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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ג

 

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

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

  .א

 (ח"ב ח, א)

ֻתֹוָכָחה ֶ ָברֹהֻואֹש  דֹולֹֻדָ ,ֹֻגָ
ל לַֹעלֹֻוֺמֻטָ ָרֵאלֶֹאָחדֹֻכָ ש ְׂ ִֹמֻיִ

הֹוִכיַחֹ מוַַֹׁׁ,ֲחֵברוֹֹֹלְׂ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ א)ַׁש  ְקרָּ יִֻּּ :ַׁ(יט, יז וַּ
י־ֵכןַׁ–ֲַׁעִמיֶתָך"ֶֹאתֹֻתֹוִכיַחֹֹ"הֹוֵכַחֹ ַֹאף־ַעל־ֻפִ

לָֹלאוֹ הֹוִכיַחָֹֹראֻויָֹאָדםֹֻכָ ַׁ.לְׂ

ָאַמר ֶ יַׁש  ין)ֲַׁעִקיָבאַַׁרֻבִ כִּ א  – :טז ֲערָּ ְפרָּ סַּ

ים ד;  ִּ ש  יְקדוֹּ רִּ בָּ ַׁ(ם אדְֻּ :ֹ ֵמֻהַ ֲֹאִניֹ"ֻתָ ִֹֹאם, ֵֹיש 
ֻדֹורֹ הֹֻבַ כֹולִֹמיַֹהֻזֶ ֻיָ ֶ הֹוִכיַח"ֹש  ֹ.לְׂ

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

ָמָתם, ְּ יִַׁנש  עֹוֵררַֻׁכִ לַָׁהֵריַח־ַרעַׁמְּ ֶ ים־ַׁש  ֲעש ִ ַהֻמַ
ַָׁרִעים.ַׁ

ָברֵַׁאיֶזה ַַֻׁׁדָ ש  ֻיֵ ֶ ֵאינוֵַַֹׁׁריַחַַׁׁלוַַֹׁׁש  ֶ ל,ַׁטֹובַׁש  ַֻׁכָ
ַמן ֵאיןַׁזְּ ֶ ִזיִזיןַׁש  יןֵַׁאיןַׁאֹותוַַֹׁׁמְּ ִ יש  ֻגִ ַַׁמרְּ
ַָׁהֵריַח־ַרע ִחיִליןֲַׁאָבל, תְּ ֻמַ ֶ ש  ָהִזיזַֻׁכְּ ,ַׁאֹותוַַֹׁׁלְּ

ִריןַׁ עֹורְּ ַָׁהֵריַח־ַרע.ַׁמְּ

ִזיִזין ִריןַׁמְּ עֹורְּ לַָׁהֵריַח־ַרעַֻׁומְּ ֶ ַׁש 
ים־ָרִעים ֲעש ִ ַַׁהֻמַ ,ַׁ ִאיש  ,ֵַׁריָחםַֻׁוַמבְּ

ַׁ ִליש  ָמָתםַֻׁוַמחְּ ְּ ִַׁנש  ,ַׁ ַסק ִנפְּ ַפעוְּ ֶ לַַׁהש ֻ ִַׁמֻכָ
לֻוִייםַָׁהעֹוָלמֹותַׁ ֵאֻלוַַַֻׁׁהֻתְּ מֹותַֻׁבְּ ָ ש  ַׁ.ַהֻנְּ

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

ִריָכהַֹה'ֻתֹוָכָחה' יֹות,ֹצְׂ ִחיַנתִֹלהְׂ בְׂ  'ֻתֹוָכָחהַהֹֹֻבִ

ל ֶ ה' ש  הֹוִכיַחֹֹמֹש ֶ ֶ ָרֵאלֶֹאתֹש  ה'ַֹעלִֹיש ְׂ ־ַמֲעש ֵ
ָנַתן,ֹ'ָהֵעֶגלֹ הֹוִסיףֹוְׂ ֶהםֹוְׂ ַׁ.'טֹובֵֹריַחֹ'ֹֻבָ

ַׁ ִחיַנת: ֶקהַֹהֻקֹולֻבְּ ְׂ ש  ן־ֵעֶדןֶֹאתַֹהֻמַ ,ַֹהֻגַ
ֹ ִחיַנת יר"ֻבְׂ ִ ַערַֹהש ֻ תְׂ ֻיִ ֶ ֶֹלָעִתידֹש  ֹּהַּ )" ר זֻּ

י יֵֻּּ רָּ ־חַּ ְנחָּ ה קכג: ש ָּ ִּ ַֹהֹֹ,ס ריט:(פֻּ ִחיַנת לֹ'ֻבְׂ ֶ ֹש  חֻוט
ַׁ.'ֶחֶסדֹ

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

ֱאַמר ֻנֶ ֶ ֹש  ָצא"ֵֹחןַֹאֲחַריָֹאָדםֹמֹוִכיַחֹ: י ִַׁימְׂ לֵּ ְ ש  )מִּ

ַׁ.כח, כג( 

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

ָעם"ֹ ְׂ ש  יֹֻפִ ַעֻמִ דֹלְׂ ַהֻגֵ ֹוָפרֹקֹוֶלָך,ֹוְׂ ש ֻ כֻו'.ַֻׁכַ ַׁוְּ

ָרֵאלַׁ ִַׁיש ְּ ֶַׁאת הֹוִכיַח ַׁלְּ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ַהֻמֹוִכיַח
ַׁ אָתם,ַׁהֻואַָׁצִריךְּ ַחֻטָ ָעםַׁוְּ ְּ ש  ידַָׁלֶהםַֻׁפִ ַהֻגִ ֻולְּ
ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ ֵַׁריָחם ִאיש  ַַׁיבְּ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְּ ַַׁה'ֻקֹול', ֶזה לְּ

ַַׁׁ ֻמְּ ֶ "ל.עֹוֵררֲַׁעוֹונֹוֵתַׁש  ֻנַ ַׁיֶהםַֻׁכַ

ֵדי־ֶזהַׁ ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ ַַׁה'ֻקֹול', ֶזה ַׁלְּ ָצִריךְּ
ַׁ ֶהם ַֻׁבָ נֹוֵתן ַׁוְּ יַׁ'טֹוב־'ֵריַחַׁמֹוִסיף ַֻׁכִ ,

ֶַׁזהַׁ י ַֻׁכִ ַָׁהֵריחֹות, ל ֵדִליםַֻׁכָ ַֻׁגְּ ַַׁה'ֻקֹול' ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ן.ַׁ ֶקהֶַׁאתַַׁהֻגָ ְּ ַַׁה'ֻקֹול',ַַׁמש 

ִלֻקֻוֵטי־ֵעצֹות ל"ַז  ת"מֹוֲהַרנַ  ֶהָעַרת]  :כ' ֻתֹוָכָחה' ֻבְּ
ל ךְ  אַּ ֲהלוֻּ יךָּ  ְיבַּ נֶּ ְעיוֹּ י, רַּ ה כִֻּּ ְעלָּ יר )ח"ב ז( ְלמַּ ְזהִּ ה: הִּ ְרבֵֻּּ  הַּ

ר ַדֻבֵ ֻיְׂ ֶ לֹ"ש  ַמִים",ֲֹחֵברוִֹֹֹעםֶֹאָחדֹֻכָ ָ ַאת־ש  ִירְׂ ָכלֹֻבְׂ ָֹאָדםֹוְׂ
ֶזה!ַֹלֲעסֹקָֹצִריךְֹׂ אן – ֻבָ ר: ְוכָּ מַּ ֵאי" אָּ ֶ לֹןש  ָֹראֻויָֹאָדםֹֻכָ

הֹוִכיַח"ֹ  ?!לְׂ

ךְ  ר אַּ ב ְמבֹּאָּ יטֵּ י הֵּ ין ְלמִּ בִּ מֵֻּּ ֶּ ב ש ֻּ יטֵּ ש   הֵּ רוֻּ ֵּ ים פֻּ רִּ בָּ דְֻּ  הַּ
ת, יטוֻּ ִּ ְפש  י בִֻּּ רֹֻכִ ַדֻבֵ ַמִיםֲֹחֵברוִֹֹֹעםֹלְׂ ָ ַאת־ש  ִירְׂ ָכל־יֹוםֹֻבְׂ ֹֻבְׂ
ִלית כְׂ ֶיהֹֻוַמהֵֹמַהֻתַ איָֹצִריךְֶֹֹׂזה ,'ְוכוֻּ  ַהֻסֹוףִֹיהְׂ ַוֻדַ לֹֻבְׂ ָֹאָדםֹֻכָ

ם, ַקֻיֵ וֻּ  לְׂ לֻּ ם ֲאפִּ דָּ ט אָּ וֻּ ש  ָּ י פֻּ ְמרֵּ ִהירֹ'ֻתֹוָכָחה'ֲֹאָבל. ְלגַּ ִהזְׂ ֶ ֹש 
אןֹ ַיןֹהֻואֹ–ֻכָ ֵריַֹאֵחרִֹענְׂ ַגמְׂ י,ֹלְׂ ֻמֹוִכיַחֹֹהֻואֹֻכִ ֶ ש  ָֹהָאָדםֶֹאתֹֻכְׂ

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

י ֹֻכִ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

מֹו־ֵכן ֹֻכְׂ

ֲֹאָבל

ֶזה ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ד

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

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

זֶֹ ֹֹהוְׂ ֹֹרִעֻקַ רֻוש  ַֹֹהֻפֵ ֶ מוֹּ ֹה',ֻתֹוָכָחֹ'ֹלש  ינוֻּ  כְֻּ צִּ מָֻּּ ֶּ ִּ  ש  ש  רַּ  לעַּ  י"בְֻּ
סוֻּ  ָּ י" קפֻּ ְברֵּ לֶּ  דִֻּּ תַּ  ת א, א(קֶֹהלֶ )ת" קֹּהֶּ כָֻּּ ֶּ ֹםָמקוֹֹֹלֻכָֹ" ב:ש 

ִצינוֹֻ ֻמָ ֶ ָבִרי'ֹש  ֵרֹֹאֶאֻלֵָֹֹאינוֹֹֹם',ֻדְׂ בְׂ תַּ  םגַֻּּ  .'ְוכוֻּ  ה"ֻתֹוָכָחֹֹיֻדִ  בכָֻּּ
 ַּ ש  רָּ פָּ י תבְֻּ רִּ בָּ ֻכֵֹ" :()א, גם דְֻּ ֶ ִצינוֹֹֻןש  ֹֹֻמָ ַכֻמָ יִקיֹהֻבְׂ ֻלֹֹֹם,ַצֻדִ ֶ ֹאש 
ִמיָתָֹֹסמֻוךְֹֹׂאֶאֻלָֹֹהֹוִכיחוֹֻ כוֹֹֻהלְׂ ֹוְׂ ֵכֹ' ֹֹןוְׂ כוֹֹֻהמֹש ֶ נֵֻּּ . "'וְׂ  הְוהִּ
רָּ  ְכאוֹּ בָּ  הלִּ דָֻּּ הַֻּּ  רהַּ מוֻּ ֹ, תָֻּּ ֹֹאֲהלֹֹֹיֻכִ אֹהמֹש ֶ ַוֻדַ ָאַמֹֹהֹוִכיַחֹֹיֻבְׂ ֹרוְׂ
ָרֵאֹֹרמֻוַסֹ ִיש ְׂ ֻבֵֹֹללְׂ ִהי,ֹםִמֻקֶֹדֹֹהַהרְׂ ִהזְׂ ֶ אֹֹֹםאָֹתֹֹרש  מֹֹֹדמְׂ ְׂ ֹרִלש 

ֵרֹֹתֶאֹֹ בְׂ ֹ.הַהֻתֹוָרֹֹיֻדִ

ךְ  קַֻּּ  אַּ ש   רעִּ רוֻּ ֵּ ה' פֻּ חָּ כָּ וֹּ י המַּ  א:הוֻּ  'תֻּ ְזכִֻּּ הִּ ֶּ יהֶּ ' רש  תֵּ נוֹּ , ם'ֲעווֹּ
מוֹּ  תוֻּ  כְֻּ כָֻּּ ֶּ ָּ  בש  ָבִרי) םש  ֻבָֹ" :א( א םֻדְּ דְׂ ֻמִ ֲעָרָבֹֹרֻבַ ש  ', ְוגוֹּ ֹה"ֻבָ רֵּ פֵּ  וֻּ
 ִּ ש  ֵהֹ" י:"רַּ ֶ קֹומוֹֹֹםש  ִעיסוֹֹֻתַהֻמְׂ ִהכְׂ ֶ הוֻּ  .'ְוכוֻּ  "ש ֻ קַֻּּ  ְוזֶּ ֵּ  רעִּ  םש 

חָּ ' כָּ וֹּ תֹוָכָחֹ ה'.תֻּ זֹאֹהוְׂ ָֹסמֻוךְֹֹׂםִאֹֹיֻכִֹֹםהֹוִכיָחֹֹאלֹֹֹת,ֻכָ
ִמיָתֹ ִּ ל־עַּ ף־אַּ  ,הלְׂ יָּ  יפֻּ הָּ ֶּ יחָּ  הש  כִּ ינַּ  םמוֹּ ְבחִּ וֹּ 'הַּ  תבִֻּּ נַּ  ל'קֻּ , "להַּ

עַּ  ֶּ יָּ  הזֶּ י־ְידֵּ ל־ש  רֵּ  ההָּ יחַּ ' רְמעוֹּ ֹל־ַעֹף־ַאֹ, ב'טוֹּ ־רֵּ ֹאלֹֹֹןֻכֵֹי־ֻפִ
יֹםהֹוִכיָחֹֹ ֻכִ ַהזְׂ  .[מֹותוֹֹֹםקֶֹדֹֹםִאֹֹיֻכִֹֹם,ֲעוֹונֹוֵתיֶהֹֹרלְׂ

  .ב

יחֹות־ָהַר"ן רצ)  (ש ִ

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

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

ים) רִּ בָּ ה"ַׁ:(א, א דְֻּ ָבִרים ֵאֻלֶ ר ַהֻדְּ ֶ ר ֲאש  ֻבֶ  ֻדִ
ה ל ֶאל מֹש ֶ ָרֵאל ֻכָ ֻבֻוִריםֹ–ֹ"ִיש ְּ ַהֻדִ ֶ ַׁש 

ר ֻבֵ ֻדִ ֶ ה,ַׁש  הַׁמֹש ֶ ֻנוַַַֻׁׁנֲעש ָ ָבִרים'ִַׁמֻמֶ לֶַׁאלַׁ'ֻדְּ ַֻׁכָ
ָרֵאל, יִַׁיש ְּ לַֻׁכִ ָרֵאלֶַׁאָחדַֻׁכָ ש ְּ ַַׁמהַֻׁבוַַָֹׁׁמָצאִַׁמֻיִ

ַׁ. ִריךְּ ֻצָ ֶ ַׁש ֻ

  .ג

 ("ן מגמֹוֲהַר ־יַחֻי  )

ְקעוֻּ )ח"ב ח 'ַׁל"ַהנַֹֻ חָּ  תִֻּּ כָּ וֹּ נוָֹֹֻאַמרַׁה'(תֻּ ַֹרֻבֵ
ָנהֹ"לזַֹ ָ ־ַהש ֻ רֹאש  ָהָיהָֹהַאֲחרֹוןֹֻבְׂ ֶ ֹש 

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

לָֹהַאֲחרֹוָנהַֹהֻתֹוָרהִֹהיא ֶ ֵמיֹש  יוֹיְׂ ַֹחֻיָ
יםֹ ִ דֹוש  ֹ.ַהֻקְׂ

ר ַדֻבֵ ַיןֹמְׂ יַׁ,'ֻתֹוָכָחה'ֵֹמִענְׂ ר"ֹֻכִ  ִעֻקַ
ל ַה'ֻתֹוָכָחה' ֶ דֹוֵלי ש  יִקים ֻגְּ ֻדִ  ִהיא ,ַהֻצַ

ִמיָתָתן ָסמֻוךְּ  מוַֹֹׁ,"לְּ ַַֻׁׁכְּ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַַׁׁש  ִ סֻוקַַׁעלַׁי"ַרש ֻ ַֻׁפָ
ים)ַׁ רִּ בָּ ה":ַׁ(א, א דְֻּ ָבִרים ֵאֻלֶ כוַַֻׁׁ"ַהֻדְּ ַׁ.'וְּ

ַׁ ם ָ סוֹּ )ש  רָּ ף בְֻּ וֹּ תֻּ נַּ ה הַּ ַיןַַׁׁ"ל(הַּ ֵַׁמִענְּ ר ַדֻבֵ מְּ
ֶחֶמת עֹוג' ִחיַנתַׁ'ִמלְּ הַֻׁבְּ ֻזֶ ֶ כֻו',ַׁש  ָּ )ַׁוְּ ָּ ם, ש  ם ש 

ַׁא־ד( ר מֹש ֶ ": ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ָבִרים ֲאש  ה ַהֻדְּ כֻו'ֵאֻלֶ  ,ה וְּ
כֻו' ַאֲחֵרי ַהֻכֹתוֹ   ֶאת עֹוג" וְּ  .ֶאת ִסיחֹון וְּ

ְנְינֵּ ] ֹ'י עִּ ָ ש  ַֹהֻבָ י – ן'עֹוגֶֹמֶלךְׂ אִּ ְמצָּ ֹ'בְֻּ  םנִּ ַ ֹתָֹפָרש  סוֻּ  ת',ֺחֻקַ ָּ פֻּ ק בַֻּּ
בָֻ )  דְּ ֻמִ ָראָתֹ": ר כא, לג(ֻבַ ןִֹלקְׂ ָ ש  ַֹהֻבָ ֵצאֹעֹוגֶֹמֶלךְׂ  .[ם"ַוֻיֵ

  .ד

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

ַׁ הֻוא ֶ ֵרי־ֻתֹוָרה'ש  הֻואַַׁׁ,'ִסתְׂ
ַׁ ִחיַנת ֵרי־ֻתֹוָרה'ֻבְּ בְׂ ֵהםַַׁׁ',ֻדִ ֶ ש 

ֹ'ַהַׁ ָבִרים ָוהֻדְׂ צְׂ ַֹהֻמִ ִביבֹות ֻסְׂ ֶ ַַׁׁ,'ש  ִחיַנת רֹ"ֻבְּ ַדֻבֵ ַויְׂ
ה "לַׁ"ה'ֶֹאלֹמֹש ֶ ֲאָמרַַׁהֻנַ ֻמַ בָֹארַֻׁבַ מְּ כֻו',ַֻׁכַ )ח"א ַׁוְּ

ַׁ.כב( 

ַמע"ַהַׁ ְׂ ש  הוַַֻׁׁ,"ֻנִ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵרי־'א בְׂ ֻדִ
ֵאין־ַׁ,'ֻתֹוָרה ַׁלְּ ֵבקֻות ַֻׁדְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא

ֺכֻיֹותַׁ,סֹוף ִַׁלזְּ ַָׁהֲעוֹנֹות ִכין ַהֻפְּ ִַׁנתְּ ם ָ ש ֻ ֶ ַׁ,ש 
ַַׁהַׁ יג ִ ַהש ֻ ַׁלְּ ֻזֹוִכין ֶ ש  ַמע"ֻכְּ ְׂ ש  ִחיַנתַַׁׁ,"ֻנִ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

ֵרי־ֻתֹוָרה' בְׂ הַׁ',ֻדִ ַַׁלֲעִלֻיָ ִריָדה ַַׁהיְּ ךְּ ַהֻפֵ ִַׁנתְּ ָאז ֶ ַׁ,ש 
ֺכֻיֹותַׁ יןַׁזְּ ַׁ.ֻוֵמֲעוֹנֹותַַׁנֲעש ִ

ַׁ ִחיַנת י)ֻבְּ רִּ בָּ ַׁם א, א(דְֻּ ה ": ָבִרים ֵאֻלֶ ַהֻדְּ
ֲעָרָבה ר ֻבָ ֻבָ דְּ ֻמִ ה ֻבַ ר מֹש ֶ ֻבֶ ר ֻדִ ֶ כֻו'ַׁ"ֲאש  ַׁוְּ

י) רִּ בָּ "ים א, א(דְֻּ ִ ַַׁרש  ַֻׁוֵפֵרש  ל ָמקֹום "ַׁ:. ֻכָ ֶ ש 
ֱאַמר  ֻנֶ ֶ ֵרי'ש  בְּ ֵרי־ֻתֹוָכָחה'ֵהם  ',ֻדִ בְּ ם 'ֻדִ ָ י ש  , ֻכִ

ִעיסֻו  ִהכְּ ֶ קֹומֹות ש  ל ַהֻמְּ ב ֻכָ ֵ ָרא חֹוש  קְּ ֻמִ ֻבַ
קֹום   ר ֻבָ 'ַלֻמָ ֻבָ דְּ ֻמִ כֻו'.ַׁ'"ֲעָרָבהֻבַ ַׁוְּ

ַַׁז"ל נֻו ֵריַַׁרֻבֵ ִדבְּ ָאסֻורַׁ:ַׁ)ח"ב ח, א(ִַׁאיָתאַֻׁבְּ ֶ ש 
נוַֻׁ ַהיְּ ַֻׁדְּ ַֻׁתֹוָכָחה, ֲַׁעוֹנֹותַַׁׁ:לֹוַמר יר ֻכִ ַהזְּ לְּ

י ֻתִ ַמעְׂ ֹש ָ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ַֹהֻתֹוָרה

ם ש ָ ֹוְׂ

ם ֹֻגַ

ַמע"ַהֹ ש ְׂ ֹ"ֻנִ

ִחיַנת ֹֻובְׂ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ה

הֹוִכיָחםֲַׁעֵליֶהם ַֻׁולְּ ָרֵאל כֹולַַׁׁ,ִיש ְּ ֻיָ ֶ י־ִאםִַׁמיַׁש  ֻכִ
ַעל־ ֶ לֹום,ַׁש  ָ ַָׁעָליו־ַהש ֻ נֻו הַַׁרֻבֵ ַׁמֹש ֶ מֹו ַֻׁכְּ הֹוִכיַח לְּ

ֵדיַֻׁתַׁ ֶהםַׁיְּ ֻתֹוַָׁנַתןַֻׁבָ ִחיַנתַׁ'טֹוב־ֵריַחַׁ'ֹוַכחְּ בְּ יר ),ַֻׁבִ ִּ ש 

ים ירִּ ִּ ש ֻּ ַׁא, ב( הַּ י ָנַתן ֵריחֹו": ֻדִ ָעַזב לֹא " ,"ִנרְּ
א ָנַתן  ִּ )ַׁ"ֶנֱאַמר ֶאֻלָ ש  ָּ "י רַּ בָֻּּ ם; ש  ַּ ַׁ.ת פח:(ש 

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

ֶהםַׁ ָקאַָׁנַתןַֻׁבָ יְּ ַׁ'טֹוב־ֵריַחַׁ'ֻדַ יַָׁהָיהַָׁיֹכלַַׁלֲהֹפךְּ ַֻׁכִ ,
ַׁלְַּׁ ַָׁזָכה י ַֻׁכִ ֺכֻיֹות, ִַׁלזְּ ַמע"ָהֲעוֹנֹות ְׂ ִנש  ֹוְׂ ה ַׁ"ַנֲעש ֶ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יג ִ ִַׁהש ֻ י ַֻׁכִ ֵלמֻות, ְּ ש  בְֹׂ'ֻבִ ַׁ,'ֵרי־ֻתֹוָרהֻדִ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵהם ֶ ַמע"ש  ְׂ ַָׁהֲעוֹנֹותַַׁׁ,"ִנש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 

"ל ֻנַ ַֻׁכַ ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ִכין ַהֻפְּ ֵראתַַׁׁ.ִנתְּ קְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֶזהֻו וְּ
ֵרי"ַהֻתֹוָכָחהַַׁׁ בְּ ָקא.ַׁ"ֻדִ יְּ ַֻׁדַ

ה" ר מֹש ֶ ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ָבִרים ֲאש  ה ַהֻדְּ ַׁ"ֵאֻלֶ
כֻו' ָבִרים'ַׁ–ַׁוְּ ַַׁׁ'ֻדְׂ ִחיַנת ַֻׁבְּ ָקא, יְּ ֵרי'ֻדַ בְׂ ַׁ'ֻדִ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ָקא, יְּ ֵרי־ֻתֹוָרה'ֻדַ בְׂ ִחיַנתַַׁׁ,'ֻדִ ַֻׁבְּ נֻו ַהיְּ ֻדְּ
ַמע" ְׂ ַָׁיכֹולַַׁׁ–ַׁ"ִנש  ַָׁהָיה ָקא יְּ ַֻׁדַ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 

ֲַׁעוֹנֹוֵתיֶהםַׁ יר ֻכִ ַהזְּ ַֻׁולְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֶַׁאת הֹוִכיַח לְּ
ֲעָרָבה"ַׁ ר ֻבָ ֻבָ דְּ ֻמִ כֻו'ַׁ"ֻבַ ַׁ.וְּ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי ָבִרים'ַעל־יְּ ִחיַׁ,'ֻדְׂ ַֻׁבְּ ֵרי־'ַנת בְׂ ֻדִ
ַַׁׁ,'ֻתֹוָרה ִחיַנת ַמע"ֻבְּ ְׂ ֵדי־ֶזהַַׁׁ–ַׁ"ִנש  ַעל־יְּ

ֺכֻיֹות.ַׁ לַָׁהֲעוֹנֹותִַׁלזְּ ַֻׁכָ ךְּ ַהֻפֵ ַָׁהָיהַׁמְּ

לֲַׁעוֹנֹוֵתיֶהם םַֻׁכָ ָ ירַׁש  ֻכִ םַַׁׁ–ִַׁהזְּ ֻלָ יַֻׁכֺ ֻכִ
ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ כֻו ַהֻפְּ ִחיַנתַַׁׁ,ִנתְּ ַֻׁבְּ ֵדי ַעל־יְּ

ר מֹש ֶ " ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ָבִרים ֲאש  נוַַֻׁׁ–ַׁ"הַהֻדְּ ַהיְּ ִחיַנתַַׁׁ:ֻדְּ ֻבְּ
ֵרי־ֻתֹוָרה' בְׂ ִחיַנתַַׁׁ,'ֻדִ ַמע"ֻבְּ ְׂ ַעל־ַׁ",ִנש  ֶ יגַׁש  ִ ִהש ֻ ֶ ש 

ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ִכין ַהֻפְּ ִַׁנתְּ ַָׁהֲעוֹנֹות ל ַֻׁכָ ֵדי־ֶזה ָאזַַׁׁ,יְּ ֶ ש 
ָרֵאל.ַׁ הֹוִכיַחֶַׁאתִַׁיש ְּ כֹוִליןַׁלְּ ָקאַׁיְּ יְּ ַֻׁדַ

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

וֹת' ִחיַנתַׁ,'ִמצְׂ ְרְמיָּ )ַֻׁבְּ ַֹׁ:ה נ, כ(יִּ ש  ֺבֻקַ ֻיֹוםַֹההֻואֹיְׂ "ֻבַ
ֵאיֶנֻנֻו"ֹ ָרֵאלֹוְׂ ֹ.ֲעוֹןִֹיש ְׂ

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֶַׁאת הֹוִכיחֻו ֶ ַׁש  יִקים ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ַׁ,ֻכָ
ם ֻתָ ֵראתַֻׁתֹוַכחְּ ֵרי"ַׁ:ִנקְּ בְׂ ִחיַנתַַׁׁ."ֻדִ לֶּ )ֻבְּ ת קֹּהֶּ

ַׁא, א( ֹקֶֹהֶלת": ֵרי בְׂ "יַַׁׁ"ֻדִ ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ כֻו', וְּ
ם ָ ָרֵאלַׁ.ש  ֶַׁאתִַׁיש ְּ ַׁהֹוִכיחֻו םַׁלֹא ֻלָ ַֻׁכֺ י יִַׁאםַַׁׁ,ֻכִ ֻכִ

ַַׁהַׁ ִחיַנת בְּ ה'ֻבִ ל מֹש ֶ ֶ כוַַֻׁׁ'ֻתֹוָכָחה ש  ַׁוְּ ַעל־ַׁ–' ֶ ש 
הֹוִכיַחַַׁׁ כֹוִליןַׁלְּ ָקאַׁיְּ יְּ ֵדי־ֶזהַֻׁדַ "לַׁ,יְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

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

עֹוָלם.ַׁ ֻבָ ֶ ַׁש 

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

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

ַַׁהַׁ ֵראת יָרה'ַׁ,ַהֻזֹאתַׁ'ֻתֹוָכָחה'ִנקְּ ִ ַׁ'ש 
ֺכֻיֹותַׁ– ִַׁלזְּ ִכין ַהֻפְּ ִַׁנתְּ ַָׁהֲעוֹנֹות י ַׁ,ֻכִ

ָחהַׁ מְּ ש ִ ַבחַׁוְּ ֶ ש  ירַׁוְּ ִ הֵַׁמֶהםַׁש  ַנֲעש ֶ כוַַֻׁׁוְּ ַׁ'.וְּ

ַין  – ָלִלֻיוֻ 'ִענְּ ָבִריר ֵסֶפ ת ֻכְּ  – ם'ֻדְּ

  .ה

הת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ֺעֻדָ ֻסְּ ָבִרים ַהֻנֹוֲהִגים ֻבַ  יז(, ד ֻדְּ

ַׁ ֶנה־ֻתֹוָרה'ֵסֶפר ְּ ִַׁמַַׁׁ',ִמש  ר ַדֻבֵ תַׁ'מְּ ַ ֺדש ֻ ֻקְּ
ָרֵאל ַַׁהֻתֹוָכחֹותַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ ל ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ,

ם ָ הַׁש  ֶהםַׁמֹש ֶ רִַׁעֻמָ ֻבֵ ֻדִ ֶ ָבִריםַׁש  ַהֻדְּ ַהֻכֹלַָׁהָיהַַׁׁ–ַׁוְּ
ַׁ ַין ַרִים'ֵמִענְּ ִציַאת־ִמצְּ ָרֵאלַׁ',יְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ַׁ,ָלבֹוא

ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ה ָעש ָ ֶ ַׁש  ָלאֹות פְּ ַהֻנִ ַׁוְּ ַַׁהֻטֹובֹות ל ַֻׁכָ ֻכֹר ִלזְּ
נוַֻׁ ִַׁעֻמָ ַרךְּ ֻבָ ַרִיםַׁ,ִיתְּ צְּ ִַׁמֻמִ הֹוִציָאנֻו ָהַרגִַׁסיחֹוןַַׁׁ,וְּ וְּ
כֻו'.ַׁ עֹוגַׁוְּ ָלכֹות"וְּ מְּ ָכלַַׁהֻמַ הַׁה'ַׁלְּ ןַַׁיֲעש ֶ כֻו'ַׁ"ֻכֵ ַׁוְּ

י)ַׁ רִּ בָּ ַׁ.ם ג, כא(דְֻּ

ח ֻכַ ְּ ִתש  ןַׁוְּ לַַׁׁ:ַעֻיֵ ֻכָ ֶ ָבִריםֵסֶפרַׁ'ש  רַַׁׁ',ֻדְּ ַדֻבֵ מְּ
ַׁ ַין ֵַׁמִענְּ ה ָ ָרש  ַֻׁפָ ָכל ַֻׁבְּ ַעט מְּ ֶאֶרץ־'ֻכִ

ָרֵאל דַַׁׁ',ִיש ְּ ַָׁרָצהַַׁלֲהִביָאםִַׁמֻיָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵאיךְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֵדיַַׁׁ,לְּ ֵהםַַׁעל־יְּ ִלים'וְּ ַרֻגְּ אַַׁהמְּ ַׁ',ֵחטְּ

ַָׁרָעה" ַָׁהָאֶרץ ת ִַׁדֻבַ ַׁמֹוִצֵאי ְדבָֻּּ )" מִֻּּ כֻו'ַׁר יד, לז(בַֻּּ ַׁ,וְּ
ֵדַׁ ָנהַעל־יְּ ָ ִעיםַׁש  ֻבָ ַַׁארְּ בֻו ַעֻכְּ הֵַׁהםַַׁׁ,י־ֶזהִַׁנתְּ ַעֻתָ וְּ

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָכל ֹוְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ל ֹֻכָ

ֹֻפֻוק



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ו

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ַָׁלבֹא ַׁמֻוָכִנים ִהיָרםַׁ. ִַׁהזְּ ן ַעל־ֻכֵ
מֹרֶַׁאתַַׁהֻתֹוָרה ְּ ָרֵאלַַׁׁ,ִלש  ֻוֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ש  ירְּ ֻיִ ֶ ֵדיַׁש  ֻכְּ

כֻו'.ַׁ ַׁוְּ

תַׁ ַ ָפָרש  ָבִרים'ֻבְּ ן'ַׁ'ֻדְּ ַחֻנַ ֵאה'ַׁ'ֵעֶקב'ַׁ'ָוֶאתְּ ַׁ'רְּ
כֻו' ַׁוְּ ,ַׁ ֶאה ִתרְּ ַׁוְּ ק ֻדֵ ַדקְּ ֶַׁאֶרץ־'ֻותְּ ֲחִביַבת

ָרֵאל ַעםַַׁׁ',ִיש ְּ ָכלַֻׁפַ ירַֻׁבְּ ֻכִ ַַׁמזְּ ָרֵאל'ֵאיךְּ ַׁ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ
םֶַׁאתַׁ ַקֻיֵ ִהירַׁאֹוָתםַׁלְּ זְּ ֻמַ ֶ ָהרֹותַׁש  ַָׁהַאזְּ ל ַֻׁכָ ֵאֶצל

ַַׁׁ,ַהֻתֹוָרה ר ִעֻקַ ֶ ש  ַֻׁבְַַּׁׁ'ִקֻיֻום־ַהֻתֹוָרה'וְּ ֶאֶרץ־'הֻוא
ָרֵאלַׁ ַׁ.'ִיש ְּ

תֻוב ֻכָ ֶ רִּ ַׁש  בָּ ַׁ:(יח־לא. ו, א־כט־ה, כזים )דְֻּ
ָכלַׁ" כֻו'.ַֻׁבְּ רַָׁאֹנִכיַֹׁנֵתןַׁוְּ ֶ ֻוַָׁבָאֶרץֲַׁאש  ָעש  וְּ

כֻו' ַׁוְּ ֶרךְּ ַָׁיִמיםַַׁׁ,ַהֻדֶ ם ֻתֶ ַהֲאַרכְּ ַׁוְּ יֻון חְּ ַֻׁתִ ַמַען לְּ
כֻו' ַׁוְּ ָאֶרץ כֻו'ַׁ,ֻבָ ַׁוְּ ָוה צְּ ַַׁהֻמִ זֹאת ֶכםַַׁׁ,וְּ דֶַׁאתְּ ַלֻמֵ לְּ

כֻו' ַׁוְּ ָאֶרץ ַֻׁבָ ֹות ַהֻטֹובַׁ,ַלֲעש  ַׁוְּ ר ָ ש  ַַׁהֻיָ יָת ָעש ִ ַׁ,וְּ
כֻו' ַׁוְּ ַָׁהָאֶרץ ֶַׁאת ֻתָ ְּ ָיַרש  ַׁוְּ הַׁ"ֻוָבאָת ֻבֵ ַַׁהרְּ ֵכן ַׁוְּ .

ֹאדַׁ ַׁ.מְּ

  .ו

י –ה ה, יג ִמיָל ת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) י־ ַעל־ֻפִ ִלֻקֻוט 
 ת'(ַוֻיֹאֶמר ֻבַֹעז ֶאל רוֻ ח"א סה, ' ן"מֹוֲהַר 

קֹוםַַׁׁ– ַַׁהֻמָ ר ִַׁעֻקַ ם ָ ש 
ַׁ ש  ֺקֻדָ ַׁזֹוִכיןַַׁׁ,ַהמְּ ֻבֹו ֶ ש 

ָראֻוי ַֻׁכָ מֹו ַַׁעצְּ ֶַׁאת ל ַבֻטֵ םַַׁׁ,לְּ ָ ִַׁמש ֻ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֻולְּ
ימוַֻׁ'ַׁ ִ ש  ָראֻוי.ַׁ',אֹור־ָהרְּ ִלֻבֹוַֻׁכָ ָרֻהַֻׁבְּ ְּ ַקש ֻ ַׁלְּ

ִַׁמַׁ ַֻׁתֹוָרה ל ַקֻבֵ ימוַֻׁ'לְּ ִ ש  ִריַחת־ָהרְּ ַׁ',ֻזְּ
ָראֻוי ַֻׁכָ ִלֻבֹו ַֻׁבְּ ָרֻה ְּ ַקש ֻ ִריִכיןַַׁׁ–ַֻׁולְּ ַׁצְּ ָלֶזה

ַַׁהֻגֻוף ש  ַקֻדֵ ַַׁׁ,לְּ ֵדי וֹת'ַעל־יְּ ַֻׁוִמצְּ ִפיַַׁׁ'.ֻתֹוָרה ֻוכְּ
ת־ַהֻגֻוף'ַׁ ַ ֺדש ֻ ִלֻבוַֹׁ',ַׁקְּ ָרֻהַֻׁבְּ ְּ ַקש ֻ ןַׁזֹוֶכהַׁלְּ ַׁ.ֻכֵ

ַׁ ִריִכין קֹום'צְּ ת־ַהֻמָ ַ ֺדש ֻ הֻואַַׁׁ',קְּ ֶ ש 
ָרֵאל' ַַׁׁ'.ֶאֶרץ־ִיש ְּ ן ַעל־ֻכֵ וֹּ )וְּ בֻּ תֺּ ת כְֻּ

ַׁ"קי.( ָרֵאל: ֶאֶרץ־ִיש ְּ רַֻׁבְּ ַׁלֹוַַׁׁ,ַהֻדָ ש  ֻיֵ ֶ ִמיַׁש  ֻדֹוֶמהַֻׁכְּ
ַׁ ֱַׁאלֹוֻקַ "–ַַׁׁ ר ִַׁעֻקַ י צֻות־ֱאלֹקֻותוַֹׁ'ֻכִ נֹוצְּ ַׁ'ִהתְּ

ִַׁמַׁ ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ימוַֻׁ'ש  ִ ש  ִריַחת־ָהרְּ "לַׁ'ֻזְּ הֻואַַׁׁ,ַהֻנַ
ָרֵאל'ֻבְַַּׁׁ ַׁ.'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ַׁ ל ָבִרים'ֻכָ ַֻׁדְּ הַַׁׁ',ֵסֶפר ֻבֵ ַַׁהרְּ ר ַדֻבֵ מְּ
ָרֵאל'ֻבְַּׁ ֶַׁאֶרץ־ִיש ְּ ַבח ֶ ַׁש  רַַׁׁ–' ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ֵַׁמַהַַׁׁ'ֻיֻום־ַהֻתֹוָרהִקַׁ' ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ִריָחה'ש  "לַׁ'ֻזְּ הֻואַַׁׁ,ַהֻנַ
ָרֵאל'ֻבְַַּׁׁ ַׁ'.ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ִאיןַׁ" ֻבָ ֶ ִַׁיֻסֻוִריןַׁקֶֹדםַׁש  ֻבֹל ִריִכיןִַׁלסְּ צְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ כוֹּ )" רָּ יַַׁׁ–ַׁת ה.(בְֻּ ֻכִ

ֻטֻול'ַהַׁ "לַׁ'ֻבִ ַָׁהַַׁׁ,ַהֻנַ ִאיָרה ַׁמְּ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ימוַֻׁ'ש  ִ ש  ַׁ'רְּ
"לַׁ ֵדיַַׁׁ,ַהֻנַ אַַׁעל־יְּ ַׁ'.ִיֻסֻוִרין'ֻבָ

  .ז

ָל ת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) י –ה ד, טז ָערְּ  ַעל־ֻפִ
י־מֹוֲהַר  עוֻ ח"ב א, ' ן"ִלֻקֻוט  קְּ ָל  ֻתִ ָ ש   ה'(ֶממְּ

ֵנה־ֻתֹוָרה'ֵסֶפרַׁ ְּ ֵריַֻׁתֹוָכחֹות'ֵהםַַׁׁ',ִמש  בְּ ַׁ',ֻדִ
ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֶַׁאת ה ַׁמֹש ֶ ֻמֹוִכיַח ֶ תֹוָכָחהַׁ'ֻבְַַּׁׁ,ש 

ֶַׁחֶסד ל ֶ ַַׁׁ',ש  ֵ ֵדי־ַהש  ַַׁחסְּ ַָׁלֶהם אֹות ַהרְּ טֻובֹוַַׁׁםלְּ וְּ
עֹוָלם ַׁלְּ ָקתֹו ִצדְּ הַַׁׁ,וְּ ַכֻמָ ָפָניוַֻׁבְּ ִעיסֻוַׁלְּ הִַׁהכְּ ֻמָ ֻכַ ֶ ש 

קֹומֹות ַרֲחָמיוַַׁׁ,מְּ ַׁוְּ תֹו ִַׁחֻבָ ֲַׁעַדִין י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ
ַׁ.ֲעֵליֶהםַׁ

תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  רִּ בָּ ָרֵאלַָׁמהַׁם י, יב(דְֻּ הִַׁיש ְּ ַעֻתָ :ַׁ"וְּ
ַׁ ֵֹאל ַׁש  ֱַׁאלֶֹקיָך ךְַּׁה' כֻו'ַׁ"ֵמִעֻמָ ַַׁׁ,וְּ ֻוֵפֵרש 

"י ִ ַׁזֹאת"ַׁ:ַרש  ל יֶתםַֻׁכָ ֲעש ִ ֶ ַׁש  י עֹוֶדֻנֻוַַׁׁ,ַאף־ַעל־ֻפִ
ֲַׁעֵליֶכם תֹו ִחֻבָ ַׁוְּ ֲחָטאֶתםַַׁׁ.ַרֲחָמיו ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ִמֻכָ

ָפָניו גוַַֹׁׁ,לְּ ַׁוְּ ָאה ִירְּ ַׁלְּ ִַׁאם י ַֻׁכִ ם ִַׁמֻכֶ ֹוֵאל ַׁש  ַׁ'.ֵאינֹו
ם.ַׁ ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ

ָאה' ַַׁׁ'ִירְּ א ה'ֶאֻלָ ִפֻלָ ַׁ'ֻתְּ מֹו ַֻׁכְּ תֻוב, ֻכָ ֶ ַׁש 
לֵּ ) ְ ש  ַׁי לא, ל(מִּ ַאת ִַׁירְּ ה ָ ַׁ"ִאש ֻ ִַׁהיאַׁה: '
ל" ַהֻלָ הַַׁׁ,ִתתְּ ֻמָ ַֻׁכַ ַַׁז"ל מֹו"ר ַַׁאדְּ ָבֵאר ֻמְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

ָעִמיםַׁ ַׁ.ֻפְּ

ָרֵאלַׁ ִַׁיש ְּ ֶַׁאת ִהיר ַֻׁוַמזְּ ַׁמֹוִכיַח ה ֻמֹש ֶ ֶ ש 
דֹורֹות ִאיןַַׁׁ:לְּ חֹוטְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ַֻׁכָ ַאֲחֵרי ֶ ש 

לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָפָניו ־הֻואַַׁׁ,לְּ רֻוךְּ ־ֻבָ דֹוש  ַַׁהֻקָ ֵאין
ֹוֵאלֵַׁמֶהם ָאה"ַׁ,ש  ִירְּ ִַׁאםַׁלְּ י הֻואַַׁׁ",ֻכִ ֶ ה'ש  ִפֻלָ 'ַֻׁתְּ

נוַַֻׁׁ– ַהיְּ ִמידַׁ:ֻדְּ ַֻׁתָ ַרךְּ ֻבָ עֹקֵַׁאָליוִַׁיתְּ ִלצְּ לַׁוְּ ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ַׁ,לְּ
תֻוב ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ים נ, טו(ַֻׁוכְּ לִֻּּ הִּ יֹוםַָׁצָרה)תְֻּ ָרֵאִניַֻׁבְּ ַׁ,:ַׁ"ֻוקְּ
ֵדִני".ַׁ ַכֻבְּ ָךַֻׁותְּ צְּ ֲַׁאַחֻלֶ

ן ַֹעֻיֵ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ָרֵאל'ֻבְֹׂ ֹ'ֶאֶרץ־ִיש ְׂ

י ֹֻכִ

מוֹֹ ֵֹכן־ֻוכְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ל ֹֻכָ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ֵאין ֹוְׂ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ
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ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ז

ה ַׁמֹש ֶ ל ֶ ַׁש  ָבָריו ַֻׁדְּ ת ִחֻלַ תְּ ֻבִ ֶ לַַׁׁ,ש  ַֻׁכָ יר ֻכִ ִהזְּ
מֹוַׁ ַֻׁכְּ ָפָניו, ַׁלְּ ִעיסֻו ִהכְּ ֶ ַׁש  קֹומֹות ַהֻמְּ

תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  רִּ בָּ רַׁם א, א(דְֻּ ֻבֶ רַֻׁדִ ֶ ָבִריםֲַׁאש  הַַׁהֻדְּ :ַׁ"ֵאֻלֶ
ָרֵאל ִַׁיש ְּ ל ַֻׁכָ ֶַׁאל ה ןַׁ,מֹש ֶ ֻדֵ רְּ ַַׁהֻיַ ֵעֶבר רַׁ,ֻבְּ ֻבָ דְּ ֻמִ ַׁ,ֻבַ

ֲעָרָבה ַַׁרַַׁׁ"ֻבָ ַֻׁוֵפֵרש  כֻו'. "יוְּ ִ לַַׁׁ:ש  ַֻׁכָ אן ַֻׁכָ ָנה ֻמָ ֶ ש 
כֻו'ַׁ ָפָניוַׁוְּ ִעיסֻוַׁלְּ ִהכְּ ֶ קֹומֹותַׁש  ַׁ.ַהֻמְּ

יַַׁהַׁ ה'ֻכִ לַׁמֹש ֶ ֶ ֻתֹוָכָחהַׁ'ָהָיהַַׁׁ',ֻתֹוָכָחהַׁש 
ֶַׁחֶסד ל ֶ ַהֻתֹוָרהַׁ'ש  ַֻׁבְּ בָֹאר ֻמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ,

עֻו־ֻתֹוָכָחה'ַׁ קְּ ן ח'ֻתִ ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ י־תִֻּּ טֵּ וֻּ קֻּ לִּ בָּ  – )בְֻּ יא מוֻּ ַׁ(לְלעֵּ
ם ָ ן־ש  ֻתוַַֹׁׁ:ַעֻיֵ ַֻׁתֹוַכחְּ ה ַׁמֹש ֶ ָאַמר ֶ ֻלֹאַַׁׁ,ש  ֶ ַׁש  ֹאֶפן ֻבְּ

ֻתוַֹׁ ַֻׁתֹוַכחְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ עֹוֵרר ֵריַח־'ָהַַׁׁ,יְּ
ַַׁהַַׁׁ'ַרע ל ֶ ים־ָרִעים'ש  ֲעש ִ וַַֻׁׁ'ֻמַ ָעש  ֶ ַַׁׁ,ש  ַיֲחִליש  וְּ

ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַׁאֹוָתם א. ַרֻבָ ַַׁאֻדְּ ַׁ:ַרק
ַׁ ֵדי ֻתוַֹׁ'ַעל־יְּ ַחזֵַַֻׁׁ',ֻתֹוַכחְּ ַׁאֹוָתםיְּ ןַַׁׁ,ק ִיֻתֵ ַׁוְּ יֹוִסיף וְּ

ֶהםַַׁׁ ם.ַׁ'ֵריַחַׁטֹוב'ֻבָ ָ בָֹארַׁש  ֻמְּ ֶ מֹוַׁש  כֻו',ַֻׁכְּ ַׁוְּ

"ַׁ יר ֻכִ קֹומֹות'ִהזְּ ַַׁהֻמְּ ל ִעיסֻוַַׁׁ'ֻכָ ִהכְּ ֶ ש 
ָפָניו ַׁלְּ קֹומֹות"ַׁ–" ַַׁהֻמְּ ל ָקאַׁ"ֻכָ יְּ ַׁ.ֻדַ

ירַָׁלֶהםַׁ ֻכִ ֶזהִַׁהזְּ ַֻׁבָ י כֻותַָׁוֶחֶסד'ֻכִ םַׁ'זְּ יַׁהֻואִַׁקֻיֵ ,ַֻׁכִ
בוֹּ ) יַעַׁ:ַׁ"פ"ב מ"ד(ת אָּ ֻגִ ֻתַ ֶ ָךַַׁעדַׁש  ִדיןֶַׁאתֲַׁחֶברְּ ַאלַֻׁתָ

קֹומוַֹׁ ַֻׁבְַּׁ"ִלמְּ ַׁהֻואַָׁזָכהֶַׁלֱאחֹז י ַֻׁכִ בֹוד', א־ַהֻכָ ,ַׁ'ִכֻסֵ
ַׁ ִחיַנת וֹּ )ֻבְּ יֻּ ַׁ"ב כו, ט(אִּ :ַׁ ִַׁכֻסֵ ֵני ַֻׁפְּ ַאֵחז כֻו'ַׁ"אמְּ ַׁ,וְּ

ִחיַנתַׁ בְּ ֵדי־ֶזהַָׁהָיהַֻׁבִ ַעל־יְּ ֶ לַׁעֹוָלם"ש  ֶ קֹומֹוַׁש  "ַׁמְּ
י)ַׁ ִּ אש  רֵּ בָֻּּ תבְֻּ ַׁ.(ה סח, ט־רַּ

ַַׁהַַׁׁ:ָיַדע ֵַׁאֻלֻו ל ֻכָ ֶ קֹומֹות'ש  ַׁ'ֻמְּ
קֹוםַׁ ַַׁהֻמָ ֵני ִַׁלפְּ ֶהם ַֻׁבָ ִעיסֻו ִהכְּ ֶ ש 

־הֻוא רֻוךְּ קֹומֹות'ַהַַׁׁ–ַֻׁבָ ַָׁלֶהםַַׁׁ'ֻמְּ מֻו רְּ ַֻׁגָ ָמן ַעצְּ ֻבְּ
ַַׁלֲחטֹא .ַׁ ר ֻבָ דְּ ֻמִ ַֻׁבַ רֻו ַָׁעבְּ י ָרףַׁ"ֻכִ ַׁש ָ ַָׁנָחש  קֹום מְּ

אֹון ִצֻמָ ָרבַׁוְּ ַעקְּ כֻו'ַׁ"וְּ י)ַׁוְּ רִּ בָּ קֹוםַַׁׁ,ם ח, טו(דְֻּ ֵהםַׁמְּ ֶ ש 
ָרא־ָאֳחָרא טְּ ַהֻסִ ַׁוְּ ִלֻפֹות ַַׁהֻקְּ דֻוַעַַׁׁ,ֻתֶֹקף ֻיָ ֹּהַּ )ַֻׁכַ ר זֻּ

וֶֻּּ  צַּ דֵּ ה קפד. תְֻּ קוֻּ ְ ַַׁעלַַׁׁ,י רלז.(פֻּ חֹם ִַׁללְּ ִריִכים ַׁצְּ ָהיֻו וְּ
ַׁ ֶ ַׁש  ַַׁוֲעצֻומֹות ֹות ַָׁקש  ִלֻפֹות קֹומֹותַׁקְּ מְּ ַֻׁבִ ָהיֻו

ֵאֻלֻו.ַׁ ַֻׁכָ

ַָׁלֶהם ַרם לֻוַַׁׁ,ֻגָ ַָׁיכְּ ַׁלֹא ָעִמים ַֻׁפְּ ה ֻמָ ֻכַ ֶ ש 
יֹון ֻסָ ֻנִ ַֻׁבַ לוַַֻׁׁ,ַלֲעמֹד ְּ ש  כְּ ֻנִ ֶ ַׁש ֻ ַמה ַֻׁבְּ לֻו ְּ ש  ִנכְּ ַׁ,וְּ

סֻוק ַֻׁפָ ַַׁעל ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ְדבָֻּּ )ַֻׁוכְּ מִֻּּ ַׁ:ר כה, א(בַֻּּ
ים" ֻטִ ִ ש ֻ ַֻׁבַ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ב ֶ ש  כֻו'ַׁ"ַוֻיֵ ַרםַַׁׁ,וְּ ַֻׁגָ קֹום ַהֻמָ ֶ ש 

ֻזַַֹׁׁ ִאיָתאַֻׁבַ ֶ מֹוַׁש  .ָלֶהםַַׁלֲחטֹא,ַֻׁכְּ דֹוש  ַַׁהר־ַהֻקָ

ַַׁהַׁ ֶַׁאת יר ֻכִ ִהזְּ ֶ ַׁש  ֶזה ֻבָ ֶ קֹומֹות'ש  ַׁ'ֻמְּ
ָקא יְּ ֶזהַׁ,ֻדַ ַֻׁבָ ָפָניו ַׁלְּ ִעיסֻו ִהכְּ ֶ ַׁ–ַׁש 
ִציאַָׁלֶהםַׁ כֻות'ִהמְּ ִחיַנתַַׁהַַׁׁ',זְּ ־'ֻבְּ לַׁרֹאש  ֶ כֻותַׁש  ֻזְּ

ָנה ָ ַַׁׁ',ַהש ֻ הֻוא ֶ ַַׁעדַׁ"ש  ָך ֲַׁחֶברְּ ֶַׁאת ִדין ַֻׁתָ ַאל
קֹומוַַֹׁׁ יַעִַׁלמְּ ֻגִ ֻתַ ֶ כֻו'ַׁ"ש  נַַַֻׁׁ,וְּ ַׁ"ל.ֻכַ

לַׁ ַֻׁכָ הֹוֵלךְּ ַׁוְּ ָבִרים'סֹוֵבב ַֻׁדְּ ַעלַׁקֶֹטבַַׁׁ'ֵסֶפר
ַַׁמהַַׁׁ–ֶַׁזה ל ַֻׁכָ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֶַׁאת יר ֻכִ ַהזְּ לְּ

ָפָניו ַׁלְּ ִעיסֻו ִהכְּ ֶ ֻוַַׁׁ,ש ֻ ָיֲאש  ִַׁיתְּ ַׁלֹא י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ
ַׁלֹאַׁ ַַׁרֲחָמיו י ַֻׁכִ עֹוָלם, ַׁלְּ ַָׁהַרֲחִמים ִַׁמן ָמן ַעצְּ

ִליםַׁ ַׁ.ֻכָ

ֵעיֵניֶהם ַֻׁבְּ ֻוַַׁׁ:ָראֻו ָעש  ֶ ַׁש  י ַאף־ַעל־ֻפִ ֶ ש 
ַָׁמַנעַׁ'ֵעֶגל'ֶאתַָׁהַׁ ַׁלֹא י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ,

ָארַַׁהֲחָטִאים ְּ ֵכןַַׁאַחרַׁש  ֵהיִטיבַַׁׁ,ַרֲחָמיוֵַׁמֶהם.ַׁוְּ
ֻדוַֹׁ ַחסְּ ַֻׁבְּ ֶהם ֹנסַַׁׁ,ִעֻמָ הִַׁלכְּ ֵהםַׁמֻוָכִניםַַׁעֻתָ ֶ ַעדַׁש 
ָרֵאלַׁ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁ.לְּ

דֹורֹות ַׁלְּ עֻו ֲעבַַֹׁׁ:ֵידְּ ֻיַ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל ֻבְּ ֶ רַׁש 
ַַׁׁ,ֲעֵליֶהם יַחַׁ'ַעד ִ יַאת־ָמש  ָללַַׁׁ'ֻבִ כְּ ֻבִ

ָרט ֶאָחדַׁ,ֻוִבפְּ לֶַׁאָחדַׁוְּ ֶיהַׁ,ַעלַֻׁכָ הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֶיהֵַׁאיךְּ ִַׁיהְּ
ַָׁהַרֲחִמים"ַׁ– ִַׁמן ָמן ַַׁעצְּ ֻו ָיֲאש  ִַׁיתְּ ַַׁאל עֹוָלם "ַׁלְּ

כוֹּ )ַׁ רָּ ַׁ.ת י.(בְֻּ

ִפֻלֹוָתיו ַֻׁתְּ ר ֻפֵ ֻסִ ֶ ןַַׁׁ,ש  ַחֻנֵ ִהתְּ ַׁוְּ ל ֻלֵ ֻפַ ִַׁהתְּ ֵאיךְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ . ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני י)ִַׁלפְּ רִּ בָּ ם דְֻּ

ַׁט, יח( ַָׁוֹאַמר": כֻו' ַׁוְּ ַׁה' ֵני ִַׁלפְּ ל ַנֻפַ כֻו'ַׁ"ָוֶאתְּ ַׁ–ַׁוְּ
ָרֵאל ֵני־ִיש ְּ ַֻׁבְּ הֹורֹות ַׁלְּ ֵדי ַֻׁכְּ קֻוַַׁׁ:ַהֻכֹל ַחֻזְּ תְּ ֻיִ ֶ ש 

ִמַׁ ַֻׁתָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַׁלְּ ָעָקה ַֻׁוצְּ ה ִפֻלָ תְּ יַֻׁבִ ַֻׁכִ יד,
עֹוָלם.ַׁ ִליםַׁלְּ ַַׁרֲחָמיוֵַׁאיָנםַֻׁכָ

  .ח

ִפית, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ֻתָ ֺ  , יד(ה ןֲחלֻוַקת־ש 

רֻור־ַהֲהָלכֹות' ַַׁהַַׁׁ',ֻבֵ ֹכַח ַֻׁבְּ ית־'הֻוא ֻבֵ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻתֹוָרהַׁ'ַהֻמִ קֹום ַׁמְּ ר ִַׁעֻקַ י ַֻׁכִ ,

ֶזה ֹוְׂ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ר ֲאש ֶ ֹֻכַ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֶזה ֹוְׂ

ר ִֹעֻקַ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ח

י ַָׁהֲאִמֻתִ נֻוָחָתֻה ַֻׁבְַַּׁׁ,ֻומְּ ַׁ'הֻוא ש  ֻדָ קְּ ַׁ'ֵבית־ַהֻמִ
ַָׁהַׁ קֹום מְּ ה'ֻבִ ִתֻיָ ְּ ַֻׁתֹוָרה,ַׁ'ֶאֶבן־ש  ֵצא ַֻׁתֵ ם ָ ִַׁמש ֻ י ַֻׁכִ ,

תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ְעיָּ )ַֻׁכְּ ַּ ֵצאַׁה ב, ג(ְיש  ַֻׁתֵ ֻיֹון ִַׁמֻצִ י ַׁ"ֻכִ :
ַׁ.תֹוָרה"ַׁ

ַׁ ָכל ָבִרים'ֻבְּ ַֻׁדְּ הַַׁׁ',ֵסֶפר ַׁמֹש ֶ ִהיר ַמזְּ
ַׁ ַַׁעל נֻו ֶאֶרץ־'ֻבְַַּׁׁ'ִקֻיֻום־ַהֻתֹוָרה'ַרֻבֵ

ָרֵאל ַַׁׁ'ִיש ְּ מְּ ַֻׁבִ ם ָ ַׁש  בָֹאר מְּ ַֻׁכַ ָקא, יְּ ֵַׁאיןַֻׁדַ קֹומֹות
ר ֻפָ ִַׁמסְּ .ַׁ ר ִַׁעֻקַ י ֻלֻות־ַהֻתֹוָרה'ֻכִ ֻגַ הֻואַַׁׁ'ִהתְּ

ָרֵאל'ֻבְַּׁ ַַׁהַַׁׁ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ ם ָ ש ֻ ֶ ַׁ'ש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ,ַׁ'ֻבֵ
קֹוםַָׁהָארֹוןִַׁעםַַׁהֻלֻוחֹותַׁ םַׁמְּ ָ ש ֻ ֶ ַׁ.ש 

ֵרַחַׁ ֶהכְּ ַֻׁבְּ ַַׁהַַׁׁ,ָהָיה ֶנה ֻבָ ֻיִ ֶ ית־'ש  ֻבֵ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַָׁהַַׁׁ',ַהֻמִ ם ָ ש  ַׁלְּ ִניס ַהכְּ ַׁ',ָארֹון'ֻולְּ

ֵַׁלָחֵרב ָעִתיד ֶ ַׁש  י ַחַַׁׁ–ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ַֻׁכֹ ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְּ
אֹוָתןַַׁהֻדֹורֹות ֻבְּ ֶ יִקיםַׁש  ֻדִ ַהֻצַ ןַָׁלנֻוַַׁׁ,לְּ ַלֻבֵ ָבֵררַֻׁולְּ לְּ

ַַׁהֻתֹוָרה ֵטי ֻפְּ ְּ ַֻׁוִמש  ַַׁהֲהָלכֹות ל ַֻׁכָ ַָׁהָיהַׁ. ַׁלֹא ִאם וְּ
ַַׁהַׁ ת ַ ֺרש ֻ ַׁיְּ ה'ָלנֻו ַעל־ֻפֶ ֻבְּ ֶ ַׁש  ַָׁלנֻוַַׁׁ',ֻתֹוָרה רֻו רְּ ֻבֵ ֶ ש 

ַֻׁבְִַּׁהלְַּׁ ַׁ'כֹוֶתיָה ש  ֻדָ קְּ ֵַׁבית־ַהֻמִ ִעיןַַׁׁ–' ַׁיֹודְּ ַָׁהִיינֻו לֹא
ֻוםֲַׁהָלָכהַׁ הַׁש   .ַעֻתָ

ֶנה־ֻתֹוָרה'  – ְּ ַין 'ִמש   –ִענְּ

יָרה'  ת  ָמָתא יְּ ְּ כֻו' 'ִנש  ת' וְּ ֻבָ ַ ש  יָתא דְּ ַריְּ ִאיִהי 'ֻבְּ וְּ
י ִאיהֻו 'מֻוַסף  ר  קְּ א, ִאתְּ ֻתָ ִכינְּ ְּ ִגין ש  יֻה ֻבְּ ַגֻב  ִאֻתֹוַסף לְּ דְּ

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

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

  .ט

 (ח"א נח, ד־ה־ט)

זֶַׁ תַֻׁבָ ִלֻפַ ַׁ'קְּ ִניַע ִהכְּ ֶ ַׁש  ה
ִריתַׁ ןַַׁהֻבְּ ִתֻקֵ ַׁוְּ ָזָכהַַׁׁ–ֲעָמֵלק',

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

ָכַׁ ֻזָ ֶ ֻהַׁהַׁש  ִתיבַֻׁבֵ ִרית,ַֻׁכְּ י)ַלֻבְּ ִּ אש  רֵּ ת מא, בְֻּ

ַׁמג( ב": ֻכֵ רְׂ ֶבתֹֹאתוַֹֹֹוֻיַ ֻכֶ ִמרְׂ ֹֻבְׂ
נֶֹ ְׂ ש  ַַׁׁה",ַהֻמִ נֻו ֹיֹוםַֹהיְּ טֻו קְׂ רִֹילְׂ ֶ ֶנהַֹעלֲֹאש  ְׂ "ִמש 

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

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

לֵּ ) ְ ש  ַׁי ח, ל(מִּ ֶיה": ֻוִעיםָֹוֶאהְׂ ֲעש  ַ ַׁם"יוֹֹֹיֹוםֹש  .–ַׁ
ָארַָׁהעֹוָלמֹותַַׁׁ ְּ יַעִַׁלש  ֻפִ ְּ ת'ַַׁמש  ֻבָ ַ ִחיַנתַׁ'ש  כוַֻֻׁובְּ ַׁ'.וְּ

ַַׁאַחרַׁ ִפים ַָׁהרֹודְּ ִרים ַַׁהֻצָ ל ַֻׁכָ ִניַע כְּ ֻמַ ֶ ש  ֻכְּ
ַׁ ַח ַֻׁכֹ י ֵ ָרֵאֲַׁחלֻוש  ִיש ְּ ֻבְּ ֶ ַׁאֹוָתםַׁש  ִניס ַֻׁוַמכְּ ל,

ַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֹזֹוֶכהַֹׁ–ַלֲעבֹוַדת ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ
ַחֹ ַֹחדֹלְׂ ַֹעל ת ֻבָ ַ ש  ֹֻבְׂ ָתא אֹוַריְׂ ֹֻדְׂ ין ִ ִֹחֻדֻוש  ש  ֻדֵ

ֵריןֹ ַׁ.ֻתְׂ

ֶנה" ְׂ ִֹמש  ַׁ"ֶלֶחם ִחיַנת: ַֻׁבְּ ֵנהֹ, ְׂ "ִמש 
ַֻׁתֹוָרה" ִחיַנת: ַֻׁבְּ ָֹעָפה", ה ִגֻלָ ַׁ"מְׂ

ְריָּ ) ִחיַנת:ַׁה ה, א(ְזכַּ יִפֻיֹות",ַֻׁבְּ י)ַׁ"ֶחֶרבֹֻפִ לִֻּּ הִּ ם קמט, תְֻּ

ַׁ.ו( 

ְקרָּ )ַׁת"נֶֹקֶמֶֹֹחֶרבַה" יִֻּּ ַׁ–ַׁא כו, כה(וַּ
ַנִים"זֹוֶכה:ַׁ ְׂ ֹש  "ִפי י)ַׁלְׂ רִּ בָּ ,ַׁם כא, יז(דְֻּ

ִחיַנת:ַַׁׁ ֶנה"ֻבְּ ְׂ ַׁ."ֶלֶחםִֹמש 

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

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

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

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

ֶנה"ֹ ְׂ "ל.ִַׁמש  ַַׁהֻנַ

ַׁ רֻותֹו ְּ ש  ִפיַֻׁכַ ֶאָחדַׁלְּ לֶַׁאָחדַׁוְּ לַַׁׁ–ֻכָ ַקֻבֵ ןַׁמְּ ֻכֵ
ָהָדר' ֹוְׂ ִרֻיֹות.ַַׁׁ,'יִֹפי ַַׁהֻבְּ ֵעיֵני ַֻׁבְּ ן ַֻׁכֵ ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְּ וְּ

ַהֹ ַהֹֹ'ֻיִֹפי'וְׂ ה'וְׂ ֺדֻלָ ֹ'ֻגְׂ ִֹהיא ֹ'ןִסיָמֹ'וְֹֹׂ'ִצֻיֻון',
יָמה'וֹֻ ִ ש  ֵנה ֻתֹוָרה"ַעלֹֹ'רְׂ ְּ ִחיַנתַֹׁ"ִמש  בְּ "ל,ַֻׁבִ ַהֻנַ

י)ַׁ לִֻּּ הִּ ֵתיִֹצֻיֹוןַֹהר":ַׁם מח, ג(תְֻּ ֻכְׂ ֹן".ָצפוַֹֹֹירְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

נֻו', ה־ַרֻבֵ ֹ'מֹש ֶ

ֹף'יֹוֵסֹ'וְֹׂ

ֶזה ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ִחיַנת: בְׂ ֹֻבִ

ַעֹ ֵדיש ֶ ֹל־יְׂ

ת' ֻבָ 'ש ַ ֹוְׂ

ֵרי־ֻדֹור' ש ֵ ַה'ֻכְׂ ש ֶ ֹֻוכְׂ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 ט

–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ה'ֶזה ֺדֻלָ ַׁ'ֻגְׂ ַמֲאַמר ַֻׁכְּ "לֲַׁחזַַׁ,
י) ְדרִּ ְנהֶּ יל עַּ ן קז. סַּ לִֻּּ הִּ ַׁם יא, א(תְֻּ "נֻוִדיֹ:

ֹ כֻות ַֹמלְׂ ֹ"ֶזה ִֹצֻפֹור", ֶכם ה".ַהרְׂ ֺדֻלָ ַֻׁוגְׂ
ַהַׁ ֶ ה',ש  ֺדֻלָ ַַׁׁ'ֻגְׂ 'ִסיָמן'הֻוא ֹוְׂ ַַׁׁ'ִצֻיֻון' ֵתיֹ"ַעל ֻכְׂ ַירְׂ

ָּ )ַׁ"ָצפֹון ַׁם מח, ג(ש  ַַׁעל ֵרַכִיךְֹׂ", ֹיְׂ י)ַׁ"ַחֻמֻוֵקי ִּ ר־ש 

י  ירִּ ִּ ש ֻּ פֻוָנה'.,ַׁם ז, ב(הַּ ֹ'ֻתֹוָרהַֹהֻצְׂ

  .י

ית, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ִפֻלִ  ן ה, לט(ֻתְּ

ָתםַׁ ָ ֺדש ֻ ַֻׁקְּ יִקים, ֻדִ ַַׁהֻצַ ל ֶ ש 
יַׁ ַֻׁכִ ִמיד, ַֻׁתָ פֻוָלה ַֻׁכְּ ִחֻיֻוָתם וְּ

ַׁ ַׁמֹוִסיִפין ַעם ַֻׁפַ ָכל ה'ֻבְּ ָ ֺדש ֻ ֹקְׂ ַֹעל ה ָ ֺדש ֻ ,ֹ'קְׂ
ֻוָבה' ש  ֹֻתְׂ ַֹעל ֻוָבה ש  ַַׁׁ,'ֻתְׂ ר ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ־'ִקֻיֻוםש 

ַַׁהֻתֹוָרה'.ֹ

ב יא, ו( וֹּ יֻּ ַׁ)אִּ ה": ֻיָ ִ תֻוש  ֹלְׂ ַלִים ִֹכפְׂ י ַׁ"ֻכִ
ִחיַנתַׁ י לא, כא()מִּ ֻבְּ לֵּ ְ ַׁש  יָתֻהֹ: ָֹכלֹֻבֵ י "ֻכִ

ח ֻתַ פְׂ ֹֻתִ ֹתַח ֹ"ֻפָ ִנים", ָ ֹש  ָֹלֺבש  ֲעִניק, ֹֻתַ ,ַֹהֲעֵניק
ן" ֻתֵ ֹֻתִ ַַָׁׁנתֹון כֻו' ים טו, חוְּ רִּ בָּ רֻוַׁיד(־י־)דְֻּ ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ,
ה יג(ַרֻבֹוֵתינֻוַַׁז"לַַׁׁ א ְראֵּ מָּ ְנחוֻּ ַׁ.)תַֻּּ

ֶנה ְּ ִחיַנתַַֻׁׁתֹוָרה',־'ִמש  ה סא,ֻבְּ ְעיָּ ַּ :ַׁז( )ְיש 
ֻו". ֶנהִֹייָרש  ְׂ ָצםִֹמש  ַארְׂ ֹ"ָלֵכןֹֻבְׂ

ַׁהוַֻׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יםא ים',ֹ־'ַחֻיִ ֲאֺרֻכִ
ים ים'־'ַחֻיִ ִחֻיִ ֻזֹוִכיןַַׁׁ–ִַׁנצְׂ ֶ ש 

ִליןַׁ כֹופְּ ַׁוְּ ֻמֹוִסיִפין ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ יִקים, ֻדִ ַהֻצַ
ָכלֵַׁעת.ַׁ ָכלַׁיֹוםַֻׁובְּ ָתםַֻׁבְּ ָ ֺדש ֻ ַׁקְּ

  .יא

ִפֻלַ ת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ִבית־ֻתְּ  , כט(ד תַערְּ

ִחיַנתַׁ ֵנה־ֻתֹוָרה"ֻבְּ ְּ ִחיַנתַׁ ,"ִמש  חֹוָתםֹ"ֻבְּ
ֹחֹוָתם תֹוךְׂ ה)ַׁ"ֻבְׂ דָּ ה־ֲעבוֹּ רָּ ְלחָּ לא.  זָּ ֺּ ךְ ־ןש  רוֻּ  עָּ

רֶּ  עָּ ־היוֹּ ֹּהַּ  –ה קיח דֵּ צֵּ י כִֻּּ ר זֻּ טוֹּ א תֵּ מָּ ְ ש  י־ץעֵּ ת רפג. הַּ יִֻּּ ם ה, חַּ

עַּ ה; לה, ג;  ַּ נוֹּ ־רש  וָֻּּ כַֻּּ י־םיוֹּ ת 'הַּ רִּ וֻּ פֻּ כִֻּּ ְענָּ ם' ג, 'הַּ ַּ ש  בָֻּּ א הוֹּ ה' ו; רַּ

רִּ   ְ י־ץעֵּ ־יפֻּ יִֻּּ לָּ ם 'חַּ ַׁ.ב' ד(לוֻּ

ִחיַנתַַׁׁ'ֻתֹוָרה'ַהַׁ ֵראתַַׁׁ',חֹוָתם'ִהיאַֻׁבְּ יִַׁנקְּ ֻכִ
ְלֲאכֵּ )ַׁ"ֻתֹוַרתֱֹאֶמת" ִחיַנתַַׁׁ,י ב, ו(מַּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ש 

ַַׁׁ,'חֹוָתם' י ֹהֻואֹ"ֻכִ רֻוךְׂ ֹֻבָ דֹוש  ַֹהֻקָ ל ֶ ֹש  חֹוָתמֹו
בָֻּּ )ַׁ"ֱאֶמתֹ ַּ ַׁ.ת נה.(ש 

םַׁ ַ ש  תַַׁהֻתֹוָרהִַׁנרְּ ִחֻלַ תְּ מֹוַַׁׁ,'ֱאֶמת'ֻבִ ֻכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  ִּ אש  רֵּ יַׁ:ת א, א(בְֻּ ִ ֵראש  תֹ'ֻבְׂ

ָרֹ ֱֹאלִֹהי'ֻבָ ַׁ־סֹוֵפיַׁ,ם'א בֹות הֻואַַׁׁ,'ת"ֱאֶמֹ'ֻתֵ ֶ ש 
ִחיַנתַַׁׁ ַׁ.'חֹוָתם'ֻבְּ

–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַֹעלֹ'ִהיא חֹוָתם
נֻוַַׁׁ',חֹוָתם ַַׁרֻבֵ ה ֻמֹש ֶ ֶ ש 

לֹום ָ ֵניַַׁׁ,ָעָליו־ַהש ֻ ִַׁלפְּ ַַׁהֻתֹוָרה ֶַׁאת ָחַזר ַׁוְּ ָנה ָ ש 
ַׁ ר ֵ ַקש ֻ ַׁלְּ ֵדי ַֻׁכְּ ָרֵאל, ַֹהֻתֹוָרה'ִיש ְּ ֵלבַַׁׁ'חֹוָתם ֻבְּ

ָרֵאלֵַׁהיֵטבַׁ ִחיַנתַַׁׁ,ִיש ְּ בְּ ַׁ.'חֹוָתםַֹעלֹחֹוָתם'ֻבִ

ַׁ ֵרי בְּ ַֻׁדִ ֶנה־ֻתֹוָרה'רֹב ְׂ ִריםַַׁׁ',ִמש  ַדֻבְּ מְּ
ֶַׁזה ָין ֶַׁאתַַׁׁ,ֵמִענְּ ִהיר ַַׁמזְּ ה ֻמֹש ֶ ֶ ַׁש ֻ ַמה
הַׁ ַכֻמָ הַׁוְּ ַכֻמָ ָרֵאלַֻׁבְּ ָהרֹות'ִיש ְּ ָהרֹותַֹעלַֹאזְׂ ַׁ–ַׁ'ַאזְׂ

ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ה ַָׁעש ָ ר ֶ ֲַׁאש  ל ַֻׁכָ ֶַׁאת ֵַׁהיֵטב רֻו ֻכְּ זְּ ֻיִ ֶ ש 
ֶהם ִַׁעֻמָ ַרךְּ ֻבָ ַהֻנֹוָראֹותַַׁׁ,ִיתְּ ַׁוְּ דֹולֹות ַַׁהֻגְּ ל ַֻׁכָ ֶאת
רַָׁראֻוֵַׁעיֵניֶהםַׁ ֶ ַׁ.ֲאש 

ַׁ ֵַׁסֶפר ָכל ֹ'ֻבְּ ְׂ ָרטַַׁׁ',ֵנה־ֻתֹוָרהִמש  ֻוִבפְּ
סֹופוַֹׁ ַַׁׁ,ֻבְּ הֻוא ֶ ַֹהֲאִזינוֹֻ'ש  יַרת ִ ַׁ:'ש 

ַַׁהֻזֹאת יָרה ִ ַַׁהש ֻ ֵרי בְּ ַֻׁדִ ל ֻכָ ֶ ַכחַַׁׁ,ש  ָ ש ֻ ַֻׁתִ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵדי ֻכְּ
ֵענוַֻׁ יַַׁזרְּ תֻובַׁ,ַהֻתֹוָרהִַׁמֻפִ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  י)ַֻׁכְּ רִּ בָּ ַׁ:ם לא, כא(דְֻּ

ֵעד" ֹלְׂ ָפָניו ֹלְׂ ַֹהֻזֹאת יָרה ִ ַֹהש ֻ ָתה ָענְׂ ֹלֹאֹֹ,וְׂ י ֻכִ
עוֹֹֹ יַֹזרְׂ ַכחִֹמֻפִ ָ ֹ."ִתש ֻ

  .יב

 ה ה, יב(ִמיָל ת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  )

ֵנה־ֻתֹוָרה'ֵסֶפר  ְּ הַַׁׁ–ַׁהֻוא 'ִמש  ֻמֹש ֶ ֶ ש 
ָרֵאל מֻוֶַׁאתַַׁהֻתֹוָרהַׁ,מֹוִכיַחֶַׁאתִַׁיש ְּ ַקֻיְּ ֻיְּ ֶ ַׁ,ש 

ם ִלֻבָ ַֻׁבְּ ֵַׁהיֵטב ַׁאֹוָתֻה רֻו ְּ ַכחַַׁׁ,ִויַקש ֻ ָ ש ֻ ַֻׁתִ ֻלֹא ֶ ש 
ַתֲעבֹרֵַׁמֶהםַׁ ַׁ.וְּ

ַׁ רֻו ְּ ַקש ֻ ֻיְּ ֶ ִריַחת־'ש  ֹזְׂ ימוֹֻאֹור ִ ש  ַׁ',ָהרְׂ
ַַׁהֻתֹוָרה ל ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ֵַׁהיֵטבַַׁׁ,ש  ָרֻה ְּ ַקש ֻ ֻולְּ

ֵדיַַׁׁ םַַׁעל־יְּ ִלֻבָ וֹת'ֻבְּ צְׂ ַהֻמִ ַׁ.'ֵעֶסקַֹהֻתֹוָרהֹוְׂ

ֹ"ַהר"

ים ים'־'ַחֻיִ ֲֹאֺרֻכִ

ִחיַנת ֹֻבְׂ

ִחיַנת ֹֻבְׂ

ל ֻכָ ֶֹזה־ש ֶ

ֶֹזהוֹֻ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֵנה־ֻתֹוָרה'וֹֻ ֹ'ִמש ְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

בָֹאר מְׂ ֹֻכַ

ל ֹֻכָ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 י

לַַׁהַׁ ֹוֶנהֶַׁאתַֻׁכָ ש  ַׁוְּ צֻות־'חֹוֵזר נֹוצְּ ִהתְּ
ַַׁׁ'ֱאלֹקֻות ַעת ְּ ש  ַֻׁבִ ַָׁראֻו ר ֶ ן־'ֲאש  ַמֻתַ

ַעתַַׁׁ'ֻתֹוָרה ְּ ִריַעתַַׁים־סֻוף'ֻוִבש  כֻו'ַׁ'קְּ בָֹארַַׁׁ,וְּ מְּ ֻכַ
ַֻׁבְַּׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ִמים, ַַׁהֻקֹודְּ ָדִרים ֻסְּ ן'ֻבַ ַחֻנַ 'ַָׁוֶאתְּ

י) רִּ בָּ ַׁהֻואַַׁׁ:ם ד, לה(דְֻּ ַׁה' י ַָׁלַדַעתַֻׁכִ ֵאָת ַָׁהרְּ ה "ַאֻתָ
ַׁכֻו'.וְַַּׁׁ"ָהֱאלִֹקיםַׁ

דֹולַׁ ַַׁהֻגָ ַׁה' ה ַַׁמֲעש ֵ ל ַֻׁכָ ם ָ ַׁש  ֹוֶנה ש  ַׁוְּ חֹוֵזר
ַהֻנֹוָרַׁ ַֻׁבְַּׁוְּ ה ַָׁעש ָ ר ֶ ֲַׁאש  ן־ֻתֹוָרה'א ַׁ',ַמֻתַ

כֻו'ַׁ ָפִניםַׁוְּ ִניםַֻׁבְּ ֶהםַֻׁפָ רִַׁעֻמָ ֻבֵ ֻדִ ֶ ָּ )ַׁש  ַׁ.ם ה, ד(ש 

ָּ )ָאַמרַׁ ָרֵאלַׁה'ַׁ:ַׁ"ם ו, ד(ש  ַמעִַׁיש ְּ ְּ ש 
ֶַׁאָחד ַׁה' ַותַַׁׁ",ֱאלֵֹקינֻו ִַׁמצְּ הֻוא ֶ ש 

ַמע' ְּ ִריַאת־ש  ַׁיֹוםַׁ'קְּ ָכל ֶַׁאָחדַַׁׁ,ֻבְּ ל ַֻׁכָ ב ֺחֻיָ ֻמְּ ֶ ש 
ַׁ ַׁלֹוַמר ָרֵאל ש ְּ ַמע'ִמֻיִ ְּ ִריַאת־ש  ַׁיֹוםַַׁׁ'קְּ ָכל ֻבְּ

ַַׁׁ ִסיַרת־ֶנֶפש  מְּ ֶאָחדַׁ,ֻבִ לֹלַֻׁבְּ ֵדיִַׁלכְּ כוַַֻֻׁׁכְּ ַׁ.'וְּ

ָּ )ַָׁאַמר ַׁ"ַׁ:ח(־ם ו, הש  ֻתָ ָאַהבְּ כֻו',ַַׁׁ"וְּ וְּ
ַָׁיֶדָךַׁ" אֹותַַׁעל ַׁלְּ ם ֻתָ רְּ ַ ש  כֻו'ַׁ"ֻוקְּ ַׁ,וְּ

ַאֲחַׁ ֶ ַׁש  ֻיֹות ִ ָרש  ַַׁהֻפָ ָכל ַׁמֹוִכיָחםַַׁׁ–ַָׁריווְּ ם ֺכֻלָ ֻבְּ ֶ ש 
ַַׁהֻתֹוָרה ֶַׁאת ם ַקֻיֵ ַַׁׁ,לְּ ר ֵ ַקש ֻ ַׁלְּ ֵדי צֻותַׁ'ֻכְּ נֹוצְּ ִהתְּ

ַרךְַַּׁׁ ֻבָ םַׁ'ֱאלֹקֻותֹוִַׁיתְּ ִלֻבָ "ל.ַׁ,ֻבְּ ַכֻנַ ַׁוְּ
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י –ה ג, ה ַחֻלָ ת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  )  ַעל־ֻפִ
י־מֹוֲהַר  רֹו ח"א ה, ' ן"ִלֻקֻוט  ֲחצֹצְּ  ת'(ֻבַ

ֶנה" ְׂ תִֹמש  ֻבָ ַ ש  ֹֻבְׂ ִלין אֹוכְׂ ֶ מוֹּ )ַׁש  ְ ת טז, ש 

ְלחָּ כב;  ֺּ ךְ ןש  רוֻּ יחאֹּרַּ  ־עָּ יִֻּּ ַׁם קסז, טו; רעד, א(־חַּ
–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵנה ֻתֹוָרה"ֶזהֻו ְּ י)ַׁ"ִמש  רִּ בָּ ,ַׁח(ים יז, דְֻּ

הוַֻׁ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ה סא, ז(א ְעיָּ ַּ ַׁ)ְיש  ָצםֹ: ַארְׂ ֹֻבְׂ "ָלֵכן
ֻו" ִֹייָרש  ֶנה ְׂ יֵֻּּ )ִַׁמש  ֲהרַּ ן עַּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ בָּ  –ח"א נח  ן"לִּ א מוֻּ

י  ַׁ.ל(ְלעֵּ

ַׁ ִחיַנת י לא, כא(ֻבְּ לֵּ ְ ש  ַׁ)מִּ ִֹתיָראֹ: "לֹא
ֹ ָֹלֺבש  יָתֻה ֹֻבֵ ָֹכל י ֹֻכִ ֶלג ָ ִֹמש ֻ ֵביָתֻה לְׂ

ִנים", ָ ַַׁׁש  ַַׁרַז"ל ֻו ש  ָדרְּ ה יג(וְּ א ְראֵּ מָּ ְנחוֻּ ַׁ)תַֻּּ :ֹ "ָלבֻוש 
ַנִים" ְׂ ָכלַֹׁ–ַׁש  ֹֻבְׂ ָבֶריָה ֹֻדְׂ ֹֻכֹוֶפֶלת ַהֻתֹוָרה ֶ ש 

ֹ מֹו ֹֻכְׂ וֹת. צְׂ תֻובַהֻמִ ֻכָ ֶ י)ַׁש  רִּ בָּ :ַׁיד(־י־ם כד, יג; טו, חדְֻּ

ֹתַחֹ ן,ֹֻפָ ֻתֵ ֻתִ ֲעִניק,ָֹנתֹוֹן יב,ַֹהֲעֵניקֹֻתַ ִ ש  בֹֻתָ ֵ "ָהש 
ח"ֹֹ ֻתַ פְׂ כֻו'.ֻתִ ַׁוְּ

וֹתַׁ צְּ ַַׁהֻמִ רֹב ַֻׁבְּ ָבֶריָה ַהֻתֹוָרהַֻׁכֹוֶפֶלתַֻׁדְּ ֶ ש 
רַׁ'ִקֻיֻוםַׁ– ִעֻקַ ֶ ד:ַׁש  ַלֻמֵ ֶיהַׁ־לְּ וֹת',ִַׁיהְּ צְּ ַהֻמִ

ָוהַׁ ִַׁמצְּ ַכר ש ְּ ַֻׁבִ ַַׁאֶחֶרת ָוה ִַׁמצְּ ֹות ַַׁלֲעש  ִביל ְּ ש  ֻבִ
ַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ת פ"ד מ"ב(זֹאת, בוֹּ ַׁ)אָּ ַכֹ": ְׂ ש ֻ ֶ רֹש 

ָוה", ִֹמצְׂ ָוה ִַׁקֻיֻוםִַַׁׁמצְׂ ֵלמֻות ְּ ַׁש  ר ִַׁעֻקַ הֻו ֻזֶ ֶ ש 
ָחהַַׁׁ מְּ ש ִ וֹתַֻׁבְּ צְּ ֲהרַּ )ַהֻמִ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ַׁ.ח"א ה( ן"לִּ

ַׁ ִחיַנת ַנִים"ֻבְּ ְׂ ֹש  ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ָלֺבש  ֹתַחֹֻבְּ "ֻפָ
ח" ֻתַ פְׂ ַותַַֻׁׁתִ ַׁ'ִמצְּ ר ִעֻקַ ֶ ַׁש  נֻו: ַַׁהיְּ כֻו'. וְּ

ֻכֶַׁ זְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְּ ֶיה, ִַׁיהְּ ָדָקה' ָדָקה,ַַׁהֻצְּ ַׁצְּ ַׁעֹוד ן ִַׁלֻתֵ ה
מוַַֹׁׁ וֹת.־ֻוכְּ צְּ ָכלַַׁהֻמִ ֵַׁכןַֻׁבְּ

ַׁ ִחיַנת ֵנה ֻתֹוָרה"ֻבְּ ְּ ִחַַׁׁ–ַׁ"ִמש  יַנתַֻׁבְּ
ִנים" ָ ֹש  "ל.ַׁ"ָלֺבש  ַַׁהֻנַ

ָצם ַארְׂ ֹֻבְׂ זֶַַׁׁ–ַׁ""ָלֵכן ַֻׁבְּ ם ַֻׁגַ נֻו: הֻוַַׁהיְּ
ַַׁהֻזֹאת. ָאֶרץ ַֻׁבָ ֶנהַָֹׁהעֹוָלם, ְׂ "ִמש 

ֻו" ִַׁלַַׁׁ–ִַׁייָרש  ַָׁהעֹוָלם, ֶזה ַֻׁבְּ ם ַֻׁגַ ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ַכרֹש  'ש ְׂ
א',־עֹוָלם הוַַַֻׁׁהֻבָ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶנה',א ְׂ ִחיַנתַַׁׁ'ִמש  ֻבְּ

ֵנה ֻתֹוָרה".ַׁ ְּ  "ִמש 

הַַׁלֲעש ַׁ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ִבילַׁש  ְּ ש  ַֻׁבִ וֹת, צְּ לַַׁהֻמִ ֹותַֻׁכָ
ֶנה',ַהַׁ ְׂ ש  ַַׁׁ'ֻמִ ִחיַנת ִנים"ֹֻבְּ ָ ֹש  "ָלֺבש 

ַׁעֹודַׁ ֻפֹל ִלכְּ ַׁוְּ ֻנֹות ַ ש  ַׁלְּ ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְּ נֻו: ַַׁהיְּ "ל. ַהֻנַ
ַׁזֹאת,ַׁ ָוה ִַׁמצְּ ַכר ש ְּ ַֻׁבִ ה, ִנֻיָ ְּ ַׁש  ָוה ִַׁמצְּ ם ַקֻיֵ לְּ

ִחיַנת:ַַׁׁ בְּ ַכֹ"ֻבִ ְׂ ש ֻ ֶ ָוה",ש  ָוהִֹמצְׂ "ל.ַׁרִֹמצְׂ ֻנַ ַֻׁכַ
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ָב ת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) נ  י –ה ג, ג ֻגְּ י־ ַעל־ֻפִ  ִלֻקֻוט 
ַת ח"א ס, ' ן"מֹוֲהַר  עֹו י ַרֻבִ ח ֻפָ מְּ ִ  ן'(ש 

נֻוַַׁז"ל ֵריַַׁרֻבֵ ִדבְּ ָמקוַַֹֻׁׁבְּ י־)ַׁר־ַאֵחַׁםֻבְּ טֵּ וֻּ קֻּ לִּ

ֲהרַּ  ַַׁׁ:ח"ב מ( ן"מוֹּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ש  ֻיֵ ֶ ַפע־'ש  ֶ ש 
פֻוָלה ָהָאָדםַַׁׁ',ֻכְׂ ַׁלְּ ַָׁחֵסר ֵַׁאין ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 

ַׁ י ַֻׁכִ לֻום, ָידוֹֹ"ֻכְּ ֹֻבְׂ ֲאָותֹו ֹֻתַ ַֹוֲחִצי ֵֹמת ָֹאָדם ַׁ"ֵאין
לֶּ ) בָֻּּ תקֹּהֶּ ָצאה א, לב(־רַּ ִַׁנמְּ ַׁלֹוַַׁׁ:. ַָׁחֵסר עֹוָלם ֻלְּ ֶ ש 
ַׁ'ֵחִצי'ַהַׁ ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ש  ַֻׁכְּ ֲַׁאָבל פֻוָלה', ַפע־ֻכְּ ֶ ֵאיןַַׁׁ–ַׁ'ש 

כֻו'ַׁ לֻוםַׁוְּ ם.ַׁ.ָחֵסרַׁלֹוַֻׁכְּ ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

ֶֹחם"ֶלֹ

הוֹֻ ֻזֶ ֹש ֶ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהֻו: ֹוְׂ

נֻו: ַהיְׂ ֹֻדְׂ

בָֹאר ֹמְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יא

ַָׁלַׁ ֻזֹוֶכה ֶ ַׁש  דֹול'ֶזה ֹֻגָ ירֻות ִ ַׁ',ֲעש 
ַַׁלַׁ ִריִכין ֻצְּ ֶ נֻות'ש  ֻבֹונְׂ הֻואַַׁׁ',ִהתְׂ ֶ ש 

ִחיַנתַׁ ָמא'ֻבְּ ָעלְׂ לֹהֹוןֹֻדְׂ ֻהֹ"וְַַּׁׁ',ֻכָ ַסרֹֻכֹלֹֻבָ חְׂ ַׁ"לֹאֹֻתֶ
י) רִּ בָּ ַׁם ח, ט(דְֻּ ֲהרַּ ), י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ַׁזֹוֶכהַַׁׁ–ַׁח"א ס( ן"לִּ הֻוא

ִחיַנתַַׁׁ פֻוָלה'ִלבְּ ַפע־ֻכְׂ ֶ ַׁ'.ש 

ַָׁלאו ַׁלֹוַמרַׁ–ִַׁאם ךְּ ֻיָ ַ ַׁש  ַָׁהָיה לֹאֹ"ַׁ:לֹא
ֻהֹ ַסרֹֻכֹלֹֻבָ חְׂ ֻוםַַׁׁ–ַׁ"ֻתֶ יֵַׁאיןַׁש  ירֻות'ֻכִ ִ ַׁ'ֲעש 

ַׁ לֹא רֹון'ֻבְּ ַַׁׁ',ִחֻסָ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ י־ִאם ַפע־'ֻכִ ֶ ש 
פֻוָלהֹ "לַׁ'ֻכְׂ "ל.ַׁ,ַהֻנַ ֻנַ ַֻׁכַ

פֻוָלה'ַהֹ ַפע־ֻכְׂ ֶ ֵדיַַׁׁ–ַׁ'ש ֻ ָקאַַׁעל־יְּ יְּ ַֻׁדַ זֹוִכין
ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ ֵני־ָאָדם ַֻׁבְּ ֶַׁאת ִרין עֹורְּ ֻמְּ ֶ ש 

ִניםִסֻפֹ' ָ ֹש  ל ֶ ֹש  ֻיֹות מֹוִנֻיֹות־ֻוֵרי־ַמֲעש ִ ַׁ',ַקדְׂ
ֻוָבהַׁ ש  תְּ ַׁ.ֻוַמֲחִזיִריןַׁאֹוָתםַֻׁבִ

