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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ג םֻדְּ

 

ה" ָבִרים ֵאֻלֶ ר ַהֻדְּ ֶ ר ֲאש  ֻבֶ ה ֻדִ ל ֶאל מֹש ֶ  ֻכָ
ֵעֶבר ָרֵאל, ֻבְּ ן ִיש ְּ ֻדֵ רְּ ר ַהֻיַ ֻבָ דְּ ֻמִ ֲעָרָבה ֻבַ  סֻוף מֹול ֻבָ

ין אָרן ֻבֵ ָלָבן ַוֲחֵצרֹת ֻוֵבין ֻפָ ִדי ֻתֶֹפל וְּ ָזָהב"  וְּ
ָבִרים)   (א, א ֻדְּ

  .א

 (ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"ב ח, א)

ֻתֹוָכָחה ֶ ָברֹהֻואֹש  דֹולֹֻדָ ,ֹֻגָ
ל לַֹעלֹֻוֺמֻטָ ָרֵאלֶֹאָחדֹֻכָ ש ְׂ ִֹמֻיִ

הֹוִכיַחֹ מוַַֹׁׁ,ֲחֵברוֹֹֹלְׂ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ְקָרא)ַׁש  :ַׁ(יט, יז ַוֻיִּ
ֶַַׁׁאתַֻׁתֹוִכיַחַַׁׁ"הֹוֵכַחַׁ י־ֵכןַׁ–ֲעִמיֶתָך" ַֹאף־ַעל־ֻפִ

לָֹלאו הֹוִכיַח,ָֹראֻויָֹאָדםֹֻכָ מוַַֹׁׁלְׂ ָאַמרַֻׁכְּ ֶ יַׁש  ַַׁרֻבִ
ין)ֲַׁעִקיָבא ים ד; ַס  – :טז ֲעָרכִּ ִּ יְפָרא ְקדֹוש  ָברִּ :ַׁ(ם אֻדְ
ֹ ֵמֻהַ ֲֹאִניֹ"ֻתָ ִֹֹאם, ֻדֹורֵֹיש  הֹֻבַ כֹולִֹמיַֹהֻזֶ ֻיָ ֶ ֹש 

הֹוִכיַח"ֹ  .לְׂ

ֵאינוַֹׁ ֶ ש  ַַָׁׁראֻויַֻׁכְּ הֹוִכיַח יַׁלֹאֲַׁאַזיַׁ–לְּ ַֻׁדַ
ֵאינוַֹׁ ֶ ַׁמֹוִעילַׁש  םַַׁאף, ַַֻׁׁגַ ִאיש  ֵַׁריַחַַַׁׁמבְּ

ָמָתם, ְּ יִַׁנש  עֹוֵררַֻׁכִ לַָׁהֵריַח־ַרעַׁמְּ ֶ יַׁש  ֲעש ִ ם־ַהֻמַ
ַָׁרִעים.ַׁ

ָברֵַׁאיֶזה ַַֻׁׁדָ ש  ֻיֵ ֶ ֵאינוֵַַֹׁׁריַחַַׁׁלוַַֹׁׁש  ֶ ל,ַׁטֹובַׁש  ַֻׁכָ
ַמן ֵאיןַׁזְּ ֶ ִזיִזיןַׁש  יןֵַׁאיןַׁאֹותוַַֹׁׁמְּ ִ יש  ֻגִ ַַׁמרְּ
ַָׁהֵריַח־ַרע ִחיִליןֲַׁאָבל, תְּ ֻמַ ֶ ש  ָהִזיזַֻׁכְּ ,ַׁאֹותוַַֹׁׁלְּ
ִרין עֹורְּ מֹו־ֵכןַָׁהֵריַח־ַרע.ַׁמְּ ִזיִזיןַֻׁכְּ ִריןַׁמְּ עֹורְּ ַֻׁומְּ
לַָׁהֵריַח־ַרע ֶ ַַׁׁש  ים־ָרִעיםַהֻמַ ֲַׁעש ִ ,ַׁ ִאיש  ַֻׁוַמבְּ

ֵַׁריָחם ,ַׁ ִליש  ָמָתםַֻׁוַמחְּ ְּ ִַׁנש  ַפע, ֶ ַסקַַׁהש ֻ ִנפְּ לַׁוְּ ִַׁמֻכָ
לֻוִייםַָׁהעֹוָלמֹותַׁ ֵאֻלוַַַֻׁׁהֻתְּ מֹותַֻׁבְּ ָ ש  ַׁ.ַהֻנְּ

ָראֻוי ֶ ש  ֹֹֻכְׂ הֹוִכיַח אֲֹאַזיֹ–לְׂ ַרֻבָ ַֹאֻדְׂ
נֹוֵתןֹמֹוִסיף ֵֹריַח־טֹוב.ֹוְׂ ֶהם יֹֻבָ ֹֻכִ

ִריָכהַֹה'ֻתֹוָכָחה' ֹֹצְׂ ִחיַנתֹיֹות,ִלהְׂ בְׂ ַֹה'ֻתֹוָכָחהֹֻבִ
ל ֶ ה'ֹש  הֹוִכיַחֹֹֹמש ֶ ֶ ָרֵאלֶֹאתֹש  הַֹעלִֹיש ְׂ ַֹמֲעש ֵ

ָנַתן,ָֹהֵעֶגלֹ הֹוִסיףֹוְׂ ֶהםֹוְׂ ַׁטֹוב.ֵֹריַחֹֹֻבָ

ַׁ ִחיַנת: ֶקהַֹהֻקֹולֻבְּ ְׂ ש  ן־ֵעֶדןֶֹאתַֹהֻמַ ,ַֹהֻגַ
יר ִ ַֹהש ֻ ִחיַנת ַערֹֻבְׂ תְׂ ֻיִ ֶ ִחיַנתֶֹֹלָעִתיד,ֹש  ֻבְׂ

לֶֹחֶסד.ֹ ֶ ַַׁהחֻוטֹש 

יד) מִּ ַׁ(כח ֻתָ ם־ֲֹחֵברוֶֹֹֹאתֹ"ַהֻמֹוִכיַחֹ: ש ֵ לְׂ
ַמִים ָ ֹש  ִכין, ְׂ לֹחֻוטָֹעָליוֹמֹוש  ,ֶֹחֶסדֹש ֶ

ֱאַמר ֻנֶ ֶ ֹש  ָצא"ֵֹחןַֹאֲחַריָֹאָדםֹמֹוִכיַחֹ: ֵלי ִַׁימְׂ ְ ש  )מִּ

ַׁ.כח, כג( 

ַֹהֻמֹוִכיַחֹ ֹ'קֹול ִחיַנת ֹֻבְׂ ֹהֻוא ַה'ֻקֹול'
ַַָׁׁהָראֻוי', ִחיַנת בְּ ְעיָ )ֻבִ ַ ַׁה נח, א(ְיש  "ָהֵרםֹ:

ָעם" ְׂ ש  ֹֻפִ י ַעֻמִ ֹלְׂ ד ַהֻגֵ ֹוְׂ ֹקֹוֶלָך, ֹוָפר ש ֻ יַַֻׁׁכַ ַֻׁכִ כֻו'. וְּ
ידַׁ ַהֻגִ ַֻׁולְּ ָרֵאל ֶַׁאתִַׁיש ְּ הֹוִכיַח ַׁלְּ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ַהֻמֹוִכיַח
ֶזהַַׁה'ֻקֹול',ַׁ ַׁלְּ אָתם,ַׁהֻואַָׁצִריךְּ ַחֻטָ ָעםַׁוְּ ְּ ש  ָלֶהםַֻׁפִ
עֹוֵררַׁ ֻמְּ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ֵַׁריָחם ִאיש  ַַׁיבְּ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְּ

יֲַׁעֹוונֹוֵתַׁ ֶזהַַׁה'ֻקֹול',ַֻׁכִ ַׁלְּ ןַָׁצִריךְּ "ל.ַַׁעל־ֻכֵ ֻנַ יֶהםַֻׁכַ
יַׁ ַֻׁכִ ַׁטֹוב, ֵַׁריַח ֶהם ַֻׁבָ נֹוֵתן ַׁוְּ ַׁמֹוִסיף ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ֶַׁזהַׁ י ַֻׁכִ ַָׁהֵריחֹות, ל ַֻׁכָ ֵדִלים ַֻׁגְּ ַַׁה'ֻקֹול' ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ

ן.ַׁ ֶקהֶַׁאתַַׁהֻגָ ְּ ַַׁה'ֻקֹול',ַַׁמש 
ֻקֻוֵטי־ֵעצֹות ל"זַ  ת"מֹוֲהַרנַ  ֶהָעַרת] לִּ  ַאל – כ' ֻתֹוָכָחה' ֻבְ

י, ַרְעיֹוֶניךָ  ְיַבֲהלֻוךְ  יר )ח"ב ז( ְלַמְעָלה ֻכִּ ְזהִּ ה: הִּ ר ַהְרֻבֵ ַדֻבֵ ֻיְׂ ֶ ֹ"ש 
ל ַמִים",ֲֹחֵברוִֹֹֹעםֶֹאָחדֹֻכָ ָ ַאת־ש  ִירְׂ ָכלֹֻבְׂ ַֹלֲעֹסקָֹצִריךְָֹֹׂאָדםֹוְׂ
ֶזה!ֹ ֵאי" ָאַמר: ְוָכאן – ֻבָ ֶ לֹןש  הֹוִכיַח"ָֹראֻויָֹאָדםֹֻכָ  ?!לְׂ

י ֵהיֵטב ְמֹבָאר ַאךְ  ין ְלמִּ בִּ ֻמֵ ֶ רֻוש   ֵהיֵטב ש ֻ ים ֻפֵ ָברִּ  ַהֻדְ
יטֻות, ִּ ְפש  י ֻבִּ רֹֻכִ ַדֻבֵ ַמִיםֲֹחֵברוִֹֹֹעםֹלְׂ ָ ַאת־ש  ִירְׂ ָכל־יֹוםֹֻבְׂ ֹֻבְׂ
ִלית כְׂ ֶיהֹֻוַמהֵֹמַהֻתַ איָֹצִריךְֶֹֹׂזה ,'ְוכוֻ  ַהֻסֹוףִֹיהְׂ ַוֻדַ לֹֻבְׂ ָֹאָדםֹֻכָ

ם, ַקֻיֵ ֻלוֻ  לְׂ ֻוט ָאָדם ֲאפִּ ש  ֹֹ'ֻתֹוָכָחה'ֲֹאָבל. ְלַגְמֵרי ֻפָ ֶ ִהירש  ִֹהזְׂ
אןֹ ַיןֹהֻואֹ–ֻכָ ֵריַֹאֵחרִֹענְׂ ַגמְׂ י,ֹלְׂ ֻמֹוִכיַחֹֹהֻואֹֻכִ ֶ ש  ָֹהָאָדםֶֹאתֹֻכְׂ

יר ֻכִ ֲֹעֹונֹוָתיוֹלוֹֹֹֻוַמזְׂ אֹוֵמר, ֶ הֹלֹו:ֹש ֻ יָתֹֹ"ָלֻמָ ֲֹעֵבָרהָֹעש ִ
לֹוִנית הֹאוֹֹֹֻפְׂ ָֹֹהָרָעהַֹמֲעש ֵ ֶזהֹ–ַהֻזֹאת"?! ָֹהָאָדםָֹצִריךְֹֹׂוְׂ
ֵהר, ֻלֹאִֹלֻזָ ֶ ירֹש  ֻכִ ַהזְׂ ים־ָרִעיםַמֲעֹֹלְׂ ֶהםֹש ִ ֻלָ ֶ ֹש  י, ָֹיכֹולֹֻכִ

ֹ ִליש  ַהחְׂ ָמָתםֹלְׂ ְׂ ֵדי־ֶזהִֹנש  ֵדי,ַֹעל־יְׂ עֹוֵררַֹעל־יְׂ ֻמְׂ ֶ ָהֵריַח־ַרע,ֹֹש 
ֵדֹל־ַעֹֹ יֹייְׂ ֻכִ ַמזְׂ ֶ ֹ.םֲעוֹונֹוֵתיֶהֹֹרש 

זֶֹ ֹֹהוְׂ ֹֹרִעֻקַ רֻוש  ַֹֹהֻפֵ ֶ מוֹ ֹה',ֻתֹוָכָחֹ'ֹלש  ינוֻ  ֻכְ צִּ ֻמָ ֶ ִּ  ש  ַרש   לַע  י"ֻבְ
סוֻ  ְבֵרי" קֻפָ ַת  ת א, א(ֶהלֶ קֹ )ת" ֹקֶהלֶ  ֻדִּ ֻכָ ֶ ֹםָמקוֹֹֹלֻכָֹ" ב:ש 

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

י ֹֻכִ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ֲֹאָבל

ֶזה ֹוְׂ

ֶֹזהוֹֻוְֹׂ

ֶזה ֹוְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ד םֻדְּ

ִצינוֹֻ ֻמָ ֶ ָבִרי'ֹש  ֵֹֹאינוֹֹֹם',ֻדְׂ ֵרֹֹאֶאֻלָ בְׂ ַת  םגַֻ  .'ְוכוֻ  ה"ֻתֹוָכָחֹֹיֻדִ  בֻכָ
 ַ ָפָרש  י תֻבְ ָברִּ ֻכֵֹ" :()א, גם ֻדְ ֶ ִצינוֹֹֻןש  ֹֹֻמָ ַכֻמָ יִקיֹהֻבְׂ ֻלֹֹֹם,ַצֻדִ ֶ ֹאש 
ֹֹהֹוִכיחוֹֻ ִמיָתָֹֹסמֻוךְֹֹׂאֶאֻלָ כוֹֹֻהלְׂ ֹוְׂ ֵכֹ' ֹֹןוְׂ כוֹֹֻהֹמש ֶ נֵֻ . "'וְׂ  הְוהִּ
ְכאֹוָר  בָ  הלִּ מֻוֻהַ  רַהֻדָ ֹֹאֲהלֹֹֹיֻכִֹ, ֻתָ אֹהֹמש ֶ ַוֻדַ ָאַמֹֹהֹוִכיַחֹֹיֻבְׂ ֹרוְׂ
ָרֵאֹֹרמֻוַסֹ ִיש ְׂ ֻבֵֹֹללְׂ ֹםִמֻקֶֹדֹֹהַהרְׂ ִהי, ִהזְׂ ֶ אֹֹֹםֹאָתֹֹרש  מֹֹֹדמְׂ ֹרִלש ְׂ

ֵרֹֹתֶאֹֹ בְׂ ֹ.הַהֻתֹוָרֹֹיֻדִ

ֻקַ  ַאךְ  רֻוש   רעִּ י הַמ  א:הוֻ  'ֻתֹוָכָחה' ֻפֵ ְזֻכִּ הִּ ֶ , 'םֲעוֹונֹוֵתיֶה ' רש 
מוֹ  תוֻ  ֻכְ ֻכָ ֶ ָ  בש  ָבִרי) םש  ֻבָֹ" :א( א םֻדְּ דְׂ ֻמִ ֲעָרָבֹֹרֻבַ  ֻוֵפֵרש  ', ְוגוֹ ֹה"ֻבָ
 ִּ ֵהֹ" י:"ַרש  ֶ קֹומוֹֹֹםש  ִעיסוֹֹֻתַהֻמְׂ ִהכְׂ ֶ ֻקַ  ְוֶזהוֻ  .'ְוכוֻ  "ש ֻ ֵ  רעִּ  םש 

תֹוָכָחֹ ה'.ֻתֹוָכָח ' זֹאֹהוְׂ ָֹסמֻוךְֹֹׂםִאֹֹיֻכִֹֹםהֹוִכיָחֹֹאלֹֹֹת,ֻכָ
ִמיָתֹ ָהיָ  יֻפִּ ל־ַע ף־ַא  ,הלְׂ ֶ יָח  הש  ינַ  םמֹוכִּ ְבחִּ , "לַהנַ  ל'ֻקוֹ 'ַה  תֻבִּ
ַע  ֶ ֹל־ַעֹף־ַאֹ, ב'טוֹ ־ֵריַח ' רְמעֹוֵר  הָהיָ  הזֶ י־ְיֵד ל־ש  ֹאלֹֹֹןֻכֵֹי־ֻפִ

יֹםהֹוִכיָחֹֹ ֻכִ ַהזְׂ  .[מֹותוֹֹֹםֹקֶדֹֹםִאֹֹיֻכִֹֹם,ֲעוֹונֹוֵתיֶהֹֹרלְׂ

  .ב

יחֹות־ָהַר"ן רצ)  (ש ִ

מוַֹׁ ְּ ש  ַֻׁבִ יק: ֻדִ ַהֻצַ ֶ דֹולַׁש  ַַׁהֻגָ ֻבֻור, ַהֻדִ ַֻׁבְּ
ַׁ ֶ רַׁהֻואש  ַדֻבֵ ַׁמְּ ָלִלין, לַֻׁבוִַַֹׁׁנכְּ ַֻׁכָ

ֻבֻוִרים ִריִכיןַַׁהֻדִ לֶַׁאלַַׁהֻצְּ ָרֵאלַֻׁכָ ִַׁיש ְּ ָכל, ַׁוְּ
ָבִריםַׁ ִריךְַַַּׁׁהֻדְּ ֻצָ ֶ לַׁש  ָרֵאלֶַׁאָחדַֻׁכָ ש ְּ  .ִמֻיִ

ים) ָברִּ ה"ַׁ:(א, א ֻדְ ָבִריםֵֹאֻלֶ רַֹהֻדְׂ ֶ רֲֹאש  ֻבֶ ֹֻדִ
ה לֶֹאלֹֹמש ֶ ָרֵאלֹֻכָ ֻבֻוִריםֹ–ֹ"ִיש ְׂ ַהֻדִ ֶ ַׁש 

ֻבֵַׁ ֻדִ ֶ ה,ַׁרש  הַֹׁמש ֶ ֻנוַַַֻׁׁנֲעש ָ ָבִרים'ִַׁמֻמֶ לֶַׁאלַׁ'ֻדְּ ַֻׁכָ
ָרֵאל, יִַׁיש ְּ לַֻׁכִ ָרֵאלֶַׁאָחדַֻׁכָ ש ְּ ַַׁמהַֻׁבוַַָֹׁׁמָצאִַׁמֻיִ

ַׁ. ִריךְּ ֻצָ ֶ ַׁש ֻ

  .ג

 ("ן מגמֹוֲהַר ־יַחֻיֵ )

ְקעוֻ )ח"ב ח 'ַׁל"ַהנַֹֻ נוָֹֹֻאַמרַׁה'(ֻתֹוָכָח  ֻתִּ ַֹרֻבֵ
ָנהֹ"לזַֹ ָ ־ַהש ֻ רֹאש  ָהָיהָֹהַאֲחרֹוןֹֻבְׂ ֶ ֹש 

ֹֹךְָֹׂסמוֹֻ קֻותֹו ֻלְׂ ֻתַ ִהסְׂ נַ )לְׂ ְ יַׁ,ת תקע"א(ש  קַֻׁכִ ֻלֵ ֻתַ ִַׁנסְּ
'ֹחל־ַהֻמֹוֵעד ַאֲחָריוַֺׁסֻכֹות'ַֻׁבְּ ֶ ַׁש  זֹאת. ַֹהֻתֹוָרהֹוְׂ

לָֹהַאֲחרֹוָנהַֹהֻתֹוָרהִֹהיא ֶ ֵמיֹש  יוֹיְׂ ַֹחֻיָ
ֹ ים ִ דֹוש  םֹ–ַהֻקְׂ ש ָ רֹוְׂ ַדֻבֵ ַיןֹמְׂ יַׁ,'ֻתֹוָכָחה'ֵֹמִענְׂ ֹֻכִ

ר לַֹה'ֻתֹוָכָחה'ִֹעֻקַ ֶ דֹוֵליֹש  יִקיםֹֻגְׂ ֻדִ ִֹהיאַֹהֻצַ
ִמיָתָתן,ָֹסמֻוךְֹׂ מוַֹֹׁלְׂ ַַֻׁׁכְּ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַַׁׁש  ִ סֻוקַַׁעלַׁי"ַרש ֻ ַֻׁפָ
ים)ַׁ ָברִּ ה":ַׁ(א, א ֻדְ ָבִריםֵֹאֻלֶ כוַַֻׁׁ"ַהֻדְׂ  .'וְּ

  .ד

י –י ־, טֵסֶפר־ֻתֹוָרה בֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי)  ַעל־ֻפִ
תֹוךְּ ם חֹוָת ח"א כב, ' ן"ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר   ם'(חֹוָת  ֻבְּ

ַׁ הֻוא ֶ ֵרי־ֻתֹוָרה'ש  ַׁהֻואַׁ'ִסתְּ ,
ַׁ ִחיַנת ֵרי־ֻתֹוָרה'ֻבְּ בְּ ֵהםַַׁׁ',ֻדִ ֶ ש 

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ ָוה, צְּ ִביבֹותַַׁהֻמִ ֻסְּ ֶ ָבִריםַׁש  רַׁה'ַׁ"ַהֻדְּ ַדֻבֵ ַויְּ
ה ַֹׁמש ֶ "לַׁ"ֶאל ַַׁהֻנַ ֲאָמר ֻמַ ַֻׁבַ בָֹאר מְּ ַֻׁכַ כֻו', )ח"א ַׁוְּ

ַַׁהַׁכב( ִחיַנת ַֻׁובְּ ַמע". ְּ ש  ַׁ"ֻנִ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהוא ֶ ַׁש  ֵרי־', בְּ ֻדִ
ַֻׁבְַּׁ'ֻתֹוָרה ַׁהֻוא ֵאין־סֹוף, ַׁלְּ ֵבקֻות ַֻׁדְּ םַַׁׁ,ִחיַנת ָ ש ֻ ֶ ש 

ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ַָׁהֲעֹונֹות ִכין ַהֻפְּ יגַַׁׁ,ִנתְּ ִ ַהש ֻ ַׁלְּ ֻזֹוִכין ֶ ש  ֻכְּ
ַמע"ַהַׁ ְּ ש  ַׁ"ֻנִ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ֵרי־ֻתֹוָרה', בְּ ָאזַַׁׁ',ֻדִ ֶ ש 

ה ַַׁלֲעִלֻיָ ִריָדה ַַׁהיְּ ךְּ ַהֻפֵ יןַַׁׁ,ִנתְּ ַַׁנֲעש ִ ֻוֵמֲעֹונֹות
ֺכֻיֹותַׁ ַׁ.זְּ

ִחיַנתַׁ ָברִּ )ֻבְּ רַׁ:ַׁ"ם א, א(יֻדְ ֶ ָבִריםֲַׁאש  הַַׁהֻדְּ ֵאֻלֶ
ֲעָרָבה ַֻׁבָ ר ֻבָ דְּ ֻמִ ַֻׁבַ ה ַֹׁמש ֶ ר ֻבֶ כֻו'ַׁ"ֻדִ י)ַׁוְּ ָברִּ ם ֻדְ

"יא, א( ִ ַַׁרש  ַֻׁוֵפֵרש  ֱאַמרַׁ"ַׁ:. ֻנֶ ֶ ַׁש  ַָׁמקֹום ל ֻכָ ֶ ש 
ֵרי' בְּ ַַׁׁ',ֻדִ ֵרי־ֻתֹוָכָחה'ֵהם בְּ ָראַׁ'ֻדִ קְּ ֻמִ ַֻׁבַ ם ָ ַׁש  י ַֻׁכִ ,

קוַֹׁ ַַׁלֻמָ ִעיסֻו ִהכְּ ֶ ַׁש  קֹומֹות ַַׁהֻמְּ ל ַֻׁכָ ב ֵ םַׁחֹוש 
ֲעָרָבה'ַׁ רַֻׁבָ ֻבָ דְּ ֻמִ כֻו'.ַׁ'"ֻבַ ַׁוְּ

ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ֵרי ִדבְּ ַֻׁבְּ :ַׁ)ח"ב ח, א(ִַׁאיָתא
נוַֻׁ" ַהיְּ ַֻׁדְּ ַֻׁתֹוָכָחה, ַׁלֹוַמר ָאסֻור ֶ ירַַׁׁ:ש  ֻכִ ַהזְּ לְּ

ֲַׁעֵליֶהם הֹוִכיָחם ַֻׁולְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ִַׁמיַַׁׁ,ֲעֹונֹות י־ִאם ֻכִ
לוַֹׁ ָ נֻוַָׁעָליו־ַהש ֻ הַַׁרֻבֵ מֹוַֹׁמש ֶ הֹוִכיַחַֻׁכְּ כֹולַׁלְּ ֻיָ ֶ ם,ַׁש 

ִחיַנתַׁ בְּ ֶהםֵַׁריַחַׁטֹוב,ַֻׁבִ ֻתֹוַָׁנַתןַֻׁבָ ֵדיַֻׁתֹוַכחְּ ַעל־יְּ ֶ ש 
ים) ירִּ ִּ יר ַהש ֻ ִּ ַׁא, ב( ש  :ַׁ ֵַׁריחֹו". ַָׁנַתן י ֻדִ ָעַזבַׁלֹאַׁ""ִנרְּ

אַָׁנַתןַׁ ִּ )"ֶַׁנֱאַמרֶַׁאֻלָ ָ "י ַרש  בָֻ ם; ש  ַ ַׁ.ת פח:(ש 

ֻתֹוַׁ ַֻׁתֹוַכחְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ נֻו ַַׁרֻבֵ ה ֻמֹש ֶ ֶ ש 
ֲַׁעֹונֹותַׁיִַׁ יר ֻכִ ִהזְּ ֶ ֵדי־ֶזהַׁש  ַַׁעל־יְּ ָרֵאל, ש ְּ

ַׁ ַַׁלֲהֹפךְּ ַָׁיֹכל ַָׁהָיה י ַֻׁכִ ַׁטֹוב, ֵַׁריַח ֶהם ַֻׁבָ ַָׁנַתן ָקא יְּ ֻדַ
ַׁלְַּׁ ַָׁזָכה י ַֻׁכִ ֺכֻיֹות, ִַׁלזְּ ַמע"ָהֲעֹונֹות ְּ ִנש  ַׁוְּ ה ַׁ"ַנֲעש ֶ
ִחיַנתַׁ יגַֻׁבְּ ִ יִַׁהש ֻ ֵלמֻות,ַֻׁכִ ְּ ש  ֵרי־ֻתֹוָרה'ֻבִ בְּ ֵהםַׁ'ֻדִ ֶ ,ַׁש 

ַׁ ִחיַנת ַמע"ֻבְּ ְּ ַָׁהֲעֹונוַֹׁ"ִנש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ַׁש  תַׁ,
"ל ֻנַ ַֻׁכַ ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ִכין ַהֻפְּ ֵראתַַׁׁ.ִנתְּ קְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֶזהֻו וְּ

ָקא.ַׁ יְּ ֵרי'ַֻׁדַ בְּ ַַׁהֻתֹוָכָחהַׁ'ֻדִ

י ֻתִ ַמעְׂ ָ ֹש 

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ַֹהֻתֹוָרה

ַמע"ַהֹ ש ְׂ ֹ"ֻנִ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ָצא ֹ:ִנמְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ה םֻדְּ

ה" רַֹׁמש ֶ ֻבֶ רַֻׁדִ ֶ ָבִריםֲַׁאש  הַַׁהֻדְּ כֻו'"ֵַׁאֻלֶ ַׁוְּ
ִחיַנתַַׁׁ– ָקא,ַֻׁבְּ יְּ ָבִרים'ַֻׁדַ ֵרי''ֻדְּ בְּ ָקא,ַַׁׁ'ֻדִ יְּ ֻדַ
ִחיַנתַׁ ֵרי־ֻתֹוָרה'ֻבְּ בְּ ִחיַנת'ֻדִ ַֻׁבְּ נֻו ַהיְּ ַֻׁדְּ ַמע"ַׁ, ְּ ַׁ–"ִַׁנש 

ֶַׁאתַׁ הֹוִכיַח ַׁלְּ ַָׁיכֹול ַָׁהָיה ָקא יְּ ַֻׁדַ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ירֲַׁעֹונֹוֵתיֶהםַׁ ֻכִ ַהזְּ ָרֵאלַֻׁולְּ ֲעָרָבה"ִיש ְּ רַֻׁבָ ֻבָ דְּ ֻמִ ַׁ"ֻבַ

כֻו'ַׁ ַׁ.וְּ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי ָבִרים'ַעל־יְּ ַׁ'ֻדְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵרי־', בְּ ֻדִ
ַׁ'ֻתֹוָרה ִחיַנת ַֻׁבְּ ַמע", ְּ ִַׁנש  ֵדי־ֶזהַַׁׁ–" ַעל־יְּ
ַהַׁ ַׁמְּ ֺכֻיֹות.ָהָיה ִַׁלזְּ ַָׁהֲעֹונֹות ל ַֻׁכָ ךְּ ןַַֻׁׁפֵ ַעל־ֻכֵ וְּ

ֲַׁעֹונֹוֵתיֶהם ל ַֻׁכָ ם ָ ַׁש  יר ֻכִ כֻוַַׁׁ–ִַׁהזְּ ַהֻפְּ ִַׁנתְּ ם ֻלָ ַֻׁכֺ י ֻכִ
ֺכֻיֹות ַַׁׁ,ִלזְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי רַׁ"ַעל־יְּ ֻבֶ ַֻׁדִ ר ֶ ֲַׁאש  ָבִרים ַהֻדְּ
ה ַֹׁמש ֶ נוַַֻׁׁ–" ַהיְּ ַַׁׁ:ֻדְּ ִחיַנת ֵרי־ֻתֹוָרה'ֻבְּ בְּ ִחיַנתַׁ'ֻדִ ַֻׁבְּ ,

ַמע" ְּ ַַׁׁ",ִנש  ֶ ַׁש  יג ִ ִהש ֻ ֶ ַָׁהֲעֹונֹותַׁש  ל ַֻׁכָ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ִכין ַהֻפְּ הֹוִכיַחַַׁׁ,ִנתְּ ַׁלְּ כֹוִלין ַׁיְּ ָקא יְּ ַֻׁדַ ָאז ֶ ש 
ָרֵאל.ַׁ ֶַׁאתִַׁיש ְּ

יֶהםַׁ ַַׁמֲעש ֵ יר ֻכִ ַֻׁוַמזְּ ֻמֹוִכיָחם ֶ ַׁש ֻ ַמה
ַַׁׁ–ַָׁהָרִעים ה ִַׁמֻזֶ ה ִחיַנתַַׁׁ',ֻתֹוָרה'ַנֲעש ֶ ֻבְּ

ֹות' ִחיַנת'ִמצְּ ְרְמיָ )ַׁ,ַֻׁבְּ ֻיוַַֹׁׁ:ה נ, כ(יִּ ַׁ"ֻבַ ש  ֺבֻקַ םַַׁההֻואַׁיְּ
ֵאיֶנֻנֻו"ַׁ ָרֵאלַׁוְּ ַׁ.ֲעֹוןִַׁיש ְּ

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֶַׁאת הֹוִכיחֻו ֶ ַׁש  יִקים ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ַׁ,ֻכָ
םַׁ ֻתָ ֵראתַֻׁתֹוַכחְּ ֵרי"ִנקְּ בְּ ִחיַנתַׁ"ֻדִ ַֻׁבְּ ת ֹקֶהלֶ ).

ַׁ"א, א( ַֹׁקֶהֶלת: ֵרי בְּ "יַַׁׁ"ֻדִ ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ כֻו', וְּ
ם ָ ֶַׁאתַׁיִַַׁׁ.ש  ַׁהֹוִכיחֻו םַׁלֹא ֻלָ ַֻׁכֺ י ָרֵאלֻכִ ִַׁאםַַׁׁ,ש ְּ י ֻכִ

ִחיַנתַַׁהַׁ בְּ ה'ֻבִ לַֹׁמש ֶ ֶ כוַֻׁ'ַֻׁתֹוָכָחהַׁש  ֵדי־ַׁ–'ַׁוְּ ַעל־יְּ ֶ ש 
הֹוִכיַחַַׁׁ כֹוִליןַׁלְּ ָקאַׁיְּ יְּ "לַׁ,ֶזהַֻׁדַ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁזוַֹׁ ִחיָנה ִַׁקֻיֻוםַׁ,ֻבְּ ָרֵאל ִיש ְּ ַׁלְּ ַׁ,ֵיש 
ִפילֹותַׁ ַהֻנְּ ַׁוְּ ִרידֹות ַַׁהיְּ ָכל ַֻׁבְּ ֲאִפֻלֻו

עֹוָלם.ַׁ ֻבָ ֶ ַׁש 

ַׁ ַתב ַׁ'ֻכָ ִ ַַׁהֲאִזינוַֻׁש  ֶרתַַׁׁ'יַרת ַדֻבֶ ֻמְּ ֶ ש 
ַֻׁתֹוָכָחה'ִמַׁ ַַׁהַַׁׁ–' ל ַֻׁכָ י יָרה'ֻכִ ִ ִהיאַַׁׁ'ש ֻ

ֵרי־ֻתֹוָכָחה' בְּ ַַׁעלַַׁׁ'ֻדִ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֶַׁאת ֻמֹוִכיַח ֶ ש 
יֶהםַׁ כוַַַֻׁׁמֲעש ֵ ַׁ'.וְּ

ֵראתַַׁהַׁ יָרה'ַׁ,ַהֻזֹאתַׁ'ֻתֹוָכָחה'ִנקְּ ִ ַׁ–'ַׁש 
ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ִכין ַהֻפְּ ִַׁנתְּ ַָׁהֲעֹונֹות י ַׁ,ֻכִ

ַַׁׁ ַנֲעש ֶ ָחהוְּ מְּ ש ִ ַבחַׁוְּ ֶ ש  ירַׁוְּ ִ כוַַֻׁׁהֵַׁמֶהםַׁש  ַׁ'.וְּ

ֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ  י ִלפְּ ֵאה ָנַתֻתִ גוֹ "רְּ ָלֵתת ', וְּ
ָעם ַאֲחֵריֶה  ַזרְּ ָבִרי)ם" ָלֶהם ֻולְּ  ם א, ח(ֻדְּ

  .ה

ָלָמ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ְּ ַת ה ַהש   – ד־ַי בִמֻכְּ
ֻפַ  סֹו ס ִנדְּ  (ק חֵחֶל ף ֻבְּ

ֵניֶכםֶֹאתָֹהָאֶרֹ יִֹלפְׂ כֻו',ָֹנַתֻתִ ֵתתֹ'ָלֹץֹוְׂ
ֹוֹֻ'ָלֹ ַֹאֹ'ֶהם ָעם ַזרְׂ ים א, ַׁם"ֲחֵריֶהֹ'לְׂ ָברִּ )ֻדְ

יַׁ–ַׁח( ֵ בֹותַׁ־ָראש  ְניַ ה זֶ ]ַׁל'."'ֱאלוֹֻֻתֵ ָרֵא ץֶאֶר ן 'עִּ ש ְ ל' ־יִּ

הוֻ   ֶ ֻקוֻ א 'ש  יןֻתִּ רִּ ךְ ת' ־ַהֻבְ ֻיָ ַ ָ ןַעיֵֻ ל, ֱאלוֻ  ְלֹחֶדש   ַהש ֻ ַׁ.ם[־ש 

ָבִרי)" "ה' ֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם  יא( ם א,ֻדְּ

  .ו

ִליםֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ר־ֻכֵ ֵ ש   (, מד ֶהכְּ

ןַׁ ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ֹאד. ַׁמְּ בֹֻהַ ֻגָ
ִמיִדים לְּ ַֻׁתַ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ִריִכין ַׁ,צְּ

ַָׁהַׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ לֻו ֻיֻוכְּ ֶ ים'ש  ַַׁׁ',רֻוַח־ַחֻיִ ִחיַנת י־'ֻבְּ ֻפִ
ַנִים ְּ ַַׁרַז"לַׁ'ש  רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ ם, ת פ"א ָאבוֹ )ֵַׁמַרֻבָ

ה"ַׁ:מ"א(  ֻבֵ ִמיִדיםַַׁהרְּ לְּ ַהֲעִמידֻוַֻׁתַ ַׁ".וְּ

ָרֵאלַׁ ִַׁיש ְּ ֵני ַֻׁבְּ ִַׁרֻבֻוי ַַׁמֲעַלת ִחיַנת ֻבְּ
ִכיםַׁ ָברְּ ַׁמְּ יִקים ֻדִ ַהֻצַ ַׁוְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 
ֱַׁאלֵֹקיַׁ ַׁ"ה' תֻוב: ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ָעִמים, ַֻׁפְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ֶזה ֻבָ

י)"ֲַׁאבֹוֵתיֶכםַׁיֹוֵסףֲַׁעֵליֶכם ֻלִּ הִּ ָבֵרַׁ"ַׁ:ם קטו, יג(ֻתְ ַׁיְּ ךְּ
כֻו' ַׁוְּ ַׁה'" ֵאי ִתיבַׁ.ִירְּ ָ )ַֻׁוכְּ סוֻ ם ש  ַׁה'ַַׁׁ:ק יד(ֻפָ "יֹוֵסף
ֵניֶכםַׁ ַעלַֻׁבְּ ַׁ".ֲעֵליֶכםַׁוְּ

ִריםַׁ ֵ ש  ַַׁהֻכְּ ָרֵאל ֵני־ִיש ְּ ַֻׁבְּ ין ַרֻבִ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ֻכָ
יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַַׁהֻצַ ֶַׁאל ִוים לְּ ִליןַַׁׁ–ַַׁהֻנִ ַקֻבְּ מְּ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

י ֹֻכִ

ָכל ֹוְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֵאה ֹ"רְׂ

א'ָהֹ ֵעֻלָ לְׂ ֹ'רֻוַח־ֻדִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ו םֻדְּ

"ל ַַׁהֻנַ ים ַָׁהרֻוַח־ַחֻיִ ַַׁׁ,יֹוֵתר ִחיַנת ַנִים"ֻבְּ ְּ ַׁש  י ַׁ"ֻפִ
"ל לוַַֹׁׁ–ַַׁהֻנַ ַקֻבְּ ַׁיֹוֵתרַׁלְּ ַָׁלֶהםַֻׁכַֹח ֵַׁיש  י ֵדיַַׁׁ,ֻכִ ַעל־יְּ
לֶַׁאָחדַׁ לַֻׁכָ ֶ יםַׁש  ִ דֹוש  ִליםַַׁהֻקְּ ַׁ.ִרֻבֻויַַׁהֻכֵ

ֶכם ִויָבֵרךְּ " ר ֶאתְּ ֶ ֲאש  ר ֻכַ ֻבֶ ָבִרים א, יא(ם" ָלֶכ  ֻדִ  )ֻדְּ

  .ז

 (ח"א לד, ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִפַׁ ִַׁלתְּ ִריִכין ַׁצְּ ַָׁאנֻו ה ַָׁלֻמָ ה, ֶ ה,ַָׁקש  ֻלָ
םַׁ ֵ ַהש ֻ בֹות?!־וְּ ָ ַׁיֹוֵדַעַַׁמֲחש  ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ

ַפע',ֹ ֶ ַֹהש ֻ ֵלי ֹ'ֻכְׂ ֹהֻוא ֻבֻור ַהֻדִ ֶ ֹש  ֵמֲחַמת
ַפע, ֶ ַֹהש ֻ ִלין ַקֻבְׂ ֹמְׂ ֶהם ֻבָ ֶ תֻובַַׁׁש  ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

י) ָברִּ רָֹלֶכם":ַׁם א, יא(ֻדְ ֻבֶ רֹֻדִ ֶ ֲאש  ֶכםֹֻכַ ֶֹאתְׂ ַׁ"ִויָבֵרךְׂ
נֻו:ַַׁׁ–ַׁ ַֹהיְּ ֶ ןַֹהש ֻ ֻבֻורֹֻכֵ ִפיַֹהֻדִ ַַׁפע.לְׂ

ַׁהֻואַׁ ַפע', ֶ ַַׁהש ֻ ֵלי ַַׁה'ֻכְּ נֻו ַַׁהיְּ ֻבֻור' ַה'ֻדִ
לַׁ ַקֻבֵ ַׁלְּ כֹוִלין ַׁיְּ ֲַׁאַזי לֹוָאֻה, ַֻׁוִבמְּ ֵלמֻות ְּ ש  ֻבִ

ַׁ ַפע. ֶ ַׁש  ַׁרֹב ֶהם יק,ַַׁׁ–ֻבָ ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ֶ ַׁש  ֻבֻוִרים ַהֻדִ וְּ
ַָׁיכֹולַׁ ַָׁלֵכן לֹוָאֻה, ַֻׁוִבמְּ ֵלמֻות ְּ ש  ַֻׁבִ ַׁהֻוא אי ַוֻדַ ֻבְּ

ָרַַׁׁ ִיש ְּ ַפעַׁלְּ ֶ ַַׁהש ֻ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֵַׁאל.לְּ

א "ֵאיָכה ָ י ֶאש ֻ ַבֻדִ כוֻ  לְּ ֲאֶכם"וְּ ַ ָבִרי) ' ֻוַמש ֻ  (יב, א םֻדְּ

ַלֻמֵ " ָהיוֻ  דמְּ ֶ ִסי ש  יקֹורְּ ִ )ן" ֶאֻפִ ָבִרים יב; "יַרש  ִרי ֻדְּ  (ִספְּ

  .ח

יחֹות)  (ָהַר"ן לז־ש ִ

ֵראת א',ִֹנקְׂ ָ מוַַֹׁׁ'ַמש ֻ ַתבַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ַׁ ִ ֲאֶכם"ַַׁעלַׁי"ַרש  ָ ים)ַׁ"ַמש ֻ ָברִּ  ֻדְ

ַׁ(יב א, ד: ַלֻמֵ ָהיוֹֹֻ"מְׂ ֶ ֶהםֹש  ֹֹֻבָ ִסים" יקֹורְׂ ְפרִּ )ֶאֻפִ י סִּ

י  ָברִּ  .ם יב(ֻדְ

ֻנֹוֵסַעֹ ֶ ש  יקֹֻכְׂ ֻדִ ַהֻצַ ֹלְׂ ִליךְֹֹׂהֻוא, ְׂ ַֹמש 
ֹויֵֹמָעָליו ַֹֹמש ֻ דֹוָלה יֹ–גְׂ ֵֹמַאַחרֹֻכִ

ָבר ֹֻכְׂ ֻנֹוֵסַע, ֶ ֹֹש  ֱֹאמֻוָנהֹלוֵֹֹֹיש  הֻוא, ֵֹהֶפךְֹֹׂש ֶ
סֻותֹ יקֹורְׂ ֹ.ָהֶאֻפִ

ה" ֵטיֶכם ֶאת ָוֲאַצֻוֶ ֹפְּ כוֻ  ש  םוְּ ֻתֶ ַפטְּ ְּ  ֶצֶדק ' ֻוש 
כוֻ  ָבִרי) "'וְּ יַ  – (א, טז םֻדְּ ֻקוֻ 'ן ִענְּ ֻפָ ן ֻתִ ְּ ש   'טַהֻמִ

  .ט

 (ח"א ב, ד־ה"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

בֹות־ָזרֹות', ָ ֲחש  ֵדיֵֹהםַֹה'ֻמַ ַֹעל־יְׂ
קֻול ט'ֹ'ִקלְׂ ֻפָ ְׂ ש  יַׁ,ַהֻמִ ט'ַֻׁכִ ֻפָ ְׂ ַׁהֻואַׁ'ִמש 

ִחיַנת מוַַֹׁׁ,'ֵעיִנין'ַֻׁבְּ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ית)ַׁש  ִּ ֵראש  :ַׁ(יד, ז ֻבְ
ֹבאוֹֻ" טֵֹעיןֶֹאלַֹוֻיָ ֻפָ ְׂ ֵדיַׁ."ִמש  ַעל־יְּ קֻולַׁוְּ ֹ'ִקלְׂ

ט' ֻפָ ְׂ אַׁ,ִמש  קֻולַֻׁבָ ַָׁל'ֵעיִנין'ִֹקלְׂ מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ים) ָברִּ י":ַׁ(טז, יט ֻדְ ַֹחדֹֻכִ רַֹהש ֻ ַעֻוֵ ַׁ–ַׁ"םֲחָכִמיֵֹעיֵניֹיְׂ

ִחיַנתֶַׁזה בֹות־ָזרֹות'ַֻׁבְּ ָ ִפֹֹ'ַמֲחש  ֻתְׂ ֻבַ ֶ הש  ַֻׁלָ ֵהם, ֶ ַׁש 
יןֹ"ֲעָנִנין ַכֻסִ מְׂ ְנָח ר ֻזַֹה )ֵַׁעיִנין"ַֹעלֹֻדִ מוַֹׁ,ַׁס רנב:(ֻפִּ ַֻׁכְּ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ כוַַֻׁׁ"ָלךְֶֹֹׂבָעָנןַֹסֻכֹוָתה":ַׁ(ג, מד ֵאיָכה)ַׁש   .'וְּ

ן ֺתֻקַ ֻיְׂ ֶ ִחיַנתֹש  ט'ֹֻבְׂ ֻפָ ְׂ מוַַֹׁׁ,'ִמש  ַֻׁכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָ )ַׁש  ַ ִֹצֻיֹון"ַׁ:(א, כז הְיש 

ט ֻפָ ְׂ ִמש  ֶדֹֹֻבְׂ ֻפָ רֲֹאַזיַׁ–ַׁ"הֻתִ ַעֻבֵ ֹ"ֲעָנִניןִֹיתְׂ
ין ַכֻסִ מְׂ מוַַֹׁׁ,ֵעיָנא"ַֹעלֹֻדִ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָ :ַׁ(נב, ח ש 

י"ַׁ ַעִיןַֹעִיןֹֻכִ אוֹֹֻֻבְׂ ֻובִֹירְׂ ש  ֹ."ןִצֻיוֹֹ'ֹהֹֻבְׂ

ִחיַנתֹזֹוֶכהַֹמה טִֹלבְׂ ֻפָ ְׂ ַעל־ֹ–ֹ?ִמש 
ֵדי ֹֹיְׂ ָדָקה' ֵדיַׁ–'צְׂ ַעל־יְּ ֶ ָדָקה'ַׁש  ַׁ'צְּ

תַׁאֹוֲחִזין ִמֻדַ ַַֻׁׁבְּ ט'ַה'ֻמִ ֻפָ ְּ ַׁש  מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ים)ַׁש  ָברִּ  ֻדְ

ַׁ(לג, כא ַקת": ֹהִֹצדְׂ ה' ָטיָֹעש ָ ֻפָ ְׂ מוַַֹׁׁ".וֻוִמש  ַֻׁוכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  ֻלִּ הִּ ט"ַׁ:(צט, ד םֻתְ ֻפָ ְׂ ָדָקהִֹמש  ֹֻוצְׂ
ַיֲעקֹֹ כוַַֻׁׁ"בֻבְׂ יַׁ,'וְּ ָדָקה'ַֻׁכִ ֵדיַׁהֻואַׁ'צְׂ ט'ַַׁעל־יְּ ֻפָ ְׂ ַׁ'ִמש 
כוַֻׁ מוַַֹׁׁ'.וְּ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָ ַׁ(עה, ח ש  ֵֹפטֹםֱאלִֹקי": ,ֹש 
ילֶֹזה ֻפִ ְׂ ֶזהַֹיש  ֹֹ,"םָיִריֹוְׂ ֻמֹוִריש  ֶ ֶזהֹ"ש  ,ֹלְׂ

ירֹ ִ ֶזה"ֹֻוַמֲעש  מוֹ )ַׁלְׂ ְ ַׁ.ה לא, ג(ַרבָֻ ת־ש 

ַׁ ָדָקה' ִחיַנתַׁהֻואַׁ–'צְּ בְּ ַׁ"ֶזהַֻׁבִ
יל" ֻפִ ְּ ַַׁיש  ר, ַחֻסֵ ֻמְּ ֶ ,ַָׁממֹונוַַֹׁׁש 

אֹוָרה ִֹלכְׂ

ֲֹאָבל

 ִאם

סֻות' יקֹורְׂ ֹ'ֶאֻפִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֹ ֹרִעֻקַ

ֹֻוֶלָעִתיד

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֻנֹוֵתן ֶ ש  ֹֻוכְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ז םֻדְּ

ִחיַנת בְּ ֶזהַֻׁוֻבִ יר,ַָׁיִרים"ַׁ"וְּ ִ ֲעש  ֻמַ ֶ ָצא:.ֶַׁלָעִניַׁש  ִֹנמְׂ
אוֹֹֹ ֶ ֵדי־ֶזהֵֹחזש  תַֹעל־יְׂ ִמֻדַ ט'.ֹֻבְׂ ֻפָ ְׂ ֹ'ִמש 

  .י

 (ח"ב ה, יא־יב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ִלין ֹנֹופְׂ ט', ֻפָ ְׂ ש  ַֹהֻמִ 'ִעֻוֻות
יֹ ֹֻכִ ָבה', ֻכָ רְׂ ַֹה'ֻמֶ ִֹמן 'ַאֲהבֹות'

אֹות" ִֹֹכסְׂ ֻפָ ְׂ ִמש  י)ַׁט"לְׂ ֻלִּ הִּ ִחיַנתַׁם קכב, ה(ֻתְ ַֻׁבְּ ,
ִחי ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ם ָ ַׁש  ָבה', ֻכָ רְּ ה',ַַׁה'ֻמֶ ָ דֹוש  ַׁקְּ ַׁ'ַאֲהָבה ַנת

ִחיַנתַׁ בְּ יר)ֻבִ ִּ ים־ש  ירִּ ִּ ָמן,ַֻׁתֹוכֹוַׁג, י( ַהש ֻ ֻגָ בֹוַַׁארְּ ֻכָ :ַׁ"ֶמרְּ
ַׁ ַַׁאֲהָבה". ַֹה'ָרצֻוף ם ֻגָ פְׂ ֻנִ ֶ ש  ֵדיֹֻוכְׂ ַֹעל־יְׂ ָבה' ֻכָ רְׂ ֻמֶ

פֻולֹות',ֹ'ִעֻוֻות םֹ'ַאֲהבֹותֹנְׂ ָ ִליםִֹמש ֻ ין',ֹנֹופְׂ ־ַהֻדִ
ֵדי־ֹ ַעל־יְׂ לֹוםֹ'זֶֹוְׂ ָ ש  אַֹחס־וְׂ גַֹהֹֻבָ ִרי־םֻפְׂ  ת'.ַהֻבְׂ

הֹ ִחיַנתֹֹ–ַנֲעש ֶ ֵדיֹֻבְׂ ַעל־יְׂ
ֹ ָֹרִעים'. ין ִפֻלִ יַׁ'ֻתְׂ ֻכִ

ֲעִליןַׁ ֻמַ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ין, ַַׁנֲעש ִ ַֹׁמִחין' ין ִפֻלִ ַה'ֻתְּ
ַׁ ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ַַׁהֻגֻוף, נֻוִנית מְּ ַ ש  ַׁוְּ חֹות ים"ַהֻלֵ ֻתִ ֶֹהחְׂ

רוֹֹ ש ָ ְקָר )ַׁ"ֻבְׂ ַַׁׁא טו, ג(ַוֻיִּ ִחיַנת ה'ֹ'חֹוָתםִלבְּ ָ ֺדש ֻ קְׂ ,ַֻׁדִ
ַׁ ִחיַנת ֹֹמִחין'ֻבְּ ין ִפֻלִ ִריִכיןַַׁׁ.'ֻתְׂ ֻצְּ ֶ ַׁש  ַׁ'ֵלחֹות' ֵיש  וְּ

ָמֵעאל',ַׁ ְּ ִיש  ַׁוְּ ו ֵַׁעש ָ ת ַׁ'ִטֻפַ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ָלֵצאת,
ִחיַנתַׁ ִַׁמֻבְּ נֻוִנית מְּ ַ ַַׁהש ֻ ֵַׁאֻלֻו ִחיַנת ַֻׁבְּ ֲעִלין ֻמַ ֶ ש  ֻוכְּ
ֹסֶלתַׁ ַֻׁפְּ ָעֵרב ִַׁנתְּ ֲַׁאַזי ֶַׁאלַַׁהֻמַֹח, רֹו" ש ָ יםַֻׁבְּ ֻתִ "ֶהחְּ

ַהֻמַֹׁ ַֻׁבְּ ין, ִפֻלִ ַהֻתְּ ַׁוְּ הִֹחין ַֹנֲעש ֶ ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ וְׂ
ט'ֹ ֻפָ ְׂ ש  קֻולַֹהֻמִ כוַַֻׁׁ'ִקלְׂ ַׁ'.וְּ

ַׁק א, ד(ֲחַבֻקוֻ ) :ֹ ן טֵֹיֵצא"ַעל־ֻכֵ ֻפָ ְׂ ִֹמש 
ֹ ֺעֻקָ ֹמְׂ ט'.ֹ–ל" ֻפָ ְׂ ש  קֻולַֹהֻמִ ֹ'ִקלְׂ נֻו יַַַׁׁהיְׂ ֻכִ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ַַׁה'ֻמַֹח', ֵדי ַַׁעל־יְּ ט' ֻפָ ְּ ש  ַה'ֻמִ
ַׁ לֹֹמה ְּ ש  י)ֻבִ ַׁם־א ג, כח(ְמָלכִּ י": יָֹראוֹֹֻֻכִ ַמתֹֻכִ ָֹחכְׂ
ֻבוֱֹֹֹאלִֹקים ִקרְׂ ֹותֹֻבְׂ ַֹֹלֲעש  ֻפָ ְׂ ןַׁט"ִמש  ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ .
ט.ַׁ ֻפָ ְּ ש  ֵקלַַׁהֻמִ ַקלְּ םַַׁהֻמַֹח,ִַׁנתְּ ֻגָ פְּ ֻנִ ֶ ש  ַֻׁכְּ

"ל' ֺעֻקָ ַׁ'מְׂ ַׁאֹוִתֻיֹות ַעל־ָידֹוַׁ'ֲעָמֵל"ק', ֶ ַׁש  ,
ַׁ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ "ל, ַַׁהֻנַ ָאה מְּ ַַׁהֻטֺ א י)ֻבָ ָברִּ ם כה, ֻדְ

רֲאַׁ:ַׁ"יח(  ֶ ךַַָׁׁש  ֶרךְַַָּׁׁקרְּ ֻדֶ ַׁ".ֻבַ

ָבה',ֹ ֻכָ רְׂ ַֹהֻמֶ ֻור ֹ'ִקש ֻ ֵדי ַעל־יְׂ
ַׁ ִחיַנת: ָמן"ֻבְּ ֻגָ ַֹארְׂ בֹו ֻכָ ֵהםַׁ"ֶמרְׂ ֶ ַׁש  ,

ָבה'ַׁ ֻכָ רְּ ֲאֵכיַַׁהֻמֶ ֵהםַׁ'ַמלְּ ֶ כֻו',ַׁש  ִריֵאל'ַׁוְּ ַגבְּ ָפֵאלַׁוְּ 'רְּ
ָבה'ַׁ ֻכָ רְּ ַַׁהֻמֶ ַגם ַׁ'ֻפְּ ן ַתֻקֵ ַׁלְּ ָרם, ְּ ַקש ֻ ַׁלְּ ִריךְּ ֻצָ ֶ ש 

ִאַַׁׁ םַֻׁבָ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ פֻולֹות'.ש  ַׁיןַָׁה'ַאֲהבֹותַַׁהֻנְּ

  .יא

ָדָקה־ֵסֶפר) ֻדֹות, צְּ  (יא ַהֻמִ

ט יב, ב( ֻפָ ְ ש  ן־מִּ ְלָחן־ָערֻוְך ֹחש ֶ ֺ ִֹהיאַׁ,)ש 
ט' ֻפָ ְׂ ֹֹ'ִמש  ש  ֻיֵ ֶ ָדָקה'ֹֻבוֹֹֹש  ַׁ.'צְׂ

י" ט ֻכִ ֻפָ ְּ ש  ָבִרים א, יז(א" הוֻ  ֵלאלִֹקים ַהֻמִ  )ֻדְּ

  .יב

 (ח"ב א, יד"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ֶֹזה ֲחֵברֹו, ֹֻבַ ר ַדֻבֵ ֹלְׂ ב ֵ יֹוש 
ֹיֹוָמאֹ הֻוא ֹש ֶ ָנה', ָ ־ַהש ֻ 'רֹאש 

ִדיָנא, ַַׁׁדְׂ ֲַׁחֵברֹו. ֶַׁאת ָדן ַׁוְּ ב ֵ ַׁיֹוש  הֻוא ֶ ֹש  ָצִריךְׂ וְׂ
ֵֹהיֵטבֹ מֹו לַֹעלַֹעצְׂ ֻכֵ ֻתַ ִהסְׂ ֹֻולְׂ ֹאד, הֹמְׂ ִֹמֻזֶ ֵהר ִלֻזָ

"ֹ ֲֹחֵברֹו, ֶֹאת ֻפֹט ְׂ ִֹלש  ָֹלֶזה ָֹראֻוי ֹהֻוא יִאם ֹֻכִ
ֹ ֻפָ ְׂ ש  י)ַׁא"הוֵֹֹֻלאלִֹקיםֹטַהֻמִ ָברִּ ַֹרקַֹׁ–ַׁם א, יז(ֻדְ י ֻכִ

ֻפֹטֶֹאתָֹהָאָדם.ֹ ְׂ ַבֻדֹוָֹראֻויִֹלש  ֹלְׂ ַרךְׂ ֻבָ ֹהֻואִֹיתְׂ

  .יג

 (ח"ב ח, יא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

יןֹ ִחיַנתֹ'ֻדִ בְׂ ֹֻבִ ה' ִפֻלָ ַֹה'ֻתְׂ ָאז
טֹ ֻפָ ְׂ ש  ַֹהֻמִ י ֹ"ֻכִ ט', ֻפָ ְׂ ֻוִמש 

ֹהֻוא" י)ַׁ'ֵלאלִֹקים' ָברִּ ֵדי־ֶזהַׁא, יז( םֻדְ ַעל־יְּ ַׁוְּ ,
ַנקַׁ ֻיָ ֶ ָרא־ָאֳחָראַׁש  טְּ לַַׁהֻסִ ֶ לַַׁהִחֻיֻותַׁש  מֹוִציִאיןַֻׁכָ

ָרֵאל.ַׁ ִפֻלֹותִַׁיש ְּ ַעתַֻׁוִמֻתְּ  ִמֻדַ

ִחיַנתַׁ י)ֻבְּ ֻלִּ הִּ ַׁם פא, ה(ֻתְ י": ָרֵאלֹֹחקֹֻכִ ִיש ְׂ ֹלְׂ
טֹ,הֻוא ֻפָ ְׂ ֹ"ֹחקַֹיֲעקֹֹֹ'ֵלאלֵֹקי'ִֹמש  ב".

זֹוָנא" מְׂ ֹֻדִ ָנא ָ יצָ )ִַׁלש ֻ ַַׁׁ–ַׁ.(ה טזֻבֵ נֻו: ֻמֹוִציִאיןַֹהיְּ ֶ ש 
ֹ ָרא־ָאֳחָרא, טְׂ ַהִחֻיֻותֵֹמַהֻסִ ֹוְׂ זֹון ַֹהֻמָ ל ַׁהֻואַֻׁכִֹֻכָ י

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ט' ֻפָ ְׂ ש  'ִעֻוֻות־ַהֻמִ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֻקוֹֻ ַהֻתִ ֹן:וְׂ

ָרה' ָ ש  ַֹה'ֻפְׂ

ֹ ֶ ש  ָֹאָדםֻכְׂ

ָנה, ָ ־ַהש ֻ רֹאש  ֹֻבְׂ

ֶזה ֹוְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ח םֻדְּ

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַַׁהֻכֹל, ָהִקיא ַֻׁולְּ הֹוִציא ַׁלְּ ָרח ֺמכְּ
ַֹיֲעֹקב", ֹ'ֵלאלֵֹקי' ט ֻפָ ְׂ ַַׁׁ"ִמש  נֻו: ֵדיַֹהיְּ ַעל־יְׂ

ֹ ט' ֻפָ ְׂ ֹֻוִמש  ין ֹ'ֻדִ ִחיַנת בְׂ ֹֻבִ ִהיא ֶ ֹש  ה ִפֻלָ ַׁ–ַהֻתְׂ
ַעל ֶ ַלעַׁש  ֻבָ ֶ ַׁש  ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ל ַֻׁכָ ֵַׁמִקיא ַׁהֻוא ֵדי־ֶזה ־יְּ

ָרֵאל.ַׁ ִפֻלֹותִַׁיש ְּ ַעתַֻׁוִמֻתְּ ִַׁמןַַׁהֻדַ

ה" ֶכם ַמֲאִמיִנם ֻבַ ה ֵאינְּ ָבר ַהֻזֶ ָבִרי) "'ֻוַבֻדָ  ם א, לב(ֻדְּ

  .יד

ֹוֵמרת, ֲהָלכֹו י־ִלֻקֻוֵט ) ָכר ד־ש   (, טש ָ

ַׁ ֻקֹוִרין ֶ ָבִרים'ש  ַֻׁדְּ ת ַ ָרש  ָעה־ַׁ'ֻפָ ְּ ש  ַֻׁתִ ֹקֶדם
ַׁ ל ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ָאב, ָבִרים'ֻבְּ ַֻׁדְּ ת ַ ָרש  ֶרתַַׁׁ'ֻפָ ַדֻבֶ מְּ

ָרֵאל'ֵמַהַׁ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ֶרךְּ ַֻׁדֶ םֵַׁהיֵטבַׁ–' ָ בָֹארַׁש  ֻמְּ ַׁ:ֻכַ
םַׁ ָ הַׁש  לַֹׁמש ֶ ֶ לַֻׁתֹוָכָחהַׁש  ֻכָ ֶ מֻוַַׁׁ,אהוַֻׁש  גְּ ֻפָ ֶ ַעלַׁש 

ָרֵאל ַהִַַׁׁיש ְּ ָרֵאל'ֻבְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ֶרךְּ ֻלֹאַָׁהיֻוַַׁׁ',ֻדֶ ֶ ַעלַׁש 
ֱאמֻוָנָתם םַׁ,ֲחָזִקיםַֻׁבֶ ָ ִחילַׁש  תְּ ֻמַ ֶ מֹוַׁש  ים א, ַֻׁכְּ ָברִּ )ֻדְ

ִעירַׁ"ַׁ:ב( ַַׁהרַׁש ֵ ֶרךְּ רַׁיֹוםֵַׁמֹחֵרבַֻׁדֶ ַַׁעדַאַחדַָׁעש ָ
ַׁ ֵנַע"ַָׁקֵדש  רְּ םֻבַ ָ ַׁש  "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ ֵאיןַׁ"ַׁ:.

ָצָרה ַׁקְּ ֶרךְּ ַֻׁדֶ ָך כֻו'ַׁ"לְּ ִכיָנהַַׁׁ,וְּ ְּ ַׁש  ָתה ַָׁהיְּ ךְּ ַֻׁכָ ָכל וְּ
ַׁ יַאתְּ ַֻׁבִ ַמֵהר ַׁלְּ ֶכם ִבילְּ ְּ ש  ַֻׁבִ ֶטת ַלֻבֶ ַָׁלָאֶרץִַׁמתְּ ֶכם

כֻו'ַׁ ַׁ."וְּ

ֻתוַֹׁ ַֻׁתֹוַכחְּ ֵרי בְּ ָכלַֻׁדִ ַֻׁבְּ ָראַַׁׁ,הֹוֵלךְּ דְּ ָכלַַׁהֻסִ ֻבְּ
ֻהַׁ ֻלָ ֻמֹוִכיַחַׁאֹוָתםַׁ,ֻכֺ ֶ ִַׁעֻכֻובַַׁׁ:ש  מֻו רְּ ֻגָ ֶ ַעלַׁש 

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ַָׁלבֹא ֶרךְּ ַהֻדֶ חֻוַַׁׁ,ֻבְּ רְּ ֺהכְּ ֶ ַׁש  ַעד
ַַׁעל־ ָכל־ֶזה ַׁוְּ ָנה, ָ ַׁש  ִעים ֻבָ ַַׁארְּ ם ָ ַׁש  ַמֲהֵמֻהַ ִהתְּ לְּ

ֵַׁחַׁ ֵדי ֱאמֻוָנה,ַׁיְּ ַֻׁבָ מֻו גְּ ֻפָ ֶ ַׁש  ִלים ַרֻגְּ ַהמְּ ַׁוְּ ַָׁהֵעֶגל א טְּ
תֻוב ֻכָ ֶ מֹוַׁש  י)ַֻׁכְּ ָברִּ ֶכםַׁ":ַׁם א, לב(ֻדְ הֵַׁאינְּ ָברַַׁהֻזֶ ֻוַבֻדָ
ה'ַׁ כֻו'.ַׁ"ַמֲאִמיִנםַֻׁבַ ַׁוְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ֶרךְּ ַַׁהֻדֶ ֻקֻון ַֻׁתִ ר הֻואַַׁׁ–ִַׁעֻקַ
ַַׁׁ',ֱאמֻוָנה' ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא ֶ יו"ש  ַַׁמֲעש ָ ַׁ"ֻכַֹח
" נוַַֻׁהֻנַ ַהיְּ ָראַַׁׁ:ל,ַֻׁדְּ ַֻׁבָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ֲאִמיִניםַׁש  ֻמַ ֶ ש 

תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ית א, א(ַַׁהֻכֹל, ִּ ֵראש  ַׁ)ֻבְ ית: ִ ֵראש  ַׁ"ֻבְּ
ָרַׁ כֻו'ַׁ"אֻבָ צֹונוַֹׁ"ַׁ,וְּ ָתָנֻהַָׁלֶהםַֻׁוִברְּ צֹונֹוַׁנְּ כֻו'ַׁ"ֻוִברְּ ַׁוְּ

ם( ָ "י ש  ִּ ֶזה)ַרש  ַֻׁבָ מֻו גְּ ַֻׁפָ ֵהם ַׁוְּ מֻוַַׁׁ,. רְּ ַֻׁגָ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ וְּ
.ָלֶהםַַׁׁ ךְּ ל־ֻכָ  ִעֻכֻובַֻׁכָ

ֹוןַׁ ִיתִַׁראש  ןַֻׁבַ ֻבַ נֹותַֺׁחרְּ ֻבָ לַַׁהֺחרְּ ַרםַָׁלנֻוַֻׁכָ ֻגָ
ָרא־ טְּ ַהֻסִ ַׁלְּ ַֻׁכַֹח ֵדי־ֶזהֵַׁיש  ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ ִני, ֵ ש  וְּ
ָרֵאלַׁ ֶַׁאתִַׁיש ְּ ָגֵרש  ַעםַׁלְּ ָכל־ֻפַ עֹוֵררַֻׁבְּ ִהתְּ ָאֳחָראַׁלְּ

ָצם ִריםַָׁלֶהםַַׁׁ,ֵמַארְּ אֹומְּ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ה ֻזֶ ֶ ש 
ָרֵאל"ַׁ:ִיןֲעַדַׁ םֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ֻתֶ ְּ ַבש  ֻכְּ ֶ םַׁש  ִטיםַַׁאֻתֶ "ִַׁלסְּ
ֱאמֻוָנהַׁ– ַֻׁבֶ מֻו גְּ ַֻׁפָ ָמן ַעצְּ ַֻׁבְּ ָרֵאל ש ְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַׁ,ֵמַאַחר

ִחיַנתַׁ בְּ מֻוַֻׁבִ גְּ ֵדי־ֶזהַֻׁפָ ַעל־יְּ ֶ ים קיא, ו(ש  ֻלִּ הִּ ֻכַֹחַׁ:ַׁ")ֻתְ
"לַׁ ַכֻנַ כֻו'ַׁוְּ ַעֻמֹוַׁוְּ ידַׁלְּ יוִַׁהֻגִ ַׁ.ַמֲעש ָ

ָאבַֹׁקֶדם'קֹוִריןַׁזֹאתַׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  יַַׁׁ–'ַֻׁתִ ֻכִ
ן ֻבָ ַהֺחרְּ ַׁוְּ לֻות ַַׁהֻגָ ר ִַׁעֻקַ ֵדי־ֶזה ַׁ,ַעל־יְּ

"לַׁ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ן'קֹוִרין ַחֻנַ ת־ַנֲחמוַֻׁ'ֻבְַַּׁׁ'ָוֶאתְּ ֻבַ ַ ַׁ–ַׁש 
ַָׁהַׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ ֵדי ַנת־'ֻכְּ אֹוַצר־ַמֻתְּ

ם ִפֻלֹוָתיוַַׁׁ'ִחֻנָ ַֻׁתְּ ִרֻבֻוי ַֻׁבְּ נֻו ַַׁרֻבֵ ה ַֹׁמש ֶ יךְּ ִ ש  ִהמְּ ֶ ש 
לַׁ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ֶ ָרֵאלַׁש  ֶאֶרץ־ִיש ְּ כֻו'.ַָׁלבֹואַׁלְּ  וְּ

ֶנה־ֻתֹוָרה'  – ְּ ַין 'ִמש   –ִענְּ

ֵתיָרה'  ָמָתא יְּ ְּ כֻו' 'ִנש  ת' וְּ ֻבָ ַ ש  יָתא דְּ ַריְּ ִאיִהי 'ֻבְּ וְּ
ֵרי ִאיהֻו 'מֻוַסף  קְּ א, ִאתְּ ֻתָ ִכינְּ ְּ ִגין ש  יֻה ֻבְּ ַגֻבֵ ִאֻתֹוַסף לְּ דְּ

כֻו'.  ת', וְּ ֻבָ ַ ָרא דְּ  –ש  טְּ א' ִמֻסִ ֻתָ ִאיִהי 'ֻתֹוֶספְּ ַח"י וְּ
ָרא  טְּ ָנה' ִמֻסִ ְּ ִאיִהי 'ִמש  ת', וְּ ֻבָ ַ ִאיהֻו 'מֻוַסף ש  ִמין, ֻדְּ ָעלְּ

כֻו'.  אי וְּ ֶנה ֻתֹוָרה" ַוֻדַ ְּ גֻוָפא, "ִמש  ֻקֻוֵני־ֻזַֹהר מו.(דְּ  )ֻתִ

  .טו

 (ח"א נח, ד־ה־ט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

זֶַׁ תַֻׁבָ ִלֻפַ ַׁ'קְּ ִניַע ִהכְּ ֶ ַׁש  ה
ִרַׁ ַַׁהֻבְּ ן ִתֻקֵ ַׁוְּ ָזָכהַַׁׁ–יתֲַׁעָמֵלק',

ַׁ ִחיַנת מוֹ )ִלבְּ ְ ַׁת טז, ה־כב(ש  ֶנה'ֹ: ְׂ ִֹמש  ֹ'ֶלֶחם ָהָיה "וְׂ
טֻוֹיֹוםֹיֹום".ֹ קְׂ רִֹילְׂ ֶ  ַעלֲֹאש 

ָכַׁ ֻזָ ֶ ֻהַׁהַׁש  ִתיבַֻׁבֵ ִרית,ַֻׁכְּ י)ַלֻבְּ ִּ ֵראש  ת מא, ֻבְ

ַׁמג( ב": ֻכֵ רְׂ ֶבתֹֹאתוַֹֹֹוֻיַ ֻכֶ ִמרְׂ ֹֻבְׂ
נֶֹ ְׂ ש  ַַׁׁה",ַהֻמִ נֻו ֹיַהיְּ טֻו קְׂ ִֹילְׂ ר ֶ ֶנהַֹעלֲֹאש  ְׂ ֹוםֹ"ִמש 

ֶזה ֹוְׂ

ֵכן ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

נֻו', ה־ַרֻבֵ ֹ'ֹמש ֶ

ֹף'יֹוֵסֹ'וְֹׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  ט םֻדְּ

ַַׁׁ–ַׁיֹום" ֵדי ַעל־יְּ ֶ ִרית'ש  ַׁ'ֻבְׂ ַׁזֹוֶכה ַפעֹ, ֶ 'ש  לְׂ
פֻוָלה'ֹ ַׁ.ֻכְׂ

ַׁ ִחיַנת ֻבְּ ֶ ת'ש  ֻבָ ַ ַַׁׁ'ש  ל ַקֻבֵ ִַׁמ'ֻיֹוֵסף'מְּ 'ֶלֶחםֹ:
ֶנה' ְׂ ִַׁמש  נֻו ַַׁהיְּ ֹתֹוָרה", ֵנה ְׂ ִחיַנתַׁ"ִמש  ַֻׁבְּ ,

לֵ ) ְ ש  ַׁי ח, ל(מִּ ֶיה": ֻוִעיםָֹוֶאהְׂ ֲעש  ַ ַׁם"יוֹֹֹיֹוםֹש  .–ַׁ
ֻפִַַׁׁ ְּ ת'ַַׁמש  ֻבָ ַ ִחיַנתַׁ'ש  ָארַָׁהעֹוָלמֹותַֻׁובְּ ְּ כוַֻׁיַעִַׁלש  ַׁ'.וְּ

ַַׁאַחרַׁ ִפים ַָׁהרֹודְּ ִרים ַַׁהֻצָ ל ַֻׁכָ ִניַע כְּ ֻמַ ֶ ש  ֻכְּ
ַׁאֹוָתםַׁ ִניס ַֻׁוַמכְּ ָרֵאל, ְּ ִיש  ֻבְּ ֶ ַׁש  ַֻׁכַֹח י ֵ ֲחלֻוש 

ַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֹזֹוֶכהַֹׁ–ַלֲעבֹוַדת ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ
ַֹחדֹ ַֹעל ת ֻבָ ַ ש  ֹֻבְׂ ָתא אֹוַריְׂ ֹֻדְׂ ין ִ ִֹחֻדֻוש  ש  ַחֻדֵ לְׂ

ֵרי ַַׁׁן,ֻתְׂ ִחיַנת: בְּ ֶנה"ֻבִ ְׂ ִֹמש  ִחיַנת:ַׁ"ֶלֶחם ַֻׁבְּ ,
ֹֻתֹוָרה" ֵנה ְׂ ַׁ"ִמש  ִחיַנת: ַֻׁבְּ ָֹעָפה", ה ִגֻלָ ה ְזַכְריָ )ַׁ"מְׂ

ִחיַנת:ַׁה, א( ַֻׁבְּ יִפֻיֹות", י)ַׁ"ֶחֶרבֹֻפִ ֻלִּ הִּ ַׁ–.ַׁם קמט, ו(ֻתְ
ַעַׁ ֶ ֵדיַׁש  ְקָר )ַׁת"ֹנֶקֶמֶֹֹחֶרבַה"ל־יְּ זֹוֶכה:ַַׁׁ–ַׁא כו, כה(ַוֻיִּ

ַנִים" ְׂ ֹש  "ִפי י)ַׁלְׂ ָברִּ ַׁ, יז(ם כאֻדְ ִחיַנת: ַֻׁבְּ "ֶלֶחםֹ,
ֶנה"ֹ ְׂ ַׁ.ִמש 

ֵרגֹות,ַַׁׁ– דְּ ָכלַַׁהֻמַ ַׁלְּ ֶַׁהָארֹוָתיו ַח ֻלֵ ַ ש  מְּ
אַׁ ַרֻפֵ פֻואֹותֹֻומְּ ֹֻו'רְׂ ' ֶפש  פֻואֹותַֹהֻנֶ 'רְׂ

ִחיַנתַַׁהֻגֻוף' בְּ ַֻׁבִ מוֹ ), ְ ַׁת כא, יט(ש  ֻתוֹֹ"ַרקֹ: בְׂ ִ ןֹש  ִֹיֻתֵ
ַרֻפֹֹֹ א"ֹוְׂ ַרֻפֵ ֹֹ–אֹיְׂ ַ ֵדיֹש  פֻואֹות'ַֹעל־יְׂ יֹרְׂ ֻתֵ ְׂ ת'ש  ַׁ.ֻבָ

ִדיםַׁ ֻבְּ ֻכַ ִנתְּ ַׁוְּ ים ַיֻפִ ִנתְּ
ַׁ ַֻׁכֹל ֵעיֵני לַַׁׁ–ֻבְּ ַֻׁכָ ֲאַזי

ַׁ ָהִבין: ַׁלְּ ַָׁיכֹול רֻותֹו ְּ ש  ַֻׁכַ ִפי ַׁלְּ ָברֶֹאָחד ֻכְׂ ֶ ש 
ֹ"ֶלֶחםֹ ת ֻבָ ַ ַֹהש ֻ יֹום ֹֻבְׂ ֹ'ֲחַכם־ַהֻדֹור' יַע ֻפִ ְׂ ִהש 

ֶנה"ֹ ְׂ "ל.ִַׁמש  ַַׁהֻנַ

רֻותוַֹׁ ְּ ש  ִפיַֻׁכַ ֶאָחדַׁלְּ לֶַׁאָחדַׁוְּ לַַׁׁ–ַֻׁכָ ַקֻבֵ ןַׁמְּ ֻכֵ
ִרֻיֹות.ַׁ ַַׁהֻבְּ ֵעיֵני ַֻׁבְּ ן ַֻׁכֵ ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְּ ַׁוְּ ָהָדר, ַׁוְּ יִֹפי
יָמהַֹעלֹ ִ ש  ִסיָמןֹֻורְׂ ִֹהיאִֹצֻיֻוןֹוְׂ ה, ֺדֻלָ ַהֻגְׂ ֹוְׂ ַהֻיִֹפי וְׂ

ֹ ֹֻתֹוָרה" ֵנה ְׂ ַׁ"ִמש  ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ "ל, י)ַהֻנַ ֻלִּ הִּ :ַׁם מח, ג(ֻתְ
ֵתיִֹצֻיֹוןַֹהר"ַׁ ֻכְׂ ֹן".ָצפוַֹֹֹירְׂ

–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ה''ֶזה ֺדֻלָ ַֻׁגְׂ ַמֲאַמר ַֻׁכְּ "לֲַׁחזַַׁ,
י) יל ַע ן קז. ַסְנֶהְדרִּ ֻלִּ הִּ ַׁם יא, א(ֻתְ "נֻוִדיֹ:

ה". ֺדֻלָ ֹֻוגְׂ כֻות ַֹמלְׂ ֹ"ֶזה ִֹצֻפֹור", ֶכם ַַׁהרְׂ

ֵתיַׁ ֻכְּ ַׁ'ַירְּ ַַׁעל 'ִסיָמן' ַׁוְּ ַׁ'ִצֻיֻון' ַׁהֻוא ה', ֺדֻלָ ַה'ֻגְּ ֶ ש 
ַׁ ָ )ָצפֹון' ַׁם מח, ג(ש  ' ֵרַכִיךְּ ַׁיְּ ַׁ'ַחֻמֻוֵקי ַַׁעל י), ִּ ר־ש 

י  ירִּ ִּ פֻוָנה'.(ם ז, בַהש ֻ ַׁ,ַׁ'ֻתֹוָרהַַׁהֻצְּ

ים" ִעיר ָיִמים ַרֻבִ ָסב ֶאת ַהר ש ֵ ִרים . ַוֻנָ ם עֹבְּ ַאֻתֶ
ו ֵני ֵעש ָ בֻול ֲאֵחיֶכם ֻבְּ גְּ גוֹ  ֻבִ רֻו ָבם'. וְּ ֻגָ תְּ י  ,ַאל ֻתִ ֻכִ

ף ָרֶגל"  ַרךְּ ֻכַ ָצם ַעד ִמדְּ ן ָלֶכם ֵמַארְּ לֹא ֶאֻתֵ
ָבִרים ב,    ־ה(ד־א)ֻדְּ

  .טז

ָרנֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי)  (ט־ח־ז־, הד ֻותַמצְּ

ֶַׁאֶרץֱַׁאדֹום,ַׁ ֶרךְּ ַֻׁדֶ הַַׁלֲעבֹר ָרָצהַֹׁמש ֶ
דֹולַׁ ַַׁהֻגָ ַצר ַַׁהֻמֵ ר ִַׁעֻקַ ל ַבֻטֵ ַׁלְּ ַָׁרָצה י ֻכִ
ם ֻלָ ִַׁמֻכֺ ה ֶ ַָׁקש  ֻלֹו ֶ ַׁש  ה ִלֻפָ ַהֻקְּ ֶ ַׁש  ֱַׁאדֹום הֻוא ֶ ַׁ,ש 

ַַׁוֲאִריַכתַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ ר ִעֻקַ ֶ ַׁש  ָרָאה וְּ
ֶיהַַׁעל־ָידוַֹׁ לֻותִַׁיהְּ ם־ַַׁהֻגָ ֵ לֹו,ֲַׁאָבלַַׁהש ֻ ַבֻטְּ ָרָצהַׁלְּ וְּ

