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ָקִרים לֹוֵמנּו ַהּיְ י־ׁשְ ִלְזכּות ַאְנׁשֵ
ִנים  ׁשָ ּבְ ם  ְוַנְפׁשָ ּגּוָפם  ִלְמֹסר  כּו  ּזָ ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ָהַאֲחרֹונֹות, ְוָעְזבּו ֶאת ַהּכֹל, ּוָבאּו ּבְ

ה. דֹוׁשָ ַאְרֵצנּו ַהּקְ בֹוד ְוָלדּור ּבְ ּכֹן ּכָ ה ִלׁשְ ַרּבָ

ָאַמר:  דֹוׁש ׁשֶ נּו ַהּקָ ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ְוֱאמּוִנים ֲעֵלי 

ֱאֶמת,  ּבֶ ְרֵאִלי  ִיׂשְ ִאיׁש  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשַ ִאי  "ׁשֶ

ַעל־ י־ִאם  ּכִ א,  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ְוַלֲעלֹות  ְוֵליֵלְך 

הּוא  ָרֵאל  "ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוׁשֶ ָרֵאל",  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְיֵדי 

ֹות". ֻדּשׁ ָכל ַהּקְ ּבְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ּכְ

דֹול  מֹו ַהּגָ ל ִלׁשְ קֹום ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ְוָכאן ַהּמָ

ֹרב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו, כּו ָלֶזה ּבְ ּזָ דֹוׁש ַעל ׁשֶ  ְוַהּקָ

נּו ָלֶנַצח. ׁשֵ ּטְ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוַאל ּתִ ַעד ֵהּנָ
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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ג ש 

 

ַלח ךָ  ש ְׁ ים"  לְׁ ִׁ ר יג, ב(ֲאָנש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .א
י־מֹוֲהַר )  (תו ן"ַחֻיֵ

מוַֹֹֹז"לֹהֻואִֹאם ַעצְּ ַצֶוהֹֻבְּ יםֹמְּ ֻכִ ֹֻוַמסְּ
ִלי יֹותִֹלבְּ לוִֹֹֹלהְּ ָנהַֹעלֶֹאצְּ ָ ,ֹרֹאׁש־ַהׁשֻ

לָֹחִליָלה ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ִריִכין,ַֹעל־ֶזהֹלְּ ֵהרֹֻוצְּ ֹאדִֹלֻזָ ֹמְּ
ִלי ֹאלִֹלבְּ ֵאָלהֹֻוםׁשֹֹאֹותוִֹֹֹלׁשְּ י – ַעל־ֶזהֹׁשְּ  ֻכִ
יב הֻוא ִ אי ָיש  ַוֻדַ ִלי ֻבְׁ יֹות. ִלבְׁ י־ֵכן ִלהְׁ ַאף־ַעל־ֻפִ  וְׁ

ת  ֺקֻדַ נְׁ ִריִכין ַלֲאִמֻתֹו, ָהֱאֶמת ֻבִ יֹות צְׁ ָקא. ִלהְׁ יְׁ  ֻדַ

ַמהֹנֹוֵגַעֶֹֹזה ַֹרַז"לֹֹלְּ רֻו ָאמְּ ֶ :ֹ(י: ַמֻכֹות)ׁשֻ
ֶדֶרךְֹּ ָאָדםֹ"ֻבְּ ֹןמֹוִליִכיֵֹליֵלךְֹֹּרֹוֶצהֹׁשֶ

ֻלֻוח   ְוֵכןֹאֹותֹו", ִׁ 'ש  ים' ֻבְ לִׁ ֻגְ ח ְמר  ֺהְכר  ֶׁ ה ש   ֹמש ֶׁ
נוֻ  ֻבֵ לֹום ר  ָ ש ֻ ְצמוֹ  ָעָליו־ה  ע  ָחם ֻבְ ֻלְ ף־, ְלש   א 

י  ל־ֻפִׁ ת ע  ֱאמֶׁ ֻבֶׁ ֶׁ ָלל ָהָיה לֹא ְרצֹונוֹ  ש  ה ֻכְ זֶׁ  .ֻבָ

נוֻ  ָרִאינוֻ  ֶזה ה ַז"ל ֵמַרֻבֵ ֻמָ ָעִמים ֻכַ , ֻפְׁ
ָרט פְׁ ַין ֻבִ ִענְׁ ָנה','רֹאש   ֻבְׁ ָ ָהיוֻ  ־ַהש ֻ ֶ  ש 

ים ִ ָהיוֻ  ֲאָנש  ֶ ִניעֹות ָלֶהם ש  ֲאלוֻ , מְׁ ָ ש   אֹותֹו, וְׁ
יב ִ ֵהש  ֻלֹא ָלֶהם: וְׁ יוֹֹֻ"ׁשֶ ָנה"!ַֹעלִֹיהְּ ָ  – רֹאׁש־ַהׁשֻ

ִחילוֻ  ִהתְׁ : וְׁ ש  ַעֻקֵ ִהתְׁ נוֹֹֻ"ֲהלֹא לְׁ ַמעְּ םֹׁשָ ֹֻגֶֹדלִֹמֻכֶ
ָהָרהֹ יֹותָֹהַאזְּ ֶכםִֹלהְּ לְּ ָנה"!ַֹעלֶֹאצְּ ָ  רֹאׁש־ַהׁשֻ

מוֹ  יד ַעצְׁ ֻפִ ַמקְׁ ָגַער ֲעֵליֶהם, ֻכְׁ ֶהם: וְׁ  ֻבָ
ֻלֹא רֻוֹיֹוֵתר"!ֹ"ׁשֶ ַדֻבְּ ֵכן – יְּ לֹא ָעׂשוֻ  וְׁ  וְׁ

אוֻ   ָנה ַעל ֻבָ ָ ־ַהש ֻ  .רֹאש 

נוֻ  יֹות ָזִכינוֻ  ֲאַנחְׁ  ִלהְׁ
ִגיִלים ָפָניו, ַלֲעֹמד רְׁ  לְׁ

נוֹֻ ַמעְּ ֻנוֹֹֻׁשָ ֵהַבנְּ ֶרֶמזֹוְּ ֵפרֻוׁש:ֹֻבְּ ֻפְ  ֻובְּ ֶׁ ֻיֻות"ש  ימִׁ  נִׁ
ה נֹוָחה ֵאינוֹ  ְרצֹונוֹ  זֶׁ ָלל ֻבָ ק, ֻכְ  ֺמְכָרח הֻוא ר 
ר ם לֹומ  ְך, ָלהֶׁ ת ֻכָ ים ֵמֲחמ  ֹוֲאלִׁ ש ֻ ל אֹותוֹ  ש ֶׁ  ע 

ה"   .זֶׁ

דֹורֹות:ֹנֹוֵהג ֹוֲאִליןֹלְּ ׁשֻ ׁשֶ ֻכְּ ָהַרבֹׁשֶ ֹלְּ
ִהיג נְּ ַהֻמַ ָברַֹעלֹוְּ ׁשֹֹֻדָ ֻיֵ ֵעיןֹֻבוֹֹֹׁשֶ ֹֻכְּ
ִסיַרת־ֶנֶפׁש, ָהָֹֹצִריךְֹֹּמְּ יבלְּ ֹֹׁשִ ַאף־ֹ–"ָלאו"!

י ֱאֶמתַֹעל־ֻפִ ֻבֶ צֹונוַֹֹֹלֲאִמֻתוֹֹֹׁשֶ ֹסרֹרְּ מְּ ֻיִ ׁשוֹֹֹׁשֶ ַֹנפְּ
רֹ ֻבֵ לִֹויׁשַ ִניעֹותֹֻכָ ֹֹ.ַהֻמְּ

  .ב
ִפֻלַ ת, ־ֲהָלכֹו י)ִלֻקֻוֵט   (לגת ד, ־ַעְרִביתֻתְ

נֻו  ֻבֵ ה ר  ה ֹמש ֶׁ ֻצָ ְתר  נִׁ
ים לִׁ ֻגְ ְמר  יחֻות ה  לִׁ ְ ש  ֶזה  ,ֻבִׁ וְׁ

ֹ'ָהָיה  ֹׁשֶ ָרֵאלָטעֻות ִֹיש ְּ לַֹח  'ל ְׁ ָרצֻו ִלש  ֶ ש 
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ִלים לְׁ ַרֻגְׁ  .מְׁ

ָראוֹֻ ִאי :ֵמֲחַמתֹׁשֶ ֶ ֶאֶרץ־־ש  ר ָלבֹוא לְׁ ָ ש  ֶאפְׁ
ֵדי  י־ִאם ַעל־יְׁ ָרֵאל ֻכִ ִחים'ִיׂשְׁ  'ִקֻבֻוץ־ִנֻדָ

ֵהם ַה  ֶ פֻוִלין'ש  יצֹוצֹות־ַהֻנְׁ ר 'ֻנִ ָ ש  ִאי־ֶאפְׁ , וְׁ
ֵדי  י־ִאם ַעל־יְׁ ַהֲעלֹוָתם ֻכִ ת ֶאֶרץ־'לְׁ ַ ֺדש ֻ קְׁ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ '.ִיׂשְׁ ר ָלבֹוא לְׁ ָ ש  ן ֵאיךְׁ ֶאפְׁ ִאם־ֻכֵ וְׁ
ָרֵאל   ?!ִיׂשְׁ

מוֹֻ ַחֻכְּ לַֹח  :ִנתְּ ְׁ ִלים'ִלש  ַרֻגְׁ ָהיֻו  'מְׁ ֶ ש 
דֹוִלים יִקים ֻגְׁ ֵהם  – ַצֻדִ ֶ ֵדי ש  ֻכְׁ

ֶאֶרץ־ ָיבֹואֻו לְׁ ִניעֹות וְׁ רֻו ַהֻמְׁ ֻבְׁ ַ ש  ָתם יְׁ ָ ֺדש ֻ קְׁ ֻבִ
ָרֵאל  ָ ִויַק  ,ִיׂשְׁ לֻו ש  ָרֵאל'ם ֻבְׁ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַ ֺדש ֻ  '.קְׁ

ד ם ִמֻיָ ָ רֻו ִמש ֻ זְׁ ה  ,ַיחְׁ ֻוַבֻכַֹח ַהֻזֶ
ִלים ן ֻכֵ ַתֻקֵ ָרֵאל לְׁ לֻו ִיׂשְׁ , יֻוכְׁ

יצֹוצֹות ָאר ַהֻנִ ְׁ ַהֲעלֹות ש  ָבר ֵיש   ,לְׁ ֻכְׁ ֶ ֵמַאַחר ש 
יךְׁ ֲעֵליֶהם  ִ ש  ַהמְׁ ת ֶאֶרץ־'ָלֶהם ֻכַֹח לְׁ ַ ֺדש ֻ קְׁ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ ',ִיׂשְׁ ָבר ָהיֻו ֻבְׁ ֻכְׁ ֶ ִלים ש  ַרֻגְׁ ֵדי ַהמְׁ ַעל־יְׁ
רוֻ  ָחזְׁ ָרֵאל וְׁ ל  – ?ִיׂשְׁ לֻו ֻכָ ֵדי־ֶזה יֻוכְׁ ַעל־יְׁ וְׁ

ָנֵקל.  ָרֵאל ֻבְׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ָרֵאל ָלבֹוא לְׁ  ִיׂשְׁ

ֲֹאִפֻלוֹֻ

ָין ִענְּ ֹוְּ

ָין ִענְּ ֹוְּ

ֹ ָעש ָ ֹהוְּ

י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְּ

ֵכן ֹוְּ

ִביל ֶֹזה־ֻוִבׁשְּ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ד ש 

ָלָאה אֹוָרה ֵעָצה ִנפְׁ ֲאָבל  –! הֻוא ִלכְׁ
ָרא־ָאֳחָרא  טְׁ ָרה ַהֻסִ ֻבְׁ ֻגַ ָאז ִהתְׁ

רוֻ  ֻבְׁ ֻגַ ִהתְׁ ל ֻבְׁ ֻכָ ֶ ָרֲאָתה ש  ֶ ֹאד, ֵמַאַחר ש  דֹול מְׁ ת ֻגָ
ֻבֹשׁ ֶאֶרץ־ ֵנס ִלכְׁ ם ִלֻכָ ֻלָ ָרֵאל רֹוִצים ֻכֺ ִיׂשְׁ

ָרֵאל ָהיֻו  ,ִיׂשְׁ יצֹוצֹות וְׁ ל ַהֻנִ ֶזה ָהיֻו ַמֲעִלים ֻכָ ֻבָ ֶ ש 
ֵרי  ַגמְׁ ָרא־ָאֳחָרא לְׁ טְׁ ַהֻסִ ִלֻפֹות וְׁ ִניִעים ַהֻקְׁ  .ַמכְׁ

רוֻ  ֻבְׁ ֻגַ ִהתְׁ ָרה ֻבְׁ ֻבְׁ ֻגַ דֹול ַעל ִהתְׁ ת ֻגָ
ִלים ַרֻגְׁ תֻו ַאֲחֶריָה  ,ַהמְׁ סְׁ ֻנִ ֶ ַעד ש 

ֵדי־ ַעל־יְׁ ה. וְׁ ָ דֹוש  ה ַעל ָהָאֶרץ ַהֻקְׁ ֻבָ הֹוִציא ֻדִ לְׁ
מוֻ  רְׁ ֻגָ ֶ מֻו ַמה ש ֻ רְׁ דֹורֹות  – ֶזה ֻגָ ה לְׁ ִכֻיָ מֻו ֻבְׁ רְׁ ֻגָ ֶ ש 

ש  '  ֻדָ קְׁ ית־ַהֻמִ ן ֻבֵ ֻבַ ֺלֻיֹות 'ֺחרְׁ ָכל ַהֻגָ ֲעִני) וְׁ  .ת כט.(ֻתַ

ֱאֶמת ֶזה ֻבֶ ָרֵאל ָטעֻו ֻבָ י ִאם ֵאין  –! ִיׂשְׁ ֻכִ
ִניעֹות ָלבֹוא  ר ַהֻמְׁ ֻבֵ ַ ש  ָמם ֻכַֹח לְׁ ַעצְׁ ָלֶהם ֻבְׁ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֵהם  ,לְׁ ֶ מֹות 'ש  ָ ש  ים ִרֻבֹוא נְׁ ִ ש ֻ ִ ש 
ֹות דֹוש  ִלים 'קְׁ ַרֻגְׁ ר מְׁ ֵנים ָעׂשָ ְׁ ֶיה ֻכַֹח ִלש  , ֵאיךְׁ ִיהְׁ
ֻבֵ   ַ ש  ָרא ָאֳחָראלְׁ טְׁ  ?ר ֻתֶֹקף ַהֻסִ

ם  ֻלָ ם ֻכֺ ָ ש  ֹסר ַנפְׁ ִריִכים ִלמְׁ ָהיֻו צְׁ
ֻום  ִלי ש  ָרֵאל ֻבְׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֵליֵלךְׁ לְׁ

ִלים  ַרֻגְׁ ש   ,מְׁ ִסיַרת־ֶנֶפש  ַמֻמָ מְׁ  .ַרק ֻבִ

ם ָ ש  ִסיַרת־ַנפְׁ ֵדי מְׁ אי ָהיֻו  ,ַעל־יְׁ ַוֻדַ ֻבְׁ
ָהיֻו  "ל, וְׁ ַכֻנַ ִניעֹות וְׁ ל ַהמְׁ ִרים ֻכָ ֻבְׁ ַ ש  מְׁ

ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ   ִאים לְׁ לֹום.ֻבָ ָ ש   ָרֵאל ֻבְׁ

מוֻ  רְׁ ֶהם ֻגָ ֻלָ ֶ ָגם ש  נֻו  :ֻפְׁ ה ַרֻבֵ ם ֹמשֶׁ ֻגַ ֶ ש 
לֹום ָ לֹא ָהָיה ָיֹכל ָלבֹוא  ,ָעָליו־ַהש ֻ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ  .לְׁ

לֹום ָ נֻו ָעָליו־ַהש ֻ ה ַרֻבֵ ִפי ֹעֶצם  ,ֹמשֶׁ לְׁ
תֹו ֻוַמֲעָלתֹו ַהֻנֹוָרָאה ֺדֻלָ א  – ֻגְׁ ִאם ָהָיה ֻבָ

ֶאֶרץ ָרֵאללְׁ ָכל  ,־ִיׂשְׁ יצֹוצֹות וְׁ ל ַהֻנִ ָהָיה ַמֲעֶלה ֻכָ
מֹות ָ ש  ִלי ֶזה  ,ַהֻנְׁ ל ָהעֹוָלמֹות, ֻובְׁ ן ֻכָ ַתֻקֵ ָהָיה מְׁ וְׁ

ֵנס.   לֹא ָהָיה ָיֹכל ִלֻכָ

ִלים'ֵמֲחַמת  ַרֻגְׁ א ַהמְׁ ַעל־ 'ֵחטְׁ ֶ "ל, ש  ַהֻנַ
ֵנס  ִלי ִלֻכָ ל ַהֻדֹור ִלבְׁ ַזר ַעל ֻכָ ֵדי־ֶזה ִנגְׁ יְׁ

ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ  ֵדי־ֶזה לֹא ָהָיה ֻכַֹח  – ָרֵאללְׁ ַעל־יְׁ
מֹות ָ ש  ַהֻנְׁ יצֹוצֹות וְׁ ל ַהֻנִ ַהֲעלֹות ֻכָ ה לְׁ ֹמשֶׁ כוֻ  לְׁ  .'וְׁ

ָנת ַלֲחזֹר  ה לֹא ָהָיה ָיֹכל ָלבֹוא ַעל מְׁ ֹמשֶׁ
ם ָ ִפ  ,ִמש ֻ תֹו ָהֲעצֻוָמהלְׁ ָ ֺדש ֻ ִאם . י ֹעֶצם קְׁ ֶ ש 

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ם לְׁ ָ ש  א לְׁ ָהָיה ִנכְׁ  ,ָהָיה ֻבָ ָלל וְׁ
ל ֻטֵ ֻבַ ִנתְׁ ָלל וְׁ ָהָיה ִנכְׁ ֶ ָמקֹום ש  ם ֻבְׁ ָ ל ש  ֻטֵ ֻבַ ִנתְׁ  ,וְׁ

ן, לֹא ָהָיה ָיֹכל  ַתֻקֵ ָהָיה מְׁ ֶ ן ַמה ש ֻ ַתֻקֵ ָהָיה מְׁ וְׁ
חֻוץ־ָלָאֶרץ.עֹוד   ם לְׁ ָ  ַלֲחזֹר ִמש ֻ

נוֻ  ה ַרֻבֵ ם ֹמשֶׁ ָ ָאר ש  ְׁ ָהָיה  – ָהָיה ִנש 
יַֻ  ֶ ֵרַח ש  ֶהכְׁ ל ַה ֻבְׁ ם ֻכָ ָ ש  יצוֹ 'ֲעֶלה לְׁ ־צֹותֻנִ

פֻוִלין ִלים  'ַהֻנְׁ ים ַהֻכֵ ֶהם ַנֲעׂשִ ֻמֵ ֶ עֹוָלם, ש  ֻבָ ֶ ש 
ָאז ֲעַדִין  ָרֵאל, וְׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֻטֻול ֻבְׁ ל אֹור ַהֻבִ ַקֻבֵ לְׁ

ַמן ָלֶזה.   לֹא ָהָיה ַהֻזְׁ

ַרךְׁ  ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ ַזר ָעָליו ַהש ֻ ָבִרי) ֻגָ ם ג, כז; ֻדְּ

ֶאֶרץ־" :לב, נב; לד, ד( ֹלְּ ֵנס ִֹיֻכָ ֻלֹא ׁשֶ
ָרֵאליִֹ ֶאהֹאֹוָתֻהֵֹמָרחֹוקֹ,ש ְּ ֵדי  – "!ַרקִֹירְּ ַעל־יְׁ וְׁ

ָמֻה  ַעצְׁ ה ֻבְׁ ִאֻיָ יךְׁ  ,ָהרְׁ ִ ש  ָרֵאל'ַימְׁ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַ ֺדש ֻ  'קְׁ
חֻוץ־ָלָאֶרץ ָכל  ,לְׁ ָרֵאל ֻבְׁ ִיׂשְׁ ֶיה ֻכַֹח לְׁ הְׁ ֻיִ ֶ ֵדי ש  ֻכְׁ

ָלבֹוא  ,ֻדֹור ָודֹור ִחים וְׁ ץ ִנֻדָ ַקֻבֵ ָבֵרר ִניצֹוצֹות ֻולְׁ לְׁ
ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ    ָרֵאל.לְׁ

ַרךְׁ  ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ ב ַהש ֻ ַסֻבֵ ֹֻדֹורֹ" :מְׁ ָכל ֻבְּ ׁשֶ
ֶאֶרץ־ ֹלְּ ָרֵאל ִֹיש ְּ ֵני ֹֻבְּ ִכים ֹהֹולְּ ָודֹור

ָרֵאלֹ ִריםֹ,ִיש ְּ חֹוזְּ  "!וְּ

יַח  ִ יַאת ָמש  ו ֹקֶדם ֻבִ ָ ש  ר ִאי ,ַעכְׁ ָ ש  ־ֶאפְׁ
ִחינָ  ֵדי ֻבְׁ י־ִאם ַעל־יְׁ יצֹוצֹות, ֻכִ ָבֵרר ַהֻנִ  הלְׁ

ִכי ,זֹאת הֹולְׁ ֶ ָרֵאלש  ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ִרים ,ם לְׁ חֹוזְׁ ֵדי  ,וְׁ ֻכְׁ
ָאִרים ְׁ ש  יצֹוצֹות ַהֻנִ ָבֵרר ַהֻנִ ר  – לְׁ ָ ש  ִאי־ֶאפְׁ ֶ ש 

ה  ִחֻלָ ִכין ֻתְׁ הֹולְׁ ֶ ֵדי ש  י־ִאם ַעל־יְׁ ָרם ֻכִ ָברְׁ לְׁ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ם ,לְׁ ָ ִרין ִמש ֻ חֹוזְׁ "ל. ,וְׁ ַכֻנַ  וְׁ

ָכל ֻדֹור ָודֹור ה ֻבְׁ ֵדי  ,ַנֲעׂשֶ ַעל־יְׁ
ֻדִ  יֶהםַהֻצַ ֵ ש  ַאנְׁ ים וְׁ ֻיִ ַעד  ,יִקים־ָהֲאִמֻתִ

ֵקנוֻ  יַח ִצדְׁ ִ ש  בֹוא מְׁ ֻיָ ֶ ֵלמֻות.  ,ש  ְׁ ש  רֻור ֻבִ ֹמר ַהֻבֵ ִיגְׁ וְׁ
נוֻ   ֻלָ ֵצנֻו ֻכֺ ַארְׁ ֻוב לְׁ ָאז ָנש  עֹוָלם. ,וְׁ ם לְׁ ָ ב ש  ֵ ֵנש   וְׁ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ן ַֹעל־ֻכֵ

י ֹֻכִ

ֹ אַאֻדְּ ֹ!ַרֻבָ

ָאז ֹוְּ

ֹֻוֵמֲחַמת

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ִאם ֹוְּ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ה ש 

ל  ל ֻכָ ֶ רֻור ש  ַמר ַהֻבֵ ֱאֶמת ֺיגְׁ ָאז ֻבֶ
ֵלמֻות ְׁ ש  ם ֻבִ יצֹוצֹות. ִויֺקֻיַ בָ ) ַהֻנִ  :ם ל, ד(ִריֻדְּ

כֻו'" ֲחָך וְׁ ֶיה ִנֻדַ ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאל  ,ִאם ִיהְׁ
כֻו' "ָהָאֶרץ  ָיֵמינֻו ָאֵמן ,וְׁ ֵהָרה ֻבְׁ מְׁ  .ֻבִ

יש   יש   ֶאָחד "אִׁ ה ֶאָחד אִׁ ַמֻטֵּ ָלחֻו"  ֲאֹבָתיו לְׁ ְׁ ש  ֻתִׁ
ר יג, ב( ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .ג
 (ח"א ט; ח"א קיב)

ָחאוֹ ' ה': ֺנסְׁ ִפֻלָ ית ַהֻתְׁ ָעִריםֹֻכִ ,ֵֹיׁשֹי"בֹׁשְּ
ׁשֹ" ֻיֵ ָבִטיםֹי"בֹׁשֶ ֶנֶגדֹׁשְּ לֹותֹי"בֹֻכְּ  "ַמֻזָ

ה) מֹות־ַרֻבָ ְּ ֻקֻוֵני־ֻזַֹהר; ו, טו ש  ָכל" – .(נט. לו ֻתִ ֶבטֹוְּ ֹׁשֵ
ֵֹיׁשֹ ֶבט ָחאֹלוָֹֹֹוׁשֵ ֺיֶחֶדתֹֺנסְּ ַערֹמְּ ׁשַ ֺיָחד,ֹוְּ ֹמְּ

ֵנס ֶרךְִֹֹּלֻכָ םֹֻדֶ תוֹֹֹׁשָ ִפֻלָ נֹות) "ֻתְּ ֻוָ ַער־ַהֻכַ ַ י, ש  ֵ רֻוש   ֻדְּ

ַח   ֻבֵ ַ ש   .(א ָעֵלינֻו־לְּ

ֶבט' ֵ עֹוֵרר 'ש  תוֹ  מְׁ ִפֻלָ תְׁ לוֹ  ֻכַֹח , ֻבִ  ַמֻזָ
ר ֵנים־ָעׂשָ ְׁ ש  ֻבִ ֶ לֹות ש  ל. ַמֻזָ ֻזָ ַהֻמַ  ֵמִאיר וְׁ

ה ַמֻטָ ל, לְׁ ַגֻדֵ ַמח ֻומְׁ ָאר, ַהֻצֶ ְׁ ָבָריו ֻוש  ִריִכים ֻדְׁ  ַהֻצְׁ
 .ֵאָליו 

ֶבטֹ ֵ ַֹהׁשֻ ַער ׁשַ ֹלְּ תֹו ִפֻלָ ֹֻתְּ ַהֲעלֹות לְּ
ֹ ֶבטַֹאֵחרֹׁשֶ ַערֹׁשֵ ׁשַ יַעֹלְּ יִֹאםַֹיֻגִ ֻלֹו,ֹֻכִ

 לֹאֹיֻוַכלַֹלֲעלֹות.ֹ–ֹ

לָֹיָמיוַֹעלֹ ָיִמיןֹֻכָ נְּ אֹֻבִ ַטֵערַֹאֻבָ צְּ ֻנִ "ׁשֶ
תֹו" ִמֻטָ ֹלְּ מֻוָכה ֹסְּ ֵהא ֻתְּ ֹׁשֶ תֹו ִפֻלָ  ֻתְּ

ָרכוֹ ) י ת ה:(ֻבְּ ָלחֻו", ֻכִ ְ ש  ה ֲאבֹוָתיו ֻתִׁ ֻטֵ יש  ְלמ   "אִׁ
ר יג, ב( ֻבָ דְּ ֻמִ הֹ – )ֻבַ ִפֻלָ לַֹחַֹהֻתְּ ִֹלׁשְּ ִריךְּ ֻצָ ה "ׁשֶ ֻטֵ ְלמ 

ֹֹ–ֹ"ֲאבֹוָתיו ֻלֹו. ֹׁשֶ ֶבט' ֵ ַֹל'ׁשֻ נֻו: נֻו: ַהיְּ ַהיְׁ וְׁ
ִתי"ֹ  ִמֻטָ מֻוָכהֹלְּ ֵהאֹסְּ ֻתְּ ֻלֹו.ֹ–"ׁשֶ ה'ֹׁשֶ ֻטֶ  'ַלֻמַ

ֶגב ֶזה "ֲעלוֻ  ֻנֶ יֶתם ֻבַ ר יג, יז(ָהָהר"  ֶאת ַוֲעלִׁ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ֶגב ֻנֶ סֶֹלת הָהָי  הֻוא – ""ֲעלֻו ֶזה ֻבַ ל ַהֻפְ ֶ ָרֵאל. ש   ֶאֶרץ־ִיש ְ
(" ִ ְנחֻוָמ ; יַרש  ַל א ֻתַ ְ ְדֻבָ ח ו; ש  ֻמִ  (ה טז, יבַרֻבָ ־רֻבַ

  .ד
 (ח"א פא)

ת ָהָה  ם אֶׁ יתֶׁ ֲעלִׁ ב ו  גֶׁ ֻנֶׁ ה ֻב  בָֻ ) ר"זֶׁ דְּ ֻמִ ר יג, ֻבַ

"י: יז( ִ ץ, ֻוֵפֵרש  ַרש  רֶׁ ת אֶׁ ֹסלֶׁ ־"ֻפְ
ָרֵאל"ֹ ש ְ  .יִׁ

יהֻוא:  ֻדִ ַהֻצַ ׁשֶ ַדֹֻכְּ ֹמְּ ֹאֹוֹק תֹוָרה ֹֻבְּ ר ֻבֵ
ֹ ה ִפֻלָ תְּ ֹֹ–ֻבִ ָרא ָרֵאל',ִנקְּ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ֲֹהמֹון ִֹעם ר ַדֻבֵ ֹמְּ הֻוא ֹׁשֶ ֻבֻוִרים ַהֻדִ ַעםֹ־וְּ
יַחת 'ש ִ ֹ־ֻבְּ ין' ֶֹאֶרץ־ֹ–ֺחֻלִ ֹסֶלת ֹ'ֻפְּ ָרא ִנקְּ

ָרֵאל'.ֹ  ִיש ְּ

ין'? יַחת־ֺחֻלִ ֹ'ש ִ ר ַדֻבֵ ר  – מְּ ֵ ַקש ֻ ֵדי לְׁ ֻכְׁ
ַעת'ֶאת ֲהמֹון־ַעם ֶאל ַה  הֻוא  ,'ֻדַ ֶ ש 

ִחיַנת    .'ַהר'ֻבְׁ

ָמָרא  ֻגְׁ ין נו:(ֻבַ ֻטִ אֹ: )ֻגִ ֶֹאֻלָ ֹ'ַהר' "ֵאין
ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ ׁש', ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָבִרים ג,  'ֻבֵ )ֻדְּ

ָבנֹון'".כה( ַהֻלְּ ֹוְּ ה ַֹהֻזֶ ַֹהֻטֹוב ֹ'ָהָהר 'ֵבית־וֻ  :
ׁש' ֻדָ קְּ ִחיַנת  ַהֻמִ ַעת',הֻוא ֻבְׁ ָמָרא  'ֻדַ ֻגְׁ ִאיָתא ֻבַ ֻדְׁ

ָרכֹות ֶנהֹ: לג.( )ֻבְּ ִֹנבְּ ִאֻלֻו ַעתֹֻכְּ ֹֻדַ ֹֻבֹו ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ לִֹמי "ֻכָ
ָיָמיו".ֹ ׁשֹֻבְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ  ֻבֵ

ֹ ֶֹאת ר ֵ ַקׁשֻ ֹלְּ רֹוֶצה ֹׁשֶ יק ֻדִ ֹ'ֲהמֹון־ַעם'ַהֻצַ
ֻיֹות ַֹהֻתֹוָרהָֹהֲאִמֻתִ חֹוִקיםִֹמן ָצִריךְׁ  – ָהרְּ

ֶהם  ר ִעֻמָ ַדֻבֵ ין',לְׁ יַחת־ֺחֻלִ ֶהם  'ש ִ יש  ֻבָ ֻבִ ַהלְׁ ֻולְׁ
ֹ'ֻתַֹה  ר ֻבְׁ ֹוָרה', ַדֻבֵ הֻוא מְׁ ֶ ָרא  'ֵצרֻוִפים',ַרק ש  ִנקְׁ וְׁ

ָרֵאל'.  ֹסֶלתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֹ'ֻפְּ

י־ֵכןֹ ַֹאף־ַעל־ֻפִ ֶֹאֶרץ', ֹסֶלת ֹ'ֻפְּ ֵהם ֹׁשֶ ַאף
ִחינֹותֹ ֹֻבְּ ִהיא ֹׁשֶ ֹ'ֻתֹוָרה', ֶהם ֹֻבָ ֵיׁש

ָרֵאל'.ֹ ֹ'ִיש ְּ

סֻוק  רֻוש  ַהֻפָ בָֻ )ֻפֵ דְּ ֻמִ ֹ–ֹ"ֲעלֻו": ר יג, יז(ֻבַ
ם ֲהמֹון־ַעם ַהיְׁ  ַאֻתֶ ֶ  עֹוִלים.נֻו ש 

ב" גֶׁ ֻנֶׁ ה"ֹ.ב  ִחיַנת ַה  – "זֶׁ יק',הֻוא ֻבְׁ ֻדִ  'ֻצַ
תֻוב  ֻכָ ֶ מֹו ש  י": ת יב, יג(ֹקֶהלֶ )ֻכְׁ לֶֹזהֹֻכִ ֹֻכָ

ֻו  ם",ָהָאָדֹ ש  ָדרְׁ בָֻ )"ל ַרזַ וְׁ ַ לָֹהעֹוָלםֹ: ת ל:(ש  ֻכָ "ׁשֶ
ֶצֶותָֹלֶזה".ֹ אֹלְּ ָראֶֹאֻלָ נֻו: ַה  לֹאִֹנבְּ יק'ַהיְׁ ֻדִ ֹ.'ֻצַ

י ֹֻכִ

ַין ִֹענְּ

ָכל ֹוְּ

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

נֻו: ַהיְּ ֹוְּ

ֲֹעלוֹֻ"

ָלל ַֹהֻכְּ

ה ָלֻמָ ֹוְּ

ִאיָתא ֹֻדְּ

ֹיֻכִֹ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֹ"ֶזה



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ו ש 

ב" גֶׁ ֻנֶׁ נֻו  – "ב  ָרֵאל',ַהיְׁ ֹסֶלתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ  'ֻפְּ
נֻו  ין'.ַהיְׁ יַחת־ֺחֻלִ  'ש ִ

ֶכם:  ר ֶאתְׁ ֵ ַקש ֻ ָיכֹול לְׁ
ת ָהָהר" ם אֶׁ יתֶׁ ֲעלִׁ נֻו:  – "ו  ַהיְׁ

ַעת'.ַה    'ֻדַ

ֵרָגתֹו,  דְׁ יק נֹוֵפל ִמֻמַ ֻדִ ָעִמים ַהֻצַ י ִלפְׁ ֻכִ
א ֶאָחד ִמן ֲהמ ֻבָ ֶ ש  ר ֻוכְׁ ַדֻבֵ ֹון־ַעם, ֻומְׁ

יק ֶנֱהֶנה  ֻדִ ַהֻצַ ֵלי ָהעֹוָלם, וְׁ ל ַהבְׁ ֶ ָבִרים ש  ִעֻמֹו ֻדְׁ
ֻנֻו  א  –ִמֻמֶ יק ֻבָ ֻדִ ַהֻצַ יק, וְׁ ֻדִ ַהֻצַ ה לְׁ ַחֻיֶ ָאז הֻוא מְׁ

ַהֲעלֹוָתם  יק, לְׁ ֻדִ ךְׁ ָיכֹול ַהֻצַ ַאַחר־ֻכָ ֵרָגתֹו. וְׁ ַמדְׁ לְׁ
ַעת'.  ִחיַנת ַה'ֻדַ  ִלבְׁ

ה" נֹ–ֹ"ֲעלֻו זֶׁ ַה ַהיְׁ ֶ ש  יק'ֻו ֻכְׁ ֻדִ ָצִריךְׁ  'ֻצַ
ֵרָגתֹו. ַמדְּ ַֹלֲעלֹותֹלְּ

יֹות  ה ִלהְׁ ב"ַאֻתָ גֶׁ ֻנֶׁ ר ֹ–ֹ"ב  ַדֻבֵ נֻו: לְׁ ַהיְׁ
ין'ִעֻמֹו  יַחת־ֺחֻלִ ַהֲחיֹותֹו. 'ש ִ ֵדי לְׁ  ֻכְׁ

ת ָהָהר" ם אֶׁ יתֶׁ ֲעלִׁ ֹ–ֹ"ו 
ֻיֻוַכל ָאז ַה  ֶ יק'ש  ֻדִ ר  'ֻצַ ֵ ַקש ֻ לְׁ

ִחיַנת   ֶכם ִלבְׁ ַעת''ֶאתְׁ ָרא  ֻדַ קְׁ ֹ'ַהר'.ַהֻנִ

רוֻ " רֻו לֹו ַוֻיֹאמְׁ ַסֻפְׁ גוֹ  ַויְׁ ַגם ',וְׁ ַבש   ָחָלב ָזַבת וְׁ וא" ֻודְׁ  הִׁ
ר יג, כז( ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ו" ַבש  הִׁ ל – א"ָזַבת ָחָלב ֻודְׁ ַבר ֻכָ ֶקר ֻדְ ֶ ֵאין ש  ֶ  ש 
תֹו, ְקָצת ֻבֹו  אֹוְמִרים ְתִחֻלָ ם ֵאין ֱאֶמת ֻבִ סֹופֹו. ִמְתַקֻיֵ  ֻבְ

 ִ  סֹוָטה לה.( י;")ַרש 

  .ה
 (ח"ב ב, ד)

ֵדיֹ ַֹעל־יְּ ֹהֻוא ֻבֻור, ַֹהֻדִ ֵלמֻות ֹֻוׁשְּ ִקֻיֻום
י  – 'ֱאֶמת' ָטאָֹקֵאי"ֻכִ כֻו'  "קֻוׁשְּ בָֻ )וְׁ ַ ת ש 

ֵדיֹ, "קד.( ִֹקֻיֻוםַֹרקַֹעל־יְּ ֹלֹו ֵֹאין ֶקר' ֹ'ׁשֶ ַוֲאִפֻלֻו
סֻוק ֹֻפָ ַֹעל "י ַֹרׁשִ ֵרׁש ֻפֵ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ בָֻ ) 'ֱאֶמת'", דְּ ֻמִ ר ֻבַ

": יג, כז(  ת ָחָלב ֻוְדָבש  ם ָזב  כֻו'. "ְוג   וְׁ

 

יאוֻ  ת "ַוֻיֹצִׁ ֻבַ י ֻדִׁ אֵּ ת ָהָאֶרץ"; "מֹוצִׁ ֻבַ  ָרָעה" ָהָאֶרץ דִׁ
ר יג, לב; יד, לז( ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .ו
ֻסֹו ח"א כ, ו־ז־ח־ט־י־)  (ףֻבַ

'ֶאֶרץ־ ֹלְּ ֹזֹוִכין יִכין, ׁשִ מְּ ֻמַ ֹׁשֶ ַהֻתֹוָרה
ָרֵאל'.  ִיש ְּ

ָצֹ מְּ ֻנִ ֹׁשֶ ֵדי יק,ַֹעל־יְּ ֻדִ ַֹהֻצַ ֵֹאֶצל ִאים
ים ַרֻבִ ֹֻבָ דֹוֵרׁש ֹֻתֹוָרהֹוְּ יךְּ ׁשִ מְּ ֻמַ ָעהֹׁשֶ ׁשָ  ֻבְּ

יךְׁ  – ִ ש  מְׁ ֻמַ ֶ ַהֻתֹוָרה ש  ן ֵחֶלק ֻבְׁ ם־ֻכֵ ֲאַזי ֵיש  לֹו ֻגַ
ֵדי־ֶזה  ַעל־יְׁ יק. וְׁ ֻדִ ָֹלבֹואַֹהֻצַ ן ם־ֻכֵ ֹֻגַ זֹוֶכה

ִעיםֹ ׁשָ ָֹהרְּ ִניַע ַהכְּ ֹֻולְּ ָרֵאל', ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ת ַ ֺדׁשֻ ִל'קְּ
ָכלֹֹ ִעים.וְּ י ִקֻצֻור־ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן( ַהֻמֹונְּ  .)ַעל־ֻפִ

הֹ לׁשָ ְּ ִֹמׁשֻ ַֹאַחת ִֹהיא ָרֵאל' "'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
ֵדיִֹיֻסֻוִרין" ִאיםַֹעל־יְּ ֻבָ ָבִריםֹׁשֶ ָרכוֹ ) ֻדְּ ת ֻבְּ

ים, ה.( ֻסֻורִׁ ֻיִׁ ר ה  ֻק  ים  ,ְועִׁ עִׁ ָ ים ָהְרש  ֻמֹוְנעִׁ ֵהם ה 
ֵאי"  ת מֹוצִׁ ֻב  בָֻ ) ץ"ָהָארֶׁ  דִׁ דְּ ֻמִ  .יד, לז(ר ֻבַ

י־מֹוֲהַר"ן:] ֻקֻוטֵּ ֻצֻור־לִׁ ת  קִׁ ַ ֺדש ֻ ר ָלבֹוא ִל'קְּ ַ ש  ִאי־ֶאפְּ וְּ
ָרֵאל,   ֵדי 'ִיֻסֻוִרין'ֶאֶרץ־ִיש ְּ י־ִאם ַעל־יְּ  .[ֻכִ

ִעים,ֹ ׁשָ ָֹהרְּ ֵֹאֻלֻו ה ִחֻלָ ִֹמֻתְּ ִניַע ַהכְּ לְּ
ָטָלא,ֹ ֹֻוקְּ א ֻבָ ַחרְּ ֹֻבְּ ֹאֹוָתם ַלֲעֹנשׁ וְּ

ַֹאַחר־ֻכָֹ כֹוִלין ֹיְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶאֶרץ־וְּ ֹלְּ ֵֹליֵלךְּ ךְּ
ָרֵאל.ֹ ִֹיש ְּ

אֹ ר,ֶֹאֻלָ ׁשָ ִעים,ִֹאי־ֶאפְּ ׁשָ הַֹלֲעֹנשָֹׁהרְּ ַהֻזֶ
הֵֹמֱאדֹום. ִליןַֹהֻכַֹחַֹהֻזֶ ַקֻבְּ ֻמְּ ׁשֶ  ֻכְּ

ֵֹמאֹוִתֻיֹותֹ ָרִאים בְּ ַֹהֻנִ ָהרֻוָחִנֻיֹות
ָאִכיםֹ ַֹמלְּ ֵֹהן ֵֹהן ׁש, ִחֻדֵ ֹׁשֶ ַהֻתֹוָרה

ֹ ׁש, ִליַמֻמָ ַקֻבְּ ַֹהֻכַֹחֹֻומְּ ֵדי  ֵמֱאדֹוםֹן  ַלֲעֹנשֻׁכְׁ
ָטָלא  א ֻוקְׁ ֻבָ ַחרְׁ ִעים ֻבְׁ ָ ש  ֻות  –ָהרְׁ ש  ַחֻדְׁ ִפי ִהתְׁ לְׁ

ָלה.  ַמעְׁ ֻתֹוֵסף לְׁ ֻנִ ֶ ה ש  ָ ֺדש ֻ ִפי ַהֻקְׁ  ַהֻתֹוָרה, לְׁ

ֹֻכֹחֹותֹ ַרֻבֻו ִֹנתְּ ן ֹֻכֵ ַֹהֻתֹוָרה, ֶֹהָאַרת רֹב
ָאִכים,ֹ לְּ ַֹהֻמַ ֹֻכֹחֹות ִפי ֹֻולְּ ָאִכים, לְּ ַהֻמַ

ןָֹיכֹולַֹלֹֹ ה.ֻכֵ ֻבָ ִעיםֹמֹוִציֵאיֹֻדִ ׁשָ  ֲעֹנשֶֹׁאתָֹהרְּ

ֹהֻוא

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹוְּ

עֹוד: ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ָֹצִריךְֹּ

ֵדי־ֶזה: ַעל־יְּ ֹוְּ

ר ִֹעֻקַ

כוֹֻ זְּ ֹתֻבִ

ֵכן ֹוְּ

ֲֹאָבל

: ָצִריךְּ ֹוְּ

ֹכַחֹ ֹוְּ

ֹכחוֹֹ ֹתוְּ

ִפי ֹֻולְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ז ש 

ךְׁ ֺמֶעֶטת, ַעד  ל־ֻכָ ה ֻכָ ָ ֺדש ֻ ַהֻקְׁ
ָיָדם  ָאִכים ֵאין ֻכַֹח ֻבְׁ לְׁ ַהֻמַ ֶ ש 

ָטָלא,  א ֻוקְׁ ֻבָ ַחרְׁ ִעים ֻבְׁ ָ ש  אַֹלֲעֹנשׁ ֶאת ָהרְׁ ֶאֻלָ
"ֹ ָהִביא ֹֻולְּ ַבד, לְּ ֹֻבִ ִעים ׁשָ ָֹהרְּ ִניַע ַהכְּ ֹלְּ ֹמֶרךְּ

ָבָבֹֹ לְּ יַעל־) ם"ֻבִ ָר  ֻפִ קְּ  .א כו, לו(ַוֻיִ

ֵֹאיןֹ ַבד לְּ ֹֻבִ ֹאֹוָתם ִניַע ַהכְּ ֹלְּ ם ֻגַ
אֹ ֶֹאֻלָ ָֹהֵאֻלֻו, ָאִכים לְּ ַֹלֻמַ ֻכַֹח
ַֹה"ֻמֹוִציֵאיֹ ִעים ׁשָ ָֹהרְּ ַֹעל ָֹהֺאֻמֹות ֹֻכַֹח עֹוֵרר לְּ

ֹ ָֹהָאֶרץ" ת ֻבַ ֵאין ָלנֻו ֹ–ֻדִ ֶ לֻות ש  ֻגָ ו ֻבַ ָ ש  מֹו ַעכְׁ ֻכְׁ
ֵמנוֻ  ַעצְׁ א  ֻכַֹח ַלֲעֹנשׁ ֻבְׁ ִעים ֶאֻלָ ָ ש  ֶאת ָהרְׁ

ִדיֵניֶהם.   ֻבְׁ

ָֹלֶהם, ֵֹאין ַֹהֻכַֹח ֶֹזה ם לֹא  ֻגַ וְׁ
לֹא ַלֲענש   "ל, וְׁ ֻנַ ַלֲענש  ֻכַ

ָהִביא  לֹא לְׁ "ל, וְׁ ֻנַ ִדיֵניֶהם ֻכַ ָבָבם",ֻבְׁ לְּ ֹֻבִ  "ֹמֶרךְּ
ֵאין ָלֶהם ֻכַֹח  ַבד,ֹוְׁ לְּ ֹֻבִ ֹאֹוָתם יק ֻתִ ַהׁשְּ ֹלְּ א ֶאֻלָ
ָֹסָרֹ ר ַדֻבֵ ֹלְּ ֻלֹא סֻוֹׁשֶ נְּ ִֹיֻכָ ֻלֹא ֹׁשֶ ֵדי ֹֻכְּ ָפֵנינֻו, ֹֻבְּ ה

ֵניֲֹהמֹון־ַעם.ֹ ָאזְּ ֵריֶהםֹֻבְּ בְּ  ֻדִ

ם ֶזה ַהֻכַֹח ֵאין ָלֶהם  ַהֻכֹל  –ֻגַ
ה. ָ ֺדש ֻ ִפי ִמעֻוט ַהֻקְׁ  לְׁ

רֻוש   רֻוָמ ר ֻזַֹה )ֻפֵ ין : ה קעז:(ֻתְּ ֻלֵ אִׁ "ֻבְ
יף" ֻקִׁ ר ֻת  ֻבָ ח ֻגִׁ כ  ֻתְ ְ ש  ֻבָֹֹ–ֹאִׁ ׁשֶ ֹֻכְּ נֻו: אַֹהיְּ

רֹ ֻבָ ֹ"ֻגִ ָרא ִֹנקְּ ֲֹאַזי ָרֵאל', ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִחיַנת ִלבְּ
ֹֹ ֻקִ ֹיף".ֻתַ

ִחֹ אִֹלבְּ ֻבָ ָרֵאל'ֹֹקֶדםֹׁשֶ ֲאַזיֹֹ–יַנתֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
לַֹאל" ַהֻלֵ ַחֹֹֹחֵגרִֹיתְּ ַפֻתֵ מְּ ֹֻכִ ָלִכי)" כ,  אם־מְּ

ֻנֹוֵצַחֲֹאֹ .יא( ׁשֶ ֹֻכְּ ךְּ ָראֹ"ִאיׁשֹֹ–ָבלַֹאַחר־ֻכָ ָאזִֹנקְּ
ָחָמה"ֹ מוֹ ) ִמלְּ ְּ  .טו, ג( תש 

ָרֵאל'  ַבח ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֶ ש  ֵני 'ַמֲעַלת וְּ יְּ ִענְּ ן ֻבְּ ַהֻלָ ן לְּ י־ –]ַעֻיֵ ֵמ'ַחֻיֵ
ָכאן[ –מֹוֲהַר"ן' טו   ךְּ לְּ ֻיָ ַ ש ֻ ֶ  .ַמה ש 

  .ז
 (ח"א נד, ה־ו)

ה ֻבָ ֻיֻות ,ֻדִׁ ֲהמִׁ ַעל .נֹוֵפל ְלב  ןֹוְּ ־ֻכֵ
ֹ'ֻכַֹחֹ ָֹעָליו ר ֻבֵ ֻגַ ֹ'ֻכַֹחֹ־ִנתְּ ה', ַדֻמֶ ־ַהמְּ

ֲהִמיֹֻ  ֹ.ֻות'ַהֻבַ

יא  ה"מֹוצִׁ ֻבָ י הֻוא דִׁ לֵ ) ל"ְכסִׁ ְּ  – י י, יח(ִמש 
ַה  ֶ ש  ַעת'ֻוכְׁ ֻנֻו  'ֻדַ ק ִמֻמֶ ֻלֵ ֻתַ נֹוֵפל  –ִנסְׁ

',ֵמ   ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֲהִמֻיֻות'.לְׁ  'ַאֲהַבתַֹהׁשֻ  'ַאֲהַבתַֹהֻבַ

י) ִ ֵראש  ִהי": ת מא, א(ֻבְּ ץַֹויְּ ָנַתִיםִֹמֻקֵ ֹׁשְּ
ים" ם".ָיִמי ם ָימִׁ יִׁ ָנת  ְ ִחיַנתֹֹ–ֹ"ש  הֻואֹֻבְּ

ה"  ֻבָ יֵאי דִׁ ר יג, לב; יד, לז("מֹוצִׁ ֻבָ דְּ ֻמִ ֱאָמרֹֹ,)ֻבַ ַהֻנֶ
ֶהם בָֻ ) ֻבָ דְּ ֻמִ ָנה יֹום": ר יד, לד(ֻבַ ָ ש ֻ נָ  יֹום ל  ָ ש ֻ  – ה"ל 

ִחיַנת 'ַאֲהָבה־ ם ֻבְׁ ֻגַ ִנפְׁ ֵקל וְׁ ַקלְׁ ַעל־ָיָדם ִנתְׁ ֶ ש 
ִחיַנת:   ה', ֻבְׁ ָ ֺדש ֻ קְׁ ץ"ֻדִ ֻכֵֹה  ְוָקמ  ָר ) ן"ה  קְּ  .יב( א ה,ַוֻיִ

הֻוא  ֶ ֵדי ַה'ֻכֵֹהן' ש  ִחיַנת 'ַאֲהָבה', ַעל־יְּ ִמיָצה' הֻוא ֻבְּ ]'ָקַמץ־קְּ
ִחיַנת 'ֶחֶסד'.   ֻקֻוֵני)ֻבְּ  .ה. יט: קכו.( ֻזַֹהר־ֻתִּ

ץ" ַמ"ץ'.  – "ִמֻקֵ ַגם ַה'ֻקָ ִחיַנת 'ֻפְׁ ֻבְׁ
ֹעהֹֹחֵלם" ה'  – "ֻוַפרְּ ַדֻמֶ נֻו ַה'ֻכַֹח־ַהמְׁ ַהיְׁ
כוֻ    '.וְׁ

ֶביָה"  ֹאֶכֶלת "ֶאֶרץ ְׁ ר יג, לב(יֹוש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .ח
 (ח"א מז)

ֹ ִחיַנתִֹעֻקַ ִֹמֻבְּ ָלָתֻה ַֹקֻבָ ר
ִחינַ ) 'ַיֲעֹקב' ן ַעיֵֻ ת, ֱאֶמ ת ֻבְּ

ִני פְּ ֲאִריכוֻ ם ֻבִ תֻוב ת(ֻבַ ֻכָ ֶ מֹו ש  י), ֻכְׁ ִ ֵראש  : ת לז, א(ֻבְּ
ב" ׁשֶ ֶאֶרַֹֹיֲעֹקבַֹוֻיֵ ִביל ץ",ֻבְּ ְׁ ש  ֵראת ־ֻבִ ֶזה ִנקְׁ

ים"ֹ"ֶאֶרץ  ָר ר ֻזַֹה ) ַהַחֻיִ קְּ  .א מה:(ַוֻיִ

רֻוש   בָֻ )ֻפֵ דְּ ֻמִ ץ": ר יג, לב(ֻבַ רֶׁ ת אֶׁ לֶׁ  ֹאכֶׁ
יָה  בֶׁ ְ ָעֻהֹֹ–ֹ"יֹוש  פְּ ֹׁשִ ֶלת ַקֻבֶ ֹמְּ ִהיא ׁשֶ

ֹ'ַיֲעֹקב', ִחיַנת תֻוב:  ִמֻבְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  ַֹיֲעֹקבֹֻכְׁ ב ׁשֶ "ַוֻיֵ
ֶאֶרץ".ֹ  ֻבְּ

ֵני־ ָרֵא ֻבְׁ ַפ ִיׂשְׁ ֶ ִלין ַהש ֻ ַקֻבְׁ ֶרךְׁ ל מְׁ ע ֻדֶ
ָרֵאל'. וְׁ  ֶֹאֶרץ־'ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַפע 'ׁשֶ

ָרֵאל',ֹ ֵניַֹיֲעֹקב'.ִהיא  ִיש ְּ ֹ'ֶהָאַרתֹֻפְּ

לֹ ֹׁשֶ ַפע ֶ ִֹמ'ׁשֻ ִֹנֻזֹון ֻלֹו ֹֻכֺ ָֹהעֹוָלם ל ֻכָ
ָרֵאל', דֻוַע  ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻיָ רֻוָמ ר ֻזַֹה )ֻכַ . ה קנז:(ֻתְּ

ָעִמי ִלפְּ ֹם:וְּ

ָעִמים: ִלפְּ ֹוְּ

ָעִמים: ִלפְּ ֹוְּ

ָעִמים: ִלפְּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ַֹהֻמֹוִציא

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזה: ֹוְּ

ָרֵאֹ'ֶאֶרץ־ ֹל',ִיש ְּ

ֶזה ֹוְּ

נוֹֻ ַֹוֲאַנחְּ

ה ִהֻנֵ ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ח ש 

ִֹמֹ ַפע ֶ ַֹהׁשֻ ל ַקֻבֵ ֹמְּ מֹו ַעצְּ ֹֻבְּ ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ןֹוְּ
תַֹיֲעֹקב', הֻואֹ'ִמֻדַ ֱאַמר  'ֱאֶמת',ֹׁשֶ ֻנֶ : ה ז, כ(ִמיכָ )ֻכַ

ן" ֻתֵ ַיֲעקֱֹֹֹאֶמתֹֻתִ הֻוא  ב",לְּ ֶאֶרת',ֹוְׁ פְּ ֹֻתִ ת 'ִמֻדַ
ָוִנין.ֹ ָללֻותַֹהֻגְּ ֹֻכְּ

ֻתֹוָרה ֹֻבַ ז ֺרֻמָ בָֻ ) מְּ דְּ ֻמִ ץ": ר יג, לב(ֻבַ רֶׁ  אֶׁ
ת לֶׁ יָה  ֹאכֶׁ בֶׁ ְ ֹ ."יֹוש  ה: ָקׁשֶ ת ֻדְּ ֵהן ֱאמֶׁ

לִׁ  ֻגְ ְמר  ה  ֶׁ םש  יהֶׁ ֻפִׁ ר מִׁ קֶׁ ֶׁ יאֻו ש  ְך ֵאיְך  ,ים הֹוצִׁ א 
ת?  יא ֱאמֶׁ הִׁ ֶׁ ֻתֹוָרה ש  ם ֻב  הֶׁ ֻלָ ֶׁ ר ש  קֶׁ ֶׁ ב ש  ְכֻת   –נִׁ

ר  ב  ם ֻדְ הֶׁ ז ֻבָ ְרמ  לֻו נִׁ ֻלָ ים ה  ָברִׁ ֻדְ ֻב  ֶׁ ְכֵרח  ש  ֻוְבהֶׁ
ת   !ֱאמֶׁ

"ל:  ז ַהֻנַ ַרֻמֵ ת"לְׁ לֶׁ ץ ֹאכֶׁ רֶׁ לֹוַמר: ֹ–ֹ"אֶׁ ֻכְׁ
ָעָתֻה הֻוא ִמ  ֻפָ ְׁ ַהש  ֲאִכיָלָתֻה וְׁ ֶ ִחינֹות: ש  ֻבְׁ

יָה" בֶׁ ְ ִחינֹות: ֹ–ֹ"יֹוש  הֻוא ֻבְׁ ֶ בַֹיֲעֹקב"ֹש  ׁשֶ ֹ–"ַוֻיֵ
הֻוא ֹ ֶ תֱֹאֶמת'ש  "ל. 'ִמֻדַ ֻנַ  ֻכַ

ָבִרים ח, ט( רֹ"ֶאֶרץ: )ֻדְּ ֺנתֹלֹאֲֹאׁשֶ ֻכֵ ִמסְּ ֹבְּ
ֻהֹֹֻתֹאַכל לֹוַמר:  ֶלֶחם".ֹֻבָ  – "ֶאֶרץ"ֻכְׁ

ִחינֹות  הֻוא ֻבְׁ ֶ ִחינֹות 'ֱאֶמת',ש  בְׁ ָאז הֻוא ֻבִ  וְׁ
ִנים',  ֵאינֹו ֻבֹוֵחר ֻבְׁ  'ֶהָאַרת־ֻפָ נֻוִקים'.וְׁ ֹ'ַתפְּ

ֺנת" ֻכֵ ִמסְּ ֹבְּ ֻלֻות  "לֹא ֵמֲחַמת ֻדַ
ֶֹלֶחם"ַוֲעִנֻיֻות,  ֻה ֹֻבָ לֹא  "ֻתֹאַכל וְׁ

ים  ָאר ַמֲעַדֻנִ ְׁ ִחינֹות  –ש  בְׁ הֻוא ֻבִ ֶ ַרק ֵמֲחַמת ש 
ט ִמ  'ֱאֶמת', ָ ש  הֻוא ֺמפְׁ ֹוְׁ ֲאַות־ֲאִכיָלה', ֵאינֹו 'ֻתַ וְׁ

 ֶלֱאֹכל. 'ֶלֶחם'ֻבֹוֵחר ַרק ֻבְׁ  

ֵראת  ָרֵאל':ִנקְׁ "ֶאֶרץֹ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
ים" ַנ"ל] ַהַחֻיִ ָעָתה  – [ֻכַ ֻפָ ְׁ י ַהש  ֻכִ

ת  ֻדַ ֱאַמר ָעָליו 'ַיֲעֹקב'ִמֻמִ ֻנֶ ֶ ֲעִנית ה:(, ש  "ַיֲעֹקבֹ: )ֻתַ
ָֹאִבינֻוֹלֹאֵֹמת".ֹ

  .ט
 (ח"א קכט)

ֵאֹ ֹׁשֶ ַֹאף יק, ֻדִ ַהֻצַ לֹילְּ ַקֻבֵ ֹמְּ נֹו
ֹ ָלל ֹֻכְּ ֻנֻו ֹטֹובֹֹ–ִמֻמֶ ן ם־ֻכֵ ֹֻגַ הֻוא

ֹאד יק,ֹֹ.מְּ ֻדִ ַהֻצַ ֹֻבְּ ֲאִמין ֻמַ ֹׁשֶ ֻה ַבֻדָ ֹלְּ ָהֱאמֻוָנה וְּ
ֹ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ  מֹוִעילַֹלֲעבֹוַדת־ַהׁשֻ

ַה ֶטַבע ָהֲאִכיָלה:  ֶ זֹון'ש  ךְׁ ַל  'ֻמָ ַהֻפֵ ֻזֹון'ִנתְׁ  '.ֻנִ
ַה'ַחי' אֹוֶכֶלת ֶ ש  גֹון: ֻכְׁ גֹון  'צֹוֵמַח' ֻכְׁ ֻכְׁ

ִבים'  'ַחי'  –'ֲעׂשָ ִבים' לְׁ ִכין ָה'ֲעׂשָ ַהֻפְׁ ִנתְׁ
ר',  ַדֻבֵ ֵכן ֵמ'ַחי' ִל'מְׁ תֹוךְׁ ֵמֶעיָה. וְׁ ָנִסין ֻבְׁ כְׁ ֻנִ ֶ ש  ֻכְׁ

ר' אֹוֵכל ַה'ַחי' ֻכְׁ  ַדֻבֵ ַה'מְׁ ֶ ךְׁ ַה'ַחי' ִנתְׁ  –ש  ַהֻפֵ
ר'.  ַדֻבֵ  ַל'ֻמְׁ

זוֹ  ם ַהֻמָ ָ ש  ָנס לְׁ כְׁ ֻנִ ֶ ן ש 
ק לְׁ  ַחֻלֵ תְׁ ֻנִ ֶ  –ָהֵאיָבִרים ש 

ם.  ָ ש  ָנס לְׁ כְׁ ֻנִ ֶ ש  ש  ַמהֻות ָהֵאיָבר ַמֻמָ ךְׁ לְׁ ַהֻפֵ ִנתְׁ
ַה  ָנס לְׁ כְׁ זֹון ַהֻנִ ק ֵמַהֻמָ גֹון ַהֵחֻלֶ ךְׁ  ',ֻמַֹח 'ֻכְׁ ַהֻפֵ ִנתְׁ

ָנס ַל  ';ֹמַח 'לְׁ  כְׁ ַהֻנִ ב'וְׁ ךְׁ לְׁ  ',ֻלֵ ַהֻפֵ ֵכן 'ֵלב'ִנתְׁ , וְׁ
ָאר ָהֵאיָבִרים.  ְׁ  ִלש 

בָֻ ) דְּ ֻמִ רֶׁ ": ר יג, לב(ֻבַ ת ץאֶׁ לֶׁ יָה  ֹאכֶׁ בֶׁ ְ  ."יֹוש 
ץ" רֶׁ ִחיַנת ֹ–ֹ"אֶׁ מֹו  'ֱאמֻוָנה',הֻוא ֻבְׁ ֻכְׁ

תֻוב  ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ ָכן": ם לז, ג(ֻתְּ ֵעהֶֹאֶרץֹׁשְּ ֹֻורְּ
 ה".ֱאמֻונָֹֹ

יָה" בֶׁ ְ ת יֹוש  לֶׁ י ֹ–ֹ"ֹאכֶׁ נַ ֻכִ כְׁ ֻנִ ֶ ש  ס ֻכְׁ
ִחיַנת  'ָאֶרץ'ָל  ִהיא ֻבְׁ ֶ  – 'ֱאמֻוָנה'ש 

ָלֻה   ַה ֶנֱאָכל ֶאצְׁ תְׁ ֻנִ ֶ ַמהֻוָתֻה., ש  ךְׁ לְׁ  ֻפֵ

ַה  בֻוק לְׁ ֻדָ ֶ ש  יק'ֻכְׁ ֻדִ ֻוַמֲאִמין ֻבֹו,  'ֻצַ
ִחיַנת  הֻוא ֻבְׁ ֶ ֶנֱאָכל  – 'ֶאֶרץ'ש 

ַה   יק',לְׁ ֻדִ ךְׁ לְׁ  'ֻצַ ַהֻפֵ ִנתְׁ יק'וְׁ ֻדִ . 'ַמהֻותַֹהֻצַ ש   ַמֻמָ

ץ' רֶׁ ָרֵאל־אֶׁ ש ְ ְצָמֻה  'יִׁ ע  ם ,ֻבְ ן ־ֵיש  ָלֻה ֻג  ֻכֵ
ה ֻזֶׁ ֻכֹח  ה   .ה 

רֻו  ֺתֻבוֹ )"ל ַרזַ ָאמְׁ לֹ: ת קיא.(ֻכְּ "ֻכָ
לֹאֹ ֹֻבְּ רֻוי ֹׁשָ ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ב ַהֻיֹוׁשֵ

ֹ ֱאַמר ֻנֶ ֹׁשֶ יָ )ָעוֹון, עְּ ַ ש  ֹ'ה לג, כד(יְּ בָֹהָעם: ֻהַֹֹהֻיֹשֵׁ ֹֻבָ
א ש ֺ יִֹהיאֹ – ן'"ָעוֹֹֹנְּ יָה"ֻכִ בֶׁ ְ ת יֹוש  לֶׁ ץ אֹוכֶׁ רֶׁ ֹ"אֶׁ

–ֹֹ ַהֻפֵ ִנתְּ ֹוְּ ָלֻה ֶֹאצְּ ֶֹנֱאָכל ם, ֹׁשָ ב ַהֻיֹוׁשֵ ֹׁשֶ ךְּ
דֹוׁש.ֹ ַמהֻוָתֻהַֹהֻקָ  לְּ

ֺתֻבוֹ ) ָ ת ֻכְּ עֹ: ם(ש  ֻבַ ַֹארְּ ךְּ ַהֻלֵ ַֹהמְּ "ֲאִפֻלֻו
ֹלֹוֹ ָטח ֹֺמבְּ ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ַאֻמֹות

א"ֹ ןֹעֹוָלם־ַהֻבָ הֻואֹֻבֶ  .ׁשֶ

ֶזה ֹוְּ

ֵיׁשֹ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֹקָרב ֻמְּ ׁשֶ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ָכל־ָמקֹום ֹֻולְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֵכן ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ט ש 

י) ִהֻלִ ֵעהֱֹאמֻונָֹ": ם לז, ג(ֻתְּ ָכןֶֹאֶרץֹֻורְּ  ה"ׁשְּ
נוֻ  – ֶיה רֹוֶע  :ַהיְׁ הְׁ ה ֻתִ ַאֻתָ ֶ ה ֻוֵמִזין ֶאת ש 

נוֻ  '.ֱאמֻוָנה'ָה  ָה  :ַהיְׁ ֶיה ֶנֱאָכל לְׁ הְׁ ֻתִ ֶ ', ֱאמֻוָנה'ש 
"ל   ֻנַ ִחיַנת ַה  –ֻכַ זֹון'ֻבְׁ ךְׁ ַל  'ֻמָ ַהֻפֵ תְׁ ֻנִ ֶ ֻזֹון'ש   .'ֻנִ

'ָרצֹון': ֹֻבְּ לֻוי ֹֻתָ ר ָֹהִעֻקָ י־ֵכן,  ַאף־ַעל־ֻפִ
ַה  ָקֵרב לְׁ ִהתְׁ ֹאד לְׁ צֹונֹו ָחָזק מְׁ םִאם רְׁ ֵ ־ש ֻ

ַלֲע  ַרךְׁ וְׁ ֻבָ ה לִיתְׁ ֶ ש  ֻקָ ֶ ֻבֹר בֹד אֹותֹו, ַרק ש  ְׁ ֹו ִלש 
ֲאוֹות ֻגֻופֹו  ֵדי  –ֻתַ בֻות ֶוֱאמֻוַנת 'ָאז ַעל־יְׁ ָקרְׁ ִהתְׁ

יִקים ֻדִ ִחיַנת 'ַהֻצַ ֶנֱאָכל 'ֲאִכיָלה', הֻוא ֻבְׁ , וְׁ
נוֻ   יק, ַהיְׁ ֻדִ ַהֻצַ ַמהֻותוֹ  :לְׁ ךְׁ לְׁ ַהֻפֵ תְׁ ֻנִ ֶ "ל.ש  ֻנַ  , ֻכַ

צֹונֹו ֻכְׁ  ם ָלל ַלֲעבֹד ֶא ִאם ֵאין רְׁ ֵ  –ת ַהש ֻ
ֻום  בֻות 'לֹא יֹוִעיל לֹו ש  ָקרְׁ ִהתְׁ

יִקים ַצֻדִ ִחיַנת 'לְׁ הֻוא ֻבְׁ ךְׁ  'ָמזֹון', וְׁ ַהֻפֵ ֵאינֹו ִנתְׁ ֶ ש 
ֻזֹון'ַל    '.ֻנִ

 ֶ ַבע סֹוֶבֶלת ִאם אֹוֵכל ֲאִכיָלה ש  ֵאין ַהֻטֶ
ל –אֹותֹו  ַעֻכֵ ֵאינֹו  ,ֲאַזי ֵאינֹו ִמתְׁ וְׁ

ךְׁ ַל   ַהֻפֵ ֻזֹון'ִמתְׁ  ֻגֻוף ֵמִקיא אֹותֹו.ַה , ַרק 'ֻנִ

ש   ִחיָנה זֹו ַמֻמָ ָלל  :הֻוא ֻבְׁ י ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֻכְׁ ֻכִ
ַהֻצַ  לֹו לְׁ ֹקָרב ֶאצְׁ ֻמְׁ ֶ יק, ַאף ש  יק  –ֻדִ ֻדִ י ַהֻצַ ֻכִ

לֹו, ֻוֵמִקיא אֹותֹו.ֵאינֹו ָיכ  ָסבְׁ  ֹול לְׁ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ תֻוב ֻבְׁ ִחיַנת ַהֻכָ ָר )ֻבְׁ קְּ א ַוֻיִ

