְוַעֹת,
יַאֹבִֹיְתָקֵרֹֹ יַחֹתֹֻבִ ׁשִ ֹ.ַהֻמָ

  .לה

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּעחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ה' ָ ְקֺדׁשֻ ִחינֹותַׁהֻואַׁ,ֻדִ ִכיָנה'ַֻׁבְּ ְ ,ַַׁה'ׁשֻ
הֻוא ִחינֹותַׁוְּ לֹ'רֻוחוַֹֹֻׁבְּ יַח'ֹׁשֶ ַׁ,ָמׁשִ

ִחינֹות ַׁ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש'ַֻׁבְּ ִחינֹות, ה'ַֻׁבְּ ִחֻיָ ,ַׁ'ֻתְ
ִחינֹותַׁ ִריְך־הֻואֹ'ִיחֻודַֻׁבְּ א־ֻבְ ֻה'ֹֺקְדׁשָ ִכיְנֻתֵ ַׁ.ֻוׁשְ

  .לו

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּעחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחי לָֹנהֻבְ יַח'ֹׁשֶ יַׁ,'ָמׁשִ תֻובַֻׁכִ לוַַֹֻׁׁכָ ֶַׁאצְּ
ְעָיה) ַ ָּגְָּיש  ַׁ(יא, ֵֹעיָניוְֹלַמְרֵאהֹלֹא":
ֻפֹט כוַַֻׁׁ"ִיׁשְ ַׁוְּ א', ַַַׁׁהֻכֹלֶַׁאֻלָ רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ַֻׁבְּ י. ֲֹאַזיֹֻכִ

ְֹיכֹוִלין

ֹ:ַהְינוֹֻ

ַעֹ" ֹרׁשַ

ְֹוֶזהוֹֻ

ַֹעל־ְיֵדי

ר ֻבֵ ְתֻגַ ֻמִ ׁשֶ ֹֻכְ

ֹיְיֵדֹל־ַעֹ

ֹןֻכֵֹל־ַעֹ

ֹ'ַהֹ ֹֻבֻורֻדִ

ְֹוֶזהוֹֻ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  כו ֻבֵ

ן ְרצֻוףְֹיֺתֻקַ ֵלמֻותַֹמְלכֻות'ֹ'ֻפַ ׁשְ ַֻׁבִ ץ, ַקֻבֵ ִנתְּ לַׁוְּ ַֻׁכָ
ִחיַנת ֹו,ֶַׁאלַׁ'ַמְלכֻות'ַַׁהֻבְּ ש  רְּ ָ 'ַֹלהָֹתהְוָהיְֹ"ַׁש 
לֻוָכה ָּכא)ַׁ"ַהֻמְ ָּא, ַׁ(עֹוַבְדָיה ֹהְֹוָהָיה", ַֹעלְֹלֶמֶלךְֹ'

ל ָֹהָאֶרץֹֻכָ ָּטְָּזַכְרָיה)" ַׁ(יד, ירְֹונֻוַכל, ֶֹאתְֹלַהֻכִ
לְֹלַמְעָלהֹֻבֹוְרֵאנוֹֻ ָֹהעֹוָלמֹותִֹמֻכָ לֹא, ֹׁשֻוםֹֻבְ

 .ֻוְתמֻוָנהְֹוִצֻיֻורְֹלבֻוׁשֹֹ

ים) ִהֻלִ י"ַׁ:(מז,ָּגָֻּתְ דֹולֹךְֶֹמֶלֹ'ְֹוכוֹֻ'ֹהֹֻכִ ַֹעלֹֻגָ
ל נוַַֻׁׁ–ַׁ"ָהָאֶרץֹֻכָ תַַׁהיְּ ֻדַ ֻמִ ֶ ש  כֻות'ַֻׁכְּ ַׁ'ַמלְּ

ֶיה דֹולִַׁיהְּ ַֻׁגָ ה, ַעֻלֶ ִיתְּ ֻקֻוןֵַׁמֲחַמתַׁאֹוָרֻהַַׁׁוְּ ַֻׁתִ
ינוַֻׁ ַַׁמֲעשֵֹ ירַׁנֻוַכלֲַׁאַזי, ַהֻכִ ֵאנוֶַַֻׁׁאתַׁלְּ ַֹעל"ַֻׁבֹורְּ

ל נוַַֻׁׁ–ַׁ"ֻכָ ַהיְּ ָלהַׁ:ֻדְּ ַמעְּ לַׁלְּ ַָׁהעֹוָלמֹותִַׁמֻכָ לֹא, ַׁוְּ
מוַֹׁ וַֻׁכְּ ָ ש  ַַׁעכְּ י, וַעַַֻׁׁכִ ָ ש  ֻותַׁהֻואַׁכְּ ש  ַלֻבְּ ִהתְּ ַֻׁבְּ

ַׁעֹוָלמֹות.ַׁ

מֻוֵאָּ) ְ ן":ַׁב,ָּי(ָּאל־ש  נוַַֻׁׁ–ַׁ"ְלַמְלֻכוֹֹֹעֹזְֹוִיֻתֶ ַַׁהיְּ
ן ֻתֵ ֻיִ ֶ ש  תְַׁו'ֶהָאָרה'ֹ'עֹז'ַֻׁכְּ ִמֻדַ ,ַׁ'ַמְלכֻות'ַׁלְּ

ַׁ ם(ֲאַזי ָ ַׁ)ש  יחוֶֹֹֹקֶרןְֹוָיֵרם": יַׁ–ַׁ"ְמׁשִ לֹֻכִ ֶֹאָחדֹֻכָ
ן ִחינֹותְֹיַתֻקֵ יַח'ֹֻבְ ֻלוֹֹֹ'ָמׁשִ ֹׁשֶ ְדֵרָגהְֹוֵיֵלךְֹ, ִֹמֻמַ
ְֹמַעטְֹמַעטַֹמְדֵרָגהֶֹאל ןַֹעד, ַתֻקֵ ֻיְ ֶֹהָאַרתֹׁשֶ

ְרצֻוף ֵלמֻותַֹמְלכֻות'ֹ'ֻפַ ׁשְ ֹֻבִ ִחינֹותְֹוֶזהוֹֻ, ֹֻבְ
יַח'.ֹ ֹ'ָמׁשִ

  .לז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּעטָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

יק יקַֹצֻדִ הֻואִֹמי,ְֹוַצֻדִ יקֹׁשֶ ֱאֶמתַֹצֻדִ ,ֹֻבֶ
ֻלֻותֹֻבוֵֹֹֹיׁשֹ ֹֹ'ִהְתֻגַ יַׁ.יַח'ָמׁשִ ַאף־ַעל־ֻפִ ַׁוְּ

ֵאין ֶ ֻלֻותַֻׁבוַַֹׁׁש  ֻגַ יַח'ַׁ'ִהתְּ ִ ַָׁמש  ,ַׁ הַֻׁבוֵַַֹׁׁיש  לִַׁמֻדָ ֶ ַׁש 
יַח' ִ ַׁ'ָמש  הֻוא, ֶ ִחיַנתַׁש  ה'ַֻׁבְּ ֶ ַׁ'מש  מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 

ַׁ דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ית)ַֻׁבַ ִ ֵראש  יַחַֹׁ::(כהָֻּבְ אֹ"ָמׁשִ ֹֻדָ
ה".ֹ ֹמׁשֶ

  .לח
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּצדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֻבֻור ִֹעַֹֹהֻדִ ָרֵאֹם לִֹיש ְ
ָגלֻות כוַַֻֻׁׁבְ ָכךְַּׁוְּ ַׁלְּ .'ַׁ

ְעָיה)ֶַׁנֱאַמר ַ ָּהְָּיש  ַׁ(מ, בֹודְֹוִנְגָלה": ָֹכלְֹוָראוֹֹֻ,'הֹֻכְ
ר ש ָ וֹֻבָ יַֹיְחֻדָ יֹֻכִ ֹהֹֻפִ ֻבֵֹ' נֻו:ַׁ."רֻדִ ַהיְּ ֲאלוַֹֻׁוְּ ֻגָ ֻיִ ׁשֶ ֹֻכְ
ָרֵאֹ ֻבֻורָֹאזֹל,ִיש ְ ןַֹהֻדִ ם־ֻכֵ ְבָיכֹולֹֻגַ ִֹעםִֹיְהֶיהֹֻכִ

ֹֹ ֵ ַרְך.ַהׁשֻ  ם־ִיְתֻבָ

ֶאה,ַׁהֻוא: רְּ ֻיִ ֶ ֲעֶלהַׁש  ֻיַ לֹׁשֶ ֹֻכָ
יצֹוצֹות ָכלַֹהֻנִ ֻבְ ָברֹׁשֶ ַׁ,ֻדָ

ַהַׁ יצֹוצֹות'וְּ ָהַַׁׁ,'אֹוִתֻיֹות'ֵַׁהםַׁ'ֻנִ ַׁ'אֹוִתֻיֹות'וְּ
י ֻבֻוִרים'ַׁםַנֲעש ִ ֵדי,ַׁ'ֻדִ ַעל־יְּ ֻבֻור'ַׁוְּ עַׁ,ַה'ֻדִ ֻפָ ְּ ַַׁרבִַׁנש 

ָרֵאַַׁׁטֻובַׁ ִיש ְּ ַׁל.לְּ

ַֹׁהֻוא: ׁשֶ לֻכְ ֻכֵ ְסֻתַ ְדַברֹֻיִ ָֹמהֹֻבִ ֶכף, ֹֻתֵ
ֵלָמה,ַֹיֲאִמין ֱאמֻוָנה־ׁשְ ׁשֹֹֻבֶ ֻיֵ ֹׁשֶ

ָברֹ ֻדָ הֹֻבַ ֹ.'ְוכוְֹֻוִניצֹוצֹותֹֹאֹוִתֻיֹותַֹהֻזֶ

  .לט

ֻקֻוֵטָּ)  (קהח"אָָּּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָללֻותֵֹחֶלקֹֻבוֵֹֹֹיׁשָֹֹאָדם לִֹמֻכְ ֹֻכָ
ָכלַׁ,ְוֵצרֻוִפיםָֹהעֹוָלמֹות הֻואַַׁמהַֻׁובְּ ֶ ַׁש ֻ

קַׁ ַדֻבֵ מוַַֹׁׁמְּ ם,ַַׁעצְּ ָ ש  רַׁהֻואַׁלְּ ֵ ַקש ֻ קוַַֹׁׁמְּ ַׁ.ֶחלְּ

ִרירֻות'ַֹאַחרֹהֹוֵלךְֹ ֹ'ִלֻבוֹֹֹׁשְ
ְֹוַתֲאָותוֹֹ רֹהֻוא, ֵ ֶֹחְלקוְֹֹֹמַקׁשֻ

רֻוִפיםְֹוָהאֹוִתֻיֹות ־ַחסָֹאֳחָרא־ְלִסְטָראְֹוַהֻצֵ
לֹום ְֹוׁשָ ִלים, ְלֻבְ רֻוִפיםָֹהאֹוִתֻיֹותֹֻוִמְתֻבַ ,ְֹוַהֻצֵ
ַעת םְֹוַהֻדַ ן־ֻגַ לִמֹֹֻכֵ ְלֻבֵ ְֹתֻבַ לֻות'ְֹוהֻוא, ֹֻגָ

ִכיָנהֹ ְ  '.ַהׁשֻ

ְתׁשֻוָבה ֵלָמה־ֻבִ ֲֹחָלָקיוָֹיׁשֻובוֹֹֻ–ֹׁשְ
ָלִלֻיֻות ְֹוָהאֹוִתֻיֹותָֹהעֹוָלמֹותִֹמֻכְ

רֻוִפים םְֹוַהֻצֵ ן־ֻגַ ַעתְֹוָאזֹ,ִלְמקֹוָמןֹֻכֵ ֵלםַֹהֻדַ ַׁ,ׁשָ
עֹוֵרר רַׁ.ַרֲחָמנֻותַֻׁוִמתְּ ִעֻקַ ֻוָבהַׁוְּ ש  ַׁהֻתֹוָלַַַׁׁהֻתְּ

ֻתֹוָרהַׁ ַׁ.ֻבַ

  .מ
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקיחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ׁשֹ ַחֻדֵ ֻמְ ֹׁשֶ ְבִחיַנתֵֹהם, ֹֻבִ
יַח' ֹ'ָמׁשִ י, םֹֻכִ ֹ"רֻוחוֹֹֹׁשָ

יתָּא,ָּב(ְַׁמַרֶחֶפת"ֹ ִ ֵראש  ַׁ.)ֻבְ

ְֹוֶזהוֹֻ

ְֹוֶזהוֹֻ

ָכֹ ֹלֻבְ

ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֹ יםֻבַ ֹֻבִ

ֻקוֹֻ ֹןְוַהֻתִ

ֹהְוָהֵעָצֹ

ָכל ֹֻבְ

הֻוא ֹֻוְכׁשֶ

ב ָ ׁשֻ ֹֻוְכׁשֶ

י־ֻתֹוָרה' ַֹה'ִחֻדֻוׁשֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  כז ֻבֵ

  .מא

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקיחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

לֲֹעבֻורַֹמְרִעיןָֹסֵבל ָרֵאל"ֹֹֻכָ ִישְֹ
ַָּסְנֶהְדִרי) ָּן ָּצח. ִ ַרש  ָֻּוֻבְ ָּ"י ָ ָּש  ָֻּזַֹהָּם; ְקֵהָּר לַָּוֻיַ

ַׁריב.( מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ְעָיה)ַׁש  ַ ָּהְָּיש  ַׁ(נג, ְֹמֹחָללְֹוהֻוא":
ֵענוֹֻ ׁשָ ֵכןַׁ–ַׁ."ִמֻפְ לֹֻבְ יק־ַהֻדֹורֹֻכָ ןֹהֻואַֹצֻדִ ם־ֻכֵ ֹֻגַ

ִבילִֹיֻסֻוִריןֹסֹוֵבל ׁשְ ָרֵאלֹֻבִ ַלל־ִישְֹ ֹֻכְ ְֹלָהֵקל,
י,ֵֹמֲעֵליֶהםֹ ְבִחיַנתֹהֻואֹֻכִ יַח'.'ָמֹֹֻבִ ֹׁשִ

  .מב

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקלהָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ׁשֻוָבֹ' ְלכֻות'ֹיֹוֵצאֹה',ֻתְ יןַֹה'ֻמַ ִֹמֻבֵ
ִלֻפֹות ַֹהֻקְ ל, ֻטֵ םְֹוִנְתֻבַ ְלֻתָ ַׁ,ֶמְמׁשַ

מוַֹׁ רוַַֻֻׁׁכְּ ָאמְּ ֶ ַׁ:(פוָּיֹוָמא)ַׁ"לַרזַַַׁׁש  דֹוָלה: ׁשֻוָבהֹ"ֻגְ ֹֻתְ
ָקֶרֶבת ֻמְ ֶֹֹאתֹׁשֶ ה" ֺאֻלָ ְגָאִליןֹ–ַהֻגְ ֻנִ ְֹיֵדי־ַעלֹׁשֶ

ׁשֻוָבה',ֹ ְלכֻותֹ'ֻתְ ְקִלֻפֹות'.־ֵמַה'ֻמַ ֹֻדִ

  .מג
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּקפוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִביִאים:ֵֹאֶצל ֵעתַַׁהֻנְ ֻבְ ָאַמרֹׁשֶ ֹׁשֶ
ִביא בֻוָאה,ַֹהֻנָ ֶרֶמזָֹהְיָתהַֹהֻנְ ֹֻבְ ְֹולֹא,

ֵפרֻוׁשְֹֹנבֻוָאתוְֹֹֹמִביִניםָֹהיוֹֻ זָֹמהַֹעלֹֻבְ ַׁ,ְמַרֻמֵ
ַאַחר ךְַַּׁׁוְּ ַקיֵַַֻֻׁׁכָ תְּ ֻנִ ֶ ש  ֵריַׁםֻכְּ בְּ ִביאַֻׁדִ ַַׁהֻנָ ִעיןַָׁהיוַֻׁ, ַׁיֹודְּ

ֵרַעַׁ ַמפְּ םַׁלְּ ַקֻיֵ תְּ ֻנִ ֶ ֵריַׁש  בְּ ִביאַֻׁדִ אַַׁהֻנָ ַנֻבֵ ִהתְּ ֶ ָרַמזַׁש  ַׁוְּ
ִַׁמֻקֶֹדםֶַׁזהַַׁעל ֵהִבינוַֻׁ, ֵריַׁוְּ בְּ ִביאַֻׁדִ ֵרַע,ַַׁהֻנָ ַמפְּ ַׁלְּ

ןַׁ ֻוֵ ֻכַ ִהתְּ ֶ  ֶזה.ַַׁעלַׁש 

ִצינוֹֻ ֻמָ אל'ֹׁשֶ 'ָדִנֻיֵ זֹֻבְ ַרֻמֵ ֻמְ ֹסֹוףַֹעלֹׁשֶ
הַהגְֵֹֹֻקץ ה,ֹֺאֻלָ ָבִריםְֹוַעֻתָ ,ְֹסתֻוִמיםַֹהֻדְ

מוֹֹ תֻובֹֻכְ ֻכָ םֹׁשֶ ָּד)ַׁׁשָ ָבִריםְֹסֹתם"ֹ:(יב, ַֹהֻדְ
ַֹוֲחתֹֹ יֹ–ם" הֹיֹוֵדַעָֹֹאָדםֵֹאיןֹֻכִ זֵֹאיךְַֹֹעֻתָ ְֹמֺרֻמָ

םֹ ה.ְֹזַמןֹׁשָ ֺאֻלָ ַֹהֻגְ

ם־ִיְרֶצה־ִאםֶֹלָעִתיד ֵ םַֹהׁשֻ ֺקֻיַ ֻיְ ׁשֶ ֹֻכְ
ָבִרים יַעַֹֹהֻדְ ְֹוָיבֹואֶֹמתָהֱאֵֹֹקץְֹוַיֻגִ

ֹ יֵחנֻו זֵֹאיךְְֹֹלַמְפֵרַעֵֹֹיְדעוֲֹֹֻאַזיֹ–ְמׁשִ ֺרֻמָ ֻמְ ֹׁשֶ
ְדָבָריוֹ ץ.ְֹזַמןֹֻבִ ַֹהֻקֵ

  .מד

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּריטָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֶֹאת־ ֹֻוַמְקִטין יר ֹֻוַמְסֻתִ ַמֲעִלים
ְפלֻות ֲעָנָוהְֹוׁשִ םֹ,ַעְצמֹוֹֻבַ ֵ ־ָאזַֹהׁשֻ

ֹ ן ם־ֻכֵ ֹֻגַ ְבָיכֹול ֹֻכִ ַרְך ֵֹאָליוִֹיְתֻבָ ַֹעְצמֹו ַמְרֶאה
ְפלֻות, ְֹוׁשִ ֲֹעָנָוה ְבִחיַנת ֲאָותֹוַַֻׁׁבִ ַֻׁגַ ֶַׁאת ֵצם ַצמְּ ֻומְּ

אֹונוַֹׁ ֶַׁאתַׁ,ֻוגְּ ִטין ָיכֹול־ֻוַמקְּ בְּ ַֻׁכִ מֹו ֹוֵכןַַׁׁ,ַעצְּ ש  וְּ
ִחיַנתַׁ,ִעֻמוַֹׁ בְּ ְעיָָּ)ַֻׁבִ ַ ָּטו(ְיש  ָּנז, ְֹוֶאתֹ"ַׁ:ה ֻכֹון ֶאׁשְ

אֹ ֻכָ  ."ֻדַ

ַֹחֹ ל ֻדֵ ֹֻוִמְתֻגַ ֶאה ִֹמְתֻגָ ָאָדם ׁשֶ ס־ֻכְ
לֹום ןֹֹ,ְוׁשָ ם־ֻכֵ ֹֻגַ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ַֹהׁשֻ ָאז

ֹֻוְגֺדָלתוֹֹ ֲאָותֹו ֹֻגַ ִֹלְסֻבֹלֹֹ,ַמְרֶאה ֹיֻוַכל ִֹמי ר ֲאׁשֶ
הֹ ֹ"ִהֻנֵ י ֹֻכִ ַרְך, ִֹיְתֻבָ ְֹוַגֲאָותֹו בֹודֹו ֹֻכְ ל ֻוְלַקֻבֵ

לֻוָך" ְֹיַכְלֻכְ ֹלֹא ַמִים ָ ַֹהׁשֻ ֵמי ֹֻוׁשְ ַמִים ָ כֻו'ַַׁהׁשֻ ַׁוְּ
הֹֻבָֹֹ,ם־אָּח,ָּכז(ְמָלִכי) ן'אֹֻוִמֻזֶ ׁשֹֹֺחְרֻבַ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֹ'ֻבֵ

ֲעוֹונֹוֵתינוֹֹֻ ים־ֻבַ ֹ.ָהַרֻבִ

  .מה

ֻקֻוֵטָּ)  (רמזָּח"אָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁ'ֻבַַׁ דֹוש  ַֻׁזַֹהר־ַהֻקָ ַׁכז:(ַָּצו)' יקוֹֻ"': ֹ'ֻתֵ
"ס ַ ׁשֻ ֹֻבַ ֱאַמר ֹֹ,ַהֻנֶ ִחיַנת ֹֻבְ רֹ'הֻוא ְמֺחֻסַ

ֻקֻון נוַַֻׁׁ'".ֻתִ ַֹׁ:ַהיְּ ל ֹׁשֶ ַֹהֻנֻו"ן ְחָסר ֻנֶ ֻקֻון'ׁשֶ ֹ',ֻתִ
ָארְֹונִֹֹ יקוֹֻ'ׁשְ ַׁ'.ֻתֵ

ַֹהֹ ֻזֹאת ׁשֻוָטה'ׁשֶ ֹֻפְ ְחֶסֶרתֹֹ'ֻנֻו"ן ֻנֶ ׁשֶ ֻכְ
ֻקֻון'ֵמַהֹ ֹֻתִ ֶפתֹ–' ְֹוִנְכֻפֶ ֶלת ֻפֶ ִֹנׁשְ ֹ,ִהיא

ֹ ֵֹצרֻוף ה ֹ'ִקינֹות'ְוַנֲעש ֶ ֵ ַֹהׁשֻ ְגָאֵלנֻו ֻיִ ֹֻוְכׁשֶ ֹם,,
כֻוַֹהֹ ינֹות'ִיְתַהֻפְ יקֻון'ְלֹֹ'ֻקִ ןַֹהֹֹ',ֻתִ ֻקֵ יקוֹֻ'ְוִיְתֻתַ ֹ.'ֻתֵ

  .מו

ֻקוָֻּ)  (ח"אָּרנָּ"ןמֹוֲהַרָּ־יֵטָּלִּ

ֵֹמֲחַמתֹ ֹהֻוא ֻסֻוִרין, ֵֹמַהֻיִ ַער ַהֻצַ
יׁשֹ ְרֻגִ ֻיַ ֹׁשֶ ֵדי ֹֻכְ ַעת ַֹהֻדַ ֻנֻו ִֹמֻמֶ ֻנֹוְטִלין ׁשֶ
ָרֵאלֹ ִֹיש ְ ל ֹׁשֶ ְֹוִיֻסֻוִרין ַֹצַער ר ְֹוֶזהִֹעֻקַ ֻסֻוִרין. ַהֻיִ
ַֹהֻכֹלֹ ְֹותֹוִלין ַעת ֵֹמַהֻדַ ְפלֻו ֻנָ ֹׁשֶ ֵֹמֲחַמת לֻות, ֻגָ ֻבַ

ַבעֹ ֻטֶ לֹֻבַ ֹ.ֻוְבִמְקִריםֹֻוְבַמֻזָ

יַחֹ" ָֹמׁשִ

ְֹיֵדי־ַעל

ָֹמִצינוֹֻ

ֹֻוְכמוֹֹ

ֲֹאָבל

ָאָדם ׁשֶ ֹֻכְ

ֲֹאָבל

ִֹאיָתא

ֹ:ְוַדע

ר ִֹעֻקַ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  כח ֻבֵ

ַָׁלֶהם א יןַַׁׁ:ֻבָ ַֻׁבֵ רֻוִיין ְּ ַׁש  ֵהם ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ֵַׁמֶהםַׁ דֻו ָלמְּ כוַָֻׁהַעֻכֻו"םַׁוְּ ַַׁהֻכֹלַׁוְּ תֹוִלין ַׁוְּ ,'

ַהֻכֹלַׁ ֶ ַעתַׁש  ַָׁהָיהַָׁלֶהםַֻׁדַ יִַׁאֻלֻו ַֻׁכִ ֶרה. ֶטַבעַֻׁוִמקְּ ֻבְּ
ָלל.ַׁ ָחה,ַׁלֹאַָׁהָיהַָׁלֶהםִַׁיֻסֻוִריםַֻׁכְּ ֻגָ ְּ ַהש  ַֻׁבְּ

ֹ ַבע,ִיש ְ ֵֹמַהֻטֶ ְֹלַמְעָלה ֵֹהם ַרקַַָׁׁרֵאל
ֲַׁאַזיַׁ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ִאים ַׁחֹוטְּ ֵהם ֶ ש  ֻכְּ
ַחתַׁ ֵהםַֻׁתַ ֶ מֹוַָׁהַעֻכֻו"םַׁש  ַבע,ַֻׁכְּ ַחתַַׁהֻטֶ ִליםַֻׁתַ נֹופְּ

ַַׁוֲאַזי ַבע, ַהֻטֶ לַׁוְּ ֻזָ לֻותַָׁוַצַערַַׁחס־ַַׁהֻמַ ַָׁלֶהםַֻׁגָ ֵיש 
לֹום.ַׁ ָ ש  ֶהם,ֹהֻואַֹרֹוְּ ֻלָ לֻותֹׁשֶ ַערְֹוַהֻגָ רַֹהֻצַ קְֹוִעֻקַ

ְֹותֹוִליןֹ ַעת, ֹֻדַ ָֹלֶהם ֵאין ֹׁשֶ ַעְצמֹו ֹֻבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה
ַבע.ֹ ֻטֶ ֹֻבַ

ְֹלַרֵחםֹ רֹוֶצה
ָרֵאלֹ ִֹיש ְ ַעל
ָֹוסֹוףֹ ֵֹקץ ְֹוַלֲעשֹות לֻוָתם, ִֹמֻגָ יָעם ֻוְלהֹוׁשִ
ָחה, ֻגָ ַֹהׁשְ ֲֹעֵליֶהם יְך ַֹמְמׁשִ ֲֹאַזי ָֹלֶהם, ֵצר ֵַׁמַהֻמֵ

ִניַעַׁ ַַׁמכְּ ָהָיהַַַׁׁוֲאַזי ֶ ַׁש  ל ֻזָ ַהֻמַ ַׁוְּ ַבע ַַׁהֻטֶ ל ַבֻטֵ ֻומְּ
ַַׁוֲאַזיַׁ ַָׁיָדם, ַחת ַֻׁתַ תֻוִנים ַׁנְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ יֻו הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ב ַחֻיֵ מְּ
ֲַׁעֵליֶהםַׁ ַׁעֹוִלים ָרֵאל ִיש ְּ ַׁוְּ ַָׁלֶהם, ֵצר ַַׁהֻמֵ ב ַחֻיֵ מְּ

ָחה.ַׁ ֻגָ ְּ ֵדיַַׁהַהש  ַַׁעל־יְּ

יְךֹ ַֹמְמׁשִ ֹהֻוא ָחה', ֻגָ ַֹה'ַהׁשְ ֻזֹאת ׁשֶ
ָֹהעֹוָלם', ֵעתִֹֹמ'ֻסֹוף ֹֻבְ ֶֹלָעִתיד י ֻכִ

ַֹרקֹ ִֹיְהֶיה ְֹולֹא ְֹלַגְמֵרי, ַבע ַֹהֻטֶ ל ֻטֵ ִֹיְתֻבַ ץ, ַהֻקֵ
ְֹלַבד ָחה ֻגָ כוַַַֻׁׁהׁשְ ִהיאַׁוְּ ֶ ַׁש  ַבע ַַׁהֻטֶ ל ֻטֵ ֻבַ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ,'

יֻוַׁ ִַׁיהְּ ָאז ַׁוְּ לֹות, ַֻׁוַמֻזָ ַַׁהֻכֹוָכִבים ַַׁמֲעֶרֶכת י ַעל־ֻפִ
ָלה.ַׁ ַמעְּ ָרֵאלַׁלְּ ִַׁיש ְּ

ֹ ֵ ַהׁשֻ ׁשֶ ֹֻכְ ה ַֹעֻתָ ם ֹרֹוֶצהֹֻגַ ַרְך ִֹיְתֻבָ ם
ַֹעֻכֻו"םֹ ֵֹמֵאיֶזה ְֹוסֹוף ֵֹקץ ֹות ַלֲעש 
יְךֲֹעֵליֶהםֹ ָרֵאלְֹלַמְעָלה,ֲֹאַזיַֹמְמׁשִ ְהיֻוִֹיש ְ ֻיִ ְוׁשֶ
יםֹ ְֹוִנְתַעֻלִ ָֹהעֹוָלם. ְֹוסֹוף ץ ִֹמֻקֵ ָחה', ֻגָ 'ַהׁשְ

ָרֵאֹ ָהָיהִֹיש ְ ֹׁשֶ ֵֹמָהַעֻכֻו"ם ְֹוסֹוף ֵֹקץ ה ְֹוַנֲעש ֵ ל,
ְַׁמֵצָרהָֹלֶהם.ֹ

ַֻׁבְַּׁ ָּב(ְיֶחְזֵקא)ִחיַנת ָּז, ַׁל אֵֹקץ": ֹֹֻבָ ַֹהֻקֵ ֹ–ץ"
ַׁ נֻו: ֹרֹוֶצהַֹהיְּ רֻוְך־הֻוא דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ׁשֶ ֻכְ

יְךֹ ַֹמְמׁשִ ֲֹאַזי ָֹהַעֻכֻו"ם, ַֹעל ֹ'ֵקץ' ְלָהִביא
ץָֹהַאֲחרֹון'.ֹ ָחה'ִֹמ'ֻקֵ ֻגָ ַׁ'ַהׁשְ

ם ֵ ַֹהׁשֻ ִֹלְפֵני ְדָמעֹות ֹֻבִ ֻבֹוִכין ־ׁשֶ
ֹ ַעתַֹהֻצַ ׁשְ ֹֻבִ ַרְך ֻסֻוִריןִיְתֻבָ ְֹוַהֻיִ ֹ–ַֹער

ֹ־ְיֵדי־ַעל יִכין ָחה'ֶזהַֹמְמׁשִ ֻגָ ַעתְֹוַהׁשְ ֹֻדַ ֹ'ִמֹ', ץֹֻקֵ
ָֹהַאֲחרוֹֹ ַערֹ־ְיֵדי־ְוַעלֹ–ן' ַֹהֻצַ ל ֻטֵ ִֹנְתֻבַ ֶזה

ֻסֻוִריןֹ  .ְוַהֻיִ

  .מז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּרעחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹטֹוב ִליםֹֹ,ֲחִליף ַֹהֻכֵ ל ֹֻכָ ִֹלְראֹות ְיכֹוִלים
ׁשֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ל ֵֹיׁשֹֹׁשֶ ִנים ֹֻפָ ֵאיֶזה

 .ָלֶהםֹ

תֻוב ֻכָ ֶ ָאַמרַׁש  ֶ ש  ָחק'ַֻׁכְּ ו',ַׁ'ִיצְּ 'ֵעשָֹ ַׁלְּ
ֻדֹק בְּ ֻיִ ֶ יןַׁש  ֻכִ ַחטַַׁהֻסַ ְּ ִיש  א"ַָׁיֶפה:ַׁוְּ ָֹנאֹש ָ

ית)ַׁ"ֵכֶליךָֹ ִ ֵראש  ָּגָֻּבְ ִלים'ַֹעלָֹרַמזַׁ–ַׁ(כז, לֹֻכֵ ֹׁשֶ
ית ׁשֹ־ֻבֵ ְקֻדָ ֵהםֹ',ַהֻמִ יןַֹעלִֹנְרִאיםֹׁשֶ ֻכִ ַֹהֻסַ

ָפה.ֹ ַַׁהֻיָ

ִַַׁׁאיָתא ָרש  דְּ ֻמִ ית)ַֻׁבַ ִ ֵראש  ֶליךַָֹׁ:(סהָּהַרבָָֻּ־ֻבְ ֹ"ֻכֵ
ֶבל"ֶֹזה ַַׁׁ.ֻבָ ֱאַמר ֻנֶ ֶ א)ש  ִנֻיֵ ָּב(ֻדָ ָּא, ְֹוֶאת"ַׁ:ל
ִלים יתֵֹהִביאַֹהֻכֵ ָצא:ַׁ–ַׁ"ויָקֱֹאלֹֹֹאֹוַצרֹֻבֵ ִַׁנמְּ

ַַׁׁ ֶ ֶליָך'ש  זַׁ'ֻכֵ ַרֻמֵ ִליםַַׁעלַׁמְּ לֹ'ֻכֵ יתֹׁשֶ ׁש'־ֻבֵ ְקֻדָ ַׁ.ַהֻמִ

  .מח
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּא,ָּיבָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

לֻות, ַֹהֻגָ ִֹמן ה ִפֻלָ ַֹהֻתְ ֶֹאת ִַׁלְגֹאל
ִחיַנתַׁ בְּ ה'ֹֻבִ הִֹלְתִפֻלָ ֺאֻלָ 'ְסִמיכֻותֹֻגְ

ִחיַנתַֹׁ–ֹ בְּ יַח"ִהיאַֻׁבִ  ."ִהְתנֹוְצצֻותָֹמׁשִ

ִֹֹנְקָראֶֹזה יַח' יֹ–'ָמׁשִ ֹיֹוֵנקֹהֻואֹֻכִ
ל יַחֹֹֻוְמַקֻבֵ ִ ֶדה"ִֹמ"ש ֻ ָ יתַַָּׁהש ֻ ִ ֵראש  )ֻבְ

ָּה( ַׁב, ַהיְַּׁ, לַׁנוַֻֻׁדְּ ִאיםַָׁה'ֵריחֹות'ַֻׁכָ ֻבָ ֶ תֹוךְַַּׁׁש  ַֻׁבְּ
ה' ִפֻלָ ִהיאַַׁה'ֻתְ ֶ ִחיַנתַׁש  ַׁ'ֹחֶטם'ַֻׁבְּ ִחיַנת, :ַֻׁבְּ

ִתי" כוַַֻׁׁ"ֶאֱחָטםֹֻוְתִהֻלָ ְעָיהָּמח,ָּט(ַׁ'וְּ ַ יַח'ַׁ,)ְיש  ֹֻו'ָמׁשִ
ל ִחיַנתַׁאֹוָתם,ְֹמַקֻבֵ בְּ ַֻׁבִ ינוֹֹֻרֻוַחֹ": יַחַֹֹאֻפֵ ְֹמׁשִ

 .)ֵאיָכהָּד,ָּכ(ַׁ'"הֹ

ְֹוֶזה

ֹֻוֶבֱאֶמת

רֻוְך־הֻוא דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ ֹֻוְכׁשֶ

ֹ:ְוַדע

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ְֹוֶזה

ְֹיֵדי־ְוַעל

ַֹעל

ְֹוֶזה

ְֹוֵכן

ֻזֹוִכיןֻכְֹ ֹׁשֶ

ִביל ֹֻוִבׁשְ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  כט ֻבֵ

  .מט

ֻקֻוֵטָּ)  ("בָּז,ָּיאחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִלים',ֹ'ֵחְטא ַרֻגְ ְרמוַֹֹֻהֻמְ ןֹֻגָ ֹ'ֺחְרֻבַ
ׁש', ְקֻדָ ית־ַהֻמִ מוַַֹֻׁׁבֵ רוַַֻֻׁׁכְּ ָאמְּ ֶ ַׁ"לַרזַַַׁׁש 

ֲעִנית ָָּּ)ֻתַ ָּסֹוָטָּכט. ָּלה. ַָּסְנֶהְדִריה ָּקד: ְדבָָֻּן ֻמִ ָּכ;ַָּרבָָֻּר־ֻבַ ָּטז, ה

ְנחֻוָמָּ ַלחאָֻּתַ ְ םַׁ:(יבָּש  ִכיֶתםֹ"ַאֻתֶ הֹֻבְ ִכֻיָ לֹֻבְ םֹׁשֶ ,ִֹחֻנָ
הָֹלֶכםֹעֶאְקֻבֲַֹֹאִניֹ ִכֻיָ ְַׁלדֹורֹות".ֹֻבְ

ְיָלה,ֹאֹותוֹֹ ָאבֵֹלילַֹהֻלַ ָעה־ֻבְ ׁשְ ֹ,ָהָיהֹֻתִ
ֻבוֹֹ ׁש,ֶֹנֱחַרבֹׁשֶ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַַַׁׁהֻבֵ נוַֻֻׁוֹמש ֶ ַׁה־ַרֻבֵ

ַׁ ש  ֻקֵ ְדבָָֻּ)ַָׁנא"ֹ"ְסַלחַַׁעל־ֶזה:ַֻׁבִ ֻמִ יַׁ–ַׁרָּיד,ָּט(ֻבַ זֶֹֹֻכִ ֹהֻבָ
ָגם,ַֹהֵחְטא לֻוִייםְֹוַהֻפְ לֹֻתְ ַעל־ֹיֻכִָֹֹהֲעוֹונֹות,ֹֻכָ
ָגם,ֹ ׁש.ֶֹנֱחַרבְֹיֵדי־ֶזהַֹהֻפְ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ  ַהֻבֵ

  .נ

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּז,ָּיאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁ ַָׁקדֹוש  ַׁרֻוָחִנֻיֻוָתםַַׁׁ,ַעם ַֻׁגֶֹדל ִפי לְּ
ַדֻקֻוָתם ֲַׁעֵליֶהםַַׁׁ,וְּ א ִַׁלש ָ כֹוִלין ַׁיְּ ֵאין

לֲַׁעוֹונֹותֲַׁאִפֻלוַַֻׁׁ ֶ אַׁש  ש ָ ַׁיֹוםֶַׁאָחד.ַַׁהֻמַ

ׁש.ָֹצִריךְֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ יַָֹׁלֶהםַֹהֻבֵ ֻכִ
רֹ" ָֹהָיהְֹמַכֻפֵ ַחר לֹׁשַ ִמידֹׁשֶ ַהֻתָ

ַֹלְיָלה ל ֹׁשֶ ֲֹעוֹונֹות ין־ֹ,ַעל ֹֻבֵ ל ֹׁשֶ ִמיד ְוַהֻתָ
ֹיֹום ל ֹׁשֶ ֲֹעוֹונֹות ַֹעל ר ְֹמַכֻפֵ ָֹהָיה ִים "ָֹהַעְרֻבַ

ר ְדֻבָ ֻמִ א־)ֻבַ ִסיְקֻתָ ָֻּפְ ָּיג; ְנָחס ָֻּפִ ְנחֻוָמא ָֻּתַ ָּכא; ָּכא, ה ִתיָּ־ַרֻבָ ַרֻבָ

א־טוָּ ִסיְקֻתָ ַרב־טז;ָֻּפְ ֲהָנאָּפ"ו(־ֻדְ  .ֻכַ

לֹוםַׁ ָ ַָׁעָליו־ַהש ֻ נֻו ַַׁרֻבֵ ה ַֹׁמש ֶ ַָׁהָיה ֶזה
ָרֵאל ִַׁיש ְּ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ֹו ש  ַַׁנפְּ ַׁ,מֹוֵסר

ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵַׁמַהש ֻ ש  ַבֻקֵ ַָׁלֶהםַַׁׁ:לְּ ַלח סְּ ֻיִ ֶ ש 
ַָׁיַדע י ַֻׁכִ ִאיַׁ:ֲעוֹונֹוֵתיֶהם. ָרֵאלֹ־ׁשֶ ְֹלִיש ְ ר ֶאְפׁשָ

ָלל ֹֻכְ א ֹיֹוםִֹֹלש ָ ֲֹאִפֻלֻו ֲֹעוֹונֹות ל ֹׁשֶ אֹוי ש ְ ַהֻמַ
ֹ.ֶאָחדֹ

  .נא

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּז,ָּיאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

לוֹֻ ֹֻכָ ִחינַֹל ֹ'ִמֻבְ ן'ֹֻבֵֹת
ַֻׁכִַַׁׁד'.ַתְלִמי'וְֹ רוַֻׁי ַרַז"לַַָׁׁאמְּ

ָּטז.( ֲעִנית ַׁ)ֻתַ :"ֹ ָֹלֻמָ ִֹנְקָרֹה מוֹֹא ַֹהֹ'ֹׁשְ ה',ַֹהֻמֹוִריָֹֻר
ֻנוֹֻ ֻמֶ ֻמִ ֹהֹוָרָאֹ'ֹׁשֶ ָֹאֹיֹוְצֹה' ָרֵאֹה הַׁזֶַַׁׁ–ַׁל"ְלִיש ְ

ִחינַַַׁׁ ִמיתַׁ'ֻבְּ לְּ  ד'.ֻתַ

רוַֻׁ ַַָׁׁאמְּ ָּסח־סט(ַרַז"ל ָּא, ה יִרים־ַרֻבָ ִ יר־ַהש ֻ ִ :ַׁ)ש 
"ֹ מוֹֹאִֹנְקָרֹהָֹלֻמָ ֻטוֹֹרֲֹחַדֹ'ֹׁשְ )ְמָלִכים־ת'ַֹהֻמִ

ָּב( ֹבָּיא, ַעֹ, ִריָֹידוֹֹלֹׁשֶ ָרֵאֹםְֹוָרִביםֹֻפָ הַׁזֶַַׁׁ–ַׁל"ִיש ְ
ִחינַַַׁׁ  ן'.בֵַֻׁתַׁ'ֻבְּ

י' ֹת־ֻבֵ ׁשַֹהֻמִ ְֹקֻדָ ָמקוֹֹ' ֹֻבְ ֶרֹ'ַהֹם ַׁן'ֻגֹ
ָּיח( ָּכד, מֻוֵאל־ב ְ ַׁזֶַַׁׁ–ַׁ)ש  ִחינַַׁה תַֻׁבְּ

ָנָסַׁ' רְּ ַֻׁפַ ךְַּׁה', ַ ש  מְּ ֻנִ ֶ ֵדַׁל־ַעַַׁׁש ֻ ַׁ'יְּ ָלִלֻיוַֻׁי ַֻׁכְּ ןַֻׁבֵַׁת
ִמיַׁ ַתלְּ ַׁד'.וְּ

ִחינַֹ ֹ'ֻבְ ִנים־ֶלֶחֹת ַֹהֻפָ ָהיָֹם' ֹׁשֶ ת־ֵבי'ֻבְֹה
ׁשֹ ְקֻדָ ַֹהֻמִ ַׁזֶַֹׁ–' ִחינַַׁה ַֻׁבְּ הַָׁהֲאִכיָלַׁת

ָנָסַׁ רְּ ַהֻפַ ַׁוְּ ַׁה מְּ ֻנִ ֶ ךְַּׁש ֻ ַ ֵדַׁל־ַעַַׁׁש  ַׁ'יְּ ָלִלֻיוַֻׁי ַֻׁכְּ ןַֻׁבֵַׁת
ִמי ַתלְּ ַׁוְּ ֻבוַֹׁד', ֶ ַגֶלַַׁׁש  ַׁ'ִנתְּ ַׁאֹורוַֹׁה יִפית ֻקִ ם',ַַׁהֻמַ

ֵהַַׁׁ ֶ ִחינַַׁםַׁש  ִניר־אוַֹׁתַׁ'ֻבְּ ַׁם'.ַהֻפָ

  .נב

ֻקֻוֵטָּ)  (ה,ָּחָּב"חָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

יִֹלי ֶהֱחַרְבֻתִ יִתיֶֹאתֹׁשֶ ֹֻבֵ י, ַרְפֻתִ ֶֹאתְֹוש ָ
ֵֹהיָכִלי ַניֶֹאתְֹוִהְגֵליִתי, ֹֺאֻמֹותֹןְלֵביֹֻבָ
ָרכֹות)ַָׁהעֹוָלם"ֹ ַׁ.(ג.ָֻּבְ

יִתי"ֶֹאת ִחיַנתֶַׁזהַׁ–ַֻׁבֵ ַגםַֻׁבְּ ֹ'ֻפְ
ה' ִפֻלָ ַֹהֻתְ מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ְעָיה)ַׁש  ַ נו,ְָָּּיש 

י:ַׁ(זָּ יתֵֹביִתיֹ"ֻכִ ה"ֹֻבֵ ִפֻלָ  .ֻתְ

ִחיַנתֶַׁזהַׁ–ֵַׁהיָכִלי"ֶֹאת ַגםַֻׁבְּ ֹ'ֻפְ
בֹוד' ִחיַנתַׁ,ַהֻכָ ִהלִָֻּ)ַֻׁבְּ ָּטָּיםֻתְ :ַׁ(כט,

ֻלוֹֹֹ"ֻוְבֵהיָכלוַֹֹׁ בֹוד"ֹֹאֵמרֹֻכֺ ֹ.ֻכָ

ַני"ֶֹאת ִחיַנתֶַׁזהַׁ–ַֻׁבָ ֻטֻולַֻׁבְּ ֹ'ֻבִ
בֻוָאה' ָאהַַׁהֻנְ ֻבָ ֶ ֹותַׁש  ש  פְּ ֵני־ִַׁמ'ֻנַ ֻבְּ

ָרֵאל' ִחיַנתַׁ,ִַׁיש ְּ ָבִריםָּי,ָּכב(ֻבְּ ְבִעיםֻבְּ ":ַׁ)ֻדְ ֹ'ֶפׁשֹנֶׁ ֹ'ׁשִ
ִֹמְצָרְיָמה"ֹ'ֹבֶתיךֲָֹא ֹ'ְרדוֹֻיָ  י. לוַֹֻֻׁכִ ֵני־ֹת'ֻגָ ֻבְ

ָרֵאל', ִחיַנתַׁהֻואִַׁיש ְ ֻטֻולַֻׁבְּ בֻוָאה'ֹ'ֻבִ ָאהַַׁהֻנְ ֻבָ ֶ ַׁש 
ֹוָתםַׁ ש  פְּ  .ִמֻנַ

ַֹעל־ְיֵדי

י ֹֻכִ

ָרֵאל ִֹיש ְ

ִבילֶֹזה ׁשְ ֹֻבִ

ִביל ֹֻוִבׁשְ

י' ׁשֹת־ֻבֵ ְקֻדָ ֹ'ַהֻמִ

ֹםגַֹֻ

ֹןֻכֵֹל־ְוַעֹ

ֹהְוזֶֹ

ֹאֹוי"

י" ֶֹהֱחַרְבֻתִ

י" ַרְפֻתִ ְֹוש ָ

ְֹוִהְגֵליִתי"



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  ל ֻבֵ

  .נג

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּלָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹֹקֶדםֹ ֻבֹוִכין ֹׁשֶ ָמעֹות' ְוַה'ֻדְ
ֹ ֻתֹוָרה ֹֻבַ ין ׁשִ ַחֻדְ ֻמְ עֹוְמִדיםֹֹ–ׁשֶ
ָלן. ֹֻוְמַבֻטְ ָֹהֺאֻמֹות, ֵזרֹות ֹֻגְ ֶנֶגד ַֻׁכַַָֻׁׁכְ י ַֻׁכָֹחםַֻׁכִ ל

ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ש  ַֻׁכְּ ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ו'. ֵַׁעש ָ ל ֶ ַׁש  ָמעֹות ַַׁה'ֻדְּ ִַׁמן הֻוא
ָלן.ַׁ ַבֻטְּ םַֻׁומְּ ֻדָ ֶנגְּ ִדיםַֻׁכְּ ָמעֹות',ֵַׁהםַׁעֹומְּ ֵַׁאֻלֻוַַׁה'ֻדְּ

  .נד
ֻקֻוֵטָּ)  (סאָּב"חָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַמן', ַעת'ֹ'ַקְטנֻותֵֹמֲחַמתֹהֻואַֹה'ֻזְ ַׁ.ַהֻדַ
ָכל ֶכלַַׁמהַׁוְּ ַהש ֵ ֶ דֹולַׁש ֻ יֹוֵתר,ַֻׁגָ ַמןַֻׁבְּ ַַׁהֻזְּ

ָטן יֹוֵתרִַׁנקְּ מוַֹׁ.ַֻׁבְּ ֲחלֹום,ַֻׁכְּ ָאזַֻׁבַ ֶ ֶכלַׁש  קַַׁהש ֵ ֻלֵ ֻתַ ִַׁנסְּ
ָאר ְּ ִנש  ה־ֻכַֹחַַַׁׁרקַׁוְּ ַדֻמֶ ַַׁהמְּ ֶרַבעַָׁאז, ָעהַֻׁבְּ ָ ַׁש 
כֹוִליםַׁ לַַׁלֲעבֹרַׁיְּ ִעיםַֻׁכָ בְּ ִ ָנהַַׁהש ֻ ָ כוַַֻׁׁש  ַׁ'.וְּ

ֶכל ש ֵ ֹֹֻבַ ֹבֻהַ ְכֵלנוְֹֹֻלַמְעָלהַֹהֻגָ םַׁ,ִמש ִ ַַׁמהַֻׁגַ
ב ָ ֱחש  ֻנֶ ֶ ֵלנוֶַֻׁאַַׁׁש ֻ ִעיםַׁצְּ בְּ ִ ש  ָנהַׁלְּ ָ ַַׁׁש  ש  ,ַַׁמֻמָ

ןַׁהֻוא ם־ֻכֵ ָעהֶַׁרַבעַֻׁגַ ָ חֹותַׁאוַַֹׁׁש  ֵאיןַַׁרק,ַֻׁפָ ֶ ַָׁאנוַַֻׁׁש 
ִביִניםַׁ כוַַֻׁׁזֹאתַׁמְּ ַׁ'.וְּ

ֶכלֵֹיׁשֹ ֹֹש ֵ ֹבֻהַ ךְֹֹֻגָ ל־ֻכָ ֹֻכָ רַֹעד, לֲֹאׁשֶ ֹֻכָ
ַמן ֻלוַֹֹֹהֻזְ לֹֻכֺ ֻטֵ  .ְלַגְמֵריִֹנְתֻבַ

יַחֹ ָעַברָֹמׁשִ ַֹֹמהָֹעָליוֹׁשֶ ֶ ָֹעַברׁשֻ
ִריַאת־ָהעֹוָלםִֹמֻיֹום ֹֻבְ ַֹמהְֹוָסַבל,

ֹ ַבל ֻסָ ֶ ל־ֶזהַֹאַחרֹ–ׁשֻ ֻסֹוףֹֻכָ ם־ֹלוֹֹֹיֹאַמרֹֻבַ ֵ ַהׁשֻ
ַרךְֹֹ יךַָֹֹהֻיֹוםֲֹאִני:ֹ"ִיְתֻבָ ים)ַׁ"ְיִלְדֻתִ ִהֻלִ ַׁ.(ז,ָּבָֻּתְ

ֶיה ָלַגתֵַׁמֲחַמתִַׁיהְּ ַַׁמֲעַלתַֹׁעֶצםַַׁהפְּ
לוַֹׁ כְּ לַׁש ִ ֶ יַחַַׁׁש  ִ לַָׁמש  ֻדַ גְּ ֻיִ ֶ אַַֹׁׁש  .ַׁדמְּ

ן לַֹעל־ֻכֵ ַמןֹֻכָ ִריַאת־ָהעֹוָלםִֹמימֹותַֹהֻזְ ,ֹֻבְ
ׁשָֹֹוֶאֶפסַֹאִיןֶֹאְצלוִֹֹֹיְהֶיה ַֹמֻמָ ׁשְֹֹוִיְהֶיה, ַֹמֻמָ

ִאֻלוֹֹֻ  .ַהֻיֹוםֹנֹוַלדֹֻכְ

  .נה

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָֹהֵעיַנִים', ֹ'ְמאֹור ק ֻלֵ ִֹמְסֻתַ ִכי', ַַׁה'ֻבְ
ַָׁהאוַֹׁ ִקיַעת ְּ ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ה ֻזֶ ֶ רַׁש 

ַמֲעָרַׁ ַֻׁבְּ י ַֻׁכִ ַַׁׁ'ַמֲעָר"ב'ב'. י־ֵתבֹות: ֵ ֵֹחל'ָר "ָראש 
ה'מְּ  ָּידִָּיְרְמיָָּ)ַׁ"ֶניָהֹ'ֻבָ ֹל'ַע ַֹבֻכָ ַעָָּּ–הָּלא, ַ סֻוִקיר־ש  םַָּהֻפְ

ִָּיְרְמיָָּ ִרָּה; יץ־ֵעָּי־ֻפְ ַָּחֻיִ ַעָּם, ַ ֻקוָֻּרָּש  ֲָּחצוָֹּן־ֻתִ יַֹׁ–ַׁד(ְועוָֹּתָּפ"א; ֻכִ
ַמֲעָרב" ֹֻבְ ִכיָנה ָבא)ַׁ"ׁשְ ְתָרָֻּבָ ַׁכה.(ָּא־ֻבַ ִכיָנה. ְ ְֹוַהׁשֻ

ִחיַנת ֹֻבְ ָרֵאל, ִֹיש ְ ַֹעל ְבָיכֹול ֹֻכִ ֶלת ֹֻוְמַיֻלֶ ַֻׁבֹוָכה
ִָּיְרְמיָָּ) ָּה ָ ַׁם(ש  ֵֹמֲאָנהֹ: ֶניָה, ֹֻבָ ַֹעל ה ְֹמַבֻכָ "ָרֵחל

ִהיאֹֻבֹוָכהַֹעלֹ ֹׁשֶ ֵֹאיֶנֻנֻו", י ֹֻכִ ֶניָה ֵחםַֹעלֹֻבָ ְלִהֻנָ
ַֹעלֹ ְֹוֵאיָנם ֻגֹוִיים ֹֻבַ ִרים ַֹהְמֺפֻזָ ָרֵאל ִֹיש ְ ָצַרת

 ְמקֹוָמם.ֹ

ִחי ֹֻבְ ִכיָנהֹֹ–ַנתֹ'ֻכֶֹתלַֹמֲעָרִבי' ְ םַֹהׁשֻ ָ ׁשֻ ׁשֶ
ית־ ֹֻבֵ ן ֹ'ֺחְרֻבַ ַֹעל ֶלת ֹֻוְמַיֻלֶ ֻבֹוָכה

ׁש'ֹ ְקֻדָ הַֹעלֹֹ–ַהֻמִ םֹ"ָרֵחלְֹמַבֻכָ 'ַמֲעָרב',ֹׁשָ יֹֻבְ ֻכִ
ֶניָה".ֹ ֹֻבָ

  .נו

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְֹוַהֵחןֹ ְֹוַהֻיִֹפי ֵאר ַֹהֻפְ הֻוא
ָֹהע ל ֹֻכָ ל ֻלוֹֹׁשֶ ֹֻכֺ ַׁ,ֹוָלם

הֻואַַׁהַׁ ִית'וְּ ַעל־ַהֻבַ ֻלֹו.ַַׁׁ'ֻבַ לַָׁהעֹוָלםַֻׁכֺ לַֻׁכָ ֶ ְוהֻואֹש 
ִחיַנתַֹהֹ ִית'ֻבְ ַעל־ַהֻבַ ֹֹ'ֻבַ ל ׁשֹ'ׁשֶ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ יֹֹ',ֻבֵ ֻכִ

ְֹלֹ ֵֹמִאיר ׁשֹ'הֻוא ְקֻדָ ָֹהעֹוָלםֹֹ',ֵבית־ַהֻמִ ֻוְלָכל
ֻלֹו. לַֻׁכֺ לַֻׁכָ ֶ ַהֵחןַׁש  ַהֻיִֹפיַׁוְּ ֵארַׁוְּ ַהֻפְּ יַׁהֻואַָׁהאֹורַׁוְּ ַֻׁכִ

 ָהעֹוָלם.ַׁ

מֹוֹ ֹׁשְ ל ֻדֵ ְֹוִנְתֻגַ ְרֵסם ִֹנְתֻפַ יק ֻדִ ַהֻצַ
עֹוָלם מֹוֹֹ,ֻבָ ֹׁשְ ל ֻדֵ ִֹנְתֻגַ ַעל־ְיֵדי־ֶזה

ַרְך. מֹוִַַׁׁיְתֻבָ ְּ ַׁש  ֵאר ֻפָ ַֻׁוִמתְּ ל ֻדֵ ֻגַ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל וְּ
ַַׁׁ,יֹוֵתר ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ם ֵ ַׁש  ֵאר ֻפָ ַֻׁוִמתְּ ל ֻדֵ ֻגַ ִמתְּ

יֹוֵתר.ַׁ ַֻׁבְּ

ֹ ֹׁשֶ ָֹהֱאֶמתִמי ם ֵ ַֹהׁשֻ ֶזה ֹֻבְ ְכָלל הֻואַַׁׁ,ֻנִ ֶ ש 
ַָׁהעֹוָלםַׁ ל ַֻׁכָ ל ֶ ַׁש  ַָׁהֱאֶמת ַהֵחן ַׁוְּ ֵאר ַהֻפְּ

"ל ֻנַ ֵַׁאָליוַׁ,ֻכַ ָקֵרב תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  נֻו ַהיְּ מוַַֹׁׁ,ֻדְּ ְּ ש  ַֻׁבִ ָלל ִנכְּ ַׁ–ַׁוְּ
ֵֹעיָניו ִחין לֹֹ,ַעל־ְיֵדי־ֶזהִֹנְפֻתָ ֻכֵ ֻוַמְתִחילְֹלִהְסֻתַ

ֻדֹות ַֹהֻמִ ל ֹֻכָ ַֹעל ַֹעְצמֹו ֹאוֹֹֹ,ַעל ֹהֻוא ֵחזֵֹאיְך
ֹ לַֹהֻמִ ְתׁשֻוָבהַֹעלֹֻכָ ְֹוָלׁשֻובֹֻבִ ֶהם. ֻדֹותָֹרעֹותֹֻבָ

ֶהם.ֹ ַגםֹֻבָ ֻפָ ֹׁשֶ

ה' ִכֻיָ ַֹה'ֻבְ

ר ִֹעֻקַ

ְֹוֵכן

ְֹוֵכן

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֶֹזה־ְוָכל

ַֹעל־ְיֵדי

ְֹוֶזה

יק ֻדִ ֹ,ָהֱאֶמת־ַהֻצַ

ה ֻזֶ ֹֻוְכׁשֶ

ְֹוָכל



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  לא ֻבֵ

ַרךְֹ ִֹיְתֻבָ ַֹהֻבֹוֵרא ת ְגֺדֻלַ ֹֻבִ ל ֻכֵ ֹ,ְלִהְסֻתַ
ִתֻקֻון־ָהעֹוָלם ֹֻבְ ל ֻכֵ ְוזֹוֶכהֹֹ,ֻוְלִהְסֻתַ

ֹֻוְטהֹוִרים ים ְֹקדֹוׁשִ ֹֹמִחין ָֹעָליו יְך ְמׁשִ ֻיַ ֹ,ׁשֶ
דֹ םַֹהֻקָ ֵ יקֵמַהׁשֻ ֻדִ לַֹהֻצַ הֹׁשֶ ֹ.ָהֱאֶמת־ֹושַֹהֻזֶ

לֹום םֹֹ:ַחס־ְוׁשָ ֹׁשֵ ם ְתַעֻלֵ ֻנִ ׁשֶ ֻכְ
יק ֻדִ ִֹמןַֹׁ,ָהֱאֶמת־ַהֻצַ ק ֻלֵ ְוִנְסֻתַ

ַֹׁ,ָהעֹוָלם ִמים סְּ רְּ ֻפַ ִנתְּ ַׁוְּ ִלים ֻדְּ ֻגַ ִנתְּ ָסִמיםַׁ'וְּ ֺפרְּ מְּ
ֶקר ֶ לַׁש  ֶ ַַׁׁ,'ש  ֵ םַַׁהש ֻ ֵ ֶהםַׁש  ַֻׁבָ ֵאין ֶ ָללַׁםש  ַעל־ֹ–ֹֻכְּ

ְבָיכֹ ְֹיֵדי־ֶזהֹֻכִ ֵ םַֹהׁשֻ םֹׁשֵ ַׁ.םֹולִֹנְתַמֵעטְֹוִנְתַעֻלֵ

ים מֹותְֹוֵקָדִרֻיִ ֲעֵליֹׁשֵ ִליםֹֻבַ ֻדְ ֻוָבִאיםַַׁׁ,ִנְתֻגַ
ֵאיןַׁמֹוִעילַׁ ֶ ָבִריםַׁש  לֹוםַֻׁדְּ ָ ש  ָלעֹוָלםַַׁחס־וְּ

לֹום.ַׁ ָ ש  ָאהַַׁחס־וְּ מְּ מֹותַַׁהֻטֺ ְּ יִַׁאםַׁש  ָֹלֶהםַֻׁכִ

עֹוָלםֹ ֹֻבָ ֵרפֹות ֹש ְ ִאים ֻבָ
ִֹלְצָלןַרֲחָמָנא־ קֹ, ֻלֵ ְוִנְסֻתַ

"ל.ְַׁמאֹורָֹהֵעיַנִיםֹ ַַׁהֻנַ

ֹ ִחיַנת ׁשֹ'ֻבְ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ֵרַפת ֹש ְ '–ֹ
קֻותַׁ ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ ן ם־ֻכֵ ַֻׁגַ ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ש 

אֹוֵרי־אֹור' ַַׁׁ',מְּ רֻו ֻבְּ ֻגַ ִַׁנתְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ אֹוֵרי־'וְּ מְּ
ַַׁׁ ןָֹּ'ֵאש  ְפִני)ַעֻיֵ ַׁ.ם(ֻבִ

יק ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ִֹמןֹ־ֻכְ ק ֻלֵ ִֹנְסֻתַ ָהֱאֶמת
ִחיַנתֹֹ–ָֹהעֹוָלם ית־'הֻואֹֻבְ ֵרַפתֹֻבֵ ש ְ

ׁשֹ ְקֻדָ ִאֻלֻוֵֹהםֹֹ',ַהֻמִ ִביםֹֻכְ ָרֵאלֶֹנֱחׁשָ ֵני־ִיש ְ ְוָאזֹֻבְ
לֹום.ֹ חֻוצֹותַֹחס־ְוׁשָ ִליםֹֻבַ ְלֻגְ ִֹמְתֻגַ

  .נז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ְקֹ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ְנַין ֹ'ֻבִ ר ְזֻכָ ֻנִ ׁש',ֹׁשֶ ֻדָ
ת', ֻבָ ֹ'ׁשַ ר תֻובִַַׁׁנְזֻכָ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

ְקָרָּ) ָּב(ַוֻיִ ָּכו, ָּל; ָּיט, ַׁא ֹמרֻו,ֹ: ׁשְ ֹֻתִ ֹתַתי ֻבְ ֹׁשַ "ֶאת
יָראֻו". ֹֻתִ י ׁשִ ִהירַַֻׁׁוִמְקֻדָ ִהזְּ ֶ ַׁש  ָכל־ָמקֹום ַֻׁבְּ ֵכן וְּ

ַַׁעלַׁ ִַׁמֻקֶֹדם ִהיר ִַׁהזְּ ן', ֻכָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ ֶלאֶכת ַׁ'מְּ ַעל
ת'.ַׁ ֻבָ ַ  'ש 

ית ְֹלַה'ֻבֵ ֵֹמִאיר ת' ֻבָ ֹ'ׁשַ ׁש' ְקֻדָ יַַׁׁ–־ַהֻמִ ֻכִ
ׁש' ְקֻדָ ַַַׁׁה'ֻמִ ִחיַנת ַֻׁבְּ ן ַַׁגם־ֻכֵ ַׁ'ֵעיַנִים',הֻוא

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָּכא(ְיֶחְזֵקא)ֻכְּ ָּכד, ַׁל אֹון": ֶכםֹֻגְ ֹֺעֻזְ
ָוִניןַֹׁם".ֵעיֵניֶכַֹֹמְחַמד ַֹהֻגְ ִחיַנת ֹֻבְ ֹהֻוא ת' ֻבָ ְו'ׁשַ

ׁש', ְקֻדָ 'ֻמִ ִאיִריןֹֻבַ ִחיַנתַֻׁכַֹחַַַׁׁהֻמְ ת'ַׁהֻואַֻׁבְּ ֻבָ ַ יַׁ'ש  ֻכִ
ֵהםָהַׁ ֶ ַׁש  אֻות, ֻקֻונֵָּ)ַׁרְּ ָּקכו:(ֻזַֹהָּי־ֻתִ ָוִניןַֹׁ:ר ֹֻגְ ָלת "ֻתְ

ֵעיָנאֹֻוַבתַֹעִין" ׁש'ַֹׁ–ַֻׁדְ ְקֻדָ ִאיִריןְֹל'ֵבית־ַהֻמִ ַהֻמְ
ִחיַנתֹ'ֵעיַנִים'.ֹ הֻואֹֻבְ ֹׁשֶ

ְתַאֻבֵֹ ֻמִ ׁשֹׁשֶ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ַֹעל ַׁ–ַׁל
ִריןַׁ ֻבְּ ֻגַ ַֻׁוִמתְּ ,' ֵַׁאש  אֹוֵרי ַׁ'מְּ ִניַע ַמכְּ

אוַַֹׁׁ ת'.ֵריַׁאוַֹׁ'מְּ ֻבָ ַ ִחיַנתַׁ'ש  ֵהםַֻׁבְּ ֶ ַׁר',ַׁש 

"ל" ַאֻבֵּ ֲעִני)ַׁ"ִמתְּ י־ֵתבֹות:ַַׁׁ–ַׁתָּל:(ֻתַ ֵ ָראש 
ֹבֵתיֶכֹ'מֹ ֹֹכל'ֻבְּ ֹׁשֹ'אֵּ ַֹבֲערוֹֻ'תְּ ֹא'לֹ " ַׁם"ׁשְ

מוָֹּ) ְ ָּג(ש  ָּלה, ִלַׁת ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ ָנִעיןַׁ. ִַׁנכְּ ין,
ַׁ.' אֹוֵרי־ֵאש  ַׁ'מְּ

ת" ֻבָ ַ יֹוםַֹהׁשֻ ָּ)ַׁ"ֻבְ ָ יֲֹאַזיְֹמִאיִריןַֹׁ–ַׁם(ש  ֻכִ
ת',ֹ ֻבָ ֹ'ׁשַ ִחיַנת ֹֻבְ ֵהם ֹׁשֶ 'ְמאֹוֵרי־אֹור',
ַֹעִין",ֹ ֹֻוַבת ֵעיָנא ֹֻדְ ָוִנין ֹֻגְ ָלת ֹ"ֻתְ ִחיַנת ֻבְ

ׁש'.ֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ְמִאיִריןְֹלַה'ֻבֵ ֹׁשֶ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ מוָֹּ)ש  ְ ָּטז(ש  ָּלא, ַׁת ֹות": ֶֹאתַֹלֲעש 
ת ֻבָ ַ רוַַֻׁׁם".ְלֹדרָֹתַֹֹהׁשֻ ָאמְּ ְנָחָּרָֻּזַֹהָּ)"לֲַׁחזַַַׁׁוְּ סָֻּפִ

ָּ ֻקֻונֵָּרמג: ָּסט:(ֻזַֹהָּי־ֻתִ ַׁר ְֹלׁשֹוןֹ"'ְלִדָרֹ: ִתיב, ֹֻכְ ָתם'
יָרה' ַַׁׁ–ֹ'ֻדִ נֻו: ת'ַהיְּ ֻבָ ֹ'ׁשַ ַֹעל־ְיֵדי י הֻואֹֻכִ ֹׁשֶ ,

ֹ'ְמאֹוֵרי ִחיַנת הֹ־ֻבְ ַֹנֲעש ֶ ַֹעל־ְיֵדי־ֶזה אֹור',
ֹ ׁש' ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַֹה'ֻבֵ ִחיַנת ֹֻבְ ַהְינֻו ֹֻדְ יָרה', ֹ–'ֻדִ

ֻיֻומֹוַֹעל־ְיֵדֹֹ ֻקִ ת.ׁשֶ ֻבָ ֹיֹׁשַ

  .נח

ֻקֻוֵטָּ) ָּ–ָּח"בָּסזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ
ַָּעל־ ֻקֻוֵטָּיָֻּפִּ  (דתֲָּחצֹוָּת,ֵָּעצֹוָּי־לִּ

לֻות ַֹהֻגָ ָֹעֵלינֻו ָֹאַרְך ָבר ֻכְ ֹׁשֶ לֻו ַׁ,ַהֻלָ
ָכל ַֻׁבְּ ה ַצֻפֶ ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֵעתַׁ־וְּ

ֵַׁאֵלינוַֻׁ ֻוב יתַׁ,ָלש  ַֻׁבֵ נֹות ִלבְּ ַׁוְּ ַלֲחזֹר נוַֻׁ־וְּ ֵ ש  ֻדָ ַׁ,ִמקְּ
ֻלֹֹ ֹׁשֶ ָֹלנֻו ית־ָראֻוי ֹֻבֵ ְנַין ֹֻבִ לֹום ַֹחס־ְוׁשָ ב ְֹלַעֻכֵ א

ׁשֹֹ ְקֻדָ ִבְנָינֹו.ֹ,ַהֻמִ לֹֻבְ ֻדֵ ֻתַ  ַרקְֹלִהׁשְ

ַָׁלקֻוםַׁ ֵהר ִַׁלֻזָ ִריִכין ַׁצְּ ֹאד ַׁמְּ ֹאד מְּ
ָלה ָכלַַׁליְּ ֲחצֹותַֻׁבְּ לַַׁׁ,ֻבַ ַאֻבֵ יֹותִַׁמתְּ ִלהְּ וְּ

ְֹוזֹוֶכה

ֹֻוְלֵהֶפְךֹ

ְֹוָאז

ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ְֹוֶזה

ֹ:ִנְמָצא

ָכל־ָמקֹום ֹֻבְ

י ֹֻכִ

ֹל־ְיֵדיַעְֹוֹ

ֹ:ְוֶזה

ֹ:ְוֶזהוֹֻ

ְֹוֶזה

י ִעֻתִ ֹםֻבָ

ן ַֹעל־ֻכֵ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  לב ֻבֵ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןַֻׁבֵ ֻבַ ֹאדַַׁעלַֺׁחרְּ ְלֻגֻולַֹׁ,מְּ ֻגִ יֹאֻוַליֹֻבַ ֻכִ
ית־ָהִראׁשֹ ַֹהֻבֵ ָחֵרב ֻיֵ ֹׁשֶ ַֹהֻגֹוֵרם ֹהֻוא ָֹהָיה ֹון

ׁשֹ ְקֻדָ ָֹלאוֹ.ַהֻמִ ִֹאם בֹֹ,ַוֲאִפֻלֻו ְֹמַעֻכֵ ֹהֻוא אֻוַלי
ׁשֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ְנַין ֹֻבִ ֲחָטָאיו ֹֻבַ ה בֹ"ֹ,ַעֻתָ ְוֶנֱחׁשָ

ַרםֹ ֹֻגָ ִאֻלֻו ֹֻכְ ן ם־ֻכֵ ָּיֹוָמאָּפ"אְַָּׁלַהֲחִריבֹו"ֻגַ ְלִמי ַ )ְירֻוש 

ַׁה"א( הְֹויִֹ. ָכלַֹלְיָלהְֹוַעל־ֶזהִֹיְבֻכֶ ֹֻבְ לְֹמֹאד ְתַאֻבֵ
ֲחצֹות ֹהֻואֹֹ,ֻבַ ִאֻלֻו ֹֻכְ ב ֶֹנֱחׁשָ ִֹיְהֶיה ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה
לֹֻבְֹֹ ֻדֵ ֻתַ ׁשֹ'ִמׁשְ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ  '.ִבְנַיןֹֻבֵ

ָֹהֱאֶמת, ֶֹאל ְֹלִהְתָקֵרב ה ִַׁיְזֻכֶ
יִקיםַׁ ַצֻדִ ַׁלְּ ָקֵרב ִהתְּ ַׁלְּ נֻו ַהיְּ

ים ֻיִ ֲַׁאִמֻתִ ִרים ֵ ש  ַֻׁוכְּ ֵארַַׁׁ,ִויֵרִאים ַַׁהֻפְּ ר ִַׁעֻקַ ֵהם ֶ ש 
לַָׁהעֹוָלםַׁ ֶ ַהֻיִֹפיַָׁהֱאֶמתַׁש  ַהֵחןַׁוְּ ַׁ.וְּ

ֵֹעיָניו ִחין ִֹנְפֻתָ לַֹׁ,ִיְהיֻו ֻכֵ ֻתַ ִיסְּ וְּ
ֻדֹות ַַׁהֻמִ ָכל ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ַׁ,ַעל

ֻדֹותַָׁרעֹות לַַׁהֻמִ ֻוָבהַַׁעלַֻׁכָ ש  תְּ ֻובַֻׁבִ ָלש  הַַׁׁ,וְּ ֻכֶ ִיזְּ וְּ
דַׁ מֹוַַׁהֻגָ ְּ ירֶַׁאתַׁש  ַהֻכִ ַרךְַָּׁלַדַעתַֻׁולְּ ֻבָ ַׁ.ֹולִַׁיתְּ

ְתַאֻבֵֹלְֹלָכִֹֹהְבִטיַחֹ לַֹעֹלַֹהֻמִ
ָּג(ַׁןִצֻיוֹֹ ָּסא, ְעָיה ַ ֹ")ְיש  ֻוםֹ: ָלש 

ֵארַלֲאֵבֵליִֹצֻיוֹֹֹ ַחתֹן,ֹֻפְ ֵֹאֶפר".ֹֻתַ

  .נט

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹ ֻלֵ ְסֻתַ ֻנִ ֵַׁאיַׁק,ׁשֶ ֵסַַׁׁלוַֹׁן ֶַׁהפְּ ָלַׁד לַֻׁכְּ
ַמַׁ ַֻׁבְּ ֱעַלַׁה ֻנֶ ֶ ַׁש  ֻלֵַׁוְַּׁם ֻתַ ִַׁנסְּ ַֻׁכִַׁק, םִַׁאַׁי