ִהירוַֹׁ ִַׁהזְּ ַרךְּ ֻבָ י)ִַׁיתְּ ָברִּ ָךַׁם ב, ה(ֻדְ ַׁלְּ ן ֶַׁאֻתֵ ַׁלֹא י ַׁ"ֻכִ :
ףַָׁרֶגל"ַׁ ַֻׁכַ ַרךְּ צֹוַַׁעדִַׁמדְּ ַׁ.ֵמַארְּ

ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ָרֵאלַֻׁבַ ִַׁיש ְּ מֻו רְּ ֵדיַַׁׁ,ֻגָ ַעל־יְּ
הַׁ ַֹׁמש ֶ ַַׁעל ָעִמים ַֻׁפְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ קֻו ָחלְּ ֶ ש 

ִלי ַרֻגְּ מְּ ַֻׁבַ ַאֲהרֹן כֻו'וְּ ַׁוְּ רוַַֻׁׁ,ם ָאמְּ ְדבָֻ )ַׁוְּ ֻמִּ :ַׁיד, ד( רֻבַ
ַֻׁוֵמָאזַׁ ִית ־ֻבַ ָהרֹאש  ַֻׁבְּ מֻו ַֻׁוָפגְּ כֻו', ַׁוְּ " ַׁרֹאש  ָנה "ִנֻתְּ
ָאב,ַׁ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש  ֵלילַֻׁתִ דֹורֹותַֻׁבְּ הַׁלְּ ִכֻיָ ַזרֲַׁעֵליֶהםַֻׁבְּ ִנגְּ
ֵַׁמַצרַׁ ֻבֹש  ִַׁלכְּ ַֻׁכַֹח ַָׁלֶהם ַָׁהָיה ַׁלֹא ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 

ֶלתַַׁׁ ֻטֶ ֻבַ ָאזַָׁהָיהִַׁמתְּ ֶ ֵריֱאדֹום,ַׁש  ַגמְּ הַׁלְּ ִלֻפָ ַׁ.ַהֻקְּ

ַַׁעלַׁ ָבִרים ַֻׁדְּ ת ַ ָפָרש  ַֻׁבְּ "י ִ ַַׁרש ֻ ֵרש  ֻפֵ ֶ ש 
סֻוק י)ַֻׁפָ ָברִּ עַַׁׁ:ם ב, א(ֻדְ ֻסַ ַַׁוֻנִ ֶפן "ַוֻנֵ

ָרה" ֻבָ דְּ אוַֻׁ"ַׁ–ַַׁהֻמִ ַַׁׁ,ִאֻלֻוַׁלֹאַָׁחטְּ ֶרךְּ ִריםַֻׁדֶ ָהיֻוַׁעֹובְּ
ַׁ ֹנסַָׁלָאֶרץַהרַׁש ֵ "יַַׁׁ"ִעירִַׁלכְּ ִ ַַׁרש  ֵרש  ַֻׁפֵ ֵכן ַׁוְּ כֻו'. וְּ

ַַׁעל ִַַׁׁמֻקֶֹדם סֻוק ָ )ֻפָ ַׁם א, מ(ש  ַָׁלֶכם",ַׁ: נֻו "ֻפְּ
םַׁ ָ ַׁש  בָֹאר ֻמְּ ַֻׁכַ ִלים, ַרֻגְּ ַַׁהמְּ א ֵַׁחטְּ ַין ִענְּ ַֻׁבְּ ֱאַמר ֻנֶ ֶ ש 

ה ָ ָרש  ֻפָ "יַׁ,ֻבַ ִ ַַׁרש  ֵרש  ַֻׁפֵ ם ָ ַׁש  ַגם יַׁ"ַׁ:וְּ ֻתִ ָאַמרְּ
ַצדַׁ ַׁלְּ ֱַׁאדֹום ֶַׁאֶרץ ַׁרַֹחב ֶרךְּ ַֻׁדֶ ֶכם ֶַׁאתְּ ַהֲעִביר לְּ

ֶזה ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ת' ֻבָ ַ 'ש  ֹוְׂ

ֵרי־ֻדֹור' ֵ ש  ַה'ֻכְׂ ֶ ש  ֹֻוכְׂ

י ֹֻכִ

ֹ"ַהר"

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָכל־ֶזה ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  י םֻדְּ

ַׁ ם ֻתֶ ַרמְּ ַֻׁוגְּ ם ֻתֶ ַקלְּ ִַׁקלְּ ַָׁלָאֶרץ, ֵנס ִַׁלֻכָ ָלֶכםַָׁצפֹון
ַׁ."ִעֻכֻובַׁ

ר ַַׁׁ:ָהִעֻקָ ל ַבֻטֵ ה'לְּ ָ ֺדש ֻ ָצֵרי־ַהֻקְּ הֻואַׁ'מְּ ֶ ַׁש  ,
ָרֵאל' ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ֵַׁמֲחַמתַׁ'ֵמַצר ֲַׁאָבל ,

ַצרַׁ רַַׁהֻמֵ לִַׁעֻקַ ַבֻטֵ ַֻׁולְּ ֻבֹש  ִַׁלכְּ לֻו ַָׁיכְּ ֲחָטֵאיֶהםַׁלֹא
הֻואֱַׁאדֹום ֶ ֵדיַַׁׁ,ש  ָרֵאלַַׁעל־יְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ סֻוַׁלְּ נְּ ַרקִַׁנכְּ

ָצִריםַׁ ֻוַַׁהֻמְּ ש  בְּ ֻכָ ֶ ֹגֶדלַׁש  ַגםֶַׁזהַֻׁבְּ עֹוגַׁוְּ לִַׁסיחֹוןַׁוְּ ֶ ש 
הַׁ לַֹׁמש ֶ ֶ ַׁ.ֹעֶצםַֻׁכֹחֹוַׁש 

ֹ ָבִרים'קֹוִרין ֹֻדְׂ ת ַ ָרש  ִמידֹ'ֻפָ ֹ,ֻתָ
ת־ֲחזֹון'ֻבְֹׂ ֻבַ ַ ֹֹ'ש  ֹלְׂ ָעה־'ָסמֻוךְׂ ְׂ ִתש 

ָאב ַַׁׁ–ַׁ'ֻבְׂ ל ַֻׁכָ י ָבִרים'ֻכִ ַֻׁדְּ ת ַ ָרש  רַׁ'ֻפָ ַדֻבֵ ַמהַַׁׁ,מְּ
בוַֻׁ ַֻׁגְּ ב ַסֻבֵ ַׁלְּ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַֻׁבַ מֻו רְּ ֻגָ ֶ ֶַׁאֶרץ־ש ֻ ֵלי

ָרֵאל ַַׁׁ,ִיש ְּ ֶרךְּ ַֻׁדֶ ר ָ ש  ַַׁהֻיָ ֶדֶרךְּ ַֻׁבְּ ֹנס ִַׁלכְּ לֻו ַָׁיכְּ לֹא וְּ
ָרֵאלַׁ ֻבֹש ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ַׁ.ֶאֶרץֱַׁאדֹוםִַׁלכְּ

ַֻׁכַֹחַַׁׁ– נֻו ַָׁנתְּ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֻבַ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ָרֵאל ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ל ֶ ַׁש  ָצִרים ַַׁהֻמְּ ר ִעֻקַ ַׁ,לְּ

ַֻׁומֹוָאב ַעֻמֹון ַׁוְּ ֱַׁאדֹום הֻוא ֶ ַׁיַַָׁׁ,ש  לֹא ֻבֹש ַׁוְּ ִַׁלכְּ לֻו כְּ
ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ב ַסֻבֵ ַׁלְּ כֻו רְּ ַֺׁהצְּ ַַׁרק ָצִרים, ַַׁהֻמְּ ַעדַַׁׁ,ֵאֻלֻו

ִַׁסיחֹון ֶאֶרץ ַׁלְּ ַרח זְּ ִַׁמֻמִ אֻו ֻבָ ֶ ֻוַַׁׁ,ש  ש  בְּ ַֻׁכָ ם ָ ש  וְּ
הַׁ לַֹׁמש ֶ ֶ ֹגֶדלַֻׁכֹחֹוַׁש  ַצרַֻׁבְּ ַׁ.ַהֻמֵ

ָבִרים'ֻבְַּׁ ת־ֻדְּ ַ רַַׁׁ'ָפָרש  ַדֻבֵ ַׁמְּ ה ָ ָרש  ַַׁהֻפָ ל ֻכָ ֶ ש 
ִחילַׁ יַַׁמתְּ ה,ַֻׁכִ ָברִּ )ִמֻזֶ רַׁ:ַׁם א, ב(יֻדְ "ַאַחדַָׁעש ָ

ָיןַׁ רֵַׁמִענְּ ַדֻבֵ כֻו',ַֻׁומְּ ִעיר"ַׁוְּ ַַׁהרַׁש ֵ ֶרךְּ יֹוםֵַׁמֹחֵרבַֻׁדֶ
ָרֵאל ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ בֻוֵלי ַֻׁגְּ בֻו בְּ ֻסָ ֶ ַׁש  ֵדיַַׁׁ,ֶזה ַעל־יְּ

ַׁ רֻו ָאמְּ ַׁוְּ ִלים ַרֻגְּ ֻמְּ ַֻׁבַ אֻו ָחטְּ ֶ ַׁ"ש  ַׁרֹאש  ָנה כֻו',ַַׁׁ"ִנֻתְּ וְּ
ֶדר ַַׁהֻסֵ ָכל ַֻׁבְּ ה ִַׁמֻזֶ ר ַדֻבֵ ָעַברַׁ,ֻומְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ֶזהַֻׁכָ ַׁ,ֻבָ

ֻוםַׁ ָבש  עֹוגַֻׁוכְּ ֶאֶרץִַׁסיחֹוןַׁוְּ אֻוַׁלְּ ֻבָ ֶ ַׁ.ַעדַׁש 

ַרםַׁ ַׁ'ֻגָ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןַֻׁבֵ ֻבַ יִַׁאםַַׁׁ–!ַֺׁחרְּ ֻכִ
ִאים ַׁחֹוטְּ ַָׁהיֻו יםַַׁׁ,לֹא ִ ש  ַֻׁכֹובְּ ָהיֻו וְּ

ַֻׁומֹוָאב ַעֻמֹון ַׁוְּ ֱַׁאדֹום ל ֶ ַׁש  ַצר ַָׁהָיהַַׁׁ–ַַׁהֻמֵ לֹא
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֶַׁנֱחַרב ַׁקֹוִרַַׁׁ–! ן הַַׁעל־ֻכֵ ָ ָרש  ַֻׁפָ ין

ַֻׁבְַּׁ ת־ֲחזֹון'זֹאת ֻבַ ַ ָאבַׁ'ש  ַׁ־ֻבְּ ָעה ְּ ִתש  ַׁלְּ יַַׁׁ–ַָׁסמֻוךְּ ֻכִ
ַָׁהָיה ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ר לֹאַַׁׁ,ִעֻקַ ַׁוְּ ֻו ש  בְּ ַֻׁכָ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ

ָצִרים ִניעֻוֵַׁאֻלֻוַַׁהמְּ ִחיַנתַׁ,ִהכְּ בְּ לַַׁׁ:ה א, ג(ֵאיכָ )ַֻׁבִ "ֻכָ
ָצִריםַׁ יןַַׁהֻמְּ יגֻוָהַֻׁבֵ ִ ֶפיָהִַׁהש ֻ "לַׁ",רֹדְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ַַׁעל ַאֲהרֹן ַׁוְּ ה ַֹׁמש ֶ קֻו ֻלְּ ֻתַ בֻוֵליַׁ'ִנסְּ ֻגְּ
ָרֵאל ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ֲַׁעוֹונֹותַַׁׁ–' ֵַׁמֲחַמת י ֻכִ

ָרֵאל ֵַׁאֻלֻוַַׁׁ,ִיש ְּ ֻבֹש  ִַׁלכְּ יֶהם ַחֻיֵ ַֻׁבְּ ֹמר ִַׁלגְּ לֻו ַָׁיכְּ לֹא
ָצִרים ַַׁהֻמְּ .ַׁ ִמיָתָתםַׁ"ֲאָבל ַֻׁבְּ יִקים ַַׁצֻדִ דֹוִלים ֻגְּ

יֶהם ַחֻיֵ י)"ַׁיֹוֵתרִַׁמֻבְּ לַׁ,ַׁן ז:(ֺחֻלִּ סֹוףַֻׁכָ ֻוַׁוְּ ש  ֻבְּ סֹוףִַׁיכְּ
ָצִריםַׁ לֵַׁאֻלֻוַַׁהֻמְּ םַׁ,ֻכָ ָ זֻוַׁש  נְּ ֵהםִַׁנגְּ ֶ ֵדיַׁש  ַׁ.ַעל־יְּ

ִמיַתתַׁ ַֻׁבְּ ַֻׁוֵבֲאָרה ַַׁהֻתֹוָרה ָקה ֻדְּ קְּ ֻדִ
ַאֲהרֹן ַׁוְּ ה ֶַׁאֶרץַַׁׁ–ַֹׁמש ֶ בֻול גְּ ַֻׁבִ ָהיֻו ֶ ש 

ִמיַתתַׁ ַֻׁבְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ַׁמֹוָאב, ֶאֶרץ ַֻׁובְּ ֱאדֹום
ְדבָֻ )ַַׁאֲהרֹן ֻמִּ ַׁ"ר כ, כג(ֻבַ ֶאלַׁ: הַׁוְּ ֶַׁאלַֹׁמש ֶ ַוֻיֹאֶמרַׁה'

כֻו',ַׁ ַׁוְּ ֱַׁאדֹום ֶַׁאֶרץ בֻול ַֻׁגְּ ַַׁעל ַָׁהָהר ֹהר ַֻׁבְּ ַאֲהרֹן
ִתיב הַֻׁכְּ מֹש ֶ ֵכןַֻׁבְּ כֻו'.ַׁוְּ י)ֵַׁיָאֵסףַַׁאֲהרֹן"ַׁוְּ ָברִּ ם לד, ֻדְ

ֶאֶרץַׁמֹוָאב"ו(  אַֻׁבְּ יְּ ֻבֹרַֹׁאתֹוַַׁבֻגַ קְּ ַׁ.:ַׁ"ַוֻיִ

ַָׁהָיה ם ָ ַׁש  ִניָזָתם ַֻׁגְּ ר ֵהםַַׁׁ,ִעֻקַ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ָצֵרי בֻולַַׁׁמְּ ַֻׁגְּ ַַׁעל ִדים ַׁעֹומְּ י ַֻׁכִ ה, ָ ֺדש ֻ ַהֻקְּ

ָרֵאל ָחָמהַׁ,ֶאֶרץ־ִיש ְּ לְּ ַַׁהֻמִ ר ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ֻבֹש ַַׁׁ,ש  ִלכְּ
"ל ֻנַ ַֻׁכַ ים ִ ש  ַַׁהֻקָ ָצִרים קֻוַַׁׁ–ַַׁהֻמְּ ֻלְּ ֻתַ ִַׁנסְּ ן ַעל־ֻכֵ
ם ָ ַׁש  רֻו ֻבְּ ִנקְּ ַׁוְּ ַאֲהרֹן הַׁוְּ ַֻׁכָֹחםַַׁׁ–ַֹׁמש ֶ ֹגֶדל ֻבְּ ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְּ

ַׁ ֶ ַׁש  ֵַׁאֻלֻו, ָצִרים ַׁמְּ ם ַֻׁגַ ֻו ש  ֻבְּ הִַׁיכְּ ֻכֶ ִַׁנזְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ֹנס עֹוָלםַׁ,ִלכְּ ַׁלְּ ַָׁלנֻו ֻה ָ ש  ָכבְּ ַׁ,ֻולְּ

ָיֵמינוַַֻׁׁ ֵהָרהַֻׁבְּ מְּ  .ָאֵמןַׁ,ֻבִ

ם ַקֻיֵ ֻיֹוםַַׁׁ:ה יד, ד(ְזַכְריָ )ִַׁיתְּ ַֻׁבַ ָליו ַַׁרגְּ דֻו ָעמְּ וְּ
ֶַׁאתַׁ ֵלינֻו ַחתַַׁרגְּ ַֻׁתַ ֻבֹש  ִַׁנכְּ ָאז ַׁוְּ כֻו'. ַההֻואַׁוְּ

"ַׁ ֵר )"ַׁוַׁהֻואֱַׁאדֹוםֵעש ָ יֻבְ ִּ רַׁח(־ת לו, אאש  הֻואִַׁעֻקַ ֶ ,ַׁש 
ֱאַמרַָׁעָליו ֻנֶ ֶ הַׁש  ָ ֺדש ֻ לַַׁהֻקְּ ֶ ַצרַׁש  י)ַַׁהֻמֵ ָברִּ :ַׁם ב, ה(ֻדְ

ףַׁ ַֻׁכַ ַרךְּ הַַׁעדִַׁמדְּ ָ ֺרש ֻ ַׁיְּ צֹו ֵַׁמַארְּ ָך ַׁלְּ ן ֶַׁאֻתֵ ַׁלֹא י "ֻכִ
ַַׁרַז"לַׁ,ָרֶגל" ֻו ש  ָדרְּ ִּ )ַׁוְּ ָ "י ַרש  ְנחֻוָמ ם; ש  ָ א ֻתַ ַעדַׁ"ַׁ:ן(ָיש 

ַקַׁ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַָׁהֶרֶגל ִריַסת ַֻׁדְּ ַׁיֹום ם ָליו'ֻיֵ ַַׁרגְּ דֻו ָעמְּ ַׁ'וְּ
כֻו'ַׁ ַׁ.ה יד, ד(ְזַכְריָ )"ַׁוְּ

ַָׁהַׁ נֻו ֻקְּ ֻתַ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ִלין'ַעד ֵדיַַׁׁ',ַרגְּ ַעל־יְּ
ַַׁהַׁ ֶַׁהָאַרת יכֻו ִ ש  מְּ ֻיַ ֶ סֹודַׁ'ש  ַׁיְּ יק ֻדִ ֻצַ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָכל־ֶזה ֹוְׂ

ן ַֹעֻיֵ

ָכֹ ֹ־ֶזהלוְׂ

ַעל־ֻכֵֹ ֹןוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ָאז ֹוְׂ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  יא םֻדְּ

ִית'ֶהָאַרתַָׁהַַׁׁ',עֹוָלם ־ֻבַ ִלין'ַעדַָׁהַַׁׁ',רֹאש  כוַֻׁ'ַַׁרגְּ '.ַׁוְּ
ָ ןְוַעיֵֻ ]ַׁ–ַׁ יד עוֹ ם ־ש  ְפנִּ ךְ ם ֻבִּ ֻיָ ַ ְניָ ה ָלזֶ  ַהש ֻ ָע ן 'ְלעִּ ְ ש  ָא הֻתִּ ַׁ.ב'[־ֻבְ

ה ָהָהר ֶאת סֹב ָלֶכם ַרב" נוֻ  ַהֻזֶ  "ָצפָֹנה ָלֶכם ֻפְּ
ָבִרים)  (ג, ב ֻדְּ

  .יז

הֹוָספֹות  –"ן ַהֻתֹוָרה "ַרב ָלֶכם" מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט ) ֻבְּ
ַתב נֻו ַז"ל, ־ִמֻכְּ ֻפַ ַיד ַרֻבֵ דְּ ֶפרַהֻנִ סֹוף ַהֻסֵ  (ס ֻבְּ

יל ילוָֹֹֹהָאָדםַֹמֻפִ ֻפִ ְׂ ֹֻוַמש 
ִמֻיֻות ְׂ ַגש  רֻוָחִנֻיֻותֹֻבְׂ יַׁ.ֻובְׂ ִֹאםֹֻכִ

בֻוקֹהֻוא ַרךְֹֹֻׂדָ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַהש ֻ ֹֻוֶבֱאמֻוָנתוֹֹֹֻבְׂ ֲֹאַזי,
לֹוטָֹיכֹולֵֹאינוֹֹ ְׂ ֻוםָֹעָליוִֹלש  יןֹש  ֹֻדִ לֹא, ֶיהֹוְׂ ִֹיהְׂ
ֻוםֹלוֹֹ ִפיָלהֹש  ֹנְׂ י. רֹֻבוִֹֹֹליַגעֹיֻוַכלִֹמיֹֻכִ ֶ ֲאש  ֹֻבַ

ֶלֶֹֹאלָֹקרֹובֹהֻוא ֹךְַֹׂהֻמֶ ֵאיֶזה, רָֹמקֹוםֹֻובְׂ ֶ ֹ"ֲאש 
ֹחֹוֶנהֹהֻוא ם, מֹות)ֱַׁאלִֹקים"ַֹהרֹש ָ ְ ,ֹ(ה, יח ש 
־הֻואֹ רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ֶלתַֹהֻקָ ֶ ש   .ָעָליוֹֻוֶממְׂ

ַַׁׁנֹוֵפלִַׁאם נוַַֻׁׁ–ֵמ'ֱאמֻוָנה' ַפלַַׁהיְּ ֻנָ ֶ ַׁש 
לֻות' 'ַגדְּ לַַׁוֲאַזי,ַֻׁבְּ ֻדָ ־ַֺׁמבְּ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ֵמַהֻקָ

ָאז,ַׁהֻואַׁ לַׁוְּ יִניןַֻׁכָ ֹוִריןַַׁהֻדִ ַׁ.ָעָליוַׁש 

ַׁ דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ַֻׁבַ ד: ֹֹ"ֻכַ ר־ַנש  ָֹנִפילֹֻבַ
ֵדין,ֵֹמֱאמֻוָנה לֹֻכְׂ יִניןֹֻכָ ִציןֹֻדִ נֹוצְׂ ִֹמתְׂ

ַלֲהִטין יֻה"ֹֻוִמתְׂ ַֻׁבֵ י. ִמידֵַׁהםַֻׁכִ יםַֻׁתָ ַצֻפִ ַָׁמַתיַׁמְּ
י,ֵַׁמֱאמֻוָנהִַׁיֻפֹלַׁ אַֻׁכִ ִפיָרהִַׁליֵדיַָׁאזַֻׁבָ ַׁ.ֻכְּ

'ָהָהר'ַׁנֹוַדע: ֶ ָראנִֹֹש  יַׁ'.ֱאמֻוָנה'ֹקְׂ ַֻׁכִ
ָראַׁ'ָהָהר' ַלִים'ִַׁנקְּ ָ רֻוש  ַׁ'יְׂ מוַֹׁ, תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 

ים) ָברִּ ַׁ(כה, ג ֻדְ הַֹהֻטֹובֹ"ָהָהר: ָבנֹון"ַֹהֻזֶ ַהֻלְׂ ַׁ,וְׂ
ַׁ ַַֻׁׁוֵפַרש  ִ ַׁי"ַרש  ַֹהֻטֹובֹ"ָהָהר: ַלִים"ֶֹזה, ָ רֻוש  ַׁ.יְׂ

ַלִים'וִֹ ָ ֹירֻוש  ָרא' תֻובַׁ',ֱאמֻוָנה'ִֹנקְׂ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ
ְעָיה)ַׁ ַ ָיה:ַׁ(כא־כו, א ְיש  ֹ.ֶנֱאָמָנה"ֹ"ִקרְׂ

ַפל ֻנָ ֶ ש  ָראֵֹמ'ֱאמֻוָנה'ֹֻכְׂ קְׂ ַֹהֻנִ
ַלִים' ָ רֻוש  ֹיְׂ ִֹֹליֵדיֹֻוָבא', ִפיָרה' ֹ–'ֻכְׂ

ָראֶֹזה ַלִים'ִֹנקְׂ ָ רֻוש  מוַַֹׁׁ',ַמֲחִריֵבי־יְׂ תֻובַֻׁוכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 

ְרְמָיה) ַׁ(א, ה יִּ טוֹֻ: ֹוטְׂ חֻוצֹותֹ"ש  ַלִיםֹֻבְׂ ָ רֻוש  ֹיְׂ
וֹֻ ש  ֹֹֻוַבקְׂ ַָׁנה"ֱאמוִֹֹֻאיש  ן. ֻנֹוֵפלִַׁאם־ֻכֵ ֶ ש  ַֻׁכְּ

ָראֵַׁמָה'ֱאמֻוָנה', ַלִים'ִַׁנקְּ ָ רֻוש  ֵַׁמֲחַמת',ַַׁמֲחִריֵבי־יְּ
ָרָדתוַֹׁ ַרךְַַַּׁׁהפְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵַׁמַהש ֻ ָרֵאלַֻׁוָבִאים, ִַׁיש ְּ

כֻו'ַׁ לֻותַׁוְּ ֻגָ ַׁ.ֻבַ

יָֹהֱאמֻוָנה ָֹהֲאִמֻתִ ֱאֶמתֹהֻואִֹאם, ֹֻבֶ ֵֹאינוֹֹ,
יַׁ,ֵמָהֱאמֻוָנהִֹלֻפֹולָֹיכֹול ִַׁהיאַֻׁוָנהָהֱאמַֻׁכִ

ה ַמֻטָ ַׁלְּ ִהיא, ֶ ש  ֵלמֻוָתֻהַַֻׁׁוכְּ ְּ ש  ַֻׁבִ ִעיםֲַׁאַזי, ֻפָ ְּ ִַׁנש 
ֻהַׁ ֻנָ לִַׁמֻמֶ עֹותַֻׁכָ ֻפָ ְּ ָרכֹותַַׁהַהש  ַהֻבְּ ַׁוְּ ָכל, יִניןַַׁׁוְּ ַהֻדִ

ִלין ֻטְּ ֻבַ ֻנֹוֵפלַׁ–ַׁ.ִמתְּ ֶ ש  ֹֻכְׂ ֵֹמָה'ֱאמֻוָנה'ֲֹאָבל ֹֻוָבא,
ִפיָרה'ִֹליֵדי ָרא,ֹ'ֻכְׂ ַלִים'ִֹנקְׂ ָ רֻוש  ָכלֹ',ַֹמֲחִריֵבי־יְׂ וְׂ

יִניןַהֹֹ ֹוִריןֹֻדִ ֹ.ָעָליוֹש 

ןֹיֻוַכל ַתֻקֵ ֵדיַׁ–ַׁזֹאת?ֹלְׂ יָנה'ַֹעל־יְׂ ',ֹֻבִ
נוֹֻ ַהיְׂ נֻות'ֹֻדְׂ ֻבֹונְׂ לֻותֹ'ִהתְׂ ַגדְׂ ַֹהֻבֹוֵראֹֻבְׂ

, ַרךְׂ ֻבָ יֹותוִַַֹׁׁיתְׂ הְּ ֻבֹוֵנןַֻׁבִ ֻבֶֹקר,ִַׁמתְּ ֶהֱחִזירַֻׁבַ ֶ ַׁלוַַֹׁׁש 
ת ִמֻדַ ָמתוֶַַֹׁׁאתַׁטֻובֹו,ַֻׁבְּ ְּ ֶסֶרתִַׁנש  מְּ ִמידַַׁהֻנִ ָכלַֻׁתָ ַֻׁבְּ

ַֹׁוםי ָאהָֹעָליוֹנֹוֵפלֲֹאַזי, רְׂ מוָֹֹֹוַפַחדַֹהֻיִ ְׂ ִֹמש ֻ
דֹול ַרךְַֹֹׂהֻגָ ֻבָ ִֹיתְׂ ָאז, ַרֲחָבהֹוְׂ הִֹנתְׂ ַרֻבָ ִנתְׂ ֹוְׂ

ַׁ.ָהֱאמֻוָנהֹ

ָלֹבאִֹלֻפֹולָֹיכֹולֵֹאינוֹֹ לֻות'ִֹליֵדיֹוְׂ דְׂ י,ֹ'ֻגַ ֹֻכִ
הָֹאז ַרֻבָ ַרֲחָבהִֹנתְׂ ִנתְׂ ָֹה'ֱאמֻוָנהֹוְׂ
ה' ָ דֹוש  ָראַֹהֻקְׂ קְׂ ֹ'ַֹהֻנִ ָ רֻוש  ַֹלִיםיְׂ ָאז'. ֵדיֹוְׂ ַֹעל־יְׂ

נֻות' ֻבֹונְׂ ה,ַֹה'ִהתְׂ הַֹהֻזֶ ֲחִריֵבי־'ִמַֹֹנֲעש ֶ ֻמַ
ַלִיםֹ ָ רֻוש  ַלִים',ֹ'יְׂ ָ רֻוש  ַין־יְׂ נְׂ ֹ'.ֻבִ

ִחיָנה ָראַֹהֻבְׂ א'ִֹנקְׂ יַׁ,'עֹוָלם־ַהֻבָ ַֻׁכִ
ֶיהַָׁאזַׁ'ֶלָעִתיד־ָלבֹא' ָעהִַׁיהְּ ֵלָמה.ַַֻׁׁדֵ ְּ ש 

א'וְֹׂ ָראֹ'עֹוָלם־ַהֻבָ ת'ִֹנקְׂ ֻבָ ַ ַגםֹ.'ש  ת'ֻבְֹֹׂוְׂ ֻבָ ַ ֹ'ש 
ִחין ֻתָ ֲעֵרי'ִֹנפְׂ ַ יָנהֹש  ֻבֹוֵנןַׁ–ַׁ'ֻבִ ִהתְּ ַָׁהָאָדםַׁלְּ

מוַַֹׁׁ ַעצְּ קֹוםֵַׁהיָכןַֻׁבְּ רַַׁהֻמָ ֶ ַׁעֹוֵמד.ַׁהֻואֲַׁאש 

ַׁ חֹול ָקעַׁ–ֻבַ ֺ ש  ֻדֹותַׁמְּ ִטרְּ ַֻׁבְּ ֵאינוַֹׁ, ַָׁיכֹולַׁוְּ
ֻבֹוֵנן ִהתְּ ִַַׁׁאםֲַׁאָבלַׁ.ָהֵדקֵַׁהיֵטבַׁלְּ ַׁלוֵַַֹׁׁיש 

ִחיַנת ת'ַֻׁבְּ ֻבָ ַ ַׁש  ִחיַנת', ֻבוַֹׁ'ַֻׁבְּ נֻותִהתְּ ֻבֹוֵנןַׁ,'נְּ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש 
מוַֹׁ ַעצְּ ַַׁׁהֻואֵַׁהיָכןַֻׁבְּ ֹנֹוֵפלֵֹאינוֲֹֹֹאַזיַׁ–עֹוֵמד

לֻות.ֹ ַגדְׂ ֹֻבְׂ

לֻות' דְׂ ַֹה'ֻגַ

ֲֹאָבל

ִאיָתא ֹוְׂ

ָבר ֹֻוכְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ה ֹֻוַבֻמֶ

ָאז ֹוְׂ

זֹאת ֹוְׂ

י ֹֻכִ



ַׁ תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  יב םֻדְּ

ים) ָברִּ ַׁ(ג, ב ֻדְ ַׁ.ָהָהר"ֶֹאתֹֹסבָֹלֶכםֹ"ַרב:
נוַֻׁ ַהיְּ לֻות'ַֻׁדְּ דְׂ ֶכםַַׁה'ֻגַ ֻבָ ֶ ֶַׁאתַַׁהֻסֹוֵבבַׁש 

ָראַׁ'ֱאמֻוָנה'ָהֹ קְּ נַַַֻׁׁ'ַהר'ַַׁהֻנִ ַׁל"ֻכַ ִביל. ְּ ֶַׁזהַֻׁוִבש 
ֹוִריןַׁ ַַׁׁש  ַׁ.ֲעֵליֶכםַׁיִניןֻדִ

ָנתוַֹׁ ֻקָ ם)ַֻׁתַ ָ נוַֹֻׁ:(ש  נוַֹֻׁ–ַָׁצֹפָנה"ָֹלֶכםֹ"ֻפְׂ ַֹהיְׂ
נוֹֻ פְׂ ֻתִ ֶ ֶכם'ֶֹאלָֹלֶכםֹש  ַבבְׂ ִחיַנתֹ,'לְׂ ֹֻבְׂ

ָֹצפֹוָנה' ָבר', פֻון'ֹֻדָ ַֹה'ֻצָ ִחיַנת, ת'ֹֻבְׂ ֻבָ ַ ֹש  ִחיַנת', ֹֻבְׂ
א' ֹעֹוָלם־ַהֻבָ נוֹֻ', ַהיְׂ נֻות'ֹֻדְׂ ֻבֹונְׂ ִֹהתְׂ ָאז'. ֶיהֹוְׂ ִֹיהְׂ

ָראֹֹ ַין־ֻבִֹ'ִנקְׂ ַלִיםֹנְׂ ָ רֻוש  ָאֵמן.ַָׁאֵמןַׁ',יְׂ ַׁוְּ

ָבר ֻתָ ֻדָ ָבִרים ב, ז(" "לֹא ָחַסרְּ  )ֻדְּ

  .יח

ה ־ִלֻקֻוֵטי) ִליַח ֲהָלכֹות, ָהעֹוש ֶ ָ בֹות חֹובֹו ג, ו ש   (ִלגְּ

ַׁ ה ַֹׁמש ֶ ל ֶ ַׁש  ַֻׁכֹחֹו ַֻׁגֶֹדל ָרֵאל, ִַׁיש ְּ ל ַֻׁכָ ַׁ–ָאז
ָבִריםַׁ ַַׁהֻדְּ ל ַֻׁכָ ל ֶ ַׁש  ים ַָׁהרֻוַח־ַחֻיִ ל ֻכָ ֶ ש 

עֹוָלַׁ ֻבָ ֶ ָלאֹותַׁש  פְּ ַַׁהֻנִ ָכל ַֻׁבְּ ַָׁראֻו ֵכן ַׁוְּ לֹו. ֶַׁאצְּ ם
לַׁ ַֻׁכָ ַָׁלֶהם יק ֻפִ ִהסְּ ֶ ַׁש  ר, ֻבָ דְּ ֻמִ ַֻׁבַ ַָׁלֶהם ה ָעש ָ ֶ ש 
ֵארַׁ ַֻׁבְּ ֵהם ֶ ַׁש  ים, ִ ֻבֻוש  ַֻׁוַמלְּ ה ִתֻיָ ְּ ַֻׁוש  ֲַׁאִכיָלה ם ֻכָ ָצרְּ
הֻואַׁ ֶ ַׁש  יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ַׁש  ַָׁראֻו: ה ֻזֶ ֻמִ ֶ ַׁש  כֻו', ַׁוְּ ַֻׁוָמן ָעָנן וְּ

ַׁ ַֹׁמש ֶ ַַׁהֶחסְּ ל ַֻׁכָ ַָׁלֶהם ִלים ְּ ַַׁמש  מֹוַׁה, ַֻׁכְּ רֹונֹות,
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ ים ב, ז(ש  ָברִּ ָבר".:ַׁ)ֻדְ ֹֻדָ ֻתָ ֹ"לֹאָֹחַסרְׂ

  

ֶזה ֹוְׂ

ֹֻוַמה
ָֹראוֹֻ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֲַׁחזֹון ֻבָ ַ ָטַרתַׁש   יג ַהפְּ

 

ָיהֻו"  עְּ ַ ש  ָיה א, א("ֲחזֹון יְּ עְּ ַ ש   )יְּ

  .א

 (ח"א ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָרא ן'ַהִֹֹנקְׂ ַנֻגֵ ן'ֹ:'ֻמְׂ ֹ'ַחֻזָ ֹון, ש  ֹ"ָחזֹון"ִֹמֻלְׂ
נוֹֹֻ– ֹוןֹ:ַהיְׂ ש  ֹֹלְׂ בֻוָאה' יֹ–'נְׂ ֹלֹוֵקַחֹֹֻכִ
ִגינָֹֹ ִביִאיםֵֹמֲאַתרֹהַהֻנְׂ נְׂ ִקין.ֹֻדִ ַֹינְׂ

ָי )ר" ָאחוֹ  ָנזֹרוֻ " עְּ ַ ש   ה א, ד(יְּ

  .ב

 (ח"א קח"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

קֻולֹ ֹ'ִקלְׂ ֵֹמֲחַמת ִאין ֹֻבָ ִפילֹות ַהֻנְׂ
ָֹהֱאמֻוָנה,ֹ ֵקל ַקלְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ש  ֹֻוכְׂ ָהֱאמֻוָנה',

, ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ֵֹמַהש ֻ ָניו ֹֻפָ ַֹמֲחִזיר ָצא מֹוִַַׁׁנמְׂ ֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָ )ש  ַ ַׁה א, ד(ְיש  ם־ַׁ.ר"ָאחוֹ  ָנזֹרוֻ ": ֵ ַהש ֻ וְּ

ַׁהֻואַׁ ָצא ִַׁנמְּ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ָניו ַֻׁפָ יר ֻתִ ַַׁמסְּ ן ם־ֻכֵ ַֻׁגַ ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ָאחֹור' ֹֻבְׂ ַׁעֹוָלהַׁ'ָאחֹור ֶַׁזה ַַׁעל ָהִביא ַׁלְּ ָצִריךְּ ַׁוְּ .

כוַַֻׁׁ ַׁ'.וְּ

ָכל" ֻוָ  ֵלָבב וְּ ָי )י" ֻדַ עְּ ַ ש   ה א, ה(יְּ

  .ג

 (ח"ב פב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ'יֻוד'.'ֻכְֹׂ ָרא ִֹנקְׂ ֵַַׁׁסֶדר' ֶ כֻות'ש  לְׂ ַׁ'ֻמַ
ַׁ ָרא קְּ ֶל"ת'ַהֻנִ ָמֻהַַׁׁ,'ֻדָ רְּ ִַׁמֻגַ ַָׁלֻה ֵלית

ַׁ לֻום, ִֹחֻיֻותֹֻכְּ ָֹלֻה יךְׂ ִ ש  ־הֻואַֹממְׂ רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ וְׂ
ָראֹיֻו"ד.ֹ קְׂ ָמה',ַֹהֻנִ ֶזה:ַַַׁׁה'ָחכְׂ ֶל"ת.וְּ  יֻו"דָֹו"וֹֻדָ

ֹ ַֹהֶֹאת יךְׂ ִ ש  ֹֻוַממְׂ מֹו, ַעצְׂ ֹלְׂ ד'
ַעֹ ֲֹאַזיֹלְׂ ה, ֻנָ ִֹמֻמֶ ִֹחֻיֻות מֹו צְׂ

ֹ "י' ֻוָ ֹ'ֻדַ ֵסֶדר'. ֹֻכְׂ ֻלֹא ֶ ֹ'ש  ֹלֹו ית ִמ'ֻיֻו"ד'ֹֹ–ַנֲעש ֵ
ֹ "י'. ֻוָ ֹ'ֻדַ ה ַַׁנֲעש ֶ ֶזה ְעיָ )וְּ ַ ַׁה א, ה(ְיש  "ְוָכל ֵלָבב :

י".  ֻוָ  ֻדַ

ֹלֹוֹ ֶֹזה ֵסֶדר', ֹֻכְׂ ֻלֹא ֶ ֹ'ש  ָאָדם ֹלְׂ הֹוֵלךְׂ ֶ ש  ֻכְׂ
ֵֹלב', ַַׁׁ'ַמֲחַלת תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו :ַׁיב()משלי יג, ֻכְּ

ַָׁאָדםַׁ רֹוֶאה ֶ ש  ַֻׁוכְּ כֻו'. ַׁוְּ ָכה" ָ ֺמש ֻ ַׁמְּ "ֻתֹוֶחֶלת
ַׁ ֵסֶדר', ַֻׁכְּ ֻלֹא ֶ ַׁ'ש  ַׁלֹו הֹוֵלךְּ ֶ ַׁש  מֹו ַעצְּ הֹֻבְּ ֲעש ֶ ֻיַ

מֹוֹֹ ילַֹעצְׂ ֻפִ ְׂ ַיש  ֻוָבהֹוְׂ ש  כוֹֻֻתְׂ ֹ'.וְׂ

יֶכם" ֵ ש  ָאה ֻומֹוֲעֵדיֶכם ָחדְּ נְּ י"  ש ָ ִ ש  ָי )ַנפְּ עְּ ַ ש   ה א, יד(יְּ

  .ד

י)  (פד ן"מֹוֲהַר ־ַחֻיֵ

־ ָנה''רֹאש  ָ ֹלוֵֹֹֹהִביאֹט,"תקסַֹהש ֻ
ֹוֵחט ִליקַֹהש ֻ עֻפְׂ אִֹמֻטֶ ֻסֵ ָלָאה'.ֹ'ֻכִ ִַׁנפְׂ

ָסמֻוךְַּׁ ר:ַָׁלֶזהַׁוְּ ָרָאהִַׁסֻפֵ ֶ ָאהַׁש  רְּ ֻמַ ֲחלֹום:ַׁאוַַֹֻׁׁבַ ַֻׁבַ
ֵהִביאוַֻׁ ֶ כֻו'ַׁלוַַֹׁׁש  א'ַׁוְּ ֻסֵ י,ַׁ'ֻכִ ֻתִ ַמעְּ ָ ש  הֹוֵלךְַַּׁׁוְּ ֶ ַֻׁוָבאַׁש 

כֻו'ַׁ ָנה'ַׁוְּ ָ ־ַהש ֻ  .'רֹאש 

א', ֻסֵ ַה'ֻכִ ָרִאַַׁׁלְּ םַׁיִתיוְּ ָ ־ַׁש  'רֹאש 
ָנה' ָ ַַׁהש ֻ ָנה', ָ ־ַהש ֻ ַַׁׁ'רֹאש  ש  ַַׁמֻמָ ֵכן. ַׁוְּ

ֻפֻור' ַׁ'יֹום־ֻכִ ֻפֻור, ַַׁׁיֹום־ֻכִ ש  ַַׁמֻמָ ֵכן. ,ַׁ'ֺסֻכֹות'ַׁוְּ
ַַׁׁ'ֺסֻכֹות'ַׁ ש   .ַמֻמָ

י: ֻתִ ַמעְׂ ָ ָהיוֹֹֻש  ֶ יֶכם"ֹצֹוֲעִקים:ֹש  ֵ  ָחְדש 
ְנָאה ֻומֹוֲעֵדיֶכם י ש ָ ִ ְעָיה)ַׁ"ַנְפש  ַ ,ֹ(א, יד ְיש 

ֶכםַֹמה ָֹהעֹוָלםֶֹאתֹֻוןָלדֹֻלָ ָנה', ָ ־ַהש ֻ ֹ'רֹאש 
מוֹֹֹ ַעצְׂ ֻפֹט,ֹֻבְׂ ְׂ כֻו'.ִַׁיש  ַׁוְּ

ָכךְֹׂ ֹלְׂ

ל ֹֻכָ

ִחינַֹ ֹתֻבְׂ

ק ַחֻלֵ ֻמְׂ ֶ ש  ֹֻוכְׂ

י ֹֻכִ

ֹֹקֶדם

ֹֻוָבאִתי

ם ֹֻגַ



ָטַרתַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁהפְּ ֻבָ ַ  יד ֲחזֹוןש 

ִמים ָמֵלאֻו"  ֵדיֶכם ֻדָ ָי )"יְּ עְּ ַ ש   ה א, טו(יְּ

  .ה

 (ח"א כב, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ת", הֹ"ִנֻדַ ִחיַנתַַַׁׁנֲעש ֶ בְּ ְעיָ )ֻבִ ַ ה א, ְיש 

ַׁטו( ִמים ְיֵדיֶכם": יַַׁׁ",ָמֵלאוֻ  ֻדָ ֻכִ
ִמֻלוַַָֻׁׁי"ד ַֻׁבְּ ֶל"ת(אֹו ֶזה: יֻו"ד ֻדָ רַׁ)ֻכָ ֻפַ "ת,ַׁהֻואִַׁמסְּ ,ִַׁנֻדַ

ַׁ נֻו: ה"ַהיְּ ִנֻדָ ֹֻכְׂ ָאה ַטֻמְׂ ֻמְׂ ֶ ֹש  ַׁ"ֲעבֹוַדת־ֱאִליִלים
בָֻ )ַׁ ַ ַׁ.ת פב.(ש 

דוֻ " וֻ  ,ֵהיֵטב ִלמְּ ש  רְּ ט ֻדִ ֻפָ ְּ רוֻ  ,ִמש  ְּ ץ" ָחמוֹ  ַאש ֻ
ָי ) עְּ ַ ש   ה א, יז(יְּ

  .ו

 (ח"א סט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֲֹחֵבֹ ֶֹאת ַהֻגֹוֵזל ֶ ֹהֻואֹש  ֶזה ֹֻבָ ָֹממֹון, רֹו
ִניםֹ ֻנֻוֹֻבָ כוַֻֻׁגֹוֵזלִֹמֻמֶ  '.וְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָ )ש  ַ ַׁה א, יז(ְיש  "ִלְמדֻו ֵהיֵטב, :
וֻ  ְרש  ט ֻדִ ֻפָ ְ רוֻ  ,ִמש  ְ ַׁ–ַׁ"ץָחמוֹ  ַאש ֻ

קֶֹאתֹ ַחֻזֵ ֹֻולְׂ ט ֻפָ ְׂ ֹותִֹמש  ַֹלֲעש  ִהיר ַֹמזְׂ סֻוק ַהֻפָ ֶ ש 
קוֹֹ ֹעֹוש ְׂ ד ִֹמֻיַ ֻוק ָֹעש  יל ַהֻצִ ֹלְׂ ָזל, גְׂ ֵדיַֹהֻנִ ֹֻכְׂ ,

נֹוָתיו.ֹ ָניוֹֻובְׂ ֹֻבָ ילֶֹנֶפש  ַהֻצִ ַׁלְׂ

כֻו',ַַׁׁ"ִלְמדֻו ֵהיֵטב" ֻוַֹׁ–וְּ ֲעש  ֻתַ ֶ הֹש ֻ ֻמַ ֶ ש 
ַֹעל־ לֹו, ֹֻגֹוזְׂ ד ִֹמֻיַ זֻול ֹֻגָ ילֻו ַתֻצִ ֹוְׂ ט, ֻפָ ְׂ ִמש 
ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ֵהם ֶ ֹש  ִנים, ַהֻבָ ֹלְׂ ֹטֹוָבה ֻו ֲעש  ֹֻתַ ֵדי־ֶזה יְׂ

ֹה'", ַַׁׁ"ִלֻמֻוֵדי תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ָמה ָ )ֻכְּ ַׁיג( ם נד,ש  ָכל": ֹוְׂ
ַנִיךְֹֹׂ ַׁ.'"הִֹלֻמֻוֵדיֹֻבָ

ֶיהַַׁׁ–ַׁ"ִלְמדֻו ֵהיֵטב" הְּ ַֻׁתִ ַהֲהָטָבה ֶ ש 
ִחיַנתַׁ ֵהםַֻׁבְּ ֶ ִנים,ַׁש  ַהֻבָ ֹ'ִלֻמֻוֵדיֹלְּ ֵ ֹם'.ַהש 

ימוֻ  ִאם" ֻדִ ֶמר ַכֻתֹוָלע ַיאְּ ֻצֶ יוֻ  ֻכַ ָי )" ִיהְּ עְּ ַ ש   ה א, יח(יְּ

  .ז

 (ח"א כט, ה"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ה לֹזְׂ ֶ בָֻ )"ֹֹוִריתש  ַ א פ"ד יֹוָמ ת פ"ט מ"ג; ש 

יֹ–ֹמ"ב( ֻבִ ִמיםַֹמלְׂ ַהֻדָ ֹוְׂ ֲֹעוֹונֹוֵתיֶהן ן
יִדין, ָס"הֹֻגִ ְׂ לֹש  ִחיַנתַׁש ֶ בְׂ ְעיָ )ַֻׁבִ ַ ַׁה א, יח(ְיש  "ִאם :

ֶמר ִיְהיֻו".  ֻצֶ ימֻו ַכֻתֹוָלע, ֻכַ  ַיְאֻדִ

ָיה" ֵלֲאִתי ֶנֱאָמָנה ִקרְּ ֻפָ  מְּ ְּ ָי )ט" ִמש  עְּ ַ ש   ה א, כא(יְּ

  .ח

 (ח"א נט, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַׁ ִחיַנת ְעיָ )ֻבְּ ַ ַׁה א, כא(ְיש  "ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה :
ט". ֻפָ ְ ֶזהֹֹ–ֹ"ִקְרָיה"ְַׁמֵלֲאִתי ִמש 

ֹ,' ַלִיםִֹעיר־ַהֻקֶֹדש  ָ רֻוש  ִחיַנתֹ'יְׂ ֹֻבְׂ יש  ֻבִ לְׂ ֻמַ ֶ ֶאתֹֹש 
ֹ'ַהֹֹ ֻפָ ְׂ ש  ֹט'.ֻמִ

ֻה"  ָיִלין ֶצֶדק" ָי )ֻבָ עְּ ַ ש   ה א, כא(יְּ

  .ט

 (ח"ב ז, יאן "מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֻה  ָיִלין ְעיָ )ַׁ"ֻבָ ַ ַַׁׁ.ה א, כא(ְיש  ַַֻׁׁוֵפֵרש  ִ ַׁי:"ַרש 
ִמי" לֹדֻתָ ֶ ַחרֹש  ַ רָֹהָיהֹש  ַכֻפֵ ַֹעלֹמְׂ

לֲֹעֵברֹות ֶ ָלה,ֹש  ָתִמידַֹליְׂ לֹוְׂ ֶ ִיםֹש  ֻבַ ין־ָהַערְׂ ֹֻבֵ
רָֹהָיהֹ ַכֻפֵ לֲֹעֵברֹותַֹעלֹמְׂ ֶ  יֹום".ֹש 

ָרֵאל ,ַַׁעםִַׁיש ְּ ִפיַָׁקדֹוש  ַֻׁיֻוָתםרֻוָחנִַַׁׁלֻגֶֹדַַׁׁלְּ
ַדֻקֻוָתם, כֹוִליןֵַׁאיןַׁוְּ אַׁיְּ ָ ֲַׁעֵליֶהםִַׁלש ֻ

א ָ ש ֻ לַַׁהֻמַ ֶ ןֶַׁאָחד,ַׁיֹוםֲַׁאִפֻלוַַָֻׁׁעוֹוןַׁש  ָֹאנוַֹֹֻעל־ֻכֵ
ִריִכין 'ֶֹאתֹצְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ רַֹה'ֻבֵ ַכֻפֵ ֻיְׂ ֶ ָֹעֵלינוֹֹֻש 

ָכל־יֹום. רֹֻוֵמֵעתֹֻבְׂ ֶ נֻו,ָֹחַרבֲֹאש  ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְׂ ֹֻבֵ
כֹוִליםָֹאנוֵֹֹֻאין ַנֻקוֹֹֹיְׂ ֵמנוֹֹֻתלְׂ ָֹהֲעוֹונֹות,ִֹמןַֹעצְׂ

יֹ רִֹמיֵֹאיןֹֻכִ ַכֻפֵ ֻיְׂ ֶ ֲעֵדנֻו.ֹש  ֹֻבַ

ֵֹמ"חֹוָתם"

ע: ֹֻדַ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזה: ֹוְׂ

ֶזה: ֹוְׂ

וֹֹ"ַהֹ ש  ֹןֻלָ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶֹצֶדק"

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֲַׁחזֹון ֻבָ ַ ָטַרתַׁש   טו ַהפְּ

ךְּ " ֻפֵ סְּ ִסיִגים ָהָיה ֻכַ ֵאךְּ  ,לְּ יִ  ָמהֻול ָסבְּ ֻמָ ם" ֻבַ
ָי ) עְּ ַ ש   ה א, כב(יְּ

ךְּ  ֻפֵ סְּ ִסיִגים" ָהָיה "ֻכַ ָהיוֻ  – לְּ ֶ ין ש   ָמעֹות עֹוש ִ
ת, ֹחש ֶ ין נְּ ַצֻפִ ֶסף, אֹוָתן ֻומְּ ֻכֶ ֶה  ֻבְּ הֹונֹות ֻבָ ֵאךְּ  .םלְּ  "ָסבְּ
ִים" ָמהֻול ֻמָ ִקים – ֻבַ ְּ ֶכם ַמש  ֻלָ ֶ ֹעָרִבים ש  ַמִים, מְּ  ֻבְּ

ִאיָתא דְּ א'.  ֻכִ ֻתָ ִסיקְּ 'ֻפְּ ִ )ֻבִ  "י(ַרש 

ךְּ  ֻפֵ סְּ ִסיִגים ָהָיה "ֻכַ ֵאךְּ  לְּ ִים". ָמהֻול ָסבְּ ֻמָ ֹוָנה ֻבַ ִראש   ֻבָ
ין ָהיוֻ  ִ ש  ֻמְּ ֻתַ ְּ עֹות ִמש  ֻבֵ ַמטְּ ל ֻבְּ ֶ ֶסף, ש  ֵכיָון ֻכֶ ַרֻבוֻ  וְּ ֶ  ש 
ִייןָה  ִאין[ ַרֻמָ ִחילוֻ ]ָהַרֻמָ הוֻ  , ִהתְּ ֻיְּ ֶ ין ש  ִ ש  ֻמְּ ֻתַ ְּ  ִמש 

עֹות ֻבֵ ַמטְּ ל ֻבְּ ֶ ת ש  ֹחש ֶ ים נְּ ֺחֻפִ ֶסף. מְּ הֹון ַחד ַוֲהָוה ֻכֶ  ִמֻנְּ
ָפא  ָאִזיל י צֹורְּ ַגֻבֵ ֶסף[לְּ ַמע ַוֲהָוה ,]צֹוֵרף ֻכֶ ָ ָקֵליֻה  ש 

יַע[ ֻגִ ֻמַ ֶ ַמע קֹולֹו ש  ָ יֵת  ֲאַמר ,]ַהֻצֹוֵרף ש  ר ֻבֵ ֻבַ ]ָאַמר ַהֻצֹוֵרף יֻה לְּ

יתֹו[ ֵני־ֻבֵ ַחש  ֵליֻה  :ִלבְּ ת ֵאיִזיל ַאנְּ ֹחש ֶ ל נְּ ֶ ן לֹו ָמעֹות ש  ]ֶאֻתֵ

ֶסף[ ין ֻכֶ ֺצֻפִ ן ָאֵזיל ִאיהֻו ֲהָוה . אֻוףמְּ ֻבַ ִמזְּ  ָקִסיט ַחד לְּ
ָיא  ֻגֹו  ִמן ַדֲחַמר ִפילְּ נֹות נֹוד ַיִין קְּ מֹו ָהַלךְּ ִלקְּ ַעצְּ ם ַהֻצֹוֵרף ֻבְּ ]ֻגַ

 ֶ קֹום ש  ם ַיִין[ִמֻמָ ָ ִרים ש  ַמע ,ֻמֹוכְּ ָ ש  ַמע קֹולֹו ָקֵליֻה  וְּ ָ ]ַהֻמֹוֵכר ש 

יַע[ ֻגִ ֻמַ ֶ ר ֲאַמר ,ש  ֻבַ יֵתיֻה  לְּ יתֹו[ֻבֵ ֵני־ֻבֵ  :]ַהֻמֹוֵכר ָאַמר ִלבְּ
ִהיל ַמִים[ֵליֻה  ַהמְּ ִין ֻבְּ ב ֵליֻה ֶאת ַהֻיַ ֻבֵ ַערְּ זֹוג וְּ ָהָדא הֻוא  .]מְּ
ִתיב: כְּ ךְּ  ֻדִ ֻפֵ סְּ ִסיִגים" ָהָיה "ֻכַ ה?  – לְּ ֵאךְּ  –ָלֻמָ  ָמהֻול "ָסבְּ
ִים". ֻמָ ֻתָ ) ֻבַ ִסיקְּ ַרב אֻפְּ ֲהָנא ֻדְּ אן( –ח , טו' ֻכַ קֻוט' ֻכָ 'ַילְּ ם ֻבְּ  מֻוָבא ֻגַ

  .י

 (תכח ן"מֹוֲהַר ־יַחֻיֵ )

ֵרי בְּ םַַׁצחֻות'ַׁ'ֻדִ ֵ ש  נוַַֻֻׁׁבְּ ַׁ"ל,זַַַַׁׁרֻבֵ
ָאַמר: ֶ ֹֹ"ִמֻיֹוםַׁש  ַבש  ֻכָ ֶ יָרֹֹש  ַׁה"ַהֻקִ

יָסר  ָיאַׁם־הֹודֹו[ָירוֻ ]ַהֻקֵ ִדיָנהֶֹֹאתֵֹמרֻוסְׂ הֹ–ַהֻמְׂ ַֹנֲעשֶֹ
עֹות' ֶסף'ַֹה'ֻמָ ַה'ֻכֶ ֹ'ִסיג'ֹוְׂ ֶקה', ְׂ ש  ַה'ֻמַ 'ֹוְׂ ש  אנְׂ ַׁ'ֻפָ

ם[ ַמיִּ רֹות אֹו ְדַבש  ְמֹעָרב ֻבְ ַׁ]ֵמי־ֻפֵ ךָ . ְסֻפֵ  ָהָיה "ֻכַ
ִים" ָמהֻול ָסְבֵאְך  ְלִסיִגים, ֻמָ ְעיָ )ַֻׁבַ ַ ,ַׁה א, כב(ְיש 

ָהֵבן.ַׁ  וְּ

'ֵסֶפר־ ֻדוֹ ]ֻבְ ֵנבָ ַהֻמִּ ָעֵרֹֹיִמֹ" :יה ֻוְגֵזָלה ת', ֻגְ ֻמְׂ ֶ ָקיֹבש  ְׂ ַמיִֹֹוַמש  ,ֹםֻבְׂ
ִבי ֻנָ ִאיֹםֻגַ ָֹעָליֹםֻבָ ִרין ַז"ל: ו" עהְּ ֶ ש  ל ָהַרב ִמטְּ ֶ קֹומֹות ש  ֵאי־מְּ ַמרְּ )ֻבְּ

ֵאךְּ  ֵרי ָמהֻול "ָסבְּ ַחבְּ גֹו' וְּ ִים וְּ ֻמָ ָיה א, כב־כג( ֻבַ עְּ ַ ש  גֹו'". יְּ ִבים וְּ ֻנָ .ֹֻגַ
מֹון' זֹונוֹֹ" סז: ֻוְב'ֻמָ ֹֹתמְׂ ֶ ַמֵעֹֹםָדָֹאֹֹלש  ֹטִנתְׂ ָעֵרב, ֻמְׂ ֶ ש  ַֹמִיםֹֻכְׂ

ָקיו". ְׂ ַמש  ֵאךְּ  ֻבְׂ קֹומֹות ַהַנ"ל: "ָסבְּ ֵאי־מְּ ַמרְּ ָיה א,  ָמהֻול )ֻבְּ עְּ ַ ש  ִים". יְּ ֻמָ ֻבַ

קֹומֹות ַהַנ"ל( –כב   ֵאי־מְּ ַמרְּ אֹות סו ַהֻקֶֹדם ֻובְּ ם ֻבְּ ָ ן־ש  ַעֻיֵ  [.וְּ

ֶדק ִעיר" ָיה ַהֻצֶ ָי )ה" ֶנֱאָמנָ  ִקרְּ עְּ ַ ש   ה א, כו(יְּ

  .יא

 (ח"א כב, ח־י־בסוף"ן מֹוֲהַר ־יֻוֵט ִלֻק )

תֹ ֻיַ ֲעש ִ ָמהֹֻבַ ָ ש  ַהֻנְׂ ַֹהֻגֻוףֹלְׂ ש  ֻמֵ ַ ש  ֻמְׂ ֶ ש 
וֹוֹ ַֹהֻגֻוףִֹמצְׂ ה ַֹנֲעש ֶ ֻיֹות, ַֹמֲעש ִ ת

ָמה.ֹ ָ ש  ַהֻנְׂ ר'ֹלְׂ ש ָ ִחיַנתֹ'ֻבָ  ֻבְׂ

ַלִם" ָ ִלירֻוש  רֹוְׂ ֵ ַבש ֻ ֹֹמְׂ ְעיָ )ַׁן"ֶאֻתֵ ַ ה מא, ְיש 

ַׁכז( ,ֹ ֻמֹול' רַֹהֻנִ ש ָ ַלִים',ִֹמ'ֻבָ ָ רֻוש  ָלםֹ'יְׂ ְׂ ִנש 
ֹ ִהיא ֶ ָ )ַׁ"ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה"ש  נֻו:ַַׁׁ–ַׁם א, כו(ש  ַהיְּ

ָלִלֻיֻותֹ ֹ'ֻכְׂ ִהיא ֶ ֹש  ֶֹל'ֱאמֻוָנה', ָֹלבֹוא ֻזֹוִכין ֶ ש 
יֵקי־ַהֻדֹורֹ ֻדִ ִֹמֻצַ ִלין ַקֻבְׂ ֻמְׂ ֶ ֹש  ה' ָ ֺדש ֻ ַהֻקְׂ

ים ֻיִ ֲַׁאֵליֶהם,ַַׁׁ–ַָׁהֲאִמֻתִ ָקֵרב ִהתְּ ַׁלְּ ר ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ש 
ֵדַׁ ַַׁעל־יְּ י־ִאם ֵדי־ֶזהַֻׁכִ ַעל־יְּ ֶ ַׁש  ה', ָ ֺדש ֻ קְּ ַׁ'ַעֻזֻות־ֻדִ י

ָרא־ָאֳחָרא',ַׁ'ַעֻזֻותַַׁהֻגֻוף'ַׁ ִסטְּ ִריןַׁ'ַעֻזֻותַֻׁדְּ ֻבְּ ַ ש  ַׁ–מְּ
ִחיַנת:ֹ ֹֻבְׂ ֵלָמה', ְׂ ֹש  ֶֹל'ֱאמֻוָנה ֹזֹוִכין ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ וְׂ

ַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה".ֹ ָ  "ְירֻוש 

ֹ ִחינֹות ֹֻבְׂ ָֹהֱאמֻוָנה, ַין נְׂ ַלִים ֻבִ ָ "ְירֻוש 
ֵדיְֹֹרָיה ֶנֱאָמָנה",ִק  ַֹעל־יְׂ זֹוִכין
ה', ִפֻלָ ִחינֹותַַׁׁ'ֻתְׂ ַֻׁבְּ ָאה', ַׁ'ִירְּ ִחינֹות ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

ֵלם'.ַׁ ָ ַׁ'ַמֲאָמרַַׁהש ֻ

ַלִים',ֹ ָ רֻוש  ֹ'יְׂ ָֹה'ֱאמֻוָנה', ֵראת ִנקְׂ
ֵלם' ָ ֹש  ָאה ֹ'ִירְׂ הֻוא רַַׁׁ–ַׁש ֶ ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ִחינוַֹׁ ָאה',ַֻׁבְּ ִחינֹותַׁ'ִירְּ ֵדיַֻׁבְּ ָיָנֻה,ַַׁעל־יְּ נְּ תַׁ'ַמֲאָמרַֻׁבִ
ֵלם'.ַׁ ָ ַַׁהש ֻ

ַׁ רֻוש  ָבא)ֻפֵ א־ֻבָ ִעיָראֹ:ַׁנט. נט:( ַקֻמָ ָעָזרֹזְׂ "ֶאלְׂ
ֵֹלֻה:ֹ רֻו ָֹאמְׂ ָמא. ֹֺאכְׂ ָסאָנא ֹמְׂ ָֹסֵים ֲהָוה
ַֹעלֹ ִליָנא ַאֻבְׂ ִֹמתְׂ ָֹקא ָֹאַמר: . ֻתְׂ ֲֹעַבדְׂ ָמה

ֹ ַלִים" ָ רֻוש  ַלִיםֹֹ–יְׂ ָ רֻוש  ֹ"יְׂ ַֹעל ל ַאֻבֵ ִֹמתְׂ ָֹהָיה י ֻכִ
נֹ ָיהֶֹנֱאָמָנה",ַֹהיְׂ קֻול־ָהֱאמֻוָנה'.ִקרְׂ ַֻׁו:ַֹעלֹ'ִקלְׂ

ָמא" ָסאָנאֹֺאכְׂ םֹמְׂ הֹורֹות:ַַׁׁ–ַׁ"ִסֻיֵ לְּ
ִלין',ַׁ ַָׁהַרגְּ ַׁ'חֹוָתם ֵקל ַקלְּ תְּ ֻנִ ֶ ש 
הַַׁעל־ ֶזהַַׁנֲעש ָ ת".ַׁוְּ םַׁ"ִנֻדַ הֵַׁמ"חֹוָתם",ַֻׁדַ ַנֲעש ָ וְּ

קֻולַׁחֹוַתםַׁ קֻול־ָהֱאמֻוָנה',ַׁ'ִקלְּ ֵדיַׁ'ִקלְּ ַדיִַׁיְּ ַׁ–ן'ַַׁהֻיָ

י ֻתִ ַמעְׂ ָ ֹש 

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ָאֹ ֹז:וְׂ

ֹ ִעֻקַ ֹרוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ן: ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָטַרתַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תַַׁהפְּ ֻבָ ַ  טז ֲחזֹוןש 

ַעל ֶ ֵדי־ש  ֶַַׁׁזה־יְּ ַׁ'חֹוָתםִַׁנתְּ יָלא ִַׁמֻמֵ ֵקל ַקלְּ
רַׁהֻואַָׁה'ֱאמֻוָנה'.ַׁ יִַׁעֻקָ ִלין',ַֻׁכִ ַָׁהַרגְּ

כֻו'"? ַאֻבֻוֵליֹוְׂ ִאתְׂ ֹלְׂ יבַֹאֻתְׂ ֵַׁלֻה:ִֹמיָֹחש ִ
לֻות',ַַׁׁ– דְּ ַׁלֹוַׁ'ֻגַ ש  ֻיֵ ֶ דֻוהֻוַׁש  ָ ֲחש  ֶ נֻו:ַׁש  ַהיְּ

ִלין'ַַׁׁ לֻוַָׁה'ַרגְּ קְּ ַקלְּ ָךִַׁנתְּ ןַַׁעל־ָידְּ ַעל־ֻכֵ כוַֻׁוְּ ַׁ'.וְּ

  .יב

 (ח"א לה, ה־ז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָֹה'ֱאמֻוָנה',ֹ ֵדי ַֹעל־יְׂ ִלין ַקֻבְׂ ֻמְׂ ֶ ֹש  ַהֻמִֹחין
ַׁ ֶרךְּ ִנים',ַֻׁדֶ אֵַׁמ'אֹור־ַהֻפָ ִליןֶַׁאֻלָ ַקֻבְּ ֵאיןַׁמְּ

ֹ ַָׁה'ֱאמֻוָנה', ֵראת קְּ כֻות',ַהֻנִ ִחיַנתַַׁׁ'ַמלְׂ ֻבְּ
ַלִים', ָ רֻוש  ַַׁׁ'יְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְּ ִּ ֵראש  :ַׁת יד, יח(ֻבְ

י" ֻכִ ֵלֶֹֹמֶלךְֶֹֹׂצֶדקֹֻוַמלְׂ ָ ַַׁׁם",ש  ֻגֻומֹו: ַתרְּ אֹוְּ ֻכָ "ַמלְׂ
ֵלם". ְׂ ירֻוש  ַַֻׁׁדִ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא מֹוַַׁׁ'ֱאמֻוָנה',וְּ ֻכְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָ )ש  ַ ַׁה א, כו(ְיש  ֶדק ִעיר":  ִקְרָיה ַהֻצֶ
ִחיַנתַַׁׁ".הֶנֱאָמנָ   ִהיאַֻׁבְּ ָטֹ'וְּ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ כוַַֻׁׁאֹאֹוַריְׂ  '.וְּ

ַׁ תֹוךְּ ַֻׁבְּ ָמתֹו, ְּ ִַׁנש  לֹו, כְּ ַׁש ִ ִניס ַמכְּ
נֻוַָׁהֱאַׁ ָטֹ'מֻוָנה,ַַׁהיְּ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ ,ַׁאֹאֹוַריְׂ

ַׁ נֻו ן'ַהיְּ א־ֻוַמֻתָ ָ ֹמרַֹׁ–ַׁ'ַמש ֻ ְׂ ִֹלש  ָֹצִריךְׂ ֲאַזי
ַֹהִחיצֹוִנים. ה ֻנָ ִֹמֻמֶ קֻו ִֹיינְׂ ֻלֹא ֶ ֹש  יַַָׁׁה'ֱאמֻוָנה', ֻכִ

ִחיַנתַׁ ַַׁהִחיצֹוִנים,ַֻׁבְּ תֹוךְּ ֹוֶכֶנתַֻׁבְּ ל ה, ְיֶחְזֵקא)ִהיאַׁש 

ַׁה( ַלִֹֹזֹאת": ָ רֻוש  תוֹֹיְׂ ֹֻבְׂ יָה ֻתִ מְׂ ֹש ַ ַֹהֻגֹוִיםֹם ךְׂ
ִביבֹוֶתיָהֲֹאָרצֹות" ִחיַנתֹ.ֹֻוסְׂ ַלִים'ֹהֻואֹֻבְׂ ָ ִו'ירֻוש 

ַַׁׁ'ֱאמֻוָנה', תֻוב: ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַׁ"ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה",ֻכְּ
הֻואַַׁׁ ָטֹ'וְּ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ כוַַֻׁׁאֹאֹוַריְׂ ַׁ'.וְּ

  .יג

 (ח"א רפ"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט ) 

ֹהֻואֹ ִלֻפֹות, ַֹהֻקְׂ ִֹמן יצֹוצֹות ַֹהֻנִ רֻור ֻבֵ
'ֹ ֵדי ַָׁה'ֱאמֻוָנה',ֱַַׁׁאמֻוָנה'.ַעל־יְׂ ֶרךְּ ַֻׁדֶ י ֻכִ

פֻולֹות,ַׁ ַַׁהֻנְּ ֹות ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ֵַׁאֻלֻו ֵַׁאֶצל ִמיד ַֻׁתָ ֻכֹן ְּ ִלש 

ַׁ ִחינֹות בְּ ַׁל ה, ה(ְיֶחְזֵקא)ֻבִ ַלִםֹזֹאת": ָ רֻוש  תֹוךְֹֹׂיְׂ ֹֻבְׂ
יָהַֹֹהֻגֹוִים ֻתִ מְׂ ִביבֹוֶתיָהֹֹש ַ .ֹת"ֲאָרצוֹֹֹֻוסְׂ

ַלִים'ִֹהיאֹ ָ רֻוש  ְעיָ )ַׁה"ֶנֱאָמנָ  ִקְרָיה"'יְׂ ַ ה א, כא־ְיש 

ַׁכו( ִחינֹות ַֻׁבְּ ַֹׁ–ֹ'ֱאמֻוָנה', ִֹהיא תֹוךְׂ ֹֻבְׂ ֹוֶכֶנת "ש 
ִביבֹוֶתיָה" ֹֻוסְׂ ַַַׁׁהֻגֹוִיים כֻו' יֵניֶהםַַׁׁ–וְּ ַֻׁבֵ ַׁ'ִהיא' י ֻכִ

"ל.ַׁ ֻנַ ִמידַֻׁכַ  ֻתָ

ַׁ לֻו פְּ ֻנָ ֶ ַׁש  יצֹוצֹות ַַׁהֻנִ ֵהםַַׁׁ–ֵאֻלֻו
ִביבֹותַׁ ַׁ'סְּ ַאֲחִזין ִנתְּ ַׁוְּ ִקים ֻבָ ִנדְּ

ַַׁמֲעָלה ִהיא ַׁוְּ ַַָׁׁהֱאמֻוָנה', ם. ָ ִַׁמש ֻ ןֹאֹוָתם ַעל־ֻכֵ וְׂ
ַעל־ ֶ ֹש  ֱאמֻוָנה', ֹֻבֶ ן א־ֻוַמֻתָ ָ ֹ'ַמש ֻ ֹות ַֹלֲעש  ָצִריךְׂ

ֹ יצֹוצֹות' ַֹה'ֻנִ ַֹמֲעִלין ָֹה'ֱאמֻוָנה', ֵדי ַׁיְׂ "ל ֻנַ ַׁ–ֻכַ
ַהֲעלֹותַׁ ַׁלְּ ן', א־ֻוַמֻתָ ָ ַׁ'ַמש ֻ ִחינֹות ַֻׁבְּ ר ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ש 

יצֹוצֹות'.ַׁ ַַׁה'ֻנִ

  .יד

הֹוָספֹות  – ם""ן, ַהֻתֹוָרה "ַרב ָלֶכ מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט ) ֻבְּ
ַתב נֻו ַז"ל, ־ִמֻכְּ ֻפַ ַיד ַרֻבֵ דְּ ֶפרַהֻנִ סֹוף ַהֻסֵ  (ס ֻבְּ

ָרא ֱַׁאמֻוָנה'ִַׁנקְּ תֻוב', ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ
ְעָיה) ַ ַׁ(כא־כו, א ְיש   "ִקְרָיה:

 .ֶנֱאָמָנה" 

ֶדה"  ֻפָ ט ֻתִ ֻפָ ְּ ִמש  ָי )"ִצֻיֹון ֻבְּ עְּ ַ ש   ה א, כז(יְּ

  .טו

 (, הח"א ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ן ֺתֻקַ ֻיְׂ ֶ ִחיַנתֹש  ט'ֹֻבְׂ ֻפָ ְׂ מוַַֹׁׁ,'ִמש  ַֻׁכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָ )ַׁש  ַ ִֹצֻיֹון"ַׁ:(א, כז הְיש 

ט ֻפָ ְׂ ִמש  ֶדֹֹֻבְׂ ֻפָ רֲַׁאַזיַׁ–ַׁ"הֻתִ ַעֻבֵ יןַׁ"ֲעָנִניןִַׁיתְּ ַכֻסִ מְּ ַֻׁדִ
ַַַׁׁעל ְנָח ר ֻזַֹה )ֵעיָנא" מוַַֹׁׁ,ס רנב:(ֻפִּ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָ נב,  ש 

י:ַׁ"(ח  ַעִיןַַׁעִיןַֻׁכִ ַַֻׁׁבְּ ֻובַׁאוִַֻׁירְּ ש   ."ןִצֻיוַֹׁ'ַׁהַֻׁבְּ

  

רוֹֻ ֹ"ָאמְׂ

ר ִֹעֻקַ

ָאָדֹ ֶ ש  ֹםֻוכְׂ

ר ִֹעֻקַ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַלִים' ָ רֻוש  ֹ'יְׂ

ֹדֶלָעִתי



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  יז מְּ

 

כוֹ " ה ֻבָ ֻכֶ ָל  ִתבְּ יְּ ֻלַ  ה א, ב(ֵאיָכ )ה" ֻבַ

ֻתֵ " ְּ ִכֻיֹו  יש  לוֻ  תֻבְּ כוֻ ה ָלֻמָ  ַהֻלָ ָל  אֹותֹו  ',וְּ יְּ  לֵלי ה,ַהֻלַ
ָע  ְּ ש  ָא ה־ֻתִ דֹוש   ןָלֶה  רָאַמ  ה,ָהָי  בֻבְּ רֻוךְּ ־ַהֻקָ  אהוֻ ־ֻבָ

ָרֵא  ִיש ְּ ִכיֶת  םַאֻתֶ  ל:לְּ ִכֻיָ  םֻבְּ ֶ  הֻבְּ  יַוֲאִנ  ם,ֻנָ ִח  לש 
ֻבַ  ִכֻיָ  םָלֶכ  עֶאקְּ דֹורֹו  הֻבְּ כוֻ ת, לְּ ִרי)'". וְּ ֶהדְּ  ן קד:(ַסנְּ

  .א

 (ח"ב ז, יא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

א ִלים',ֹ'ֵחטְׂ ַרֻגְׂ מוַֹֹֻהֻמְׂ רְׂ ןֹֻגָ ֻבַ ֹ'ֺחרְׂ
,' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ מוַֹֹֻׁבֵ רוַַֻֻׁׁכְּ ָאמְּ ֶ ַׁ"לַרזַַַׁׁש 

ית ֲענִּ יה לה. סֹוָט כט.  )ֻתַ ְדבָֻ בַֻ ן קד: ַסְנֶהְדרִּ ה טז, כ; ַרבָֻ ר־ֻמִּ

ְנחֻוָמ  ַלחא ֻתַ ְ םַׁ:(יב ש  ִכיֶתם "ַאֻתֶ ה ֻבְ ִכֻיָ ל ֻבְ ֶ  ש 
ם ע ֲאִני, ִחֻנָ ה ָלֶכם ֶאְקֻבַ ִכֻיָ יְֹלדֹורֹות". ֻבְ ֹֻכִ
ָלה,ֹאֹותוֹֹ יְׂ ָאב ֵלילַֹהֻלַ ָעה־ֻבְ ְ ש  ֻבוָֹֹֹהָיה, ֻתִ ֶ ֹש 
,ֶֹנֱחַרב ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַַַׁׁהֻבֵ נוַֻׁ־הֻוֹמש ֶ ַַַׁׁרֻבֵ ש  ֻקֵ ַַׁעלַֻׁבִ

ַלחַׁה:זֶַׁ ְדבָֻ )ַָׁנא"ַׁ"סְּ ֻמִּ ַׁר יד, ט(ֻבַ י, ֶזהֹֻכִ אֹֻבְׂ ַֹהֵחטְׂ
ָגם, ַהֻפְׂ לֻוִייםֹוְׂ לֹֻתְׂ יָֹהֲעוֹונֹות,ֹֻכָ ֵדי־ֶזהֹֹֻכִ ַעל־יְׂ
ָגם,ֹ .ֶֹנֱחַרבַֹהֻפְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ

ֵכי" רְּ ִלי ֲאֵבלֹות ִצֻיֹון ֻדַ ֵאי ִמֻבְּ  ה א, ד(ֵאיָכ )ד" מֹוֵע  ֻבָ

  .ב

 (ח"א לא, ד"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

תֹ ִסֻבַ ָרִכים,ִֹהיאֹֻבְׂ ֻדְׂ ָֹלָאָדםֹֻבַ ש  ֻיֵ ֶ ש 
ָֹהָרִקיַע', י ֻלֵ ֻגַ לְׂ ָברַַׁׁ'ֻגַ ַֻׁדָ ָך יַׁ"ֵאיןַׁלְּ ֻכִ

ַׁ ָלה" ַמעְּ ִַׁמֻלְּ ַֻׁכֹוָכב ַׁלֹו ֵאין ֶ ַׁש  ה, ַמֻטָ י)ִמֻלְּ ִּ ֵראש  ת־ֻבְ

ה ִבים'ַׁ(ו, י ַרֻבָ ִליםִַׁמיֵניַׁ'ֲעש ָ ַגֻדְּ מְּ ֶ ַׁ'ֻכֹוָכִבים'ַׁש  .ֵַׁיש 
קֹומוַֹׁ ֻמְּ ַֻׁבַ מְּ ֶ ַׁש  ִביםַׁת ַחֻיְּ ַׁמְּ ֵהם ֶ ַׁש  ֵיש  ַׁוְּ ִאיִרים,

ַׁ ֵני־ָאָדם' ַֻׁבְּ ֶרךְּ ַׁ'ֻדֶ ֵהא ֻיְּ ֶ קֹומוַֹׁש  ֻמְּ ִאיִרים,ַֻׁבַ מְּ ֶ ַׁש  ת
ֵהםַׁ ֶ ַׁש  ֵיש  ַׁוְּ ר', ֻבָ ַׁ'ִמדְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ִבים ַחֻיְּ מְּ ֶ ַׁש  ֵיש  וְּ

ַׁ ֻוב. ִַׁיש ֻ ֵהא ֻיְּ ֶ ַׁש  ִבים ַחֻיְּ צֻותֹמְּ נֹוצְׂ ַֹהִהתְׂ ִפי ֻולְׂ
קֹוםִֹמֹֹ ןַֹהֻמָ קֹום,ֹֻכֵ ַנֵהג.ַהֻכֹוָכִביםַֹעלַֹהֻמָ  תְׂ

ַׁ ִחינֹות ַׁה א, ד(ֵאיכָ )ֻבְּ ְרֵכי":  ִצֻיֹון ֻדַ
ִלי ֲאֵבלֹות ֵאי ִמֻבְ ֹ"מֹוֵעד"ֹד".מֹוֵע  ֻבָ

ַעל־ָיָדםֹֹ– ֶ ֹש  ָֹהָרִקיַע', י ֻלֵ ֻגַ לְׂ ֹ'ֻגַ ִחינֹות ֹֻבְׂ ֶזה
ַמן.ֹ בַֹהֻזְׂ ָ ֶַׁנֱחש 