ֶׁ ": יח, כח( ֲאש  ֻגוֹ ֻכ  ת ה   – י"ר ָקָאה אֶׁ
נוֻ  ַהיְׁ יֹות ֶנֱאָכל  :ֻדְׁ לֹו ִלהְׁ ָסבְׁ כֹוָלה לְׁ ֵאיָנֻה יְׁ ֶ ש 
ָלֻה  ִקיָאה  ,ֶאצְׁ ַמהֻוָתֻה, ַרק ִהיא מְׁ ךְׁ לְׁ ַהֻפֵ תְׁ ֻיִ ֶ ש 

ֵ  ,אֹותוֹ   יֵלנֻו. םַהש   ַיֻצִ
ֻקֻוטֵּ ] א"ן ח"א קנב: מֹוֲהַר ־ילִׁ ֻבָ ֶ ש  ה  ֻכְּ ָ דֹוש  ָמה קְּ ָ ש  נְּ

ִכים ָלֻה ָהֲעָנִפים ַה  ָלעֹוָלם ִעם ֻיָ ַ ֶבת  – ש ֻ ַסֻבֶ ה מְּ ִלֻפָ ֲאַזי ַהֻקְּ
ֶנֶגד ָה'ֱאמֻוָנה'  ֻכְּ ֶ ַתח' ֶנֶגד 'ֱאמֻוָנה', ש  ָאר 'ֻפֶ ְּ אֹוָתֻה. ַרק ִנש 

תֻוַח. ֻוֵמֲחַמת  ַתח ֻפָ ַגם ָהֲעָנִפים'ַהֻפֶ ִליִכין  'ֻפְּ ְּ לֹום, ַמש  ָ ש  ַחס־וְּ
ִליִכין אֹוָתם ִמן   ְּ ש  ֻמַ ֶ נֻו: ש  ַהיְּ ם, ֻדְּ ָ  ָה'ֱאמֻוָנה'.אֹוָתם ִמש ֻ

ָקֵרב ֶאל  ַוֲאַזי ִהתְּ נֻו לְּ ַהיְּ ֹנס, ֻדְּ כֹוִלין ִלכְּ ם'ֵאין יְּ ָ ש  רְּ ָ הֻוא 'ש  ֶ , ש 
"ל  ָמה' ַהֻנַ ָ ש  יִלין ֶאָחד ִמן  –ַה'ֻנְּ ִליִכין ֻוַמֻפִ ְּ ָעִמים ַמש  י ִלפְּ ֻכִ

ַֹרַז"ל, 'ֱאמֻוָנה'ָה  רֻו ָאמְּ ֹׁשֶ ִצינֻו ֻמָ ֶ ֹׁשֻ ַֹמה ֵעין  )ֻזַֹהר ַאֲחֵרי עב( ֻכְּ
ֶֹאֶרֹ ֵברַֹעל ִֹלֻקָ אֻוִיים ֹרְּ ֵאיָנם ֹׁשֶ ִתים ַֹהֻמֵ ַֹעל ָרֵאל, ץ־ִיש ְּ

כֻו' ַנֲחָלִתי"ֹוְּ ִציֹוְּ ֶֹאתַֹארְּ אֻו ַטֻמְּ ַֹוֻתְּ בֹואֻו ָרֵאל:ֹ"ַוֻתָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  ֻבְּ
ְרְמָיה ב, ז()   .יִּ

ה ִהֻנֵ ַגם  וְּ ֵדי 'ֻפְּ נֻו: ָה'ֱאמֻוָנה', ַעל־יְּ ַהיְּ "ל, ֻדְּ ַתח' ַהֻנַ ִתיַמת ַהֻפֶ 'סְּ
נַֻ  ַתח  –"ל ָהֲעָנִפים' ֻכַ ח ַהֻפֶ ֻתָ ךְּ ִנפְּ ַאַחר־ֻכָ ָעה. וְּ ָ ִפי ש  הֻוא ַרק לְּ
ה. ִחֻלָ ַבֻתְּ נֻו: ֻכְּ ִליךְּ ַלחֻוץ ֶאת ִמי  ַהיְּ ְּ ַהש  ִריִכין לְּ ֻצְּ ֶ ֵעת ש  ֻבְּ ֶ ש 

ֻה  ש  ֻבָ ֻיֵ ֶ "ל, ש  ֶבת ַהֻנַ ַסֻבֶ ה ַהמְּ ִלֻפָ ָקֵרב, ֲאַזי ַהֻקְּ ִהתְּ ֵאין ָראֻוי לְּ ֶ ש 
"ל, ִה  ֻנַ ֶנֶגד ֱאמֻוָנה ֻכַ ַתח ֻכְּ ָקֶרֶבת ֻפֶ ֶרת ֻוִמתְּ ֻבֶ ֻגַ יא ִמתְּ

ֵתֶכף  ֹנס. וְּ "ל, ַוֲאַזי ֵאין ָיכֹול ִלכְּ ַתח ַהֻנַ ם ַעל ַהֻפֶ ֶטת ֻגַ ֶ ש ֻ ֻפַ ֻוִמתְּ
ה.  ִחֻלָ ַבֻתְּ ח ֻכְּ ֻתָ ִנפְּ ַתח וְּ ךְּ חֹוֵזר ַהֻפֶ  ַאַחר־ֻכָ

ש   ֻיֵ ֶ ש  ֵדי־ֶזה ֵיש  ֻכַֹח  ֻוכְּ ַעל־יְּ ֶ ה, ש  ֻבֵ ָגִמים ַהרְּ לֹום ִרֻבֻוי ֻפְּ ָ ש  ַחס־וְּ
ַה  "ל לְּ ֻנַ ֹנס ֻכַ יַח ִלכְּ ַהֻנִ ִלי לְּ ַתח ִלבְּ ט ַעל ַהֻפֶ ֵ ש ֻ ֻפַ ִהתְּ "ל לְּ ֻבֻוב ַהֻנַ ֻסִ
ֵרי ַחס־ – ַגמְּ ַתח לְּ ֵתם ַהֻפֶ ֻלֹא ִיֻסָ ֶ ין ש  ִ ש  ְּ חֹוש  ִאין וְּ ָירְּ ֲאַזי ִמתְּ

ֶבת. ַסֻבֶ ה ַהמְּ ִלֻפָ רֻות ַהֻקְּ ֻבְּ ֻגַ ֵדי ִהתְּ לֹום, ַעל־יְּ ָ ש  ַמֲעִמיִדין  ַוֲאַזי וְּ
ַתח ַהנַֻ  ֻפֶ ם ֻבַ ָ ֹמר ש  ְּ מֹו עֹוֵמד ִלש  ַעצְּ הֻוא ֻבְּ ֶ ַמִים', ש  ָ ֵרא־ש  "ל 'יְּ

ם. ָ סֻו ש  נְּ ֻלֹא ִיֻכָ ֶ י־ֵכן ש  ַאף־ַעל־ֻפִ ה  וְּ ִלֻפָ הֻוא ֻתֹוֶעֶלת ֶנֶגד ַהֻקְּ
"ל  ֶבת ַהֻנַ ַסֻבֶ ט ַעל  –ַהמְּ ֵ ש ֻ ֻפַ ִהתְּ ָקֵרב ֻולְּ ִהתְּ ר ָלֻה לְּ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ש 

עוֹ   ֶ ַמִים' ש  ָ ֵרא־ש  ַתח, ֵמֲחַמת ַה'יְּ ם.ַהֻפֶ ָ  ֵמד ש 

ֵדי ַעל־יְּ ֹסַע  וְּ ִביל ִלנְּ ְּ ש  ֹו ֻבִ ש  ֻמֹוֵסר ַנפְּ ֶ נֻו ש  ַהיְּ ', ֻדְּ ִסיַרת־ֶנֶפש  'מְּ
מֹו ֵאָליו.  ק ַעצְּ ַדֻבֵ ר לְּ ָ ש  ֵדי־ֶזה ֶאפְּ יק, ַעל־יְּ ֻדִ ַהֻצַ ָקֵרב לְּ ִהתְּ ֻולְּ
מֹו.  ַעצְּ נֻו ַה'ֻמַֹח' ֻבְּ ַהיְּ ָמה', ֻדְּ ִאיר ֵאָליו 'ָחכְּ ֻיָ ֶ ר ש  ָ ש  ַאךְּ ִאי־ֶאפְּ

  ֵ ַהש ֻ ָרט.וְּ ָלל ֻוִבפְּ כְּ ה ֻבִ ֺאֻלָ ַמֵהר ַהֻגְּ ַרךְּ יְּ ֻבָ  ם־ִיתְּ

ן רֻוָמה  ַעֻיֵ זַֹהר ֻתְּ ַער־)קמ: קמא.(ֻבְּ ַ ס', 'ש  ֻדֵ רְּ 'ֻפַ , הֻוָבא ֻבַ
ֶרק ב:  מֻורֹות', ֻפֶ אַהֻתְּ ָנאֹֻכֹֻלָ ֻקְּ ֻתַ אִֹמתְּ יׁשָ ָעאַֹקֻדִ ַארְּ כֻו' ""ֻבְּ , וְּ

ִריָסא ַק  ם: "ֻפְּ ָ תֻוב ש  ֻכָ ֶ ם ֵהיֵטב ַמה ש ֻ ָ ן־ש  ָרס ַעֻיֵ פְּ ֻנִ ֶ א, ש  ָ יש  ֻלִ
ַתח". י ַעל ַהֻפֶ ַעל־ֻפִ "ל  וְּ ֵרא־ –ַהֻסֹוד ַהֻנַ ִחיַנת ַה'יְּ הֻוא ֻבְּ

ִחיַנת: " הֻוא ֻבְּ ֶ ַמִים', ש  ָ א".ש  יׁשָ ַֹקֻלִ ִריָסא ֹבָאר ֻפְּ ַכמְּ ם  וְּ ָ ש 
ֻזַֹהר: " ֹֻבַ ר", ׁשָ ֶֹאפְּ ִֹאי ֵמַעל ר ָלֻה לְּ ָ ש  ה ִאי־ֶאפְּ ִלֻפָ ַגם ַהֻקְּ וְּ

ט ַעל ַהֻפֶ  ֵ ש ֻ ֻפַ ִהתְּ ם.לְּ ָ ן־ש  א", ַעֻיֵ ָ יש  ִריָסא ַקֻלִ  ַתח ֵמֲחַמת ַה"ֻפְּ
הֻוא ד וְּ ַמִים', וְּ ָ ֵרא־ש  ַין ַה'יְּ ִענְּ ֵעיל ֻבְּ תֻוב לְּ ֻכָ ֶ ש  ַמה ש ֻ ֻוק ַמֻמָ

ָלאֹות.  ָתִבין ִנפְּ  ֵהיֵטב וְּ

ֵסֶפר  ן ֻבְּ ַגם ַעֻיֵ ַין  "טֻוב־ָהָאֶרץ",וְּ ן ֵמִענְּ ם־ֻכֵ ר ֻגַ ַדֻבֵ ם מְּ ָ ש ֻ ֶ ש 
ָהבֵ  ָרֵאל, וְּ י ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָתא, ֻכִ ִמֻלְּ ָתא לְּ ַדֻמֹות ִמֻלְּ ָבר ֵהיֵטב לְּ ן ַהֻדָ
"ל   .[ַהֻכֹל ֶאָחד ִעם ַהֻנַ

  .י
 (ח"א קלה)

ד ַה  ַכֻבֵ ִמים־טֹוִבים',ֻומְׁ ל  'ֻיָ ַקֻבֵ ֻומְׁ
ֹיֹום־טֹוב', ל ֹׁשֶ דֹול ַֹהֻגָ  'אֹור

ִחיַנת  הֻוא ֻבְׁ ֶ יק'ש  ל ַה  – 'ַצֻדִ ֻטֵ ֻבַ לֻות'ִנתְׁ דְׁ ֻלֹו,  'ֻגַ ֶ ש 
י  נֻות'ֶטַבעַֹהֹֹֻכִ טְּ יֹ'ֻקַ ַגֻבֵ לֹלְּ ֻטֵ ֻבַ תְּ ֻיִ לֻות',ֹׁשֶ דְּ  .'ֻגַ

ָמקֹום ַאֵחר  בָֹאר ֻבְׁ ָין ַהמְׁ ן ִענְׁ ם־ֻכֵ )ח"א ֻגַ

סֻוק  קכט( בָֻ )ַעל ֻפָ דְּ ֻמִ ץ": ר יג, לב(ֻבַ רֶׁ  אֶׁ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ַֹאךְֹּ

גֹון: ֹֻכְּ

ן ֹֻכֵ

הֻוא ֹוְּ

ל ַקֻבֵ ֻמְּ ׁשֶ ֹֻכְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  י ש 

ת לֶׁ יָה  ֹאכֶׁ בֶׁ ְ יֹ –ֹ"יֹוש  ַגֻבֵ ֹלְּ ֵטל ֹֻבָ נֻות' טְּ ַֹה'ֻקַ י ֻכִ
לֻות',ֹֹ דְּ ַהֻפֵ 'ֻגַ ִנתְׁ ֶנֱאָכל וְׁ יק'.וְׁ ֻדִ 'ַמהֻות ַהֻצַ  ךְׁ לְׁ

  .יא
 (ח"א קפז)

ֹ ַֹהֶחֶסד, ִאיׁשֹה' ֹלְּ ם ֻלֵ ׁשַ ֹתְּ ה ַֹאֻתָ י ֻכִ
הוֹֻ ַמֲעש ֵ י) "ֻכְּ ִהֻלִ הֻוא ם סב, יג(ֻתְּ ֶ נֻו: ש  . ַהיְׁ

 , ַרךְׁ ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ דֹול ֵמֵאת ַהש ֻ םֶֹחֶסד ֻגָ ֻלֵ ׁשַ הֻואֹמְּ "ׁשֶ
ה" ִֹמֻדָ ֶנֶגד ֹֻכְּ ה ִֹמֻדָ ָאָדם ִרי) לְּ ֶהדְּ ֶ  – ן צ.(ַסנְּ ַעל־ש 

ֵליַדע  יו, וְׁ ַמֲעׂשָ ש  ֻבְׁ ֻפֵ ְׁ ַפש  ֵדי־ֶזה הֻוא ֵמִבין לְׁ יְׁ
ֻוָבה.  ש  תְׁ ֻוב ֻבִ ָלש  ַגם ֻבֹו, וְׁ ֻפָ ֶ א ש   ַהֵחטְׁ

ֹ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ םַֹהׁשֻ ֻלֵ ׁשַ ֻמְּ ֶ רַֹמהֹׁשֻ ִעֻקַ ע:ֹׁשֶ ֻדַ
ָרֵאל', 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ֹהֻוא ה', ִמֻדָ ֹֻבְּ ה  'ִמֻדָ

תֻוב  ֻכָ ֶ ָמה ש  ֻלוֻ יְ ": ב כ, כז(ִאֻיוֹ )ֻכְׁ ם ג  יִׁ מ  ָ  ֲעֹונוֹ  ש 
ץ  רֶׁ ְתקֹוָמָמה ְואֶׁ  ."לוֹ  מִׁ

ִחינֹות ֹ– נֻו ֻבְׁ ָרֵאל'.ַהיְׁ  'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ְתקֹוְמָמה לֹו" ם ֹ–ֹמִׁ ָ ש  ה 'וְׁ ֻלֶׁ ְתֻג  נִׁ
ִקין ֹ–ֹ'ֲעוֹונוֹ  ֻדְׁ ַדקְׁ ם מְׁ ָ י ש  םֹֻכִ ֻלֵ ׁשַ "לְּ

ה'.ֹ ֶנֶגדִֹמֻדָ הֹֻכְּ הֻו",ֹ'ִמֻדָ ַמֲעש ֵ ִאיׁשֹֻכְּ  לְּ

ֻכָֹ ָרֵאל'ׁשֶ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַֹעל בָֻ ) תֻוב דְּ ֻמִ ר יג, ֻבַ

ץ": לב( רֶׁ לֶׁ  אֶׁ יָה  ת"ֹאכֶׁ בֶׁ ְ י־ – "יֹוש  ֵ ָראש 
בֹות:   הא  "ֻתֵ םְת ֹ'ֻתָ ֻלֵ הֻו"ֻכְ ֹ'ִאיׁשְֹל ֹ'ׁשַ  .'ַמֲעש ֵ

ֵֹיׁשֹ ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ם ֹׁשָ ִבים ַהֻיֹוׁשְּ
ֹ ִֹיֻסֻוִרין ַֹעל־ָהרֹב ֵמֲחַמתֹֹ–ָלֶהם

ַמֲהִריןֹ ֻמְּ הֻו.ֹׁשֶ ַמֲעש ֵ ִאיׁשֹֻכְּ םֹלְּ ֻלֵ ׁשַ םֹלְּ ֹׁשָ

ֻכוֻ  בְׁ ָלה ָהָעם "ַוֻיִׁ יְׁ ֻלַ ר יד, א(ַההֻוא"  ֻבַ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .יב
 (ח"ב ז, יא)

ַהֻלָ  סוֻ ן לְׁ ֻפָ ר יד, יט(ק ֻבַ ֻבָ דְּ ֻמִ ח : )ֻבַ "ְסל 
ה" ֻזֶׁ ֲעֹון ָהָעם ה   .ָנא ל 

 

ר ן "ֲאש ֶ ן ַעיִׁ ַעיִׁ ָאה ֻבְׁ רְׁ ה נִׁ ר ה'"  ַאֻתָ ְדֻבָ ֻמִ  יד, ד()ֻבַ

  .יג
 (ח"א י, ח)

ֶלהֹ ִנגְּ ֹֹ–ֻבְּ ִחיַנת: ן"הֻואֹֻבְּ יִׁ ע  ן ֻבְ יִׁ  "ע 
בָֻ ) דְּ ֻמִ  .ר יד, ד(ֻבַ

ב לֵּ ן "ֻכָ ה"  ֻבֶ ֺפֻנֶ ר יד, ו(יְׁ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .יד
יחֹות־ֻכֹוְכֵבי)  (ְוִסֻפֻוִרים ִמֻמֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ט־אֹור, ש ִ

ר ֻבֵ ַעם־ַאַחת ַז"ל ֻדִ ֶרךְֹּ ֻפַ ֵֹמַהֻדֶ
ה דֹוׁשָ לַֹהֻקְּ עֹורֹׁשֶ ָלה'ֹ'ַהֻנֵ יְּ ֻלַ  ֻבַ

ה ֻלָ ֻגִ ֶ נֻו ַז"ל  ש  ָאַמר .)ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"א נב(ַרֻבֵ  ָאז: וְׁ
ֶיהֹעֹוד ַמןִֹיהְּ ֶיהֹזְּ הְּ ֻיִ ֶרךְֹֹּׁשֶ הַֹהֻדֶ ֶרךְַֹֹּהֻזֶ ֹֻדֶ

ה בֻוׁשָ ים,ֹֻכְּ מוָֹֹֹלַרֻבִ וֹֻכְּ ׁשָ ֶרךְִֹֹּהיאַֹעכְּ הֹֻדֶ בֻוׁשָ ֹֻכְּ
יםֹ יַחָֹֹלַרֻבִ ַהֻנִ יֹלְּ יןֹתַטֻלִ ִפֻלִ ָכלֹֻותְּ  ֻבֶֹקר.ֹֻבְּ

ָחִדים ׁשַֹֹהֻפְּ ֻיֵ ֹֹׁשֶ ֶזה ַֹעל־ֶזהֹ–ֻבָ
ִאיָתאַֹמהֶֹנֱאַמר דֹוׁש'ֹֻדְּ 'ֻזַֹהר־ַהֻקָ ֹֻבַ

ת ָרׁשַ ַלחֹֹֻפָ ַיןֹ)קנח:(ׁשְּ ִענְּ ֵלבֲֹהִליַכתֹֻבְּ רֹוןֹֻכָ ֶחבְּ ֹלְּ
ַחֹ ֻטֵ ֻתַ ִהׁשְּ ֵריַֹעלֹלְּ ָֹהָאבֹותִֹקבְּ לא, ָיֵראֹוְּ ִֹנתְּ
יהוֻ  ָמאן" :ֵמָהֲעָנִקים אִׁ דֹוֲחָקא ֻדְ  ָלא ֻבְ
ל ֻכ  ְסֻת  יֵדי  אִׁ ךְ  –מִׁ ֵלב ֻכָ ין ֻכָ גִׁ ֲהָוה ֻבְ דֹוֲחָקא ֻד   ֻבְ

ל ָלא ֻכ  ְסֻת  י אִׁ ֻדֵ ָאה ְוָאָתא ,מִׁ ֻלָ ל ְלצ  ְבֵרי ע   קִׁ
כוֻ  "ֲאָבָהן   .'וְׁ

ָהָיה  ֶ ֻום ש  ֵלב' ִמש ֻ ךְּ 'ֻכָ לֻום, ֻכָ ל ֻכְּ ֻכֵ ֻתַ דַֹחק, לֹא ִמסְּ הֻוא ֻבְּ ֶ ]ִמי ש 
דַֹחק לֹא ֵרי ָאבֹות[. ֻבְּ ל ַעל ִקבְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ לֻום, ֻוָבא לְּ ל ֻכְּ ֻכֵ ֻתַ  ִהסְּ

ל־ָאָדם, ֻיֹוֵדַעִֹֹמיֹֻכָ בֹׁשֶ ֵ ַחׁשֻ מוֹֹֹֻומְּ ַֹעצְּ
ֵֹהיֵטב ֶהֶרף־ַעִין, ֻכְּ חוֹֹֻׁשֶ רְּ ָֹיָמיו,ִֹיפְּ

ָטֵרךְֹּ ִיצְּ ןֹוְּ יןִֹלֻתֵ ֻבֹוןֹֻדִ ֶחׁשְּ לֹוְּ יו,ִֹמֻכָ לאַֹמֲעש ָ ֹוְּ
רוֹֻ ַוֻתְּ ָברֹׁשֻוםַֹעלֹלוֹֹֹיְּ בִֹמי',ֹכוֹֻוְֹֹֻּדָ ֵ ַחׁשֻ ֻמְּ ֶאת־ֹׁשֶ
מוֹֹ ל־ֶזה,ַֹעצְּ איַֹעל־ֻכָ ַוֻדַ יטֹלֹאֹֻבְּ ֹׁשֻוםַֹעלַֹיֻבִ

ִניָעהֹ ָחִדיםֹמְּ ַכֻיֹוֵצא.ֵֹמַהֻפְּ ֹוְּ

ךָֹ ֹ"ֻולְּ

ַֹאךְֹּ

ֹ"ֶאֶרץ"
ֹ"ִהיא

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ָצֹ ֹאִנמְּ

ַֹהֻתֹוָרה

ֹ"תמֹוֲהַרנַֹ

אֹודֹות ֹוְּ

ֵכן ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יא ש 

ֱאֶמת ֻבֶ ֶ ֶזה ֵאין ש  ֻום ֻבָ ַחד ש   ֻפַ
ָלל, מוֹֹ ֻכְׁ ָאַמרֹֻכְּ ַֹז"לֹׁשֶ נֻו ַֹרֻבֵ

ֵפרֻוׁשֹ ֵעת ֻבְּ רוֻ  ֻבְׁ ֻבְׁ ֻדִ ֶ ָפָניו ש  ם ה:ִמזֶֻ  לְׁ אִׁ  ָהָיה "ש ֶׁ
ן לוֹ  יד־ֻבֵ חוֹ  ָהָיה ,ָיחִׁ ֻלְ י ְמש   ידִׁ ְיָלה ְיחִׁ ֻל   ֻב 
ה  דֶׁ ָ ש ֻ ש   ָהָיה ְולא ,ל  ֻום חֹוש ֵ ָבר" ְלש   .ֻדָ

ל ַעל זֹאת ֵאין ָאָדם: ֻכָ ֶ ֹחד ש  ָלל ִלפְׁ  ֻכְׁ
ֻום ָבר, ִמש ֻ י ֻדָ לֻוֵחי ֻכִ ָוהֹ"ׁשְּ ֵֹאיָנןִֹמצְּ

ָסִחים ִנֻזֹוִקין"ֹ ָרטֻבִ , :(ח )ֻפְּ ָוה פְׁ זֹאת. ִמצְׁ  ֻכָ

ֹאד ָהָאֶרץ "טֹוָבה ֹאד"  מְׁ ר יד, ז(מְׁ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ
ל  – ָראֵּ ש ְׁ ַבח ֶאֶרץ־יִׁ ֶ ש   –ַמֲעַלת וְׁ

  .טו
ֻסֹו ח"א נה, א־ב־)  (ףֻבַ

י  ִֹאי־ֻכִ ִעים, ׁשָ לֹרְּ םֹׁשֶ ֻתָ לְּ ַמֻפַ אֹותֹֻבְּ ִלרְּ
ֹ'ֶאֶרץ־ ִחיַנת ֹֻבְּ ֵדי ַֹעל־יְּ א ֶֹאֻלָ ר ׁשָ ֶאפְּ

ָרֵאלֹ כוֻ  ִיש ְּ  '.וְׁ

ָרֵאל'  ת ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַ ֺדש ֻ ִחיַנת 'קְׁ ֻבְׁ
ַחת ַיד  ִהיא ֻתַ ֶ לֻות, ש  ֻגָ ו ֻבַ ָ ש  ַעכְׁ
ָתֻה  ָ ֺדש ֻ קְׁ ֹכֶלת ֻבִ ֵאין יְׁ ָרא־ָאֳחָרא, וְׁ טְׁ ַהֻסִ

ֻלֹות  ֻגַ ִהתְׁ י־ֵכן  –לְׁ ַגֻלֹותַֹאף־ַעל־ֻפִ ֹלְּ כֹוִלין יְּ
ַֹהזֶֹֻ ר ַֹהֻמַ לֻות ֻגָ ֹֻבַ ֲֹאִפֻלֻו ָתֻה ָ ֺדׁשֻ ֹקְּ יךְּ ׁשִ ַהמְּ ה,ֹֻולְּ

כֻות־ָאבֹות'ֹ צֻותֹאֹורֹזְּ נֹוצְּ ֵדיֹ'ִהתְּ כוֻ  ַעל־יְּ  '.וְׁ

ים קה, ד( ִהֻלִ ׁשוֹֻ: )ֻתְּ ֻקְּ ִמיד"ָֹפָניוֹ"ֻבַ י  – ֻתָ ֻכִ
ֵדי  ַֹעל־יְׁ ִמיד", ִחיַנת "ֻתָ הֻוא ֻבְׁ ֶ 'ֶאֶרץ־ש 

ָרֵאל', תֻוב  ִיש ְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  ָבִרים יא, יב(ֻכְׁ ִמיד: )ֻדְּ ֹ"ֻתָ
ֹהֵֹעיֵני ֻה"ֱֹאלֶֹקיךָֹ' צֹא  – ֻבָ ֻכֻו ִלמְׁ זְׁ ֹה'"ֻתִ ֵני  "ֻפְּ

ים לד, יז( ִהֻלִ ָרֵאל',ֹ – )ֻתְּ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵדי ַֹעל־יְּ י ֻכִ
ִעים'.ֹ ׁשָ ִריתֻותֹרְּ ַה'ֻכְּ אֹותֹֻבְּ ֻכֻוִֹלרְּ זְּ  ֻתִ

  .טז
 (ח"א קנה)

יֹ ֹֻכִ ָרֵאל', 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ לֻוי ֻתָ
־ ֹ'ֶאֶרךְּ ִחיַנת ִֹלבְּ ֹזֹוִכים ם ׁשָ

ִים'.ֹ  ַאֻפַ

ָרֵאל''ֶאֶרֹ ִחיַנת  ץ־ִיש ְּ מֹו 'ֱאמֻוָנה'הֻוא ֻבְׁ , ֻכְׁ
תֻוב  ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ ָכן": ם לז, ג(ֻתְּ ֵעהֶֹאֶרץֹׁשְּ ֹֻורְּ

רֻו ה"ֱאמֻונָֹ ָאמְׁ ֶ מֹו ש  ֺתֻבוֹ )"ל ַרזַ , ֻוכְׁ לֹ: ת קי:(ֻכְּ "ֻכָ
ֹלֹוֹ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ִמי ֹֻכְּ ֹֻדֹוֶמה ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ר ַהֻדָ

ֹ"  .ֱאלֹוֻקַ

ִחיַנת זוֹ  'ֱאמֻוָנה' 'ֲאִריַכת־ִכין ִלבְׁ
ִים' נוֻ  – ַאֻפַ ַהיְׁ ֻלֹא יֻוַכל  ֻדְׁ ֶ ש 

ֻבֻול ֵמֲעבֹוָדתֹו.  ֻום מֹוֵנַע ֻוִבלְׁ לֹו ש  ֻבְׁ ַבלְׁ  לְׁ

ֵאִלי,ֹ רְּ ש ְּ ַֹהֻיִ ִֹאיׁש ֲֹעבֹוַדת ר ִעֻקַ ׁשֶ
ָרֵאל',ֹ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵדי ַֹעל־יְּ זֹוִכין
ֹ'ֲאִריַכת ִחיַנת ֹֻבְּ ֹ'ֱאמֻוָנה', ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ־ׁשֶ

ִים',ֹ ִחיַנת  ַאֻפַ 'ֹכַחַֹהֻצֹוֵמַח'ֻבְׁ ֹ.'ֻכַֹחַֹהֻגֹוֵדל'ֹוְּ

ֲעבֹוָדתֹו,  ק ֻבַ ַחֻזֵ ִהתְׁ זֹוִכין לְׁ
ֻום  ל ַעל ש  ֻכֵ ֻתַ ִהסְׁ ִלי לְׁ ִלבְׁ וְׁ
ֻכֹות  ר ִלזְׁ ָ ש  ִאי־ֶאפְׁ ֶ ל, ש  ֻבֵ ַבלְׁ ב ֻומְׁ ַעֻכֵ מֹוֵנַע ֻומְׁ

ֵדי־  י־ִאם ַעל־יְׁ ֱאֶמת ֻכִ ם ֻבֶ ֵ  ֶזה.ַלֲעבֹוַדת־ַהש ֻ

לֹ ַלֲהבֻותֹׁשֶ ַהִהתְּ קֻותֹוְּ ֻתֹוקְּ ֻגֶֹדלַֹהִהׁשְּ
ָהָיהֹ ֹׁשֶ לֹום, ָ ָֹעָליו־ַהׁשֻ נֻו ַֹרֻבֵ ה ֹמשֶׁ

ֹ ךְּ ל־ֻכָ ֹֻכָ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ַלֵהב ַֹרקֹֹ–ִמתְּ ָהָיה
ִים',ֵֹמֲחַמתֹ לֹ'ֲאִריַכת־ַאֻפַ הֹזֹאתֹׁשֶ ִבילִֹמֻדָ ׁשְּ ֻבִ

ֹֻבְֹּ ם ָ ׁשֻ ֹׁשֶ ָרָאה ָרֵאל'ׁשֶ ִחיַנתֹזוֹֹֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִֹלבְּ ִכין
ִים'.ֹ ־ַאֻפַ ֹ'ֶאֶרךְּ

ל ם־ֻכָ ֵ ש ֻ ש  ֵמה  ֻקֵ ךְ ־ָאָדם ְלב  ר  ְתֻבָ  :יִׁ
ים  ְעֻגֻועִׁ ין ְוג  ֻסֻופִׁ ה לֹו ֻכִׁ ְהיֶׁ ֻיִׁ ֶׁ ש 

ץ רֶׁ ָרֵאל־ְלאֶׁ ש ְ ים ְלָכל  ,יִׁ ְעֻגֻועִׁ ה ֻג  ְהיֶׁ ֻיִׁ ֶׁ ם ש  ְוג 
ץ רֶׁ ים ְלאֶׁ יקִׁ ֻדִׁ ֻצ  ָרֵאל־ה  ש ְ אֻור־ֹ.יִׁ ן ִמ'ֻבֵ ַהֻלָ ן לְּ ]ַעֻיֵ

ַין ֶזה[.ַה   ִענְּ ֻקֻוִטים' ֻבְּ  ֻלִ

ְצבֻות ס ְוָלע  ע  ֻכ  ה ְלה  י  – ְסֺגֻלָ לֹֻכִ "ֻכָ
ַֹעֻכֻו"ם" ֹעֹוֵבד ִאֻלֻו ֹֻכְּ בָֻ ) ַהֻכֹוֵעס ַ ת ש 

ָרֵאל', ֲאָבל קה:( ִחיַנת  'ֶאֶרץ־ִיש ְּ  'ֱאמֻוָנה',הֻוא ֻבְׁ
ִחיַנת   ַעס'.ֻבְׁ ַֹהֻכַ ִים',ֹ'ֶהֶפךְּ ־ַאֻפַ  'ֶאֶרךְּ

ֹ ֻקֶֹדםֹ'קְּ הֻואֹ'ֱאמֻוַנתֹׁשֶ ֹׁשֶ ַמע' ִריַאת־ׁשְּ
חֻוד', ים:  ַהֻיִ ִ ש  ַבֻקְׁ הֻואֹיֹוִליֵכנֻוָֹאנֻו מְׁ "וְּ

ן ֻכֵ ל־ׁשֶ ֹֻוִמֻכָ

ָאַמר ֹוְּ

ע: ֹֻדַ

יךְֹּוֹֻ ׁשִ ַהמְּ ֹלְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ִים' ־ַאֻפַ ֹ'ֶאֶרךְּ

י ֹֻכִ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹׁשֶ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ָצִריךְֹּ ֹוְּ

הֻוא ֹוְּ

ֶזה: ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יב ש 

ֹ ֵצנֻו" ַארְּ ֹלְּ ִמֻיֻות יםֹֹ–קֹומְּ ׁשִ ַבֻקְּ ֹמְּ ָאנֻו ֹׁשֶ נֻו ַהיְּ
ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ִעים ֻגְּ עְּ ֻגַ ֵדי־ֶזהֹ .ֻוִמתְּ ַעל־יְּ וְּ

הֻוא ֹׁשֶ ַמע' ִריַאת־ׁשְּ ֹ'קְּ נֻו ַֹהיְּ ֶֹל'ֱאמֻוָנה', ֹזֹוִכים
ֹ'ֱאמֻוָנה'.ֹ

י־ָהַר"ן ח"א כב: ] חֵּ בְׁ ִׁ ַעס ש  ת ַהֻכַ ִביַרת ִמֻדַ ְּ ִלית ש  ַתכְּ לְּ
ת ֵלֻה  ֻפַ ֻלֹא ִיכְּ ֶ מֻור, ש  טֹוב ֻגָ ךְּ לְּ ַהֻפֵ ִהתְּ נֻו לְּ ַהיְּ , ֻדְּ ֵמֶהֶפךְּ ֶאל ֶהֶפךְּ

ִלי ֶיה ַרק טֹוב ֻבְּ ִיהְּ ָבר, וְּ ֻום ֻדָ ָלל ש  ָלל ֻוכְּ יָדא  ֻכְּ ֻום ַצד ַקֻפֵ ש 
עֹוָלם  ַֹרֻבֵֹ –ֻבָ לָֹזָכה ֻטֵ ֻבַ תְּ ֻנִ ֹׁשֶ ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ ַֹרק ַֹז"ל נֻו

ִֹמיֹ ֲאִפֻלֻו ֹׁשֶ ׁש, ַֹמֻמָ ֹטֹוב ה ַנֲעש ָ ֹוְּ ֻטֻול, ַֹהֻבִ ִלית ַתכְּ ֹֻבְּ ַעס ַהֻכַ
ֹׁשֻוםֹ ִלֻבֹו עֹוָלם,ֹלֹאָֹהָיהֹֻבְּ ֻבָ לָֹהָרעֹותֹׁשֶ ֹֻכָ הֹלֹו ָהָיהֹעֹוש ֶ ׁשֶ

ֹאֹוֲהֹ ָֹהָיה א ַרֻבָ ַֹאֻדְּ ָֹעָליו, יָדא ַקֻפֵ ֹוְּ ָאה נְּ ֹש ִ ָֹהָיהַֹצד לֹא ֹוְּ בֹו
ֹֹ ֻלֹוֹטֹובַֹמֻמָ יָֹהָיהַֹרקֹֻכֺ ָלל,ֹֻכִ ִלֻבֹוָֹעָליוֹֻכְּ  [.ׁשֹֻבְּ

י־ֲהָלכֹות',] ֻקֻוטֵּ ין לִׁ ֻלִׁ פִׁ נוֻ  ָאַמרה, יז:  ֻתְׁ ַעל־ ל"זַ  ַרֻבֵ
מֹו: ָכה ַעצְּ ֻזָ ִחיָנהֹ"ׁשֶ ָרֵאל,ֹזֹאתִֹלבְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֶיהֹֻבְּ הְּ ֻיִ ֹלוֹֹֹׁשֶ

ִים' ֶזה,ֹ'ֲאִריַכת־ַאֻפַ ֻלֹאֹֻכָ ֶיהיִֹֹׁשֶ ִלֻבוֹֹֹהְּ ַעסַֹצדֹׁשֻוםֹֻבְּ ֹֻכַ
יָדא, ַקֻפֵ ֹוֵנאַֹעלֲֹאִפֻלוֹֹֻוְּ דֹולַֹהש ֻ ֻלוַֹֹֹהֻגָ הֹׁשֶ עֹוש ֶ לֹלוֹֹֹׁשֶ ֹֻכָ
ֻסֻוִרים ַֹהֻיִ י־ֵכן, ִלֻבוֹֹֹלוֵֹֹֹאיןַֹאף־ַעל־ֻפִ ָאהֹׁשֻוםָֹעָליוֹֻבְּ נְּ ֹש ִ
יָדא"ֹ ַקֻפֵ ֶזה.ֹוְּ ר וְּ ִחיַנת ִעֻקַ ִים'[. ֻבְּ  'ֲאִריַכת־ַאֻפַ

  .יז
 (ח"א רלד)

ֹ ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ ֵֹאָליו ֻמֹות ִהֻדַ ֹלְּ ֻיֻוַכל ֹׁשֶ ָלֶזה
ֹ ךְּ ֹחשֶׁ יןֹאֹורֹוְּ ילֹֻבֵ ֻדִ ַהבְּ הֻואַֹעל־ֹ–לְּ

ֹ'ֶאֶרץ־ ֵדי ַֹעל־יְּ ֹזֹוִכין ֶזה ֹוְּ ָחה'. ֻגָ ֹ'ַהׁשְּ ֵדי יְּ
ָכלֹ ֻבְּ ֹׁשֶ ה ָ ֺדׁשֻ ַֹהֻקְּ ָלִלֻיֻות ֹֻכְּ הֻוא ֹׁשֶ ָרֵאל', ִיש ְּ

וֹֹ ֺדׁשֻ רֹקְּ לָֹהֶעש ֶ םֹֻכָ יֹ"ׁשָ ֹֻכִ ֹות, ֺדׁשֻ ִלים ת"ַֹהֻקְּ )ֻכֵ

ֹ.פ"א מ"ו( 

ָרֵאל'  'ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ָבִרים יא, יב(ֶנֱאַמר ֻבְׁ : )ֻדְּ
ִמיד ֹהֵֹעיֵניֹ"ֻתָ ֻה"ֱֹאלֶֹקיךָֹ' י  – ֻבָ ֻכִ

ם הֻוא ַרק   ָ ָחה'.ש  ֻגָ ֹ'ַהׁשְּ

ים טז, ח( ִהֻלִ יִתי: )ֻתְּ ֻוִ י'ֹהֹ"ׁשִ ֻדִ ֶנגְּ  – ָתִמיד"ֹלְּ
ֲאִני רֹוֶצה  ֶ ש  נֻו: ֻכְׁ וַהיְׁ ַהׁשְּ ַדֻמֹותֹלְּ ֹֻולְּ ֹות

ַרךְֹֹּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ִמיֹלְּ  .ַעצְּ

ָֹתִמיד" י ֻדִ ֶנגְּ ִחיַנת  – "לְּ נֻו ֻבְׁ 'ֶאֶרץ־ַהיְׁ
ָרֵאל', ָרש   ִיש ְּ דְׁ ֻמִ תֻוב ֻבַ ֻכָ ֶ מֹו ש  ָרש  ֻכְׁ )ִמדְּ

ים קה( ִהֻלִ ָרֵאל',ֹ: ֻתְּ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ א ֶֹאֻלָ ִמיד' ֹ'ֻתָ "ֵאין
ִמידֵֹעיֵניֹה'ֱֹאלֶֹקיךָֹֹ ֱאַמר:ֹֻתָ ֻנֶ ֻה".ֹׁשֶ  ֻבָ

  .יח
 (ח"ב ח, י)

לֹ ֹֻכָ ־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַֹהֻקָ ׁש ַחֻדֵ יְּ
ֹ'ֶאֶרץ־ ִחיַנת בְּ ֹֻבִ ֻלֹו ֹֻכֺ ָהעֹוָלם

ָרֵאל'ֹ ָראֹֹ–ִיש ְּ ֹֻבָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ה:ֹׁשֶ ֻלֶ ֻגַ יָֹאזִֹיתְּ ֻכִ
ַֹהֻכֹל.ֹ

ֹ ֹהֻוא: ָרֵאל' ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ת ַ ֺדׁשֻ ם 'קְּ ָ ש ֻ ֶ ש 
ַר  ֻבָ ָחתֹו ִיתְׁ ֻגָ ְׁ ִחיַנת ַהש  בְׁ ִמיד', ֻבִ ךְׁ 'ֻתָ

ָבִרים יא, יב( ִמיד: )ֻדְּ ֹהֵֹעיֵניֹ"ֻתָ ֻהֱֹֹאלֶֹקיךָֹ' ֻבָ
ָנה".ֹ ַעדַֹאֲחִריתֹׁשָ ָנהֹוְּ ָ יתַֹהׁשֻ ֵֹמֵראׁשִ

ִחיַנת  בְׁ ֻלֹו ֻבִ ל ָהעֹוָלם ֻכֺ ש  ֻכָ ַחֻדֵ ֻיְׁ ֶ ש 
ָרֵאל' ל  – 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַנֵהג ֻכָ ָאז ִיתְׁ
ֵדי  ֻלֹו ַעל־יְׁ ָחה''ַהָֹהעֹוָלם ֻכֺ ֻגָ מֹו  ׁשְּ ַבד, ֻכְׁ לְׁ

ָרֵאל', ל ַה  'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻטֵ ֻבַ ָאז ִיתְׁ ַבע'וְׁ ֵרי,  'ֻטֶ ַגמְׁ לְׁ
ֵדי  ַנֵהג ָהעֹוָלם ַעל־יְׁ ִיתְׁ ָחה'וְׁ ֻגָ ִחיַנת  'ַהׁשְּ ַבד, ֻבְׁ לְׁ

ַבע'.  ־ַהֻטֶ ֶדֶרךְּ ֻלֹאֹֻכְּ ָלאֹותֹׁשֶ ֹ'ִנפְּ

  .יט
 (ח"ב מ)

ָרֵאל', ֵני  ֶאֶרץ־ִיש ְּ ר ִלפְׁ ַצֻיֵ כֹוִלין לְׁ ִמי יְׁ
ֶכל'.  ֻיֹוֵדַע 'ַטַעם ׂשֵ ֶ הֻוא ש  ֶ י ַרק ִמי ש  ֻכִ

ר לֹו ֵליַדע  ָ ש   זֹאת. ִאיש  ֻבֻור, ִאי־ֶאפְׁ

גֹון  ֶכל, ֻכְׁ ֵ ֻיֹוֵדַע ִמׂשֻ ֶ ִדים'ִמי ש   'לֹומְׁ
ט  ָ ש  פְׁ ֶכל ֻבִ ֵ ַעט ַטַעם ַהׂשֻ ים מְׁ ִ יש  ֻגִ רְׁ ֻמַ ֶ ש 
מֹות  ָחכְׁ ִדים, אֹו ֲחָכִמים ֻבְׁ ֶדֶרךְׁ ַהֻלֹומְׁ ָיא ֻכְׁ ְׁ ֺקש  וְׁ

ֶכל ֲאֵחרֹות,  ים ַטַעם ׂשֵ ִ יש  ֻגִ רְׁ ֻמַ ֶ כֹוִלין  –ש  יְׁ
י  ָרֵאל', ֻכִ ָהִבין 'ַטַעם ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ "ֲאִויָראֹלְׁ

ים" ֻכִ ַֹמחְּ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָרא קנח: ֻזַֹהר  ֻדְּ תְּ ָבא־ֻבַ )ֻבָ

עֹוד(  ָחס רמה: וְּ נְּ  .ֻפִ

ֶכל ֵ ַהׂשֻ ָמה וְׁ ֹאד  ,ַהָחכְׁ אי ָיָקר מְׁ ַוֻדַ  –ֻבְׁ
'ֹ ר ִֹעֻקַ ֶֹאֶרץ־ַאךְּ ת ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ ַמֲעַלת

ֹ ֵדי ַֹעל־יְּ ַֹרק ֹהֻוא ָרֵאל', ם־'ִיש ְּ ֵ ַֹהׁשֻ ַחת ֻגָ ַהׁשְּ
ַרךְֹּ ֻבָ לֹ'ִיתְּ ֻכֵ ֻתַ ִֹמסְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֹׁשֶ ֹֻוַמֲחַמת ,

ִמיד, ֹֻתָ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ תֻוב  ֻבְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  ָבִרים יא, ֻכְׁ )ֻדְּ

יתֹ: יב( ֵֹמֵראׁשִ ֻה ֹֻבָ ֱֹאלֶֹקיָך ֹה' ֵֹעיֵני ִמיד "ֻתָ

ֹֻכֹותִלזְֹּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֲֹאַזי:

ֶֹלָעִתיד

ר ִעֻקָ ֹוְּ

ֶלָעִתיד ֹוְּ

ֹ'ַטַעם

ֲֹאָבל

ַטַעם ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יג ש 

נָֹ ָ ָנה"ַהׁשֻ ֹׁשָ ַֹאֲחִרית ַעד ֹוְּ ֵדי־ֶזה  – ה ַעל־יְׁ
ת" ׁשֶ ֺקֻדֶ ֹמְּ ָרֵאל ִלי) "ֶאֶרץ־ִיש ְּ , ם פ"א מ"ו(ֻכֵ

ים"וַ   ֻכִ כֻו'. "ֲאִויָרֻהַֹמחְּ  וְׁ

ָרֵאל' ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָרא  – ִנקְּ
ִחיַנת  ָתֻה ִמֻבְׁ ָ ֺדש ֻ ֶלת קְׁ ַקֻבֶ ֻמְׁ ֶ ש 

ָיה מט, ג( עְּ ַ ש  ֶֹאֹ: )יְּ ָך ֹֻבְּ ר ֲֹאׁשֶ ָרֵאל ָאר""ִיש ְּ ֻפָ  – תְּ
ֵדי ַה  ֲארֻותַעל יְׁ ֻפָ ֵאר  'ִהתְּ ֻפָ ַרךְׁ ִמתְׁ ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

מוֹ  ְׁ ִנש  ָרֵאל. ֻבְׁ 'ִלֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות' ת־ִיׂשְׁ ִנים, ֻובְּ פְּ ן ֻבִ )ַעֻיֵ

זֹון ד(.  ת־ַהֻמָ ֻכַ רְּ  ֻבִ

  .כ
 (ח"ב עא)

ֵיׁשֹ ֹוְּ ָרֵאל', ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ל ֹׁשֶ ֹ'ֹמִחין ֵֹיׁש י ֻכִ
לֹחֻוץ־ָלָאֶרֹ  ץ'.'ֹמִחיןֹׁשֶ

ִליםֹ ַקֻבְּ ֹמְּ ֹחֻוץ־ָלָאֶרץ', ל ֹׁשֶ ַה'ֻמִֹחין
ִקיםֵֹמַה' יֹונְּ ָרֵאל'וְּ לֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֹׁשֶ  – ֻמִֹחין

ָמהִֹהיאֹֻבְֹּ ַהָחכְּ רַֹהֻמַֹחֹוְּ יִֹעֻקָ ָרֵאל'ֻכִ  ,'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
רֻו  ָאמְׁ ֶ מֹו ש  י)"ל ַרזַ ֻכְׁ ִ ֵראש  ה טז, ד(ֻבְּ "ֵאיןֹ: ת־ַרֻבָ

ָרֵאֹֹ ַמתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ָחכְּ ָמהֹֻכְּ כֻו'. ל"ָחכְּ  וְׁ

ֶאֶרץ־ ֹֻבְּ ֵֹחֶלק ֹלֹו ֵֹיׁש ָרֵאל, ש ְּ ִֹמֻיִ ֶאָחד
ׁשֹלֹוֹ ֻיֵ ֹׁשֶ קֹו ִפיֶֹחלְּ ָכלֶֹאָחדֹֻכְּ ָרֵאל.ֹוְּ ִיש ְּ
יֹוֵנקֵֹמַה'ֻמִֹחיןֹ לֹוְּ ַקֻבֵ ןֹהֻואֹמְּ ָרֵאל,ֹֻכֵ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻבְּ

ָרֵאל'.ֹ לֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֹׁשֶ

ֵֹהםֹ ָרֵאל' ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ל ֹׁשֶ ֹ'ֹמִחין י ֻכִ
ִחינַֹ לֹחֻוץ־ָלָאֶרץ'ֹֻבְּ תֹ'ֹנַעם',ֹֻו'ֹמִחיןֹׁשֶ

ִלים', ִחיַנתֹ'חֹובְּ תֻוב  ֵהםֹֻבְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  יָ )ֻכְׁ ַכרְּ : ה יא, ז(זְּ
ד" ח  י ְלא  ם ָקָראתִׁ ד ֹנע  ח  י ֻוְלא   ָקָראתִׁ

י   ם".ֹחְבלִׁ
ִרי)"ל ַרזַ  ֶהדְּ ם', ֵאֻלֻו : ן כד.(ַסנְּ "'ֹנע 

ץ־ רֶׁ אֶׁ ֻבְ ֶׁ ים ש  יֵדי־ֲחָכמִׁ ְלמִׁ ָרֵא ֻת  ש ְ ל יִׁ
ים', ֵאֻלֻו  ֲהָלָכה. 'ֹחְבלִׁ ה ֻב  ה ָלזֶׁ ים זֶׁ ימִׁ ְנעִׁ ֻמ  ֶׁ ש 
ים  חֹוְבלִׁ ץ ש ֶׁ חֻוץ־ָלָארֶׁ ֻבְ ֶׁ ים ש  יֵדי־ֲחָכמִׁ ְלמִׁ ֻת 

ֲהָלָכה".  ה ֻב  ה ָלזֶׁ  זֶׁ

ָרֵאל', לֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ָדָקהֹׁשֶ ֵיש   'צְּ ָדָקהֹוְׁ 'צְּ
לֹחֻוץ־ָלָאֶרץ'. ר הֻוא: ַה  ׁשֶ ִעֻקָ ָדָקהֹוְׁ 'ֻצְּ

ָרֹ ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ל ַעל־ָיָדֻה ַנֲעׂשֶ  ֵאל',ׁשֶ ֶ ִלי'ה ש   'ֻכְּ
ל ִמ  ַקֻבֵ יֹון',לְׁ ֵדי־ֶזה  'ֻנַֹעם־ָהֶעלְּ ַעל־יְׁ ֶ ש 

 'הֹוָלָדה'.ַה  

  .כא
 (ח"ב עח)

ַמןֹ ַֹהֻזְּ אֹותֹו מֹוֹֻבְּ הַֹעצְּ ַחֻיֶ מְּ
ֹ הֻוא ׁשֻוט־'ִאיׁשֹׁשֶ ,ֹ'ֻפָ

ָרֵאל'ֵמַהֹֹ ִסיַעתֶֹאֶרץ־ִיש ְּ לֹנְּ ֹׁשֶ ֶרךְּ  .'ֻדֶ

ִחיַנת ֵאיןֹ ֻבְׁ יֹׁשֶ ֻמִ ם',ֹׁשֶ ַנתִֹחֻנָ "'אֹוַצרַֹמֻתְּ
ם" ָ ִֹמׁשֻ ל ַקֻבֵ ֹמְּ ָלל ֹֻכְּ כֻות ֹזְּ ֹׁשֻום  לֹו

מוֹ ) ְּ ַה , ה מה, ו(ַרבָֻ ת־ש  י'וְׁ ֻדִ ָעה ֻצַ ָ ש  הוֻ ק' ֻבְׁ ֶ 'ִאיׁשֹא ש 
ׁשֻוט',ֹ ל  ֻפָ ַקֻבֵ ָ מְׁ  ם.ִמש ֻ

ׁשֹ ֻקֵ ֻבִ ׁשֶ לֹוםֹֻכְּ ָ נֻוָֹעָליו־ַהׁשֻ הַֹרֻבֵ ֹמשֶׁ
ֶאֶרץ־יִֹ ֹלְּ ׁשָֹלבֹוא ֻקֵ ֹֻבִ ָרֵאל, ש ְּ

ַנת ם',־'ַמֻתְּ תֻוב  ִחֻנָ ֻכָ ֶ מֹו ש  ָבִרי)ֻכְׁ : ם ג, כג(ֻדְּ
ן"  ַחֻנַ ִחיַנת '",ֹהֶֹאלָֹוֶאתְּ ם'.ֻבְׁ ַנת־ִחֻנָ ֹ'ַמֻתְּ

ֹ ָרֵאל' ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ת ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ הֻואֹֹ–'ֻכַֹח
ִחיַנת ֹֻבְּ ֵדי ים קיא, ו( ַעל־יְּ ִהֻלִ ֹ"ֻכַֹחֹ: )ֻתְּ

יוֹ ידַֹמֲעש ָ ַעֻמוִֹֹֹהֻגִ ֹ.ֻגֹוִים"ַֹנֲחַלתָֹלֶהםָֹלֵתתֹלְּ

סֻוק  ֻפָ "י ֻבַ ִ ֵרש  ַרש  ֻפֵ ֶ ית א, א(ש  ִ ֵראש  : )ֻבְּ
ית" ֵראׁשִ כֻו':  "ֻבְּ ִבילוְׁ ׁשְּ ֻבִ ַתחֹ־"ׁשֶ ֹֻפָ ֶזה

כֻו',ֹ ֹוְּ ם ַֹאֻתֶ ָלִנים זְּ ֹֻגַ רֻו ֹיֹאמְּ ֻלֹא ֹׁשֶ ית', ֵראׁשִ 'ֻבְּ ֻבִ
ֹֻבָֹ ַרךְּ ֻבָ יֹהֻואִֹיתְּ ית',ֹֻכִ ֵראׁשִ 'ֻבְּ ַתחֹֻבִ ןֹֻפָ ָראַֹעל־ֻכֵ

כֻו'".ֹ צֹונֹוֹוְּ ָתָנֻהָֹלֶהםֹֻוִברְּ צֹונֹוֹנְּ ַֹהֻכֹל,ֹֻוִברְּ

ֹהֻואֹ ָרֵאל', ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֹ'ֻכַֹח ר ִעֻקָ ׁשֶ
ֶהםֹ ֻבָ ֹׁשֶ ַֹמֲאָמרֹות ָרה ֹ"ֲעש ָ ִחיַנת ִמֻבְּ

ָֹהעֹוָלם" ָרא ִחיַנת )ָאבֹות פ"ה מ"א( ִנבְּ ֵהם ֻבְׁ ֶ , ש 
יו" ַֹמֲעש ָ ֵדי־ֶזה ָהיֻו ִיׂשְׁ  – "ֻכַֹח ַעל־יְׁ ֶ ָרֵאל ש 

ָרֵאל.  ֻבֹשׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ִלכְׁ כֹוִלים ֵליֵלךְׁ וְׁ  יְׁ

י־מֹוֲהַרַנ"ת ח"א נא: ] מֵּ יחֹות־ָהַר"ן קנג; יְׁ ָאז ָאַמר ש ִׁ וְּ
יַרת ַהֻתֹוָרה ַהַנ"ל( ְפֵני ֲאמִּ הֻוא: )לִּ הֹ"ׁשֶ ַחֻיֶ מוֹֹֹמְּ הַֹעצְּ ַֹרקַֹעֻתָ

ה ֻמֶ ָהָיהֹֻבַ ָרֵאל"ֹׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ יָחה ֻוִמֻתֹוךְּ  .ֻבְּ  ִחילִהתְּ  זֹאת ש ִ
ר ַדֻבֵ ָבֵאר לְּ ל ֻולְּ ָין ֻכָ ה ֵאיךְּ , ַההֻוא ַהֻנֹוָרא ִענְּ ַחֻיֶ מוֹ  ֶאת מְּ  ַעצְּ
ֵעת יטֻות ֻבְּ ִ ש  ֶרךְּ 'ֵמַה  ַהֻפְּ ל ֻדֶ ֶ ָרֵאל ש  ֶזה ,'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻבָ ֶ ש  ין וְּ ַחֻיִ  מְּ

ל ֶאת  ֻוִטים ֻכָ ש  עֹוָלם ַהֻפְּ ֻבָ ֶ כֻו' ש   [.וְּ

ם־ֶזה ַעל־ׁשֵ ֹוְּ

ע: ֹֻדַ

ַגם ֹוְּ

ָכל ֹוְּ

ַדע: ֹוְּ

רוֹֻ ָאמְּ ֹוְּ

ֵיׁשֹ ֹוְּ

יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַֹהֻצַ

ֶזה ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֹ ִעֻקַ ֹרוְּ

מוֹֹ ֹֻכְּ

ָצא: ִֹנמְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יד ש 

  .כב
 (ח"ב קט)

ֹגָֹֹֻ– ֻקֻון ֹֻתִ ִֹלֹהֻוא ַגם־'דֹול פְּ
ִרית ֹ.'ַהֻבְּ

  .כג
 (ח"ב קטז)

ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ם  ֻבְּ ָ רֻו לֹו ש  ִסֻפְׁ
ֻוִבים  עוֻ ַהֲחש  בְׁ ֻקָ ֶ ָ  ש  יָרָתם: ש  ם ֻדִ
ֶאֶרץ־ ֹֻבְּ ָהיֻו ֻקֶֹדםֹׁשֶ ָרֵאֹׁשֶ כֹוִליםִֹיש ְּ ֹיְּ ָֹהיֻו ֹלֹא ל,

ֶזהֹ ֹֻבְּ ֹעֹוֶמֶדת ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹׁשֶ ָמן ַעצְּ ֹלְּ ר ַצֻיֵ לְּ
ִרים וְׁ  ָהעֹוָלם, הוֻ ָהיֻו סֹובְׁ ֶ א עֹוָלם ַאֵחר ש 

בָֹאר  ָרֵאל ַהמְׁ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַ ֺדש ֻ ִפי ֻגֶֹדל קְׁ ֵרי, לְׁ ַגמְׁ לְׁ
ָפ  ֻסְׁ תֹוָרֵתנוֻ ֻבַ ֹפָרש  ֻבְׁ ה. ־ַה ִרים ֻומְׁ ָ דֹוש  ַעדֹֻקְׁ

ִֹהיאֹ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹׁשֶ ָראֻו ֹוְּ ם, ׁשָ ֹלְּ אֻו ֹֻבָ ר ֲאׁשֶ
ׁש.ֹ ֶזהָֹהעֹוָלםַֹמֻמָ  ֻבְּ

ֱאֶמת: דְׁ  ֻבֶ ָלל ֻבִ מֻוָנה, ֵאין ִחֻלֻוק ֻכְׁ מֻות ֻותְׁ
ִדינֹות  ָאר מְׁ ְׁ ָרֵאל ֻוֵבין ש  ין ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֻבֵ

יל,  ֻדִ ַהבְׁ ֹאדֹלְׁ ֹמְּ ה דֹוׁשָ ֹקְּ ִֹהיא י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ
ֹאד.ֹ נֹוָרָאהֹמְּ הֲֹעצֻוָמהֹוְּ ָ ֺדׁשֻ ִליתַֹהֻקְּ ַתכְּ ֹאדֹֻבְּ מְּ
ַֹאֻמֹותֹ ע ֻבַ ַֹארְּ ֲֹאִפֻלֻו ם ֹׁשָ ַֹלֲהלֹךְּ ַֹהֻזֹוֶכה ֵרי ַאׁשְּ

ִליגֻו  כֻו',וְֹּ ר ִהפְׁ ֶ ֲאש  ֹעֶצם ֲחזַ ֻכַ ָפִרים ֻבְׁ ָכל ַהֻסְׁ "ל וְׁ
ַהֻנֹוָרָאה.  דֹוָלה וְׁ ָתֻה ַהֻגְׁ ָ ֺדש ֻ  קְׁ

ֹ נֻו ֹזַַֹרֻבֵ ֹזֹאת ָרךְׁ  –"ל ָין ִנצְׁ י הֻוא ִענְׁ ֻכִ
ֵני־ָאָדם ֻבְׁ ֶ ָיִנים ש  ה ִענְׁ ַכֻמָ ֹאד לְׁ  מְׁ

ָטעֻוִתים.  ֶהם ֻבְׁ בֻוִכים ֻבָ  נְׁ

יר ֶאת ֵיש  טֹוִעים סֹובְׁ  ַהֻכִ ִריִכין לְׁ ֻצְׁ ֶ ִרים: ש 
ירֹו  ַהֻכִ ה לְׁ ָ ֺדש ֻ קְׁ ֻבִ ֶ ָבר ש  ָאר ֻדָ ְׁ יק אֹו ש  ֻדִ ַהֻצַ

מוֻ  דְׁ ה ֻבִ ֻנָ ֺ ש  ֶיה מְׁ הְׁ ֻיִ ֶ מֻותֹו, ש  מֹו ֻודְׁ ַצלְׁ ָפָניו ֻבְׁ תֹו ֻבְׁ
ָקא.  יְׁ נֻועֹוָתיו ֻדַ  ֻוִבתְׁ

ֶצֶלם  –לֹא ֵכן הֻוא  מֻות וְׁ דְׁ י הֻוא ֻבִ ֻכִ
י ִ ָכל ָהֲאָנש  ֻנֻוי, ֻכְׁ ִ ֻום ש  ֵאין ֻבֹו ש  ם, וְׁ

ֵרי.  ַגמְׁ ָין ַאֵחר לְׁ י־ֵכן הֻוא ִענְׁ ַאף־ַעל־ֻפִ  וְׁ

ֶלתֹ ֻדֶ ֹֺמבְּ ִֹהיא ֱאֶמת ֹֻבֶ ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ
ָכלֹ ֹֻבְּ ֲֹאָרצֹות, ָאר ְּ ִֹמׁשֻ ֵרי ַגמְּ ֹלְּ ת ֶרׁשֶ ֻוֺמפְּ

ִחינֹוֶתיָה.ֹ ָיֶניָהֹֻובְּ  ִענְּ

ָרֵאלֵֹיׁשָֹלֻהָֹרִקיַעֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַאֵחרֹֹ"ׁשֶ
ֲֹאָרצֹות", ָאר ְּ ֻזַֹהר־ ִמׁשֻ ַכֻמֻוָבן ֻבַ וְׁ

רֻוָמה  ת ֻתְׁ ַ ָרש  דֹוש  ֻפָ זַֹה  – )קנא:ַהֻקָ ֵה ר ֻובְּ קְּ  – ל רט.(ַוֻיַ
ֵאהֵֹעיֵניֹ ִפיַֹמרְּ ִמֻיֻותֹלְּ ַגׁשְּ י־ֵכן,ֹֻבְּ ַֹאף־ַעל־ֻפִ ַאךְּ
ֶֹאֶרץ־ ין ֹֻבֵ ֻנֻוי ֹׁשִ ֹׁשֻום ֹרֹוִאים ֵֹאין ָהָאָדם,

ֲֹאָרצֹות, ָאר ִֹלׁשְּ ָרֵאל ֻזֹוֶכהִֹֹיש ְּ ֹׁשֶ ִֹמי ִֹאם י ֻכִ
ָצתֹ ֹקְּ ִחין ַהבְּ ֹלְּ ָֹיכֹול ָתֻה, ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻבִ ַהֲאִמין לְּ

ֵרׁש.ֹ ַֹהֶהפְּ

  .כד
ְבֵחי) ִ  (ָהַר"ן ח"ב ה־ו־ז־ש 

ַסח ַנת תקנ"ח( ַחג ַהֻפֶ ְּ זֹאתָֹאַמר:  )ש  ֻבְּ "ׁשֶ
ה דֹוׁשָ ָאֶרץַֹהֻקְּ ֹֻבָ אי ַוֻדַ ֶיהֹֻבְּ ָנהִֹיהְּ ָ  ַהׁשֻ

כֻו'  ֹ –וְׁ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֶיהֵֹאיךְּ יִֹיהְּ ֹֻכִ אי, ַוֻדַ עֹֻבְּ ֶיהֹהֻואִֹיֻסַ
ָלא". ַֹאזְּ א ֹֺרֻבָ ַתר ֹֻבָ ֹֻוִמעֻוָטא ם, ֹׁשָ ָבר ֹֻכְּ  ֺרֻבֹו

ט[  ֹוין ָדארְּ ט ִאיז ש  פְּ ֶטע ֶהעלְּ ֶרעסְּ ן ִדי גְּ  .]ָווארְּ

ָרֵאל,ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ֹסַע ִֹלנְּ ֹרֹוֶצה "ֲאִני
ָהִעֻכֻוִביםֹ ִניעֹותֹוְּ ַוֲאִניֹיֹוֵדַעֹֻגֶֹדלַֹהֻמְּ

י הְּ ֻיִ לֹׁשֶ ֹֻכָ ַֹאךְּ , ָֹוֵעֶרךְּ עֻור ֹׁשִ ִלי ֹֻבְּ ַֹעל־ֶזה ִֹלי ֻו
ֶיהִֹליֹרֻוַחֹ הְּ ֻיִ ַמןֹׁשֶ לֹזְּ י,ֹֻכָ ֻבִ ִקרְּ ָמהֹֻבְּ ׁשָ ַהֻנְּ ַמןֹׁשֶ זְּ
ֹֻכִֹחיֹ ָכל ֹֻבְּ ע ֶאֻסַ ֹוְּ י ׁשִ ַֹנפְּ ֹסר ֶֹאמְּ י, ַאֻפִ ֹֻבְּ ים ַחֻיִ

ה".ֹ ֵעיָניוַֹיֲעש ֶ ם,ַֹוה'ַֹהֻטֹובֹֻבְּ ׁשָ  לְּ

ִסי ֹֻופְּ ִסיָעה ֹֻפְּ ל ֹֻכָ לֹ"ַעל ֹׁשֶ ָעה
ִֹליֹ ֶיה ִֹיהְּ ָרֵאל, ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ִסיַעת נְּ

ִסיַרתֶֹנֶפׁש".ֹ  מְּ

ֶיה,ֹ הְּ ֻיִ ֹׁשֶ דֵֹאיךְּ ִֹמֻיָ ֹסַע "ֲאִניֹרֹוֶצהִֹלנְּ
ֶצהֹ רְּ ֻיִ ֹׁשֶ ִֹמי ַֹאךְּ ָֹמעֹות, ִלי ֹֻבְּ ֲאִפֻלֻו

ןִֹליָֹמעֹותַֹעלֹהֹוָצאֹות".ֹ ַרֵחםָֹעַליִֹיֻתֵ  לְּ

לֹוֵמנֻו  ְׁ י־ש  ֵ ש  עֻו ַאנְׁ ֲעָירֹות ָנסְׁ ֻבָ
כֻו',  ד ֵאיֶזה ַסךְׁ וְׁ צֻו ִמֻיָ ִקֻבְׁ מֻוִכים וְׁ ַהֻסְׁ

יתוֹֹ  ִריזֻותִֹמֻבֵ זְּ דֹֻבִ ָנַסעִֹמֻיָ כֻו'. וְּ ר וְׁ ַח"י ִאֻיָ  ֻבְׁ

ָרֵאל'' ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ

ָהָיה ׁשֶ ֹֻכְּ

י ֹֻכִ

ר ִסֻפֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ֵכן ֹוְּ

ָאַמר: ֹוְּ

ֶעֶרב ֹֻבְּ

ָאַמר: ֹוְּ

ָאַמר: ֹוְּ

ָאַמר: ֹוְּ

ֵתֶכף ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  טו ש 

  .כה
ְבֵחי) ִ  (ָהַר"ן ח"ב כח־ש 

ָכהֹ ֻזָ ֶ ֹׁשֻ ה ֻמֶ ֹֻבַ ֹאד, ֹמְּ מֹו ַֹעצְּ ֵאר ֻפָ ִמתְּ
ָרֵאל. ֶאֶרץ־ִיש ְּ יֹותֹֻבְּ סֹוף ָיָמיו  ִלהְּ ַגם ֻבְׁ וְׁ

ָכהֹר: ָאַמ  ֻזָ ֶ הֹׁשֻ ֻמֶ ֹאד,ֹֻבַ מֹוֹמְּ הַֹעצְּ ַחֻיֶ הֻואֹמְּ "ׁשֶ
ָרֵאל".ֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ יֹותֹֻבְּ ִֹלהְּ

  .כו
יחֹות) י־ש ִ  (מֹוֲהַר"ן רטו־ָהַר"ן יא; ַחֻיֵ

ׁשֹ ֻיֵ ָחהֹלוֹֹֹׁשֶ מְּ דֹוָלהֹש ִ ָכהַֹעלֹֻגְּ ֻזָ ֹׁשֶ
יֹות ָרֵאלִֹלהְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ י – ֻבְּ הֹֻכִ ֻמָ ֹֻכַ

ִניעֹות, הֹמְּ ַכֻמָ בֹֹֻוְּ לְּ הֹֻוִלים,ֻבִ ַכֻמָ בֹות,ֹוְּ ַֹמֲחׁשָ
ה ַכֻמָ סֻוִכים,ִֹעֻכֻוִביםֹוְּ ִסכְּ ַיןַֹעלֹלוָֹֹֹהיוֹֹֻוְּ ִֹענְּ