ַעֻלֵַׁ ֻלֵַׁםִַׁנתְּ ֻתַ ִנסְּ אקַׁוְּ דוַֹׁאַׁהוַֻׁן,ִַׁמֻכָ ֹפָאַׁלַֻׁגָ ַׁרַֻׁומְּ ָ םַׁש 
עֹוָלַׁ ַׁ־ַהֻבַָׁםֻבָ ֲֹאָבֹא. ַֹעֹל ַֹהֻדוֹֹל ֲארוֹֻםָֹיתוֹֹר ׁשְ ֻנִ ,ֹׁשֶ

ַהְינוֹֻתַֹהֻתֹוָלדוֹֹלְֹוַעֹ ִניֹֻדְ ֲארוֹֻםַֹהֻבָ ׁשְ ֻנִ אֹהוֹֹֻ–ֹׁשֶ
דוֹֹתַֹרֲחָמנוֹֹֻ  ד.ְמאֹֹלֹֻגָ

  .ס

ֻקֻוֵטָּ)  ("בָּסזחָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

םֹ ֹֻדַ ב ֹֻוְמַחֻבֵ ְֹמקֹוֵנן ָהָיה
ָרֵאֹ ְֹוָהָיהִֹיש ְ ְך, ֻפַ ׁשְ ֻנִ ֹׁשֶ ל

ָצָרָתן,ְֹוָהָיהֹרֹוֶאהֹ ףֹֻבְ ֻתֵ ֻתַ ָרֵאִֹמׁשְ לֹמֻוָלִכיםִֹיש ְ
אֹ ְֹוֵרַחֻיָ ַֹלֲאחֹוָרא, ְֹמָהְדִקין ִֹויֵדיהֹון קֹוָלִרין, ֻבְ

אֵריהֹון ִתיַַׁעלַֹצֻוְ הָֻּפְ מֹותָּב:()ֵאיָכה־ַרֻבָ ְ אָּלד;ָֻּזַֹהרָּש  ,ְֹחֻתָ
לֹ ֹֻכָ ַֹעל ְֹמקֹוֵנן ְֹוָהָיה ֶהם, ִֹעֻמָ ף ֻתֵ ֻתַ ִֹמׁשְ ְוָהָיה

ָרֵאל ִֹיש ְ ל םֹׁשֶ הֹֻדָ ָּא־ב(ִַׁטֻפָ ָּד, ֵני)ֵאיָכה ֹ"ֻבְ ִֹצֻיֹוןֹ:
ִאיםַֹהְיָקִרים ְכָנהַֹֹהְמֺסֻלָ ֻפֵ ֻתַ ׁשְ ֹ"ֻתִ ְֹוכֻו', ז" ֻפָ ֻבַ

 ַאְבֵניֹֹקֶדׁש"ְֹוכֻו'.ֹ

  .סא

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּסזָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֲחצֹות־ַלְיָלה ִמיםֹֻבַ ֻקָ ִליןֹֹ,ׁשֶ ֻוִמְתַאֻבְ
ׁשֹ'ַעלֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ַעל־ְיֵדי־ֹ',ֺחְרֻבַ

ֵרפֹות'ֶזהִֹנֻצֹוִליןִֹמֹֹ ֹ'.ש ְ

  .סב

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּפהָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֹ'לֻוִזים', ְקָרִאים ִזיםַַַׁׁהֻנִ רֹומְּ
'ֹעֶרף' ַֻׁבָ ִהיא ֶ ַׁש  ַׁ'ֵלָאה', ִחיַנת ,ִַׁלבְּ

ַׁ ֹוָנה' ִַׁראש  א ֻבָ ַׁ'ֺנקְּ ִהיא ֶ ְָּלָהֲאִריַז"לָּש  ֻקֻוִטים ַָּהֻלִ )ֵסֶפר

ֵצא( ַָּוֻיֵ ת ַ ָרש  ַֻׁפָ ְֹל'ֵבית־. ִֹנְכָנִסין ְך ְוַאַחר־ֻכָ
ׁש', ְקֻדָ ַַַׁׁהֻמִ ִחיַנת: ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ית־ש  ֹֻבֵ ְֹקָראֹו "ַיֲעֹקב

ָסִחי)ֵַׁא־ל" ָּפח.(ֻפְ ַׁם "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  ֶזהֻו ַׁוְּ ֹוְפִטי). םָּש 

ֹ:ַׁא,ָּכד(ָּ ֻדֶ  ֶרְךֹלֻוזִֹנְכָנִסיןְֹלֵבית־ֵא־ל"."ׁשֶ

ְעיָָּ) ַ ָּא(ְיש  ָּמ, ַׁה יַַׁׁ".ַנֲחמוַֹֹֻנֲחמוֹֻ": ֻתֵ ְּ ש 
ֹקד',ַׁ ַׁ'ָקדְּ א ִרֻיָ יַמטְּ ַֻׁגִ ַׁ'ַנֲחמֻו' ָעִמים ֻפְּ

ַׁ ַׁ'ֹעֶרף' ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ָנִסיןַַׁׁ–ש  ִַׁנכְּ ַעל־ָיָדֻה ֶ ש 
ֵבית־ֵא־ל.ַׁ ַׁלְּ

ִרים־ְוֶאָחדֹ ֵהםֶֹעש ְ בֻועֹותֹׁשֶ הֹׁשָ לֹש ָ ׁשְ
ָצִרים', ין־ַהֻמְ 'ֻבֵ ֹׁשֶ ַַׁׁיֹום ֻדֹו ֶנגְּ ִאיָלַֻׁוכְּ ןַֻׁבְּ

הַֹׁ–לֻוז.ַׁ ֺעֻדָ ֻסְ יָצהֹֻבַ ִבילֶֹזהֹנֹוֲהִגיןֶֹלֱאֹכלֹֻבֵ ׁשְ ֻבִ
ֹ ָאב ָעה־ֻבְ ִתׁשְ ֶפֶסֶקתֹֻבְ יָצהִֹנְגֶמֶרתֹֹ–ַהֻמַ ַֹהֻבֵ י ֻכִ

ִרים ֶעש ְ ֹיֹום,־ֻבְ ְַַׁׁוֶאָחד ַמֲאַמר ֲַׁחזַַֻׁכְּ כֹורוָֹּ)"ל ָּח.ָֻּבְ ת

ְָּוַעיֵָֻּ ָּן ָ ָּש  ַׁת(פוָֹֻּתֹוְסָּבְָֻּם ִריםֹ: ְֹלֶעש ְ ֹמֹוֶלֶדת ְרְנֹגֶלת "ֻתַ
ִאיַלןֹלֻוז".ֹ ְֹוֶאָחדֹיֹוםְֹוכֻו',ֹֻוְכֶנְגֻדֹוֹֻבְ

ָֹאָדם,ֹ עֶֹרף ֹֻבְ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ֹלֻוז' ָה'ֶעֶצם
ֻנֻוֹ ֹֻוִמֻמֶ ַֹהֻגֻוף, ְליֹון ֹֻכִ ַֹאַחר ֵאר ָ ׁשֻ ֻיִ ׁשֶ
ִתים.ֹ ת־ַהֻמֵ ִחֻיַ ֹֻתְ ַעת ׁשְ ֹֻבִ ַֹהֻגֻוף ְנַין ֹֻבִ ׁש ִיְתַחֻדֵ

ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ֹ ֵ ַרְךֹםְוַהׁשֻ ֹ־ִיְתֻבָ

י ֻדִ ֹקְלַהֻצַ

ִבֹ־'ִיְרְמָיהוֹֻ ֹיא'ַהֻנָ

ַֹעל־ְיֵדי

ֹ'ֱאגֹוִזים'

ְֹוֶזהוֹֻ

ְֹוֶזהוֹֻ

ְֹוֶזהוֹֻ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  לג ֻבֵ

ֶֹנָחמֹוֵתינֻו,ְוזֶֹ ר ִֹעֻקָ ַַׁנֲחמֻו"ַַׁׁהֻו ַׁ"ַנֲחמֻו ִחיַנת ֻבְּ
"ל,ַׁ ֻנַ יַֹעלַֹהֻגֻוףֶֹנֱאַמרֻכַ ְכִבי:ֹ"תָּג,ָּיג(רוָֻּ)ַֻׁכִ ַֹעדֹׁשִ
ה.ַהֻבֶֹקֹ ִחֻיָ ַֹהֻתְ ֵֹעת הֻוא ֹׁשֶ ַַׁׁר", ה ִהֻנֵ ַַׁבֻבֶֹקר"וְּ
ה ִהֻנֵ ֵַׁלָאִַַׁׁהיאַׁוְּ י)ה" ִ ֵראש  ָּכה(ֻבְ ָּכט, ַׁ'ֶעֶצםַׁת נֻו ַַׁהיְּ ,
ַעל־יַַָׁׁ ֶ "ל,ַׁש  הַַׁהֻגֻוף.לֻוז'ַַׁהֻנַ ֻנֶ ֻבַ ַָׁדֻהִַׁנתְּ

ִבילַׁ ְּ ש  לַַׁיֲעֹקבַָׁהָיהַֻׁבִ ֶ ָנתֹוַׁש  ֻוָ לַֻׁכַ ֻכָ ֶ ש 
ַׁ נֻוַַׁׁ–ָרֵחל ַהיְּ ַֻׁדְּ ַָׁרֵחל', ֵני 'בְּ ַֻׁבִ ֶנֱאַמר

"ַׁ ֹקד'יֹוֵסף': ָקדְּ ִזירַֻׁולְּ ֶַׁאָחיַׁנְּ י)ו" ִ ֵראש  ָּכו(ֻבְ ָּמט, ,ַׁת
ִתיב:ַׁ" ָיִמין'ַֻׁכְּ 'ִבנְּ ֵתָפיוַֻׁוֵביןֻובְּ ֵכַַֻׁׁכְּ ָ ָבִרי)ן"ַׁש  לג,ָּםָֻּדְ

ִהיאַׁיב( ֶ ַׁש  ַׁ'ֵלָאה' ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי ַעל־יְּ ֶ ַׁש  ֶַׁרֶמז: .
ֹקד'ַׁ ַׁ'ָקדְּ ַׁ'ָרֵחל'. ִחיַנת ִַׁלבְּ ַָׁלבֹוא ַָׁיכֹול ֹוָנה, ִראש 
ַׁ'ֹעֶר"ף'ַׁ "ל. ַַׁהֻנַ ַׁ'לֻוז' ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶַׁזה ֵתָפיו' ֻו'כְּ
ַׁ ַַׁנ'ֲחמֻו ת 'ֻבַ ַ ַׁש  י־ֵתבֹות: ֵ ַָׁראש  ַׁש"נ, א ִרֻיָ יַמטְּ ַׁ–ֻגִ

"ל.ַׁ ַהֻנַ ֶַׁרֶמזַׁלְּ

  .סג

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּצאָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

דוַֹׁ ִחיַנתַַׁהֻתֹוָרה־ַהֻקְּ ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ה', ָ ש 
ָמה מֹותַׁ־'ָחכְּ ַַׁהָחכְּ ַלל ַֻׁו'כְּ ָאה'. ִעֻלָ

עֹוָלם',ַׁנִַַׁׁ ֻבָ ֶ ָמהש  ִחיַנתַׁ'ָחכְּ ִכיןִַׁמֻבְּ ָ ש  ָאה'.־מְּ ֻתָ ַֻׁתַ

ִֹנְפָרִדיםֹ ֵֹהם עֹוָלם ֻבָ ׁשֶ
ַרְךֵֹמַהֻתֹ ם־ִיְתֻבָ ֵ ֹ–ֹוָרהֹֻוֵמַהׁשֻ

ִחינַֹ ֹֻבְ ֹ'גֶָֹֻזה ִחיַנת ֹֻבְ ָבָנה', ַֹהֻלְ ֹ'ִמעֻוט ־לֻותת
ִכיָנה'.ֹ ְ ַַׁהׁשֻ

רַֻׁכַָׁ ֵ ַקש ֻ ַׁלְּ ַָׁצִריךְּ ם, ָ ַׁש  ַׁהֻוא ר ֶ ֲאש  ַֻׁבַ ַָׁאָדם ל
ם־ ֵ ַהש ֻ ַהֻתֹוָרהַֻׁולְּ ַׁלְּ הֻוא, ֶ קֹוםַׁש  ִַׁמֻמָ לֹו כְּ ש ִ

ַרַַׁׁ ֻבָ ָמהִיתְּ ִחיַנתַׁ'ָחכְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ,ַׁש  ָאה'.־ךְּ  ִעֻלָ

ְֹוָחְכָמתוֹֹ ְכלֹו ֹש ִ ַֹמְפִריד ַחס־ִֹאם
ֹוְֹ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ֵֹמַהׁשֻ לֹום ִחיַנתֹ–ׁשָ ֹֻבְ ֶַׁזה

לֵָּ) ְ ָּכח(ִמש  ָּטז, ֹֹ:י ַֹאֻלֻוף" ַֹמְפִריד ן ֹ–"ְוִנְרֻגָ
ֹעֹוָלם" ל ֹׁשֶ ַֹאֻלֻופֹו ְפִריד ֻמַ י)ַׁ"ׁשֶ ִ ֵראש  ָּכ,ָֻּבְ ה ת־ַרֻבָ

לֹוםֹ'ְוגֹוֵרֹ,ֹב(ָּ ִגיַמֹםַֹחס־ְוׁשָ ָבָנה'.ֻפְ ַׁתַֹהֻלְ

ַׁלְַּׁ מֹו ַַׁעצְּ ר ֵ ַקש ֻ ַׁלְּ ר יִקים־ָהִעֻקָ ַצֻדִ
ַׁ ים' ֻיִ ַַׁמַַׁׁ–ֲאִמֻתִ יק ֻדִ ַַׁהֻצַ י ַֻׁכִ יֻהַ ֻבִ גְּ

ָמה רַׁ'ָחכְּ ֵ ַקש ֻ ָמה־ֻומְּ 'ָחכְּ ָאה'ַׁלְּ ֻתָ ָאה',ַׁ־ֻתַ ַוֲאַזיִֹעֻלָ
ָבָנה'.ַֹוֲאַזיֹ הֹ'ִמֻלֻויַֹהֻלְ ָבָנה',ַֹנֲעש ֶ ִגיַמתַֹהֻלְ ִמ'ֻפְ

לָֹהֲעוֹונֹות.ֹ ִריןֹֻכָ ֻפְ יִנים,ְֹוִנְתֻכַ לַֹהֻדִ ִקיןֹֻכָ ִֹנְמֻתָ

  .סד

ֻקֻוֵטָּ) הֹוָספֹותָָּּ,"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ ַהֻתֹוָרהָּ"ַרבָָּלֶכם"ָֻּבְ
ַתב ֻכְ נֻוַָּז"ל־מִּ ָָּּ,ַידַָּרֻבֵ ְדֻפַ ֶפרַהֻנִּ סֹוףַָּהֻסֵ  (סָֻּבְ

יַׁ'.ֱאמֻוָנה'ִֹנְקָרא ִֹנְקָראֹ'ָהָהר'ֹֻכִ
ַלִים' מוַַֹׁׁ',ְירֻוׁשָ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ָבִרים)ַׁש  :ַׁ(כה,ָּגָֻּדְ

הַֹהֻטֹובֹ"ָהָהר ָבנֹון"ַֹהֻזֶ ַַׁׁ.ְוַהֻלְ ַַֻׁׁוֵפַרש  ִ :ַׁי"ַרש 
ַֹהֻטֹובֹ"ָהָהר ַלִים"ֶֹזה, ְֹירֻוׁשָ ָבנֹון. ֹ"ְוַהֻלְ ֶֹזה,
ית ׁש"ֹֻבֵ ְקֻדָ ַלִים'ִוַֹׁ.ַהֻמִ ֹירֻוׁשָ ַׁ',ֱאמֻוָנה'ִֹנְקָרא'

תֻובַׁ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ְעָיה)ַֻׁכְּ ַ  .ֶנֱאָמָנה"ֹ"ִקְרָיה:ַׁ(כא־כו,ָּאְָּיש 

ַפל ֻנָ ׁשֶ ְקָראֵֹמֱאמֻוָנהֹֻכְ ַֹהֻנִ
ַלִים' ְֹירֻוׁשָ ִפיָרהִֹליֵדיֹֻוָבא', ֹֻכְ ֶֹזה,

ַלִים'ִֹנְקָרא מוַַֹׁׁ',ַמֲחִריֵבי־ְירֻוׁשָ תֻובַֻׁוכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ָּהִָּיְרְמָיה) ַׁ(א, חֻוצֹותֹ"ׁשֹוְטטוֹֻ: ַלִיםֹֻבְ ְֹירֻוׁשָ

ֹֻוָבִאיםִֹאיׁשֹֹֻוַבְקׁשוֹֻ ָרֵאלֱֹאמֻוָנה", לֻות,ִֹֹיש ְ ֻגָ ֻבַ
יִניןֹ ֹ.ָעָליוֹׁשֹוִריןְֹוָכלַֹהֻדִ

ןֹיֻוַכל ַֹעל־ְיֵדיֹ–ֹזֹאת?ְֹלַתֻקֵ
ַגְדלֻותוַֹֹֹהִהְתֻבֹוְננֻות ַרְך,ֹֻבְ ֲַׁאַזיִַׁיְתֻבָ

ָאהַָׁעָליוַׁנֹוֵפל רְּ מוַַָֹׁׁוַפַחדַַׁהֻיִ ְּ דֹולִַׁמש ֻ ַרךְַַַּׁׁהֻגָ ֻבָ ,ִַׁיתְּ
ָאז ָלבֹאִַׁלֻפֹולַָׁיכֹולֵַׁאינוַַֹׁׁוְּ לֻות'ִַׁליֵדיַׁוְּ דְּ יֹ–ֹ'ֻגַ ֹֻכִ
הָֹאז ה'ָֹה'ֱאמֻוָנהְֹוִנְתַרֲחָבהִֹנְתַרֻבָ דֹוׁשָ ַֹהֻקְ

ְקָרֹֹ ַלִים'ֹאַהֻנִ ֹ'.ְירֻוׁשָ

ַֹֹהִהְתֻבֹוְננֻותַֹעל־ְיֵדי ה הֹ–ַהֻזֶ ַֹנֲעש ֶ
ַלִים'ִמֹ ֲחִריֵבי־ְירֻוׁשָ ֹ'ֻמַ ַלִים', ְנַין־ְירֻוׁשָ ַׁ'.ֻבִ

ֶלָעִתיד־ָלבֹא ֵהָרהַׁוְּ מְּ ָיֵמינוַַֻֻׁׁבִ ַָׁאֵמןַֻׁבְּ ֵלאַָׁאז, ִַׁיֻמָ
ָעהַָׁהָאֶרץ ְעָיה)ַֻׁדֵ ַ ָּיאְָּיש  ַׁ(ט, ָאז, ֶיהַׁוְּ ַין־ִַׁיהְּ נְּ ֻבִ

ַליִַׁ ָ רֻוש  ֺכֻלוַַֹׁׁםיְּ ַֻׁבְּ ה. 'ִהְתֻבֹוְננֻות'ֹֻוְלֵעת־ַעֻתָ ,ֶֹזהֹֻבְ

ֹ ִֹבילֻוִבׁשְ

ַלל ֹ'ֻכְ

ַהָחְכמֹות ֹֻוְכׁשֶ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֹ'ָהָהר'

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ה ֹֻוַבֻמֶ

ְֹוָאז



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  לד ֻבֵ

ה ִחיַנתַֹנֲעש ֶ ַלִים'ֹֻבְ ְנַין־ְירֻוׁשָ לֹ'ֻבִ לֹׁשֶ ֶֹאָחדֹֻכָ
ְֹוֶאָחד.ֹ

  .סה

יחֹות)  (ָהַר"ןָּד־ש ִּ

ָחַרב ׁש,ֹׁשֶ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ָֹנַפלֹֻבֵ
ירֻות' ִעְמֵקיָֹה'ֲעׁשִ ִלֻפֹות.ֹֻבְ ַֹהֻקְ

  .סו

יחֹוָּ)  ("ןָּמ־ָהַרָּתש ִּ

ִחיַנתֹ ֹֻבְ ִֹהיא ׁש', ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ְנַין 'ֻבִ
ְך.ֹ ְֹוִנְתַהֻפֵ ֹחֹוֵזר ַהֻכֹל ֹׁשֶ ַֹהחֹוֵזר', ל ְלֻגַ 'ֻגַ
ֹ"ֶעְליֹוִניםֹ ִחיַנת: ֹֻבְ ָֹהָיה ׁש ְקֻדָ 'ֵבית־ַהֻמִ ֹֻבְ י ֻכִ

הְֹוַתְחֻתֹוִניםְֹלַמְעָלה" ְתָראְַָּׁלַמֻטָ ָבא־ֻבַ ָסִחיםָּנ.ָֻּבָ )ֻפְ

םי:( ֵ ַַׁהש ֻ י ַֻׁכִ ַׁ־, ְּ ִַׁהש  ַרךְּ ֻבָ ִכיָנתֹו,ִַׁיתְּ ְּ ַׁש  ם ָ ַׁש  ָרה
לַׁ ַֻׁכָ , ֵהֶפךְּ ַׁלְּ ֵכן ַׁוְּ ה". ַמֻטָ ַׁלְּ יֹוִנים ַׁ"ֶעלְּ ִחיַנת: ֻבְּ
ִחיַנת:ַׁ ָלה,ַֻׁבְּ ַמעְּ ֻוםַׁלְּ ָנא'ַָׁהָיהַָׁרש  ֻכְּ ְּ ִמש  'ִצֻיֻוָראַֻׁדְּ

ָלה".ַׁ ַמעְּ ֻתֹוִניםַׁלְּ חְּ ַׁ"ֻתַ

ֲַׁחִקיָרהַׁ י ֹאדַַׁׁ–ַעל־ֻפִ ָברַָׁרחֹוקַׁמְּ ַׁ–הֻואַֻׁדָ
ְֹמר הֻוא ֹׁשֶ ַרְך ם־ִיְתֻבָ ֵ ַהׁשֻ אֹׁשֶ ָ ֹֻוְמֺנש ֻ ֹוָמם

ְֹמַצְמֵצםֹ ִֹיְהֶיה ָֹהרֻוָחִנֻיֻות, ל ִֹמֻכָ ְלַמְעָלה
ֵמיֹ ֹֻוׁשְ ַמִים ָ ַֹהׁשֻ ֹ"ֵהן ן, ֻכָ ׁשְ ְכֵלי־ַהֻמִ ֹֻבִ ִכיָנתֹו ׁשְ

לֻוָך"ֹ ַמִיםֹלֹאְֹיַכְלֻכְ ָ כֻו'ַַַׁׁהׁשֻ ַׁ.)ְמָלִכים־אָּח,ָּכז(וְּ

ַׁ ֵהֶפךְּ ֲַׁחִקיָרהַׁ–לְּ י ָברַָׁרחֹוקַַׁעל־ֻפִ ֹהֻואַֻׁדָ
ָהָאָדםֹ– ִֹיְהֶיהֹֹׁשֶ ֵפָלה, ֹׁשְ ה ִרֻיָ ֹֻבְ הֻוא ׁשֶ

ֹ ֹות ַֹלֲעש  ֹֻכַֹח ֹלֹו ֵהָמהֹרֹש ֶ ֹֻבְ ֹאֹו ְֹלַמְעָלה, ם
ֲעֶלהֹ ֻתַ ֹׁשֶ ן ְֹלָקְרֻבָ ֹאֹוָתֻה ַֹמְקִריִבין ֵפָלהִֹיְהיֻו ׁשְ
ֹ'ָרצֹון'ֹ ְך ֻיָ ֹׁשַ ְֹוֵאיְך ַרְך, ִֹיְתֻבָ ְֹלָפָניו ְלֵריַח־ִניחֹוַח

ַרְך?!ֹ ֶַׁאְצלֹוִֹיְתֻבָ

ֶַׁהַׁ ָאה ָקאַַׁׁ–רְּ וְּ ַֻׁדַ הֻוא ֶ ש 
ם! ֻתָ עְּ ִַׁמֻדַ ֵהֶפךְּ יֹֹ–ֹלְּ ֻכִ

ןֹ ֻכָ ׁשְ ֻמִ ֹֻבַ ה ְֹלַמֻטָ ִכיָנתֹו ֹׁשְ ָרה ִֹהׁשְ ֱאֶמת ֻבֶ
ְֹלֵריַחֹ ָֹעְלָתה ֵהָמה ְֹוַהֻבְ ׁש, ְקֻדָ ֻוְבֵבית־ַהֻמִ

ִַַׁׁניחֹוַחֹ ִחיַנת: ַֻׁבְּ ֶזה ַׁוְּ כֻו'. הֹוְּ ְֹלַמֻטָ "ֶעְליֹוִנים
ִחיַנתְַׁוַתְחֻתֹוִניםְֹלַמְעָלה"ֹ לַֹהחֹוֵזר'.'גַֹֻ,ַֻׁבְּ ְַׁלֻגַ

ַׁ ה ֺאֻלָ ַַׁהֻגְּ ִחיַנת ה,ַֹׁ–ֻבְּ ֺאֻלָ ַֹהֻגְ ר ִֹעֻקַ ֶֹזהֻו י ֻכִ
ֹ ְהֶיה ֻיִ ִחינָֹׁשֶ ֹֻבְ "ל, ַֹהֻנַ ִחינַֹה ֹ'חֹוֶזֶרתֹֻבְ ת

ַַָׁׁחִליָלה', ִחיַנת: הְֹוַתְחֻתֹוִניםֹֻבְּ "ֶעְליֹוִניםְֹלַמֻטָ
ׁש.ֹ ְקֻדָ ֵבית־ַהֻמִ ָהָיהֹֻבְ ְַׁלַמְעָלה"ֹׁשֶ

צְַּׁ ֻיָ ֶ ש  ֶכףַֻׁכְּ ַֻׁתֵ רֻו ַָׁאמְּ ַרִים, צְּ ִַׁמֻמִ אֻו
ם'ַׁ יַרתַַׁהֻיָ ִ 'ש  מֹותָּטו,ָּיז(ֻבְּ ְ ִבֵאמוֹֹ:ַׁ)ש  ֹ"ֻתְ

ֵעמוֹֹ ַהרְֹוִתֻטָ ְנַיןֹֹֻבְ רֻוַֹעלֹ'ֻבִ ְ ש ֻ ֻבִ ַנֲחָלְתָך"ְֹוכֻו',ֹׁשֶ
ׁש' ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ַַׁׁ–ַֻׁבֵ י ְהֶיהֹֻכִ ֻיִ ֹׁשֶ ה, ֺאֻלָ ַֹהֻגְ ר ֶזהִֹעֻקַ

םִֹהֹ ָ ׁשֻ ֹׁשֶ ׁש', ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ְנַיןֹֻבֵ לֹ'ֻבִ ְלֻגַ ִחיַנתֹ'ֻגַ יאֹֻבְ
ַַַׁׁהחֹוֵזר' י ַֻׁכִ ַַׁחד, ֻלֹו ֱאֶמתַֻׁכֺ ַֻׁבֶ י ַֻׁכִ "ל, ַַׁהֻנַ ֶֹרש  ַהש ֻ ַֻׁבְּ

 ַהֻכֹלֶַׁאָחד.ַׁ

  .סז

יחֹות)  (ָהַר"ןָּעז־ש ִּ

יַחֹ ְמֵהָרהָֹמׁשִ ָיֵמינֻו,ֹֻבִ לֹֻבְ ֻטֵ ִֹיְתֻבַ
ל לֹוםְֹוִיְהֶיהַֹמֲחלֶֹקת,ִֹמיֵניֹֻכָ ֹׁשָ

דֹול עֹוָלם,ֹֻגָ מוַַֹֻׁׁבָ ֻכַַָֻׁׁכְּ ֶ ְעָיה)ַׁתֻובש  ַ ָּטְָּיש  ַׁ(יא, ֹלֹא":
ִחיתוְֹֹֻולֹאָֹיֵרעוֹֹֻ כוַֻׁ"ַֹיׁשְ ַׁ'.וְּ

  .סח
יחֹות)  (ָהַר"ןָּקכו־ש ִּ

ׁשֻוָבה' ַנתֹֻתְ רוֹֻ,ֹע"תקֹׁשְ ֻבְ ֹֻדִ
יַח' ׁשִ ִֹמ'ֻמָ י. ָֹאְמרוֹֹֻֻכִ

ָנה ׁשָ ֻבְ  .ָלֶזהֹנֹוָטהָֹהְיָתהֹלֹאָֹיבֹוא,ְֹוַדְעֻתוֹֹֹזוֹֹֹׁשֶ

ַָׁאז ֻקֶֹדֹ: בֹואֹםׁשֶ ֻיָ יַחֹֹׁשֶ ָֹמׁשִ ֶֹאָחדֹלֹא,
ְצַעקִֹיְהֶיה ֻיִ ֱֹאמֻוָנהַֹעלֹׁשֶ י, הֹֻכִ ֻמָ ֹֻכַ

יִקים ְהיוַֹֹֻצֻדִ ֻיִ קֹולֹצֹוֲעִקיםִֹיְהיוָֹֹֻאז,ֹׁשֶ דֹולֹֻבְ ֹֻגָ
מֹוִניֱֹאמֻוָנה,ַֹעל ַֹהֻיֹוםֹֻכָ ְהֶיהַֹעד, ֻיִ ִֹנָחרֹׁשֶ
רֹוָנםֹ  .יליֹוִעְֹֹולֹאֹ,'ֵקייֶלע'ָּ)קֹול([ִָּדיָּ]ֵאייְנֵרייְסןַֻׁגְ

תֻוב ֻכָ ֶ ְעָיה)ַׁש ֻ ַ ל":ַׁ(ד,ָּגְָּיש  ָארֹֻכָ ׁשְ ִצֻיֹוןַֹהֻנִ ֹֻבְ
ָלִיםְֹוַהֻנֹוָתר ירֻוׁשָ .ַׁ"לוֵֹֹֹיָאֵמרָֹקדֹוׁשֹֹֻבִ

רוַֻׁ ָאמְּ ְתָרא)ַַׁרַז"לַׁוְּ ָבא־ֻבַ ַׁ:(עהָֻּבָ ֻיֹאְמרוֹֻ: ִֹלְפֵניֹ"ׁשֶ
יִקיםֹ ֻדִ ֻוטֹו!ַׁהֻואַׁ–ַׁ"'ָקדֹוׁש'ַֹהֻצַ ש  פְּ ַֻׁכִ

אי ַוֻדַ יִקֹֹֻבְ ֻדִ ֲארוֹֹֻיםַהֻצַ ָ ׁשֻ ֻיִ קוָֹֹֻאז,ֹׁשֶ ְֹוִיְתַחֻזְ
ֲארוֹֻ ָ ֱאמֻוָנָתםְֹוִיׁשֻ הֹֻבֶ דֹוׁשָ ַֹהֻקְ ִֹיְהיוֹֻ,

ִֹמֻיֹום

ר ִֹעֻקַ

י ֹֻכִ

ְֹוֵכן

י־ֵכן ְֹוַאף־ַעל־ֻפִ

ְֹוֶזה

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

בֹוא ֻיָ ׁשֶ ֹֻכְ

ת ֻבָ ֹ'מֹוָצֵאי־ׁשַ

ְֹוָאַמר

ֹֻוַמה

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  לה ֻבֵ

ה,ֹיֹוֵתרֲֹאִפֻלוִֹֹֻלְפֵניֶהםֹלֹוַמרְֹראֻוִים ֵֹמַאַחרִֹמֻזֶ
ֲארוֹֻ ָ ׁשֻ ֻיִ ִמיםֹׁשֶ ֱאמֻוָנה,ַֹקֻיָ יחוְֹֹֻולֹאֹֻבֶ ַֹעְצָמםַֹיֻנִ

ַֹאַחרִֹלֻפֹל יֶַַׁׁ–ַׁ.ָהעֹוָלםְֹוִלְטעֹות ִיהְּ הַׁהוְּ ֻמָ ַֻׁכַ
ָסִמיםַׁ ֺפרְּ ִהיִגיםַׁמְּ לַֻׁוַמנְּ ֶ ֶקרַׁש  ֶ ַׁ.ש 

ֹ ֻלֹאֹ–ָסֵפק ֵצאֹׁשֶ מֹונוִֹֹֻקֻבֻוץָֹאזִֹיֻמָ ֹֻכָ
ַֹהֻיֹום ְמָצִאים, ֻנִ הֹׁשֶ ֻמָ ֵני־ָאָדםֹֻכַ ֹֻבְ
ִצים ְתַקֻבְ ֻמִ ֲחֵפִציםַֹיַחדֹׁשֶ ֱאֶמתֹׁשֶ ֹמַעֹֹֻבֶ ִֹלׁשְ

ַבר ֹֹֻדְ ם יֹ–ַהׁשֵ ַאף־ַעל־ֻפִ ֶיהַׁוְּ הְּ ֻיִ ֶ ַׁהֵאיזֶַַָׁׁאזַׁש 
ִריםַׁ ֵ ש  ֻדֹורַֻׁכְּ ִריםִֹיְהיוַֹֹֻאךְֹ,ַֻׁבַ ַׁ.ְמֺפֻזָ

ָאַמר ֹתב":ַׁוְּ רֹוןֹזֹאתֹֻכְ ֶפרִֹזֻכָ ֻסֵ מֹותַָּׁ"ֻבַ ְ )ש 

ָּיד( ִמיםֵֹיְדעוְֹֹֻלַמַעןַׁ–ַׁיז, ֻיָ ִאים,ֹֻבַ ַֹהֻבָ
ָבר ֻכְ ַדעִֹמיָֹהָיהֹׁשֶ ֻיָ ְֹוֵיְדעוִֹֹֻמֻקֶֹדם,ֹזֹאתֹׁשֶ

ק ֱאמֻוָנהְֹלִהְתַחֻזֵ ַרךְֹֹֻבוֹֹֹֻבָ יָקיווִֹֹֻיְתֻבָ ְֹבַצֻדִ
יםֹ ֻיִ ֹ.ָהֲאִמֻתִ

  .סט
יחֹות)  (ָהַר"ןָּרכ־ש ִּ

ֶאָחד ַׁלְּ ה": ֹסֹודְֹלָךֲֹֹאַגֻלֶ ְהֶיה, ֻיִ ֹׁשֶ
יקֹוְרסֻות דֹולֶֹאֻפִ עֹוָלםֹֻגָ ֹֻבָ י. ֹֻכִ

ַמְעָלה יקֹוְרסֻותָֹיבֹואִֹמֻלְ עֹוָלםֶֹאֻפִ ִבילֹֻבָ ׁשְ ֹֻבִ
יֹון יםֹיֹוֵדַע,ַֹוֲאִני.ִֹנֻסָ ֲאָנׁשִ יֹׁשֶ ֻלִ ם,ֹׁשֶ לֹֹֹֻגַ ֶֹזהֹאֻבְ

קוֹֻ ֱאמֻוָנהִֹיְתַחֻזְ ֱאֶמתֹֻבֶ ֹֻבֶ ֲארוֹֻ, ָ ִמיםְֹוִיׁשֻ ַֹקֻיָ
ֱאמֻוָנָתם ֹֻבֶ הֲֹאִניַֹאךְֹ. ֵדיֹזֹאת,ְֹלךְָֹֹמַגֻלֶ ֹֻכְ
קוֹֻ ְתַחֻזְ ֻיִ ְראוֹֹֻיֹוֵתרֹׁשֶ ֻיִ ׁשֶ רוֹֹֻֻכְ ֻבְ ֻדִ הֹׁשֶ ִֹמֻזֶ

 !"ִמֻקֶֹדםֹ

ַחַׁ ַאֻנֵ ֹאדִַׁמתְּ ָאַמרֶַׁזהַַׁעלַׁמְּ ֵֹאיךְֹ,ֹאֹוי":ַׁוְּ
יםֲֹעֹמדַלֹֹיֻוְכלוֹֻ לֶֹנֶגדֹֺמָעִטיםֲֹאָנׁשִ ֹֻכָ

ַׁ!"ָהעֹוָלםֹ

ֹאדַָׁסמֻוךְַּׁ קֻותוַַַֹׁׁאַחרַׁמְּ ֻלְּ ֻתַ ַׁ"זִַַַׁׁהסְּ ַׁ–ל
ֵעיֵנינוַַָֻׁׁרִאינוַֻׁ ֶכףַׁזֹאת:ַֻׁבְּ ֻתֵ ֶ ִחילַׁש  ִַׁהתְּ

ט ֵ ש ֻ ֻפַ ִהתְּ ִסיתַׁלְּ יקֹורְּ דֹולֶַׁאֻפִ עֹוָלםַֻׁגָ ֻלֹאַַׁמה,ַֻׁבָ ֶ ַׁש ֻ
זֹאתַָׁהָיה כֻו',ִַׁמיֵמיַֻׁכָ ַׁוְּ ִכיםַַׁוֲעַדִיןֶַׁקֶדם ַׁהֹולְּ

ִטים ְּ ש ֻ ֻפַ ָכל־ֵעת,ַֻׁוִמתְּ ֶיהַַׁמהַׁיֹוֵדַעִַַׁׁמיַׁאֹויַֻׁבְּ הְּ ַֻׁיִ
ִמיםַׁ ֻיָ ִאיםַֻׁבַ ַׁ.ַהֻבָ

נוַֻׁ ַתבְּ ָאַמרַַׁמהַֻׁכָ ֶ ַעל־ֶזהַׁל:"זַַַׁׁהֻואַׁש ֻ ֶ ַׁש 
אוַֻׁ ַנֻבְּ לִַׁהתְּ ִביֵאינוַַֻֻׁׁכָ ַׁנְּ ָרט, פְּ אלַֻׁבִ ִנֻיֵ ַֻׁדָ

ָאַמר ֶ אל)ַׁש  ִנֻיֵ ָּיָֻּדָ ַׁ(יב, ְררוֹֻ": נוִֹֹֻיְתֻבָ ְרפוְֹֹֻוִיְתַלֻבְ ְֹוִיֻצָ
ים כוַַֻׁׁ"ַרֻבִ לַׁ,'וְּ ֻכָ ֶ ָנָתםַׁש  ֻוָ ַאֲחִרית־ַָׁהָיה:ַֻׁכַ ֻבְּ ֶ ש 

ִמים הַַׁהֻיָ ַנֻסוַַָֻׁׁהֵאֻלֶ פוִַַֻׁׁיתְּ ָטרְּ ִיצְּ ָרֵאלַׁוְּ ִַׁיש ְּ
ֱאמֻוָנה ַֻׁבֶ ַעְמדוֹֻ. ֻיַ יםְֹוָיקֻומוֹֹֻׁשֶ ְרצוַֹֹֻרֻבִ ֻיִ ֹׁשֶ
הֹאֹוָתםְֹלַהְטעֹות דֹוׁשָ ֵֹמָהֱאמֻוָנה־ַהֻקְ ֵהם, ֹׁשֶ

יקֹוְרִסיֹ ִריםֹםָהֶאֻפִ ָיֵמינוְֹֹֻוַהְמַחֻקְ ֻבְ ֹ.ׁשֶ

ָבר ֻכְּ ֶ הִַׁמֻקֶֹדםַׁזֹאתַׁהֹוִדיַעַַׁׁש  ֻזֶ ֶ ַׁש 
ֶיה יֹוןִַׁיהְּ ֻסָ ַַׁהֻנִ ַַׁלֲעֹמדַָׁראֻויַָׁהָיה,

יֹון ֻסָ ֻנִ איַֻׁבַ ַוֻדַ ַֻׁבְּ י־ֵכן, יֹוןִֹיְהֶיהַֹאף־ַעל־ֻפִ ִֹנֻסָ
דֹול,ֹ רַֹעדֹֻגָ יםֲֹאׁשֶ ִליםִֹיְהיוַֹֹֻרֻבִ ֹ.ְמֹאדִֹנְכׁשָ

י־ֵכןַאף־ַעֹ לֹֻכֹוְתִביםָֹאנוֹֹֻל־ֻפִ ֹֹֻכָ ֹ–זֹאת
ֱאֶמתַֹהֲחֵפִציםֵֹיְדעוְֹֹֻלַמַען ֻוָבֱאמֻוָנה־ֹֻבָ

ָבר ֻכְ ה:ֹׁשֶ דֹוׁשָ ל"זַָֹֹלנֻוֹהֻואֹהֹוִדיַעַֹֹהֻקְ ֹזֹאתֹלֹֻכָ
יבָֹלֶהםִֹיְהֶיהְֹלַמַען,ִֹמֻקֶֹדם קֶַׁנֶפׁש,ְֹלֵמׁשִ ַחֻזֵ ַׁלְּ
ם םִַׁלֻבָ ֵ ַהש ֻ הַֻׁבְּ ָ דֹוש  תֹוָרתֹו־ַהֻקְּ ֲאַׁ,ַֻׁובְּ רֻכַ ֶ נוַַֻׁׁש  לְּ ִַׁקֻבַ

ָמָראַׁל"זֵַַַׁׁמַרֻבֹוֵתינוַַֻׁׁ ֻגְּ ִקיםַֻׁבַ ַׁ.ֻופֹוסְּ

  .ע

י)  (גָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

נוַֻׁ ָהָיהַַׁרֻבֵ ֶ ַׁ"ש  לוַַַֹׁׁז"ל: ַעלֶַׁאצְּ ם־ַהֻבַ ֵ ־ש 
ָאַמרַַׁז"ל.ַׁטֹוב ֻפֹוְגִמיןַׁלֹו:ַׁוְּ ׁשֶ ֹ"ֻכְ

ֶאֶרץ ָרֵאל,־ֻבְ ָגלֻות".ֹנֹוְפִליןִֹיש ְ ְָּל'ִלֻקֻוֵטיַֻׁבְ ְך ֻיָ ַ ־)ש 

ַׁ.ן'ָּח"אָּט(מֹוֲהַר"ָּ

  .עא

י)  (מֹוֲהַר"ןָּו־ַחֻיֵ

ָחן לְּ ֺ ֵַׁמרֹבַַׁהש ֻ ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ַָׁהעֹוָלםֵַׁאֶצל
ֲחקוַֻׁ ֻדָ ֶ ָמןַׁש  יד.ַָׁעָליוַַׁעצְּ ֻפִ ִהקְּ ָאַמר:ַׁוְּ ַׁוְּ

ִביםֹֻגֹוִייםְֹוִכי ְלָחןַֹעלֶֹאְצִליֹיֹוׁשְ ֺ ַֹהׁשֻ ְֹוִכי,
ו יַח'ֹ'ְימֹותַֹעְכׁשָ ׁשִ ְתָקְרבוַֹֹֻהֻמָ ֻיִ ֹֻגֹוִייםֹׁשֶ

ֹ יִקים,ַלֻצַ מוַַֹֻׁׁדִ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ְעָיה)ַׁש  ַ ָּבְָּיש  ְֹוָנֲהרוֹֻ"ַׁ:(ב,
לֵֹאָליוֹ ןִָּלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ןָּח"אָּטז(ַׁ"ַהֻגֹוִיםֹֻכָ  .)ַעֻיֵ

ְֹוֵאין

ָֹעָנה

ָֹאַמר

ְֹוָהָיה

ה ְֹוִהֻנֵ

ֹֻוְכָבר

ֹֻוֵמַאַחר

ַֹאךְֹ

ר ִֹסֻפֵ

ר ֻבַ ִֹנׁשְ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  לו ֻבֵ

  .עב

י)  (יָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ֶעֶרבְֹלָפָניו ־ְמַנֵחםֹֹחֶדׁשֹ־רֹאׁשֹ־ֻבְ
יֹוםָֹאב, תִֹראׁשֹוןֹֻבְ ֻבָ ַ ׁשֻ ְֹלֵעתֹֻבַ

ֵעתֶֹעֶרב, ֻפֹוְסִקֹֹֻבְ רֶֹלֱאֹכלֹיןׁשֶ שָֹ ָהָיהַׁ–ַֻׁבָ ַָׁאזַׁוְּ
ם ֺאֻיָ ֹאד,ַׁמְּ ַכבַׁמְּ ָ ש  תֹו,ַַׁעלַׁוְּ ַתקִַׁמֻטָ ָ ש  ה,ַׁוְּ ֻבֵ ַַׁהרְּ
ב ַ ָחש  בַַׁמהַׁוְּ ַ ָחש  ֶ יַַׁוֲאִני,ַׁש ֻ ֻתִ ָפָניוַָׁעַמדְּ ִעידַׁלְּ ַַׁמרְּ

ֻתֹוֵמם ְּ ַֻׁוִמש  י, ֻתִ ָעַמדְּ ָפָניוַָׁאזַׁוְּ הַׁלְּ ֻמָ עֹותַֻׁכַ ָ .ַׁש 
ָאַמר:ַָׁעָנה ֶזהַׁוְּ תֹ"ֻבְ ֻבָ ַ ִכיִתיַֹהׁשֻ ִֹלְפֵניְֹמֹאדֹֻבָ
ם ֵ ַרְך,־ַהׁשֻ לַֹמֻדֻוַעִֹֹיְתֻבָ ָברֹֻכָ ֲאִניֹֻדָ ֹרֹוֶצהֹׁשֶ

ְמִסיַרתַֹלֲעשֹֹותוֹֹֹֺמְכָרחֲֹאִניַֹלֲעשֹֹות, ֶנֶפׁשֹ־ֻבִ
ְֹוכֻו'".ֹ

  .עג

י)  (מֹוֲהַר"ןָּרנז־ַחֻיֵ

ָגהִֹלי ָ זוַֹֹֹהש ֻ ַרְך,ֹֻכָ ם־ִיְתֻבָ ֵ ָהִייִתיְֹלַהׁשֻ ֹׁשֶ
יַח''ָמֶֹֹאתָֹיָדֻהַֹֹעלְֹלָהִביאָֹיכֹול ֹׁשִ ֲֹאָבל,

י ְקֻתִ יַֹהֻכֹל,ִֹסֻלַ ְֹלַהֲחִזירֶֹאְצְלֶכםַֹעְצִמיְֹוָלַקְחֻתִ
יֹ–ְלמֻוָטבֶֹֹאְתֶכםֹ דֹולֶֹזהֹֻכִ ַֹהֻכֹל.ִֹמןֹֻגָ

  .עד

י)  (רסָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

בֹוא ֻיָ ׁשֶ יַח'ֹֻכְ נוַַָֻׁׁאזַׁ–ַׁ'ָמׁשִ ֻתְּ ֻיִ ֶ ש  ַׁ'ַיִיןַֻׁכְּ
ַׁ ר' ֻמָ ֺ ש  ֹיֻוְכלוַֹֹֻלֲאֵחִריםֲֹאַזיַׁ–ַהמְּ

נוַַַֻׁׁהְטעֹותְלֹ ִיֻתְּ ןַׁ'ַיִיןַָׁלֶהםַׁוְּ ְּ ש  ַָׁוואִליחְּ
ֶטער', ָראִוויצְּ טְּ רוַַֻׁׁסְּ יֹאמְּ הֻואַָׁלֶהםַׁוְּ ֶ ַׁ'ַיִיןַׁש 

ַַַׁׁהֻטֹוב ר' ֻמָ ֺ ש  לֹוֵמנוֲֹֹֻאָבלַׁ–ַהמְּ י־ׁשְ ֹלֹאְֹלַאְנׁשֵ
יְֹלַהְטעֹות,ֹיֻוְכלוֹֹֻ ִיןָֹטַעְמנוֲֹֹֻאַנְחנוֹֹֻֻכִ ַֹהֻטֹוב.ַֹהֻיַ

  .עה

י)  (רסוָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ַֹֹמה ֶ יַחֹׁשֻ ׁשִ הֹֻמָ ָרֵאל,ֹטֹובֹותַֹיֲעשֶֹ ְֹלִישְֹ
ַֹרקָֹיכֹולֲֹאִני ַהִחֻלֻוקַֹלֲעשֹֹות. ִֹהיא:ֹׁשֶ
יַחֹ ׁשִ ֻמָ ְָּולֹאָֻּוָפַסק)ֲַׁאִני.ֲֹאָבלְֹוָיקֻום,ֹֹאֵמרִֹיְגזֹרֹׁשֶ

ר ֻבֵ ַׁ(יֹוֵתרָֻּדִ ח־ַאֵחר:ַׁ–. ָֹיכֹולֵֹאיִניֲֹאִניֲֹאָבלַֺׁנֻסָ
ִֹלְגֹמרֲֹעַדִין.ֹ

  .עו

י)  (רעדָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ַׁ : רֻוש  ַַׁהֻפֵ ַׁהֻוא ךְּ אֹֻכָ ֹֻבָ ִוד ֹֻדָ ן ֹֻבֶ "ֵאין
ַעת" ַֹהֻדַ ַח ֶהֻסֵ ֹֻבְ א ָּצז.(ֶַׁאֻלָ ,ַׁ)ַסְנֶהְדִרין

ָברַׁהֻואַׁ ֻכְּ ֶ םַׁש  ֻתָ עְּ ֻלֹאַָׁיבֹואַַׁעלַֻׁדַ ֶ נֻוַׁש  יַחַָּהיְּ ִ ש  ֻמָ ֶ ]ש ֻ

עֹוָלם[ ָברִָּנְמָצאָֻּבָ ָאַמר:ֶַׁזהַֻׁכְ םַָּׁ"ָאַמרַֹרבַֹנְחָמן.ַׁוְּ ָ )ש 

יצח:(ָּ ֲֹאָנאֹהֻוא'ְֹוכֻו'".ֹ:ֹ'ִאיִֹמןַֹחֻיֵ

  .עז
י)  (רעהָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

בֹואֹסֹוְבִרים: ֻיָ ׁשֶ ֻכְ יַחֹֹׁשֶ ֹלֹאָֹמׁשִ
יַחֲֹֹאִפֻלוֹֹֻהֻוא,ֵֹכןֹלֹאָֹימֻותֻו. ָֹמׁשִ
ַעְצמוֹֹֹ ֹ.ָימֻותֹֻבְ

  .עח
י)  (שמוָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ֶפר ַהֻסֵ דֹוׁשֹֹׁשֶ ֻלוַֹֹֹהֻקָ ֹ'ִלֻקֻוֵטיֹׁשֶ
ָצאֹן'"מֹוֲהַרֹ ֻיָ עֹׁשֶ ֹהֻואֹֹוָלם,ֻבָ
אֹ ה'.ֹ'ַאְתַחְלֻתָ ִֹדְגֺאֻלָ

  .עט
י)  (שנדָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ָאַמר: לֹוםִֹאםַׁוְּ יַחָֹֹיבֹואֹלֹאַֹחס־ְוׁשָ ָֹמׁשִ
ְמֵהָרה ֹֻבִ ִעיםָֹהעֹוָלםִֹיְהיוֹֻ, ְעֻגְ ִֹמְתֻגַ

הַֹאֲחַריֹ הְֹמֹאדַֹהְרֻבֵ ֹיֹוֵתר.ַֹהְרֻבֵ

  .פ
י)  (תקכזָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ים: ֻצִ יֵַֹֹֻהֻקִ הֹׁשֹׁשֶ ֻמָ דֹוִליםֹֻכַ ֹֻגְ
ִבין ְ ַחׁשֻ ֻמְ ים,ֹׁשֶ ִריםִַׁקֻצִ אֹומְּ ָראֻויַׁוְּ ֶ ַׁש 

בֹוא ֻיָ ֶ יַחַַׁׁש  ִ אֹותוַַָֹׁׁמש  ץַֻׁבְּ ֵהםַַׁהֻקֵ ֶ ִריםַׁש  מוַֹׁ,ַׁאֹומְּ ַֻׁכְּ
ֵאַרע ֶ נֻו,ַׁש  ַמֻנֵ זְּ ָהיוַַֻֻׁׁבִ ֶ ִריםַׁש  הַַׁעלַׁאֹומְּ ֻמָ ַֻׁכַ
ָרִטים ָאזַֻׁפְּ ֶ יַחַַָׁׁיבֹואַׁש  ִ ַָׁמש  ֵכן, ֻדֹורֹותַׁוְּ ַֻׁבַ

ָפָניוַׁ ֻלְּ ֶ ַׁ.ש 

יםָֹהָיהֹלֹאַֹז"ל ָלל.ַֹעל־ֶזהַֹמְסֻכִ ֹֻכְ
ָכל־ְזַמןְֹוָאַמר: ֻבְ אֹוְמִריםֹׁשֶ ֵֹאיֶזהֹׁשֶ

איָֹאזֵֹקץ, ַוֻדַ יַחָֹֹיבֹואֹלֹאֹֻבְ ׁשֻוםָֹמׁשִ ֹֹאֶפןֹֻבְ

י ָֹעַמְדֻתִ

ֵֹיׁשֹ

ֶֹלָעִתיד

ל ֹֻכָ

רֶאֹ ְֹפׁשָ

ָֹהעֹוָלם

ֹ:ָאַמר

ָֹעָנה

ְֹלִעְנַין

נוְֹֻוֹ ַֹרֻבֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  לז ֻבֵ

אֹותוֹֹ ץֹֻבְ ֵהםַֹהֻקֵ ָברַׁ.אֹוְמִריםֹׁשֶ בָֹארַֻׁוכְּ ַׁמְּ
: דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ לַֻׁבַ ַקֻלֵ ֻמְ לְֹמֹאדֹ"ׁשֶ ֹֹֻכָ ְ ֵֹביַהְמַחׁשֻ

ין", יִֹקֻצִ ןֹ"ֵאיןֹֻכִ ִודֹֻבֶ אֹֻדָ אֹֻבָ חֶֹאֻלָ ֶהֻסַ ֹֻבְ
ַעת"ֹ  .)ַסְנֶהְדִריןָּצז.(ַַׁהֻדַ

ו בֹואָֹהעֹוָלם:ֹאֹוְמִריםַֹעְכׁשָ ֻיָ ֹ"ׁשֶ
יַחֹ ַנתָֹמׁשִ ׁשְ ֶמהַׁ–ַׁר"!"תֹֻבִ ִנדְּ ַָׁלֶהםַׁוְּ

ַַׁׁ ש  ֻיֵ ֶ ָמִזיםַׁש  ַַׁׁרְּ דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ָראָּקיז.(.ַעל־ֶזהַַֻׁׁבַ ָּ)ַוֻיֵ

ית)"ֻובְָּ ִ ִניןְָּמָאהָּש  ְ ִתיָתָאה,ָּש  ְ חֻוןִָּלש  ֻתְ ְרֵעיִָּיְתֻפַ ְָּדָחְכְמָתאָֻּתַ
אְָּדָחְכְמָתאָֻּוַמֻבֻוֵעיְָּלֵעיָלא, ְָּלַתֻתָ ן, ֻקַ ְָּלָאֳעָלאַָּעְלָמאְָּוִיְתֻתַ

ִביָעָאה ְ ש  ָֻּבִ .ָּ ַבר־ָנש  ןָֻּכְ ֻקַ ִמְתֻתַ יֹוָמאָֻּדְ ִתיָתָאהָֻּבְ ְ ָָּעַרבִָּמִכיָּש 
א ָ ְמש  ִ ְָָּּלֲאָעָלאָּש  ֻתָ ֻבַ ַ ש  ית)ְָּוִסיָמַנִיךְָּ.ָָּנֵמיָָּהִכיָּאֻוףָּא,ֻבְ ִ ֵראש  ז,ֹֹב ְּ

ַנתָּ:(יא ְ ש  ָָּּ"ֻבִ ש  ֵ ָנהֵָּמאֹותָּש  ָ יָּש  ל'ְוגוָָֹֹּּנַחְָָּּלַחֻיֵ ָֻּכָ ִָּנְבְקעֻו ,ָּ
הֹוםַָּמְעְיינֹותָּ ה"(.ָֻּתְ ַָּרֻבָ

ֲעֵריֹ ַ ֹ'ש  חו  ת ְּ ִֹיפְּ י', ִ ש   ִ ַֹהש   'ֶאֶלף ֹלְּ ֵֹמאֹות ש  ֵ ֹש  ַנת ְּ ִבש  ֹו  ַֹהר: ַֹהז  ם ו  ג  רְּ ]ת ַ
ֹ ָמה ַֹהָחכְּ ה ַמט ָ ֹלְּ ָמה' ַֹהָחכְּ נֹות יְּ ֹ'ַמעְּ חו  ת ְּ ִיפְּ ֹוְּ ָלה, ַמעְּ ָֹהעֹוָלםֹֹ–לְּ ן ק ֵ ת ַ ִיתְּ וְּ

ָעהֹ ָ ִֹמש   י ִ ש   ִ ַֹהש   יֹום ֹב ְּ מֹו ַֹעצְּ ִכין ֵ מ  ֶ ֹש  ָאָדם ֹכ ְּ ִביִעי', ְּ ַֹהש   'ֶאֶלף ֹלְּ ֵנס ִלכ ָ
תֹֹ ב ָ ַ יֹוםַֹהש   ֵנסֹלְּ ֹקַע,ִֹלכ ָ ְּ ֹעֹוֶמֶדתִֹלש  ֶמש  ֶ ַהש   ֶ אן[.ֹ–ש  יֹכ ָ ִ ָֹהִכיַֹנמ 

איָֹאזֹ– ַוֻדַ ׁשֻוםָֹיבֹואֹלֹאֹֻבְ ֹֹאֶפן,ֹֻבְ
בֹואִֹלְהיֹותְֹוָיכֹול ֻיָ ַנתֹֹקֶדםֹׁשֶ ִֹלׁשְ

ְֹלַאֲחָריוֹאוֹֹֹר"ת ַנתֲֹאָבל, ׁשְ ָֹיבֹואֹלֹאֹר"תֹֻבִ
ׁשֻום ָהעֹוָלםֵֹמַאַחרֹֹאֶפן,ֹֻבְ יןֹׁשֶ ְֹלאֹותוְֹֹֹמַצֻפִ
ַמן ַֹהֻזְ ָּבְֹיַאֵחר"ֹלֹאָֹיֹבאֹ"ֻבֹאַֹרק. ָּג()ֲחַבֻקֻוק ,ֹ

ְמֵהָרה ָיֵמינוֹֹֻֻבִ חֹֻבְ ֶהֻסַ ַעת־ֻבְ ְֹלַגְמֵריַֹהֻדַ ַֹהְינוֹֻ,
ֻלֹא בוֹֹֻׁשֶ ָללַֹיְחׁשְ ץֹאֹותוַֹֹֹעלֹֻכְ בֹואַֹהֻקֵ ֻיָ ,ֹׁשֶ
ְמֵהָרהָֹיבֹואֹֻוִפְתאֹוםֹ ָיֵמינוֹֹֻֻבִ ָֹאֵמן.ֹֻבְ

ָּכ:ָּ ַָּז"ל ִָּמֻמֹוַהְרַנ"ת ְָּוִסֻפֻוִרים יחֹות ָּש ִ ְרֶזל', ָֻּבַ ]ֻוְב'ֲאָבֶני"ָה
ַנתֹת ׁשְ יַח"!"ֻבִ בֹואָֹמׁשִ ֻיָ רֻוָֹהעֹוָלםֹׁשֶ ֻבְ ְוָאַמרָּמֹוַהְרַנ"תָָּּ–ָּ"רֹֻדִ

ָּ ָנהֹזֹו"!ַז"ל: ׁשָ ָֹיבֹואֹֻבְ ֻלֹא ֻזַֹהרָָּּ–ָּ"ׁשֶ תֻובָֻּבַ ֻכָ ֶ ָראֹקיז.ֹֻוַמהָּש  )ַוי ֵ

חֻוןַהַנ"ל( ַנתָּת"רִָּיְפֻתְ ְ ש  ֻבִ ֶ ָּ"ש  ְרֵעיָּ: ֲעֵריְֹדָחְכְמָתא"ָָֻּּתַ ַ ֹש  חו  תְּ ָ ]ִיפ 

ָמה[ ִֹלְהיוָֹֹּ–ַָּהָחכְּ ָֹדָברָֹיכֹול ָֹאָדם ַֹיְתִחיל ִֹאם ַהֻיֹום ֻמֵ ֹׁשֶ ת,
הָֹיכֹולִֹלְגֹמרֹ ָ ְקֺדׁשֻ ֻבִ ָּ[.ׁשֶ

ֹוןֵָּסֶפרָּ ָנאָֹּ'ֻזַֹהרַֹחי')ְוֶזהְָּלש  אַמארְּ ִֹמק ָ דֹוש  ָהַרב־ַהק ָ ַעלָָּּ(זיע"א)לְּ
ָּ ַָּהַנ"ל: חֻוןַהֻזַֹהר ֻתְ ִֹיְתֻפַ ְרֵעיֹ"ְוָאז ְרֶצהֹֹֻתַ ֻיִ ֹׁשֶ ְֹלִמי ְדָחְכְמָתא

ֹיִֹ ָחְכָמה, ַֹלֲעֹסקֹֻבְ ַֹהֻנֹוֵבַע ׁש ַֹמֻמָ ַמְעָין ֹֻכְ ְָּהֶיה ֵֹאינֹוְֹוכֻו', ֻוְבָכאן
ְֹוָרֵזיֹ ָֹחְכמֹות ֻלֻות ֵֹמִהְתֻגַ א ֶֹאֻלָ יַח, ָֹמׁשִ יאֹות ִֹמֻבִ ָלל ֹֻכְ ר ְמַדֻבֵ

 (.ַהֻתֹוָרה"ֹ

  .פא

י)  (תריגָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

י ילֹה"ָֹיֹבאֹֻכִ יתָּמט,ָּי(ַׁׁשִ ִ ֵראש  ֵֹיְדעוָֹֹֻאזַׁ,)ֻבְ
ֹֹעֶֹצםְֹוִיְראוֹֻ ֺדֻלַ נוֹֹֻתֻגְ דֹוׁשַֹֹרֻבֵ ַֹהֻקָ

ַֹז"לְֹוַהֻנֹוָרא י, רוָֹֹֻאזֹֻכִ ֻנוְֹֹֻיַסֻפְ ה,ִֹמֻמֶ ֵעתַֹהְרֻבֵ ֹֻבְ
בֹוא ֻיָ יַח־ִצְדֵקנֻו'ֹׁשֶ ֵצאֹ'ְמׁשִ ֻיֵ ,ֵֹמֲחָלָציוֹׁשֶ
ר ֶ ֲאש  רַֻׁכַ ים:ִַׁסֻפֵ ַרֻבִ ַעלַֻׁבָ ֻפָ ֶ ם־ֵַׁאֶצלַׁ"ש  ֵ ַהש ֻ

ַׁ, ַרךְּ ֻבָ ַהֻגֹוֵאל־ֶצֶדקִַׁיתְּ ֶ ֶיהַׁש  ֵאי־ֲחָלָצִַַׁׁיהְּ ַׁ.יו"ִמֻיֹוצְּ

  .פב

ֻקֻוֵטָּ)  – אָּג'־ְוֶאְתרֹוָּבלֻוָלָּ'ָּת,־ֲהָלכֹוָּילִּ
ָּלַעָּ ֻקֻוֵטי־ֻפִּ  (מֹוֲהַר"ןָּח"בָּסז־יָּלִּ

ֻבֹוִכין ִליןֹׁשֶ ןַֹעלֹֻוִמְתַאֻבְ ֹ'ֺחְרֻבַ
ית ׁש'־ֻבֵ ְקֻדָ ַֹהֻמִ םֶֹזה־ְיֵדי־ַעל, ֵ ־ַהׁשֻ

ַרךְֹ יְֹמַרֵחםִֹיְתֻבָ ֵארֹםֻוֵמש ִ ַחתֹ"ֻפְ ֵַׁאֶפר"ֹֻתַ
ְעָיהָּסא,ָּג( ַ ִחיַנתָֹהָדר',ְֹל'ֶאְתרֹוגֹזֹוִכיןֲֹאַזי,ֹוַֹ)ְיש  ֹֻבְ

ֵאר'.ֹ ֹ'ֻפְ

  .פג

יַחָּ) ְרֵפָּ־ש ִּ ָּי־ש ַ  (ָּקחָּח"בָֹּקֶדש 

ַָׁאַמרזַַׁ ַׁ"ל ֵני־ֹיֹאְכלוֹֹֻ"ִאם: ָרֵאֹֻבְ ֹלִיש ְ
'ֵלילֹ'ָמרֹור' ַסח',ֹֻבְ ָברֹֻפֶ בוֹֹֻֻכְ ֵֹיׁשְ
ָאב' ָעה־ֻבְ 'ִתׁשְ ֶָּעְסןֶָּוועט'ְמָָּּ]ַאזַׁ'ִקינֹות'"ֹלֹוַמרֹֻבְ

יָָּמרֹור ֹויןֶָּמעןֶָּוועטָּ'ֵסֶדר',ָּםיֻבַ ָאב'ִָּזיְצןָּש  ָעה־ֻבְ ְ ש  ייָּ'ֻתִ ָֻּבַ

אֹוָתםָָּחִליםָּ)ֵהםַׁ.'ִקינֹות'[ ָָֻּּבְ ִמים ְלָחן־ָערֻוךְָָּּ–ַהֻיָ ֺ ־אֹוַרחָּש 

יםָּ ַׁ.(ג,ָּתכחַָּחֻיִ

ַָּרבָָֻּה־ֵאיכָָּ'ֻובְָּ] ָּה, ִתיְחֻתָ ָּיח:ֻפְ ַתָָּּןָאִביָּיַרבִָֻּ"ָּא יַעִני'ָּח:ֻפָ ֻבִ ִֹהש ְ
רֹוִרי ֹטו(ֵאיכָֹ)ָּם'ַבֻמְ ֵלילֵָָּּ,הֹג, ַסָָּּיֻבְ ָָּּחַהֻפֶ ֶ וָָֹּּבטוָֹּם־יוָָֹּּלש  ָּן.ָהִראש 

ֹ)ָּה'ַלֲענִָֹֹהְרַוִני' ָ ָעָָּּ,ם(ש  ְ ִתש  ָאָּה־ֻבְ ָָּּב.ֻבְ יַענִָָּּהִמֻמַ ֻבִ ִהש ְ ֶ ֵלילֵָָּּיש  ָּיֻבְ
וָָֹּּבטוָֹּם־יוָֹּ ָָּּןָהִראש  ֶ ַסָָּּלש  ֵלילֵָָּּי'ִהְרַונִָּ'ָּח,ֻפֶ ָעָָּּיֻבְ ְ ש  ָאָּה־ֻתִ ָּבֻבְ
ֵלילֵָָּּיֱהוֵָָּּה'.ַלֲענָָּ' וָָֹּּטֹוב־יֹוםָּיֻבְ ָָּּןָהִראש  ֶ ַסָָּּלש  ָּיֵלילֵָָּּאהוָָֻּּח,ֻפֶ

ָעָּ ְ ש  ָאָּה־ֻתִ ִָּיְרְמיָָָּּןְמקֹונֵָָּּהָהיָָָּּהזֶָּל־ְוַעָָּּב.ֻבְ ֹ)ה ָ ֹא(ש  ֹא, ֵָּאיָכה'ָּ:ם
בָָָּּ ְ ָּד'".ָבָדָָּּהָיש 

ַָּרבָָֻּה־ֵאיכָָּ'בְָֻּדְָּועוָֹּ ָּה: יַעִני"'הָּג, ֻבִ רֹוִריִֹהש ְ ָּבטוָֹּם־יוָָֹּּהזֶָָּּם',ַבֻמְ
וָֹּ ָָּּןָהִראש  ֶ ַסָָּּלש  ְכִתיָּחֻפֶ מוֹֹ)ָֻּבוָָֹּּבֻדִ ְּ ֹחש  ֹיב, ַָּמֻצֹותַָּעל'ָּ(ת
ָֻּוְמרִֹרי ֹות)ם' ַמצ  רִֹריַֹעלֹו  יַענִָָּּהַמָֹּה',ַלֲענִָֹֹהְרַוִני'ָּ,ם(מְּ ֻבִ ִהש ְ ֶ ָּיש 

ֵלי וָָֹּּבטוָֹּם־יוָָֹּּלֻבְ ָָּּןָהִראש  ֶ ַסָָּּלש  ֵליָּי'ִהְרַונִָּ'ָּח,ֻפֶ ָעָָּּלֻבְ ְ ש  ָאָּה־ֻתִ ָּבֻבְ

ה ְֹוִהֻנֵ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ַֹעד"

ְֹיֵדי־ַעל

נוֹֻ ַֹרֻבֵ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  לח ֻבֵ

וָָֹּּטֹוב־יֹוםָּלֵליָּיֱהוֵָָּּה'.ַלֲענָָּ' ָָּּןָהִראש  ֶ ַסָָּּלש  ָּלֵליָּאהוָָֻּּח,ֻפֶ
ָעָָּּ ְ ש  ָאָּה־ֻתִ  .ב"[ֻבְ

  .פד

אוָֻּ) ֻקָֻּבֵ ָֻּכֹוְכֵבי־אֹור,ר־ַהֻלִּ ָּיב; ָּח"ב ים ָֻּוטִּ
ָּכ;ָּ ְרֶזל ֲָּאָבֶני"ָה־ֻבַ ָּכו; ים ֻפֻורִּ יחֹות־ְוסִּ ש ִּ

ָָּּ ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ  (תרצזָּח"בָּש ִּ

ִטיַרתֹ ֹֻפְ ַֹאַחר ַֹז"ל ֹמֹוַהְרַנ"ת ִֹמְנַהג ָהָיה
'ֵבין־ ֻבְ ֹׁשֶ ַֹז"ל: נֻו ָצִריַרֻבֵ ַֹהֻמְ ָֹהיָֹם' רֹאֹוֵמֹה

ֻקוֹֻ' ֲֹחצוֹֹן־ֻתִ ֹת', ַמְרֻתֵ ֹֻבְ ָֹעמֹֹף טֹֻוִבְפָרֹק,
ָעֹ ִתׁשְ ָאֹה־ֻבְ ֹֻבְ ָֹהיָֹב ֹסֹוגֵֹה לֹֻכַָֹֹעְצמוֹֹת־ֶאֹר
ְיָלֹ םָֹאַמרֶֹאתַהֻיוֹֹתֲֹחצוֹֹדַֹעֹהַֹהֻלַ תֹם,ְֹוׁשָ ֹ'ְמִגֻלַ
ה'ְֹו'ֵסֶדרְֹוַה'ִקֻנֹות'ֵֹאיָכה'ֹ ִפֻלָ כוַַַֻׁׁהֻתְ  .'וְּ

ֹרֶמעֶרעֹרִמיֹןֶקעִֹאיךְֹ"ר:ַָׁאַמַׁ
ֹ ֹץַהאְרֹֹסָדאֹןִקיְלֹֹטִניׁשְ ֹראנָֹ,

ָעֹ' ׁשְ ָאֹה־ֻתִ י'ֹןאוֹֹֻב'ֻבְ ָצִרים'ֻבֵ יֹן־ַהֻמְ ֹיִדֹֹיֻבַ
יֹרָיאְהֹֹץַגאנְַֹֹאֹֹןאוֹֻ,ֹת'ִקינוֹֹ' ֹ'ֹיֻבַ ִפֻלַ ,ֹת'ֲחצוֹֹֹתֻתְ

י]ַׁןחֻוְרֻבָֹֹםֶדעֹףאֹויֹןְקָלאגְָֹֹכאְטׁשֹ ָּןַהֻמֹוִחיָּתֻבֵ

ְכָלִלֻיוָֻּ ֹֹזִאיֹןֶמעֹסָווא,ֹ[תֻוִבְפָרִטֻיוָָֻּּתֻבִ ֹיִווֹיַאזוֹֹֹטִניׁשְ
ַׁ.ֹ"ןַזייֹצוֹֹֻףַדאְרֹֹןֶמעֹ

ֵָּאינִָּ] ָָּיכוָֹּי ְָּלָקֵרָּל ֶָּאָּר ִָּלבִָֻּת ַָּרָּי, ָעָּ'בְָֻּק ְ ין־ִתש  ָּ'ֻבֵ ָֻּוִביֵמי ָאב' ה־ֻבְ

תָּ 'ְתִפֻלַ ָֻּבִ ָנה ָ ַָּהש ֻ ְָּימֹות ָֻּוְבָכל ינֹות, ַָּהֻקִ ֲאִמיַרת ָֻּבַ ָצִרים' ַהֻמְ

ֲָּחצוָֹּ חוָֻּל־ְלכָָּת'. ַָּהֻפָ ִָּלְבֻכוָֹּת ַָּעָּת ַָּהֺחְרבָָֻּל ַָּמָּן, ֵאיֶנֻנוָֻּה ֶ מוָָֹּּש  ָֻּכְ

ִריִכיָּ ֻצְ ֶ ַׁ.ת[יוִָֹּלְהָּםָּש 

  .פה
יַחָּ) ְרֵפי־ש ִּ ָּ־ש ַ  (ח"בָּתקיגֹקֶדש 

ַׁ ֶאְהֶיהָֹאַמר: ׁשֶ ֹֻכְ "ֲאִפֻלֻו
ֵבין ָֹהַאֲחרֹוןֹ־ֻבְ ָמׁשֹות ְ ַהׁשֻ

לֹ ֹ־ֶאֶלףׁשֶ ִ יַהׁשֻ ִ ֹלֹאֹׁשֻ הֲֹעַדִין ַהְגֺאֻלָ ְֹוֶאְרֶאהֹׁשֶ ,
ָאה,ַֹאף י־ַעל־ֻבָ ֵליָמהֹ־ֻפִ ֱאמֻוָנהֹׁשְ ֵכןַֹאֲאִמיןֹֻבֶ

יַח"!ֹ ׁשִ ִביַאתַֹהֻמָ ֹֻבְ

  .פו

יַחָּ) ְרֵפי־ש ִּ ָּ־ש ַ  (ח"זָּנזֹקֶדש 

יֹ ֹֹקש ִ ְֹוֹגֶדל ָלאֹות' ץ־ַהֻפְ ִֹמ'ֻקֵ רֻו ֻבְ ֻדִ ׁשֶ ֻכְ
לֻות, ַַׁהַַַׁׁהֻגָ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  ַַׁמה ָרט פְּ יִקיםַֻׁבִ ֻדִ ֻצַ

ַַׁעלַׁ רֻו ַעבְּ ַֻׁיַ עֹוד ֶ ַׁש  ֻסֻוִרים ַהֻיִ ַׁוְּ יֹונֹות סְּ ַַׁהֻנִ ִמֻגֶֹדל
יָחאַׁ ִ ש  בֹותַׁמְּ ִעקְּ ָרֵאלַֻׁבְּ ָאַמרָֹאזֹמֹוַהְרַנ"תַֹׁ–ִיש ְּ