לֵ ) ְ ש  ֶרךְֹׂ":ַׁי ד, יט(מִּ ִעיםֹֻדֶ ָ ש  ֲאֵפָלֹֹרְׂ ֹ–ה"ֹֻכָ
ַׁ'ֻכֹוָכִבַׁ ֵאין ֶ ַָׁלֶהם,ַׁש  ִאיִרין ַׁמְּ לֹות' ַֻׁוַמֻזָ ים

ִלים.ַׁ ָ ש  ֵדי־ֶזהִַׁנכְּ ַעל־יְּ ִריתֹוְּ ֻבְׂ לֻויֹֻבַ ַהֻכֹלֹֻתָ כוֹֻוְׂ ֹ'.וְׂ

  .ג

י)  (מֹוֲהַר"ן שטו־ַחֻיֵ

ים ש ִ ַבקְׂ ִקיָדםֶֹאתֹמְׂ פְׂ ֹֻתַ ִאיָתא, דְּ ַֻׁכִ
ַׁ ָרש  דְּ ֻמִ ה א, ל(ַֻׁבַ סֻוקַַׁעלַׁ)ֵאיָכה־ַרֻבָ ַֻׁפָ

ֵכי רְׂ ִֹֹצֻיֹוןֹ"ֻדַ ֵהםַׁ:א, ד( )ֵאיָכהֲאֵבלֹות" ֹ"ש ֶ
ִלים ַאֻבְׂ קוַֹֹֻעלִֹמתְׂ סְׂ ֻפָ ֶ ָגִליםֹש  ָהיוֹֹֻעֹוֵלי־רְׂ ֶ ֹש 

ִריםֹ ֹ.ֲעֵליֶהם"ֹעֹובְׂ

ֵני־ָאָדםֵֹאֻלוֹֻ ֵהםֹֻבְׂ ֶ ִעיםֹש  ִכיםֹנֹוסְׂ הֹולְׂ ֹוְׂ
יק־ָהֱאֶמת, ֻדִ ַהֻצַ לֹוםֹלְׂ ָ ש  ַחס־וְׂ ֶ ש  ָסקֹֻכְׂ ִֹנפְׂ

ָנעֵֹמֶהםֶֹאָחד ִנמְׂ ֹסַעֹֹוְׂ נְׂ ִֹמֻלִ םֲֹאַזי, ָרִכיםֹֻגַ ַֹהֻדְׂ
ִליםִמֹ ַאֻבְׂ יםֹתְׂ ִ ש  ַבקְׂ ִקיָדם,ֶֹאתֹֻומְׂ פְׂ יֹֻתַ ֹֻכִ

ָרִכים ֵאִביםַֹהֻדְׂ עֹֻתְׂ ֻסַ ֻיִ ֶ ֲֹעֵליֶהםֶֹאָחדֹעֹודֹש 
יק־ָהֱאֶמתֹ ֻדִ ַהֻצַ ֹ.לְׂ

  .ד

סֹוף־ִסֻפֻוֵרי) ֶלךְּ ָעָנו, ֻבְּ ה ו ִמֻמֶ ֻיֹות, ַמֲעש ֶ  (ַמֲעש ִ

ִֹהיאֹ'ִצֻיֹון'.ַׁ(א, ד ֵאיָכה)ֲַׁאֵבלֹות" ִצֻיֹון
ִחיַנת ֻיֻוִנים'ַהֹֹֻבְׂ לֹ'ֻצִ ֶ לֹש  ִדינֹותֹֻכָ ֹ,ַהֻמְׂ

ם ֻלָ ֻכֺ ֶ ַוֲעִדיםֹש  םִֹנתְׂ ָ ש  מוַַֹׁׁ,לְׂ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ  ְיֶחְזֵקאל)ַׁש 

ָרָאה:ַׁ(לט, טו  לוֹֹֹֻוָבָנהָֹאָדםֹ"וְׂ  .ִצֻיֻון"ֶֹאצְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֻסֻוִרים ַֹהֻיִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ָרִכים ַֹהֻדְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ֵכי רְׂ ֹ"ֻדַ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  יח מְּ

ְעָיה) ַ ַׁ(לג, כ ְיש  ַיתִק ֹ'ֻיֹוןִצ ֹ'ֵזהֲח ": ֹ'רְׂ
בֹות:ַׁ,'ֹוֲעֵדנֻו"מ י־ֻתֵ ֵ ֹ–ֹ'ְמַצֵח"ק'ַָׁראש 

ַׁ ָ ש ֻ ֶ ַוֲעִדיםַָׁהיוַַֻׁׁםש  לִַׁנתְּ ֻיֻוִנים'.ַֻׁכָ ָהָיהֹֻוִמיַַׁה'ֻצִ ֶ ֹש 
ֹותִֹאםֵֹליַדעָֹצִריךְֹׂ ָברַֹלֲעש  א־ֹאוַֹֹֹהֻדָ ָ ַהַמש ֻ
ן ֹֻוַמֻתָ םֹיֹוֵדַעָֹֹהָיה, ִהיַׁ.ש ָ ֶנהַָׁרצֹוןַׁיְּ ִיֻבָ ֶ ַׁש 

ֵהָרהַׁ מְּ ָיֵמינוַַֻֻׁׁבִ ַׁ.ָאֵמןַֻׁבְּ

ֶרד" ָלִאים ַוֻתֵ  (א, ט ֵאיָכה)" ֻפְּ

  .ה

יחֹו )  ("ן דָהַר ־תש ִ

ֻיֹום ֻמִ ֶ ָחַרבֹש  ֶ ,ֹש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ָֹנַפלֹֻבֵ
ירֻות ִ ֵקיָֹהֲעש  ִעמְׂ ִלֻפֹות,ֹֻבְׂ ִחיַנתַֹהֻקְׂ בְּ :ַֻׁבִ

ֶרד" ָלִאים ַוֻתֵ ָלִאי"ם',ַׁ–ַׁ(א, ט ֵאיָכה)ַׁ"ֻפְ ַׁ'ֻפְׂ
נֻו:ַׁ.'ֲאָלִפי"ם'ַׁאֹוִתֻיֹות ָה'ֲאָלִפים'ַַׁהיְּ ֶ לֹש  ֹש ֶ

ירֻות, ִ ָלִאים'ָֹיַרדֲֹעש  נוַַֻׁׁ,'ֻפְׂ ַהיְּ ִריָדהַֻׁדְּ דֹוָלהַׁיְּ ַֻׁגְּ
ָלָאה ִנפְּ ַׁוְּ ן. ֵרַחַֹֹעל־ֻכֵ ֶהכְׂ ֶיהֹֻבְׂ הְׂ ֻיִ ֶ ַחס־ֹלוֹֹֹש 
לֹום ש ָ ִריָדהֹוְׂ דֹוָלהֹיְׂ ֹאדֹֻגְׂ אֹֹקֶדםֹמְׂ ֻבָ ֶ ֹש 
ירֻותֹ ִ נוֹֻ,ַֹלֲעש  ַהיְׂ ִנים'.ֹ'ֲאָלִפיםֹֻדְׂ ֺזֻמָ ֹמְׂ

מַֹתי ַעצְּ ַלח ֵאש  ֻבְּ רֹום ש ָ ה"  "ִמֻמָ ֻנָ ֻדֶ רְּ  ה א, יג(ֵאיָכ )ַוֻיִ

  .ו

 (ב סזח""ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

"' אֹוֵרי־ֵאש  ֹֻו'מְׂ אֹוֵרי־אֹור' ר ֻזַֹה )ַׁ'מְׂ

י ִּ ֵראש  ְקֵה ת כא. ֻבְ ֵהםַׁ"ֶזהַׁ–ַׁל רח.(ַוֻיַ תַׁוְּ ֺעֻמַ ַׁלְּ
ַׁ אֹוֵרי־אֹור',ַׁ)ֹקֶהֶלת ז, יד(ֶזה" ִַׁל'מְּ ַֻׁכַֹח ש  ֻיֵ ֶ ש  ֻכְּ ֶ ַׁש  ,

ַׁ: ֵהֶפךְּ ַׁלְּ ֵכן ַׁוְּ .' אֹוֵרי־ֵאש  ַׁ'מְּ ָנִעין ִַׁנכְּ ֲאַזי
ִקַׁ ֻלְּ ֻתַ ִנסְּ ַׁוְּ ָנִעין כְּ ֻנִ ֶ ש  ֻכְּ ֶ ַַׁחס־ש  אֹוֵרי־אֹור' ַׁ'מְּ ין

ַׁ.' אֹוֵרי־ֵאש  ִריןַׁ'מְּ ֻבְּ ֻגַ לֹום,ֲַׁאַזיִַׁמתְּ ָ ש   וְּ

ֹ ' ש  ֻדָ ית־ַהִמקְׂ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֹ'ֺחרְׂ ִחיַנת ִחיַנתַֹׁ–ֻבְׂ ֻבְּ
ַׁה א, יג(ֵאיכָ ) רֹום": ַלח ִמֻמָ ָ  ֵאש   ש 

ַעְצֹמַת  ֵדיַֹׁ–ַׁי"ֻבְ ',ַֹעל־יְׂ אֹוֵרי־ֵאש  רֻוֹ'מְׂ ֻבְׂ ֻגַ יִֹנתְׂ ֻכִ
אֹוֵרֹ ֹ'מְׂ קֻו ֻלְׂ ֻתַ סְׂ ֻנִ ֶ ַַׁׁ,י־אֹור'ש  ִחיַנת: בְּ ָֹרֵחל"ֻבִ

ה ַבֻכָ ֶניָהַֹֹעלֹמְׂ ְרְמיָ )ַׁ"ֻבָ הַֹׁ.ה לא, יד(יִּ ִכֻיָ ַֹהֻבְׂ י ֻכִ
ִכינָֹ ְׂ ַהש ֻ ֶ ַֹעלֹש  ָיכֹול בְׂ ֹֻכִ ֶלת ַיֻלֶ ֹֻומְׂ ֹֻבֹוָכה ה

אֹוֵרי־אֹור', קֻותֹ'מְׂ ֻלְׂ ֻתַ ִחיַנתִֹהסְׂ ָרֵאל,ֹהֻואֹֻבְׂ ִַׁיש ְׂ
ַׁ,' אֹוֵרי־ֵאש  ַׁ'מְּ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ִרין ֻבְּ ֻגַ ִַׁמתְּ ַוֲאַזי

".ֻבְַַּׁׁ ַלחֵַׁאש  ָ רֹוםַׁש  ִַׁחיַנת:ַׁ"ִמֻמָ

נוֻ  קֹול" ֵבית ָנתְּ יֹום' ה ֻבְּ  )ֵאיָכה ב, ז(ד" מֹוֵע  ֻכְּ

ָחא"  ִפסְּ א ֻדְּ ַחֻגָ ין ֻבְּ ַצֻלִ מְּ א ֻדִ ָקל ַעֻמָ ֻגוֻ )"ֻכֶ רְּ  ם(ֻתַ

  .ז

 (ח"א רא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַׁ ֵַׁאיָכה': ֻגֻום רְּ 'ֻתַ ֹצֹוֲעִקיןֹֻבַ ֶפַסח ֻבְׂ ֶ "ש 
ה" ִפֻלָ ַהֻתְׂ ַַׁׁ–ַֻׁבְׂ סֻוק ַֻׁפָ :ַׁה ב, ז(ֵאיכָ )ַעל

ֵבית ָנְתנוֻ  קֹול" יֹום' ה ֻבְ ֻגֻום:ַַׁׁ–ַׁד"מֹוֵע  ֻכְ רְּ ֻתַ ֻבַ
ִפְסָחא".ַׁ א ֻדְ ַחֻגָ ין ֻבְ ְמַצֻלִ א ֻדִ ָקל ַעֻמָ  "ֻכֶ

עוֻ " ָעֶריָה  ָבָאֶרץ ָטבְּ ְּ  ה ב, ט(ֵאיָכ )" ש 

  .ח

 (ח"א רפו"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִחינוֹֹ ֵניֹֻבְׂ ְׂ ֵהםֹש  ן־ֵעֶדן',ֹוְׂ 'ֵעֶדן'.ֹ'ֻגַ ן',ֹוְׂ ת:ֹ'ֻגַ
ָמהֹ 'ָחכְׂ ֹוְׂ ָאה', ִֹעֻלָ ָמה ֹ'ָחכְׂ ִחיַנת: ֻבְׂ

ָאה'. ֻתָ ן־ֵעֶדן'ַַֻׁׁתַ ֲענֻוגַֻׁגַ רַׁ'ֻתַ יִַׁעֻקַ ַגתַַׁׁ–ֻכִ ָ הֻואַׁ'ַהש ֻ
ָמה ַׁ'ָחכְּ נֻו: ַַׁהיְּ ֱַׁאלֹקֻות', ַמת ָאה',ַׁ־ָחכְּ ִעֻלָ

ָמהַׁ 'ָחכְּ ָאה'.־וְּ ֻתָ  ֻתַ

ֻכֹותֹ ֵדיֹֹ–הָֹלזִֶֹלזְׂ י־ִאםַֹעל־יְׂ רֹֻכִ ָ ש  ִאי־ֶאפְׂ
ן־ֵעֶדן'ַהֹ ֹֻגַ ֲעֵרי ַ ִחיַנתֹ'ש  ֹֻבְׂ ָעִרים', ְׂ ֹֹ.'ש ֻ ַאךְׂ

ָאֶרץ, מֻוִניםֹֻבָ נֻוִזיםֹֻוטְׂ ָעִרים'ֹֻגְׂ ְׂ ִחיַנתֵַַׁׁאֻלֻוַֹה'ש ֻ ֻבְּ
ָעֶריָה  ָבָאֶרץ ָטְבעוֻ ":ַׁ)איכה ב, ט( ְ ִריִכיםַֹׁ".ש  ֻוצְׂ

ֻיֻוַכלֹ ֶ ֹש  ָאֶרץ, ֹֻבָ ל ֵ ֹמֹוש  ִית' ַעל־ַהֻבַ ֹ'ֻבַ ָלֶזה

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֹ ֹע:ֻדַ

ֹ ֹ"ֵיש 

ֶזה ֹוְׂ

ז ֺרֻמָ ֹמְׂ

ֹ ֵֹיש 

ַֹאךְֹׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  יט מְּ

ַהֲעִמֹ ֹֻולְׂ ָהִקים ֹֻולְׂ הֹוִציא ָעִריםֹלְׂ ְׂ ַֹהש ֻ יד
ָאֶרץ.ֹ עֻוֹֻבָ ֻבְׂ טְׂ ֻנִ ֶ ֹש 

ֹ ִקים' ֹֻפֹוסְׂ יֹותֹֹ–'ִלֻמֻוד ִֹלהְׂ זֹוִכין
כֹוִליןֹ ֹיְׂ ָאז ֹוְׂ ָאֶרץ, ֹֻבָ ל ֵ ֹֻומֹוש  ֶמֶלךְׂ

ָאֶרץ.ֹ עֻוֹֻבָ בְׂ ֻטָ ֶ ָעִריםֹש  ְׂ ָהִקיםַֹהש ֻ ַהֲעִמידֹֻולְׂ ֹלְׂ

ָכלֹ ֹֻבְׂ ָך ֹלְׂ ן ֻתֶ ֹֻתִ ִרים ֹטְׂ ש  ֹוְׂ ִטים ֹפְׂ "ש 
ָעֶריךָֹ ְׂ ֹֹש  ָבֶטיָך" ְׂ ִֹלש  כֻו' י)וְׂ ָברִּ .ַׁם טז, יח(ֻדְ

ֶב  ֵ ַַׁׁט","ש  בֹות: י־ֻתֵ ֵ "ָט'ְבעֻו ָב'ָאֶרץ ָראש 
'ָעֶריָה". ְ ַַׁׁש  י ֵדַׁל־ַעַֻׁכִ ַׁיְּ ִטי"ַהַׁי ֹופְּ ִריםַׁש ֻ ֹוטְּ ש  ם"ַׁוְּ

ֵטיַׁ ֻפְּ ְּ ֵדיַׁ'ִמש  ָאֶרץ,ַַׁעל־יְּ ִליםַֻׁבָ ְּ ַהֻמֹוש  ִהיִגיםַׁוְּ נְּ ַהֻמַ
ִקים'ַׁ ִחיַנתַׁ'ֻפֹוסְּ ֵדיַׁ–ַהֻתֹוָרה',ַֻׁבְּ יןַַׁעל־יְּ ֻלִ ֻגַ ־ֶזהִַׁנתְּ

ָאֶרץ.ַׁ עֻוַֻׁבָ ֻבְּ טְּ ֻנִ ֶ ָעִריםַׁש  ְּ ַַׁהש ֻ

ֹ ָבֶטיָך" ְׂ ִֹלש  ָעֶריָך ְׂ ֹש  ָכל ֹֻבְׂ ָך ֹלְׂ ן ֻתֶ ֹ–"ֻתִ
ִקיִמיןֹ ֹמְׂ ִרים" ֹוטְׂ ש  ֹוְׂ ִטים ֹופְׂ ַֹה"ש ֻ י ֻכִ
ָעִריםֹ ְׂ ַֹהש ֻ ין ַגֻלִ ֹֻומְׂ ָאֶרץ, ֹֻבָ עֻו ֻבְׂ טְׂ ֻנִ ֶ ֹש  ָעִרים ְׂ ַהש ֻ

מֻו, ַעֻלְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ַַׁׁש  ִחיַנת ָעֶריָה", "ָטְבעוֻ ֻבְּ ְ ַָׁבָאֶרץ ש 
ֶהם.ַׁ ֻלָ ֶ טַׁש  ֻפָ ְּ ש  ֵדיַַׁהֻמִ ַַׁעל־יְּ

ֻה " ֻכָ ֶריָה  ַמלְּ ש ָ  ,ֻתֹוָרה ֵאין ַבֻגֹוִים וְּ
ם ִביֶאיָה  ֻגַ אוֻ  לֹא נְּ  )ֵאיָכה ב, ט( '"ֵמה ָחזֹון ָמצְּ

  .ט

י־מֹוֲהַר )  (תכא ן"ַחֻיֵ

נוַֻׁ יִקיםֲֹאִפֻלוַֹֻז"ל:ַַַׁׁרֻבֵ ֻדִ לַֹהֻצַ ֶ וֹש  ָ ש  ,ַֹעכְׂ
ן ם־ֻכֵ ָקֹֹֻגַ ֹאדִֹריםיְׂ ֵעיֵניֹמְׂ ם־ֹֻבְׂ ֵ ַהש ֻ

ַרךְֹׂ ֻבָ ִֹיתְׂ ָמֵלא. ִאלְּ ֶהםַָׁהָיהַׁלֹאַׁוְּ ַַׁמהַַׁרקַֻׁבָ
ַרֲחִקים ֻמְּ ֶ ֲהֵגיַׁש ֻ נְּ י־עֹוָלםִַׁמֻמִ ֻלֵ ַַׁהֻקַ ִכים, ַַׁההֹולְּ

ֵכי ַדרְּ ַָׁהַעֻכוַַֻֻׁׁבְּ ֲהֵגי ַׁ"ֻוִמנְּ כֻו' ןַׁ–םַׁוְּ ם־ֻכֵ םַֻׁגַ ֻיָ ַֻׁדַ י. ַֻׁכִ
ל ִהיג',ַֻׁכָ הֻואֵַׁאיךְַַּׁׁ'ַמנְּ ֶ ַנֵהגַׁש  ֲעבֹוָדִַַׁׁמתְּ ַעל־,ַׁתוַֹֻׁבַ

ִנים ל־ֻפָ כֻו'ַָׁרחֹוקַׁהֻואַֻׁכָ ַׁוְּ ֵכיֶהם רְּ ִַׁמֻדַ ֵכן, ַׁוְּ
ֹקָרִביםַׁ כֻו'ַַׁהמְּ  .ֲאֵליֶהםַׁוְּ

נוַַָֻׁׁאַמר ַַַׁׁרֻבֵ םַז"ל: ֻגַ ֶ יִקיםֹש  ֻדִ לַֹהֻצַ ֶ ֹש 
ו, ָ ש  ִחיַנתֵֹהםַֹעכְׂ בְׂ בֻותֹֻבִ ָערְׂ ֶהםִֹהתְׂ ,ִֹעֻמָ

י ִהיִגיםֵֹהםֹֻכִ ֵביָתםַֹמנְׂ מוֹֹֹֻבְׂ ֲהֵגיֹֻכְׂ ִריםִֹמנְׂ ָ ַֹהש ֻ
ֵדי־ֶזהוְֹׂ ַעל־יְׂ ֹוְׂ כֻו'. ֹוְׂ כֹוִליםֵֹאיָנםָֹהֲאדֹוִנים ֹיְׂ

יַׁ.ֻתֹוָרהֹלֹוַמר ִריםַַׁאף־ַעל־ֻפִ אֹומְּ ֶ ָצתַׁש  ַַׁמהַׁקְּ
ךְַּׁ ֻיָ ַ ש ֻ ֶ ָהעֹוָלםַׁש ֻ ַׁלְּ י־ֵכן, מֻוָרהַֻׁתֹוָרהַַׁאף־ַעל־ֻפִ ַֻׁגְּ

כֹוִליןֵַׁאיןַׁ כֻו'ַׁיְּ ַׁ.לֹוַמרַׁוְּ

ֵאיָנם ֶ ִעיםַׁש  ֵדי־ֶזהַׁ–ֻתֹוָרהַַׁׁיֹודְּ ַַׁעל־יְּ
ִהיִגיםַמֵַַׁׁהם ָמםַׁנְּ ָהֵגיַַׁעצְּ ִמנְּ ַֻׁבְּ

ִרים, ָ יַַׁהש ֻ ֵאיָנםֵַׁמַאַחרַֻׁכִ ֶ ִעיםַׁש  ַֻׁתֹוָרהַׁיֹודְּ ֵַׁהם,
ָרִחים ִניםַֺׁמכְּ ל־ֻפָ ֹהגַַׁעל־ֻכָ ָמםִַׁלנְּ ָהִגיםַַׁעצְּ נְּ ֻמִ ַֻׁבַ

ַׁ"ַהנַַֻׁ יַׁ–ל לֹאֹֻכִ הֶֹזה,ֹֻבְׂ ֻמֶ ֶיהֹֻבַ רִֹיהְׂ ַֹמֲעָלָתםִֹנֻכָ
יבֻוָתם,ֹ ִ ֵאיָנםֵֹמַאַחרַֹוֲחש  ֶ ֵני־ֻתֹוָרהֹש  ַׁ.ֻבְׂ

ִחיַנת ֻה "ַׁ:(ב, ט ֵאיָכה)ַֻׁבְּ ֶריָה  ַמְלֻכָ  ְוש ָ
ם, ֻתֹוָרה ֵאין ַבֻגֹוִים  לֹא ְנִביֶאיָה  ֻגַ
 ".'ֵמה ָחזֹון ָמְצאוֻ  

ה ר ה' "ָעש ָ ֶ ע ָזָמם ֲאש  ֻצַ ָרתוֹ  ֻבִ  ה ב, יז(ֵאיָכ ) "ֶאמְּ

  .י

 (ח"א ריט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

זַֻ ,ַׁה ב, יז(ֵאיכָ )ֶַׁאְמָרתֹו" ע ֻפֹוְרִפיָרא "ֻבִ
יֵלֻה" וֹ ע ָקַר ]ַֻׁדִ .ַׁא(, א הַרבָֻ ה־ֵאיכָ )ַׁ[ַמְלֻבֻוש 

ֻבֹלֹ ִֹלסְׂ ָֹיכֹול ' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹה'ֻבֵ ֵֹאין אי ַוֻדַ ֹֻבְׂ י ֻכִ
, ַרךְׂ ֻבָ ַגֲאָותֹוִֹיתְׂ בֹודֹוֹוְׂ תֻובַַֻׁׁכְׂ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  י)ֻכְּ ם־א ח, ְמָלכִּ

ַׁכז( ה": ַמִיםִֹהֻנֵ ָ ֵמיַֹהש ֻ ְׂ ַמִיםֹֻוש  ָ ֹלֹאַֹהש ֻ
ֻכְֹׂ ַכלְׂ יַֹאףֹ,לֻוָךֹיְׂ ִיתֹֻכִ כֻו'.ַַׁׁה"ַהזֶַֹֹֻהֻבַ ַרקֵֹמֲחַמתֹוְּ

ֲאָותֹו,ֹ ֹֻגַ ֶֹאת יש  ֻבִ ִהלְׂ ֹוְׂ ֵצם ִֹצמְׂ ָרֵאל', 'ַאֲהַבת־ִיש ְׂ
ֵדיֹ ֹֻכְׂ ,' ש  ֻדָ קְׂ 'ֵבית־ַהֻמִ ֹֻבְׂ ִכיָנתֹו ְׂ ֹש  רֹות ְׂ ַהש  ֹלְׂ ֵדי ֻכְׂ

כֻותֹו.ֹ ַגֻלֹותַֹמלְׂ  לְׂ

ֹ ָפָניו ֹלְׂ אֻו ָחטְׂ ֶ ש  ָאהֹֹ–ֻכְׂ ָיכֹולֶֹהרְׂ בְׂ ֹֻכִ ֲאַזי
גִֹ ָֹרָצהֹוְׂ לֹא ֹוְׂ אֹונֹו, ֹֻוגְׂ ֲאָותֹו ֹֻגַ ה ֻלָ

ֶֹנֱחַרבֹ יָלא ֹֻוִמֻמֵ ֹעֹוד, מֹו צְׂ ַצמְׂ ֹֻולְׂ ֹו יש  ֻבִ ַהלְׂ לְׂ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ לַַׁׁ–ַַׁהֻבֵ ַֻׁוִבֻטֵ ַרע ֻקָ ֶ ַׁש  ֵַׁמַאַחר י ֻכִ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֵַׁאין ֻוב ַׁש  , בֻוש  ַהֻלְּ ַׁוְּ צֻום מְּ ַהֻצִ

ַעֹ ֵדיוְׂ ֹל־יְׂ

ֶזהֻו: ֹוְׂ

ֶזהֻו: ֹוְׂ

ָֹאַמר

ֻוב ֹש 

ֹֻוֵמַאַחר

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ע ֻצַ ֹ"ֻבִ

ֲֹאָבל



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  כ מְּ

ַׁ"ֵהַׁ י ַֻׁכִ אֹונֹו, ַֻׁוגְּ ֲאָותֹו ַֻׁגַ ֻבֹל ִַׁלסְּ ַמִיםַָׁיכֹול ָ ַַׁהש ֻ ן
"ל.ַׁ ֻנַ לֻוָך"ַֻׁכַ ֻכְּ ַכלְּ ַמִיםַׁלֹאַׁיְּ ָ ֵמיַַׁהש ֻ ְּ ַֻׁוש 

  .יא

 (ח"א ריט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

נוַֻׁ ע"הַַׁהֻתֹוָרַׁ"לַׁזַַַַׁׁרֻבֵ ֻצַ ַׁ"ֶאְמָרתוֹ  ֻבִ
ַַׁצחֻות'ַׁ)ח"א ריט( ֵרי בְּ ַׁ'ֻדִ ַָׁאז ַָׁאַמר ,

ַׁ ב ַ ש  ֻיָ ֶ ַׁש  ֶַׁאָחד ן ָ ש  ַדרְּ ַָׁאַׁלְּ ָחנֹו: לְּ ֺ ַׁש  ַַׁעל ע"ז ֻצַ  ֻבִ
ִבילַֹׁ–ַׁה ב, יז(ֵאיכָ )ַׁ"ֶאְמָרתוֹ  ְׂ ש  'אֹוֵמר'ֹֻתֹוָרהֹֻבִ ֶ ש 

ַצע'ֹ ֹֻוָממֹון.ֹ'ֻבֶ

  .יב

 (ח"ב צא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

'.,ַׁה ב, יז(ֵאיכָ )ַׁ"ֶאְמָרתוֹ  בֻוש  ֹוֹ'לְׂ רֻוש  ַֻׁפֵ

 ה ב, יח(ֵאיָכ )ם ֶאל ה'" ִלֻבָ  ָצַעק"

  .יג

 (ח"ב ה, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

נֹוֵפֹ ֵאיןַַָׁׁה'ֱאמֻוָנה',ֹלוְׂ ֶ ַׁש  ַעד
ָעָקה',ַׁ ַׁצְּ ַׁ'קֹול ֲַׁאִפֻלֻו מֹוִעיל

ַׁ ֻבֻור' ַֻׁדִ לֹא ַֻׁבְּ ַׁ'קֹול הֻוא ֶ עֹקַֹׁ–ש  ִֹלצְׂ ִריִכין ֹצְׂ ֲאַזי
ַבד, בֹלְׂ ִחיַנתִַַׁׁמןַֹהֻלֵ בְּ םִֹלֻבָָֹֹצַעק":ַׁה ב, יח(ֵאיכָ )ֻבִ

ִליֹקֹול.ֹ–ֶאלֹה'"ֹֹ ַבדֹֻבְׂ בֹלְׂ הֻואַֹצֲעַקתַֹהֻלֵ ֹש ֶ

י קֻוִמי" ָלה רֹֻנִ יְּ רֹאש   ַבֻלַ ֺמרֹות"  לְּ ְּ  )ֵאיָכה ב, יט(ַאש 

  .יד

 (ח"א ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָֹאָדם,ֹ ל ִֹמֻכָ ִגיָנה ֹנְׂ ֹמַע ְׂ ִֹלש  ֻיֻוַכל ֶ ש 
ָלהֹ'ֻתֹוָרהֹ יְׂ ֻלַ ַמדֹֻבַ לְׂ ֻיִ ֶ ֵדיֹש  הֻואַֹעל־יְׂ
ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ִהיא ֶ ֹש  ָמָרא' ֹ'ֻגְׂ נֻו ַֹהיְׂ ה', ַעל־ֻפֶ ֻבְׂ ֶ ש 

ָלה' ַַׁׁ'ַליְׂ כֻו'. ַַׁׁ–וְּ ֶזהֻו ַׁה ב, יט()ֵאיכָ וְּ י "קֻוִמי:  רֹֻנִ

ְיָלה" ה',ֹֹ–ַֹבֻלַ ָה'ִרֻנָ ֹלְׂ קֻוָמה' ֹ'ֻתְׂ ֶיה הְׂ ֻתִ ֶ ֹש  נֻו: ַהיְׂ
"ס'.ֹ ַ ָמָראֹש  ִהיאֹ'ֻגְׂ ֶ ָלה'ֹש  יְׂ ֵדיַֹה'ֻלַ ַֹעל־יְׂ

ִכי פְּ ִ ִים "ש  ךְּ  ַכֻמַ ֵני ה'"  נַֹכח ִלֻבֵ  ה ב, יט(ֵאיָכ )ֻפְּ

  .טו

 (ח"א ט, ד"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַרֲחִקיַנן ֹמְׂ א"ֲֹאַנן ֻיָ ָבא)ִַׁמֻמַ ְתָר ֻבָ ַׁעד:( א־ֻבַ
ִחיַנת:ַֹׁ– ִים ֹנַכח ִמֻבְׂ ֻמַ ְך ֻכַ ְפִכי ִלֻבֵ ִ "ש 
ֵני ה'" ָאהַָׁלנֻוִַׁסיָמןַַׁעל־ֶזה,ַַׁׁ–ַׁה ב, יט(ֵאיכָ )ַֻׁפְ ֶהרְּ וְּ

לֹ ֻלֵ ֻפַ תְׂ ֻנִ ֶ ֹש  ֹזֹאת, ֵרָגה ַמדְׂ ֹלְׂ נֻו עְׂ ִֹהֻגַ ֹלֹא ֲעַדִין ֶ ש 
ל ֹ־ֻכָ ֹלְׂ נֻו ִֹלֻבֵ ֻפֹךְׂ ְׂ ש  ֻנִ ֶ ֹש  ַֹעד ָנה, ַכֻוָ ֹֻבְׂ ךְׂ ָפָניוֹֻכָ

ִיםֹ ֻמַ ַׁ.ֻכַ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ י)ש  ֻלִּ הִּ יבַֹאף":ַׁם פט, מד(ֻתְ ִ ש  ֹצֻורֹֻתָ
ֻבוֹֹ ָחָמה"ַֹחרְׂ לְׂ ֻמִ ֹֻבַ ֲֹהֵקמֹותֹו לֹא יַַׁׁ–ַׁוְׂ ֻכִ

יַח'ַׁ ִ ִחיַנתַׁ'ֶחֶרב'ֵַׁאֶצלַׁ'ָמש  ִפֻלֹות,ֵַׁהםַֻׁבְּ לַַׁהֻתְּ ַׁ–ֻכָ
ַׁלֹאַׁ אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ "ל, ַַׁהֻנַ ִחיָנה ֻבְּ ַֻׁבַ ִפֻלֹות ַַׁהֻתְּ ַָׁהיֻו ִאם וְּ

ַׁ ֻבֹו""ֵמָֹהָיה ַֹחרְׂ ֹצֻור יב ִ ים פט. מד(ַׁש  ֻלִּ הִּ ֶזהַׁ)ֻתְ ַׁוְּ ,
ַׁ ֵרַגת: ַמדְּ ַׁלְּ נֻו עְּ ִַׁהֻגַ ַׁלֹא ֲעַדִין ֶ ַׁש  ְפִכי ִסיָמן: ִ "ש 

ֵני ה'".  ִים ֹנַכח ֻפְ ֻמַ ְך ֻכַ  ִלֻבֵ

  .טז

 (ח"א כ, ד"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִים ְך  ַכֻמַ נֵ  ֹנַכח ִלֻבֵ ה ב, ֵאיכָ )ַׁי ה'"ֻפְ

ַֹׁ.יט( ֹה'" ֵני ִחַֹׁ–"ֻפְׂ ַֻׁבְּ ֶַׁזה אֻוֵריֹיַנת 'ֻבֵ
ַֹהֻתֹוָרה', י ֵ רֻוש  ַַֻׁׁודְׂ מֹו ְקָר )ֻכְּ ַׁא יט, לב(ַוֻיִּ :"ֹ ֻתָ ָהַדרְׂ ֹוְׂ

ֵני ִנים'ַׁ–ַׁן"ָזֵקֹֹֻפְׂ ַרת־ֻפָ ֹ'ַהדְׂ ֶֹזה ֵהםַַׁׁ–ַׁ'ָזֵקן' וְּ
ָנא', קְׂ ֹֻדִ ֻקֻוֵני ֹֻתִ ֵרה ־ֶעש ְׂ לש  ַַׁׁ'ש ְׂ ֵהם ־וְּ לש  'ש ְׂ

ֹ ֶהן' ֹֻבָ ת ֶ ֶרש  ִֹנדְׂ ַהֻתֹוָרה ֶ ֹש  ִֹמֻדֹות ֵרה ֹ–ֶעש ְׂ
ֹ ְׂ ִֹלש  ִריךְׂ ֻצָ ֶ ֹֹקֶדםֹש  תֹו ִפֻלָ ֹֻותְׂ יחֹו ֹש ִ ֻפֹךְׂ

אֻוֵריַֹהֻתֹוָרה'.ֹ ֹ'ֻבֵ יךְׂ ִ ש  מְׂ ֻמַ ֶ ֹש 

ָאַמֹ ֶ ש  ֹרֻכְׂ

ע" ֻצַ ֹֻבִ

ֵקל ַקלְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ש  ֹֻכְׂ

ֻקֻון ַֹהֻתִ

ה ֻמָ ֹ"ֻכַ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ִכי" פְׂ ִ ֹש 



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  כא מְּ

  .יז

 (ח"א לח, ז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִרֻיֹות,ֹ ַֹלֻבְׂ ָֹלֶהם ֹאֹוי ֹאֹוֵמר: ֹיֹוֵסי י ַרֻבִ
ֹרֹוִאים,ֹ ָֹמה ִעים ֹיֹודְׂ ֵאיָנם ֹוְׂ רֹוִאים
ַֹעלֹ ֹֻוַמִים ַֹעֻמֻוִדים, ַֹעל ֹעֹוֶמֶדת ָהָאֶרץ

יגָ )ֶהָהִרים"ֹֹ ַׁ.ה יב:(ֲחגִּ

ים', ַֹהַחֻיִ ֹ'ֶאֶרץ יָנה', הַַׁׁ'ֻבִ ֻנָ ֻמֶ ֻמִ ֶ ש 
ַׁ ין. ִפֻלִ ַַׁהֻתְּ אֹות ָראֹֻתֹוצְּ ִֹנקְׂ ה' ִפֻלָ ַה'ֻתְׂ וְׂ

ֹ ַׁ'ַעֻמֻוד', ם ֵ י)ַעל־ש  ֻלִּ הִּ ַׁם קו, ל(ֻתְ ֲעֹמד": ַֹוֻיַ
ָחֹֹ ינְׂ ַׁס".ֻפִ

ִים',ֹֹ– ה',ַֹעלַֹה'ֻמַ ִפֻלָ ִחיַנתֹ'ֻתְׂ ֻבְׂ
ֹ ַֹה'ֻלֵ ַֹעל נֻו: תֻובַַׁׁב',ַהיְׂ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

ֵני ה'".:ַׁה ב, יט(ֵאיכָ )ַׁ ְך ֹנַכח ֻפְ ִים ִלֻבֵ ְפִכי ַכֻמַ ִ  "ש 

ֹ ֶֹהָהִרים" ֹ'ֻתֹוָרה',ֹ–ַעל ִחיַנת ֹֻבְׂ ַׁזֹו
ָרָהם'.ַׁ ַַׁאבְּ ַׁ'ֶחֶסד עֹוֵרר ִַׁנתְּ ַעל־ָיָדֻה ֶ ש 

רֹוָמםַַׁׁ הֻואַׁמְּ ֶ יֶַׁה'ָהִרים'ַׁזֹוַׁ'ֻתֹוָרה',ַׁש  כוַֻֻׁכִ ַׁ'.וְּ

  .יח

 (ח"א נד, ו־בסוף"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָניֹרֻוַחָֹֹאַסף ָחפְׂ ַֹמִיםָֹצַררִֹמיֹו,ֻבְׂ
ָלֹ מְׂ ִ ש ֻ לֵ )ַׁה"ֻבַ ְ ש  ִחיַנתַֹׁ–ַׁי ל, ד(מִּ ֹֻבְׂ 'ַמִים'

ַַׁׁ'ֵלב', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַׁה ב, יט(ֵאיכָ )ֻכְּ ִכי": פְׂ ִ ִיםֹש  ַֹכֻמַ
ךְֹׂ ַַׁׁ–ַׁ"ִלֻבֵ נֻו: ַֹהיְּ ט ַלֻקֵ ֻמְׂ ֶ ֹש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֶ ָבֵרֹש  רֹֻומְׂ

ָֹה' ִֹמן ֹצֹוֵררָֹה'רֻוַח־טֹוָבה' ֹהֻוא רֻוַח־ָרָעה',
ָלה מְׂ ִ ש ֻ ֹֻבַ לֹטַֹׁ–ַַׁמִים ְׂ ִֹיש  ֻלֹא ֶ ֹש  ב' ַֹה'ֻלֵ ֹוֵמר ש ֻ ֶ ש 
ה'.ֹ ַדֻמֶ  ָעָליוַֹה'מְׂ

י) ֻלִּ הִּ יָחה"ֹ:ַׁם עז, ז(ֻתְ ָבִביָֹאש ִ יֹֹ–"ִעםֹלְׂ ֻכִ
ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ָחה', מְׂ ש ִ ֹוְׂ ֹ'ִנֻגֻון ִחיַנת ֹֻבְׂ ֵדי ַעל־יְׂ

ֵדי־ ַֹעל־יְׂ ָֹהָרע', ִֹמן ַֹהֻטֹוב רֻור ָמרֹ'ֻבֵ ְׂ ִֹנש  ֶזה
ֹ ה' ַדֻמֶ ִֹמ'ֻכַֹחַֹהמְׂ ב' ִֹלֻבֹוֹֹ–ַה'ֻלֵ ֻפֹךְׂ ְׂ ָאזָֹיכֹולִֹלש  וְׂ

ֹה', ֵני ִֹלפְׂ ִים ֻמַ ַַֻׁׁכַ ִחיַנת: בְּ ֹֻבִ ךְׂ ִֹלֻבֵ ִים ַֹכֻמַ ִכי פְׂ ִ "ש 
ֵניֹה'".ֹ ַֹׁנַכחֹֻפְׂ

י) ֻלִּ הִּ ב":ַׁם קמז, יח(ֻתְ ֵ לוֹֹֻ,רֻוחוַֹֹֹיש ֻ ַׁם".ָמיִִֹֹיֻזְׂ
ַׁ ֵדי ַֹעל־יְּ ֹרֻוחֹו" ב ֵ ַלֹֹ–"ַיש ֻ ֻמְׂ ֶ טֹש  ֻקֵ

'ָידֹו'. ףָֹה'רֻוַח'ֹֻבְׂ ַאֻסֵ ֵדי־ֶזהַַֻׁׁומְׂ לֻוָֹמִים"ַֹעל־יְּ "ִיֻזְׂ
–ַֹׁ ִחיַנת: ַֹמִים",ֻבְּ ָֹצַרר ִחיַנתַַׁׁ"ִמי ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

ב',ַׁ ִחיַנת:ַַַׁׁה'ֻלֵ ְך"."ֻבְּ ִים ִלֻבֵ ְפִכי ַכֻמַ ִ  ש 

  .יט

 (ח"ב ב, ו"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ִים ָבא)ַׁ"יֹוִכיַחַֹהֻמַ יָעא־ֻבָ ַׁ–ַׁנט:( ְמצִּ
ַֹאֹ" יִֹתֹֻמַ ִחיַנתַֹׁ–ֹם"ַהֻמַ ֻבוֹֻ'ֶזהַֻׁבְּ ֹרֹֻדִ ֶ לֹש 
ֻוָבה', ש  ִחיַנתַַׁׁ'ֻתְׂ בְּ ַׁה ב, יט(ֵאיכָ )ֻבִ ִים : ֻמַ ְפִכי ֻכַ ִ "ש 

ֵני ה'".  ְך ֹנַכח ֻפְ  ִלֻבֵ

  .כ

 (ח"ב טו"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ֶֹאֶבן" נֻוַׁ(כו, לו; יט, יא לְיֶחְזֵקא)"ֵלב ַהיְּ ַֻׁדְּ ,
יֵרי" חֹוִקיםֵֹלבַֹאֻבִ ָדָקָֹֹהרְׂ ְעיָ )ַׁה"ִמֻצְׂ ַ ה ְיש 

ֶזהֻוַׁמו, יב( י).ַׁוְּ ֻלִּ הִּ ִכי":ַׁם קיד, ח(ֻתְ ֲֹאַגםַֹהֻצֻורַֹההֹפְׂ
ָֹמיִֹ ַֹׁ–ם" נֻו: ַהיְּ ',ֻדְּ ַֹרךְׂ 'ֵלב ֹלְׂ ךְׂ ַהֻפֵ תְׂ ֻנִ ֶ ִחיַנתַַׁׁש  ֻבְּ

ֵני ה'",:ַׁה ב, יט(ֵאיכָ ) ְך ֹנַכח ֻפְ ִים ִלֻבֵ ְפִכי ַכֻמַ ִ ַׁ"ש 
נֻו:ַַׁׁ ָדָקה.ַהיְּ בִֹלצְׂ ַנֻדֵ ִהתְׂ 'ֹלְׂ  'ֵלבַֹרךְׂ

ֹ'ַמִים' ָדָקה': ֹ'צְׂ ָרא מֹוַַׁׁ–ִַׁנקְׂ ֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁס ה, כד(ָעמוֹ )ש  ָדָקה": ֹֻוצְׂ

ַנַחלֹ ֹן".ֵאיָתֹֹֻכְׂ

ים" ֻכִ ַ ַמֲחש  יַבִני ֻבְּ ִ ֵמֵתי הֹוש   ה ג, ו(ֵאיָכ )ם" עֹוָל  ֻכְּ

  .כא

 (ח"א ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָלה', ֹ'ַליְׂ ִחיַנת ֹֻבְׂ ִֹהיא ה', ַעל־ֻפֶ ֻבְׂ ֶ ַׁש 
ר ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ַַׁרַז"ל ין כד. ַעל ֻו )ַסְנֶהְדרִּ

ֵַׁאיָכה ג, ו( ים: ֻכִ ַ ַמֲחש  ֹֹ"ֻבְׂ יַבִני ִ מֻודֹֹ–הֹוש  לְׂ ֶזהֹ'ֻתַ
ִלי'".ֹ בְׂ ֹֻבַ

ָיא נְׂ ֹ"ֻתַ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֹם"ַעֻמֻוִדי"וְֹׂ

ֹ"ֻוַמִים

ִֹמי"

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ת ֹ"ַאֻמַ

ֹ ֵֹיש 

ִביל ְׂ ֶֹזה־ֻוִבש 

ֹ'ֻתֹוָרה



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  כב מְּ

  .כב

 (ח"א כג, א"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ִלים ַֹהֻנֹופְׂ ֵני־ָאָדם ֲאַוֹ'ֻבְֹֻׂבְׂ ת־ָממֹון',ֹֻתַ
־הֻואֹ רֻוךְׂ דֹוש־ֻבָ ַהֻקָ ֶ ֵאיָנםַֹמֲאִמיִניםֹש  וְׂ

נֵֹ ַפרְׂ ֹלְׂ ִפיםָֹיכֹול רֹודְׂ ֹוְׂ ה, ַֹקֻלָ ה ִסֻבָ ֹֻבְׂ ָֹהָאָדם ס
דֹולֹות ֹֻגְׂ יִגיעֹות ֹֻבִ ָנָסָתם רְׂ ֹֻפַ ֵני־ַׁ–ַַׁאַחר ֹֻבְׂ ֵאֻלֻו

ָרא־ָאֳחָרא,ֱֹאלִֹקיםֹ ִסטְׂ ָפִניםֹֻדְׂ ִריםֹֻבְׂ ָ ש  ָאָדםִֹנקְׂ
ֹ ךְֲֹׂאֵחִרים, ֹ'ִמיָתה',ֹחש ֶ ִחיַנת ֹֻבְׂ תֻובַׁ, ֻכָ ֶ ֹש  מֹו ַֻׁכְׂ

יַבִני:ַׁה ג, ו(ֵאיכָ )ַׁ ִ ים הֹוש  ֻכִ ַ ַמֲחש  ֵמֵת )ַׁ"ֻבְ ַׁ".ם(עֹולָ י ֻכְ

  .כג

 (ח"א לה, ד־ה־ז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָטֹ' ְׂ ש  ָנה'ֻפַ ֵ ִחיַנתֹ'ש  ָתא',ֹהֻואֹֻבְׂ ַׁאֹאֹוַריְׂ
ְנָח ר ֻזַֹה ) ַׁס רמד:(ֻפִּ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ "לֲַׁחזַַׁ.

י) יַבִני :ַׁה ג, ו(ֵאיכָ ל ַע ן כד. ַסְנֶהְדרִּ ִ ים הֹוש  ֻכִ ַ ֲחש  ֻמַ "ֻבְ
ְבִלי' – ְלמֻוד ֻבַ ַַׁׁ".ֶזה 'ֻתַ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶזה ַׁ'ֱאמֻוָנה',וְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְּ ֻלִּ הִּ ַׁם צב, ג(ֻתְ ָךֹ": ֶֹוֱאמֻוָנתְׂ
ילוֹֹֹ ֻלֵ ךְֹׂ"ַׁת",ֻבַ ַלֹחש ֶ ָלָֹֹקָראֹוְׂ י)ַׁה"ָליְׂ ִּ ֵראש   .ת א, ה(ֻבְ

ֲעבֹוַדת־ַהֻבֹוֵרא,ַׁ ַֻׁבַ ִמיד ַֻׁתָ בֻוק ַהֻדָ
ַֻׁגֶֹדלַׁ ֵַׁמֲחַמת ֻלֹו ֶ ַׁש  ַַׁהֻמִֹחין ִעים ַיֻגְּ ִנתְּ וְּ

ֵבקֻותַׁ מֹודַׁ'ַׁ–ַהֻדְּ ָטֲַׁאַזיִַׁילְּ ְּ ש  ָתא'.ַֻׁפַ י,ַַׁוֲאזַַׁאַׁאֹוַריְּ
ַׁ תֹוךְּ ַֻׁבְּ ָאה ַֻׁבָ ָמתֹו', ְּ ַׁ'ִנש  נֻו ַַׁהיְּ ֻלֹו, ֶ ַׁש  ַה'ֻמִֹחין'

ַׁ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ַׁה ג, כג(ֵאיכָ )'ֱאמֻוָנה', ים : ִ "ֲחָדש 
ָקִרים" ִקיםֹֹ–ַֹלֻבְ ַחֻזְׂ ֹֻוִמתְׂ ים ִ ש  ַחֻדְׂ ֻוִמתְׂ

ֵֹמֲעֵיפֻוָתם.ֹ

  .כד

 (ח"א לז, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ,' ִחיַנתָו'ֶנֶפש  ַֻׁבְּ ֵהָמה',ֵֹֹהם ֹֻו'בְׂ 'ָאָדם'
לֻות',ֹ 'ִסכְׂ ֹוְׂ ָמה' ֹ'ָחכְׂ 'צֻוָרה', ֹוְׂ 'ֹחֶמר'

' ךְׂ ָֹו'ֹחש ֶ כוַַֻׁׁ'אֹור' ַׁוְּ '–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵהם ים'ֹוְּ 'ַחֻיִ
כוַַֻֻׁׁו'ִמיָתה' תֻובַׁוְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  כוַֻׁ',ַֻׁכְּ ִתיבַׁוְּ ה ג, ֵאיכָ )'.ַֻׁוכְּ

ַׁו( ים": ֻכִ ַ ַמֲחש  יַבנִ  ֻבְ ִ ֵמ ]ַׁי"הֹוש  ַַׁׁם[עֹולָ י ֵת ֻכְ כֻו' ַׁ–וְּ
ִחינֹותַַׁׁ ֵהםַֻׁבְּ רֹון'וְּ 'ִזֻכָ ָחה'ֹוְׂ כְׂ ִ כוַַֻׁׁ'ש  ַׁ'.וְּ

  .כה

 (ח"א קא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

יןֹ ֻפִ ַֹאנְׂ ֹע' ֵיש  ֹוְׂ ִהיִרין, ֹנְׂ ין ֻפִ ַֹאנְׂ ע'
ים.ֹלֹאֹ הֹלֹוַֹסםַֹחֻיִ ֻוִכין.ֹ"ָזָכה,ַֹנֲעש ֶ ֲחש 

הֹלֹוַֹסםָֹמֶות" ים'ֹ'ַסםַֹחיִֹֻ.ַׁא עב:(יֹוָמ )ַָׁזָכה,ַֹנֲעש ֶ
ִהיִרין'. ֹנְׂ ין ֻפִ ֹ'ַאנְׂ יןַֹׁהֻוא ֻפִ ֹ'ַאנְׂ ֹהֻוא ָֹמֶות' 'ַסם

ֻוִכין', תֻובֲַַׁׁחש  ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ים":ַׁה ג, ו(ֵאיכָ )ֻכְּ ֻכִ ַ ַמֲחש   ֻבְ
יַבִני  ִ ֵמֵתי הֹוש   ם".עֹוָל  ֻכְ

ֵדי" י' ה ַחסְּ נוֻ  לֹא ֻכִ י ,ָתמְּ ו" ַרֲחָמי ָכלוֻ  לֹא ֻכִ
 ה ג, כב(ֵאיָכ )

  .כו

 (ח"ב קא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָֹהֵעצֹותֹ ל ֹֻכָ ל ֶ ֹש  ִֹויסֹוד ֶֹרש  ש  ֹוְׂ ָלל ֻכְׂ
ם ֵ ַהש ֻ ֹלְׂ ָקֵרב ִהתְׂ ַרךְֹׂ־לְׂ ֻבָ כוִַַֻׁׁיתְׂ ַׁוְּ ,'ֹ ש  ַבֻקֵ לְׂ

ַרךְֹֹׂ ֻבָ ֵבהֻוַֹלֲעבֹוָדתֹוִֹיתְׂ ָקרְׂ ֻיְׂ ֶ ָפָניוֹש  כוִַַֻׁׁמֻלְׂ  '.וְּ

ַׁזֹאתַׁ ֻכֹר ִלזְּ ַׁוְּ ַׁזֹאת נֹות ְּ ִלש  ַׁוְּ ֻפֹל ִלכְּ
ָכלַׁיֹוםַָׁויֹוםַׁ הַׁ–ֻבְּ ֻמָ ַֻׁכַ יֵַׁיש  הַַֻׁׁכִ ַכֻמָ וְּ

עֻורַׁ ִ ַׁש  ִלי ַֻׁבְּ ַַׁעל־ֶזה ֻבֻוִלים ַֻׁוִבלְּ ֻות ֲַׁחִליש  ִמיֵני
כוַֻׁ ַׁוְּ ִריִכי'. ָעִמיםֻוצְׂ ֹֻפְׂ ֲֹאָלִפים ֹזֹאת ַֹלֲחזֹר ַׁ–ַׁן

דֹו,ַׁ ַָׁעמְּ ַַׁעל ַַׁלֲעֹמד ץ ַאֻמֵ ִיתְּ ַׁוְּ ק ַחֻזֵ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְּ
ִמיד,ַׁ ַֻׁתָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ ן ַחֻנֵ ִהתְּ ַֻׁולְּ ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ לְּ

ֵבהוַֻׁ ָקרְּ ֻיְּ ֶ ֶיה.ַַׁׁש  הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵַׁאיךְּ ֶיה ִַׁיהְּ ַלֲעבֹוָדתֹו,
י' ה ַחְסֵדי" י ,ָתְמנוֻ  לֹא ֻכִ ַׁו"ַרֲחָמי ָכלוֻ  לֹא ֻכִ

ַׁ( ָ ַׁ.ם ג, כב(ש 

ים" ִ ָקִרים ֲחָדש  ה ַלֻבְּ  ה ג, כג(ֵאיָכ )" ֱאמֻוָנֶתךָ  ַרֻבָ

  .כז

 (ח"א ט, א"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹֻכֹחֹוֹ ִניס ֹֻוַמכְׂ ֹֻכֹחֹו, ָכל ֻבְׂ
ֲֹאַזיֹ ה, ִפֻלָ ַֹהֻתְׂ אֹוִתֻיֹות ֻבְׂ

ֵֹאֻלוֹֻ

ִֹלֻמֻוד

ָאָדם ֹוְׂ

ֹגֻוף''

ֹ ֵֹיש 

ֹ ֹרִעֻקַ

ִריִכי ֹןֻוצְׂ

ל ֻלֵ ֻפַ תְׂ ֻמִ ֶ ש  ֹֻכְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  כג מְּ

ֹ ם, ָ ֹש  ֹֻכֹחֹו ש  ַחֻדֵ ִַׁנתְׂ ִחיַנת בְּ :ַׁה ג, כג(ֵאיכָ )ֻבִ
ים" ָקִרים ֲחָדש ִ ה ַלֻבְ יַַׁׁ"ֱאמֻוָנֶתךָ  ַרֻבָ ַֻׁכִ כֻו'. וְּ

ַַׁׁ'ֱאמֻוָנה' ה',ִהיא ִפֻלָ ַַׁׁ'ֻתְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו מוֹ )ֻכְּ ְ ת יז, ש 

ַׁיב( ִהי": ַַׁׁה",ֱאמֻונָָֹֹיָדיוַֹויְׂ ֻגֻומֹו: רְּ ֹֻתַ ִריש ָ ןֹ"ֻפְׂ
לֹו".ֹ צְׂ ֹֻבִ

  .כח

 (ח"א לה, ג־ד־ה־ו־ז־י"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַֹעל־ ֹהֻוא ָמה, ָ ש  ַֹהֻנְׂ ִֹחֻדֻוש  ֶכל, ֵ ַהש ֻ
ָנה' ֵ ֹ'ש  ֵדי יר ֻזַֹה )ַׁיְׂ ִּ ֵראש  ְקֵה ת יט. ֻבְ ל ריג: ַוֻיַ

ַׁה ג, כג(ֵאיכָ ל ַע  –ריד.  ים": ָקִרים ֲחָדש ִ ה ַלֻבְ  ַרֻבָ
ַׁ".ֱאמֻוָנֶתךָ  

ִַׁמַׁ ַהֻמִֹחין ֶ ש  ָנהַֻׁכְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַָׁאז ִעים, ַיֻגְּ תְּ
ַׁ . חֻוש  ַֻׁבְּ ֶאה רְּ ֻנִ ַֻׁכַ ים, ִ ש  ַחֻדְּ ִַׁמתְּ ַעתֵֹהם ְׂ ֻוִבש 

ֹ תֹוךְׂ ֹֻבְׂ ָאה ֹֻבָ ָמה, ָ ש  ַֹהֻנְׂ נֻו ַֹהיְׂ ַֹהֻמִֹחין, ָנה, ֵ ַהש ֻ
ֹ ֱַׁאמֻוָנה, ִחיַנת: ָקִריםֻבְּ ים ַלֻבְ ִ ה]ַׁ""ֲחָדש   ַרֻבָ

ַַׁׁ[ֱאמֻוָנֶתךָ   דֹוש  'ֻזַֹהר־ַהֻקָ ֻמֻוָבאַֻׁבַ כֻו',ַֻׁכַ ָ )'ַׁוְּ ַׁ.ם(ש 

ָנה' ֵ ֹ'ש  ִחינֹות ֹֻבְׂ ה ֻמָ כוַַֻֻׁׁכַ ַׁוְּ '–ַַׁׁ ם 'ִלֻמֻודֹֻגַ
ָטֹ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ ָנה'ַׁהוַַֻׁׁאֹאֹוַריְׂ ֵ ִחיַנתַׁ'ש  ר ֻזַֹה )אַֻׁבְּ

ְנָח  כוַַֻׁׁס רמד:(ֻפִּ ֲעבֹוַדת־',ַׁוְּ ִמידֹֻבַ בֻוקֹֻתָ ָאָדםַֹהֻדָ וְׂ
מֹודֹ ִֹילְׂ ֲֹאַזי ֻלֹו, ֶ ֹש  ַֹהֻמִֹחין ִעים ַיֻגְׂ ִנתְׂ ֹוְׂ ַהֻבֹוֵרא,

ָטֹ' ְׂ ש  ֹאֻפַ ָתא'.א נֻוַֹוֲאזַַֹֹׁוַריְׂ ַֹהיְׂ ֻלֹו, ֶ ֹש  ַֹהֻמִֹחין י
ֱֹאמֻוָנה, תֹוךְׂ ֹֻבְׂ ָאה ֹֻבָ ָמתֹו, ְׂ ִחיַנת:ִַַׁׁנש  בְּ ֻבִ

ָקִרים"ֹ יםַֹלֻבְׂ ִ ִקיםֹֹ–"ֲחָדש  ַחֻזְׂ יםֹֻוִמתְׂ ִ ש  ַחֻדְׂ ֻוִמתְׂ
ֵַׁמֲעֵיפֻוָתם.ֹ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ָנה' ֵ ןֹ'ש  א־ֻוַמֻתָ ָ 'ַמש ֻ
ֱאמֻוָנה', ַׁ'ַֻׁבֶ ן ם־ֻכֵ ַֻׁגַ הֻוא ֶ ָטַׁש  ְּ ש  אַֻׁפַ

ַׁ ָתא'. ןֹאֹוַריְּ א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ ֹֻבְׂ עֹוֵסק ש ֶ ֹֻכְׂ י ֻכִ
ָאהֹ ֹֻבָ ָמתֹו, ְׂ ִֹנש  נֻו ַֹהיְׂ ַֹהֻמִֹחין, ֲֹאַזי ֱאמֻוָנה, ֻבֶ

ֱֹאמֻוָנה, תֹוךְׂ ַַׁׁלְׂ ִחיַנת: בְּ ָקִרים"ֹֻבִ יםַֹלֻבְׂ ִ ֹ–"ֲחָדש 
קֻוֵֹמֲעֵיפֻוָתם.ֹ ַחֻזְׂ ִנתְׂ םֹוְׂ ֻוֹש ָ ש  ַחֻדְׂ ִנתְׂ ֹוְׂ

כְֹׂ ֹש ִ ִניס ַֹמכְׂ ָאָדם ֶ ש  ָמתֹו,ֹֻכְׂ ְׂ ִֹנש  נֻו ַֹהיְׂ לֹו,
'ֹ נֻו ַֹהיְׂ ָֹהֱאמֻוָנה, תֹוךְׂ ָטֹֻבְׂ ְׂ ש  אֹֻפַ

ִחיַנת:ֹ בְׂ ֹֻבִ ן', א־ֻוַמֻתָ ָ ֹ'ַמש ֻ נֻו ַֹהיְׂ ָתא', אֹוַריְׂ

ָקִרים" ַֹלֻבְׂ ים ִ ֹמרַֹׁ–ַׁ"ֲחָדש  ְׂ ִֹלש  ָֹצִריךְׂ ֲאַזי
ַֹהִחיצֹוִנים, ה ֻנָ ִֹמֻמֶ קֻו ִֹיינְׂ ֻלֹא ֶ ֹש  יַַָׁׁה'ֱאמֻוָנה', ֻכִ

ַַׁהִחַׁ תֹוךְּ ֹוֶכֶנתַֻׁבְּ ִחיַנתִַׁהיאַׁש  ל ה, ְיֶחְזֵקא)יצֹוִנים,ַֻׁבְּ

ַׁה( ַֹהֻגֹוִים,ֹ: תֹוךְׂ ֹֻבְׂ יָה ֻתִ מְׂ ֹש ַ ַלִים ָ רֻוש  ֹיְׂ "זֹאת
ִביבֹוֶתיָהֹ ַׁת"ֲאָרצוֹֹֹֻוסְׂ ַלִים'. ָ ִחיַנתִַַׁׁו'ירֻוש  הֻואַֻׁבְּ

כוַַֻׁׁ'ֱאמֻוָנה'ַׁ ַׁ'.וְּ

  .כט

 (ח"א סב, ה"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָכלֹֻבֶֹקר, תֵֹאֶצלָֹהָאָדםֹֻבְׂ ש ֶ ַחֻדֶ ִֹמתְׂ
ַׁ ִחיַנת ים"ֹ:ה ג, כג(ֵאיכָ )ֻבְּ  ֲחָדש ִ

ָקִרים  ה]ַׁ"ַלֻבְ ַׁ.[ֱאמֻוָנֶתךָ  ַרֻבָ

  .ל

 (ח"א עו"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַֹהֻמִֹחין', ֻות ש  ַחֻדְׂ ֹ'ִהתְׂ ָֹצִריךְׂ ָֹויֹום ַׁיֹום
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ָמה ַׁה ג, כג(ֵאיכָ )ֻכְּ ים : ִ "ֲחָדש 

ָקִרים" ַַַׁׁלֻבְ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ָמה ַֻׁוכְּ כֻו', לַֻ )וְּ פִּ ַ ת ֻתְ יש  :ַׁת(ֲחרִּ
טֻובֹו"ַׁ ֹֻבְׂ ש  ַחֻדֵ כֻו'.ַׁ"ַהֻמְׂ ַׁוְּ

  .לא

 (ח"ב ה, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִחיַנת בְׂ ֹֻבִ ֹהֻוא ָֹהֱאמֻוָנה', ֻדֻול י)ַׁ'ֻגִ ֻלִּ הִּ ם ֻתְ

ַׁצב, ג( ךָֹ": ילוֶֹֹֹוֱאמֻוָנתְׂ ֻלֵ נֻו:ַַׁׁ–ַׁת"ֻבַ ַהיְּ ֻדְּ
ָלהֹ יְׂ ֵֹמַהֻלַ ֵֹחֶלק הֹוֵלךְׂ ֹוְׂ ֶחה דְׂ ֻנִ ֶ ֹש ֻ ַֹמה ל ֻכָ

ֹ ֹאֹור ֶֹאל ָקֵרב ִנתְׂ ָֹהֱאמֻוָנהֹוְׂ ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ ַהֻיֹום,
ָֹהֱאמֻוָנהֹ ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ ַֹהֻיֹוםָֹאז אֹור ֻבְׂ ֶ ַֹעדֹש  יֹוֵתר, ֻבְׂ

ֵלמֻות, ְׂ ש  ַַֻׁׁבִ ִחיַנת בְּ ַׁה ג, כג(ֵאיכָ )ֻבִ ים":  ֲחָדש ִ
ָקִרים  ה ַלֻבְ  ".ֱאמֻוָנֶתךָ  ַרֻבָ

  .לב

 (ח"ב ח, ט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָֹהעוֹֹ ֹ'ִחֻדֻוש  ֶיה ִֹיהְׂ ָלםֹ'ֱאמֻוָנה',
כוֶַַֻׁׁלָעִתיד' ִחיַנתַׁוְּ בְּ ַֻׁבִ י)', ֻלִּ הִּ :ַׁם צב, ג(ֻתְ

יד"ַׁ ַהֻגִ ֻבֶֹקרֹלְׂ ךָֹֹֻבַ ֻדֶ ךַָֹֹחסְׂ ילוֶֹֹֹוֱאמֻוָנתְׂ ֻלֵ  ת".ֻבַ

ילֹות" ֻלֵ ִחיַנתַָׁה'ֱאמֻוָנה'ַַׁׁ–ַֻׁבַ ֶזהַֻׁבְּ
ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ ה', ַדֻמֶ ַַׁהמְּ 'ֹכַח ַֻׁבְּ לֻוָיה ֻתְּ ֶ ש 

ֹ ִֹחֻדֻוש 

י ֹֻכִ

ֹ ֵיש  ֹוְׂ

ֹ ֵיש  ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ָֹהֱאמֻוָנה

ָכל ֹֻבְׂ

ֹ ֹרִעֻקַ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ךָֹ ֹ"ֱאמֻוָנתְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  כד מְּ

ַׁ ָלה' כוַֻׁ'ַליְּ ַהגִַֻׁוְּ ַׁ"לְּ ֵדי־ֶזה: ַעל־יְּ ַׁוְּ ֻבֶֹקרַׁ'. ַֻׁבַ יד
ֶיהַׁ ִַׁיהְּ ַעל־ָידֹו ֶ ַׁש  ַׁ'ֶחֶסד' ִחיַנת ַֻׁבְּ נֻו ַַׁהיְּ ָך", ֻדֶ ַחסְּ

ַָׁהעֹוָלםֶַׁלָעִתיד'.ַׁ ַׁ'ִחֻדֻוש 

ַׁ ִחיַנת ַׁה ג, כג(ֵאיכָ )ֻבְּ ָקִרים : ים ַלֻבְ ִ "ֲחָדש 
ה ֱאמֻוָנֶתָך", ַַֹׁרֻבָ נֻו ַעל־ַׁ–ַׁ'ֱאמֻוָנה'ַהיְּ

ַׁ ֶיה ִַׁיהְּ ֵדי־ֶזה ָֹהעֹוָלם',יְּ ִחיַנת:ַַׁׁ'ִחֻדֻוש  ֻבְּ
ָקִרים","ֲח  ים ַלֻבְ ִ ַַָׁׁדש  ִחיַנת: ֻבֶֹקרֹֻבְּ ֹֻבַ יד ַהֻגִ "לְׂ

ָך"ֹ ֻדֶ "ל.ַַׁחסְׂ ֻנַ כֻו'ַֻׁכַ ַׁוְּ

  .לג

הֹוָספֹות  –"ן, ַהֻתֹוָרה "ַרב ָלֶכם" מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט ) ֻבְּ
ַתב נֻו ַז"ל, ־ִמֻכְּ ֻפַ ַיד ַרֻבֵ דְּ ֶפרַהֻנִ סֹוף ַהֻסֵ  (ס ֻבְּ

ָקִרים הַֹלֻבְׂ , ג ֵאיָכה)ֱַׁאמֻוָנֶתָך"ַֹרֻבָ

ַׁ(כג נֻו:. ַהיְּ עֹוֵמדַֻׁדְּ ש ֶ ִריזֻותֹֻכְׂ זְׂ ֹֻבִ
ֻבֶֹקר אוַֹֹֹלֲעבֹוַדתֹֻבַ ָאהַׁ,ֻבֹורְׂ ִירְּ מוַַָֹׁׁוַפַחדַֻׁבְּ ְּ ִַׁלש 
דֹול ַרךְַַַּׁׁהֻגָ ֻבָ ִַׁיתְּ ר. יֹותוֲֹֹֹאש ֶ הְׂ ֻבֹוֵנןֹֻבִ ֻבֶֹקרִֹמתְׂ ֹֻבַ

ֶהֱחִזיר ֶ תֹלוֹֹֹש  ִמֻדַ ָמתוֶֹֹֹאתֹטֻובוֹֹֹֻבְׂ ְׂ ֶסֶרתִֹנש  מְׂ ַֹהֻנִ
ִמיד ָכלֹֻתָ ֹיֹוםֹֻבְׂ ָאהַָׁעָליוֵַׁפלנוֲַַֹׁׁאַזי, רְּ ַָׁוַפַחדַַׁהֻיִ
מוַֹׁ ְּ דֹולִַׁמש ֻ ַרךְַַַּׁׁהֻגָ ֻבָ ִַׁיתְּ ָאז, ַרֲחָבהֹוְׂ הִֹנתְׂ ַרֻבָ ִנתְׂ ֹוְׂ

 .ָה'ֱאמֻוָנה'ֹ

ים ָקִרים "ֲחָדש ִ ה ַלֻבְ ַׁ–ֱַׁאמֻוָנֶתָך" ַרֻבָ
ַרֲחָבה תְׂ ֻנִ ֶ הֹש  ַרֻבָ ִנתְׂ ָֹה'ֱאמֻוָנה'.ֹוְׂ

ן" ָעָפר ִיֻתֵ יהוֻ  ֻבֶ ָוה" ֵיש   אֻוַלי ֻפִ קְּ  (כט, ג הָכ ֵאי) ֻתִ

  .לד

 (ח"א נה, ה"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָעָפר יהוֻ  ֻבֶ לֹוַמר:ַׁה ג, כט(ֵאיכָ )ַׁ"ֻפִ ַֻׁכְּ .
ֵני־ָעָפר' ֹוכְׂ ֹ'ש  ִֹעם ֻבֻורֹו ֹֻדִ ר ֵ ַקש ֻ ֻיְׂ ֶ ַׁ–ַׁש 

ִֹויעֹוֵררֹ ֵני־ָעָפר', ֹוכְׂ ֹ'ש  ִֹעם מֹו ַֹעצְׂ ר ֵ ַקש ֻ ֻיְׂ ֶ ש 
לֻוִֹעֻמֹו.ֹ ֻלְׂ ֻפַ תְׂ ֻיִ ֶ תֹוֹש  ִפֻלָ תְׂ ֹאֹוָתםֹֻבִ

  .לה

 (ח"א ס, ח"ן מֹוֲהַר ־יֵט ִלֻקוֻ )

ֻיֹות' ִֹסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ ל' ֶ יק־ֹש  ֻדִ ַהֻצַ
ָֹהֱאֶמת ֵדי־ֶזה, ַעל־יְׂ ֶ הֹש  ַֹנֲעש ֶ

רֻות' עֹורְׂ ָנהִֹהתְׂ ֵ ַֹהש ֻ ֵדי־ֶזהֹ–' כֹוִליםַֹעל־יְׂ ֹיְׂ
רֹ ַדֻבֵ ֵדי־ֶזה,ֹלְׂ ַעל־יְׂ הֹוְׂ ִקיַדת'ַֹנֲעש ֶ  '.ֲעָקרֹותֹֻפְׂ

ִחיַנת ין)ַֻׁבְּ ַׁ.(ק ַסְנֶהְדרִּ :"ֹ ירלְׂ הַֹהֻתִ ֹֻפֶ
ִמים ִֹאֻלְׂ יר, ַהֻתִ הֹֻולְׂ ֶזהַׁ".ֲעָקרֹותֹֻפֶ ַׁוְּ

אַַׁהֻכַֹחַׁ ֵלי'ִלַַֻׁׁבָ ַׁהֹוָלָדהַׁכְּ נוַֻׁ', ַהיְּ ָחֵני'ַֻׁדְּ טְּ 'ַַׁהֻדֹורַֻׁבַ
ִלין ַקֻבְּ ִחיַנת,ַַׁהֻכַֹחֶַַׁׁזהַׁמְּ בְּ ְעָיה)ַֻׁבִ ַ קֹויֵֹ":ַׁ(לא, מ ְיש  ֹוְׂ

ֹה ֹֹכַחַֹֹיֲחִליפוֹֻ' ן". ַעל־ֻכֵ ָרִאיןַׁוְּ ָליֹות'ַהִַַׁׁנקְּ 'ַֻׁכְּ
טֻוחוַֹׁ'ַׁ י',ַׁתֻבַ ָליֹות'ַהַַֻׁׁכִ ֵלי'ֵַׁהם'ַֻׁכְּ  '.ַההֹוָלָדהַֻׁכְּ

ַׁ ִחיַנת ַׁ)ֵאיָכה ג, כט(ֻבְּ ן: ָעָפר "ִיֻתֵ יהוֻ  ֻבְ  ֻפִ
ְקָוה" ֵיש   אֻוַלי ִחיַנתַׁהֻואַׁ'ָעָפר'ַׁ.ֻתִ ַֻׁבְּ

ר ֻדֵ ֻבֻור'ֹ'ֶהעְׂ מוַַֹׁׁ,ַהֻדִ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ְעָיה)ַׁש  ַ :ַׁ(כט, ד ְיש 
חֹ"ֻוֵמָעָפר ַ ש ֻ "ֹֻתִ ָרֵתךְׂ נֻו:ַׁ.ִאמְׂ ַַַׁׁהיְּ ֶ ִריךְַּׁש  ןַֻׁצָ ִַׁליֻתֵ
ִחיַנת ֻבֻורַֻׁבְּ ירַַׁהֻדִ ַהֻתִ הֹ"לְׂ ִמים"ֹֻפֶ ין ִַׁאֻלְׂ )ַסְנֶהְדרִּ

ַׁק.( ֵדי־ֶזה, ַעל־יְּ אַׁוְּ ֻבֻור'ַׁ'ֻכַֹחַַֻׁׁבָ קֹוֵויַַׁהֻדִ םַׁלְּ ֵ ,ַַׁהש 
ֵהםַׁ ֶ ֵליַׁש  ַַׁההֹוָלָדה'.ַׁ'ֻכְּ

ְקָוה" ֵיש   "אֻוַלי ֵדיַׁ–ַֻׁתִ יַעַַֻׁׁכְּ ֻגִ ֻיַ ֶ ַׁש 
ֻבֻורַׁ קֹוֵויַַׁהֻדִ ם.ַׁלְּ ֵ ַַׁהש 

ית) ִּ ֵראש  ַׁ(כח, יד ֻבְ ָהָיה: ֲעךָֹֹ"וְׂ ֲעַפרַֹזרְׂ ֹֻכַ
ֹ יֹ–ָהָאֶרץ" לֻוָיהַֹה'הֹוָלָדה'ֹֻכִ ֹֻתְׂ ַעל־,

ֵדיֹ ִחיַנתֹיְׂ ןֹֻבְׂ ָעָפר "ִיֻתֵ יהֻו" ֻבֶ ים(ַֻׁפִ ְפנִּ ן ֻבִּ ַׁ.)ַעֻיֵ

י" יֹון ִמֻפִ ַהֻטֹוב" ָהָרעוֹ  ֵתֵצא לֹא ֶעלְּ  ה ג, לח(ֵאיָכ )ת וְּ

  .לו

 (וףח"א לא, בס"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹב"ְוַהֻטוֹ  ָהָרעֹות ֵתֵצא לֹא ֶעְליֹון
ַֹמהַֹׁ–ַׁה ג, לח(ֵאיכָ ) ִפי ֹלְׂ ל־ֶאָחד, ֹֻכָ ַרק

ַֹרעֹ ֹאֹו ֹטֹוב ל ַקֻבֵ ֹלְׂ ִלי ֹֻכְׂ ה עֹוש ֶ ֹוְׂ ר ַצֻיֵ ֹמְׂ הֻוא ֶ ש ֻ

ֶזה ֹוְׂ

ים" ֲֹחָדש ִ

ֶזה: ֹוְׂ

ֹ ֹן"ִיֻתֵ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

זֶֹ ֹהוֹֻוְׂ

י" ִֹמֻפִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  כה מְּ

ֹ לֹום ָ ש  ֵדיֹֹ–ַחס־וְׂ ַֹעל־יְׂ ֺקֻדֹות ֹנְׂ ֻו ַֹנֲעש  ֲאַזי
ֻלוֹֹֹ ֶ קֻותֹש  ֻתֹוקְׂ ְׂ ַהִהש  ֻסֻוִפיןֹוְׂ  .ַהֻכִ

ִַׁאַׁ ַׁטֹוב ָדָבר ַׁלְּ ָסף ִַׁנכְּ ַׁהֻוא הַַׁׁ–ם ַנֲעש ֶ
ַׁ ה, ָ דֹוש  ַׁקְּ ֶַׁנֶפש  ֻסֻוִפין רוֵַֻׁמַהֻכִ ַטֻיְּ ִנצְּ ַׁוְּ

ַׁ ֶהֶפךְּ ֵכןַׁלְּ לַׁטֹוב;ַׁוְּ ַקֻבֵ ִליַׁלְּ יםַֻׁכְּ ַנֲעש ִ ָה'אֹוִתֻיֹות'ַׁוְּ
יםַַׁׁ– ַַׁנֲעש ִ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַרע ַׁלְּ ָסף ִַׁנכְּ ִאם

ֺקֻדֹות,ַׁ ַׁנְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵהם ֶ ַׁש  ֹות, ָפש  ַׁנְּ ֻסֻוִפין ֵמַהֻכִ
נִַׁ לַַׁרעַַׁחס־וְּ ַקֻבֵ ִליַׁלְּ יםַֻׁכְּ ַנֲעש ִ רֻוַָׁהאֹוִתֻיֹותַׁוְּ ַטֻיְּ צְּ

לֹום.ַׁ ָ ש  ֹוְּ

ֹ"ָזָכהֹ ֹֻכֹחֹות: ֵני ְׂ ֹש  ַהֻתֹוָרה ֹלְׂ ֵיש 
ים" ַֹסםַֹחֻיִ הֹלֹו כוַַַֻׁׁנֲעש ֶ ַׁוְּ ַׁא עב:(יֹוָמ )'

ִפיַֹמהַֹׁ– ל־ֶאָחדֹלְׂ יֹֻכָ הוֹֻֻכִ ֶ ַסֹאֹש  רִֹנכְׂ ַצֻיֵ ֹמְׂ ךְׂ ף,ֹֻכָ
ֹאֹוִתֻיֹותַֹהֻתוֹֹֹ ָפֵרש  כוַַָֻׁׁרהֻומְׂ ַׁ'.וְּ

  .לז

 (ח"א לו, ו"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ י ֹֻכִ דֹול: ֹֻגָ ָלל ֹֻכְׂ י ֶעְליֹון לֹא הֻוא "ִמֻפִ
ַֹׁה ג, לח(ֵאיכָ )ֵַׁתֵצא" ֻוט ש  ֹֻפָ ִֹאםֹאֹור י ֹ–ֻכִ

ֹ ךְׂ ֹֻכָ ָֹהאֹור, ֶֹאת ל ַקֻבֵ ַֹהמְׂ ִלי ֹֻכְׂ ִחיַנת ֹֻבְׂ ִפי ֹלְׂ ַאךְׂ
תֹוכוֹֹֹ רָֹהאֹורֹֻבְׂ ַטֻיֵ כוִַַֻׁׁנצְׂ ַׁ'.וְּ

לֹאַָׁזָכַׁ ַׁוְּ ים, ַַׁחֻיִ ַַׁסם ַׁלֹו ה ַַׁנֲעש ֶ ה
ַַׁׁ"ָזָכה כֻו' ֶַׁאָחדַׁא עב:(יֹוָמ )וְּ ָכל ַׁלְּ ,

ַׁ ל. ַקֻבֵ ֻמְּ ֶ ַׁש  ִפי ַֻׁכְּ ֶאָחד ֹוְּ ֹלֹא ֵֹמִאֻתֹו אֵֹתֵצֲֹאָבל
ַַָׁׁהָרעֹות, תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָ ה ֵאיכָ )ֻכְּ ַׁם(ש  יֹוןֹ: ֶֹעלְׂ י "ִמֻפִ

ַׁלֹאֵֹתֵצאָֹהָרעֹות".ֹ

א" ָ ָבֵבנוֻ  ִנש ֻ ִים ֶאל לְּ ֻפָ ָ  לֵא  ֶאל ֻכַ ש ֻ  ה ג, מא(ֵאיָכ )ם" ָמיִ ֻבַ