ִסיָעה ָרֵאל,ַֹהֻנְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִניעֹותֹלְּ ֵֹמֲחַמתֹֻומְּ
ֹ הֻואֹ–ָממֹון ם,ַֹעלָֹקַפץֹוְּ ֻלָ ָגַמרֹֻכֺ הֹוְּ ֻדָ ָֹהֺעבְּ
ֵלמֻות,ֹ ׁשְּ ָהָיהֹֻבִ ָרֵאלֹוְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹ.ֻבְּ

  .כז
י)  (טומֹוֲהַר"ן ־ַחֻיֵ

ָאַמר ֶ ָעה ַהֻתֹוָרה ש  ׁשְּ ֻקֻוִנין"ֹ"ֻתִ  ֻתִ
ם)ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"א כ( ָ ש  ר , וְׁ ַדֻבֵ ה מְׁ ֻבֵ  ַהרְׁ

ֲעַלת ָרֵאל: ִמֻמַ ה ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֻזֶ רֹ"ׁשֶ חוִֹֹֹעֻקַ ֹןִנֻצָ
ָחָמה לְּ ֻזֹוִכיןַֹהֻמִ ׁשֶ ָרֵאל"ָֹלבֹואֹֻכְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ

כוֻ ֹ  .'וְׁ

ֵעת ָאַמר ֻבְׁ ֶ ֵאר ֹוָרהַהֻת  ש  ָבר ֻבֵ  ַהֻדָ
י, יֹוֵתר ִחיל ָאז ֻכִ ָחַלת ִהתְׁ ַהתְׁ  ֻבְׁ

ֶכף ַהֻתֹוָרה ר ֻתֵ ַדֻבֵ ָרֵאל, לְׁ ָאַמר ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְׁ זֹו־ וְׁ ֻבְׁ
ֹון:  ש   ַהֻלָ

רֹוֶצה יֹותֹׁשֶ הֻוִדיִֹלהְּ ֹיְּ נוֹֻ, ַהיְּ ֵֹליֵלךְֹֹֻּדְּ
א ֻגָ רְּ א,ִֹמֻדַ ֻגָ ַדרְּ רֹלְּ ׁשָ י־ִאםִֹאי־ֶאפְּ ַעל־ֹֻכִ

ֵדי ָרֹֹיְּ ִחיןֵֹאל.ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַנֻצְּ ֻמְּ ׁשֶ ָחָמהֹֻוכְּ לְּ ָֹאזַֹהֻמִ
ָרִאיןֹ ָחָמה"ֹֹ"ִאיׁשִֹֹנקְּ מֹות טו, ג(ִמלְּ ְּ ֹ.)ש 

ִחיןֹֹקֶדם ַנֻצְּ ֻמְּ ֹֹׁשֶ ָחָמה לְּ ֹ"ַאלָֹאזֹ–ַהֻמִ
ל ַהֻלֵ ַח"ֹֹֹחֵגרִֹיתְּ ַפֻתֵ מְּ ָלִכים־א כ, יא(ֻכִ ַֹרקֹ.)מְּ
ִחין ַנֻצְּ ֻמְּ ׁשֶ ֹֹֻכְּ ָחָמה לְּ ֹ"ִאיׁשֹֹהֻואָֹאזֹ–ַהֻמִ

ָחָמהֹ ֹ!"ִמלְּ

ַמר ֻגָ ֶ י ַהֻתֹוָרה, ש  ֻתִ ַאלְׁ ָ ֹ"ַמה אֹותֹו: ש 
ֶכם ַנתְּ ֻוָ הֹֻכַ ֻמֶ םֹֻבַ ֻתֶ ֲאַמרְּ ֶאֶרץ־ֹׁשֶ ׁשֶ

ָרֵאל דֹוָלהִֹהיאִֹיש ְּ ,ֹֻגְּ ךְּ ל־ֻכָ הֹֻכָ ֻזֶ ׁשֶ רֹוְּ חֹוןִֹעֻקַ ִֹנצְּ
ָחָמה?!ֹ לְּ  ַהֻמִ

י ָעָנה ֻבִ ָאַמר: וְׁ ָנִתי וְׁ ֻוָ ָרֵאל'ֹ"ֻכַ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ
ַֹֹהֻזֹאת פְּ יטֻותֻבִ יםֵֹאֻלוִֹֹֻעםֹׁשִ ֻתִ ַֹהֻבָ

ירֹות! ַהֻדִ ָאַמר: וְּ ָֹדאס,ַֹטאֶקעֵֹמייןֹ"ִאיךְֹּ וְׁ
ָרֵאל' ערִֹדיִֹמיטֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִטיֻבֶ ִֹדיִֹמיטֹׁשְּ

ָנִתי ָלֶזה, 'ֶאֶרץ־ ַהייֶזער"! ֻוָ ָרֵא ]ֻכַ ֻוָט ל' ִיש ְּ ש   ֵאֻלוֻ ם ִע ה, ַהֻפְּ

ים ַהֲחָדִרי  ֻתִ ַהֻבָ  .[םוְּ

ל ֻכָ וָֹֹֻׁשֶ הָֹנתוֹֹֻכַ ֻמֶ ֶהֱאִריךְֹֹֻּבַ ֹׁשֶ
ַמֲעַלת ָרֵאל',ֹֻבְּ ָנתוֹֹֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻוָ ֹֻכַ

ׁשֻוטוֹֹ פְּ ָרֵאל'ַֹעלֹֻכִ ֵני־ַֹהֻזֹאתֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻבְּ ׁשֶ
ָרֵאל ִעיםִֹיש ְּ םֹנֹוסְּ ׁשָ ֹלְּ צֹונֹו:, רְּ לֹׁשֶ ֻכָ ִֹאיׁשֹֹׁשֶ
ָרֵאל, לִֹיש ְּ רֹוֶצהִֹמיֹֻכָ יֹותֹׁשֶ ָרֵאלִֹאיׁשִֹֹלהְּ ִֹיש ְּ
ֱאֶמת, עֹֻבֶ ִֹֹיֻסַ ָרֵאל'לְּ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ י, ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְּ
ׁשֹ ֻיֵ ִניעֹותֹלוֹֹֹׁשֶ ֶֹזהַֹעלַֹרֻבֹותֹמְּ ר, ֻבֵ ׁשַ לֹיְּ ֹֻכָ

ִניעֹות ֵיֵלךְַֹֹּהֻמְּ ם,ֹוְּ ׁשָ יֹלְּ ר ֶזה ֻכִ חוֹ  ִעֻקַ  ןִנֻצָ
ָחָמה,  לְׁ ֻזֹוִכין ַהֻמִ ֶ ש  ָרֵאל'. ָלבֹוא ֻכְׁ 'ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ  לְׁ

ר ָבִביֵֹהִעירֲֹאׁשֶ יֹוֵתרֹלְּ קֹֻבְּ ִחֻזֵ ִֹתיאוֹֹֹוְּ
יֹוֵתר ֹֻבְּ לַֹעלַֹלֲעֹבר, ִניעֹותֹֻכָ ָֹהַרֻבֹותַֹהֻמְּ

ָהָיה עֻור,ִֹליֹׁשֶ ִלי־ׁשִ ֻבֹרֹֻבְּ םִֹלׁשְּ ֻלָ ָלבֹואֹֻכֺ ֹוְּ
ָרֵאל'ֹ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹ.לְּ

ר ִריָֹהָיהֲֹאׁשֶ ֶעזְּ רֹ,ֻבְּ ֻבֵ ׁשַ ֹלְּ
ִניעֹות ֻבֻוִליםֹמְּ ִעֻכֻוִביםֹֻוִבלְּ ֹוְּ

הֹ ֵאֻלֶ ָלבֹוא,ֹֻכָ םֹוְּ ׁשָ ֹֹלְּ ׁשָ ַלֲחזֹרֹלֹום,ֻבְּ לֹום.ֹוְּ ׁשָ  ֻבְּ

ר ֻפֵ ֻסִ ֶ ש  נוֻ  ֻכְׁ  ֵמֹעֶצם ַז"ל ַרֻבֵ
ִניעֹות נֹות ַהֻמְׁ ֻכָ ַהֻסַ ָהָיה וְׁ ֶ  ש 

ֻבֻול, ָעָליו ַטאמְׁ סְׁ ֵאיךְׁ  ֻבִ ָהָיה וְׁ ֶ ָנה ש  ַסֻכָ דֹוָלה ֻבְׁ  ֻגְׁ
א ֹקֶדם ֻבָ ֶ ָרֵאל' ש  'ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ כוֻ  לְׁ  ָעָנה ָאז – 'וְׁ
ָאַמר ֹ ָלנֻו: וְׁ ֲאַנחְּ כֹוִליםֹנוֹֻׁשֶ 'ֶאֶרץ־ָֹלבֹואֹיְּ לְּ

ָרֵאל'ֹ ָנֵקל"!ִֹיש ְּ ֹֻבְּ

ָֹהָיה

ֹ:ָאַמר

ַֹאַחר

ָרט ֹֻוִבפְּ

ֹ"ִמי

י ֹֻכִ

ַאַחר ֹוְּ

ָגַער ֹוְּ

לֹוַמר: ֹֻכְּ

ֶזה ֹוְּ

ם ֵ ־ַהׁשֻ רֻוךְּ ֹֻבָ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  טז ש 

ָעֵלינוֹֻ רוֹֹֻלֹאֹׁשֶ ֻבְּ ֻגַ ִניעֹותִֹיתְּ ֹמְּ
ה ֵאֻלֶ נֹותֹֻכָ ַסֻכָ הֹוְּ ֵאֻלֶ מוֹֹֹֻכָ ָהיוֹֹֻֻכְּ ֹׁשֶ

ִאם,ָֹעָליו ֶצה,ֹוְּ ָרֵאל'ָֹלבֹואֹנֻוַכלִֹנרְּ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ
ָנֵקלֹ  .ֻבְּ

י־ֵכן איַֹאף־ַעל־ֻפִ ַוֻדַ םֹֻבְּ נוֹֹֻֻגַ ִריִכיםֲֹאַנחְּ ֹצְּ
יֹות יםִֹלהְּ ֺרֻצִ ֻבֹלֹמְּ רִֹיֻסֻוִריםִֹלסְּ ֻבֵ ׁשַ ֹֻולְּ

ִניעֹות ִאיןֹֹקֶדםֹמְּ ֻבָ םֹׁשֶ ׁשָ י – לְּ "ֶאֶרץ־ ֻכִ
ָרֵאל, הַֹאַחתִֹהיאִֹיש ְּ לׁשָ ְּ ָבִריםִֹמׁשֻ נוֹֹֻֻדְּ ֻתְּ ֻנִ ֹׁשֶ
ֵדי ָרכֹות ה.( ִיֻסֻוִרים"ַֹעל־יְּ ם ַכֻמֻוָבא ,)ֻבְּ ָ  ש 

ֲאָמר  ֻמַ  ל."ַהנַֻ  ֻבַ

ֵמיָאַמר  יְּ ם ֻבִ ָצא ֻגַ מֹוֲהַרַנ"ת ח"א ־)ִנמְּ

ֶמהֹ"ֵיׁשֹ :לו( דְּ ֻנִ ָֹלֶהםֹׁשֶ
רֹוִצין ָסִפיןֹׁשֶ ִנכְּ ֹאדֹוְּ ָרֵאל',ָֹלבֹואֹמְּ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ

כֹוִליםָֹהיוִֹֹֻאם עֹיְּ םִֹלֻסַ ׁשָ ָחָבה,ֹלְּ ַהרְּ ֹלֹאֲֹאָבלֹֻבְּ
ַצַערֹ דַֹחק!ֹֻבְּ ֹוְּ

ֵלָֹֹרצֹוןֶֹזהֵֹאין ֹׁשָ יֹ–ם ִֹמיֹֻכִ
רֹוֶצה ֱאֶמתָֹלבֹואֹׁשֶ 'ֶאֶרץ־ֹֻבֶ לְּ

ָרֵאל', םֵֹליֵלךְָֹֹּצִריךְִֹֹּיש ְּ ִלי'ֹֻגַ מוֹ ֹ,'ַרגְּ ֱאַמר ֻוכְׁ ֻנֶ ֶ  ש 
ָרָהם'  'ַאבְׁ ית יב, א(לְׁ ִ ֵראש  ָך"ֹ"ֶלךְֹּ :)ֻבְּ כוֻ  לְּ " ,'וְׁ  "ֶלךְּ

ָקא"  יְׁ  .ֻדַ

  .כח
י)  (מֹוֲהַר"ן קמ־ַחֻיֵ

ֻקֶֹדם ֶ ִאים ַז"ל ָאַמר: ש  ֻבָ ֶ ' ש  לֻות',לְׁ  ַגדְׁ
ִריִכין ה ִלֻפֹל צְׁ ִחֻלָ תְׁ נֻות'  ֻבִ 'ַקטְׁ  –לְׁ
ָרֵאל' 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ לֻותֹהֻואֹוְּ דְּ לֻות',ֹ'ֻגַ ַגדְּ ן ֻדְּ ַֹעל־ֻכֵ

ִריִכיןֹ הִֹלֻפֹלֹצְּ ִחֻלָ תְּ נֻותֹֻבִ 'ַקטְּ נֻות'.ֹלְּ ַקטְּ  ֻדְּ

ם־טֹוב ָיכֹול ָהָיה לֹא ֵ ַעל־ש   ַז"ל ַהֻבַ
ָרֵאל, ָלבֹוא ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ י לְׁ  ָהָיה אלֹ  ֻכִ

תֹוךְׁ  ֵליֵרד ָיכֹול  נֻות לְׁ ֶזה. ַקטְׁ  ֻכָ

ָרֵאל,ָֹלבֹואָֹזָכהַֹז"ל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַעל־ֹלְּ
ֵדי נֻות,ֹֻגֶֹדלֹיְּ טְּ ַרדַֹהֻקַ ֻיָ םֹׁשֶ ׁשָ ֹלְּ

ָמתוֹֹ ָחכְּ נֻותָֹהֲעצֻוָמהֹֻבְּ ַקטְּ ָלגֹלְּ ֹֺמפְּ נֻות, ֹ'ַקטְּ
נֻות' ַקטְּ ֹֻדְּ ָכהַֹעד, ֻזָ ָרֵאל'ָֹלבֹואֹׁשֶ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ

הֹ לֻותֹֻואׁשֶ דְּ לֻות'ֹ'ֻגַ ַגדְּ  .ֻדְּ

ָגה ָ ָכהַֹהַהש ֻ ֻזָ ָרֵאלֹֹׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  ִאֻלוֻ  –ֻבְּ
ל ים ֻכָ ֻמִ יוֹ  ַהֻיַ כוֻ  ֻדְׁ יקֵֹאין ,'וְׁ ֻפִ ַֹמסְּ

ָבֵאר ר – לְּ ֶ ַמע לֹא ֲאש  ְׁ לֹא ִנש  ָאה וְׁ ה ִמי ִנרְׁ ֻכֶ זְׁ ֻיִ ֶ  ש 
ֵדי ִניָסה ַעל־יְׁ ָרֵאל, ֻכְׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ָגה לְׁ ָ ַהׂשֻ ֶלֶגת לְׁ  ֺמפְׁ
יֹוָנה ֲעצֻוָמה ֶעלְׁ זוֹ  וְׁ ָעָלה ַעד, ֻכָ ֶ ַמֲעָלה ש   לְׁ

ֵרָגה  יֹוָנה ֻוַמדְׁ בֹוֻהַ  ֶעלְׁ ֹאד. ֻגָ  מְׁ

  .כט
ְרֻכַ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) זֹו תֻבִ י־ַעל –ן ד, יד ־ַהֻמָ ־ִלֻקֻוֵטי ֻפִ

ָרֵאלח"ב מ, ' ן"מֹוֲהַר  ֻיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץ־ִיש ְ ֶ  '(ִמי ש 

ָרֵאֹ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ַחֹֹ,לָלבֹוא ַנֻצֵ לְּ
ָחָמהֹזֹאת ַללֹֹ,ִמלְּ רֹֻכְּ ִהיאִֹעֻקַ ׁשֶ

ֵאִלי רְּ ש ְּ ַֹהֻיִ ִֹאיׁש ל ָחמֹותֹׁשֶ לְּ ַֹהֻמִ ל י־ִאםֹֹ–ֹֻכָ ֻכִ
ֵדיֹ דֹול ְמֹאד'ַעל־יְּ נֻות ֻגָ ָ ְקש  ָ ןַעיֵֻ ] '.ע  ֲאִריכוֻ ם ־ש  ת ֻבַ

יַ  ִענְּ ֲארוֻ 'ַה ן ֻבְּ ֻפָ ֵ ת' ִהתְּ ַהש ֻ ֶ ַרךְּ םש  ֻבָ ֵא  ־ִיתְּ ֻפָ נוֻ 'ָה ם ִע ר ִמתְּ ָ ש  ת' ַעקְּ

 ת[.ַהֻזֹא 

  .ל
ְרֻכַ ֲהָלכֹות, ־)ִלֻקֻוֵטי זֹו תֻבִ י־ַעל –ן ד, טז ־ַהֻמָ  ֻפִ

ָרֵאלח"ב מ, ' ן"מֹוֲהַר ־ִלֻקֻוֵטי ֻיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץ־ִיש ְ ֶ  '(ִמי ש 

ִתיב ָבִרי) ֻכְּ לֹאֹ" :ם ח, ט(ֻדְּ
ֻהֹ ַסרֹֻכֹלֹֻבָ ַפעֹ –"ֶֹתחְּ ֶ ַהׁשֻ ׁשֶ

ם ָ ֶכתִֹמׁשֻ ׁשֶ מְּ ֻהֹׁשֹֹ,ַהֻנִ רֹון,ֵֹאיןֹֻבָ םֹ"ֻוםִֹחֻסָ יֹׁשָ ֻכִ
ָרָכה ַֹהֻבְּ ֶֹאת ֹה' ה י) "ִצֻוָ ִהֻלִ ִחיַנתם קלג, ג(ֻתְּ  , ֻבְׁ

ָאכִ ) ִליָֹדי" :י ג, י(ַמלְּ ָרָכהַֹעדֹֻבְּ ֹ."ַוֲהִריֹקִתיָֹלֶכםֹֻבְּ

ִחיַנת ֵאיןֹ" :ה א, יג(־ַרבָֻ תֹקֶהלֶ ) ַהֵהֶפךְׁ ִמֻבְׁ
ָידוֹֹ ֹֻבְּ ֲאָותֹו ֹֻתַ ַֹוֲחִצי ֵֹמת  – "ָאָדם

ַה   נוֻ ֻדְׁ עֹוָלם ָחֵסר לֹו. :יְׁ ֻלְׁ ֶ  ש 

ה'ַהֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ַפע ֶ ֹֹ'ׁשֻ ל ָרֵאל'ׁשֶ ֹ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ
ִחיַנתֹ פֻוָלה'ִהיאֹֻבְּ ַפעֹֻכְּ ֻהֹֹ',ׁשֶ ֹֻבָ ֵאין ׁשֶ

ֹ רֹון'ׁשֻום ֹֹ',ִחֻסָ ִחיַנת י"ֻבְּ ֹֻדָ ִלי ֹֻבְּ ַֹעד ָרָכה ֹֻבְּ "–ֹ
י" ֹֻדַ ִֹמֻלֹוַמר תֹוֵתיֶכם פְּ ֹש ִ לֻו בְּ ֻיִ בָֻ ) "ׁשֶ ַ ב: לת ש 

ֲע  פֻוָלה  – ת כג:(ַמֻכוֹ ת ט. כב: ִניֻתַ ַפע ֻכְׁ ֶ ַהש ֻ ֶ ש 
רֹוֶצה.  ֶ ה ש ֻ ֶלת יֹוֵתר ִמֻמַ ֺכֻפֶ  ֻומְׁ

ִחיַנת ַה  ת'ֻבְׁ ֻבָ ֹׁשַ ל ֹׁשֶ ַפע ֶ ֻהֹ"ֻדְׁ  ',ׁשֻ ִמֻנֵ
ֹיֹוִמין א ֻתָ ֹׁשִ ל ֹֻכָ ִכין רְּ ֻבָ רוֹ ר ֻזַֹה ) "ִמתְּ  ִיתְּ

אֹוֵמר: ֹֻכְּ

ַֹאךְֹּ

ֹֻוַפַעם־ַאַחת

ֹֻוֶבֱאֶמת:

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

הֻוא ֹוְּ

עֶֹצם ֹוְּ

ר ׁשָ ִֹאי־ֶאפְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ

הוֹֻ ֻזֶ ֹׁשֶ

ֲֹאָבל

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יז ש 

ִחיַנת ,פח.( הֻוא ֻבְׁ ֶ מוֹ ) ש  ְּ ֶלֶחםֹ" :ת טז, כב(ש 
ֶנה ִחיַנת  ,"ִמׁשְּ פֻוָלה'ֻבְׁ ֹֻכְּ ַפע "ל 'ׁשֶ י  – ַהֻנַ ֻכִ

ת'  ֻבָ ָרֵאל'וְׁ  'ׁשַ ִחיָנה ַאַחת 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ  .ֵהם ֻבְׁ

  .לא
רֹות ד־ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוֵטי) ְרַכת־ַהֻפֵ י־ַעל –ה ֻבִ ־ִלֻקֻוֵטי ֻפִ

ִעיִמיםח"ב עא, ' ן"מֹוֲהַר  ֻנְ  '(ֲחָבִלים ָנְפלֻו ִלי ֻבַ

ִריִכיןִֹלֹ ֻצְּ ֻסֻוִריםֹׁשֶ ִאיןַֹהֻיִ ֻבָ ֻבֹלֹֹקֶדםֹׁשֶ סְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִניעֹותֹ ,לְּ ַֹהמְּ ִֹרֻבֻוי עֶֹצם וְּ

ִאיןֹ ֻבָ ֹׁשֶ ֹֹקֶדם ר ֻבֵ ׁשַ ֹלְּ ִריִכין ֻצְּ ֹׁשֶ עֻור ֹׁשִ ִלי ֻבְּ
ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ רֻו ַרזַ  לְּ ָאמְׁ ֶ מֹו ש  ָרכֹות ה( "לֻכְׁ  :)ֻבְּ

ִאיןֹ" ֻבָ ָבִריםֹׁשֶ ָרֵאלֹהֻואֶֹאָחדֵֹמַהֻדְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ׁשֶ
ֹ ֵדי ים" – "ִיֻסֻוִריםַעל־יְּ ֻסֻורִׁ ֻיִׁ ר ה  ֻק  ֵהם  ,עִׁ

ָרֵאל ש ְ ץ־יִׁ רֶׁ ים ֵמאֶׁ ֻמֹוְנעִׁ "ן ח"א ־מֹוֲהַר יִלֻקֻוֵט ) "ה 

 .כ( 

ִחיַנת ַה  ךְׁ ִמֻבְׁ ָ ש  ִלים'ִנמְׁ ֵהם  ',חֹובְּ ֶ ש 
ֹון  ש  ָלה'לְׁ נוֻ  – 'ִיֻסֻוִרים'וְֹֹּ'ַחֻבָ ַהיְׁ  :ֻדְׁ

ִניעֹות'  ִחיַנת  'מְּ ֵהם ֻבְׁ ֶ ֹ'.ַמֲחלֶֹקת'ש 

ִניעֹות'ל ַה ֻכָ  עֹוָלם 'מְּ ֻבָ ֶ ִחיַנת  ,ש  ֵהם ֻבְׁ
ךְׁ  ,'ַמֲחלֶֹקת' י ָהָאָדם רֹוֶצה ֻכָ ֹסַע  ,ֻכִ ִלנְׁ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַה  ,לְׁ ִניעֹות'וְׁ ֻדוֹ  'מְּ ֶנגְׁ ִדים ֻכְׁ  ,עֹומְׁ
לֹום  ָ ש  עֹו ַחס־וְׁ ָמנְׁ רֹוִצים לְׁ ִקים ָעָליו וְׁ חֹולְׁ  .וְׁ

ִחיַנת ַה  ךְׁ ִמֻבְׁ ָ ש  ִלים'ִנמְׁ ֶ  ',חֹובְּ ֵהם ש 
ֹחֻוץ־ָלָאֶרץ'ַה  ל ֹׁשֶ ֵהם  ',ֻמִֹחין ֶ ש 

ִחיַנת    '.ַמֲחלֶֹקת'ֻבְׁ

 ֶ ִלים'ֵמֲחַמת ש  ן  'ַהחֹובְּ ֻקֵ ֻתַ ִהתְׁ רֹוִצים לְׁ
ֵדי ַה  ֶכף  – 'ֻנַֹעם'ַעל־יְׁ ן ֻתֵ ַעל־ֻכֵ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ עֹוֵרר ֵליֵלךְׁ לְׁ ָהָאָדם ִנתְׁ ֶ ש  ֲאַזי  ,ֻכְׁ ֶ ש 
וֻ  ש  רֻותֹו ֻותְׁ עֹורְׁ ִפי ִהתְׁ ָרֵאל ֻכְׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ָקתֹו לְׁ

ִחיַנת ַה  ךְׁ ָעָליו ֶהָאָרה ִמֻבְׁ ָ ש  יֹון'ִנמְׁ  ',ֻנַֹעם־ָהֶעלְּ
ֵהם ַה  ֶ ָרֵאל'ש  ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ל ֹׁשֶ ֶכף  – 'ֻמִֹחין ֲאַזי ֻתֵ
ִאים ַה  ִלים'ֻבָ ֵדי  ',חֹובְּ ִעיִמים ֻכְׁ ֻנְׁ ִלים ֻבַ נֹופְׁ וְׁ

ן.  ֻקֵ ֻתַ ִהתְׁ  לְׁ

 ֶ ִלים'ש  ֵה  ',ַהחֹובְּ ֶ לֹֻמִֹחֹ'ַה ם ש  ֹׁשֶ ין
ִחיַנת  ',חֻוץ־ָלָאֶרץ  – 'ַמֲחלֶֹקת'ֻבְׁ

ֶהם ַה  ֹחֻוץ־ָלָאֶרץ'ֶנֱאָחז ֻבָ ל ֹׁשֶ ֲהָמא ִהיא ֹ',ֻזֺ ֶ ש 
ים' ֶהם – 'ֶאֶרץ־ָהַעֻמִ ֻבָ ֶ ר ָהַרע ש  ֻבֵ ֻגַ ן ִמתְׁ  ,ַעל־ֻכֵ

ִלין ֹמַח ָהָאָדם ֻבְׁ ַבלְׁ ִמים לֹו  ,ֻומְׁ גֹורְׁ ִניעֹותֹ'וְׁ מְּ
דֹולֹות ָרֵאל'ֵמ  'ֻגְּ ָצִר  ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ ִגיָעה וְׁ יךְׁ יְׁ

ָרם.  ֻבְׁ ַ ש   לְׁ

ֱאֶמת ֲעבֹוַדת ַהֻבֹוֵרא־ :ֻבֶ דֹול ֻבַ ָלל ֻגָ ֶזהֻו ֻכְׁ
ַרךְׁ  ֻבָ עֹוָלם ,ִיתְׁ ֻבָ ֶ ִניעֹות ש  ל ַהמְׁ ר ֻכָ ִעֻקַ ֶ  ,ש 
ִניַעתַֹהֻמַֹחֹ'ֵהם ַרק    '.מְּ

ֱאֶמת ָהָאָדם רֹוֶצה ֻבֶ ֶ ל ַמה ש ֻ ֹמר  ,ֻכָ ָיכֹול ִלגְׁ
צֹונוֹ  רְׁ נִ  ,ֻכִ ֻום מְׁ ֵאין ש  ֻתֻוַכל וְׁ ֶ יָעה ש 

עוֹ  ָמנְׁ ִניָעה ,לְׁ ר ַהמְׁ ִעֻקַ ִהיא ַרק ֵמֲחַמת  ,וְׁ
ָראֻוי  ֵלמֻות ֻכָ ְׁ ש  ֻתֹו ֻבִ ַדעְׁ ֲעַדִין ֵאינֹו ַמֲאִמין ֻבְׁ ֶ ש 

ָבר ֶזה הֻוא ָצִריךְׁ ַלֲעׂשֹות ֻדָ ֶ יו  ,ש  ַחֻיָ ֶ ש  וְׁ
ֶזה.  לֻוִיים ֻבָ ים ֻתְׁ ִחֻיִ צְׁ  ַהֻנִ

ין ֻבִׁ  ֲאמִׁ ם ָהָיה ָהָאָדם מ  ץ־ְקֺדש ֻ  'אִׁ רֶׁ ת אֶׁ
ָרֵאל ש ְ ת 'יִׁ ֱאמֶׁ יא ֻבֶׁ הִׁ ֶׁ מֹו ש  אי לֹא  – ֻכְ ֻד  ו  ֻבְ

ל ְלָמְנעוֹ  ֻיֻוכ  ֶׁ עֹוָלם ש  ֻום מֹוֵנע  ֻבָ ְולֹא  ,ָהָיה ש 
ֵעיָניו  ים ֻבְ בִׁ ָ ֱחש  עֹוָלם נֶׁ ֻבָ ֶׁ יעֹות ש  ְמנִׁ ל ה  ָהיֻו ֻכָ

ָלל.  יעֹות ֻכְ ְמנִׁ  לִׁ

ָלל ִניעֹות ֻכְׁ ִניָעה  – ֵאיָנם מְׁ י ַהמְׁ ֻכִ
ִריִכין ַלֲעבֹר  :דֹוָלה הֻואַהֻגְׁ  ֻצְׁ ֶ ש 

ֶזה ֶדֶרךְׁ ָרחֹוק ֻכָ ים לְׁ ֵני ַיֻמִ ְׁ ש  ַוֲהלֹא ָאנֻו רֹוִאים  .ֻבִ
ֵני־ָאָדםֲאָלִפים ָבבֹות ֻבְׁ ָמן  ,־ֻורְׁ ין ַעצְׁ ִ ש  ֻפֹורְׁ ֶ ש 

ָרֵאל ֵמָרחֹוק יֹוֵתר ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ים לְׁ ַיֻמִ ִביל  ,לְׁ ְׁ ש  ֻבִ
יָ  .ָסֵפק ֶרַוח ֶסעלְׁ ַמארְׁ ֶזה  ,יאֶזה נֹוֵסַע לְׁ וְׁ

דֹון לֹונְׁ ֶזה ַלֲאֶמ  ,לְׁ לוְׁ ֹאד, ִמֻכָ ָרחֹוק מְׁ ֶ ־ִריָקא ש 
ִרים  ִכיִחים עֹובְׁ ְׁ ש ֻ ֶ ַעֻכֹו ש  יל ֻולְׁ ֻבִ ַטאנְׁ ן ִלסְׁ ֻכֵ ֶ ש 

ה.  ֻבֵ ִבים ַהרְׁ ָ ש   וְׁ

ִניָעה ֵמֲחַמת ָממֹון ֲהלֹא ָאנֻו רֹוִאים  – מְׁ
ֵניֶהם  יִאין ֻבְׁ ִ ׂשֻ ֻמַ ֶ ים ש  ה ֲעִנֻיִ ֻמָ ֻכַ

נֹוֵתיֶהם ה ,ֻובְׁ ֻבֵ  ,ֻומֹוִציִאים ֲעֵליֶהם הֹוָצאֹות ַהרְׁ
ִסיָעה  ה יֹוֵתר ֵמהֹוָצאֹות ַהֻנְׁ ֻבֵ עֹוֶלה ַהרְׁ ֶ ש 

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֵֹאֻלֻוֹ – לְׁ ִחים ֹלֹוקְּ ֻוֵמַאִין
ֵהםֹ – ?ַההֹוָצאֹות ֹׁשֶ ֵֹמֲחַמת ַֹרק ֹהֻוא ֲהלֹא

ֹֻגֶֹדל

ָכל־ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָכל־ֶזה ֹוְּ

נוֹֻ ֹ:ַהיְּ

ֹֻוֵמֲחַמת

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֹֻוֶבֱאֶמת

ִאם ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יח ש 

ֵניֶהםֹ ֹֻבְּ יא ִ ַהש ֻ ֹלְּ ךְּ ל־ֻכָ ֹֻכָ ִקים ֻתֹוקְּ ִמׁשְּ
נֹוֵתיֶהם ֹֹ,ֻובְּ ַצֻפִ ֹֻומְּ ֵ ַהׁשֻ ֹלְּ ַרךְֹּםים ֻבָ ַעדֹֹ,־ִיתְּ

ֹ ֵ ַהׁשֻ ָרחֹםׁשֶ כְּ ֻמֺ ֶ ֹׁשֻ ָכלַֹמה ֹֻבְּ ָֹלֶהם ֹעֹוֵזר ַרךְּ ֻבָ ־ִיתְּ
ֹ.ָלֶהםֹ

ֱאֶמת ֹֻבֶ ִקים ֻתֹוקְּ ִֹמׁשְּ ָֹהיֻו ֹ,ִאם
בֹותֹ ַֹמֲחׁשָ ִבים ֹחֹוׁשְּ ָהיֻו וְּ

ם ׁשָ ֹלְּ ָֹלבֹוא ַֹעל־ֶזה ֻבֻולֹות ַתחְּ ָֹהָיהֹֹ–ֹוְּ אי ַוֻדַ ֻבְּ
ֹֹ ַרךְֹּםַהׁשֵ ֻבָ ִליָֹסֵפק.ֹ־ִיתְּ  עֹוֵזרָֹלֶהםֹֻבְּ

ת  ְקֺדש ֻ  ין ֻבִׁ ֲאמִׁ ם ָהָיה ָהָאָדם מ  אִׁ
ץ רֶׁ ָרֵאל־אֶׁ ש ְ מֹו  ,יִׁ ף ֻכְ לֶׁ ק ֵמאֶׁ ֵחלֶׁ
ת ֱאמֶׁ יא ֻבֶׁ הִׁ ֶׁ ָֹרץֹֹ–ֹש  ָֹאָדם ל ֹֻכָ ָֹהָיה אי ַוֻדַ ֻבְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָהָיה ָרץ ִאם  –ֹֻופֹוֵרַחֹלְּ ֶ מֹו ִמי ש  ֻכְׁ
 ָ ָצא ש  מְׁ ֻיִ ֶ בֹות ָהָיה יֹוֵדַע ש  ִרבְׁ אי ֲאָלִפים וְׁ ַוֻדַ ם ֻבְׁ

ָכל ֻכֹחוֹ  – ֲאדֻוִמים ם ֻבְׁ ָ ש  אי ָהָיה ָרץ לְׁ ַוֻדַ ֻבְׁ ֶ  – ש 
ָנֵעהוֻ  מְׁ ֻיִ ֶ ֻום מֹוֵנַע ש  לֹא ָהָיה ש  ָהָיה לֹוֶוה  – וְׁ וְׁ
ר לֹו ַעל הֹוָצאֹות ֶ ל ֲאש  ְוָהָיה ֻפֹוֵרח   – ֻומֹוֵכר ֻכָ

דֹוָלה  ָהָלה ֻגְ יזֻות ֻוְבבֶׁ ְזרִׁ ם ֻבִׁ ָ  .ְלש 

ים  ן ִאם ָהָיה ָהָאָדם ֵמׂשִ ֻכֵ ֶ ָכל־ש  וְׁ
ִלֻבֹו  ָרֵאל'לְׁ ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַבח  – 'ׁשֶ

ֵלָאה  סֹוָפֻה מְׁ ֻה לְׁ ָ ֻה ֵמרֹאש  ֻלָ ל ַהֻתֹוָרה ֻכֺ ֻכָ ֶ ש 
ָרֵאל'ִמ  ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַבח ֶ כוֻ  'ׁשֻ כוֻ ' וְׁ ָרט  –' וְׁ ֻוִבפְׁ

ָפִרים ָאר סְׁ ְׁ ש  ָא  ,ֻבִ ְׁ ים ֻוש  ִ ָרש  ִמדְׁ ָמָרא ֻובְׁ גְׁ ר ֻבִ
ָפִרים ם ִמֻגֶֹדל  ,סְׁ ֺכֻלָ בָֹאר ֻבְׁ ֻמְׁ ֶ ֶֹאֶרץ־'ש  ַבח ׁשֶ
ָרֵאל ֻה  ',ִיש ְּ ב ֻבָ ֵ ַוֲאִפֻלֻו  ,ֻוַמֲעַלת ַהֻזֹוֶכה ֵליש 

נֻו  ֵרי ַרֻבֵ ִדבְׁ ָרט ֻבְׁ ע־ַאֻמֹות. ֻוִבפְׁ ֻבַ ֻה ַארְׁ ֵליֵלךְׁ ֻבָ
ה ֻתֹורֹות ִמֻגֶֹדל  "ל,זַ  ַכֻמָ בָֹאר ֻבְׁ ֻמְׁ ֶ ת 'ש  ַ ֺדש ֻ קְׁ

ָרֵאל ֵאִלי וְׁ  ',ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ רְׁ ׂשְׁ ת ִאיש  ַהֻיִ ַ ֺדש ֻ ל קְׁ ֻכָ ֶ ש 
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ לֻוָיה ֻבְׁ ח – ֻתְׁ ֻכַ ְׁ ִתש  ן וְׁ  .ֻפֻוק ַעֻיֵ

ים ִלֻבֹו ָלֶזה  ִאם ָהָיה ָהָאָדם ֵמׂשִ
ֱאֶמת ִניָעה  – ֻבֶ ֻום מְׁ אי ֵאין ש  ַוֻדַ ֻבְׁ

ִניָעה הֻוא ַרק  ר ַהמְׁ ִעֻקַ ָנֵעהֻו. וְׁ מְׁ ֻיִ ֶ ִניַעת 'ש  מְׁ
כוֻ  'ַהֻמַֹח   כוֻ ' וְׁ  .'וְׁ

ת  ינ  חִׁ ים'ֻבְ לִׁ ֻגְ ְמר  ם ה  ג  ת " ',ֻפְ ֻב  ֵאי דִׁ מֹוצִׁ
ץ ָרָעה בָֻ ) "ָהָארֶׁ דְּ ֻמִ רוֻ  ,ר יד, לז(ֻבַ ָאמְׁ ֶ ָ ) ש  ם ש 

נוֻ " :כח(־יג, כז ְחֻתָ ל  ְ ר ש  ֶׁ ץ ֲאש  ל ָהָארֶׁ אנֻו אֶׁ  ,ֻבָ
ְרָיֻה  ה ֻפִׁ יא ְוזֶׁ ש  הִׁ ת ָחָלב ֻוְדב  ץ ָזב  רֶׁ ם אֶׁ  .ְוג 

ז ָה   י ע  ס ֻכִׁ פֶׁ  ."'ָעם ְוכוֻ אֶׁ

ם  ָ ש  ש  ֻיֵ ֶ ָעהֲֹעָמִמין'ש  בְּ ִכין  'ׁשִ ָ ש  מְׁ ֻנִ ֶ ש 
ִלים'ֵמָה  חֹובְּ ֻבַ ֹׁשֶ יִחין  ',ַרע ֵאיָנם ַמֻנִ ֶ ש 

ָרֵאל'ָלבֹוא לְׁ  ִחיַנת  ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ י לֹא  – 'ֹנַעם'ִלבְׁ ֻכִ
ל  ַבֻטֵ ר ֻולְׁ ֻבֵ ַ ש  ָרֵאל לְׁ ִיׂשְׁ ש  ֻכַֹח ֻבְׁ ֻיֵ ֶ ַהֲאִמין ש  ָרצֻו לְׁ

ִלֹ'ַה  ל ַה ֹ',יםחֹובְּ ר ֻכָ ֻבֵ ַ ש  ִניעֹות'ֻולְׁ עֹוָלם. 'מְּ ֻבָ ֶ  ש 
כוֻ    '.וְׁ

  .לב
 (מֹוֲהַרַנ"ת ח"א טו־ְיֵמי)

ת־ֹקֶדש   ֻבַ ַ אוֻ  ש  ִחים ֻבָ ֶאָחד, אֹורְׁ ֵֹמֶהםֹוְּ
ָרֵאל,ָֹהָיה ר ֵמֶאֶרץ־ִיש ְּ ִסֻפֵ נוֻ  וְׁ  ַז"ל ַרֻבֵ

ָרֵאל: ִעֻמוֹ  אי ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ַוֻדַ ֻבְּ ֵרַחֹֹ"ׁשֶ ֶהכְּ ָהיוֹֹֻֻבְּ ֹׁשֶ
ֻגֻוִעיםֹלוֹֹֹ עְּ ָרֵאל".ֹֻגַ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  לְּ

  .לג
ָמה־ְיֵמי)  (מֹוֲהַרַנ"ת ח"ב ַהְקֻדָ

נֻו ַז"ל ג', ַרֻבֵ רְׁ ֻבֶ 'ֶלעמְׁ ב ֻבְׁ ִֹעםָֹיׁשַ
ים יתֲֹאָנׁשִ ִליׁשִ ְּ ה־ַהׁשֻ ֺעֻדָ ֻסְּ לֹֻבַ ֹׁשֶ

ת־ֹקֶדׁשֹ ֻבַ ָאזֹׁשַ ַרֲעִוין,ֹהֻואֹׁשֶ ר ַרֲעָוא־דְּ ִדֻבֵ ָֹאזֹוְּ
ה ֻבֵ תִֹמֻגֶֹדלַֹהרְּ ַ ֺדׁשֻ ָרֵאל,ֹקְּ ָרצֹוןֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ

קֻותֹ ֻתֹוקְּ ִהׁשְּ ֹאד.ַֹעדָֹעצֻוםֹוְּ  מְּ

יךְׁ  ִ ש  ֶהחְׁ ֶ ָלה, ש  יְׁ לֹא ַהֻלַ ִניסוֻ  וְׁ  ֵנר ֲעַדִין ִהכְׁ
ֵביתֹו, יׁשוֹֻ לְׁ ֻגִ ִהרְּ יםֹוְּ בוָֹֹֻהֲאָנׁשִ ׁשְּ ֻיָ ֹׁשֶ

לֹו: ִחילֶֹאצְּ ִהתְּ ֹוַע.ֹׁשֶ ֲעקוִֹֹֻלגְּ צְּ ָהִביאַֹוֻיִ ֵֹנרֹלְּ
ִית רוֹֻ,ַֹלֻבַ עֹורְּ ֵהֹֹוְּ ֵהִבינוֻ  אֹותֹו.ִֹקיצוֹֻוְּ ר ָאז: וְׁ ֲֹאׁשֶ
ַלל גְּ קֻותוֹֹֹֻגֶֹדלֹֻבִ ֻתֹוקְּ ָרֵאלִֹהׁשְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָתהֹלְּ לְּ ֹֻכָ

ׁשוֹֹֹ ָֹלֵצאת.ַֹנפְּ

  .לד
 (ח"ב א ת"מֹוֲהַרַנ ־ְיֵמי)

ָרֵאל' יקֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֻפִ נֻו,ַֹמסְּ ֺכֻלָ יֹלְּ ֹֻכִ
ל ָרֵאלֶֹאָחדֹֻכָ ש ְּ דֹולִֹמֻיִ ַעדִֹמֻגָ ֹוְּ

ָרֵאל,ֵֹחֶלקֵֹאיֶזהֹלוֵֹֹֹיׁשָֹֹקטֹן, ֶאֶרץ־ִיש ְּ םֹֻבְּ ׁשָ ֹוְּ

ן ֻכֵ ל־ׁשֶ ִֹמֻכָ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ןִמֹ ֻכֵ ל־ׁשֶ ֹֻכָ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נוֹֻ ֹ:ַהיְּ

ַעל ֹוְּ

יֹות הְּ ֹֻבִ

ַֹעד

ת' ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  יט ש 

ינֻו, םַֹחֻיֵ ֵתנֻו,ֹׁשָ ָ ֺדׁשֻ םֹקְּ יֵתנֻו,ֹׁשָ םֹֻבֵ ֵצנֻו,ֹׁשָ ַֹארְּ
םֹ ָמֵתנֻו,ֹׁשָ םַֹאדְּ ֵקנֻו,ֹׁשָ םֶֹחלְּ  ֻגֹוָרֵלנֻו.ֹׁשָ

נוֹֻ ִרים,ֲֹאַנחְּ אֹוֵרַחֹֹֻגֵ ָֹנָטהֹֻכְּ
ֻגֹוֵללָֹלִלין תְּ חֻוצֹותַֹהֻמִ ֹֻבַ

ָוִקֹ ְּ חֹובֹות,ֹיםֻוַבׁשֻ יֹֻוָברְּ ָמֵתנוֶֹֹֻזהֵֹאיןֹֻכִ ַֹאדְּ
ֵקנוֹֹֻ ֶחלְּ ָלל.ֹוְּ ֹֻכְּ

ֵראת ָקאֹֹ'חֻוץ'ֹ'חֻוץ־ָלָאֶרץ',ִֹנקְּ יְּ ֻדַ
יֹ– חֻוץֹֻכִ ִדים,ָֹאנוֹֹֻֻבַ חֻוץֹעֹומְּ ֹֻבַ

ׁשֹ ַֹמֻמָ ֵאין, ףִֹאיׁשֹֹוְּ ַאֻסֵ ָתה,ֹאֹוָתנוֹֹֻמְּ יְּ ַֹעדַֹהֻבַ
רֹ ַמתַֹעלָֹנבֹואֲֹאׁשֶ ַֹהֻקֶֹדׁש.ַֹאדְּ

  .לה
 (ח"ב כה ת"מֹוֲהַרַנ ־ֵמיְי )

נוֻ  ַעת ָנַסע ַז"ל ַרֻבֵ ְׁ ש  ָרֵאל ֻבִ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ  לְׁ
ָחָמה דֹוָלה.  ִמלְׁ ִאםֻגְׁ וֹותָֹאֹנִכיִֹמיֹוְּ ַהׁשְּ ֹלְּ

ִמי נוַֹֹֻעצְּ ַרֻבֵ כֻו'ַֹז"לֹלְּ י־ֵכןֹ–ֹוְּ ַיןַֹאף־ַעל־ֻפִ ִענְּ ֹלְּ
ָבר ה,ֹֻדָ ָ ֺדׁשֻ ֻקְּ ֻבִ בֹׁשֶ ֺחֻיָ לֲֹאִפֻלוֹֹֻמְּ ים־ַהֻקַ ַקֻלִ ֻבְּ ֹׁשֶ
ַבֹ ׁשֹלְּ דֹולֹות,ֹֻקֵ ר ֻגְּ ֶ ֲאש  י ֻכַ ֻתִ ַמעְׁ ָ דֹוש   ש  יו־ַהֻקָ  ִמֻפִ

מֹו.  ַעצְׁ  ֻבְׁ

בֲֹאִני ֺחֻיָ ֹסרֹמְּ יִֹלמְּ ׁשִ ֹיֹוֵתרַֹנפְּ
יֹוֵתר ָעִמיםֶֹאֶלףֹוְּ ֶאֶרץ־ָֹלבֹואֹֻפְּ לְּ

ָרֵאל י – ִיש ְּ נוֻ  ֻכִ א ֹקֶדם ֲאִפֻלוֻ  ַז"ל ַרֻבֵ ֻבָ ֶ  ש 
ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ָתה לְׁ ת ָהיְׁ ָ ֺדש ֻ ֻותוֹ  וֹ קְׁ ִריש   ֻופְׁ

ָקתוֹ  ֻוַמֲעָלתוֹ  ִצדְׁ בֹוֻהַ  וְׁ ב ֻגָ ֻגָ ִנׂשְׁ ַנֲעָל  וְׁ ֹאד הוְׁ  מְׁ
ֹאד ִלית מְׁ ַתכְׁ ֲעָלה ֻבְׁ לֹא, ַהֻמַ ֶאֶרץ־ ָנַסע וְׁ לְׁ

ָרֵאל י ִיׂשְׁ ֹעל ִאם ֻכִ יג ִלפְׁ ִ ַהׂשֻ גֹות לְׁ ָ בֹות ַהׂשֻ ֻגָ  ִנׂשְׁ
יֹוֵתר, יֹוֵתר י וְׁ תוֹֹ ֻכִ ֺדֻלָ ַרךְֹֹּ"ִלגְּ ֻבָ  ֵחֶקר"ֵֹאיןִֹיתְּ

ֵחי־ָהַר"ן' ח"ב()כַֻ   בְּ ִ 'ש  ֹבָאר ֻבְּ  .ֻמְּ

ֵמיֲֹאַנן ַֹֹיתְּ ֵמי ַיתְּ ִריִכיןָֹאנוֹֹֻ–דְּ ֹצְּ
ֻגֹוֵלל ִהתְּ ֶרֶפׁשֹֹלְּ ֹחשָֹׁוִטיט,ֹֻבְּ ִלרְּ ַֹעלֹוְּ

יןָֹהָאֶרץ יםֹֻבֵ ָחׁשִ ים,ֹנְּ ַרֻבִ ַעקְּ הַֹעדֹוְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֹׁשֶ
ק ֵ ַנׁשֻ ָרֵאלֲֹעַפר'ֹלְּ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֻגֹוֵלל, ִהתְּ ֹֻולְּ

ֲעָפָרֻהֹ ֹֹֻבַ ה,ַהֻקְּ ֹאבֹדֹוׁשָ ִלׁשְּ דֹוׁשֵֹֹמֲאִויָרֻהֹֹוְּ ַֹהֻקָ
ַהֻנֹוָרא.ֹ ֹוְּ

ֵאין ִעיםָֹאנוֹֹֻׁשֶ ָללֹיֹודְּ ַֹמהוֹֹֻֻכְּ
ָרֵאל' םֲֹהלֹאֹ–ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵֹאיןֹֻגַ

ִעיםָֹאנוֹֻ ין'ֹֻוַמהוֹֹֻ'ִציִצית'ַֹמהוֹֹֻיֹודְּ ִפֻלִ ֹֻוַמהוֹֻ,ֹ'ֻתְּ
ה' 'לֻוָלב'ֹ'ֺסֻכָ ֹוְּ ַכֻיֹוֵצא, כֻו',ֹוְּ ִכי וְּ לֹום וְׁ ָ ש   ַחס־וְׁ
ֵטר ֲעׂשוֹ  ִנֻפָ וֹות תִמֻלַ צְׁ ֵאין ֵמֲחַמת ַהֻמִ ֶ  ָאנוֻ  ש 

ִעין   ַטֲעָמן. יֹודְׁ

ִביןָֹאנוֹֻ ֻגֹוֵללַֹחֻיָ ִהתְּ ֶאֶרץ־ֹלְּ לְּ
ָרֵאל, יִֹיש ְּ ֵאיןַֹאף־ַעל־ֻפִ ָֹאנוֹֹֻׁשֶ

ִעים ָרֵאל'ַֹמהוֹֹֻיֹודְּ י ,'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָבר ֻכִ  הֹוִדיָעה ֻכְׁ
הַהֻקְׁ  ַהֻתֹוָרה ָלנוֻ  ָ ָמֻה  דֹוש  ַעצְׁ ַרֻבֹוֵתינוֻ , ֻבְׁ  ַז"ל וְׁ

ָמָרא ֻגְׁ ים, ֻבַ ִ ָרש  דְׁ ָרט ֻוַבֻמִ נוֻ  ֻוִבפְׁ  ַז"ל ַרֻבֵ
תֹורֹוָתיו ם, ַהֻנֹוָראֹות ֻבְׁ ֻלָ ֻכֺ ֶ ֻלוֻ  ש   ִמֻגֶֹדל ָלנוֻ  ֻגִ

ָרֵאל ַמֲעַלת ל, ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ ֻכָ ׁשֶ תֹוְּ ַ ֺדׁשֻ ִֹאיׁשֹֹקְּ
ֵאִליֹ רְּ ש ְּ לֻוָיהַֹהֻיִ ָרֵאֹֹֻתְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹל.ֻבְּ

ֻבַֹעֹֹזֹוִכיםָֹאנוֵֹֹֻאין יָרֵתנוִֹֹֻלקְּ םֹֻדִ ֹׁשָ
ִניעֹותֹֻגֶֹדלֵֹמֲחַמת ׁשַֹֹהֻמְּ ֻיֵ ָכלֹׁשֶ ֶֹאָחדֹלְּ

ֶאָחד ַֹעל־ֶזהֹוְּ ִנים, ל־ֻפָ הַֹעל־ֻכָ ֻכֶ יֹותִֹנזְּ םִֹלהְּ ֹׁשָ
ַעם לַֹאַחת־ֻפַ ֵמיֹֻכָ ינוֹֹֻיְּ ַֹחֻיֵ םֵֹליֵלךְֹּ, עֹׁשָ ֻבַ ַֹארְּ
ִניםַֹאֻמֹות ל־ֻפָ ם,ַֹעל־ֻכָ ֻגַ ֹאד,ֹטֹובֶֹזהֹׁשֶ מוֹֹֹמְּ ֹֻכְּ
ִליגוֹֹֻ ִהפְּ ֺתֻבוֹ )ַֹז"לַֹרֻבֹוֵתינוֹֹֻׁשֶ ֹ.ת קיא.(ֻכְּ

ֵדי־ֶזהֹאֻוַלי ֵלךְַֹֹּעל־יְּ ֻנֵ םֹׁשֶ עֹׁשָ ֻבַ ַֹארְּ
ַֹאֻמֹות ה, ֻכֶ ךְִֹֹּנזְּ ֹסַעַֹֹאַחר־ֻכָ ֹעֹודִֹלנְּ

ַעםֹ ֻבַֹעַֹֹהֻפַ יָרֵתנוִֹֹֻלקְּ ם.ֹֻדִ ֹׁשָ
יֹותָֹנחֻוׁשֹֹלֹאֵֹאיךְֹּ ִֹלהְּ
ַעֹ קֹוםַֹאַחת־םֻפַ מְּ ינוֹֹֻֻבִ ,ַֹחֻיֵ

קֹום מְּ ֵתנוֹֹֻֻבִ ָ ֺדׁשֻ ֹקְּ ֶאֶרץ, הֹֻבְּ ֻדָ ִטיַחֶֹֹחמְּ ִהבְּ ׁשֶ
־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ הַֹלֲאבֹוֵתינוַֹֹֻהֻקָ ֻמָ ָעִמיםֹֻכַ ,ֹֻפְּ

ָחַזר ָטָחהֹוְּ הַֹהַהבְּ ֻמָ ָעִמיםֹֻכַ הֹֻפְּ ֻבֵ ִליַֹהרְּ ֹֻבְּ
עֻורֹ ֹגֶדלֹׁשִ ָתֻה.ֹלְּ ִֹחֻבָ

  .לו
 (ְיֵמי־מֹוַהְרַנ"ת ח"ב מט)

לֹוֵמנֻו: ֶאָחד ִלי ְׁ י־ש  ֵ ש  ָהָיה ֵמַאנְׁ ֶ  ֵאֶצל ש 
נוֻ  ֵעת ַז"ל ַרֻבֵ ָבר ֻבְׁ ֻכְׁ ֶ ֶדֶרךְׁ  ָאַחז ש   ֻבְׁ

חֻוץ־ָלָאֶרץ ֹֻובְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ַֹגם

א: ַרֻבָ ַֹאֻדְּ

ֲֹאָבל

י ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְּ

מֹו־ֵכן ֹֻכְּ

ִאם ֹוְּ

ַגם ֹוְּ

ִנים, ל־ֻפָ ַעל־ֻכָ ֹוְּ

ִֹסֹ ֹרֻפֵ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כ ש 

ִסיָעתוֹ  ה נְׁ ָ דֹוש  ֹסַע  ַהֻקְׁ ָרֵאל ִלנְׁ ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ , לְׁ
ָצא ִנמְׁ לֹוֵמנֻו, ֶאָחד ִאיש   ָאז וְׁ ְׁ י־ש  ֵ ש  יר ֵמַאנְׁ ִ  ָעש 
ָצת ֺיָחס קְׁ דֹול ֻומְׁ ה, ֻגָ ַאֻוָ ִנתְּ ֹאדֹוְּ ֹסַעֹֹמְּ ִֹעםִֹלנְּ
נוֹֻ ָרֵאלַֹז"לַֹרֻבֵ ֶאֶרץ־ִיש ְּ הֹלְּ ֻבָ ִהרְּ ֵֹרִעיםֹוְּ ָֹעָליו

ׁש:ֹ ַבֻקֵ חֹלְּ ֻקַ ֻיִ ָרֵאל"!ִֹעֻמוֹֹֹאֹותוֹֹֹ"ׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  לְּ

ָאַמר נוֻ  וְׁ ָהִאיש   ַז"ל ַרֻבֵ ה ל:"ַהנַֻ  לְׁ ֹ"ַאֻתָ
ֹסַעָֹֹחֵפץ ָרֵאלִֹלנְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ ֵני, ָֹמהִֹמֻפְּ

הֵֹאין יב – נֹוֵסַע?!ַֹאֻתָ ִ חוֹֹֻ"ִאםלֹו:  ֵהש  קְּ ֹֻתִ
ֶכם,ֹאֹוִתיֹ עִֹעֻמָ ֶכםֶֹאֻסַ ד"!ִֹעֻמָ ִֹמֻיָ

נוֻ  ָאַמר ַז"ל ַרֻבֵ ַעםֹ"ַמה לֹו: וְׁ ךֵָֹֹיׁשֹֹֻטַ ֹלְּ
ה ַאֻתָ ֹסַעֹֹרֹוֶצהֹׁשֶ ָרֵאלִֹלנְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ,ֹלְּ

אי ַוֻדַ ָרחֹֻבְּ ׁשֹֹֺמכְּ ֻיֵ ךָֹֹׁשֶ יַֹטַעם,ֹלְּ םֲֹהלֹאֹֻכִ ֹֻגַ
ֵעאִלים מְּ יםִֹיׁשְּ ִבֻיִ ַערְּ ִעיםֹוְּ ֶאֶרץ־ֹנֹוסְּ לְּ

ָרֵאל"!ֹ יב – ִיש ְּ ִ ֵהש  יב! ַמה לוֹ  וְׁ ִ ֵהש  ֶ  ש ֻ

ַזע עְּ ֻדַ נוִֹֹֻנזְּ ָהַפךְׁ  ,ַז"לַֹרֻבֵ ָניו וְׁ  ֻפָ
ר"ַהנַֻ  ֵמִאיש   ִדֻבֵ  ָהעֹוָלם ֶאל ל, וְׁ

ַלֲהבֻות ִהתְׁ דֹול, ֻבְׁ ָכל ֻגָ ָבָריו וְׁ ַגֲחֵלי־ֵאש   ָהיוֻ  ֻדְׁ  ֻכְׁ
ָעָנה ֻכֹו, וְׁ ַדרְׁ ָאַמר: ֻכְׁ רֹוִצים וְׁ ׁשֶ ֱאֶמתֹֻכְּ ֹאָלבֹֹֹֻבֶ

ָרֵאל, ֶאֶרץ־ִיש ְּ חֹ'ִאםֹיֹאַמר:ֹלְּ ע'?ֹאֹותוֶֹֹֹאֻקַ ִֹיֻסַ
ךְֹֹּ–ֹ ָרֵאל?ֹאָלבֹֹֹרֹוִציםֹֻכָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ

רֹוִצים ׁשֶ ָרֵאל,ָֹלבֹואֹֻכְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ
ִריִכין ִליֵֹליֵלךְֹֹּצְּ י – ַרגְּ ַרךְׁ  ֻכִ ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ  ַהש ֻ

ָרָהם  ָאַמר ַאבְׁ ִ לְׁ ֵראש  ךְ  :ית יב, א()ֻבְּ ְרְצךָ  ְלךָ  "לֶׁ  ֵמא 
ךָ  ְדֻתְ ֻמֹול  ל ,'ְוכוֻ  ֻומִׁ ץ" אֶׁ ְך"ֹ–ָֹהָארֶׁ ָקא,ֹ"לֶׁ יְּ ֹֻדַ

ִריִכין ֻצְּ ִלי'ֵֹליֵלךְֹֹּׁשֶ ׁשֹֹ'ַרגְּ ֵדיַֹמֻמָ ֻכֹותֹֻכְּ ָֹלבֹואִֹלזְּ
ָרֵאל. ֶאֶרץ־ִיש ְּ ָאַמר לְּ ַלֲהבֻות זֹאת וְׁ ִהתְׁ דֹול ֻבְׁ  ֻגָ

ֹאד.   מְׁ

ֻבֻוִרים קֵֹאֻלֻו,ֹֻדִ יֶֹאתֹוִֹֻחֻזְּ ֹאדִֹלֻבִ ,ֹמְּ
ַין ִענְּ ִסיָעהֹֻבְּ כֻו'.ַֹהֻנְּ ָרֵאלֹוְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  לְּ

  .לז
ֻקֻוִטים,) אֻור־ַהֻלִ ֶפר ֻבֵ סֹוף ַהֻסֵ ָמטֹות ֻבְ ְ  (ַהש 

ֵאין ֶ יֹכֶלת ש  ל ֻבִ ַקֻבֵ מוֹ  לְׁ  ל,"זַ  ר"ֵמַאדְׁ
ָצעֻות זֻוַלת ֶאמְׁ י, ל"זַ  ת"מֹוֲהַרנַ  ֻבְׁ  ֻבוֹ  ֻכִ

ַבד ע לְׁ ֻפַ ְׁ ַמת ִנש  ְׁ ש  נוֻ  ַדַעתוְׁ  ִמֻנִ יֹות ל"זַ  ַרֻבֵ  ִלהְׁ
יֹכֶלת ל ֻבִ ַקֻבֵ ן. ֵמִאֻתוֹ  לְׁ ַיןֹֻכֵ ִענְּ ָרֵאל'ֹֹֻבְּ 'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

י – ֻהֹֹֻכִ ַבדֹֻבָ עֹלְּ ֻפַ ןִֹנׁשְּ ִנֻתַ ַדַעתֵֹמאֹורֹוְּ ֹוְּ
מוֹֹֹ יֹות,ֹל"זַֹֹר"ַאדְּ יֹכֶלתִֹלהְּ לֹֻבִ ַקֻבֵ  .ֵמִאֻתוֹֹֹלְּ

  .לח
ֻקֻוִטים,) אֻור־ַהֻלִ ֶפר ֻבֵ סֹוף ַהֻסֵ ָמטֹות ֻבְ ְ  (ַהש 

ָאַמר ֶ י ש  ָרָהם ַרֻבִ ָמן( ַאבְׁ  ַעל ל"זַ  )ב"ר ַנחְּ
ַין ָרֵאל': ִענְׁ י 'ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ א ֻכִ לוֹ  ֻבָ מֹוחוֹ  ֶאצְׁ  ֻבְׁ

יֹותוֹ  הְׁ ֶלב ֻבִ ֶרסְׁ בְׁ , א"זיע ת"מֹוֲהַרנַ  ִצֻיֹון ַעל ֻבִ
ַין ָרֵאל: ַעל ֻנֹוָרא ִענְׁ י ֶאֶרץ־ִיׂשְׁ הֹ"ֻכִ ֶזהַֹעֻתָ ֹֻבָ

ַמן, יֹוןַֹהֻזְּ ֻסָ דֹולַֹהֻנִ ִניָעהַֹהֻגָ ַהֻמְּ דֹוָלהַֹהֻיֹוֵתרֹוְּ ֹֻגְּ
ֵכי רְּ הִֹמֻדַ ָ ֺדׁשֻ ַֹֹהֻקְּ ָראֻוי איֹ–ֻכָ ַוֻדַ ֶאֶרץ־ִֹהיאֹֻבְּ

ָרֵאל"!ֹ  ִיש ְּ

ָאַמר ֶ נוֻ  ש  ִלֻקֻוֵטי־ ֻומֻוָבא ל"זַ  ַרֻבֵ ֻבְׁ
י :'כ ִסיָמן ן"מֹוֲהַר  ִניעֹותַֹהֻיֹום,ֹ"ֻכִ ַֹהֻמְּ

דֹולֹות ָרֵאל,ַֹהֻגְּ תֹ"מֹוִצֵאי ֵהם:ֵֹמֶאֶרץ־ִיש ְּ ִֹדֻבַ
ר יד, לז( ָהָאֶרץ" ֻבָ דְּ ֻמִ לֹאֹ,)ֻבַ ם"!ֹוְּ מוֹ  – ַהֻיָ  ֻוכְׁ
ָאַמר ֶ נוֻ  ש  מֹו: ל"זַ  ַרֻבֵ ָהָאָדם ַעל־ַעצְׁ ׁשֶ ָברֹ"ֻכְּ ֹֻכְּ
ג ַדֻלֵ יֹון,ַֹלֲעֹמדָֹצִריךְֹֹּעֹודַֹהֻכֹל,ַֹעלֹמְּ ִנֻסָ ֹֻבְּ
ֻלֹאֹ ָללָֹעָליוַֹלֲחלֹקֹׁשֶ לֹום"!ֹֻכְּ ׁשָ  ַחס־וְּ

יֹוןֹ–ַהֻיֹוםֹ ֻסָ ֻלֹאֹהֻוא:ֹֻכֹלַלַֹֹהֻנִ ַֹלֲחלֹקֹ"ׁשֶ
ָלל לֹוםֹֻכְּ ׁשָ ִסיָעהַֹעלַֹחס־וְּ לַֹהֻנְּ ֵני־ִֹמֻכָ ֻבְּ
ָרֵאל,ֹ ָרֵאל"!ִֹיש ְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ

יִקים:ַֹעלַֹהֻיֹום ֻדִ ַֹהֻצַ
קוֹֻ ׁשְּ ֶיחְּ ָרֵאלֹ"ׁשֶ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹלְּ

ָראֻוי"! ֻמֻוָבא – ֻכָ ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר  ֻכַ  ִסיָמן ן"ֻבְׁ
 ה."קנ 

ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ַֹהֻיֹום:ֹׁשֹ"ֲאנַַֹֹעלֹלְּ
קוֹֻ ֻתֹוקְּ ִיׁשְּ םֹ"ׁשֶ ָרֵאל"!ֹֺכֻלָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ  לְּ

ֹהָענָֹ

ֹהָענָֹ

ךְֹּ ַאַחר־ֻכָ ֹוְּ

ֹאֲהלֹֹ

ִהנֵֹֻ ֹהוְּ

מוֹֹ ֹֻכְּ

ַֹמה

מוֹֹ ֹֻוכְּ

ֵכן ֹוְּ

לוֹֻ ֻלְּ ֻפַ תְּ ֻיִ ׁשֶ ֹוְּ

ֵכן ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כא ש 

  .לט
ָרֵאל'־ֵסֶפר) ֻדֹות, ִעְנְיֵני 'ֶאֶרץ־ִיש ְ  (ַהֻמִ

ֵדיֹ]א[ יַבתַֹעל־יְּ ׁשִ ָרֵאל,ֹיְּ יִגיןֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ִ ַֹמש ֻ
ַחת ֻגָ ַרךְַֹֹּהׁשְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ַֹֹעלַֹהׁשֵ ָרֵאלָהעֹוָלם  )ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ֹ.ח"ב א( 

ִפיֹ]ב[ ָאָדםַֹהִחֻדֻוׁשֹֹלְּ ׁשֹֹׁשֶ ַחֻדֵ ֻתֹוָרהֹמְּ ֹֻבַ ן, ֹֻכֵ
ךְֹּ ׁשַ תֶֹהָאָרהֹלוִֹֹֹנמְּ ַ ֺדׁשֻ ָרֵאלִֹֹמֻקְּ )ֶאֶרץ־ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ָרֵאל  ָתא ח"ב א( ח"ב ִיש ְּ אֹוַריְּ ין ֻדְּ ִ ֹ.ב; ִחֻדֻוש 

ֵדיֹ]ג[ קֻותַֹעל־יְּ ֻתֹוקְּ ָאָדםִֹהׁשְּ ֻתֹוֵקקֹׁשֶ ִֹמׁשְּ
יַאת ֻבִ ָרֵאלֹלְּ ֵדי־ֶזהֹ,ֶאֶרץ־ִיש ְּ עַֹעל־יְּ ֻפַ ִֹנׁשְּ
ָנָסהֹ רְּ דֹוָלהֹֹֻפַ ָרֵאלֻגְּ ֹ.ח"ב ג( )ֶאֶרץ־ִיש ְּ

הֻואִֹמיֹ]ד[ ֵנסֹׁשֶ ַפרְּ יםֶֹאתֹמְּ ֵדי־ֶזה,ָֹהַרֻבִ ַֹעל־יְּ
יךְֹּ ׁשִ ָרָכהַֹממְּ ָרֵאלַֹהֻבְּ חֻוץ־ָלָאֶרץֵֹֹמֶאֶרץ־ִיש ְּ לְּ
ָרֵאלֹ ָדָקה ח"ב טז( )ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹ.ח"ב ד; צְּ

ֻתֹוֵקקִֹמיֹ]ה[ ׁשְּ ֻמִ ֶאֹֹׁשֶ ָרֵאללְּ ֶֹרץ־ִיש ְּ ֵדי־, ַעל־יְּ
עֹוֵררֶֹזה קֻותֹמְּ ֻתֹוקְּ ִאֻמוָֹֹֹאִביוֵֹאֶצלִֹהׁשְּ נוֹֻ,ֹוְּ ַֹהיְּ

מֹוֵתיֶהם ָרֵאלֹֻוָבִאים,ִֹנׁשְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ דֹוׁש־,ֹלְּ ַהֻקָ וְּ
־הֻוא רֻוךְּ אֹֻבָ םֹֻבָ יםִֹעֻמָ ַצֻפִ ִקיםֹֻומְּ ֻתֹוקְּ ֹֻוִמׁשְּ
ָרֵאלֵאָליוֹֹ ֹ.ח"ב ה( )ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ֵדיֹ]ו[ מוַֹֹֹעל־יְּ ֻנֹוֵתןֹןַהֻמָ יֹׁשֶ ֶאֶרץ־ַֹלֲעִנֻיֵ
ָרֵאל ִֹיש ְּ ֵדי־ֶזה, םָֹממֹונוַֹֹֹעל־יְּ ַקֻיֵ ִֹֹנתְּ ָידֹו )ֶאֶרץ־ֻבְּ