ַֹוֲעִתידֹותֹ ָבִרים ִֹמֻדְ ְוָקא ֹֻדַ ֶֹאָחד, ד ֻצַ ֻמִ ֹׁשֶ ַז"ל:
ָֹלבֹואֹ ֶֹהָעִתיד ַֹעל יִקים ֻדִ ַֹהֻצַ ָאְמרֻו ֹׁשֶ ֵאֻלֻו

ֹ ִֹמזֶֹֹֻ–ָעֵלינֻו ק ִֹמְתַחֻזֵ ֹהֻוא ַעְצמֹו ֹֻבְ ִאםַַׁׁ–ה ֶ ש 
ַַׁהֻדֹור,ַׁ ַַׁעל ִַׁרֲחמֻו אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ ָראֻו, ֶ ַׁש  ַַׁמה ָראֻו
ִביםַׁ ַמֻצָ ַֻׁבְּ ַַׁלֲעֹמד ֻנֻוַכל ֶ ַׁש  ה ִפֻלָ תְּ ַֻׁבִ ִצירֻו ִהפְּ וְּ

יֹונֹותַָׁמִריםֵַׁאֻלֻוַַׁׁ ִנסְּ יםַׁוְּ ִ יחֹותָקש  ןָּש ִ ַׁ.ָהַר"ןָּקכו(־)ַעֻיֵ

  .פז
יַחָּ) ְרֵפי־ש ִּ ָּ־ש ַ  (ח"זָּעחֹקֶדש 

ַנ"ת ַׁזַַַׁׁמֹוַהרְּ יַָׁ'ֻבְַּׁ"ל ַַׁגאִליצְּ ָעַבַׁא', רַׁוְּ
ֶדֶרךְַּׁ ִסיָעתוַַֹֻׁׁבְּ ַׁגַַַֻׁׁנְּ ִעים ַׁ'ֻבְּ ָראר ד',ַֻׁבְּ

ָחַׁ ַׁוְּ ַָׁאַׁל ַׁיוַֹׁז ָעַׁם ְּ ש  ָאַׁה־ֻתִ ַֻׁבְּ ָאלֻוהוַֻׁב, ְּ ַַֻׁׁוש  ָ ם:ַׁש 
ֵאיזֶֹ" ֹֻבְ ֵֹסֶפֹה ִֹקינוֹֹר ֹהוֹֻת ֹרֹוֶצֹא ְֹלקֹונֵֹה םִֹאֹן,

ֹיְֹלִפֹֹ נַֹחֹ'ֺנֻסַ ֻכְ ַׁן'"?ֻפֹויְלֹ'ֹאוֹֹז'ַֹאׁשְ

ֵאַׁ כְּ יָֹהיוִֹֹֻאיֻלוֹֻ"ַׁב:ֻבִ יׁשִ ַֹמְרֻגִ תֶֹאֹם
ַֹהֺחְרֻבָֹ ֹלֹֹן, ֹׁשֹוֲאִליָֹהיוֹֻא ֵאָלֹם ֹׁשְ ֹזוֹֹה
 ר".לֹוַמֹהִֹקינָֹהֵֹאיזֶֹֹ

  .פח

ְרֶזָּ־ָהָּ"ֲאָבֶני) יחֹותָּל,ֻבַ ים־ש ִּ ֻפֻורִּ ְָּוסִּ
ֻמֹוַהְרַנ"תַָּז"לָּמב  (מִּ

ִריםָֹהיֻוֹ"ַׁ:"לזַַַׁׁמֹוֲהַרַנ"ת ׁשֵ יםֹֻכְ ֲאָנׁשִ ׁשֶ
יןֹ:אֹוְמִרים ֻבֵ ָצִרֹ־ׁשֶ ָֹלֶהםַֹהֻמְ ֵֹיׁש ים

ֹ"!ְיִריָדהֹ

ַׁזֶַׁ־לַעַׁ נֵַׁה ַׁ"ֲאנַַׁ־יִזקְּ ַׁש  נַַׁ: ֻמֹוַהרְּ ֶ ַׁת"ש 
ַָׁאַמַׁ ַׁהזֶַׁ־לַעַׁר ֵאיָנֻהֹ: ֱֹאֶמתֹ"ׁשֶ !–ֹ

ן ֹֻכֵ

ֹתַאַחֹם־ֻוַפַעֹ

ֹ"לזַֹ"תֹמֹוַהְרנַֹ

ַעם ֹֻפַ

ָהֹ ׁשֶ ֹהיָֹֻכְ

ֹרָאַמֹ

ָֹאַמר

ְֹוהֹוִסיפוֹֻ]
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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  לט ֻבֵ

ִליםֵֹאֻלוָֹֹֻיִמיםַֹרק ם־ַֹלֲעבֹוַדתְֹמֹאדְֹמֺסֻגָ ֵ ַהׁשֻ
ַרךְֹ ֶהםְֹלִהְתָקֵרבִֹויכֹוִליםֹ,ִיְתֻבָ יֹוֵתרֹֻבָ ֹֻבְ

ַרְך" ם־ִיְתֻבָ ֵ ָּ'ֲעבֹוַדתְוַעיֵָֻּ)ַׁ!ְלַהׁשֻ דֹוש  ֵסֶפר־ַהֻקָ ָרֵאל'ָּ־ןָֻּבְ ִיש ְ

ל ָּ"ֻכָ סֻוק: ַָּהֻפָ ַָּעל ַָּמְסֵעי, ת ַ ָרש  יגֻוָהָָּּרְֹדֶפיָהָָֻּּפָ ִ יןִָּהש ֻ ָֻּבֵ

ָצִרים"ָּ ַׁ[.(ַהֻמְ

  .פט

יחֹות־ֲאָבֶני"ָהָּ) ְרֶזל,ָּש ִּ ים־ֻבַ ֻפֻורִּ ְָּוסִּ
ֻמֹוַהְרַנ"תַָּז"לָּס  (מִּ

ַׁ ַׁאֹוֵמר: ֹֻגֹוגָֹהָיה 'ִמְלֶחֶמת
ת־ֻוָמגֹוג' 'ְמִגֻלַ רֹֻבִ ִֹנְזֻכַ ֵֹאינֹו ,

ַָּז"ל(ְַׁסָתִרים' נֻו ַָּרֻבֵ ל ֶ ְהֶיהַֹׁ–ַׁ)ש  ֻיִ ֹׁשֶ ַמע ַמׁשְ
נֻוֹ ֻלָ ֹׁשֶ יֹון ִֹנֻסָ ִֹיְהֶיה ְֹוֶזה עֹוָלם, ֹֻבָ יקֹוְרסֻות ַאֻפִ

יַח.ֹ לָֹמׁשִ ְֹוׁשֶ

  .צ

ָָּּ,ֻוְתבֻוָנה־ָחְכָמה) "רַרֻבִּ ָּיַָּאְבָרָהםָֻּבַ
יָמןָּא,ַָּנְחָמןַָּז"ל  (ַעֻמֻודָּיא ,סִּ

ִֹלְפנֹות־ֶעֶרב,ָֹהַאֲחרֹון
יֵמי ֻבִ יוֹׁשֶ דֹוׁשַֹֹחֻיָ לַֹֹהֻקָ ׁשֶ

נוֹֻ רַַׁז"ל,ַֹרֻבֵ ֻכַ זְּ ֻנִ ֶ ֹעֶצםַָׁאזַׁש  רֹוןַַׁהֲעָלַמתַֻׁבְּ ַַׁהִזֻכָ
ל ֶ ֶלדַׁש  ֵקןַַׁהֻיֶ ַהֻזָ ָלהַׁוְּ ַמעְּ ֻלְּ ֶ ם,ַׁש  ֻלָ ֵאינוַַַֹׁׁעדִַׁמֻכֺ ֶ ַׁש 

ָרא םִַׁנקְּ ֵ ש  רֹון'ַֻׁבְּ ָללַׁ'ִזֻכָ ַֻׁכְּ ֶֹגעֶדעְנְקטֶֹער",
טָגאְרנִֹ לֻום[ָָּלאוָּזֹוֵכרָּ]ֵאינוַָֹּׁ"יׁשְ ֻיֹותִסֻפֻוֵרָּ)ַֻׁכְ ָּ,י־ַמֲעש ִ

הָּ ְבָעהַָּמֲעש ֶ ִ עְטֶלעְרסָּיגֵָּמַהש ֻ ַׁ.(ֻבֶ

ָאַמר נוַַֻׁׁוְּ ַַׁרֻבֵ ַַָׁׁאז ַַׁז"ל ִניםֹ"ֵאיֶזה: ֵֹיׁשֹֹֻפָ
יֵניֶכם"ִֹלי ֹ?ֻבֵ יבַׁ–! ִ ֵהש  נַַַׁׁלוַַֹׁׁוְּ ַׁת"מֹוַהרְּ

ִדְבֵרי)ַׁל"זַַׁ ַׁ(ַצחֻותָֻּבְ טִֹווי": מַׁ"ָגאְרִניׁשְ לֻום[ָּוָֹּ]ֻכְ ַֻׁכְ !–ַׁ
ָחַזר נוַַֻׁׁוְּ ָאַמרַַׁז"לַַׁרֻבֵ םֹ"ֲהלֹא:ַׁלוַַֹׁׁוְּ םֹֻגַ ֶֹאֶפסַֹאֻתֶ
טָּאֹויךְִָָּּזיךְֶָָּּזעְנטָּ]ִאירַָׁוַאִין" ְ ָּ[ָגאְרִניש  כֻותָּ). ֻיָ ַ םַָּהש ֻ ָ ן־ש  ַעֻיֵ

ָחָמהְָּוכֻו'ָּ ֻזֹוִָּהיאַָּהֻנֶ ֶ ָאבִָּלְפנֹות־ֶעֶרב,ָּש  ָעה־ֻבְ ְ  ַׁ.(ְלִתש 

  .צא

ָָּּ,ֻוְתבֻוָנה־ָחְכָמה)ָּ ָָּהםיַָּאְבָרַָּרֻבִּ
"רַָּנְחָמןַָּז"ל יָמןָּ,ָֻּבַ  (גסִּ

דֹולָֹדָברֹהֻוא םֵֹליֵלךְְֹֹמֹאד,ֹֻגָ ֹֻגַ
ַמן ֻזְ ה־ֻבַ ֲעָרִבי',־ַל'ֻכֶֹתלַֹהֻזֶ ַֹהֻמַ

ִכיָנה ְ ַהׁשֻ םֹ"ׁשֶ ֹֹׁשָ מֹותהֻוא" ְ ר־)ש  ְדֻבָ ֻמִ ָֻּבַ ָּב; ָּב, ה ־ַרֻבָ

יר ִ ָּש  ָּב; ָּיא, ה יִרים־ַרֻבָ ִ ָּג;ָּ־ַהש ֻ ָֹּנַח ְנחֻוָמא ָֻּתַ ָּכו; ָּב, ה ַרֻבָ

א ִסיְקֻתָ א־ֻפְ ִסיְקֻתָ ָֻּפְ ָּטו; ִתי ַרב־ַרֻבָ מֹותָּ־ֻדְ ְ ָּש  ָֻּזַֹהר ָּפ"ה; ֲהָנא ֻכַ

ִטיםָּקטז.(ָּ ֻפָ ְ  .ה:ִָּמש 

ֻובַׁיֹוֵתר ַמןַָׁחש  יתִַׁמֻזְּ ֻבֵ ֶ ַׁ־ש  ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ
ם,ַָׁהָיה ֻמֻוָבאַַׁקֻיָ כֻו'.ַֻׁכַ ַׁוְּ ָפִרים סְּ ַֻׁבִ

ן־ַעל םֹֻכֵ םֹׁשָ ָרַֹֹהַחֻיֻותִֹעיָקרַֹהֻיֹוםֹֻגַ ַֹאתְוַהׁשְ
ִכיָנה ְ ןָֹלֶנַצח,ַֹהׁשֻ ֻכָ ִמׁשְ ךְֹֹֻכְ ְמׁשָ ֻמַֹחַֹֹהֻנִ ְֹוָהרֻוַחֹֹֻבַ

בְֹוכֻו'.ֹ ֻלֵ ֹֻבַ

ֻקֻון דֹולֹֻתִ ִֹֹל'ְפַגםֹֻגָ ִרית' ַׁ–ַהֻבְ
ֻמֻוָבא ִלֻקֻוֵטיַֻׁכַ ָיָנא־ֻבְּ נְּ טַׁ"קִַׁסיָמןַֻׁתִ

כֻו'.ַׁ ַׁוְּ

ַמן ֻזְ ה־ֻבַ םְֹוִלֻבוֹֹ'ֹהֹ"ֵעיַניֲֹעַדָיןַֹהֻזֶ לֹׁשָ ֹֻכָ
ִמים"ַהֹ ְבֵרי־)ְמָלִכיםַֻׁיָ ָֻּדִ ָּג; ִמים־אָּט, ַׁ,בָּז,ָּטז(־ַהֻיָ

ִכיָנה ְ ֲעָרִביִֹמֻכֶֹתלָֹזָזהֹלֹאְֹו"ַהׁשֻ דֹוׁשַֹֹהֻמַ ַֹהֻקָ
ַמֲאָמרֲַׁחזַַַָׁׁלֶנַצח",ֹ ם(לַׁ"ֻכְּ ָ ַׁ.)ש 

ֻקֻון דֹולֹֻתִ םֹֻגָ ַמןֹֻגַ ֻזְ ה־ֻבַ םֵֹליֵלךְַֹֹהֻזֶ ,ְֹלׁשָ
ֻקֻון ִרית',־ִלְפַגםְֹו'ֻתִ ֻמֻוָבַַַׁׁהֻבְ 'ֻזַֹהרַׁאֻכַ ־ֻבַ

' דֹוש  ָּקטז.(ַַׁהֻקָ ִטים ֻפָ ְ יַׁ–ַׁ)ִמש  יקֹֻכִ ֻדִ רַֹהֻצַ ֵֹאֶצלֹֻדָ
ֲעָרִבי',־'ֻכֶֹתל ֶנהַַׁהֻמַ ֻבָ ָיֵמינֻוַַֻׁׁתִ ֵהָרהַֻׁבְּ מְּ ִתֻכֹוֵנןַֻׁבִ וְּ

ַַׁׁ.ָאֵמןַׁ

  .צב

ֻדֹות־ֵסֶפר) ְנְיֵניָּ'ָגלֻות,ַָּהֻמִּ הָּעִּ ָּ,ֻוְגֺאֻלָ
ָּ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִּ יַחָּ,ָֻּבֵ ִּ  (ָמש 

יַחֹֹ]א[ ֶפָֹֹיבֹואָֹמׁשִ ְתאֹוםַֹתעֻבְ ֹֻפִ ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה,
ְמָחהֵֹמֲחַמת ָרֵאִֹֹיְפֲחדוֹֹֻש ִ ֹ.לט(ָּ)ֱאמֻוָנהלִֹיש ְ

בֹואֹ]ב[ ֻיָ ׁשֶ יַחֹֹֻכְ ָֹמׁשִ לֲֹאַזי, ִריםֹֻכָ ָ לַֹהש ֻ ֹׁשֶ
לַֹמְעָלה הְֹוׁשֶ ֶֹיֱחלוַֹֹֻמֻטָ וֲֹאָבל, ׁשַֹֹעְכׁשָ ֻיֵ ׁשֶ ֹֻכְ
ה רְֹלֵאיֶזהֲֹעִלֻיָ ֹש ַ ָרֵאלֲֹאַזי, חֹוִליםֵֹֹהםִֹיש ְ
ֹ.מ(ָָּנה)ֱאמוָֻּ

ָֹֹחְרָבהֹלֹאֹ]ג[ ַלִים אֹ–ְירֻוׁשָ ִבילֶֹאֻלָ ׁשְ ֹֻבִ
לוֹֻ ִחֻלְ תֶֹאתֹׁשֶ ֻבָ ַ ַֹהׁשֻ לוֹֻ, ַמעֹֻוִבֻטְ ְֹקִריַאת־ׁשְ
ֲחִרית ְֹוַעְרִביתֹׁשַ לוֹֻ, ית־ֹֻוִבֻטְ ל־ֻבֵ ינֹוקֹות־ׁשֶ ֻתִ

ֹ"לזַֹ"תֹמֹוַהְרנַֹ

ָעה ִתׁשְ ָאבֻבְ ֹ־ֻבְ

ָֹעָנה

ן־ְוַעל ֹֻכֵ

ה ְֹוַאְדַרֻבָ

ָֹידוֹֹ־ְוַעל

ְֹוַגם

ְֹוהֻוא



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  מ ֻבֵ

ן ַֹרֻבָ תָֹלֶהםָֹהָיהְֹולֹא, ִניםֹֻבֹש ֶ הֶֹזהֹֻפָ ,ִֹמֻזֶ
ווֹֻ ם,ְֹוָגדֹולָֹקָטןְֹוִהׁשְ ,ֶֹזהֶֹאתֶֹזהֹהֹוִכיחוֹֹֻאלֹֹֹֻגַ

ם ֻזוֹֹֻֻגַ ְלִמיֵדי־ֲחָכִמיםֹֻבִ ֹֻתַ ם, ְסקוֹֹֻֻגַ הֹֻפָ ֻנָ ִֹמֻמֶ
י ֹ.מב(ָּ)ֱאמֻוָנהֲאָמָנהַֹֹאְנׁשֵ

ַלִיםֵֹאיןֹ]ד[ אִֹנְפֵדית,ְֹירֻוׁשָ ְצָדָקהֶֹֹאֻלָ ָּ)ֱאמֻוָנהֻבִ

ֹ.מג(

אִֹמְלָחָמה,ֹ]ה[ הַֹאְתַחְלֻתָ ֺאֻלָ ֻגְ ֹֹֻדִ ָּ)ֱאמֻוָנההֻוא

ֹ.מד(

ִֹֹמיֹ]ו[ ֻמְ לׁשֶ ֲֹחֵזיִריםַֹגֻדֵ בֹהֻוא, ֶֹאתְֹמַעֻכֵ
הֹ ֺאֻלָ ֹ.מה(ָּ)ֱאמֻוָנהַהֻגְ

ֶנהֹלֹאֹ]ז[ ַלִיםִֹיֻבָ ְהֶיהַֹעד,ְֹירֻוׁשָ ֻיִ לֹוםֹׁשֶ יןֹׁשָ ֹֻבֵ
ָרֵאלֹ ֹ.מו(ָּ)ֱאמֻוָנהִיש ְ

ָרֵאלַֹמהֹ]ח[ ש ְ ֻיִ לֻותֹהֹוְלִכיםֹׁשֶ ֻגָ הֹֻבַ ֵֹמֺאֻמָ
ה ֹבאִֹסיָמןֹהֻוא,ְֹלֺאֻמָ ֻיָ יַחֹֹׁשֶ ֹ.מז(ָּ)ֱאמֻוָנהָמׁשִ

ֺאֻמֹותֹ]ט[ ׁשֶ יֹוֵתר,ֹאֹוָתנוְֹֹֻמָחְרִפיןֹֻכְ ֶֹזהֹֻבְ
יַחַֹֹעלִֹסיָמן ֹ.מח(ָּ)ֱאמֻוָנהָמׁשִ

ׁשֵֹֹאיןֹ]י[ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ְכֶלהַֹעד,ִֹנְבֶנהֹֻבֵ ֻיִ ֲאָוהֹֹׁשֶ ֻגַ
ֹ.מט(ָּ)ֱאמֻוָנה

ְהֶיהַֹאְחדֻותַֹעל־ְיֵדיֹ]יא[ ֻיִ ָרֵאלֹׁשֶ ִיש ְ ֹֻבְ ָֹיבֹוא,
יַחֹ ֹ.נ(ָּ)ֱאמֻוָנהָמׁשִ

יַחֹֹ]יב[ ַנתָֹיבֹוא,ָֹמׁשִ ׁשְ ָרָכהֹֹֻבִ ֹ.נא(ָּ)ֱאמֻוָנהֻבְ

יַחֵֹֹאיןֹ]יג[ אָֹמׁשִ ֹֻבָ ְכלוַֹֹֻעד, ֻיִ לֹׁשֶ מֹותֹֻכָ ׁשָ ַֹהֻנְ
גֻוףֹ ֻבְ ֹ.נב(ָּ)ֱאמֻוָנהׁשֶ

ֻיֹותַֹעל־ְיֵדיֹ]יד[ לִֹסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ יִקים,ֹׁשֶ ַֹצֻדִ
יִכין לֹאֹורוַֹֹֹמְמׁשִ יַחֹֹׁשֶ עֹוָלםָֹמׁשִ ֹֻבָ ְֹודֹוֶחה,

ה ךְֹחַֹֹֹהְרֻבֵ ִֹֹמןְֹוָצרֹותֹש ֶ ָגִדיםָהעֹוָלם ָּא;ָָּּ)ֻבְ ח"ב

יקָּח"בָּא( יַחָּח"בָּא;ַָּצֻדִ ִ ֹ.ָמש 

יַחֵֹֹאיןֹ]טו[ אָֹמׁשִ ֹֻבָ ְכֶלהַֹעד, ֻיִ ֲאָוהֹׁשֶ ִֹמןֹֻגַ
ֲאָוהָהעֹוָלםֹ ֹ.א(ָּ)ֻגַ

ֲאָוהֹ]טז[ ֶבתֹֻגַ יַחֶֹֹאתְֹמַעֻכֶ ֲאָוהָמׁשִ ֹ.לט(ָּ)ֻגַ

ארְֹלֹחִליְֹסגֻוָלהֹ]יז[ ֻוָ ַֹהֻצַ ה, ְבֻכֶ ֻיִ ןַֹעלֹׁשֶ ֹֺחְרֻבַ
ׁשֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ הֻבֵ ִכֻיָ הָּח"בָּט(ָּח"בָּ)ֻבְ ֹ.ג;ְָּסֺגֻלָ

ְחַסרֵֹמיֶנֶקתֹ]יח[ ֻנֶ הֲֹחָלָבֻה,ֹׁשֶ ֺגֻלָ ָֹלֶזה:ַֹהֻסְ
ל ְתַאֻבֵ ֻיִ ְעָלֻהֹֹׁשֶ ַלִיםַֹֹעלֹֻבַ ִניםְירֻוׁשָ ֹ.פח(ָּ)ֻבָ

רֹוֶצהִֹמיֹ]יט[ ןְֹלַהֲעִמיקֹׁשֶ ְכלוֹֹֹֻוְלַעֻיֵ ש ִ ֹֻבְ
ֵאיֶזה ִֹעְנָיןֹֻבְ רֹךְָֹצִרי, ֵ ְכלוֶֹֹֹאתְֹלַקׁשֻ ְלֵבית־ֹש ִ

ׁשֹ ְקֻדָ א"ֹר:ְלָדָבְֹֹוִסיָמן.ַֹהֻמִ ָ ֹ"ְלֵמָרחֹוקֵֹדִעיֶֹאש ֻ
ָּג( ְרא"ֹ,)ִאֻיֹובָּלו, קֹוםֶֹאתַֹוֻיַ יתָֹּ"ֵמָרֹחקַֹהֻמָ ִ ֵראש  )ֻבְ

ַעת.ֹכב,ָּד( ֹ.י(ָּח"בָּ)ֻדַ

דֹולֹ]כ[ ְלמֻוד־ֻתֹוָרה,ֹֻגָ ְנַיןֹֻתַ ׁשִֹֹמֻבִ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ֻבֵ
ֹ.כז(ָּ)ִלֻמֻוד

ִהְלכֹותָֹהעֹוֵסקֹא[]כ ֲֹעבֹוָדהֹֻבְ ִאֻלוֹֻ, ִֹנְבֶנהֹֻכְ
ׁשֹ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ָיָמיוֹֹֻבֵ ֹ.מב(ָּ)ִלֻמֻודֻבְ

ָמֻהֹֹֻתֹוָרהַֹהֻלֹוֵמדֹ]כב[ ִֹלׁשְ ים, לֹוםֵֹמש ִ ֹׁשָ
ַפַמְלָיא לֹֻבְ לַֹמְעָלהֹׁשֶ הְֹוׁשֶ ַֹמֻטָ לַֹעלֹֻוֵמֵגן, ֹֻכָ
ֻלוָֹֹֹהעֹוָלם ֹֻכֺ ָנהֹֻוְכִאֻלוֹֻ, ְלְטִריןֹֻבָ לֹֻפַ ַֹמְעָלהֹׁשֶ

ל ה,ְֹוׁשֶ הֶֹֹאתֹֻוְמָקֵרבַֹמֻטָ ֺאֻלָ ֹ.נד(ָּ)ִלֻמֻודַהֻגְ

ׁשֻוָבה,ַֹעל־ְיֵדיֹ]כג[ לָֹהרֻוַחֹֹֻתְ יַחֹֹׁשֶ ָֹמׁשִ
ֶבת ֶ ֵזרֹותַֹעלְֹמַנׁשֻ ְלֺכֻיֹותֹֻגְ ַֹֹהֻמַ ָלן יַחָֻּוְמַבֻטְ ִ ָּ)ָמש 

ֻוָבה ש  ֹ.ח"בָּב(ָּח"בָּב;ָֻּתְ

ְהֶיהֶֹאָחדֹֻדֹורָֹעִתידֹ]כד[ ֻיִ עֹוָלםֹׁשֶ ְהֹ,ֹֻבָ ֻיִ ֶֹיהׁשֶ
ֻלוֹֹ איֹֹֻכֺ יַחַָּזֻכַ ִ ֹ.ג(ָּח"בָּ)ָמש 

אֱֹאֶמת,ַֹעל־ְיֵדיֹ]כה[ ץֹֹֻבָ יַחַָּהֻקֵ ִ ָּ)ֱאֶמתָּח"בָּט;ָָּמש 

ֹ.ד(ָּח"ב

ִמיַרתַֹעל־ְיֵדיֹ]כו[ ת,ֹׁשְ ֻבָ יךְֹֹׁשַ ַֹעלַֹמְמׁשִ
לֹאֹורַֹעְצמוֹֹ יַח,ֹׁשֶ םָֹמׁשִ ׁשֻוָבהַֹֹעל־ְיֵדיֹֻגַ ֻתְ
יַחָּ ִ ֻוָבהָּח"בָּי(ָּח"בָּ)ָמש  ש  תָּח"בָּד;ָֻּתְ ֻבָ ַ ֹ.ה;ָּש 

ִאיםִֹנאֻוף,ַֹעל־ְיֵדיֹ]כז[ ַחתְֹלָגלֻותֹֻבָ ַֹידֹֻתַ
ִרים ֹ.לו(ָּ)ִנאֻוףֵלִציםֹֹש ָ

ְזכֻותֹ]כח[ ֵקבֹותֹֻבִ ַהֻנְ אֻוףִֹנְזָהִריםֹׁשֶ ִֹמֻנִ ָֹיֹבא,
יַחֹ ֹ.לז(ָּ)ִנאֻוףָמׁשִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  מא ֻבֵ

םָֹדָברָֹהאֹוֵמרֹ]כט[ ׁשֵ הֵֹמִביא,ֹאֹוְמרוֹֹֹֻבְ ֺאֻלָ ֹֻגְ
בֻוִיםְלעֹוָלםֹ ְ ְדיֹון־ש  ֹ.ג(ָּ)ֻפִ

ָקֶרֶבתְֹצָדָקה,ֹדֹוָלהגְֹֹֻ]ל[ ֻמְ הֶֹֹאתֹׁשֶ ֺאֻלָ ַהֻגְ
ֹ.ב(ָּ)ְצָדָקה

ַלִים,ֹ]לא[ ְצָדָקהִֹֹנְפֵדיתְֹירֻוׁשָ ֹ.כא(ָּ)ְצָדָקהֻבִ

מֹוןֹ]לב[ הַֹהֻמָ ַהֻנֶ ֻמְ יקֶֹאתֹׁשֶ ֻדִ ַֹהֻצַ ֶֹזהֲֹהֵרי,
ִאֻלוֹֻ ׁשֲֹֹעֹבַדתָֹעַבדֹֻכְ ְקֻדָ ית־ַהֻמִ יקֻבֵ ֹ.מו(ָּ)ַצֻדִ

יַאתֹ]לג[ יַח,ֹֻבִ ׁשִ לוַֹֹֻהֻמָ ִקְרַבתֹיֻתָ יקֹֹֻבְ ֻדִ ַהֻצַ
יק ֹ.קנא(ָּ)ַצֻדִ

בֹודַֹעל־ְיֵדיֹ]לד[ ִדיןֹֻכָ ַכֻבְ ֻמְ ֵניֶֹאתֹׁשֶ ֹֻבְ
יִקים ֻדִ ַֹהֻצַ ַרךְֵֹֹאֶצלָֹרצֹוןִֹנְתעֹוֵרר, ם־ִיְתֻבָ ַֹהׁשֵ

ֹבא ֻיָ יַחֹֹׁשֶ יקָמׁשִ ֹ.קעח(ָּ)ַצֻדִ

י־ָהְראֻות,ֹ]לה[ ֻכֵ ַֹעלִֹלְראֹותְֹיכֹוִליןַֹהֻזַ
לַֹהֲחָלִפים ֹוֲחִטֹֹׁשֶ ֵליֶֹאתֹים,ַהׁשֻ ית־ַֹהֻכְ ֻבֵ
ׁשֹ ְקֻדָ הַהֻמִ ֹוֵחטָּח"בָּד(ָּח"בָּ)ְרִאֻיָ ֹ.יא;ָּש 

ְנַיןֹ]לו[ ַלִים,ֹֻבִ לֻויְֹירֻוׁשָ לֹוםֹֹֻתָ ׁשָ לֹוםֻבְ ָ ֹ.ז(ָּ)ש 

ֻמֹוִכיַחִֹֹמיֹ]לז[ ֻלֹאָֹהעֹוָלםֶֹאתֹׁשֶ ָחְכָמהֹׁשֶ ,ֹֻבְ
לֹוםְֹמעֹוֵררַֹעל־ְיֵדי־ֶזה דֹולָֹגלֻותַֹחס־ְוׁשָ ֹֻגָ
ָדה ֹ.ד(ָּ)ֻתֹוֵכָחהֺאֻמֹותֵֹמָהְֹֹוַהְכֻבָ

ׁשֻוָבהֹ]לח[ ה,ֶֹאתְֹמָקֶרֶבתֹֻתְ ֺאֻלָ ֹֻוַמֲאֶרֶכתַֹהֻגְ
נֹוָתיוָֹיָמיו לֹֻוׁשְ ֻוָבהָאָדםֹֹׁשֶ ש  ֹ.צה(ָּ)ֻתְ

ְיָלה' – ֶֹדם ,ִעְנְיֵני 'ֲחצֹות ַהל ַ ִגְליֹון ַהק   – ִנְמָצא ב ְ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  מב ֻבֵ

G ִפּלֹות־ִלּקּוֵטי י ִל  ּתְּ יןימֵּ ָצִרים־ּבֵ  g ַהּמְּ

Pִַֹׁפֻלֹותֹיִלֻקֻוֵט pַֹׁלגֹב"חֹֻתְ
י) ִ ֵטי־מֹוֲהַר  ַעל־פ  ו  ית', סז ב"ח ן"ִלק  ִ ֵראש  ל ְלֵעיֵני ב ְ ָרֵאל כ ָ  ('ִיש ְ

ָרָמה ָמע ֻבְּ ְּ ִהי ִנש  ִכי נְּ רֻוִרים ֻבְּ , ַתמְּ
ה ָרֵחל ַבֻכָ ֶניָה  ַעל מְּ  ֵמֲאָנה, ֻבָ

ֵחם ִהֻנָ ֶניָה  ַעל לְּ י ֻבָ ה ַעל. ֵאיֶנֻנוֻ  ֻכִ  ֲאִני ֵאֻלֶ
ה ָדה ֵעיִני יִניעֵ , בֹוִכֻיָ ִים יֹרְּ י, ֻמַ י ָרַחק ֻכִ ֻנִ  ִמֻמֶ
ַנֵחם יב מְּ ִ י ֵמש  ִ ש  ֹוֵמִמים ָהיֻו ָבַני, ַנפְּ י ש   ֻכִ

 ".אֹוֵיב ָגַבר 
ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ , עֹוָלם ש 

ֵדנוֻ  ר ֵאיךְּ  ַלֻמְּ ַסֻדֵ דֹות לְּ ֻפֵ  ָמִרים ֶהסְּ
ֵרנוֻ  ֻגֶֹדל ַעל בְּ ִ ר ש  ֶ נוֻ  ֲאש  רְּ ֻבַ ְּ ֵדיעַ  ִנש  נוֻ  ל־יְּ  ִלֻבֵ

י, ַהֻזֹוֶנה חוֻ  ֻכִ קְּ נוֻ  ִנלְּ ל ֵמִאֻתָ י ֻכָ  ַמֲחַמֻדֵ
אֹוֵני, ֵעיֵנינוֻ  נוֻ  ֻגְּ רֹות, ֺעֻזֵ נוֻ  ַעטְּ ֵ , הֹוֵדנוֻ , רֹאש 
ֵאֵרינוֻ , ִזיֵונוֻ  ינוֻ , ֻפְּ ֹאֶרךְּ  ַחֻיֵ י, ָיֵמינוֻ  וְּ ֵ ש  רְּ ָ  ש 

נוֻ  ֵ ש  רֻוֵחנוֻ  ַנפְּ מֹוֵתנוֻ  וְּ ְּ ִנש  ה ֲהלֹא, וְּ  ֵהֻמָ
ַרֻבֹוֵתינוֻ  מֹוֵרנוֻ  ֲאדֹוֵננוֻ  , אֹורֹוֵתינוֻ , וְּ
ֵתנוֻ  ֺדֻלָ ֵתנוֻ , ֻגְּ ָ ֺדש ֻ ָוֵתינוֻ , קְּ קְּ ִליֵתנוֻ , ֻתִ כְּ , ֻתַ

ָחֵתנוֻ , ֶנָחמֹוֵתינוֻ  מְּ ש ִ , ֻתֹורֹוֵתינוֻ , וְּ
ִפֻלֹוֵתינוֻ  נֻוחֹות ָסעוֻ . ֻתְּ ה ִלמְּ בוֻ , ֵהֻמָ  ָעזְּ

 .ַלֲאָנחֹות אֹוָתנוֻ  
ר ַמה ֻנֹאַמר ַמה, ָלנוֻ  ָהָיה ֶמה ַדֻבֵ , ֻנְּ
ַהֲעִריךְּ  יֻוַכל ִמי דֹות ָלנוֻ  לְּ ֻפֵ  ָמִרים ֶהסְּ
רֻוִרים ָראֻוי, ֻומְּ יד ָלנוֻ  ֻכָ ֻפִ ַהסְּ ֻכֹות לְּ ִלבְּ  ַעל וְּ
ָבִרים ְּ ה ָמִרים ש  ֵאֻלֶ ִעים, ֻכָ ָכל ַהֻנֹוגְּ  לְּ
ָרֵאל ָכל ִיש ְּ ם ֻולְּ ֻלָ ַעד ֵמרֹאש   ָהעֹוָלמֹות ֻכֺ  וְּ

 .ַוֲאבֹוי אֹוי אֹוי, סֹוף 
 ֶ לֻוי, עֹוָלם לש  ָידֻועַ  ֻגָ ָפֶניָך, וְּ  לְּ

ֵאין ֶ ַיד ֻכַֹח  ש  י, ֻבְּ ִ ר ֱאנֹוש  ַסֻדֵ  לְּ
דֹות ֻפֵ ָראֻוי, ֶהסְּ קֻות ַעל ֻכָ ֻלְּ ֻתַ יִקים ִהסְּ  ַצֻדִ
ה ֵאֻלֶ ר, ֻכָ ֶ דֹורֹוֵתינוֻ  ֲאש  קֻו ֻבְּ ֻלְּ ֻתַ  ִנסְּ

ֲעֹונֹוֵתינוֻ    .ֻבַ

א ַעל אי ֻדָ  ַהֻנֹוֵגעַ  ַעל, ָבִכיָנא ָקא ַוֻדַ
ָכל ִלי ָרֵאל ֻולְּ י. ִיש ְּ יִקים ֻכִ ֻדִ ַהֻצַ  לְּ
ים ִ דֹוש  ָמם ַהֻקְּ ַעצְּ קוֻ  ֻבְּ ֻלְּ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ ָלה ש  ַמעְּ  לְּ
ָלה ַמעְּ ֵסד ֵאין, לְּ ָלל ֶהפְּ י, ֻכְּ דֹוִלים ֵהם ֻכִ  ֻגְּ

ֹפָאִרים ם ֻומְּ ָ עֹוָלמֹות ש  יֹוִנים ֻבָ , ֶעלְּ
ִדים עֹומְּ ים וְּ ִ ש  ֻמְּ ַ ש  רֹום ֻומְּ ֻמָ ֵרי, ֻבַ ְּ  ָלֶהם ַאש 

ֵרי ְּ ָקםֶח  ַאש   ַהֻדֹור ָעֵלינוֻ  ָעֵלינוֻ  ֲאָבל. לְּ
תֹום ה ַהֻיָ ה ֶהָעִני ַהֻדֹור, ַהֻזֶ  ָעֵלינוֻ , ַהֻזֶ

דֹול ָעצֻום ָהַרֲחָמנֻות ֻגָ ֹאד וְּ  ָעֵלינוֻ  ָעֵלינוֻ , מְּ
ווֻ   ל ִידְּ וֻוִים. ֻכָ  ַהֻדְּ

י ָלנוֻ  נוֻ  ֻכִ דְּ ֻדָ ֺ ֹהָוה ֲאָהֻה ", ש  ֵרעַ , יְּ  ַהכְּ
נוֻ  ֻתָ ַרעְּ ָרפוֻ , ִהכְּ לוֻ , ַדִיםַהיָֻ  וְּ ְּ ָכש  ל וְּ  ֻכָ

ִים ֻכַ רְּ ָנֵמס, ֻבִ ל וְּ ִהי ֵלב ֻכָ ַמִים ַויְּ יֹום, לְּ  ֻבֹא ֻבְּ
ֶמש   ֶ ֲהַרִים ַהש ֻ ֻצָ ָעה. ֻבַ ָבֵבנוֻ  ֻתָ ָלצֻות, לְּ  ֻפַ

נוֻ   ֲעָתתְּ ֻיֹוֵלָדה, ִציִרים ֲאָחזֻונוֻ , ֻבִ ֶעה ֻכַ  .ִנפְּ

ַמִים ָ ש ֻ ֻבַ ֶ , ָהַרֲחָמן ָאב ָאִבינוֻ , ש 
ֹהָוה ֵהיָכן, ֱאֶמת ִהיםֱאלֹ  יְּ , ֵנֵלךְּ  לְּ

ֵהיָכן ֶנה לְּ ָרה ִנפְּ ֶעזְּ זֹר ִמי, לְּ  ִמי, ָלנוֻ  ַיעְּ
ֲעֵדנוֻ  ַיֲעֹמד ָנה ָאָנה, ֻבַ ָנה ָאָנה, דֹוֵדנוֻ  ֻפָ  ֻפָ
ֻנוֻ  דֹוֵדנוֻ  ֶ ש  ַבקְּ ךְּ  ֻונְּ ן. ִעֻמָ ם ַעל־ֻכֵ ִרי ַהֻיֹום ֻגַ  מְּ
יֵחנוֻ  ָדה ָיֵדנוֻ , ש ִ בְּ חֹוֵתינוֻ  ַעל ֻכָ ן ִמי, ַאנְּ  ִיֻתֵ
נוֻ  ֵ ֵעיֵנינוֻ  ַמִים רֹאש  קֹור וְּ ָעה מְּ מְּ ה, ֻדִ ֻכֶ ִנבְּ  וְּ
ָלה יֹוָמם ֵרנוֻ  ֻגֶֹדל ַעל ָוַליְּ בְּ ִ  ָהָיה ֶזה ַעל. "ש 
נוֻ  ָדֶוה  ה ַעל, ִלֻבֵ כוֻ  ֵאֻלֶ ְּ  ".ֵעיֵנינוֻ  ָחש 

ל ֶ , ָהֱאֶמת ָהַרֲחָמן ָאב, עֹוָלם ש 
ה ל יֹוֵדעַ  ַאֻתָ ֻכָ ֶ לֻוי ַחֻיֻוֵתנוֻ  ש   ֻתָ

ַהֻצַ  יִקיםֻבְּ ים ַרֻבֹוֵתינוֻ  ֻדִ ִ דֹוש  רֹוָנם־ ַהֻקְּ ִזכְּ
ָרָכה נוֻ , ִלבְּ ִריִכים ַוֲאַנחְּ ר צְּ ַדֻבֵ ֶהם לְּ ָכל ִעֻמָ  ֻבְּ
ַעם ל, ֻפַ ַקֻבֵ ֻבֻוִרים ֵמֶהם ֻולְּ ים ֻדִ ִ דֹוש   קְּ

ים ִ ָכל ֲחָדש  ַעם ֻבְּ אֹות, ֻפַ ִלרְּ ָכל אֹוָתם וְּ  ֻבְּ

 קֹול"

 ִרֻבֹונוֹ 

 אֹוי

 ִרֻבֹונוֹ 

 ֲאָבל

 אֹוי"

 ָאִבינוֻ 

 ִרֻבֹונוֹ 
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ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  מג ֻבֵ

ַעם ה. ֻפַ ַעֻתָ ה ַמה וְּ ֲעש ֶ וֻ  ַמה, ֻנַ ֲעש  ַטנֵֻ  ֻיַ  יקְּ
מֹונוֻ  ִקיר ֵאזֹוֵבי ֵעֶרךְּ  ה ַמה, ֻכָ ֲעש ֶ  ַמה ֻנַ

ַעל  פְּ  .ֻנִ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ ה, עֹוָלם ש   ַאֻתָ
ַבד ִרירֻות יֹוֵדעַ  לְּ י מְּ ִ ש   ַנפְּ

ִניִמֻיֻות פְּ י ֵאיךְּ , ֻבִ ִ ש  ל ַעל ִלי ָמָרה ַנפְּ . ֶזה ֻכָ
ֲעֹונֹוַתי ַאךְּ  ים ֻבַ ָפֵר  ָיֹכל ֵאיִני, ָהַרֻבִ  ש  לְּ
יָחִתי  ָפֶניךָ  ֵהיֵטב ש ִ  .ַרֲחִמים ָמֵלא, לְּ

ל ֶ ָעַבר ַמה, עֹוָלם ש  ֶ ה. ָעַבר ש ֻ  ַעֻתָ
ה ֵדִני ַעֻתָ הֹוֵרִני, ַלֻמְּ ֹעק ֵאיךְּ  וְּ  ִלצְּ

ֹעק ִלזְּ ן וְּ ַחֻנֵ ִהתְּ ֹאֶפן, ֻולְּ ה ֻבְּ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ם ש  ה, ֻגַ  ַעֻתָ
יךְּ  ִ ש  ַהמְּ ָתם לְּ ָ ֺדש ֻ ֵדי, ָעַלי ָהֲעצֻוָמה קְּ  ַעל־יְּ
ת ַ ֺדש ֻ ימוֻ  קְּ ִ ש  ֶהם ָהרְּ ֻלָ ֶ ִאירוֻ  ש  ְּ ִהש  ֶ עֹוָלם ש  , ֻבָ
ֵדי ֵריֶהם ַעל־יְּ ים ִספְּ ִ דֹוש  ִמיֵדיֶהם ַהֻקְּ ַתלְּ  וְּ
ָקִרים ַגם. ַהיְּ ה וְּ ה ַעֻתָ ִכיֵחי ֵהֻמָ ְּ יר ש   ַיֻתִ

ָמא  ָעלְּ  .ֻבְּ

תֻוב ֻכָ ֶ דֹוש   ש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ָאר ֻבַ ְּ  ֻוִבש 
ָפִרים ים סְּ ִ דֹוש  ר: קְּ ִעֻקַ ֶ ְּ  ש   ֵלמֻותש 

ָמה ָ ש  ר, ִהיא ַהֻנְּ ֶ ֲאש  ֻכַ ֶ ֶלֶקת ש  ֻתַ ָלה ִנסְּ ַמעְּ  לְּ
ָלה ַמעְּ ָמקֹום לְּ ֶקת לְּ ֻלֶ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ ֶיה, ש  הְּ  ַגם ֻתִ
ה ַמֻטָ ה לְּ ַמֻטָ עֹוֵרר, לְּ ָהִקיץ לְּ ַהֲחיֹות ֻולְּ  ֻולְּ

ל ֹות ֻכָ ָפש  ִחים ֲאִפֻלוֻ , ַהֻנְּ ֻנָ אֹול ַהֻמֺ ְּ ש   ֻבִ
ֻיֹות ֻתִ חְּ יו ֻתַ ֻתָ חְּ ָרם, ֻוִמֻתַ עֹורְּ ַהֲחיֹוָתם לְּ  ֻולְּ

ֻלֹא  ֶ וֻ  ש  ָיֲאש  ֻום ִיתְּ ש  עֹוָלם ֹאֶפן ֻבְּ  .ֻבָ

ל ֶ ַרֵחם ֲחֹמל, עֹוָלם ש   ַעל וְּ
ָמעֹות ִכֻיֹות ַהֻדְּ ַהֻבְּ ל וְּ ֶ  ָרֵחל ש 

נוֻ  ִהיא, ִאֻמֵ ֶ ִכיָנה ש  ְּ ָרֵאל ַהש ֻ ֶנֶסת־ִיש ְּ , ֻוכְּ
ר ֶ ָמעֹות ֻבֹוָכה ִהיא ֲאש  דְּ , ֻבִ ִליש  ָ  ֻגֶֹדל ַעל ש 
ָצרֹות וֻ ַצֲעֵרנ נֻו. וְּ ֵ ש  ה ָרֵחל" ַנפְּ ַבֻכָ  ַעל מְּ
ֶניָה  לוֻ  ,"ֻבָ ֻגָ ֶ ָחן ֵמַעל ש  לְּ ֺ ָצם ֲאִביֶהם ש   ֻוֵמַארְּ

 .ָיָצאוֻ  

כֶֻ  ָלה הִתבְּ יְּ ֻלַ ָעָתֻה  ֻבַ ִדמְּ , ֶלֱחָיֻה  ַעל וְּ
ַנֵחם ָלֻה  ֵאין ל מְּ י ."ֹאֲהֶביָה  ִמֻכָ  ֻכִ

ל" ֵהם, "ֵרֶעיָה  ֻכָ ֶ יִקים ש  ֻדִ ָכל ַהֻצַ ֻבְּ ֶ  ֹורדֻ  ש 
קוֻ , ָודֹור ֻלְּ ֻתַ ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ִנסְּ ים ֻבַ ר ַעד, ָהַרֻבִ ֶ  ֲאש 

נוֻ  ַארְּ ְּ ֻתֶֹרן" ִנש  רֹאש   ֻכַ ס ָהָהר ֻבְּ ַכֻנֵ  ַעל וְּ
ָעה בְּ תֹוִמים", "ַהֻגִ ֵאין ָהִיינוֻ  יְּ  ִאֻמֵֹתינוֻ  ָאב וְּ
ָמנֹות  ַאלְּ ֵאין", ֻכְּ ַנֵחם ָלנוֻ  וְּ  .מְּ

ל ֶ ֹמל ִמי, עֹוָלם ש   ֻוִמי, ָעֵלינוֻ  ַיחְּ
 ֻוִמי, ָלנוֻ  ָינֻוד ֻוִמי, ָעֵלינוֻ  ָיחֹוס

ֹאל ָיסֻור ְּ לֹום ִלש  ָ ש  ֻדֹר ִמי, ָלנוֻ  לְּ ֵדר ִיגְּ , ֻגָ
ֶרץ ַיֲעֹמד ֻוִמי ֻפֶ ן ִמי, ֻבַ ַתֻקֵ ָרִכים יְּ  ֻוִמי, ֻדְּ

ר ֵ ַיש ֻ ִסֻלֹות יְּ ן ִמי, מְּ ַתֻקֵ נוֻ  יְּ ֵ ש   ַיֲחִזיֵרנוֻ  ִמי, ַנפְּ
ֻוָבה ש  תְּ ֵלָמה ֻבִ ְּ ָפֶניךָ  ש  עֹוֵרר ִמי, לְּ  אֹוָתנוֻ  יְּ
ָנֵתנוֻ   ְּ ֻוב ִמש ֻ ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ָלש   .ֻבֶ

ֻדֹורֹות ָלנוֻ  ָהָיה ֶמה ה ֻבַ ר, ָהֵאֻלֶ ֶ  ֲאש 
ֻדֹורֹות ָזִכינוֻ  ה ֻבַ אֹורֹות ָהֵאֻלֶ  לְּ

ָלִאים נֹוָרִאים ִנפְּ ה וְּ ֵאֻלֶ  ַצִחים אֹורֹות, ֻכָ
ָצִחים ֺצחְּ ה ֻומְּ ֵאֻלֶ ר, ֻכָ ֶ סוֻ  ֲאש  ֻבֻוִרים ָאפְּ  ַהֻדִ

רֻוֵפי־אֹוִתֻיֹות ַהֻצֵ ר וְּ ַסֻפֵ ָחם לְּ בְּ ִ ש  , ֻבְּ
ָתם ֺדֻלָ ם, ֻוגְּ ֻפָ ָתקְּ ָהם, וְּ ָגבְּ , ֻוַמֲעָלָתם, וְּ

ם  ֻתָ ַארְּ ִתפְּ  .וְּ

ֻגֻוִלים ֻתָ  ִגלְּ בְּ עֹוָלֶמךָ  ִסֻבַ ה, ֻבָ ַכֻמָ  וְּ
ִמין ֲהִפיכוֻ  ָעלְּ הוֻ  ִאתְּ ִגיַניְּ ה, ֻבְּ ַכֻמָ  וְּ

ים ָלאֹות ִנֻסִ ִנפְּ ִלי וְּ עֻור ֻבְּ ִ עֵ  ש  יָת  ֶרךְּ וְּ  ַעד, ָעש ִ
ר ֶ עֹוָלם ֵהֵבאָת  ֲאש  ה אֹורֹות לְּ ֵאֻלֶ יִקים, ֻכָ  ַצֻדִ

ים ִ דֹוש  ה קְּ ֵאֻלֶ ה ֶדֶרךְּ  מֹוֵרי, ֻכָ ֵאֻלֶ ֵדי, ֻכָ ַלֻמְּ  מְּ
ִביֵני ַדַעת ע מְּ ה ַמֻדָ ֵאֻלֶ ֲעֵלי, ֻכָ  ֵעצֹות ֻבַ

ה  ֵאֻלֶ  .ֻכָ

ֶהם ל ִעֻמָ ֵמי ֻכָ יֶהם יְּ ים ַחֻיֵ ִ דֹוש  , ַהֻקְּ
ֻבֵ  ִהרְּ אֹוֶתיךָ  יָת וְּ לְּ ֶהם ִנפְּ ִלי ִעֻמָ  ֻבְּ

עֻור ִ י, ש  ים ֻכִ ָכל ֲעֵליֶהם ָקמוֻ  ַרֻבִ , יֹום ֻבְּ
ה ַאֻתָ ֻתָ  וְּ לְּ ד אֹוָתם ִהֻצַ ל ִמֻיַ ֵביֶהם ֻכָ  אֹויְּ

 ִרֻבֹונוֹ 

 ִרֻבֹונוֹ 

מוֹ   ֻכְּ

 ִרֻבֹונוֹ 

כוֹ   ֻבָ

 ִרֻבֹונוֹ 

 אֹוי

ה ַכֻמָ  וְּ

ָהִייָת   וְּ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  מד ֻבֵ

ֵפיֶהם רֹודְּ יָת , וְּ ָעש ִ יָת  ַמה וְּ ָעש ִ ֶ ֵכי ש ֻ ַדרְּ  ֻבְּ
אֹוֶתיךָ  לְּ ָלִמים ִנפְּ עְּ ֹאד ַהֻנֶ ֹאד מְּ ֻתָ , מְּ מְּ ִקֻיַ  וְּ

 .ַרֲחֶמיךָ ֻבְּ  אֹוָתם 

ר ֶ ֲעלוֻ  ֲאש  וֻ , ֻפָ ָעש  ִחילוֻ , וְּ ִהתְּ רוֻ , וְּ ָגמְּ , וְּ
ִליאוֻ  ִהפְּ ֹות וְּ ֻקֻוִנים, ַלֲעש  ים ֻתִ ִ  ֲחָדש 

ָלִאים נֹוָרִאים ִנפְּ ָכל וְּ  ֵמרֹאש  , ָהעֹוָלמֹות ֻבְּ
ַעד נוֻ , סֹוף וְּ ִתֻקְּ ֹות וְּ ָפש  ִלי ַרֻבֹות נְּ עֻור ֻבְּ ִ , ש 

ֹות  ש  ים ַנפְּ ִתים ַהַחֻיִ ַהֻמֵ  .וְּ

ה ֻתָ  ַאֻתָ ל ֶאת ָיַדעְּ ֻקֻוִנים ֻכָ  ַהֻתִ
ֻוִעים ֲעש  ַ ַהש ֻ ֻתָ  וְּ לְּ ֻבַ ֻקִ ֶ  ש 

יִקים ֻדִ ָהיוֻ  ֵמַהֻצַ ֶ ֻדֹורֹות ש  ה ֻבַ  ִמֻיֹום, ָהֵאֻלֶ
ה ֻלָ ֻגַ תְּ ֻנִ ֶ נֻוז אֹור ש  ָרֵאל אֹור, ַהֻגָ וֹ  ִיש ְּ דֹוש  , ֻוקְּ

ָנן ַרב ֹאד נֹוָרא ֱאלִֹקים ִאיש  , ַרֻבָ  מֹוֵרנוֻ , מְּ
ַר  נוֻ וְּ י ָהַרב ֻבֵ ָרֵאל ַרֻבִ ם־טֹוב ִיש ְּ ֵ ַעל־ש   ֻבַ

ָרָכה רֹונֹו־ִלבְּ ר, ִזכְּ ֶ ֵני ֵהִאיר ֲאש  , ֵתֵבל ֻפְּ
ֶהֱעִמיד ִמיִדים וְּ לְּ ה ֻתַ ֻבֵ יִקים, ַהרְּ  ַצֻדִ
ים ַוֲחִסיִדים ִ דֹוש  נֹוָרִאים קְּ ִאיר, וְּ ְּ ִהש   וְּ
ַ  ַטע'נֶ  ָרָכה'ֻבְּ  ַאֲחָריו ֻוָעיו'ש   ֹקֶדש   ֶזַרע, ֲעש 
ֻתוֹ  בְּ ֵאי, ַמֻצַ ים ֲחָלָציו יֹוצְּ ִ דֹוש  ָקִרים, ַהֻקְּ  ַהיְּ

ז ִניִנים ִמֻפָ ָכל, ֻופְּ ווֻ  לֹא ֲחָפִצים וְּ ְּ , ָבֶהם ִיש 
ר ֶ ִמיָדיו הֻוא ֲאש  ַתלְּ ֵאי וְּ יֹוצְּ ֻלוֻ  ֲחָלָציו וְּ  ֻגִ

ךָ  ֻדֹורֹות ֱאלֹקֻותְּ ה ֻבַ יצוֻ , ָהֵאֻלֶ ֻבִ ִהרְּ  תֹוָרה וְּ
ָרֵאל  ִיש ְּ  .ֻבְּ

חוֻ וֻ , ֵעיֵנינוֻ  ֵהִאירוֻ  נוֻ  ָפתְּ דוֻ , ִלֻבֵ  ָלמְּ
דוֻ  ִלֻמְּ ָרִכים וְּ ִרים דְּ ָ ש  ֵעצֹות יְּ  וְּ

ָלאֹות ָקֵרב, ִנפְּ ִהתְּ ֱאֶמת ֵאֶליךָ  לְּ ֵרי. ֻבֶ ְּ  ַעִין ַאש 
ל ָרֲאָתה ה ֻכָ ַמע ֲהלֹא, ֵאֻלֶ ְּ ִמש   ָדֲאָבה ֹאֶזן לְּ

נוֻ   ֵ ש   .ַנפְּ

ָוֵתנוֻ  ָכל קְּ ֲאִריכוֻ , ָהָיה ֻתִ ֻיַ ֶ  ָיִמים ש 
ִנים ָ ש  ֶזה וְּ ה, עֹוָלםָה  ֻבָ ֻכֶ ִנזְּ  עֹוד ַלֲעֹמד וְּ

ֵני ַרת ִלפְּ ָתם ַהדְּ ָ ֺדש ֻ ֹמעַ , קְּ ְּ ִלש  יֶהם וְּ  ִמֻפִ

ֵרי עֹוד ַהֻנֹוָרא בְּ ים ֱאלִֹקים ֻדִ ָכל ַחֻיִ ַעם ֻבְּ  ֻפַ
ים ִ ָלִאים ֲחָדש  ִנפְּ ר, וְּ ֶ ֲאש  ל ָזִכינוֻ  ֻכַ ֵמי ֻכָ  יְּ

יֶהם  ים ַחֻיֵ ִ דֹוש   .ַהֻקְּ

ים ָ  ָהַרֻבִ ש   ֵעינוֻ ֻוִבפְּ
ךְּ , ָהֲעצֻוִמים ַ ש  נוֻ  ֶנחְּ  ֵמִאֻתָ

אֹוֵרי י, ֵעיֵנינוֻ  מְּ נוֻ  ַמֲחַמֻדֵ ֵ ש  י אֹוי. ַנפְּ רוֻ  ֻכִ  ָגבְּ
ים ֶאֻלִ צֻוִקים ַעל ָהֶארְּ סוֻ , ַהֻמְּ ָתפְּ נוֻ  וְּ  ֵמִאֻתָ

ֵני ַמן ִלפְּ ים ָהֲארֹונֹות ֶאת ַהֻזְּ ִ דֹוש   ַהֻקְּ
ַהֻנֹוָרִאים ה וְּ , ָלנוֻ  ָהָיה ֶמה אֹוי. ָהֵאֻלֶ

לָ " נוֻ  ֲעֶטֶרת הָנפְּ ֵ י ָלנוֻ  ָנא אֹוי, רֹאש   ֻכִ
 ".ָחָטאנוֻ  

ָנם נוֻ  ָאמְּ ם ָיַדעְּ נוֻ  ֻגַ י, ָיַדעְּ ה ַגם ֻכִ  ַעֻתָ
ִקים ֵהם ִתֻקֻון עֹוסְּ ֹוֵתינֻו. ֻבְּ ש   ַאךְּ  ַנפְּ

י, ַמר ָלנוֻ  ַמר אֹות זֹוִכים ָאנוֻ  ֵאין ֻכִ  ִלרְּ
ֵניֶהם ים ֻפְּ ִ דֹוש  ֹמעַ , ַהֻקְּ ְּ ִלש  ֻבֻוֵריֶהם וְּ  ֻדִ

ֹאב, ֻנֹוָרִאיםַה  ְּ ִלש  יֶהם ֶהֶבל וְּ דֹוש   ֻפִ , ַהֻקָ
ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֵאָרם ַעל ֻולְּ ָים, ֻפְּ ָיפְּ ִזיָום, וְּ ַרת, וְּ ַהדְּ  וְּ

ֵניֶהם דֹוש   ֻפְּ ַהֻנֹוָרא ַהֻקָ ֵלל, וְּ ִהֻכָ ֵחן ֻולְּ  ֻבְּ
ֶהם ָהֱאֶמת  ֻלָ ֶ  .ש 

ה ֵהן ֵאר ָהיוֻ  ֵהֻמָ ַהֻיִֹפי ַהֻפְּ ַהֵחן וְּ ל וְּ ֶ  ש 
ל ר, ֻלוֹ כֺֻ  ָהעֹוָלם ֻכָ ֶ ל ֲאש  ָהָיה ִמי ֻכָ ֶ  ש 

ָלל ַהֵחן ִנכְּ ֶהם ֻבְּ ֻלָ ֶ דֹוש   ש  ֵאר, ַהֻקָ ַהֻפְּ  ֻבְּ
ֶהם ֻלָ ֶ ָמם, ש  ְּ ש  דֹוש   ֻבִ ל, ַהֻקָ ֻכֵ ֻתַ  ַעל ִהסְּ
מוֹ   עֹוֵרר, ַעצְּ ִנתְּ ֻוָבה וְּ ש  תְּ ֱאֶמת ֻבִ  .ֻבֶ

ה ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ַעֻתָ נוֻ , ֻבַ דְּ  ַמה ִאֻבַ
נוֻ  דְּ ִאֻבַ ֶ נוֻ  ַמה ָלנוֻ  אֹוי, ש ֻ ַרמְּ ֻגָ ֶ  ש ֻ

ֲעֹונֹוֵתנוֻ  ָלנוֻ  ה אֹוי, ֻבַ ֻמָ  אֹוי. ֻגֹוֵרם ֶהָעֹון ֻכַ
ה ַמה ֲעש ֶ ה ֻנַ וֻ  ַמה, ַעֻתָ ֲעש  ִפים ֻיַ ֻדָ ֵאֻלוֻ  ִנרְּ , ֻכָ

ים יֹוִנים ֲעִנֻיִ ֶאבְּ ֵאֻלוֻ  וְּ ךְּ  ַעם, ֻכָ ָ ֺמש ֻ ֹמָרט מְּ  ֻומְּ
ֶזה  יֹון ָעִני ַעם, ֻכָ ֶאבְּ מֹונוֻ  וְּ  .ֻכָ

י ֻתִ ְּ  ָאַמרְּ י עוֻ ש  ִכי ֲאָמֵרר ִמֻנִ ֻבֶ ", ֻבַ
ם קֹוִלי, ֲאָקֵרר רֻוִחי ַמר ֻיָ  ֻכַ

 ַעד

ר ֶ ֲאש   ֻכַ

ה  ֵהֻמָ

י  ֻכִ

 ֻוַבֲעֹונֹוֵתינוֻ 

ִאם  וְּ

י  ֻכִ

ה ַעֻתָ  וְּ

ן"  ַעל־ֻכֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  מה ֻבֵ

יָחה, ֶיֱהֶמה ַוח ָאש ִ ִירְּ ָרה, ִלי וְּ  ה' ֶאל ֲאַדֻבְּ
יֹון ֵא־ל  ַיֲעֹבר ֶעלְּ  .ָמה ָעַלי וְּ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ , עֹוָלם ש 
ל ִרֻבֹונוֹ  ֶ ה ָקדֹוש  , עֹוָלם ש   ַאֻתָ

נֹוָרא ֶמךָ  וְּ ְּ ךָ , ש  מְּ ִ ש  ף וְּ ֻתָ ֺ ש  ם מְּ ֵ ש  יִקים ֻבְּ ֻדִ  ַהֻצַ
ים ֻיִ ה, ָהֲאִמֻתִ ַמַען ֲעש ֵ ֶמךָ  לְּ ְּ ש  , ש  ַקֻדֵ  ֶאת וְּ

ֶמךָ  ְּ ה, ש  ַגֻלֵ עֹוָלם ָהֱאֶמת וְּ נוֻ . ֻבָ ַזֻכֵ ַרֲחֶמיךָ  וְּ  ֻבְּ
ה, ָהֲעצֻוִמים ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ֱאֶמת ֵליַדע ש   הֻוא ִמי ֻבֶ

ִית' ־ֻבַ ל ָה'רֹאש  ֶ ה ָהעֹוָלם ש  ר, ַעֻתָ ֶ  ֲאש 
ל ַקֻבֵ יִקים ֻכַֹח  מְּ ֻדִ ים ֵמַהֻצַ ֻיִ ה ָהֲאִמֻתִ  ָהֵאֻלֶ

י  ֻתִ רְּ ֻכַ ִהזְּ ֶ ָפֶניךָ  ש   .לְּ

ךָ  ָלתְּ ֶחמְּ דֹוָלה ֻבְּ ָקֵרב, ַהֻגְּ ִהתְּ  ֵאָליו לְּ
ֱאֶמת יֹות, ֻבֶ ִלהְּ ָלל וְּ ִמיד ִנכְּ  ֻתָ

ֱאֶמת ם, ֻבֶ ֵ ַהש ֻ ֵאר ֻבְּ ַהֻפְּ ַהֵחן וְּ י וְּ ל ָהֲאִמֻתִ ֶ  ש 
יִקים ֻדִ יםָהֲאִמֻתִ  ַהֻצַ ר, ֻיִ ֵ ַקש ֻ ִהתְּ ק ֻולְּ ֻבֵ ֻדַ ִהתְּ  ֻולְּ

ֶהם ֱאֶמת ֻבָ ר, ֻבֶ ֶ ֶקש  יץ ֻבְּ ָחָזק ַאֻמִ ל וְּ  ִיֻמֹוט ֻבַ
עֹוָלם.   לְּ

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ל ש  ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֵדי־ֶזה, לְּ  ַעל ַעל־יְּ
ֵמנוֻ  ה ַעצְּ ָכל, ֵמַעֻתָ ֻדֹות ֻבְּ  ַהֻמִ

ֲאֹות ַהֻתַ ל וְּ ֶ ל ש  ע ֻכָ ֻבַ סֹודֹות ָהַארְּ ךְּ , יְּ ַזֻכֵ  לְּ
ַטֵהרוֻ  ל אֹוָתם לְּ ֻוב, ָרע ִמֻכָ ָלש  ֻוָבה וְּ ש  תְּ  ֻבִ

ֵלָמה ְּ ֱאֶמת ש  ק, ֶהָעָבר ַעל ֻבֶ ַחֻזֵ ִהתְּ ה ֻולְּ  ֵמַעֻתָ
ֱאֶמת ָכל ֻבֶ ַתֲעצֻומֹות ֹעז ֻבְּ ר, וְּ ֻבֵ ַ ש  ל לְּ ַבֻטֵ  ֻולְּ

ל ֻדֹות־ָרעֹות ֻכָ ָכל, ַהֻמִ ֲאֹות־ָרעֹות וְּ ל, ַהֻתַ ֶ  ש 
ל ע ֻכָ ֻבַ סֹודֹות. ָהַארְּ ֻכֹות יְּ ִלזְּ ֻדֹות־ ָכללְּ  וְּ ַהֻמִ

ַלֲעֹסק טֹובֹות. ִמיד וְּ ךָ  ֻתָ ֲעבֹוָדתְּ ֱאֶמת ֻבַ , ֻבֶ
ָכל ָכל, ֻכֵֹחנוֻ  בְּ ָבֵבנוֻ  ֻבְּ ָכל, לְּ נוֻ  ֻובְּ ֵ ש  , ַנפְּ

ָכל  ֹאֵדנֻו. ֻובְּ  מְּ

ה, ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ל ש  ֻכָ ֶ ָעה ש  ֻבָ סֹודֹות ָהַארְּ  יְּ
גֻוֵפנוֻ  ֻבְּ ֶ כוֻ , ש  ֻכְּ ֻדַ ֱאֶמת ִיזְּ יוֻ , ֻבֶ ִיהְּ ם וְּ  ֺכֻלָ

ֻום ִליֻבְּ  טֹוב ָלל ָהַרע ֲאִחיַזת ש  ר ַעד, ֻכְּ ֶ  ֲאש 
ה, ֻכֶ לוֻ  ִנזְּ לְּ כְּ ֻיֺ ֶ ל ש  ע ֻכָ ֻבַ סֹודֹות ָהַארְּ  יְּ

ם ָ ש  רְּ ָ ש  יֹון ֻבְּ ֵהם, ָהֶעלְּ ֶ ע ש  ֻבַ ל אֹוִתֻיֹות ַארְּ ֶ  ש 
ךָ   מְּ ִ דֹוש   ש  ַרךְּ  ַהֻקָ ֻבָ  .ִיתְּ

ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֵמנוֻ  ַעל לְּ  ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַעצְּ
ָכל ַהאי ֲאִתיָנא ָמה ַעל, ֵעת ֻבְּ  לְּ

ָמא ָפָלה ָעלְּ ְּ ל, ש  ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ָכל ֻולְּ ֻדֹות, ֻבְּ  ַהֻמִ
ָכם ַזֻכְּ ַטֲהָרם לְּ ם ֻולְּ ָ ש  ַקֻדְּ ִלית ֻולְּ ַתכְּ  ֻבְּ

ֵלמֻות ְּ ל, ַהש ֻ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ת ֻולְּ ֺדֻלַ גְּ  ַהֻבֹוֵרא ֻבִ
ַרךְּ  ֻבָ אֹוָתיו, ִיתְּ לְּ ִנפְּ ר, ַהֻנֹוָרִאים ֻובְּ ֶ  הֻוא ֲאש 
ה ֹות עֹוש ֶ ָלאוֹ  ֲחָדש  ִנפְּ ָכל תוְּ , ָוֵעת ֵעת ֻבְּ

ל  ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ִתֻקֻון ֻולְּ  .ָהעֹוָלם ֻבְּ

כוֻ  ְּ ש  מְּ ֻיֺ ֶ ים ֹמִחין ָעֵלינוֻ  ש  ִ דֹוש   קְּ
הֹוִרים ם ֻוטְּ ֵ דֹוש   ֵמַהש ֻ ה ַהֻקָ  ַהֻזֶ

ל ֶ יֵקי־ֱאֶמת. ש  ֻדִ ה ַהֻצַ ֻכֶ ִנזְּ ה, וְּ ש   ֵמַעֻתָ ַקֻדֵ  לְּ
נוֻ  ֹמֵחנוֻ  ֶאת ֻתֵ ַדעְּ לֹא, וְּ ֹב וְּ ש   ֻוםש   עֹוד ַנחְּ

ָבה ָ ָלל ִחיצֹוָנה ַמֲחש  ן, ֻכְּ ֻכֵ ֶ ל־ש  ֻלֹא ִמֻכָ ֶ  ש 
ֵהר ַהרְּ לֹום נְּ ָ ש  ֻום ַחס־וְּ הֻור ש  עֹוָלם ִהרְּ  ֻבָ

ָלל   .ֻכְּ

ֹב ש  ֻתֹוָרה ַלחְּ ה ֻבַ ֻבֵ ש  , ַהרְּ ַחֻדֵ  ֻולְּ
ָכל ַעם ֻבְּ ָתא ֻפַ אֹוַריְּ ין־ֻדְּ ִ  ִחֻדֻוש 

ים  ֻיִ ה ֲאִמֻתִ ֻבֵ ךָ , ַהרְּ צֹונְּ רְּ  .ַהֻטֹוב ֻכִ

ָמא ָעלְּ א ֻדְּ ִני, ֻכֹֻלָ ָכל ָלֹבא ַזֻכֵ  ֶזה לְּ
ֵהָרה י, מְּ ֲאִני ַאף־ַעל־ֻפִ ֶ  ָרחֹוק ש 

ה ל ַעֻתָ מוֹ  ֶזה ִמֻכָ ֲאִני ֻכְּ ֶ ר ַעד, ָרחֹוק ש  ֶ  ֲאש 
ה ֶ ש   ָעַלי ָקש  ַבֻקֵ ךָ  לְּ ל ַעל אֹותְּ ה ֻכָ  ַאךְּ . ֵאֻלֶ
ים ַרֲחֶמיךָ  ַעל ַעל, בֹוֵטַח  ֲאִני ָהַרֻבִ  ֻכַֹח  וְּ

יִק  ֻדִ ים יםַהֻצַ ֻיִ ָען ֲאִני ָהֲאִמֻתִ ְּ ִני, ִנש  ַזֻכֵ ֻתְּ ֶ  ש 
ֵהָרה ָכל ָלֹבא מְּ י, ֶזה לְּ לֹא ֻתֻוָכל ֻכֹל" ֵהן ֻכִ  וְּ
ֵצר ךָ  ִיֻבָ ה ִמֻמְּ ִזֻמָ ה", מְּ ַאֻתָ ה וְּ ָלאֹות עֹוש ֶ  ִנפְּ

ָכל  ךָ , ָודֹור ֻדֹור ֻבְּ ֵלא לֹא ֻוִמֻמְּ ָבר ָכל ִיֻפָ  .ֻדָ

ַרֵחם  ֶחֶסד בַר , ַרֲחִמים ָמֵלא ָעַלי ֻתְּ
ה, ֶוֱאֶמת ֻבֶ ֵהיִטיב ַמרְּ ה, לְּ ֻבֶ  ַמרְּ

 ִרֻבֹונוֹ 

נוֻ  ַזֻכֵ  וְּ

ֹאֶפן  ֻבְּ

 ַעד

ה ֻכֶ ִנזְּ  וְּ

ה ֻכֶ ִנזְּ  וְּ

ה ֻכֶ ִנזְּ  וְּ

 יֻה ָמֵר 

ֵכן  ֻובְּ



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  מו ֻבֵ

ֵהיִטיב ה, לְּ ֻבֶ ִחיָלה ַמרְּ ִליָחה ַלֲחָטִאים מְּ  ֻוסְּ
ִעים ְּ ה, ַלֻפֹוש  ָדקֹות עֹוש ֶ ל ִעם צְּ ר ֻכָ ש ָ  ֻבָ

רֻוַח    .וְּ

ֲחָסֶדיךָ  ֵרִני, ָהֲעצֻוִמים ֻבַ ַתַעזְּ  וְּ
יֵעִני ִ תֹוש  ֵקִני וְּ ַחֻזְּ ֵצִני ֻותְּ ַאֻמְּ  ֻותְּ

ָרֶכיךָ בִֻ  ָלִאים דְּ פְּ ה, ַהֻנִ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ה ש   ָלקֻום ֵמַעֻתָ
ָכל ָלה ֻבְּ ָלה ַליְּ ַליְּ ֲחצֹות וְּ ש   ֻבַ ר, ַמֻמָ ַסֻדֵ  ֻולְּ
ֻקֻון אֹוֵנן, ֲחצֹות ֻתִ קֹוֵנן לְּ ֻכֹות ֻולְּ ִלבְּ ה וְּ ֻבֵ  ַהרְּ
ן ַעל ֻבַ ש   ֺחרְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ית ַעל, ֻבֵ נוֻ  ֻבֵ ֵ ש   ָקדְּ

נוֻ  ֻתֵ ַארְּ ִתפְּ ית, וְּ ינוֻ  ֻבֵ ֹאֶרךְּ  ַחֻיֵ ית, ָיֵמינוֻ  וְּ  ֻבֵ
ֵתנוֻ  ֻדָ ִבי, ֶחמְּ ֵינוֻ  צְּ אֹון, ֶעדְּ נוֻ  ֻגְּ , הֹוֵדנוֻ , ֺעֻזֵ
ָרֵתנוֻ , ִזיֵונוֻ   ֵתנוֻ , ַהדְּ ָ ֺדש ֻ  .ֻוקְּ