  .לח

 (ח"א נו, ט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַָׁה'רֻוַחַַׁׁ–ַָׁה'ֲאָנָחה' ִריא ַֻׁוַמבְּ ה ַחֻיֶ מְּ
ַׁרֻוַח',ַׁ בֻות ֵַׁמ'ַעצְּ ִנֻצֹול ַׁוְּ ַהֻדֹוֵפק',

ַׁ חֹוֵזר ָכלַַׁׁרֻוַחַׁ'ָהַׁוְּ ַֻׁבְּ ֵסֶדר ַֻׁכְּ ב ֵ ַנש ֻ ַֻׁומְּ ַהֻדֹוֵפק'
ַדִים.ַׁ ַהֻיָ ָרטַֻׁבְּ פְּ  ָהֵאיָבִרים,ַֻׁוֻבִ

ַדִים'ֵַׁהםַׁ יַַׁה'ֻיָ ַמִים,ַֻׁכִ ָ ַַׁהש ֻ ךְּ ַזֻכֵ מְּ
ַֻׁו'ַמִים',ַׁ ' ַׁ'ֵאש  ַמִים', ָ ַׁ'ש  ִחיַנת ֻבְּ

ֹמאל'.ַׁ 'ַידַׁש ְּ ִחיַנתַׁ'ַידַָׁיִמין'ַׁוְּ ַֻׁבְּ

ַׁה ג, מא(ֵאיכָ ) א": ָ יִ  ֶאל ְלָבֵבנוֻ  ִנש ֻ ֻפָ ם, ֻכַ
ָמִים"ֶאל ֵא  ָ ש ֻ ֶֹאתַֹׁ–ַׁל ֻבַ א ָ ִֹלש ֻ ִריךְׂ ֻצָ ֶ ש 
ָֹהֹ נֻו ַֹהיְׂ ב, ַדִים,ַֹהֻלֵ ַֹהֻיָ ֶֹאל ב, ֻלֵ ֻבַ ֶ ֹש  ַֹהֻדֹוֵפק רֻוַח
ַמִים'.ֻוִמזֶֹֹֻ ָ ַֹה'ש ֻ ךְׂ ֻכֵ ֻדַ ֹהִֹנזְׂ

  .לט

 (ח"ב צט"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

דֻות ֻבֹודְׂ יָחהַֹהִהתְׂ ִ ַהש ֻ ינוֹֹֹוְׂ ֵביןֹֻבֵ ֹקֹונוֹֹֹלְׂ
ֵלמֻות ְׂ ש  ַַׁׁהֻוא:ֹֻבִ ָפֵרש  ֻיְּ ֶ ש  יָחתוַַֹֻׁׁכְּ ל־ַׁש ִ ֻכָ

ךְַּׁ ֵניַֻׁכָ ַרךְִַַּׁׁלפְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֶיהַֹעד,ַַׁהש ֻ הְׂ ֻיִ ֶ ֹאדָֹסמֻוךְֹֹׂש  ֹמְׂ
ֵצא ֻתֵ ֶ ָמתוֹֹֹש  ְׂ לֹום,ִֹנש  ָ ש  ַועַַַׁׁחס־וְׂ ַעטִַׁיגְּ מְּ ֻכִ ֶ ַעדַׁש 

ֻוָרהַׁ ש  ַׁקְּ ָמתֹו ְּ ִַׁנש  ֶיה הְּ ַֻׁתִ ֻלֹא ֶ ַׁש  ַַׁעד לֹום, ָ ש  ַחס־וְּ
ַׁ ָעָרה ְּ חֻוט־ַהש ֻ ַֻׁכְּ י־ִאם ַֻׁכִ גֻופֹו ַֹצֲערוֵֹֹֹמעֶֹצםַׁ–ֻבְּ

ֻגֻועוֹֹֹ ַגעְׂ ִכֻסֻוָפיוֹוְׂ ַרךְֹֹׂוְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַהש ֻ ֹ.ֱאֶמתֻבֶֹֹלְׂ

בָֹאר ֵריַׁמְּ ִדבְּ ַַֻׁׁבְּ ית)ַרַז"ל ֲענִּ ַׁ(ח. ֻתַ ֹ"ֵאין:
תוֹֹ ִפֻלָ לֹֻתְׂ ֶ ַמַעתָֹאָדםֹש  ְׂ ִֹנש  א־ִאם־, ֶאֻלָ

ן יםֹֻכֵ וֵֹֹֹמש ִ ש  ַכֻפֹו"ַֹנפְׂ כוַַֻֻׁׁבְׂ ֱאַמר ַׁ–ַׁ'וְּ ֻנֶ ֶ )ֵאיָכה ג, ]ש 

א: מא(  ָ ָבֵבנוֹֹֻ"ִנש ֻ ִים"ֶֹאלֹלְׂ ֻפָ ַׁ.[ֻכַ

ֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות''בְֻ ] ן־ֶנֶסְך ד, , לִּ א: יטַייִּ ָ ָבֵבנוֹֹֻ"ִנש ֻ ִיםֶֹאלֹלְׂ ֻפָ ֹֻכַ
ָמיִֹֹלֵאֶֹֹאל ָ ש ֻ יָחה , )ֵאיָכה ג, מא( "םֻבַ ה ְוש ִּ ֻלָ הֻוא ְצָעָקה ֻוְתפִּ

ם־ ֵ ה ְלַהש ֻ ְצֹעק ַהְרֻבֵ ין לִּ יכִּ רִּ ֻצְ ֶ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ש  ְתֻבֹוְדדֻות ֻבֵ ְוהִּ
יַרת ְמסִּ ַרְך ֻבִּ ְתֻבָ ֹו,  ,ֶנֶפש  ־יִּ ֵצא ַנְפש  ְמַעט ֻתֵ ֻכִּ ֶ מֹו ַעד ש  ֻכְ

ָאְמרֻו ַרֻבֹוֵתינֻו ַז"ל ֶ ֲעִני) ש  ל ָאָדם ": ת ח.(ֻתַ ֶ תֹו ש  ֻלָ פִּ ֵאין ֻתְ
ַמַעת ְ ש  ַכֻפוֹ  ,נִּ ֹו ֻבְ ים ַנְפש  ן ֵמש ִּ ם ֻכֵ א אִּ סֻוק "ֶאֻלָ ֻפָ , ְוָלְמדֻו מִּ

י ,ֶזה ֻפֻוֵרי ַחֻיֵ סִּ ים ֻבְ ִּ דֹוש  יחֹוָתיו ַהֻקְ ש ִּ  מֹוֲהַר"ן־ְוַכֻמֻוָבא ֶזה ֻבְ
ַק  –)תמא   ן(מֻוָבא לְּ יָמ , ֻמָ ְנָינָ ט צן ֻוְבסִּ  [.)ַהַנ"ל(א ֻתִּ

  .מ

 (ח"ב קא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָעִמים, ֹֻפְׂ ֲֹאָלִפים ֹזֹאת ֵדיַַַׁׁלֲחזֹר ֻכְּ
דֹו,ַׁ ץַַׁלֲעֹמדַַׁעלַָׁעמְּ ַאֻמֵ ִיתְּ קַׁוְּ ַחֻזֵ תְּ ֻיִ ֶ ש 

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶֹזה

"ַהֻתֹוָרה, ֹוְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ַעל־יְֹׂ ֵֹדי־ֶזהוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ר ִֹעֻקַ

ֵכן ֹוְׂ

ִריִכי ֹןצְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  כו מְּ

ִמיד,ֹ ֹֻתָ ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ֵניַֹהש ֻ ןִֹלפְׂ ַחֻנֵ ִהתְׂ לֹֻולְׂ ֻלֵ ֻפַ ִהתְׂ לְׂ
ַֹלֹ ֵבהֻו ָקרְׂ ֻיְׂ ֶ ֶיה.ֹש  הְׂ ֻיִ ֶ ֹש  ֵֹאיךְׂ ֶיה ִֹיהְׂ ֲעבֹוָדתֹו,

א ָ ִים ֶאל ֵא  "ִנש ֻ ֻפָ ָמִים"ְלָבֵבנֻו ֶאל ֻכַ ָ ש ֻ ַׁל ֻבַ
 .ה ג, מא(ֵאיכָ )ַׁ

  .מא

י־מֹוֲהַר )  (תמא ן"ַחֻיֵ

ר ֻבֵ נוַַֻֻׁׁדִ ִַׁעםַַׁרֻבֵ יַַׁז"ל ַַׁיֲעֹקבַַׁרֻבִ
ַיןַׁיֹוֵסף, םֵַׁמִענְּ ֵ ֲַׁעבֹוַדת־ַהש 

ֻכוַֹׁ ַדרְּ ִמיד.ַֻׁכְּ רַֻׁתָ ִסֻפֵ לַׁ:לוַַֹׁׁוְּ ָ ֶמֶלךְַַָּׁׁמש  ַלחַׁלְּ ָ ש ֻ ֶ ַׁש 
נוֶַַֹׁׁאת יםַֻׁבְּ ַחֻקִ רְּ ֹמדַַׁלֻמֶ מֹותִַׁללְּ ַָׁחכְּ ךְַּׁ. ַַׁאַחר־ֻכָ
א ןַֻׁבָ ֵביתַַׁהֻבֵ ,ַׁלְּ ֶלךְּ דַַׁהֻמֶ ֺלֻמָ ָכלַׁמְּ מֹותַֻׁבְּ ַַׁהָחכְּ

ָראֻויַׁ ַׁ.ֻכָ

ה ֶלךְִַַּׁׁצֻוָ ן:ַַׁעלַַׁהֻמֶ חַַׁהֻבֵ ִַׁלֻקַ
דֹולֶַׁאֶבןֵַׁאיֶזה ֹאד,ַֻׁגָ מוַַֹׁׁמְּ ַׁ'ֶאֶבןַֻׁכְּ

ַָׁהֵרַחִים' ִלֻטֹל, אַׁוְּ ָ ִלש ֻ יתֹו,ֲַׁעִלֻיֹותַַׁעלַׁאֹותוַַֹׁׁוְּ ַֻׁבֵ
ָתָמא ן,ַָׁיכֹולַָׁהָיהַׁלֹאַֻׁוִמֻסְּ אַַׁהֻבֵ ָ ָלרֻוםִַׁלש ֻ ֶַׁאתַׁוְּ

יַָׁהֶאֶבן,ַׁ דֹולֶַׁאֶבןַָׁהָיהַֻׁכִ ָכֵבדַֻׁגָ ֹאדַׁוְּ  .מְּ

ן ֹאד,ַַׁהֻבֵ רַַׁעלַׁמְּ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ַׁלוַַֹׁׁש 
ַמֻלֹאת צֹוןַׁלְּ ֶלךְַַָּׁׁאִביוַׁרְּ ַַׁהֻמֶ ַַׁעד,

ה ֻלָ ֻגִ ֶ ֶלךְַַּׁׁלוַַֹׁׁש  ֻתוַַַֹׁׁהֻמֶ עְּ ,ַֻׁדַ ךְּ ָאַמרַַׁאַחר־ֻכָ ַׁלֹו:ַׁוְּ
ךַַַָׁׁעלַׁ"ֲהַיֲעֶלה ֻתְּ עְּ ֲאִניַֻׁדַ ֶ הַׁש  ָברַָׁעֶליךֲַַָׁׁאַצֻוֶ ַֻׁדָ

ֵבד ֶזהַֻׁכָ מוַַָֹׁׁהֶאֶבןֶַׁאתַָׁלַקַחת,ַֻׁכָ הֻוא,ַֻׁכְּ ֶ אַׁש  ָ ִלש ֻ ַׁוְּ
ָלרֻום ַַׁׁוְּ ֹותֲַׁהתֻוַכלַׁ–אֹותֹו?! ָברַַׁלֲעש  ַעל־ֶַׁזהַֻׁדָ

י ךַַָֻׁׁפִ ָמתְּ ַַָׁׁחכְּ דֹוָלה! ָנִתיֵַׁאיןַַׁאךְַַּׁׁ–ַהֻגְּ ֻוָ ַָׁלֶזהַֻׁכַ
ָללַׁ ַׁ!ֻכְּ

ָנִתי ֻוָ חַָׁהָיה:ַֻׁכַ ֻקַ ֻתִ ֶ ַַׁׁש  יש  ֻטִ הַָׁחָזק',ַׁ'ֻפַ ַתֻכֶ ַׁוְּ
פֹוֵצץ ַטֻנֹותַַׁלֲחִתיכֹותַָׁהֶאֶבןֶַׁאתַֻׁותְּ ,ַׁקְּ

ַהֲעלֹותַֻׁתֻוַכלַֻׁוָבֶזהַׁ ה.ַַׁעלַׁאֹותוַַֹׁׁלְּ  ָהֲעִלֻיָ

ַרךְֹׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ הַֹהש ֻ ָֹֹעֵלינֻו:ִֹצֻוָ ֶ אש  ָ ש ֻ  "ֻנִ
ִים ֶאל ָבֵבנוֻ ְל  ֻפִ ַמִים" לֵא  ֶאל ֻכַ ָ ש ֻ ַֻׁבַ

ָבֵבנוֹֻ,ַׁ)ֵאיָכה ג, מא( )ְיֶחְזֵקאל יא ַָׁהֶאֶבן"ֹ"ֵלבֹהֻואֹֻולְׂ

הֻואַׁ,יט; לו, כו( דֹולֶֹאֶבןֹוְׂ ָכֵבדֹֻגָ ֹאד,ֹוְׂ ִאי־ַׁמְׂ וְּ
ר ָ ש  ָהִריםֶַׁאפְּ ַרךְַַּׁׁאֹותוַַֹׁׁלְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֻוםַׁלְּ ש  ַֻׁבְּ

ַֹׁאֶפן ֵדיַַׁרק, חַַׁעל־יְּ ֻקַ ֻנִ ֶ ַַׁׁש  ֻטִ ','ֻפַ רַׁיש  ֻבֵ ַ ש  ַֻׁונְּ
פֹוֵצץ ָאזַָׁהֶאֶבן",ַׁ"ֵלבֶַׁאתַֻׁונְּ ָהִריםַׁנֻוַכלַׁוְּ ַׁלְּ
'.ַׁאֹותוַַֹׁׁ יש  ֻטִ ַה'ֻפַ ֻבֻור'.ַׁהֻואַׁוְּ ַַׁה'ֻדִ

ִקיף ַעד" ְּ ֵיֶרא ַיש  ָמִים ה' וְּ ָ  (נ, ג הֵאיָכ ) "ִמש ֻ

  .מב

 (ח"ב קא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַהש ֻ צֹוֵעקֹלְׂ ֻקֹוֵראֹוְׂ ֶ ש 
ֹזֶֹ ֹאד, ֹמְׂ ַֹרב ַמן ֹזְׂ ַׁהֻואַׁה ַוֲעַדִין

ַׁ י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֹאד, ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ ֶיהָֹרחֹוק ִֹיהְׂ ִאם
ֹסֹוףֹ אי ַוֻדַ ֹֻבְׂ ֹות, ש  ֹֻוַבֻקָ ִפֻלֹות תְׂ ֹֻבִ יץ ַאֻמִ ֹוְׂ ָחָזק
בֹוֹ ִֹויָקרְׂ , ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַֹהש ֻ ַֹיֲעֵנהֻו ֹסֹוף ל ֻכָ
מוֹֹ ֹֻכְׂ כֻו', ָֹסֵפקֹוְׂ ִלי ֹֻבְׂ אי ַוֻדַ ֹֻבְׂ ֱאֶמת, ֹֻבֶ ַֹלֲעבֹוָדתֹו

תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  ֻלִּ הִּ ה":ַׁם כז, יד(ֻתְ ַיֲאֵמץֲֹחַזק'ֹהֶֹאלַֹקֻוֵ ֹוְׂ
ךָֹ הִֹלֻבֶ ַקֻוֵ לַֹׁ'",הֶֹאלֹוְׂ ַקֻבֵ תְׂ ֹֻתִ ֹלֹא ִאם "וְׂ

ה" ַקֻוֵ ָך,ֲֹחזֹרֹוְׂ תְׂ ִפֻלָ ם(ַֻׁתְׂ ָ "י ש  ִּ ֵכַַׁׁ–ַׁ)ַרש  עֹוָלםַׁוְּ ַׁ–ןַׁלְּ
ִקיף ַעד"  ְ ָמיִ ' ה ְוֵיֶרא ַיש  ָ  .ה ג, נ(ֵאיכָ )ַׁם"ִמש ֻ

ֻדוֻ " י" ֶאֶבן ַוֻיַ  (נג, ג הֵאיָכ ) ֻבִ

  .מג

 (ח"א כח, ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ִמיֵדי־ֲחָכִמיםֹ לְׂ ִֹמֻתַ ֹֻתֹוָרה ֹוֵמַע ש ֻ ֶ ש  ֻכְׂ
ֻה, ַגֻוֵ ֻבְׂ ֶ ֻיֹאַכלֹטֹובֹש  ֶ ֹש  הֻוָדִאין, ֹיְׂ ִדין ֵ ַׁש 

ַׁ מֹו יגָ )ֻכְּ ַׁה טו:(ֲחגִּ ֹֻתֹוכֹוֹ: ָֹמָצא, ִֹרֻמֹון ֵֹמִאיר י "ַרֻבִ
תוָֹֹאַכל,ֹֹ ִלֻפָ  .ק"ָזַרֹֹקְׂ

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ַׁה ג, נג(ֵאיכָ )ת ֻדֻו ֶאֶבן": ֹוןַַׁׁ,"ַוֻיַ ש  לְּ
ָלָכה' ְׂ נֻו:ַַׁׁ–ַׁ'ַהש  תֹוָֹזַרק"ַהיְּ ִלֻפָ ַׁ."קְׂ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ַטֵער ִנצְׂ ֹוְׂ

ַֹרק

מֹו־ֵכן ֹֻכְׂ

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

ָֹצִריךְֹׂ

ֶזה ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  כז מְּ

ִפֻלָ  ֵמֲעבֹור ָלךְּ  ֶבָעָנן ַסֻכֹוָתה"  ה ג, נד(ֵאיָכ )ה" ֻתְּ

  .מד

 (ח"א ב, ה"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֵֹהםֹ"ֲעָנִניןֹ ה, ִפֻלָ ֻתְׂ ֻבַ ֶ ש 
ַֹעֹ ַֹעל ין ַכֻסִ מְׂ ִנין"ֹֻדִ יְׂ

ְנָח ר ֻזַֹה ) תֻובַׁס רנב:(ֻפִּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  "ַסֻכָֹתה :ַׁ)ֵאיָכה ג, נד(,ַֻׁכְּ
ה[ ]ֵמֲעבֹורֹ"ֶבָעָנן ָלךְ   ֻלָ פִּ כֻו'.ַֻׁתְ ַׁוְּ

  .מה

 (ח"א ט, ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

בֹות־ ִאיםַֹמֲחש ָ ֹֻבָ ֲֹאַזי ל, ֻלֵ ֻפַ ִהתְׂ לְׂ
ֹאֹותֹו,ֹ ִבין ַסֻבְׂ ֹֻומְׂ ִלֻפֹות, ֹֻוקְׂ ָזרֹות

ָאֹ ְׂ ִנש  ֹוְׂ ךְֹׂר ֹחש ֶ ֹֻבַ ל, ֻלֵ ֻפַ ִהתְׂ ֹלְׂ ָֹיכֹול ֵאין ֹוְׂ מֹוַׁ, ֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁה ג, נד(ֵאיכָ )ש  "ַסֻכָֹת ֶבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור :
ה". ִפֻלָ ַעַֹׁ–ַֻׁתְ צֹאֹוְׂ ִֹלמְׂ ֹזֹוֶכה ֹ'ֱאֶמת', ֵדי ל־יְׂ

ַתחֹ כוַַַֻׁׁהֻפֶ ַׁ'.וְּ

  .מו

 ("ן ח"ב ח, דמֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

אַֹלֲהֹ ִכיַֹמֻיָ פְׂ ָ ש  ָעִמים'?ֲֹעָנֵניֹֻדְׂ ָדֵדי"ֹ'רְׂ
ָרכוֹ ) א",ַׁ–ַׁת נט.(ֻבְ ַֹמֻיָ ִכי פְׂ ָ ש  ֹֻדְׂ ֶזהַַׁׁ"ֲעָנֵני
ִחיַנתַׁ ָרא־ָאֳחָרא',ֹֻבְּ טְׂ ִחיַנתַַׁה'ֻסִ ִהיאַֻׁבְּ ֶ ה ג, ֵאיכָ )ש 

ַׁנד( ה""ַסֻכָֹת : ִפֻלָ נוַַֻׁׁ–ְַׁבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹר ֻתְ ַׁ:ַהיְּ
ה.ַׁ ִפֻלָ ִביםֶֹאתַֹהֻתְׂ ַעֻכְׂ ִלֻפֹותַֹהֻמְׂ ַֹהֻקְׂ

ָנה" כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֵני ֻתִ רֹאש   קֶֹדש   ַאבְּ ל ֻבְּ  ת.חֻוצוֹ  ֻכָ
ֵני ָקִרים ִצֻיֹון ֻבְּ ִאים ַהיְּ ֺסֻלָ ֻפָ  ַהמְּ  ה ד, א־ב(ֵאיָכ )ז" ֻבַ

  .מז

 (ח"א סא, ז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ַֹמה ִחיַנת ִעיֻבְׂ ֻנֹוסְׂ ֶ ָנהֹש  ָ ־ַהש ֻ ֹרֹאש  ַֹעל ן
יִקים. ַצֻדִ ַׁיֹוָמאַַׁׁלְׂ ַׁהֻוא ָנה ָ ־ַהש ֻ ַׁרֹאש  י ֻכִ

ָנה,ַׁ ָ לַַׁהש ֻ לַֻׁכָ ֶ ִדיָנאַׁש  ָכֹֻדְּ אִֹעםֹוְׂ ֶאָחדֹֻבָ לֶֹאָחדֹוְׂ
הֻואֹ ֹש ֶ יק־ַהֻדֹור, ֻדִ ַֹהֻצַ ֶֹאל צֻוָמיו ִצמְׂ ֹוְׂ תֹו ָ ֺדש ֻ קְׂ

ה' ִתֻיָ ְׂ ֹש  ֹ'ֶאֶבן ִחיַנת ֹֻבְׂ ים', ִ ֳֹקָדש  י ֵ ש  ֹ'ָקדְׂ ִחיַנת ַֻׁבְׂ
כוַַֻׁׁ יִנים.וְּ לַַׁהֻדִ ִקיםַֻׁכָ ֻתָ ֵדי־ֶזהִַׁנמְּ ַעל־יְּ  '.ַׁוְּ

םֹ ֻלָ ֹֻכֺ לֻו לְׂ כְׂ ֻנִ ֶ ֹש  ַֹיֲעֹקב' ֵני ֹ'ַאבְׂ ִחיַנת ֻבְׂ
ה',ֻבְֹׂ ִתֻיָ ְׂ ֹש  ֹ'ֶאֶבן ֵֹהםַֹׁתֹוךְׂ ֹות' ָפש  ַֹה'ֻנְׂ י ֻכִ

ֹ'ֲאָבִנים', ִחיַנת ַַֻׁׁבְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו :ַׁה ד, א(ֵאיכָ )ֻכְּ
" ְכָנה ַאְבֵני ֹקֶדש  ֻפֵ ֻתַ ְ ש  ִאיםֹֹ–ֹ"ֻתִ ֹֻבָ ם ֺכֻלָ וְׂ

יק־ַהֻדֹור.ֹ ֻדִ ַֹהֻצַ תֹוךְׂ ָלִליםֹֻבְׂ ִנכְׂ ֹוְׂ

  .מח

 ("ן רהמֹוֲהַר ־יַחֻיֵ ח"ב ח, ו; "ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹותֹ ש  ַֹנפְׂ יֹוֵתר ֹֻבְׂ ין ַרֻבִ ִנתְׂ ֹוְׂ ִצין ַקֻבְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ַמהֹש ֻ
יֹוֵתרֹ ֹֻבְׂ ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְׂ ֹוְׂ ה ַרֻבֶ ִֹנתְׂ ַיַחד, ֹֻבְׂ ָרֵאל ִיש ְׂ

ה.ֹ ִפֻלָ יתַֹהֻתְׂ ֹאדֹֻבֵ ֹאדֹמְׂ  מְׂ

עֹ ֻבַ ים,ַֹארְׂ ֻתִ הֹֻבָ ָ ש ֻ ִ לֹש ֲֹאָבִניםֹֻבֹונֹותֹש  ָ "ש 
ים, ֻתִ ֹֻבָ ָעה ֻבָ ַארְׂ ֹוְׂ ִרים ֶֹעש ְׂ ֹֻבֹונֹות ֲֹאָבִנים

ֹ ים"ֹ–ָחֵמש  ֻתִ ִריםֹֻבָ ֶעש ְׂ ֵַַׁׁמָאהֹוְׂ כֻו' יָרה וְּ )ֵסֶפר ְיצִּ

ַַׁאַחת,ַׁפ"ד( ֶַׁאֶבן ֻתֹוֵסף ֻנִ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ֻכָ ֶ ַׁש  ָצא: ִַׁנמְּ .
ֵלי־ ִכפְּ ַֻׁבְּ ֹאד ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ יֹוֵתר ַֻׁבְּ ים ֻתִ ַַׁהֻבָ ין ַרֻבִ ִנתְּ

ַלִים.ַׁ פְּ ַֻׁכִ

ִחיַנתֹ'ֲאָבִנים',ֹ– ִחיַנתֵַַׁׁהםֹֻבְׂ בְּ ֻבִ
ַׁה ד, א(ֵאיכָ ) ְכָנה ַאְבֵני : ֻפֵ ֻתַ ְ ש  "ֻתִ

." ים'ַֹׁקֶדש  ֻתִ ַה'ֻבָ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁוְׂ ְעיָ )ֶזהַֻׁבְּ ַ י":ַׁה נו, ז(ְיש  ֹֻכִ
יתֵֹביִתיֹ ֹֹֻבֵ ִפֻלָ  ה".ֻתְׂ

  .מט

 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ִית' ־ֻבַ ָֹה'רֹאש  הֻוא ֹש ֶ יק ֻדִ ֲאַזיֹֹ–ַהֻצַ
ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ם ֻלָ ֹֻכֺ ַֹהֻדֹור, ֵני ֹֻבְׂ ל ֹֻכָ נֻו, ֻלָ ֻכֺ

ִית'.'ֻבְֹֹׂ  ֵני־ֻבַ

ית'ֹ ־ֻבֵ ָֹה'רֹאש  ֶֹזה ם ַעֻלֵ ִנתְׂ ֹוְׂ ק ֻלֵ ֻתַ סְׂ ֻנִ ֶ ש  ֻכְׂ
ִחיַנתֹֹ– ֹֻבְׂ לֹום ָ ש  ַֹחס־וְׂ ִרין ֻבְׂ ֻגַ ִֹמתְׂ ֲאַזי

ִחיַנתֹ ָרא־ָאֳחָרא,ֹֻבְׂ טְׂ לַֹהֻסִ ֶ 'ֹש  ל 'רֹאש  "רֹאש  ֻכָ
"לַׁה ד, א(ֵאיכָ )ַׁחֻוצֹות" ַַׁהֻנַ ' ַׁ'רֹאש  ֶנֶגד הֻואַֻׁכְּ ֶ ַׁש  ,

ה.ַׁ ָ ֺדש ֻ קְּ ַֻׁדִ

בֹות־ָזרֹות' ֲחש ָ ַֹה'ֻמַ

עֹוֵמֹ ש ֶ ֹדֻכְׂ

ֹ"ַמאי

ֶֹזהוֹֻ

ֶזה ֹוְׂ

ֹלֻכָֹ

י ֹֻכִ

ֹות' ָפש  ַה'ֻנְׂ ֹוְׂ

ֹ ש  ֻיֵ ֶ ש  ֹֻכְׂ

ֲֹאָבל



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  כח מְּ

ֹ ָרא ל חֻוצֹות"ִנקְׂ יֹֹ–ֹ"רֹאש  ֻכָ ֻכִ
ַֹוֲאַזיֹ ִית', ־ֻבַ ֹ'רֹאש  ִחיַנת ֹֻבְׂ ם ַעֻלֵ ִנתְׂ

לֹום.ֹ ָ ש  חֻוצֹותַֹחס־וְׂ ִליםֹֻבַ ֻגְׂ לְׂ ֻגַ ִית,ֹֻוִמתְׂ  ֵאיןֹֻבַ

ַׁה ד, א־ב(ֵאיכָ )ֶַׁנֱאַמר ְכָנה : ֻפֵ ֻתַ ְ ש  "ֻתִ
ֵני  ל חֻוצֹות, ֻבְ רֹאש  ֻכָ ַאְבֵני ֹקֶדש  ֻבְ

ז"ִצֻיֹון ַהְיָקִרי ֻפָ ִאים ֻבַ ֹֹם ַהְמֺסֻלָ כֻו' נֻו:ֹֹ–וְׂ ַהיְׂ ֻדְׂ
לֹום,ֹ ָ ש  ַֹחס־וְׂ ִלים ֻגְׂ לְׂ ֻגַ ִֹמתְׂ ים ִ דֹוש  ֹקְׂ ָרֵאל ש ְׂ ֻיִ ֶ ש 

ל חֻוצֹות"ֻבְֹׂ םַֹׁ–ַׁ"רֹאש  ֻכָ ַעֻלֵ ִנתְׂ ֹוְׂ ק ֻלֵ ֻתַ ִֹנסְׂ י ֻכִ
ַֹחס־ ר ֻבֵ ֻגַ ִנתְׂ ֹוְׂ י, ָֹהֲאִמֻתִ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ִית' ־ֻבַ ָה'רֹאש 

ִחיַנתֹֹ ,ֹֻבְׂ לֹוםַֹהֵהֶפךְׂ ָ ש   ל חֻוצֹות"."רֹאש  ֻכָ וְׂ

לֹ ֹֻכָ ַֹעל קֹוֵנן, ֹמְׂ ָהָיה
ָרֵאל ִֹיש ְׂ ל ֶ ֹש  ם ֹֻדָ ה ִַׁטֻפָ

( ָ ז ַׁ:ם(ש  ֻפָ ִאים ֻבַ ֵני ִצֻיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֺסֻלָ "ֻבְ
ְכָנה ַאְבֵני ֹקֶדש  ְוכֻו'".  ֻפֵ ֻתַ ְ ש   ְוכֻו', ֻתִ

  .נ

 "ב ח, וי 'ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן' חֻפִ ל־ַע  – "ן רהמֹוֲהַר י־ַחֻיֵ )
ַי  – ִענְּ י'ַה ן ֻבְּ ֻתִ ָה ם' ֻבָ רֻוִפים'(ֲאָבִני'וְּ ַה'ֻצֵ  ם' וְּ

ֹ ש  ֻיֵ ֶ ִחיַנתֹ'ֲאָבִנים'ֹש  ֹות'ֹֻבְׂ ָפש  ֵהםֹ'נְׂ ֶ ֹש 
ָלִכים ְׂ 'חֻוצֹות',ֹֺמש  ִחיַנתַֻׁבַ :ַׁה ד, א(ֵאיכָ )ַֻׁבְּ

ְכָנה" ֻפֵ ֻתַ ְ ש  רֹאש   ֹקֶדש   ַאְבֵני ֻתִ ל ֻבְ  ת".חֻוצוֹ  ֻכָ

ִפי ֻתֹוסְׂ ֻנִ ֶ ש  יֹ'ֲאָבִנים'ֹןֻכְׂ ַנֲעש ִ יםֹןוְׂ ֻתִ ֹ'ֻבָ
ֹ ים' ִ ִניִסיןֲֹאַזיֹ–ֲחָדש  תֹוךְַֹֹׂמכְׂ ֵֹאֻלוֹֹֻֻבְׂ

ים, ֻתִ ֶֹֹאתַֹהֻבָ ֵני־ֹקֶדש  ָהיוָֹֹֻהַאבְׂ ֶ ָלִכיןֹש  ְׂ ֹֺמש 
ֹ "רֹאש  לֹֻבְׂ ֹחֻוצֹות"ֹֻכָ י, ָנִסיןֹֻכִ ֶנֱאָסִפיןִֹנכְׂ ֹוְׂ

תֹוךְֹֹׂ יםֵֹאֻלוֹֹֻֻבְׂ ֻתִ יםַֹהֻבָ ִ וַֹֹֻהֲחָדש  ֲעש  ֻנַ ֶ ֹ.ש 

נוֵַַֻׁׁארֻבֵַַׁׁלֹא כֻותַֹמהַׁ"לזַַַַׁׁרֻבֵ ֻיָ ַ ָיןֹש ֻ ִֹענְׂ
אֻוַמןֹל"ַהנֶַֹֹֻזהֹ ָקאֹלְׂ וְׂ ֹ.ֻדַ

ִפי בָֹארַֻׁכְּ זַַׁמהַַׁהמְּ ִרֻמֵ ֶ ָצתַָׁלנוַַֻׁׁש ֻ ַיןַׁקְּ ֵַׁמִענְּ
יָבתוַֹׁ ִ ש  אֻוַמן,ַׁיְּ יַֻׁבְּ ַַֻׁׁכִ םֵַׁיש  ָ תַׁש  ַ ֺדש ֻ םַׁקְּ ֵ ַַׁהש ֻ

ֹות ָפש  גוַַַֻׁׁרֻבֹותִַׁמֻנְּ ֶהרְּ ֻנֶ ֶ ַַׁׁש  ם ָ י־ֶזהַׁ–ש  ַַׁעל־ֻפִ
כֹוִלין ָצתַָׁהִביןלְַַּׁׁיְּ ָיןַׁקְּ ַׁ"ַהנִַַַֻׁׁענְּ יַׁ–ל ֲֹהִריַגתֹֻכִ
ָרֵאֹ לֹום,ֹלִיש ְׂ ש ָ מוֶֹֹֹזהַֹחס־וְׂ ַעצְׂ ִחיַנתֹֻבְׂ ֹֻבְׂ
ְכָנהֹ ֻפֵ ֻתַ ְ ש  " ַאְבֵני "ֻתִ כוַַֹֻׁׁקֶדש  ַׁ'.וְּ

  .נא

 ("ן רפאמֹוֲהַר ־יַחֻיֵ )

ָאַמר: אָֹהָיהִֹאםַׁוְּ ֵלנוֹֹֻֻבָ ָמהֶֹאצְׂ ָ ש  ֹנְׂ
דֹוָלה י־ֵכןֹֻגְׂ ִאיָֹהִיינוַֹֹֻאף־ַעל־ֻפִ ֹםִנרְׂ

ֻוִבים ֲחש  ִקיםֵַׁאיָנםַֻׁוֶבֱאֶמתַׁ.ֻכַ כוַַָֻׁׁעַליַׁחֹולְּ ן ַעיֵֻ )ַׁ'וְּ

יחוֹ   הֻואַׁ–ַׁ"ן קפב(ָהַר ת־ש ִּ בַׁוְּ ֵ ֵביתֹו.ַׁיֹוש   ֻבְּ

ןַָׁהָיה ָהיוַַֻֻׁׁכֵ ֶ ִקיםַׁש  ַֻׁוָבָנהֶַׁאָחד,ַַׁעלַׁחֹולְּ
לַׁלוַֹׁ ֻדָ ִַַׁׁמגְּ בֹוֻהַ בַֻׁגָ ַ ָיש  תֹוכוַַֹׁׁוְּ ַֻׁבְּ ֵהם. ַָׁהיוַַֻׁׁוְּ

ָחִמים ָהיוַַָֻׁׁעָליו,ִַׁנלְּ וַַֹׁׁוְּ ִחיםש  רֹוִביםַׁלְּ ַׁוְּ
יםַׁלוַֹׁ ִַַׁׁחֻצִ ַָׁוֵאש  כֹוִליםַָׁהיוַַֻׁׁלֹאֲַׁאָבל. ַַׁלֲעשֹֹותַׁיְּ

לֻום.ַׁ ַֻׁכְּ

ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ֵהםַׁטֹובֹותֲַׁאָבִניםַׁש  ֶ ֵדִליםַׁש  ַֻׁגְּ
ֵאִדיםֵַׁמֲאִויִרים ַׁוְּ ָהָיה. ָהָיהַׁטֹובֶַׁאֶבןַׁוְּ ֶ ַׁש 

ֵדל ֲאִוירַֻׁגָ ַֻׁבָ לַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁלֹאֲַׁעַדִיןַַׁאךְַּׁ, ַֻׁכָ
ֵלמֻות ְּ ֵריַַׁהש ֻ ַגמְּ ַׁלְּ ֵדיוְַּׁ, ָהיוַַַֻׁׁעל־יְּ ֶ ַׁרֹוִביםַׁש 
ים נֵַַַֻׁׁאָליוַַׁהִחֻצִ ֵדי־ֶזה,ַׁל"ֻכַ ִליכוַַַֻׁׁעל־יְּ ְּ ַָׁהֶאֶבןִַׁהש 

ָנַפלַׁטֹוב, לַַׁעלַׁוְּ ֻדָ גְּ ָהֶאֶבן.ַַׁהֻמִ הַַׁהֻטֹובַׁוְּ ַָׁהָיהַַׁהֻזֶ
ל ֶ ֵַׁחןַׁש  ֵתֶכף, ַפלַׁוְּ ֻנָ ֶ לַַׁעלַׁש  ֻדָ גְּ ֶכףֲַׁאַזיַַׁהֻמִ ַֻׁתֵ

לוַֻׁ ָפָניוַָׁנפְּ רֻו:ַׁלְּ ָאמְּ ִחיַׁוְּ ",ַׁ"יְּ ֶלךְּ ִחי"ַַׁהֻמֶ ַׁיְּ
ַׁ." ֶלךְּ ַַׁהֻמֶ

מֹות ש ָ ַטֻנֹותַֹהֻנְׂ ֶכםֹקְׂ מֹותְׂ ִליםֹֻכְׂ ֻנֹופְׂ ֶ ֹש 
ֵדי ָחמֹותַֹֹעל־יְׂ לְׂ ִחיַנתֵֹהםֹ–ַהֻמִ בְׂ  ֵאיָכה)ַֻׁבִ

ְכָנה"ַׁ:(ד, א ֻפֵ ֻתַ ְ ש  ָרא", ֹקֶדש   ַאְבֵני ֻתִ ִנקְׂ ֹוְׂ
ִפיָכה' ְׂ ֲעַדִיןֵֹמֲחַמתֹ'ש  ֶ לָֹלֶהםֵֹאיןֹש  ֹֻכָ

ֵלמֻות,ֹ ְׂ ִליםַֹהש ֻ נֹופְׂ ֹֹֹקֶדםֹוְׂ ֶ ָלִמיםש  ְׂ ש  ַׁ.ֻנִ

ָמה ָ ש  דֹוָלהַַׁהֻנְּ לַׁ"ַהנַַַַֻׁׁהֻטֹובֶַׁאֶבןַׁל,"ַהנַַַֻֻׁׁגְּ
ִחיָנהַׁ– לַַׁהֻבְּ ֶ ֵלמֻותַׁלוַַָֹׁׁהיוַַֻׁׁ'ֵחן'ַׁש  ְּ ש  .ַֻׁבִ

ָארַַׁאךְַּׁ ְּ ֵלמֻותַׁש  ְּ ַׁלֹו,ַָׁהיוַַֻׁׁלֹאֲַׁעַדִיןַַׁהש ֻ
ֵדיַׁ ַעל־יְּ ַלם.ֶַׁהָחָכם,ַׁוְּ ְּ ִַׁנש 

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַעל־ֶזה ֹוְׂ

ִביא' ָיהֻו־ַהֻנָ מְׂ 'ִירְׂ ֹוְׂ

ַדע: ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ָנם ָֹאמְׂ

ַֹאךְֹׂ

ָֹעָנה

ָבר ֹֻוכְׂ

ַֹאךְֹׂ

ַֹאךְֹׂ

ֲֹאָבל



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  כט מְּ

ד,  צֻו ש ַ ים ָחלְּ ֻנִ ם ֻתַ ת"ֻגַ י ֻבַ ָז  ַעֻמִ ַאכְּ  ה ד, ג(ֵאיָכ )ר" לְּ

  .נב

 (ח"ב ח, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ים ֻנִ ַ  ָחְלצוֻ  ֻתַ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁה ד, ג(ֵאיכָ )ַׁד"ש  ֶזהַֻׁבְּ
ָרא־ָאָחֳרא', ִסטְׂ ֹֻדְׂ ִחיַנת:ַַׁׁ'ַרֲחָמנֻות ֻבְּ

ֹד" ש  ֹֹֻכְׂ ֻדַ ַ ְעיָ )ַׁי"ִמש ֻ ַ ַׁה יג, ו(ְיש  י ַֻׁכִ ,'ֹ ַ ֹ־ש  הֻואַַׁׁ־י'ֻדַ
ִחיַנתַׁ ה',ֻבְּ ָ ֺדש ֻ קְׂ ִחַַׁׁ'ַרֲחָמנֻותֹֻדִ בְּ י)יַנתַֻׁבִ ִּ ֵראש  ת מג, ֻבְ

ַׁיד( ֵאל": ֹֹוְׂ ַ ֹ־ש  ןֹי־ֻדַ הֻואַַׁׁם",ַרֲחִמיָֹלֶכםִֹיֻתֵ ֶ ש 
ִחיַנתַַׁׁ ה',ֻבְּ ִפֻלָ הֻואַַׁׁ'ֻתְׂ ֶ ֲעָרכֹות'.ש  ֻדֻודַֹהֻמַ ִ  'ש 

י", ֻדַ ַ ִֹמש ֻ ֹד ַַׁׁ"ש  ִחיַנת 'ַרֲחָמנֻותֹֻבְּ
ָרא־ָאָחֳרא', ִסטְׂ ַַֻׁׁדְׂ ִחיַנת: ם ֻבְּ "ֻגַ

ד" ים ָחְלצֻו ש ַ ֻנִ ֵדַַׁׁ–ַֻׁתַ ַַׁעל־יְּ י י־ֶזה: ת ַעֻמִ "ֻבַ
ָ ה ֵאיכָ )ְַׁלַאְכָזר" ֵהםַׁם(ש  ֶ ַׁש  ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ .

ַעטַׁ ַׁמְּ ם ַֻׁגַ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ ַָׁהַרֲחָמנֻות, ִַׁמן ִקים יֹונְּ
הַׁ ַנֲעש ֶ ַׁוְּ ם ֻגָ ִַׁנפְּ ֵלנֻו, ֶַׁאצְּ ָאר ְּ ש  ַַׁהֻנִ ָהַרֲחָמנֻות
ֵַׁהםַׁ ַַׁוֲאַזי ַעת, ַַׁהֻדַ ם ֻגָ ִַׁנפְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ַׁוְּ ָזִרֻיֻות. ַאכְּ

ִקיםַַׁחַַׁׁ ַעת'ַׁיֹונְּ ַגם־ַהֻדַ לֹוםִַׁמ'ֻפְּ ָ ש  כוַֻׁס־וְּ ַׁ'.וְּ

קוֻ  ֻתֹות" "ָהֱאֺמִנים ֲעֵלי ֻתֹוָלע ִחֻבְּ ֻפַ ְּ  (ה, ד הֵאיָכ ) ַאש 

  .נג

 (ח"א כח, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹותֹ ֹֻובֻוש  ֲֹחָרפֹות ם ֵ ֵאי־ַהש ֻ ִירְׂ לְׂ
ֹ ִדים ַנֻגְׂ תְׂ ַֹהֻמִ ִרים הַָׁהֵעָצַַׁׁ–ֵמַהֻכֹופְׂ

ַׁ ֹֻתֹוַלַעַֹעל־ֶזה: תֹ"ָאֹנִכי ֻפַ ֶֹחרְׂ , ִֹאיש  לֹא ֹוְׂ ת
י)ַָׁאָדם" ֻלִּ הִּ ַׁם כב, ז(ֻתְ ִחיַנתֹ. ֹֻבְׂ ָֹלֶזה: ה ֺגֻלָ ַהֻסְׂ

ַַׁׁ'ֻתֹוָלע'. י ִחיַנתַַׁׁ'ֻתֹוָלע'ֻכִ מֹוַַׁׁ'ֱאמֻוָנה',הֻואַֻׁבְּ ֻכְּ
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ  "ָהֱאֺמִנים ֲעֵלי ֻתֹוָלע".:ַׁה ד, ה(ֵאיכָ )ש 

ֹ לֹֹ–'ֱאמֻוָנה' ַבֻטֵ ֹֻומְׂ ר ֻבֵ ַ ש  מְׂ
ִפירֹותֲֹעבֹוַדת־ֶאִלי ַהֻכְׂ ֹוְׂ ִלים

ִרים.ֹ רַֹעלַֹהֻכֹופְׂ ֻבֵ ֻגַ יֹונֹות,ֹֻוִמתְׂ זְׂ ַהֻבִ ֹוְׂ

ת" ֻצֶ ִצֻיֹון ֵאש   ַוֻיַ סֹדֶֹתיָה  ַוֻתֹאַכל ֻבְּ  ה ד, יא(ֵאיָכ )" יְּ

  .נד

 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַֹחס־ אֹוֵרי־אֹור' ֹ'מְׂ ִקין ֻלְׂ ֻתַ ִנסְׂ וְׂ
ֹ ֹ'מְׂ ִרין ֻבְׂ ֻגַ ִֹמתְׂ ֲֹאַזי לֹום, ָ ש  אֹוֵרי־וְׂ

ֹ.' ִחיַנתֵַַׁׁאש  ֶזהַֻׁבְּ '.וְּ ש  ֻדָ ית־ַהִמקְׂ ןֹֻבֵ ֻבַ  'ֺחרְׂ

ַׁ ִחיַנת: ִצֻיֹון ַוֻתֹאַכל ֻבְּ ת ֵאש  ֻבְ ֻצֶ "ַוֻיַ
ַֹׁ.ה ד, יא(ֵאיכָ )ְַׁיסֹודֹוֶתיָה" סֹודֹוֶתיָה" ֹ–"יְׂ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִכיןֶֹזה ָ ש  מְׂ ֻנִ ֶ ֹש  סֹודֹות' ֹיְׂ ָעה ֻבָ 'ַארְׂ
אֹוֵרי־אֹור', ִחיַנתֹ'מְׂ ֶאכְִַֹׁׂמֻבְׂ ֻנֶ ֶ ַֹעל־ש  פֻו רְׂ ִנש ְׂ ֹוְׂ לֻו

ֵדי:ֹ ִצֻיֹון"יְׂ ת ֵאש  ֻבְ ֻצֶ רֻותֹֹ–ֹ"ַוֻיַ ֻבְׂ ֻגַ ֵדיַֹהִהתְׂ ַעל־יְׂ
ֹ.' אֹוֵרי־ֵאש  ֹ'מְׂ

יַח ה'"  ִ ש  ינֻו מְּ  ה ד, כ(ֵאיָכ )"רֻוַח ַאֻפֵ

  .נה

 (ח"א יג, א־ג"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

לֹ ֻטֵ ֻבַ ִֹיתְׂ ֲאַזי ֶ ֹש  יַח, ִ ָֹמש  ֻלֻות ֻגַ ִֹהתְׂ ִחיַנת ֻבְׂ
ֹ ת־ַהֻמָ ֻדַ ַַׁׁמֹון','ֶחמְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ְעיָ )ֻכְּ ַ ה ב, ְיש 

ַׁכ( :ֹ ֶֹאת ָֹהָאָדם ִליךְׂ ְׂ ַֹיש  ַֹההֻוא ֻיֹום ֱֹאִליֵלי"ֻבַ
ֻפוֹֹֹ ָהבוֶֹֹֹוֱאִליֵליַֹכסְׂ  ".זְׂ

ַׁ ִחיַנת ַׁה ד, כ(ֵאיכָ )ֻבְּ יַח : ִ ינֻו ְמש  "רֻוַח ַאֻפֵ
ֻכַַָׁׁ–ַׁה'" ֶ ֲַׁעבֹוָדה־ָזָרהַׁזֹאתַׁש  ש  ֻיֵ ֶ ַמןַׁש  ל־זְּ

ֲַׁחרוַֹׁ עֹוָלם, ַֻׁבָ ַָׁממֹון ל ֶ ַׁש  עֹוָלם. ַֻׁבָ ִפֹן־ַאף יֹֻוכְׂ
ֻטֻוָלֻהֹ ִחיַנת:ֹֻבִ בְׂ ֹֻבִ ַֹה'ֲחרֹון־ַאף', ל ֻטֵ ֻבַ ִֹנתְׂ ן ֹֻכֵ ,

יַח ה'".ֹ ִ ינֻו ְמש   "רֻוַח ַאֻפֵ

  .נו

 (ח"א טז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

יִחין, ִ ש  ֹמְׂ ֵרין ַַֻׁׁתְׂ ִחיַנת :ַׁה ד, כ(ֵאיכָ )ֻבְּ
יַח ה'" ִ ינֻו ְמש  ַעל־ָיָדםַֹׁ–ַׁ"רֻוַח ַאֻפֵ

ֹוְֹׂ ֲאלֻו, ִֹיֻגָ כֻו ְׂ ש  ָלםָֹהַעֻכוִֹֻיֻמָ ֶֹאצְׂ ָהרֹות נְׂ ֹֻכִ "ם
ֹ ַבר ֹֻדְׂ ֹמד ִֹללְׂ ֵ ַַׁׁם,ַהש  תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ְעָיהוֻ )ֻכְּ ַ :ַׁב, ב( ְיש 

ם" ֹֻגַ

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֹ ש  ֻיֵ ֶ ש  ֹֻכְׂ

ִחינַֹ ֹתֻוִבבְׂ

ָנִעין כְׂ ֻנִ ֶ ש  ֹֻכְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶֹזה

ֶזה ֹוְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  ל מְּ

ָנֲהרוֹֻ" לֵֹאָליוֹוְׂ יַׁם".ַהֻגֹויִֹֹֻכָ 'ַחֻיֵ ו ַעל  ן'"מֹוֲהַר ־]ֻבְ

ה: ְוֵיש   יק ַהֻתֹוָרה ַהֻזֶ הֻוא ֶאָחד ַצֻדִּ ֶ לֻול ש  ֵרין ֻכָ ֻתְ ין מִּ יחִּ ִּ  ְמש 

יו[  ַׁ.ַיְחֻדָ

  .נז

 (ח"א ל, ז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ְעָיה)ַׁ"ָלךְֶֹֹׂאֱחָטם ַ לַׁ–ַׁ(מח, ט ְיש  ֻכָ ֶ ֹש 
ִהֻלֹות' ִאיןַֹה'ֻתְׂ ִחיַנתֹֻבָ ִֹלבְׂ

יַח' ִ הֻוא,ֹ'ָמש  ִחיַנתֹש ֶ ִחיַנת,ֹ'ֹחֶטם'ֹֻבְׂ ד,  ֵאיָכה)ֹֻבְׂ

ינוֻ  רֻוַח ":ַׁ(כ  יַח  ַאֻפֵ ִ  .'"ה ְמש 

  .נח

 (ח"א נד, ד"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

'ַרע־ַעִין', ֹלְׂ ֻנֹוֵפל ֶ ֹש  רֹוֶאה ֶ ֵַׁאינֹוַַׁׁש  ִאם
ֶזהַׁ ַֻׁבָ ַַׁלֲעֹמד ֻיֻוַכל ֶ ַׁש  מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ יש  ֻגִ ַמרְּ
ִַׁמיַׁ ֲַׁאָבל ֻנֻו. ִַׁמֻמֶ רַֹח ִַׁלבְּ ַָׁצִריךְּ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ֵצל ִהֻנָ לְּ

ן.ַׁ ַתֻקֵ ַׁלְּ ן,ֲַׁאַזיַָׁצִריךְּ ַתֻקֵ כֹולַׁלְּ ֻיָ ֶ  ש 

ָֹה'ַרע־ַעִין',ֹ ִחיַנת ֹֻבְׂ ַֹמהֻות אֹות ִלרְׂ
ֵדֹ ןֹֻכְׂ ַתֻקֵ ֹלְׂ ִריךְׂ ֻצָ ֶ ֹש  ֶֹרש  ַֹהש ֻ ֵֹליַדע י

ַֹעל־ָידֹו.ֹ

אֻות,ֹ ְׂ ַנש ֻ ִֹהתְׂ ל ֶ ֹש  'ַרע־ַעִין' לְׂ
לֹ ֶ ֹש  אֻות ְׂ ַנש ֻ ִהתְׂ ֹֻבְׂ ָֹצָרה ֵעינֹו ֶ ש 
לֹ ֹש ֶ ֶֹרש  ַהש ֻ ֹֻבְׂ ִניַע ַהכְׂ ֹלְׂ ָֹצִריךְׂ ֲחֵברֹו,
הֻואֹ ֹש ֶ כֻות, לְׂ ַֹהֻמַ ֶֹרש  ש  ֹֻבְׂ נֻו ַֹהיְׂ אֻות, ְׂ ַנש ֻ ַהִהתְׂ

ִחינַֹֹ יַח.ֻבְׂ ִ  תָֹמש 

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ֻדָ )ת ַׁה כד:(נִּ ֵֹעינֹוֹ: ל ֻגַ ַגלְׂ ֹֻבְׂ י ֻתִ ָעַמדְׂ "וְׂ
ִמי" ָֹחטְׂ ַֹעד ֵֹמת ל ֵַׁמֲחַמתַַׁׁ–ַׁש ֶ נֻו ַהיְּ

לַׁ ֻגַ ַגלְּ ֹנסַֻׁבְּ ָנהִַׁלכְּ ַסֻכָ ִמיַֻׁבְּ יַַׁעצְּ ֻתִ ֵבקֻות,ֶַׁהֱעַמדְּ ַהֻדְּ
ַׁ 'ַרע־ַעִין', ַֻׁבְּ נֻו ַַׁהיְּ לֵַׁמת, ֶ ַׁש  יֵֹעינֹו ֻתִ ַרכְׂ ֺהצְׂ ֶ ַעדֹש 

ֹ ֻמֵ ֻתַ ְׂ ִהש  ִניַעֶֹאתֹלְׂ ַהכְׂ ֵדיֹלְׂ יַח',ֹֻכְׂ ִ ִחיַנתֹ'ָמש  בְׂ ֹֻבִ ש 
ַַָׁׁה'ַרע־ַעִין'. ֶזה: ִמי",וְּ ִחיַנתַַׁׁ"ַעדָֹחטְׂ ה ד, ֵאיכָ )ֻבְּ

ינוֻ  רֻוַח ":ַׁכ(  יַח  ַאֻפֵ ִ  '".ה ְמש 

  .נט

 (ח"א סו, ב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

לֹ ֶ ֹש  ן ָ ֶֹהָעש  ַקת ֻתָ ַֹהמְׂ הֻוא ֹש ֶ ָה'רֻוַח',
'ֹ ִחיַנת ֹֻבְׂ ֹהֻוא יַח',ַֹה'ֲחרֹון־ַאף', ִ ָמש 

ִחיַנתֹֹ יַח ה'".:ַׁה ד, כ(ֵאיכָ )ֻבְׂ ִ ינֻו ְמש   "רֻוַח ַאֻפֵ

  .ס

 (ח"ב א, יב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

יַח'ֹ ִ ֹ'ָמש  י ֹֻכִ ִפֻלֹות, ַֹהֻתְׂ ל ֹֻכָ ל ַקֻבֵ מְׂ
ִחיַנת בְׂ ֹֻבִ ִחיַנתֹ'ֹחֶטם', ה ד, ֵאיכָ )ַׁהֻואֹֻבְׂ

ַׁכ( יַח ה'""רוֻ : ִ ינֻו ְמש  לֹֹ–ַֹח ַאֻפֵ ֹֻכָ ל ַקֻבֵ ֻמְׂ ֶ ש 
ַֹהֹ'יחֹותֵרֹ'ָהֹ ִחיַנת ֹֻבְׂ ֵהם ֶ ֹש  ִפֻלֹות', ֶזהַַׁׁ.'ֻתְׂ וְּ

ַׁ ִחיַנת ְעיָ )ֻבְּ ַ ַׁה מח, ט(ְיש  ִתי": ִהֻלָ ַׁ",ָלךְֶֹֹׂאֱחָטםֹֻותְׂ
ִחיַנתַַׁׁ ַׁ.'ֹחֶטם'ֻבְּ

  .סא

 (ח"ב ח, י"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

" ירָֹחָדש  ִ ִחיַנתֹ"ש  ֻגֻון',ֹֻבְׂ י)ַַׁה'ֻנִ ֻלִּ הִּ ם ֻתְ

ןָֹה'ֵרַֹׁ–ַׁצח, א( ֻקֵ ֻתַ ֵדי־ֶזהִֹנתְׂ יַח',ַֹעל־יְׂ
ִחיַנת ֹֻבְׂ יַח', ִ ֹ'ָמש  ִחיַנת ֹֻבְׂ הֻוא :ֹה ד, כ(ֵאיכָ )ַׁש ֶ

יַח ה'".ֹ ִ ינֻו ְמש   "רֻוַח ַאֻפֵ

  .סב

 (ח"ב לב"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

יַח',ֹ ִ ֹ'ָמש  ִחינֹות ֹֻבְׂ לֻוי ֹֻתָ ֻבֹו ֶ ֹש  ָבר ַהֻדָ
ֹ אֻוף' ִֹמֻנִ ִמיָרה ְׂ ֹ'ש  ַֹׁ–הֻוא י יַח'ֻכִ ִ ַׁ'ָמש 

ִחינֹותַׁ ִחינ'ֹחֶטם'הֻואַֻׁבְּ בְּ "רֻוַח :ַׁה ד, כ(ֵאיכָ )ֹותַׁ,ַֻׁבִ
יַח ה'" ִ ינֻו ְמש  'ֹחֶטם'ַׁ.ַאֻפֵ לֻויֹֻבַ 'ִנאֻוף'ֹֻתָ מֹוַׁוְׂ ,ַֻׁכְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ מוֹ )ש  ְ ַׁת כ, יב(ש  ָאֹֹלֹא": ִאיָתאַַׁׁף",ִתנְׂ וְּ
ַַׁׁ ָרש  דְּ ֻמִ ְדבָֻ )ֻבַ ֻמִּ ַׁ."לֹאֵֹתָהֶנהַֹאף":ַׁה י, ב(ַרבָֻ ר־ֻבַ

  .סג

יחֹו )  ("ן צחָהַר ־תש ִ

ִחיַנת ְעָיה)ַֻׁבְּ ַ ַׁ(יא, א ְיש  ָיָצא": ַזעֹֹחֶטרֹוְׂ ִֹמֻגֵ
י ָ ֱאַמרַׁ,"ִיש  יַח'ַֹעלַֹהֻנֶ ִ הֻואֹ'ָמש  ִוד'ֹש ֶ ַׁ,'ֻדָ

ִחיַנתַׁ ינוֻ  רֻוַח ":ַׁ(ד, כ ֵאיָכה)ַֻׁבְּ יַח  ַאֻפֵ ִ  .'"ה ְמש 

ִתי" ִהֻלָ ֹֻותְׂ

ִֹמי

ָצִריךְֹׂ ֹוְׂ

ֻנֹוֵפֹוֹֻ ֶ ש  ֹלֻכְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶֹזה

יַחֹ ִ ָֹמש 

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֹ ֹרִעֻקַ

ֶזה ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  לא מְּ

נוֻ " ֵ ש  ַנפְּ ֵמנוֻ  ָנִביא ֻבְּ ֵני ַלחְּ ֻבָ  ֶחֶרב ִמֻפְּ דְּ ר" ַהֻמִ
 ה ה, ט(ֵאיָכ )

  .סד

 (ח"א לז, ו"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ר ֻדֹורֹותֶֹחסְׂ ֹֻבַ ַמֵעט תְׂ ֻנִ ֶ ֹש  ָנָסה רְׂ ַֹהֻפַ ֹון
ֵדיֹ ַֹעל־יְׂ א ֶֹאֻלָ ֶֹזה ֵֹאין לֻו, ַהֻלָ

ִנים.ֹ ֺהֻגָ ֵאיָנםֹמְׂ ֶ ֹוֲחִטיםֹש   ַהש ֻ

ִכיָנה' ְׂ ֵראתַַַׁׁה'ש ֻ ְעיָ )ַׁ"ֶחֶרב ַלה'"ִנקְּ ַ ה לד, ְיש 

ַׁו( ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא ַׁוְּ ֻבֻור', כוַַֻׁׁ'ֻדִ ַׁוְּ .'ֹ ֶפש  ַהֻנֶ ֶ ש  ֻוכְׂ
ַֹלֹ ֹ"ֶחֶרב תֹוךְׂ ֹֻבְׂ ָאה ֲֹאַזיֹֻבָ ֻבֻור, ַֹהֻדִ תֹוךְׂ ֹֻבְׂ ה'",

ִבין.ֹ ין־נֻוקְׂ ֻיִ ַֹהֻמַ ֵדי ַֹעל־יְׂ ֶגת ֻוֶ ֻדַ ִֹמזְׂ ִכיָנה ְׂ ַהש ֻ
ָנָסהֹ רְׂ ֹֻפַ ֶלת ַקֻבֶ ֹמְׂ ִֹהיא ֻוֻוג', ַֹה'ֻזִ ֵדי ַעל־יְׂ וְׂ

ָרֵאל.ֹ ִיש ְׂ ֹלְׂ

ַׁ רֻוש  ַׁה ה, ט(ֵאיכָ )ֻפֵ נוֻ ": ֵ ַנְפש   ָנִביא ֻבְ
ֵני ַלְחֵמנוֻ  ְדֻבָ  ֶחֶרב ִמֻפְ נוַֹֻׁר".ַהֻמִ :ַַׁהיְּ

ֶַׁאתַׁ ַַׁמֲעֶלה ֵאינֹו ַׁוְּ ַָׁהגֻון, ֵַׁאינֹו ֹוֵחט ַהש ֻ ֶ ש  ֻכְּ
ֹחטֶַׁאתַַׁהַחי,ַׁ ְּ עֹוֵמדִַׁעםַַׁהֲחִליףִַׁלש  ֶ ש  ,ַֻׁוכְּ ֶפש  ַהֻנֶ

ַׁ ֹות', ָפש  'רֹוֵצַח־נְּ ַֻׁכְּ ַׁעֹוֵמד ֻלֹוֹהֻוא ֶ ֹש  ַהֲחִליף וְׂ
ֹ ר",הֻוא ְדֻבָ ֹֹ"ֶחֶרב ַהֻמִ ֵאינֹו ֹ'ֶחֶרב ַלה'',וְׂ
הֻואֹ ר'.ש ֶ ַַׁצַעַַׁׁ'ֶחֶרב ַהְמַדֻבֵ ֵיש  ַַׁהַחי,ַׁוְּ ֶפש  ַהֻנֶ רַׁלְּ

קֹולַַׁמרַׁ ֻצֹוֶעֶקתַֻׁבְּ ֶ כוַֻׁש  ַׁוְּ ַעתֹ', ְׂ ש  םֹֻבִ ָ ֹש  ֵֹאינֹו י ֻכִ
ֹ ֻגֻול, ֹֻפִ ֶבת ֶ ַֹמֲחש  ב ֵ חֹוש  ֹוְׂ ָרָכה, ַֹהֻבְׂ ָ ש  ַעכְׂ ֵֹאיןֹוְׂ ו

ָלֻה"ֹ ַכףַֹרגְׂ י)ַָׁלֻהֹ"ָמנֹוַחֹלְׂ ִּ ֵראש  ַׁ.ת ח, ט(ֻבְ

ָהַרגֹ ֶ ֹש  , ֶפש  ַהֻנֶ ֹלְׂ ֹאֹוי ה, ֹוֵחטַֹהֻזֶ ַהש ֻ ֹלְׂ לֹו
ַֹהנֶֹֻ ֶביָה,ֶֹאת ֹאֹויְׂ ַכף ֹֻבְׂ ֹאֹוָתֻה ֹֻוָמַסר ֶפש 

ֶֹטֶרףֹ יךְׂ ִ ש  ַהמְׂ ֹלְׂ ִבין ין־נֻוקְׂ ַֹמֻיִ ִכיָנה ְׂ ַהש ֻ ֹלְׂ ֵאין וְׂ
ֵביָתֻה.ֹ ֹלְׂ

נֻו ָנִביא ַלְחֵמנֻו""ֻבְ  ֵ ֹ–ַֹנְפש 
דֹוָלה.ֹ ָחאֹֻגְׂ ִטרְׂ יִגיָעהֹוְׂ ֹֻבִ

  .סה

 (ח"א סח"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ל ש ְׂ לְׂ ֻתַ ְׂ ִֹהש  ֶֹרש  ֹהֻואֹש  מֹון, ַֹהֻמָ ֻות
ם, ָ ָאהִֹמש ֻ ֹֻבָ ֶפש  ַהֻנֶ ֶ ִחיַנתַַָׁׁמקֹוםֹש  בְּ ֻבִ

י) ָברִּ ַׁם כד, טו(ֻדְ ֵאָליו": אֹהֻואֹוְׂ וֶֹֹֹאתֹֹנש ֵ ש  ַׁ",ַנפְׂ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַׁה ה, ט(ֵאיכָ )ֻוכְּ נוֻ ": ֵ ַנְפש   ָנִביא ֻבְ

 ".ַלְחֵמנוֻ  

ֵקִנים" ַער זְּ ַ ָבתוֻ  ִמש ֻ ָ חֻוִרים ש  ִגיָנָת  ֻבַ  ה ה, יד(ֵאיָכ )ם" ִמֻנְּ

  .סו

 (ב־ג־ד־ה־ו־ח, כז א""ן חמֹוֲהַר ־י)ִלֻקֻוֵט 

ִחיַנתַָׁלבֹוא לֹוםִַׁלבְּ ָ א,ַׁש  ַעל־ֶַׁאֻלָ
ֵדי ִנים'ַׁיְּ ַׁ'ֶהָאַרת־ֻפָ ַרת־', ַהדְּ

ִנים ִנים'וְַּׁ'.ַֻׁפָ ַרת־ֻפָ ִחיַנתֶַׁזה'ַַׁהדְּ יַֻׁבְּ ֵ רֻוש  ַַׁהֻתֹוָרהַֻׁדְּ
ת ֶ ֶרש  דְּ ֻנִ ֶ יַׁש  ִכים,ִַׁמֻדֹותַׁג"ֻבְּ ָ ש  מְּ ַַׁׁג"ִמיַַׁהֻנִ ֻקֻוֵני־ֻתִ

ָנא קְּ ַׁ.(סב ַאֲחֵרי ֻזַֹהר)ַֻׁדִ ִחיַנת, ִנים'ִַׁמֻבְּ ַרת־ֻפָ ',ַַׁהדְּ
מוַַֹׁׁ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ְקָרא)ַׁש  ַׁ:ַׁ"(לב, יט ַוֻיִּ ֻתָ ָהַדרְּ ֵניַׁוְּ  ".ָזֵקןַֻׁפְּ

כֻות ֻכְּ ֻדַ ָמתוַַַֹׁׁהִהזְּ יַָׁחכְּ ,ֵַׁאֻלוִַַֻׁׁמֻדֹותַׁג"ֻבְּ
ן כֻותַֻׁכֵ ֻכְּ ֻדַ תוַַֹׁׁקֹולִַׁהזְּ ִַׁרֻנָ ִחיַנת, בְּ ַֻׁבִ

ין) ִּ ֻדֻוש  ַׁ"':(לב קִּ ַָׁזֵקן: ָמהַָׁקָנהֶַׁזה' ַׁ"ָחכְּ ֶנה", ַַׁהֻקָ
ָרכֹות)"ַׁקֹולַׁמֹוִציאַׁ  .ַׁ.(סא ֻבְ

ַׁ ֵדיַָׁאזַׁ–'קֹולֹו' ָמַעתַַׁעל־יְּ ְּ ַׁ'ַהש 
ַבד,ַׁקֹולֹו' לֹאַׁלְּ ַַֻׁׁבְּ ֻבֻור' ַׁ–'ֻדִ
־הֻוא רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  יעוַַַֹׁׁהֻקָ ִ ֵעתַׁמֹוש  ,ַָׁצָרתוַַֹֻׁׁבְּ

ִחיַנת בְּ ים)ַֻׁבִ ֻלִּ הִּ ַׁ(קו, מד ֻתְ א": רְּ רַַׁוֻיַ ֻצַ ,ַָׁלֶהםַֻׁבַ
עוַַֹׁׁ מְּ ָ ש  ָתם".ֶַׁאתַֻׁבְּ ִַׁרֻנָ

רַׁ– ָ ש  אַָׁלבֹוא,ִַׁאי־ֶאפְּ ֶַׁאֻלָ
ֵדיַׁ ִרית'ַַׁעל־יְּ ֻקֻון־ַהֻבְּ ַׁ.'ֻתִ

הֻוֵריַׁ ַׁ'ִהרְּ נֻו ַַׁהיְּ טֻות', ְּ ַׁ'רֻוַחַׁש  ָנסַֻׁבֹו כְּ ֻנִ ֶ ש 
ֲאָותֹוַׁ רַֻׁתַ ֻבֵ ַ ש  הֻואַׁמְּ נֻות',ַׁוְּ ֶזהַׁהֻואַַׁׁ–זְּ ֻבָ

ַׁ יק ַגםַַׁמֻפִ ַׁ'ֻפְּ ל ֶ ַׁש  ה' ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ַׁ'ִניצֹוֵצי ֻומֹוִציא
ַׁ ִרית' ֻוַבתַַׁׁ–ַהֻבְּ ש  ַׁ'ֻתְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ֶַׁזה י ֻכִ

ָקל'.ַׁ ְּ ש  ַַׁהֻמִ

יַנת[  חִּ ַער ה ה, יד(: ֵאיכָ )ֻבְ ַ "ְזֵקִנים ִמש ֻ
ָבתֻו,  ָ ִגיָנָתם".ש  חֻוִרים ִמֻנְ  ֻבַ

ר ִֹעֻקַ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ֹאֹוי

ֵדי־ֶזה: ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ת ִחֻלַ ֹֻתְׂ

ר ָ ש  ִֹאי־ֶאפְׂ

ִפי ֹֻולְׂ

ךְֹׂ ֻכֵ ֻדַ זְׂ ֻנִ ֶ ש  ֹֻוכְׂ

ִנים'וֹֻ ַרת־ֻפָ ַהדְׂ ֹ'לְׂ

ֹֻוָבֶזה

זֶֹ] ֹהוְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  לב מְּ

ן  ַעת ַהֺחְרֻבָ ְ ש  ָאז ֻבִּ ֶ : ש  רֻוש  ת ַה' –]ֻפֵ ֻבַ ְ ש  ה', נִּ ָ ְקֺדש ֻ ְקָנה ֻדִּ ֻזִּ
ים חֻורִּ ן: "ֻבַ ם־ֻכֵ ת ֻגַ ֻבַ ְ ש  ן נִּ ים'. ְוַעל־ֻכֵ נִּ יַנת ַה'ְדַרת־ֻפָ חִּ  ֻבְ

תֹו'.  ֻנָ כֻות קֹול רִּ ֻכְ ְזֻדַ יָנה, 'הִּ גִּ יַנת 'ֻכַֹח ַהֻנְ חִּ יָנָתם", ֻבְ גִּ ֻנְ מֹו מִּ )ֻכְּ

 ָ ֵריהֹון ש  ִגיָנָתם": "ִמִזמְּ ה ה, יב: "ִמֻנְּ ֵאיָכה־ַרֻבָ ם ֻבְּ ָ תֻוב ש  ֻכָ ֶ ַגם ש  ָבתֻו". וְּ

ַבת ָ א: "ש  סֻוק ַהֻבָ ֻפָ ׂשֹושׂ  ֻבַ יר  מְּ ִ ֵטל ַהש ֻ ֻבָ ֶ : ש  ָרש  ִמדְּ ם ֻבְּ ָ ֻו ש  ש  רְּ נֻו", ֻדָ ִלֻבֵ

ָתא:  רְּ א־זֻוטְּ ֻתָ ִסיקְּ ה 'ֻפְּ ֺכֻנֶ ָרש  'ָלַקח־טֹוב' ַהֻמְּ ִמדְּ אֹות. ֻובְּ ֻתָ ְּ ש  ית ַהֻמִ ִמֻבֵ

חֻוִרי  ִגיָנָת ם ֵה ם גַֻ ם "ֻבַ ָבתֻו,ם ִמֻנְּ ָ ָר  ש  ֻדְּ ֶנעְּ ָפ  הוְּ ֶנֶאסְּ ׂשוֹ ל כָֻ ה וְּ ִגילָ ן ׂשָ  ."(הוְּ

ְגַרם ָלֶהם  ַנ"ל,  –ְוֶזה נִּ ָקל' ֻכַ ְ ש  ֻוַבת ַהֻמִּ ש  ֻו 'ֻתְ ֻלֹא ָעש  ֶ ַעל־ְיֵדי ש 
ית'  רִּ ת ַהֻבְ ַ ְמרֻו 'ְקֺדש ֻ ָ ֻלֹא ש  ֶ ַהְינֻו ש  ֻו ֲחַז"ל  –ֻדְ ְרש  ֻדָ ֶ ֻוְכמֹו ש 

ה ה, יג( סֻוק ַהֻקֶֹדם  )ֵאיָכה־ַרֻבָ יםיג()ֵאיָכה ה, ַעל ַהֻפָ חֻורִּ  : "ֻבַ
אוֻ  ְטחֹון ים ָנש ָ ֵעץ ֻוְנָערִּ לֻו"  ֻבָ ָ ש  ה הֻוא".  –ֻכָ ֻיָ ֹון ְנקִּ ִפי "ָלש  )לְּ

ף י.  ָמָרא סֹוָטה ֻדַ ִהי –ַהֻגְּ ִטים טז, כא: "ַויְּ ֹופְּ ש  סֻוק ֻבְּ ֵבית טֹוֵחן ַעל ַהֻפָ  ֻבְּ

ם עֹוד בִֻ  ָ ן־ש  ֹון ֲעֵבָרה". ַעֻיֵ ש  א לְּ ִחיָנה ֶאֻלָ ָמָרא. ָהֲאסֻוִרים", "ֵאין טְּ ַגם  –גְּ וְּ

ים  ִ סֻוק: "ָנש  ָרש  ַעל ַהֻפָ ִמדְּ ם ֻבְּ ָ ן־ש  ִצֻיֹון ַעֻיֵ ֺתלֹת ִעֻנוֻ  ֻבְּ ָעֵרי ֻבְּ הֻוָדה"( ֻבְּ  .יְּ

ְפֵני ֶזה  ם לִּ ָ תֻוב ש  ֵני)ֵאיָכה ה, יב(ְוַגם ֻכָ ים : "ֻפְ רֻו"  לֹא ְזֵקנִּ ֶנְהֻדָ
ַנ"ל.  – ֵני ָזֵקן" ֻכַ ָהַדְרֻתָ ֻפְ "ֻוְ ה ַהֶהֶפְך מִּ ֻזֶ ֶ ן)וְּ ש  ֵאיָכה־ַעֻיֵ ם ֻבְ ָ ־ש 
ים  ֵקנִּ ין ַהֻזְ ין ֻוַמֻכִּ ָהיֻו ְמַבֻזִּ ֶ ְדָרש  'ֶלַקח־טֹוב': ש  ה, ֻוְבמִּ  [.(ַרֻבָ

ֶנה סֹוָטה ְ ש  ְטָלה ]ֻוְבמִּ ֻבָ ֶ ש ֻ ין פ"ט מי"א: "מִּ ְטָלה, ַסְנֶהְדרִּ  ֻבָ
יר ִּ ית ַהש ֻ ֻבֵ אֹות מִּ ֻתָ ְ ש  ֱאַמר, ַהֻמִּ ֻנֶ ֶ ָיה) ש  עְּ ַ ש  יר (כד, ט יְּ ִּ ש ֻ  לֹא 'ֻבַ

 ְ ש  ן' ֻתוֻ יִּ ם'ְוגוֹ  ָייִּ ָ ָמָרא' ש  אי ", ֻוַב'ֻגְ ֻמַ ף מח. "ֻומִּ ְטָלה ֻדַ ֻבָ ֶ ש ֻ מִּ  ֻדְ
י יב, ַסְנֶהְדרִּ תִּ ֵריֻה  הֻוָנא ַרב ָאַמר ֻכְ ַרב ֻבְ ַע: ֻדְ ֺ ָאַמר ְיהֹוש   ֻדְ
ים ְקָרא:  ַער 'ְזֵקנִּ ַ ש ֻ ָבתוֻ  מִּ ָ ים ש  חֻורִּ יָנָתם'" ֻבַ גִּ ֻנְ  .מִּ

ַניֹות ְלָהַרְמבַֻ  ְ ש  ִתיב ם:"ֻוְבֵפרֻוש  ַהֻמִּ ֵקִניםֹ"ֻכְׂ ַערֹ'זְׂ ַ ָבתוִֹֹֻמש ֻ ָ ֹש 
חֻוִרים ִגיָנָתם',ֹֻבַ קוִֹֹֻמֻנְׂ סְׂ ֻפָ ֶ ש  ִריןֹֻוכְׂ ֶהדְׂ נְׂ ֵהםַֹהֻסַ ֵקִניםֹוְׂ ַֹהֻזְׂ
ָאַמר ֶ ־הֻואֹש  רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ָבִרים טז, יח(ֲֹעֵליֶהןַֹהֻקָ ן)ֻדְּ ֻתֶ ֹ'ֻתִ ָךֹֹ: ֹלְׂ
ָכל ָעֶריָך',ֹֻבְׂ ְׂ ַסקֹש  ירִֹנפְׂ ִ ן"ַֹהש ֻ ם־ֻכֵ נֻו עֹוַבְדָיה  ֻוְבֵפרֻוש   – ֻגַ ַרֻבֵ

ְרְטנֻוָרא:  ֻבַ ַמןמִּ זְׂ לוֹֹֻ"ֻבִ טְׂ ֻבָ ֶ ֵקִניםֹש  ִביםַֹהֻזְׂ ְׂ ַער',ַֹהֻיֹוש  ַ 'ש  ֹֻבְׂ
ֵהםֹ ֶ ִרין,ֹש  ֶהדְׂ נְׂ לוַֹֹֻהֻסַ טְׂ חֻוִריםֹֻבָ ִגיָנָתםַֹהֻבַ ן"ִֹמֻנְׂ ם־ֻכֵ  [.ֻגַ

ָלה" נוֻ  ֲעֶטֶרת ָנפְּ ֵ  (ה, טז ֵאיָכה) "רֹאש 

  .סז

יחֹו )  ("ן קיגָהַר ־תש ִ

ִרַׁ ַׁיםאֹומְּ ־ֹ"ִמי: רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ֶ ש 
ֹותוֹֹֹרֹוֶצהֹהֻוא ֹהֻואֹ'ַנַער',ַֹלֲעש 

ֻתוֹֹֹלֹוֵקַחֹ ְׂ ֻנֻו"ִֹאש  יַׁ.ִמֻמֶ הַֻׁכִ ָ ָרה'ֹ'ִאש ֻ ֵ ש  ִַׁהיאַׁ,ֻכְׂ
ִחיַנת ֵלי)ַֻׁבְּ ְ ש  ת":ַׁ(יב, ד מִּ ָלֻהֲֹֹעֶטֶרתַֹחִילֵֹאש ֶ עְׂ .ַׁ"ֻבַ

ָתה ֻמֵ ֶ ש  לֹוםַֻׁוכְּ ָ ש  ִחיַנתַׁהֻוא,ַַׁחס־וְּ :ַׁ(ה, טז ֵאיָכה)ַֻׁבְּ
נוֻ 'רֹ  ֶטֶרת'ֲע  ְפָלה'נָ " ֵ בֹות ,"אש  י־ֻתֵ ֵ ַָׁראש 

 .'ַנַע"ר'ַׁ

ָֹהעֹוָלם



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לג ֻתִ

  .א

 (רמז ח"א"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

"ס ַ ש ֻ ֱאַמרֹֻבַ ִחיַנתֹֹ,ַהֻנֶ ֹ'הֻואֹֻבְׂ ֺחֻסַ רֹמְׂ
ֻקֻון ֹֻתִ נוַַֻׁׁ.כז:( ַצו)ֻזַֹהר '" ָסרַֹׁ:ַהיְּ חְׂ ֻנֶ ֶ ש 

לֹ ֶ ֻקֻון'ַהֻנֻו"ןֹש  ָארֹֹ',ֻתִ ְׂ ִנש  יקוֹֻ'וְׂ ַדעַׁ'.ֻתֵ ֻזֹאתַֹׁ:וְּ ֶ ש 
ֻוָטה'ַהֹ ש  ֹֻפְׂ ֵֹמַהֹֹ'ֻנֻו"ן ֶסֶרת חְׂ ֻנֶ ֶ ש  ֻקֻון'ֻכְׂ ֹֻתִ ִהיאֹֹ–'