ָרֵאל  ָדָקה ח"ב יז( ִיש ְּ ֹ.ח"ב ו; צְּ

רֹ]ז[ ֲעש ֵ לַֹהֻמַ ֺסֻגָ ירֻות,ֹמְּ ָקאַֹלֲעׁשִ וְּ ֶאֶרץ־ֹֻדַ ֻבְּ
ָרֵאלֹֹ ֹ.לג( )ָממֹוןִיש ְּ

ֵדיֹ]ח[ קֻותַֹעל־יְּ ֻתֹוקְּ ָאָדםִֹהׁשְּ ֻתֹֹׁשֶ ֹֹוֵקקִמׁשְּ
בֻוַרת ָרֵאלִֹלקְּ ֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ֵדי־ֶזה, עַֹעל־יְּ ֻפַ ִֹנׁשְּ

ָנָסהֹ רְּ דֹוָלהֹֹֻפַ ֹ.ז( ח"ב )ָממֹוןֻגְּ

רֹ]ט[ ָרֵאלַֹהֻדָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹֻבְּ רֻוי, לֹאֹׁשָ ָעֹוןֹֹֻבְּ
ֻוָבהֹ ש  ֹ.יח( )ֻתְּ

 

ם ַאֻתֶ אוֻ  ַאל "וְׁ ירְׁ י ָהָאֶרץ, ַעם ֶאת ֻתִׁ נוֻ  ֻכִׁ מֵּ  ַלחְׁ
ם, ָסר ם הֵּ ֻלָ יֶהם, צִׁ ֲעלֵּ נוֻ  ה'ַו  מֵּ ֻתָ יָרֺאם"  ַאל אִׁ ֻתִׁ

ר יד, ט(  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .מ
 (ח"א לא, ט)

ִחינֹותֹ ֹֻבְּ נֻו ַֹהיְּ ָרָהם', ֹ'ַאבְּ ֵרַגת ַמדְּ ֹֻבְּ הֻוא ׁשֶ
ַעלֶֹנֶפׁש"ֹ לֵ )"ֻבַ ְּ לֹֹ–ֹי כג, ב(ִמש  איֹֻכָ ַוֻדַ ֲאַזיֹֻבְּ

ִנים"ֹ ַֹהֻפָ ֹ"ֶלֶחם ִחיַנת בְּ ֹֻבִ ֺעֻדֹוָתיו ֹֻוסְּ ֲאִכילֹוָתיו
מוֹ )ֹ ְּ  ת לה, יגש 

ִחיַנת  מֻוֵא )ֻבְׁ ְּ יֹוםֹֹחםֶֹלֶחם": ל־א כא, ז(ש  ֹֻבְּ
חוֹֹ קְּ נֻו:  – "ִהֻלָ ִנים"ַהיְׁ ַֹהֻפָ ֵהם  – "ֶלֶחם

ִחיַנת  הֻוא ֻבְׁ ֶ ָרָהם', ש  'ַאבְׁ ין ֻדְׁ ֻגִ רְׁ "ֶלֶחם ַחם", ֻדַ
י)  ִ ֵראש  ֹחם: "ת יח, א(ֻבְּ  ם".ַהֻיוֹ  ֻכְׁ

לֹותֹ ַֹהֻכֹוָכִבים־ֻוַמֻזָ ָכל ֹוְּ ָֹהַעֻכֻו"ם ל ֻכָ
ֵהם ִבילֹֹׁשֶ ׁשְּ ֹֻבִ ִחין ֹטֹורְּ ם ֻלָ ֹֻכֺ יֶהם, ֻתֵ חְּ ֻתַ

 .ֶזהָֹהִאיׁשֹֹ

י) ִהֻלִ ב": ם קי, א(ֻתְּ ִחיַנת  י",ִליִמינִֹֹׁשֵ ֻבְׁ
ָרָהם'.  ֶביָךֹ'ַאבְׁ ֹאֹויְּ ית ָֹאׁשִ "ַעד

ֶליָך" ַרגְּ ָ ) ֲהדֹוםֹלְּ ִבילֹ – ם(ש  ׁשְּ ִחיםֹֻבִ ֵהםֹטֹורְּ ׁשֶ
ָך.ֹ ָנָסתְּ רְּ  ֻפַ

בָֻ ) דְּ ֻמִ ְחֵמנוֻ ": , ט(ר ידֻבַ  ָסר ֵהם ל 
ם ֻלָ י  – ם"ֵמֲעֵליהֶׁ  צִׁ ֵאהֹֻכִ "ַמרְּ

ל" הִֹמןַֹהֻצֵ הֲֹעֺמֻקָ ָבא) ַחֻמָ ָר ֻבָ תְּ ה", פד.( א־ֻבַ , "ַחֻמָ
ִחיַנת "ֶלֶחם ַחם".  ֹחם ַהֻיֹום", ֻבְׁ ִחיַנת: "ֻכְׁ  ֻבְׁ

ֹ ׁשֶ ם"ֻכְּ ֻלָ ר צִׁ ָרֶאהֹֹ–ֹ"ֻסָ ִנתְּ הֹוְּ ַעֻלֶ ֲאַזיִֹנתְּ
גֵֹֻ רְּ ה",ֹֻדַ ֵאהַֹחֻמָ ֵהםֹ"ַמרְּ ָרָהם',ֹוְּ 'ַאבְּ ֻהֹֻדְּ

ֶביָךֹ יתֹאֹויְּ ִחיַנת:ֹ"ַעדָֹאׁשִ בְּ יו,ֹֻבִ ֻתָ חְּ ִליםֹֻתַ ֻפָ ִנׁשְּ
כֻו'.ֹ ֲֹהדֹום"ֹוְּ

ִנים', ֹ'ֻפָ ִחיַנת ֹֻבְּ ה ֻלֶ ֻגַ וֹ ִיתְּ ׁשָ ַֹעכְּ י ֻכִ
ַבע,ֹ ַֹהֻטֶ ֶדֶרךְּ ֹֻבְּ ר ֻתָ ֹֺמסְּ ֹה'", ֵני "ֻפְּ

לֹות,ֹ ֻזָ ָהַגתַֹהֻמַ ַהנְּ ֵאֹ"וֹֻֻבְּ הֲֹעֺמַֹמרְּ הִֹמןֹהַֹהַחֻמָ ֻקָ
ם", ֹ'ֵצל', ִצֻלָ ָרִאים ִֹנקְּ ַעֻכֻו"ם תֻוב  וְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  ֻכְׁ

יָ ) עְּ ַ ש  ָנַפִים' ה יח, א(יְּ ַה'ֻכְׁ ֶ ָנַפִים", ש  ַצל ֻכְׁ : "ִצלְׁ
ֶהם.  ר ֻבָ ֻתָ ָנף ֻוֺמסְׁ ָהָגתֹו ֺמכְׁ ַהנְׁ ֶ ָרה' ש  ֻתָ ַה'ַהסְׁ  וְׁ

ִֹמי

זֶֹ ֹהוְּ

ָאז ֹוְּ

ִחיַנת בְּ ֹֻבִ

ִחיַנת בְּ ֹֻבִ

ֲֹאָבל

ֶלָעִתיד ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כב ש 

ר  ָרֵאל ִעֻקָ ׂשְׁ ֻיִ ֶ ל־ֶזה ָהַעֻכֻו"ם  –ַאף ש  ַעל־ֻכָ
ין ֲעֵל  ַכֻסִ ַנֵהג מְׁ ִאֻלֻו ִמתְׁ ם ָהעֹוָל יֶהם, ֻכְׁ

ָמן.  ַעצְׁ לֹות ֻבְׁ ֵדי ַהֻכֹוָכִבים ֻוַמֻזָ  ַעל־יְׁ

ָֹלבוֶֹֹלָעִתיד־ ָאזֹֹ–א ֹוְּ ֹאֹוָתם, ַיֲעִביר
ֹ ם: ֺקֻיַ ם"יְּ ֻלָ ֹֹ,"ָסר צִׁ ֻלֶ ֻגַ ִיתְּ ֹ'אֹורֹוְּ ה

ֶמׁש', ֶ ִחינֹות  ַהׁשֻ בְׁ ֲאכֵ )ֻבִ ָֹלֶכםֹ: י ג, כ(ַמלְּ ָחה ָזרְּ "וְּ
ֶמׁשֹ ֹׁשֶ ִמי ֹׁשְּ ֵאי ִֹמֻקֶֹדםִֹירְּ ָהיֻו ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ ֹלֹא ,"

ה".ֹ הֲֹעֺמֻקָ ֵאהַֹחֻמָ ֹ"ַמרְּ

  .מא
 (ח"א נז, ו)

ָֹהָאָדם,ֹ ִֹמן ִאין ָירְּ תְּ ֻמִ ֹׁשֶ ַהֻמֹוָרא
ֹ ִחיַנת בְּ י)ֻבִ ִ ֵראש  ֹ"ת ט, ב(ֻבְּ ֹֻומֹוַרֲאֶכם:

ֶכֹ ִחֻתְּ ֶלםֹ – ם"וְּ ַֹה"ֻצֶ ֵדי ַֹעל־יְּ א ֶֹאֻלָ ֵאינֹו
ֵניָֹהָאָדם פְּ ֻבִ י) ֱאלִֹקים"ֹׁשֶ ִ ֵראש  ֵדי א, כז( תֻבְּ ַעל־יְׁ , וְׁ

ֶלם', ָה'ָאָדם' הֻוא 'ָאָדם',  ַֹה'ֻצֶ ׁשֶ ם" "ָסרֻוכְּ ֻלָ  צִׁ
ר יד, ט( ֻבָ דְּ ֻמִ ֹ'ֶצֶלם']אֹו: , )ֻבַ ר ֻסָ ׁשֶ ֹיֹוֵצאֹ – [ֻוכְּ ֲאַזי

ֹמֹוָראֹו"ֹ ֹ"ָסר ָאז ֹוְּ ֵהָמה, ֹֻבְּ 'ֶגֶדר ֹלְּ ָֹאָדם' ֶדר ִמ'ֻגֶ
ת קנא:(ֹ ֻבָ ַ  .)ש 

ֶלם'ַה  ֵני ָה  'ֻצֶ פְׁ ִאיר ֻבִ ִהיא  –ָאָדם ַהֻמֵ
מֹותַֹהֻבֹוֵרא', רֹון  'ָחכְּ ַתן ָלָאָדם ִיתְׁ ֻנָ ֶ ש 

ִחיַנת  בְׁ ֵני ָאָדם, ֻבִ פְׁ ִאיָרה ֻבִ ֵהָמה, ִהיא ַהֻמְׁ ַעל ַהֻבְׁ
ַמת": ת ח, א(ֹקֶהלֶ )  ִאירָֹאָדםָֹחכְּ ָניֹֻתָ  ו".ֻפָ

ם ָחָכם הֻוא ָחְכָמתֹו  ס', אִׁ ע  'ֻכ  ה 
ת" קֶׁ ֻלֶׁ ְסֻת  ָסִחי) מִׁ ָאז , וְׁ ם סו:(ֻפְּ

ֻלֹו ָסר" ִחיַנת  ,"צִׁ בְׁ ִלים, ֻבִ י)ֻוָפָניו נֹופְׁ ִ ֵראש  ת ד, ֻבְּ

ה": ו( הָֹלךְָֹֹּחָרהָֹלֻמָ ָלֻמָ לוֹֹֻוְּ ֵאין  ".ָפֶניךָָֹֹנפְּ ֶ ש  ֻוכְׁ
ֵני ָאָדם'  ת קנא: ֻזַֹהר ֹ"מֹוָראֹו ָסר"ֲאַזי  –לֹו 'ֻפְׁ ֻבָ ַ )ש 

ה לד, יב( ית־ַרֻבָ ִ ֵראש  ִטים קכה: ֻבְּ ֻפָ ְּ י ֹ–ִֹמש  ל"ֻכִ ׁשַ ִֹנמְּ
ֵהמוֹֹֻכַֹֹ י) ת"ֻבְּ ִהֻלִ ֵצִרים לֹו.ם מט, יג(ֻתְּ ָצָריו מְׁ  , וְׁ

ַה  'ֻצֹום'ַה  ֲעִנית'וְׁ ן  – 'ֻתַ ַתֻקֵ ָניו',מְׁ  'ֻפָ
מֹו  ַעצְׁ ָמתֹו',ֻוַמֲחִזיר לְׁ ִהיא  'ָחכְּ ֶ ש 

מֹו'  ָפָניו. 'ַצלְּ ִאיר ֻבְׁ  ַהֻמֵ

ֻנֻו, וְׁ  ֵרִאים ִמֻמֶ ִליםַֹהֻכֹל יְׁ ֹנֹופְּ ָביו "אֹויְּ
ָפָניו" ָפָניו"לְּ ֹ"לְּ ָקא  . יְׁ ר  –ֻדַ י ִעֻקַ ֻכִ

ִפיָלָתם', ִנים'.ֵמֲחַמת ַה  'נְּ ה  'ֻפָ ָכל־ֶזה ַנֲעׂשֶ וְׁ
ֵדי ַה   כֻו'.'ֻצֹום'ַֹעל־יְׁ כֻו' וְׁ  וְׁ

ה ַעֻתָ ל "וְׁ ֻדַ גְׁ ר ה' ֻכַֹח  ָנא יִׁ ֶ ֲאש  ֻתָ  ֻכַ רְׁ ֻבַ אמֹר"  ֻדִׁ לֵּ
ר) ְדֻבָ ֻמִ  (יז, יד ֻבַ

עֹוָבָד  ְקָרא ַקְדָמָאה ֻדְ ית.ֻכֹ"ַח ַאְתָוון ֻדִ ִ ְבֵראש   א ֻדִ
הֹון ַמר ֻבְ ִאֻתְ ל ָנא ֻכַֹח " :ֻדְ ֻדַ גְׁ ה יִׁ ַעֻתָ ְנָח ) ה'".וְׁ  :(רמדס ֻזַֹהר ֻפִ

ל ָנא ֻכַֹח אדנ"י" ֻדַ גְׁ ה יִׁ ַעֻתָ ְוִאיִהי כ"ח ַאְתָוון  – "וְׁ
ית ִ ֵראש  עֹוָבָדא ִדֻבְ ֻקֻוֵני)                               .ֻדְ  .(ֻזַֹהר קמז־ֻתִ

  .מב
 (ח"א יט, ו)

ֻגֻום־'ֻטֹובַהֹ רְּ ֻתַ ֻבַ ִליםֶֹאתֹֹ'ׁשֶ ֻוַמׁשְּ
ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁשֹ'ַהֹ ֹ'ֻלְּ ָראֹ, ִֹנבְּ ֻבֹו "ׁשֶ

ית) ָהעֹוָלם" ִ ֵראש  ה־ֻבְּ ֵדי־ֶזהֹ – יח, ד( ַרֻבָ ַעל־יְּ
לֹ ֹׁשֶ ָֹהאֹוִתֻיֹות ל ֹׁשֶ ַֹהֻכַֹח ִלין ֻדְּ ֻגַ ִנתְּ ֹוְּ ִרין עֹורְּ ִנתְּ

ֻבָֹ ֹׁשֶ ָבר ֹֻדָ ָכל ֹֻבְּ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש י  עֹוָלם.לְּ ֻכִ
ה  ֻמָ ָבר ֵיש  ֻבֹו ֻכַ ל ֻדָ ֻבֹו  אֹוִתֻיֹות'־'ֵצרֻוֵפיֻכָ ֶ ש 

ָבר.  ָרא ֶזה ַהֻדָ  ִנבְׁ

בָֻ ) דְּ ֻמִ ל ָנא ֻכֹח  ה: ר יד, יז(ֻבַ ְגֻד  ה יִׁ ֻתָ  '"ְוע 
ְרֻתָ ֵלאֹמר" ֻב  ר ֻדִׁ ֶׁ ֲאש  א  ,"ֵלאֹמר .ֻכ  ֻדָ

ֻלֻוי ֲעָריֹות" ִרי) ֻגִׁ ֶהדְּ ִחינַ ן נו:(ַסנְּ נֻו ֻבְׁ ת , ַהיְׁ
ֲאַות־ִנאֻוף'ַה  ֹֻתַ ל ֹׁשֶ דֻוָרה ֶ  'ֻמְּ ִעי'ל ַה ש  בְּ םֹׁשִ

ִעי' ת',ֺאֻמוֹֹ בְּ ָֹלׁשֹון',ׁשִ ֵדי  ם ל ַעל־יְׁ ֻטֵ ֻבַ תְׁ ֻנִ ֶ ש 
ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש'.ַה   לֹלְּ ֻבֻורֹׁשֶ  'ֻדִ

ְרֻתָ ֵלאֹמר" ֻב  ר ֻדִׁ ֶׁ ֲאש  ִפיֹֹ–ֹ"ֻכ  ֹֻכְּ נֻו ַהיְּ
ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁשֹ'ַהֹ לֹלְּ ֻבֻורֹׁשֶ ַעל־ָידוֹֹ'ֻדִ ֹ,ֹׁשֶ

ֹ ל ֻטֵ ֻבַ ִנתְּ ֹוְּ ֲֹעָריֹות ֲאַותֶנֱאַסר ָהַר ] ִנאֻוף'־'ֻתַ ֶ  עש 

ל ַהֻכֹוֵלל ֶ ֲאַות־ִנאֻוף' ש  ל 'ֻתַ ֻכָ ֶ ֹון ש  ִעים־ָלש  בְּ ִ לֻוִלין ֻבוֹ  ַהש ֻ , ֻכְּ

ל  נֹוֵפל ֻטֵ ֻבַ ִנתְּ [ַע וְּ ֹון־ַהֻקֶֹדש  ש  ֵדי לְּ לֹ – ל־יְּ ֻדַ ֹ"ִיגְּ מֹו־ֵכן ֻכְּ
ֹֻכַֹחֹה'".ֹ

ֹ ֻמַ ֹׁשֶ ֵלמֻות ְּ ַֹהׁשֻ ִפי ַֹהֹֻכְּ ֶֹאת ִלים ֻבֻורֹ'ׁשְּ ֻדִ
ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁשֹ ֹלְּ ל ִחיַנתֹ'ׁשֶ ֹֻבְּ הֻוא ֹׁשֶ ,

ֲאַות־ִנאֻוף' ֹֻתַ ֹֻוִבֻטֻול ִביַרת לֹֹ–ֹ'ׁשְּ ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְּ ן ֻכֵ
ֹ ית ֵראׁשִ ֹֻבְּ ה ַמֲעש ֵ ֻבְּ ֹׁשֶ ֹה'" ֹ"ֻכַֹח עֹוֵרר ִנתְּ ֹ–וְּ

י ֹֻכִ

ַֹאךְֹּ

ר ִֹעֻקַ

ר ִעֻקַ ֹוְּ

ֵדיוְֹּ ֹ"ַעל־יְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָאז ֹוְּ

ֹ ׁשֶ ֲעֶלֹֻכְּ ֹהֻמַ

ֶזה ֹוְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כג ש 

ָדָברֹ ֹוְּ ָבר ֹֻדָ ָכל ֹֻבְּ ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ָֹהאֹוִתֻיֹות ֵהם ׁשֶ
עֹוָלם.ֹ ֻבָ  ׁשֶ

ֻקֻוטֵּ ] ָ  ,תצוֹ עֵּ י־לִׁ ֺדש ֻ ת א:  הקְׁ ַ ֺדש ֻ ֵדי קְּ ֶזה זֹוִכין ַעל־יְּ וְּ
ין אֹותֹו   ִ ש  ַקֻדְּ ֻמְּ ֶ ֻבֻור ש  ַהֻדִ ֹון וְּ ש  יםַהֻלָ ִ דֹוש  ִדֻבֻוִרים קְּ  .[ֻבְּ

ם ֶאֶרךְׁ  "ה' יִׁ ַרב ַאֻפַ א ֶחֶסד וְׁ ע ָעֹון נֹש ֵּ  ָוָפש ַ
ה ַנֻקֵּ ה לֹא וְׁ ַנֻקֶ ד יְׁ ים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ֻפֹקֵּ נִׁ  ַעל ֻבָ
ים  ִׁ ש  ֻלֵּ ִׁ ַעל ש  ים"  וְׁ עִׁ ֻבֵּ ְדֻבָ )רִׁ ֻמִ  (יח, יד רֻבַ

יִׁ " ִעים – ם"ֶאֶרךְׁ ַאֻפַ ָ יִקים ְוָלְרש  ֻדִ  .ַלֻצַ
"י) ִ  ן קיא.(ַסְנֶהְדִרי; ַרש 

  .מג
 )ח"א ח, א־ב־ג־ד(

ֹנַהֹ ֹוְּ ֻנֻוֵחי ֹֻגְּ ץ'( ָיָקר ֶרעכְּ ֻקֹוִרין: 'קְּ ֶ ֵמִאיׁשֹ )ש 
רֹונֹותֹ ֵלמֻותַֹהֶחסְּ יֹהֻואֹׁשְּ ָרֵאִלי,ֹֻכִ  .ִיש ְּ

ֵדי ַה ַע  יָמה'ל־יְׁ ׁשִ הֻוא ָה  'ֻנְּ ֶ ים','ש   רֻוַח־ַחֻיִ
ן  ם־ֻכֵ הֻוא ֻגַ כֻו', וְׁ ָרא ָהעֹוָלם וְׁ ִחֻיֻותֹ'ִנבְׁ

י  ,'ָהָאָדם יָמה'הֻוא ַה  'ִחֻיֻות־ָהָאָדם'ֻכִ ׁשִ  'ֻנְּ
כֻו'   .וְׁ

ר  י ִעֻקַ ָבִרים'ֻכִ ַֹהֻדְּ ל ֹֻכָ הֻוא  'ִחֻיֻות
ִחיַנת  בְׁ ֹ .'רֻוַחֹ'ֻבִ ׁש ֻיֵ ׁשֶ ֹ'ֻוכְּ ֹ'רֹוןִחֻסָ

ַֹהֹ ר ִֹעֻקַ ָבר, ֹֻדָ ֵאיֶזה רֹון'ֻבְּ ִחיַנתֹֹ',ִחֻסָ בְּ ֹֻבִ הֻוא
ָבר, ַֹהֻדָ לֹאֹותֹו ֹׁשֶ ים' ר ָה  ָה'רֻוַח־ַחֻיִ ֶ  'רֻוַחֹ'ַלֲאש 

ָבר  ם ַהֻדָ ַקֻיֵ ָה  –הֻוא ַהמְׁ 'ֲאִריַכת־הֻוא  'ֲאָנָחה'וְׁ
יָמה'.ֹ ׁשִ  ַהֻנְּ

ִחיַנת בְּ מֹות לד, ו( ֻבִ ְּ ם": ")ש  יִׁ ֻפ  ְך א  רֶׁ  – אֶׁ
ַה  נוֻ ֻדְׁ ֲעִנית פ"ב  יְׁ ִמי ֻתַ לְּ ַ רֻוש  ם; יְּ ָ ֻגֻום ש  רְּ )ֻתַ

יְך רֻוֵחֻה": ה"א(  ֲארִׁ  ."מ 

ַֹהֹ ַֹעל ַח ַאֻנֵ תְּ ֻמִ ׁשֶ רֹון'ֻכְּ ֹֹ'ִחֻסָ ֻוַמֲאִריךְּ
ים'ֹ ֹ'רֻוַח־ַהַחֻיִ יךְּ ׁשִ ַֹממְּ רֻוֵחֻה,

ַהֹ רֹון'לְּ ר ַה  – 'ִחֻסָ י ִעֻקַ רֹון'ֻכִ הֻוא  'ִחֻסָ
ָֹהרֻוַח־ַחיִֹֻ קֻות ֻלְּ ֻתַ ַע  ים','ִהסְּ ֵד ל־וְׁ  'ֲאָנָחה'י ָה יְׁ

ִלים ַה   ְׁ רֹון'.ַמש  ֹ'ִחֻסָ

ים'?! ָֹה'רֻוַח־ַחֻיִ ִלין ַקֻבְּ ֹמְּ  – ֵמַאִין
כֻו' ֻדֹורֹוְּ ֻבַ ָהַרבֹׁשֶ יקֹוְּ ֻדִ  !ֵמַהֻצַ

ר  ים'ִעֻקַ ַה  'רֻוַח־ַהַחֻיִ  ,'ֻתֹוָרה'הֻוא ֻבְׁ
ַה  יִקים'וְׁ ֻדִ ֵבִקים ֻבַ  'ֻצַ הֻוא  .'ֻתֹוָרה'ֻדְׁ ֶ ש  ֻוכְׁ
 ָ ֺקש ֻ ֻדֹורמְׁ ֻבַ ֶ ָהַרב ש  יק וְׁ ֻדִ ַהֻצַ הֻוא  – ר לְׁ ֶ ש  ָאז ֻכְׁ

ֻנֻו  יךְׁ ִמֻמֶ ִ ש  ַח ֻוַמֲאִריךְׁ רֻוֵחֻה, ַממְׁ ַאֻנֵ 'רֻוַח־ִמתְׁ
ים'.ֹ  ַהַחֻיִ

ֹ ִעים ׁשָ ָֹעָתקֹ"רְּ יק ַֹצֻדִ ַֹעל ִרים ַהֻדֹובְּ
ָֹובֻוז ַגֲאָוה י) "ֻבְּ ִהֻלִ ֵמַאִיןֹ – ם לא, יט(ֻתְּ

ִליןֵֹהםָֹהֹֹ ַקֻבְּ ֹֹ'רֻוַחֹ'מְּ ַהׁשְּ רֹון'ִליםַֹהֹלְּ ֹ?!'ִחֻסָ

ה',ֵיש   ִלֻפָ קְּ ֹֻדִ ִחיַנת  'ַרב ו',ֻבְׁ מֹו  'ֵעש ָ ֻכְׁ
תֻוב  ֻכָ ֶ ית לג, ט(ש  ִ ֵראש  ָֹרב".: )ֻבְּ ִֹלי  "ֶיׁש

ִחיַנת  ֹֻבְׁ ו" ֵֹעש ָ ם לו, מ("ַאֻלֻוֵפי ָ ֻגֻומֹו: )ש  ַתרְׁ , וְׁ
ִעיםֹ ׁשָ ָֹהרְּ ִלין ַקֻבְּ ֹמְּ ֹֻוֵמֶהם ו". ֵֹעש ָ ֵבי רְּ "ַרבְּ

הֻוא ֻבְׁ  ָה'רֻוַח',ֹ ָאה'ִחיַנת וְׁ מְּ כֻו'. 'רֻוַח־ַהֻטֺ  וְׁ

ִחיַנת:  ים"ֻבְׁ עִׁ ָ ם ָלְרש  יִׁ ֻפ  ְך א  רֶׁ כֻו'  "אֶׁ וְׁ
ִמי  לְּ ַ רֻוש  ִרין קיא: יְּ ֶהדְּ )ֵערֻוִבין כב. יֹוָמא סט: ַסנְּ

ֲעִנית פ"ב ה"א(   .ֻתַ

יִקים ַצֻדִ ֹֻבְּ בֻוק ָֹה'רֻוַח־ֹ–ַֹהֻדָ ל ַקֻבֵ מְּ
ים' רֹון'ֹ,ַחֻיִ ַֹהִחֻסָ ֵלמֻות ֵֹמֹ'ׁשְּ יקֹ, ֻדִ ַהֻצַ
ה'ֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ 'ָהַרבֹֻדִ כוֹֹֻוְּ  '.וְּ

  .מד
 )ח"א עב(

ָֹמִצינֻוֹ , ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ לֹו ֶֹאצְּ ָיכֹול בְּ ֹֻכִ ָלה ַמעְּ לְּ
ֹ'ֵיֶצר־ָהָרע', ִחיַנת ֻו ַרַז"ל  ֻבְּ ש  רְׁ ֻדָ ֶ מֹו ש  ֻכְׁ

ית א, א( ִ ֵראש  "י ֻבְּ ִ ה יב; ַרש  ית־ַרֻבָ ִ ֵראש  הֹ: )ֻבְּ ִחֻלָ ֻתְּ "ֻבַ
ֶֹאֹ רֹא ִֹלבְּ ָבה ַמֲחׁשָ ֹֻבְּ ת־ָעָלה ִמֻדַ ֹֻבְּ ָֹהעֹוָלם ת

ין" ִחיַנת  – ַהֻדִ ה ֻבְׁ ֻזֶ ֶ ֹ 'ֵיֶצר־ָהָרע',ש  ךְּ ַאַחר־ֻכָ וְּ
תֹ ִֹמֻדַ ף ֻתֵ ׁשִ ֹ"וְּ ֶצר־ָהָרע, ַֹה'ֻיֵ ַבר ֹׁשָ ָיכֹול בְּ ֻכִ

כֻו'. ַרֲחִמים"ֹ  וְׁ

הֹ ַמֻטָ ֹלְּ ֹֻכַֹח ךְּ ׁשַ ִנמְּ ֹוְּ ל ׁשֵ לְּ ֻתַ ִֹנׁשְּ ַהֻכַֹח
ֶצר־ָהָרע' ַֹה'ֻיֵ ר ֻבֵ ׁשַ י לֻוֵלא זֹאת – לְּ  ֻכִ

ֶצר־ָהָרע'.  ר ַה'ֻיֵ ֻבֵ ַ ש   לֹא ָהָיה ֻכַֹח לְׁ

ה ִֹהֻנֵ

י ֹֻכִ

ָצא: ִֹנמְּ

הֻוא ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

י ֹֻכִ

ַֹאךְֹּ

ַֹאךְֹּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ַֹגם

ה ֹֻוִמֻזֶ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כד ש 

ָמָרא  ֻגְׁ ֹון ֶזה ֻבַ בָֹאר ָלש  "זֹו  )יֹוָמא סט:(מְׁ
ְצרוֹ  ת יִׁ ֻכֹוֵבש  אֶׁ ֶׁ בֻוָרתֹו ש  ת ֻגְ בֻור  יא ֻגְ  ,הִׁ

ֻנֹוֵתן  ֶׁ ם'ש  יִׁ ֻפ  ְך א  רֶׁ ים" 'אֶׁ עִׁ ָ  .ָלְרש 

ת־ ִֹמֻדַ ֹֻכֹוֵבׁש ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהׁשֻ ֶ הֹׁשֻ ֻמַ ׁשֶ
ַֹהֹ ין ֻפוֹ ֻדִ יְך א  ֲארִׁ ִחיַנת  – ֻומ  הֻוא ֻבְׁ

ַרךְֹּ ֻבָ ִֹיתְּ לֹו ֶֹאצְּ ֶצר־ָהָרע' ַֹהֻיֵ ִביַרת ן  .'ׁשְּ ַעֻיֵ וְׁ
ִחיַנת  ֻבְׁ ֶ קֹומֹות: ש  ה מְׁ ַכֻמָ 'ֻזַֹהר' ֻבְׁ ין'ֻבַ ת־ַהֻדִ  'ִמֻדַ

ֶצר־ָהָרע''הֻוא   ִחיַנתַֹהֻיֵ  .ׁשֶֹרׁשֹֻבְּ

ָא  ְׁ נֵּ ר ש  יְׁ נְׁ ֻדוֹ י י"ג עִׁ ֶ ת מִׁ יל ש   םַרֲחמִׁ
ָצאִׁ  – מְׁ יכוֻ ם ינִׁ ֲארִׁ ַ ת ֻבַ ָפָרש  ָ י ֻכִׁ ת ֻבְׁ ש ֻ  –א תִׁ

ַלח גֶֹדל ָהָעם ַלֲעֹון ָנא "סְׁ ה ֻכְׁ ָך,  ַהֻזֶ ֻדֶ ַחסְׁ
ר ֶ ַכֲאש  אָתה וְׁ ה"  ָלָעם ָנש ָ ר)ַהֻזֶ ְדֻבָ ֻמִ  (יט, יד ֻבַ

  .מה
 (ח"ב ז, ג־יא)

ֹ ֹהֻוא: ָרֵאָֹהַרֲחָמנֻות ש ְּ ֻיִ ׁשֶ ֹֻכְּ ַעםֹ"ל
ָֹקדֹוׁשֹ ָבִרי)" ֹ,כא; כו, יט(ם ז, ו; יד, ב; יד, ֻדְּ

ָלןֹ ֲעוֹונֹותַֹרֲחָמָנא־ִלצְּ לֹוםֹֻבַ ׁשָ ִליןַֹחס־וְּ  .נֹופְּ

אוֹ  ְׁ ֹאדַמׂשֻ ֵבד מְׁ א  ,י ֻכָ ָ ר ִלׂשֻ ָ ש  ִאי־ֶאפְׁ ֶ ש 
ָלל  ֵרי ֵמָעוֹון,  –ֻכְׁ ַגמְׁ חֹוִקים לְׁ י ֵהם רְׁ ֻכִ

ִפי ֻגֶֹדל  ָלל לֹא, לְׁ ָלל ֻכְׁ ךְׁ ָלֶהם ֻכְׁ ֻיָ ַ ֵאין ש  וְׁ
ם וְׁ  ָ ש  רְׁ ָ ָתם ִמש ֻ ָ ֺדש ֻ רֻוָחִנֻיֻוָתם. קְׁ ֻקֻוָתם וְׁ ֹגֶדל ֻדַ

אֹויֹ ְּ ש ֻ ֵֹמַהֻמַ הֹוִציָאם ֹלְּ ָֹהַרֲחָמנֻות, ר ִֹעֻקָ ֶזהֻו וְּ
לֲֹעוֹונֹות.ֹ ֵבדֹׁשֶ  ַהֻכָ

ָכל־ ֹֻבְּ לֹום, ָ ָֹעָליו־ַהׁשֻ נֻו ַֹרֻבֵ ה ֹמשֶׁ
ָֹעוֹון,ֹ ֵאיֶזה ֹֻבְּ ָרֵאל ִֹיש ְּ לֻו פְּ ֻנָ ֹׁשֶ ֵעת

ֹ ֻפַ ִהתְּ ֹוְּ ֲֹעֵליֶהם ׁשֹו ַֹנפְּ ֹמֹוֵסר ֲעָדם,ָֹהָיה ֹֻבַ ֵלל
גֹון ֻב   ים'ֻכְ לִׁ ֻגְ ֻיֹוֵצא 'ְמר  ִפי  .ְוכ  ֻלְׁ ֶ י ָיַדע: ש  ֻכִ

חֹוִקים ֵמָעוֹון,  ַדֻקֻוָתם, ֵהם רְׁ ָרֵאל וְׁ ת ִיׂשְׁ ַ ֺדש ֻ קְׁ
ל  ֶ ֵבד ש  א ַהֻכָ ָ ׂשֻ ָלל ַהֻמַ א ֻכְׁ ָ ר ָלֶהם ִלׂשֻ ָ ש  ִאי־ֶאפְׁ וְׁ

 ָעוֹון. 

ׁשֹ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ םָֹהָיהֹׁשֶ ַֹקֻיָ ָֹהִיינוֹֻ,
ים ִקֻיִ י – ֵמֲעוֹונֹותֹנְּ ִמיד ֻכִ לֹ"ֻתָ ֹׁשֶ

ַחר רָֹהָיהֹׁשַ ַכֻפֵ לֲֹעֵברֹותַֹעלֹמְּ ָלה,ֹׁשֶ ַֹליְּ
ָתִמיד לֹוְּ ִיםֹׁשֶ ֻבַ ין־ָהַערְּ רָֹהָיהֹֻבֵ ַכֻפֵ ַֹעלֹמְּ
לֲֹעֵברֹותֹ ִ ) יֹום"ֹׁשֶ ָיהַרש  עְּ ַ ש   .(א, כא "י יְּ

ָרֵאל ִפי ,ָקדֹוׁש"ֹ"ַעםִֹיש ְּ  רֻוָחִנֻיֻוָתם לֻגֶֹד  לְׁ
ַד  כוֻ ֻקֻוָתם וְׁ ִריִכין ',וְׁ ש   ֶאת צְׁ ֻדָ קְׁ ית־ַהֻמִ  ַהֻבֵ
ר ַכֻפֵ ֻיְׁ ֶ ָכל־יֹום. ש  ָחַרֹֹֻוֵמֵעת ֻבְׁ ִֹמיֵֹאיןֹב,ׁשֶ

רֹ ַכֻפֵ ֻיְּ ֲעֵדנֻו.ֹׁשֶ ֹֻבַ

ִחיַנת ה'!ֹֻבְּ י – 'ֲחֺנֻכָ ֶאָחד,ֶֹאָחדֹלֻכָֹֹֻכִ ֹוְּ
ִפי ֻזֹוֶכהַֹמהֹֻכְּ עֹֹֹׁשֶ תוֹֹֹלִלפְּ ׁשָ ֻקָ יֹום־ֹֻבַ ֻבְּ
ֻפֻוִרים, ַהַֹֹהֻכִ נוֹֻֻדְּ תֹיְּ ׁשַ ֻקָ ַלחֹֻבַ ֹֹ"סְּ ןֹ–ָנא" ֵֹיׁשֹֹֻכֵ

ה'!ֹלוֹֹֹ  'ֲחֺנֻכָ

ה נוֹֹֻמׁשֶ ׁשַֹֹרֻבֵ ֻקֵ בָֻ ) ֻבִ דְּ ֻמִ ח": (יד, יט רֻבַ  ָנא ְסל 
ֲעֹון ה ָהָעם ל  ֻזֶׁ לֹ–ֹ"ה  ים ֵחְטא ע  לִׁ ֻגְ ר  ֻמְ  ה 

ְרמוֻ  ֻגָ ֶׁ ן ש ֻ ית ֺחְרֻב  ש  ־ֻבֵ ְקֻדָ ֻמִׁ מוֹ  ,ה  רוֻ  ֻכְׁ ָאמְׁ ֶ  ש 
ֲעִנית "לַרזַ  ם :ָטה לה.(כט. סוֹ  )ֻתַ ֻתֶׁ ם "א  יתֶׁ כִׁ ה ֻבְ ֻיָ כִׁ  ֻבְ
ל  ֶׁ ם ש  ֻנָ י ,חִׁ ע ֲאנִׁ ְקֻב  ם אֶׁ ה ָלכֶׁ ֻיָ כִׁ  .ְלדֹורֹות" ֻבְ

ְיָלה" "אֹותוֹ  ֻל  בָֻ ) ה  דְּ ֻמִ ֻכוֻ  –ר יד, א ֻבַ בְּ ָהָעם  "ַוֻיִ

ָלה יְּ ֻלַ ָעה ֵליל א"(ַההוֻ  ֻבַ ְ ש  ָאב־ֻתִׁ ֻבוֹ  ָהָיה ֻבְ ֶׁ  ש 
ב ֱחר  ית נֶׁ ֻבֵ ש  ־ה  ְקֻדָ ֻמִׁ ֹֹ–ֹה  נוֹֹֻהֻוֹמשֶׁ ׁשַֹֹרֻבֵ ֻקֵ ֹֻבִ

חַֹעל־ֶזה: י ,ָנא" "ְסל  ֶזה ֻכִ א ֻבְׁ ָגם ַהֵחטְׁ ַהֻפְׁ  וְׁ
לֻוִיים ל ֻתְׁ י ָהֲעוֹונֹות, ֻכָ ֵדי־ֶזה ֶנֱחַרב ֻכִ  ַעל־יְׁ

 . ש  ֻדָ קְׁ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ

עֹֹ ֹֹלִלפְּ תֹו ׁשָ ֻקָ הֹ–ֻבַ הִֹמֻזֶ ַֹנֲעש ֶ
ִחיַנת תֹֻבְּ ִית'ֹ'ֲחֺנֻכַ ַֹהֻבַ ִחיַנת, ֹֻבְּ

הֹ ןֶֹהֶפךְֹֹּ','ֲחֺנֻכָ ֻבַ ִית'.ֹ'ֺחרְּ  ַהֻבַ

ל־ֶאָחד ִפי ֻכָ ֻזֹוֶכה ַמה ֻכְׁ ֶ עֹ  ש ֻ ת לִלפְׁ ַ ש  ֻקָ  ֻבַ
ַלח ֻפֻוִרים, ָנא" "סְׁ יֹום־ַהֻכִ ֵדי־ ֻבְׁ ַעל־יְׁ ֶ ש 
ן ֻקֵ ֻתַ ַגם ֶזה ִנתְׁ ן ֻפְׁ ֻבַ ִית'  'ֺחרְׁ מוֹ  –ַהֻבַ ה ֵכן ֻכְׁ  ַנֲעׂשֶ

ִחיַנת  ת ֻבְׁ ִית' 'ֲחֺנֻכַ ִחיַנת, ַהֻבַ ה'. ֻבְׁ  'ֲחֺנֻכָ

הָֹרַמז נוֹֹֻמׁשֶ "ה'ֵֹצרֻוףַֹרֻבֵ  ',ֲחנֻוֻכָ
סֻוק: ֻפָ ח ֻבַ י – ָנא" "ְסל  ח ֻכִ  "ְסל 

ֵכן ֹוְּ

ָצא: ִֹנמְּ

ר ִֹעֻקָ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ַמן ֹֻוִבזְּ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ָכה ֻזָ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ֵכן ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כה ש 

ֲעֹון ָנא ה'ה   ָהָעם ל  ָך 'ח   לֹגדֶׁ 'ֻכְ  ֻזֶׁ ר'וְ  ְסֻדֶׁ ֲאש ֶׁ  כ 
אָתה'נָ  כֻו', ש ָ י־ הֻוא וְׁ ֵ בוֹ ָראש  "ה' ת:ֻתֵ  ',ֲחנֻוֻכָ

י ה'ֹֻכִ הֹ'ֲחֺנֻכָ ַֹֹנֲעש ֶ ֵדי חַעל־יְּ כ ָנא" "ְסל   'וֻ וְׁ
נַֻ    ל."ֻכַ

י' ה "ַוֻיֹאֶמר ֻתִׁ ָבֶרָך"  ָסַלחְׁ דְׁ ר)ֻכִׁ ְדֻבָ ֻמִ  (כ, יד ֻבַ

  .מו
 (ח"א קעז)

יִקים ֹֻכַֹחֹ־ַצֻדִ ָֹלֶהם ׁש ֻיֵ ֹׁשֶ ים, ֻיִ ֲאִמֻתִ
ֲֹעוֹונֹותֹ ֹחל ִֹלמְּ ָעִמים, ִֹלפְּ ן ַֹיֻיִ ׁשֹוִתין ׁשֶ ֻכְּ

ֵדי־ֶזה.ֹ  ַעל־יְּ

בָֻ קיז:  ן"מֹוֲהַר י־ַחֻיֵּ ] ַ ש  נֵ ת ֻבְּ פְּ ֻלִ ֶ ֻתוֹ ת נַֻ ֲחֺת י ש  יָ ' ֻבִ "ל, זַ ם' ִמרְּ
 ַ ָרש  נוֻ ר ָאַמ  תקס"ה ֹנַח ת ֻפָ ָאַמ  –ה ַהזֶֻ ה ַהֻתֹוָר "ל זַ  ַרֻבֵ ז: ָא ר וְּ
כֹולֹ"ִמי ֻיָ ֻתֹות,ֹׁשֶ רָֹיכֹולִֹלׁשְּ ַכֻפֵ ֹ"ַאזֹלְּ ֲֹֹעוֹונֹות". ֹרגֻוֶטעַא
קֹטִטיֹדיוֹֹֻ ִרינְּ  [.ַזיין"ֲֹעוֹונֹותֹמֹוֵחלֶֹערֶֹקעןַֹוויין,ַֹאֹטְּ

ֵֹיׁשַֹייִֹ" הֹֹן ַֹנֲעש ֶ ָֹזָכה ִחינֹות, ֹֻבְּ ֵני ֹׁשְּ לֹו
כוֻ  רֹאׁש" הֹ'רֹאׁש',ֹ, א עו:(יֹוָמ )' וְׁ ֲעש ֶ ֻנַ ׁשֶ ֻוכְּ

ֹ ֹ'ֹמִחין' ִחינֹות רֹֹ–ֻבְּ ַכֻפֵ ֹלְּ ָֹיכֹול ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
תֻוב  ֲעוֹונֹות, ֻכָ ֶ מֹו ש  לֵ )ֻכְׁ ְּ ִאיׁשֹ": י טז, יד(ִמש  ָֹחָכםֹוְּ

ֶרנָֹֹֻ ַכֻפְּ ֹה".יְּ

בָֻ ) דְּ ֻמִ ר'ו  ": ר יד, כ(ֻבַ י'ָס  יָ 'יְ  ֻיֹאמֶׁ ְחֻתִׁ  ל 
ךָ 'ֻכִׁ  ֹ – "ְדָברֶׁ בֹות: י־ֻתֵ  "י"ֻכֹוסִׁ "ָראׁשֵ
י)  ִהֻלִ ָויָֹֹֻכֹוִסי" –ם כג, ה ֻתְּ  .(ה"רְּ

ָב"ר'ֹ– בֹות:ֹֹ'ֻדָ י־ֻתֵ ְנֻתָ 'ֻדִׁ "ָראׁשֵ  ש ֻ 
ן'ב   מֶׁ ֶׁ ִׁ 'רֹ  ש ֻ י) י"אש  ִהֻלִ ָ ם ֻתְּ , ם(ש 

ֵלמֻות  ִחיַנתֹ'ׁשְּ ִחינַַֹהֻמִֹחין',ֹ־ֻבְּ ֶמֹ'תֹֻבְּ כוֻ  ן'ׁשֶ  '.וְׁ

ָך" ְדָברֶׁ י ֻכִׁ ְחֻתִׁ ִליָחהֹֹ–ֹ"ָסל  ַהֻסְּ ׁשֶ
ֹ ֻתָ נְּ ַ ׁשֻ ֹ"ֻדִ ִחיַנת ֹֻבְּ ִפי ֹֻכְּ ָקא, יְּ ֹֻדַ 'ָב'ֶר'ָך ֻדְּ ֻכִ

ֹֹ ֶ הֹזֹוֶכה.ַבׁשֻ ַאֻתָ י"ֹׁשֶ ֶֹמןֹרֹאׁשִ

ָֹהֱאֶמתֹ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ֻזֹוֶכה ֹׁשֶ ַֹהֻמִֹחין ִפי ֻכְּ
מֹו־ ֹֻכְּ ִין, ַֹהֻיַ ת ִתֻיַ ֹׁשְּ ֵדי ֹזֹוֶכהַֹעל־יְּ ֵכן

ִליחֹות ֵדי ֲעוֹונֹות'.ֹ־ִל'סְּ ִליָחה, ַעל־יְׁ ר ַהֻסְׁ י ִעֻקַ ֻכִ
ל.  ַקֻבֵ ֻמְׁ ֶ ים ש  ִ דֹוש  ַהֻמִֹחין ַהֻקְׁ ָמה וְׁ  ַהָחכְׁ

  .מז
 (ח"ב סו)

ָרֵאלֹ ִיש ְּ ֹלְּ ־הֻוא רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ
ָאַמר:ֹ ֹוְּ ֻפֻוִרים יֹום־ַהֻכִ ֻבְּ

י" ְחֻתִׁ ךָ  ָסל  ְדָברֶׁ בָֻ ) "ֻכִׁ דְּ ֻמִ ִ י ֻפִ ל־ַע  –ר יד, כ ֻבַ י־כִֻ "י ַרש 

 ָ מֹוֹ – ב ט, יח(ֵעֶק א לג, יא; ִתש ֻ לֹ"ׁשְּ ֻדָ ָיכֹולִֹנגְּ בְּ ֲאַזיֹֻכִ
ֵמנֻו"ֹ ׁשְּ ףֹֻבִ ֻתָ ׁשֺ ַֹהמְּ ַרךְּ ֻבָ ִמ ) ִיתְּ לְּ ַ רֻוש  ֲעִניי יְּ  .ת יא.(ֻתַ

ֻפֻוִריםֹ ֹיֹום־ַהֻכִ ַֹאַחר ֶכף ֹֻתֵ ַטֻוֻו ִנצְּ
ֹ ת ֻבָ ֹׁשַ מֹות לה, א־ב־ג(ַעל ְּ י ֻכִ ֹ–ֹ)ש 

־הֻוא" ִריךְּ א־ֻבְּ ׁשָ ֺקדְּ ֹֻדְּ ָמא ֹׁשְּ ת ֻבָ רוֹ ר ֻזַֹה ) "ׁשַ  ִיתְּ

"ל. פח:(  ֻנַ  ֻכַ

םֹ יֻפֻוִריםֹ"ׁשֵ ָֹמֲחַרתֹיֹום־ַהֻכִ קֹוִרין
ִליָחה  – ה'" ַהֻסְׁ ִחיָלה וְׁ י ַאַחר ַהֻמְׁ ֻכִ

ם ה'.  ֵ ל ש  ֻדָ ֻפֻוִרים', ִנגְׁ 'יֹום־ַהֻכִ ה ֻבְׁ ֲעׂשָ ֻנַ ֶ  ש 

א" לֵּ ֻמָ יִׁ בֹוד וְׁ ל ֶאת' ה כְׁ ר)" ָהָאֶרץ ֻכָ ְדֻבָ ֻמִ  יד, כא( ֻבַ

  .מח
יחֹות)  (לב ן"ָהַר ־ש ִ

ִאים ֻבָ בֹותֲֹעֵליֶהםֹׁשֶ ָֹהֱאמֻוָנה,ַֹעלַֹמֲחׁשָ
ֻלֹאֵֹמֲחַמת דוֹֹֻׁשֶ הֹנֹולְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ ָראֻויֹֻבִ .ֹֻכָ

ֵיׁשֹ הֹוִסיפוֹֹֻוְּ יֶהםֶֹזה־ַעלֹׁשֶ ָֹהָרִעיםַֹמֲעש ֵ
וֹֻ ָעש  ָמםֹׁשֶ ַעצְּ ֹֻבְּ י, ֲֹֹעֵברֹותֵֹיׁשֹֹֻכִ יִקיםׁשֶ ֻזִ ֹֻמַ

ִמיםֹ  .ָהֱאמֻוָנהֶֹאתֹֻופֹוגְּ

ִריִכין הֹצְּ ֵלבֹֻבֻוׁשָ ר־וְּ ֻבָ י – !ִנׁשְּ ֻמִ ֶ  ש 
ש   ֻיֵ ֶ בֹות ֲחִקירֹות לוֹ  ש  ָ ַחס־ ֵאֻלוֻ  ֻוַמֲחש 

לֹום ָ ש  ׁשֹֹלוָֹֹֹראֻוי, וְׁ ֻיֵ ֻבַ ִהתְּ ֹאדֹלְּ רַֹעלֹ:מְּ ֲֹאׁשֶ
ִמֻיֻותֹנֹוַלד ַגׁשְּ ֶזה,ֹֻבְּ הֹאוֹֹֹֻכָ ָעש ָ יםֹׁשֶ ַֹמֲעש ִ

אֵֹאֻלוֹֻֻכָֹ ֻבָ בֹואוָֹֹֻלֶזהֹׁשֶ ֻיָ בֹותֹלוֹֹֹׁשֶ ֶנֶגדַֹמֲחׁשָ ֹֻכְּ
הֱֹאמֻוָנֵתנוֹֻ דֹוׁשָ ת ָמֵלא 'ה ֻוְכבֹוד" ,ַהֻקְּ ל אֶׁ  ֻכָ

ץ  ר) "ָהָארֶׁ ֻבָ דְּ ֻמִ  !(יד, כא ֻבַ

לֹא" בֹודוָֹֹֹהָאֶרץָֹכלֹמְּ ָיה) "ֻכְּ עְּ ַ ש   – (ו, ג יְּ
ָעָליו ִאים וְׁ בֹות ֻבָ ָ לֹום, ַמֲחש  ָ ש   ַחס־וְׁ

ש    ָגרְׁ רוֹ  וֹ לְׁ ָעקְׁ ים. ֵמֱאלִֹקים ֻולְׁ  ַחֻיִ

ֵֹיׁשֹ

י ֹֻכִ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ָבֶרָך" דְּ ֹ"ֻכִ

ֶזהֻו: ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֹ ַרֻצֶ תְּ ֻנִ ׁשֶ ֹהֻכְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֵֹיׁשֹ

ָלֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כו ש 

ה ֹֹֻבֻוׁשָ ר ֻבָ ֵלב־ִנׁשְּ ָגֵרׁשֹֹ–וְּ ֹמְּ
ר ֻבֵ ׁשַ בֹותַֹהֲחִקירֹותֹֻומְּ ֲחׁשָ ַהֻמַ ֹוְּ
ֹ.ל"ַהנַֹֹֻ

י ֻדִׁ ַעבְׁ ב "וְׁ ֶקב ָכלֵּ ָתה עֵּ ֻמֹו" ַאֶחֶרת רֻוַח  ָהיְׁ  עִׁ
ר) ְדֻבָ ֻמִ  (כד, יד ֻבַ

  .מט
 (ח"ב ח, ח)

ֹ ׁש ַבֻקֵ ֹֻולְּ ש  ַחֻפֵ ֹלְּ ֹאדַֹאֲחֵרי ִהיגֹ'מְּ ַמנְּ
י ֵֹאָליו,ֹ'ֲאִמֻתִ ָקֵרב ִהתְּ י ָכל  לְּ ֻכִ

ִחיַנת   ִהיג ֵיש  לֹו ֻבְׁ ִהיג ֻוַמנְׁ בֻוָאה'.ַמנְׁ  'רֻוַח־נְּ

ָלהַֹהֹ טְּ ֻבָ ֹׁשֶ ו ׁשָ בֻוָאה'ַעכְּ י־'ֻנְּ ַֹאף־ַעל־ֻפִ ,
ִחיַנת:ֹ ֹֻבְּ ִהיג נְּ ַהֻמַ ֹלְּ ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ֵרַח ֶהכְּ ֹֻבְּ ֵכן

רֶׁ  רֻוח  " חֶׁ בָֻ ) ת"א  דְּ ֻמִ ָצאֹ, ר יד, כד(ֻבַ ֵאיןִֹנמְּ ֶ ַמהֹׁשֻ
יֹותֹ ִֹלהְּ ָֹזָכה ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹׁשֶ ֶֹהָהמֹון, ָאר ׁשְּ ֻבִ

ִהיג ָקא  – ַמנְּ יְׁ ה ֶזה ֻדַ ֻכֶ זְׁ ֵני ַמה ֻיִ לֹא ֶזה, ִמֻפְׁ י ֻבְׁ ֻכִ
לֹא ַאֵחר.  ִהיג וְׁ יֹות ַמנְׁ  ִלהְׁ

ָרֵאל,ֹ לִֹיש ְּ ֹׁשֶ ִהיג ֹֻוַמנְּ ִהיג לַֹמנְּ ֹֻכָ ֱאֶמת, ֻבֶ
ֹ ַהֻמֵ ֹוְּ ַֹהֻמֹוִציא ָרֵאל, ִֹיש ְּ ֶֹאת אִביא ַוֻדַ יֹֻבְּ

ִחיַנתֹ ת"ֵיׁשֹלֹוֹֻבְּ רֶׁ חֶׁ ִחיַנת ,"רֻוח  א  בָֻ ) ֻבְׁ דְּ ֻמִ ר כז, ֻבַ

יֵאם : יז־יח( ר יֹוצִׁ ֶׁ ר רֻוח  ֻבֹו, ֲאש  ֶׁ יש  ֲאש  "אִׁ
יֵאם", ר ְיבִׁ ֶׁ ֲאש  ה הֻוא  ו  ר ֵמֲחַמת ֶזה ַנֲעׂשָ ֶ ֲאש 

ָרֵאל.  ִיׂשְׁ ִהיג לְׁ ָקא ַמנְׁ יְׁ  ֻדַ

ת"ָהֹ רֶׁ חֶׁ ֹ'רֻוַח־ֹ–ֹ"רֻוח  א  ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא
בֻוָאה' ֹ'רֻוַח־נְּ י  – ַהֻקֶֹדׁש', ַאף־ַעל־ֻפִ

ָצא  ו ֵאין ִנמְׁ ָ ש  ַעכְׁ ֶ בֻוָאה'ֹ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש'ש   'רֻוַח־נְּ
ש   ִחיַנתֹ –ַמֻמָ ֹֻבְּ ֹלֹו ֵֹיׁש אי ַוֻדַ ֹֻבְּ י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ

ת" רֶׁ חֶׁ ַֹמהֹֹ"רֻוח  א  ה, ָ ֺדׁשֻ ַֹהֻקְּ ִֹמן ךְּ ׁשָ מְּ ַהֻנִ
ֹֻבִֹ ָצא ִֹנמְּ ֵאין ֶ ןֹׁשֻ ַֹגם־ֻכֵ הֻו ֻזֶ ֹׁשֶ ֶֹהָהמֹון, ָאר ׁשְּ

ֵאינֹוֹ'רֻוַח־ יֹׁשֶ ִחיַנתֹ'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש',ַֹאף־ַעל־ֻפִ ֻבְּ
ׁשֵֹליַדעֲֹעִתידֹות.ֹ  ַהֻקֶֹדׁש'ַֹמֻמָ

ִחיַנת ָה  ש   'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש'ֻבְׁ ֻיֵ ֶ ש 
ִחיַנת  י, ֻבְׁ ִהיג ָהֲאִמֻתִ נְׁ ַהֻמַ 'רֻוַח־לְׁ

בֻוָאה' ֹֻכָֹ – נְּ ֵדי־ֶזה, ֵֹאָליו,ַֹעל־יְּ ִבים ָקרְּ תְּ ַֹהֻמִ ל
יֻותֹ ָֹהֲאִמֻתִ ָֹהֱאמֻוָנה ָלם ֶֹאצְּ ן ֻקֵ ֻתַ ִנתְּ ֹוְּ ק ַחֻזֵ ִנתְּ

ֹ ה, ָ ֺדׁשֻ קְּ ֵקֹֻדִ ֻתַ ִנתְּ ִחיַנתֹוְּ ֹֻבְּ לֹו ֶֹאצְּ ֵרר ֻבָ ִנתְּ ֹוְּ ן
ה.ֹ ַדֻמֶ ַֹהמְּ

ָנה יֹום" ָ נָ  יֹום ַלש ֻ ָ ְדֻבָ )ה" ַלש ֻ ֻמִ  ר יד, לד(ֻבַ

  .נ
 (ח"א נד, ו)

ֵעי סוֻ ל לְׁ ֻפָ ר יג, לב()בַֻ ק: ֻבַ ֻבָ דְּ יאֻו : ֻמִ ֻיֹצִׁ "ו 
ץ" ת ָהָארֶׁ ֻב  ֹ.ֻדִׁ

ר ֻבָ דְׁ ֻמִׁ ה "ֻבַ ֻמוֻ  ַהֻזֶ ֻתַ ם יִׁ ָ ש  ר)ָיֺמתֻו"  וְׁ ְדֻבָ ֻמִ  (לה, יד ֻבַ

ר'  – ֻבָ דְׁ י מִׁ תֵּ ַין 'מֵּ נְׁ  –עִׁ

  .נא
 (ח"א ח, ח)

ִליֹ ַֹאזְּ ר, ֻבָ ִֹמדְּ ֵֹמֵתי ָֹלךְּ ֵוי ַאחְּ וְּ
מֻו" ַבֻסְּ מְּ ֹֻדִ ָמאן ֹֻכְּ ָדמֻו ֹוְּ הֻו, ַֹוֲחֵזיִתינְּ

בָ ) ָרא עג:(ֻבָ תְּ ֹא־ֻבַ ֶא א בֹֻ ]. ַארְּ ךָ ה וְּ הֻוִדית ֶא  לְּ תוֻ ם ַהיְּ ֻמֵ ֶ  ש 

בָֻ  דְּ ֻמִ ֻתִ ר, ֻבַ ִאיִתיי ָהַלכְּ ָהיוֻ ם, ֻורְּ ֵניֶה  וְּ הֻובוֹ ם ֻפְּ תֻויֵ ת צְּ ְּ ש   .ן[ָייִ י ֻכִ

ֵבִקיםֹ ֵאיָנםֹֻדְּ ִעיםֹׁשֶ ׁשָ ָֹהרְּ ָאהֹלֹו ֶהרְּ ׁשֶ
ֹ ָרִאין ִֹנקְּ ֵהם ֹוְּ יִקים, ֻדִ ֻצַ "ֵמֵתי ֻבַ

ר"מִׁ  פֹוִניתֹֹ.ְדֻבָ ֹצְּ ֹרֻוַח ָתה ָֹהיְּ ֹלֹא ר ֻבָ ֹ"ִמדְּ י ֻכִ
ֹֻבֹו" ֶבת ֶ ַנׁשֻ ָבמוֹ ) מְּ ֹ'רֻוַח־, ת עב.(יְּ ִחיַנת ֹֻבְּ נֻו: ַהיְּ

ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ים ִחיַנת  ַהַחֻיִ פֹוִניתֹֻבְׁ ֹצְּ "רֻוַח
ִוד" ֹֻדָ ל ֹׁשֶ ֻנֹור ֻכִ ֹֻבַ ֶבת ֶ ַנׁשֻ ֹמְּ ָתה ָהיְּ ָרכוֹ ) ׁשֶ  ת ג:(ֻבְּ

"ל.  ֻנַ  ֻכַ

ֹ ֵבִקיםַֹהֻלָ ֹֻדְּ ֵאיָנם ֹׁשֶ לֻו
ָֹה'רֻוַחֹ ָֹלֶהם ֵאין ֹוְּ יִקים, ֻדִ ֻצַ ־ֻבַ

רֻוִאיםֵֹמִתים" יֶהםֹקְּ ַחֻיֵ ֵהםֹ"ֻבְּ ֹוְּ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ָ ) ֻדִ ם ש 

יַע ָלֶהם יח:( ָאה לֹו ֵמֵהיָכן ַמֻגִ ֶהרְׁ ֵלמֻותֹ, וְׁ 'ׁשְּ
רֹון'.ֹ ַֹהִחֻסָ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ִריִכין ֹצְּ

ַגם ֹוְּ

ַֹאךְֹּ

ֶזה ֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ָצֹ ֹאִנמְּ

א ֹ"ֻתָ

נֻו: ַֹהיְּ

ִעים ׁשָ ָהרְּ ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כז ש 

ָאה לֹו:  ֶהרְׁ ֶ ִמי",ש  ַבֻסְּ מְּ ֹֻכִ מֻו ֹֻדָ ֲהוֹו  "ֻדַ
ֵרש   מֻוֵאל:  ֻפֵ ְׁ נֻו ש  ָֹיִין"ַרֻבֵ תֻוֵיי ׁשְּ  – "ֻכִ

ִחיַנת  מֹוִני"ֹֻבְׁ וַֹאדְּ י)"ֵעש ָ ִ ֵראש  הֻוא ת כה, כה(ֻבְּ ֶ , ש 
ה',ָה  ִלֻפָ קְּ ִעים  'ַרב־ֻדִ ָ ש  ִלין ָהרְׁ ַקֻבְׁ ם מְׁ ָ ר ִמש ֻ ֶ ֲאש 

רֹון.  ִלים ַהִחֻסָ ְׁ ַהש  ֶהם לְׁ ֻלָ ֶ ים' ש   ָה'רֻוַח־ַחֻיִ

ים'  ָסכִׁ ַות 'נְׁ צְׁ ר טו,מִׁ ְדֻבָ ֻמִ  א־טז( )ֻבַ

  .נב
 (ח"א מא)

ךְ  ֻסֵ ן ְלנ  יִׁ ל י  י ע  ֻבֵ ח   ֻג  ְזֻבֵ ֻמִׁ א, ה  ֻלֵ  ְימ 
רֹוָנם ל ֻגְ ֶׁ ים" ש  יֵדי־ֲחָכמִׁ ְלמִׁ  ֻת 

 .עא.()יֹוָמא 

נוֹֹֻ– לֻוָכהַֹהיְּ ָלה'ֹ'מְּ ׁשָ מוֹ  .ֻוֶממְּ  ֻכְׁ
תֻוב ֻכָ ֶ ים) ש  ִהֻלִ יַֹוֲאִני" :(ב, ו ֻתְּ ֻתִ ָֹנַסכְּ
יֹ ֻכִ כוֻ  "ַמלְּ  '.וְׁ

ִחיַנת ֶזה – יָנה' ֻבְׁ כֹוָרהֹׁשֶֹרׁשֹ' ,'ֻבִ ,ֹ'ַהֻבְּ
ַחַֹֹיִין" ֻמֵ ש ַ ָרכֹות לה. יֹוָמא עו: ֹ"ַהמְּ )ֻבְּ

ִרין ע. ִלֻק  ֶהדְּ ֹ.מא( ֻוֵטי־מֹוֲהַר"ן ח"א יב, ד; ח"אַסנְּ
ח  " ְזֻבֵ ִחיַנת ֶזה – "מִׁ יִנים' ֻבְׁ יֵדי"ֹ.'ֻדִ ְלמִׁ  ֻת 

ים  ִחיַנת ֵהם – "ֲחָכמִׁ  .הֹוד'ֹ'ֶנַצח ֻבְׁ

וֹ  רֻוש  ִליךְָֹֹּהרֹוֶצה: ֻפֵ ַהמְּ ילֹלְּ ׁשִ ַהמְּ ֹֻולְּ
יק ֻתִ ַהמְּ יִניםֹֻולְּ ֵדיַֹהֻדִ ַֹֹעל־יְּ םׁשָ ׁשָ ,ֹרְּ

הֻוא ֹֹ'ַיִיןֹׁשֶ ַח' ֻמֵ ש ַ ַֹֹמהֹ–ַהמְּ ַֹיֲעש ֶ ֵֹעָצהֹ–ה?
אַֹעל־ֶזה:ֹטֹוָבה ַמֻלֵ ֹֹ"יְּ רֹוָנם" ֵדיֹ–ֻגְּ ַֹעל־יְּ
ֵדיֹאוֹֹ,ֹ'ִרֻקֻוִדין'ֹ יֹון'ַֹֹעל־יְּ דְּ ִנים('ֻפִ פְּ ן ֻבִ ֹ.)ַעֻיֵ

  .נג
ֻסֹו ח"א מט, )  (ףֻבַ

אֹ ַמֻלֵ ֹיְּ ַח ֻבֵ זְּ ַֹהֻמִ י ֻבֵ ַֹעל־ֻגַ ַֹיִין ךְּ ַנֻסֵ ֻיְּ ׁשֶ
ַֹיִין"ֻגְֹּ ֲֹחָכִמים ִמיֵדי לְּ ֹֻתַ ל ֹׁשֶ  רֹוָנם

 .א עא.(יֹוָמ ) 

ָמה־ נֻו ַהָחכְׁ ב, ַהיְׁ ֻלֵ ר ָהֱאלֹקֻות הֻוא ֻבַ ִעֻקַ
ִריָאה ָהָיה אֹור  י ֹקֶדם ַהֻבְׁ ב. ֻכִ ֻלֵ ֻבַ ֶ ש 

ב  ַהֻלֵ ֶ ש  ָצא ֻכְׁ ־הֻוא ֵאין־סֹוף. ִנמְׁ רֻוךְׁ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ
ִחיַנת  בְׁ י)ֻבִ ִהֻלִ י: "ם קט, כב(ֻתְּ ִלֻבִ ֻבִ  ָחַלל וְׁ ִקרְׁ י", ֻבְׁ

ב  ַהֻלֵ ֶ ש  ֵהֶפךְׁ ֻכְׁ ִריַאת־ָהעֹוָלם'. ֻולְׁ ִחינֹות 'ֻבְׁ הֻוא ֻבְׁ
ַלת ֵלב"  ִחיַנת "ָערְׁ בְׁ ָבִרי)ָאטֻום ֻבִ , הֻוא ם י, טז(ֻדְּ

ִריָאה.  ֵקל ֶאת ַהֻבְׁ ַקלְׁ  מְׁ

י ֻדִ ָמה, ַעל־ַהֻצַ ָחכְׁ תֻוַח ֻבְׁ ֻבֹו ֻפָ ֻלִ ֶ ק ש 
ש  ַמֲעׂשֵ  ַחֻדֵ ֵדי־ֶזה יֻוַכל לְׁ ה יְׁ

י  עֹוָלם. ֻכִ ָלאֹות ֻבָ ִנפְׁ ים וְׁ ַלֲעׂשֹות ִנֻסִ ית, וְׁ ִ ֵראש  ֻבְׁ
ִריַאת  ִחיַנת 'ֻבְׁ "ל, הֻוא ֻבְׁ יק' ַהֻנַ ֻדִ 'ֵלב ַהֻצַ

"ל.  ֻנַ  ָהעֹוָלם' ֻכַ

רֻו  ָאמְׁ ֶ רֻוש  ַמה ש ֻ : ה מט.(ֺסכָֻ )"ל ַרזַ ֻפֵ
ֵרַכִיךְַֹֹּחֻמֻוֵקי"' מוֹֹֹיְּ הֲֹחָלִאיםֹֻכְּ ַֹמֲעש ֵ

ֵדי ֹֹיְּ ִ ) ן'ָאֻמָ יִרים ז, ב(יש  ִ יִתין'ֹ, ר־ַהש ֻ ִ ַֹה'ׁשֻ ֵאֻלֻו
הֹום" ַֹהֻתְּ ַֹעד ִלים ֺחֻלָ ֹֻומְּ ִבין ֺנֻקָ ֻמְּ נֻו  – ׁשֶ ַהיְׁ

ִחינֹות:  י"ֻבְׁ ִלֻבִ ֻבִָֹֹחַללֹוְּ ִקרְּ י) י"ֻבְּ ִהֻלִ י ם קט, כב(ֻתְּ , ֻכִ
א" ִֹלֻבָ א ֹֻדָ הֹום ֶזה )ֻזַֹהר( "ֻתְּ ָ ה ֺסכָֻ ), וְׁ : ם(ש 