ֻוָבה ש  תְּ ַֻׁבִ ַׁאֹוָתם ֲחִזיר ֻמַ ֶ ַׁש  ֵדי ֲאַזיַַׁׁ–ַַׁעל־יְּ
ֺכֻיֹות ִַׁלזְּ ִבין ָ ש  ֶַׁנחְּ הַֹׁ,ָהֲעוֹנֹות ַֹנֲעש ֶ ַוֲאַזי

ֹ פֻוָלה'ַהֻתֹוָרה ֹֹ',ֻכְׂ ִחיַנת בְׂ ֵנה ֻתֹוָרה"ֻבִ ְּ ַׁ"ִמש 
י)ַׁ רִּ בָּ ַׁ.ם יז, יח(דְֻּ

ָלהֹֻבְֹׂ ֻפְׂ ה"ַהֻתֹוָרהִֹנכְׂ ֻיָ ִ תֻוש  ַלִיםֹלְׂ וֹּ )ַׁ"ִכפְׂ יֻּ ב אִּ

ַֹהֹֹ,יא, ו( ֵדי ֻוָבה'ַעל־יְׂ ש  ֲעֵלי־ֻתְׂ ֹֻבַ ֵמַאַחרַַׁׁ–'
ֵַׁמָהַׁ ם ֻגַ ֶ ַַׁׁ'ֲעוֹנֹות'ש  ין ֺכֻיֹותַׁ'ַנֲעש ִ וֹתזְּ ֵהםַַׁׁ',ֻוִמצְּ ֶ ש 

ִחיַנתַַׁׁ ַׁ'.ֻתֹוָרה'ֻבְּ

ַׁ'חֹוָתםַׁ ַהֻתֹוָרה ַֻׁבְּ ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ַתב ֻכָ ֶ ש 
ַׁחֹוָתם'ַׁ תֹוךְּ ֲהרַּ )ֻבְּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ַעלַַׁׁ,ח"א כב( ן"לִּ

סֻוק ְרְמיָּ )ַֻׁפָ ֲֹעוֹןֹ"ַׁ:ה נ, כ(יִּ ש  ֺבֻקַ ֹיְׂ ַֹההֻוא ֻיֹום ֻבַ
ֵאיֶנֻנוֹֻ ָרֵאלֹוְׂ ָעִתידַַׁׁ–ַׁ"ִיש ְׂ ֻלֶ ֶ נֻוֲַׁעוֹנֹותַׁש  ֻקְּ ֻתַ תְּ ֻיִ ֶ ש  ֻכְּ

ָרֵאל יתִַׁיש ְּ לַׁ,ַֻׁבֵ יןִַׁמֻכָ יֻוַַׁנֲעש ִ ָרֵאל'ִיהְּ ַׁ',ֲעוֹנֹותִַׁיש ְּ
ֺכֻיֹותַַׁׁ',ֻתֹוָרה' ִַׁלזְּ ַָׁהֲעוֹנֹות כֻו ַהֻפְּ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ

כֻו'ַׁ ם.ַׁ.וְּ ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ

ַֻׁבְַּׁ מֹו ַַׁעצְּ ַַׁמֲעִלים יק ֻדִ ִסֻפֻוֵרי־'ַהֻצַ
ֻיֹות חֹוִקיםַַׁׁ',ַמֲעש ִ ַׁרְּ ֵַׁהם ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ִמים דְּ ֻנִ ֶ ש 

ָקאַַׁמֲעִליםֶַׁאתַַׁהֻתֹוָרהַׁ,ֵמַהֻתֹוָרהַׁ יְּ ַׁ.ֻוָבֶהםַֻׁדַ

ִליםַׁ ַַׁהֻנֹופְּ ֶַׁאת ַׁמֹוִציא ָקא יְּ ֻדַ
ֶמַׁ יַַׁהֻסָ ֻנֵ ִ יןַׁש  ִַׁמֻבֵ ֹאד ־ֵמַׁ"מְּ ַׁ,ם"ךְּ

ַַׁהַׁ ל ִַׁמֻכָ לֻו פְּ ֻנָ ֶ ַׁש  ֵַׁאֻלֻו לַׁ'ֲאִפֻלֻו ֶ ַׁש  ִנים ַֻׁפָ ִעים בְּ ִ ש ֻ
ַַׁׁ',ֻתֹוָרה ֶ ִניםש  ַֻׁפָ ֻום ש  ַֻׁבְּ הֹוִציָאם ַׁלְּ ר ָ ש  ַׁ–ִַׁאי־ֶאפְּ

ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַׁאֹוָתם ַׁמֹוִציא ֻיֹות'הֻוא ַׁ'ִסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ
"ל כֻוַַׁׁ,ַהֻנַ ַהֻפְּ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ךְּ ַַׁאַחר־ֻכָ ֻזֹוִכין ֶ ַׁש  ַעד

ֺכֻיֹותַׁ הֵַׁמֶהםַַׁׁ,ֲעוֹנֹוֵתיֶהםִַׁלזְּ ַנֲעש ֶ "לַׁ'ֻתֹוָרה'וְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ֹ פֻוָלה'ַהֻתֹוָרה ֹֻכְׂ כֻוַַׁׁ–' ַהֻפְּ תְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ
ֺכֻיֹות םַָׁהֲעוֹנֹותִַׁלזְּ ַׁ.ֻגַ

ֹ ם ַפע'ֻגַ ֶ ַהש ֻ ֹוְׂ ירֻות ִ ַֹעל־ֹ'ָהֲעש  ךְׂ ָ ש  מְׂ ַהֻנִ
ֵדי־ֶזה ֹֹ,יְׂ ן םֹֻכֵ ֹֻגַ פֻוָלה'ִהיא ִחיַנתַַׁׁ',ֻכְׂ בְּ ֻבִ

פֻוָלה' ַפע־ֻכְׂ ֶ "לַׁ'ש  ִחיַנתַַׁׁ,ַהֻנַ הֻואַֻׁבְּ ֶ ירֻותַׁ'ש  ִ ֲעש 
"לַׁ "ל.ַׁ',ַהֻנַ ֻנַ ַֻׁכַ

ִפיַַׁהֻתֹוָרה ַֻׁכְּ ךְּ ָ ש  ירֻותִַׁנמְּ ִ כוַַָֻׁׁהֲעש  מוַַֹׁׁ.'וְּ ־ֻכְּ
ַַׁהַׁ פֻוָלה'ֵכן ַפע־ֻכְּ ֶ "לַׁ'ש ֻ ִחיַנתַַׁׁ,ַהֻנַ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

דֹול'ָהַׁ ַַׁהֻגָ ירֻות ִ ַַׁלַַׁׁ'ֲעש  ִריִכים ֻצְּ ֶ נֻות'ש  ֻבֹונְּ ַׁ'ִהתְּ
"ל ןִַׁמןַַׁהַַׁׁ,ַהֻנַ םַֻׁכֵ ַֻׁגַ ךְּ ָ ש  פֻוָלה'הֻואִַׁנמְּ 'ַֻׁתֹוָרהַַׁהֻכְּ

ִחיַנתַַׁׁ– בְּ ֵנה 'ֻבִ ְּ ִחיַנתַׁ',ֻתֹוָרהִמש  בְּ וֹּ )ַֻׁבִ יֻּ ַׁ:ב יא, ו(אִּ
ה"ַׁ ֻיָ ִ תֻוש  ַלִיםֹלְׂ יִֹכפְׂ ַׁ."ֻכִ

ַׁ ִחיַנת פֻוָלה'ֻבְּ ֹֻכְׂ י־ֻתֹוָרה ֵ ֹ',ִחֻדֻוש 
ַֹהֹ ֵדי ַֹעל־יְׂ ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ֻוָבה'ש  ש  ֲעֵלי־ֻתְׂ ַׁ',ֻבַ

ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ רֻו עֹורְּ תְּ ֻנִ ֶ ֹ'ש  ֻיֹות לִֹסֻפֻוֵרי־ַמֲעש ִ ֶ ש 
ִנים ָ מֹוִנֻיֹות־ש  כֻוַַׁׁ',ַקדְׂ ַהֻפְּ ִַׁנתְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 

"לַׁ,ָהֲעוֹנֹות ֻנַ ַֻׁכַ ֺכֻיֹות ִלזְּ ַׁוְּ תֹוָרה ֵדי־ֶזהַַׁׁ,לְּ ַעל־יְּ ֶ ש 
פֻוָלה ַֻׁכְּ ַפע ֶ ַַׁהש ֻ ם ַַׁׁ,ֻגַ ךְּ ָ ש  ִנמְּ דֹול'וְּ ַֻׁגָ ירֻות ִ ַׁ'ֲעש 

"ל ַַׁׁ,ַהֻנַ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ י)ש  רִּ בָּ ַׁ"ם ח, ט(דְֻּ ַסרַׁ: חְּ ַֻׁתֶ לֹא
ֻהַַׁׁ "לַׁ",ֻכֹלַֻׁבָ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

גוֹ ן ֵאת ִסיחֹ  ַאֲחֵרי ַהֻכֹתוֹ " ָ ' וְּ ש  ֵאת עֹוג ֶמֶלךְּ ַהֻבָ  ן"וְּ
ָבִרי)  ם א, ד(ֻדְּ

  .טו

 ("ן מגמֹוֲהַר ־יַחֻי  )

ֵעי סוַַֻׁׁללְּ ֻפָ ַֻׁבַ י)ק רִּ בָּ ַׁם א, א(דְֻּ ה ": ֵאֻלֶ
ר מֹש ֶ  ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ָבִרים ֲאש   ה".ַהֻדְּ

ָצאנִֹ ֹ:מְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֹיֻכִֹ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ַֹוֲאַזי

ַֹוֲאַזי

י ֹֻכִ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

ָצֹ ֹאִנמְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יב

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

  .טז

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

כֻו',ֹ ֵניֶכםֶֹאתָֹהָאֶרץֹוְׂ ִלפְׂ ֹי ֵתתֹ'ָל ָנַתֻתִ
ֹ'ָל  ֹ'וֻ ֶהם ָעם ַזרְׂ ים א, ַׁם"ֲחֵריֶהֹ'ַא לְׂ רִּ בָּ )דְֻּ

יַׁ–ַׁח( ֵ בֹותַׁ־ָראש  ְניַּ ה זֶּ ]ַׁ'ֱאלֻו"ל'.ֻתֵ רֶּ ן 'עִּ אֵּ ץאֶּ רָּ ש ְ ל' ־יִּ

הוֻּ   ֶּ וֻּ א 'ש  קֻּ יןתִֻּּ רִּ בְֻּ ךְ ת' ־הַּ יָֻּּ ַּ ש ֻּ ש   הַּ יֵֻּּ ל, ֱאלוֻּ  ְלחֹּדֶּ ָּ ןעַּ ַׁ.ם[־ש 

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

  .יז

י) ִליםֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ר־ֻכ  ש    (, מד ֶהכְּ

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

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

ה"ַׁ:מ"א(  ֻבֵ ִמיִדיםַֹהרְׂ לְׂ ַהֲעִמידֻוֹֻתַ ַׁ".וְׂ

ָרֵאלַׁ ִַׁיש ְּ ֵני ַֻׁבְּ ִַׁרֻבֻוי ַַׁמֲעַלת ִחיַנת ֻבְּ
ִכיםַׁ ָברְּ ַׁמְּ יִקים ֻדִ ַהֻצַ ַׁוְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

ַׁ תֻוב: ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ָעִמים, ַֻׁפְּ ה ֻמָ ַֻׁכַ ֶזה "ה' ֱאלֵֹקי ֻבָ
י)ַׁ"ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם לִֻּּ הִּ ַׁ:ם קטו, יג(תְֻּ

ֹה'"" ֵאי ִֹירְׂ ָבֵרךְׂ כֻו'ַׁיְׂ ִתיבַׁ.וְּ ָּ )ַֻׁוכְּ סוֻּ ם ש  ָּ ַׁ:ד(ק יפֻּ
ֵניֶכםַׁ ַעלֹֻבְׂ ֹ"."יֹוֵסףֹה'ֲֹעֵליֶכםֹוְׂ

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

ַָׁהַׁ ים'יֹוֵתר "לַׁ'רֻוַח־ַחֻיִ ַַׁׁ,ַהֻנַ ִחיַנת ַנִים"ֻבְּ ְׂ ֹש  י ַׁ"ֻפִ
"ל ַחַׁיֹוֵתרַַׁׁ–ַַׁהֻנַ ַָׁלֶהםַֻׁכֹ ֵַׁיש  י לוַֹֻׁכִ ַקֻבְּ ֵדיַַׁׁ,לְּ ַעל־יְּ
לֶַׁאָחדַׁ לַֻׁכָ ֶ יםַׁש  ִ דֹוש  ִליםַַׁהֻקְּ ַׁ.ִרֻבֻויַַׁהֻכֵ

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

  .יח

 (ח"א לד, ג)

ה,ַׁ ִפֻלָ ִַׁלתְּ ִריִכין ַׁצְּ ַָׁאנֻו ה ַָׁלֻמָ ה, ֶ ָקש 
ם ֵ ַהש ֻ בֹות?!־וְּ ָ ַׁיֹוֵדַעַַׁמֲחש  ַרךְּ ֻבָ ִֹיתְּ

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

י) רִּ בָּ ַׁם א, יא(דְֻּ ר : ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ֲאש  ֶכם ֻכַ "ִויָבֵרךְּ ֶאתְּ
נֻו:ַַׁׁ–ַָׁלֶכם"  ַפע.ַהיְּ ֶ ןַֹהש ֻ ֻבֻורֹֻכֵ ִפיַֹהֻדִ ַׁלְׂ

ֻבֻור'ַהַׁ ַַׁהַַׁׁ'ֻדִ נֻו ֵליַהיְּ ַפע',־'ֻכְׂ ֶ הֻואַַַׁׁהש ֻ
כֹוִלַׁ ַׁיְּ ֲַׁאַזי לֹוָאֻה, ַֻׁוִבמְּ ֵלמֻות ְּ ש  לַֻׁבִ ַקֻבֵ ַׁלְּ ין

ַפע.ַׁ ֶ ֶהםַׁרֹבַׁש  ַֻׁבָ

יק ֻדִ ַֹהֻצַ ל ֶ ֹ'ש  ַׁהֻואַׁ, אי ַוֻדַ ֻבְּ
ַָׁיכֹולַׁ ַָׁלֵכן לֹוָאֻה, ַֻׁוִבמְּ ֵלמֻות ְּ ש  ֻבִ

ָרֵאל.ַׁ ִיש ְּ ַפעַׁלְּ ֶ ַַׁהש ֻ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ

א "ֵאיָכה ָ י ֶאש ֻ ַבֻדִ ֶכם ,לְּ ִריבְּ ֲאֶכם וְּ ַ ֲחֶכם ֻוַמש ֻ  "ָטרְּ
ָבִרי)  (יב, א םֻדְּ

ֲאֶכם" ַ ַלֻמ   – "ֻוַמש ֻ ָהיוֻ  דמְּ ֶ ִסי ש  יקֹורְּ  .ןֶאֻפִ
( ִ ָבִרים יב; "יַרש  ִרי ֻדְּ  (ִספְּ

ִכיֶתם ִאים ֱהִייֶת  ,ִאֻלֻו זְּ ֻתֹוָר ם קֹורְּ ָבִרי)ה ֻבַ : (, יבם אֻדְּ
ַבֻדִ " א לְּ ָ ו ".יֵאיָכה ֶאש ֻ ָ ש  ַעכְּ ֹ  וְּ ֻל ֶ ִכיֶת א ש  י ֲהר   ,םזְּ

ִאים ַאֻתֶ  יָכ ) םקֹורְּ ָבה ָבָד " :ה א, א(א  ְּ  ".דֵאיָכה ָיש 
יָכ ) ֻתָ ה, ַרֻבָ ה־א  ִתיחְּ  (יא אֻפְּ

ָב " ְּ לֹש ָ ". הֵאיָכה ָיש  ְּ אוֻ ה ש  ַנֻבְּ ֹו  ִנתְּ ש  לְּ יָכ 'ן ֻבִ  ',הא 
ָי ' 'המֹש ֶ ' עְּ ַ ש  ָי 'וְּ  'היְּ מְּ ָבִרי)ר ָאַמ  'המֹש ֶ ' '.הִירְּ  ,ם אֻדְּ

ַבֻדִ " :(יב א לְּ ָ גֹו  "יֵאיָכה ֶאש ֻ ָי ' .'וְּ עְּ ַ ש  ָי )ר ָאַמ  'היְּ עְּ ַ ש  ה יְּ

זֹוָנה" :(, כאא ָתה לְּ ָי ' ".ֵאיָכה ָהיְּ מְּ יָכ ) רָאַמ  'הִירְּ ה א, א 

ָבה ָבָדד" :א( ְּ  ".ֵאיָכה ָיש 

ִוי י ל  ָ  :ָאַמר ַרֻבִ רֹוָנ ל ָמש  ַמטְּ ָהיוֻ ה לְּ ֶ לֹש ָ  ָלֻה  ש  ְּ ה ש 
ִביִני ְּ ֹוש  ָוָתֻה  אֹוָתֻה ה ָרָא ד ֶאָח  ,ןש  לְּ ַ ש  ֶאָח  ,ֻבְּ ה ָרָא ד וְּ

ֲחזֻוָת  אֹוָתֻה  ֻפַ ֶאָח  ,הֻבְּ ִנֻוֻוָלֻה  אֹוָתֻה ה ָרָא ד וְּ ךְּ  .ֻבְּ  :ֻכָ
ָרא  ת ֶא ה ָרָא  'המֹש ֶ ' בֹוָד ל ִיש ְּ כְּ ָוָת ם ֻבִ לְּ ַ ש  ָאַמ  ,םוְּ  :רוְּ
ֲחֶכ " י ָטרְּ ַבֻדִ א לְּ ָ ָי ' ".םֵאיָכה ֶאש ֻ עְּ ַ ש  ם אֹוָת ה ָרָא  'היְּ

ַפֲחזֻוָת  ָאַמ  ,םֻבְּ זֹונָ " :רוְּ ָתה לְּ ָי ' ".הֵאיָכה ָהיְּ מְּ  'הִירְּ
ִנֻוֻוָל ם אֹוָת ה ָרָא  ָאַמ  ,םֻבְּ ָב " :רוְּ ְּ  ".הֵאיָכה ָיש 

יָכ )  ה א, א(ַרֻבָ ־הא 

ֵאה ֹ"רְׂ

א'ָהֹ ֵעֻלָ לְׂ ֹ'רֻוַח־ֻדִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

אֹוָרה ִֹלכְׂ

ֲֹאָבל

 ִאם

ַהֹ ֻבֻוִרים'וְׂ ֹֻדִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יג

  .יט

יחֹות)  (ָהַר"ן לז־ש ִ

ֵראת א',ִֹנקְׂ ָ מוַַֹׁׁ'ַמש ֻ ַתבַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ַׁ ִ ֲאֶכם"ַַׁעלַׁי"ַרש  ָ ים)ַׁ"ַמש ֻ רִּ בָּ  דְֻּ

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

י  רִּ בָּ  .ם יב(דְֻּ

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

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

  .כ

ִנים הת, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ֻיָ י־ַעל – , הֻדַ  ֻפִ
י עוֻ ח"ב ה, ' ן"מֹוֲהַר ־ִלֻקֻוט  קְּ  (ה'ֱאמֻוָנ  ֻתִ

לֻות'־'ֲאִריַכת ַַׁׁ,ַהֻגָ ֵדי ַגםַעל־יְּ ־'ֻפְׂ
ט', ֻפָ ְׂ ש  יֹוֵתרַַַׁׁהֻמִ ַֻׁבְּ ךְּ ָ ש  ֵדי־ֶזהִַׁנמְּ ַעל־יְּ ֶ ש 

ַגם ִרית'־'ֻפְׂ ֻמֻוָבןַַַׁׁהֻבְׂ ַֻׁכַ ן, ַתֻקֵ ַׁלְּ ֹאד ַׁמְּ ה ֶ ש  ֻקָ ֶ ש 
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁוכְּ "ל, ַַׁהֻנַ ַהֻתֹוָרה ס ה, ז(ֻבְּ מוֹּ :ַׁ)עָּ

ט", ֻפָ ְׂ ַלֲעָנהִֹמש  ִכיםֹלְׂ ִתיבַַׁׁ"ַההֹפְׂ ה ג, יא(ֻוכְּ יכָּ :ַׁ)מִּ
ֻפֹטֻו" ְׂ ִֹיש  ַֹחד ש  ֹֻבְׂ יָה ֶ כֻו'ַׁ"ָראש  הַַׁׁ,וְּ ֻבֵ ַהרְּ ַֻׁבְּ ֵכן וְּ

סֻוִקים.ַׁ ַֻׁפְּ

ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ יכָּ )ַׁש  בָֻּּ ־האֵּ ַׁה א, א(רַּ לֹּש ָּ ]: ְ ה ש 

אוֻּ  בְֻּ ְתנַּ וֹּ  נִּ ְלש  יכָּ ן 'בִֻּּ ַַׁׁה'[אֵּ ֶ ֹ'ש  ים ָאַמרַַׁׁה'ֻמֹש ֶ רִּ בָּ )דְֻּ

ַׁא, יב( י": ַבֻדִ א לְּ ָ ַַׁׁ"ֵאיָכה ֶאש ֻ כֻו'. ָיה'וְּ עְׂ ַ ש  ַׁ'יְׂ
ה א, כא(ָאַמרַׁ ְעיָּ ַּ זֹוָנה":ַׁ)ְיש  ָתה לְּ כֻו'.ַַׁׁ"ֵאיָכה ָהיְּ וְּ

ָיה'וְַּׁ מְׂ ַַׁׁ'ִירְׂ ה א, א(ָאַמר יכָּ ַׁ)אֵּ ָבה""ֵאיָכה יָ : ְּ ַׁש 
כֻו'.ַׁ ַׁוְּ

ה' ַַׁׁ'מֹש ֶ י ָאַמר: ַבֻדִ א לְּ ָ "ֵאיָכה ֶאש ֻ
ֲחֶכם" כֻו'ַָׁטרְּ ַיןַַׁׁ,וְּ ִענְּ ֻקֻוןלְּ ט'־'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  ַׁ–ַַׁהֻמִ

אַֹׁ ָברַׁמְּ ַַׁהֻדָ ֶַׁזה ָכֵבד ַׁוְּ ה ֶ ַָׁקש  ַָׁעָליו ם ֻגַ ֶ ָבֵררַׁש  ַׁלְּ ד,
ַעל ֶ ַׁש  ט, ֻפָ ְּ ש  ַׁ־ַהֻמִ י"ֶזהַָׁאַמר: ַבֻדִ אֹלְׂ ָ ֹ,ֵאיָכהֶֹאש ֻ

ים ִ ָהבֻוָֹלֶכםֲֹאָנש  ֶכםֹ, ִריבְׂ ֲאֶכםֹוְׂ ַ ֲחֶכםֹֻוַמש ֻ "ָֹטרְׂ
כֻו'ַׁ לַׁ–וְּ ֻכָ ֶ ַיןַׁ־ש  ִענְּ רַׁלְּ ַדֻבֵ ֻקֻוןֶזהַׁמְּ ט־'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  ֹ.'ַהֻמִ

ַׁ ָכֵבד ַׁוְּ ה ֶ ַָׁקש  ה ֻמָ ַֻׁכַ ַָׁרָאה ה ֻקֻוןמֹש ֶ ־'ֻתִ
ט ֻפָ ְׂ ש  ֵַׁאינֹוַַׁׁ,'ַהֻמִ ַׁהֻוא ם ֻגַ ֶ ַׁש  ַָׁאַמר ן ַעל־ֻכֵ

מוַֹׁ ַעצְּ ַֻׁבְּ רֹו ָברְּ ַׁלְּ ַָׁיכֹול ַעל. ַׁ־וְּ ַָׁאַמר: ֵאיָכה "ֶזה
י"ֶא  ַבֻדִ א לְּ ַַׁׁש ָ "ל ַכֻנַ ַׁוְּ כֻו', אַַֹׁׁ–וְּ ַׁמְּ ה ֶ ַָׁקש  י דַֻׁכִ

"ל.ַׁ ַכֻנַ יִחיִדיַׁוְּ ַָׁלדֻוןַֻׁבִ

ָיה'ֻבְֹׂ עְׂ ַ ש  ֹיְׂ ל ֶ ֹש  ֵקלַַׁׁ,'דֹורֹו ַקלְּ ִנתְּ
ט'ַהַׁ ֻפָ ְׂ ש  ַָׁצַעק:ַַׁׁ'ֻמִ ֶַׁזה ַעל ַׁוְּ ֹאד, מְּ

ָיה ֶנֱאָמָנה" זֹוָנה ִקרְּ ָתה לְּ ֵלֲאִתי  ,ֵאיָכה ָהיְּ מְּ
ֻפָ   ְּ כֻו'ַׁ"טִמש  י]ַׁוְּ חִּ צְֻּ ה ְמרַּ תָֻּּ הֻּ ְועַּ ין בָֻּּ לִּ ק יָּ דֶּ ַׁ.ם[צֶּ

יתַׁ ֲעש ֵ ֻנַ ֶ קֻולַׁש  לְּ רַַׁהֻקִ זֹוָנה"ִעֻקַ ִחיַנתַַׁׁ,"לְׂ ֻבְּ
ַגם ִרית־'ֻפְׂ ַַׁׁ,'ַהֻבְׂ ֵדי ַַׁעל־יְּ קֻולהֻוא ־'ִקלְׂ
ט ֻפָ ְׂ ש  ַַׁׁ,'ַהֻמִ ָתה ַָׁהיְּ ה ִחֻלָ תְּ ֻבִ ֶ ַׁש  ֵדי ֵלֲאִתיֹ"ַעל־יְּ מְׂ
ט ֻפָ ְׂ ַַׁׁ"ִמש  כֻו', ִחים"וְּ ַרֻצְׂ ֹמְׂ ה ַעֻתָ נוַַֻׁׁ,"וְׂ ַהיְּ ַׁ:ֻדְּ
קֻול ט־'ִקלְּ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ '–ַַׁׁ ָיא לְּ ַֻׁתַ ָהא ַֻׁבְּ ַָׁהא י כוַֻֻׁכִ 'ַׁוְּ

יֵֻּּ )ַׁ ין עַּ ְפנִּ ַׁ.ם(בִֻּּ

ָרא־ָאֳחָרא טְּ ַַׁהֻסִ ָרה ֻבְּ ֻגַ ַעדַַׁׁ,ִהתְּ
ַעלַׁ ַׁוְּ , ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ש 

ַׁ ָיה: מְּ ִַׁירְּ ַָׁצַעק ָבה"ֶזה ְּ ַַׁׁ"ֵאיָכה ָיש  כֻו' יַַׁׁ–וְּ ֻכִ
ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ א ַֻׁבָ ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ר ַגםִעֻקַ ט־'ֻפְּ ֻפָ ְּ ש  ,ַׁ'ַהֻמִ

ַׁ הֻוא ֶ ַגםש  ִרית־'ֻפְּ ֹאדַׁ'ַהֻבְּ ַׁמְּ ן ַתֻקֵ ַׁלְּ ה ֶ ש  ֻקָ ֶ ַׁש  ,
ֹאדַׁ ַׁ.מְּ

ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַַׁרק ָמר ִַׁנגְּ ֻקֻון יַחֹ'ַהֻתִ ִ ַׁ'ָמש 
ַׁ ַֻׁבֹו ֱאַמר ֻנֶ ֶ ה יא, ד(ש  ְעיָּ ַּ ַׁ)ְיש  ַפטֹ: ָ ש  "וְׂ

ֹ כֻו', ֹוְׂ ים ֻלִ ֹֻדַ ֶצֶדק כֻו'.ֻבְׂ ָֹעם"ֹוְׂ י ֲֹעִנֻיֵ ֻפֹט ְׂ ֵכןִַֹׁיש  וְּ
ַׁ ֵַׁמעֶֹצם ר ַדֻבֵ ֻמְּ ֶ ַׁש  סֻוִקים ַֻׁפְּ ה ֻבֵ ַהרְּ ֻקֻוןֻבְּ ־'ֻתִ

טֹ ֻפָ ְׂ ש  ֵדיַַׁׁ'ַהֻמִ ֶיהַַׁעל־יְּ הְּ ֻיִ ֶ יַחֹ'ש  ִ ַׁ.'ָמש 

ַׁ ם ַקֻיֵ ם א, כז(ִיתְּ ָּ ַׁ)ש  טֹ"ִצֹ: ֻפָ ְׂ ִמש  ֹֻבְׂ ֻיֹון
ֶדה" ֻפָ ַַׁעל־ַׁ–ַֻׁתִ ֶיה הְּ ַֻׁתִ ה ֺאֻלָ ַַׁהֻגְּ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ַׁ ֵדי ֻקֹיְּ ט־ֻון'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  ַַׁׁ,'ַהֻמִ ִַׁעֻקַ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ רַׁש 
ֻקֻוןַׁ ִרית־'ֻתִ "ל.ַׁ',ַהֻבְׂ ַכֻנַ ַׁוְּ

  .כא

ִזיִקית, ־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) י־ַעל – וה,  ןנְּ  ֻפִ
י עוֻ ח"ב ה, ' ן"מֹוֲהַר ־ִלֻקֻוט  קְּ  (ה'ֱאמֻוָנ  ֻתִ

ַגם ט',־'ֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  ַָׁהַַַׁׁהֻמִ ם ֻגָ ַׁ'ֱאמֻוָנה'ִנפְּ
כוַֻׁ ַׁוְּ ַָׁהַׁ'. ָכל לֻות'־'ֲאִריכֻותוְּ לַַַׁׁהֻגָ ֶ ש 

סֻות' יקֹורְׂ ֹ'ֶאֻפִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ר ִֹעֻקַ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ר ִעֻקַ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יד

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ם, ָ ִַׁמש ֻ ו ָ ש  ס ה, ז(ַעכְּ מוֹּ :ַׁ)עָּ
ט" ֻפָ ְׂ ַלֲעָנהִֹמש  ִכיםֹלְׂ כֻו'ַׁ"ַההֹפְׂ מֹוַַׁׁ,וְּ תֻובַֻׁוכְּ ֻכָ ֶ ש 

ַׁ ָיה עְּ ַ יש  ָטַרת ֲחזֹון':ַׁ)א, כג(ֻבִ 'ַהפְּ ֹלֹאַֹֻׁבְּ "ָיתֹום
ֻפֹטֻו"ֹ ְׂ כֻו'.ִַׁיש  ַׁוְּ

ל ֵאיָכה' ֶ ינֹות ש  ר ַה'ֻקִ מֹוַַׁׁ–ִַׁעֻקַ ֻכְּ
ַׁ ָרש  דְּ ֻמִ ַֻׁבַ רֻו ָאמְּ ֶ הש  יכָּ ה א, א(־)אֵּ בָֻּּ לֹּש ָּ ]ַׁ:רַּ ְ ה ש 

אוֻּ  בְֻּ ְתנַּ וֹּ  נִּ ְלש  יכָּ ן 'בִֻּּ ַַׁׁה'[אֵּ ֶ ה'ש  ים א, יב(ָאַמרַַׁׁ'ֻמֹש ֶ רִּ בָּ :ַׁ)דְֻּ
י", ַבֻדִ א לְּ ָ ָיה'ִוַַׁׁ"ֵאיָכה ֶאש ֻ עְׂ ַ ה א, ָאַמרַַׁׁ'יש  ְעיָּ ַּ )ְיש 

ַׁכא( זֹוָנה": ָתה לְּ ַׁוְַַּׁׁ"ֵאיָכה ָהיְּ כֻו', ָיה'וְּ מְׂ ַׁ'ִירְׂ
ַׁ ה א, א(ָאַמר יכָּ ַׁ)אֵּ ָבה ָבָדד": ְּ ַַׁׁ"ֵאיָכה ָיש  כֻו' ַׁ–וְּ

יַַׁהַַׁׁ ֶזה.ֻכִ ָתלֻויֶַׁזהַֻׁבָ ַֻׁכֹלֶַׁאָחדַׁוְּ

ה' ַַׁׁ'מֹש ֶ י",ָאַמר: ַבֻדִ א לְּ ָ ַׁ"ֵאיָכה ֶאש ֻ
ַׁ ַין ִענְּ ֻקֻוןלְּ ט'־'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  םַַׁׁ:לֹוַמרַׁ–ַַׁהֻמִ ֻגַ ֶ ש 

ַׁ ֵלמֻות ְּ ש  ַֻׁבִ ִלים ְּ ַהש  ַׁלְּ ה ֶ ַָׁקש  ֻקֻוןָעָליו ־'ֻתִ
ט ֻפָ ְּ ש  מ'ַהֻמִ ַֻׁכְּ ,ַׁ ם: ָ ַׁש  תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  א ֹו ָ "ֵאיָכה ֶאש ֻ

ֶכם", ִריבְּ ֲאֶכם וְּ ַ ֲחֶכם ֻוַמש ֻ י, ָטרְּ ַבֻדִ ַיןַַׁׁלְּ ִענְּ לְּ
ט'.ַהַַׁׁ ֻפָ ְׂ ש  ֹ'ֻמִ

ַפֲחזֻוָתֻה, ֹֻבְׂ ֹאֹוָתֻה ָאַמר:ַַָׁׁרָאה
זֹוָנה" ָתה לְּ ַעלַַׁׁ–ַׁ"ֵאיָכה ָהיְּ

ַֻׁבַַׁ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ מֻו גְּ ַֻׁפָ ָבר ֻכְּ ֶ ט'ש  ֻפָ ְׂ ש  תֻובַַׁׁ,'ֻמִ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ
ַׁ ם ָ ה א, כא(ש  ְעיָּ ַּ ַׁ)ְיש  ֵלֲאִתיֹ": ֹמְׂ ֶֹנֱאָמָנה ָיה ִקרְׂ

טֹ ֻפָ ְׂ כֻו'.ַׁ"ִמש  ַׁוְּ

( ָּ ֵלֲאִתי "ַׁ:ם(ש  ָיה ֶנֱאָמָנה מְּ ִקרְּ
ט ֻפָ ְּ יַַׁׁ–ַׁ"ִמש  ֻקֻוןֻכִ ֵדיַַׁׁ'ָהֱאמֻוָנה־'ֻתִ ַעל־יְּ

ֻקֻוןַׁ ט־'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  "ל.ַׁ',ַהֻמִ ֻנַ ַֻׁכַ

ָתה " זֹוָנהֵאיָכה ָהיְּ ֵדיַַׁׁ–ַׁ"לְּ ַַׁעל־יְּ י ֻכִ
ַגם ט־'ֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  ַַׁׁ'ַהֻמִ ךְּ ָ ש  ִנאֻוף'ִנמְּ נֻותֹוְׂ ַׁ.'זְׂ

ָנֻהֹ ֻבָ ֺחרְׂ ֹֻבְׂ ֹאֹוָתֻה ָאַמר:ַַׁׁ,ָרָאה וְּ
ָבה ָבָדד" ְּ ַַׁׁ"ֵאיָכה ָיש  כֻו' יַַׁׁ–וְּ ֻכִ

ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ֵדי־ֶזה, ַַׁעל־יְּ ַָׁהָיה ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ר ַגםִעֻקַ ־'ֻפְׂ
ט ֻפָ ְׂ ש  ֵדי־זֶַַׁׁ,'ַהֻמִ ַעל־יְּ ֶ ַׁש  ִלין ַׁנֹופְּ ־'ַאֲהבֹותה
פֻוִלין ַַׁׁ',ַהֻנְׂ ךְּ ָ ש  ִנמְּ ֲאַותוְּ כוַַֻׁׁ'ִנאֻוף־'ֻתַ מֹוַׁ'וְּ ַֻׁכְּ ,

ם ָ בָֹארַׁש  ֻמְּ ֶ רָּ )ַׁש  וֹּ תֻּ הַּ ֵדי־ֶזהַׁחֹוֵזרַׁה ח"ב ה(בְֻּ ַעל־יְּ ֶ ,ַׁש 

"ל ַַׁהֻנַ ֻקֻוִנים ַַׁהֻתִ ל ַֻׁכָ ֵקל ַקלְּ ִנתְּ ָרםַַׁׁ,וְּ ִעֻקָ ֶ ש 
ַׁ'.ֱאמֻוָנה'ָהַַׁׁ

ם ָ ַׁש  ם ַסֻיֵ לֻוָיהַַׁׁ:מְּ ַֻׁתְּ ה ֺאֻלָ ַַׁהֻגְּ ר ִעֻקַ ֶ ש 
ט־ִתֻקֻון'ֻבְַּׁ ֻפָ ְׂ ש  ֹ'ַהֻמִ תֻוב, ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ

ְעיָּ )ַׁ ַּ ֶדה":ַׁה שם, כז(ְיש  ֻפָ טֹֻתִ ֻפָ ְׂ ִמש  כֻו'.ַׁ"ִצֻיֹוןֹֻבְׂ ַׁוְּ

ֶדה" ֻפָ ֹֻתִ ט ֻפָ ְׂ ִמש  ֹֻבְׂ ֶביָהֹֹ,ִצֻיֹון ָ ש  וְׂ
ָדָקה צְׂ ֵדיַַׁׁ–ַׁ"ֻבִ ַַׁעל־יְּ ֻקֻון ַַׁהֻתִ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ֲעֵלי ים־'ֻבַ ֻיִ ָֹהֲאִמֻתִ ָדָקה ָדָקהַַׁׁ,'צְׂ ַׁצְּ ן ִַׁלֻתֵ ֻזֹוִכין ֶ ש 
יֵקילְַּׁ ַצֻדִ ַׁלְּ , ִריךְּ ַַׁהֻצָ ִויםַׁ־ָמקֹום לְּ ַהֻנִ ַׁוְּ ֱאֶמת

כוֲַַֻׁׁאֵליֶהם ַׁוְּ '–ַַׁׁ ר ִַׁעֻקַ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ֻקֻוןש  ־'ֻתִ
ֹ.'ָהֱאמֻוָנהֹ

גַֹ' ט־םֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  ֹאדֹ'ַהֻמִ ַעל־וְֹֹׂ,ָעצֻוםֹמְׂ
ן ֻבָ ַֹהֺחרְׂ ל ֹֻכָ ֵדי־ֶזה יַׁ–ַׁיְׂ ֻפֹוֵגםַַֻׁׁכִ ֶ ש  ֻכְּ

ט'ֻבַַׁ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהַַׁׁ'ֻמִ ה ין'ֻוַמֻטֶ הַׁ'ֻדִ ַָׁהעֹוש ֶ ֵדי ַׁיְּ ַֻׁוַמֲחִזיק ,
ֲעִמיתוַַֹׁׁ,ָעֶול ַֻׁבַ ַכֵחש  ֻמְּ ֶ ַָׁממֹונֹוַַׁׁ,ש  ק ֵ עֹוש  וְּ

ָצא ִַׁנמְּ ין, ֻדִ ַֻׁכַ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֲַׁחֵברֹו ל ֶ ַׁש  ָנָסתֹו הֻואַַׁׁ:ֻוַפרְּ ֶ ש 
ָרֵאל ָנַסתִַׁיש ְּ ַֻׁוַפרְּ ָממֹון ַֻׁבְּ ַׁהֻואַַׁׁ,ֻפֹוֵגם ֹו ש  רְּ ָ ש  ֻבְּ ֶ ש 

ָכלַָׁהַׁ ֹאד,ַׁוְּ ַׁמְּ ֵדי־ֶזה.ֱאמֻוָנה'ָקדֹוש  ַַׁעל־יְּ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ 'ַׁ

ין תֶַׁאתַַׁהֻדִ ַעֻוֵ הַַׁׁ,ַהמְּ ֻבֵ ֶזהַַׁהרְּ ַׁ–ֻפֹוֵגםַֻׁבָ
ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ י ִַׁאֻסֻור'ֻכִ ל ֶ ַׁש  ַׁ'ָממֹון

ַַׁעל־ אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ ין, ֻדִ ַֻׁכַ ֻלֹא ֶ ַׁש  ֵַׁמֲחֵברֹו ֶַׁאָחד ֻלֹוֵקַח ֶ ש 
ֶזה ַֻׁכָ ַָׁממֹון ֵדי ַַׁׁ,יְּ יִכין ִ ש  ַַׁממְּ ַׁ'.ֱאמֻוָנה'ֵאין

ֶזה ַֻׁכָ ַָׁממֹון ֵדי ַַׁעל־יְּ א, ַרֻבָ ֶמתַָׁהַַׁׁ,ַאֻדְּ ֻגֶ 'ֱַׁאמֻוָנה'ִנפְּ
ֹאד.ַׁ ַׁמְּ

רֻוַַׁרַׁ ֱאֶמתַָׁאמְּ רַז"לַֻׁבֶ ְדבָֻּּ מִֻּּ ה ט, ב(־)בַֻּּ בָֻּּ :ַׁרַּ
ֲעִמיתוֹֹ" ֹֻבַ ַכֵחש  עֹוֵבדֹֹ,ַהמְׂ בֹֻכְׂ ָ ש  ֶנחְׂ
ןַַׁׁ."ֲעבֹוָדה־ָזָרה' ַעל־ֻכֵ ַגםוְּ ט־'ֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  ָעצֻוםַַׁׁ'ַהֻמִ

ַׁ ר ִַׁעֻקַ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ ֹאד, ַגםמְּ ַׁ,'ָהֱאמֻוָנה־'ֻפְׂ
"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ָיה'וִֹ עְׂ ֹ'יש ַ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

ָיה'וְֹׂ מְׂ ֹ'ִירְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ֻיָ ַהֻדַ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 טו

ַׁ

ֵטי ֹפְּ ה ֶאת ש  ם"ָוֲאַצֻוֶ ֻתֶ ַפטְּ ְּ גֹו', ֻוש   ֶכם וְּ
ין ִאיש  ֻוֵבין ָאִחיו" ָבִרי) ֶצֶדק ֻבֵ  (א, טז םֻדְּ

נֵ  – יְּ ִניי 'ִענְּ ֻיָ ֻפָ ־ןִתֻקוֻ 'וְּ ם' ֻדַ ְּ ש   – 'טַהֻמִ

  .כב

 (ח"א ב, ד־ה)

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

ִחיַנת מוַַֹׁׁ,'ֵעיִנין'ַֻׁבְּ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ית)ַׁש  ִּ אש  רֵּ :ַׁ(יד, ז בְֻּ
בֹאוֹֻ" טֵֹעיןֶֹאלַֹוֻיָ ֻפָ ְׂ ֵדיַׁ."ִמש  ַעל־יְּ קֻולַׁוְּ ֹ'ִקלְׂ

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

ִחיַנתֶַׁזה בֹות־ָזרֹות'ַֻׁבְּ ָ הֹ'ַמֲחש  ִפֻלָ ֻתְׂ ֻבַ ֶ ַׁש  ֵהם, ֶ ַׁש 
יןֹ"ֲעָנִנין ַכֻסִ מְׂ ֹּהַּ )ֵַׁעיִנין"ַֹעלֹֻדִ ְנחָּ ר זֻּ ִּ מוַֹׁ,ַׁס רנב:(פֻּ ַֻׁכְּ

תֻובַׁ ֻכָ ֶ ה)ַׁש  יכָּ כוַַֻׁׁ"ָלךְֶֹֹׂבָעָנןַֹסֻכֹוָתה":ַׁ(ג, מד אֵּ  .'וְּ

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

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

י"ַׁ ַעִיןַֹעִיןֹֻכִ אוֹֹֻֻבְׂ ֻובִֹירְׂ ש  ֹ."ןִצֻיוֹֹ'ֹהֹֻבְׂ

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

תַׁאֹוֲחִזין ִמֻדַ ט'ַהַַֻׁׁבְּ ֻפָ ְׂ ש  מוַַֹׁׁ,'ֻמִ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ים)ַׁש  רִּ בָּ  דְֻּ

ַׁ(לג, כא ַקת": ֹהִֹצדְׂ ה' ָטיָֹעש ָ ֻפָ ְׂ מוַַֹׁׁ,"וֻוִמש  ַֻׁוכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  לִֻּּ הִּ ט"ַׁ:(צט, ד םתְֻּ ֻפָ ְׂ ָדָקהִֹמש  ֹֻוצְׂ

ַיֲעקֹֹֹ כוַַֻׁׁ"בֻבְׂ ַׁ.'וְּ

ָדָקה' ֵדיַׁהֻואַׁ'צְׂ ט'ַַׁעל־יְּ ֻפָ ְׂ כוַַֻׁׁ'ִמש  מוַַֹׁׁ,'וְּ ַֻׁכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ ם)ַׁש  ָּ ַׁ(עה, ח ש  ֵֹפטֱֹאלִֹקים": ֹש  ֶֹזה,

יל ֻפִ ְׂ ֶזהַֹיש  ֹֹ,"םָיִריֹוְׂ ֻמֹוִריש  ֶ ֶזהֹ"ש  ֹלְׂ יר, ִ ֹֻוַמֲעש 
ֶזה"ֹ מוֹּ )ַׁלְׂ ְ בָֻּּ ת־ש  ַׁ.ה לא, ג(רַּ

ַׁ ָדָקה' ִחיַנתַׁהֻואַׁ–'צְּ בְּ ֹ"ֶזהַֻׁבִ
יל" ֻפִ ְׂ רַׁ–ַַׁיש  ַחֻסֵ ֻמְּ ֶ ַׁ;ָממֹונוַַֹׁׁש 

ִחיַנת בְּ ֶזהַֻׁוֻבִ ירַׁ–ַָׁיִרים"ֹ"וְׂ ִ ֲעש  ֻמַ ֶ .ֶַׁלָעִניַׁש 
ָצא:ַׁ אֹוֵחזִֹנמְׂ ֶ ֵדי־ֶזהֹש  תַֹעל־יְׂ ִמֻדַ ט'.ֹֻבְׂ ֻפָ ְׂ ֹ'ִמש 

  .כג

 (ח"ב ה, יא־יב)

ט'־'ִעֻוֻות ֻפָ ְׂ ש  ִחיַנתַֹׁ–ַַׁהֻמִ ֹֻבְׂ ִלין נֹופְׂ
ָבה'. ֻכָ רְׂ ֹ'ַאֲהבֹות'ִֹמןַֹה'ֻמֶ

אֹות" ִֹֹכסְׂ ֻפָ ְׂ ִמש  י)ַׁט"לְׂ לִֻּּ הִּ ִחיַנתַׁם קכב, ה(תְֻּ ,ַֻׁבְּ
ָבה',ַהַׁ ֻכָ רְׂ ַַׁׁ'ֻמֶ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ם ָ 'ַאֲהָבהֹש 

ה', ָ דֹוש  ַַׁׁקְׂ ִחיַנת בְּ יר)ֻבִ ִּ ים־ש  ירִּ ִּ ש ֻּ ַׁג, י( הַּ בֹוֹ: ֻכָ "ֶמרְׂ
ָמן,ֹֻתֹוכֹוָֹרצֻוףַֹאֲהָבה".ֹ ֻגָ ַַׁארְׂ

ָבה' ֻכָ רְׂ ֵדיַַַׁׁה'ֻמֶ יןִֹעֻוֻות"ַעל־יְּ "ַֹהֻדִ
בוֹּ ) םַַׁׁ,ת פ"ה מ"ח(אָּ ָ ִַׁמש ֻ ִלים נֹופְּ

פֻולֹות',־'ַאֲהבֹות ֵדי־ַׁנְׂ ַעל־יְּ לֹוםַׁזֶַׁוְּ ָ ש  אַַׁחס־וְּ הַֻׁבָ
גַֹ'ַׁ ִרים־ֻפְׂ  ת'.ַהֻבְׂ

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

ַֹהַׁ ין ִפֻלִ יןַׁ,מִֹחין''ֻתְׂ ֲעִליןַַַׁׁנֲעש ִ ֻמַ ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ
ַֹהֻגֻוף'ַהַׁ נֻוִנית מְׂ ַ ש  ֹוְׂ חֹות ֹ'ֻלֵ ִחיַנתַׁ, ים"ִמֻבְּ ֻתִ ֶֹהחְׂ

רוֹֹ ש ָ ְקרָּ )ַׁ"ֻבְׂ יִֻּּ ִחיַנתַַׁׁא טו, ג(וַּ ה'ִלבְּ ָ ֺדש ֻ קְׂ ֹֻדִ ,ַׁ'חֹוָתם
ִחיַנתַַׁׁ יןֹמִֹחין'ֻבְּ ִפֻלִ ַׁ.'ֻתְׂ

ִחיַנתַַׁׁ'ֵלחֹות' בְּ ִריִכיןַָׁלֵצאת,ַֻׁבִ ֻצְּ ֶ תֹש  'ִטֻפַ
ָמֵעאל', ְׂ ִיש  ֹוְׂ ו ִחיַנתֵַַׁׁעש ָ ַֻׁבְּ ֲעִלין ֻמַ ֶ ש  ֻוכְּ

ַַׁהַׁ נֻוִנית'ֵאֻלֻו מְׂ ַ ַַׁׁ'ש ֻ ִחיַנת רֹו"ִמֻבְּ ש ָ ֹֻבְׂ ים ֻתִ ַׁ"ֶהחְׂ
ַַׁהַׁ ַהֻמִֹחיןַַׁׁ–ַׁ'ֻמַֹחֹ'ֶאל ַֻׁבְּ ֹסֶלת ַֻׁפְּ ָעֵרב ִַׁנתְּ ֲאַזי

ַׁ ין, ִפֻלִ ַהֻתְּ ֹוְּ ה ַֹנֲעש ֶ ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ קֻולוְׂ ־'ִקלְׂ
ט'ֹ ֻפָ ְׂ ש  כוַַַֻׁׁהֻמִ ַׁ'.וְּ

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

ט'ַהַׁ ֻפָ ְׂ ש  ַַׁהַַׁׁ'ֻמִ ֵדי תֻובַַׁׁ'ֻמַֹח',ַעל־יְּ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ
ַׁ לֹמֹה ְּ ש  י)ֻבִ כִּ ַׁם־א ג, כח(ְמלָּ י": יָֹראוֹֹֻֻכִ ַמתֹֻכִ ָֹחכְׂ
ֻבוֱֹֹֹאלִֹקים ִקרְׂ ֹותֹֻבְׂ ַֹֹלֲעש  ֻפָ ְׂ ןַׁט"ִמש  ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ .

נִַַֻׁׁ ֶ ש  םַַׁהַֻׁכְּ ֻגָ ֵקלַַׁהַַׁׁ,'ֻמַֹחֹ'פְּ ַקלְּ ט'ִנתְּ ֻפָ ְׂ ש  ֹ.'ֻמִ

"ל' ֺעֻקָ ַׁ'מְׂ ַׁאֹוִתֻיֹות ַעל־ָידֹוַׁ'ֲעָמֵל"ק', ֶ ַׁש  ,
אַַׁהַׁ "ל'ֻבָ ַֹהֻנַ ָאה מְׂ ֹ'ֻטֺ ִחיַנתַׁ, בְּ י)ֻבִ רִּ בָּ ם כה, דְֻּ

ר":ַׁיח(  ֶ ךֲָֹֹאש  ֶרךְָֹֹׂקרְׂ ֻדֶ ֹ".ֻבַ

ֹ ֹרִעֻקַ

ֹֻוֶלָעִתיד

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֻנֹוֵתן ש ֶ ֹֻוכְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

י ֹֻכִ

ם ֻגָ פְׂ ֻנִ ש ֶ ֹֻוכְׂ

ט' ֻפָ ש ְׂ 'ִעֻוֻות־ַהֻמִ ֹוְׂ

ֹ ֵיש  ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 טז

ָבה',ֹ ֻכָ רְׂ ַֹהֻמֶ ֻור ֹ'ִקש ֻ ֵדי ַעל־יְׂ
ַׁ ִחיַנת: ָמן"ֻבְּ ֻגָ ַֹארְׂ בֹו ֻכָ ֵהםַׁ"ֶמרְׂ ֶ ַׁש  ,
ִריֵאל' ַגבְׂ ֹוְׂ ָפֵאל ַַׁׁ'רְׂ ֵהם ֶ ַׁש  כֻו', ֲאֵכיֹוְּ 'ַמלְׂ

ָבה' ֻכָ רְׂ ִריךְַַַּׁׁהֻמֶ ֻצָ ֶ ַַׁׁש  ן ַתֻקֵ ַׁלְּ ָרם, ְּ ַקש ֻ ַגם־לְּ 'ֻפְׂ
ָבה'ֹ ֻכָ רְׂ םַַַׁׁהֻמֶ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ִאיןַׁש  פֻולֹות'.'ַאֲהבֹות־ָהַֻׁבָ ַֹהֻנְׂ

  .כד

ֶפר) ֻדֹות, ־ס  נ  ַהֻמִ יְּ ִניי 'ִענְּ ֻיָ ֻפָ ם ֻדַ ְּ  ט'(ֻוִמש 

ֵהא]א[  ֻתְׂ ֶ ש  ָהרֹֻכְׂ ַאתִֹנזְׂ נְׂ ִ ֹ־ִמ'ש ֻ ם' ֲֹאַזיֹ–ִחֻנָ
ֶיה הְׂ ֻיִ ֶ ש  ךָֹֹֻכְׂ טֵֹאיֶזהוֹֹֻלְׂ ֻפָ ְׂ םִֹעםִֹמש  ֵאינוַֹֹֹאֻלָ ֶ ֹש 

רֹרֹוֶצה ֵ ַפש ֻ ךָֹֹלְׂ ִֹעֻמְׂ ֵדי־ַעל, רֶֹזה־יְׂ ֵ ש ֻ ֻפַ ָךִֹֹיתְׂ ִעֻמְׂ
ה ח"א ט(ֹ ֲהבָּ ֹ.)אַּ

ה,ֲֹאִכיָלהֹ[ב] ִתֻיָ ְׂ אֹֻוש  ֵדי־ַעלֹֻבָ ֹ"חֹקֹיְׂ
ט"ֹֹ ֻפָ ְׂ מוֹּ )ֻוִמש  ְ ה ח"ב יד(.ֹת טו, כה(ש  ילָּ ֹ.)ֲאכִּ

ַֹהֹ[ ג] ֵדי ִנים'ַעל־יְׂ ֻיָ ַהֹֹ'ֻדַ ִדים'וְׂ ַלֻמְׂ ֵאיָנםֹֹ'מְׂ ֶ ש 
םֹֹ,טֹוִבים ֹוֲחִטים'ֻגַ ִאיםֹֹ–'ֹש  ֹונְׂ ֵדי־ֶזהַֹהש ֻ ַעל־יְׂ

ָרֵאלֹ לִֹיש ְׂ ֶ ָנָסָתםֹש  רְׂ ִליםֹֻפַ הֹאֹוכְׂ בָּ נֵּ ה ט( )גְֻּ לָּ ְגזֵּ ֹ.וֻּ

לֹ[ד] ןֹֻכָ ֻיָ ןֹֻדַ ֻדָ ֶ יָניוֹ–ֱאֶמתֹֹש  ֵטִלים,ֵֹאיָנםֹֻדִ ֹֻבְׂ
ם ַקֻיֵ ִנתְׂ ֻלֲֹֹֹאִפֻלוֹֹֻוְׂ ֶ צֹוןֹאש  רְׂ ֲעֵליֹֻבִ יִניםֹ־ֻבַ יָֻּּ )ַהֻדִ ן דַֻּּ

ֹ.א( 

ֵדי־ַעלֹ[ה] יןֹיְׂ ַהֻדִ ֶ ֹֹהֹוֵלךְֹֹֻׂתֹוָרה־ש  ַמֵעט ִנתְׂ ֹ–וְׂ
ֵדי־ֶזה ָנָסהַֹעל־יְׂ רְׂ ַמֶעֶטת.ַֹהֻפַ ֵכןִֹנתְׂ ֹֹוְׂ ֵהֶפךְׂ יָֻּּ )לְׂ ן דַֻּּ

ֹ.ב( 

ֵדי־ַעלֹ[ו] ִניםַֹהֲעָמַדתֹיְׂ ֻיָ ֵאיָנםֹ'ֻדַ ֶ ֹ–ֲהגֻוִנים'ֹ־ש 
ִאים הֻוֵריֹֻבָ ֹ־ֲעבֹוָדהִֹהרְׂ יָֻּּ )ָזָרה ין ג; דַֻּּ רִּ ְרהוֻּ ם ח"ב הִּ

ֹ.ז( 

ֵדי־ַעלֹ[ז] ִמידִֹעםִֹחֻתֻוןֹיְׂ לְׂ ֵדי־ֹ–ָחָכםֹ־ֻתַ ַעל־יְׂ
יםֶֹזהֹ ַמֻנִ ִניםִֹנתְׂ ֻיָ ִרים'ֹֹ'ֻדַ ֵ ש  יָֻּּ )ֻכְׂ וֻּ ן ד; דַֻּּ תֻּ ֹ.ן ח"ב ד(חִּ

ֵדי־ַעלֹ[ח] ִניםֹיְׂ ֻיָ ִרים'ֹֹ'ֻדַ ֵ ש  ֲֹחִביָבהַֹהֻתֹוָרהֹ–ֻכְׂ
עֹוָלםֹֹ יָֻּּ )ֻבָ ֹ.ן ה(דַֻּּ

ֵדי־ַעלֹ[ט] יֹונֹותֹיְׂ זְׂ יןַֹהֻבִ ַבֻזִ ֻמְׂ ֶ ִנים'ֶֹֹאתֹש  ֻיָ ֹ–ַה'ֻדַ
בֻוָאהֹ ַחֹ־ַהֻתְׂ ֻלֵ ֻתַ ְׂ ֻהִֹֹנש  ֵאָרהֹֹֻבָ יָֻּּ )מְׂ ֹ.ן ו(דַֻּּ

ֵדי־ַעלֹ[י] יֹונֹותֹיְׂ זְׂ יןַֹהֻבִ ַבֻזִ ֻמְׂ ֶ ֵניֹש  ֻיָ ָרֵאל'ֹֹ'ֻדַ ֹ–ִיש ְׂ
ֵדי־ֶזהֹ עֹוָלםֲֹֹהָוהֹרַהֻיֶֹקַֹֹעל־יְׂ יָֻּּ )ֻבָ ֹ.ן ז(דַֻּּ

ֵאיֶזהוֹֹֻא[י] ֶ ש  עֹֻכְׂ ָ לָֹרש  ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ הֲֹאַזי, ֶ ָֹקש 
ֹ ש  ַחֻדֵ ָבָרהֵֹאיֶזהוֹֹֻלְׂ ִקיםֹסְׂ ֻפֹוסְׂ ֹֻבַ ם. ֵריֹֻגַ בְׂ ֹֻדִ
ִנים ֻיָ ָמִעיםֵֹאיָנםַֹהֻדַ ְׂ ֵניִֹנש  ָאזְׂ ֲעֵליֹֻבְׂ ִדיִניםֹ־ַהֻבַ

יָֻּּ ֹ) אוֻּ ן ח; דַֻּּ ְ ש ֻּ ְתנַּ א ח"ב יד(ת ח"ב ז; הִּ ְיתָּ רַּ אוֹּ ין־דְֻּ ִּ ש  וֻּ דֻּ ֹ.חִּ

ֻותֹ[יב] ש  ַחֻדְׂ יםִֹהתְׂ ֻסִ ַֹֹהֻמִ נֹוִנֻיֹות ַארְׂ ֹהֻואֹ–וְׂ
ֵדי־ַעלֹ ִנים'ֹֹיְׂ ֻיָ יָֻּּ )ַה'ֻדַ ֹ.ן ט(דַֻּּ

ִרים'ֹ[יג] ֵ ש  ֹֻכְׂ ִנים ֻיָ ֹ'ֻדַ ַֹהֲעָמַדת ֵדי ֹ–ַֹעל־יְׂ
רֹותֹֹ לַֹהֻצָ ֻטֵ ֻבַ ין יח(ִנתְׂ ת־דִֻּּ קַּ ְמתָֻּּ ֹ.)הַּ

ָרה'ֹ[יד] ָ ש  ט יב, ב(ַֹה'ֻפְׂ ָּ פֻּ ְ ש  ן־מִּ ְך חֹּש ֶּ רוֻּ ן־עָּ ְלחָּ ֺּ ֹ–ֹ)ש 
ט'ִֹהיאֹ ֻפָ ְׂ ֹֹ'ִמש  ש  ֻיֵ ֶ ָדָקה'ֹֹֻבוֹֹֹש  ה'צְׂ קָּ ֹ.(יא )ְצדָּ

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

  .כה

 (ח"ב א, יד)

ֲחֹ ֹֻבַ ר ַדֻבֵ ֹלְׂ ב ֵ ֹיֹוש  ִחיַנתֹֹ–ֵברֹו ֹֻבְׂ ֶזה
ֹ הֻוא ֶ ֹש  ָנה', ָ ־ַהש ֻ ־'יֹוָמא'רֹאש 

ִדיָנאַׁ ַַׁׁ,'דְׂ ֶ ָדןֶַׁאתֲַׁחֵברֹו.ש  בַׁוְּ ֵ ַׁהֻואַׁיֹוש 

ֹ ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְׂ ֹֻולְׂ ֹאד, ֹמְׂ ה ִֹמֻזֶ ֵהר ַעלִֹלֻזָ
ֵֹהיֵטב מֹו ָֹלֶזהֹ"ֹ:ַעצְׂ ָֹראֻוי ֹהֻוא ִאם

ֻפֹטֶֹאתֲֹחֵברוֹֹֹ ְׂ ֹ"?ִלש 

ט ֻפָ ְּ ש  י)ַׁא"הוֻ  ֵלאלִֹקים ַהֻמִ רִּ בָּ ַׁ–ַׁם א, יז(דְֻּ
ַֹרקֹ י ַבֻדוֹֹ'ֻכִ ֹלְׂ ַרךְׂ ֻבָ ֻפֹטֹֹ'הֻואִֹיתְׂ ְׂ ָראֻויִֹלש 

ֶֹאתָֹהָאָדם.ֹ

  .כו

 (ח"ב ח, יא)

ָֹאֹֹ– ִחיַנתֹז בְׂ ֹֻבִ ה' ִפֻלָ ַה'ֻתְׂ
ֹ ט', ֻפָ ְׂ ֹֻוִמש  ין י 'ֻדִ "ֻכִ

ט 'ֵלאלִֹקים' הֻוא" ֻפָ ְּ ש  י)ַַׁהֻמִ רִּ בָּ ַעל־ם א, יז(דְֻּ ַׁוְּ ,

ֻקוֹֻ ַהֻתִ ֹן:וְׂ

ָאָדם ש ֶ ֹֻכְׂ

ָצִריךְֹׂ ֹוְׂ

י" ֹֻכִ

ָנה ָ ־ַהש ֻ רֹאש  ֹֻבְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יז

ָרא־ טְּ ַַׁהֻסִ ל ֶ ַׁש  ַַׁהִחֻיֻות ל ַֻׁכָ ַׁמֹוִציִאין ֵדי־ֶזה יְּ
ָרֵאל.ַׁ ִפֻלֹותִַׁיש ְּ ַעתַֻׁוִמֻתְּ ַנקִַׁמֻדַ ֻיָ ֶ  ָאֳחָראַׁש 

ִחיַנתַׁ י)ֻבְּ לִֻּּ הִּ ַׁם פא, ה(תְֻּ ָרֵאלֹחֹקֹיֻכִֹ": ִיש ְׂ ֹלְׂ
טֹ,הֻוא ֻפָ ְׂ ֹ"חֹקַֹיֲעקֹֹֹ'ֵלאלֵֹקי'ִֹמש  ב".
זֹוָנא"ֹ מְׂ ָנאֹֻדִ ָ יצָּ )ִַׁלש ֻ ַׁ.ה טז.(בֵֻּּ

ַהִחֻיֻותֹ ֹוְׂ זֹון ַֹהֻמָ ל ֹֻכָ ֻמֹוִציִאין ֶ ש 
ֹ ָרא־ָאֳחָרא, טְׂ ָרחַֻׁכִֵֹמַהֻסִ ַֺׁמכְּ ַׁהֻוא י

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

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

ָרֵאל.ַׁ ִפֻלֹותִַׁיש ְּ ַעתַֻׁוִמֻתְּ ִַׁמןַַׁהֻדַ

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

  .כז

רת, ֲהָלכֹו י־ִלֻקֻוט  ) ֹומ  ָכר ד־ש   (, טש ָ

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

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

ָרֵאל ַהִַַׁׁיש ְּ ָרֵאל'ֻבְּ ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ֶרךְּ ֻלֹאַָׁהיֻוַַׁׁ',ֻדֶ ֶ ַעלַׁש 
ֱאמֻוָנָתםַׁ ַׁ.ֲחָזִקיםַֻׁבֶ

ם ָ ִחילַׁש  תְּ ֻמַ ֶ ים א, ב(ַׁש  רִּ בָּ רֹ"ַׁ:)דְֻּ ַאַחדָֹעש ָ
ֹ ִעיר ֹש ֵ ַֹהר ֶרךְׂ ֹֻדֶ ֵֹמחֵֹרב ַֹֹעדיֹום ָֹקֵדש 

ֵנַע" רְׂ םַׁ.ֻבַ ָ "יַׁש  ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ מֹוַׁש  ֹ"ַׁ:ֻוכְּ ֶרךְׂ ָךֹֻדֶ ֵאיןֹלְׂ
ָצָרה כֻו'ֹ"קְׂ ֶטתֹֹ,וְׂ ַלֻבֶ ִכיָנהִֹמתְׂ ְׂ ָתהֹש  ָֹהיְׂ ךְׂ ָכלֹֻכָ וְׂ

ֶכםֹ ִבילְׂ ְׂ ש  ֶכםָֹלָאֶרץֹ,ֻבִ יַאתְׂ ַמֵהרֹֻבִ כֻו'.ַׁ"לְׂ ַׁוְּ

ַׁ ָכל ַֻׁבְּ ֻתוַֹׁהֹוֵלךְּ ַֻׁתֹוַכחְּ ֵרי בְּ ָראַַׁׁ,ֻדִ דְּ ָכלַַׁהֻסִ ֻבְּ
ֻהַׁ ֻלָ ֻמֹוִכיַחַׁאֹוָתםַׁ,ֻכֺ ֶ מֻוִַׁעֻכֻובַַׁׁ:ש  רְּ ֻגָ ֶ ַעלַׁש 

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ַָׁלבֹא ֶרךְּ ַהֻדֶ חֻוַַׁׁ,ֻבְּ רְּ ֺהכְּ ֶ ַׁש  ַעד
ַמֲהַַׁׁ ִהתְּ ָנהלְּ ָ ִעיםַׁש  ֻבָ םַַׁארְּ ָ ַׁש  ַׁ.ֵמֻהַ

ִליםַׁ ַרֻגְּ ַהמְּ ַׁוְּ ַָׁהֵעֶגל א ֵַׁחטְּ ֵדי ַעל־יְּ
ַׁ מֻו גְּ ֻפָ ֶ תֻוב'ֱאמֻוָנה'ֻבַָׁש  ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ,ַׁ

י) רִּ בָּ ַׁם א, לב(דְֻּ ַֹמֲאִמיִנםֹ": ֶכם ֵֹאינְׂ ה ַֹהֻזֶ ָבר ֻוַבֻדָ
ה'ֹ כֻו'.ַׁ"ֻבַ ַׁוְּ

ֻקֻוןַַׁהַׁ רַֻׁתִ ָרֵאל'ִעֻקַ ֶאֶרץ־ִיש ְׂ ֹלְׂ ֶרךְׂ הֻואַַׁׁ–ַׁ'ֻדֶ
ַַׁׁ',ֱאמֻוָנה' ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא ֶ יו"ש  ַֹמֲעש ָ ַׁ"ֻכַֹח

נוַֻׁ ַהיְּ ַֻׁדְּ "ל, ָראַַׁׁ:ַהֻנַ ַֻׁבָ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ֲאִמיִניםַׁש  ֻמַ ֶ ש 
תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ית א, א(ַַׁהֻכֹל, ִּ אש  רֵּ ַׁ)בְֻּ ית: ִ ֵראש  ֹ"ֻבְׂ

ָרֹ כֻו'ַׁ"אֻבָ צֹונוֹֹ"ַׁ,וְּ ֹֻוִברְׂ ָֹלֶהם ָתָנֻה ֹנְׂ צֹונֹו ַׁ"ֻוִברְׂ
כֻו' ם(ַׁוְּ ָּ "י ש  ִּ ש  ֶזה)רַּ ַֻׁבָ מֻו גְּ ַֻׁפָ ֵהם ַׁוְּ ֵדי־ֶזהַַׁׁ,. ַעל־יְּ וְּ

ל־ַׁ מֻוַָׁלֶהםִַׁעֻכֻובַֻׁכָ רְּ .ֻגָ ךְּ  ֻכָ

נֹות ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ל ַֻׁכָ ַָׁלנֻו ַרם ֹ'ַׁ,ֻגָ ִיתֹֺחרְׂ ֹֻבַ ן ֻבַ
ִני ֵ ש  ֹוְׂ ֹון ַחַַׁׁ–ַׁ'ִראש  ַֻׁכֹ ֵַׁיש  ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ֻכִ

ַׁ ָגֵרש  ַׁלְּ ַעם ָכל־ֻפַ ַֻׁבְּ עֹוֵרר ִהתְּ ַׁלְּ ָרא־ָאֳחָרא טְּ ַהֻסִ לְּ
ָצם ֵַׁמַארְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ֵדיַַׁׁ,ֶאת ַַׁעל־יְּ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ה ֻזֶ ֶ ש 

ֲַׁעַדִין ַָׁלֶהם ִרים אֹומְּ ֶ םֹ"ַׁ:ש  ַֹאֻתֶ ִטים ִלסְׂ
ָרֵאל ֶֹאֶרץ־ִיש ְׂ ם ֻתֶ ְׂ ַבש  ֻכְׂ ֶ ָרֵאלַַׁׁ–ַׁ"ש  ש ְּ ֻיִ ֶ ֵמַאַחרַׁש 

ַֻׁבֶַׁ מֻו גְּ ַֻׁפָ ָמן ַעצְּ מֻוַַׁׁ,'ֱאמֻוָנה'ֻבְּ גְּ ַֻׁפָ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת בְּ ים קיא, ו(ֻבִ לִֻּּ הִּ ַׁ)תְֻּ ידֹ": ִֹהֻגִ יו ַֹמֲעש ָ ֻכַֹח

ַעֻמוֹֹֹ כֻו'ַׁ"לְׂ "לַׁ,וְּ ַכֻנַ ַׁ.וְּ

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

"לַׁ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

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

ם ִפֻלֹוָתיוַַׁׁ'ִחֻנָ ַֻׁתְּ ִרֻבֻוי ַֻׁבְּ נֻו ַַׁרֻבֵ ה ַׁמֹש ֶ יךְּ ִ ש  ִהמְּ ֶ ש 
ֻלֵַַׁׁ ֻפַ ִהתְּ ֶ ָרֵאלש  ֶאֶרץ־ִיש ְּ כֻו'.ַׁלַָׁלבֹואַׁלְּ  וְּ

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

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

  .כח

י) ָרנֻותֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט   (ט־ח־ז־, הד ַמצְּ

ֶֹאֶרץֹ" ֶרךְׂ ֹֻדֶ ַֹלֲעבֹר ה ֹמֹש ֶ ָרָצה
ְדבָֻּּ )ַׁ"ֱאדֹום מִֻּּ ַָׁרָצהַַׁׁ–ַׁר כ, יד(בַֻּּ י ֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֶזה ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ָכל ֹ־ֶזהוְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יח

ַׁ הֻוא ֶ ַׁש  דֹול ַַׁהֻגָ ַצר ַַׁהֻמֵ ר ִַׁעֻקַ ל ַבֻטֵ ַׁ',ֱאדֹום'לְּ
ם ֻלָ ִַׁמֻכֺ ה ֶ ַָׁקש  ֻלֹו ֶ ַׁש  ה ִלֻפָ ַהֻקְּ ֶ ָרָאהַׁ.ש  רַַׁׁ,וְּ ִעֻקַ ֶ ש 

ֻבַַׁ' ַֺׁחרְּ ַׁן ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ לֻות־ֲאִריַכת'ַוַַׁׁ'ֻבֵ ֶיהַַׁׁ'ַהֻגָ ִיהְּ
לוַַֹׁׁ,ַעל־ָידוַַֹׁׁ ַבֻטְּ ָרָצהַׁלְּ ַׁ.וְּ

ִהירוַֹׁ ִַׁהזְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ י)ַַׁהש ֻ רִּ בָּ ַׁם ב, ה(דְֻּ יֹ: "ֻכִ
צוֹֹ ֵֹמַארְׂ ָך ֹלְׂ ן ֶֹאֻתֵ ףֹֹ,לֹא ֹֻכַ ַרךְׂ ִֹמדְׂ ַעד

ֹ.ָרֶגל"ֹ

ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַֻׁבַ ָרֵאל ִַׁיש ְּ מֻו רְּ ַעל־ַׁ–ַֻׁגָ
הַׁ ָעִמיםַַׁעלַׁמֹש ֶ הַֻׁפְּ ֻמָ קֻוַֻׁכַ ָחלְּ ֶ ֵדיַׁש  יְּ

כֻו' ַׁוְּ ִלים ַרֻגְּ מְּ ַֻׁבַ ַאֲהרֹן רוַַֻׁׁ,וְּ ָאמְּ ְדבָֻּּ )ַׁוְּ מִֻּּ :ַׁיד, ד( רבַֻּּ
ַׁ" ָנהֹרֹאש  ָהַַׁׁ"ִנֻתְׂ מֻוַֻׁבְּ כֻו',ַֻׁוָפגְּ ִית'וְּ ־ֻבַ ַׁ.'רֹאש 

ַׁ ֲַׁעֵליֶהם ַזר ִכיָֹֻ"ִנגְּ ֵלילֹֻבְׂ ֹֻבְׂ דֹורֹות ֹלְׂ ה
ָעה ְׂ ש  ָאב־ֻתִ י)ַׁ"ֻבְׂ ֲענִּ טָּ ת כט. תַֻּּ ה לה. סוֹּ

י ְדרִּ ְנהֶּ ַחַַׁׁ–ַׁן קד:(סַּ ַֻׁכֹ ַָׁלֶהם ַָׁהָיה ַׁלֹא ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ַׁ ֻבֹש  ֱֹאדֹום'ִלכְּ ֶלתַַׁׁ,'ֵמַצר ֻטֶ ֻבַ ִַׁמתְּ ַָׁהָיה ָאז ֶ ש 

ֵריַׁ ַגמְּ הַׁלְּ ִלֻפָ ַׁ.ַהֻקְּ

ַַׁעלַׁ ָבִרים ַֻׁדְּ ת ַ ָפָרש  ַֻׁבְּ "י ִ ַַׁרש ֻ ֵרש  ֻפֵ ֶ ש 
סֻוק י)ַֻׁפָ רִּ בָּ עַֹׁ:ם ב, א(דְֻּ ֻסַ ַֹוֻנִ ֶפן "ַוֻנֵ

ָרה" ֻבָ דְׂ אוֹֻ"ַׁ–ַַׁהֻמִ ָֹחטְׂ ֹלֹא ִריםֹֹ,ִאֻלֻו ֹעֹובְׂ ָהיֻו
ֹֹ ַֹהרֹש ֵ ֶרךְׂ נֹסָֹלָאֶרץֻדֶ כֻו'.ַׁ"ִעירִֹלכְׂ ַׁוְּ

סֻוקַׁ ַֻׁפָ ִַׁמֻקֶֹדםַַׁעל "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ָּ )ֻפֵ :ַׁם א, מ(ש 
ָֹלֶכם", נֻו ַַׁׁ"ֻפְׂ ַין ִענְּ ַֻׁבְּ ֱאַמר ֻנֶ ֶ א־'ש  ֵחטְׂ

ִלים ַרֻגְׂ הַׁ,'ַהמְׂ ָ ָרש  ֻפָ ַֻׁבַ ם ָ ַׁש  בָֹאר ֻמְּ םַַׁׁ,ֻכַ ָ ַׁש  ַגם וְּ
"י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֹ"ַׁ:ֻפֵ ֶרךְׂ ֹֻדֶ ֶכם ֶֹאתְׂ ַהֲעִביר ֹלְׂ י ֻתִ ָאַמרְׂ

ָֹלָאֶרץ,ֹ ֵנס ִֹלֻכָ ָֹצפֹון ַצד ֹלְׂ ֱֹאדֹום ֶֹאֶרץ רַֹחב
םָֹלֶכםִֹעֻכֻובֹ ֻתֶ ַרמְׂ םֹֻוגְׂ ֻתֶ ַקלְׂ ֹ."ִקלְׂ

ר ֹֹ:ָהִעֻקָ ל ַבֻטֵ ה'לְׂ ָ ֺדש ֻ ָצֵרי־ַהֻקְׂ הֻואַַׁׁ,'מְׂ ֶ ש 
ָרֵאל' ֶֹאֶרץ־ִיש ְׂ ֵַׁמֲחַמתַׁ.'ֵמַצר ֲַׁאָבל

לַַׁׁ,ֲחָטֵאיֶהם ַבֻטֵ ֻבֹש ַֻׁולְּ לֻוִַׁלכְּ ַצרֹ'לֹאַָׁיכְּ רַֹהֻמֵ ִעֻקַ
ֱֹאדֹום הֻוא ֶ ַׁלְַַּׁׁ,'ש  סֻו נְּ ָרֵאל'ַרקִַׁנכְּ ַעל־ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְּ

ַַׁהַׁ ֻו ש  בְּ ֻכָ ֶ ַׁש  ֵדי עֹוג'יְּ ֹוְׂ ִֹסיחֹון ל ֶ ֹש  ָצִרים ַגםַַׁׁ,'ֻמְׂ וְּ
הַׁ לַׁמֹש ֶ ֶ ֹגֶדלַׁעֶֹצםַֻׁכֹחֹוַׁש  ַׁ.ֶזהַֻׁבְּ

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

ָאב ַַׁׁ–ַׁ'ֻבְׂ ל ַֻׁכָ י ָבִרים'ֻכִ ֹֻדְׂ ת ַ ָרש  רַׁ'ֻפָ ַדֻבֵ ַמהַַׁׁ:מְּ
ַׁ ב ַסֻבֵ ַׁלְּ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ַֻׁבַ מֻו רְּ ֻגָ ֶ ֶֹאֶרץ־'ש ֻ בֻוֵלי ֻגְׂ

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

ַחַַׁׁ– ַֻׁכֹ נֻו ַָׁנתְּ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֻבַ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ַַׁהַׁ ר ִעֻקַ ֶֹאֶרץ־'לְּ ל ֶ ֹש  ָצִרים ֻמְׂ

ָרֵאל ַֹׁ,'ִיש ְׂ הֻוא ֶ ֹֻומֹוָאב'ש  ַעֻמֹון ֹוְׂ לֹאַַׁׁ,'ֱאדֹום וְּ
ָצִריםַׁ ֵַׁאֻלֻוַַׁהֻמְּ ֻבֹש  לֻוִַׁלכְּ ַׁ.ָיכְּ

ה ֻבֵ בַַׁהרְּ ַסֻבֵ ַׁלְּ כֻו רְּ אֻוִַׁמַַׁׁ,ֺהצְּ ֻבָ ֶ ַרחֹ'ַעדַׁש  זְׂ ֻמִ
ִֹסיחֹון ֶאֶרץ ֹגֶדלַַׁׁ,'לְׂ ַֻׁבְּ ַצר ַַׁהֻמֵ ֻו ש  בְּ םַֻׁכָ ָ ש  וְּ

הַׁ לַׁמֹש ֶ ֶ ַׁ.ֻכֹחֹוַׁש 

ָבִרים'ֻבְַּׁ ת־ֻדְּ ַ רַַׁׁ,'ָפָרש  ַדֻבֵ ַׁמְּ ה ָ ָרש  ַַׁהֻפָ ל ֻכָ ֶ ש 
ַׁ ִחיל ַַׁמתְּ י ַֻׁכִ ה, י)ִמֻזֶ רִּ בָּ ַׁם א, ב(דְֻּ "ַאַחדֹ:

ִעיר" ַֹהרֹש ֵ ֶרךְׂ רֹיֹוםֵֹמחֵֹרבֹֻדֶ רַַָׁׁעש ָ ַדֻבֵ כֻו',ַֻׁומְּ וְּ
ַׁ בֻו בְּ ֻסָ ֶ ַׁש  ֶַׁזה ָין ָרֵאל'ֵמִענְּ ֶֹאֶרץ־ִיש ְׂ בֻוֵלי ַעל־ַׁ,'ֻגְׂ

ַֻׁבַַׁ אֻו ָחטְּ ֶ ֵדיַׁש  ִלים'יְּ ַרֻגְּ ַַׁׁ',ֻמְּ רֻו ָאמְּ ֹ"וְּ ָנהֹרֹאש  ַׁ"ִנֻתְׂ
כֻו' ֶדרַׁ.וְּ ַַׁהֻסֵ ָכל ַֻׁבְּ ה ִַׁמֻזֶ ר ַדֻבֵ ָעַברַַׁׁ,ֻומְּ ֶ לַַׁמהַׁש ֻ ֻכָ
ֶזהַׁ ָבַַׁׁ,ֻבָ עֹוגַֻׁוכְּ ֶאֶרץִַׁסיחֹוןַׁוְּ אֻוַׁלְּ ֻבָ ֶ ֻוםַעדַׁש  ַׁ.ש 

ַרםֹ ֹ'ֻגָ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ יִַׁאםַַׁׁ–ַׁ!ֺחרְׂ ֻכִ
ִאים ַׁחֹוטְּ ַָׁהיֻו יםַַׁׁ,לֹא ִ ש  ַֻׁכֹובְּ ָהיֻו וְּ

ֹֻומֹוָאב'ַהַׁ ַעֻמֹון ֹוְׂ ֱֹאדֹום ל ֶ ֹש  ַצר ַָׁהָיהַַׁׁ,'ֻמֵ לֹא
ֹ'ֶנֱחַרבַַׁהַַׁׁ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַׁ!'ֻבֵ

ה זֹאת ֻבְּ  ָ ָרש  ת־ֲחזֹון'קֹוִרין ֻפָ ֻבַ ַ  'ש 
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  רַַׁׁ–ַָׁסמֻוךְּ לְּ ִַׁעֻקַ י ֻכִ

ַָׁהָיה ן ֻבָ ִניעֻוַַׁׁ:ַהֺחרְּ לֹאִַׁהכְּ ַׁוְּ ֻו ש  בְּ ַֻׁכָ ֻלֹא ֶ ֵדיַׁש  ַעל־יְּ
ָצִרים ַַׁהמְּ ִחיַנתַׁ,ֵאֻלֻו בְּ יכָּ )ַֻׁבִ ֶפיָהַֹׁ:ה א, ג(אֵּ לֹרֹדְׂ "ֻכָ

ָצִריםֹ יןַֹהֻמְׂ יגֻוָהֹֻבֵ ִ "לַׁ",ִהש ֻ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ַַׁעל ַאֲהרֹן ַׁוְּ ה ַׁמֹש ֶ קֻו ֻלְּ ֻתַ בֻוֵליֹ'ִנסְּ ֻגְׂ
ָרֵאל יֵַׁמֲחַמתֲַׁעוֹונֹותַַׁׁ–ַׁ'ֶאֶרץ־ִיש ְׂ ֻכִ

ָרֵאל ֵַׁאֻלֻוַַׁׁ,ִיש ְּ ֻבֹש  ִַׁלכְּ יֶהם ַחֻיֵ ַֻׁבְּ מֹר ִַׁלגְּ לֻו ַָׁיכְּ לֹא
ָצִריםַׁ ַׁ.ַהֻמְּ

ֹיֹוֵתרֹ" ִמיָתָתם ֹֻבְׂ יִקים ַֹצֻדִ דֹוִלים ֻגְׂ
יֶהם ַחֻיֵ י)ַׁ"ִמֻבְׂ לִֻּּ ַׁן ז:(חֺּ ַׁסֹוףַׁ, ל ַֻׁכָ סֹוף וְּ

ֲֹאָבל

ָכל־ֶזה ֹוְׂ

ֹֻוֵמָאז

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֵכן ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָכל־ֶזה ֹוְׂ

ַֹרק

ן ַֹעֻיֵ

ָכֹ ֹ־ֶזהלוְׂ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֲֹאָבל



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ַׁ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 יט

ַׁ ֵַׁאֻלֻו ל ַֻׁכָ ֻו ש  ֻבְּ ָצִריםִיכְּ זֻוַַׁׁ,ַהֻמְּ נְּ ֵהםִַׁנגְּ ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ
םַׁ ָ ַׁ.ש 

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

ִמיַתתַׁ ַֻׁבְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ַׁמֹוָאב, ֶאֶרץ ַֻׁובְּ ֱאדֹום
ְדבָֻּּ )ַַׁאֲהרֹן מִֻּּ הֹ:ַׁר כ, כג(בַֻּּ ֶֹאלֹמֹש ֶ ֶאלֹ"ַוֻיֹאֶמרֹה' וְׂ

כֻו',ֹ ֹוְׂ ֱֹאדֹום ֶֹאֶרץ בֻול ֹֻגְׂ ַֹעל ָֹהָהר הֹר ֹֻבְׂ ַאֲהרֹן
כֻו'. ִתיבֵַׁיָאֵסףַֹאֲהרֹן"ֹוְׂ הַֻׁכְּ מֹש ֶ ֵכןַֻׁבְּ י)ַׁוְּ רִּ בָּ ם לד, דְֻּ

ֶאֶרץֹמֹוָאב":ַׁו(  אֹֻבְׂ יְׂ ֻבֹרֹֹאתֹוַֹבֻגַ קְׂ ֹ."ַוֻיִ

ַָׁהָיה ם ָ ַׁש  ִניָזָתם ַֻׁגְּ ר ֵהםַַׁׁ:ִעֻקַ ֶ ַׁש  ֵמֲחַמת
ה' ָ ֺדש ֻ ַֹהֻקְׂ ָצֵרי ַַׁׁ,'מְׂ ַַׁעל ִדים ַׁעֹומְּ י בֻולֹ'ֻכִ ֻגְׂ

ָרֵאל ָחָמהַׁ,'ֶאֶרץ־ִיש ְׂ לְּ ַַׁהֻמִ ר ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ֻבֹש ַַׁׁ,ש  ִלכְּ
ים'ַהַַׁׁ ִ ש  ָצִריםַֹהֻקָ "לַׁ'ֻמְׂ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ם ָ ַׁש  רֻו ֻבְּ ִנקְּ ַׁוְּ ַאֲהרֹן הַׁוְּ ַׁמֹש ֶ קֻו ֻלְּ ֻתַ ַׁ–ִַׁנסְּ
ָצִריםַׁ םַׁמְּ ֻוַֻׁגַ ש  ֻבְּ ֹגֶדלַֻׁכָֹחםִַׁיכְּ ֻבְּ ֶ ֵדיַׁש  ֻכְּ

ַׁ ָרֵאלֵאֻלֻו, ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֹנסַׁלְּ הִַׁלכְּ ֻכֶ ִַׁנזְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ַׁ,ש 
עֹוָלםַׁ ֻהַָׁלנֻוַׁלְּ ָ ש  ָכבְּ ָיֵמינוַַֻׁׁ,ֻולְּ ֵהָרהַֻׁבְּ מְּ ַׁ.ָאֵמןַׁ,ֻבִ

ם ַקֻיֵ ְריָּ )ִַׁיתְּ ֻיֹוםֹ"ַׁ:ה יד, ד(ְזכַּ ָליוֹֻבַ ַֹרגְׂ דֻו ָעמְׂ וְׂ
ֵלינֻוֶַׁאתַַׁׁ"ַההֻוא ַחתַַׁרגְּ ַֻׁתַ ֻבֹש  ָאזִַׁנכְּ כֻו'.ַׁוְּ וְּ

"ֹ י)ַׁ"וֹהֻואֱֹאדֹוםֵעש ָ ִּ אש  רֵּ רַׁח(־ת לו, אבְֻּ הֻואִַׁעֻקַ ֶ ,ַׁש 
ֱאַמרַָׁעָליו ֻנֶ ֶ הַׁש  ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ל ֶ ַצרַׁש  י)ַַׁהֻמֵ רִּ בָּ :ַׁם ב, ה(דְֻּ

ה ָ ֺרש ֻ צֹוֹיְׂ ָךֵֹמַארְׂ ןֹלְׂ יֹלֹאֶֹאֻתֵ ףֹֹ,"ֻכִ ֹֻכַ ַרךְׂ ַעדִֹמדְׂ
ַַׁרַז"לַׁ,ָרֶגל" ֻו ש  ָדרְּ ִּ )ַׁוְּ ש  ָּ "י רַּ מָּ ם; ש  ְנחוֻּ ָּ א תַֻּּ ש  ַעדֹ"ַׁ:ן(יָּ

ֹ ֶ ֹש  ָֹהֶרֶגל ִריַסת ֹֻדְׂ ֹיֹום ם ַקֻיֵ תְׂ ָליו'ֻיִ ַֹרגְׂ דֻו ָעמְׂ ֹ'וְׂ
כֻו'ֹ ְריָּ )ַׁ"וְׂ ַׁ.ה יד, ד(ְזכַּ

ַָׁהַׁ נֻו ֻקְּ ֻתַ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ִלין'ַעד ֵדיַַׁׁ',ַרגְׂ ַעל־יְּ
ַׁ יכֻו ִ ש  מְּ ֻיַ ֶ ֹה'ש  סֹודֹ'ֶהָאַרת ֹיְׂ יק ֻדִ ֻצַ

ִית'ַׁ',עֹוָלם ־ֻבַ ָֹהרֹאש  ַָׁהַַׁׁ',ֶהָאַרת ִלין'ַעד ַׁ'ַרגְׂ
כוַֻׁ יֵֻּּ ]ַׁ–ַׁ'.וְּ ָּ ןְועַּ יד עוֹּ ם ־ש  ְפנִּ ךְ ם בִֻּּ יָֻּּ ַּ ש ֻּ זֶּ  הַּ ְניָּ ה לָּ עָּ ן 'ְלעִּ ְ ש  ־התִֻּּ

אָּ   ַׁ.ב'[בְֻּ

ַׁ

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

  .כט

הֹוָספֹות  –ַהֻתֹוָרה "ַרב ָלֶכם" ) ַתבֻבְּ  ־ִמֻכְּ
נֻו ַז"ל,  ֻפַ ַיד ַרֻב  דְּ ֶפרַהֻנִ סֹוף ַהֻס   (ס ֻבְּ

יל ילוָֹֹֹהָאָדםַֹמֻפִ ֻפִ ְׂ ֹֻוַמש 
ִמֻיֻות ְׂ ַגש  רֻוָחִנֻיֻותֹֻבְׂ יַׁ.ֻובְׂ ִֹאםֹֻכִ

בֻוקֹהֻוא ַרךְֹֹֻׂדָ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַהש ֻ ֹֻוֶבֱאמֻוָנתוֹֹֹֻבְׂ ֲֹאַזי,
לֹוטָֹיכֹולֵֹאינוֹֹ ְׂ ֻוםָֹעָליוִֹלש  יןֹש  ֹֻדִ לֹא, ֶיהֹוְׂ ִֹיהְׂ

ֻוםֹלוֹֹֹ ִפיָלהֹש  ֹ.נְׂ

רֹֻבוִֹֹֹליַגעֹיֻוַכלִֹמי ֶ ֲאש  ֶֹאלָֹקרֹובֹהֻואֹֻבַ
ֶלךְֹׂ ֵאיֶזה,ַֹהֻמֶ רָֹמקֹוםֹֻובְׂ ֶ ,ֹחֹוֶנהֹהֻואֹ"ֲאש 

ם ָ ת)ֱַׁאלִֹקים"ַֹהרֹש  מוֹּ ְ ֹ(ה, יח ש  ֶלתֹ, ֶ ש  ֻוֶממְׂ
־הֻואֹ רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש   .ָעָליוַֹהֻקָ

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

ָאז,ַׁהֻואַׁ לַׁוְּ יִניןַֻׁכָ ֹוִריןַַׁהֻדִ ַׁ.ָעָליוַׁש 

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

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

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

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

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

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

ָראֶֹזה ַלִים'ִֹנקְׂ ָ רֻוש  מוַַֹׁׁ',ַמֲחִריֵבי־יְׂ תֻובַֻׁוכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 
ה) ְרְמיָּ ַׁ(א, ה יִּ טוֹֻ: ֹוטְׂ חֻוצֹותֹ"ש  ַלִיםֹֻבְׂ ָ רֻוש  ֹיְׂ

וֹֹֻ ש  ֹֹֻוַבקְׂ ַׁ.ֱאמֻוָנה"ִֹאיש 

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ָאז ֹוְׂ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

לֻות' דְׂ ַֹה'ֻגַ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ִאיָתא ֹוְׂ

ָבר ֹֻוכְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ַ ָרש  ָבִריתַֻׁפָ  םֻדְּ
 כ

ֻנֹוֵפל ֶ ש  ָראֵַׁמָה'ֱאמֻוָנה',ַֻׁכְּ ִַׁנקְּ
ַלִים' ָ רֻוש  ַַׁמֲחִריֵבי־יְּ ֵַׁמֲחַמת',

ָרָדתוַֹׁ ַרךְַַַּׁׁהפְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ֵַׁמַהש ֻ ָרֵאלַֻׁוָבִאים, ִַׁיש ְּ
כֻו'ַׁ לֻותַׁוְּ ֻגָ ַׁ.ֻבַ

יָֹהֱאמֻוָנה ֱאֶמתֹהֻואִֹאם,ָֹהֲאִמֻתִ ֵֹאינוַֹֹׁ–ַֻׁבֶ
ַׁ.ֵמָהֱאמֻוָנהִֹלֻפֹולָֹיכֹול

הִַׁהיאַׁ'ֱאמֻוָנה'ָהַׁ ַמֻטָ ַׁלְּ ִהיא, ֶ ש  ַֻׁוכְּ
ֵלמֻוָתֻהַׁ ְּ ש  ַֻׁבִ ִעיםֲַׁאַזי, ֻפָ ְּ ֻהִַַׁׁנש  ֻנָ לִַׁמֻמֶ ַֻׁכָ

עֹותַׁ ֻפָ ְּ ָרכֹותַַׁהַהש  ַהֻבְּ ָכל,ַׁוְּ ִליןַׁוְּ ֻטְּ ֻבַ יִניןִַׁמתְּ ַׁ.ַהֻדִ

ֻנֹוֵפל ֶ ש  ֵֹמָה'ֱאמֻוָנה'ֹֻכְׂ ִֹליֵדיֹֻוָבא,
ִפיָרה' ָראַׁ–ַׁ'ֻכְׂ ַלִים'ִֹנקְׂ ָ רֻוש  ',ַֹמֲחִריֵבי־יְׂ

יִניןֹ ָכלַֹהֻדִ ֹוִריןֹוְׂ ֹ.ָעָליוֹש 

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

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

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

ַׁ.ָהֱאמֻוָנהֹ

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

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

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

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

מוַַֹׁׁ ַעצְּ קֹוםֵַׁהיָכןַֻׁבְּ רַַׁהֻמָ ֶ ַׁעֹוֵמד.ַׁהֻואֲַׁאש 

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

ִחיַנת ת'ַֻׁבְּ ֻבָ ַ ַׁש  ִחיַנת', נֻות'ַֻׁבְּ ֻבֹונְּ ֻבֹוֵנןַׁ,'ִהתְּ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש 
מוַֹׁ ַעצְּ ַַׁׁהֻואֵַׁהיָכןַֻׁבְּ ֹנֹוֵפלֵֹאינוֲֹֹֹאַזיַׁ–עֹוֵמד

לֻות.ֹ ַגדְׂ ֹֻבְׂ

ים) רִּ בָּ ַׁ–ַָׁהָהר" ֶאת ֹסב ָלֶכם "ַרב:ַׁ(ג, ב דְֻּ
נוַֻׁ ַהיְּ לֻות'ַׁ:ֻדְּ דְׂ ֶכםַַׁה'ֻגַ ֻבָ ֶ ֶַׁאתַַׁהֻסֹוֵבבַׁש 

ָראַׁ'ֱאמֻוָנה'ָהֹ קְּ נַַַֻׁׁ'ַהר'ַַׁהֻנִ ַׁל"ֻכַ ִביל. ְּ ֶַׁזה־ֻוִבש 
ֹוִריןַׁ יִניןַׁש  ַׁ.ֲעֵליֶכםַֻׁדִ

ָנתוַֹׁ ֻקָ ַֻׁתַ נוֻ : ם)ָֹצֹפָנה" ָלֶכם "ֻפְּ ָּ ַׁ–ַׁ(ש 
נוֹֻ נוֹֹֻ:ַהיְׂ פְׂ ֻתִ ֶ ֶכם'ֶֹאלָֹלֶכםֹש  ַבבְׂ ֹ,'לְׂ

ִחיַנת ָברֹ,"ָצפֹוָנה"ֹֻבְׂ פֻון'ֹֻדָ ַֹה'ֻצָ ִחיַנת, ֹֻבְׂ
ת' ֻבָ ַ ֹש  ִחיַנת', א'ֹֻבְׂ ֹעֹוָלם־ַהֻבָ נוֹֻ', ַהיְׂ ֹֻדְׂ
נֻות' ֻבֹונְׂ ָאז'.ִֹהתְׂ ֶיהֹוְׂ ָראִֹֹיהְׂ ַלִים'ִנקְׂ ָ רֻוש  ַין־יְׂ נְׂ ַׁ',ֻבִ

ָאֵמן.ַָׁאֵמןַׁ ַׁוְּ

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

  .ל

י) ה ־ִלֻקֻוט  ִליַח ֲהָלכֹות, ָהעֹוש ֶ ָ בֹות חֹובֹו ג, ו ש   – ִלגְּ
י י־מֹוֲהַר  ַעל־ֻפִ נֹוַרת ָזָה ח"א ח, ' ן"ִלֻקֻוט   (ב'ָרִאיִתי מְּ

ר,ַׁ ֻבָ דְּ ֻמִ ַֻׁבַ ַָׁלֶהם ה ָעש ָ ֶ ַׁש  ָלאֹות פְּ ַַׁהֻנִ ָכל ֻבְּ
ַׁ ם ֻכָ ַָׁצרְּ ל ַֻׁכָ ַָׁלֶהם יק ֻפִ ִהסְּ ֶ ֲאִכיָלהֹ'ש 

ים ִ ֻבֻוש  ֹֻוַמלְׂ ה ִתֻיָ ְׂ ַַׁׁ,'ֻוש  ֵהם ֶ ֹֻוָמן'ש  ָעָנן ֹוְׂ ֵאר ַׁ'ֻבְׂ
כֻו' ַה ַׁ–ַׁוְּ ֶ יק'ש  ֻדִ הֻוא  'ֻצַ ֶ ִלים 'המֹש ֶ 'ש  ְּ , ַמש 

ל ַה  רֹונֹות'ָלֶהם ֻכָ ַַׁׁ,'ֶחסְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ים ב, ֻכְּ רִּ בָּ )דְֻּ

ָבר".:ַׁז(  ֻתָ ֻדָ  "לֹא ָחַסרְּ

  

ן ִֹאם־ֻכֵ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ה ֹֻוַבֻמֶ

ָאז ֹוְׂ

זֹאת ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ֹֻוַמה

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

  .א

 (ח"א ג)

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

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

  .ב

 (ח"א קח)

ִפֹ''ַהֹ קֻולֻנְׂ ֹ'ִקלְׂ ֵֹמֲחַמת ִאין ֹֻבָ ־ילֹות
ָֹהֹ ֵקל ַקלְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ש  ֹֻוכְׂ ,ֹ'ֱאמֻוָנה'ָהֱאמֻוָנה',

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

ָצאַׁהֻואַׁ ִַׁנמְּ ֻנֻו, ִַׁמֻמֶ ָניו ַֻׁפָ יר ֻתִ ַַׁמסְּ ן ם־ֻכֵ ַֻׁגַ ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ָאחֹור' ֹֻבְׂ ֶַׁזהַׁ'ָאחֹור ָהִביאַַׁעל ַׁלְּ ָצִריךְּ ַׁוְּ ַׁ'עֹוָלה'.