נוֻ  ָלנֻו, ָהָיה ֶמה ַרמְּ ֻגָ ֶ ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ש   ֻבַ
ַהֲחִריב נוֻ  לְּ ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְּ קֹום, ֻבֵ  מְּ

ִכיַנת ְּ ךָ  ש  קֹום, ֺעֻזֶ ַה  ַהֻתֹוָרה מְּ הוְּ ִפֻלָ , ֻתְּ
קֹום ֻלֻות מְּ ֻגַ ךָ  ִהתְּ ר, ֱאלֹקֻותְּ ֶ ם ֲאש  ָ  ָהִיינוֻ  ש 
כֹוִלים יךְּ  יְּ ִ ש  ַהמְּ ַגת ָעֵלינוֻ  לְּ ָ ךָ  ַהש ֻ , ֱאלֹקֻותְּ
יר ָלַדַעת ַהֻכִ ךָ  ֻולְּ ם אֹותְּ ֶזה ֻגַ  ָהעֹוָלם ֻבָ
ִמי  ְּ ש  ק, ַהֻגַ ֻבֵ ֻדַ ִהתְּ ךָ  ֻולְּ עֹוָלם ֻבְּ  .ָוֶעד לְּ

ל ֶ ֶ  ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש   ַמה, עֹוָלם לש 
ָעַבר ֶ י, ָעַבר ש ֻ ָבר ֻכִ ית־ ֶנֱחַרב כְּ ֻבֵ

נֻו, ֵ ש  ֻדָ ָבר ִמקְּ קוֻ  ֻוכְּ ֻלְּ ֻתַ יִקים ִנסְּ ֻדִ  ַהֻצַ
ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ֲהָוה ֻוַמה, ֻבַ א ַעל ַאךְּ . ֲהָוה ֻדְּ  ֻדָ

אי ה ַעל, "ָבִכיָנא ָקא ַוֻדַ ה ֲאִני ֵאֻלֶ , בֹוִכֻיָ
ָדה ֵעיִני ֵעיִני ִים יֹרְּ י", ֻמַ ֲעוֹ  ֻכִ ים נֹוַתיֻבַ  ָהַרֻבִ

ָהֲעצֻוִמים ֵבִדים וְּ ַהֻכְּ ֹאד וְּ ֹאד מְּ ַמהֻות מְּ  ֻבְּ
ַכֻמֻות ֵאיכֻות וְּ י, וְּ ֻתִ ַרמְּ ב ֻגָ ַעֻכֵ ַין לְּ נְּ ית־ ֻבִ ֻבֵ

ש   ֻדָ קְּ ם אֻוַלי, יֹוֵדעַ  ֻוִמי. ַהֻמִ ֻגֻול ֻגַ לְּ ֻגִ  ֻבַ
ֹון ַהֲחִריב ֻגֹוֵרם ָהִייִתי ָהִראש  ית־ ֶאת לְּ ֻבֵ

ש    ֻדָ קְּ  .ַהֻמִ

 אֹוי, ֲעֹונֹוַתי ַעל ִלי אֹוי, ֲחָטַאי ַעל ִלי
ַעי ַעל ִלי ָ ש  ר, ֻפְּ ֶ יִתי ֲאש  ֻגֻול ָעש ִ ִגלְּ  ֻבְּ

ֻגֻוִלים ֶזה ִגלְּ יִתי ֶמה אֹוי. ֲאֵחִרים ֻובְּ , ָעש ִ
ר ֶ ִחי ֲאש  מֹוִני ֻוָמאֹוס סְּ ַרם ֻכָ ַהֲחִריב ֻגָ  לְּ

ב ַעֻכֵ ַין ֻולְּ נְּ ש   ֻבִ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ת, ֻבֵ ֺאֻלַ ָרֵאל ֻוגְּ , ִיש ְּ
יָבםלַ   ִ ָצם ֲהש  ַארְּ  .לְּ

י ִלי ֻתִ ֶהֱחַרבְּ ֶ ש   ֶאת ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ  ֻבֵ
ֲעֹונֹוַתי י, ֻבַ ֻתִ ַרפְּ ש ָ  ַהֵהיַכל ֶאת וְּ

ֵליִתי, ַהֻקֶֹדש   ִהגְּ ָרֵאל ֶאת וְּ ֵני־ִיש ְּ ֵבין ֻבְּ  לְּ
ים י, ָהַעֻמִ ֻתִ ֶהֱאַרכְּ לֻות ֶאת וְּ ךְּ  ַהֻגָ ל־ֻכָ ַעל־ ֻכָ
ֵדי  רֹות ָהָרעֹות ַתֲאֹוַתי יְּ ַהֻמָ  .וְּ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ  ָמֵלא, עֹוָלם ש 
ֵדִני, ַרֲחִמים ֹעק ֵאיךְּ  ַלֻמְּ ָפֶניךָ  ִלצְּ  לְּ

ה ֹעק ֵאיךְּ , ַעֻתָ ִרי ַעל ִלזְּ בְּ ִ ר ש  רֹור ַהֻמַ ַהֻמָ  וְּ
ה לֹות ֵאיךְּ , ַעֻתָ ה ֵאֶליךָ  ֵעיַני ִלתְּ  ֵאיךְּ , ַעֻתָ

ַבֻלֹות טֹוב ַהֻיֹום לְּ י ֻבְּ ה ֲאִמֻתִ  ֵהיָכן. ַעֻתָ
ַרחֶא  ָרה ָאנֻוס ֵהיָכן, בְּ ֶעזְּ ה ָמה, לְּ  ֶאֱעש ֶ

ַעל ֻוָמה ה, ֶאפְּ ֻמֶ ה ֻבַ ֻכֶ ַבֻלֹות ֶאזְּ  ַהֻיֹום לְּ
ים ַחֻיִ ים ֻבְּ ֻיִ ה ֲאִמֻתִ ָ ֺדש ֻ קְּ ית ֻבִ ֻיִ ה, ֲאִמֻתִ ֻמֶ  ֻבַ
ה ֻכֶ יל ֶאזְּ ַהֻצִ י ֶאת לְּ ִ ש  י ַנפְּ ַחת ִמֻנִ ַ יל, ש  ַהֻצִ  לְּ
י ִ ש  ָלל ַנפְּ ָ ש  ד לְּ ךָ  ִמֻיַ ינְּ ךָ  ֻדִ ַזַעמְּ ד, וְּ יךָ  ִמֻיַ ֶ  ֳעָנש 

ים ִ ש  ִרים ַהֻקָ ַהֻמָ ָלן וְּ ֵאיךְּ , ַרֲחָמָנא־ִלֻצְּ  וְּ
יל ַהֻצִ ִמי לְּ ֻפֹות ַעצְּ ֹות ֵמֶחרְּ יֹונֹות ֻובֻוש   ֻוִבזְּ

ֶזה  א ֻבָ  .ֻוַבֻבָ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ ה, עֹוָלם ש   ֲעש ֵ
ַמַען ֶמךָ  לְּ ְּ ש  , ש  ַקֻדֵ ךָ  ֶאת וְּ מְּ ִ  ש 

ֲעבֻור בֹוד ֻבַ ִ  ֻכְּ ךָ ש  נוֻ , מְּ ַזֻכֵ ל וְּ ֻדֵ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ  ש 
ש   ַקֻדֵ ִיתְּ ךָ  וְּ מְּ ִ דֹול ש  עֹוָלם ַהֻגָ . ָיֵדינוֻ  ַעל ֻבָ

ֲעלֻומֹות יֹוֵדעַ , ֻכֹל ֲאדֹון, ַרֲחִמים ָמֵלא , ֻתַ
ה ל ֶאת יֹוֵדעַ  ַאֻתָ ה ֻכָ ֲעש ֶ ר ַהֻמַ ֶ ה ֲאש   ַנֲעש ָ
ַחת ֶמש   ֻתַ ֶ ה ַהש ֻ דֹורֹוֵתינוֻ  ַעֻתָ ה ֻבְּ ֵאיךְּ , ֵאֻלֶ  וְּ
ֲעוֹ  ים נֹוֵתינוֻ ֻבַ ב ָהַרֻבִ ֻבֵ ַערְּ ל ִנתְּ ֻבֵ לְּ ֻבַ ִנתְּ  וְּ
ה ָהעֹוָלם  ֹאד ַעֻתָ ֹאד מְּ ִלי מְּ עֻור ֻבְּ ִ  .ָוֵעֶרךְּ  ש 

ִני ַזֻכֵ  ֻותְּ

 אֹוי

 ִרֻבֹונוֹ 

 אֹוי

 יאוֹ 

 ִרֻבֹונוֹ 

 ִרֻבֹונוֹ 
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ָצִרים יןַַׁהֻמְּ  מז ֻבֵ

יִקים ָכל ֻדִ ים ַהֻצַ ֻיִ ֵאֵרי ָהֲאִמֻתִ  ֻפְּ
קוֻ  ַהֻדֹורֹות, ֻלְּ ֻתַ ָיֵמינוֻ  ִנסְּ ֲעֹונֹוֵתינוֻ  בְּ  ֻבַ

ים ר, ָהַרֻבִ ֶ ה ֲאש  ַבד ַאֻתָ ֻתָ  לְּ  םֹעֶצ  ֻגֶֹדל ָיַדעְּ
ם ַמֲעָלָתם ֻפָ ָתקְּ ָתם וְּ ָ ֺדש ֻ ר, ֻוקְּ ֶ ךָ  ֲאש  מְּ ִ  ש 
ף ֻתָ ֺ ש  ָמם מְּ ְּ ש  ָכל, ֻבִ ל ַמה וְּ ֻדַ גְּ ֻנִ ֶ ָמם ש ֻ ְּ  ש 
יֹוֵתר ל ֻבְּ ֻדַ ךָ  ִנגְּ מְּ ִ יֹוֵתר ש   ֻוַבֲעֹונֹוֵתינוֻ , ֻבְּ
ים קוֻ  ָהַרֻבִ ֻלְּ ֻתַ ַמן ֹקֶדם ִנסְּ  ָהָיה ֶמה אֹוי, ַהֻזְּ

ֻדֹורֹות ָלנוֻ   ה ֻבַ  .ָהֵאֻלֶ

נוֻ  ֲעִכיַרת ֻתֵ עְּ ַדע ִמי ֵאין, ֻדַ ֻיֵ ֶ  ש 
ֵאב צֻוָקה ָצָרה ֻכְּ  ַעד, ַהֻזֹאת וְּ

ָבר ֵהיָכן יעַ  ַהֻדָ ָטה ֵהיָכן ַעד, ַמֻגִ לְּ ָ ה ש  ֻכָ  ַהֻמַ
דֹוָלה ָלאֹות ַמֻכֹות, ַהֻזֹאת ַהֻגְּ ֵאֻלוֻ  ֺמפְּ  ֻכָ
ֵלא ה, ָוֶפֶלא ַהפְּ ר ַמֻכָ ֶ תֻוָבה לֹא ֲאש   כְּ
ֻתֹוָרה ֻדִ  ִמיַתת זוֹ , ֻבַ ים יִקיםַהֻצַ ֻיִ ר ָהֲאִמֻתִ ֶ  ֲאש 
קוֻ  ֻלְּ ֻתַ דֹורֹוֵתינוֻ  ִנסְּ ֲעֹונֹוֵתינוֻ , ֻבְּ  ֻוַבֲחָטֵאינוֻ  ֻבַ

ֵעינוֻ   ָ ש   .ֻוִבפְּ

נוֻ  ַמה ָלנוֻ  אֹוי, ַוֲאבֹוי אֹוי דְּ ִאֻבַ ֶ  ש ֻ
ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ִדין ַעל ֲחָבל, ֻבַ ָאבְּ ָלא ֻדְּ  וְּ

ִחין ֻכְּ ֻתַ ְּ יק, "ִמש  ֻדִ ֵאין, ָאָבד ַהֻצַ ם ִאיש   וְּ  ש ָ
י, ֵלב ַעל ֵ ש  ַאנְּ ֵאין ֶנֱאָסִפים ֶחֶסד וְּ , ֵמִבין ֻבְּ

י  ֵני ֻכִ יק ֶנֱאַסף ָהָרָעה ִמֻפְּ ֻדִ  ".ַהֻצַ

ל ֶ ר ַאֲחֵרי, ֻכֹל ֲאדֹון, עֹוָלם ש  ֶ  ֲאש 
ָבר נוֻ  ֻכְּ ַרמְּ ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ֻגָ  ַמה ֻבַ

נוֻ  ַרמְּ ֻגָ ֶ נוֻ , ש ֻ ֶהֱחַרבְּ נוֻ  וְּ ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְּ , ֻבֵ
ק ֻלְּ ֻתַ ִנסְּ יִקים וֻ וְּ ֻדִ ים ַהֻצַ ֻיִ ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ָהֲאִמֻתִ . ֻבַ
ֵרנוֻ  ה ָעזְּ ה ֵמַעֻתָ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ל ַעל ש  ִנים ֻכָ  ָלקֻום ֻפָ
ָכל ָלה ֻבְּ ֲחצֹות ַליְּ ש   ֻבַ ר, ַמֻמָ ֻבֵ ַ ש  נוֻ  ֻולְּ  ִלֻבֵ

ֻכֹות ה ִלבְּ ֻבֵ ָמעֹות ַהרְּ דְּ ִליש   ֻבִ ָ  ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ַעל ש 
מוֻ  ָהֲעצֻוִמים רְּ ֻגָ ֶ ל ש  ר ַעד, ֶזה ֻכָ ֶ  ֲאש 
נוֻ  ַארְּ ְּ ֵאין ִכיתֹוִמים ִנש  תֹוִעים, ָאב וְּ ֵאין ֻכְּ  וְּ
ש   ַבֻקֵ חֹוִקים, לְּ רְּ ֵאין ֻכִ ָקֵרב וְּ ֵאין, לְּ  ִמי וְּ

ֲעֹמד  ֻיַ ֶ ֲעֵדנוֻ  ש   .ֻבַ

ל ֶ ַמַען ָעֵלינוֻ  ַרֵחם, עֹוָלם ש   לְּ
ֶמךָ  ְּ ֵאה, ש  לֻוֵתינוֻ  ֻורְּ פְּ ִ יֹוֵננוֻ  ש  , ֻוִבזְּ

ט ַמִים ַהֻבֵ ָ ֵא  ִמש ֻ י הֻורְּ . ָוֶקֶלס ַלַעג ָהִיינוֻ  ֻכִ
לֹא ָאנוֻ  ַמה ָלנוֻ  ַדי וְּ ֶ ִזים ש ֻ ָפִלים ִנבְּ ְּ ין ֻוש   ֻבֵ

ים ר, ָהַעֻמִ ֶ ָכל ֲאש  ִדים יֹום ֻבְּ  ָעֵלינוֻ  עֹומְּ
ַכֻלֹוֵתנוֻ  ה, לְּ ַאֻתָ יֵלנוֻ  וְּ ָדם ַמֻצִ ם ַאף, ִמֻיָ ין ֻגַ  ֻבֵ

ךָ  ָרֵאל ַעֻמְּ ָמם ִיש ְּ ַעצְּ ה ֻבְּ ַרֻבֶ ֲחלֶֹקת ִנתְּ  ַהֻמַ
אֹ  ה, דמְּ ַנֲעש ָ ָיא וְּ דֹוָלה ַקֵטגֹורְּ ין ֻגְּ  ֻבֵ

ִמיֵדי לְּ ר ַעד, ֲחָכִמים ַהֻתַ ֶ ם ָחַלק ֲאש   ֶזה ִלֻבָ
ה ָכל, ִמֻזֶ ֶזה ֶאָחד וְּ ָאס ִנבְּ ִנמְּ ֵעיֵני וְּ , ֲחֵברוֹ  ֻבְּ

ר ַעד  ֶ ל" ֲאש  ַ ש  ל ֻכַֹח  ֻכָ ֻבָ  ".ַהֻסַ
ל ֶ רוֻ , ַרֲחִמים ָמֵלא, עֹוָלם ש  עֹורְּ  יְּ

ֶניךָ  ַעל ַרֲחֶמיךָ   ֵמֶעיךָ  ֶיֱהמוֻ , ֻבָ
ַרֵחם ַוֲחֹמל חֻוס, ָעֵלינוֻ  ֵאִרית ַעל, וְּ ְּ  ש 

ֵליַטת  ךָ  ֻפְּ ית ַעֻמְּ ָרֵאל ֻבֵ  .ִיש ְּ
ק ֻתֻוַכל ֵאיךְּ , ַרֲחִמים ַאֻפֵ ִהתְּ  לְּ
ַרֵחם ֹות ַעל ִמֻלְּ ָפש  ֻוקֹות נְּ  ַעל, ָהֲעש 

ֹות ש  ךָ  ַנפְּ ָרֵאל ַעֻמְּ ִלים ִיש ְּ ֻגֹולְּ תְּ חֻוצֹות ַהֻמִ  ֻבַ
ִקיםֻובַ  ֻוָ ְּ חֹובֹות ש ֻ ֵהם, ֻוָברְּ ֶ ֹות ש  ָפש  ָקִרים נְּ  יְּ

ֹאד ֹאד מְּ ֵהם, מְּ ִכים וְּ ֻפָ ְּ רֹאש   ִנש  ל ֻבְּ  ֻכָ
ר, חֻוצֹות ֶ ָיה קֹוֵנן ֲעֵליֶהם ֲאש  מְּ ִביא ִירְּ  ַהֻנָ
ה ִקינֹות ֻבֵ ל ַעל ַהרְּ מוֹ , ָוֶנֶפש   ֶנֶפש   ֻכָ  ֻכְּ

תֻוב ֻכָ ֶ ֶנא, ָזָהב יֻוַעם ֵאיָכה: "ש  ְּ ֶתם ִיש   ַהֻכֶ
ָנה, ֻטֹובַה  כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֵני ֻתִ רֹאש   ֹקֶדש   ַאבְּ ל ֻבְּ  ֻכָ

ֵני. חֻוצֹות ָקִרים ִצֻיֹון ֻבְּ ִאים ַהיְּ ֺסֻלָ ז ַהמְּ ֻפָ , ֻבַ
בוֻ  ֵאיָכה ְּ ש  ֵלי ֶנחְּ ִנבְּ ה, ֶחֶרש   לְּ ֵדי ַמֲעש ֵ  יְּ

 ".יֹוֵצר 
ל ֶ ָמא ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ָעלְּ א ֻדְּ , ֹכֻלָ
ה ַבד ַאֻתָ ֻתָ  לְּ ַרתיִ  ֹעֶצם ָיַדעְּ  קְּ

ֶאֶרת פְּ ת ֻתִ ַ ֺדש ֻ ֹות קְּ ָפש  ָקִרים ַהֻנְּ ה ַהיְּ , ָהֵאֻלֶ
ֵני ה ֹקֶדש   ַאבְּ ִכים, ָהֵאֻלֶ ֻפָ ְּ ש  ה ַהֻנִ רֹאש   ַעֻתָ  ֻבְּ
ל ֵאין, "חֻוצֹות ֻכָ ף ִאיש   וְּ ַאֻסֵ  אֹוָתם מְּ

ָתה  יְּ  ."ַהֻבַ

י  ֻכִ

 ֻוִמֻגֶֹדל

 אֹוי

 ִרֻבֹונוֹ 

 ִרֻבֹונוֹ 

 ִרֻבֹונוֹ 

 ָמֵלא

 ִרֻבֹונוֹ 



ָצִרים תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ יןַַׁהֻמְּ  מח ֻבֵ

קוֻ  ֻלְּ ֻתַ ֲעֹונֹוֵתנוֻ  ִנסְּ יִקים ֻבַ ֻדִ  ַהֻצַ
ים ֻיִ ָרִאים ָהֲאִמֻתִ קְּ ִית''רֹ  ַהֻנִ ־ֻבַ , אש 

ֵהם ֶ ִית' ש  ֲעֵלי־ֻבַ ל ַה'ֻבַ ֶ ר ָאז ש  ֶ  ָהעֹוָלם. ֲאש 
יֹוָתם הְּ עֹוָלם ֻבִ ָמם, ֻבָ ְּ ל ֻוש  ֻדֵ ֻגַ עֹוָלם ִנתְּ  ָאז, ֻבָ

ָהעֹוָלם ָהָיה ִית' לְּ ַעל־ַהֻבַ ָאז, 'ֻבַ  ָהִיינוֻ  וְּ
נוֻ   נוֻ  ֲאַנחְּ ָרִאים ֺכֻלָ ֵני־ַבִית'. ִנקְּ  'ֻבְּ

קוֻ  לְּ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ ֲח  ש  ם, ָטֵאינוֻ ֻבַ ַעֻלֵ ִנתְּ  וְּ
ֵאָרם ם ַוֲהָדָרם ֻפְּ ִחֻנָ דֹוש   וְּ  ַהֻקָ

ַהֻנֹוָרא נוֻ , וְּ ָנִדים ָנִעים ֲאַנחְּ ָטִלים וְּ ֺטלְּ , ֻומְּ
ֹות ָפש  ָקרֹות ֻונְּ ךָ  יְּ ָרֵאל ֵמַעֻמְּ ית־ִיש ְּ  ֻבֵ

ִלים ֻגֹולְּ רֹאש   ִמתְּ ל ֻבְּ י, חֻוצֹות ֻכָ קוֻ  ֻכִ ֻלְּ ֻתַ  ִנסְּ
ִית' ָהעֹוָלם ִמן ֲעֵלי־ֻבַ ֶ  ַה'ֻבַ , ָהעֹוָלם לש 

ֵהם ֶ יִקים ש  ֻדִ דֹוִלים ַהֻצַ ָרִאים ַהֻגְּ קְּ ־ ַהֻנִ רֹאש 
ִית   .ֻבַ

ַעט ימוֻ  מְּ ִ ש  ַאר ָהרְּ ְּ ש  ֻנִ ֶ ָמם ש  ְּ  ִמש ֻ
ֵדי ֵריֶהם ַעל־יְּ ים ִספְּ ִ דֹוש   ַהֻקְּ

ִמיֵדיֶהם ַתלְּ ָקִרים וְּ ן ַמֲעִליִמים, ַהיְּ  ַגם־ֻכֵ
ֹאד ֹאד מְּ ה מְּ ַכֻמָ ָלמֹות ִמיֵני ֻבְּ ַה  ַהעְּ רֹותוְּ ֻתָ  סְּ
ִלי עֻור ֻבְּ ִ י. ש  ָכל ֻכִ ַעם ֻבְּ ִלים ֻפַ ֻדְּ ֻגַ עֹוָלם ִנתְּ  ֻבָ

ֲעֵלי ם ֻבַ ֵ סֻום ש  ֵאין ֻוִפרְּ ֶ ָמם ש  ְּ ךְּ  ש  ַ ש  ָלל ִנמְּ  ֻכְּ
ם ֵ א, ה' ִמש ֻ ַרֻבָ ם ַעל־ָיָדם ַאדְּ ַעֻלֵ ם ִנתְּ ֵ , ה' ש 

ִרים  ֻבְּ ֻגַ מֹות ֻוִמתְּ ְּ לֹום ַהִחיצֹוִנים ש  ָ ש   .ַחס־וְּ

יםָהַר  ב ֻבִ ֻבֵ ַערְּ  ָהעֹוָלם ִנתְּ
ֹאד ר ַעד, מְּ ֶ נוֻ  ֵאין ֲאש   ִאֻתָ

ִכים ָוִמי ִמי, ָמה ַעד יֹוֵדעַ  תֹוַרת ַההֹולְּ  ה' ֻבְּ

ֱאֶמת ר, ֻבֶ ֶ ָמם ֲאש  ְּ ךְּ  ש  ָ ש  ם ִנמְּ ֵ  ֻוִמי, ה' ִמש ֻ
ֵהֶפךְּ  ֹעָרב ֻוִמי, לְּ ֵניֶהם מְּ ְּ , ָוַרע ִמֻטֹוב ִמש ֻ

אֹוֵרי־אֹור אֹוֵרי־ֵאש   ִמֻמְּ נוֻ ַוֲא . "ֻומְּ  לֹא ַנחְּ
ה ַמה ֵנַדע  ֲעש ֶ י, ֻנַ  ".ֵעיֵנינוֻ  ָעֶליךָ  ֻכִ

ַרֲחֶמיָך, ָכל ָלקֻום ֻבְּ ָלה ֻבְּ ֲחצֹות ַליְּ  ֻבַ
ש   ל, ַמֻמָ ַאֻבֵ ִהתְּ ן ַעל ֻולְּ ֻבַ ית־ ֺחרְּ ֻבֵ

ש   ֻדָ קְּ ֶנֱחַרב ַהֻמִ ֶ ֲעֹונֹוֵתינוֻ  ש  ֵדי־ֶזה, ֻבַ ַעל־יְּ  וְּ
ה ֻכֶ עֹוֵרר ִנזְּ ַנֵחם, ַרֲחֶמיךָ  לְּ ֻתְּ ֶ ח ש  ֻמַ ש ַ  ֻותְּ
ֵהָרה אֹוָתנוֻ  ים, מְּ ָתש ִ ֵא  ִצֻיֹון ַלֲאֵבֵלי וְּ  ר"ֻפְּ

ַחת   .ר"ֵאֶפ  ֻתַ

ל ֶ נוֻ , עֹוָלם ש  ֻכֵ א, ֵואלֵֹקינוֻ  ַמלְּ  ַמֻלֵ
ֲאלֹוֵתינוֻ  ְּ ַרֲחִמים ִמש  נוֻ , ֻבְּ ַזֻכֵ  ָלֹבא וְּ

ָכל נוֻ  ַמה לְּ ְּ ש  ֻקַ ֻבִ ֶ ָפֶניךָ  ש ֻ ֹאֶפן, ִמֻלְּ ה ֻבְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ  ש 
ֵלל ִהֻכָ ֱאֶמת לְּ תֹוךְּ  ֻבֶ ךָ  ֻבְּ מְּ ִ דֹול ש  דֹוש   ַהֻגָ ַהֻקָ  וְּ
ֵמי עֹולְּ ֵנַצח ַעד לְּ ָצִחים ֻולְּ ל, נְּ ֻדֵ ֻגַ ִיתְּ  וְּ

ש    ַקֻדֵ ִיתְּ ךָ  וְּ מְּ ִ דֹול ש  ִמיד ָיֵדינוֻ  ַעל ַהֻגָ  .ֻתָ

ָרא תֻוב ִמקְּ ֻכָ ֶ אוֻ : "ש  ִיירְּ  ֶאת גֹוִים וְּ
ם ֵ ָכל, ה' ש  ֵכי וְּ  ֶאת ָהָאֶרץ ַמלְּ

בֹוֶדךָ  ם ִהייְּ . ֻכְּ ֵ ֹבָרךְּ  ה' ש  ה מְּ ַעד ֵמַעֻתָ  וְּ
ֵרנוֻ . עֹוָלם ֵענוֻ  ֱאלֵֹקי ָעזְּ ְּ ַבר ַעל ִיש  בֹוד ֻדְּ  ֻכְּ
ֶמךָ  ְּ יֵלנוֻ , ש  ַהֻצִ ר וְּ ַכֻפֵ ַמַען ַחֻטֹאֵתינוֻ  ַעל וְּ  לְּ
ֶמךָ  ְּ רֻוךְּ . ש  ָרֵאל ֱאלֵֹקי ֱאלִֹקים ה' ֻבָ , ִיש ְּ
ה ָלאֹות ֹעש ֵ ַבֻדוֹ  ִנפְּ ם ֻוָברֻוךְּ . לְּ ֵ בֹודוֹ  ש   ֻכְּ
עוֹ  ֵלא, ָלםלְּ ִיֻמָ בֹודוֹ  וְּ  ָאֵמן, ָהָאֶרץ ֻכֹל ֶאת כְּ

ָאֵמן  ".וְּ

 יכִֻ 

 ֻוִמֻיֹום

 ַוֲאִפֻלוֻ 

 ֻוַבֲעֹונֹוֵתינוֻ 

נוֻ   ַזֻכֵ

 ִרֻבֹונוֹ 

ם  ִויֺקֻיַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 מט ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

 

  .א

ַמָּ) ָּתַָּהְסֻכָ ייַָּרֻבִּ ָּ"דֲאַבָּרֵָּמאִּ
ָרא ֻקֻוֵטָּ'ְלָּדָֻּבְ  ("ן'מֹוֲהַרָּי־לִּ

ַָׁרִאיִתי ַַׁׁ,ָקֵצהֻו ַַׁהַנ"ל ָהַרב ֶ נֻוָּש  ַָּרֻבֵ )הֻוא

לַַַׁׁז"ל( ַֻׁכָ ַפֲעֵנַח ַׁלְּ ה ַַׁרֻבָ יִגיָעה ַֻׁבִ ָטַרח
ַָׁמַׁ ַעל ַׁוְּ עוֶַֻׁנֱעָלִמים ֻבְּ ַֺׁהטְּ ֲַׁאָדָניו ִחֻכֹוַַׁׁ,ה

ים ֻקִ ֻתַ ַַׁהֻיֹוֵצאֵַׁמָהֲאִר"יַׁ,ַממְּ ַבש  ִַׁמֻדְּ תֹוק ַֻׁמָ ַׁ,ַמה
ַַׁׁ נֻוַָׁהֲאִריַז"לֻיֹאַמַָׁקדֹוש  ַׁ"!רַׁלֹוַַׁרֻבֵ

  .ב
ַמָּ) ֻקֻוֵטָּ"תָּמֹוַהְרַנָּתַָּהְקֻדָ  ("ןמֹוֲהַרָּי־ְללִּ

ֵביַָׁהֲאִריַז"ל תְּ ֵריַַׁהֻזַֹהרַׁ,ֻכִ ַׁ־ֻוַמַאמְּ דֹוש  ַהֻקָ
ִתֻקֻוִנים הוְַַּׁׁ,וְּ ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָלה ֻבָ ַַׁהֻקַ ֵכי רְּ ַֻׁדַ ַָׁכל

ֶפרַׁ– ַַׁהֻסֵ ֵרי ִדבְּ ַֻׁבְּ לֻוִלים ַֻׁכְּ ֶאָחד ַֻׁכְּ ם ֻלָ ַׁ־ֻכֺ דֹוש  ַהֻקָ
תֹוָרה ַׁוְּ ַֻׁתֹוָרה ָכל ַׁוְּ ה. נֹותַַׁׁ,ַהֻזֶ ֻוָ ִַׁמֻכַ ֶרת ַדֻבֶ מְּ

ֺיָחדֹות ֺיָחדֵַׁמָהַַׁׁ,מְּ ַערַׁמְּ ַ ָוהַֻׁוִמש ֻ ־ֵעץ'ֵמֵאיֶזהִַׁמצְּ
יםַׁ אַַֹׁׁ',ַחֻיִ נֹוָראַׁמְּ ָלאַׁוְּ ִַׁנפְּ ֶדֶרךְּ ַׁ,דֻבְּ

ַָׁזר לֹא ַׁוְּ ַָׁראֻו ַתחַַׁׁ,ֵעיֵנינֻו ַֻׁפָ ר ֶ ֲאש 
הַַׁׁ,ֵעיֵנינוַֻׁ ִטֻפָ ָעִמיםַֻׁכְּ ִַׁלפְּ ָאהַָׁלנֻו ֶהרְּ וְּ

ָנתוַֹׁ ֻוָ ַֻׁכַ ֵַׁמֹעֶצם ם ַַׁהֻיָ ַַׁׁ,ִמן תֹוךְּ ַֻׁבְּ ַׁהֻוָבא ר ֶ ַכֲאש  וְּ
ָמא.ַׁ ָעלְּ ָמִזיםַֻׁבְּ ָרִקיםֵַׁאיֶזהַׁרְּ ֶפרִַׁלפְּ ַַׁהֻסֵ

  .ג

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּי,ָּז־יָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחינֹותַׁםֵהַׁ ַלִין'ַֻׁבְּ ַׁ'ַרגְּ ַמֲאַמר, ֲחַז"לַַֻׁׁכְּ
ה) יִריםָּז,ָּבָּ:מטָֺּסֻכָ ִ יר־ַהש ֻ ִ ַַׁחֻמֻוֵקי"ַׁ:(ַעלָּש 

ֵרַכִיךְַּׁ ֶתר"ַָׁיֵרךְַַּׁׁ"ַמהַׁ,"יְּ ֻסֵ כוַַֻֻׁׁבַ ר'ַׁ'.וְּ ֻתָ 'ִנסְּ ַׁהֻואַׁוְּ
ִחיַנתַׁ ַלִין'ַֻׁבְּ ִחיַנת,ַׁ'ַרגְּ ַכיַֻׁבְּ ֻדְּ ר'.ַׁ'ָמרְּ ֻתֵ ֶאסְּ ַׁוְּ

  .ד
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּיא,ָּו־זָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִחיַנת ָלה'ַׁ'ֲהָלָכה'ַֻׁבְּ 'ַקֻבָ ַׁוְּ ָל"ה'. ִַׁהיאַׁ'ַקֻבָ
ִחיַנת ים)ַֻׁבְּ ִהֻלִ ָּטָֻּתְ ָּצו, ָּב; ַׁ"(כט, ֲחווַֻׁ: ֻתַ ְּ ִַׁה'ש 

ַַׁל'ה ַרת' 'ַהדְּ ַַֻׁׁבְּ בֹותַׁ,"ֹק'ֶדש  י־ֻתֵ ֵ ָל"ה'.ַָׁראש  ַׁ'ַקֻבָ
ִחיַנתִַׁהיאַַׁו'ֲהָלָכ"ה' ם)ַֻׁבְּ ָ ָּאָּש  'ַַׁל'הַָׁה'ִריעוַֻׁ"ַׁ:(ק,

'ל י־ֵתבֹותַׁ,"ָה'ָאֶרץַֻׁכָ ֵ ַָׁלָכ"ה''ֲהַַָׁׁראש  ֻמֻוָבא, ַֻׁכַ
נֹותַׁ ֻוָ ֻכַ תָֻּבַ ֻבָ ַ ַער־ַהש ֻ ַ ִמירֹותָּפ"ד;ָּש  ַער־ַהֻזְ ַ ים,ָּש  ִרי־ֵעץ־ַחֻיִ )ֻפְ

 .פכ"א(ָּ

ַַׁל'ה ַרת' 'ַהדְּ ַַֻׁׁבְּ ֶַׁזהַׁ–ַׁ"ֹק'ֶדש 
ִחיַנת ָאה'ַׁ'ִיחֻוָדאַֻׁבְּ ִַׁעֻלָ נוַֻׁ, ַַׁהיְּ

לַׁ'ִזֻוֻוג ֶ ת'.ַׁש  ֻבָ ַ ֶזהַׁש  ִחיַנתַׁוְּ ִריתַֻׁבְּ ָאה'ַׁ'ֻבְּ ,ִַׁעֻלָ
ַׁ ֶ םש  ָ רַׁש ֻ ֲחָוָיה'ִַׁעֻקַ ֻתַ ְּ ִחיַנת,ַַׁה'ִהש  בְּ ית)ַֻׁבִ ִ ֵראש  מב,ָָֻּּבְ

ַׁ"(ו בֹאוַֻׁ: ֲחווַַֻׁׁיֹוֵסףֲַׁאֵחיַַׁוֻיָ ֻתַ ְּ ש  ַׁלוַַַֹׁׁוֻיִ הֻוא", ַׁוְּ
ִחיַנת ַרתַֻׁבְּ "ַׁ"ַהדְּ ַֹׁקֶדש  ִחיַנת, בְּ ָבִרים)ַֻׁבִ ָּיזָֻּדְ :ַׁ(לג,

כֹור"ַׁ ֹורוַַֹֻׁׁבְּ ַׁ."לוַַָֹׁׁהָדרַׁש 

ַַׁל'ה 'ל' ִַׁחיַנתֻבְֶַַּׁׁזהַׁ–ַׁ"ָה'ָאֶרץַֻׁכָ
ָאה'ַׁ'ִיחֻוָדא ֻתָ נוַֻׁ,ַֻׁתַ לַׁ'ִזֻוֻוגַַׁהיְּ ֶ ֹחל'ַַׁׁש 

כֻו'.ַׁ  וְּ

ִחיַנת ַׁ'ָרִזין'ַֻׁבְּ ָרִזין', 'ָרִזין־ֻדְּ ַׁוְּ ַׁהֻואַׁ'ָרִזין'.
ִחיַנת ָרִזין'ַׁ'ֲהָלָכה'.ַֻׁבְּ ִחיַנתַׁהֻואַׁ'ָרִזין־ֻדְּ ַֻׁבְּ

ָלה'. ֻותַׁ'ַקֻבָ ש  ַלֻבְּ ָלהַׁ'ִהתְּ ֻבָ ֲהָלָכה',ַַׁהֻקַ ַׁהֻואַֻׁבַ
ִחיַנת ָהַַֻׁׁבְּ ־הֻואַַׁגתַהנְּ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  תַַׁהֻקָ ֶ ש  ֵ ש  ֵמיַֻׁבְּ ַׁיְּ
הֻוא,ַַׁהֹחלַׁ ֶ ִחיַנתַׁש  ָאה'ַׁ'ִיחֻוָדאַֻׁבְּ ֻתָ  .ֻתַ

  .ה

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּטו,ָּדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ֵני ְּ ִחינֹותַׁש  ֶלה'ַֻׁתֹוָרה,ַֻׁבְּ ר'.ַׁ'ִנגְּ ֻתָ 'ִנסְּ ַׁוְּ
ִחיַנת ר'ִַׁלבְּ ֻתָ אַׁזֹוֶכהֵַׁאינוַַֹׁׁ'ִנסְּ ֶלָעִתיד־ֶַׁאֻלָ

ֶֹאֶפס"

ְֹוָכל

ר ֲאׁשֶ ֹֻכַ

ר' ֹ'ִנְסֻתָ

ֹהְוזֶֹ

ֲחווֹֻ" ֻתַ ִֹה'ׁשְ

ָֹה'ִריעוֹֻ"

ְֹוֶזה

ֵֹיׁשֹ



 נ ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ֶזהֲַׁאָבל,ַָׁלבֹוא ִחיַנתַׁזֹוֶכהַָׁהעֹוָלםַֻׁבְּ ר',ִַׁלבְּ ֻתָ ַׁ'ִנסְּ
ֵדי הַַׁעל־יְּ ִפֻלָ ַַֻׁׁתְּ ִסיַרת־ֶנֶפש  מְּ ה',ַֻׁבִ ִפֻלָ ִל'תְּ ַׁזֹוֶכהַׁוְּ
ֵדי ַַׁׁ'ֻתֹוָרהַַׁעל־יְּ כֻו'. ַׁוְּ ֶלה' ִנגְּ ֻבְּ ֶ ַה'ֻתֹוָרהַׁ–ש  ַׁוְּ

ֶלה' ִנגְּ ֻבְּ ֶ ִריִכיןַַׁהֻכֹלַׁש  ַָׁלֻהַַׁׁצְּ ַַׁה'ֻתֹוָרהֲַׁאָבל,
ר'ַׁ ֻתָ ִנסְּ ֻבְּ ֶ ִעיִריןַׁש  ִריִַׁאֻנֻוןַׁזְּ צְּ ַָׁלֻה.ִַׁכיןֻדִ

ה ִפֻלָ 'ַׁ'ֻתְּ ִסיַרת־ֶנֶפש  מְּ ַֻׁבִ ל, ַבֻטֵ ֻמְּ ֶ ַׁש 
ל ִמֻיֻותוַַֹֻׁׁכָ ְּ ש  ֵאיןַֻׁגַ בֻולַׁוְּ ַֻׁגְּ ֵאין, ֶ ש  ַֻׁוכְּ

בֻול ַֻׁגְּ יגַָׁיכֹולֲַׁאַזי, ִ ַהש ֻ ָעִתידַַׁהֻתֹוָרהַׁלְּ ֻלֶ ֶ ,ַׁש 
ִהיא ֶ בֻולֵַׁאיָנֻהַַׁׁש  ֵאיןַֻׁגְּ ֶסתַׁוְּ ֻפֶ ִַַׁׁנתְּ בֻול. גְּ ַׁ–ֻבִ

ֵרי־ֻתֹוָרה' תְּ 'ֻסִ ֶ ֵדיַָׁלֶהםַׁזֹוֶכהַָׁאָדםַׁש  ַַׁעל־יְּ
' ךְּ ֶ ַׁ'חש  נוַֻׁ, 'ַַׁהיְּ ִסיַרת־ֶנֶפש  ַׁ'מְּ ִחיר, ְּ ש  ֻמַ ֶ ָניוַׁ"ש  ַֻׁפָ

עֹוֵרב"ַׁ יַׁ–ֻכְּ ִחיַנתֵַׁהםַֻׁכִ 'ַֻׁבְּ ךְּ ֶ םַַׁעלַׁ'חש  ֵ ַֹׁעֶמקַׁש 
גַׁ ָ ש ֻ ַׁ.ַהֻמֺ

  .ו

ֻקֻוֵטָּ) ָּח"אָּטו,ָּו;ָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ
ְלמֻוד־ֻתֹוָרהָּכ ֻקֻוֵטי־ֵעצֹות,ָֻּתַ  (לִּ

ָרִאים ','קִַַֹׁׁנקְּ ָכלֶַׁדש  ַׁלֹאַָׁזרַׁ"וְּ
ַַׁׁיֹאַכל " ָּי(ֹקֶדש  ָּכב, ְקָרא ַׁ,)ַוֻיִ

לֹאַׁ אַֻׁבוַַֹׁׁיֹאַכלַׁוְּ יוֶַׁאֻלָ ָ ש  ֺקֻדָ ֹקָרָאיו.ַׁמְּ ַֻׁומְּ

  .ז

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּלג,ָּדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁ ֻהֵַַׁׁיש  ֵניַֻׁבָ ְּ ִחינֹות,ַׁש  ִחינֹותַֻׁבְּ ֶלה'ַֻׁבְּ ַׁ'ִנגְּ
ִחינֹות ר'ַֻׁובְּ ֻתָ ַׁ'ִנסְּ ר'. ֻתָ סְּ ַה'ֻנִ הַׁוְּ ,ַַׁהֻזֶ

ָתאַׁאהוַֻׁ יָקאַׁ"אֹוַריְּ ַעֻתִ ִתיָמָאהַֻׁדְּ ֲעִתיָדאַׁסְּ ַֻׁדַ
ָיא לְּ ֻגַ ִאתְּ ֶַַׁׁלָעִתידַׁלְּ ַׁ)ֻזַֹהר(ָלבֹוא" ָאז. הַׁוְּ ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ ש  ַֻׁכְּ

יָקאַַׁהֻזֹאתַַׁהֻתֹוָרה ַעֻתִ ִתיָמָאהַֻׁדְּ ַׁסְּ ֶיהֲַׁאַזי, ִַׁיהְּ
לֹום ָ ָלאַַׁהש ֻ כֻו',ִַׁנפְּ ַׁוְּ עֹוָלם יַֻׁבָ הֲַׁאַזיַֻׁכִ ֻלֶ ֻגַ ִַׁיתְּ

ַַָׁׁהַאֲהָבהַׁ ַדעְּ ֻבְּ ֶ ַֻׁתֹו.ש 

  .ח
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּמט,ָּוָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ִדיַעת ָלה'ַׁ'יְּ ֻבָ ַַׁהֻקַ נוַֻׁ, ִדיַעתַַׁהיְּ ַׁסֹודֹותַׁ'יְּ
ַַׁהֻתֹוָרה' ֶיהַׁהֻוא, ֶַׁלָעִתידִַׁיהְּ ָאז. ֶ ַׁש 

ה ֻלֶ ֻגַ ָתאִַׁיתְּ יָקא'ַׁ'אֹוַריְּ ַעֻתִ ַֻׁדְּ ִחיַנת, בְּ ֲענֻוגַֻׁבִ ַׁ'ֻתַ

ת' ֻבָ ַ ַׁש  ִחיַנתַׁ, בְּ ָּיד(ֻבִ ָּנח, ְעָיה ַ ַׁ")ְיש  ַעַַָׁׁאז: תְּ גֻתִ ַַׁעלַֻׁנַ
ַׁה'".ַׁ

  .ט

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"אָּנו,ָּדָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַהֻתֹוָרה ֶ ַַׁׁש  ש  ֺלֻבָ ָרהַֻׁתֹוךְַַַּׁׁהֻמְּ ֻתָ ַַׁה'ַהסְּ
תֹוךְַּׁ ֻבְּ ֶ ָרה'ַׁש  ֻתָ ַַׁהסְּ 'ַׁ'ֻתֹוָרהִַׁהיא, בֹוֻהַ ַֻׁגָ

ָקאַׁ יְּ נוַֻׁ,ַֻׁדַ ֵרי־ֻתֹוָרה'ַַׁהיְּ ַׁ.'ִסתְּ

ִהיאֵַׁמֲחַמת ֶ ִריָכהַׁש  ַַׁׁצְּ ש  ַלֻבֵ ִהתְּ ַׁלְּ
קֹומֹות מְּ מֻוִכיַֻׁבִ ֵאֻלוַַֻׁׁםנְּ ַֻׁכָ נוַֻׁ, ֵַׁאֻלוֵַַֻׁׁאֶצלַַׁהיְּ

רוַֻׁ ָעבְּ ֶ הַׁש  ֻבֵ ַַׁהרְּ רַַׁעד, ֻתָ סְּ ֻנִ ֶ ָרהֵַׁמֶהםַׁש  ֻתָ 'ַהסְּ ַֻׁבְּ
תֹוךְַּׁ ֻבְּ ֶ ָרה'ַׁש  ֻתָ ַַׁהסְּ ן, בַַׁעל־ֻכֵ ַ ַרךְַַָּׁׁחש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ

בֹות, ָ ִליַַׁמֲחש  ִַַׁׁלבְּ יש  ֻבִ ַהלְּ םַׁלְּ ָ ֵטי־ֻתֹוָרהַׁש  ָ ש  ,ַׁ'ֻפְּ
ַבל לוַַֻׁׁלְּ ִלֻפֹותַׁיֻוכְּ םִַׁליֹנקַַׁהֻקְּ ָ הִַׁמש ֻ ֻבֵ ֶיה,ַַׁהרְּ ִיהְּ ַׁוְּ

ַגםַׁ דֹולַַׁהֻפְּ ֹאדַֻׁגָ ַׁ.מְּ

ירַׁהֻוא ֻתִ ַַַׁׁמסְּ יש  ֻבִ םַֻׁוַמלְּ ָ ַׁ'ֻתֹוָרהַׁש 
' בֹוֻהַ ָקאַֻׁגָ יְּ ַֻׁדַ ֵרי־ֻתֹוָרה', ַׁ'ִסתְּ ִהיא, ֶ ַׁש 

ָמֻהַַׁׁ"'הַׁ"ֻתֹוַרת ַעצְּ ָּיט.)ַֻׁבְּ ַׁ(ֲעבֹוָדה־ָזָרה ֵדי. ֻלֹאַֻׁכְּ ֶ ַׁש 
לוַַֻׁׁ ִלֻפֹותַׁיֻוכְּ םִַׁליֹנקַַׁהֻקְּ ָ כִַׁמש ֻ הַׁוְּ ֻבֵ  .ֻו'ַהרְּ

ָקא יְּ ָרהַֻׁדַ ֻתָ תֹוךְֵַַּׁׁמ'ַהַהסְּ ֻבְּ ֶ ָרה'ַׁש  ֻתָ ,ַַׁהסְּ
חֹוֵזר ֶ ש  ָכֻהַַֻׁׁכְּ ַהֻפְּ ַַֻׁׁומְּ 'ַדַעת' הַׁ–לְּ ַַׁנֲעש ֶ

ה ֻנָ ָקאִַׁמֻמֶ יְּ ַַׁׁ"'הַׁ"ֻתֹוַרתַֻׁדַ ש  יַׁ–ַמֻמָ םַֻׁכִ ָ רַׁש  ֻתָ ִַׁנסְּ
ֵרי־ֻתֹוָרה',ַׁ"'הַׁ"ֻתֹוַרתַׁ נַַַֻׁׁ'ִסתְּ ַׁל."ֻכַ

  .י
ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּה,ָּבסוףָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ָברַׁהֻוא דֹולַֻׁדָ ֹאד,ַֻׁגָ ִליךְַַּׁׁמְּ ְּ ַהש  ַׁלְּ
לֵַׁמִאֻתוַֹׁ מֹותַֻׁכָ ַנֵהגַַׁהָחכְּ ִהתְּ ַֻׁולְּ

יטֻות ִ ש  פְּ ַֻׁבִ הַַׁלֲעשֹֹות, דֻות,ַַׁמֲעש ֵ דוַַַֹׁׁעבְּ ָעבְּ ַׁלְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ ֻדֹותִַׁיתְּ ֺעבְּ ִמימֻותַֻׁבְּ תְּ ִלי,ַֻׁבִ מֹותַֻׁבְּ י,ַָׁחכְּ ֶַׁזהַֻׁכִ
ִחיַנת ֵרי־ֻתֹוָרה'ַֻׁבְּ ַׁ'ִסתְּ ַהֻתֹוָרה, ֶ ֶרתַׁש  ֻתֶ ִַׁנסְּ

ֶלֶמתוְַּׁ ם.ֶַׁנעְּ ָ יַׁש  הַֻׁכִ עֹוש ֶ ֶ ש  ֻדֹותַֻׁכְּ ֻוִטים'ַׁ'ֺעבְּ ש  ,ַֻׁפְּ
איַֻׁוֶבֱאֶמת ַוֻדַ ַַֻׁׁבְּ ֶהםֵַׁיש  ַַֻׁׁתֹוָרהַֻׁבָ בֹוֻהַ ֹאדַֻׁגָ ַׁמְּ ַַׁרק,
ֵאין ֶ ִעיןַׁש  ַַַׁׁמהַׁיֹודְּ ש  ֻיֵ ֶ ֶהםַׁש ֻ ָצא:.ַֻׁבָ ַהֻתֹוָרהִַׁנמְּ ֶ ַׁש 
ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ֶהם,ַׁש  רַׁהֻואַֻׁבָ ֻתָ ָלםִַׁנסְּ ֶנעְּ ַׁוְּ ִחיַנת, ֵרי־ַֻׁבְּ 'ִסתְּ

ְֹוַעל־ְיֵדי

ֹֹוָרה'ֻתֹ־'ִסְתֵרי

ַֹהֻתֹוָרה'

ר ְֹוִעֻקַ

ֹ:ְוַדע

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֱאֹ ֶֹמתֻבֶ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 נא ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ַֻׁתֹוָרה' ֵרי־ֻתֹוָרה'. 'ִסתְּ ִחיַנתַׁהֻואַׁוְּ יִרים)ַֻׁבְּ ִ יר־ַהש ֻ ִ ָּש 

ָּב ַׁ"(ז, ֵרַכִיךְַַַּׁׁחֻמֻוֵקי: ֶתרַָׁיֵרךְַַּׁׁ"ַמהַׁ,"יְּ ֻסֵ ַֻׁבַ ַַׁאף,
ֵרי־ֻתֹוָרה בְּ ֶתר"ַֻׁדִ ֻסֵ מוַַֹֻׁׁבַ וַַֻֻׁׁכְּ ש  רְּ ֻדָ ֶ ה)ַַׁרַז"לַׁש  ָֺּסֻכָ

 .:(מטָּ

  .יא

ֻקֻוֵטָּ)  (ח"בָּקכָּ"ןמֹוֲהַרָּ־ילִּ

ַׁ ֶ ַׁש  ִַׁלי: ר ִַׁסֻפֵ לֹוֵמנֻו ְּ י־ש  ֵ ש  ָהָיהֵַׁמַאנְּ
םַׁ ֵ ַַׁהש ֻ ֲעבֹוַדת ַֻׁבַ ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ִַׁעם ר ַדֻבֵ מְּ
ָצתַׁ ַׁקְּ ַׁעֹוֵסק הֻוא ֶ ַׁש  ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ֵהִבין ַׁוְּ ֻכֹו, ַדרְּ ֻכְּ
ַַׁז"לַׁ נֻו ַַׁרֻבֵ ידַָׁעָליו ֻפִ ִהקְּ ַׁוְּ תֹו, ִפֻלָ תְּ נֹותַֻׁבִ ֻוָ ַֻׁכַ ן ַכֻוֵ לְּ
לֹאַׁ ַׁוְּ ֶזה, ַֻׁבָ ַׁעֹוד ַַׁיֲעֹסק ֻלֹא ֶ ַׁ"ש  ַׁלֹו: ָאַמר ַׁוְּ ֹאד, מְּ

וַָֻׁ ַֻׁכַ ִַׁעם ל ֻלֵ ֻפַ ֻלֹותִַׁיתְּ ַַׁהֻמִ רֻוש  ַֻׁפֵ ן ַכֻוֵ ַׁיְּ ַַׁרק נֹות,
ַׁ ֻוטֹו"! ש  פְּ ַָׁלַמדַַׁׁ–ֻכִ ַָׁהִאיש  ה ֻזֶ ֶ ַׁש  י ַאף־ַעל־ֻפִ

י־ֵכןַׁ ַַׁאף־ַעל־ֻפִ תֹו, ֺקֻדָ ַֻׁפְּ י ַָׁהֲאִריַז"לַַׁעל־ֻפִ ֵבי תְּ ֻכִ
ָלל!ַׁ נֹותַֻׁכְּ ֻוָ לִַׁעםַֻׁכַ ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻיִ ֶ  לֹאַָׁרָצהַׁש 

ַָׁלזֶַׁ ַָׁראֻוי ֵאינֹו ֶ ַׁש  י ֻמִ ֶ ַׁש  ַַׁז"ל: נֻו ַַׁרֻבֵ ה,ַׁלֹו
מֹוַׁ ַֻׁכְּ ַׁהֻוא נֹות, ֻוָ ַֻׁכַ ִַׁעם ל ֻלֵ ֻפַ תְּ ֻמִ ֶ ש  ֻכְּ

ַׁ ֶַׁנֱאַמר ֻוף ִכש ֻ ַֻׁבְּ י ַֻׁכִ ֻוף, ש ֻ ָבִרי)ֻכִ ָּט(ֻדְ ָּיח, ַׁ"לֹאַׁם :
ַׁ ֻו ש  ָדרְּ ַׁוְּ ֹות", ַַׁלֲעש  ַמד ַַׁרזִַַׁתלְּ בָָֻּ)"ל ַ ָּש  ָּעה. ָּת ־רֹאש 

ָנה ָ ַָָּּהש ֻ ַָּסְנֶהְדִריכד: ָּסח. ָּמג(ָָּזָרה־ֲעבֹוָדהן ַׁ"לֹאַׁיח. :
ַׁ ַַׁאֻתָ ֲַׁאָבל ֹות, ַַׁלֲעש  ַמד ָהִביןִַׁתלְּ ַׁלְּ ַָׁלֵמד ה

יל,ַׁ ֻדִ ַהבְּ ַׁלְּ נֹות ֻוָ ַַׁהֻכַ ַין ִענְּ ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ךְּ ַֻׁכָ הֹורֹות". ֻולְּ
הֹורֹות,ַׁ ַֻׁולְּ ָהִבין ַׁלְּ י־ִאם ַֻׁכִ ַׁאֹוָתם ֹמד ִַׁללְּ ִריִכין צְּ
ָנםַׁ ַכֻוְּ ַׁלְּ נֻו ַהיְּ ַֻׁדְּ ֶהם, ִַׁעֻמָ ֹות ַַׁלֲעש  ַׁלֹא ֲאָבל

ֵאינֹוַָׁראֻויַָׁלֶזה.ַׁ ֶ ה,ִַׁמיַׁש  ִפֻלָ ֻתְּ ַֻׁבַ

ַָׁהַׁ יִקים ֻדִ דֹוִליםַַׁהֻצַ ַַׁהֻגְּ ים ֻיִ ֲאִמֻתִ
ַׁ ַמֲעָלה לַַׁׁ–ֻבְּ ֶ ַׁש  נֹות ֻוָ ַַׁהֻכַ ל ַֻׁכָ ָלם ֶאצְּ

־ 'ֵפרֻוש  ֻבְּ ֶ ֻלֹות',ַׁש  ־ַהֻמִ רֻוש  כֻו',ֵַׁהםַׁ'ֻפֵ ָהֲאִריַז"לַׁוְּ
נֹות.ַׁ ֻוָ לַַׁהֻכַ לֻוִליםַֻׁכָ ֶהם,ַֻׁכְּ ֻלָ ֶ ֻלֹות'ַׁש  ַַׁהֻמִ

  .יב
ֻדֹות,)  (אָּ'ֵעָצה'ֵָּסֶפר־ַהֻמִּ

ַאל ׁשְ אֹ'ֵעָצה',ֹֻתִ יֶֹאֻלָ ִֹֹמֻמִ ֹֻיֹוֵדַעֹׁשֶ
 'ִסְתֵרי־ֻתֹוָרה'.

  .יג

ֻיֹות') ֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִּ ַמתָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"לְָּל'סִּ  (ַהְקֻדָ

ָפִנים ָרֵאלַׁלְּ ִיש ְּ הַַׁעלַֻׁבְּ ֺאֻלָ ַעלַַׁהֻגְּ ַׁוְּ
ַׁ מֻוָרה" ָּז(ַהֻתְּ ָּד, ָהיוַַֻׁׁ,)רֻות ֶ ש  ַׁרֹוִציםַֻׁכְּ

ר ַדֻבֵ ם,ַׁלְּ ֵ רֹות־ַהש  ֻתְּ ִנסְּ ִריםַָׁהיוַַֻֻׁׁבְּ ַדֻבְּ ֶדֶרךְַַּׁׁמְּ ַֻׁבְּ
ִַַׁׁחיָדה ָ וַַֻׁׁל,ֻוָמש  יש  ֻבִ ִהלְּ ֵרי־ֻתֹוָרהַׁוְּ אִַׁסתְּ ַזֻיָ נְּ ַֻׁגִ

א,ַׁ ֻכָ ַמלְּ הַֻׁדְּ ַכֻמָ הַֻׁבְּ ַכֻמָ יםַׁוְּ ִ בֻוש  יםַׁלְּ ִ בֻוש  ֹוִניםִַׁמֻלְּ ַׁ.ש 

הַַׁאַחר ֲעש ֶ לַַׁהֻמַ ֶ ֶלךְַַּׁׁש  ן־ַהֻמֶ ֻוֶבן־ַׁ'ֻבֶ
ָחה', פְּ ִ ָאַמרַַׁהש ֻ ֶ ַָׁאז:ַׁש  ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ

ִמים ֻיָ ֻבַ ֶ מֹוִניםַׁש  דְּ ָהיוַַַֻׁׁהֻקַ ֶ ש  ִריםֲַׁחֵבִריםַהַַֻׁׁכְּ ַדֻבְּ ַׁמְּ
יִחים ש ִ ָלה,ַֻׁומְּ יִחיםַָׁהיוַַַֻׁׁקֻבָ ש ִ ֹוןַׁמְּ ָלש  ֶזה,ַֻׁבְּ יַֻׁכָ ַֻׁכִ

יַַׁעד עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ רַׁש  ִריםַָׁהיוַַֻׁׁלֹאַׁיֹוַחאיַֻׁבַ ַדֻבְּ ַׁמְּ
ָלהַׁ ָיאַַׁקֻבָ לְּ ֻגַ ִאתְּ כוַַֻֻׁׁבְּ  .'וְּ

  .יד
ֻיֹות') ֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִּ ַמתָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"לְָּל'סִּ  (ַהְקֻדָ

ֻבוַֹׁ ֻלִ ֶ ֵלםַׁש  ָ ,ֵַׁהיֵטבַֻׁוָבִקיַׁש  ֵרי־ֹקֶדש  ִספְּ ַֻׁבְּ
ָרט ֵריַֻׁוִבפְּ ִספְּ ַַֻׁׁבְּ דֹוש  ֵביַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ִכתְּ ַׁוְּ
ַׁ ָהִביןַׁיֻוַכלַׁ–ָהֲאִריַז"ל ָלַדַעתַׁלְּ ָצתַׁוְּ ַעטַׁקְּ ַׁמְּ

ָמִזים ֵאיֶזהַׁרְּ ֻיֹות,ַֻׁבְּ יםִַׁאםַַׁמֲעש ִ ֻתוִַַֹׁׁלֻבוַַָֹׁׁיש ִ ַדעְּ ַׁוְּ
 ֵהיֵטב.ֲַׁעֵליֶהםַׁ

  .טו

ֻפֻוֵרי) ֻיֹות־סִּ ה,ַָּמֲעש ִּ ָּיאַָּמֲעש ֶ
ן־ֶמֶלְךָּ ֻבֶ ְפָחהָּמִּ ִּ פוָָֻֻּּוֶבן־ש  ְתַחֻלְ ֻנִּ ֶ  (ש 

ֹוִנים ָהיוַַָֻׁׁהִראש  ֶ ש  ִריםַֻׁכְּ ַדֻבְּ ַׁמְּ
יִחים ש ִ ָלה'ַֻׁומְּ ַׁ'ַקֻבָ יִחיםַָׁהיוַֻׁ, ש ִ ַׁמְּ

ֹון ָלש  ֶזהַֻׁבְּ ל)ַֻׁכָ ֶ ֻיֹותִָּסֻפֻוֵריָּש  ִניםַָּמֲעש ִ ָ :ַׁ(ַקְדמֹוִנֻיֹותִָּמש ֻ
יחוַֻׁ" ִהֻנִ ֶ ש  רֹותַַׁעלַָׁהָארֹוןַֻׁכְּ ַַׁהֻפָ ִחילוִַֻׁהַׁ, ַׁתְּ

ֹוֵרר ש  ַׁלְּ יַׁ–"! יַַׁעדַֻׁכִ עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ רַׁש  ַׁיֹוַחאיַֻׁבַ ַׁלֹא,
ִריםַָׁהיוַֻׁ ַדֻבְּ ָלהַׁמְּ ָיאַַׁקֻבָ לְּ ֻגַ ִאתְּ יַַׁרק!ַֻׁבְּ עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ ַׁש 

רַׁ הַׁיֹוַחאיַֻׁבַ ָלהִַׁגֻלָ ָיאַַׁקֻבָ לְּ ֻגַ ִאתְּ ַׁ!ֻבְּ

  .טז

ְבֵחי) ִּ  (זָּא"חָּן"ָהַרָּ־ש 

ִמיד ִלֻמֻודוַַַֹׁׁמתְּ ֹאדַֻׁבְּ כוַַֻׁׁמְּ ַׁוְּ ָלַמד', ַׁוְּ

ֶֹאָחד

ְֹוָאַמר

ְֹוֵאֶצל

ַֹאל

ֹזֹאת"

ֻמֻוָבא ֹֻכַ

ִֹמי

ֻדֹורֹות ֹֻבַ

ְֹוָהָיה



 נב ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ה ֻבֵ ֹאדַַׁהרְּ כוַַֻׁׁמְּ ַׁוְּ ֵרי' ִספְּ ֻקֻוִניםַַׁהֻזַֹהרַׁוְּ ֻתִ ָכלַׁוְּ ַׁוְּ
ֵבי תְּ כוַַֻׁׁל"ָהֲאִריזַַַֻׁׁכִ ַׁוְּ ֹגֶדל'. ִקיאֻותוַַֹׁׁוְּ ָכלַֻׁבְּ ַֻׁבְּ

ָפִרים ִפיַַׁהֻסְּ ָרִאינוַַַֻׁׁמהַֻׁכְּ ֶ ֵעיֵנינוַַֻׁׁש  ָצתַֻׁבְּ ַׁקְּ ַָׁהָיה,
ִלי עֻורַֻׁבְּ ִ ַׁש  ָרט, כוַַֻֻׁׁוִבפְּ ַׁוְּ ָכל' ֵביַׁוְּ תְּ ַׁי"ָהֲאִרַַֻׁׁכִ

ֵרי ִספְּ ֻקֻוִניםַַׁהֻזַֹהרַׁוְּ ֻתִ ַׁוְּ ָצאַׁלֹא, ָמתוִַַֹׁׁנמְּ גְּ ַֻׁדֺ
עֹוָלם כוַַֻֻׁׁבָ ַׁוְּ גֻור'. ָ ש  ִפיוַׁוְּ ָחן־ֶהָערֻוךְַַֻּׁׁבְּ לְּ ֺ ש  ַֻׁכְּ
ַׁ ש  ַַׁמֻמָ ָבר, ֻדָ חַֻׁכַ ֻנָ ֵניַַׁהֻמֺ כֹולַָׁהָאָדםִַׁלפְּ ֻיָ ֶ חַׁש  ִַׁלֻקַ

מוַֹׁ ַעצְּ ֶצהַַׁמהַׁלְּ רְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ן, ַַֻׁׁכֵ ש  לַָׁהיוַַַֻׁׁמֻמָ ַֻׁכָ
ים ִ דֹוש  ָפִרים־ַהֻקְּ ֵניַׁמֻוָכִניםַַׁהֻסְּ לוַַֹׁׁיַניֵעִַַׁׁלפְּ כְּ ַׁש ִ

ַַׁׁ דֹוש  ָכלַַׁהֻקָ ָרָצהֵַׁעתַֻׁבְּ ֶ  .ש 

  .יז

ְבֵחָּ) ִּ  ("ןָּח"אָּחָהַרָּי־ש 

יַׁ דֹוָלה,ַֻׁכִ יִגיָעהַֻׁגְּ אַׁלֹוַֻׁבִ לִַׁלֻמֻודֹוַֻׁבָ ֻכָ ֶ ש 
לֹאַָׁהָיהַׁ ָניֹותַׁוְּ ְּ הַָׁהָיהַׁלֹוֵמדִַׁמש  ִחֻלָ תְּ ֻבִ

ַׁ ֵני ִַׁלפְּ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ַֻׁבֹוֶכה ָהָיה ַׁוְּ ִַׁלֻמֻודֹו ֵַׁמִבין ֵ ם־ַהש 
יַָֻׁ ֶ ַׁש  ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ֵַׁעיָניו כוִַֻׁאיר ֻיֻוַכלַׁוְּ ֶ ַׁש  ָכה ֻזָ ֶ ַׁש  ַַׁעד ,'

ַׁ ָניֹות ְּ ִַׁמש  מֹוד כוִַֻׁללְּ ֵביַׁוְּ ִכתְּ ַׁוְּ ַׁזַֹהר ִלֻמֻוד ַֻׁבְּ ֵכן ַׁוְּ .'
ָכהַָׁהֲאִריזַַׁ ֻזָ ֶ ַַׁעדַׁש  ה, ֻבֵ ַַׁהרְּ ן ם־ֻכֵ ַָׁהָיהַֻׁבֹוֶכהַֻׁגַ "ל,

ָהִבין.ַׁ ַׁלְּ

  .יח

יחֹות)  (מָּן"ָהַרָּ־ש ִּ

ָאנוַֻׁ ֶ ַַׁׁרֹוִאיםַׁש ֻ ש  ֻיֵ ֶ ֵני־ָאָדםַׁש  ֵאיןַֻׁבְּ ֶ ַׁש 
ַׁ ןֻדַ ֻתָ ֶכתַׁעְּ ֶ ש  ָפִריםַַׁאַחרִַׁנמְּ יםַׁסְּ ִ דֹוש  ַׁקְּ
נֹוָרִאים ֹאדַׁוְּ גֹון,ַׁמְּ ֵריַֻׁכְּ ֵריַַׁהֻזַֹהרִַׁספְּ ִספְּ ַׁי"ָהֲאִרַַׁׁוְּ

ַכֻיֹוֵצאַׁל"ַזַצַׁ ַׁוְּ י, ַַַׁׁאף־ַעל־ֻפִ ש  ֻיֵ ֶ ֶהםַׁש  יםַֻׁבָ ִ ִַׁחֻדֻוש 
ֹאדַׁנֹוָרִאים ֹאדַׁמְּ ִאיִריםַׁמְּ תֻוִקיםֵַׁעיַנִיםַַׁהֻמְּ ַֻׁומְּ
ַׁ ַבש  ִַׁמֻדְּ ֵהם, ִכיםַׁוְּ ָ ש  ִַַׁׁנמְּ ָקאֻדַ ָיִניםַַׁאַחרַׁיְּ ִַׁענְּ

גֹוןֲַׁאֵחִריםַׁ ַׁ.ֲחִקירֹותַֻׁכְּ

י םֵַׁמֲחַמתֶַׁזהוַַֻֻׁׁכִ ֻגָ ִַׁמזְּ י, םַֻׁכִ ֻגָ ָעםִַׁמזְּ ִטבְּ ַֻׁבְּ
ַַׁהֻתֹוָלָדהִַׁמןַַׁרעֶַׁמֶזגַׁהֻוא ֵאיָנם, ֶ ַׁש 

כֹוִלים ֻבֹלַׁיְּ ָברֶַׁאתִַׁלסְּ ַַַׁׁהֻדָ דֹוש  ֱאֶמתַַׁהֻקָ .ַֻׁבֶ
איַֻׁוֶבֱאֶמת ַוֻדַ ַַֻׁׁבְּ ִחיָרהַׁלוֵַַֹׁׁיש  ֻכַֹחַַֻׁׁבְּ רַׁוְּ ֻבֵ ַ ש  ֻגוַַֹׁׁלְּ ִַׁמזְּ

כוַַָֻׁׁהָרעַׁ ֵרי'.ַׁוְּ ְּ ַאש  ָאָדםַׁוְּ ֻנֹוַלדַׁלְּ ֶ הַׁש  ָ ֺדש ֻ קְּ ַׁ.ֻבִ

  .יט

יחֹוָּ)  ("ןָּעהָהַרָּת־ש ִּ

הַָׁהָיה ַצֻוֶ לַׁמְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ נֹותִַׁעםַׁלְּ ֻוָ ַַֻׁׁכַ ש  ַַׁמֻמָ
י ֵביַַׁעל־ֻפִ תְּ ַׁל"ָהֲאִריזַַַֻׁׁכִ אֹוָתןֲַׁאִפֻלוַֻׁ, ַׁלְּ

ים ִ ָהיוַַָֻׁׁהֲאָנש  ֶ ִדיםַׁש  ֵביַׁלֹומְּ תְּ יַעַַׁׁי"ָהֲאִרַַֻׁׁכִ ַׁל־ֻפִ
תוַֹׁ ֺקֻדָ ַֻׁפְּ ָאַמר:. רַׁוְּ ִעֻקַ ֶ ֵלמֻותַׁש  ְּ הַׁש  ִפֻלָ :ַׁהֻואַַׁהֻתְּ
רֻוךְַּׁ הַׁ"ֻבָ ַׁהַַׁאֻתָ כוַֻׁ' ַׁוְּ כוַֻׁ' ַׁוְּ ֻוטֹו"' ש  פְּ ַֻׁכִ ֶזה. רַׁוְּ ִַׁעֻקַ
ַנת ֻוָ ה:ַֻׁכַ ִפֻלָ ןַַׁהֻתְּ ַכֻוֵ ֻיְּ ֶ ֻלֹות',ַׁ"ש  ־ַהֻמִ רֻוש  ַׁ'ֻפֵ

ַמע ְּ ִיש  הֻואַַׁמהֵַׁהיֵטבַׁוְּ ֶ ִָּלֻקֻוֵטי־ַׁ.אֹוֵמרַׁש ֻ ן )ַעֻיֵ

ַׁ.ןָּח"בָּקכ("מֹוֲהַרָָּּ

  .כ

יחֹות)  (עוָּן"ָהַרָּ־ש ִּ

מוַֹׁ ֹמדַַׁעצְּ ִהירֻותִַׁללְּ מְּ ִליַֻׁבִ ַֻׁבְּ
ֻדֻוִקים קְּ הַֻׁדִ ֻבֵ ַַׁהרְּ םַַׁהֻתֹוָרה, ַקֻיֵ תְּ ַֻׁתִ

ָידוַֹׁ ַֻׁבְּ ה, ֻכֶ ִיזְּ ֹמדַׁוְּ הִַׁללְּ ֻבֵ ֹאדַַׁהרְּ ַׁמְּ ָמָרא, ַֻׁגְּ
ִקים םַֻׁופֹוסְּ ֻלָ ַֻׁכֺ ַתנַַׁ, ,"וְּ ים,ַׁךְּ ִ ָרש  ֵריַֻׁוִמדְּ ִספְּ ַׁוְּ

ַקַַַׁׁהֻזַֹהרַׁ ָלה,וְּ ָארַֻׁבָ ְּ ָפִריםַֻׁוש  ם.ַׁסְּ ֻלָ ַֻׁכֺ

ב ֵ נוִַַֻׁׁחש ֻ ַׁלַז"ַַׁרֻבֵ ָהָאָדםַַׁמה, ֶ ַׁש ֻ
ֹמדַָׁצִריךְַּׁ ָכלִַׁללְּ ַַׁעדַׁיֹוםַֻׁבְּ

ֵאין ֶ יק,ַַׁהֻיֹוםַׁש  ֻפִ נֻו:ַַׁמסְּ ַהיְּ ֹמרַֻׁדְּ ָכלִַׁלגְּ ָנהַֻׁבְּ ָ ַׁש 
כֻו' ַׁוְּ ָכל, ֵריַׁוְּ ִתֻקֻוִניםַַׁהֻזַֹהרִַׁספְּ ַַׁׁוְּ זַֹהר־ָחָדש  ,ַׁוְּ

ָכלַׁ ֵריַׁוְּ ָלהִַׁספְּ כוַֻׁלֵַׁמָהֲאִריַז"ַַׁקֻבָ ַׁ.'וְּ

  .כא
יחֹות)  (קכחָּן"ָהַרָּ־ש ִּ

חוַֹׁ בְּ ִ ש  ַֻׁבְּ ַדע: ֻיָ ֶ לַׁש  ֵריַֻׁכָ בְּ ים'ָהַַֻׁׁדִ 'ֵַׁעץ־ַחֻיִ
ים'וַֻׁ ִרי־ֵעץ־ַהַחֻיִ ַׁפְּ ָכל' ֵביַׁוְּ תְּ ַׁל"ָהֲאִריזַַַֻׁׁכִ