ֶפת ֻפֶ ִנכְׂ ֹוְׂ ֶלת ֻפֶ ְׂ ֹֹ,ִנש  ֵֹצרֻוף ה ַנֲעש ֶ ֹ'.ִקינֹות'וְׂ
ֹ ֵ ַֹהש ֻ ָאֵלנֻו גְׂ ֻיִ ֶ ש  ֹֻוכְׂ ַֹהֹֹ–ם כֻו ַהֻפְׂ ינֹות'ִיתְׂ ֹ'ֻקִ

ֹֹ יקֻון'לְׂ ןַֹהֹֹ',ֻתִ ֻקֵ ֻתַ ִיתְׂ יקוֹֻ'וְׂ  .'ֻתֵ

ֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות''בְֻ ] ין, לִּ ֻטִּ ָאַמר ַמה ְוֶזהוֻ : כה, ג ֻגִּ ֶ נוֻ  ש ֻ  ל"זַ  ַרֻבֵ
יק: (ל"ַהנַ  ֻתֹוָרה רמז א"ח) ֻתֵ ֶ ֱאַמר וֻ "ש  ַ  ַהֻנֶ ש ֻ יַנת הֻוא, ס"ֻבַ חִּ  ֻבְ
ר' יקֻון ְמֺחֻסַ ֶפת ן"ְוַהֻנוֻ ', ֻתִּ ְכֻפֶ ית נִּ ינוֹ  ְוַנֲעש ֵ יד, ת"קִּ  ְוֶלָעתִּ

ן ֻקֵ ְתֻתַ ן ְוָאז, ַהֻכֹל יִּ ֻקֵ ְתֻתַ יק נִּ י, וֻ "ַהֻתֵ טוֻ  ֻכִּ ְ ל ֺיְפש  ְעיֹות ֻכָ ֻבַ  ָהאִּ
ֵפקֹות ְהֶיה, ַיֲחזֹר ְוָאז, ְוַהֻסְ ה ְויִּ ינוֹ  ַנֲעש ֶ ֻקִּ יֻקוֻ  ת"מִּ ן־, ן"ֻתִּ ַעֻיֵ

ם  ָ  .ש 

י יקוֻ ' ֻכִּ ֱאַמר' ֻתֵ ְע  ַעל ַהֻנֶ ֻבַ ֵפק ָיאָהאִּ ַ  ְוַהֻסָ ש ֻ ֻבַ ֶ יַנת ֶזהוֻ  –ס "ש  חִּ  ֻבְ
ת' ַהְינוֻ  – 'ָהֵעָצה ֲחֺלֻקַ ֵאין ֻדְ ֶ ין ש  ין יֹוְדעִּ ֵאיֶזה ַהֻדִּ ְצָוה' ֻבְ  'מִּ

יא הִּ ֶ יַנת ש  חִּ ֻקֻון' 'ֶחְסרֹון ֵמֲחַמת ְוָכל־ֶזה 'ֵעָצה'. ֻבְ הֻוא, ַהֻתִּ ֶ  ש 
יַנת חִּ ַגם ֻבְ ל ֻפְ ים ֻכָ ֻיִּ ְכלִּ ִּ ים', ַה'ש ֻ ֻיִּ ָרטִּ ֶ  ֻפְ םש  ָ ש ֻ ל ֻמִּ קֹות ֻכָ  ַהַהְמֻתָ

מוֻ  ְוָהֵעצֹות, ְפֻגְ ֻנִּ ֶ ם ש  ֻלָ ֲעוֹונֹות ֻכֺ ָרֵאל ֻבַ ש ְ הוֻ , יִּ ֻזֶ ֶ יַנת ש  חִּ ן ֻבְ  'ֺחְרֻבַ
' ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִּ י. ֻבֵ ל ֻכִּ ים' ֻכָ ֻיִּ ְכלִּ ִּ ם, ַה'ש ֻ ֻלָ יַנת ֵהם ֻכֺ חִּ ים' ֻבְ ֻקֻונִּ  'ֻתִּ

יךְ  ִּ ֶכל' ְלַהְמש  ֵ ל ַה'ש ֻ ֶ ַגת ש  ָ יַעת ַהש ֻ ידִּ ַרךְ  ֱאלֹקֻותוֹ  וִּ ְתֻבָ ַעל־ יִּ
יַנת, ָיָדם חִּ ֻקֻון' 'עֹוַלם ֻבְ דֻוַע. ַהֻתִּ ֻיָ י ֻכַ ל ֻכִּ ְמצֻוֵמי ֻכָ  ָהאֹורֹות צִּ
ֶרךְ   ה ֻדֶ ֻמָ ים, ֻכַ ֻיִּ ְכלִּ ם ש ִּ ֻלָ יַנת ֵהם ֻכֺ חִּ ים ֻבְ ֻקֻונִּ דֻוַע. ֻתִּ ֻיָ  ֻכַ

ַעת ֲאָבל ְ ש  ן ֻבִּ '  'ֺחְרֻבַ ש  ְקֻדָ ית־ַהֻמִּ מוֻ  –ֻבֵ ְפֻגְ י נִּ ֻקֻונִּ , ל"ַהנַֻ  םַהֻתִּ
ק ְוָאז ֻלֵ ְסֻתַ ל ַהֻנֻו"ן נִּ ֶ ֻקֻו"ן' ש  ה 'ֻתִּ יק"ֻו' ְוַנֲעש ָ הֻוא, 'ֻתֵ ֶ יַנת ש  חִּ  ֻבְ

יַנת, 'ְסֵפקֹות' חִּ ת ֻבְ נַֻ  ָהֵעָצה' 'ֲחֺלֻקַ ה ְוָאז. ל"ֻכַ  ַנֲעש ֶ
יַנת  חִּ יקֻו"ן', ֻבְ ינֹו"ת' ֵמַה'ֻתִּ ֵהם, 'קִּ ֶ יַנת ש  חִּ נַֻ  'ֵאיָכה' ֻבְ  ל."ֻכַ

ן ַעְצמֹו חֹוֵזרבְֻ  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֻקֵ ְתֻתַ יַנת ְונִּ חִּ יק"ֻו' ֻבְ ֵפק' ַה'ֻתֵ , ְוַה'ֻסָ
יַנת חִּ ת ֻבְ י ָהֵעָצה'. 'ֲחֺלֻקַ ינֹו"ת' ַעל־ְיֵדי ֻכִּ ַעְצמֹו, ַה'ֻקִּ  ֻבְ
ין  נִּ ֻקְ ְתֻתַ ים נִּ ים ְוחֹוְזרִּ ינֹו"ת', ְועֹוש ִּ 'ֻקִּ יקֻו"ן'. מִּ  'ֻתִּ

י ַעְצמוֹ  ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֻכִּ ים ֻבְ אֹוְמרִּ ֶ ינֹות' ש  ֵהם ,'קִּ ֶ יַנת ש  חִּ  ֻבְ
יַנת, 'ֵאיָכה' חִּ ַהְינוֻ  –ה' "'ַאיֵֻ  ֻבְ ין ֻדְ ֻבֹוכִּ ֶ ים: ש  ֵאין ְואֹוְמרִּ ֶ  "ש 
ין ָלל יֹוְדעִּ ְמֹצא ַלְחֻתֹר 'ֵאיָכה' ֻכְ ֻוב ֵעָצה לִּ ֵלמֻות ֵאָליו ָלש  ְ ש   ֻבִּ

ֱאֶמת"!  ַעְצמוֹ  ַעל־ְיֵדי־ֶזה –ֻבֶ ַרךְ  ֻבְ ְתֻבָ ם־יִּ ֵ  ָעָליו, ְמַרֵחם ַהש ֻ
ֶרךְ  ֻומֹוֵרהוֻ  ר ַהֻדֶ ָ ש  כֹון ַהֻיָ  ֵאיךְ  ָהֵעָצה ְויֹוֵדַע , ְוָהֱאֶמת ְוַהֻנָ

ְתַנֵהג, ה ְלהִּ ינֹו"ת' ְוַנֲעש ֶ 'ֻקִּ יקֻו"ן', מִּ ן 'ֻתִּ ֻקֵ ְתֻתַ יק"ֻו', ְונִּ  ַה'ֻתֵ
הֻוא  ֶ ֵפק' ש  ת, ַה'ֻסָ  ָהֵעָצה'. 'ֲחֺלֻקַ

י ין ֻכִּ ְזֻכֹות –'ֵאיָכה'  ַצֲעקֹות ַעל־ְיֵדי זֹוכִּ ֶרךְ  ֵליַדע לִּ  ְוָהֵעָצה ַהֻדֶ
ית ֻתִּ ְתַנֵהג ֵאיךְ  ֲאמִּ הֻוא, ְלהִּ ֶ יַנת ש  חִּ יטֻות ֻבְ ִּ ש  ְעָיא', 'ֻפְ ֻבַ  ָהאִּ
יַנת חִּ כֻות ֻבְ ְתַהֻפְ יק"ֻו' הִּ ינוֹ  ַה'ֻתֵ יַנת ת',"ְוַה'ֻקִּ ְבחִּ יקֻון', לִּ  'ֻתִּ

נַֻ    ל[."ֻכַ

  .ב

 (ח"ב ז, יא"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

א ִלים',ֹ'ֵחטְׂ ַרֻגְׂ מוַֹֹֻהֻמְׂ רְׂ ֻבַֹֹֻגָ ֹן'ֺחרְׂ
,' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ מוַַֹֻׁׁבֵ רוַַֻֻׁׁכְּ ָאמְּ ֶ ַׁ"לַרזַַַׁׁש 

ית ֲענִּ יה לה. סֹוָט כט.  )ֻתַ ְדבָֻ ן קד: ַסְנֶהְדרִּ ֻמִּ ה טז, כ; ַרבָֻ ר־ֻבַ

ְנחֻוָמ  ַלחא ֻתַ ְ םַׁ:(יב ש  ִכיֶתםֹ"ַאֻתֶ הֹֻבְׂ ִכֻיָ לֹֻבְׂ ֶ םֹש  ,ִֹחֻנָ
עֲֹאִניֹ ֻבַ הָֹלֶכםֶֹאקְׂ ִכֻיָ דֹורֹות".ֹֻבְׂ  לְׂ

ָלה,ֹאֹותוֹֹ יְׂ ָאבֵֹלילַֹהֻלַ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ש  ָֹהָיה,ֹֻתִ
ֻבוֹֹ ֶ ,ֶֹנֱחַרבֹש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַַַׁׁהֻבֵ נוַֻֻׁוֹמש ֶ ַׁה־ַרֻבֵ

ַׁ ש  ֻקֵ ַלחַַׁעל־ֶזה:ַֻׁבִ ְדבָֻ )ַָׁנא"ֹ"סְׂ ֻמִּ יַׁ–ַׁר יד, ט(ֻבַ זֶֹֹֻכִ ֹהֻבָ
א ָגם,ַֹהֵחטְׂ ַהֻפְׂ לֻוִייםֹוְׂ לֹֻתְׂ יָֹהֲעוֹונֹות,ֹֻכָ ַעל־ֹֻכִ
ָגם,ֹ ֵדי־ֶזהַֹהֻפְׂ .ֶֹנֱחַרבֹיְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ  ַהֻבֵ

  .ג

 (סא ב"ח"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָעַבר ֶ ָעַברַֹמהָֹעָליוֹש  ֶ ִֹמֻיֹוםֹש ֻ
ִריַאת־ָהעֹוָלם ֹֻבְׂ ָסַבל, ַבלַֹֹמהֹוְׂ ֻסָ ֶ ֹ–ש ֻ

ל־ֶזהַֹאַחר ֻסֹוףֹֻכָ ַרךְֹֹׂלוֹֹֹֹיאַמרֹֻבַ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ :ַֹהש ֻ
יךַָֹֹהֻיֹוםֲֹאִני" ֻתִ ִלדְׂ ים)ֹ"יְׂ ֻלִּ הִּ  ִיְהֶיה ֶזה ְוָכל .(ז, ב ֻתְ

ְכלוֹ  ַמֲעַלת ֹעֶצם ַגתַהְפָל  ֵמֲחַמת ל ש ִ ֶ יַח  ש  ִ  ָמש 
ל ְגֻדַ ֻיִ ֶ ן. ְמֹאד ש  לַֹעל־ֻכֵ ַמןֹֻכָ ִֹמימֹותַֹהֻזְׂ

ִריַאת־ָהעֹוָלם ֶיה,ֹֻבְׂ לוִֹֹֹיהְׂ ָֹֹוֶאֶפסַֹאִיןֶֹאצְׂ ש  ,ַֹמֻמָ
ֶיהֹ ִיהְׂ ֹֹוְׂ ש  ִאֻלוַֹֹֻמֻמָ  .ַהֻיֹוםֹנֹוַלדֹֻכְׂ

יקוֹֻ"' ֹ'ֻתֵ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

י ֹֻכִ

יַחֹ ִ ָֹמש 



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לד ֻתִ

  .ד

 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ֹ ֻלֵ ֻתַ ִֹמסְׂ ִכי', ָֹהֵעיַנִים',ַה'ֻבְׂ אֹור ֹ'מְׂ ַׁק
ַָׁהאֹורַׁ ִקיַעת ְּ ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ה ֻזֶ ֶ ש 

ַמֲעָרַׁ ַֻׁבְּ י ַֻׁכִ ַַׁׁ'ַמֲעָר"ב'ב'. י־ֵתבֹות: ֵ ֵֹחל'ָר "ָראש 
ה'ְמ  ְרְמיָ )ַׁ"ֶניָהֹ'ֻבָ ֹל'ַע ַֹבֻכָ ַע  –ה לא, יד יִּ ַ יר־ש  סֻוקִּ ם ַהֻפְ

ְרְמיָ  רִּ ה; יִּ יץ־ֵע י־ֻפְ ַע ם, ַחֻיִּ ַ ֻקוֻ ר ש  יַֹׁ–ַׁד(ְועוֹ ת פ"א; ֲחצוֹ ן־ֻתִּ ֻכִ
ֹ ְׂ ַמֲעָרב""ש  ֹֻבְׂ ָבא)ִַׁכיָנה ְתָר ֻבָ ַׁכה.( א־ֻבַ ִכיָנהֹ. ְׂ ַהש ֻ וְׂ

ִחיַנת ֹֻבְׂ ָרֵאל, ִֹיש ְׂ ַֹעל ָיכֹול בְׂ ֹֻכִ ֶלת ַיֻלֶ ֹֻומְׂ ַֻׁבֹוָכה
ְרְמיָ ) ָ ה יִּ ַׁם(ש  ֵֹמֲאָנהֹ: ֶניָה, ֹֻבָ ַֹעל ה ַבֻכָ ֹמְׂ "ָרֵחל

ִהיאֹֻבֹוָכהַֹעלֹ ֶ ֹש  ֵֹאיֶנֻנֻו", י ֹֻכִ ֶניָה ֵחםַֹעלֹֻבָ ִהֻנָ לְׂ
ֺפֹ ַֹהמְׂ ָרֵאל ִֹיש ְׂ ַֹעלָֹצַרת ֵאיָנם ֹוְׂ ֻגֹוִיים ֹֻבַ ִרים ֻזָ
קֹוָמם.ֹ  מְׂ

ֹ ִחיַנתֹ'ֻכֶֹתלַֹמֲעָרִבי' ִכיָנהֹֹ–ֻבְׂ ְׂ םַֹהש ֻ ָ ש ֻ ֶ ש 
ית־ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֹ'ֺחרְׂ ַֹעל ֶלת ַיֻלֶ ֹֻומְׂ ֻבֹוָכה

ֹ' ש  ֻדָ קְׂ הַֹעלֹֹ–ַהֻמִ ַבֻכָ םֹ"ָרֵחלֹמְׂ 'ַמֲעָרב',ֹש ָ יֹֻבְׂ ֻכִ
ֶניָה".ֹ ֹֻבָ

י ַאְבָר 'ָחְכָמה־ֻוְתבֻוָנה'בְֻ ] יָמן ג, ְלַרֻבִּ "ר ַנְחָמן ַז"ל, סִּ : ָהם ֻבַ
ן דֹול ָדָבר הֻוא ְוַעל־ֻכֵ ם ֵליֵלךְ  ְמֹאד, ֻגָ ַמן ֻגַ ֻזְ ה־ֻבַ ־ַל'ֻכֶֹתל ַהֻזֶ

י', ֲעָרבִּ יָנה ַהֻמַ כִּ ְ ַהש ֻ ֶ ם "ש  ָ מֹותהֻוא"  ש  ְּ ר־)ש  ֻבָ דְּ ֻמִ ה ב, ב; ֻבַ ה ־ַרֻבָ ַרֻבָ

יר ִ יִרים־יא, ב; ש  ִ חֻוָמא ֹנַח ג; ֻפְּ ־ַהש ֻ נְּ ה ב, כו; ֻתַ אַרֻבָ ֻתָ ִתי טו; ־ִסיקְּ ַרֻבָ

א ֻתָ ִסיקְּ ַרב־ֻפְּ ִטים קטז.(־ֻדְּ ֻפָ ְּ מֹות ה: ִמש  ְּ ֲהָנא פ"ה; ֻזַֹהר ש  ה ְוַאְדַרבָֻ . ֻכַ
ֻוב יֹוֵתר ַמן ָחש  ֻזְ ית מִּ ֻבֵ ֶ ש  ־ש  ְקֻדָ ם, ָהָיה ַהֻמִּ ֻמֻוָבא ַקֻיָ  ֻכַ

ים ְוכֻו'. ְסָפרִּ ן־ַעל ֻבִּ ם ֻכֵ ָ ם ש  יָקר ַהֻיֹום ֻגַ ָרַא  ַהַחֻיֻות עִּ ְ  תְוַהש 
יָנה כִּ ְ ן ָלֶנַצח, ַהש ֻ ֻכָ ְ ש  מִּ ךְ  ֻכְ ָ ְמש  ֻמַֹח  ַהֻנִּ ב ְוכֻו'.  ֻבַ ֻלֵ ְוַעל־ְוָהרֻוַח ֻבַ

ֻקֻון ָידוֹ  דֹול ֻתִּ 'ְפַגם ֻגָ ית'  לִּ רִּ ֻמֻוָבא –ַהֻבְ ֻקֻוֵטי ֻכַ לִּ ְנָיָנא־ֻבְ יָמן ֻתִּ  סִּ
 ט ְוכֻו'."ק 

ַמןְוגַ  ֻזְ ה־ם ֻבַ ֻבוֹ ' ה "ֵעיַני ֲעַדָין ַהֻזֶ ם ְולִּ ָ ל ש  ים" ַהיָֻ  ֻכָ ָלִכיםמִּ א ־)מְּ

ֵרי בְּ ִמים־ט, ג; ֻדִ יָנה ,ב ז, טז(־ַהֻיָ כִּ ְ ֻכֶֹתל ָזָזה לֹא ְו"ַהש ֻ י מִּ ֲעָרבִּ  ַהֻמַ
דֹוש   ַמֲאָמר ֲחזַ  ָלֶנַצח", ַהֻקָ ם(ל "ֻכְ ָ ֻקֻוןְוהוֻ  .)ש  דֹול א ֻתִּ ם ֻגָ  ֻגַ

ַמן ֻזְ ה־ֻבַ ם ֵליֵלךְ  ַהֻזֶ ָ ֻקֻון, ְלש  ְפַגם ְו'ֻתִּ ית',־לִּ רִּ ֻמֻוָבא ַהֻבְ ־'ֻזַֹהרבַֻ  ֻכַ
' דֹוש  ִטים קטז.( ַהֻקָ ֻפָ ְּ י – )ִמש  יק ֻכִּ ֻדִּ ר ַהֻצַ ־'ֻכֶֹתל ֵאֶצל ֻדָ
י',  ֲעָרבִּ ֶנה ַהֻמַ ֻבָ ְמ  ֻתִּ ֻכֹוֵנן ֻבִּ ָיֵמינֻו ָאֵמן[ְותִּ   .ֵהָרה ֻבְ
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 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ַהֵחןֹ ֹוְׂ ַהֻיִֹפי ֹוְׂ ֵאר ַֹהֻפְׂ הֻוא
ֻלוֹֹ ֹֻכֺ ָֹהעֹוָלם ל ֹֻכָ ל ֶ ַׁ,ש 

הֻואַַׁהַׁ ִית'וְּ ַעל־ַהֻבַ ֻלֹו.ַַׁׁ'ֻבַ לַָׁהעֹוָלםַֻׁכֺ לַֻׁכָ ֶ הֻואֹש  וְׂ
ִחיַנתַֹהֹ ִית'ֻבְׂ ַעל־ַהֻבַ ֹֹ'ֻבַ ל ֶ ֹ'ש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ יֹֹ',ֻבֵ ֻכִ

ֹ ֹלְׂ ֵֹמִאיר ֹ'הֻוא ש  ֻדָ קְׂ ָֹהעֹוָלםֹֹ',ֵבית־ַהֻמִ ָכל ֻולְׂ
ֻלֹו.ֹ  ֻכֺ

מֹוֹ ְׂ ֹש  ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְׂ ֹוְׂ ֵסם רְׂ ֻפַ ִֹנתְׂ יק ֻדִ ַהֻצַ
עֹוָלם מֹוַֹעֹֹ,ֻבָ ֹש ְׂ ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ ֵדי־ֶזה ל־יְׂ

ַרךְֹׂ ֻבָ כֻו'ִֹיתְׂ ַֹׁ.וְׂ ַעֻלֵ תְׂ ֻנִ ֶ ש  יקֻוכְׂ ֻדִ םַֹהֻצַ ֵ ַׁ,ָהֱאֶמת־םֹש 
ָֹהעֹוָלם ִֹמן ק ֻלֵ ֻתַ ִנסְׂ ִמיםֹֹ,וְׂ סְׂ רְׂ ֻפַ ִנתְׂ ֹוְׂ ִלים ֻדְׂ ֻגַ ִנתְׂ וְׂ
ֶקר ֶ ֹש  ל ֹש ֶ ָסִמים ֺפרְׂ ֹֹ,מְׂ ֵ ַֹהש ֻ ם ֹש ֵ ֶהם ֹֻבָ ֵאין ֶ ֹםש 

ָלל ַמֵעטֹ–ֹֻכְׂ ִֹנתְׂ ָיכֹול בְׂ ֹֻכִ ֵדי־ֶזה םַֹֹעל־יְׂ ַעֻלֵ ִנתְׂ וְׂ
ֹֹ ֵ םַֹהש ֻ ֹ.םש ֵ

עֹוָלםֹ ֹֻבָ ֵרפֹות ֹש ְׂ ִאים ֻבָ
ָלן ַֹרֲחָמָנא־ִלצְׂ קֹ, ֻלֵ ֻתַ ִנסְׂ וְׂ

אֹורָֹהֵעיַנִים "ל.ַַׁׁמְׂ ִחיַנתַֹהֻנַ ֶזהֹֻבְׂ ית־'וְׂ ֵרַפתֹֻבֵ ש ְׂ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ קֻותֹֹ',ַהֻמִ ֻלְׂ ֻתַ ֵדיִֹהסְׂ ןַֹעל־יְׂ ם־ֻכֵ הֹֻגַ ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ש 

אֹוֵרי־אֹור' ֵדי־ַׁ',מְׂ ַעל־יְׂ ֹוְׂ רֻו ֻבְׂ ֻגַ ִֹנתְׂ אֹוֵרי־'ֶזה מְׂ
ֹֹ ן ֹ'ֵאש  י)ַעֻיֵ ְפנִּ ַׁ.ם(ֻבִּ

יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ש  ִֹמןֹ־ֻכְׂ ק ֻלֵ ֻתַ ִֹנסְׂ ָהֱאֶמת
ֹֹ,ָהעֹוָלם ִחיַנת ֹֻבְׂ ית־'הֻוא ֹֻבֵ ֵרַפת ש ְׂ

ֹ ש  ֻדָ קְׂ ִאֻלֻוֵֹהםֹֹ',ַהֻמִ ִביםֹֻכְׂ ָ ָרֵאלֶֹנֱחש  ֵני־ִיש ְׂ ָאזֹֻבְׂ וְׂ
לֹום.ֹ ָ ש  חֻוצֹותַֹחס־וְׂ ִליםֹֻבַ ֻגְׂ לְׂ ֻגַ ִֹמתְׂ
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 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יֻקֻוֵט ִל )

ֹ ' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ ֹלְׂ יַַׁׁ–ֵמִאיר ֻכִ
' ש  ֻדָ קְׂ ִחיַנתַַַׁׁה'ֻמִ ַֻׁבְּ ן ַַׁגם־ֻכֵ הֻוא

ַַׁׁ'ֵעיַנִים', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַׁל כד, כא(ְיֶחְזֵקא)ֻכְּ אֹון": ֹֻגְׂ
ֶכם ַמדֹֺעֻזְׂ ִחיַנתַֹׁם".ֵעיֵניֶכַֹֹמחְׂ ֹֻבְׂ ֹהֻוא ת' ֻבָ ַ 'ש  וְׂ

ֹ ִאיִרין ַֹהֻמְׂ ָוִנין ַֹהֻגְׂ ' ש  ֻדָ קְׂ 'ֻמִ ַׁהֻואַֹׁ–ֻבַ ת' ֻבָ ַ ַׁ'ש  י ֻכִ
ַׁ ֵהם ֶ ַׁש  אֻות, ַָׁהרְּ ַֻׁכַֹח ִחיַנת ֵעיָנאֹֻבְּ ֹֻדְׂ ָוִנין ֹֻגְׂ ָלת "ֻתְׂ

ַֹעִין" ֻקֻונֵ )ַֻׁוַבת ַׁר קכו:(ֻזַֹה י־ֻתִּ 'ֵבית־, ֹלְׂ ִאיִרין ַהֻמְׂ
ִחיַנתֹ'ֵעיַנִים'.ֹ הֻואֹֻבְׂ 'ֹש ֶ ש  ֻדָ קְׂ ַֹהֻמִ

ַאֻבֵֹ תְׂ ֻמִ ֶ ֹש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ַֹעל ַׁ–ַׁל
ִריןַׁ ֻבְּ ֻגַ ַֻׁוִמתְּ ,' ֵַׁאש  אֹוֵרי ַׁ'מְּ ִניַע ַמכְּ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֶזה ֹוְׂ

יק ֻדִ ֹ,ָהֱאֶמת־ַהֻצַ

ה ֻזֶ ֶ ש  ֹֻוכְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ת' ֻבָ ַ ֹ'ש 

ֵדיַעֹוְֹׂ ֹל־יְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לה ֻתִ

ֶזהַׁ ַׁוְּ ת'. ֻבָ ַ ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵהם ֶ ַׁש  ַׁאֹור', אֹוֵרי 'מְּ
"ל' ַַׁׁ'ִמְתַאֻבֵ י־ֵתבֹות: ֵ ֹ'ֵא ַֹבֲערוֹֻ'ְת ֹא'לֹ "ָראש  ֹש 

ֹבֵתיֶכֹ'מֹ ֹֹכל'ֻבְ  ְׂ מוֹ )ַׁם"ש  ְ ֵדיַׁת לה, ג(ש  ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ .
זֶַׁ '.ַׁוְּ אֹוֵרי־ֵאש  ָנִעיןַׁ'מְּ ִלין,ִַׁנכְּ ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ יֹוםַׁש  הֻו:ַׁ"ֻבְּ

ַׁ ת" ֻבָ ַ ָ )ַהש ֻ אֹוֵרי־אֹור',ַֹׁ–ַׁם(ש  ֹ'מְׂ ִאיִרין ֹמְׂ ֲֹאַזי י ֻכִ
ֵעיָנאֹֻוַבתֹ ָוִניןֹֻדְׂ ָלתֹֻגְׂ ִחיַנתֹ"ֻתְׂ ת',ֹֻבְׂ ֻבָ ַ ִחיַנתֹ'ש  ֻבְׂ

ֹ.' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ ִאיִריןֹלְׂ מְׂ ֶ ַֹעִין"ֹש 

  .ז

 – "ן ח"ב סזמֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )
 (דת ֲחצֹו ת, ֵעצֹו י־ִלֻקֻוֵט י ֻפִ ַעל־

לֻות ַֹהֻגָ ָֹעֵלינֻו ָֹאַרךְׂ ָבר ֻכְׂ ֶ ֹש  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
ית־ ֹֻבֵ ַין נְׂ ֹֻבִ לֹום ָ ש  ַֹחס־וְׂ ב ַעֻכֵ ֹלְׂ ֻלֹא ֶ ֹש  ָֹלנֻו ָראֻוי

ֹֹ ש  ֻדָ קְׂ יָֹֹ,ַהֻמִ ִבנְׂ לֹֻבְׂ ֻדֵ ֻתַ ְׂ ִהש   נֹו.ַרקֹלְׂ

ַָׁלקֻוםַׁ ֵהר ִַׁלֻזָ ִריִכין ַׁצְּ ֹאד ַׁמְּ ֹאד מְּ
ָלה ָכלַַׁליְּ ֲחצֹותַֻׁבְּ לַַׁׁ,ֻבַ ַאֻבֵ יֹותִַׁמתְּ ִלהְּ וְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןַֻׁבֵ ֻבַ ֹאדַַׁעלַֺׁחרְּ ֻגֻולַֹׁ,מְּ לְׂ ֻגִ יֹאֻוַליֹֻבַ ֻכִ

ית־ ַֹהֻבֵ ָחֵרב ֻיֵ ֶ ֹש  ַֹהֻגֹוֵרם ֹהֻוא ָֹהָיה ֹון ָהִראש 
ֹֹ ש  ֻדָ קְׂ ֹ.ַהֻמִ

ָֹלאו הֹאֻוַלֹֹ,ִאם ַֹעֻתָ ב ַעֻכֵ ֹמְׂ ֹהֻוא י
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין נְׂ ֹֻבִ ֲחָטָאיו ֹ,ֻבַ

ַרםֹ" ֹֻגָ ִאֻלֻו ןֹֻכְׂ ם־ֻכֵ בֹֻגַ ָ ֶנֱחש  ַהֲחִריבֹו"וְׂ י ַׁלְׂ ְלמִּ ַ )ְירֻוש 

ַׁ.יֹוָמא פ"א ה"א( 

ָלהֹ ַֹליְׂ ָכל ֹֻבְׂ ֹאד ֹמְׂ ל ַאֻבֵ ִיתְׂ ֹוְׂ ה ֻכֶ ִיבְׂ
ֲחצֹות בֹֹ,ֻבַ ָ ֶֹנֱחש  ֶיה ִֹיהְׂ ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ וְׂ

ִאֻלוֹֹֻ לֹֻבְֹֹֻׂכְׂ ֻדֵ ֻתַ ְׂ ֹ'הֻואִֹמש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַיןֹֻבֵ  '.ִבנְׂ

ָֹהֱאֶמת, ֶֹאל ָקֵרב ִהתְׂ ֹלְׂ ה ֻכֶ ִַׁיזְׂ
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

ֹ ֵֹעיָניוִיהְׂ ִחין ֻתָ ִֹנפְׂ לַֹׁ,יֻו ֻכֵ ֻתַ ִיסְּ וְּ
ֻדֹות ַַׁהֻמִ ָכל ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ַׁ,ַעל

ֻדֹותַָׁרעֹות לַַׁהֻמִ ֻוָבהַַׁעלַֻׁכָ ש  תְּ ֻובַֻׁבִ ָלש  הַַׁׁ,וְּ ֻכֶ ִיזְּ וְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ ִַׁיתְּ דֹול ַַׁהֻגָ מֹו ְּ ַׁש  ֶַׁאת יר ַהֻכִ ַֻׁולְּ .ַָׁלַדַעת

ֹ ֵ ַהש ֻ ַרךְֹׂםוְׂ ֻבָ ִטיַחֹֹ־ִיתְׂ ָכִֹֹהבְׂ ֹלְׂ ַאֻבֵֹל תְׂ ַֹהֻמִ לַֹעֹל
ַ ַׁןִצֻיוֹֹ ֹ"ְעָיה סא, ג()ְיש  ִֹצֻיוֹֹ: ַֹלֲאֵבֵלי ֻום ֵארָלש  ֹֻפְׂ ֹן,

ַחתֹ ֵֹאֶפר".ֹֻתַ

  .ח

 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

םֹ ֹֻדַ ב ַחֻבֵ ֹֻומְׂ קֹוֵנן ֹמְׂ ָהָיה
ָרֵאֹ ָהָיהִֹיש ְׂ ֹוְׂ , ךְׂ ֻפַ ְׂ ש  ֻנִ ֶ ֹש  ל

ָהָיהֹרֹוֶאהֹ ָצָרָתן,ֹוְׂ ףֹֻבְׂ ֻתֵ ֻתַ ְׂ ָרֵאִֹמש  לֹמֻוָלִכיםִֹיש ְׂ
קֹוָלִרי אֹֻבְׂ ֵרַחֻיָ ֹוְׂ ַֹלֲאחֹוָרא, ִקין ָהדְׂ ֹמְׂ ִֹויֵדיהֹון ן,

אֵריהֹון מֹות ב:(ַַׁעלַֹצֻוְׂ ְ א לד; ֻזַֹהר ש  יְחֻתָ תִּ ה ֻפְ ,ֹ)ֵאיָכה־ַרֻבָ
לֹ ֹֻכָ ַֹעל קֹוֵנן ֹמְׂ ָהָיה ֹוְׂ ֶהם, ִֹעֻמָ ף ֻתֵ ֻתַ ְׂ ִֹמש  ָהָיה וְׂ

ָרֵאל ִֹיש ְׂ ל ֶ םֹש  הֹֻדָ ֵני)ֵאיָכה ד, א־ב(ִַׁטֻפָ ֹ"ֻבְׂ ִֹצֻיֹוןֹ:
ָקִרים ַֹֹהיְׂ ֺסֻלָ ָנהִֹֹאיםַהמְׂ כְׂ ֻפֵ ֻתַ ְׂ ש  ֹ"ֻתִ כֻו', ֹוְׂ ז" ֻפָ ֻבַ

כֻו'.ֹ "ֹוְׂ ֵניֹֹקֶדש   ַאבְׂ

  .ט

 (ח"ב סז"ן מֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

ָלה ֲחצֹות־ַליְׂ ִמיםֹֻבַ ֻקָ ֶ ִליןֹֹ,ש  ַאֻבְׂ ֻוִמתְׂ
ֹ'ַעלֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ֵדי־ֹ',ֺחרְׂ ַעל־יְׂ

ֵרפֹות'ֶזהִֹנֻצֹוִליןִֹמֹֹ ֹ'.ש ְׂ

  .י

 ("ן ח"ב פהמֹוֲהַר ־יִלֻקֻוֵט )

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

ַׁ ֹוָנה' ִַׁראש  א ֻבָ ַׁ'ֺנקְּ ִהיא ֶ יַז"ל ש  ים ְלָהֲארִּ ֻקֻוטִּ )ֵסֶפר ַהֻלִּ

ֵצא( ת ַוֻיֵ ַ ָרש  ַֻׁפָ 'ֵבית־. ֹלְׂ ָנִסין ִֹנכְׂ ךְׂ ַאַחר־ֻכָ וְׂ
,' ש  ֻדָ קְׂ ַַַׁׁהֻמִ ִחיַנת: ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ָראוֹֹש  ֹקְׂ ית־ֹ"ַיֲעֹקב ֻבֵ

י)ֵַׁא־ל" ָסחִּ ַׁם פח.(ֻפְ "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  ֶזהֻו ַׁוְּ י). ֹוְפטִּ ם ש 

ֵבית־ֵא־ל".:ַׁא, כד(  ָנִסיןֹלְׂ ֹלֻוזִֹנכְׂ ֶרךְׂ ֻדֶ ֶ  "ש 

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

ִעֹ יםֻבְׂ ֹֻתִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ

ַעל־ֶזה ֹוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ָיהוֹֻ מְׂ ִביא'־'ִירְׂ ַֹהֻנָ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֹ'ֱאגֹוִזים'

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לו ֻתִ

ַׁ ַׁ'ֹעֶרף' ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַעל־יַַָׁׁ–ש  ֶ ָנִסיןַׁש  ִַׁנכְּ ָדֻה
ֵבית־ֵא־ל.ַׁ ַׁלְּ

ֶאָחדֹ ִרים־וְׂ ֵהםֶֹעש ְׂ ֶ בֻועֹותֹש  ָ הֹש  לֹש ָ ְׂ ש 
ָצִרים', ין־ַהֻמְׂ 'ֻבֵ ֶ ֹש  ַַׁׁיֹום ֻדֹו ֶנגְּ ִאיָלַֻׁוכְּ ןַֻׁבְּ

הַֹׁ–לֻוז.ַׁ ֺעֻדָ ֻסְׂ יָצהֹֻבַ ִבילֶֹזהֹנֹוֲהִגיןֶֹלֱאֹכלֹֻבֵ ְׂ ש  ֻבִ
ָאבֹ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ֶפֶסֶקתֹֻבְׂ ֶמֶרתֹֹ–ַהֻמַ יָצהִֹנגְׂ ַֹהֻבֵ י ֻכִ

ִרים ֶעש ְׂ ֹיֹום,־ֻבְׂ ֶאָחד ַַׁׁוְׂ ַמֲאַמר ֲַׁחזַַֻׁכְּ כֹורוֹ )"ל ת ח. ֻבְ

ָ ן ְוַעיֵֻ  ַׁת(ֻתֹוְספוֹ בְֻ ם ש  ִריםֹ: ֶעש ְׂ ֹלְׂ ֹמֹוֶלֶדת ֹגֶלת נְׂ רְׂ "ֻתַ
ִאיַלןֹלֻוז".ֹ ֻדֹוֹֻבְׂ ֶנגְׂ כֻו',ֹֻוכְׂ ֶאָחדֹיֹוםֹוְׂ ֹוְׂ

  .יא

ַנ"ת ַז"לִסֻפֻוֵר ) ל מֹוַהרְּ ֶ ָמה ב' ש  ֻדָ ֻיֹות, ַהקְּ  – י־ַמֲעש ִ
ֲע  ַהֻמַ אֻור לְּ (ֻבֵ ת־ֶמֶלךְּ ל 'ֲאֵבַדת ֻבַ ֶ ה ש   ש ֶ

ֻהֲַַׁׁעבֹוָדֵתנוַֻׁ ָ ש  רְּ ָ ש  יֹון,ַֻׁבְּ זַָׁהֶעלְּ ַרֻמֵ ִחֻבֻורַׁמְּ ַׁלְּ
הַָׁחָתן ַכֻלָ יֹוִנים,ַׁוְּ ִהיאַָׁהֶעלְּ ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ

־הֻואַׁ'ִיחֻוד ִריךְּ א־ֻבְּ ָ ש  ֻה',ַֺׁקדְּ ֻתֵ ִכינְּ ְּ רַֻׁוש  ֶ ֲאש  לַֻׁכַ ַֻׁכָ
ֵרי ִַַׁׁספְּ דֹוש  ֵביַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ִכתְּ ֵלִאיםַׁלָהֲאִריַז"ַׁוְּ ַׁמְּ

ה.ַׁ  ִמֻזֶ

ָאב ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ינֹותֹֻבְׂ ֻקִ ִניןֹֻבַ קֹונְׂ ֻמְׂ ֶ ַֹעלֹש 
לֻות ִכיָנהֹֻגָ ְׂ ָרֵאלַֹהש ֻ ֶנֶסת־ִישְֹׂ ,ֹֻוכְׂ

ִרים ֹאֹומְׂ ֲהלֹךְֹֹׂ"ָאז: ָיהוֹֹֻֻבַ מְׂ כוִֹֹֻירְׂ תֹ,'וְׂ ֶ ַפתֵֹאש  ֹיְׂ
ֶלתֹֻתַֹארֹ ֺנֻוֶ ַָׁמָצא".ֹמְׂ

'ִתֻקֻון הַֻׁבְּ ָ לש  ְּ מֹורֹות'ַׁש  ְּ הֻואִַׁמש  ֶ ַׁש 
ֵַׁמַהַׁ ' רַׁ,)ֵאיָכה('ֻזַֹהר־ָחָדש  ַדֻבֵ םַׁמְּ ָ ןַׁש  ם־ֻכֵ ַֻׁגַ
ֹונֹות ש  לְּ ה:ַֻׁבִ ֵאֻלֶ הַֻׁכָ ָ ִאש ֻ קֹוֶנֶנתֹ"ֻכְׂ ַֹעלַֹהמְׂ

ָלֻהֹֹ עְׂ כוֹֹֻֻבַ םַׁ",'וְׂ ָ ן־ש  ַׁ.ַעֻיֵ

יֹוֵתר ה,ַׁוְּ בָֹארִַׁמֻזֶ ַָׁלֵעיַנִים:ַׁמְּ
ִכיָנה ְׂ לֻות־ַהש ֻ 'ֻגָ ֶ ֶנֶסת־ֹש  ֹֻוכְׂ

ָרֵאל', ִחיַנתִֹהיאִֹיש ְׂ 'ֹת'ֲאֵבַדֹֹֻבְׂ ת־ֶמֶלךְׂ ֹֻבַ
ַרֲחקֻוָתֻהֹֹ ִהתְׂ כוִֹֹֻמֻדֹוָדֻהֹֹוְׂ  .'וְׂ

  .יב

יַח ) ֵפ ־ש ִ רְּ  ( קח ח"ב ֹקֶדש  י־ש ַ

ַָׁאַמרזַַׁ ַׁ"ל לוֹֹֻ"ִאם: ֵני־ֹיֹאכְׂ ָרֵאֹֻבְׂ ֹלִיש ְׂ
'ֵלילֹ'ָמרֹור' ַסח',ֹֻבְׂ ָברֹֻפֶ בוֹֹֻֻכְׂ ְׂ ֵֹיש 

ָאב' ָעה־ֻבְׂ ְׂ 'ִתש   ֶעְסן ֶוועט'ְמ  ]ַאזַׁ'ִקינֹות'"ֹלֹוַמרֹֻבְׂ

יי ָמרֹור ֹוין ֶמען ֶוועט ֵסֶדר',' םֻבַ יְצן ש  ָאב' זִּ ָעה־ֻבְ ְ ש  יי 'ֻתִּ  ֻבַ

ינֹות'[ ים )ֵהםַׁ.'קִּ אֹוָתם ָחלִּ ים  ֻבְ מִּ ְלָחן־ָערֻוךְ  –ַהֻיָ ֺ ־אֹוַרח ש 

ים  ַׁ.(ג, תכח ַחֻיִּ

יְחֻתָ ה, ַרבָֻ ה־ֵאיכָ 'ֻובְ ] תִּ י יַרֻבִּ " א יח:ֻפְ ַת  ןָאבִּ יַעִני' ח:ֻפָ ֻבִ ִֹהש ְׂ
רֹוִרי לֵ  ,ה ג, טו(ֵאיכָ ) ם'ַבֻמְׂ ַס  יילֵ ֻבְ ֶ  חַהֻפֶ וֹ  בטוֹ ם־יוֹ  לש  אש   ן.ָהרִּ

ַוִני' ָ ) ה'ַלֲענִָֹֹהרְׂ ָע  ,ם(ש  ְ ש  תִּ ָא ה־ֻבְ ֻמַ  ב.ֻבְ יַענִּ  המִּ ֻבִּ ש ְ הִּ ֶ ֵלילֵ  יש   יֻבְ
וֹ  בטוֹ ם־יוֹ  אש  ֶ  ןָהרִּ ַס  לש  ְרַונִּ ' ח,ֻפֶ ֵלילֵ  י'הִּ ָע  יֻבְ ְ ש  ָא ה־ֻתִּ  בֻבְ
ֵלילֵ  יֱהוֵ  ה'.ַלֲענָ ' וֹ  טֹוב־יֹום יֻבְ אש  ֶ  ןָהרִּ ַס  לש   יֵלילֵ  אהוֻ  ח,ֻפֶ

ָע  ְ ש  ָא ה־ֻתִּ ְרְמיָ  ןְמקֹונֵ  הָהיָ  הזֶ ל־ְוַע  ב.ֻבְ ָ )ה יִּ  ֵאיָכה' :ם א, א(ש 
בָ   ְ  ד'".ָבָד  הָיש 

יַעִני"'ה ג, ה: ַרבָֻ ה־ֵאיכָ 'בְֻ ד ְועוֹ  ֻבִ רֹוִריִֹהש ְׂ  בטוֹ ם־יוֹ  הזֶ  ם',ַבֻמְׂ
וֹ  אש  ֶ  ןָהרִּ ַס  לש  י חֻפֶ ְכתִּ מוֹ ) ֻבוֹ  בֻדִּ ְּ  ַמֻצֹות ַעל': (ת יב, חש 

יֻוְמ  רִֹרי ַעל ֻוַמֻצֹות)ם' רֹרִּ ַוִני' ,ם(מְּ יַענִּ  הַמ ֹה',ַלֲענִָֹֹהרְׂ ֻבִּ ש ְ הִּ ֶ  יש 
ֵלי וֹ  בטוֹ ם־יוֹ  לֻבְ אש  ֶ  ןָהרִּ ַס  לש  ְרַונִּ ' ח,ֻפֶ ֵלי י'הִּ ָע  לֻבְ ְ ש  ָא ה־ֻתִּ  בֻבְ

וֹ  טֹוב־יֹום לֵלי יֱהוֵ  ה'.ַלֲענָ ' אש  ֶ  ןָהרִּ ַס  לש   לֵלי אהוֻ  ח,ֻפֶ
ָע   ְ ש  ָא ה־ֻתִּ  .ב"[ֻבְ

  .יג

אֻור־ַהֻלִ ) ִסֻפֻוִרים ֻבֵ יחֹות־וְּ ֵבי־אֹור, ש ִ ֻקֻוִטים ח"ב יב; ֻכֹוכְּ
ֵפי־ֹקֶדש   רְּ יַח־ש ַ ֶזל כ; ש ִ רְּ  (תרצז ח"ב כו; ֲאָבֶני"ָה־ֻבַ

ִטיַרתֹ ֹֻפְׂ ַֹאַחר ַֹז"ל ַנ"ת ֹמֹוַהרְׂ ַהג ִֹמנְׂ ָהָיה
'ֵבין־ ֻבְׂ ֶ ֹש  ַֹז"ל: נֻו ָצִריַרֻבֵ ַֹהֻמְׂ ָֹהיָֹם' רֹאֹוֵמֹה

ֻקוֹֻ' ֲֹחצוֹֹן־ֻתִ ֹת', ֻתֵ ַמרְׂ ֹֻבְׂ ָֹעמֹֹף ָרֹק, טֹֻוִבפְׂ
ָעֹ ְׂ ִתש  ָאֹה־ֻבְׂ ֹֻבְׂ ָֹהיָֹב ֹסֹוגֵֹה מוֹֹת־ֶאֹר לֹֻכַָֹֹעצְׂ
ָלֹ יְׂ םָֹאַמרֶֹאתַהֻיוֹֹתֲֹחצוֹֹדַֹעֹהַֹהֻלַ ש ָ תֹם,ֹוְׂ ִגֻלַ ֹ'מְׂ
ַה'ִקֻנֹות'ֵֹאיָכה'ֹ 'ֵסֶדרֹוְׂ ה'ֹוְׂ ִפֻלָ כוַַַֻׁׁהֻתְׂ  .'וְּ

ֹרֶמעֶרעֹרִמיֹןֶקעִֹאיךְֹׂ"ר:ַָׁאַמַׁ
ֹ ְׂ ֹֹטִניש  ֹֹסָדאֹןִקילְׂ ֹרָנא,ֹץַהארְׂ

'ֹ ְׂ ש  ָאֹה־ָעֹֻתִ י'ֹןאוֹֹֻב'ֻבְׂ ָצִרים'ֻבֵ יֹן־ַהֻמְׂ ֹיִדֹֹיֻבַ
ֹֹץַגאנְַֹֹׂאֹֹןאוֹֻ,ֹת'ִקינוֹֹ' יֹרָיאהְׂ ֹ'ֹיֻבַ ִפֻלַ ,ֹת'ֲחצוֹֹֹתֻתְׂ

ֹ ש  ָלאגְָֹֹׂכאטְׂ ֻבָֹֹםֶדעֹףאֹויֹןקְׂ י]ַׁןחֻורְׂ י תֻבֵ  ןַהֻמֹוחִּ

ֻיוֻ  ְכָללִּ ֻיוֻ  תֻבִּ ְפָרטִּ ֹֹזִאיֹןֶמעֹסָווא,ֹ[תֻובִּ ְׂ ֹיִווֹיַאזוֹֹֹטִניש 
ֹֹןֶמעֹ ַׁ.ֹ"ןַזייֹצוֹֹֻףַדארְׂ

ֻבִּ ת ֶא ר ְלָקֵר ל ָיכוֹ י ֵאינִּ ] ָע 'בְֻ ק ַר י, לִּ ְ ש  ין־תִּ יֵמי 'ֻבֵ ָאב' ֻובִּ ה־ֻבְ
ת  ֻלַ 'ְתפִּ ָנה ֻבִּ ָ ינֹות, ֻוְבָכל ְימֹות ַהש ֻ יַרת ַהֻקִּ ֲאמִּ ים' ֻבַ ָצרִּ ַהֻמְ

חוֻ ל־ְלכָ ת'. ֲחצוֹ  ְבֻכוֹ ת ַהֻפָ ֵאיֶנֻנוֻ ה ַמ ן, ַהֺחְרבָֻ ל ַע ת לִּ ֶ מוֹ  ש   ֻכְ
י  יכִּ רִּ ֻצְ ֶ ְהיוֹ ם ש  ַׁ.ת[לִּ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ל ֹֻכָ

ַגם ֹוְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ל־ֶזה ִֹמֻכָ

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ן ֹֻכֵ

ֹתַאַחֹם־ֻוַפַעֹ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לז ֻתִ

  .יד

ֻקֻוִטים ח"ב יב;ֻבֵ )  אֻור־ַהֻלִ
ִסֻפֻוִרים כז יחֹות־וְּ ֵבי־אֹור, ש ִ  (ֻכֹוכְּ

ַנ"תַׁ ִַׁמֻמֹוַהרְּ ַמע ָ ש ֻ ֶ ַׁש  ַַׁז"ל, ֵמָאִבי
ַׁ ָבבֹוַֹז"ל: ֹלְׂ ִביַרת ְׂ ֹש  ר ִעֻקַ ֶ "ש 

תֹ'ֵאיָכה'" תֹוִֹמֻלַ ָ ש  ֻגָ ַהרְׂ ִקינֹות,ֹהֻואֹֻבְׂ ֲחצֹותֹוְׂ ַֻׁבַ
ֻתִּ  ֻבְ ֶ ינֹות ש  ֻקִּ יחֹות –ֻקֻון־ֲחצֹות )"ֵאיָכה ֶנֱחַרב", ֻבַ ן ש ִּ ָהַר"ן ־ַעֻיֵ

ַׁ.רסח( 

  .טו

יַח ) ֵפי־ש ִ רְּ  (ח"ב תקיגֹקֶדש  ־ש ַ

ַַׁׁ"לזַַׁ ֶיהָֹאַמר: ֶאהְׂ ֶ ש  ֹֻכְׂ "ֲאִפֻלֻו
ֵבין לֹ־ֻבְׂ ֶ ֹש  ָֹהַאֲחרֹון ֹות ָמש  ְׂ ַהש ֻ

י־ֶאֶלף ִ ש ֻ ִ ֹלֹאַֹהש ֻ ֲֹעַדִין ה ֺאֻלָ ַהגְׂ ֶ ֹש  ֶאה ֶארְׂ ֹוְׂ ,
ָאה,ַֹאף י־ַעל־ֻבָ ֵליָמהֹ־ֻפִ ְׂ ֱאמֻוָנהֹש  ֵכןַֹאֲאִמיןֹֻבֶ

יַח"!ֹ ִ ש  ִביַאתַֹהֻמָ ֹֻבְׂ

  .טז

יַח ) ֵפי־ש ִ רְּ  (ח"ז נזֹקֶדש  ־ש ַ

י ֹֹקש ִ ֹגֶדל ֹוְׂ ָלאֹות' ץ־ַהֻפְׂ ִֹמ'ֻקֵ רֻו ֻבְׂ ֻדִ ֶ ש  ֹֻכְׂ
לֻות, יִקיםַַַׁׁהֻגָ ֻדִ ַַׁהֻצַ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  ַַׁמה ָרט פְּ ֻבִ

ַַׁעלַׁ רֻו ַעבְּ ַֻׁיַ עֹוד ֶ ַׁש  ֻסֻוִרים ַהֻיִ ַׁוְּ יֹונֹות סְּ ַַׁהֻנִ ִמֻגֶֹדל
יָחאַׁ ִ ש  בֹותַׁמְּ ִעקְּ ָרֵאלַֻׁבְּ ַנ"תַֹׁ–ִיש ְּ ָאַמרָֹאזֹמֹוַהרְׂ

ַֹוֲעִתידֹותֹ ָבִרים ִֹמֻדְׂ ָקא וְׂ ֹֻדַ ֶֹאָחד, ד ֻצַ ֻמִ ֶ ֹש  ַז"ל:
יִקֹ ֻדִ ַֹהֻצַ רֻו ָאמְׂ ֶ ֹש  ָֹלבֹואֵֹאֻלֻו ֶֹהָעִתיד ַֹעל ים

ֹ ֹֹ–ָעֵלינֻו ק ַחֻזֵ ִֹמתְׂ ֹהֻוא מֹו ַעצְׂ ֹֻבְׂ ה ִאםַַׁׁ–ִמֻזֶ ֶ 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  ן ש ִּ ַׁ.ָהַר"ן קכו(־)ַעֻיֵ

  .יז

ֵפי־יַח ש ִ ) רְּ  (ח"ז עחֹקֶדש  ־ש ַ

ַ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" ֹֻבְׂ ֵֹסֶפֹה ִֹקינוֹֹר ֹהוֹֻת ֹרֹוֶצֹא קֹונֵֹה ֹלְׂ םִֹאֹן,

ִפֹ ֹיֹלְׂ נַֹחֹ'ֺנֻסַ ֻכְׂ ְׂ ֹ'ֹאוֹֹז'ַֹאש  ֵאַׁרַָׁאַמַַׁׁ–ַׁן'"?ֻפֹוילְׂ כְּ ב:ַֻׁבִ

יָֹהיוִֹֹֻאיֻלוֹֻ" ִ יש  ֻגִ ַֹמרְׂ ֶֹאֹם ֻבָֹת ַֹהֺחרְׂ ֹלֹֹן, ָֹהיוֹֻא
ֹוֲאִליֹ ֵאָלֹםֹש  ְׂ  ר".לֹוַמֹהִֹקינָֹהֵֹאיזֶֹֹזוֹֹהֹש 

  .יח

בֻוָנה, ) ָמה ֻותְּ ַרֻבִ ָחכְּ ָרָהםלְּ  י ַאבְּ
ָמן ַז"ל, ִסיָמן א "ר ַנחְּ  (ַעֻמֻוד יא ֻבַ

ָֹֹהַאֲחרֹון ֹנֹות־ֶעֶרב,ִלפְׂ
יֵמי ֻבִ ֶ יוֹש  ַֹֹחֻיָ דֹוש  לַֹֹהֻקָ ֶ ש 

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 טֶֹער", קְׂ ֶֹגעֶדענְׂ
ט ִניש ְׂ לֻום[ ָלאו זֹוֵכר ]ֵאינוֹ ַׁ"ָגארְׂ ֻיֹות)ַֻׁכְ ֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִּ סִּ  ֻבְ

ה  ְבָעה ַמֲעש ֶ ִּ עְטֶלעְרס יג ֵמַהש ֻ  .(ֻבֶ

ָאַמר נוַַֻׁׁוְּ ַַׁרֻבֵ ַַָׁׁאז ַַׁז"ל ִניםֹ"ֵאיֶזה: ֹֹֻפָ ֵֹיש 
יֵניֶכם"ִֹליֹ ֹ!?ֻבֵ

נַַַׁׁלוַֹׁ ְבֵרי)ַׁל"זַַַׁׁת"מֹוַהרְּ דִּ ַׁ(ַצחֻות ֻבְ ִֹווי":
ט ִניש ְׂ מוֹ ַׁ"ָגארְׂ לֻום[ ]ֻכְ ַֻׁכְ ָחַזרַׁ–! נוַַֻׁׁוְּ ַַׁרֻבֵ

ָאַמרַַׁז"ל םֹ"ֲהלֹא:ַׁלוַַֹׁׁוְּ םֹֻגַ ירַָׁוַאִין"ֶֹאֶפסַֹאֻתֶ  ]אִּ

יךְ  ֶזעְנט ט אֹויךְ  זִּ ְ יש  ָאב ". ָגאְרנִּ ָעה־ֻבְ ְ ש  כֻות ְלתִּ ֻיָ ַ ם ַהש ֻ ָ ן־ש  ]ַעֻיֵ

ָחָמה ְוכֻו'[  יא ַהֻנֶ ֻזֹו הִּ ֶ ְפנֹות־ֶעֶרב, ש   ַׁ.לִּ

  .יט

יַח ) ֵפי־ש ִ רְּ  (ח"ג רצזֹקֶדש  ־ש ַ

ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ָההַׁ,ֻבְּ ָ ָמןַַׁׁש  ַַׁנחְּ י ַרֻבִ
ֵַׁאֶצל ַַׁז"ל, ין ִ ש  טְּ ,"ַאנִַַַׁׁמטֻולְּ ִעירַׁש  ַֻׁבְּ

וֶקע ִריוְּ מֻוָכהֶַׁדעִמיטְּ ִעירַַׁהֻסְּ עִריןַׁלְּ ֶ ש  ַׁטְּ ם, ָ ַׁש 
ִעיר רַֻׁבָ דֵַׁאיֶזהַֻׁדָ ַנֻגֵ ָהָיהֵַׁלץִַׁמתְּ ֶ לֹוֵצץַׁש  ִַׁמתְּ
ַאנַַַֻׁׁוֵמֵצר ַׁ"לְּ ַׁש  ַמע, ָ ש ֻ ֶ ש  אַֻׁכְּ ֻבָ ֶ ,ַָׁלִעירַַׁהַנ"לַׁש 
ֹותַָׁרָצה םַׁתֵליָצנוַַַֻׁׁלֲעש  לוִַַֹׁׁמֶמֻנוַַֻֻׁׁגַ ֻגֵ ֶהרְּ ,ַָׁהַרעַֻׁכְּ

ָהַלךְַַּׁׁ וַַֹׁׁוְּ ש  ָפגְּ ֶנֶסתַׁלְּ ֵבית־ַהֻכְּ  .ֻבְּ

בֵֹאיךְֹׂ ַ ש  ֻיָ ֶ ִפיָנהֹש  ֵבית־ֹֻבְׂ ֻבְׂ
ֶנֶסת, יַֹהֻכְׂ ךְֹֹֻׂכִ ֶבתֹנֹוֵהגָֹהָיהֹֻכָ ֶ ָֹלש 

לֹוַמרָֹלָאֶרץ כוִֹֹֻקֻנֹותֹוְׂ ֹוְׂ ךְֹׂ' ֶ לֶֹמש  ָלהֹֻכָ יְׂ ,ַֹהֻלַ
ָאַמר ֻנֹותֶֹאתֹוְׂ ַֹֹהֻקִ ִ ש  רֹוןֻבְׂ ִעיָמהֵֹלבֹבְׂ ֹֻוִבנְׂ
ֻכוֹֹ ַדרְׂ ַאטַׁ–ַֻׁכְׂ ַאטַׁלְּ ַלֵהבַׁלְּ עֹוֵררִַׁהתְּ ִהתְּ ַׁהֻואַׁוְּ

י ֻתִ ַמעְׂ ָ ֹש 

ַנ"ת ֹמֹוַהרְׂ

ַעם ֹֻפַ

ָהיָֹ ֶ ש  ֹהֻכְׂ

ָאב ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ֹֻבְׂ

ָֹעָנה

יב ִ ֵהש  ֹוְׂ

ַעם ֹֻפַ

ָרָאה ֶ ש  ֹֻוכְׂ
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ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לח ֻתִ

מוַֹׁ ֵדי־ֶזהַַׁעצְּ ֱעַמדַַׁעד,ַַׁעל־יְּ ֻנֶ ֶ לוַַֹׁׁש  ֵהֵחלֶַׁאצְּ ַַׁאףַׁוְּ
ֻכֹותַׁהֻוא ֻלֹאַַׁעדִַׁעֻמֹו,ַַׁיַחדִַׁלבְּ ֶ ֻובַָׁיכֹולַָׁהָיהַׁש  ַׁש 

ֵרד ִהֻפָ ֻנוַַֻׁׁלְּ לִַׁמֻמֶ ָלהַֻׁכָ יְּ ַַׁהֻלַ ָקֵרבַֻׁוֵמָאז, ַׁףַאִַַׁׁהתְּ
ַאנַַַׁׁהֻואַׁ ַׁ"לְּ בֻותַׁש  ָקרְּ ִהתְּ דֹוָלהַֻׁבְּ  .ֻגְּ

  .כ

יַח ) ֵפי־ש ִ רְּ  (ח"ו תלדח"ד רסט; ֹקֶדש  ־ש ַ

ָאב' ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַאנַַַָׁׁהָיהַׁ'ֻתִ ַׁ"לְּ לַׁיֹוםַׁש  ֶ ַׁש 
ֻוָבה ש  ַַׁוֲחָרָטהַֻׁתְּ ָהיוַֻׁ, יםַׁוְּ ֻבִ ֹאדַַׁמרְּ ַׁמְּ

ִתיַנת נְּ ָדָקהַֻׁבִ ָרם,ַׁצְּ ָאמְּ ת קלט.(ַז"לַַֻׁׁוכְּ ֻבָ ַ ַׁ"ֵאין:ַׁ)ש 
ַלִים ָ רֻוש  ֵדיתַׁיְּ אִַׁנפְּ ֶַַׁׁאֻלָ ָדָקה". צְּ ַָׁהָיהַָׁנהֻוגַׁ–ֻבִ

ָכל ַרייָנא'ַֻׁבְּ ֻבֹותַׁ'אֻוקְּ ַהרְּ ִתיַנתַׁלְּ נְּ ָדָקהַֻׁבִ יֹוםַׁצְּ ַֻׁבְּ
ָאב'.ַׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ש   'ֻתִ

ֵסֶפר 'מֹוֵעד־ְלָכל־ָחי' 'י ]ֻבְ אַלאגִּ ים ֻפַ יָמן י, אֹות סח:  ְלר' ַחֻיִּ סִּ
יֹום ָאב ֻבְ ָעה־ֻבְ ְ ש  ְצָדָקה ְלַהְרֻבֹות ֵיש   ֻתִּ יםַלֲע  ֻבִּ ֻיִּ יֵדי־ נִּ ֻוְלַתְלמִּ

ים ְוכֻו', ְוהֻוא ה ֲחָכמִּ ְפָלָאה ְסֺגֻלָ ר נִּ  ְלָקֵרב ְוַגם, ֲעוֹנֹות ְלַכֻפֵ
ה ְוכֻו'   ֺאֻלָ יכֻות(. –ַהֻגְ ֲארִּ ם ֻבַ ָ ן־ש   ַַׁעֻיֵ

  .כא

ִטיַלת־ָיַדִים־ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ֺעֻדָ נְּ  (, הה דִלסְּ

ִחינַַׁ ָעה־ֻבְַַּׁׁ'ֵאיָכהתַׁ'ֻבְּ ְּ ִתש  ִריםַֻׁבְּ אֹומְּ ֶ ַׁ.ָאבש 
ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶזה ַׁיֻוַעםַׁ"ַׁ:ד, א(ֵאיָכה )ַׁוְּ ֵאיָכה

קֻותַַׁׁ".ָזָהב ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ַַׁעל ֵַׁהם ינֹות ַַׁהֻקִ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ
ןַׁ ֻבַ ֺחרְּ ַלִיםַֻׁכְּ פְּ קֻוָלהַֻׁכִ ְּ ש ֻ ֶ יםַׁש  ֻיִ יִקיםַָׁהֲאִמֻתִ ֻדִ ַהֻצַ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ִּ א הֻובָ ה א, לז ־ַרבָֻ הֵאיכָ ן ַעיֵֻ )ַֻׁבֵ ַרש  "י ֻבְ

ְעיָ   ַ  .ה כט, יד(ְיש 

ַׁ ו ָ ש  ַַׁעכְּ ֵַׁאיןַׁ"ָאנֻו ר ֶ ֲַׁאש  ֻצֹאן ֻכַ
ַׁרֹוֶעה ַָׁלֶהם ְדבָֻ )" ֻמִּ יַַׁׁ,ר כב, יז(ֻבַ ֻכִ

יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַַׁהֻצַ ַׁהֻוא ִַׁמי ִעין ַׁיֹודְּ ַָׁאנֻו ָאנֻוַַׁׁ.ֵאין וְּ
ַׁ ש  ַבֻקֵ ַֻׁולְּ ש  ַחֻפֵ ֹעקַֻׁולְּ ִריִכיןִַׁלצְּ ה'ַׁ'ֵאיָכה'ַׁ:צְּ ֻכָ 'ַַׁאֻיֶ

ַׁאוַַֹׁׁ– ךְּ ַ ֱחש  ֻנֶ ֶ יק־ָהֱאֶמתַׁש  ֻדִ ֵלנוַַֻׁהֻצַ ֵאיןַַׁׁ–ַׁרֹוֶַׁאצְּ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ַׁש  ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ֵַׁליַדע ַָׁזָהב"זֹוִכין ַׁ"יֻוַעם

כֻו' ָהבַׁ,וְּ ִַׁמֻזָ ֱחָמד ַַׁהֻנֶ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַהֻצַ ֶ יֻוַעםַַׁׁ–ַׁש 
ֵלנוַַֻׁׁ ַׁאֹורֹוֶַׁאצְּ ךְּ ַ ֶנֱחש  ַׁ.וְּ

ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ִּ ן ַעיֵֻ )ַׁש  :ַׁה ד, א(ֵאיכָ "י ַרש 
קוַֹׁ ָיהַָׁהָיהַׁמְּ מְּ רְּ ֻיִ ֶ ַעלַַׁׁ"ֵאיָכהַׁיֻוַעם"ֵנןַׁש 

הוַֻׁ ֻיָ ִ יקַׁיֹאש  ֻדִ קֻותַַׁהֻצַ ֻלְּ ֻתַ ָכלַֻׁדֹורַָׁודֹורַַׁׁ,ִהסְּ ֵכןַֻׁבְּ וְּ
ַׁאֹורַׁ מֻות ַעֻלְּ ִהתְּ ַׁוְּ קֻות ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ַַׁעל ז ַרֻמֵ ַׁמְּ הֻוא

ֻדֹור.ַׁ ֻבַ ֶ יק־ָהֱאֶמתַׁש  ֻדִ ַַׁהֻצַ

ַָׁזָהב" ַׁיֻוַעם "לַׁ"ֵאיָכה ֻנַ ַַׁׁ–ַֻׁכַ ךְּ ַ ֱחש  ֻנֶ ֶ ש 
ֵלנוַֻׁ ֶַׁאצְּ ֵאיןַׁ,אֹורֹו ֵַׁלָהנֹותַַׁׁוְּ זֹוִכין

ַׁ.ֵמאֹורוַַֹׁׁ

ֶַׁזה י ַַׁעלַַׁׁ–ַֻׁדַ ַָׁיגֹון ַׁנֹוָסף ַׁעֹוד ִַׁאם י ֻכִ
אֹוֵבנוַֻׁ ַַׁׁ,ַמכְּ ם ַֻׁגַ י ַַׁהֻטֹוב"ֻכִ ֶתם ַַׁהֻכֶ ֶנא ְּ ַׁ"ִיש 

 ָ ַׁלְַַּׁׁ–ַׁ(ם)ֵאיָכה ש  ל ָ ש  מְּ ַַׁהֻנִ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַהֻצַ ֶ ֶכֶתםַׁ'ש 
ַַׁהֻטֹוב ָרֵאלַׁ–' ש ְּ ִַׁמֻיִ ַׁאֹורֹו ךְּ ַ ֶַׁנֱחש  ךְּ ל־ֻכָ ַעדַַׁׁ,ֻכָ

ַׁ ְּ רִַׁנש  ֶ יֲַׁאש  ֵרי,ַֻׁכִ ַגמְּ הַָׁהֱאֶמתַׁלְּ ֻנֶ ִריםַָׁלַרעַׁ"ֻתַ אֹומְּ
ַלֻטֹובַָׁרעַׁ ְעיָ )"ַׁטֹובַׁוְּ ַ ַׁ.ה ה, כ(ְיש 

ַַׁהֻטֹוב" ֶתם ַַׁהֻכֶ ֶנא ְּ ִַׁיש  הַַׁׁ–" ֻנֶ ֻתַ ְּ ש  ֻנִ ֶ ש 
ַַׁהֻטֹוב'ַהַׁ ֶתם יק־ָהֱאֶמתַׁ',ֻכֶ ֻדִ ַַׁהֻצַ הֻוא ֶ ַׁש 

ַָׁהָרעֹותַׁ– ל ַֻׁכָ ַָׁעָליו ִרין ַדֻבְּ ֻמְּ ֶ יןַַׁׁ,ש  ֻנִ ַ ש  ֻומְּ
ֶקרֻוַמֲחִליִפַַׁׁ ֶ ש  ַׁ.יןַָׁהֱאֶמתַֻׁבְּ

"ַׁ ַֹׁקֶדש  ֵני ַַׁאבְּ ָנה כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֻתִ
ַׁחֻוצֹות ל ַֻׁכָ רֹאש  ַֻׁבְּ "( ָ ַׁ–ַׁם(ש 

יקַׁ ֻדִ מֻותַַׁהֻצַ ַעֻלְּ ִהתְּ קֻותַׁוְּ ֻלְּ ֻתַ הֶַׁנֱאַמרַַׁעלִַׁהסְּ ֻזֶ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהוא ֶ ִית"ש  ־ֻבַ ִריןַַׁׁ".רֹאש  ֻבְּ ֻגַ ֻוִמתְּ

ֶקר'ַהַׁ ֶ ַׁש  ל ֶ ַׁש  ָסִמים ֺפרְּ ַֻׁבְַַּׁׁ'מְּ ֵהם ֶ ַׁש  ַׁ"ִחיַנת רֹאש 
לַׁחֻוצֹות ַהֻתֹוָרהַׁ"ֻכָ תֻובַֻׁבְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ית־', ִ ֵראש  ֻבְּ

ֵעיֵניַׁ כֻו'ַַׁׁ'לְּ ַׁ.סז(ח"ב )וְּ

 ָ ָקִרים"ַׁ:ב( ,ם)ֵאיָכה ש  ַַׁהיְּ ִַׁצֻיֹון ֵני כֻו'ַׁ"ֻבְּ ַׁ,וְּ
םַׁ ָ תֻובַׁש  ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ֻתֹוָר )ַֻׁכְּ ם"ל(ַהנַ ה ֻבְ ָ ן־ש  ַׁ.,ַַׁעֻיֵ

"ַׁ ַ ַׁש  צֻו יםַָׁחלְּ ֻנִ םַֻׁתַ כֻו'ַׁ"דֻגַ ָ )ַׁוְּ ַׁ–ַׁג( ,ם דש 
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ָרא־'ש  ִסטְּ ַֻׁדְּ ַרֲחָמנֻות

ַהֻתֹוָרהַׁ'ָאֳחָרא תֻובַֻׁבְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  עֻוַֻׁתֹוָכָחה",ַֻׁכְּ קְּ ַׁ"ֻתִ
ַׁ)ח"ב ח( לֹוםַׁ, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ר ֻבֵ ֻגַ ִַׁמתְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ַָׁערֻום"ֻבְּ ַָׁהָיה ָחש  ַהֻנָ ַׁוְּ י)" ִּ ֵראש  ַׁ,ת ג, א(ֻבְ

ַׁנִַׁ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ רֹותש  ַַׁהֻצָ ל ַֻׁכָ ךְּ ָ ש  ֵאיןַַׁׁ,מְּ ֶ ַׁש  ַעד
יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ִעיםֵַׁמַהֻצַ ַׁ.יֹודְּ

ֹיֹום

זֶֹ ֹהוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

לֹא ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹ:וְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   לט ֻתִ

ַֺׁזֲהַמת' ָחש  הֻואַַׁׁ',־ַהֻנָ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת צֻוַׁ"ֻבְּ ַָׁחלְּ ים ֻנִ ַֻׁתַ ם ֻגַ

ד ַ כֻו'ַׁ"ש  ַעל־ֻכַֹחַַׁׁ,וְּ לַַׁהֻבַ ֶ הַׁש  ִפֻלָ ֵדיַַׁהֻתְּ ֲאַזיַַׁׁ,ַעל־יְּ
ַַׁׁ ֻדִ ֵדיַַׁהֻצַ הַַׁעל־יְּ ַדֻמֶ ֵררַַׁהמְּ ֻבָ ַׁ.יק־ָהֱאֶמתִנתְּ

לֹוםַׁ– ָ ש  ַַׁחס־וְּ ֵהֶפךְּ ֵַׁאיןַַׁׁ,לְּ ַוֲאַזי
ִעיןַׁ יק־ַׁ–'ֵַׁאיָכה'יֹודְּ ֻדִ ֵאיֹפהַׁאֹורַַׁהֻצַ

ִניןַׁ.ָהֱאֶמת קֹונְּ ַׁמְּ ַָׁאנֻו ֶַׁזה ַעל ַׁיֻוַעםַׁ"ַׁ:וְּ ֵאיָכה
מֻותַׁאֹורַַׁׁ",ָזָהב ַעֻלְּ ִהתְּ קֻותַׁוְּ ֻלְּ ֻתַ ֱאַמרַַׁעלִַׁהסְּ ֻנֶ ֶ ש 

יק ֻדִ ִחַַׁׁ,ַהֻצַ ִַׁמֻבְּ ךְּ ָ ש  הִַׁנמְּ ֻזֶ ֶ צֻוַׁ"יַנתַׁש  יםַָׁחלְּ ֻנִ םַֻׁתַ ֻגַ
דַׁ ַ "לַׁ"ש  ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ָעָקה ַהֻצְּ ַׁוְּ ינֹות ַַׁהֻקִ ֵדי ֵַׁאיָכה"ַעל־יְּ "–ַׁ
ַׁאֹורוַֹׁ ַָׁלנֻו ה ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַׁזֹוִכין הַַׁׁ,ָאנֻו ֻכֶ ִנזְּ וְּ

ֵלָמה'ֶלַׁ ְּ ֱַׁאמֻוָנה־ש  ירַַׁׁ–' ִ ַַׁהש ֻ ַער תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַעד
ָעִתידַׁ ֻלֶ ֶ ֹאדַׁ,ש  ָחהַׁמְּ מְּ ִ לַַׁהש ֻ ֻדַ גְּ ָאזַֻׁתִ ֶ כוַַֻׁׁש  ַׁ'.וְּ

  .כב

ִטיַלת־ָיַדִים־ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ֺעֻדָ נְּ  (ו, פה ִלסְּ

ֲחלֶֹקתַׁ ַַׁהֻמַ ה ַרֻבֶ ִנתְּ
ָרֵאל ִיש ְּ ַֻׁבְּ ֹאד ַׁ,מְּ

קֻוִלים לְּ ַַׁהֻקִ ל ִַׁמֻכָ יֹוֵתר ַֻׁבְּ יק ַַׁמֻזִ הֻוא ֶ מֹוַַׁׁ,ש  ֻכְּ
ֲַׁחזַַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ית־ַׁ"ל,ש  ַַׁהֻבֵ ֶַׁנֱחַרב ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ וְּ

ַַׁׁ ש  ֻדָ קְּ ַעל־ַׁ,ַהֻמִ ֵדי־ֶזהוְּ ָינוַַֹׁׁיְּ נְּ בַֻׁבִ ַעֻכֵ  .ִמתְּ

ַׁהֻוא ַָׁהִעֻכֻוב ר ֻבֻוץַַׁׁ,ִעֻקַ ַַׁהֻקִ ֵאין ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ
לֹוםַׁ ָ ַַׁהש ֻ ִלית ַתכְּ ַֻׁבְּ ֵלמֻות ְּ ש  ַֻׁבִ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ל ֶ ש 

י כוַַָֻׁׁהֲאִמֻתִ ַׁוְּ ֻכֹותַׁ'. ִַׁלבְּ ִריִכין ַׁצְּ ַעל־ֶזה וְּ
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁובְּ ָצִרים ין־ַהֻמְּ ַֻׁבֵ ֹאד ַׁמְּ אֹוֵנן ִהתְּ ַׁ,ֻולְּ

ֵכן ֲחצֹותַׁוְּ ָלהַֻׁבַ ָכלַַׁליְּ לַַׁעלַַׁהַַׁׁ–ַֻׁבְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ןַׁ'לְּ ֻבַ ֺחרְּ
ַַׁׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָרֵאל'וַַֻׁׁ'ֻבֵ ַׁ.'ִפֻזֻורִַׁיש ְּ

ַׁ ָעִמים ַֻׁפְּ לֹש  ָ ַׁש  ִחיַנת ֵַׁאיָכה"ֻבְּ "–ַׁ
ָלַמתַׁ ַהעְּ ַׁוְּ קֻות ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ַַׁעל ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ש 

יק ֻדִ ָכלַַׁהַׁ,ַַׁהֻצַ ָהִאירַֻׁבְּ הֻואַָׁיכֹולַׁלְּ ֶ ה'ש  ֵרי־ַמֻטָ ַׁ',ֻדָ
ִחיַנתַׁ בֹודוַֹׁ"ֻבְּ לֹאַָׁכלַָׁהָאֶרץַֻׁכְּ םַַׁׁ",מְּ ֻלָ יבַֻׁכֺ ִ ָהש  ֻולְּ

ַרךְַַּׁׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַׁ.לְּ

ַַׁהַׁ ֵדי לֹום'ַעל־יְּ ָ ַׁש ֻ צֻוַַׁׁ–' ַקֻבְּ תְּ ֻיִ ֶ ש 
ַַׁיַחד פֻו ַאֻסְּ ִיתְּ ִַׁעםַַׁׁ,וְּ רֻו ְּ ַקש ֻ ִיתְּ וְּ

יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ִחיַנתַַׁהַַׁׁ,ַהֻצַ ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ן'ש  ֻכָ ְּ ש  ָהָיהַַׁׁ'ֻמִ ֶ ש 
ַׁ ַֹׁמש ֶ יֵמי ַׁ'וַַֻׁׁ,הֻבִ ש  ֻדָ קְּ ִודַַׁׁ'ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁדָ ָנה ֻבָ ֶ ש 

לֹֹמה ְּ ָרֵאלַַׁיַחדַׁ–ַֻׁוש  לִַׁיש ְּ ִציםַֻׁכָ ַקֻבְּ םִַׁמתְּ ָ ש  יַׁלְּ ַׁ,ֻכִ
ַׁ ִלים ַקֻבְּ ַעת'ֻומְּ ַַׁהֻדַ ִחיַנתַַׁׁ,ֵמָהַרבַׁ'ֶהָאַרת ֻבְּ

ה' ָלִלֻיֻותַָׁהעֹוָלמֹותַַׁׁ',ֹמש ֶ ַֻׁכְּ ר ִַׁעֻקַ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ִחיַנתַַׁׁ ה'ֻבְּ לֹא'וַַֻׁׁ'ַאֻיֵ כוַַֻׁׁ'מְּ ַׁ.'ַיַחדַׁוְּ

ָעִמיםַׁ ַֻׁפְּ לֹש  ָ ַׁש  ֶַׁזה ַַׁעל ִנין קֹונְּ מְּ
ַַׁׁ":ֵאיָכה" ַׁא( קֻותַׁ'ַעל ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ

יק ֻדִ ַעלַׁב(ַַׁׁ'.ַהֻצַ ָרֵאל'וְּ ֻזֻורִַׁיש ְּ ַעלַַׁׁ'.ַׁג(ֻפִ ןַׁ'וְּ ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ לַַׁׁ–'ַֻׁבֵ לֻוַַׁיַחדַֻׁכָ לְּ ִנכְּ ַוֲעדֻוַׁוְּ םִַׁנתְּ ָ ש ֻ ֶ ש 

ָרֵאל ִחיַׁ,ִיש ְּ ַֻׁבְּ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַַׁהֻצַ הִעם ַֹׁמש ֶ ַׁ,ַנת
ָלִלֻיֻותַׁ רַַׁהֻכְּ םִַׁעֻקַ ָ ש ֻ ֶ ַׁ.ש 