כוַַֻׁׁ ַׁ'.וְּ

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

  .ג

 (ח"ב פב)

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

ַׁ לֻום, ָֹלֻהִֹחֻיֻותֹֻכְּ יךְׂ ִ ש  ־הֻואַֹממְׂ רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ וְׂ
ָראֹיֻו"ד.ֹ קְׂ ָמה',ַֹהֻנִ ֶזה:ַַַׁׁה'ָחכְׂ ֶל"ת.ֹיֻו"דָֹו"ווְּ  ֻדָ

ֹ ַֹהֶֹאת יךְׂ ִ ש  ֹֻוַממְׂ מֹו, ַעצְׂ ֹלְׂ ד'
נָֹֻ ִֹמֻמֶ ִֹחֻיֻות מֹו ַעצְׂ ֲֹאַזיֹלְׂ ה,

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

י".  ֻוָ  ֻדַ

ֹ ָאָדם ֹלְׂ הֹוֵלךְׂ ֶ ש  ֻלֹאֻכְׂ ֶ ֵסֶדר',־'ש  ֹלֹוֹֹֻכְׂ ֶזה
ֵֹלב', ַַׁׁ'ַמֲחַלת תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו לֵּ )ֻכְּ ְ ש  :ַׁי יג, יב(מִּ

ָכה" ָ ֺמש ֻ ֹמְׂ ַָׁאָדםַַׁׁ"ֻתֹוֶחֶלת רֹוֶאה ֶ ש  ַֻׁוכְּ כֻו'. וְּ
ַֻׁבְַּׁ ַׁלֹו הֹוֵלךְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻלֹאַעצְּ ֶ ֵסֶדר',־'ש  הַֹֻׁכְׂ ֲעש ֶ ֻיַ

מֹוֹֹ ילַֹעצְׂ ֻפִ ְׂ ַיש  ֻוָבהֹוְׂ ש  כוֹֻֻתְׂ ֹ'.וְׂ

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

  .ד

י)  (פד ן"מֹוֲהַר ־ַחֻי 

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

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

כֻו'ַׁ ַׁוְּ ָנה' ָ ־ַהש ֻ  .'רֹאש 

א', ֻסֵ ַה'ֻכִ ָרִאיִתיַׁלְּ םַׁוְּ ָ ־ַׁש  'רֹאש 
ָנה' ָ ַַׁהש ֻ ָנה', ָ ־ַהש ֻ ַַׁׁ'רֹאש  ש  ַַׁמֻמָ ֵכן. ַׁוְּ

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

י: ֻתִ ַמעְׂ ָ ָהיוֹֹֻש  ֶ יֶכם"ֹצֹוֲעִקים:ֹש  ֵ ש   ָחדְּ
ָאה ֻומֹוֲעֵדיֶכם נְּ י ש ָ ִ ש  ה)ַׁ"ַנפְּ ְעיָּ ַּ ,ֹ(א, יד ְיש 

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

ָכךְֹׂ ֹלְׂ

ל ֹֻכָ

ִחינַֹ ֹתֻבְׂ

ק ַחֻלֵ ֻמְׂ ש ֶ ֹֻוכְׂ

י ֹֻכִ

ֹֹקֶדם

ֹֻוָבאִתי

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

  .ה

 (ח"א כב, ב)

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

ַׁטו( ֵדיֶכם": ִמים יְּ יַַׁׁ",ָמֵלאוֻ  ֻדָ ֻכִ
ַַָׁׁי"ד ִמֻלֻואֹו "ת(ֻבְּ לֶּ "ד דָֻּּ ה: יוֻּ זֶּ רַׁ)כָֻּּ ֻפַ "ת,ַׁהֻואִַׁמסְּ ,ִַׁנֻדַ

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

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

  .ו

 (ח"א סט)

ֹהֻואֹ ֶזה ֹֻבָ ָֹממֹון, ֲֹחֵברֹו ֶֹאת ַהֻגֹוֵזל ֶ ש 
ִניםֹ ֻנֻוֹֻבָ כוַֻֻׁגֹוֵזלִֹמֻמֶ  '.וְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ְעיָּ )ש  ַּ ַׁה א, יז(ְיש  דֻו ֵהיֵטב, : "ִלמְּ
וֻ  ש  רְּ ט ֻדִ ֻפָ ְּ רוֻ  ,ִמש  ְּ ַׁ–ַׁ"ץָחמוֹ  ַאש ֻ

קֶֹאתֹ ַחֻזֵ טֹֻולְׂ ֻפָ ְׂ ֹותִֹמש  ַֹלֲעש  ִהיר ַֹמזְׂ סֻוק ַהֻפָ ֶ ש 
ֵדי ֹֻכְׂ קֹו, ְׂ ֹעֹוש  ד ִֹמֻיַ ֻוק ָֹעש  יל ַהֻצִ ֹלְׂ ָזל, גְׂ ַֹהֻנִ

נֹוָתיו.ֹ ָניוֹֻובְׂ ֹֻבָ ילֶֹנֶפש  ַהֻצִ ַׁלְׂ

דֻו ֵהיֵטב" כֻו',ַַׁׁ"ִלמְּ ֻוַֹׁ–וְּ ֲעש  ֻתַ ֶ הֹש ֻ ֻמַ ֶ ש 
דֹ ִֹמֻיַ זֻול ֹֻגָ ילֻו ַתֻצִ ֹוְׂ ט, ֻפָ ְׂ ַֹעל־ִמש  לֹו, ֻגֹוזְׂ

ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ֵהם ֶ ֹש  ִנים, ַהֻבָ ֹלְׂ ֹטֹוָבה ֻו ֲעש  ֹֻתַ ֵדי־ֶזה יְׂ
ֹה'", ַַׁׁ"ִלֻמֻוֵדי תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ָמה ָּ )ֻכְּ ַׁם נד, יג(ש  ָכל": ֹוְׂ

ַנִיךְֹֹׂ ַׁ.'"הִֹלֻמֻוֵדיֹֻבָ

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

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

  .ז

 (ח"א כט, ה)

הֹוִרית לֹזְׂ ֶ בָֻּּ )"ֹש  ַּ מָּ ת פ"ט מ"ג; ש  א פ"ד יוֹּ

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

ימֻו   ֻדִ יֻו".ַיאְּ ֶמר ִיהְּ ֻצֶ  ַכֻתֹוָלע, ֻכַ

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

  .ח

 (ח"א נט, ב)

ַׁ ִחיַנת ְעיָּ )ֻבְּ ַּ ַׁה א, כא(ְיש  ָיה ֶנֱאָמָנה : "ִקרְּ
ט". ֻפָ ְּ ֵלֲאִתי ִמש  ָיה"ַׁמְּ ֶזהֹֹ–ֹ"ִקרְּ

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

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

  .ט

 (ח"ב ז, יא)

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

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

ָרֵאל ַֹֹעם"ִֹיש ְׂ י)ֹ"ָקדֹוש  רִּ בָּ ם ז, ו; יד, ב־כא; כו, דְֻּ

ִפיַׁ,יט( ֶדַַׁׁלְּ ַדֻקֻוָתם,ַׁרֻוָחִנֻיֻוָתםַׁלֻגֹ ֵַׁאיןַׁוְּ
כֹוִלין אַׁיְּ ָ אֲַׁעֵליֶהםִַׁלש ֻ ָ ש ֻ לַַׁהֻמַ ֶ ֲַׁאִפֻלוַַָֻׁׁעוֹוןַׁש 

ןֶַׁאָחד,ַׁיֹום ִריִכיןָֹאנוַֹֹֻעל־ֻכֵ ית־ֶֹאתֹצְׂ ַה'ֻבֵ
' ש  ֻדָ קְׂ רַֹהֻמִ ַכֻפֵ ֻיְׂ ֶ ָכל־יֹום.ָֹעֵלינוֹֹֻש  ֹֻוֵמֵעתֹֻבְׂ

ר ֶ נֻו,ָֹחַרבֲֹאש  ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְׂ כֹוִליםָֹאנוֵֹֹֻאיןֹֻבֵ ֹיְׂ
ַנֻקֹות ֵמנוֹֹֻלְׂ יָֹהֲעוֹונֹות,ִֹמןַֹעצְׂ רִֹמיֵֹאיןֹֻכִ ַכֻפֵ ֻיְׂ ֶ ֹש 

ֲעֵדנֻו.ֹ ֹֻבַ

ֵֹמ"חֹוָתם"

ע: ֹֻדַ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזה: ֹוְׂ

ֶזה: ֹוְׂ

וֹֹ"ַהֹ ש  ֹןֻלָ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶֹצֶדק"

י ֹֻכִ
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טַֹרַׁ תֲַׁחזֹוןַהפְּ ֻבָ ַ  תַׁש 
 כג

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

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

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

ךְּ  ֻפֵ סְּ ִסיִגים ָהָיה "ֻכַ ֵאךְּ  לְּ ִים". ָמהֻול ָסבְּ ֻמָ ֹוָנה ֻבַ ִראש   ֻבָ
ין ָהיוֻ  ִ ש  ֻמְּ ֻתַ ְּ עֹות ִמש  ֻב  ַמטְּ ל ֻבְּ ֶ ֶסף, ש  יָון ֻכֶ כ  ַרֻבוֻ  וְּ ֶ  ש 

ִיין ִאין[ ָהַרֻמָ ִחילוֻ ]ָהַרֻמָ הוֻ  , ִהתְּ ֻיְּ ֶ ין ש  ִ ש  ֻמְּ ֻתַ ְּ  ִמש 
עֹות ֻב  ַמטְּ ל ֻבְּ ֶ ת ש  חֹש ֶ ים נְּ ֺחֻפִ ֶסף. מְּ הֹון ַחד ַוֲהָוה ֻכֶ  ִמֻנְּ

ָפא  ָאִזיל י צֹורְּ ַגֻב  ֶסף[לְּ ף ֻכֶ ַמע ַוֲהָוה ,]צֹור  ָ יֻה  ש  ָקל 
יַע[ ֻגִ ֻמַ ַמע קֹולֹו ש ֶ ף ש ָ יֻה  ֲאַמר ,]ַהֻצֹור  ית  ר ֻב  ֻבַ ף לְּ ]ָאַמר ַהֻצֹור 

יתֹו[ י־ֻב  נ  יֻה  :ִלבְּ ַחש  ל  יִזיל ַאנְּ ת א  חֹש ֶ ל נְּ ן לֹו ָמעֹות ש ֶ ]ֶאֻת 

ֶסף[ ין ֻכֶ ֺצֻפִ יל הֻו ֲהָוהִאי . אֻוףמְּ ן ָאז  ֻבַ ִמזְּ  ָקִסיט ַחד לְּ
ָיא  ֻגֹו  ִמן ַדֲחַמר ִפילְּ נֹות נֹוד ַיִין קְּ מֹו ָהַלךְּ ִלקְּ ַעצְּ ף ֻבְּ ם ַהֻצֹור  ]ֻגַ

ם ַיִין[ ִרים ש ָ ֻמֹוכְּ קֹום ש ֶ ַמע ,ִמֻמָ ָ ש  יֻה  וְּ ַמע קֹולֹו ָקל  ר ש ָ ]ַהֻמֹוכ 

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

  .י

 (תכח ן"מֹוֲהַר ־יַחֻי  )

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

ר  יסָּ קֵֻּּ רוֻּ ]הַּ [יָּ דוֹּ ָיאַׁם־הוֹּ ִדיָנהֶֹֹאתֵֹמרֻוסְׂ הֹ–ַהֻמְׂ ַֹנֲעשֶֹ
עֹות' ֶסף'ַֹה'ֻמָ ַה'ֻכֶ ֹ'ִסיג'ֹוְׂ ֶקה', ְׂ ש  ַה'ֻמַ 'ֹוְׂ ש  אנְׂ ַׁ'ֻפָ

ש   ת אוֹּ ְדבַּ רוֹּ ֵּ י־פֻּ ם[ ]מֵּ יִּ מַּ ב בְֻּ ְַׁמעֹּרָּ ָך . ֻפֵ סְּ  ָהָיה "ֻכַ
ִסיִגים, ֵאךְּ  לְּ ִים" ָמהֻול ָסבְּ ֻמָ ְעיָּ )ַֻׁבַ ַּ ַׁ,ה א, כב(ְיש 

ָהֵבן.ַׁ  וְּ

ֻדוֹ ֵסֶפר־] ֵנָבה־ ת,ַהֻמִ ֵזָלה ֻגְּ ָעֵרֹֹיִמֹ" :יֻוגְּ ֻמְׂ ֶ ָקיֹבש  ְׂ ֹוַמש 
ַמיִֹ ֹםֻבְׂ ִבי, ֻנָ ִאיֹםֻגַ ָֹעָליֹםֻבָ ל ָהַרב ו" ֶ קֹומֹות ש  ֵאי־מְּ ַמרְּ ִרין )ֻבְּ עהְּ ֶ ש  ִמטְּ

ֵאךְּ  ֵרי ָמהֻול ַז"ל: "ָסבְּ ַחבְּ גֹו' וְּ ִים וְּ ֻמָ ָיה א, כב־כג( ֻבַ עְּ ַ ש  גֹו'". יְּ ִבים וְּ ֻנָ .ֹֻגַ
ן' מוֹּ ְב'מָֻּּ זֹונוֹֹ" סז: וֻּ ֹֹתמְׂ ֶ ַמֵעֹֹםָאָדֹֹלש  ֹטִנתְׂ ָעֵרב, ֻמְׂ ֶ ש  ַֹמִיםֹֻכְׂ

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

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

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

  .יא

ֻסֹו ח"א כב, ח־י־)  (ףֻבַ

תֹ ֻיַ ֲעש ִ ָמהֹֻבַ ָ ש  ַהֻנְׂ ַֹהֻגֻוףֹלְׂ ש  ֻמֵ ַ ש  ֻמְׂ ֶ ש 
וֹוֹ הִמצְׂ ַֹנֲעש ֶ ֻיֹות, ַֹמֲעש ִ ַֹהֻגֻוףֹת

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

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

ַׁכז( ַלִים',ֹ, ָ רֻוש  ָלםֹ'יְׂ ְׂ ֻמֹול'ִֹנש  רַֹהֻנִ ש ָ ִמ'ֻבָ
ִהיאֹֹ ֶ ָיה ֶנֱאָמָנה"ש  ָּ )ַׁ"ִקרְּ ַׁ.ם א, כו(ש 

ֶֹל'ֱאמ ָֹלבֹוא ֻזֹוִכין ֶ ִהיאֹש  ֶ ֹש  ֻוָנה',
ָלִלֻיֻות ִליןֹ־'ֻכְׂ ַקֻבְׂ ֻמְׂ ֶ ֹש  ה' ָ ֺדש ֻ ַהֻקְׂ

ים ֻיִ ָֹהֲאִמֻתִ יֵקי־ַהֻדֹור ֻדִ רַַׁׁ–ִַׁמֻצַ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ש 
ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ י־ִאם ַֻׁכִ ֲַׁאֵליֶהם, ָקֵרב ִהתְּ 'ַעֻזֻות־לְּ

ה', ָ ֺדש ֻ קְׂ ַַֻׁׁדִ ִרין ֻבְּ ַ ש  ַׁמְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ 'ַעֻזֻותֹש 
ָרא־ָאֳחָרא',ֹ'ַעֻזֻותַֹהֻגֻוף'ֹ ִסטְׂ ֹ.ֻדְׂ

ֵלָמה',ֹ ְׂ ֹש  ֶֹל'ֱאמֻוָנה זֹוִכין
ִחיַנת: ָיה ֹֻבְׂ ַלִים ִקרְּ ָ רֻוש  "יְּ

 ֶנֱאָמָנה". 

ַין נְׂ ֹ'ָהֱאמֻוָנה־'ֻבִ ִחינֹות, ַלִים ֹֻבְּ ָ רֻוש  "יְּ
ָיה ֶנֱאָמָנה", ֵדיִֹקרְּ ַַׁעל־יְּ ֹזֹוִכין

ה', ִפֻלָ ַַׁׁ'ֻתְׂ ִחינֹות ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ָאה',ש  ִחינֹותַׁ'ִירְׂ ַֻׁבְּ
ֵלם'.ַׁ ָ ֹ'ַמֲאָמרַֹהש ֻ

ָֹה'ֱאמֻוָנה' ֵראת ַלִים',ִֹנקְׂ ָ רֻוש  ֹ'יְׂ :
ֹ הֻוא ֶ ֵלם"ש  ָ ֹש  ָאה ִֹירְׂ י)" ִּ אש  רֵּ בָֻּּ ת־בְֻּ ה רַּ

רַַׁׁ–ַׁנו, י( יִַׁעֻקַ ָיָנֻהֹ'ֻכִ נְׂ ִחינֹותַַׁׁ,'ֻבִ ֵדיַֻׁבְּ ָאה',ַעל־יְּ ַׁ'ִירְׂ
ִחינֹותַַׁׁ ֵלם'.ֹ'ַמֲאָמרֻבְּ ָ ַֹהש ֻ

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

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

ָסאָנאֹֺאֹ םֹמְׂ ָמא""ִסֻיֵ הֹורֹות:ַַׁׁ–ַׁכְׂ לְּ
ַׁ ֵקל ַקלְּ תְּ ֻנִ ֶ ִלין',ָתם־'חוֹֹש  ַָׁהַרגְׂ

י ֻתִ ַמעְׂ ֹש ָ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ָאֹ ֹז:וְׂ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֵדי־זֶֹ ַעל־יְׂ ֹהוְׂ

ֹ ִעֻקַ ֹרוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ן: ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



טַֹרַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ תֲַׁחזֹוןַהפְּ ֻבָ ַ  תַׁש 
 כד

הֵַׁמַׁ ַנֲעש ָ ת"ַׁ"חֹוָתם",וְּ םֹ"ִנֻדַ ְקרָּ )ֹֻדַ יִֻּּ ֶזהַַׁׁ.א יב, ב(וַּ וְּ
ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ה קֻול־ָהֱאמֻוָנה',ַנֲעש ָ קֻולַֹׁ'ִקלְׂ 'ִקלְׂ

ַדיִֹחֹוַתםֹ ַעלַׁ–ַׁן'ַהֻיָ ֶ ֵדי־ש  יָלאֶַַׁׁזה־יְּ ֵקלִַׁמֻמֵ ַקלְּ ִנתְּ
ִלין',ֹ'חֹוָתםַׁ רַׁהֻואַָׁהַַָׁׁהַרגְׂ יִַׁעֻקָ ַׁ'ֱאמֻוָנה'.ֻכִ

ַאֻבֻוֵליֹ ִאתְׂ ֹלְׂ ַֹאֻתְׂ יב ִ ָֹחש  ִֹמי ֵלֻה:
כֻו'"? ַׁלֹוַַׁׁ–ַׁוְׂ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  דֻוהֻו ָ ֲחש  ֶ ַׁש  נֻו: ַהיְּ

לֻות', דְּ ִלין'ַַׁׁ'ֻגַ ַָׁה'ַרגְּ לֻו קְּ ַקלְּ ִַׁנתְּ ָך ַַׁעל־ָידְּ ן ַעל־ֻכֵ וְּ
כוַַֻׁׁ ַׁ'.וְּ

  .יב

 (ח"א לה, ה־ז)

ָֹה'ֱאמֻוָנה',ֹ ֵדי ַֹעל־יְׂ ִלין ַקֻבְׂ ֻמְׂ ֶ ֹש  ַהֻמִֹחין
ֵַׁמַׁ א ֶַׁאֻלָ ִלין ַקֻבְּ ַׁמְּ ִנים',ֵאין ַׁ'אֹור־ַהֻפָ

ַׁ ֶרךְּ ֹֻדֶ ַָׁה'ֱאמֻוָנה', ֵראת קְּ כֻות',ַהֻנִ ִחיַנתַַׁׁ'ַמלְׂ ֻבְּ
ַלִים', ָ רֻוש  ַַׁׁ'יְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְּ ִּ אש  רֵּ :ַׁת יד, יח(בְֻּ

י" ֻכִ ֵלֶֹֹמֶלךְֶֹֹׂצֶדקֹֻוַמלְׂ ָ ַַׁׁם",ש  ֻגֻומֹו: ַתרְּ אֹוְּ ֻכָ "ַמלְׂ
ֵלם".ֹ ְׂ ירֻוש  ַֻׁדִ
ִחיַנתַׁ תֻובַַׁׁ'ֱאמֻוָנה',ֻבְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ְעיָּ )ֻכְּ ַּ ה א, ְיש 

ַׁכו( ֶדק ִעיר": ָיה ַהֻצֶ ַׁה".ֶנֱאָמנָ  ִקרְּ
ִחיַנתַַׁׁ ִהיאַֻׁבְּ ָטֹ'וְּ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ כוַַֻׁׁאֹאֹוַריְׂ  '.וְּ

ַׁ ִניס לוֹֹ'ַמכְּ כְׂ ֹ'ש ִ ָמתוֹֹ', ְׂ ֹ'ִנש  ,ַׁ תֹוךְּ ֻבְּ
ַַׁׁ,'ֱאמֻוָנה'ָהַׁ נֻו ָטֹ'ַהיְּ ְׂ ש  אֹֻפַ

ָתא' ַׁאֹוַריְׂ נֻו ַַׁהיְּ ן', א־ֻוַמֻתָ ָ ַֹׁ–ַׁ'ַמש ֻ ָֹצִריךְׂ ֲאַזי
הֹ ֻנָ ִֹמֻמֶ קֻו ִֹיינְׂ ֻלֹא ֶ ֹש  ָֹה'ֱאמֻוָנה', מֹר ְׂ ִלש 

ַַׁהִחיצֹוִנים.ֹ
ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ ַַׁהִחיצֹוִנים, תֹוךְּ ַֻׁבְּ ֹוֶכֶנת ַׁש  ִהיא

א) ְזקֵּ ַׁל ה, ה(ְיחֶּ ַלִֹזֹאת": ָ רֻוש  יָהֹיְׂ ֻתִ מְׂ ֹש ַ ם
ֹ תֹוךְׂ ִביבֹוֶתיָהֲֹאָרצֹות"ֻבְׂ ַלִיםֹ'.ַֹהֻגֹוִיםֹֻוסְׂ ָ ִו'ירֻוש 

ֹ'ֱאמֻוָנה', ִחיַנת ֹֻבְׂ ַַׁׁהֻוא תֻוב: ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ָיה ֻכְּ "ִקרְּ
הֻואֶַַׁׁנֱאָמָנה",  ָטֹ'וְּ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ כוַַֻׁׁאֹאֹוַריְׂ ַׁ'.וְּ

  .יג

 (ח"א רפ)

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

פֻולֹותַׁ ֹותַַׁהֻנְּ ֺדש ֻ ִמידֵַׁאֶצלֵַׁאֻלֻוַַׁהֻקְּ ֻכֹןַֻׁתָ ְּ ַׁ.ִלש 

א) ְזקֵּ ַׁל ה, ה(ְיחֶּ ַלִםֹזֹאת": ָ רֻוש  ֹיְׂ
תֹוךְֹׂ יָהַֹֹהֻגֹוִיםֹֻבְׂ ֻתִ מְׂ ִביבֹוֶתיָהֹֹש ַ ֹֻוסְׂ

ֹת"ֲאָרצוֹֹ .ֹ ִֹהיא ַלִים' ָ רֻוש  ָיה"'יְׂ ַׁה"ֶנֱאָמנָ  ִקרְּ
ְעיָּ ) ַּ ַׁכא־כו(ה א, ְיש  ִחינֹות ַֻׁבְּ ִהיאַֹׁ–ֹ'ֱאמֻוָנה',

ִביבֹוֶתיָה" ַֹהֻגֹוִייםֹֻוסְׂ תֹוךְׂ ֹֻבְׂ ֹוֶכֶנת ַַׁׁ"ש  כֻו' יַַׁׁ–וְּ ֻכִ
יֵניֶהםַׁ "ל.ַׁ'ִהיא'ַֻׁבֵ ֻנַ ִמידַֻׁכַ  ֻתָ

ַׁ לֻו פְּ ֻנָ ֶ ַׁש  יצֹוצֹות ַַׁהֻנִ ֵהםַַׁׁ–ֵאֻלֻו
ַׁ ַאֲחִזין ִנתְּ ַׁוְּ ִקים ֻבָ ִביבֹותִֹנדְּ 'סְׂ

ִהיאַַׁמֲעָלהַַָׁׁהֱאמֻוָנה',ֹ ם.וְּ ָ ַׁאֹוָתםִַׁמש ֻ

ֹ ֹות ַֹלֲעש  ןֹ"ָצִריךְׂ א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ
ֱאמֻוָנה ֹֻבֶ בָֻּּ )" ַּ ֵדיֹת לא.(ש  ַעל־יְׂ ֶ ֹש  ,

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

יצֹוצֹות'.ַׁ ַַׁה'ֻנִ

  .יד

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

ָרא ֱַׁאמֻוָנה'ִַׁנקְּ תֻוב', ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ
ה) ְעיָּ ַּ ַׁ(כא־כו, א ְיש  ָיה:  "ִקרְּ

 .ֶנֱאָמָנה" 

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

  .טו

 (ח"א ב, ה)

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

ט ֻפָ ְׂ ִמש  ֶדֹֹֻבְׂ ֻפָ רֲַׁאַזיַׁ–ַׁ"הֻתִ ַעֻבֵ ֹ"ֲעָנִניןִַׁיתְּ
ין ַכֻסִ מְׂ ֹּהַּ )ֵַׁעיָנא"ַֹעלֹֻדִ ְנחָּ ר זֻּ ִּ מוַַֹׁׁ,רנב:(ס פֻּ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ַׁש 

ם)ַׁ ָּ י":ַׁ(ח נב, ש  ַעִיןַֹעִיןֹֻכִ אוֹֹֻֻבְׂ ֻובִֹירְׂ ש   ."ןִצֻיוֹֹ'ֹהֹֻבְׂ

רוֹֻ ֹ"ָאמְׂ

ר ִֹעֻקַ

ִהיא ֹוְׂ

ָאָדֹ ש ֶ ֹםֻוכְׂ

י ֹֻכִ

ר ִֹעֻקַ

ִחינֹות בְׂ ֹֻבִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַלִים' רֻוש ָ ֹ'יְׂ

ֹדֶלָעִתי



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ ָבִריםַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ תַֻׁדְּ ַ ָרש   כה ֻפָ

F  ַח ו   ַמְפת ֵּ ִפל   fת ַהת ְ

ל  ה ֶאל ֻכָ ר מֹש ֶ ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ָבִרים ֲאש  ה ַהֻדְּ ]א[ "ֵאֻלֶ
גֹו''"  ָרֵאל וְּ ַין  –ִיש ְּ ִענְּ ה',ֻבְּ ל מֹש ֶ ֶ  'ֻתֹוָכָחה ש 

ינֻו',  ה ַרֻב  מֹו 'מֹש ֶ ֻמֹוִכיִחים ֲהגֻוִנים ֻכְּ ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
יַח טֹוב  ן ר  ִיֻת  ם ַהֻטֹוָבה יֹוִסיף וְּ ֻתָ ֻתֹוַכחְּ ֶ ש 

ינוֻ   מֹות  ְּ ִנש   .ח(ח"ב ) ֻבְּ

ם ֶצֶדק  ֻתֶ ַפטְּ ְּ גֹו', ֻוש  ֵטיֶכם וְּ ֹפְּ ה ֶאת ש  ]ב[ "ָוֲאַצֻוֶ
ין ִאיש  ֻוֵבין ָאִחיו"  ַין  –ֻבֵ ִענְּ ט',ֻבְּ ֻפָ ְּ ש  ֻקֻון־ַהֻמִ  'ֻתִ

ִרים  ש   ִנים ֻכְּ ַדֻיָ ה', ֻולְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ט־ֻדִ ֻפָ ְּ 'ִמש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
ִרית ִתֻקֻון־ַהֻבְּ ה לְּ ֻכֶ י־ֶזה ִנזְּ ד  ַעל־יְּ  ַוֲהגֻוִנים, וְּ

 ."ב ה(ח) 

ֶנה ֻתֹוָרה'  ְּ ַין 'ִמש  יַע  –]ג[ ִענְּ ֻפִ ְּ ַהש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
ת,  ֻבָ ַ יֹום ַהש ֻ פֻוָלה' ֻבְּ ַפע ֻכְּ ֶ ֶנה' 'ש  ְּ 'ֶלֶחם ִמש 

ת  ֻבָ ַ ש  ש  ֻבְּ ַחֻד  ֶנה ֻתֹוָרה", ֻולְּ ְּ ִחיַנת "ִמש  הֻוא ֻבְּ ֶ ש 
פֻוָלה   י־ֻתֹוָרה' ֻכְּ  .)ח"א נח('ִחֻדֻוש  

P [א ]ִפֻלֹות  p בֹח"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְׂ
י) ִּ ל־פֻּ ֲהרַּ  עַּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ְקעוֻּ ח ב"ח ן"לִּ חָּ  , 'תִֻּּ כָּ וֹּ  '(התֻּ

ה ַה " הֵאֻלֶ ר מֹש ֶ ֻבֶ ר ֻדִ ֶ ָבִרים ֲאש   ֻדְּ
ָרֵא  ל ִיש ְּ גוֹ ל ֶאל ֻכָ ָבִרים א, א( '"וְּ  )ֻדְּ

ה'  ל מֹש ֶ ֶ ַין 'ֻתֹוָכָחה ש  ִענְּ ֻמֹוִכיִחים  –ֻבְּ ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
ם ַהֻטֹוָבה ֻתָ ֻתֹוַכחְּ ֶ ינֻו', ש  ה ַרֻב  מֹו 'מֹש ֶ  ֲהגֻוִנים ֻכְּ

ן יֹוִסיף  ִיֻת  יַח  וְּ ינוֻ  טֹוב ר  מֹות  ְּ ִנש   ֻבְּ

ל ִרֻבֹונוֹ , ְוֶאְקָרא קֹוִלי ָאִרים ֶ  ש 
ל, ָיִחיד ָאדֹון, עֹוָלם ֵ ֻכֹל מֹוש  , ֻבַ

נוֻ  חֻוס ַרֲחֶמיךָ  ְוָחֻנֵ ים ֻבְ ַלח, ָהַרֻבִ ְ  ָלנוֻ  ֻוש 
י, מֹוִכיַח , ְוָהגֻון ְוָראֻוי טֹוב מֹוִכיַח   ֲאִמֻתִ
ְהֶיה ֻיִ ֶ ךָ  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ָראֻוי ש  ָרֵאל ַעֻמְ  ִיש ְ

ֱאֶמת   .ֻבֶ

יֵלנוֻ  ַרֲחֶמיךָ  ְוַהֻצִ ים, ֻבְ  ָהַרֻבִ
ֵאיָנם ,ִמֻמֹוִכיִחים ֶ  ֲהגֻוִנים ש 

ךָ  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ֻוְראֻוִיים  ָרֵאל ַעֻמְ  .ִיש ְ

ה י ,ָיַדְעֻתָ  ַאֻתָ ל ַלאו ֻכִ  ָראֻוי ָאָדם ֻכָ
י, ְלהֹוִכיַח  ֵאיָנם ַהֻמֹוִכיִחים ֻכִ ֶ  ש 

ֹוָפר ש ּׁ  כַּׁ

ְמֵרנוּׁ  ָ  ְוש 

י  כִּּׁ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָבִריםַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ תַֻׁדְּ ַ ָרש   כו ֻפָ

לֹום ְיכֹוִלים, ַוֲהגֻוִנים ְראֻוִיים ָ  ַחס־ְוש 
מֹוֵתינוֻ  ְלַהֲחִליש  ֶאת ְ ם ַעל־ְיֵדי ,ִנש   ֻתֹוַכְחֻתָ
ֵאיָנֻה   ֶ ֹהֶגן ש   .ֻכַ

אנוֻ   יֵה ֵואלֹ  ינוֻ ֵה ֱאלֹ  הְיֹהוָ  ְלָפֶניךָ  ֻבָ
ָרֵאל ַעֻמוֹ  אֹוֵהב, ֲאבֹוֵתינוֻ  , ִיש ְ

ֶמךָ  ְלַמַען ָעֵלינוֻ  ַרֵחם ְ ַלח, ש  ְ יעַ  ָלנוֻ  ֻוש  ִ  מֹוש 
ְהֶיה ָהגֻון, ֻומֹוִכיַח  ְוַרב ֻיִ ֶ  ְלהֹוִכיֵחנוֻ  ָראֻוי ש 
"תֹוַכַחת  ה ֻבְ ֶרת" ֵמַאֲהָבה ְמֺגֻלָ  .ְמֺסֻתָ

יק  ,ְויֹוִכיֵחִני" ֶחֶסד ַצֻדִ
תֹוַכְחֻתוֹ  תֹוָכָחה ַהֻטֹוָבה, ֻבְ  ֻבְ

ל ֶ ה ש  ֶ נוֻ  מש  לֹום ַרֻבֵ ָ ר, ָעָליו־ַהש ֻ ֶ ַעל־ ֲאש 
ן יֹוִסיף ,ַהֻטֹוָבה ֻתֹוַכְחֻתוֹ  ְיֵדי  טֹוב ֵריַח  ְוִיֻתֵ

מֹוֵתינוֻ  ְ ִנש  ק, ֻבְ ץ ִויַחֻזֵ מֹוֵתינוֻ  ֶאת ִויַאֻמֵ ְ  ִנש 
קוֻ . ַהֻטֹוָבה ֻתֹוַכְחֻתוֹ  ַעל־ְיֵדי  ְוִיְתַחֻזְ

צוֻ  רוֻ  ְוִיְתַאֻמְ ֻבְ מֹוֵתינוֻ  ְוִיְתֻגַ ְ כַֹח  ,ַעל־ָידוֹ  ִנש   ֻבְ
דֹול  ה ֻגָ ָ ְקֺדש ֻ  .ֻדִ

ךְ  ַ ְמש  ֻיֺ ֶ ע ש  ֻפַ ְ ַפע ,ְויֺש  ֶ  ,ֻוְבָרָכה טֹוָבה ש 
לֻוִים ָהעֹוָלמֹות ְלָכל מֹוֵתינוֻ  ַהֻתְ ְ ִנש  , ֻבְ

ֹאֶפן ה ֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ָהָראֻוי, ַהֻמֹוִכיַח  ַעל־ְיֵדי ש 
ֻוב ֻוָבה ָלש  ְתש  ֵלָמה ֻבִ ְ ֱאֶמת ְלָפֶניךָ  ש   ֻבֶ

כוֻ  ַעד, ֵמַאֲהָבה ְתַהֻפְ ֻיִ ֶ ל ש   ֲעוֹנֹוֵתינוֻ  ֻכָ
 .ִלְזֺכֻיֹות 

י  ַהֻמֹוִכיַח  ַעל  'קֹולוֹ  –ָהֲאִמֻתִ
ל ֶ ה', ש  ֶ הֻוא מש  ֶ יר קֹול ש  ִ  ַהש ֻ

ְתַער ֻיִ ֶ הֻוא, ֶלָעִתיד ש  ֶ יר ש  ִ ֻוט ש  ש  פֻול, ֻפָ , ֻכָ
ש   ֻלָ ֺ ע, ְמש  לֻול, ְמֺרֻבָ ְמךָ  ַהֻכָ ִ ש  דֹול ֻבְ  ַהֻגָ

, דֹוש  הֻוא ְוַהֻקָ ֶ יר ש  ִ ל 'ש  ֶ ן ֶחֶסד' ש  ְתַנֻגֵ ֻיִ ֶ  ש 
ַנִים ַעל ֶלָעִתיד ְ ְבִעים־ֻוש  ִ ֵעת ִניִמין, ש   ֻבָ
יעַ  ֻגִ ֻיַ ֶ ָכָרן ִקֻבֻול ש  ל ש ְ ֶ יִקים ש  ֻדִ  .ֶלָעִתיד ַהֻצַ

ֵרי  ְ ה ֹאֶזן ַאש  ְזֻכֶ ֻיִ ֶ ֹמעַ  ש  ְ יר קֹול ִלש  ִ ה ַהש ֻ  .ַהֻזֶ

ַרֲחֶמיךָ  ָעֵלינוֻ  ים ֻבְ  ָלנוֻ  ְוֵתן, ָהַרֻבִ
ֶזה מֹוִכיַח  ֻיֻוַכל ֻכָ ֶ  ְלהֹוִכיֵחנוֻ  ש 

קֹול יר ֻבְ ִ ה ַהש ֻ ם. ַהֻזֶ ַהֻמֹוִכיַח  ִויֺקֻיַ י ֻבְ  ָהֲאִמֻתִ
תֻוב: "ְקָרא ְבָגרֹון ִמְקָרא ֻכָ ֶ ְֹך, ַאל ש  ְחש   ֻתַ

ֹוָפר  ש ֻ  .קֹוֶלָך" ָהֵרם ֻכַ

עֹוֵרר ֻיְ ֶ ה ש  יךְ  ִויַגֻלֶ ִ  ָעֵלינֻו, ְוַיְמש 
ֶקה ַה'ֻקֹול ְ ש  ן־ֵעֶדן', ֶאת ַהֻמַ  ַהֻגַ

הֻוא ֶ ָהר ש  קֹות ֵמֵעֶדן ַהֻיֹוֵצא ַה"ֻנָ ְ  ֶאת ְלַהש 
ן" הֻוא, ַהֻגָ ֶ יר קֹול ש  ִ דֹוש   ַהש ֻ ה ַהֻקָ  ַהֻזֶ

ְתַער ֻיִ ֶ ֵעת ֶלָעִתיד ש  ש   ֻבָ ַחֻדֵ ֻתְ ֶ  עֹוָלְמךָ  ֶאת ש 
ךָ  ַחְסֻדְ מוֹ , ַהֻטֹוב ֻבְ תֻוב: ֻכְ ֻכָ ֶ  ֶחֶסד "עֹוָלם ש 
ֶנה" ר .ִיֻבָ ֶ ה, ַהֻקֹול ַעל־ְיֵדי ֲאש  ֵדִלים ַהֻזֶ  ֻגְ

ל ְראֹות ְוָכל טֹובֹות, ָהֵריחֹות ֻכָ  ַהֻיִ
ֹות  דֹוש   .ַהֻקְ

ֵלָמה ָעֵלינוֻ  ְ ִיְרָאה־, ִיְרָאה־ש 
ָאה , ִיְרַאת־ָהרֹוְממֻות, ִעֻלָ

 ְוֶאְרַעד ְואֹוִחיל ְוַאְזִחיל ְוֶאְפַחד ְוִאיָרא
ךָ  ה. ָתִמיד ִמֻמְ יש   ְוֶאְזֻכֶ  ִיְרָאְתךָ  ְלַהְרֻגִ

ה ָ דֹוש  ִמיד ָעַלי ַהֻקְ ָכל, ֻתָ  ֵאָבַרי ח"ְרַמ  ֻבְ
ָס  ְ ַני ַעל ִיְרָאְתךָ  ְוִתְהֶיה, ִגיַדי ה"ֻוש   ֻפָ

י ִני ֶאֱחָטא. ְלִבְלֻתִ ית ַלֲעָנָוה ֻוְתַזֻכֵ ֻיִ  ַעד, ֲאִמֻתִ
ה  ֶאְזֻכֶ ֶ ֵלל ש  ךָ  ְלִהֻכָ ֱאֶמת. ֻבְ  ֻבֶ

ַרֵחם ַרֲחֶמיךָ  ָעַלי ֻתְ י ֻבְ  םָהַרֻבִ
דֹוִלים ֻוַבֲחָסֶדיךָ  נוֻ , ַהֻגְ ל ֻוְתַזֻכֵ  ְלַבֻטֵ

ר ֻבֵ ַ ֲאַות־ֲאִכיָלה' ֻוְלש  ֱאֶמת ְלַגְמֵרי 'ֻתַ , ֻבֶ
ה ר, 'ְמזֹוָנא־ְדגֻוָפא' ְלַהְכִניַע  ְוֶאְזֻכֶ  ֻוְלַגֻבֵ
ק ץ ֻוְלַחֻזֵ ָכל ֻוְלַאֻמֵ 'ְמזֹוָנא־ ְוַתֲעצֻומֹות ֹעז ֻבְ

ָמָתא'  ְ  .ְדִנש 

ל ֶ ה, עֹוָלם ש   ֻגֶֹדל יֹוֵדעַ  ַאֻתָ
ֻות מֹוֵתינוֻ  ֲחִליש  ְ ר, ִנש  ֶ וֻ  ֲאש   ֶנְחְלש 

ים ְמֹאד ְמֹאד ֲעוֹנֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ  ְוָהֲעצֻוִמים ֻבַ
ר ַעד, ְמֹאד ֶ ל ֲאש  ֵבנוֻ  ֻכָ ֻכָ ְ ךְ  ִמש   ֶנְהֻפַ

ָחְלֵיינוֻ  ר, ֻבְ ֶ ר ִאי ֲאש  ַ ר ְלַהֲעִריךְ  ֶאְפש   ֻוְלַסֻפֵ
ָלל  ר ַעד, ֻכְ ֶ ל ֲאש  ַ ש  ל" ֻכַֹח  "ֻכָ ֻבָ  .ַהֻסַ

ן  ַעל־כֵּׁ

י  "ֶיֶהְלֵמנִּ

 ַעד

יעַ  ִּ פּׁ ְ  ְוַתש 

 ַרֵחם

ה, ְזכֶּׁ  ְונִּ

יךְ  ִּ  ְוַתְמש 

ְבֵכן  וּׁ

ֹונוֹ  בּׁ  רִּ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ ָבִריםַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ תַֻׁדְּ ַ ָרש   כז ֻפָ

ָכל־ֵעת ַרֲחִמים נוֻ  ַעל חֻוָסה, ֻבְ ֵ  ַנְפש 
מֹוֵתינוֻ  ְורֻוֵחנוֻ  ְ ֵקם, ְוִנש  ֵצם ְוַחֻזְ  ְוַאֻמְ

ִיְרָאְתךָ  ה ֻבְ ָ דֹוש  יַע , ַהֻקְ ֻפִ ְ  ֲעֵליֶהם ְוַתש 
ֵקם, ְ ְקָיא ְוַתש  ַ ְנָתא־ְדֵעֶדן ִמש ֻ יךְ . ְדֻגִ ִ  ְוַתְמש 

ן־ֵעֶדן ֵריַח , ֵריַח־טֹוָבה ֲעֵליֶהם   .ֻגַ

ר ֶ ל ֲאש  ינוֻ  ֻכָ ם ָהָרִעים, ַמֲעש ֵ ֻלָ  ֻכֺ
כוֻ  ךָ  ִלְזֺכֻיֹות ִיְתַהֻפְ ַחְסֻדְ דֹול, ֻבְ  ַהֻגָ

מוֹ , ְלָפֶניךָ  ֵריַח־טֹוב ְוַיֲעלוֻ  תֻוב: ֻכְ ֻכָ ֶ  ש 
י ַרֻבֹוֵתינֻו־ ְוָאְמרוֻ . ֵריחֹו" ָנַתן "ִנְרֻדִ

א ֶנֱאַמר, לֹא "ָעַזב ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה:  ֶאֻלָ
ם. ָנַתן" נוֻ  ִויֺקֻיַ תֻוב: ִמְקָרא ֻבָ ֻכָ ֶ  "ִיְרְויֺן ש 
ן  ֶ ש  יֶתָך, ִמֻדֶ ֵקם" ֲעָדֶניךָ  ְוַנַחל ֻבֵ ְ  .ַתש 

P [ב ]ִפֻלֹות  p בֹה"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְׂ
י) ִּ ל־פֻּ ֲהרַּ  עַּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ְקעוֻּ ה ב"ח ן"לִּ נָּ  , 'תִֻּּ  '(הֱאמוֻּ

ה ֵטיֶכם ֶאת "ָוֲאַצֻוֶ ֹפְּ גוֹ  ש  ם ',וְּ ֻתֶ ַפטְּ ְּ  ֻוש 
ין ִאיש  ֻוֵבין ָאִחיֶצֶדק  ָבִרים) ו"ֻבֵ  (טז, א ֻדְּ

ַין ִענְּ ט'  ֻבְּ ֻפָ ְּ ש  ֻקֻון־ַהֻמִ ט־ –'ֻתִ ֻפָ ְּ ִמש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
י־ֶזה  ד  ַעל־יְּ ִרים ַוֲהגֻוִנים, וְּ ש   ִנים ֻכְּ ַדֻיָ ה, ֻולְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ֻדִ

ִרית  ִתֻקֻון־ַהֻבְּ ה לְּ ֻכֶ  ִנזְּ

ַרֵחם , ַרֲחִמים ָמֵלא ָעֵלינוֻ  ֻתְ
יֵלנוֻ  ְמֵרנוֻ  ְוַתֻצִ ְ ל ְוֶאת אֹוָתנוֻ  ְוִתש   ֻכָ

ךָ  ָרֵאל, ַעֻמְ ִנים ִיש ְ ִנים ֵמַרֻבָ ֵאיָנם ְוַדֻיָ ֶ  ש 
ִרים  ֵ ש  יֶהם ַוֲהגֻוִנים ֻכְ ַמֲעש ֵ  .ֻבְ

ה ל ֶאת ,יֹוֵדעַ  ַאֻתָ ֵהם ַמה ֻכָ ֶ  ֻגֹוְרִמים ש ֻ
ים ָלנוֻ  ֲעוֹנֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ  ִמי ְוֵאין, ֻבַ
ֲעֹמד ֻיַ ֶ ֲעֵדנוֻ  ש  י, ֻבַ נוֻ  ֵאין ֻכִ  ֻוְגבֻוָרה כַֹח  ֻבָ

יָלם ְלַהְכִניָעם  ֻפִ ְ  .ֻוְלַהש 

ַרֲחֶמיךָ , הְיֹהוָ  ים ֻבְ ֶלךְ , ָהַרֻבִ  ַהֻמֶ
ט ֻפָ ְ ש  נוֻ , ַהֻמִ ה ַזֻכֵ ָ ְקֺדש ֻ ט־ֻדִ ֻפָ ְ , ְלִמש 

יֵלנוֻ  ִנים ְוַהֻצִ ֻיָ ִנים ִמֻדַ ֵאיָנם ְוַרֻבָ ֶ  ֲהגֻוִנים, ש 

ט, ֶאת ַהְמַקְלְקִלים ֻפָ ְ ש   ֻופֹוְגִמים ַהֻמִ
ָבה ְרֻכָ ֻמֶ ִכְסאֹות ָהֶעְליֹוָנה, ֻבַ ט ֻבְ ֻפָ ְ , ְלִמש 

ר ֶ ם ֲאש  ָ ה ָהַאֲהָבה ש  ָ דֹוש  ֹוָרה ַהֻקְ ְוַעל־, ש 
ם, 'ַאֲהבֹות־ְנפֻוִלין' נֹוְפִלים ְיֵדי־ֶזה ָ  ִמש ֻ

ֲאַות־ִנאֻוף' ֻוַמְכִניִסים עֹוָלם 'ֻתַ  ֻוְמִביִאין, ֻבָ
לֹום ָ ֵרה־ַלְיָלה ֺטְמַאת' ַחס־ְוש   ַעל־ְיֵדי 'ִמֻקְ

יָנם. ִעֻוֻות   ֻדִ

יק ַרחֻום ט אֹוֵהב ְיֹהָוה, ַצֻדִ ֻפָ ְ , ִמש 
ָרֵאל ַעֻמוֹ  אֹוֵהב ה. ִיש ְ  ַמה יֹוֵדעַ  ַאֻתָ

ש   ֻיֵ ֶ ֲאוֹת ַמה, ֵמַעְצֵמנוֻ  ָלנוֻ  ש ֻ ֻתַ ֶ  ֻגֻוֵפנוֻ  ש ֻ
ָכל־ֵעת ַאֲחֵרינוֻ  רֹוְדִפים ר ַעד, ֻבְ ֶ  ֲאש 
ְלנוֻ  ַ ם ַאף, עֹוֵזר ְוֵאין ִנְכש   ֻגֹוְרִמים זֹאת ֻגַ

ֻגֹוְרִמים, ַמה ָלנוֻ  ֶ ָגִמים ש ֻ ִכין ַהֻפְ ָ ְמש   ַהֻנִ
ָלִלֻיֻות   ָהעֹוָלם. ִמֻכְ

ל ֶ ַלְכנוֻ  ָעֶליךָ , עֹוָלם ש  ְ  ֶאת ִהש 
יֵלנֻו,, ְיָהֵבינוֻ  ְמֵרנוֻ  ַהֻצִ ָ  ש 

ַרֲחֶמיָך, ֻלֹא ֻבְ ֶ יק ש  ָלל ָלנוֻ  ַיֻזִ  ִעֻוֻות ֻכְ
ָטם ֻפָ ְ יֵלנוֻ , ִמש  פֻוִלין ְוַתֻצִ , ֵמַאֲהבֹות־ַהֻנְ

ה ל ֶאת ֻוְלָבֵרר ְלַהֲעלֹות ְוִנְזֻכֶ  ָהַאֲהבֹות, ֻכָ
ם ֶאל ֻוְלַהֲחִזיָרם ְלַהֲעלֹוָתם ָ ְרש  ָ  ש 

ה  ָ ְקֺדש ֻ ֻבִ ֶ ֱאֶמת. ש   ֻבֶ

נוֻ  ן ,ֻוְתַזֻכֵ ט ֶאת ְלַתֻקֵ ֻפָ ְ ש   ,ַהֻמִ
ה ָ ְקֺדש ֻ , ְגדֹוָלה ֻוְבָטֳהָרה ֻבִ

ַתְכִלית  ֻקֻון ֻבְ ֵלמֻות ַהֻתִ ְ ש   .ֻבִ

נוֻ  ִמיד ִעֻמָ ְמֵרנוֻ , ֻתָ ְ  ְוַתַעְזֵרנוֻ  ְוִתש 
יֵענֻו, ִ ֻלֹא ְותֹוש  ֶ  ֶאת ִנְפֻגֹם ש 

ין ִפֻלִ נוֻ  ְוַהֻמִֹחין ַהֻתְ ֻלָ ֶ  ֶאל ַיֲעֶלה ְולֹא, ש 
ְמנֻוִניֹות ֵלחֹות ,ַהֻמַֹח  ַ ֵהם ,ָרעֹות ְוש  ֶ  ש 

ִחיַנת  ת ֻבְ ו ִטֻפַ ָמֵעאל. ֵעש ָ ְ  ְוִיש 

ל ֶ ה, עֹוָלם ש  ֵאין יֹוֵדעַ  ַאֻתָ ֶ י ש   ֻבִ
ַעת ל ֵאיךְ  ֻדַ ֻלֵ  ַרק, ַעל־ֶזה ְלִהְתֻפַ

 ָמֵלא

 ַעד

ְבֵכן  וּׁ

י  כִּּׁ

א  ָאנָּׁ

א  ָאנָּׁ

ֹונוֹ  בּׁ  רִּ

 ְוַתַעְזֵרנוּׁ 

ְהֶיה  ְותִּ

ֹונוֹ  בּׁ  רִּ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָבִריםַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ תַֻׁדְּ ַ ָרש   כח ֻפָ

ִליךְ  ֲאִני ְלַבד ָעֶליךָ  ְ ְפֵטִני, "ְיָהִבי ַמש  ָ  ש 
 ָחִסיד, לֹא ִמֻגֹוי ,ִריִבי ְוִריָבה יםִה ֱאלֹ 

ֵטִני ְוַעְוָלה ִמְרָמה ֵמִאיש   ְפֵטִני . ְתַפֻלְ ָ ש 
ְמחוֻ  ְוַאל י,ְכִצְדְקָך ְיֹהָוה ֱאלָֹה   ֶצֶדק. ִלי ִיש ְ

ט ֻפָ ְ ְסֶאָך, ְמכֹון ֻוִמש  מוֻ  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ֻכִ  ְיַקֻדְ
ָפֶניךָ . ָפֶניךָ  ִטי ִמֻלְ ֻפָ ְ ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ  ֵיֵצא, ִמש   ֻתֶ

ִרים  ָ  ".ֵמיש 

ְמךָ  ְלַמַען ָעֵלינוֻ  ַרֵחם, ַרֲחִמים ִ  ש 
י, ְלַבד ינוֻ  ַאף־ַעל־ֻפִ ָעש ִ ֶ  ַמה ש 

ינוֻ  ָעש ִ ֶ ר ַעד, ש ֻ ֶ לֹום ָלנוֻ  ֵאין ֲאש  ָ  ַחס־ְוש 
ֻום  ר ֵמִליץ ש  ֶ  .יש 

ֵגן ְלַבד הְיֹהוָ  ֲעֵדינֻו, ֻתָ ְמֵרנוֻ  ֻבַ ְ  ְוִתש 
יֵלנוֻ  ל ְוַתֻצִ ָאנוֻ  ַמה ִמֻכָ ֶ  ְצִריִכים ש ֻ

ֵצל ִמֻיֻות ְלִהֻנָ ְ ַגש  יֵלנוֻ , ֻוְברֻוָחִנֻיֻות ֻבְ  ְוַתֻצִ
ָגגֹות ְ ֹאֶפן, ֻוְמָרִדים ֻוֵמִזיִדין ִמש ֻ ה ֻבְ ְזֻכֶ ֻנִ ֶ  ש 

ִרית ֱאֶמת ְלִתֻקֻון־ַהֻבְ ֵאין. ֻבֶ ר ֵמִליץ ֻבְ ֶ  יש 
יד מֻול ע ַמֻגִ ַ ש  יד, ֻפֶ ֻגִ ַבר ְלַיֲעֹקב ֻתַ  ֹחק ֻדְ

ט ֻפָ ְ ֵקנוֻ , ֻוִמש  ט ְוַצֻדְ ֻפָ ְ ש  ֻמִ ֶלךְ  ֻבַ ט ַהֻמֶ ֻפָ ְ ש  , ַהֻמִ
ַיד ָהאֹוֵחז  ת ֻבְ ט. ִמֻדַ ֻפָ ְ  ִמש 

כֲֹחךָ  דֹול, ֻבְ ר ַהֻגָ ֵ  ֶאת ְלַקש ֻ
ָבה ה ַהֶמְרֻכָ ָ דֹוש   ַעד, ַהֻקְ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ט ש  ֻפָ ְ ש  ְקנוֻ , ְלִתֻקֻון־ַהֻמִ  ִכְסאֹות" ְוִיְתֻתַ
ט  ֻפָ ְ ְסאֹות ְלִמש  ִוד ְלֵבית ֻכִ  ".ֻדָ

ן ֵלמֻות ְלַתֻקֵ ְ ש  ָגם ֻבִ ָהַאֲהבֹות־ ֻפְ
פֻוִלין ֻום ָלנוֻ  ִיְהֶיה ְולֹא, ַהֻנְ  ש 

ֲאָוה ֶכת ָרָעה ֻתַ ֶ ְמש  פֻוִלין ַהֻנִ  .ֵמָהַאֲהבֹות־ַהֻנְ

ה ָ ְקֺדש ֻ ל, ְלַאֲהָבה־ֻדִ  ָעֵלינוֻ  ְלַקֻבֵ
ַמִים, ַמְלכֻות ֹעל ָתִמיד ָ  ש 

ַאֲהָבה ה ֻבְ ה, ַרֻבָ ְמָחה ְוַעֻזָ  ְוֶחְדָוה ֻוְבש ִ
 .ְגדֹוָלה 

יֵלנוֻ  ֵרה־"ִמ  ָתִמיד ְוַתֻצִ ֻקְ ֻמִ
נוֻ , "ָלְיָלה  ְמֵהָרה ֻוְתַזֻכֵ

ִרית'לְ  ֵלמֻות 'ִתֻקֻון־ַהֻבְ ְ ש  ֱאֶמת ֻבִ ְרצֹוְנךָ  ֻבֶ  ֻכִ
 ַהֻטֹוב. 

P [ג ]ִפֻלֹות  p אֹנח"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְׂ
י) ִּ ל־פֻּ ֲהרַּ  עַּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ת, 'נח א"ח ן"לִּ לָּ ין תְֻּ ְפקִּ ד נָּ חַּ  '(מֵּ

ֶנה ֻתֹוָרה'  – ְּ ַין 'ִמש   –ִענְּ
יַע  ֻפִ ְּ ַהש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ֶנה' 'ֶלֶחם ש  ְּ יֹום ִמש  פֻוָלה' ֻבְּ ַפע ֻכְּ ֶ  'ש 

ת, ֻבָ ַ הֻוא ַהש ֻ ֶ ֶנה ש  ְּ ִחיַנת 'ִמש  ש   ֻבְּ ַחֻד  ֻתֹוָרה', ֻולְּ
פֻוָלה  י־ֻתֹוָרה' ֻכְּ ת 'ִחֻדֻוש   ֻבָ ַ ש   ֻבְּ

נוֻ  ַזֻכֵ ַרֲחֶמיךָ  ֻתְ ים ֻבְ ש  , ָהַרֻבִ  ְלַחֻדֵ
אֹוַרְייָתא' ין־ֻדְ ִ ת 'ִחֻדֻוש  ֻבָ ַ ש   ַעל ֻבְ

ֵרין ַחד ין, ֻתְ ִ ים ִחֻדֻוש  ֻיִ ה ֲאִמֻתִ ָ ְקֺדש ֻ , ֻדִ
ין  ִ ְהיוֻ  ִחֻדֻוש  ֻיִ ֶ  .ְלָפֶניךָ  ֻוְלָרצֹון ְלַנַחת ש 

יַע  ֻפִ ְ ֶנה' 'ֶלֶחם ְלַהש  ְ יֹום ִמש   ֻבְ
ת, ֻבָ ַ הֻוא ַהש ֻ ֶ ֶנה" ש  ְ . "תֹוָרה ִמש 

נוֻ  ַפע ֻוְתַזֻכֵ ֶ פֻוָלה' ְל'ש  יךְ , ֻכְ ִ ַפע ְלַהְמש  ֶ  'ש 
פֻוָלה' ֶנה" ֻכְ ְ יֹום ,"תֹוָרה ִמש  ת ֻבְ ֻבָ ַ  ַהש ֻ
. ת ְוַעל־ְיֵדי ֹקֶדש  ַ ת, ְקֺדש ֻ ֻבָ ַ ךְ  ִיְהֶיה ש  ָ  ִנְמש 

ַפע  ֶ  .ָהעֹוָלמֹות ְלָכל ַהש ֻ

יֵענוֻ  ִ ל ְותֹוש  ת ְלַקֻבֵ ֻבָ ַ  ֹקֶדש   ש 
ְמָחה ש ִ ִיְרָאה, ְגדֹוָלה ֻבְ  ֻבְ

ה ְוַאֲהָבה ָ ג, ְגדֹוָלה ְוָטֳהָרה ֻוִבְקֺדש ֻ  ֻוְלַעֻנֵ
ת ֶאת ֻבָ ַ ָכל ַהש ֻ ת ְוַעל־ְיֵדי. ֹעֶנג ִמיֵני ֻבְ ַ  ְקֺדש ֻ

ת, ֻבָ ַ ךְ  ִיְהֶיה ש  ָ ֶפש   ְרפֻוַאת ִנְמש   ֻוְרפֻוַאת ַהֻנֶ
ָרֵאל ֻוְלָכל ָלנוֻ  ַהֻגֻוף,   .ִיש ְ

ת ַעל־ְיֵדי ָעֵלינוֻ  ַ ת ְקֺדש ֻ ֻבָ ַ , ש 
ָאה' ֶהָאַרת ֻוָבה־ִעֻלָ ש  , ַה'ֻתְ

ה ֻוב ְמֵהָרה ְוִנְזֻכֶ ֻוָבה ָלש  ְתש  ֵלָמה ֻבִ ְ  ש 

 ָמֵלא

ה  ַאתָּׁ

 ְוַתַעְזֵרנוּׁ 

ה ְזכֶּׁ  ְונִּ

נוּׁ  ְתַזכֵּׁ  וּׁ

ְמֵרנוּׁ  ְ ש   ְותִּ

ְבֵכן  וּׁ

ה ְזכֶּׁ  ְונִּ

 ְוַתַעְזֵרנוּׁ 

יךְ  ִּ  ְוַתְמש 



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ ָבִריםַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ תַֻׁדְּ ַ ָרש   כט ֻפָ

ֱאֶמת ְלָפֶניךָ  נוֻ , ֻבֶ ֻוָבה־ֵמַאֲהָבה'לִ  ֻוְתַזֻכֵ  'ְתש 
ְרצֹוְנךָ    ַהֻטֹוב. ֻכִ

 ְוָהָדר ְוהֹוד ָוֶחֶסד ֵחן
ל ַעל ְוִתְפֶאֶרת, ֵרי־ַהֻדֹור ֻכָ ֵ ש   ֻכְ

ים ֻיִ ן, ָהֲאִמֻתִ  ְוַרֲחִמים ְוֶחֶסד ֵחן ָלֶהם ְוִתֻתֶ
ֵעיֶניךָ  ֵאם, רֹוָאם ָכל ֻוְבֵעיֵני ֻבְ ל ְוִתְרֻפָ  ִמֻכָ

ֲחלֻוֵאיֶהם ל ֻתַ  ְוִיְהיוֻ , ַמְכאֹוֵביֶהם ֻוִמֻכָ
ִדים  ֵעיֵני ְמֺכֻבָ ִרֻיֹות ֻבְ  .ַהֻבְ

רֻותֹו, ְלִפי ְוֶאָחד ֶאָחד ְ ש  ן ֻכַ ל ֻכֵ  ְיַקֻבֵ
ל ְוָהָדר יִֹפי ֻדֵ ֵעיֵני ְוִיְתֻגַ ִריֹות ֻבְ , ַהֻבְ

ה ִיְהֶיה ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִלי ֶאְצָלם ַנֲעש ֶ  ְוִצֻיֻון ֻכְ
ל תֹוָכם ְלַקֻבֵ ֶנה" ֻבְ ְ ין־, "תֹוָרה ִמש  ִ 'ִחֻדֻוש 

אֹוַרְייָתא', ש   ֻדְ ת ְלַחֻדֵ ֻבָ ַ ש  י־ֻתֹוָרה' ֻבְ ֵ  'ִחֻדֻוש 
ִכְפַלִים.   ֻבְ

  

יךְ  ִּ  ְוַתְמש 

 ְוָכל



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 ל

 

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

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

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

  .א

 (ח"ב ז, יא)

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

ית ֲענִּ טָּ כט.  )תַֻּּ יה לה. סוֹּ ְדרִּ ְנהֶּ ְדבָֻּּ ן קד: סַּ מִֻּּ בָֻּּ ר־בַֻּּ ה טז, כ; רַּ

מָּ  ְנחוֻּ חא תַֻּּ לַּ ְ םַׁ:(יב ש  ִכיֶתם "ַאֻתֶ ה ֻבְּ ִכֻיָ ל ֻבְּ ֶ  ש 
ם ֻבַ  ֲאִני, ִחֻנָ ה ָלֶכם עֶאקְּ ִכֻיָ דֹורֹות ֻבְּ יַׁ–ַׁלְּ  ֻכִ
ָלה, אֹותוֹ  יְּ ָאב ֵליל ַהֻלַ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֻבוֹ  ָהָיה, ֻתִ ֶ  ש 

". ֶנֱחַרב  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ  ַהֻבֵ

ַׁ ש  ֻקֵ ַלחֶַׁזה:ַַׁעלַֻׁבִ ַָׁנא"ֹ"סְׂ
ְדבָֻּּ ) מִֻּּ יֹ–ֹר יד, ט(בַֻּּ ֶזהֹֻכִ אֹֻבְׂ ַֹהֵחטְׂ

ָגם, ַהֻפְׂ לֻוִייםֹוְׂ לֹֻתְׂ יָֹהֲעוֹונֹות,ֹֻכָ ֵדי־ֶזהֹֻכִ ַֹעל־יְׂ
ָגם,ֹ .ֶֹנֱחַרבַֹהֻפְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ

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

  .ב

 (ח"א לא, ד)

ָרִכים,ִֹהיאֹֻבְֹׂ ֻדְׂ ָֹלָאָדםֹֻבַ ש  ֻיֵ ֶ תֹש  ִסֻבַ
יָֹהָרִקיַע'. ֻלֵ ֻגַ לְׂ ֹ'ֻגַ

ֹֻכֹוָכבֹ ֹלֹו ֵאין ֶ ֹש  ה, ַמֻטָ ִֹמֻלְׂ ָבר ֹֻדָ ָך ֹלְׂ "ֵאין
ָלה" ַמעְׂ י)ִַׁמֻלְׂ ִּ אש  רֵּ הבְֻּ בָֻּּ ַׁ(ו, י ת־רַּ ַׁ'ֻכֹוָכִבים'.ֵַׁיש 

ַׁ ִַׁמיֵני ִלים ַגֻדְּ מְּ ֶ ִבים'ש  קֹומוַַֹׁׁ'ֲעש ָ ֻמְּ תַֻׁבַ
ַׁ ֵהא ֻיְּ ֶ ַׁש  ִבים ַחֻיְּ ַׁמְּ ֵהם ֶ ַׁש  ֵיש  ַׁוְּ ִאיִרים, מְּ ֶ ֹש  ֶרךְׂ 'ֻדֶ

ֵני־ָאָדם' קֹומוַַֹֻׁׁבְׂ ֻמְּ ַֻׁבַ ֵיש  ַׁוְּ ִאיִרים, מְּ ֶ ַׁש  ת
ֶיהַׁ הְּ ֻיִ ֶ ִביםַׁש  ַחֻיְּ מְּ ֶ ר',ש  ֻבָ ִביםַַׁׁ'ִמדְׂ ַחֻיְּ ֵהםַׁמְּ ֶ ַׁש  ֵיש  וְּ

ֵהאַַׁׁ ֻיְּ ֶ ֻוב'ש  ַׁ.'ִיש ֻ

צֻות'ַהֹ נֹוצְׂ קֹום,ֹֹ'ַהֻכֹוָכִביםִֹהתְׂ ַֹהֻמָ ַעל
ַנֵהג. קֹוםִֹמתְׂ ןַֹהֻמָ  ֻכֵ

ַׁ ִחינֹות יכָּ )ֻבְּ ַׁה א, ד(אֵּ ֵכי": רְּ  ִצֻיֹון ֻדַ
ִלי ֲאֵבלֹות ֵאי ִמֻבְּ ֹ"מֹוֵעד"ֹד".מֹוֵע  ֻבָ

ַעל־ָיָדםֹ– ֶ ֹש  ָֹהָרִקיַע', י ֻלֵ ֻגַ לְׂ ֹ'ֻגַ ִחינֹות ֹֻבְׂ ֶֹזה
בֹֹ ָ ַמן.ֶנֱחש  ַַׁהֻזְׂ

לֵּ ) ְ ש  ֶרךְֹׂ":ַׁי ד, יט(מִּ ִעיםֹֻדֶ ָ ש  ֲאֵפָלֹֹרְׂ ֹ–ה"ֹֻכָ
ַׁ ֵאין ֶ לֹות'ש  ֹֻוַמֻזָ ִאיִריןַָׁלֶהם,ַׁ'ֻכֹוָכִבים ַׁמְּ

ַׁ ִלים. ָ ש  ִַׁנכְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֹֻבַֹוְּ לֻוי ֹֻתָ ַהֻכֹל ִרית'וְׂ ֹ'ֻבְׂ
כוֹֹֻ ֹ'.וְׂ

  .ג

י)  (מֹוֲהַר"ן שטו־ַחֻי 

ים ִ ש  ַבקְׂ ִקיָדםֶֹאתֹמְׂ פְׂ ,ֹֻתַ
ִאיָתא דְּ ַַֻׁׁכִ ָרש  דְּ ֻמִ ה א, ל(ַֻׁבַ בָֻּּ ה־רַּ יכָּ ַׁ)אֵּ

סֻוקַַׁעל ֵכיַֻׁפָ רְׂ ִֹֹצֻיֹוןֹ"ֻדַ ה א, ד(ֲאֵבלֹות" יכָּ ַׁ:)אֵּ
ֵהם ֶ ִליםֹ"ש  ַאֻבְׂ קוַֹֹֻעלִֹמתְׂ סְׂ ֻפָ ֶ ָגִליםֹש  ֹעֹוֵלי־רְׂ

ָהיוֹֹֻ ֶ ִריםֹש  ֹ.ֲעֵליֶהם"ֹעֹובְׂ
ֵני־ָאָדםֵֹאֻלוֹֻ ֵהםֹֻבְׂ ֶ ִעיםֹש  ִכיםֹנֹוסְׂ הֹולְׂ ֹוְׂ

יק־ָהֱאֶמת, ֻדִ ַהֻצַ לֹוםַׁלְׂ ָ ש  ַחס־וְּ ֶ ש  ָסקַֻׁכְּ ִַׁנפְּ
ָנעֵַׁמֶהםֶַׁאָחד ִנמְּ ֹסַעַַׁׁוְּ נְּ םֲֹאַזיֹ–ִֹמֻלִ ָרִכים'ַהֹֹֻגַ ֹ'ֻדְׂ

ִלים ַאֻבְׂ יםִֹמתְׂ ִ ש  ַבקְׂ ִקיָדם,ֶֹאתֹֻומְׂ פְׂ יֹֻתַ ַֻׁכִ
ָרִכים ֵאִביםַַׁהֻדְּ עַֻׁתְּ ֻסַ ֻיִ ֶ ֲַׁעֵליֶהםֶַׁאָחדַׁעֹודַׁש 

יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ַהֻצַ ַׁ.לְּ

  .ד

י) ֶלךְּ ָעָנו, ־ִסֻפֻור  ה ו ִמֻמֶ ֻיֹות, ַמֲעש ֶ ֻסֹו ַמֲעש ִ  (ףֻבַ

ה)ֲַׁאֵבלֹות" ִצֻיֹון יכָּ ֹ–ֹ"ִצֻיֹון".ַׁ(א, ד אֵּ
ִחיַנתִֹהיאם ֻיֻוִנים'ֹֻבְׂ לַֹה'ֻצִ ֶ לֹש  ֹֻכָ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֹ נוֹֻ־הֻומֹש ֶ ַֹרֻבֵ

ֻסֻוִרים ַֹהֻיִ

י ֹֻכִ

ִפי ֹֻולְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ָרִכים'ַהֹ ֹ'ֻדְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ֵכי רְׂ ֹ"ֻדַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 לא

ִדינֹות םֹ,ַהֻמְׂ ֻלָ ֻכֺ ֶ ַוֲעִדיםֹש  םִֹנתְׂ ָ ש  מוַַֹׁׁ,לְׂ ַֻׁכְּ
תֻוב ֻכָ ֶ אל)ַׁש  ְזקֵּ ַׁ(לט, טו ְיחֶּ ָרָאה: ֹֻוָבָנהָֹאָדםֹ"וְׂ

לוֹֹֹ  .ִצֻיֻון"ֶֹאצְׂ

ה) ְעיָּ ַּ ַׁ(לג, כ ְיש  ַיתִק ֹ'ֻיֹוןִצ ֹ'ֵזהֲח ": ֹ'רְׂ
בֹות:ַׁ,'ֹוֲעֵדנֻו"מ י־ֻתֵ ֵ ַצֵח"ק'ַָׁראש  ֹ–ֹ'מְּ

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

ֵהָרהַׁ מְּ ָיֵמינוַַֻֻׁׁבִ ַׁ.ָאֵמןַֻׁבְּ

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

  .ה

יחֹו )  ("ן דָהַר ־תש ִ

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

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

ירֻות, ִ ָלִאים'ָֹיַרדֲֹעש  נוַַֻׁׁ,'ֻפְׂ ַהיְּ ִריָדהַֻׁדְּ דֹוָלהַׁיְּ ַֻׁגְּ
ָלָאהַׁ ִנפְּ ַׁ.וְּ

ֵרַחֹ ֶהכְׂ ֶיהֹֻבְׂ הְׂ ֻיִ ֶ לֹוםֹלוֹֹֹש  ָ ש  ַֹחס־וְׂ
ִריָדה' דֹוָלה יְּ ֹאד ֻגְּ אֹקֶֹדםֹ'מְּ ֻבָ ֶ ֹש 

ירֻות'ַלֹֹ ִ נוֹֻ,ֹ'ֲעש  ַהיְׂ ִנים'.ֹ'ֲאָלִפיםֹֻדְׂ ֺזֻמָ ֹמְׂ

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

  .ו

 (ח"ב סז)

"' אֹוֵרי־ֵאש  ֹֻו'מְׂ אֹוֵרי־אֹור' ֹּהַּ )ַׁ'מְׂ ר זֻּ

י ִּ אש  רֵּ ְקהֵּ ת כא. בְֻּ יַֻּּ ֵהםַַׁׁ–ַׁל רח.(וַּ תֹ"ֶזהוְּ ֺעֻמַ ֹלְׂ
ת ז, יד(ֶַׁזה" לֶּ ִַׁלַׁ)קֹּהֶּ ַח ַֻׁכֹ ש  ֻיֵ ֶ ש  ֻכְּ ֶ ַׁש  אֹוֵרי־אֹור',, ַׁ'מְׂ

ַׁ ָנִעין ִַׁנכְּ '.ֲאַזי אֹוֵרי־ֵאש  :ַַׁׁ'מְׂ ֵהֶפךְּ ַׁלְּ ֵכן וְּ

ַׁ ִקין ֻלְּ ֻתַ ִנסְּ ַׁוְּ ָנִעין כְּ ֻנִ ֶ ש  ֻכְּ ֶ אֹוֵרי־אֹור'ש  ַחס־ַׁ'מְׂ
ִריןַַׁׁ ֻבְּ ֻגַ לֹום,ֲַׁאַזיִַׁמתְּ ָ ש  '.וְּ אֹוֵרי־ֵאש   'מְׂ

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

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

הֹ ַבֻכָ ֶניָהַֹֹעלֹמְׂ ְרְמיָּ )ַׁ"ֻבָ ַׁ.ה לא, יד(יִּ

ֹ ה ִכֻיָ ִכינַָֹהֻבְׂ ְׂ ַהש ֻ ֶ ֶלתֹש  ַיֻלֶ ֹֻומְׂ ֹֻבֹוָכה ה
ֹ ֹהֻוא ָרֵאל, ִֹיש ְׂ ַֹעל ָיכֹול בְׂ ִחיַנתֹֻכִ ֻבְׂ

אֹוֵרי־אֹור', ֹ'מְׂ קֻות ֻלְׂ ֻתַ ַַׁחס־ִַׁהסְׂ ִרין ֻבְּ ֻגַ ִַׁמתְּ ַוֲאַזי
לֹוםַׁ ָ ש  ',וְּ אֹוֵרי־ֵאש  ִחיַנת:ַֹׁ'מְׂ ַלח ֻבְּ ָ רֹום ש  "ִמֻמָ

 ."  ֵאש 

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

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

  .ז

 (ח"א רא)

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

נוֻ  קֹול" ֵבית ָנתְּ יֹום' ה ֻבְּ ֻגֻום:ַׁ–ַׁד"מֹוֵע  ֻכְּ רְּ ֻתַ ַֻׁבַ
ָחא".ַׁ ִפסְּ א ֻדְּ ַחֻגָ ין ֻבְּ ַצֻלִ מְּ א ֻדִ ָקל ַעֻמָ  "ֻכֶ

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

  .ח

 (ח"א רפו)

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

ָאה'. ֻתָ ַַֻׁׁתַ ר ִַׁעֻקַ י ן־ֵעֶדן'ֻכִ ֹֻגַ ֲענֻוג הֻואַַׁׁ–ַׁ'ֻתַ
ֱֹאלֹקֻות', ַמת ָֹחכְׂ ַגת ָ ַַׁׁ'ַהש ֻ נֻו: ָמהַהיְּ ־'ָחכְׂ

ָאה',ֹ ָמהִֹעֻלָ 'ָחכְׂ ָאה'.־וְׂ ֻתָ  ֻתַ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ע: ֹֻדַ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ֹ ֹ"ֵיש 

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ז ֺרֻמָ ֹמְׂ

ֹ ֵֹיש 



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 לב

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

ֹ ָעִרים'ֵאֻלֻו ְּ ָאֶרץ,ֹ,ַה'ש ֻ מֻוִנים ֻבָ נֻוִזים ֻוטְּ ַֻׁגְּ
ִחיַנתַַׁׁ עוֻ ":ַׁ)איכה ב, ט(ֻבְּ ָעֶריָה  ָבָאֶרץ ָטבְּ ְּ ַׁ".ש 

ָאֶרץ,ֹ ֹֻבָ ל ֵ ֹמֹוש  ִית' ַעל־ַהֻבַ ֹ'ֻבַ ָלֶזה
ָהִקיםֹ ֹֻולְׂ הֹוִציא ֹלְׂ ֻיֻוַכל ֶ ש 

ַהֲעִמידֹֹ ָעִריםֻולְׂ ְּ ָאֶרץ. ַהש ֻ עֻו ֻבָ ֻבְּ טְּ ֻנִ ֶ  ש 
ֹ ִקים' ֹֻפֹוסְׂ יֹותֹֹ–'ִלֻמֻוד ִֹלהְׂ זֹוִכין

ֹ ָאֶרץ, ֹֻבָ ל ֵ ֹֻומֹוש  כֹוִליןֶמֶלךְׂ ֹיְׂ ָאז ֹוְׂ
ָהִקיםֹֹ ַהֲעִמידֹֻולְׂ ָאֶרץ.לְׂ עֻו ֻבָ בְּ ֻטָ ֶ ָעִרים ש  ְּ  ַהש ֻ

ָכלֹ ֹֻבְׂ ָך ֹלְׂ ן ֻתֶ ֹֻתִ ִרים ֹטְׂ ש  ֹוְׂ ִטים ֹפְׂ "ש 
ָבֶטיָך"ֹ ְׂ ִֹלש  כֻו' ֹוְׂ ָעֶריָך ְׂ י)ש  רִּ בָּ .ַׁם טז, יח(דְֻּ

ֶבט", ֵ ַַׁׁ"ש  בֹות: י־ֻתֵ ֵ עֻו ָב'ָאֶרץ ָראש  "ָט'בְּ
'ָעֶריָה".  ְּ ַׁש 

ֵדַׁל־ַעַׁ ַׁיְּ ִטי"ַהַׁי ֹופְׂ ֹש ֻ ִרים ֹוטְׂ ש  ַׁם"וְׂ
ַֻׁבַָׁ ִלים ְּ ַהֻמֹוש  ַׁוְּ ִהיִגים נְּ ֵדיַַׁהֻמַ ַַׁעל־יְּ ָאֶרץ,

ֵטי־ ֻפְׂ ְׂ ַַַׁׁהֻתֹוָרה','ִמש  ִחיַנת ִקים'ֻבְּ ַעל־ַׁ–ַׁ'ֻפֹוסְׂ
ין  ֻלִ ֻגַ ֵדי־ֶזה ִנתְּ ָאֶרץ. יְּ עֻו ֻבָ ֻבְּ טְּ ֻנִ ֶ ָעִרים ש  ְּ  ַהש ֻ

ֹ ָבֶטיָך" ְׂ ִֹלש  ָעֶריָך ְׂ ֹש  ָכל ֹֻבְׂ ָך ֹלְׂ ן ֻתֶ ֹ–"ֻתִ
ִקיִמיןֹ ֹמְׂ ִרים" ֹוטְׂ ש  ֹוְׂ ִטים ֹופְׂ ַֹה"ש ֻ י ֻכִ

ָאֶרץ, עֻו ֻבָ ֻבְּ טְּ ֻנִ ֶ ָעִרים ש  ְּ ָעִריםַֹֹהש ֻ ְׂ ַֹהש ֻ ין ַגֻלִ ֻומְׂ
מֻו, ַעֻלְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ִחיַנתַַׁׁש  ָעֶריָה",ֻבְּ ְּ עֻו ָבָאֶרץ ש  ַׁ"ָטבְּ
ֵדיַַׁהַַׁׁ ט'ַעל־יְּ ֻפָ ְׂ ש  ֶהם.ַׁ'ֻמִ ֻלָ ֶ ַׁש 

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

  .ט

י־מֹוֲהַר )  (תכא ן"ַחֻי 

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

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

ֵכיַׁ ַדרְּ ֲהֵגיַָׁהַעֻכוַַֻֻׁׁבְּ כֻו'ַׁ"ֻוִמנְּ ןַׁ–םַׁוְּ ם־ֻכֵ םַֻׁגַ ֻיָ ַׁ.ֻדַ

ל ִהיג',ַֻׁכָ הֻואֵַׁאיךְַַּׁׁ'ַמנְּ ֶ ַנֵהגַׁש  ֲעבֹוָדתוִַַֹׁׁמתְּ ,ַֻׁבַ
ִנים ל־ֻפָ כֻו'ַָׁרחֹוקַׁהֻואַַׁעל־ֻכָ ֵכיֶהםַׁוְּ רְּ ,ִַׁמֻדַ

ֵכןַׁ קָֹרִביםַׁוְּ כֻו'ַַׁהמְּ  .ֲאֵליֶהםַׁוְּ

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

י ִהיִגיםֵֹהםֹֻכִ ֵביָתםַֹמנְׂ מוֹֹֹֻבְׂ ֲהֵגיֹֻכְׂ ִריםִֹמנְׂ ָ ַֹהש ֻ
ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ כֻו'. ֹוְׂ ָהֲאדֹוִנים כֹוִליםֵֹאיָנםֹוְׂ ֹיְׂ

ַׁ.ֻתֹוָרהֹלֹוַמרֹ

ִרים אֹומְּ ֶ ָצתַׁש  ךְַַַּׁׁמהַׁקְּ ֻיָ ַ ש ֻ ֶ ַׁש ֻ
ָהעֹוָלם ַׁלְּ י־ֵכן, ַֻׁתֹוָרה'ַַׁאף־ַעל־ֻפִ

מֻוָרהַׁ כֹוִליןֵַׁאיןַׁ'ֻגְּ כֻו'ַׁיְּ ַׁ.לֹוַמרַׁוְּ

ֵאיָנם ֶ ִעיםַׁש  ֵדי־ֶזהַׁ–ֻתֹוָרהַַׁׁיֹודְּ ַַׁעל־יְּ
ִהיִגיםֵַׁהם ָמםַַׁמנְּ ָהֵגי'ֻבְַַַּׁׁעצְּ ִַׁמנְּ

ִרים ָ יַׁ'.ַהש ֻ ֵאיָנםֵַׁמַאַחרַֻׁכִ ֶ ִעיםַׁש  ֵַׁהם,ַֻׁתֹוָרהַׁיֹודְּ
ָרִחים ִניםַֺׁמכְּ ל־ֻפָ הֹגַַׁעל־ֻכָ ָמםִַׁלנְּ ָהִגיםַַׁעצְּ נְּ ֻמִ ַֻׁבַ

יַׁ–לַׁ"ַהנַַֻׁ לֹאֹֻכִ הֶֹזה,ֹֻבְׂ ֻמֶ ֶיהֹֻבַ רִֹיהְׂ ַֹמֲעָלָתםִֹנֻכָ
יבֻוָתם,ֹ ִ ֵאיָנםֵֹמַאַחרַֹוֲחש  ֶ ֵני־ֻתֹוָרה.ֹש  ַֻׁבְׂ

ִחיַנת ה)ַֻׁבְּ יכָּ ֻה "ַׁ:(ב, ט אֵּ ֻכָ ֶריָה  ַמלְּ ש ָ  וְּ
ם, ֻתֹוָרה ֵאין ַבֻגֹוִים ִביֶאיָה  ֻגַ  לֹא נְּ
אוֻ    ".'ֵמה ָחזֹון ָמצְּ

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

  .י

 (ח"א ריט)

ָרתֹו" יכָּ )ֶַׁאמְּ ִפיָרא ,ַׁה ב, יז(אֵּ ע ֻפֹורְּ ֻזַ "ֻבִ
יֵלֻה" רַּ ]ַֻׁדִ וֹּ ע קָּ ש  וֻּ ְלבֻּ יכָּ )ַׁ[מַּ בָֻּּ ה־אֵּ .ַׁא(, א הרַּ

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

ַׁכז( ה": ַמִיםִֹהֻנֵ ָ ֵמיַֹהש ֻ ְׂ ַמִיםֹֻוש  ָ ֹלֹאַֹהש ֻ
לֻוךָֹֹ ֻכְׂ ַכלְׂ יַֹאףֹ,יְׂ ִיתֹֻכִ כֻו'.ַׁה"ַהזֶַֹֹֻהֻבַ ַׁוְּ

ֹ ָרֵאל', ֹ'ַאֲהַבת־ִיש ְׂ ֵצם ֵמֲחַמת ִצמְּ
יש  ֶאת  ֻבִ ִהלְּ ֲאָותוֹ 'וְּ רֹותֹֹ,'ֻגַ ְׂ ַהש  ֹלְׂ ֵדי ֻכְׂ

ַֹאךְֹׂ

ִריִכים ֹֻוצְׂ

ַעֹ ֵדיוְׂ ֹל־יְׂ

ֶזהֻו: ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֶזהֻו: ֹוְׂ

ָֹאַמר

י ֹֻכִ

ֻוב ֹש 

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

ֹֻוֵמַאַחר

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ע ֻצַ ֹ"ֻבִ

ַֹרק
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תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 לג

ֵדי ֹֻכְׂ ,' ש  ֻדָ קְׂ 'ֵבית־ַהֻמִ ֹֻבְׂ ִכיָנתֹו ְׂ ַגֻלֹותֹֹש  לְׂ
כֻותֹו.ֹ  ַמלְׂ

ֹ ָפָניו ֹלְׂ אֻו ָחטְׂ ֶ ש  ָאהֹֹ–ֻכְׂ ָיכֹולֶֹהרְׂ בְׂ ֲאַזיֹֻכִ
ָֹרָצהֹ לֹא ֹוְׂ אֹונֹו, ֹֻוגְׂ ֲאָותֹו ֹֻגַ ה ִגֻלָ וְׂ

ֹ ֶֹנֱחַרבֹלְׂ יָלא ֹֻוִמֻמֵ ֹעֹוד, מֹו צְׂ ַצמְׂ ֹֻולְׂ ֹו יש  ֻבִ ַהלְׂ
ֹֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַׁ.ַהֻבֵ

ַרעַֻׁוִבַׁ ֻקָ ֶ ֵַׁמַאַחרַׁש  בֻוש  ַהֻלְּ צֻוםַׁוְּ מְּ לַַׁהֻצִ ַׁ–ֻטֵ
ֻבֹלַׁ ִַׁלסְּ ַָׁיכֹול ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֵַׁאין ֻוב ש 

יַׁ ַֻׁכִ אֹונֹו, ַֻׁוגְּ ֲאָותֹו ַמִיםֻגַ ָ ַמִיםֹֹ"ֵהןַֹהש ֻ ָ ֵמיַֹהש ֻ ְׂ ֻוש 
לֻוָך"לֹאֹֹ ֻכְׂ ַכלְׂ "ל.ֹ,יְׂ ֻנַ ַֻׁכַ

  .יא

 (ח"א ריט)

נוַֻׁ ע"הַַׁהֻתֹוָרַׁ"לַׁזַַַַׁׁרֻבֵ ֻצַ ָרתוֹ  ֻבִ ַׁ"ֶאמְּ
ַַׁצחֻות'ַׁ)ח"א ריט( ֵרי בְּ ַׁ'ֻדִ ַָׁאז ַָׁאַמר ,
ַׁ ב ַ ש  ֻיָ ֶ ַׁש  ֶַׁאָחד ן ָ ש  ַדרְּ ַָׁאַׁלְּ ָחנֹו: לְּ ֺ ַׁש  ַַׁעל ע"ז ֻצַ  ֻבִ

