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ּיֹוָנה ן ִלי ֵאֶבר ּכַ ִמי ִיּתֶ
ָנה ּכֹ ֶאׁשְ ָאעּוָפה וְ

אּוַמָנה



ים ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִני ּבְ ַזּכֵ
ֶאְהֶיה ִנְכַלל  ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ

ה  ַאּתָ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ ַ ֲארּות ְוַהּשׁ ַהִהְתּפָ ּבְ
ּבּוץ  ָנה ֵמַהּקִ ָ ָכל ֹראׁש ַהּשׁ ל ּבְ ְמַקּבֵ

דֹוׁש  ַהּקָ

ה ׁשּום מֹוֵנַע, ְוַאל  ְוַאל ִיְמָנֵעִני ִמּזֶ
ֵבִני ׁשּום ִעּכּוב, ְוַאל ַיְטִריֵדִני  ְיַעּכְ

עֹוָלם. א ּבָ ׁשּום ִטְרּדָ

ל עוָֹלם ִרּבוֹנוֹ ׁשֶ

ַרֵחם ַעל
ֶמת יֹוָנה ִאּלֶ

מֹוִני ּכָ

]ליקוטי תפילות על תורה מ' תנינא[



תורה מ' ליקוטי מוהר"ן תנינא 

ִמי
ַעם  ּטָ ׁשֶ ָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ
ָרֵאל, הּוא ָיכֹול  ֱאֶמת ַטַעם ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבֶ
יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה  ִאם  ַאֵחר,  ּבְ יר  ְלַהּכִ
ָנה ִאם ָלאו, ְוִאם אֹותֹו  ָ ַעל ֹראׁש־ַהּשׁ
ָקָטן,  אֹו  ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ּגָ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ
אֹו  ָלאו,  ִאם  י  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ הּוא  ְוִאם 

יק. ַעְצמֹו ַצּדִ ִאם הּוא ּבְ

ז

הקיבוץ
+הצדיק

היופי
הה+תפארות



ר  ְלַצּיֵ ָרֵאל ְיכֹוִלין  י ַטַעם ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּכִ
ַרק  י  ּכִ ֶכל.  ׂשֵ ַטַעם  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ִלְפֵני 
לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּבּור,  ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ֶכל,  ּיֹוֵדַע ִמּשֵׂ ֵליַדע ֹזאת, ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ְמַעט  ים  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ לֹוְמִדים  גֹון  ּכְ
ֶדֶרְך  ּכְ ָיא  ְוֻקׁשְ ט  ְפׁשָ ּבִ ֶכל  ַהּשֵׂ ַטַעם 
ָחְכמֹות  ּבְ ֲחָכִמים  אֹו  ַהּלֹוְמִדים, 
ֶכל,  ׂשֵ ַטַעם  ים  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ֲאֵחרֹות, 
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַטַעם  ְלָהִבין  ְיכֹוִלין 
ים'  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ 'ֲאִויָרא  י  ּכִ
יְנָחס ַדף רמה: ּוְבִתּקּון  ַהר ּפִ ְתָרא קנח, ּוַבּזֹ ָבא־ּבַ )ּבָ

כב(. 

ָיָקר  אי  ַוּדַ ּבְ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ַהָחְכָמה  ְוַטַעם 
ת ֶאֶרץ־ ַ ר ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ ְמֹאד, ַאְך ִעּקָ

ַחת  ּגָ ַהׁשְ ַעל־ְיֵדי  ַרק  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוַמֲחַמת  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ַרְך  ִיְתּבָ

י"א(:  ָבִרים  )ּדְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ
ית  ּה ֵמֵראׁשִ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ּבָ "ּתָ
ָנה", ַעל־ְיֵדי־ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ַהּשׁ

ַוֲאִויָרּה  ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ֶזה 
ַהָחְכָמה,  ם  ַעל־ׁשֵ ֵעיַנִים  י  ּכִ ים,  ַמְחּכִ
ִחיַנת  חּות ַהָחְכָמה ִנְקָרא ּבְ ּתְ י ִהְתּפַ ּכִ
ג(:  ית  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיַנִים, 
ּוֵפֵרׁש  ֵניֶהם",  ׁשְ ֵעיֵני  ַקְחָנה  ּפָ "ַוּתִ
ֶנֱאַמר'.  ַהָחְכָמה  ם  'ַעל־ׁשֵ "י:  ַרׁשִ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ה'  ֵעיֵני  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִמיד,  ּתָ ּה  ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ים'. ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ־ִיׂשְ 'ֲאִויָרא ּדְ