ִחיַנת ַָׁבָדדַׁ"ַׁ:א, א(ֵאיָכה )ַֻׁבְּ ָבה ְּ ַָׁיש  ֵאיָכה
ִתיַָׁעם כוַַָֻׁׁהִעירַַׁרֻבָ כֻו'ַׁ'וְּ ִתיַַׁבֻגֹוִיםַׁוְּ ַׁ–"ַַׁרֻבָ

ַׁ ַַׁעל ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ָרֵאל'ש  ִַׁיש ְּ לֻות ַלִיםַַׁׁ'ֻגָ ָ ִמירֻוש 
קֹוםִַׁקֻבֻוָצם ֶזהוַַֻׁׁ.ִמֻמְּ ָ )ַׁוְּ הֻוָדהַׁגַָֻׁ"ַׁ:ג( ם א,ש  ָתהַׁיְּ לְּ

כֻו'ַׁ"ֵמֹעִני ַַׁׁ–ַׁוְּ ַַׁעל ה ִכֻיָ ַַׁהֻבְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ֻזֻורַׁ'ש  ֻפִ
ָרֵאלַׁ ַַׁׁ'ִיש ְּ ש  ֻדָ קְּ ַלִיםַֻׁוֵבית־ַהֻמִ ָ אֻוִַׁמירֻוש  צְּ ֻיָ ֶ ַׁ.ש 

ה ִנֻיָ ְּ ַׁש  "( ָ ַׁה'ַׁ"ַׁ:ם ב, א(ש  ַָׁיִעיב ֵאיָכה
כֻו' תִַׁצֻיֹוןַׁוְּ ַאֻפֹוֶַׁאתַׁחֹוַמתַֻׁבַ לֹאַַׁׁ,ֻבְּ וְּ

כֻו'ָזַכרֲַׁהדֹםַַׁרגְַּׁ ִליןַַׁעלַַׁׁ–"ַָׁליוַׁוְּ ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ הֻואַׁש  ֶ ש 
ית־ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ ַׁוְּ ַלִים ָ ִַׁוירֻוש  ִַׁצֻיֹון ַׁחֹוַמת ן ֻבַ ֺחרְּ

ָראַַׁׁ קְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ָליו"ַהֻמִ "לַׁ"ֲהדֹםַַׁרגְּ ַכֻנַ כֻו'ַׁוְּ ַׁ.וְּ

ית ִ ִליש  ְּ ָ )ַׁ"ש  ַׁיֻוַעםַׁ"ַׁ:ם ד, א(ש  ֵאיָכה
ַָׁזָהב "–ַַׁׁ ַַׁעל קֻותַׁ'ֶנֱאַמר ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ

ַׁ ֻדִ ַַׁׁ',יקַהֻצַ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ יק'ש  ֻדִ ַַׁהֻצַ הֻו ֻיָ ִ ַׁ',יֹאש 
ָעָליוַָׁאַמרַׁ ֶ ָיהוַֻׁ'ש  מְּ לַָׁהַַׁׁ'ִירְּ מֹוַׁ"ֵאיָכהַׁיֻוַעם"ֻכָ ,ַֻׁכְּ

ַַׁז"ל ַַׁרֻבֹוֵתינֻו רֻו ָאמְּ ֶ ָ ןַעיֵֻ )ַׁש  ֵאיכָ ם ־ש  תִּ ה ֻבְ ֵכןַַׁׁ.י(ַרֻבָ וְּ
ַֻׁדֹור ָכל ַֻׁבְּ ַַׁׁ,הֻוא ַַׁעל ִנים אֹונְּ תְּ ֻמִ ֶ קֻותַׁ'ש  ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ

ָלַמתַַׁהֻצַַַׁׁ ַהעְּ יקוְּ כֻו'ַׁ'ֻדִ "ל.ַׁ,וְּ ַכֻנַ ַׁוְּ

ַָׁאַמר ִביא ֶר  הֵאיכָ )ַַׁהֻנָ ֲאִניַׁ"ַׁ:ק ג(ֻפֶ
ֶבר ַַׁהֻגֶ לַַׁׁ–" ַֻׁכָ לֻוִלים ַֻׁכְּ ם ָ ש ֻ ֶ ש 

יתֹות'ַהַׁ ַֻׁבֵ ָפא ַַׁאלְּ לֹש  ָ ַַׁׁ'.ש ֻ לֹש  ָ ַַׁהש ֻ ל ַׁ",ֵאיָכה"ֻכָ
רֹוןַֻׁבֹו.ַׁ לַַׁהִחֻסָ יַֻׁתֹוֶלהַֻׁכָ מֹו,ַֻׁכִ םַַׁעל־ַעצְּ ֻלָ ָאַמרַֻׁכֺ

ִניִעין כְׂ ֻמַ ֶ ש  ֻכְׂ ֶ ֹש 

ֵהֶפךְֹׂ ֹֻולְׂ

ֲֹאָבל

ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֹֻבַ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ר ָהִעֻקָ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֹהֵאיָכֹ"וְֹׂ

ֵֹאיָכה"וְֹׂ

ָיהוֹֻ מְׂ ִירְׂ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מ ֻתִ

ַָׁאַמר ן ַעל־ֻכֵ ֳַׁעִני"ַׁ:וְּ ַָׁרָאה ֶבר ַַׁהֻגֶ ֲַׁאִני 'ֲאִני'ַַׁׁ–"
ָקא יְּ ַַׁוֻיַֹלךְַּׁ"ַׁ.ֻדַ ַָׁנַהג ַׁאֹוִתי כֻו'.ַַׁׁ–" ָקאַׁוְּ יְּ ַֻׁדַ 'אֹוִתי'
ֵכןַׁ לַַׁהֻיֹום"וְּ ַָׁידֹוַֻׁכָ בַַׁיֲהֹפךְּ ֺ יַָׁיש  ַֻׁבִ כֻו'.ַַׁעדַַׁׁ"ַאךְּ וְּ

ָאַמרַׁ ֶ ִחי"ַׁ:ש  כֻו'.ַׁ"ָוֹאַמרַָׁאַבדִַׁנצְּ ַׁוְּ

ה ֻבֵ ַַׁהרְּ מֹו ַַׁעצְּ ק ַחֻזֵ אֹוֵמרַׁ,מְּ אתַׁזַֹׁ"ַׁ:וְּ
ןַׁאֹוִחיל יַַׁעל־ֻכֵ יבֶַׁאלִַׁלֻבִ ִ ֵדיַׁה'ַַׁׁ,ָאש  ַחסְּ

נוַֻׁ ַָׁתמְּ ַׁלֹא י ֵכןַׁ"ֻכִ ַׁוְּ כֻו'. יַׁ"ַׁ:וְּ ִ ַַׁמִיםַַׁעלַׁרֹאש  ָצפֻו
י ֻתִ ָזרְּ ִַׁנגְּ י ֻתִ ִַׁמֻבֹורַַׁׁ,ָאַמרְּ ַׁה' ָך מְּ ִ ַׁש  ָקָראִתי
כֻו'.ַׁ ֻיֹותַׁוְּ ֻתִ חְּ ַֻׁתַ

בֹותַׁ ִרבְּ ֲַׁאָלִפיםַׁוְּ ֹמד לַָׁאָדםִַׁללְּ ַֻׁכָ ָיכֹול
מוַַֹׁקל־ָוֹחֶמרַַׁעל־ַעַׁ ַַׁׁ–ַׁצְּ ַׁהֻואַָׁצִריךְּ ֵאיךְּ
מוַֹׁ ַַׁעל־ַעצְּ ל־ֶזה ַֻׁכָ ֲַׁעוֹונֹוָתיוַַׁׁ,לֹוַמר ִַׁרֻבֻוי ַעל

ךְַַּׁׁ ל־ֻכָ ִפיםַָׁעָליוַֻׁכָ ֹוטְּ בֹוָתיוַָׁהָרִעיםַַׁהש ֻ ְּ ש  ַׁ.ֻוַמחְּ

ֵדי־ֶזהַַׁחס־ ֻפֹלַַׁעל־יְּ ֻיִ ֶ ָחִליָלהַָׁחִליָלהַׁש 
לֹום ָ ש  ַׁוְּ ֹכַחַַׁׁ–! ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ק ַחֻזֵ ַׁיְּ ַרק

ֶַׁהַׁ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ֹאדַהֻצַ ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ ַָׁנִקיַַׁׁ,ָעָנו הֻוא ֶ ש 
ִגיָאה ְּ לַַׁצדַׁש  ַַׁחס־ַׁ,ִמֻכָ ֵַׁמֵאיֶזהַָׁעֹון ן ֻכֵ ֶ ל־ש  ֻוִמֻכָ

לֹום ָ ש  ַַׁעל־ַעצְַַּׁׁ,וְּ ַׁאֹוֵמר ַׁהֻוא י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ מֹוַׁוְּ
"ל.ַׁ הַַׁהֻנַ ֵאֻלֶ ִַׁקינֹותַֻׁכָ

ָרֵאל ַלל־ִיש ְּ ַֻׁכְּ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ַעדַַׁׁ–ַׁאֹוֵמר
ַַׁעַׁ עֹוֵרר ַׁלְּ ַׁיֻוַכל ל־ֶאָחד ֻכָ ֶ מֹוַׁש  צְּ

דֹול ַַׁהֻגָ ֹכחֹו ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ק ַחֻזֵ עֹוֵברַַׁׁ,ֻולְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל ֻבְּ
ַעםַׁ,ָעָליו ַֻׁפַ ָכל ַֻׁבְּ ֻיֹאַמר ֶ י־ֵכןַׁ"ַׁ:ש  ַאף־ַעל־ֻפִ

ַַׁרֲחָמיו ַָׁכלֻו ַׁלֹא י ַֻׁכִ נֻו ַָׁתמְּ ַׁלֹא י ַֻׁכִ ַׁה' ֵדי יַַׁׁ,ַחסְּ ֻכִ
מֹוַׁ ַֻׁכְּ ַַׁהֲחָסִדים, ים ִ ש  ַחֻדְּ ִַׁמתְּ ָקִרים ַַׁלֻבְּ ים ִ ֲחָדש 

ַַׁׁ ָ "יַׁש  ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ כֻו'ַׁםש  ַׁ.ה ג, כג(ֵאיכָ )ַׁוְּ

  .כג

ֻכַ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) רְּ  (ו, כה ההֹוָדָא ־תֻבִ

ַַׁהַׁ ַׁ'ֶנֱחַרב ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַׁ'ֻבֵ
רֻותַׁ ֻבְּ ֻגַ ִַׁהתְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ א ֻבָ ֶ ש 

ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ם, ִחֻנָ בֻותַֻׁבְּ ָהַעצְּ הַׁוְּ ִכֻיָ ית )ַַׁהֻבְּ ֲענִּ ל ַע כט. ֻתַ

ְדבָֻ  ֻמִּ ֻכַׁ"ַׁ:ר יד, א(ֻבַ בְּ ַַׁההֻואַוֻיִ ָלה יְּ ֻלַ ַֻׁבַ ַָׁהָעם ַׁ",ֻו
עַָׁלֶכםַׁ" ֻבַ םֲַׁאִניֶַׁאקְּ לִַׁחֻנָ ֶ הַׁש  ִכֻיָ ִכיֶתםַֻׁבְּ םַֻׁבְּ ַאֻתֶ

דֹורֹות ַׁלְּ ה ִכֻיָ ֻכֹותַַׁׁ".ֻבְּ ִַׁלבְּ ִריִכין ַׁצְּ ה ַַׁעֻתָ י ֻכִ
ָאב'ֻבְַּׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ָלה'ֻוַבַַׁׁ'ִתש  ַַׁׁ'ֲחצֹות־ַליְּ ןַׁ'ַעל ֻבַ ֺחרְּ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ '–ַַׁׁ ָ ש  ַֻׁבְּ ין ַַׁהֻדִ יק ֻתִ ַהמְּ ַׁלְּ ֵדי וַֹֻׁכְּ ש  ַׁ,רְּ
"לַׁ בֻותַַׁהֻנַ ָהַעצְּ הַׁוְּ ִכֻיָ ןַַׁהֻבְּ ַתֻקֵ ַׁ.לְּ

  .כד

הֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ִאֻיָ כֹות־ָהרְּ רְּ  ֻבִ
ָרִטֻיֹות ָרכֹות־ֻפְּ ָאר ֻבְּ ְּ  (יז־, זד ֻוש 

ַָׁחמֻורַׁ" ֲעִנית ַֻׁתַ ַׁהֻוא ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֻתִ
ִַׁעֻנֻוִיים ה ָ ַַׁהֲחִמש ֻ ָכל ִסיקַַׁׁ,ֻבְּ ֻוַמפְּ

ַׁיֹום־ַהַׁ מֹו ַֻׁכְּ ַׁיֹום עֹוד ִַׁמֻבְּ ש  ַַׁמֻמָ ֻפֻוִרים ַֻׁכִ ְלָח )" ֺ ־ןש 

יח ֹאַר  ָערֻוךְ    .נ, ב(תקם ַחֻיִּ

ָאב' ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֲעִניתַֻׁתִ ִבילַַׁׁ,'ֻתַ ְּ ש  ןַׁ'הֻואַֻׁבִ ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ רַָׁהֲאֵבלֻותַַׁעלַׁ'ֻבֵ ִעֻקַ ַׁוְּ ןַׁ', ֻבַ ֺחרְּ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֲעוֹונֹוֵתינֻוַַׁׁ',ֻבֵ ַֻׁבַ נֻו ַגמְּ ֻפָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה הֻוא
נוַֻׁ ַרַחקְּ ִנתְּ יםַׁוְּ ִ ַָׁקָדש  ַֹׁקֶדש  ת ַ ֺדש ֻ ִהואַַׁׁ,ִמֻקְּ ֶ ש 

ַָׁהעֹוָלם ת ֺקֻדַ ַׁנְּ ה ִתֻיָ ְּ רַַׁׁ,ָהֶאֶבן־ש  ִַׁעֻקַ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ת ַ ֺדש ֻ םַַׁׁ,קְּ ָ ש ֻ ֶ ש 

יֹוםַׁ ַֻׁבְּ ֻפֻוִרים ַַׁהֻכִ יֹום ַֻׁבְּ דֹול ַַׁהֻכֵֹהן־ַהֻגָ ַנס ִנכְּ
ָרֵאל ִַׁיש ְּ ַַׁעל ר ַכֻפֵ ַׁלְּ ֲעִנית ַַׁׁ,ַהֻתַ ֵ ַקש ֻ לַׁלְּ ַֻׁכָ ר

ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֻנֻוִייםַׁלְּ ִ ָכלַַׁהש ֻ צֹונֹותַׁוְּ ַָׁהרְּ

נֻוַׁ ָגַרמְּ ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו ַֻׁבַ ֶזה ַֻׁבָ נֻו ַגמְּ ֻפָ ֶ ש 
ָרֵאל ִיש ְּ ַֻׁבְּ נֻוַַׁׁ–ַַׁמֲחלֶֹקת ַרַחקְּ ִנתְּ

הַַׁהֻזֹאת ָ דֹוש  הַׁקְּ ֺקֻדָ ִחיַנתַַׁׁ,ִמֻנְּ ים'ֻבְּ ִ ־ָקָדש  ,ַׁ'ֹקֶדש 
ֶנֱחַׁ נוַֻׁוְּ ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְּ ַֻׁבֵ ִהיאַַׁׁ,ַרב ֶ ַׁש  ֵצנֻו ֵַׁמַארְּ ָגִלינֻו וְּ

לֹום'ַׁ ָ ַהש ֻ יםַׁוְּ ַׁ'.ֶאֶרץַַׁהַחֻיִ

ָאבַׁ" ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ל ַאֻבֵ ִהתְּ ַׁלְּ ִריִכין צְּ
ִַׁעֻנֻוִיים ה ָ ֲחִמש ֻ ַֻׁבַ ַעֻנֹות ִהתְּ מֹוַַׁׁ,ֻולְּ ֻכְּ

ֻפֻוִרים ַׁיֹום־ַהֻכִ ַָׁהֲאֵבלֻותַַׁׁ–" ֵדי ַַׁעל־יְּ י ֻכִ
ַׁ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ ַַׁעל ֲעִנית ַהֻתַ ַׁוְּ ש  ִניןַַׁׁ–ַֻׁדָ ַתֻקְּ מְּ

ָגם תַַׁׁ,ַהֻפְּ ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעל־ַעצְּ יִכין ִ ש  ֻוַממְּ
ַׁ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ , ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ י)ַהֻבֵ ֲענִּ ַׁ"ת ל:(ֻתַ לַׁ: ֻכָ
ַלִים ָ רֻוש  ַׁיְּ ַַׁעל ל ַאֻבֵ תְּ רֹוֶאהַַׁׁ,ַהֻמִ ַׁוְּ זֹוֶכה

ָחָתֻהַַׁׁ מְּ ש ִ ַׁ."ֻבְּ

ֲֹאָבל

ה ֹֻוִמֻזֶ

ֲֹאָבל

ָכל־ ֹהזֶֹוְׂ

ָאב'ֻבְֹׂ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ֹ'ִתש 

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מא ֻתִ

ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ מֹוַַׁׁ–: ַַׁעל־ַעצְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ לְּ
ִחינַַׁ יםֻבְּ ִ ־ָקָדש  תַֹׁקֶדש  ַ ֺדש ֻ םַַׁׁ–ַׁתַׁקְּ ָ ש ֻ ֶ ש 

צֹונֹות ָכלַָׁהרְּ ֻנֻוִייםַׁוְּ ִ לַַׁהש ֻ ָלִליןַַׁיַחדַֻׁכָ הַַׁׁ–ִַׁנכְּ ֻזֶ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת לֹום'ֻבְּ ָ ַׁש  הַׁ–' ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ר ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ַׁ:ש 

ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ צֹונֹותַׁלְּ לַָׁהרְּ ִריןַֻׁכָ ְּ ַקש ֻ ֻמְּ ֶ ַׁש 

ָאב' ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֲענִַַׁׁ',ֻתִ ַֻׁתַ ָכלַׁהֻוא ַֻׁבְּ ית
ַׁ מֹו רֹותַֻׁכְּ ֻפֻוִרים'ַהֺחמְּ ַׁיֹום־ַהֻכִ יַַׁׁ–' ֻכִ

ַׁהֻוא ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַֻׁתִ ֲעִנית ַֻׁתַ ר ֻכֹותַַׁׁ:ִעֻקַ ִַׁלזְּ ֵדי ֻכְּ
ַׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֻפֻוִרים'לְּ תַׁיֹום־ַהֻכִ ַ ֺדש ֻ נוַֻׁ'קְּ ַהיְּ ןַַׁׁ:,ַֻׁדְּ ַתֻקֵ לְּ

ַׁ ַגם ַׁ'ֻפְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ תֹוַׁ'ֺחרְּ ָ ֺדש ֻ ַׁקְּ ר ִעֻקַ ֶ ַׁש  ,
ַׁי ִחיַנת ַֻׁבְּ ֻפֻוִריםהֻוא ַׁצֹוםַַׁׁ,ֹום־ַהֻכִ ַׁיֹום הֻוא ֶ ש 

ִנים ִלפְּ ַניַׁוְּ דֹולִַׁלפְּ ַנסַֻׁבֹוַַׁהֻכֵֹהן־ַהֻגָ כְּ ֻנִ ֶ ַׁש  דֹוש  ַׁ,ַהֻקָ
לַָׁהַׁ ַֻׁכָ ר םִַׁעֻקַ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ֹות'ש  ֺדש ֻ ר־קְּ ית־ַׁ'ֶעש ֶ לַַׁהֻבֵ ֶ ש 

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ י)ַַׁהֻמִ לִּ ֻכֹוֵללַַׁׁ,ם פ"א מ"ו(ֻכֵ ֶ ש 
ָרֵאל.ֲַׁאָבַׁ תִַׁיש ְּ ַ ֺדש ֻ לַׁקְּ ַֻׁכָ ךְּ ָ ש  הִַׁנמְּ ָ ֺדש ֻ רַַׁהֻקְּ לִַׁעֻקַ

ם ָ צֹונֹותַַׁׁ,ִמש ֻ ַָׁהרְּ ל ַֻׁכָ ִרין ְּ ַקש ֻ ֻמְּ ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ לֹוםַׁ,לְּ ָ ִחיַנתַׁש  הַֻׁבְּ ֻזֶ ֶ רַַׁׁ,ש  הִַׁעֻקַ ֻזֶ ֶ ש 
הַׁ ָ ֺדש ֻ "ל.ַׁ,ַהֻקְּ ֻנַ ַֻׁכַ

ֱחַרבַַׁהַׁ ֻנֶ ֶ וַׁש  ָ ש  ַׁ'ַעכְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ נֻוַַׁׁ–'ַֻׁבֵ ֵאיןַֻׁבָ
ַׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֵדיַׁיֹום־ֻכַֹחַׁלְּ "לַַׁעל־יְּ הַַׁהֻנַ ָ ֺדש ֻ ַהֻקְּ

ית־ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחַמת מֹו, ַעצְּ ַֻׁבְּ ֻפֻוִרים ַהֻכִ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ִניםַׁ,ַהֻמִ ִלפְּ ַׁוְּ ַני ִַׁלפְּ ֹנס ִַׁלכְּ ר ָ ש  ֶַׁאפְּ ִאי ַׁ,וְּ

"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ָאבַׁ ַֻׁבְּ ָעה ְּ ש  ַֻׁתִ ַעֻנֹות ִהתְּ ַׁלְּ ִריִכין צְּ
ַׁצֹומֹות ָעה ֻבָ ַארְּ ַַׁעלַַׁׁ–ַׁוְּ ל ַאֻבֵ ִהתְּ לְּ

ֻבַָׁ מֹוַַׁהֺחרְּ יִכיןַַׁעלַַׁעצְּ ִ ש  ֵדי־ֶזהַַׁממְּ ַעל־יְּ ֶ ה,ַׁש  ןַַׁהֻזֶ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ת ַ ֺדש ֻ תַַׁׁ,קְּ ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהוא ֶ ש 

ים.ַׁ ִ ַָׁקָדש  ַֹׁקֶדש 

ֻפֻוִרים יֹום־ַהֻכִ ַֻׁבְּ לַַׁׁ–ַׁזֹוִכין ַקֻבֵ לְּ
ַָׁעֵלינוַֻׁ ה ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ יךְּ ִ ש  ַהמְּ תַַׁׁ,ֻולְּ ַ ֺדש ֻ קְּ

ֵלמֻות ְּ ש  יםַֻׁבִ ִ ־ָקָדש  לַַׁהֲחָטִאיםַׁ–ַֹׁקֶדש  ןַֻׁכָ ַתֻקֵ ַׁ,לְּ
ֵלמֻות.ַׁ ְּ ש  ַֻׁבִ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֻובַׁלְּ ָלש  ַׁוְּ

ֻסוַֹׁ ַֻׁבַ ִמין ַסֻיְּ ֻמְּ ֶ ַׁש  ֵהםַׁף ֶ ַׁש  ינֹות ַַׁהֻקִ ַאַחר
ֵַׁאיָכה" ֻוָבה"ַׁ–" ָנש  ַׁוְּ ֵַׁאֶליָך ַׁה' יֵבנֻו ִ "ֲַׁהש 

ֵתנוַַֻׁׁ–ַׁה ה, כא(ֵאיכָ ) ִכֻיָ ַֻׁבְּ ר ִַׁעֻקַ י הַַׁׁ:ֻכִ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
ֻוָבה'ִלַׁ ש  ַַׁׁ'תְּ מְּ ֻנִ ֶ ֻפֻוִריםש  ַׁיֹום־ַהֻכִ ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ךְּ ָ ַׁ,ש 

ים ִ ־ָקָדש  ַֹׁקֶדש  ִחיַנת תַַׁׁ,ִמֻבְּ ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ר ִַׁעֻקַ הֻוא ֶ ש 
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָאנֻוַַׁׁ,ַהֻבֵ ֶ ש 

ַַׁעלַׁ ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ַָׁעֵלינֻו יִכין ִ ש  ַממְּ
ַׁ'ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןַֻׁבֵ ֻבַ "לַׁ'ֺחרְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

בֵַֻׁ ֶ ַׁש  ַמן זְּ םֻבִ ַַׁקֻיָ ַָׁהָיה ש  ֻדָ קְּ ָהִיינֻוַַׁׁ,ית־ַהֻמִ
ים ִ ־ָקָדש  ַֹׁקֶדש  ת ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ כֹוִלים ַׁ,יְּ

ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ ַבד, ַׁלְּ ֻפֻוִרים ַׁיֹום־ַהֻכִ ֲעִנית ַַׁהֻתַ ֵדי ַעל־יְּ
ֻפֻוִריםַׁ יֹום־ַהֻכִ ַֻׁבְּ דֹול ַַׁהֻכֵֹהן־ַהֻגָ ם ָ ש  ַׁלְּ ַנס כְּ ֻנִ ֶ ש 

ו ָ ש  ַַׁעכְּ ֲַׁאָבל "ל. ֻנַ ַַׁׁ,ֻכַ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ִריִכין ָללצְּ כְּ ַׁ–ַֻׁבִ
ָעהַׁצֹומֹות' ֻבָ ַגםַַׁׁ',ַארְּ ַֻׁפְּ ן ַתֻקֵ ַׁלְּ ֵדי ית־'ֻכְּ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ

ַַׁׁ ש  ֻדָ קְּ ַׁ.'ַהֻמִ

  .כה

ָרִטֻיֹות ַוֲהָטַבת־ֲחלֹוםֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ָרכֹות־ֻפְּ  (, גה ֻבְּ

ָצִרים ין־ַהֻמְּ ַֻׁבֵ ֹאד ֻכֹותַׁמְּ ִַׁלבְּ ִריִכין ַׁ,צְּ
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ָרט ַַׁׁ,ֻוִבפְּ ןַׁ'ַעל ֻבַ ֺחרְּ

ַֻׁבֵַׁ ש  ֻדָ קְּ ַׁית־ַהֻמִ ִים"ַׁ–' ַֻׁמַ ָדה ַׁיֹרְּ ֵַׁעיִני ֵַׁעיִני ה ֵאיכָ )"

לַַׁׁ–ַׁא, טז( ֶ ַׁש  ָמעֹות ַַׁהֻדְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ ִניַע ַהכְּ ַׁלְּ ֵדי ֻכְּ
 .'ֶאֶרסַָׁהַרע־ַעִין'ֶאתַַׁׁ,ָהֵעיַנִיםַׁ

ַֻׁבְַּׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַָׁהַַׁׁ',ָדִוד'ש  ַָׁעָליו א ֻבָ ֶ ש  ַרע־'ֻכְּ
לֹוםַׁ'ַעִין ָ ש  לַַׁאבְּ ֶ ָאַמרַָׁאזַׁ,ש  ֶ מֻוֵאל)ַׁש  ְ ־ש 

ֵעיִני"ַׁ:טז, יב( ב ַֻׁבְּ ֶאהַׁה' "יַׁ",אֻוַליִַׁירְּ ִ ַַׁרש  ַׁ:ֻוֵפֵרש 
ֵַׁעיַני" ָמעֹות ַַׁׁ",ֻדְּ ם ָ ַׁש  ִתיב ַֻׁכְּ ֵכן ַׁ"(, ל)טווְּ ָדִודַׁ: וְּ

כֻו'ַׁ רִַׁאֻתֹוַׁוְּ ֶ ָכלַָׁהָעםֲַׁאש  כֻו'ַׁוְּ כֻו'ַֹׁעֶלהַֻׁובֹוֶכהַׁוְּ וְּ
ַֻׁוָבֹכה ַָׁעלֹה ָעלֻו ֵצלַׁ"וְּ ִהֻנָ ַׁלְּ ֵדי ַֻׁכְּ ָכל־ֶזה ַׁוְּ .

ֵדַַׁעלַׁ'ַרע־ַעִין'ֵמָהַַׁׁ ֵעיַנִים.־יְּ הַֻׁבָ ִכֻיָ ַׁיַַׁהֻבְּ

ִחיַנתַׁ י)ֻבְּ ֻלִּ הִּ ָעִתיַׁ:ַׁ"ם מב, ד(ֻתְ ִַׁדמְּ ָתהִַׁלי ָהיְּ
ָרה ֻכְּ ֶַׁאזְּ ה ֵַׁאֻלֶ כֻו' ַׁוְּ כֻו'ַׁ"ֶלֶחם ַַׁעל־ַׁ–ַׁוְּ י ֻכִ

ַַׁהַׁ ֵדי ָמעֹות'יְּ ַָׁהַַׁׁ',ֻדְּ ִניִעין ֻנֻוַַׁׁ'ַרע־ַעִין'ַמכְּ ֻמֶ ֻמִ ֶ ש 
ָחה'ַהַׁ כְּ ִ ַׁלְַּׁ'ש ֻ ַׁזֹוִכין ָאז ַׁוְּ רֹון', ַַׁׁ',ִזֻכָ ִחיַנת הֵַׁאֻלֶַׁ"ֻבְּ

ָרהַׁ ֻכְּ כֻו'.ַׁ"ֶאזְּ ַׁוְּ

ַֻׁוֵבין־ ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ינֹות ַַׁהֻקִ ר ִעֻקַ
ָצִרים ֻקֻוןַׁ–ַַׁהמְּ ַֻׁתִ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ֵדיַַׁׁ,ֵהם ֻכְּ

ר ִעֻקַ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ַלל ֹֻוכְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מב ֻתִ

סֹוףַׁ ִמיןַֻׁבְּ ַסֻיְּ ֻמְּ ֶ מֹוַׁש  ֻוָבה,ַֻׁכְּ ש  ֻכֹותִַׁלתְּ ַׁ'ֵאיכֹות'ִלזְּ
ינֹות ַַׁהֻקִ ל ִַׁמֻכָ לֻול ַֻׁכָ הֻוא ֶ ַׁ:ה ה, כא(ֵאיכָ )ַׁש 

ֵַׁאֶליךַָׁ" ַׁה' יֵבנֻו ִ כֻו'ַׁ"ֲהש  ָנֵתנֻוַַׁׁ–ַׁוְּ ֻוָ ַֻׁכַ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ
ינֹות ַהֻקִ ֵתנֻוַֻׁבְּ ִכֻיָ ַרךְַַּׁׁ,ִבבְּ ֻבָ עֹוֵררַַׁרֲחָמיוִַׁיתְּ ֵדיַׁלְּ ַׁ,ֻכְּ

ֱאֶמתַׁ יֵבנֻוֵַׁאָליוַֻׁבֶ ִ ש  ֻיְּ ֶ ַׁ.ש 

ַַׁהַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ָמעֹות'ש  ִניַעַַׁׁ',ֻדְּ ַהכְּ לְּ
ַַׁהַַׁׁ',ַרע־ַעִין'ָהַׁ ל ַבֻטֵ ָחה'ֻולְּ כְּ ִ ַעדַַׁׁ',ש ֻ

ֻכֶַׁ זְּ ֻנִ ֶ רֹון'הַַׁלַׁש  ֻכָ נוַַֻׁׁ',ֻזִ ַהיְּ ָמא־ַׁ:ֻדְּ ָעלְּ ֻכֹרֵַׁהיֵטבַֻׁבְּ ִלזְּ
ַׁיֹום ָכל ַֻׁבְּ ָאֵתי ָרִטֻיֻותַׁ,ֻדְּ ַֻׁוִבפְּ ָלִלֻיֻות כְּ ַעל־ַׁ,ֻבִ ֶ ש 

ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ֻובֵַׁאָליוִַׁיתְּ ֵדי־ֶזהַָׁנש  ַׁיְּ

ַׁ ָעִמים ַֻׁפְּ לֹש  ָ ַׁש  ִחיַנת ַׁ"ֵאיָכה"ֻבְּ
ִרים אֹומְּ ֶ ִחינֹות,ַָׁאָדםַַׁׁ–ַׁש  ַֻׁבְּ לֹש  ָ ֶנֶגדַׁש  ֻכְּ

ַמןֻוָמַׁ ֵבית־ַׁ,קֹוםַֻׁוזְּ ֵלמֻותַֻׁבְּ ְּ ִליתַַׁהש ֻ ַתכְּ ָהָיהַֻׁבְּ ֶ ש 
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ָכלַַׁׁ,ַהֻמִ ַׁלְּ רֹון ֻכָ ַַׁהֻזִ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ֲעוֹונֹוֵתינֻו.ַׁ–ַָׁהעֹוָלםַׁ בֻוַֻׁבַ רְּ חְּ ֻנֶ ֶ ַׁש 

הֻוא ֶ ַׁש  ֶַׁאָחד, ָפסֻוק ַֻׁבְּ ַלל ַׁ:ה ב, ו(ֵאיכָ )ַֻׁכָ
ַֹׁמֲעד" ֵחת ִ ַׁש  ֻכֹו ַׁש ֺ ן ֻגַ ַֻׁכַ ֹמס חְּ ַׁוַַֹׁוֻיַ "–ַׁ
הֻואַַׁהַׁ ֶ ַׁ'ש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ִחיַנתַַׁׁ–' ַֻׁבְּ נֻו תַׁ'ַהיְּ ַ ֺדש ֻ קְּ

קֹוםַׁ ַׁ.'ַהֻמָ

ת ֻבָ ַ ש  ַׁוְּ ַׁמֹוֵעד ִצֻיֹון ַֻׁבְּ ַׁה' נֻוַַׁׁ–" ַהיְּ
ַמן' ַַׁהֻזְּ ת ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ַמןַַׁׁ–' ַהֻזְּ ֶ ַַׁמהַׁש ֻ ל ַֻׁכָ י ֻכִ

ִתים ֻבָ ַ ש  ַׁוְּ ַׁמֹוֲעִדים מֹו ַֻׁכְּ ַׁיֹוֵתר ש  ֺקֻדָ ֶהםַַׁׁ–ַׁמְּ ֻבָ
ָמִזי ַָׁהרְּ ִאיִרין יֹוֵתרמְּ ַֻׁבְּ יֹום־ַׁ,ם ַֻׁבְּ ר ֶ ֲַׁאש  ַעד

ֻפֻוִרים אַׁ,ַהֻכִ עֹוָלם־ַהֻבָ ַֻׁבָ רֹון ֻכָ ַַׁהֻזִ ר ַׁהֻואִַׁעֻקַ ַׁ,ָאז
אַׁ ִחיַנתַׁעֹוָלם־ַהֻבָ ֻפֻורַֻׁבְּ יַׁיֹום־ֻכִ דֻוַעַַׁׁ,ֻכִ ֻיָ כוַַֻֻׁׁכַ ַׁ.'וְּ

ַׁ"ַׁ:ָאַמר ֶַׁמֶלךְּ ַַׁאֻפֹו ַזַעם ַֻׁבְּ ַאץ נְּ ַוֻיִ
ֹכֵהן ַׁוְּ "–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ תַׁ'ֶזה ַ ֺדש ֻ קְּ

ַׁםָהָאָדַׁ '–ַַׁׁ נֻו דֹול'ַהיְּ ַַׁהֻכֵֹהן־ַהֻגָ ת ַ ֺדש ֻ הֻואַַׁׁ',קְּ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת יֵקי־ֱאֶמת'ֻבְּ ֻדִ ַַׁהֻצַ ת ַ ֺדש ֻ ָרִאיםַַׁׁ'קְּ קְּ ֻנִ ֶ ש 

ָלִכים'ַׁ רֹוןַַׁעל־ָיָדם.ַׁ',מְּ ֻכָ ַכתַַׁהֻזִ ָ ש  רַַׁהמְּ ִעֻקַ ֶ ַׁש 

ֹ ָעִמים ֹֻפְׂ לֹש  ָ ֹש  ִחיַנת ֵֹאיָכה"ֻבְׂ ֶנֶגדֹֹ–" ֻכְׂ
ִחינֹותֵֹאֻלוֹֻ לֹש ֹֻבְׂ ָ ֹ:ש 

ַָׁהִעירֵאיָכַׁ" ָדד ַֻׁבָ ָבה ְּ ַָׁיש  כֻו'ַׁ"ה ֶזהֻוַַׁׁ–ַׁוְּ
ִחיַנתַׁ קֹום'ִקיָנהַַׁעלַֻׁבְּ תַַׁהֻמָ ַ ֺדש ֻ ַׁ.'קְּ

כֻו'ַׁ"ֵאיָכהַָׁיִעיב" אֹורַַׁׁ–ַׁוְּ ַׁמְּ ךְּ ַ ֱחש  ֻנֶ ֶ ַׁש  נֻו ַהיְּ
ֵדי־ֶזהַׁ ַעל־יְּ ֶ ֵדיַָׁעִביםַַׁוֲעָנִנים,ַׁש  ַהֻיֹוםַַׁעל־יְּ

ִפיַַׁהֻיֹום ָמִזיםַֻׁכְּ ִביִניםַָׁהרְּ ִחיַנתַׁ–ֵַׁאיָנםַׁמְּ ַֻׁבְּ ֶַׁזהֻו
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַַׁעל ַַׁהֻיֹום'ִקיָנה ת ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ֶזהוַֻׁ'. יֹוםַׁ"ַׁ:וְּ ֻבְּ

ַַׁאֻפוַֹׁ ַׁאֹותֹוַׁ", ל ֶ ַׁש  ַַׁהֲחרֹון־ַאף ַֻׁתֶֹקף ֵדי ַעל־יְּ ֶ ש 
ַַׁהֻיֹוםַׁ,ַהֻיֹום ךְּ ַ ַַׁׁ,ֶנֱחש  ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ָחה'ַעד כְּ ִ ַׁ',ש 

ַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ָמִזים ָהרְּ ַׁלְּ ֵַׁלב יִמין ש ִ ַׁמְּ ֵאין ֶ ש 
ַׁ ָכלַׁיֹוםַָׁלש  זַֻׁבְּ ַרֻמֵ רַַׁׁ,ֻובֵַׁאָליומְּ ֵדי־ֶזהִַׁעֻקַ ַעל־יְּ ֶ ש 
ןַׁ ֻבָ ַׁ.ַהֺחרְּ

ַׁיֻוַעם"וְַּׁ ֵַׁאיָכה "–ַַׁׁ ַַׁעל קֻותַׁ'ֶנֱאַמר ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ
יק ֻדִ ַׁ'ַהֻצַ ל ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ַׁיֻוַעם". ַַׁעלַַׁׁ"ֵאיָכה ֶנֱאַמר

הוַֻׁ' ֻיָ ִ יקַׁיֹאש  ֻדִ קֻותַַׁהֻצַ ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ַׁ–ַׁה ד, א(ַרבָֻ ־הֵאיכָ )"
ִחיַנתַַׁׁ נֻוַֻׁבְּ תַָׁהָאָדם'ַהיְּ ַ ֺדש ֻ "ל.ֻכַַַׁׁ'קְּ ַֻׁנַ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ַַׁאַחר ם ַׁ,ֻגַ
דֹול ַֻׁכֵֹהן־ֻגָ ַָׁלנֻו ֵאין ַַׁׁ,וְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ לֹא ַׁ,וְּ

אֹורַַׁהֻיֹום םַׁמְּ ַֻׁגַ ךְּ ַ ֵדי־ֶזהֶַׁנֱחש  ַעל־יְּ ֶ ֵדי־ַׁ,ש  ַעל־יְּ וְּ
ָהָאָדםַׁ ַׁוְּ ַַׁהֻיֹום ִפי ַֻׁכְּ הֻוא ֶ ַׁש  רֹון ֻכָ ַַׁהֻזִ ם ַעֻלֵ ִַׁנתְּ ֶזה

ַׁ קֹום ַהֻמָ ָוהַׁוְּ קְּ ַֻׁתִ ַָׁלנֻו ֵַׁיש  י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ "ל. ֻנַ ֻכַ
ָכלַֻׁדֹור יֵקי־ֱאֶמתַׁ,ֻבְּ ֻדִ ֵדיַַׁהֻצַ ִאיִריןַָׁלנֻוַַׁׁ'ַעל־יְּ ֻמְּ ֶ ש 

ַׁ י ַֻׁכִ ֵַׁעת. ָכל ַֻׁבְּ "ל ַַׁהֻנַ רֹון ֻכָ ַָׁיָקרַׁ"ַהֻזִ יק ֻדִ ַהֻצַ
ִנים ִלפְּ ַׁוְּ ַני ִַׁלפְּ ַנס כְּ ֻנִ ֶ ַׁש  דֹול ַַׁהֻגָ ֵַׁמַהֻכֵֹהן ת הֹוָריוֹ )"

ַׁ.יג.( 

יִקים ֻדִ ָקםַׁ,ַהֻצַ ִַׁעסְּ ל ַׁאֹוָתנֻוַַׁׁ–ַֻׁכָ יר ֻכִ ַהזְּ לְּ
ַׁיֹום ָכל ַֻׁבְּ א ַָׁהעֹוָלם־ַהֻבָ רֹון ֵדיַַׁׁ,ִזכְּ ֻכְּ

ָעםַׁ ְּ ִַׁיש  ל ַֻׁכָ ֶַׁזה י ַֻׁכִ ֵלָמה. ְּ ַׁש  ֻוָבה ש  תְּ ַֻׁבִ יֵבנֻו ִ ַלֲהש 
ֵדיַׁ ַֻׁכְּ ַׁהֻוא ַהֻכֹל ֶ ַׁש  נֻו, ִַׁעֻמָ ָקם ָעסְּ ַֻׁבְּ ָצם ֶַׁחפְּ ָכל וְּ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יֵרנֻו ֻכִ ַהזְּ רֹון'לְּ ָלִליַַֻׁׁ'ִזֻכָ כְּ ַֻׁבִ "ל ֻותַַׁהֻנַ
ָרִטֻיֻות ָלאֹותַַׁׁ,ֻוִבפְּ ִַׁנפְּ ֻבֻולֹות חְּ ַֻׁתַ ה ַכֻמָ ַׁוְּ ה ַכֻמָ ֻבְּ

נֹוָראֹות.ַׁ ַׁוְּ

ים ֲעוֹונֹוֵתנֻו־ָהַרֻבִ יִקיםַַׁׁ–ַֻׁבַ ֻדִ ַַׁהֻצַ ם ֻגַ
ןַׁ ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו. ַֻׁבַ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִַׁנסְּ ָהֵאֻלֻו

ַׁ ֱאֶמת ית־"ֻבֶ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ ַֻׁכְּ ַלִים פְּ ַֻׁכִ ִַׁסֻלֻוָקן ה ֶ ָקש 
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ לַׁה א, מד(ַרבָֻ ה ֵאיכָ )" ַֻׁכָ ַׁקֹוֵנן ַעל־ֶזה ַׁוְּ .

כֻו'ַׁ"ֵאיָכהַׁיֻוַעם"ַׁ "ל.ַׁ,וְּ ַכֻנַ ַׁוְּ

נוֹֻ ַהיְׂ ֹ:ֻדְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ם ֺכֻלָ ֹוְׂ

ח" ֻכַ ִ ֹש 

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֹא(

ֹב(

ֹג(

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מג ֻתִ

ִחיַנת ֶבר"ַׁ:ֻבְּ ַַׁהֻגֶ ֲַׁאִני רַַׁׁ–" ַדֻבֵ ַׁמְּ ם ָ ש ֻ ֶ ש 
לַׁ ַֻׁכָ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ֹו ש  ַנפְּ ַׁלְּ רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ַֻׁבְּ ה ֻבֵ ַהרְּ
רַׁ ַדֻבֵ ַׁלְּ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ַָׁצִריךְּ ֵַׁאיךְּ ָרֵאל. ש ְּ ִַׁמֻיִ ֶאָחד

וַֹׁ ש  ַנפְּ מֹוַַׁאף־ַעל־אַׁ,לְּ ירֶַׁאת־ַעצְּ ֻכִ ַהזְּ ֻוַליַׁיֻוַכלַׁלְּ
י־ֵכן ַרךְַַּׁׁ,ֻפִ ֻבָ ִַׁיתְּ ֻובֵַׁאָליו ש  ֻיָ ֶ לַַׁׁ–ַַׁעדַׁש  ַׁסֹוףַֻׁכָ י ֻכִ
ַׁסֹוףַׁ,סֹוף ל ַֻׁכָ נוַַֻׁׁ,סֹוף ֵַׁמִאֻתָ ֶיה הְּ ַֻׁיִ ֻוַמהַַׁׁ,ַמה

ַאֲחִריֵתנֻו.ַׁ הַֻׁבְּ ַַׁנֲעש ֶ

ַׁ ר ַדֻבֵ ֻמְּ ֶ ָיה'ש  מְּ ַַׁׁ'ִירְּ רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ִאֻלֻוַַׁׁ–ַֻׁבְּ ֻכְּ
ֶַׁאָחַׁ ל מֹוַֻׁכָ ַַׁעצְּ ַַׁעל ַׁאֹוֵמר ָרֵאל ש ְּ ִַׁמֻיִ ד

מֻוַׁ רְּ ֻגָ ֶ ַׁש  ֲַׁעוֹונֹוָתיו ֵאב ַֻׁכְּ יש  ֻגִ ַהרְּ ַׁלְּ ִחיל תְּ ֻמַ ֶ ש  ֻכְּ
ַׁ ָצִריךְּ ַׁוְּ לֻות. ַַׁהֻגָ ַַׁוֲאִריַכת ָין נְּ ַַׁהֻבִ ִעֻכֻוב ַׁוְּ ן ֻבָ ַהֺחרְּ
ַׁהֻואַׁ י ַֻׁכִ מֹו, ַעצְּ ַֻׁבְּ רֹון ַַׁהִחֻסָ לֹות ִַׁלתְּ ל־ֶאָחד ֻכָ

ַׁ ַֻׁוַמה ה ָעש ָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ֹו ש  ַנפְּ ַֻׁבְּ ִַׁעֻמֹוַׁיֹוֵדַע ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ש ֻ
וֻוִיים.ַׁ לַַׁהֻדְּ וֻוַֻׁכָ ַעל־ֶזהִַׁידְּ ֲעוֹונֹוָתיו.ַׁוְּ ַֻׁבַ

מוַֹׁ ַַׁעל־ַעצְּ ַרֵחם ַׁלְּ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ל־ֶאָחד ַׁ,ֻכָ
וַֹׁ ש  ַַׁנפְּ ַמר ַֻׁבְּ ַָׁרָאהַׁ"ַׁ:לֹוַמר ֶבר ַַׁהֻגֶ ֲאִני

כֻו' ַׁוְּ כֻו'ַׁ,ֳעִני ַׁוְּ ַַׁוֻיַֹלךְּ ַָׁנַהג בַַׁׁ,אֹוִתי ֺ ַָׁיש  י ַֻׁבִ ַאךְּ
ַַׁהַׁ ל ַֻׁכָ ַָׁידֹו כֻו'ַיֲהֹפךְּ ָקא"ֻיֹוםַׁוְּ יְּ ַֻׁדַ ַׁ'ֲאִני' 'אֹוִתי'ַַׁׁ,.

ָקא יְּ ָקאַׁ,ֻדַ יְּ י'ַֻׁדַ ַֻׁבִ קֻותַַׁׁ–ַׁ'ַאךְּ םֵַׁהיֵטבַַׁעמְּ ָ ן־ש  ַעֻיֵ
ֻבֻוִריםַָׁהֵהם.ַׁ ִריַרתַַׁהֻדִ ַׁמְּ

יָנה ַַׁהֻקִ ִרירֻות ִַׁרחֻוקֹוַַׁׁ–ַׁמְּ ַֹׁעֶצם ַעל
ל ַֻׁכָ ל ֶ ַַׁעדַַׁׁ,ֶאָחדַׁש  ַמִים, ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ַׁש  ֵמָאִביו

ַׁ ַֻׁתִ ַָׁאֵפס ַעט מְּ ַֻׁכִ ר ֶ יםֲַׁאש  ַׁש ִ לֹום. ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָוה קְּ
סֻוק ַֻׁפָ ָכל ַֻׁולְּ ֻבֻור ַֻׁדִ ָכל ַׁלְּ ָך צֹאַַׁׁ,ִלֻבְּ ִַׁלמְּ תֻוַכל וְּ

םַׁ ָ ָךַׁש  מְּ ם.ַׁ,ֶאת־ַעצְּ ָ הַׁש  ַאֻתָ ֶ ָכל־ָמקֹוםַׁש  ַֻׁבְּ

רַׁ ַסֻפֵ ֻמְּ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ י־ֵכן, ַאף־ַעל־ֻפִ
ֵַׁאיןַׁ ַַׁעד ךְּ ל־ֻכָ ַֻׁכָ ַָׁצרֹוָתיו ִרירֻות מְּ

ִלית כְּ ֶַׁאת־ַעַַׁׁ–ַֻׁתַ ָיֵאש  ַׁמְּ ַַׁחס־ֵאינֹו ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ מֹו צְּ
ֻוםַֹׁאֶפן.ַׁ ש  לֹוםַֻׁבְּ ָ ש  ַׁוְּ

ָבבוַֹׁ ַׁלְּ ִרירֻות ַׁמְּ תֹוךְּ ַֻׁבְּ אֹוֵמר ֶ ָוֹאַמרַׁ"ַׁ:ש 
ִחי ִחי'ַׁ–"ַָׁאַבדִַׁנצְּ ָקאַׁ'ִנצְּ יְּ ִאֻלֻוַָׁאַבדַַׁׁ,ֻדַ ֻכְּ

ֵַׁמַאַחרַׁ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ ֻלֹו ֶ ַׁש  חֹון ֻצָ ַהֻנִ
ֲַׁאָבַׁ . ךְּ ל־ֻכָ ַֻׁכָ נֹו ֻבָ ֺחרְּ ַׁוְּ רֹוֶאהִַׁרחֻוקֹו ֶ ַַׁאף־ַעל־ש  ל

י־ֵכן כֻו'"ַׁ:ֻפִ ֻכֹורַׁוְּ זְּ יַַׁׁ,ָזכֹורַֻׁתִ יבֶַׁאלִַׁלֻבִ ִ זֹאתַָׁאש 
כֻו'ַׁ ןַׁאֹוִחילַׁוְּ ַׁ".ַעל־ֻכֵ

"ל ֻנַ ַַׁעלַַׁׁ:ֻכַ ִכֻיֹות ַהֻבְּ ַׁוְּ ינֹות ַַׁהֻקִ ֵדי ַעל־יְּ ֶ ש 
נוַֹׁ ֻבָ ַֺׁחרְּ ַַׁׁ,ֻגֶֹדל ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ

ַרֵחםַָׁעָליו ִניַעַָׁהַַׁׁ,מְּ ַַׁׁ–'ַַׁרעַַׁעִין'ֻוַמכְּ ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַעדַׁש 
ַׁ רֹון'ָעָליו ִחיַנתַׁ',ִזֻכָ ֹוַחַׁ"ַׁ:ֻבְּ ָתש  ַׁוְּ ֻכֹור זְּ ַֻׁתִ ָזכֹור

י ִ ש  ַַׁנפְּ ם"ָעַלי ָ ַׁש  "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ יַׁ"ַׁ:, ֻתִ ָיַדעְּ
ַַׁעדַׁ י ִ ש  ַַׁנפְּ ַָׁעַלי ֹוַח ש  ַֻׁתָ ֲַׁאָבל ֻכֹר, ִַׁלזְּ ָך ַׁלְּ ֵַׁיש  י ֻכִ

ֻכֹרַׁ זְּ ֻתִ ֶ ַׁ."ש 

מוַֹׁ ַעצְּ ַֻׁבְּ ַָׁהָאָדם ֵַׁאֶצל ַׁ:הֻוא
רֹוןַׁ ֻכָ ַַׁהֻזִ ַַׁעל ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ַׁלְּ ִריִכין ֻצְּ ֶ ש 

ַׁיֹום ָכל ַֻׁבְּ ה הַַׁׁ,ַהֻזֶ ֻכֶ ִַׁנזְּ אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ ַׁסֹוף ל ַֻׁכָ ַׁסֹוף י ֻכִ
ָאַמרַׁ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ ים, ֺרֻבִ ַַׁהמְּ ֲחָסָדיו ַֻׁבַ ה ַַׁהֻזֶ רֹון ֻכָ ַלֻזִ

ם ָ ֵדיַׁ"ַׁ:ש  ןַׁאֹוִחיל,ַַׁחסְּ יַַׁעל־ֻכֵ יבֶַׁאלִַׁלֻבִ ִ זֹאתַָׁאש 
ַׁ ַׁלֹא י ַֻׁכִ נֻו ַָׁתמְּ ַׁלֹא י ַֻׁכִ כֻו',ַׁה' ַׁוְּ ַַׁרֲחָמיו ָכלֻו

ָקִריםַׁכֻו' יםַַׁלֻבְּ ִ נוַַֻׁׁ–"ֲַׁחָדש  ַַׁׁ:ַהיְּ ַרךְּ ֻבָ ֲחָסָדיוִַׁיתְּ ֶ ש 
עֹוָלם.ַׁ ִליםַׁלְּ ֵאיָנםַֻׁכָ יםַׁוְּ ֻמִ ֵַׁאיָנםַֻׁתַ

הַׁ" ַַׁרֻבָ ָקִרים ַַׁלֻבְּ ים ִ ֲחָדש 
ֱַׁאמֻוָנֶתךַָׁ ִחיַנתַַׁׁ–" ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

ַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש ֻ טֻובוַֹׁ"ַמה ַֻׁבְּ ש  ַחֻדֵ ַׁיֹוםַַׁׁמְּ ָכל ֻבְּ
ית ִ ֵראש  הַֻׁבְּ ִמידַַׁמֲעש ֵ ָכלַׁ"ֻתָ מֹוַֻׁבְּ ֵצםַַׁעצְּ ַצמְּ ,ַֻׁומְּ

ִלית כְּ ַֻׁתַ ֵַׁאין ַַׁעד ֵַׁמֵאין־סֹוף ָמִזיםַַׁׁ,יֹום ַׁרְּ ז ַרֻמֵ לְּ
ָכל־ֶאָחד ִחיַַׁׁ,לְּ צְּ ַַׁהֻנִ ִלית כְּ ַהֻתַ ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ יר ֻכִ זְּ ֻיַ ֶ ש 

ֵַׁאָליו ֻוב ַַׁׁ,ָלש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ר ִַׁעֻקַ הֻו ֻזֶ ֶ יםַׁ"ש  ִ ֲחָדש 
ָקִרים ַַׁׁ–ַׁכֻו'וְַַּׁׁ"ַלֻבְּ ַַׁעל ֱאַמר ֻנֶ ֶ ֻותַׁ'ש  ש  ַחֻדְּ ִהתְּ
ָרֵאלַׁ'ַהֻמִֹחין ש ְּ ִַׁמֻיִ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ֵַׁאֶצל ַׁיֹום ָכל ַׁ,ֻבְּ
ָתִביםַׁ ֻכְּ דֻוַעַֻׁבַ ֻיָ ים)ַֻׁכַ י־ֵעץ־ַחֻיִּ רִּ לָֻ  ֻפְ פִּ ַׁ.ה פ"ב(ֻתְ

ַׁהֻוא ֶַׁנָחָמתֹו ר ִעֻקַ ֶ הֻואַַׁׁ,ש  ֶ ַׁש  ַמה
ַׁ ֵ ֵדי־ַהש  ַחסְּ ַׁלְּ ֲַׁעַדִין ה ַצֻפֶ ֵאיָנםַַׁׁםמְּ ֶ ש 

ִלים יםַׁ,ֻכָ ִ ש  ַחֻדְּ ֵהםִַׁמתְּ ֵדי־ֶזהַַׁׁוְּ ַעל־יְּ ֶ ָכלַׁיֹום,ַׁש  ֻבְּ
י ֲַׁאִמֻתִ ַעת ַֻׁדַ ֵַׁאָליו יַע ֻגִ ֻיַ ֶ ַׁש  ה ֻכֶ ִַׁיזְּ ַעדַַׁׁ,ֲעַדִין

א עֹוָלם־ַהֻבָ ַֻׁבָ ֵַׁהיֵטב מֹו ַַׁעצְּ יר ֻכִ זְּ ֻיַ ֶ ֻובַַׁׁ,ש  ָיש  וְּ
ֶנָחָמֵתנוַַֻׁׁ,ֵאָליוַׁ ָוֵתנֻוַׁוְּ קְּ רַֻׁתִ יֶַׁזהִַׁעֻקַ ַׁ.ֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ָצִריךְֹׂ ֹוְׂ

ר ִעֻקַ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

נוֹֻ ַֹהיְׂ

מֹו־ ֹןֵכֹֻוכְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹ:וְׂ

ָצא ֹ:ִנמְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מד ֻתִ

ֵעַׁ ַֻׁבְּ ַׁת ַׁמְּ ִרירֻותַֻׁתֶֹקף
ן ֻבָ דַַׁׁ,ַהֺחרְּ ִַׁמֻיָ ִחיל ַמתְּ

ָחה ִַׁמנְּ ֵעת ֻוָעה'ַׁ,לְּ ש  ַׁיְּ ֶַׁקֶרן ִמיַחת ַׁצְּ ַָׁאזַַׁׁ–' י ֻכִ
יַחַׁ ִ ַָׁמש  ְלמִּ )ַׁנֹוַלד ַ ָרכוֹ י ְירֻוש  ה ֻבְ ר־ַרֻבָ ת ב, ד; ֶאְסֻתֵ

ה א, נא; ' א יא; ֵאיָכה־ַרֻבָ יְחֻתָ תִּ יֻפְ רִּ ים־ֵעץ־ֻפְ ַע 'וְ ' ַחֻיִּ ַ ר־ש 

נוֹ  ֻוָ בֻועוֹ ת' ַהֻכַ ָ ִעַַׁׁ–ַׁת א(ש  ֶ ַָׁהַרעש  ָנַעת ַַׁהכְּ ר ַעִיןַׁ־ֻקַ
ַׁ.ָידוַֹׁ־הֻואַַׁעלַׁ

  .כו

ִפֻלַ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ָח תֻתְּ נְּ  ה ז,־ַהֻמִ
סֹופֹו  ֵ 'ֻבְּ , ֻבְּ ָרִקי־יָראש   (ם'ֻפְּ

ֻיוַֹׁ ַמֵעטםַֻׁבַ ִנתְּ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֱחַרבַַׁהֻבֵ ֻנֶ ֶ ַׁ,ש 
ִליתַׁ ַתכְּ ַֻׁבְּ כֻותֹו ַַׁמלְּ ֻלֻות ֻגַ ִַׁהתְּ ִחיַנת ֻבְּ

ֶכַׁ ַֻׁתֵ ִחיל ִַׁהתְּ עֻוט, הֻוַַׁהֻמִ ֻזֶ ֶ ַׁש  ֻקֻון, ַהֻתִ ַׁוְּ ֻלֻוי ַַׁהֻמִ ף
ִחיַנת ָאב"ַׁ:ֻבְּ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ַׁנֹוָלד יַח ִ ש  ֻמָ ֶ ַׁש ֻ "ַַׁמה

ְלמִּ ) ַ ָרכוֹ י ְירֻוש  ה ֻבְ א יא; ֵאיָכה־ַרֻבָ יְחֻתָ תִּ ה ֻפְ ר־ַרֻבָ ת ב, ד; ֶאְסֻתֵ

יא, נא; ' רִּ ים־ֵעץ־ֻפְ ַע 'וְ ' ַחֻיִּ ַ נוֹ ר־ש  ֻוָ בֻועוֹ ת' ַהֻכַ ָ הַַׁׁ–ַׁת א(ש  ֻזֶ ֶ ש 
ִחינַַׁ ִגיַמת'תַֻׁבְּ ָבָנהִמֻלֻויַֻׁפְּ ָקאַַׁׁ',־ַהֻלְּ יְּ ִחילַֻׁדַ תְּ ֻמַ ֶ ש 

הֻואַׁ ֶ ַׁש  עֻוט ַַׁהֻמִ ִלית ַתכְּ ַׁלְּ יָעה ַַׁמֻגִ ִהיא ֶ ַׁש  ֵעת ֻבְּ
ַׁ'ַׁ ־ֹחֶדש  כֻו'ַׁ',רֹאש  ֻוָבהַׁוְּ ש  ַַׁהֻתְּ ֶֹרש  ָאזַׁש  ֶ  .ש 

  .כז

 (טֹוב ה, יא־ֲהָלכֹות, יֹום־ִלֻקֻוֵטי)

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ַׁת לֹש ָ ְּ ין־ַׁהש  ַֻׁבֵ ל ֶ ַׁש  בֻועֹות ָ ש 
ָצַׁ ןַַׁהֻמְּ ֻבַ ַֺׁחרְּ ַַׁעל ֶהם ַֻׁבָ ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ִרים

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֲעוֹונֹוֵתינוַַֻׁׁ–ַֻׁבֵ ַֻׁבַ ַָׁהָיה ָאז ֶ יםַׁש  ־ָהַרֻבִ
ִריִחים כְּ רֻותַֻׁכַֹחַַׁהֻמַ ֻבְּ ֻגַ רִַׁהתְּ ֵהםַָׁהַעֻכוַַֻׁׁ,ִעֻקַ ֶ "םַׁש 

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֶהֱחִריבֻוַַׁהֻבֵ דֻוַָׁעֵלינֻוַׁוְּ ָעמְּ ֶ םַַׁׁ,ש  ָ ש ֻ ֶ ש 
ַׁ ר ךְַּׁ'ִעֻקַ ֵ ָרֵאלַַׁׁ',ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ִַׁיש ְּ ֶַׁאת ִריחֻו ִהכְּ וְּ

רֻוָחִנֻיֻות ַׁוְּ ִמֻיֻות ְּ ַגש  ַֻׁבְּ לֻות ֻגָ ַַׁׁ.ֻבַ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ָכל־ֶזה וְּ
אַָׁהֵעֶגל'ֵמַַׁׁ ָכלַַׁהֻדֹורֹותַׁ',ֵחטְּ ֻבְּ ֶ  .ֻוֵמֲחָטֵאינֻוַׁש 

ֶַׁהָעָפר ַַׁעל ַָׁאז ִבין ְּ ַׁיֹוש  ְלָחן" ֺ ָערֻוְך ־)ש 

יחֹאַר  ָעה־ַׁ,ט, ג(תקנם ־ַחֻיִּ ְּ ש  ֻתִ ַֻׁבְּ ָרט פְּ ֻבִ
ֶַׁהָעָפרַׁ,ָאבֻבְַּׁ ַַׁעל ִבין ְּ ֻיֹוש  ֶ ַׁש  ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ר ִַׁעֻקַ ָאז ֶ ַׁ,ש 

ַָׁעָפר ַַׁעד נֻו ַרדְּ ֻיָ ֶ ַׁש  לֻוֵתנֻו פְּ ִ ַׁש  יִרין ַַׁמֻכִ ַָׁאנֻו י ַׁ,ֻכִ
ִחיַנת בְּ י)ַֻׁבִ ֻלִּ הִּ ֶַׁלָעָפרַׁ"ַׁ:ם מד, כו(ֻתְ ָחה ָ ַׁש  י ֻכִ

נוַֻׁ ֵ ש  כֻו'ַׁ"ַנפְּ יַַׁׁ,וְּ ַֻׁכִ ָוֵתנֻו, קְּ ַֻׁתִ ַׁהֻוא מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ֶזה וְּ
ִחינַַַׁׁ'ָעָפר'ַׁ ךְַּׁ'תַׁהֻואַֻׁבְּ ֵ ַׁ'.ֻכַֹח־ַהֻמֹוש 

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ְעיָ )ת ַ ֵַׁמָעָפרַׁ"ַׁ:ה נב, ב(ְיש  ַנֲעִרי ִהתְּ
כֻו'ַׁ"קֻוִמי ָקאַׁ.וְּ יְּ ַֻׁדַ ֵדיַַׁׁ.'ֵמָעָפר' ַעל־יְּ ֶ ש 

ַׁ ִחיַנת הוַַֻׁׁ'ָעָפר'ֻבְּ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ךְַּׁ'א ֵ ַֻׁכַֹח־ַהֻמֹוש  '–ַׁ
לַׁ ֻטֵ ֻבַ ִיתְּ קֻוםַׁוְּ ֵדי־ֶזהַֻׁתָ ִריַחַׁ'ַעל־יְּ כְּ ֵהםַַׁׁ'ֻכַֹח־ַהֻמַ ֶ ש 

ַַׁׁ ְּ לֻות.קֹוש  ֻגָ ִַׁריםַׁאֹוָתנֻוַֻׁבַ

ִחינַַׁ ָ )תַֻׁבְּ אֵרךְַּׁ:ַׁ"ם(ש  ֵריַַׁצֻוָ ִחיַׁמֹוסְּ ֻתְּ ֻפַ ַׁ"ִהתְּ
כֻו' ַַׁׁ–ַׁוְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ָקא, יְּ ַֻׁדַ ֵרי' ֻכַֹח־''מֹוסְּ

ִריַחַׁ כְּ ִריםַַׁׁ–'ַַׁהֻמַ ָ ש  מֹוֵסרֹותַֻׁוקְּ ֹרַֻׁבְּ ש  רֹוֶצהִַׁלקְּ ֶ ש 
ַלןַׁ כֻו',ַַׁרֲחָמָנא־ִלצְּ ַׁ.וְּ

ֱאֶמַׁ ֻקֻוןַׁת:ֻבֶ ַַׁהֻתִ ֵעת בַַֻׁׁבְּ ֵ ֵַׁליש  ִריִכין ַׁצְּ ֵאין
ַַַׁׁעל ש  ַַׁמֻמָ ֶַׁהָעָפר ,ַׁ יר ֻבִ ַהגְּ ַׁלְּ ֵדי ֻכַֹח־'ֻכְּ
ךְַּׁ ֵ ַַׁהֻמֹוש  יִקים. ֻדִ ַַׁהֻצַ י ֱאֶמתַַׁׁ–ַֻׁכִ ַֻׁבֶ ֲַׁעָנִוים ֵהם

ֵאיָנםַׁ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ָעָפר', ַֻׁכֶ ָמם ַַׁעצְּ יִמים ש ִ ֻו'מְּ
ַׁ ש  ַַׁמֻמָ ֶַׁהָעָפר ַַׁעל ִבים ְּ ָלהַַׁׁ.יֹוש  ַמעְּ ַׁלְּ ֵַׁהם י ֻכִ

ִַׁמַׁ ָלה ַמעְּ ַׁלְּ ךְַּׁ'ֵמֶהָעָפר, ֵ ָעָפרַׁ'ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ֻבֶ ֶ יַַׁׁ.ש  ֻכִ
ַׁ ל ךְַּׁ'ֻכָ ֵ ָעָפרַׁ'ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ֻבֶ ֶ ַַׁׁ–ַׁש  ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ַהֻכֹל

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ַמת ְּ ש  ִַׁמֻנִ ָלה ַמעְּ רַׁ,ִמֻלְּ ִַׁעֻקַ ֵהם ֶ ֻכַֹח־'ַׁש 
ךְַּׁ ֵ ַַׁהַַׁׁ',ַהֻמֹוש  ֶזה ַׁוְּ ִביָלם. ְּ ש  ַֻׁבִ ָרא ִַׁנבְּ ַהֻכֹל ֶ ֻכַֹח־'ש 
ךְַּׁ ֵ ָעָפרַׁ'ַהֻמֹוש  ֻבֶ ֶ ַַׁׁ–ַׁש  מְּ ֻנִ ֶ ַׁש  הֵַׁמַאַחר ַמֻטָ ַׁלְּ ךְּ ָ ש 
ֶזהַָׁהעֹוָלםַׁ ָעֵרבַֻׁבֹוַׁטֹובַָׁוָרע,ַׁלְּ ַׁ.ִנתְּ

ַׁ ַָׁהִעֻקָ מֹוַׁר: לַַׁעצְּ ַבֻטֵ ַָׁהָאָדםַׁלְּ ִריךְּ ֻצָ ֶ ש 
ַעם ָכל־ֻפַ יַַׁׁ,ֻבְּ ַֻׁכִ ַָׁעָפר, הֻוא ֶ ַׁש  ֻכֹר ִלזְּ וְּ

סֹופֹוֶַׁלָעָפר" סֹודֹוֵַׁמָעָפרַׁוְּ י)מֻוַסף "ַׁיְּ יםָימִּ ַׁ,ם(־נֹוָראִּ
ִַׁלַׁ ִלית ַתכְּ ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ל ִַׁויַבֻטֵ ִחיַנת ךְַּׁ'בְּ ֵ ַׁ'ֻכַֹח־ַהֻמֹוש 

ה ָ ֺדש ֻ קְּ ַֻׁדִ י מֹוַַׁׁ,ָהֲאִמֻתִ ַַׁעצְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ הֻוא ֶ ש 
ים ַַׁהַחֻיִ קֹור ַַׁׁ–ִַׁלמְּ ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ִחיד ַַׁהֻיָ ַהֻבֹוֵרא לְּ

הַׁ ַעֻלֶ ִיתְּ ַׁ.וְּ

ַׁ בֹודַַׁׁר:ָהִעֻקָ ַֻׁכְּ ֶַׁנֶגד בֹודֹו ַֻׁכְּ ל ַבֻטֵ ֻיְּ ֶ ש 
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ לֻותֹוַַׁׁ,ַהש ֻ פְּ ִ ַׁש  ֵיַדע וְּ

ֱאַׁ ָעָפרַׁ,ֶמתֻבֶ ַֻׁכֶ מֹו יםַַׁעצְּ ָיש ִ ַַׁׁ.וְּ ר ֻבֵ ֻגַ ִַׁיתְּ ָאז ֻכַֹח־'וְּ
ךְַּׁ ֵ י,ַַׁׁ'ַהֻמֹוש  הוַָֻׁהֲאִמֻתִ ֶ ִחיַנתַׁש  ה'אַֻׁבְּ ָ ֺדש ֻ קְּ 'ַָׁעָפרַֻׁדִ

ִמידֶַׁאלַָׁהֱאֶמת.ַׁ–ַׁ ַֻׁתָ ךְּ ֵ ש  ִַׁלֻמָ

ָאב'וֹֻ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ֹ'בְׂ

ֶכף ֹֻתֵ

ֶזה ֹוְׂ

ןֹ ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מה ֻתִ

ִמי ַֻׁתָ ֶַׁהָעָפרַׁד ַַׁעל ב ֵ ֵַׁליש  ִריִכין ַׁצְּ ֵאין
ִריִכין ַׁצְּ א, ַרֻבָ ַַׁאֻדְּ י ַֻׁכִ ֶַׁזה, ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ש  ַַׁמֻמָ
ַאף־ ַׁוְּ יֹון. ַָׁהֶעלְּ ֹו ש  רְּ ָ ש  ַׁלְּ מֹו ַַׁעצְּ ָהִרים ַׁלְּ ָקא יְּ ֻדַ
ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ַָׁעָפר, ַַׁעד לֻותֹו פְּ ִ ַׁש  ֵַׁיַדע י־ֵכן ַַׁעל־ֻפִ

לָֻ )ַׁ ם"ַׁ:ה לא.(ְמגִּ ָ תֹוַׁש  ֺדֻלָ קֹוםַֻׁגְּ מְּ כֻו'.ַׁ"ֻבִ ַׁוְּ

ַׁ ַַׁעֻתָ ןה ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ֵעת ַַׁׁ–ַֻׁבְּ ִליךְּ ְּ ַהש  ַׁלְּ ִריִכין צְּ
ַׁ ש  ַַׁמֻמָ ֶַׁהָעָפר ַַׁעל מֹו ַהֻכִַַׁׁ–ַַׁעצְּ ירַׁלְּ

ֵדי־ֶזה לֻוֵתנֻוַַׁעל־יְּ פְּ ִ ִחיםַַׁעדַַׁׁ:ֵליַדעַׁ,ש  ָאנֻוַֺׁמֻנָ ֶ ש 
ִמֻיֻותַׁ ְּ ש  ִַׁמֻגַ ִאין ֻבָ ֶ ֲאוֹותַׁש  לַַׁהֻתַ ַֻׁכָ י ַֻׁכִ , ש  ָעָפרַַׁמֻמָ

ִליםֲַׁעַדִיןַׁ ְּ ַׁ.ֶהָעָפרַׁמֹוש 

ֵַׁליַדעַָׁאנוַֻׁ ִבים ֺחֻיָ ֵאיןַַׁׁ:מְּ ֶ ש 
בֹוד ַֻׁכָ ַָׁלנֻו יַע ָאנֻוַַׁׁ,ַמֻגִ וְּ

ַׁ ְּ ַהש  ַׁלְּ ִבים ֺחֻיָ ַׁמְּ ש  ַַׁמֻמָ ָעָפר ַֻׁכֶ ֵמנֻו ַַׁעצְּ יל ַׁ,ֻפִ
ִחיַנתַׁ בְּ ַׁ:ַׁ"ה ג, כט(ֵאיכָ )ֻבִ יהֻוַׁאֻוַליֵַׁיש  ָעָפרַֻׁפִ ןַֻׁבֶ ִיֻתֵ

ָוה קְּ ַֻׁתִ ."ַׁ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ יִרים ֻבִ ַַׁמגְּ ַָׁאנֻו ָאז ֻכַֹח־'וְּ
ךְַּׁ ֵ הוַַֻׁׁ',ַהֻמֹוש  ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי־ֶזהַׁ'ָעָפר'א ַעל־יְּ ַׁוְּ ,

םַׁ ֺקֻיַ ַנֲעִריֵַׁמָעָפרַׁקֻוִמיַׁ:יְּ "ל.ַׁ,כֻו'וְַַּׁׁ""ִהתְּ ֻנַ ַֻׁכַ

  .כח

רֹו בלֻוָל ' ת,־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוֵט ) ֶאתְּ  – א ג'־וְּ
 מֹוֲהַר"ן ח"ב סז(־י ִלֻקֻוֵטי־ֻפִ לַע 

ֻבֹוִכין ֶ ִליןֹש  ַאֻבְׂ ןַֹעלֹֻוִמתְׂ ֻבַ ֹ'ֺחרְׂ
ית '־ֻבֵ ש  ֻדָ קְׂ ַֹהֻמִ ֵדי־ַעל, םֶֹזה־יְׂ ֵ ־ַהש ֻ

ַרךְֹׂ ֻבָ ַרֵחםִֹיתְׂ יֹמְׂ ֵארֹםֻוֵמש ִ ַחתֹ"ֻפְׂ ֵַׁאֶפר"ֹֻתַ
ְעיָ  ַ רֹוגֹזֹוִכיןֹ,ַֹוֲאַזיה סא, ג()ְיש  'ֶאתְׂ ִחיַנתָֹהָדר',ֹלְׂ ֹֻבְׂ

ֵאר'.ֹ ֹ'ֻפְׂ

  .כט

ר־ִלֻקֻוֵטי) ש ָ ָחָלב ב, ב־ֲהָלכֹות, ֻבָ  (ֻבֶ

ַחַׁ ֻבֵ זְּ ַַׁהֻמִ ל ֶ ַַׁׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁ'הֻוא ֵאש 
ה ָ ֺדש ֻ קְּ ַֻׁדִ הַׁ', ַכֻלֶ ַֻׁומְּ ַׁאֹוֵכל הֻוא ֶ ש 

ַׁ'ַׁ אֹוֵרי־ֵאש  ִחיַנתַַׁׁ',מְּ ֲהִמֻיֻות'ֻבְּ כֻו'.רֻוַחַַׁהֻבַ  'ַׁוְּ

ַַׁהַׁ ֵדי ַעל־יְּ ֶ נֹות'ש  ֻבָ רְּ ָנִעיםַַׁׁ',ֻקָ ִנכְּ
'ַׁ אֹוֵרי־ֵאש  ַַׁעל־ָיָדםַַׁׁ',מְּ ן ַעל־ֻכֵ וְּ

ַׁ ָרה ר'ֺהֻתְּ ש ָ ַֻׁבָ ַֻׁכַֹחַׁ'ֲאִכיַלת ֵַׁיש  ַַׁעל־ָיָדם י ַֻׁכִ ,

ָבֵררַַׁהֻטֹובֵַׁמֶהם ַֻׁכַֹחַׁלְּ יֵַׁיש  ר,ַֻׁכִ ש ָ ַעל־ַׁ,ֶלֱאֹכלַֻׁבָ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶהם ֻלָ ֶ ַׁש  ַָׁהַרע ַנע כְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵדי אֹוֵרַׁ'יְּ ַׁמְּ ,ַׁ'י־ֵאש 

"ל.ַׁ ֻנַ נֹותַֻׁכַ ֻבָ רְּ ֵדיַַׁהֻקָ ַַׁעל־יְּ

ַׁ ַָׁלנֻו יר ַהֻתִ ַׁלְּ ַַׁהֻתֹוָרה ִריָכה רַׁ'ִהצְּ ש ַ ֻבְּ
ֲאָוה ַֻׁתַ '–ַַׁׁ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵַׁמַאַחר ֱאֶמת ַֻׁבֶ י ֻכִ

עֹוָלם ַֻׁבָ נֹות ֻבָ ַָׁקרְּ ִחיַנת כֹוִליןַַׁׁ,ֻבְּ ַׁיְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ַָׁהעֹוָלם ָכל ַֻׁבְּ ר ש ָ ַֻׁבָ ֵַׁאיןַַׁׁ,ֶלֱאֹכל ִַׁאם ֲאִפֻלֻו

ַַׁׁ ןַמקְּ ֻבָ הַָׁקרְּ ֻנָ ַׁ.ִריִביןִַׁמֻמֶ

ֵבית־ ַֻׁבְּ ִריִבין קְּ ֻמַ ֶ ַׁש  נֹות ֻבָ רְּ ַַׁהֻקָ ַֻׁכַֹח ֵדי ַעל־יְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהַַׁׁ,ַהֻמִ ַלל כְּ ַֻׁבִ ַנע ַׁ'ִנכְּ אֹוֵרי־ֵאש  ,ַׁ'ֻמְּ

ַָׁמקֹוםַׁ ָכל ַֻׁבְּ ר ש ָ ַֻׁבָ ֶַׁלֱאֹכל ַֻׁכַֹח ֵַׁיש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ וְּ
עֻוַׁ נְּ ִַׁנכְּ ָבר ַֻׁכְּ י ַֻׁכִ ן, ֻבָ ַָׁקרְּ ֵאינֹו ֶ ַׁש  י ַאף־ַעל־ֻפִ

אוַֹׁ' ַׁמְּ ַַׁׁ',ֵרי־ֵאש  נֻו ַהיְּ ֲהִמֻיֻות'ֻדְּ ַַׁהֻבַ ַֻׁכַֹחַַׁׁ',רֻוַח ֵיש  וְּ
ר ש ָ ַַׁהֻבָ ִַׁמן ַַׁהֻטֹוב ָבֵרר נֹותַַׁׁ,לְּ ֻבָ ַָׁקרְּ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵמַאַחר

עֹוָלם.ַׁ ַֻׁבָ

יַׁ ַֻׁכִ , ש  ֻדָ קְּ ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁבְּ ֵַׁהם נֹות ֻבָ רְּ ַַׁהֻקָ ל ֻכָ
רֻוַׁ" ֶַׁנֶאסְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ַחר בְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ִמֻיֹום
מֹות לַַׁהֻבָ י)ַׁ"ֻכָ םַׁם קיב:(ְזָבחִּ ָ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ֵבית־ַהֻמִ יַֻׁבְּ ,ַֻׁכִ
ַַׁהַׁ ִאיִרין אֹוֵרי־אֹור'מְּ כֹוִליןַַׁׁ'ֻמְּ ַׁיְּ ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ "ל ֻנַ ֻכַ

ַׁ ִניַע ַהכְּ ַׁלְּ ם ָ ַׁ'ש  אֹוֵרי־ֵאש  "ל.ַׁ'מְּ ֻנַ ַֻׁכַ כֻו' ןַַׁׁוְּ ַעל־ֻכֵ וְּ
"ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ָחַרב ֶ ַַׁעלַַׁׁ,ִמש ֻ זֹר גְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ַׁהֻוא ין ֻדִ

ַֻׁבַָׁ ֶַׁלֱאֹכל ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵמנֻו רַעצְּ ַׁש ָ ְתָרא ס:(" ָבא־ֻבַ יַׁ)ֻבָ ַֻׁכִ ,
ר ש ָ ַֻׁבָ ֶַׁלֱאֹכל ר ָ ש  ית־ַׁ,ִאי־ֶאפְּ ֻבֵ ֶ ש  ַֻׁכְּ י־ִאם ֻכִ

"ל.ַׁ ֻנַ נֹותַֻׁכַ ֻבָ ַָׁקרְּ ֵיש  םַׁוְּ ַַׁקֻיָ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ

ר ש ָ ַֻׁבָ ִלין ַׁאֹוכְּ ַָׁאנֻו י־ֵכן ַׁ–ַַׁאף־ַעל־ֻפִ
ַׁ הֻוא ֶ ַׁש  ֻבֻורַׁ"ֵמֲחַמת ַַׁהֻצִ ֵאין ֶ ַׁש ֻ ֵזָרה ֻגְּ

ֻהַׁ ַֻׁבָ ַַׁלֲעֹמד כֹוִלין ַׁיְּ " ָ םַׁם()ש  ַֻׁגַ י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ י ַֻׁכִ ,
ַׁ ִניַע ַהכְּ ַׁלְּ ַֻׁכַֹח ַָׁלנֻו ֵַׁיש  ו ָ ש  ַׁ'ַעכְּ אֹוֵרי־ֵאש  ַעל־ַׁ',מְּ

ַהֻתֹוָרהַׁ יִקיםַׁוְּ ֻדִ ֵדיַֻׁכַֹחַַׁהֻצַ ַׁ.יְּ

־" ֵַׁמרֹאש  ר ש ָ ַֻׁבָ ֶַׁלֱאֹכל ֻלֹא ֶ ַׁש  ָנֲהגֻו
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַֻׁתִ ַַׁאַחר ַַׁעד ַָׁאב "ַֹׁחֶדש 

ְלָחן ֺ יםָערֻוְך ־)ש  ִליןַׁנא, ט(תק ֹאַרח־ַחֻיִּ ַאֻבְּ ִַׁמתְּ ַָׁאז י ַֻׁכִ ,
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבָ ַֺׁחרְּ ִליןַַׁׁ.ַעל ַׁאֹוכְּ ֵַׁאין ן ַעל־ֻכֵ וְּ

ֲֹאָבל

ֲֹאָבל

ִנים ל־ֻפָ ַֹעל־ֻכָ

ֵדי־ַעל ֹיְׂ

'ֹ ֵֹאש 

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ר ִעֻקַ ֹוְׂ

ַֹאךְֹׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מו ֻתִ

ר ש ָ אֹותַׁ–ַֻׁבָ ַהרְּ ַַׁׁ:לְּ ר ִעֻקַ ֶ ר'ש  ש ָ ַֻׁבָ הֻואַַׁׁ',ֲאִכיַלת
םַׁ ַַׁקֻיָ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֶ ַמןַׁש  זְּ נֹותַׁ,ַרקַֻׁבִ ֻבָ ַָׁקרְּ ֵיש  ַׁ.וְּ

  .ל

יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ִ  (ז ג, י־ַהֻגֵ תֵראש 

ִַׁמַׁ ִכין ָ ש  יִפין'ִנמְּ ֻקִ ַׁ,'ֻמַ
ַמ"ל'ֵמַׁ ְּ ִליןַַׁׁ–ַׁ'ַחש  ַרגְּ הַֻׁבָ ַמֻטָ יַׁלְּ ֻכִ

ַמ"ל,ַׁ ְּ ַַׁחש  ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ בֻוש  ַׁלְּ ה ַנֲעש ֶ
ָתִבים ֻכְּ ַֻׁבַ בָֹאר מְּ יץֵע )ַֻׁכַ ַע ם, ־ַחֻיִּ ַ ֶזהֻוַׁי"ג(פר מב ש  ַׁוְּ .