ָרתוֹ  יכָּ )ַׁ"ֶאמְּ ִבילַׁ–ַׁה ב, יז(אֵּ ְׂ ש  'אֹוֵמר'ֹֻתֹוָרהֹֻבִ ֶ ֹש 
ַצע'ֹ ֹֻוָממֹון.ֹ'ֻבֶ

  .יב

 (ח"ב צא)

ָרתוֹ  יכָּ )ַׁ"ֶאמְּ וֹֹ,ַׁה ב, יז(אֵּ רֻוש  '.ֹ:ֻפֵ בֻוש  ַׁ'לְׂ

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

  .יג

 (ח"ב ה, ב)

נֹוֵפֹ ֹוְׂ ֵאיןַַָׁׁה'ֱאמֻוָנה',ל ֶ ַׁש  ַעד
ַׁ ֲַׁאִפֻלֻו ָעָקה',מֹוִעיל ֹצְׂ ַׁ'קֹול

ַׁ הֻוא ֶ ֻבֻור'ש  ֹֻדִ לֹא ֹֻבְׂ עֹקַֹׁ–ַׁ'קֹול ִֹלצְׂ ִריִכין ֹצְׂ ֲאַזי
ַבד, בֹלְׂ ִחיַנתִַַׁׁמןַֹהֻלֵ בְּ יכָּ )ֻבִ  םִלֻבָ  ָצַעק":ַׁה ב, יח(אֵּ

ִליֹקֹול.ֹ–ֶֹאל ה'"  ַבדֹֻבְׂ בֹלְׂ הֻואַֹצֲעַקתַֹהֻלֵ ֶ ֹש 

ַׁ

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

  .יד

 (ח"א ג)

ָֹאָדם,ֹ ל ִֹמֻכָ ִגיָנה ֹנְׂ מַֹע ְׂ ִֹלש  ֻיֻוַכל ֶ ש 
ָלהֹ'ֻתֹוָרהֹ יְׂ ֻלַ ַמדֹֻבַ לְׂ ֻיִ ֶ ֹש  ֵדי הֻואַֹעל־יְׂ

נוֹֻ ַֹהיְׂ ה', ַעל־ֻפֶ ֻבְׂ ֶ ִחיַנתֹֹ:ש  ֹֻבְׂ ִהיא ֶ ֹש  ָמָרא' 'ֻגְׂ
ָלה'ֹ כֻו'.ַׁ'ַליְׂ ַׁוְּ

ה ב, יט( יכָּ ַׁ)אֵּ י "קֻוִמי: ָלה" רֹֻנִ יְּ ֹ–ַֹבֻלַ
ה', ָה'ִרֻנָ קֻוָמה'ֹלְׂ ֶיהֹ'ֻתְׂ הְׂ ֻתִ ֶ נֻו:ֹש  ַעל־ַֹהיְׂ

"ס'.ֹ ַ ָמָראֹש  ִהיאֹ'ֻגְׂ ֶ ָלה'ֹש  יְׂ ֵדיַֹה'ֻלַ ֹיְׂ

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

  .טו

 (ח"א ט, ד)

א" ֻיָ ִֹמֻמַ ַרֲחִקיַנן ֹמְׂ א)ֲַׁאַנן בָּ ְתרָּ בָֻּּ ַׁעד:( א־בַֻּּ
ִחיַנת:ַֹׁ– ִים נַֹכח ִמֻבְׂ ֻמַ ךְּ ֻכַ ִכי ִלֻבֵ פְּ ִ "ש 
ֵני ה'" יכָּ )ַֻׁפְּ ָאהַָׁלנֻוִַׁסיָמןַַׁעל־ֶזה,ַַׁׁ–ַׁה ב, יט(אֵּ ֶהרְּ וְּ

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

ִיםֹ ֻמַ ַׁ.ֻכַ

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

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

ַׁ ֻבֹו"ָהָיה ַֹחרְׂ ֹצֻור יב ִ ים פט. מד(ַׁ"ֵמש  לִֻּּ הִּ ֶזהַׁ)תְֻּ ַׁוְּ ,
ַׁ ֵרַגת: ַמדְּ ַׁלְּ נֻו עְּ ִַׁהֻגַ ַׁלֹא ֲעַדִין ֶ ַׁש  ִכיִסיָמן: פְּ ִ  "ש 

ֻמַ   ךְּ ֻכַ ֵני ה'".ִלֻבֵ  ִים נַֹכח ֻפְּ

  .טז

 (ח"א כ, ד)

ִים ךְּ  ַכֻמַ נֵ  נַֹכח ִלֻבֵ יכָּ )ַׁי ה'"ֻפְּ ה ב, אֵּ

ַֹׁ.יט( ֹה'" ֵני ַֹׁ–"ֻפְׂ ִחיַנת ַֻׁבְּ אֻוֵריֶֹזה 'ֻבֵ

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ָאַמֹ ש ֶ ֹרֻכְׂ

ע" ֻצַ ֹֻבִ

ֵקל ַקלְׂ תְׂ ֻנִ ש ֶ ֹֻכְׂ

ֻקֻון ַֹהֻתִ

זֶֹ ֹהוֹֻוְׂ

ה ֻמָ ֹ"ֻכַ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ִכי" פְׂ ֹש ִ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 לד

ַֹהֻתֹוָרה', י ֵ רֻוש  ַַֻׁׁודְׂ מֹו ְקרָּ )ֻכְּ יִֻּּ ַׁא יט, לב(וַּ :"ֹ ֻתָ ָהַדרְׂ ֹוְׂ
ֵני ִנים'ַׁ–ַׁן"ָזֵקֹֹֻפְׂ ַרת־ֻפָ ֹ'ַהדְׂ ֶֹזה ֵהםַַׁׁ–ַׁ'ָזֵקן' וְּ

ָנא', קְׂ ֹֻדִ ֻקֻוֵני ֹֻתִ ֵרה ־ֶעש ְׂ לש  ְׂ ַַׁׁ'ש  ֵהם ־וְּ לש  'ש ְׂ
ֹ ֶהן' ֹֻבָ ת ֶ ֶרש  ִֹנדְׂ ַהֻתֹוָרה ֶ ֹש  ִֹמֻדֹות ֵרה ֹ–ֶעש ְׂ

ֹקֶֹדם תֹו ִפֻלָ ֹֻותְׂ יחֹו ֹש ִ ֻפֹךְׂ ְׂ ִֹלש  ִריךְׂ ֻצָ ֶ ֹש 
אֻוֵריֹ ֹ'ֻבֵ יךְׂ ִ ש  מְׂ ֻמַ ֶ ַֹהֻתֹוָרה'.־ש 

  .יז

 (ח"א לח, ז)

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

יגָּ )ֶהָהִרים"ֹֹ ַׁ.ה יב:(ֲחגִּ

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

ֹ ַׁ'ַעֻמֻוד', ם ֵ י)ַעל־ש  לִֻּּ הִּ ַׁם קו, ל(תְֻּ ֲעמֹד": ַֹוֻיַ
ָחֹֹ ינְׂ ַׁס".ֻפִ

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

יכָּ ) ֵני ה'".:ַׁה ב, יט(אֵּ ךְּ נַֹכח ֻפְּ ִים ִלֻבֵ ִכי ַכֻמַ פְּ ִ  "ש 

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

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

  .יח

ֻסֹו ח"א נד, ו־)  (ףֻבַ

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

ַַׁׁ'ֵלב', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יכָּ )ֻכְּ ִכי":ַׁיט(ה ב, אֵּ פְּ ִ ִים ש   ַכֻמַ
ךְּ    ."ִלֻבֵ

ֹ ט ַלֻקֵ ֻמְׂ ֶ ֹש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֶ ָבֵרֹש  רֹֻומְׂ
ֹהֻואֹ ָֹה'רֻוַח־ָרָעה', ִֹמן ָה'רֻוַח־טֹוָבה'

ָלה מְׂ ִ ש ֻ ֹֻבַ ַֹמִים ֻלֹאַֹׁ–ַׁצֹוֵרר ֶ ֹש  ב' ַֹה'ֻלֵ ֹוֵמר ש ֻ ֶ ש 
לֹטֹ ְׂ ה'.ִֹיש  ַדֻמֶ  ָעָליוַֹה'מְׂ

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

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

ֹה', ֵני ִֹלפְׂ ִים ֻמַ ִחיַנת:ַַֻׁׁכַ בְּ ִים ֻבִ ִכי ַכֻמַ פְּ ִ ךְּ "ש   ִלֻבֵ
ֵני ה'".   נַֹכח ֻפְּ

י) לִֻּּ הִּ ב":ַׁם קמז, יח(תְֻּ ֵ לוֹֹֻ,רֻוחוַֹֹֹיש ֻ ַׁם".ָמיִִֹֹיֻזְׂ
ַׁ ֵדי ַֹעל־יְּ ֹרֻוחֹו" ב ֵ טֹֹ–"ַיש ֻ ַלֻקֵ ֻמְׂ ֶ ש 

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

ב',ַׁ ִחיַנת:ַַַׁׁה'ֻלֵ ".ֻבְּ ךְּ ִים ִלֻבֵ ִכי ַכֻמַ פְּ ִ  "ש 

  .יט

 (ח"ב ב, ו)

ֹ ִים א)ַׁ"יֹוִכיַחַֹהֻמַ בָּ א־בָֻּּ יעָּ ַׁ–ַׁנט:( ְמצִּ
"ֹ יִֹתַֹאֻמַ ִחיַנתַֹׁ–ֹם"ַהֻמַ ֻבוֹֻ'ֶזהַֻׁבְּ ֹרֹֻדִ ֶ לֹש 
ֻוָבה', ש  ִחיַנתַַֻׁׁתְׂ בְּ יכָּ )ֻבִ ִים:ַׁה ב, יט(אֵּ ֻמַ ִכי ֻכַ פְּ ִ  "ש 

ֵני ה'".  ךְּ נַֹכח ֻפְּ  ִלֻבֵ

  .כ

 (טוח"ב )

ֹ ֶֹאֶבן" א)"ֵלב ְזקֵּ נֻוַׁ(כו, לו; יט, יא לְיחֶּ ַהיְּ ַֻׁדְּ ,
יֵרי" חֹוִקיםֵֹלבַֹאֻבִ ָדָקָֹֹהרְׂ ְעיָּ )ַׁה"ִמֻצְׂ ַּ ה ְיש 

ַׁ.מו, יב( 

י) לִֻּּ הִּ ַׁם קיד, ח(תְֻּ ִכי": ֲֹאַגםַֹהֻצֻורַֹההֹפְׂ
ָֹמיִֹ ַֹׁ–ם" נֻו: ַהיְּ ',ֻדְּ ַֹרךְׂ 'ֵלב ֹלְׂ ךְׂ ַהֻפֵ תְׂ ֻנִ ֶ ַׁש 

ַׁ ִחיַנת יכָּ )ֻבְּ ַׁה ב, יט(אֵּ ךְּ נַֹכח : ִים ִלֻבֵ ִכי ַכֻמַ פְּ ִ "ש 
ֵני ה'",  נֻו:ַַֻׁׁפְּ ָדָקה.ַהיְּ בִֹלצְׂ ַנֻדֵ ִהתְׂ 'ֹלְׂ  'ֵלבַֹרךְׂ

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

ַנַחלֹ ֹן".ֵאיָתֹֹֻכְׂ

ָיא נְׂ ֹ"ֻתַ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֹם"ַעֻמֻוִדי"וְֹׂ

ֹ"ֻוַמִים

ִֹמי"

נֻו: ַֹהיְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ת ֹ"ַאֻמַ

ֹ ֵֹיש 

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ִביל ֶֹזה־ֻוִבש ְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 לה

ַׁ

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

  .כא

 (ח"א ג)

ָלה', ֹ'ַליְׂ ִחיַנת ֹֻבְׂ ִֹהיא ה', ַעל־ֻפֶ ֻבְׂ ֶ ַׁש 
ַׁ ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ל ֻכְּ ין כד. עַּ ְדרִּ ְנהֶּ )סַּ

ה ג, ו( יכָּ ים:ַׁאֵּ ֻכִ ַ ַמֲחש  ֹֹ"ֻבְׂ יַבִני ִ מֻודֹ–הֹוש  לְׂ ֶֹזהֹ'ֻתַ
ִלי'".ֹ בְׂ ֹֻבַ

  .כב

 (ח"א כג, א)

ֹ ִלים ַֹהֻנֹופְׂ ֵני־ָאָדם ֲאַוֹ'ֻבְֹֻׂבְׂ ת־ָממֹון',ֹֻתַ
־הֻואֹ רֻוךְׂ דֹוש־ֻבָ ַהֻקָ ֶ ֵאיָנםַֹמֲאִמיִניםֹש  וְׂ
ִפיםֹ רֹודְׂ ֹוְׂ ה, ַֹקֻלָ ה ִסֻבָ ֹֻבְׂ ָֹהָאָדם ֵנס ַפרְׂ ֹלְׂ ָיכֹול

דֹולֹות ֹֻגְׂ יִגיעֹות ֹֻבִ ָנָסָתם רְׂ ֹֻפַ ֵני־ַׁ–ַַׁאַחר ֹֻבְׂ ֵאֻלֻו
ָרא־ָאֳחָרא,ֱֹאלִֹקיםֹ ִסטְׂ ָפִניםֹֻדְׂ ִריםֹֻבְׂ ָ ש  ָאָדםִֹנקְׂ

ֹ ךְֲֹׂאֵחִרים, ֹ'ִמיָתה',חֹש ֶ ִחיַנת ֹֻבְׂ תֻובַׁ, ֻכָ ֶ ֹש  מֹו ַֻׁכְׂ
יכָּ ) יַבִני:ַׁה ג, ו(אֵּ ִ ים הֹוש  ֻכִ ַ ַמֲחש  תֵּ ]ַׁ""ֻבְּ מֵּ לָּ י כְֻּ ַׁ.[םעוֹּ

  .כג

 (ח"א לה, ד־ה־ז)

ָטֹ' ְׂ ש  ָתא',ֹהֻואֹֻפַ ָנה'אֹאֹוַריְׂ ֵ ִחיַנתֹ'ש  ַֻׁבְׂ
ֹּהַּ ) ְנחָּ ר זֻּ ִּ ַׁס רמד:(פֻּ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ "לֲַׁחזַַׁ.

י) ְדרִּ ְנהֶּ יכָּ ל עַּ ן כד. סַּ יַבִני :ַׁה ג, ו(אֵּ ִ ים הֹוש  ֻכִ ַ ֲחש  ֻמַ "ֻבְּ
ִלי'". – בְּ מֻוד ֻבַ לְּ ִחיַנתֶַַׁׁזה 'ֻתַ ַֻׁבְּ ֶזה ַׁ'ֱאמֻוָנה',וְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ֻכְּ לִֻּּ הִּ ַׁם צב, ג(תְֻּ ךָֹ": ֶֹוֱאמֻוָנתְׂ
ילוֹֹֹ ֻלֵ ךְֹׂ"ַׁת",ֻבַ ַלחֹש ֶ ָלָֹֹקָראֹוְׂ י)ַׁה"ָליְׂ ִּ אש  רֵּ  .ת א, ה(בְֻּ

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

ֵבקֻותַַׁׁ מֹודַַׁׁ–ַהֻדְּ ָטֹ'ֲאַזיִַׁילְּ ְׂ ש  ָתא'.ֻפַ ַׁאֹאֹוַריְׂ

ַַׁׁ'ֻמִֹחין'ַהַׁ נֻו ַַׁהיְּ ֻלֹו, ֶ ָמתֹו'ש  ְׂ ָאהַַׁׁ–ַׁ'ִנש  ֻבָ
ַׁ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ַׁ'ֱאמֻוָנה', תֹוךְּ יכָּ )ֻבְּ :ַׁה ג, כג(אֵּ

ָקִרים" ים ַלֻבְּ ִ ִקיםֹ,"ֲחָדש  ַחֻזְׂ יםֹֻוִמתְׂ ִ ש  ַחֻדְׂ ֹֻוִמתְׂ
ֵֹמֲעֵיפֻוָתם.ֹ

  .כד

 (ח"א לז, ב)

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

' ךְׂ ָֹו'חֹש ֶ כוַַֻׁׁ'אֹור' ַׁוְּ '–ַַׁׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֵהם ים'ֹוְּ 'ַחֻיִ
כוַַֻֻׁׁו'ִמיָתה' תֻובַׁוְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  כוַֻׁ',ַֻׁכְּ ִתיבַַׁׁ;'וְּ יכָּ )ֻוכְּ ה ג, אֵּ

ַׁו( ים": ֻכִ ַ ַמֲחש  יַבנִ  ֻבְּ ִ תֵּ ]ַׁי"הֹוש  מֵּ לָּ י כְֻּ כֻו'ַׁם[עוֹּ ַׁ.וְּ
ִחינֹותַַׁׁ ֵהםַֻׁבְּ רֹון'וְּ 'ִזֻכָ ָחה'ֹוְׂ כְׂ ִ כוַַֻׁׁ'ש  ַׁ'.וְּ

  .כה

 (ח"א קא)

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

הֹלֹוַֹסםָֹמֶות" ַנֲעש ֶ מָּ )ַָׁזָכהֹ, יםֹ'־'ַסם.ַׁא עב:(יוֹּ ַחֻיִ
ין ֻפִ ֹ'ַאנְׂ ִהיִרין'.־הֻוא ין־'ַסםַׁנְׂ ֻפִ ֹהֻואֹ'ַאנְׂ ־ָמֶות'
ֻוִכין', תֻובֲַַׁׁחש  ֻכָ ֶ מֹוַׁש  יכָּ )ֻכְּ ים":ַׁה ג, ו(אֵּ ֻכִ ַ ַמֲחש   ֻבְּ
יַבִני  ִ ֵמֵתי הֹוש   ם".עֹוָל  ֻכְּ

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

  .כו

 (ח"ב קא)

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

ֹ ש  ַבֻקֵ ָפָניוֹלְׂ ַֹלֲעבֹוָדתֹוֹ"ֹ:ִמֻלְׂ ֵבהֻו ָקרְׂ ֻיְׂ ֶ ש 
ֹֹ ַרךְִֹׂיתְׂ כוֹֹֻ"ֻבָ  !'וְׂ

ַׁזֹאתַׁ ֻכֹר ִלזְּ ַׁוְּ ַׁזֹאת נֹות ְּ ִלש  ַׁוְּ ֻפֹל ִלכְּ
ָכלַׁיֹוםַָׁויֹוםַׁ הַַׁׁ–ֻבְּ ַכֻמָ הַׁוְּ ֻמָ ַֻׁכַ יֵַׁיש  ֻכִ

עֻורַׁ ִ ַׁש  ִלי ַֻׁבְּ ַַׁעל־ֶזה ֻבֻוִלים ַֻׁוִבלְּ ֻות ֲַׁחִליש  ִמיֵני
כוַַֻׁׁ ַׁ'.וְּ

ָעִמים ֹֻפְׂ ֲֹאָלִפים ֹזֹאת ֵדיַַׁׁ–ַַׁלֲחזֹר ֻכְּ
ַַׁעלַׁ ַַׁלֲעמֹד ץ ַאֻמֵ ִיתְּ ַׁוְּ ק ַחֻזֵ תְּ ֻיִ ֶ ש 
ַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ ן ַחֻנֵ ִהתְּ ַֻׁולְּ ל ֻלֵ ֻפַ ִהתְּ ַׁלְּ דֹו, ָעמְּ
ֶיה.ַׁ הְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֶיהֵַׁאיךְּ ֵבהֻוַַׁלֲעבֹוָדתֹו,ִַׁיהְּ ָקרְּ ֻיְּ ֶ ִמיד,ַׁש  ֻתָ

ֹ'ֻתֹוָרה

ֵֹאֻלוֹֻ

ִֹלֻמֻוד

ָאָדם ֹוְׂ

ֹ:יַוֲאזַֹ

ֹ'גֻוף'

ֹ ֵֹיש 

ֹ ֹרִעֻקַ

ִריִכי ֹןֻוצְׂ

ִריִכי ֹןֻוצְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 לו

ֵדי" י' ה ַחסְּ נוֻ  לֹא ֻכִ י ,ָתמְּ ַׁו"ַרֲחָמי ָכלוֻ  לֹא ֻכִ
ַׁ( ָּ ַׁ.ם ג, כב(ש 

  .כז

ב ֶנָחָמה'  ֻתַ רֻוָפה, 'ִמכְּ י)ָעִלים־ִלתְּ ַרֻבִ  מ 
נֻו ַז"ל( ִמיד ַרֻב  לְּ ִלי ַז"ל, ֻתַ ֻתָ  ַנפְּ

ִדיִדי אֹוֲהִביֹיְׂ ִֹמֻנַֹערֹוְׂ י. ֻתִ ַמעְׂ ָ רֹש  ֶ ֲֹאש 
יַָׁעֶליָך,ָֹעַבר ֻתִ ַמעְׂ ָ זֹ"ש  ֻגַ רְׂ ִניַֹוֻתִ טְׂ ֹֻבִ

קֹול לוֹֹֻלְׂ ָפַתי"ָֹצלְׂ ק ג, טז(ַׁשְֹׂ וֻּ קֻּ יַׁהֹוֶמהַׁ,)ֲחבַּ ִַׁלֻבִ
ָךַַַׁׁעל ר,ַַׁצַערְּ אֵּ )ַָׁאִחי"ָֹעֶליךִָֹֹליֹ"ַצרַַׁהֻמַ מוֻּ ְ ב ־לש 

יַׁ,א, כו( קֻוַעַַַׁׁאֲהָבתוַַֹֹׁׁנַעםַֻׁכִ יַֻׁתָ ִלֻבִ עֻוֵרינֻו,ַֻׁבְּ ִַׁמֻנְּ
ןַׁ ָבִביַַׁצֲערוַַֹֻׁׁוָמרֹורַַׁמרַַׁעל־ֻכֵ לְּ ַׁ.ֻבִ

ָרִחין ַנֵחם,ֹֺמכְׂ ִהתְׂ מוַַֹׁׁלְׂ ַַֻׁׁכְּ תֻוב ֻכָ ֶ ה ש  ְעיָּ ַּ )ְיש 

יַֹנֲחמוֹֹֻ"ַנֲחמוַֹֻׁ:מ, א( ֹיֹאַמרַֹעֻמִ
ֱֹאלֵֹקיֶכם" ַהֻתֹוָרה. ִחיתִֹהיאֹוְׂ ָכלִֹנצְׂ ָֹאָדםֹֻובְׂ

ָכלֹ ַמןֹֻובְׂ ַגם.ֹזְׂ הֹוְׂ  .ַנֲחמֻו"ֹ"ַנֲחמוֹֹֻאֹוֶמֶרת:ַֹעֻתָ

ֵַׁמָאזַׁ ַַׁצֲערֹו, ַַׁעל י ֻוָ ַֻׁדַ י ִלֻבִ ַׁוְּ י ֻתִ ַמעְּ ָ ש ֻ ֶ ש 
ַׁ יֹוֵתר. ַֻׁבְּ חֹוַתי ַַׁאנְּ ַרֻבֹות ַׁוְּ י ֻוָ ַֻׁדַ י ַֹאךְִֹׂלֻבִ

רֶֹנָחָמִתי,ֹזֹאת ֶ יוֲֹאש  ֻתִ ַדעְׂ י:ִֹמֻנַֹער,ֹיְׂ ֻתִ ָיַדעְׂ ֹוְׂ
ר ֶ ֲֹֹאש  ָרש  ְׂ ִניִמֻיֻותֹֺמש  פְׂ ָבבֹו,ֹֻבִ תֹלְׂ ֺקֻדַ ֱֹאמֻוָנהֹנְׂ

ית ם,ֲֹאִמֻתִ ֵ ַהש ֻ תֹוָרתֹו,ֹֻבְׂ ִחיֵרי"וֹֹֻֻובְׂ א,ִֹבבְׂ ַקֻיָ ַֹצֻדִ
ר ֶ הֲֹאש  ֵניֵֹהֻמָ יְׂ ֻוָעהַֹמעְׂ ש  י)"ַֹהיְׂ ִּ ל־פֻּ וֻּ  עַּ ְרגֻּ ְעיָּ ם תַֻּּ ַּ ה ְיש 

ֹ.יב, ג( 

ֵריֶהם ִדבְּ כֹוִליםַֻׁבְּ ַנֵחםַׁיְּ ִהתְּ ַהֲחיֹותַׁלְּ ַֻׁולְּ
נוֶַַֻׁׁאת ֵ ש  ִמידַַׁנפְּ ַֻׁתָ ם, ַקֻיֵ ָראֹות ֻולְּ קְּ  ַהֻמִ
ים ִ דֹוש  ר ַהֻקְּ ֶ ֶהם ֲאש  ַנֵחם ֻבָ הוֻ  ִהתְּ ִמֻיָ  ַאַחר ִירְּ

ִרירֻות ַצֲעָקתוֹ  מְּ ִרירֻות, ֻבִ מְּ ל־זֹאתַַׁאַחרַֻׁדִ ַֻׁכָ
ה ג, יח־כא־כב־לב(ַָׁאַמר יכָּ ִחי ָאַבד "ָוֹאַמרַׁ:)אֵּ  ִנצְּ

י ֻתִ תֹוַחלְּ יב זֹאת ֵמה'. וְּ ִ י ֶאל ָאש  ן ַעל ִלֻבִ  ֻכֵ
ֵדי אֹוִחיל. י' ה ַחסְּ נוֻ  לֹא ֻכִ כוֻ  ָתמְּ כוֻ ' וְּ י'. וְּ  ֻכִ

י־ֵכןֹהֹוָגה". ִאם ךְַַַּׁׁאף־ַעל־ֻפִ ם,  ַאַחר־ֻכָ ָּ ם ש  ָּ )ש 

ה סג, ז( ְעיָּ ַּ ִרַחםַׁ:לב; ְיש  ַרֲחָמיו "וְּ רֹב ֻכְּ  ֻוכְּ
 .ֲחָסָדיו" 

ם ֺקֻיַ ָך,ֹיְׂ ַגםֹֻבְׂ בֻואֹותֹוְׂ ֶנָחמֹותֹנְׂ ָיה'ֹוְׂ עְׂ ַ ש  ֹ'יְׂ
ר ֶ אֲֹאש  דֹורֹותִֹנֻבֵ ה סו, יג( לְׂ ְעיָּ ַּ ַֹׁ:)ְיש  ִאיש  ֹ"ֻכְׂ

ר ֶ ַנֲחֶמֻנֻו,ִֹאֻמוֲֹֹֹאש  ןֹֻתְׂ ֶכם,ָֹאנִֹכיֹֻכֵ ֲֹאַנֶחמְׂ
ַלִםֹ ָ ֺנָחמֻו"ֹֻוִבירֻוש  ַׁ.ֻתְׂ
ם ֺקֻיַ ָךַַׁׁיְּ קַֻׁבְּ ַחֻזֵ ים כז, יד(ַׁלְּ לִֻּּ הִּ ַֹו"ֲחַזקַׁ:)תְֻּ

ַיֲאֵמץ ָך",ֹוְׂ רִַׁלֻבֶ ֶ הֲַׁאש  ֻכֶ הִַׁיזְּ ֻכֶ זְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַָׁלֶזה,
ַלִיםֵַׁליֵלךְַּׁ ָ ִַַׁׁלירֻוש  רֹבִַׁעיר־ַהֻקֶֹדש  ָחָבה,ַֻׁבְּ ַַׁהרְּ

ןַָׁאֵמןַׁ ִהיַֻׁכֵ ַָׁרצֹון.ַׁיְּ

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

  .כח

 (ח"א ט, א)

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

ֹ ם, ָ ֹש  ֹֻכֹחֹו ש  ַחֻדֵ ִַׁנתְׂ ִחיַנת בְּ יכָּ )ֻבִ :ַׁה ג, כג(אֵּ
ים" ִ ָקִרים ֲחָדש  ה ַלֻבְּ יַַׁׁ"ֱאמֻוָנֶתָך  ַרֻבָ ַֻׁכִ כֻו'. וְּ

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

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

  .כט

 (ח"א לה, ג־ד־ה־ו־ז־י)

־ ָמה'ִחֻדֻוש  ָ ש  הֻואַֹׁ–ַׁ'ַהֻנְׂ
ָנה' ֵ ֹ'ש  ֵדי ֹּהַּ )ַַׁעל־יְׂ ר זֻּ

י ִּ אש  רֵּ ְקהֵּ ת יט. בְֻּ יַֻּּ יכָּ ל עַּ  –ל ריג: ריד. וַּ :ַׁה ג, כג(אֵּ
ים"ַׁ ִ ָקִרים ֲחָדש  ה ַלֻבְּ ַׁ".ֱאמֻוָנֶתָך  ַרֻבָ

ֵדיַַׁהַׁ ַָׁאזַַׁעל־יְּ ִעים, ַיֻגְּ ִַׁמתְּ ַהֻמִֹחין ֶ ש  ָנה'ֻכְּ ֵ ַׁ'ש ֻ
ַׁ . חֻוש  ַֻׁבְּ ֶאה רְּ ֻנִ ַֻׁכַ ים, ִ ש  ַחֻדְּ ִַׁמתְּ ַעתֵַׁהם ְּ ֻוִבש 

ָנהַׁ ֵ ַַׁהַַׁׁ,'ֻמִֹחין'ַהַַׁׁ–ַהש ֻ נֻו ָמה'ַהיְּ ָ ש  ַַׁׁ,'ֻנְׂ תֹוךְּ ָאהַֻׁבְּ ֻבָ
ַֹׁ,'ֱאמֻוָנה' ִחיַנת: ָקִריםֻבְּ ים ַלֻבְּ ִ ה]ַׁ""ֲחָדש  בָֻּּ  רַּ

ךָּ   תֶּ נָּ ַַׁׁ[ֱאמוֻּ ' דֹוש  'ֻזַֹהר־ַהֻקָ ֻמֻוָבאַֻׁבַ כֻו',ַֻׁכַ ָּ )וְּ ַׁ.ם(ש 

ָנה' ֵ ֹ'ש  ִחינֹות ֹֻבְׂ ה ֻמָ כוַַֻֻׁׁכַ ַַׁׁ.'וְּ ם 'ִלֻמֻודֹֻגַ
ָטֹ ְׂ ש  ָתא'ֻפַ ֹאֹוַריְׂ ַׁהוַַֻׁׁא ִחיַנת ַֻׁבְּ ָנה'א ֵ ַׁ'ש 

ֹּהַּ ) ְנחָּ ר זֻּ ִּ כוַַֻׁׁס רמד:(פֻּ ִמידַֹׁ.'וְּ ֹֻתָ בֻוק ַֹהֻדָ ָאָדם וְׂ
ֲֹאַזיֹ ֻלֹו, ֶ ִעיםַֹהֻמִֹחיןֹש  ַיֻגְׂ ִנתְׂ ֹוְׂ ֲעבֹוַדת־ַהֻבֹוֵרא, ֻבַ

מֹודֹ'ֹ ָטִֹילְׂ ְׂ ש  ָתא'.ֻפַ ַׁאֹאֹוַריְׂ

ָֹאִחי

ַֹאךְֹׂ

ֹתֻוֵמֵעֹ

ר ֲֹאש ֶ

ן ֹֻכֵ

ן ֹֻכֵ

ל ֻלֵ ֻפַ תְׂ ֻמִ ש ֶ ֹֻכְׂ

'ֹ ֶכֹ־ִחֻדֻוש  ֵ ֹל',ַהש ֻ

י ֹֻכִ

ֹ ֵיש  ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 לז

ֹֹ'ֻמִֹחין'ַהֹ נֻו ַֹהיְׂ ֻלֹו, ֶ ָמתוֹֹ'ש  ְׂ ָאהֹ'ִנש  ֹֻבָ ,
ֹ תֹוךְׂ ַַׁׁ,'ֱאמֻוָנה'ֻבְׂ ִחיַנת: בְּ ים ֻבִ ִ "ֲחָדש 

ָקִרים" ִקיםֹ–ַֹלֻבְּ ַחֻזְׂ ֹֻוִמתְׂ ים ִ ש  ַחֻדְׂ ֹֻוִמתְׂ
ֵַׁמֲעֵיפֻוָתם.ֹ

ָנה' ֵ ַַׁׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ןֹ"ש  א־ֻוַמֻתָ ָ ַמש ֻ
ֱאמֻוָנה ֹֻבֶ בָֻּּ )" ַּ ןַַׁׁ,ת לא.(ש  ם־ֻכֵ ַֻׁגַ הֻוא ֶ ש 

ָטֹ' ְׂ ש  ָתא'.ֻפַ ֹאֹוַריְׂ ֹֻבְַֹׁׂא עֹוֵסק ֶ ש  ֹֻכְׂ י א־"ֻכִ ָ ַמש ֻ
ֱאמֻוָנה ןֹֻבֶ נֻוֹ'ֻמִֹחין',ֲֹאַזיַֹהֹ"ֻוַמֻתָ ָמתוֹֹ',ַֹהיְׂ ְׂ ,ֹ'ִנש 
ֹ תֹוךְׂ ֹלְׂ ָאה ַַׁׁ,'ֱאמֻוָנה'ֻבָ ִחיַנת: בְּ ים ֻבִ ִ "ֲחָדש 

ָקִרים" קֻוֹֹ–ַֹלֻבְּ ַחֻזְׂ ִנתְׂ ֹוְׂ ם ָ ֹש  ֻו ש  ַחֻדְׂ ִנתְׂ וְׂ
ֵֹמֲעֵיפֻוָתם.ֹ

ֹ ִניס ַֹמכְׂ ָאָדם ֶ ש  לוֹֹ'ֻכְׂ כְׂ נֻוֹ'ש ִ ַֹהיְׂ ,
ָמתוֹֹ' ְׂ ָֹהֹ'ִנש  תֹוךְׂ ֹֻבְׂ נֻוֹ'ֱאמֻוָנה', ַֹהיְׂ ,

ָטֹ' ְׂ ש  ן',ֹֻפַ א־ֻוַמֻתָ ָ ֹ'ַמש ֻ נֻו ַֹהיְׂ ָתא', ֹאֹוַריְׂ א
ֹ ִחיַנת: בְׂ ָקִרים"ֻבִ ים ַלֻבְּ ִ ַֹׁ–ַׁ"ֲחָדש  ָֹצִריךְׂ ֲאַזי

ֹ ֻלֹא ֶ ֹש  ָֹה'ֱאמֻוָנה', מֹר ְׂ הִֹלש  ֻנָ ִֹמֻמֶ קֻו ִיינְׂ
ַֹהִחיצֹוִנים.ֹ

ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ ַַׁהִחיצֹוִנים, תֹוךְּ ַֻׁבְּ ֹוֶכֶנת ַׁש  ִהיא
א) ְזקֵּ ַׁל ה, ה(ְיחֶּ יָהֹ: ֻתִ מְׂ ֹש ַ ַלִים ָ רֻוש  ֹיְׂ "זֹאת

ֹ ַֹהֻגֹוִים, תֹוךְׂ ִביבֹוֶתיָהֹֻבְׂ .ַׁת"ֲאָרצוֹֹֹֻוסְׂ
ַלִים'ַׁ ָ ִחיַנתִַׁו'ירֻוש  כוַַֻׁׁ'ֱאמֻוָנה'ַׁהֻואַֻׁבְּ ַׁ'.וְּ

  .ל

 (ח"א סב, ה)

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

ָקִרים  ה]ַׁ"ַלֻבְּ בָֻּּ ךָּ  רַּ תֶּ נָּ ַׁ.[ֱאמוֻּ

  .לא

 (ח"א עו)

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

ָקִרים" ַַַׁׁלֻבְּ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  ָמה ַֻׁוכְּ כֻו', לַֻּּ )וְּ פִּ ית תְֻּ ֲחרִּ ַּ ַׁ:ת(ש 
טֻובֹו"ַׁ ֹֻבְׂ ש  ַחֻדֵ כֻו'.ַׁ"ַהֻמְׂ ַׁוְּ

  .לב

 (ח"ב ה, ב)

ֹ ֻדֻול ִחיַנת'ֻגִ בְׂ ֹֻבִ ֹהֻוא י)ַָׁהֱאמֻוָנה', לִֻּּ הִּ ם תְֻּ

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

ָֹהֹ ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ ַֹהֻיֹום, ֹאֹור ֶֹאל ָקֵרב ִנתְׂ ֹ'ֱאמֻוָנה'וְׂ
יֹוֵתר.ֹ ֹֻבְׂ

אֹור 'ֻבְׂ ֶ ָֹהֹֹ',ַהֻיֹום־ש  ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ ֹ'ֱאמֻוָנה'ָאז
ֵלמֻות, ְׂ ש  ִחיַנתַַֻׁׁבִ בְּ יכָּ )ֻבִ ים":ַׁה ג, כג(אֵּ ִ  ֲחָדש 

ָקִרים  ה ַלֻבְּ  ".ֱאמֻוָנֶתָך  ַרֻבָ

  .לג

 (ח"ב ח, ט)

ֹ'ֱאמֻוָנה ֹ'ִחֻדֻוש  ֶיה ִֹיהְׂ ָהעֹוָלםֹ־',
כוֶַַֻׁׁלָעִתיד' ִחיַנתַׁוְּ בְּ ַֻׁבִ י)', לִֻּּ הִּ ַׁ:ם צב, ג(תְֻּ

יד"ַׁ ַהֻגִ ֻבֶֹקר לְּ ָך  ֻבַ ֻדֶ ָך  ַחסְּ ילוֹ  ֶוֱאמֻוָנתְּ ֻלֵ  ת".ֻבַ

ילֹות" ֻלֵ ִחיַנתַָׁהַַׁׁ–ַֻׁבַ ֱַׁאמֻוָנה''ֶזהַֻׁבְּ
לֻוָיהַֻׁבְַּׁ ֻתְּ ֶ ה','ֹכַח־ש  ַדֻמֶ ִחיַנתַַַׁׁהמְׂ ֻבְּ

ָלה'ַׁ כוַַֻׁׁ'ַליְׂ ַׁ'.וְּ

ָך" ֻדֶ ֻבֶֹקר ַחסְּ יד ֻבַ ַהֻגִ ֹ–ֹ"לְּ
נוַֻׁ ַַׁׁ:ַהיְּ ִחיַנת ַעל־ַׁ,'ֶחֶסד'ֻבְּ ֶ ש 

ֶיהַׁ ַָֹׁידֹוִַׁיהְּ ֶֹלָעִתיד'.ָהעֹוָלםֹ־'ִחֻדֻוש 

ַׁ ִחיַנת יכָּ )ֻבְּ ַׁה ג, כג(אֵּ ָקִרים : ים ַלֻבְּ ִ "ֲחָדש 
ה ֱאמֻוָנֶתָך", נוַַֹֻׁרֻבָ ַעל־ַׁ–ַׁ'ֱאמֻוָנה'ַׁ:ַהיְּ

ַׁ ֶיה ִַׁיהְּ ֵדי־ֶזה ֹיְּ ִחיַנת:ַַָׁׁהעֹוָלם',־'ִחֻדֻוש  ֻבְּ
ָקִרים", ים ַלֻבְּ ִ ִחיַנת:ַַׁׁ"ֲחָדש  ֻבֶֹקרֻבְּ יד ֻבַ ַהֻגִ  "לְּ

ָך"  ֻדֶ כֻו'ַַׁחסְּ "ל.ַׁ,וְּ ֻנַ ַֻׁכַ

  .לד

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

ָקִרים ה ַלֻבְּ ה)ֱַׁאמֻוָנֶתָך" ַרֻבָ יכָּ , ג אֵּ

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

ֹיַוֲאזַֹ

ֹ ֵיש  ֹוְׂ

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ָֹהֱאמֻוָנה

ָכל ֹֻבְׂ

ֹ ֹרִעֻקַ

ַֹעד

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ךָֹ ֹ"ֱאמֻוָנתְׂ

ֵדי־ֶזה: ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ים" ֲֹחָדש ִ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 לח

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

 .ָה'ֱאמֻוָנה'ֹ

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

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

  .לה

 (ח"א נה, ה)

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

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

  .לו

 (ח"א ס, ח)

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

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

ִחיַנת ין)ַֻׁבְּ ְדרִּ ְנהֶּ ַׁ.(ק סַּ יר": ַהֻתִ הֹלְׂ ֹֻפֶ
ִמים ִֹאֻלְׂ יר, ַהֻתִ הֹֻולְׂ ֶזהַׁ".ֲעָקרֹותֹֻפֶ ַׁוְּ

ַחַׁ אַַׁהֻכֹ ֵלי'ִלַַֻׁׁבָ נוַַֻׁׁ',הֹוָלָדהֹכְׂ ַהיְּ ָחֵני'ַֻׁדְּ טְׂ ַׁ'ַהֻדֹורֹֻבַ
ִלין ַקֻבְּ ַחֶַַׁׁזהַׁמְּ ַַׁהֻכֹ ִחיַנת, בְּ ה)ַֻׁבִ ְעיָּ ַּ קֹויֵֹ":ַׁ(לא, מ ְיש  ֹוְׂ

ֹה ֹֹכַחַֹֹיֲחִליפוֹֻ' ן". ַעל־ֻכֵ ָרִאיןַׁוְּ ָליֹות'ַהִַַׁׁנקְּ ַׁ'ֻכְּ
י) לִֻּּ הִּ טֻוחֹות"ַׁ:ם נא, ח(תְֻּ ַׁ'ֻבַ יַׁ–" ָליֹות'ַהַַֻׁׁכִ ַֻׁכְּ ֵַׁהם'

ֵלי'ַׁ  '.ַההֹוָלָדה־ֻכְׂ

ַׁ ִחיַנת ה ג, כט(ֻבְּ יכָּ ַׁ)אֵּ ן: ָעָפר "ִיֻתֵ יהוֻ  ֻבְּ  ֻפִ
ָוה" ֵיש   אֻוַלי קְּ ִחיַנתַׁהֻואַׁ'ָעָפר'ַׁ.ֻתִ ַֻׁבְּ

ר ֻדֵ ֻבֻור'ֹ'ֶהעְׂ מוַַֹׁׁ,ַהֻדִ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ ה)ַׁש  ְעיָּ ַּ :ַׁ(כט, ד ְיש 
חֹ"ֻוֵמָעָפרַׁ ַ ש ֻ "ֹֻתִ ָרֵתךְׂ ַׁ.ִאמְׂ

ִריךְַּׁ ֻצָ ֶ ןַׁש  ִחיַנתִַׁליֻתֵ ֻבֻור'ַהַַֻׁׁבְּ ירַׁ'ֻדִ ַהֻתִ ֹ"לְׂ
ה ִמים"ֹֻפֶ ין ק.(ִַׁאֻלְׂ ְדרִּ ְנהֶּ ַׁ)סַּ ֵדי־ֶזה, ַעל־יְּ ַׁוְּ

א ַחַַֻׁׁבָ ֻבֻור'ַׁ'ֻכֹ קֹוֵויַַׁהֻדִ םַׁלְּ ֵ ֵהםַׁ,ַהש  ֶ ֵליַׁש  ַׁ'ֻכְּ
ַַׁההֹוָלָדה'.ַׁ

ָוה" ֵיש   "אֻוַלי קְּ ֵדיַׁ–ַֻׁתִ יַעַַֻׁׁכְּ ֻגִ ֻיַ ֶ ַׁש 
ֻבֻור קֹוֵויַַׁהֻדִ ם.ַׁלְּ ֵ ַַׁהש 

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

ֵדיֹ ִחיַנתֹיְׂ ןֹֻבְׂ ָעָפר "ִיֻתֵ יהֻו" ֻבֶ ים(ַֻׁפִ ְפנִּ ן בִֻּּ יֵֻּּ ַׁ.)עַּ

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

  .לז

ֻסֹו ח"א לא, )  (ףֻבַ

יֹון ַהֻטוֹ  ָהָרעֹות ֵתֵצא לֹא ֶעלְּ ֹב"וְּ
יכָּ ) ַֹמהַֹׁ–ַׁה ג, לח(אֵּ ִפי ֹלְׂ ל־ֶאָחד, ֹֻכָ ַרק

ַֹרעֹ ֹאֹו ֹטֹוב ל ַקֻבֵ ֹלְׂ ִלי ֹֻכְׂ ה עֹוש ֶ ֹוְׂ ר ַצֻיֵ ֹמְׂ הֻוא ֶ ש ֻ
ֹ לֹום ָ ש  ֹֹ–ַחס־וְׂ ֻו ַֹנֲעש  ֺקֻדֹות'ֲאַזי ֵדיֹ'נְׂ ַֹעל־יְׂ

ֻסֻוִפין'ַהֹֹ ַהֹֹ'ֻכִ קֻות'וְׂ ֻתֹוקְׂ ְׂ ֻלוֹֹֹ'ִהש  ֶ  .ש 

ַׁ ַׁטֹוב ָדָבר ַׁלְּ ָסף ִַׁנכְּ ַׁהֻוא הַַׁׁ–ִאם ַנֲעש ֶ
ֻסֻוִפין'ֵמַהַׁ ַַׁׁ'ֻכִ ה, ָ דֹוש  ַׁקְּ רוֶַֻׁנֶפש  ַטֻיְּ ִנצְּ ַׁוְּ

לַׁטֹוב.ָה'אֹוִתֻיֹות'ַׁוְַַּׁׁ ַקֻבֵ ִליַׁלְּ יםַֻׁכְּ ַַׁנֲעש ִ

ֶהֶפךְַּׁ לֹום,ַַׁׁ:לְּ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַרע ַׁלְּ ָסף ִַׁנכְּ ִאם
ֵַׁמַהַׁ ים ֻסֻוִפין'ַנֲעש ִ ַֻׁכִ ֹות'ַׁ–' ָפש  ֵהםַׁ'נְּ ֶ ַׁש  ,

ַׁ ִחיַנת ֺקֻדֹות'ֻבְּ יםַׁ'נְּ ַנֲעש ִ ַׁוְּ ַָׁהאֹוִתֻיֹות רֻו ַטֻיְּ ִנצְּ ַׁוְּ ,
לֹום.ַׁ ָ ש  לַַׁרעַַׁחס־וְּ ַקֻבֵ ִליַׁלְּ ֹֻכְּ

ֹ"ָזָכהֹ ֹֻכֹחֹות: ֵני ְׂ ֹש  ַהֻתֹוָרה ֹלְׂ ֵיש 
ַֹסםֹ הֹלֹו ים"ַנֲעש ֶ כוַַַֻׁׁחֻיִ מָּ )'ַׁוְּ ַׁא עב:(יוֹּ

ִפיַֹמהַֹׁ– ל־ֶאָחדֹלְׂ יֹֻכָ הוֹֻֻכִ ֶ ַסֹאֹש  רִנכְׂ ַצֻיֵ ֹמְׂ ךְׂ ֻכָ ֹףֹ,
ֹֹ ָפֵרש  כוַַֻׁׁ'אֹוִתֻיֹותַֹהֻתֹוָרה'ֻומְׂ ַׁ'.וְּ

ֶזה: ֹוְׂ

ֹ ֹן"ִיֻתֵ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

נֻו: ַֹהיְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י" ִֹמֻפִ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 לט

  .לח

 (ח"א לו, ו)

ֹ י ֹֻכִ דֹול: ֹֻגָ ָלל ֹֻכְׂ יֹון לֹא הֻוא י ֶעלְּ "ִמֻפִ
יכָּ )ֵַׁתֵצא" ַֹׁה ג, לח(אֵּ ֻוט ש  ֹֻפָ ִֹאםֹאֹור י ֹ–ֻכִ

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

לֹאַׁ ַׁוְּ ים, ַַׁחֻיִ ַַׁסם ַׁלֹו ה ַַׁנֲעש ֶ ָזָכה
ַַׁׁ"ָזָכה כֻו' מָּ )וְּ ֶַׁאָחדַׁא עב:(יוֹּ ָכל ַׁלְּ ,

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

ַׁלֹאֵֹתֵצאָֹהָרעֹות".ֹ

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

  .לט

 (ח"א נו, ט)

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

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

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

מֹאל'.ַׁ 'ַידַׁש ְּ ִחיַנתַׁ'ַידַָׁיִמין'ַׁוְּ ַֻׁבְּ

יכָּ ) ַׁה ג, מא(אֵּ א": ָ ָבֵבנוֻ  ִנש ֻ יִ  ֶאל לְּ ֻפָ ם, ֻכַ
ָמִים"ֶאל ֵא  ָ ש ֻ אֶֹאתַֹׁ–ַׁל ֻבַ ָ ִֹלש ֻ ִריךְׂ ֻצָ ֶ ש 

ַדִים, ַֹהֻיָ ֶֹאל ב, ֻלֵ ֻבַ ֶ ֹש  ַֹהֻדֹוֵפק ָֹהרֻוַח נֻו ַֹהיְׂ ב, ַֹהֻלֵ
ַמִים'.ֻוִמזֶֹֹֻ ָ ַֹה'ש ֻ ךְׂ ֻכֵ ֻדַ ֹהִֹנזְׂ

  .מ

 (ח"ב צט)

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

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

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

ֻגֻועוֹֹֹ ַגעְׂ ִכֻסֻוָפיוֹוְׂ ֹֹוְׂ ַרךְֹׂלְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ֱאֶמתַֹהש ֻ ֹ.ֻבֶ
בָֹאר ֵריַׁמְּ ִדבְּ ַַֻׁׁבְּ ית)ַרַז"ל ֲענִּ ַׁ(ח. תַֻּּ ֹ"ֵאין:

תוֹֹ ִפֻלָ לֹֻתְׂ ֶ ַמַעתָֹאָדםֹש  ְׂ ִֹנש  א־ִאם־, ֶאֻלָ
ן יםֹֻכֵ וֵֹֹֹמש ִ ש  ַכֻפֹו"ַֹנפְׂ כוַַֻֻׁׁבְׂ ר ַׁ–ַׁ'וְּ ֱאמַּ נֶֻּּ ֶּ ה ג,]ש  יכָּ  )אֵּ

א: מא(  ָ ָבֵבנוֹֹֻ"ִנש ֻ ִים"ֶֹאלֹלְׂ ֻפָ ַׁ.[ֻכַ
א :ַיִין־ֶנֶסךְּ ד, יט, ִלֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות] ָ ָבֵבנוֹֹֻ"ִנש ֻ ֶֹאלֹלְׂ

ִים ֻפָ ָמיִֹֹלֵאֶֹֹאלֹֻכַ ָ ש ֻ ה , )ֵאיָכה ג, מא( "םֻבַ לָֻּּ ְתפִּ ה וֻּ קָּ א ְצעָּ הוֻּ
ה  ְרבֵֻּּ ְצעֹּק הַּ ין לִּ יכִּ רִּ צְֻּ ֶּ , ש  נוֹּ ין קוֹּ ינוֹּ ְלבֵּ ת בֵֻּּ ְדדוֻּ וֹּ ְתבֻּ ה ְוהִּ יחָּ ְוש ִּ

ת ירַּ ְמסִּ ְך בִֻּּ רַּ ְתבָֻּּ ם־יִּ ֵּ ש ֻּ ש  ־ְלהַּ פֶּ מוֹּ  ,נֶּ , כְֻּ וֹּ ְפש  א נַּ צֵּ ט תֵֻּּ ְמעַּ כִֻּּ ֶּ ד ש  עַּ
"ל ינוֻּ זַּ תֵּ וֹּ בֻּ ְמרוֻּ רַּ אָּ ֶּ ֲעִני) ש  ָֹאָדםֹ": ת ח.(ֻתַ ל ֶ ֹש  תֹו ִפֻלָ ֹֻתְׂ ֵאין

ַמַעת ְׂ ַכֻפוֹֹֹ,ִנש  ֹֻבְׂ ֹו ש  יםַֹנפְׂ ןֵֹמש ִ אִֹאםֹֻכֵ ק  ,"ֶאֻלָ סוֻּ ָּ פֻּ ְמדוֻּ מִּ ְולָּ
ה י  ,זֶּ רֵּ וֻּ פֻּ סִּ ים בְֻּ ִּ ש  דוֹּ קְֻּ יו הַּ תָּ יחוֹּ ש ִּ ה בְֻּ א זֶּ בָּ וֻּ מֻּ יְוכַּ יֵֻּּ "ן־חַּ ֲהרַּ  מוֹּ

ן( –)תמא   ַקֻמָ ימָּ , מֻוָבא לְּ ְבסִּ נָּ ט צן וֻּ ְניָּ  [.)ַהַנ"ל(א תִֻּּ

  .מא

 (ח"ב קא)

ָעִמים, ֹֻפְׂ ֲֹאָלִפים ֹזֹאת ֵדיַַַׁׁלֲחזֹר ֻכְּ
דֹו,ַׁ ץַַׁלֲעמֹדַַׁעלַָׁעמְּ ַאֻמֵ ִיתְּ קַׁוְּ ַחֻזֵ תְּ ֻיִ ֶ ש 
ִמיד,ֹ ֹֻתָ ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ֵניַֹהש ֻ ןִֹלפְׂ ַחֻנֵ ִהתְׂ לֹֻולְׂ ֻלֵ ֻפַ ִהתְׂ לְׂ
ֶיה.ֹ הְׂ ֻיִ ֶ ֹש  ֵֹאיךְׂ ֶיה ִֹיהְׂ ַֹלֲעבֹוָדתֹו, ֵבהֻו ָקרְׂ ֻיְׂ ֶ ש 

א ָ ִים ֶאל ֵא  "ִנש ֻ ֻפָ ָבֵבנֻו ֶאל ֻכַ ָמִים"לְּ ָ ש ֻ ַׁל ֻבַ
יכָּ )ַׁ  .ה ג, מא(אֵּ

  .מב

י־מֹוֲהַר )  (תמא ן"ַחֻי 

ר ֻבֵ נוַַֻֻׁׁדִ ַַַׁׁרֻבֵ יִַׁעםַז"ל ַַׁיֲעקֹבַַׁרֻבִ
ַיןַׁיֹוֵסף, םֵַׁמִענְּ ֵ ֲַׁעבֹוַדת־ַהש 

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

ָראֻויַׁ ַׁ.ֻכָ

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

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

יַָׁהֶאֶבן,ַׁ דֹולֶַׁאֶבןַָׁהָיהַֻׁכִ ָכֵבדַֻׁגָ ֹאדַׁוְּ  .מְּ

ֶֹזה

"ַהֻתֹוָרה, ֹוְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ר ִֹעֻקַ

ֵכן ֹוְׂ

ִריִכי ֹןצְׂ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ

ַעם־ַאַחת ֹֻפַ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 מ

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

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

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

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

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

ַהֲעלֹותַֻׁתֻוַכלַֻׁוָבֶזהַׁ ה.ַַׁעלַׁאֹותוַַֹׁׁלְּ  ָהֲעִלֻיָ

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

ה ג, מא( יכָּ ָבֵבנוֹֻ,ַׁ)אֵּ אל יא ַָׁהֶאֶבן"ֹ"ֵלבֹהֻואֹֻולְׂ ְזקֵּ )ְיחֶּ

הֻואַׁ,יט; לו, כו( דֹולֶֹאֶבןֹוְׂ ָכֵבדֹֻגָ ֹאד,ֹוְׂ ִאי־ַׁמְׂ וְּ
ר ָ ש  ָהִריםֶַׁאפְּ ַרךְַַּׁׁאֹותוַַֹׁׁלְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֻוםַׁלְּ ש  ַֻׁבְּ
ַֹׁאֶפן ֵדיַַׁרק, חַַׁעל־יְּ ֻקַ ֻנִ ֶ ',ַׁש  יש  ֻטִ רַׁ'ֻפַ ֻבֵ ַ ש  ַֻׁונְּ

פֹוֵצץ ָאזַָׁהֶאֶבן",ֹ"ֵלבֶַׁאתַֻׁונְּ ָהִריםַׁנֻוַכלַׁוְּ ַׁלְּ
ַהַׁ.ַׁאֹותוַַֹׁׁ 'וְּ יש  ֻטִ ֻבֻור'.ַהַַׁׁהֻואַׁ'ֻפַ ַׁ'ֻדִ

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

  .מג

 (ח"ב קא)

ֹ ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַהש ֻ צֹוֵעקֹלְׂ ֻקֹוֵראֹוְׂ ֶ ש 
ֹ ֹאד, ֹמְׂ ַֹרב ַמן ֹזְׂ ַׁהֻואֶַׁזה ַוֲעַדִין
ַׁ י־ֵכן ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֹאד, ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ ֶיהָֹרחֹוק ִֹיהְׂ ִאם

ֹסֹוףֹ אי ַוֻדַ ֹֻבְׂ ֹות, ש  ֹֻוַבֻקָ ִפֻלֹות תְׂ ֹֻבִ יץ ַאֻמִ ֹוְׂ ָחָזק
בֹוֹ ִֹויָקרְׂ , ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַֹהש ֻ ַֹיֲעֵנהֻו ֹסֹוף ל ֻכָ

ֱאֶמת,ֹֹ כֻו'.ַלֲעבֹוָדתֹוֹֻבֶ ִליָֹסֵפקֹוְׂ איֹֻבְׂ ַוֻדַ ֹֻבְׂ

תֻוב ֻכָ ֶ י)ַׁש  לִֻּּ הִּ ה":ַׁם כז, יד(תְֻּ ֲֹחַזק'ֹהֶֹאלַֹקֻוֵ
ַיֲאֵמץ ךָֹֹוְׂ הִֹלֻבֶ ַקֻוֵ ֹלֹאַֹׁ'",הֶֹאלֹוְׂ ִאם "וְׂ

ה" ַקֻוֵ ֹוְׂ ֲֹחזֹר ָך, תְׂ ִפֻלָ ֹֻתְׂ ל ַקֻבֵ תְׂ ם(ַֻׁתִ ָּ "י ש  ִּ ש  ֵכַַׁׁ–ַׁ)רַּ ןַׁוְּ

ַׁ עֹוָלם ִקיף ַעד"ַׁ–לְּ ְּ ֵיֶרא ַיש  ָמיִ ' ה וְּ ָ ַׁם"ִמש ֻ
יכָּ )ַׁ  .ה ג, נ(אֵּ

ֻדוֻ " י" ֶאֶבן ַוֻיַ יָכ ) ֻבִ  (נג, ג הא 

  .מד

 (ח"א כח, ג)

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

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

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

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

  .מה

 (ח"א ב, ה)

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

ֹּהַּ ) ְנחָּ ר זֻּ ִּ תֻובַׁס רנב:(פֻּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ה ג, נד(,ַֻׁכְּ יכָּ  "ַסֻכָֹתה:ַׁ)אֵּ
לָֻּּ ]ֹ"ֶבָעָנן ָלךְּ   פִּ ר תְֻּ ֲעבוֹּ כֻו'.ַׁה[מֵּ ַׁוְּ

  .מו

 (ח"א ט, ג)

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

ֹ ָאר ְׂ ִנש  ךְֹׂוְׂ חֹש ֶ ֹֻבַ ל, ֻלֵ ֻפַ ִהתְׂ ֹלְׂ ָֹיכֹול ֵאין ֹוְׂ מֹוַׁ, ֻכְּ
ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ יכָּ )ש  ַׁה ג, נד(אֵּ "ַסֻכָֹת ֶבָעָנן ָלךְּ ֵמֲעבֹור :
ה". ִפֻלָ ַעַֹׁ–ַֻׁתְּ צֹאוְׂ ִֹלמְׂ ֹזֹוֶכה ֹ'ֱאֶמת', ֵדי ֹל־יְׂ

ַתח'ַהֹֹ כוַַֻׁׁ'ֻפֶ ַׁ'.וְּ

ַטֵער ִנצְׂ ֹוְׂ

ַֹרק

מֹו־ֵכן ֹֻכְׂ

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ָֹצִריךְֹׂ

ֶזה ֹוְׂ

בֹות־ָזרֹות' ֲחש ָ ַֹה'ֻמַ

עֹוֵמֹ ש ֶ ֹדֻכְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 מא

  .מז

 (ח"ב ח, ד)

אַֹלֲהָדֵדי"ֹ ִכיַֹמֻיָ פְׂ ָ ש  ָעִמים'?ֲֹעָנֵניֹֻדְׂ 'רְׂ
כוֹּ ) רָּ א",ַׁ–ַׁת נט.(בְֻּ ַֹמֻיָ ִכי פְׂ ָ ש  ֹֻדְׂ ֶזהַַׁׁ"ֲעָנֵני
ִחיַנתַׁ ָרא־ָאֳחָרא',ֹֻבְּ טְׂ ִחיַנתַַׁה'ֻסִ ִהיאַֻׁבְּ ֶ יכָּ )ש  ה ג, אֵּ

ַׁנד( ה""ַסֻכָֹת : ִפֻלָ ָעָנן ָלךְּ ֵמֲעבֹר ֻתְּ נוַַֻׁׁ–ַׁבְּ ַׁ:ַהיְּ
ה.ַׁ ִפֻלָ ִביםֶֹאתַֹהֻתְׂ ַעֻכְׂ ִלֻפֹותַֹהֻמְׂ ַֹהֻקְׂ

ֶתם ַהֻטֹוב ֶנא ַהֻכֶ ְּ יָכה ד ""ֵאיָכה יֻוַעם ָזָהב ִיש   , א()א 
הוֻ  ֻיָ ִ ָרה ַעל יֹאש  ִ ). ִקיָנה זֹו ֶנֶאמְּ יָכ "י; ַרש   ה ד, א(ַרֻבָ ה־א 

  .מח

ֲאִריכוַַֻׁׁת'ֲהָלכוֹֹ־יִלֻקֻוֵטֹ' ַׁתֻבַ ַהֻלַָׁ, ןַׁלְּ
ַֹמֲעֶרֶכֹ'ֻבְַּׁ ָעֹת ְׂ ש  ָאֹ־הֻתִ ינַַָׁׁ:ב'ֻבְׂ ַהֻקִ ֶ הַׁש 

יכָּ ) "ֵאיָכה יֻוַעם ָזָהב" רֶּ ה אֵּ ֶּ ל ַע י ָקֵא  – ד(ק פֻּ
קוֻ ת ַהֲעָלַמ ' ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ יִקיר אוֹ ת וְּ ֻדִ ־ןַעיֵַַֻׁׁם',ַהֻצַ

ַַׁׁ ָ ַׁם.ש 

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

  .מט

 (ח"א סא, ז)

ֹ ַֹמה ִחיַנת ִעיֻבְׂ ֻנֹוסְׂ ֶ ָנהֹש  ָ ־ַהש ֻ ֹרֹאש  ַֹעל ן
יִקים. ַצֻדִ ַַׁׁלְׂ י ָנה'ֻכִ ָ ־ַהש ֻ הֻואַַׁׁ'רֹאש 

ִדיָנא'יֹוָמא־ ַַׁׁ'ֻדְׂ ָנה, ָ לַַׁהש ֻ לַֻׁכָ ֶ ֶאָחדֹש  ָכלֶֹאָחדֹוְׂ וְׂ
יק־ַהֻדוֹֹ ֻדִ ֶֹאלַֹהֻצַ צֻוָמיו ִצמְׂ ֹוְׂ תֹו ָ ֺדש ֻ אִֹעםֹקְׂ ר,ֹֻבָ

י ֵ ש  ִחיַנתֹ'ָקדְׂ ֹֻבְׂ הֻוא ֶ ִחי־ש  ֹֻבְׂ ים', ִ 'ֶאֶבן־ַנתֳֹקָדש 
ה' ִתֻיָ ְׂ כוַַֻׁׁש  יִניםוְּ לַַׁהֻדִ ִקיםַֻׁכָ ֻתָ ֵדי־ֶזהִַׁנמְּ ַעל־יְּ  .'.ַׁוְּ

ַֹיֲעקֹב' ֵני ֹ'ַאבְׂ ִחיַנת נִֹֹֻֻבְׂ ֶ םֹש  ֻלָ ֹֻכֺ לֻו לְׂ כְׂ
ֹ'ֶאֶבן תֹוךְׂ ה',־ֻבְׂ ִתֻיָ ְׂ ֵֹהםַֹׁש  ֹות' ָפש  ַֹה'ֻנְׂ י ֻכִ
ֹ'ֲאָבִנים', ִחיַנת ַַֻׁׁבְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יכָּ )ֻכְּ :ַׁה ד, א(אֵּ

" ֵני קֶֹדש  ָנה ַאבְּ כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ִאיםֹ–ֹ"ֻתִ ֹֻבָ ם ֺכֻלָ ֹוְׂ
יק־ַהֻדֹור.ֹ ֻדִ ַֹהֻצַ תֹוךְׂ ָלִליםֹֻבְׂ ִנכְׂ ֹוְׂ

  .נ

 (רה"ן מֹוֲהַר ־יַחֻי  ח"ב ח, ו; )

יֹוֵתר ֹֻבְׂ ין ַרֻבִ ִנתְׂ ֹוְׂ ִצין ַקֻבְׂ תְׂ ֻנִ ֶ ֹש ֻ ֹותַֹֹמה ש  ַנפְׂ
ַיַחד ֹֻבְׂ ָרֵאל יֹוֵתרַׁ–ִַׁיש ְׂ ֹֻבְׂ ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְׂ ֹוְׂ ה ַרֻבֶ ִֹנתְׂ

ֹאדֹֹ ֹאדֹמְׂ ה'מְׂ ִפֻלָ יתַֹהֻתְׂ  .'ֻבֵ

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

ֹ ים"ֹ–ָחֵמש  ֻתִ ִריםֹֻבָ ֶעש ְׂ ֵַַׁׁמָאהֹוְׂ כֻו' ה וְּ ירָּ ר ְיצִּ פֶּ )סֵּ

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

ַלִים.ַׁ פְּ ַֻׁכִ

ִחיַנתֹ'ֲאָבִנים',ֹ– ִחיַנתֵַַׁׁהםֹֻבְׂ בְּ ֻבִ
יכָּ ) ַׁה ד, א(אֵּ ֵני : ָנה ַאבְּ כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  "ֻתִ

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

  .נא

 (ח"ב סז)

ָֹהֹ הֻוא ֶ ֹש  יק ֻדִ ִית"ַהֻצַ ־ֻבַ ֹ"רֹאש 
נֵּ ) וֻּ קֻּ ר יח: כד.תִֻּּ ֹּהַּ ֵניֹֹ–ֹ(י־זֻּ לֹֻבְׂ נֻו,ֹֻכָ ֻלָ ֲאַזיֹֻכֺ

ִחיַנתֹ םֹֻבְׂ ֻלָ ִית'.ַֹהֻדֹור,ֹֻכֺ ֵני־ֻבַ  'ֻבְּ

ָֹהֹ ֶֹזה ם ַעֻלֵ ִנתְׂ ֹוְׂ ק ֻלֵ ֻתַ סְׂ ֻנִ ֶ ש  ־"ֻכְׂ רֹאש 
ית ִריןֹ–ֹ"ֻבֵ ֻבְׂ ֻגַ ִֹמתְׂ לֹוםֲֹֹאַזי ָ ש  ַחס־וְׂ

ֹ ִחיַנת ָרא־ָאֳחָרא 'רֹאש  ֻבְׂ טְּ ל ַהֻסִ ֶ ִחיַנתֹֹ,'ש  ֻבְׂ
ל חֻוצֹות" יכָּ )ַׁ"רֹאש  ֻכָ ֶנֶגדַׁא(ה ד, אֵּ ַֻׁכְּ הֻוא ֶ ַׁש  ,

"ל 'רֹאש  ַׁ ה ַהֻנַ ָ ֺדש ֻ קְּ  .'ֻדִ

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

ִית'ֵאיןֹ ִליםֹֻבַֹֹ,'ֻבַ ֻגְׂ לְׂ ֻגַ לֹום.ֹ'חֻוצֹות'ֻוִמתְׂ ָ ש   ַחס־וְׂ

יכָּ )ֶַׁנֱאַמר ַׁה ד, א־ב(אֵּ ָנה : כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  "ֻתִ
ֵני  ל חֻוצֹות, ֻבְּ רֹאש  ֻכָ ֵני קֶֹדש  ֻבְּ ַאבְּ

ז"  ֻפָ ִאים ֻבַ ֺסֻלָ ָקִרים ַהמְּ כֻו'.ִֹצֻיֹון ַהיְּ ֹוְׂ

ִליםַֹחס־ ֻגְׂ לְׂ ֻגַ יםִֹמתְׂ ִ דֹוש  ָרֵאלֹקְׂ ש ְׂ ֻיִ ֶ ש 
ֹֻבְֹׂ לֹום, ָ ש  ל חֻוצֹות"וְׂ יַֹׁ–ַׁ"רֹאש  ֻכָ ֻכִ

ֹ"ַמאי

ֹןַעיֵֹֻ

ֶֹזהוֹֻ

ֶזה ֹוְׂ

ֹלֻכָֹ

י ֹֻכִ

ֹות' ָפש  ַה'ֻנְׂ ֹוְׂ

ֹ ש  ֻיֵ ש ֶ ֹֻכְׂ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַעל־ֶזה ֹוְׂ

נֻו: ַהיְׂ ֹֻדְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 מב

ָֹהֹ ם ַעֻלֵ ִנתְׂ ֹוְׂ ק ֻלֵ ֻתַ ִית"ִנסְׂ ־ֻבַ יקֹֹ"רֹאש  ֻדִ ַהֻצַ
ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ , ַֹהֵהֶפךְׂ לֹום ָ ש  ַֹחס־וְׂ ר ֻבֵ ֻגַ ִנתְׂ ֹוְׂ י, ָהֲאִמֻתִ

ל חֻוצֹות".ֹ  "רֹאש  ֻכָ

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

( ָּ זַׁ:ם(ש  ֻפָ ִאים ֻבַ ֺסֻלָ ָקִרים ַהמְּ ֵני ִצֻיֹון ַהיְּ  "ֻבְּ
כֻו',   כֻו'".וְּ ֵני קֶֹדש  וְּ ָנה ַאבְּ כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש   ֻתִ

  .נב

י־מֹוֲהַר"ן' ח"ב ח, וֻפִ ל־ַע  – "ן רהמֹוֲהַר י־ַחֻי  )  י 'ִלֻקֻוט 
ַי  – ִענְּ י'ַה ן ֻבְּ ֻתִ ָה ם' ֻבָ רֻוִפים'(ֲאָבִני'וְּ ַה'ֻצ   ם' וְּ

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

ָנה" כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֵני ֻתִ רֹאש   קֶֹדש   ַאבְּ ל ֻבְּ  ת".חֻוצוֹ  ֻכָ

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

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

תֹוךְֹֹׂ יםֵֹאֻלוֹֹֻֻבְׂ ֻתִ יםַֹהֻבָ ִ וַֹֹֻהֲחָדש  ֲעש  ֻנַ ֶ ֹ.ש 

ֵארַׁלֹא נוַַֻֻׁׁבֵ כֻותַֹמהַׁ"לזַַַַׁׁרֻבֵ ֻיָ ַ ָיןֹש ֻ ִֹענְׂ
אֻוַמןֹל"ַהנֶַֹֹֻזה ָקאֹלְׂ וְׂ ֹ.ֻדַ

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

ֹות ָפש  גוַַַֻׁׁרֻבֹותִַׁמֻנְּ ֶהרְּ ֻנֶ ֶ ַַׁׁש  ם ָ י־ֶזהַׁ–ש  ַַׁעל־ֻפִ
כֹוִלין ָהִביןַׁיְּ ָצתַׁלְּ ָיןַׁקְּ ַׁ"ַהנִַַַֻׁׁענְּ יַׁ–ל ֲֹהִריַגתֹֻכִ
ָרֵאֹ לֹום,ֹלִיש ְׂ ָ ש  מוֶֹֹֹזהַֹחס־וְׂ ַעצְׂ ִחיַנתֹֻבְׂ ֹֻבְׂ
ָנהֹ כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֵני "ֻתִ " ַאבְּ כוַַֻׁׁקֶֹדש  ַׁ'.וְּ

  .נג

 ("ן רפאמֹוֲהַר ־יַחֻי  )

ָאַמר: אָֹהָיהִֹאםַׁוְּ ֵלנוֹֹֻֻבָ ָמה'ֶֹאצְׂ ָ ש  ֹנְׂ
דֹוָלה י־ֵכןַׁ–ַׁ'ֻגְׂ ִאיםָֹהִיינוַֹֹֻאף־ַעל־ֻפִ ִֹנרְׂ

ֻוִבים ֲחש  ִקיםֵַׁאיָנםַֻׁוֶבֱאֶמתַׁ.ֻכַ כוַַָֻׁׁעַליַׁחֹולְּ יֵֻּּ )ַׁ'וְּ  ןעַּ

יחוֹּ   רַּ ת־ש ִּ הֻואַׁ–ַׁ"ן קפב(הָּ בַׁוְּ ֵ ֵביתֹו.ַׁיֹוש   ֻבְּ

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

ָחִמים ָהיוַַָֻׁׁעָליו,ִַׁנלְּ ִחיםַׁוְּ ֹולְּ רֹוִביםַׁש  יםַׁלוַַֹׁׁוְּ ִַׁחֻצִ
ַַׁׁ כֹוִליםַָׁהיוַַֻׁׁלֹאֲַׁאָבל.ַָׁוֵאש  לֻום.ַַׁלֲעשֹֹותַׁיְּ ַֻׁכְּ

ַׁ ש  ֻיֵ ֶ ֵהםַׁ'טֹובֹות־ֲאָבִנים'ַׁש  ֶ ֵדִליםַׁש  ַֻׁגְּ
ֵאִדיםֵַׁמֲאִויִרים ַׁוְּ ָהָיה. ַׁ'טֹוב־ֶאֶבן'ַׁוְּ

ָהָיה ֶ ֵדלַׁש  ֲאִוירַֻׁגָ ַֻׁבָ לַׁלוַַָֹׁׁהָיהַׁלֹאֲַׁעַדִיןַַׁאךְַּׁ, ַֻׁכָ
ֵלמֻות ְּ ֵריַַׁהש ֻ ַגמְּ ַׁלְּ ֵדי, ַעל־יְּ ָהיוַַֻׁׁוְּ ֶ ַׁרֹוִביםַׁש 
ים נֵַַַֻׁׁאָליוַַׁהִחֻצִ ַׁל"ֻכַ ֵדי־ֶזה, ִליכוַַַֻׁׁעל־יְּ ְּ ִַׁהש 

ָנַפלַׁ,'טֹוב־ֶאֶבן'ָהַׁ ל'ַהַַַׁׁעלַׁוְּ ֻדָ גְׂ ָהַֹׁ.'ֻמִ 'ֶאֶבן־וְּ
הַַׁהֻטֹוב'ֹ לַָׁהָיהַׁ,ַהֻזֶ ֶ ֹ'.ֵחן'ַׁש 

ַפל ֻנָ ֶ ל'ַהַַַׁׁעלַׁש  ֻדָ גְׂ ֶכףֲַׁאַזיַׁ–ַׁ'ֻמִ לוַַֻֻׁׁתֵ ַָׁנפְּ
ָפָניו רֻו:ַׁלְּ ָאמְּ ִחיַׁוְּ ",ֹ"יְׂ ֶלךְׂ ִחיַֹהֻמֶ ֹ"יְׂ

ֹ." ֶלךְׂ ַֹהֻמֶ

מֹות ָ ש  ַטֻנֹותַֹהֻנְׂ ֶכםֹקְׂ מֹותְׂ ִליםֹֻכְׂ ֻנֹופְׂ ֶ ֹש 
ֵדי־ַעל ָחמֹותֹֹיְׂ לְׂ ִחיַנתֵֹהםֹ–ַהֻמִ בְׂ ה)ַֻׁבִ יכָּ  אֵּ

ָנה"ַׁ:(ד, א כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֵני ֻתִ ָרא", קֶֹדש   ַאבְּ ִנקְׂ ֹוְׂ
ִפיָכה' ְׂ ֲעַדִיןֵֹמֲחַמתֹ'ש  ֶ לָֹלֶהםֵֹאיןֹש  ֹֻכָ

ֵלמֻות,ֹ ְׂ ִליםַֹהש ֻ נֹופְׂ ָלִמיםֹקֶֹדםֹוְׂ ְׂ ש  ֻנִ ֶ ַׁ.ש 

ָמה'ַהַׁ ָ ש  דֹוָלהֹֻנְׂ ַׁ'ַהֻטֹוב־ֶאֶבן'ַׁל,"ַהנַַֹֻׁ'ֻגְׂ
ַׁ"ַהנַַֻׁ ִחיָנהַׁ–ל לַַׁהֻבְּ ֶ ַׁלוַַָֹׁׁהיוַַֻׁׁ'ֵחן'ַׁש 
ֵלמֻות ְּ ש  ַֻׁבִ ָארַַׁאךְַּׁ. ְּ ֵלמֻותַׁש  ְּ ַָׁהיוַַֻׁׁלֹאֲַׁעַדִיןַַׁהש ֻ
ֵדיַׁ.לוַַֹׁׁ ַעל־יְּ ַלם.ַׁ',ָחָכם'ֶהַַׁׁוְּ ְּ ִַׁנש 

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

  .נד

 (ח"ב ח, ב)

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

ֹד"ַׁ ש  ֹֹֻכְׂ ֻדַ ַ ְעיָּ )ַׁי"ִמש ֻ ַּ ַׁ.ה יג, ו(ְיש 

'ֹ ֻדַ ַ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁי'ש  ה',־'ַרֲחָמנֻותהֻואַֻׁבְּ ָ ֺדש ֻ קְׂ ַֻׁדִ
ַׁ ִחיַנת בְּ י)ֻבִ ִּ אש  רֵּ ַׁת מג, יד(בְֻּ ֵאל": יֹוְׂ ֻדַ ַ ןֹש  ִֹיֻתֵ

ִביא' ָיהֻו־ַהֻנָ מְׂ 'ִירְׂ ֹוְׂ

ַדע: ֹוְׂ
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ָנם ָֹאמְׂ

ַֹאךְֹׂ

ָֹעָנה

ָבר ֹֻוכְׂ

ַֹאךְֹׂ

ֵתֶכף ֹוְׂ

ַֹאךְֹׂ

ֲֹאָבל

ם" ֹֻגַ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 מג

הֻואַׁם",ַרֲחִמיָֹלֶכם ֶ ִחיַנתַַׁׁש  ה',ֻבְּ ִפֻלָ הֻואַַׁׁ'ֻתְׂ ֶ ש 
ֻדֻודַׁ ִ ֲעָרכֹות'־'ש   .ַהֻמַ

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

ד" ַ צֻו ש  ים ָחלְּ ֻנִ ַַׁׁ–ַֻׁתַ ֵדי־ֶזה: י ַעל־יְּ ת ַעֻמִ "ֻבַ
ָזר"  ַאכְּ יכָּ )ַׁלְּ ָּ ה אֵּ ַׁ.ם(ש 

ַָׁהַׁ ִַׁמן ִקים ַׁיֹונְּ ֵהם ֶ ַׁש  ֵדי־ֶזה ַׁ'ַרֲחָמנֻות'ַעל־יְּ
–ַַׁׁ ם ַֻׁגַ ֵדי־ֶזה ָֹהַרֲחָמנֻות'ַעל־יְּ ַעט ֹ'מְׂ

הַׁ ַנֲעש ֶ םַׁוְּ ֻגָ ֵלנֻו,ִַׁנפְּ ָארֶַׁאצְּ ְּ ש  ָזִרֻיֻות'ַהֻנִ ַעל־ַׁ.'ַאכְׂ וְּ
ַַׁהַׁ ם ֻגָ ִַׁנפְּ ֵדי־ֶזה ַעת'יְּ ֵַׁהםַׁ,'ֻדַ ַַׁחס־ַַׁוֲאַזי ִקים יֹונְּ

לֹוםִַׁמַַׁׁ ָ ש  ַעת'ֹוְּ ַגם־ַהֻדַ כוַֻׁ'ֻפְׂ ַׁ'.וְּ

יֵֻּּ ] טֵּ ן עַּ וֻּ קֻּ כוֹּ י־לִּ תת, ֲהלָּ ילַּ ם־ְנטִּ יִּ דַּ דָֻּּ  יָּ ְסעֺּ בָּ  –ה ד, ה לִּ א מוֻּ
לָֻּּ   כֶּ 'בְֻּ ן ְלהַּ ֲערֶּ עָּ ת מַּ ְ ש  אָּ ה תִֻּּ  ב'[.בְֻּ

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

  .נה

 (ח"א כח, ב)

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

ַׁ תַֹעל־ֶזה: ֻפַ ֶֹחרְׂ , ִֹאיש  לֹא ֹוְׂ ֹֻתֹוַלַעת "ָאנִֹכי
י)ַָׁאָדם" לִֻּּ הִּ ַׁם כב, ז(תְֻּ ִחיַנתֹ. ֹֻבְׂ ָֹלֶזה: ה ֺגֻלָ ַהֻסְׂ

יַַׁׁ'ֻתֹוָלע'. ִחיַנתַַׁׁ'ֻתֹוָלע'ֻכִ מוַַֹׁׁ'ֱאמֻוָנה',הֻואַֻׁבְּ ַֻׁכְּ
תֻובַַׁׁ ֻכָ ֶ יכָּ )ש   "ָהֱאֺמִנים ֲעֵלי ֻתֹוָלע".:ַׁה ד, ה(אֵּ

ֹ לֹֹ–'ֱאמֻוָנה' ַבֻטֵ ֹֻומְׂ ר ֻבֵ ַ ש  מְׂ
ִפירֹות ַהֻכְׂ ֹוְׂ ֲֹעבֹוַדת־ֶאִליִלים

יֹונֹות,ֹֹ זְׂ ַהֻבִ ִרים.וְׂ רַֹעלַֹהֻכֹופְׂ ֻבֵ ֻגַ ֹֻוִמתְׂ

ַׁ
ַׁ

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

  .נו

 (ח"ב סז)

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

ֹ.' ִחיַנתֵַַׁׁאש  ֶזהַֻׁבְּ ןֹוְּ ֻבַ '.'ֺחרְׂ ש  ֻדָ ית־ַהִמקְׂ  ֻבֵ

ַׁ ִחיַנת: ִצֻיֹון ַוֻתֹאַכל ֻבְּ ת ֵאש  ֻבְּ ֻצֶ "ַוֻיַ
סֹודֹוֶתיָה" יכָּ )ַׁיְּ סֹודֹוֶתיָה"ַֹׁ.ה ד, יא(אֵּ ֹ–"יְׂ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִכיןֶֹזה ָ ש  מְׂ ֻנִ ֶ ֹש  סֹודֹות' ֹיְׂ ָעה ֻבָ 'ַארְׂ
אֹוֵרי־אֹור', ִחיַנתֹ'מְׂ פֻוַֹעל־ִַׁמֻבְׂ רְׂ ִנש ְׂ לֻוֹוְׂ ֶאכְׂ ֻנֶ ֶ ש 

ֵדי:ֹ ת ֵא יְׂ ֻצֶ ִצֻיֹון""ַוֻיַ רֻותֹ–ֹש  ֻבְּ ֻבְׂ ֻגַ ֵדיַֹהִהתְׂ ַֹעל־יְׂ
ֹ.' אֹוֵרי־ֵאש  ֹ'מְׂ

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

  .נז

 (ח"א יג, א־ג)

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

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

ִחיַנתַׁ יכָּ )ֻבְּ ַׁה ד, כ(אֵּ יַח : ִ ש  ינֻו מְּ "רֻוַח ַאֻפֵ
ֻכַַָׁׁ–ַׁה'" ֶ ֲַׁעבֹוָדה־ָזָרהַׁזֹאתַׁש  ש  ֻיֵ ֶ ַמןַׁש  ל־זְּ

ַׁ עֹוָלם. ַֻׁבָ ֲַׁחרֹון־ַאף עֹוָלם, ַֻׁבָ ַָׁממֹון ל ֶ ִפֹש  יֹֻוכְׂ
ֻטֻוָלֻהֹ ןֻבִ ֹֻכֵ ִחיַנת:ֹ, בְׂ ֹֻבִ ַֹה'ֲחרֹון־ַאף', ל ֻטֵ ֻבַ ִֹנתְׂ

יַח ה'".ֹ ִ ש  ינֻו מְּ  "רֻוַח ַאֻפֵ

  .נח

 (ח"א טז)

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

ֹ כֻו ְׂ ש  ִיֻמָ ֹוְׂ ֲאלֻו, ָלםָֹהַעֻכוִֹֻיֻגָ ֶֹאצְׂ ָהרֹות נְׂ ֹֻכִ "ם

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֹ ש  ֻיֵ ש ֶ ֹֻכְׂ

ִחינַֹ ֹתֻוִבבְׂ

ָנִעין כְׂ ֻנִ ש ֶ ֹֻכְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶֹזה

ֶזה ֹוְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ



תֵַׁאיָכה תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ִגֻלַ  מְּ
 מד

ֹ ַבר ֹֻדְׂ מֹד ִֹללְׂ ֵ ַַׁׁם,ַהש  תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו הוֻּ )ֻכְּ ְעיָּ ַּ :ַׁב, ב( ְיש 
ָנֲהרוֹֻ"ַׁ לֵֹאָליוֹוְׂ ַׁם".ַהֻגֹויִֹֹֻכָ

י יֵֻּּ 'חַּ ֲהרַּ ־]בְֻּ ש   ן'"מוֹּ ה: ְויֵּ זֶֻּּ ה הַּ רָּ וֹּ תֻּ ל הַּ יק ו עַּ דִֻּּ ד צַּ חָּ א אֶּ הוֻּ ֶּ  ש 
ל  לוֻּ ין כָֻּּ רֵּ תְֻּ ין מִּ יחִּ ִּ יו[ ְמש  ְחדָֻּּ ַׁ.יַּ

  .נט

 (ח"א ל, ז)

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

יַח' ִ הֻוא,ֹ'ָמש  ֶ ִחיַנתֹש  ִחיַנת,ֹ'חֶֹטם'ֹֻבְׂ ה)ֹֻבְׂ יכָּ  ד, אֵּ

ינוֻ  רֻוַח ":ַׁ(כ  יַח  ַאֻפֵ ִ ש   .'"ה מְּ

  .ס

 (ח"א נד, ד)

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

ן.ַׁ ַתֻקֵ ַׁלְּ ן,ֲַׁאַזיַָׁצִריךְּ ַתֻקֵ כֹולַׁלְּ ֻיָ ֶ  ש 

ָֹה'ַרע־ַעִין',ֹ ִחיַנת ֹֻבְׂ ַֹמהֻות אֹות ִלרְׂ
ֹ ִריךְׂ ֻצָ ֶ ֹש  ֶֹרש  ַֹהש ֻ ֵֹליַדע ֵדי ןֻכְׂ ַתֻקֵ ֹלְׂ

ַֹעל־ָידֹו.ֹ

ֹ ל ֶ ֹש  'ַרע־ַעִין' אֻות'לְׂ ְׂ ַנש ֻ ,ֹ'ִהתְׂ
ֹֻבְֹׂ ָֹצָרה ֵעינֹו ֶ אֻות'ש  ְׂ ַנש ֻ לִֹהתְׂ ֶ ֹש  '

ַהַֹׁ–ֲַׁחֵברוֹֹ ֹֻבְׂ ִניַע ַהכְׂ ֹלְׂ לֹ'ָצִריךְׂ ֶ ֹש  ֶֹרש  ש ֻ
אֻות ְׂ ַנש ֻ נוַֹֻׁ'.ַהִהתְׂ ֹֻבְַֹּׁ:ַהיְּ ֶֹרש  כֻות־'ש  לְׂ הֻואֹ,'ַהֻמַ ֶ ַׁש 

ִחיַנתַׁ יַחֹ'ֹֻבְּ ִ  .'ָמש 

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

ֵבקֻות'ַהַׁ ֹנסַׁ'ֻדְּ ִַׁלכְּ ָנה ַסֻכָ ַֻׁבְּ ִמי ַַׁעצְּ י ֻתִ ֶַׁהֱעַמדְּ ,
ֵֹמת" ל ֶ ֹש  ֵֹעינֹו ל ֻגַ ַגלְׂ ַַׁׁ,"ֻבְׂ נֻו 'ַרע־ַעִין',ַהיְּ ַעדַֹֻׁבְׂ

ֵדיֹ ֹֻכְׂ יַח', ִ ִחיַנתֹ'ָמש  בְׂ ֹֻבִ ש  ֻמֵ ֻתַ ְׂ ִהש  ֹלְׂ י ֻתִ ַרכְׂ ֺהצְׂ ֶ ש 
ִניַעֶֹאתָֹה'ַרע־ַעִין'.ֹ ַהכְׂ ַׁלְׂ

ִמי" ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ַעדָֹחטְׂ יכָּ )ֻבְּ  רֻוַח ":ַׁכ( ה ד,אֵּ
ינוֻ  יַח  ַאֻפֵ ִ ש   '".ה מְּ

  .סא

 (ח"א סו, ב)

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

ִחיַנתֹֹ יכָּ )ֻבְׂ יַח ה'".:ַׁה ד, כ(אֵּ ִ ש  ינֻו מְּ  "רֻוַח ַאֻפֵ

  .סב

 (ח"ב א, יב)

יַח'ֹ ִ ֹ'ָמש  י ֹֻכִ ִפֻלֹות, ַֹהֻתְׂ ל ֹֻכָ ל ַקֻבֵ מְׂ
ִחיַנת בְׂ ֹֻבִ ֹ'חֶֹטם', ִחיַנת ֹֻבְׂ יכָּ )ַׁהֻוא ה אֵּ

יַח ה'":ַׁד, כ( ִ ש  ינֻו מְּ לֹֹ–ֹ"רֻוַח ַאֻפֵ לֹֻכָ ַקֻבֵ ֻמְׂ ֶ ש 
ַֹהֹ'ֵריחֹות'ָהֹ ִחיַנת ֹֻבְׂ ֵהם ֶ ֹש  ִפֻלֹות', ֶזהַַׁׁ.'ֻתְׂ וְּ

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

  .סג

 (ח"ב ח, י)

" ירָֹחָדש  ִ ִחיַנתֹ"ש  ֻבְׂ ֻגֻון'ֹ, י)ַַׁה'ֻנִ לִֻּּ הִּ ם תְֻּ

ןָֹה'ֵריַח',ַֹׁ–ַׁצח, א( ֻקֵ ֻתַ ֵדי־ֶזהִֹנתְׂ ַעל־יְׂ
ֹ הֻוא ֶ ִחיַנתש  ֹֻבְׂ יַח', ִ ֹ'ָמש  ִחיַנת יכָּ )ַֻׁבְׂ ֹ:ה ד, כ(אֵּ

יַח ה'".ֹ ִ ש  ינֻו מְּ  "רֻוַח ַאֻפֵ

  .סד

 (ח"ב לב)

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

ִחינֹותַׁ ִחינֹותַׁ'חֶֹטם'הֻואַֻׁבְּ בְּ יכָּ ),ַֻׁבִ "רֻוַח :ַׁה ד, כ(אֵּ
יַח ה'". ִ ש  ינֻו מְּ 'חֶֹטם'ַַׁאֻפֵ לֻויֹֻבַ 'ִנאֻוף'ֹֻתָ מֹוַׁוְׂ ,ַֻׁכְּ

ַׁ תֻוב ֻכָ ֶ מוֹּ )ש  ְ ַׁת כ, יב(ש  ָאֹֹלֹא": ִאיָתאַׁף",ִתנְׂ ַׁוְּ
ַַׁׁ ָרש  דְּ ֻמִ ְדבָֻּּ )ֻבַ מִֻּּ בָֻּּ ר־בַֻּּ ַׁ."לֹאֵֹתָהֶנהַֹאף":ַׁה י, ב(רַּ

  .סה

יחֹו )  ("ן צחָהַר ־תש ִ

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

ִחיַנתַׁ ה)ַֻׁבְּ יכָּ ינוֻ  רֻוַח ":ַׁ(ד, כ אֵּ יַח  ַאֻפֵ ִ ש   '".ה מְּ

ִתי" ִהֻלָ ֹֻותְׂ

ִֹמי

ָצִריךְֹׂ ֹוְׂ

ֻנֹוֵפֹוֹֻ ש ֶ ֹלֻכְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזה: ֹוְׂ

ֶֹזה

יַחֹ' ֹ'ָמש ִ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֹ ֹרִעֻקַ

ֶזה ֹוְׂ
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תֵַׁאיָכה ִגֻלַ  מְּ
 מה

ַׁ

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

  .סו

 (ח"א לז, ו)

רֹון ָנָסה־'ֶחסְׂ רְׂ ֻדֹורֹותֹֹ'ַהֻפַ ֹֻבַ ַמֵעט תְׂ ֻנִ ֶ ש 
ֵדי ַֹעל־יְׂ א ֶֹאֻלָ ֶֹזה ֵֹאין לֻו, ַֹהֻלָ

ֵאיָנם־ַהֹֹ ֶ ֹוֲחִטיםֹש  ִנים'ש ֻ ֺהֻגָ  .'מְׂ

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

ַׁו( ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא ַׁוְּ ֻבֻור', כוַַֻׁׁ'ֻדִ ַׁוְּ .'ֹ ֶפש  ַהֻנֶ ֶ ש  ֻוכְׂ
ֹ תֹוךְׂ ָאהֹֻבְׂ ַֹהֹֹ"ֶחֶרב ַלה'",ֻבָ תֹוךְׂ ֻבֻור'ֻבְׂ ֲאַזיַֹׁ–ַׁ'ֻדִ

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

ָרֵאל.ֹ ִיש ְׂ ֹלְׂ

ַׁ רֻוש  יכָּ )ֻפֵ ַׁה ה, ט(אֵּ נוֻ ": ֵ ש  ַנפְּ  ָנִביא ֻבְּ
ֵמנוֻ  ֵני ַלחְּ ֻבָ  ֶחֶרב ִמֻפְּ דְּ נֻו:ַֹׁר".ַהֻמִ ַהיְּ