ֹזאת  ְוִנְתעֹוֵרר  ְך  ִנְמׁשָ ֵמֵהיָכן  ַאְך 
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל 
ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ֵעיַנִים 
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ַעל־ְיֵדי 
ְעָיה  ְבִחיַנת )ְיׁשַ ֶהם, ּבִ ֵאר ּבָ ַרְך ִמְתּפָ ִיְתּבָ
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ָאר".  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  "ִיׂשְ מ"ט(: 

ִחיַנת  ּבְ ין  ַנֲעׂשִ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ְוַעל־ְיֵדי 
כה(,  ה  )ֻסּכָ ֵאר  ּפְ ְקָרִאין  ּנִ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ
ְוִנְכָנִסין  ֹמִחין,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ין  ִפּלִ ְוַהּתְ
ה  ה ַנֲעׂשֶ ֵעיַנִים, ּוִמּזֶ ִלְפִנים ּובֹוְקִעין ּבָ
ְבָיכֹול,  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחת  ּגָ ַהׁשְ
ֶאֶרץ־ ת  ַ ְקֻדּשׁ ה  ַנֲעׂשֶ ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ׁשֶ
ֶאֶרץ־ ּדְ ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ם  ְוַעל־ׁשֵ "ל.  ּנַ ּכַ ים  ַמְחּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִנְקָרא  ֶזה 
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  "ִיׂשְ ִחיַנת:  ִמּבְ ָתּה,  ָ ְקֻדּשׁ

"ל. ּנַ ָאר", ּכַ ָך ֶאְתּפָ ּבְ

וֹות  ׁשָ ים  ָהִעּתִ ל  ּכָ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ַאְך 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ְלַהּשׁ ִהְתָקְרבּות ִיׂשְ ּבְ
ֵיׁש  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלְפָעִמים,  י  ּכִ
ַרְך, ַוֲאַזי  ם ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּנִ ׁשֶ
ִני  'ַקּלַ צֹוֶעֶקת:  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ א,  ַרּבָ ַאּדְ

)ַסְנֶהְדִרין  רֹוִעי'  ִמּזְ ִני  ַקּלַ י,  ֵמֹראׁשִ
ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ ֲעָקָתּה,  ּצַ ׁשֶ ַהְינּו  מו(. 

ֵאינֹו  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ִחיַנת  ּבְ ם  ְוִנְפּגַ
ִחיַנת  ּבְ ם  ְוִנְפּגַ ֶהם,  ּבָ ֵאר  ְלִהְתּפָ ָיכֹול 
ֲארּות  ַהִהְתּפָ ִמן  ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ַהּתְ

"ל.  ּנַ ּכַ

רֹוִעי',  ִמּזְ ִני  ַקּלַ י,  ֵמֹראׁשִ ִני  'ַקּלַ ְוֶזה: 
ִחיַנת  ּבְ ְיָקא,  ּדַ רֹוִעי'  'ִמּזְ י'  'ֵמֹראׁשִ
רֹוַע(  ַהּזְ ְוַעל  ָהֹראׁש  ַעל  יִחין  ּנִ ּמַ )ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ
ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ַרק  "ל.  ְוַכּנַ
ַרְך, ְוִנּתֹוֵסף עֹוד  ם ִיְתּבָ ֵ ִנְתָקֵרב ְלַהּשׁ
ַרְך, ְוָכל  רֹוֶצה ְלָעְבדֹו ִיְתּבָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ָרֵאל  ׂשְ ים ִמּיִ ּתֹוְסִפין יֹוֵתר ַרּבִ ּנִ ֶ ַמה ּשׁ
ֵאָליו,  ּוְלִהְתָקֵרב  ְלָעְבדֹו  רֹוִצים  ׁשֶ
ֲארּותֹו  ל ְוִנּתֹוֵסף יֹוֵתר ִהְתּפָ ּדֵ ֲאַזי ִנְתּגַ
ַעּמֹו  ֵאר ּבְ ַרְך ִמְתּפָ הּוא ִיְתּבָ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ

ְתָקְרִבים ֵאָליו.  ָרֵאל ַהּמִ ִיׂשְ
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ין  ַנֲעׂשִ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ה  ַנֲעׂשֶ ה  ּוִמּזֶ ֹמִחין,  ין,  ִפּלִ ּתְ
'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ
ַעל־ְיֵדי  ים'  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ

"ל. ּנַ ָחתֹו ּכַ ּגָ ֵעיֵני ַהׁשְ

ֹזאת  ִלְראֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ַאְך 
ם  ֵ ַהּשׁ ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ֲארּות,  ַהִהְתּפָ
הּוא  ֲאַזי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ
ֹזאת  ִמן  ּוֹמִחין  ֵאר  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ל  ְמַקּבֵ
ין ֶאְצלֹו  ְוַנֲעׂשִ רֹוֶאה,  ֲארּות ׁשֶ ַהִהְתּפָ
ין, ְוִנְכָנִסין ִלְפִנים  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ן ּבְ ַגם־ּכֵ
ַוֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ֵעיַנִים  ּבָ ּובֹוְקִעין  "ל,  ּנַ ּכַ
ְבִחיַנת ֵעיֵני ה'.  ן ּבִ ין ֵעיָניו ַגם־ּכֵ ַנֲעׂשִ

ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַוֲאַזי 
ִחיַנת  ּבְ ן  ַגם־ּכֵ ם  ׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ ְורֹוֶאה, 
י  ּכִ ים,  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא 

ַרק  הּוא  ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקָ
"ל. ִחיַנת ֵעיַנִים ַהּנַ ִמּבְ

ִלְראֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִמי  ֲאָבל 
ִלְראֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת 
ִמי  ָאְמָנם  ַרְך,  ִיְתּבָ ֲארּותֹו  ִהְתּפָ
הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  רֹוֶאה  ׁשֶ
ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ֵני־ָאָדם  ּבְ ְמָקֵרב 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתָקְרבּות  ר  ִעּקָ ְוהּוא 
הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם 
ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ַעְצמֹו  ּבְ
ל  ּכָ ַעל־ָידֹו  י  ּכִ ַעּמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֲארּות.  ַהִהְתָקְרבּות ְוַהִהְתּפָ

ָבר  ַהּדָ ר  ְוִעּקָ ּבֹו,  ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ֲאַזי 
ִצים ֵאָליו  ְתַקּבְ ּמִ ֵעת ׁשֶ ּבּוץ, ּבְ ֵעת ַהּקִ ּבְ
ַבר ה',  ֹמַע ֶאת ּדְ ִאים ִלׁשְ ָהעֹוָלם ַהּבָ
ָאז הּוא  ָנה, ׁשֶ ָ ֹראׁש־ַהּשׁ ּוְביֹוֵתר – ּבְ
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ֲארּות  ַהִהְתּפָ ֲאַזי  דֹול,  ַהּגָ ּבּוץ  ַהּקִ
ִצים  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ּגָ
ֵני־ָאָדם, ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב  ה ּבְ ַהְרּבֵ
ְוִנּתֹוֵסף  ל  ּדֵ ִנְתּגַ ַוֲאַזי  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  י  ּכִ יק,  ּדִ ַהּצַ ִויִפי  ֵאר  ּפְ

"ל. ּנַ ֲארּות ּכַ ַהִהְתּפָ

ֶזה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ִמי  ֲאַזי 
ַגם־ הּוא  ֲאַזי  י,  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ
את,  ַהּזֹ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ִמן  ל  ְמַקּבֵ ן  ּכֵ
ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ן  ַגם־ּכֵ ֶאְצלֹו  ין  ְוַנֲעׂשִ
ַגם־ ֵעיָניו  ין  ַנֲעׂשִ ַוֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ֹמִחין 

ם  ּגַ ַוֲאַזי  ה'.  ֵעיֵני  ְבִחיַנת  ּבִ "ל  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ
ה  ַנֲעׂשֶ ל,  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ִחיַנת  ּבְ ן  ַגם־ּכֵ
ים',  ַמְחּכִ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ 'ֲאִויָרא 
ַעל־ְיֵדי  ָהֲאִויר  ים  ַמְחּכִ הּוא  י  ּכִ

ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ֵעיָניו  ּבְ לּותֹו  ּכְ ִהְסּתַ
"ל. ּנַ ֲארּות ּכַ ִמן ַהִהְתּפָ

ָיְפיֹו  ּבְ "ֶמֶלְך  ל"ג(:  ְעָיה  )ְיׁשַ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ֵעיֶניָך",  ֱחֶזיָנה  ּתֶ
יק  ּדִ ַהּצַ ַהְינּו  ּדְ ָיְפיֹו,  ּבְ ֶמֶלְך  ִלְראֹות 
ּבּוץ,  ֵעת ַהּקִ ַהְינּו ּבְ ָיְפיֹו ְוִתְפַאְרּתֹו, ּדְ ּבְ
"ל,  ּנַ ּכַ ְוִתְפַאְרּתֹו  ָיְפיֹו  הּוא  ֲאַזי  ׁשֶ
ֶאֶרץ  ְרֶאיָנה  ּתִ "ֵעיֶניָך  ַעל־ְיֵדי־ֶזה: 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ־  ִחיַנת  ּבְ ים",  ַמְרַחּקִ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ 'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ

ים'.  ַמְחּכִ

מֹו  ּכְ ים,  ַמְרַחּקִ ִנְקָרא  ַהָחְכָמה  י  ּכִ
ָמה  ֶאְחּכָ י  "ָאַמְרּתִ ז(:  )ֹקֶהֶלת  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַעל־ְיֵדי־ ׁשֶ ַהְינּו  ְרחֹוָקה",  ְוִהיא 

ָיְפיֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ֶזה 
ְבָכל  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ְוִתְפַאְרּתֹו 
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ה  ֵעיֶניָך, ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ְרֶאה ּבְ ּתִ ָמקֹום ׁשֶ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּדְ ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ

"ל.  ּנַ ים ּכַ ַמְחּכִ

ים'  ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ ְוֶזהּו: 'ֵעיֶניָך ּתִ
ֲאָוה  ּתַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ִנְמָצא,  "ל.  ּנַ ּכַ
ְפָרט  ָרֵאל, ּבִ ּתֹוְקקּות ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוִהׁשְ
ֶאֶרץ־ ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַטַעם  ַעם  ּטָ ׁשֶ ִמי 
ִעם  ַיַחד  ּוִמְתַוֵעד  ּפֹוֵגַע  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ַעל  י  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ ָאָדם 
יׁש  ְלַהְרּגִ ב  ְמֻחּיָ הּוא  ָנה,  ָ ֹראׁש־ַהּשׁ
ַעל־ י  ּכִ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַטַעם  ָאז 

ָהֲאִויר  ֶזה  ם  ּגַ ה  ַנֲעׂשֶ ָהִאיׁש  ְיֵדי־ֶזה 
ְוָראּוי  "ל,  ּנַ ּכַ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְבִחיַנת  ּבִ
ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ה  ַעּתָ לֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוַגְעּגּוִעין 
ְהֶיה  ּיִ ָבר – ׁשֶ ר ַהּדָ ִחיָנתֹו. ְוִעּקָ ְלִפי ּבְ

ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות. ּבֶ

ָאָדם  'ֵאין  י  ּכִ ִעְנָיִנים,  ֶזה עֹוד  ּבָ ְוֵיׁש 
ה  )ֹקֶהֶלת־ַרּבָ ָידֹו'.  ּבְ ֲאָותֹו  ּתַ ַוֲחִצי  ֵמת 
ֲאָותֹו  ּתַ א  ְמַמּלֵ ֵאין  ׁשֶ ִנְמָצא  א(  ֵסֶדר 

ִמיד  ּתָ י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ָממֹון  ּבְ ּוְרצֹונֹו 
ַפע  ִחיַנת ׁשֶ "ל. ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ּנַ ָחֵסר לֹו ּכַ
"ְוֶכֶסף  כ"ב(:  )ִאּיֹוב  ִחיַנת  ּבְ פּוָלה,  ּכְ
פּול.  ּכָ ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ָלְך",  תֹוָעפֹות 
א ְרצֹונֹו,  ַפע ִנְתַמּלֵ ֶ ֶזה ַהּשׁ ּבְ ִנְמָצא ׁשֶ

ם(. פּוָלה )ְולֹא ִסּיֵ ִהיא ּכְ ֵמַאַחר ׁשֶ
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וֶנען  אוְ ּדַ
ֶנען ֶלערְ

וֶנען אוְ ּדַ

ל ּלֵ ְלִהְתּפַ

ל ּלֵ ְלִהְתּפַ

ִלְלמֹוד

ַעם: נּו ָאַמר ּפַ ַרּבֵ
ר הּוא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוַהֲחִסיִדים אֹוְמִרים  ָהִעּקָ ִדים אֹוְמִרים, ׁשֶ ְתַנּגְ "ַהּמִ

ל".  ּלֵ ל ְוִלְלמֹוד ּוְלִהְתּפַ ּלֵ ה, ַוֲאִני אֹוֵמר ְלִהְתּפַ ִפּלָ ר הּוא ֲעבֹוַדת ַהּתְ ָהִעּקָ ׁשֶ
אְווֶנען". אְווֶנען אּון ֶלעְרֶנען אּון ּדַ "ּדַ
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