ַׁ ֹון ש  ַׁלְּ ִגיָרה'ַנַע"ל ַֻׁוסְּ ִעיָלה ַׁנְּ ַהַַׁׁ–' ֶ ָעִלַׁ'ש  נְּ ַׁ'יםֻמִ
ַָׁהֶרֶגל ֶַׁאת נֹוֲעִלין ַׁוְּ ִרין ֵניֶהםַׁ,סֹוגְּ פְּ ַֻׁבִ נֹוֲעִלין ַׁ,וְּ

לֹוםַׁ ָ ש  קֻוַַׁחס־וְּ לֹאִַׁיינְּ ֶ ַׁ.ש 

ִית ַֹהֻבַ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ֹש  ָאב ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ֹ,ֻבְׂ
ים ַֹהַחֻיִ הֻוא ֹש ֶ ַעת ַֹהֻדַ ק ֻלֵ ֻתַ ִנסְׂ ֹ–ֹוְׂ

ִריִכיןָֹאֹ ָעִליםזֹצְׂ נְׂ ֵאיןַַׁׁ–ַֹלֲחלֹץַֹהֻמִ ֶ יֵַׁמַאַחרַׁש  ֻכִ
ַׁוַֻׁ ַעת ַַׁׁ–ַֹׁמִחיןֻדַ ַׁלֹו ָעִלים'ֵאין ִכיןַַׁׁ',ִמנְּ ָ ש  ִנמְּ ֶ ש 

יִפין.ַׁ ֻקִ ִַׁמֻמַ

ָעִלים,ַׁ ִַׁמנְּ ַׁלֹו ַׁמֹוִעיל ֵאין ַׁוְּ ַָׁצִריךְּ ֵאין
לֹוםַׁ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַׁיֹוֵתר ם ֻגָ ִַׁנפְּ ֶיה ִַׁיהְּ א ַרֻבָ ַאֻדְּ

ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ ֵדי יִניםַַׁׁ,ַעל־יְּ ַַׁהֻדִ רֻות ֻבְּ ֻגַ ִַׁהתְּ ַָׁאז י ֻכִ
לֹום ָ ש  ַַׁׁ,ַחס־וְּ ַַׁהֻסִ ר ֻבֵ ֻגַ ַַׁחס־ֻוִמתְּ ַָׁאז ָרא־ָאֳחָרא טְּ

לֹום ָ ש  ָעִליםַׁ,וְּ נְּ ֵַׁמַהֻמִ ם ַֻׁגַ ִַׁליֹנק לֻו יֻוכְּ ֲאָבלַַׁׁ.וְּ
מוַֹׁ ַעצְּ ַֻׁבְּ ֻנֻו ֹאדַׁ–ִַׁמֻמֶ ַׁמְּ עֻוָטה ַׁמְּ ִניָקָתם יַַׁׁ,יְּ ֻכִ

ֻנוַַֻׁׁ קֻוִַׁמֻמֶ ֻלְּ ֻתַ יֹנקַׁ,ַהֻמִֹחיןִַׁנסְּ הַֻׁלִ ֵאיןַָׁלֶהםִַׁמֻמַ  .וְּ

  .לא

יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ִ  (ז ד, ז־ח־טַהֻגֵ ת־ֵראש 

ַׁ ֶ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁבְּ ֵַׁאש  ִליק ִהדְּ
ק,ַׁ ַמֻתֵ ִהתְּ ַׁלְּ ין ַַׁהֻדִ ִחיל ִַׁהתְּ ַהֲחִריבֹו, לְּ

ַׁ ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ה ד, טו(ֻכְּ ַׁ)ֵאיָכה־ַרֻבָ ךְּ ֻכֵ ִ ש ֻ ֶ ַׁ"ש  :
ִצֻיֹון"ַׁ ַֻׁבְּ יתֵַׁאש  ִהֻצִ ֶ ,ַׁש  ֵאש  כֻו'.ֲַׁחָמתֹוַֻׁבָ  וְּ

ָרֵאל"ַׁ ִַׁיש ְּ ֶאֶרת פְּ ַׁ"ֻתִ ַׁהֻוא ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ
ַָׁכה ב, א()ֵאי תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ :ַׁ)ְיֶחְזֵקאל כד, כא(,

ִתיבַׁ ם",ַֻׁוכְּ ֻתָ ַארְּ פְּ ַמדַֻׁתִ םַַׁמחְּ אֹוןַֺׁעֻזָ ְעָיה סד, "ֻגְּ ַ )ְיש 

נֻו".י(  ֻתֵ ַארְּ ִתפְּ נֻוַׁוְּ ֵ ש  יתַָׁקדְּ  :ַׁ"ֻבֵ

ָוִניןַׁ ַַׁהֻגְּ ל ַֻׁכָ ִאיִרין ַׁמְּ ַָׁהיֻו ם ָ ש ֻ ֶ ש 
לַׁ ֶ ַׁש  ים־טֹוִבים ַַׁמֲעש ִ ל ֶ ַׁש  ים ִ דֹוש  ַהֻקְּ

ָרַׁ ָלִלֻיֻותִַׁיש ְּ ַֻׁכְּ ַׁהֻוא ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ י ַֻׁכִ ֵאל,
ֹותַׁ צְּ ַַׁהֻמִ ָכל ַׁוְּ ָרֵאל, ַלל־ִיש ְּ ַֻׁכְּ ל ֶ ַׁש  ה ָ ֺדש ֻ ַהֻקְּ
ַַׁהֻכֹלַׁ ין, ַׁעֹוש ִ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ָהיֻו ֶ ַׁש  ים־טֹוִבים ֻוַמֲעש ִ

' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ ר.ָהָיהַׁעֹוֶלהַׁלְּ ַטֻיֵ םַָׁהיֻוִַׁנצְּ ָ ש  ַׁ,ַׁוְּ

ָונִַׁ ַַׁהֻגְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ָלִאיםַָׁהָיה פְּ ַַׁהֻנִ ֻיֻוִרין ַהֻצִ ַׁוְּ ין
' ש  ֻדָ קְּ 'ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁבְּ ָהיֻו ֶ ית־ַׁ–ַׁש  ַַׁה'ֻבֵ י ֻכִ

לַׁ ֶ ַׁש  ה ִפֻלָ ַהֻתְּ ַׁוְּ ַַׁהֻתֹוָרה ָלִלֻיֻות ַֻׁכְּ ַָׁהָיה ' ש  ֻדָ קְּ ַהֻמִ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ָרֵאל, ים יז, ח(ִיש ְּ ָברִּ ַׁ)ֻדְ ֻתָ ַקמְּ ַׁ"וְּ :

ִתיבַׁ כֻו'.ַֻׁוכְּ קֹום"ַׁוְּ ָעִליָתֶַׁאלַַׁהֻמָ ים־וְּ :ַׁא ח, ל()ְמָלכִּ
ֵכןַׁ ַׁוְּ ה". ַַׁהֻזֶ ִית ַַׁהֻבַ ֶַׁאל לֻו ֻלְּ ֻפַ ִַׁיתְּ ר ֶ ֲַׁאש  "ֶאת
ֲַׁעֹונֹותַׁ ל ַֻׁכָ ִרין ֻפְּ ֻכַ ִַׁמתְּ ַָׁהיֻו ' ש  ֻדָ קְּ 'ֵבית־ַהֻמִ ֻבְּ
ֹפָאִריםַׁ ַׁמְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ַָׁהיֻו ַָׁאז ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ָרֵאל. ִיש ְּ

ַׁ.' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֵדיַַׁה'ֻבֵ ִריםַַׁעל־יְּ ֺהֻדָ ַֻׁומְּ

ים ֲעֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֲַׁעֹונֹותַַֻׁׁבַ רֻו בְּ ֻגָ ֶ ש  ֻכְּ
ָרֵאלַׁ '.ַַׁׁ–ִיש ְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַׁאֹורַַׁה'ֻבֵ ךְּ ַ ֶנֱחש 

ַמֲעטֻוַׁ ִנתְּ ַׁוְּ ַׁיֹוֵתר, ַָׁהֲעֹונֹות רֻו בְּ ֻגָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל וְּ
ית־ ַַׁה'ֻבֵ ת ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ַׁאֹור ךְּ ַ ֶנֱחש  ַׁוְּ ַמֵעט ִנתְּ ַׁוְּ ֺכֻיֹות, ַהֻזְּ
ֱחַרבַׁ ֻנֶ ֶ ַׁש  ַַׁעד ַָׁהֲעֹונֹות, רֻו בְּ ֻגָ ֶ ַׁש  ַַׁעד ,' ש  ֻדָ קְּ ַהֻמִ

ָאזֶַׁנֱאַמרַׁלְַּׁ ֵרי,ַׁוְּ ַמִיםַׁ)ֵאיָכה ב, א(ַגמְּ ָ ִַׁמש ֻ ִליךְּ ְּ :ַׁ"ִהש 
לֹוםַׁ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ָרֵאל". ִַׁיש ְּ ֶאֶרת פְּ ַֻׁתִ ֶאֶרץ
ָרֵאלַׁ ִיש ְּ ַֻׁבְּ ֵאר ֻפָ ִַׁמתְּ ָהָיה ֶ ַׁש  ֲארֻות ֻפָ ַַׁהִהתְּ ל ֻטֵ ֻבַ ִנתְּ

יֶהם־ַהֻטֹוִבים.ַׁ ֵדיַַׁמֲעש ֵ ַַׁעל־יְּ

ַׁ ַָׁהֲעֹונֹות רֻו בְּ אַׁ–ֻגָ ִַׁנרְּ ֻלֹא ֶ ַׁש  ַעטַַׁעד ַׁמְּ ֻו
ֵדי־ֶזהַׁ ַעל־יְּ ַׁוְּ יֶהם־ַהֻטֹוִבים. ַַׁמֲעש ֵ ַעט מְּ ֻדִ

ָלה "ָנפְּ ַׁוְּ ,' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֲַׁעֶטֶרתֶַׁנ'ֱחַרב
נֻו"ַַׁׁ ֵ כֻו'.ַׁ)ֵאיָכה ה, טז(רֹאש  ַׁוְּ

הֻואַׁ ֶ ַׁש  ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ֶכף ֻתֵ
ֵַׁאיןַׁ ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ָרֵאל, ִַׁיש ְּ ל ֶ ַׁש  ֲארֻות ֻפָ ַהִהתְּ

ם ֵ ַהש ֻ ָרֵאל,ַׁלְּ ש ְּ ֲארֻותִַׁמֻיִ ֻפָ ֻוםִַׁהתְּ ַׁעֹודַׁש  ַרךְּ ֻבָ ־ִיתְּ
מֹוַׁ ַֻׁוכְּ לֹום. ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַַׁהֻגֹוִים ָכל ַֻׁכְּ ֵַׁהם ִאֻלֻו ֻכְּ

ַׁ ַָׁאז רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  ֱאֶמת, ַֻׁבֶ ִאים ֹונְּ ַַׁהש ֻ רֻו בְּ ֻסָ ֶ )ְיֶחְזֵקאל ש 

ָעִלים'ַהֹ נְׂ ֹ'ֻמִ

ֹן־ֻכֵֹלַעֹ

ַגם ֹוְׂ

ֶכף ֹֻתֵ

י ֹֻכִ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מז ֻתִ

ֶזהַָׁהָיהַׁכה, ח( הֻוָדה".ַׁוְּ יתַׁיְּ ָכלַַׁהֻגֹוִיםַֻׁבֵ הַֻׁכְּ :ַׁ"ִהֻנֵ
דֹוָלה.ַׁ ַׁטֹוָבהַֻׁגְּ

ַׁ הֻואַֻׁתֵ ֶ ַׁש  ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ֶכף
ִחילֻוַׁ ִהתְּ ַׁוְּ ָרֵאל, ִַׁיש ְּ ל ֶ ַׁש  ֲארֻות ֻפָ ַהִהתְּ

ַׁ הֻוָדה" ַׁיְּ ית ַֻׁבֵ ַַׁהֻגֹוִים ָכל ַֻׁכְּ ה ַׁ"ִהֻנֵ ֶכףַַׁׁ–לֹוַמר: ֻתֵ
יןַׁ ֻבֵ ֶ ָרֶאהַֻׁגֶֹדלַֹׁעֶצםַַׁהִחֻלֻוקַׁש  ִנתְּ הַׁוְּ ֻלֶ ֻגַ דִַׁנתְּ ֻוִמֻיָ

ַׁ ַַׁהֻגֹוִים הֻוָדה ַׁיְּ ֵבית ֵַׁאיךְַַּׁׁ–לְּ י הֻואַֻׁכִ ֶ ֲעַדִיןַַׁׁ:ש 
הַׁ ַכֻמָ ַׁוְּ ֺקֻדֹות־טֹובֹות ַׁנְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ָרֵאל ִיש ְּ ַֻׁבְּ ָצִאים ִנמְּ
ָקאַׁ יְּ ַֻׁדַ ַָׁאז ן ַַׁעל־ֻכֵ ַַׁהֻגֹוִים, ֶנֶגד ַֻׁכְּ ַַׁרֻבֹות ַמֲעלֹות
ַַׁרַז"לַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ "ל. ַכֻנַ ַׁוְּ ֶכף ַֻׁתֵ ין ַַׁהֻדִ ק ֻתָ ִנמְּ

ה ד, יד  ים עט, א( –)ֵאיָכה־ַרֻבָ ֻלִּ הִּ מֹורַַׁעל ֻתְ ַׁ"ִמזְּ :
ֲעָיאֵַׁליֻה!ַַׁׁ–ָאָסף"?ַׁלְַּׁ ָאָסף"ִַׁמֻבָ אַַׁׁ–"ִקיָנהַׁלְּ ֶאֻלָ

הַׁ ֻלָ ַֻׁכִ לֹא ַׁוְּ , ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ַַׁעל ֲַׁחָמתֹו ַפךְּ ָ ש ֻ ֶ ש 
לֹום"!ַׁ ָ ש  ָרֵאלַַׁחס־וְּ ֶַׁאתִַׁיש ְּ

"ל ֻנַ ֶהֱחִריבַַׁׁ:ֻכַ ֶ ַׁש  ָקא יְּ ַֻׁדַ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ֻכִ
ַׁעֹודַׁ ֵַׁאין ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ,' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ ֶאת

ֻום ֵהםַַׁׁש  ַׁוְּ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָרֵאל ש ְּ ִַׁמֻיִ ֲארֻות ֻפָ ִהתְּ
לֹוםַׁ ָ ש  ַַׁהֻגֹוִיםַַׁחס־וְּ ָכל ָאהַַׁׁ–ֻכְּ ִנרְּ ַׁוְּ ה ֻלָ ֻגַ ִַׁנתְּ ֶכף ֻתֵ

רֻוַׁ מְּ ִַׁנכְּ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ יֵניֶהם, ֻבֵ ֶ ַׁש  ַַׁהִחֻלֻוק ֹעֶצם
"ל.ַׁ ַכֻנַ הַׁאֹוָתם,ַׁוְּ ֻלָ לֹאַֻׁכִ ַׁוְּ ַרךְּ ֻבָ ַַׁרֲחָמיוִַׁיתְּ

ָאב', ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַׁ'ֻתִ ִחיַנת ֶַׁנֱחַרבַַֻׁׁבְּ ָאז ֶ ש 
ֶאֶרתַׁ פְּ ַׁ"ֻתִ הֻוא ֶ ַׁש  ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ
יןַׁ ִפֻלִ ַֻׁתְּ יִחיןַָׁאז ןֵַׁאיןַַׁמֻנִ ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ "ל. ֻנַ ָרֵאל"ַֻׁכַ ִיש ְּ

ֵארַׁ ָרִאיןַֻׁפְּ קְּ ֻנִ ֶ ה כה. ְועֹוד(ש  ָרכֹות יא. טז: ֺסֻכָ יַַׁׁ–ַׁ)ֻבְ ֻכִ
הֻוַׁ ֻזֶ ֶ ַׁש  ֲארֻות', ֻפָ ַַׁהִהתְּ ֻטֻול ַׁ'ֻבִ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ָאז

ִחיַנתַׁ 'ַֻׁבְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןַֻׁבֵ ֻבַ "ל.ַׁ'ֺחרְּ ֻנַ ַֻׁכַ

ִַׁרֻבֻויַׁ ַֹׁעֶצם ַַׁעל דֹוִמין, ַׁוְּ ַָׁלָאֶרץ ִבין ְּ יֹוש 
נֻוַׁ ֵ ש  יתַָׁקדְּ ַהֲחִריבַׁ"ֻבֵ מֻוַׁלְּ רְּ ֻגָ ֶ ֲעֹונֹוֵתינֻוַׁש 

נֻו"ַׁ ֻתֵ ַארְּ ִתפְּ ְעָיה סד, י(וְּ ַ כֹוִליןַׁ)ְיש  ִאֻלֻוֵַׁאיןַָׁאנֻוַׁיְּ ,ַֻׁכְּ
ַׁ ֵמנֻו ַַׁעצְּ ָהִרים ַֻׁולְּ יֻהַ ֻבִ ַהגְּ ֵַׁאיןַׁלְּ י ַֻׁכִ לֹום, ָ ש  ַחס־וְּ

ֵַׁמעֶֹצםַׁ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ֵמנֻו ַַׁעצְּ ַהֲחיֹות ַׁלְּ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ָלנֻו
יַחַׁ ַהֻנִ ַׁלְּ כֹוִלין ַׁיְּ ַָׁאנֻו ֵאין ֶ ַׁש  ַַׁעד ֲַׁעֹונֹוֵתינֻו, ִרֻבֻוי
רַׁ ֶ ֲַׁאש  ֵאר, ֻפָ ִהתְּ ַׁלְּ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ַָׁלנֻו ֵַׁאין י ַֻׁכִ ין, ִפֻלִ ֻתְּ
ַַׁחס־ ִאֻלֻו ַֻׁכְּ לֹום. ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָוה קְּ ַֻׁתִ ַָׁאַפס ַעט מְּ ֻכִ

יתַׁוְַּׁ ָכלַַׁהֻגֹוִיםַֻׁבֵ ִאֻלֻוַׁ"ֻכְּ ִוין,ַֻׁכְּ ָ יןַׁש  לַַׁאֻפִ לֹוםַֻׁכָ ָ ש 
לֹום.ַׁ ָ ש  הֻוָדה"ַַׁחס־וְּ ַׁיְּ

ָחה ֵעתִַׁמנְּ ָאבַׁלְּ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ֶכףַֻׁבְּ ַׁ,ָאזַֻׁתֵ
ַׁהֻואַׁ ַָׁאז י ַֻׁכִ ָקה, ֻתָ ַַׁהַהמְּ ִחיל ַמתְּ

ֻמֻוָבאַׁ ַֻׁכַ יַח', ִ ִחיַנתַׁ'הֹוָלַדתַָׁמש  ְלמִּ )ֻבְּ ַ ָרכוֹ י ְירֻוש  ת ֻבְ

ה א, נא; 'ב, ד; ֶא  א יא; ֵאיָכה־ַרֻבָ יְחֻתָ תִּ ה ֻפְ ר־ַרֻבָ יְסֻתֵ רִּ ־ֵעץ־ֻפְ

ים  ַע 'וְ ' ַחֻיִּ ַ נוֹ ר־ש  ֻוָ בֻועוֹ ת' ַהֻכַ ָ ַׁ.ת א(ש 

ַׁ "ל ֻנַ ִליתַַׁׁ–ֻכַ כְּ ַֻׁתַ ִריָדה ַׁ'יְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶַׁזהֻו י ֻכִ
ִחיָנהַׁ ִַׁלבְּ יִעים ֻגִ ֻמַ ֶ ַׁש  ֶכף ַֻׁתֵ י ַֻׁכִ ה', ָהֲעִלֻיָ

ִפַׁ ַַׁהֻתְּ קֻו ֻלְּ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ ַׁש  "ל ית־ַהֻנַ ַַׁהֻבֵ ֶנֱחַרב ַׁוְּ ין ֻלִ
ֵארַׁ ֻפָ ִהתְּ ַׁלְּ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ַׁעֹוד ֵַׁאין ִאֻלֻו ַֻׁכְּ , ש  ֻדָ קְּ ַהֻמִ
לֹוםַׁ ָ ש  כֻו'ַַׁחס־וְּ ָכלַַׁהֻגֹוִים"ַׁוְּ ִאֻלֻוַׁ"ֻכְּ ָרֵאל,ַֻׁכְּ ִיש ְּ ֻבְּ

ָראֹותִַׁרֻבֻויַַׁׁ– ִהתְּ ֻלֹותַֻׁולְּ ֻגַ ִהתְּ ִחילַׁלְּ ֶכףַַׁמתְּ ֲאַזיַֻׁתֵ
ַַׁהַׁ ֶנֶגד ַֻׁכְּ ָרֵאל ִיש ְּ ַׁלְּ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֲארֻות ֻפָ ֻגֹוִים,ַַׁהִהתְּ

"ל.ַׁ ַכֻנַ ַׁוְּ

ָאב,ַׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַֻׁתִ ל ֶ ַׁש  ָחה ִמנְּ ַֻׁבְּ ֶכף ֻתֵ
ית־ לַַׁה'ֻבֵ ֶ ןַׁש  ֻבָ רַַׁהֺחרְּ ָאזַָׁהָיהִַׁעֻקַ ֶ ש 

רֻוַַׁרַׁ ָאמְּ ֶ מֹוַׁש  ',ַֻׁכְּ ש  ֻדָ קְּ ית כט.()ַז"לַַׁהֻמִ ֲענִּ ֵעתַֻׁתַ :ַׁ"לְּ
ַׁ" ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ ֵבית־ ַֻׁבְּ ֵַׁאש  יתֻו ָקאַַׁׁ–ֶעֶרבִַׁהֻצִ יְּ ַֻׁדַ ָאז

ַׁ ֻתָ ַַׁהמְּ ִחיל ָקאַַׁמתְּ יְּ ַֻׁדַ ָאז ַׁוְּ ֻמֻוָבא. ַֻׁכַ דֹוָלה, ַֻׁגְּ ָקה
ין.ַׁ ִפֻלִ יתַֻׁותְּ יִחיןַַׁטֻלִ ַַׁמֻנִ

ַׁ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַׁ'ֺחרְּ ִחיל ִהתְּ ֶ ַׁש  ֶכף ֻתֵ
ַׁ "ל ֻנַ ַֻׁכַ כֻו' ַׁוְּ ָרֵאל" ִַׁיש ְּ ֶאֶרת פְּ ַׁ"ֻתִ הֻוא ֶ ַׁ–ש 

ןַׁ ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ֶנֶגדַָׁהַעֻכֻו"ם, םַֻׁכְּ ֻתָ ַארְּ פְּ הַֻׁתִ ֻלֶ ֻגַ ֶכףִַׁנתְּ ֻתֵ
ִחַׁ ִחילַָׁאזַׁהֻואַֻׁבְּ תְּ ֻמַ ֶ נֻו:ַׁש  ַהיְּ יַח',ַֻׁדְּ ִ יַנתַׁ'ֵלַדתַָׁמש 
יַח.ַׁ ִ לַָׁמש  ֶ נֹוֵצץַׁאֹורַׁש  ִהתְּ ַׁלְּ

ֵדי־ ַַׁעל־יְּ ֶיה ִַׁיהְּ יַח ִ ַָׁמש  ל ֶ ַׁש  ה ֺאֻלָ ַַׁהֻגְּ ר ִעֻקַ
ִַׁרֻבֻויַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יג ִ ַַׁיש ֻ הֻוא ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ֶזה,
ַׁ יק ַַׁעֻתִ ִחיַנת ַֻׁבְּ ל ֶ ַׁש  ָלִאים פְּ ַַׁהֻנִ ַׁ–ַהֲחָסִדים

ַׁ ַַׁרק ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ִאיןַׁלְּ ֻמֹוצְּ ֶ ַׁש  ַׁטֹובֹות ָערֹות ְּ ַַׁהש ֻ ַעל
כֻו'.ַׁ ָרֵאל,ַׁוְּ ִיש ְּ ַֻׁבְּ

ִקיןַׁ ַֻׁפֹוסְּ ָאב', ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַׁ'ֻתִ ַַׁאַחר ֶכף ֻתֵ
ָצִרים',ַׁ ין־ַהֻמְּ ַׁ'ֻבֵ ל ֶ ַׁש  ַָׁהֲאֵבלֻות יֵני ֻדִ

י ֹֻכִ

נוֹֻ ַֹהיְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ָאנוֹֻ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

נוֹֻ ַֹהיְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מח ֻתִ

ַׁ ֶנָחָמָתא' ַבע־ֻדְּ ֶ 'ש  הַֻׁבְּ ֻבֵ ַַׁהרְּ ַנֲחִמיןַׁאֹוָתנֻו יַַׁׁ–ֻומְּ ֻכִ
ַׁ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ֶכףַׁש  ַׁעֹודַֻׁתֵ ֵַׁאין ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ,' ש  ֻדָ קְּ

ַׁ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָלל ַֻׁכְּ ָרֵאל ִיש ְּ ַֻׁבְּ ֲארֻות ֻפָ ֶכףַַׁׁ–ִהתְּ ֻתֵ
ָרֵאלַׁ ִיש ְּ הַַׁמֲעלֹותַׁטֹובֹותַׁלְּ ֻמָ ָרֶאהַֻׁכַ ִנתְּ הַׁוְּ ֻלֶ ֻגַ ִנתְּ

לַָׁהַעֻכֻו"םַׁ ֶנֶגדַֻׁכָ ַׁ.ֻכְּ

ם־ ֵ ַהש ֻ ַׁוְּ יִנים, ַַׁהֻדִ ל ַֻׁכָ ִקין ֻתָ ִנמְּ
ַׁאוַֹׁ ַנֵחם ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ ָכלִַׁיתְּ ַֻׁבְּ ָתנֻו

ֵקנֻו,ַׁ ִַׁצדְּ יַח ִ ש  ַׁמְּ ַָׁיבֹוא ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ ָחמֹות, ַהֻנֶ
ֵהָרהַׁ ָאֵלנֻוַׁמְּ ִיגְּ כֻו',ַׁוְּ יקַׁוְּ יַעַַׁעדַַׁעֻתִ ָגתֹוַַׁמֻגִ ָ ַהש ֻ ֶ ש 

ַָׁאֵמן.ַׁ

  .לב

יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ִ  (ז ה, כַהֻגֵ ת־ֵראש 

ַׁ ִחיַנת ָצִרים'ֻבְּ ין־ַהֻמְּ ַָׁאזַׁ'ֻבֵ ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ,
ַַׁהגַָֻׁ ַׁוְַַּׁעל ַׁ'לֻות ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַׁ'ֺחרְּ

ִַׁמַׁ ךְּ ַ ש  מְּ ֻנִ ֶ ִפיַלתַַׁהֲהָלכֹות'ש  ִדיןַַׁׁ',ֻנְּ ֻלֹומְּ ֶ ֵדיַׁש  ַעל־יְּ
כֻו' ַיֵהרַׁוְּ ִהתְּ ָמֻהַׁלְּ ְּ ֻלֹאִַׁלש  ֶ ָלםַַׁׁ,ש  םֶַׁאצְּ ֻגָ פְּ ֻנִ ֶ ַעדַׁש 

ךְַּׁ ל־ֻכָ ַֻׁכָ רַַׁׁ,ֲהָלכֹות ַדֻבֵ ַׁלְּ ה ַֻׁפֶ ַָׁלֶהם ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ַׁש  ַעד
יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ַַׁׁ,ַעלַַׁהֻצַ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ נֹות.ש  ֻבָ לַַׁהֺחרְּ  םַֻׁכָ

ֵאֻלֻוַׁ" ַֻׁבְּ ר ש ָ ַֻׁבָ ִלין ַׁאֹוכְּ ֵאין ֶ ַׁש  נֹוֲהִגין
ִמים ַַׁהֻיָ ְלָח )" ֺ י ־ָערֻוךְ ןש  ַׁם קנא, ט(ֹאַרח־ַחֻיִּ

הֹורֹותַׁ– נֻוַַׁהֲהָלכֹותֵַׁמעֶֹצםַַׁׁ:לְּ ֵַׁמִאֻתָ מֻו ַעֻלְּ תְּ ֻנִ ֶ ש 
ַָׁהֵהם ִמים ֻיָ ַֻׁבַ ָהָיה ֶ ַׁש  ן ֻבָ ֵַׁאיןַַׁׁ,ַהֺחרְּ ן ַעל־ֻכֵ ֶ ש 

ִלין רַׁאֹוכְּ ש ָ ִחיַנתַׁ,ֻבָ בְּ י)ַֻׁבִ ָסחִּ ַעםַָׁהָאֶרץַׁ"ַׁ:ם מט:(ֻפְ
רַׁ ש ָ ַׁ".לֹאַׁיֹאַכלַֻׁבָ

ֻבֻור'ַהַׁ ַׁ'הֻואַַׁהַַׁׁ'ֻדִ ֶפש  ִחיַנת'ֻנֶ בְּ ַֻׁבִ י)ַׁ, ִּ ֵראש  ת ב, ֻבְ

ַַׁׁ:ז( ה" ַַׁחֻיָ ֶנֶפש  ַׁלְּ ַָׁהָאָדם ִהי רֻוַחַׁ"ַׁ–"ַויְּ לְּ
ָלא ַמֻלְּ ֻבֻוִריםַׁ"מְּ ַַׁהֻדִ ל ַֻׁכָ ַהֲעלֹות ַׁלְּ ֻיֹוֵדַע ֶ ַׁש  ֶזה ַׁוְּ .
ל פְּ ֻנָ ֶ ֹותֵַׁמֶהםֲַׁהָלכֹותש  ַלֲעש  ַלֲחזֹרַׁוְּ הַׁוְּ ַמֻטָ ַׁ–ַֻׁוַׁלְּ

ר ש ָ ַַׁׁ,הֻואַָׁיכֹולֶַׁלֱאֹכלַֻׁבָ ֶפש  ַהֲעלֹותַַׁהֻנֶ ָבֵררַֻׁולְּ לְּ
רַׁ ַדֻבֵ ַהֲחִזירֹוִַׁלמְּ ַחיַׁלְּ לַֻׁבַ ֻגָ ֺגלְּ ַׁ.ַהמְּ

ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַׁלְּ מֻוִכים ַַׁהֻסְּ ִמים ֻיָ ַֻׁבַ ה ַׁ,ַעֻתָ
ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ַֻׁתֶֹקף ַָׁהָיה ָאז ֶ ַַׁׁ–ַׁש  ַָׁלנֻו ֻכַֹחֵַׁאין

ַַׁהֲהָלָכה ָבֵרר ַַׁׁ,לְּ ן ר"ַעל־ֻכֵ ש ָ ַֻׁבָ ֶַׁלֱאֹכל ַׁ,"ָאסֻור
ִחיַנתַַׁׁ בְּ ר"ֻבִ ש ָ "ל.ַׁ",ַעםַָׁהָאֶרץַׁלֹאַׁיֹאַכלַֻׁבָ ֻנַ ַֻׁכַ

ַָׁהֵהם" ִמים ֻיָ ַֻׁבַ ִמיִדים לְּ ַַׁהֻתַ ַַׁיֻכֻו "ַׁלֹא
ם תקנא, יח( ָ יןַַׁׁ–ַׁ)ש  ֻכִ ֻמַ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה י ֻכִ

ִמיִדים לְּ ִרַַׁׁ–ַַׁהֻתַ ִַׁמֻמְּ ן ם־ֻכֵ ַֻׁגַ ךְּ ָ ש  לֻותִנמְּ ַַׁהֻגָ ַׁ,יַרת
ַַׁהֲהָלָכהַׁ רֻור ַֻׁבֵ ַַׁעל ַַׁלֲעֹמד ה ֶ ַָׁקש  ֶַׁזה ֲחַמת ֻמֵ ֶ ש 

ָתא ַמַעֻתְּ ְּ ַהש ֻ ַהֻכֹוָתןַׁ,וְּ ַׁלְּ ָרִחין ַֺׁמכְּ ן ֶזהַַׁׁ,ַעל־ֻכֵ וְּ
ֵַׁמַׁ ךְּ ָ ש  ֻצֻור'ִנמְּ הַֻׁבַ ַאתַׁמֹש ֶ ֵדיַַׁׁ',ַהֻכָ ַַׁעל־יְּ ךְּ ַ ש  מְּ ֻנִ ֶ ש 

ַָׁעָליו קֻו ָחלְּ ֶ ִריִכיןַַׁׁ,ש  ֻצְּ ֶ ַׁש  ַַׁהֻטַֹרח ל ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
רַֹׁ ֻזַֹהר־ִלטְּ ַֻׁבַ ִאיָתא ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ָתא, ַמַעֻתְּ ְּ ש  ַֻׁבִ ַח

ַׁ דֹוש  ֻקֻוֵני־זַֹהר)ַַׁהֻקָ "לַׁ,מד.( ֻתִּ ַהֻתֹוָרהַַׁהֻנַ ַׁ:ֻומֻוָבאַֻׁבְּ
ֻצֻור" הַֻׁבַ הַֹׁמש ֶ ָמֵלאִַׁהֻכָ ָנןַַׁׁ,ִאלְּ ֵחיַַׁרֻבָ ָלאֲַׁהוֹוַַׁטרְּ

ָתאַׁ ֻתְּ ַמעְּ ְּ ש  כֻו'.ַׁ"ֻבִ ַׁוְּ

ָצִרים ין־ַהֻמְּ ֻבֵ ֶ ַׁש  ִמים ַַׁהֻיָ ֵאֻלֻו ָאַַׁׁ,ֻבְּ ֶ זַׁש 
ן ֻבָ ִריַרתַַׁהֺחרְּ ַהֻכֹוָתםַׁ–ַֻׁתֶֹקףַׁמְּ ַׁ,ָאסֻורַׁלְּ

ַַׁהֲהָלָכה ָבֵרר ַׁלְּ יֹוֵתר ַֻׁבְּ ה ֶ ַָׁקש  ה ַַׁעֻתָ י יֻוַכלַַׁׁ,ֻכִ וְּ
ָאה ֵדיַַׁהַהֻכָ ִמיִדיםַַׁעל־יְּ לְּ יקַַׁלֻתַ ַהֻזִ ֵקלַֻׁולְּ ַקלְּ ַׁ–ַׁלְּ

מוַַֹׁׁ ַעצְּ ןַֻׁבְּ ֻבָ ֵעתַַׁהֺחרְּ יַֻׁבְּ ָבֵררַׁ,ֻכִ רַׁלְּ ָ ש  ַׁ.ִאי־ֶאפְּ

ָלַׁ" ַֻׁכְּ ֹמד ִַׁללְּ ָאבָאסֻור ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ַׁ,ל
ַָׁהָרִעים ָבִרים דְּ ַֻׁבִ ַַׁׁ",ַרק ֵכן ָאסֻורַׁ"וְּ

ין ִפֻלִ ַֻׁתְּ יַח ַהֻנִ ַׁלְּ ַָׁאז י]" ֲחרִּ ַ ש  ם תקנה, א(ַׁת[ֻבְ ָ ַׁ,)ש 
ָעִלים"וַֻׁ נְּ ִריִכיןֲַׁחִליַצתַַׁהֻמִ ם תקנד, טז("ַׁצְּ ָ יַַׁׁ–ַׁ)ש  ֻכִ

ַׁ י ַֻׁכִ ִחיָנהַַׁאַחת, ַֻׁבְּ ין'ַהֻכֹל ִפֻלִ םַַׁׁ',ֹמִחיןַׁ–ַֻׁתְּ ָ ש ֻ ֶ ש 
ַַׁהֲהַׁ' רֻור ַַׁׁ',ָלכֹותֻבֵ ִכין ָ ש  ִַׁנמְּ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ֻקֻוןַׁ'ש  ֻתִ

ָעִלים נְּ ִחיַנתַׁ',ַהֻמִ בְּ בָֻ )ַֻׁבִ ַ ַׁ"ַׁ:ת סא.(ש  ךְּ ַֻׁכָ ין ִפֻלִ תְּ ֻכִ
ָעִלים ל־ֶזה"ִמנְּ ַֻׁכָ ֵקל ַקלְּ ִַׁנתְּ ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁובְּ .,ַׁ

ָכל־ֶזהַׁ ןַָׁאזַָׁאסֻורַֻׁבְּ ַׁ.ַעל־ֻכֵ

ַׁ ַַׁעל ֹאד ַׁמְּ ל ַאֻבֵ ִהתְּ ַׁלְּ ִריִכין ית־'צְּ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ ַָׁלָאֶרץַׁ',ש  ב ֵ ֵליש  ילַַׁׁ,וְּ ֻפִ ְּ ַהש  ֻולְּ

ֱאֶמת. ַֻׁבֶ ֻתֹו עְּ בַַׁעלַַֻׁׁדַ ֵ ֵַׁליש  ִריִכין ַׁיֹוםַׁצְּ ָכל ַֻׁבְּ ֵכן וְּ
ָלה ֲחצֹות־ַליְּ ַֻׁבַ ל ַאֻבֵ ִהתְּ ַֻׁולְּ ֶַׁזהַַׁׁ.ָהָאֶרץ ֵדי ַעל־יְּ וְּ
ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ַַׁהֲהָלָכה, ָבֵרר ַׁלְּ י)ַׁזֹוֶכה ֲענִּ לַׁ"ַׁ:ת ל:(ֻתַ ֻכָ
ַלִים ָ רֻוש  ַׁיְּ ַַׁעל ל ַאֻבֵ תְּ רֹוֶאהַַׁׁזֹוֶכהַׁ,ַהֻמִ וְּ

ָחָתֻהַַׁׁ מְּ ש ִ ַׁ."ֻבְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַֹרק
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   מט ֻתִ

  .לג

יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ֻטִ  (כב־ן ג, כאֻגִ

ָעה־ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ ֲַׁחִליַצת ִחיַנת ֻבְּ
ָאב ַַׁׁ,ֻבְּ ַָׁהָיה ָאז ֶ ַׁ'ש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַׁ',ֺחרְּ

ים־ ִלֻיִ כְּ ִ ַַׁהש ֻ ָכל ַׁוְּ ֹות ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ל ַֻׁכָ ָלִלֻיֻות ַֻׁכְּ ִהיא ֶ ש 
ֻלַָׁ ֻכֺ ֶ ַׁש  ים, ָרִטֻיִ ֵדיַֻׁפְּ ַַׁעל־יְּ לֻו קְּ ַקלְּ ִנתְּ ַׁוְּ בֻו רְּ ֶַׁנחְּ ם

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ ִַׁאם י ַֻׁכִ ַאר ְּ ִַׁנש  לֹא ַׁוְּ ָרֵאל, ִַׁיש ְּ ֲעוֹונֹות
ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ַׁ יַעַַׁׁ'ש ֵ ָגםַַׁמֻגִ םֵַׁאיןַֻׁפְּ ָ ש ֻ ֶ  .ש 

ַׁ ֵַׁמֲחַמת ֻנֻו ִַׁמֻמֶ ל ַקֻבֵ ַׁלְּ ר ָ ש  ִרֻבֻוי־'ִאי־ֶאפְּ
ִחיַנתַׁ'אֹור ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ַָׁאז ֱאֶמת ַֻׁבֶ ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ,

ִביַרַׁ' ְּ ִליםש  ַׁ'ת־ֻכֵ ִחיַנת ַֻׁבְּ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ןַׁ', ֻבַ ֺחרְּ
ֵכָליו ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַׁ'ֻבֵ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ל ֻכָ ֶ ַׁש  ,

ֵכָליו כֻו',ַַׁׁ,וְּ ַׁוְּ ִצֻנֹורֹות ַׁוְּ ִלים ַֻׁכֵ ִחיַנת ַֻׁבְּ ָהיֻו
ִַׁמַׁ קֹות ֻתָ ַהמְּ ַׁוְּ ִַׁחֻיֻות יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'לְּ ֵ ,ַׁ'ש ֻ

ַׁ ִחיַנת ים'ִמֻבְּ ִ ַָׁקָדש  י ֵ ש  ַָׁקדְּ רַַׁׁ–' ֻבַ ְּ ִַׁנש  ו ָ ש  ַעכְּ וְּ
ִחיַנתַׁ ִַׁמֻבְּ ִַׁאם י ַֻׁכִ ִקים ַׁיֹונְּ ֵַׁאין ָאז ַׁוְּ ַַׁהֻכֹל, ֶנֱחַרב וְּ

ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ַהַַׁׁ ֵ מוַַֹׁׁ'ש ֻ ַעצְּ ַׁ.ֻבְּ

ֻנוַֻׁ ִַׁמֻמֶ ִַׁליֹנק ר ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ַׁ,ש 
ֻגֹוֵרםַׁ ֶ ַׁש  ִַׁרֻבֻוי־אֹור ֵמֲחַמת
כוַֻׁ ַׁוְּ ִלֻפֹות ַַׁהֻקְּ ֲַׁאִחיַזת ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ַׁש  ִלים, ִביַרת־ֻכֵ ְּ 'ַׁש 

לֹום ָ ש  ֻנוַַֻׁׁ–ַַׁחס־וְּ ִקיםִַׁמֻמֶ ֱאֶמתֵַׁאיןַׁיֹונְּ יִַׁאםַַׁׁ,ֻבֶ ֻכִ
ֵלםַׁ ַהֶהעְּ ַׁוְּ צֻום מְּ ַַׁהֻצִ ִלית ַתכְּ ַֻׁבְּ ַעט מְּ ַֻׁדִ ַעט מְּ

ָרה ֻתָ ַהַהסְּ ִניםַׁ.וְּ ל־ֻפָ ַַׁעל־ֻכָ ַַׁהִחֻיֻותַַׁׁ,ֲאָבל ַעט מְּ
ֵרי ַגמְּ לֹאֵַׁיָחֵרבַׁלְּ םַׁוְּ ַקֻיֵ תְּ ֻיִ ֶ ֵדיַׁש  ָהעֹוָלםַֻׁכְּ ַׁלְּ ש  ֻיֵ ֶ ַׁ,ש 

ַֻׁבְַּׁ ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ַׁ'ֵעת ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ '–ַׁ
ֶלֶמת עְּ יֹוָנהַַׁהֻנֶ הַַׁהֶעלְּ ָ ֺדש ֻ ִחיַנתַַׁהֻקְּ ַׁ,הֻואַַׁרקִַׁמֻבְּ

ַַׁהַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ש  ֵ ַׁ'ש ֻ ִחיַנת ַֻׁבְּ יַׁ', ֵ ש  ָקדְּ
יםַׁ ִ ַׁ'.ָקָדש 

קֹומֹות ַׁמְּ ה ַכֻמָ ַֻׁבְּ ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ֵרי ִדבְּ ַֻׁבְּ
ֵעתַׁ:)ח"א נו; ח"ב יב( ֻבְּ ֶ ִליַטתַַׁׁש  ְּ ֻתֶֹקףַׁש 

ֹתֶקףַׁ ַֻׁבְּ לֻות, ַַׁהֻגָ ֹתֶקף ַֻׁבְּ נֻו ַהיְּ ַֻׁדְּ ָרא־ָאֳחָרא, טְּ ַהֻסִ
ָרֵאל ש ְּ ִַׁמֻיִ ֶַׁנֶפש  ל ֶ ַׁש  ִריָדה ֹאדַַׁׁ,ַהיְּ ַׁמְּ ֻנֹוֵפל ֶ ש  ֻכְּ
ָסֲאָבא מְּ ָראַֻׁדִ ִסטְּ לֹוםַׁלְּ ָ ש  ָקאֵַׁאינֹוַַׁׁ–ַַׁחס־וְּ יְּ ָאזַֻׁדַ

ָרִטית ַֻׁפְּ ה ָ ֺדש ֻ ַׁקְּ ֻום ִַׁמש ֻ ִַׁחֻיֻות ל ַקֻבֵ ַׁלְּ יַַׁׁ,ָיכֹול ֻכִ

ֹאדִאַׁ ַׁמְּ יֹוָנה ַָׁהֶעלְּ ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ִהיאַַׁׁ,ם ֶ ש 
קֹומֹותַׁ ֻמְּ ַֻׁבַ ם ַֻׁגַ ֵתר ִהֻסָ ַֻׁולְּ ם ַעֻלֵ ִהתְּ ַׁלְּ כֹוָלה יְּ
םַׁ ָ ש  ַׁלְּ ִלים ַַׁהֻנֹופְּ ַהֲחיֹות ַֻׁולְּ ֵרי, ַגמְּ ַׁלְּ ֵמִאים ַהֻטְּ

לֹוםַׁ ָ ש  כוַַַֻׁׁחס־וְּ ַׁ'.וְּ

ָעה־ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ ֲַׁחִליַצת ִחיַנת ֻבְּ
ָאב ֲחַַׁׁ–ַֻׁבְּ ֻמֵ ֶ ָרא־ָאֳחָראַׁש  טְּ ַַׁהֻסִ ַֻׁתֶֹקף ַמת

ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַָׁאז יִנים ַהֻדִ ית־'וְּ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַׁבִַֻׁ'ַהֻמִ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ַגםַׁ, ַֻׁופְּ ֻטֻול

ים ִלֻיִ כְּ ִ "לַהש ֻ ֻנַ ַֻׁכַ ים ָרִטֻיִ ִַׁאי־ַׁ–ַׁ־ַהֻפְּ ַָׁאז ן ַעל־ֻכֵ
ָרִטית הַֻׁפְּ ָ ֺדש ֻ ֻוםַׁקְּ לִַׁמש ֻ ַקֻבֵ רַׁלְּ ָ ש  ַַׁׁ,ֶאפְּ ֶ ֵדיַׁש  ֻלֹאַֻׁכְּ

רַׁ ָ ש  ִַׁאי־ֶאפְּ ן ַַׁעל־ֻכֵ ַׁיֹוֵתר, ִלֻפֹות ַַׁהֻקְּ ַאֲחזֻו ִיתְּ
ִַׁחֻיֻות ל ַקֻבֵ יֹוָנהַַׁׁ,לְּ ַָׁהֶעלְּ ה ָ ֺדש ֻ ֵַׁמַהֻקְּ ִַׁאם י ֻכִ

ַׁ ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ָמֻה, ַעצְּ ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ֻבְּ מוַַֹׁׁ'ש ֵ ַעצְּ ַׁ,ֻבְּ
צֻוםַׁ מְּ ִליתַַׁהֻצִ ַתכְּ ָרהַֻׁבְּ ֻתָ ַהסְּ ֵלםַׁוְּ ֶַׁהעְּ ֶדֶרךְּ ַׁ.ֻבְּ

ַׁ ַׁהֻוא ָעִליםֲַׁחִליַצת'ָאז נְּ ַַׁהֻמִ '–ַׁ
ַׁ ַׁ'ֵמֲחַמת ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַגםַַׁׁ',ֺחרְּ ֻפְּ
ים ָרִטֻיִ ים־ַהֻפְּ ִלֻיִ כְּ ִ ַַׁהַַׁׁ,ַהש ֻ ַׁיֹוֶרֶדת כֻות'ָאז לְּ ,ַׁ'ֻמַ

ַַׁהַׁ ִריָכה ַׁצְּ ָאז יָנה'וְּ ַַׁׁ',ֻבִ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא ֶ י־'ש  ֵ ש  ָקדְּ
ים ִ ֻהַׁ'ָקָדש  ִַׁעֻמָ ֵַׁליֵרד ַהֲחיֹוָתֻהַַׁׁ–ַׁ, ַׁלְּ ֵדי ֻכְּ

ַׁ ַֻׁתִ ֻלֹא ֶ ַׁש  ִפיָלָתֻה נְּ לֹוםֻבִ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ כוַַֻֻׁׁפֹל '.ַׁוְּ
ַעטַַׁהִחֻיֻות ֻמְּ ֶ ִליןַַׁרקֵַׁמַהַַׁׁ,ֵמֲחַמתַׁש  ַקֻבְּ ֶכל־'מְּ ֵ ש ֻ

יֹון־ַהֻכֹוֵלל הַׁ'ָהֶעלְּ ָ ֺדש ֻ ַׁקְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ,
ִַׁחֻיֻותַׁ ִלין ַקֻבְּ ַׁמְּ ָקא יְּ ַֻׁדַ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ַׁש  ֹאד, ַׁמְּ יֹוָנה ָהֶעלְּ

ִרַַׁׁ ֵעתַַׁהיְּ דֹול,ַֻׁבְּ ֵלםַֻׁגָ ֶהעְּ לֻותֻבְּ ַהֻגָ "לַׁיָדהַׁוְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ִריִכין ָעִלים'צְּ ִַׁמנְּ יַַׁׁ–ַָׁאזַׁ'ֲחִליַצת ֻכִ
"ל יֹוָנהַַׁהֻנַ הַָׁהֶעלְּ ָ ֺדש ֻ ִחיַנתַׁקְּ בְּ םַֻׁבִ ָ ַׁש 

ִחיַנתַׁ– בְּ ָעִלים,ַֻׁבִ ִריִכיןֲַׁחִליַצתִַׁמנְּ מוֹ )ַׁצְּ ְ ַׁ:ת ג, ה(ש 
ֶליךַָׁ ַַׁרגְּ ֵַׁמַעל ָעֶליָך ַׁנְּ ל ַ רַַׁׁ,"ש  ֶ ֲַׁאש  קֹום ַַׁהֻמָ י ֻכִ
ַמַׁ ַַׁאדְּ ַָׁעָליו ַׁעֹוֵמד ה ַׁהֻוא"ַאֻתָ ַֹׁקֶדש  ַׁת ן ַעיֵֻ ).

י  ְפנִּ ַׁ.ם(ֻבִּ

ֱאֶמת ִליתַַׁׁ:ֻבֶ כְּ ַֻׁתַ ִַׁהיא ִריָדה ַהיְּ
ִניםַׁ ַֻׁפָ ל ַֻׁכָ ַעל ֶ ַׁש  ֵַׁמַאַחר י ַֻׁכִ ה, ָהֲעִלֻיָ
לֻותַׁ ַהֻגָ ַׁוְּ ִריָדה ַַׁהיְּ ֵעת ַֻׁבְּ ִלין ַקֻבְּ ַׁמְּ ֱאֶמת ֻבֶ

ַׁ ן ַַׁעל־ֻכֵ ֹאד, ַׁמְּ יֹוָנה ַָׁהֶעלְּ ה ָ ֺדש ֻ ֻוםַׁ"ֵמַהֻקְּ ַׁש  ֵאין

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

י ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְׂ

ַכֻמֻוָבן ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נ ֻתִ

ַֻׁכְַּׁ עֹוָלם ַֻׁבָ ַָׁללֵיאֻוש  קֹומֹותַַׁׁ–" ַַׁהֻמְּ ל ִַׁמֻכָ י ֻכִ
כֹוִליןַַׁלֲחזֹרֵַׁאָליוַׁ עֹוָלםַׁיְּ ֻבָ ֶ ֵמִאיםַׁש  ַהֻטְּ ָהָרִעיםַׁוְּ

א ַרֻבָ ַַׁאֻדְּ י, ַֻׁכִ , ַרךְּ ֻבָ רַַׁׁ!ִיתְּ ֻתָ ִנסְּ ַׁוְּ ש  ֺלֻבָ ָקאַׁמְּ יְּ םַֻׁדַ ָ ש 
ֹאדַׁ יֹוָנהַׁמְּ הֶַׁעלְּ ָ ֺדש ֻ ָלםַׁקְּ ֶנעְּ כוַַֻׁׁוְּ ַׁ'.וְּ

ָאַׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ ,ַׁבֲחִליַצת
דֹוָלהַׁאהוַֻׁ ַֻׁגְּ ֵדיַַׁׁ–ַׁטֹוָבה ַַׁעל־יְּ י ֻכִ

ַַׁז"לַׁ ַותֲַׁחָכֵמינֻו םִַׁמצְּ ַקֻיֵ ַֻׁומְּ קֹומֹו ירֶַׁאתַׁמְּ ֻכִ ֻמַ ֶ ש 
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַַׁׁ,ֻבְּ ִריִכין ַׁצְּ ָאז ֶ ַׁש  ִבין ֻמֵ ֶ ֲחִליַצתַׁ'ש 

ָעִלים הֹורֹותַׁ',ִמנְּ ֵאיןַַׁׁ:לְּ ֹות,ַׁוְּ ֺדש ֻ ָכלַַׁהֻקְּ ַגםַֻׁבְּ ֻפָ ֶ ש 
ַׁ ֵ ֵַׁמַהש ֻ ִַׁאם י ַֻׁכִ ִַׁחֻיֻות ֻום ַׁש  מֹוַׁלֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ

דֹול ַֻׁגָ ֵלם ֶהעְּ ַַׁׁ,ֻבְּ ַׁלֹו ֵַׁאין י ִלים'ֻכִ ֵהםַַׁׁ'ֻכֵ ֶ ש 
וֹות'ַהַׁ צְּ ַׁ'ֻמִ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ַַׁרק ם, ָ ִַׁמש ֻ ל ַקֻבֵ ַׁלְּ ,

ַהֲחיֹותֹוַׁ ַׁלְּ ר ֻתֵ ֻתַ ַֻׁוִמסְּ ם ַעֻלֵ ִַׁמתְּ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ַרֲחָמיו ֻבְּ
ַׁזֶַׁ ֲחַמת ֻמֵ ֶ ַׁש  ִריָדתֹו, ַׁיְּ ֹתֶקף ַֻׁבְּ ָיכֹול בְּ ַֻׁכִ מֹו ַעצְּ הַֻׁבְּ

ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ ִצין ַׁחֹולְּ הֹורֹות. ִליםַַׁׁ:לְּ ַֻׁכֵ ַׁלֹו ֵאין ֶ ש 
כֻו'ַׁ ָראֻויַׁוְּ לַָׁהאֹורַֻׁכָ ַקֻבֵ צֻוִמיםַׁלְּ ִצמְּ ַׁ.וְּ

עֹוֵררַׁ ִהתְּ ַׁלְּ ַָׁיכֹול מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ֻוָבה ש  תְּ ִניםֵַׁמַאַַׁׁ,ֻבִ ל־ֻפָ ַעל־ֻכָ ֶ ַׁש  ַחר

ם ֵ הֻואַַׁהש ֻ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ הֻו, ַחֻיֵ ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ ־ִיתְּ
ִריָדה ַׁיְּ ִחיַנת בְּ הַַׁׁ–ַֻׁבִ ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ עֹוֵרר ִהתְּ ַׁלְּ ָיכֹול

ֻוָבה ש  תְּ ַׁהֻואַַׁׁ,ֻבִ ר ֶ ֲאש  ַֻׁבַ קֹומֹו ִַׁמֻמְּ ֵַׁאָליו ֻוב ָלש  וְּ
ם ָ דֹוָלהַׁ,ש  ַֻׁגְּ ה ַַׁלֲעִלֻיָ ִריָדה ַַׁהיְּ ַלֲהֹפךְּ כוַַֻׁׁוְּ ַׁוְּ '–ַׁ

ַַׁלֲעלוַֹׁ ִחיַנתַׁת ִַׁלבְּ יֹוָנה, ַָׁהֶעלְּ ה ָ ֺדש ֻ ַׁקְּ ִחיַנת ִלבְּ
כֻו' ַׁוְּ ים ִ י־ָקָדש  ֵ ש  ֻוָבהַֻׁכִַַׁׁ–ַָׁקדְּ ש  ַַׁהֻתְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ י

דֹולַׁ ַפעַֻׁגָ ֶ םַׁש  ָ לִַׁמש ֻ ַקֻבֵ םַֻׁולְּ ָ ש  ַַׁלֲעלֹותַׁלְּ אֻוִיין רְּ
ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֵבית ַׁלְּ ַׁטֻוב ַרב לַַׁׁ,וְּ ַֻׁכָ יק ֻתִ ַהמְּ לְּ

יִנים ַהֻדִ צֻוִמיםַׁוְּ מְּ ִחיַנתַַׁׁ,ַהֻצִ הֻואַֻׁבְּ ֶ לַׁ'ש  ַרתַֻׁכָ ֻפָ ֻכַ
ַׁ'.ָהֲעוֹונֹותַׁ

ַָׁהֲעווַֹׁ ִכין ַהֻפְּ ִנתְּ ַׁוְּ ִלין ֻטְּ ֻבַ ֺכֻיֹות,ִַׁנתְּ ִַׁלזְּ נֹות
ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ה'ש  ִליתַָׁהֲעִלֻיָ כְּ ִריָדהַֻׁתַ ַׁ–'ַׁיְּ

ָעה־ ְּ ש  ַֻׁתִ ל ֶ ַׁש  ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ ֲחִליַצת ֶ ַׁש  ַָׁידֻוַע ֶַׁזה י ֻכִ
ָאבַׁ דֻוַעַׁאַׁהוַַֻׁׁ–ַֻׁבְּ ֻיָ ִתֻקֻוןַֻׁכַ ֻוָבהַׁוְּ ש  ִבילַֻׁתְּ ְּ ש  ַׁ.ֻבִ

ַׁהוַֻׁ ִריָדה'א ַַׁהיְּ ִלית כְּ לֻוַַׁׁ',ֻתַ קְּ ַקלְּ ִַׁנתְּ ָאז וְּ
מוַֻׁ ֻגְּ ִנפְּ ָכַַׁׁוְּ ַׁוְּ ָרִכים ַַׁהֻדְּ ל ִביִליםַֻׁכָ ְּ ַַׁהש ֻ ל

ַָׁהֵעצֹות ָכל הוְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ַַׁׁ,־ֻדִ ֵדי ית־'ַעל־יְּ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ִריִכיןַַׁׁ'ַהֻמִ ַׁצְּ ָאז ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו, ַֻׁבַ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ש 

ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ הֹורֹותַׁ–ַַׁלֲחלֹץ ִַׁאי־ַׁ:לְּ ו ָ ש  ַעכְּ ֶ ש 
ַַׁׁ לַַׁהֻמִ ֶ ִמיָרהַׁש  ְּ ַַׁהש ֻ יךְּ ִ ש  ַהמְּ רַָׁלנֻוַׁלְּ ָ ש  ָעִליםֶאפְּ ַׁ.נְּ

ֱאֶמת בֻוָנהַׁ"ַׁ:ָאזַֻׁבֶ ֵאיןַֻׁתְּ ָמהַׁוְּ ֵאיןַָׁחכְּ
ֵַׁעָצה ֵאין ַׁוְּ לֵ )" ְ ש  יַׁי כא, ל(מִּ ַֻׁכִ ,
ַַׁהֻמִֹחין ל ַֻׁכָ ִקין ֻלְּ ֻתַ ִַׁמיַׁ"וְַַּׁׁ,ִמסְּ ַַׁעל ַָׁלנֻו ֵאין

ַמִים ָ ש ֻ ֻבַ ֶ יִַׁאםַַׁעלַָׁאִבינֻוַׁש  ֵעןַֻׁכִ ָ ִהש ֻ )סֹוָטה פ"ט "ַׁלְּ

ַרֵחםַָׁעַׁמט"ו( מֹוַׁיְּ ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ הַׁאֹוָתנֻוַׁ,ַׁש  ֵלינֻוִַׁויַחֻיֶ
ַַׁהַׁ ֵדי ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ַעל־יְּ ֵ םַַׁׁ'ש ֻ ַעֻלֵ תְּ ַַׁהֻמִ מֹו ַעצְּ ֻבְּ

ִליןַׁ ַקֻבְּ ַׁמְּ ָאז ֶ ַׁש  ִריָדה, ַַׁהיְּ עֶֹצם ַֻׁבְּ ַָׁאז ר ֻתֵ ֻתַ ֻוִמסְּ
"ל.ַׁ ֻנַ ָקאַֻׁכַ יְּ םַֻׁדַ ָ ַעטַַׁהִחֻיֻותִַׁמש ֻ ַׁמְּ

ִריָדה ַַׁהיְּ ֵעת ָכלַַֻׁׁבְּ ַֻׁבְּ ֵכן ַׁוְּ ָאב, ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ֻבְּ
ֲחצוַֹׁ ַֻׁבַ ָלה הַַׁליְּ ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ָאז ֶ ַׁש  ָלה, יְּ ת־ַהֻלַ
ָרה ֻתָ ַַׁהַהסְּ ִלית ַתכְּ ַַׁׁ–ַֻׁבְּ ִריִכין ַׁצְּ ֲחִליַצתַׁ'ָאז

ָעִלים ָתֻהַַׁׁ–'ִַׁמנְּ ֻטֻולַָׁהֵעָצהַַׁוֲחֺלֻקָ זַַׁעלַֻׁבִ ַרֻמֵ ֻמְּ ֶ ַׁש 
הֹורֹותַׁ– ַַׁהֻמִֹחיןַַׁׁ:לְּ ל ַֻׁכָ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִַׁנסְּ ו ָ ש  ַעכְּ ֶ ש 

ֲעוֹונֹוֵתינוַַֻׁׁ יםַֻׁבַ ִלֻיִ כְּ ִ ַהש ֻ ַׁ.וְּ

ִחיַנת ָאבַַֻׁׁבְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ִתש  ָעִליםַֻׁבְּ נְּ ֲחִליַצתַַׁהֻמִ
"ל ֻנַ ַֻׁכַ כֻו' יַַׁׁ–ַׁוְּ ָעל'ֻכִ נְּ מֹוֶרהַַׁׁ'ֲחִליַצתַַׁהֻמִ

ַׁ ֵלָמה'ַעל ְּ ַַׁהש ֻ ַָׁהֵעָצה ִחיַנת ַֻׁבְּ קֻות ֻלְּ ֻתַ ַׁ'ִהסְּ
"ל ֻנַ ָעִליםַֻׁכַ נְּ ִחיַנתַַׁהֻמִ ֵדיַֻׁבְּ ֶמֶרתַַׁעל־יְּ ְּ ש  יַַׁׁ–ַַׁהֻנִ ֻכִ

ֵאיןֵַׁעָצהַַׁׁ קֻוַַׁהֻמִֹחיןַׁוְּ ֻלְּ ֻתַ וִַׁנסְּ ָ ש  "לַעכְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ֻקֻון מֹוַַׁהֻתִ ַעצְּ ֵאיןֵַׁעָצהַׁ,ֻבְּ ֶ ִעיןַׁש  ֻיֹודְּ ֶ ש  ַׁ,ֻכְּ
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ ֶַׁזה ַַׁעל ַֻׁובֹוִכין צֹוֲעִקין וְּ
ִריםַׁ אֹומְּ ֶ ִקינֹותַׁש  ִחיַנתֵַׁאיכֹותַׁוְּ הֻוַֻׁבְּ ֻזֶ ֶ ,ַׁש  ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ

ָעה־ַׁ ְּ ִתש  ָאבֻבְּ ַׁ.ֻבְּ

"לַׁ–ַׁ'ה"ֵאיָכַׁ' ַַׁהֻנַ ִחיָנה ַֻׁבְּ ֶַׁזהֻו ,ַׁ ַוֻדִ תְּ ֻמִ ֶ יןַׁש 
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַַׁׁ:לְּ ךְּ ל־ֻכָ ַֻׁכָ נֻו ַפלְּ ֻנָ ֶ ש 

ֲעוֹונֹוֵתינוַֻׁ ַַׁׁ,ֻבַ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ַׁ,ַעד
ַַׁעדַׁ ַׁיֹוֵדַע נֻו ִַׁאֻתָ ֵאין ַׁוְּ ים, ִלֻיִ כְּ ִ ַַׁהש ֻ ל ַֻׁכָ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִנסְּ וְּ
ֻובַׁ ַָׁלש  ֵַׁאיךְּ ֵַׁעָצה ֻום ַׁש  ִעין ַׁיֹודְּ ַָׁאנֻו ֵאין ַׁוְּ ָמה,

ֻבַָׁ ִַׁיתְּ ֵַׁאָליו ָקֵרב ִהתְּ ַֻׁולְּ י ַֻׁכִ , ָלהַׁ"ַרךְּ ַֻׁכָ ַָׁקִציר ָעַבר
נוַֻׁ עְּ ָ ַׁנֹוש  ַׁלֹא נֻו ַַׁוֲאַנחְּ ַַׁקִיץ ְרְמיָ )" ֵאיןַׁה ח, כ(יִּ ַׁוְּ ,

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֹיַוֲאזַֹ

ָאז ֶ ֹש 

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נא ֻתִ

ה ַַׁעֻתָ ִעין ַַׁמַׁ"ַׁיֹודְּ ַֻׁוַמהַַׁׁרֻנֹאַמַׁה ר ַדֻבֵ ַֻׁנְּ ֻוַמה
ַׁ ַטֻדָ צְּ ַׁקֻנִ ית מד, טז(" ִּ ֵראש  ַׁ)ֻבְ ֹעק ִַׁלצְּ ַַׁרק ַׁ'ֵאיָכה',

ָעה־ֻבְַּׁ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ִרים אֹומְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ָעִמים, ַֻׁפְּ ה ֻמָ ָאבַֻׁכַ
ַללַַׁׁ'ֵאיָכה' ַֻׁכְּ ר ִַׁעֻקַ הֻוא ֶ ַׁש  ָעִמים, ַֻׁפְּ ה ַכֻמָ ַׁוְּ ה ֻמָ ֻכַ

ינֹותַׁ ַׁ.ַהֻקִ

ֹעקַׁ ִעיןַַׁרקִַׁלצְּ הֻואַׁ'ֵאיָכה'ֵאיןַָׁאנֻוַׁיֹודְּ ֶ ,ַׁש 
ַֻׁבֹוִכיןַַׁעלַׁ ָאנֻו ֶ ַׁש  נֻו ַַׁהיְּ "ל, "הַַׁהֻנַ ִחיַנתַַׁאֻיֵ ֻבְּ

ךְַּׁ ל־ֻכָ ַֻׁכָ נֻו ַרַחקְּ תְּ ֻנִ ֶ ַׁש  נֻו ֵ ש  ַָׁאנֻוַַׁׁ,ַנפְּ ֵאין ֶ ַׁש  ַעד
ִעין ַַׁׁיֹודְּ ָלל נוַֻׁ'ֻכְּ ֲַׁאַנחְּ ַׁ'וְַַּׁׁ',ֵאיָכה ֶרךְּ ַַׁהֻדֶ ֵאיָכה

ָהֵעָצהַׁ ַרךְַַּׁׁ'וְּ ֻבָ ֻובֵַׁאָליוִַׁיתְּ ַׁ.ָלש 

ַתַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  ַַׁׁבַמה ַַׁז"ל נֻו ַׁ:רמז( ח"א)ַרֻבֵ
"ס" ַ ש ֻ ַֻׁבַ ֱאַמר ַַׁהֻנֶ יקֻו' 'ֻתֵ ֶ ִחיַנתַַׁׁ,ש  ַֻׁבְּ הֻוא

ֻקֻון' ַֻׁתִ ר ֺחֻסַ ַהֻנוַַֻׁׁ',מְּ יתַׁ"וְּ ַנֲעש ֵ ַׁוְּ ֶפת ֻפֶ ִַׁנכְּ ן
ֶלַׁ"'ִקינוַֹׁ ַׁוְּ ןַׁת', ֻקֵ ֻתַ ִַׁנתְּ ָאז ַׁוְּ ַַׁהֻכֹל, ן ֻקֵ ֻתַ ִַׁיתְּ ָעִתיד

יקֻו' ֵפקֹותַׁ–ַַׁה'ֻתֵ ַהֻסְּ יֹותַׁוְּ עְּ לַָׁהִאֻבַ טֻוַֻׁכָ ְּ ש  יַֺׁיפְּ ַׁ,ֻכִ
ינוַֹׁ ִַׁמ'ֻקִ ה ַַׁנֲעש ֶ ֶיה ִיהְּ ַׁוְּ ַַׁיֲחזֹר ָאז יקוַֻׁ"וְּ ַׁ'ֻתִ ן',ַׁ"ת'

ם.ַׁ ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ

יקוַֻׁ' ַֻׁתֵ ֱאַמר' ָיאַַׁעלַַׁהֻנֶ עְּ ֵפקַָׁהִאֻבַ ַהֻסָ ַׁוְּ
ַׁ ַ ש ֻ ֻבַ ֶ ַׁ"ש  ִחיַנתֶַׁזהוַַֻׁׁ–ס ת'ַֻׁבְּ ַׁ–ַׁ'ָהֵעָצה־ֲחֺלֻקַ

נוַֻׁ ַהיְּ ֵאיןַׁ:ֻדְּ ֶ ִעיןַׁש  יןַׁיֹודְּ ֵאיֶזהַַׁהֻדִ ָוה'ַֻׁבְּ ַׁ'ִמצְּ
ִהיאַׁ ֶ ִחיַנתַׁש  ַנ"ל.ַֻׁבְּ ַׁ'ֵעָצה'ַֻׁכַ

רֹוןֵַׁמֲחַמת ֻקֻון'ַׁ'ֶחסְּ ַַׁהֻתִ הֻוא, ֶ ַׁש 
ִחיַנת ַגםַֻׁבְּ לַֻׁפְּ יםַֻׁכָ ִלֻיִ כְּ ִ ־ַה'ש ֻ

ים', ָרִטֻיִ םַֻׁפְּ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ לַׁש  קוַַֹֻׁׁכָ ֻתָ ָהֵעצֹות,ַׁתַהַהמְּ ַׁוְּ
מוַֻׁ ֻגְּ פְּ ֻנִ ֶ םַׁש  ֻלָ ֲעוֹונֹותַֻׁכֺ ָרֵאלַֻׁבַ ִַׁיש ְּ הוַֻׁ, ֻזֶ ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ

ןַׁ ֻבַ 'ַׁ'ֺחרְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַׁ.ֻבֵ

ל ים'ַֻׁכָ ִלֻיִ כְּ ִ ם,ַַׁה'ש ֻ ֻלָ ִחיַנתֵַׁהםַֻׁכֺ ֻקֻוִנים'ַֻׁבְּ ַׁ'ֻתִ
יךְַּׁ ִ ש  ַהמְּ ֶכל'ַׁלְּ ֵ לַַׁה'ש ֻ ֶ ַגתַׁש  ָ ִַׁויִדיַעתַַׁהש ֻ

ַרךְֱַַּׁׁאלֹקֻותוַֹׁ ֻבָ ַָׁיָדםַעל־ִַׁיתְּ ִחיַנת, ַׁ'עֹוַלםַֻׁבְּ
ֻקֻון' דֻוַע.ַַׁהֻתִ ֻיָ יַֻׁכַ לַֻׁכִ צֻוֵמיַֻׁכָ ֶרךְַַָּׁׁהאֹורֹותִַׁצמְּ ַֻׁדֶ
ה ֻמָ ים,ַֻׁכַ ִלֻיִ כְּ םַׁש ִ ֻלָ ִחיַנתֵַׁהםַֻׁכֺ ֻקֻוִניםַֻׁבְּ ַֻׁתִ

דֻוַע.ַׁ ֻיָ ַֻׁכַ

ַעת ְּ ש  ןַֻׁבִ ֻבַ ַַׁׁ'ֺחרְּ ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ מוַַֻׁׁ–ֻבֵ ֻגְּ ִַׁנפְּ
ֻקֻוִנים ָאז,ַׁל"ַהנַַַַֻׁׁהֻתִ ֻלֵַַׁׁוְּ ֻתַ לַַׁהֻנֻו"ןַׁקִנסְּ ֶ ַׁש 

ֻקֻו"ן' הַׁ'ֻתִ ַנֲעש ָ יק"ֻו'ַׁוְּ ַׁ'ֻתֵ הֻוא, ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ
ֵפקֹות' ַׁ'סְּ ִחיַנת, תַֻׁבְּ נַַַָֻׁׁהֵעָצה'ַׁ'ֲחֺלֻקַ ַׁל"ֻכַ ָאז. ַׁוְּ
ה ִחיַנתַַׁנֲעש ֶ ַֻׁבְּ יקֻו"ן', ַׁ'ִקינֹו"ת'ֵַׁמַה'ֻתִ ֵהם, ֶ ַׁש 

ִחיַנתַׁ נַַַֻׁׁ'ֵאיָכה'ַֻׁבְּ ַׁל."ֻכַ

ַׁחֹוֵזר מֹו ַעצְּ ַַֻׁׁבְּ ֻקֵ ֻתַ ִנתְּ ִחיַנתַׁןוְּ ַֻׁבְּ
יק"ֻו' ֵפק'ַַׁה'ֻתֵ ַה'ֻסָ ַׁוְּ ִחיַנת, ַֻׁבְּ

ת יַָׁהֵעָצה'.־'ֲחֺלֻקַ ֵדיַֻׁכִ ה'ַַַׁׁעל־יְּ ִכֻיָ ַה'ֻבְּ
ינֹו"ת' ַה'ֻקִ ַַׁׁוְּ מֹו ַעצְּ ִניןַׁ–ֻבְּ ֻקְּ ֻתַ ִריםִַׁנתְּ חֹוזְּ ַׁוְּ
יםַׁ עֹוש ִ ינֹו"ת',ַׁוְּ יקֻו"ן'.ִַׁמ'ֻקִ ַׁ'ֻתִ

ֵדי־ֶזה מוַַַֹׁׁעל־יְּ ַעצְּ ִריםַֻׁבְּ אֹומְּ ֶ ,ַׁ'ִקינֹות'ַׁש 
ֵהם ֶ ַׁ'ֵאיָכה'ִַׁחיַנתֻבְַַּׁׁש  ִחיַנת, ַׁ"'ַאיֵַַֻֻׁׁבְּ ַׁ–ה'

נוַֻׁ ַהיְּ ֻבֹוִכיןַֻׁדְּ ֶ ִרים:ַׁש  אֹומְּ ֵאיןַׁוְּ ֶ ִעיןַׁ"ש  ָללַׁיֹודְּ ַֻׁכְּ
ֻתֹרַׁ'ֵאיָכה' צֹאַַׁלחְּ ֻובֵַׁעָצהִַׁלמְּ ֵַׁאָליוַָׁלש 

ֵלמֻות ְּ ש  ֱאֶמת"!ַַֻׁׁבִ ֵדי־ֶזהַׁ–ֻבֶ מוַַַֹׁׁעל־יְּ ַעצְּ ם־ַֻׁבְּ ֵ ַהש ֻ
ַרךְַּׁ ֻבָ ַרֵחםִַׁיתְּ ֶרךְַַֻּׁׁומֹוֵרהוַַָֻׁׁעָליו,ַׁמְּ רַַׁהֻדֶ ָ ש  ַַׁהֻיָ
כֹון ַהֻנָ ָהֱאֶמתַׁוְּ ַׁוְּ יֹוֵדַעַׁ, ַנֵהג,ֵַׁאיךְַַָּׁׁהֵעָצהַׁוְּ ִהתְּ ַׁלְּ
ה ַנֲעש ֶ ינֹו"ת'ַׁוְּ יקֻו"ן',ִַׁמ'ֻקִ ןַׁ'ֻתִ ֻקֵ ֻתַ ִנתְּ יק"ֻו',ַׁוְּ ַַׁה'ֻתֵ
הֻואַׁ ֶ ֵפק'ַׁש  ת,ַַׁה'ֻסָ ַָׁהֵעָצה'.ַׁ'ֲחֺלֻקַ

ֵדיַׁזֹוִכין ַַַׁׁצֲעקֹותַַׁעל־יְּ ֻכֹותַׁ–'ֵאיָכה' ִַׁלזְּ
ֶרךְֵַַּׁׁליַדע ָהֵעָצהַַׁהֻדֶ יתַׁוְּ ֵַׁאיךְֲַַּׁׁאִמֻתִ
ַנֵהג ִהתְּ ַׁלְּ הֻוא, ֶ ִחיַנתַׁש  יטֻותַֻׁבְּ ִ ש  ָיא',ַׁ'ֻפְּ עְּ ַָׁהִאֻבַ
ִחיַנת כֻותַֻׁבְּ ַהֻפְּ יק"ֻו'ִַׁהתְּ ינוַַַֹׁׁה'ֻתֵ ַה'ֻקִ ַׁת',"וְּ

ִחיַנתַׁ יקֻון',ִַׁלבְּ נַַַֻׁׁ'ֻתִ ַׁל."ֻכַ

  .לד

ָאה ג, ו־ז־ח־ט־י־יא־ִלֻקֻוֵטי) ָ ש  ַהרְּ  (ֲהָלכֹות, ֻכַֹח־וְּ

ַׁ ָצִרים, ין־ַהֻמְּ ַֻׁבֵ ִחיַנת ַַׁעלַֻׁבְּ ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ש 
ר־ ָעה־ָעש ָ בְּ ִ ִַׁמש ֻ ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ 'ֺחרְּ
ית־ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַׁ'ֺחרְּ ר ִַׁעֻקַ י ַֻׁכִ ָאב. ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַֻׁתִ ַַׁעד ַתֻמֻוז ֻבְּ

ַׁ קְּ ַגםַהֻמִ ֵדיַׁ'ֻפְּ 'ַָׁהָיהַַׁעל־יְּ ש  ט'ַׁ־ֻדָ ֻפָ ְּ ש  כוַַֻׁהֻמִ יַׁוְּ ַֻׁכִ ,'
ט'ַׁ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ ֻקֻון ַׁ'ֻתִ ר ִַׁעֻקַ ם ָ ַׁש  ' ש  ֻדָ קְּ 'ֵבית־ַהֻמִ ֻבְּ

כוַַֻׁׁ  '.וְּ

מֻוַׁ ַֻׁוָפגְּ ט ֻפָ ְּ ִַׁמש  ֻו ַָׁעש  ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
טַׁ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ ש  ַלֻבֵ ִַׁנתְּ ן ַַׁעל־ֻכֵ ט, ֻפָ ְּ ש  ֻמִ ֻבַ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ָכל־ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נב ֻתִ

טַׁ ֻפָ ְּ ש  קֹוםַַׁהֻמִ רַַׁוֲחֵבָריו,ַֻׁו"ִבמְּ ֶנֻצַ בֻוַכדְּ עַׁנְּ ָ ָהָרש  ֻבְּ
ע"ַׁ ַ הַָׁהֶרש  ֻמָ ָ קֹוםַׁת ג, טז(ֹקֶהלֶ )ש  מְּ אַֻׁבִ יַׁהֻואַֻׁבָ ַֻׁכִ ,

ַהַׁ ַׁוְּ ֹכַח ַֻׁבְּ ט, ֻפָ ְּ ש  ט,ַַׁהֻמִ ֻפָ ְּ ש  ֵַׁמַהֻמִ ל ֻבֵ ֻקִ ֶ ַׁש  ָאה ָ ש  רְּ
קֹוםַׁ מְּ ַֻׁבִ א ַֻׁבָ הֻוא ֶ ַׁש  ָאה ָ ש  ַהרְּ ַֻׁבְּ א ַַׁהֻבָ מֹו ֻכְּ
יַׁ ַֻׁכִ ט, ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ קֹום מְּ ַֻׁבִ א ַֻׁבָ ַׁהֻוא ן ַֻׁכֵ ַהֻתֹוֵבַע,

ַֻׁבֹו.ַׁ ש  ַלֻבֵ טִַׁנתְּ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ

ית־ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֲעִנֻיֹותַַׁעלַׁ'ֺחרְּ ָעהַֻׁתַ ֻבָ ַַׁארְּ רֻו זְּ ֻגָ ֶ ש 
ַׁ ם ַֻׁגַ ,' ש  ֻדָ קְּ ין־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ל ַאֻבֵ ִהתְּ ַׁלְּ נֹוֲהִגין

ית־ ןַֻׁבֵ ֻבַ ֻכֹותַַׁעלַׁ'ֺחרְּ לֹוַמרֲַׁחצֹות,ִַׁלבְּ ָצִריםַׁוְּ ַהמְּ
ַכֻיֹוֵצאַׁ ַׁוְּ רַָׁוַיִין, ש ָ ָמןִַׁמֻבָ ִפיןַַׁעצְּ ַסֻגְּ ַֻׁומְּ ,' ש  ֻדָ קְּ ַהֻמִ

ָהגוַֹׁ ִַׁמנְּ ִפי ַֻׁכְּ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ֲעִניִתיםַׁ. ַַׁהֻתַ ל ַֻׁכָ י ֻכִ
גַֻׁ ַהֻסִ ַׁוְּ ין ַׁעֹוש ִ ֵרִאים ַהיְּ ֶ ַׁש  הֻואַַַׁׁהֻכֹלַׁ–ֻוִפים

ַׁ ט' ֻפָ ְּ ַׁ'ִמש  ִחיַנת בְּ ַֹׁקֶדםַַׁׁ–ֻבִ ָמם ַַׁעצְּ ִטין ֹופְּ ש ֻ ֶ ש 
ַׁ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָלה ַַׁמעְּ ל ֶ ַׁש  ין ַַׁהֻדִ בֹוא ֻיָ ֶ ֵדיַַׁׁ–ש  ֻכְּ

טַׁ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ ֵדי ַַׁעל־יְּ ָלה, ַמעְּ ֻלְּ ֶ ַׁש  ין ַַׁהֻדִ ל ַבֻטֵ לְּ
מֹו.ַׁ ֹוֵפטַַׁעצְּ ש ֻ ֶ ַׁש 

ַׁלֹוַׁ י ַֻׁדַ ֵאין ֶ ַׁש  ַׁרֹוֶאה ַָׁהָאָדם ָעִמים ִלפְּ
ַַׁמַׁ ִדֻבֻוִרים ַַׁוֲאַזיַֻׁבְּ מֹו, ַַׁעצְּ ֹוֵפט ַׁש  הֻוא ֶ ַׁש ֻ ה

הַׁ ַעֻנֶ תְּ ֻיִ ֶ מֹו,ַׁש  טַַׁעל־ַעצְּ ֻפָ ְּ ַׁנֹוֵתןִַׁמש  מֹו ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ
ה,ַׁ ָעש ָ ֶ ַׁש  יו ַַׁמֲעש ָ ַַׁעל ָכךְּ ־וְּ ךְּ ַֻׁכָ מֹו ַַׁעצְּ ף ִויַסֻגֵ
יקַׁ ֻפִ ַַׁמסְּ ֶַׁזה ֵַׁאין אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ ֱאֶמת ֻבֶ ֶ ַׁש  י ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ

ַגם ֻפָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ֶנֶגד ַֻׁכְּ ֵַׁמֶאֶלף ֵַׁחֶלק לֲַׁאִפֻלֻו ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ,
ֵמנֻוַַׁעלַׁ ֻגֹףַַׁעצְּ ִלסְּ ַעֻנֹותַׁוְּ ִהתְּ יקֻוַׁלְּ ֻפִ ָיֵמינֻוַׁלֹאַַׁיסְּ

ַׁ ַַׁאַחת ַָׁזָרה ָבה ָ ַֻׁוַמֲחש  הֻור ִַׁהרְּ ַגם כוַֻֻׁפְּ ַׁוְּ '–ַַׁׁ ַאךְּ
י־ ַרתַאף־ַעל־ֻפִ ַכֻפָ ַׁלְּ ֻכֹות ִַׁלזְּ ַָׁיכֹול ֲעוֹונֹוָתיוַׁ־ֵכן

נֻוַׁ ַהיְּ ט,ַֻׁדְּ ֻפָ ְּ ש  ֻקֻוןַׁהֻואַַׁהֻמִ רַַׁהֻתִ יִַׁעֻקַ ַעל־ָיָדם,ַֻׁכִ
מֹו.ַַׁמהַׁ ֹוֵפטַַׁעצְּ מֹוַׁש  ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ַׁש ֻ

מֹו,ַׁ ֹוֵפטַַׁעצְּ מֹוַׁש  ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ֵמַאַחרַׁש 
ָלהַׁ ַמעְּ ֻלְּ ֶ יןַׁש  יןַַׁעלַַׁהֻדִ ֻתִ ֵאינֹוַַׁממְּ ַׁ–וְּ
ַַׁעל־ ָלה ַמעְּ ֻלְּ ֶ ַׁש  ין ַַׁהֻדִ ל ַבֻטֵ ַׁלְּ ַָׁיכֹול ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
הֻואַׁ ֶ ַׁש  ֵַׁמַאַחר ֻלֹו, ֶ ַׁש  ִסֻגֻוִפים ַׁוְּ ֲעִניִתים ַֻׁתַ ֵדי יְּ

הַֻׁבְַּׁ ַמֻטָ ַׁלְּ ין ַֻׁדִ ש  ֻיֵ ֶ ש  ַׁ"ֻכְּ י ַֻׁכִ מֹו, ַַׁעצְּ ֹוֵפט ַׁש  מֹו ַעצְּ
ָלה"ַַׁׁ ַמעְּ יןַׁלְּ י)ֵאיןַֻׁדִ ָברִּ ַׁ.ה ה, ה(ַרבָֻ ם־ֻדְ

ֵדיַׁ ֵצלַַׁעל־יְּ ִהֻנָ ָאָדםַָׁיכֹולַׁלְּ ֶ ִחיַנתַַׁמהַׁש ֻ ֻבְּ
יםַׁ ִ ַָׁקש  יִנים ִַׁמֻדִ ֶַׁאָחד, ֲעִנית ַֻׁתַ ַׁאֹו ִסֻגֻוף

ֻכֹותַַׁעל־ ַגםִַׁלזְּ ַׁוְּ ֹאד, הַׁמְּ ֻבֵ יַֻׁוָמִריםַַׁהרְּ ַחֻיֵ ָיָדםַׁלְּ
אַׁ כוַֻׁעֹוָלם־ַהֻבָ ִחיַנתַׁוְּ ַׁהֻואַֻׁבְּ ֻוָבה, ש  רַַׁהֻתְּ ִעֻקַ ַׁוְּ .'