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

ַׁ ֹות', ָפש  'רֹוֵצַח־נְּ ַֻׁכְּ ַׁעֹוֵמד ֻלֹוֹהֻוא ֶ ֹש  ַהֲחִליף וְׂ
ֹ ר",הֻוא ֻבָ דְּ ֹֹ"ֶחֶרב ַהֻמִ ֵאינֹו ֹ'ֶחֶרב ַלה'',וְׂ

הֻואֹֹ ֶ ר'.ש  ַדֻבֵ ַׁ'ֶחֶרב ַהמְּ

ַהַׁ ַַׁהַחי'ַצַערַׁלְּ ֶפש  קֹולַַׁמרַׁ'ֻנֶ ֻצֹוֶעֶקתַֻׁבְּ ֶ ,ַׁש 
כוַֻׁ ַׁוְּ ָרָכה,ַֹׁ–' ַֹהֻבְׂ ַעת ְׂ ש  ֹֻבִ ם ָ ֹש  ֵֹאינֹו י ֻכִ
ֹ ב ֵ חֹוש  ֻגֻול'וְׂ ֶבת ֻפִ ֶ ֹֹ,'ַמֲחש  ָ ש  ַעכְׂ ֵֹאיןוְׂ ָלֻהֹֹו
ָלֻה"ֹ ַכףַֹרגְׂ י)ַׁ"ָמנֹוַחֹלְׂ ִּ אש  רֵּ ַׁ.ת ח, ט(בְֻּ

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

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

ֵמנֻו" נֻו ָנִביא ַלחְּ ֵ ש  ַנפְּ ֹ–ֹ"ֻבְּ
ָחאֹ ִטרְׂ יִגיָעהֹוְׂ דֹוָלה.ֻבִ ֹֻגְׂ

  .סז

 (ח"א סח)

ַֹהֹ לֻות ְׂ ש  לְׂ ֻתַ ְׂ ִֹהש  ֶֹרש  מֹון'ש  ֹהֻואֹ'ֻמָ ,
ַהֹ ֶ ֹש  ֹ'ָמקֹום ֶפש  ם,ֹ'ֻנֶ ָ ִֹמש ֻ ָאה ַֻׁבָ

ַׁ ִחיַנת בְּ י)ֻבִ רִּ בָּ ַׁם כד, טו(דְֻּ ֵאָליו": אֹהֻואֹוְׂ ֶֹאתֹנֹש ֵ
וֹֹ ש  ַַׁׁ",ַנפְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו יכָּ )ֻוכְּ ַׁה ה, ט(אֵּ נוֻ ": ֵ ש  ַנפְּ  ֻבְּ

ֵמנוֻ  ָנִביא   ".ַלחְּ

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

  .סח

 (ב־ג־ד־ה־ו־ח, כז א"ח)

ִחיַנתַָׁלבֹוא לֹום'ִַׁלבְּ ָ אַׁ,'ש  ֶַׁאֻלָ
ֵדי ִנים'ַַׁעל־יְּ ַרת־',ֹ'ֶהָאַרת־ֻפָ ַהדְׂ

ִנים ִנים'וְַַּׁׁ'.ֻפָ ַרת־ֻפָ ִחיַנתֶַׁזהַׁ,'ַהדְׂ י'ַֻׁבְּ ֵ רֻוש  ־ֻדְׂ
תַֹהֻתֹוָרה ֶ ֶרש  דְׂ ֻנִ ֶ יֹש  ִכים"ַׁ,'ִמֻדֹותֹג"ֻבְׂ ָ ש  מְׂ ַֹהֻנִ

ָנאֹג"ִמי קְׂ ֻקֻוֵני־ֻדִ ר)ַׁ"ֻתִ ֹּהַּ י זֻּ ֲחרֵּ ַׁ.(סב אַּ ִחיַנת, ִַׁמֻבְּ
ִנים' ַרת־ֻפָ מוַַֹׁׁ',ַהדְׂ תֻובַֻׁכְּ ֻכָ ֶ א)ַׁש  ְקרָּ יִֻּּ :ַׁ(לב, יט וַּ

ַׁ"ֹ ֻתָ ָהַדרְׂ ֵניֹוְׂ  ".ָזֵקןֹֻפְׂ

כֻות ֻכְּ ֻדַ ָמתוֹֹ'ַַׁהִהזְּ יַׁ'ָחכְׂ ,ֵַׁאֻלוִַַֻׁׁמֻדֹותַׁג"ֻבְּ
ן כֻותַֻׁכֵ ֻכְּ ֻדַ תוֹֹֹקֹול'ִַׁהזְּ ִחיַנתַׁ,'ִרֻנָ בְּ ַֻׁבִ

ין) ִּ ש  וֻּ דֻּ ַׁ:(לב קִּ ָֹזֵקן"': ָמהָֹקָנהֶֹזה' ֹ"ָחכְׂ ֶנה", ַֹהֻקָ
ת)"ֹקֹולֹמֹוִציאֹ כוֹּ רָּ  ..(סא בְֻּ

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

ִחיַנת בְּ ים)ַֻׁבִ לִֻּּ הִּ ַׁ(קו, מד תְֻּ א: רְׂ רֹ"ַוֻיַ ֻצַ ֹ,ָלֶהםֹֻבַ
עוֹֹֹ מְׂ ָ ש  ָתם".ֶֹאתֹֻבְׂ ִֹרֻנָ

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

כְַּׁ ֻנִ ֶ ַׁש  ַֻׁבֹו טֻות',ָנס ְׂ נֻוַַׁׁ'רֻוַח־ש  ַהיְּ
הֻוֵרי־ נֻות','ִהרְׂ ֲאָותֹוַַׁׁזְׂ רַֻׁתַ ֻבֵ ַ ש  הֻואַׁמְּ ַׁ–וְּ

ֶזהַׁהוַֻׁ יקַֻׁומֹוִציאַֻׁבָ ה''ִניצֹוֵצי־אַַׁמֻפִ ָ ֺדש ֻ לַַַׁׁהֻקְׂ ֶ ש 

ר ִֹעֻקַ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

יֵֹ ֹוְׂ ֹש 

ֹאֹוי

ֵדי־ֶזה: ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ת ִחֻלַ ֹֻתְׂ

ר ש ָ ִֹאי־ֶאפְׂ

ִפי ֹֻולְׂ

ךְֹׂ ֻכֵ ֻדַ זְׂ ֻנִ ש ֶ ֹֻוכְׂ

ִנים'וֹֻ ַרת־ֻפָ ַהדְׂ ֹ'לְׂ

ֹֻוָבֶזה
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 מו

ַגם־ ִרית''ֻפְׂ ִחיַנתַַׁׁ–ַַׁהֻבְׂ ֶַׁזהַׁהֻואַֻׁבְּ י ֻוַבתֻכִ ש  ־'ֻתְׂ
ָקל'.ֹ ְׂ ש  ַַׁהֻמִ

ת[  ינַּ חִּ יכָּ )בְֻּ ַער ה ה, יד(: אֵּ ַ ֵקִנים ִמש ֻ "זְּ
ָבתֻו,  ָ ִגיָנָתם".ש  חֻוִרים ִמֻנְּ  ֻבַ

:  .נ"ב] רֻוש  ן ֻפֵ ְרבָֻּּ חֺּ ת הַּ עַּ ְ ש  ז בִֻּּ אָּ ֶּ ת  –ש  בַֻּּ ְ ש  ָנה־הַּ נִּ קְׂ 'ֻזִ
ֹ ה', ָ ֺדש ֻ קְׂ ת ֻדִ ינַּ חִּ ַֹהֹ'בְֻּ ִנים'. ַרת־ֻפָ ן: דְׂ ם־כֵֻּּ ת גַֻּּ בַֻּּ ְ ש  ן נִּ ל־כֵֻּּ ְועַּ
חֻוִרים ִגיָנָתם",ֹ"ֻבַ ת  ִמֻנְׂ ינַּ חִּ ַח־בְֻּ ִגיָנה'ֻכֹ כֻותֹקֹולֹ'ַהֻנְׂ ֻכְׂ ֻדַ ֹ'ִהזְׂ ,

תֹו'.ֹ  ִרֻנָ

ה ה, יב ֵאיָכה־ַרֻבָ ם ֻבְּ ָ תֻוב ש  ֻכָ ֶ מֹו ש  ָבתֻו".: )ֻכְּ ֵריהֹוןֹש ָ ִגיָנָתם":ֹ"ִמִזמְׂ  "ִמֻנְׂ
א:  סֻוק ַהֻבָ ֻפָ ַגם ֻבַ ַבתוְּ ֹושֹ ֹ"ש ָ ש  נֻו",ֹמְׂ :  ִלֻבֵ ָרש  ִמדְּ ם ֻבְּ ָ ֻו ש  ש  רְּ ֵטלֹ"ֻדָ ֻבָ ש ֶ

אֹות ֻתָ ש ְׂ ַֹהֻמִ ית ִֹמֻבֵ יר ִ ָרש  'ָלַקח־טֹוב' ַה  ."ַהש ֻ ִמדְּ א־ֻובְּ ֻתָ ִסיקְּ ה 'ֻפְּ ֺכֻנֶ ֻמְּ
ָתא: רְּ חֻוִרי זֻוטְּ ִגיָנָתֹםֵֹהֹםֹגַֹֻםֹ"ֻבַ ָבתֻו,םִֹמֻנְׂ ָרֹֹש ָ ֻדְׂ ֶנעְׂ ָפֹהֹוְׂ ֶנֶאסְׂ וֹֹלֹֻכָֹהֹוְׂ ש  ןֹש ָ

ִגיָלֹֹ  .("הוְׂ

ם הֶּ ם לָּ ְגרַּ ה נִּ ל־יְ  :ְוזֶּ וֻּ עַּ ש  ֹּא עָּ לֻּ ֶּ י ש  ֻוַבתדֵּ ש  ָקל'ֹ־'ֻתְׂ ְׂ ש  "ל, ַהֻמִ נַּ כַֻּּ
ְינוֻּ  הַּ ְמרוֻּ  :דְֻּ ָּ ֹּא ש  לֻּ ֶּ ֹש  ת'קְׂ ַ ִרית'־ֺדש ֻ "ל  .ַהֻבְׂ וֻּ ֲחזַּ ְרש  דָֻּּ ֶּ ְכמוֹּ ש  וֻּ

ה ה, יג( ם  )ֵאיָכה־ַרֻבָ ֹּדֶּ קֻּ ק הַּ סוֻּ ָּ פֻּ ל הַּ חֻוִרים: )ֵאיָכה ה, יג(עַּ ֹ"ֻבַ
חֹוןֹ אוֹֹֻטְׂ ָעִריםֹ,ָנש ָ ֵעץֹֻונְׂ לֻו"ֹֻבָ ָ ש  הֹהֻוא". – ֻכָ ִקֻיָ ֹוןֹנְׂ ֹ"ָלש 

ף י.  ָמָרא סֹוָטה ֻדַ ִפי ַהֻגְּ ִטים טז, כא:  –)לְּ ֹופְּ ש  סֻוק ֻבְּ ִהיַעל ַהֻפָ ֹטֹוֵחןֹ"ַויְׂ
ֵבית ֲֹעֵבָרה".ֹֻבְׂ ֹון ש  ֹלְׂ א ֶֹאֻלָ ִחיָנה ֹטְׂ ֹ"ֵאין ם עֹוד  ָהֲאסֻוִרים", ָ ן־ש  ַעֻיֵ

ָמָרא.  גְּ ַגם –ֻבִ סֻוק:  וְּ ָרש  ַעל ַהֻפָ ִמדְּ ם ֻבְּ ָ ן־ש  יםַעֻיֵ ִצֻיֹוןֹ"ָנש ִ ֺתלֹתִֹעֻנוֹֹֻֻבְׂ ֹֻבְׂ
ָעֵריֹ הֻוָדה"ֹֻבְׂ  .(יְׂ

ה  י זֶּ ְפנֵּ ם לִּ ָּ ב ש  תוֻּ ם כָֻּּ ֵני: )ֵאיָכה ה, יב(ְוגַּ ֵקִניםֹ"ֻפְׂ רֻו"ֹלֹאֹזְׂ ֻדָ  ֶנהְׂ
ְך מִּ  – פֶּ הֶּ ה הַּ זֶֻּּ ֶּ ֵניָֹזֵקן"ש  ֹֻפְׂ ֻתָ ָהַדרְׂ "ל.  "ֻוְׂ נַּ ה, כַֻּּ ֵאיָכה־ַרֻבָ ם ֻבְּ ָ ן־ש  ַעֻיֵ )וְּ

ָרש  'ֶלַקח־טֹוב':   ִמדְּ ֵקִנים"ֻובְּ יןַֹהֻזְׂ יןֹֻוַמֻכִ ַבֻזִ ָהיֻוֹמְׂ  [.("ש ֶ

ֶנה סֹוָטה] ְּ ִמש  ָלה פ"ט מי"א: ֻובְּ טְׂ ֻבָ ֶ ִריןֹ"ִמש ֻ ֶהדְׂ ,ַֹסנְׂ
ָלה טְׂ ירֹֻבָ ִ יתַֹהש ֻ אֹותִֹמֻבֵ ֻתָ ְׂ ש  ַֹהֻמִ ֱאַמר, ֻנֶ ֶ ָיה) ש  עְּ ַ ש   (כד, ט יְּ
יר ִ ש ֻ ֻתוֹֹֻלֹאֹ'ֻבַ ְׂ גוָֹֹֹיִין'ִֹיש  ם ",'וְׂ ָּ א' ש  רָּ מָּ 'גְֻּ בַּ ף מח.  וֻּ אידַֻּּ ֹ"ֻוִמֻמַ

ָלה טְׂ ֻבָ ֶ ִמש ֻ ִריֹֻדְׂ ֶהדְׂ ִתיב,ַֹסנְׂ ֵריֻהֹֹהֻוָנאַֹרבָֹאַמרֹֻכְׂ ַרבֹֻבְׂ ֹֻדְׂ
ַע: ֺ הֹוש  ָאַמרֹיְׂ ָרא:ֹֻדְׂ ֵקִניםֹקְׂ ַערֹ'זְׂ ַ ָבתוִֹֹֻמש ֻ ָ חֻוִריםֹש  ֹֻבַ

ִגיָנָתם'".ֹ ִֹמֻנְׂ

רֻוש   ֻבַ  ֻפֵ ָהַרמְּ ַניֹות לְּ ְּ ש  ִתיב ם:"ַהֻמִ ֵקִניםֹ"ֻכְׂ ַערֹ'זְׂ ַ ִֹמש ֻ
ָבתוֹֻ ָ חֻוִריםֹש  ִגיָנָתם',ֹֻבַ קוִֹֹֻמֻנְׂ סְׂ ֻפָ ֶ ש  ִריןֹֻוכְׂ ֶהדְׂ נְׂ ֵהםַֹהֻסַ ֹוְׂ

ֵקִנים ָאַמרַֹהֻזְׂ ֶ ־הֻואֹש  רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ָבִרים טז, יח(ֲֹעֵליֶהןַֹהֻקָ :ֹ)ֻדְּ
ןֹ ֻתֶ ךָֹֹ'ֻתִ ָכלֹלְׂ ָעֶריָך',ֹֻבְׂ ְׂ ַסקֹש  ירִֹנפְׂ ִ ן"ַֹהש ֻ ם־ֻכֵ  .ֻגַ

רֻוש   נֻוָרא: ֻפֵ טְּ רְּ ָיה ִמֻבַ נֻו עֹוַבדְּ ַמן ַרֻבֵ זְׂ לוֹֹֻ"ֻבִ טְׂ ֻבָ ֶ ֹש 
ֵקִנים ִביםַֹהֻזְׂ ְׂ ַער',ַֹהֻיֹוש  ַ 'ש  ֵהםֹֻבְׂ ֶ ִרין,ֹש  ֶהדְׂ נְׂ לוַֹֹֻהֻסַ טְׂ ֹֻבָ

חֻוִריםֹ ִגיָנָתםַֹהֻבַ ן"ִֹמֻנְׂ ם־ֻכֵ ֹ[.ֻגַ

ַׁ

ָלה" נוֻ  ֲעֶטֶרת ָנפְּ ֵ יָכה) "רֹאש   (ה, טז א 

  .סט

יחֹו )  ("ן קיגָהַר ־תש ִ

ִרים ַׁאֹומְּ ־ֹ"ִמי: רֻוךְׂ ־ֻבָ דֹוש  ַהֻקָ ֶ ש 
ֹותוֹֹֹרֹוֶצהֹהֻוא ֹהֻואַׁ–ַׁ'ַנַער'ַֹלֲעש 

ֻתוֹֹֹלֹוֵקַחֹֹ ְׂ ֻנֻו"ִֹאש  ַׁ.ִמֻמֶ

י הַֻׁכִ ָ ָרה'ֹ'ִאש ֻ ֵ ש  ִחיַנתִַׁהיאַׁ,ֻכְׂ י)ַֻׁבְּ לֵּ ְ ש  :ַׁ(יב, ד מִּ
ת" ָלֻהֲֹֹעֶטֶרתַֹחִילֵֹאש ֶ עְׂ ַׁ"ֻבַ ָתה. ֻמֵ ֶ ש  ַחס־ַֻׁוכְּ

לֹום ָ ש  ַׁוְּ ִחיַנתַׁהֻוא, ה)ַֻׁבְּ יכָּ ַׁ(ה, טז אֵּ ָלה'נָ ":  פְּ
נוֻ 'רֹ  ֶטֶרת'ֲע  ֵ בֹות ,"אש  י־ֻתֵ ֵ  'ַנַע"ר'.ַָׁראש 

ֻוָבה" ָנש  יֵבנֻו ה' ֵאֶליָך וְּ ִ ֶקֶד  ,ֲהש  ש  ָיֵמינֻו ֻכְּ  ם"ַחֻדֵ
יָכ )  ה ה, כא(א 

  .ע

רֻוָפה,   יֹום ו', ֶעֶרב)ָעִלים־ִלתְּ
ת קֶֹדש   ֻבַ ַ ָבִרים תקצ"ב ,ש   (ֻדְּ

ַרֵחםָֹעֵלינוֹֻ עֹלַֹעלֹֹ,ִצֻיֹוןֹיְׂ הִֹלפְׂ ֻכֶ זְׂ ֻנִ ֶ ש 
ַֹהֹ ֵדי ינֹות'יְׂ תַׁ',ֻקִ ַ ש  ֻקָ יכָּ )ַֻׁבַ ַׁ:ה ה, כא(אֵּ

יֵבנֻו ה' ֵאֶליָך " ִ כֻו'ַׁ"ֲהש  ִלית ַׁ–ַׁוְּ כְּ ר ֻתַ ה ִעֻקַ ֻזֶ ֶ ש 
ינֹות' ֹֻבִַֹׁ',ֲאִמיַרת ַהֻקִ לֻוִלים ֹֻכְׂ ם ֻלָ ֻכֺ ֶ תֹ'ש  ִגֻלַ מְׂ

ַַׁׁ'ֵאיָכה ָאַמר ֶ ִביא'ש  ַַׁהֻנָ ָיה מְּ רֻוַחַַׁׁ'ִירְּ ַׁ־ֻבְּ ַׁ,ַהֻקֶֹדש 
ֻסֹוףַׁ םַֻׁבַ ַסֻיֵ ֻמְּ ֶ יֵבנוֻ "ַׁ:ש  ִ כֻו'.ַׁ"ֲהש  ַׁוְּ

ם ַקֻיֵ ֻנְּ ֶ ָּ )ַׁש  ִים ַׁ:ם ב, יט(ש  ִכי ַכֻמַ פְּ ִ "ש 
ֵני ה'" ךְּ נַֹכח ֻפְּ עֹוֵררַַׁׁ–ִַׁלֻבֵ ֻנְּ ֶ ַׁש  ַעד

ֵַׁאֵלינוַֻׁ ֻוב ָיש  ַׁוְּ ַׁיֹום, ָכל ַֻׁבְּ ַׁ,ִויַרֲחֵמנוַַֻׁׁ,ַרֲחָמיו
ֵחנוַַֻׁׁ,ִויַנֲחֵמנוַֻׁ ֻמְּ ַׁיִַַׁׁ,ִויש ַ דֹו ָעבְּ הַׁלְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ַַׁעדַׁש  ַרךְּ ֻבָ תְּ

ִמיד.ַׁ ָחהַֻׁתָ מְּ ש ִ  ֻבְּ

זֶֹ] ֹהוְׂ

ָֹהעֹוָלם

ַרֵחם ֹמְׂ

ֹ ָהִעֻקָ ֹרוְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 מז

  .א

 (רמז ח"א)

"ס ַ ש ֻ ֱאַמר ֻבַ ִחיַנת  ,ַהֻנֶ הֻוא ֻבְּ
ֻקֻון' ר ֻתִ ֺחֻסַ ר ֹ'"מְּ ֹּהַּ ו)זֻּ נוַַֻׁׁ.כז:( צַּ ַׁ:ַהיְּ
ַֹהֹ ָסר חְׂ ֻנֶ ֶ ֹֹ'ֻנֻו"ן'ש  ל ֶ ֻקוֻ 'ש  ָארֹֹ',ן"ֻתִ ְׂ ִנש  וְׂ

יקֹ' ַׁ'.וֻ "ֻתֵ

ַֹהֹ ֻזֹאת ֶ ֻוָטה'ש  ש  ֶסֶרתֹֹ'ֻנֻו"ן ֻפְּ חְׂ ֻנֶ ֶ ש  ֻכְׂ
ֻקוֻ 'ֵמַהֹ ֹֹ–ֹ'ן"ֻתִ ֶפתִהיא ֻפֶ ִנכְׂ ֶלתֹוְׂ ֻפֶ ְׂ ֹ,ִנש 

ֹ ֵֹצרֻוף ה ַנֲעש ֶ ֹ '.ת"ִקינוֹ 'וְׂ ֵ ַֹהש ֻ ָאֵלנֻו גְׂ ֻיִ ֶ ש  ֹֻוכְׂ ֹ–ם
ַֹהֹ כֻו ַהֻפְׂ ינוֹ 'ִיתְׂ ֹֹ'ת"ֻקִ יקוֻ 'לְׂ ןֹֹ',ן"ֻתִ ֻקֵ ֻתַ ִיתְׂ וְׂ

יק'ַהֹֹ  .'וֻ "ֻתֵ

ין, ִלֻקֻוֵטי־ֲהָלכֹות] ֻטִ הוֻּ  :כה, ג ֻגִ ה ְוזֶּ ר מַּ מַּ אָּ ֶּ נוֻּ  ש ֻּ בֵֻּּ  ל"זַּ  רַּ
יק: (ל"ַהנַ  ֻתֹוָרה רמז א"ח) תֵֻּּ ֶּ ר וֻּ "ש  ֱאמַּ נֶֻּּ ַּ  הַּ ש ֻּ א, ס"בַֻּּ ת הוֻּ ינַּ חִּ  בְֻּ
ר' ַּ סֻּ ן ְמחֺּ יקוֻּ וֻּ ', תִֻּּ נֻּ ת ן"ְוהַּ פֶּ ֶּ ְכפֻּ ית נִּ ֲעש ֵּ ינוֹּ  ְונַּ יד, ת"קִּ תִּ עָּ  ְולֶּ

ן קֵֻּּ ְתתַֻּּ ל יִּ ֹּ כֻּ ז, הַּ ן ְואָּ קֵֻּּ ְתתַֻּּ יק נִּ תֵֻּּ י, וֻּ "הַּ טוֻּ  כִֻּּ ְ ְפש  ל יֺּ ת כָֻּּ ְעיוֹּ בַֻּּ אִּ  הָּ
ת קוֹּ פֵּ ְ סֻּ ז, ְוהַּ ֲחזֹּר ְואָּ ה, יַּ ְהיֶּ ה ְויִּ ֲעש ֶּ ינוֹּ  נַּ קִֻּּ וֻּ  ת"מִּ יקֻּ ן־, ן"תִֻּּ יֵֻּּ עַּ

ם  ָּ  .ש 

י יקוֻּ ' כִֻּּ ר' תֵֻּּ ֱאמַּ נֶֻּּ ל הַּ א עַּ ְעיָּ בַֻּּ אִּ ק הָּ פֵּ ָּ סֻּ ַּ  ְוהַּ ש ֻּ בַֻּּ ֶּ הוֻּ  –ס "ש  ת זֶּ ינַּ חִּ  בְֻּ
ת' קַֻּּ ה ֲחלֺּ צָּ עֵּ ְינוֻּ  .'הָּ הַּ ין :דְֻּ אֵּ ֶּ ין ש  ְדעִּ ין יוֹּ דִֻּּ ה הַּ יזֶּ אֵּ ה' בְֻּ ְצוָּ  ,'מִּ

יא הִּ ֶּ ת ש  ינַּ חִּ ה'. בְֻּ צָּ ה 'עֵּ ל־זֶּ ת ְוכָּ ֲחמַּ ן מֵּ ְסרוֹּ ן'־'חֶּ וֻּ קֻּ תִֻּּ א, הַּ הוֻּ ֶּ  ש 
ת ינַּ חִּ ם בְֻּ גַּ ְ ל פֻּ ים כָֻּּ יִֻּּ ְכלִּ ִּ 'ש ֻּ ים',־הַּ יִֻּּ טִּ רָּ ְ ם פֻּ ָּ ש ֻּ מִֻּּ ֶּ ל ש  ת כָֻּּ קוֹּ ְמתָֻּּ הַּ  הַּ

ת, צוֹּ עֵּ מוֻּ  ְוהָּ ְפגְֻּ נִֻּּ ֶּ ם ש  לָֻּּ ת כֺֻּּ נוֹּ ֲעווֹּ ל בַֻּּ אֵּ רָּ ש ְ הוֻּ , יִּ זֶֻּּ ֶּ ת ש  ינַּ חִּ ן בְֻּ ְרבַֻּּ  'חֺּ
 ' ש  ְקדָֻּּ מִֻּּ ית־הַּ  .בֵֻּּ

י ל כִֻּּ ים' כָֻּּ יִֻּּ ְכלִּ ִּ 'ש ֻּ ם, הַּ לָֻּּ ם כֺֻּּ ת הֵּ ינַּ חִּ ים' בְֻּ נִּ וֻּ קֻּ יךְ  ,'תִֻּּ ִּ ְמש   ְלהַּ
ל' כֶּ ֵּ 'ש ֻּ ל הַּ ֶּ ת ש  גַּ ָּ ש ֻּ ת הַּ יעַּ ידִּ תוֹּ  וִּ ךְ  ֱאלֹּקוֻּ רַּ ְתבָֻּּ ם יִּ דָּ ל־יָּ ת, עַּ ינַּ חִּ  בְֻּ

לָּ ' ן'־םעוֹּ וֻּ קֻּ תִֻּּ . הַּ עַּ דוֻּ יָֻּּ י כַֻּּ ל כִֻּּ י כָֻּּ מֵּ ְמצוֻּ ת צִּ רוֹּ אוֹּ ךְ  הָּ רֶּ ה דֶֻּּ מָֻּּ  כַֻּּ
ים'  יִֻּּ ְכלִּ ם ,'ש ִּ לָֻּּ ם כֺֻּּ ת הֵּ ינַּ חִּ ים' בְֻּ נִּ וֻּ קֻּ . ',תִֻּּ עַּ דוֻּ יָֻּּ  כַֻּּ

ל ת ֲאבָּ עַּ ְ ש  ן בִֻּּ ְרבַֻּּ '  'חֺּ ש  ְקדָֻּּ מִֻּּ ית־הַּ מוֻּ  –בֵֻּּ ְפגְֻּ ים נִּ נִּ וֻּ קֻּ תִֻּּ נַֻּּ  הַּ , ל"הַּ
ז ק ְואָּ לֵֻּּ ְסתַֻּּ "ן'הַּ  נִּ וֻּ ל 'נֻּ ֶּ "ן' ש  וֻּ קֻּ ה 'תִֻּּ ֲעש ָּ ' ְונַּ יק"וֻּ א, 'תֵֻּּ הוֻּ ֶּ  ש 

ת ינַּ חִּ ת' בְֻּ קוֹּ ת, 'ְספֵּ ינַּ חִּ ת בְֻּ קַֻּּ ה'־'ֲחלֺּ צָּ עֵּ נַֻּּ  הָּ ז. ל"כַֻּּ ה ְואָּ ֲעש ֶּ  נַּ
ת  ינַּ חִּ "ן', בְֻּ יקוֻּ 'תִֻּּ הַּ "ת' מֵּ ינוֹּ ם, 'קִּ הֵּ ֶּ ת ש  ינַּ חִּ ה' בְֻּ יכָּ נַֻּּ  'אֵּ  ל."כַֻּּ

ה י־זֶּ ל־ְידֵּ ר ְועַּ זֵּ ְצמוֹּ חוֹּ עַּ ן בְֻּ קֵֻּּ ְתתַֻּּ ת ְונִּ ינַּ חִּ ' בְֻּ יק"וֻּ 'תֵֻּּ ק' הַּ פֵּ ָּ 'סֻּ , ְוהַּ
ת ינַּ חִּ ת בְֻּ קַֻּּ ה'.־'ֲחלֺּ צָּ עֵּ י הָּ י כִֻּּ ל־ְידֵּ "ת' עַּ ינוֹּ 'קִֻּּ , הַּ ְצמוֹּ עַּ  בְֻּ
ין  נִּ קְֻּ ְתתַֻּּ ים נִּ ְזרִּ ים ְוחוֹּ ש ִּ "ת', ְועוֹּ ינוֹּ 'קִֻּּ "ן'. מִּ יקוֻּ  'תִֻּּ

י ה כִֻּּ י־זֶּ ל־ְידֵּ ְצמוֹּ  עַּ עַּ ים בְֻּ ְמרִּ אוֹּ ֶּ ת' ש  ינוֹּ ם, 'קִּ הֵּ ֶּ ת ש  ינַּ חִּ  בְֻּ
ה' יכָּ ת, 'אֵּ ינַּ חִּ יֵֻּּ  בְֻּ ְינוֻּ  –ה' "'אַּ הַּ ין דְֻּ כִּ וֹּ בֻּ ֶּ ים: ש  ְמרִּ ין ְואוֹּ אֵּ ֶּ  "ש 
ין ְדעִּ ל יוֹּ לָּ ה' כְֻּ יכָּ ֹּר 'אֵּ ְחתֻּ ְמצֹּא לַּ ה לִּ צָּ ב עֵּ וֻּ ש  יו לָּ לָּ ת אֵּ מוֻּ לֵּ ְ ש   בִֻּּ

ת"!  ֱאמֶּ ה –בֶֻּּ י־זֶּ ל־ְידֵּ ְצמוֹּ  עַּ עַּ ךְ  בְֻּ רַּ ְתבָֻּּ ם־יִּ ֵּ ש ֻּ ם הַּ חֵּ יו, ְמרַּ לָּ  עָּ
הוֻּ  רֵּ מוֹּ ךְ  וֻּ רֶּ דֶֻּּ ר הַּ ָּ ש  יָֻּּ ן הַּ כוֹּ נָֻּּ ת ְוהַּ ֱאמֶּ עַּ , ְוהָּ דֵּ ה ְויוֹּ צָּ עֵּ יךְ  הָּ  אֵּ

ג, הֵּ ְתנַּ ה ְלהִּ ֲעש ֶּ "ת' ְונַּ ינוֹּ 'קִֻּּ "ן', מִּ יקוֻּ ן 'תִֻּּ קֵֻּּ ְתתַֻּּ ', ְונִּ יק"וֻּ 'תֵֻּּ  הַּ
  ֶּ אש  ק' הוֻּ פֵּ ָּ 'סֻּ ת, הַּ קַֻּּ ה'. 'ֲחלֺּ צָּ עֵּ  הָּ

י ין כִֻּּ כִּ י זוֹּ ל־ְידֵּ ת עַּ ֲעקוֹּ ה'  צַּ יכָּ ת –'אֵּ וֹּ ְזכֻּ ע לִּ ידַּ ךְ  לֵּ רֶּ דֶֻּּ ה הַּ צָּ עֵּ  ְוהָּ
ית תִֻּּ יךְ  ֲאמִּ ג אֵּ הֵּ ְתנַּ א, ְלהִּ הוֻּ ֶּ ת ש  ינַּ חִּ ת בְֻּ יטוֻּ ִּ ש  ְ א', 'פֻּ ְעיָּ בַֻּּ אִּ  הָּ
ת ינַּ חִּ ת בְֻּ כוֻּ ְ פֻּ ְתהַּ ' הִּ יק"וֻּ 'תֵֻּּ ינוֹּ  הַּ 'קִֻּּ ת ת',"ְוהַּ ינַּ ְבחִּ יקוֻּ  לִּ  ן',"'תִֻּּ

נַֻּּ    ל[."כַֻּּ

  .ב

 (ח"ב ז, יא)

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

ית ֲענִּ טָּ כט.  )תַֻּּ יה לה. סוֹּ ְדרִּ ְנהֶּ ְדבָֻּּ ן קד: סַּ מִֻּּ בָֻּּ ר־בַֻּּ ה טז, כ; רַּ

מָּ  ְנחוֻּ חא תַֻּּ לַּ ְ םַׁ:(יב ש  ִכיֶתם "ַאֻתֶ ה ֻבְּ ִכֻיָ ל ֻבְּ ֶ  ש 
ם ע ֲאִני ,ִחֻנָ ֻבַ ה ָלֶכם ֶאקְּ ִכֻיָ דֹורֹות  ֻבְּ י ֻכִ  –לְּ
ָלה, אֹותוֹ  יְּ ָאב ֵליל ַהֻלַ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֻבוֹ  ָהָיה, ֻתִ ֶ  ש 

". ֶנֱחַרב  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ  ַהֻבֵ
ַׁ ש  ֻקֵ ַלחַַׁעל־ֶזה:ַֻׁבִ ַָׁנא"ֹ"סְׂ

ְדבָֻּּ ) מִֻּּ יַׁ–ַׁר יד, ט(בַֻּּ זֶֹֹֻכִ אֹהֻבָ ַֹהֵחטְׂ
ָגם, ַהֻפְׂ לֻוִייםֹוְׂ לֹֻתְׂ יָֹהֲעוֹונֹות,ֹֻכָ ֵדי־ֶזהֹֹֻכִ ַעל־יְׂ
ָגם,ֹ .ֶֹנֱחַרבַֹהֻפְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ  ַהֻבֵ

  .ג

 (סא ב"ח)

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

ל־ֶזהַֹאַחר ֻסֹוףֹֻכָ ַרךְֹֹׂלוֹֹֹיֹאַמרֹֻבַ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ :ַֹהש ֻ
יךַָֹֹהֻיֹוםֲֹאִני"ֹ ֻתִ ִלדְׂ ים)ֹ"יְׂ לִֻּּ הִּ  .(ז, ב תְֻּ

ֶיה ָלַגת ֵמֲחַמת ,ִיהְּ  ַמֲעַלת עֶֹצם ַהפְּ
לוֹ  כְּ ל ש ִ יַח  ש ֶ ל ָמש ִ ֻדַ גְּ ֻיִ ֹאד ש ֶ . מְּ

יקוֹֻ"' ֹ'ֻתֵ

ַדע ֹ:וְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

ֹ נוֹֻֻומֹש ֶ ֹה־ַרֻבֵ

יַחֹ ָֹמש ִ

ָכל ֶֹזה־וְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 מח

ן לַֹעל־ֻכֵ ַמןֹֻכָ ִריַאת־ָהעֹוָלםִֹמימֹותַֹהֻזְׂ ,ֹֻבְׂ
ֶיה לוִֹֹֹיהְׂ ָֹֹוֶאֶפסַֹאִיןֶֹאצְׂ ש  ֶיהֹ,ַמֻמָ ִיהְׂ ֹֹוְׂ ש  ַֹמֻמָ

ִאֻלוֹֹֻ  .ַהֻיֹוםֹנֹוַלדֹֻכְׂ

  .ד

 (ח"ב סז)

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

ַמֲעָרַַׁׁ ַׁב'.ֻבְּ

ַַׁׁ'ַמֲעָר"ב' י־ֵתבֹות: ֵ ה'מְּ ֵֹחל'ָר "ָראש  ַֹבֻכָ
ְרְמיָּ )ַׁ"ֶניָהֹ'ֻבָ ֹל'ַע  עַּ  –ה לא, יד יִּ ַּ יר־ש  קִּ סוֻּ ְ פֻּ ם הַּ

ְרְמיָּ  רִּ ה; יִּ ְ יץ־עֵּ י־פֻּ יִֻּּ עַּ ם, חַּ ַּ וֻּ ר ש  קֻּ יַֹׁ–ַׁד(ְועוֹּ ת פ"א; ֲחצוֹּ ן־תִֻּּ ֻכִ
ַמֲעָרב"ֹ ִכיָנהֹֻבְׂ ְׂ א)ַׁ"ש  בָּ ְתרָּ בָֻּּ ַׁ.כה.( א־בַֻּּ

ַֹעלֹ ָיכֹול בְׂ ֹֻכִ ֶלת ַיֻלֶ ֹֻומְׂ ֻבֹוָכה
ִחיַנת ֹֻבְׂ ָרֵאל, ְרְמיָּ )ִַׁיש ְׂ ָּ ה יִּ :ַׁם(ש 

ַֹעלֹ ֵחם ִהֻנָ ֹלְׂ ֵֹמֲאָנה ֶניָה, ֹֻבָ ַֹעל ה ַבֻכָ ֹמְׂ "ָרֵחל
ָרֵאלֹ ִהיאֹֻבֹוָכהַֹעלָֹצַרתִֹיש ְׂ ֶ ש  יֵֹאיֶנֻנֻו"ֹ, ֶניָהֹֻכִ ֻבָ

ֵאיָנםַֹעלֹ ֻגֹוִייםֹוְׂ ִריםֹֻבַ ֺפֻזָ קֹוָמם.ַֹהמְׂ  מְׂ

ֹ ִחיַנת םֹֹ–ֹ"ֻכֶֹתל ַמֲעָרִבי"ֻבְׂ ָ ש ֻ ֶ ש 
ֻבַֹ ֹ'ֺחרְׂ ַֹעל ֶלת ַיֻלֶ ֹֻומְׂ ֹֻבֹוָכה ִכיָנה ְׂ ןַֹהש ֻ

ֹ ' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹ"ָרֵחלֹֹ–ֻבֵ ם ָ ֹש  'ַמֲעָרב', ֹֻבְׂ י ֻכִ
הַֹעלֹ ַבֻכָ ֶניָה".ֹמְׂ ֹֻבָ

ָמן ַז"ל, ִסיָמן ] "ר ַנחְּ ָרָהם ֻבַ י ַאבְּ ַרֻבִ בֻוָנה, לְּ ָמה־ֻותְּ ָחכְּ
ן :ג ַעל־ֻכֵ דֹולָֹדָברֹהֻואֹוְׂ אֹד,ֹֻגָ םֵֹליֵלךְֹֹׂמְׂ ַמןֹֻגַ ֻזְׂ ה־ֻבַ ַֹהֻזֶ

ֶתל ֲעָרִבי',־ַל'ֻכֹ ִכיָנהַֹהֻמַ ְּ ַהש ֻ ֶ ם "ש  ָ מֹות הֻוא" ש  ְּ ה ב, ב; ־)ש  ַרֻבָ

ר ֻבָ דְּ ֻמִ יר־ֻבַ ִ ה יא, ב; ש  יִרים־ַרֻבָ ִ א־ַהש ֻ ֻתָ ִסיקְּ חֻוָמא נַֹח ג; ֻפְּ נְּ ה ב, כו; ֻתַ ־ַרֻבָ

א ֻתָ ִסיקְּ ִתי טו; ֻפְּ ַרב־ַרֻבָ ִטים קטז.(־ֻדְּ ֻפָ ְּ מֹות ה: ִמש  ְּ ֲהָנא פ"ה; ֻזַֹהר ש  . ֻכַ
בָֻּּ  ְדרַּ ר ,הְואַּ תֵּ ב יוֹּ וֻּ ש  ן חָּ מַּ זְֻּ ית מִּ בֵֻּּ ֶּ ש  ־ש  ְקדָֻּּ מִֻּּ ה הַּ יָּ ם, הָּ יָֻּּ  קַּ

א  בָּ וֻּ מֻּ '. כַֻּּ ים ְוכוֻּ רִּ ְספָּ  בִֻּּ

ל ן־עַּ ם כֵֻּּ ָּ ם ש  ם גַֻּּ וֹּ יֻּ ר ,הַּ יקָּ ת עִּ וֻּ יֻּ חַּ ת הַּ אַּ רָּ ְ ש  ה ְוהַּ ינָּ כִּ ְ ש ֻּ ח, הַּ צַּ נֶּ  לָּ
ן כָֻּּ ְ ש  מִּ ךְ  כְֻּ ָּ ְמש  נִֻּּ ֹּחַּ  הַּ מֻּ '.  בַֻּּ ב ְוכוֻּ לֵֻּּ חַּ בַֻּּ רוֻּ דוֹּ ְוהָּ ל־יָּ ן ְועַּ וֻּ קֻּ ל תִֻּּ דוֹּ  גָֻּּ

ם  'ְפגַּ ית' ־לִּ רִּ בְֻּ א –הַּ בָּ וֻּ מֻּ י כַֻּּ טֵּ וֻּ קֻּ לִּ א־בְֻּ נָּ ְניָּ ן תִֻּּ ימָּ '."ק סִּ  ט ְוכוֻּ

ןְוגַּ  מַּ זְֻּ ה־ם בַֻּּ זֶֻּּ ן – הַּ יָּ י ֲעדַּ ינַּ וֹּ ' ה "עֵּ בֻּ ם ְולִּ ָּ ל ש  ים"  כָֻּּ מִּ יָֻּּ הַּ
ָלִכים ֵרי־)מְּ בְּ ִמים־א ט, ג; ֻדִ ה ,ב ז, טז(־ַהֻיָ ינָּ כִּ ְ ש ֻּ ה לֹּא ְו"הַּ זָּ ל זָּ תֶּ ֹּ כֻּ  מִּ

י בִּ ֲערָּ מַֻּּ ש   הַּ דוֹּ קָֻּּ ח", הַּ צַּ נֶּ ר ֲחזַּ  לָּ ֲאמָּ מַּ ם(ל "כְֻּ ָ ןְוהוֻּ  .)ש  וֻּ קֻּ  א תִֻּּ
ל דוֹּ ם גָֻּּ ן גַֻּּ מַּ זְֻּ ה־בַֻּּ זֶֻּּ ךְ  הַּ ילֵּ ם לֵּ ָּ ן, ְלש  וֻּ קֻּ ם ְו'תִֻּּ ְפגַּ ית',־לִּ רִּ בְֻּ  הַּ

א בָּ וֻּ מֻּ ר כַֻּּ ֹּהַּ 'זֻּ '־בַֻּּ ש  דוֹּ קָֻּּ ִטים קטז.( הַּ ֻפָ ְּ י – )ִמש  יק כִֻּּ דִֻּּ צַֻּּ ר הַּ ל דָֻּּ צֶּ  אֵּ
ל  תֶּ ֹּ י',־'כֻּ בִּ ֲערָּ מַֻּּ ה הַּ נֶּ בָֻּּ נֵּ  תִֻּּ וֹּ כֻּ ן[ְותִּ מֵּ ינוֻּ אָּ מֵּ יָּ ה בְֻּ רָּ ְמהֵּ   .ן בִֻּּ

  .ה

 (ח"ב סז)

ַהֵחןֹאֹהוֹֹֻ– ַהֻיִֹפיֹוְׂ ֵארֹוְׂ ַהֻפְׂ
ֻלוֹֹ לָֹהעֹוָלםֹֻכֺ לֹֻכָ ֶ הֻואַַׁׁ,ש  וְּ

ִית'ַהַׁ ַעל־ַהֻבַ ַַׁׁ'ֻבַ ֻלֹו. ַֻׁכֺ ַָׁהעֹוָלם ל ַֻׁכָ ל ֶ הֻואֹש  וְׂ
ִחיַנתַֹהֹ ִית'ֻבְׂ ַעל־ַהֻבַ לֹֹ'ֻבַ ֶ ֹ'ש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ יֹֹ',ֻבֵ ֻכִ

ֹ ֹלְׂ ֵֹמִאיר ֹ'הֻוא ש  ֻדָ קְׂ ָֹהעֹוָלםֹ',ֵבית־ַהֻמִ ָכל ֹֻולְׂ
ֻלֹו.ֹ  ֻכֺ

מֹוֹ ְׂ ֹש  ל ֻדֵ ֻגַ ִנתְׂ ֹוְׂ ֵסם רְׂ ֻפַ ִֹנתְׂ יק ֻדִ ַהֻצַ
עֹוָלם מֹוַֹׁ–ַֻׁבָ ְׂ ֹש  ל ֻדֵ ֻגַ ִֹנתְׂ ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ
ַרךְֹֹׂ ֻבָ כֻו'ִֹיתְׂ ַׁ.וְׂ

יק ֻדִ םַֹהֻצַ ֵ קַֹׁ,ָהֱאֶמת־ש  ֻלֵ ֻתַ ִנסְׂ וְׂ
ֹ ִליםֹֹ,ָהעֹוָלםִמן ֻדְׂ ֻגַ ִנתְׂ וְׂ

ֶקר ֶ לֹש  ֶ ָסִמיםֹש  ֺפרְׂ ִמיםֹמְׂ סְׂ רְׂ ֻפַ ִנתְׂ ֶהםֹֹ,וְׂ ֵאיןֹֻבָ ֶ ש 
ֹ ֵ םַֹהש ֻ ֵ ָללֹםש  ַמֵעטַֹׁ–ַֻׁכְׂ ָיכֹולִֹנתְׂ בְׂ ֵדי־ֶזהֹֻכִ ַעל־יְׂ

םֹ ַעֻלֵ ִנתְׂ ֹֹוְׂ ֵ םַֹהש ֻ ֵ ֹ.םש 

ֹ ִאים ֵרפֹות'ֻבָ עֹוָלםֹֹ'ש ְׂ ֻבָ
ָלן ַֹרֲחָמָנא־ִלצְׂ קֹ, ֻלֵ ֻתַ ִנסְׂ וְׂ

אֹור' ַַׁׁ'ָהֵעיַנִים־מְׂ "ל. ַֹהֻנַ ִחיַנת ֹֻבְׂ ֶזה ֵרַפתֹ'וְׂ ש ְׂ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֵדיֹֹ',ֻבֵ ַֹעל־יְׂ ן ם־ֻכֵ ֹֻגַ ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ש 
קֻותֹ ֻלְׂ ֻתַ אֹוֵרי־אֹור'ִהסְׂ רֻוַֹׁ',מְׂ ֻבְׂ ֻגַ ֵדי־ֶזהִֹנתְׂ ַעל־יְׂ וְׂ
ֹ'ֹ אֹוֵרי־ֵאש  ן ֹ'מְׂ יֵֻּּ י)עַּ ְפנִּ ַׁ.ם(בִֻּּ

יק ֻדִ ַהֻצַ ֶ ש  ִֹמן־ֻכְׂ ק ֻלֵ ֻתַ ִֹנסְׂ ָֹהֱאֶמת
ִחיַנתַֹׁ–ַָׁהעֹוָלם ית־'הֻואֹֻבְׂ ֵרַפתֹֻבֵ ש ְׂ

ֹ ש  ֻדָ קְׂ ִאֻלֻוֵֹהםֹ',ַהֻמִ ִביםֹֻכְׂ ָ ָרֵאלֶֹנֱחש  ֵני־ִיש ְׂ ָאזֹֻבְׂ ֹוְׂ
לֹום.ֹ ָ ש  חֻוצֹותַֹחס־וְׂ ִליםֹֻבַ ֻגְׂ לְׂ ֻגַ ִֹמתְׂ

  .ו

 (ח"ב סז)

–ֹ' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ ֹלְׂ יַֹׁ.ֵמִאיר ֻכִ
' ש  ֻדָ קְׂ ִחיַנתַַַׁׁה'ֻמִ ַֻׁבְּ ן ַַׁגם־ֻכֵ הֻוא

ַַׁׁ'ֵעיַנִים', תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו א)ֻכְּ ְזקֵּ ַׁל כד, כא(ְיחֶּ אֹון": ֹֻגְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ

י ֹֻכִ

ִכיָנה ְׂ ַהש ֻ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

יק ֻדִ ָֹהֱאֶמת־ַהֻצַ

ה ֻזֶ ש ֶ ֹֻוכְׂ

ֹ ַעֻלֵ תְׂ ֻנִ ש ֶ ֹםֻוכְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ת' ֻבָ ֹ'ש ַ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 מט

ֶכם ַמדֹֺעֻזְׂ ִחיַנתַֹׁם".ֵעיֵניֶכַֹֹמחְׂ ֹֻבְׂ ֹהֻוא ת' ֻבָ ַ 'ש  וְׂ
ֹ' ש  ֻדָ קְׂ 'ֻמִ ִאיִריןֹֻבַ ָוִניןַֹהֻמְׂ ֹ.ַהֻגְׂ

ת' ֻבָ ַ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ'ש  אֻות'ֻכַֹח־הֻואַֻׁבְּ ֵהםַַׁׁ,'ָהרְׂ ֶ ש 
ַֹעִין" ֹֻוַבת ֵעיָנא ֹֻדְׂ ָוִנין ֹֻגְׂ ָלת נֵּ )ַׁ"ֻתְׂ וֻּ קֻּ ֹּהַּ י־תִֻּּ ר זֻּ

ִחיַנתֹ,ַׁקכו:( הֻואֹֻבְׂ ֶ 'ֹש  ש  ֻדָ קְׂ 'ֵבית־ַהֻמִ ִאיִריןֹלְׂ ַהֻמְׂ
ֹ'ֵעיַנִים'.ֹ

ַאֻבֵֹ תְׂ ֻמִ ֶ ֹש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ַֹעל ַׁ–ַׁל
ַׁ ִניַע אֹוֵרי־ַמכְּ ',ֵאֹ'מְׂ ִריןַַׁׁש  ֻבְּ ֻגַ ֻוִמתְּ

אֹוֵרי־ַׁ ִחיַנתַַׁׁאֹור','מְׂ ֵהםַֻׁבְּ ֶ ת'.ש  ֻבָ ַ ַׁ'ש 

"ל' ַאֻבֵ ַַׁׁ'ִמתְּ י־ֵתבֹות: ֵ ֹא'לֹ "ָראש 
ֹ'ֵא ַֹבֲערוֹֻ'תְּ  בֵֹתיֶכֹ'מֹ ֹֹכל'ֻבְּ ֹש  ְׂ מוֹּ )ַׁם"ש  ְ ת ש 

ִלַׁלה, ג( ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ֵדיַׁש  יַַׁעל־יְּ אֹוֵרי־.ַֻׁכִ ָנִעיןַׁ'מְּ ין,ִַׁנכְּ
ַׁ.' ֵַׁאש 

ת" ֻבָ ַ יֹוםַֹהש ֻ ָּ )ַׁ"ֻבְׂ ִאיִריןַֹׁ–ַׁם(ש  יֲֹאַזיֹמְׂ ֻכִ
ִחיַנתֹ ֹֻבְׂ ת', ֻבָ ַ ֹ'ש  ִחיַנת ֹֻבְׂ אֹוֵרי־אֹור', 'מְׂ

ֹֻוַבת ֵעיָנא ֹֻדְׂ ָוִנין ֹֻגְׂ ָלת ִאיִריןֹֹ"ֻתְׂ מְׂ ֶ ֹש  ַעִין"
ֹ.' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ ֹלְׂ

  .ז

צֹו י־ִלֻקֻוט  י ֻפִ ַעל־ – ח"ב סז)  (דת ֲחצֹו ת, ע 

לֻות ַֹהֻגָ ָֹעֵלינֻו ָֹאַרךְׂ ָבר ֻכְׂ ֶ ֹש  לֻו ַׁ,ַהֻלָ
ָכל ַֻׁבְּ ה ַצֻפֶ ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֵעתַׁ־וְּ

ֵַׁאֵלינוַֻׁ ֻוב יתַׁ,ָלש  ַֻׁבֵ נֹות ִלבְּ ַׁוְּ ַלֲחזֹר נוַֻׁ־וְּ ֵ ש  ֻדָ ַׁ,ִמקְּ
ית־ ֹֻבֵ ַין נְׂ ֹֻבִ לֹום ָ ש  ַֹחס־וְׂ ב ַעֻכֵ ֹלְׂ ֻלֹא ֶ ֹש  ָֹלנֻו ָראֻוי

ֹֹ ש  ֻדָ קְׂ ָינֹו.ֹ,ַהֻמִ ִבנְׂ לֹֻבְׂ ֻדֵ ֻתַ ְׂ ִהש   ַרקֹלְׂ

ֵהר ִריִכין ִלֻזָ ֹאד צְּ ֹאד מְּ ָלקֻום  ,מְּ
ָלה ָכל ַליְּ ֲחצֹות ֻבְּ יֹות  ,ֻבַ ִלהְּ וְּ

ֹאד ַעל  ל מְּ ַאֻבֵ ש  'ִמתְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ן ֻבֵ ֻבַ יַֹׁ–ַׁ!'ֺחרְּ ֻכִ
ַֹהֻגֹוֵרםֹ ֹהֻוא ָֹהָיה ֹון ָֹהִראש  ֻגֻול לְׂ ֻגִ ֹֻבַ אֻוַלי

ֹֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ָחֵרבַֹהֻבֵ ֻיֵ ֶ ֹ.ש 

ָֹלאו הֹֹ,ִאם ַֹעֻתָ ב ַעֻכֵ ֹמְׂ ֹהֻוא אֻוַלי
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין נְׂ ֹֻבִ ֲחָטָאיו ֹ,ֻבַ

ַרםֹ" ֹֻגָ ִאֻלֻו ֹֻכְׂ ן ם־ֻכֵ בֹֻגַ ָ ֶנֱחש  ֹוְׂ יַַׁהֲחִריבֹו"לְׂ ְלמִּ ַּ ש   )ְירוֻּ

א פ"א ה"א(  מָּ ַׁ.יוֹּ

ָלה  ָכל ַליְּ ֹאד ֻבְּ ל מְּ ַאֻבֵ ִיתְּ ה וְּ ֻכֶ ִיבְּ
ֲחצֹות ב ,ֻבַ ָ ֶיה ֶנֱחש  ֵדי־ֶזה ִיהְּ ַעל־יְּ  וְּ

ל ֻבְּ   ֻדֵ ֻתַ ְּ ִאֻלֻו הֻוא ִמש  ש  'ֻכְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַין ֻבֵ  '.ִבנְּ

ָֹהֱאֶמת, ֶֹאל ָקֵרב ִהתְׂ ֹלְׂ ה ֻכֶ ִַׁיזְׂ
יִקיםַׁ ַצֻדִ ַׁלְּ ָקֵרב ִהתְּ ַׁלְּ נֻו ַהיְּ

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

ֵֹעיָניו ִחין ֻתָ ִֹנפְׂ יֻו לַֹׁ,ִיהְׂ ֻכֵ ֻתַ ִיסְּ וְּ
ֻדֹות־ַעל ַַׁהֻמִ ָכל ַֻׁבְּ מֹו ַׁ,ַעצְּ

ֻדֹותַָׁרעֹות לַַׁהֻמִ ַֻׁכָ ֻוָבהַַׁעל ש  תְּ ַֻׁבִ ֻוב ָלש  הַַׁׁ,וְּ ֻכֶ ִיזְּ וְּ
ַרךְַַּׁׁ ֻבָ דֹולִַׁיתְּ מֹוַַׁהֻגָ ְּ ירֶַׁאתַׁש  ַהֻכִ ַׁ.ָלַדַעתַֻׁולְּ

ִטיַח  ָכ  ִהבְּ ַאֻבֵ ל לְּ תְּ ל ַהֻמִ
ה סא, ג(ַׁןִצֻיוֹ ל ַע  ְעיָּ ַּ : )ְיש 

ֻום ַלֲאֵבֵלי ִצֻיוֹ "  ֵארָלש  ַחת ן, ֻפְּ  ֵאֶפר". ֻתַ

  .ח

 (ח"ב סז)

ם  ב ֻדַ ַחֻבֵ קֹוֵנן ֻומְּ ָהָיה מְּ
ָרֵא  ָהָיה ִיש ְּ , וְּ ךְּ ֻפַ ְּ ש  ֻנִ ֶ ל ש 

ָצָרָתן,  ף ֻבְּ ֻתֵ ֻתַ ְּ ָהָיה רֹוֶאה "ִמש  ָרֵא וְּ ל ִיש ְּ
ִקין  ָהדְּ קֹוָלִרין, ִויֵדיהֹון מְּ מֻוָלִכים ֻבְּ

אֵריהֹון א ַעל ַצֻוְּ ֵרַחֻיָ ה " ַלֲאחֹוָרא, וְּ בָֻּּ ה־רַּ יכָּ )אֵּ

ת ב:(  מוֹּ ְ ר ש  ֹּהַּ א לד; זֻּ יְחתָֻּּ תִּ ְ ֹ.פֻּ

קֹוֵנן ַעל  ָהָיה מְּ ֶהם, וְּ ף ִעֻמָ ֻתֵ ֻתַ ְּ ִמש 
ָרֵאל ל ִיש ְּ ֶ ם ש  ה ֻדָ ל ִטֻפָ ה ד, א־ַֻׁכָ יכָּ )אֵּ

ֵני:ֹב( ָקִרים ִצֻיֹון "ֻבְּ ִאים ַהיְּ ֺסֻלָ כֻו',  ַהמְּ ז" וְּ ֻפָ ֻבַ
ָנה  כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  כֻו'. "ֻתִ " וְּ ֵני קֶֹדש   ַאבְּ

  .ט

 (ח"ב סז)

ָלה ֲחצֹות־ַליְׂ ֹֻבַ ִמים ֻקָ ֶ ִליןֹֹ,ש  ַאֻבְׂ ֻוִמתְׂ
ֹ ֹ'ַעל ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֹֺחרְׂ ַעל־ֹ–'

ֵדי־ֶזהִֹנֻצֹוִליןִֹמֹֹ ֵרפֹות'יְׂ ֹ'.ש ְׂ

י ֹֻכִ

ֵדיַעֹוְֹׂ ֹל־יְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזהֻו: ֹוְׂ

ים ִעֻתִ ֹֻבְׂ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ַֹוֲאִפֻלוֹֻ

ַעל־ֶזה ֹוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֹ ֵ ַהש ֻ ַרךְֹׂםוְׂ ֻבָ ֹ־ִיתְׂ

ָיהוֹֻ מְׂ ִביא'־'ִירְׂ ַֹהֻנָ

ָהָיה ֹוְׂ

ֵדי ַֹעל־יְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נ

  .י

 (ח"ב פה)

ֹ'לֻוִזים', ָרִאים קְׂ ִזיםַַַׁׁהֻנִ רֹומְּ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבַַָׁׁ'ֵלָאה',ִלבְּ ִהיא ֶ ַׁ'עֶֹרף',ש 

ַׁ ִהיא ֶ ֹש  א ֻבָ ֹוָנה''ֺנקְׂ "ל ִַׁראש  יזַּ ֲארִּ ים ְלהָּ טִּ וֻּ קֻּ לִֻּּ ר הַּ פֶּ )סֵּ

א(  צֵּ יֵֻּּ ת וַּ ַּ ש  רָּ ָּ ַׁ.פֻּ

,' ש  ֻדָ קְׂ 'ֵבית־ַהֻמִ ֹלְׂ ָנִסין הֻואִַַׁׁנכְׂ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת: ֹֻבְּ ית־ֵאֹ"ַיֲעקֹב ֹֻבֵ ָראֹו ַׁל"קְׂ

י) חִּ סָּ ְ ַׁם פח.(פֻּ "י ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  ֶזהֻו ַׁוְּ י). ְפטִּ וֹּ :ַׁא, כד( םש 
ַֹׁ ֻדֶ ֶ ָנִסין"ש  ֹלֻוזִֹנכְׂ ֵבית־ֵאֶֹֹרךְׂ  ל".לְׂ

ְעיָּ ) ַּ ַׁה מ, א(ְיש  יַַׁׁ".ַנֲחמוַֹֹֻנֲחמוֹֻ": ֻתֵ ְּ ש 
ַׁ ָעִמים ַַׁׁ,ֻו'"'ַנֲחמֻפְּ א ִרֻיָ יַמטְּ קֹֹֻגִ ַׁד',"'ָקדְׂ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ָנִסיןַׁ–ַׁף'"'עֶֹרֹש  ִַׁנכְּ ַעל־ָיָדֻה ֶ ַׁש 

ֵבית־ֵאַַׁׁ ַׁל.לְּ

ֶאָחדֹ ִרים־וְׂ ֵהםֶֹעש ְׂ ֶ בֻועֹותֹש  ָ הֹש  לֹש ָ ְׂ ש 
ֹ ָצִרים',יֹום ין־ַהֻמְׂ 'ֻבֵ ֶ ַַׁׁש  ֻדֹו ֶנגְּ ִאיָלַֻׁוכְּ ןַֻׁבְּ

ַׁ ִביללֻוז. ְׂ ש  הֹ־ֻבִ ֺעֻדָ ֻסְׂ ֹֻבַ יָצה ֹֻבֵ ֶֹלֱאֹכל ֹנֹוֲהִגין ֶזה
ָאבֹ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ֶפֶסֶקתֹֻבְׂ ֹ.ַהֻמַ

ִרים ֶעש ְׂ ֹֻבְׂ ֶמֶרת ִֹנגְׂ יָצה ֹיֹום,־ַהֻבֵ ֶאָחד ַׁוְׂ
ַמֲאַמרַׁ רוֹּ )"לֲַׁחזַַֻׁכְּ כוֹּ יֵֻּּ ת ח. בְֻּ ָּ ן ְועַּ ְספוֹּ בְֻּ ם ש  וֹּ :ַׁת(תֻּ

ִרים ֶעש ְׂ ֹלְׂ ֹמֹוֶלֶדת ֹגֶלת נְׂ רְׂ כֻו',ֹֹ"ֻתַ ֹוְׂ ֹיֹום ֶאָחד וְׂ
ִאיַלןֹלֻוז".ֹ ֻדֹוֹֻבְׂ ֶנגְׂ ֹֻוכְׂ

  .יא

ל ִסֻפֻור  ) ֶ ָמה ב' ש  ֻדָ ֻיֹות, ַהקְּ  – "ת ַז"למֹוֲהַרַנ י־ַמֲעש ִ
) ת־ֶמֶלךְּ ַדת ֻבַ ל 'ֲאב  ֶ ה ש  ֲעש ֶ ַהֻמַ אֻור לְּ  ֻב 

ֻהֲַַׁׁעבֹוָדֵתנוַֻׁ ָ ש  רְּ ָ ש  יֹון,ַֻׁבְּ זַָׁהֶעלְּ ַרֻמֵ ִחֻבֻורַׁמְּ ַׁלְּ
הָֹחָתן' ַכֻלָ יֹוִניםֹוְׂ ִהיאַׁ,'ָהֶעלְׂ ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ
־הֻואֹ'ִיחֻוד ִריךְׂ א־ֻבְׂ ָ ש  ֻה',ֹֺקדְׂ ֻתֵ ִכינְׂ ְׂ רַֻׁוש  ֶ ֲאש  ַֻׁכַ

ל ֵריַֻׁכָ ִַַׁׁספְּ דֹוש  ֵביַַׁהֻזַֹהר־ַהֻקָ ִכתְּ ַָׁהֲאִריַז"לַׁוְּ
ֵלִאיםַׁ ה.ַׁמְּ  ִמֻזֶ

ָאב ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ינֹותֹֻבְׂ ֻקִ ִניןֹֻבַ קֹונְׂ ֻמְׂ ֶ ַֹעלֹש 
לֻות' ִכיָנה־ֻגָ ְׂ ָרֵאל'וֹֹֻ'ַהש ֻ ֶנֶסת־ִישְֹׂ ֹ,'כְׂ
ִרים ֲהלֹךְּ  "ָאז:ֹאֹומְׂ ָיהוֻ  ֻבַ מְּ כוֻ  ִירְּ ת ,'וְּ ֶ ַפת ֵאש   יְּ

ֶלת ֻתַֹאר  ֺנֻוֶ  ָמָצא". מְּ

'ִתֻקֻון הַֻׁבְּ ָ לש  ְּ מֹורֹות'ַׁש  ְּ הֻואִַׁמש  ֶ ַׁש 
ַׁ ' ה(ֵמַה'ֻזַֹהר־ָחָדש  יכָּ רַׁ,)אֵּ ַדֻבֵ םַׁמְּ ָ ןַׁש  ם־ֻכֵ ַֻׁגַ

ֹונֹות ש  לְּ ה:ַֻׁבִ ֵאֻלֶ הַֻׁכָ ָ ִאש ֻ קֹוֶנֶנת "ֻכְּ  ַעל ַהמְּ
ָלֻה   עְּ כוֹֹֻ"ֻבַ םַׁ,'וְׂ ָ ן־ש  ַׁ.ַעֻיֵ

יֹוֵתר ה,ַׁוְּ בָֹארִַׁמֻזֶ ַָׁלֵעיַנִים:ַׁמְּ
ִכיָנה ְׂ לֻות־ַהש ֻ 'ֻגָ ֶ ֶנֶסת־ֹש  ֻוכְׂ

ָרֵאל', ִחיַנתִֹהיאִֹיש ְׂ 'ֹ'ֲאֵבַדתֹֻבְׂ ת־ֶמֶלךְׂ ֹֻבַ
ַרֲחקֻוָתֻהֹֹ ִהתְׂ כוִֹֹֻמֻדֹוָדֻהֹֹוְׂ ֹ.'וְׂ

  .יב

רֻוָפ םָעִלי) ן תקצ"הה־ִלתְּ ַחֻנַ  (, א' ָוֶאתְּ

ָארַָׁלנוַֻׁ ְּ ַרֲחָמיוַׁ,ִנש  ִכינֻוַֻׁבְּ ֻזָ ֶ י־ִאםַַׁמהַׁש ֻ ַׁ,ֻכִ
ה'ֶלַׁ ָ דֹוש  עֻוַַׁׁ',ֱאמֻוָנתֹו־ַהֻקְּ ַָׁנטְּ ר ֶ ֲאש 

ֵדיַׁ ַׁיְּ ַַׁעל ֵַׁמעֹוָלם, נֻו ֻבֵ ִקרְּ ַֻׁבְּ ים ִ דֹוש  ַַׁהֻקְּ ֲאבֹוֵתינֻו
י' ַָׁהֲאִמֻתִ יק־ַהֻדֹור ִַׁמַַׁׁ',ַצֻדִ ל ַקֻבֵ ַׁלְּ ִכינֻו ֻזָ ֶ ֻנֻוַׁש  ֻמֶ

ִנים.ַַׁׁ ִניםֶַׁאלַֻׁפָ ַֻׁפָ

הַׁ םַַׁעֻתָ ֵקנוַֻׁ"ֻגַ ֵרינֻוַַׁמהַֻׁטֹובֶַׁחלְּ ְּ "ַַׁאש 
לַֻּּ ) פִּ ית תְֻּ ֲחרִּ ַּ ַַׁפייִווילַַׁׁ,ת(ש  י ַַׁרֻבִ אי ַוֻדַ ֻובְּ
ָבָריו דְּ ַַׁׁ,ָצַדקַֻׁבִ ֲארֹו ֻפָ ִהתְּ ֵרינוַֻׁ"ֻבְּ ְּ ַעםַׁ"ַאש  ָכל־ֻפַ ַֻׁבְּ

וֻּ ) פֻּ ִּ סֻּ ֶּ ר הַּ בִֻּּ ל 'ש  ייְווי רַּ ינוֻּ ל פַּ רֵּ ְ ש  ְמצָּ  –' אַּ כֶּ א נִּ ֲערֶּ מַּ ־תֲחצוֹּ ת 'בְֻּ

ְילָּ   לַֻּּ ש  'בְֻּ א ְוהוֻּ ה', הַּ י־קֹּדֶּ ְרפֵּ ־ש ַּ יחַּ ַׁ.(ח"ב תשפו 'ש ִּ

ֶזה ֹֻבָ ֵמנֻו ַהֲחיֹותַֹעצְׂ ֹלְׂ ִריִכין ֹצְׂ ָֹאנֻו ה ַַׁעֻתָ
ינֹות ַׁ– ֶיה ָלנֻו ֻכַֹח לֹוַמר ַהֻקִ הְּ ֻיִ ֶ ֵדי ש  ֻכְּ

ָראֻוי נֻו ֻכָ ר ִלֻבֵ ֻבֵ ַ ש  ָכל ֵלב, ֻולְּ ַֹעלַֹׁ,ֻבְּ ֶֹאָחד ל ֻכָ
ֹֻבְֹׂ ֹלֹו ש  ֻיֵ ֶ ֹש  קֹו ֹ'ֶחלְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ָצרֹותֹ'וְֹֹׂ'ֺחרְׂ

ָרֵאלֹ ָרטֹ'ִיש ְׂ ָללֹֻוִבפְׂ כְׂ ֹ.ֻבִ

ַרֵחםַָׁעֵלינוַֻׁ יֹותַַׁׁ:יְּ הִַׁלהְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
ַַׁעלַׁ ִלים ַאֻבְּ תְּ ַַׁהֻמִ ַלל כְּ ֻבִ

ַלִים ָ רֻוש  ָחָתֻהַַׁׁ,יְּ מְּ ש ִ אֹותַֻׁבְּ ִמיַחתַַׁׁ,ִלרְּ אֹותַׁצְּ ִלרְּ וְּ
ַׁ ש  ַׁיְּ ַׁאֹותֶַׁקֶרן נֻו ִַׁעֻמָ ה ַיֲעש ֶ ַׁוְּ ֵַׁעת, ָכל ַֻׁבְּ ֻוָעה
טֹוָבה לֹאַַׁׁ,לְּ ַׁוְּ לֻו ִַׁיֻפְּ ֻו, ֵיבֹוש  ַׁוְּ ֵאינֻו ֹונְּ ַׁש  אֻו ִירְּ וְּ

ֻוָעתוַַֹׁׁ יש  ַֻׁבִ יש  ש ִ ה'ַֻׁתָ ִגילַֻׁבַ נֻוַֻׁתָ ֵ ש  ַנפְּ ַׁ.ָיקֻומֻו.ַׁוְּ

ה ֻכֶ דְּ ַהֻנִ ַׁוְּ ֱאָנח ַַׁהֻנֶ רַַׁׁ,ָאִביָך ַדֻבֵ ֻומְּ
רֻות בְּ ִ ש  ֹאד־ֻבְּ ַׁמְּ י־ֵכןַַׁׁ,ֵלב ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ

ֹ'ֱאגֹוִזים'

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ל ֹֻכָ

ַגם ֹוְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ל־ֶזה ִֹמֻכָ

לֹא ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַגם ֹוְׂ

ַרךְֹׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַֹהש ֻ

ֵרי בְׂ ֹֻדִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נא

"ל ַַׁהֻנַ ָכל ֱאֶמתַֻׁבְּ ַֻׁבֶ ִמי הַַׁעצְּ ַחֻיֶ ַׁמְּ קַַׁׁ,ֲאִני ַחֻזֵ ִהתְּ לְּ
ַַׁׁ ֵ ֻוַעת־ַהש  ַקֻוֹותִַׁליש  ץַֻׁולְּ ַאֻמֵ ִהתְּ ֵהָרהַׁםֻולְּ ַׁ.מְּ

  .יג

יַח ) פ  ־ש ִ רְּ  ( קח ח"ב קֶֹדש  י־ש ַ

ַָׁאַמרזַַׁ ַׁ"ל לוֹֹֻ"ִאם: ֵני־ֹיֹאכְׂ ָרֵאֹֻבְׂ ֹלִיש ְׂ
'ֵלילֹ'ָמרֹור' ַסח',ֹֻבְׂ ָברֹֻפֶ בוֹֹֻֻכְׂ ְׂ ֵֹיש 

ָאב'ֹ ָעה־ֻבְׂ ְׂ 'ִתש  ֹ.'ִקינֹות'"ֹלֹוַמרֹֻבְׂ

ז ועט'ְמ  ]אַּ ְסן וֶּ ר עֶּ רוֹּ יי מָּ ר', םבַֻּּ דֶּ ועט 'סֵּ ען וֶּ ין מֶּ וֹּ יְצן ש   זִּ
ב' אָּ ה־בְֻּ עָּ ְ ש  יי 'תִֻּּ ת'[ בַֻּּ ינוֹּ אֹוָתם ָחִלים )ֵהםַׁ.'קִּ ִמים ֻבְּ ָחן־ .ַהֻיָ לְּ ֺ ש 

ים־אֹוַרח ָערֻוךְּ   ַׁ(.ג, תכח ַחֻיִ
ֻתָ ה, ַרֻבָ ה־ֵאיָכ ] ִתיחְּ בִֻּּ " א יח:ֻפְּ י ירַּ בִּ תַּ  ןאָּ ָּ יַעִני' ח:פֻּ ֻבִ ִֹהש ְׂ

רֹוִרי ילֵּ  – ה ג, טו(ֵאיכָ ) ם'ַבֻמְׂ לֵּ סַּ  יבְֻּ ֶּ פֻּ ֶּ  חהַּ וֹּ  בטוֹּ ם־יוֹּ  לש  אש  רִּ  ן.הָּ
ַוִני' ָ ) ה'ַלֲענִָֹֹהרְׂ עָּ  – ם(ש  ְ ש  תִּ אָּ ה־בְֻּ מַֻּּ  ב.בְֻּ נִּ  המִּ יעַּ בִֻּּ ש ְ הִּ ֶּ ילֵּ  יש  לֵּ  יבְֻּ
וֹּ  בטוֹּ ם־יוֹּ  אש  רִּ ֶּ  ןהָּ סַּ  לש  ֶּ ַונִֹ' ח,פֻּ ילֵּ  י'ִהרְׂ לֵּ עָּ  יבְֻּ ְ ש  אָּ ה־תִֻּּ  בבְֻּ
ילֵּ  יֱהוֵּ  ה'.ַלֲענָֹ' לֵּ ם יבְֻּ ב־יוֹּ וֹּ  טוֹּ אש  רִּ ֶּ  ןהָּ סַּ  לש  ֶּ ילֵּ  אהוֻּ  ח,פֻּ  ילֵּ

עָּ  ְ ש  אָּ ה־תִֻּּ יָּ  הזֶּ ל־ְועַּ  ב.בְֻּ נֵּ  ההָּ ְרְמיָּ  ןְמקוֹּ ָ )ה יִּ ה' :ם א, א(ש  יכָּ  אֵּ
בָּ   ְ ש  דָּ  היָּ  .[ד'"בָּ

יַעִני"' ה ג, ה:ַרֻבָ ה־ֵאיָכ ] ֻבִ רֹוִריִֹהש ְׂ  בטוֹּ ם־יוֹּ  הזֶּ  – ם'ַבֻמְׂ
וֹּ  אש  רִּ ֶּ  ןהָּ סַּ  לש  ֶּ י חפֻּ ְכתִּ וֹּ  בדִֻּּ מוֹ ) בֻּ ְּ ל': (ת יב, חש  ת עַּ וֹּ צֻּ  מַּ
י ְמרֹּרִּ רִֹרי ַעל ֻוַמֻצֹות)ם' וֻּ ַוִני' .ם(מְּ נִּ  המַּ  – ה'ַלֲענִָֹֹהרְׂ יעַּ בִֻּּ ש ְ הִּ ֶּ  יש 
י לֵּ וֹּ  בטוֹּ ם־יוֹּ  לבְֻּ אש  רִּ ֶּ  ןהָּ סַּ  לש  ֶּ ַונִֹ' ח,פֻּ י י'ִהרְׂ לֵּ עָּ  לבְֻּ ְ ש  אָּ ה־תִֻּּ  בבְֻּ

י יֱהוֵּ  ה'.ַלֲענָֹ' ם ללֵּ ב־יוֹּ וֹּ  טוֹּ אש  רִּ ֶּ  ןהָּ סַּ  לש  ֶּ י אהוֻּ  ח,פֻּ  ללֵּ
עָּ   ְ ש  אָּ ה־תִֻּּ  .ב"[בְֻּ

  .יד

ִסֻפֻוִרים ) יחֹות־וְּ י־אֹור, ש ִ ב  ֻקֻוִטים ח"ב יב; ֻכֹוכְּ אֻור־ַהֻלִ ֻב 
י־קֶֹדש   פ  רְּ יַח־ש ַ ֶזל כ; ש ִ רְּ  (תרצז ח"ב כו; ֲאָבֶני"ָה־ֻבַ

ֹ ַהג ִֹמנְׂ ִטיַרתֹמֹוֲהַרנַָֹהָיה ֹֻפְׂ ַֹאַחר ַֹז"ל "ת
נֻוַֹז"ל:ֹ 'ֵבין־ַרֻבֵ ֻבְּ ֶ ָצִריש  ר אֹוֵמ ה ָהיָ ם' ַהֻמְּ

ֻקוֻ ' ֻתֵ ת', ֲחצוֹ ן־ֻתִ ַמרְּ ָר ֹק,ָעמֹ ף ֻבְּ ט ֻוִבפְּ
ָע  ְּ ִתש  ָא ה־ֻבְּ מוֹ ת־ֶא ר סֹוגֵ ה ָהיָ ב ֻבְּ ל ֻכָ  ַעצְּ
ָל  יְּ ם ָאַמר ֶאתַהֻיוֹ ת ֲחצוֹ ד ַע ה ַהֻלַ ָ ש   ם, וְּ
ת ִגֻלַ ַה'ִקֻנֹות' ֵאיָכה' 'מְּ 'ֵסֶדר וְּ ה' וְּ ִפֻלָ כוַַַֻׁׁהֻתְּ  .'וְּ

ַָׁאַמַׁ  רִמי ןֶקע ִאיךְּ "ר:
ְּ  רֶמעֶרע  סָדא ןִקילְּ  טִניש 

ָע ' רָנא, ץַהארְּ  ְּ ש  ָא ה־ֻתִ י' ןאוֻ  ב'ֻבְּ ן־ֻבֵ
ָצִרים' י ַהֻמְּ  רָיאהְּ  ץַגאנְּ  ַא  ןאוֻ , ת'ִקינוֹ ' יִד  יֻבַ

י ִפֻלַ ' יֻבַ ֹֹ.ת'ֲחצוֹ  תֻתְּ ש  ָלאגְָֹֹׂכאטְׂ ֹםֶדעֹףאֹויֹןקְׂ
ֻבָֹ י]ַׁןחֻורְׂ י תבֵֻּּ חִּ וֹּ מֻּ וֻּ  ןהַּ יֻּ לִּ ְכלָּ וֻּ  תבִֻּּ יֻּ טִּ ְפרָּ בִּ ֹןֶמעֹסָווא,ֹ[תוֻּ
ֹֹזִאיֹ ְׂ ֹֹןֶמעֹיִווֹיַאזוֹֹֹטִניש  ַׁ.ֹ"ןַזייֹצוֹֹֻףַדארְׂ

ינִּ ] כוֹּ י אֵּ רֵּ ל יָּ בִֻּּ ת אֶּ ר ְלקָּ עָּ 'בְֻּ ק רַּ י, לִּ ְ ש  ין־תִּ י 'בֵֻּּ ימֵּ בִּ ב' וֻּ אָּ ה־בְֻּ
ת  לַֻּּ 'ְתפִּ ה בִֻּּ נָּ ָּ ש ֻּ ת הַּ ל ְימוֹּ ְבכָּ ת, וֻּ ינוֹּ קִֻּּ ת הַּ ירַּ ֲאמִּ ים' בַֻּּ רִּ צָּ מְֻּ הַּ

חוֻּ ל־ְלכָּ ת'. ֲחצוֹּ  ָּ פֻּ וֹּ ת הַּ ְבכֻּ ְרבָֻּּ ל עַּ ת לִּ חֺּ וֻּ ה מַּ ן, הַּ נֻּ ינֶּ אֵּ ֶּ מוֹּ  ש   כְֻּ
י  יכִּ רִּ צְֻּ ֶּ ְהיוֹּ ם ש  ַׁ.ת[לִּ

  .טו

ֻקֻוִטים ח"ב יב;) אֻור־ַהֻלִ י־ ֻב  ב   ֻכֹוכְּ
ִסֻפֻוִרים כזאֹור,  יחֹות־וְּ  (ש ִ

ִַׁמַׁ ַמע ָ ש ֻ ֶ ַׁש  ַַׁז"ל, "תַׁמֹוֲהַרנֵַַׁמָאִבי
ַׁ ָבבֹו ַז"ל: ִביַרת לְּ ְּ ר ש  ִעֻקַ ֶ "ש 

ת  תֹו ִמֻלַ ָ ש  ֻגָ ַהרְּ ִקינֹות, הֻוא ֻבְּ ֲחצֹות וְּ ֻבַ
ב", בַֻּּ ַׁ'ֵאיָכה'"  ֱחרַּ ה נֶּ יכָּ ת()"אֵּ ן־ֲחצוֹּ וֻּ קֻּ תִֻּּ בְֻּ ֶּ ת ש  ינוֹּ  .קִֻּּ

יחֹות־ָהַר"ן] ָֹאןַֹעד.ֹ"'ְוכוֻּ  "ָהאֻוָלםֹהֶֹנֱחַרבֵאיָכֹ" רסח: ש ִ
ַעק ִביִֹיצְׂ ְׂ ש ֻ ֹֻבַ ן"'. ְוכוֻּ  "ָאןַֹעד"'. ְוכוֻּ " ֻקֻון־)' ְוכוֻּ  "ֲאָמֶתךָֹֹֻבֶ ֻתִ

ז. (ֲחצֹות מַּ י: ְורָּ לַּ ה עָּ ֻמָ עֹקָֹצִריךְֲֹֹׂאִניֹ"ֻכַ ָפָניוֹזֹאתִֹלצְׂ ֹלְׂ
" ַרךְׂ ֻבָ ִֹיתְׂ סוְ . פַּ א תָּ ְגמָּ יךְ  ְלדֺּ ם אֵּ ים הֵּ ְררִּ ב ְמעוֹּ לֵֻּּ ר. הַּ מַּ  ְואָּ
ם  תָּ ן אוֹּ וֻּ גֻּ נִּ ת, בְֻּ ל ֲחצוֹּ קוֹּ ים בְֻּ עִּ מֹּק נָּ  .[ְמאֹּד עָּ

ָבָריוִמַׁ ִלֻקֻוֵטי־ֻדְּ ַֻׁבְּ ים ִ דֹוש  ֲַׁהָלכֹות־ַהֻקְּ
ת) ילַּ ם־ְנטִּ יִּ דַּ דָֻּּ  יָּ ְסעֺּ בָֻּּ ה ד, ה; לִּ ַּ ֻזֹאתַֹׁ:(ת ז, מאש  ֶ ש 

ֹ ֲֹעַצת ָתה ִביא'ָהיְׂ ַֹהֻנָ ָיה מְׂ לֻותֹֹ'ִירְׂ ַֹהֻגָ ֵעת ֻבְׂ
ן ֻבָ ַהֺחרְׂ ַח ֻבְּ ֹ,וְׂ ֻתֹ הֹֹ",ֵאיָכה"ִלפְּ לֹש ָ ְׂ ַֹהש ֻ ָכל ֻבְׂ

ה ִחֻלָ תְׂ ֹֻבִ ר ִחֻבֵ ֶ ֹש  נֻוַַׁׁ.ִקינֹות ַַׁרֻבֵ ֵרי ִדבְּ ַֻׁבְּ בָֹאר מְּ ֻכַ
ֹון "ַׁ:ַז"ל ש  הֻוא ִמֻלְּ ֶ ה'ש  דֻוַעַׁ ,'"ַאֶיֻכָ ֻיָ ַֻׁכַ

י) ִּ אש  רֵּ בָֻּּ ת־בְֻּ יכָּ ; ה יט, טרַּ בָֻּּ ה־אֵּ יְחתָֻּּ  הרַּ תִּ ְ יכָּ ; א דפֻּ בָֻּּ ה־אֵּ ה א, רַּ

ֹּהַּ ; א  יר זֻּ ִּ אש  רֵּ נֵּ  .ת כטבְֻּ וֻּ קֻּ ֹּהַּ י־תִֻּּ ַׁ.(צד:ר זֻּ

ִַׁמַַׁׁ– בֹודוֹֹ'הֻוא ַרךְַַּׁׁ'ֻכְׂ ֻבָ ִַׁיתְּ מֹו ַעצְּ ַׁ,ֻבְּ
נֻוַׁ ַַׁרֻבֵ ֵרי בְּ ִַׁמֻדִ ֶַׁזה ם ַֻׁגַ בָֹאר מְּ ֻכַ

ַׁ"תַַׁז"ל.ֻומֹוֲהַרנַַַׁׁ

לִמַׁ ַָׁהֵעָצהַׁ:ֶזה־ֻכָ ַין ִַׁענְּ ה ֻזֶ ֶ טֵּ )ַׁש  וֻּ קֻּ י־לִּ

ֲהרַּ  ַַׁׁ,"ן ח"ב יב(מוֹּ ַבֻקֵ ַֻׁולְּ ש  ַחֻפֵ ַׁלְּ ש 
בֹודֹו"ַׁ קֹוםֹֻכְׂ הֹמְׂ יֵֻּּ )ֹ"ַאֻיֵ טֵּ  ןעַּ וֻּ קֻּ כוֹּ י־לִּ ָּ ת ֲהלָּ ַׁ.ם(ש 

ָֹלֶזהֹ:מֻוָבן ַמן ַֹהֻזְׂ ר ָהִעֻקַ ֶ הֻואֹֹ,ש 
ֲחצֹות ַעלֹ.ֻבַ ל־וְׂ ֵֹאיֶזהֹ־ֻכָ ִנים ֻפָ

ִיםֹקֶֹדםֹֹ ֻתַ ְׂ ָעהֹאֹוֹש  ָ ַׁ'.ַהֻבֶֹקר־אֹור'ש 

נוֹֻ ַֹרֻבֵ

ן ֹֻכֵ

ֹתַאַחֹם־ֻוַפַעֹ

י ֻתִ ַמעְׂ ֹש ָ

ַגם ֹוְׂ

ַהֹ ֹ'ף"ֻכָֹ'וְׂ

ֶאה רְׂ ַהֻנִ ֹוְׂ

יָלא ֹֻוִמֻמֵ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נב

םַׁ ֵ ש  ָראַֻׁבְּ םֶַׁזהִַׁנקְּ ֻגַ ֶ ה'ש  ִפֻלָ ַׁ–'ַֻׁתְּ
בָֹאר ָכלַׁמְּ ַׁ־ֻבְּ ֵרי בְּ ִַׁמֻדִ נוֶַֻׁזה ־ַרֻבֵ

ַׁ דֹוש  לַׁ:ַהֻקָ ַֻׁכָ דֹוָלה ַֻׁגְּ ֲעָלָתֻה ֻמַ ֶ ךְַּׁ־ש  ַעדַֹׁ,ֻכָ
ֹ ם ֵ ש  ֹֻבְׂ ָלל ֹֻכְׂ ָרֶאָה ִֹיקְׂ ֹלֹא ָעִמים פְׂ ֻלִ ֶ ה'ש  ִפֻלָ ,ֹ'ֻתְׂ

ֹ ם ֵ ש  ֹֻבְׂ ב־ַצֲעַקת'ַרק ַעלַׁ–ַׁ'ַהֻלֵ ֶ סֹוֵבבַׁ־ש  ַׁיְּ ֶזה
ַׁ תֻוב יכָּ )ַהֻכָ ַׁה ב, יח(אֵּ כֻו'ַׁם"ָצַעקִֹלֻבָֹ": ַַׁׁ,וְּ ָמךְּ סְּ ַהֻנִ

"לַַׁׁ תֻובַַׁהֻנַ ַהֻכָ ָּ )לְּ סוֻּ ם ש  ָּ כֻו'ַׁי"קֻוִמיֹרֹנִֹֻ":ַׁק יט(פֻּ ַׁ.וְּ

ַׁ ַהֻתְּ ֶ ֵעתַׁש  םַֻׁבְּ ֻגַ ֶ ִליםש  ַקֻבְּ ִַׁפֻלֹותֵַׁאיָנםִַׁנתְּ
יָכלְַַּׁׁ– ַֻׁבִ לֵיש  ַקֻבֵ ִהתְּ הֹוִעילַֻׁולְּ ֻהַׁלְּ ַׁ.ֻתָ

  .טז

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  (ח"ב תקיגקֶֹדש  ־ש ַ

ַַׁׁ"לזַַׁ ֶיהָֹאַמר: ֶאהְׂ ֶ ש  ֹֻכְׂ "ֲאִפֻלֻו
ֵבין לֹ־ֻבְׂ ֶ ֹש  ָֹהַאֲחרֹון ֹות ָמש  ְׂ ַהש ֻ

י־ֶאֶלף ִ ש ֻ ִ ֹלֹאַֹהש ֻ ֲֹעַדִין ה ֺאֻלָ ַהגְׂ ֶ ֹש  ֶאה ֶארְׂ ֹוְׂ ,
ָאה,ַֹאף י־ַעל־ֻבָ ֵלי־ֻפִ ְׂ ֱאמֻוָנהֹש  ָֹמהֵכןַֹאֲאִמיןֹֻבֶ

יַח"!ֹ ִ ש  ִביַאתַֹהֻמָ ֹֻבְׂ

  .יז

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  (ח"ז נזקֶֹדש  ־ש ַ

יֹ ֹקֹש ִ ֹגֶדל ֹוְׂ ָלאֹות' ץ־ַהֻפְׂ ִֹמ'ֻקֵ רֻו ֻבְׂ ֻדִ ֶ ש  ֻכְׂ
לֻות, יִקיםַַַׁׁהֻגָ ֻדִ ַַׁהֻצַ רֻו ָאמְּ ֶ ַַׁמהַׁש  ָרט פְּ ֻבִ

ַעבְַּׁ ַֻׁיַ עֹוד ֶ ַׁש  ֻסֻוִרים ַהֻיִ ַׁוְּ יֹונֹות סְּ ַַׁהֻנִ ַַׁעלִַׁמֻגֶֹדל רֻו
בֹות ִעקְּ ַֻׁבְּ ָרֵאל ַׁ־ִיש ְּ יָחא ִ ש  ָֹאזַֹׁ–מְּ ָאַמר

ָבִריםֹמֹוֲהַרנַֹ ִֹמֻדְׂ ָקא וְׂ ֹֻדַ ֶֹאָחד, ד ֻצַ ֻמִ ֶ ֹש  ַֹז"ל: "ת
ַֹעלֶֹהָעִתידֹ יִקים ֻדִ ַֹהֻצַ רֻו ָאמְׂ ֶ ֹש  ֵֹאֻלֻו ַוֲעִתידֹות

קֹ–ָלבֹואָֹעֵלינֻוֹֹ ַחֻזֵ מֹוֹהֻואִֹמתְׂ ַעצְׂ הֹֻבְׂ ֹ.ִמֻזֶ
ַׁ ָראֻו ֶ ַׁש  ַַׁמה ַַׁעלַַׁׁ–ָראֻו ִַׁרֲחמֻו אי ַוֻדַ ֻבְּ

ַׁ ֻנֻוַכלַַׁהֻדֹור, ֶ ַׁש  ה ִפֻלָ תְּ ַֻׁבִ ִצירֻו ִהפְּ וְּ
ִבים ַמֻצָ יֹונֹותַָׁמִריםֵַׁאֻלֻוַַַׁׁלֲעמֹדַֻׁבְּ ִנסְּ יםַׁוְּ ִ ן ָקש  יֵֻּּ )עַּ

ת  יחוֹּ "ן קכו(־ש ִּ רַּ ַׁ.הָּ

  .יח

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  (ח"ז עחקֶֹדש  ־ש ַ

ַׁזַַַׁׁ"תמֹוֲהַרנַַׁ יַָׁ'ֻבְַּׁ"ל ַַׁגאִליצְּ ָעַבַׁא', רַׁוְּ
ֶדֶרךְַּׁ ִסיָעתוַַֹֻׁׁבְּ ַׁגַַַֻׁׁנְּ ִעים ַׁ'ֻבְּ ָראר ד',ַֻׁבְּ

ָחַַׁׁ ָעַׁםַׁיוַֹׁזַָׁאַׁלַׁוְּ ְּ ש  ָאַׁה־ֻתִ ַׁ.בֻבְּ

ַׁ ָ ַׁש  ֵאיזֶֹ"ם: ֹֻבְׂ ֵֹסֶפֹה ִֹקינוֹֹר אֹהוֹֻת
ֹרֹוֶצֹ קֹונֵֹה ֹלְׂ ִֹאֹן, ִפֹם ֹלְׂ ֹי חֹֺנֻסַ

נַֹ'ֹ ֻכְׂ ְׂ ֹ'ֹאוֹֹז'ַֹאש  ַׁ!ן'"?ֻפֹוילְׂ
ֵאַׁ כְּ ַֻׁבִ יָֹהיוִֹֹֻאיֻלוֹֻ"ב: ִ יש  ֻגִ ַֹמרְׂ תֶֹאֹם

ֻבָֹ ַֹהֺחרְׂ ֹלֹֹן, ֹוֲאִליָֹהיוֹֻא ֹש  ֵאָלֹם ְׂ ֹש  ֹזוֹֹה
 !ר"לֹוַמֹהִֹקינָֹהֵֹאיזֶֹֹ

  .יט

בֻוָנה, ) ָמה ֻותְּ ַרֻבִ ָחכְּ ָרָהםלְּ  י ַאבְּ
ָמן ַז"ל, ִסיָמן א "ר ַנחְּ  (ַעֻמֻוד יא ֻבַ