ֶפרַׁ– ַַׁהֻזַֹהרִַׁמֻסֵ ר, ָהִעֻקָ ֻקֻוִניםַׁוְּ ֵַׁמַהֻתִ ַהֻמֻוָבן. ַׁוְּ
ָבָריוַׁ ה:ַָׁהָיהִַׁמֻדְּ ֻזֶ ֶ יֵמיַָׁיהָהַַׁׁש  עֻוָריוַֻׁבִ ַׁ.נְּ

  .כב

יחֹוָּ)  ("תָּח"אָּטמֹוַהְרַנָּי־ְיֵמָּ"ןָּקפט;ָָּהַרָּת־ש ִּ

ֻדוַַָֹׁׁהָיה ַׁל"זֶַַַׁׁנכְּ ל, ֶַׁעֶרש ַַַׁׁעלַֺׁמֻטָ
אִקיןֵַׁמֳחִלי ְעֻבֻועֹות)ַַׁהֻפָ ַָּאֻבַ

חֹורֹות ְ ָלןַׁ(ש  ָהָיה.ַַׁרֲחָמָנא־ִלצְּ ָפַניַׁקֹוֵבלַׁוְּ ֹאד:ַׁלְּ ַׁמְּ

ר ֹ:ִסֻפֵ

ַֹמה

ֹ ֹע:ֻדַ

ֹלֹא

יל ְרֻגִ ֻיַ ׁשֶ ֹֻכְ

ֶֹאָחד־ֻוַפַעם

ר ִֹסֻפֵ

ַעם ַֹאַחת־ֻפַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 נג ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ַׁ ש  ֻיֵ ֶ דֹולַַׁצַערַׁלוַַֹׁׁ"ש  הַֻׁגָ ֹאד"!ִַַׁׁמֻזֶ רַׁ–מְּ ִסֻפֵ ַָׁאזִַׁליַׁוְּ
ָאַמר ַׁוְּ :ַׁ ש  ֻיֵ ֶ םַׁ"ש  ֵ ֵכי־ַהש  רְּ ִאיַֻׁדַ ֶ רַׁש  ָ ש  ֶַׁאפְּ

ַָּלֲהִביָנם"ַׁ ָרכֹותָּז. רָּ–)ֻבְ ֶ אֹותוֲָָֹּּאש  בֻועֹותָֻּבְ ָ רַָּהש ֻ ֻבֵ הָֻּדִ ִָּמֻזֶ

ַהֻתֹוָרהָּ ֻכֻוִרים',ָּח"אָּנו,ָּט(ָּ'ֻוְביֹוםָֻּבְ ַׁ.ַהֻבִ

ַיןַָׁאז ֻמֻוָבאַַׁמהֵַׁמִענְּ ֶ ֵחי־ַׁש ֻ בְּ ִ 'ש  ֻבְּ
ַעם־ַאַחתָהֲאִריַז" ֻפַ ֶ ִצירַׁל':ַׁש  ַׁאֹותוִַַֹׁׁהפְּ

ה ֻבֵ יַָׁהַרבַַׁהרְּ יםַַׁרֻבִ הַׁ"ל:זִַַַׁׁויַטאלַַׁחֻיִ ַגֻלֶ ֻיְּ ֶ ַׁלוַַֹׁׁ"ש 
ַַׁׁסֹוד לַַֹׁׁ–ֶאָחד"! יַׁי,"ָהֲאִרַַָׁׁרָצהַׁאוְּ ַָׁאַמר:ַֻׁכִ

הֻואַׁ ֶ ָנהַׁ"ש  דֹוָלהַַׁסֻכָ ָפָניו"!ַֻׁגְּ ַׁלְּ

יַָׁהַרבַׁאֹותוַֹׁ יםַַׁרֻבִ הִַׁויַטאלַַׁחֻיִ ֻבֵ ַׁ,ַהרְּ
ָרחַָׁהָיהֶַׁזהֵַׁמֲחַמתוַֻׁ ַגֻלֹותֹו,ַֺׁמכְּ יַׁלְּ ַֻׁכִ

ֻלֹאַָׁאַמר: ֶ אַׁ"ש  י־ִאםַָׁלעֹוָלם,ַֻׁבָ ןַֻׁכִ ַתֻקֵ ַמתַׁלְּ ְּ ִַׁנש 
יַָׁהַרב יםַַׁרֻבִ ָצא:ַׁ–"ל"!ַׁזִַַַׁׁויַטאלַַׁחֻיִ ָהַרבִַׁנמְּ ֶ ש  ַֻׁכְּ
י יםַַׁרֻבִ ִצירִַׁויַטאלַַׁחֻיִ ָרחַָׁהָיהַׁאֹותֹו,ִַׁהפְּ ַֺׁמכְּ
ֱאֶמתַׁ ַמִיםַֻׁבֶ ָ ַגֻלֹותִַׁמן־ַהש ֻ ָפָניו!ַׁדַהֻסוַַֹׁׁלְּ ַׁלְּ

ֶכף הַֻׁתֵ ֻלָ ֻגִ ֶ ש  ַַַׁׁהֻסֹוד,ֶַׁזהַֻׁכְּ ַׁהַנֲעש ָ
נוַֹׁ ַטרַׁחֹוֶלה,ַֻׁבְּ ִנפְּ ֶַׁזהֵַׁמֲחַמתַׁוְּ
ַׁ ַלן. ֵאיךְַַּׁׁ–ַרֲחָמָנא־ִלצְּ רַׁוְּ ָ ש  ָהִביןֶַׁאפְּ יַׁזֹאת,ַׁלְּ ַֻׁכִ

ָרחַָׁהָיהַׁאֲהלַֹׁ ַגֻלֹותַֺׁמכְּ ָצַרתֵַׁמֲחַמתַַׁהֻסֹוד,ַׁלְּ ַַׁהפְּ
י יםַַׁרֻבִ נִַַַֻׁׁויַטאלַַׁחֻיִ י־ֵכןוְַַּׁׁל."ֻכַ ַַַׁׁאף־ַעל־ֻפִ ֶַׁנֱעַנש 

ַׁ ִחיַנת:ַׁהֻואֶַׁזהַַׁאךְַַּׁׁ–ַעל־ֶזה. םַֻׁבְּ ֵ ֵכי־ַהש ֻ רְּ ַׁ"ֻדַ
רַׁ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ֶכלַַׁלֲהִביָנםַׁש  ֵ ש ֻ ֻוםַֻׁבַ ש  ַׁ.ֹאֶפן"ַֻׁבְּ

ָבָריו ַיןִַׁמֻדְּ ִענְּ מֹו:ַׁלְּ לַַׁעצְּ ֻכָ ֶ ַַׁצֲערוַַֹׁׁש 
ִיֻסֻוִרין ַצַערַׁוְּ ָניוַׁוְּ יוַַֻֻׁׁבָ חְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁהֻכֹל,

עֹוֵסקֲַׁחַמתֵמַַַׁׁרקַׁהֻוא ֶ נוַַֻׁׁש  ֵבנוִַַֻׁׁעֻמָ ָקרְּ ם־ַׁלְּ ֵ ַהש ֻ לְּ
ַׁ ! ַרךְּ ֻבָ יַׁ–ִיתְּ ַאף־ַעל־ֻפִ הֻואַׁוְּ ֶ ָרחַׁש  ַָׁלֶזהַֺׁמכְּ י, ַֻׁכִ
אי ַוֻדַ ַרךְַַֻּׁׁבְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֱאֶמת,ַׁרֹוֶצהַַׁהש ֻ ַֻׁבֶ ֶזה ַֻׁבָ

ֲעֹסק ֻיַ ֶ ִתֻקֻוֵננוַַֻׁׁש  ֵבנוַַֻֻׁׁבְּ ָקרְּ ַרךְֵַַּׁׁאָליוַׁלְּ ֻבָ ִַׁיתְּ י, ֶַׁזהַֻׁכִ
ר בֹודִַׁעֻקַ םַֻׁכְּ ֵ ֻבַַַָׁׁהש ֻ צֹונֹו,ַַׁרךְִַּׁיתְּ יַֻׁורְּ ַׁהֻואַֻׁכִ

ַרךְַּׁ ֻבָ בִַׁיתְּ ֵ בֹותַׁחֹוש  ָ ַבלַַׁמֲחש  חַׁלְּ ֻנוִַַֻׁׁיֻדַ ח.ִַׁמֻמֶ ִַׁנֻדָ
י־ֵכן ַַַׁׁאף־ַעל־ֻפִ יםִַׁיֻסֻוִריםַׁלוֵַַֹׁׁיש  ִ דֹוִליםַָׁקש  ַֻׁגְּ

ֹאד ָקא!ַַׁׁמְּ יְּ ֵאֻלֻוֵַׁמֲחַמתֶַׁזהַֻׁדַ יםַֻׁכָ ִ ֶַׁזהַַׁאךְַַּׁׁ–ָוֳעָנש 
םַׁהֻוא ֵ ֵכי־ַהש ֻ רְּ ִאיַׁ"ֻדַ ֶ רַׁש  ָ ש  ָללַׁםַלֲהִבינֶַַָׁׁאפְּ ַֻׁכְּ

ֻוםַׁ ש  ַֹׁאֶפן"!ַֻׁבְּ

י ֻתִ ַמעְּ ָ ַַׁׁש  יו,ֶַׁאָחדֵַׁמִאיש  ָ ַמעֵַׁמֲאָנש  ָ ש ֻ ֶ ַׁש 
ן ם־ֻכֵ נוַַֻֻׁׁגַ ָיןַׁל"זֵַַַׁׁמַרֻבֵ ֵעתֶַׁזה,ִַׁענְּ ַֻׁבְּ

ק ֻלֵ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ לוַַֹׁׁש  נוֶַַֹׁׁאצְּ ָטןַֻׁבְּ לֹֹמהַַׁהֻקָ ְּ ַרִיםַׁש  ַׁל,"זֶַַַׁׁאפְּ
ָאַמר: ֶ ַַׁׁש  ש  ֻיֵ ֶ ִַַׁׁיֻסֻוִריםַׁלוַַֹׁׁש  ִביֵלנֻו! ְּ ש  ֲַׁהלֹאַׁ–ֻבִ

הַׁלֹאַׁל"ִריזַַָׁהֲאַׁ ֻלָ יַֻׁגִ ַׁלוַַָֹׁׁהָיהֶַׁאָחד,ַׁסֹודִַׁאםַֻׁכִ
ַׁ ַֹׁעֶנש  ל, ןִַׁמֻכָ ֻכֵ ֶ ֲאִניַׁש  ֶ יִתיַׁש  ֻלִ לַָׁלֶכםַֻׁגִ ךְַַֻּׁׁכָ ַֻׁכָ

ה!ַַׁרֻבֹותַׁסֹודֹותַׁ ֵאֻלֶ ַֻׁכָ

  .כג

יחֹוָּ)  ("ןָּרכהָהַרָּת־ש ִּ

ַׁל"זַַׁ ָהָיה, ֶ ש  אֻוַמאןַֻׁכְּ ַֻׁבְּ ַאל, ָ ַׁאֹותוַַֹׁׁש 
ֶַׁאָחד רִַׁאם: ָ ש  ַמתֵַׁליַדעֶַׁאפְּ ַׁ'ָחכְּ

ַׁ ָלה'ַהֻקַ ִליַֻׁבָ ֲעֵניִתיםַֻׁבְּ ָואֹותַֻׁתַ ַׁ?ֻוִמקְּ יבַׁ–! ִ :ֵַׁהש 
ר ָ ש  ָמהֵַׁליַדעַׁ"ֶאפְּ לֹאַַׁהָחכְּ יַׁל,"ַהנַַַֻֻׁׁבְּ ַׁהֻואַֻׁכִ

ָמהַׁ כוַַָֻׁׁחכְּ ַׁ!'וְּ

ה:ַָׁאז ֻמַ ֶ הַׁש  ֶ ש  ֻקָ ֶ ָהִביןַׁש ֻ ָה'ֵעץ־ֵַׁסֶפרַׁלְּ
ים' כוַַַֻׁׁחֻיִ ַׁוְּ ֻלֹאֵַׁמֲחַמתַׁהֻוא', ֶ בַׁש  ֻתַ ִַׁנכְּ

ֵסֶדרַׁ ַׁ.ֻכְּ

ָמק ֻבְּ ֶ ַמתַֹׁוםש  'ָחכְּ ֶ ָיא'ַׁש  ילֹוסֹופְּ ַַׁהֻפִ
ֶמת, ֻיֶ ֻתַ םִַׁמסְּ ָ ִחילַׁש  ַמתַַׁמתְּ ַׁ'ָחכְּ

ַָׁהֱאֶמת' הֻוא, ֶ ַמתַׁש  ָלה'ַׁ'ָחכְּ ֻבָ ַַׁׁ–ַׁ.ַהֻקַ רֻוש  ַֻׁפֵ י: ַֻׁכִ
ילֹוסֹוִפים רוַַֻׁׁלֹאַַׁהֻפִ יַָׁחקְּ יםַַׁעדִַׁאםַֻׁכִ ֻלִ ֻגַ לְּ ,ַַׁהֻגַ

ם ָ ָלהַֻׁוִמש ֻ ַמעְּ ִעיםֵַׁאיןַֻׁולְּ אֻוָמהַׁיֹודְּ ַׁמְּ ַגם. ַׁוְּ
מֹות ַהָחכְּ יםַֻׁבְּ ֻלִ ֻגַ לְּ ַהֻגַ ֻמֵ ֶ ה,ַׁש  ַמֻטָ ןַֻׁולְּ ם־ֻכֵ ַֻׁגַ

בֹוִכים ֹאדַׁנְּ ַׁמְּ ַמת. 'ָחכְּ ָלה'ַׁוְּ ֻבָ ֶחֶלתַַׁהֻקַ ַַׁמתְּ
ָמקֹום ֶמתַֻׁבְּ ֻיֶ ֻתַ סְּ ֻמִ ֶ ָמָתם,ַׁש  נוַַָֻׁׁחכְּ ַהיְּ יםַֻׁדְּ ֻלִ ֻגַ לְּ ֵַׁמַהֻגַ

ָלהַׁ ַמעְּ ַׁ.ֻולְּ

ל ה'ַֻׁכָ ֻיָ יםִַׁעםַׁ'עֹוָלם־ָהֲעש ִ ֻלִ ֻגַ לְּ ָללַַַׁׁהֻגַ כְּ ַׁ–ֻבִ
ַמַַֻׁׁכֹוֶלֶלת ָלה'ַׁת'ָחכְּ ֻבָ ֵתָבהַַׁהֻקַ ַַׁאַחת,ַֻׁבְּ

הֻוא ֶ ה'ַׁש  ֻיָ ַׁ'עֹוָלם־ָהֲעש ִ ָכל. ַמתַׁוְּ ָלה'ַׁ'ָחכְּ ֻבָ ַַׁהֻקַ
ה'ַׁהֻוא ֻיָ ָלהֵַׁמ'ֲעש ִ ַמעְּ ַֻׁולְּ הֻוא, ֶ ִציָרה'ַׁש  ַׁ'יְּ

ִריָאה' ָלהַַׁו'ֲאִצילֻות'ַֻׁו'בְּ ַמעְּ ָלהַׁלְּ ַמעְּ כוַַֻׁׁלְּ ַגםַׁ.'וְּ ַׁוְּ
ה' ֻיָ 'ֲעש ִ ָמֻהַַֻׁׁבָ ַעצְּ ַֻׁבְּ ִניִמֻיֻות, 'פְּ יַַָֻֻׁׁבִ ַׁה'ָהֲעש ִ נוַֻׁ, ַהיְּ ַֻׁדְּ
ַַׁׁ'רֻוָחִנֻיֻות ה' ֻיָ ילֹוסֹוִפיםֵַׁאיןַׁ–ָהֲעש ִ ַהֻפִ ֻוםַׁלְּ ַׁש 
ִדיָעה ָללַׁיְּ ַמתֲַׁאָבל.ַֻׁכְּ ָלה'ַׁ'ָחכְּ ֻבָ ֶרתַַׁהֻקַ ַדֻבֶ ַַׁרקַׁמְּ

ר ְֹוִסֻפֵ

ְֹוִהְפִציר

ְךֹ ְֹוַאַחר־ֻכָ

ְֹוַהֻמֻוָבן

ֹׁשֻוב

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ְֹוָאַמר

ֹ:ְוָאַמר

י ֹֻכִ



 נד ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ַׁ ֶֹרש  הִַׁמ'ש ֻ ֻיָ רֻוָחִנֻיֻות',ַָׁהֲעש ִ םַֻׁבְּ ָ ָלהַֻׁוִמש ֻ ַמעְּ .ַֻׁולְּ
ָצא: ָמקֹוםִַׁנמְּ ֻבְּ ֶ ֶמתַׁש  ֻיֶ ֻתַ סְּ ֻמִ ֶ ָמָתםַׁש  לַָׁחכְּ ֶ ַׁש 

ִרים,ַׁ ַחֻקְּ םַַׁהמְּ ָ ֶחֶלתִַׁמש ֻ ַמתַַׁמתְּ ָלה'.ַׁ'ָחכְּ ֻבָ ַַׁהֻקַ

יַָׁאֹנִכי ֻתִ ַמעְּ ָ ,ַׁש  דֹוש  יו־ַהֻקָ ַיןִַׁמֻפִ ִענְּ ַׁלְּ
גֹוָתיו ָ רַַׁהֻנֹוָרִאים,ַַׁהש ֻ ֻבֵ ֻדִ ֶ הַׁש  ֻמָ ָעִמיםַֻׁכַ ַֻׁפְּ

ה ָאַמרִַׁמֻזֶ ַׁוְּ ִריםֵַׁאֶצלֲַׁהלֹא: ַחֻקְּ ֶמתַַׁהמְּ ֻיֶ ֻתַ ִַׁמסְּ
ִדיָעָתם ים,ַׁיְּ ֻלִ ֻגַ לְּ ֻגַ נִַַֻׁׁבַ ֶמהוְּ םַָׁלֶהםַׁדְּ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ַׁש 
ָלה ַמעְּ ַרךְַַָּׁׁהֱאלֹקֻותֶַׁעֶצםַַׁרקַׁהֻואַֻׁולְּ ֻבָ .ִַׁיתְּ
לַֻׁוֶבֱאֶמת ָלה',ַׁ'ִלֻמֻודַֻׁכָ ֻבָ עֹוָלמֹותַׁהֻואַַׁהֻקַ ַֻׁבְּ

ֵרגֹותַׁ םַֻׁוַמדְּ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ָלהַׁש  ַמעְּ ַׁ.ֻולְּ

יגִַׁמיֲַׁאִפֻלוַֻׁ ִ ִהש ֻ ֶ ַמתַׁש  ָלה'ַׁ'ָחכְּ ֻבָ ַַׁהֻקַ
הֻואֵַׁהיֵטב, ֶ ַמתַׁש  ַָׁהַַׁׁ'ָחכְּ ַׁ–ֱאֶמת'

י־ֵכן ֵַַׁׁחֶקרַׁ"ֵאיןַַׁאף־ַעל־ֻפִ בֻוָנתֹו" ָּמ,ִָּלתְּ ְעָיה ַ )ְיש 

יַׁ,כח( ֲַַׁׁעַדִיןַֻׁכִ ֵַַׁׁיש  ֵַַׁׁמַעלַׁ"ָגבֹֻהַ " בֹֻהַ ָּז(ֻגָ ָּה, ַׁ)ֹקֶהֶלת
כוַַֻׁׁ ַׁ.'וְּ

ַעם־ַאַחת טֶַׁאָחדֵַׁסֶפרַָׁרָאהַֻׁפַ ֺלֻקָ ֻמְּ ֶ ַׁש 
ֵבי תְּ ַׁל"ָהֲאִריזִַַַׁׁמֻכִ ֵאיָנם, ֶ צֻוִייםַׁש  ,ַׁמְּ

ר ַדֻבֵ ֻמְּ ֶ ַַׁׁש  ֻתַ ְּ לֻותֵמִהש  ְּ ש  ֵרגֹותַׁלְּ דְּ ַהֻמַ ֻקֶֹדםַׁוְּ ֶ ַׁש 
הֻואַָׁהֲאִצילֻות, ֶ 'ַׁ'עֹוָלםַׁש  ֻבֻוש  לְּ כוַַַֻׁׁהֻמַ מוַַֹׁׁ,'וְּ ַֻׁכְּ

תֻוב ֻכָ ֶ ֵסֶפרַׁש  ֵהלַֻׁבְּ קְּ ה'ַׁ'ַוֻיַ כוַַֹֻׁׁמש ֶ ַׁוְּ ר'. ִדֻבֵ יַׁוְּ ִַׁעֻמִ
ה ִַׁמֻזֶ ֵלאִתי, ִנפְּ ֹאדַׁוְּ ַַׁעל־ֶזהַׁמְּ ַַַׁׁמה, ש  ֻיֵ ֶ ִַׁלֻמֻודַׁש ֻ

ָלה ֻבָ ֻקַ םַֻׁבַ ָלהַֻׁגַ ַמעְּ ֶמהַׁת',ֵמֲאִצילוַַֻׁׁ'לְּ ִנדְּ ִַׁליַׁוְּ
ֵאיןַׁ ֶ ַַׁׁש  בֹוֻהַ ַׁ.יֹוֵתרַֻׁגָ

ָאַמר ןַָׁאזַׁוְּ ם־ֻכֵ ַֻׁגַ ֵַׁאֶצלֲַׁהלֹא:
ִרים ַחֻקְּ ֶמהַַׁהמְּ םִַׁנדְּ ֻיֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ֶ ִדיָעהַׁש  ַַׁהיְּ

ים ֻלִ ֻגַ לְּ ֻגַ כוַַֻֻׁׁבַ ַׁוְּ נַַֻׁ', ַׁל"ֻכַ ָנתוַֹׁ. ַכֻוָ מֹו־ֵכן,ַָׁהָיהַׁוְּ ַֻׁכְּ
'יִדיַעתֲַׁאִפֻלוַֻׁ ָלהַָׁהֱאֶמת'ַֻׁבִ ַמעְּ ָלה,ַׁלְּ ַמעְּ ַַׁׁלְּ ֵַׁיש 
ַַׁׁעֹוד בֹוֻהַ ",ֵַׁמַעלַׁ"ֻגָ בֹוֻהַ ִליַֻׁגָ עֻורַֻׁבְּ ִ ֵעֶרךְַַּׁׁש  כוַַֻׁׁוְּ ַׁ,'וְּ
י תוַַֹֻׁׁכִ ֺדֻלָ ָיןֵַׁחֶקר".ֵַׁאיןַׁ"ִלגְּ ִענְּ רֶַׁזהַׁוְּ ָ ש  ִַׁאי־ֶאפְּ

ָבֵארַׁ ָתבַׁלְּ כְּ ַׁ.ֻבִ

  .כד

יחֹוָּ)  ("ןָּרמטָהַרָּת־ש ִּ

ָפָניו,ַָׁעַמד ָהָיהַׁלְּ לַׁוְּ ֺקֻבָ דֹולַׁמְּ ָדןַֻׁגָ ַלמְּ .ַׁוְּ

ֻכוֲַַֹׁׁאָבל רְּ ַַָׁׁהָיה:ַֻׁדַ ֶ ַכַעסַָׁהָיהש  ִמידַֻׁבְּ ַַׁעלַֻׁתָ
ָתיוַֻׁפֹוֲעָליו רְּ ָ ש  ַכֻיֹוֵצאַֻׁומְּ ַׁוְּ ה, ִהֻכָ ַׁאֹוָתםַׁוְּ

ַכֻיֹוֵצאַׁ ֶזהַׁוְּ ַׁ.ֻבָ

נוַֻׁ ָאַמרַׁל"זַַַַׁׁרֻבֵ ַׁוְּ ֵני: ִתיבַָׁמהִַׁמֻפְּ ַֻׁכְּ
ית) ִ ֵראש  ָּזָֻּבְ ַׁ"(לח, ִהי: כֹורֵַׁערַַׁויְּ הֻוָדהַֻׁבְּ ַׁיְּ

ֵעיֵניַַׁרע לֹאַׁ'ַרע'ַַׁמֻדֻוַעַַׁׁ–ַׁ'"?הַֻׁבְּ ע'ַׁוְּ ָ ן)?ַׁ'ָרש  ְָּוַעֻיֵ

ָּ, דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ יתָֻּבַ ִ ֵראש  ק.ָּנזָֻּבְ ַדְקֻדֵ ֻמְ ֶ ןָּש  ם־ֻכֵ ְקֻדֻוקָֻּגַ ַׁ.(ֶזהָֻּדִ

עֹוֵברִַׁמי ֶ לַׁזוֲַַֹׁׁעֵבָרהַׁש  ֶ ַחס־ַׁ'ֵער'ַׁש 
לֹום ָ ש  ַׁוְּ ִמידַׁ'ַרע'ַׁהֻוא, ֻקֹוִרין)ַֻׁתָ ֶ ֹוןָּש  ְלש  ָֻּבִ

ַנז: ֻכְ ְ ייז'ַָּאש  ַׁ('ֻבֵ נֻו:, ַהיְּ הֻואַֻׁדְּ ֶ ַַׁׁש  ַכַעסַַׁרעִַׁאיש  ַֻׁובְּ
ַַׁׁ לֹא.ִַׁמידֻתָ נוַַָֻׁׁאַמרַׁוְּ ַׁ.יֹוֵתרַׁל"זַַַַׁׁרֻבֵ

ַמע ָ ש ֻ ֶ ש  ַַֻׁׁכְּ ֻבֻוִריםַׁל"ַהנַַַָֻׁׁהִאיש  ַַֻׁׁדִ ַׁ–ֵאֻלֻו
ַזע עְּ ֻדַ ָנַפלַַׁלֲאחֹוָריו,ִַׁנזְּ ֶַׁרֶתתַָׁעָליוַׁוְּ

ִזיַעַׁ ֵאיָמהַֻׁוַפַחדַׁוְּ דֹוָלהַׁוְּ נֹוָרָאהַֻׁגְּ ֹאדַׁוְּ ִליַׁמְּ ַֻׁבְּ
עֻור ִ ,ַׁש  ֵעֶרךְּ ָכַפףַׁוְּ לֹאַׁקֹוָמתֹו,ַׁוְּ ַׁכֹוליַַָָׁׁהָיהַׁוְּ

ַׁ יֻהַ ֻבִ ַהגְּ לֹאַׁרֹאש ֹו,ַׁלְּ ָללַַׁלֲעֹמדַׁעֹודַָׁיכֹולַָׁהָיהַׁוְּ ַֻׁכְּ
ֵניַׁ ַרתִַׁלפְּ תַַׁהדְּ ַ ֺדש ֻ נוַַֻׁׁקְּ ַׁל."זַַַַׁׁרֻבֵ

ִיתִַׁמן ִחילַַׁהחֻוץ,ֶַׁאלַַׁהֻבַ ִהתְּ ַׁוְּ
ֻכֹות, הַֻׁוָבָכהִַׁלבְּ ֻבֵ הַַׁהרְּ ֻבֵ ֹאדַַׁהרְּ ַׁמְּ
ַׁ ִליש  ָ ָמעֹות־ש  דְּ ַֻׁבִ .ַׁ ש  ֹאדַֻׁוִבֻקֵ ֹאדַׁמְּ דַׁמְּ ַלֻמֵ ַהמְּ ַׁמְּ

ֻלוַֹׁ ֶ ַׁש  ָהָיה, ֶ יַׁש  ֵ ש  נוֵַַֻׁׁמַאנְּ ַׁל"זַַׁרֻבֵ ָקֵרב, ֻיְּ ֶ ַׁאֹותוַַֹׁׁש 
נוַַֻׁׁ ַרֻבֵ ַׁ.ל"זַַַׁׁלְּ

נוַַָֻׁׁרָאה חַׁל:"זַַַַׁׁרֻבֵ ֻנָ ֻמֺ ֶ לוַַֹׁׁש  ַַׁעלֶַׁאצְּ
ַַַׁׁהֻקֹוָרה ַאל:ַׁ–ֵסֶפר! ָ ש  ַׁ"ֵאיֶזהַׁוְּ

ַׁ?הֻוא"ֵַׁסֶפר נֹוַדעַׁ–! הֻואַׁלוַַֹׁׁוְּ ֶ ָלה'ַׁ'ֵסֶפרַׁש  .ַַׁקֻבָ
ָאַמר נוַַֻׁׁלוַַֹׁׁוְּ ַׁל"זַַַַׁׁרֻבֵ ֵאין: ֶ ֹמדַׁלוַַָֹׁׁראֻויַׁ"ש  ִַׁללְּ

ָלה"ַׁ כוַַַֻׁׁקֻבָ ַׁ!'וְּ

נוַַַֻׁׁאֲחֵריַָׁנַסע ַׁל"זַַַַׁׁרֻבֵ ב. ָ ש ֻ ֶ ש  ַֻׁוכְּ
ֵביתֹו, ֻוָבהַָׁחַזרַׁלְּ ש  תְּ דֹוָלה,ַֻׁבִ ַֻׁגְּ

ֺיָחד,ֶַׁחֶדרַׁלוַַֹֻׁׁוָבַחר בַׁמְּ ַ ָיש  םַׁוְּ ָ ָעַסקַׁש  תֹוָרהַׁוְּ ַֻׁבְּ
ה ִפֻלָ רֻותַֻׁותְּ עֹורְּ ִהתְּ דֹולַֻׁבְּ הַֻׁגָ ֻמָ בֻועֹותַֻׁכַ ָ כֻו'ַַׁׁש  וְּ

כֻו'.ַׁ ַׁוְּ

ם ֹֻגַ

מֹו־ֵכן ֹֻכְ

ְֹוֵכן

ַחק ְֹוש ָ

ֶֹאָחד

ָֹעָנה

ַֹאךְֹ

ְֹוֵתֶכף

ַמט ְֹוִנׁשְ

ְךֹ ְֹוַאַחר־ֻכָ

ְךֹ ַֹאַחר־ֻכָ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 נה ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

  .כה

יחֹוָּ)  ("ןָּרסזָהַרָּת־ש ִּ

ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ רֹוֶצהִַׁמי: ֶ ַַׁׁש  ש  ַחֻדֵ ֻתֹוָרהַׁלְּ ,ַֻׁבַ
ר ַַׁׁלוַַֹֺׁׁמֻתָ ש  ַחֻדֵ רֹש ַׁלְּ ִלדְּ לַׁוְּ ַַׁמהַֻׁכָ

ֶצה רְּ ֻיִ ֶ ל,ַׁש ֻ הַַׁמהַֻׁכָ ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ַַׁׁש ֻ ש  ַחֻדֵ לֹו.ַׁלְּ כְּ ש ִ ַבדַֻׁבְּ ַֻׁוִבלְּ
ֻלֹא ֶ יןֵַׁאיֶזהַׁיֹוִציאַׁש  ַַֻׁׁדִ יַָׁחָדש  ַַַׁׁעל־ֻפִ יוֻדְּ ָ ַׁרֻוש 

ַַׁׁ ֻדֹוֵרש  ֶ ֶדֶרךְַַּׁׁש  ַַֻׁׁבְּ רֻוש  ַׁ.ָוסֹודַֻׁדְּ

ָבָריו ֲאִפֻלוַַָֻׁׁהָיה:ִַׁמֻדְּ ֶ נֹותַׁש  ַכֻוָ ַֻׁבְּ
ֵכיַׁל"ָהֲאִריזַַׁ ַדרְּ ָלה,ַׁוְּ ֻבָ רַַׁהֻקַ ַֺׁמֻתָ

ַׁ ש  ַחֻדֵ ֶהםַׁלְּ ַֻׁבָ ר, ֶ ֲאש  יגַֻׁכַ ִ ַַַׁׁיש ֻ לֹו כְּ ַבדַׁ–ש ִ ַֻׁוִבלְּ
ֻלֹאַׁ ֶ ֻוםֵַׁמֶהםַׁיֹוִציאַׁש  יןַׁש  לֹוםַֻׁדִ ָ ש  ַׁ.ַחס־וְּ

  .כו
יחֹוָּ)  ("ןָּרצבָהַרָּת־ש ִּ

ָהָיהֶַׁאָחד ֶ ַׁש  ִמים ֻיָ ַֻׁבַ א ֻובַֻׁבָ ָצת,ַַָׁׁחש  קְּ
א ַַֻׁׁבָ ָפָניו ָֻּכֹוְכֵבי־לְּ ַָּז"ל. ָּיֻוְדל י ַָּרֻבִ )זֹאתָָּהְיָתה

ָּכג( י־מֹוֲהַר"ן ֵ ַָּאְנש  ַׁאֹור, ָהָיה, ִדיָעהַׁלוַַֹׁׁוְּ ֵביַׁיְּ ִכתְּ ַֻׁבְּ
ָרָצה,ַׁל"ָהֲאִריזַַׁ ָקֵרבַׁוְּ ִהתְּ נוַַֻׁׁלְּ ַרֻבֵ ִחיל.ַׁל"זַַַׁׁלְּ ִהתְּ ַׁוְּ
ר ַדֻבֵ נוִַַֻׁׁעםַׁלְּ ֶדֶרךְַַּׁׁל"זַַַַׁׁרֻבֵ ַַׁהֲחִסיִדיםַֻׁכְּ

ֻוִביםַׁ ַׁ.ַהֲחש 

נוַֻׁ ַרֻבֵ נוַַֻׁׁ"יֹוֵרנוַֻׁ:ַׁל"זַַַׁׁלְּ ֶרךְַַַּׁׁרֻבֵ ַַׁלֲעבֹוַדתַֻׁדֶ
"ַַׁהֻבֹוֵרא ַרךְּ ֻבָ ָאַמרַָׁעָנהַׁ–ַׁ!ִיתְּ נוַַֻׁׁוְּ ַַׁרֻבֵ

ֹוןַׁל"זַַׁ ש  לְּ ִמיָההַֻׁבִ ַׁ"ֻתְּ ָאֶרץַָׁלַדַעת: ָךַַֻׁׁבָ ֻכֶ רְּ "?ַֻׁדַ
ים) ִהֻלִ ָּגָֻּתְ נֻו:ַהַַׁׁ–ַׁ(סז, הֻואִַׁמיַׁיְּ ֶ עֲַׁעַדִיןַׁש  ֻקָ ֺ ש  ַׁמְּ

ִצֻיֻות ַארְּ מֻורַֻׁבְּ ַֻׁגָ ֶרךְַַָּׁׁלַדַעתַׁרֹוֶצהַׁהֻוא, ַֻׁדֶ
ָקֵרבַׁ ִהתְּ ַרךְַַּׁׁלְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַׁ!?לְּ

ֻפֻור:ַַׁהֻמֻוָבן ֵפָדתוֵַַֹׁׁמַהֻסִ ֻקְּ ֶ ַַׁמהַָׁהָיה,ַׁש 
ר ַדֻבֵ ֻמְּ ֶ ֹוןִַׁעֻמוַַֹׁׁש ֻ ש  לְּ לֻות,ַֻׁבִ דְּ רֹוֶצהַֻׁגַ ֶ ַׁש 

ֶרךְֵַַּׁׁליַדע ַהַַֻׁׁדֶ ,לְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ִאֻלוַַֻׁׁש ֻ ַׁלוַַָֹׁׁחֵסרַׁלֹאַֻׁכְּ
י ָרִכיםֵַׁליַדעִַׁאםַֻׁכִ י,ַֻׁדְּ נוַַֻֻׁׁכִ רַׁלַָׁרָצה"זַַַַׁׁרֻבֵ ַדֻבֵ ֻיְּ ֶ ַׁש 

ֱאֶמתִַׁעֻמוַַֹׁׁ כֹוְכֵבי־אֹור(ַׁ.ֻבֶ םָֻּבְ ָ ן־ש   .)ַעֻיֵ

  .כז

י־מֹוֲהַרָּ)  (בָּן"ַחֻיֵ

ָראַַׁהֻתֹוָרהֲַׁאִמיַרת ַע"ֶַׁאתַׁ"קְּ ֺ הֹוש  ַׁיְּ

ָּו( ַׁלֹא)ח"א רַׁ, ֻבֵ ַיןַָׁללֻכְַַֻּׁׁדִ ַנתֵַׁמִענְּ ֻוָ ֱַׁאלֻול'ַׁ'ֻכַ ַַׁרק,
ךְַּׁ ַמרַַׁאַחר־ֻכָ ֻגָ ֶ ש  ַָׁחַזרַַׁהֻזֹאת,ַַׁהֻתֹוָרהֲַׁאִמיַרתַֻׁכְּ
רַׁ ִדֻבֵ ֻכוֵַַֹׁׁמַהֻתֹוָרהַׁוְּ ַדרְּ ִמידַֻׁכְּ ַׁ.ֻתָ

ָאַמרַָׁעָנה יםַׁוְּ ִ ֻוִביםַַׁלֲאָנש  ֵקִניםֲַׁחש  ַׁזְּ
בוַֻׁ ְּ ש  ֻיָ ֶ לוַַֹׁׁש  ָהיוַַָֻׁׁאז,ֶַׁאצְּ ֶ ִליםַׁש  ֻלְּ ֻפַ ִַׁמתְּ

רוַַָֻׁׁהֲאִריַז"ל:ַׁרִסֻדוִַַֻׁׁמֻתֹוךְַּׁ זֵַׁאיךְִַַּׁׁלי,ַׁ"ֻתֹאמְּ ֺרֻמָ ַׁמְּ
ַהֻתֹוָרה לַׁל,"ַהנַַַֻֻׁׁבְּ נֹותַֻׁכָ ֻוָ לַַׁהֻכַ ֶ ַַׁׁש  ַׁ–ֱאלֻול"?!
וַֻׁ ֶהֱחִריש  לֹאַׁוְּ י,ַָׁענוַַֻׁׁוְּ ֱאֶמתַֻׁכִ רַֻׁבֶ ָ ש  ֻוםִַׁאי־ֶאפְּ ש  ַֻׁבְּ

ָהִביןַֹׁאֶפן ָמן,ַׁלְּ נֹותַׁסֹודֵַׁמַעצְּ ֻוָ לַַׁהֻכַ ֶ ֱַׁאלֻול,ַׁש 
ִזיםֵַׁאיךְַַּׁׁ ֺרֻמָ ַהֻתֹוָרהַׁמְּ ַׁל."ַהנַַַֻֻׁׁבְּ

ָהִביא ָפָניוַׁלְּ ַֻׁוָפַתחַָׁהֲאִריַז"ל',ַׁ'ִסֻדֻורַׁלְּ
ָאהַׁאֹותֹו, ֶהרְּ ֵניֶהםַׁוְּ נֹותִַׁלפְּ ֻוָ לַַׁה'ֻכַ ֶ ַׁש 

ֱַׁאלֻול' ךְַּׁ. ַאַחר־ֻכָ ַתחַׁוְּ יוַֻׁפָ ַַֻׁׁפִ דֹוש  ַהֻנֹוָרא,ַַׁהֻקָ ַׁוְּ
ִחיל ִהתְּ ַגֻלֹותַׁוְּ ָלאֹות:ַׁלְּ לֵַׁאיךְַַֻּׁׁפְּ נֹותַֻׁכָ ֻוָ לַַׁה'ֻכַ ֶ ַׁש 
ִזיֱַׁאלֻול', ֺרֻמָ םַׁםמְּ ָ ֶדֶרךְַַּׁׁש  ָלאַֻׁבְּ נֹוָראִַׁנפְּ ֹאד,ַׁוְּ ַׁמְּ

בָֹארַׁ מְּ הַֻׁכַ ֶפר.ִַׁמֻזֶ ֻסֵ ַֻׁבַ

ר ָ ש  רִַׁאי־ֶאפְּ ַצֻיֵ ָתבַׁלְּ כְּ עֻורֶַׁאתַֻׁבִ ִ ַַׁהש ֻ
ב, ֻלֵ ֻבַ ֶ לֶַׁאתַׁש  ִעימֹותַֻׁכָ ָלאֹותַַׁהֻנְּ פְּ ַהֻנִ ַׁוְּ

ִמים ִעים,ַֻׁתְּ יַֻׁדֵ ֻתִ ְּ ש  ֻגַ ִהרְּ ֶ ֵעתַָׁאז,ַׁש  ִכיִתיַֻׁבְּ ֻזָ ֶ ַׁש 
ֹמַעַַׁׁ ְּ לִַׁלש  ֶַׁזה.ַֻׁכָ

']בְָֻּ ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ ַאלָּ–ָָּּערהָּח"בָּ'ש ִ ָ ש ֻ ֶ ֵאָלהָּש  ְ נוַָָֻּּהש  ַָּאַחרַָּרֻבֵ
ָאַמר ֶ ַעֶָָּּאתְָּקָרא"ַָּהֻתֹוָרהֶָּאתָּש  ֺ ִליםְָּלֵאלוָָֻּּ,"ְיהֹוש  ֻלְ ְתֻפַ ַָּהֻמִ
ִסֻדֻור תֹוָרהְָּמרֻוָמזֵָּאיךְִָָּּליָֻּתֹאְמרוָֻּ:ָּ"י"ָהֲאִרָָֻּּבְ לָּזוָָֻֻּּבְ ָווַנתָֻּכָ ָֻּכַ
בֹוֻהַָָֻּּוַמהֱָּאלֻול ֻגָ ֶ ונֹותָֹּודעָּש ֻ ֻוָ רָּ?!"ִמֻכַ ְמֺסֻפָ יָֻּכַ ַחֻיֵ ָּן:"מֹוֲהַרָָֻּּבְ
ר ֵאָלתוִָָֹּּעֻקָ ְ יָָּהְיָתהָּש  ָהָיהָּיֻוְדלְָּלַרֻבִ ֶ לָּש  ֻלֵ ונֹותִָּעםִָּמְתֻפַ ֻוָ ַָּהֻכַ

ִסֻדֻורָּ ֻבְ ֶ  ָּ.[ל"זַָָּּי"ָהֲאִרָָּּש 

  .כח

י־מֹוֲהַרָּ)  (קלהָּן"ַחֻיֵ

י ַרֻבִ לַׁלְּ ָרֵאל(ַׁיֻודְּ ְָּלֶאֶרץ־ִיש ְ ַסע ֻנָ ֶ ָּש  :ַׁ)ִלְפֵני
ֺבַׁ ימְּ ִ ש  ִציַֻׁקָ ֶחפְּ ָיִניַׁוְּ ִענְּ ֲאִניַׁוְּ ֶ ַׁרֹוֶצהַׁש 

ֹעל ָרֵאלִַׁלפְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַֻׁבְּ ֹעלַָׁיכֹולַָׁהִייִתי, םִַׁלפְּ ַֻׁגַ
ֵדיַֻׁפֹה, ִפֻלֹותַַׁעל־יְּ ֹותַֻׁתְּ ש  ַתֲחנֻוִניםַֻׁוַבֻקָ ַבד,ַׁוְּ ַׁלְּ
לֹאַׁ ֹסַעַַָׁׁצִריךְַַָּׁׁהִייִתיַׁוְּ ָרֵאלִַׁלנְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  .לְּ

ָֹאַמר

ְֹוַהֻמֻוָבן

ָֹחִסיד

ְֹוָאַמר

ֹֻוְכִפי

ַעת ׁשְ ֹֻבִ

ְֹוָאז

ה ְֹוִצֻוָ

ֲֹאָבל

ָֹאַמר



 נו ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

הַַׁהִחֻלֻוק: ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ש  ֻכְּ ֶ ַַׁׁש  ֶאֶרץ־ַׁיֹותִלהְּ ֻבְּ
ָרֵאל, הִַׁיש ְּ ֻכֶ לֶַׁאזְּ ַקֻבֵ יַׁלְּ ֻתִ גְּ ַ ֵדיִַׁהש ֻ ַַׁעל־יְּ

ים' ִ בֻוש  ַׁ'לְּ אןֲַׁאָבל, חֻוץ־ָלָאֶרץ,ַֻׁכָ ַׁאֻוַכלַׁלֹאַֻׁבְּ
ל ַקֻבֵ ָגִתַַׁׁלְּ ָ ֵדיַׁיַהש ֻ ים'ַַׁעל־יְּ ִ בֻוש  ַׁ'לְּ לֹאַַׁרק, ַׁ'ֻבְּ

ים' ִ בֻוש  ַׁלְּ ֶזה. יןַַׁהִחֻלֻוקַׁוְּ ֻבֵ ֶ תַׁש  ַ ֺדש ֻ ת'ַׁ'קְּ ֻבָ ַ ַׁש 
תַׁ ַ ֺדש ֻ ַֹׁוב'.יֹום־טִַׁל'קְּ

יַׁלוַֹׁ ַרֻבִ ל,ַׁלְּ ֻדֻורַׁיֻודְּ לַַׁהֻסִ ֶ ,ַָׁהֲאִריַז"לַׁש 
ָאה ֶהרְּ נֹות:ַׁלוַַֹׁׁוְּ ֻוָ ֻכַ הוַַֻֻׁׁבַ ֻזֶ ֶ יןַַׁהִחֻלֻוקַׁש  ַֻׁבֵ

ת ֻבָ ַ יֹום־טֹוב:ַׁש  תַׁלְּ ֻבָ ַ ש  ֻבְּ ֶ ַַָׁׁהאֹורַׁ"ש  ש  ֺלֻבָ ַׁמְּ
יןַׁ ִ בֻוש  לְּ יֹום־טֹוב,ַֻׁבִ לֹאַָׁהאֹורַֻׁובְּ ין".ַֻׁבְּ ִ בֻוש  ַׁלְּ

  .כט

י)  (רעטָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

יִַׁמן עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ רַׁש  ָהָיהַׁיֹוַחאיַֻׁבַ ֶ ַׁש 
ַׁ ָסםִַׁחֻדֻוש  ֺפרְּ מְּ ַֻׁכַ ֵקטַָׁהעֹוָלםַָׁהָיה, ָ ַׁש 

ַׁל"ָהֲאִריזַַַַׁׁעד ַַׁעדַׁ, ַׁיֹוַחאי ר ַֻׁבַ עֹון מְּ ִ ַׁש  י ַרֻבִ ֻמֵ ֶ ש 
לוַַָֻׁׁהֲאִריַז"לַֻׁלֹא ֻגַ ֻלֻוַַׁעל־ִַׁנתְּ ֻגַ תְּ ֻנִ ֶ מֹוַׁש  ֹותַֻׁכְּ ֲחָדש 

רַׁיֹוַחאיַׁ עֹוןַֻׁבַ מְּ ִ יַׁש  ֵדיַַׁרֻבִ  .יְּ

א ֻבָ ֶ ָהָיהַׁל"ָהֲאִריזַַַׁׁש  ֶ ַַׁׁש  ָסםִַׁחֻדֻוש  ֺפרְּ מְּ ,ַֻׁכַ
הֻוא הַׁוְּ ֻלָ ֹותַֻׁגִ ָצאֲַַׁׁחָדש  ִַׁנמְּ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵרי, ַגמְּ לְּ

הַַׁעדַָׁהֲאִריַז"ל.ַׁ ֵאֻלֶ ֹותַֻׁכָ הֲַׁחָדש  ַגֻלֶ ֻיְּ ֶ ִַׁמיַׁש 

ם־טֹובַַׁעדַׁל"ָהֲאִריזַַׁ ֵ ַעל־ש  ַׁל"זַַַַׁׁהֻבַ ַָׁהָיה,
ן ם־ֻכֵ ֵקטַָׁהעֹוָלםַֻׁגַ ָ ִליַׁש  ַַֻׁׁבְּ ִַׁחֻדֻוש  ַׁדַעַׁ,

א ֻבָ ֶ ם־טֹובַׁש  ֵ ַעל־ש  ָהָיהַׁל"זַַַַׁׁהֻבַ ֶ ַַׁׁש  ָלאִַׁחֻדֻוש  ,ִַׁנפְּ
הַׁ ִגֻלָ ֹותַׁוְּ ַׁ.ֲחָדש 

ם־טֹוב ֵ ַעל־ש  הַַׁעדַׁל"זַַַַׁׁהֻבַ ם־ַָׁהָיה,ַַׁעֻתָ ֻגַ
ן ֵקטַָׁהעֹוָלםַֻׁכֵ ָ ִליַׁש  ַַֻׁׁבְּ ֶזהִַׁחֻדֻוש  ַֻׁכָ ָהָיה, ַׁוְּ
ַנֵהגַָׁהעֹוָלם יַַׁעלַַׁרקִַׁמתְּ ֻלֻותַֻׁפִ ֻגַ הַַׁהִהתְּ ֻלָ ֻגִ ֶ ַׁש 
ַעל־ ם־טֹובַהֻבַ ֵ ה.ַַׁעדַׁל"זַַַׁׁש  אִתיַַׁעדֵַׁהֻנָ ֻבָ ֶ ַׁש 
הַָׁאֹנִכי, ַעֻתָ ִחילֲַׁאִניַׁוְּ ַגֻלֹותַַׁמתְּ ֹותַׁלְּ ֲַׁחָדש 

ָלאֹותַׁ ֵריִַׁנפְּ ַגמְּ כוַַֻׁׁלְּ ַׁ'.וְּ

  .ל

י)  (רפָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ַָׁהָיה ַׁתק"ע, ִַׁניָסן ַׁכ"ה רַׁא' ַדֻבֵ יַׁמְּ ִַׁעֻמִ
י ֵ ם־טֹוב'ֵַׁמִחֻדֻוש  ֵ ַעל־ש  הַַׁז"לַַׁה'ֻבַ ֻלָ ֻגִ ֶ ַׁש 

ֹות ַׁעֹוָלםֻבֲַַָׁׁחָדש  י. ֻפֻורַֻׁכִ לַַׁהֻסִ ֶ ם־ַׁש  ֵ ַעל־ש  ַה'ֻבַ
ַׁהֻואַׁטֹוב' ָיןַַׁז"ל, ,ִַׁענְּ ֻלֹאַַׁמהַָׁחָדש  ֶ הַׁש ֻ ֻלָ ֻגַ ִַׁנתְּ

ֶזהִַׁסֻפֻורִַׁמֻקֶֹדם ַֻׁכָ ֵביַַׁרק. ִכתְּ ָצאַֻׁבְּ ַָׁהֲאִריַז"לִַׁנמְּ
ןַׁ ם־ֻכֵ ֵאיֶזהַֻׁגַ קֹומֹותַֻׁבְּ  .ֶזהֵַׁמֵעיןַׁמְּ

ַחַַָׁׁהָיה ֻבֵ ַ ש  ֹאדַׁמְּ ֹאדַׁמְּ ֶַׁאתַׁמְּ
ֵבי'ֻכִַׁ הַׁל',"ָהֲאִריזַַַׁׁתְּ ֻלָ ֻגִ ֶ ַׁש 

ים ִ ָלִאיםִַׁחֻדֻוש  ָסםִַׁנפְּ ֺפרְּ מְּ ָכלַֻׁכַ ַָׁהעֹוָלםַׁלְּ י, ַֻׁכִ
ןַָׁהָיה ַעֻיֵ אֹותוַַֹׁׁמְּ ַמן,ַֻׁבְּ ֶפרַַׁהֻזְּ ֻסֵ ַׁ'ִלֻקֻוֵטי־ֻתֹוָרה'ַֻׁבַ
ל ֶ ַָׁהֲאִריַז"לַׁש  ם, ָ ש  ַַׁׁוְּ יםֵַׁיש  ִ ָלִאיםִַׁחֻדֻוש  ִַׁנפְּ

ָסם ֺפרְּ מְּ ַֻׁכַ ָתַפס. ָמאַׁוְּ ֺדגְּ ַַׁׁלְּ סֻוק ֵרַָּהֻפָ ָּכב,ָּ)ֻבְ ית ִ אש 

ֹמָנהַׁ:כג( ְּ הַׁ"ש  ָדהֵַׁאֻלֶ ה"ַָׁילְּ ֻכָ ִַׁמלְּ ה, ֻלָ ֻגִ ֶ םַׁש  ָ ַׁש 
ַַָׁׁהֲאִריַז"ל ָלאִַׁחֻדֻוש  ִַׁנפְּ י, מֹוֶנהַֻׁכִ ְּ ָעִמיםַׁש  ַֻׁפְּ
"ה'ַׁ כוַַֻׁׁ'ֵאֻלֶ םַׁ,'וְּ ָ ן־ש  ָּ)ַַׁעֻיֵ ַ ָרש  ָרָּתָֻּפָ  .א(ַוֻיֵ

  .לא
י)  (שמהָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ָאַמר ַׁוְּ נוַֻׁ: ָללֵַׁאיֶנֻנוֲַַֻׁׁאַנחְּ הַֻׁכְּ ַׁםָהעֹוָלִַַׁׁמֻזֶ
ל ֶ וַׁש  ָ ש  כוַַַֻׁׁעכְּ ַׁוְּ ַָׁהָיהַׁלֹאִַׁאםַֻׁוֶבֱאֶמת'.

ֶזהַֻׁדֹור ַֻׁכָ ָבִריםַָׁהיוִַַֻׁׁאם, ֵַׁאֻלוַַֻֻׁׁדְּ נוַֻׁ, ַַׁהֻתֹורֹותַַׁהיְּ
הֻוא ֶ דֹורוֶַַֹׁׁנֱאָמִרים,ַׁאֹוֵמרַׁש  לַֻׁבְּ ֶ ַׁאוַֹׁ,ַׁל"ָהֲאִריזַַַׁׁש 
דֹורוֲַַֹׁׁאִפֻלוַֻׁ לַֻׁבְּ ֶ יַׁש  עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ ןַׁש  ,ַׁל"זַַַׁׁיֹוַחאיַֻׁבֶ

ַַָׁׁהָיהַׁ דֹולַַׁרַעש  ֹאדַֻׁגָ ַׁ.מְּ

  .לב

י)  (שסבָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ים ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָפָריו סְּ ֻבִ ֶ ַׁש  ֲאָמִרים ַהֻמַ ַׁ,וְּ
הַׁ ַאֻתָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל ַׁוְּ ָלִלֻיֹות, ַֻׁכְּ ֵהם

ֶהם ַֻׁבָ ֵמש  ְּ ַמש  ָלאַַׁׁ,מְּ ִַׁנפְּ ֶהםַַׁטַעם הַׁמֹוֵצאַֻׁבָ ַאֻתָ
ַׁ ֵיש  ַׁוְּ ֹאד, ַׁמְּ ֵַׁעיַנִים ַֻׁוֵמִאיר ַַׁלֵחךְּ ַֻׁוָמתֹוק ָחָדש  וְּ

דֹול ַֻׁגָ קֻות ַַׁעמְּ ֶהם טַֻׁבָ ָ ש  ַֻׁפְּ ֶדֶרךְּ ַׁסֹודַַׁׁ,ֻבְּ ֶדֶרךְּ ֻובְּ
ַַׁהֻתֹורֹות ל ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ר. ֻתָ ִנסְּ ַׁסֹודֹותַַׁׁ,וְּ ֶהם ַֻׁבָ ֵיש 

ַֹרק

ֹֻוָפַתח

ֹר:ָאַמֹ

ַֹעד

ֹֻוִמן

ֹֻוִמן

ֹיֹום

ְךֹ ְֹוַאַחר־ֻכָ

ָֹעָנה

ַֹהֻתֹורֹות



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 נז ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ִאי־ ַׁוְּ ֹאד. ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ נֹוָרִאים ַׁוְּ ָלִאים ִנפְּ ַׁוְּ ִרים ֻתָ ִנסְּ
ָבֵארַׁזֹאתַׁ רַׁלְּ ָ ש  ַׁ.ֶאפְּ

ָכלַַׁמֲאָמר לַַׁׁ,ֻבְּ ֻכָ ֶ וֹות,ַׁש  לִַׁמצְּ ֶ נֹותַׁש  ֻוָ ַֻׁכַ ֵיש 
ַׁ ֵאיֶזה ַׁלְּ ךְּ ֻיָ ַ ַׁש  בָֹאִריםַַׁמֲאָמר ַַׁהמְּ נֹות ֻוָ ֻכַ

ַֻׁבְַּׁ ָתִבים ֻכְּ ים'ֻבַ ים'וַַֻׁׁ'ֵעץ־ַחֻיִ ִרי־ֵעץ־ַחֻיִ גֹוןַׁ'פְּ ַֻׁכְּ .
לַׁ ֶ ים"ַהֻתֹוָרהַׁש  ֶַׁהָחֵפץַַׁחֻיִ ַָׁהִאיש  ַׁ,ח"אָּלג()ַׁ"ִמי
ַֻׁבֹוַׁסֹודַׁ ַנתַׁלֻוָלב'ֵיש  ֻוָ רַַׁׁ',ֻכַ ֻכָ ֻלֹאִַׁנזְּ ֶ יַׁש  ַאף־ַעל־ֻפִ
ִַׁמַׁ ָבר ַֻׁדָ ַׁלֻוָלב'ֻבֹו ַות צְּ ַַׁׁ'.ֻמִ ֵכן ַָׁעַׁ"וְּ רֹב קְּ ַליַֻׁבִ

ֵרִעים" ַָּׁמְּ ְָּלִפָָּּ–)ח"אָּקא ָּשפז(־מֹוֲהַרָּיַחיֵָֻּי הַַׁׁ,"ן ֺדֻמֶ מְּ ֻכִ
ַׁ ַֻׁבֹו ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַׁ'ִלי ַנתִַׁקֻדֻוש  ֻוָ ָאֵריַַׁׁ'.ֻכַ ְּ ֶזהַׁש  ַכֻיֹוֵצאַֻׁבָ וְּ

ֲאָמִרים.ַׁ ַַׁהֻמַ

ָאַמר ֶ ַׁש  דֹוש  יו־ַהֻקָ ָרָצהַַׁׁ:ִמֻפִ ֶ ש 
ַָׁהַׁ ַַׁעל רֻוש  ַֻׁפֵ ֹות ים'ַלֲעש  ַׁ'!ֵעץ־ַחֻיִ

ַׁ ַׁ'ַאךְּ רֻוש  ֻוטֻפֵ ש  ִריִכיןַַׁׁ'ֻפָ ַׁצְּ ַַׁרק , ָרךְּ ִַׁנצְּ ֵאינֹו
ַׁ רֻוש  ַֻׁפֵ יֻו הְּ ֻיִ ֶ הַַׁׁ!לֹוַמרַֻׁתֹוָרהַׁש  ֻמָ ַֻׁכַ י ֻתִ ָברַָׁאַמרְּ ֻוכְּ

ִכיםַָׁלַַׁׁ ֻיָ ַ ים'ֻתֹורֹותַַׁהש ֻ ַׁ'!ֵעץ־ַחֻיִ

ָּ'בְָֻּ] ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ נוָָֻּּ–ָָּּפטָּ"בחָּ'ש ִ ָּזַַָָּּרֻבֵ ֹותָּ"ל ָּ'ַלֲעש  ָאַמר:
ֻוט' ש  ָֻּפָ רֻוש  ירָּ,ֻפֵ ''ַאְָּגַלאֶטערָֻּפֵ ים'ָּ–ָֻּוש  ֶפרָּ'ֵעץ־ַחֻיִ ָּ–ַָּעלַָּהֻסֵ

ר ָ ָָּּ.ִאי־ֶאְפש  רֻוש  ְהֶיהַָּהֻפֵ ָֻּתִ ֻתֹוָרהָּזֹו ֶ ָּש  ָֻּתֹוָרה, ֻוְבֶהְכַרחָּלֹוַמר
ֶפרָּ ָּ.ָּ'![ֻתֹוָרהָָּדאךְָָּזאגִָּאיְךָּ'ָּ,ַוֲהֵריָּאֹוֵמרֲָּאִניָֻּתֹוָרה".ַָּעלַָּהֻסֵ

ָאַמר ֶ ַׁש  מֹו ְּ ש  ַֻׁבִ י ֻתִ ַמעְּ ָ ַמרַַׁׁ:ש  ַֻׁגָ הַָׁסמֻוךְּ ֻזֶ ֶ ש 
יםֵעַׁ'ָהַׁ ֻלֹוַׁמֻוָסרַׁ',ץ־ַחֻיִ הֻואַֻׁכֺ ֶ ָרָאהַׁש  ַׁ!וְּ

בֹותַׁ ֻכְּ גֹוןַׁ"ַמרְּ ֶפר,ַֻׁכְּ ַהֻסֵ ַֻׁבְּ הַֻׁתֹורֹותֵַׁיש  ֻמָ ֻכַ
ַׁ ֹעה" רְּ ָּלח)ֻפַ ַׁ(ח"א ָקא", ַַׁזרְּ ַָׁהָעם ֵרי ְּ ַׁ"ַאש 

ָּלה) עֹודַׁ,(ח"א אֹוָתןַַׁׁוְּ ַֻׁבְּ ָאַמר ֶ ַׁש  ַֻׁתֹורֹות ה ֻמָ ֻכַ
םֵַׁהםַׁסֹודַַׁׁ ֺכֻלָ ים,ַׁוְּ ין'ָהִעֻתִ ִפֻלִ נֹותַֻׁתְּ ֻוָ ַׁ.'ֻכַ

  .לג

י)  (שסגָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

מוַֹׁ ְּ ש  ָאַמרַֻׁבִ ֶ ִמיםַׁש  ֻיָ ִמיםַֻׁבַ ַַׁהֻקֹודְּ
יַֹׁקֶדם ֻתִ ָקַרבְּ תְּ ֻנִ ֶ הֻואֵַׁאָליו:ַׁש  ֶ ַׁ"ש 

ֻתֹוֵקק ְּ ָקֵרבִַׁמש  תְּ ֻיִ ֶ ֵַַׁׁאָליוַׁש  ָדן'ַׁ'ִאיש  ֻו'ַבַעל־ַַׁלמְּ
ֹון' ָלאַָׁלש  ִַׁנפְּ ָאז, ָבֵארַָׁיכֹולַָׁהָיהַׁוְּ ֵביַׁלְּ תְּ ַׁ'ֻכִ

ֲאִפֻלוַַַֻׁׁעדַָׁהֲאִריַז"ל', ֶ ָעִריםַׁש  ַָׁהיוֵַַֻׁׁסֶפרַׁיֹוֵדַעַַׁׁנְּ
כֹוִליןַׁ ֹמדַׁיְּ ָהִביןִַׁללְּ לַֻׁולְּ ֵביַֻׁכָ תְּ  ָהֲאִריַז"ל"!ַֻׁכִ

  .לד

י)  (שסדָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

י ֻתִ רְּ ֻבַ ַיןִַׁעֻמֹו,ַֻׁדִ ַלתֵַׁמִענְּ ַׁ'ַקֻבָ
ָאַמר:ַָׁהֲאִריַז"ל'. ַלתַׁוְּ ֻבָ 'ֻקַ ֶ ַׁש 

ֵריַׁהֻואַָׁהֲאִריַז"ל' ַגמְּ רַָׁלהַקֻבִַַָׁׁעםֶַׁאָחדַׁלְּ ִחֻבֵ ֶ ַׁש 
הַָׁהַרבַׁמֹוֵרנוַַֻׁׁ דֹוֵבירוַַֹֹׁׁמש ֶ  .ַז"לַׁ)ָהַרַמ"ק(ַׁקֹורְּ

ִנים,ֵַׁאיֶזה ָ ֻובַׁש  ןַׁש  ֻמֵ ֻדַ יִַׁנזְּ ֻתִ רְּ ֻבַ ֻדִ ֶ ַׁש 
ַיןִַׁעֻמוַֹׁ ָלהֵַׁמִענְּ ֻבָ הַַׁהֻקַ ֻלָ ֻגִ ֶ ַׁש 

ָאַמר:ַָׁהֲאִריַז"ל. ָלהַׁוְּ ֻבָ ַהֻקַ ֶ ֻלוַַֹׁׁ"ש  ֶ ַָׁרחֹוקִַׁהיאַׁש 
ב ֻגָ ִנש ְּ ֹאדַׁוְּ ֻבַַָׁׁמְּ לַָׁלהֵמַהֻקַ ֶ ַעלַׁש  ס'ַׁ'ֻבַ ֻדֵ רְּ ַַׁהֻפַ

ַַׁז"ל"!ַׁ)ָהַרַמ"ק(ַׁ

ִעיד, יַַׁמרְּ ֻתִ ַאלְּ ָ ש  ֵאיָמה:ַׁאֹותוַַֹׁׁוְּ ַֻׁבְּ
יֲַׁהלֹא ֻתִ ַמעְּ ָ יֶכםַׁש  ַעם־ֶאָחד:ִַׁמֻפִ ַֻׁפַ

ֱאֶמת ֻבֶ ֶ יב:ַׁ–ֶאָחד"!ַַַׁׁהֻכֹלַׁ"ש  ִ ָתָמאֵַׁהש  ִַׁאםַׁ"ִמֻסְּ
יַׁ ֻתִ ,ַָׁאַמרְּ ךְּ יַֻׁכָ ֻתִ י"!ַַׁמהַָׁיַדעְּ ֻתִ ָאַמרְּ ֶ ַׁש ֻ

תֻוִמים ַַַׁׁוֲחתֻוִמיםַׁסְּ אֹוָרה! ַׁ–ִלכְּ
ִַַׁׁמיַַׁאךְַּׁ ש  ֻיֵ ֶ ָהִבין,ֵַׁלבַׁלוַַֹׁׁש  ַָׁיכֹולַׁלְּ

ָהִבין ַהֻכֹלֵַׁמָרחֹוק:ַׁלְּ ֶ ָבָריוַָׁנכֹון,ַׁש  יםַֻׁודְּ ַַׁחֻיִ
ִמים,ַׁ ַקֻיָ ַהֻכֹלַׁוְּ יבֱַׁאֶמתַׁוְּ ַיֻצִ ָנכֹוןַׁוְּ םַׁוְּ ַקֻיָ ר!ַׁוְּ ָ ָיש  ַׁוְּ

ֱאֶמת איַֻׁבֶ ַוֻדַ ִניִמֻיֻותֻבִֶַַׁׁאָחדַַׁהֻכֹלַׁ,ֻבְּ ַׁפְּ
ֱאֶמתַָׁהֱאמֻוָנה ַַֻׁׁבֶ ַאף־ַעל־ַַׁאךְַַּׁׁ–ַלֲאִמֻתֹו!