ַׁקֹונֹו,ַׁ ֵבין ַׁלְּ ינֹו ַֻׁבֵ ֻבֹוֵדד ִמתְּ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ט, ֻפָ ְּ ש  ַהֻמִ
עֹוֵררַׁ ה,ַֻׁומְּ ָעש ָ ֶ יוַׁש  לַַׁמֲעש ָ מֹוַַׁעלַֻׁכָ ֹוֵפטַַׁעצְּ ש  וְּ
ַעל־ ַעם,ַׁוְּ ָכל־ֻפַ ַֻׁבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁלֲעבֹוַדתַַׁהש ֻ מֹו ַעצְּ

ה ַמֻטָ ַׁלְּ ט ֻפָ ְּ ִַׁמש  ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵדי ָלהַַׁׁ–ַׁיְּ ַמעְּ ַׁלְּ ין ַֻׁדִ ֵאין
"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

הַׁ עֹוש ֶ ֶ ַׁש  ַַׁעד עֹוֵרר, ִהתְּ ַׁלְּ ַׁזֹוֶכה ִאם
נֻוַׁ ַהיְּ ַֻׁדְּ , ש  ַַׁמֻמָ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ט ֻפָ ְּ ִמש 
ֵאינֹוַׁ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ מֹו, ַַׁעצְּ ף ַסֻגֵ ַֻׁומְּ ה ַעֻנֶ תְּ ֻמִ ֶ ש 

ַׁ יו ַַׁמֲעש ָ ֶַׁנֶגד לֻום ִַׁלכְּ י־ֵכןַַׁאף־ַעַַׁׁ–עֹוֶלה ל־ֻפִ
ַׁ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ין ַַׁהֻדִ ה ַׁעֹוש ֶ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ַׁ–ֵמַאַחר

ָלה,ַׁ ַמעְּ ֻלְּ ֶ יִניםַׁש  לַַׁהֻדִ ֻנֻוַֻׁכָ לִַׁמֻמֶ ַבֻטֵ ֵדי־ֶזהַׁמְּ ַעל־יְּ
"ל.ַׁ ֻנַ מֹוַֻׁכַ ֹוֵפטַַׁעצְּ ש ֻ ֶ ֻלֹוַׁש  ֶ טַׁש  ֻפָ ְּ ש  ֵדיַַׁהֻמִ ַַׁעל־יְּ

ִפיןַׁ ַסֻגְּ ֻמְּ ֶ ָהֲאֵבלֻותַׁש  ֲעִניִתיםַׁוְּ ִחיַנתַַׁהֻתַ ֻבְּ
ַָׁוַיִיןַַׁעַׁ ר ש ָ ַֻׁבָ ִניַעת ַֻׁוִבמְּ ַתֲעִנֻיֹות ַֻׁבְּ ָמן צְּ

יַׁ ',ַֻׁכִ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ןַֻׁבֵ ֻבַ ִבילַׁ'ֺחרְּ ְּ ש  כֻו',ַֻׁבִ ִחיָצהַׁוְּ ֻורְּ
ַגםַׁ ַׁ'ֻפְּ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ַׁהֻוא ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ 'ֺחרְּ
וַׁ ָ ש  ַַׁעכְּ ין ַׁעֹוש ִ ַָׁאנֻו ן ַַׁעל־ֻכֵ "ל, ֻנַ ַֻׁכַ ט' ֻפָ ְּ ש  ַהֻמִ

ַׁזֹא ִנין ַתֻקְּ ַֻׁומְּ ֻוָבה, ש  טַֻׁתְּ ֻפָ ְּ ִַׁמש  ין ַׁעֹוש ִ ָאנֻו ַׁוְּ ת,
לַׁ ַבֻטֵ ֵדיַׁלְּ ַֻׁכְּ ָמן, ִפיןַַׁעצְּ ַסֻגְּ יןַֻׁומְּ ַעֻנִ ַֻׁוִמתְּ ֵמנֻו, ַעצְּ ֻבְּ

"ל.ַׁ ֻנַ ָלה,ַֻׁכַ ַמעְּ ֻלְּ ֶ יןַׁש  ַַׁהֻדִ

רַָׁהֲאֵבלֻותַׁהֻוא יוַַׁׁ:ִעֻקַ לַַׁעלַַׁמֲעש ָ ַאֻבֵ ִהתְּ לְּ
ית־ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ מֻו רְּ ַׁ'ֻגָ ֵהם ֶ ַׁש  ה, ָעש ָ ֶ ש 

לִַׁמַׁ יַׁ"ֻכָ ',ַֻׁכִ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָנהַֻׁבֵ ֻלֹאִַׁנבְּ ֶ יַׁש 
ַׁ ָיָמיו" ַֻׁבְּ ֶַׁנֱחַרב ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ָיָמיו, ָרכֹות לג.(ֻבְּ ַׁ)ֻבְ ָצִריךְּ ַׁוְּ .

ֹאדַׁ ַׁמְּ ֲַׁעֵליֶהם ֻכֹות ִלבְּ ַׁוְּ ֲַׁעוֹונֹוָתיו, ַַׁעל ל ַאֻבֵ ִהתְּ לְּ
יו,ַׁ ַמֲעש ָ ַֻׁבְּ ש  ֻפֵ ְּ ַפש  ַֻׁולְּ מֹו, ַַׁעצְּ ֻפֹט ְּ ִלש  ַׁוְּ ֹאד, מְּ

ה.ַׁ ָנםֵַׁמַעֻתָ ַתֻקְּ ַֻׁולְּ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ַין ִבנְּ ַׁלְּ ה ֻכֶ ַׁ–ִיזְּ
ַַׁעלַׁ ל ַאֻבֵ תְּ ַַׁהֻמִ ל ַׁ"ֻכָ י ֻכִ

ָחָתֻה"ַׁ מְּ ש ִ אֹותַֻׁבְּ ַלִים,ַׁזֹוֶכהִַׁלרְּ ָ רֻוש  ית ל:(יְּ ֲענִּ ַׁ–ַׁ)ֻתַ
ַלִיםַׁ ָ רֻוש  ַׁיְּ ַַׁעל ל ַאֻבֵ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ַָׁהֲאֵבלֻות ֵדי ַַׁעל־יְּ י ֻכִ
ַֻׁכִַׁ מֹו, ַעצְּ ַֻׁבְּ ן ֻבָ תֹוֶלהַַׁהֺחרְּ ַׁוְּ יו ַמֲעש ָ ַֻׁבְּ ש  ֻפֵ ְּ ַפש  יַֻׁומְּ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ָרט ֹֻוִבפְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֵדי־זֶֹ ַעל־יְׂ ֹהוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נג ֻתִ

ִפיֲַׁחָטָאיוַׁ לַָׁאָדםַׁלְּ ָכלַֻׁדֹורַַׁׁ–ֻכָ ַׁלֹוֵַׁחֶלקַֻׁבְּ ןֵַׁיש  ֻכֵ
ִפיַׁ ַֻׁכְּ ֶַׁאָחד ל ַֻׁכָ ֵכן ַׁוְּ . ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ ַֻׁבְּ ָודֹור
ןַׁ ַֻׁכֵ יו, ַַׁמֲעש ָ ן ַתֻקֵ ַׁלְּ זֹוֶכה ַׁוְּ מֹו ַַׁעצְּ ֹוֵפט ש ֻ ֶ ַׁש ֻ ַמה
ֶנהַׁ ֻבָ ֻיִ ֶ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ַין ִבנְּ ַֻׁבְּ ֵַׁחֶלק ַׁלֹו ֵיש 

ַֻׁבִַׁ ֶַׁלָעִתיד ָיֵמינֻו, ַֻׁבְּ ֵהָרה ֻקֻוןמְּ ַֻׁתִ ֵדי ־ַעל־יְּ
ים.ַׁ ֲעש ִ ַַׁהֻמַ

ט',ַׁ ֻפָ ְּ ֵדיַׁ'ִמש  ַַׁעל־יְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַיןַֻׁבֵ נְּ רַֻׁבִ ִעֻקַ
תֻובַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ְעָיה א, כז(ֻכְּ ַ טַׁ)ְיש  ֻפָ ְּ ִמש  :ַׁ"ִצֻיֹוןַֻׁבְּ

ַגםַׁ ֵדיַׁ'ֻפְּ ןַָׁהָיהַַׁעל־יְּ ֻבָ רַַׁהֺחרְּ יִַׁעֻקַ כֻו',ַֻׁכִ ֶדה"ַׁוְּ ֻפָ ֻתִ
ט ֻפָ ְּ ש  ֻקֻוןַַׁהֻמִ ַׁ'ֻתִ ֵדי ַַׁעל־יְּ ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ "ל, ֻנַ ַֻׁכַ '

כֹונֹו.ַׁ ַַׁעלַׁמְּ ש  ֻדָ קְּ ט',ַַׁיֲחזֹרַַׁהֻמִ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ

ַׁ ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ית כט:(ש  ֲענִּ רַׁ)ֻתַ ַֻׁבַ ַׁ"ַהאי :
ַַׁעֻכֻו"ם,ַׁ ֲהֵדי ַֻׁבַ יָנא ַֻׁדִ ֵַׁליֻה ִאית ַֻׁדְּ ָרֵאל ִיש ְּ

כֻו'"ַׁ ָאבַׁוְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש  יֻהַֹׁקֶדםַֻׁתִ יטִַׁמֻנֵ ֻמֵ ֻתַ ְּ ש ְ ִלש  ָרֵאל )יִּ

ָאב  ָעה ֻבְ ְ ש  ְפֵני ֻתִּ ם ֻגֹוי לִּ ין עִּ ש  לֹו ֻדִּ ֻיֵ ֶ ְתַחֻמֵ  –ש  ֻנֻו(יִּ ֻמֶ יַׁק מִּ ,ַֻׁכִ
ַגםַׁ ַֻׁפְּ הֻוא ֶ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ ֵמי ַׁיְּ ֵַׁהם ָאז
ֲַׁאֵליֶהםַׁ ין ַהֻדִ ַׁוְּ ט ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ ַָׁנַפל ָאז ַׁוְּ ט, ֻפָ ְּ ש  ַהֻמִ

ִלַׁ ַהצְּ ַׁלְּ ָרֵאל ִיש ְּ ַׁלְּ ה ֶ ַָׁקש  ַָׁאז ן ַַׁעל־ֻכֵ "ל, ֻנַ יַחַֻׁכַ
הַׁ ָ ֺדש ֻ קְּ טַֻׁדִ ֻפָ ְּ ש  ֻמִ ֶ טֶַׁנֶגדַַׁעֻכֻו"ם,ֵַׁמַאַחרַׁש  ֻפָ ְּ ִמש  ֻבְּ
ןַׁ ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ "ל. ֻנַ ַֻׁכַ ַָׁהַעֻכֻו"ם ין ַֻׁבֵ ש  ַלֻבֵ ִנתְּ ַׁוְּ ַָׁאז ָנַפל
ִדיֵניַׁ ַׁוְּ ַתֲעִנית ַֻׁבְּ דֹוָלה ַֻׁגְּ ִגיָעה ַׁיְּ ַָׁאז ִריִכין ַׁצְּ ָאנֻו
ֵדי ַֻׁכְּ כֻו', ַׁוְּ ַָׁוַיִין ר ש ָ ִַׁמֻבָ ָמן ַַׁעצְּ ִפין ַסֻגְּ ֻמְּ ֶ ֲַׁאֵבלֻותַׁש 

ֻה.ַׁ ָ ש  רְּ ָ ש  פֻוָלהַׁלְּ ָאהַַׁהֻנְּ רְּ ַהֻיִ טַׁוְּ ֻפָ ְּ ש  ַהֲעלֹותַַׁהֻמִ ַׁלְּ

  .לה

ָכר דֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ֹוֵמר־ש ָ  (ז־, וש 

ַׁ ֶ ַׁש  ָצִרים'ֵאֻלֻו ין־ַהֻמְּ ִריִכיןַַׁׁ',ֻבֵ ַׁצְּ ָאנֻו
ם ִחיַנתַַׁהֶחֶסד־ִחֻנָ ַֻׁבְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁ,ַלֲחזֹרַֻׁולְּ

ַׁ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ה ָ בֻוש  ַֻׁכְּ ֶרךְּ ַֻׁדֶ ֹות ִלינֻוַַׁׁ,ָרֵאלַלֲעש  ֻגָ ֶ ש 
ִמיםַׁ ֵאֻלֻוַַׁהֻיָ הַֻׁבְּ ֻנָ  .ִמֻמֶ

לֻות ַַׁהֻגָ ֵעת ַָׁהַעֻכֻו"םַַׁׁ–ַֻׁבְּ ִרים ַׁחֹוזְּ ֲאַזי
ַׁלֹוַמר ִלֻפֹות ַהֻקְּ ַַׁׁ:וְּ ֶ ָרֵאל'ש  ָכלַַׁׁ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ וְּ

ֻהַׁ לֻויֹותַֻׁבָ עֹותַַׁהֻתְּ ֻפָ ְּ ֶהםַׁ,ַהַהש  ֻלָ ֶ ֵמַאַחרַַׁׁ–ַַׁהֻכֹלַׁש 
ֶאַַׁׁ ֶ ָיָדם.ש  הַֻׁבְּ ָרֵאלַַׁעֻתָ ֶַׁרץ־ִיש ְּ

ַׁ ר ָרֵאל'ִעֻקַ ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ת ַ ֺדש ֻ ֶכתַׁ'קְּ ֶ ש  ַׁ,ִנמְּ
ִחיַנתַׁ יו"ִמֻבְּ כֻו'ַׁ"ֻכַֹחַַׁמֲעש ָ י)ַׁוְּ ֻלִּ הִּ .ַׁם קיא, ו(ֻתְ

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ַיד ַֻׁבְּ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֶ ש  ַֻׁכְּ ן ַעל־ֻכֵ ֲאַזיַַׁׁ,וְּ
צֹונֹוַׁ ַֻׁוִברְּ ַַׁהֻכֹל ָרא ַֻׁבָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ה ֻלֶ ֻגַ ִנתְּ

ָתָנֻהַׁ ָטָלֻהֵַׁמֶהםַֻׁונְּ ִּ )ַָׁלנוַֻׁנְּ י"י ַרש  ִּ ֵראש  ַוֲאַזיַַׁׁ,ת א, א(ֻבְ
לַׁ ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ָרֵאל, ִיש ְּ ַׁלְּ כֹות ָ ש  ִַׁנמְּ עֹות ֻפָ ְּ ַַׁהַהש  ל ֻכָ

ָרֵאלַׁ ִכיןֵַׁמֶאֶרץ־ִיש ְּ ָ ש  עֹותִַׁנמְּ ֻפָ ְּ ַׁ.ַהַהש 

ֵצנוַֻׁ ֵַׁמַארְּ ִלינֻו ֻגָ ֶ ַׁש  ָגלֻוֵתנֻו ֶאֶרץ־ַׁ,ֻבְּ וְּ
ָיָדם ַֻׁבְּ ָרֵאל הַַׁׁ–ִַׁיש ְּ ֻסֶ ֻכַ ִנתְּ ַׁוְּ ָלם ֶַׁנעְּ ֲאַזי

ִחינַַׁ יו"תַֻׁבְּ ַַׁמֲעש ָ כֻו'ַׁ"ֻכַֹח ִריםַַׁׁ,וְּ ֻבְּ ֻגַ ֵַׁהםִַׁמתְּ ַוֲאַזי
ִפירֹות כְּ ִריםַׁ,ֻבִ אֹומְּ ַַׁחס־"ַׁ:וְּ ֶהם ֻלָ ֶ ַׁש  ַהֻכֹל ֶ ש 

לֹוםַׁ ָ ש  ַׁ."וְּ

ַׁ ה ָצִרים'ַעֻתָ ין־ַהֻמְּ ֵמיַַׁׁ',ֻבֵ ַׁיְּ ֵהם ֶ ש 
לֻות ַהֻגָ ַׁוְּ ן ֻבָ ַַׁלֲחזֹרַַׁׁ–ַַׁהֺחרְּ ִריִכין צְּ

ֶאֶרץ־ ַׁלְּ ֶרךְּ ֹותַֻׁדֶ ַַׁלֲעש  יךְּ ִ ש  ַהמְּ ָרֵאלֻולְּ הַַׁׁ–ִַׁיש ְּ ֻזֶ ֶ ש 
ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ דֹול ַַׁהֻגָ יק ֻדִ ַַׁהֻצַ ֵדי ַַׁעל־יְּ ה ַנֲעש ֶ

כֻו' ַׁוְּ יטֻותֹו ִ ש  לַַׁׁ,ֻפְּ ַֻׁכָ ה ַחֻיֶ ַׁמְּ ַׁהֻוא ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ֻוִטים ש  ֹאדַַׁׁ,ַהֻפְּ ַׁמְּ דֻו ָירְּ ַׁוְּ לֻו פְּ ֻנָ ֶ ַׁש  ַׁאֹוָתם ַוֲאִפֻלֻו

םַׁ ָ בָֹארַׁש  ֻמְּ כֻו',ַֻׁכַ ֵדיַָׁהַׁ)ח"ב עח(וְּ יַַׁעל־יְּ אֹוַצר־'.ַֻׁכִ
נַַׁ םַמֻתְּ יטֻותוַַֹׁׁ'ת־ִחֻנָ ִ ש  ַֻׁפְּ ֵעת ַֻׁבְּ ֻנֻו ִַׁמֻמֶ ל ַקֻבֵ ֻמְּ ֶ ַׁ,ש 

הַַׁהֻכֹלַׁ ַחֻיֵ ֵדי־ֶזהַׁהֻואַׁמְּ כוַַַֻׁׁעל־יְּ ַׁ'.וְּ

ָיִמיםֵַׁאֻלֻוַַׁעלַׁ ָהֲאֵבלֻותַֻׁבְּ הַׁוְּ ִכֻיָ ִחיַנתַַׁהֻבְּ ֻבְּ
ָרֵאל' ִַׁיש ְּ לֻות ַׁ'וְַַּׁׁ'ֻגָ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ '–ַׁ

נוַֻׁ ַהֲחיַׁ:ַהיְּ הַׁלְּ ֻמֶ יֵַׁאיןַָׁלנֻוַֻׁבַ ֵמנוַֻֻׁכִ ֵמַאַחרַַׁׁ,ֹותַַׁעצְּ
ֵצנוַֻׁ ֵַׁמַארְּ ִלינֻו ֻגָ ֶ ֶַׁנֱחָרבַַׁׁ,ש  ש  ֻדָ קְּ ֻוֵבית־ַהֻמִ

ֲעוֹוֵנינוַֻׁ ַהִחֻיֻותַׁ,ֻבַ ַׁוְּ ַַׁהֻמִֹחין ל ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ הַַׁׁ.ש  ַעֻתָ וְּ
ָגלֻוֵתנוַֻׁ ַַׁׁ,ֻבְּ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ נֻו ֻלָ ַֻׁכֺ נֻו יםַׁ'ֲאַנחְּ ִ ֲאָנש 
ֻוִטים ש  תוַַֹׁׁ',ֻפְּ ַֻׁבְּ ִקים ַׁעֹוסְּ ָאנֻו ֶ ש  ַֻׁכְּ ֲַׁאִפֻלֻו י ָרהַֻׁכִ
ה ִפֻלָ ַֻׁותְּ ֵלמֻות, ְּ ש  ַֻׁבִ ֵלנֻו כְּ ש ִ ַׁוְּ ַֹׁמֵחנֻו ֵמֲחַמתַַׁׁ,ֵאין

ַַׁׁ גֻוףַָׁוֶנֶפש  לֻותַֻׁבְּ ִריַרתַַׁהֻגָ ַׁ.מְּ

ֵלמֻות ְּ ש  ַֻׁבִ ַַׁהֻמַֹח ר ַמןַַׁׁ,ִעֻקַ זְּ ַֻׁבִ ַַׁרק הֻוא
ם ַַׁקֻיָ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֶ ָרטַַׁׁ,ש  ַֻׁוִבפְּ דֻוַע, ֻיָ ֻכַ

לֻות ַַׁהֻגָ ַֹׁעל ֲחַמת ֻמֵ ֶ הַׁ,ש  ֻבֵ ַַׁהרְּ ִלים ֻטְּ ֻבַ ִַׁמתְּ
ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ ֵרי־ֻתֹוָרה בְּ ִַׁחֻיֻוֵתינֻוַַׁׁ.ִמֻדִ ר ִַׁעֻקַ ן ַעל־ֻכֵ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ָיִמים ֹֻבְׂ

י ֹֻכִ

ֹיֻכִֹ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נד ֻתִ

ה "לַׁ,ַעֻתָ ַַׁהֻנַ דֹול ַַׁהֻגָ יק ֻדִ ַַׁהֻצַ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַַׁרק ַׁ,הֻוא
יטֻותוַֹׁ ִ ש  ֵדיַֻׁפְּ לַָׁהעֹוָלםַַׁעל־יְּ הַֻׁכָ ַחֻיֶ ֻמְּ ֶ ֵדיַַׁׁ,ש  ַעל־יְּ

ם'ָהַׁ ַנת־ִחֻנָ ַַׁהַַׁׁ',אֹוַצר־ַמֻתְּ הֻוא ֶ ֶאֶרץ־'ש  ַׁלְּ ֶרךְּ ֻדֶ
ָרֵאלַׁ כֻו'ַֻׁכַַַׁׁ'ִיש ְּ "לוְּ ַׁ.ֻנַ

הַַׁעלַׁ ֻבֵ ֻכֹותַַׁהרְּ ִלבְּ לַׁוְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ִריִכיןַׁלְּ צְּ
'ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ָגלֻותַׁ'וְַַּׁׁ'ֺחרְּ

ָרֵאל ִַׁיש ְּ יַַׁהַַׁׁ–' ה'ֻכִ ִכֻיָ ִחיַנתִַַׁׁהיאַׁ'ֻבְּ קֻותַׁ'ֻבְּ ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ
ַַׁהַׁ'ַהֻמִֹחין י ַֻׁכִ ַַׁׁ'ֻמִֹחין', ֵהם ֶ ַַׁהֻתֹוָרה־'ש  מֹות ָחכְּ

ה ָ דֹוש  ַׁ'ַהֻקְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵַׁהם ,'ַׁ ָחהש ִ תֻוב'מְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ,ַׁ
י) ֻלִּ הִּ ֵחיֵַׁלב":ַׁם יט, ט(ֻתְ ֻמְּ ש ַ ִריםַׁמְּ ָ ש  ַׁיְּ ֻקֻוֵדיַׁה' .ַׁ"ֻפִ

ַהַַׁׁ ה'וְּ ִכֻיָ ִחיַנתַַׁׁ'ֻבְּ קֻות'ִהיאַֻׁבְּ ֻלְּ ֻתַ ַׁ'.־ַהֻמִֹחיןִהסְּ

ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ לֻוֵתנֻו פְּ ִ ַׁש  ִאין ַַׁמרְּ ָאנֻו ֶ ש 
ַרךְַּׁ ֻבָ ַדַעתַׁ,ִיתְּ ֻוםַֹׁמַחַׁוְּ ֵאיןַָׁלנֻוַׁש  ֶ ַַׁרקַׁ,ש 

ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ ַֻׁבֹוִכין ַַׁעלַַׁׁ,ָאנֻו ַרֵחם ֻיְּ ֶ ש 
לֻוֵתנוַֻׁ ַֻׁגָ ִרירֻות םַׁ,מְּ ֶַׁחֶסד־ִחֻנָ נֻו ִַׁעֻמָ ה ַיֲעש ֶ ַׁ,וְּ

יִכיםַׁ ִ ש  מְּ ֻמַ ֶ ַׁש  "ל ַַׁהֻנַ ים ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ֻדִ ַַׁהֻצַ כֻות זְּ ֻבִ
יטֻוָתםַׁ ִ ש  ֵעתַֻׁפְּ םַֻׁבְּ ַנת־ִחֻנָ "לַׁ,ָהאֹוַצר־ַמֻתְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ'ֻבְַּׁ ְּ ש  ָאבֻתִ ןַַׁׁ'ָעה־ֻבְּ ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ר ִַׁעֻקַ ָאז ֶ ש 
ֵרי ַגמְּ ַַׁהֻמִֹחיןַַׁׁ–ַׁלְּ ל ַֻׁכָ ִקין ַסֻלְּ מְּ

ֵרי ַגמְּ ָללַׁ,לְּ יןַֻׁכְּ ִפֻלִ יתַֻׁותְּ יִחיןַַׁטֻלִ ֵאיןַַׁמֻנִ ֻבֶֹק ]ַׁוְּ ַׁ,ר[ֻבַ
ןַׁ ֻבָ ִליםַַׁעלַַׁהֺחרְּ ַאֻבְּ ַׁ.ַרקַֻׁבֹוִכיןַֻׁוִמתְּ

ַֻׁובֻוִריםַׁ י־ָהָאֶרץ ַַׁעֻמֵ מֹו ַֻׁכְּ נֻו ֻלָ ַֻׁכֺ ָאנֻו
ֵרי ַגמְּ ִַׁחֻיֻותַׁ,לְּ ֻום ַׁש  ַָׁלנֻו ֵאין ַרקַַׁׁ,וְּ

ִחיַנתַַׁׁ ן־ֻתֹוָרה'ִמֻבְּ כֻו'ַׁ'ִקֻיֻום־ָהעֹוָלםַֹׁקֶדםַַׁמֻתַ ַׁ.וְּ

ן ֻבָ רַָׁלנֻוַַׁׁ–ֵַׁמֹעֶצםַַׁהֺחרְּ ָ ש  םֶַׁזהִַׁאי־ֶאפְּ ֻגַ
יךְַּׁ ִ ש  ַהמְּ הַַׁׁ,לְּ ַַׁרֻבָ ה ִכֻיָ ַֻׁבְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ י־ִאם ֻכִ

ַׁ ַׁ'ַעל ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֲעֹונֹוֵתינֻו־'ֺחרְּ ַֻׁבַ י ַֻׁכִ ,
יםָהַׁ ָגִלינֻוַַׁׁ,ַרֻבִ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  י ַֻׁדַ לֹא

ֲעֹונֹוֵתינוַֻׁ ַֻׁבַ ֵצנֻו לַַׁהֻמִֹחיןַׁ,ֵמַארְּ םַֻׁכָ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ עֹודַַׁׁ–ַׁש 
אֹוֵבינוַֻׁ ַַׁמכְּ ַַׁעל ַָׁיגֹון יִקים־ַׁ,נֹוַסף ֻדִ ַַׁהֻצַ ם ֻגַ ֶ ש 

ֲעֹונֹוֵתינוַֻׁ ַֻׁבַ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִַׁנסְּ ים ֻיִ ַַׁׁ,ֲאִמֻתִ ר ֶ ִמיָתָתםַׁ"ֲאש 
ַֻׁכִַׁ קֻוָלה ְּ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ ַֻׁכְּ ַלִים ַׁפְּ ־הֵאיכָ )"

ַׁ.ה א, לז(ַרבָֻ  

ה ֻבֵ ֻכֹותַַׁהרְּ ִריִכיןִַׁלבְּ עֹוֵררַַׁׁ,צְּ ֻנְּ ֶ ַעדַׁש 
מוַֹׁ ְּ ַׁש  ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ַַׁׁ,ַרֲחָמיו יךְּ ִ ש  מְּ ֻיַ ֶ ש 

יִקים ֻדִ הַֻׁכַֹחַַׁהֻצַ םַַׁעֻתָ ַֻׁגַ ַָׁעֵלינֻוַַׁׁ,ָעֵלינֻו יךְּ ִ ש  ַהמְּ לְּ
ַׁ ֵַׁמָהאֹוַצר־ַמֻתְּ ם יכֻוֶַׁחֶסד־ִחֻנָ ִ ש  ִהמְּ ֶ ַׁש  ם ַנת־ִחֻנָ

ֵדיַֻׁגֶֹדַַׁׁ יטֻוָתםלַַׁעל־יְּ ִ ש  ַׁ.ֻפְּ

ֵדי־זֶַׁ ַַׁעל־יְּ ַאַחרַׁה ַׁלְּ ה ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ ַֻׁכַֹח ַָׁלֶהם ֵיש 
קֻוָתם ֻלְּ ֻתַ ַָׁהאֹוַצר־ַׁ,ִהסְּ ַָׁעֵלינֻו יךְּ ִ ש  ַהמְּ לְּ

ם ַנת־ִחֻנָ ִחיַנתַַׁׁ,ַמֻתְּ בְּ ַֻׁבִ ה ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ ַהֲחיֹוֵתנֻו לְּ
ם' יַַׁׁ'ֶחֶסד־ִחֻנָ ַבד,ַֻׁכִ דֹוִלַׁ"לְּ ִמיָתָתןַֻׁגְּ יִקיםַֻׁבְּ יםַַׁצֻדִ

יֶהןַׁ ַחֻיֵ י)"ַׁיֹוֵתרִַׁמֻבְּ ַׁ.ן ז:(ֺחֻלִּ

ים' ֵהםַַׁׁ'ַחֻיִ ֶ ַהֻמִֹחיןַׁש  ָמהַׁוְּ ִחיַנתַַׁהָחכְּ ֵהםַֻׁבְּ
ַׁוַֻׁ ַַׁהִחֻיֻות, ר ִחיַנתַַׁׁ'ִמיָתה'ִעֻקַ ַֻׁבְּ ִהיא

ַַׁהֻמִֹחין' קֻות ֻלְּ ֻתַ ַַׁהִחֻיֻותַׁ'ִהסְּ ִהיא ֶ ַׁש  ֲאָבלַׁ.
רֻויִַׁ" ַׁקְּ ִמיָתָתן ַֻׁבְּ ם ַֻׁגַ יִקים ֻדִ יםַהֻצַ ַַׁחֻיִ ַׁים ָרכוֹ )" ת ֻבְ

ַַׁׁ–ַׁיח:( ֵעת ַֻׁבְּ ם ַֻׁגַ י ַַׁהֻמִֹחין'ֻכִ קֻות ֻלְּ ֻתַ ֵהםַַׁׁ',ִהסְּ
ם ַנת־ִחֻנָ ֵַׁמָהאֹוַצר־ַמֻתְּ ִַׁחֻיֻות ִלים ַקֻבְּ ןַַׁׁ,מְּ ַעל־ֻכֵ וְּ

ַאַחרַׁ םַׁלְּ לַָׁהעֹוָלםַֻׁגַ ַהֲחיֹותֶַׁאתַֻׁכָ כֹוִליםַׁלְּ ֵהםַׁיְּ
קֻוָתם ֻלְּ ֻתַ ַָׁהַַׁׁ,ִהסְּ ַֻׁכַֹח ֵדי ם'ַעל־יְּ ַנת־ִחֻנָ ַׁ'אֹוַצר־ַמֻתְּ

יטֻוָתם ִ ש  ַֻׁפְּ ֵעת ַֻׁבְּ יִכין ִ ש  מְּ ֻמַ ֶ ִחיַנתַַׁׁ,ש  ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 
ִחיַנתַַׁׁ'ִמיָתה'ַׁ קֻותַַׁהֻמִֹחין'ֻבְּ ֻלְּ ֻתַ "לַׁ',ִהסְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ן ַֹעל־ֻכֵ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ַעל־ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נה ֻתִ

G ִפּלֹות־ִלּקּוֵטי ָאב'לְּ  ּתְּ ָעה ּבְּ ְּ ש   g 'ּתִ

P  ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]א  p קמבֹא"חֹֻתְׂ
י) ִּ ֵטי־מֹוֲהַר  ַעל־פ  ו  ק  ְנַין, 'רמז א"ח ן"לִּ יק עִּ יקו   ו  "ת ֵ  ('ן"ְות ִּ

כ    – ֶׁ ינו  'ה  ל ש  כו  "ת' ק ִּ ְ פ  ְתה  יקו  'ְל  יִּ  – ן'ת ִּ

ָפֶניךָ  ָרצֹון  ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינוֻ  ה' ִמֻלְּ
ַרֵחם, ֲאבֹוֵתינוֻ  ֻתְּ ֶ נוֻ  ָעֵלינוֻ  ש  ַזֻכֵ , ֻותְּ

ַלח ְּ ִתש  ָתִביא וְּ ֵהָרה ָלנוֻ  וְּ יַח  ֶאת מְּ ִ ש   מְּ
ֵקנוֻ  ן, ִצדְּ ל ִויַתֻקֵ ה ֻכָ ל ִעם ָהעֹוָלם־ַהֻזֶ  ֻכָ

ַעד ֵמרֹאש   ָהעֹוָלמֹות לֻוִים, סֹוף וְּ ֻתְּ ֶ ם ש  ֻלָ  ֻכֺ
ֶזה  ה ָהעֹוָלם ֻבָ ֲעש ֶ  .ַהֻמַ

ָעֵלינוֻ  ָעָליו ִביֵאהוֻ , וְּ ֵהָרה ֻותְּ  מְּ
לֹום ָ ש  ן, לְּ ִתֻקֻון ַהֻכֹל ִויַתֻקֵ ָלא ֻבְּ  ִנפְּ

נֹוָרא ָיִאיר, וְּ ַעת ָלנוֻ  וְּ י ַהֻדַ ח, ָהֲאִמֻתִ ֻתַ ִיפְּ  וְּ
נוֻ  ֵעיֵנינוֻ   ִלֻבֵ תֹוָרֶתָך. וְּ  ֻבְּ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ  ה', "עֹוָלם ש 
דֹול, ֱאֶמת ֱאלִֹקים ַרב ָהֵעָצה ֻגְּ  וְּ

ה ָלל ַעל ַרֵחם". ָהֲעִליִלֻיָ ָרֵאל ֻכְּ ָעַלי ִיש ְּ , וְּ
ַלח ְּ ָלָאה ֶהָאָרה ָלנוֻ  ֻוש  ֻקֻון ֵמעֹוָלם ִנפְּ  ַהֻתִ

ךְּ  ַ ש  מְּ ֻנִ ֶ ֵדי ש  יַח  ַעל־יְּ ִ ש  ֵקנוֻ  מְּ  ֹאֶפןֻבְּ , ִצדְּ
ן ֻקֵ ֻתַ תְּ ֻיִ ֶ יק ש  ִתֻקֻון וֻ "ַהֻתֵ ָלא ֻבְּ , ֶוֱאֶמת ִנפְּ
טוֻ  ְּ ש  יֻופְּ ל וְּ יֹות ֻכָ עְּ רוֻ , ָהִאיֻבָ רְּ ֻבָ ִיתְּ  ָנכֹון ַעל וְּ

ל ֵפקֹות ֻכָ ָכל ַהֻסְּ ֵפק וְּ ֵפקֹות ַהֻסְּ עֹוָלם סְּ ֻבָ ֶ , ש 
ה ֻכֶ ִנזְּ ֵעָצה ָתִמיד וְּ ֵלָמה לְּ ְּ טֹוָבה ש  ֱאֶמת וְּ  ֻבֶ

ָכל  ָבִרים ֻבְּ בָֻ  ַהֻדְּ ֶ  .עֹוָלםש 

ֵדנוֻ , ָעֵלינוֻ  ַלֻמְּ ֶרךְּ  ֻותְּ , ָהֱאֶמת ֻדֶ
אֹוֵנן ֵאיךְּ  קֹוֵנן לְּ ן ַעל ֻולְּ ֻבַ  ֺחרְּ
ש   ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָכל ֻבֵ ָרט, ֵעת ֻבְּ ָכל ֻוִבפְּ ָלה ֻבְּ  ַליְּ

ָלה ֲחצֹות ָוַליְּ ש   ֻבַ ִמים, ַמֻמָ ל ֻוַבֻיָ ֶ ין־ ש  ֻבֵ
ָצִרים ָרט, ַהֻמְּ ָאב ֻוִבפְּ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש   לֹוַמר, ֻבְּ

ִקינֹות" ֵאיָכה" ֵלב, וְּ ר ֻבְּ ֻבָ ְּ ה ִנש  ֻכֶ ִנדְּ ֱאֶמת וְּ  ֻבֶ
 .ַלֲאִמֻתוֹ  

נוֻ  ִים ִלֻבֵ ֻמַ ֵני נֹוַכח ֻכַ ן, ה' ֻפְּ  ִנֻתֵ
ָעָפר ינוֻ  ֻבֶ ָוה ֵיש   אֻוַלי ֻפִ קְּ , ֻתִ

ֹטשׁ ינוֻ  ִנבְּ ֵ ֵלי רֹאש  ָכתְּ  ֹעֶצם ַעל, ֵביֵתינוֻ  ֻבְּ
ָלל ָצרֹוֵתינוֻ  ִרֻבֻוי כְּ ָרט ֻבִ ר, ֻוִבפְּ ֶ ה ֶזה ֲאש  ֻמָ  ֻכַ
ִנים ָ ר ש  ֶ ָבה ֲאש  ֵמם, ִעיֵרנוֻ  ָחרְּ ָ ש  ית וְּ  ֻבֵ

נוֻ  ֵ ש  ֻדָ ל, ִמקְּ ֺנֻטַ בֹוד וְּ ית ֻכָ ינוֻ  ִמֻבֵ ָכל, ַחֻיֵ  ֻובְּ
ה ָצָרתוֹ  יֹום  ֺרֻבֶ  .ֵמֲחֵברוֹ  מְּ

ה ר ַעֻתָ ֶ אוֻ  ֲאש  ֵזרֹות ָיצְּ ֹות ֻגְּ  ָקש 
ֻנֹות ֺ ש  ָרֵאל ַעל ֻומְּ ר, ִיש ְּ ֶ ִאי־ ֲאש 

 ָ ש  ָלם רֶאפְּ ָסבְּ ינוֻ . לְּ ַחֻיֵ לֻוִים וְּ ד ֻתְּ ֻגֶ ַחד ִמֻנֶ  ִמֻפַ
ָבֵבנוֻ  ָאר, לְּ ְּ ֵזרֹות ִמש ֻ ֹות ַהֻגְּ ָמִעין ָקש  ְּ ש   ַהֻנִ

רֹוִצים ֶ זֹר ש  לֹום ִלגְּ ָ ש  ָלן ַרֲחָמָנא ַחס־וְּ , ִלֻצְּ
 .ָלנוֻ  ָהָיה ֶמה אֹוי 

ֵרנוֻ , ַרֲחִמים יש   ָעזְּ ֻגִ רְּ ֻנַ ֶ  ָצרֹות ש 
ָרֵאל ָצרֹות ִיש ְּ נוֻ נַ  וְּ ֵ ש  נוֻ  פְּ ִלֻבֵ  בְּ

ה ַעד, ֵהיֵטב ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ר ש  ֻבֵ ַ ש  נוֻ  לְּ ָפֶניךָ  ִלֻבֵ  לְּ
ֱאֶמת ֻפֹךְּ , ֻבֶ ְּ ִלש  נוֻ  וְּ ִים ִלֻבֵ ֶניךָ  נֹוַכח ַכֻמַ  ה' ֻפָ

ָב־אֹות ֱאֶמת צְּ ֵענוֻ  ֻגֶֹדל ַעל, ֻבֶ ְּ ש  ִרֻבֻוי ֻפִ  וְּ
ֹעֶצם ֲעֹונֹוֵתינוֻ  יֻות וְּ ְּ נוֻ  ַקש  ֻפֵ ר, ָערְּ ֶ  ֲאש 
מוֻ  לֻוֵתנוֻ גָֻ  ֶאת ֶהֱאִריכוֻ  ָגרְּ ל ֶאת ָלנוֻ  וְּ  ֻכָ

 .ָצרֹוֵתינוֻ  

ָבֵבנוֻ  ִים ֶאל לְּ ֻפָ  ֵא־ל ֶאל ֻכַ
ָמִים ָ ש ֻ ֻפֹס", ֻבַ נֻות ִנתְּ  ֲאבֹוֵתינוֻ  ֺאֻמָ

ים ִ דֹוש  ֹעק, ַהֻקְּ ֹעק ִלצְּ ִלזְּ ָעָקה וְּ דֹוָלה צְּ  גְּ
ֹוֵטט. ֻוָמָרה ש  ָוִקים נְּ ְּ ש ֻ חֹובֹות ֻבַ , ֻוָברְּ

ל ֻלֵ ֻפַ ִנתְּ ֻתִ  וְּ ַנעְּ ַעק ירוְּ ִנזְּ ן וְּ ַחֻנֵ ִנתְּ  ֵא־ל ה' ֶאל וְּ
יֹון ִקיף ַעד, "ֶעלְּ ְּ ֵיֶרא ַיש  ָמִים ה' וְּ ָ  ַעד", ִמש ֻ

עֹוֵרר ֻתְּ ֶ ַנֲחֵמנוֻ , ָעֵלינוֻ  ַרֲחֶמיךָ  ש  ֵהָרה ֻותְּ , מְּ

 ְיִהי

 ַרֵחם

 ִרּבֹונוֹ 

 ּוְתַרֵחם

ךְ  ּפֹ ְ  ְוִנש 

 ּוִבְפָרט

 ָמֵלא

א" ָ  ִנש ּ



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נו ֻתִ

ָאֵלנוֻ  ִתגְּ נוֻ  וְּ ֻדֵ ִתפְּ ל וְּ ֻסֻוִרים ִמֻכָ ל ַהֻיִ  ֻוִמֻכָ
רֹות  ָלל ַהֻצָ כְּ ָרט ֻבִ  .ֻוִבפְּ

ה םגַ  ָעֵלינוֻ  ָלָאה ֶהָאָרה ַעֻתָ  ִנפְּ
יַח  ִ ש  ֵקנוֻ  ִמֻמָ ֹאֶפן, ִצדְּ יק ֻבְּ ֻתִ מְּ ֻיַ ֶ  ש 

ם ה ֻגַ ל ַעֻתָ יִנים ֻכָ ָלל ֵמָעֵלינוֻ  ַהֻדִ כְּ ָרט ֻבִ , ֻוִבפְּ
ל ל ִויַבֻטֵ רֹות ֻכָ ָכל ַהֻצָ ֻסֻוִרים וְּ ָכל ַהֻיִ  וְּ
ֵזרֹות ֵאיָנם ַהֻגְּ ֶ ל ֻוֵמַעל ֵמָעֵלינוֻ , טֹובֹות ש   ֻכָ

ָרֵאל.   ִיש ְּ

ָכל ָהֱאֶמת אֹור ָעֵלינוֻ  ן, ֵעת ֻבְּ  ִויַתֻקֵ
ֻקֻוִנים ָתִמיד אֹוָתנוֻ  ֻתִ ים ֻבְּ ִ  ֲחָדש 

ָלִאים ִנפְּ יֹוִדיעַ , וְּ ל ָלנוֻ  ִויָבֵרר וְּ ֵפקֹות ֻכָ  ַהֻסְּ
ָכל יֹות וְּ עְּ ָכל ָהִאיֻבָ ת וְּ ה, ָהֵעָצה ֲחֺלֻקַ ֻכֶ ִנזְּ  וְּ

ֵעָצה ָתִמיד ֵלָמה לְּ ְּ ֱאֶמת ש  ֹאֶפן, ַלֲאִמֻתוֹ  ֻבֶ  ֻבְּ
 ֶ הש  ֻכֶ זְּ ֻוב ֻנִ ֵהָרה ֵאֶליךָ  ָלש  ֱאֶמת מְּ ֵלב ֻבֶ  ֻובְּ

ֵלם ָ ַלֲעֹסק, ש  תֹוָרה וְּ ה ֻבְּ ִפֻלָ ֹות ֻותְּ ִמצְּ  ֻובְּ
ים  ַמֲעש ִ ל, טֹוִבים ֻובְּ ֵמי ֻכָ ינוֻ  יְּ  .ַחֻיֵ

יֵלנוֻ  ַתֻצִ ל, ָתִמיד וְּ  ִמיֵני ִמֻכָ
ִעים ַוֲעֹונֹות ֲחָטִאים ָ ש   ֻופְּ

עֹוָלם ֻבָ ֶ לֹא, ש  ךָ  רָנסוֻ  וְּ צֹונְּ ֹמאל ָיִמין ֵמרְּ . ֻוש ְּ
רוֻ  מְּ ִיכְּ ֶניךָ  ַעל ַרֲחֶמיךָ  וְּ ָתִביא, ֻבָ  ֶאת ָלנוֻ  וְּ
יַח  ִ ש  ֵקנוֻ  מְּ ֵהָרה ִצדְּ ָאֵלנוֻ , מְּ ִיגְּ ה וְּ ֺאֻלָ  ֻגְּ

ֵלָמה  ְּ ת, ש  ֺאֻלַ  .עֹוָלם ֻגְּ

ן ַתֻקֵ ִחיַנת ֶאת ָלנוֻ  יְּ יק ֻבְּ , וֻ "ַהֻתֵ
ִלית ַתכְּ ֻקוֻ  ֻבְּ ִלית, ן"ַהֻתִ ַתכְּ  ֻבְּ

 ְּ ֶיה, ֵלמֻותַהש ֻ ִיהְּ ךְּ  וְּ ָ ש  " נֻון" ָהאֹות ִנמְּ
ינוֹ  יק, ת"ֵמַהֻקִ ֶיה, וֻ "ַלֻתֵ ִיהְּ ה וְּ  ַנֲעש ָ
יק לוֻ , ן"ִתֻקוֻ , וֻ "ִמֻתֵ ֻטְּ ֻבַ ִיתְּ ל וְּ ינֹות ֻכָ  ִמן ַהֻקִ
כוֻ , ָהעֹוָלם  ַהֻפְּ ִיתְּ ינוֹ  וְּ ִתֻקוֻ  ת"ַהֻקִ  .ן"לְּ

ַעל, ַרֲחִמים ֻועֹות ֻבַ ש  ַעל, ַהיְּ  ֻבַ
ָחמֹות ל ָנא ֲחֵמנוֻ נַ , ַהֻנֶ , ָצרֹוֵתינוֻ  ִמֻכָ

ֵרנוֻ  ָעזְּ ָכל וְּ ָיֵנינוֻ  ֻבְּ רֹס, ַוֲחָפֵצינוֻ  ִענְּ  ָעֵלינוֻ  ֻופְּ

ת לֹוֶמךָ  ֺסֻכַ ְּ ֵננוֻ , ש  ַתֻקְּ ֵעָצה וְּ  טֹוָבה בְּ
ָפֶניךָ   יֵענוֻ , ִמֻלְּ ִ הֹוש  ֵהָרה וְּ ַמַען מְּ ֶמךָ  לְּ ְּ  .ש 

יֵלִני, ַלֲאִמֻתוֹ  ֶלֱאֶמת ֶאת אֹוִתי ַהֻצִ  וְּ
ל ָרֵאליִ  ֻכָ ֵפקֹות, ש ְּ ת ִמֻסְּ  ַוֲחֺלֻקַ

ִעים, ָהֵעָצה ִלים ַהֻמֹונְּ ֻבְּ ַבלְּ ךָ  ֻומְּ  ֵמֲעבֹוָדתְּ
ה ֻבֵ נוֻ , ַהרְּ ֵעָצה ַזֻכֵ ֵלָמה לְּ ְּ ית ש  ֻיִ ָכל ֲאִמֻתִ  ֻבְּ

ֹאֶפן, ֵעת ה ֻבְּ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ֻוב ש  ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ָלש  , ֻבֶ
יֹות ִלהְּ ךָ  וְּ צֹונְּ רְּ ה ַהֻטֹוב ֻכִ ַעד ֵמַעֻתָ , עֹוָלם וְּ

 .ָלהֶס  ָאֵמן 

P ֹ]ִפֻלֹות־ִלֻקֻוֵטי]ב  p לבֹב"חֹֻתְׂ
י) ִּ ֵטי־מֹוֲהַר  ַעל־פ  ו  ק  ַרךְ , 'סא ב"ח ן"לִּ ְתב ָּ ם־יִּ ֵ ה ַהש  ַמן ְלַמְעלָּ  ('ֵמַהז ְ

ה ִפֻלָ ָאב' ַאֲחֵרי־ָצֳהָרִים ֻתְ ָעה ֻבְ ְ ש   ְל'ֻתִ

ַמן ֵלָדתוֹ  זְּ ֵקנֻו' ֻבִ יַח ִצדְּ ִ ל 'ָמש  ֶ ַגֻלֹות אֹורֹו ש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ  ש 
ֹבָאר  ֻמְּ ה א, נא )ֻכַ א יא; ֵאיָכה־ַרֻבָ ֻתָ ִתיחְּ ה ֻפְּ ר־ַרֻבָ ֻתֵ ֲחַז"ל: ֶאסְּ ן  –ֻבַ ַעֻיֵ

ַער ַ רֻוש  א(־'ש  בֻועֹות, סֹוף ֻדְּ ָ י ַחג ַהש ֻ ֵ רֻוש  נֹות', ֻדְּ ֻוָ  ַהֻכַ
יַח ' ִ ֵקנוֻ  ָמש  ָעַבר – 'ִצדְּ ֶ ָעַבר ַמה ָעָליו ש  ֶ ִריַאת־ָהעֹוָלם ִמֻיֹום ש ֻ , ֻבְּ

ָסַבל ַבל ַמה וְּ ֻסָ ֶ ַאַחר, ש ֻ ל־ֶזה וְּ ֻסֹוף ֻכָ ַרךְּ  לוֹ  יֹאַמר ֻבַ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ִני: "ַהש ֻ  ֻבְּ
ה יךָ  ַהֻיֹום ֲאִני, ַאֻתָ ֻתִ ִלדְּ ים) "יְּ ִהֻלִ ָכל־ֶזה. (ז, ב ֻתְּ  ֹעֶצם ֻגֶֹדל ֵמֲחַמת וְּ

לֹו  ַמֲעַלת כְּ ל ש ִ ֶ יַח  ש  ִ ִפי, ָמש  ֵרָגתֹו  ֻגֶֹדל לְּ ֻיֹאַחז ַמדְּ ֶ , ָאז ש 
ָלַגת ֻוֵמֲחַמת כְּ  ַמֲעַלת ֹעֶצם ַהפְּ ל לֹו ש ִ ֻדַ גְּ ֻיִ ֶ ֹאד ָאז ש  ֹאד מְּ . מְּ
ן ֶיה ַעל־ֻכֵ ל ִיהְּ ַמן ֻכָ ָעַבר ַהֻזְּ ֶ ִריַאת־ָהעֹוָלם ִמֻיֹום ָעָליו ש   אֹותוֹ  ַעד ֻבְּ
ַמן ֻלוֹ , ַהֻזְּ ש   ָוֶאֶפס ַאִין ֻכֺ ֶיה, ַמֻמָ ִיהְּ ש   וְּ ִאֻלוֻ  ַמֻמָ י, ַהֻיֹום נֹוָלד ֻכְּ  ֻכִ

ל ֻטֵ ֻבַ ל ִיתְּ ַמן ֻכָ לֹו  ַהֻזְּ כְּ ש ִ הְּ , ֻבְּ ֻיִ ֶ דֹול ֶיהש  ֹאד ֻגָ ן. מְּ ַעל־ֻכֵ  יֹאַמר וְּ
ַרךְּ  לֹו  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ יךָ  ֲאִני": ַהש ֻ ֻתִ ִלדְּ ש  ' ַהֻיֹום", 'ַהֻיֹום יְּ י – ַמֻמָ  ָכל ֻכִ

ַמן ָעַבר ַהֻזְּ ֶ ֵרי ָוֶאֶפס ַאִין, ש  ַגמְּ ן  –סא  ב"ח ן")ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר  .לְּ ַעֻיֵ וְּ
ין ה, טו  ִפֻלִ 'ִלֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות', ֻתְּ  (ֻבְּ

י ָוה, רִעֻקַ  ֻכִ קְּ ֵדי ַהֻתִ ִחיַנת ַעל־יְּ ָלה ֻבְּ ַמעְּ ַמן' 'לְּ יִגין ֵמַהֻזְּ ִ ש ֻ ֻמַ ֶ  ש 
יִקים ֻדִ ֵהם ַהֻצַ ֶ ִחיַנת ש  בְּ יַח'  ֻבִ ִ ר –'ָמש  ֶ ֲאש  י ֻכַ ֻתִ יו־ ֵהַבנְּ ִמֻפִ
, דֹוש  ָאַמר ַהֻקָ ֶ קֻותֹו: ָסמֻוךְּ  ש  ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ הֻוא לְּ ֶ ה הֹוֵלךְּ  "ש   ִעם ַרק ַעֻתָ

ֲאָמר ֶזה ה ַהֻמַ ֻלָ ֻגִ ֶ סֻוק ַעל ש  יָך' ַהֻיֹום 'ֲאִני ֻפָ ֻתִ ִלדְּ הֻוא, יְּ ֶ ִחיַנת ש   ֻבְּ
ָלה ַמעְּ ַמן'". 'לְּ ר ֵמַהֻזְּ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ָבֵאר וְּ ָין לְּ ָתב ֶזה ִענְּ כְּ ָלל ֻבִ  ַרק, ֻכְּ

י ַמה ֻתִ ֵהַבנְּ ֶ ָבָריו, ש ֻ ָאַמר ִמֻדְּ ֶ ַין ֹזאת ש  ִענְּ הֻוא ַמה לְּ ֶ  עֹוֵסק ש ֻ
יִגיעֹות דֹולֹות ֻבִ , ֻגְּ ךְּ ל־ֻכָ ָק  ֻכָ ֹות ֵרבלְּ ָפש  ם־ ַרֻבֹות נְּ ֵ ַהש ֻ לְּ
, ַרךְּ ֻבָ ָתה לֹא ַוֲעַדִין ִיתְּ ָידֹו  ָעלְּ צֹונֹו  ֻבְּ רְּ ֲחלֶֹקת. ֻכִ ַהֻמַ  וְּ

ִניעֹות ַהמְּ ִמֻיֻות וְּ ְּ ַגש  רֻוָחִנֻיֻות, ֻבְּ ִרין וְּ ֻבְּ ֻגַ ִטין ִמתְּ ְּ ש ֻ ֻפַ ֹאד ֻוִמתְּ  מְּ
ֹאד ָלִלֻיֻות מְּ כְּ ָרִטֻיֻות, ֻבִ ל ַעל ֻוִבפְּ ֶאָחד, ֶאָחד ֻכָ ֶ  וְּ ל רֲאש  ַ ש   ֻכַֹח  ֻכָ

ֶבל, ים ַהֻסֵ ַרֻבִ לוֻ  וְּ ְּ ש  לוֻ  ִנכְּ ָנפְּ ֵדי־ֶזה וְּ כוֻ  ַעל־יְּ ָין'. וְּ ִענְּ  ֶזה ֻולְּ
הֻוא ָאַמר: ֶ ה "ש  ַחֻיֶ מֹו  מְּ ָין ַעצְּ ִענְּ ל ֶזה ֻבְּ ֶ  ַהֻיֹום 'ֲאִני ש 

יָך'"  ֻתִ ִלדְּ נֻו: –יְּ ַרךְּ  ַהיְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ֶרֻנוֻ  ש  ג ַיַעזְּ ַדֻלֵ סֹוף ַהֻכֹל, ַעל לְּ  וְּ

 ְוָתִאיר

 ירְוָיִא 

ְמֵרנוּ  ְ  ְוִתש 

 ְוָאז

 ָמֵלא

נוּ   ַזּכֵ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נז ֻתִ

ה סֹוף לֻכָ  ֻלֶ ֻגַ נוֻ  ָהֱאֶמת, ִיתְּ ֺכֻלָ ֻוב וְּ ַרךְּ  ָנש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֱאֶמת, לְּ ָכל ֻבֶ  וְּ
ִמים ֹוִנים ַהֻיָ לוֻ  ָהִראש  י, ִיֻפְּ ל ֻכִ ַמן ֻכָ ל ַהֻזְּ ֻטֵ ֻבַ ַלל ִיתְּ ֺיכְּ ִחיַנת ַהֻכֹל וְּ בְּ  ֻבִ

ָלה  ַמעְּ ַמן' 'לְּ ם, ֵמַהֻזְּ ָ ש  ן וְּ ֻקֵ ֻתַ  (יז, ד ִמיָלה ֲהָלכֹות ִלֻקֻוֵטי) .ַהֻכֹל ִיתְּ
ִני ֵאַלי, ָאַמר ה' ֹחק, ֶאל  ֻבְּ

ה יךָ  ַהֻיֹום ֲאִני ַאֻתָ ֻתִ ִלדְּ ". יְּ
ל ִרֻבֹונוֹ  ֶ ם ָלַעד ַחי, עֹוָלם ש  ַקֻיָ , ָלֶנַצח וְּ
ה ָראָת  ֹקֶדם הֻוא ַאֻתָ ֻבָ ֶ ה, ָהעֹוָלם ש  ַאֻתָ  וְּ
ַאַחר הֻוא ָראָת  לְּ ֻבָ ֶ י, ָהעֹוָלם ש  ה ֻכִ  ַאֻתָ

ָלה ַמעְּ ַמן לְּ ָכל ,ֵמַהֻזְּ ַמן וְּ ֻלֹו, ַהֻזְּ  ַמה ֻכֺ
ָהָיה, ֶ ֶיה, ֻוַמה ש ֻ הְּ ֻיִ ֶ ךָ  עֹוֶלה ֵאינוֹ  ש ֻ לְּ  ֶאצְּ

ֶהֶרף־ַעִין ֲאִפֻלוֻ    .ֻכְּ

ַרֲחֶמיךָ  ָעַלי ים ֻבְּ ֵתן, ָהַרֻבִ  ַדַעת ִלי וְּ
ֶכל ש ֵ י וְּ ֵלם ֲאִמֻתִ ָ ש  ֹאֶפן, וְּ ה ֻבְּ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ  ש 

ַחת ָלֵצאת ַמן ִמֻתַ ה, ַהֻזְּ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ָהִביןוֻ  ֵליַדע ש   לְּ
יג, ִ ַהש ֻ ל ֻולְּ ֻכָ ֶ ַמן ש  לֻום ֵאינוֹ  ַהֻזְּ י, כְּ  ַהֻכֹל ֻכִ
ָיֵמינוֻ , ֶהֶבל  ֵצל וְּ  .עֹוֵבר ֻכְּ

ֻום ֵאין ַמן ש  ָלל זְּ ִמי ֻכְּ ש   לְּ ֻיֵ ֶ  לוֹ  ש 
ֶכל ַדַעת ש ֵ י וְּ ל ַרק, ֲאִמֻתִ ַמן ֻכָ  ַהֻזְּ

ר הֻוא ֻדֵ ַעת ֵמֶהעְּ ר, ַהֻדַ ֶ אֹוֶתיךָ  ֲאש  לְּ ִנפְּ  ֻבְּ
ה, ֹותַהֻנֹוָרא ַעת ַמֲעִלים ַאֻתָ ֵני־ָאָדם ַהֻדַ , ִמֻבְּ

ֵדי ם ֻכְּ ַקֻיֵ תְּ ֻיִ ֶ ַמן ש  ַהֻכֹל, ַהֻזְּ ִביל וְּ ְּ ש   ֻבִ
ִחיָרה. ֱאֶמת ֲאָבל ַהֻבְּ ַעת ֻבֶ ֻדַ י, ֻבַ  ֵאין ָהֲאִמֻתִ

ַמן  ֻום זְּ ָלל ש   .ֻכְּ

ר ֵ ַקש ֻ ֵמנוֻ  לְּ ֵלל ַעצְּ ִהֻכָ ֱאֶמת ֻולְּ  ֻבֶ
ים, ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ַהֻצַ כוֻ  ֻבְּ ֻזָ ֶ  ָלֶזה ש 

ֵלמֻות ְּ ש  ֵלל ֻבִ ִהֻכָ ם לְּ ֻתָ ַדעְּ ֵלם ֻבְּ ָ ִחיַנת ַהש ֻ בְּ  ֻבִ
ַמן' ָלה־ֵמַהֻזְּ ַמעְּ אוֻ , 'לְּ ָיצְּ ַמן וְּ ֵרי ֵמַהֻזְּ ַגמְּ , לְּ

לוֻ  ִנֻצְּ ֵלמֻות וְּ ְּ ש  ל ֻבִ ה ִמֻכָ ֲעש ֶ  ָהַרע ַהֻמַ
ה  ֲעש ָ ַחת ַהֻנַ ֶמש   ֻתַ ֶ ַמן ַהש ֻ ַהֻזְּ  .וְּ

בֹוֵתיֶהם, ֵליֵלךְּ  ִעקְּ רֹךְּ  ֻבְּ ִלדְּ  וְּ
ִתיבֹוֵתיֶהם, נְּ ם ֻבִ ַקֻיֵ , ֵעצֹוֵתיֶהם ֻולְּ

ַבל ל לְּ ֻכֵ ֻתַ ָלל ִנסְּ ל ַעל ֻכְּ ָבִרים ֻכָ ֵהם ַהֻדְּ ֶ  ש 

ַחת ַמן, ֻתַ ֶהם ַהֻזְּ ֻבָ ֶ לֻוִלים ש  ל ֻכְּ ֲאֹות ֻכָ  ַהֻתַ
ַאל, ֻוִמֻדֹות־ָרעֹות ַבֲהלֻונוֻ  וְּ ֵעי יְּ גְּ ַמן ֻפִ  ַהֻזְּ

ָלל.   ֻכְּ

ה ֻכֶ ָכל ִנזְּ כָ  יֹום ֻבְּ ָכל ֵעת לֻובְּ ָעה ֻובְּ ָ , ש 
יר ֻכִ ַהזְּ ֵמנוֻ  לְּ ִבֻטֻול ַעצְּ ַמן ֻבְּ , ַהֻזְּ

ֱאֶמת ֻבֶ ֶ ַמן ש  ֵטל ַהֻזְּ ל ֻבָ ֺבֻטָ ר, ֻומְּ ֵ ַקש ֻ  ֻולְּ
ֵמנוֻ  ָכל ַעצְּ ִחיַנת ֵעת ֻבְּ בְּ ָלה ֻבִ ַמעְּ ַמן' 'לְּ , ֵמַהֻזְּ
ם ָ ש ֻ ֶ ִלים ש  ֻטְּ ֻבַ ל ִנתְּ ֲאֹות ֻכָ ָכל ַהֻתַ ֻדֹות וְּ ַהֻמִ  וְּ

ֻבֻוִלים  לְּ ִא  ַהֻבִ ם יםַהֻבָ ֻלָ ֵעי ֻכֺ גְּ ַמן. ִמֻפִ  ַהֻזְּ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ , עֹוָלם ש 
מֹון ָכל ַקדְּ מֹוִנים, לְּ דְּ ֹון ַהֻקַ  ִראש 

ֹוִנים,  ַאֲחרֹון ָלִראש  ַאֲחרֹוִנים. וְּ  לְּ

נוֻ  ֻתָ ָבִרים ֵמָרחֹוק, הֹוַדעְּ בֹוִהים ֻדְּ  ֻגְּ
ה ֵאֻלֶ ָמִזים, ֻכָ ה נֹוָרִאים רְּ ֵאֻלֶ , ֻכָ

ָר  ֻתָ וְּ ֵכי ֵמָרחֹוק ָלנוֻ  ַמזְּ רְּ אֹוֶתיךָ  ֻדַ לְּ  ִנפְּ
ַחֻיֹוֵתנוֻ  ַהֻנֹוָראֹות, ַהֻיֹום לְּ ה ֻכְּ יב, ַהֻזֶ ִ ָהש   לְּ

נוֻ  ֵ ש  ֹעֶמק ַנפְּ ִרירֻות ֻבְּ לֻות מְּ ה ָהָארֹךְּ  ַהֻגָ , ַהֻזֶ
יֵרנוֻ  ֻכִ ַהזְּ ת לְּ ֺדֻלַ אֹוֶתיָך, גְּ ֵקנוֻ  נֹורְּ ַחֻזְּ  לְּ

ֵצנוֻ   ַאֻמְּ ַנֲחֵמנוֻ  ֻולְּ ָכל ֻולְּ  .ינוֻ ָצרֹוֵת  ֻבְּ

ָבר נוֻ  ֻכְּ ָרעֹות ַרֻבֹות ָצרֹות ָסַבלְּ ִלי וְּ  ֻבְּ
ר, ֻפָ ן ִמֻיֹום ִמסְּ ֻבָ ה ַעד ַהֺחרְּ , ֵהֻנָ

ר ֶ ַעט ֲאש  מְּ ל" ֻכִ ַ ש  ל ֻכַֹח  ֻכָ ֻבָ י", ַהֻסַ  ָאַרךְּ  ֻכִ
לֻות ָעֵלינוֻ  ֹאד ַהֻגָ ֹאד מְּ ָבר, מְּ לוֻ  ֻוכְּ ל ֻכָ  ֻכָ

ין, ֻצִ ֵאין ַהֻקִ נוֻ  וְּ  ָמַתי ַעד", ָמה ַעד יֹוֵדעַ  ִאֻתָ
ָלאֹות" ֵקץ ים, ַהֻפְּ ַרֻבִ ֵני וְּ ךָ  ִמֻבְּ לוֻ  ַעֻמֶ ְּ ש   ִנכְּ

לוֻ  ָנפְּ ֵדי־ֶזה וְּ ֵדי, ַעל־יְּ לֻות ֲאִריַכת ַעל־יְּ  ַהֻגָ
ר  ה ַהֻמַ ךְּ  ַהֻזֶ ל־ֻכַ  .ֻכָ

ֱאֶמת ה ֻבֶ ב ַאֻתָ ֵ ֵהִטיב ֵמָרחֹוק חֹוש   לְּ
טֹובֹות ַאֲחִריֵתנֻו,  נֹוָראֹות ֻבְּ

ָלאֹות ִנפְּ ר, וְּ ֶ עוֻ נִ  לֹא ֲאש  מְּ ְּ ֵיש  , ֵמעֹוָלם ש   וְּ
ָוה  קְּ ַאֲחִריֵתנוֻ  ֻתִ  .לְּ

ָרה"  ֲאַסּפְ

 ַרֵחם

 ּוֶבֱאֶמת

נוּ   ַזּכֵ

נוּ   ַזּכֵ

 ַרק

 ִרּבֹונוֹ 

ה  ַאּתָ

ר ֶ  ֲאש 

 ֲאָבל



ָאב תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   נח ֻתִ

ֻתָ  נוֻ  ֵמָרחֹוק, ָלנוֻ  ָרַמזְּ ֻתָ הֹוַדעְּ  ַגם וְּ
ה, צֻות ַעֻתָ נֹוצְּ ָלא ִהתְּ ִחיַנת ִנפְּ  ִמֻבְּ

ָלה ַמעְּ ַמן' 'לְּ ַמַען .ֵמַהֻזְּ ַנֲאִמין ֵנַדע לְּ  :וְּ
ל ֻכָ ֶ ַמן ֲאִריַכת ש  ל ַהֻזְּ ֶ ל ש  ֺלֻיֹות ֻכָ  ַהֻגָ

רוֹ  ַהֻצָ ִרים ַמה, תוְּ עֹובְּ ֶ ָרֵאל ַעל ש ֻ  ִמֻיֹום ִיש ְּ
ֺלֻיֹות ָלִלֻיֻות ַהֻגָ כְּ ָרִטֻיֻות, ֻבִ ל ֻוִבפְּ  ַמה ֻכָ
עֹוֵבר ֶ ל ַעל ש ֻ ֶאָחד ֶאָחד ֻכָ  ֵאינוֹ  ַהֻכֹל – וְּ
ב ָ ש  לֻום ֶנחְּ ַהֻכֹל ,ִלכְּ ח וְּ ֻכַ ֻתַ ְּ ל ִיש  ֻטֵ ֻבַ ִיתְּ  וְּ
ֵרי ַגמְּ ֵעת לְּ ה ֻבָ ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ ַעת ש  ֵלם ַהֻדַ ָ ַעל־ ,ַהש ֻ

ֵדי יַח  יְּ ִ ש  ֵקנוֻ  מְּ ֹבא ִצדְּ ֻיָ ֶ ֵהָרה ש  מְּ ָיֵמינוֻ  ֻבִ , ֻבְּ
ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ יג ש  ִ ַהש ֻ ַעת לְּ ל ַהֻדַ ֶ ָלה ש  ַמעְּ ִחיַנת 'לְּ  ֻבְּ

ַמן'   .ֵמַהֻזְּ

ן ם ָעֵלינוּ  ַרֵחם ַעל־ּכֵ ה, ּגַ  ַעּתָ
ַעת ֶהָאַרת ָעֵלינוּ  ְוָהֵאר דֹוש   ַהּדַ ה, ַהּקָ  ַהּזֶ

הּוא ֶ ל 'אֹורוֹ  ש  ֶ יַח' ש  ִ  .ָמש 
ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ִניעַ  ש  ַהכְּ ַבֵטל לְּ ל ֻולְּ  ֻכָ
ֲאֹות ֻדֹות ַהֻתַ ַהֻמִ ֵדי ָרעֹות, וְּ  ַעל־יְּ

ֻכֹר זְּ ֻנִ ֶ ִמיד ש  ַמן ֻתָ ִבֻטֻול־ַהֻזְּ י, ֻבְּ ַמן ֻכִ  ָרץ ַהֻזְּ
ט ָ ש  ֹאד ֻוֻפֹוֵרַח  וְּ ֵאינוֹ , מְּ ֵמֻהַ  וְּ ַמהְּ  ִמתְּ

ב ַעֻכֵ ֵאין, ַאַחת ֶרַגע ֲאִפֻלוֻ  ֻוִמתְּ ֻום ֻבוֹ  וְּ  ש 
ָלל ִפיָסהֻתְּ   י, ֻכְּ ֱאֶמת ֻכִ ֻום ֵאין ֻבֶ ַמן ש  ָלל זְּ  .ֻכְּ

ךָ  ָעֵלינוֻ  ָלתְּ ֶחמְּ דֹוָלה, ֻבְּ יֵלנוֻ  ַהֻגְּ ַהֻצִ  וְּ
ֵעי גְּ ַמן ִמֻפִ ַאל, ַהֻזְּ  עֹוָלם ַנֲחִליף וְּ

עֹוָלם ָלֶנַצח עֹוֵמד לֹום עֹוֵבר ֻבְּ ָ ש   .ַחס־וְּ
נוֻ  ךָ  ָחֻנֵ ַעת ֵמִאֻתְּ ֶכל ֻדַ ש ֵ י, וְּ ֹאֶפן ֲאִמֻתִ  ֻבְּ
 ֶ הש  ֻכֶ זְּ ָהִבין ֻנִ אֹות לְּ ִלרְּ ַמן וְּ ֻטֻול ַהֻזְּ ַאל, ֻבִ  וְּ

ֶעה  ַמן אֹוָתנוֻ  ַיטְּ ָלל ַהֻזְּ  .ֻכְּ

ִחיל ַהתְּ ָך, לְּ ֲעבֹוָדתְּ ָכל ֻבַ  יֹום ֻבְּ
ָכל ַאל, ֵמָחָדש   ֵעת ֻובְּ ל וְּ ֻבֵ ַבלְּ  יְּ

ָלל, אֹוָתנוֻ  ל ֻכְּ ָעַבר ַמה ֻכָ ֶ  אֹוָתֻה  ַעד ָעֵלינוֻ  ש ֻ
ָעה  ָ  .ַהש ֻ

ָכל־ֵעת ש   ֻבְּ ַקֻדֵ ֵמנוֻ  לְּ ֶאֶמת ַעצְּ , ֻבֶ
ר ֵ ַקש ֻ לֹל ֻולְּ ִלכְּ ל וְּ ַמן, ֻכָ ִחיַנת ַהֻזְּ בְּ  ֻבִ

ָלה ַמעְּ ַמן' 'לְּ ה ַעד, ֵמַהֻזְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ  ָלֵצאת ש 
ַחת ַמן ִמֻתַ קֹום ַהֻזְּ ַהֻמָ ִחיַנת, וְּ ָלה ִלבְּ ַמעְּ  'לְּ
ַמן' ָלה, ֵמַהֻזְּ ַמעְּ קֹום' 'לְּ ךָ , ֵמַהֻמָ צֹונְּ רְּ  ֻכִ
צֹון ִכרְּ יֶקיךָ  וְּ ים ַצֻדִ ֻיִ ר ָהֲאִמֻתִ ֶ  ָלֶזה ָזכוֻ  ֲאש 

ֵלמֻות  ְּ ש  ֱאֶמת ֻבִ  .ֻבֶ

ֻוָבה, ֵאֶליךָ  ה' ָנש  ש   וְּ  ָיֵמינוֻ  ַחֻדֵ
ֶקֶדם יוֻ . ֻכְּ ָרצֹון ִיהְּ ֵרי־ִפי, לְּ  ִאמְּ

יֹון  ֶהגְּ י וְּ ָפֶניָך, ִלֻבִ גֹוֲאִלי". ה' לְּ  צֻוִרי וְּ

ן  ַעל־ּכֵ

ֹאֶפן  ּבְ

 ֲחמֹל

ה  ְוִנְזּכֶ

 הְוִנְזכֶּ 

יֵבנוּ " ִ  ֲהש 