נֹות־ֶעֶרב,ָֹהַאֲחרֹון ִֹלפְׂ
יֵמי ֻבִ ֶ יוֹש  ַֹֹחֻיָ דֹוש  לַֹֹהֻקָ ֶ ש 

נוֹֻ רַַׁז"ל,ַֹרֻבֵ ֻכַ זְּ ֻנִ ֶ עֶֹצםַָׁאזַׁש  רֹוןַַׁהֲעָלַמתַֻׁבְּ ַַׁהִזֻכָ
ל ֶ ֶלדַׁש  ֵקןַַׁהֻיֶ ַהֻזָ ָלהַׁוְּ ַמעְּ ֻלְּ ֶ ם,ַׁש  ֻלָ ֵאינוַַַֹׁׁעדִַׁמֻכֺ ֶ ַׁש 

ָרא םִַׁנקְּ ֵ ש  רֹון'ַֻׁבְּ ָללַׁ'ִזֻכָ ַֻׁכְּ טֶֹער", קְׂ ֶֹגעֶדענְׂ
ט ְׂ ִניש  ינוֹּ ַׁ"ָגארְׂ ר ]אֵּ כֵּ או זוֹּ ם[ לָּ לוֻּ ת)ַׁכְֻּ וֹּ יֻּ ֲעש ִּ י־מַּ רֵּ וֻּ פֻּ סִּ  בְֻּ

ה  ֲעש ֶּ ה מַּ ְבעָּ ִּ ש ֻּ הַּ עְרס יג מֵּ עְטלֶּ  .(בֶֻּּ

ָאַמר נוַַֻׁׁוְּ ַַׁרֻבֵ ַַָׁׁאז ַַׁז"ל ִניםֹ"ֵאיֶזה: ֹֹֻפָ ֵֹיש 
יֵניֶכם"ִֹלי ֹ!?ֻבֵ

י)ַׁל"זַַַׁׁת"מֹוֲהַרנַַַׁׁלוַֹׁ ְברֵּ דִּ ת בְֻּ חוֻּ ַׁ(צַּ ִֹווי":
ט ְׂ ִניש  מוֹּ ַׁ"ָגארְׂ ם[ ]כְֻּ לוֻּ ַׁ!כְֻּ

נוַֻׁ ָאַמרַַׁז"לַַׁרֻבֵ ַׁלוַַֹׁׁוְּ םֹ"ֲהלֹא: םֹֻגַ ַֹאֻתֶ
ירַָׁוַאִין"ֶֹאֶפס עְנט ]אִּ יךְ  זֶּ יךְ  זִּ ט אוֹּ ְ יש  אְרנִּ ". גָּ

ם  ָּ ן־ש  יֵֻּּ ב]עַּ אָּ ה־בְֻּ עָּ ְ ש  ת ְלתִּ כוֻּ יָֻּּ ַּ ש ֻּ יא  הַּ וֹּ הִּ זֻּ ֶּ ב, ש  רֶּ ת־עֶּ ְפנוֹּ לִּ

 ]' ה ְוכוֻּ מָּ חָּ נֶֻּּ   .הַּ

  .כ

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  (ח"ג רצזקֶֹדש  ־ש ַ

ָאב, ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ָההַֻׁבְּ ָ ָמןַַׁׁש  ַַׁנחְּ י ַרֻבִ
ֵַׁאֶצל ַַׁז"ל, ין ִ ש  טְּ ,"ַאנִַַַׁׁמטֻולְּ ִעירַׁש  ַֻׁבְּ

וֶקע ִריוְּ מֻוָכהֶַׁדעִמיטְּ ִעירַַׁהֻסְּ עִריןַׁלְּ ֶ ש  ַׁטְּ .ַׁ ָ םַׁש 
ִעיר רַׁ,ֻבָ ד'ֵַׁאיֶזהַֻׁדָ ַנֻגֵ ָהָיהַׁ',ֵלץִַׁמתְּ ֶ לֹוֵצץַׁש  ִַׁמתְּ

ַאנַַַֻׁׁוֵמֵצרַׁ ַׁ"לְּ ַׁ.ש 

א ֻבָ ֶ ַָׁלִעירַַׁהַנ"לַׁש  ֹותַָׁרָצה, ַַׁלֲעש 
םֵַׁליָצנֻות לוִַַֹׁׁמֶמֻנוַַֻֻׁׁגַ ֻגֵ ֶהרְּ ַׁ,ָהַרעַֻׁכְּ

ָהַלךְַַּׁׁ וַַֹׁׁוְּ ש  ָפגְּ ֶנֶסתַׁלְּ ֵבית־ַהֻכְּ  .ֻבְּ

ַאף י־ַעל־וְׂ ֹֻפִ

הֻוא ֹוְׂ

ֹ"תמֹוֲהַרנַֹ

ַעם ֹֻפַ

ִאם ֹש ֶ

ָהיָֹ ש ֶ ֹהֻכְׂ

ָאלֻוהוֹֻ ֹֻוש ְׂ

ֹרָאַמֹ

ָאב ָעה־ֻבְׂ ִתש ְׂ ֹֻבְׂ

ָֹעָנה

יב ֵהש ִ ֹוְׂ

ָחַזר ֹוְׂ

ַעם ֹֻפַ

ַמע ָ ש ֻ ש ֶ ֹֻכְׂ
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 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נג

בֵֹאיךְֹׂ ַ ש  ֻיָ ֶ ִפיָנהֹש  ֵבית־ֹֻבְׂ ֻבְׂ
ֶנֶסת, יַֹהֻכְׂ ךְֹֹֻׂכִ ֶבתֹנֹוֵהגָֹהָיהֹֻכָ ֶ ָֹלש 

לֹוַמרָֹלָאֶרץ כוִֹֹֻקֻנֹותֹוְׂ ֹוְׂ ךְֹׂ' ֶ לֶֹמש  ָלהֹֻכָ יְׂ ,ַֹהֻלַ
ָאַמר ֻנֹותֶֹאתֹוְׂ רֹוןַֹהֻקִ בְׂ ִ ש  ִעיָמהֵֹלבֹֻבְׂ ֹֻוִבנְׂ

ֻכוֹֹֹ ַדרְׂ ַׁ.ֻכְׂ

ַאט ַלֵהבַׁלְּ עֹוֵררִַׁהתְּ ִהתְּ מוַַֹׁׁהֻואַׁוְּ ַַׁעצְּ
ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ ֱעַמדַַׁעד, ֻנֶ ֶ לוַַֹׁׁש  ֵהֵחלֶַׁאצְּ ַׁוְּ

ֻכֹותַׁהֻואַַׁאף ֻלֹאַַׁעדִַׁעֻמֹו,ַַׁיַחדִַׁלבְּ ֶ ַָׁיכֹולַָׁהָיהַׁש 
ֻובַׁ ֵרדַׁש  ִהֻפָ ֻנוַַֻׁׁלְּ לִַׁמֻמֶ ָלהַֻׁכָ יְּ ַׁ.ַהֻלַ

ָקֵרַַׁׁ– ִַׁהתְּ ַאנַַַׁׁהֻואַַׁאףב ַׁ"לְּ ַׁש 
בֻות ָקרְּ ִהתְּ דֹוָלהַֻׁבְּ  .ֻגְּ

  .כא

יַח ) י־ש ִ פ  רְּ  (תלדח"ו ח"ד רסט; קֶֹדש  ־ש ַ

ָאב' ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַאנַַַָׁׁהָיהַׁ–ַׁ'ֻתִ ַׁ"לְּ לַׁיֹוםַׁש  ֶ ַׁש 
ֻוָבה ש  ַַׁוֲחָרָטהַֻׁתְּ ָהיוַֻׁ, יםַׁוְּ ֻבִ ֹאדַַׁמרְּ ַׁמְּ

ִתיַנת נְּ ָדָקהַֻׁבִ ָרם,ַׁצְּ ָאמְּ ת קלט.(ַז"לַַֻׁׁוכְּ בָֻּּ ַּ ֹ"ֵאין:ַׁ)ש 
ַלִיםֹ ָ רֻוש  ֵדיתֹיְׂ אִֹנפְׂ ָדָקה".ֶֹאֻלָ צְׂ ַֻׁבִ

ָכלַָׁהָיה ַרייָנא'ַֻׁבְּ ֻבֹותַׁ:'אֻוקְּ ַהרְּ ַׁלְּ
ִתיַנת נְּ ָדָקהַֻׁבִ יֹוםַׁצְּ ָאב'.ַֻׁבְּ ָעה־ֻבְּ ְּ ש   'ֻתִ

ָכל־ָחי'] ֵסֶפר 'מֹוֵעד־לְּ אַלאִג'י ֻבְּ ים ֻפַ ר' ַחֻיִ ִסיָמן י,  לְּ
ם אֹות סח: יוֹּ ב בְֻּ אָּ ה־בְֻּ עָּ ְ ש  ש   ,תִֻּּ ת יֵּ וֹּ ְרבֻּ ה ְלהַּ קָּ ְצדָּ ים בִֻּּ יִֻּּ ֲענִּ  לַּ

א ', ְוהוֻּ ים ְוכוֻּ מִּ י־ֲחכָּ ידֵּ ְלמִּ ְלתַּ ה וֻּ לָֻּּ ה ְסגֺּ אָּ ְפלָּ ר נִּ ֵּ פֻּ ת ְלכַּ  ,ֲעוֹּנוֹּ
ם  ב ְוגַּ רֵּ '  ְלקָּ ה ְוכוֻּ לָֻּּ אֺּ גְֻּ ת(. –הַּ יכוֻּ ֲארִּ ם בַֻּּ ָּ ן־ש  יֵֻּּ  ַׁעַּ

  .כב

י) ִטיַלת־ָיַדִים־ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ֺעֻדָ נְּ  (, הה דִלסְּ

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ָעה־ַׁ'ֵאיָכה'ת ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ִרים אֹומְּ ֶ ש 
ָאב ִחיַנתַׁ.ֻבְּ ַֻׁבְּ ֶזה ה )ַׁוְּ יכָּ ֵאיָכה "ַׁ:ד, א(אֵּ
ַַׁעלַַׁׁ".יֻוַעם ָזָהב ֵַׁהם ינֹות ַַׁהֻקִ ר ִַׁעֻקַ י ֻכִ

יִקים' ֻדִ ַֹהֻצַ קֻות ֻלְׂ ֻתַ ים־ִהסְׂ ֻיִ ַׁ',ָהֲאִמֻתִ
"ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֺחרְׂ ֹֻכְׂ ַלִים פְׂ ֹֻכִ קֻוָלה ְׂ ש ֻ ֶ ַׁ"ש 

יכָּ )ַׁ בָֻּּ האֵּ בָּ  ,ה א, לז־רַּ ִּ א הוֻּ ש  רַּ ְעיָּ  "יבְֻּ ַּ  .ה כט, יד(ְיש 

ַׁ ו ָ ש  ַַׁעכְּ ֵֹאיןֹ"ָאנֻו ר ֶ ֲֹאש  ֻצֹאן ֻכַ
ְדבָֻּּ )ַׁ"רֹוֶעהָֹלֶהם מִֻּּ יַַׁׁ,ר כב, יז(בַֻּּ ֻכִ

יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ִעיןִַׁמיַׁהֻואַַׁהֻצַ ַׁ.ֵאיןַָׁאנֻוַׁיֹודְּ

ַׁ ש  ַבֻקֵ ַֻׁולְּ ש  ַחֻפֵ ַֻׁולְּ עֹק ִַׁלצְּ ִריִכין ַׁ:צְּ
ה' 'ֵאיָכה' ֻכָ יק־ָהֱאֶמתַׁ–' ַאֻיֶ ֻדִ ַׁ,ַהֻצַ

ֵלנוֹֻ ֶֹאצְׂ ֹאֹורֹו ךְׂ ַ ֱחש  ֻנֶ ֶ ֵַׁליַדעַַׁׁ–ַׁש  ַׁזֹוִכין ֵאין ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ַׁש  ֻנֻו, כֻו'ַׁ"יֻוַעם ָזָהב"ִמֻמֶ ַׁ,וְּ

ָהב ִֹמֻזָ ֱחָמד ַֹהֻנֶ יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַהֻצַ ֶ ֹיֻוַעםַׁ–ַׁש 
ֵלנוֹֹֻ ֹאֹורֹוֶֹאצְׂ ךְׂ ַ ֶנֱחש  ֹ.וְׂ

ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ יֵֻּּ )ַׁש  ִּ ן עַּ ש  יכָּ "י רַּ :ַׁה ד, א(אֵּ
קֹוֵנן " ָיה ָהָיה מְּ מְּ רְּ ֻיִ ֶ  'יֻוַעםֵאיָכה 'ש 

הוֻ  ֻיָ ִ יק יֹאש  ֻדִ קֻות ַהֻצַ ֻלְּ ֻתַ ָכלַַׁׁ";ַעל ִהסְּ ַֻׁבְּ ֵכן וְּ
קֻותַׁ ֻלְּ ֻתַ ִַׁהסְּ ַַׁעל ז ַרֻמֵ ַׁמְּ ַׁהֻוא ַָׁודֹור ֻדֹור

מֻותַׁאֹורַׁ ַעֻלְּ ִהתְּ ֻדֹור.ַׁוְּ ֻבַ ֶ יק־ָהֱאֶמתַׁש  ֻדִ ַַׁהֻצַ

"לַׁ"ֵאיָכה יֻוַעם ָזָהב" ֻנַ ַַׁׁ–ַֻׁכַ ךְּ ַ ֱחש  ֻנֶ ֶ ש 
ֵלנוַַֻׁׁ ֵאיןַׁזֹוִכיןֵַׁלָהנֹותַׁ,אֹורֹוֶַׁאצְּ ַׁ.ֵמאֹורוַַֹׁׁוְּ

ֶַׁזה י ַַׁעלַַׁׁ–ַֻׁדַ ַָׁיגֹון ַׁנֹוָסף ַׁעֹוד ִַׁאם י ֻכִ
אֹוֵבנוַֻׁ ַַׁׁ,ַמכְּ ם ַֻׁגַ י ֶתם "ֻכִ ֶנא ַהֻכֶ ְּ ִיש 

ָּ ַׁ"ַהֻטֹוב ה ש  יכָּ ַהַַׁׁ–ַׁ(ם)אֵּ ֶ יק־ָהֱאֶמת'ש  ֻדִ ַׁ'ֻצַ
ַׁלְַּׁ ל ָ ש  מְּ ַֹהֻטֹוב'ַהֻנִ ַׁאֹורֹוַַׁׁ–ַׁ'ֶכֶתם ךְּ ַ ֶַׁנֱחש  ךְּ ל־ֻכָ ֻכָ
ָרֵאל ש ְּ יַַׁׁ,ִמֻיִ ַֻׁכִ ֵרי, ַגמְּ הַָׁהֱאֶמתַׁלְּ ֻנֶ ֻתַ ְּ רִַׁנש  ֶ ַעדֲַׁאש 

ִריםָֹלַרע"ַׁ ַלֻטֹובָֹרעֹאֹומְׂ ְעיָּ )ַׁ"טֹובֹוְׂ ַּ ַׁ.ה ה, כ(ְיש 

ֶתם ַהֻטֹוב" ֶנא ַהֻכֶ ְּ הַֹׁ–ַׁ"ִיש  ֻנֶ ֻתַ ְׂ ש  ֻנִ ֶ ש 
ֶתםַֹהֻטֹוב'ַהֹ יק־ָהֱאֶמתֹ',ֻכֶ ֻדִ הֻואַֹהֻצַ ֶ ַׁש 

ַָׁהָרעֹותַׁ– ל ַֻׁכָ ַָׁעָליו ִרין ַדֻבְּ ֻמְּ ֶ יןַׁ,ש  ֻנִ ַ ש  ַֻׁומְּ
ֶקרַׁ ֶ ש  ַׁ.ֻוַמֲחִליִפיןַָׁהֱאֶמתַֻׁבְּ

( ָּ ֵני ": ם(ש  ָנה ַאבְּ כְּ ֻפֵ ֻתַ ְּ ש  ֻתִ
ל חֻוצֹות רֹאש  ֻכָ ַׁ–ַׁ"קֶֹדש  ֻבְּ

ַׁ ַַׁעל ֶַׁנֱאַמר ה ֻזֶ ֶ מֻותֹ'ש  ַעֻלְׂ ִהתְׂ ֹוְׂ קֻות ֻלְׂ ֻתַ ִהסְׂ
יק ֻדִ הוַַֻׁׁ'ַהֻצַ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ִית"א ־ֻבַ ַׁ".רֹאש 

ַַׁהַׁ ִרין ֻבְּ ֻגַ ֶקר'ֻוִמתְּ ֶ ֹש  ל ֶ ֹש  ָסִמים ֺפרְׂ ֵהםַַׁׁ'מְׂ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ל חֻוצֹות"ֻבְּ תֻובַַׁׁ,"רֹאש  ֻכָ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ

ַהֻתֹוָרהַַׁׁ ֵעיֵני'ֻבְּ ית־לְּ ִ ֵראש  כֻו'ַַׁׁ'ֻבְּ ַׁ.סז(ח"ב )וְּ

 ָּ ה ש  יכָּ ָקִרים"ַׁ:ב( ,ם)אֵּ ֵני ִצֻיֹון ַהיְּ כֻו'ַׁ"ֻבְּ ַׁ,וְּ
ם ָ תֻובַׁש  ֻכָ ֶ מֹוַׁש  רָּ )ַֻׁכְּ וֹּ תֻּ נַּ ה בְֻּ ם"ל(הַּ ן־ש ָ ַׁ.,ַַׁעֻיֵ

( ָּ ד": ם ד, ג(ש  ַ צֻו ש  ים ָחלְּ ֻנִ ם ֻתַ כֻו'ַׁ"ֻגַ ַׁ–ַׁוְּ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ָרא־'ש  ִסטְׂ ֹֻדְׂ ַרֲחָמנֻות

ָרָאה ש ֶ ֹֻוכְׂ

ַאט ֹלְׂ

ֹֻוֵמָאז

ֹיֹום

ָנהוֹֻ ֹגוְׂ

זֶֹ ֹהוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ָאנוֹֻ ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

לֹא ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹ:וְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נד

ַהֻתֹוָרהַַׁׁ,'ָאֳחָרא תֻובַֻׁבְּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  עֻוַֻׁתֹוָכָחה"ֻכְּ קְּ ַׁ"ֻתִ
בָּ  – )ח"ב ח יא מוֻּ כֶּ ל ְלעֵּ ֲערֶּ מַּ לַֻּּ ת 'בְֻּ יכָּ ת ְמגִּ סוֻּ ל עַּ ה', אֵּ ָּ פֻּ ק הַּ

זֶֻּּ  ַׁ(ההַּ ִחיַנתַׁ. ַֻׁבְּ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ר ֻבֵ ֻגַ ִַׁמתְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ָֹהָיהָֹערֻום" ָחש  ַהֻנָ י)ַׁ"וְׂ ִּ אש  רֵּ ֵדי־ַׁ,ת ג, א(בְֻּ ַעל־יְּ ֶ ש 

רֹות ַַׁהֻצָ ל ַֻׁכָ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ֵאיןַׁ,ֶזה ֶ ַׁש  ִעיםַַַׁׁעד יֹודְּ
יק־ָהֱאֶמתַׁ ֻדִ ַׁ.ֵמַהֻצַ

'ֹ ָחש  הֻואַַׁׁ',ֺזֲהַמת־ַהֻנָ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת ם "ֻבְּ צֻו ֻגַ ים ָחלְּ ֻנִ ֻתַ

ד ַ כֻו'ַׁ"ש  ֵדיַַׁהַַׁׁ,וְּ ַעל־ֻכַֹחֹ'ַעל־יְּ לַֹהֻבַ ֶ הֹש  ִפֻלָ ַׁ–ַׁ'ֻתְׂ
ֵררַַׁהֲַַׁׁאַזי ֻבָ ה'ִנתְּ ַדֻמֶ ֵדיַַׁהַַׁׁ'מְּ יק־ָהֱאֶמת'ַעל־יְּ ֻדִ ַׁ.'ֻצַ

לֹוםַׁ– ָ ש  ַַׁחס־וְּ ֵהֶפךְּ ֵַׁאיןַַׁׁ,לְּ ַוֲאַזי
ַׁ ִעין אֹור 'ֵאיֹפה ַׁ–ַׁ'ֵאיָכה'יֹודְּ

יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ִניןַׁ.'ַהֻצַ קֹונְּ ַׁמְּ ַָׁאנֻו ֶַׁזה ַעל ַׁ:וְּ
ֱאַמרַַׁעלַַׁׁ",ֵאיָכה יֻוַעם ָזָהב" ֻנֶ ֶ קֻות 'ש  ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ

יק ֻדִ מֻות אֹור ַהֻצַ ַעֻלְּ ִהתְּ ַַׁׁ,'וְּ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ה ֻזֶ ֶ ש 
ִחיַנתַׁ צוֻ "ַׁ:ִמֻבְּ ים ָחלְּ ֻנִ ם ֻתַ ד ֻגַ ַ "לַׁ,"ש  ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ַׁ ָעָקה ַהֻצְּ ַׁוְּ ינֹות ַַׁהֻקִ ֵדי ַׁ–ַׁ"ֵאיָכה"ַעל־יְּ
ַׁ ַׁזֹוִכין ַׁאֹורוַָֹׁאנֻו ַָׁלנֻו ה ֻלֶ ֻגַ תְּ ֻיִ ֶ הַַׁׁ,ש  ֻכֶ ִנזְּ וְּ

ֵלָמה'ֶלַׁ ְׂ ירַׁ–ַׁ'ֱאמֻוָנה־ש  ִ ַַׁהש ֻ ַער תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ַַׁעד
ָעִתידַׁ ֻלֶ ֶ ֹאדַׁ,ש  ָחהַׁמְּ מְּ ִ לַַׁהש ֻ ֻדַ גְּ ָאזַֻׁתִ ֶ כוַַֻׁׁש  ַׁ'.וְּ

  .כג

י) ִטיַלת־ָיַדִים־ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ֺעֻדָ נְּ  (ו, פה ִלסְּ

ַרֻבֶַַׁׁ– ִַׁנתְּ ֲחלֶֹקת'ַהַׁה ַׁ'ֻמַ
ָרֵאל ִיש ְּ ַֻׁבְּ ֹאד ַׁ,מְּ

קֻוִלים לְּ ַַׁהֻקִ ל ִַׁמֻכָ יֹוֵתר ַֻׁבְּ יק ַַׁמֻזִ הֻוא ֶ מֹוַַׁׁ,ש  ֻכְּ
ֲַׁחזַַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ית־ַׁ"ל,ש  ַַׁהֻבֵ ֶַׁנֱחַרב ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ וְּ

ַַׁׁ ש  ֻדָ קְּ ֵדי־ֶזהַׁ,ַהֻמִ ַעל־יְּ ָינוַַֹׁׁוְּ נְּ בַֻׁבִ ַעֻכֵ  .ִמתְּ

ַׁהֻוא ַָׁהִעֻכֻוב ר ֻבֻוץַַׁׁ,ִעֻקַ ַַׁהֻקִ ֵאין ֶ ַׁש  ֵדי ַעל־יְּ
ַׁ ל ֶ לֹוםַׁש  ָ ַַׁהש ֻ ִלית ַתכְּ ַֻׁבְּ ֵלמֻות ְּ ש  ַֻׁבִ ָרֵאל ִיש ְּ
י כוַַָֻׁׁהֲאִמֻתִ ַׁוְּ ֻכֹות '. ִריִכין ִלבְּ ַעל־ֶזה צְּ וְּ

ָעה־ ְּ ִתש  ָצִרים ֻובְּ ין־ַהֻמְּ ֹאד ֻבֵ אֹוֵנן מְּ ִהתְּ ֻולְּ
ָאב ֲחצֹות ,ֻבְּ ָלה ֻבַ ָכל ַליְּ ֵכן ֻבְּ ל ַעל ַׁ–ַׁוְּ ַאֻבֵ ִהתְּ לְּ
ן'ַה   ֻבַ ש   ֺחרְּ ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָרֵאלִפֻזֻור 'וֻ  'ֻבֵ  .'ִיש ְּ

ַׁ ִחיַנת ֹֻבְּ ָעִמים ֹֻפְׂ לֹש  ָ ַׁ–ַׁ"ֵאיָכה"ש 
ַׁ ַַׁעל ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ֹ'ש  קֻות ֻלְׂ ֻתַ ַהֲעָלַמִֹהסְׂ תֹוְׂ

יק ֻדִ ַַׁהַַׁׁ,'ַהֻצַ ָכל ַֻׁבְּ ָהִאיר ַׁלְּ ַָׁיכֹול הֻוא ֶ ֵרי־'ש  ֻדָ
ה ַַׁׁ',ַמֻטָ ִחיַנת בֹודוֹֹ"ֻבְּ ֹֻכְׂ ָֹהָאֶרץ ָֹכל לֹא ַׁ",מְׂ

םַׁ ֻלָ יבַֻׁכֺ ִ ָהש  ַרךְַַֻּׁׁולְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַׁ.לְּ

ַַׁהַׁ ֵדי לֹום'ַעל־יְּ ָ צֻוַַׁׁ–ַׁ'ש ֻ ַקֻבְּ תְּ ֻיִ ֶ ש 
ַַׁיַחד פֻו ַאֻסְּ ִיתְּ ִַׁעםַַׁׁ,וְּ רֻו ְּ ַקש ֻ ִיתְּ וְּ

יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַַׁהַַׁׁ,ַהֻצַ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ן'ש  ֻכָ ְּ ש  ָהָיהַַׁׁ'ֻמִ ֶ ש 
ַׁ יֵמי ה'ֻבִ ַׁ'וַַֻׁׁ,'מֹש ֶ ש  ֻדָ קְּ ַַׁׁ'ֵבית־ַהֻמִ ָנה ֻבָ ֶ ִודַׁ'ש  ֻדָ

לֹמֹהַׁ ְּ ַׁ'.ֻוש 

ִצים ַקֻבְּ ִַׁמתְּ ם ָ ש  ַַׁיַחדַׁלְּ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ל ַׁ,ֻכָ
ַׁ ִלים ַקֻבְּ ַעת־ֶהָאַרת'ֻומְּ ַׁ,'ַרב'ֵמָהַַׁׁ'ַהֻדַ

ַׁ ִחיַנת ה'ֻבְּ ַַׁׁ',מֹש ֶ ר ִַׁעֻקַ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ָלִלֻיֻות־'ש  ֻכְׂ
ִחיַנתַַׁׁ'ָהעֹוָלמֹותֹ ה'ֻבְּ לֹא'וֹֹֻ'ַאֻיֵ כֻו'ַַׁיַחדֹ'מְׂ ַׁ.וְּ

ַׁ ֶַׁזה ַַׁעל ִנין קֹונְּ ָעִמים מְּ לֹש  ֻפְּ ָ ש 
ַַׁׁ":ֵאיָכה" ֹא( קֻותֹ'ַעל ֻלְׂ ֻתַ ִהסְׂ

יק ֻדִ ַעלֹב(ַַׁׁ'.ַהֻצַ ָרֵאל'וְׂ ֻזֻורִֹיש ְׂ ַעלַֹׁג(ַׁ'.ֻפִ ןֹ'וְׂ ֻבַ ֺחרְׂ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַַׁיַחדַַׁׁ–ַׁ'ֻבֵ לֻו לְּ ִנכְּ ַׁוְּ ַוֲעדֻו ִַׁנתְּ ם ָ ש ֻ ֶ ש 

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ל הַׁ,ֻכָ ִחיַנתַׁמֹש ֶ יק־ָהֱאֶמתַֻׁבְּ ֻדִ ַׁ,ִעםַַׁהֻצַ
ָלִלֻיֻותַׁ רַַׁהֻכְּ םִַׁעֻקַ ָ ש ֻ ֶ ַׁ.ש 

ִחיַנת ה )ַֻׁבְּ יכָּ ָבה ָבָדד "ַׁ:, א(אאֵּ ְּ ֵאיָכה ָיש 
ִתי ָעם כוֻ  ָהִעיר ַרֻבָ ִתי ַבֻגֹוִים 'וְּ כֻו'ַׁ"ַרֻבָ ַׁוְּ

–ַַׁׁ ַַׁעל ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ָרֵאל'ש  ִַׁיש ְּ לֻות ַלִיםַַׁׁ'ֻגָ ָ ִמירֻוש 
קֹוםִַׁקֻבֻוָצםַׁ ַׁ.ִמֻמְּ

( ָּ הֻוָדה ֵמעִֹני"ַׁ:ג( ם א,ש  ָתה יְּ לְּ כֻו'ַׁ"ֻגָ ַׁ–ַׁוְּ
הַַׁעלַׁ ִכֻיָ ִחיַנתַַׁהֻבְּ ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ֻזֻור'ש  ָרֵאלַֻׁפִ ַׁ'ִיש ְּ

ַַׁׁ ש  ֻדָ קְּ ַלִיםַֻׁוֵבית־ַהֻמִ ָ אֻוִַׁמירֻוש  צְּ ֻיָ ֶ ַׁ.ש 

ה ִנֻיָ ְּ ַׁש  "( ָּ ֵאיָכה ָיִעיב ה' "ַׁ:ם ב, א(ש 
כֻו' ת ִצֻיֹון וְּ ַאֻפֹו ֶאת חֹוַמת ֻבַ  ,ֻבְּ

כֻו' ָליו וְּ לֹא ָזַכר ֲהדֹם ַרגְּ הֻואַַׁׁ–ַׁ"וְּ ֶ ש 
ַאַׁ תְּ ֻמִ ֶ ַלִיםַׁש  ָ ִַׁוירֻוש  ִַׁצֻיֹון ַׁחֹוַמת ן ֻבַ ַֺׁחרְּ ַַׁעל ִלין ֻבְּ

ַׁ ָרא קְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ ָליו"וְּ  "ֲהדֹם ַרגְּ
"ל  ַכֻנַ כֻו'ַׁוְּ ַׁ.וְּ

ִניִעין כְׂ ֻמַ ש ֶ ֻכְׂ ֹש ֶ

ֵהֶפךְֹׂ ֹֻולְׂ

ֲֹאָבל

ים ֲעוֹונֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֹֻבַ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

ר ָהִעֻקָ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֹהֵאיָכֹ"וְֹׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נה

ית ִ ִליש  ְּ ָּ )ַׁ"ש  ֵאיָכה יֻוַעם "ַׁ:ם ד, א(ש 
ַַׁׁ–ַׁ"ָזָהב ַַׁעל קֻותֹ'ֶנֱאַמר ֻלְׂ ֻתַ ִהסְׂ

יק ֻדִ ִחיַנת "ַׁ',ַהֻצַ הֻוא ֻבְּ ֶ יק'ש  ֻדִ הֻו ַהֻצַ ֻיָ ִ  ,'יֹאש 
ל ָה  ָיהֻו ֻכָ מְּ ָעָליו ָאַמר ִירְּ ֶ , '"ֵאיָכה יֻוַעם'ש 

רֻוַַׁרֻבֹוֵתינֻוַַׁז"ל  ָאמְּ ֶ מֹוַׁש  יֵֻּּ )ַֻׁכְּ ָּ ןעַּ יכָּ ם ־ש  אֵּ תִּ ה בְֻּ בָֻּּ ַׁ.י(רַּ

ַֻׁדֹור ָכל ַֻׁבְּ ַַׁעלַַׁׁ,הֻוא ִנים אֹונְּ תְּ ֻמִ ֶ ש 
קֻות' ֻלְׂ ֻתַ ַהֲעָלַמִֹֹהסְׂ יקוְׂ ֻדִ ַֹהֻצַ כֻו'ַׁ'ת ַׁ,וְּ

"ל.ַׁ ַכֻנַ ַׁוְּ

ַָׁאַמר ִביא ָּ )ַַׁהֻנָ ֲאִני "ַׁ:(, אג םש 
ֶבר לַַׁׁ–ַׁ"ַהֻגֶ ַֻׁכָ לֻוִלים ַֻׁכְּ ם ָ ש ֻ ֶ ש 

יתֹות'ַהַׁ ֹֻבֵ ָפא ַֹאלְׂ לֹש  ָ ַַׁׁ'.ש ֻ לֹש  ָ לַַׁהש ֻ ַׁ",ֵאיָכה"ֻכָ
י מֹו,ַֻׁכִ םַַׁעל־ַעצְּ ֻלָ רֹוןַֻׁבֹו.ַָׁאַמרַֻׁכֺ לַַׁהִחֻסָ ַֻׁתֹוֶלהַֻׁכָ

ֶבר ָרָאה ֳעִני"ַׁ:ָאַמר ַׁ–ַׁ"ֲאִני ַהֻגֶ
ָקאַׁ"ֲאִני" יְּ  "אֹוִתי ָנַהג ַוֻיַֹלךְּ "ַׁ.ֻדַ

( ָּ סוֻּ ם ש  ָּ ֵכןַַׁׁ"אֹוִתי"ַׁ–ַׁב( קפֻּ כֻו'.ַׁוְּ ָקאַׁוְּ יְּ י "ֻדַ ַאךְּ ֻבִ
ל ַהֻיֹום ב ַיֲהֹפךְּ ָידֹו ֻכָ ֺ כֻו'ַׁ"ָיש  ָּ )ַׁוְּ סוֻּ ם ש  ָּ ַׁ.ַַׁעדג( קפֻּ

ָאַמר ֶ ִחי"ַׁ:ש  כֻו'ַׁ"ָוֹאַמר ָאַבד ִנצְּ ָּ )ַׁוְּ סוֻּ ם ש  ָּ ַׁ.ק יח(פֻּ

ַׁ מֹו קַַׁעצְּ ַחֻזֵ המְּ ֻבֵ אֹוֵמרַׁ,ַהרְּ ָּ )ַׁוְּ ים ש  קִּ סוֻּ ְ ם פֻּ

ן "ַׁ:כא־כב( י ַעל־ֻכֵ יב ֶאל ִלֻבִ ִ זֹאת ָאש 
נוֻ  ,אֹוִחיל י לֹא ָתמְּ ֵדי ה' ֻכִ ֵכןַׁ"ַחסְּ כֻו'.ַׁוְּ ָּ )ַׁוְּ ם ש 

י קִּ סוֻּ ְ י "ַׁ:ם נד־נה(פֻּ ֻתִ י ָאַמרְּ ִ ָצפֻו ַמִים ַעל רֹאש 
ֻתִ  ָזרְּ ָך ה' ִמֻבֹור ,יִנגְּ מְּ ִ ֻיֹות ָקָראִתי ש  ֻתִ חְּ ַׁ"ֻתַ

כֻו'.ַׁ ַׁוְּ

בֹותַׁ ִרבְּ מֹדֲַׁאָלִפיםַׁוְּ לַָׁאָדםִַׁללְּ ַֻׁכָ ָיכֹול
מוַֹׁ ַַׁעל־ַעצְּ ַַׁׁ:ַקל־ָוחֶֹמר ַׁהֻואַָׁצִריךְּ ֵאיךְּ

מוַֹׁ ַַׁעל־ַעצְּ ל־ֶזה ַֻׁכָ ֲַׁעוֹונֹוָתיוַׁ,לֹוַמר ִַׁרֻבֻוי ַַׁעל
ךְַַּׁׁ ל־ֻכָ ִפיםַָׁעָליוַֻׁכָ ֹוטְּ בֹוָתיוַָׁהָרִעיםַַׁהש ֻ ְּ ש  ַׁ.ֻוַמחְּ

ַׁ ֻפֹל ֻיִ ֶ ֵדי־ֶזהַַׁחס־ָחִליָלהַָׁחִליָלהַׁש  ַעל־יְּ
לֹום ָ ש  ַׁוְּ ֹכַחַַׁׁ–! ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ק ַחֻזֵ ַׁיְּ ַרק

ֹאד ַׁמְּ ֹאד ַׁמְּ ֶַׁהָעָנו יק־ָהֱאֶמת ֻדִ ַָׁנִקיַַׁׁ,ַהֻצַ הֻוא ֶ ש 
ִגיָאה ְּ לַַׁצדַׁש  ַַׁחס־ַׁ,ִמֻכָ ֵַׁמֵאיֶזהַָׁעוֹן ן ֻכֵ ֶ ל־ש  ֻוִמֻכָ

לֹום ָ ש  ַַׁׁ,וְּ ַַׁעל־ַעצְּ ַׁאֹוֵמר ַׁהֻוא י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ ַׁמוַֹׁוְּ
"ל.ַׁ הַַׁהֻנַ ֵאֻלֶ ִַׁקינֹותַֻׁכָ

ָרֵאל ַלל־ִיש ְּ ַֻׁכְּ ִביל ְּ ש  ַֻׁבִ ַעדַַׁׁ–ַׁאֹוֵמר
מֹוַׁ ַַׁעצְּ עֹוֵרר ַׁלְּ ַׁיֻוַכל ל־ֶאָחד ֻכָ ֶ ש 

דֹול ַַׁהֻגָ ֹכחֹו ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ק ַחֻזֵ עֹוֵברַַׁׁ,ֻולְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל ֻבְּ
ָכלַׁ,ָעָליו ֻיֹאַמרַֻׁבְּ ֶ ַעם־ש  י־ֵכן"ַׁ:ֻפַ ָּ )ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ם ש 

סוֻּ  ָּ נוֻ 'ֹ:ק כב(פֻּ י לֹא ָתמְּ ֵדי ה' ֻכִ י לֹא ָכלֻו  ,ַחסְּ ֻכִ
יֹֹ,'ַרֲחָמיו ָקִרים"ֻכִ ים ַלֻבְּ ִ ָּ )ֹ"ֲחָדש  סוֻּ ם ש  ָּ ֹ,ק כג(פֻּ

ים ַהֲחָסִדים' ִ ש  ַחֻדְּ מוַַֹׁׁ,"'ִמתְּ "יַַֻׁׁכְּ ִ ַַׁרש  ֵרש  ֻפֵ ֶ ש 
םַׁ ָ כֻו'ַׁש  יכָּ )ַׁוְּ ַׁ.ה ג, כג(אֵּ

  .כד

י) ֻכַ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  רְּ  (ו, כה ההֹוָדָא ־תֻבִ

ַַׁהַׁ ֹ'ֶנֱחַרב ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַׁ–ַׁ'ֻבֵ
ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ א ֻבָ ֶ רֻותֹ'ש  ֻבְׂ ֻגַ ִהתְׂ

םֹ ִחֻנָ בֻותֹֻבְׂ ָהַעצְׂ הֹוְׂ ִכֻיָ ַׁ.'ַהֻבְׂ

ית ) ֲענִּ ְדבָֻּּ ל עַּ כט. תַֻּּ מִֻּּ ֻכֻוֹ"ַׁ:ר יד, א(בַֻּּ בְׂ ַוֻיִ
ַֹההֻוא ָלה יְׂ ֻלַ ֹֻבַ םֹ"ֹ",ָהָעם ַאֻתֶ

הֹ ִכֻיָ עָֹלֶכםֹֻבְׂ ֻבַ םֲֹאִניֶֹאקְׂ לִֹחֻנָ ֶ הֹש  ִכֻיָ ִכיֶתםֹֻבְׂ ֻבְׂ
דֹורֹותֹ ַׁ".לְׂ

ֹֻבְֹׂ ֻכֹות ִֹלבְׂ ִריִכין ֹצְׂ ה ָאב'ַעֻתָ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ֹ'ִתש 
ָלה'ֻוַבֹ ֹֹ'ֲחצֹות־ַליְׂ ית־'ַעל ֹֻבֵ ן ֻבַ ֺחרְׂ

ֹ ש  ֻדָ קְׂ ַֹהֻמִ וֹֹֹ–' ש  רְׂ ָ ש  ֹֻבְׂ ין ַֹהֻדִ יק ֻתִ ַהמְׂ ֹלְׂ ֵדי ֹ,ֻכְׂ
הֹֹ ִכֻיָ ןַֹהֻבְׂ ַתֻקֵ "ללְׂ בֻותַֹהֻנַ ָהַעצְׂ ֹ.וְׂ

  .כה

י) הֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ִאֻיָ כֹות־ָהרְּ רְּ  ֻבִ
ָרִטֻיֹות ָרכֹות־ֻפְּ ָאר ֻבְּ ְּ  (יז־, זד ֻוש 

ֲעִנית ָחמֻור " ָאב הֻוא ֻתַ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֻתִ
ה ִעֻנֻוִיים ָ ָכל ַהֲחִמש ֻ ִסיק  ,ֻבְּ ֻוַמפְּ

ש   ֻפֻוִרים ַמֻמָ מֹו יֹום־ַהֻכִ עֹוד יֹום ֻכְּ ַׁ"ִמֻבְּ
ְלחָּ )ַׁ ֺּ ךְ ־ןש  רוֻּ יח אֹּרַּ  עָּ יִֻּּ  .נ, ב(תקם חַּ

ָאב' ָעה־ֻבְׂ ְׂ ש  ֹֻתִ ֲעִנית ִבילַֹׁ',ֻתַ ְּ ש  ַֻׁבִ הֻוא
'ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ רַָׁהֲאֵבלֻותַַׁעלַַׁׁ.'ֺחרְׂ ִעֻקַ וְּ

'ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ נֻוַַׁׁ–ַׁ'ֺחרְׂ ַגמְּ ֻפָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה הֻוא
נִַׁ ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו ִַׁמַֻׁבַ נֻו ַרַחקְּ ֹ'תְּ ֹקֶֹדש  ת ַ ֺדש ֻ ־ֻקְׂ

ים ִ הוַַֻׁׁ,'ָקָדש  ֶ ה'אַָׁהַׁש  ִתֻיָ ְׂ תָֹהעֹוָלםֹ'ֶאֶבן־ש  ֺקֻדַ ַׁ,נְׂ

ֵֹאיָכה"וְֹׂ

ֵכן ֹוְׂ

ָיהוֹֻ מְׂ ִירְׂ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ה ֹֻוִמֻזֶ

ֲֹאָבל

ֹהזֶָֹכל־וְֹׂ

ָאב'ֻבְֹׂ ָעה־ֻבְׂ ֹ'ִתש ְׂ

ִחיַנת בְׂ ֹֻבִ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נו

ַׁ ר ִַׁעֻקַ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ֶאֶרץ־'ש  ֹוְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ת ַ ֺדש ֻ קְׂ
ָרֵאל ִַׁנכְַַּׁׁ,'ִיש ְׂ ם ָ ש ֻ ֶ דֹולש  ַַׁהֻכֵֹהן־ַהֻגָ יֹוםַׁ,ַנס ־ֻבְּ

ֻפֻוִרים ֲעִניתַׁ,ַהֻכִ ַַׁהֻתַ יֹום ָרֵאלַׁ,ֻבְּ ִַׁיש ְּ ַַׁעל ר ַכֻפֵ ַׁ,לְּ
ל ַֻׁכָ ר ֵ ַקש ֻ צַׁלְּ ם־ָהרְּ ֵ ַהש ֻ ַׁלְּ ֻנֻוִיים ִ ַַׁהש ֻ ָכל ַׁוְּ ֹונֹות

ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ

נֻוַׁ ָגַרמְּ ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו ַֻׁבַ ֶזה ַֻׁבָ נֻו ַגמְּ ֻפָ ֶ ש 
ָרֵאל ִיש ְּ ַֻׁבְּ נֻוַַׁׁ–ַַׁמֲחלֶֹקת ַרַחקְּ ִנתְּ

ַַׁהֻזֹאת ה ָ דֹוש  ַׁקְּ ה ֺקֻדָ ַַׁׁ,ִמֻנְּ ִחיַנת ־'ֻבְּ קֶֹדש 
ים ִ ֶנֱחַַׁׁ,'ָקָדש  נוַֻׁוְּ ֵ ש  ֻדָ ית־ִמקְּ ֵצנֻוַַׁׁ,ַרבַֻׁבֵ ָגִלינֻוֵַׁמַארְּ וְּ
ִהיאַׁ ֶ לֹום'ַׁש  ָ ַהש ֻ יםֹוְׂ ֹ'.ֶאֶרץַֹהַחֻיִ

ָאב " ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ל ֻבְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ִריִכין לְּ צְּ
ה ִעֻנֻוִיים ָ ֲחִמש ֻ ַעֻנֹות ֻבַ ִהתְּ מֹו  ,ֻולְּ ֻכְּ

ֻפֻוִרים ַָׁהֲאֵבלֻותַַׁׁ–ַׁ"יֹום־ַהֻכִ ֵדי ַַׁעל־יְּ י ֻכִ
ַׁ ן ֻבַ ַֺׁחרְּ ַַׁעל ֲעִנית ַהֻתַ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ִניןַַׁׁ–ַֻׁבֵ ַתֻקְּ מְּ

ָגם ַַׁׁ,ַהֻפְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעל־ַעצְּ יִכין ִ ש  תֹ'ֻוַממְּ ַ ֺדש ֻ קְׂ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹ'ַהֻבֵ ,ַׁ ִחיַנת בְּ י)ֻבִ ֲענִּ ַׁת ל:(תַֻּּ לֹ": ֻכָ

ַלִים ָ רֻוש  ֹיְׂ ַֹעל ל ַאֻבֵ תְׂ רֹוֶאהֹ,ַהֻמִ ֹוְׂ ֹזֹוֶכה
ָחָתֻהֹֹ מְׂ ש ִ ֹ."ֻבְׂ

ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ִחיַנתַׁ: ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעל־ַעצְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ לְּ
ים' ִ ־ָקָדש  ֹקֶֹדש  ת ַ ֺדש ֻ םַַׁׁ–ַׁ'קְׂ ָ ש ֻ ֶ ש 

צֹונֹות ָכלַָׁהרְּ ֻנֻוִייםַׁוְּ ִ לַַׁהש ֻ ַֻׁכָ ַַׁיַחד ָלִלין הַַׁׁ,ִנכְּ ֻזֶ ֶ ש 
ַׁ ִחיַנת לֹום'ֻבְּ ָ הַׁ.'ש  ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ר ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ַׁ:ש 

ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ צֹונֹותַׁלְּ לַָׁהרְּ ִריןַֻׁכָ ְּ ַקש ֻ ֻמְּ ֶ ַׁש 

ָאב" ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ָכל  ,ֻתִ ֲעִנית ֻבְּ הֻוא ֻתַ
ֻפֻוִרים מֹו יֹום־ַהֻכִ רֹות ֻכְּ ַׁ–ַׁ"ַהֺחמְּ

ַׁ ר ִַׁעֻקַ י ָאב'ֻכִ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ש  ֹֻתִ ֲעִנית ֵדיַַׁׁ:הֻואַׁ'ֻתַ ֻכְּ
ַַׁׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ֻכֹותַׁלְּ ֻפֻוִרים'ִלזְּ תֹיֹום־ַהֻכִ ַ ֺדש ֻ ֹ.'קְׂ

ַׁ ַגם ַֻׁפְּ ן ַתֻקֵ ֹ'לְּ ן ֻבַ ֹֺחרְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַׁ,'ֻבֵ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁהֻוא תֹו ָ ֺדש ֻ ַׁקְּ ר ִעֻקַ ֶ יֹום־'ש 

ֻפֻוִרים ַנסַֻׁבֹוַַׁׁ,'ַהֻכִ כְּ ֻנִ ֶ ַׁש  דֹוש  הֻואַׁיֹוםַׁצֹוםַַׁהֻקָ ֶ ש 
ִנים ִלפְּ ַׁוְּ ַני ִַׁלפְּ דֹול לַַׁׁ,ַהֻכֵֹהן־ַהֻגָ ַֻׁכָ ר ִַׁעֻקַ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 

ֹות'ָהַׁ ֺדש ֻ ר־קְּ ֶאֶרץ־ַׁ'ֶעש ֶ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ל ֶ ש 
ָרֵאל י)ִַׁיש ְּ לִּ ֻכוַַֹׁׁ,ם פ"א מ"ו(כֵֻּּ ֶ תַׁש  ַ ֺדש ֻ ַׁקְּ ל ַֻׁכָ ֵלל

ָרֵאל.ַׁ ִַׁיש ְּ

ם ָ ִַׁמש ֻ ךְּ ָ ש  ִַׁנמְּ ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ר ֵדיַַׁׁ,ִעֻקַ ַעל־יְּ
ם־ ֵ ַהש ֻ ַׁלְּ צֹונֹות ַָׁהרְּ ל ַֻׁכָ ִרין ְּ ַקש ֻ ֻמְּ ֶ ש 

ַרךְַּׁ ֻבָ ַַׁׁ,ִיתְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ה ֻזֶ ֶ לֹום'ש  ָ רַׁ,'ש  ִַׁעֻקַ ה ֻזֶ ֶ ַׁש 
הַׁ ָ ֺדש ֻ "ל.ַׁ,ַהֻקְּ ֻנַ ַֻׁכַ

וַׁ ָ ש  ֱחַרבַַׁהַַׁעכְּ ֻנֶ ֶ ַׁ'ש  ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ נֻוַַׁׁ–' ֵאיןַֻׁבָ
ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ "ל ַַׁהֻנַ ה ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ ַח ֻכֹ

ֻפֻוִרים' ית־ַׁ'יֹום־ַהֻכִ ֱחַרבַַׁהֻבֵ ֻנֶ ֶ מֹו,ֵַׁמֲחַמתַׁש  ַעצְּ ֻבְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ִאיַׁ,ַהֻמִ ִנים־וְּ ִלפְּ ַׁוְּ ַני ִַׁלפְּ ֹנס ִַׁלכְּ ר ָ ש  ַׁ,ֶאפְּ

"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ִהתְּ " ִריִכין לְּ ָאב צְּ ָעה ֻבְּ ְּ ש  ַעֻנֹות ֻתִ
ָעה צֹומֹות ֻבָ ַארְּ לַַׁעלַַׁׁ–ַׁ"וְּ ַאֻבֵ ִהתְּ לְּ

ַׁ ֶ ַׁש  ה, ַַׁהֻזֶ ן ֻבָ ַַׁעלַהֺחרְּ יִכין ִ ש  ַַׁממְּ ֵדי־ֶזה ־ַעל־יְּ
ַׁ מֹו ֹ'ַעצְּ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ תַֹהֻבֵ ַ ֺדש ֻ הוַַֻׁׁ,'קְׂ ֶ ִחיַנתַׁש  אַֻׁבְּ

ת'ַׁ ַ ֺדש ֻ ־ֹקְׂ יםקֶֹדש  ִ ֹ.'ָקָדש 

ַֻׁבְַּׁ ֻפֻוִרים'זֹוִכין לַַׁׁ–ַׁ'יֹום־ַהֻכִ ַקֻבֵ לְּ
ַָׁעֵלינוַֻׁ ה ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ יךְּ ִ ש  ַהמְּ תֹ'ַׁ,ֻולְּ ַ ֺדש ֻ קְׂ

ים ִ ־ָקָדש  ֵלמֻותַׁ'קֶֹדש  ְּ ש  לַַׁׁ–ַֻׁבִ ַֻׁכָ ן ַתֻקֵ לְּ
ֵלמֻות.ַׁ,ַהֲחָטִאיםַׁ ְּ ש  ַֻׁבִ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֻובַׁלְּ ָלש  ַׁוְּ

ֻסוַֹׁ ַֻׁבַ ִמין ַסֻיְּ ֻמְּ ֶ ַׁש  ֵהםַׁף ֶ ַׁש  ינֹות ַַׁהֻקִ ַאַחר
יכָּ )ַׁ"ֵאיָכה" יֵבנֻו "ַׁ:ה ה, כא(אֵּ ִ ה' ֲהש 

ֻוָבה ָנש  ֵתנוַַֻׁׁ–ַׁ"ֵאֶליָך וְּ ִכֻיָ ַֻׁבְּ ר ִַׁעֻקַ י הַַׁׁ:ֻכִ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 
ֻוָבה'ִלַׁ ש  ִחיַנתַַׁׁ,'תְׂ ִַׁמֻבְּ ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ֻפֻוִרים'ש  ַׁ,'יֹום־ַהֻכִ

ִחיַנתַׁ ים'ִמֻבְּ ִ ־ָקָדש  רַַׁׁ,'קֶֹדש  הֻואִַׁעֻקַ ֶ תֹ'ש  ַ ֺדש ֻ קְׂ
ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְׂ ֹוְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ָאנֻוַַׁׁ,'ַהֻבֵ ֶ ש 

ַַׁעל ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ַָׁעֵלינֻו יִכין ִ ש  ַַׁממְּ
ַׁ'ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ "לַׁ'ֺחרְׂ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ם ַַׁקֻיָ ַָׁהָיה ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֶ ַׁש  ַמן זְּ ָהִיינֻוַַׁׁ,ֻבִ
ַׁ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ כֹוִלים ־'יְּ ֹקֶֹדש  ת ַ ֺדש ֻ קְׂ

ים ִ ַַׁהַַׁׁ,'ָקָדש  ֵדי ֹ'ַעל־יְּ ֲעִנית ֻפֻוִריםֻתַ ַׁ'יֹום־ַהֻכִ
יֹום־ דֹולַֻׁבְּ םַַׁהֻכֵֹהן־ַהֻגָ ָ ש  ַנסַׁלְּ כְּ ֻנִ ֶ ֵדיַׁש  ַבד,ַַׁעל־יְּ לְּ

ו ָ ש  ַַׁעכְּ ֲַׁאָבל "ל. ֻנַ ַֻׁכַ ֻפֻוִרים ָרֵאלַַׁׁ,ַהֻכִ ִַׁיש ְּ ִריִכין צְּ
ָלל כְּ ֹצֹומֹות'ַׁ–ַֻׁבִ ָעה ֻבָ ַגםַַׁׁ',ַארְׂ ַֻׁפְּ ן ַתֻקֵ ַׁלְּ ֵדי ֻכְּ

ַׁ'ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ֹ.'ֺחרְׂ

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ר ִעֻקַ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

נוֹֻ ַהיְׂ ֹ:ֻדְׂ

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נז

  .כו

י) ָרִטֻיֹות ַוֲהָטַבת־ֲחלֹוםֻבְּ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט   (, גה ָרכֹות־ֻפְּ

ָצִרים ין־ַהֻמְׂ ֹאדֹֻבֵ ֻכֹותֹמְׂ ִלבְׂ ִריִכיֹן ֹ,צְׂ
ָאב ָעה־ֻבְׂ ְׂ ִתש  ֹֻבְׂ ָרט ֹֹ,ֻוִבפְׂ ןֹ'ַעל ֻבַ ֺחרְׂ

ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ִים"ַׁ,'ֻבֵ ָדה ֻמַ יכָּ )ַׁ"ֵעיִני ֵעיִני יֹרְּ ה אֵּ

ַַׁהַַׁׁ–ַׁא, טז( ֵדי ַַׁעל־יְּ ִניַע ַהכְּ ַׁלְּ ֵדי ֹ'ֻכְּ ָמעֹות לֻדְׂ ֶ ֹש 
 .'ֶאֶרסָֹהַרע־ַעִין'ֶאתַַׁׁ,'ָהֵעיַנִיםֹ

ַֻׁבְַּׁ תֻוב ֻכָ ֶ ַָׁהַַׁׁ',ָדִוד'ש  ַָׁעָליו א ֻבָ ֶ ש  ַרע־'ֻכְּ
לֹום ָ ש  לַֹאבְׂ ֶ ָאַמרַָׁאזֹ,'ַעִיןֹש  ֶ ל־)ַׁש  אֵּ מוֻּ ְ ש 

ֵעיִני"ַׁ:טז, יב( ב ֶאהֹה'ֹֻבְׂ "יַׁ",אֻוַליִֹירְׂ ִ ַַׁרש  ַׁ:ֻוֵפֵרש 
ֵֹעיַני" ָמעֹות ַַׁׁ;"ֻדְׂ ם ָ ַׁש  ִתיב ַֻׁכְּ ֵכן ַׁ(, ל)טווְּ ָדִודֹ": וְׂ

כֻו' ֹוְׂ ֹֻובֹוֶכה ֹעֶֹלה כֻו' ִֹאֻתֹוֹֹ,וְׂ ר ֶ ֲֹאש  ָֹהָעם ָכל וְׂ
ֹֻוָבֹכה ָֹעלֹה ָעלֻו ֹוְׂ כֻו' ַַׁׁ."וְׂ ֵדי ַֻׁכְּ ָכל־ֶזה ֵצלוְּ ִהֻנָ ֹלְׂ

ֵדיַַׁהַַׁעלַׁ'ַרע־ַעִין'ֵמָהֹֹ ֵעיַנִים'־יְּ הֹֻבָ ִכֻיָ ַׁ.'ֻבְׂ

ַׁ ִחיַנת י)ֻבְּ לִֻּּ הִּ ַׁ(ה־דם מב, תְֻּ ִֹליֹ": ָתה ָהיְׂ
כֻו' ָעִתיֶֹלֶחםֹוְׂ כֻו'ֹ,ִדמְׂ ָרהֹוְׂ ֻכְׂ הֶֹאזְׂ ַׁ–ַׁ"ֵאֻלֶ

ַַׁהַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ י ָמעֹות'ֻכִ ַָׁהַַׁׁ',ֻדְׂ ִניִעין ַׁ'ַרע־ַעִין'ַמכְּ
ֻנֻוַַׁהַׁ ֻמֶ ֻמִ ֶ ָחה'ש  כְׂ ִ ָאזַׁזֹוִכיןַׁלְַַּׁׁ.'ש ֻ רֹון'וְּ ִחיַנתַַׁׁ',ִזֻכָ ֻבְּ

ה"ַׁ ָרהֵֹאֻלֶ ֻכְׂ כֻו'.ַׁ"ֶאזְׂ ַׁוְּ

ָאב ֻוֵבין־ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ינֹות ֻבְּ ר ַהֻקִ ִעֻקַ
ָצִרים ֻקֻוןֵהם ַׁ,ַהמְּ ִביל ֻתִ ְּ ש  ֵדי  ,ֻבִ ֻכְּ

ֻכֹות ִל  ֻוָבה'ִלזְּ ש  סֹוףַַׁׁ–ַׁ'תְּ ַֻׁבְּ ִמין ַסֻיְּ ֻמְּ ֶ ַׁש  מֹו ֻכְּ
ינֹותַׁ'ֵאיכֹות' לַַׁהֻקִ לֻולִַׁמֻכָ הֻואַֻׁכָ ֶ יכָּ )ַׁש  ַׁ:ה ה, כא(אֵּ
יֵבנֻו ה' ֵאֶליָך " ִ כֻו'ַׁ"ֲהש  ָנֵתנֻוַֹׁ.וְּ ֻוָ ֹֻכַ ר ִֹעֻקַ י ֻכִ

ינֹות ַהֻקִ ֵתנֻוֹֻבְׂ ִכֻיָ עֹוֵררַֹׁ:ִבבְׂ ֵדיַׁלְּ ַרךְַֻּׁכְּ ֻבָ ַׁ,ַרֲחָמיוִַׁיתְּ
ֱאֶמתַׁ ֵַׁאָליוַֻׁבֶ יֵבנֻו ִ ש  ֻיְּ ֶ ַׁ.ש 

ַַׁהַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ה ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ָמעֹות'ש  ִניַעַַׁׁ',ֻדְׂ ַהכְּ לְּ
ַַׁהַַׁׁ',ַרע־ַעִין'ָהַׁ ל ַבֻטֵ ָחה'ֻולְּ כְׂ ִ ַעדַַׁׁ',ש ֻ

הַַׁלַׁ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ רֹון'ש  ֻכָ נוַַֻׁׁ',ֻזִ ַהיְּ ָמא־ַׁ:ֻדְּ ָעלְׂ ֻכֹרֵֹהיֵטבֹֻבְׂ ִלזְׂ
ֹיֹום ָכל ֹֻבְׂ ָאֵתי ָרִטֻיֻותֹ,ֻדְׂ ֹֻוִבפְׂ ָלִלֻיֻות כְׂ ַעל־ַׁ,ֻבִ ֶ ש 

ַׁ. ַרךְּ ֻבָ ֻובֵַׁאָליוִַׁיתְּ ֵדי־ֶזהַָׁנש  ַׁיְּ

ַׁ ָעִמים ַֻׁפְּ לֹש  ָ ַׁש  ִחיַנת ַׁ"ֵאיָכה"ֻבְּ
ִרים אֹומְּ ֶ ִחינֹות,ַַׁׁ–ַׁש  ַֻׁבְּ לֹש  ָ ַׁש  ֶנֶגד ֻכְּ

ַמן'וֹֹֻ'ָמקֹום'וֹֹֻ'ָאָדם' ִליתַַׁׁ,'זְׂ ַתכְּ ַֻׁבְּ ָהָיה ֶ ש 

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ֵבית־ַהֻמִ ֵלמֻותַֻׁבְּ ְּ ַַׁׁ,ַהש ֻ ךְּ ָ ש  ֵדי־ֶזהִַׁנמְּ ַעל־יְּ ֶ ש 
רֹון'ַהַַׁׁ ֻכָ ָכלַׁ'ֻזִ ֲעוֹונֹוֵתינֻו.ַׁ–ַָׁהעֹוָלםַׁלְּ בֻוַֻׁבַ רְּ חְּ ֻנֶ ֶ ַׁש 

הֻוא ֶ ַׁש  ֶַׁאָחד, ָפסֻוק ַֻׁבְּ ַלל יכָּ )ַֻׁכָ ַׁ:ה ב, ו(אֵּ
ֵחת מֲֹעדוֹ " ִ ֻכֹו ש  ן ש ֺ ֻגַ מֹס ֻכַ חְּ ַׁ,"ַוֻיַ

ש  " ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ הֻוא ַהֻבֵ ֶ וֻּ )ַׁ"ש  ְרגֻּ ָּ ם תַֻּּ ש  ; םש  ְדרָּ ־מִּ

י  לִֻּּ הִּ ִחיַנתַַׁׁ–ַׁם עו(תְֻּ נֻוַֻׁבְּ ת'ַהיְּ ַ ֺדש ֻ קֹוםֹקְׂ ֹ.'ַהֻמָ

ֻבָ  ַ ש  ִצֻיֹון מֹוֵעד וְּ ָּ )ַׁ"תה' ֻבְּ נֻוַַׁׁ–ַׁם(ש  ַהיְּ
ַמן' ַֹהֻזְׂ ת ַ ֺדש ֻ ַמןַַׁׁ.'קְׂ ַהֻזְּ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ל ַֻׁכָ י ֻכִ

ִתים ֻבָ ַ ש  ַׁוְּ ַׁמֹוֲעִדים מֹו ַֻׁכְּ ַׁיֹוֵתר ש  ֺקֻדָ ֶהםַַׁׁ–ַׁמְּ ֻבָ
יֹוֵתר ַֻׁבְּ ָמִזים ַָׁהרְּ ִאיִרין יֹום־ַׁ,מְּ ַֻׁבְּ ר ֶ ֲַׁאש  ַעד

ֻפֻוִרים אַׁ,ַהֻכִ עֹוָלם־ַהֻבָ ַֻׁבָ רֹון ֻכָ ַַׁהֻזִ ר ַׁהֻואִַׁעֻקַ ַׁ,ָאז
ַׁ י ֻפֻור'ֻכִ ַַׁׁ'יֹום־ֻכִ ִחיַנת א'ֻבְּ דֻוַעַַׁׁ,'עֹוָלם־ַהֻבָ ֻיָ ַֻׁכַ

כוַַֻׁׁ ַׁ.'וְּ

ָּ )ַָׁאַמר ַזַעם ַאֻפֹו "ַׁ:ם(ש  ַאץ ֻבְּ נְּ ַוֻיִ
ֹכֵהן ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ֶמֶלךְּ וְּ ַֻׁבְּ ֶזה

תֹ' ַ ֺדש ֻ נוַַֻׁׁ.'ָהָאָדםקְׂ דֹול'ַׁ:ַהיְּ תַֹהֻכֵֹהן־ַהֻגָ ַ ֺדש ֻ ַׁ',קְׂ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ יֵקי־ֱאֶמת'ש  ֻדִ ַֹהֻצַ ת ַ ֺדש ֻ ַׁ'קְׂ

ָרִאים קְּ ֻנִ ֶ ָלִכים'ַׁש  ַַׁׁ',מְׂ ר ִעֻקַ ֶ ַכת־'ש  ָ ש  ַהמְׂ
רֹוןֹ ֻכָ ַַׁעל־ָיָדם.ַׁ'ַהֻזִ

ֹ ָעִמים ֹֻפְׂ לֹש  ָ ֹש  ִחיַנת ֵֹאיָכה"ֻבְׂ ֶנֶגדֹֹ–" ֻכְׂ
ִחינֹותֵֹאֻלוֹֻ לֹש ֹֻבְׂ ָ ֹ:ש 

ָדד ָהִעיר" ָבה ֻבָ ְּ כֻו'ַׁ"ֵאיָכה ָיש  ָּ )ַׁוְּ ם א, ש 

ַַׁׁ–ַׁא( ִחיַנת ַֻׁבְּ ַַׁעל ִַׁקיָנה תֹ'ֶזהֻו ַ ֺדש ֻ קְׂ
קֹוםֹ ֹ.'ַהֻמָ

כֻו'ַׁ"ֵאיָכה ָיִעיב" ָּ )ַׁוְּ נוַַֻׁׁ–ַׁ, א(בם ש  ַׁ:ַהיְּ
ַׁ ךְּ ַ ֱחש  ֻנֶ ֶ אֹור־'ש  ַַׁׁ'ַהֻיֹוםמְׂ ֵדי ָעִביםֹ'ַעל־יְּ

ָמִזיםַַׁׁ,'ַוֲעָנִנים ַָׁהרְּ ִביִנים ַׁמְּ ֵַׁאיָנם ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ַַׁהֻיֹום ִפי ִחיַנתַַׁׁ–ַֻׁכְּ ַֻׁבְּ ַַׁעל ִַׁקיָנה ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶזהֻו

תַֹהֻיֹום'ַׁ ַ ֺדש ֻ ַׁ'.קְׂ

( ָּ יֹום ַאֻפוֹ "ַׁ:ם(ש  ַֻׁתֶֹקףַַׁׁ–ַׁ"ֻבְּ ֵדי ַעל־יְּ ֶ ש 
ַַׁהֻיֹום ַׁאֹותֹו ל ֶ ַׁש  ַַׁׁ,ַהֲחרֹון־ַאף ךְּ ַ ֶנֱחש 

ַַׁׁ,ַהֻיֹום ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ָחה'ַעדַׁש  כְׂ ִ יִמיןֵַׁלבַַׁׁ',ש  ש ִ ֵאיןַׁמְּ ֶ ש 
ַׁיֹוםַׁ ָכל ַֻׁבְּ ז ַרֻמֵ ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ָמִזים ָהרְּ לְּ

ֻובֵַׁאָליוַׁ רַׁ,ָלש  ֵדי־ֶזהִַׁעֻקַ ַעל־יְּ ֶ ןַׁש  ֻבָ ַׁ.ַהֺחרְּ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ַלל ֹֻוכְׂ

נוֹֻ ַהיְׂ ֹ:ֻדְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ם ֺכֻלָ ֹוְׂ

ח" ֻכַ ֹש ִ

ךְֹׂ ַאַחר־ֻכָ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ֹא(

ֹב(

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נח

ָּ ) "ֵאיָכה יֻוַעם"וְַּׁ ַַׁעלַַׁׁ–ַׁם ד, א(ש  ֶנֱאַמר
יק' ֻדִ ַֹהֻצַ קֻות ֻלְׂ ֻתַ ַַׁׁ.'ִהסְׂ ל ַֻׁכָ י ֵאיָכה "ֻכִ
יק ֶנֱאַמר "ַׁ,"יֻוַעם ֻדִ קֻות ַהֻצַ ֻלְּ ֻתַ ַעל ִהסְּ

הוֻ  ֻיָ ִ יכָּ )" יֹאש  בָֻּּ ־האֵּ נוַַֻׁׁ–ַׁה ד, א(רַּ ִחיַנתַַׁׁ:ַהיְּ ֻבְּ
תָֹהָאָדם'ַׁ ַ ֺדש ֻ "ל.ַׁ'קְׂ ֻנַ ַֻׁכַ

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ַַׁאַחר ם ַׁ,ֻגַ
ֵאיןַָׁלנֻוַׁ דֹול'וְּ לֹאַַׁׁ,'ֻכֵֹהן־ֻגָ ַׁ'וְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַׁ,'ֻבֵ

ַׁ ם ַֻׁגַ ךְּ ַ ֶַׁנֱחש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ אֹור'ש  ַעל־ַׁ,'ַהֻיֹום־מְּ וְּ
ַַׁהַׁ ם ַעֻלֵ ִַׁנתְּ ֵדי־ֶזה רֹון'יְּ ֻכָ ַַׁהֻיֹוםַַׁׁ',ֻזִ ִפי ַֻׁכְּ הֻוא ֶ ש 

"ל ֻנַ קֹוםַֻׁכַ ַהֻמָ ָהָאָדםַׁוְּ ַָׁלנֻוַַׁׁ–ַׁוְּ י־ֵכןֵַׁיש  ַאף־ַעל־ֻפִ
ַֻׁדֹור ָכל ַֻׁבְּ ָוה קְּ יֵקי־ֱאֶמתַׁ,ֻתִ ֻדִ ַַׁהֻצַ ֵדי ַׁ'ַעל־יְּ
ַַׁהַׁ ַָׁלנֻו ִאיִרין ֻמְּ ֶ רֹוןזִַֻׁ'ש  יַַׁׁ'ֻכָ ַֻׁכִ ֵַׁעת. ָכל ַֻׁבְּ "ל ַהֻנַ

ַניֹ" ִֹלפְׂ ַנס כְׂ ֻנִ ֶ ֹש  דֹול ַֹהֻגָ ֵֹמַהֻכֵֹהן ָֹיָקר יק ֻדִ ַהֻצַ
ִניםֹ ִלפְׂ יוֹּ )ַׁ"וְׂ רָּ ַׁ.יג.( תהוֹּ

יִקים ֻדִ ָקםַׁ,ַהֻצַ ִַׁעסְּ ל ַׁאֹוָתנֻוַַׁׁ–ַֻׁכָ יר ֻכִ ַהזְּ לְּ
א' ָֹהעֹוָלם־ַהֻבָ רֹון ַׁיֹוםַׁ'ִזכְׂ ָכל ֵדיַַׁׁ,ֻבְּ ֻכְּ

ָעםַׁ ְּ ִַׁיש  ל ַֻׁכָ ֶַׁזה י ַֻׁכִ ֵלָמה. ְּ ַׁש  ֻוָבה ש  תְּ ַֻׁבִ יֵבנֻו ִ ַלֲהש 
ֵדיַׁ ַֻׁכְּ ַׁהֻוא ַהֻכֹל ֶ ַׁש  נֻו, ִַׁעֻמָ ָקם ָעסְּ ַֻׁבְּ ָצם ֶַׁחפְּ ָכל וְּ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יֵרנֻו ֻכִ ַהזְּ רֹון'לְּ "לַׁ'ִזֻכָ ָלִלֻיֻותַַׁׁ,ַהֻנַ כְּ ֻבִ
ָרִטֻיֻות ָלאֹותַׁ,ֻוִבפְּ ִַׁנפְּ ֻבֻולֹות חְּ ַֻׁתַ ה ַכֻמָ ַׁוְּ ה ַכֻמָ ַֻׁבְּ

נֹוָראֹות.ַׁ ַׁוְּ

ים ֲעוֹונֹוֵתנֻו־ָהַרֻבִ יִקיםַַׁׁ–ַֻׁבַ ֻדִ ַַׁהֻצַ ם ֻגַ
ןַׁ ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו. ַֻׁבַ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִַׁנסְּ ָהֵאֻלֻו

ַׁ ֱאֶמת ית־"ֻבֶ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֺחרְׂ ֹֻכְׂ ַלִים פְׂ ֹֻכִ ִֹסֻלֻוָקן ה ֶ ָקש 
ֹ ש  ֻדָ קְׂ יכָּ )ַׁ"ַהֻמִ בָֻּּ ה אֵּ לה א, מד(רַּ ַֻׁכָ ַׁקֹוֵנן ַעל־ֶזה ַׁוְּ .ַׁ
כוַַֻׁׁ"ֵאיָכה יֻוַעם"ַׁ "ל.ַׁ,'וְּ ַכֻנַ ַׁוְּ

ִחיַנת ָּ )ַֻׁבְּ ֶב "ַׁ:ם ג, א(ש  םַַׁׁ–ַׁ"רֲאִני ַהֻגֶ ָ ש ֻ ֶ ש 
ֹוַׁ ש  ַנפְּ ַׁלְּ רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ַֻׁבְּ ה ֻבֵ ַַׁהרְּ ר ַדֻבֵ מְּ

ָרֵאל ש ְּ לֶַׁאָחדִַׁמֻיִ ִבילַֻׁכָ ְּ ש  לֶַׁאָחדַַׁׁ,ֻבִ ַֻׁכָ ַָׁצִריךְּ ֵאיךְּ
וַֹׁ ש  ַנפְּ ַׁלְּ ר ַדֻבֵ מֹוַַׁׁ,לְּ ֶַׁאת־ַעצְּ יר ֻכִ ַהזְּ ַׁלְּ ַׁיֻוַכל אֻוַלי
י־ֵכן ַרךְַַּׁׁ,ַאף־ַעל־ֻפִ ֻבָ ִַׁיתְּ ֵַׁאָליו ֻוב ש  ֻיָ ֶ ַׁש  יַַׁׁ–ַַׁעד ֻכִ
לַׁסֹוף ַֻׁכָ לַׁסֹוףַׁ,סֹוף ַֻׁכָ נוַַֻׁׁ,סֹוף ֶיהֵַׁמִאֻתָ הְּ ַֻׁיִ ַׁ,ַמה
ַאֲחִריֵתנֻו.ַֻׁוַמהַׁ הַֻׁבְּ ַַׁנֲעש ֶ

ַׁ ר ַדֻבֵ ֻמְּ ֶ ָיה'ש  מְּ ַַׁׁ'ִירְּ רֻוַח־ַהֻקֶֹדש  ִאֻלֻוַַׁׁ–ַֻׁבְּ ֻכְּ
ל ַַׁעלַֻׁכָ ַׁאֹוֵמר ָרֵאל ש ְּ ִַׁמֻיִ מוַֹׁ־ֶאָחד ַׁ,ַעצְּ

ֲַׁעוֹונֹוָתיו ֵאב ַֻׁכְּ יש  ֻגִ ַהרְּ ַׁלְּ ִחיל תְּ ֻמַ ֶ ש  מֻוַַׁׁ,ֻכְּ רְּ ֻגָ ֶ ש 
ִעֻכֻובַהַַׁׁ ןַׁוְּ ֻבָ ָיןַַׁוֲאִריַכתַהַׁ־ֺחרְּ נְּ לֻות.־ֻבִ ַַׁהֻגָ

יַׁ מֹו,ַֻׁכִ ַעצְּ רֹוןַֻׁבְּ לֹותַַׁהִחֻסָ ל־ֶאָחדִַׁלתְּ ֻכָ
ה ָעש ָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ֹו ש  ַנפְּ ַֻׁבְּ ַׁיֹוֵדַע ֻוַמהַַׁׁהֻוא

ִַׁעֻמוַֹׁ ה ֲעש ֶ ֻנַ ֶ לַַׁׁש ֻ ַֻׁכָ וֻו ִַׁידְּ ַעל־ֶזה ַׁוְּ ֲעוֹונֹוָתיו. ֻבַ
וֻוִיים.ַׁ ַַׁהֻדְּ

מוַֹׁ ַַׁעל־ַעצְּ ַרֵחם ַׁלְּ רֹוֶצה ֶ ַׁש  ל־ֶאָחד ַׁ,ֻכָ
וַֹׁ ש  ַַׁנפְּ ַמר ַֻׁבְּ ָּ )ַׁלֹוַמר ים ש  קִּ סוֻּ ְ ַׁ:ג(־ב־ם אפֻּ

כֻו'" ֶבר ָרָאה ֳעִני וְּ אֹוִתי ָנַהג ַוֻיַֹלךְּ  ,ֲאִני ַהֻגֶ
כֻו' כֻו' ,וְּ ל ַהֻיֹום וְּ ב ַיֲהֹפךְּ ָידֹו ֻכָ ֺ י ָיש  ַׁ."ַאךְּ ֻבִ
ָקאַׁ"ֲאִני" יְּ ָקאַׁ"אֹוִתי"ַׁ,ֻדַ יְּ י"ַׁ,ֻדַ ַׁ"ַאךְּ ֻבִ

ָקא יְּ קֻותַׁ.ֻדַ ַַׁעמְּ ֵַׁהיֵטב ם ָ ן־ש  ִריַרתַַַׁׁעֻיֵ מְּ
ֻבֻוִריםַָׁהֵהם.ַׁ ַַׁהֻדִ

יָנה' ַֹהֻקִ ִרירֻות ַׁעֶֹצםִַׁרחֻוקֹוַַׁׁ–ַׁ'מְׂ ַעל
ל ַֻׁכָ ל ֶ ַַׁעדַַׁׁ,ֶאָחדַׁש  ַמִים, ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ַׁש  ֵמָאִביו

ַׁ לֹום. ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָוה קְּ ַֻׁתִ ַָׁאֵפס ַעט מְּ ַֻׁכִ ר ֶ ים ֲאש  ש ִ
סֻוק ָכל ֻפָ ֻבֻור ֻולְּ ָכל ֻדִ ָך לְּ צֹא ,ִלֻבְּ תֻוַכל ִלמְּ  וְּ

ם  ָ ָך ש  מְּ ם. ,ֶאת־ַעצְּ ָ ה ש  ַאֻתָ ֶ ָכל־ָמקֹום ש   ֻבְּ

רַׁ ַסֻפֵ ֻמְּ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ י־ֵכן, ַאף־ַעל־ֻפִ
ַָׁצרֹוָתַׁ ִרירֻות ֵַׁאיןַׁמְּ ַַׁעד ךְּ ל־ֻכָ ַֻׁכָ יו

ִלית כְּ ַַׁחס־ַׁ–ַֻׁתַ ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ מֹו ֶַׁאת־ַעצְּ ָיֵאש  ַׁמְּ ֵאינֹו
ֻוםַֹׁאֶפן.ַׁ ש  לֹוםַֻׁבְּ ָ ש  ַׁוְּ

ָבבוַֹׁ ִרירֻותַׁלְּ ַׁמְּ תֹוךְּ ַֻׁבְּ אֹוֵמר ֶ ָּ )ַׁש  סוֻּ ם ש  ָּ ק פֻּ

ִחי"ַׁ:יח( ִחי"ַׁ–ַׁ"ָוֹאַמר ָאַבד ִנצְּ ַׁ"ִנצְּ
ָקא יְּ ַַׁהַַׁׁ.ֻדַ ַָׁאַבד ִאֻלֻו חֹון'ֻכְּ ֻצָ ַַׁחס־ַׁ'ֻנִ ֵרי ַגמְּ ַׁלְּ ֻלֹו ֶ ש 

רֹוֶאהִַׁרַַׁׁ ֶ לֹום,ֵַׁמַאַחרַׁש  ָ ש  .וְּ ךְּ ל־ֻכָ נֹוַֻׁכָ ֻבָ ֺחרְּ ַׁחֻוקֹוַׁוְּ

י־ֵכן ָּ )ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ים ש  קִּ סוֻּ ְ ָזכֹור "ַׁ:כא(־ם כפֻּ
כֻו' ֻכֹור וְּ זְּ י ,ֻתִ יב ֶאל ִלֻבִ ִ ַעל־ זֹאת ָאש 

כֻו'  ן אֹוִחיל וְּ  ".ֻכֵ

"ל ֻנַ ַַׁעלַַׁׁ:ֻכַ ִכֻיֹות ַהֻבְּ ַׁוְּ ינֹות ַַׁהֻקִ ֵדי ַעל־יְּ ֶ ש 
נוַֹׁ ֻבָ ַֺׁחרְּ ַַׁׁ,ֻגֶֹדל ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ

ֹג(

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 נט

ַרֵחםַָׁעָליו ִניַעַָׁהַַׁׁ,מְּ ַַׁׁ–ַׁ'ַעִיןַרע־'ֻוַמכְּ ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַעדַׁש 
רֹון'ָעָליוַַׁׁ ֹ.'ִזֻכָ

ֹוַח ָעַלי " ָתש  ֻכֹור וְּ זְּ ָזכֹור ֻתִ
י ִ ש  ַׁ, "ַנפְּ ֵרש  ֻפֵ ֶ ַׁש  מֹו םַֻׁוכְּ ָ ַׁש  "י ִ ַׁ:ַרש 

ֹוַח ָעַלי " ש  ֻכֹר, ֲאָבל ֻתָ ָך ִלזְּ י ֵיש  לְּ י ֻכִ ֻתִ ָיַדעְּ
י ַעד  ִ ש  ֻכֹר ַנפְּ זְּ ֻתִ ֶ  ."ש 

מוַֹׁ ַעצְּ ַֻׁבְּ ַָׁהָאָדם ֵַׁאֶצל ַׁ:הֻוא
ַֹעלַֹהֹ ל ֻכֵ ֻתַ ִהסְׂ ֹלְׂ ִריִכין ֻצְׂ ֶ רֹון'ש  ֻכָ ֹ'ֻזִ

ֹיֹום ָכל ֹֻבְׂ ה הַַׁׁ,ַהֻזֶ ֻכֶ ִַׁנזְּ אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ ַׁסֹוף ל ַֻׁכָ ַׁסֹוף י ֻכִ
רֹון'ַלַַׁׁ ֻכָ יםַׁ'ֻזִ ֺרֻבִ ֲחָסָדיוַַׁהמְּ הַֻׁבַ ַׁ.ַהֻזֶ

ם ָ ַׁש  ָאַמר ֶ י)ַׁש  קִּ סוֻּ ְ זֹאת "ַׁ:כג(־כב־ם כאפֻּ
ֵדי  ן אֹוִחיל, ַחסְּ י ַעל־ֻכֵ יב ֶאל ִלֻבִ ִ ָאש 
כֻו',  י לֹא ָכלֻו ַרֲחָמיו וְּ נֻו ֻכִ י לֹא ָתמְּ ה' ֻכִ

ָקִרים כֻו' ים ַלֻבְּ ִ נוַַֻׁׁ–ַׁ"ֲחָדש  ֲחָסָדיוַַׁׁ:ַהיְּ ֶ ש 
ַרךְַַּׁׁ ֻבָ עֹוָלם.ִַׁיתְּ ִליםַׁלְּ ֵאיָנםַֻׁכָ יםַׁוְּ ֻמִ ֵַׁאיָנםַֻׁתַ

ה " ָקִרים ַרֻבָ ים ַלֻבְּ ִ ֲחָדש 
ִחיַנתַַׁׁ–ַׁ"ֱאמֻוָנֶתָך  ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ש 

ַׁ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש ֻ ֹיֹוםֹ"ַמה ָכל ֹֻבְׂ טֻובֹו ֹֻבְׂ ש  ַחֻדֵ מְׂ
ית ִ ֵראש  הֹֻבְׂ ִמידַֹמֲעש ֵ ְרכַֻּּ )ֹ"ֻתָ צֵּ ת בִֻּּ ֵצםַׁ,ֹר(יוֹּ ַצמְּ ֻומְּ

ַׁ מֹו ַׁיֹוםַעצְּ ָכל ִליתַׁ,ֻבְּ כְּ ַֻׁתַ ֵַׁאין ַַׁעד ַׁ,ֵמֵאין־סֹוף
ָכל־ֶאָחד ַׁלְּ ָמִזים ַׁרְּ ז ַרֻמֵ מֹוַַׁׁ,לְּ ַַׁעצְּ יר ֻכִ זְּ ֻיַ ֶ ש 

ֻובֵַׁאָליוַׁ ִחיַָׁלש  צְּ ִליתַַׁהֻנִ כְּ ַהֻתַ ַׁ.ֻבְּ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ר ָקִרים"ִעֻקַ ים ַלֻבְּ ִ ַׁ"ֲחָדש 
כֻו' ֹ"ַׁ–ַׁוְּ ַֹעל ֱאַמר ֻנֶ ֶ ֻות־'ש  ש  ַחֻדְׂ ִהתְׂ

ָרֵאלֹ'ַהֻמִֹחין ש ְׂ ִֹמֻיִ ֶֹאָחד ל ֹֻכָ ֵֹאֶצל ֹיֹום ָכל ֹ,"ֻבְׂ
ָתִביםֹ ֻכְּ דֻוַעַֻׁבַ ֻיָ ים)ַֻׁכַ יִֻּּ ץ־חַּ י־עֵּ רִּ ְ לָֻּּ  פֻּ פִּ ַׁ.ה פ"ב(תְֻּ

ַׁהֻוא ֶַׁנָחָמתֹו ר ִעֻקַ ֶ הֻואַַׁׁ:ש  ֶ ַׁש  ַמה
ַׁ ֵ ֵדי־ַהש  ַחסְּ ַׁלְּ ֲַׁעַדִין ה ַצֻפֶ ֵאיָנםַַׁׁםמְּ ֶ ש 

ִלים יםַׁ,ֻכָ ִ ש  ַחֻדְּ ֵהםִַׁמתְּ ֵדי־ֶזהַַׁׁוְּ ַעל־יְּ ֶ ָכלַׁיֹום,ַׁש  ֻבְּ
ַׁ ֵַׁאָליו יַע ֻגִ ֻיַ ֶ ַׁש  ה ֻכֶ ִַׁיזְּ י'ֲעַדִין ֲֹאִמֻתִ ַעת ַעדַַׁׁ,'ֻדַ

א עֹוָלם־ַהֻבָ ַֻׁבָ ֵַׁהיֵטב מֹו ַַׁעצְּ יר ֻכִ זְּ ֻיַ ֶ ֻובַׁ,ש  ָיש  ַׁוְּ
ֶנָחָמֵתנוַַֻׁׁ,ֵאָליוַׁ ָוֵתנֻוַׁוְּ קְּ רַֻׁתִ יֶַׁזהִַׁעֻקַ ַׁ.ֻכִ

ֵעַׁ ַֻׁבְּ ִרירֻותֹ'ת ֹמְׂ ֻתֶֹקף
ֻבָֹ דַַׁׁ,'ןַהֺחרְׂ ִַׁמֻיָ ִחיל ַמתְּ

ָחה ֵעתִַׁמנְּ ֻוָעה'ַׁ,לְּ ש  ֹיְׂ ֶֹקֶרן ִמיַחת יַַׁׁ–ַׁ'צְׂ ָאז "ֻכִ
יַח  ִ ְלמִּ )ַׁ"נֹוַלד ָמש  ַּ ש  כוֹּ י ְירוֻּ רָּ ה בְֻּ בָֻּּ ר־רַּ ְסתֵֻּּ ת ב, ד; אֶּ

ה א, נא; ' בָֻּּ ה־רַּ יכָּ א יא; אֵּ יְחתָֻּּ תִּ ְ יפֻּ רִּ ְ ץ־פֻּ ים־עֵּ יִֻּּ עַּ 'וְ ' חַּ ַּ ר־ש 

נוֹּ  וָֻּּ כַֻּּ עוֹּ ת' הַּ בוֻּ ָּ ַַׁׁ,ת א(ש  ר ִעֻקַ ֶ ָנַעת'ש  ַׁ'ַעִין־ָהַרעַֹהכְׂ
ַׁ.ָידוַֹׁ־הֻואַַׁעלַׁ

  .כז

י) ִפֻלַ ֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ָח תֻתְּ נְּ  ה ז,־ַהֻמִ
סֹופֹו  ָרִקי־יָראש   'ֻבְּ , ֻבְּ  (ם'ֻפְּ

ֻיוַֹׁ ַמֵעטםַֻׁבַ ִנתְּ ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֱחַרבַַׁהֻבֵ ֻנֶ ֶ ַׁ,ש 
ִליתַׁ ַתכְּ ַֻׁבְּ כֻותֹו ַַׁמלְּ ֻלֻות ֻגַ ִַׁהתְּ ִחיַנת ֻבְּ
הֻוַׁ ֻזֶ ֶ ַׁש  ֻקֻון, ַהֻתִ ַׁוְּ ֻלֻוי ַַׁהֻמִ ֶכף ַֻׁתֵ ִחיל ִַׁהתְּ עֻוט, ַהֻמִ

ִחיַנת ָאב"ַׁ:ֻבְּ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  יַח נֹוָלד ֻבְּ ִ ש  ֻמָ ֶ ַׁ"ַמה ש ֻ
ְלמִּ ) ַּ ש  כוֹּ י ְירוֻּ רָּ ה בְֻּ בָֻּּ ה־רַּ יכָּ א יא; אֵּ יְחתָֻּּ תִּ ְ ה פֻּ בָֻּּ ר־רַּ ְסתֵֻּּ ת ב, ד; אֶּ

ְ א, נא; '  יפֻּ ץ־רִּ ים־עֵּ יִֻּּ עַּ 'וְ ' חַּ ַּ נוֹּ ר־ש  וָֻּּ כַֻּּ עוֹּ ת' הַּ בוֻּ ָּ ַׁ.ת א(ש 

ַׁ ִחיַנת ָבָנה'ֻבְּ ִגיַמת־ַהֻלְׂ ֹֻפְׂ ַׁ',ִמֻלֻוי
יָעהַׁ ַַׁמֻגִ ִהיא ֶ ַׁש  ֵעת ַֻׁבְּ ָקא יְּ ַֻׁדַ ִחיל תְּ ֻמַ ֶ ש 

הֻוא ֶ ַׁש  עֻוט ַַׁהֻמִ ִלית ַתכְּ ֹ'ַׁלְּ ־חֶֹדש  ָאזַַׁׁ',רֹאש  ֶ ש 
־'ַׁ ֶֹרש  ֻוָבהש  ש  כֻו'ַׁ'ַהֻתְׂ  .וְּ

  .כח

י)  (טֹוב ה, יא־ֲהָלכֹות, יֹום־ִלֻקֻוט 

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ֹ'ת לֹש ָ ְׂ ין־ֹהש  ֹֻבֵ ל ֶ ֹש  בֻועֹות ָ ש 
ָצִרים ןַַׁׁ'ַהֻמְׂ ֻבַ ַֺׁחרְּ ַַׁעל ֶהם ַֻׁבָ ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ש 
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֲעוֹונֹוֵתינוַַֻׁׁ–ַֻׁבֵ ַֻׁבַ ַָׁהָיה ָאז ֶ יםַׁש  ־ָהַרֻבִ

ַׁ רֻות ֻבְּ ֻגַ ִַׁהתְּ ר ִריִחים'ִעֻקַ כְׂ ַֹהֻמַ ֵהםַַׁׁ,'ֻכַֹח ֶ ש 
ַָׁהַעֻכוַֻׁ ית־"ם ַַׁהֻבֵ ֶהֱחִריבֻו ַׁוְּ ַָׁעֵלינֻו דֻו ָעמְּ ֶ ש 

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַַׁׁ,ַהֻמִ ר םִַׁעֻקַ ָ ש ֻ ֶ ךְֹׂ'ש  ֵ ִריחֻוַַׁׁ',ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ִהכְּ וְּ
רֻוָחִנֻיֻות ִמֻיֻותַׁוְּ ְּ ַגש  לֻותַֻׁבְּ ֻגָ ַֻׁבַ ָרֵאל ָכל־ַׁ.ֶאתִַׁיש ְּ וְּ

ךְַּׁ ָ ש  ִַׁנמְּ ַָׁהֵעֶגל'ֵמֶַַׁׁזה א ָכלַַׁׁ',ֵחטְּ ֻבְּ ֶ ַׁש  ֻוֵמֲחָטֵאינֻו
 .ַהֻדֹורֹותַׁ

ִבין ָאז ַעל ֶהָעָפר" ְּ ןַׁ"יֹוש  ְלחָּ ֺּ ־)ש 

ְך  רוֻּ יחאֹּרַּ עָּ יִֻּּ ָרטַַׁׁ,ט, ג(תקנם ־חַּ פְּ ֻבִ
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ֻתִ ִביןַַׁעלַַׁׁ,ֻבְּ ְּ ֻיֹוש  ֶ ןַׁש  ֻבָ רַַׁהֺחרְּ ָאזִַׁעֻקַ ֶ ש 

ִחיַנת ֹ:ֻבְׂ

מֹו־ ֹןֵכֹֻוכְׂ

מוֹֹ ֹֻוכְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹ:וְׂ

הוֹֻ ֻזֶ ֹש ֶ

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ָאב'וֹֻ ָעה־ֻבְׂ ִתש ְׂ ֹ'בְׂ

ֶכף ֹֻתֵ

ה ֻזֶ ֹש ֶ

ֶזה ֹוְׂ

ןֹ ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 ס

ַֹעדַֹׁ,ֶהָעָפר נֻו ַרדְׂ ֻיָ ֶ ֹש  לֻוֵתנֻו פְׂ ִ יִריןֹש  ַֹמֻכִ ָֹאנֻו י ֻכִ
ִחיַנתֹ,ָעָפר בְּ י)ַֻׁבִ לִֻּּ הִּ ֹ"ַׁ:ם מד, כו(תְֻּ ָ יֹש  ָחהֶֹלָעָפרֹֻכִ

נוֹֻ ֵ ש  כֻו'ַׁ"ַנפְׂ יַׁ.וְּ ַֻׁכִ ָוֵתנֻו, קְּ ַֻׁתִ ַׁהֻוא מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ֶזה ַׁוְּ
ִחיַנתַַׁׁ'ָעָפר'ַׁ ךְֹׂ'הֻואַֻׁבְּ ֵ ֹ'.ֻכַֹח־ַהֻמֹוש 

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ְעיָּ )ת ַּ ֵֹמָעָפרֹ"ַׁ:ה נב, ב(ְיש  ַנֲעִרי ִהתְׂ
כֻו'ַׁ"קֻוִמי ָקאַׁ"ֵמָעָפר"ַׁ.וְּ יְּ ֵדיַַׁׁ.ֻדַ ַעל־יְּ ֶ ש 