י־ֵכן, ֵכיַֻׁפִ רְּ ֻלֻותַֻׁדַ ֻגַ לַַׁהֻסֹודֹותִַׁהתְּ ֶ ַָׁהֲאִריַז"ל,ַׁש 
בַָׁרחֹוקַׁהֻוא ֻגָ ִנשְֹּ ֹאדַׁוְּ ֵכיַׁמְּ רְּ סִַַׁׁמֻדַ ֻדֵ רְּ )ָהַרַמ"קַָּהֻפַ

יַׁ!ַז"ל( ֱאֶמתַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֻבֶ ֶ ַׁ–ֶאָחד!ַַַׁׁהֻכֹלַַׁלֲאִמֻתוַַֹׁׁש 
ַׁ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ַהֲאִריךְַַּׁׁרוְּ ָיןַׁלְּ ִענְּ יֶַׁזה,ַֻׁבְּ בֹדַֻׁכִ ַׁ"ֻכְּ
רֱַׁאלִֹקים ֻתֵ ָבר"ַַַׁׁהסְּ ֵליָּכה,ָּב(ֻדָ ְ ִליםַׁ,)ִמש  ֻכִ ש ְּ ַהֻמַ ַׁ"וְּ

אלָּיב,ָּי(ָיִבינֻו"ַַׁׁ ִנֻיֵ  .)ֻדָ

  .לה

י)  (שסהָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ִנים ַעֻיְּ ָפָריוַַׁהמְּ סְּ ַַֻׁׁבִ ש  ֻיֵ ֶ ֶכלַָׁלֶהםַׁש  ַׁש ֵ
ָצת, בֻוִרים:ַׁקְּ ֵכיַׁסְּ רְּ ֻדַ ֶ ָלַַׁׁש  ֻבָ לַׁהַהֻקַ ֶ ַׁש 

ַכֻיֹוֵצאַָׁהֲאִריַז"ל ַׁוְּ ז, ֺרֻמָ ןַׁמְּ ם־ֻכֵ ָפָריוַֻׁגַ סְּ .ַֻׁבִ
ִבין ְּ חֹוש  ָלהַׁזֹאתַׁוְּ ַמעְּ ָפָריו,ַׁלְּ ֻנֹוֵגַעִַַׁׁלסְּ ֶ ַַׁעדַׁש 

ם!ַׁ ָ ש  ַׁלְּ

ם ֹֻגַ

י ַמְעֻתִ ְֹוׁשָ

ם ֹֻגַ

ְֹוֵכן

י ַמְעֻתִ ֹׁשָ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ְךֹ ַֹאַחר־ֻכָ

י ְֹוָעַמְדֻתִ

ָבִריםְוֹ ַֹהֻדְ

י ֹֻכִ

ֹר:ָאַמֹ



 נח ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ִעים:ֵַׁאיָנם הֻואַׁיֹודְּ ֶ א,ַׁש  ַרֻבָ ַַׁאֻדְּ ! ֶהֶפךְּ ַׁלְּ
ם ֵכיַֻׁגַ רְּ ָלהַֻׁדַ ֻבָ לַַׁהֻקַ ֶ מֹוִניםַׁש  דְּ ַַׁז"לַַׁהֻקַ

ָלל ןִַׁנכְּ ם־ֻכֵ ָבָריוֻבִַַֻׁׁגַ לֹאַׁ–ַׁ.דְּ םַׁוְּ .ִַׁסֻיֵ ֵפרֻוש  ַַׁרקַֻׁבְּ
בָֹארַָׁהָיה ָנתוַַֹׁׁמְּ ֻוָ יָלאַֻׁכַ לֹוַמר:.ִַׁמֻמֵ ָנתוֲַַֹׁׁאָבלַֻׁכְּ ֻוָ ַֻׁכַ

ֶעֶצם ַַֻׁׁתֹוָרתֹו,ַֻׁבְּ בֹוֻהַ ָלהַֻׁגָ ַמעְּ ָלהַׁלְּ ַמעְּ ַׁיֹוֵתרַׁלְּ
יֹוֵתר ַׁוְּ םַַׁרק, ֻגַ ֶ ֵריֶהםַׁש  בְּ יםַֻׁדִ ִ דֹוש  לֻולַַׁהֻקְּ ם־ַֻׁכָ ֻגַ

ןַׁ ֵריַֻׁכֵ ִדבְּ  ֻתֹוָרתֹו.ַֻׁבְּ

  .לו

יַחָּ)  (תזָּן"מֹוֲהַרָּ־ֻיֵ

כוַַַֻׁׁהֲחִקירֹות' רַׁ,'וְּ הִַׁסֻפֵ ֻבֵ ֹאדַַׁהרְּ ַׁמְּ
ה ֻמָ ָעִמים,ַֻׁכַ ָאַסרַֻׁפְּ ֹאדַָׁעֵלינוַַֻׁׁוְּ ַׁמְּ

ֹאד: ִליַׁמְּ ןִַׁלבְּ ַעֻיֵ ֶהםַׁלְּ יטַֻׁבָ ַהֻבִ ֶהםַֻׁולְּ ָללַֻׁבָ ַחס־ַֻׁכְּ
לֹום ָ ש  ַׁוְּ ִליג. ִהפְּ ֹאדַׁוְּ ֹגֶדלַׁמְּ ַָׁהִאֻסֻורַֻׁבְּ י, ֵַׁהםַֻׁכִ

ִלים ֻבְּ ַבלְּ ַעתַׁמְּ ֹאדַָׁהָאָדםַֻׁדַ ֵדעֹותַׁמְּ ַָׁזרֹותַֻׁבְּ
ֵאיָנם ֶ יִמיםַׁש  ֻכִ ָללַַׁמסְּ ַדַעתַֻׁכְּ ַֻׁתֹוָרֵתנוַַֻׁׁלְּ

ה ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ם. ִדיםַַׁמֲאִמיִניםֵַׁאיָנםַֻׁגַ ֵ ש  רַֻׁבְּ ֶ ֲַׁאש 
ָכלַׁ ֵריַֻׁבְּ בְּ בָֹארַַׁז"לַַׁרֻבֹוֵתינוַַֻֻׁׁדִ ַׁ.ַהֶהֶפךְַַּׁׁמְּ

ִפי ִכינוַַַֻׁׁמהַֻׁכְּ ֻזָ ֶ ֵריַׁש ֻ ִספְּ ַהֻזַֹהר־ַׁלְּ
, דֹוש  ֵריוְַַַּׁׁהֻקָ ַעל־ַָׁהֲאִריַז"לִַׁספְּ ַה'ֻבַ וְּ

ם־טֹוב' ֵ ַַׁז"לַׁש  ,ַׁ ַכֻיֹוֵצא ֵהםַׁ–וְּ ֶ םַׁש  ֻלָ ִדיםַֻׁכֺ ֺיֻסָ ַׁמְּ
י ַַַׁׁעל־ֻפִ ַׁרֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ִרים, עֹורְּ ַָׁהָאָדםֶַׁאתַֻׁומְּ

ֹאדַׁ ַרךְַַַּׁׁלֲעבֹוָדתוַַֹׁׁמְּ ֻבָ ֱאֶמת.ִַׁיתְּ ַֻׁבֶ

  .לז

י)  (תחָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ב ַנסַַׁלֻלֵ כְּ ֻנִ ֶ ֻוםַֻׁבוַַֹׁׁש  ָבָראַׁש  זֹאתַָׁרָעהַׁסְּ ַֻׁכָ
ִהיא ֶ ֶנֶגדַׁש  לַֻׁכְּ ֵרי־ֱאֶמתַֻׁכָ נוִַַֻׁׁספְּ לְּ ֻבַ ֻקִ ֶ ַׁש 

א ֻנָ יֱַׁאלִֹקיֵַׁמַהֻתַ עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ ןַׁש  ַׁיֹוַחאיַֻׁבֶ
ָהֲאִריזַַַׁׁ  .ל"וְּ

ךַָׁ ָהֵבן:ִַׁלֻבְּ ֵניַׁוְּ ךַַָָׁׁראֻויִַׁמיִַׁמֻפְּ ַׁלְּ
ָיֵרא ִהתְּ ַׁיֹוֵתרַׁלְּ ֶפרִַׁאם, כוִַַֻׁׁמֻסֵ ַׁוְּ נֻוי' ַַׁהֻבָ

י ָברֹותַַׁעל־ֻפִ טוַַֹׁׁסְּ ָוןַהֲַַׁׁאִריסְּ מוַַֹֻׁׁיָ ְּ ח־ש  ִַׁיֻמַ ִַׁאם,
יל ֻדִ ַהבְּ ֶפרַׁלְּ ִַַׁׁמֻסֵ דֹוש  ָהֲאִריזַַַַׁׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ַׁל"וְּ
רוַֻׁ ִחֻבְּ ֶ ֻבִַַׁׁש  ְּ אַׁי"ָהַרש  ַרֻיָ ַחבְּ ַַׁׁל"זַַַׁׁוְּ רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ַֻׁבְּ
י ַעל־ֻפִ הוַַֻׁׁוְּ ָרָכהֵַׁאִלֻיָ רֹונֹו־ִלבְּ ִַׁזכְּ ָכל, ֵריֶהםַׁוְּ בְּ ַֻׁדִ

ם ִליםַֺׁרֻבָ ֺקֻבָ ַַׁׁמְּ יִַׁאיש  ִַַׁׁמֻפִ הַַׁעדִַׁאיש  נוַַֻׁרַַֹׁׁמש ֶ ַֻׁבֵ
לֹום ָ ַָׁעָליו־ַהש ֻ וַַֻֻׁׁוַמה, ש  ִחֻדְּ ֶ ֶהםַׁש ֻ רֻוַח־ַָׁהָיהַֻׁבָ ֻבְּ

ַׁ ֵרָגהַַׁהֻקֶֹדש  ַמדְּ ַַֻׁׁבְּ בֹוֻהַ ֹאדַֻׁגָ ִקין,ַׁמְּ ַחֻזְּ ִמיןַֻׁומְּ ַקֻיְּ ַֻׁומְּ
ֹאד הֱַׁאמֻוָנֵתנוֶַַֻׁׁאתַׁמְּ ָ דֹוש  ִחיָלהַַׁהֻקְּ ִהתְּ ֶ ַׁש 

ָרָהם לֹוםַָׁאִבינוֵַַֻׁׁמַאבְּ ָ כוַַָֻׁׁעָליו־ַהש ֻ ַׁוְּ ִזים', ָזרְּ ַֻׁומְּ
ֹאד ַקַַׁׁמְּ םלְּ הַֻׁיֵ ָכלַֻׁתֹוַרת־ֹמש ֶ ָרֶטיָהַַֻׁׁבְּ ַֻׁפְּ

ֻדֻוֶקיָהַַׁׁ ִדקְּ ַׁ.וְּ

  .לח

י)  (תיָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ָנה ָ ־ַהש ֻ רֹאש  רַֻׁבְּ ֻבֵ נוַַֻֻׁׁדִ ַז"לַַַׁׁרֻבֵ
ה, ֹמדַָׁהִאֻסֻורִַׁמֻגֶֹדלִַׁמֻזֶ ֵַׁאֻלוִַַֻׁׁללְּ

ָפִרים יםַַׁהֻסְּ ִ ש  ָפרְּ יַַׁהֻתֹוָרהֶַׁאתַַׁהמְּ ֵכיַַׁעל־ֻפִ רְּ ַֻׁדַ
כֻו'.ַׁ ִריםַׁוְּ ַחֻקְּ ַַַׁׁהמְּ

ר ֻבֵ נוַַֻֻׁׁדִ נוַַַֻׁׁז"לַַׁרֻבֵ ִַׁעֻמָ ָאַמר:, ֵאיןַׁוְּ ֶ ַׁש 
ֹמד ָפִריםִַׁללְּ לַׁסְּ ֶ יםַׁש  ִ רֻוש  יַֻׁומֻוָסר,ַֻׁדְּ ַֻׁכִ

ִכיםַׁאֹוָתםִַׁאם יַַׁההֹולְּ ֵריַַׁעל־ֻפִ בְּ ַַׁז"לַַׁרֻבֹוֵתינוַַֻֻׁׁדִ
ָמָרא ֻגְּ יםַֻׁבַ ִ ָרש  ֵריַֻׁוִמדְּ ִספְּ ַַׁׁוְּ דֹוש  ֵריַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ִספְּ ַׁוְּ

ֵכןַָׁהֲאִריַז"ל. לַׁוְּ ָפִריםַהַַֻׁׁכָ רוַַֻֻׁׁסְּ ִחֻבְּ ֶ יִקיםַׁש  ֻדִ ַַׁהֻצַ
מֻוִכים דֹורֹוֵתינֻו,ַַׁהֻסְּ ֵהםַׁלְּ ֶ נֻוִייםַׁש  סֹודֹותַַׁעלַֻׁבְּ ַׁיְּ

ֵרי ַַַׁׁהרְּ יַֹׁקֶדש  ֵריַַׁעל־ֻפִ בְּ ם־טֹוב'ַַׁז"ל,ַֻׁדִ ֵ ַעל־ש  ַַׁה'ֻבַ
ֵהם ֶ ֵריַׁש  ַַָׁׁהַרבִַׁספְּ דֹוש  ָנָאהַַׁהֻקָ ִַׁמֻפֹולְּ ֵסֶפר, ַׁוְּ

ַׁ'ִלֻקֻוֵטי־ֲאָמִרים' ב. ֵ ִחש ֻ ַַׁׁעֹודַׁוְּ ֻמָ ָפִריםַׁהֻכַ ַׁסְּ
הַׁ ֵאֻלֶ ֻטֹובַֻׁכָ ֶ ָדם.ַׁש  ָלמְּ ַׁלְּ

יֵַׁמֵאָליוַָׁיִבין ָבִריםַַׁעל־ֻפִ ַֻׁדְּ
ה, ָפִריםֵַׁמֵאיֶזהַָׁהֵאֻלֶ ַרֵחקַׁסְּ ,ַׁלְּ

ֵאיֶזה ָפִריםַֻׁובְּ קַׁסְּ ַחֻזֵ יֹאַחזִַׁיתְּ ֶהםַׁוְּ נוַֻׁ.ַֻׁבָ ַׁאֹוָתםַַׁהיְּ
ֵהם ֶ נֻוִייםַׁש  יַַׁרקַֻׁבְּ ָמָראַַׁעל־ֻפִ יםַַׁהֻגְּ ִ ָרש  ַֻׁוִמדְּ
ֵרַׁ ִספְּ ַַׁׁיוְּ דֹוש  ָהֲאִריַז"לַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ם־ַׁוְּ ֵ ַעל־ש  ַה'ֻבַ וְּ

ֵריַַׁז"ל.ַׁטֹוב'ַׁ ְּ ֻיֹאַחזַַׁאש  ֶ ֶהם.ַׁש  ַֻׁבָ

  .לט
י)  (תיטָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ה ֻמָ ָבִריםַֻׁכַ ֵהםַֻׁדְּ ֶ הַׁש  ִחֻלָ תְּ ַׁסֹודַֻׁבִ ַאַחר־, וְּ
ךְַּׁ ֻובַֻׁכָ גֹוןַׁ–ַׁסֹודֵַׁאינוַַֹׁׁש  ָצתַֻׁכְּ ַׁסֹודֹותַׁקְּ
ָלה ֻבָ ַַׁהֻקַ ֻקֶֹדם, ֶ יַׁש  ַַַׁׁרֻבִ ִ עֹוןש  רַׁמְּ ַׁיֹוַחאיַֻׁבַ

ְֹוֵהם

ְפֵרי ִֹמ'ֻסִ

ְפָרט ֹֻבִ

ֹאֹוי

ים ְֹושִֹ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ְֹוָאז

יל ֻכִ שְֹ ְֹוַהֻמַ

ֵֹיׁשֹ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 נט ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ָהֲאִריזַַׁ ָבִריםֵַׁאֻלוַַָֻׁׁהיוַַֻׁׁל"וְּ סֹודַַׁהֻדְּ דֹולַֻׁבְּ ַֻׁגָ לֹא, ַׁוְּ
ִריםַָׁהיוַֻׁ ַדֻבְּ הַׁמְּ י־ִאםִַׁמֻזֶ סֹודַֻׁכִ דֹולַֻׁבְּ ֹאדַֻׁגָ ,ַׁמְּ

ךְַּׁ ַאַחר־ֻכָ יֵמיַׁוְּ יַֻׁבִ עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ רַׁש  ַׁיֹוַחאיַֻׁבַ
ָהֲאִריזַַׁ ֻובַׁל"וְּ ַׁסֹודַָׁהָיהַׁלֹאַׁש  ירוַֻׁ, ִהֻתִ ַגֻלֹותַׁוְּ ַׁלְּ
ָצתַַׁהֻסֹוד ַׁקְּ ֵכן. ַַׁׁוְּ הֵַׁיש  ֻמָ הַֻׁכַ ַכֻמָ ָבִריםַׁוְּ ֵהםַֻׁדְּ ֶ ַׁש 
ו ָ ש  ַׁסֹודַַׁעכְּ ךְַּׁ, ַאַחר־ֻכָ ִמיםַׁוְּ ֻיָ ִאיםַֻׁבַ יוַַֻׁׁלֹאַַׁהֻבָ ִַׁיהְּ

ַׁ.סֹודַׁ

  .מ

י)  (תכדָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ִמֻטֹות', ְּ ַַַׁׁה'ש ֻ ש  ֻיֵ ֶ ֵריַׁש  ִליםִַׁספְּ ֺקֻבָ ַׁמְּ
ִרים ֻסֹובְּ ֶ ָיןַׁש  בָֹארֶַׁזהִַׁענְּ מְּ ָפִרים.ַֻׁכַ סְּ ַֻׁבִ

נוַַֻׁׁרָאַמַׁ ֵאינוַַַֹׁׁז"ל:ַַׁרֻבֵ ֶ ַַׁׁ"ש  ָכלַׁ–ֵכן"! ַעםַׁוְּ ַֻׁפַ
ר ֻפֵ ֻסִ ֶ ָיןַׁש  יםַָׁהָיהַׁלֹאֶַׁזה,ֵַׁמִענְּ ֻכִ ַַַׁׁמסְּ ָלל! ַׁ–ֻכְּ
ֶפר ַהֻסֵ ֲעֵריַׁוְּ ַ ן־ֵעֶדן'ַׁ'ש  ָצאַֻׁגַ ֻיָ ֶ ַַׁׁש  ָיֵמינוֵַַֻׁׁמָחָדש  ,ַֻׁבְּ

ֵאהַָׁהָיה ַמרְּ נוֵַַֻׁׁעיֵניַׁלְּ לֹא,ַַׁז"לַַׁרֻבֵ ֵעיָניוַׁהֻוַטבַׁוְּ ַֻׁבְּ
ֶַׁזהֵַׁמֲחַמת ל, ֻכָ ֶ יַַׁעלַׁסֹודוַֹׁיְַַּׁׁש  ַיןַֻׁפִ ִַׁענְּ

ִמֻטֹות'ַׁ ְּ  .ַה'ש ֻ

נוַַָֻׁׁאַמר ַַׁׁל"זַַַַׁׁרֻבֵ ֵפרֻוש  ַַׁעלַֻׁבְּ
ָין ֵאינוֶַַֹׁׁזה:ִַׁענְּ ֶ ַַׁׁ"ש  ָאנוַַֻׁׁ–ֵכן"! ַׁוְּ

נוַֻׁ ֹמַעַַָׁׁחַפצְּ ְּ נוִַַֻׁׁלש  ָאַמר:ַָׁעָנהַׁיֹוֵתר.ִַׁמֻמֶ ַׁ"ַמהַׁוְּ
ֶיה הְּ הִַׁאםַֻׁיִ ן?ַׁזֹאתַָׁלֶכםֲַׁאַגֻלֶ ם־ֻכֵ ִכיַֻׁגַ ַׁלֹאַׁוְּ

י ֻתִ ַַַׁׁמהַׁםָלֶכַַָׁׁאַמרְּ ש  ֻיֵ ֶ ַַֻׁׁבוַַֹׁׁש ֻ י"?! לֹאַׁ–ֻדַ ַָׁרָצהַׁוְּ
ַגֻלֹות!ַׁ ַׁלְּ

:ַָׁאַמרַׁזֹאת ֵפרֻוש  ֵאינוַַֹֻׁׁבְּ ֶ ןַׁ"ש  מוַַֹֻׁׁכֵ ַֻׁכְּ
ִרים ַיןַַׁהֻסֹובְּ ִמֻטֹות'ִַׁענְּ ְּ נַַַַֻׁׁה'ש ֻ ַגםַׁ–ל!ַׁ"ֻכַ ַׁוְּ

ַעת יםֵַׁאינוַַָֹׁׁהֲאִריַז"לַֻׁדַ ֻכִ ָללַַׁמסְּ ַיןַֻׁכְּ ִענְּ ַׁלְּ
ִמֻטֹות'!ַׁ ְּ ָיאַׁ–ַה'ש ֻ ְּ ש  ַהֻקֺ ַַׁׁוְּ ִהקְּ ֶ הש  ָ ֵסֶפרַׁש  ֲעֵריַֻׁבְּ ַ ַׁ'ש 

ן־ֵעֶדן' תַׁל"ַהנַַַֻֻׁׁגַ ִחֻלַ תְּ ֶפר,ַֻׁבִ בֵַׁאינוַַַֹׁׁהֻסֵ ָ ֺיש ֻ ָללַׁמְּ ַֻׁכְּ
ֵתרֻוצוַֹׁ בַֻׁבְּ ֵ ַיש ֻ ֻמְּ ֶ יַׁש  ִמֻטֹות'!ַַַׁׁעל־ֻפִ ְּ יַׁ–ַה'ש ֻ ַׁסֹוףַֻׁכִ

ל ִריִכיןַׁסֹוףַֻׁכָ ֵארַׁצְּ ָ ִהש ֻ ֱאמֻוָנה,ַַׁרקַׁלְּ ָאסֻורַֻׁבָ ַׁ"וְּ
ֹקר ָללַַׁלחְּ ָפִנים"ַַׁמהַֻׁכְּ כוַַֻֻׁׁלְּ ןַׁ.ָגהָּיא.()ֲחִגיַׁ'וְּ ַַׁעל־ֻכֵ
ִחיִליםֵַׁאינוִַַֹׁׁאםַׁטֹוב ָללַַׁמתְּ ַֻׁכְּ ֹנס ֲחִקיָרהִַׁלכְּ ַֻׁבַ
ָיאַׁ ְּ ֺקש  ִכיםַׁזֻו,ַֻׁבְּ סֹומְּ דַׁוְּ ַָׁהֱאמֻוָנה!ַַׁעלִַׁמֻיָ

ָכל ֵניַֻׁבְּ יְּ יֹותֲַׁחִקירֹותִַׁענְּ ְּ ֺקש  ֵאֻלוַַֻׁׁוְּ ַַֻׁׁכָ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש 
ָהָגתוַֹׁ ַהנְּ ַרךְַַֻּׁׁבְּ ֻבָ ה,ִַׁיתְּ ַעֻלֶ ִיתְּ ַיןַׁוְּ ִענְּ ִריַאתַֻׁובְּ ַׁ'ֻבְּ

ַׁעֹוָלם'ָהַׁ ֹנסַָׁאסֻור, ֶהםִַׁלכְּ ָללַֻׁבָ ֲחִקירֹותַֻׁכְּ ַֻׁבַ
יֹות, ְּ ֺקש  ֹמךְַַַּׁׁרקַׁוְּ ַָׁהֱאמֻוָנהַַׁעלִַׁלסְּ בָֹאר, מְּ ַֻׁכַ
ָבָריוַׁ דְּ הַֻׁבִ ֻמָ הַֻׁכַ ַכֻמָ ָעִמיםַׁוְּ ַׁ.ֻפְּ

ֵסֶפר ֵחיַֻׁבְּ בְּ ִ ַׁל"ָהֲאִריזַַַׁׁ'ש  דֹול" ,ַַׁהֻגָ
ר ֺחֻבָ ֵסֶפרַַׁהמְּ ַַׁׁ'ִלֻקֻוֵטיַׁלְּ ַ ֶזה־ַׁס',"ַהש ֻ וְּ

ֹונוַֹׁ ש  ַַׁׁלְּ ָ ַדף)ַׁםש  ַאֻפֻוֵקיַׁ:.(לאָֻּבְ ִריםַׁ"ֻולְּ ֵַׁמַהֻסֹובְּ
ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ִמֻטֹותַׁש  ְּ תַָׁהָיהַֻׁוִמֻקֶֹדםַׁש  ִמֻטַ ְּ ַַׁהֶחֶסד'ַׁ'ש 
ה ַעֻתָ תִַׁהיאַׁוְּ ִמֻטַ ְּ ַחד'ַׁ'ש  ל־ֶזה,ַַׁהֻפַ ,ֱַׁאֶמתֵַׁאינוַַֹֻׁׁכָ

עוַֻׁ מְּ ָ ש  םַׁוְּ כוֵַַֻׁׁמַרֻבָ םַׁ,'וְּ ֻתָ עְּ ִַׁמֻדַ ֵַׁהם הֹוִסיפֹו ַׁוְּ
ָבַרתַׁ ִמֻטֹות'ַׁסְּ ְּ ָהֱאֶמת,ַַׁה'ש ֻ ןַׁינוֵַֹׁאַַׁׁוְּ כוַַֻֻׁׁכֵ נַַַֻׁׁ,'וְּ  ל."ֻכַ

  .מא
י)  (תנחָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ֵרי בְּ ָלה',ַׁ'ֻדִ ֻבָ ָלהֵַׁהםַַׁהֻקַ ַקֻבָ ַַֻׁׁבְּ יִַׁאיש  ִַׁמֻפִ
ַׁ הַַׁעדִַׁאיש  נוַַֻׁׁמֹש ֶ לֹום.ַַׁרֻבֵ ָ  ָעָליו־ַהש ֻ

  .מב

י)  (תקכוָּן"מֹוֲהַרָּ־ַחֻיֵ

ָפָניוַָׁעַמדֶַׁאָחד ָהָיהַׁלְּ ֶ ֹמדַׁעֹוֵסקַׁש  ִַׁללְּ
ֵרי 'ִספְּ ָלה'ַֻׁבְּ ַַׁקֻבָ ַָׁראֻויַָׁהָיהַׁלֹאֶַׁבֱאֶמתוַֻׁ,

ֹמד ָלה'ִַׁללְּ ַׁ'ַקֻבָ הֹוִכיַחַׁ. ֻלֹאַׁאֹותֹו:ַׁוְּ ֶ ַמדַׁ"ש  ִַׁילְּ
ַׁ ָלה"! ָאַמרַׁ–ַקֻבָ ָל"ה'ַׁלֹו:ַׁוְּ אַׁ'ַקֻבָ ִרֻיָ ִגיַמטְּ ַֻׁבְּ

 'נֹוֵא"ף'!ַׁ

י ֻתִ ַמעְּ ָ ָהָיהֵַׁמֶאָחד:ַׁש  ֶ רַׁש  ַדֻבֵ ִַׁעםַׁמְּ
ַׁ ֶַׁאָחדִַׁאיש  ָהָיה, ַַׁׁאֹותוַַֹׁׁוְּ ַׁקֹוֵבלַָׁהִאיש 

ָפָניו: ַַׁׁלְּ ֶ ַַׁׁלוֵַַֹׁׁאין"ש  נֻו:ַׁ–ֵלב"! ֵאיןַַׁהיְּ ֶ ַׁלוַַֹׁׁ"ש 
רֻות עֹורְּ בִַׁהתְּ הַַׁהֻלֵ ִפֻלָ יבַׁ–ַוֲעבֹוָדה"!ִַַׁׁלתְּ ִ ַׁלוֵַַֹׁׁהש 

נוַֻׁ הוַַַֻׁׁז"ל:ַַׁרֻבֵ ֻזֶ ֶ ִבילַׁ"ש  ְּ ש  ֻלֹוֵמדַֻׁבִ ֶ ָלה!ַׁש  יַַׁקֻבָ ַֻׁכִ
הַׁ'ֹנֵאף ָ ֲַַׁׁחַסרִַׁאש ֻ ָּלב(ֵלב' ָּו, ֵלי ְ ָל"ה'ַׁ,)ִמש  'ַקֻבָ ַׁוְּ

אַׁ ִרֻיָ ִגיַמטְּ ַׁ'נֹוֵא"ף'"!ַֻׁבְּ

ִמי ֵאיןַׁלְּ ֶ הֲַׁאָבלַׁ–ָלֶזה!ַַָׁׁראֻויַׁש  ַכֻמָ ַׁלְּ
ים ִ ִהירֲַׁאָנש  מֹו:ִַׁהזְּ ַעצְּ דוַַֻֻׁׁבְּ מְּ לְּ ֻיִ ֶ ַׁ"ש 

ַׁ ָלה"! ִריִכיןַׁ–ַקֻבָ לַֻׁוצְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ :ַׁלְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַׁלְּ

ִעְנַין ֹֻבְ

ֹֻוַפַעם־ֶאָחד

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ן ְֹוַעֻיֵ

ל ֹֻכָ

ִֹאיׁשֹ

ְֹוׁשֻוב

ֶֹזהְוָכל־



 ס ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ֻיֹוִליכוַֹׁ ֶ ־ָהֱאֶמת,ַׁ"ש  ֶדֶרךְּ ֹמדִַׁאםַֻׁבְּ ָלה,ִַׁללְּ ַַׁקֻבָ
ִאםַׁ ֻדֹל"!ַׁוְּ ַַׁלחְּ

  .מג

יחֹוָּר,ָּ־אֹוָּיֻכֹוְכֵבָּ) יתש ִּ ֻפֻורִּ  (םָּח"אָּיב־ְוסִּ

ַַׁׁ"לזַַׁ ֶפר ַַׁלֻסֵ ַַׁאַחת ַעם ַֻׁפַ ֵעץ־'ָקָרא
ים םַַׁׁ'ַהַחֻיִ ֵ ש  ֶזה־ַׁ'.ֵסֶפרַׁמֻוָסר'ֻבְּ ָאַמרַֻׁבְּ וְּ
ֹון:ַׁ"ֵאיֶזהַׁ ש  ֶסעַַׁאַׁ]ַׁ!ָיָקרַׁהֻוא"ַׁ'ֵסֶפרַׁמֻוָסר'ַהֻלָ

ַׁ ֵַׁסֶפר'ַטייֶער ַַׁׁ'מֻוָסר ִליַׁ.![ִאיז'סְּ ִהפְּ ַׁוְּ אַֹׁג דַׁמְּ
יָקַַׁׁ ַׁ.ַמֲעָלתוַֹׁרַֻׁבִ

  .מד

ֻקֻוֵטָּ) ֻלֹוָּי־לִּ פִּ  (תָּח"אָּקיֻתְ

ֹמד לִַׁללְּ ֵריַֻׁכָ ךִַַָׁׁספְּ הַׁתֹוָרתְּ ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ
ָכל ַׁיֹוםַֻׁבְּ נַַׁ. ַַׁׁךְַּׁ"ֻתְּ ַ ש  ִקיםַׁס"וְּ ַֻׁופֹוסְּ
יֶהם ֵ ש  ָפרְּ ַֻׁומְּ ָכל, ֵריַׁוְּ יםִַׁספְּ ִ ָרש  דְּ ַַׁהֻמִ ֵרי, ִספְּ ַׁוְּ

ַׁ דֹוש  ִתֻקֻוִניםַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ַׁוְּ ָכל, ֵביַׁוְּ תְּ ַׁי"ָהֲאִרַַֻׁׁכִ
רֹונוַֹׁ ָרָכהִַׁזכְּ ָכל,ִַׁלבְּ ֵריַׁוְּ יִקיםִַׁספְּ ֻדִ יםַַׁהֻצַ ֻיִ ַָׁהֲאִמֻתִ

ָיֵמינוַַֻׁׁ ֻבְּ ֶ  .ש 

  .מה

ֻקֻוֵטָּ) ֻלֹוָּי־לִּ פִּ  (תָּח"בָּמזֻתְ

תֹוֶקף לֻותַׁסֹוףַֻׁבְּ רַַׁהֻגָ הַַׁהֻמַ ַַׁהֻזֶ ָבר, ַֻׁוכְּ
ִחיל נֹוֵצץִַׁהתְּ ִהתְּ צֻותַׁלְּ נֹוצְּ יַח'ַׁ'ִהתְּ ִ ַָׁמש 

ָרָכהַׁי"ָהֲאִרֵַַׁׁקיָהֱאלִַַֹׁׁמיֵמי יק־ִלבְּ ךַָׁ,ֵַׁזֶכר־ַצֻדִ ַעֻמְּ ַׁוְּ
ָרֵאל ית־ִיש ְּ ִקיםַֻׁבֵ ֻתֹוקְּ ְּ ִעיםִַׁמש  ֻגְּ עְּ ֻגַ ֹאדַֻׁוִמתְּ ַׁמְּ

ם ֵ ַהש ֻ ַרךְַַּׁׁלְּ ֻבָ ִַׁיתְּ "ַהֻכֹל, ָאהֲַׁחֵפִציםַׁוְּ ִירְּ ֶַׁאתַׁלְּ
ֶמָך", ְּ קֻותַׁש  ֻתֹוקְּ ְּ ִהש  ָרץַֻׁבְּ ָלאִַׁנמְּ ִנפְּ ַׁוְּ ר, ֶ ַׁלֹאֲַׁאש 

ָתהַׁ זֹאתַָׁהיְּ  ם.ִמיֵמיֶַׁקֶדַַֻׁׁכָ

  .מו

 (ְיֵמי־מֹוַהְרַנ"תָּח"אָּד)

ִיץ ֻקַ ַָֻּׁבַ ְ הַׁד("תקסַָּנת)ש  ַָׁעַליִַׁצֻוָ
ִחיל ַהתְּ ֹמדַׁלְּ ָלה.ִַׁללְּ הַַׁקֻבָ ַֻׁוַמֲעש ֶ

ָהָיה ֶ ךְַַּׁׁש  ֲאִניַָׁהָיה:ַֻׁכָ ֶ אִתיַׁש  יִַׁעםֵַׁאָליוַֻׁבָ ַַׁרֻבִ
ִלי ֻתָ ָאַמר,ַַׁנפְּ ךֵַַָׁׁהֵבאִתיַׁ"ֲאִניִַׁלי:ַׁוְּ ה,ַׁאֹותְּ יַַׁעֻתָ ַֻׁכִ
ךַַָׁׁלֹוַמרַָׁרִציִתי ָהָגהַׁלְּ ה"ַַׁהנְּ ָ ִָּלְלֹמדַָּהְינוָֻּ)ֲַׁחָדש 

ָלה ָאבֹואַָׁרָצהוְַַּׁׁ–!ַׁ(ַקֻבָ ֶ ֵדי־ֶזהֵַׁאָליו.ַׁש  ַעל־יְּ בַׁוְּ ִַׁסֻבֵ
ַרךְַַּׁׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ אִתיַַׁעדַַׁהש ֻ ֻבָ ֶ ָאזֵַׁאָליוַׁש  כוַַֻׁׁוְּ  .'וְּ

  .מז

קֻותָּ,ח"אָּסבְָּיֵמי־מֹוַהְרַנ"ת) ֻלְ ְסֻתַ ָּיֹוםָּהִּ
ָּ ֵריָּתקע"אַרֻבֵ ְ ש   (נֻוַָּז"לַָּח"יָֻּתִּ

רֹו, ַחדְּ ָצאִתיוַׁלְּ בַֻׁומְּ ֵ תוַַַֹׁׁעלַׁיֹוש  ,ִַׁמֻטָ
ב ֵ לֹאַׁיֹוש  ֹוֵכבַׁוְּ ַׁש  ף, ֺעֻטָ יתוַַֹֻׁׁומְּ ַטֻלִ ַֻׁבְּ

ל. ֻלֵ ֻפַ ךְַַֻּׁׁוִמתְּ ַאַחר־ֻכָ רֹוגַָׁלַקחַׁוְּ ַהֻלֻוָלבַָׁהֶאתְּ ַׁוְּ
ָידֹו,ַַׁוֲאָחָזםַֻׁוִמיָניו, ףַֻׁבְּ ֺעֻטָ יתֹו,ַׁמְּ ַטֻלִ בַֻׁבְּ ֵ יֹוש  ַׁוְּ

תֹו,ַַׁעל ִסֻדֻורִַׁמֻטָ לַׁוְּ ֶ חַָׁהָיהַָׁהֲאִריַז"לַׁש  ַַׁעלַֺׁמֻנָ
יו ֻכָ רְּ ים,ַֻׁבִ ִ דֹוש  ָגַמרַַׁהֻקְּ ִַׁעםַׁלַהַהֻלֵֶַַׁׁאתַׁוְּ

ָעה־ִמיִנים, ֻבָ ָאַמרַָׁהַארְּ נֹותַׁוְּ עְּ ַ קֹול־ָרםַׁהֹוש  ַֻׁבְּ
ָצת ַׁקְּ ָהיוַֻׁ, ֶ ָמִעיםַׁש  ְּ ֻבֻוָריוִַׁנש  ָכלַֻׁדִ ִדיםַׁלְּ ַָׁהעֹומְּ

ִית.ַׁ ֻבַ  ֻבַ

כוַַָֻׁׁהֵעיַנִים ֻזָ ֶ אֹותַׁש  ַָׁאז,ַׁאֹותוִַַֹׁׁלרְּ
ֹמַעַׁ ְּ ִלש  ֵעתַׁקֹולוַַֹׁׁוְּ ָאַחזַֻׁבְּ ֶ ָעה־ַׁש  ֻבָ ָהַארְּ

ָאַמרִַׁמיִנים לַׁוְּ נֹות,וְַַַּׁׁהֻלֵ עְּ ַ ֻיֹוםַׁהֹוש  ַָׁהַאֲחרֹוןַֻׁבַ
לַׁ ֶ ֵמיַׁש  יוַׁיְּ ים.ַַׁחֻיָ ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ

  .מח
 (ח"בָּקלח;ָּקמב;ָּקנהְָּיֵמי־מֹוַהְרַנ"ת)

י ִ ש ֻ ִ יַׁש  ֻתִ יֲַׁאִניַָׁהַלכְּ ַרֻבִ הֻוָדאַׁוְּ ֱַׁאִליֶעֶזר,ַׁיְּ
םֶַׁקֶברַַׁעל ָ ש  ַׁוְּ לוַַָֹׁׁהֲאִריַז"ל, חֶַׁאצְּ ַֺׁמֻנָ

י הַַׁרֻבִ ֻדֹוֵבירוַַֹֹׁׁמש ֶ י,ַַׁז"לַׁק()ָהַרַמ"ַׁקֹורְּ ַרֻבִ למֹהַׁוְּ ְּ ַׁש 
ץ ַקֻבֶ רֶַׁאלְּ ִחֻבֵ ֶ ַׁש  ָכה"ַַׁז"ל ַֻׁדֹוִדיַׁלְּ ָאר", ְּ ַֻׁוש 
יִקים ָסמֻוךְַַּׁׁנֹוָרִאים,ַַׁצֻדִ םַֻׁובְּ ָ ש  ית־ֶַׁקֶברַׁלְּ 'ַהֻבֵ
'ַׁיֹוֵסף' יךְּ ִ ש  ָה'ַאלְּ כוַַֻׁׁוְּ ַׁ'וְּ נוַַֻׁׁ–. ָעַמדְּ ֶַׁקֶברֵַׁאֶצלַׁוְּ

נוַַָֻׁׁהֲאִריַז"לַׁ ַפכְּ ָ ש  םַׁוְּ ָ יֵחנֻו.ַׁש  ַׁש ִ

ֹון ָרִַַׁׁראש  תֻפָ ַ ָעַרתַַׁעלַָׁהִייִתיַֹׁקַרחַׁש  ַׁמְּ
ַעַׁ ֵ ןַׁ'הֹוש  ֵאִרי'ַֻׁבֶ ֻדוַֹׁ,ַֻׁבְּ ֶנגְּ ָעַרתַֻׁוכְּ ֵאִריַׁמְּ ַׁ'ֻבְּ

עֹודַָׁאִביו' ַׁוְּ כֻו'. ַׁוְּ כֻו' ָארֵַׁאֶצלַָׁאזַָׁהִיינוַַֻׁׁוְּ ְּ ַׁש 
יִקים. ֶברַֻׁוָבאנוַַַֻׁׁצֻדִ לַַׁלֻקֶ ֶ אַׁש  ֻנָ יַַׁהֻתַ ָחסַַׁרֻבִ ינְּ ַֻׁפִ

ן םַָׁיִאיר.ַֻׁבֶ ָ נוִַַֻׁׁמש ֻ נוַַָֻׁׁחַזרְּ ָהַלכְּ ַַׁׁוְּ ֶוהַלֻמִ לַׁקְּ ֶ ַׁש 
נוַַָֻׁׁהֲאִריַז"לַׁ ָטַבלְּ ם.ַׁוְּ ָ ַׁש 

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ה ְֹוִנְזֻכֶ

ה ְֹוִהֻנֵ

ְךֹ ַֹאַחר־ֻכָ

אִתי ֹֻבָ

ֵרי ַֹאׁשְ

יֹום ֹֻבְ

יֹום ֹֻבְ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 סא ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ִני ֵ תַׁש  ַ ָרש  ָלקַֻׁפָ כֻו'.ַָׁיָצאִתיַֻׁבָ ָיאַׁוְּ ֶברְּ ִַׁמֻטְּ
יֹום יַֻׁבְּ ִ ִליש  ְּ אִתיַׁש  ָפת.ַֻׁבָ יֹוםִַׁלצְּ ַֻׁבְּ

ִביִעי ָנָיהוֶַַֻׁׁקֶברַַׁעלַָׁהִייִתיַׁרְּ ןַׁ'ֻבְּ הֹוָיָדע'.ַֻׁבֶ יֹוםַׁיְּ ַֻׁבְּ
י ִ נוֲַַֻׁׁחִמיש  נוַַָֻׁׁחַזרְּ ָהַלכְּ ִניתַׁוְּ ֵ ֶַׁקֶברַׁלַעַַׁׁש 

יֹוםַָׁהֲאִריַז"ל. ִניַֻׁבְּ ֵ תַׁש  ַ ָרש  ָחסַֻׁפָ ינְּ נוַַֻֻׁׁפִ ַָׁחַזרְּ
נוַַֻׁׁ ָהַלכְּ ָעַרתַׁוְּ ַעִַַׁׁלמְּ ֵ ןַׁ'הֹוש  כֻו'.ַֻׁבֶ ֵאִרי'ַׁוְּ ַֻׁבְּ

  .מט

ְתרוָֻּ) ים־לִּ ְצָחקָעלִּ יָּיִּ בֵָּמַרֻבִּ ְכֻתַ ָָּפה,ָּמִּ
ןָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"ל  (גֵָּעֶקבָּתרכ"חָּ,ֻבֶ

ַׁו 'ַׁ ת־ֹקֶדש  ֻבַ ַ ן,ֶַׁעֶרב־ש  ַחֻנַ ַָׁיהָהַַָׁׁוֶאתְּ
ַצייט ארְּ לַַׁהֻיָ ֶ בֹודַׁש  סֹוד־ַֻׁכְּ יק־יְּ ֻדִ ַהֻצַ

ָרָכה,ַׁי"ָהֲאִרַַׁׁעֹוָלם ־ִלבְּ ָקדֹוש  יק־וְּ ֵַׁזֶכר־ַצֻדִ
י ֻתִ ָהַלכְּ ֻיֻוןַַׁעלַׁוְּ ֻלוַַַֹׁׁהֻצִ ֶ ַַׁׁש  דֹוש  ַעםַַׁהֻקָ ַֻׁפַ
ֹון ֵערַׁאֻוַכלַָׁמהַׁ.ָהִראש  ַ ש  ַניַָׁלֶכםַׁלְּ יֻו,ַֻׁבָ חְּ ֻיִ ֶ ַׁש 

ַרתַֻׁגֶֹדל רוִַַֹׁׁיקְּ ,ִַׁקבְּ דֹוש  לִַׁעםַַׁהֻקָ יםַֻׁכָ ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ
נֻוִזיםַׁ ם,ַַׁהֻגְּ ָ כֻוָתם־ָיֵגן־ָעֵלינוַַֻׁׁש  ַׁ.זְּ

ם ָ ש  יםַֻׁבְּ ִ יםֲַׁאָנש  ִ ָנש  ַָׁוַטף,ַׁוְּ
ִניםַׁצֹוֲעִקים ַחֻנְּ ַתֲחנֻוִניםַֻׁוִמתְּ ַַׁעלַֻׁבְּ

ֹוָתם ש  ַַׁנפְּ ֶזהַׁהֹוֵלךְֶַַּׁׁזה, אַׁוְּ ַֻׁבָ עוַֻׁ, מְּ ְּ ִנש  ַׁקֹולֹותַׁוְּ
ָקא א,ֵַׁמֺעמְּ ִלֻבָ ָאֹנִכיַֻׁדְּ תֹוָכםַׁוְּ ִפַַֻׁׁבְּ תְּ ִתיֻבִ ַֻׁלָ

ִתי ָ ש  ַבֻקָ ַֻׁובְּ ַרךְַּׁ, ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַרת־ַהש ֻ ֶעזְּ יַֻׁובְּ ֻתִ ַרש ְּ ַֻׁפָ
יָחִתיַׁ רַׁש ִ ֶ ֲאש  ָבִביִַׁעםַֻׁכַ ַׁ.לְּ

י ֻתִ ֶברַָׁהַלכְּ ַהֻקֶ יקַׁלְּ ֻדִ ַַַׁׁהֻצַ דֹוש  ַׁהֻואַַׁהֻקָ
י ָחסַַׁרֻבִ נְּ ןַֻׁפִ כֻותֹו־ָיֵגן־ָעֵלינוַַָֻׁׁיִאירַֻׁבֶ ,ַׁזְּ

רַָׁמהַֹׁאַמרַָׁמה ֲַׁאַדֻבֵ י. ֻתִ ֲחזַַָָׁׁהַלכְּ ֵביִתי,ַָׁרהֻבַ ַׁלְּ
ַׁ ש  ַַַׁׁמֻמָ ִאיש  ֲאִויר,ַַׁהֻפֹוֵרַחַַֻׁׁכְּ יַׁלֹאַֻׁבַ ֻתִ ֵַׁהיָכןַָׁיַדעְּ

עֹוָלםֲַׁאִניַׁ ַׁ.ֻבָ

ר ַחֻבֵ ִליִַׁנתְּ ִַַׁׁעםֶַׁאצְּ דֹוש  ֻיֻון־ַהֻקָ לַַׁהֻצִ ֶ ַׁש 
ַחל קֹורַׁנֹוֵבַעַַַׁׁה'ֻנַ ָמה'ַׁמְּ ֵזֶכר־ַָׁחכְּ

ַׁ ָרָכה ־ִלבְּ ָקדֹוש  יק־וְּ ַַׁׁ–ַצֻדִ ש  ִאֻלוַַַֻׁׁמֻמָ ַָׁאֹנִכיַֻׁכְּ
םַׁעֹוֵמד ָ ש  ַֻׁבְּ ֶַׁאָחדַַׁהֻכֹלַׁהֻואַֻׁוֶבֱאֶמת. ַרי. ְּ ַַׁאש 
ִקיַֻׁטֹובַַׁמה ֶַׁחלְּ לוֲַַֻׁׁחָבִלים. ִעיִמים,ִַׁליַָׁנפְּ ֻנְּ ַֻׁבַ

ר ֶ ֵנסַָׁזִכיִתיֲַׁאש  ִהֻכָ ֵצלַׁלְּ ַחלַֻׁבְּ קֹורַׁנֹוֵבַעַַַׁׁה'ֻנַ ַׁמְּ
ָמה' רַָׁחכְּ ֶ ִניסַַׁז"ל,ֲַׁאש  יִַׁהכְּ ִלֻבִ תַֻׁבְּ ַ ש  ֻגָ ַַׁהֻנַֹעםַַׁהרְּ

ה, ֵדיַַׁהֻזֶ ִמידוַַַֹׁׁעל־יְּ לְּ ַַֻׁׁתַ ,ַהֻקָ בֹודַׁהֻואַׁדֹוש  ַֻׁכְּ
יַֻׁומֹוִריַָׁאִביֲַׁאדֹוִניַׁ ַרֻבִ כֻו'."זללהַׁוְּ ַׁהַׁוְּ

ַניַָׁלֶכםַֹׁאַמר יֻו,ַֻׁבָ חְּ ֻיִ ֶ איַׁש  ַוֻדַ ַָׁהִייִתיַֻׁבְּ
ָכלַׁהֹוֵלךְַּׁ ִַַׁׁצֻיֻוןַַׁעלַׁיֹוםַֻׁבְּ דֹוש  לַַׁהֻקָ ֶ ַׁש 
ֶרךְַַַּׁׁאךְַַָּׁׁהֲאִריַז"ל. םַַׁהֻדֶ ָ ש  ַַׁׁהֻואַׁלְּ ִסיַרת־ֶנֶפש  מְּ ,ַֻׁבִ

ֵליֵלךְַּׁ ִחיִדיַׁוְּ ןגַַַֻׁׁיְּ הֲַׁעַדִיןַׁם־ֻכֵ ֶ ַָׁעַליַָׁקש  ַואי, ַהלְּ ַׁוְּ
ן ֻתֵ ֻיִ ֶ ַרךְִַַּׁׁליַׁש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ִניםֵַׁליֵלךְַַֻּׁׁכַֹחַַַׁׁהש ֻ ל־ֻפָ ַַׁעל־ֻכָ

ָכלַׁ ֵניַֻׁבְּ ְּ בֻועֹותַׁש  ָ ַׁ.ש 

יֹוםַָׁלֵא־ל ַׁבַֻׁבְּ ָנא,ַׁו"טֶַׁהָעַבר' ם־ַֻׁדְּ ֻגַ
ן םַָׁהִייִתיַֻׁכֵ ָ ָחה,ֵַׁעתַׁש  יִַׁמנְּ ֻתִ ָלַקחְּ ִַׁליַׁוְּ

ַׁ ֹוֵמֶַַׁׁאָחדִַׁאיש  ש  איַׁר,לְּ ַוֻדַ ַללַָׁהָיהַֻׁובְּ ְּ יִַׁלש  ִ ש  ַַׁנפְּ
ֹוָנהַׁיֹוֵתרַׁעֹוד ִראש  ִַׁמֻבָ אִתיַַׁאךְַּׁ, ֹאדַֻׁבָ ַָׁעֵיףַׁמְּ
ָיֵגַעַׁ ַׁוְּ ֵהיָכן, ִחיןַׁוְּ ָכלַׁלֹוקְּ ַעםַֻׁבְּ ַַֻׁׁפַ ָבִביִַׁאיש  לְּ ַֻׁכִ

י.ֵַׁליֵלךְַַּׁׁ ִַׁעֻמִ

ר ֶ ֲאש  ָכל־ֵעת,ַׁרֹוֶאהַָׁאֹנִכיַֻׁכַ ִַׁצֻיֻוןַֻׁבְּ
ַׁ דֹוש  לַַׁהֻקָ ֶ בֹודַׁש  נַַָֻֻׁׁכְּ ַַׁׁאַהֻתַ דֹוש  ַַׁהֻקָ

י עֹוןַַׁרֻבִ מְּ ִ ןַׁש  ַַׁׁיֹוַחאי,ַֻׁבֶ ש  ֶנֶגדַׁעֹוֵמדַַׁמֻמָ ַׁלְּ
ָתהֵַׁעיַנִים, ָכלְּ יַׁוְּ ִ ש  רַֹחַַַׁׁנפְּ ַָׁלבֹואַַׁאךְֵַַּׁׁאָליו.ִַׁלפְּ
ם, ָ ש  ִריִכיןַׁלְּ ִסיָעהֲַׁהָכָנהַָׁלֶזהַׁצְּ רַׁיֹוֵתרַֻׁונְּ ֶ ֲאש  ַֻׁכַ
נוַֻׁ אֻוַמאןַָׁלבֹואֵַׁמִאֻתָ ַׁלְּ ֵערַׁאֻוַכלַָׁמה, ַ ש  ַָׁלֶכםַׁלְּ
ֶרךְַּׁ ַַַׁׁהֻדֶ ָ ש  ָקעֹותַָׁהִרים,ַׁםלְּ ָבעֹות,ַֻׁובְּ ָטִחיםַֻׁוגְּ ְּ ַֺׁמש 
רֹורֹותַׁ צְּ דֹוִליםֲַׁאָבִניםַֻׁבִ יםַֻׁגְּ ַטֻנִ ַׁ.ֻוקְּ

ִריִכין ֹסףַַׁרקַׁצְּ ֻתֹוֵקקִַׁלכְּ ְּ ִהש  ַַׁלֻטֹובַֻׁולְּ
ם ֵ ֵדי־ַהש  ַחסְּ ַֻׁובְּ ה. ַָׁאֹנִכיַׁמֻוָכןַַׁהֻזֶ

ָרתוַֹׁ ֶעזְּ ַרךְַַֻּׁׁבְּ ֻבָ םַָׁלבֹואִַׁיתְּ ָ ש  םַׁלְּ ֵ ֶצה־ַהש ֻ ִַׁאם־ִירְּ
ֶַׁעַַַׁׁעל ־ֹחֶדש  א־ָעֵלינֻו־ֱַׁאלֻולֶַׁרב־רֹאש  ַהֻבָ

טֹוָבה, ִהיַׁלְּ םַׁיְּ ֵ יַַׁהש  יֵעִניִַׁעֻמִ ִ יֹוש  ָכל־טֻוב,ַׁוְּ ַֻׁבְּ
ןַָׁאֵמןַׁ ִהיַֻׁכֵ ַָׁרצֹון.ַׁיְּ

  .נ

יָּ) בֵָּמַרֻבִּ ְכֻתַ ְתרֻוָפה,ָּמִּ ים־לִּ ְצָחקָעלִּ ָּיִּ
ןָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"ל  (אָֹּנַחָּתרכ"טָּ,ֻבֶ

ר ־ָּ)ְמַסֻפֵ ְָּלֶעֶרב־רֹאש  ִסיָעה ַָּהֻנְ ֶָּזה ְָּלִצֻיֻוןִָּלְפֵני ־ֱאלֻול ֹחֶדש 
ם(ָּ ָ ן־ש  ִמירֹון.ַָּעֻיֵ "יָֻּבְ ֻבִ ְ ַׁ.ָהַרש 

יֹום ֹֻבְ

ֹֻוְביֹום

ֹֻוָמָצאִתי

ם ָ ֹֻוִמׁשֻ

ְֹוַהֻכֹל

ָֹמה

ה ִהֻלָ ֹֻתְ

ֹֻוִבְפָרט

ָלֹ ֹל:ַהֻכְ



 בס ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ֲחִצי ַַֻׁׁבַ ַַַׁׁעלַׁ)ֱאלֻול(ַֹׁחֶדש  דֹוש  ִַׁצֻיֻון־ַהֻקָ
ל ֶ ַעלַׁל,"ָהֲאִריזַַַׁׁש  לַׁוְּ קֹומֹותַֻׁכָ ַַׁהֻמְּ

ים ִ דֹוש  רַַׁהֻקְּ ֶ ַֻׁכֹהַַׁעדַָׁהִייִתיַׁלֹאֲַׁעַדִיןֲַׁאש  ַגם, ַׁוְּ
י ֻתִ ִמיַָׁטַבלְּ ֶוהַַׁעצְּ קְּ ַהֻמִ הַֻׁבְּ ָ דֹוש  ֻלוַַַֹׁׁהֻקְּ ֶ ַֻׁוָבאִתי,ַׁש 
ֵביִתי ֻוָקה,ַׁלְּ ש  תְּ ַרךְַַֻּׁׁבִ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַרת־ַהש ֻ ֶעזְּ ֵַׁמָאזַֻׁובְּ

ה,ַַׁעד יַַׁעֻתָ ֻתִ מְּ ִתיַׁש ַ ַגֻמָ תֹוךְַַּׁׁמְּ הִַׁלֻמֻוִדיםַׁלְּ ֻבֵ ַַׁהרְּ
כֻו'.ַׁ ָמָדהַׁוְּ ַהתְּ  ֻבְּ

ֹאד ָתהַׁמְּ לְּ יַֻׁכָ ִ ש  ֹמַעַַַׁׁנפְּ ְּ ֵַׁהיֵטבִַׁלש 
ָנה ָ ־ַהש ֻ ֵַַׁׁמָהרֹאש  דֹוש  ַַַׁׁהֻקָ ֶ נוַֻׁש  ַֻׁלָ

אֻוַמאן, נוַַָֻׁׁעָלהֵַׁאיךְַַֻּׁׁבְּ קֹוםִַׁעֻמָ מְּ כֻו'.ַֻׁבִ הַׁוְּ ִפֻלָ ַַׁהֻתְּ
לֹא יַָׁהַלךְַַּׁׁוְּ ֻנִ ֻוםִַׁמֻמֶ הַׁש  ִפֻלָ ֻלֹאַֻׁתְּ ֶ יַׁש  ֻתִ רְּ ֻכַ ִַׁהזְּ
ָין ָרטֶַׁזה,ִַׁענְּ לַַׁעלַֻׁוִבפְּ קֹומֹותַֻׁכָ דֻוִעיםַַׁהֻמְּ ,ַַׁהיְּ
ַגם ֶכםַׁוְּ יֲַׁעבֻורְּ ֻתִ לְּ ֻלַ ֻפַ הִַׁהתְּ ֻבֵ ֻכוַַַֻׁׁהרְּ זְּ ֻתִ ֶ יֹותַׁש  ִַׁלהְּ
ַׁ ְּ אֻוַמאןֵַׁניֶכםש  ָנהַַׁעלַֻׁבְּ ָ ־ַהש ֻ יןַׁרֹאש  ֻבֻוץ־ַֻׁבֵ ַהֻקִ
ַַׁׁ דֹוש  ן,ַַׁהֻקָ הַָׁאֹנִכיַֻׁכֵ ַצֻפֶ ֹמַעַַׁׁמְּ ְּ ה.ַַׁהֻטֹובִַׁלש  ִַׁמֻזֶ

י ֻתִ רְּ ַ ַקש ֻ ִמיִַׁנתְּ ֻבֻוץ־ִַׁמֻפֹהַַׁעצְּ ַהֻקִ לְּ
ַׁ דֹוש  נֻו,ַַׁהֻקָ ֻלָ ֶ יַׁש  ִ ש  ַנפְּ רֻוִחיַֻׁבְּ ַׁוְּ

ָמִתי ְּ ִנש  ַׁוְּ ָרט, ֵעתַֻׁוִבפְּ ָהִייִתַַֻׁׁבְּ ֶ ִצֻיֻון־ַַׁעלַׁיש 
ַׁ דֹוש  לַַׁהֻקָ ֶ ֶעֶרבַׁל"ָהֲאִריזַַַׁׁש  ָנה,ַֻׁבְּ ָ ־ַהש ֻ ַׁרֹאש 
ח ֻתַ ָבִביִַׁנפְּ ֹאדַׁלְּ ָיןַׁמְּ ִענְּ םֶַׁזה.ַֻׁבְּ ָ יַֻׁוִמש ֻ ֻתִ רְּ ַ ַָׁקש 
ִמיַׁ כֻותוַַַֹׁׁעצְּ זְּ ַַֻׁׁבִ דֹוש  ֻבֻוץַַׁהֻקָ ַהֻקִ נֻו.ַׁלְּ ֻלָ ֶ  ש 
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ְתרוָֻּ) ים־לִּ ְצָחקָעלִּ יָּיִּ בֵָּמַרֻבִּ ְכֻתַ ָָּפה,ָּמִּ
ןָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"ל ֵצאָּתרכ"טָּהָּ,ֻבֶ  (ַוֻיֵ

ה ָ דֹוש  ָכלֵַׁעתַָׁעַליַָׁחִביבַָׁהָאֶרץ־ַהֻקְּ ַֻׁבְּ
ֶיֶתר ֵאת,ַֻׁבְּ ָרטַׁש ְּ ָכלַֻׁוִבפְּ ֱַׁהיֹוִתיֵַׁעתַֻׁבְּ

ַַַׁׁעל דֹוש  לִַׁצֻיֻון־ַהֻקָ ֶ בֹודַׁש  יק־ַׁי"ָהֲאִרַַֻׁׁכְּ ֵזֶכר־ַצֻדִ
ָרָכה, ־ִלבְּ ָקדֹוש  עֹודַׁוְּ קֹומֹותַַׁעלַׁוְּ ים,ַׁמְּ ִ דֹוש  ַׁקְּ

ךְַּׁ ָ ש  ַַַׁׁחֻיֻותַָׁעַליִַׁנמְּ ָלאַָׁחָדש  ִַׁנפְּ ַהֻכֹל. יַׁוְּ ַַׁעל־ֻפִ
ָרֵכינוַֻׁ ֹותַֻׁדְּ דֹוש  ִעיםַַׁהֻקְּ ַחלַַׁהֻנֹובְּ ַׁנֹוֵבַעֵַַׁׁמַה'ֻנַ
קֹור ָמה'ַׁמְּ ָרָכה,ַָׁחכְּ ־ִלבְּ ָקדֹוש  יק־וְּ ֵַׁזֶכר־ַצֻדִ

נוַֻׁ לְּ ֻבַ ֻקִ ֶ ֵדיַׁש  בֹודַַׁעל־יְּ יַֻׁומֹוִריַָׁאִביֲַׁאדֹוִניַֻׁכְּ ַרֻבִ ַׁוְּ
כֻותֹו־ָיֵגן־ָעֵלינוַַֻׁׁה"זללהַׁ  .זְּ

  .נב

ְתָּ) ים־לִּ ְצָחקרוָָֻּעלִּ יָּיִּ בֵָּמַרֻבִּ ְכֻתַ ָָּפה,ָּמִּ
ןָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"ל ָֻּבֶ ת־ֹקֶדש  ֻבָ ַ  (,ָּיֹוםָּוֶָּעֶרב־ש 

ֹעֶמרָּ ָֻּבָ ַָּל"ג "י ֻבִ ְ ָָּהַרש  ִָּהֻלֻוַלת ָָּעָליו ָעַבר ֶ ָּש  ֵָּאיְך ר )ְמַסֻפֵ
ִמירֹון( ַׁ:ֻבְ

ַׁ ֹעֶמר(ֻפֹה ָֻּבָ ַָּל"ג ֵליל ָֻּבְ ְצַפת ָלָקהַַׁׁ)ֻבִ ַהדְּ
ָלָקה דֹוָלה.ַַׁהַהדְּ ית־ֵַׁאֶצלַׁהֻפֹהַָׁהיַַָֻׁׁגְּ ֻבֵ

ֶנֶסת לַַׁהֻכְּ ֶ בֹודַׁש  ־ַׁי"ָהֲאִרַַֻׁׁכְּ ָקדֹוש  יק־וְּ ֵזֶכר־ַצֻדִ
ָרָכה ָחהִַׁלבְּ מְּ ש ִ ה,ַֻׁבְּ ָלָקהַַׁרֻבָ ַהַהדְּ ֵאיתַׁוְּ ַַׁעדִַׁנרְּ
ירֹון ַַׁהֻמִ ה, ִהֻלָ נוַַָֻׁׁלֵא־לַֻׁותְּ הַָׁרַקדְּ ֻבֵ תֹוךְַַַּׁׁהרְּ ַֻׁבְּ
ֶטף ֶ ם,ַׁש  ֶ ש  ךְַַַּׁׁהֻגֶ ַאַחר־ֻכָ ֶנֶסת,ַׁוְּ ֵבית־ַהֻכְּ ַהֻכֹלַֻׁבְּ ַׁוְּ

ַאֲהַַׁׁ ה.ַַָׁׁבהֻבְּ ִחֻבָ ֻבֶֹקרָָּנַסעְָּלִמירֹון(ֻובְּ ֹעֶמרָֻּבַ  .)ֻוְביֹוםַָּל"גָֻּבָ

  .נג

ְתרוָֻּ) ים־לִּ ְצָחקָעלִּ יָּיִּ בֵָּמַרֻבִּ ְכֻתַ ָָּפה,ָּמִּ
ןָּמֹוַהְרַנ"תַָּז"ל  (ר"להָֹּנַחָּתָּ,ֻבֶ

תֹו(ַׁ ָ ֻלֹוְָּוֺחְלש  ֶ רֵָּמחֹוַלַאתָּש  ַׁ:)ְמַסֻפֵ

ָכלַָׁאזַׁלוַֹׁ חוַַֻֻׁׁכִֹחי:ַֻׁבְּ ִַׁמֻזֻוָגִתיַׁקְּ
צוַַֻׁׁר,ָטאֶלי ַקֻבְּ ַיןַֻׁותְּ ֵַׁמאֹוֲהֵביִַׁמנְּ

י, ִ ש  עֹותַַׁנפְּ ַהֻמָ קוַַֻׁׁוְּ ַחֻלְּ ים.ַֻׁתְּ ָיןַַׁלֲעִנֻיִ נְּ ַהֻמִ כוַַֻׁׁוְּ ֵַׁילְּ
יםַׁלֹוַמר ִהֻלִ קֹוםַַׁעלַֻׁתְּ וַַֹׁׁמְּ ש  לַָׁקדְּ ֶ בֹודַׁש  ַֻׁכְּ
ָרָכה.ַׁי"ָהֲאִרַׁ ־ִלבְּ ָקדֹוש  יק־וְּ צוֵַַֻׁׁזֶכר־ַצֻדִ ַקֻבְּ ִנתְּ ַׁוְּ

יַׁאֹוֲהֵבי ִ ש  ָין,ַׁיֹוֵתרַַׁנפְּ נְּ ָהלְִַַּׁׁמֻמִ םַׁכוַֻׁוְּ ָ ש  כוַֻׁ,ַׁלְּ פְּ ָ ש  ַׁוְּ
ם ִיםִַׁלֻבָ ֻמַ ָמעֹותַֻׁכַ דְּ חֹות,ַֻׁבִ יַׁרֹותְּ ַׁרֹבַָׁלֶהםַָׁהָיהַֻׁכִ

ִפיַָׁעַלי.ַַׁרֲחָמנֻות ֶאהַֻׁוכְּ רְּ ִחיָלהֵַׁמָאזַַׁהֻנִ ִַׁהתְּ
ֻוָעה. ש  ָהָיהֵַׁמֲחַמתַַׁרקַַׁהיְּ ֶ ַדֻקֻותַׁש  דֹול,ַֻׁבְּ ַׁלֹאַֻׁגָ

ַַָׁׁהָיה ש  ֻגָ ֻוםִַׁנרְּ ש  ִריָאה,ַׁלְּ ַגםַֻׁבְּ ַַׁׁלֹאַָׁאֹנִכיַׁוְּ ֻתִ ַׁיָיַדעְּ
אֻוָמה הַׁעֹודַׁמְּ ֲעש ֶ יֵַׁמַהֻנַ ֻפֻוִריםַַַׁׁעדִַׁעֻמִ יֹום־ֻכִ

כֻו', ַרךְַַּׁׁוְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַרת־ַהש ֻ ֶעזְּ בֶֹקרַׁאֹורַֻׁובְּ ַׁיֹוםַׁלְּ
ֻפֻוִרים'ַׁ'ָמֳחַרתַׁ ַמחַׁיֹום־ַהֻכִ צְּ כֻו'ַַׁוֻתִ ֻוָעהַׁוְּ ש   .ַהיְּ
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(ָּ ְרֶזל;ָּש ִּ נוֲָֻּאָבֶני"ָה־ֻבַ יםֵָּמַרֻבֵ ֻפֻורִּ ָּיחֹות־ְוסִּ
ָּ יַח־ש ַ ָּח"אָּתרלגַז"לָּח"אָּטז;ָּש ִּ  (ְרֵפי־ֹקֶדש 

ת ִחֻלַ תְּ בֻותַֻׁבִ ָקרְּ נִַַַׁׁהתְּ ַז"לַַׁׁת"מֹוַהרְּ
נוַֻׁ ַרֻבֵ נַַַָׁׁרָאה,ַׁלְּ ַַׁז"ל,ַַׁׁת"מֹוַהרְּ נֻו ֵאֶצלַַׁרֻבֵ

ְֹוָהִייִתי

ֹֻוַמה

ְֹוָאֹנִכי

ְֹוִיְקַרת

וֹֻ ְֹוָעש 

י ְֹוָאַמְרֻתִ

ַעם ֹֻפַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 סג ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ֶפרֶַׁאת ֵחי"ַַׁהֻסֵ בְּ ִ ַאלַָׁהֲאִריַז"ל,ַׁש  ָ ש  ַׁאֹותוַַֹׁׁוְּ
ֻנוַֻׁ ִַׁמֻמֶ ךְַּׁ, ַאַחר־ֻכָ ֶהֱחִזירֹו,ַׁוְּ ֶ ש  ָאלוַַֹֻׁׁכְּ ְּ נוַַֻׁׁש  ַַׁרֻבֵ
צֻוַקַׁ ַׁ"ל"זְּ טוַַָֻׁׁוואס: עסִַׁדירַָׁהאסְּ ֶַׁעֻפֶ

ֶגענֻוֶמען טַׁפֻוןַַׁארֹויסְּ ַׁ"?ָדארְּ ְָּלַעְצְמָךָּ! ]ַמהָּהֹוֵצאָת

הֻו[ָּ ֶ םַָּמש ֻ ָ ַׁ.ִמש ֻ

ָאַמר: ָצאַׁוְּ ֻמָ ֶ ֵעיָניוֵַׁחןַׁש  ַֻׁבְּ תֻובַַׁמה, ֻכָ ֶ ַׁש ֻ
ם: ָ יַׁש  ַרֻבִ ֶ יםַׁש  צֻוַקִַַׁׁויַטאלַַׁחֻיִ ַָׁהָיהַׁל"זְּ

ֵעיֵני מוַַֹֻׁׁבְּ ָפלַָׁעָנוַַׁעצְּ ָ ש  ֹאד,ַׁוְּ נִַַֻׁׁמְּ ֶ ש  ַנסֻוכְּ ֶַׁאלַׁכְּ
ָקֵרב ִנתְּ ַׁוְּ ֵַׁאָליוַָׁהֲאִריַז"ל ִחיל, ַָׁהֲאִריַז"לִַׁהתְּ

חוַֹׁ ֻבְּ ַ ש  ָפֲארוַַֹׁׁלְּ ֹאדַֻׁולְּ ַׁמְּ ָהָיה, לוַַֹׁׁוְּ ֶלאֶַׁאצְּ דֹולַֻׁפֶ ַֻׁגָ
ָאַמר,ַֻׁזֹאתַַׁמה ִמיֲַׁאִניַׁיֹוֵדַעֲַַׁׁהלֹא:ַׁ"ֵאָליוַׁוְּ ַעצְּ ַֻׁבְּ
לֻוִתיֶַׁאת פְּ ִ ַׁש  כוַֻׁ... ַׁוְּ ֲעָלתוַַֹֻׁׁזֹאתַֻׁוַמה', ֻמַ ֶ ַׁש 

רֹוֵמםַׁ ֻבֵַַׁׁמְּ ַ ש  ךְַַּׁׁאֹוִתיַַׁחַֻׁומְּ ל־ֻכָ ַׁ!?ֻכָ

צֻוַקַַׁׁי"ָהֲאִרַׁ ָאַמרַׁל"זְּ ַׁ"לוַַֹׁׁוְּ ָתא: בְּ ִעקְּ ַֻׁבְּ
יָחא ִ ש  מְּ ִמיעֻוטַֻׁדִ ֺעֻלֹות,ַֻׁבְּ יעוַַֻֻׁׁפְּ ַַׁיֻגִ

ֵרַגת ַמדְּ יַׁלְּ ֲַׁעִקיָבאַַׁרֻבִ ַפסַֻׁוַמה" ֻתָ ֶ ָקאַׁלוַַֹׁׁש ֻ וְּ ַֻׁדַ
י ֲַׁעִקיָבאַַׁרֻבִ יַׁהֻוא, בָֹארַֻׁכִ ֵביַׁמְּ ִכתְּ ,ַָׁהֲאִריַז"לַֻׁבְּ

י ַרֻבִ ֶ ַמתַׁלוַַָֹׁׁהָיהִַׁוויַטאלַׁיםַחיִַַֻׁׁ"ש  ְּ יִַׁנש  ַַׁרֻבִ
ֲַׁעִקיָבא" ן, ַעל־ֻכֵ ֻיֹוםֵַׁמֲחַמתַׁוְּ ֻכַ ֶ ַעטַׁש  מְּ ַֻׁבִ
ֺעֻלֹות רַֻׁפְּ ָ ש  יַעֶַַׁׁאפְּ ַהֻגִ ֵרַגתַׁלְּ ַמדְּ יַׁלְּ ,ֲַׁעִקיָבאַַׁרֻבִ
ןֵַׁמִביןַׁ ַעל־ֻכֵ ֶ חוַַֹׁׁש  ֻבְּ ַ ש  נוַַֻׁׁמְּ .ַַׁרֻבֵ ךְּ ל־ֻכָ ַֻׁכָ

נוַֻׁ ָאַמרַַׁרֻבֵ ַׁוְּ ַׁ"לוַַַֹׁׁז"ל ַָׁהאבַַָֻׁׁדאסַָׁאט:
טַַׁטאֶקעִַׁאיךְַּׁ ַׁ"ֶגעֵמיינְּ יַׁ–! ָיןֶַׁזהַֻׁכִ ַָׁהִענְּ

מוַֹׁ ַעצְּ ןַָׁהָיהַֻׁבְּ ם־ֻכֵ נֵַַַׁׁאֶצלַֻׁגַ צֻוַקַַׁׁת"מֹוַהרְּ ,ַׁל"זְּ
ָהָיה ֶ ֵעיָניוַׁש  ָפלַָׁעָנוַֻׁבְּ ָ ש  ָלןַׁוְּ ַסבְּ ַַׁׁוְּ ש  ַׁ"ַמֻמָ ַַׁאַׁ:

ל ִטיקְּ ְּ ָלאֶטעַׁש  ָֻּבֹוץ[ַׁ"ֻבְּ רַׁ]ֲחִתיַכת ֶ ֲאש  נוַַֻֻׁׁכַ ַַׁרֻבֵ
צֻוַקַׁ מוַַֹׁׁל"זְּ ַעצְּ ַׁ,ַָׁעָליוֵַׁהִעידַֻׁבְּ ֶ ש  ָקֵרבֻוכְּ תְּ נוַַֻֻׁׁנִ ַרֻבֵ ַׁלְּ
צֻוַקַׁ ַׁל"זְּ חוַֹׁ, ֻבְּ ִ הֻואַׁש  ַֻׁוֵפֲארוַַֹׁׁוְּ ָהָיה, לוַַֹׁׁוְּ ַׁזֹאתֶַׁאצְּ
ַׁ ַֻׁוֶפֶלאִַׁחֻדֻוש  ָרָאהַֻׁוָבֶזה, ֶ ֶפרַׁש  ֻסֵ ַׁל"ַהנֶַַַֻׁׁאתַֻׁבַ

ַׁ.זֹאתַׁלוַַֹֻׁׁתַֹרץַׁ

  .נה

יםֲאָבֶני"ָה־) ֻפֻורִּ יחֹות־ְוסִּ ְרֶזל;ָּש ִּ ָֻּבַ
ֻמֹוַהְרַנ"תַָּז"לָּח"אָּמה  (מִּ

א ַַֻׁׁבָ ֶנהַַׁז״לַַׁנ"תמֹוַהרְּ ְּ ִמש  לַׁלְּ ֶ ַׁש 
ָּמ"א( ָּפ"ג ָיאַׁ:)ָאבֹות ןַׁ"ֲעַקבְּ ַֻׁבֶ

ֵאל ל"ַׁאֹוֵמרַַׁמֲהַללְּ ֻכֵ ֻתַ ַלֵהבִַׁהסְּ ִנתְּ ַׁוְּ כֻו'. ֹאדַׁוְּ ַׁמְּ
ֹאד ָאַמרַׁ,מְּ ֶזהַׁוְּ ֹון:־ֻבְּ ש  ָוואסַַׁהֻלָ יִַַׁׁאיזַַׁפארְּ ַרֻבִ

ֶַׁגעֶווען ַׁיֹוַחאי, ר ַֻׁבַ עֹון מְּ ִ רַַׁׁש  ַֻׁבַ עֹון מְּ ִ ַׁש  י ַרֻבִ
ט!ַָׁדאסַׁטָהאֶַׁערַַׁוויילַׁ–יֹוַחאי?ַַׁׁ ֶַׁגעוואֻוסְּ

,ֶַׁדערֶַׁגעֶוועןִַׁאיז דֹוש  ַָׁהֲאִר״יַַׁהֻקָ
?ֶַַׁׁדער דֹוש  ֶַׁערַַׁוויילַׁ–ָהֲאִר״יַַׁהֻקָ

ט!ַָׁהאטַׁ ַָׁדאסֶַׁגעוואֻוסְּ

ם־טֹוב'ֶַַׁׁדערֶַׁגעֶוועןִַׁאיז ֵ ַעל־ש  'ֻבַ
ֶַׁדער , דֹוש  ם־טֹוב'ַַַׁׁהֻקָ ֵ ַעל־ש  'ֻבַ

ַַׁׁ? דֹוש  ט!ֶגעוואַָׁהאטֶַׁערַַׁוויילַׁ–ַהֻקָ ַֻׁוסְּ

י,ֵַׁהייִליֶגערֶַׁדערֶַׁגעֶוועןִַׁאיז ַַׁרֻבִ
ֵַַׁׁהייִליֶגערֶַׁדער י? ֶַׁערַַׁוויילַׁ–ַרֻבִ

ט!ַָׁהאטַׁ ֶַׁגעוואֻוסְּ

ין ',ַֻׁבִ ַַׁׁ'ִאיךְּ ?' ִַׁאיךְַַַּׁׁוויילַׁ–'ִאיךְּ
ֵַׁווייס!