ַֹמֲעֹ ן', ָֹאֻמָ ֵדי ֹיְּ ה ַֹמֲעש ֵ ֵדיֹ"'ֲחָלִאים ֹיְּ י ש ֵ
־הֻוא".ֹ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ לַֹהֻקָ נֻותֹוֹׁשֶ ָֹאֻמָ

ִחינֹות  ֻבְׁ ֶ נֻו  "ֲחָלִאים",ש  ִליןַֹהיְׁ ֺחֻלָ ֻמְּ "ׁשֶ
הֹום", ַֹהֻתְּ ִחינֹות:  ַעד ָֹחַללֹֻבְׁ י ִלֻבִ "וְּ

י",ֹ ֻבִ ִקרְּ ִחיַנת  ֻבְּ ִריַאת־ָהעֹוָלם'.ֶזה ֻבְׁ ֹ'ֻבְּ

ִחינֹות  ָֹחַלל",ֻבְׁ י ִלֻבִ "ֲחָלִאיםֹ "וְּ
ֹ ִלין",ׁשֶ ֺחֻלָ ש   ֻמְּ ֵדיֹהֻוא ַמֻמָ ֹיְּ ה "ַמֲעש ֵ

־הֻוא", רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ לַֹהֻקָ ֹׁשֶ נֻותֹו י ֶזה הֻוא  ָאֻמָ ֻכִ
ִריַאת־ָהעֹוָלם'.  ֹ'ֻבְּ

רֹוָנם"ֹ אֹֻגְּ ַמֻלֵ ֹיְּ כֻו' ַֹיִיןֹוְּ ךְּ ַנֻסֵ "ָהרֹוֶצהֹלְּ
ֹ רֹוָנם" ֹ"ֻגְּ י ֹֻכִ כֻו'. ִחיַנתֹֹ–וְּ ֹֻבְּ הֻוא

ַֹעֹ ִלין ֺחֻלָ ֻמְּ ֹׁשֶ יִתין ֹ'ָקֶנהֹ"ׁשִ ֵֹהם הֹום", ַֹהֻתְּ ד
ב',ֹ ַֹהֻלֵ ֹ'ֲחַלל ח ֻתָ ִֹנפְּ ִין' ַֹה'ֻיַ ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ א'. ִלֻבָ וְּ
ָראֹ ֹ"ַחמְּ י ֹֻכִ י", ֻבִ ִקרְּ ֹֻבְּ ָֹחַלל י ִלֻבִ ֹ"וְּ ִחיַנת: בְּ ֻבִ

ִחין"ֹ קְּ ֵריָחִניֹֻפָ ִרי) וְּ ֶהדְּ ֹ.ן ע.(ַסנְּ

כֻו' ֹוְּ רֹוָנם ֹֻגְּ א ַמֻלֵ ַֹהמְּ ל ִאֻלֻוֹֹ,"ֻכָ ֻכְּ
ַֹיִין" ךְּ ַנֻסֵ יִתיןֹֹמְּ ִ ַֹהׁשֻ י ֻבֵ ַעל־ֻגַ

הֹום".ֹ ִליןַֹעדַֹהֻתְּ ֺחֻלָ ִביןֹֻומְּ ֺנֻקָ ֻמְּ ֹׁשֶ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֹ"ָהרֹוֶצה

" ךְּ ַנֻסֵ ֹ"לְּ

ֹן"יִֹיַֹ"

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֹ"ָהרֹוֶצה

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

י ֹֻכִ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ן: ַעל־ֻכֵ ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כח ש 

  .נד
ֻיֹות,־ִסֻפֻוֵרי) ה ַמֲעש ִ ַמד' ד ַמֲעש ֶ ְ ַזר ש  ֻגָ ֶ ֶלְך ש   ('ִמֻמֶ

י ֻתִ יָֹנַסכְּ ֻכִ יַֹהרִֹצֻיֹוןַֹעלַֹמלְּ ׁשִ  "ָקדְּ
ים ב, ו( ִהֻלִ ר. )ֻתְּ ַ ש  ֶזה: ָהֶרֶמז ֶאפְׁ י ֻבָ  ֻכִ

מֻות ֶהֱעִמיד םָאָד  ַהֻדְׁ ֶ , ַהר ַעל ַהֶמֶלךְׁ  ש ֻ בֹוֻהַ  ֻגָ
תֹזֶֹ" ֺעֻמַ י, ת ז, יד(ֹקֶהלֶ ) ה"ֶאתֶֹזהֹלְּ ֶנֶגד הֻוא ֻכִ  ֻכְׁ

י, ַהֻקֶֹדש   ַהר ִצֻיֹון ַעל ַהֶמֶלךְׁ  ם ֻכִ ָ לֻוִלים ש  ל ֻכְׁ  ֻכָ
ֵקי  כוֻ  עֹוָלם ֶחלְׁ ֶזהוֻ ', וְׁ ֹ."ַהר" :וְׁ

ׁשֹוןֹ– צֹקֶֹנֶסךְֹּ"ֹלְּ ית "ַוֻיִ ִ ֵראש  לה,  )ֻבְּ

 .יד(

ָהָיה ֶכם "וְׁ ֲאָכלְׁ ֶחם ֻבַ ֻלֶ ימוֻ  ָהָאֶרץ מִׁ רִׁ רֻוָמה ֻתָ  תְׁ
גוֹ  יתוְׁ ִׁ אש  ֶכם '; רֵּ סֹתֵּ ה ֲערִׁ ימוֻ  ַחֻלָ רִׁ רֻוָמה ֻתָ גֹו'" תְׁ  וְׁ

ר  ְדֻבָ ֻמִ ה' – טו, יט־כ( )ֻבַ ַות 'ַחֻלָ צְׁ  מִׁ

ית אש ִׁ יֶכם "רֵּ יסֹותֵּ ה ֲערִׁ ימֻו" ַחֻלָ רִׁ ֻקֻוָדא – 'ְוגֹו  ֻתָ  ֻפִ
א: ה ְלַהְפִריש   ֻדָ ֵניֻה: ָהִכי – ה"ַחֻלָ . ַלֻכֵֹהן ַחֻלָ ֻבָ ְ  חֻוש 
ים ג"מ יֻצִׁ חֹוֶמש   ֻבֵּ ה וְׁ יֻצָ  ְוִאית. ֵמֲחֵמש   ַחד ,ֻבֵּ

ין ִמן ַחד חֹוֶמש   ִ ִאיהוֻ , ַחְמש  , ן"ָמֵג  ִסיַמן ְוָדא'. ן ֻדְ
ִאיהוֻ  'ְבִריֵא  ל"ִמ'יָכֵא  ֻדְ  .ל"נ'ֻוִריֵא  ל"ֻגַ

א. – ַחָלה ִכיְנֻתָ ְ ַבֲאָתר ש  ִאֻלֵ  ֻדִ ן ַמְלֲאִכין יןֻדְ ֻמָ , ֻתַ
ן ֲאָבָהן ֻמָ ָרא. ֻתַ ַאתְׁ ֲאָבָהן ֻובְׁ ן ֻדַ ֻמָ א, ֻתַ ֻתָ ינְׁ כִׁ ְׁ ן ש  ֻמָ . ֻתַ
ַחל" ֻוָבה ֻה , "ַויְׁ יָנא ֻבָ ֻלֵּ יב: הֻוא ֲהָדא, ֻצַ תִׁ כְׁ ַחל דִׁ  "ַויְׁ

ה י ֶאת מֹש ֶ נֵּ מֹות) ֱאלָֹקיו"' ה ֻפְׁ ְ "ה'  ,(לב, יא ש 
ה ים ַאֻתָ ֻלֹוָת  ֱאלֹקִׁ אֹות ַהחִׁ ַהרְׁ ָך" ֶאת לְׁ ֻדְׁ ָבִרים) ַעבְׁ  ֻדְ

כֻות ָחָלה ֻוָבֻה . ג, כד( ֻמָ  ֻוָבֻה  .ָאבֹות זְׁ  ָאבֹות ְזכֻות הֻתַ
ִעים, ָ ֲהוֹו  ָלְרש  ִלים ֻדַ ַהאי ַאְגַרְייהוֻ  ְמַקֻבְ  .ָעְלָמא ֻבְ

ִמִסְטָרא יִמיָנא ֻדְ ן, ֻדִ ַתֻמָ ִאיהוֻ ' י ֻדְ רֻוָתא, ָחְכָמה ֻדְ ֵ  ש 
ָמא ְ ש  ידו"ד ֻדִ ִאיהוֻ , ֻדַ ָנָהא ַעל ְזכֻוָתא ַאְחֵזי ֻדְ  ֻבְ
ן, ִמיִמיָנא ַתֻמָ קֻוִדין ח"ַרַמ  ֻדְ ה ֻפִ ֲעש ֵ ְטָרא. ֻדַ  ִמֻסִ

ָאת ְתָרָאה' ה ֻדְ ִאיִהי, ֻבַ ָמאָלא ֻדְ ְגבֻוָרה ִלש ְ ן, ֻדִ ַתֻמָ  ֻדְ
ה לֹא ֲעש ֶ ִאיֻנֻון, ֻתַ ֻסָ  ֻדְ ְ ן, ה"ש  ַתֻמָ ִעים ִנדֹוִנין ֻדְ ָ  ְרש 

מֻוִרים ֻמָ , ֻגְ ְך  ,ָאבֹות ְזכֻות לֹון הֻתַ ם לֹון ְוִאְתַהֻפָ ֵ  ש 
ע: ֵמָהָמן ְואֹוִליְפָנא. י"הוה, ד"ידו ָ ר) ָהָרש  ה,  ֶאְסֻתֵ

ֶֹוה ֵאיֶנֻנוֻ  "ְוָכל ֶזה :(יג ַלח קעד.(ֻזַֹה )                  .ִלי" ש  ְ  ר ש 

  .נה
 (ח"א נה, ח)

כֻותֹ נֹוֵצץֹאֹורֹזְּ ִתֻקֻונֹו,ִֹמתְּ הֹֻכְּ ִפֻלָ ֻתְּ
ִחיַנת:  ָאבֹות, בְׁ כֻותֹ"ָחָלֹֻבִ ֹזְּ ה

לַ ר ֻזַֹה ) ָאבֹות" ְּ י ח קעד.(ש  כֻותָֹאבֹות". ֻכִ , "ָחָלהֹזְּ

ֵדי  ַחל"ַעל־יְׁ ַֹֹויְּ מוֹ ) ה"ֹמׁשֶ ְּ ִחיַנת ת לב, יא(ש  , ֻבְׁ
ה' ִפֻלָ אֹ. 'ֻתְּ ֻתָ ִכינְּ ֹׁשְּ ן, ֻמָ ֹֻתַ ָאבֹות ֹֻדְּ "ֻוַבֲאַתר
ן" ֻמָ ָ ר ֻזַֹה ) ֻתַ ִחיַנת ם(ש  ִהיא ֻבְׁ ֶ ה', ש  ִהיא 'ַחֻלָ ֶ , ש 

ֹזֹאת" ם ָר ַויִֻ ) "ֻגַ י א כו, מד(קְּ "ם'. ֻכִ ִחיַנת  'ֻגַ ֻבְׁ
ה'  ִהיא 'ַחֻלָ ֶ יִצים", ש  עֻורֹמ"גֹֻבֵ ָ ר ֻזַֹה )"ֹׁשִ  .ם(ש 

ִחיַנת  ָרֵאל'ֻבְׁ תֶֹאֶרץ־ִיש ְּ ַ ֺרׁשֻ יֹזֹאתֹ, 'יְּ ֻכִ
ֶכף, ֹֻתֵ ֻו ֲעש  ֻיַ ֹׁשֶ ַטֻוֻו ִֹנצְּ ָוה צְּ מֹו  ַהֻמִ ֻכְׁ

תֻוב  ֻכָ ֶ בָֻ )ש  דְּ ֻמִ ם מִׁ : ר טו(ֻבַ ֲאָכְלכֶׁ ם "ְוָהָיה ֻב  חֶׁ ֻלֶׁ
רֻוָמה ימֻו ֻתְ רִׁ ץ ֻתָ ית  ,ָהָארֶׁ ִׁ ֵמֵראש 

רֻוָמה" ימֻו ֻתְ רִׁ ה ֻתָ ֻלָ ם ח  יסֹוֵתיכֶׁ ר ֲערִׁ ֻבָ דְּ ֻמִ טו,  )ֻבַ

ן",. יט־כ( ֻמָ אֹֻתַ ֻתָ ִכינְּ ן,ֹׁשְּ ֻמָ ֲאָבָהןֹֻתַ ַאַתרֹֻדַ יֹ"ֻבְּ  ֻכִ
ִחיַנת   ִהיא ֻבְׁ ה'ֻדְׁ ָרֵאל', ִהיא 'ַחֻלָ  .'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ֹ'ֶאֶרץ־יִֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ָרֵאל' יֹֹ–ש ְּ ֹֻדַ לֹא
ִעים,ֹ ׁשָ ֹרְּ ל ֹׁשֶ ֵֹמַרע־ַעִין ֻצֹול ֻנִ ׁשֶ

אֹותֹֻבוֹֹֹ ֵהםָֹרצֻוִֹלרְּ ֶ ֶהםַֹמהֹׁשֻ םֹרֹוֶאהֹֻבָ אֹֻגַ  .ֶאֻלָ

רֻו  ו ָעבְׁ ָ ש  ם"ַעכְׁ ֻיֹותִֹלֻבָ ֻכִ י) "ַמש ְּ ִהֻלִ ם עג, ֻתְּ

ַאֻוֻו. ז( ִהתְׁ ֶ ה ש ֻ יגֻו יֹוֵתר ִמֻמַ ִ ִהׂשֻ ֶ , ש 
ֹ"ַויְֹּ ֵדי ַֹעל־יְּ ו ׁשָ ַעכְּ כֻותֹוְּ ֹזְּ ֹ"ָחָלה ֵדי ַֹעל־יְּ ַחל",

רֻוָמה' הֹֻתְּ ֵדיֹ'ַחֻלָ ֵדיֹ'ֶאֶרץ־ָאבֹות",ַֹעל־יְּ ,ַֹעל־יְּ
ֹ ָרֵאל' ֹ"ֹ–ִיש ְּ ם ִֹלֻבָ ה ָכֹֹֻתֹוֶחֶלתַנֲעש ֶ ָ ֺמׁשֻ הֹמְּ

לֵ )ַמֲחַלתֵֹלב"ֹֹ ְּ  .י יג, יב(ִמש 

ם אִׁ ֱחָטא ַאַחת ֶנֶפש   "וְׁ ָגָגה" ֻתֶ ְׁ ש  ר) בִׁ ְדֻבָ ֻמִ  (כז, טו ֻבַ

  .נו
ֻסֹו ח"א יט, )  (ףֻבַ

ה,ָֹוַרעֹטֹובֹֻבוֵֹֹֹיׁשֹֹ– ֲעש ֶ ַהֻמַ ֹהֻואֹׁשֶ
ַֹרע ָנתוֹֹ, ַכֻוָ ִחיַנתֹוְּ ֹֻבְּ ֻגֻום'ֹטֹוב, רְּ ,ֹ'ֻתַ

ִחיַנת ַעתֹ"ֵעץֹֻבְּ ֹֹטֹובַֹהֻדַ י)ָוָרע" ִ ֵראש  ,ֹת ב, ט(ֻבְּ
עָֹרבֹ ֻמְּ ָֹוַרע.ֹטֹובֹׁשֶ

ֻגֻום'ִֹמןַֹה'ֻטֹוב' רְּ ַעל־ֹהֻואֹ–ַֹה'ֻתַ
ֵדי ֻקֻוןֹיְּ ָגגֹות'ַהֹֹ'ֻתִ ְּ ֹׁשֻ ִריךְֹּ, ֻצָ ֹׁשֶ

ןֹ ַתֻקֵ לֹלְּ ָחָטאַֹמהֹֻכָ ֶ ׁשֹוֵגג.ֹׁשֻ ֹֻבְּ

ַֹוֲאִני"

י" ֻתִ ֹ"ָנַסכְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

הֻוא ֹוְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ַעד ֹוְּ

ֹוֵגג' ַֹה'ׁשֻ

ַהֲעלֹות ֹֻולְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  כט ש 

 

ָהָיה ם "וְׁ י אִׁ ינֵּ עֵּ ָדה"  מֵּ ר טו, כד(ָהעֵּ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .נז
 (ח"א צד)

ָֹהֵעָדה'ֹ ֵמי ֹ'ַחכְּ י ֹֻכִ ָמה', ֹ'ָחכְּ הֻוא
ָֹהֵעָדה" ֹ"ֵעיֵני ָרִאים בָֻ ) ִנקְּ דְּ ֻמִ ר טו, ֻבַ

ׁשֹ. כד( ֻיֵ ׁשֶ ֹֻכָֹֹֻוכְּ ַֹעִין ָדָברֹלֹו ֹֻבְּ ל ֻכֵ ֻתַ סְּ ֻמִ ׁשֶ ֹֻכְּ ֶזה,
יצֹוצֹות.ֹ יןַֹהֻנִ ַעֻלִ איִֹנתְּ ַוֻדַ ֵֹמָהעֹוָלם,ֹֻבְּ

  .נח
 (ח"ב סז)

ֹ"ֵעיֵניֹ יִקים ֻדִ ַֹהֻצַ ָרִאים ִנקְּ
בָֻ ) ָהֵעָדה" דְּ ֻמִ ָבאן ַעיֵֻ  –ר טו, כד ֻבַ ־ֻבָ

ָר   תְּ ִחיןָֹהֵעיַנִים., ד.( אֻבַ ֻתָ יַֹעל־ָיָדםִֹנפְּ  ֻכִ

ֹ ֶזהַֹהֵחןִמיֹׁשֶ ָללֹֻבְּ ִנכְּ ָקֵרבֹוְּ תְּ ָהֱאֶמתֹ־ֻמִ
ֹ ֹׁשֶ יל ֻדִ ֹ־קַהֻצַ ֵֹעינָָֹהֲאִמֻתִ ִחין ֻתָ ִֹנפְּ יו,ֹי,

ַֹעל ל ֻכֵ ֻתַ ֹֻוִמסְּ רֹוֶאה מוֹֹ־וְּ ֹאֹוֵחזֹֹ,ַעצְּ ֹהֻוא ֵאיךְּ
סֹודֹות,ֹ ֹיְּ ָעה ֻבָ ֵֹמַארְּ ִכין ׁשָ מְּ ֻנִ ֹׁשֶ ֻדֹות ַֹהֻמִ ָכל ֻבְּ
אוֹֹ ִֹלרְּ ָֹיכֹול ַגם ֹוְּ יק, ֻדִ ֵֹמַהֻצַ ִכין ׁשָ ִֹנמְּ ֵהם תֹׁשֶ

לֹֹ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ םֹֻולְּ ֵ תַֹהׁשֻ ֺדֻלַ גְּ לֹֻבִ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ עֹוָלֹֻולְּ  ם.ֻבָ

הֻוא  ֶ ִית' ש  ַעל־ַהֻבַ ָהעֹוָלם 'ֻבַ ֵיש  לְׁ
יַח ַעל ָהעֹוָלם  ֻגִ ְׁ כוֻ ַמש   '.וְׁ

וֻ  ָעש  ת ָלֶהם "וְׁ יצִׁ י ַעל צִׁ פֵּ נְׁ יֶהם ֻכַ דֵּ גְׁ דֹרָֹתם בִׁ  לְׁ
נוֻ  ָנתְׁ ת ַעל וְׁ יצִׁ ָנף צִׁ ֶלת"  ַהֻכָ כֵּ יל ֻתְׁ תִׁ ר טו, לח(ֻפְׁ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ית'  – יצִׁ ַות 'צִׁ צְׁ  –מִׁ

  .נט
 (ח"א ז, ד־ה)

ית' יצִׁ ת צִׁ ְצו  ִחיַנתֹֹ',מִׁ ֹֻבְּ הֻוא ׁשֶ
ֹ ֵֹמ'ֲעַצתֹֹ–'ֵעיַנִים' ִֹנֻצֹול ָהָאָדם

ִחיַנתֹ ִֹמֻבְּ ע', ָֹרׁשָ ל ֹׁשֶ ֻוִאין ש ֻ ִֹמ'ֻנִ ָחׁש', ַהֻנָ
 'ִנאֻוף'.ֹ

ֹ 'ִנאֻוף' ֹלְּ ִמיָרה ֹׁשְּ ֻמֻוָבא ֹ–'ִציִצית' ֻכַ
ֻקֻוִנים  ֻתִ יל ַע  –)לז: ֻבַ ִ ֵראש  ח"': ת ט, כג(ֻבְּ ֻקַ ַֹוֻיִ

ם ָלהֶֹאתָֹוֶיֶפתֹׁשֵ מְּ ִ ימוַֹֹֻהש ֻ ש ִ ֶכםַֹעלַֹוֻיָ ֹׁשְּ
ֵניֶהֹ ַותֲֹאִביֶהםֹֹ–ם'ֹׁשְּ ֶערְּ ִחיַנתֹ'ִציִצית'.ֹ'וְּ ֶזהֹֻבְּ

ֹ ָֹראֻו' ֲֹאָבלֹֹ–לֹא הַֹעלֲֹעָרִיין. ַכֻסָ ִֹציִציתֹמְּ י ֻכִ
ַחֹ מְּ הֻואֵֹיֶצר־ָהָרעֹֻדִ ֹֻדְּ ַבר־ָנׁשֹ'ָחם' ֹֻדְּ םֹֻגֻוֵפֻה ֻמֵ

ֹ ֲעֵבָרה תֻובֹ–ֻבַ ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ ֹ'ָארֻור', ָ ) הֻוא ָ ם ש  ם, ש 

ֹ'כה( ָנַעָֹֹארֻור: ֹֻכְּ תֻוב ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ ָ )ן', :ֹם ג, יד(ש 
הָֹארֻור'ֹ לַֹאֻתָ ֵהָמִֹֹמֻכָ  ה'".ַהֻבְּ

ֹ ֹ'ִציִצית' נֻו ִמיָרהֹֹ–ַהיְּ ֹׁשְּ הֻוא
ֲהֹ ִֹמ'ֻזֺ ָחׁש', ַֹהֻנָ ־ַמתֵמ'ֲעַצת

הֻואֹ ֹׁשֶ יק, ֻדִ לָֹהֵעצֹותִֹמֻצַ ַקֻבֵ ָיכֹולֹלְּ ֹוְּ ָחׁש'. ַהֻנָ
ֻלֹה"ֹ יָ ) ת"ֱאֶמֶֹֹזַרעֹֻכֺ מְּ  .ה ב, כא(ִירְּ

רֻוש   בָ ) ֻפֵ ָרא עד.(ֻבָ תְּ ַֹוֲחָזִאיֹ: א־ֻבַ ִלי "ַאזְּ
ֵריֹ ַֹחמְּ י ֹֻכִ מֻו ָקיְּ ֹוְּ י, ַרֻבֵ ַֹעקְּ ֵֹלֻה ָרן ַהדְּ ֻדְּ

א" ֻתָ רְּ ֻתִ ] ִחֻוַ ָרִאיִת י ָהַלכְּ סי וְּ ֻמְּ ֶ ִביש  י' אֹותוֹ ם ֹובְּ ַרֻבִ ם', ַעקְּ

ָה  גֹובְּ ֲחמֹוִריא הוֻ ם וְּ ֵבִנים ֻכַ ִחיַנתֹ'ִציִצית',ֹ –ם[ לְּ ֶזהֹֻבְּ
אֻוף.ֹ ָחׁש,ִֹמֻנִ ִמיָרהֵֹמֲעַצתַֹהֻנָ הֻואֹׁשְּ ֹׁשֶ

רֻו  ָאמְׁ ֶ ָנחוֹ )"ל ֲחזַ ש  ׁשֹוֹ: ת מג:(מְּ "ֵאיֶזהָֹענְּ
לֹ ָֹמׁשָ ֵכֶלת. ֹֻתְּ ל ֹׁשֶ ֹאֹו ָֹלָבן ל ֹׁשֶ דֹול, ֻגָ

ֶאָחד נֻוֹֹלְּ לָֹזָהב'ַֹהיְּ ָהִביאֹלֹוֹ'חֹוָתםֹׁשֶ הֹלְּ ֻוָ ֻצִ ׁשֶ
ֹ ֹ'ָלָבן'". נֻו ַֹהיְּ ִֹטיט' ל ֹׁשֶ 'חֹוָתם ֹוְּ ֵכֶלת', ֶזה: 'ֻתְּ וְׁ

ֹ ֵרי' ֹון ֹ–'ַחמְּ ש  ָֹוִטיט'לְׁ ָרא'. 'ֹחֶמר נֻו  – 'ִחֻוָ ַהיְׁ
יִצית, 'ָלָבן'  רַֹהֻצִ וֶֹזהִֹעֻקַ ׁשָ יַֹעכְּ  .ֻכִ

ֹאֹוי אֹוֶמֶרת, ֹׁשֶ ת־קֹול ִליֹֹֻבַ
י" ֻתִ עְּ ֻבַ ׁשְּ ֻנִ בָ ) ׁשֶ ם(ֻבָ ָ ָרא ש  תְּ , א־ֻבַ

"ם:   ֻבַ ְׁ ֵרש  ַרש  לֻות"ֻפֵ  ."ַעלַֹהֻגָ

כֹוִליןָֹלבֹואַֹל'ֲעַצתֹ ֹיְּ ֵדיֹ'ִציִצית' ַעל־יְּ
ֵדיֹ ַעל־יְּ ֹוְּ ֹ'ֱאֶמת'. ִחיַנת ִֹלבְּ יִקים', ַצֻדִ
אֹ ֹֻבָ ֵדיֹ'ֱאמֻוָנה' ַעל־יְּ ִאיםֶֹל'ֱאמֻוָנה'.ֹוְּ ֹֻבָ 'ֱאֶמת'

הֹ ֺאֻלָ  '.ַה'ֻגְּ

לֻות  ַרךְׁ ַעל ַהֻגָ ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ ַמע ֲחָרַטת ַהש ֻ ָ ש ֻ ֶ ש 
י ַה  – יִצית'ֻכִ ֵהם  'ֻצִ ֶ ָרא"ש  ִֹחֻוָ  – "ֲחָמֵרי

ל־ֶזה.  ַרם ֻכָ  ֻגָ

ָֹה'ַעִין'

ִבי ׁשְּ ֶֹזה־לֻבִ

ֻכָֹ ֹלׁשֶ

ֹיַוֲאזַֹ

ֵדי ַֹעל־יְּ

י ֹֻכִ

ָלה, מְּ ִ ַה'ש ֻ ֹוְּ

זֶֹ ֹהוְּ

מוֹֹ ֹֻכְּ

י ֻתִ ַמעְּ ׁשָ ֹ"וְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ֶזה ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  ל ש 

ֹ": ת ג, ט(רוֻ ) ֻתָ ָנֶפךָֹֹֻוָפַרש ְּ ךַָֹֹעלֹכְּ  – "ֲאָמתְּ
י  ה'ֻכִ ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ֵהם  'ִציִצית ֶ ֵפיֹש  נְּ "ֻכַ

ֹ ָוה" ֻקֻונֵ )ִמצְּ ִמיַרתהֻוא  – ר כה: כו.(ַה ֻזֹ י־ֻתִ ־'ׁשְּ
ִרית'ֹ ִחיַנת ַהֻבְּ הֻוא ֻבְׁ ה'־'ִזֻוֻוג, וְׁ ָ ֺדׁשֻ קְּ  .ֻדִ

ֻקֻוטֵּ ] צוֹ י־לִׁ ית, עֵּ רִׁ ִריִכיןת ה: ֻבְׁ ֵהרֹצְּ ֹאדִֹלֻזָ ַותֹמְּ ִמצְּ ֹֻבְּ
ִֹציִצית ן, ַכֻוֵ ַעתֹֻולְּ ׁשְּ יִציתֲֹעִטיַפתֹֻבִ יםַֹהֻצִ דֹוׁשִ ַֹהֻקְּ

ָכָתן: ִברְּ הא(  ֻובְּ ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ֵדי־זֶ  ש  ִרית'לִ  הַעל־יְּ ִמיַרת־ַהֻבְּ ְּ ב(  '.ש 
ֵעצֹות ֻיֹות טֹובֹות ֻולְּ ֵדי־ֶזהג(  .ַוֲאִמֻתִ ַעל־יְּ ה וְּ ֻכֶ ד(  '.ֱאמֻוָנה'לֶ  ִיזְּ

ָרֵאל'ֻולְּ  ָקֵרבה(  '.ֶאֶרץ־ִיש ְּ ה ֶאת ֻולְּ ֺאֻלָ הו(  .ַהֻגְּ ֻכֶ ִיזְּ ה'לִ  וְּ ִפֻלָ  '.תְּ
ֹותז(  ַלֲעש  ים וְּ ִתים ִנֻסִ עֹוָלם ֻומֹופְּ הח(  .ֻבָ ֻכֶ ִיזְּ ָנָסה'לְּ  וְּ י –' ַפרְּ  ֻכִ

ר ָנָסה'ַה  ִעֻקַ רְּ לֻוי 'ֻפַ ִרית'ֻבְּ  ֻתָ ֵדי־ֶזהט(  '.ִתֻקֻון־ַהֻבְּ ַעל־יְּ ה וְּ ֻכֶ  ִיזְּ
ָהִבין ָכל לְּ ַמד ָמקֹום ֻבְּ לְּ ֻיִ ֶ ֻלוֻ  ,ש  ֻגַ ִיתְּ ל לוֹ  וְּ מֹות ֻכָ ָחן־ ַהָחכְּ לְּ ֺ ש  ֻכְּ

 .[ָערֻוךְּ  

ֻקֻוטֵּ ] צוֹ י־לִׁ ית, עֵּ יצִׁ ִמיָרהא(  –'ִציִצית'  :את צִׁ ְּ 'ִנאֻוף ש   '.לְּ
ֵדי־ֶזהב(  ַעל־יְּ ',ֵמ'ֵעצֹות  ִנֻצֹוִלין וְּ ָחש  ֵהם ַהֻנָ ֶ ֵרי ש  בְּ  ֵעצֹות ֻדִ

ל ָרעֹות ֶ חֹוִקים ש  ם ָהרְּ ֵ ֵהם, ֵמֲעבֹוַדת־ַהש ֻ ֶ ִעים ש  ה מֹונְּ ֻבֵ  ַהרְּ
ָקֵרב ִהתְּ זֹוִכין, ָהֱאֶמת ֶאל ִמֻלְּ ל וְּ ַקֻבֵ יִקים ֵעצֹות' לְּ ֻדִ  'ַהֻצַ

ִוים לְּ ַהֻנִ ֵהם ֲאֵליֶהם, וְּ ֶ ִחינַ  ש  ִרית'. תֻבְּ ֻקֻון־ַהֻבְּ ֵדי־ֶזהג(  'ֻתִ ַעל־יְּ  וְּ
הה(  .ֶוֱאמֻוָנהד(  .ֶלֱאֶמת זֹוִכין ִפֻלָ ָרֵאלו(  .ֻותְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ז(  .וְּ

ים. ִנֻסִ ֵדי־ֶזהח(  וְּ ַעל־יְּ בֹוא וְּ ה ֻתָ ֺאֻלָ ֵהָרה ַהֻגְּ הט(  .מְּ ֻכֶ ִיזְּ  וְּ
ָנָסה  ַפרְּ ָהִביןי(  .לְּ ָכל ֵהיֵטב ֻולְּ ַמד ָמקֹום ֻבְּ לְּ ֻיִ ֶ  .ש 

ִריִכיןֹןַעל־ֻכֵֹ ֵהרֹצְּ ֹאדִֹלֻזָ ַותֹמְּ 'ִמצְּ ןִֹציִצית',ֹֻבְּ ַכֻוֵ ַעתֹֻולְּ ׁשְּ ֹֻבִ
יִציתֲֹעִטיַפת יםַֹהֻצִ דֹוׁשִ ָכָתן:ַֹהֻקְּ הֹֻוִברְּ ֻכֶ זְּ ֻיִ ָכל־ֶזה,ֹ"ׁשֶ ֹלְּ

ֵדיֹ ָוהַֹעל־יְּ צְּ הַֹהֻמִ דֹוׁשָ  [.ַהֻזֹאת"!ַֹהֻקְּ

ֻקֻוטֵּ ] צוֹ י־לִׁ יַניִׁ ת, עֵּ ר :ב םעֵּ אֻוף'ַה  ִעֻקַ לֻוי 'ֻנִ . 'םיִ ֵעינַ 'בָֻ  ֻתָ
ֵדי ַעל־יְּ ָהִרין וְּ זְּ ֻנִ ֶ ַות'ֻבְּ  ש  הֻוא 'ִציִצית ִמצְּ ֶ ִחיַנת ש  , 'ֵעיַנִים' ֻבְּ
ֵדי־ֶזה  יִכין ַעל־יְּ ִ ש  ֻקֻון ַממְּ ִמיָרה ֻתִ ְּ  [.ָלֶזה ֻוש 

  .ס
ֻסֹו ח"א ז, ) ֻדֹות,ֻבַ ה ף; ֵסֶפר־ַהֻמִ  (ח"ב יא ְסֺגֻלָ

חֹוֶלה יִצית.ֹ:לְּ לַֹעלַֹהֻצִ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ  לְּ

סֻוק ֻבַ  י)ֻפָ ִ ֵראש  ה": ת מח, ב(ֻבְּ ָךִֹֹהֻנֵ נְּ ֹֻבִ
אֹיֹוֵסף ֵֹאֻלֻוֹ – "ֵאֶליךָֹֹֻבָ ל ֹֻכָ י ֻכִ

ַיןֹ ִֹמנְּ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ יִצית, ַֹהֻצִ ַֹעל ִזין ַרֻמְּ ֹמְּ בֹות ַהֻתֵ
ִרים, ׁשָ ַהֻקְּ ֹוְּ יֹות ַהֺחלְּ ֹוְּ ִרי־ ַהחֻוִטין 'פְׁ בָֹאר ֻבִ מְׁ ֻכַ

ים'   "ה(ֵעץ־ַחֻיִ ַהֻגָ יִצית פ"ד, ֻבַ ַער ַהֻצִ ַ  .)ש 

ה" ךִָֹֹהֻנֵ נְּ אֹיֹוֵסףֹֻבִ נֻו  – "ֵאֶליךָֹֹֻבָ ַהיְׁ ֻדְׁ
ֹ'ִציִצית' ִחיַנת ִמיַרת־, ֻבְּ ֹ'ׁשְּ ִחיַנת ֻבְּ

ִרית' ָ ן ַעיֵֻ ) ַהֻבְּ אוֹ ם ש  ֵדי־ֶזה – (הת ֻבְּ י)ַֹעל־יְּ ִ ֵראש  ת ֻבְּ

  ָ קֹם(ש  ַחֻזֵ תְּ ָרֵאֹ:ֹ"ַוֻיִ  .ל"ִיש ְּ
[ ָ ים ש  ץ־ַחֻיִׁ י־עֵּ רִׁ ה ַה  ם:ֻפְׁ יִצית'ִהֻנֵ ֻיְּ ' ֻצִ ֶ ֻה ָצִריךְּ ש   –: ֵהא ֻבָ
יֹות, ֺחֹ ֹלְּ ִרים, קְּ ָ ִסיָמָנםֻכְֹּש  יֹות, "ִעם ַח ֹ'.חק"ך' :ִריכֹות. וְּ י ֺחלְּ

פֹות  נְּ ד' ֻכַ ִרים, וְּ ָ ש  א – ִעם ַהֻקְּ ִרֻיָ יַמטְּ נָֹ' ֻגִ ֹ'.ף"ֻכָ

ל  י ֻכָ ָנף'ֻכִ יֹות 'ֻכָ ה  ,י"ג ֺחלְּ ָ ִרים'ַוֲחִמש ֻ ָ ש  ֶזה  י.ֲהֵרי ַח" –' קְּ וְּ
נָ 'סֹוד  ַין ֻכְּ  :לֹוַמר־ָרָצה –' ף"ֻכָ נָ 'ִמנְּ ין ַהֻכֹל 'ף"ֻכָ ֶזהוֻ . ֵיש  ֻבֵ  וְּ

ָלל.  ֶרךְּ ֻכְּ  ֻדֶ

ָרט ֶרךְּ ֻפְּ ָכל  :ֲאָבל ֻדֶ ָנף'ֻבְּ ִריכֹות ',ֻכָ ָעִמים ַט"ל  .ַט"ל ֻכְּ ד' ֻפְּ
ר  ֻפַ ִמסְּ ִריכֹות, ֵהם קנ"ו, ֻכְּ ָכל 'ף"יֹוֵס 'ֻכְּ . וס' ֻגֻוָדִלים ֵיש  ֻבְּ

פֹות נְּ ָכל כָֻ  – ַהֻכַ ר ֲאגֻוָדל ֻבְּ ֶ י ג' ֶקש  ָכל ֻכִ ָנף, וי"ב ֻגֻוָדִלים ֻבְּ
ָנף, וְּ  ָכל ֻכָ י ָעָנף, ֲהֵרי ט"ו ֻבְּ ֵ ִליש  ְּ ִדיל, ֻוב' ש  ִליש  ֻגָ ְּ  ד'ִציִצית, ש 

ָעִמים ט"ו ֵהם ס'.   ֻפְּ

ֶזה סֹוד  י)וְּ ִּ ֵראש  אֵֹאֶליךָֹ" :ת מח, ב(ֻבְ ָךֹיֹוֵסףֹֻבָ נְּ הֹֻבִ ַין  – "ִהֻנֵ ִמנְּ ֻכְּ
"ה' ַין  .ֻגֻוָדִלים – 'ִהֻנֵ ִמנְּ "'ֻוכְּ נְּ ִרים, וְּ  – 'ךָֹֻבִ ָ ש  יֹות ֻוקְּ 'ֹף"יֹוֵסֹ'ֺחלְּ
ל  – ֻבֹון ֻכָ ְּ ַתבֶחש  ים ֻכָ ֻמֻורִּ ִּ ת־ש  ַמֻצַ ָכל  :)ֻבְ ים ֻבְ רִּ ָ ֲהֵרי ב"ן ֺחְליֹות ְוכ' ְקש 

ְנ"ָך( ְנַין ֻבִּ מִּ ְנפֹות, ֲהֵרי ֻכְ ָנף,  ַהֻכַ ָכל ֻכָ ִריכֹות ַיַחד, ַט"ל ֻבְּ ַהֻכְּ
זֻוִרין, ֲהֵרי ס" ְּ ֵהם ש  ַהחֻוִטין ֵהם ל"ב וְּ ַיןוְּ ִמנְּ א" :ד, ֻכְּ ֹֻבָ

ֹ".ֵֹאֶליךָֹ ַהֻכֹלֶֹרֶמזֹלְּ ָ ןַעיֵֻ )'.ַֹיֲעֹקב'וְּ ֹ[.ד(עוֹ ם ־ש 

  .סא
 (ח"א ח, ח־ט)

ֹ ים',ֹ–ִציִצית' ִחיַנתָֹה'רֻוַח־ַחֻיִ ֹֻבְּ  ֵהם
מוֹ  תֻוב  ֻכְׁ ֻכָ ֶ ֵקא)ש  ֶחזְּ ע": ל לז, ט(יְּ ֻבַ ֵֹמַארְּ
ֹ."ָהרֻוַחֹֹֻבִֹאיֹרֻוחֹותֹ

ָֹה'ר ִניִעין ָעָרה',ַֹמכְּ ֻוַח־סְּ
ַֹהֹֹ'רֻוַחֹ'ָהֹ ל ִדים'ׁשֶ ַנֻגְּ תְּ ֹ'ֻמִ

ַֹהֹ ַֹעל ִקים ים'ַהחֹולְּ ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ֻדִ  ,'ֻצַ
ֶהם ֵמָה  ֻלָ ֶ יִכין ֲאִריַכת ָהרֻוַח ש  ִ ש  מְׁ ֻמַ ֶ ַרב 'ש 

ה ִלֻפָ קְׁ ִחיַנת: 'ֻדִ ֹ, ֻבְׁ ו ִעִֹֹאיׁשֹ"ֵעש ָ י) ר"ש ָ ִ ֵראש  ת ֻבְּ

 .כז, יא( 

ָעֹהֻוא  'ִציִצית' ֹ'ש ֵ ׁשֹון מֹו ר'לְּ , ֻכְׁ
תֻוב  ֻכָ ֶ ָ )ש  ֵחִני": ם ח, ג(ש  ֻקָ ִציִצתַֹוֻיִ ֹֻבְּ

ֹ ָנע  – י"רֹאׁשִ י ַעל־ָיָדם ִנכְׁ ִֹאיׁשֹֻכִ ו "ֵעש ָ
ִעיר"ֹ ִחיַנת ש ָ ָעָרה', ֻבְׁ  .'רֻוַח־סְּ

ָֹלָבן', ית ֹ'ַטֻלִ ִחיַנת ףֹ ֻבְּ ַעֻטֵ תְּ ֻנִ "ׁשֶ
ֵרהֹ לׁש־ֶעש ְּ רֹׁשְּ ִסֻדֵ ־הֻואֹוְּ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַהֻקָ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ה ֺגֻלָ ֹסְּ
ַהֻסֹוד ֹוְּ

זֶֹ ֹהֻו:וְּ

ע ֻבַ ֹ'ַארְּ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹׁשֶ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  לא ש 

נָ ־אש  רֹ )ִמֻדֹות"ֹ ָ ָ  ה יז:ַהש ֻ ש  ַמַהרְּ י ַה  – ("אֻובְּ לׁש־ֻכִ ְּ 'ׁשֻ
ִֹמֻדֹות' ֵרה ִחינֹות ָה  ֶעש ְּ יםֵֹהן ֻבְׁ 'רֻוַח־ַחֻיִ

ה'ֹ ָ ֺדׁשֻ קְּ ִנים(ַעיֵֻ ) ֻדִ פְּ  .ן ֻבִ

ִחיַנת ֹֹֻבְׁ ית', הֻוא'ַטֻלִ ֶ עֹֹש  ֻבַ פוֹֹ'ַארְּ נְּ ת',ֹֻכַ
ִחינֹות: ֹרֻוחֹות"ֹֻבְׁ ע ֻבַ ֵֹמַארְּ  ,"ָהרֻוַח

"ל.  ֻנַ  ֻכַ

ֹ ָֹלָבן' ית ִחינֹותֹ–'ַטֻלִ 'רֻוַחֶֹֹהֶפךְׁ ֻבְׁ
ֹ ה', ִלֻפָ קְּ ִחיַנתֻדִ ו'ֹֻבְׁ ֹ'ֵעש ָ הֻוא, ֶ ֹש 

מֹוִני" ֻלוַֹֹֹאדְּ ֶרתֹֻכֺ ַאֻדֶ ָעֹֹֻכְּ י) ר"ש ֵ ִ ֵראש  , ת כה, כה(ֻבְּ
"י: ִ ֹֹֻוֵפֵרש  ַרש  ית" ַטֻלִ ִחיַנתֹ–"ֻכְּ יתֹֹֻבְׁ 'ַטֻלִ

ה',ֹ ִלֻפָ קְּ ִחיַנתֻדִ הֻוא ֻבְׁ ֶ יתָֹאדֹום',ֹֹש  ֶ 'ַטֻלִ ם ש  ָ ש ֻ ֻמִ
ךְׁ ָה   ָ ש  ִעים'.ִנמְׁ ׁשָ לָֹהרְּ  'רֻוַחֹׁשֶ

ֹ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ית ִחיַנת'ַטֻלִ יתֹֹֻבְׁ 'ַטֻלִ
ֹ ִניִעין אֹותוֹ ָלָבן', ם ֹ–ַֹמכְׁ ָ י ִמש ֻ ֻכִ

ךְׁ ָה  ָ ש  ִֹנמְׁ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ים ִחיַנת'רֻוַח־ַחֻיִ הֻוא ֻבְׁ ֶ ֹש 
לַֹרֲחִמים',ֹֹ ֵרהִֹמֻדֹותֹׁשֶ לׁש־ֶעש ְּ "ל.'ׁשְּ ֻנַ  ֻכַ

־הֻואֹ רֻוךְּ דֹוׁש־ֻבָ ַֹהֻקָ ף ַעֻטֵ "ִנתְּ
ָקא יְּ יתָֹלָבן'"ֹֻדַ 'ַטֻלִ כוֻ  ֻבְּ י ַעל־ – 'וְׁ ֻכִ

ֵדי ֹֹיְׁ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ֹֻדִ ית ִחינוֹ 'ַטֻלִ ֹֹתֻבְׁ יף', ִחיַנת 'ַמֻקִ ֻבְׁ
ים',ָה  ִחינֹות 'רֻוַח־ַחֻיִ ֹֹסֵבבֹסֹוֵבב": ת א, ו(ֹקֶהלֶ ) ֻבְׁ

ָנע – "ָהרֻוַחֹֹהֹוֵלךְֹּ ִֹֹנכְׁ קְּ יתֹֻדִ ֹ'ַטֻלִ ה', ִחיַנתִלֻפָ ֹֻבְׁ
ה'.ָה ֹ ִלֻפָ קְּ  'רֻוַחֹֻדִ

פֹותֶֹלֱאֹחז": ב לח, יג(ִאֻיוֹ ) ַכנְּ ָֹהָאֶרץֹֻבְּ
ֲערוֹֻ ִיֻנָ ִעיםֹוְּ ׁשָ נָֹֹֻרְּ ֵדי – ה"ִמֻמֶ י ַעל־יְׁ ֹֻכִ

ָֹה  ע ֻבַ פוֹֹ'ַארְּ נְּ ֹֻכַ ִחיַנת ָה ת', יםֹֻבְׁ 'רֻוַח־ַחֻיִ
ֹ ה', ָ ֺדׁשֻ קְּ ִחיַנתֻדִ ים'ָה ֹֻבְׁ ָֹראׁשִ ע ֻבַ ָ ן ַעיֵֻ ) 'ַארְּ ם ש 

ַהֻתֹוָר  ִעים"ַֹעל־ָיָדם – ה(ֻבְּ ׁשָ ֹרְּ ֲערֻו ִיֻנָ ִחיַנת "וְּ , ֻבְׁ
ים קמז, ו( ִהֻלִ יל": )ֻתְּ ֻפִ ִעיםַֹמׁשְּ ׁשָ  ץ"ָאֶרֲֹֹעֵדיֹרְּ

כוֻ    '.וְׁ

ִעיםֹ ׁשָ ָהרְּ ִדיםֹוְּ ִחיַנתֹ–ַהֻבֹוגְּ ֹהֻוא ִמֻבְׁ
ֹ ָגִדים', ַֹהֻבְּ ַגם נוֻ 'ֻפְּ ַהיְׁ ַגםֹֹֻדְׁ 'ֻפְּ

ֹ יִצית', ֵהם ֻבְׁ ַהֻצִ ֶ ֵפֹש  ֹ'ַכנְּ ֶגד', ַֹהֻבֶ נֻו:י ַהיְׁ ַגםִֹמ ֹֻדְׁ 'ֻפְּ
סֹודֹות ָעהֹיְּ ֻבָ יֹון ֹ,'ָהַארְּ ם ָהֶעלְׁ ָ ש  רְׁ ָ ש  ֲאִחיָזָתן וְׁ ֶ ש 

ִחיַנת  עִֹציִצית'.ֹהֻוא ֻבְׁ ֻבַ ֹ'ַארְּ

רֻוש   בָ )ֻפֵ ָרא עג:(ֻבָ תְּ ָנאֹ: א־ֻבַ ֵקיֲֹחָדאַֹקרְּ סְּ "ֻפַ
הֻו" יְּ ִֹמֻנַ ַחד ֹֻדְּ א ֻתָ ֶכלְּ תְּ ֻתִ ] ֻדִ נָ ת ֶא י ָחַתכְּ ף ֻכָ

יַהֻטַ   ָהיָ ת ֻלִ ֶ ֻה ה ש  ֵכלֶ  ֻבָ ֶ ת, ֻתְּ  .ם[ֵמֶה ד ֶאָח ל ש 

ַסק ַאַחת ִמן ַה  ֻפָ ֶ יִצית'ש  ֶהם,  'ֻצִ ֻלָ ֶ ש 
זֶֻ  ֶ ִחינַ ה ש  ר ַה ַמ ת ֻבְׁ ֻבֵ ִ ש  ַסק וְׁ ֻפָ ֶ הֹה ש  ֻדָ 'ֻמִ

סֹודֹות'ֵמֶאָחד ֵמ  ָרָעה' ֹיְּ ע ֻבַ יר  'ַארְּ ֻבִ ִהגְׁ ֶ ש 
ע ַעלוְׁ  ָ יךְׁ ָהָרש  ִ ש  הֻוא ַה ִהמְׁ ֶ מֹו, ש   'ֻנֹורֻצִ '־ַעצְׁ

ל ַה  י ֻכָ ֻלֹו, ֻכִ ֶ ֻדֹות־ָרעֹות'ש  ִכין  'ֻמִ ָ ש  ִנמְׁ
סֹודֹות',ֵמ   ָעהֹיְּ ֻבָ ם  'ַארְּ ָ ש  רְׁ ָ ש ֻ ֶ עִֹציִצית'.ש  ֻבַ ֹ'ַארְּ

ֹ ַרִים', ִֹמצְּ ִציַאת ֹ'יְּ לוַֹֻאַחר ֻבְּ ֻקִ ֹׁשֶ
ָֹה'רֻוַח־ ם ֹׁשָ ר ֲֹאׁשֶ יַה'ֻתֹוָרה' ַֹחֻיִ ֹ–ם'

ִחיַנת  ל ֻבְׁ ֻטֵ ֻבַ מוֹ ) "רֻוַחִֹֹמֻקֶֹצר"ָאז ִנתְׁ ְּ . ת ו, ט(ש 
תֹ ָפָרׁשַ ֹֻבְּ ַרִים' ִֹמצְּ ִציַאת ֹ'יְּ ר ֻכָ ִֹנזְּ ן ַעל־ֻכֵ וְּ

בָֻ ) 'ִציִצית' דְּ ֻמִ י – ר טו, מא(ֻבַ ֹֹֻכִ ִחיַנת'ִציִצית' ֹֻבְׁ
ים'ָה ֹ כוֻ  'רֻוַח־ַחֻיִ  '.וְׁ

ֻקֻוטֵּ ] צוֹ י־לִׁ ית, עֵּ יצִׁ ִחיַנת ֵהם 'ִציִצית'ת ב: צִׁ ָה'רֻוַח־ ֻבְּ
ים ה', ַחֻיִ ָ ֺדש ֻ קְּ ַעל־ָיָדם ֻדִ ְּ  וְּ ל ִליִמיןַמש  רֹונֹות' ֻכָ ֵדי ַה'ֶחסְּ  ַעל־יְּ

ִניִעין 'ֲאָנָחה'. ים ֻוַמכְּ ה', ָה'רֻוַח־ַחֻיִ ִלֻפָ קְּ ָעָרה', ֻדִ 'רֻוַח־ 'רֻוַח־סְּ
ָאה'. מְּ ין ַהֻטֺ ִ ִריש  ין ֻוַמפְּ ִ ש  ָגרְּ ל ַהֻטֹוב ִמן ָהָרע ֻומְּ ֻדֹות. ִמֻכָ  ַהֻמִ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ִניִעין וְּ ִקים ַמכְּ ִעים, ַהחֹולְּ ָ ש  ָהרְּ יִליןוֻ  וְּ ֻפִ ְּ  אֹוָתם ַמש 
 ָאֶרץ[. ֲעֵדי 

  .סב
 (ח"א יד, ה)

ֵֹמֲעֵליֶהםֹ ִליִכין ֹֻוַמׁשְּ יִטין ׁשִ פְּ ֻמַ ׁשֶ
ֹ ַֹהֻצֹוִאים" ָגִדים יָ )"ַהֻבְּ ַכרְּ  –ֹה ג, ד(זְּ

יִליםֹ ֻדִ בְּ ָסִכיםַֹהֻמַ ַהמְּ ִניעֹותֹוְּ לַֹהֻמְּ ִליםֹֻכָ ֻטְּ ֻבַ ִנתְּ
ה.ֹ ָ ֺדׁשֻ ֵביןַֹהֻקְּ יָנםֹלְּ  ֻבֵ

יָ ) עְּ ַ ש  ֻתוֹֹ": , יג(ה נחיְּ דְּ ִכֻבַ ֵדהֻוֹוְּ ֻבְּ ֹ"ֻכַ ,"
סֻותָֹנִקי" כְּ רֹו צג.( ֻבִ סוֹֻ". )ֻזַֹהר ִיתְּ תָֹנִקי"ֹֻכְּ

נֻו: ֹ– ָגִדיםַהיְׁ ֹ"ַהֻבְּ ִליךְּ ַהׁשְּ י ֶזה  ַהֻצִֹאים",ֹלְּ ֻכִ
 .' ַרךְׁ ֻבָ ם־ִיתְׁ ֵ בֹוד ַהש ֻ ר 'ֻכְׁ  ִעֻקַ

ֻזַֹהר  ֻמֻוָבא ֻבַ ֶ רוֹ )ש  אֹ: צג.( ִיתְּ סֻותָֹנִקי,ֹֻדָ "ֻכְּ
נְֹּ ָוה"ֻכַ ִֹמצְּ נֻו  – ֵפי ִכיָנה',ַהיְׁ  'ׁשְּ

ָוה'" ֹ'ִמצְּ ֵראת קְּ ֻקֻונֵ ) "ַהֻנִ ר כא: מט: עג. עד. ֻזַֹה י־ֻתִ

עוֹ    .ד(וְּ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

נ ַהיְּ ֹֻו:וְּ

ֵדי ַעל־יְּ ֹוְּ

ןוְֹּ ַֹעל־ֻכֵ

ֶזהוֹֻ ֹוְּ

ֹתִויִניַקֹ

ֶזה ֹוְּ

נֻו: ַֹהיְּ

ָקֹ ַדיְּ ֹאוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  לב ש 

  .סג
 (ח"א יח, ו־ז)

הֻוֹ ִביתְּ דְּ ֹֻדִ ָטִליָתא ַֹקרְּ ֲהֵדי ֹֻבַ כֻו ִאיתֹלְּ
ֲעִתיָדהֹ ֹֻדַ ן־ֻדֹוָסא, ֹֻבֶ ֲֹחִניָנא י ַרֻבִ ֻדְּ

יֵקֹ ַצֻדִ ֹלְּ ֻה אֹֻבַ ֻתָ ֶכלְּ ָיאֹֻתְּ דְּ ׁשָ ָאֵתי"לְּ ָמאֹדְּ ָעלְּ ֹלְּ  י
בָ )  ָר א־ֻבָ תְּ  .א עד:(ֻבַ

ָאֵתי" ֹדְּ ָמא ָעלְּ יִקים  – לְּ ֻדִ ַהֻצַ ֶ ש 
יִגים  ִ ִלית',ַמׂשֻ כְּ הֻוא  ַה'ֻתַ ֶ ש 

ָאֵתי'.  ָמאֹֻדְּ ֹ'ָעלְּ

ֵכֶלת' ֹ'ֻתְּ ָרא י ַה  – ִנקְּ ֵכֶלת'ֻכִ  'ֻתְּ
ֹעָרב  ָֹלָבן',מְׁ ִֹעם ֹחר הֻוא  'ׁשָ וְׁ

בֵֻ  ֶ ֶון ש  ָלָבן, ֻגָ ֹחר וְׁ ָ ר ש  ַחֻבֵ תְׁ ֻנִ ֶ ש  ָלָבן. ֻוכְׁ ֹחר וְׁ ָ ין ש 
י ָלָבן  ֻבֵ ֹחר ַעל־ֻגַ ָ ִחיַנת ש  הֻוא ֻבְׁ ֶ ָתב ש  מֹו ַהֻכְׁ  –ֻכְׁ

ָיר  ַהֻנְׁ ָקרֹוב לְׁ בֻוק וְׁ ֻיֻות ָהאֹות ַהֻדָ ֻתִ חְׁ אי ֻתַ ַוֻדַ ֻבְׁ
רֻוב  ַהֻקֵ ֻבֻוק וְׁ קֹום ַהֻדִ מְׁ הֻוא ָלָבן, ֻבִ ֶ ם ֵהם  –ש  ָ ש 

ֹעָרִבים  ִֹעֹמְׁ ֹחר ָֹלָבן','ׁשָ ִחיַנת  ם בְׁ ֵכֶלת'.ֻבִ  'ֻתְּ
ֻיֻותָֹהאֹות'וְׁ   ֻתִ ִלית'.הֻוא  'ַתחְּ כְּ ַהֻתַ ֹ'ַהֻסֹוףֹוְּ

ָהֵעט  ֶנה וְׁ ַהֻסֹוֵפר ֻכֹוֵתב ֻוַמֲעִמיד ַהֻקָ ֶ ש  ֻכְׁ
ָיר  יֹו ַעל ַהֻנְׁ יֹו ָרחֹוק  –ִעם ַהֻדְׁ אי ַהֻדְׁ ַוֻדַ ֻבְׁ

ַהֻסֹוֵפר ַמֲעִמיק ָהֵעט ִעם  ֶ ַעט, ַעד ש  ָיר מְׁ ֵמַהֻנְׁ
יֹו ַה  ֲחרֻות ַהֻדְׁ ַ ק ש  ֻבָ ָאז ִנדְׁ ָיר, וְׁ תֹוךְׁ עֶֹמק ַהֻנְׁ יֹו ֻבְׁ ֻדְׁ

דֹול.  ֵקרֻוב ֻגָ ֹעֶמק ֻבְׁ  ֻבְׁ

ַה  ֶ ֹש  רֻוב' ִלית',הֻוא 'ֻקֵ ַתכְּ ֹוְּ  'סֹוף
יֹו  ַהֻדְׁ ָיר וְׁ ם ַהֻנְׁ ָ רֻוב, ש  קֹום ַהֻקֵ ֻוִבמְׁ

"ל  ֻנַ ֵכֶלת' ֻכַ ִחיַנת 'ֻתְׁ בְׁ ֹעָרִבים ֻבִ ָבר:  –מְׁ י ֵכן ַהֻדָ ֻכִ
 ֶ ה', הֻוא ש  ֲעׂשֶ הֻוא 'סֹוף ַהֻמַ ֶ ִלית' ש  כְׁ ַה'ֻתַ
"ל.  ֻנַ ָבה, ֻכַ ָ ֲחש  ַהֻמַ ָקרֹוב לְׁ ה וְׁ ִחֻלָ ָבה ֻתְׁ ָ ַמֲחש   ֻבְׁ

רֻוש  ] תֹוךְׁ "ל ַז "ת מֹוֲהַרנַ  ֻפֵּ ה' ה: ַהֻתֹוָר  ֻבְׁ ֲעש ֶ י 'סֹוף ַהֻמַ ֻכִ
ִחיַנת 'לֶֹבן  ָבה' הֻוא ֻבְּ ָ ֲחש  ת ַהֻמַ ִחֻלַ ֲחרֻות', ֻו'תְּ ַ ִחיַנת 'ש  הֻוא ֻבְּ
ִלית',  כְּ הֻוא ַה'ֻתַ ֶ ה' ש  ֲעש ֶ 'ֻסֹוף ַהֻמַ ֶ ָצא: ש  דֻוַע. ִנמְּ ֻיָ יֹון', ֻכַ ָהֶעלְּ

ָבה'  ָ ֲחש  ַהֻמַ 'ָקרֹוב לְּ ה' וְּ ִחֻלָ ָבה ֻתְּ ָ ַמֲחש  הֻוא 'ֻבְּ ֶ ִחיַנת  –ש  הֻוא ֻבְּ
ָלָבן'[.  ֹחר וְּ ָ הֻוא 'ִחֻבֻור ש  ֶ ֵכֶלת', ש  יד עוֹ ן ַעיֵֻ )'ֻתְּ ְפנִּ יכוֻ ם ֻבִּ ֲארִּ  ,תֻבַ

אוֻ    "ל(.ַהנַ "ל ַהֲחזַ ר ַמֲאַמ ר ֻבֵ

  .סד
ֻסוֹ ז־ח"א מט, )  (ףֻבַ

ֵכֶלת',ֹ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ נֻו ַֹהיְּ ֹ'ִציִצית', ִחיַנת ֻבְּ
א" ֵציֹֻכֹֻלָ ׁשָ אֹוְּ ִליֹֻכֹֻלָ ָאכְּ יר ֻזַֹה ) "ֻדְּ ִ ֵראש  ת נ: ֻבְּ

לַ נא:   ְּ ָח ח קעה. ש  נְּ  .ס רנז(ֻפִ

ה'  ָ ֺדש ֻ קְׁ כֻות ֻדִ ֻלֻות 'ַמלְׁ ֻגַ ֵדי ִהתְׁ ַעל־יְׁ
ל  ֻטֵ ֻבַ ָרא־ָאֳחָרא'. ִיתְׁ ִסטְׁ כֻות ֻדְׁ  'ַמלְׁ

ֻהֹ ֹֻבָ בֻוִקים ַֹהֻדְּ ָרֵאל לֻוֹֹ,ִיש ְּ ַקֻבְּ יְּ
'ֹ םִחֻיֻוָתם, ַאֻתֶ ֵבִקיםֹוְּ הַֹהֻדְּ 'ֹֻבַ

ָבִרי) ם'ֱאלֵֹקיֶכֹ ֵכֶלת',ֹ, ם ד, ד(ֻדְּ ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֹֻבְּ הֻוא ׁשֶ
י־ֵכן:ֹ ַֹאף־ַעל־ֻפִ א, ֹֻכֹֻלָ ֵצי ׁשָ ֹוְּ א ֹֻכֹֻלָ ֵלי ָאכְּ ֻדְּ

ֶכםַֹהיֹֹֻ ֻלְּ יםֹֻכֺ יר ֻזַֹה ) ֹום'"'ַחֻיִ ִ ֵראש   .ת נ:(ֻבְּ

ִחיַנת  ה'ֻבְׁ ֻלָ ִחיַנת  – 'ֻכַ ֵכֶלת'ֻבְׁ , 'ֻתְּ
א" ֹֻכֹֻלָ ֵצי ׁשָ ֹוְּ א ֹֻכֹֻלָ ֵלי ָאכְּ ִחיַנת  ,"ֻדְּ ֻבְׁ

יָ ) מְּ ָכלֹ: ה ל, יא; מו, כח(ִירְּ ֹֻבְּ ֹ'ָכָלה' ה ֶֹאֱעש ֶ י "ֻכִ
 .ַהֻגֹוִים"ֹ

מֻוֵא ) ְּ ם ל־ב יג, לט;ש  ָ "י ש  ִ י ַרש  ַעל־ֻפִ ַכלֹ"וַֹ: (וְּ ֻתְּ
ִוד ֹֻדָ ִוד" ".ֶנֶפׁש ֹֻדָ ִחיַנת  – "ֶנֶפׁש ִהיא ֻבְׁ

ֹ ֵכֶלת' ָדִוד 'ֻתְּ ֵכֶלת הֻוא ָרָזא ֻדְּ ַלח קעה: "ֻתְּ ְּ ן ֻזַֹהר ש  )ַעֻיֵ

א"(  ֻכָ א" ,ַמלְּ ֵציֹֻכֹֻלָ ׁשָ אֹוְּ ֵליֹֻכֹֻלָ ָאכְּ  ."ֻדְּ

ִחיַנת  ָרכוֹ )ֻבְׁ ָתהֹ: ת ג:(ֻבְּ ָֹהיְּ ָֹצפֹון "רֻוַח
ל ֹׁשֶ ִכֻנֹור ֹֻבְּ ֶבת ֶ ַנׁשֻ ן"ֹמְּ ַנֻגֵ ֹמְּ ָהָיה ֹוְּ  .ָדִוד,

ָֹצפֹון" ִחיַנת  – "רֻוַח בֻורֹות'ֶזה ֻבְׁ ֹֻגְּ יִנים , 'ֻדִ
ִחיַנת  ֵכֶלת'ֻבְׁ ִגיָנה'ֹ–ֹ'ֻתְּ ַֹה'ֻנְּ ם ָ ִחיַנת ִמׁשֻ בְׁ , ֻבִ

יָ ) עְּ ַ ש  ַנף": ה כד, טז(יְּ ִמרֹתָֹהָאֶרץִֹמֻכְּ נוֹֹֻזְּ ַמעְּ  – "ׁשָ
ַנף' ִחיַנת  'ִמֻכְּ ָקא, ֻבְׁ יְׁ ֵכֶלת'ֻדַ ִחי'ֻתְּ ם ֻבְׁ ָ ש  ַנת . וְׁ

מֻוֵא )  ְּ ִעיםֹ: ל־ב כג, א(ש  ִמרֹות"נְּ ָרֵאֹֹזְּ ֹל".ִיש ְּ

ֶל"ת'ֹ "ֶלתִֹעםֹיֻו"ד.ֹ'ֻדָ ִחיַנתֹה',ֹֻדָ ֶזהֹֹ–ֻבְּ
ֹ ֶלת ֹ'ֻדָ ִחיַנת פוֹֹֻבְּ נְּ ַנףֹֻכַ ֹ"ִמֻכְּ ִחיַנת ֹֻבְּ ת',

ֹ ֹ'יֻו"ד' ִֹמיֵניֹֹ–ָהָאֶרץ". ָרה ֹ'ֲעש ָ ִחיַנת ֹֻבְּ ֶזה
נֻו".ֹ ַמעְּ ִמרֹתֹׁשָ ִחיַנת:ֹ"זְּ ִֹנֻגֻוָנא',ֹֻבְּ

רֻוש   י)ֻפֵ ִהֻלִ ֹֹאֶהלֹ: ם יט, ו(ֻתְּ ם ֹש ָ ֶמׁש ֶ "ַלׁשֻ
ֶהם י  ".ֻבָ יק'ֻכִ ֻדִ ָרא  ַה'ֻצַ ֶמׁש'ִנקְׁ ת ֹקֶהלֶ ) 'ׁשֶ

ֹ"ַמאי

א יַקֻיָ ַצֻדִ ֹ"לְּ

ִלית' כְּ ַה'ֻתַ ֹוְּ

י ֹֻכִ

ָצא: ִֹנמְּ

ֶזה ֹוְּ

י ֹֻכִ

ֹ"ֲאָבל

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  לג ש 

יא, ה;  ִ ֹ. וֻ ן עב:(ִקֻדֻוש  ִריָחתֹו' נֻו 'זְּ יק, ַהיְׁ ֻדִ ל ַהֻצַ ֶ ש 
ָגתֹו',  ָ ָרֵאל ֵאינֹו  'ַהש ֻ ֵדי ִיׂשְׁ א ַעל־יְׁ כוֻ ֶאֻלָ  '.וְׁ

ֶהם ֹֻבָ ֹון 'ֹאֶהל' – ""ֹאֶהל ש  , לְׁ
ִריָחתֹו'  ֶהם". 'זְּ ָרֵאל. – "ֻבָ ֵדי ִיׂשְׁ  ַעל־יְׁ

מֹות־ 'ָחכְׁ ָנִסין ֻבְׁ לֹום ִנכְׁ ָ ש  ַחס־וְׁ
ל ָהֺאֻמֹות  ֶ ֲאַזי  –ִחיצֹוִנֻיֹות' ש 

ַח  ִנתְׁ ָגתֹו, וְׁ ָ יק ֵמַהׂשֻ ֻדִ ה נֹוֵפל ַהֻצַ ֻסֶ ֻכַ ִנתְׁ ה וְׁ ֻפֶ
ָגתֹו.  ָ  ַהׂשֻ

ָר יִ  ל ָהֺאֻמֹות ׂשְׁ ֶ ָמָתן ש  ֵאל ֵמָחכְׁ
הֻוא"ֲאַזי:  – ָחָתןֹוְּ ֹיֵֹצאֹֻכְּ

תוֹֹ י) "ֵמֺחֻפָ ִהֻלִ ם(ֻתְּ ָ יק יֹוֵצא ֵמַה  – ם ש  ֻדִ ה'ַהֻצַ  'ֺחֻפָ
ַה   ֶסה'וְׁ כְׁ ו. 'ֻמִ ָ ש  ָהָיה לֹו ַעד ַעכְׁ ֶ  ש 

ם( ָ ישֹ ": )ש  ִגֻבֹורָֹיש ִ י  – ח"ֹאַרָֹֹלרֻוץֹֻכְּ ֻכִ
יִקים ֵהם  ֻדִ ֻבֵֹרֹ"ַהֻצַ יֹֹכַחֹֹיֻגִ ָברוֹֹֹעֹש ֵ ֹדְּ

ֹמַעֹ קֹולִֹלׁשְּ ָברוֹֹֹֻבְּ י) "ֻדְּ ִהֻלִ ֹ, ם קג, כ(ֻתְּ ָֹצִריךְּ י ֻכִ
ֹ ָֹלרֻוץ ֵדי ֹֻכְּ רֻות' ֻבְּ ֻגַ ָהיֻוֹֹ'ֹאַרח''ִהתְּ ֹׁשֶ ה ַהֻזֶ

ֹ ֵֹליֵלךְּ כֹוִלים ָרֵאל יְּ ש ְ ָהיֻו יִׁ ֶׁ ה ש  ֻזֶׁ ן־ה  מ  ֻזְ "ֻב 
ים" ָבמֹות עב.)ְֹנזֻופִׁ ִהירֻותֹ(יְּ מְּ ֹֻבִ ָֹרִצים ו ׁשָ ַעכְּ ֹוְּ ,

דֹ ֶרךְֹּ'ֹולֶֹזהַֹהֹֻגָ ֹ.'ֻדֶ

ִחיַנתֹ'ִציִצית',ֹֹ–ַהֻזֹאתֹ ִהיאֹֻבְּ
ִחינֹותֹ ֹֻבְּ ֵכֶלת', ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ֻבְּ