ַׁ ִחיַנת הוַַֻׁׁ'ָעָפר'ֻבְּ ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ךְֹׂ'א ֵ ַׁ–ַׁ'ֻכַֹח־ַהֻמֹוש 
ַׁ ל ֻטֵ ֻבַ ִיתְּ ַׁוְּ קֻום ַֻׁתָ ֵדי־ֶזה ִריַחֹ'ַעל־יְּ כְׂ ַׁ'ֻכַֹח־ַהֻמַ

ֵהםַׁ ֶ לֻות.ַׁש  ֻגָ ִריםַׁאֹוָתנֻוַֻׁבַ ְּ ַׁקֹוש 

ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ָּ )ת ַׁם(ש  ֵריֹ": ֹמֹוסְׂ ִחי ֻתְׂ ֻפַ ִהתְׂ
אֵרךְֹׂ כֻו'ַׁ"ַצֻוָ ֵרי"ַׁ–ַׁוְּ ָקאַׁ"מֹוסְׂ יְּ ִחיַנתַַׁׁ.ֻדַ ֻבְּ

ִריַחֹ' כְׂ מֹוֵסרֹותַַׁׁ,'ֻכַֹח־ַהֻמַ ַֻׁבְּ ֹר ש  ִַׁלקְּ רֹוֶצה ֶ ש 
ִריםַׁ ָ ש  ַלןַֻׁוקְּ כֻו',ַַׁרֲחָמָנא־ִלצְּ ַׁ.וְּ

ֱאֶמַׁ בַֹׁת:ֻבֶ ֵ ֵֹליש  ִריִכין ֹצְׂ ֵֹאין ֻקֻון ַֹהֻתִ ֵעת ֻבְׂ
ַֹֹעל ש  ַֹמֻמָ ֶֹהָעָפר ,ֹ יר ֻבִ ַהגְׂ ֹלְׂ ֵדי ֻכַֹח־'ֻכְׂ

ךְֹֹׂ ֵ ַׁ.'ַהֻמֹוש 

יִקים ֻדִ יִמיםַַׁׁ–ַַׁהֻצַ ש ִ ֱאֶמתַֻׁו'מְּ ֵהםֲַׁעָנִויםַֻׁבֶ
ַׁ ָמם ֵאיָנםַַׁעצְּ ֶ ַׁש  י ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ָעָפר', ֻכֶ

ַׁ ש  ַַׁמֻמָ ֶַׁהָעָפר ַַׁעל ִבים ְּ ַַׁׁ.יֹוש  ֵַׁהם י ָלהֹ'ֻכִ ַמעְׂ לְׂ
ָעָפר'ַׁ,'ֵמֶהָעָפרֹ ֻבֶ ֶ ֹש  ךְׂ ֵ ָלהִֹמֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ַמעְׂ ַׁ.'לְׂ

ַׁ ל ךְֹׂ'ֻכָ ֵ ָעָפרֹ'ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ֻבֶ ֶ ַַׁׁ–ַׁש  ַַׁהֻכֹלִַׁנמְּ ךְּ ָ ש 
ָלהִַׁמַׁ ַמעְּ ַמת'ִמֻלְּ ְׂ ש  ָרֵאל־ֻנִ ַֹׁ,'ִיש ְׂ ֵהםִַׁעֻקַ ֶ ַׁרש 

ךְֹׂ' ֵ ֶזהַַׁׁ',ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ַׁוְּ ִביָלם. ְּ ש  ַֻׁבִ ָרא ִַׁנבְּ ַהֻכֹל ֶ ש 
ךְֹׂ'ַהֹ ֵ ָעָפרֹ'ֻכַֹח־ַהֻמֹוש  ֻבֶ ֶ ַַׁׁ–ַׁש  ךְּ ָ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵמַאַחר

הַׁ ַמֻטָ ֶזהַָׁהעֹוָלםַׁלְּ ָעֵרבַֻׁבֹוַׁטֹובַָׁוָרע,ַׁלְּ ַׁ.ִנתְּ

ַׁ ַָׁהִעֻקָ מֹוַׁר: לַַׁעצְּ ַבֻטֵ ַָׁהָאָדםַׁלְּ ִריךְּ ֻצָ ֶ ש 
ַעם ָכל־ֻפַ ַַׁׁ,ֻבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ֻכֹר ִלזְּ יַַׁׁ,'ָעָפר'וְּ ֻכִ

ֵֹמָעָפר" סֹודֹו ֶֹלָעָפרֹ,יְׂ סֹופֹו ף ַׁ"וְׂ סַּ י)מוֻּ מִּ ־םיָּ

י אִּ רָּ ַַׁׁ,ם(נוֹּ ִחיַנת ִַׁלבְּ ִלית ַתכְּ ַֻׁבְּ מֹו ַַׁעצְּ ל ֻכַֹח־'ִויַבֻטֵ
ה ָ ֺדש ֻ קְׂ ֹֻדִ י ָֹהֲאִמֻתִ ךְׂ ֵ ַַׁׁ,'ַהֻמֹוש  הֻוא ֶ ַהֹש  ֹלְׂ יךְׂ ִ ש  מְׂ

קֹור ִֹלמְׂ מֹו ים־ַעצְׂ ִחידַַׁׁ–ַַׁהַחֻיִ ַַׁהֻיָ ַהֻבֹוֵרא לְּ
ַרךְַַּׁׁ ֻבָ הִַׁיתְּ ַעֻלֶ ִיתְּ ַׁ.וְּ

ַׁ בֹודַַׁׁר:ָהִעֻקָ ַֻׁכְּ ֶַׁנֶגד בֹודֹו ַֻׁכְּ ל ַבֻטֵ ֻיְּ ֶ ש 
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ לֻותֹוַַׁׁ,ַהש ֻ פְּ ִ ַׁש  ֵיַדע וְּ

ֱאֶמת ָעָפרַׁ,ֻבֶ ַֻׁכֶ מֹו יםַַׁעצְּ ָיש ִ רַַׁׁ.וְּ ֻבֵ ֻגַ ָאזִַׁיתְּ ֻכַֹח־'וְּ
י ָֹהֲאִמֻתִ ךְׂ ֵ הוַַֻׁׁ,'ַהֻמֹוש  ֶ ַׁש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ־ָעָפר'א

הֹ ָ ֺדש ֻ קְׂ ִמידֶַׁאלַָׁהֱאֶמת.ַׁ–ַׁ'ֻדִ ַֻׁתָ ךְּ ֵ ש  ִַׁלֻמָ

ִמי ב ַעל ֶהָעָפר ד ֻתָ ֵ ִריִכין ֵליש  ֵאין צְּ
ִביל ְּ ש  ש  ֻבִ אַׁ–ֶַׁזה־ַמֻמָ ַרֻבָ ַַׁאֻדְּ י ַׁ,ֻכִ

יֹון ַָׁהֶעלְּ ֹו ש  רְּ ָ ש  ַׁלְּ מֹו ַַׁעצְּ ָהִרים ַׁלְּ ָקא יְּ ַֻׁדַ ִריִכין ַׁ,צְּ
ַָׁעָפר,ַׁ ַַׁעד לֻותֹו פְּ ִ ַׁש  ֵַׁיַדע י־ֵכן ַאף־ַעל־ֻפִ וְּ

ִחיַנתַׁ בְּ לָֻּּ )ַֻׁבִ ם"ַׁ:לא.(ה ְמגִּ ָ תֹוֹש  ֺדֻלָ קֹוםֹֻגְׂ מְׂ כֻו'.ַׁ"ֻבִ ַׁוְּ

ןה ַעֻתָ  ֻבָ ֵעת ַהֺחרְּ ִליךְּ  ,ֻבְּ ְּ ַהש  ִריִכין לְּ צְּ
ש   מֹו ַעל ֶהָעָפר ַמֻמָ ירַַׁׁ–ַַׁעצְּ ַהֻכִ לְּ

ֵדי־ֶזה לֻוֵתנֻוַַׁעל־יְּ פְּ ִ ִחיםַֹעדֹֹ:ֵליַדעַׁ,ש  ָאנֻוֹֺמֻנָ ֶ ש 
, ש  ִאיןִַׁמַַָׁׁעָפרַֹמֻמָ ֻבָ ֶ ֲאוֹותַׁש  לַַׁהֻתַ יַֻׁכָ ִמֻיֻות'ֻכִ ְׂ ש  ֹֻגַ
ִליםֲַׁעַדִיןַׁ',ֶהָעָפרֹ ְּ ַׁ.מֹוש 

ֵַׁליַדעַָׁאנוַֻׁ ִבים ֺחֻיָ ֵאיןַַׁׁ:מְּ ֶ ש 
בֹוד ַֻׁכָ ַָׁלנֻו יַע ָאנֻוַַׁׁ,ַמֻגִ וְּ

ַׁ ש  ַַׁמֻמָ ָעָפר ַֻׁכֶ ֵמנֻו ַַׁעצְּ יל ֻפִ ְּ ַהש  ַׁלְּ ִבים ֺחֻיָ ַׁ,מְּ
ַׁ ִחיַנת בְּ יכָּ )ֻבִ ַׁה ג, כט(אֵּ יהוֹֻ": ֹֻפִ ָעָפר ֹֻבֶ ן אֻוַליֹֹ,ִיֻתֵ

ָוהֹ קְׂ ֹֻתִ ַׁ".ֵיש 

ֵדי־ֶזהַׁ יִריםַַׁעל־יְּ ֻבִ ךְֹׂ'ָאנֻוַַׁמגְּ ֵ ַׁ',ֻכַֹח־ַהֻמֹוש 
הוַֻׁ ֶ ִחיַנתַׁש  ֵדי־ֶזהַׁ,'ָעָפר'אַֻׁבְּ ַעל־יְּ םַׁוְּ ֺקֻיַ ַׁ:יְּ

ַנֲעִריֵֹמָעָפרֹקֻוִמיַׁ כֻו'ַׁ""ִהתְׂ "ל.ַׁ,וְּ ֻנַ ַֻׁכַ

  .כט

רֹו בלֻוָל ' ת,־ֲהָלכֹו יִלֻקֻוט  ) ֶאתְּ  – א ג'־וְּ
י־ֻפִ לַע   מֹוֲהַר"ן ח"ב סז(־י ִלֻקֻוט 

ֻבֹוִכין ֶ ִליןֹש  ַאֻבְׂ ןַֹעלֹֻוִמתְׂ ֻבַ ֹ'ֺחרְׂ
ית '־ֻבֵ ש  ֻדָ קְׂ ַֹהֻמִ ֵדי־ַעל, םֶֹזה־יְׂ ֵ ־ַהש ֻ

ַרךְֹׂ ֻבָ ַרֵחםִֹיתְׂ יֹמְׂ ֵארֹםֻוֵמש ִ ַחתֹ"ֻפְׂ ֵַׁאֶפר"ֹֻתַ
ה סא, ג( ְעיָּ ַּ רֹוגֹזֹוִכיןֹ,ַֹוֲאַזי)ְיש  'ֶאתְׂ ִחיַנתָֹהָדר',ֹלְׂ ֹֻבְׂ

ֵאר'.ֹ ֹ'ֻפְׂ

  .ל

י) ר־ִלֻקֻוט  ש ָ ָחָלב ב,־ֲהָלכֹות, ֻבָ  (ב ֻבֶ

ַחֹ ֻבֵ זְׂ ַֹהֻמִ ל ֶ ַַׁׁ–ַׁ'ש  ִחיַנת ַֻׁבְּ ֹ'הֻוא ֵאש 
ה ָ ֺדש ֻ קְׂ הַׁ',ֻדִ ַכֻלֶ ַֻׁומְּ ַׁאֹוֵכל הֻוא ֶ ַׁש 

ַׁ'ֹ אֹוֵרי־ֵאש  ִחיַנתַַׁׁ',מְׂ ֲהִמֻיֻות־רֻוַחֹ'ֻבְּ כֻו'.ַׁ'ַהֻבַ  וְּ

ֶזה ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ֲֹאָבל

ִנים ל־ֻפָ ַֹעל־ֻכָ

ָאז ֹוְׂ

ֵדי־ַעל ֹיְׂ

'ֹ ֵֹאש 



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סא

ַַׁהַׁ ֵדי ַעל־יְּ ֶ נֹות'ש  ֻבָ רְׂ ָנִעיםַַׁׁ',ֻקָ ִנכְּ
'ֹ אֹוֵרי־ֵאש  ַַׁעל־ָיָדםַַׁׁ',מְׂ ן ַעל־ֻכֵ וְּ

ַׁ ָרה ר'ֺהֻתְּ ש ָ ֹֻבָ ַחַַׁׁ,'ֲאִכיַלת ַֻׁכֹ ֵַׁיש  ַַׁעל־ָיָדם י ֻכִ
ַׁ ר'ֶלֱאֹכל ש ָ ֵַׁמֶהםַׁ,'ֻבָ ַַׁהֻטֹוב ָבֵרר ַׁלְּ ַח ַֻׁכֹ ֵַׁיש  י ַׁ,ֻכִ

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ֶהם ֻלָ ֶ ַׁש  ַָׁהַרע ַנע כְּ ֻנִ ֶ ַׁש  ֵדי אֹוֵרי־'ַעל־יְּ מְׂ
ֹֹ ֵדיַַׁהַַׁׁ,'ֵאש  נֹות'ַעל־יְּ ֻבָ רְׂ "ל.ַׁ'ֻקָ ֻנַ ַֻׁכַ

יר ָלנֻו " ַהֻתִ ִריָכה ַהֻתֹוָרה לְּ ִהצְּ
ֲאָוה ר ֻתַ ש ַ י)" ֻבְּ רִּ בָּ יַַׁׁ–ַׁם יב, כ(דְֻּ ֻכִ

ֱאֶמת ִחיַנתַֹׁ:ֻבֶ ֹֻבְׂ ש  ֻיֵ ֶ נֹות'ֵמַאַחרֹש  ֻבָ עֹוָלםֹ'ָקרְׂ ֹ,ֻבָ
כֹוִליןֶֹלֱאֹכלֹ ֵדי־ֶזהֹיְׂ ר'ַעל־יְׂ ש ָ ָכלָֹהעֹוָלםֹ'ֻבָ ֹ,ֻבְׂ

הֲֹֹאִפֻלֻוִֹאםֵֹאיןֹ ֻנָ ִריִביןִֹמֻמֶ ן'ַמקְׂ ֻבָ ֹ.'ָקרְׂ

ֵדיַׁ נֹות'ַעל־יְּ ֻבָ רְׂ ֵבית־ַׁ'ֻכַֹחַֹהֻקָ ִריִביןַֻׁבְּ קְּ ֻמַ ֶ ש 
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהַַׁׁ,ַהֻמִ ַלל כְּ ַֻׁבִ ַנע ֹ'ִנכְּ אֹוֵרי־ֵאש  ַׁ,'ֻמְׂ

ַׁ ֶַׁלֱאֹכל ַח ַֻׁכֹ ֵַׁיש  ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ר'וְּ ש ָ ָכלַָׁמקֹוםַַׁׁ'ֻבָ ֻבְּ
ַׁ ֵאינֹו ֶ ַׁש  י ן'ַאף־ַעל־ֻפִ ֻבָ עֻוַַׁׁ–ַׁ'ָקרְׂ נְּ ִַׁנכְּ ָבר ַֻׁכְּ י ֻכִ

'ֹ אֹוֵרי־ֵאש  נֻוַַׁׁ',מְׂ ַהיְּ ֲהִמֻיֻות־רֻוַחֹ'ֻדְּ ַחַַׁׁ',ַהֻבַ ַֻׁכֹ ֵיש  וְּ
ַַׁהַׁ ִַׁמן ַַׁהֻטֹוב ָבֵרר ר'לְּ ש ָ ַֹׁ,'ֻבָ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ֵמַאַחר

נֹות'ַׁ ֻבָ עֹוָלם.ַׁ'ָקרְׂ ַֻׁבָ

לַַׁהַׁ נֹות'ֻכָ ֻבָ רְׂ ֹ'ֵהםַֻׁבְַֹּׁ',ֻקָ ש  ֻדָ קְׂ ,ֹ'ֵבית־ַהֻמִ
ַׁ י ֹ"ֻכִ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַחר בְׂ ֻנִ ֶ ֹש  ֹ,ִמֻיֹום

מֹות ַֹהֻבָ ל ֹֻכָ רֻו י)ַׁ"ֶנֶאסְׂ חִּ ַֻׁבְַַּׁׁ.ם קיב:(ְזבָּ י ֵבית־'ֻכִ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ַַׁהַַׁׁ'ַהֻמִ ִאיִרין ַׁמְּ ם ָ אֹוֵרי־אֹור'ש  "לַַׁׁ'ֻמְׂ ֻנַ ֻכַ

ַׁ ִניַע ַהכְּ םַׁלְּ ָ כֹוִליןַׁש  ןַׁיְּ ַעל־ֻכֵ ֹ'וְּ אֹוֵרי־ֵאש  כֻו'ַַׁׁ'מְׂ וְּ
"ל.ַׁ ֻנַ ַֻׁכַ

ש  " ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ָחַרב ֻבֵ ֶ ין הֻוא  ,ִמש ֻ ֻדִ
זֹר ַעל גְּ ֻנִ ֶ ֻלֹא ֶלֱאֹכל ־ש  ֶ ֵמנֻו ש  ַעצְּ

ר ש ָ אַׁ"ֻבָ ְתרָּ א־בַֻּּ בָּ ֶַׁלֱאֹכלַַׁׁ–ַׁס:( )בָֻּּ ר ָ ש  ִַׁאי־ֶאפְּ י ֻכִ
ר' ש ָ ַַׁׁ,'ֻבָ ֵיש  ַׁוְּ ם ַַׁקֻיָ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֶ ש  ַֻׁכְּ י־ִאם ֻכִ

נֹות'ַׁ ֻבָ "ל.ַׁ'ָקרְׂ ֻנַ ַֻׁכַ

ַׁ ִלין ַׁאֹוכְּ ַָׁאנֻו י־ֵכן ר'ַאף־ַעל־ֻפִ ש ָ ַׁ–ַׁ'ֻבָ
ַׁ הֻוא ֶ ַׁש  ֻבֻורֹ"ֵמֲחַמת ַֹהֻצִ ֵאין ֶ ֹש ֻ ֵזָרה ֻגְׂ

ֻהֹ ֹֻבָ ַֹלֲעמֹד כֹוִלין ם(ַׁ"יְׂ ָּ םַׁ)ש  י־ֵכןַֻׁגַ יַַׁאף־ַעל־ֻפִ ַֻׁכִ ,
ַׁ ִניַע ַהכְּ ַחַׁלְּ ַֻׁכֹ ַָׁלנֻו ֵַׁיש  ו ָ ש  ֹ'ַעכְּ אֹוֵרי־ֵאש  ַעל־ַׁ',מְׂ

ַהֻתֹוָרהַׁ יִקיםַׁוְּ ֻדִ ַחַַׁהֻצַ ֵדיַֻׁכֹ ַׁ.יְּ

ר" ש ָ ֻלֹא ֶלֱאֹכל ֻבָ ֶ ־ ,ָנֲהגֻו ש  ֵמרֹאש 
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַׁ"חֶֹדש  ָאב ַעד ַאַחר ֻתִ

ן ְלחָּ ֺּ ְך ־)ש  רוֻּ יםעָּ יִֻּּ ח־חַּ ִליןַׁ, ט(תקנא אֹּרַּ ַאֻבְּ ִַׁמתְּ ַָׁאז י ַֻׁכִ ,
ַׁ ֹ'ַעל ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבָ ַַׁׁ.'ֺחרְׂ ן ַעל־ֻכֵ ֵאין "וְּ

ר ש ָ ִלין ֻבָ אֹותַׁ–ַׁ"אֹוכְּ ַהרְּ ַַׁׁ:לְּ ר ִעֻקַ ֶ ֲאִכיַלתֹ'ש 
ר ש ָ םַׁהֻואַׁ',ֻבָ ַַׁקֻיָ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֶ ַמןַׁש  זְּ ַַׁׁ,ַרקַֻׁבִ ֵיש  וְּ

נֹותַׁ ֻבָ ַׁ.ָקרְּ

  .לא

י) יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ִ אש   (ז ג, י־ַהֻג  תר 

ַׁ ִכין ָ ש  יִפין'ִמִַׁנמְּ ֻקִ ַמ"ל'ֵמַַׁׁ',ֻמַ ְׂ ַׁ'ַחש 
ַֻׁבַַָׁׁ– ה ַמֻטָ ַׁלְּ י ִלין'ֻכִ הַַׁׁ',ַרגְׂ ַנֲעש ֶ

ָעִלים' נְׂ ַֹהֻמִ בֻוש  ִחיַנתַַׁׁ'לְׂ ַמ"ל'ִמֻבְּ ְׂ בָֹארַַׁׁ,'ַחש  מְּ ֻכַ
ָתִביםַׁ ֻכְּ יץעֵּ )ַֻׁבַ יִֻּּ עַּ ם, ־חַּ ַּ ַׁ.י"ג(פר מב ש 

ַַׁׁ',ַנַע"ל' ֹון ש  ִגיָרה'לְּ ִעיָלה ֻוסְּ ַׁ–ַׁ'נְּ
ַהֹ ֶ ָעִלים'ש  נְׂ ֶֹאתֹֹ'ֻמִ נֹוֲעִלין ֹוְׂ ִרין סֹוגְׂ

ֵניֶהםַׁ,'ֶרֶגל'ָהֹ פְּ ַֻׁבִ נֹוֲעִלין ַַׁחס־ַׁ,וְּ קֻו ִַׁיינְּ לֹא ֶ ש 
לֹוםַׁ ָ ש  ַׁ.וְּ

ִית ֱחַרב ַהֻבַ ֻנֶ ֶ ָאב ש  ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ֹ,ֻבְּ
ַֹהֹ ק ֻלֵ ֻתַ ִנסְׂ ַעת'וְׂ ַֹהֹֹ'ֻדַ הֻוא ֶ ים'ש  ֹ',ַחֻיִ

ִריִכין ָא " ָעִליםז צְּ נְּ י)ֹ"ַלֲחלֹץ ַהֻמִ ֲענִּ ת ל. תַֻּּ

ן ְלחָּ ֺּ ְך ־ש  רוֻּ יםעָּ יִֻּּ ח־חַּ ֵאיןַַׁׁ–ֹ(א, תקנד אֹּרַּ ֶ ֵַׁמַאַחרַׁש  י ֻכִ
ֹֻומִֹחין' ַעת ַַׁׁ',ֻדַ ַׁלֹו ָעִלים'ֵאין ִכיןַׁ',ִמנְׂ ָ ש  ִנמְּ ֶ ַׁש 

יִפין'ִמַַׁׁ ֻקִ ֹ.'ֻמַ

ַׁ ַׁלֹו ַׁמֹוִעיל ֵאין ַׁוְּ ַָׁצִריךְּ ָעִלים'ֵאין ַׁ,'ִמנְׂ
לֹוםַׁ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַׁיֹוֵתר ם ֻגָ ִַׁנפְּ ֶיה ִַׁיהְּ א ַרֻבָ ַאֻדְּ

ֵדיַַׁהַׁ ָעִלים'ַעל־יְּ נְׂ יַָׁאזַַׁׁ–ַׁ'ֻמִ רֻות־ֻכִ ֻבְׂ ֻגַ יִניםִהתְׂ ַַׁהֻדִ
לֹום ָ ש  ַַׁחס־ַׁ,ַחס־וְּ ַָׁאז ָרא־ָאֳחָרא טְּ ַַׁהֻסִ ר ֻבֵ ֻגַ ֻוִמתְּ

לֹום ָ ש  ֵַׁמַהַַׁׁ,וְּ ם ַֻׁגַ ִַׁליֹנק לֻו יֻוכְּ ָעִלים'וְּ נְׂ ֲאָבלַַׁׁ.'ֻמִ
מוַֹׁ ַעצְּ ַֻׁבְּ ֻנֻו ֹאדַׁ–ִַׁמֻמֶ ַׁמְּ עֻוָטה ַׁמְּ ִניָקָתם יַׁ,יְּ ַֻׁכִ

ֻנוַַֻׁׁ'ֻמִֹחין'ַהַׁ קֻוִַׁמֻמֶ ֻלְּ ֻתַ יֹנקַׁ,ִנסְּ הַֻׁלִ ֵאיןַָׁלֶהםִַׁמֻמַ  .וְּ

  .לב

י) יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ִ אש   (ז ד, ז־ח־טַהֻג  ת־ר 

ַׁ ש  ֻדָ קְּ ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁבְּ ֵַׁאש  ִליק ִהדְּ ֶ ש 
ק,ַׁ ַמֻתֵ ִהתְּ ַׁלְּ ין ַַׁהֻדִ ִחיל ִַׁהתְּ ַהֲחִריבֹו, לְּ

ָצא ֹ:ִנמְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ר ִעֻקַ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ַֹאךְֹׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָעִלים'ַהֹ נְׂ ֹ'ֻמִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֹן־ֻכֵֹלַעֹ

ַגם ֹוְׂ

ֶכף ֹֻתֵ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סב

ַׁ ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ה ד, טו(ֻכְּ בָֻּּ ה־רַּ יכָּ ַׁ)אֵּ ךְּ : ֻכֵ ִ ש ֻ ֶ  "ש 
ִצֻיֹון"  ית ֵאש  ֻבְּ ִהֻצִ ֶ , ש  ֵאש  כֻו'.ֲַׁחָמתֹו ֻבָ  וְּ

ַֹהַׁ ' ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַׁ'ֻבֵ ֶאֶרת הֻוא פְּ "ֻתִ
ָרֵאל" ה ב, א(ִַׁיש ְּ יכָּ תֻובַׁ)אֵּ ֻכָ ֶ מֹוַׁש  אל ,ַֻׁכְּ ְזקֵּ )ְיחֶּ

ם", :ַׁכד, כא( ֻתָ ַארְּ פְּ ַמד ֻתִ ם ַמחְּ אֹון ֺעֻזָ ִתיבַׁ"ֻגְּ ֻוכְּ
ה סד,ַׁ ְעיָּ ַּ נֻו".:ַׁי( )ְיש  ֻתֵ ַארְּ ִתפְּ נֻו וְּ ֵ ש  ית ָקדְּ  "ֻבֵ

ַׁ ל ַֻׁכָ ִאיִרין ַׁמְּ ַָׁהיֻו ם ָ ש ֻ ֶ ָוִניןש  ־ַהֻגְּ
לַׁ ֶ ַׁש  ים־טֹוִבים ַַׁמֲעש ִ ל ֶ ַׁש  ים ִ דֹוש  ַהֻקְּ

ַַׁהַׁ י ַֻׁכִ ָרֵאל, 'ִיש ְּ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַַׁׁ'ֻבֵ ָלִלֻיֻותהֻוא ־'ֻכְׂ
ה ָ ֺדש ֻ וֹתַַׁׁ'ַהֻקְׂ צְּ ַַׁהֻמִ ָכל ַׁוְּ ָרֵאל, ַלל־ִיש ְּ ַֻׁכְּ ל ֶ ש 

ַַׁהֻכֹל ין, ַׁעֹוש ִ ָרֵאל ִַׁיש ְּ ָהיֻו ֶ ַׁש  ים־טֹוִבים ַֻׁוַמֲעש ִ
' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַה'ֻבֵ ר.ָהָיהַׁעֹוֶלהַׁלְּ ַטֻיֵ םַָׁהיֻוִַׁנצְּ ָ ש  ַׁ,ַׁוְּ

ָלִאיםַׁ פְּ ַַׁהֻנִ ֻיֻוִרין ַהֻצִ ַׁוְּ ָוִנין ַַׁהֻגְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ָהָיה
ַׁ ֶ 'ש  ש  ֻדָ קְּ 'ֵבית־ַהֻמִ ַֻׁבְּ ַַׁהַַׁׁ–ַָׁהיֻו י ית־ֻכִ 'ֻבֵ

ֹ ' ש  ֻדָ קְׂ לֹ'ָהָיהַַׁהֻמִ ֶ הֹש  ִפֻלָ ַהֻתְׂ ָלִלֻיֻותַֹהֻתֹוָרהֹוְׂ ֻכְׂ
ָרֵאל ַַׁׁ,'ִיש ְׂ תֻוב ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו ים יז, ח(ֻכְּ רִּ בָּ ַׁ)דְֻּ :ֹ ֻתָ ַקמְׂ "וְׂ

קֹום" ָעִליָתֶֹאלַֹהֻמָ כֻו'ַׁוְׂ ִתיבַַׁׁ;וְּ ים־א ח, ל(ֻוכְּ כִּ :ַׁ)ְמלָּ
לַׁ ֻלְּ ֻפַ ר ִיתְּ ֶ ה"."ֶאת ֲאש  ִית ַהֻזֶ ַֻׁו ֶאל ַהֻבַ

לַׁ ַֻׁכָ ִרין ֻפְּ ֻכַ ִַׁמתְּ ַָׁהיֻו ' ש  ֻדָ קְּ 'ֵבית־ַהֻמִ ֻבְּ
ָרֵאלַׁ ִַׁיש ְּ ַָׁהיֻו ַָׁאז ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ ָרֵאל. ִַׁיש ְּ ֲעוֹנֹות

ֹפָאִריםַׁ '.ַׁמְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֵדיַַׁה'ֻבֵ ִריםַַׁעל־יְּ ֺהֻדָ ַֻׁומְּ

ֲַׁעוֹנֹותַׁ רֻו בְּ ֻגָ ֶ ש  ַֻׁכְּ ים ֲעוֹנֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ֻבַ
ַׁ ָרֵאל ַַׁׁ–ִיש ְּ ךְּ ַ ַֹהֶֹנֱחש  ית־'אֹור ֻבֵ

.' ש  ֻדָ קְׂ ַׁיֹוֵתר,ַַַׁׁהֻמִ ַָׁהֲעוֹנֹות רֻו בְּ ֻגָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ָכל וְּ
ַמֵעַׁ ִנתְּ ַׁוְּ ֺכֻיֹות, ַַׁהֻזְּ ַמֲעטֻו ִנתְּ ַׁוְּ ךְּ ַ ֶנֱחש  ַׁוְּ 'אֹורֹט

תַֹהֹֹ ַ ֺדש ֻ '.קְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ

ַָׁהֲעַׁ רֻו בְּ ֻגָ ֶ ָאזַׁש  ַׁוְּ ֵרי, ַגמְּ ֱחַרבַׁלְּ ֻנֶ ֶ ַַׁעדַׁש  וֹנֹות,
ַׁ ה ב, א(ֶנֱאַמר יכָּ ַׁ)אֵּ ַמִים : ָ ִליךְּ ִמש ֻ ְּ "ִהש 

ָרֵאל"ֶאֶר  ֶאֶרת ִיש ְּ פְּ לֹוםַַׁׁ–ַׁץ ֻתִ ָ ש  ַַׁחס־וְּ ִאֻלֻו ֻכְּ
לַַׁהַׁ ֻטֵ ֻבַ ֲארֻות'ִנתְּ ֻפָ ָרֵאלַׁ'ִהתְׂ ִיש ְּ ֵארַֻׁבְּ ֻפָ ָהָיהִַׁמתְּ ֶ ַׁש 
יֶהם־ַהֻטֹוִבים.ַׁ ֵדיַַׁמֲעש ֵ ַַׁעל־יְּ

ַׁ ַָׁהֲעוֹנֹות רֻו בְּ ַעטַַׁׁ–ֻגָ ַׁמְּ אֻו ִַׁנרְּ ֻלֹא ֶ ַׁש  ַעד
ֵדי־ֶזהַׁ ַעל־יְּ ַׁוְּ יֶהם־ַהֻטֹוִבים. ַַׁמֲעש ֵ ַעט מְּ ֻדִ

','נֶֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ָלהוְֱַַּׁׁחַרב  ֲעֶטֶרת "ָנפְּ
נֻו"  ֵ ה ה, טז(ַׁרֹאש  יכָּ כֻו'.ַׁ)אֵּ ַׁוְּ

הֻואַׁ ֶ ַׁש  ' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ֶכף ֻתֵ
ֵַׁאיןַׁ ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ָרֵאל, ִַׁיש ְּ ל ֶ ַׁש  ֲארֻות ֻפָ ַהִהתְּ
ָרֵאל,ַׁ ש ְּ ֲארֻותִַׁמֻיִ ֻפָ ֻוםִַׁהתְּ ַׁעֹודַׁש  ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ לְּ
מֹוַׁ ַֻׁוכְּ לֹום. ָ ש  ַַׁחס־וְּ ַַׁהֻגֹוִים ָכל ַֻׁכְּ ֵַׁהם ִאֻלֻו ֻכְּ

ַׁ ָאמְּ ֶ ַׁש  ֱאֶמת, ַֻׁבֶ ִאים ֹונְּ ַַׁהש ֻ רֻו בְּ ֻסָ ֶ ַׁש  ַָׁאז אל רֻו ְזקֵּ )ְיחֶּ

ַׁכה, ח( הֻוָדה".: ֹיְׂ ית ֹֻבֵ ַֹהֻגֹוִים ָכל ֹֻכְׂ ה ֶזהַַׁׁ"ִהֻנֵ וְּ
דֹוָלה.ַָׁהָיהַׁ ַׁטֹוָבהַֻׁגְּ

ַַׁהַׁ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ֶכף 'ֻתֵ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ הֻואַַׁׁ'ֻבֵ ֶ ש 
ָרֵאל'ַהַׁ ִֹיש ְׂ ל ֶ ֹש  ֲארֻות ֻפָ ִחילֻוַַׁׁ,'ִהתְׂ ִהתְּ וְּ
ַׁ הֻוָדה"לֹוַמר: יתֹיְׂ ָכלַֹהֻגֹוִיםֹֻבֵ ֹֻכְׂ ה ֶכףַַׁׁ–ַׁ"ִהֻנֵ ֻתֵ

יןַׁ ֻבֵ ֶ ַֻׁגֶֹדלַׁעֶֹצםַַׁהִחֻלֻוקַׁש  ָרֶאה ִנתְּ הַׁוְּ ֻלֶ ֻגַ ִַׁנתְּ ד ֻוִמֻיָ
הֻוָדה.ַהֻגֹוִיםַַׁׁ ֵביתַׁיְּ ַׁלְּ

הֻוא ֶ ַׁש  הַַׁׁ:ֵאיךְּ ֻמָ ָרֵאלַֻׁכַ ִיש ְּ ָצִאיםַֻׁבְּ ֲעַדִיןִַׁנמְּ
ֺקֻדֹות־טֹובֹות ֶנֶגדַַׁׁ,נְּ הַַׁמֲעלֹותַַׁרֻבֹותַֻׁכְּ ַכֻמָ וְּ

ַׁ ִַׁנמְּ ָקא יְּ ַֻׁדַ ַָׁאז ן ַַׁעל־ֻכֵ ֶכףַַׁהֻגֹוִים, ַֻׁתֵ ין ַַׁהֻדִ ק ֻתָ
"ל.ַׁ ַכֻנַ ַׁוְּ

רֻוַַׁרַז"לַׁ ָאמְּ ֶ ה ד, יד ש  בָֻּּ ה־רַּ יכָּ ים  –)אֵּ לִֻּּ הִּ ל תְֻּ עַּ

ַׁעט, א( ָאָסף'?: ֹלְׂ מֹור ִקיָנהֹ'ַׁ"'ִמזְׂ
ָאָסף' ֵֹליֻהֹֹלְׂ ֲעָיא ֲֹחָמתֹוַֹׁ–ַׁ?!ִמֻבָ ַפךְׂ ָ ש ֻ ֶ ֹש  א ֶאֻלָ

ה ֻלָ ֹֻכִ לֹא ֹוְׂ , ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַֹהֻבֵ ָרֵאלַֹֹעל ִֹיש ְׂ ֶאת
לֹום"!ֹ ָ ש  ַֹחס־וְׂ

"ל ֻנַ ֶהֱחִריבַַׁׁ:ֻכַ ֶ ַׁש  ָקא יְּ ַֻׁדַ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ֻכִ
ַַׁהַׁ ',ֶאת ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַׁעֹודַַׁׁ'ֻבֵ ֵַׁאין ִאֻלֻו ֻכְּ

ַׁ ֻום ֲארֻות'ש  ֻפָ ֵהםַַׁׁ'ִהתְׂ ַׁוְּ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָרֵאל ש ְּ ִמֻיִ
לֹוםַׁ ָ ש  ַַׁהֻגֹוִיםַַׁחס־וְּ ָכל ָאהַֹׁ–ֻכְּ ִנרְׂ הֹוְׂ ֻלָ ֻגַ ֶכףִֹנתְׂ ֻתֵ

ַֹהִחֻלֻוק יֵניֶהם,ֹעֶֹצם ֻבֵ ֶ רוַַֻׁׁש  מְּ ִַׁנכְּ ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ
"ל.ַׁ ַכֻנַ הַׁאֹוָתם,ַׁוְּ ֻלָ לֹאַֻׁכִ ַׁוְּ ַרךְּ ֻבָ ַַׁרֲחָמיוִַׁיתְּ

ֶַׁנֱחַרבַׁ ָאז ֶ ַׁש  ָאב', ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַׁ'ֻתִ ִחיַנת ֻבְּ
'ַהַׁ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַַׁׁ'ֻבֵ הֻוא ֶ ֶאֶרתֹש  פְׂ "ֻתִ
ָרֵאל" ַָׁאזִַַׁׁיש ְׂ יִחין ַַׁמֻנִ ֵַׁאין ן ַעל־ֻכֵ ַׁוְּ "ל. ֻנַ ֻכַ

ין' ִפֻלִ ֵאר"ֹ',ֻתְׂ ֹֻפְׂ ָרִאין קְׂ ֻנִ ֶ ה ַׁ"ש  כָֻּּ ת יא. טז: סֺּ כוֹּ רָּ )בְֻּ
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סג

ד( ַַׁׁ–ַׁכה. ְועוֹּ ִחיַנת ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ַָׁאז י ֻטֻולֹֻכִ 'ֻבִ
ֲארֻות', ֻפָ הוַַַֻׁׁהִהתְׂ ֻזֶ ֶ ַַׁׁש  ִחיַנת ית־ֻבְּ ֹֻבֵ ן ֻבַ 'ֺחרְׂ

ֹ' ש  ֻדָ קְׂ "ל.ַַׁהֻמִ ֻנַ ַֻׁכַ

ִַׁרֻבֻויַׁ ַׁעֶֹצם ַַׁעל דֹוִמין, ַׁוְּ ַָׁלָאֶרץ ִבין ְּ יֹוש 
ַׁ ַהֲחִריב ַׁלְּ מֻו רְּ ֻגָ ֶ ַׁש  יתֲֹעוֹנֹוֵתינֻו "ֻבֵ

נֻו" ֻתֵ ַארְׂ ִתפְׂ ֹוְׂ נֻו ֵ ש  ה סד, י(ַָׁקדְׂ ְעיָּ ַּ ֵַׁאיןַׁ)ְיש  ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ,
ַֻׁולְַּׁ יֻהַ ֻבִ ַהגְּ ַׁלְּ כֹוִלין ַׁיְּ ַַׁחס־ָאנֻו ֵמנֻו ַַׁעצְּ ָהִרים

לֹום.ַׁ ָ ש  ַׁוְּ

ַהֲחיוַֹׁ הַׁלְּ ֻמֶ לֹוםֵַׁאיןַָׁלנֻוַֻׁבַ ָ ש  ֵמנֻוַַׁחס־וְּ תַַׁעצְּ
ַָׁאנֻוַׁ ֵאין ֶ ַׁש  ַַׁעד ֲַׁעוֹנֹוֵתינֻו, ִַׁרֻבֻוי ֵמעֶֹצם
הַׁ ֻמֶ ַֻׁבַ ַָׁלנֻו ֵַׁאין י ַֻׁכִ ין, ִפֻלִ ַֻׁתְּ יַח ַהֻנִ ַׁלְּ כֹוִלין יְּ
ַַׁחס־ ָוה קְּ ַֻׁתִ ַָׁאַפס ַעט מְּ ַֻׁכִ ר ֶ ֲַׁאש  ֵאר, ֻפָ ִהתְּ לְּ
ִוין,ַׁ ָ ַׁש  ין ַַׁאֻפִ ל ַֻׁכָ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ִאֻלֻו ַֻׁכְּ לֹום. ָ ש  וְּ

ִאֻלֻוַַׁׁ ָכלֻכְּ יתֹ"ֻכְׂ הֻוָדה"ַֹהֻגֹוִיםֹֻבֵ לֹום.ַׁיְׂ ָ ש  ַַׁחס־וְּ

ָחה ֵעתִַׁמנְּ ָאבַׁלְּ ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ֶכףַֻׁבְּ ַׁ,ָאזַֻׁתֵ
ַׁ י ַֻׁכִ ָקה, ֻתָ ַַׁהַהמְּ ִחיל ֹהוֹֻ"ַמתְּ אָֹאז

יַח" ִ ִחיַנתֹהֹוָלַדתָֹמש  ֻמֻוָבאַַׁׁ,ֻבְׂ ְלמִּ )ֻכַ ַּ ש  כוֹּ י ְירוֻּ רָּ ת בְֻּ

ה  בָֻּּ ה־רַּ יכָּ א יא; אֵּ יְחתָֻּּ תִּ ְ ה פֻּ בָֻּּ ר־רַּ ְסתֵֻּּ יא, נא; 'ב, ד; אֶּ רִּ ְ ץ־פֻּ ־עֵּ

ים  יִֻּּ עַּ 'וְ ' חַּ ַּ נוֹּ ר־ש  וָֻּּ כַֻּּ עוֹּ ת' הַּ בוֻּ ָּ ַׁ.ת א(ש 

ַׁ "ל ֻנַ ִחיַנתַַׁׁ–ֻכַ ַֻׁבְּ ֶַׁזהֻו י ִליתֹֻכִ כְׂ ֹֻתַ ִריָדה 'יְׂ
ה', ִחיָנהַַָׁׁהֲעִלֻיָ ִַׁלבְּ יִעים ֻגִ ֻמַ ֶ ַׁש  ֶכף ַֻׁתֵ י ֻכִ

ית־ ַַׁהֻבֵ ֶנֱחַרב ַׁוְּ ין ִפֻלִ ַַׁהֻתְּ קֻו ֻלְּ ֻתַ סְּ ֻנִ ֶ ַׁש  "ל ַהֻנַ
ֵארַׁ ֻפָ ִהתְּ ַׁלְּ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ַׁעֹוד ֵַׁאין ִאֻלֻו ַֻׁכְּ , ש  ֻדָ קְּ ַהֻמִ

ִאֻלֻוַׁ ָרֵאל,ַֻׁכְּ ִיש ְּ ָכלַֹהֻגֹוִים"ֻבְּ לֹוםַַׁׁ"ֻכְׂ ָ ש  כֻו'ַַׁחס־וְּ וְּ
ַׁוַַֻׁׁ– ֻלֹות ֻגַ ִהתְּ ַׁלְּ ִחיל ַַׁמתְּ ֶכף ַֻׁתֵ ָראֹותֲַׁאַזי ִהתְּ לְּ
ֲארֻות' ֻפָ ַֹהִהתְׂ ֶנֶגדַַׁׁ'ִרֻבֻוי ַֻׁכְּ ָרֵאל ִיש ְּ ַׁלְּ ש  ֻיֵ ֶ ש 

"ל.ַַׁהֻגֹוִים,ַׁ ַכֻנַ ַׁוְּ

ָאב,ַׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַֻׁתִ ל ֶ ַׁש  ָחה ִמנְּ ַֻׁבְּ ֶכף ֻתֵ
ית־ לַַׁה'ֻבֵ ֶ ןַׁש  ֻבָ רַַׁהֺחרְּ ַָׁהָיהִַׁעֻקַ ָאז ֶ ש 

ַַׁרַׁ רֻו ָאמְּ ֶ ַׁש  מֹו ַֻׁכְּ ,' ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ ית כט.()ַז"ל ֲענִּ :ַׁתַֻּּ
ֵעֹ ֵבית־תֶֹעֹ"לְׂ ֹֻבְׂ ֵֹאש  יתֻו "ֶרבִֹהֻצִ ש  ֻדָ קְׂ ָאזַַׁׁ–ַַׁהֻמִ

ֻמֻוָבא.ַׁוְַּׁ ַֻׁכַ דֹוָלה, ַֻׁגְּ ָקה ֻתָ ִחילַַׁהמְּ ָקאַַׁמתְּ יְּ ָאז "ֻדַ
ָקא יְּ ין ֻדַ ִפֻלִ ית ֻותְּ יִחין ַטֻלִ ןַׁ"ַמֻנִ ְלחָּ ֺּ ְך ־)ש  רוֻּ ח־עָּ אֹּרַּ

ים  יִֻּּ ַׁ.(א, תקנה חַּ

ַׁ ִחיל ִהתְּ ֶ ַׁש  ֶכף 'ֻתֵ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ַׁ'ֺחרְׂ
ַׁ הֻוא ֶ ָרֵאל"ש  ִֹיש ְׂ ֶאֶרת פְׂ ַַׁׁ"ֻתִ "ל ֻנַ ַֻׁכַ כֻו' ַׁ–וְּ

ןַׁ ַעל־ֻכֵ ֶנֶגדַָׁהַעֻכֻו"ם,ַׁוְּ םַֻׁכְּ ֻתָ ַארְּ פְּ הַֻׁתִ ֻלֶ ֻגַ ֶכףִַׁנתְּ ֻתֵ
ִחיַנתַׁ יַח',ָאזַׁהֻואַֻׁבְּ ִ ִחילַׁ'ֵלַדתָֹמש  תְּ ֻמַ ֶ נֻו:ַׁש  ַהיְּ ַֻׁדְּ

נֹוֵצץַַׁׁ ִהתְּ יַחֹ'לְּ ִ לָֹמש  ֶ ֹ.'אֹורֹש 

ַַׁהַׁ ר יַחֹ'ִעֻקַ ִ לָֹמש  ֶ הֹש  ֺאֻלָ ֵדי־ַׁ'ֻגְׂ ֶיהַַׁעל־יְּ ִיהְּ
ִַׁרֻבֻויַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יג ִ ַַׁיש ֻ הֻוא ֶ ַׁש  ֵדי ַַׁעל־יְּ ֶזה,

ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ל ֶ ַׁש  ָלִאים פְּ ַַׁהֻנִ יק'ַהֲחָסִדים ַׁ–ַׁ'ַעֻתִ
לַַׁרקַַׁעלַַׁהַׁ ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ָערֹותֹטֹובֹות'לְּ ְׂ ִאיןַׁ'ש ֻ ֻמֹוצְּ ֶ ַׁש 

כֻו'.ַׁ ָרֵאל,ַׁוְּ ִיש ְּ ַֻׁבְּ

ִקַׁ ַֻׁפֹוסְּ ָאב', ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ַׁ'ֻתִ ַַׁאַחר ֶכף יןַֻׁתֵ
ָצִרים',ַׁ ין־ַהֻמְּ ַׁ'ֻבֵ ל ֶ ַׁש  ַָׁהֲאֵבלֻות יֵני ֻדִ

ַׁ ֶנָחָמָתא' ַבע־ֻדְּ ֶ 'ש  הַֻׁבְּ ֻבֵ ַַׁהרְּ ַׁאֹוָתנֻו ַנֲחִמין יַַׁׁ–ֻומְּ ֻכִ
ַׁעֹודַׁ ֵַׁאין ִאֻלֻו ַֻׁכְּ ,' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁה'ֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ֶכףַׁש  ֻתֵ

ֲארֻות' ֻפָ לֹוםַַׁׁ'ִהתְּ ָ ש  ָללַַׁחס־וְּ ַֻׁכְּ ָרֵאל ִיש ְּ ֶכףַַׁׁ–ֻבְּ ֻתֵ
ָרֶאַׁ ִנתְּ הַׁוְּ ֻלֶ ֻגַ ָרֵאלִנתְּ ִיש ְּ הַַׁמֲעלֹותַׁטֹובֹותַׁלְּ ֻמָ ַׁהַֻׁכַ
לַָׁהַעֻכֻו"םַׁ ֶנֶגדַֻׁכָ ַׁ.ֻכְּ

ם־ ֵ ַהש ֻ ַׁוְּ יִנים, ַַׁהֻדִ ל ַֻׁכָ ִקין ֻתָ ִנמְּ
ָכלַׁ ַֻׁבְּ ַׁאֹוָתנֻו ַנֵחם ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ֵקנֻו,ַׁ ִַׁצדְּ יַח ִ ש  ַׁמְּ ַָׁיבֹוא ֵדי־ֶזה ַַׁעל־יְּ י ַֻׁכִ ָחמֹות, ַהֻנֶ

ַׁ ַַׁעד יַע ַַׁמֻגִ ָגתֹו ָ ַהש ֻ ֶ יק'ש  ָאֵלנֻוַַׁׁ'ַעֻתִ ִיגְּ ַׁוְּ כֻו', וְּ
ֵהָרהַׁ ַָׁאֵמן.ַׁמְּ

  .לג

י) יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ִ אש   (ז ה, כַהֻג  ת־ר 

ַׁ ִחיַנת ָצִרים'ֻבְּ ין־ַהֻמְׂ ַָׁאזַַׁׁ,'ֻבֵ ִלין ַאֻבְּ תְּ ֻמִ ֶ ש 
ַׁוְַּׁ לֻות ַַׁהֻגָ ֹ'ַעל ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ַׁ'ֺחרְׂ

ִַׁמַׁ ךְּ ַ ש  מְּ ֻנִ ֶ ַֹהֲהָלכֹות'ש  ִפיַלת ֵדיַֹׁ',ֻנְׂ ַעל־יְּ
ַׁ ִדין ֻלֹומְּ ֶ כֻו'ש  ַׁוְּ ַיֵהר ִהתְּ ַׁלְּ ָמֻה ְּ ִַׁלש  ֻלֹא ֶ ַעדַַׁׁ,ש 

ךְַּׁ ל־ֻכָ ַֻׁכָ ֲַׁהָלכֹות ָלם ֶַׁאצְּ ם ֻגָ פְּ ֻנִ ֶ הַַׁׁ,ש  ֲעש ֶ ֻנַ ֶ ַׁש  ַעד
ר ַדֻבֵ הַׁלְּ יק־ָהֱאֶמתַָׁלֶהםַֻׁפֶ ֻדִ לַַׁׁ,ַעלַַׁהֻצַ םַֻׁכָ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 

נֹות.ַׁ ֻבָ  ַהֺחרְּ

ֵאֻלֻו " ר ֻבְּ ש ָ ִלין ֻבָ ֵאין אֹוכְּ ֶ נֹוֲהִגין ש 
ִמים ְלחָּ )ַׁ"ַהֻיָ ֺּ ךְ ןש  רוֻּ י ־עָּ יִֻּּ ח־חַּ קנא, תם אֹּרַּ

הֹורֹותַׁ–ַׁט( ַַׁהֲהָלכֹותַַׁׁ:לְּ נֻו ֵַׁמִאֻתָ מֻו ַעֻלְּ תְּ ֻנִ ֶ ש 

ָאנוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

נוֹֻ ַֹהיְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סד

ַָׁהֵהם ִמים ֻיָ ַֻׁבַ ָהָיה ֶ ַׁש  ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ןַַׁׁ,ֵמעֶֹצם ַעל־ֻכֵ ֶ ש 
ר ש ָ ַֻׁבָ ִלין ַׁאֹוכְּ ִחיַנתַׁ,ֵאין בְּ י)ַֻׁבִ חִּ סָּ ְ ַעם "ַׁ:ם מט:(פֻּ

ר ָהָאֶרץ  ש ָ  ".לֹא יֹאַכל ֻבָ

ֻבֻור'ַהַׁ ֹ'הֻואַַׁהַַׁׁ'ֻדִ ֶפש  ִחיַנתַׁ,'ֻנֶ בְּ י)ַֻׁבִ ִּ אש  רֵּ ת ב, בְֻּ

ַֹׁ:ז( ה" ַֹחֻיָ ֶנֶפש  ֹלְׂ ָֹהָאָדם ִהי רֻוַחֹ"ֹ–"ַויְׂ לְׂ
ָלא ַמֻלְׂ ֻבֻוִריםַַׁׁ."מְׂ ַַׁהֻדִ ל ַהֲעלֹותַֻׁכָ ַׁלְּ ֻיֹוֵדַע ֶ ַׁש  ֶזה וְּ

ֹותֵַׁמֶהםֲַׁהָלכֹות ַלֲעש  ַׁוְּ ַלֲחזֹר הַׁוְּ ַמֻטָ ַׁלְּ לֻו פְּ ֻנָ ֶ ַׁ–ַׁש 
ר ש ָ ַהֲעלוַַֹׁׁ,הֻואַָׁיכֹולֶַׁלֱאֹכלַֻׁבָ ָבֵררַֻׁולְּ ַׁלְּ ֶפש  ַׁתַַׁהֻנֶ

רַׁ ַדֻבֵ ַהֲחִזירֹוִַׁלמְּ ַחיַׁלְּ לַֻׁבַ ֻגָ ֺגלְּ ַׁ.ַהמְּ

ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  מֻוִכיםַׁלְּ ִמיםַַׁהֻסְּ ֻיָ ַֻׁבַ ה ַׁ,ַעֻתָ
ן ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ַֻׁתֶֹקף ַָׁהָיה ָאז ֶ ַחַַׁׁ–ַׁש  ַֻׁכֹ ַָׁלנֻו ֵאין

ַַׁהֲהָלָכה ָבֵרר ַַׁׁ,לְּ ן ר"ַעל־ֻכֵ ש ָ ַׁ",ָאסֻור ֶלֱאֹכל ֻבָ
ִחיַנתַַׁׁ בְּ רַעםָֹהָאֶרץֹלֹאֹיֹאַכלֹ"ֻבִ ש ָ "ל.ַׁ",ֻבָ ֻנַ ַֻׁכַ

ִמים " ֻיָ ִמיִדים ֻבַ לְּ לֹא ַיֻכֻו ַהֻתַ
ְדבָֻּּ )ַׁ"ָהֵהם מִֻּּ בָֻּּ ־רבַֻּּ יכָּ ה יב, ג; רַּ בָֻּּ ־האֵּ ה א, רַּ

ש  כט;  ְדרָּ י־מִּ לִֻּּ הִּ ְלחָּ ם צא; תְֻּ ֺּ ךְ ןש  רוֻּ י ־עָּ יִֻּּ ח־חַּ ַׁ(ם תקנא, יחאֹּרַּ
ִמיִדיםַׁ– לְּ ַַׁהֻתַ ין ֻכִ ֻמַ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה י ןַַׁׁ,ֻכִ ם־ֻכֵ ַֻׁגַ ךְּ ָ ש  ִנמְּ
ִריַרת־'ִמַׁ לֻותֻמְׂ ַַׁלֲעמֹדַֹׁ,'ַהֻגָ ה ֶ ַָׁקש  ֶַׁזה ֲחַמת ֻמֵ ֶ ש 

ַׁ ָתא'ַעל ַמַעֻתְׂ ְׂ ַהש ֻ ֹוְׂ ַֹהֲהָלָכה רֻור ןַַׁׁ,'ֻבֵ ַעל־ֻכֵ
ַהֻכֹוָתןַׁ ָרִחיןַׁלְּ ַׁ.ֺמכְּ

ֵַׁמַׁ ךְּ ָ ש  ֻצֻור'ִנמְּ ֹֻבַ ה ֹמֹש ֶ ַאת ַַׁׁ',ַהֻכָ ךְּ ַ ש  מְּ ֻנִ ֶ ש 
ַָׁעָליו קֻו ָחלְּ ֶ ַׁש  ֵדי לַֹׁ,ַעל־יְּ ֹֻכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 

ָתאַהֻטַֹרחֹֹ ַמַעֻתְׂ ְׂ ש  רַֹחֹֻבִ ִריִכיןִֹלטְׂ ֻצְׂ ֶ ַׁ.ש 

ַׁ דֹוש  ֻזַֹהר־ַהֻקָ ַֻׁבַ ִאיָתא ֶ ר)ַׁש  י־זֹּהַּ נֵּ וֻּ קֻּ ַׁ,מד.( תִֻּּ
"ל ַהֻתֹוָרהַַׁהֻנַ טֵּ )ַֻׁומֻוָבאַֻׁבְּ וֻּ קֻּ ֲהרַּ ־ילִּ "ן ח"א מוֹּ

ֻצֻור"ַׁ:(יב, ד ֹֻבַ ה ֹמֹש ֶ ה ִֹהֻכָ ָמֵלא ֲֹהוֹוֹֹ,ִאלְׂ ָלא
ָנןֹ ֵחיַֹרֻבָ ָתאַֹטרְׂ ֻתְׂ ַמעְׂ ְׂ ש  כֻו'.ַׁ"ֻבִ ַׁוְּ

ָצִרים ין־ַהֻמְּ ֻבֵ ֶ ִמים ש  ֵאֻלֻו ַהֻיָ ָאז  ,ֻבְּ ֶ ש 
ִריַרת־ֻתֶֹקף ' ןמְּ ֻבָ ָאסֻורַֹׁ–ַׁ'ַהֺחרְּ
ַהֻכֹוָתם ָבֵררַַׁהֲהָלָכהַׁ.לְׂ יֹוֵתרַׁלְּ הַֻׁבְּ ֶ הַָׁקש  יַַׁעֻתָ ַׁ,ֻכִ

ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ ִמיִדים לְּ ַַׁלֻתַ יק ַהֻזִ ַֻׁולְּ ֵקל ַקלְּ ַׁלְּ יֻוַכל וְּ
ָאה מוַַֹׁׁ–ַַׁהַהֻכָ ַעצְּ ןַֻׁבְּ ֻבָ ֵעתַַׁהֺחרְּ ַֻׁבְּ י רַַׁׁ,ֻכִ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ

ָבֵררַׁ ַׁ.לְּ

ָעה־" ְּ ִתש  ָלל ֻבְּ מֹד ֻכְּ ָאסֻור ִללְּ
ָאב ָבִרים ָהָרִעים ,ֻבְּ דְּ ְלחָּ ) "ַרק ֻבִ ֺּ ־ןש 

ךְ  רוֻּ י עָּ יִֻּּ ח־חַּ ַַׁׁ,(ם תקנד, אאֹּרַּ ֵכן יַח "וְּ ַהֻנִ ָאסֻור ָאז לְּ
ין ִפֻלִ י]ַׁ"ֻתְּ ֲחרִּ ַּ ש  ם תקנה, א(ַׁת[בְֻּ ָּ ִריִכין "וַַֻׁׁ,)ש  צְּ
ָעִלים  נְּ ם תקנד, ַׁ"ֲחִליַצת ַהֻמִ ָּ ַׁ.(א)ש 

ַׁ י ַֻׁכִ ַַׁאַחת, ִחיָנה ַֻׁבְּ ין'ַהֻכֹל ִפֻלִ ַׁ',מִֹחין־ֻתְׂ
ַׁ ם ָ ש ֻ ֶ ַֹהֲהָלכֹות'ש  רֻור ִכיןַַׁׁ,'ֻבֵ ָ ש  םִַׁנמְּ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 

ֻקֻון־' ָעִליםֻתִ נְׂ ִחיַנתַׁ',ַהֻמִ בְּ בָֻּּ )ַֻׁבִ ַּ ַׁ:ת סא.(ש 
ָעִלים"ַׁ ִֹמנְׂ ךְׂ יןֹֻכָ ִפֻלִ תְׂ ַׁ."ֻכִ

ֵקל  – ַקלְּ ל־ֶזהִנתְּ ַעל־ ,ֻכָ
ָכל־ֶזה ן ָאז ָאסֻור ֻבְּ  .ֻכֵ

ֹאד ַעל ק ַר  ל מְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ִריִכין לְּ ית־'צְּ ן ֻבֵ ֻבַ ֺחרְּ
ש   ֻדָ קְּ ב ָלָאֶרץ ',ַהֻמִ ֵ ֵליש  ֻתֹו  ,וְּ עְּ יל ֻדַ ֻפִ ְּ ַהש  ֻולְּ

ֱאֶמת.   ֻבֶ
ָכל יֹום ב ַעל ָהָאֶרץ  – ֻבְּ ֵ ִריִכין ֵליש  צְּ

ָלה ֲחצֹות־ַליְּ ל ֻבַ ַאֻבֵ ִהתְּ  .ֻולְּ
ַֹהֲהָלָכה, ָבֵרר ֹלְׂ ֹזֹוֶכה ִחיַנתֶַׁזה בְּ ַֻׁבִ

י) ֲענִּ ל ַעל "ַׁ:ת ל:(תַֻּּ ַאֻבֵ תְּ ל ַהֻמִ ֻכָ
ַלִים  ָ רֻוש  רֹוֶאה ,יְּ ָחָתֻה  זֹוֶכה וְּ מְּ ש ִ  ."ֻבְּ

  .לד

י) יֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ֻטִ  (כב־ן ג, כאֻגִ

ִחיַנתַׁ ָעה־"ֻבְּ ְּ ִתש  ָעִלים ֻבְּ נְּ ֲחִליַצת ַהֻמִ
ָאב ְלחָּ )ַׁ"ֻבְּ ֺּ ךְ ןש  רוֻּ י ־עָּ יִֻּּ ח־חַּ ַׁ–ַׁ(ם תקנד, אאֹּרַּ

ַׁ ַָׁהָיה ָאז ֶ ֹ'ש  ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ִהיאַַׁׁ',ֺחרְׂ ֶ ש 
ים־' ִלֻיִ כְׂ ִ ַֹהש ֻ ָכל ֹוְׂ ֹות ֺדש ֻ ַֹהֻקְׂ ל ֹֻכָ ָלִלֻיֻות ֻכְׂ

ים ָרִטֻיִ ֵדיַַׁׁ,'ֻפְׂ ַַׁעל־יְּ לֻו קְּ ַקלְּ ִנתְּ ַׁוְּ בֻו רְּ ֶַׁנחְּ ם ֻלָ ֻכֺ ֶ ש 
ִחינַַׁ ַֻׁבְּ ִַׁאם י ַֻׁכִ ַאר ְּ ִַׁנש  לֹא ַׁוְּ ָרֵאל, ִַׁיש ְּ ַׁתֲעוֹונֹות

ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ַׁ יַעַַׁׁ'ש ֵ ָגםַַׁמֻגִ םֵַׁאיןַֻׁפְּ ָ ש ֻ ֶ  .ש 

ֵַׁמֲחַמתַׁ ֻנֻו ִַׁמֻמֶ ל ַקֻבֵ ַׁלְּ ר ָ ש  ִרֻבֻוי־'ִאי־ֶאפְּ
ִחיַנתַַׁׁ,'אֹור ַֻׁבְּ ַׁהֻוא ַָׁאז ֱאֶמת ַֻׁבֶ ן ַעל־ֻכֵ וְּ

ִלים' ִביַרת־ֻכֵ ְׂ ִחיַנתַַׁׁ,'ש  ַֻׁבְּ מֹו ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ןֹ'ש  ֻבַ ֺחרְׂ
ֵכָליוֹ ֹוְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹ.'ֻבֵ

ֵכָליו'ַהַׁ ֹוְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ִחיַנתַַׁׁ,'ֻבֵ ַֻׁבְּ ָהיֻו
ִצֻנֹורֹות' ֹוְׂ ִלים ִַׁחֻיֻותַַׁׁ'ֻכֵ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַׁלְּ כֻו', וְּ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

מוֹֹ ֹֻכְׂ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ָאב'ֻובְֹׂ ָעה־ֻבְׂ ֹ'ִתש ְׂ

ֵכן ֹוְׂ

ֵדי ַעל־יְׂ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ל ֻכָ ֹש ֶ
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ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סה

קֹותִַׁמַׁ ֻתָ ַהמְּ ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'וְּ ֵ ִחיַנתַַׁׁ,'ש ֻ י־'ִמֻבְּ ֵ ש  ָקדְׂ
ים ִ ֹ'ָקָדש  ֵַׁאיןַׁ. ָאז ַׁוְּ ַַׁהֻכֹל, ֶנֱחַרב ַׁוְּ ר ֻבַ ְּ ִַׁנש  ו ָ ש  ַעכְּ וְּ

ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ִַׁאם י ַֻׁכִ ִקים ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ַהַַׁׁיֹונְּ ֵ ַׁ'ש ֻ
מוַַֹׁׁ ַעצְּ ַׁ.ֻבְּ

ֻנוַֻׁ ִַׁמֻמֶ ִַׁליֹנק ר ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ֶ ַׁ,ש 
ַׁ ֻגֹוֵרםַַׁׁ'ִרֻבֻוי־אֹור'ֵמֲחַמת ֶ ש 

ִלים' ִביַרת־ֻכֵ ְׂ כֻו'ַַׁׁ,'ש  ִלֻפֹותַׁוְּ םֲַׁאִחיַזתַַׁהֻקְּ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
לֹום ָ ש  ֻנוַַֻׁׁ–ַַׁחס־וְּ ִקיםִַׁמֻמֶ ֱאֶמתֵַׁאיןַׁיֹונְּ יִַׁאםַַׁׁ,ֻבֶ ֻכִ

ַתַׁ ַֻׁבְּ ַעט מְּ ַֻׁדִ ַעט ֵלםַׁמְּ ַהֶהעְּ ַׁוְּ צֻום מְּ ַַׁהֻצִ ִלית כְּ
ָרהַׁ ֻתָ ַהַהסְּ ַׁ.וְּ

ִנים ל־ֻפָ ַַׁׁ,ַעל־ֻכָ ש  ֻיֵ ֶ ַׁש  ַַׁהִחֻיֻות ַעט מְּ
ֵַׁיָחֵרבַׁ לֹא ַׁוְּ ם ַקֻיֵ תְּ ֻיִ ֶ ַׁש  ֵדי ַֻׁכְּ ָהעֹוָלם לְּ

ֵרי ַגמְּ ַַׁׁ,לְּ ֵעת ַֻׁבְּ ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ית־'ֻבְּ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִ הַַׁׁ–' ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ִחיַנת ִַׁמֻבְּ ַַׁרק הֻוא

ֶלֶמת עְּ ַַׁהֻנֶ יֹוָנה ַַׁהַַׁׁ,ַהֶעלְּ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ֶכל־'ש  ֵ ש ֻ
ִחיַנתַַׁׁ,'ַהֻכֹוֵללֹ י'ֻבְּ ֵ ש  ים־ָקדְׂ ִ ֹ'.ָקָדש 

קֹומֹות ַׁמְּ ה ַכֻמָ ַֻׁבְּ ַַׁז"ל נֻו ַַׁרֻבֵ ֵרי ִדבְּ ַֻׁבְּ
ֹֻתֶֹקףַֹׁ:)ח"א נו; ח"ב יב( ֵעת ֻבְׂ ֶ ש 

לֻות,ֹ ֹתֶקףַֹהֻגָ נֻוֹֻבְׂ ַהיְׂ ֻדְׂ ָרא־ָאֳחָראֹ, טְׂ ִליַטתַֹהֻסִ ְׂ ש 
ָרֵאלֻבְֹׂ ש ְׂ ִֹמֻיִ ֶֹנֶפש  ל ֶ ִריָדהֹש  ַֹהיְׂ ֻנֹוֵפלֹֹ,ֹתֶקף ֶ ש  ֻכְׂ

ָסֲאָבא מְׂ ֹֻדִ ָרא ִסטְׂ ֹלְׂ לֹום ָ ש  ַֹחס־וְׂ ֹאד ָאזֹֹ–ֹמְׂ
הֹ ָ ֺדש ֻ ֹקְׂ ֻום ִֹמש ֻ ִֹחֻיֻות ל ַקֻבֵ ֹלְׂ ָֹיכֹול ֵֹאינֹו ָקא יְׂ ֻדַ

ָרִטית יֹוָנהֹֹ,ֻפְׂ ָֹהֶעלְׂ ה ָ ֺדש ֻ ַֹהֻקְׂ ִחיַנת ִֹמֻבְׂ ִֹאם י ֻכִ
ֹאד םֹֹ,מְׂ ֹֻגַ ֵתר ִהֻסָ ֹֻולְׂ ם ַעֻלֵ ִהתְׂ ֹלְׂ כֹוָלה ֹיְׂ ִהיא ֶ ש 

ַהֲחיֹותֹ ֹֻולְׂ ֵרי, ַגמְׂ ֹלְׂ ֵמִאים ַֹהֻטְׂ קֹומֹות ֻמְׂ ֻבַ
םֹ ָ ש  ִליםֹלְׂ לֹוםַֹהֻנֹופְׂ ָ ש  כוַֹֹֻחס־וְׂ ֹ'.וְׂ

ִחיַנתַׁ ָעה־"ֻבְּ ְּ ִתש  ָעִלים ֻבְּ נְּ ֲחִליַצת ַהֻמִ
ָאב ָרא־ָאֳחָראַַׁׁ–ַׁ"ֻבְּ טְּ ֲחַמתַֻׁתֶֹקףַַׁהֻסִ ֻמֵ ֶ ש 

יִנים ַהֻדִ ַַׁׁוְּ ֵדי ַַׁעל־יְּ לֹום, ָ ש  ַַׁחס־וְּ ית־'ָאז ֹֻבֵ ן ֻבַ ֺחרְׂ
ֹ ש  ֻדָ קְׂ ַַׁׁ,'ַהֻמִ ִחיַנת ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַגםֹ'ש  ֹֻופְׂ ֻטֻול ֻבִ

ים ָרִטֻיִ ים־ַהֻפְׂ ִלֻיִ כְׂ ִ "לַׁ'ַהש ֻ ֻנַ ִַׁאי־ַׁ–ַֻׁכַ ַָׁאז ן ַעל־ֻכֵ
ַׁ ֻום ִַׁמש ֻ ל ַקֻבֵ ַׁלְּ ר ָ ש  ָרִטית'ֶאפְּ ֹֻפְׂ ה ָ ֺדש ֻ ֵדיַַׁׁ,'קְׂ ֻכְּ

ֻלֹאַׁיִַַׁׁ ֶ ִלֻפֹותַׁיֹוֵתרש  ַאֲחזֻוַַׁהֻקְּ ַׁ.תְּ
ִַׁחֻיֻות ל ַקֻבֵ ַׁלְּ ר ָ ש  ִַׁאםַַׁׁ,ִאי־ֶאפְּ י ֻכִ

ה־'ֵמַהַׁ ָ ֺדש ֻ יֹוָנהֻקְׂ ָמֻה,ַַׁׁ'ָהֶעלְׂ ַעצְּ ֻבְּ

ִחיַנתַׁ ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'ִמֻבְּ מוַַֹׁׁ'ש ֵ ַעצְּ ֵלםַַׁׁ,ֻבְּ ֶַׁהעְּ ֶדֶרךְּ ֻבְּ
צֻוםַׁ מְּ ִליתַַׁהֻצִ ַתכְּ ָרהַֻׁבְּ ֻתָ ַהסְּ ַׁ.וְּ

ָעִלים" נְּ ַׁ–ַׁ"ָאז הֻוא ֲחִליַצת ַהֻמִ
ן'ֵמֲחַמתַׁ ֻבַ ֹֹֺחרְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ַגםֹ'ַׁ',ֻבֵ ֻפְׂ

יםֹ ָרִטֻיִ ים־ַהֻפְׂ ִלֻיִ כְׂ ִ ַׁ.'ַהש ֻ

ַַׁהַׁ כֻות'יֹוֶרֶדת לְׂ ַַׁהַַׁׁ,'ֻמַ ִריָכה ַׁצְּ ָאז יָנה'וְּ ַׁ',ֻבִ
ַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ִהיא ֶ ים'ש  ִ י־ָקָדש  ֵ ש  ֵליֵרדַַׁׁ,'ָקדְׂ

ֻהַׁ ֻפֹלַַׁׁ–ִַׁעֻמָ ַֻׁתִ ֻלֹא ֶ ַׁש  ִפיָלָתֻה נְּ ַֻׁבִ ַהֲחיֹוָתֻה ַׁלְּ ֵדי ֻכְּ
לֹוםַׁ ָ ש  ֵריַַׁחס־וְּ ַגמְּ כוַַֻׁׁלְּ ַׁ'.וְּ

ַׁ ֶ ַֹהִחֻיֻות'ש  ַעט ַַׁרקַַׁׁ,'ֻמְׂ ִלין ַקֻבְּ מְּ
יֹון־ַהֻכֹוֵלל'ֵמַהַׁ ֶכל־ָהֶעלְׂ ֵ הֻואַַׁׁ,'ש ֻ ֶ ש 

ִחיַנתַׁ ֹאד'ֻבְּ יֹוָנהֹמְׂ הָֹהֶעלְׂ ָ ֺדש ֻ ָקאַַׁׁ,'קְׂ יְּ םַֻׁדַ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
ִַׁחֻיֻות ִלין ַקֻבְּ ִרַַׁׁמְּ ַַׁהיְּ ֵעת ַֻׁבְּ דֹול, ַֻׁגָ ֵלם ֶהעְּ יָדהַֻׁבְּ

"לַׁ ֻנַ לֻותַֻׁכַ ַהֻגָ ַׁ.וְּ

ָעִלים ָאז" ִריִכין ֲחִליַצת ִמנְּ ַׁ–ַׁ"צְּ
ִחיַנתַׁ בְּ םַֻׁבִ ָ יַׁש  ה־'ֻכִ ָ ֺדש ֻ יֹוָנהקְׂ ַׁ'ָהֶעלְׂ

"ל ַַׁׁ–ַַׁהֻנַ ִריִכין ָעִלים'צְּ ִֹמנְׂ ִחיַנתַׁ,'ֲחִליַצת בְּ ַֻׁבִ
מוֹּ ) ְ ֶליךַָֹׁ:ת ג, ה(ש  ַֹרגְׂ ֵֹמַעל ָעֶליָך ֹנְׂ ל ַ יֹֹ,"ש  ֻכִ

ֹ ַמתֹקֶֹדש  ַֹאדְׂ ָֹעָליו הֹעֹוֵמד ַֹאֻתָ ר ֶ ֲֹאש  קֹום ַהֻמָ
יֵֻּּ )ַׁ.הֻוא"ֹ י ןעַּ ְפנִּ ַׁ.ם(בִֻּּ

ֱאֶמת ֹֹ:ֻבֶ ִריָדה ִליתַֹהיְׂ כְׂ ֹֻתַ ִהיא
ה ִניםַַׁׁ–ַָׁהֲעִלֻיָ לַֻׁפָ ַעלַֻׁכָ ֶ יֵַׁמַאַחרַׁש  ֻכִ

ִרַׁ ַַׁהיְּ ֵעת ַֻׁבְּ ִלין ַקֻבְּ ַׁמְּ ֱאֶמת לֻותַֻׁבֶ ַהֻגָ ַׁוְּ יָדה
ה'ֵמַהַׁ ָ ֺדש ֻ יֹוָנה־ֻקְּ ַַׁׁ'ָהֶעלְּ ן ַַׁעל־ֻכֵ ֹאד, ֻוםֹ"מְּ ֹש  ֵאין

ָלל ֹֻכְׂ עֹוָלם ֹֻבָ ַַׁׁ–ַׁ"ֵיאֻוש  י קֹומֹותַֻׁכִ ַַׁהֻמְּ ל ִמֻכָ
כֹוִליןַַׁלֲחזֹרֵַׁאָליוַׁ עֹוָלםַׁיְּ ֻבָ ֶ ֵמִאיםַׁש  ַהֻטְּ ָהָרִעיםַׁוְּ

א ַרֻבָ ַַׁאֻדְּ י, ַֻׁכִ , ַרךְּ ֻבָ רַׁ!ִיתְּ ֻתָ ִנסְּ ַׁוְּ ש  ֺלֻבָ ָקאַׁמְּ יְּ םַֻׁדַ ָ ַׁש 
ָלםַַׁׁ ֶנעְּ ה־'וְּ ָ ֺדש ֻ יֹוָנהקְׂ ֹאדַׁ'ֶעלְׂ כוַַֻׁׁמְּ ַׁ'.וְּ

ָעה־" ְּ ִתש  ָעִלים ֻבְּ נְּ ֲחִליַצת ַהֻמִ
ָאב דֹוָלהַׁאהוַֻׁ, "ֻבְּ יַַׁעל־ַׁ–ַׁטֹוָבהַֻׁגְּ ֻכִ

ַותֲַׁחָכֵמינֻוַׁ םִַׁמצְּ ַקֻיֵ קֹומֹוַֻׁומְּ ירֶַׁאתַׁמְּ ֻכִ ֻמַ ֶ ֵדיַׁש  יְּ
ָאב ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ַֻׁבְּ ִריִכיןַַׁׁ,ַז"ל ַׁצְּ ָאז ֶ ַׁש  ִבין ֻמֵ ֶ ש 

ָעִלים' ִֹמנְׂ הֹורֹותַׁ',ֲחִליַצת ָכלַַׁׁ:לְּ ַֻׁבְּ ַגם ֻפָ ֶ ש 
ם־ ֵ יִַׁאםֵַׁמַהש ֻ ֻוםִַׁחֻיֻותַֻׁכִ ַׁש  ַׁלֹו ֵאין ַׁוְּ ֹות, ֺדש ֻ ַהֻקְּ

י ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְׂ

ֲֹאָבל

ַכֻמֻוָבן ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָֹאז

ֵֹמֲחַמת

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סו

ַׁ דֹולִיתְּ ֵלםַֻׁגָ ֶהעְּ מֹוַֻׁבְּ ַעצְּ ַֻׁבְּ ַרךְּ יֵַׁאיןַׁלֹוַַׁׁ,ֻבָ ִלים'ֻכִ ַׁ'ֻכֵ
ַַׁהַׁ ֵהם ֶ וֹות'ש  צְׂ ם־ַׁ,'ֻמִ ֵ ַהש ֻ ֶ ַׁש  ַַׁרק ם, ָ ִַׁמש ֻ ל ַקֻבֵ לְּ

רַׁ ֻתֵ ֻתַ ַֻׁוִמסְּ ם ַעֻלֵ ִַׁמתְּ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ַרֲחָמיו ַֻׁבְּ ַרךְּ ֻבָ ִיתְּ
ַֻׁבְַּׁ ָיכֹול בְּ ַֻׁכִ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ַהֲחיֹותֹו ִריָדתֹו,ַׁלְּ ַׁיְּ ֹתֶקף

ֲחַמת ֻמֵ ֶ ַׁחֹולְַּׁ־ש  ָעִליםֶזה נְּ ַַׁהֻמִ ִַׁצין הֹורֹות. ַׁ:לְּ
ִלים ֵאיןַׁלֹוַֻׁכֵ ֶ ָראֻויַַׁׁש  לַָׁהאֹורַֻׁכָ ַקֻבֵ צֻוִמיםַׁלְּ ִצמְּ וְּ

כֻו'ַׁ ַׁ.וְּ

עֹוֵררַׁ ִהתְּ ַׁלְּ ַָׁיכֹול מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ
ֻוָבה ש  תְּ ִניםֵַׁמַאַַׁׁ–ַֻׁבִ ל־ֻפָ ַעל־ֻכָ ֶ ַׁש  ַחר

ם ֵ הוַַֻׁהש ֻ ַחֻיֵ ַׁמְּ ַרךְּ ֻבָ הֻואַַׁׁ.־ִיתְּ ֶ ַׁש  י ַאף־ַעל־ֻפִ
ִריָדה ַׁיְּ ִחיַנת בְּ הַַׁׁ–ַֻׁבִ ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ עֹוֵרר ִהתְּ ַׁלְּ ָיכֹול

ֻוָבה ש  תְּ ַׁהֻואַַׁׁ,ֻבִ ר ֶ ֲאש  ַֻׁבַ קֹומֹו ִַׁמֻמְּ ֵַׁאָליו ֻוב ָלש  וְּ
ם ָ דֹוָלהַׁ,ש  ַֻׁגְּ ה ַַׁלֲעִלֻיָ ִריָדה ַַׁהיְּ ַלֲהֹפךְּ כוַַֻׁׁוְּ ַׁוְּ '–ַׁ

ַַׁלֲעלוַֹׁ ַׁת ִחיַנת ה־'ִלבְּ ָ ֺדש ֻ יֹוָנהקְׂ ִחיַנתַַׁׁ,'ָהֶעלְׂ ִלבְּ
ַׁ'ֹ יםָקדְׂ ִ י־ָקָדש  ֵ כֻו'ַׁ'ש  ַׁ.וְּ

ֵדיַַׁהַׁ ֻוָבה'ַעל־יְּ ש  םַַׁׁ,'ֻתְׂ ָ ש  אֻוִייןַַׁלֲעלֹותַׁלְּ רְּ
דֹולַׁ ַפעַֻׁגָ ֶ םַׁש  ָ לִַׁמש ֻ ַקֻבֵ ֵביתַׁ"ֻולְּ ַרבַׁטֻובַׁלְּ וְּ

ָרֵאל ְע )"ִַׁיש ְּ ַּ צֻוִמיםַַׁׁ,יה סג, ז(ְיש  מְּ לַַׁהֻצִ יקַֻׁכָ ֻתִ ַהמְּ לְּ
יִניםַׁ ַהֻדִ ִחיַנתַַׁׁ,וְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ל'ש  ַרתַֻׁכָ ֻפָ ַׁ'.ָהֲעוֹונֹותַֻׁכַ

ֺכֻיֹות,ַׁ ִַׁלזְּ ַָׁהֲעוֹונֹות ִכין ַהֻפְּ ִנתְּ ַׁוְּ ִלין ֻטְּ ֻבַ ִנתְּ
ִחיַנתַׁ ַֻׁבְּ הֻו ֻזֶ ֶ ה'ש  ִליתַָׁהֲעִלֻיָ כְּ ִריָדהַֻׁתַ ַׁ–'ַׁיְּ

ַׁ יֶַׁזהַָׁידֻוַעַׁש  ָעה־'ֶֶֻכִ ְׂ ש  לֹֻתִ ֶ ָעִליםֹש  נְׂ ֲחִליַצתַֹהֻמִ
ָאבֹ דֻוַעַׁאַׁהוַַֻׁׁ–ַׁ'ֻבְׂ ֻיָ ִתֻקֻוןַֻׁכַ ֻוָבהַׁוְּ ש  ִבילַֻׁתְּ ְּ ש  ַׁ.ֻבִ

ַׁהוַֻׁ ִריָדה'א ַַׁהיְּ ִלית כְּ לֻוַַׁׁ',ֻתַ קְּ ַקלְּ ִַׁנתְּ ָאז וְּ
ָכַׁ ַׁוְּ ָרִכים ַַׁהֻדְּ ל ַֻׁכָ מֻו ֻגְּ ִנפְּ ִביִליםַׁוְּ ְּ ַַׁהש ֻ ל

ַָׁהֵעצֹות ָכל הוְּ ָ ֺדש ֻ קְּ ַַׁׁ,־ֻדִ ֵדי ית־'ַעל־יְּ ַֻׁבֵ ן ֻבַ ֺחרְּ
ַׁ ש  ֻדָ קְּ ִריִכיןַַׁׁ'ַהֻמִ ַׁצְּ ָאז ַׁוְּ ֲעוֹונֹוֵתינֻו, ַֻׁבַ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ש 

ָעִלים נְּ ַַׁהֻמִ הֹורֹותַׁ–ַַׁלֲחלֹץ ִַׁאי־ַׁ:לְּ ו ָ ש  ַעכְּ ֶ ש 
ָעִליםַׁ נְּ לַַׁהֻמִ ֶ ִמיָרהַׁש  ְּ ַַׁהש ֻ יךְּ ִ ש  ַהמְּ רַָׁלנֻוַׁלְּ ָ ש  ַׁ.ֶאפְּ

ֱאֶמת ַֻׁבֶ ֵאיןֹ"ַׁ:ָאז ֹוְׂ ָמה ָֹחכְׂ ֵאין
ֵאיןֵֹעָצה בֻוָנהֹוְׂ לֵּ )ַׁ"ֻתְׂ ְ ש  יַַׁׁ–ַׁי כא, ל(מִּ ֻכִ

ַַׁהֻמִֹחין ל ַֻׁכָ ִקין ֻלְּ ֻתַ ִֹמיֹ"וְַַּׁׁ,ִמסְּ ַֹעל ָֹלנֻו ֵאין
ֹ ַֹעל ִֹאם י ֹֻכִ ֵען ָ ִהש ֻ ַמִיםלְׂ ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ֹש  ה ַׁ"ָאִבינֻו טָּ )סוֹּ

הַׁפ"ט מט"ו( ִַׁויַחֻיֶ ַָׁעֵלינֻו ַרֵחם ַׁיְּ מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש  ,

ַַׁהַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ֶכל־ַהֻכֹוֵלל'אֹוָתנֻו ֵ מֹוַַׁׁ'ש ֻ ַעצְּ ֻבְּ
ָאזַׁ ֶ ַׁש  ִריָדה, ַַׁהיְּ עֶֹצם ַֻׁבְּ ַָׁאז ר ֻתֵ ֻתַ ַֻׁוִמסְּ ם ַעֻלֵ תְּ ַהֻמִ

ִליןַׁ ַקֻבְּ "ַׁמְּ ֻנַ ָקאַֻׁכַ יְּ םַֻׁדַ ָ ַעטַַׁהִחֻיֻותִַׁמש ֻ ַׁל.מְּ

ִריָדה ַַׁהיְּ ֵעת ָכלַַֻׁׁבְּ ַֻׁבְּ ֵכן ַׁוְּ ָאב, ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ֻבְּ
הַׁ ָ ֺדש ֻ ַַׁהֻקְּ ָאז ֶ ַׁש  ָלה, יְּ ֲחצֹות־ַהֻלַ ַֻׁבַ ָלה ַליְּ

ָרה ֻתָ ַַׁהַהסְּ ִלית ַתכְּ ַַׁׁ–ַֻׁבְּ ִריִכין ַׁצְּ ֲחִליַצתֹ'ָאז
ָעִלים זַׁ–ַׁ'ִמנְׂ ַרֻמֵ ֻמְּ ֶ ַַׁׁ:ש  ָֹהֵעָצהֹ'ַעל ֻטֻול ֻבִ
ָתֻהֹ הֹורֹותַׁ–ַׁ'ַוֲחֺלֻקָ לַַׁׁ:לְּ ַֻׁכָ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִַׁנסְּ ו ָ ש  ַעכְּ ֶ ש 
ֲעוֹונֹוֵתינוַַַֻׁׁהֻמִֹחיןַׁ יםַֻׁבַ ִלֻיִ כְּ ִ ַהש ֻ ַׁ.וְּ

ַׁ ִחיַנת ָעה "ֻבְּ ְּ ִתש  ָעִלים ֻבְּ נְּ ֲחִליַצת ַהֻמִ
ָאב "לַׁ"ֻבְּ ֻנַ כֻו'ַֻׁכַ יַַׁׁ–ַׁוְּ ָעל'ֻכִ נְּ ַׁ'ֲחִליַצתַַׁהֻמִ
ַׁ ֵלָמה'מֹוֶרהַַׁעל ְּ ִחיַנתַָׁהֵעָצהַַׁהש ֻ קֻותַֻׁבְּ ֻלְּ ֻתַ ַׁ'ִהסְּ

"ל ֻנַ ָעִליםַֻׁכַ נְּ ִחיַנתַַׁהֻמִ ֵדיַֻׁבְּ ֶמֶרתַַׁעל־יְּ ְּ ש  יַׁ–ַַׁהֻנִ ַֻׁכִ
"לַׁ ֻנַ ֵאיןֵַׁעָצהַֻׁכַ קֻוַַׁהֻמִֹחיןַׁוְּ ֻלְּ ֻתַ וִַׁנסְּ ָ ש  ַׁ.ַעכְּ

ֻקֻון ַַׁהֻתִ מֹו ַעצְּ ֵאיןֵַׁעָצהַׁ,ֻבְּ ֶ ִעיןַׁש  ֻיֹודְּ ֶ ש  ַׁ,ֻכְּ
ם־ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ ֶַׁזה ַַׁעל ַֻׁובֹוִכין צֹוֲעִקין וְּ

הֻוַֻׁבְַּׁ ֻזֶ ֶ ,ַׁש  ַרךְּ ֻבָ ִריםִיתְּ אֹומְּ ֶ ִקינֹותַׁש  ִַׁחיַנתֵַׁאיכֹותַׁוְּ
ָעה־ַׁ ְּ ִתש  ָאבֻבְּ ַׁ.ֻבְּ

"לַׁ–ַׁ'ה"ֵאיָכ ' ַַׁהֻנַ ִחיָנה ַֻׁבְּ ֶַׁזהֻו יןַׁ, ַוֻדִ תְּ ֻמִ ֶ ש 
ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ַַׁׁ:לְּ ךְּ ל־ֻכָ ַֻׁכָ נֻו ַפלְּ ֻנָ ֶ ש 

ֲעוֹונֹוֵתינוַֻׁ ַַׁׁ,ֻבַ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַַׁהֻבֵ ֱחַרב ֻנֶ ֶ ַׁש  ַׁ,ַעד
ִליִַֻׁ כְּ ִ ַַׁהש ֻ ל ַֻׁכָ קֻו ֻלְּ ֻתַ ִנסְּ ַַׁעדַׁוְּ ַׁיֹוֵדַע נֻו ִַׁאֻתָ ֵאין ַׁוְּ ים,

ֻובַׁ ַָׁלש  ֵַׁאיךְּ ֵַׁעָצה ֻום ַׁש  ִעין ַׁיֹודְּ ַָׁאנֻו ֵאין ַׁוְּ ָמה,
ַרךְַּׁוַַֻׁׁ ֻבָ ָקֵרבֵַׁאָליוִַׁיתְּ ִהתְּ ַׁ.לְּ

ֹלֹאֹ" נֻו ַֹוֲאַנחְׂ ַֹקִיץ ָלה ֹֻכָ ָֹקִציר ָעַבר
נוֹֻ עְׂ ָ ְרְמיָּ )ַׁ"נֹוש  הה ח, כ(יִּ ַַׁעֻתָ ִעין ַׁיֹודְּ ֵאין ַׁוְּ ,ַׁ

ַֹמֹ" ֹֹרֻנֹאַמֹה ֹֻוַמה ר ַדֻבֵ ֹֻנְׂ ֹֻוַמה ַטֻדָ צְׂ ית ַׁ"קֻנִ ִּ אש  רֵּ )בְֻּ

עֹק ,ַׁמד, טז( מֹו  'ֵאיָכה'ַרק ִלצְּ ָעִמים, ֻכְּ ה ֻפְּ ֻמָ ֻכַ
ָאב  ָעה־ֻבְּ ְּ ִתש  ִרים ֻבְּ אֹומְּ ֶ ה  'ֵאיָכה'ש  ַכֻמָ ה וְּ ֻמָ ֻכַ

ַלל  ר ֻכְּ הֻוא ִעֻקַ ֶ ָעִמים, ש  ינֹות ֻפְּ  .ַהֻקִ
ִעין עֹק  ,ֵאין ָאנֻו יֹודְּ , 'ֵאיָכה'ַרק ִלצְּ

"ל  "ה ַהֻנַ ִחיַנת ַאֻיֵ הֻוא ֻבְּ ֶ ַׁ.ש 

נֻוַׁ ַרַחקְּ תְּ ֻנִ ֶ ַׁש  נֻו ֵ ש  ַַׁנפְּ ַַׁעל ַֻׁבֹוִכין ָאנֻו ֶ ש 
ךְַּׁ ל־ֻכָ ָללַַׁׁ,ֻכָ ַֻׁכְּ ִעין ַׁיֹודְּ ַָׁאנֻו ֵאין ֶ ַׁש  ַעד

ן ַֹעל־ֻכֵ

י ֹֻכִ

ֹיַוֲאזַֹ

ָאז ֹש ֶ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סז

נוֻ ' ֶרךְּ 'וְַַּׁׁ',ֵאיָכה ֲאַנחְּ ָהֵעָצה ֵאיָכה ַהֻדֶ ֻוב  'וְּ ָלש 
ַרךְּ   ֻבָ  .ֵאָליו ִיתְּ

ַתַׁ ֻכָ ֶ ַׁש  ַַׁׁבַמה ַַׁז"ל נֻו ַׁ:רמז( ח"א)ַרֻבֵ
"ס" ַ ש ֻ ֱאַמרֹֻבַ ַֹהֻנֶ יקֻו' 'ֻתֵ ֶ ִחיַנתֹֹ,ש  הֻואֹֻבְׂ

ֻקֻון' ֹֻתִ ר ֺחֻסַ ַהֻנוֹֹֻ',מְׂ יתֹ"וְׂ ַנֲעש ֵ ֹוְׂ ֶפת ֻפֶ ִֹנכְׂ ן
ןֹ"'ִקינוֹֹ ֻקֵ ֻתַ ִֹנתְׂ ָאז ֹוְׂ ַֹהֻכֹל, ן ֻקֵ ֻתַ ִֹיתְׂ ֶלָעִתיד ֹוְׂ ת',

יקֻו' יֹותֹֹ–ַֹה'ֻתֵ עְׂ ָֹהִאֻבַ ל ֹֻכָ טֻו ְׂ ש  ֹֺיפְׂ י ֻכִ
ֵפקֹות ַהֻסְׂ ינוֹֹֹ,וְׂ הִֹמ'ֻקִ ֶיהַֹנֲעש ֶ ִיהְׂ ָאזַֹיֲחזֹרֹוְׂ ת'ֹ"וְׂ

יקוֹֹֻ ם.ֹ."ן'"'ֻתִ ָ ן־ש  ַַׁעֻיֵ

יקוֹֻ' ֱאַמרַׁ'ֻתֵ ָיאַַׁעלַַׁהֻנֶ עְּ ֵפקַָׁהִאֻבַ ַהֻסָ ַׁוְּ
ַׁ ַ ש ֻ ֻבַ ֶ ַׁ"ש  ִחיַנתֶַׁזהוַַֻׁׁ–ס ת'ַֻׁבְּ ַׁ–ַׁ'ָהֵעָצה־ֲחֺלֻקַ