ַדעָּזֹאת,ָֻּוַמֻדֻוַעַָּהֲאִר"יָּ ֻיָ ֶ יָוןָּש  "יָֻּכֵ ֻבִ ְ "יָָּהָיהַָּרש  ֻבִ ְ ]ַמֻדֻוַעָָּהַרש 
ַדעָּזֹאת ֻיָ ֶ יָוןָּש  ָֻּכֵ דֹוש  ָָּהָיהָָּהֲאִר"יַָּהֻקָ דֹוש  נֶֹ]ַָּהֻקָ ְּ ש  ,ָּ"ל[ַהנַֹהַֹהמ ִ

נֻוָּ ַָּרֻבֵ ָֻּוַמֻדֻוַע ַדע, ֻיָ ֶ ָּש  יָון ָֻּכֵ "ט ֵ ַעש  ַָּהֻבַ ָָּהָיה "ט ֵ ַעש  ַָּהֻבַ ֻוַמֻדֻוַע
מֹוָּ ַדעָּזֹאת,ָֻּוַמֻדֻוַעֲָּאִניָֻּכְ ֻיָ ֶ יָוןָּש  ָֻּכֵ דֹוש  ַָּהֻקָ נֻו ָָּהָיהַָּרֻבֵ דֹוש  ַהֻקָ

ֲאנִָָּּ ֶ ֲאִניָּיֹוֵדַעָּש  ֶ יָוןָּש  ָּ.[!יָֻּכֵ

  .נו
ָּח) ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ  (קצזָּ"בש ִּ

ַׁזַַׁ נֻו ַַׁרֻבֵ ַׁזַַׁ"ל ַנ"ת מֹוַהרְּ ַׁלְּ ֹמדַׁ"ל ִללְּ
ַׁ ֵסֶפר ים'ֻבְּ ָאלֹוַׁ'ֵעץ־ַחֻיִ ְּ ַׁש  ,

ִאםַׁלֹאַָׁאִבין"?ַׁ ַנ"ת:ַׁ"וְּ ַׁ!מֹוַהרְּ

נוַֻׁ ָכלַָׁמקֹוםַׁ"לזַַַׁׁלֹוַַׁרֻבֵ ַמד!ַֻׁובְּ הַׁלְּ :ַׁ"ַאֻתָ
ִבַׁ ַֻׁתָ ֻלֹא ֶ ֻלֹאַׁש  ֶ ַׁש  ִסיָמן ַׁוְּ ה ֺקֻדָ ַׁנְּ ה ֲַׁעש ֵ ין,

ַעםַׁ ַֻׁפַ ַמד לְּ ֻתִ ֶ ש  ַֻׁכְּ ךְּ ַאַחר־ֻכָ ַׁוְּ ֶַׁזה, ָמקֹום ַֻׁבְּ ֻתָ ֵהַבנְּ
ה ִנֻיָ ְּ ַַׁׁ,ש  ֻתָ נְּ ֻמַ ֻסִ ֶ ַׁש  ֺקֻדֹות ַַׁהֻנְּ ֲחתֻו פְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֶאה רְּ ֻתִ

ךַָׁ ָךַַׁעלִַׁאיֲַׁהָבָנתְּ מְּ ַעצְּ ַעם,ַׁ!ַׁלְּ ַמדַׁעֹודַֻׁפַ לְּ ֻתִ ֶ ש  ֻוכְּ
ֺקֻדֹות ַַׁהֻנְּ ַׁעֹוד ֲחתֻו ַֻׁבְַַּׁׁ!ִיפְּ ֵכן ַַׁעדַׁוְּ ַעם, ַֻׁפַ ָכל

ִביןַַׁהֻכֹל"ַׁ ֻתָ ֶ ַׁ!ש 

ָֹעָנה

ָֹעָנה

ָֹעָנה

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ַֹפאְרָוואס

ַֹפאְרָוואס

ַֹפאְרָוואס

ַֹפאְרָוואס

ה ֻוָ ֻצִ ׁשֶ ֹֻכְ

ָֹאַמר



 סד ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

  .נז

ָּח"בָּתקלג) ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ  (ש ִּ

נַַׁ ַׁ"מֹוַהרְּ ֻוקַֻׁתְּ ש  טְּ ִריֶמנְּ קְּ ַֻׁבִ ֵבית, ַֻׁבְּ
ה תַַׁחֻיָ נוַַֻֻׁׁבַ ַַׁרֻבֵ ָאה, ְּ ש ֻ ֻנִ ֶ ָהַרבַׁש  ַׁלְּ

יק ֻדִ יַַׁהֻצַ הַַׁאֲהרֹןַַׁרֻבִ ֺכֻנֶ יַַׁהמְּ ֶקעַַׁרֻבִ ַַׁארְּ ֻדוַֹׁ, ֶַׁנכְּ
ל ֶ ַעלַָׁהַרבַׁש  ָיאַהַַֻׁׁבַ נְּ ַֻׁתַ ִזוֻוָגֻהַׁ, ִניַֻׁבְּ ֵ ר,ַַׁהש ֻ ֻבֵ םַֻׁדִ ָ ַׁש 

ֲארֻוָכה ֲעָלֻהִַַׁׁעםַֻׁבַ יַֻׁבַ ֶקעַַׁרֻבִ ַַׁארְּ ךְַּׁ, ַַׁאַחר־ֻכָ
ִליג יִַׁהפְּ ַמֲעָלתוַַַֹׁׁאֲהרֹןַַׁרֻבִ לַֻׁבְּ ֶ נַַַׁׁש  ַׁת"מֹוַהרְּ
ָאַמר ל:ַׁוְּ ֵביַׁ"ֻכָ תְּ לוַַֹׁׁמֻוָנִחיםַׁי"ָהֲאִרַַֻׁׁכִ ַכףֶַׁאצְּ בְּ ַֻׁכִ

ָרא,ַָׁידוַַֹׁׁ קְּ ַלַעַַַׁׁהֻנִ יֶַַׁׁז"ֻבְּ אָלנְּ ַׁע'!'ֻדָ

  .נח

ָּח"בָּתשא) ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ  (ש ִּ

ַׁ"ָאַמר עֹוָלם:ַָׁנהֻוג: ַֻׁבָ
יִרים ֻכִ זְּ ֻמַ ֶ ש  ֻכְּ ֶ הֶַׁאתַׁש  ֶ נֻו,ַׁמש  ַַׁרֻבֵ

ירַׁ ֻכִ ַהזְּ םַׁלְּ ִמידוֶַַֹׁׁאתַֻׁגַ לְּ ַע.ַֻׁתַ ֺ הֹוש  ַׁיְּ

ֻבִֶַַׁׁאת ְּ יִריםַׁי,"ַרש  ֻכִ ֶַׁאתַַׁמזְּ
ִמידוַֹׁ לְּ יַֻׁתַ א.ַַׁרֻבִ ַַׁאֻבָ

,ַׁי"ָהֲאִרֶַַׁׁאת דֹוש  ַַׁהֻקָ
יִרים ֻכִ ִמידוֶַַֹׁׁאתַַׁמזְּ לְּ יַֻׁתַ ַַׁרֻבִ

יםַׁ ִַׁוויַטאל.ַַׁחֻיִ

ם־טֹובֶַׁאת ֵ ַעל־ש  ַַׁהֻבַ
, דֹוש  יִריםַַׁהֻקָ ֻכִ ֶַׁאתַַׁמזְּ

ִמידוַַֹׁׁ לְּ יד.ַֻׁתַ ֻגִ ַַׁהֻמַ

נֻו',ֶַׁאת ירוַַֻׁׁ'ַרֻבֵ ֻכִ םַַׁיזְּ ַַׁׁ...אֹוִתיַֻׁגַ

  .נט

(ָּ ָּח"גָּקעחש ִּ ְרֵפי־ֹקֶדש   (יַח־ש ַ

י ִליַַׁרֻבִ ֻתָ ֵזַרתַַׁז"ל:ַַׁנפְּ ַׁח"תַֻׁגְּ חוַֻׁ, צְּ רְּ ֻנִ ֶ ַׁש 
ָבבֹותַָׁאז ָרֵאלַַׁׁרְּ שְֹּ ָאהַׁ–ִמֻיִ ַַֻׁׁבָ עֹוֶנש  ַַׁעלַֻׁכְּ

קוֶַַֻׁׁזהַׁ ָחלְּ ֶ נוַַַֻׁׁעלַׁש  ַׁ.ָהֲאִריַז"לַַׁרֻבֵ

ָהיוַֻׁ ֶ ֵדיַׁש  ֶטע'ַַׁעל־יְּ אנְּ ִעירַׁ'ֻגָ ַֻׁבְּ
ַנתַׁאֻוַמאן ְּ ש  ַׁ"תקכַֻׁבִ אוַַֻׁׁ–ח ַֻׁבָ

ַַׁׁ עֹוֶנש  קוֶַַֻׁׁזהַַׁעלַֻׁכְּ ָחלְּ ֶ ם־טֹוב'ַַׁעלַׁש  ֵ ַעל־ש  ַׁ.ַה'ֻבַ

ן' ַראטְּ עקְּ ַַׁה'ֻנֶ ינוַֻׁ, ַַׁהיְּ ֵזָרה: ַָׁלַקַחתַַׁהֻגְּ
ָרֵאלֶַׁאת ֵני־ִיש ְּ ָבאַֻׁבְּ ַַׁלֻצָ ָאה, צְּ ֻיָ ֶ ַׁש 

ַנתַַׁלֻפַֹעל ְּ ש  ֻמֻוָבאַׁז,"תקפַֻׁבִ י־מֹוֲהַרַַֻׁׁכַ ַחֻיֵ ַׁן"ֻבְּ
ָאהַׁ–אִַַׁׁסיָמן ַַֻׁׁבָ ֹעֶנש  קוֶַַֻׁׁזהַׁלַעַַֻׁׁכְּ ָחלְּ ֶ נוַַַֻׁׁעלַׁש  ַַׁרֻבֵ

ֻום ַֻׁוִמש ֻ ֲעַדִיןַַׁז"ל. ֶ ִדיםַׁש  ִקיםַׁעֹומְּ חֹולְּ ַַׁעלַׁוְּ
ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ֵטלַׁלֹא, ֻבָ ֵזָרהַֻׁתִ כוַַֻׁׁזֹו,ַֻׁגְּ ָטרְּ ִיצְּ ַָׁלֶלֶכתַׁוְּ

ָבאַׁ יַאתַַׁעדַַׁלֻצָ ֵהָרהַַׁהֻגֹוֵאלַֻׁבִ מְּ ָיֵמינוַַֻֻׁׁבִ ַַׁׁ.בְּ

  .ס

ָּח"גָּתט) ְרֵפי־ֹקֶדש  יַח־ש ַ  (ש ִּ

ַעם ָמןַׁיַרבִַַֻֻׁׁפַ ֶקעַָׁהַרבַַׁזלְּ ֶוועִדיבְּ עדְּ :ִַׁמֻמֶ
נוַֻׁ ִליגַַׁרֻבֵ ַבחִַׁהפְּ ְּ ש  ָדמֻותַֻׁבִ ָאַמרַָׁהַאקְּ ַׁוְּ

יחֹות־ָהַרָּ) ַׁ"(רנוָּן"ש ִ ַעםַַׁמה: ֶ ָרֵאלַׁש ֻ ִריםִַׁיש ְּ ַׁאֹוצְּ
תֹוָכם מֻות'ַֻׁבְּ ֻדָ ַַׁאקְּ ִַַׁׁעם' ֻגֻון"! ִָּאיְדןָּ]ָוואסַהֻנִ

ַׁ.ִנֻגֻון![ִָּמיְטןַָּאְקָדמֻות''ַָּפאְרָמאְגןָּ

ַׁ ָאנוַַֻׁׁ"ַמהִַׁרים:אֹומְּ ֶ ִריםַׁש  תֹוֵכנוַַֻׁׁאֹוצְּ ַֻׁבְּ
ר' ָבִחיןֲַׁאַזֻמֵ ְּ ש  יםַׁ,'ֻבִ ֻלִ ַׁי"ֵמָהֲאִרַַַׁׁהֻמִ
ַׁ דֹוש  ִנֻגֻונוַַֹׁׁ–ַהֻקָ לַֻׁבְּ ֶ נוַַֻׁׁש  ָָּוואסָָּזאְגן:ִָּמירָּ]אֻוןַׁ–!ַׁ"ַרֻבֵ

ר'ַָּפאְרָמאְגןִָּמיר ָבִחיןֲָּאַזֻמֵ ְ ש  ָֻּבִ ָּי"ָהֲאִרָָּּפֻוןֶָּוועְרֶטערִָּדי'

ָָּּ דֹוש  נְֶָּרעֶָּדעםָּאֻוןָּ–ַהֻקָ ַׁ.!["ִנֻגֻוןָּס'ֻבְ

  .סא

יםָּח"אָּג,ָּד) ֻקֻוטִּ אֻור־ַהֻלִּ  (ֻבֵ

ַׁ ין(ֵמָאִבי ִ ִָּמטֻוְלְטש  ַָּנְחָמן י ַַׁז"ל:ַׁ)ַרֻבִ
ָתה ָהיְּ ֶ ַנתַׁש  ֻוָ מוַַֹֻׁׁכַ ַמֲאַמר)לַׁ"זַַַׁׁר"ַאדְּ ָֻּבְ

א' ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַרָָּּ'ַאְקרֻוְקֻתָ ָּג"ֻבְ ָּח"א ֶיהַׁ:(ן הְּ ֻיִ ֶ רַׁש  ִַׁעֻקַ
ֻמֻוד ַַׁהֻלִ ֵברֻור, הִַׁמֻתֹוָרהֲַׁהָלָכהַֻׁבְּ ַעל־ֻפֶ ֻבְּ ֶ ,ַׁש 

ִלֻמֻודַׁ רַֻׁובְּ ֻתָ סְּ ִניִמֻיֻותַַׁהֻנִ ַהֻפְּ ַׁ.וְּ

  .סב

ְכרֹונֹותָּנט)  (טֹובֹות־זִּ

ַַׁז"לַׁ מֹו"ר יחֹות־ָהַר"ןָָּאַמרַַׁאדְּ ָּש ִ ְבֵרי ִָּמֻדִ )יֹוֵצא

ֻתֹוָרהַׁרא( ַֻׁבַ צֹא ִלמְּ ַׁוְּ ַַׁלֲעבֹור כֹוִלין ֻיְּ ֶ ַׁש  :
ַכֻיֹוֵצַׁ ַׁוְּ ה ַעל־ֻפֶ ֻבְּ ֶ ַׁש  ַֻׁוַבֻתֹוָרה ָתב כְּ ֻבִ ֶ ַׁעֹוד,ַׁש  א

ָבָריוַׁ ַֻׁדְּ ל ַֻׁכָ ַָׁהֲאִריַז"ל, ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ ר ֻתָ ִנסְּ ַֻׁבַ ֲאִפילֻו
ים.ַׁ ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ

ר ֻקֵ ֻבִ ׁשֶ ֹֻכְ

ֹ"תמֹוַהְרנַֹ

יִרים ְזֻכִ ֻמַ ֹֻוְכׁשֶ

ֹ ֻמַ יִריםֻוְכׁשֶ ְֹזֻכִ

יִרים ְזֻכִ ֻמַ ֹֻוְכׁשֶ

ירוֹֻ ְזֻכִ ֻיַ ֹֻוְכׁשֶ

ָֹאַמר

ְֹוָהְרִציחֹות

ֹֻוְגֵזַרת

ָֹאַמר

ְֹוָאנוֹֻ

י ַמְעֻתִ ֹׁשָ

ךְֹ ֹֻכָ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 סה ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

  .סג

ֻקֻוֵטָּ) ָמָָּּת,ֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (הַהְקֻדָ

ִקי ֻבָ ֶ ֵביֵַׁהיֵטבַׁש  ִכתְּ ַׁל"ָהֲאִריזַַַֻׁׁבְּ ֵַׁמִבין,
ַעט מְּ ֻכִ ֶ לַׁש  ֶפרַֻׁכָ ים'ַַׁהֻסֵ ִרי־ַׁ'ֵעץ־ַחֻיִ ֻו'פְּ

ים'ַַׁׁ ֵַַׁׁהםַׁ–ֵעץ־ַחֻיִ רֻוש  ַׁדֹול.גֶַַָֻׁׁאָחדֻדְּ

  .סד

ֻקֻוֵטָּ) יָּ,תֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻלִּ פִּ  (ןָּה,ָּהֻתְ

הַׁ ַָׁהֵאֻלֶ ָבִרים ַַׁהֻדְּ י ַַׁעל־ֻפִ י ַֻׁכִ ָבִרים, ַהֻדְּ
ָבֵרינֻו,ַׁ דְּ ַֻׁבִ בָֹאִרים ַַׁהמְּ ֶהם ַֻׁבָ ַהֻיֹוֵצא וְּ
ֵעירַׁ ִַׁמֻזְּ ַעט ַׁמְּ ָהִבין ַׁלְּ ֶרךְּ ַֻׁדֶ ָך ַׁלְּ ֹות ַַׁלֲעש  ֻתֻוַכל

ַׁוְַּׁ דֹוש  לַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ֶ ָלהַׁש  ֻבָ יַַׁהֻקַ ֻכֵ ַדרְּ ַׁ–ָהֲאִריַז"לַֻׁבְּ
יַׁ ה.ַַׁעל־ֻפִ ַמֲעש ֶ ֵעצֹותַׁלְּ ָרִכיםַׁוְּ הֹוִציאֵַׁמֶהםַֻׁדְּ לְּ
ֵריַׁ בְּ ַֻׁדִ ל ֶ ַׁש  ֻיֹות ֲַׁאִמֻתִ ֵעצֹות ַׁוְּ ַׁנֹוָראֹות מֹות ֻדָ ַהקְּ

נֻוַַׁז"לַׁ לַַׁרֻבֵ ֶ ַׁ.ֻתֹוָרתֹוַׁש 

תוַֹׁ ַׁוְּ ַֻׁתֹוָרה ה ַֻׁוַמֲעש ֶ ה ַַׁמֲעש ֶ ָכל ַׁוְּ ַׁ–ָרה,
לַׁ ֶ ַׁש  ים ַַׁרֻבִ ָעִרים ְּ ַׁש  ַֻׁפֹוַתַחת ִהיא

ַׁ ָ םַַׁהש ֻ ָהִביןַֻׁגַ כֹוִליןַׁלְּ ֵדי־ֶזהַׁיְּ ַעל־יְּ ֶ ַגת־ֱאלֹקֻות,ַׁש 
ַַׁעלַׁ קֹוד ְּ ִַׁלש  ה ֻכֶ זְּ ַֻׁתִ ִַׁאם ָלה. ֻבָ ַַׁהֻקַ ֵכי רְּ ַֻׁדַ ל ֻכָ

ה.ַׁ ִקיָדהַַׁרֻבָ ְּ ש  הַׁיֹוםַׁיֹוםַֻׁבִ ָ דֹוש  ַֻׁתֹוָרתֹוַַׁהֻקְּ

  .סה

ֻקֻוֵטָּ) ָָּּ,תֲהָלכֹוָּ־ילִּ ְרֻכַ ַחָּת־ֻבִּ ַ  (רָּג,ָּלה־לוַהש ֻ

ַׁצְַּׁ ַׁסֹוף, ל ַֻׁכָ ַׁסֹוף ֱאֶמת ַַׁרקַֻׁבֶ ִריִכין
לַׁ ֶ ַׁש  ֻוָטה ש  ָהֱאמֻוָנה־ַהֻפְּ ַׁלְּ ַלֲחזֹר

ֲַׁאִפֻלַׁ ֲַׁחִקירֹות ֻום ַׁש  ִלי ַֻׁבְּ ָרֵאל, ַלל־ִיש ְּ לַֻׁכְּ ֶ ַׁש  ֻו
ָלה'. ֻבָ ַַׁהֻקַ ֵכי רְּ ִריִכיןַַׁׁ'ֻדַ ַׁצְּ ָלה' ֻבָ ַַׁהֻקַ ֵכי רְּ ַׁ'ֻדַ י ֻכִ

ֱַׁאמֻוָנה ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ ַַׁרק ל ַקֻבֵ ַהֲאִמיןַַׁׁ–ַׁלְּ לְּ
ַׁ ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ לֻו ְּ ש  לְּ ֻתַ ְּ ִַׁנש  ָהעֹוָלמֹות ֶ מֹותַׁש  ֵ ַהש ֻ ַׁוְּ ֶזה,

צֻוףַׁ רְּ ָכלַֻׁפַ הַֻׁולְּ ָכלִַׁמֻדָ ִפיָרהַֻׁולְּ ָכלַׁסְּ ִכיםַׁלְּ ֻיָ ַ ַהש ֻ
ִפיַׁ ַֻׁכְּ כֻו', ַמת־ָהֱאֶמתַׁוְּ ַָׁחכְּ ֵכי רְּ לַֻׁדַ ָארַֻׁכָ ְּ ַֻׁוש  כֻו', וְּ

ַֻׁבַַׁ עֹון מְּ ִ ַׁש  י ַַׁרֻבִ ַָׁלנֻו רֻו ַָׁמסְּ ר ֶ ַַׁז"לֲַׁאש  ַׁיֹוָחאי ר
ָהֲאִריַז"ל.ַׁ ַׁוְּ

ַהֲאִמין ִביַׁ:לְּ ַׁמְּ ַָׁאנֻו ֵאין ֶ ִניםַׁש 
ָלהַׁ ַמעְּ ַׁלְּ אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ י ַֻׁכִ ָלל, ַֻׁכְּ ֵריֶהם בְּ ֻדִ

לַׁ ֶזהַֻׁכָ רֶַׁהֱאִריכֻוַֻׁבָ ֶ ֲאש  כֻו',ַֻׁכַ ִמֻיֻותַׁוְּ ְּ ש  ֻוםַֻׁגַ ֵאיןַׁש 
ָפִרים.ַׁ ַַׁהֻסְּ

ַַׁעל־ ֲַׁחִקיָרה ֵאיֶזה ַֻׁבְּ ֹנס ִַׁלכְּ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ִמי
לַׁ ֶ ַׁש  ָיא ְּ ַֺׁקש  ֵַׁאיֶזה ב ֵ ַיש ֻ ַֻׁולְּ ָלה, ַַׁקֻבָ י ֻפִ

יַַׁקבַָֻׁ ִריםַַׁעל־ֻפִ ַחֻקְּ ֹאד.ַַׁׁ–ָלהַַׁהמְּ ֵקלַׁמְּ ַקלְּ הֻואַׁמְּ
ָבםַׁ ְּ ַיש ֻ ַׁלְּ ר ָ ש  ִַׁאי־ֶאפְּ ֵאֻלֻו, ַֻׁכָ ֻיֹות ְּ ש  ַַׁהֻקֺ ֱאֶמת ַֻׁבֶ י ֻכִ

ַבדַׁ ַַׁעלֱַׁאמֻוָנהַׁלְּ ֹמךְּ ָלל,ַַׁרקִַׁלסְּ ַׁ.ֻכְּ

ָיאַׁ ְּ ַֺׁקש  ֵַׁאיֶזה ב ֵ ַיש ֻ ַׁלְּ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ִַׁמי ל ֻכָ
ֲַׁאִפֻלֻוַׁ ִרים, ַחֻקְּ ַַׁהמְּ ל ֶ יֹותַׁש  ְּ ש  ַַׁהֻקֺ ֵמֵאֻלֻו

ַׁ ְּ ַיש ֻ רֹוֶצהַׁלְּ ֶ ש  ָלהַֻׁכְּ ֻבָ ַַׁהֻקַ ֵכי רְּ ַֻׁדַ י ֵאינֹוַַׁׁ–ָבםַַׁעל־ֻפִ
רֹםַׁ ִַׁלגְּ ַָׁיכֹול ַַׁוֲאַזי ָלל. רֻוץַֻׁכְּ ֻוםַֻׁתֵ ַׁש  ָידֹו עֹוֶלהַֻׁבְּ
ֶצהַׁ רְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ן, ַעֻיֵ ַהמְּ ַׁלְּ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַׁיֹוֵתר ֹל ש  ִמכְּ
ֵַׁאינֹוַׁ ֲַׁעַדִין ַֻׁוֶבֱאֶמת ָבר. ַַׁהֻדָ לֹו ֶַׁאצְּ ב ֵ ַיש ֻ תְּ ֻיִ ֶ ש 

כֹוִלי ַׁיְּ ַקל ַֻׁובְּ ָלל, ַֻׁכְּ ב ָ ֺיש ֻ רֻוץ,ַׁמְּ ַַׁהֻתֵ ֻתֹר ִַׁלסְּ ן
ַַׁׁ ְּ ָראַֺׁקש  ָהדְּ ֶיֶתרַׁעֹוז.וְּ ֻהַֻׁבְּ ֻתָ דֻוכְּ ַָׁיאַׁלְּ

יֹותַׁ ְּ ַֺׁקש  ב ֵ ַיש ֻ ַׁלְּ ִחיל ַהתְּ ַׁלְּ ִריִכין ַׁצְּ ֵאין
מֹוַׁ "ל,ַֻׁוכְּ ֻנַ ַֻׁכַ נֻו ֻתֵ עְּ הֻוִַׁמֻדַ בְּ יַֻׁגָ ֵאֻלֻו,ַֻׁכִ ֻכָ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָּח־ט(ש  ָּנה, ְעָיה ַ בֹוַתיַׁ)ְיש  ְּ ש  ַַׁמחְּ ַׁלֹא י ַׁ"ֻכִ :
בֹוֵתיֶכםַׁ ְּ ש  ָרָכיַַׁמחְּ ֵכיֶכםַֻׁדְּ לֹאַַׁדרְּ כוַֻׁוְּ הֻוַׁוְּ יַָׁגבְּ ',ַֻׁכִ

ֵכיֶכםַׁ רְּ ִַׁמֻדַ ָרַכי ַׁדְּ הֻו בְּ ַֻׁגָ ן ַֻׁכֵ ֵַׁמָאֶרץ ַמִים ָ ש 
ַׁ בֵֹתיֶכם" ְּ ש  חְּ ִַׁמֻמַ בַֹתי ְּ ש  ַָּאֵחרָֻּוַמחְּ ָמקֹום ָֻּבְ ָּעֹוד ן )ְוַעֻיֵ

י־מֹוֲהַר"ןָּכד(ָּ ה.ַָּחֻיֵ ַׁ.ִמֻזֶ

  .סו

ֻקֻוֵטָּ) יַאָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ַמָּת־ְקרִּ ְ  (עָּה,ָּטוש 

ַׁ ל ֵדיַֻׁכָ ַַׁעל־יְּ ַַׁרק ַׁהֻוא ָוֵתנֻו, קְּ ֻתִ
ֹותַׁ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ַָׁהֵעצֹות ֻיֻות ֲאִמֻתִ
יַחַׁ ִ ַָׁמש  צֻות נֹוצְּ ֵַׁמִהתְּ ִכין ָ ש  מְּ ַַׁהֻנִ ִמימֹות, ַהֻתְּ

ִחילַׁלְַַּׁׁ ִהתְּ ֶ נֹוֵצץִַׁמיֵמיַָׁהֲאִריַז"ל.ש  ִַׁהתְּ

יַח,ַׁ ִ ַָׁמש  ִביַאת ַׁלְּ ַׁיֹוֵתר ִבין ָקרְּ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש ֻ ַמה
ֶפַׁ ַַׁהֻנֶ רֹות ַהֻצָ ֶ ַׁש  י ִריןַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֻבְּ ֻגַ ִַׁמתְּ ש 

יַחַׁ ִ ַָׁמש  צֻות נֹוצְּ ִַׁהתְּ ם ַֻׁגַ ַרֲחָמיו ַֻׁבְּ ֲַׁאָבל יֹוֵתר,
ִריםַׁ ַסֻפְּ ֻמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ ַׁיֹוֵתר, ַעם ַֻׁפַ ָכל ַֻׁבְּ נֹוֵצץ ִמתְּ
ֵַׁזֶכרַׁ ֹוב ש  יטְּ ֻדִ רְּ ִַׁמֻבַ דֹוש  ַַׁהֻקָ ַָׁהַרב ם ֵ ש  ַֻׁבְּ ֶַׁזה ָין ִענְּ

ִֹמי

ְֹוָהֵבן

ל ֻכָ ֹׁשֶ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ר ְֹוָהִעֻקָ

ֲֹאָבל

ֲֹאָבל

ן ַֹעל־ֻכֵ

ו ַֹעְכׁשָ

ְֹוָכל



 סו ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ַָׁהֵעצֹותַׁ ֵַׁאֻלֻו ר ִעֻקַ ַׁוְּ ָרָכה. ִַׁלבְּ ָקדֹוש  ַׁוְּ יק ַצֻדִ
יַֻׁ ים'ַָׁהֲאִמֻתִ ִ ַַׁהֲחִמש ֻ ַער ַ ַׁ'ש  ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ִכין ָ ש  ִַׁנמְּ ֹות

ֵקנֻו.ַׁ יַחִַׁצדְּ ִ ש  הַׁמְּ ַגֻלֶ ֻיְּ ֶ ַׁש 

  .סז
ֻקֻוֵטָּ) יַאָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ָּת־ְנש ִּ יִּ ֻפַ  (םָּה,ָּטזֻכַ

ַׁ ֻתֹוָרה, ַֻׁבַ ִקים ִריִכיָהעֹוסְּ ֵהרַׁצְּ ִַׁלֻזָ ם
יֵניֶהםַׁ ַֻׁבֵ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  יֹוֵתר, ַׁוְּ יֹוֵתר ֻבְּ

ֻמֻוָבא ַֻׁכַ ה, ַַׁרֻבָ ִהירַַַׁׁאֲהָבה ִהזְּ ֶ ַׁש  ָהָרה ַָׁהַאזְּ ֻגֶֹדל
עֻורַׁ ִ ַׁש  ִלי ַֻׁבְּ ַַׁהֲחֵבִרים' ַׁ'ַאֲהַבת ַַׁעל ָהֲאִריַז"ל

ַעָּ) ַ נוָֹּר־ש  ֻוָ ַָּהֻכַ ָּת, ֵ רֻוש  ָֻּדְ ְרכַָֻּי ַחָּת־ֻבִ ַ ַָּהש ֻ ַעָּר; ַ ָּש  ְלֻגֻוִליר ם,ַָּהֻגִ

ָמָָּּ ַׁ.הָּלח(ַהְקֻדָ

  .סח

ֻקֻוֵטָּ) יַלָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ָּת־ְנפִּ יִּ  (םָּד,ָּדַאֻפַ

ַָׁזִכי ָבר ֻכְּ ֶ ַׁש  ה ַַׁהֻזַֹהר־ַעֻתָ ֵרי ִספְּ ַׁלְּ נֻו
בָֹארַׁ ֻמְּ ֶ ַׁש  ַָׁהֲאִריַז"ל, ֵבי ִכתְּ ַׁוְּ דֹוש  ַהֻקָ
ָבִריםַׁ ִַׁלדְּ ז ַרֻמֵ ַׁמְּ ָוה ַֻׁוִמצְּ ָוה ִַׁמצְּ ל ֻכָ ֶ ַׁש  ֶהם ֻבָ
ֵאיןַׁ ֹאדַַׁעדֵַׁאיןַׁסֹוףַׁוְּ ֹאדַׁמְּ יֹוִניםַׁמְּ ֶעלְּ בֹוִהיםַׁוְּ ֻגְּ
אַׁ ַֻׁוַבֻבָ ֶזה ַֻׁבָ ַָׁיֵמינֻו ֹאֶרךְּ ַׁוְּ ינֻו ַַׁחֻיֵ ֵַׁהם י ַֻׁכִ ִלית, כְּ ֻתַ

ֵמיַַׁׁ עֹולְּ ָצִחים.לְּ ֵנַצחַׁנְּ ַַׁעדַֻׁולְּ

  .סט
ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֶנֶסָּת־ֻבֵ  (תָּה,ָּהַהֻכְ

ִחיַנתֵַׁעדֻותַׁ ים',ֵַׁהםַֻׁבְּ ֻיִ ֲאִמֻתִ
דֻותֹוַׁ ַאחְּ ַׁוְּ ִציאֻותֹו ַׁמְּ ַעל
ִכיןַׁ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַׁש  רֹוִאים ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ַָׁהעֹוָלם, ִחֻדֻוש  וְּ

ַָׁהַׁ ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ ֵאֻלֻו ַֻׁכָ ָלִאים ִַׁנפְּ ים ִ ֱאמֻוָנהִַׁחֻדֻוש 
רֻוַח־ יִַׁאםַֻׁבְּ ַגֻלֹוָתםַֻׁכִ רַׁלְּ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ַׁש  ה, ָ דֹוש  ַהֻקְּ

ַַׁׁ ַׁ.ַהֻקֶֹדש 

ים'ַׁ ַׁ'ֵעץ־ַחֻיִ דֹוש  ַמתֵַׁסֶפרַַׁהֻקָ ֻדָ ַהקְּ ֻבְּ
ֵעיןַׁ ַֻׁבְּ ן ַעֻיֵ ֻיְּ ֶ ַׁש  י ֻמִ ֶ ַׁ"ש  ָהֲאִריַז"ל: לְּ
ִאי־ ֶ ַׁש  ָיִעיד, ַׁוְּ ַָׁיִבין ים, ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָבָריו דְּ ַֻׁבִ ָהֱאֶמת

גַַׁ ַׁלְּ ר ָ ש  רֻוַח־ֶאפְּ ַֻׁבְּ ִַׁאם י ַֻׁכִ ֵאֻלֻו, ַֻׁכָ ָבִרים ַֻׁדְּ ֻלֹות
ַׁ ךְּ ַַׁאַחר־ֻכָ ַָׁרִאינֻו ֵכן ַׁוְּ ם. ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ כֻו', ַׁוְּ ַהֻקֶֹדש 

אֻוַַׁאֲחָריוַַׁׁ ֻבָ ֶ דֹוִליםַׁש  יִקיםַַׁהֻגְּ ֻדִ כוֵַֻׁמַהֻצַ ַׁ'.וְּ

  .ע

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ָ ָּא־ַמש ֻ  (ןָּא,ָּחֻוַמֻתָ

ֻתוַֹׁ עְּ ִַׁמֻדַ הֻואַָׁחָכםַֻׁוֵמִבין ֶ ַׁש  ִמי לַַׁׁ,לְּ ֻכָ
ַהֻזַֹהר ַׁוְּ ַָׁהֲאִריַז"ל נֹות ֻוָ ַׁ־ֻכַ דֹוש  ַׁ,ַהֻקָ

ָמקֹוםֶַׁאָחד ִביםַׁלְּ ָ םַׁש  ֻלָ ִטֻיֻותַַׁׁ–ַֻׁכֺ ְּ ש  ַַׁהֻפַ ָנה ֻוָ ַלֻכַ
ִליֵכהֻוַׁ ַהמְּ ֶאָחדַׁלְּ ִניםַֻׁבְּ ַכֻוְּ ֻמְּ ֶ ָרֵאלַׁש  ַללִַׁיש ְּ לַֻׁכְּ ֶ ש 

כֻו' הַׁוְּ ַמֻטָ ָלהַֻׁולְּ ַמעְּ לַׁ.ַׁלְּ הַׁזֹאתַׁסֹוֵבבַֻׁכָ ֺקֻדָ ַעלַׁנְּ וְּ
ַׁ ַַׁהֻתֹוָרה ַנת ֻוָ וֹותֻכַ צְּ ַהֻמִ נֹותַַׁׁ,וְּ ֻוָ ַַׁהֻכַ ַׁסֹודֹות ָכל וְּ

זַֹהר ַׁוְּ ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי תְּ ַֻׁכִ ל ַֻׁכָ ל ֶ ַׁ־ש  דֹוש  כוַַַֻׁׁהֻקָ 'ַׁוְּ
כוַַֻׁׁ ָּן־ַעיֵָֻּ)ַׁ.'וְּ ָ  .ם(ש 

  .עא

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ְרֻכַ ָּ־ָהֵריַחָּתֻבִּ
ת־הֹוָדָאָּ ְרֻכַ  (הָּד,ָּלגֻובִּ

יקַׁ ַצֻדִ ָקֵרבַׁלְּ ִהתְּ לַׁלְּ ֻדֵ ֻתַ ְּ ִהש  ִריִכיןַׁלְּ צְּ
ָקאַהֻדֹורַׁ יְּ ָבֵררַָׁלנֻוַַׁׁ,ֻדַ הַׁלְּ ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ֵדיַׁש  ֻכְּ

ַַׁהֻיֹוםַׁ ִפי ַֻׁכְּ ַעם ַֻׁפַ ָכל ַֻׁבְּ ה ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָהֱאמֻוָנה
ָעה ָ ַהש ֻ כוַַֻׁׁוְּ ֶצר־ָהָרעַַׁׁ'.וְּ ַַׁהֻיֵ רֻות ֻבְּ ֻגַ ִַׁהתְּ ר ִַׁעֻקַ ֶזה וְּ

ַָׁודֹור ַֻׁדֹור ָכל ַֻׁבְּ ר ֻבֵ ֻגַ תְּ ֻמִ ֶ ִליםַַׁׁ,ש  ַהעְּ ַֻׁולְּ יר ֻתִ ַהסְּ לְּ
אֹותוַֹׁ ֻבְּ ֶ יק־ָהֱאֶמתַׁש  ֻדִ מֹוֶַַׁׁאתַַׁהֻצַ ָקא.ַֻׁכְּ יְּ ַהֻדֹורַֻׁדַ

ַׁ חֻוש  ָאנֻוַׁרֹוִאיןַֻׁבְּ ֶ ֲחלֶֹקתַׁהֻואַַׁעלַַׁׁ:ש  רַַׁהֻמַ ִעֻקַ ֶ ש 
יק ֻדִ ַַׁהֻדֹורַַׁהֻצַ אֹותֹו ֻבְּ ֶ ָברַַׁׁ,ש  ֻכְּ ֶ ש  ַֻׁבְּ ךְּ ַאַחר־ֻכָ וְּ

ִאים ַַׁהֻבָ ִמים יקַׁ,ַהֻיָ ֻדִ ַַׁהֻצַ ֶזה ַֻׁבְּ ם ַֻׁגַ ַׁ,מֹוִדים
יק איַָׁהָיהַַׁצֻדִ ַוֻדַ הַֻׁבְּ ֻזֶ ֶ ִריםַׁש  אֹומְּ ִקיםֲַׁאָבלַׁחֹולְַַּׁׁ,וְּ

ַאֲחָריוַׁ ֶ ֶזהַַׁהֻדֹורַׁש  ֻבְּ ֶ יקַׁש  ֻדִ  .ַעלֶַׁזהַַׁהֻצַ

דֹוָלהַַׁעלַׁ ָתהַַׁמֲחלֶֹקתַֻׁגְּ יֵמיַָׁהֲאִריַז"לַָׁהיְּ ֻבִ
אֹותֹוַַׁׁ,ָהֲאִר"י ֵצאַֻׁבְּ ֻמָ ֻיִ ֶ הֹודֹותַׁש  לֹאַָׁרצֻוַׁלְּ וְּ

ֶזה,ַׁ ַֻׁכָ ַׁרֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ֶיהַׁלֹו הְּ ֻיִ ֶ ֶזהַׁש  ַֻׁכָ ַהֻדֹורִַׁחֻדֻוש 
ַָׁהַׁ ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ ֻמֻוָבא הַַׁׁ,ֲאִריַז"לֻכַ ַכֻמָ ַֻׁבְּ ךְּ ַאַחר־ֻכָ וְּ

ַָׁהֲאִריַז"ל ל ַקֻבֵ ִַׁנתְּ ָהָיהַַׁׁ,ֻדֹורֹות ֶ ַׁש  ַׁמֹוִדים ַהֻכֹל וְּ
ֱַׁאלוַֹׁ ָלאִַׁאיש  ִַׁנפְּ כֻו'ַַׁקִַׁחֻדֻוש  ַַׁעלַַׁׁ,וְּ קֻו ֲאָבלַָׁחלְּ

ַאֲחָריוַׁ ֶ ֻדֹורֹותַׁש  ֻבַ ֶ יִקיםֲַׁאֵחִריםַׁש  ַׁ.ַצֻדִ

ָיֵמינוַֻׁ ַׁלְּ מֻוךְּ ֻסָ ֶ ַַׁהַַׁׁ,ש  ם־טֹוב'ָהָיה ֵ ַעל־ש  ַׁ'ֻבַ
ָהָיהַַׁׁ,"לזַַׁ ֹאד,ַׁוְּ נֹוָראַׁמְּ ָלאַׁוְּ ָהָיהַׁאֹורִַׁנפְּ ֶ ש 

ַַׁהַׁ ַֻׁוִביֵמי דֹול. ַֻׁגָ ַַׁמֲחלֶֹקת ם־טֹוב'ָעָליו ֵ ַעל־ש  ַׁ',ֻבַ

ַֹהֲחֵבִרים

ְפָרט ֹֻבִ

י־ֻתֹוָרה ֹ'ִחֻדֻוׁשֵ

ְֹוַכֻמֻוָבא

ֱאֶמת ֹֻבֶ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

י ֹֻכִ

ַֹעד



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 סז ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ָהֲאִריַז"ל ַֻׁבְּ ַׁהֹודֻו ִדים ַנֻגְּ תְּ ַַׁהֻמִ ַַׁעלַַׁׁ,רֹב קֻו ָחלְּ וְּ
ם־טֹוב'ַהַׁ ֵ ַעל־ש  ָכלַֻׁדֹורַָׁודֹור.ַַׁׁ'ֻבַ ֵכןַׁהֻואַֻׁבְּ ַז"ל.ַׁוְּ

ָפִרַׁ ֻסְּ ַֻׁבַ ה ִַׁמֻזֶ ַׁמֻוָבא ָבר ַֻׁוכְּ ָּ]ים ֵָּסֶפר סֹוף ָֻּבְ ן ֹנַעם־'ְוַעֻיֵ

הָּ'ֱאִליֶמֶלךְָָּּ םִָּמֻזֶ ָ רָּש  ַׁ.[ְמַדֻבֵ

רֻורַַׁׁ–ַׁהֻוא ַֻׁבֵ ר ִעֻקַ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ה ַדֻמֶ ַָׁהֱאמֻוָנהַׁ,ַהמְּ רֻור ַֻׁבֵ הֻוא ֶ ַׁ,ש 

ֶזהַַׁהֻדֹורַׁ ֻבְּ ֶ יק־ָהֱאֶמתַׁש  ֻדִ ֵדיַַׁהֻצַ ָקאַַׁעל־יְּ יְּ הֻואַֻׁדַ
יַׁ ָקא,ַֻׁכִ יְּ ֹוֵפט"ֻדַ אַׁש  ָךֶַׁאֻלָ ָיֶמיךֵַַָׁׁאיןַׁלְּ ֻבְּ ֶ ־)"ַׁש  רֹאש 

ָנהָָּּ ָ ַׁ.כה:(ַהש ֻ

ַׁ ֵַׁמָחָדש  ַׁיֹום ָכל ַֻׁבְּ ַָׁהֱאמֻוָנה ָבֵרר ַׁלְּ ִריִכין ַׁ,צְּ
אֹותֹוַׁ ֻבְּ ֶ ַׁש  ית ִ ֵראש  ַֻׁבְּ ה ַַׁמֲעש ֵ ִַׁחֻדֻוש  ִפי ֻכְּ

"ל ֻנַ ֵדי־ַׁ,ַהֻיֹוםַֻׁכַ יִַׁאםַַׁעל־יְּ ֵררַֻׁכִ ֻבָ הֵַׁאינֹוִַׁמתְּ ֻזֶ ֶ ש 
יק ֻדִ ָקא.ֶַׁזהַַׁהֻצַ יְּ ַַׁהֻדֹורַֻׁדַ אֹותֹו ֻבְּ ֶ ַַׁעַַׁׁש  ןַָׁצִריךְּ ל־ֻכֵ

יק־ ַצֻדִ ַׁלְּ ָקֵרב ִהתְּ ַׁלְּ ֹאד ַׁמְּ ל ֻדֵ ֻתַ ְּ ִהש  ַׁלְּ ֶַׁאָחד ל ֻכָ
ָקאַׁ יְּ הַֻׁדַ ֻדֹורַַׁהֻזֶ ֻבַ ֶ כוַַָֻׁׁהֱאֶמתַׁש  ַׁ'.וְּ

  .עב

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻלַ פִּ ְנָחָּתֻתְ  (הָּז,ָּכב־לח־ַהֻמִּ

ָהִביןֵַׁמָרחֹוק ִריִכיןַׁלְּ ַׁלֹוַַׁׁ,צְּ ש  ֻיֵ ֶ ִמיַׁש 
ַׁ ִכתְּ ַֻׁבְּ ֻתֹו עְּ ִַׁמֻדַ ָהִבין ַׁלְּ ֵביֵַׁלב

ַׁ־ֻוַבֻזַֹהרַׁ,ָהֲאִריַז"ל דֹוש  יֶהםַׁ,ַהֻקָ ֵ ש  ָפרְּ ֵריַׁמְּ ִספְּ ַׁ,ֻובְּ
ֵַׁאֻלוַֻׁ דֹורֹות ַֻׁבְּ ַָׁלאֹור אֻו צְּ ֻיָ ֶ ַׁש  ָפִרים לַַׁׁ:ֻוִבסְּ ֻכָ ֶ ש 

ָלה' ֻבָ ַַׁהֻקַ ַׁסֹודֹות ִחיַנתַַׁׁ–' ַֻׁבְּ ַַׁעל רֻו ֶַׁנֶאמְּ ַהֻכֹל
ֱַׁאלַֹׁ' ַָׁהָאָדםַׁ'יםִקֶַׁצֶלם ַֻׁבֹו ָרא בְּ ֻנִ ֶ ָכלַַׁׁ.ש  וְּ

ִחַׁ ַֻׁבְּ ל ֶ ַׁש  צֻוִמים מְּ ַָׁחָללַהֻצִ נֻוי־יַנת ַהֻכֹלַַׁׁ,ַהֻפָ
ֵרָגתוַֹׁ ַַׁמדְּ ִפי ַֻׁכְּ ַמן ַׁזְּ ָכל ַֻׁבְּ ַָׁאָדם ל ַֻׁכָ ִַׁעם ה ַַׁנֲעש ֶ

כוַַֻׁׁ ַׁ'.וְּ

ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ בָֹאר ַיןַַׁׁ,מְּ ֵמִענְּ
ִַׁמֻקֶֹדם,ַׁ ָהיֻו ֶ ַׁש  ָלִאים פְּ ַַׁהֻנִ צֻוִמים מְּ ַהֻצִ

ַׁ ָרִאים קְּ ֻנִ ֶ ַׁ'ש  ֻבֻוש  לְּ ַַׁהֻמַ כֻו'ַׁ'עֹוָלם ֻלֹאַַׁׁ,וְּ ֶ ַׁש  ַמה
בָֹאַׁ ַָׁהַׁמְּ ֵסֶפר ַֻׁבְּ ָלל ַֻׁכְּ ים־ֵעץ'ר ָארַַׁׁ',ַחֻיִ ְּ ש  ַֻׁבִ ַרק

םַׁ ֵ ש  ַֻׁבְּ ֶזה ַֻׁבָ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ִביִאים ַׁמְּ ַָׁהַאֲחרֹוִנים ֵרי ִספְּ
צֻוִמיםַַׁׁ,ָהֲאִריַז"ל ִחינֹותִַׁצמְּ הַֻׁבְּ ֻמָ בָֹארַֻׁכַ םַׁמְּ ָ ש  וְּ

ֹוב ַָׁוש  ָרצֹוא כֻו'ַַׁׁ,ֻבְּ ַׁוְּ ַָׁמִטי ָלא ַׁוְּ ַָׁמִטי ִחיַנת בְּ ֻבִ
כֻו'.ַׁ ָהָיהַֹׁקֶדםַׁוְּ ֶ ַׁש 

ִענְַּׁ ַַׁהַֻׁבְּ צֻוִמים'ַין מְּ הַַׁׁ'ֻצִ ַכֻמָ ַׁוְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ֵיש 
ַֹׁקֶדםַׁ ָהָיה ֶ ַׁש  צֻום ִַׁצמְּ ֵַׁיש  י ַֻׁכִ ִחינֹות, ֻבְּ
ַָׁהֲאִצילֻות י ֵ ש  רְּ ָ ַׁש  ָחַלת ַַׁהתְּ ַֹׁקֶדם ִריָאה ַׁ,ַהֻבְּ

ַָׁמקֹוםַׁ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְּ דֹול ַַׁהֻגָ ַׁאֹורֹו ֵצם מְּ ֻצִ ֶ ש 
ִריַאתַׁ הַָׁחָללַׁ,ָהעֹוָלם־ִלבְּ ַנֲעש ָ נֻוי.־וְּ ַַׁהֻפָ

ִצַׁ ִחינֹותֻבְּ ַֻׁבְּ ה ַכֻמָ ַׁוְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ֵַׁיש  ֶַׁזה צֻום ַׁ,מְּ
ַָׁהֲאִר"י ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ ֻמֻוָבן ֵעילַַׁׁ,ֻכַ ַׁלְּ ַכֻמֻוָבא וְּ

כֻו' ַׁוְּ ִהירֻו ַהֻטְּ ַׁוְּ ֻבֻוש  לְּ ַַׁהֻמַ ָין ִענְּ ַֻׁבְּ ה ִַׁמֻזֶ ַעט ַׁ,מְּ
ַָׁהֵעץ ֵסֶפר ַֻׁבְּ ָלל ַֻׁכְּ ַׁמֻוָבִאים ֵאיָנם ֶ ים־ש  ַרקַַׁׁ,ַחֻיִ

ֵביַָׁהֲאִריַז"ל תְּ ָפִריםִַׁמֻכִ ָארַׁסְּ ְּ ש  ֵהםַׁמֻוָבִאיםַׁוְַַּׁׁ,ֻבִ
ִצֻיֻורַָׁהִאיָלןַׁ ַׁ־ֻבְּ דֹוש  םַׁ,ַהֻקָ ָ ןַׁש  ַׁ.תָּכב(אוָֹּ)ַַׁעֻיֵ

  .עג

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻלַ פִּ ְנָחָּתֻתְ ָּז,הָּ־ַהֻמִּ
ָּ ֵ י־יָראש  ָרקִּ סֹוָָּּםֻפְ  (הַהֲהָלָכָּףָֻּבְ

ַׁ'ֻבְַּׁ ש  ֻדָ קְּ ֻקֻוןַַׁׁ'ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁתִ ַמר ִַׁנגְּ ַׁלֹא ֲעַדִין
ָאה' ֻתָ יָתאַֻׁתַ ֲעַמַַׁׁ'ֻבֵ ֶנֱחַרבַֻׁפַ ַׁוְּ כֻו'. כֻו'וְּ .ִַׁיםַׁוְּ

ַיןַׁ נְּ ַֻׁבִ ֶנה ֻבָ ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד ים ַצֻפִ ַֻׁומְּ יִנים ֻתִ ַַׁממְּ ַָׁאנֻו ַרק
ַׁיֹוָחאיַַׁׁ.עֹוָלם ן ַֻׁבֶ עֹון מְּ ִ ַׁש  י ַַׁרֻבִ ִחיל ִַׁהתְּ ן ַעל־ֻכֵ

ַׁ ִתֻקֻון ַֻׁבְּ ד ִַׁמֻיָ ָאה'ַלֲעֹסק ֻתָ ַֻׁתַ יָתא ֵדיַַׁׁ',ֻבֵ ַעל־יְּ
ָרא'ָהַַׁׁ א־ִאדְּ כֻו'.ַׁ'ַרֻבָ ַׁוְּ

ַָׁהַׁ ה ֻלָ ַֻׁגִ ָרא'לֹא הוַַֻׁׁ'זֻוָטא־ִאדְּ ֶ ַׁש  ֻקֻוןַׁ'א ֻתִ
א ִאֻמָ אַׁוְּ קֻותוַַֹׁׁ',ַאֻבָ ֻלְּ ֻתַ כוַַַֻׁׁעדַׁיֹוםִַׁהסְּ ַׁ.'וְּ

ִתֻקֻוןֶַׁזה יִקיםַֻׁבְּ ֻדִ דֹוֵליַַׁהֻצַ ִקיםַֻׁגְּ מֹוַַׁׁ,ֻוֵמָאזַׁעֹוסְּ ֻכְּ
ַהַׁ ַׁוְּ ַעל'ָהֲאִריַז"ל ם־ֻבַ ֵ כֻו'ַׁ'טֹוב־ש  ַַׁהֻסֹוףַׁ,וְּ ַׁ,ַעד

ֱַׁאלַֹׁ ַגֻלֹות ַׁלְּ ִחילֻו ִהתְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה רֻו מְּ גְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֻותֹוַׁקַעד
כֻותוַַֹׁׁ עֹוָלםַֻׁוַמלְּ כוַַֻֻׁׁבָ ַׁ.'וְּ

  .עד

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻלַ פִּ ְנָחָּתֻתְ ָּז,הָּ־ַהֻמִּ
ָּ ֵ י־יָראש  ָרקִּ סֹוָָּּםֻפְ  (הַהֲהָלָכָּףָֻּבְ

ַָׁודֹור יֹוןַַׁׁ,ֻדֹור ֻסָ ַהֻנִ ַׁוְּ ָחָמה לְּ ַַׁהֻמִ ר ָהִעֻקָ
ַָׁהָאָדם ל ֶ ִַׁמיֵניַַׁׁ,ש  ל ִַׁמֻכָ דֹוָלה ֻוגְּ

ה עֹוָלם־ַהֻזֶ ַֻׁבָ ָהָאָדם ַׁלְּ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ָחמֹות הֻואַַׁׁ–ִַׁמלְּ
ַֻׁבְַּׁ ַין יק'ִענְּ ֻדִ ַהֻצַ ַׁלְּ בֻות ָקרְּ יֵמיַׁ'ִהתְּ ַֻׁבִ ָהָיה ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ,
נוַֻׁ' ה־ַרֻבֵ יֹונֹותַַׁׁ',ֹמש ֶ סְּ ַהֻנִ ַׁוְּ קֻוִלים לְּ ַַׁהֻקִ ר ִעֻקַ ֶ ש 

ְֹוָכל־ֶזה

י ֹֻכִ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֹהְוִהנֵֹֻ

י ֹֻכִ

ְֹוַגם

ם ֹֻגַ

ֲֹאָבל

ָכל ֹֻבְ



 סח ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ל ֶ ַַׁׁ,ש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ַַׁוֲאִביָרם'ָהיֻו ָתן ֵכןַׁ'ֻדָ ַׁוְּ .
יֵמיַׁ ַֻׁבִ דֹורֹוֵתינֻו ַׁלְּ ַָׁסמֻוךְּ ֵכן ַׁוְּ כֻו', ַׁוְּ ִוד ַֻׁדָ יֵמי ֻבִ

ַהַַׁׁ,ָהֲאִריַז"לַׁ ם־טֹוב'וְּ ֵ ַעל־ש  כֻו'.ַׁ'ֻבַ ַׁוְּ

  .עה
ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻבָ ַ  (תָּה,ָּיגש 

ם ֺכֻלָ ַֻׁבְּ ַהֲאִמין ַׁלְּ ִריִכין ִַׁמיַַׁׁ,צְּ ָכל ֻבְּ
הַׁ תַֻׁתֹוַרתַֹׁמש ֶ יַֻׁדַ ָרֵאלַַׁעל־ֻפִ ִהיגִַׁיש ְּ נְּ ֻמַ ֶ ש 

ה ַֻׁפֶ ַעל ַֻׁובְּ ָתב כְּ ִדיםַַׁׁ,ֻבִ ֺיֻסָ ַַׁהמְּ ָפִרים ַַׁהֻסְּ י ַעל־ֻפִ
לַַׁהֻגְַּׁ ֶ זַׁש  ַֻׁפָ ֵני הַעלַַׁאדְּ ָ דֹוש  יםַׁ,ָמָראַַׁהֻקְּ ִ ָרש  ַׁ,ִמדְּ

ַַׁהֻזַֹהר ֵרי ִספְּ ַׁ־וְּ דֹוש  כֻו'ַׁ,ַהֻקָ ַׁוְּ ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ַׁ–ַׁוְּ
םַׁ ֺכֻלָ ַהֲאִמיןַֻׁבְּ ִריִכיןַׁלְּ איַָׁאנֻוַׁצְּ ַוֻדַ ַׁ.ֻבְּ

מֹות ָחכְּ ַֻׁבְּ ִקים ַָׁהעֹוסְּ ת ִַׁמֻכַ ִחיצֹוִנֻיֹותַׁ־ַרק
ַֹׁעֶרףַׁ ַֻׁופֹוִנים ַבד, ַׁלְּ ָרא קְּ ֻמִ ַֻׁבַ ִקים עֹוסְּ ֶ ש 

ָמַׁ הֵמַהֻגְּ ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ כוַַָֻׁׁרא ֵאֻלֻוַׁ'וְּ ַֻׁכָ ֻתֹות ִַׁמֻכִ ,
ֵריֶהם פְּ ִליתַָׁהִרחֻוקַׁ,ֻוִמֻסִ ַתכְּ ִחיקַֻׁבְּ ַהרְּ ִריִכיןַׁלְּ ַׁצְּ

כוַַֻׁׁ ָּןַעיֵָֻּ)'ַׁוְּ ָ ַׁ.ם(־ש 

ַנֲהִגיםַׁ תְּ ַַׁהֻמִ ִרים ֵ ש  ַהֻכְּ ַׁוְּ יִקים ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ֻכָ
ָמָרא גְּ ַֻׁבִ ַַׁז"ל ַַׁרֻבֹוֵתינֻו ֵרי בְּ ַֻׁדִ י ַׁ,ַעל־ֻפִ

זַֹהר ַָׁהֲאַַׁׁ,וְּ ֵבי ִכתְּ ם־טֹובַַׁׁ,ִר"יֻובְּ ֵ ַעל־ש  ַהֻבַ וְּ
ִמיָדיו ַתלְּ כֻוָתםַׁ,וְּ ַָׁאסֻורַַׁׁ–ַָׁעֵלינוַֻׁ־ָיֵגן־זְּ אי ַוֻדַ ֻבְּ

ֵריַׁ ִדבְּ ַֻׁבְּ ַכֻמֻוָבן ַׁוְּ ֵַׁמֶהם. ֶַׁאָחד ֻום ַׁש  ַַׁעל ַלֲחלֹק
ַהֻתֹוָרהַַׁׁ נֻוַַׁז"לַֻׁבְּ רֹות"ַרֻבֵ ֲחצֹוצְּ ַׁ.ה(ח"אָּ)ַׁ"ֻבַ

  .עו

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻבָ ַ  (תָּז,ָּמגש 

בֹות ִעקְּ ַֻׁבְּ יָחא־הֻוא ִ ש  ִחיַנתַַׁׁ,מְּ ֻבְּ
ִלין' ָרא־ַאֲחָראַַׁׁ',ַרגְּ טְּ ַַׁהֻסִ ֲַׁאִחיַזת ם ָ ש ֻ ֶ ש 

ֹאד ַׁמְּ ִלֻפֹות ַהֻקְּ ֵַׁליַדעַׁ.וְּ ִריִכין ַׁצְּ ן ַעל־ֻכֵ ַׁ:וְּ
ַָׁהֵאֻלוַֻׁ" ֻדֹורֹות ַֻׁבַ ה ַעֻתָ ֶ ַָׁהָאָדםַַׁׁ,ש  ר ֻבֵ ֻגַ תְּ ֻמִ ֶ ש  ֻכְּ

ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֻובַׁלְּ הַָׁלש  נֻוָעהַַׁקֻלָ תְּ הֻואַָׁיָקרַַׁׁ,ֻבִ
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ הֵאֶצל ֻבֵ ַַׁהרְּ ַרךְּ ֻבָ דֹולֹותַַׁׁ,ִיתְּ ַֻׁגְּ ֵמֲעבֹודֹות

ֹוִנים ַָׁהִראש  ַֻׁדֹורֹות ל ֶ ַׁש  ֶַׁזהַַׁׁ–" ל ַֻׁכָ ַכֻמֻוָבא וְּ
ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ן)ַֻׁבְּ ַעַָָּּעֻיֵ ַ ָּש  ְלֻגֻוִליר ַָּהֻגִ ָמָּם ָּלח,ַָּהְקֻדָ ה

ָּע(אוָֹּ ַַׁהַַׁׁ,ת ֵרי ִדבְּ ַׁטֹוב'ֻובְּ ם ֵ ַעל־ש  ן)ַַׁז"לַׁ'ֻבַ ַָּעֻיֵ

ָּ־יֹוֵסָּב־ַיֲעקָֹּתֻתֹוְלדוָֹּ ָּף, ַ ָרש  ָֻּפָ ֵריַׁב(ֵעֶקָּת בְּ ִַׁמֻדִ ַרט ַֻׁוִבפְּ ,
מֹו"רַַׁז"לַׁ יחוָֹּ)ַַׁאדְּ ַׁ."ןָּלו(ָהַרָּתָּש ִ

  .עז

ֻקֻוֵטָּ) ייֵערֻוֵבָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ חֻומִּ  (ןָּה,ָּג־ֻתְ

רֹות ֻתָ ִנסְּ ֵַׁעֶסקַֻׁבְּ ֵאיןַָׁלנֻו ֶ יַׁש  ַׁ,ַאף־ַעל־ֻפִ
ִליתוַֹׁ ַתכְּ נֹותַָׁהֲאִריַז"לַׁלְּ ֻוָ ָהִביןַׁסֹודַֻׁכַ ַׁלְּ

י־ֵכןַׁ– רַׁ,ַאף־ַעל־ֻפִ ֶ לֲַׁאש  ָהִביןַַֻׁׁכָ ָצאַָׁיֵדינֻוַׁלְּ מְּ ֻתִ
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ַַׁלֲעבֹוַדת ֵעצֹות ַׁוְּ ָמִזים ַׁרְּ ַׁ,ֵמֶהם

נֻוַׁ ַַׁרֻבֵ הַָׁלנֻו ִגֻלָ ָחַתרַׁוְּ ֶ ָדמֹותַׁש  ֵכיַַׁהַהקְּ רְּ יַֻׁדַ ַעל־ֻפִ
ַהֻנֹוָראַַׁז"לַׁ ַׁוְּ דֹוש  ִעיםַׁ–ַַׁז"לַַׁהֻקָ ַׁ!ַמהַֻׁטֹובַֻׁוַמהַֻׁנָ

ַַׁז" נֻו ַַׁרֻבֵ ַָׁלנֻו ָרַמז ַׁוְּ ַׁהֹוִדיַע ָבר לַׁ"ַׁ:לֻכְּ ֻכָ ֶ ש 
תֹוָרתוַֹׁ לֻוִליםַֻׁבְּ ַָׁהֲאִריַז"לַֻׁכְּ ֵבי תְּ ַֻׁכִ ֻוִמיַַׁׁ–"!

ֱאֶמת ָהִביןַֻׁבֶ ַׁלֹוֵַׁלבַׁלְּ ש  ֻיֵ ֶ ַַׁׁ,ש  ָפֵרש  ֻכֹותַׁלְּ יֻוַכלִַׁלזְּ
ֵַׁהיֵטב ֵאר ַֻׁבַ ַָׁהֲאִר"י ֵבי תְּ ַֻׁכִ ל ֵריַַׁׁ,ֻכָ בְּ ַֻׁדִ י ַעל־ֻפִ

ה ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָמקֹוםַׁ,תֹוָרתֹו ַֻׁבְּ ה ִַׁמֻזֶ בָֹאר ֻמְּ ַַׁאֵחר־ֻכַ
ַׁ.ל(ְלֵעיאָּמֻובָָָּּ–"ןָּשסהַָּרָּמֹוֲהָּי־ַחיֵָֻּ)ַׁ

  .עח

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ־ֹחֶדש   (ה,ָּגָּרֹאש 

ַַׁאף־ רֹות,ַַׁאךְּ ֻתָ ִנסְּ ָנםֵַׁאיןַָׁלנֻוֵַׁעֶסקַֻׁבְּ ָאמְּ
לַַׁמהַׁ ַֻׁכָ י־ֵכן ָאנוַַֻׁעל־ֻפִ ֶ ָהִביןַַׁׁש ֻ ַׁלְּ כֹוִלין יְּ

ַֻׁטֹובַׁ ַַׁמה ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ַַׁלֲעבֹוַדת ָמִזים ַׁרְּ ֵמֶהם
ָרטַַׁעַׁ פְּ ַֻׁבִ ִעים, נֻוַֻׁוַמהַֻׁנָ לַַׁרֻבֵ ֶ מֹותַׁש  ֻדָ ַַׁהַהקְּ י ל־ֻפִ

ַלתַָׁהֲאִריַז"לַׁ ַַׁקֻבָ ֵרי בְּ לַֻׁדִ ַֻׁכָ ָבָריו ַללַֻׁדְּ כְּ ֻבִ ֶ ַׁש  ַז"ל,
יוַׁ ִַׁמֻפִ ַמע ְּ ִַׁנש  ר ֶ ֲאש  ַֻׁכַ כֻו', ַׁוְּ דֹוש  ַַׁהֻקָ ַהֻזַֹהר וְּ

ַַׁׁ דֹוש  ַׁ.ל(ְלֵעיאָּמֻובָָָּּ–"ןָּשסהָּמֹוֲהַרָּי־ַחיֵָֻּ)ַהֻקָ

וַָֻׁ ַַׁהֻכַ ֵרי בְּ ַֻׁדִ ָפֵרש  ֻנְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ַַׁעל־ֻכָ נֹות
ַׁ ָמתֹו ֻדָ ַַׁהקְּ י יַַׁׁ–ֻפִ ַֻׁכִ ַהֻכֹלֱַׁאֶמתַָׁוֶצֶדק,

אןַׁ ַֻׁכָ ֵאין ַׁוְּ כֻו', ַׁוְּ דֹול ַֻׁגָ ָלִלֻיֻות ַֻׁכְּ ֵַׁהם ַַׁז"ל ָבָריו ֻדְּ
אן.ַׁ ֶזהַֻׁכָ ַֻׁבָ ַהֲאִריךְּ קֹומֹוַׁלְּ ַׁמְּ

  .עט

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ־ֹחֶדש   (ז,ָּזָּרֹאש 

ָמקֹום־ַאֵחרַׁ ֶזהַֻׁבְּ ַֻׁבָ ָבֵרינֻו דְּ בָֹארַֻׁבִ בָָֻּ)מְּ ַ תָּש 

ָּ ָּיג; יה, ִ ָּכא(ִקֻדֻוש  ָּג, ָפִריםַׁן רַַׁרקֵַׁמַהֻסְּ ֶ ֲַׁאש  :

ָֹאנוֹֻ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ה ַֹעֻתָ

ה ְֹוִהֻנֵ

י ֹֻכִ

ְֹוִאם

ן ַֹעל־ֻכֵ

ָבֹ ֹרֻכְ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 סט ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ֵהםַׁ ֶ ַׁש  מֹות־ִחיצֹוִנֻיֹות', ַׁ'ָחכְּ י ַַׁעל־ֻפִ דֻו ַיֻסְּ תְּ ֻנִ ֶ ש 
ַׁ ַַׁוֲחֵבָריו מֹו, ְּ ח־ש  ִַׁיֻמַ טֹו ִריִכיןַַׁׁ–ֲאִריסְּ ַׁצְּ ֵמֶהם

ָרםַׁ ִַׁחֻבְּ ִַׁאם ֲַׁאִפֻלֻו ת, ֶ ֶַׁקש  ַטֲחֵוי מְּ ַֻׁכִ ַרֵחק ִהתְּ לְּ
ָרֵאל דֹוֵלי־ִיש ְּ כוַַֻֻׁׁגְּ מוַַֹׁׁ',וְּ ָמקֹוםַַׁאֵחרַַֻׁׁכְּ בָֹארַֻׁבְּ ֻמְּ ֶ ש 

יחוָֹּתיב,ָּ־םָּתזִסיָמִני"ןָּ־מֹוֲהַרָּיַחיֵָֻּ) םָּה,ָּלב,ִָּסיָמִני"ןָּ־ָהַרָּתש ִ

ַׁ.ד(ְועוָָֹּּ

ֵריַׁ בְּ ַֻׁדִ י ַַׁעל־ֻפִ דֻו ַיֻסְּ תְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ָפִרים ַַׁהֻסְּ ל ֻכָ
ִקים,ַׁ ַֻׁופֹוסְּ מֻוד, ַתלְּ ַֻׁבְּ ַַׁז"ל, ַרֻבֹוֵתינֻו

ַׁוְַּׁ ֲַׁעֵליֶהם דֻו ַיֻסְּ תְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵרי־מֻוָסר ִספְּ ֵריַׁוְּ בְּ ַֻׁדִ ַעל
ַׁ ָהֲאִריַז"ל ַׁוְּ דֹוש  ִריִכיןַַׁׁ–ַהֻזַֹהר־ַהֻקָ ַׁצְּ ֶהם ֻבָ

ֶהם"ַׁ ַֻׁבָ ַַׁוֲהֹפךְּ ֶהם ַֻׁבָ ַׁ"ֲהֹפךְּ ם ַקֻיֵ ַֻׁולְּ ק, ֻבֵ ֻדַ ִהתְּ לְּ
ָּמכ"ב( ָּפ"ה ַעל)ָאבֹות ַׁוְּ ל־. ֶהם,ַׁ־ֻכָ ַֻׁבָ ַַׁיֲאִמין ִנים ֻפָ

ַׁיַַׁ ֻלֹא ֶ ַׁש  ן ֻכֵ ֶ ָכל־ש  ַׁוְּ ן ֻכֵ ֶ ל־ש  ֲַׁעֵליֶהםַַׁחס־ִמֻכָ ִעיג לְּ
לֹום.ַׁ ָ ש  ַׁוְּ ֶ ש  ֶהםַֻׁוכְּ רַַׁלֲעֹסקַֻׁבָ ֻבֵ ֻגַ תְּ הַַׁׁ–ֻיִ ֻכֶ איִַׁיזְּ ַוֻדַ ֻבְּ
ִמידַַׁׁ ֹוַֻׁתָ ש  ַנפְּ צֹאֵַׁעצֹותַׁלְּ כוִַֻׁלמְּ ַׁ'.וְּ

  .פ
ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ־ֹחֶדש   (ז,ָּיָּרֹאש 

הַׁ ֻמָ ַֻׁכַ ַכֻסֹות ַֻׁולְּ יר ֻתִ ַהסְּ ַֻׁולְּ ַהֲעִלים לְּ
ַׁ י־ֻתֹוָרה ֵ ִַׁחֻדֻוש  ה ַכֻמָ ֻלֹאַַׁׁ–וְּ ֶ ש 

ַׁ'קֹול ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ַגֻלֹוָתם ִחיַנתַַׁׁלְּ בְּ ַֻׁבִ ִַׁאם י ַֻׁכִ ָרם',
ַׁ ָאַמר ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ ,' ַלַחש  ַֻׁבְּ מוַֹׁ'סֹוד ַַׁאדְּ ַַׁז"ל י־ַחיֵָֻּ)"ר

ָּמֹוֲהַרָּ ָּתיט ָּמֻובָָָּּ–"ן ָבִריםַׁל(ְלֵעיא ַֻׁדְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ש  ֻיֵ ֶ ַׁ"ש  :
י ַמֻנִ ַֻׁוזְּ ַָׁיִמים ֶיה ִיהְּ ַׁוְּ ַׁסֹוד, ה ַַׁעֻתָ ֵהם ֶ ֻלֹאַׁש  ֶ ַׁש  ם

כֻו'".ַׁ ֶיהַׁסֹודַׁוְּ ִַׁיהְּ

ָפִרַׁ ַׁסְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ָהיֻוֵַׁיש  ֶ ַׁש  ים ִ דֹוש  ַׁקְּ ים
ַׁ ךְּ ַאַחר־ֻכָ ַׁוְּ ִנים, ָ ַׁש  ה ֻמָ ַֻׁכַ נֻוִזים ֻגְּ
ַַׁהֻזַֹהר־ ֵרי ִַׁספְּ מֹו ַֻׁכְּ ֻלֻו, ֻגַ ִַׁנתְּ ִמים ַַׁהֻיָ בֹות רְּ ֻבִ
ָפִריםַׁ הַׁסְּ ֻמָ ַֻׁכַ ֵכןֵַׁיש  ֵביַָׁהֲאִריַז"ל,ַׁוְּ ִכתְּ ַׁוְּ דֹוש  ַהֻקָ
ִאיםַׁ ַַׁהֻבָ ִמים ַֻׁוַבֻיָ ֲַׁעַדִין, נֻוִזים ֻגְּ ֶ ַׁש  ים ִ דֹוש  קְּ

ַַׁוֲאַׁ ֻלֻו. ֻגַ ו,ִַׁיתְּ ָ ש  ַַׁעכְּ ים ַגֻלִ ֻמְּ ֶ ַׁש  ָפִרים ַַׁהֻסְּ ִפֻלֻו
הַׁ ֻמָ ִריִכיםַֻׁכַ ַגםַׁצְּ ַעט,ַׁוְּ ַעטַׁמְּ ַגֻלֹוָתםַׁמְּ ִריִכיםַׁלְּ צְּ

ֶרֶמזַׁ ָבםַֻׁבְּ ָכתְּ ָבִריםַׁלְּ ִקיםַַׁׁ–ֻדְּ ַהֻכֹלֵַׁמֲחַמתַַׁהחֹולְּ
רֻוַׁיֹוֵתר.ַׁ ֻגָ ֻלֹאִַׁיתְּ ֶ ִציםַׁש  ַהֻלֵ ַׁוְּ

  .פא

ֻקֻוֵטָּ) ַסָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (חָּז,ָּגֻפֶ

ָבַׁ ַַׁהֻדְּ ַֻׁבְַּׁרֹב ִסים ֻפָ דְּ ַַׁהֻנִ ֵחיַׁ'ִרים בְּ ִ ש 
ם־טֹוב ֵ ַעל־ש  יק־ֵזֶכרַׁ',ַהֻבַ ־ַצֻדִ

ַׁ ָקדֹוש  ָרָכה־וְּ לַַׁׁ–ִַׁלבְּ ַֻׁכָ ִרים ַסֻפְּ ַׁמְּ ם ֺכֻלָ ַֻׁכְּ ם ֺרֻבָ
ָבר ִַׁמֻכְּ לַַׁׁ.ָהעֹוָלם ֶ ַׁש  ַַׁהֻנֹוָרִאים ִתים ַהֻמֹופְּ וְּ

ם־טֹוב'ַהַׁ ֵ ַעל־ש  ַֻׁבַ יק־ֵזֶכר', ַׁ־ַצֻדִ ָקדֹוש  ָרָכה־וְּ ַׁ,ִלבְּ
ַָׁהַׁ ָכל ַֻׁבְּ ָסִמים ֺפרְּ ֵאיַׁ.עֹוָלםמְּ ִַׁירְּ ין ַֻׁבֵ ָרט ־ֻוִבפְּ

מֹו.ַׁ ְּ ֵביַׁש  ְּ חֹוש  םַׁוְּ ֵ ַַׁהש ֻ

דֹוֵליַׁ ִַׁמֻגְּ ֶַׁאָחד דֹול ַֻׁגָ יק ַַׁצֻדִ ר ִסֻפֵ
ִמיָדיו לְּ ֵביתַׁ,ֻתַ ַֻׁבְּ ֵפרֻוש  ָאַמרַֻׁבְּ ֶנֶסתַׁ־וְּ ַהֻכְּ

ה ָ ָרש  ַַׁהֻדְּ ַעת ְּ ש  ַֻׁבִ ים ַרֻבִ ָצאַַׁׁ:ֻבָ ִַׁנמְּ ַׁלֹא ִאם ֻבְּ ֶ ש 
ַׁ ֶ ַׁש ֻ ה ִַׁמֻמַ ַׁיֹוֵתר ַָׁהֲאִריַז"ל ֵחי בְּ ִ ַָׁרִאינֻוַׁש  סֻו, ֻפְּ דְּ ֻנִ

ֻפֻור.ַׁ ָסםֶַׁזהַַׁהֻסִ ֺפרְּ מְּ ה,ַֻׁכַ נֻוַׁיֹוֵתרִַׁמֻזֶ נֻוֵַׁמַרֻבֵ ֲַׁאַנחְּ

  .פב

ֻקֻוֵטָּ) ַסָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (חָּט,ָּיֻפֶ

ֵריַׁ בְּ ַֻׁדִ ל ַֻׁכָ ַַׁעל ֵַׁהיֵטב ִלֻבֹו ַׁוְּ ֵַׁעינֹו ים ש ִ ֻמֵ ֶ ש 
ַעל ַֻׁובְּ ָתב כְּ ֻבִ ֶ ֵריַׁ־ַהֻתֹוָרה־ש  ִַׁספְּ ָכל ַֻׁבְּ ה, ֻפֶ

ַנ"ךְַּׁ "סַׁ,ֻתַ ַ ש  ַַׁׁ,וְּ יםֻוִמדְּ ִ ַַׁהֻזַֹהרַׁ,ָרש  ֵרי ִספְּ ־וְּ
ַׁ דֹוש  ַָׁהֲאִריַז"לַׁ,ַהֻקָ ֵבי ִכתְּ יִקיםַַׁׁ,וְּ ֻדִ ַַׁהֻצַ ֵרי ִספְּ וְּ

דֹורֹוֵתנוַֻׁ ֻבְּ ֶ יםַׁש  ֻיִ יַַׁׁ–ֲַׁאִמֻתִ ידֻוןַֻׁכִ ַיֻגִ ִעידֻוןַׁוְּ םַׁיְּ ֻלָ ֻכֺ
מֹוֶַׁאָחד"ַׁ ְּ ַׁ.הָּיד,ָּט(ְזַכְריָָּ)"ַׁה'ֶַׁאָחדַֻׁוש 

ַׁ ש  ִַׁטֻפֵ ע ָ ַָׁרש  ֵצא ִַׁיֻמָ ַׁלֹא אי ַוֻדַ ֻיֻוַכַַׁׁ,ֻבְּ ֶ לַׁש 
בַַׁחסַׁ:לֹוַמר ֻדֹותִַׁמֻלֵ רִַׁלבְּ ָ ש  ֶאפְּ ֶ לֹום,ַׁ־ש  ָ ש  וְּ

ַרךְַּׁ ֻבָ הַָׁלנֻוֵַׁמִאֻתֹוִַׁיתְּ ֻלָ ֻגַ תְּ ֻנִ ֶ זֹאתַׁש  ִמֻיֹוםַַׁׁ,ֻתֹוָרהַֻׁכָ
ן ה־ַמֻתַ ַַׁעדַַׁהֻיֹוםַַׁהֻזֶ נֻו הַַׁרֻבֵ ַֹׁמש ֶ ֵדי ַׁ,ֻתֹוָרהַַׁעל־יְּ

זֹאת ַֻׁכָ ה ָעש ָ ַׁוְּ ַעל ַֻׁפָ ַֻׁוִמי לַַׁׁ–? ַֻׁכָ אֻו ַָׁיצְּ ִַׁמי ֶטן ִמֻבֶ
ָבִריםַׁוְַּׁ הַהֻדְּ יםַָׁהֵאֻלֶ ִ ַהִחֻדֻוש  ָלאֹותַׁוְּ פְּ ַַׁהֻנִ ִאםַַׁׁ–?