 'ַמִקיִפים'.ֹ

ים יט, ז( ִהֻלִ ֹמֹוָצאֹוֹ: )ֻתְּ ַמִים ָ ַֹהׁשֻ ֵצה "ִמֻקְּ
קֻוָפתֹו" יִפים'. – ֻותְּ ֹ'ַמֻקִ ִחינֹות ִעםֹ ֻבְּ וְּ

ֹ ַֹהֻזֹאת, ֵכֶלת' ֹ'ֻתְּ ִחיַנת ִציםֹֻבְּ ׁשָ ֹוְּ ים ַכֻלִ מְּ
ִחיַנת  ָהַעֻכֻו"ם, בְׁ יָ )ֻבִ מְּ י": ה ל, יא; מו, כח(ִירְּ ֹֻכִ
הֹ ָכלָֹכָלהֶֹאֱעש ֶ  .ם"ַהֻגֹויִֹֹֻבְּ

ם( ָ ים ש  ִהֻלִ תֹו".: )ֻתְּ ֵֹמַחֻמָ ר ֻתָ ִֹנסְּ ֵאין  "וְּ
תֹו" ִחיַנת  – "ֵמַחֻמָ ה'ֶזה ֻבְׁ ֻלָ מֹו 'ֻכַ , ֻכְׁ

תֻוב  ֻכָ ֶ י)ש  ִהֻלִ ה": ם נט, יד(ֻתְּ ֻלֵ הֵֹחָמהבְֹֹֻּכַ ֻלֵ ֹֻכַ
ֵאיֵנמוֹֹֹ  ."וְּ

ֹ ֶהָחָתןֹ"ַטַעם ֹלְּ ה ֻלָ ַֹהֻכַ ֹׁשֹוַלַחת ה ָלֻמָ
ית' בֻוָרתֹוֹֹ–ֹ"!'ַטֻלִ ֹֻגְּ ל ַקֻבֵ ֹמְּ יק ֻדִ ַֹהֻצַ י ֻכִ

םֹ ֹש ָ ֶמׁש ֶ ֹ"ַלׁשֻ תֻוב: ֻכָ ֹׁשֶ מֹו ֹֻכְּ ָרֵאל, ִֹיש ְּ ֵדי ַעל־יְּ
ֶהם".ֹ ֹֹאֶהלֹֻבָ

ֻקֻוטֵּ ] צוֹ י־לִׁ ית, עֵּ יצִׁ ִחינַ  הֻוא –ִציִצית' 'ת ג: צִׁ ֻלֻות תֻבְּ ֻגַ  'ִהתְּ
ה'. ָ ֺדש ֻ קְּ כֻות־ֻדִ ֵדי־ֶזה ַמלְּ ַעל־יְּ ָנע וְּ ל ִנכְּ ֻטֵ ֻבַ ִנתְּ כֻות וְּ  'ַמלְּ
ָרא־ַאֲחָרא' ִסטְּ ָרֵאל ֲאָבל. ֻדְּ ֵבִקים ִיש ְּ ה' ַהֻדְּ ָ ֺדש ֻ קְּ כֻות־ֻדִ 'ַמלְּ , ֻבְּ

ִלים ַקֻבְּ ם ִחֻיֻוָתם מְּ ָ יִכין, ִמש ֻ ִ ש  ַפע ֻוַממְּ ֶ ירֻות ש  ִ דֹול ַוֲעש   ֻגָ
ָרָכה   י[.ִלי ָד ַעד ֻבְּ  ֻובְּ

ֻקֻוטֵּ ] צוֹ י־לִׁ ית, עֵּ יצִׁ ֵדית ד: צִׁ ָהִרין ַעל־יְּ זְּ ֻנִ ֶ ַות ש  'ִמצְּ  ֻבְּ
ה זֹוִכיןא(  –ִציִצית'  ִפֻלָ ֻוָבהב(  .ִלתְּ ש  ִלתְּ ָכל וְּ ג(  .ִלֻבוֹ  ֻבְּ

יִקין  ֻתִ יִנים ֻוַממְּ זֹוִכיןד(  .ַהֻדִ ֻלוֻ  וְּ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ ֵרי־ֻתֹוָרה'[. לוֹ  ש   'ִסתְּ

  .סה
 (ח"א נד, ג)

ֵאֹ ַהֲעִמיקֹׁשֶ ֹלְּ ֶכל ֵ ַֹהש ֻ ָֹלֶהם ין
ָמִזי'ֻבִֹ ם־רְּ ֵ ַֹהׁשֻ ֹלֹו ז ַרֻמֵ ֻמְּ ֹׁשֶ ם'

ֹ ָבר ֹֻדָ ָכל ֹֻבְּ ַרךְּ ֻבָ ל־ֶזהֹֹ–ִיתְּ ֹֻכָ ָלם ֶֹאצְּ ה ַנֲעש ֶ
יָלאֹֹ ֵדי ֹ–ִמֻמֵ ָנה'ַעל־יְׁ ֵ כוֻ  'ִציִצית'וְֹּ, 'ש   '.וְׁ

ָנה'  ֵ כוֻ ַה'ש ֻ ין''. וְׁ ִפֻלִ ֹֻו'תְּ 'ִציִצית' ֵהםֹֹ,וְּ
"ֹ ִחיַנת ֹֻבְּ ֻתָ ַדלְּ ֹֹֻגָ י) ד"אֹֹֻמְּ ִהֻלִ י ם קד, א(ֻתְּ . ֻכִ

ין  ִפֻלִ כוֻ ֻתְׁ 'ִציִצית'', וְׁ צֻום',ֹֹ,וְּ מְּ ִחיַנתַֹה'ֻצִ הֻואֹֻבְּ
ֹאד', ִחיַנתֹ'מְּ ִדיָנא" ֻבְּ אֹֻדְּ ַסֻיָ רְּ ֵכֶלתֹֻכֺ יֹ"ֻתְּ ר ֻזַֹה ) ֻכִ

ַלח  ְּ צֻום'., קעה.( ש  ִחיַנתֹ'ִצמְּ הֻואֹֻבְּ  ׁשֶ

ִֹלֹֹ'ִציִצית' ין'קֹוֶדם ִפֻלִ ִחיַנת  ,'תְּ בְׁ ֻבִ
יר) ִ יִרים־ש  ִ ֹמאלוֹֹ": ב, ו( ַהש ֻ ַחתֹש ְּ ֹֻתַ

ֹ רֹאׁשִ ַאַחר־לְּ ֹוְּ ֵקִני"י", ַחֻבְּ ֹֻתְּ ֹ"ִויִמינֹו ךְּ י  – ֻכָ ֻכִ
ֹמאל' ִחיַנת  – 'ש ְּ ין'הֻוא ֻבְׁ ִחיַנת 'ֻדִ צֻום', ֻבְׁ , 'ִצמְּ

ִחיַנת  הֻוא ֻבְׁ ֶ 'ָיִמין' .'ִציִצית'ש  ִחיַנת הֻוא  – וְּ ֻבְׁ
ִחיַנת 'ֹמִחין'  ין', ֻבְׁ ִפֻלִ  .'ֻתְּ

ֻק ] צוֹ י־ֻוטֵּ לִׁ ית, עֵּ יצִׁ ֵדית ה: צִׁ ַות ַעל־יְּ  –ִציִצית'  'ִמצְּ
יִכין ִ ש  ֻקֻון ַממְּ צֻום' ֻתִ ֻלֹא, 'ַהֻמִֹחין ִצמְּ ֶ בֻול חֻוץ ֹמחוֹ  ֵיֵצא ש  , ַלֻגְּ
יל ֻדִ גְּ ֻמַ ֶ ש  ֻתוֹ  ֻכְּ עְּ ָהִבין ֻדַ ָמִזים' לְּ ַרךְּ  ָה'רְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ז ש  ַרֻמֵ  לוֹ  מְּ

ָכל  ֵדי יֹום, ֻבְּ ל ַעל־יְּ בָ  ֻכָ עֹוָלם, ִריםַהֻדְּ ֻבָ ֶ ָקֵרב ש  תְּ ֻיִ ֶ  ֵאָליו. ש 

ן ַעל־ֻכֵ ין'  ֹקֶדם 'ִציִצית' וְּ ִפֻלִ י –ִל'תְּ ִריִכין ֻכִ ן צְּ ַתֻקֵ  ִמֻקֶֹדם לְּ
צֻום ֻלֹא, ַהֻמִֹחין' 'ִצמְּ ֶ בֻול חֻוץ ַהֻמַֹח  ֵיֵצא ש  ךְּ , ַלֻגְּ ַאַחר־ֻכָ  וְּ
כֹוִלין יל יְּ ֻדִ ַהגְּ ֻתוֹ  לְּ עְּ ָהִבין ֻדַ ָמִזים' לְּ ל ָה'רְּ ֶ ֵ  ש  ,ַהש ֻ ַרךְּ ֻבָ  ם־ִיתְּ

ִהיא  ֶ ִחיַנת ש  ין'[. ֻבְּ ִפֻלִ  'ֻתְּ

ֶזהֻו: ֹוְּ

ָרֵאל ש ְּ ֻיִ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ִאין ֻיֹוצְּ ׁשֶ ֹֻוכְּ

ָאז ֹוְּ

רֻות' ֻבְּ ֻגַ 'ִהתְּ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ֲֹהמֹון־ַעם

י ֹֻכִ

ַעל ן־וְּ ֹֻכֵ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  לד ש 

  .סו
ה) ֻיֹות, ַמֲעש ֶ ַזר  ד ִסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ ֻגָ ֶ ֶלְך ש  ַמ ִמֻמֶ ְ  (דש 

ֵביתוֹ  ֶהָחָכם מֻוֻהַ  ָהָיה, לְׁ ֵעיֵני ֻתָ  ֻבְׁ
ִרים: ָ ָמר ָהָיה "ֲהֻלֹא ַהׂשֻ ְׁ ֹור ִנש   ִמש ֻ

ה  ֵאיךְׁ , ָוׂשֶ א וְׁ ֶיה ֻבָ הְׁ ֻיִ ֶ ָרת ש  עֹו"?! אהוֻ  ִנכְׁ ַזרְׁ  וְׁ

ָאַמר ָהָאנֻוס ַרת ַעל־ָיִדי: וְׁ י, ִנכְׁ ַהחֹוֵזי־ ֻכִ
לֹא, ָראוֻ  ֻכֹוָכִבים עוֻ  וְׁ י –ָראֻו  ָמה ָידְׁ ֹֻכִ

יןֹ'ׁשֹור' יןֵֹמעֹורוֹֹֹעֹוש ִ ִפֻלִ ֹֻתְּ ה', 'ש ֶ יןֹוְּ ֹעֹוש ִ
רוֹֹ מְּ ית'ֹֹ'ִציִצית'ִֹמֻצַ 'ַטֻלִ ֵדיֶהםֹ–לְּ ַעל־יְּ ָרתֹוְּ ִֹנכְּ

עֹו.ֹהֻואֹ ַזרְּ ֹוְּ

ָלִכיםֹאֹוָתן ָהיוַֹֹֻהֻמְּ הֻוִדיםֹׁשֶ ִריםֹיְּ ֹֻדָ
ִדיָנָתם מְּ ֹֻבִ ין, ׁשִ ֺלֻבָ ֻמְּ יתֹׁשֶ 'ַטֻלִ ין'ֹֻבְּ ִפֻלִ ,ֹֻותְּ

ִכיםָֹהיוֹֻ ֶרךְֹֹּהֹולְּ לֹאָֹהֵאׁש,ֹֻדֶ ָלל.ִֹנֻזֹוִקיםָֹהיוֹֹֻוְּ ֹֻכְּ

ַרת, ֵדיִֹנכְּ ֻלֹאַֹעל־יְּ ִאיםָֹהיוֹֹֻׁשֶ ָ ַֹרׁשֻ
הֻוִדים יןֹיְּ ׁשִ ֻלֹובְּ יתֹׁשֶ ֹֹ'ַטֻלִ ין',ֻותְּ ִֹפֻלִ
בֹ ִדיָנתֹו.ֵֹליׁשֵ מְּ ֹֻבִ

ֹור ָהיוֻ  ה ַהש ֻ לֹות ָוׂשֶ ֻזָ ֻמַ ֻבַ ֶ  ש 
ֻנֻו  ׂשֹוֲחִקים י –ִמֻמֶ ַה'חֹוֵזי־ ֻכִ

לֹא ָראֻו, ֻכֹוָכִבים' עוֻ  וְׁ ַרת, ָראוֻ  ָמה ָידְׁ ִנכְׁ  הֻוא וְׁ
עֹו.  ַזרְׁ  וְׁ

ָצת ָמָצאִתי ָמִזים קְׁ ה רְׁ ֲעׂשֶ  זוֹ  ֵמַהֻמַ
ל יטְׁ ֻפִ ֻקַ י)ל "ַהנַֻ  ר[מוֹ ִמזְּ ] ֻבַ ִהֻלִ  :ם ב(ֻתְּ

ָקה" ַנֻתְּ רֹוֵתימוֶֹֹֹאתֹנְּ ל ֵהם 'מֹוֵסרֹות' – "מֹוסְּ ֶ  ש 
ִחיַנת, 'עֹור'  ִפיִלין' ֻבְׁ  .'ֻתְׁ

ִחיַנת, 'ֲחָבִלים' ֵהם 'ֲעבֹות' –  ֻבְׁ
מוֹ , 'ִציִצית' וֻ  ֻכְׁ ש  רְׁ ֻדָ ֶ ַרַז"ל  ש 

סֻוק :(ג )ֲעבֹוָדה־ָזָרה  ין'ֻותְׁ  'ִציִצית ַעל ֶזה ֻפָ  .ִפֻלִ

ַמִים ָ ׁשֻ ָחקֹֻבַ י – "ִיש ְּ ֹור ֻכִ ה ַהש ֻ  ָוׂשֶ
ַמִים ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ֲחקוֻ  ש  ֻנוֻ  ׂשָ  .ִמֻמֶ

ָאה" .'ִציִצית' ֶזה – ִירְּ  ֶזה – "ֻבְּ
ין' ִפֻלִ ֹבָאר  'ֻתְׁ ֻמְּ ָאה', ֻכַ ִחיַנת 'ִירְּ הֻוא ֻבְּ ֶ )ש 

ין פט.( ָרכֹות ו. סֹוָטה יז. ֺחֻלִ ָמָרא ֻבְּ גְּ ִנין־ַעיֵֻ ] .ֻבִ פְּ ָא ם ֻבִ ְּ ר ש 

ָמִזי   .[םָהרְּ

  .סז
ֻדֹות, ִעְנְיֵני 'ִציִצית')  (ֵסֶפר־ַהֻמִ

ֲעוֹוןֹ]א[ ִניםִֹציִצית,ֹֻבַ ֵהםֵֹמִתיםֹֻבָ ׁשֶ יםֹֹֻכְּ ַטֻנִ קְּ
ִניםֹ ֹ.נו( )ֻבָ

ת'ֲֹאִמיַרתֹ]ב[ ָרׁשַ ִסירֻות־ֶנֶפׁשִֹֹציִצית'ֹֻפָ מְּ ֹֻבִ
ָאה ִירְּ דֹוָלה,ֹֻובְּ םֹֻגְּ ֹֹֻגַ ים' ת־ֲערֻוֻמִ ׁשַ ֻבָ ל־ַעֹֹ–'ַהלְּ

ֵדי־ֶזהֹ ָכִרים'ֹֹזֹוֶכהֹיְּ ִנים־זְּ 'ֻבָ ִניםלְּ ֹ.פה( )ֻבָ

ֵזל]ג[  ַזלְּ ַותַֹהֻמְּ 'ִמצְּ ִֹציִצית'ֹֻבְּ ֹזֹוֶכהֵֹאינוֹֹ,
בֻוָרהֹֹ ָגִדיםִלקְּ ֹ.ח"ב ד( )ֻבְּ

יִציתֹֹ]ד[ ַֹהֻצִ ַֹעל ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֹלְּ חֹוֶלה, ֹלְּ ה ֺגֻלָ סְּ
הֹ ֺגֻלָ  .ח"ב יא( )סְּ

  .סח
ְרֵפי) יַח־ש ַ  (ֹקֶדש  ־ש ִ

ַעם ָאַמר י ֻפַ ַרֻבִ ִלי: לְׁ ֻתָ י ַעל ַאף" ַנפְׁ  ֻפִ
ךָ  מְׁ ִ ש ֻ ֶ ִלי" ש  ֻתָ הֻוא" ַנפְׁ ֶ  אֹוִתֻיֹות ש 

ין"  ִפֻלִ י ַעל ַאף – "ֻתְׁ ךָ  ֵכן ֻפִ ָינְׁ  ."ִציִצית הֻוא ִענְׁ

י ָהָיה ִלי ַרֻבִ ֻתָ ר ַנפְׁ ַהֻדֵ ֹאד מְׁ ָוה מְׁ ִמצְׁ  ֻבְׁ
ַרע ֻוַפַעם, זוֻ  קְׁ ֻנִ ֶ ש   ֶאָחד חֻוט לוֹ  ֻכְׁ
ִצֻיֹוָתיו קֹומוֹ  ָזז אלֹ  ,ִמֻצִ ן ַעד ִמֻמְׁ ֻקֵ ֻתִ ֶ  ֶאת ש 

יִצית    .ַהֻצִ

לֹא י ָתתֻורוֻ  "וְׁ ֶכם ַאֲחרֵּ ַבבְׁ י לְׁ ַאֲחרֵּ יֶכם  וְׁ ינֵּ עֵּ
ר ם ֲאש ֶ ים ַאֻתֶ יֶהם"  זֹנִׁ ר טו, לט(ַאֲחרֵּ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .סט
 (ח"א ז, ד)

ֵעיַנִים ֹֻבָ לֻוי ֹֻתָ אֻוף רֻו ַהֻנִ ָאמְׁ ֶ מֹו ש  , ֻכְׁ
ָרכוֹ ) ַֹאַחרֹ :ה ט:(סֹוָט ת יב: ֻבְּ ׁשֹוןָֹהַלךְּ מְּ "ׁשִ
תֻוב ֵעיָניו" ֻכָ ֶ מֹו ש  בָֻ ), ֻוכְׁ דְּ ֻמִ "ְולֹא : ר טו, לט(ֻבַ

ם".  ֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם ְוא  ְבכֶׁ ֲחֵרי ְלב   ָתתֻורֻו א 

א ֻבָ ׁשֶ ֹֻכְּ

ָֹעָנה

י ֹֻכִ

הֻוא ֹוְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֹעֹוד

ֹ"ֲעבֹוֵתימוֹֹ"

ב" ֹיֹוׁשֵ

דוֹֻ" ֹ"ִעבְּ

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ָאֵכן ֹוְּ

ר ִֹעֻקַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ת  ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  לה ש 

  .ע
 (ח"א לו, ב)

ֻו  ש  רְׁ ָרכוֹ )"ל ֲחזַ ֻדָ ַעל  ת יב:(ֻבְּ
סֻוק:  ם"ֻפָ ְבכֶׁ ֲחֵרי ְלב  כֻו'  "א  וְׁ

בָֻ ) דְּ ֻמִ ינֻות,  – ר טו, לט(ֻבַ הֻו מִׁ ם' זֶׁ ְבכֶׁ ֲחֵרי ְלב  "'א 
אֻוף". ם' זֹו נִׁ ֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם  'ְוא  ֹֻגַ ׁשֹוןָֹהַלךְּ מְּ "ׁשִ

ֵֹעיָניו" ָ ) ַאַחר סֹוָט ם, ש  ם ה ט:(וְּ ָעם', ֻגַ לְּ ָרא  'ֻבִ ִנקְׁ
ֺתם" בָֻ ) ן"ָהָעיִֹֹׁשְּ דְּ ֻמִ הֻואֹ – ר כד, ג(ֻבַ ֹׁשֶ ֵמֲחַמת

ָֹרע ִֹמֻדֹות ל ֹׁשֶ ָֹרָעה ה ִֹמֻדָ ָלִלֻיֻות לֹֻכְּ ֹׁשֶ ֹות
ִעיםָֹלׁשֹון.ֹ בְּ ִ ַֹהׁשֻ

  .עא
 (ח"א קכח)

ָמָרא  ֻגְׁ ֶצר־ָהָרעֹ א סט:(יֹוָמ )ֻבַ ַֹהֻיֵ ַין ִענְּ לְּ
ל:ֹ ֻגָ ׁשְּ ַֹהֻמִ ֲאַות ֹֻתַ ל ֹׁשֶ נֻו ַהיְּ ֹֻדְּ ֲעֵבָרה, ֻדַ

ָבקֻוהֻו" ֹֻוׁשְּ ֵעיֵנה ֹלְּ הֻו ִלינְּ חְּ חוֹ ו ֵעיָני ִסמוֻ ] "ֻכַ ֻכְּ ל, ֻבִ

ִאירוֹ  ְּ ִהש  ָצא: [אֹותוֹ  וְּ ַאף־ַעֹ. ִנמְׁ ֻמֻוֵֹעיֵניֹׁשֶ ֻסִ יֹׁשֶ ל־ֻפִ
ָאר.ֹ י־ֵכןִֹנׁשְּ לִֹנאֻוף,ַֹאף־ַעל־ֻפִ ֶצר־ָהָרעֹׁשֶ  ַהֻיֵ

יםֹ ֲאָנׁשִ ֹֻבָ ָעִמים ָצאִֹלפְּ מְּ ֻנִ ֶ ֹׁשֻ ִחיַנתַֹמה ֻבְּ
ֹ ָצת ֹקְּ ִרים ׁשֵ ֻנֹוֵגַעֹֹ–ַהֻכְּ ֹׁשֶ ֲחַמת ֻמֵ ׁשֶ

ֵאינֹוֹ ֹוְּ ֵֹעיָניו יל ֻפִ ַֹמׁשְּ ֹהֻוא ִלֻבֹו, ֹֻבְּ ם ֵ ַאת־ַהׁשֻ ִירְּ
לֹֻבְֹּ ֻכֵ ֻתַ י־ֵכןֹהֻואֹֻגֹוֵנבֶֹאתִֹמסְּ ַאף־ַעל־ֻפִ ים,ֹוְּ ָנׁשִ

ד.ֹ לִֹמןַֹהֻצַ ֻכֵ ֻתַ ַאַחר־ָיד,ֹֻוִמסְּ לְּ  ָהַעִיןֹֻכִ

ִחיַנת:  ֹֻבְׁ ָרא" ִיצְּ ֹֻדְּ ֵעיֵנֻה ֹלְּ הֻו ִלינְּ חְּ ֹ–"ֻכַ
רֹוֶצהֹ ֹׁשֶ ֶצר־ָהָרע. ַֹהֻיֵ ֵֹעיֵני א ַסֻמֵ ֻמְּ ׁשֶ

ֻמוֹֹ ֵדיֹׁשֶ אֵֹעיָניוַֹעל־יְּ ַסֻמֵ הֻואֹמְּ ל,ֹוְּ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֵנַעֹלְּ
ָארֹ ִֹנׁשְּ י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְּ ל, ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ִֹמֻלְּ מֹו ַעצְּ

ַאַחר־ָיד.ֹ לְּ דֹֻכִ לִֹמןַֹהֻצַ ֻכֵ ֻתַ יִֹמסְּ ֶצר־ָהָרע,ֹֻכִ ַֹהֻיֵ

  .עב
 (ח"א רנד)

בֹוִהיםֹ – ֹֻוגְּ יֹוִנים ֶֹעלְּ ָבִרים ֹֻדְּ ֵהם
ֹאד, ָבִרים  מְּ ִמיד ֻדְׁ ֵהם רֹוִאים ֻתָ וְׁ
נֹוָרִאים.  דֹוִלים וְׁ  ֻגְׁ

ים'ָהָיה  רִׁ ֵ ש  ם ֻכְ יִׁ ה ְל'ֵעינ   – ָהָאָדם זֹוכֶׁ
הֹ ִֹמֻמַ ַֹרק דֹוִלים, ֹֻגְּ ָבִרים ֹֻדְּ ֹיֹוֵדַע ָהָיה

ֵעיָניוֹרֹואֹות, ֶ ֵאין  ׁשֻ ֶ ִמיד, ַאךְׁ ש  י ֵהם רֹואֹות ֻתָ ֻכִ
 יֹוֵדַע ָמה רֹוֶאה. 

ל: ָמׁשָ ֵני ֵעיֵני  לְּ ָבר ִלפְׁ ֲעִביִרין ֻדָ ֻמַ ֶ ש  ֻכְׁ
ִה  ַהֲעָבָרה ֻוִבמְׁ דֹול, ַוֲאַזי ָהָאָדם, ֻבְׁ ירֻות ֻגָ

כוֻ  ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ָמה ָרָאה   '.וְׁ

ָבִרים  ִמיד 'ֻדְׁ ֵעיָניו ֻתָ ָהָאָדם רֹוֶאה ֻבְׁ
יֹונֹות'  ֶחזְׁ אֹות וְׁ נֻו: 'ַמרְׁ דֹוִלים', ַהיְׁ ַאךְׁ  –ֻגְׁ

ַהֲעָבָרה  ָפָניו ֻבְׁ ֲעִביִרין לְׁ ֻמַ ֶ מֹו ש  הֻוא ֻכְׁ ֶ ש 
דֹול, ַע  ִהירֻות ֻגָ ָמא ֻוִבמְׁ ָעלְׁ ן ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ־לֻבְׁ ֻכֵ

ָהֵבן.  "ל, וְׁ ֻנַ  ָרָאה ֻכַ

יחוֹ ] ע"ן צ: ָהַר ת־ש ִׁ ל :ֻדַ ֻכָ ֶ ָנה ֹקֶדם ָאָדם ש  ֵ  רֹוֶאה הֻוא ,ַהש ֻ
ל מֹות ֻכָ ָ ש  ל ַהֻנְּ ֶ ִתים ש  ל ַהֻמֵ ֶ רֹוִבים ש  ֻלוֹ  קְּ ֶ ֵהם אֹוָתן אוֹ  ,ש  ֶ  ש 

וֹ  ש  רְּ ָ מוֹ  .ִמש ֻ ֻקֶֹדם ֻכְּ ֶ יָתה ש  מֹות רֹוִאין ַהֻמִ ָ ש  דֻוַע  ל"ַהנַֻ  ַהֻנְּ ֻיָ  ,ֻכַ
מֹו־ֵכן ָנה ֹקֶדם ֻכְּ ֵ הֻוא" ַהש ֻ ֶ ים ֶאָחד ש  ִ ש ֻ ִ ִמיָתה ִמש ֻ ָרכֹות) "ֻבְּ  ֻבְ

ן אֹוָתם רֹוִאין ,:(נז  ם־ֻכֵ  .ֻגַ

ה ֵמֲחַמת ַרק ִאֻיָ ָהרְּ ֶ ַהֲעָבָרה ִהיא ש  ָמא ֻבְּ ָעלְּ ֹאד ֻבְּ כוֻ  מְּ ַעל־ –' וְּ
ן ש   ֵאינוֹ  ֻכֵ ֻגָ חֻוש   ִנרְּ אֻות ֻבְּ ָלל ָהרְּ ִא  ֻכְּ הרְּ ֵאין, ל"ַהנַֻ  ֻיָ  ָאָדם וְּ

ה יֹוֵדַע  הֻוא ֵמֲחַמת ,ִמֻזֶ ֶ צֻות ש  נֹוצְּ ַעט ִהתְּ ֹאד מְּ  ֶאָחד מְּ
ים  ִ ש ֻ ִ כוֻ  ִמש ֻ ֱאֶמת ֲאָבל, 'וְּ ָנה ֹקֶדם רֹוִאין ַהֻכֹל ֻבֶ ֵ נַֻ , ַהש ֻ  .ל["ֻכַ

  .עג
 (ח"ב עב)

ִריׁשוֹֻ ֹֻפְּ ֹת ַ ֺדׁשֻ ֹֻוקְּ ִהית נְּ ַֹהֻמַ ֹג יָֹהֲאִמֻתִ
ָכלֹהֻואָֹיכֹולַֹלֲחזֹ– לֹֻבְּ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֹותֹֻולְּ

ֹ ָרֵאל, ש ְּ ִֹמֻיִ ֶֹאָחד ַחֻלֵ ֶֹאָחד,ֹֻולְּ ָכל ֹלְּ ה ֺדֻלָ ַֹהֻגְּ ק
ֵדיַֹהֹֹ לֻות'ַעל־יְּ ֻכְּ ֻתַ ַבד.ֹ'ִהסְּ  לְּ

ָהָיה ָקדֹוש  ֻוָפרֻוש   ֶ נֻו' ש  ה ַרֻבֵ 'ֹמשֶׁ
ֻבֻור, ָהָיה  י ַהֻדִ ֹאד ַעל־ֻפִ דֹול מְׁ ֻגָ

ִיׂשְׁ  ל ֻבְׁ ֻכֵ ֻתַ ִהסְׁ ק ָל ָיכֹול ַלֲחזֹות ֻולְׁ ַחֻלֵ ֶהם ָרֵאל, ֻולְׁ
ֵדי־ֶזה.  ה ַעל־יְׁ ֺדֻלָ  ַהֻגְׁ

"ל ַֹהֻנַ לֻות ֻכְּ ֻתַ ִֹהסְּ ר ֵדיֹֹ,ִעֻקָ ַֹעל־יְּ ִהיא
ֲאָוהֹ ֹֻתַ י ֹֻכִ ֹזֹו. ֲאָוה ִֹמֻתַ ִריׁשֻות ֹֻופְּ ה ָ ֺדׁשֻ קְּ
תֻוב ֻכָ מֹוֹׁשֶ ַגםָֹהֵעיַנִים',ֹֻכְּ ִחיַנתֹ'ֻפְּ  ַהֻזֹאתִֹהיאֹֻבְּ

ִבי ׁשְּ ֹל־ֶזהֻבִ

ִֹאיָתא

ֶזה ֹוְּ

הֻוא ֹוְּ

ֹ'ֵעיַנִים'

ִאם ֹוְּ

מוֹֹ ֹֻכְּ

ֵכן ֹוְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

י ֹֻכִ



ת  תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ַלחֻפָ ְׁ  לו ש 

בָֻ ) דְּ ֻמִ ֲחֵרי  "ְולֹא ָתתֻורוֻ : ר טו, לט(ֻבַ ְוכֻו' ְוא 
ם".  ֲחֵריהֶׁ ים א  ם זֹנִׁ ֻתֶׁ ר א  ֶׁ ם ֲאש   ֵעיֵניכֶׁ

יֹוֵתרֹ ֹֻבְּ מֹו ַֹעצְּ ׁש ַקֻדֵ ֹלְּ ָצִריךְּ
ֲאָוה,ֹ ַֹהֻתַ ִֹמֻזֹאת דֹול ֹֻגָ ִריׁשֻות פְּ ֻבִ

ים'ְוָאז ֵיש  לֹו  ֻכִׁ ם ז  יִׁ לֹֹ',ֵעינ  ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֹֻולְּ ַלֲחזֹות
ֹלוֹֹ ָראֻוי ֹֻכָ ֶֹאָחד ָכל ֹלְּ ה ֺדֻלָ ַֹהֻגְּ ן ִלֻתֵ ֵדיֹֹוְּ ַעל־יְּ

יֹותֹ ָקאֹהֻואָֹיכֹולִֹלהְּ וְּ ָאזֹֻדַ ֹוְּ ַבד, ֹלְּ לֻותֹו ֻכְּ ֻתַ ִהסְּ
ָרֵאל.ֹ ִהיגִֹיש ְּ ַֹמנְּ

ֶזהֹ יַח'ֹֻכָ ֻגִ ִהיג'ֹֻו'ַמׁשְּ ָרֵאלֹ'ַמנְּ ִיש ְּ ֹ–לְּ
עָֹרבֹ ֹמְּ ָֹהעֹוָלם ל ֹֻכָ ֱאֶמת ֻבֶ
ֹנֹוֵטל,ֹ ם ֵ ַֹהׁשֻ ֶֹאת ִֹלֻטֹל ָֹהרֹוֶצה ָכל ֹוְּ ל, ֻבָ ֺבלְּ ֻומְּ

ֹֹ תְּ ֻמִ מֹוֹׁשֶ ים.ֻכְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ וֹֻבַ ׁשָ ַֹנֵהגַֹעכְּ

ֲֹעֵליֶהםֹ ֶיה הְּ ֻיִ ֹׁשֶ ִריִכין ֹצְּ ָרֵאל, ִיש ְּ
ֲעֹמדֹ ֻיַ ֶהםֹׁשֶ ֹֻבָ ֶאה ִירְּ ֹוְּ יַח ֻגִ ׁשְּ ֻיַ ֹׁשֶ יַח', ֻגִ 'ַמׁשְּ
ֱאֶמת,ֹ ֹֻבֶ ֹלֹו ָֹהָראֻוי קֹומֹו ֹמְּ ַֹעל ל־ֶאָחד ֻכָ

דוֹֹ ֹֻגָ ָקדֹוׁש ֹוְּ רֻוׁש ֹֻפָ ֶיה ִֹיהְּ ה ַֹהֻזֶ יַח ֻגִ ׁשְּ ַהֻמַ ל,ֹוְּ
ָֹיכֹולֹ ָאז ֹוְּ ה, ֹֹמשֶׁ ִריׁשֻות ֹֻופְּ ת ַ ֺדׁשֻ ֹקְּ ִחיַנת בְּ ֻבִ
הֹ ֺדֻלָ ֹֻגְּ ֶֹאָחד ָכל ֹלְּ ן ִֹלֻתֵ ָרֵאל ִֹיש ְּ ֶֹאת ִהיג ַהנְּ לְּ

ַבד.ֹ לֻותֹלְּ ֻכְּ ֻתַ ֵדיַֹהִהסְּ ָראֻויֹלֹוַֹעל־יְּ  ֻכָ

  .עד
יחֹות)  (ָהַר"ן קו־ש ִ

הֻוא ָחָכם ֶ מֹות ֲאִפֻלוֻ  ָחָכם ש  ָחכְׁ ־ֻבְׁ
ֵאין ַהֻתֹוָרה, ם, ָנהֱאמוֻ  לוֹ  וְׁ ֵ ַהש ֻ  ֻבְׁ

ָרִאים  ִנקְׁ ֲעֵלי וְׁ ֺתֻבֹות עז:(ָרֲאָתן"  "ֻב   .)ֻכְּ

ָמה יתָֹחכְּ נוֲֹֹֻאִמֻתִ ַהיְּ ֹ'ֱאמֻוָנה',ִֹעםֹֻדְּ
ָרא ה'ִֹנקְּ ִאֻיָ מוֹ  ,'רְּ תֻוב ֻכְׁ ֻכָ ֶ : (א, טז ֹקֶהֶלת) ש 

י" ִלֻבִ ָמה ָרָאה וְׁ כוֻ " ָחכְׁ ת'. וְׁ ֺעֻמַ ַֹהֲחָכִמיםֶֹזהֹֻולְּ
ֵאין ֱֹאמֻוָנהָֹלֶהםֹׁשֶ ָרִאיםנִֹ, ֲעֵליֹקְּ  ָרֲאָתן",ֹ"ֻבַ
ש   ֻיֵ ֶ ֶרץ ָלֶהם "ש  ֶ מָֹחם"  ש  ם(ֻבְׁ ָ "י ש  ִ נוֻ  ,)ַרש  ש   ַהיְׁ ֻיֵ ֶ  ש 

ָאה ָלֶהם  ִפיָרה ֺטמְׁ ֹמָחם. ֻוכְׁ  ֻבְׁ

ִחיק ַהרְּ יםֹלְּ ֲֹאִפֻלוֵֹֹֻאֻלוֵֹֹֻמֲאָנׁשִ
כֻוָנָתם ְּ ִֹמׁשֻ י, יֶהםֶֹהֶבלֹֻכִ יקֹֻפִ ַֹמֻזִ

ָאָדםֹ רֹלְּ ׁשֵ ֻפֹלֹֻכָ ֻיִ ַתֹֹׁשֶ  .ֲאַות־ִנאֻוףלְּ

יֹנֹוֲאִפים,ֵֹהם לֻויִֹנאֻוףֹֻכִ ֹֻתָ
י ֹֻכִ ֵעיַנִים. ַמתֹֻבָ ִהיאֱֹאֶמת'ֹ'ָחכְּ ֹׁשֶ

ִחיַנת ה',ֹֻבְּ ִאֻיָ ִחיַנתֹ'רְּ ֹ'ֵעיַנִים'ֹֻבְּ לא,  ִאֻיֹוב)ֶֹנֱאַמר,

ִרית": (א יֹֻבְּ ַרֻתִ ֵעיָניֹֻכָ כוֻ  "לְּ ֲעֵליֲֹאָבל'. וְׁ ַֹה'ֻבַ
 .נֹוֲאִפיםֵֹהםָֹרֲאָתן'ֹ

וֻ  ש  רְׁ ֻדָ ֶ ָרכֹות יב: ַעל) ל"ַרזַ  ש  ר ֻבְּ ֻבָ דְּ ֻמִ : (טו, לט ֻבַ
ֲחֵרי ָתתֻורוֻ  'ְולֹא" ם' א  ְבכֶׁ הוֻ  ְלב   זֶׁ
ינֻות, ֲחֵרי מִׁ ם' 'ְוא  הוֻ  ֵעיֵניכֶׁ אֻוף" זֶׁ יֹ–ֹנִׁ ֶֹזהֹֻכִ
לֻוי ֶזהֹֻתָ נַֻ  ֻבָ ֵדי. ל"ֻכַ ַעל־יְּ ָמה'ֹוְּ ִֹעםֹ'ָחכְּ

ִֹנֻצֹול.ֹ',ֱאמֻוָנה'ֹ

  .עה
ֻדֹות, ִעְנְי ) ִמיַרת־ֵעיַנִים'ֵסֶפר־ַהֻמִ ְ  (ֵני 'ש 

ֻכֵֹֹ]א[ ֻתַ סְּ ֹֹלַהֻמִ ֹׁשֶ ֲעֵקָבֻה ֹֹלֻבַ ָ ֻתֹוֹֹהִאׁשֻ ִאׁשְּ ֻובְּ
ֹֹ ִניֹי,ֲֹהוֵֹהִנֻדָ ֵאינָֹֹםֵלֻהֹֻבָ ִניֹםׁשֶ ֺהֻגָ ִני)םֹמְּ ֹ.טז( םֻבָ

ֵדיֹ]ב[ בֵֹעיַנִים,ַֹעל־יְּ הַֹֹהֻלֵ ַאֻוֶ הֻוִריםִמתְּ ֹ.כג( )ִהרְּ

ֲאַות־ִנאֻוף'ֹ]ג[ ַחקֵֹאינוֹֹֹ'ֻתַ אֹ,ָהָאָדםִֹמןִֹנרְּ ֶֹאֻלָ
ֵדי ָחַקתַֹעל־יְּ אֹותַֹהרְּ ָבהָֹֹהַעִיןֹרְּ ֲחׁשָ ַהֻמַ )ִנאֻוף וְּ

ֹ.ט( 

ֵאיֹיִמֹֹ]ד[ ֻכֵֹֹןׁשֶ ֻתַ יֹלַעֹֹלִמסְּ עֹוֹֹה,ֹזֹוֶכֹםָנׁשִ רְּ ֻזַ ׁשֶ
י רֻוׁשִ ֹֻפֵ רֻו ַחֻבְּ ַֹהֻתֹוָרֹֹלַעֹֹםיְּ ר ֵסֶפ יט;  ף ח"בִנאוֻ )ה

 .ח"ב ה( 

י  יקֵּ ֱאלֹ  ה'"ֲאנִׁ אתִׁ ר הֹוצֵּ ֶ ֶכם יֶכם ֲאש   ֶאתְׁ
ֶאֶרץ מִׁ  םמֵּ ַריִׁ ר טו, מא( "צְׁ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

  .עו
 (ח"א ח, ט)

ֵעי סוֻ ל לְׁ ֻפָ בָֻ )ק ֻבַ דְּ ֻמִ ֻו ": ר טו, לח(ֻבַ ְוָעש 
יצִׁ  ם צִׁ  .ת"ָלהֶׁ

  

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֵאין ׁשֶ ֹֻוכְּ

י ֹֻכִ

ֵֹיׁשֹ

י ֹֻכִ

ִריִכין ֹֻוצְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְּ

ֶזה ֹוְּ

ָצֹ ֹאִנמְּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַלח ְׁ ת ש  ַ ָרש  טַֹרת ֻפָ  לז ַהפְׁ

 

 

ם ַתֻתֶ י "ֻונְׁ ֶתם אֹות לִׁ ַהֲחיִׁ י ֶאת ֱאֶמת; וְׁ ֶאת ָאבִׁ  וְׁ
י; ֶאת ֻמִׁ ַות אִׁ קְׁ י חֻוט ֻתִׁ נִׁ ָ ה ַהש ֻ י ַהֻזֶ רִׁ ְׁ ש  קְׁ ַחֻלֹון" ֻתִׁ  ֻבַ

ַע ב, יב־יג־יח()ְיה  ֺ  ֹוש 

  .א
 (ג־ח"א כג, א)

ִנים ין־'ֻפָ ֻפִ ה',ֹ'ַאנְּ ָ ֺדׁשֻ קְּ הֹוִרין',־ֻדִ ִחיַנת  נְּ ֻבְׁ
ים', תֻוב  'ַחֻיִ ֻכָ ֶ מֹו ש  לֵ )ֻכְׁ ְּ אֹורֹ: י טז, טו(ִמש  "ֻבְּ

ֵני יֶֹמֶלךְֹֹֻּפְּ כוֻ  ם"ַחֻיִ ֵיש  וְׁ ָרא'. וְׁ ִסטְּ ֹֻדְּ ִנים ־'ֻפָ
ין ֻפִ ֹ'ַאנְּ ֹ'ָמָרה־ָאֳחָרא', ֹ־ֲחׁשֹוִכין', חֹוָרה',ֹׁשְּ

כוֻ  ֱאִליִלים'־'ֲעבֹוַדתֹ  '.וְׁ

ֵני ַתֲאַות־ֻבְׁ ִלים ֻבְׁ ָממֹון, ־ָאָדם ַהֻנֹופְׁ
־הֻוא  רֻוךְׁ דֹוש־ֻבָ ַהֻקָ ֶ ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ש  וְׁ
ִפים ַאַחר  רֹודְׁ ה, וְׁ ה ַקֻלָ ִסֻבָ ֵנס ָהָאָדם ֻבְׁ ַפרְׁ ָיכֹול לְׁ

ֵהם  דֹולֹות, וְׁ יִגיעֹות ֻגְׁ ָנָסָתם ֻבִ רְׁ ֶֹלֹֻפַ ֵלי ֶחםֹ"אֹוכְּ
בֹון" ִעֻצָ יי ֻפִ ־לַע ) ֻבְּ ִהֻלִ תֻוב ם קכז, ב(ֻתְּ ֻכָ ֶ מֹו ש  , ֻכְׁ

י) ִ ֵראש  בֹון": ת ג, יז(ֻבְּ ִעֻצָ ֶלנָֹֹֻֻבְּ בֻות'וְׁ  ה",ֻתֹאכְּ  'ַעצְּ
חֹוָרה'־'ָמָרההֻוא  ֵני – ׁשְּ ִרים ־ֵאֻלֻו ֻבְׁ ָ ש  ָאָדם ִנקְׁ

ָראֻבְׁ  ִסטְּ ֹֻדְּ ֹ"־'ָפִנים  ם"ֲאֵחִריֱֹאלִֹקיםָאֳחָרא',
מוֹ )  ְּ ',', ת כ, ב(ש  ךְּ ִחיַנת  ֹחשֶׁ כוֻ  'ִמיָתה'ֻבְׁ  '.וְׁ

ֵני ָנם ־ֵאֻלֻו ֻבְׁ ָאם ֻוַמֻתָ ָ ׂשֻ ֻמַ ֶ ָאָדם ש 
ֱאמֻוָנה  'אֹור –ֻבֶ ֵבִקים ֻבְׁ ִנים ־ֵהם ֻדְׁ ַהֻפָ

י  ה'. ֻכִ ָ ֺדש ֻ קְׁ לֹאֱֹאֶמת"ֻדִ לָ )ֻזַֹהר  "ֵאיןֱֹאמֻוָנהֹֻבְּ ק ֻבָ

ִנים',־'אֹורהֻוא  'ֱאֶמת', וֶ קצח:(  דֻוַע. ַהֻפָ ֻיָ  ֻכַ

ה  ָ ש  ֻקְ ֻבִׁ ֶׁ ש  י 'ָרָחב'ֻכְ ֻיֵ ח  יָמָנא ֻדְ מֹו  ,סִׁ ֻכְׁ
תֻוב  ֻכָ ֶ ַע )ש  ֺ הֹוש  ת : ב, יג( יְּ ם אֶׁ יתֶׁ ֲחיִׁ "ְוה 
י" ֻמִׁ י ְואִׁ כֻו'  ָאבִׁ ָ ) :ָאְמָרה –וְׁ ָ ם ש  : ם, יב(ש 

ת" י אֹות ֱאמֶׁ ם לִׁ ֻתֶׁ י  ."ֻוְנת  הֻוא  'ֱאֶמת'ֻכִ
ִחיַנת   ים'.ֻבְׁ ֹ'ַחֻיִ

ָ ) ָלֻה  ָ ם ש  ת חֻוט "אֶׁ : ם, יח(ש  ְקו  ת ֻתִׁ
י ָלְך" רִׁ ְ ְקש  י ֻתִׁ נִׁ ָ ש ֻ ָוה' .ה  קְּ ֶזה  'ֻתִ

ִחיַנת  תֻוב  'ֱאמֻוָנה',ֻבְׁ ֻכָ ֶ מֹו ש  יָ )ֻכְׁ מְּ : ה לא טז(ִירְּ
ֵיׁשֹ" ָוהֹוְּ קְּ ַאֲחִריֵתךְֹֹֻּתִ ִהיא  'ֱאמֻוָנה'וֶ  ".לְּ

ִמים', ַֹהֻיָ ל  'ַאֲחִרית ִדים ֻכָ י ָעֶליָה עֹומְׁ ֻכִ
תֻוב  ֻכָ ֶ מֹו ש  ֻדֹות, ֻכְׁ ֲֹחַבֻקֻוקֹ: ת כד(וֹ ַמכֻ )ַהֻמִ א "ֻבָ

ֶהֱעִמיָדןַֹעלַֹאַחת"ֹ כֻו'. וְּ  וְׁ

י" נִׁ ָ ש ֻ ִחיַנת  ,ה  ֹאֹורֶזה ֻבְׁ ִריַחת ־'זְּ
ִנים', מֹו  ַהֻפָ תוֻ ֻכְׁ ֻכָ ֶ י)ב ש  ִ ֵראש  : ת לח, ל(ֻבְּ

ַאַחר ר ָאִחיו ָיָצא ]וְּ ֶ ִני[ ָידוֹ  ַעל ֲאש  ָ מֹו  ַהש ֻ ְקָרא ש ְ ֻיִׁ "ו 
ח"  כֻו'. ָזר   וְׁ

ךְֹּ ֹה'"ֹ"ַהֹחשֶׁ ַרח ִֹיזְּ ָעַלִיךְּ ֹוְּ ֶֹאֶרץ, ה ַכֻסֶ  יְּ
יָ ) עְּ ַ ש  י ה ס, ב(יְּ '. ֻכִ ךְּ ִחינֹות  'ֹחשֶׁ הֻוא ֻבְׁ

בוֹֹ" ִעֻצָ י) ן"ֻבְּ ִ ֵראש  ַתֲאַותֹ, ת ג, יז(ֻבְּ ֹוְּ ֲאַגת 'ֻדַ
ָנָסה', רְּ ֻיֹוֵלָדה"ַצַער  ַהֻפַ ַלִיםֹֻכַ פְּ ָסִחי) "ֻכִ , ם קיח(ֻפְּ

ין־ֲחׁשֹוִכין',ֹ'ֲעבֹוָדה־ָזָרה'. ֻפִ ָעֹ 'ַאנְּ ַרחֹ"וְּ ִֹיזְּ ַלִיךְּ
ִנים' – ה'" ִחיַנת  – 'ֱאמֻוַנתֱֹאלֹקֻות',ֹ'אֹור־ַהֻפָ ֻבְׁ

י"  נִׁ ָ ש ֻ  ."חֻוט ה 

יש  " אִׁ לֹא ָקָמה עֹוד רֻוַח ֻבְׁ ַע ב, יא(" וְׁ ֺ  )ְיהֹוש 

  .ב
 (ח"א יט, ג)

ֵדי  ל ַעל־יְׁ ֻטֵ ֻבַ 'רֻוַח־ִנתְׁ
ִחיַנת  ַהֻקֶֹדׁש'. ֶזה ֻבְׁ וְׁ

ִרית', ֻקֻון־ַהֻבְּ ֶ  'ֻתִ ִחיַנת ש   'רֻוַח־ַהֻקֶֹדׁש',הֻוא ֻבְׁ
ִחיַנת  בְׁ ַע )ֻבִ ֺ הֹוש   רֻוח   עֹוד ָקָמה ְולֹא": ב, יא( יְּ

יש    אִׁ מוֹ ) "ֻבְ וֻ  ֻכְּ ש  רְּ ֻדָ ֶ ָבִחי"ל ַרזַ  ש   .ם קטז.(זְּ

ֵֹיׁשֹ

ֵאֻלוֹֻ ֹוְּ

ֲֹאָבל

זֶֹ ֹהוְּ

רוֹֻ ָאמְּ ֹוְּ

ֹ"חֻוטוְֹּ

י ֹֻכִ

טֻות'ָהֹ ֹ'רֻוַח־ׁשְּ



ַלח תֹורוָֹֹהארֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ְׁ ת ש  ַ ָרש  טַֹרת ֻפָ  לח ַהפְׁ

ָהָיה לֹו  ֶ ֵדי ש  ׁשֹון־ַעל־יְׁ ֵלמֻותֹלְּ 'ׁשְּ
תֻוב  ַהֻקֶֹדׁש', ֻכָ ֶ מֹו ש  י)ֻכְׁ ִ ֵראש  ת מה, ֻבְּ

ֹ"ֻכִֹ: יב( רִֹפיי ַדֻבֵ ׁשֹוןֹ – ם"ֲאֵליֶכַֹֹהמְּ לְּ "ֻבִ
ִ ) ַהֻקֶֹדׁש" י"י; ַרש  ִ ֵראש  ֻגֻום יֹוָנָתן(ֻבְּ רְּ ה צג, י; ֻתַ , ַעל־ת־ַרֻבָ

תֻוב ֻבֹו  ן ֻכָ ָ )ֻכֵ ִֹאיׁשֹ: ם מא, לח(ש  ָֹכֶזה ָצא "ֲהִנמְּ
רֹ ֹ".ֻבוֱֹֹֹאלִֹקיםֹרֻוַחֲֹֹאׁשֶ

נֻו  – ֱאלִֹקים" ִרית'ַהיְׁ ֻקֻון־ַהֻבְּ  ,'ֻתִ
ִחי בְׁ "ְולֹא ָקָמה עֹוד רֻוח  ַנת: ֻבִ

" יש  אִׁ י ֻבִ  – ֻבְ ׁשֹון־ַהֻקֶֹדׁש'ֻכִ לֻוי  'לְּ ֻקֻון־ֻתָ 'ֻתִ
ִרית'.ֹ ַֹהֻבְּ

  .ג
 (ח"א כז, ח)

ֹה'" ם ׁשֵ ֹֻבְּ ם ֻלָ יָ ) ֻכֺ ַפנְּ ־, ִאיה ג, ט(צְּ
ֵדי  א ַעל־יְׁ ר ֶאֻלָ ָ ש  ֻקֻון'ֶאפְׁ ית־ֻתִׁ רִׁ  ',ֻבְ

ִחיַנת  הֻוא ֻבְׁ ֶ ַע )ש  ֺ הֹוש   עֹוד ָמהָק "ְולֹא : ב, יא( יְּ
יש   רֻוח    אִׁ  ."ֻבְ

  .ד
 (ח"א כט, ד)

ֹ יִדין''ֻתִ ַֹהֻגִ ָלִלֻיֻות ֹֻכְּ רֹוֵמם  – ֻקֻון ִנתְׁ
ֹ'ֻמִֹחין'.ַה 

ָבִרי) ר": ם לב, יא(ֻדְּ ֶנׁשֶ  ",ִקֻנוָֹֹֹיִעירֹֻכְּ
ֹרֻוָחא" א ֹֻדָ ָרא ֻקֻונֵ ) "ִנׁשְּ , ר נג.(ֻזַֹה י־ֻתִ

הֻוא  ֶ יִדין',ש  ָלִלֻיֻות־ַהֻגִ ִח  'ֻכְּ ַע )יַנת ֻבְׁ ֺ הֹוש  : ב, יא( יְּ
 " יש  אִׁ  ."ְולֹא ָקָמה עֹוד רֻוח  ֻבְ

ָבִרי) ִקֻנֹו" ָ ם ֻדְּ עֹוֵרר  – ם(ש  הֻוא מְׁ ֶ ש 
ֵנה" ָמהֹקְּ ֵנהָֹחכְּ לֵ ) ה"ִבינָֹֹקְּ ְּ , י ד, ה(ִמש 

ִחיַנת   ָנה'.ִמֻבְׁ ֹ'ׁשֵ

  

ֹ'יֹוֵסף',וְֹּ

ֹ"רֻוַחֹ

רֹא ֹ"ִלקְּ

ֵדי ַֹעל־יְּ

ִחיַנת בְּ ֹֻבִ

ֹ"ָיִעיר



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   לט ֻפָ

 

 

F  ַח ו   ַמְפת ֵּ ִפל   fת ַהת ְ

ה ]א[ ַמֻטֵּ יש  ֶאָחד לְׁ יש  ֶאָחד אִׁ ָלחֻו" "אִׁ ְׁ ש   .(ח"א ט) ֲאֹבָתיו ֻתִׁ

ת ָהָאֶרץ ָרָעה"]ב[  ֻבַ י דִׁ אֵּ ת ָהָאֶרץ"; "מֹוצִׁ ֻבַ יאֻו ֻדִׁ ל ֻוְלַהְכִניַע "מֹוִצֵאי  – "ַוֻיֹצִׁ ה ְלַבֻטֵ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ש 

ֱאֶמ  ם' ֻבֶ ֵ ָרֵאל' ֻוֵמ'ֲעבֹוַדת־ַהש  ִבים אֹוָתנֻו ֵמ'ֶאֶרץ־ִיש ְ ת ָהָאֶרץ ָרָעה", ַהֻמֹוְנִעים ֻוְמַעֻכְ ֻבַ ה ַלֲעלֹות ֻדִ ת, ְוִנְזֻכֶ

ַרְך ֻבֶ  ם־ִיְתֻבָ ֵ ֻה, ֻוְלִהְתָקֵרב ְלַהש ֻ לֻוי ֻבָ ֵתנֻו ְוָטֳהָרֵתנֻו ְוַיֲהדֻוֵתנֻו ֻתָ ָ ל ְקֺדש ֻ ֻכָ ֶ ָרֵאל', ש   .(ח"א כ) ֱאֶמתְל'ֶאֶרץ־ִיש ְ

וא"  ֶביָה הִׁ ְׁ  .(ח"א עג)]ג[ "ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוש 

גֶֹד  ה ֻכְׁ ַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֻזֶ ה, ]ד[ "סְׁ אָתה ָלָעם ַהֻזֶ ר ָנש ָ ֶ ַכֲאש  ָך, וְׁ ֻדֶ ל ַחסְׁ
ָבֶרָך"  דְׁ י ֻכִׁ ֻתִׁ ה ַוֻיֹאֶמר ה' ָסַלחְׁ ֻנָ ַעדהֵּ ם וְׁ ַריִׁ צְׁ ֻמִׁ  .(ח"ב ז)מִׁ

רֻוָמה" ה] ימֻו תְׁ רִׁ ה ֻתָ ֶכם ַחֻלָ סֹתֵּ ית ֲערִׁ ִׁ אש  ה'  –[ "רֵּ ַות 'ַחֻלָ צְׁ  .(ח"א נה)מִׁ

גְׁ יא־י־ט־ח־ז־ו] י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  יֶהם"[ "וְׁ ית'  – דֵּ יצִׁ ַות 'צִׁ צְׁ מִׁ
ִפֻלֹות־ְוַתֲחנֻוִנים; ח"א ז) ָמָטה ְל , ֻתְ ְ  .(ח"א נד; ח"א יד ;ח"א ח"ל; ַהַנ  ח"א זַהש 

י כד־כג־כב־כא־כ־יט־יח־יז־טז־טו־יד־יג־יב] לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ [ "וְׁ
יֶכם ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ יֶהם", לְׁ ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ נֵּ  – ֲאש  יְׁ נְׁ ְׁ י 'עִׁ יַר ש  ת מִׁ

יַניִׁ  יַר 'וֻ  'םעֵּ מִׁ ְׁ ָב ת ש  ָ ֲחש  ; ח"א נד ;ח"א נא; ח"א נ; ח"א לו ;ח"א כה ;ח"א כא) 'הַהֻמַ

ָלִלי; ח"ב לג ;ח"א עח; ח"א סא ;ח"א ס ֻקֻון־ַהֻכְ ַאֲחֵרי ֻתִ ֶ ה ש  ִפֻלָ ִפֻלֹות־ְוַתֲחנֻוִנים ; ֻתְ ֻתְ

ִפֻלֹות־ְוַתֲחנֻוִנים ח"א מב; ח"א יז  .(ֻתְ



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מ ֻפָ

P [א ]ִֹפ  p אֹט"חֹֻלֹותִלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ֺימוֻ ט, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ַכסְּ ֹהֹמת יְּ  ';ֻתְּ

ָבה'ח"א קיב,  ה ַלֻתֵ ֲעש ֶ  ('ֹצַהר ֻתַ

יש   יש   ֶאָחד "אִׁ ה ֶאָחד אִׁ ַמֻטֵּ ָלחֻו"  ֲאֹבָתיו לְׁ ְׁ ש  ֻתִׁ
ר יג, ב( ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

נוֻּ ָחֻנֵ ַרֲחֶמיךָֻּּתְּ יםֻּבְּ ָּהַרֻבִ ֵרנוֻּ, ַתַעזְּ ּוְּ
ַהֲעלוֹּ ֵתנוֻּּתלְּ ִפֻלָ ָפֶניךָֻּּתְּ ּלְּ ֶרךְּּ, ֻּדֶ

ַער ַ ֶבטַּהש ֻ ֵ ַהש ֻ ךְּּּוְּ ֻיָ ַ ַּּהש ֻ ֶֹרש  ש  ָמֵתינוֻּּלְּ ְּ ,ִּנש 
רּ ֶ םֲּאש  ָ נוִֻּּמש ֻ ַצבְּ ּ.ֶנחְּ

ֲעֶלה ֻתַ ֶ ֵתנוֻּּש  ִפֻלָ ֶרךְֻּּּתְּ ַערֻּדֶ ַ ַּההֻואַּהש ֻ
ךְּּ ֻיָ ַ ֵתנוַֻּּהש ֻ ִפֻלָ ָמהִּלתְּ ַמיְּ ָ ַּהש ֻ ֶרךְּּ, ֻּדֶ

ָרֵאל־ֶאֶרץ ּּ,ִיש ְּ ָ ּ־ֻוֵביתּ,ַלִיםִוירֻוש  ש  ֻדָ קְּ ּ,ַהֻמִ
י ֵ ש  ָקדְּ ים־וְּ ִ ֳּקָדש  ֲעֶלהַּעד, ֻתַ ֶ ֵתנוֻּּש  ִפֻלָ ּתְּ

כֹוןּ ךִָּּלמְּ ֻתֶ בְּ ִ ּ.ש 

ֵתנוֻֻּּכַֹחּ ִפֻלָ עֹוֵררּ,ִלתְּ ל'ַהֶּּאתּלְּ ֻזָ ֻּמַ
יֹון ךְּּּ'ָהֶעלְּ ֻיָ ַ ַערַּהש ֻ ַ ֶבטָּלש  ֵ לָּוש  ֶ ּש 

ל ֶאָחדֶּאָחדֻּכָ נוֻּּוְּ ֵּמִאֻתָ יעַּ, ֻפִ ְּ ַיש  ּנוָֻּעֵליּוְּ
ָרָכהּטֹוָבה ֻּובְּ ָבֵרךְּּ, לֶּאתּלְּ ִריֻּכָ ּ,ָהֲאָדָמהֻּפְּ

ִליַחּּ ַהצְּ יֶּאתֻּולְּ ּ.ָיֵדינוַֻּּמֲעש ֵ

ַרֲחֶמיךָּ יםֻּבְּ רּ,ָהַרֻבִ ֵ ַקש ֻ לּלְּ ֻּכָ
ֵתנוֻּ ִפֻלָ יֵקיֻּתְּ ַצֻדִ ֻדֹורֱּאֶמת־לְּ ֻבַ ֶ ּ,ש 

ר ֶ ֲּּאש  ַהֲעלֹותֻּכַֹחָּּלֶהםֵּיש  ֵתנוֻּּלְּ ִפֻלָ ֻּתְּ
ָפֶניךָּ ֶרּּ,לְּ ַערּךְֻּּדֶ ַ ֶבטַּהש ֻ ֵ ַהש ֻ ךְּּּוְּ ֻיָ ַ ָכלַּהש ֻ ּלְּ

הּ ִפֻלָ הֻּתְּ ִפֻלָ ּ.ֻותְּ

P [ב ]ִפֻלֹות  p אֹכ"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ָע כ א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ְּ ש  ֻקֻוִניה , 'ֻתִ  '(ןֻתִ

ת ָהָאֶרץ ָרָעה"  ֻבַ י דִׁ אֵּ ת ָהָאֶרץ"; "מֹוצִׁ ֻבַ יאֻו ֻדִׁ "ַוֻיֹצִׁ
ר יג, לב; יד, לז ְדֻבָ ֻמִ  ()ֻבַ

ְזֻכֶ  ֻנִ ֶ ֻבַ י מֹוִצֵא " ֻוְלַהְכִניַע ל ְלַבֻטֵ ה ש  ם ַהֻמֹוְנִעיה", ָרָע ץ ָהָאֶר ת ֻדִ
ִבי ָרֵא ץ־ֶאֶר 'ֵמ  אֹוָתנוֻ ם ֻוְמַעֻכְ ֵ ת־ֲעבֹוַד 'ֻוֵמ ל' ִיש ְ ֱאֶמ ם' ַהש   ת,ֻבֶ

ָרֵא ץ־ֶאֶר 'ְל ת ַלֲעלֹו ה ְוִנְזֻכֶ  לִיש ְ ֻכָ ֶ ֵתנוֻ  ל', ש  ָ  ְוָטֳהָרֵתנוֻ  ְקֺדש ֻ
ֻה  לֻויֻתָ  ְוַיֲהדֻוֵתנוֻ   ֵ ב ֻוְלִהְתָקֵר , ֻבָ ַרְך ם־ְלַהש ֻ ֱאֶמ  ִיְתֻבָ  ת.ֻבֶ

ַצר ַחבָּעָנִניּ,ָיֻהָּּקָראִתיַּהֻמֵ ֶמרְּ ,ָּיֻהֻּּבַ
ֵצה ָראֵּאֶליךָָּּהָאֶרץִּמקְּ ֲעֹטףּ,ֶאקְּ ֻּבַ

יּ צֻורִּלֻבִ יָּירֻוםֻּבְּ ֻנִ ֵחִניִּמֻמֶ ּ".ַתנְּ

רוֻּ,ָּעַליַּוֲחֹמל ַּוֲחָסֶדיךַָּּרֲחֶמיךֵָּּיעֹורְּ
דֹוִליםַהּ ָּעַליֻּגְּ ֵרִני, ָעזְּ ִניּוְּ ַזֻכֵ ֵּליֵלךְּּּוְּ
ָלבֹוא ֵהָרהּוְּ הָּלָאֶרץּמְּ ָ דֹוש  ַּהֻקְּ ר, ֶ ִּהיאֲּאש 

קֹורּ ֵתנוֻּּמְּ ָ ֺדש ֻ ּ.קְּ

ה ַּּאֻתָ ֻתָ ֹהָוהָּיַדעְּ לּ:ֱאלֵֹהינוֻּּיְּ ֻכָ ֶ ּש 
ֵתנוֻּ ָ ֺדש ֻ ָטֳהָרֵתנוֻּּקְּ ָכלּ,וְּ ּוְּ

לֻויּ,ַיֲהדֻוֵתנוֻּ ֶאֶרץֻּתָ ָרֵאל־ֻבְּ ִּיש ְּ ִאי. ר־וְּ ַ ש  ֶּאפְּ
יֹות ִּּלהְּ ֵאִליִּאיש  רְּ ֱאֶמתִּיש ְּ ֵליֵלךְּּּ,ֻבֶ ּוְּ

ַלֲעלֹות אּוְּ ֻגָ רְּ אִּמֻדַ ֻגָ ַדרְּ ּלְּ י, ֵדיִּאם־ֻכִ ַּעל־יְּ
ֻזֹוִכין ֶ ֶאֶרץָּלֹבאּש  ָרֵאל־לְּ קֹוםּ,ִיש ְּ ּמְּ

ֵתנוֻּּ ָ ֺדש ֻ ּ.קְּ

ר ֶ ֻתֲָּּאש  ַחרְּ ֻהֻּּבָ לֻּבָ ,ָּהֲאָרצֹותִּמֻכָ
ָנַתֻתָּ ךָּּאֹוָתֻהּּוְּ ַעֻמְּ ָרֵאלּלְּ ִּיש ְּ

ָחרּ בְּ לַּהֻנִ יםִּמֻכָ ַנֲחָלהָּהַעֻמִ ּ.לְּ

ר ֶ הֲּאש  ַּּאֻתָ ִמידּאֹוָתֻהֻּּדֹוֵרש  ,ֻּתָ
ָמה תֻובֻּכְּ ֻכָ ֶ רֶּאֶרץ"ּ:ש  ֶ ֹהָוהֲּאש  ּיְּ

ֱּּאלֶֹהיךָּ ִמידּ,אֹוָתֻהֻּּדֵֹרש  ֹהָוהֵּעיֵניֻּתָ ּיְּ
ֻהֱּּאלֶֹהיךָּ יתּ,ֻבָ ִ ָנהֵּמֵראש  ָ ַעדַּהש ֻ ַּאֲחִריתּוְּ

ָנהּ ָ ּ."ש 

ּ ֻתָ ִניעֹותִּרֻבֻויֹּעֶצםּ,ָיַדעְּ ּ,ַהֻמְּ
ֻבֻוִבים ָהִערְּ ֻבֻוִליםּ,וְּ לְּ ַהֻבִ ּ,וְּ

ִעים הּאֹוָתנוַֻּּהֻמֹונְּ ִּמֻזֶ ר, ֶ ֵּאיןַּעל־ָיָדםֲּאש 
כֹוִליםָּאנוֻּּ ָלֹבאֵּליֵלךְּּּיְּ ָרֵאלּוְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ּ.לְּ

ינוֻּ ֻלִ נֹוֵתינוָֻּּיֵמינוֻֻּּכִ ְּ חֻוץ־ֻּוש  ֻבְּ
ָּלָאֶרץ ָאנוֻּ, ּּוְּ יםמְּ ִ ֶּאֶרץ"ֵמֹּּגָרש 

ים ּ"ַהַחֻיִ הֵּמֶאֶרץ, ָ דֹוש  ַּהֻקְּ ַחּ", ֻפֵ ֻתַ ֵּמִהסְּ
ַנֲחַלת ֹהָוהֻּבְּ ּ"יְּ ר, ֶ ינוִֻּּהיאֲּאש  ֹאֶרךְַּּּחֻיֵ ּוְּ
ֶבתָּיֵמינוֻּ ֶ רַּעל־ָהֲאָדָמהָּלש  ֶ ָּלנוָֻּּנַתןֲּאש 

ֹהָוהּ ּ.יְּ

 ֻוְבֵכן

ֵדי  ֻכְ

 ְוִיְהֶיה

נוֻ   ְוַזֻכֵ

 "ִמן

 חֻוס

ר ֶ ֲאש   ֻכַ

 ָהָאֶרץ

 ֶאֶרץ

הְוַא   ֻתָ

 ֻוְכַבר



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מא ֻפָ

ל ֶ ּעֹוָלםּש  ַרֲחֶמיךָָּּעֵלינוַֻּּרֵחם, ֻּבְּ
ים ָּהַרֻבִ עֹוֵרר, ָבֵבנוֻּּתֶאֻּּותְּ ֶאתּ,לְּ ּוְּ

ַבב ֵענוֻּּלְּ ַבבּ,ַזרְּ לֻּולְּ ךָֻּּכָ יתַּעֻמְּ ָרֵאלֻּבֵ ,ִּיש ְּ
יוֻּ הְּ ֻיִ ֶ ֻגֻוִעיםִּכֻסֻוִפיןָּלנוֻּּש  ַגעְּ דֹוִליםּוְּ ּ,ֻגְּ

קֻות ֻתֹוקְּ ְּ ִהש  ָרץּוְּ ֶאֶרץִּנמְּ ָרֵאלּלְּ ֹסףּ.ִיש ְּ ִנכְּ ּוְּ
ֻתֹוֵקק ְּ ִנש  ִמידּוְּ ֱאֶמתֻּתָ ֶאֶרץ־ָּלֹבאֻּבֶ לְּ

ָרֵאלּ ּ.ִיש ְּ

ּ ֶ נוֻּּרֲאש  ַזֻכֵ ַרֲחֶמיךָֻּּתְּ ָּלָאֶרץָּלֹבאֻּבְּ
ה ָ דֹוש  ֵהָרהַּהֻקְּ מְּ ֻּבִ ַמַען. הּלְּ ֻכֶ ַעל־ִּנזְּ