נוַֻׁ ַהיְּ ֵאיןַׁ:ֻדְּ ֶ ִעיןַׁש  יןַׁיֹודְּ ֵאיֶזהַַׁהֻדִ ָוה'ַֻׁבְּ ַׁ'ִמצְּ
ִהיאַׁ ֶ ִחיַנתַׁש  ַנ"ל.ַֻׁבְּ ַׁ'ֵעָצה'ַֻׁכַ

רֹוןֵַׁמֲחַמת ֻקֻון'־'ֶחסְׂ הֻואַׁ,ַהֻתִ ֶ ַׁש 
ִחיַנת ַגם'ַֻׁבְּ לֹֻפְׂ יֹֻכָ ִלֻיִ כְׂ ִ ־םַהש ֻ

ים', ָרִטֻיִ םַֻׁפְׂ ָ ש ֻ ֻמִ ֶ לַׁש  קֹותַֻׁכָ ֻתָ ָהֵעצֹות,ַַׁהַהמְּ ַׁוְּ
מוַֻׁ ֻגְּ פְּ ֻנִ ֶ םַׁש  ֻלָ ֲעוֹונֹותַֻׁכֺ ָרֵאלַֻׁבַ ִַׁיש ְּ הוַֻׁ, ֻזֶ ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ

ןַׁ ֻבַ 'ֹ'ֺחרְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹ.ֻבֵ

ל ים'ַהַַֻׁׁכָ ִלֻיִ כְׂ ִ ם,ַׁ'ש ֻ ֻלָ ִחיַנתֵַׁהםַֻׁכֺ ַֻׁבְּ
ֻקֻוִנים' יךְַַּׁׁ'ֻתִ ִ ש  ַהמְּ ֶכל'ַהַַׁׁלְּ ֵ לַׁ'ש ֻ ֶ ַגת'ַׁש  ָ ַֹהש ֻ

ַרךְֱֹֹׂאלֹקֻותוִֹֹֹויִדיַעת ֻבָ ַַׁעל־ָיָדםַׁ'ִיתְׂ ִחיַנת, ַֻׁבְּ
ֻקֻון'־םעֹוָלֹ' דֻוַע.ַַׁהֻתִ ֻיָ יַֻׁכַ לַֻׁכִ צֻוֵמיַֻׁכָ ִַׁצמְּ

ֶרךְַַָּׁׁהאֹורֹות הַֻׁדֶ ֻמָ ים,ַֻׁכַ ִלֻיִ כְּ םַׁש ִ ֻלָ ִחיַנתֵַׁהםַֻׁכֺ ַֻׁבְּ
ֻקֻוִניםַׁ דֻוַע.ַֻׁתִ ֻיָ ַֻׁכַ

ַעת ְּ ש  ןַֻׁבִ ֻבַ 'ֹ'ֺחרְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ מוַַֻׁׁ–ַֻׁבֵ ֻגְּ ִַׁנפְּ
ֻקֻוִנים ַׁל"ַהנַַַַֻׁׁהֻתִ ָאז, קֹוְׂ ֻלֵ ֻתַ ֹ'ֻנֻו"ן'ַהִֹֹנסְׂ

ל ֶ ֻקֻו"ן'ֹש  הֹ'ֻתִ ַנֲעש ָ יק"ֻו'ֹוְׂ הֻואַׁ,'ֻתֵ ֶ ִחיַנתַׁש  ַֻׁבְּ
ֵפקֹות' ִחיַנתַׁ,'סְׂ תַֻׁבְּ נַַַָֻׁׁהֵעָצה'־'ֲחֺלֻקַ ַׁל"ֻכַ ָאז. ַׁוְּ

ה יקֻו"ן',ֵמַהַַַׁׁנֲעש ֶ ִחיַנתַׁ'ֻתִ ֵהםַׁ,'ִקינֹו"ת'ַֻׁבְּ ֶ ַׁש 
ִחיַנתַׁ נַַַֻׁׁ'ֵאיָכה'ַֻׁבְּ ַׁל."ֻכַ

ַׁחֹוֵזר מֹו ַעצְּ ןַֻׁבְּ ֻקֵ ֻתַ ִנתְּ ִחיַנתַׁוְּ ַֻׁבְּ
יק"ֻו'ַהַׁ ַהַַׁׁ'ֻתֵ ֵפק'וְּ ִחיַנתַׁ,'ֻסָ ַֻׁבְּ

ת יַָׁהֵעָצה'.־'ֲחֺלֻקַ ֵדיַֻׁכִ ה'ַהַַַׁׁעל־יְּ ִכֻיָ ַׁ'ֻבְׂ

ַהַׁ ינֹו"ת'וְּ ַַׁׁ'ֻקִ מֹו ַעצְּ ִניןַׁ–ֻבְּ ֻקְּ ֻתַ ִריםִַׁנתְּ חֹוזְּ ַׁוְּ
יםַׁ עֹוש ִ ינֹו"ת',ִמַַׁׁוְּ יקֻו"ן'.ֹ'ֻקִ ֹ'ֻתִ

ֵדי־ֶזה מוַַַֹׁׁעל־יְּ ַעצְּ ִריםַֻׁבְּ אֹומְּ ֶ ַׁ,'ִקינֹות'ַׁש 
ֵהם ֶ ִחיַנתַׁש  ִחיַנתַׁ,'ֵאיָכה'ַֻׁבְּ ַׁ–ַׁה'"'ַאיֵַֹֻֻׁבְּ

נוַֻׁ ַהיְּ ֻבֹוִכיןַֻׁדְּ ֶ ִרים:ַׁש  אֹומְּ ֵאיןַׁוְּ ֶ ִעיןֹ"ש  ָללֹיֹודְׂ ֹֻכְׂ
רֹ'ֵאיָכה' ֻתֹ צֹאַֹלחְׂ ֻובֵֹעָצהִֹלמְׂ ֵֹאָליוָֹלש 

ֵלמֻותֹ ְׂ ש  ֱאֶמת"!ֹֻבִ ַֻׁבֶ

מוַֹׁ ַעצְּ ַרךְַַֻּׁׁבְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַרֵחםַַׁהש ֻ ַׁמְּ
ֶרךְַַֻּׁׁומֹוֵרהוַַָֻׁׁעָליו, רַַׁהֻדֶ ָ ש  ַַׁהֻיָ

כֹון ַהֻנָ ָהֱאֶמתַׁוְּ ַׁוְּ יֹוֵדַעַׁ, ַנֵהג,ֵַׁאיךְַַָּׁׁהֵעָצהַׁוְּ ִהתְּ ַׁלְּ
ה ַנֲעש ֶ ינֹו"ת'ִמַַׁׁוְּ יקֻו"ן',ַׁ,'ֻקִ ןַׁ'ֻתִ ֻקֵ ֻתַ ִנתְּ ַׁוְּ

יק"ֻו',ַהַַׁׁ הֻואַׁ'ֻתֵ ֶ ֵפק'ַהַַׁׁש  תַׁ,'ֻסָ ָֹהֵעָצה'.־'ֲחֺלֻקַ

ֵדיַׁזֹוִכין ֻכֹותַׁ–ַׁה'"ֵאיָכַֹֹצֲעקֹות'ַַׁעל־יְּ ִַׁלזְּ
ֶרךְֵַַּׁׁליַדע ָהֵעָצהַַׁהֻדֶ יתַׁוְּ ֵַׁאיךְֲַַּׁׁאִמֻתִ
ַנֵהג ִהתְּ ַׁלְּ הֻוא, ֶ ִחיַנתַׁש  יטֻותַֻׁבְּ ִ ש  ָיא',־'ֻפְׂ עְׂ ַָׁהִאֻבַ
ִחיַנת כֻותַֻׁבְּ ַהֻפְׂ יק"ֻו'ִֹהתְׂ ינוַֹֹֹה'ֻתֵ ַה'ֻקִ ֹת',"וְׂ

ִחיַנתֹ יקֻון',ִֹלבְׂ נַַַֻׁׁ'ֻתִ ַׁל."ֻכַ

  .לה

י) ָאה ג, ו־ז־ח־ט־י־יא־ִלֻקֻוט  ָ ש  ַהרְּ  (ֲהָלכֹות, ֻכַֹח־וְּ

ִחיַנתֹ ָצִרים'ֻבְׂ ין־ַהֻמְׂ ַֹעֹ'ֻבֵ ִלין ַאֻבְׂ תְׂ ֻמִ ֶ ֹש  לֹ,
'ֹ ן ֻבַ ֹֺחרְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ר־ֹ'ֻבֵ ָעה־ָעש ָ בְׂ ִ ִמש ֻ

ָאב.ֹ ָעה־ֻבְׂ ְׂ ש  ַתֻמֻוזַֹעדֹֻתִ ַֻׁבְׂ

ַׁ ר 'ִעֻקַ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ ֵדיַַׁׁ'ֺחרְׂ ַַׁעל־יְּ ָהָיה
ַגם ט'־'ֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  כוַַַֻׁׁהֻמִ יַֻׁבְַּׁוְּ ֹ',ַֻׁכִ ''ֵבית־ַהֻמִ ש  ֻדָ ַׁקְׂ

רַַׁׁ םִַׁעֻקַ ָ ֻקֻוןש  ט'־'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  כוַַַֻׁׁהֻמִ  '.וְּ

ַׁ ֻו ַָׁעש  ֻלֹא ֶ ַׁש  ט'ֵמֲחַמת ֻפָ ְׂ מֻוַַׁׁ'ִמש  ֻוָפגְּ
ט'ֻבַַׁ ֻפָ ְׂ ש  ַַׁהַַׁׁ–ַׁ'ֻמִ ש  ַלֻבֵ ִַׁנתְּ ן ט'ַעל־ֻכֵ ֻפָ ְׂ ש  ַׁ'ֻמִ

ַׁוַֻׁ ַַׁוֲחֵבָריו, ר ֶנֻצַ בֻוַכדְּ ַׁנְּ ע ָ ָהָרש  קֹוםֹֻבְּ "ִבמְׂ
ע" ַ ָֹהֶרש  ה ֻמָ ָ ֹש  ט ֻפָ ְׂ ש  לֶּ )ַַׁהֻמִ ַׁהֻואַׁת ג, טז(קֹּהֶּ י ַֻׁכִ ,

לַׁ ֻבֵ ֻקִ ֶ ַׁש  ָאה ָ ש  ַהרְּ ַׁוְּ ֹכַח ַֻׁבְּ ט, ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ קֹום מְּ ַֻׁבִ א ֻבָ
אַׁ ַֻׁבָ הֻוא ֶ ַׁש  ָאה ָ ש  ַהרְּ ַֻׁבְּ א ַַׁהֻבָ מֹו ַֻׁכְּ ט, ֻפָ ְּ ש  ֵמַהֻמִ

ַׁ א ַֻׁבָ ַׁהֻוא ן ַֻׁכֵ ַַׁהֻתֹוֵבַע, קֹום מְּ קֹוםֹ"ֻבִ מְׂ ֻבִ
טֹ ֻפָ ְׂ ש  יַׁ,"ַהֻמִ ַֻׁבֹו.ַֻׁכִ ש  ַלֻבֵ טִַׁנתְּ ֻפָ ְּ ש  ַַׁהֻמִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ָכל־ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֵדי־ֶזה ַֹעל־יְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סח

רֻוֹ זְׂ ֻגָ ֶ ית־ש  ןֹֻבֵ ֻבַ ֲעִנֻיֹותַֹעלֹ'ֺחרְׂ ָעהֹֻתַ ֻבָ ַארְׂ
' ש  ֻדָ קְׂ ין־ַׁ;ַהֻמִ ל ֻבֵ ַאֻבֵ ִהתְּ ם נֹוֲהִגין לְּ ֻגַ

ן  ֻבַ ֻכֹות ַעל 'ֺחרְּ לֹוַמר ֲחצֹות, ִלבְּ ָצִרים וְּ ַהמְּ
ר ָוַיִין,  ש ָ ָמן ִמֻבָ ִפין ַעצְּ ַסֻגְּ ', ֻומְּ ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ֻבֵ

ָהגֹו.  ִפי ִמנְּ ל ֶאָחד ֻכְּ ַכֻיֹוֵצא ֻכָ  וְּ

גַֻׁ ַהֻסִ ַׁוְּ ֲעִניִתים ַַׁהֻתַ ל ֵרִאיםַֻׁכָ ַהיְּ ֶ ַׁש  ֻוִפים
ַׁ ין ַַׁׁ–עֹוש ִ ִחיַנת בְּ ַֻׁבִ ַׁהֻוא ט'ַהֻכֹל ֻפָ ְׂ ַׁ–ַׁ'ִמש 

לַׁ ֶ ַׁש  ין ַַׁהֻדִ בֹוא ֻיָ ֶ ַׁש  ַׁקֶֹדם ָמם ַַׁעצְּ ִטין ֹופְּ ש ֻ ֶ ש 
ַׁ לֹום ָ ש  ַַׁחס־וְּ ָלה יןַַׁׁ–ַמעְּ ַַׁהֻדִ ל ַבֻטֵ ַׁלְּ ֵדי ֻכְּ

טַׁ ֻפָ ְּ ש  ֵדיַַׁהֻמִ ָלה,ַַׁעל־יְּ ַמעְּ ֻלְּ ֶ מַׁש  ֹוֵפטַַׁעצְּ ש ֻ ֶ ַֹׁו.ש 

ַׁלֹוַׁ י ַֻׁדַ ֵאין ֶ ַׁש  ַׁרֹוֶאה ַָׁהָאָדם ָעִמים ִלפְּ
ַַׁוֲאַזיַׁ מֹו, ַַׁעצְּ ֹוֵפט ַׁש  הֻוא ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ִדֻבֻוִרים ֻבְּ

ַׁ ַׁנֹוֵתן מֹו ַעצְּ ַֻׁבְּ ט'הֻוא ֻפָ ְׂ מֹו,ַַׁׁ'ִמש  ַעל־ַעצְּ
־ ךְּ ַֻׁכָ מֹו ַַׁעצְּ ף ִַׁויַסֻגֵ ה ַעֻנֶ תְּ ֻיִ ֶ יוַׁש  ַַׁמֲעש ָ ַַׁעל ָכךְּ וְּ

ה.ַׁ ָעש ָ ֶ ַׁש 

ֶַׁזהַׁ ֵַׁאין אי ַוֻדַ ַֻׁבְּ ֱאֶמת ֻבֶ ֶ ש 
ֵַׁמֶאֶלףַׁ ֵַׁחֶלק ֲַׁאִפֻלֻו יק ֻפִ ַמסְּ
יקֻוַׁ ֻפִ ַַׁיסְּ ַׁלֹא ַָׁיֵמינֻו ל ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ַגם, ֻפָ ֶ ַׁש ֻ ַַׁמה ֶנֶגד ֻכְּ
הֻורַׁ ִַׁהרְּ ַגם ַֻׁפְּ ַַׁעל ֵמנֻו ַַׁעצְּ ֻגֹף ִלסְּ ַׁוְּ ַעֻנֹות ִהתְּ לְּ

ַׁ ַַׁאַחת ַָׁזָרה ָבה ָ כוַֻֻׁוַמֲחש  ַׁוְּ י־ַׁ–' ַַׁאף־ַעל־ֻפִ ֵכןַַׁאךְּ
ַכַׁ ַׁלְּ ֻכֹות ִַׁלזְּ ַרתָיכֹול יַׁ־ֻפָ ַֻׁכִ ַַׁעל־ָיָדם, ֲעוֹונֹוָתיו

ֻקֻוןַׁהֻואַַׁהַׁ רַַׁהֻתִ ט'ִעֻקַ ֻפָ ְׂ ש  נוַַֻׁׁ,'ֻמִ ַהיְּ הֻואַַֻׁׁדְּ ֶ ַמהַׁש ֻ
מֹו.ַׁ ֹוֵפטַַׁעצְּ מֹוַׁש  ַעצְּ ַֻׁבְּ

מֹו,ַׁ ֹוֵפטַַׁעצְּ מֹוַׁש  ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ֵמַאַחרַׁש 
ָלהַׁ ַמעְּ ֻלְּ ֶ יןַׁש  יןַַׁעלַַׁהֻדִ ֻתִ ֵאינֹוַַׁממְּ ַׁ–וְּ

ַבַׁ ַׁלְּ ַָׁיכֹול ֵדי־ֶזה ַַׁעל־ַעל־יְּ ָלה ַמעְּ ֻלְּ ֶ ַׁש  ין ַַׁהֻדִ ל ֻטֵ
ַׁ ֵדי ִסֻגֻוִפים'יְּ ֹוְׂ ֲעִניִתים הֻואַַׁׁ'ֻתַ ֶ ַׁש  ֵַׁמַאַחר ֻלֹו, ֶ ש 

יַׁ מֹו,ַֻׁכִ ֹוֵפטַַׁעצְּ מֹוַׁש  ַעצְּ הֻבְּ ַמֻטָ ין לְּ ש  ֻדִ ֻיֵ ֶ ש   ,"ֻכְּ
ָלה"  ַמעְּ ין לְּ י)ֵַׁאין ֻדִ רִּ בָּ בָֻּּ ם־דְֻּ ַׁ.ה ה, ה(רַּ

ִחיַנת ֵצל ַׁ:ֻבְּ ִהֻנָ ָאָדם ָיכֹול לְּ ֶ ַעל־ַמה ש ֻ
יִנים  ֲעִנית ֶאָחד, ִמֻדִ ֵדי ִסֻגֻוף אֹו ֻתַ יְּ
ֻכֹות ַעל־ ַגם ִלזְּ ֹאד, וְּ ה מְּ ֻבֵ ים ֻוָמִרים ַהרְּ ִ ָקש 

א י עֹוָלם־ַהֻבָ ַחֻיֵ כוַַָֻׁׁיָדם לְּ רַַׁהַׁ'.ַׁוְּ ִעֻקַ ֻוָבה'וְּ ש  ַׁ,'ֻתְׂ
ַַׁהַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ ט'הֻוא ֻפָ ְׂ ש  ֻבֹוֵדד ַׁ,'ֻמִ ִמתְּ ֶ ֵדי ש  ַעל־יְּ

ֹוֵפט  ש  ֵבין קֹונֹו, וְּ ינֹו לְּ ל ֻבֵ מֹו ַעל ֻכָ ַעצְּ
ה, ָעש ָ ֶ יו ש  ַַׁלֲעבֹוַדתַַַׁׁמֲעש ָ מֹו ַַׁעצְּ עֹוֵרר ֻומְּ

ַׁ ַעם, ָכל־ֻפַ ַֻׁבְּ ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ש  "וְַֹׂהש ֻ ֻיֵ ֶ ֵדי ש  ַעל־יְּ
ה  ַמֻטָ ט לְּ ֻפָ ְּ ָלה ,ִמש  ַמעְּ ין לְּ "ל. ,"ֵאין ֻדִ ֻנַ ַֻׁכַ

ה  עֹוש ֶ ֶ עֹוֵרר, ַעד ש  ִהתְּ ִאם זֹוֶכה לְּ
מֹו  ַעצְּ ט ֻבְּ ֻפָ ְּ ,ִמש  ש  נוַַַֻׁׁמֻמָ ַהיְּ ַׁ:ֻדְּ

ַַׁׁ ֶ מֹו.ש  ףַַׁעצְּ ַסֻגֵ הַֻׁומְּ ַעֻנֶ תְּ ַֻׁמִ

ֶַׁנֶגדַׁ לֻום ִַׁלכְּ ַׁעֹוֶלה ֵאינֹו ֶ ש 
יוַׁ י־ֵכןֵַׁמַאַחרַַׁׁ–ַמֲעש ָ ַאף־ַעל־ֻפִ

מוַֹׁ ַעצְּ יןַֻׁבְּ הַַׁהֻדִ מֹוַׁעֹוש ֶ ַעצְּ הֻואַֻׁבְּ ֶ ֵדי־ֶזהַַׁׁ,ש  ַעל־יְּ
ָלה, ַמעְּ ֻלְּ ֶ ַׁש  יִנים ַַׁהֻדִ ל ַֻׁכָ ֻנֻו ִַׁמֻמֶ ל ַבֻטֵ ֵדיַַׁׁמְּ ַעל־יְּ

ט'ַהַַׁׁ ֻפָ ְׂ ש  "ל.ַׁ'ֻמִ ֻנַ מֹוַֻׁכַ ֹוֵפטַַׁעצְּ ש ֻ ֶ ֻלֹוַׁש  ֶ ַׁש 

ִפיןַׁ ַסֻגְּ ֻמְּ ֶ ָהֲאֵבלֻותַׁש  ֲעִניִתיםַׁוְּ ִחיַנתַַׁהֻתַ ֻבְּ
ַָׁוַיִיןַׁ ר ש ָ ַֻׁבָ ִניַעת ַֻׁוִבמְּ ַתֲעִנֻיֹות ַֻׁבְּ ָמן ַעצְּ

ִבילַַׁׁ ְּ ש  כֻו',ַֻׁבִ ִחיָצהַׁוְּ 'ֻורְּ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ַׁ.'ֺחרְׂ

ֹֻבֵֹ ן ֻבַ ֹ'ֺחרְׂ קְׂ 'ית־ַהֻמִ ש  ִבילַַֻׁׁדָ ְּ ש  ַגםהֻואַֻׁבִ ־'ֻפְׂ
ט' ֻפָ ְׂ ש  "לַַׁהֻמִ ֻנַ יןַַׁׁ–ַֻׁכַ ַׁעֹוש ִ ַָׁאנֻו ן ַעל־ֻכֵ

יןַׁ ַׁעֹוש ִ ָאנֻו ַׁוְּ ַׁזֹאת, ִנין ַתֻקְּ ַֻׁומְּ ֻוָבה, ש  ַֻׁתְּ ו ָ ש  ַעכְּ
ט' ֻפָ ְׂ ָמן,ַַׁׁ'ִמש  ַַׁעצְּ ִפין ַסֻגְּ ַֻׁומְּ ין ַעֻנִ ַֻׁוִמתְּ ֵמנֻו, ַעצְּ ֻבְּ

לַׁ ַבֻטֵ ֵדיַׁלְּ ָלה'ַהַַֻׁׁכְּ ַמעְׂ ֻלְׂ ֶ יןֹש  "ל.,ֹ'ֻדִ ֻנַ ַֻׁכַ

ֹהֻוא: ָֹהֲאֵבלֻות ר ל ַעל ִַׁעֻקַ ַאֻבֵ ִהתְּ לְּ
יו' מ 'ַמֲעש ָ רְּ ֵהם 'ֻגָ ֶ ה, ש  ָעש ָ ֶ ן ש  ֻבַ ֻו ֺחרְּ

 .' ש  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ַֻׁבֵ

ָיָמיו,ֹ ֹֻבְׂ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ָנהֹֻבֵ ֻלֹאִֹנבְׂ ֶ לִֹמיֹש  "ֻכָ
ָיָמיו" ֹֻבְׂ ֶֹנֱחַרב ִאֻלֻו ת לג.(ַֻׁכְׂ כוֹּ רָּ ַׁ)בְֻּ ָצִריךְּ ַׁוְּ .

ל ַאֻבֵ ִהתְּ ֹאדַַׁׁלְּ ֻכֹותֲַׁעֵליֶהםַׁמְּ ִלבְּ ַׁוְּ ֲַׁעוֹונֹוָתיו, ַעל
יו, ַמֲעש ָ ַֻׁבְּ ש  ֻפֵ ְּ ַפש  ַֻׁולְּ מֹו, ַַׁעצְּ ֻפֹט ְּ ִלש  ַׁוְּ ֹאד, ַׁמְּ

ה.ַׁ ָנםֵַׁמַעֻתָ ַתֻקְּ ַֻׁולְּ

ַׁלְַּׁ ה ֻכֶ ֹ'ִיזְּ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין ַׁ–ַׁ'ִבנְׂ
ַׁ י ַֹעלֹֻכִ ל ַאֻבֵ תְׂ ַֹהֻמִ ל "ֻכָ

אֹותֹ ַלִים,ֹזֹוֶכהִֹלרְׂ ָ רֻוש  ָחָתֻה"יְׂ מְׂ ש ִ ית ל:(ַֻׁבְׂ ֲענִּ ַׁ.)תַֻּּ

ַלִים ָ רֻוש  לַַׁעלַׁיְּ ַאֻבֵ תְּ ֻמִ ֶ ֵדיַָׁהֲאֵבלֻותַׁש  ַׁ,ַעל־יְּ
יו ַמֲעש ָ ַֻׁבְּ ש  ֻפֵ ְּ ַפש  ןַַׁׁ,ֻומְּ ֻבָ ַַׁהֺחרְּ תֹוֶלה וְּ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

י ַאף־ַעל־ֻפִ ֹוְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ֶזה ֹוְׂ

ָרט ֹֻוִבפְׂ

י ַֹאף־ַעל־ֻפִ

ֶזהוֹֻ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֵדי־ֶזה ַעל־יְׂ ֹוְׂ

י ֹֻכִ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ָאב ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 סט

ַׁ ֲַׁחָטָאיו ִפי לַָׁאָדםַׁלְּ ַֻׁכָ י ַֻׁכִ מֹו, ַעצְּ ַׁלֹוַַׁׁ–ֻבְּ ֵַׁיש  ן ֻכֵ
ָכלַֻׁדֹורַָׁודֹורַֻׁבְַַּׁׁ ֹ'ֵחֶלקַֻׁבְּ ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ֹֺחרְׂ ֹ'.ש 

זֹוֶכהַׁ ַׁוְּ מֹו ֹוֵפטַַׁעצְּ ש ֻ ֶ ַַׁמהַׁש ֻ ִפי ַֻׁכְּ ֶַׁאָחד ל ֻכָ
ַֻׁבְַּׁ ֵַׁחֶלק ַׁלֹו ֵַׁיש  ן ַֻׁכֵ יו, ַַׁמֲעש ָ ן ַתֻקֵ ַיןֹ'לְּ ִבנְׂ

ֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ָיֵמינֻו,ַֹׁ'ֻבֵ ֵהָרהַֻׁבְּ מְּ ֶנהֶַׁלָעִתידַֻׁבִ ֻבָ ֻיִ ֶ ש 
ֻקֻוןַׁ ֵדיַֻׁתִ ים.־ַעל־יְּ ֲעש ִ ַַׁהֻמַ

ַׁ ר ֹ'ִעֻקַ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ַין נְׂ ֵדיַַׁׁ'ֻבִ ַעל־יְּ
ט', ֻפָ ְׂ תֻובַַׁׁ'ִמש  ֻכָ ֶ מֹוַׁש  ה א, כז(ֻכְּ ְעיָּ ַּ "ִצֻיֹוןֹ:ַׁ)ְיש 

ֶדה" ֻפָ ֹֻתִ ט ֻפָ ְׂ ִמש  ַַׁהֺחַַֻׁׁבְׂ ר ִַׁעֻקַ י ַֻׁכִ כֻו', ַָׁהָיהַׁוְּ ן ֻבָ רְּ
ֵדיַׁ ַגםַעל־יְּ ט'־'ֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  ֵדיַַַׁׁהֻמִ ןַַׁעל־יְּ ַעל־ֻכֵ "ל,ַׁוְּ ֻנַ ֻכַ

ֻקֻוןַׁ ט',־'ֻתִ ֻפָ ְׂ ש  כֹונֹו.ַַׁהֻמִ ַַׁעלַׁמְּ ש  ֻדָ קְּ ַַׁיֲחזֹרַַׁהֻמִ

ַׁ ַַׁרַז"ל רֻו ָאמְּ ֶ ית כט:(ש  ֲענִּ ַׁ)תַֻּּ ר : "ַהאי ֻבַ
ֲהֵדי  יָנא ֻבַ ִאית ֵליֻה ֻדִ ָרֵאל ֻדְּ ִיש ְּ
ָאב  ָעה ֻבְּ ְּ ש  יֻה קֶֹדם ֻתִ יט ִמֻנֵ ֻמֵ ֻתַ ְּ ַעֻכֻו"ם, ִלש 

כֻו'" ב ַׁוְּ אָּ ה בְֻּ עָּ ְ ש  י תִֻּּ ְפנֵּ י לִּ וֹּ ם גֻּ ין עִּ ש  לוֹּ דִֻּּ יֵֻּּ ֶּ ל ש  אֵּ רָּ ש ְ  –)יִּ

מֵֻּּ   ְתחַּ (יִּ וֻּ נֻּ מֶֻּּ ַׁ.ק מִּ

ֵמיַׁ ֹ'ָאזֵַׁהםַׁיְּ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֹֻבֵ ן ֻבַ הֻואַַׁׁ',ֺחרְׂ ֶ ש 
ַגם־ ט'ֻפְׂ ֻפָ ְׂ ש  ַַׁׁ,'ַהֻמִ ֻפָ ְּ ש  ָאזַָׁנַפלַַׁהֻמִ יןַׁוְּ ַהֻדִ טַׁוְּ

ַׁ "ל ֻנַ ַֻׁכַ ָרֵאלַַׁׁ–ֲאֵליֶהם ִיש ְּ ַׁלְּ ה ֶ ַָׁקש  ַָׁאז ן ַעל־ֻכֵ
ֵַׁמַאַחרַׁ ַַׁעֻכֻו"ם, ֶַׁנֶגד ט ֻפָ ְּ ִמש  ַֻׁבְּ ִליַח ַהצְּ לְּ

ַׁ ֶ טש  ֻפָ ְּ ש  ה־'ֻמִ ָ ֺדש ֻ קְּ נִַַׁׁ'ֻדִ ַׁוְּ ַָׁאז ַלֻבֵַָׁנַפל יןַׁתְּ ַֻׁבֵ ש 
"ל.ַׁ ֻנַ ַָׁהַעֻכֻו"םַֻׁכַ

דֹוָלהַׁ ַֻׁגְּ ִגיָעה ַׁיְּ ַָׁאז ִריִכין ַׁצְּ ָאנֻו
ִפיןַׁ ַסֻגְּ ֻמְּ ֶ ַׁש  ֲַׁאֵבלֻות ִדיֵני ַׁוְּ ַתֲעִנית ֻבְּ

ֵדי ַֻׁכְּ כֻו', רַָׁוַיִיןַׁוְּ ש ָ ָמןִַׁמֻבָ טַַַׁׁעצְּ ֻפָ ְּ ש  ַהֲעלֹותַַׁהֻמִ לְּ
ֻה.ַׁ ָ ש  רְּ ָ ש  פֻוָלהַׁלְּ ָאהַַׁהֻנְּ רְּ ַהֻיִ ַׁוְּ

  .לו

י) ָכר דֲהָלכֹות, ־ִלֻקֻוט  ר־ש ָ ֹומ   (ז־, וש 

ַׁ ֶ ַׁש  ָצִרים'ֵאֻלֻו ין־ַהֻמְּ ִריִכיןַַׁׁ',ֻבֵ ַׁצְּ ָאנֻו
ַַׁהַׁ ִחיַנת ַֻׁבְּ יךְּ ִ ש  ַהמְּ ַֻׁולְּ ֶחֶסד־'ַלֲחזֹר

ם ֹותַַׁלֲעַַׁׁ,'ִחֻנָ ֶרךְֹׂ'ש  ָרֵאל־ֻדֶ ֶאֶרץ־ִיש ְׂ הֹלְׂ ָ בֻוש  ַׁ,'ֻכְׂ
ִלינוַַֻׁׁ ֻגָ ֶ ִמיםַׁש  ֵאֻלֻוַַׁהֻיָ הַֻׁבְּ ֻנָ  .ִמֻמֶ

ַׁ ֵעת לֻותֻבְּ ַָׁהַעֻכֻו"םַַׁׁ–ַַׁהֻגָ ִרים ַׁחֹוזְּ ֲאַזי
ַׁלֹוַמר ִלֻפֹות ַהֻקְּ ַַׁׁ:וְּ ֶ ָרֵאל'ש  ָכלַַׁׁ',ֶאֶרץ־ִיש ְּ וְּ

ֻהַׁ לֻויֹותַֻׁבָ עֹותַַׁהֻתְּ ֻפָ ְּ ֶהםַׁ,ַהַהש  ֻלָ ֶ ֵַׁמַאַחרַׁ–ַַׁהֻכֹלַׁש 
ַַׁׁ ֶ ָרֵאלֶאַׁ'ש  ָיָדם.ַׁ'ֶרץ־ִיש ְּ הַֻׁבְּ ַַׁעֻתָ

ַׁ ר ָרֵאל'ִעֻקַ ֶֹאֶרץ־ִיש ְׂ ת ַ ֺדש ֻ ֶכתַׁ'קְׂ ֶ ש  ַׁ,ִנמְּ
ִחיַנתַׁ יו"ִמֻבְּ כֻו'ַׁ"ֻכַֹחַֹמֲעש ָ י)ַׁוְּ לִֻּּ הִּ .ַׁם קיא, ו(תְֻּ

ָרֵאל ִַׁיש ְּ ַיד ַֻׁבְּ ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ֶ ש  ַֻׁכְּ ן ַעל־ֻכֵ ֲאַזיַַׁׁ,וְּ
ה ֻלֶ ֻגַ צֹונֹוֹ"ַׁ:ִנתְּ ֹֻוִברְׂ ַֹהֻכֹל ָרא ֹֻבָ ַרךְׂ ֻבָ ם־ִיתְׂ ֵ ַהש ֻ ֶ ש 

ָֹלנוֹֻ ָתָנֻה ֹֻונְׂ ֵֹמֶהם ָטָלֻה ִּ )ַׁ"נְׂ ש  י"י רַּ ִּ אש  רֵּ ; ת א, אבְֻּ

י ִּ אש  רֵּ בָֻּּ ־תבְֻּ כֹותַַׁׁ,(ה א, ברַּ ָ ש  עֹותִַׁנמְּ ֻפָ ְּ לַַׁהַהש  ַוֲאַזיַֻׁכָ
ל ַֻׁכָ י ַֻׁכִ ָרֵאל, ִיש ְּ ֵַׁמֶאֶרץ־ַׁלְּ ִכין ָ ש  ִַׁנמְּ עֹות ֻפָ ְּ ַהַהש 

ָרֵאלַׁ ַׁ.ִיש ְּ

ֵצנוַֻׁ ֵַׁמַארְּ ִלינֻו ֻגָ ֶ ַׁש  ָגלֻוֵתנֻו ֶאֶרץ־ַׁ,ֻבְּ וְּ
ָיָדם ַֻׁבְּ ָרֵאל הַַׁׁ–ִַׁיש ְּ ֻסֶ ֻכַ ִנתְּ ַׁוְּ ָלם ֶַׁנעְּ ֲאַזי

ִחיַנתַׁ יו"ֻבְּ ַֹמֲעש ָ כֻו'ַׁ"ֻכַֹח ִריםַַׁׁ,וְּ ֻבְּ ֻגַ ַוֲאַזיֵַׁהםִַׁמתְּ
ִפירֹות כְּ ִריםַׁ,ֻבִ אֹומְּ ַֹחס־"ַׁ:וְּ ֶהם ֻלָ ֶ ֹש  ַהֻכֹל ֶ ש 

לֹוםֹ ָ ש  ֹ."וְׂ

ַׁ ה ָצִרים'ַעֻתָ ין־ַהֻמְׂ ֵמיַַׁׁ',ֻבֵ ַׁיְּ ֵהם ֶ ש 
לֻות ַהֻגָ ַׁוְּ ן ֻבָ ַַׁלֲחזֹרַַׁׁ–ַַׁהֺחרְּ ִריִכין צְּ

ָרֵאל ֶאֶרץ־ִיש ְּ ַׁלְּ ֶרךְּ ֹותַֻׁדֶ ַַׁלֲעש  יךְּ ִ ש  ַהמְּ זֶַַֻׁׁ–ַֻׁולְּ ֶ הַׁש 
ֵדיַׁ ַַׁעל־יְּ דֹול ַַׁהֻגָ יק ֻדִ ַַׁהֻצַ ֵדי ַַׁעל־יְּ ה ַנֲעש ֶ

כֻו' ַׁוְּ יטֻותֹו ִ ש  לַַׁׁ,ֻפְּ ַֻׁכָ ה ַחֻיֶ ַׁמְּ ַׁהֻוא ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ ֶ ש 
ֻוִטים ש  ֹאדַַׁׁ,ַהֻפְּ ַׁמְּ דֻו ָירְּ ַׁוְּ לֻו פְּ ֻנָ ֶ ַׁש  ַׁאֹוָתם ַוֲאִפֻלֻו
םַַׁׁ ָ בָֹארַׁש  ֻמְּ כֻו',ַֻׁכַ ַׁ.)ח"ב עח(וְּ

ַָׁהַׁ ֵדי ם'ַעל־יְּ ַנת־ִחֻנָ לַַׁׁ'אֹוַצר־ַמֻתְּ ַקֻבֵ ֻמְּ ֶ ש 
יטֻותוַֹׁ ִ ש  ַֻׁפְּ ֵעת ַֻׁבְּ ֻנֻו ַׁהֻואַַׁׁ,ִמֻמֶ ֵדי־ֶזה ַעל־יְּ

הַַׁהֻכֹלַׁ ַחֻיֵ כוַַֻׁׁמְּ ַׁ'.וְּ

ַׁ ִחיַנת ָיִמים ֵאֻלֻו ֻבְּ ָהֲאֵבלֻות ֻבְּ ה וְּ ִכֻיָ ַהֻבְּ
ָרֵאל'ַעל  לֻות ִיש ְּ ית־'וְּ  'ֻגָ ן ֻבֵ ֻבַ ֺחרְּ

ש   ֻדָ קְּ נוַַֻׁׁ–ַׁ'ַהֻמִ ַהֲחיֹותַַׁׁ:ַהיְּ ַׁלְּ ה ֻמֶ ַֻׁבַ ַָׁלנֻו ֵַׁאין י ֻכִ
ֵמַׁ ֵצנוַַֻׁׁ,נוַַֻׁעצְּ ֵַׁמַארְּ ִלינֻו ֻגָ ֶ ַׁש  ֻוֵבית־ַׁ,ֵמַאַחר

ֲעוֹוֵנינוַֻׁ ַֻׁבַ ֶַׁנֱחָרב ש  ֻדָ קְּ ַַׁהֻמִֹחיןַַׁׁ,ַהֻמִ ל ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ש 
ַהִחֻיֻות ָגלֻוֵתנוַֹֻׁ.וְּ הֹֻבְׂ ַעֻתָ ִחיַנתֹֹ,וְׂ בְׂ נֻוֹֻבִ ֻלָ ֹֻכֺ נֻו ֲאַנחְׂ

ֻוִטים' ש  ֹֻפְׂ ים ִ ִקיםַַׁׁ',ֲאָנש  ַׁעֹוסְּ ָאנֻו ֶ ש  ַֻׁכְּ ֲַׁאִפֻלֻו י ֻכִ
ה ִפֻלָ ַֻׁותְּ תֹוָרה ַֻׁבְּ ֵלמֻות, ְּ ש  ַֻׁבִ ֵלנֻו כְּ ש ִ ַׁוְּ ַׁמֵֹחנֻו ַׁ,ֵאין

ֵַַׁׁמֲחַמתַׁ גֻוףַָׁוֶנֶפש  לֻותַֻׁבְּ ִריַרתַַׁהֻגָ ַׁ.מְּ

ֵכן ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָיִמים ֹֻבְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

י ֹֻכִ

ֶזה ֹוְׂ



ָאב תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   ֻתִ
 ע

ֵלמֻות ְׂ ש  ֹֻבִ ַֹהֻמַֹח ר ַמןֹֹ,ִעֻקַ זְׂ ֹֻבִ ַֹרק הֻוא
ם ַֹקֻיָ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ֻבֵ ֶ דֻוַע,ֹ,ש  ֻיָ ָרטַַֻׁׁכַ ֻוִבפְּ

לֻות ַַׁהֻגָ ַׁעֹל ֲחַמת ֻמֵ ֶ הַַׁׁ,ש  ֻבֵ ַַׁהרְּ ִלים ֻטְּ ֻבַ ִמתְּ
ֵריַׁ ַגמְּ ֵרי־ֻתֹוָרהַׁלְּ בְּ ַׁ.ִמֻדִ

ה ַֹעֻתָ ִֹחֻיֻוֵתינֻו ר ַֹעל־ֹ,ִעֻקַ ַֹרק הֻוא
"ל ַֹהֻנַ דֹול ַֹהֻגָ יק ֻדִ ַֹהֻצַ ֵדי הַַׁׁ,יְׂ ַחֻיֶ ֻמְּ ֶ ש 

ַׁ ֵדי ַַׁעל־יְּ ַָׁהעֹוָלם ל יטֻותוֹֹ'ֻכָ ִ ש  ֵדיַַׁׁ,'ֻפְׂ ַעל־יְּ
ם'ָהַׁ ַנת־ִחֻנָ ַַׁהַַׁׁ',אֹוַצר־ַמֻתְׂ הֻוא ֶ ֶאֶרץ־'ש  ֹלְׂ ֶרךְׂ ֻדֶ

ָרֵאלֹ "לַׁ'ִיש ְׂ ֻנַ כֻו'ַֻׁכַ ַׁ.וְּ

ה  ֻבֵ ֻכֹות ַהרְּ ִלבְּ ל וְּ ַאֻבֵ ִהתְּ ִריִכין לְּ צְּ
ש  'ַעל  ֻדָ קְּ ית־ַהֻמִ ן ֻבֵ ֻבַ ָגלֻות 'וְּ  'ֺחרְּ

ָרֵאל ַַׁהַַׁׁ–ַׁ'ִיש ְּ י ה'ֻכִ ִכֻיָ ִחיַנתִַַׁׁהיאֹ'ֻבְׂ ֻבְּ
קֻות־' ֻלְׂ ֻתַ ַַׁהַֻׁכִַַׁׁ,'ַהֻמִֹחיןִהסְׂ ֵהםַַׁׁ'ֻמִֹחין'י ֶ ש 
ה' ָ דֹוש  ַֹהֻתֹוָרה־ַהֻקְׂ מֹות ִחיַנתַַׁׁ,'ָחכְׂ ַֻׁבְּ ֵהם
ָחה' מְׂ תֻובַׁ,'ש ִ ֻכָ ֶ ַׁש  מֹו י)ַֻׁכְּ לִֻּּ הִּ ַׁם יט, ט(תְֻּ ֻקֻוֵדיֹ": ֻפִ

ֵחיֵֹלב ֻמְׂ ש ַ ִריםֹמְׂ ָ ש  ַהַַׁׁ."ה'ֹיְׂ ה'וְּ ִכֻיָ ִחיַנתַַׁׁ'ֻבְׂ ִהיאַֻׁבְּ
קֻות־ַהֻמִֹחין'ַׁ ֻלְׂ ֻתַ ַׁ'.ִהסְׂ

ַׁ ִאין ַַׁמרְּ ָאנֻו ֶ ם־ש  ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ לֻוֵתנֻו פְּ ִ ש 
ַרךְַּׁ ֻבָ ַדַעתַׁ,ִיתְּ ֻוםַׁמַֹחַׁוְּ ֵאיןַָׁלנֻוַׁש  ֶ ַרקַַׁׁ,ש 

ַרךְַּׁ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַַׁהש ֻ ֵני ִַׁלפְּ ַֻׁבֹוִכין ַַׁעלַַׁׁ,ָאנֻו ַרֵחם ֻיְּ ֶ ש 
לֻוֵתנוַֻׁ ַֻׁגָ ִרירֻות םַׁ,מְּ ֶַׁחֶסד־ִחֻנָ נֻו ִַׁעֻמָ ה ַיֲעש ֶ ַׁ,וְּ

יִכַׁ ִ ש  מְּ ֻמַ ֶ ַׁש  "ל ַַׁהֻנַ ים ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ֻדִ ַַׁהֻצַ כֻות זְּ ַׁיםֻבִ
ם'ָהַַׁׁ ַנת־ִחֻנָ יטֻוָתםַׁ'אֹוַצר־ַמֻתְׂ ִ ש  ֵעתַֻׁפְּ "לַׁ,ֻבְּ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

ָאב'ֻבְַּׁ ָעה־ֻבְּ ְּ ש  ןַַׁׁ'ֻתִ ֻבָ ַַׁהֺחרְּ ר ִַׁעֻקַ ָאז ֶ ש 
ֵרי ַגמְּ ַַׁהֻמִֹחיןַַׁׁ–ַׁלְּ ל ַֻׁכָ ִקין ַסֻלְּ מְּ

ֵרי ַגמְּ ָלל"ַׁ,לְּ ין ֻכְּ ִפֻלִ ית ֻותְּ יִחין ַטֻלִ ֵאין ַמֻנִ ַׁ"וְּ
ֹּקֶּ ] בֻּ ְלחָּ )ַׁר[בַֻּּ ֺּ ךְ ־ןש  רוֻּ י־חאֹּרַּ  עָּ יִֻּּ ַרק ֻבֹוִכין ַׁ,ם תקנה, א(חַּ

ן  ֻבָ ִלים ַעל ַהֺחרְּ ַאֻבְּ  .ֻוִמתְּ

ֹֻובֻוִריםֹ י־ָהָאֶרץ ַֹעֻמֵ מֹו ֹֻכְׂ נֻו ֻלָ ֹֻכֺ ָאנֻו
ֵרי ַגמְׂ ִֹחֻיֻותַׁ,לְׂ ֻום ֹש  ָֹלנֻו ֵאין ַַׁרקַׁ,וְׂ

ִחיַנתַׁ ן־ֻתֹוָרה'ִמֻבְּ כֻו'ַׁ'ִקֻיֻום־ָהעֹוָלםֹקֶֹדםַֹמֻתַ ַׁ.וְּ

ן ֻבָ םַַׁׁ–ֵַׁמעֶֹצםַַׁהֺחרְּ רַָׁלנֻוַֻׁגַ ָ ש  ֶזהִַׁאי־ֶאפְּ
יךְַּׁ ִ ש  ַהמְּ ַֹׁ,לְּ ֵדי י־ִאםַֹעל־יְׂ ה'ֻכִ הַֹרֻבָ ִכֻיָ ֹ'ֻבְׂ

ֹ'ַעלֹֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ַׁ.'ֺחרְׂ

ים ֲעוֹנֹוֵתינֻו־ָהַרֻבִ ית־ַׁ,ֻבַ ֱחַרבַַׁהֻבֵ ֻנֶ ֶ יַׁש  ַֻׁדַ לֹא
ֲעוֹנֹוֵתינוַֻׁ ַֻׁבַ ֵצנֻו ֵַׁמַארְּ ָגִלינֻו ַׁוְּ ש  ֻדָ קְּ ַׁ,ַהֻמִ

ַַׁהֻמִֹחין ל ַֻׁכָ ם ָ ש ֻ ֻמִ ֶ ַַׁעלַַׁׁ–ַׁש  ַָׁיגֹון ַׁנֹוַסף עֹוד
אֹוֵבינוַֻׁ קֻוַֹׁ,ַמכְּ ֻלְׂ ֻתַ ִֹנסְׂ ים ֻיִ יִקים־ֲאִמֻתִ ֻדִ ַֹהֻצַ ם ֻגַ ֶ ש 
ֲעוֹנֹוֵתינוֹֻ ַַׁׁ,ֻבַ ר ֶ ַלִיםֹ"ֲאש  פְׂ ֹֻכִ קֻוָלה ְׂ ֹש  ִמיָתָתם

ֹֹ ש  ֻדָ קְׂ ית־ַהֻמִ ןֹֻבֵ ֻבַ ֺחרְׂ יכָּ )ַׁ"ֻכְׂ בָֻּּ האֵּ ַׁ.ה א, לז(־רַּ

ה ֻבֵ ֻכֹותַַׁהרְּ ִריִכיןִַׁלבְּ עֹוֵררַַׁׁ,צְּ ֻנְּ ֶ ַעדַׁש 
מוַֹׁ ְּ ַׁש  ַרךְּ ֻבָ ִַׁיתְּ ַַׁׁ:ַרֲחָמיו יךְּ ִ ש  מְּ ֻיַ ֶ ש 

יִקים ֻדִ ַחַַׁהֻצַ הַֻׁכֹ םַַׁעֻתָ ָֹעֵלינֻוַֹׁ,ָעֵלינֻוַֻׁגַ יךְׂ ִ ש  ַהמְׂ לְׂ
ם' ם'ֵמֹֹ'ֶחֶסד־ִחֻנָ ַנת־ִחֻנָ יכוַַֻׁׁ'ָהאֹוַצר־ַמֻתְׂ ִ ש  ִהמְּ ֶ ַׁש 

ֶדַַׁׁ ֵדיַֻׁגֹ יטֻוָתםלַַׁעל־יְּ ִ ש  ַׁ.ֻפְּ

ֵדי־זֶַׁ ַַׁעל־יְּ ַׁה ַח ַָׁלֶהםַֻׁכֹ ַאַחרֵַׁיש  הַׁלְּ םַַׁעֻתָ ֻגַ
קֻוָתם ֻלְּ ֻתַ ַָׁהַַׁׁ,ִהסְּ ַָׁעֵלינֻו יךְּ ִ ש  ַהמְּ אֹוַצר־'לְּ

ם ַנת־ִחֻנָ ִחיַנתַֹׁ,'ַמֻתְׂ בְּ ַֻׁבִ ה ַַׁעֻתָ ם ַֻׁגַ ַהֲחיֹוֵתנֻו לְּ
ם' ַַׁׁ'ֶחֶסד־ִחֻנָ י ַֻׁכִ ַבד, יִקיםֹ"לְּ ַֹצֻדִ דֹוִלים ֻגְׂ

ִמיָתָתןֹ יֶהןֹֻבְׂ ַחֻיֵ י)ַׁ"יֹוֵתרִֹמֻבְׂ לִֻּּ ַׁ.ן ז:(חֺּ

ים' ִחיַנתַַׁהֵַׁהםַַׁׁ–ַׁ'ַחֻיִ ָמה'ֻבְּ ַהַֹׁ'ָחכְׂ ַׁ'ֻמִֹחין'וְּ
ַַׁהַׁ ר ִַׁעֻקַ ֵהם ֶ ִֹחֻיֻות'ש  ִהיאַַׁׁ–ַׁ'ִמיָתה'וַֻׁ'.

ִחיַנתַַׁׁ קֻות־'ֻבְּ ֻלְׂ ֻתַ ִהיאַַׁהַַׁׁ,'ַהֻמִֹחיןִהסְׂ ֶ ַׁ.'ִחֻיֻות'ש 

יִקים" ֻדִ רֻוִייםֹֹ,ַהֻצַ ֹקְׂ ִמיָתָתן ֹֻבְׂ ם ֻגַ
ים כוֹּ )ַׁ"ַחֻיִ רָּ ֵעתַַׁׁ–ַׁת יח:(בְֻּ ַֻׁבְּ ם ַֻׁגַ י ֻכִ

קֻות־' ֻלְׂ ֻתַ ַַׁׁ',ַהֻמִֹחיןִהסְׂ ִלים ַקֻבְּ ַׁמְּ ַׁ'ִחֻיֻות'ֵהם
ם'ֵמָהַׁ ַנת־ִחֻנָ כֹוִליםַֹׁ,'אֹוַצר־ַמֻתְׂ ַׁיְּ ֵַׁהם ן ַעל־ֻכֵ וְּ

ַאַחרַׁ ַׁלְּ ם ַֻׁגַ ַָׁהעֹוָלם ל ַֻׁכָ ֶַׁאת ַהֲחיֹות לְּ
קֻוָתם ֻלְּ ֻתַ ַחַָׁהַַׁׁ,ִהסְּ ֵדיַֻׁכֹ ם'ַעל־יְּ ַנת־ִחֻנָ ַׁ'אֹוַצר־ַמֻתְׂ

יטֻוָתם ִ ש  ַֻׁפְּ ֵעת ַֻׁבְּ יִכין ִ ש  מְּ ֻמַ ֶ ִחיַנתַׁ,ש  ַֻׁבְּ הֻוא ֶ ַׁש 
ִחיַנתַַׁׁ'יָתהִמֹ'ַׁ קֻות־'ֻבְּ ֻלְׂ ֻתַ "לַׁ',ַהֻמִֹחיןִהסְׂ ֻנַ ַׁ.ֻכַ

י ֹֻכִ

ן ַֹעל־ֻכֵ

ן ַֹעל־ֻכֵ

נוֹֻ ֹ:ַהיְׂ

ן ַעל־ֻכֵ ֹוְׂ

ָאז ֹוְׂ

ֲֹאָבל

י ֹֻכִ

ַעל־ֶזה ֹוְׂ

י ֹֻכִ

י ֹֻכִ

ֲֹאָבל



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ ָאבַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   עא ֻתִ

F  ַח ו   ַמְפת ֵּ ִפל   fת ַהת ְ

יקֻו"ן' ֻתִ יק"ֻו וְּ ַין ֻתֵ ל  – ]א[ ִענְּ ֻכָ ֶ ש 
יקֻון'  'ֻתִ כֻו לְּ ַהֻפְּ ינֹו"ת' ִיתְּ  .)ח"א קמב(ַה'ֻקִ

ָאב' ַאֲחֵרי־ ָעה ֻבְּ ְּ ש  'ֻתִ ה לְּ ִפֻלָ ]ב[ ֻתְּ
יַח  –ָצֳהָרִים  ִ ל 'ָמש  ֶ ַגֻלֹות אֹורֹו ש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ ש 

ָדתֹו  ַמן ל  זְּ נֻו' ֻבִ ק   .)ח"ב סא(ִצדְּ

P [א ]ִפֻלֹות  p אֹקמב"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְׂ
י) ִּ ל־פֻּ ֲהרַּ  עַּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ ן, 'רמז א"ח ן"לִּ ְניַּ יק עִּ יקוֻּ  וֻּ "תֵֻּּ  ('ן"ְותִֻּּ

ל  – ֻכָ ֶ ינוֹ 'ַה ש  כוֻ "ת' ֻקִ ַהֻפְּ יקוֻ 'לְּ  ִיתְּ  –ן' ֻתִ

ָפֶניךָ  ָרצֹון  ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹהינוֻ  הְיֹהוָ  ִמֻלְ
ַרֵחם, ֲאבֹוֵתינוֻ  ֻתְ ֶ נוֻ  ָעֵלינוֻ  ש  , ֻוְתַזֻכֵ

ַלח ְ יַח  ֶאת ְמֵהָרה ָלנוֻ  ְוָתִביא ְוִתש  ִ  ְמש 
ן, ִצְדֵקנוֻ  ל ִויַתֻקֵ ה ֻכָ ל ִעם ָהעֹוָלם־ַהֻזֶ  ֻכָ

לֻוִים, סֹוף ְוַעד ֵמרֹאש   ָהעֹוָלמֹות ֻתְ ֶ ם ש  ֻלָ  ֻכֺ
ֶזה  ה ָהעֹוָלם ֻבָ ֲעש ֶ  .ַהֻמַ

 ְמֵהָרה ֻוְתִביֵאהוֻ , ְוָעֵלינוֻ  ָעָליו
לֹום ָ ן, ְלש  ִתֻקֻון ַהֻכֹל ִויַתֻקֵ  ִנְפָלא ֻבְ

ַעת ָלנוֻ  ְוָיִאיר, ְונֹוָרא י ַהֻדַ ח, ָהֲאִמֻתִ  ְוִיְפֻתַ
נוֻ  ֵעיֵנינוֻ   תֹוָרֶתָך. ְוִלֻבֵ  ֻבְ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ , עֹוָלם ש 
דֹול, ֱאֶמת יםִה ֱאלֹ  הְיֹהוָ "  ָהֵעָצה ֻגְ

ה ְוַרב   ".ָהֲעִליִלֻיָ
ָלל ַעל ָרֵאל ֻכְ ַלח, ְוָעַלי ִיש ְ ְ  ָלנוֻ  ֻוש 

ֻקֻון ֵמעֹוָלם ִנְפָלָאה ֶהָאָרה  ַהֻתִ
ךְ   ַ ְמש  ֻנִ ֶ יַח  ַעל־ְיֵדי ש  ִ  .ִצְדֵקנוֻ  ְמש 

 ֶ ןש  ֻקֵ ְתֻתַ יק ֻיִ ִתֻקֻון וֻ "ַהֻתֵ  ִנְפָלא ֻבְ
טוֻ ְויוֻ , ֶוֱאֶמת ְ ל ְפש  ְעיֹות ֻכָ , ָהִאיֻבָ

ְררוֻ  ל ָנכֹון ַעל ְוִיְתֻבָ ֵפקֹות ֻכָ ֵפק ְוָכל ַהֻסְ ־ַהֻסְ
עֹוָלם ְסֵפקֹות ֻבָ ֶ ה, ש   ְלֵעָצה ָתִמיד ְוִנְזֻכֶ
ֵלָמה ְ ֱאֶמת ְוטֹוָבה ש  ָכל ֻבֶ ָבִרים ֻבְ  ַהֻדְ

עֹוָלם  ֻבָ ֶ  .ש 
ֵדנוֻ , ָעֵלינוֻ  ֶרךְ  ֻוְתַלֻמְ , ָהֱאֶמת ֻדֶ
ן ַעל ֻוְלקֹוֵנן ְלאֹוֵנן ֵאיךְ   ֺחְרֻבַ

י  ְיהִּ

 ַרֵחם

ֹונוֹ  בּׁ  רִּ

 ַרֵחם

ֹאֶפן  בְּׁ

ְתַרֵחם  וּׁ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָאבַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   עב ֻתִ

ש   ְקֻדָ ית־ַהֻמִ ָכל ֻבֵ ָכל ֻוִבְפָרט, ֵעת ֻבְ  ַלְיָלה ֻבְ
ֲחצֹות ָוַלְיָלה ש   ֻבַ ִמים, ַמֻמָ ל ֻוַבֻיָ ֶ ין־ ש  ֻבֵ

ָצִרים ָאב ֻוִבְפָרט, ַהֻמְ ָעה־ֻבְ ְ ִתש   לֹוַמר, ֻבְ
ֵלב, ְוִקינֹות" ֵאיָכה" ר ֻבְ ֻבָ ְ ה ִנש  ֱאֶמת ְוִנְדֻכֶ  ֻבֶ

 .ַלֲאִמֻתוֹ  

נוֻ  ִים ִלֻבֵ ֻמַ ֵני ֲאדֹנָ " ,ֻכַ  י".ֹנַכח ֻפְ
ן" ָעָפר ִנֻתֵ ינוֻ  ֻבֶ  ֵיש   אֻוַלי ,ֻפִ

ְקָוה ינוֻ  ִנְבטֹשׁ ".ֻתִ ֵ ָכְתֵלי רֹאש   ַעל, ֵביֵתינוֻ  ֻבְ
ְכָלל ,ָצרֹוֵתינוֻ  ִרֻבֻוי ֹעֶצם   .ֻוִבְפָרט ֻבִ

ה ֶזה ֻמָ ִנים ֻכַ ָ ר ש  ֶ , ִעיֵרנוֻ  ָחְרָבה ֲאש 
ֵמם ָ ית ְוש  נוֻ  ֻבֵ ֵ ש  ל, ִמְקֻדָ בֹוד ְוֺנֻטַ  ֻכָ

ית ינוֻ  ִמֻבֵ ה ָצָרתוֹ  יֹום ֻוְבָכל, ַחֻיֵ  ְמֺרֻבֶ
 .ֵמֲחֵברוֹ  

ה ר ַעֻתָ ֶ ֵזרֹות ָיְצאוֻ  ֲאש  ֹות ֻגְ  ָקש 
ֻנֹות ֺ ָרֵאל ַעל ֻוְמש  ר, ִיש ְ ֶ ִאי־ ֲאש 

ר ָ ינוֻ . ְלָסְבָלם ֶאְפש  לֻוִים" ְוַחֻיֵ ד ֻתְ ֻגֶ  "ִמֻנֶ
ַחד ָאר, ְלָבֵבנוֻ  ִמֻפַ ְ ֵזרֹות ִמש ֻ ֹות ַהֻגְ  ָקש 

ָמִעין ְ ש  רֹוִצים ַהֻנִ ֶ לֹום ִלְגזֹר ש  ָ  ַחס־ְוש 
ָלן־ַרֲחָמָנא   ."ָלנוֻ  ָהָיה ֶמה" אֹוי, ִלֻצְ

יש   ָעְזֵרנוֻ , ַרֲחִמים ְרֻגִ ֻנַ ֶ  ָצרֹות ש 
ָרֵאל נוֻ  ְוָצרֹות ִיש ְ ֵ נוֻ  ַנְפש   ְבִלֻבֵ

ה ַעד, ֵהיֵטב ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ר ש  ֻבֵ ַ נוֻ  ְלש   ְלָפֶניךָ  ִלֻבֵ
ֱאֶמת ֻפֹךְ , ֻבֶ ְ נוֻ  ְוִלש  ִים ִלֻבֵ ֶניךָ  חֹנכַ  ַכֻמַ  יֲאדֹנָ  ֻפָ

ֱאֶמת אֹותְצָב  ֵענוֻ  ֻגֶֹדל ַעל, ֻבֶ ְ ש   ְוִרֻבֻוי ֻפִ
יֻות ְוֹעֶצם ֲעוֹנֹוֵתינוֻ  ְ נוֻ  ַקש  ר, ָעְרֻפֵ ֶ  ֲאש 
לֻוֵתנוֻ  ֶאת ֶהֱאִריכוֻ  ל ֶאת ָלנוֻ  ְוָגְרמוֻ  ֻגָ  ֻכָ

 .ָצרֹוֵתינוֻ  

ִים ֶאל ְלָבֵבנוֻ  ֻפָ  לֵא  ֶאל ,ֻכַ
ָמִים ָ ש ֻ נֻות ִנְתֻפֹס", ֻבַ  ֲאבֹוֵתינוֻ  ֺאֻמָ

ים ִ דֹוש   ְגדֹוָלה ְצָעָקה ְוִלְזֹעק ִלְצֹעק, ַהֻקְ
ֹוֵטט. ֻוָמָרה ָוִקים ְנש  ְ ש ֻ , ֻוָבְרחֹובֹות ֻבַ

ל ֻלֵ יר ְוִנְתֻפַ ן ְוִנְזַעק ְוַנְעֻתִ  הְיֹהוָ  ֶאל" ְוִנְתַחֻנֵ
 ".ֶעְליֹון ֵאל 

ָמיִ  ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמש ֻ ְ  ַעד", םַיש 
עֹוֵרר ֻתְ ֶ  ֻוְתַנֲחֵמנוֻ , ָעֵלינוֻ  ַרֲחֶמיךָ  ש 

נוֻ  ְוִתְגָאֵלנוֻ , ְמֵהָרה ל ְוִתְפֻדֵ ֻסֻוִרים ִמֻכָ  ַהֻיִ
ל  רֹות ֻוִמֻכָ ְכָלל ַהֻצָ  .ֻוִבְפָרט ֻבִ

ה ַגם ָעֵלינוֻ   ִנְפָלָאה ֶהָאָרה ,ַעֻתָ
יַח  ִ ש  ֹאֶפן, ִצְדֵקנוֻ  ִמֻמָ יק ֻבְ ְמֻתִ ֻיַ ֶ  ש 

ם ה ֻגַ ל ַעֻתָ יִנים ֻכָ ְכָלל ֵמָעֵלינוֻ  ַהֻדִ , ֻוִבְפָרט ֻבִ
ל ל ִויַבֻטֵ רֹות ֻכָ ֻסֻוִרים ְוָכל ַהֻצָ  ְוָכל ַהֻיִ
ֵזרֹות ֵאיָנם ַהֻגְ ֶ ל ֻוֵמַעל ֵמָעֵלינוֻ , טֹובֹות ש   ֻכָ

ָרֵאל.   ִיש ְ

ָכל ָהֱאֶמת אֹור ָעֵלינוֻ  ן, ֵעת ֻבְ  ִויַתֻקֵ
ֻקֻוִנים ָתִמיד אֹוָתנוֻ  ֻתִ ים ֻבְ ִ  ֲחָדש 

ל ָלנוֻ  ִויָבֵרר ְויֹוִדיעַ , ְוִנְפָלִאים ֵפקֹות ֻכָ  ַהֻסְ
ְעיֹות ְוָכל ת ְוָכל ָהִאיֻבָ ה, ָהֵעָצה־ֲחֺלֻקַ  ְוִנְזֻכֶ
ֵלָמה ְלֵעָצה ָתִמיד  ְ ֱאֶמת ש   .ַלֲאִמֻתוֹ  ֻבֶ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֻוב ש  ֱאֶמת ְמֵהָרה ֵאֶליךָ  ָלש   ֻבֶ
ֵלם ֻוְבֵלב ָ תֹוָרה ְוַלֲעֹסק, ש   ֻבְ

ה ים ֻוְבִמְצוֹת ֻוְתִפֻלָ ל, טֹוִבים־ֻוְבַמֲעש ִ  ְיֵמי ֻכָ
ינוֻ    .ַחֻיֵ

יֵלנוֻ  ל, ָתִמיד ְוַתֻצִ  ִמיֵני ִמֻכָ
ִעים ַוֲעוֹנֹות ֲחָטִאים ָ  ֻוְפש 

עֹוָלם ֻבָ ֶ ֹמאל ָיִמין ֵמְרצֹוְנךָ  ָנסֻור ְולֹא, ש  . ֻוש ְ
ֶניךָ  ַעל ַרֲחֶמיךָ  ְוִיְכְמרוֻ   ֶאת ָלנוֻ  ְוָתִביא, ֻבָ
יַח  ִ ה ְוִיְגָאֵלנוֻ , ְמֵהָרה ִצְדֵקנוֻ  ְמש  ֺאֻלָ  ֻגְ

ֵלָמה  ְ ת, ש  ֺאֻלַ  .עֹוָלם ֻגְ

ן ִחיַנת ֶאת ָלנוֻ  ְיַתֻקֵ יק ֻבְ , וֻ "ַהֻתֵ
ַתְכִלית ֻקוֻ  ֻבְ ַתְכִלית, ן"ַהֻתִ  ֻבְ

ֵלמֻות ְ ךְ  ְוִיְהֶיה, ַהש ֻ ָ " נֻון" ָהאֹות ִנְמש 
ינוֹ  יק, ת"ֵמַהֻקִ ה ְוִיְהֶיה, וֻ "ַלֻתֵ  ַנֲעש ָ

ךְ  ֹ פּׁ ְ ש   ְונִּ

ר ֶ  ֲאש 

ְפָרט בִּ  וּׁ

 ָמֵלא

א" ָ ש ּׁ  נִּ

 ַעד"

יר  ְוָתאִּ

יר  ְוָיאִּ

ֹאֶפן  בְּׁ

ְמֵרנוּׁ  ְ ש   ְותִּ

 ְוָאז
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ִפֻלֹותַׁ ָאבַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   עג ֻתִ

יק לוֻ , ן"ִתֻקוֻ , וֻ "ִמֻתֵ ֻטְ ל ְוִיְתֻבַ ינֹות ֻכָ  ִמן ַהֻקִ
כוֻ , ָהעֹוָלם  ינוֹ  ְוִיְתַהֻפְ  .ן"ְלִתֻקוֻ  ת"ַהֻקִ

ַעל, ַרֲחִמים ֻועֹות ֻבַ ַעל, ַהְיש   ֻבַ
ָחמֹות ל ָנא ַנֲחֵמנוֻ , ַהֻנֶ , ָצרֹוֵתינוֻ  ִמֻכָ

ָכל ְוָעְזֵרנוֻ   ָעֵלינוֻ  ֻוְפרֹס, ַוֲחָפֵצינוֻ  ִעְנָיֵנינוֻ  ֻבְ
ת לֹוֶמךָ  ֺסֻכַ ְ ֵננוֻ , ש   טֹוָבה ְבֵעָצה ְוַתֻקְ

ָפֶניךָ   יֵענוֻ , ִמֻלְ ִ ֶמךָ  ְלַמַען ְמֵהָרה ְוהֹוש  ְ  .ש 

יֵלִני, ַלֲאִמֻתוֹ ־ֶלֱאֶמת  ְוֶאת אֹוִתי ַהֻצִ
ל ָרֵאל ֻכָ ֵפקֹות, ִיש ְ ת ִמֻסְ ־ַוֲחֺלֻקַ

ִלים ַהֻמֹוְנִעים, ָהֵעָצה  ֵמֲעבֹוָדְתךָ  ֻוְמַבְלֻבְ
ה   .ַהְרֻבֵ

ֵלָמה ְלֵעָצה ְ ית ש  ֻיִ ָכל ֲאִמֻתִ , ֵעת ֻבְ
ֹאֶפן ה ֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ ֻוב ש  ֱאֶמת ֵאֶליךָ  ָלש  , ֻבֶ

ְרצֹוְנךָ  ְוִלְהיֹות ה ַהֻטֹוב ֻכִ , עֹוָלם ְוַעד ֵמַעֻתָ
 .ֶסָלה ָאֵמן 

P [ב ]ִפֻלֹות  p בֹלב"חִֹלֻקֻוֵטי־ֻתְׂ
י) ִּ ל־פֻּ ֲהרַּ  עַּ י־מוֹּ טֵּ וֻּ קֻּ  ,סא ב"ח ן"לִּ
ךְ ' רַּ ְתבָֻּּ ם־יִּ ֵּ ש  ה הַּ ְעלָּ ן ְלמַּ מַּ זְֻּ הַּ  ('מֵּ

ה – ִפֻלָ ָעה  ֻתְּ ְּ ש  'ֻתִ ָאב' ַאֲחֵרי־ָצֳהָרִיםלְּ  – ֻבְּ
ַמן ֵלָדתוֹ  זְּ ֵקנֻו' ֻבִ יַח ִצדְּ ִ ל 'ָמש  ֶ ַגֻלֹות אֹורֹו ש  ה לְּ ֻכֶ זְּ ֻנִ ֶ  ש 
ה א, נא  יָכה־ַרֻבָ א יא; א  ֻתָ ִתיחְּ ה ֻפְּ ר־ַרֻבָ ֻת  ֲחַז"ל: ֶאסְּ בָֹאר ֻבַ ֻמְּ  –)ֻכַ

ַער ַ ן 'ש  רֻוש  א(־ַעֻי  בֻועֹות, סֹוף ֻדְּ ָ י ַחג ַהש ֻ רֻוש   נֹות', ֻדְּ ֻוָ  ַהֻכַ

יַח ' ִ ֵקנוֻ  ָמש  ָעַבר – 'ִצדְּ ֶ ָעַבר ַמה ָעָליו ש  ֶ ִריַאת־ ִמֻיֹום ש ֻ ֻבְּ
ָסַבל, ָהעֹוָלם ַבל ַמה וְּ ֻסָ ֶ ַאַחר, ש ֻ ל־ֶזה וְּ ֻסֹוף ֻכָ  לוֹ  יֹאַמר ֻבַ

ַרךְּ  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ִני: "ַהש ֻ ה ֻבְּ יךָ  ַהֻיֹום ֲאִני, ַאֻתָ ֻתִ ִלדְּ ים) "יְּ ִהֻלִ . (ז, ב ֻתְּ
ָכל־ֶזה ֲחַמת וְּ לֹו  ַמֲעַלת עֶֹצם ֻגֶֹדל מ  כְּ ל ש ִ ֶ יַח  ש  ִ ִפי, ָמש   ֻגֶֹדל לְּ
ָגתֹו  ר  ֻיֹאַחז ַמדְּ ֶ ֲחַמת, ָאז ש  ָלַגת ֻומ  לֹו  ַמֲעַלת עֶֹצם ַהפְּ כְּ  ש ִ
ל ֻדַ גְּ ֻיִ ֶ אֹד ָאז ש  אֹד מְּ ן. מְּ ֶיה ַעל־ֻכֵ ל ִיהְּ ַמן ֻכָ ָעַבר ַהֻזְּ ֶ  ָעָליו ש 
ִריַאת־ָהעֹוָלם ִמֻיֹום ַמן אֹותוֹ  ַעד ֻבְּ ֻלוֹ , ַהֻזְּ ש   ָוֶאֶפס ַאִין ֻכֺ , ַמֻמָ
ֶיה ִיהְּ ש   וְּ ִאֻלוֻ  ַמֻמָ י, ַהֻיֹום נֹוָלד ֻכְּ ל ֻכִ ֻט  ֻבַ ל ִיתְּ ַמן ֻכָ לֹו  ַהֻזְּ כְּ ש ִ , ֻבְּ

ֶיה הְּ ֻיִ ֶ דֹול ש  אֹד ֻגָ ן. מְּ ַעל־ֻכ  ַרךְּ  לֹו  יֹאַמר וְּ ֻבָ ם־ִיתְּ  ֲאִני": ַהש ֻ 
יךָ  ֻתִ ִלדְּ ש  ' ַהֻיֹום", 'ַהֻיֹום יְּ י – ַמֻמָ ַמן ָכל ֻכִ ָעַבר ַהֻזְּ ֶ  ָוֶאֶפס ַאִין, ש 

י ר  ַגמְּ י־מֹוֲהַר       .לְּ ן ֻבְּ  –סא  ב"ח ן")ִלֻקֻוט  ַעֻי  י־ֲהָלכֹותִל וְּ ין ה, טוֻקֻוט  ִפֻלִ  (, ֻתְּ

י ר ֻכִ ָוה, ִעֻקַ קְּ י ַהֻתִ ד  ִחיַנת ַעל־יְּ ָלה ֻבְּ ַמעְּ ַמן' 'לְּ ַהֻזְּ יִגין מ  ִ ש ֻ ֻמַ ֶ  ש 
יִקים ֻדִ ם ַהֻצַ ה  ֶ ִחיַנת ש  בְּ יַח'  ֻבִ ִ ר –'ָמש  ֶ ֲאש  י ֻכַ ֻתִ יו־ ֵהַבנְּ ִמֻפִ
, דֹוש  ָאַמר ַהֻקָ ֶ קֻותֹו: ָסמֻוךְּ  ש  ֻלְּ ֻתַ ִהסְּ הֻוא לְּ ֶ ה הֹוֵלךְּ  "ש   ַעֻתָ

ֲאָמר ֶזה ִעם ַרק ה ַהֻמַ ֻלָ ֻגִ ֶ סֻוק ַעל ש  יָך' ַהֻיֹום 'ֲאִני ֻפָ ֻתִ ִלדְּ , יְּ
הֻוא ֶ ִחיַנת ש  ָלה ֻבְּ ַמעְּ ַמן'". 'לְּ ר ֵמַהֻזְּ ָ ש  ִאי־ֶאפְּ ר וְּ ָבא  ָין לְּ  ֶזה ִענְּ
ָתב כְּ ָלל ֻבִ י ַמה ַרק, ֻכְּ ֻתִ ַבנְּ ה  ֶ ָבָריו, ש ֻ ָאַמר ִמֻדְּ ֶ ַין זֹאת ש  ִענְּ  ַמה לְּ
הֻוא ֶ ק ש ֻ יִגיעֹות עֹוס  דֹולֹות ֻבִ , ֻגְּ ךְּ ל־ֻכָ ב ֻכָ ָקר  ֹות לְּ ָפש   ַרֻבֹות נְּ

, ַרךְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ַהש ֻ  ָתה לֹא ַוֲעַדִין לְּ ָידֹו  ָעלְּ צֹונֹו  ֻבְּ רְּ ֲחלֶֹקת. ֻכִ ַהֻמַ  וְּ
ִניעֹות ַהמְּ ִמֻיֻות וְּ ְּ ַגש  רֻוָחִנֻיֻות, ֻבְּ ִרין וְּ ֻבְּ ֻגַ ִטין ִמתְּ ְּ ש ֻ ֻפַ אֹד ֻוִמתְּ  מְּ

אֹד ָלִלֻיֻות מְּ כְּ ָרִטֻיֻות, ֻבִ ל ַעל ֻוִבפְּ ֶאָחד, ֶאָחד ֻכָ ר וְּ ֶ ל ֲאש  ַ ש   ֻכַֹח  ֻכָ
ֶבל, ים ַהֻס  ַרֻבִ לוֻ  וְּ ְּ ש  לוֻ  ִנכְּ ָנפְּ י־ֶזה וְּ ד  כוֻ  ַעל־יְּ ָין'. וְּ ִענְּ  ֶזה ֻולְּ
הֻוא ָאַמר: ֶ ה "ש  ַחֻיֶ מֹו  מְּ ָין ַעצְּ ִענְּ ל ֶזה ֻבְּ ֶ  ַהֻיֹום 'ֲאִני ש 

יָך'"  ֻתִ ִלדְּ נֻו: –יְּ ַרךְּ  ַהיְּ ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ ֶ ֶרֻנוֻ  ש  ג ַיַעזְּ ַדֻלֵ  ַהֻכֹל, ַעל לְּ
סֹוף ל וְּ ה סֹוף ֻכָ ֻלֶ ֻגַ נוֻ  ָהֱאֶמת, ִיתְּ ֺכֻלָ ֻוב וְּ ַרךְּ  ָנש  ֻבָ ם־ִיתְּ ֵ ַהש ֻ  לְּ

ֱאֶמת, ָכל ֻבֶ ִמים וְּ ֹוִנים ַהֻיָ לוֻ יִ  ָהִראש  י, ֻפְּ ל ֻכִ ַמן ֻכָ ל ַהֻזְּ ֻטֵ ֻבַ  ִיתְּ
ַלל יֺכְּ ִחיַנת ַהֻכֹל וְּ בְּ ָלה ֻבִ ַמעְּ ַמן' 'לְּ ם, ֵמַהֻזְּ ָ ש  ן וְּ ֻקֵ ֻתַ  .ַהֻכֹל ִיתְּ

י)  (יז, ד ִמיָלה ֲהָלכֹות־ִלֻקֻוט 

ִני י,ְיֹהָוה ָאַמר ֵאלַ  ֹחק, ֶאל  ֻבְ
ה יךָ  ַהֻיֹום ֲאִני ַאֻתָ ". ְיִלְדֻתִ

ל ִרֻבֹונוֹ  ֶ ם ָלַעד ַחי, עֹוָלם ש  , ָלֶנַצח ְוַקֻיָ
ה ָראָת  ֹקֶדם הֻוא ַאֻתָ ֻבָ ֶ ה, ָהעֹוָלם ש   ְוַאֻתָ

ָראָת  ְלַאַחר הֻוא  ֻבָ ֶ  .ָהעֹוָלם ש 

ה ַמן ְלַמְעָלה ַאֻתָ ַמן ְוָכל, ֵמַהֻזְ ֻלֹו, ַהֻזְ  ֻכֺ
ָהָיה, ַמה ֶ ְהֶיה, ֻוַמה ש ֻ ֻיִ ֶ  עֹוֶלה ֵאינוֹ  ש ֻ
ֶהֶרף־ַעִין ֲאִפֻלוֻ  ֶאְצְלךָ    .ֻכְ

ַרֲחֶמיךָ  ָעַלי ים ֻבְ  ַדַעת ִלי ְוֵתן, ָהַרֻבִ
ֶכל י ְוש ֵ ֵלם ֲאִמֻתִ ָ ֹאֶפן, ְוש  ה ֻבְ ֶאְזֻכֶ ֶ  ש 

ַחת ָלֵצאת ַמן ִמֻתַ ה, ַהֻזְ ֶאְזֻכֶ ֶ  ֻוְלָהִבין ֵליַדע ש 
יג, ִ ל ֻוְלַהש ֻ ֻכָ ֶ ַמן ש  י, ְכלֻום ֵאינוֹ  ַהֻזְ  ַהֻכֹל ֻכִ
ֵצל ְוָיֵמינוֻ , ֶהֶבל   .עֹוֵבר ֻכְ

ֻום ֵאין ָלל ְזַמן ש  ש   ְלִמי ֻכְ ֻיֵ ֶ  לוֹ  ש 
ֶכל י ְוַדַעת ש ֵ ל ַרק, ֲאִמֻתִ ַמן ֻכָ  ַהֻזְ

ר הֻוא ַעת־ֵמֶהְעֻדֵ ר, ַהֻדַ ֶ ִנְפְלאֹוֶתיךָ  ֲאש   ֻבְ
ה, ַהֻנֹוָראֹות ַעת ַמֲעִלים ַאֻתָ ֵני־ָאָדם ַהֻדַ , ִמֻבְ

ֵדי ם ֻכְ ְתַקֻיֵ ֻיִ ֶ ַמן ש  ִביל ְוַהֻכֹל, ַהֻזְ ְ ש   ֻבִ
ִחיָרה. ֱאֶמת ֲאָבל ַהֻבְ ַעת ֻבֶ ֻדַ י, ֻבַ  ֵאין ָהֲאִמֻתִ

ֻום ְזַמן  ָלל ש   .ֻכְ

 ָמֵלא

נוּׁ   ַזכֵּׁ

נוּׁ   ַזכֵּׁ
ָרה" ְ  ֲאַספּׁ

י  כִּּׁ

 ַרֵחם

ֶבֱאֶמת  וּׁ



ִפֻלֹותַׁ תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ ָאבַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   עד ֻתִ

ר ֵ ֵלל ַעְצֵמנוֻ  ְלַקש ֻ ֱאֶמת ֻוְלִהֻכָ  ֻבֶ
ים, ֻיִ יִקים־ָהֲאִמֻתִ ֻדִ ַהֻצַ כוֻ  ֻבְ ֻזָ ֶ  ָלֶזה ש 

ֵלמֻות ְ ש  ֵלל ֻבִ ם ְלִהֻכָ ַדְעֻתָ ֵלם ֻבְ ָ ְבִחיַנת ַהש ֻ  ֻבִ
ַמן' ַמן ְוָיְצאוֻ , 'ְלַמְעָלה־ֵמַהֻזְ , ְלַגְמֵרי ֵמַהֻזְ

לוֻ  ֵלמֻות ְוִנֻצְ ְ ש  ל ֻבִ ה" ִמֻכָ ֲעש ֶ  ָהַרע ַהֻמַ
ה  ֲעש ָ ַחת ַהֻנַ ֶמש   ֻתַ ֶ ַמן "ַהש ֻ  .ְוַהֻזְ

ִעְקבֹוֵתיֶהם, ֵליֵלךְ   ְוִלְדרֹךְ  ֻבְ
ְנִתיבֹוֵתיֶהם, ם ֻבִ , ֵעצֹוֵתיֶהם ֻוְלַקֻיֵ

ל ְלַבל ֻכֵ ָלל ִנְסֻתַ ל ַעל ֻכְ ָבִרים ֻכָ ֵהם ַהֻדְ ֶ  ש 
ַחת ַמן, ֻתַ ֶהם ַהֻזְ ֻבָ ֶ לֻוִלים ש  ל ֻכְ ֲאוֹת ֻכָ  ַהֻתַ

ְגֵעי ְיַבֲהלֻונוֻ  ְוַאל, ֻוִמֻדֹות־ָרעֹות ַמן־ֻפִ  ַהֻזְ
ָלל.   ֻכְ

ה ָכל ִנְזֻכֶ ָעה ֻוְבָכל ֵעת ֻוְבָכל יֹום ֻבְ ָ , ש 
יר ִבֻטֻול ַעְצֵמנוֻ  ְלַהְזֻכִ ַמן־ֻבְ , ַהֻזְ

ֱאֶמת ֻבֶ ֶ ַמן ש  ֵטל ַהֻזְ ל ֻבָ ר, ֻוְמֺבֻטָ ֵ  ֻוְלַקש ֻ
ָכל ַעְצֵמנוֻ  ְבִחיַנת ֵעת ֻבְ ַמן'־'ְלַמְעָלה ֻבִ , ֵמַהֻזְ
ם ָ ש ֻ ֶ ִלים ש  ֻטְ ל ִנְתֻבַ ֲאוֹת ֻכָ ֻדֹות ְוָכל ַהֻתַ  ְוַהֻמִ

ְלֻבֻוִלים  ִאים ַהֻבִ ם ַהֻבָ ֻלָ ְגֵעי ֻכֺ ַמן.־ִמֻפִ  ַהֻזְ

ל ֶ ל ִרֻבֹונוֹ , עֹוָלם ש  ֶ , עֹוָלם ש 
ְדמֹוִנים, ְלָכל ַקְדמֹון ֹון ַהֻקַ  ִראש 

ֹוִנים,   ְלַאֲחרֹוִנים. ְוַאֲחרֹון ָלִראש 

נוֻ  ָבִרים ֵמָרחֹוק, הֹוַדְעֻתָ בֹוִהים ֻדְ  ֻגְ
ה ֵאֻלֶ ה נֹוָרִאים ְרָמִזים, ֻכָ ֵאֻלֶ , ֻכָ

ְרֵכי ֵמָרחֹוק ָלנוֻ  ְוָרַמְזֻתָ   ִנְפְלאֹוֶתיךָ  ֻדַ
ַהֻיֹום ְלַחֻיֹוֵתנוֻ " ַהֻנֹוָראֹות, ה ֻכְ יב, "ַהֻזֶ ִ  ְלָהש 

נוֻ  ֵ ֹעֶמק ַנְפש  לֻות ְמִרירֻות ֻבְ ה ָהָארֹךְ  ַהֻגָ , ַהֻזֶ
יֵרנוֻ  ת ְלַהְזֻכִ ֵקנוֻ  נֹוְראֹוֶתיָך, ְגֺדֻלַ  ְלַחֻזְ

ֵצנוֻ   ָכל ֻוְלַנֲחֵמנוֻ  ֻוְלַאֻמְ  .ָצרֹוֵתינוֻ  ֻבְ

ָבר ִלי ְוָרעֹות ַרֻבֹות ָצרֹות ָסַבְלנוֻ  ֻכְ  ֻבְ
ר, ן ִמֻיֹום ִמְסֻפָ ה ַעד ַהֺחְרֻבָ , ֵהֻנָ

ר  ֶ ְמַעט ֲאש  ל" ֻכִ ַ ש  ל ֻכַֹח  ֻכָ ֻבָ  ."ַהֻסַ

לֻות ָעֵלינוֻ  ָאַרךְ   ֻוְכָבר, ְמֹאד ְמֹאד ַהֻגָ
לוֻ  ל ֻכָ ין, ֻכָ ֻצִ נוֻ  ְוֵאין ַהֻקִ  ַעד יֹוֵדעַ  ִאֻתָ

ָלאֹות" ֵקץ ָמַתי "ַעד, ָמה ים", ַהֻפְ  ְוַרֻבִ
ֵני ךָ  ִמֻבְ לוֻ  ַעֻמֶ ְ ַעל־, ַעל־ְיֵדי־ֶזה "ְוָנְפלוֻ  ִנְכש 
לֻות־ֲאִריַכת ְיֵדי  ר ַהֻגָ ה ַהֻמַ ךְ  ַהֻזֶ ל־ֻכַ  .ֻכָ

ֱאֶמת ה ,ֻבֶ ב ַאֻתָ ֵ  ְלֵהִטיב ֵמָרחֹוק חֹוש 
טֹובֹות ַאֲחִריֵתנֻו,  נֹוָראֹות ֻבְ

ר, ְוִנְפָלאֹות ֶ ְמעוֻ  לֹא ֲאש  ְ  ְוֵיש  , ֵמעֹוָלם ִנש 
ְקָוה   .ְלַאֲחִריֵתנוֻ  ֻתִ

נוֻ  ֵמָרחֹוק, ָלנוֻ  ָרַמְזֻתָ   ַגם ְוהֹוַדְעֻתָ
ה, ִחיַנת ִנְפָלא ִהְתנֹוְצצֻות ַעֻתָ  ִמֻבְ

ַמן'־'ְלַמְעָלה   .ֵמַהֻזְ

ל :ְוַנֲאִמין ֵנַדע ֻכָ ֶ ַמן־ֲאִריַכת ש   ַהֻזְ
ל ֶ ל ש  ֺלֻיֹות ֻכָ רֹות ַהֻגָ  ַמה, ְוַהֻצָ
עֹוְבִרים ֶ ָרֵאל ַעל ש ֻ ֺלֻיֹות ִמֻיֹום ִיש ְ  ַהֻגָ
ְכָלִלֻיֻות ל ֻוִבְפָרִטֻיֻות, ֻבִ עֹוֵבר ַמה ֻכָ ֶ  ַעל ש ֻ

ל  ב ֵאינוֹ  ַהֻכֹל – ְוֶאָחד ֶאָחד ֻכָ ָ  .ִלְכלֻום ֶנְחש 

ח ֻכַ ֻתַ ְ ל ִיש  ֻטֵ ֵעת ְלַגְמֵרי ְוִיְתֻבַ  ֻבָ
ה ֻלֶ ְתֻגַ ֻיִ ֶ ַעת ש  ֵלם ַהֻדַ ָ  ַעל־ְיֵדי, ַהש ֻ

יַח  ִ בֹא ִצְדֵקנוֻ  ְמש  ֻיָ ֶ ְמֵהָרה ש  ָיֵמינוֻ  ֻבִ , ֻבְ
ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ יג ש  ִ ַעת ְלַהש ֻ ל ַהֻדַ ֶ ִחיַנת  ש  ֻבְ

ַמן'־'ְלַמְעָלה   .ֵמַהֻזְ

ם ָעֵלינוּׁ  ַרֵחם ה, גַּׁ  ְוָהֵאר ַעתָּׁ
ַעת ֶהָאַרת ָעֵלינוּׁ  דֹוש   ַהדַּׁ  ַהקָּׁ

ה,  א ַהזֶּׁ הוּׁ ֶ ל 'אֹורוֹ  ש  ֶ יַח'. ש  ִּ  ָמש 

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ל ֻוְלַבֵטל ְלַהְכִניַע  ש   ֻכָ
ֲאוֹת ֻדֹות ַהֻתַ  ַעל־ְיֵדי ָרעֹות, ְוַהֻמִ

ְזֻכֹר  ֻנִ ֶ ִמיד ש  ַמן ֻתָ ִבֻטֻול־ַהֻזְ  .ֻבְ

ַמן ט ָרץ ַהֻזְ ָ  ְוֵאינוֹ , ְמֹאד ֻוֻפֹוֵרַח  ְוש 
ב ִמְתַמְהֵמֻהַ  , ַאַחת ֶרַגע ֲאִפֻלוֻ  ֻוִמְתַעֻכֵ

נוּׁ   ַזכֵּׁ

נוּׁ   ַזכֵּׁ

 ַרק

ֹונוֹ  בּׁ  רִּ

ה  ַאתָּׁ

ר ֶ  ֲאש 

י  כִּּׁ

 ֲאָבל

ן  ַעל־כֵּׁ

 ְלַמַען

ֹל  ְוַהכּׁ

ן  ַעל־כֵּׁ

ֹאֶפן  בְּׁ

י  כִּּׁ



 תָהאֹורוֹֹרֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאוֹֹ

 

ִפֻלֹותַׁ ָאבַׁ–ִלֻקֻוֵטיַֻׁתְּ ָעהַֻׁבְּ ְּ ש   עה ֻתִ

ֻום ֻבוֹ  ְוֵאין ִפיָסה ש  ָלל ֻתְ י, ֻכְ ֱאֶמת ֻכִ  ֵאין ֻבֶ
ֻום  ָלל ְזַמן ש   .ֻכְ

ֶחְמָלְתךָ  ָעֵלינוֻ  דֹוָלה, ֻבְ יֵלנוֻ  ַהֻגְ  ְוַהֻצִ
ְגֵעי ַמן־ִמֻפִ ־עֹוָלם ַנֲחִליף ְוַאל, ַהֻזְ

עֹוָלם ,ָלֶנַצח עֹוֵמד  לֹום ,עֹוֵבר־ֻבְ ָ  .ַחס־ְוש 

ךָ  ַעת ֵמִאֻתְ ֶכל ֻדַ י, ְוש ֵ ֹאֶפן ֲאִמֻתִ  ֻבְ
ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ֻטֻול ְוִלְראֹות ְלָהִבין ש  ־ֻבִ

ַמן  ַמן אֹוָתנוֻ  ַיְטֶעה ְוַאל, ַהֻזְ ָלל ַהֻזְ  .ֻכְ

ֲעבֹוָדְתָך, ְלַהְתִחיל ָכל ֻבַ  יֹום ֻבְ
ל ְוַאל, ֵמָחָדש   ֵעת ֻוְבָכל  ְיַבְלֻבֵ

ָלל, אֹוָתנוֻ  ל ֻכְ ָעַבר ַמה ֻכָ ֶ  אֹוָתֻה  ַעד ָעֵלינוֻ  ש ֻ
ָעה  ָ  .ַהש ֻ

ָכל־ֵעת ש   ,ֻבְ ֶאֶמת ַעְצֵמנוֻ  ְלַקֻדֵ , ֻבֶ
ר ֵ ל ְוִלְכלֹל ֻוְלַקש ֻ ַמן, ֻכָ ְבִחיַנת ַהֻזְ  ֻבִ

ַמן'־'ְלַמְעָלה   .ֵמַהֻזְ

ה ְזֻכֶ ֻנִ ֶ ַחת ָלֵצאת ש  ַמן ִמֻתַ קֹום ַהֻזְ , ְוַהֻמָ
ַמן'־'ְלַמְעָלה ִלְבִחיַנת ־'ְלַמְעָלה, ֵמַהֻזְ

קֹום' ְרצֹוְנךָ , ֵמַהֻמָ יֶקיךָ  ְוִכְרצֹון ,ֻכִ ־ַצֻדִ
ים  ֻיִ ר ָהֲאִמֻתִ ֶ ֵלמֻות ָלֶזה ָזכוֻ  ֲאש  ְ ש  ֱאֶמת ֻבִ  .ֻבֶ

ֻוָבה ש   ,ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנש  ַחֻדֵ
ֶקֶד   ְלָרצֹון ִיְהיוֻ . םָיֵמינֻו ֻכְ

י ְוֶהְגיֹון ִאְמֵרי־ִפי, ְיֹהָוה צֻוִרי  ְלָפֶניָך, ִלֻבִ
 י".ְוֹגֲאלִ  

 ֲחמֹל

נוּׁ   ָחנֵּׁ

ה ְזכֶּׁ  ְונִּ

ה ְזכֶּׁ  ְונִּ

 ַעד

יֵבנוּׁ " ִּ  ֲהש 