ָתהַׁזֹאת"לֹאַׁ יַַׁידַׁה'ַָׁעש ְּ ְעיָָּ)"ַֻׁכִ ַ יוַַׁׁ,הָּמא,ָּכ(ְיש  ִמֻפִ
ֻדֹוַׁ ַַׁעבְּ ה ֹמש ֶ ַׁלְּ ַַׁהֻזֹאת ַַׁהֻתֹוָרה ֵרי בְּ ַֻׁדִ ל ַֻׁכָ ָרא ִיקְּ

יתוַַֹׁׁ כֻו'ַׁ,ֶנֱאַמןַֻׁבֵ ַעַׁוְּ ֺ ָסָרֻהִַׁליהֹוש  הֻואַׁמְּ ַׁ.וְּ

ָלִאי פְּ ַַׁהֻנִ ים ִ ַַׁהִחֻדֻוש  ל ַהֻנֹוָרִאיםַֻׁכָ ַׁוְּ ם
ה ֵניֲַׁעִלֻיָ יִקיםַֻׁבְּ ֻדִ דֹוֵליַַׁהֻצַ ַֻׁגְּ ֻלֻו ֻגִ ֶ םַַׁׁ–ַׁש  ֻלָ ֻכֺ

ֲֹאָבל

ְֹצִריִכין

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֱאֶמֹ ֹת:ֻבֶ

ֹֻוְכָבר

ִֹמי

י ֹֻכִ

ְֹוֵכן



 ע ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ָכלַׁ ַׁלְּ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ֱַׁאלֹקֻותֹו ין ַגֻלִ ַֻׁומְּ ידֻון ַיֻגִ ַׁוְּ ִעידֻון יְּ
ֱאֶמתַׁ כוֶַַֻׁׁהָחֵפץַֻׁבָ   '.וְּ

  .פג

ֻקֻוֵטָּ)ָּ ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (םָּא,ָּיבֻדַ

ַׁיֹוָחאי ר ַֻׁבַ עֹון מְּ ִ ַׁש  י ַַׁרֻבִ רָֻּזַֹהָּ)ַָׁאַמר

ֹא ָָּנש  ָרָּ, ֲחִביבֻוָתאַׁ"ַׁ:קכח.(ָּאִאֻדְ ַֻׁבַ ֲאַנן
ָיא לְּ ַֻׁתַ ַַׁאֲהָבהַַׁׁ–" יֵנינֻו ַֻׁבֵ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ִריִכין ַׁצְּ ָאנֻו ֶ ש 

ִמיֵדיַׁ ַתלְּ ַֻׁבְּ ַכֻמֻוָבא ַׁוְּ ר. ַָׁהִעֻקָ הֻו ֻזֶ ֶ ַׁש  דֹוָלה, ֻגְּ
הַַׁׁ:ָהֲאִריַז"ל ַכֻמָ ַׁוְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ַַׁז"ל ַָׁהֲאִר"י ִהיָרם ִהזְּ ֶ ש 

ָעִמיםַׁ ינֵַׁ"ַׁ:ֻפְּ ֶיהַֻׁבֵ הְּ ֻיִ ֶ דֹוָלהש  ַׁ"!יֶהםַַׁאֲהָבהַֻׁגְּ

ַָׁאַמר ַַׁאַחת ֶ ַׁ"ש  ַָׁלבֹואַׁ: ַׁמֻוָכן ָהָיה
ַלִים ָ ַַׁעל־ַׁ,ִלירֻוש  ה ֺאֻלָ ַַׁהֻגְּ בֹוא ֻתָ ֶ ש  וְּ

ֲחלֶֹקתַׁ ַַׁהֻמַ ַעט ַׁמְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ ֵקל ַקלְּ תְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ַַׁאךְּ ָיָדם,
ֹוֵתיֶהם ש  ַׁנְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַַׁהֲחֵבִרים ין ַֻׁבֵ ה ֲעש ָ ֻנַ ֶ ַׁ"ש 

ְבֵחיָָּהֲאַָּׁ ִ ש  ְמֹבָארָֻּבְ ַׁ.ִר"י()ֻכַ

ַַׁהֻתֹוָרה ַכת ָ ש  ַַׁהמְּ ר ֵדיַַׁׁ,ִעֻקַ ַַׁעל־יְּ הֻוא
ַָׁוֶחֶסד קֻותַַׁׁ,ַאֲהָבה ֻתֹוקְּ ְּ ִַׁהש  ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

ַלת־ ַקֻבָ ֵדי־ֶזהַׁזֹוִכיןַׁלְּ ַעל־יְּ ֶ ה,ַׁש  ָ ֺדש ֻ קְּ ִכֻסֻוִפיןַֻׁדִ וְּ
ָכל־טֹובַׁ ַׁ.ַהֻתֹוָרהַֻׁולְּ

  .פד

ֻקֻוֵטָּ) יָמֵני,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֵהָמה־סִּ ָּ־ֻבְ
ה  (מחָּ,דְָּטהֹוָרה־ְוַחֻיָ

רֻוַַׁרֻבֹוֵתינֻוַַׁז"לַׁ ָאמְּ ֶ הָּמד,ָּאש  יתַָּרֻבָ ִ ֵראש  ָּ–ָּ)ֻבְ

לֵָּלַָּעָּ ְ רֻוָפה":ַׁ(יָּל,ָּהִמש  ַׁצְּ ַרתֱַׁאלֹוֻקַ לִַׁאמְּ ַׁ"ֻכָ
–ַׁ"ַׁ דֹוש  ַהֻקָ ַׁלְּ ֵַׁליֻה ת ֻפַ ִַׁאכְּ ַָׁמה ִכי רֻוךְַּׁ־וְּ הֻואַׁ־ֻבָ

כֻו'?!ַׁ ארַׁוְּ ֻוָ ֹוֵחטִַׁמןַַׁהֻצַ ש  ֹוֵחטִַׁמןַָׁהֹעֶרףַׁלְּ יןַׁש  ֻבֵ
ַַׁהַׁ נֻו ִַׁנֻתְּ ַׁלֹא ֶַׁאתֲַׁהֵוי ֶהם ַֻׁבָ ָצֵרף ַׁלְּ א ֶַׁאֻלָ וֹות צְּ ֻמִ

ָרֵאלַׁ ַׁ."ִיש ְּ

יםַׁ ִ ש  ָפרְּ ַַׁהמְּ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ַָׁנבֹוכֻו ָרש  דְּ ַהֻמִ
ֵכיַַׁהֲחִקירֹות ַדרְּ הַַׁׁ,ַהֻנֹוִטיםַׁלְּ ֻבֵ ִהֻטֻוַַׁהרְּ וְּ

ַׁ ֵ ֹחלַַׁהש  ֵרי,ִַׁימְּ ַגמְּ ַצדַַׁאֵחרַׁלְּ ָלֶהם,ַַׁׁםִמןַָׁהֱאֶמתַׁלְּ
ַַׁחס ִאֻלֻו לֹום־ֻכְּ ָ ש  ַׁלְַַּׁׁ,וְּ ַַׁטַעם ֻום ַׁש  וֹות,ֵַׁאין צְּ ַהֻמִ

ַׁה'!ַׁ ֲַׁאָהֻה ָמם. ַקֻיְּ ָמאִַׁאםַׁנְּ ָעלְּ ַֻׁבְּ יֹון ֵהםִַׁנֻסָ ֶ ַרקַׁש 

ֶנֶגדַׁ ֵהםַֻׁכְּ ֶ הַׁש  ָבִריםַָׁהֵאֻלֶ ֻדְּ ירַֻׁכַ ֻכִ ַהזְּ יַׁלֹאַׁלְּ ַהס,ַֻׁכִ
ֵרי.ַׁ ַגמְּ ַַׁהֻתֹוָרהַׁלְּ

ֻזַֹהר ַֻׁבַ בָֹאר ַׁמְּ ָבר ֵביַׁ־ֻכְּ ִכתְּ ַֻׁובְּ דֹוש  ַהֻקָ
ַׁ"ַׁ:ָהֲאִריַז"ל ֵַׁיש  ָוה ַֻׁוִמצְּ ָוה ִַׁמצְּ ל ֻכָ ֶ ָלֻהַׁש 

ֻקֻוֵניַָׁהעֹוָלמֹות ֵהםִַׁמֻתִ ֶ ֺיֶחֶדתַׁש  ָנהַׁמְּ ֻוָ ֵדיַַׁׁ,ֻכַ ַעל־יְּ
ָקא יְּ ַֻׁדַ ֵַׁאֻלֻו וֹות םַׁ"ִמצְּ ָ ַׁרֹאש  ַַׁעל ִַׁהֻכֻו ָבר ַֻׁוכְּ .

ַָׁהֱאֶמת ֶַׁאל ַַׁהֻנֹוִטים ים ִ ש  ָפרְּ ַַׁהמְּ ָאֵרי ְּ רֻוַַׁׁ,ש  ָסתְּ וְּ
ָיא רֻוכְּ כְּ ַֻׁכִ חֻו ָצוְּ ַׁוְּ "ל. ַַׁהֻנַ ֶַׁהֶבל ֵרי בְּ ֻתֹרַַֻׁׁדִ ִלסְּ

ֵריֶהם.ַׁ בְּ ַֻׁדִ

  .פה

ֻקָּ) ֲערֹובֹות,ָּתֲהָלכֹוָּ־יֻוֵטָּלִּ  (ה,ָּגָֻּתַ

ָבן ָקרְּ ַׁלְּ ר ֻתָ ֻמֺ ֶ ַׁש  ִעים ָ ש  ַַׁׁ,ָהרְּ ֵַׁליֵלךְּ ָאסֻור
ַעל ַֻׁבְּ ַׁאֹוָתם ח ִַׁלֻקַ רֹוַע ֻזְּ ָחםַׁ־ֻבַ רְּ ֻכָ

יַַׁעלֶַׁזהַׁ ַֻׁכִ ה, ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ תֹוךְּ ָלםַֻׁבְּ ַבֻטְּ ִניָעםַֻׁולְּ ַהכְּ ֻולְּ
י)ֶַׁנֱאַמר ִ ָּש  יִריר ִ ָּז(ַהש ֻ ָּב, כֻו'ם ַׁוְּ י ֻתִ עְּ ֻבַ ְּ ַׁ"ִהש  ִאםַַׁׁ,:

ַַׁעדַׁ ַָׁהַאֲהָבה ֶַׁאת רֻו עֹורְּ ַֻׁתְּ ִאם ַׁוְּ ִעירֻו ֻתָ
ץ" ֻפָ חְּ ֻתֶ ֶ ָערֻוָתאַַׁׁ,ש  ֶיהֵַׁאיֶזהִַׁאתְּ הְּ ֻיִ ֶ ֵרַחַׁש  ֶהכְּ יַֻׁבְּ ֻכִ
א ַתֻתָ לְּ ַָׁהֲאִריַז"לַׁ,ֻדִ ֵחי בְּ ִ ש  ַֻׁבְּ ַכֻמֻוָבן ַיןַַׁׁ,וְּ ִענְּ ֻבְּ

ן ִמיָדיו,ַַׁעֻיֵ לְּ ֵרבֶַׁאתַֻׁתַ ֻקֵ ֶ ַׁש  ֻפֻורֵַׁאיךְּ ם־ַהֻסִ ָ ןַָּעיֵָֻּ).ַׁש 

ְפִניָּ ַׁ.ם(ֻבִ

  .פו

ֻקָּ)  (,ָּהגֶָּנֶסְךָּ־ֵיין,ָּתֲהָלכֹוָּ־יֻוֵטָּלִּ

ֲעוֹונֹוֵתַׁ ַֻׁבַ לֻותַׁיֹוֵתר ַַׁהֻגָ ָאֵרךְּ תְּ ֻמִ ֶ ־נוַֻׁיַמהַׁש ֻ
ָבבֹות ַַׁהֻלְּ ַמֲעִטין ִנתְּ ַׁוְּ ים, ִריִכיןַַׁׁ–ַָׁהַרֻבִ צְּ

ָכלַׁ הַׁיֹוֵתר־ֻבְּ ֻבֵ ָפִריםַַׁהרְּ ַעםַׁסְּ כוַַֻֻׁׁפַ ַׁ'.וְּ

ֲעבֹוַדת ַֻׁבַ ַֻׁומֻוָסר ֵַׁעצֹות ֵכי ַדרְּ ַׁ־ֻבְּ ֵ ,ַׁםַהש 
ִריִכַׁ ֻצְּ ֶ יםַׁש  ִ ָרש  דְּ ַַׁהֻמִ ֵרי ִַׁספְּ ל ַֻׁכָ ין

יֶהם ֵ ַַׁהֻזַֹהרַׁ,ֻוֵפרֻוש  ֵרי ִספְּ ַׁ־וְּ דֹוש  ֵביַַׁׁ,ַהֻקָ ִכתְּ וְּ
ית ִ ֵראש  ַׁוְּ ןַׁ־ָהֲאִריַז"ל, ַַׁעל־ֻכֵ כֻו'. ַׁוְּ כֻו' ַׁוְּ ָמה ָחכְּ

רַָׁחַמלַָׁעֵלינֻוַׁ ֶ ֲַׁאש  ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵדיַַׁהש ֻ רֻוַַׁחסְּ קְּ ַמהַֻׁיָ
פֻוסַׁ ֶלאֶכתַַׁהֻדְּ ָנַתןַָׁלנֻוַׁמְּ כוַַֻׁׁוְּ ַׁ'.וְּ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ

ֹֻוַפַעם

י ֹֻכִ

ְֹוֶזה

ֹֻוְבֶזה

י ֹֻכִ

ַֹגם

ל ֹֻכָ

ְֹוֵכן



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 עא ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

  .פז

ֻקוָֻּ) ֻלֻוַחָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־יֵטָּלִּ  (ג,ָּחָֻּגִּ

ַׁ ַׁלֹו ש  ֻיֵ ֶ דֹול'ִמיַׁש  ֶכלַֻׁגָ הֻואַָׁחִריףַַׁׁ',ש ֵ וְּ
ֲחִריפֻותַׁ ַֻׁבַ ֻתֹוָרה, ַֻׁבַ דֹול ַֻׁגָ ן ֻדָ ַלמְּ וְּ
ַׁלֹוַׁ ֵַׁיש  ִַׁאם ַַׁוֲאִפֻלֻו ִקים, ַֻׁופֹוסְּ "ס ַ ש  ַֻׁבְּ ִקיאֻות ֻובְּ

ַֻׁבְַּׁ ָלה'ָיד ֻבָ ַַׁהֻקַ ַמת ַַׁהֻזַֹהר'ָחכְּ ֵרי ִספְּ ַֻׁבְּ ַׁ־, דֹוש  ַהֻקָ
ִכַׁ ַָׁהֲאִריַז"לוְּ ֵבי לַׁ–ַׁתְּ מֹוַׁ־ֻכָ ַַׁעצְּ ךְּ ִַׁזֻכֵ ֻלֹא ֶ ַׁש  ַמן זְּ
ֲהַמת'ִמַׁ ַׁ־ֻזֺ ָחש  ֲאַותַַׁׁ',ַהֻנָ ֵריַֻׁתַ ַגמְּ ַברֲַׁעַדִיןַׁלְּ ָ לֹאַׁש  וְּ

ֶמץַׁ ֶ ש  ֲַׁעַדִיןֵַׁאיֶזהֲַׁאִחיָזהַׁוְּ ַׁלֹו ֵיש  רֹו,ַׁוְּ ָחמְּ ַׁוְּ ֻגֻופֹו
ה ַׁעֹוָלם־ַהֻזֶ ֵלי ֶהבְּ ֲאַותַַׁהֻגֻוףַׁוְּ ָברִַׁמֻתַ איַַׁׁ–ַֻׁדָ ַוֻדַ ֻבְּ

ֵַׁאי ֵלםֲעַדִין ָ ַׁש  לֹו כְּ ַׁש ִ ֹנסַַׁׁ,ן ִַׁלכְּ ַׁלֹו ָאסֻור וְּ
ַׁיֻוַכלַׁ י ַֻׁכִ ָלל, ַֻׁכְּ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ַגתֱַׁאלֹקֻותֹו ָ ַמתַַׁהש ֻ ָחכְּ ֻבְּ

ַַׁחס ִלֻפֹל ַׁוְּ ֹאד ַׁמְּ ל ֵ ש  ִהֻכָ ַַׁרֲחָמָנא־לְּ לֹום ָ ש  ־וְּ
ָלןַׁ ַׁ.ִלצְּ

ַֻׁבֶַׁ ַַׁרק ק ַחֻזֵ ִהתְּ ַַׁׁ',ֱאמֻוָנה'לְּ ִליךְּ ְּ ַהש  ֻולְּ
ַַׁרק ֹמךְּ ִלסְּ ַׁוְּ ֵרי, ַגמְּ ַׁלְּ לֹו כְּ ַעלַַׁׁש ִ

יםַׁ ֻיִ ַָׁהֲאִמֻתִ יִקים ֻדִ ַַׁהֻצַ ַעל ַׁוְּ ים ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ֲאבֹוֵתינֻו
ֵרי ַגמְּ ֶַׁאתַַׁהֹחֶמרַׁלְּ רֻו בְּ ָ ש  ָרםַׁוְּ ֶַׁאתִַׁיצְּ פֻו רַֻׁכָ ֶ ֲַׁאש 

–ַַׁׁ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ֱַׁאלֹקֻותֹו ַגת ָ ַהש ֻ ַׁלְּ ַָׁזכֻו ֵַׁהם ַַׁרק י ֻכִ
ֵלמֻותַׁ ְּ ִליתַַׁהש ֻ ַתכְּ ַׁ.ֻבְּ

ַַׁׁ,ֵהם ֶהם ֻלָ ֶ ַׁש  קֻות ַחֻזְּ ִַׁהתְּ ר ִַׁעֻקַ ַרקַָׁהָיה
ַָׁהַׁ ֵדי ה'ַעל־יְּ ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ֻמֻוָבןַׁ'ֱאמֻוָנה ַֻׁכַ ,

קֹומֹות ַׁמְּ ה ַכֻמָ ַֻׁבְּ ַַׁז"ל, נֻו ַַׁרֻבֵ ֵרי ִדבְּ ִַׁאיַׁ.ֻבְּ י ־ֻכִ
ֻוםַׁ ַׁש  ָלַדַעת ַׁוְּ ָגה ָ ַַׁהש ֻ ֻום ַׁש  יג ִ ַהש ֻ ַׁלְּ ר ָ ש  ֶאפְּ

ִדיָעה ַרךְַַּׁׁ,יְּ ֻבָ ִַׁיתְּ צֻותֱַׁאלֹקֻותֹו נֹוצְּ ִהתְּ י־ִאםַַׁׁ–ַֻׁבְּ ֻכִ
הַׁ ָ דֹוש  ֵדיַָׁהֱאמֻוָנהַַׁהֻקְּ כוַַַֻׁׁעל־יְּ ַׁ'.וְּ
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ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (הָּג,ָּבַחֻלָ

ִַׁהיאַׁ ֵלמֻות, ְּ ש  ַֻׁבִ ֹות צְּ ַהֻמִ ַׁוְּ ַַׁהֻתֹוָרה ִקֻיֻום
ֵביַׁ ִכתְּ ַֻׁבְּ ֻמֻוָבא ַֻׁכַ ָוה, צְּ ַַׁהֻמִ ל ֶ ַׁש  ָחה מְּ ִ ַהש ֻ

ַׁ ְצֹות(ָהֲאִריַז"ל ַָּהֻמִ ַער ַ ְָּלש  ָמה רַׁ)ַהְקֻדָ ִעֻקַ ֶ ַׁ"ש  :
ַׁ ָוה, צְּ ַַׁהֻמִ ל ֶ ַׁש  ָחה מְּ ִ ַַׁהש ֻ ִַׁהיא ֵלמֻות, ְּ מֹוַַׁהש ֻ ֻוכְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ָּמז(ש  ָּכח, ָבִרים ַׁ)ֻדְ ֻתָ ַָׁעַבדְּ רַׁלֹא ֶ ַחתֲַׁאש  ַׁ"ֻתַ :
כֻו'.ַׁ ַׁוְּ ֵַׁלָבב" טֻוב ַֻׁובְּ ָחה מְּ ש ִ ַֻׁבְּ ֱַׁאלֶֹקיָך ַׁה' ֶאת

ַׁ "ל ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְּ ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ֵרי ִדבְּ ַֻׁבְּ בָֹאר ַכמְּ )ח"אָּוְּ

קֹומֹות.ַׁה(ָּ הַׁמְּ ַכֻמָ ַֻׁובְּ

  .פט

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (הָּד,ָּבַחֻלָ

יִַֻׁ ֶ ה,ַׁש ֻ ִחֻלָ תְּ ַֻׁבִ ֻגֹוָלה ַֻׁבַ ים ִ בֻוש  ַֻׁכְּ ֵַׁהם ָרֵאל ש ְּ
ַׁ ם ָ ַׁש  ָטִלים ֺטלְּ ַׁמְּ ֵהם ֶ ַׁש  ָכל־ָמקֹום ֶזהַַׁׁ–ֻבְּ

ֹותַׁ ָפש  ַֻׁונְּ ִַׁניצֹוצֹות ֵַׁיש  ָכל־ָמקֹום ֻבְּ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
םַׁ ָ ש  ַׁלְּ רֻו ֻזְּ ֻפַ ִנתְּ ַׁוְּ ָנֹפצֻו ַׁוְּ חֻו דְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ֹות דֹוש  קְּ

כוַֻׁ ַׁוְּ .'ַׁ ש ְּ ַַׁהֻיִ ִַׁאיש  ם ָ ש  ַׁלְּ א ֻבָ ֶ ַׁש  ֵתֶכף ַׁוְּ ֵאִלי ֵהםַַׁׁ–רְּ
ַאֲחִזיםַֻׁבֹוַׁ ִנתְּ ִביםַׁאֹותֹו,ַׁוְּ ַסֻבְּ ִליםַָׁעָליו,ַֻׁומְּ ַׁ–נֹופְּ

ֵנםַׁ ַתֻקְּ ֻיְּ ֶ ֵדיַׁש  כוַַֻֻׁׁכְּ ַׁ.'וְּ

בֹות־ָרעֹותַׁ ָ ֲחש  ַַׁהֻמַ ָכל ַׁוְּ כֻו' ַׁוְּ ִלֻפֹות ַַׁהֻקְּ ם ֻגַ
ַׁ ֵַׁמֶהם ִאים ַַׁהֻבָ כֻו' ַׁוְּ ֻבֻוִלים ַֻׁוִבלְּ ָזרֹות ַׁ–וְּ

ַהַׁ ֶ ַׁש  רֹוִאים ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת ַֻׁבֹו, יצֹוצֹותֶַׁנֱאָחִזין ֻנִ
רֻוָתםַׁ ֻגָ ִהתְּ ַׁוְּ ַאֲחָזם ִַׁהתְּ ר ִעֻקַ ַׁוְּ ן, ֻקֵ ֻתַ ִהתְּ ַׁלְּ רֹוִצים
ָברַׁ ַֻׁדָ ֵאיֶזה ַֻׁבְּ ַׁעֹוֵסק ַָׁהִאיש  ה ֻזֶ ֶ ַׁש  ֵעת ַֻׁבְּ הֻוא
לַׁ ֶ ָתםַׁש  ֺאֻלָ ֻקֻוָנםַֻׁוגְּ ַמןַֻׁתִ ָאזַׁהֻואַׁזְּ ֶ ה,ַׁש  ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ ֶ ש 

ִלֻפֹות.ַׁ ַהֻקְּ יןַָׁהַעֻכֻו"םַׁוְּ יצֹוצֹותִַׁמֻבֵ ַַׁהֻנִ

הַֻׁומֻוָבַׁ ַכֻמָ נֻוַַׁז"לַֻׁבְּ ֵריַַׁרֻבֵ ִספְּ ל־ֶזהַֻׁבְּ ןַֻׁכָ
קֹומֹותַׁ ָּל(מְּ ָּכז, םַׁ)ח"א ַֻׁגַ ֶרֶמז ַֻׁבְּ ַֻׁומֻוָבן ,

ֵביַָׁהֲאִריַז"לַׁ תְּ ָכלַֻׁכִ ֵריַַׁהֻזַֹהרַׁוְּ ִספְּ ֵהםֶַׁאָחדַַׁׁ–ֻבְּ ֶ ש 
ַהֻזַֹהרַׁ ַׁוְּ ַָׁהֲאִריַז"ל ֵרי פְּ ֻסִ ֶ דֹולֹותַׁש  ַַׁהֻגְּ סֹודֹות ֵמַהיְּ

בִַׁ ַַׁלמְּ דֻוַע ֻיָ ַֻׁכַ ֲַׁעֵליֶהם, ִדים ֺיֻסָ קֹומֹותַׁמְּ מְּ ַֻׁבִ יִנים
ר.ַׁ ֻפָ ֵַׁאיןִַׁמסְּ

  .צ

ֻקֻוֵטָּ) ה,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻיָ רִּ ָּ־ֻפְ הֻוְרבִּ ָֻּיָ
ֻות יש   (,ָּלדגְָּואִּ

ם ֵ נֻוַַׁהש ֻ ַרךְַּׁ־ֵהיִטיבִַׁעֻמָ ֻבָ יָלנֻוַַׁׁ,ִיתְּ ֻדִ ִהבְּ ֶ ש 
ה ַָׁהֵאֻלֶ ַַׁהֻטֹוִעים ֵקנֻוַַׁׁ,ִמן ֶַׁחלְּ ם ש ָ וְּ

ים ַחֻיִ תוַַֹׁׁ,ֻבַ ַֻׁבְּ ֻדֹו, ַַׁעבְּ ה ֹמש ֶ ַֻׁובְּ ה' ַֻׁבַ ַהֲאִמין ָרהַׁלְּ
ַעל ֻבְּ ֶ ַׁש  תֹוָרה ַׁוְּ ָתב כְּ ֻבִ ֶ ַַׁהֻזַֹהר־ש  ֵרי ִספְּ ַֻׁובְּ ה, ַׁ,ֻפֶ

ָהֲאִריַז"לַׁ כֻו'ַׁ,וְּ ם־טֹובַַׁז"לַׁוְּ ֵ ַעל־ש  ַהֻבַ ַׁ.וְּ

ֲֹאִפֻלוֹֻ

ְֹוָצִריְךֹ

ֹםְוגַֹ

ר ִֹעֻקַ

ַֹמה

י ֹֻכִ

דֻוַעֹ ֻיָ ֹֻכַ

ר ֲֹאׁשֶ



 עב ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

  .צא

ֻקֻוֵטָּ) ה,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻיָ רִּ הָּ־ֻפְ ֻיָ  (כאה,ָֻּוְרבִּ

ַֻׁוֵביןַׁ יןַַׁהֻקֶֹדש  ילַֻׁבֵ ֻדִ ַהבְּ ִביןֵַׁמָרחֹוקַׁלְּ ֻתָ
ין הֻואַֻׁבֵ ֶ ַׁש  ֵמא, ַהֻטָ ַַַׁׁהֹחלַׁוְּ ַַׁהֻקֶֹדש  ֶרךְּ ֻדֶ

ִקים "סַֻׁופֹוסְּ ַ ש  ַרֻבֹוֵתינֻוַֻׁבְּ כֻוַֻׁבֹוֲַׁאבֹוֵתינֻוַׁוְּ רְּ ֻדָ ֶ ַׁ,ש 
הַׁ ִַׁמֻמֹש ֶ לֻו ֻבְּ ֻקִ ֶ ַׁש  ה ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָלה ֻבָ ַַׁהֻקַ ֵכי ַדרְּ ֻובְּ

ַָׁעָליו נֻו ַַׁהֻזַֹהר־ַרֻבֵ ד ַיֻסֵ ִַׁנתְּ ֲעֵליֶהם ֶ ַׁש  לֹום, ָ ־ַהש ֻ
ַׁ דֹוש  ַָׁהֲאִריַז"לַׁ,ַהֻקָ ֵבי ִכתְּ ַׁרֻוַחַַׁׁ,וְּ י םָקַׁ־ַעל־ֻפִ ָ ש  ַׁדְּ

ִכיםַַׁׁ– לַַׁההֹולְּ ֶ ידֹוִניםַׁש  ִיםַַׁהֻזֵ ִרירֻותַַׁהֻמַ ֻוֵביןַׁמְּ
ַַׁהֻתֹוָרה ֶַׁאת ָפֵרש  ַׁ־לְּ ֶרךְּ ַֻׁדֶ י ַַׁעל־ֻפִ ה ָ דֹוש  ַהֻקְּ

ֵניַׁ ִַׁמֻבְּ ַׁלֹא ר ֶ ֲַׁאש  ילֹוסֹוִפים ַַׁהֻפִ ִרים ַחֻקְּ ַהמְּ
הַׁ ָרֵאלֵַׁהֻנָ ַׁ.ִיש ְּ

יַׁ ַַׁעל־ֻפִ ים ֻיִ ַָׁהֲאִמֻתִ ַַׁהֻתֹוָרה י ֵ ש  ָפרְּ ַׁמְּ ל ֻכָ
ָלַׁ ֻבָ סֹודַׁ,הַהֻקַ ַֻׁובְּ ט ָ ש  פְּ ֶַׁאלַַׁׁ,ֻבִ ִבים ָ ַׁש  ם ֻלָ ֻכֺ

ִהיִביםַׁ ַֻׁוַמלְּ ִרים עֹורְּ ַֻׁומְּ ִקים ַחֻזְּ ַֻׁומְּ ֶַׁאָחד, ָמקֹום
ֹאד ַׁמְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֵני ַֻׁבְּ ֵַׁלב לַַׁׁ,ֶאת ַֻׁכָ ֶַׁאת ם ַקֻיֵ לְּ

ֻוָטן ש  פְּ ַֻׁכִ וֹות צְּ ַַׁרֻבֹוֵתינֻוַַׁׁ,ַהֻמִ ַָׁלנֻו רֻו סְּ ֻמָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ
כוַַַֻׁׁז"לַׁ ַׁ.'וְּ

חוַֹׁ ַָׁארְּ ִכים ַהֻפְּ ַַׁהמְּ רֵכן ַׁיֹש ֶ כוַַֻׁׁת ֲאָבלַַׁׁ'.וְּ
ֲַׁאבֹוֵתינֻוַׁ בֹות ִעקְּ ַֻׁבְּ ִכים ַַׁההֹולְּ נֻו ֲאַנחְּ

ֵַׁמעֹוָלַׁ ר ֶ ֲַׁאש  ַרֻבֹוֵתינֻו ַׁוְּ ָכלַַׁׁ–ם ַׁוְּ ים ִ רֻוש  ַַׁהֻדְּ ל ֻכָ
כֻו' ַׁוְּ ים ִ כֻו'ַׁ,ַהִחֻדֻוש  ַׁוְּ ַהֻסֹודֹות ַׁוְּ נֹות ֻוָ ַַׁהֻכַ ָכל ַׁ–ַׁוְּ

ֵני ַֻׁבְּ ֵַׁלב עֹוֵרר ַֻׁולְּ ץ ַאֻמֵ ַֻׁולְּ ק ַחֻזֵ ַׁלְּ ם ֻלָ ָרֵאל־ֻכֺ ַׁ,ִיש ְּ
ַקַׁ ֵאתלְּ ֶיֶתרַׁש ְּ וֹותַֻׁבְּ צְּ לַַׁהֻמִ םַֻׁכָ ַאֲהָבהַַׁׁ,ֻיֵ ָאהַׁוְּ ִירְּ ֻבְּ

ָלאַׁ רֻותִַׁנפְּ עֹורְּ ִהתְּ ַׁ.ֻובְּ

ַַׁהֻסֹודֹותַׁ ֵכי רְּ ַֻׁדַ ֵַׁמִבין ֵאינֹו ֶ ַׁש  ִַׁמי ֲאִפֻלֻו
ָמִזים ָהרְּ ֵַׁמָרחֹוקַׁ–ַׁוְּ ֵַׁמִבין ַַׁׁ:הֻוא ש  ֻיֵ ֶ ש 

ין ַֻׁדִ ָכל ַֻׁבְּ בֹות ֻגָ ִנש ְּ ַׁוְּ ַׁנֹוָראֹות ָלמֹות ֶַׁנעְּ ַׁ,סֹודֹות
ַׁ ָכל יַֻׁובְּ ַֻׁכִ ָוה, ַֻׁוִמצְּ ָוה ִַׁמצְּ ל ַֻׁכָ ל ֶ ַׁש  ָרט ַֻׁופְּ ָרט ֻפְּ

ָתבַׁ כְּ ֻבִ ֶ ַׁש  ַֻׁתֹוָרה י ַֻׁכִ ֶַׁאָחד, ַָׁמקֹום ֶַׁאל ב ָ ַׁש  ַהֻכֹל
ַׁ י ַֻׁכִ ַַׁחד, א ַֻׁכֹֻלָ ה ַֻׁפֶ ַעל ֻבְּ ֶ ַׁש  תֹוָרה ַׁהֻואַׁ"וְּ ה'

ָבִרי)ַׁ"ָהֱאלִֹקים ָּלה־לט(ֻדְ ָּד, ֱַׁאלֵֹקינֻוַׁם רֻוךְּ ַֻׁבָ ,
בֹודוַֹׁ ִַׁלכְּ ָרָאנֻו ֻבְּ ֶ ַַׁהַַׁׁ,ש  ִַׁמן יָלנֻו ֻדִ ִהבְּ ֻתֹוִעיםַׁוְּ

הַׁ ָנַתןַָׁלנֻוַֻׁתֹוַרתַׁ,ָהֵאֻלֶ כֻו'־וְּ ַׁ.ֱאֶמתַׁוְּ

  .צב

ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ִּ ֻדֻוש   (כג,ָָּּןקִּ

ַׁ ַָׁסמֻוךְּ ַׁהֻוא ַׁיֹוֵתר, ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ לֻות ַהֻגָ ֶ ַׁש ֻ ַמה
ַׁ מֻוךְּ ֻסָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל ַׁוְּ יֹוֵתר, ַֻׁבְּ יַח ִ ַָׁמש  ִביַאת לְּ

ֵרי יןִַׁסתְּ ֻלִ ֻגַ יַח,ִַׁנתְּ ִ ִביַאתַָׁמש  ַׁהַׁיֹוֵתר.ֻתֹוָרַׁ־יֹוֵתרַׁלְּ

ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ה ן)ִַׁמֻזֶ ַָּעֻיֵ

ַמָּ ַָּהְקֻדָ ַעָּת ַ מוָֹּר־ש  ִאיםַַׁׁת(ַהַהְקֻדָ ַהֻבָ וְּ
ֻיֹותַַׁׁ–ַַׁאֲחָריו ָאיֹותֲַׁחָזקֹותֲַׁאִמֻתִ םֵַׁהִביאֻוַׁרְּ ֻלָ ֻכֺ ֶ ש 
ִתֻקֻוִנים־ֵמַהֻזַֹהר ַׁוְּ דֹוש  ִמיםַׁ"ַׁ:ַהֻקָ ַַׁהֻיָ סֹוף ֻבְּ ֶ ש 

ֵרי ִַׁסתְּ ין ֻלִ ֻגַ ה־ִנתְּ ֻבֵ ַַׁהרְּ ירֻוַַׁׁ".ַהֻתֹוָרה ִַׁהֻתִ ן ַעל־ֻכֵ וְּ
יס ֻפִ ַהדְּ ַׁלְּ ַגם ַׁוְּ ֻתֹב ַַׁהֻזַֹהרַׁ,ִלכְּ ֵרי ִַׁספְּ ל ַׁ־ֻכָ דֹוש  ַהֻקָ

ִתֻקֻוִנים ֵביַָׁהֲאִריַז"לַׁ,וְּ תְּ לַֻׁכִ ַגםַֻׁכָ ֵריַַׁׁ,וְּ ֵהםִַׁסתְּ ֶ ש 
ָיִמיםַׁ ַֻׁבְּ לֹות ִהֻגָ ַׁלְּ נֻו ִַׁנֻתְּ ֻלֹא ֶ ַׁש  ַַׁהֻתֹוָרה ָרֵזי

מֹוִניםַׁ ָפִרַַׁׁ–ַַׁקדְּ ֻסְּ בָֹארַֻׁבַ מְּ ֲאִריכֻות.ֻכַ ַׁיםַֻׁבַ

ם ֵ יַׁ־ַהש ֻ ַֻׁכִ ה, ֻכָ ַַׁלֻמַ פֻוָאה ַׁרְּ ים ֻדִ ַַׁמקְּ ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
רֻוַׁ ֻבְּ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַָׁרָאה ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ הֻוא ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת

עֹוָלם הַֻׁבָ ֵאֻלֶ ִסיםַֻׁכָ יקֹורְּ ֶאֻפִ ִעיםַׁוְּ ָ ש  כוַַֻׁׁרְּ ַעל־ַׁ,'וְּ
םַׁ ֵ יםַַׁהש ֻ ֻדִ ןִַׁהקְּ ה־ֻכֵ ֻכָ פֻוָאהַַׁלֻמַ ַׁרְּ ַרךְּ ֻבָ כוִַַֻׁׁיתְּ ַׁ'.וְּ

ֻתֹבַַׁהֻכֹל ִריִכיןִַׁלכְּ וַׁצְּ ָ ש  כוַַַֻׁׁעכְּ יַַׁׁ–'ַׁוְּ ֻכִ
ַָׁלֶזה ֹכֶלת ַׁיְּ ַָׁלנֻו ֵַׁיש  ו ָ ש  ֵדיַַׁׁ,ַעכְּ ַעל־יְּ

מֻונוַֻׁ דְּ ֻקָ ֶ דֹוִליםַׁש  יִקיםַַׁהֻגְּ ֻדִ ֻקֻוִניםַַׁׁ,ַהֻצַ ַֻׁתִ ֻו ָעש  ֶ ש 
ה ֵאֻלֶ ַעלַׁ,ֻכָ ֻבְּ ֶ ִחיַנתַֻׁתֹוָרהַׁש  ַֻׁבְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֻנֻוַכלַׁלְּ ֶ ־ש 

ה ַַׁׁ,ֻפֶ ִחיַנת ַַׁהַׁ'ֻבְּ ִחיַנתַַׁׁ',ֻתֹוָרהסֹודֹות ַֻׁבְּ תֹוךְּ לְּ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ָתב, ֶלה'ַהֻכְּ ִַׁנגְּ '–ַַׁׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ ֵדי ֻכְּ

ֵאיַׁ ַֻׁבָ ָכל ַׁלְּ ָלא ִַׁנפְּ ֻלֻות ֻגַ ִהתְּ ַֻׁבְּ ַָׁהֱאמֻוָנה ִחֻזֻוק
יַׁה'ַׁהֻואַׁ"ַׁ,עֹוָלם יַָׁהָאֶרץַֻׁכִ לַַׁעֻמֵ ַעתַֻׁכָ ַמַעןַֻׁדַ לְּ
ְעיָָּ)"ַָׁהֱאלִֹקיםֵַׁאיןַׁעֹודַׁ ַ כוַַֻׁׁהָּד,ָּכד(ְיש  ַׁ'.וְּ

ַַׁרַז"ל ירֻו ַעלַׁ"ַׁ:ִהֻתִ ֻבְּ ֶ ַֻׁתֹוָרהַׁש  ֻתֹב ִלכְּ
ה ירוַַֻׁׁ–ַׁ"ֻפֶ ִהֻתִ ֶ ש  ַֻׁכְּ ַָׁאז י ַָׁהָיהַַׁׁ,ֻכִ ָבר ֻכְּ

ַַׁהֻזַֹהר עֹוָלם־ֵסֶפר ַֻׁבָ דֹוש  ַכתַַׁׁ,ַהֻקָ ָ ש  ַַׁהמְּ ר ִעֻקַ ֶ ש 
ֵרי ִַׁסתְּ ַגֻלֹות ַׁלְּ ֻקֻוִנים ַָׁידֹו,ַׁ־ַהֻתִ ַַׁעל ַָׁהיֻו ֻתֹוָרה

ֵַׁמַהַׁ ה ַַׁנֲעש ֶ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ר'וְּ ֻתָ סְּ ֶלה'ַׁ'ֻנִ ,ַׁ'ִנגְּ
ַמע'ִמַׁ ְּ ש  ה'ַׁ'ֻנִ ַַׁנֲעש ֶ כוַֻׁ' ַׁוְּ כֹוִליןַַׁׁ–' ַׁיְּ ן ַעל־ֻכֵ
ֻתֹבַַׁהֻכֹלַׁ וִַׁלכְּ ָ ש  ִריִכיןַַׁעכְּ ֲאִריכֻות(.ַֻׁוצְּ ְפִניםָֻּבַ ןָֻּבִ ַׁ.)ַעֻיֵ

ה ֹֻוִמֻזֶ

י ֹֻכִ

ֹלֹא

י ֹֻכִ

ל ֹֻכָ

ְֹוַכְמֹבָאר

י ֹֻכִ

ןְוַעֹ ֹל־ֻכֵ

ןְוַעל ֹ־ֻכֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 עג ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

  .צג

ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ִּ ֻדֻוש   (אכג,ָָּּןקִּ

דֹולַׁ ַַׁלֻגָ בֹוד ַֻׁכָ ַַׁלֲחלֹק ַעת ַַׁהֻדַ ַַׁעל ַיֲעֶלה
דֹוִלים ֻגְּ ֻבַ ֶ ָדָבַַׁׁ,ש  ַֻׁבְּ ֶַׁנֶגד ֻנֹוֵגַע ֶ ַׁש  ֱאמֻוַנתַׁ'ר

ָרֵאל ַַׁהֻתֹוָרהַׁ',ִיש ְּ ל ַֻׁכָ סֹוד ַׁיְּ הֻוא ֶ ָרטַַׁׁ.ש  ֻוִבפְּ
ַַׁהֻזַֹהר ֵרי ִַׁספְּ טֻו ְּ ש ֻ ֻפַ ִַׁנתְּ ָבר ֻכְּ ֶ ַׁ־ש  דֹוש  ֵביַַׁׁ,ַהֻקָ ִכתְּ וְּ

ִכיםַַׁׁ,ָהֲאִריַז"ל ַַׁההֹולְּ ים ִ דֹוש  ַׁקְּ ָפִרים ַׁסְּ ָאר ְּ ֻוש 
יםַׁ ִ דֹוש  ֵכיֶהםַַׁהֻקְּ רְּ יַֻׁדַ ַׁ.ַעל־ֻפִ

ָפַׁ ַַׁהֻסְּ ל ַַׁהֻתֹוָרהַֻׁכָ ֵכי ַדרְּ ַֻׁבְּ ִכים ַַׁההֹולְּ ִרים
ַׁ ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ ֲַׁאבֹוֵתינֻו, ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ ה ָ דֹוש  ַהֻקְּ

ה ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ דֹוָלהַַׁׁ–ַָׁהֱאמֻוָנה ַֻׁגְּ ָוה ִַׁמצְּ אי ַוֻדַ ֻבְּ
יָסםַׁ ֻפִ ַהדְּ כוַַֻׁׁלְּ  '.וְּ

  .צד

ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ִּ ֻדֻוש   (אכג,ָָּּןקִּ

ֵהר ִהֻזָ ַבֻזֹותַׁ:לְּ ִעיגַֻׁולְּ ַהלְּ ִליַׁלְּ ־ַחסִַׁלבְּ
יַׁ ַַׁעל־ֻפִ ַַׁההֹוֵלךְּ ֵַׁסֶפר ֻום ַׁש  לֹום, ָ ש  וְּ

ַַׁהֻתֹוָרה ֵכי רְּ ָמָרא־ֻדַ ַַׁהֻגְּ י ַַׁעל־ֻפִ ה, ָ דֹוש  ַׁ,ַהֻקְּ
ים ִ ָרש  ַַׁהֻזַֹהרַׁ,ֻוִמדְּ ֵרי ִספְּ ַָׁהֲאִריַז"לַׁ,וְּ ֵבי ִכתְּ ַׁוְּ !–ַׁ
ָהעֹוָלםַׁ ִריִכיןַׁלְּ םַׁצְּ ֻלָ יַֻׁכֺ ַׁ!ֻכִ

ֶפרַׁ ַַׁהֻסֵ ֶַׁזה ַָׁלֶהם ל ֺסֻגָ ֻמְּ ֶ ַׁש  ֵני־ָאָדם ַֻׁבְּ ֵיש 
ַׁ ָקאֻדַ ַַׁׁ–ַׁיְּ חֻוש  ַֻׁבְּ רֹוִאין ֶ ַׁש  מֹו ַַׁׁ,ֻכְּ ש  ֻיֵ ֶ ש 

ֵני־ ַֻׁבְּ ֵיש  ֶפרֶַׁזה,ַׁוְּ ַָׁלֶהםִַׁחֻיֻותִַׁמֻסֵ ש  ֻיֵ ֶ ֵני־ָאָדםַׁש  ֻבְּ
הַׁאֹוָתםֵַׁסֶפרַַׁאֵחרַׁ ַחֻיֶ ֻמְּ ֶ כוַַָֻׁׁאָדםַׁש  ַׁ'.וְּ

  .צה

ֻקֻוֵטָּ)  (ד,ָּבָּתֵעדוָֻּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ

"יַׁ ֻבִ ְּ ַָׁהַרש  ֻלֻו ֻגִ ֶ ַׁש  ֵרי־ַהֻתֹוָרה ִסתְּ
ַׁוְַּׁ ִמיָדיו, ַתלְּ בֻורֹותַׁוְּ ַַׁהֻגְּ ָכל ַׁוְּ ָהֲאִריַז"ל,

ַמרַׁ סְּ ַֻׁתִ ר ֶ ֲַׁאש  ֶהם, ֻבָ ֶ ַׁש  ָלאֹות פְּ ַהֻנִ ַׁוְּ ַהֻנֹוָראֹות וְּ
ָערוַֹׁ ִַׁמיַׁש ְּ ֲַׁאִפֻלֻו ֶהם, ַֻׁבָ ן ַעֻיֵ ַַׁהמְּ ַָׁהָאָדם ַׁרֹאש  ת

ַׁ ִליָתן ַתכְּ ַׁלְּ ִביָנם ַׁמְּ ֵאינֹו ֶ ַעטַַׁׁ–ש  ַׁמְּ ל־ֶזה ִעם־ֻכָ
ַׁיֹודוַֻׁ ַַׁהֻכֹל ֵריֶהם, בְּ ִַׁמֻדִ ַׁלֹו נֹוֵצץ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ַעט מְּ ַֻׁדִ
לֹוםַׁ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ֻדֹות ִַׁלבְּ ר ָ ש  ֶַׁאפְּ ִאי ֶ ַׁש  רֻו: יֹאמְּ וְּ

ֻוםַֹׁאֶפן.ַׁ ש  בַֻׁבְּ הִַׁמֻלֵ ֵאֻלֶ ָבִריםַֻׁכָ ַֻׁדְּ

ָלִאיםַׁ ִַׁנפְּ ים ִ ַהִחֻדֻוש  ַׁוְּ ֻלֻות ֻגַ ַַׁהִהתְּ ל ֻכָ
ֻדֹורֹותַׁ ַֻׁבַ יִקים ֻדִ ַַׁהֻצַ ֻלֻו ֻגִ ֶ ַׁש  נֹוָרִאים וְּ
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֲַׁעַדִין י ַֻׁכִ ה, ַַׁהֻזֶ ַַׁהֻיֹום ַַׁעד ַאֲחֵריֶהם ֶ ש 

ַַׁעִיןַׁיִַׁ ָרִאינֻו ֶ ַׁש  ה, ַָׁהֵאֻלֶ ֻדֹורֹות ַֻׁבַ ם ַֻׁגַ נֻו ִַׁעֻמָ ַרךְּ ֻבָ תְּ
ִאיַׁ ֶ נֹוָרִאים,ַׁש  ָלִאיםַׁוְּ יםִַׁנפְּ ִ ֻלֻותִַׁחֻדֻוש  ֻגַ ַעִיןִַׁהתְּ ֻבְּ
ֻוםַֹׁאֶפן,ִַׁאםַׁ ש  יַֻׁבְּ ִ ֶכלֱַׁאנֹוש  ש ֵ ַגֻלֹוָתםַֻׁבְּ רַׁלְּ ָ ש  ֶאפְּ
ָלםַׁ עְּ ַַׁהֻנֶ ִחיד ֵַׁמַהֻיָ ךְּ ָ ש  מְּ ַַׁהֻנִ ֱַׁאלִֹקי ַפע ֶ ש  ַֻׁבְּ לֹא

ֻבַַָׁׁ מֹוַָׁלַעד.ִיתְּ ְּ ַׁש  ַַׁרךְּ

  .צו

ֻקֻוֵטָּ) יָקה,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ רִּ יָנה־ֻפְ  (,ָּיז־להדָֻּוְטעִּ

ֹות צְּ ַהֻמִ ַׁוְּ ַַׁהֻתֹוָרה ַחת מְּ ַׁש ִ ַׁ,הֻוא
ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ הַֻׁבְּ ֻבֵ הַַׁהרְּ ֻמֻוָבאִַׁמֻזֶ ַֻׁכַ

ַעָּ) ַ ְצוֹר־ש  ָמָּת,ַָּהֻמִ ִריה;ַָּהְקֻדָ ים־ֵעץ־ֻפְ יָָֻּם־עֹולָָּ,ַָּחֻיִ הָּפ"א;ָָּהֲעש ִ

ַעָּ ַ ָּש  ָּ־רֻוַחָּר ַׁח:(ַָּהֻקֶֹדש  ַַׁז"ל, מֹו"ר ַַׁאדְּ ֵרי ִדבְּ ָרטַֻׁבְּ ַֻׁוִבפְּ
כוַַֻׁׁ ַׁ.'וְּ

  .צז

ֻקֻוֵטָּ)  (תָּד,ָּהַנֲחלֹוָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ

ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ֵכיַַׁׁ,ֻבְּ רְּ ַֻׁדַ ַין ִענְּ ַֻׁבְּ בָֹאר מְּ
ים ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ יַׁ,סֹודֹוָתיו ֻפִ ֶ ַנִיםַׁ־ש  ְּ ש 

כוַֻׁ ַׁוְּ כֹור ַַׁהֻבְּ ֻנֹוֵטל ֶ ַׁש  כוַֻׁ' ָבִרים'וְּ ַַׁהֻדְּ ָכל ַׁוְּ הַַׁׁ. ָהֵאֻלֶ
נוַֻׁ ֻכֵ רְּ ַֻׁדַ י ַַׁעל־ֻפִ ה ַַׁעֻתָ בָֹאִרים ֻוטַַׁׁ,מְּ ש  ַַׁהֻפָ ֶרךְּ ֻדֶ ֻבַ

ה ַמֲעש ֶ ַֻׁולְּ א ֻדָ ֺעבְּ ִמיד.ַַׁׁ–ַׁלְּ ַֻׁתָ ה ִפֻלָ תְּ ַֻׁבִ ק ַחֻזֵ ִהתְּ לְּ
ַנתַׁ ֻוָ ַֻׁכַ ִניִמֻיֻות ַֻׁפְּ ם ַֻׁגַ י ַֻׁכִ ֶַׁאָחד, ַַׁהֻכֹל ֻוֶבֱאֶמת

הַׁ,ָהֲאִריַז"ל ָהִביאִַׁליֵדיַַׁמֲעש ֶ ָיןֶַׁזהַַׁׁ.הֻואַׁלְּ ִענְּ ֻובְּ
ַַׁהַׁ רֵיש  ַדֻבֵ הַׁלְּ ֻבֵ הֵַׁאיֶזהַַׁׁ,רְּ סִַׁמֻזֶ ֻפַ ֶיהִַׁנתְּ הְּ ֻיִ ֶ ַעדַׁש 

ֵלב ַֻׁבְּ צֻות נֹוצְּ ֵערַַׁׁ,ִהתְּ ַ ש  מְּ ַֻׁדִ ַַׁמה פֻום ַֻׁכְּ ַַׁחד ל ֻכָ
ֻהַַׁׁ ִלֻבֵ קֹומוַַֹׁׁ,ֻבְּ אןַׁמְּ ֵאיןַֻׁכָ ַׁ.וְּ

  .צח

ֻקֻוֵטָּ) דֹון,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻקָ ָֻּפִּ
ָעה ים־ְוַאְרֻבָ ֹוְמרִּ  (,ָּכאגָּש 

דֻוָעַׁ ַַׁהיְּ ַַׁאַחת ָמה ֻדָ ַַׁהקְּ הַָׁלַדַעת
ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ ִביִנים ַׁ,ִלמְּ

ַַׁז"ל מֹו"ר ַַׁאדְּ י ֵ ִחֻדֻוש  ַׁעֹוָלם"ַׁ:ֻובְּ ָכל ֻבְּ ֶ ָכלַַׁׁ,ש  ֻובְּ
א ֻגָ רְּ ָכלַָׁאָדםַׁ,ֻדַ לֻותַַׁׁ,ֻובְּ ְּ ש  לְּ ֻתַ ְּ ִחיַנתִַׁהש  לַֻׁבְּ ַֻׁכָ ֵיש 

ְֹוֵאיְךֹ

ֲֹאָבל

ְֹצִריִכין

ֹאֻוַלי

ְֹוָכל

ְֹוֵכן

ר ָֹהִעֻקָ

ן ְֹוַעֻיֵ

ְֹצִריִכין



 עד ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

ַָׁהעֹוָלמֹות ל לַַׁׁ".ֻכָ ֶ ַׁש  ִחיָנה ַַׁהֻבְּ ַׁזֹאת ן ַעל־ֻכֵ וְּ
ַָׁחָלל ל ֶ ַׁש  צֻום מְּ נֻוי־ַהֻצִ ָכַַׁׁ,ַהֻפָ ַֻׁבְּ ַׁעֹוָלםהֻוא ַׁ,ל

ָכלַָׁאָדם אַׁ,ֻובְּ ֻגָ רְּ ָכלַֻׁדַ כוַַֻֻׁׁובְּ ַׁוְּ כוַֻׁ' לַָׁאָדםַַׁׁ.'וְּ יַֻׁכָ ֻכִ
א ֻגָ רְּ ַֻׁדַ ָכל ַָׁהעֹוָלמֹותַׁ,ֻבְּ ל ִַׁמֻכָ לֻול ַַׁׁ,ֻכָ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש ֻ ֻוַמה

ָהִביןַׁ ַׁלְּ ַֻׁתֻוַכל ֶַׁזה י ַעל־ֻפִ ַׁוְּ ָרט. ֻפְּ ַֻׁבַ ֵַׁיש  ָלל ֻכְּ ֻבַ
ַׁ ַַׁהֻתֹוָרה ַין ִַׁענְּ ַעט ֹעה"מְּ רְּ ַֻׁפַ ֶַׁאל ָּסד(ַׁ"ֻבֹא ַׁ,)ח"א

ָכלַַׁמַַׁׁ ַעדַׁסֹוף.וְּ הַׁוְּ ִחֻלָ ֻהִַׁמֻתְּ ָבֵארַֻׁבָ ִכינֻוַׁלְּ ֻזָ ֶ ַׁהַׁש ֻ

ֵַׁמָרחֹוק ַעט ַׁמְּ ָהִבין ַׁלְּ ר ָ ש  ַׁ,ֶאפְּ
ָהרֹותַׁ הַַׁאזְּ ַכֻמָ ַׁוְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ בָֹאר ַכמְּ וְּ

ַָׁהֵעץ ת ִחֻלַ תְּ ים־ֻבִ ָראַׁ,ַחֻיִ ַָׁהִאֻדְּ ת ִחֻלַ א־ֻוִבתְּ ַׁ:ַרֻבָ
ִאי" ֶ ָלל־ש  ַֻׁכְּ ֶזה ַֻׁבָ ָהִבין ַׁלְּ ר ָ ש  ִַׁמַַׁׁ,ֶאפְּ ִַׁאם י יַֻׁכִ

לוַֹׁ כְּ ַׁש ִ ל ַבֻטֵ ֻמְּ ֶ ֵַׁמִביןַׁ.ש  ֵאינֹו ֶ ַׁש  ָמקֹום ַֻׁובְּ ֻתֹוֶלהַׁ,
י ִ ַָׁהֱאנֹוש  ֻתֹו עְּ ִחיתֻותַֻׁדַ פְּ ַֻׁבִ ָהִביןַַׁׁ–"! ַׁיֻוַכלַׁלְּ ָאז וְּ

ה ֻבֵ ֵַׁמַהרְּ ַעט ַַׁהֻבֹוֵראַַׁׁ,מְּ ת ֺדֻלַ ַֻׁגְּ ֵַׁמָרחֹוק אֹות ִלרְּ וְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ רַַׁׁ,ִיתְּ ֶ בֻוָנתוַֹׁ"ֲאש  כֻו'ַׁ"ֵאיןֵַׁחֶקרִַׁלתְּ ְעיָָּ)ַׁוְּ ַ הְָּיש 

ַׁ.מ,ָּכח(ָּ
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ֻקֻוֵטָּ) ד,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻקָ ָֹּוןֻפִּ
ָעה ים־ְוַאְרֻבָ ֹוְמרִּ  (ד,ָּחָּש 

ִפיָרה ַׁסְּ ל ֶ ַׁש  נֹות ֻוָ ַַׁהֻכַ ַלל ַֻׁכְּ ִחיַנת כוַַֻֻׁׁבְּ ,ַׁ'וְּ
ן כוַֻׁ־ַעֻיֵ םֵַׁהיֵטבַׁוְּ ָ נֹותַַׁׁ',ש  ֻוָ רַַׁהֻכַ ַסֻדֵ םַׁמְּ ָ ש 

ָלהַׁ ָלהַָׁוַליְּ ָכלַַׁליְּ ָרִטֻיֻותַֻׁבְּ פְּ כוֵַַֻׁׁהיֵטבַֻׁבִ כוַֻׁ'ַׁוְּ ַׁ'.וְּ

ִחַׁ ַַׁהֻבְּ ַמן,ֵַׁאֻלֻו ָכלַׁזְּ ָכלַָׁאָדםַֻׁובְּ ינֹותֵַׁהםַֻׁבְּ
י אֻורַַֻׁׁכִ ַֻׁבֵ ִעין ַׁיֹודְּ ֵאין ֶ ַׁש  י ַאף־ַעל־ֻפִ

י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֲַׁאָבל ָקן, ָעמְּ ַׁלְּ נֹות ֻוָ ַָׁאנֻוַַׁׁ,ַהֻכַ ֶזה
ִעיםַֻׁוַמֲאִמיִנים יןַַׁׁ,יֹודְּ ִחינֹותַַׁנֲעש ִ לֵַׁאֻלֻוַַׁהֻבְּ ֻכָ ֶ ש 

ָכלַֻׁדֹורַָׁודֹור ִכיןַֻׁבְּ ָ ש  ִנמְּ ַַׁׁ,וְּ ָ ש  ָנהַׁוְּ ָ ָכלַׁש  ָכלַַׁׁ,ָנהֻבְּ ֻבְּ
ִחיָנתֹו.ַׁ ִפיַֻׁבְּ ָאָדםַׁלְּ ַָׁאָדםַׁוְּ

ֶכל ֵ ַהש ֻ ַׁוְּ ָמה ַהָחכְּ ַׁוְּ ַַׁהֻמִֹחין ל ַֻׁכָ ַלל הֻואַַׁׁ,ֻכְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ ִַׁיתְּ ַַׁהֻבֹוֵרא ֶַׁאת יר ַהֻכִ ַֻׁולְּ הַַׁׁ,ָלַדַעת ֻזֶ ֶ ש 

ַעת רַַׁהֻדַ ַלתַׁ,ִעֻקַ רַַׁקֻבָ כוַַַֻׁׁהֻתֹוָרה־ִעֻקַ יַַׁעל־ַׁ'.וְּ ֻכִ
ָוה ָוהַֻׁוִמצְּ לִַׁמצְּ ֵדיַֻׁכָ ַעל־ַׁ,יְּ ִדֻבֻורַׁוְּ ֻבֻורַׁוְּ לַֻׁדִ ֵדיַֻׁכָ יְּ

ַׁ ַַׁהֻתֹוָרה מֹוַַׁׁ–ֵמֵעֶסק ַַׁעצְּ ַַׁעל יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ זֹוִכין

ַרךְַּׁ ֻבָ ִַׁיתְּ ֵַׁאָליו ָקֵרב ִהתְּ ַׁלְּ ֶכל ש ֵ ַׁוְּ ַעת ירַַׁׁ,ֻדַ ַהֻכִ ֻולְּ
ַרךְַַּׁׁ ֻבָ ִלית.ַׁ,אֹותֹוִַׁיתְּ כְּ רַַׁהֻתַ הִַׁעֻקַ ֻזֶ ֶ ַׁש 

נֹותַָׁהֲאִריַז"ל ֻוָ לַֻׁכַ ַללַֻׁכָ םַַׁׁ–ַֻׁכְּ ֺכֻלָ םַֻׁכְּ ֺרֻבָ ֶ ש 
ַֹׁמִחיןֵהַׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ נוַַֻׁׁ–!ַׁםַׁלְּ לַַׁׁ:ַהיְּ ַנתַֻׁכָ ֻוָ ֻכַ ֶ ש 
ֹות צְּ לַַׁׁ,ַהֻמִ ַֻׁכָ ַַׁעל ַדַעת ַׁוְּ ַֹׁמִחין יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ הֻוא

ַרךְַַּׁׁ,ָאָדם ֻבָ ִַׁיתְּ ַַׁהֻבֹוֵרא ֶַׁאת יר ַהֻכִ ַׁלְּ ה ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ַׁ,ש 
ָמא ָעלְּ ַֻׁובְּ ין ַֻׁדֵ ָמא ָעלְּ ִחיָנתוַֹׁ־ֻבְּ ַֻׁבְּ ִפי ַֻׁכְּ ָאֵתי ַׁ.ֻדְּ

ָוה ַֻׁוִמצְּ ָוה ִַׁמצְּ ל ַֻׁכָ ֵדי ַעל־יְּ ֶכלַַׁׁ,וְּ ש ֵ ַׁוְּ ַֹׁמַח ךְּ ָ ש  ִנמְּ
ֺיָחד ִחיָנהַַׁׁ,מְּ בְּ ַֻׁבִ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ַׁאֹותֹו יר ַהֻכִ ַֻׁולְּ ָלַדַעת
כוַַֻׁׁזֹאת ָלהַׁ'.וְּ ַמעְּ ִמיםַׁלְּ ֻגֹורְּ ֶ חֻודַׁש  ַַׁהֻיִ ִפי ןַַׁׁ,ֻוכְּ ֻכֵ

ירַׁ ַהֻכִ הַׁלְּ ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ַעתַׁש  ַפעַַׁהֻדַ ֶ ַַׁעלַָׁהָאָדםַׁש  ךְּ ָ ש  ִנמְּ
ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ַׁאֹותֹוִַׁיתְּ

  .ק

ֻקֻוֵטָּ) ָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ ֻקָ ָּדֹוןֻפִּ
ָעה ים־ְוַאְרֻבָ ֹוְמרִּ  (ה,ָּידָּש 

מֹוךַָׁ" ַֻׁכָ ֵרֲעָך ַׁלְּ ֻתָ ָאַהבְּ ַׁוְּ ְקָרָּ)" ָּח(ַוֻיִ ָּיט, ,ַׁא
ַׁ ֻתֹוָרה"הֻוא ַֻׁבַ דֹול ַֻׁגָ ָלל ַֻׁכְּ ם;ָּ" ָ ָּש  "י ִ )ַרש 

ָּד( ים ִ ְָּקדֹוש  ַָּסְפָרא ָּז; ָּכד, ה ית־ַרֻבָ ִ ֵראש  ַֻׁבְ .ַׁ ר ִעֻקַ ִקֻיֻוםַׁ'וְּ
ֵדי־ֶזהַׁ'ַהֻתֹוָרה ֵדי־ַׁ,הֻואַַׁעל־יְּ ַעל־יְּ ֶ ָלִליןַׁש  ֶזהִַׁנכְּ

כֻו' ַׁוְּ ַַׁעלַַׁׁ,ַיַחד ֹאד ַׁמְּ ַָׁהֲאִריַז"ל ִהיר ִהזְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻוכְּ
ַַׁאֲהַבתַַׁהֲחֵבִרים' ַעָּ)' ַ נוָֹּר־ש  ֻוָ ַָּהֻכַ ָּת, ֵ רֻוש  ָֻּדְ ְרכַָֻּי ַחָּת־ֻבִ ַ ר;ַָּהש ֻ

ַעָָּּ ַ ְלֻגֻוִלירָּש  ָמָּם,ַָּהֻגִ ַׁ.הָּלח(ַהְקֻדָ
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ֻקֻוֵטָּ) ֵזָלָּ,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ  (הָּה,ָּכטֻגְ

ַׁ ַהמְּ ַׁלְּ ַָׁהָאָדם, מֹוֲַׁעבֹוַדת ַַׁעצְּ ַַׁעל יךְּ ִ ש 
הַׁ ָ דֹוש  ָבהַַׁהֻקְּ ֻכָ רְּ תַַׁהֻמֶ ַ ֺדש ֻ כוַֻׁקְּ םַׁוְּ ָ ש ֻ ֶ ',ַׁש 

ַׁ י ַֻׁכִ . ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ֱַׁאלֹקֻותֹו ֻלֻות ֻגַ ַֻׁכִַָׁהתְּ ַָׁצִריךְּ ַָׁאָדם ל
ןַׁ ֻקֵ ֻתַ תְּ ֻנִ ֶ מֹוַׁש  ִכיָנה,ַֻׁכְּ ְּ ָבהַַׁלש ֻ ֻכָ מֹוֶַׁמרְּ ֹותַַׁעצְּ ַלֲעש 

לַׁגַֻׁ ֹותַֻׁכָ ןַַׁלֲעש  ַכֻוֵ ִניַׁמְּ ֻוִפיֵַׁמָהֲאִריַז"לַׁלֹוַמר:ַׁ"ִהנְּ
כֻו'.ַׁ ִכיָנה"ַׁוְּ ְּ ָבהַַׁלש ֻ ֻכָ ֶַׁמרְּ

  .קב

ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ יקִּ  (ןָּד,ָּיגְנזִּ

רַׁ ַֻׁבַ עֹון מְּ ִ ַׁש  י ַַׁרֻבִ א ֻנָ ַַׁהֻתַ ַַׁאַחר ם ֻגַ

ְֹוַעל־ְיֵדי־ֶזה

ְֹוֶזה

ְֹוָכל

י ֹֻכִ

ְֹוֶזה

ִֹמְצַות

ר ִֹעֻקַ

ן ְֹוַעל־ֻכֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

 עה ָהֲאִריַז"לַׁזיע"א

ַׁ הֹוִסיףַַׁׁ–יֹוָחאי ֶ ַׁש  ַָׁהֲאִריַז"ל, ֵבי ִכתְּ ַׁלְּ ָזִכינֻו
כֻו'.ַׁ ָלִאיםַׁוְּ ֻקֻוִניםִַׁנפְּ ַגֻלֹותַֻׁתִ ַׁלְּ

ַׁ דֹורֹוֵתינֻו ֵדיַָׁזִכַַׁׁ–ֻבְּ ַַׁעל־יְּ ִכינֻו ֻזָ ֶ ַמהַׁש ֻ ַׁלְּ ינֻו
ַעל־ ִַׁמימֹותַַׁה'ֻבַ ָהיֻו ֶ ַׁש  יִקים' ֻדִ ַַׁהֻצַ דֹוֵלי 'ֻגְּ

ו ָ ש  ַַׁעכְּ ַַׁעד ַַׁז"ל ם־טֹוב' ֵ כוַַֻׁׁש  רַׁ'וְּ ִַׁעֻקַ ֶזה ַׁוְּ .
ָמןַׁ ַַׁעצְּ ין ַחֻיִ ַׁמְּ ָאנֻו ֶ ַׁש  ָוֵתנֻו, ִתקְּ ַׁוְּ ִחֻיֻוֵתינֻו
דֹוֵליַׁ ַֻׁגְּ ַָׁלנֻו ִאירֻו ְּ ִהש  ֶ ַׁש  ה ָ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ָאָרה ְּ ַהַהש  ֻבְּ

ִמיֵדיֶהם.ַהַַׁׁ לְּ ֵדיַֻׁתַ ים,ַַׁעל־יְּ ֻיִ יִקיםַָׁהֲאִמֻתִ ֻדִ ַֻׁצַ

  .קג

ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ יקִּ  (ןָּה,ָּכוְנזִּ

ַֻׁבְַּׁ ֹאד ַׁמְּ ֵהר ,ַׁ'ַהֲחֵבִריםַַׁאֲהַבת'ִלֻזָ
ָנה ְּ ש  ֻמִ ַֻׁבַ בָֹאר ֻמְּ ָּמ"ו(ָאבוָֹּ)ַֻׁכַ ָּפ"ו ַׁת

ִעים ֻבָ ַארְּ ֵניתַׁ־ֻבְּ ִַׁנקְּ ַהֻתֹוָרה ֶ ַׁש  ָבִרים ַֻׁדְּ מֹוָנה ְּ ֻוש 
ֶהן ַַׁעלֻוכְַַּׁׁ,ֻבָ ַָׁהֲאִריַז"ל ִהיר ִהזְּ ֶ ַׁש  ֹאדַׁ־מֹו ַׁמְּ ֶזה

ָתִבים ֻכְּ ֻמֻוָבאַֻׁבַ ֹאד,ַֻׁכַ ַעָּ)ַׁמְּ ַ נוָֹּר־ש  ֻוָ ַָּהֻכַ ָּת, ֵ רֻוש  ְרכַָֻּיָֻּדְ ת־ֻבִ

ַחָָּּ ַ ַעָּר;ַָּהש ֻ ַ ְלֻגֻוִלירָּש  ָמָּם,ַָּהֻגִ ַׁ.הָּלח(ַהְקֻדָ

  .קד

ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ יקִּ  (ןָּה,ָּלזְנזִּ

ָפִריםַׁ ַַׁהֻסְּ ָכל ַֻׁבְּ ה ַַׁעֻתָ בָֹאר מְּ
ַׁ ַָׁהֲאִריַז"לַהֻקְּ ֵבי ִכתְּ ָרטַֻׁבְּ ַֻׁוִבפְּ ים, ִ ַׁדֹוש 

ִרי) ים־ֵעץ־ֻפְ ַָּחֻיִ ָּפ"ה(ֻפֻוִרי, ַמןַַׁׁ:ם ַֻׁוזְּ ַמן ַׁזְּ ָכל ֻבְּ ֶ ש 

ים ִ דֹוש  יםַַׁהֻקְּ ַמֻנִ ֶַׁהָאַרתַׁאֹותֹוַַׁׁ,ִמֻזְּ ַָׁעֵלינֻו ךְּ ָ ש  ִנמְּ
ַָׁהֵהם ִמים ֻיָ ַֻׁבַ ָהָיה ֶ ַׁש  ס ִציַאתַׁ,ַהֻנֵ ַׁיְּ ֶפַסח ַֻׁבְּ גֹון ־ֻכְּ

כֻו'ַׁ ַרִיםַׁוְּ כֻו'ֻוַבֲחֺנֻכַַָׁׁ,ִמצְּ הַׁוְּ לֲַׁחֺנֻכָ ֶ סַׁש  ַׁ.הַַׁהֻנֵ

  .קה
ֻקֻוֵטָּ) י,ָּתֲהָלכֹוָּ־ילִּ יקִּ  (ןָּה,ָּמבְנזִּ

ִפיַׁ ַׁלְּ ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ַֻׁבְּ ַׁמֻוָבן הֻוא
ַׁ ֻקֶֹדש  ַֻׁבַ ֻכֹו רְּ ַַׁׁ,ֻדַ ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ם ָ ַׁש  ַאךְּ

ִאיַׁ,סֹוד םַׁ־וְּ ָ ִַׁמש ֻ ָהִבין ַׁלְּ ֻוט ש  ַֻׁפָ ִאיש  ַׁלְּ ר ָ ש  ֶאפְּ
ֻבַָׁ נוֵַֻׁעצֹותַַׁלֲעבֹוַדתַַׁהֻבֹוֵראִַׁיתְּ ֻכֵ רְּ יַֻׁדַ ַעל־ֻפִ .ַׁוְּ ַׁ,ַרךְּ
ֱאֶמת ַֻׁבֶ ֶַׁהָחֵפץ ל ַֻׁכָ ָמִזיםַַׁׁ,ָיכֹול ַׁרְּ ָהִבין לְּ

ֵדי־ֶזהַׁ ַַׁעל־יְּ ָקֵרב ִהתְּ ַׁלְּ ָלא ִַׁנפְּ רֻות עֹורְּ ִהתְּ וְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַַׁׁ,לְּ ֵַׁמָחָדש  ַׁיֹום ָכל ַָׁמקֹוםַַׁׁ,ֻבְּ ל ִמֻכָ

הֻואַׁ ֶ ָכלֵַׁעת.ַׁ,ש  עֹוֵברַָׁעָליוַֻׁבְּ ֶ לַַׁמהַׁש ֻ ִַׁמֻכָ

  .קו

ֻקֻוֵטָּ) ֲחֵברֹוָּל־חֹוֵבָּ,ָּתכֹוֲָּהָלָּ־ילִּ  (,ָּטוגָֻּבַ

ִאַׁ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ַָׁהֲאִריַז"ל ֵבי ִכתְּ ָכלֻבְּ ַֻׁבְּ ֶזהַׁ־יָתא
ֲַׁעָזָרנֻוַׁ ָתִביןֵַׁאיךְּ ר,ַׁוְּ ֻתָ סְּ ֻכֹוַַׁהֻנִ רְּ יַֻׁדַ ַעל־ֻפִ

לַהַׁ ַֻׁכָ צֹא ִַׁלמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ָרֵכינֻוַׁ־ש ֻ ַׁדְּ י ַַׁעל־ֻפִ ֶזה
ה, ַמֲעש ֶ ַֻׁולְּ א ֻדָ ֺעבְּ ַׁלְּ ַַׁרק ֵהם ֶ ַׁש  ַַׁז"ל, ָבָריו דְּ ַֻׁבִ

ָלאֹות.ַׁ ֶאהִַׁנפְּ ִתרְּ ַׁוְּ

ְֹוֵכן

ְֹצִריִכין

ר ֲאׁשֶ ֹֻכַ

ֶֹזה־ְוָכל

ן ְֹוַעֻיֵ
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