ֵדי־ֶזה עֹוֵררּ,יְּ ִהתְּ ֱאֶמתּלְּ ךָֻּּבֶ ַּלֲעבֹוָדתְּ
ָאֶתךָּּ ִירְּ ּ.ֻולְּ

ֻלֹא,ַּרֲחִמיםָּמֵלאָּעֵלינוָֻּּנאַּוֲחֹמל ֶ ּש 
ה ַבֻלֶ לֹוםָּיֵמינוֻּּנְּ ָ ש  חֻוץ־ַּחס־וְּ ֻבְּ

ּ.ָלָאֶרץּ

ה ַּּאֻתָ ֻתָ לֶּאתּ,ָיַדעְּ ָלאֹוֵתינוֻֻּּכָ ֻּתְּ
ֻוֵתנוֻּ ֵעתַּוֲחִליש  ַּהֻזֹאתֻּבָ ֵאין, ָּאנוֻּּוְּ

כֹוִלים רּיְּ ֻבֵ ַ ש  ִניעֹותִּרֻבֻויּלְּ ָּהֲעצֻומֹותַּהֻמְּ
ִעים ָרֵאלַּהֻמֹונְּ ֵּמֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵפי, ֲּאָלִפיםַּאלְּ
ָבבֹות ִניעֹותֻּורְּ ִעֻכֻוִביםּמְּ רּ,וְּ ֶ ָרהֲּאש  ָּקצְּ
ֻבְָּּּיֵדינוֻּ ַ ש  ָּרםלְּ י, ֹכֲחךִָּּאםֻּכִ דֹולֻּבְּ ַּהֻגָ

ָּהֲעצֻוִמיםֻּוַבֲחָסֶדיךָּ ֵאין, ִּמיַּעלָּלנוֻּּוְּ
ֵעןּ ָ ִהש ֻ יּ,לְּ ַמִיםָּאִבינוָֻּּעֶליךִָּּאםֻּכִ ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ּ.ש 

ךַָּּעל ָרֵאלַּעֻמְּ ַּלֲהִביֵאנוֻֻּּוַמֵהרּ,ִיש ְּ
ָרֵאלּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ּּ,לְּ ֵהָרהַּקלִּחיש  ּ.מְּ

יםַּרֲחֶמיךָֻּבְֻּּּכַֹחָּּלנוֻּ ַחּּ,ָהַרֻבִ ַנֻצֵ ּלְּ
ָחָמהֶּאת לְּ ַּהֻמִ ר, ֻבֵ ַ ש  ּּלְּ ָגֵרש  ֻּולְּ

ל ַבֻטֵ לֶּאתֻּולְּ תּמֹוִציֵאי"ֻּכָ ָּהָאֶרץִּדֻבַ
ּ"ָרָעה ר, ֶ ִכיםֵּמֶהםֲּאש  ָ ש  לִּנמְּ ִּמיֵניֻּכָ

ִניעֹותּ ֻבֻוִליםּמְּ ֹבאֻּוִבלְּ ָרֵאלִּמֻלָ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ּ.לְּ

ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ רּש  ֻבֵ ַ ש  ּּלְּ ַבֻטֵ לּלֻולְּ ֻּכָ
ִעים ִביםַּהֻמֹונְּ ַעֻכְּ ַהמְּ ה,ּוְּ ֻכֶ ִנזְּ ָּלֹבאּוְּ

לֹוםּ ָ ש  ָרֵאלּלְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ּּלְּ ֵהָרהַּקלִּחיש  ּ.מְּ

ל ֶ ּעֹוָלםּש  ּ,ָעֵלינוַֻּּוֲחֹמלּחֻוס,
ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ִדֻבֻוִריםּש  יםּלְּ הַּחֻמִ ָ ֺדש ֻ קְּ ּ,ֻדִ

יָתא אֹוַריְּ ין־ֻדְּ ִ ִחֻדֻוש  יםֻּולְּ ֻיִ ֲּאִמֻתִ ה, ֻכֶ ִנזְּ ּוְּ
ּ ֶ יוֻּש  הְּ ָרִאיןֻּיִ ָאִכיםִּנבְּ יםַּמלְּ ִ דֹוש  לּ,קְּ ִּמֻכָ

ֻבֻור ִדֻבֻורֻּדִ לּוְּ ֶ י־תֹוָרֵתנוֻּּש  ֵ הִּחֻדֻוש  ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּבִ
ָטֳהָרהּ ּ.ֻובְּ

ָאִכים לְּ יםַּהֻמַ ִ דֹוש  פוֻּּ,ַהֻקְּ ָטרְּ ִּיצְּ
רוֻּ ַחֻבְּ ִיתְּ לִּעםּוְּ ָאִכיםֻּכָ לְּ ַּהֻמַ

ָרִאים בְּ ִמידַּהֻנִ ֵדיֻּתָ י־תַּעל־יְּ ֵ לֹּוָרהִחֻדֻוש  ֶ ּש 
יםּ ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ּ.ַצֻדִ

ָאִכיםֵּאֻלוֻּ לְּ יםַּהֻמַ ִ דֹוש  לוֻּּ,ַהֻקְּ ַקֻבְּ ּיְּ
הּ,ֵמֱאדֹוםֻּכַֹחּ ֺמֻנֶ ַּהֶחֶרבַּעלַּהמְּ

ּ ִעיםֶּאתַּלֲענש  ָ ש  אָּהרְּ ֻבָ ַחרְּ ָלאֻּבְּ ַקטְּ ּוְּ ֵדי, ֻּכְּ
ִניעַּ ַהכְּ רּלְּ ֻבֵ ַ ש  ָבֵערֻּולְּ לֶּאתֻּולְּ ּמֹוִציֵאי"ֻּכָ

ת ּ"הָרעָָּּהָאֶרץִּדֻבַ ֵהם, ֶ ָללּש  לֻּכְּ ֻּכָ
ִעים ִסיִקיםַּהֻמֹונְּ פְּ ַהֻמַ ִביםּוְּ ַעֻכְּ ַהמְּ ֹבאּוְּ ִּמֻלָ

ָרֵאלּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ּ.לְּ

ִביא ֻתָ ֶ ָבָבםֹּמֶרךְּּ"ּש  לְּ ַבלּ",ֻבִ ֶיהּלְּ ִּיהְּ
בֻּכַֹחָּּלֶהם ַעֻכֵ ֹנעַּּלְּ ִלמְּ ַחס־ּאֹוָתנוֻּּוְּ

לֹום ָ ש  ָרֵאלּוְּ ֵּמֶאֶרץ־ִיש ְּ ָארּאוֹּ, ְּ לִּמש ֻ ֻּכָ
ָבִריםּ הַּהֻדְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ ֶ ּ.ש 

ֵתן,ָּעֵלינוַֻּּוֲחֹמלּחֻוס,ַּרֲחִמים ָּלנוֻּּוְּ
ַרֲחֶמיךָֻּּכַֹחּ יםֻּבְּ ִניעַּּ,ָהַרֻבִ ַהכְּ ּלְּ

ר ֻבֵ ַ ש  לֻּולְּ ַבֻטֵ לּ,ֻולְּ ִביםֻּכָ ַעֻכְּ ִעיםַּהֻמְּ ַהֻמֹונְּ ּוְּ
הִּמן ָ ֺדש ֻ ַּהֻקְּ ִמים, ָכלָּעֵלינוַֻּּהֻקָ ,ֵּעתֻּבְּ

רֹוִצים רּוְּ ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ לֹוםּלְּ ָ ש  לּ,ַחס־וְּ ֻבֵ ַבלְּ ּלְּ
לֹוםּאֹוָתנוֻּּ ָ ש  ךַָּּחס־וְּ ֱאֶמתֵּמֲעבֹוָדתְּ ּ.ֻבֶ

ל ֶ ה,ּעֹוָלםּש  ַּּאֻתָ ֻתָ ָבָבםֶּאתָּיַדעְּ ,ּלְּ
ַרֲחֶמיךָָּּעֵלינוֻּּחֻוָסה יםֻּבְּ ,ָּהַרֻבִ

ֵיה ֵרנוֶֻּּוהְּ ֶעזְּ יֵענוֻֻּּבְּ ִ הֹוש  יֵלנוֻּּוְּ ַהֻצִ ,ֵּמֶהםּוְּ
בֹור ְּ רֹוָעםֻּוש  ֹכָחםּזְּ ֻלֹאּ,וְּ ֶ ֶיהּש  ֶּהםלִָּּיהְּ
ֻום ֹנעַֻּּכַֹחּּש  לֹום־ַחסּאֹוָתנוִֻּּלמְּ ָ ש  ֻוםּוְּ ִּמש ֻ

 ִרֻבֹונוֹ 

 ַעד

 חֻוס

י  ֻכִ

 ֲחמֹל

ן  ְוִתֻתֶ

ֹאֶפן  ֻבְ

 ִרֻבֹונוֹ 

 ְוֵאֻלוֻ 

 ְוָכל

 אוֹ 

 ָמֵלא

 ִרֻבֹונוֹ 



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מב ֻפָ

ָבר הֻּדָ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ ֶ ּש  לֹא, לוֻּּוְּ לּיֻוכְּ ֻבֵ ַבלְּ ּאֹוָתנוֻּּלְּ
ָכלּ ִויםּוְּ לְּ ָללֵּאֵלינוַֻּּהֻנִ ּ.ֻכְּ

ֶאתּ,אֹוָתנוֻּ לּוְּ ךָֻּּכָ יתַּעֻמְּ ֻּבֵ
ָרֵאל ֲעבֹוָדֶתךַָּּהֲחֵפִציםִּיש ְּ ,ֻּבַ

ָקֵרב ִהתְּ ֱאֶמתֵּאֶליךָּּלְּ ֻּבֶ ֶיה, הְּ ֻיִ ֶ ֻּכַֹחָּּלנוֻּּש 
ִניעַּ ַהכְּ ִעיםֶּאתּלְּ ָ ש  ִדיםָּהרְּ ַנֻגְּ תְּ ִקיםַּהֻמִ חֹולְּ ּוְּ

ָּהֱאֶמתַּעל ַרֵחקָּהרֹוִצים, ּאֹוָתנוֻּּלְּ
ךָּּ ֱאֶמתֵּמֲעבֹוָדתְּ ּ.ֻבֶ

עֹוֵררּ,ֻכַֹחָּּלנוֻּ ֵטיֲּעֵליֶהםּלְּ ֻפְּ ְּ ִּמש 
ָּהֺאֻמֹות ה, ֻכֶ ִנזְּ ּאֹוָתםָּלדֻוןּוְּ

נִּּ ַהכְּ ֵטיֶהםּאֹוָתםּיעַֻּולְּ ֻפְּ ְּ ִמש  ּ.ֻבְּ

ִליַחּ צְּ ֻנַ ֶ ָטםּש  ֻפָ ְּ ִמש  ֻּבְּ ָכל, ּוְּ
ִקים ִעיםַּהחֹולְּ ַהֻמֹונְּ ֵכיּוְּ רְּ ִּמֻדַ

ה ָ ֺדש ֻ יםַּהֻקְּ ֻיִ ָּהֲאִמֻתִ ם, ֻלָ אוֻֻּּכֺ ִביםֵּיצְּ ַּחֻיָ
ִדיֵניֶהם ֻּבְּ יל, ֻפִ ְּ ַנש  ֵדיָּאֶרץֲּעֵדיּאֹוָתםּוְּ ַּעל־יְּ

ֵטיֶהםּ ֻפְּ ְּ נֹוִציא,ִּמש  ָעםבִּּוְּ יֶהםּלְּ ּ.ִמֻפִ

ה ַּּאֻתָ ֻתָ ָבֵבנוֶֻּּאתָּיַדעְּ ָנֵתנוֻּּ,לְּ ֻוָ ֻכַ ֶ ּש 
טֹוָבה ֵדיּ,לְּ ַהֲעִמידֻּכְּ תּלְּ ַּּהֻדָ דֹוש  ַּהֻקָ

ֻלוַֹּּעל ֻּתִ ֵדי, הֻּכְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ֶדֶרךְֵּּּליֵלךְּּּש  ֻּּבְּ ַּהֻקֶֹדש 
ֶדֶרךְּּ ֻכוֹּ"ֻּבְּ לַּמלְּ ֶ ּ"עֹוָלםּש  ֵאין, ֻּכַֹחָּּלנוֻּּוְּ
ּּ ִעיםֶּאתַּלֲענש  ָ ש  י,ָּהרְּ ִדיֵניֶהםִּאםֻּכִ ּ.ֻבְּ

ַעלּ,ָעֵלינוֲֻּּחֹמל לּוְּ ךָֻּּכָ יתַּעֻמְּ ֻּבֵ
ָרֵאל ִּיש ְּ ִאים, ַקֻנְּ ַאתַּהמְּ ֹהָוהִּקנְּ ּיְּ

ָבאֹות ִדיםּ,צְּ עֹומְּ ִדיןּוְּ ֵטיֻּוָבִאיםּלְּ ֻפְּ ְּ ִמש  ֻּבְּ
ֵדיּ,ם"ָהַעֻכוֻּ ִניעַֻּּכְּ ַהכְּ ִעיםּלְּ ָ ש  ִקיםָּהרְּ ַּהחֹולְּ
ָּהֱאֶמתַּעל ן, ִתֻתֶ ִליַחַּּחּכָֹֻּּלנוֻּּוְּ צְּ ֻנַ ֶ ּש 

ָטם ֻפָ ְּ ִמש  ֻּבְּ ֹאֶפן, הֻּבְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ יָלםּש  ֻפִ ְּ ַהש  ּלְּ
ָרםּ ֻבְּ ַ ש  ִניָעםֻּולְּ ַהכְּ ּ.ָעָפרַּעדֻּולְּ

עוֻּ רְּ ִיֻפֹולוִֻּּיכְּ ָטםּוְּ ֻפָ ְּ ִמש  לוֻּ,ֻּבְּ לֹאִּיֻפְּ ּוְּ
ָּיקֻומוֻּ לֹא, ֶיהּוְּ ֻוםּעֹודָּלֶהםִּיהְּ ּש 

לֻּכַֹחּ ַבֻטֵ ֹנעַּּלְּ ִלמְּ לּאוֹּּוְּ ֻבֵ ַבלְּ ־ַחסָּתנוֻּאוֹּּלְּ

לֹום ָ ש  ַרךְַּּּהֻבֹוֵראֵּמֲעבֹוַדתּוְּ ֻבָ מוִֹּּיתְּ ְּ .ּש 
ה ֻכֶ ִנזְּ ֵדי־ֶזהּוְּ ַּעל־יְּ ַהֲעלֹות, ט'ּלְּ ֻפָ ְּ ־ִמש 

הּ ָ ֺדש ֻ קְּ יןּ'ֻדִ ִלֻפֹותִּמֻבֵ ּ.ַהֻקְּ

ַרֲחֶמיךָּ ֻּבְּ ֻלֹא, ֶ ֶיהּש  הָּלֶהםִּיהְּ ֻּפֶ
ר ַדֻבֵ יֵקיַּעלָּעָתקּלְּ ּ,ָהֱאֶמת־ַצֻדִ

ַעל יםּוְּ ִ ִריםֻכְֲּּּאָנש  ֵ ֱאֶמתּש  ֻּבֶ ֻכֹר. ִתסְּ ֶּאתּוְּ
יֶהם ֻלֹאֻּפִ ֶ רוֻּּש  ַדֻבְּ ֵניָּסָרהּיְּ פְּ ,ָּעםַּהֲהמֹוןֻּבִ
לֹא וֻּּוְּ םַּיֲחִליש  ֻתָ לֹום־ַחסַּדעְּ ָ ש  י",ּוְּ ֵכרֻּכִ ִּיֻסָ

יּ ֵריָּכלֻּפִ ֶקרֻּדֹובְּ ָ ּ".ש 

ה ַזֻכֶ ֻתְּ ֶ לּ,אֹוָתנוֻּּש  ַבֻטֵ רּלְּ ֻבֵ ַ ש  לֻּולְּ ֻּכָ
ִניעֹותִּמיֵני ָסּּמְּ ִסיִקיםִּכיםֻומְּ ּ,ֻוַמפְּ

ִעים ֹבאּאֹוָתנוַֻּּהֻמֹונְּ ֶאֶרץִּמֻלָ ָרֵאל־לְּ ּ,ִיש ְּ
ָאר ְּ לֻּוִמש ֻ ָבִריםֻּכָ הַּהֻדְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ ֶ ּש  ה, ֻכֶ ִנזְּ ּוְּ

ֶאֶרץָּלֹבא ָרֵאל־לְּ ֵהָרהִּיש ְּ ָקֵרבּ,מְּ ִהתְּ ֻּולְּ
ֱאֶמתֵּאֶליךָּּ ּ.ֻבֶ

ל ֶ ּעֹוָלםּש  ה, ַּּאֻתָ ֻתָ ֶּאתָּיַדעְּ
ֻות ֵעתּנוֻֻּכֵֹחֲּּחִליש  ַּהֻזֹאתֻּבָ ֵאין, ֶ ּש 

ֻוםָּלנוֻּ רֻּכַֹחּּש  ֻבֵ ַ ש  ִעיםּלְּ ִביםַּהֻמֹונְּ ַעֻכְּ ַהֻמְּ ּוְּ
ָרֵאל־ֵמֶאֶרץ לִּיש ְּ ָבִריםֻּוִמֻכָ הַּהֻדְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻבִ ֶ ּ,ש 
ֻום ש  ֶרךְֻּּּבְּ לֻּדֶ ָרִכיםִּמֻכָ יָּהֵאֻלוַֻּּהֻדְּ ֻתִ רְּ ֻכַ ִהזְּ ֶ ּש 

ָפֶניךָּּ ּ.לְּ

ךָּ מְּ ִ ש  דֹולֻּבְּ ַבדַּהֻגָ נוֻּבָֻּּלְּ ַעל,ָּטחְּ ּוְּ
ךָּ ֻדְּ ָעִניםָּאנוַֻּּחסְּ ְּ ִּנש  יֵענוֻּ, ִ ֻתֹוש  ֶ ּש 

ֹגֶדל ֹעֶצםּ,ַוֲחִנינֹוֶתיךַָּּרֲחֶמיךָֻּּבְּ ָלֶתךָֻּּובְּ ,ֶּחמְּ
כֻות ֹכַחֻּּוִבזְּ יֵקיּוְּ ֱּאֶמת־ַצֻדִ ָבר, ֻכְּ ֶ ָּזכוֻּּש 
ר ֻבֵ ַ ש  לּלְּ ִניעֹותֻּכָ רוֻּּ,ַהֻמְּ ָעבְּ לֹוםּוְּ ָ ש  ֻּוָבאוֻֻּּבְּ

ֶאֶרץּ ָרֵאל־לְּ ּ.ִיש ְּ

ֹכָחם ַבדּוְּ יּלְּ ֻתִ ָענְּ ְּ ִּנש  ךָּ, ֻדְּ ַחסְּ ֻּובְּ
דֹול יַּהֻגָ ֻתִ ַמכְּ ֵתדֹוַתיֻּתָ ,ּיְּ

ִני ָחֻנֵ ֻתְּ ֶ םּש  ן־ֻגַ ֹסעַּּ,ֻכֵ ָלֹבאִּלנְּ ֶאֶרץּוְּ ָרֵאל־לְּ ִּיש ְּ
ֵהָרהּ ּ.מְּ

 ְוָעְזֵרנֻו,

ן  ְוִתֻתֶ

 ְוָעְזֵרנוֻ 

י  ֻכִ

ן  ַעל־ֻכֵ

ם ֻלָ  ֻכֺ

 ְוָעְזֵרנוֻ 

ֹאֶפן  ֻבְ

 ִרֻבֹונוֹ 

י־ִאם  ֻכִ

ְזכוֻ   ָתםֻבִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מג ֻפָ

ֵאיִני ֶ ַדאיּש  ָהגֻוןּכְּ ירּוְּ ֻכִ ַהזְּ ּלְּ
ִפי םּ,ֻבְּ ֵ ָרֵאל־ֶאֶרץ'ּש  ּ'ִיש ְּ

ה ָ דֹוש  ֹאדָּרחֹוקּיַוֲאנִּ,ַּהֻקְּ ֹאדּמְּ ת'ִמּּמְּ ַ ֺדש ֻ ֻּקְּ
ָרֵאל־ֶאֶרץ ִליתּ'ִיש ְּ ַתכְּ ָּהִרחֻוקֻּבְּ ַאף־ַעל־.

י־ֵכןּ ה,ֻּפִ ָקֵרבַּאֻתָ חֹוִקיםּמְּ ּ.רְּ

ָּעַליַּוֲחֹמל ָּעַליַּוֲחֹמלּחֻוס, ּחֻוס,
ִני ָחֻנֵ ַנתּוְּ ַמֻתְּ םּבְּ ִּחֻנָ ה, ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ָּלֹבאּש 

ֶאֶרץ ָרֵאל־לְּ ֵהָרהִּיש ְּ ַמַעןּ,מְּ כֶֻּּלְּ ֹנסּהֶאזְּ ִּלכְּ
ֵכי ַדרְּ הֻּבְּ ָ ֺדש ֻ ֱאֶמתַּהֻקְּ ה,ֻּבֶ ֻכֶ ֶאזְּ ָכלַּלֲעלֹותּוְּ ּבְּ
ַעם אֻּפַ ֻגָ רְּ אִּמֻדַ ֻגָ ַדרְּ הּ,לְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ָטֳהָרהֻּבִ ֻּובְּ

ֱאֶמתּ ּּ,ֻבֶ ֵהָרהַּקלִּחיש  ּ.מְּ

ה ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ָקֵרבּש  ִהתְּ ֱאֶמתֵּאֶליךָּּלְּ ֻּבֶ
ָתִמים הּ,ֻובְּ ַעדֵּמַעֻתָ ּעֹוָלםּוְּ לֹא, ּוְּ

ּ עֹוָלםֵּאבֹוש  הֻּבָ ַּהֻזֶ לֹא, ֵלםּוְּ ָּלעֹוָלםֶּאֻכָ
א ַּהֻבָ ךְּּ"וְּּ. ַהֻלֵ ֵניֶּאתְּ ֹהָוהִּלפְּ צֹותּיְּ ַארְּ ֻּבְּ

יםּ ּ."ַהַחֻיִ

א ֶאהֻּנָ ֶארְּ ַּהֻטֹוָבהָּהָאֶרץֶּאתּוְּ
ַּהֻזֹאת הַּהֻטֹובָּהָהר, ַּהֻזֶ

ָבנֹון ַהֻלְּ ּ"וְּ יַקר. יָּנאֻּתִ ִ ש  ָלָלהַּנפְּ ָּהֺאמְּ
ֵעיֶניךָּ ֻּבְּ א, ֲאלֹוַתיֻּוַמֻלֵ ְּ ַרֲחִמיםִּמש  ,ֻּבְּ
לֹוםַּוֲהִביֵאנוֻּ ָ ש  ֶאֶרץּלְּ ָרֵאל־לְּ ִהירֻותּ,ִיש ְּ מְּ ֻּבִ

דֹול דֻּגָ הּ.ִמֻיָ ֻכֶ ֶאזְּ רֹךְּּּוְּ ַחִּּלדְּ ֻטֵ ֻתַ ְּ ִהש  ַּעלֻּולְּ
ַמתֲּעַפר' ַּּאדְּ ַרֻצֹותּ',ַהֻקֶֹדש  ּ,ֲאָבֶניָהֶּּאתֻּולְּ

קּ ֵ ַנש ֻ בֹוֶתיָהֻּּולְּ ּ.ִרגְּ

הּ,ִמֻדֹוֶתיךַָּּעלַּרֲחֶמיךָּ ַתֲעש ֶ יּוְּ ִּעֻמִ
ִנים ֻוַרתִּלפְּ יןִּמש ֻ ַּהֻדִ ַאל, ֹבאּוְּ ֻּתָ

ט ֻפָ ְּ ִמש  יֻּבְּ ָללִּעֻמִ י,ֻּכְּ קֹוַתיַּעלּלֹאֻּכִ ֲּאִניִּצדְּ
יל ִתיַּמֻפִ ִחֻנָ ָפֶניךָֻּּתְּ ּלְּ י, ַּרֲחֶמיךַָּּעלִּאםֻּכִ

יםּ ּ.ָהַרֻבִ

ַרֲחִמים סּ,ֻבְּ ֻיֵ ֻפַ ַתֲחנֻוִניםֻּוִמתְּ ,ֻּבְּ
ֵרִני הוָֹּּעזְּ יֵעִניוְּ ִ ּש  ֻלֹא, ֶ ןּש  ֶּאֻתֵ

ִמי ָּלךְֻּּּדֳ לֹא, ּּוְּ לֹאַּאֲחִריש  ֹקטּוְּ ְּ לֹאֶּאש  ּוְּ
ִסיקּ לַּאפְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ּ.ָתִמידֶּזהַּעלִּמֻלְּ

ה ֻכֶ ירֶּאזְּ ֻתִ ַהעְּ ֻבֹותּלְּ ַהרְּ הֻּולְּ ִפֻלָ תְּ ֻּבִ
ַתֲחנֻוִנים ָּתִמידֶּזה־ַעלּוְּ הַּעד, ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ּש 

ֹעל ִתיִּלפְּ ָ ש  ֻקָ ַרֲחִמיםֻּבַ ךָֻּּבְּ לְּ ֶּאצְּ ה, ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ּש 
יםָּלֹבא ַחֻיִ ַּּחֻיֻוִתיֻּבַ ֵהָרהַּקלִּחיש  ֶאֶרץּמְּ ־לְּ

ָרֵאלּ ּ.ִיש ְּ

י ָראֻּבִ תֻובִּמקְּ ֻכָ ֶ י"ּ:ש  ֻּּכִ ֻתָ לְּ ִּהֻצַ
י ִ ש  ֶותַּנפְּ ַליֲּהלֹאּ,ִמֻמָ ִחיַּרגְּ ּ,ִמֻדֶ

ךְּּ ַהֻלֵ ִהתְּ ֵניּלְּ אֹורֱּאלִֹהיםִּלפְּ יםֻּבְּ ַּהַחֻיִ ָּאֵמן,
ָאֵמןּ ּ.וְּ

P [ג ]ִֹֻפֻלֹותִלֻקו  p אֹעג"חֵֹטי־ֻתְּ
י) ֶביָה ח"א קכט, ' ן"ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ְּ  '(ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוש 

ו" ֶביָה הִׁ ְׁ ר יג, לב(א" ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ָפֶניךָָּּרצֹון ֹהָוהִּמֻלְּ ֵּואלֵֹהיֱּאלֵֹהינוֻּּיְּ
ֲּאבֹוֵתינוֻּ ֱּאמֻוָנהֵּאל, נוֻּ, ַזֻכֵ ֻתְּ ֶ ּש 

ַרֲחֶמיךָּ יםֻּבְּ ,ָּהֲעצֻוִמיםֻּוַבֲחָסֶדיךָָּּהַרֻבִ
ֵלָמהֶּלֱאמֻוָנהּ ְּ ֱאֶמתּ,ש  ֵלבֻּבֶ ֵלםֻּובְּ ָ ּ.ש 

ַהֲאִמין ךָּּלְּ יֶקיךָֻּּבְּ ַצֻדִ ֻּובְּ
ים ֻיִ ֱאמֻוָנהּ,ָהֲאִמֻתִ ֵלָמהֻּבֶ ְּ ּש 

ֱאֶמת ֻּבֶ ה. ֻכֶ ֶאזְּ ֹנסּוְּ קִּלכְּ ֻבֵ ֻדַ ִהתְּ ֵללֻּולְּ ִהֻכָ ֻּולְּ
תֹוךְּּּ ֵלמֻותֻּבְּ ְּ הַהָּּהֱאמֻוָנהּש  ָ דֹוש  ּ.ֻקְּ

יץָּחָזק ַאֻמִ ָהֱאמֻוָנהּוְּ ֻּבְּ
ה ָ דֹוש  ַּהֻקְּ רַּעד, ֶ הֲּאש  ֻכֶ ֶּאזְּ

ךְּּ ַהֻפֵ ִהתְּ ִמֻיֻותּלְּ ְּ ש  ַמהֻותּ,ֻגֻוִפיִּמֻגַ ָּהֱאמֻוָנהּלְּ
ה ָ דֹוש  ַּהֻקְּ ָהֱאמֻוָנה, הּוְּ ָ דֹוש  ֻּתֹאַכלַּהֻקְּ

ּאֹוִתי ֶיהַּעד, הְּ ֻיִ ֶ לֶּנֱאָכלּש  ֻטֵ ֻבַ ִנתְּ לּוְּ ָּהַרעֻּכָ
יֱּאַחזַהנֶּּ ּ.ֻבִ

י  ַאף־ַעל־ֻפִ

 חֻוס

ֹאֶפן  ֻבְ

ָרה  "ֶאְעֻבְ

 ִיֻגֹֻלוֻ 

ה  ִמְתַרֻצֶ

 ַרק

ם  ִויֺקֻיַ

 ְיִהי

ה ֶאְזֻכֶ ֶ  ש 

 ְוֶאְהֶיה



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מד ֻפָ

ךְּּ ַהֻפֵ ִהתְּ טֹובֵּמַרעּלְּ ֵדיּ,לְּ ַּעל־יְּ
ֵלמֻות ְּ ִניּ,ָהֱאמֻוָנהּש  ַזֻכֵ ֻתְּ ֶ ּש 

ֵלל ִהֻכָ לּלְּ ֻטֵ ֻבַ ִהתְּ תֹוךְֻּּּולְּ ָּהֱאמֻוָנהֻּבְּ
הּ ָ דֹוש  ִבֻטֻולּ,ַהֻקְּ מֻורֻּבְּ ּ.ֻגָ

ֵהָרה ָרֵאלָּלֹבאּמְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ּלְּ
לֹום ָ ש  ִליֻּבְּ ֶּפַגעֻּבְּ ִהּ, ָקֵרבֻולְּ ּתְּ

ק ֻבֵ ֻדַ ִהתְּ יִקיםֻּולְּ ֻדִ ֻצַ ים־ֻבַ ֻיִ ֵבקֻותּ,ֲאִמֻתִ דְּ ֻּבִ
דֹולּ ֵלָמהֻּוֶבֱאמֻוָנהּ,ֻגָ ְּ ֱאֶמתּש  ּ.ֻבֶ

ךָָּּעַלי ָלתְּ ֶחמְּ דֹוָלהֻּבְּ ַּהֻגְּ ַאל, ּוְּ
ה ֲעש ֶ יֻּתַ ֲחָטַאיִּעֻמִ ַאלּ,ֻכַ ּוְּ

ִדיֵנִני ָעַליֻּתְּ ִמפְּ ֻּכְּ ִני. ַזֻכֵ ַרֲחֶמיךָֻּּותְּ חּ,ֻבְּ ֻתַ ִתפְּ ּוְּ
ֲעֵריִּלי ַ הָּהֱאמֻוָנהּש  ָ דֹוש  ַּהֻקְּ ֵרִני, ַתַעזְּ ּוְּ

נֹוס תֹוךְִּּּלכְּ ֱאֶמתָּהֱאמֻוָנהּלְּ ֻּבֶ ֵלל, ִהֻכָ ֻּולְּ
תֹוָכֻהּּ ָלִלֻיֻותֻּבְּ כְּ דֹולֻּבִ ּ.ֻגָ

ה ֻכֶ ֶאזְּ ֶ יֹותּש  ָהֱאמֻוָנהֶּנֱאָכלִּלהְּ ּ,לְּ
ךְּּ ַהֻפֵ ִהתְּ ַמהֻוָתֻהֻּּולְּ ּּלְּ דֹוש  ַמהֻות,ַּהֻקָ ּלְּ

ת ַ ֺדש ֻ ּּקְּ הָּרֵאלֶאֶרץ־ִיש ְּ ָ דֹוש  ַּהֻקְּ ַמהֻות, ֻּולְּ
תּ ַ ֺדש ֻ יִקיםּקְּ ֻדִ יםַּהֻצַ ֻיִ ּ.ָהֲאִמֻתִ

ָהֱאמֻוָנהָּהָאֶרץּאֹוִתיָּתִקיא ּוְּ
ה ָ דֹוש  רּ,ַהֻקְּ ֶ ֲאש  ַּהֻגֹויֶּאתָּקָאהֻּכַ
רּ ֶ ָפַניֲּאש  ּ.ִמֻלְּ

ֵאיִני ֶ ַדאיּש ֻ ָראֻויּכְּ עּוְּ ִּלֻגַ
ָהֱאמֻוָנה הֻּבְּ ָ דֹוש  ּ,ַהֻקְּ

ָרֵאלֻובְּּ הֶּאֶרץ־ִיש ְּ ָ דֹוש  ַּהֻקְּ ָקֵרב, ִהתְּ ֻּולְּ
יִקים ֻדִ ַהֻצַ ים־לְּ ֻיִ ָּהֲאִמֻתִ י, ֶּאתֲּהֵרעֹוִתיֻּכִ

יּ ֹאדַּמֲעש ַ יּ,מְּ ֻתִ חְּ ִקֻפַ ִתיֶּאתּוְּ ָ ֺדש ֻ ּ.קְּ

יםַּרֲחֶמיךָּ ֹהָוהַּרֻבִ ,ּיְּ
יםַּרֲחֶמיךָּ ֹאדַּרֻבִ .ּמְּ

ִני ַרֲחֶמיךַָּּזֻכֵ ֻּבְּ ֵרִני, ָעזְּ ּּוְּ ִ הֹוש  ּיֵעִניוְּ ֻתֻוַכל, ֶ ּש 
הָּהֱאמֻוָנה ָ דֹוש  ֻבֹלּ,ַהֻקְּ תֹוָכֻהּּאֹוִתיִּלסְּ ,ֻּבְּ
ַהֲחִזיק ָּתִמידּאֹוִתיֻּולְּ רַּעד, ֶ ֶיהֲּאש  ֶּאהְּ

ךְֶּּּנֱאָכל ַהֻפֵ ִנתְּ ַמהֻותּוְּ תּלְּ ַ ֺדש ֻ ָּהֱאמֻוָנהּקְּ
ֱאֶמתּ ּ.ֻבֶ

ִני,ַּרֲחִמים ֵלָמהֶּלֱאמֻוָנהַּזֻכֵ ְּ ָכלּש  ֻּבְּ
ִחינֹות ַּהֻבְּ י, ֻוםָּלנוֻּּיןֵאֻּּכִ ָוהּש  קְּ ֻּתִ

ִמיָכה יוֻּוסְּ ָ ש  יּ,ַעכְּ ָּהֱאמֻוָנהַּעלִּאםֻּכִ
ה ָ דֹוש  מוֹּ,ַּהֻקְּ תֻובֻּכְּ ֻכָ ֶ יק"ּ:ש  ַצֻדִ ֱאמֻוָנתוֹּּוְּ ֻּבֶ

ֶיהּ ּ."ִיחְּ

ה רֻותֹּעֶצםּיֹוֵדעַַּּאֻתָ ֻבְּ ֻגַ לֻותֹּעלִּהתְּ ֻּגָ
ּ ֶפש  ֵדיּ,ַהֻנֶ ַּהֻגֻוףַּתֲאֹותַּעל־יְּ
ִרים ֻבְּ ֻגַ תְּ ָכל־עֵַּּהֻמִ ּתֻבְּ ים־ֻוַבֲעֹונֹוֵתנוֻּ. ָּהַרֻבִ

ּ ש  ֹאדָּיֵדינוֻֻּּוָמָטהֻּכֵֹחנוֻֻּּתָ םַּלֲעֹמדּמְּ ֻדָ ֶנגְּ ּ,ֻכְּ
ָרםּ ֻבְּ ַ ש  ָלםּלְּ ַבֻטְּ ֵריֻּולְּ ַגמְּ ּ.לְּ

ֹכַחּ הָּהֱאמֻוָנהֻּבְּ ָ דֹוש  ּ,ַהֻקְּ
נוֻּ ַזֻכֵ ֻתְּ ֶ ֹנסּש  ֵללִּלכְּ ִהֻכָ תֹוךְֻּּּולְּ ֻּבְּ

ָלִלֻיֻותּ,ָהֱאמֻוָנה כְּ דֹולֻּבִ ֻּגָ ַּּעד, ֶ הש  ֻכֶ זְּ ֻּנִ
יֹות ָהֱאמֻוָנהֶּנֱאָכלִּלהְּ ךְּּּ,לְּ ַהֻפֵ ִהתְּ ַמהֻותֻּולְּ ּלְּ

הָּהֱאמֻוָנה ָ דֹוש  הּ.ַהֻקְּ ֻכֶ ִנזְּ םּוְּ ַקֻיֵ ָראּלְּ ִּמקְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ַטח"ּ:ש  יֹהָוהֻּבְּ הֻּבַ ָכןּ,טֹובַּוֲעש ֵ ְּ ּש 

ֵעהֶּאֶרץּ ּ.ֱאמֻוָנהֻּורְּ

ּ"ֶלֱאמֻוָנהֲּהלֹאֵּעיֶניךָּ ִני. ַּזֻכֵ
ַרֲחֶמיךָּ הֶּלֱאמֻוָנהּ,ֻבְּ ָ דֹוש  ּ,ַהֻקְּ

ֵלמֻות ְּ ש  ֱאֶמתֻּבִ ךָֻּּבֶ צֹונְּ רְּ ּ"ַהֻטֹובֻּכִ ל. ֻּכָ
ֹוֶתיךָּ ֶקרּ,ֱאמֻוָנהִּמצְּ ֶ ָדפֻוִניּש  ֵרִניּרְּ ֹהָוה.ָּעזְּ ּיְּ

ַמע ְּ ִתיּש  ִפֻלָ ֲחנֻוַניֶּאלַּהֲאִזיָנהּ,ֻתְּ ֻּתַ
ךָּּ ֱאֺמָנתְּ ָקֶתךֲָּּעֵנִניּ,ֻבֶ ִצדְּ ּ".ֻבְּ

ָרא תֻובִּמקְּ ֻכָ ֶ יּ:ש  ַמִיםֹּודוֻּוְּ ָ ּש 
ֲאךָּ לְּ ֹהָוהֻּפִ ךַָּּאףּ,יְּ ַהלֱּאמֻוָנתְּ קְּ ֻּבִ

ים ִ דֹוש  ֶנֱאַמר.ּ"קְּ יֶּוֱאמֻוָנִתי"ּ:וְּ ֻדִ ַחסְּ ּ,ִעֻמוֹּּוְּ
ִמי ְּ רֻוםֻּוִבש  נוֹֻּּתָ ּ"ַקרְּ ֶנֱאַמר. עֹוָלם"ּ:וְּ ּלְּ
ָמר ְּ יּלוֶֹּּאש  ֻדִ ִריִתיּ,ַחסְּ .ּלוֶֹּּנֱאֶמֶנתֻּובְּ
י ֻדִ ַחסְּ לֹאּ,ֵמִעֻמוָֹּּאִפירּלֹאּוְּ ּּוְּ ַ רֲאש  ֻּקֵ

ֱאמֻוָנִתי י.ֻּבֶ ֻדֵ ֹהָוהַּחסְּ יָרהּעֹוָלםּיְּ ִ דֹורּ,ָאש  ּלְּ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

ִני  ֻוְתַזֻכֵ

 ְוַתְחמֹל

 ַעד

 ְולֹא

י  ְוַאף־ַעל־ֻפִ

י־ֵכן  ,ַאף־ַעל־ֻפִ

 ָמֵלא

י  ֻכִ

י־ִאם  ֻכִ

 ,"ְיֹהָוה

ם  ִויֺקֻיַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מה ֻפָ

ךָּּאֹוִדיעַָּּודֹור ִפיֱּאמֻוָנתְּ י.ֻּבְּ יֻּכִ ֻתִ ּעֹוָלםָּאַמרְּ
ֶנהֶּחֶסד ַמִיםּ,ִיֻבָ ָ ִכיןּש  ךָֻּּתָ .ָּבֶהםֱּאמֻוָנתְּ
ֹהָוה ָבאֹותֱּאלֵֹהיּיְּ ּ,ָיֻהֲּּחִסיןָּכמֹוךִָּּמיּ,צְּ

ךָּּ ִביבֹוֶתיךֶָּּוֱאמֻוָנתְּ ּ."סְּ

ָראָּלנוֻּ תֻובִּמקְּ ֻכָ ֶ יךְּּ"ּ:ש  ֻתִ ֵאַרש ְּ ִּליּוְּ
עֹוָלם יךְּּּ,לְּ ֻתִ ֵאַרש ְּ ֶצֶדקִּליּוְּ ֻּבְּ

ט ֻפָ ְּ ִמש  ֶחֶסדֻּובְּ ַרֲחִמיםֻּבְּ ֻּובְּ יךְּּ. ֻתִ ֵאַרש ְּ ִּליּוְּ
ֱאמֻוָנה ֹהוָּּ,ֻבֶ ּיְּ ֶּאת ָיַדַעֻתְּ ּהוְּ ֵבִניַּאל. ַעזְּ ֻּתַ

ֹהָוה ַחקַּאלּ,ֱאלַֹהיּיְּ רְּ יֻּתִ ֻנִ ִּמֻמֶ ה. ָ ּחֻוש 
ָרִתי ֶעזְּ ֻוָעִתיֲּאדָֹניּ,לְּ ש  ּ"ֻתְּ רֻוךְּּ. ֹהָוהֻּבָ ּיְּ

עֹוָלםּ ָאֵמןָּאֵמןּלְּ  .וְּ

P [ד ]ִפֻלֹות  p בֹז"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י) ַנֲהגֵ ח"ב ז, ' ן"ִלֻקֻוֵטי־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ ַרֲחָמם יְּ י מְּ  ם'(ֻכִ

ַלח גֶֹדל ָהָעם ַלֲעֹון ָנא "סְׁ ה ֻכְׁ ר ַהֻזֶ ֶ ַכֲאש  ָך, וְׁ ֻדֶ  ַחסְׁ
אָתה ה,  ָעםָל  ָנש ָ הַהֻזֶ ֻנָ ַעד הֵּ ם וְׁ ַריִׁ צְׁ ֻמִׁ  .מִׁ

י' ה ַוֻיֹאֶמר  ֻתִׁ ָבֶרָך"  ָסַלחְׁ דְׁ ר)ֻכִׁ ְדֻבָ ֻמִ  (כ־יט, יד ֻבַ

ַרֲחֶמיךָּ יםֻּבְּ תָּהַרֻבִ ַ ֺדש ֻ הִּלקְּ .ֲּחֺנֻכָ
ֵרנוֻּ ַתַעזְּ ָכלּוְּ ָנהֻּבְּ ָ ָנהּש  ָ ש  הּ,וְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ּש 

ֹעל ֵתנוִֻּּלפְּ ָ ש  ֻקָ ֲאלֹוֵתנוֻֻּּבַ ְּ טֹוָבֻּּוִמש  יֹוםּהלְּ ־ֻבְּ
ֻפֻוִריםּ ַּּהֻכִ דֹוש  ּ.ַהֻקָ

ַלח ִתסְּ ַלֲעֹונֹותּ,ַלֲעֹונֹוֵתינוֻּּוְּ ּוְּ
ךָּ יתַּעֻמְּ ָרֵאלֻּבֵ ַתֲעִבירּ,ִיש ְּ ּוְּ

מֹוֵתינוֻּ ְּ ָכלַּאש  ָנהֻּבְּ ָ ָנהּש  ָ ש  ּ"וְּ ַלח, ָּנאּסְּ
הָּהָעםַּלֲעֹון ֹגֶדלַּהֻזֶ ךָֻּּכְּ ֻדֶ רּ,ַחסְּ ֶ ַכֲאש  ּוְּ
אָתּ הָּלָעםָּנש ָ צְַּּּהֻזֶ ַעדַּרִיםִמֻמִ הּוְּ ם".ֵּהֻנָ ָ ש  ּוְּ

ֹהָוהַּוֻיֹאֶמר"ּ:ֶנֱאַמרּ יּיְּ ֻתִ ָבֶרךָָּּסַלחְּ דְּ ּ".ֻכִ

ָּנא ַחל, ָּנאּמְּ ר, ֻפֶ לַּעלּ,ָנאֻּכַ ֻּכָ
ֵעינוַֻּּוֲעֹונֹוֵתינוַֻּּחֻטֹאֵתינוֻּ ָ ש  ּ,ֻופְּ

ָחָטאנוֻּ ֶ ָעִוינוֻּּש  ֶ ש  נוֻּּוְּ עְּ ַ ש  ֻפָ ֶ ש  ָפֶניךָּּוְּ ּ,לְּ
עֻוֵרנוֻּּ ּ.הַהזֶַֻּּהֻיֹוםַּעדִּמֻנְּ

ךֱָּּאלִֹהים ֻדֶ ַחסְּ רֹבּ,ֻכְּ ַּרֲחֶמיךָֻּּכְּ
ֵחה ָעיּמְּ ָ ש  ּפְּ ֵסִניֶּהֶרב. ֻבְּ ּ,ֵמֲעֹוִניֻּכַ

אִתי ַּטֲהֵרִניֻּוֵמַחֻטָ ר. ֻתֵ ֶניךַָּּהסְּ ּ,ֵמֲחָטָאיֻּפָ
ָכלּ ֵחהֲּעֹונֹוַתיּוְּ ּ."מְּ

ֵדי ִחיָלהַּעל־יְּ ִליָחהַּהֻמְּ ַהֻסְּ לּוְּ ֶ ּש 
ֻפֻוִרים־יֹום ַּהֻכִ ַקֻבֵּ, ֵדי־ֶזהּללְּ ַּעל־יְּ

ת ַ ֺדש ֻ ֵמיּקְּ הּיְּ יםַּהֲחֺנֻכָ ִ דֹוש  ַּהֻקְּ ֵהם, ֶ ּש 
ת' ִית־ֲחֺנֻכַ ה,ּ'ַהֻבַ ֻכֶ ִנזְּ יךְּּּוְּ ִ ש  ַהמְּ יֵמיָּעֵלינוֻּּלְּ ֻּבִ

הּ תּ,ַהֲחֺנֻכָ ַ ֺדש ֻ יתּקְּ ּ־ַהֻבֵ ש  ֻדָ קְּ ּ.ַהֻמִ

ֶנהּ,ָעֵלינוֻּ ִתבְּ יתֶּאתָּלנוֻּּוְּ ֻּבֵ
נוֻּ ֵ ש  נוָֻּּקדְּ ֻתֵ ַארְּ ִתפְּ ֵהָרּּוְּ מְּ ּהֻבִ

ָיֵמינוֻּ ּבְּ ם, ָ ש  ִריבּוְּ ָפֶניךַָּּנקְּ נֹותֶּאתּלְּ ֻבְּ ָּקרְּ
ַטֲהֵרנוֻּּ,חֹובֹוֵתינוֻּ לַֹחּּ,ֵמֲעֹונֹוֵתינוֻּּלְּ ִלסְּ ּוְּ

ּ.ַחֻטֹאֵתינוֻּּ

ִריב ַהקְּ ָפֶניךָּּלְּ ָכלּלְּ ּ,ָויֹוםּיֹוםֻּבְּ
נֹות ֻבְּ ִמידָּקרְּ ֻבֶֹקרּ,ַהֻתָ ּ.ֻוָבֶעֶרבֻּבַ

כֻות ִמידֻּוִבזְּ לַּהֻתָ ֶ ַחרּש  ַ ֹחלּ,ש  מְּ ַּעלָּלנוֻֻּּתִ
ל לָּהֲעֹונֹותֻּכָ ֶ ָלהּש  כֻותּ.ַליְּ ִמידֻּוִבזְּ לַּהֻתָ ֶ ּש 
ין ִים־ֻבֵ ֻבַ ֹחלּ,ָהַערְּ מְּ לַּעלָּלנוֻֻּּתִ ָּהֲעֹונֹותֻּכָ

לּ ֶ ּ.ַהֻיֹוםּש 

ה ַעלָּהַרֲחָמנֻותֻּגֶֹדלּיֹוֵדעַַּּאֻתָ ֶ ּש 
ָרֵאל ֵהםִּיש ְּ ֶ ש  ִליםֻּכְּ ֲעֹונֹותּנֹופְּ ־ַחסֻּבָ

לֹום ָ ש  ּוְּ ר, ֶ עֹוָלםַּרֲחָמנֻותֵּאיןֲּאש  דֹולֻּבָ ֻּגָ
ה ִּמֻזֶ י. הֻּכִ ֵתנוֹֻּּעֶצםּיֹוֵדעַַּּאֻתָ ָ ֺדש ֻ ּקְּ

נוֻּ ֵ ש  רְּ ָ ש  ֹעֶצםּ,ֻבְּ ֻקֻוֵתנוֻּּוְּ רֻוֳחִניֻוֵתנוֻֻּּדַ ָאנוֻּּ,וְּ ֶ ּש 
חֹוִקים ֵריּרְּ ַגמְּ ֵּמָעֹוןּלְּ ֵאין, ךְָּּּעֹוןּוְּ ֻיָ ַ ָּלנוֻּּש 

ָלל ֻּכְּ ֵאין, כֹוִליןָּאנוֻּּוְּ אּיְּ ָ ֹּעלָּעֵלינוִֻּּלש ֻ
אוֹּּ ְּ ּ.ֶאָחדּיֹוםֲּאִפֻלוֻּּ,ָהֲעֹונֹותּיַמש ֻ

דֹולָּהַרֲחָמנֻות לַּהֻגָ ִּמיֵניִּמֻכָ
הֹוִציאּ,הֻואַּרֲחָמנֻות ּאֹוָתנוֻּּלְּ

ָגִמיםַּוֲחָטִאיםֵּמֲעֹונֹות ֻּופְּ ר, ֶ ֶּזהַּרקֲּאש 
רּהֻוא יָּהַרֲחָמנֻותִּעֻקָ ָּהֲאִמֻתִ ֵאין, ֻוםּוְּ ּש 

ם  ְוַקֻיֵ

נוֻ   ְוַזֻכֵ

ְמחֹל ֻתִ ֶ  ש 

 ְסַלח

ִני  "ָחֻנֵ

ה  ְוִנְזֻכֶ

 ֻוְתַרֵחם

ה  ְוִנְזֻכֶ

י  ֻכִ

ר  ְוִעֻקָ



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מו ֻפָ

עֹוָלםַּרֲחָמנֻות בֻּבָ ָ ש  ָללֶּנחְּ ֶנֶגדֻּכְּ ֶּזהֻּכְּ
ָּהַרֲחָמנֻות ן. ַרֲחֶמיךַָּּעל־ֻכֵ ֻּּבְּ ֶּאתָּלנוָֻּּנַתֻתָ

יתּ ּ־ֻבֵ ש  ֻדָ קְּ רּ,ַהֻמִ ַכֻפֵ לַּעלּלְּ ּ.ֲעֹונֹוֵתינוֻֻּּכָ

ר ֶ יתָּחַרבֲּאש  נוֻּ־ֻבֵ ֵ ש  ֻדָ כוֻּּ,ִמקְּ ְּ ָּחש 
ֵּעיֵנינוֻּ ֵאין, כֹוִליםָּאנוֻּּוְּ ַנֻקֹותּיְּ ּלְּ

ֵמנוֻּ י,ֵּמֲעֹונֹותַּעצְּ רִּמיֵּאיןֻּכִ ַכֻפֵ ֻיְּ ֶ ֲעֵדנוֻּּש  ,ֻּבַ
ר ֶ דֹוָלהַּהֻזֹאתָּצָרהֲּאש  לֻּגְּ רֹותִּמֻכָ ַּהֻצָ

עֹוָלםּ ֻבָ ֶ ר,ּש  ֶ ֲאש  ָלהֻּכַ ָפֶניךִָּּנגְּ ּ.ֻכֹלֲּאדֹוןּלְּ

פוֻּ רוָֻּּחלְּ ָעבְּ ִיםָּקרֹובּוְּ ֻפַ ַאלְּ ָנהּלְּ ָ ּש 
ןִּמֻיֹום ֻבָ ַּהֺחרְּ ר, ֶ ִכיםָּאנוֲֻּּאש  ּהֹולְּ

ִכיםֻּתֹוִעיםּ ֵ יתַּוֲחש  ֵאיןֹּוִמיםֻכִ ּ.ָאבּוְּ

נוָֻּּהֵקל ַלחּ,ֺעֻלֵ ְּ עֻּוש  ַ ָגֳאֵלנוֶֻּּיש  ,ּלְּ
ַרֵחםַּוֲחֹמלּחֻוס ֶּוֱאֹמרּ,ָעֵלינוֻּּוְּ

ָצרֹוֵתינוֻּ ַּדיּלְּ ַמֵהר. ֻּּותְּ ָתִחיש  ָגֳאֵלנוֻּּוְּ ּלְּ
ה ֺאֻלָ ֵלָמהּגְּ ְּ ִמֻיֻותּ,ש  ְּ ַגש  רֻוָחִנֻיֻותֻּבְּ גֻוףּ,וְּ ֻּבְּ

ּּ ֶנֶפש  ּ.ֻוָממֹוןּוְּ

ִתּ הוְּ ֻדֶ נוֻּּפְּ ֵ ש  לּ,ַנפְּ ַּהֲחָטִאיםִּמֻכָ
ָהֲעֹונֹות ִעיםּוְּ ָ ש  ַהֻפְּ ל,ּוְּ ִּמיֵניֻּוִמֻכָ

ָגִמים עֹוָלםֻּפְּ ֻבָ ֶ ּש  ל, ֲאֹותֻּוִמֻכָ ֻדֹותַּהֻתַ ַהֻמִ ּוְּ
ָּרעֹות ֶנה. ִתבְּ נוֶֻּּאתָּלנוֻּּוְּ ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְּ ַיןֻּבֵ נְּ ֻּבִ
ַּעדֲּעֵדיּעֹוָלם ֻובוֻּ, ָיש  ּ,ַלֲעבֹוָדָתםֻּכֲֹהִניםּוְּ
וִּּ יםֻולְּ דֻוָכָנםֻּיִ ָרֵאלּ,לְּ ִיש ְּ ַמֲעָמָדםּוְּ ּ.לְּ

ל ֶ ּעֹוָלםּש  ַּרֵחםַּרֲחָמןֶּמֶלךְּּ,
ֻּּוֵמִטיבּטֹובּ,ָעֵלינוֻּ ֶרש  ּ,ָלנוִֻּּהֻדָ

ֻוָבה ֲהמֹוןֵּאֵלינוֻּּש  ַללּ,ַרֲחֶמיךָֻּּבַ גְּ ָּאבֹותֻּבִ
וֻּ ָעש  ֶ צֹוֶנךָּּש  ּרְּ ֵנה, ךָֻּּבְּ הֵּביתְּ ִחֻלָ ַבֻתְּ כֹוֵנןּ,ֻכְּ ּוְּ

ךָּ ְּ ש  ֻדָ כֹונוַֹּּעלִּמקְּ ֵאנוֻּּ,מְּ ַהרְּ ָינוֹּּוְּ ִבנְּ ּ,ֻבְּ
ֵחנוֻּ ֻמְּ ש ַ ִתֻקֻונוֹּּוְּ בּ,ֻבְּ ֵ ָהש  ּ,ַלֲעבֹוָדָתםֻּכֲֹהִניםּוְּ
ם ִוֻיִ דֻוָכָנםֻּולְּ יָרםּ,ֻבְּ ִ ש  ָרםּלְּ ִזמְּ בּ,ֻולְּ ֵ ָהש  ּוְּ

ָרֵאל ֵויֶהםִּיש ְּ םּ,ִלנְּ ָ ש  ִריבּוְּ ָפֶניךַָּּנקְּ ֶּאתּלְּ
נֹות ֻבְּ ִמיִדיןּ,חֹובֹוֵתינוָֻּּקרְּ ֻּּתְּ ִסדְּ ּ,ָרןֻכְּ

ָכָתןֻּומֻוָסִפיןּ ִהלְּ ּ.ֻכְּ

ַמַעןָּעֵלינוֻּ ֶמךָּּלְּ ְּ ּש  י, ַּעלּלֹאֻּכִ
קֹוֵתינוֻּ נוִֻּּצדְּ יִליםֲּאַנחְּ ֲחנֻוֵנינוַֻּּמֻפִ ֻּתַ

ָפֶניךָּ יּ,לְּ יםַּרֲחֶמיךַָּּעלֻּכִ ָּהַרֻבִ י, ַּעלֻּכִ
יםַּרֲחֶמיךָּ טֻוִחיםָּאנוָֻּּהַרֻבִ ַעלּ,ֻבְּ ֲּחָסֶדיךָּּוְּ

ָעִניםָּאנוֻּ ְּ ִלסְּּּ,ִנש  יםָּאנוִֻּּליחֹוֶתיךָּוְּ ַקֻוִ ּ,מְּ
ךָּּ ֻוָעתְּ ִליש  יםָּאנוֻּּוְּ ַצֻפִ ּ.מְּ

ָראָּלנוֻּ תֻובִּמקְּ ֻכָ ֶ ֲּאִניַּוֻיֹאֶמר"ּ:ש 
לַּאֲעִביר ֶניךַָּּעלּטֻוִביֻּכָ ָקָראִתיּ,ֻפָ ּוְּ

ם ֵ ש  ֹהָוהּבְּ ָפֶניךָּּיְּ ִתיּ,לְּ ַחֻנֹ רֶּאתּוְּ ֶ ּ,ָאֹחןֲּאש 
רֲּאַרֵחּּ ֶ יֶּאתֲּאש  ֻתִ ִרַחמְּ ּ."םוְּ

יּ,ַרֲחִמיםָּעֵלינוֻּ הֻּכִ ּהֻואַּאֻתָ
ַעל ָּהַרֲחִמיםֻּבַ י, ַּרחֻוםֵּאלֻּכִ

ֶמךָּ ְּ ּש  ֶמךַָּּחֻנֻוןֵּאל, ְּ ּש  נוֻּ, ָראֻּבָ ֶמךִָּּנקְּ ְּ ,ּש 
ֹהָוה הּיְּ ַמַעןֲּעש ֵ ֶמךָּּלְּ ְּ ּש  יעַּ, ֻפִ ְּ ַתש  ָּעֵלינוֻּּוְּ
יםַּרֲחִמיםּ דֹוִליםַּרֲחִמים,ַּרֻבִ ּ.ֻגְּ

P [ה ]ִפֻלֹות  p אֹנה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל אוֻ א , 'ַאבָֻ נה א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ָ  '(ראֹוֵמ ל ש 

ית" ִׁ אש  ֶכם רֵּ סֹתֵּ ה ֲערִׁ ימוֻ  ַחֻלָ רִׁ רֻוָמה ֻתָ ר) "תְׁ ְדֻבָ ֻמִ  כ(, טו ֻבַ

ַו  – צְׁ  –ה' ַחֻלָ ת 'מִׁ

לֹאּ ּוְּ ֵלמֻות, ְּ ש  הֻּבִ ַותַּחֻלָ םִּמצְּ ַקֻיֵ לְּ
ּ תֹוךְּ ּלְּ ָּיֹבא לֹא ּוְּ עֹוָלם ּלְּ ל ֵ ש  ִנֻכָ
ָתֻה.ּ ַּחֻלָ ָמה ֺּהרְּ ֻלֹא ֶ ּש  ה ִּעֻסָ עֹוָלם, ּלְּ ינֻו ֻפִ
ֻובּ ָנש  ּוְּ ֵהָרה, ּמְּ ֵקנֻו ִּצדְּ יַח ִ ש  ּמְּ ָּלנֻו ָתִביא וְּ
ַותּ ִּמצְּ ם ַקֻיֵ ּלְּ ה ֻכֶ ִּנזְּ ם ָ ש  ּוְּ ָקרֹוב, ֻּבְּ ֵצנֻו ַארְּ לְּ
מֻורּ ֵלמֻותֻּגָ ְּ ש  ֻּבִ הֹוָרהַּלֻכֵֹהן, הּטְּ ִתיַנתַּחֻלָ נְּ

דֹוָלה.ּ הּגְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּבִ

 ֻוֵמֵעת

 ֻוְכָבר

 ָאדֹון,

 ְוִתְגאֹול

 ִרֻבֹונוֹ 

 ַרֵחם

ם  ְוַקֻיֵ

 ֵלאְוִתֻמָ 

ה  ְוִנְזֻכֶ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מז ֻפָ

P [ו ]ִֹפֻלֹותִלֻקֻוֵט  p אֹז"חֹי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ִטיז א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ֻפָ ְּ ש  ה ַהֻמִ ֵאֻלֶ  '(ם, 'וְּ

יֶה  דֵּ גְׁ י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  ר) "ם"וְׁ ְדֻבָ ֻמִ  לח(, טו ֻבַ

ַו  – צְׁ ית 'מִׁ יצִׁ  –ת' צִׁ

ּ ים ָּהַרֻבִ ַרֲחֶמיָך מֹֻּבְּ ְּ ֶּאתִּלש  ר
ָּעלֵּ ַרֵחם ּוְּ . ִרית־ֹקֶדש  ינֻוַּהֻבְּ

ָרֵאל,ּ יתִּיש ְּ ָךֻּבֵ לַּעֻמְּ ֶאתֻּכָ ּוְּ יֵלנֻוּאֹוָתנֻו ַהֻצִ וְּ
ּ ִּמיֵני ל גִַּמֻכָ ֻּפְּ ל ֶ ּש  ֵּהןִּנאוֻּם לֹום, ָ ש  ַּחס־וְּ ף

ה,ּ ַמֲעש ֶ ֻּובְּ ִדֻבֻור ֻּבְּ ָבה ָ ַמֲחש  ֻּבַ ֵּהן ה, ִאֻיָ רְּ ֻבִ
ֵרנֻוּ מְּ ְּ ש  ֻּתִ ם ֺכֻלָ ֻּבְּ ים, ִ ּחֻוש  ה ָ ַּהֲחִמש ֻ ָכל ֻובְּ

לִּמיֵניּ יֵלנֻוִּמֻכָ ַתֻצִ גַּּוְּ ִרית.ם־ֻפְּ ַּהֻבְּ

הֹוִריםּ ֻּוטְּ ים ִ דֹוש  ּקְּ יֹות ִּלהְּ ֵרנֻו ַעזְּ ֻתַ
ֱאֶמתּ ִריתֻּבֶ ת־ַהֻבְּ ַ ֺדש ֻ הִּלקְּ ֻכֶ ִנזְּ ם,ּוְּ ֺכֻלָ ֻבְּ

יֵרנֻו.ּ ֻתִ סְּ ָנֶפיָךֻּתַ ֵצלֻּכְּ ָךַּהֻטֹוב,ֻּובְּ צֹונְּ רְּ ֻּכִ

ָכלּ ָראֻוי,ֻּבְּ ַותִּציִציתֻּכָ םִּמצְּ ַקֻיֵ לְּ
ֻדוֻּ ִדקְּ ּוְּ ָרֶטיָה נֹוֶתיָה,ֻּפְּ ַכֻוָ ּוְּ ֶקיָה

ֻה.ּ לֻוִייםֻּבָ ֹותַּהֻתְּ ַי"גִּמצְּ ַתרְּ ּוְּ

ֵגןּ ֻּתָ ים, ִ דֹוש  ַּהֻקְּ יִצית ַּהֻצִ ֵפי נְּ ֻכַ
ִּמיֵניּ ל ִּמֻכָ ּאֹוָתנֻו יל ַתֻצִ ּוְּ ָעֵלינֻו

גַּ ָךֻּפְּ תְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּבִ ש  ַקֻדֵ ִהתְּ ּלְּ נֻו ַזֻכֵ ֻּותְּ ִרית, ם־ַהֻבְּ
ִמיד.ּ ֻּתָ

ילּא ֻצִ ,ֻּתַ ָחש  ֹוָתנֻוֵּמֲעַצתַּהֻנָ
יִתים ֻסִ ַהמְּ יםּוְּ ַפֻתִ ֵּמֲעַצתַּהמְּ
ָהַרעּאֹוּ ָנהּלְּ ַכֻוָ ָּהֱאֶמת,ֻּבְּ ֶרךְּ יִחיםִּמֻדֶ ֻדִ ַהֻמַ וְּ

ָנה.ּ ַכֻוָ ֻלֹאֻּבְּ ֶ ּש 

ּאֹורּ ָּעֵלינֻו יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֻּולְּ ל ַקֻבֵ לְּ
יֵקי־ֱאֶמת,ּ ַּצֻדִ ל ֶ ּש  ָּהֱאֶמת ֶכל ֵ ַהש ֻ

הּלְּּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ֵדיּש  םֵּעצֹותּטֹובֹותַּעל־יְּ ַקֻיֵ לֻּולְּ ַקֻבֵ
הּ ֻכֶ ִּנזְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ּוְּ ֶהם, ֻלָ ֶ ּש  ֻיֹות ַוֲאִמֻתִ

עֹוָלם.ּ ינֻוּלְּ ֶקרִּמֻפִ ֶ ַברּש  לֹאֵּיֵצאּדְּ ֶּלֱאֶמת,ּוְּ

P [ז ]ִֹֹפֻלו ַתֲחנֻוִני־תֻתְּ  p םוְּ
ָמָטֹ ֹהַֹהׁשְּ ִפֻלָ ֹ"לֹח"אֹזַהנַֹהִֹלתְּ

י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל הז א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ֵאֻלֶ ִטי , 'וְּ ֻפָ ְּ ש   '(םַהֻמִ

יֶה  דֵּ גְׁ י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  ר) "ם"וְׁ ְדֻבָ ֻמִ  לח(, טו ֻבַ

ַו  – צְׁ ית 'מִׁ יצִׁ  –ת' צִׁ

ָפֶניךָָּּרצֹון ֹהוִָּּמֻלְּ ּיֵהֵּואלֹּּינוֵֻּהֱּאלֹּּהיְּ
ֲּאבֹוֵתינוֻּ ַרֵחם, ֻתְּ ֶ ִמיןּ,ָעֵלינוֻּּש  ַתזְּ ּוְּ

ָנָסֵתנוָֻּּלנוֻּ רְּ ֵמנוֻֻּּפַ ַלחְּ ֶרַוחּוְּ ִליּ,ָכבֹודֻובְֻּּּבְּ ֻּבְּ
ֻוםּ אּש  ֻדָ ָאָגהִּויִגיָעהִּטרְּ ָללֻּודְּ ּ.ֻכְּ

ה נוַֻּּאֻתָ ֻתָ ַעל"ּ:הֹוַדעְּ ֶ ֵדי־ש  ַגםּיְּ ־ֻפְּ
ִרית לֹום־ַחסַּהֻבְּ ָ ש  אּ,וְּ רֻּבָ ֻדֵ ֶּהעְּ

ָנָסה רְּ ֶחםַּהֻפַ ַהֻלֶ לֹום־ַחסּוְּ ָ ש  ּוְּ מוֹּ, ֻּכְּ
ֱאַמר ֻנֶ ֶ י"ּ:ש  ַעדֻּכִ הּבְּ ָ רַּעדּזֹוָנהִּאש ֻ ֻכַ ֻּכִ

ֵדי־ַעלָּבלֲאּּ–"ָּלֶחם ַותּיְּ ִּנֻצֹוִליןּ,ִציִציתִּמצְּ
ַגםּ ִרית־ִמֻפְּ זֹוִכיןּ,ַהֻבְּ ָנָסהּוְּ ַפרְּ ה־לְּ ָ ֺדש ֻ קְּ  .ֻדִ

P [ח ]ִפֻלֹות  p אֹח"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל נֹוַרת ָזָהב'(ח א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ  , 'ָרִאיִתי מְּ

יֶה  דֵּ גְׁ י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  ְד ) "ם"וְׁ ֻמִ רֻבַ  לח(, טו ֻבָ

ַו  – צְׁ ית 'מִׁ יצִׁ  –ת' צִׁ

ִתֻקֻוָנֻהּ ֻּכְּ ִּציִצית ַות ִּמצְּ ם ַקֻיֵ לְּ
ָרֶטיָהּ ֻּפְּ ָכל ֻּבְּ ֵלמֻות, ְּ ש  ֻבִ
ֻה,ּ ֻּבָ לֻוִים ַּהֻתְּ ֹות ִּמצְּ ַי"ג ַתרְּ ּוְּ ֻדֻוֶקיָה ִדקְּ וְּ
ּטֹובּ ֵלב ֻּובְּ ָראֻוי, ֻּכָ ֵלָמה ְּ ּש  ָנה ַכֻוָ ֻובְּ

דֹוָלה.ּ ָחהּגְּ מְּ ש ִ ֻּובְּ

ּ ֶ יםּש  ָּהרֻוַח־ַחֻיִ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ּלְּ ה ֻכֶ זְּ ֻנִ
ִּציִצית,ּ ַות ִּמצְּ ֵדי ַּעל־יְּ ה ָ ֺדש ֻ קְּ ֻדִ
ָּלנֻוּ ָחֵסר ֶ ּש  רֹונֹות ַּהֶחסְּ ל ֻּכָ ַמֻלֹאת לְּ
ּ. ָּוֶנֶפש  גֻוף ֻּבְּ רֻוָחִנֻיֻות, ֻּובְּ ִמֻיֻות ְּ ַגש  ֻבְּ
ִעיםּ ָ ש  ּרְּ ַנֵער ֻּותְּ ָּהָאֶרץ פֹות ַכנְּ ֻּבְּ ֹתאֵחז "וְּ

ַמּ ֻּותְּ ר, ֻבֵ ַ ש  ֻּותְּ ה". ֻנָ ִניַע,ִּמֻמֶ ַתכְּ ּוְּ ר, ֻגֵ

 ְוָעְזֵרנוֻ 

 ַרק

נוֻ   ֻוְתַזֻכֵ

 ְוַעל־ְיֵדי

 ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה

 הְוִנְזכֶֻ 

 ְיִהי

י  ֻכִ

 ְוַתַעְזֵרנוֻ 

ֹאֶפן  ֻבְ



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מח ֻפָ

וּ ּ"ֵעש ָ ּהֻוא אֹוֵיב, ּוְּ ַּצר ִּאיש  ֶּאת יל, ֻפִ ְּ ַתש  וְּ
יו.ּ עֹוִּמֻפִ לְּ תֹוִציאֻּבִ ִעיר",ּוְּ ּש ָ ִּאיש 

ַּהֲחֵיינֻוּ ים, ַּרֻבִ ַרֲחִמים ֻּבְּ ֵמִתים
ֹּכַחּ ָּלנֻו ֵתן ּוְּ ֶניָך, ֻּפָ אֹור ֻּבְּ ֵמנֻו ַקֻיְּ וְּ

ּעַּ ה ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּדִ ים ָּהרֻוַח־ַחֻיִ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֵדיּלְּ ל־יְּ
ֲאּ ְּ ִּמש  ל ֻּכָ ַמֻלֹאת ּלְּ חֹוֵתינֻו, נֻוַּאנְּ ִּלֻבֵ לֹות

טֹוָבה.ּ ּלְּ

ֵמיּ ּיְּ ל ֻּכָ ִמיד ֻּתָ ָך צֹונְּ ּרְּ ֹות ַלֲעש 
ֵּמָרעּ ּסֻור יֹות ִּלהְּ ה ֻכֶ ִנזְּ ּוְּ ינֻו, ַחֻיֵ
ִמיד,ּ ֻּתָ ֵעיֶניָך ֻּבְּ ַּהֻטֹוב ֹות ַלֲעש  ּוְּ ֱאֶמת, ֻבֶ

ּ ַּעֻמְּ ֶצֱאָצֵאי ּוְּ ֶצֱאָצֵאינֻו ּוְּ נֻו יתֲּאַנחְּ ֻּבֵ ָך
ַעדּעֹוָלם,ָּאֵמןֶּסָלה.ּ הּוְּ ָרֵאלֵּמַעֻתָ ִּיש ְּ

P [ט ]ִפֻלֹות  p אֹיד"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל יךְּ יד א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ִ ש  ַהמְּ לוֹ  , 'לְּ ָ עֹולָ ם ש   '(םֻבָ

יֶה  דֵּ גְׁ י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  ר) "ם"וְׁ ְדֻבָ ֻמִ  לח(, טו ֻבַ

ַו  – צְׁ ית 'מִׁ יצִׁ  –' תצִׁ

ֹהוָּ ּיְּ אּה, ֻּוַמֻלֵ ַּרֵחםָּעַלי, ֲחֹמלָּעַלי,
ַּעל־ ֹחלִּלי ֻּומְּ ַרֲחִמים. ּבְּ ֲאלֹוַתי ְּ ִמש 
לּ ֻּכָ ֵּמָעַלי יט ִ ש  ַהפְּ ּלְּ ה ַצֻוֵ ּוְּ ֲּעוֹונֹוַתי. ל ֻכָ
ָגִדיםּ בְּ ֻּבִ ִני ֵ יש  ֻבִ ַהלְּ ּוְּ ָגִדים־ַהֻצֹוִאים, ַהֻבְּ

ים.ּ ִ דֹוש  הֹוִריםֻּוקְּ ָגִדיםּטְּ בְּ ים,ֻּבִ ִקֻיִ ּנְּ

ים,ּ ָּהַרֻבִ ַרֲחֶמיָך ּבְּ ִני ַזֻכֵ ּוְּ ִרי, ֶעזְּ ֻבְּ
ִליתּ ַתכְּ ָראֻויֻּבְּ ַותִּציִציתֻּכָ םִּמצְּ ַקֻיֵ לְּ
יתּ ַטֻלִ ֻּבְּ ה ֻסֶ ֻכַ ִּמתְּ ֲאִני ֶ ּש  ם ֵ ש  ֻּוכְּ ֵלמֻות, ְּ ַהש ֻ
יּ ִ ש  ָלהֶּאתַּנפְּ ַמעְּ ּלְּ יש  ֻבִ לְּ ןֻּתַ ה,ֻּכֵ עֹוָלם־ַהֻזֶ ֻבָ

ּ ית ַטֻלִ ֻּבְּ ָמִתי, ְּ ִנש  ּוְּ רֻוִחי ֻּוַבֲחלוָֻּנֶאּוְּ ָקאּה
יםּוֻּּ ִקֻיִ ָגִדיםּנְּ בְּ ָנן,ֻּבִ ַרֻבָ ָבִנים.דְּ ּלְּ

יֻוּ ָכלֵּעתִּיהְּ תֻוב:ּ"ֻבְּ ֻכָ ֶ ָראּש  יִּמקְּ ֻבִ
ָךּ ְּ ּרֹאש  ַּעל ֶמן ֶ ש  ּוְּ ָבִנים, ּלְּ ָגֶדיָך ֻבְּ

ָסר".ּ ַּאלֶּיחְּ

 

P [י ]ִפֻלֹות  p אֹמט"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל םמט א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ֶמש  ש ָ ֶ ֶה  , 'ַלש ֻ  '(םֹאֶהל ֻבָ

יֶה  דֵּ גְׁ י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  ר) "ם"וְׁ ְדֻבָ ֻמִ  לח(, טו ֻבַ

ַו  – צְׁ ית 'מִׁ יצִׁ  –ת' צִׁ

ַותּ ִּמצְּ ם ַקֻיֵ ּלְּ ים, ָּהַרֻבִ ַרֲחֶמיָך ֻבְּ
ָרֶטיָהּ ֻּפְּ ָכל ֻּבְּ ֵלמֻות, ְּ ש  ֻּבִ ִציִצית
ֹותּ ִּמצְּ ַי"ג ַתרְּ ּוְּ נֹוֶתיָה, ַכֻוָ ּוְּ ֻדֻוֶקיָה ִדקְּ וְּ

ּּ דֹוָלה.ַהֻתְּ ָחהּגְּ מְּ ש ִ ֵלב־טֹובֻּובְּ ֻה,ֻּובְּ ּלֻוִיםֻּבָ

ּ ָפֶניךָָּרצֹון ֻוָבהִּמֻלְּ ֲּחש  ֵהא ֻתְּ ֶ ּש  ,
ֶמר־ ִּמֻצֶ ין ּעֹוש ִ ָאנֻו ֶ ּש  ִּציִצית ַות ִמצְּ
ֵכֶלתּ ֻּתְּ ַות ִּמצְּ ם ֻּגַ נֻו מְּ ִּקֻיַ ִאֻלֻו ֻּכְּ ָלָבן,

יִצית.ּ ֻצִ ֻבַ ֶ ּש 

צֹוֵננוֻּ רְּ ֶ ּש  ָפֶניָך: ּלְּ ָידֻוַע ּוְּ לֻוי ֹותֻּּגָ ַלֲעש 
ִעיםּ ֻגְּ עְּ ֻגַ ֻּוִמתְּ ֲּחֵפִצים ָאנֻו ּוְּ ָך, צֹונְּ רְּ
ָּהִיינֻוּ ִאם ּוְּ יִצית. ֻצִ ֻבַ ֶ ּש  ֵכֶלת ֻּתְּ ַות ִּמצְּ ם ַקֻיֵ לְּ
ָּהִיינֻוּ ִציִצית, ּלְּ ֵכֶלת ֻּתְּ ֹצא ִּלמְּ זֹוִכים
ָוהּ צְּ ַּהֻמִ ם ַקֻיֵ ּלְּ ֵדי ֻּכְּ ַּרב ּהֹון ִרים ַפֻזְּ מְּ

ּּ ְּ ש  ֵּלמֻות.ֻבִ

ּ ים ֲעֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ית־ֻבַ ֻּבֵ ָחַרב
זֹוןּ ַּהִחֻלָ ם ַעֻלֵ ִנתְּ ּוְּ נֻו, ֵ ש  ֻדָ ִמקְּ
ּזֹוִכיםּ ָּאנֻו ֵּאין ָאה ָּוָהלְּ ֻּוֵמָאז ֲעֹונֹוֵתינֻו, ֻבַ

ֵלמֻות.ּ ְּ ש  ָךֻּבִ ָותְּ םִּמצְּ ַקֻיֵ ּלְּ

ֵהאּ ֻתְּ ֶ ּש  ָפֶניָך, ִּמֻלְּ ָּרצֹון ִהי יְּ
ָּלָבןּ ִּציִצית ַות ִּמצְּ ֻוָבה ֲחש 

ִּמצְּּ נֻו מְּ ִּקֻיַ ִאֻלֻו ֻּכְּ ָפֶניָך, ֵכֶלתּלְּ ֻּתְּ ַות
יִציתּ ֻצִ ֻבַ ֶ ּ.ש 

ֵהָרהּ מְּ ֻּבִ ָך ִּעירְּ ֵנה ֻּובְּ ָעֵלינֻו,
ָּלָאֶרץּ לֹום ָ ש  ּלְּ ַּוֲהִביֵאנֻו ָיֵמינֻו, ֻבְּ
זֹון,ּ ַּהִחֻלָ ה ֻלֶ ֻגַ ִיתְּ ּוְּ ֲחזֹר ֻיַ ֶ ּש  נֻו ַזֻכֵ ּוְּ ה, ָ דֹוש  ַהֻקְּ

יִצית.ּ ֻצִ ֻבַ ֶ ֵכֶלתּש  ַותֻּתְּ םִּמצְּ ַקֻיֵ הּלְּ ֻכֶ ִנזְּ ּוְּ

ה  ְמַחֻיֶ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ש 

א  ָאֻנָ

 הֶוְהיֵ 

ם  ִויֺקֻיַ

ִני  ְוַזֻכֵ

 ִויִהי

י  ֻכִ

 ַאךְ 

ן  ַעל־ֻכֵ

 ְוַרֵחם



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   מט ֻפָ

ּ ַתֲעֹקר,ֻּתְּ ּוְּ ר, ֻבֵ ַ ש  ֻּותְּ ה, ַכֻלֶ
ָעהּ ְּ ָּהִרש  כֻות ַּמלְּ ר, ַמֻגֵ ֻותְּ
הּ ֻלֵ ּ"ֻכַ תֻוב: ֻכָ ֶ ּש  ָרא ִּמקְּ ם ִּויֺקֻיַ ָּהעֹוָלם, ִמן
ֱּאלִֹקיםּ י ֻּכִ עֻו ֵידְּ ּוְּ ֵאיֵנמֹו, ּוְּ ה ֻלֵ ֻּכַ ֵחָמה בְּ

ֵסיָּהָאֶרץֶּסָלה".ּ ַאפְּ ַיֲעֹקבּלְּ לֻּבְּ ֵ ּמש 

ּבֵֻּ ָך ַּעֻמְּ ל ֻּכָ ֶאת ּוְּ יתּאֹוָתנֻו
ָךּ ֻּבְּ בֻוִקים ֻּדְּ יֹות ִּלהְּ ָרֵאל, ִיש ְּ

ּ ָּעֵלינֻו ל ַקֻבֵ ֻּולְּ ָךָּתִמיד, כֻותְּ ַּמלְּ ֹּעל ֶאת
ַאֲהָבה.ּ ֻּבְּ

ָּעֵלינוֻּ יַע ֻפִ ְּ ַתש  יםּּ,וְּ ֲּאֺרֻכִ ים ַחֻיִ
נֻוּ ֻּבָ ם ִּויֺקֻיַ ִמים, ַקֻיָ ּוְּ טֹוִבים

"ּ תֻוב: ֻכָ ֶ ּש  ָרא יֹהָוהִּמקְּ ֻּבַ ֵבִקים ַּהֻדְּ ם ַאֻתֶ וְּ
יֱאלֵֹהיּ ֶכםַּהֻיֹום".ֶכםַּחֻיִ ֻלְּ ּםֻּכֺ

ֵּמָעֵלינֻו,ּ יִנים ַּהֻדִ ל ֻּכָ ל ַבֻטֵ ֻותְּ
ָרֵאלּ ִּיש ְּ ית ֻּבֵ ָך ַּעֻמְּ ל ֻּכָ ֻוֵמַעל
ַפעּ ֶ ּש  ָּעֵלינֻו יךְּ ִ ש  ַתמְּ ּוְּ ָּוֶעד, עֹוָלם ּלְּ ִמיד ֻתָ
לֹוםּ ָ ש  ּוְּ ים ַחֻיִ ּוְּ ַרֲחִמים ּוְּ ָרָכה ֻּובְּ טֹוָבה

ִּויֺקיַֻּ ה, ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּדִ ירֻות ִ ָראַּוֲעש  ִּמקְּ נֻו ֻּבָ ם
ּ"ַוֲהִריֹקִתי תֻוב: ֻכָ ֶ ָרָכהָּלֶכםּש  ִליַּעדֻּבְּ ֻּבְּ
ָּדי".ּ

P [יא ]ִפֻלֹות  p אֹנד"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ץ נד א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ִהי ִמֻקֵ רֹון'( –, 'ַויְּ  ִזֻכָ

יֶה  דֵּ גְׁ י בִׁ פֵּ נְׁ ת ַעל ֻכַ יצִׁ ֻו ָלֶהם צִׁ ָעש  ר) "ם"וְׁ ְדֻבָ ֻמִ  לח(, טו ֻבַ

ַו  – צְׁ ית 'מִׁ יצִׁ  –ת' צִׁ

ַותּ ִּמצְּ ּיֹום ָכל ֻּבְּ ם ַקֻיֵ ּלְּ ִני ַזֻכֵ ֻותְּ
ִריַאת־ ֻּוקְּ ין, ִפֻלִ ֻּותְּ ִציִצית,

ּ ה ִפֻלָ ֻּותְּ ַמע, ְּ ֵלבּּ–ש  ֻּבְּ ֵלמֻות, ְּ ַּהש ֻ ִלית ַתכְּ ֻבְּ
ּ, ֶּנֶפש  ִסיַרת ֻּוִבמְּ דֹוָלה ּגְּ ָחה מְּ ש ִ ֻּובְּ טֹוב

דֹולָּ ָנהּגְּ ַכֻוָ ָטֳהָרהֻּובְּ הֻּובְּ ָ ֺדש ֻ קְּ הַּוֲעצֻוָמה,ֻּבִ

נֹוֵתיֶהםּ ַכֻוָ ּוְּ ֻדֻוֵקיֶהם ִדקְּ ּוְּ ָרֵטיֶהם ֻּפְּ ל ֻּכָ ִעם
ֶהם.ּ לֻוִיםֻּבָ ֹותַּהֻתְּ ַי"גִּמצְּ ַתרְּ ּוְּ

P [יב ]ִפֻלֹות  p אֹכא"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ִתים'כא,  א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ִמיר ֻוסְּ יָקא טְּ  ('ַעֻתִ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  ַאֲחרֵּ "וְׁ ֶכם וְׁ ַבבְׁ יֶכםי לְׁ ינֵּ  י עֵּ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ִהי ָפֶניךָָּּרצֹוןּיְּ ֹהָוהִּמֻלְּ ֱּאלֵֹהינוֻּּיְּ
ֲּאבֹוֵתינוֵֻּּואלֵֹהי ,ַּרֲחִמיםָּמֵלא,

ַרֵחם ֻתְּ ֶ ֵרנוֻּּ,ָעֵלינוֻּּש  ַתַעזְּ יֵענוֻּּוְּ ִ תֹוש  ֵהָרהּוְּ ּ,מְּ
ִחיל תְּ ֻנַ ֶ הּש  ֵּּמַעֻתָ ש  ַקֻדֵ ַעת"ֶּאתּלְּ בְּ ִ ּש 
רֹות ִאיִריןּ"ַהֻנֵ ֵניּמֻולֶּאל"ַּהֻמְּ נֹוָרהֻּפְּ ּ"ַהֻמְּ

ה ָ דֹוש  ֵהםּ,ַהֻקְּ ֶ ַנִיםָּהֵעיַנִיםּש  ָהָאזְּ הּוְּ ַהֻפֶ ּוְּ
ַהֹחֶטםּ ּ.וְּ

ּ ש  ַקֻדֵ ֵּעיַניֶּאתּלְּ ֵרִני, ַתַעזְּ ּוְּ
ַהֲעִצים אֹותֵּעיַניֶּאתּלְּ ָרעֵּמרְּ ,ֻּבְּ

ֶיה ִתהְּ ִריּוְּ ֶעזְּ ֻלֹאֻּבְּ ֶ ֶיהּש  ֻוםּילִִּּיהְּ ּש 
לֻות ֻכְּ ֻתַ ֻוםַּעלִּהסְּ ָברּש  עֹוָלםֻּדָ ֻבָ ֶ ה־ש  ַּהֻזֶ

ָללּ ּ.ֻכְּ

ֵרִני ַעזְּ יֵלִניֻּתַ ַתֻצִ ֵטִניּוְּ ַמלְּ ,ֻּותְּ
ֻלֹא ֶ לּש  ֻכֵ ֻתַ לֹום־ַחסֶּאסְּ ָ ש  ּוְּ ַּעל,

ֻום ָברּש  ִביאֻּדָ הֻורִּליֵדיַּהֻמֵ לֹום־ַחסִּהרְּ ָ ש  ּ.וְּ

ִני ָחֻנֵ ַרֵחםּוְּ ילֵָּּעַליּוְּ ַהֻצִ ִּניוְּ ט, ֻּוַמֻלֵ
י ִ ש  הַּנפְּ ַגםֵּמַעֻתָ אֻות־ִמֻפְּ ָּהרְּ לֹא, ּוְּ

ָבִביַּאַחרָּאתֻור ַאַחרּלְּ ֵּעיַניַּהֲעֵבר,ּ"ֵעיַניּוְּ
אֹותּ אֵּמרְּ וְּ ָ ָרֶכיךָּּש  דְּ יִניֻּבִ ּ."ַחֻיֵ

יַּמה ֻתִ ַגמְּ ֻפָ ֶ הַּעדּש ֻ ַעתֵּהֻנָ בְּ ִ ש  ֻּבְּ
רֹות ֵדיָּהֵאֻלוַֻּּהֻנֵ ָגַמיֲּעֹונֹוַתיַּעל־יְּ ֻּופְּ

ּ יםַהֻמְּ ָחָטאִתי,ֺּרֻבִ ֶ יָּעִויִתיּש  ֻתִ עְּ ַ ָפֶניךָֻּּוָפש  ּ,לְּ
י ֻתִ ִפיֻּוָפַגמְּ ֵעיַניּ,ֻבְּ ַניּ,ֻובְּ ָאזְּ ִמיּ,ֻובְּ חֹוטְּ ּ,ֻובְּ

 ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה

נוֻ   ֻוְתַזֻכֵ

יךְ  ִ  ְוַתְמש 

יק  ְוַתְמֻתִ

 ְוַתַעְזֵרִני

 ֻוְבֵכן

ִני  ֻוְתַזֻכֵ

 ֻוִבְפָרט

 חֻוס

 ְוָכל



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   נ ֻפָ

עֻוַרי הַּהֻיֹוםַּעדִּמֻנְּ ַּהֻזֶ ֹוֵגג, ש  ֵמִזידֻּבְּ ֻּובְּ
ֹאֶנס ָרצֹוןֻּבְּ ֻּובְּ םַּעל, ֻלָ ֹחלֻּכֺ מְּ ַלחֻּתִ ִתסְּ ִּליּוְּ
ַּּחֻנֻוןַּרֲחִמיםָּמֵלאּ רְּ הַהֻמַ לַֹחֻּּבֶ ּ.ִלסְּ

ַרֲחֶמיךָּ לֻּבְּ ָגִמיםֻּכָ ּ,ָהֵאֻלוַֻּּהֻפְּ
לֹא ֶיהּוְּ ָארִּיהְּ ְּ ֻוםֵּמֶהםִּנש  ּש 

ם ֶ ָללּרש  ֻּכְּ י, הֻּכִ ַּּאֻתָ ֻתָ יָּיַדעְּ נוֵֻּּאיןֻּכִ ֻּכַֹחֻּּבָ
ן ַתֻקֵ ָגִמיםּלְּ ָּהֵאֻלוַֻּּהֻפְּ י, ינוֻֻּּכִ ֻבִ ֹעִַּּהרְּ ש  ִּלפְּ

ֻגֹםּ ִלפְּ ֶהם.ּוְּ ֻּבָ

ֹעֶצםִּרֻבֻוי ָגִמיםּוְּ יםַּהֻפְּ ֺרֻבִ ַּהֻמְּ
דֹוִלים ַהֻגְּ יּוְּ ֻתִ ַגמְּ ֻפָ ֶ ֵעיַניּש  ֻּבְּ ִּמי,

ֲעָרםּיֻוַכל ַ ש  ָרםּלְּ ַסֻפְּ ֻּולְּ ָטםּיֻוַכלִּמי, פֹורְּ ּלְּ
ה ֻפֶ ֻּבַ ַנע, ִנמְּ יּוְּ ֻנִ ַוֻדֹותֲּאִפֻלוִֻּּמֻמֶ ִהתְּ ּלְּ

ֲּעֵליֶהם ל, ן־ִמֻכָ ֻכֵ ֶ ֹותּש  ֻקֻוִניםַּלֲעש  הֻּתִ ֻבֵ ַּהרְּ
ִפיּ ָגִמיםִּרֻבֻויֻּכְּ הַּהֻפְּ ָנםָּהֵאֻלֶ ַתֻקְּ ּ.לְּ

ַמיֶּאָחדּיֹוםָּעַליָּעַברּלֹאֲּעַדִין ִּמֻיָ
ֻלֹא ֶ יּש  ֻתִ ַגמְּ ֵעיַניֻּבוֹֻּּפָ ֻּבְּ ֹוֵגג, ש  ֻּבְּ

ֵמִזיד ֹאֶנסֻּובְּ ָרצֹוןֻּבְּ הּ.ֻובְּ ַאֻתָ ַבדּוְּ ,ּיֹוֵדעַּּלְּ
יעֵַּּהיָכןַּעד ָגםַּמֻגִ ָּהֵעיַנִיםֻּפְּ ר, ֶ לֲּאש  ֻּכָ

ֻהַּּהֻתֹוָרהּ ֻלָ לֻוָיהֻּכֺ ֶהם.ֻּתְּ ֻּבָ

רָּמהּאֹוַמרָּמה,ִּליַּויִּלי ִּאם",ֲּאַדֻבֵ
י ֻתִ ָרהָּאַמרְּ מוֲֹּּאַסֻפְּ ָּקֶצהֶּאֶפסּ",ֻכְּ

ַגם יָּהֵעיַנִיםִּמֻפְּ ֻתִ ַגמְּ ֻפָ ֶ ָכלּש  ,ָּויֹוםּיֹוםֻּבְּ
ֶלה ַמןִּיכְּ הַּהֻזְּ ֵהֻמָ לוֻּּלֹאּוְּ ֵרם"ּ,ִיכְּ ֻפְּ ֶּאסְּ

יֻוןֵּמחֹולּ ֻבְּ ּ".ִירְּ

ה ַעצְַּּּאֻתָ ךָֻּבְּ הּלֹאּמְּ ךַָּּתֲעש ֶ ַמַענְּ ּלְּ
לֹום־ַחס ָ ש  ּוְּ ן, ַתֻקֵ לֻּותְּ ָגִמיםֻּכָ ַּהֻפְּ
הָּהֲעצֻוִמים ַרֲחֶמיךָָּּהֵאֻלֶ ֻּבְּ ָיֵדינוֵֻּּאין, ֻּבְּ

ן ַתֻקֵ ָגםּלְּ ֵּמֶהםֶּאָחדֻּפְּ ל, ן־ִמֻכָ ֻכֵ ֶ םּש  ֻלָ .ֻּכֺ
ָמר־ָיֻהֲּּעֹונֹותִּאם" ְּ ש  י.ַּיֲעֹמדִּמיֲּאדָֹניּ,ֻתִ ֻּכִ

ךָּּ ִליָחהִּעֻמְּ ֵראַּמַעןלְַּּּהֻסְּ ֻוָ ּ".ֻתִ

 

P [יג ]ִפֻלֹות  p אֹכה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל  '(ַאֲחֵוי ָלן ָמָנאכה, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ָפֶניךָָּּרצֹון הִֹּּמֻלְּ ֵּואלֵֹהיֱּאלֵֹהינוָֻּּוהיְּ
ֲּאבֹוֵתינוֻּ ַרֵחם, ֻתְּ ֶ ַרֲחֶמיךָָּּעַליּש  ֻּבְּ

ים ֵרִני,ָּהַרֻבִ ַתַעזְּ יֵעִניּוְּ ִ תֹוש  הּ,וְּ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ רּש  ֻבֵ ַ ש  ּלְּ
ל ַבֻטֵ הַּהֻכַֹחֶּּאתֻּולְּ ַדֻמֶ בַּהמְּ ֻלֵ ֻבַ ֶ לֹא,ּש  ֵּאֵלךְּּּוְּ

ִרירֻותַּאַחרּעֹוד ְּ יּש  ָּהַרעִּלֻבִ לֹא, ָּאתֻורּוְּ
ָבִביַּאַחרּ ּ.ֵעיַניַּאַחרוְּּּלְּ

ה ֻכֶ רֶּאזְּ ֻבֵ ֻגַ ִהתְּ ֹכֲחךָּּלְּ דֹולֻּבְּ ר,ַּהֻגָ ֻבֵ ַ ש  ּלְּ
ִניעַּ ַהכְּ לֻּולְּ ַבֻטֵ לּ,ֻולְּ ֲאֹותֻּכָ ַּהֻתַ

ֻיֹות ֺדֻמִ ָכלּ,ַהֻמְּ ֻבֻוִליםּוְּ לְּ ָכלּ,ַהֻבִ ִניעֹותּוְּ ּ,ַהֻמְּ
ִאים הִּמֻכַֹחַּּהֻבָ ַדֻמֶ הֻואּ,ַהמְּ ֶ ֹּכַחּּש 

ֵהִמֻיֻות לֹא,ַּהֻבְּ הּוְּ הַמּּעֹודֶּאֱעש ֶ ֵהָמהֲּעש ֵ ּ,בְּ
לוֻּ ֻטְּ ֻבַ ִיתְּ יּוְּ ֻנִ לִּמֻמֶ ֲאֹותֻּכָ ֵהִמֻיֹותֻּתַ ַּהֻבְּ לֹא, ּוְּ

ֶיה סֻוס"ּעֹודֶּאהְּ ֶפֶרדֻּכְּ ָּהִביןֵּאיןֻּכְּ ַעִיר, ּוְּ
ֶראּ ֵלדָּאָדםֻּפֶ ּ".ִיֻוָ

ַלֲעלֹותָּלֵצאת ִחיַנתּוְּ ֵהָמהִּמֻבְּ ּ,ֻבְּ
ִחיַנת הָּאָדםִּלבְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּדִ ַתֲעֵלִני, ּוְּ

ֵהָרּּ הִּמןּהמְּ ַדֻמֶ ֶכלֶּאלּ,ַהמְּ ֵ הַּהש ֻ ָ ֺדש ֻ קְּ ּ.ֻדִ

P [יד ]ִפֻלֹות  p אֹלו"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ֵרִעיםלו, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ רֹב ָעַלי מְּ קְּ  '(ֻבִ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  ט()ֻבַ

ן ַתֻקֵ ָגםּלְּ יִניןֻּפְּ לֹא,ָּהַעיְּ ָּאתֻורּוְּ
ָבִביַּאַחר ַאַחרּלְּ ֹמר,ֵּעיַניּוְּ ְּ ִתש  ּוְּ

ִמידֵּעיַניֶּאת לֻּתָ ָגםִּמיֵניִּמֻכָ אֻותֻּפְּ לֹא,ָּהרְּ ּוְּ
ל ֻכֵ ֻתַ ֻוםֶּאסְּ ש  ָברֻּבְּ ִביאֻּדָ הֻורִּליֵדיַּהֻמֵ ִּהרְּ

ן  ֻוְתַתֻקֵ

 ֻוִבְפָרט

י  ֻכִ

 אֹוי

 ְוִאם

 ְיִהי

 ַרק

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ְוַתַעְזֵרִני



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   נא ֻפָ

לֹום־ַחס ָ ש  ּ"וְּ אֹותֵּעיַניַּהֲעֵבר, אֵּמרְּ וְּ ָ ּ,ש 
ָרֶכךָּ דְּ ִניֻּבִ ַּחֻיֵ ל. יָטהֵּעיַניֻּגַ ַאֻבִ ָלאֹותּוְּ ִּנפְּ

ּ."ִמֻתֹוָרֶתךָּּ

P [טו ]ִפֻלֹות  p אֹנ"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ִ נ, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ש  יָלה ֵמֶחֶרב ַנפְּ  י'(ַהֻצִ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
ים ַא  ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ יֶהם" ֲאש  ר טו, לט(ֲחרֵּ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

יֵעִני ִ הֹוש  הּוְּ ֻלֹאּ,ֵמַעֻתָ ֶ ֻגֹםּש  ֶּאפְּ
ִריִתיּעֹוד בְּ ָללֻּבִ ֻּכְּ ָבהֵּהן, ָ ַמֲחש  ֻּבְּ

ֻבֻור הֻּדִ ֻּוַמֲעש ֶ הֵּהן, ִאֻיָ רְּ ִמיָעהֻּבִ ְּ ֻּוִבש 
ָאר ְּ יםֻּוִבש  ִ ין,ּחֻוש  ֹוֵגגֻּבֵ ש  יןֻּבְּ ֵמִזידֻּבֵ יןֻּבְּ ֻּבֵ
ֹאֶנס יןֻּבְּ ָרצֹוןֻּבֵ ֻּבְּ לֹא, ָבִביַּאַחרָּאתֻורּוְּ ּלְּ

ַאַחרּ לֹא,ֵּעיַניּוְּ ִרירֻותּעֹודֵּאֵלךְּּּוְּ ְּ ש  יֻּבִ ּ.ִלֻבִ

בֻוָרהֹּכחִּלי ךָֻּּוגְּ רּ,ֵמִאֻתְּ ֻבֵ ַ ש  ֶּאתּלְּ
ִרי ָּּהָרע־ִיצְּ ֻבש  ִלכְּ ֲאָוִתיֶּאתּוְּ ,ֻּתַ

ןּ ִתֻתֶ ֶיה,ּטֹוב־ֵיֶצרִּליּוְּ ִיהְּ ָבִביּוְּ ֻוִתיּלְּ ש  רְּ ּ.ֻבִ

P [טז ]ִפֻלֹות  p אֹנא"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל  א'(ֲעִקיבָ י ַרבִֻ ר ָאַמ נא, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ַגם אֻותִּמֻפְּ ָּהרְּ ,ּ ש  ַקֻדֵ ֶּאתֻּותְּ
ִמידּיֵעינַּ ֻּתָ לֹא, לּוְּ ֻכֵ ֻתַ ּעֹודֶּאסְּ

ֻוםּ ש  ָברֻּבְּ אֻותֶּאתַּהֻפֹוֵגםֻּדָ ּ.ָהרְּ

ה ֻכֶ לֶּאזְּ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֵעיַניּלְּ תֹוָרֶתךָֻּּבְּ ,ֻּבְּ
ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ יֶקיךַָּּעלֻּולְּ יםַּצֻדִ ֻיִ ,ָּהֲאִמֻתִ

ַעל לּוְּ ָבִריםֻּכָ יןַּהֻדְּ ִ ש  ַקֻדְּ ,ָּהֵעיַנִיםֶּאתַּהמְּ
יוַֻּּעד הְּ ֻיִ ֶ דוֵֹּּעיַניּש  יםקְּ ִ הֹוִריםּש  ִמידֻּוטְּ ֻּתָ

ֱאֶמת ַּלֲאִמֻתוֹֻּּבֶ ה. ֻכֶ ֶאזְּ ןּוְּ ַתֻקֵ ֵהָרהּלְּ ֶּאתּ,מְּ
לּ ָגִמיםֻּכָ יַּהֻפְּ ֻתִ ַגמְּ ֻפָ ֶ ֵעיַניּש  ּ.ֻבְּ

ַרֲחֶמיךָּ ֵרִניֻּבְּ מְּ ְּ ִתש  קֻולּוְּ לְּ ִּמֻקִ
ּ אֻותּחֻוש  לֹום־ַחסָּהרְּ ָ ש  ּוְּ לֹא, ּוְּ

הוֻּ אֹורִּיכְּ עֹוָלםֵּעיַניּמְּ ּ"לְּ ַגם, ָנהַּעדּוְּ ִּזקְּ
יָבהּ ש ֵ ֵבִניַּאל,ּוְּ ַעזְּ ּ."ֻתַ

ִמידֵּעיַניּאֹורֶּאת ֻּתָ ַמַען, ּלְּ
ה ֻכֶ ךַָּּלֲהגֹותֶּאזְּ תֹוָרתְּ ּיֹוָמםֻּבְּ

ָלה ָּוָליְּ ד, ַנֻדֵ ָנהֻּולְּ ֵ ֵּמֵעיַניּש  לֹא, יעַּּוְּ ִּליַּיֻגִ
ֵדי־ֶזה ֻוםַּעל־יְּ קּש  ֶּּהֻזֵ ֵעיַניּוֵמחֹוש  יוֻּ,ּלְּ ִיהְּ ּוְּ

ִאירֹותֵּעיַניּ ּכַֻּּמְּ ֶמש  ֶ ֵרַחּּש ֻ ַכֻיָ ּ.וְּ

P [יז ]ִפֻלֹות  p אֹנד"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ִהי ִמֻקֵ נד, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ רוֹ  –ץ ַויְּ  ן'(ִזֻכָ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

אֻותַּגםִמֻפְּּ ָּהרְּ ֵרִני, מְּ ְּ ִתש  ּוְּ
ֻלֹאָּתִמיד ֶ לּש  ֻכֵ ֻתַ ֻוםֶּאסְּ ש  ֻּבְּ

ָבר ִביאֻּדָ הֻוִריםִּליֵדיַּהֻמֵ לֹום־ַחסִּהרְּ ָ ש  ,ּוְּ
לֹא ֻוםּוְּ ש  ָברּבְּ .ָּהֵעיַנִיםֶּאתַּהֻפֹוֵגםֻּדָ

אֹותֵּעיַניַּהֲעֵבר"ּ אֵּמרְּ וְּ ָ ָרֶכךָּּש  דְּ ִניֻּבִ ּ".ַחֻיֵ

ּ"נֹוֶאֶפתֵּמַעִין ,ּ מְּ ָ יָּרהש  ִ ש  ַּנפְּ
יֵלִני ַהֻצִ ַּּאלּוְּ יֵּאבֹוש  ָּחִסיִתיֻּכִ
ּ".ָבךְּּּ

ָחָטאִתיַּמה ֶ יָּעִויִתיּש ֻ ֻתִ עְּ ַ ָפֶניךָֻּּוָפש  ּלְּ
י ֻתִ ֵעיַניֻּוָפַגמְּ ֻּבְּ ֹוֵגג, ש  ֵמִזידֻּבְּ ֻּובְּ

ֹאֶנס ָרצֹוןֻּבְּ ֻּובְּ ָהַרע, ֵעיֶניךָּּוְּ יִתיֻּבְּ ָּעש ִ
עֻוַרי ַעדִּמֻנְּ הַּהֻיֹוםּוְּ ֹחלּלַהכַֹֻּּעלּ,ַהֻזֶ מְּ ֻּתִ
ר ַכֻפֵ ִליחֹותֱּאלֹוֻהִַּּליֻּותְּ ּסְּ הַּחֻנֻון, ֻבֶ רְּ ַּהֻמַ

לַֹחּּ ּ.ִלסְּ

 ְוָעְזֵרִני

ן  ְוִתֻתֶ

יֵלִני  ְוַתֻצִ

 ַרק

 ְוַתַעְזֵרִני

מֹר ְ  ְוִתש 

יֵלִני  ְוַתֻצִ

יֵלִני  ַהֻצִ

 ְוָכל



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   נב ֻפָ

 

P [יח ]ִפֻלֹות  p אֹס"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ַת ס, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ עוֹ י ַרבִֻ ח ֻפָ מְּ ִ  ן'(ש 

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
ים ַא  ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ יֶהם" ֲאש  ר טו, לט(ֲחרֵּ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ִני ַזֻכֵ ַרֲחֶמיךָֻּּתְּ יםֻּבְּ ָּהַרֻבִ ֵרִני, מְּ ְּ ִתש  ּוְּ
יֵלִני ַתֻצִ לֵּמֵחןּ,ָתִמידּוְּ ֶ ֶקרּש  ֶ ּש 

ַּהֻיִֹפיֻּוֵמֶהֶבל לֹא, ֹמדּוְּ לֹאֶּאחְּ הּוְּ ַאֻוֶ ֶּאתְּ
ָבִבי לְּ יםּיִֹפיֶּהֶבלֻּבִ ִ ש  ַּהֻנָ לֹא, לּוְּ ֻכֵ ֻתַ ֶּאסְּ
ֲּעֵליֶהם לֹא, ָבִביַּאַחרּרָאתוֻּּוְּ ַאַחרּלְּ ֵּעיַניּוְּ

ָלל ֻּכְּ מוֹּ, תֻובֻּכְּ ֻכָ ֶ ֹמדַּאל"ּ:ש  חְּ ָיֻהֻּּתַ ָּיפְּ
ָבֶבךָּ לְּ ֻּבִ י, ַעדֻּכִ הּבְּ ָ רַּעדּזֹוָנהִּאש ֻ ֻכַ ֻּכִ

ּ".ָלֶחםּ

P [יט ]ִפֻלֹות  p אֹסא"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל עֹון'( א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ מְּ ִ י ש   סא, 'ֲחִדי ַרֻבִ

לֹא ָתתוֻ  יֶכםרֻו ַאֲחרֵּ "וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ַּרֲחִמיםָּמֵלא ֵרִני, ָּמֵלאָּעזְּ
ֻועֹות ש  ּיְּ לֹותָּמֵלא, ַּהֻצָ ָּמֵלא,

ֵנִני,ּטֹובֹותֵּעצֹות ֻקְּ ֵעָצהֻּתַ ָפֶניךָּּטֹוָבהֻּבְּ ,ִּמֻלְּ
ִני ֵעָצהַּזֻכֵ ֵלָמּּלְּ ְּ הּהש  ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ָמֻהּּש  ַקֻיְּ ּלְּ ֹאֶפן, ֻּבְּ

ה ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ֵצלּש  ִהֻנָ הּלְּ לֵּמַעֻתָ ֲאִניַּמהִּמֻכָ ֶ ּש ֻ
ֵצלָּצִריךְּּּ ִהֻנָ ּ.לְּ

ה ֵדיֵּמַעֻתָ ךַָּּעל־יְּ ֵלָמהֲּעָצתְּ ְּ ּ,ַהש ֻ
ִמיַרת ְּ ִריתִּלש  ַּּהֻבְּ ֱאֶמתֹּקֶדש  ֻּבֶ

ךָּ צֹונְּ רְּ ַּהֻטֹובֻּכִ לֹא, ֻגֹםּוְּ ָללּעֹודֶּאפְּ ּלֹאּ,ֻכְּ
ָבהֻבְּּ ָ לֹאַּמֲחש  ִדֻבֻורּוְּ לֹאּבְּ הּוְּ ַמֲעש ֶ ּבְּ לֹא, ּוְּ

ֻום ש  ּּבְּ הּחֻוש  ָ יםֵּמֲחִמש ֻ ִ ּחֻוש  לֹא, ָּאתֻורּוְּ
ָבִביַּאַחר ַאַחרּלְּ ֵּעיַניּוְּ לֹא, לּוְּ ֻבֵ ֶּאתֲּאַבלְּ

יּ ֻתִ עְּ ָללּעֹודֻּדַ ּ.ֻכְּ

P [כ ]ִפֻלֹות  p אֹעח"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל יִ עח, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ֻכוֹ וְּ ַמלְּ ן ֹעז לְּ  '(ֻתֶ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

לֵּמָעֵלינוֻּ הֻוִריםִּמיֵניֻּכָ ִּהרְּ
ִפיםָּרִעים ָכל־ַּאֲחֵרינוָֻּּהרֹודְּ ֻבְּ

ֵּעת יֹוֵתר, ֱאֶמַּּהֲחֵפִציםַּאֲחֵריֻּובְּ ּתֻבֶ
ָקֵרב ִהתְּ ֵּאֶליךָּּלְּ ר, ֶ ֲאש  ָלהֻּכַ ָפֶניךִָּּנגְּ ֲּאדֹוןּלְּ

ּ.ַרֲחִמיםָּמֵלאֻּכֹלּ

יךְּּ ִ ש  ַהמְּ ֵניּאֹורָּעֵלינוֻּּלְּ ֶּמֶלךְֻּּּפְּ
ים ַּחֻיִ ִניםּאֹור, הַּהֻפָ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּדִ

ךְּּ ָ ש  מְּ ין־ֵמָאִריךְַּּּהֻנִ ֻפִ הַּאנְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּדִ ֵרנוֻּ. ַתַעזְּ ּוְּ
ִניעַּ ַהכְּ רּלְּ ֻבֵ ַ ש  ּוֻֻּּולְּ ָגֵרש  לּלְּ ַבֻטֵ נוֻֻּּולְּ לֵּמִאֻתָ ֻּכָ

הֻוִרים ִכיןָּרִעיםַּהִהרְּ ָ ש  מְּ ין־ֵמָאִריךְַּּּהֻנִ ֻפִ ַּאנְּ
הּ ִלֻפָ קְּ ּ.ֻדִ

ֲעֵדנוֻּ ֻלֹאֻּבַ ֶ עּש  ֻגַ נוִֻּּתפְּ ֻוםֻּבָ הּש  ָ ִּאש ֻ
רָּרָעה ֶ ֻהֲּּאש  ָ ש  רְּ ָ ֶכתּש  ֶ ש  םִּנמְּ ָ ,ִּמש ֻ

לֹא ֻוםּוְּ הֻורּש  ךְָּּּרעִּהרְּ ָ ש  מְּ םַּהֻנִ ָ ִּמש ֻ
ין־ִריךְֵּּמָאּ ֻפִ הַּאנְּ ִלֻפָ קְּ ֻּדִ ר, ֶ ר־ִאיֲּאש  ַ ש  ֶּאפְּ

א ַחֻבֵ ִהתְּ רַֹחּּלְּ ִלבְּ הֻוִריםּוְּ הֵּמִהרְּ ָּהֵאֻלֶ
ִכין ָ ש  מְּ םַּהֻנִ ָ ִּמש ֻ י, ָכלֻּכִ ֻפֹוִניםַּצדֻּבְּ ֶ ּש  ֵּהם,
ִניםּ ַדֻמְּ םֻּוָבִאיםִּמזְּ ָ ש  ּ.לְּ

ם ֵ ַּהש ֻ ַּרֲחִמיםָּמֵלא, ַרב, ֶּחֶסדּוְּ
ֶּוֱאֶמת יֵלנוֻּוְָּּּעֵלינוֲֻּּחֹמל, ַּהֻצִ

ָרא טְּ מֹוָתא־ִמֻסִ ּדְּ הֻוֵרי, ִּנאֻוףֵּמִהרְּ ֵהם, ֶ ּש 
ָרִאים ָראִּנקְּ מֹוָתא־ִסטְּ ֵהםּ,דְּ ֶותָּמִריםּוְּ ,ִּמֻמָ

ֵהםּ ָרִאיםּוְּ ָאהֲּאבֹותֲּאִביִּנקְּ מְּ ּ.ַהֻטֺ

ִלים ֻּדַ ב, ֵ בֹותּחֹוש  ָ ַבלַּמֲחש  חּלְּ ִּיֻדַ
ךָּ חִּמֻמְּ ִּנֻדָ יֵלנוֻּ. ֵּמֶהםַּהֻצִ ֵרנוֻּ, מְּ ָ ּש 

ֵּמֶהם יַּעלַּרֵחם, ֵ מֹונוֹֻּּכַחֲּּחלֻוש  ַּהֻיֹוםֻּכָ
ֻדֹור הֻּבַ ַּהֻזֶ בֹות, ִעקְּ יָחאֻּבְּ ִ ש  ּמְּ ר, ֶ נוֲֻּּאש  ָּיַרדְּ

 ֻוְבֵכן

 ָעְזֵרִני

ה  ְוֶאְזֻכֶ

ל  ֻוְתַבֻטֵ

ה  ְוִנְזֻכֶ

 ְוָתֵגן

א  ָאֻנָ

 חֹוֵמל



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   נג ֻפָ

ה הַּמֻטָ ֵאיןָּמֻטָ סֹוֵמךְּּּעֹוֵזרֻּבְּ ּוְּ נוֻּ", ָּטַבעְּ
יֵון צֻוָלהֻּבִ ֵאיןּמְּ אנוֻּּ,ָמֳעָמדּוְּ יֻּבָ ַמֲעַמֻקֵ ּבְּ

ֻבֶֹלתַּמִיםּ ִ ש  נוֻּּוְּ ָטָפתְּ ְּ ּ."ש 

רֹבָּעֵלינוֻּ ַּרֲחֶמיךָֻּּכְּ ֵתן, ָּלנוֻּּוְּ
לֹאֲּחִניָנה ֹּנאֵבדּוְּ ֵתן, ֹּכַחָּּלנוֻּּוְּ

ִניעַּ ַהכְּ רּלְּ ֻבֵ ַ ש  ֻּּולְּ ָגֵרש  לֻּולְּ ַבֻטֵ ־ָאִריךְּּּ,ֻולְּ
ין ֻפִ הַּאנְּ ִלֻפָ קְּ בֻוֵלנוֻֻּּוֵמַעלֵּמָעֵלינוֻּּ,ֻדִ לֹא,ֻּגְּ ּוְּ

ֻוםָּעֵלינוָֻּּיֹבאּ הֻורּש  ךְָּּּרעִּהרְּ ָ ש  מְּ םַּהֻנִ ָ ּ.ִמש ֻ

ינוֻּ ַחֻיֵ תֹוִציאּ,ֻתְּ ָרהּוְּ ִּמֻצָ
נוֻּ ֵ ש  י,ַּנפְּ הֻּכִ ַבדַּאֻתָ ִּמיּיֹוֵדעַּּלְּ

ִדיםָּוִמי ָכל־ֵעתָּעֵלינוֻּּעֹומְּ ָכלֻּבְּ ּיֹוםֻּובְּ
ָכל ָעהֻּובְּ ָ ּש  לַּעל, ֻובַּהֲחֵפִציםֻּכָ ֵּאֶליךָָּּלש 

ָקֵרב ִהתְּ ֵּאֶליךָֻּּולְּ ִרים, ֻבְּ ֻגַ תְּ ֻמִ ֶ לַּעלּש  ֶּאָחדֻּכָ
ֶאָחד ִיחֻודּוְּ רֻותֻבְּּּ,ֻבְּ ֻבְּ ֻגַ דֹולִּהתְּ ֹאדֻּגָ ,ּמְּ

ִפים רֹודְּ ר"ַּאֲחֵרינוֻּּוְּ ֶ ֲאש  ֻדֹףֻּכַ ַּהֻקֵֹראִּירְּ
ָהִריםּ ּ.ֻבֶ

ַרבָּהֵעָצה הּוְּ ָּהֲעִליִלֻיָ ַּעלַּרֵחם"
ֵלָטה ֶאֶרתֻּפְּ ְּ ש  יֵלנוֻּּ,ַהֻנִ ַהֻצִ ֶותּוְּ ּ,ִמֻמָ

ֵדנוֻּ ַחתֻּופְּ ַ יָלה,ּ"ִמש ֻ יֵּמֶחֶרבַּהֻצִ ִ ש  דּ,ַנפְּ ִּמֻיַ
ֶלב ִּחיָדִתייְֻּּּכֶ יעַּ". ֻפִ ְּ ַתש  ֵּעצֹותָּעֵלינוֻּּוְּ

ֹות דֹוש  ֻיֹותּקְּ ָכל־ֵעתֲּאִמֻתִ ֻּבְּ ֹאֶפן, הֻּבְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ּש 
ֵצל ִהֻנָ ֱאֶמתּלְּ לֻּבֶ הֻוִריםִּמיֵניִּמֻכָ ִּהרְּ

עֹוָלם ֻבָ ֶ ּש  לֹא, לֹאַּיֲעלוֻּּוְּ נוַֻּּעלָּיבֹואוֻּּוְּ ִּלֻבֵ
ָללּ ה,ֻּכְּ ֻכֶ ִנזְּ תּוְּ ַ ֺדש ֻ ָבהִּלקְּ ָ ֲחש  ֱאֶמתַּהֻמַ ּ.ֻבֶ

ַרֲחִמיםֵּמִתים יםֻּבְּ ַּרֻבִ ֲּהִקיֵמנוֻּ,
ֶיה ִנחְּ אֹורּוְּ ֶניךָֻּּבְּ ֻּפָ ֶיה, ִנחְּ לֹאּוְּ ּוְּ

לֹום־ַחסּעֹוָלםִּמיַתתָּנמֻותּ ָ ש  ּ.וְּ

לֻות ֻכְּ ֻתַ הֻוִריםָּרִעים,ֵּמִהסְּ ֻּוֵמִהרְּ
ָּרִעים לֹא, ָבִביַּאַחרָּאתֻורּוְּ ּלְּ

ַאַחר ֵרנוֻּ.ֵּעיַניּוְּ יָּעזְּ נוֻּּךָָּעֶליֻּכִ ָענְּ ְּ י,ִּנש  ֵּאיןֻּכִ
ֵעןִּמיַּעלָּלנוֻּ ָ ִהש ֻ יּ,לְּ ָּאִבינוַֻּּעלִּאםֻּכִ

ַמִיםּ ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ּ.ש 

יט ַאלִּמֻטִ ָעהּוְּ ֻבָ ָלהּ,ֶאטְּ צְּ ִּאֻנָ
ַאי נְּ יִּמש ֻ ֲעַמֻקֵ ָּמִיםֻּוִמֻמַ ַּאל.

ֵפִני טְּ ְּ ש  ֻבֶֹלתֻּתִ ִ ַאלּ,ַמִיםּש  ָלֵעִניּוְּ בְּ ֻּתִ
צֻוָלה ַאלּ,מְּ ַטרּוְּ אְּ ֵארָּעַליֻּתֶ יָהֻּּבְּ ֻּפִ ֵנה. ֻּפְּ

ִניֵּאַלי ָחֻנֵ ָנהּ,וְּ ךָֻּּתְּ ךָֺּּעֻזְּ ֻדֶ ַעבְּ יָעהּ,לְּ ִ הֹוש  ּוְּ
ֶבן ה.ֲּאָמֶתךָּּלְּ יֲּעש ֵ טֹוָבהּאֹותִּעֻמִ אוֻּּ,לְּ ִירְּ ּוְּ

ַאי ֹונְּ וֻּּש  ֵיבֹוש  יּ,וְּ הֻּכִ ֹהָוהַּאֻתָ ִניּיְּ ֻתַ ֲּעַזרְּ
ִני ֻתָ ִנַחמְּ ֶצֶדקֲּאִני.ּוְּ עָּּ,ָפֶניךֶָּּאֱחֶזהֻּבְּ ֻבְּ ּהֶאש ְּ

ָהִקיץּ מֻוָנֶתךָּּבְּ ּ."ֻתְּ

P [כא ]ִפֻלֹות  p בֹלג"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל יסז, ' ב"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ִ ֵראש  ָרֵא  –ת ֻבְּ ֵעיֵני ָכל ִיש ְּ  ל'(לְּ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

כוֻּ ְּ ש  מְּ ֻיֺ ֶ יםֹּמִחיןָּעֵלינוֻּּש  ִ דֹוש  ּקְּ
הֹוִרים םּ,ֻוטְּ ֵ ֵּּמַהש ֻ דֹוש  הַּהֻקָ ַּהֻזֶ

ל ֶ יֵקיּש  ֻדִ ֱּאֶמת־ַהֻצַ ה. ֻכֶ ִנזְּ הּוְּ ֵּּמַעֻתָ ש  ַקֻדֵ ּלְּ
נוֹֻּּמֵחנוֶֻּּאת ֻתֵ ַדעְּ לֹאּ,וְּ ֹבּוְּ ש  ֻוםּעֹודַּנחְּ ּש 

ָבה ָ ָללִּחיצֹוָנהַּמֲחש  ֻּכְּ ל, ן־ִמֻכָ ֻכֵ ֶ ֻלֹאּש  ֶ ּש 
ַהּ ֵהרנְּ לֹום־ַחסּרְּ ָ ש  ֻוםּוְּ הֻורּש  עֹוָלםִּהרְּ ֻּבָ

ָללּ ּ.ֻכְּ

ֹב ש  ֻתֹוָרהַּלחְּ הֻּבַ ֻבֵ ַּהרְּ ,ּ ש  ַחֻדֵ ֻּולְּ
ָכל ַעםֻּבְּ יןֻּפַ ִ יָתא־ִחֻדֻוש  אֹוַריְּ ֻּדְּ

יםּ ֻיִ הֲּאִמֻתִ ֻבֵ ךָּּ,ַהרְּ צֹונְּ רְּ ּ.ַהֻטֹובֻּכִ

ּ ש  ַקֻדֵ הֵּעיַניֶּאתּלְּ ֻלֹאּ,ֵמַעֻתָ ֶ ּש 
כֵֻּ ֻתַ הּעֹודּלֶאסְּ ֻמֶ ָאסֻורֻּבַ ֶ ּש ֻ

ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ּלְּ ל, ן־ִמֻכָ ֻכֵ ֶ ֻלֹאּש  ֶ לּש  ֻכֵ ֻתַ ֻוםֶּאסְּ ּש 
לֻות ֻכְּ ֻתַ ִביאִּהסְּ הֻורִּליֵדיַּהֻמֵ ־ַחסִּהרְּ

לֹוםּ ָ ש  ּ.וְּ

ָכל־ֵעתֵּליַדע ַנֵהגֵּאיךְֻּּּבְּ ִהתְּ ּלְּ
ֶזה ֻּבָ ַבל, רוֻּּלְּ ֻבְּ ֻגַ הֻוִריםִּיתְּ ַּהִהרְּ

 חֻוָסה

ִצְדָקְתךָ   ֻבְ

דֹול  ֻגְ

ה  ְמַחֻיֶ

יֵלִני  ְוַתֻצִ

יֵלִני"  ַהֻצִ

ה,וְ   ִנְזֻכֶ

ה  ,ְוִנְזֻכֶ

ִני  ֻוְתַזֻכֵ

ה  ְוֶאְזֻכֶ



ִפֻלֹות  תָהאֹורוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹרֹֹֹֹאוֹֹ ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   נד ֻפָ

לֹום־ַחס ָ ש  ֵדיַעל־ּ,יֹוֵתרּוְּ ַחדּיְּ יֹוֵתרַּהֻפַ ,ֻּבְּ
ֵדי ַעל־יְּ נֻועַּּוְּ ִּּנעְּ ָּהֵעיַנִיםַּוֲעִציַמתָּהרֹאש 

הּיֹוֵתרּ ֻדָ ר,ֵּמַהֻמִ ֶ ֲאש  ָלהֻּכַ ָפֶניךִָּּנגְּ לּלְּ ּ.ֶזה־ֻכָ

ה ֻכֶ ֶכלֶּאזְּ ש ֵ יּלְּ ֵּאיךְֵּּּליַדעּ,ֲאִמֻתִ
ַנֵהג ִהתְּ ֵעיַניּלְּ הֻּבְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ָטֳהָרהֻּבִ ֻּובְּ

ֱאֶמת ךָֻּּבֶ צֹונְּ רְּ ּבַהֻטוֹֻּּכִ ֹאֶפן, הֻּבְּ ֻכֶ ֶאזְּ ֶ ּש 
ֵצלּ ִהֻנָ ֵמרּלְּ ָ ִהש ֻ לֻּולְּ ָברִּמֻכָ ּ.ָרעֻּדָ

הֵּעיַניֶּאת ֱאֶמתֵּמַעֻתָ ּ,ֻבֶ
ֲחָסֶדיךָּ ָּהֲעצֻוִמיםֻּבַ ִני, ַזֻכֵ ֻּותְּ

ּ ש  ַקֻדֵ ַטֵהרּלְּ לֶּאתֻּולְּ עֻּכָ ֻבַ סֹודֹותָּהַארְּ ּיְּ
הּ ָ ֺדש ֻ קְּ דֹוָלהֻּבִ ּ.גְּ

הֹוִסיף ָכלּלְּ הּ,ַעםֻפַֻּּבְּ ָ ֺדש ֻ ַּעלּקְּ
ה ָ ֺדש ֻ ּקְּ הַּעד, ֻכֶ ֶאזְּ ֶ יֹותּש  ֻלוִֹּּלהְּ ֻּכֺ

ּטֹוב רַּעד, ֶ יקּלֹאֲּאש  ֵעיַניּעֹודַּיֻזִ ֻוםּ,לְּ ּש 
לֻות ֻכְּ ֻתַ עֹוָלםִּהסְּ ָללֻּבָ ֶאהִּאםַּוֲאִפֻלוֻּּ.ֻכְּ ֶּארְּ

ֵעיַני ֶאהַּמהֻּבְּ ֶארְּ ֶ יעַּּלֹא,ּש ֻ יַּיֻגִ ֻתִ ַדעְּ ּ,ֻוֹמִחיּלְּ
ֻום הֻורַּצדּש  ִּּהרְּ ָ ָללִּחיצֹוָנהָּבהֻוַמֲחש  ,ֻּכְּ
לֹא לּוְּ ֻבֵ ַבלְּ ֻוםּיְּ הּש  ִאֻיָ לֻותּרְּ ֻכְּ ֻתַ ִהסְּ ֶּאתּוְּ

יּ ֻתִ עְּ ָללֻּדַ ּ.ֻכְּ

ה ֻכֶ יֹותֶּאזְּ בֻוקִּלהְּ ךָֻּּדָ תְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ִמידֻּבִ .ֻּתָ
ָמאָּמֵריֻהּ ַעלְּ אֻּדְּ ֻּכֹֻלָ ִני, ָכלָּלֹבאַּזֻכֵ ־לְּ

ֵהָרהֶּזה ּמְּ י, ֲאִניַּאף־ַעל־ֻפִ ֶ הָּרחֹוקּש  ַּעֻתָ
ל מוֹּּהזֶּ־ִמֻכָ ֲאִניֻּכְּ ֶ ָּרחֹוקּש  רַּעד, ֶ הֲּאש  ֶ ָּקש 

ָּּעַליּ ש  ַבֻקֵ ךָּּלְּ לַּעלּאֹותְּ הֻּכָ ּ.ֵאֻלֶ

יםַּרֲחֶמיךַָּּעל ַעלּ,בֹוֵטַחֲּּאִניָּהַרֻבִ ּוְּ
יִקיםֻּכַֹחּ ֻדִ יםַּהֻצַ ֻיִ ָעןֲּאִניָּהֲאִמֻתִ ְּ ,ִּנש 
ִני ַזֻכֵ ֻתְּ ֶ ֵהָרהּש  ָכלָּלֹבאּמְּ ֶּזה־לְּ י, ֻּכֹל"ֵּהןֻּכִ
לֹּּ,ֻתֻוָכל רּאוְּ ֻצֵ ךִָּּיֻבָ הִּמֻמְּ ִזֻמָ ּמְּ ה". ַאֻתָ ּוְּ
ה ָלאֹותּעֹוש ֵ ָכלִּנפְּ ךָּּ,ָודֹורֻּדֹורֻּבְּ ּלֹאֻּוִמֻמְּ

ֵלאּ לִּיֻפָ ָברֻּכָ ּ.ֻדָ

 

P  ]כב[ֹ ִפֻלָ ַאֲחֵרֹהֹֻתְּ ֻקוֹֻיֹׁשֶ ָלִלֹן־ֻתִ  p יַהֻכְּ
לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ

יֶהם" ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט( ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

אִתי ָפֶניךָֻּּבָ ֹהָוהּלְּ ֵּואלֵֹהיֱּאלֵֹהיּיְּ
ֲּאבֹוַתי ָרָהםֱּאלֵֹהי, ַּאבְּ ֱּאלֵֹהי,

ָחק ִּיצְּ ַּיֲעקׂ בֵּואלֵֹהי, יִקיםָּכלֱּאלֵֹהי, ֻדִ ַּהֻצַ
ַהֲחִסיִדים יםּוְּ ֻיִ ָּהֲאִמֻתִ לֵּואלֵֹהי, ָרֵאלֻּכָ ,ִּיש ְּ

ֹוִניםֱּאלֵֹהיּ ָהַאֲחרֹונִָּּהִראש  ּ.יםוְּ

ָּעַלי ה, ַתֲעש ֶ רֶּאתּ,וְּ ֶ ֲּאש 
יךָּ ֺחֻקֶ ֵּאֵלךְֻּּּבְּ ֶאת, ֶטיךָּּוְּ ֻפָ ְּ ִּמש 

מׂ ר ְּ ֶּאש  ָתכׂ ף, ִריֶּאתּוְּ דִּיצְּ ֻבֶ עְּ ֻתַ ְּ ִהש  ,ָּלךְּּּלְּ
ַער ִתגְּ ֶצרּוְּ ַהֻיֵ וֹּ,ָּהָרע־ֻבְּ ש  ָגרְּ יֻּותְּ ֻנִ ה,ִּמֻמֶ ֵּמַעֻתָ

ַעדּ ּ.עֹוָלםּוְּ

יֵלִני ַתֻצִ ֵטּּוְּ ַפלְּ הִּניֻותְּ ,ֵּמַעֻתָ
ל הֻוִריםִּמיֵניִּמֻכָ ,ָּרִעיםִּהרְּ

בֹות ָ ֲחש  ַגם,ָּרעֹותֻּוִמֻמַ אוֻֻּּוִמֻפְּ ַגם,ּתָהרְּ ֻּוִמֻפְּ
ֻבֻורּ ּ.ַהֻדִ

P ִפֻלוֹֹ[ ג]כ ַתֲחנֻוִנית־ֻתְּ  p אֹיז"חֹםוְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל ֵעיֵניֻה קכח, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ הֻו לְּ ִלינְּ חְּ  '(ֻכַ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  ַב "וְׁ יֶכםי לְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ  בְׁ
יֶהם"  ים ַאֲחרֵּ ם זֹנִׁ ר ַאֻתֶ ֶ ר טו, לט(ֲאש  ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ל ִריןִּמיֵניִּמֻכָ ָרטָּרִעין,ִּיצְּ ֻּוִבפְּ
ֶצר לָּהָרע־ֵמַהֻיֵ ֶ ֲאַותּש  ֻּתַ

ל ֻגָ ְּ ש  ַּהֻמִ ֵרִני, מְּ ָ ש  ֻלֹאּוְּ ֶ לּש  ֻכֵ ֻתַ עֹוָלםֶּאסְּ ּלְּ
ֻום לֻותּש  ֻכְּ ֻתַ ַּוֲאִפֻלוֻּ,ָּהֵעיַנִיםּתֶאַּּהֻפֹוֵגםִּהסְּ
לֻותֵּאיֶזהַּרקּ ֻכְּ ֻתַ ָמאִּהסְּ ָעלְּ דִּמןֻּבְּ ּ.ַהֻצַ

ם ַקֻיֵ ָראּלְּ תֻובִּמקְּ ֻכָ ֶ ּש  לֹא": ּוְּ
ֶכםַּאֲחֵריָּתתֻורוֻּ ַבבְּ ַאֲחֵריּלְּ ּוְּ

ּ"ֵעיֵניֶכם ֶנֱאַמר. ּוְּ ֹנַכחֵּעיֶניךָּ": יטוֻּּלְּ ּ,ַיֻבִ

 ַרק

ש    ֻוְתַקֻדֵ

ה  ְוֶאְזֻכֶ

 ַרק

 ַאךְ 

ן  ַעל־ֻכֵ

ַרֵחם ֻתְ ֶ  ש 

ְמֵרִני ְ  ְוִתש 

יֵלנוֻ   ְוַתֻצִ

ה  ְוֶאְזֻכֶ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹות  ַלח –ִלֻקֻוֵטי ֻתְׁ ְׁ ת ש  ַ ָרש   נה ֻפָ

יךָּ ַעֻפֶ ַעפְּ רוֻּּוְּ ִ ש  ךַָּּייְּ ֻדֶ ּ"ֶנגְּ ֶנֱאַמּ. ּרוְּ ִריתּ": ֻבְּ
ֵעיָניּ יּלְּ ַרֻתִ תֻולָּּ,ֻכָ ֻבֹוֵנןַּעלֻּבְּ ּ."הֻוָמהֶּאתְּ

P ִפֻלוֹֹ[ ד]כ ַתֲחנֻוִנית־ֻתְּ  p אֹמב"חֹםוְּ
י ִלֻקֻוֵטי־)ַעל בֹוִהיםרנד, ' א"חן "מֹוֲהַר ־ֻפִ ָבִרים ֻגְּ  '(ֵעיַנִים ֵהם ֻדְּ

לֹא ָתתֻורֻו ַאֲחרֵּ  יֶכם"וְׁ ינֵּ י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  י לְׁ
ם זֹ  ר ַאֻתֶ ֶ יֶהם" ֲאש  ים ַאֲחרֵּ ר טו, לט(נִׁ ְדֻבָ ֻמִ  )ֻבַ

ֹמר ְּ לּ,ֵעיֵנינוֶֻּּאתִּלש  ִּמיֵניִּמֻכָ
לֻות ֻכְּ ֻתַ ָלן־ַרֲחָמָנאּ,ָרִעיםִּהסְּ ּ.ִליצְּ

הַּרק ֻכֶ לִּנזְּ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ֶהםּלְּ לֻותֻּבָ ֻכְּ ֻתַ הִּהסְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻּדִ
ַבדּ ּ.לְּ

ָבר יָתֻּּכְּ ֻלִ ָהֵעיַנִיםּ:ָלנוֻֻּּגִ ֶ לּש  ֶ ּש 
ָרּ ָבִריםֵּהםּ,ֵאלִיש ְּ יֹוִניםֻּדְּ בֹוִהיםֶּעלְּ ֻּגְּ

ָרִמים ֹאדּוְּ ּמְּ ֵהם, ִמידּרֹוִאיםּוְּ ָבִריםֻּתָ ֻּדְּ
דֹוִלים נֹוָרִאיםֻּגְּ ּוְּ ִאם, ּזֹוֶכהָּהָאָדםָּהָיהּוְּ
ֵעיַנִים ִריםּלְּ ֵ ש  ָבִריםּיֹוֵדעַָּּהָיהּ,ֻכְּ דֹוִליםֻּדְּ ֻּגְּ

הַּרקּ ֵעיָניוִּמֻמַ ֶ ּ.רֹואֹותּש ֻ

נוֻּ ֹמרּ,ָנאַּזֻכֵ ְּ ּ,ֵעיֵנינוֶֻּּאתִּלש 
ם ָ ש  ַקֻדְּ ִליתֻּולְּ ַתכְּ הֻּבְּ ָ ֺדש ֻ ,ַּהֻקְּ

ה ֻכֶ ִנזְּ אֹותּוְּ ֶהםִּלרְּ ָבִריםֻּבָ ָלִאיםֻּדְּ ִּנפְּ
נֹוָרִאיםּ ּ.וְּ

ָמהָּלנוֻּ יָנהָּחכְּ ,ָּוַדַעתֻּבִ
ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ יגֵּליַדעּש  ִ ַהש ֻ ּ,ֵהיֵטבֻּולְּ

ִהירֻות דֹולֻּוִבמְּ לּ,ֻגָ ָבִריםֻּכָ ַּּהֻדְּ יםַהֻקְּ ִ ּדֹוש 
ָלִאים פְּ ַהֻנִ רּוְּ ֶ ֵעיֵנינוֻּּרֹוִאיםָּאנוֲֻּּאש  ֻּבְּ ־ַאף,

י־ַעל לֻּפִ ֻכָ ֶ ָבִריםֵּאֻלוֻּּש  ִריםַּהֻדְּ ָפֵנינוֻּּעֹובְּ ּלְּ
ַהֲעָבָרהַּרקּ ָמאֻּבְּ ָעלְּ ִהירֻותֻּבְּ דֹולֻּוִבמְּ ּ.ֻגָ

נוֻּ ָראֻּבָ תֻובִּמקְּ ֻכָ ֶ ּש  ל": ֵּעיַניֻּגַ
יָטה ַאֻבִ ָלאֹותּוְּ .ּ"ךִָּמֻתֹוָרֶתִּּנפְּ

ֶנֱאַמר ּוְּ יוֶֹּּמֶלךְּּ": ָיפְּ ֱחֶזיָנהֻּבְּ ֵּעיֶניךָּּ,ֻתֶ
ֶאיָנה רְּ יםֶּאֶרץֻּתִ ַחֻקִ ּ"ַמרְּ ֶנֱאַמר. ּוְּ ָּאז":
ָנה ַקחְּ ֻפָ ִריםֵּעיֵניֻּתִ ֵניּ,ִעוְּ ָאזְּ יםּוְּ ִ ש  ֵּחרְּ
ָנה ַתחְּ ֻפָ ּ"ֻתִ ֶנֱאַמר. ּוְּ י": ַעִיןַּעִיןֻּכִ אוֻֻּּבְּ ּ,ִירְּ

ֻובּ ש  ֹהָוהֻּבְּ ןָּאֵמן.ּ"ִצֻיֹוןּיְּ ִהֻּּכֵ ּ.ָרצֹוןּייְּ

נוֻ   ְוַזֻכֵ

י  ֻכִ

ן  ַעל־ֻכֵ

יעַ  ֻפִ ְ  ְוַתש 

ם  ִויֺקֻיַ


